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  »احکام اجتهاد و تقلید«

  »شرایط تقلید«

  

  باشدیانه؟ داشته تقلیدکتابت براى است  آیا مجتهد جامع الشرایط الزم:1 س

شود از او تقلید نمود  چنانچه اعلم عادل باشد، مى.  الزم نیست;هو العالم: ج
  .اند بنویسدولو نتو

  

اختالف نظر  ولى با مسؤولین  آیا از مجتهد اعلمى که اصل انقالب را قبول دارد:2 س
  توان تقلید کرد؟ و آیا اصالً موافق نظام بودن در مرجعیت شرط است؟ دارد، مى

.  مرجع تقلید باید اعلم و عادل باشد و بیش از این شرط ندارد;هو العالم: ج
ممکن ! بلى. ا اصل حکومت اسالمى مخالف باشدشود عالم عامل ب ولى نمى

کنند و کارهاى  است با مسؤولین از باب اینکه با قوانین اسالمى اداره نمى
  .آنان بر خالف دستورات شرع است اختالف نظر داشته باشد

  

  شود؟  اگر کسى نیت تقلید از مجتهدى کند، آیا تقلید محقق مى:3 س

بلکه تقلید، عمل کردن به دستور . شود نمى تقلید با نیت محقق ;هو العالم: ج
است که مستند به رأى و فتواى گر تقلید عملى به عبارت دی. مجتهد است
  .مجتهد باشد
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  »راههاى شناخت مجتهد و اعلم «

  

پدرم را باشم و از آنجایى که حضرت عالى   یکى از مراجع مى اینجانب مقلد:4 س
یشان سؤال شد اعلم کیست که نظرشان چهار نفر شناسید که یکى از مجتهدین است، از ا مى
باشم  باشید و من شخصى را مقلد مى باشند و یکى از آن بزرگواران حضرت عالى مى مى

  .باشد که جزء این چهار نفر نمى

از آنجایى که این جانب تحقیق نموده و ارادت خاصى خدمت معظم له دارم، آیا 
  توانم از مقلدین حضرت عالى بشوم؟ مى

توانید رجوع کنید و   اعلمیت من  تا براى شما ثابت نشود، نمى;هو العالم: ج
شود براى شما  فتاواى من که به صورت جواب استفتاء به شما ارسال مى

  . توانید به آنها عمل کنید حجیّت ندارد و نمى

  

اینکه کدام ر اهل خبره بر  در زمانى که چندین مرجع براى تقلید وجود دارد و نظ:5 س
اش تقلید ازاعلم است چه   تکلیف شخصى که وظیفه;باشد جع اعلم است مختلف مىمر
  باشد؟ مى

 چنانچه اهل خبره عادل، متعدد باشند و هر کدام شخصى را غیر ;هو العالم: ج
دهند، معرفى و شهادت دهند،  از آن که دیگران به اعلمیت او شهادت مى

لمیت آنها محتمل است شخص مقلد در تقلید از هر کدام از کسانى که اع
مخیر است و چنانچه شهود بر اعلمیت یکى از مجتهدین زیادتر باشد، احتیاطاً 

  .او را براى تقلید انتخاب نماید

  

  

  »بقاء بر تقلید میت«
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 آیا در جائز بودن یا جائز نبودن بقاء بر تقلید میت الزم است به فتواى مجتهد اعلم :6 س
  .او عمل شودزنده رجوع شود و بر طبق اجازه 

 چون مسأله جواز بر بقاء تقلید میت اختالفى است بنابراین بر ;هو العالم: ج
مکلف الزم است در جواز بقاء یا عدم جواز آن رجوع  به اعلم حىّ بنماید و 

  .به فتواى او عمل کند

  

در تمام مسائل یا در مسائلى ...  آیا جائز است باقى ماندن بر تقلید حضرت آیت اهللا:7 س
  که در زمان ایشان به آنها عمل شده است ؟

دانم ولو آن میت، اعلم از   بقاء بر تقلید میت را مطلقاً جایز نمى;هو العالم: ج
  . تمام فقهاء اسالم باشد

  

  

  

  

  »مسائل متفرقه تقلید«

  

 اگر مجتهد یا مقلد عمل به اصل نمودند و سپس کشف خالف شد، آیا اعمالى که بر :8 س
  شده، اعاده الزم دارد یا نه؟نجام طبق اصل ا

در نماز در خصوص ارکان، اعاده .  نماز با غیر نماز فرق دارد;هو العالم: ج
  .الزم است و در غیر اینها الزم نیست

  

 رساله عملیه شما کدامیک از موارد 118 و 9در مسائل » جائز نیست« مراد از عبارت :9 س
  :زیر است
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  .م و هم باطل استـ هم حرا3ـ باطل است 2ـ حرام است 1

ولى چون این عمل به . یعنى عدم جواز وضعى.  مراد باطل است;هو العالم: ج
  .شود قهراً هر دو مراد است حرمت متعاقب مى

  

   آیا بوسیدن دست غیر معصوم به عنوان تبرک جائز است؟:10 س

 بوسیدن دست غیر معصوم به خصوص پدر و مادر و علماى ;هو العالم: ج
  . استعاملین جائز 
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  »مرجعیت و والیت فقیه«

  

   فرق بین مرجع تقلید و والیت فقیه در چیست؟:11 س

مرجع تقلید .  والیت فقیه به معناى حکومت فقیه است;هو العالم: ج
کسى است که در فروع دین قول او حجت است، بنابراین فرق واضح 

  .است

  

  باشد؟ ن علیهم السالم مى آیا والیت مراجع تقلید همان والیت ائمه معصومی:12 س

  .خیلى اوسع از والیت فقیه است) ع( خیر، والیت امام معصوم ;هو العالم: ج

  

 توهین نمودن به  مجتهد جامع الشرائط یا لعنت نمودن او از روى علم و عمد، چه :13 س
گردد؟ در صورتى که خود لعنت  حکمى دارد؟ آیا موجب کفر و خروج از دین اسالم مى

  .ل دارد او مجتهد جامع الشرائط استکننده قبو

نا و الراد علیهم الراد علی:  امام زمان ارواحنا فداه فرموده است;هو العالم: ج
  .باهللا حدالشرک الراد علینا کالراد على اهللا و هو على

 آیا ناسزا گفتن و فحش دادن به مرجع تقلید به این دلیل که درباره انقالب یا :14 س
  ده است جایز است؟اشخاص، حرف هایى ز

 در صورتى که اصل حکومت اسالمى را اهانت نکند، بلکه ;هو العالم: ج
دستورات اسالمى عمل ین جهت که بر طبق متعرض مسؤولین بشود به ا

  . کنند جائز نیست نمى
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 اگر مرجع تقلیدى بدون ثابت شدن حق یکى، على االعالن طرف مقابل را حمایت :15 س
  ماند و تقلید از او جائز است یا خیر؟ عدالتش باقى مىدراین صورت آیا . کند

 چنانچه احتمال بدهید که بر آن عالم ثابت شده است که حق با ;هو العالم: ج
  .شود و تقلید او جائز است او است، این عمل موجب سلب عدالت نمى
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  »احکام نجاسات«

  »کافر«

  

  دانیم؟  چرا ما بهائیت را نجس مى:16س 

  . چون کافر غیر کتابى نجس است;عالمهو ال: ج 

  

؟ مریض شود، مداوا نمودن او چگونه است) ع( اگر شخصى از ناصبین اهل بیت :17س 
  آیا حرام است؟

 ناصبى انجس من الکلب است، یقیناً حفظ او از تلف واجب ;هو العالم: ج 
  . نیست

  

  توان گرفت و تصرف نمود؟  آیا مال ناصبى را مى:18س 

را، ) ع(البیت اما مال ناصب اهل . ال مطلق ناصب را خیر م;لمهو العا: ج 
  .توان گرفت و تصرف نمود مى! بلى
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  »شراب«

ز  اگر مسکریت را از شراب بگیرند آیا حرمت خوردن آن باقى است؟ و آیا نی:19س 
  نجاست آن باقى است؟

و زیرا شرب .  نجاست باقى است طبعاً حرمت هم باقى است;هو العالم: ج 
  . خوردن چیز نجس حرام است ولو خمر نباشد

  

  »خون«

آیا طاهر گویند چه حکمى دارد؟  ان فارسى به آن خون آبه مى مایعى را که در زب:20س 
  است؟

چنانچه به ! بلى.  خون آبه چون خون ضعیف است، نجس است;هو العالم: ج 
  .حدى ضعیف باشد که شک کنید خون است یا چرک، پاک است

  



١٧ استفتائات 

  

  

  

  

  »ام طهارتحکا«

  »حیض«

 اگر زنى یک روز حیض دید و عمل به احکام آن نمود روز بعد قرص مانع حیض :21س 
  تواند نماز و روزه خود را انجام دهد؟ خورد و حیض نیامد، آیا مى

. نخوانده است، قضاءکند  بلى، و باید نمازى که در روز اول;هو العالم: ج 
  . ز نبودن با ایجاد مانع باشدچون حیض کمتر از سه روز نیست ولو سه رو

  

  

  »جنابت«

 اگر در حال خواب، آبى از انسان خارج شود، با توجه به اینکه بعد از بیدار شدن :22س 
  چیست؟خیص دهد، وظیفه تواند عالئم سه گانه مربوط به احتالم را تش نمى

 چنانچه عالئم احتالم و منى بودن ظاهر باشد که باید به آن ;هو العالم: ج 
مل شود، واال اگر واقعاً مشکوک باشد بناء بر عدم جنابت بگذارد و به ع

  . وضوء اکتفاء کند

 اگر انسان جنب غسل نمود ولى قبل از استبراء از بول یا بعد از آن رطوبتى دید و :23س 
  شک کرد آیا بول است یا منى؟ وظیفه چیست؟

ستبراء به بول  اگر شخصى با انزال منى جنب شود و بدون ا;هو العالم: ج 
شود به اینکه آن  غسل کند و رطوبتى مردد بین بول و منى ببیند، حکم مى



١٨ استفتائات 

و وضوء الزم نیست و اگر بعد از استبراء به . منى است و باید غسل بکند
شود به اینکه بول است و باید  بول و قبل از استبراء از بول باشد حکم مى

ستبراء از بول باشد، چنانچه وضوء بگیرد و غسل الزم نیست، و اگر بعد از ا
وضوء نگرفته است، فقط وضوء واجب است و اگر وضوء گرفته، باید جمع 

  . بین وضوء و غسل بنماید

  



١٩ استفتائات 

  

  

  

  

  »وضوء«

 اگر محاسن صورت پرپشت و بلند باشد آیا :24س » کیفیت وضوء گرفتن«
  رساندن آب به پوست صورت الزم است؟

 صورت الزم نیست مگر در موردى  در وضوء آب رساندن به;هو العالم: ج 
که ریش خیلى خفیف باشد که با یک مشت آب ریختن و دست کشیدن، آب 
به صورت برسد که در این صورت باید شسته شود، به هرحال اگر یک 

  .بریزد و یک دفعه دست بکشد کافى استمشت آب به صورت 

  

جزء صورت ) گونه(و عارض ) قسمت باالى فک( آیا در وضوء مقدارى از عذار :25س 
  است و باید شسته شود؟

گیرد الزم است و زیادى از آن   آنچه دست باز از صورت مى;هو العالم: ج 
یعنى مقدارى که بین انگشت  پهناى صورت، به عبارت دیگر. الزم نیست

  . گیرد، باید شسته شود وسط و شست قرار مى

  

ه باز و بسته کردن شیر آب ها اقدام ب  اگر در وضوء هنگام شستن صورت و دست:26س 
  نماید چه حکمى دارد؟

  .  اشکال ندارد;هو العالم: ج 



٢٠ استفتائات 

ها  تواند صورت و دست  رساله عملیه شما، آیا در وضوء مى257 با توجه به مسأله :27س 
را چند مرتبه آب بریزد و در آخرین مرتبه قصد شستن براى وضوء نماید؟ برفرض مثبت 

  ه اول و دوم فرقى هست یا خیر؟بودن جواب آیا بین شستن مرتب

 آب ریختن هر چند عدد باشد اشکال ندارد، ولى اگر تمام ;هو العالم: ج 
  . عضو شسته شد، مرتبه دوم مستحب است و مرتبه سوم جائز نیست

  

 اگر کسى تا مچ در وضوء بشوید و بعد از مچ تا سرانگشتان آب بریزد و به نیت :28س 
  ح است؟ وضوء بشوید آیا وضوى او صحی

  . بلى، صحیح است;هو العالم: ج 

  

تواند مانع را   اگر وضوء گیرنده در مسح پا، مانعى را بعد از مسح دید آیا مى:29س 
  برطرف کند و دوباره مسح کند؟

  .  که مواالت از بین نرفته باشد بلى، مادامى;هو العالم: ج 

  

تواند با بخش  ، آیا مى اگر در حال مسح سر، قسمتى از دست به آب صورت رسید:30س 
  باقى دست که متصل به آب صورت نشده پاها را مسح کند؟

  . تواند مسح کند  بلى، مى;هو العالم: ج 

  

تواند از سایر اعضاى   اگر رطوبت کف دست براى مسح باقى نمانده باشد، آیا مى:31س 
  وضوء رطوبت بگیرد؟

تقدیم ریش و ابرو بر سایر تواند، ولى احوط استحباباً   بلى، مى;هو العالم: ج 
  . اعضاء وضوء است

  

   حد مسح کشیدن پاى مرد و زن چگونه است؟ فرق دارد یا نه؟:32س 

   . به یک نحو است هیچ فرقى ندارد;هو العالم: ج 



٢١ استفتائات 

  

مسح کند و پاها جایز است یا دست راست پاى چپش را  آیا در وضوء براى مسح :33س 
  برعکس؟

باید مسح پاى راست با دست راست و پاى چپ با  بنابر اقوى ;هو العالم: ج 
  . دست چپ باشد 

  

   آیا در وضوء مسح منکوس جایز است یا خیر؟:34س 

  .  بلى جائز است;هو العالم: ج 

  

 در حال اضطرار آیا مسح نمودن پاها اگر حایل نازک روى آنها باشد جایز است یا :35س 
  خیر؟

  .  جایز است;هو العالم: ج 

  

ر وضوء مسح کردن بر روى حایل همانند مقنعه یا جوراب در حال ضرورت  آیا د:36س 
  یا تقیه یا سرماى شدید یا ترس از حیوان درنده، و یا ترس از دشمن، جایز است؟

 بلى جائز است ولى در خصوص مسح سر در حال تقیه احوط ;هو العالم: ج 
  . تیمم بعد از وضوء است

  

ى پاها را دو مرتبه مسح کند، آیا وضویش باطل  در صورتى که وضوء گیرنده رو:37س 
  است؟

شود و اگر مسح   اگر مسح اول صحیح باشد وضوء باطل نمى;هو العالم: ج 
اول صحیح نباشد، در مسح دوّم اگر پا را خشک کند، صحیح واال باطل 

  . است

  



٢٢ استفتائات 

 آیا در وضوء تکرار عمدى یا سهوى مسح سر و پاها موجب بطالن وضوء :38س 
  شود؟ مى

  .شود مى معلوم قبل مسأله ازجواب مسأله این جواب;هوالعالم: ج

  

  

  »شرایط وضوء«

و آن را با آبى که کریّت آن مشکوک است شست و   در صورتى که دست نجس بود:39س 
  آیا دست پاک شده و وضوء صحیح است یا خیر؟. وضوء گرفت

ریّت دارد،  چنانچه دست را داخل آب نماید و آن آب سابقه ک;هو العالم: ج 
دست محکوم به . کریّت ندارد شود و وضوء صحیح است،اگرسابقه پاک مى

  . نجاست است و وضوء هم باطل است

  

 اگر دست نجس بود و انسان یادش رفت آن را بشوید و با آب قلیل وضوء گرفت  :40س 
  ونماز خواند، آیا نماز صحیح است یا نه؟

  .ا را اعاده کند بنابر احتیاط باید نمازه;هو العالم: ج 

  

  

   »احکام وضوء«

 آیا استحباب نفسى وضوء به نظر مبارک شما ثابت است؟ و مراد از استحباب نفسى :41س 
  باشد؟ آن چه مى

 بلى ثابت است، مراد هم آن است که خود وضوء بدون قصد ;هو العالم: ج 
  . غایت مثل نماز یا غیر آن مطلوب است

  



٢٣ استفتائات 

   براى نماز واجب وضوء بگیریم باید با چه نیتى باشد؟ اگر بخواهیم قبل از اذان:42س 

براى یک  به قصد استحباب نفسى یا به قصد طاهر بودن یا ; هو العالم:ج 
  .نماز مستحبى یا قرائت قرآن

  

داند بعد ازداخل شدن وقت نماز، اگر وضوء را تأخیر   در صورتى که انسان مى:43س 
ا تقدیم وضوء واجب است؟ در صورتى که تأخیر شود آی بیندازد مضطر به مسح بر حایل مى

  حکم را دارد؟ا باز همین وضوء، منجر به وضوى ضرورت یا تقیه گردد، آی

واجب است ولکن اگر تأخیر خالف تقیه   بلى تقدیم وضوء;هو العالم: ج 
  . باشد، جائز نیست

وضوء نماز تواند با همان   اگر کسى وضوء گرفت براى اینکه قرآن بخواند آیا مى:44س 
  بخواند؟

  . تواند  بلى مى;هو العالم: ج 

  

اى یا ضرورتى   اگر کسى با اعتقاد به اینکه مورد تقیه یا ضرورت است وضوى تقیه:45س 
  خالف آن روشن شد، آیا چنین وضویى در وقت یا خارج وقت صحیح است؟ گرفت سپس

  .  صحیح نیست;هو العالم: ج 

  

  

  »مبطالت وضوء«

جه به احادیثى که در وسایل الشیعه کتاب صوم ایراد گردیده است  آیا با تو:46س 
کردن، ظلم کردن، غیبت ، )ع(موضوعاتى همانند دروغ بستن بر خداوند متعال یا معصومین 

  شوند؟ و تکرار نظر به نامحرم نمودن موجب نقض وضوء مى

شود، و جواب از استدالل به روایات در   موجب نقض نمى;هو العالم: ج 
  .  علمى آمده استکتب



٢٤ استفتائات 

  

  

  »مس اسامى محترم«

  بدون وضوء چه حکمى دارد؟) ع(هاى ائمه اطهار   مس نمودن القاب و کنیه:47س 

  .  در صورتى که به نحو هتک و اهانت نباشد، مانعى ندارد;هو العالم: ج 

  

مس کتابت تواند  ط دارد اگر وضوء بگیرد آیا مى کسى که بیمارى سلس بول و غای:48س 
   مجید بنماید؟قرآن

  . تواند مس کند  بلى، جائز است و مى;هو العالم: ج 

  



٢٥ استفتائات 

  

  

  

  

  »غسل«

  »احکام غسل«

توان  هاى مستحب قطعى همانند غسل جمعه مى هاى واجب و غسل  آیا با غسل:49س 
  بدون وضوء نماز خواند؟

شود نماز خواند بلکه با غسلهایى که روایت ضعیفى   بلى مى;هو العالم: ج 
  .توان نماز خواند  استحباب آن بکند، مىداللت بر

  

 اگر زن حامله از دنیا برود بچه را از شکم او بیرون آورند آیا الزم است بر طفل بعد :50س 
  از بلوغ غسل مس میت نماید؟

 چنانچه بچه از شکم مادر مرده بیرون آمده است بعد از ;هو العالم: ج 
  .ستا میت مس غسل لزومىوجوب احتیاط مقتضاى بلوغ

  

 اگر طفل نابالغ میت را مسح کرد، آیا بعد از بلوغ غسل مس میت بر او واجب :51س 
  است؟

در صورتى که بچه نابالغ مس میت نماید غسل بعد از !  بلى;هو العالم: ج 
  . تکلیف بر او واجب است

کفایت از وضوء ن آب  آیا قضاى غسل جمعه چه در حال عذر نبودن آب یا با بود:52س 
  ؟کند مى



٢٦ استفتائات 

کند ولى   در مورد امر به قضاء غسل جمعه کفایت ازوضوء مى;هو العالم: ج 
  . اگر ثابت نباشد و رجاءاً قضاء کند کافى نیست

  

  

  »احکام تیمم«

 اگر کسى با نداشتن آب، تیمم بدل از غسل جنابت کرد و خوابید بعد از بیدارى :53س 
  .وضوءاش براى نماز تیمم بدل از غسل است یا بدل از  وظیفه

  .  وظیفه او تیمم بدل از وضوء است;هو العالم: ج 

  

وضویش را شود و اگر  اند تدافع بول و غایط مى  اگر نماز گذار با وضوء نماز بخو:54س 
  تواند وضوء را باطل کند و با تیمم نماز بخواند؟ یابد، آیا مى باطل کند دیگر آب نمى

دن وضوء براى او ضرر داشته تواند مگر آنکه باطل نکر  نمى;هو العالم: ج 
  . باشد

  

  

  »احکام میت«

 شخص محتضر که در عالم نزع است و با دستگاه برقى تنفس مصنوعى داده :55س 
کند و آیا خاموش کرن این دستگاه جایز  شود و اگر آن دستگاه را خاموش کنند فوت مى مى

  است یا نه؟

  .  جایز نیست;هو العالم: ج 

  

  »غسل میت«



٢٧ استفتائات 

کرده فوت نموده است، براى غسل و کفن و  نى که در بالد کفر زندگى مى مسلما:56س 
  چه باید بکند؟. شود دفن او در آنجا مسلمان یافت نمى

کند و بعد او را   با وجود اهل کتاب، کافر مماثل اوالً غسل مى;هو العالم: ج 
بقیه مراسم را . است کتاب نباشد، غسل ساقط دهد، و اگر اهل غسل مى
  . هندانجام د

  

تواند غسل و کفن و دفن میت مسلمان را انجام   در حال ضرورت آیا کافر مى:57س 
  دهد؟

  .  حکم این مسأله از جواب مسأله قبل معلوم شد;هو العالم: ج 

  

  

  »کفن میت«

   هزینه گور و کفن زن به عهده کیست؟:58س 

  . هزینه کفن به عهده شوهر او است;هو العالم: ج 

  

  نامه میت شهادت زن ها صحیح است یا نه؟ در شهادت :59س 

  .  بلى، صحیح است;هو العالم: ج 

  

  

میت بعد از تکبیر اولى تنها شهادت به توحید  شخصى در نماز :60س » نماز میت«
آیا آن نماز . آید کند و بعد از نماز یادش مى و شهادت به رسالت را فراموش مىگوید  را مى

  مجزى است؟

  .  نیست  مجزى;هو العالم: ج 



٢٨ استفتائات 

  

  

  »دفن میت«

اند، اگر او را به مکان دیگر ببرند   در صورتى که میت را در جاى غصبى دفن کرده:61س 
شود  شود و از طرفى مالک زمین رضایت ندارد آیا اینجا باب تزاحم مى هتک حرمت او مى

  یا قاعده سلطنت حاکم است؟

نباشد ولو در  در صورتى که بشود به نحوى ببرند که هتک ;هو العالم: ج 
اگر نشد، . کنندشب، الزم است واال حتى االمکان صاحب زمین را راضى 

  .باب تزاحم است

  

  

  »مسائل متفرقه میت«

 دکترى فوت شدن کسى را تصدیق کرد، لکن بعد از مدتى با تنفس مصنوعى زنده :62س 
ل مس میت اند غس شد، آیا غسل میت بر او واجب است یا نه؟ و آنهایى که او را مس کرده

  ب است یا خیر؟بر آنها واج

شود از اول نمرده است و دکتر   چنانچه زنده شود معلوم مى;هو العالم: ج 
بنابراین نه غسل میت واجب . شود اشتباه کرده است، چون مرده زنده نمى

  .است و نه غسل مس میت

  

آیا غسل . شود ، جنین او متولد مىاش هاى سه گانه  زنى مرده و بعد از اتمام غسل:63س 
هاى قبلى به قوت خود باقى است؟ و در  استحاضه و نفاس براى او الزم است؟ و آیا غسل

  رابطه با جنین چه باید کرد؟



٢٩ استفتائات 

 غسل استحاضه و نفاس الزم نیست، ولى باید نجاست شسته ;هو العالم: ج 
  . شود

و اما جنین اگر چهارماه او تمام شده یا مستوى الخلقه است، واجب است 
ل داده و تکفین شود و به همانگونه که متعارف است دفن شود و اال غس

شود، در هر دو صورت  اى پیچیده و دفن مى غسل واجب نیست و در پارچه
  . نماز ندارد

  

اش بعد از آنکه مدتى در بیابان افتاده و شدیداً بو گرفته و متالشى   میتى که جنازه:64س 
ل براى او مم ندارد، چه باید کرد؟ و ثانیاً آیا کفن کامشده، به دست آمده و قابلیت غسل و تی

  الزم است؟

هاى آن بدون گوشت باقى است، جمیع اعمال   چنانچه استخوان;هو العالم: ج 
  .واجب بر میت غیر از غسل که در فرض سؤال ممکن نیست، واجب است

  

  

  

  

  »احکام نماز«

  »آمادگى و حضور قلب«

آمادگى براى نماز با خشوع قلبى چه باید کرد  براى طهارت روح و قلب و :65س 
  راهنمایى بفرمایید؟



٣٠ استفتائات 

ـ هر روز اقال پنجاه آیه قرآن خواندن 2ـ نماز شب خواندن 1 ;هو العالم: ج 
ـ 5ـ سعى در حالل بودن لقمه 4 در سجده طوالنى )1(ـ تکرار ذکر یونسیه3

مه سحر خیزى و انجام وظایف شرعیه در آن وقت به خصوص شب جمعه ـ ائ
کنیم شب جمعه شود تا درهاى رحمت  اند ما صبر مى فرموده) س(طاهرین 

مطلبى را از خدا خواستند  اه مىالهى گشوده گردد و بزرگان از علماء هر گ
زیرا سحر ارتباط پیدا کردن با خدا اثر . کردند بگیرند از سحر استفاده مى

  .خاصى دارد

  

  »وقت نماز «

ز  مقدمات واجب آن را یاد نگرفت و همچنین بعد ا اگر کسى قبل از وقت نماز:66س 
  وقت تا پایان آن هم یاد نگرفت، وظیفه چیست؟ آیا عقاب هم دارد؟

 قبل از وقت و بعد از آن در فرض سؤال باید یاد بگیرد و اال ;هو العالم: ج 
  .چنانچه نماز فوت شود عقاب دارد

  

 را خواند؟ یا باید صبر کرد و سپس توان پس از شروع اذان، بالفاصله نماز  آیا مى:67س 
  نماز را خواند؟

 در نماز صبح باید مقدارى صبر نمود حتى بعد از تمام شدن ;هو العالم: ج 
اذان، در ظهر و مغرب پس از اتمام اذان شروع به نماز مانعى ندارد ـ میزان 

  اطمینان به دخول وقت است و گفتن اذان مدخلیت ندارد

  

هنگام ظهر اگر نماز از اول وقت تأخیر افتد آیا فضیلت نماز اول  در روز عاشورا :68س 
رود؟ و اگر به علت عزادارى تأخیر افتد آیا ثواب اول وقت از دست  وقت از دست مى

  رود؟ مى

                                                           
  ال اله اال انت سبحانک انى کنت من الظالمین:  ذکر یونسیه-1



٣١ استفتائات 

در جنگ که از افضل عبادات ) ع( خود حضرت سید الشهداء;هو العالم: ج 
بعیت از آن بزرگوار بود از آن دست کشید و نماز خواند، پس ما که ادعاى ت

  .رعایت کنیمید نماز اول وقت را را داریم با

  

شود تنها از   در صورتى که وقت نماز وسعت دارد، و تأخیر نماز موجب قضا نمى:69س 
توانند تأخیر نماز کنند و به عزا و ماتم مشغول  شود، آیا مردم مى وقت فضیلت خارج مى

  باشند، آیا این فعل مانعى دارد؟

 خیر، مانعى ندارد مگر جائى که عنوان اهانت به ;العالمهو : ج 
  .باشد صالۀ به دیگراستخفاف عبارت شودوبه منطبق الهى فریضه

  

توان استصحاب روز کرد و نماز را   اگر شک کردیم روز باقى است یا نه؟ آیا مى:70س 
  اداء خواند؟ آیا اصل مثبت نیست؟ 

از موارد ضم وجدان به اصل است  خیر اصل مثبت نیست بلکه ;هو العالم: ج 
توان نماز خواند و نماز اداء  بنابراین در حال شک مى. در موضوعات مرکبه

  .است نه قضاء

  

  

  »لباس نماز گذار«

زیر چادر خوانند اگر بدن آنها  ها با چادر سفید نازک نماز مى  خانم در مواردى که:71س 
  باشد، نماز آنها چه حکمى دارد؟نمایان باشد، اعم از اینکه نامحرمى باشد و یا ن

.  چنانچه ساتر بدن نباشد نماز صحیح نیست ولو نامحرم نباشد;هو العالم: ج 
  . در حال نماز است میزان پیدا نبودن بدن

  



٣٢ استفتائات 

 اگر نمازگذار در اثناى نماز یا بعد از آن متوجه شد که موى گربه بر لباس او :72س 
  باشد؟ هست، آیا نماز او صحیح مى

 صحیح است، ولى اگر در وسط نماز باشد باید آن را از خود ;العالمهو : ج 
  . جدا کرده و کنار بیندازد

  

  ها الزم است در حال نماز جوراب ضخیم بپوشند؟  آیا براى خانم:73س 

ولى از ساق به باال باید .  پوشاندن پا تا ساق الزم نیست;هو العالم: ج 
  . پوشیده باشد

  

  

  »مکان نمازگذار «

هاى ساخته شده در آن  هاى وقفى چه حکمى دارد؟ در خانه  نماز خواندن در زمین:74س 
  چه؟ 

هاى ساخته شده مخالف وقف   اگر وقف خاص نباشد و خانه;هو العالم: ج 
  .واقف نباشد، اشکال ندارد

  

 در صورتى که زن و مرد در دو اطاق مشغول نمازند لکن مکان زن جلوتر از مکان :75س 
ها باز باشد نمازشان چه  ازشان چه حکمى دارد؟ در حالتى که درب اطاقمرد است، نم
  حکمى دارد؟

تر از مرد   صحیح است چون واجب نیست زن عقب;هو العالم: ج 
  . مساوى ایستادن زن با مرد یا جلوتر ایستادن او مکروه است! بلى.بایستد

  

باشد جدّ پدرى ما  یم ـ مىاى از تهران ـ میدان کاه فروشان قد  مغازه ما در منطقه:76س 
فروخته، اما قبل از او این ملک قبرستان اداره اوقاف بوده  در آن میدان کاه و جو و گندم مى



٣٣ استفتائات 

است که بعداً به جد و پدر و خود ما رسیده است، شخصى با همکارى شهردارى تهران 
وژه است، با  میدان و قبرستان را به پروژه تجارى تبدیل کردند و مغازه ما االن در این پر

کنیم، آیا اجازه  را پرداخت مى... توجه به اینکه همه حقوق دولتى ـ مالیات، عوارض و
  دهید نماز اول وقت را در این ملک بخوانیم؟ مى

اید و فعال هم دارید به    شما به حسب ظاهر حق استفاده داشته;هو العالم: ج 
  .دهم همه نوع استفاده بنمایید هر حال من اجازه مى

  

  

  »اذان و اقامه «

رسیده که بدون والیت حضرت ) ع( با توجه به احادیثى که از حضرات معصومین :77س 
اى  امیرالمؤمنین صلوات اهللا و سالمه علیه هیچ عملى حتى نماز پذیرفته نیست و هر فرقه

غیر از شیعه دوازده امامى در گمراهى و ضاللت هستند، آیا شهادت به والیت و امامت 
  خیر؟در اذان واجب است یا ) ع(مؤمنین امیرال

 واجب نیست ولى مستحب است، مراد از روایات اعتقاد است ;هو العالم: ج 
  .نه گفتن

  

  خوانم آیا جایز است؟  اینجانب اذان و اقامه نماز را به کیفیت زیر مى:78س 

اوالدهما هللا، اشهد ان محمداً رسول اهللا، و ان علیا و فاطمه و اشهد ان محمداً رسول ا«
  »سیما حجۀ بن الحسن العسکرى، حجج اهللا صلوات اهللا علیهم اجمعین

 در اذان و اقامه موجب بطالن نیست ولى عمل به وظیفه هم ;هو العالم: ج 
چون در اجزاء و شرایط عبادات، باید به همان گونه که دستور داده . نیست

  . شده است عمل نمایند

  

  



٣٤ استفتائات 

  »قیام«

  ها جفت بودن پاها الزامى است؟  خانم در نماز آیا براى:79س 

 الزم نیست ولى مستحب است خانمها در حال ایستادن پاها را ;هو العالم: ج 
  . به هم بچسبانند

  

  

  »قرائت«

 اگر شخصى از روى غفلت آیه سجده واجب را در نماز خواند و چون جاهل به :80س 
  آیا نمازش صحیح است؟حکم یا موضوع بود، سجده زیادى آن را در نماز انجام داد 

  . چنانچه جاهل مقصر نباشد، نماز او صحیح است;هو العالم: ج 

  

تواند حمد و سوره را صحیح بخواند آیا الزم   کسى که به خاطر نداشتن دندان نمى:81س 
است در نماز دندان مصنوعى بگذارد؟ و اگر شخص براى حج مستطیع بود و مریض شد آیا 

   حج برود؟الزم است مداوا کند و به

خواندن نماز است یعنى واجب است براى  در هر دو مورد الزم ;هو العالم: ج 
  . صحیح دندان بگذارد و براى به جا آوردن حج مداوا کند

  

  

  

  »سجده«

   آیا سجده کردن بر اسکناس صحیح است؟:82س 

  . صحیح نیست;هو العالم: ج 

  



٣٥ استفتائات 

روى آن نوشته ) ع( ائمه معصومین آیا بر مهرهایى که نام مبارک خداوند تعالى و:83س 
  توان سجده کرد؟ شده است مى

  . مانعى ندارد;هو العالم: ج 

  

   آیا جلسه استراحت در نماز واجب است؟:84س 

  . واجب نیست;هو العالم: ج 

  

  

  »سجده واجب قرآن«

   شنیدن آیه سجده دار واجب قرآن از گرامافون و ضبط صوت چه حکمى دارد؟:85س 

  . بنابر احتیاط باید سجده نماید;هو العالم: ج 

  

 شنیدن آیه سجده دار واجب قرآن از کسى که قصد خواندن قرآن ندارد مثال به :86س 
  اند چه حکمى دارد؟خو شوخى آیه را مى

  .   سجده واجب نیست;هو العالم: ج 

  

   شنیدن آیه سجده دار و اجب قرآن از بچه غیر ممیز  چه حکمى دارد؟:87س 

  .سجده نمایداید   حکم مسأله قبل را دارد یعنى بنابر احتیاط ب;هو العالم: ج 

  

 شنیدن آیه سجده دار واجب قرآن از رادیو و تلویزیون اگر پخش مستقیم نباشد چه :88س 
  حکمى دارد؟

  . باید احتیاط نمود و سجده بجا آورد;هو العالم: ج 

  

  



٣٦ استفتائات 

  »تشهد«

   آیا جایز است؟خوانم  اینجانب تشهد نماز را به صورت زیر مى:89س 

اشهد ان محمداً عبده و رسوله و ان علیا امیرالمؤمنین، اللهم صل على محمد و آل ... 
  .محمد

ولى در اذان و د به این طریق عمل کرد شو  در تشهد نماز نمى;هو العالم: ج 
  .اقامه مستحب است

  

ئمه علیهم است که ا رسد در کتاب وسائل الشیعه روایاتى ایراد شده  به نظرم مى:90س 
دادند، حال اگر کسى  شهادت مى) ع(السالم در تشهد نماز به والیت و امامت امیرالمؤمنین 

  کند؟ ل پیدا مىدر تشهد، شهادت به والیت آن حضرت بدهد آیا نمازش اشکا

چون . اید، ارائه دهید  چنانچه روایتى را با این مضمون دیده;هو العالم: ج 
. نماز شهادت به والیت خالف احتیاط استقطعاً چنین نیست، و در تشهد 

  .ولى در اذان و اقامه بسیار عمل خوبى است

  

  

  »قنوت«

 اگر نمازگزار در قنوت نماز دعاى حرام کند آیا قنوت او باطل است یا نماز باطل :91س 
  شود؟ مى

  . شود   نماز باطل مى;هو العالم: ج 

  

طرف صورت ن انگشتر عقیق را به مازگزاران هنگام قنوت، نگی اینکه بعضى از ن:92س 
  گردانند آیا این عمل مستند است؟ و آیا ثوابى هم دارد؟  برمى



٣٧ استفتائات 

  در روایتى از این عمل نهى شده است، به هر حال کار ;هو العالم: ج 
  .مستحسنى  نیست

  

مکلف در  است یا جزء مرکب آن؟ و در صورتى که  قنوت آیا شرط کمال نماز:93س 
 است، شک در قرائت سوره نماید آیا قاعده تجاوز جارى است یا حالى که مشغول قنوت

  خیر؟

 جزء مستحبى است و براى جریان قاعده تجاوز در سوره، ;هو العالم: ج 
  .شروع به قنوت کافى است

  

  

  

  »تعقیب نماز«

   آیا دست دادن مأمومین با یکدیگر بعد از نماز استحباب دارد؟:94س 

   نماز مستحب است مصافحه بعد از;هو العالم: ج 

  

ایها الذین ان اهللا و مالئکته یصلون على النبى یا «بارکه  معموال بعد از نماز آیه م:95س 
شود، آیا بعد از آن صلوات آن واجب است، و  خوانده مى» آمنوا صلوا علیه و سلّموا تسلیما

 نماز سه بار آیا اگر شخصى در حال انجام نماز واجب هم باشد و آیه را بشنود، باید در بین
  صلوات بفرستد؟ نظر حضرتعالى چیست؟

 مستحب است نه واجب، در بین نماز هم مستحب است، سه بار ;هو العالم: ج 
  .شود مىار هم به مستحب عمل هم الزم نیست، بلکه یکب

  

  



٣٨ استفتائات 

  »مبطالت نماز«

   آیا غلط خواندن قنوت یا ذکر مستحبى نماز، مبطل نماز است؟:96س 

خیر، مبطل ماز است و اال انچه عمداً غلط بخواند مبطل ن چن;هو العالم: ج 
  .نیست

  

 اگر در حال گفتن تکبیرۀ االحرام به نمازگذار تنه بزنند و بدنش تکان شدیدى :97س 
بخورد و طمأنینه نماز از بین برود آیا باید نماز را بشکند و دوباره شروع نماید، یا فقط 

طفاً وظیفه  حرکت قهرى بوده، تکبیرش درست است، لتکبیرۀ االحرام را تکرار کند و یا چون
  .شرعى را بیان کنید

 اگر تکان خوردن شدید نباشد، فقط طمانینه از بین برود، ظاهراً ;هو العالم: ج 
نماز صحیح است، و اگر شدید باشد که وقوف از بین برود احتیاطاً پس از 

  .نیستاتمام آن نماز را اعاده کند ولو اینکه صحت نماز بعید 

تواند آن را قطع  مىیا موبایل که نزد مصلى است، زنگ بزند  در حال نماز اگر تلفن :98س 
  کند و به نمازش ادامه دهد؟

  .   بلى مانعى ندارد;هو العالم: ج 

  

ارکان نماز اگر عمداً و یا سهواً کم یا زیاد «:  در رساله توضیح المسائل آمده است:99س 
  متصور است؟ؤال این است که زیادى در نیت چگونه حال س» شود نماز باطل است

 در اجزاء غیر رکن کم یا زیاد شدن غیر عمدى مبطل نیست، ;هو العالم: ج 
در نیت ولو زیاد شدن ممکن نیست، ولى چون کم شدن ممکن است لذا از 

  .ارکان ذکر شده است

  

  



٣٩ استفتائات 

  »شکیات نماز«

که یا یک سجده از رکعت قبل را  اگر نمازگزار در حال قیام علم اجمالى دارد :100س 
  اى دارد؟ فراموش کرده و یا تشهد، چه وظیفه

  . برگردد تشهد به جا بیاورد و اتیان به سجده الزم نیست;هو العالم: ج 

  

رکعت به جا  یک  اگر شخصى بعد از نماز ظهر و عصر، علم اجمالى پیداکردکه:101س 
  صر، وظیفه او چیست؟داند از نماز ظهر است یا نماز ع نیاورده و نمى

 چنانچه علم اجمالى بعد از اتیان به منافى عمدى و سهوى بعد ;هو العالم: ج 
و اگر قبل از . از عصر باشد یک چهار رکعتى به قصد ما فى الذمه بخواند

نماز دوم ضمیمه بنماید امتثال محقق شد یک رکعت به اتیان به منافى با
  . ن ثالث و اربع بنمایدشود، و همچنین اگر اعمال وظیفه بی مى

  

 آیا براى نمازگزار ظن در رکعات نازل منزله علم است؟ حال اگر شاهد بگوید :102س 
شما سه رکعت به جا آوردى، ولى نمازگذار ظن دارد که چهار رکعت بجا آورده است، 

  یید کدام یک در عمل مقدم است؟بفرما

، بنابر این اگر از قول  ظن در رکعات مطلقاً در حکم علم است;هو العالم: ج 
شاهد ظن از بین برود باید به قول شاهد عمل کند و اال در عمل به ظن یا به 

  . قول شاهد ثقه مخیراست

  

اکمال د از اکمال سجدتین که علم اجمالى پیدا کرد بعد از   اگر نمازگذار بع:103س 
  را اعاده کند؟سجدتین، یا حمد را نخوانده و یا رکوع را انجام نداده، آیا نمازش 

  .  الزم نیست;هو العالم: ج 

  

  



٤٠ استفتائات 

  »نماز شب«

شود، نام بردن زنها جائز است یا باید به   آیا در نماز وتر که براى چهل نفر دعا مى:104س 
  .چهل مرد دعا شود

شود زنها را از جمله چهل نفر قرار   به مقتضاى یک روایت مى;هو العالم: ج 
شود، من خودم مقیّدم که به چهل  مىداد و به مقتضاى یک روایت دیگر ن

خانمها را توانید بعد از نام چهل مرد، نام چند عدد  مرد دعا کنم، ولى شما مى
  .نداردهم اضافه کنید، اشکال 

  

  

  »نماز مسافر«

فرستند آیا  مى) هر روز از قم به تهران( شخص سرباز که او را براى مأموریت :105س 
  زه چه کند؟نماز او قصر است یا تمام؟ با رو

  .تواند بگیرد  نماز را باید شکسته بخواند و روزه هم نمى;هو العالم: ج 

  

 اگر طلبه براى اقامه نماز جماعت به محلى برود و در ماه چند دفعه تکرار :106س 
رود آیا  ماند و هر شب جمعه در اطراف آنجا منبر مى شود و گاهى هم در آن محل مى مى

  ؟ستنماز و روزه او تمام ا

 نماز او قصر است یعنى باید شکسته بخواند و روزه هم ;هو العالم: ج 
  .تواند بگیرد مگر آنکه قصد اقامه ده روز بنماید نمى

  

 راننده بارکش کامیون هر روز یا در هفته یک بار یا چند بار در طول یک ماه به :107س 
رود،  سفر نمىد و به کن کند و بعضى اوقات نیز بار پیدا نمى  مىشهرهاى مختلف مسافرت

  آیا نماز و روزه او تمام است یا نه؟



٤١ استفتائات 

  . باید نماز را تمام بخواند، و روزه هم بگیرد;هو العالم: ج 

  

 اگر مقیم عشرۀ بعد از وقت شک کرد آیا نماز را تمام خوانده یا شکسته با توجه :108س 
  بناى بر تمام قرار دهد یا خیر؟» الوقت حائل«به 

  . نا بگذارد بر اینکه تمام خوانده است ب;هو العالم: ج 

  

کند،   شخص سربازى در مدت دو سال خدمت خود، هر روز رفت و آمد مى:109س 
  اش را بیان فرمایید؟ حکم نماز و روزه

   قصر است ;هو العالم: ج 

  

 اگر پدر و مادر یا یکى از آنها از سفر فرزند خویش نهى کردند و فرزند شک کرد، :110س 
شود یا نه؟ حال اگر مسافرت رفت، نمازش تمام است یا  نان موجب عاق مىآیا نهى آ
  شکسته؟

به .  چنانچه آنها ناراحت بشوند بایدتمام بخواند واال شکسته;هو العالم: ج 
  .نشود ترک هر حال احتیاط به جمع بین قصرواتمام

  

د، نمازش  اگر کسى براى سعایت مؤمنى به سفر رفت، در برگشتن اگر مسافت باش:111س 
  تمام است یا شکسته؟

 چنانچه برگشتن عرفاً جزء سفر معصیت باشد وجوب تمام بعید ;هو العالم: ج 
  . ولى احتیاط به جمع ترک نشود. نیست

  

 اگر کسى در سفرش با قصد مسافت شرعى، به سه فرسخ رفت و در آنجا نمازش :112س 
قصد کرده و یا از سفرش برگشت، اش را افطار کرد، سپس تردید در  را قصر خواند و روزه

  آیا قضاء آن الزم است؟اش چیست،  ر وقت اعاده کند؟ حکم روزهآیا نمازش را د



٤٢ استفتائات 

و روزه را اگر افطار کرده است قضاء .  اعاده نماز الزم نیست;هو العالم: ج 
  . آن الزم است و کفاره ندارد، اگر افطار نکرده است روزه را تمام کند

  

 صبّى سفر شرعى رفته باشد و در برگشت از سفر در جایى که سه  در صورتى که:113س 
  فرسخ مانده به وطن بالغ شود، آیا نمازش را تمام بخواند یا شکسته؟

  . باید نماز را شکسته بخواند;هو العالم: ج 

  

  

  »احکام وطن«

  

 دخترى دانشجوست و تا االن با خانواده در اهواز متوطن بودند، لکن آنان نقل :114س 
کان کرده و در اصفهان توطن نمودند، اما دختر تا پایان تحصیل باید اهواز بماند فقط براى م

رود، با توجه به اینکه ممکن است براى او خواستگار بیاید و در  جا مى دیدار والدین به آن
در پایان تحصیل نتیجه وطن شوهر را برگزیند وممکن است وسائل ازدواج فراهم نشود و 

  اش قصر است یا تمام؟ رود وظیفه هر گاه به اصفهان مىین رود، در این فرض به نزد والد

 مادامى که براى توطن به اصفهان نرفته و اصفهان محل ;هو العالم: ج 
اش قصر است، مگر  زندگى او نشده است، هر گاه به اصفهان برود وظیفه

نواده به خالصه حکم مسافر دارد و توطن خا. آنکه قصد اقامت ده روز بنماید
  .او ربط ندارد

  

 با فرض سؤال قبلى اگر در هفته یکبار یا چند بار و یا در هر دو هفته یک یا چند :115س 
  اش در آنجا و در بین راه چه حکمى دارد؟ بار، رفت و آمد نماید، نماز و روزه



٤٣ استفتائات 

 در صورتى که  حکم وطن نداشته باشد که در فرض این ;هو العالم: ج 
طریق اولى در بین راه هم د، نماز را شکسته باید بخواند، و به سؤال یقیناً ندار
  .شکسته بخواند

  

شود معموال قصد دارد حداقل تا  اى که براى تحصیل وارد حوزه علمیه مى  طلبه:116س 
  پایه پنج در آنجا درس بخواند، آیا آنجا حکم وطن او را دارد؟

  .وطن داردحکم ! ، بلى چنانچه بنا دارد مدت طوالنى بماند;لمهو العا: ج 

  

 شخصى اهل قم و فعال در تهران ساکن است و از وطن اولش اعراض نکرده :117س 
در صورتى که زن به همراه شوهرش به وطن اول . نماید در وطن دوم ازدواج مى. است

  ماند آیا از باب تبعیت نماز زن تمام است یا قصر؟ آید و کمتراز ده روز مى شوهر مى

تبعیت .  زن در آن محل مسافر است و نماز را باید قصر بخواند;مهو العال: ج 
  .زن، نسبت به شوهر در حکم تمام و شکسته خواندن وجود ندارد

  

  

  »نماز قضاء«

 اگر شخصى قبل از اذان صبح امروز بیهوش شد و بعد از اذان صبح فردا به هوش :118س 
  آمد آیا قضاى نمازهاى روز بیهوشى بر او واجب است؟

  .  چنانچه بیهوشى بدون اختیار باشد، خیر قضاء الزم نیست;هو العالم: ج 

  

 اگر شخصى نماز خود را در حال اضطرار و عدم وجود آب به جا آورد، آیا :119س 
  باشد یا اینکه باید قضا نماید؟ مجزى مى

 چنانچه با تیمم نماز خوانده و تا آخر وقت دسترسى به آب ;هو العالم: ج 
  .ز صحیح است و قضاء الزم نیستنداشته، نما



٤٤ استفتائات 

  

  

  »ضاى پدر بر پسر بزرگترنماز ق«

 اگر حبوه به پسر بزرگتر داده شده باشد، آیا انجام نماز و روزه قضاى میت به :120س 
  عهده پسر بزرگتر خواهد بود؟

  .ولو حبوه هم نداشته یا به او ندادند.  بلى به عهده او است;هو العالم: ج 

  

 زمان حیات خود تمام اموال خود را به همسر دوم و فرزندان اوصلح  اگر میت در:121س 
کرده باشد، به نحوى که پس از مرگش، پسر بزرگتر او که از همسر اول است کالً از ارث 

  محروم شده باشد، آیا انجام نماز و روزه قضاى میت به عهده پسر بزرگتر خواهد بود؟

ارث بردن مشروط به م قضاء لزو.بر او واجب است !  بلى;هو العالم: ج 
   .نیست

  

اى هم از او به   اگر خود میت به پسر بزرگتر وصیت نکرده باشد و وصیت نامه:122س 
رؤیت پسر بزرگتر نرسیده باشد، آیا بر پسر بزرگتر واجب است به استناد قول یکى از اقرباء 

جوانى و بدون عذر روى که پدرت به من گفته اینقدر روزه قضاء داشته که از ) همسر دوم(
معذور بوده و یا معذور نبوده قضا کند انجام نداده است، نماز و روزه پدرش را اعم از آنچه 

  و بجا آورد؟

 واجب است!  چنانچه از قول همسر دوم اطمینان پیدا کند، بلى;هو العالم: ج 
  . و اال واجب نیست

  

در است، پسرى که نماز  در صورتى که معلوم نباشد چه مقدار نماز قضا بر پ:123س 
  قضاى پدر به عهده او است  چه مدت نماز قضا بخواند؟

 به مقدارى که یقین دارد نخوانده، و اگر اصل اشتغال ذمه پدر ;هو العالم: ج 
  . معلوم نیست چیزى بر او واجب نیست



٤٥ استفتائات 

نشسته تواند نمازها را  تر که نماز قضاى پدر به عهده او است، مى آیا پسر بزرگ:124س 
  بخواند؟

 چنانچه قدرت ندارد ایستاده بخواند و مأیوس است از این که ;هو العالم: ج 
  . تمکن پیدا کند، بلى جائز است و اال جائز نیست

  

  

  »نماز جماعت«

 اگر مأموم در رکعت سوم و یا چهارم نماز جماعت، قبل از رکوع اقتدا کرد و :125س 
  نماز او به جماعت صحیح است؟عمداً و سهواً نتوانست حمد را بخواند، آیا 

  . بلى صحیح است;هو العالم: ج 

  

شود که نماز جماعت بر پا شده،   شخصى که در حال نماز فرادى است، متوجه مى:126س 
تواند به نافله عدول نماید براى ملحق  که مى«هاى عملیه آمده است  در این مورد در رساله

تواند نافله را تمام نکند و آن را  از عدول مىحال سؤال این است، آیا بعد » شدن به جماعت
  بشکند تا زودتر به جماعت برسد؟

شکستن نافله ند، چون تواند تمام نکند و آن را بشک  بلى مى;هو العالم: ج 
  .حرام نیست

  

تواند نمازش را دوباره   کسى که نمازش را به صورت فرادى خوانده است، آیا مى:127س 
  م شود و چه مأموم؟با جماعت بخواند، چه اما

تواند امام  هم مى.  بلى صالۀ معادۀ با جماعت مستحب است;هو العالم: ج 
  . تواند مأموم شود هم مى. شود

  



٤٦ استفتائات 

 کسى که در نماز جماعت اقتدا کرده، حرکت عمدى او موقع خواندن پیش نماز :128س 
  واجبات نماز را، چه صورت دارد؟

یست در ت که بر مأموم قرائت الزم ن البد مراد حال قرائت اس;هو العالم: ج 
  .آن مورد حرکت عمدى اشکال ندارد

  

 اگر امام جماعت تا آخر نماز نفهمید که مأمومین به او اقتدا کردند آیا آثار جماعت :129س 
  شود؟ مترتب مى

  .امام نه است مأموم بانیت  بلى، چون انعقاد جماعت;هو العالم: ج 

  

کند،امام هنوز در  دارد و مالحظه مى  از سجده بر مى مأموم در نماز جماعت سر:130س 
آیا بعد از نماز، سجده . شود رود و این عمل چند بار تکرار مى سجده است و به سجده مى

  شود و یا به خاطر وجوب متابعت امام سجده سهو ندارد؟ سهو تکرار مى

  .مستحب نه است سهونهواجب ردسجده در این مو;هو العالم: ج 

  

  

  »ماعتامام ج«

هستم که با تأسى از پدرانم، مبلغ ) ع( اینجانب مداح اهل بیت عصمت و طهارت :131س 
باشم واز محضر بعضى از عالمان بزرگوار نیز  مى) ع(دین اسالم و مبیّن مصائب ائمه اطهار 

هاى مذهبى شرکت  بعضى از هیأتام و چون در تأسیس و تشکیل  ردهکسب فیض ک
ت اهل هیأت در مواقع نیاز که دسترسى به روحانى نبوده و نماز ام، بنا به درخواس داشته

شده، مؤمنین این حقیر را در به پا داشتن واجبات و ترک محرمات عادل  جماعت تشکیل مى
اند نماز جماعت را به امامت اینجانب برگزار نموده و اینجانب نیز به دلیل احترام  دانسته

جدادم است قائل هستم تنها در موقع نماز خاصى که براى لباس روحانیت که لباس ا
اشکال دارد یا بفرمایید آیا از نظر شرعى و عرفى . ام لباس مقدس شدهجماعت ملبس به آن 

  خیر؟



٤٧ استفتائات 

 شرط درنماز جماعت، احراز عدالت امام است و لباس دخیل ;هو العالم: ج 
دانند در تشکیل جماعت مجازید، و  نیست، چنانچه مؤمنین شما را عادل مى

البته اگر نپوشید باز هم جماعت صحیح است و . لباس هم مجازید بپوشید
ه اگر بینک و بین شود ک ضمناً به شما توصیه مى. پوشیدن هم اشکال ندارد

دانید اقامه جماعت ننمایید مگر بعد از توبه و تهذیب  خود را عادل نمىاهللا 
  .نفس و تقید به موازین شرعیه، به هر حال التماس دعا دارم

  

 در صورتى که امام جماعت بعد از اتمام نماز متوجه شود که نمازش باطل بوده، :132س 
  به مأمومین اطالع دهد؟کلیفش  چیست؟ آیا باید مثال وضوء نداشته یا لباسش نجس بوده، ت

  . الزم نیست چون نماز مأمومین صحیح است;هو العالم: ج 

  

در صورتى که بعد . جماعت جایز است آیا اقتدا کردن به شخص سنّى در نماز :133س 
  نماز خویش را اعاده کنیم؟

ولى .  در غیر صورت تقیه جایز نیست، در حال تقیه جایز است;هو العالم: ج 
  .اعاده نماز الزم است

  

  

  »نماز جمعه«

اى از هند فاصله بین دو مسجد به مقدار یک فرسخ و نیم است و در هر   در محله:134س 
شود،   هجرى تا کنون نماز جمعه با تمام شرایط آن اقامه مى1390ز سال دو مسجد، از قبل ا

که ما بین آن دو مسجد ) ع(لکن االن مدتى است در مسجد دیگرى  نبز به نام مسجدالحسین 
واقع شده است و فاصله آن با دو مسجد از طریق متعارف چهار کیلومترونیم است، نماز 

 جمعه مسجد الحسین گفته شد که اقامه نماز جمعه در وقتى که به امام. شود جمعه اقامه مى
د که ترک نماز این مسجد به لحاظ فاصله شرعى جایز نیست و فاقد شرط است، عذر آوردن



٤٨ استفتائات 

حال بفرمایید وظیفه شرعى . شود و محذور دارد جمعه، باعث سوء ظن از علما و دین مى
  امام جمعه، هیأت امناى مسجد و مأمومین چیست؟

 در صحت نماز جمعه شرط است که باید بین دو نماز جمعه ;لمهو العا: ج 
فاصله کمتر از سه مایل که یک فرسخ شرعى است، نباشد و هر فرسخ شرعى 

 هر دو امام با در صورتى که فاصله کمتر باشد، اگر. پنج کیلومتر و نیم است
  . شود نماز هر دو باطل مىهم شروع به نماز کنند، 

و . کند، نماز او صحیح و نماز دومى باطل استو اگر یکى زودتر شروع 
چون نماز جمعه در زمان غیبت واجب عینى نیست،لذا ترک آن به واسطه فقد 

  .شود شرط صحت، باعث سوء ظن نمى

در خاتمه معلوم باشد فتواى ما آن است که در نماز جمعه شرط است که با 
شروعیت نماز جمعه  میا با اجازه او باشد، و در زمان غیبت) ع(امام معصوم 

احتیاط اگر نماز جمعه خوانده شود، نماز ظهر ثابت نیست، بنابراین باید بنابر 
  .نیز خوانده شود

  

  

  »نماز استیجارى«

  تواند براى خواندن نماز میت اجیر شود؟  کسى که خودش نماز قضا دارد آیا مى:135س 

  .تواند  بلى مى;هو العالم: ج 

  

قضاى نیابتى، غفلت حاصل شود و تصور کنیم نماز اداى خودمان  اگر در اثناء نماز :136س 
سپس در رکعت بعد متوجه اشتباه خود شده و نیت را اصالح کنیم، آیا نماز . خوانیم را مى

  اشتباه خود شدیم چطور؟ز متوجه نیابتى ما صحیح خواهد بود؟ و اگر بعد از نما



٤٩ استفتائات 

متثال همان امرى که  در هر دو صورت نماز  صحیح است و ا;هو العالم: ج 
یعنى نماز قضاى نیابتى واقع . شود اید واقع مى اول شروع، قصد کرده

  .شود مى

  



٥٠ استفتائات 

  

  

  

  

  »نماز آیات«

هاى   نماز آیات اگر از خسوف و کسوف باشد وقت اداء وقضا دارد که در رساله:137س 
العمر واجب مادام «عملیه نوشته شده است، ولى اگر از زلزله و غیر آن باشد نوشته شده که 

. آید ، اینک سؤال این است که گاهى چند بار زلزله مى»است و هر وقت بخواند اداء است
در این صورت آیا نمازهایى که نخوانده، به نیت اداء بخواند یا به نیت قضاء؟ چون این گونه 

  .است و نماز آخرین زلزله تا زلزله دیگر اداء استوف بود که نمازهاى گذشته قضا معر

 به نظر ما یک نماز آیات آن هم به قصد اداء کافى است و اگر ; هو العالم:ج 
کسى بخواهد احتیاط کند و به عدد زلزله نماز بخواند، همه را به قصد اداء 

  . بخواند

  

دانم چه مقدار نماز آیات از من قضا   اینجانب اکنون که پنجاه سال سن دارم نمى:138س 
  ت؟ شده است، تکلیف من چه مقدار اس

 به مقدارى که یقین دارید قضا کنید و زاید را الزم نیست، ;هو العالم: ج 
  .ولى قضا کنید، بهتر است



٥١ استفتائات 

  

  

  

  

  »احکام روزه«

  »وجوب روزه«

 آیا کسى  که روزه ماه رمضان را از روى علم و عمد افطار کند و آن را حالل :139س 
  شود؟ بداند، مرتد مى

ین است و مع ذلک افطار را حالل بداند،  چنانچه بداند از د;هو العالم: ج 
  .کافر نیستات دین واال مرتد و کافر است، مانند بقیه ضروری

  

 کسى که در ماه مبارک رمضان مریض شده، آیا واجب است خودش را مداوا کند :140س 
تابهبودى یابد و روزه بگیرد یا خیر؟ و بنابر وجوب، اگر مالى نداشته باشد، آیا قرض گرفتن 

  او براى مداواى خودش الزم است؟ بر 

 مداوا واجب نیست، فضال از قرض گرفتن به عبارت دیگر نه ;هو العالم: ج 
  .مداوا واجب است و نه قرض گرفتن

  



٥٢ استفتائات 

  

  

  

  

  »نیت روزه«

 اگر شخصى در روز مورد شک، نیت ماه رمضان کرد و روزه گرفت و بعد ثابت :141س 
   صحیح است یا نه؟شد که ماه رمضان بوده است، آیا روزه او

  . خیر صحیح نیست;هو العالم: ج 

  

تواند به واجب   در روز مورد شک از ماه رمضان، اگر نیت روزه قضا کرد، آیا مى:142س 
  دیگر یا به مستحب عدول کند یا خیر؟ و بر عکس  چطور؟

 عدول از روزه به روزه دیگر هر دو واجب باشد یا مستحب یا ;هو العالم: ج 
 دیگرى مستحب، جایز نیست مگر در عدول ازنیت شعبان در یکى واجب و

  .یوم الشک به روزه رمضان، بعد از ثبوت آنکه اول رمضان است

  



٥٣ استفتائات 

  

  

  

  

  »مبطالت روزه«

  »خوردن و آشامیدن«

دار سهوا چیزى را بلعید، آیا بیرون آوردن آن اگر به حلق   در صورتى که روزه:143س 
ه حلق رسیده یا نه چطور؟ اگر به حلق رسیده باشد، نرسیده واجب است؟ اگر شک کرد آیا ب

آیا اخراج آن واجب است یا نه؟ اگر واجب باشد اخراج چیزى که به حلق رسیده و روزه 
شود، در این حال  دار در حال نماز بود که اگر بخواهد آن را خارج کند نمازش قطع مى

  وظیفه چیست؟

شک کند اخراج واجب است ولو  اگر بداند به حلق نرسیده یا ;هو العالم: ج 
و اگر بداند به حلق رسیده چنانچه قى بر آن صادق . موجب قطع نماز شود

  . باشد اخراج واجب نیست بلکه جایز نیست

  

 اگر از باب اتفاق قطره خونى در دهان روزه دار بیفتد و یا از الى دندان او خون :144س 
  لعیدن آن با آب دهان جایز است؟بیاید در صورتى که خون با آب دهان ممزوج شود ب

  .  بدون استهالک جائز نیست;هو العالم: ج 

  

 اگر کسى موقع مکیدن گازوئیل از شلنگ، اتفاقاً گازوئیل به دهان یا گلویش برسد :145س 
  اش چه حکمى دارد؟ و هر چه آب دهن بیندازد طعم گازوئیل از گلویش نرود روزه

ل داخل معده نشود، گازوئیل موجب  در صورتى که گازوئی;هو العالم: ج 
  . شود و اشکال ندارد افطار نمى

  



٥٤ استفتائات 

  کند؟  آیا آمپول تقویتى روزه را باطل مى:146س 

  .   احتیاطاً بلى;هو العالم: ج 

  

  

  »جماع و استمناء«

چرا کفاره ه در روز ماه رمضان زن شوهرش را بر جماع اکراه کند،  در صورتى ک:147س 
  شوهرش بر او نیست؟

 چون دلیل بر آن نیست و مقتضاى اصل آن است که کفاره بر ;هو العالم: ج 
  .او نیست

  

» و زنجیرند در غل شیاطین«: اند فرموده) ص( با اینکه در خطبه آخر شعبان، پیامبر :148س 
پس باید نتوانند وسوسه کنند، چرا روزه دار در ماه رمضان بر اثر خواب دیدن امور شیطانى، 

  شود؟ محتلم مى

 احتالم به سبب عوامل طبیعى است و این روایات ربطى به آن ;هو العالم: ج 
  . ندارد

  

 اگر کسى جایى مهمان باشد و در همان شب محتلم شود و خجالت بکشد در :149س 
اش چه  خانه میزبان غسل کند و با تیمم روزه بگیرد و در همان روز هم غسل کند روزه

  صورت دارد؟

چنانچه نتواند از ! بلى. شود وجب جواز تیمم نمى خجالت م;هو العالم: ج 
خانه بیرون رود و در خانه غسل کردن هم مفسده دارد، تیمم جایز است و 

  .اش صحیح است روزه

  

  



٥٥ استفتائات 

  »دروغ بستن به خدا و پیغمبر«

نسبت دهد و بعد ) ص( اگر روزه دار خبرى را به خداوند متعال یا پیامبر اکرم :150س 
ا اینکه در شب خبرى را نسبت دهد ودر روز آن را تکذیب کند و بگوید دروغ گفتم، و ی

  شود؟ برعکس، آیا روزه او باطل مى

) ص(شود چون نسبت دروغ دادن به خدا و پیغمبر   باطل نمى;هو العالم: ج 
  .کند روزه را باطل نمى

  

 نسبت دار در حالت اضطرار و مقام تقیه، بدعتى را به خدا یا پیامبر  آیا اگر روزه:151س 
  شود با اینکه قصد آن را نداشته یا نه؟ اش باطل مى بدهد، روزه

  .شود بواسطه آنچه در استفتاء قبل بیان شد  باطل نمى;هو العالم: ج 

  

دارى که به مبطلیت دروغ بستن به خدا و پیامبر جهل دارد، لکن حرام بودن   روزه:152س 
شود   جاهل مقصر ملحق به عالم مىآیا چنین شخصى چه جاهل قاصر و چه. داند آن را مى

  فاره بر او واجب است؟و ک

شود و خود این   مطلقاً کفاره الزم نیست، چون روزه باطل نمى;هو العالم: ج 
  .معصیت موجب کفاره نیست

  

  

  »رساندن غبار به حلق«

  دار چه حکمى دارد؟ تعمال سیگار براى شخص روزه اس:153س 

جواز ندهم، مقتضاى احتیاط لزومى، ترک  اگر فتوى به عدم ;هو العالم: ج 
  .آن است

  



٥٦ استفتائات 

شود، مبطل روزه   آیا استفاده از اسپرى تنفسى که براى بیماران تنفسى تجویز مى:154س 
  است یا خیر؟

شود و   چنانچه از مواد مخلوط با آن  چیزى داخل معده نمى;هو العالم: ج 
شود، اشکال  ده نمىراه اسپرى هم که با مجراى معده اختالف دارد و وارد مع

ندارد و مبطل روزه نیست، ولى اگر به نحوى از انحاء ولو با مخلوط شدن با 
  . آب دهان وارد معده شود مبطل روزه است

  

  

  »باقیماندن به جنابت و حیض و نفاس«

 اگر کسى غسل جنابت یا حیض یا نفاس را  چند روز فراموش کند و روزه بگیرد :155س 
هاى قبل از غسل  ها را قضا کند یا فقط روزه ماید، آیا تمام این روزهو در بین غسل جمعه ن

جمعه را؟ آیا این حکم اختصاص به روزه ماه رمضان دارد یا در غیر آن همانند روزه نذر 
  ى است؟معین و قضا نیز جار

 نسیان در خصوص غسل  جنابت موجب قضاء است آنهم در ;هو العالم: ج 
هایى که بعد از غسل  مورد هم قضاء روزهو در آن . خصوص ماه رمضان

  .جمعه گرفته الزم نیست

  

و  خواند  در صورتى که شخص جنب، در آخر وقت با تیمم نمازش را مى:156س 
آیا نمازها و . کند کند و در اول وقت غسل نمى گیرد ومعصیت مى اش را مى روزه
  هایش صحیح است؟ روزه

روزه باید به جمع بین تیمم و روزه  نمازها صحیح است، و در ;هو العالم: ج 
  . احتیاط کند و قضاء آن را بعد از غسل به جا بیاورد

  

  



٥٧ استفتائات 

  »روزه قضا«

 کسى که روزه قضاى ماه رمضان گرفته در صورتى که در روز بفهمد قبل از فجر :157س 
  اش باطل است یا خیر؟ صادق جنب شده است و خودش خواب بوده، آیا روزه

  .اطل است بلى ب;هو العالم: ج 

  

 کسى که قضاى روزه رمضان بر گردنش است اگر نذر کند این روزه را در نیمه :158س 
تواند از اول تا پانزدهم شعبان روزه مستحبى بگیرد چون روزه قضا  شعبان بجا آورد، آیا مى

تواند تخلف نذر نماید و قبل از نیمه شعبان قضا را بجا  مقید به زمان خاصى شده؟ و آیا مى
  د؟آور

کرد ولى اگر تخلف . تکلیفاً جایز نیست تخلف از نذر ;هو العالم: ج 
  . اش صحیح است روزه

و نذر مذکور مورد اشکال نیست، چون نذر تأخیر اداء واجب نیست، ولى 
  . گرفتن روزه مستحبى خالى از اشکال نیست

  

وزه او را تواند ر  زنى که روزه قضا گرفته و وقت آن موسع است، آیا شوهرش مى:159س 
  از روزه گرفتن نهى گند؟باطل کند و او را 

تواند روزه او را باطل کند و اگر نهى کرد اطاعت او   نمى;هو العالم: ج 
  ).الطاعۀ لمخلوق فى معصیۀ الخالق(الزم نیست، زیرا 

  

  

  »کفاره روزه«

ره تکرار دار در روز ماه رمضان چند بار جماع یا استمناءنماید، آیا کفا  اگر روزه:160س 
  شود؟ آیا بین  جاهل به مفطریت و عالم به آن در حکم فرق است؟ مى



٥٨ استفتائات 

شود، بلى احتیاط استحبابى آن است   کفاره مطلقاً تکرار نمى;هو العالم: ج 
  .که کفاره  جماع و استمناء تکرار شود

  

تبرعاً  آیا تبرّع کفاره از طرف آدم زنده جایز است مثال دو ماه روزه کفاره براى او :161س 
  بگیرد؟

  . ظاهراً جائز نیست;هو العالم: ج 

  

  

  »مسائل متفرقه روزه «

 اگر یک نفر عادل در ماه رمضان شهادت دهد که غروب شده، یا هنوز فجر صادق :162س 
  نشده آیا قولش اعتبار دارد؟

تواند به واسطه گفته او   قولش حجت است و اعتبار دارد و مى;هو العالم: ج 
  . افطار کند

  

 کسى که آشکارا در حضور مردم روزه خوارى کند، حدود اسالمى در حق او :163س 
  چیست؟

 چنین شخصى متجاهر به فسق است و غیبت او جایز است و ;هو العالم: ج 
تواند او را تعزیر کند، در خصوص افطار به  حاکم شرع در صورت ثبوت مى

ورتى است که انکار  تازیانه به او بزنند، این در ص25جماع روایت است که 
  . وجوب صوم نکند و افطار را حالل نداند و اال مرتد واجب القتل است

  



٥٩ استفتائات 

  

  

  

  

  »روزه استیجارى«

  تواند براى گرفتن روزه میت اجیر شود؟  کسى که خودش روزه قضا دارد، آیا مى:164س 

  . تواند اجیر میت شود  کسى که قضاء ماه رمضان دارد، نمى;هو العالم: ج 

  

   آیا در روزه استیجارى اگر بعد از ظهر افطار کند کفاره دارد یا خیر؟:165س 

  .  کفاره الزم نیست;هو العالم: ج 



٦٠ استفتائات 

  

  

  

  

  »زکاۀ فطره«

 اگر قبل از مغرب شب عید فطر مهمان وارد شود، آیا فطره بر عهده میزبان است یا :166س 
  مهمان؟

  . به عهده میزبان است;هو العالم: ج 

  

کفاره روزه یا زکاۀ فطره، گندم یا جو پوست کنده بدهد که از اولى حلیم  اگر براى :167س 
  نمایند، صحیح است یا نه؟ کنند و از دومى براى سوپ استفاده مى درست مى

  .شود  اشکال ندارد و از کفاره ، و زکاۀ حساب مى;هو العالم: ج 

  

نفهمد که از فطره  اگر از فطره براى یک نفر مستحق، جهیزیه تهیه شود و خودش :168س 
  است، اشکال دارد یا نه؟

  .بلکه در بعضى موارد کار بسیار خوبى است.  اشکال ندارد;هو العالم: ج 

  



٦١ استفتائات 

  

  

  

  

  »احکام خمس«

ام ولى   سال خمس را مدت دو سال است تعیین نموده:169س » فائدۀ«: خمس
ه خمس آنها را ام و مقدارى پول در آخر هر دو سال در بانک موجود بوده ک پرداخت نکرده

  :ام، اینک چند سؤال دارم ام، و نیز در اثناء هر سال به دوستان قرض داده نداده

  .شود با ندانستن یقینى از مبلغ موجودى، خمس آن دو سال چگونه تعیین مى

 باید رجوع به بانک بنمایید و قول متصدى حجت است چون ;هو العالم: ج 
  .امین است

  

  دهیها خمس آنها باید پرداخت گردد؟  آیا با پس گرفتن ب:170س 

  . خمس همه آنها باید پرداخت گردد;هو العالم: ج 

  

 با توجه به عدم پرداخت خمس، در مبالغى بعد از گذشت سال خمس،براى :171س 
فرمایید فعال تا حساب  ام آیا جائز بوده و آیا اجازه مى مصارف شخصى تصرف نموده

  .یمام، تصرف نما ننموده و خمس نداده

 تصرفاتتان جائز و نافذ بوده و بعداً نیز تا مادامى که بنا دارید ;هو العالم: ج 
  . بر دادن خمس در تصرفات مجازید

 با توجه به اینکه منبع خرید وسائل زندگى من منحصر به همان مبلغ است، اگر :172س 
  ه دارم؟بخواهم همه خمس را بدهم شاید نتوانم امکانات زندگى تهیه نمایم چه وظیف

  .  دستگردان نموده و به تدریج بپردازید;هو العالم: ج 



٦٢ استفتائات 

  

 با توجه به گمشدن ته چک دفترچه بانک و ندانستن مقدار موجودى چگونه مقدار :173س 
  خمس را معین کنیم؟ 

در صورتى شود،  تان معلوم مى اجعه به بانک بدهى بعد از مر;هو العالم: ج 
ردازید، و مازاد را دستگردان نمایید و در که معلوم نشود، قدر متیقن را بپ

  .دهم بخشیده شود صورت احتیاج، من اجازه مى

  

 اگر مثالً به زید، ملکى از پدرش، و به پدرش نیز از جد ارث رسیده باشد و زید :174س 
  فروخت تکلیفش چیست؟اند یا نه، حال اگر ملک را   را دادهداند خمس ملک مذکور نمى

  . واجب نیست خمس;هو العالم: ج 

  

 اگر کسى براى تشکیل زندگى، قبل از ازدواج اثاثیه منزل را وسط سال کم کم تهیه :175س 
  گیرد؟  مىکند آیا به آن اثاثیه که بعداً استفاده خواهد کرد، خمس تعلق

 چنانچه اثاثیه منزل را او باید تهیه کند، دادن خمس الزم ;هو العالم: ج 
راى سالهاى بعد نباشد، یا آنکه قدرت تهیه به شرط آنکه اثاثیه ب. نیست

  .دفعى آنها را نداشته باشد

 اگر خانمى طالیى را قبل از سر سال خمسى خود بخرد و در شأن او باشد، لکن :176س 
  رسد، آیا خمس آن را باید بدهد؟ اش مى شیده، سال خمسىهنوز نپو

  . خمس ندارد;هو العالم: ج 

  

د از سال خمسى بگیرد، آیا خمس همان را بدهد، یا بعد  اگر کسى طلب خود را بع:177س 
  از مؤنه زندگى، خمس مابقى را بدهد؟

 چون سر سال مالک است و زاید بر مؤنه است، خمس آن ;هو العالم: ج 
  . طلب را هم باید بدهد
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کند و چند سال پیش با پول تخمیس شده   شخصى در روستایى زندگى مى:178س 
یده است و اکنون این ساختمان را به بیشتر از قیمت خریدارى شده ساختمانى در تهران خر
مازاد ساختمان فروخته اختمان دیگرى خریده است، آیا به قیمت فروخته، و با پول آن س

خواهد کوچ کند و آن ساختمان را  گیرد یا نه؟ با توجه به اینکه مى شده خمس تعلق مى
  .سکنى گزیند

خرید خانه در وسط سال اول نبوده است، همان  نظر به اینکه ;هو العالم: ج 
وقتى که پول دستش آمده، زیادى قیمت، خمس دارد و خرید خانه بعد از آن، 

  .مسقط خمس نیست

  

 اگر شخصى در دو شهر مختلف، دو منزل دارد که یکى به صورت ویالیى است، :179س 
  آیا الزم است به آن خمس بدهد؟

دتى در هر یک از آن دومنزل زندگى  چنانچه در سال م;هو العالم: ج 
  . کند، براى هیچ کدام خمس دادن الزم نیست مى

 در صورتى که شخصى در موقع سال خمسى، حساب اموالش را برسد، آیا مقدار :180س 
  خمس را از همان مال درآورد یا اینکه از مال مخمس بدهد؟

بدهد کفایت  الزم نیست از آن مال بدهد، از اموال دیگر ;هو العالم: ج 
  .کند مى

  

شود، یا دیگران هدیه  اى که در طول چند سال براى دختر خریده مى  جهیزیه:181س 
کنند و همچنین هدایایى که داماد در دوران نامزدى براى عروس خریده خمس دارد یا  مى

  خیر؟

 جهیزیه که در وسط سال اخیر، خریده شده، خمس ندارد و اما ;هو العالم: ج 
که در سالهاى قبل خریده است، چنانچه تمکن نداشته است در یک آنهایى را 
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تهیه نماید، خمس واجب نیست، واال خمس آنها ریج باید سال بخرد و به تد
  .را باید بدهد

  

  اند خمس دارد یا خیر؟  آیا پولى را براى خرید خانه مسکونى پس انداز کرده:182س 

  . خمس آن را باید بدهد بلى چنانچه سال بر آن بگذرد،;هو العالم: ج 

  

  خمس دارد؟) چه نقدى و غیر نقدى و چه بزرگ و کوچک(  آیا هدیه :183س 

ها خمس به آن  هدیه هم مانند سایر فائده.  بلى خمس دارد;هو العالم: ج 
  .گیرد، در صورتى که زاید بر مؤنه سال باشد تعلق مى

فرض این که قیمت آن باال رفته،  اگر مالى که به او ارث رسیده است را بفروشد با :184س 
  آیا خمس دارد یا نه؟ اگر مورث خمس آن مال را نداده الزم است خمس آن را بدهد؟

 ترقى قیمت خمس آن واجب است، ولى اصل مالى که به ارث ;هو العالم: ج 
بداند بر مورث خمس رسد خمس آن بر او واجب نیست، مگر آن که  مى

  .فرض باید خمس اصل مال را بدهدر این واجب شده بوده و نداده است، د

  

 در صورتى که حقوق کارمند یا کارگر را سرِ سالِ خمس دادند، باید خمس آن را :185س 
  .تواند صبر کند تا یک سال بر آن بگذرد و بعد از مؤنه خمس مازاد را بدهد بدهد یا مى

مس آن را  در صورتى که زیادتر از مؤنه سال قبل باشد باید خ;هو العالم: ج 
  . بدهد

  

 شخصى چند سال پیش زمینى را با سرمایه تخمیس شده، خریده است و حاال :186س 
خواهد آن زمین را  اش بخرد و مى خواهد ساختمانى جهت سکناى خود وخانواده مى

اولش که خمس آن را داده آیا خمس بر زیاده از سرمایه . بپردازدبفروشد و پول ساختمان را 
  رد یا نه؟گی بود تعلق مى



٦٥ استفتائات 

 در سال خرید مسکن مقدارى که زاید بر سرمایه اضافه شده ;هو العالم: ج 
  .خمس ندارد ولى بر آنچه در سالهاى قبل اضافه شده، خمس واجب است

  

 شخصى چوبهایى براى ساختن خانه از درخت چنار و غیر آن تهیه کرده، است و :187س 
براى ساختن خانه أشدّ ضرورت دارد، آیا به بر آن سال گذشته است در حالى که این  چوبها 

  گیرد یا نه؟ محض تمام شدن سال، به آن خمس تعلق مى

  .گیرد  بلى تعلق مى;هو العالم: ج 

  

 شخص کارمندى جهت خرید منزل مسکونى مورد نیاز ناچاراً به طور ماهیانه :188س 
که در )  درصد20 حدود(گذارد با توجه به نرخ تورمى  مبلغى از حقوق خود را کنار مى

جامعه وجود دارد و با فرض تعلق خمس عمال صد هزار تومان این سال حدوداً برابر شصت 
شود لذا خواهشمند است نظر مبارک را در مورد تعلق خمس  هزار تومان سال آینده مى

  بفرمایید؟

صورت مضاربه  نباشد و ایشان مثال به و نیز اگر پس انداز وى جهت خرید خانه مکفى
ن پول را به کار بزند وسود آن را هم براى خرید خانه اختصاص دهد در این فرض تعلق ای

  خمس چگونه خواهد بود؟

گذارد، اگر در مقابل آن مدیون   پولى که براى خانه کنار مى;هو العالم: ج 
گیرد و همچنین اگر به  نباشد مادامى که خانه نخریده، خمس به آن تعلق مى

  . گیرد س تعلق مى به پول و هم به سود آن خمعنوان مضاربه بدهد هم

  

 شخصى با پول خمس داده، براى سکناى خود حیاطى خریده که دو باب دکان :189س 
یکى را به پسرش هدیه کرده و یک باب دیگر براى خودش باقیست، حکم خمس  . دارد

  .حیاط و آن دو باب دکان را بیان فرمایید

یعنى برخود ه به پسرش داده خمس ندارد، ن دکان ک حیاط و آ;هو العالم: ج 
انسان خمس ندارد و اما پسر که سرمایه او است باید رعایت موازین را 
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و اما دکان خودش اگر اضافه قیمت شده، زیادى آن مشمول دلیل . بکند
یعنى در صورت زیادى قیمت آن دکان از مؤنه سال قبل خمس . خمس است

  .گیرد به آن تعلق مى

  

گذرد آیا  گذارد و چند سال مى که پول را براى رفتن به حج در بانک مى کسى :190س 
  گیرد؟ خمس به آن تعلق مى

یکى از شرایط زیادى بر مؤنه . گیرد  بلى با شرایط تعلق مى;هو العالم: ج 
  . سال است

  

دوماه وقه مصرفى منزل را تهیه کرده که معموال در خالل یکى  کسانى که آذ:191س 
اى سال به سال الزم  آیا خمس چنین آذوقه. کنند مجدداً خریدارى مىشود،  مصرف مى

  است؟

 چنانچه سر سال چیزى موجود باشد خمس همان با وجود ;هو العالم: ج 
  . شرایط واجب است

  

   اگر آذوقه را به ذمه خریدارى کرده، آیا تخمیس آن سر سال واجب است یا نه؟:192س 

  . خیر واجب نیست;هو العالم: ج 

  

 با فرض سؤال قبلى، بعد از پرداخت ذمه خود، آیا این آذوقه از ارباح سال خرید :193 س
   ارباح سال پرداخت؟ شود و یا از حساب مى

  . شود  از ارباح سال پرداخت حساب مى;هو العالم: ج 

  

در سال بعد، از ) نه عین مخمس( در مورد آذوقه منزل آیا معادل مخمس سال قبل :194س 
  واهد بود؟خمس معاف خ

  . بلى معاف است;هو العالم: ج 
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آورد، مثال  رسد و کم مى  کسى که درآمد او معموال به مخارج زندگى او نمى:195س 
حقوق ماهیانه او کمتر از خرج او است ولى سر سال خمسى او که رسیده مبلغ پولى دارد، 

  مثال اول برج است، آیا خمس آن واجب است؟

  . نیست خیر واجب;هو العالم: ج 

  

 آیا تعیین سر سال بر هر مکلفى واجب است، با توجه به اینکه یقین دارد عین مال :196س 
  ماند؟ یک سال تمام نزد او نمى

ود  الزم نیست هر مالى یک سال نزد او بماند بلکه اگر سال خ;هو العالم: ج 
حجه سال بعد نصیب او اى که در آخر ذى  را اول محرم قرار داده، استفاده

شود بعد از استثناء مؤنه،  شود، ضم به بقیه فوائد او از اول محرم مى ىم
  .چنانچه زاید چیزى بود، خمس آن را باید بدهد

  

 لطفاً نحوه تخمیس اموال وتعیین سر سال خمسى، که بعد از آن خمس اموال :197س 
  شود را توضیح دهید؟  مىواجب

  .شود ظاهرمى سؤال این جواب  از جواب سؤال قبل;هو العالم: ج 

  

به این که مکلف » لکل ربح سنۀ تخصّه« در منهاج الصالحین فرموده است :198س 
 آیا معنایش مقصود از این عبارت چیست؟. تواند براى هر درآمد سالى جداگانه بگذارد مى

یک سال صبر کند و اگر زیاد تواند تا  رسد مى این است که هر ربحى که به دست او مى
بدهد، پس کسانى که در آمد تدریجى دارند همانند حقوق ماهیانه یا روز آمد خمس آن را 

  ماند آیا از خمس معاف هستند؟ مزدى، پس هیچ مالى از آنها یک سال تمام نمى

اند و اینجانب که منهاج   مقصود را در همان مسأله بیان فرموده;هو العالم: ج 
م شده است، در حاشیه فعال تما شده و ام و چاپ هم الصالحین را حاشیه زده
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الظاهرانه لجمیع المستفاد سنۀ واحدۀ فیتعین اختیار «: ام آن مسأله نوشته
  .یعنى بر تمام درآمدها یک سال باید بگذارند» االول

  

تواند جبران خسارت سرمایه خود را بکند ولو این که مال   آیا از ربح سال مى:199س 
   باشد یا خیر؟ر آنها داشتهدیگرى مانند ارث یا هبه یا غی

شود   خود سرمایه را باید فضال از آنچه صرف در آن مى;هو العالم: ج 
  . تخمیس نمود

  

سپارد و بدون آن تهیه مسکن برایش دشوار  اى که مستأجر به موجر مى  آیا ودیعه:200س 
  است، از مستثنیات دین است؟

  . بلى از مستثنیات دین است;هو العالم: ج 

  

  

  

  

  

  

  »مصرف خمس«

 اگر سیدى ناصبى یا سنى یا یهودى و نصرانى باشد و یا از شیعه غیر اثناعشرى، :201س 
  سادات به او داد یا نه؟شود سهم  اشد در  حالى که فقیر و مسکین و ابن سبیل باشد آیا مىب

بنابراین .  در مستحق خمس ایمان به اجماع علماء شرط است;هو العالم: ج 
هودى، نصرانى، غیر اثنى عشرى سهم شود به سید ناصبى، سنى، ی نمى

  . سادات داد
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 پسرى از سادات محترم ومعتبر در ارومیه کارمند دولت است، زمینى براى خانه :202س 
نشیمن خود خریده و در بناى ساختمان آنجا محتاج مساعدت است، در حالى که از پدرش 

 جهت بنا کردن توان جدا و معیل و کرایه نشین است، آیا از سهم سادات پدرش مى
  ساختمان به او داد؟

دهم، از طرف من قبول کنید و از  ولى من اجازه مى. شود  نمى;هو العالم: ج 
  . من به او بدهیدطرف 

  

اجازه از بیش  گیرنده دهندوشخص مى مقدار کمى پول) ع( مردم به نام سهم امام :203س 
ده جایز است یا نه؟ و در از یک مجتهد ندارد، بنابراین مصرف آن پول براى شخص گیرن
  صورت جواز، یکى بودن مقلّد معطى و آخذ الزم است یا خیر؟

 یکى بودن الزم نیست ولى باید مورد مصرف به نظر هر دو ;هو العالم: ج 
مثال . مرجع و مقلد یکى باشد، یعنى هر دو در مورد خاص توافق داشته باشند

  . هر دو در حوزه به طالب بدهند

  

اند و از کسانى  مردم شهرى در تقلید مرحوم مبرور حضرت آیت اهللا باقیمانده اکثر :204س 
کدام مرجع است، لذا شود تقلیدشان از  کنند سؤال نمى که وجوهات واجب را پرداخت مى

شود، امید است حضرتعالى تا به حال  پرداختى ایشان به حضرات مراجع فعلى فرستاده مى
   این هم اجازه بفرمایید؟هر چه بوده قبول فرموده و بعد از

و مِنْ بعد از این هم، هرچه به هر کدام از .  همه قبول است;هو العالم: ج 
مراجع که حوزه علمیه آنان را صالح براى تصدى مرجعیت بداند، بپردازند با 

کند که من آن را مصرف سهم  مصرف مىاحراز این که آن مرجع در جائى 
هاى  د، یکى از آنها شهریه دادن به حوزهدانم مجازن امام ارواحنا فداه مى

  . علمیه است
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  »مسائل متفرقه خمس«

باشد و از طرف دیگر  و سهم سادات بدهکار مى) ع( شخصى مبلغى از سهم امام :205س 
تواند  خواهد براى پسرش حیاط بخرد، با توان پرداخت وجوه شرعى ولو تدریجاً آیا مى مى

اگر پرداخت خمس با خرید حیاط تزاحم کند، کدامیک از براى پسرش حیاط بخرد؟ یعنى 
  باشد؟ آن دو مقدم مى

ولى اگر .  پرداخت وجوه شرعیّۀ واجب، و قهراً مقدم است;هو العالم: ج 
طوالنى بپردازید به شما را تدریجاً، ولى نه در مدت دستگردان کنید و بدهى 

  . دهم اجازه مى

  

سى در یک روز یکى بشود،آیا اول خمس را  اگر سر سال زکاۀ با سر سال خم:206س 
  بدهد یا زکاۀ را یا هر دو را ؟

به مقدار علق بگیرد  هر دو را باید بدهد، بله اگر زکاۀ اول ت;هو العالم: ج 
  .شود او مستثنى از خمس است زکاۀ جزء مؤنه مى

  

 وجب اذا مات المکتسب فى اثناء الحول«اند  هاى عملیه نوشته  حضرات در رساله:207س 
آیا این وجوب یعنى بر میت واجب است یا بر وارث؟ و اداى خمس به نیت » اخراج خمسه
  کدامیک باشد؟

 بر میت واجب است یعنى  جزء دیون او و مقدم بر ارث است ;هو العالم: ج 
  .،باید ورثه از اصل مال او خمس را بدهند و بعداً بقیه را تقسیم نمایند
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مصالحه با حاکم شرع نمود و سر سال خمسى برایش معین  بعد از این که شخصى :208س 
  مس، اعاده شود یا نه؟شد، آیا نمازهاى گذشته او با لباس بدون خ

  . اعاده الزم نیست و نمازها صحیح است;هو العالم: ج 

  

کنند  کنند و اموالشان را با هم خرج مى  بنام خداى متعال، کسانى که کار مى:209س 
ن و مثل ز. ى است، مال تفکیک شده ندارند و همه در یک کیسه استزندگانى آنها اشتراک

آنها چگونه است؟ آیا هر شوهر شاغل یا پدر و فرزند و یا دو برادر، نحوه محاسبه خمس 
کدام باید حساب خمس جدایى داشته باشند یا از مال مشترک آنچه افزون گردد، تخمیس 

  شود؟ مى

ارند، وجوب خمس بر افزون شدن همان  چنانچه مال دیگرى ند;هو العالم: ج 
مال مشترک متوقف است و در آن صورت وجوب خمس بر هر کدام به 

ست، چنانچه او خمس مال خودش را اداء مقدار حصه خودش متوجه به او ا
تواند در مال  نکرد، اشکالى بر او متوجه نیست و مىکرد ولى شریک 

  . مشترک تصرف نماید
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  »احکام حج«

توان پرداخت دارد که پدرشان اى از پدرش ارث برده است و فرزندان اناثى  زوجه :210س 
تواند با مال ارثى خود  هزینه ازدواج و تهیه جهازیه براى آنها را ندارد، آیا زوجه مى

هاى مذکور را تأمین نماید؟ و یا بدون توجه به مشکالت زندگى خانواده و فرزندان،  هزینه
   به حج نماید؟مال خود را هزینه رفتن

 چنانچه زن بدون پرداخت پول جهیزیه، مستطیع باشد، باید حج ;هو العالم: ج 
  .اونیست حج برود و جهیزیه دادن مسقطوجوب

  

 شمسى به یکى از دوستانم جهت خرید منزل مقدارى پول 1373 اینجانب در سال :211س 
 1377تا سال . باز پس دهدنقد به عنوان قرض الحسنه کمک کردم که این مبلغ را به تدریج 

ولى بعد از آن از پس دادن بقیه بدهى خبرى نیست، . شمسى به تدریج داد و ستدى شد
اند،  حصیل رضایت من به حج تمتع رفته بدون اطالع وت1380ام ایشان در سال  اکنون شنیده

  خودشان به آن اقرار دارند، چگونه است؟وضعیت حج ایشان با بدهکارى که 

اید، ندادن طلب شما خالف   با این خصوصیات که نوشته;المهو الع: ج 
  . دستور شرع است، ولى حج او صحیح است

  

مفرده عازم مکه خواهم براى عمره   حضرتعالى هستم، انشاء اهللا مى اینجانب مقلد:212س 
توانم بعد از انجام دادن  آیا بنده مى. معظمه شوم و در آنجا به مدت هفت روز اقامت دارم

  ال خود، براى پدر ومادرم، یک عمره از مسجد تنعیم انجام دهم؟اعم

  .توانید، مانعى ندارد  بلى مى;هو العالم: ج 

  



٧٣ استفتائات 

 اگر شخصى مستطیع بود و مریض شد آیا الزم است خودش را مداوا کند تا به :213س 
  حج برود؟

  . بلى، الزم است;هو العالم: ج 

  

  ظاهر پاها را مکشوف کند یا خیر؟تواند   آیا در حال احرام حج، زن مى:214س 

  .  با تحفظ بر آنکه ناظر مرد نباشد مانعى ندارد;هو العالم: ج 

  

 اگر شخصى نذر کند که پیاده به حج برود، لکن مقدارى از راه را سواره و مقدارى :215س 
  از آن را پیاده رود، آیا حج او صحیح است یا اعاده کند؟

. ذر کند، اعاده الزم است، اما دیگر کفاره ندارد اگر حج ماشیاً ن;هو العالم: ج 
اگر نذر کند در حج معین پیاده برود، کفاره واجب است، اما اعاده الزم نیست 

  . و در مورد لزوم اعاده، باید تمام راه را پیاده برود

  

را به حرام دیوانه شد و او  اگر فردى مستطیع شد و به مکه رفت، لکن قبل از ا:216س 
  باشد یا خیر؟ پس از مدتى که حالش خوب شد، آیا حج بر گردن او مى. گرداندندایران بر

 چنانچه قبال مستطیع بوده است و با تمکن به مکه نرفته است، ;هو العالم: ج 
  . باید برود و اال خیر واجب نیست! یا آنکه استطاعت باقى است، بلى

  

دارى از اعمال را انجام داده  شخصى که براى حج اجیر شده، اگر در حالى که مق:217س 
  مصدود و یا محصور شد آیا به همان مقدار استحقاق اجرت دارد؟

 مسأله صورى دارد، در صورتى که اجاره منفسخ بشود، بلى ;هو العالم: ج 
  .استحقاق اجرت دارد

  



٧٤ استفتائات 

 در صورتى که حاجیه خانمى در مکه وضع حمل نماید و داراى فرزند شود، آیا :218س 
بعد از تکلیف رسیدن باید از ایران به مکه برود و طواف نساء و نماز طواف طفل مذکور 

  تواند ازدواج کند؟ نساء انجام دهد؟ و اگر نرفت آیا نمى

تواند بدون   نخیر، الزم نیست طواف نساء به جاى آورد و مى;هو العالم: ج 
  . طواف ازدواج کند

  

و وقت براى آن نبود آیا حج او مبدل به  اگر نائى عمره تمتع را عمداً انجام نداد :219س 
  .شود و باید سال دیگر به حج برود شود، یا اینکه احرام او باطل مى حج افراد مى

  .  باید عمره را تمام کند و سال بعد حج به جا آورد;هو العالم: ج 

  



٧٥ استفتائات 

  

  

  

  

  احکام معامالت

  »بیع«

 وسایل آرایشى و لباسهاى شود ها، که توسط آقایان اداره مى  در برخى از مغازه:220س 
  ها خریدارى کنند؟ توانند از این مغازه ها مى رسد، آیا خانم زیر زنانه به فروش مى

  . با رعایت موازین شرعى اشکال ندارد;هو العالم: ج 

  

گیرند و اینگونه   سودى که برخى از مغازه داران بر روى برخى اجناس قسطى مى:221س 
شود؟  گیرد، آیا ربا محسوب مى سالمى هم همین سود را مىکنند که بانکدارى ا توجیه مى

  در صورت اشکال راه حل شرعى چیست؟

گیرند،  فروشند مى  پولى که، به ازاء اجناسى که قسطى مى;هو العالم: ج 
  .اشکال ندارد، اما دلیلشان درست نیست

  

کنند  زندگى مى معامله با افراد کافر غیر حربى اعم از کسانى که در کشور اسالمى :222س 
  یا در کشور غیر اسالمى، چه حکمى دارد؟و 

  .  اشکال ندارد;هو العالم: ج 

  

 خرید و فروش چک به طور مطلق چه حکمى دارد؟ و همین طور آیا کم کردن :223س 
تواند آن را به کمتر از  چکى که انسان بابت طلب خود از دیگرى دارد جایز است و مى

  یا شخص دیگر بفروشد؟ طلب، به شخص بدهکار مقدار 



٧٦ استفتائات 

 خود چک مالیت ندارد اگر از کسى طلب دارد و چک گرفته، ;هو العالم: ج 
فروشد و  فروشد، قهراً دین را به کمتر مى پس آن چک را به کس دیگر مى

تواند چک  اما نمى. اشکال ندارد، و جائز است به خود بدهکار هم بفروشد
  .بى محل را بفروشد

  

مثالً : گویند کنند، مى ها را اینگونه معامله مى زار متداول شده جنس امروزه در با:224س 
به صورت نقد صد تومان و به مدت یک ماهه صد و ده تومان و به مدت دو ماهه صد و 

اى  و مشترى اختیار دارد، یکى از آنها را انتخاب کند، آیا چنین معامله... بیست تومان و
  صحیح است یا خیر؟

دادن صاحب اوله و اختیار انچه معامله نباشد، بلکه اول مق چن;هو العالم: ج 
مال باشد مشترى را که یکى معین را انتخاب کند و معامله بر آن قرار گیرد 

یعنى بعد از آنکه مشترى یکى را انتخاب نموده، معامله بر آن . اشکال ندارد
  .قرار دهند در این صورت صحیح است

  

  :خریدارى شده است آپارتمانى با شرایط زیر :225س 

 قرارداد مبلغ یک میلیون و یکصد هزار تومان طى چک شماره 1براساس بند : الف
  .  برعهده بانک سپه تهران در زمان عقد قرارداد به فروشنده پرداخت گردیده است860759

 ماه به 6 قرارداد، باقیمانده بهاء آپارتمان درسه نوبت جمعاً به مدت 2براساس بند : ب
  . پرداخت شده استفروشنده

 قرارداد مبلغ ششصد هزار تومان وام بانکى مربوط به آپارتمان مورد 3براساس بند : ج
  .ام واریز نموده بانک تجارت شعبه صادقیه معامله به حساب جارى فروشنده نزد

 قرارداد فروشنده پارکینگ و تلفن آپارتمان را نیز به موجب سند عادى 4براساس بند : د
  . به این جانب فروخته و بهاء آنها را دریافت داشته است23/11/70مورخ 

 میلیون ریالى که از بابت قسط اول 11 قرارداد اینجانب در ازاء مبلغ 5براساس بند : هـ 
ام، ازنظر تضمین انجام تعهدیعنى تکمیل و تحویل قطعى  بهاء آپارتمان پرداخت نموده



٧٧ استفتائات 

 میلیون ریال از 20جمعاً به مبلغ  فقره سفته 20 ان دو سال مهلت مقرره تعدادآپارتمان در پای
ها به وسیله  ام، که در صورت تخلف فروشنده از ایفاى تعهد سفته فروشنده دریافت داشته

  .این جانب وصول و نواقص ساختمانى را شخصاً مرتفع نمایم

لین اینک استدعا دارد با مطالعه دقیق مدارک تقدیمى ذیال مرقوم فرمایید قصدونیت متعام
ها ایجاد تضمین در جهت تکمیل ساختمان در فرجه مقرره بوده یا  از تسلیم و تسلم سفته
 64فروشنده شرعاً مجاز بوده بعد از گذشت امله و در شرایط مزبور بمنظور فسخ و اقاله مع

ماه از تاریخ انجام معامله اولیه مجدداً آپارتمان را به شخص دیگرى منتقل نماید یا خیر؟ 
باشد ثانیاً مدارک تقدیمى نیز   اوال اینکه آپارتمان در تصرف خود این جانب مىتوضیحاً

عبارتند از مبایعه نامه آپارتمان سندى عادى مربوط به انتقال پارکینگ و تلفن آپارتمان حواله 
باشد  ها همچنان بالوصول نزد این جانب موجود مى مربوط به پرداخت وام بانکى ثانیاً سفته

  .لبه فروشنده مسترد شوندکه عندالمطا

شود، هیچ گونه حقى براى   آنچه از ظاهر این نوشته فهمیده مى;هو العالم: ج 
چنانچه شرط باشد که ظاهر هم این ! بلى. فروشنده در فسخ معامله نیست

است، در صورت تخلف فروشنده از پرداخت وجه تضمینى سفته، خریدار حق 
 ماه 64ده آپارتمان بعد از گذشت فسخ دارد، ولى بهر تقدیر فروش فروشن

  .ى ندارد و کارى خالف شرع استهیچ وجه

  

 اگر گوشت حالل با حرام مخلوط شود و قابل تشخیص نباشد، آیا اجتناب از هر :226س 
  دو واجب است یا نه، و آیا فروختن آن گوشت به کافر جائز است یا نه؟

بخورد و به ند توا ى اجتناب از هر دو الزم است، یعنى نم;هو العالم: ج 
  . مسلمان بفروشد ولى فروختن به کافر مستحل للمیتۀ  جائز است

  

شود و   اگر کسى قطعه گوشتى در بالد اسالم پیدا کرد، آیااصالۀ الطهارۀ جارى مى:227س 
  خوردن آن حالل و فروختن آن جائز است یا اصل عدم تذکیه جارى است؟



٧٨ استفتائات 

بواسطه اصالۀ  ائز است، ولى نه خوردن، و فروختن آن ج;هو العالم: ج 
الطهارۀ، بلکه به واسطه آنکه ارض اسالم اماره تذکیۀ است و همان اماره 

  .مانع از جریان اصالۀ عدم التذکیۀ است

  



٧٩ استفتائات 

  

  

  

  

  »معامله جدید و پورسانت«

 شرکتى است به نام سبزاندیشان که عضو شدن افراد در آن بدین گونه است که، :228س 
بیست هزار تومان به  جهت مشارکت در طرح، با عنوان بازاریاب، نامش هر فرد با پرداخت 
گردد و با این مبلغ، امتیاز خرید یک سهم  هاى قرارداد مشارکت ثبت مى در ردیف اول فرم
تواند با جذب و بازاریابى مردمى مبالغى را با عنوان  شود و اساساً فرد مى به وى واگذار مى

نکته قابل توجه آن . اش دریافت نماید  در حساب شخصىحق الزحمۀ و تالش فردى خود،
توانند تا حد معینى فعالیت نمایند و در پایان مبلغى در  که افراد به ازاى خرید هر سهم مى

 هزار تومان على الحساب در حساب شخصى فرد مورد نظر واریز 970 الى 900حدود 
و هیچ کس بدون . گى داردگردد که زمان آن نیز به نوع و سرعت فعالیت شخص بست مى

مند شود، لذا افراد به میزان  تواند در طرح شرکت کرده وبهره فعالیت و یا حتى مادام نمى
و ثبتى فروش ن شرکت داراى مجوز رسمى ای. نمایند فعالیتشان حق الزحمه دریافت مى

ر و به جهت فعالیت مستم. کاالهاى بازرگانى از طریق بازاریابى و مشارکت مردمى است
افراد ونیز به وجود آوردن انگیزه مثبت و حمایت از اقشار کم درآمد با توجه به ارتباطات 
مختلف واخذ تمامى مجوزهاى رسمى و قانونى الزم، کاالهاى مورد نظر افراد را با تخفیف 

 درصد متناسب با قیمت روز بازار به کسانى که صاحب امتیاز و مشترک این شرکت 5 الى 2
  :شود عالى سؤال مىحال از جناب. نمایند ویل مىباشند، تح مى

آیا خرید کاالهاى اساسى مورد نیاز مردم از طریق بازاریابى و مشارکت مردمى در این 
  باشد؟ طرح به لحاظ شرعى صحیح مى

 به این گونه که نوشته شده است این عمل مرکب از یک خرید ;هو العالم: ج 
 جهالتى در هیچ کدام نیست و مشروط است، و حدود آن شرط هم معلوم و

م، چون چیزى از اشکالى ندارد، و چنانچه این عمل را معامله مخصوصى بدانی



٨٠ استفتائات 

در آن نیست، و به مقتضاى ... معامالت از قبیل جهالت و غرر وموانع صحت 
در نهایت اگر . دانم من این معامله را صحیح مى» اوفوا بالعقود«آیه شریفه 

دارد و یا عناوین ثانوى دیگرى بر آن مترتب این معامله زوایاى دیگرى 
  .شود بنویسید تا حکم آن هم بیان شود مى

  

هاى خارجى توسط اینترنت مورد تبلیغ قرار   اخیراً، مشارکت مردم در شرکت:229س 
اى از مردم گشته است، اینک براى مقلدین حضرتعالى سؤاالتى  گیرد، که منبع درآمد عده مى

  .ها مطرح است که مستدعى است توضیح بفرمایید ن شرکتدر خصوص مشارکت در ای

 دالر به حساب شرکت به عنوان پیش 150شخصى مقدارى پول مثالً: روش مشارکت
باشد  مىقسط در مقابل یک شىء قیمتى مثل تکه الماس، گردنبند، سکه طال، که مثمن آن 

باشد، بلکه  ثمن نمىشدن این منماید، ولى انگیزه خریدار به هیچ عنوان مالک  واریز مى
)  نفر6مثال (دهد که اگر فالن تعداد مشترى براى او جلب کند  شرکت به شخص وعده مى

به حساب او واریز نماید و این کار به همین نسبت تا )  دالر100مثالً (از ثمن آنها مقدارى 
حق «ت این واریز پورسان(باشد  آخر عمر ادامه یافته وحتى قابل نقل به وارث شخص نیز مى

و رسیدن ) به حساب شخص ممکن است تا ماهیانه بیست میلیون ریال پیش رود» بازاریابى
. مجموع این پول که چندین برابر پول شخصى بوده، هدف و انگیزه اصلى خریدار است به

دهد ومابقى قیمت آن را از همین حق  البته شرکت مثمن را در تاریخ خرید تحویل نمى
دهد، روشن است که اگر کسى نتواند  تا تمام شود و سپس تحویل مىکند  بازاریابى کم مى

  .رسد و نه به حق بازاریابى در این شاخه بندى مشترى جلب نماید نه به مثمن مى

  

باشد و هدف اصلى رسیدن به   با توجه به اینکه هدف خریدار، تملک مثمن نمى:230س 
اصل این معامله چه  : باشد، اوالً ىم) که  جزء ثمن خریداران بعد است(ها  این حق داللى

تحت کدام یک از ) ها حق بازاریابى(در صورت جواز تملک این پولها : حکمى دارد؟ و ثانیا
  شود؟ عناوین معامالت اسالمى واقع مى



٨١ استفتائات 

اصلى دخالت ت معامله هدف  معامله صحیح است و در صح;هو العالم: ج 
و .  عقد بى اشکال استها هم از باب شرط در ضمن و تملک آن پول. ندارد

  . اشکال است به هر حال بى. شود با جعاله هم تطبیق نمود همچنین مى

  

هاى  که روز به روز در شکلهاى جدید و ثمن(ها   باتوجه به اینکه در این شرکت:231س 
مملکت اسالمى از مقدار زیادى ارز و بودجه ) کنند  مىمتفاوت در کشور شروع به تبلیغ

هاى  به فرض حداقل، نسبت ثمن هر شخص به حساب این شرکتکشورخارج شده و 
گردد بدون این که صنعتى وارد کشور شود و یا اینکه حرفه تولیدى به راه  بیگانه واریز مى

هایى که تعدادى کارگر داشته،  افتد و در بعضى از موارد موجب تعطیلى بعضى از تولیدى
ا توجه به احتمال صهیونیستى بودن این و نیز ب) شاهد عینى در استان اصفهان(شده است 

تصاد دنیا در چنگ یهودیان غاصب است و همچنین ها و اینکه بیش از نیمى از اق شرکت
ممکن است در بین خریدارهاى بعدى افراد سفیه اقتصادى واقع شده و احتمال این که 

واهند کرد، نظر اى ضرر خ متضرر گردند وجود این مسأله که در آخر این بازاریابى قطعاً عده
  حضرتعالى در مورد این معامالت چیست؟

 با مترتب شدن این مفاسد قهراً شرکت در آنها ولو به نیت خیر ;هو العالم: ج 
هیچ  مسلمان متعهدى دخالت کنم  حرام است و با این خصوصیات خیال نمى

  .کند، به هر حال حرام است

  

است به خاطر جهل یا شهرت  در فرض حرمت اگر شخص که مقلد جنابعالى :232س 
ها عضو شود و اکنون به حرمت آن واقف  فتواى شما به خالف و یا عمداً در این شرکت

کند و  دا مىشود، با توجه به اینکه مسیر ارسال این پولها براى وى همچنان ادامه پی
ها آنها به علت نشناختن آنبرگرداندن این پولها که جزء ثمن بقیه خریداران است به خود 

تواند در این پولها تصرف نماید؟ آیا با دادن خمس، جواز  محال است، آیا شخص مى
  تصرف ثابت است؟

  .تصرف در آن پولها حرام نیست تواند تصرف کند و  بلى مى;هو العالم: ج 
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بنام   ( شرکت خارجى واقع در آلمان به نام مایرزمنت وشعبه آن در هنگ کنگ :233س 
 24 به صورت سکه و گردنبند و ساعت طال و پالتین با عیار محصوالتى) جستجوى طال

هاى مختلف مذهبى و  این محصوالت سنبلیک هستند یعنى داراى طرح. کند تولید مى
فرهنگى و تاریخى از کشورهاى مختلف بوده از قبیل خانه کعبه، طرح حضرت عیسى، 

باشد و هر کدام آنها داراى  که تمامى آنها دست ساز مى... مهاتماگاندى، اهرام ثالثه مصر و
که محدود بودن این ) همانند تیراژ خاص یک تمبر(تعدادى خاص و محدود هستند 

کند، مانند سکه بهار آزادى که بانک  محصوالت را بانک مرکزى یکى از کشورها تضمین مى
مرکزى جمهورى اسالمى ایران آن را محدود کرده وبه آن ارزشى باالتر از ارزش وزن طالى 

حال محدود بودن و سنبلیک بودن و ارزشى بودن این محصوالت، خود به . آن بخشیده است
مدتى به صورت یک شى قیمتى س از گردد و پ خود باعث ارزش افزوده این محصوالت مى

  . آید درمى

فروشد به قیمت وزن طالى آنان  این شرکت اجناسى که به مشتریان خود مى
ت ساز هستند و توسط هنرمندترین ضرابان سکه در دنیا فروشد، زیرا این  اجناس دس نمى

و براى ضرب هر کدام از این آثار، اجازه . آیند شوند و یک اثر هنرى به شمار مى ساخته مى
هاى معتبر  اند و همچنین این اجناس توسط بانک نامه کتبى از کشور مربوط به آن را گرفته

  .اند دنیا ضمانت شده

توانند در صورت  خود این اختیار را گذاشته است که مىاین شرکت براى مشتریان 
تمایل با خرید از این شرکت وارد شبکه بازاریابى آن نیز بشوند و در صورت عدم تمایل نیز 

شوند، یک کد  امابه آن عده که وارد شبکه بازاریابى مى. میتوانند واردشبکه بازاریابى نشوند
یر شاخه راست و یک زیر شاخه چپ دارد و به شود که این کد، یک ز بازاریابى داده مى

کند و آنها را در یکى از  تعداد مشتریانى که شخص بازاریاب، براى شرکت پیدا مى
 دالر شرکت به شخص بازاریاب 40گذارد  راست خود مى چپ و یا هاى زیرشاخه

دهد که تعداد  دهد، لکن این سود را وقتى به اشخاص بازاریاب مى پورسانت مى
 400 مشترى، 10 برسد و شرکت به ازاى هر 5هاى چپ و راست آن به مضربى از  خهزیرشا

دهد و همچنین شرکت به ازاى هر مشترى که مشتریان شخص پیدا  دالر به آنها سود مى
دهد و این روند به همین ترتیب ادامه دارد، البته با شرط  کند نیز به آن شخص سود مى مى

اسالم را درخصوص شمند است حکم شرع مقدس  خواهها، حال موازنه بودن زیر شاخه
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به خریداران خود پرداخت ) حق بازاریابى(مبالغى که شرکت تحت عنوان پورسانت 
  نماید و همچنین خرید از شرکت با شرایطى که عنوان شد را اعالم فرمایید؟ مى

 خرید از شرکت بى اشکال است و شرائطى که اشاره شده جایز ;هو العالم: ج 
توان با عنوان جعاله  دهد مى و اما پورسانت که به خریداران مى. است

شرط در ضمن خرید از شرکت به هر شود تحت عنوان  مود و مىتصحیح ن
  .تقدیر به نظر ما، اشکال ندارد واهللا العالم

  

 1998رساند شرکت بین المللى با نام گلدکویست در سال   احتراماً به استحضار مى:234س 
 به کار نموده است و دفتر مرکزى آن در برج تجارى سنترال پالز هنک کنگ با میالدى آغاز

این شرکت ضرب و فروش کار .  رسمى دولت آن کشور به ثبت رسیده استمجوز
مسکوکات طال به شکل سکه وساعت و گردنبند با نقش و نگارهاى مختلف از قبیل نقش 

کتبى و رسمى از دولتها و اشخاصى که است که با مجوز ... مقدس کعبه و پاپ ژان پل دوم و
 گرم 31 و 104هر کدام از این محصوالت . شود نقش و نگار مربوط به آنها است انجام مى

  .باشند برابر یک اونس طالى جهانى وزن دارند و از خالصترین طالى موجود دنیا مى

نکهاى از باباشد و طرف دیگر اینها مهر یکى  ت نقش و نگار مىیک طرف این محصوال
هر کدام از محصوالت . مرکزى دنیا به مبلغ پانصد دالر که به منزله گارانتى حک شده است

 هزار عدد و بانکى که آن محصول را گارانتى کرده 10مثال . شوند به تعداد محدود ضرب مى
دهد که آن محصول براى بار دوم ضرب نشود تا آن محصول بعد از تمام  این ضمانت را مى

نحوه فروش این محصوالت . یعنى ارزشى بالغ بر طال پیدا کند. فزوده پیدا کندشدن ارزش ا
حال خواهشمند است بفرمایید این . باشد توسط شرکت از طریق شبکه جهانى اینترنت مى

ها از طریق شبکه جهانى اینترنت که جنس از لحاظ کمیت، کیفیت، قیمت  گونه معامله
شرایط معامله به طور کامل مورد قبول خریدار و معلوم، و مبلغ قابل پرداخت مشخص، و 

فروشنده قرار دارد و خریدار در جنس خریدارى شده کامال دخل و تصرف دارد طبق 
  موازین شرع مقدس اسالم حرام است یا حالل؟ 

است احتمال الل است با این خصوصیات که نوشته شده  ح;هو العالم: ج 
  .اشدشود که محتاج به سؤال ب حرمت داده نمى
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کند از طرف شرکت   هر شخصى که از این شرکت محصولى را خریدارى مى:235س 
حال اگر شخصى که محصولى . گرد کدى به عنوان کد شناسایى به آن شخص تعلق مى

خریدارى کرده است نفر جدیدى را جهت خرید محصول از شرکت به روشى که قبال ذکر 
. کند ان حق الزحمه بازاریابى پرداخت مى دالر به عنو40شد معرفى کند شرکت به معرف 

کند، بلکه توسط خود شرکت به عنوان   دالر را از مشترى   جدید اخذ نمى40شرکت مبلغ 
در سیستمى که ذکر شد . کند حق الزحمه و تالش بازاریابى به شخص معرف پرداخت مى

 افرادى که همه. شود هیچ گونه برد و باخت یا قمار وجود ندارد و هیچ کس متضرر نمى
واست اند به اندازه آن، محصولى که خودشان درخ پولى بابت خرید محصول پرداخت کرده

حال خواهشمند است بفرمایید دریافت حق الزحمه بازاریابى . کنند اند دریافت مى کرده
  بابت تالش ومعرفى مشترى جدید به شرکت حالل است یا حرام؟ 

  .  هیچ اشکالى ندارد;هو العالم: ج 

  

بزرگ و تغییر هاى  یک زمینباشید شهردارى براى تفک  همانطور که مستحضر مى:236 س
بنده به خاطر بى پولى . کند کاربرى آن از حالت مزروعى به مسکونى عوارض دریافت مى

دادم کارم انجام  مقدارى از زمین بدون رضایت قلبى را به عنوان عوارض دادم چون اگر نمى
  .شد نشده و شهردارى مانع مى

حال شهردارى زمین را به هیأت امناى مسجد محله داده است تا براى مسجد استفاده 
ام زمین را باید به اینجانب که مالک اصلى هستم پس بدهید، چون  کنند، بنده به آنها گفته

  باشد یا خیر؟ یا حق شرعى با اینجانب مىمن راضى نیستم، آ

حیح بوده و رضایت به معناى  ظاهراً معامله با شهردارى ص;هو العالم: ج 
ابتهاج نفس الزم نیست، بنابراین شما حق ندارید، به هر تقدیر خوب است با 
رضایت کامل به مسجد واگذار کنید و چنانچه حقى هم داشته باشید در ثواب 

  . شریک باشید
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  »رشوه«

 آن  متأسفانه رشوه خوارى یک  حرکت شومى است که در برخى ادارات و غیر:237س 
گیرد، حال بفرمایید حکم این قضیه  باب شده است که اگر نپردازیم کارى صورت نمى

  چیست؟

پول داده به قاضى  رشوه مختص به باب قضاء است که ;هو العالم: ج 
شود تا به نفع رشوه دهنده حکم کند و آن از محرمات اکیده است و  مى

  .شود رشوه نیست آنچه به ادارات دیگر داده مى

  

 کارمندى بدون کمترین توقع و چشم داشت مالى، تکالیف و وظائف خود را بر :238س 
. دهد اساس ضوابط و مقررات شرعى و قانونى نسبت به فردى از مراجعین ادارى انجام مى

فرد مراجعه کننده عن طیب نفسه و با میل و رضاى خود وجه یا مالى را اعم از نقدى و یا 
آیا وجه اهدایى براى کارمند آخذ شرعاً مباح و جایز . نماید غیر نقدى به کارمند اهداء مى

  شود؟ التصرف است یا از مصادیق رشوه و أکل مال به باطل محسوب مى

 در فرض سؤال هدیه مذکوره رشوه نیست و گرفتن آن جائز ;هو العالم: ج 
باشد که حق گرفتن هدیه از ر وقت استخدام شرط شده است مگر این که د

و خیال . پس در این صورت گرفتن هدیه  جائز نیست.  نداردمراجعین را
کنم شرط کلى ضمنى در استخدامات حکومت صالحه چنین باشد که  مى

  .هدیه در مقابل کار نگیرند
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  »اخذ پول به عنوان شیرینى«

آموزان جهت اخذ   در پایان سال تحصیلى مدارس، هنگام مراجعه اولیاى دانش:239س 
ود، بعضى از کارکنان مدارس از آنها به اصطالح خودشان شیرینى قبولى، کارنامه فرزندان خ

کنند، در حالى که بعضى از اولیاء در محذورات قرار گرفته و بدون رضایت  مطالبه مى
  ها جنبه شرعى دارد؟ نمایند، لطفا بفرمایید آیا اینگونه دریافتى وجهى را پرداخت مى

تبر است و عدم آن موجب عدم جواز  رضایتى که در حلیت مع;هو العالم: ج 
اش در شرف  لذا در موارد اضطرار مثال کسى بچه. است این رضایت نیست

فروشد، هیچ کس تردید ندارد که  مرگ است اضطراراً خانه مسکونى را مى
  . با نبودن رضایت تصرف در خانه براى مشترى جایز است

  .دبه هر حال در مورد سؤال تصرف در آن پول اشکال ندار

  



٨٧ استفتائات 

  

  

  

  

   »مضاربه«

  باشد؟  آیا مضاربه در اسکناس جایز است یا مختص به طال و نقره مى:240س 

  . مضاربه در اسکناس جایز است;هو العالم: ج 

  

  

  »شرکت«

باشد ایشان به طور مشترک آپارتمان   پدر اینجانب با شخص دیگرى شریک مى:241س 
آیا این شراکت . دهد  مالش را نمىفروشند، منتها شریک پدرم خمس سازند و سپس مى مى

  اشکال دارد؟

  . اشکال ندارد;هو العالم: ج 

  

 اگر آبى به نحو اشاعه بین دو نفر مشترک بود، آیا الزم است تصرف یکى از آنها :242س 
  از آن آب، با اجازه دیگرى باشد؟

 بلى، الزم است، البته احراز رضایت تقدیرى کافى است و الزم ;هو العالم: ج 
یست صراحۀ اجازه دهد و این رضایت تقدیرى در غالب مالهاى مشترک ن

  .ثابت است
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  »اجاره و رهن«

اى را اجاره داد سپس متوجه شده که مستأجر در آن   اگر موجر مغازه یا خانه:243س 
  شود یا خیر؟ دهد آیا اجاره باطل مى مکاسب حرام انجام مى

  .شود  خیر باطل نمى;هو العالم: ج 

  

اى را تحت عنوان سرقفلى معامله کرده، بدین صورت که وجه   شخصى خانه:244س 
اند که هر سال مستأجر به موجر بپردازد ودر ضمن معامله شرط  اى قرار داده االجاره
اند که مبلغ وجه االجاره به طور دائم ثابت بوده و موجر حق زیاد کردن وجه االجاره  نموده

تواند بر وجه االجاره  اکنون موجر ادعا دارد که قانوناً مى. دان را ندارد و طرفین قبول نموه
  مبلغى را اضافه نماید آیا شرعاً چنین حقى را دارد یا خیر؟

 چنانچه سرقفلى معامله شده، معناى معامله این است که حق ;هو العالم: ج 
است که پول داده، بنابراین بدون  اجاره دادن و مقدار مال االجاره با کسى

  .زیاد کردمال االجاره را ت اونمى تواند رضای

  

 آنچه که بین مردم متداول است که به عنوان رهن منزل، مبلغ کالنى پیش پرداخت :245س 
گیرند،  کرده و دیگر از اجاره ماهانه معاف هستند و در پایان انقضاى اجاره مبلغ را پس مى

  آیا شرعیت دارد؟

 قرض بدهند و شرط کنند که اجاره  چنانچه پول را به عنوان;هو العالم: ج 
ولى اگر خانه را به عنوان تصرف . منزل گرفته نشود جایز نیست و ربا است

در آن و استفاده از آن مجاناً بدهند و در ضمن آن شرط کنند که فالن مقدار 
  .به عنوان قرض بدهند و خانه هم رهن باشد، ظاهراً اشکال ندارد
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  »هبه«

م عمرو وارد منزل شخص دیگرى به نام زید شد و در حالى که او  شخصى به نا:246س 
سپس زید . اش انگشترى بود برداشت و بر انگشت خود نمود مشغول نماز بود، در سجاده

خواهم انگشتر  بعد از آن  چند مرتبه عمرو به زید گفت مى. گفت آن انگشتر براى تو باشد
بعد از گذشت . کنم بول نمى تو بخشیدم و قکند که به را به تو برگردانم زید قسم یاد مى

عمرو گفت که این انگشتر یادگارى است . خالد دادمدتى، زید انگشتر عمرو را برداشته، به 
شما براى خالد یک انگشتر دیگر بخرید و : گوید دهم پس زید به عمرو مى به کسى نمى

خرد لکن خالد از  مىعمرو هم براى خالد انگشترى . انگشتر یادگارى خود را پس بگیرید
عمرو هم به اجبار انگشتر یادگارى را . گوید آنرا دوست ندارم کند و مى گرفتن آن ابا مى

شترم را من انگ: گوید بعد از مدت طوالنى زید به عمرو مراجعه کرده مى. گیرد پس مى
  خواهم در حالى که زید انگشتر را فروخته است، وظیفه چیست؟ مى

ق ندارد انگشترى که با هبه صحیح داده و آن کسى که  زید ح;هو العالم: ج 
به او هبه شده مال موهوب را از ملک خود با معامله خارج نموده، مطالبه 

  .کند

بنابراین زید حق نداشته است در این . شود به عبارت دیگر هبه الزم مى
  . فرض انگشتر را به خالد بدهد

 منقول خود را به یکى از فرزندانش  شخصى در قید حیات قسمتى از اموال غیر:247س 
گیرد که این ملک نیز  بخشد، بعد از حیات، میان فرزندان آن مرحوم اختالف صورت مى مى

مانند امالک دیگر باید تقسیم شود، در حالى که آن مرحوم در قید حیات از سالمتى کامل 
. ش بخشیده استبرخوردار بوده ونیز این ملک را با سند و با رضایت قلبى به آن فرزند



٩٠ استفتائات 

مرحوم از نظر شرعى صحیح بوده یا خیر؟ وآیا این ملک باید  آن سؤال این است که آیا عمل
  مانند اموال دیگر میان فرزندان آن مرحوم تقسیم شود یا خیر؟

 ملک مذکور که در حال حیات پدر به یکى از فرزندان خود ;هو العالم: ج 
رگشت بوده و حتى خود آن بخشیده شده است، عملى صحیح و غیر قابل ب

بنابراین نباید بین فرزندان آن مرحوم . توانسته برگرداند مرحوم هم نمى
  . دتقسیم گرد

  



٩١ استفتائات 

  

  

  

  

  »قرض«

 اینجانب مبلغى از شخصى قرض گرفتم، االن شک دارم که قرضم را پرداختم یا :248س 
  نه، طرف مقابل هم شک دارد، تکلیف چیست؟ 

  . ت که بپردازید و بر داین هم جایز است بگیرد تکلیف این اس;هو العالم: ج 

  

ولى طرف . اینجانب مبلغى از شخصى قرض گرفتم و یقین دارم که آن را پرداختم:249س 
  اى، تکلیف چیست؟ گوید یقین دارم که قرضت را پرداخت نکرده مقابل مى

  .  شما با فرض یقین به پرداخت تکلیفى ندارید;هو العالم: ج 

  

ى براى دیگرى از بانک قرض بگیرد که به صورت قسطى هر ماه پرداخت  اگر کس:250س 
شود تأخیر در اداى قسط، مبلغى جریمه دارد، آیا این  نماید و از بانک به آن کس گفته مى

  جریمه را گیرنده قرض بدهد یا دهنده قرض؟ 

 گیرنده قرض، البته در صورتى که آن شخص وکیل مطلق بوده ;هو العالم: ج 
  .است

  

تواند از طرف او صدقه   در صورتى که صاحب دین بر مدیون مجهول شد آیا مى:251س 
  داده یا به حاکم شرعى بدهد؟

 با اجازه حاکم صدقه بدهد، مشروط بر این که اگر صاحبش ;هو العالم: ج 
  . پیدا شد به او برگرداند

  



٩٢ استفتائات 

 مرحمت  با عرض ارادت خالصانه خواهشمندم به سؤال شرعى اینجانب جواب:252س 
  .فرمایید

 شمسى به اینجانب در تهران 1377در سال ... اى دوست هستم از ایل اینجانب با خانواده
احتیاج دارد که یک ماهه پس ه نموده واظهار داشت به مبلغ یک میلیون تومان پول مراجع

. نماید بدهد، ایشان پس از گرفتن وجه تاکنون از برگرداندن آن ولو به اقساط خوددارى مى
اطالع دقیقى دارم که وضع مادى ایشان هم خوب است و زیاده از حد ولخرجى و 

وسائل منزل خوبى هم دارد، تکلیف شرعى بنده با ایشان چیست؟ اقرار . کند مهماندارى مى
  .به بدهکارى را هم خودش و هم فامیلش دارند هیچ مدرکى از ایشان ندارم

فرماید به کسى که  دید که مى شما دستور شرع را مخالفت کر;هو العالم: ج 
راهى نیست مگر این که به دادگاه رجوع کنید، . دهید قبض بگیرید قرض مى

دهد، و اگر انکار کرد، اگر  گیرد و مى اگر اقرار کرد دادگاه پول شما را مى
اید از اموال او  قدرت دارید تقاص کنید، یعنى به مقدار همان پولى که داده

  .درت ندارید او را به خداى تعالى واگذار نماییدبردارید اگر آن را هم ق

  



٩٣ استفتائات 

  

  

  

  

  »بانک و قرض الحسنه«

هاى دولتى و خصوصى پولهاى مردم را به عنوان سپرده بلند مدت و   اخیراً بانک:253س 
گیرند که با آن ساختمان سازى و راه  گیرند و ازصاحب پول کتباً وکالت مى کوتاه مدت مى

شود مبلغى مثال هجده  حاصل مىنجام داده و سودى که ى و غیره اسازى و کشتى ساز
آیا این نوع سود بردن اشکال شرعى . درصد به صاحب پول داده و بقیه را بانک تملک نماید

  دارد یا نه؟

هاى بانکى ولو وکالت هم  ها براى سپرده  اشکال ندارد، بانک;هو العالم: ج 
  . دهند حالل است نگیرند ربحى که مى

  

تواند  ى که اول زندگى راننده کامیون بوده و غیر از این کار دیگرى نمى شخص:254س 
. دهند بکند، دو سه سال است هم دولت ایران و هم کشورهاى خارجى، اجازه نمى

لذا دولت الزامى کرده که ماشین نو بخرید و مبلغ . هاى مدل پایین وارد کشور بشود ماشین
گیرند و پنجاه میلیون تومان نیز به صورت  سى میلیون تومان نقد از صاحب ماشین مى

گیرد را مرقوم  انک مى درصد سود پولى که از ب8 تا 4حکم . دهد اقساط شرکت مى
  فرمایید؟

  .  اگر به عنوان مضاربه باشد، مانعى ندارد;هو العالم: ج 

  

اى   آیا مجازهستم وام بانکى را که براى کسب از بانک به صورت مضاربه:255س 
اشد، پرداخت ب ام، ونیمه کاره مى بابت بدهکارى منزلى که پیش خرید کردهگیرم،  مى

  نمایم؟

  .  مانعى ندارد;هو العالم: ج 



٩٤ استفتائات 

  

 اگر در قرض شرط کند که مقروض هم بعد از مدتى باید به من قرض بدهد، آیا :256س 
  شود؟ قرض ربوى مى

  . شود ر ربوى نمى خی;هو العالم: ج 

  

دهد و سودى  که بانک مدعى است با آنها معامله انجام مى سود سپردهاى بانکى :257س 
  دهد، چه حکمى دارد؟ به صورت على الحساب به سپرده گذار مى

دهد اشکال ندارد و  هاى بانکى و ربحى که بانک مى  سپرده;هو العالم: ج 
  . ل استحال

  

 نظر شرعى  گیرد، از دهد و سود مى  پولى که بانک به عنوان مضاربه به افراد  مى:258س 
  چه حکمى دارد؟ اگر به نظر حضرتعالى اشکال دارد راه حل را بفرمایید؟

دهد رعایت   چنانچه شرائط مضاربه در پولى که بانک مى;هو العالم: ج 
  . ود، حالل استش

  

کنند، و همچنین با بهره   گرفتن سود از بانک به صورتى که سود را قبال تعیین مى:259س 
  دهند چه صورت دارد؟ آیا ربا است؟  مىمعین به دیگران وام

بانک باشد، ادن به چنانچه گرفتن سود از بانک، با قرض د ;هو العالم: ج 
حرام است، و همچنین اگر با فروش اسکناس باشد، نیز حرام است، ولى اگر 
پول را ودیعه بگذارد که همان سپرده است، و یا پول را به بانک اباحه کند 

.  یک معامله عقالئى است، جائز است و اشکال نداردکه) به اباحه بعوض(
  . کند بنابراین با قصد طرفین فرق مى

  

هد این است که گاهى تاجرى با طرف خود   از جمله کارهایى که بانک انجام مى:260س 
نماید و مقدار و قیمت و شرایط تسلیم را نیز  در ممالک دیگر مذاکره خرید جنس را مى



٩٥ استفتائات 

ن دولت مانع از بیرون بردن پول از مملکت است مگر تحت نظر کند، ولى چو تمام مى
پردازد، مثال پنجاه هزار تومان از   لذا تاجر و مقدارى از قیمت آن جنس را به بانک مى;بانک

مت دهد، بانک تمام قی جنسى را که قرار است یک صد هزار تومان بخرد، نقد به بانک مى
. گیرد پردازد و جنس را تحویل مى جر مىاست به طرف تاجنس را که صد هزار تومان 

تواند جنس را تحویل بگیرد  دهد، چنانچه بقیه پول را بدهد مى آنگاه به تاجر اطالع مى
وگرنه خود بانک حق دارد آن متاع را بفروشد و حق خود را دریافت نماید و بقیه را به تاجر 

  .کند بدهد و بانک در عوض این کار، مبلغى از تاجر دریافت مى

که بانک هم مقدارى اى اشکال ندارد   ظاهراً چنین معامله;هو العالم: ج 
گیرد، و هم فروش جنس و برداشتن حق خود حالل است، اولى به این  مى

کند بیعى مشروط  اى که تاجر با طرف خود مى جهت حالل است که معامله
ه این کند یا جعاله است ب به دخالت بانک است و کارى که تاجر با بانک مى

اگر دین مرابه اصل دین اداء کنى، آن : گوید نحو که تاجر به بانک مى
دهم، و یا مصالحه است و در هر دو  ایم به تو مى زیادى را که قرار گذاشته

مقابل کارهایى ل زیادى براى دین نیست تا ربا باشد، بلکه در صورت پو
 خواهد بود، دهد و بى شک گرفتن چنین پولى حالل است که بانک انجام مى

دومى حالل است به واسطه این که در ضمن معامله تاجر با بانک چنین 
شود و در حقیقت تاجر بانک را وکیل در صورت نپرداختن پول  شرطى مى

  .نماید در فروش جنس مى

  

 مؤسسه مالى و اعتبارى بنیاد بدون نوبت وامى به مبلغ یک میلیون تومان به :261س 
پردازد، با احتساب سود تقریباً مبلغ   ماهه مى72 درصد به مدت 27کارمندان دولت با سود 

کند، حکم  هشتصد و پنجاه هزار عالوه بر مبلغ اصلى مؤسسه براى خود سود کسب مى
  شرعى این وام را بفرمایید؟

 چنانچه قرض باشد ربا و حرام است، ولى اگر مضاربه یا اباحه ;هو العالم: ج 
  . به عوض باشد، جائز است



٩٦ استفتائات 

  

  دارد؟ حکمى گیرند،چه مى الحسنه قرض هاى صندوق بعضى که  کار مزدى:262س 

  .  اشکال ندارد;هو العالم: ج 

  

کنند،  هاى قرض الحسنه براى خود عمل مى  یکى از برنامه هایى که فعال صندوق:263س 
قرض دادنِ مشروط به سپرده گذارى است که شخص باید مبلغى را به مدت معینى به عنوان 

ده در صندوق بگذارد تا بتواند از صندوق قرض بگیرد وتا انتهاى مدت هم حق برداشت سپر
حال سؤال این . سپرده را ندارد که ظاهر این عمل اشکال دارد چون قرض مشروط است

ساب پس انداز باز ها براى فرار از این مشکل براى افراد ح است که بعضى از صندوق
البته هر وقت صاحب «. کنند  انداز امتیاز حساب مىمدت پسکنند و به مقدار پول و  مى

دهند آیا  پس با محاسبه امتیازها به او قرض مى» تواند پولش را بردارد حساب بخواهد مى
  این صحیح است یا نه؟ و اگر صحیح است با برنامه قبلى چه فرقى دارد؟

دیعه  ظاهراً هر دو بى اشکال است، چون اوال آن سپرده که و;هو العالم: ج 
ثانیا . نیست تا ربا باشدمشروط است مشروط به قرض دادن است، و قرض 

در قرض، چنانچه زیادى مشروط عین باشد ربا و حرام است، زیادى حکمیه 
  . اشکال ندارد و در فرض سؤال زیادى حکمى است

  

  

  »اوراق مشارکت«

 و در قبال نمایند مىتحت عنوان مشارکت پخش  بعضى مؤسسات وبانکها اوراقى :264س 
کنند و هر ماه مبلغى به عنوان سود على الحساب پرداخت نموده  آن اوراق پولى دریافت مى

نمایند پس از اتمام کار یا در سر سال تمام سود را پرداخت نمایند، آیا گرفتن  و تعهد مى
  چنین سودى جایز است یا خیر؟

  .با رعایت شرایط دیگر، گرفتن سود جائز است;هو العالم: ج 

  



٩٧ استفتائات 

  

  

  

  

  »ربا«

ام و عالوه بر پرداخت   اینجانب بنا به ضرورت مدتى پول ربوى از شخصى گرفته:265س 
ام، اخیراً قوه محترم قضائیه  اصل پول، مبالغى قابل توجه نیز به عنوان ربا پرداخت نموده

 دستور عودت ربا را صادر نموده و اینجانب به دادگسترى تبریز شکایت و ادعاى دریافت
پرونده را به هیأت حل اختالف تبریز ام ودادگسترى محترم  غ پرداختى ربا را نمودهمبال

با . هیأت حل اختالف نیز مهلت داده تا بلکه خودمان سازش نماییم. ارجاع نموده است
  :توجه به مطالب مذکور

  تواند ازدادن وجه گرفته به عنوان ربا خوددارى نماید؟ آیا شخص ربا گیرنده شرعا مى

آنکه آن شود، مگر   پولى که به عنوان ربا گرفته، مالک نمى;هو العالم: ج 
نفس به گیرنده تملیک کند کسى که ربا داده است قطع نظر از ربا از طیب 
به هر حال پول ربا حرام . که ظاهراً بعید است چنین اتفاقى تحقق پیدا کند

  .شود و حق ندارد از دادن وجه خوددارى نماید است و مالک نمى

  

 اینجانب با توجه به اینک آن وقت شخصاً دنبال آن فرد رفته و پول ربوى گرفته و :266س 
توانم مالک رباى پس داده شده باشم و یا اینجانب نیز  ام، آیا االن مى رفع حاجت نموده

  باشم؟ شرعاً مقصر مى

توانید پس بگیرید  اید مقصرید ولى مى  اگر به عنوان ربا داده;هو العالم: ج 
  . توانید پس بگیرید اید مقصر نیستید، ولى نمى و اگر از طیب نفس داده

  



٩٨ استفتائات 

  در صورت اخذ رباى داده شده، تکلیف اینجانب با آن پول :267س 

  شرعاً چیست؟

  .  حالل است مگر اینکه به عنوان ربا نداده باشید;هو العالم: ج 

  

برادر خود تومان پول نزد م ومبلغ پنج میلیون  اینجانب از مقلدین حضرتعالى هست:268س 
دارم و برادرم هر ماه مبلغ دویست هزار تومان ثابت به من به عنوان سود پول سرمایه 

گویم که کم دادى یا زیاد، اما او به  کنم و اصال نمى دهد و من هم نزد برادرم کار مى مى
الى شرعاً آیا این امر از نظر حضرتع.دهد شود که به من سود مى طور ثابت حدود یکسال مى

  اشکال دارد یا خیر؟

باشد و رعایت ه عنوان مضاربه  چنانچه شرط نکرده باشید، یا ب;هو العالم: ج 
شرایط مضاربه بشود، اشکال ندارد و اگر به عنوان قرض بدهید و در حین 

  . قرض دادن صریحاً شرط سود بنمایید، حرام است

  

ام وقرار   یک میلیون تومان نقد گذاشته اینجانب در بانک ثامن االئمه تبریز، حدود:269س 
 درصد 29ساله بدهد و با ون تومان به من وام یک است بانک در مقابل این پول مبلغ ده میلی

از من مطالبه نماید، ولى چون من قدرت بازپرداخت آن پول را ندارم، با خودم گفتم آن را به 
وان شش ماه در بانک مانده به یک شخص دیگر واگذار نمایم، و حق و سودى که پولم به عن

عنوان فروش سهمیه خویش از آن طرف مطالبه نمایم، آیا این امر از نظر حضرتعالى جایز 
  است یا خیر؟

  . جائز است!  بلى;هو العالم: ج 

  

 با احترام مستدعى است فتواى مبارک خویش را در خصوص مسأله زیر مرقوم :270س 
  :مزید امتنان و استفاده بیشتر خواهد بودفرمایید، اشاره به دلیل فتوى موجب 

در صورت عدم تسویه کامل اصل بدهى «شود که  در قرارداد قرض یا غیر آن شرط مى
 درصد مانده بدهى 12ناشى از قرارداد در سر رسید مقرر، عالوه بر اصل بدهى، مبلغى معادل 

مزبور با مشکل ربا و آیا شرط » براى هر سال به ذمه متعهد این قرارداد تعلق خواهد گرفت



٩٩ استفتائات 

باشد یا خیر؟ و آیا میان قرض و غیر آن همچون بیع نسیه یا سلف در  یا غیر آن مواجه مى
  این باره فرق هست یا نه؟

  . در مسأله چند صورت متصور است;هو العالم: ج 

و شرط ـ قرار دادن اجل یعنى تأخیر اداى دین در مقابل زیادى یا به نح1
این صورت در جمیع د، یا مصالحه بر آن باشد، در ابتدائى، یا در ضمن عق

چون حقیقت ربا عبارت است از قرار دادن زیادى . شقوق آن حرام و ربا است
در مقابل مهلت دادن در اداء دین به مقترض، بدون فرق بین ابتداء قرض یا 
بعد از گذشتن مدتى، و بدون فرق بین اینکه این مهلت دادن به نحو شرط 

  . آنباشد یا غیر

در این ـ مجموع دین حال را به مجموع آن مبلغ با زیادى بفروشد، که 2
  .خالى از اشکال نیستصورت ربا نیست، ولى از ناحیه بیع دین به دین 

ـ چیزى را به زیادتر از قیمت آن چیز به مدیون بفروشد، معادل آن مقدارى 3
ح است و کند و تأخیر در اداء دین را شرط کند، این صحی که اضافه مى

  .روایات هم داللت بر آن دارد

ـ مدیون آن زیادى را به داین هبه کند و تأخیر در اداء دین را شرط کند 4
  .که در این صورت نیز صحیح است

  

کشند و این   سودى که برخى از مغازه داران بر روى برخى از اجناس قسطى مى:271س 
گیرد، آیا ربا محسوب  ود را مىکنند که بانکدارى اسالمى هم همین س گونه توجیه مى

  شود، در صورت اشکال راه حل شرعى چیست؟ مى

فروشند  مىسى که قسطى گیرند به ازاء اجنا  پولى که مى;هو العالم: ج 
  .اشکال ندارد اما دلیلشان درست نیست

  



١٠٠ استفتائات 

شوند گردانندگان  مشرف مى) ع(اى با هیأت به زیارت حضرت امام رضا   عده:272س 
کنند، تکلیف بقیه که با آنها هم غذا  ى توجهى از افراد ربا خوار نیز ثبت نام مىهیأت بر اثر ب
  شود چیست؟ شوند و پول همه مخلوط مى و هم منزل مى

  . نسبت به بقیه اشکال ندارد;هو العالم: ج 

  

 اگر کسى نیاز به پول نقد داشته باشد آیا جایز است جنسى را با قیمت بیشترى از :273س 
خرد و مجدداً به قیمت ارزانتر به صورت نقد به صاحب پول بفروشد و با این صاحب پول ب

  روش به  وجه نقد مورد نیازش برسد؟

 چنانچه در ضمن بیع اول شرط بکند که نقداً به کمتر بفروشد، ;هو العالم: ج 
بیع باطل است، و همچنین اگر مؤجل بعد از حلول اجل باشد باطل است و اال 

  . صحیح است

اما .  اسکناس که جزو معدودات است و قرض دادن آن به زیادتر ربا و حرام است:274س 
میلیون و یکصد هزار  یک میلیون تومان را به یک اگر آن را به قیمت بیشتر بفروشند مثال

  تومان، آیا جایز است یا خیر؟

چون . بفروشد جائز نیست  به نظر ما اگر نسیه به قیمت بیشتر;هو العالم: ج 
یع ربوى اگرنسیه بفروشد شرط نیست که مبیع مکیل و موزون باشد در ب

  . بلکه زیادتر فروختن تمام اجناس به بیع ربوى جایز نیست

  



١٠١ استفتائات 

  

  

  

  

  »ضمان«

 اگر کسى کارگرى را براى بنایى ساختمان اجیر کند و در حین کار به صورت :275س 
فتاد ومرد، آیا موجر ضامن دیه او اتفاقى سنگى از باال افتاد و او را کشت و یا خودش از باال ا

  باشد یا نه؟ مى

  . خیر ضامن نیست;هو العالم: ج 

  

باشد،   سال سابقه کار در تخریب ساختمان مى10 اینجانب با کارگرى که داراى :276س 
قرار داد بستم که بخشى از دیوار ساختمان منزلم را به مبلغ بیست و پنج هزار تومان تخریب 

مراه زیر دستش مشغول تخریب دیوار از باال شدند، پس از ساعتى از باالى ایشان به ه. نماید
دهد، اندکى بعد بخش کوچکى از  دیوار به پایین آمده و به تخریب دیوار از پایین ادامه مى

کند و ایشان دچار زایده سمت چپ عرضى مهره اول  دیوار بر روى ناحیه کمر او ریزش مى
شان عمدا به علت فقر و به جهت اخذ پول یا سهواً این کار را دانم آیا ای نمى(گردد  کمر مى

بنده به محض اطالع از حادثه در محل حاضر و او را جهت درمان به ) انجام داده است
بیست و پنج  کردم وبه جاى مبلغ بیمارستان منتقل نمودم و هزینه داروو درمان را پرداخت

ت نمودم، حال آیا اینجانب به ایشان بابت هزار تومان مقدار سى هزار تومان به او پرداخ
اى که خودش به خودش وارد کرده است، به او بدهکارم یا خیر؟ واگر بدهکارم دیه  صدمه

  باشد؟ این شکستگى چه مبلغ مى

اید، شما ضامن و بدهکار   با این خصوصیات که مرقوم داشته;هو العالم: ج 
د حتى اگر عمداً هم خساراتى که خودش به خودش وارد کرده است نیستی

  .نکرده باشد، و هیچ گونه دیه بر شما نیست

  



١٠٢ استفتائات 

 کسى در زمان صغیر بودن دزدى کند و پس از بالغ شدن پشیمان شود و چنانچه :277س 
  اش چیست؟ شود وظیفه بخواهد از صاحب مال  حاللیت بطلبد مفسده ایجاد مى

الزم .  به او برساند باید به هرنحو ممکن و به هر عنوان مال را;هو العالم: ج 
  . نیست بگوید عوض مال تلف شده است

  

آیا پول مثلى است یا قیمى؟ و تعریف جامع مثلى و قیمى چیست؟ و آیا ضمانت :278س 
  کند بین مواردى که اجناس گران شوند و مواردى که ارزش پول تنزل یابد؟ پول فرق مى

 در صورت و  مثلى عبارت از جنسى است  که مانند آن;هو العالم: ج 
کند، موجود است و  صفاتى که قیمتها بواسطه اختالف رغبات تفاوت پیدا مى

در مقابل آن قیمى است، بنابراین پول مثلى است، و در ضمانت بین موارد 
  .فرق نیست

  

 شخصى موتورش را به نگهبان آپارتمان سپرده که مواظب آن باشد لکن به سرقت :279س 
  ن را از نگهبان مطالبه نماید؟تواند قیمت آ رفته، آیا مى

 اگر نگهبان محافظت نموده و در معرض سرقت قرار نداده ;هو العالم: ج 
تواند مطالبه قیمت آن را بنماید و اگر سهل انگارى کرده است  است نمى

  . تواند مطالبه قیمت بنماید مى

  

ده حال که  شخصى در یکى از کشورهاى بیگانه شیئى برداشته و مبلغ آن را ندا:280س 
تواند رد مظالم بدهد یا باید به آن کشور رفته و به آن  خواهد پول آن را بپردازد، آیا مى مى

فرد پرداخت نماید؟ با توجه به این که مبلغ آن شئى قابل توجه نیست و در حدود ده هزار 
  .باشد ولى هزینه سفر به آن کشور بسیار و حتى براى شخص فلج کننده است تومان مى

 در صورت امکان ولو به وسیله نامه یا تلفن و غیره او را پیدا ; هو العالم:ج 
کند و وجه را بپردازد، الزم نیست خودش برود و با وضع فعلى خیال 



١٠٣ استفتائات 

کنم قادر بر شناخت او و دسترسى به او نباشند به هرحال باید رضایت  نمى
  .او را جلب نماید

  



١٠٤ استفتائات 

  

  

  

  

  »فسخ معامله«

بنیه شک کردیم خیار غبن فوریت دارد یا نه، آیا اصل استصحاب  اگر در معامله غ:281س 
  خیار جارى است؟

به نظر ما استصحاب خیار جارى نیست نه از جهت سه وجهى ;هو العالم: ج 
اسطه که محقق نائینى فرموده ونه به واسطه فرمایش شیخ انصارى، بلکه بو

  .ام منهاج الفقاهۀ و فقه الصادق نوشتهوجه دیگرى که در کتاب 

  

باشد به مجرد انعقاد عقد  مبیع که آپارتمان مى. فروشد  شخصى آپارتمانى را مى:282س 
بیع به خریدار تسلیم واقباض شده است و قسمتى از ثمن هم نقداً به فروشنده تسلیم شده 
است، به حسب مراضات حاصله مقرر گردیده باقیمانده ثمن در اقساط معینه اداء گردد که 

 ماه بعد از تاریخ انجام 22سپس . باشد ت عدم کفایت قادر به ایفاى دین نمىخریدار به عل
شود در تاریخ معینى باقیمانده ثمن را به  معامله خریدار به موجب نوشته دیگرى متعهد مى

حال با توجه به این که عقد بیع بدون قید و شرط است و به طور مطلق . فروشنده اداء نماید
 خریدار در تاریخ معین بقیه ثمن خود را اداء ننماید آیا فروشنده منعقد شده است، چنانچه

الصدور، شرعاً مجاز در فسخ عهدنامه مؤخر حق فسخ معامله را دارد؟آیا فروشنده به استناد ت
  بیع و تملک مجدد مبیع خواهد بود یا خیر؟

در معامالت در صورتى که خریدار در موعدى که بنا شده ;هو العالم: ج 
تواند معامله را   را بپردازد پرداخت نکرد و تأخیر انداخت، بایع مىاست ثمن

شود، بنابراین در  فسخ کند و از این توانایى به خیار تأخیر ثمن تعبیر مى
ن شده ثمن را نپرداخته ولو قدرت فرض سؤال چون خریدار در مورد معی



١٠٥ استفتائات 

پارتمان را تواند معامله را بهم بزند و آ نداشته بایع خیار دارد و شرعاً مى
  .پس بگیرد و آن مقدار پولى که گرفته برگرداند

  

 ملکى به صورت خانه نیمه کاره بوده و از قرار مترى دو هزار و ششصد تومان :283س 
خریدار براى تنظیم ز ثمن را مبلغى ا. فروخته شده و فعال مترى پنجاه هزار تومان ارزش دارد
وخته و حاضر به اخذ سند نشده، و سند نگه داشته و ملک را هم به سود خوب فر

آیا فروشنده همین  حق مطالبه وجه . خواهد سند به نام آخرین فرد خریدار تنظیم شود مى
باقیمانده را دارد و یا چون عین ملک را فروخته است، حق مطالبه قیمت فعلى را دارد، چون 

  .که در خود ملک حق دارد؟ و ارزش پول آن روز بیشتر بوده است

توانید فسخ  مى در مورد سؤال، شما خیار تأخیر ثمن دارید ;المو العه: ج 
توانید مقدارى پول به قیمت  معامله کرده، بعد به قیمت روز بفروشید، و مى

  . فعلى  به ازاء عدم فسخ از خریدار بگیرید

  

  :اى واقع شده و در آن  چنین شرط شده  معامله:284س 

اختیار فسخ مرى است یعنى مادام عمر فروشنده،  عگردد که معامله مرقومه شرط مى... «
  ».باشد معامله با فروشنده مى

باشید در این معامله خیار شرطى وجود دارد و آن در نظر  همانطورى که مستحضر مى
باشد و از طرفى خیار شرط  گرفتن حق فسخ براى فروشنده براى تمام عمر وى مى

ال این که در عقد مذکور مدت خیار معین و بایست مدت معین ومعلومى داشته باشد، ح مى
  .باشد و باعث مجهول ماندن خیار شرط گردیده است مشخص نمى

مدت اگر براى خیار شرط، «باشد   چنین مى401بطه قانون مدنى در ماده و در این را
حال از نظر حضرتعالى چنین بیعى که » معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است

   خیار بدون تعیین مدت در نظر گرفته شده است، چه حالتى دارد؟در آن شرط



١٠٦ استفتائات 

 به نظر ما شرط خیار مادام العمر صحیح است، یعنى هم شرط ;هو العالم: ج 
ه آن را هم در فقه و وج. و هم بیع صحیح است، و خیار هم ثابت است

  .ام نوشتهالصادق و هم در منهاج الفقاهۀ مفصال 

  

  

  »احتکار «

ر حضرتعالى، احتکار چه حکمى دارد؟ و آیا شامل هر گونه جنسى  به نظ:285س 
  شود؟ مى

 احتکار حرام است و آن مختص به خصوص جو و گندم و ;هو العالم: ج 
خرما و زبیب و روغن و زیت است، و حرمت هم در وقتى است که مسلمانان 
محتاج و آن اجناس هم کم باشد، و نگاه داشتن هم براى گران شدن جنس 

  . دباش



١٠٧ استفتائات 

  

  

  

  

  احکام ازدواج

  »ایى و سفارشراهنم«

  نمایید؟  براى تسریع در ازدواج چه راهى را پیشنهاد مى:286س 

تسریع :  راه صحیح همان است که در روایات بیان شده است;هو العالم: ج 
  . در امر ازدواج و کم کردن مهر و تشریفات

  

 از عمر خود را در غرب  ساله هستم که بیش از نه سال23 اینجانب جوانى :287س 
متأسفانه . دانم اسالم و مذهب حقه شیعه را از هر چیزى مهمتر مى. گذرانم گذرانده و مى

اى مذهبى ندارم و باوردارم که امر مهم  همانند اکثر دوستان خود که در اینجا هستند خانواده
انب را نصحیت دانم که چه باید کنم؟ لطفاً اینج ازدواج بر من واجب گشته است، اما نمى

  بفرمایید؟

 حتماً ازدواج کنید ولو با دختر مسیحى، که ممکن است آن ;هو العالم: ج 
اما بدون ازدواج ممکن است مبتال به . دختر هم بواسطه شما مسلمان شود

دانم وضع مادیتان چطور است ولى از آن هم نترسید  نمى. فعل حرام بشوید
  .شود ا ازدواج وضعتان بهتر مىچون خداوند تعالى وعده داده است که ب



١٠٨ استفتائات 

  

  

  

  

  »شرایط عقد«

 دوشیزه بالغه عاقله فاقد ولى شرعى درامر ازدواج مستقل است یا باید رشد وى :288س 
  هم احراز شود؟

  . باید رشد هم احراز شود;هو العالم: ج 

  

قد کند که من از تو اجازه گرفته، ع  در مورد سئوال زید عموى دختر  حاال ادعا مى:289س 
گوید من قبل از بلوغ  دومى را خواندم و بر این ادعا چند نفر شاهد هم دارد ولى دختر مى

وبعد از بلوغ اجازه ندادم و راضى به ازدواج با پسر نابالغ تو نیستم وشهادت شهود را که از 
  هاى شما هستند قبول ندارم، قول کدامیک مسموع است بیان فرمایید؟ فامیل

نچه شهادت شهود واجد شرایط قبول، هست ادعاء دختر  چنا;هو العالم: ج 
  . قبول نیست و آن عقد با پسر عموى او صحیح و عقد اخیر او باطل است

  

 زید و عمرو مثال هر دو برادر صلبى بودند، عمرو فوت کرد و در حالى که او یک :290س 
ى دختر عمرو شخصر هدف دختر نابالغ داشت و زید هم یک پسر نابالغ داشت، زید به خاط

را که ولى شرعى نداشت، با پسر خودش عقد انقطاعى بست، بعد از رسیدن به حد بلوغ باز 
هم از دختر اجازه گرفته، عقد ازدواج  او را با پسر نابالغ خودش بست، ولى او منکر اجازه 

 سال رسید، به میل و رغبت خویش با کسى دیگر که 15 ـ 14است و دختر وقتى به حد 
کند، کدامیک از عقدهاى ذکر شده  ى و عرفى اوبوده ازدواج نموده با او زندگى مىکفو شرع

  .صحیح است
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عقد دوم که زید مدعى .  عقد اول که بى اشکال باطل است;هو العالم: ج 
است با اجازه دختر بعد از بلوغ بوده، چون دختر منکر اجازه است، چنانچه 

د سوم که دختر بالغ با میل خود بنابراین عق. اثبات نشود، آن هم باطل است
  .اجراء نموده صحیح است و آن عقد قبل کأن لم یکن است

  

 در همین مورد بعد از متهم کردن شهود از سوى دختر، عموى او با چرب زبانى و :291س 
چاپلوسى از دختر تمام مایملک پدرش را به عنوان هبه طلب نموده و هبه نامه تحریر نموده 

حکم هبه را . دارد و با این کار دختر را از ارث پدر محروم نموده استاست که شاهد هم 
  بیان فرمایید؟

 هبه صحیح است و دختر به عموى خود هبه نموده و خودش ;هو العالم: ج 
  . برد مىارث ن

  

 اگر شوهر زنى بعد از عقد بمیرد یا شوهرش او را بعد از عقد طالق بدهد، آیا این :292س 
  دارد؟زن حکم باکره را 

حکم باکره را دارد، ولى ما والیت پدر را بر باکره قبول !  بلى;هو العالم: ج 
  . دانیم زم نمىنداریم، مطلقاً اذن پدر یا جد را ال



١١٠ استفتائات 

  

  

  

  

  »زنهایى که ازدواج با آنها حرام است«

اش ازدواج نماید   اگر شخصى بخواهد با دختر خواهر یا دختر برادر عیال دائمى:293س 
   عیالش الزم است یا خیر؟آیا رضایت

 عقد دختر خواهر یا دختر برادر عیال بدون رضایت همسر، ;هو العالم: ج 
  . باطل است، ولى اگر عقد کند، بعد او رضایت دهد، صحیح است

  

 اگر شخصى بخواهد با عمه و یا خاله عیالش ازدواج نماید، آیا در این صورت :294س 
  رضایت عیالش الزم است یا خیر؟

  .است اوصحیح رضایت بدون عیال  عقد عمهوخاله;هو العالم: ج 

  

  تواند با مرد مسلمان سنى ازدواج کندیاخیر؟  آیا زن شیعه اثناعشرى مى:295س 

  . بلى مانعى ندارد;هو العالم: ج 

  

 بفرمایید درباره ازدواج دائم یا موقت فرزندان ذکور مسلمان با دوشیزگان یا بانوان :296س 
ه نظر بعضى از علماء بال مانع است، درباره دختران مسلمان یا جوانان و اهل کتاب که ب

  فرمایید؟ مردان اهل کتاب چه اوامرى صادر مى

یهود، نصارى، ( کتابى  ازدواج پسران مسلمان با دختران کافر;هو العالم: ج 
دائما و متعۀ جائز است و با کافر غیر کتابى  جائز نیست، و ازدواج ) مجوس

  .سلمان با پسران کافر مطلقاً جائز نیستدختران م
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   عقد نکاح بنابر مسلک سنى درست است یا خیر؟:297س 

ندارد غیر از عقد نکاح بر مسلک سنى فرقى با مسلک شیعه ;العالمهو : ج 
اعتبار حضور شهود که در مسلک حق معتبر نیست ولى بودن شهود مضر 

  . نیست

  

  

  »نفقه«

قد وقبل از تصرف به عهده شوهر است؟ لطفاً نظر مبارک را  آیا نفقه زن بعد از ع:298س 
  .بفرمایید

کند ولو عدم تمکین او به مقتضاى   چنانچه تمکین نمى;هو العالم: ج 
قراردادهاى کلى در ضمن عقد ازدواج باشد که مادامى که در خانه پدرى 

  .است، حق امتناع از تصرف داشته باشد، نفقه واجب نیست

  

 اگر بدون اجازه شوهر  به عقد ازدواج دائم مردى درآمده، زنى که :299 س

  گردد یا خیر؟ منزل مسکونى را ترک و به خانه پدرش مراجعه کند، آیا ناشزه محسوب مى

 بلى ناشزه است، خصوصاً در صورتى که مستلزم عدم تمکین ;هو العالم: ج 
  . از استمتاع باشد

  

 آیا در مدت نشوز مهریه و نفقه به وى  چنانچه زن مذکور ناشزه محسوب گردد،:300س 
  گیرد یا خیر؟ تعلق مى

  .شود، ولى مهریه باقى است  در مدت نشوز نفقه ساقط مى;هو العالم: ج 

  

  باشد؟  اگر مهریه زن در مقابل بضع است، نفقه زن در مقابل چه مى:301س 
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 بعضهم الرجال قوامون على النساء بما فضل اهللا:  قال اهللا تعالى;هو العالم: ج 
  .على بعض و بما أنفقوا من اموالهم

  

مرد در عقد ازدواج شرط کند که زندگى من در قم باشد و  در صورتى که زن :302س 
  شود؟ تخلف کند آیا نفقه زن ساقط مى

  . شود  خیر، ساقط نمى;هو العالم: ج 
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  »مهریه«

ن به مجرد مطالبه است و  مردى زنى را به عقد نکاح دائم خود درآورده و مهریه ز:303س 
شوهر قصد پرداخت مهریه همسرش را به جهت اداى دین دارد، ولى فعال از نظر مالى در 

تواند آن را به صورت قسطى به  آیا مى. حدى نیست که بتواند مهریه را یک جا بدهد
  همسرش پرداخت نماید؟

  .تواند در صورتى که نتواند یکجا بدهد  بلى مى;هو العالم: ج 

  

بوده است که پانصد درهم ) ع(و ائمه اطهار ) ص( مهر السنۀ که مورد تأکید پیامبر :304س 
باشد، به پول رایج ایران چه مقدار است؟ و آیا پانصد درهم براى استحباب موضوعیت دارد 
یا مقصود معادل ارزشى آن است که مجمع البحرین و بعضى فقهاء آن را به پنجاه دینار 

  اند ؟ تقدیر کرده

چون .  مثقال متداول262 پانصد درهم مساوى است و زنا با ;هو العالم: ج 
درهم هفت عُشر مثقال شرعى است و مثقال شرعى سه ربع مثقال صیرفى 

این از حیث وزن، و اما اگر از حیث قیمت سؤال بشود، اگر قیمت یک . است
 است، و مثقال نقره سکه دار را ضرب در این عدد بزنید، آن معادل مهر السنۀ

  .موضوعیت آن ظاهراً معادل ارزشى آن است

خانواده هایى هستند که مهریه دخترشان را باالى هزار سکه بهار آزادى قرار :305 س
به نظر حضرتعالى این مهریه . هاى مقابل همراه است دهند که بعضاً با مخالفت خانواده مى

  کنند؟ صحیح است؟ و آیا افراط نمى
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 شرعى ندارد ولى آداب و رسوم اجتماع را رعایت  اشکال;هو العالم: ج 
  .نمودن بهتر است

  

. کنند اند که مهریه را به نرخ روز حساب مى  در حال حاضر قانونى وضع کرده:306س 
مثال اگر پنجاه سال پیش مهریه پانصد تومان بوده است، حاال به نرخ روز دویست هزار 

  رعى چه صورت دارد؟قانون مذکور از نظر ش. شود تومان محاسبه مى

در عین حال باید به حساب طال .  با این نحو مشروعیت ندارد;هو العالم: ج 
شود، به همان  مثال پانصد تومان در آن وقت چند مثقال طال مى. حساب شود

مقدار از قیمت فعلى طال پرداخت شود، و باید بنابر احتیاط لزومى مصالحه 
  .هم بکنند

  

کنند که توان پرداخت ممکن  هاى سنگینى معین مى اج مهریه امروزه براى ازدو:307س 
ندارد، آیا شرعاً است؟ در صورتى که توان پرداخت نیست، آیا زوج ملزم به پرداخت آن 

مقصر است، اگر ناگهان مرگ او فرا رسید و اموالى هم نداشته باشد آیا در جهان آخرت 
موالى هم نداشته باشد، آیا بر پدر مؤاخذه خواهد شد؟ اگر مرگ زوج ناگهان فرا رسد و ا

هاى متوفى واجب  متوفى واجب است مهریه زوجه متوفى را بپردازد؟ یعنى مثل سایر بدهى
  االداء است؟

پیدا نخواهد  داند که زوج قدرت پرداخت  چنانچه زوجه مى;هو العالم: ج 
 باشد، بنابراین هیچ کرد، قهراً راضى به ازدواج با عدم اداء این دین مى

و بر پدر او هم الزم . اشکالى ندارد و به هر حال در آخرت مقصر نیست
نیست اداء کند مگر آنکه در عقد شرط کنند که اگر پسر نتوانست مهر را 

  .بدهد پدر او دین را اداء کند

  

کرد، پدر تمام   پسرى از اول عمر با پدرش زندگى کرده و در مغازه پدرش کار مى:308س 
هاى جانبى مثل هزینه ازدواج، مسافرت، معالجه   عیال او و تمام هزینهمخارج زندگى پسر و
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در صورتى که پسر از خود اموالى . و غیره را پرداخت نموده است، ناگهان پسر درگذشت
ندارد و در کار مغازه اجرتى براى کار پسر تعیین نشده بود، عرفاً هر دو در مغازه کار 

نمایند و مغازه سود آورى غیر مترقبه هم نداشته است، کردند تا مخارج زندگى را تأمین  مى
است که مهریه زوجه متوفى را بپردازد؟ آیا در صورت عدم پرداخت پدر، یا بر پدر واجب آ

  فرزند متوفى در آن جهان مؤاخذه خواهد شد؟

شود، ولى بعید نیست بر پدر اداى   پسر در آن دنیا مؤاخذه نمى;هو العالم: ج 
چون ظاهر کار آنها این است که در اموال و سود و زیان و دین الزم باشد 

 مخارج شریکند، از جمله مخارج هم مهریه زن است، در عین حال باید
  . مصالحه بشود

  

 مردى که با زن معقوده خود وطى در دبر کرده و قبل از عروسى او را طالق داده :309س 
  آیا باید تمام مهر را بپردازد؟

  . تمام مهر را باید بپردازد نه نصف بلى;هو العالم: ج 

  

کنند، آیا گرفتن و دادن   در بعضى مناطق رسم است براى عروس شیربها تعیین مى:310س 
  شیربها جایز است؟

  .  بلى، دادن و گرفتن شیربها جایز است;هو العالم: ج 

  

  

  »)عقد موقت(متعه «

هاى اهل کتاب از زوجه  مردى که متأهل است آیا الزم است جهت متعه نمودن زن:311س 
  مسلمه دائمیه یا منقطعه خود اجازه بگیرد؟

 ازدواج مرد مسلمان با زن کتابیه مطلقاً جایز است و موقوف به ;هو العالم: ج 
  .اجازه زوجه مسلمه نیست
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 اگر بعد از انقضاء مدت متعه مدخوله در دروان عده زوج دوباره یا کراراً او را :312س 
ند و بدون دخول و بعد از انقضاء مدت جدا شود، آیا تکمیل همان عده متعه و عقد موقت ک

  . عقد اول که در آن به او دخول شده براى ازدواج با دیگرى کافى است

  . اید آن عده تمام شود بلى کافى است، ولى ب;هو العالم: ج 

  

عه چند ماه پیش دخترى را با شرایط مت.  اینجانب از مقلدین حضرتعالى هستم:313س 
با اینکه من در معالجه و جراحى او اقدام . کردم و بر اثر مجامعت بکارت او آسیب دید

  :پرسم لذا از محضر حضرتعالى سؤاالتى را مى. نمودم، بازهم به حساب آخرتم نگرانم

دختر در ده من به هیچ وجه با ازدواج من با این دختر موافق نیستند، اگر این چون خانوا
  ام؟  ، آیا اینجانب مرتکب  گناهى شدهاین شرایط رها شود

 در صورتى که قبل از متعه کردن و یا قبل از ازاله بکارت ;هو العالم: ج 
  . اید اید، مرتکب گناه نشده نداده وعده ازدواج دائمى

  

  شوم؟ مى آیاعاقوالدین کنم پدرومادرراکناربگذارموبااوازدواج اگرحرف:314س

ر از ازدواج شما ناراحت شوند، پس به حکم  چنانچه پدر و ماد;هو العالم: ج 
  . آیه کریمه در صورت ازدواج گناهکارید

  

  ه بکارت او شده اشکال داشته است؟  آیا نفس این کارم که موجب ازال:315س 

 مسلماً کار صحیحى نبوده است خصوصاً اگر بدون رضایت ;هو العالم: ج 
  .دختر بوده باشد

  

ن عقد متعه با این دختر به او گفته بودم که من با تو  با توجه به اینکه در حی:316س 
من مقصر خوانم، حال اگر او خودکشى کند آیا  قد موقت مىازدواج نخواهم کرد و فعال ع

  هستم؟
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  . خیر مقصر نیستید;هو العالم: ج 

  

تواند ازدواج کند، در صورتى که او با   نظر به اینکه بکارت او ترمیم شده و او مى:317س 
ام و الزم است از  گناهى شده یگرى ازدواج کند آیا من در مورد شوهر او مرتکبشخص د

  او طلب بخشش کنم؟

و الزم نیست طلب بخشش کنید .  خیر شما گناهکار نیستید;هو العالم: ج 
  . بلکه طلب بخشش کار خوبى نیست
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  »مسائل متفرقه ازدواج«

د نکاح را در فالن روز بخوانند و  اگر شخصى دو نفر را وکیل کند که صیغه عق:318س 
توان به خبر او  بعد از خواندن صیغه عقد در آن روز، یک نفر موثق به موکل خبر دهد آیا مى

  ترتیب اثر داد یا نه؟

  .تواند ترتیب اثر بدهد  بلى مى;هو العالم: ج 

  

   اگر زن بگوید شوهر ندارم و بینه مخالف اوقائم شود، کدام یک مقدم است؟:319س 

  . بینه مقدم است;هو العالم: ج 

  

گیرد، آیا به مقتضاى قاعده اولیه   اگر کسى در عقد نکاح شرط کند که دو زن مى:320س 
این شرط صحیح است یانه؟ و بنابر صحت شرط، آیا فرقى بین موردى که هر دو را مقارناً 

  بگیرد و موردى که متعاقباً بگیرد هست؟

  .فرقى بین دو صورت نیست شرط صحیح است و ;هو العالم: ج 

  

شرط کند خود را به زوج مصالحه کند یا ببخشد و با مرد  در صورتى که زن مهر :321س 
  یانه؟ است که زن دیگر نگیرد، اگر او زن دیگر بگیرد عقد دومى صحیح

تواند   عقد صحیح است ولى زن خیار تخلف شرط دارد و مى;هو العالم: ج 
  . گیردآنچه به او داده است را پس ب
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 دخترى که به او تجاوز به عنف و زناى اکراهى شده و در مدت عده جهال به این :322س 
مسئله که گرفتن عده واجب است، متعه شخص دیگر شده، و باز پس از دخول مرد دوم به 
او و در مدت عقد موقت او، از ترس آبرویش به عقد مرد اولى درآمده و سپس بدون دخول 

حاال مرد دوم سؤال دارد که آیا عقد او صحیح و پا برجا است؟ یا از اصل . طالق گرفته است
باطل و زن بر او حرام ابدى شده؟ لطفاً حکم مسأله را در دو فرض یتیمه بودن دختر و عدم 

  نیاز به اذن ولى و فرض وجود ولى و عدم استیذان از او بیان فرمایید؟

 با مرد دوم است صحیح است و  زنا عده ندارد، متعه اولى که;هو العالم: ج 
و در این حکم بین داشتن و نداشتن پدر . عقد دوم او با مرد اول باطل است

  . فرقى نیست

  

 اگر دو دختر از ناحیه قسمتى از اندام یا سر، با هم  چسبیده باشند و دو بدن :323س 
ها دیگرى را با خود توانند هر یک معامله یا ازدواج کنند، با آنکه هر یک از آن دارند، آیا مى

  دارد؟ اگر این دو نفر پسر و دختر باشند چطور؟

 در معامالت محذورى ندارد، لکن در ازدواج باید رعایت ;هو العالم: ج 
  . جهات شرعیه بشود

  



١٢٠ استفتائات 

  

  

  

  

  »فسخ عقد ازدواج«

ام و به یقین رسیدم که او   اینجانب حدود پنج ماه است که با خانمى ازدواج کرده:324س 
باشد  باشد و قادر به زندگى و خانه دارى و زناشویى نمى ى روحى دارد و مریض مىناراحت

  .اال و سنگین درآوردندو خانواده و بستگان او به صورت عوام فریبى او را با مهریه ب

توضیحاً عرض کنم بعد از مدتى که اونامزد من بود من از پدرش خواستم که او را نزد 
 سوگند به اسم جالله خورده وازدکتر بردن او ممانعت کرده و دکتر ببرم، لکن پدرش صراحتاً

  .من هم از روى سادگى موضوع را سخت نگرفتم

سوزد و  خورد وبعضى اوقات سرش مى اما بعد از عروسى متوجه شدم که او قرص مى
حال با توجه به این که زوجه قادر به زندگى و همسردارى . شود کند و بیهوش مى درد مى

  چیست؟و تفاهم در کار نیست، تکلیف شرعى و دینى من  باشد نمى

توانید فسخ کنید و اال راه دیگرى جز   اگر جنون دارد شما مى;هو العالم: ج 
طالق نیست و در آن صورت باید مهر را تمام بدهید، ویا آنکه به طریقى او 

  .را راضى کنید که یک مقدارى از مهر را به شما ببخشد



١٢١ استفتائات 

  

  

  

  

  » والدیناحکام اوالد و«

 آیا پایان حضانت والدین طفل صغیر با عروض حالت بلوغ شرعى است یا باید :325س 
  رشد وى هم احراز شود؟

خاصى دارد و اما  زمان  حضانت غیر از والیت است،حضانت;هو العالم: ج 
از بلوغ ادامه دارد و در  اموال او تا ثبوت رشد بعد والیت پدر در تصرف در

 سال بدون فرق بین پسر و دختر حق حضانت را براى حضانت مادر تا هفت
  دانیم  او ثابت مى

  

شخص متوفى  اندوازطرفى مانده اوالدصغیرباقى  شخصى فوت کرده و از او سه:326س 
داراى زوجه و پدر و مادر پیر است، حق حضانۀ این صغیران با مادر است و حق والیت آنها 

آیا . باشد  قادر بر سرپرستى و قیمومیت آنها نمىآنها) جد(در صورتى که پدر بزرگ . بر جد
  گیرد یا خیر؟ حق قیمومیت آنها به مادر تعلق مى

. و حق والیت بر جد. بال کالم براى مادر است حق حضانت;هو العالم: ج 
ولى قیمومیت و سرپرستى الزمه حق الحضانۀ است خصوصاً اگر جد قادر 

  . مورد سؤال با مادراستبه هر حال قیمومیت و سرپرستى در . نباشد

  

   حد و مرز تأدیب فرزند چه مقدار است بیان فرمایید؟:327س 

 در باب حدود، اعمال موجب حد به طور مختلف روایت شده ;هو العالم: ج 
زدن را اجازه است و اما در غیر آن باب در روایات تا حد پنج ضربه 

  . اند داده



١٢٢ استفتائات 

  

  

  »احکام محرمیت و شیردادن«

توانند  و برادر بخواهند زنهاى همدیگر برایشان محرم شوند به چه سببى مى اگر د:328س 
  محرم شوند؟

کدام به شوهر  چنانچه مادر زن هر کدام زن دیگرى بشود هر ;المهو الع: ج 
  .شود دیگرى محرم مى

  

 شخصى سه زن دارد که یکى صغیره است، در صورتى که دوزن دیگر، هر دو به :329س 
  شوند؟  آیا هر سه زن به مرد حرام مىصغیره شیر بدهند،

است، مرضعه  که اول شیر بدهد، چنانچه به آن دخول شده  زنى;هو العالم: ج 
واگر به . شود شوند و مرضعه دوم حرام نمى و طفل هر دو به او حرام مى

مرضعه اول دخول ننموده، حکم مرضعه ثانیه در صورتى که شیردادن درحال 
  .باشد حکم مرضعه اولى مىزوجیت صغیره بوده است، 

  

  فرمایید؟عى شیر خوردن مرد را از پستان همسرش بیان  لطفا حکم شر;بنام خدا: 330س 

  .  جائز است;هو العالم: ج 



١٢٣ استفتائات 

  

  

  

  

  »احکام نامحرم«

  »نگاه به نامحرم«

و نگاه کردن به ... «اید   رساله توضیح المسائل فرموده2428 حضرت آقا در مسأله :331س 
  ».ها اگر به قصد لذت باشد حرام واگر به قصد لذت نباشد جایز است صورت و دست

از محضر مبارک این سؤال مطرح است که اگر دلیل  حرمت نگاه به بدن زن نامحرم 
اند،  هاى زیبا که اجمل اعضاى آدمى اى است که به دنبال دارد آیا نگاه به صورت مفسده

  باشد؟ نمىسده بلکه بدتر و باالتر از آن خصوصاً در مورد زنان و دختران جوان، همان مف

آیا نباید حکم استثناء وجه و کفین به صورت مطلق و در صورت عدم قصد لذت، هیچ 
  تخصیصى بخورد تا جلو سوء استفاده برخى زنان و مردان ال ابالى گرفته شود؟

  :فرمایند مى) ره(از قول استاد اکبر ) ره(و چرا مرحوم صاحب جواهر 

  .»ء قد اتفقت کلمتهم على ان بدن المرأۀ کلها عورۀفان الفقها«

  لطفا از حیرت رهایمان سازید؟

بدن المرأۀ کلها عورۀ اال على الزوج « دعوى اتفاق بر این که ;هو العالم: ج 
  : مردود است» و المحارم

به دلیل اینکه جماعتى از بزرگان فقهاء مانند شیخ طوسى و صاحب : اوال
اند به جواز   شیخ اعظم انصارى و غیرهم فتوى دادهحدائق و محقق نراقى و
  .نظر الى الوجه والکفین



١٢٤ استفتائات 

 متعرض 21مدرک مجمعین معلوم است و ما در کتاب فقه الصادق ج : و ثانیا
  . مای ایم وجواب داده آن شده

زنیم و  اینکه اجماع را ـ اگر ثابت هم باشد ـ به روایات تخصیص مى: و ثالثا
توى به جواز نگاه کردن داده و از جمله آنها حقیر، از طرفى هر کس هم که ف

  . حکم را به اینکه به قصد ریبۀ و تلذد نباشد مقید کرده است

اید اگر تمام باشد، در پسر یا مرد خوش  اما وجه اعتبارى که شما ذکر کرده
صورت هم جارى است، آیا به عدم جواز نظر ولو بدون ریبۀ و تلذذ فتوى 

 مراجعه کنید قضیه 21الصادق ج کنم اگر به فقه  ید؟، خیال مىده مى
  .شود تر مى روشن

  

   نگاه کردن زن به مرد نامحرم اشکال دارد یا نه؟:332س 

هاى او   بدون ریبۀ نگاه کردن به صورت وگردن ودست;هو العالم: ج 
  .اشکال ندارد

  

 را هاى نامحرم ناچاراً بطور مداوم عکس. باشد  شخصى در عکاسى شاغل مى:333س 
کند، لطفاً بفرمایید  هاى مراسم عروسى را مشاهده مى نماید و یا حتى گاهى فیلم ظاهر مى

  این موارد چه حکمى دارد؟

دهد  مى هاى غیر محجبه را نشان هایى که خانم  دیدن فیلم;هو العالم: ج 
و اما چنانچه عکس مهیج نباشد و نظر غیر شهوى . مشاهده آنها جائز نیست

شناسد، احتیاط آن است که نگاه  انچه صاحب عکس را مىبه آن بشود چن
  . نکند

  

  دارد؟ حکمى چه مسیحى مثل  نگاه کردن به عکس زنان کافر یا اهل کتاب:334س 



١٢٥ استفتائات 

 نگاه به خود زنان کافر و اهل کتاب بدون قصد ریبه جائز ;هو العالم: ج 
  .بنابراین به عکس آنها بدون اشکال جائزاست. است

  

  ن به عکس زنان مسلمان ولى نامحرم چه حکمى دارد؟ نگاه کرد:335س 

  .شناسید مىزنهایى را که  بنابر احتیاط نگاه نکنید، خصوصاً ;هوالعالم: ج

  

   آیا تزریقات مرد به زن و بالعکس جایز است؟:336س 

 تزریق غیر همجنس چنانچه مستلزم نگاه به بدن و یا لمس ;هو العالم: ج 
  . نیستنباشد، جائز است و اال جائز

  

  

  » سخنرانى و صداى زن«

   مداحى کردن زن براى زنان چه صورت دارد؟:337س 

   جائز است;هو العالم: ج 

  

 در مجلس زنانه سینه زدن و دست زدن دسته جمعى زنان در صورتى که نامحرم :338س 
  بشنود اشکال دارد یا نه؟

  .  اشکال ندارد;هو العالم: ج 

  

 در هنگام برپایى نماز جماعت در مدارس دخترانه توسط  آیا گفتن اذان و تکبیر:339س 
  دختران در حالى که امام جماعت نامحرم دارند چه حکمى دارد؟

 چنانچه صوت زن مهیج شهوت نباشد و امام هم از صوت او ;هو العالم: ج 
  .لذت غیر مشروع نبرد، جائز است

  



١٢٦ استفتائات 

  

  »حضور زن در ورزشگاه«

شود که دختران جوان در  داخل سالن دیده مى در برخى از مسابقات ورزشى :340س 
  نظرتان را بفرمایید؟. ورزشگاه حضور دارند که با فریاد و تشویق بازیکنان همراه است

 این قبیل موارد محرمات زیادى را مثل دیدن بدن مردان، و ;هو العالم: ج 
عدم حجاب شرعى زنان، و قصد ریبه طرفین و از این قبیل امور مستلزم 

محرمى الزم نیاید مانعى ندارد، ولى بسیار و اگر هیچ . جائز نیستذا ل. است
  . بعید است

  



١٢٧ استفتائات 

  

  

  

  

  احکام طالق

  »کیفیت طالق«

  اى کند صحیح است یا نه؟  اگر کسى زن خود را طالق تقیه:341س 

  اى محقق باشد  صحیح است، چنانچه شرایط طالق تقیه;هو العالم: ج 

  

  یا باطل؟ طالق فضولى غیر نافذ است :342س 

 به نظر ما طالق فضولى باطل نیست و موقوف به اجازه است، ;هو العالم: ج 
بر بطالن )) ره(آن هم مدعى مثل شیخ انصارى (ولى چون ادعاى اجماع 

  . کنند، پس احتیاط اگر الزم نباشد خوب است طالق فضولى مى

  

   آیا طالق اکراهى غیر نافذ است یا باطل؟:343س 

  . شود نمىت و با اجازه صحیح الق اکراهى باطل اس ط;هو العالم: ج 

  

اى به   شخصى زنش را طالق داده و پس از یکماه رجوع به عقد نموده و طى نامه:344س 
زنش خبر داده، اما نامه نرسیده و زن پس از اتمام عده شوهر کرده و اکنون از شوهر دوم 

 اال تکلیف زن و شوهر اول وحاال شوهر اول برگشته و مسئله روشن شده، ح. حامله است
  .مشروحاً مرقوم فرماییدشوهر دوم وهمچنین تکلیف بچه  چیست 

 این خانم زن اولى است و باید از شوهر دوم جدا شود، چنانچه ;هو العالم: ج 
تواند او را تزویج کند،  شوهر اول او را طالق بدهد، بعد از عده دومى مى



١٢٨ استفتائات 

هم چون وطى به شبهه بوده است شود و بچه  غرض این که حرام ابدى نمى
ى یک سال از اگر امکان الحاق به اولى نباشد، ملحق به شوهر دوم است، یعن

و در صورتى که کمتر گذشته . کردن شوهر اولى بیشتر گذشته باشدنزدیکى 
شود، بهر حال بچه  و احتمال داده شود از شوهر اول است ملحق به او مى

  .حالل زاده است

  

  

  »طالق خلع«

آن زن  خود را که در ذمه زوج است در طالق خلعى ببخشد لکن  اگر زنى مهر:345س 
گردد؟ با فرض آن  قبل از طالق از بذل مهر رجوع کند، آیا آن حق دوباره در ذمه زوج بر مى

  که چیزى االن موجود نیست؟

بلى همان حق برمى گردد ـ چون بخشش ما فى الذمه در طالق ;هو العالم: ج 
به عدم رجوع است، در صورت رجوع ذمه مشغول است یا خلع مشروط 

  .شود، واهللا العالم مشغول مى

  

 سکه بود 114 اینجانب در سال هفتاد ونه شمسى بابت مهریه همسرم که تعداد :346س 
  .قطعه زمینى را به ایشان واگذار کردم که در سند آن نیز قید گردید

ان، با بذل کلیه مهریه خود، در قبال در سال هشتاد و یک طى یک طالق توافقى با ایش
مام شده با توجه به اینکه عده ایشان ت. طالق، حکم طالق خلع صادر و به اجراء درآمد

  حاضر چه کسى است؟است، خواهشمند است بفرمایید مالک اصلى زمین در حال 

 بعد از اینکه تمام مهریه این خانم، خصوص زمین ولو به ;هو العالم: ج 
ه بوده و در وقتى که کلیه مهریه را بذل نموده، مرادش قطعاً عنوان معاوض

زمین بوده است و در خلع شرط نیست که عین مهریه بذل شود، بنابراین 



١٢٩ استفتائات 

ام شدن عده حقى به زمین فدیه در فرض سؤال زمین بوده است لذا بعد از تم
  . و زمین مال شوهر استندارد 

  

  

  »عده طالق«

خود وطى در دبر کرده و قبل از عروسى او را طالق داده  مردى که با زن معقوده :347س 
  شود؟ آیا عده و تمام مهر الزم مى

  . بلى هم عده الزم است و هم تمام مهر را باید بپردازد نه نصف;هو العالم: ج 

  

 زنى در سن مَن تحیض است ولى رحم خود را قطع و بیرون کرده حال که :348س 
و عده هست یا خیر؟ و آیا برایش جایز است بعد از طالق شوهرش او را طالق داده آیا بر ا

   داشتن عده متعه کسى شود؟ شوهرش، بدون نگه

 بلى، عده الزم است چون احتمال حمل از قبیل حکمت است نه ;هو العالم: ج 
بیند در سفر باشد و یک سال هم  علت، و لذا اگر شوهر زنى که حیض مى
الزم است با آنکه معلوم است که گذشته باشد و او را طالق بدهد عده 

  . حامله نیست

  

 اگر در طالق رجعى زوج به جاى رجوع در زمان عده، زوجه مطلقه را سه ماهه :349س 
متعه کند و در این مدت به او دخول نکند، حال بعد از انقضاى عده و گذشتن مدت، سه ماه 

  به عده دیگرى دارد؟ تواند با مرد دیگرى ازدواج کند یا نیاز  متعه، آیا زوجه مى

  چنانچه متعه را به قصد رجوع به زوجیت انجام ندهد، بلکه به;هو العالم: ج 
است، چون مطلقه رجعیه در حکم قصد انشاء زوجیت موقته باشد، متعه باطل 

توان متعه نمود، بنابراین همان انقضاء عده اولى  زوجه است و زوجه را نمى
ست، و اگر به قصد رجوع باشد، احتماال در ازدواج اوبا مرد دیگر کافى ا



١٣٠ استفتائات 

رجوع نیست باز هم انقضاء عده اولى کافى است و احتماال رجوع محقق 
  . شود بنابراین انقضاء عده کافى نیست، پس رعایت احتیاط حسن است مى

  

تواند با دادن   اگر در حال عده طالق بائن، زن در مهرش رجوع نکند آیا زوج مى:350س 
  یت زوجه را جلب کند او را به عقد دائم یا موقت خویش درآورد؟یک مهرى که رضا

  . تواند چون عده براى غیر زوج است  بلى مى;هو العالم: ج 

  



١٣١ استفتائات 

  

  

  

  

  »احکام سر بریدن حیوان«

 در سر بریدن حیوان اگر رگها به تدریج بریده شودو سر اتفاقاً قطع شود آیا حیوان :351س 
  شود؟ حالل مى

ال ندارد و به نظر ما اگر سر عمداً هم قطع شود مکروه  اشک;هو العالم: ج 
  .است و حرام نیست و موجب حرمت گوشت حیوان هم نیست

  

توان آن را   اگر نصف سر حیوان بریده شود در صورتى که هنوز  جان دارد، آیا مى:352س 
  تذکیه کرد یا نه؟

  . توان تذکیه نمود  بلى مى;هو العالم: ج 

  

شود که حلقوم بر روى بدن مانده  برد و بعد متوجه مى ا سر مى شخصى مرغى ر:353س 
برد، حکم این  است و سر از بدن مرغ جدا شده است، پس آن شخص دوباره حلقوم را مى

  مسئله چگونه است؟

 اگر تا سر مرغ جدا نشده باشد و روح در بدن است، حلقوم را ;هو العالم: ج 
 سر و نبودن روح در بدن حالل شود، اما در صورت جدا شدن ببرد حالل مى

  .واهللا العالم. شود، و چنانچه روح دارد احتیاط مستحسن است نمى

  

 اگر حیوان حالل گوشت خمر بخورد و سپس آن سر را ببرند آیا جایز است :354س 
  .ها و دل و کبد آن را بخورند یا نه روده



١٣٢ استفتائات 

ذبح شود،  چنانچه زیاد بخورد و مست شود و در حال مستى ;هو العالم: ج 
خوردن آنچه در شکم آن است حرام است، و اال آنها را آب بکشند و خوردن 

  . آنها جایز است

  



١٣٣ استفتائات 

  

  

  

  

  »احکام خوردن و آشامیدن«

شود؟ در صورتى   اگر حیوان حالل گوشت تذکیه کامل شرعى نشد، آیا نجس مى:355س 
  ونه است؟که آن گوشت را براى خورشت طبخ کنند، خوردن آن خورشت بدون گوشت چگ

شود و   چنانچه شرایط الزمه ذبح رعایت نشده باشد نجس مى;هو العالم: ج 
  . خوردن آن خورشت هم جایز نیست

  

   اگر کسى شیر همسر خود را بخورد چه صورت دارد؟:356س 

  .  اشکال ندارد;هو العالم: ج 

  

  دارد؟ حکمى چه گوشت حالل ماهى  خوردن خون، فضله و حدقه چشم:357س 

  .  حالل نیست;و العالمه: ج 

  

   کدام قسمت از بدن ماهى خوردنش جایز نیست؟:358س 

 چون معلوم نیست که محرمات ذبیحه که پانزده چیز است غیر ;هو العالم: ج 
بوده باشد خیلى ریز است و هى باشد و بر فرض آنکه از خون و مدفوع در ما

 مورد در در طبخ مستهلک در ضمن بقیه اجزاءمى شود لذا غیر آن دو
  . صورت عدم استهالک، چیز حرامى نیست

  

  ها و مواد غذایى حاصله از تغییرات ژنتیکى جایز است؟  آیا استفاده از میوه:359س 



١٣٤ استفتائات 

 در صورتى که خطر جانى نداشته باشد و احتمال عقالئى هم به ;هو العالم: ج 
  . توجه خطر نباشد، جائز است

  

 صورت انتقال ژن حیوان حرام گوشت به گیاه، خوردن محصول آن چه حکمى  در:360س 
  دارد؟

 اشکال ندارد، چون ژن حیوان حرام گوشت با انتقال به گیاه ;هو العالم: ج 
  . رود شود و حرمت آن از بین مى استحاله مى

  



١٣٥ استفتائات 

  

  

  

  

  »احکام لباس پوشیدن«

  »نوع پوشش«

  مردان چه حکمى دارد؟براى ) پالتین( استعمال طالى سفید :361س 

  .  اشکال ندارد;هو العالم: ج 

  

شود   استفاده از کراوات و پاپیون براى زیبایى ظاهر که بعضاً در جامعه دیده مى:362س 
  چه صورت دارد؟

  .  اشکال ندارد;هو العالم: ج 

  

  

  »لباس شهرت«

انندگان یا شکل دار هستند یا تصاویر خو  لطفاً بفرمایید پوشیدن لباس هایى که آرم:363س 
و شمایل آنها یا بازیگران، چه غربى و چه ایرانى بر روى آنها وجود دارد اشکال دارد یا 

  خیر؟

 در صورتى که عنوان محرمى بر آن منطبق نشود اگر چه لباس ;هو العالم: ج 
  . شهرت بشود اشکال ندارد

 چطور است؟  اگر بر لباس شمایل آالت موسیقى یا حیوانات باشد پوشیدن آن:364س 
  حرام است یا نه؟



١٣٦ استفتائات 

  . حرام نیست;هو العالم: ج 

  

   لطفاً لباس شهرت را تعریف نمایید؟:365س 

 لباس شهرت آن لباسى است که کاشف از نقص عقل پوشنده ;هو العالم: ج 
باشد و یا اینکه عنوان محرمى بر آن منطبق شود مثال به حدى نازک باشد که 

  .ساتر عورت نباشد

  

  

  »فارتشبه به ک«

ها اگر به قصد تشبه به آنها نباشد چه  هاى کفار، یهود، غربى  پوشیدن لباس:366س 
  حکمى دارد؟

 اشکال ندارد، فعال ظاهراً که لباس مختص به غیر مسلم نداریم ;هو العالم: ج 
  .همه در لباس یکسان هستند

  

هایى به صورت  اخیراً در میان برخى از جوانان بعضى از مدل مو و پوشیدن لباس :367س 
گردد، نظر به این که  مد در آمده است که از کشورهاى اروپایى و بالد بیگانه ارائه مى

ها، عرفاً از مصادیق تشبه به کفار است، آیا  ها و انجام اینگونه آرایش پوشیدن این لباس
  شرعاً حرام است یا حالل؟

  . ت حالل است و تشبه به کفار شامل این امور نیس;هو العالم: ج 

 انجام بعضى از آداب یهود و کفار، اگر به قصد تشبه به آنها نباشد چه حکمى :368س 
  دارد؟

  .  اشکال ندارد;هو العالم: ج 

  



١٣٧ استفتائات 

  

  »ریش تراشى«

   تراشیدن ریش با تیغ و ماشین شبیه تیغ چه حکمى دارد؟:369س 

  .  حرام است;هو العالم: ج 

  

معروف است اشکال » گونه« حق النساء  آیا تیغ انداختن قسمتى از صورت که به:370س 
  دارد؟

  . اشکال دارد، یعنى حرام است!  بلى;هو العالم: ج 

  

دانید بیان   لطفاً دلیلى محکم و مستند در صورتى که ریش تراشى را حرام مى:371س 
  نمایید؟

  .  دلیل آن روایات است به کتب اخبار رجوع کنید;هو العالم: ج 

  

 صورت را بتراشد و محاسن چانه را باقى بگذارد آیا حلق  اگر دو طرف محاسن:372س 
  کند؟ و چه حکمى دارد؟ لحیه صدق مى

و ریش بر موى دو .  تراشیدن ریش ولو مختصر آن جایز نیست;هو العالم: ج 
  .کند پس جایز نیست طرف صورت صدق مى

 آن، هاى مختلف ریش همانند ریش پرفسورى، نوک مدادى وغیر  آیا گذاشتن مدل:373س 
  اشکال دارد یا خیر؟

اشکال ندارد و اال  مقدارى از ریش نباشد اگر مستلزم تراشیدن;هو العالم: ج 
  . حرام است

  

آید   زدن موهاى صورت که به صورت پراکنده یا غیر پراکنده در صورت در مى:374س 
  اشکال دارد یا خیر؟



١٣٨ استفتائات 

  . مادامى که صدق لحیه نکند اشکال ندارد;هو العالم: ج 

  

ها پرفسورى یا طرز دیگر آن   تراشیدن قسمت هایى از ریش به اصطالح غربى:375س 
  مثل ستارى چه حکمى دارد؟

  تراشیدن ریش ولو بعض آن جائز نیست و;هو العالم: ج 

  .حرام است

  



١٣٩ استفتائات 

  

  

  

  

  »احکام لهو و لعب«

  کنید؟  حضرتعالى لهو را چگونه تعریف مى:376س 

ذائذ شهویه بدون قصد و غرض  مشغول بودن نفس به ل;هو العالم: ج 
  .عقالئى، که البته احتیاج به تفصیل دارد

  

   لطفاً بفرمایید لهو و طرب چه حکمى دارد؟:377س 

  . لهو و طرب به این عنوان حرام نیست;هو العالم: ج 

  

  

  »لغو«

  کنید؟  حضرتعالى لغو را چگونه معنا مى:378س 

 و اگر تالى فاسدى از قبیل )2(یۀ اللغو هو الفعل الخالى عن الغا;هو العالم: ج 
  . هتک حرمت مردم مثل سخریه نمودن مؤمن مترتب بر آن نشود حرام نیست

  

والذین هم عن اللغو «: فرماید  با توجه به اینکه قرآن کریم در وصف مؤمنین مى:379س 
  شوند؟  آیا سوت کشیدن و کف زدن لغو محسوب مى)3( »معرضون

                                                           
  . یعنى لغو هر کارى است که بدون قصد و غرض انجام گیرد-2

  3:  سوره مؤمنون-3



١٤٠ استفتائات 

عل الخالى عن الغایۀ، پس شامل کف زدن  اللغو هو الف;هو العالم: ج 
به عالوه آیه اطالق ندارد که بر حرمت جمیع افراد داللت کند، . شود نمى

بر رجحان اجتناب از لغو دارد نه ن غنا است، به عالوه آیه داللت قدر متیقن آ
لزوم، به عالوه آیه داللت دارد بر رحجان مرور به لغو مرور الکرام، و به 

یه در مقام بیان آنچه که مترتب بر اعراض از لغو است عبارت دیگر آ
  .باشد مى

  

  

  »رقص«

   رقصیدن در مجلس عید الزهرا و والدت اهل بیت حرام است یا نه؟:380س 

 رقصیدن مرد براى زن نامحرم و زن براى مرد نامحرم جائز ;هو العالم: ج 
  .نیست

قص نوشته شده اى استداللى در حکم ر در انتهاى این کتاب رساله: تذکر
  .است، مراجعه فرمایید

  



١٤١ استفتائات 

  

  

  »کف زدن«

» بَطَر« کف زدن اگر از روى شدت فرح و سرور باشد که در لغت عرب به آن :381س 
  گویند چه حکمى دارد؟ مى

 چنانچه کف زدن توأم با حرکات دیگر لهو و لعبى نباشد، جائز ;هو العالم: ج 
  .است

  

، )ع( جشن عروسى یا جشن میالد ائمه اطهار  کف زدن در مجالس، اعم از مجالس:382س 
  توسط طالب علوم دینى و روحانیون چه حکمى دارد؟

کف زدن بدون ضم کارهاى دیگر فى نفسه اشکال ندارد، ولى ;هو العالم: ج 
یا توهین به روحانیت  اگر به نحوى باشد که توأم با کارهاى خالف دیگر و

  .  روحانى نیستباشد جائز نیست و فرقى بین روحانى و غیر

  

دست زدن در مجلس عید الزهرا و میالد اهل بیت و مجلس عروسى چه حکمى  :383س 
  دارد؟ هر یک را توضیح بفرمایید؟

  .ندارد دیگرنباشد،اشکال خالف باکارهاى اگرتوأم;هوالعالم: ج 

  

 بر فرض این که کف زدن به حد لهو نرسد و با امور حرام دیگر هم همراه نباشد، :384س 
در شأن ) ع(سؤال این است که آیا نفس این عمل و انجام این نوع حرکات در موالید ائمه 

از وقار انسان شیعه است؟ آیا این کارها و حرکات براى شیعه سبک نیست و او را 
  اهانت نیست؟) ع(اندازد؟ و نسبت به مقام حضرات معصومین  نمى



١٤٢ استفتائات 

 است )4(»فرحون لفرحنای« کف زدن بدون منضمات از مصادیق ;هو العالم: ج 
  .نیستیچ اشکالى ندارد و باین عنوان سبک و ه

  

  . خالصه نظر مبارک را صریحا در موارد ذیل بیان فرمایید ولو تکرارى باشد:385س 

  ؟)ع(ـ کف زدن در اعیاد مربوط به اهل بیت 1

  . فى نفسه اشکال ندارد;هو العالم: ج 

  ـ کف زدن در جشنها و شادیها؟2

  . بى اشکال است;لمهو العا: ج 

  در مسجد؟ ) ع(ـ کف زدن در اعیاد مربوط به اهل بیت 3

  .ار خالفى نیست ک;هو العالم: ج 

ها،  ـ کف زدن در اعیاد مربوط به اهل بیت علیهم السالم در غیر مسجد مثل حسینیه4
  ها و منازل ؟  هیأت

  .  به شرط عدم انضمام کارهاى لهو دیگر عیب ندارد;هو العالم: ج 

  ا خیر؟ـ بفرمایید که حضور طلبه در اماکن کف زنى صحیح است ی5

  در صورت عدم انضمام کارهاى خالف;هو العالم: ج 

  . صحیح است

  

والذین هم عن اللغو «فرماید   با عنایت به این که قرآن کریم در وصف مؤمنین مى:386س 
  شود؟ شمرده مى» لغو« آیا کف زدن )5(»معرضون

 لغو عبارت است از کارى که بدون غرض انجام  خیر،;هو العالم: ج 
  .شود مى

                                                           
  .شوند  یعنى شیعیان در شادمانى اهل بیت شادمان مى-4

  3:  سوره مؤمنون-5



١٤٣ استفتائات 

  

  

  »دف زدن«

  حرام است یا خیر؟) ع( دف زدن در مجالس عید الزهرا و میالد اهل بیت :387س 

  . دف زدن جایز نیست;هو العالم: ج 

  

  

  »غنا و موسیقى«

   آیا موسیقى حرام است؟:388س 

  . بلى موسیقى مطرب حرام است;هو العالم: ج 

  

 گوش دادن به موسیقى هایى که شبیه موسیقى غربى است و از صدا و سیماى :389س 
  شود چه حکمى دارد؟ ایران پخش مى

 حرام است و پخش از صدا و سیماى ایران موجب جواز ;هو العالم: ج 
  . شود نمى

  

  ـ لطفاً بفرمایید که موسیقى غنا و طرب آور که حرام است چیست؟1 :390س 

قى محرم عبارت است از صوت لهوى که فى نفسه  موسی;هو العالم: ج 
  .شود  شود و حالت رقص پیدا مى موجب خفت مى

ـ بفرمایید آیا شنیدن موسیقى خاصى اشکال دارد، و یا اسالم به طور کلى 2
  داند؟ کند و حرام مى موسیقى را رد مى

 اسالم به طور کلى موسیقى مطرب را که فعال در اذهان ;هو العالم: ج 
  . داند ، آن است حرام مىموسیقى



١٤٤ استفتائات 

  

  هاى سنتى که فاقد لهو و لعب است چه حکمى دارد؟  گوش دادن به موسیقى:391س 

 موسیقى سنتى و غیر سنتى فرق ندارد، گوش دادن به موسیقى ;هو العالم: ج 
  .مطرب حرام است

  

   آیا در اسالم چیزى به نام موسیقى عرفانى وجود دارد که شرعاً مجاز باشد؟:392س 

  .  موسیقى مطلقاً حرام است عرفانى و غیر عرفانى فرق ندارد;هو العالم: ج 

هر نوع کالسهاى موسیقى را صادر کرده است و   وزارت ارشاد مجوز تشکیل :393س 
جوانان به دلیل این که وزارت ارشاد اجازه داده، پس حتماً قانونى و شرعى است، در این 

  رتعالى چیست؟کنند، نظر حض ها شرکت مى گونه کالس

  . نماید  اجازه وزارت ارشاد حرام را جائز نمى;هو العالم: ج 

  

شود یا   لطفاً بفرمایید که حکم شنیدن سرودهایى که از صدا و سیما پخش مى:394س 
  نوارهاى کاست موجود آنها با مجوز وزارت ارشاد جمهورى اسالمى ایران، چیست؟

  . کند ا حالل نمى مجوز وزارت ارشاد حرام ر;هو العالم: ج 

  

بیان فرمایند موسیقى حرام است، لطفاً دلیل آن را  رخى از آقایان مراجع مى ب:395س 
  فرمایید؟

دانم و در کتاب فقه الصادق دلیل آن   من موسیقى را حرام مى;هو العالم: ج 
  . ام را مفصال نوشته

  

حکم شنیدن شد، اشد یا نباها مطرب است حال چه داراى مجوز ب  اکثر موسیقى:396س 
  آنها چیست؟

  .  حرام است;هو العالم: ج 

  



١٤٥ استفتائات 

  

  

  

  

  »احکام نمایش و فیلم«

  »بازیگرى و هنرپیشگى«

در فیلم مستلزم هیچ گونه ) ع( در صورتى که نمایش زندگى و چهره معصومین :397س 
ها،  اهانتى به مقام مقدس آن حضرات نباشد و مردم را به تأسى و الگو پذیرى از روش

  :  و اخالقیات آن بزرگواران ترغیب نماید بفرماییدها منش

  چه حکمى دارد؟) ع(بازى هنرپیشگان در نقش معصومین 

باشند و  مجسمه روحانیت و معنویت مى) ع( چون معصومین ;هو العالم: ج 
  . مقام آنان باشد، جایز نیستتواند کاشف از  ر پیشگان نمىبازى هن

  

و نمایش حرکات و سکنات ) ع(ه جاى چهره معصوم  نشان دادن  چهره هنرپیشه ب:398س 
  معصوم مثل راه رفتن، نشستن، برخاستن، و غذا خوردن چه حکمى دارد؟ 

  . شود، جائز نیست  چون نشان داده نمى; العالمهو: ج 

  

توان به منظور آب و تاب دادن و جذابیت بخشیدن به داستان، سخنانى را   آیا مى:399س 
  دیگر بیان کرد؟) ع( شده، از زبان معصومصادر) ع(که از معصومى

  . چون دروغ است، جایز نیست;هو العالم: ج 

  

، واقعیتى را به )ع(توان براى به تصویر کشیدن مواضع فکرى معصوم  آیا مى:400س 
در مقابل ستمگران محکم ) ع(دانیم که همه معصومین تصویر کشید که اتفاق نیفتاده، مثال مى

ال اگر فرض کنیم در زندگى یکى از معصومین اتفاقى نیفتاده که آن اند، ح و استوار بوده



١٤٦ استفتائات 

ا براى ما نقل نکرده باشد، آیا حضرت در مقابل ستمگرى ایستادگى کند، یا تاریخ آن ر
  .نمایش داده شود) ع(تا روحیه ظلم ستیزى معصومتوان داستانى را ساخت و تصویر کرد  مى

  . ستشود و شرعاً حرام ا  نمى;هو العالم: ج 

  

هاى روز  توان صحنه  به منظور تنبیه و توجه تماشاچى به نتیجه اعمال، آیا مى:401س 
نمایش چهره فرشتگان قیامت را به تصویر کشید و از آنجا که نمایش این صحنه مستلزم 

  رحمت و عذاب است، بازى هنرپیشگان در نقش فرشتگان چه حکمى دارد؟

اشد که با سند صحیح رسیده است، جایز  چنانچه به آن نحوى ب;هو العالم: ج 
  . است و اال جایز نیست

  

 نگاه کردن به فیلم زنان بى حجاب چه حکمى دارد و آیا در این مسأله بین :402س 
  مسلمان و کافر و بین فیلم مستقیم و غیر مستقیم تفاوتى هست؟

حجاب مسلمان جایز نیست و غیر   نگاه کردن به فیلم زن بى;هو العالم: ج 
  . شود نگاه کرد جایز است مسلمان به مقدارى که به خود زن کافر مى

  

تواند با کاله گیس به طورى که موهاى خودش کامال پوشیده باشد   آیا زن مى:403س 
نقش زنان بى حجاب را بازى کند؟ و آیا در این مسأله بین موى انسان، و موى حیوان و 

  موى مصنوعى تفاوتى هست؟

کال ندارد، و فرقى بین اقسامى که اشاره شده نیست، البته  اش;هو العالم: ج 
دیگران و وهن محرمات نباشد و رتى است که موجب اغواء جواز آن در صو
  .اال جایز نیست

  

 در صورتى که زنان غیر مسلمان بدون مراعات  حجاب اسالمى به ایفاى نقش :404س 
  :بپردازند لطفاً بفرمایید

  این زنان چه  حکمى دارد؟نگاه کردن عوامل تولید به 



١٤٧ استفتائات 

توانند نگاه کنند، اشکال   به مقدارى که غیر عوامل تولید مى;هو العالم: ج 
  . ندارد

  

   نگاه کردن تماشاچیان به فیلم آنها چه حکمى دارد؟ :405س 

  .  فرقى بین تماشاچیان و عوامل تولید نیست;هو العالم: ج 

  

  است؟ حدالزم تاچه لموغیرفیلمدرفی نابالغ  رعایت حجاب براى دختران:406س 

  .شود نگاه کرد به عورت آنها نمى!  حد ندارد، بلى;هو العالم: ج 

  

توان نمایش داد، آیا جواز   در صورت جواز تا چه حدى از بدن ایشان را مى:407س 
شود؟ و  منحصر به موى سر است یا شامل سایر اعضاى بدن مثل پا و دست و بازو نیز مى

  شود یا خیر؟  عورتین را نیز شامل مىدر صورت دوم آیا

 به مقدارى که کشف آن در زمان سابق متعارف بوده است ;هو العالم: ج 
مانند گردن و مقدارى از سینه و مانند آنها جایز است، و به عورتین آنها 

  . بقیه اعضاء نگاه نکنند نیست، و بنابر احتیاط لزومى به جایز

  

کنند براى مردان  ى که در نقش زنان بالغ بازى مى لمس کردن دختران نابالغ:408س 
کنند براى زنان نامحرم چه  نامحرم، و لمس پسران نابالغى که در نقش مردان بالغ بازى مى

  حکمى دارد؟

لمس مرد نامحرم، دختر غیر بالغ را در صورتى که در معرض ;هو العالم: ج 
ن لمس پسران و همچنی. ثوران شهوت باشد، جایز نیست و اال جایز است

  .نابالغ زنهاى نامحرم را

  

توانند در فیلم، همدیگر را لمس کنند،   آیا زن و مرد محرم ـ مثل زن و شوهر ـ مى:409س 
مرد محرم، نقش دو ند؟ آیا  حکم این مسأله در صورتى که زن و ببوسند یا در آغوش بگیر



١٤٨ استفتائات 

وابط براى بیننده فیلم چه محرم یا دو نامحرم را بازى کنند متفاوت است؟ دیدن این گونه ر
  حکمى دارد؟

مگر . در صورتى که موجب تهیج شهوت نشود، جایز است;هو العالم: ج 
اهمیت جلوه دادن محرمات گردد که  آنکه اشاعه فحشاء شود و یا سبب بى

  .در این دو صورت جائز نیست

  

   ساختن فیلم در ارتباط با آموزش مسائل جنسى چه حکمى دارد؟:410س 

  . جایز نیست; العالمهو: ج 

  

  ه حکمى دارد؟ بازى کردن مرد در نقش زن و زن در نقش مرد چ:411س 

  . مانعى ندارد;هو العالم: ج 

  

نقاشى متحرک و تصاویر (هاى مصنوعى   نمایش زنان بى حجاب با هنر پیشه:412س 
  چه حکمى دارد؟) کامپیوترى

یا . شهوتثوران نفسه اشکال ندارد مگر آنکه موجب  فى ;هو العالم: ج 
  .موجب استخفاف به محرمات گردد

  

هاى مسلمان به وسیله کامپیوتر به  ـ مونتاژ بدن برهنه زنان کافر با چهره هنرپیشه1 :413س 
  طورى که خیال شود همان زن است که برهنه شده چه حکمى دارد؟

  .  جایز نیست; هو العالم:ج 

وترى مونتاژ شود  چه حکمى ـ و اگر به جاى بدن زن کافر با تصاویر کامپی2
  دارد؟

  .  اشکال ندارد;هو العالم: ج 

  



١٤٩ استفتائات 

باشد،  ام مى به تصویر کشیدن تخیالت و داستان هایى که دستمایه آنها تخیل و اوه:414س 
  چه حکمى دارد؟

  . جایز نیست;هو العالم: ج 

  

  هاى ترسناک براى سرگرمى چه حکمى دارد؟  ساخت فیلم:415س 

  . نفسه اشکال ندارد  فى ;هو العالم: ج 

  

هاى فجیح کشتار و شکنجه در فیلم به  هاى ترسناک یا صحنه  نمایش صحنه:416س 
  عنوان بخشى از داستان و ماجراى یک فیلم چه حکمى دارد؟

  . فى نفسه بى مانع است;هو العالم: ج 

  

 نمایش رقص بر فرض این که اصل رقص را حرام بدانیم یا در خصوص موارد :417س 
  هاى آیینى و غیر آیینى تفاوتى هست؟  در فیلم چه حکمى دارد؟ و آیا بین رقصحرام،

  . و فرقى بین آیینى و غیر آیینى نیست.  اشکال دارد;هو العالم: ج 

  

 نمایش محرمات بدون این که در واقع حرامى انجام شود، مثل نمایش شرب خمر :418س 
   بازى، چه حکمى دارد؟به وسیله آب، یا نمایش قمار بدون شرط بندى و قصد

 در صورتى که موجب موهون شدن محرم شود، مانند اشاعه ;هو العالم: ج 
  .فحشا شود، جائز نیست

  

  هاى مستند چه  حکمى دارد؟  نمایش مجامعت حیوانات در فیلم:419س 

  . اگر موجب ثوران شهوت نشود جایز است;هو العالم: ج 

  



١٥٠ استفتائات 

صورتى که ر د(اى مردان چه حکمى دارد  گوش دادن به صداى زن خواننده بر:420س 
، مونتاژ این گونه تصنیفات بر روى فیلم یا تصویر خود )آواز از باب غنایى حرام نباشد

  خواننده چه حکمى دارد؟

 گوش دادن به شرط آنکه موجب ثوران شهوت نشود جایز ;هو العالم: ج 
  . آن است و همچنین مونتاژ



١٥١ استفتائات 

  

  

  »تلویزیون«

هاى صدا و سیما در مواردى که بى حجابى یا  یید که حکم دیدن برنامه لطفاً بفرما:421س 
باشد، چیست؟ در صورتى که در  بدحجابى دارد، و یا اختالط زن و مرد یا پسر و دختر مى

  بیننده تغییر پیدا شود یا خیر؟

  . جایز نیست مطلقاً;هو العالم: ج 

  

  

  »ماهواره«

  چه حکمى دارد؟) چه خوب و چه بد(اى کال  هاى ماهواره  نگاه کردن به برنامه:422س 

هاى خالف شرع آن از قبیل موسیقى، دیدن بدن لخت   برنامه;هو العالم: ج 
  .زنان و از این قبیل امور، حرام است

  

  

  »سى دى«

 در صورتى که کسى شرط کند که این نوار سى دى کامپیوتر داراى قفل است و :423س 
او به این ، لکن بعد از آن نباید قفل را بشکند چون امتیاز توان ببیند تا مقدارى از آن را مى

مراعات نشد و گیرنده سى رود، حال اگر این شرط  قفل است، و اگر شکسته شود از بین مى
توانند استفاده  دى قفل را شکست، آیا حرام است یا نه؟ بعد از شکستن او آیا دیگران مى

  کنند یانه؟ و آیا ضمان دارد یا نه؟



١٥٢ استفتائات 

 شکستن او و استفاده خود او و دیگران حرام است و ضمان هم ; العالمهو: ج 
  . دارد

  

هاى جنسى به عنوان تعلیم و تعلم مسائل آن، نشان   در مدارسى که الزاماً فیلم:424س 
  ها چه حکمى دارد؟ دهند، دیدن این فیلم مى

شود  ها مترتب شده و مى  با توجه به مفاسدى که بر این فیلم;هو العالم: ج 
ها هم در صددند که به واسطه آن مفاسد  اخیراً غربى. یقیناً جایز نیست
  .ممنوع کنندمدارس خودشان ها را در  نمایش آن فیلم

  



١٥٣ استفتائات 

  

  

  

  

  احکام بازى

  »هاى ورزشى بازى«

فو، تکواندو، کشتى،  هاى ورزشى سخت و خطرناک همانند کاراته، کون  بازى:425س 
   حکمى دارد؟  چه بوکس  و غیره، از نظر اسالم

 چنانچه احتمال عقالئى در بازى مخصوص باشد که آن عمل ;هو العالم: ج 
منجر به هالکت نفس یا فلج عضو مهمى از اعضاء بشود جایز نیست واال 

  .جایز است

  

حد بسیار ر  ورزش هایى در حال حاضر وجود دارد که ضرب و شتم در آنها د:426س 
ى باعث جراحت، سرخ شدن، کبودى و غیره زیادى است بطورى که در موارد بسیار

  ها چه حکمى دارند؟ شود، بفرمایید این ورزش مى

هاى مشتمل بر سب و شتم و ایراد جرح بر طرف، همه   ورزش;هو العالم: ج 
اینها حرام است، و  جراحات وارده نیز دیه دارد به نحوى که در کتب فقهاء 

  .مقادیر آنها ذکر شده است

  

بازى با حیوانات که در بسیارى از موارد در حد فجیع باعث کشته شدن  ورزش یا :427س 
شود، مثال ورزش بُزکشى، ورزشى است که در آن سوارکارانى با اسب به دنبال  حیوانات مى
روند وآن را گرفته در صدد انداختن در یک نقطه خاص هستند و  مى) مثل بز(حیوان زنده 

سپارد، بفرمایید این  از موارد حیوان  جان مىاین عمل به صورتى است که در بسیارى 
  چه حکمى دارند؟ها  بازى



١٥٤ استفتائات 

ها که  موجب ایذاء حیوانات   به نظر ما این نوع ورزش;هو العالم: ج 
  . شود، جایز نیست مى

  

  

  »هاى قمارى بازى«

  د حرام است؟ بفرمایید آیا بازى بیلیار:428س 

  .حرام است! ى چنانچه با برد و باخت باشد، بل;هو العالم: ج 

  

   آیا به نظر حضرتعالى شطرنج از آلت قمار خارج شده است؟:429س 

باخت از  خیر، بازى با شطرنج ولو بدون برد و ;هو العالم: ج 
  .است نشده شود،که خارج قمارهم استولوازآلت اکیده محرمات

  

  است یا نه؟هاى کاغذى مانند اسم فامیل، منچ، شطرنج، دوز و غیره حرام   آیا بازى:430س 

 با برد و باخت حرام است، و بدون برد و باخت بازى با بعضى ;هو العالم: ج 
  .از آنچه ذکر شده است مانند شطرنج حرام است و در موارد دیگر جایز است

  

  : هاى عملیه چنین نوشته شده است  این که در رساله:431س 

سؤال »  باشد اشکال ندارددر صورتى که بازى یا ورزشى از آالت قمار بودن خارج شده«
  مالک خروج از آالت قمار بودن چیست؟ : اینجانب این است که

  ـ آیا مالک همه مردم دنیا هستند یا اکثریت آنها؟1

  ـ آیا مالک همه مردم مسلمان هستند یا اکثریت آنها؟2

  آیا نباید احدى در این دنیا با این آالت، قمار کند؟: و نیز سؤال این است که



١٥٥ استفتائات 

 قمار محرم عبارت است از لعب به هر چیزى که معد براى برد ; العالمهو: ج 
 و. وباخت است، و یا براى این کار معد نیست، لکن با برد و باخت بازى شود

که از آن  در اصطالح به مغالبه بغیر اما اگر بدون برد و باخت بازى کنند 
  :د دارداین مغالبه چند مور. شود عوض و مسابقه بغیر رهان تعبیر مى

 این عمل در بعضى موارد مستحب است ;ـ مغالبه به آالت غیر معد بر قمار1
همانند موارد سبق و رمایه و در بقیه موارد  فى حد نفسه جایز است، اگر 

اگر عنوان اضرار بر آن . عنوان اضرار به نفس یا غیر بر آن صادق نباشد
ظر ما اگر اضرار به شود، که به ن منطبق شود حکم آن بدین گونه مترتب مى

نفس به نحو هالکت و یا فلج شدن عضوى باشد، حرام است و اال حرام 
و اما اضرار به غیر اگر ابتدایى باشد حرام است، و اگر در مقابل . نیست

اضرار شخص به حد مماثل آن به او باشد اشکال ندارد، مثل کسى به شما 
  .ى زده است، سیلى بزنیدسیلى بزند شما حق دارید به همان گونه که او سیل

شطرنج و نند ـ مغالبه با آلت معد بر قمار باشد بعضى از موارد آن ما2
  . همچنین نرد به مقتضاى روایات کثیره حرام است

اند مادامى که صدق  و در بقیه موارد  جماعتى از فقهاء به حرمت فتوى داده
 و بازى صدق اما به نظر ما اگر عنوان محرمى بر آن لعب. آلت قمار بکند

  . نکند، حرام نیست

  

دادن شود تنها به گرفتن و  ها مى واع بازى آیا برد وباختى که موجب حرمت ان:432س 
  شود؟ محقق مى...مبلغى پول و

اى جز تضییع اوقات و اتالف  اى بر آنها نیست و ثمره و آیا بازى هایى که هیچ فایده
شود و  ت که مقصود اصلى شیطان است مىنیروها ندارند و بعضاً باعث ایجاد بغض و عداو

اند؟ و  شود ولو پولى مبادله نشود آیا محکوم به حلیت صرفاً جهت برد وباخت انجام مى
هاى بیهوده و بى  اگر بازى«: فرماید اى که مرحوم شیخ در مکاسب مى آنگاه مفهوم مسأله



١٥٦ استفتائات 

 ابالى سازد حکم مفرطى شود که انسان را از خدا بى خبر و اله موجب شادى و غفلت فاید
  ، چیست؟»قمار را دارد

هاى بدون برد وباخت با آالت، حرام نیست و جواب   بازى;هو العالم: ج 
ام، بلى  فرمایشات شیخ اعظم را در کتاب فقه الصادق و منهاج الفقاهۀ نوشته

  .در خصوص بازى با شطرنج بدون برد و باخت هم حرام است

  



١٥٧ استفتائات 

  

  

  

  

  » ها احکام زمین«

هاى ایران جزو مفتوحۀ عنوۀ است یا انفال؟ و آیا داراى احکام شرعى  ین زم:433س 
  باشد؟ خاصى مى

و . حکم آنرا ندارد حال  مفتوحۀ عنوۀ بودن معلوم نیست، به هر;هو العالم: ج 
انفال هم اوال مختص به اراضى موات است وثانیا به شیعه در تملک به احیاء 

  . م خاصى نداردبال عوض اجازه داده شده، بنابراین حک

  

هاى  باید بابت زمین) ع(اى است که به امام   آیا زکاۀ همان خراج و مقاسمه:434س 
  مفتوحه عنوه داده شود؟

  . خیر، زکات غیر خراج و مقاسمه است;هو العالم: ج 

  

بین دو قریه از قدیم االیام مشترک بوده و هست و نیز در ) قطعه زمینى( چراگاهى :435س 
گوسفندان، آوردن چوب سوختنى و  وچراندن.باشد ى هم بنام هر دو قریه مىکاغذهاى دولت

اکنون با توجه به . گرفته است صورت مىصورت مشترک بردن گاوها در تابستان به آنجا به 
  :موارد ذکر شده فوق لطفاً بفرمایید

 توانند دیگرى را از آوردن چوب و چرانیدن گاوها و گوسفندان آیا اهالى یک قریه مى
  منع کنند؟

  .توانند  خیر نمى;هو العالم: ج 

اهل قریه از بدون اجازه همه توانند   در فرض نزاع آیا بعضى از افراد اهل قریه مى:436س 
  حقشان دست بردارند یا خیر؟



١٥٨ استفتائات 

  .  مانعى ندارد;هو العالم: ج 

  

د یکى آیا آن عالم حق دار.  اگر طرفین در حین نزاع به عالم آن منطقه رجوع کنند:437س 
  را مجبور به دست برداشتن از حقشان کند؟ یا خیر؟

  .تواندبنماید مجبورنمى تواند تقاضاکند،ولى  مى;هو العالم: ج 

  

.  اگر عالمى بدون ثابت شدن حق یکى، على االعالن طرف مقابل را حمایت کند:438س 
ز است یا ماند یا نه؟ نماز خواندن پشت سر آنها جای دراین صورت آیا عدالتش باقى مى

  خیر؟

 چنانچه احتمال بدهید که بر آن عالم ثابت شده است، این عمل ;هو العالم: ج 
  . شود موجب سلب عدالت نمى

  

  شوند یا خیر؟  اگر حیوانى را بکشند، قیمت آن را ضامن مى:439س 

  .شوند لى ضامن مى ب;هو العالم: ج 

  

هاى یکدیگر بروند در  چراگاهها، اگر حیوانات در   به علت نزدیک بودن چراگاه:440س 
  این فرض کشتن و اذیت کردن حیوانات جایز است یاخیر؟

  .  جایز نیست;هو العالم: ج 

توانند از آمدن حیوانات به ملکشان   آیا اهل قریه یا چراگاه یا مالک راه را مى:441س 
  ببندند و یا دیوار بزنند؟

  . اشکال ندارد;هو العالم: ج 

باشد و در تصرف آن قریه  فاتر دولت بنام یک قریه مخصوص مى چراگاهى در د:442س 
فقط در زمستان که . استطرف رودخانه قریه دیگرى در مقابل آن چراگاه و آن . است

زنند حاال گروهى از آن قریه  شود براى عبور پل  چوبى به رودخانه مى رودخانه کم آب مى



١٥٩ استفتائات 

چرانیدیم پس چراگاه مال   مىکنند که، ما قبال چون وقت خریف گوسفندان دعوى مى
  آیا اهالى آن قریه چنین حقى را دارند یا خیر؟. ماست

  .  خیر ندارند;هو العالم: ج 

  

  کند یا خیر؟  پل زدن در زمستان براى عبور مردم، حق کلى را ثابت مى:443س 

  .کند ایجادنمى حقى ولى.ندارد اشکال نفسه فى زدن پل;هوالعالم:ج

  

  است یا خیر؟وى رودخانه جایز رضایت مالکین چراگاه، پل زدن ر با وجود عدم :444س 

  .  چنانچه از سابق چنین بوده، جایز است;هو العالم: ج 

  

 بر فرض گفته آنان، چرانیدن و چوب بردن در غیر وقت مخصوص جایز است یا :445س 
  خیر؟

  . جایز نیست;هو العالم: ج 

ام یک قریه بودن اثرى در حکم شرعى دارد  تقسیم بندى دولت و در دفتر آنان به ن:446س 
  یا خیر؟

  .  بلى دارد;هو العالم: ج 



١٦٠ استفتائات 

  

  

  

  

  »احکام وقف«

کند که درآمد آن از راه مضاربه به مصرف   شخصى یک میلیون تومان را وقف مى:447س 
  :مسجد برسد

  اى دارد؟  ـ آیا این وقف صحیح است؟ اگر وقف نباشد انصراف به چه معامله1

  شود؟  حساب مىـ آیا وصیت2

  ـ برفرض صحت، اگر پول مزبور درآمد نداشت تکلیف چیست؟3

 در وقف شرط است که مال موقوفه تبدیل نشود، پس وقف ;هو العالم: ج 
شود و اگر هم  و وصیت هم حساب نمى. پول به عنوان ذکر شده، باطل است

وصیت باشد چون کار شرعى مورد وصیت نیست، در صورت نداشتن درآمد 
  . اً باطل است و بنابراین مال ورثه استقهر

  

و حال به خاطر خشکسالى و کم آبى .  زمینى است که براى امور خیریه وقف شده:448س 
و بعضى مسائل دیگر، هیچ کس حاضر نیست این زمین وقفى را احیاء نماید، در نتیجه بعد 

بفروشیم و وجه آن را آیا مجاز هستیم این زمین را . رود از چند سال این زمین از بین مى
  صرف امور خیریه بنماییم؟

چون موقوفه از حیز انتفاع افتاده .  جایز است به فروش برسانید;هو العالم: ج 
  .است

  

 ظروفى هستند که وقف عمومى محل شده، حال تبدیل به احسن کردن این :449س 
  ظروف و ظروف کهنه شده دیگر چه صورت دارد؟



١٦١ استفتائات 

  .د اشکال ندار;هو العالم: ج 

  

رساند شخصى در یک روستا باغ مشجرى را وقف کرده   به عرض حضرتعالى مى:450س 
و . که عاید آن را هر سال در مسجد محل خرج نمایند و آن باغ وصل به همان مسجد است

  شود در زمین آن باغ غسالخانه ساخت یا نه؟ از طرفى، آن روستا غسالخانه ندارد آیا مى

ساختن آن جایز به عایدى آن باغ باشد، الخانه مضر  چنانچه غس;هو العالم: ج 
نیست، ولى اگر مضر نباشد ولو به اینکه مبلغى را از اولیاء اموات براى 
مصرف در مسجد بگیرند، در این صورت اشکال ندارد مگر آن که در آن 
وقف نامه تصریح شده باشد که باید درخت کاشته و از عایدى خصوص 

  . که در این صورت مطلقاً جایز نیستدرخت کارى صرف مسجد شود

  

 قطعه زمینى موقوفه به حدود هزار متر است، که به بهاى بسیار ناچیز اجاره داده :451س 
) ع(و وجه االجاره آن توسط متولى، صرف روضه خوانى حضرت خامس آل عبا . شده است

به آن را وضعیت موقوفات در بعضى از شهرها این گونه است که ثلث قیمت رق. شود مى
اما موقوفه . دهد گیرد و مابقى آن را به خود مشترى اجاره مى اداره اوقاف از مشترى مى

  .مشارالیها چنین موقعیتى ندارد

نماید، با رق در نظر دارد در آن زمین دکل تقویت و توزیع برق نصب از طرفى، اداره ب
وجه آن در روضه توجه به مطالب فوق، فروختن مقدارى الزم از این موقوفه و صرف 

خوانى یا احداث بناء در باقیمانده زمین، به صورتى که این عمل موجب افزایش اجاره بها 
  هم خواهد شد، چگونه است؟ لطفاً به طور مشروح نظر مبارک را بیان فرمایید؟

 چنانچه ممکن است اجاره طویل المدت به اداره برق بدهید و ;هو العالم: ج 
دهم بفروشید و  گیرید، و اگر ممکن نیست اجازه مىپول تمام مدت را جلو ب

پول آن را به همان مصرفى که معین شده است برسانید و اگر معلوم نیست 
به چه مصرف باید برسد در مطلق وجوه بِرّ صرف شود و بهتر این است که 

  .به همان روضه و احداث بناء در باقى مانده زمین اختصاص یابد



١٦٢ استفتائات 

  

کند باید وقف نامه جداگانه داشته باشدکه در آن  کى را وقف مى آیا شخصى که مل:452س 
نوشته باشد که در حال حیات عمل به وقف نموده است یا عمل به وقف در حال حیات 

کردم کافى ) ع(شرط نیست همین که در وصیت نامه نوشته است که وقف بر امام حسین 
  است؟

 چیزى ننویسد وقف  همان که در حال حیات وقف کند ولو;هو العالم: ج 
  .ن هم شرط نیستصحیح است و عمل به آ

  

. باشند  شخصى از دنیا رفته است که اوالدى ندارد و ورثه او عیال ومادرش مى:453س 
متوفى در زمان حیات یک باب خانه براى عیالش خریده وسند آن را به نام او زده است و 

اى با خط  شخص متوفى وصیت نامه. کردند یک خانه دیگر نیز داشته که در آن زندگى مى
داده و دو نفر را هم ناظر تعیین نموده و قرار و امضاى خودش دارد که دو نفر را وصى خود 

قرار ) ع(در آن وصیت نامه نوشته است که این خانه مسکونى خود را وقف بر امام حسین 
ر عزادارى ابا هاى من آن را بفروشند و پولش را در هر سال د دادم که بعد از فوتم وصى

خرج بنمایند، اینک در این موضوع چند سؤال داریم، ) ع(عبداهللا الحسین و سایر ائمه اطهار 
  .شود جواب آن را مرقوم بفرمایید از جنابعالى تقاضا مى

  آیا این وقف صحیح است یا نه؟

 چنانچه در زمان حیات وقف نموده و شرط نموده که وصى ;هو العالم: ج 
  . بفروشد و صرف نماید هم وقف صحیح است و هم شرطبعد از موت او 

  

    آیا وصیت به مازاد بر ثلث نافذ است یا نه؟:454س 

 وصیت زاید بر ثلث نافذ نیست، ولى آن نحو که در سؤال ;هو العالم: ج 
بلکه در حال حیاۀ خودش وقف نموده و . نوشته شده وصیت به وقف نیست

ودش بفروشند، بنابراین هیچ مانعى از وصیت کرده است آن را بعد از مردن خ
  .بعد بفروشند و صرف در عزادارى کنند. عمل به وصیت نیست

  



١٦٣ استفتائات 

 بر فرض صحیح بودن وقف منزل آیا باید همان را باقى گذاشت و در آمد اجاره :455س 
ها موظفند  آن را صرف در عزادارى نمود یا به همان نحو که در وصیت نامه است، وصى

  را در عزادارى خرج نمایند؟بفروشند و پولش 

 با فرض آن که در وقف شرط کرده وصى بفروشد، باقى ;هو العالم: ج 
  . باید بفروشند و صرف عزادارى بنمایند. گذاشتن ملک وجهى ندارد

 اگر فروش خانه درست باشد آیا تمام پول خانه را صرف در عزادارى بنمایند یا :456س 
  ثلث پول آن را؟

اید تمام پول خانه را صرف در عزادارى بنمایند بلى اگر در  ب;هو العالم: ج 
حال حیات وقف نکرده است و وصیت نموده، که باید ثلث قیمت را صرف در 

  . عزادارى بنمایند و بقیه را به ورثه بدهند ولى این خالف فرض سؤال است

  

المى امام ایرانى اس«اى به نام مرکز   شخص مسلمانى انبار بزرگى را به مؤسسه:457س 
نماید به این منظور که جهت امور عبادى و  در شهر تورنتو کانادا واگذار مى» )ع(على 

  .اجتماعى جامعه ایرانیان مسلمان ساخته و مورد بهره بردارى قرار گیرد

، ....، آقاى»)ع(ایرانى اسالمى امام على «در حین انجام صیغه وقف دائم، مسؤول مرکز 
ایرانیان هم از روى اعتمادى که به . شود تولى از سوى واقف تعیین مىمادام العمر به عنوان م

هاى خود را در اختیار مؤسسه ایشان قرار داده  مسؤول مرکز مذکور داشته و دارند کمک
وایشان شخصاً اقدام به ساختن بنایى شامل مسجد، کتابخانه، سالن اجتماعات، سالن 

  .نماید شى و همچنین غسالخانه مىغذاخورى، آشپزخانه، بخش آموزشى، سالن ورز

اینک حدود دو سال است که مورد بهره بردارى قرار گرفته و مورد استقبال ایرانیان 
باشد و تاکنون افراد کثیرى از ادیان و یا مرتدین را به اسالم آشنا نموده ومسلمان  مسلمان مى
ه سؤاالت ذیل اعالن با توجه به مقدمه فوق خواهشمند است نظر خود را راجع ب. کرده است

آیا نماز خواندن و عبادت در مسجد ساختمان مزبور منوط به رضایت واقف زمین : فرمایید
  باشد؟ باشد و یا آنکه پس از خروج از ملکیت به دلیل وقف، تابع رضایت او نمى مى

  .نیست رضایتواقف به منوط نمازخواندنوعبادت;هوالعالم:ج



١٦٤ استفتائات 

  

بور که با صرف حدود یک میلیون دالر توسط مرکز  آیا جایز است ساختمان مز:458س 
باز پس گرفته شود و یا از تصرف )  مالک پیشین(مذکور بنا شده است توسط واقف زمین 

و مسؤولش خارج شده، و بدون رضایت مسؤول مرکز » )ع(ایرانى اسالمى امام على «مرکز 
  در اختیار گروه دیگر قرار گیرد؟

  .تیارى ندارد واقف چنین اخ;هو العالم: ج 

  

مزبور شرعاً  او در ساختمان یا نمایندگان) مالک پیشین( آیا دخالت واقف زمین :459س 
  باشد؟ جایز مى

جایز نیست، مگر آنکه آن مؤسسه در اول أمر در ضمن عقد ;هو العالم: ج 
اند، پس  چنین اختیارى به او داده باشند که ظاهر سؤال این است که نداده

  . جایز نیست

  

مزبور که هاى دیگر اعم از ایرانى و غیر ایرانى در ساختمان   تصرف گروه آیا:460س 
  توسط مرکز مذکور بنا شده است، بدون اجازه مسؤول مرکز جایز است یا خیر؟

  .  جایز نیست;هو العالم: ج 

  

دینى در ین مراکز  با توجه به اهمیت و خدمات چشمگیر مرکز که یکى از موفقتر:461س 
شود و محل وحدت مسلمانان در جهت احیاى اهداف دینى و  کانادا محسوب مىامریکا و 

عبادى بوده است، آیا ایجاد شکاف و تفرقه بین مسلمانان از گناهان صغیره یا کبیره 
  باشد؟ مى

 ایجاد شکاف و تفرقه بین مسلمانان با اعمال خالف وظیفه ;هو العالم: ج 
  . استشرعیه، مسلماً جایز نیست و گناه کبیره 

  

 شخص نیکوکارى قصد دارد منزلش را حسینیه کند، لکن طبقه فوقانى آن را براى :462س 
  خود و فرزندانش نگهدارد، نحوه وقف او باید به چه نحوى باشد؟



١٦٥ استفتائات 

کند و طبقه   وقف را به همانگونه که قصد دارد اظهار مى;هو العالم: ج 
  .شود  فوقانى وقف نمى

  

گیرند آیا با  ک اتاق منزل را به عنوان حسینیه در نظر مى در خرمشهر رسم است ی:463س 
اقامه عزاى حسینى در آن، وقف خواهد شد و از ملکیت آنها بیرون خواهد رفت یا مثل 

  نمازخانه در منزل خواهد بود؟

شود مگر این که قصد   به مجرد این جهت، وقف محقق نمى;هو العالم: ج 
  . نمایدفیت بنماید ولو به عمل اظهار هم بوق

  

است که فرزندان مرحوم واقف قصد اجاره دادن )) ع(امام حسین ( زمینى موقوفه :464س 
به شهردارى، فروختن آن زمین و در عوض آن، خرید زمینى که از موقعیت بهترى در شهر 
برخوردار است، جهت ساخت و ساز دارند که منافع در هر دو صورت جهت مصارف 

خواهشمندیم در صورت شرعیت این . شدصرف خواهد ) ع(ن حسینیه و عزادارى امام حسی
اعمال تصریح بر مطلب بفرمایید و ضمناً در صورت عدم جواز شرعیت این اعمال، 

شهردارى اقدام به مصادره آن خواهد نمود که در این صورت جزء اموال عمومى خواهد شد  
  که بر خالف نظر مرحوم واقف بوده است؟

ینان به اینکه موقوفه در معرض مصادره است فروختن  با اطم;هو العالم: ج 
و در بناى ) ع(امام حسین راى صرف در عزادارى آن و خرید محلى دیگر ب

  .حسینیه جایز است



١٦٦ استفتائات 

  

  

  

  

  »احکام مسجد و حسینیه«

و ) ع( استعمال سیگار در مکانهاى مقدس همانند مسجد، حسینیه، حرم ائمه اطهار :465س 
  د؟ى دارحرم امام زادگان چه حکم

 در صورتى که اهانت باشد جایز نیست و اال حرمت ندارد، ;هو العالم: ج 
  .ولى خالف احترام است که قطعاً ترکش بهتر است

  

توان در مسجد  یا وقایع کربال و مسلم بن عقیل را مى) ع( آیا وقایع معصومین :466س 
   داد؟نمایش

  . مانعى ندارد;هو العالم: ج 

  

شود و چون   مثال جهت خرید بلند گوى مسجد جمع آورى مى پولى از مردم:467س 
آیا . شود کند، نیاز به خرید آن برطرف مى همان ایام شخصى بلند گویى به مسجد هدیه مى

خرید؟ با توجه به اینکه به بسیارى براى مسجد توان وسیله دیگرى مثل فرش  با آن پول مى
سى نیست تا استرضاء شود، وظیفه از کسانى که اعانات از آنان جمع آورى شده دستر

  چیست؟

توان وسیله دیگرى براى مسجد خرید، نهایتاً در صورت   مى;هو العالم: ج 
  .ها اجازه گرفته شود، البته الزم نیست امکان احتیاطاً از پول دهنده

آیا در : شود جواب شرعى سؤاالت زیر را مرقوم فرمایید  از حضرتعالى استدعا مى:468س 
توان مسجد را در محل دیگرى غیر از  امکان گسترش ساختمان یک مسجد، مىصورت عدم 

  مکان مسجد فعلى بنا نهاد یا خیر؟



١٦٧ استفتائات 

 ساختن مسجد در محل دیگرى مانعى ندارد، ولى آن مسجد ;هو العالم: ج 
  .توان به آنجا منتقل نمود کوچک را نمى

  

در صورت بدون  در صورت مجاز بودن آیا تخریب مسجد جایز است یا خیر؟ :469س 
  استفاده ماندن مسجد قبلى به علت عدم تکافوى جمعیت، چه حکمى خواهد داشت؟

 اگر ممکن است همان مسجد را توسعه دهند بهرحال مسجد با ;هو العالم: ج 
هاى دیگر فرق دارد و قابل خروج از مسجدیت نیست ولى  موقوفه
  . توان از آن نمود هاى دیگر مى استفاده

  

رت تخریب مسجد به هر علتى، آیا زمین همان مسجد حکم مسجد را دارد  در صو:470س 
  یا خیر؟

 بلى حکم مسجد دارد ولى معلوم نیست ازاله نجاست واجب ;هو العالم: ج 
  . ولو به اجاره دادن مانعى نداردشود فروخت، ولى استفاده دیگر   نمىباشد و

  

  افرادرادارندیاخیر؟ فنمنظورد به زمین فروش امناءمسجداجازه  آیاهیأت:471س 

  . نخیر ندارند;هو العالم: ج 

 اگر زمین مذکور توسط فرد خیرى به منظور ایجاد قبرستان وقف براى صرف در :472س 
  مصالح مسجد شده باشد، در این صورت فروش زمین قبرستان چه حکمى دارد؟

شود   باید به نحوى که وقف شده است عمل شود و اگر نمى;هو العالم: ج 
توانند با اجازه حاکم شرع بفروشند و خرج  ستفاده از آن زمین نمود، مىا

  . مسجد نمایند

  

رسانیم که ما یک مسجد قدیمى به نام انصار المهدى داریم   به محضر مبارک مى:473س 
به . اما چندین سال است که شهردارى از نوسازى و تعمیر این مسجد جلوگیرى کرده است

گویند که نماز خواندن در این مسجد جایز نیست،   مىها همین جهت بعضى جوان



١٦٨ استفتائات 

 وظیفه ما خواهد مسجد را خراب کند و خیابان درست کند بفرمایید که فعال شهردارى مى
  چیست؟

 نماز خواندن در آن مسجد صحیح است و تخریب بر شهردارى ;هو العالم: ج 
  .است تا مجوزى از یک مجتهد نداشته باشد حرام

  

 االیام در روستایى مسجدى بوده که چند سال پیش بر اثر زلزله دیوارهاى  از قدیم:474س 
طرف وزارت راه و جهاد بود و اخیراً بر اثر بارندگى خراب گردیده است، از آن ترک خورده 

و بخشدارى زمین آن حریم جاده تعیین شده است که به متراژ هفت متر و نیم در محدوده 
اهالى روستا براى نوساز نمودن آن پول جمع آورى نمودند و گیرد با این حال  جاده قرار مى

خودشان به متراژ پانزده متر و نیم براى جاده از زمین مسجد بیرون انداخته و در تهیه آن 
اند، لکن از طرف وزارت راه مانع احداث آن  اند و دیوارها را باال آورده ها را گذاشته ستون
  .گویند باید خراب شود اند و مى شده

حضرتعالى بفرمایید آیا اجازه دارند این مقدار بناى مسجد که با پول مردم با زحمت 
  ساخته شده است را خراب کنند، آیا تخریب مسجد جایز است؟

 در فرض سؤال حق ندارند مسجد را خراب کنند، و اگر هم ;هو العالم: ج 
اند  هاین خالف را مرتکب شوند، ضامن هستند و باید مصارفى که مردم کرد

  .برگردانند

  

اند و براى  اى از مؤمین محل جمع شدند زمینى را به عنوان حسینیه خریده  عده:475س 
اى هم نسیه اسم نویسى کردند اما  اى پول نقد دادند و عده احداث آن در اولین جلسه عده

هل اند اینجا را مسجد کنیم، پس اکثر ا اى از همان مؤمنین گفته ریزى کردن عده پس از پى
هاى مردمى  محل به مسجد شدن رأى دادند و ساختمان آن به اسم مسجد على اکبر با کمک

باشد،  به اتمام رسیده و اکنون پنج سال است بناى آن به اسم مسجد دایر و مورد استفاده مى
گویند ما به اسم حسینیه پول دادیم تا این بناء حسینیه باشد لطفا نظرتان را  حال  چند نفر مى

  م فرمایید؟مرقو



١٦٩ استفتائات 

درآنجا باشد ) ع( مسجد بودن با حسینه که مراد عزادارى امام ;هو العالم: ج 
دارى هم در آنجا منافات ندارد، بنابراین مسجد است ولى باید مانع از عزا

  .نشوند

  

 به یکى از مساجد بازار تبریز گازرسانى شده و چندین مغازه هم که متصل به :476س 
خواهند از مسجد  ظر ملک هم مال همان مسجد هستند، مىهمان مسجد هستند و از ن

ها براى خودشان  ها که سرقفلى مغازه آیا صاحبان مغازه: حال بفرمایید. انشعاب گاز بگیرند
  ها انشعاب ببرند و استفاده کنند؟ مغازهمسجد، براى توانند از شبکه گاز  است، شرعاً مى

شود و به واسطه  مى رمسجدصرفها د  چنانچه فوائد آن مغازه;هو العالم: ج 
شود،  انشعاب دادن گاز، نفعى ولو به زیاد کردن اجاره عائد مسجد مى

  .انشعاب مانعى ندارد، واال جایز نیست

  



١٧٠ استفتائات 

  

  

  

  

  »احکام نذر«

 اگر شخصى از طرف دیگرى بدون آن که آن شخص دیگر خبر داشته باشد نذر :477س 
 اطالع دهد، آیا عمل به نذر بر آن شخص کند سپس قبل یا بعد از قبولى نذر به آن شخص

  واجب است؟

و اگر قبول .  بلى، در صورت قبولى عمل به نذر الزم است;هو العالم: ج 
  . نکرده واجب نیست

  

اگر کسى نذر کند که چند روز اول ماه محرم را روزه بگیرد و درماه محرم یادش  : 478س 
له روزه را نگیرد به امید اینکه سال آینده برود و بعد یادش بیاید لکن از روى ندانستن مسئ

با اینکه شخص تواند روزه بگیرد  اما حاال که روزها طوالنى شده نمى. گیرد آن را مى
  باشد؟ توانسته مسئله را بپرسد تکلیف او چه مى مى

 شخص مذکور چنانچه یادش برود خالف شرع نکرده واال ;هو العالم: ج 
 قضاء نماید و در فرض دوم کفاره هم الزم به هر حال باید. خالف شرع است

یعنى اگر یادش نرفته و از روى جهل روزه نگرفته کفاره هم الزم است . است
  .چون به آن نحو که سؤال شده جاهل مقصراست

  

اگر : اش نگران شوند و یکى بگوید  اگر کسى به جاى نامعلومى برود که خانواده:479س 
د، آیا براى شخص مذکور که برایش نذر شده است پیدا شد به زیارت مشهد مقدس برو

  عمل به نذر واجب است یا نه؟

  . خیر واجب نیست;هو العالم: ج 



١٧١ استفتائات 

  

 اگر کسى براى امام یا امام زاده یا زوار آنها چیزى مانند گوسفند، شیرینى و غیره، :480س 
  نذر نمود به چه وجهى باید مصرف شود؟

ود نمود که ثوابش عاید همان کسى ش  خرج هر کار خیرى مى;هو العالم: ج 
  .باشد که نذر شده است

  

  را چه باید کرد؟) ع( لطفاً بفرمایید باقیمانده نذورات یا هدایاى مجلس امام حسین :481س 

  . باید صرف در مطلق وجوه بریه نمود;هو العالم: ج 

  

و شک  کسى که نذر کرده روز پنج شنبه روزه بگیرد اگر روز جمعه یادش بیاید :482س 
کند آیا پنج شنبه را روزه گرفته است یا نه؟ در این فرض از شک آیا قاعده اشتغال ذمه 

  قاعده حیلوله؟ » الوقت حائل«جارى است یا به دلیل اینکه 

گذارد که   قاعده فراغ جارى است و به مقتضاى قاعده بنا مى;هو العالم: ج 
   .گرفته است جاى قاعده اشتغال و قاعده حیلولۀ نیست

  

 شخصى گوسفند معینى را نذر کرده که در فرض برآورده شدن حاجت قربانى :483س 
کند، اما مدت طوالنى است که حاجتش روا نگردیده و از طرفى این گوسفند مشکل آفرین 

تواند آن را بفروشد و در فرض قضاى حاجت، مشابه  آیا مى. کند شده و تولید دردسر مى
  ؟آن را بخرد و اداى نذر نماید

 خیر، مگر آنکه نگه داشتن آن موجب ضرر و حرج گردد، در ;هو العالم: ج 
تواند بفروشد و به معادل قیمت آن در فرض قضاء حاجت  این صورت مى

  . گوسفندى را خریده ذبح نماید

  

  

  »احکام قسم«



١٧٢ استفتائات 

  اگر شخصى شخص دیگرى را وادار کند که این داروها را به مریض بدهد و :484س 
داند که داروها مضر به  که حتما به مریض داده شود، ولى شخص دیگر مىقسم هم بدهد 
  تواند تخلف کند و به مریض ندهد؟ باشد، آیا مى حال مریض مى

  . نباید بدهد و اگر بدهد خالف کرده است;هو العالم: ج 

  

 در موقع صلح دادن میان مترافعین و متنازعین، آیا گرفتن بیان از طرفین ودر :485س 
  نیاز قسم دادن آنها براى صلح دهنده جایز است یا خیر؟صورت 

  . قسم دادن اشکال ندارد، ولى گرفتن بیان را نفهمیدم یعنى چه;هو العالم: ج 

  



١٧٣ استفتائات 

  

  

  

  

  »احکام اموال«

  »اموال پیدا شده«

   لطفاً بفرمایید مالى که پیدا شده درباره آن مال چگونه عمل کنیم؟:486س 

 اسکناس بى عالمت است پیدا کننده تملک نماید  چنانچه مانند;هو العالم: ج 
شانه دار است و قیمت آن و اگر ن. یعنى بقصد اینکه ملک خودش شود بردارد

دار کمتر است چنانچه صاحبش معلوم نیست  سکه نخود نقره 6/12از 
تواند به قصد این که ملک خودش شود بردارد، و در صورت باقى بودن  مى

 به او برگرداند، و اگر باقى نیست الزم نیست مال اگر صاحب آن پیدا شد
 نخود نقره سکه دار بیشتر است 6/12و اگر قیمتش از . عوض آن را بدهد

باید تا یک سال اعالم کند و مقتضاى احتیاط این است که از روزى که پیدا 
کرده است تا یک هفته روزى چند مرتبه و بعد تا یکماه، هفته یک مرتبه و 

ماهى یک مرتبه در محل اجتماع مردم خودش یا کسى که به بعد تا یک سال 
او اعتماد دارد اعالن کند چنانچه صاحبش پیدا شد به او دهد، اگر پیدا نشد 

ـ مال را براى خودش بردارد بقصد آنکه وقتى 1: تواند عمل کند سه نحو مى
ـ براى او نگهدارى کند هر 2که صاحبش پیدا شد عوض آن را به او بدهد 

صدقه رف صاحبش ـ از ط3صاحبش پیدا شد عوض آن را به او بدهد وقت 
  .بدهد

  



١٧٤ استفتائات 

تواند از طرف او صدقه بدهد یا   اگر براى مدیون صاحب دین مجهول شد آیا مى:487س 
  به حاکم شرعى بدهد؟

  با اجازه حاکم شرع صدقه بدهد، مشروط به اینکه اگر ;هو العالم: ج 
  .او بدهدصاحبش پیدا شد به 

  

  

  » نامشروعاموال«

 زنى که در دوران جهل و بى بندوبارى از راه نامشروع پول هایى به دست آورده :488س 
واالن توبه کرده و ازدواج نموه و آن پولها را به دست انسان خیرى سپرده، گرچه سپردن این 

خیر اظهار داشته که این مبلغ را که به تو شده، لکن شخص مبلغ داعى براى کمک نمودن او 
ها نیست،  دهم براى این است که دیگر خالف ننمایى یعنى فى الواقع به عنوان سود پول مى

  :حال بفرمایید

  آیا گرفتن این مبلغ براى او جایز است؟

  . پولى که به این عنوان گرفته حالل است;هو العالم: ج 

  

یافت ها را فریفته و به عنوان مهرمتعه در  با اصل پول با توجه به اینکه بعضى:489س 
نموده چه کند؟ با آنکه فى الواقع بغیه بوده ولو احتماال متدینین فریب خورده راضى باشند 

اوال پیدا : اند که به هر حال مبلغ براى خودش باشد لکن بعضى هم که اهل خالف بوده
  کردن آنها مشکل است؟

 چنانچه متدینین فریب خورده راضى باشند که مال او باشد ;هو العالم: ج 
ل است و آن دیگران چنانچه نتوانند آنها را پیدا کنند باید به عنوان حال

  . مجهول المالک به دست مجتهد یا وکیل او به مصرف برسانند

  



١٧٥ استفتائات 

کنند و براى    بر فرض یافتن، ایشان با توجه به آن سوابق از او تقاضاى خالف مى:490س 
  کنند، در این صورت چه وظیفه دارد؟ او دردسر درست مى

تواند رضایت مالکین را جلب کند  ها را چنانچه نمى  آن پول;هو العالم: ج 
و یا رضایت آنها را ولو در همان وقت . به هر وسیله ممکن به آنها برگرداند

  . عمل احراز کند که در این صورت اشکال ندارد

  



١٧٦ استفتائات 

  

  

  

  

  »اموال غصبى«

بدون اجازه اش چند عدد موزاییک ساختمانى    شخصى از پشت بام همسایه:491س 
برداشته است که البته این مقدار مصالح براى همسایه مازاد و بال استفاده بوده، بعد از آن این 

کند که فروشنده آن مقدار مصالح ذکر شده را با خود  شخص منزل همسایه را خریدارى مى
اید اده و بقبال فعل حرام انجام د) خریدار فعلى منزل(برد آیا در حال حاضر این شخص  مى

  باشد؟ کند با وجود این که االن خودش مالک مىرضایت صاحب قبلى منزل را جلب 

 چنانچه در آن وقتى که مصالح را برداشته، علم به اعراض ;هو العالم: ج 
مالک یا به رضایت او داشته و او هم تملک نموده، و یا فعال علم به رضایت 

  . دارد الزم نیست  جلب رضایت او، واال الزم است

  

 در صورت غصب مال غیر آیا غاصب عالوه بر خود مال ضامن منافع آن نیز :492س 
  باشد؟ مى

.  هم ضامن منافع مستوفى است وهم ضامن منافع غیر مستوفاۀ;هو العالم: ج 
یعنى هم ضامن منافعى است که استفاده کرده است و هم منافعى که هدر رفته 

  .ا بسته و استفاده نکرده است خانه رمثال در خانه زندگى نموده یا درب

هاى نیمه مخروبه که شهردارى براى احداث خیابان، خراب  توان در خانه  آیا مى:493س 
  کرده است واز مالک خریده است موقتاً تصرف و سکونت کرد؟

شود، پس   چنانچه خریده است، البد مالک مى;هو العالم: ج 
  .رضا به علم نمودمگردرصورت شودسکونت اونمى اجازه بدون



١٧٧ استفتائات 
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  »احکام وصیت«

 میتى وصیت کرده است که من یک قرآن قیمتى دارم با خودم دفن کنید لکن :494س 
ها در این امرنزاع دارند بعضى آن را قبول ندارند، وصیت میت به لحاظ شرعى چه  وارث

  حکمى دارد؟

ت  اگر همان یک قرآن را دارد آن حبوه و مال پسر بزرگتر اس;هو العالم: ج 
  . و چنانچه او قبول ندارد وصیت باطل است

  

اش را که تنها   میت وصیت کرده که تا فرزند عقب افتاده او زنده است خانه:495س 
راضى نیستند ستفاده کند لکن ورثه ماترک اوست نفروشند و این فرزند از سکنا یا کرایه او ا

د لطفا حکم شرعى مسئله را گویند خانه فروخته شود و سهم االرث هر وارثى داده شو و مى
  بیان کنید؟

اند باید به آن عمل کنند و اگر   چنانچه وصیت را قبول نموده;هو العالم: ج 
اند چون وصیت در یک سوم مال صحیح است این فرزند  از اول قبول نکرده

 و برد حق دارد نسبت به یک سوم به اضافه آن حصه که خودش به ارث مى
  . هر حال ورثه حق فروش همه خانه را ندارندبه . در مازاد آن حق ندارد

  

  دهند یا از ثلث مال؟  آیا نذورات میت  را از اصل مال او مى:496س 

  . از اصل مال;هو العالم: ج 
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  »احکام ارث«

برد، آیا بین ذات ولد و غیر   آیا زوجه از زمین مسکونى و غیر مسکونى ارث مى:497س 
تواند از قیمت  ؟ در صورت ارث نبردن از عین و عرصه آیا مىآن در این مورد تفاوتى هست

  آن برخوردار شود؟

  . برد   زن از زمین و نیز از قیمت آن مطلقا ارث نمى;هو العالم: ج 

  

توان در عصر غیبت   اگر وارث  منحصر به زوجه بود عالوه بر فرض ارث مى:498س 
  مابقى ما ترک را به او رد نمود؟

انحصار ور در صورت ر زمان غیبت هم مانند زمان حض د;هو العالم: ج 
است و به ) ع(وارث به زوجه مابقى ماترک مازاد بر حصه زوجه مال امام 

شود و از جمله انفال است و مختار در انفال آن است که در  زوجه رد نمى
خصوص اراضى به مقتضاى روایات بر شیعه اباحه شده است ولى در غیر 

  .را دارد که باید با نظر مجتهد به مصرف برسد) ع (اراضى حکم سهم امام

  

پدر . که پسرى در جنگ تحمیلى مفقود شد:  لطفاً حکم این مسأله را بیان فرمایید:499س 
و همسر و فرزندانش به امید حیات او سالها اقدام به تقسیم اموالش ننمودند تا اینکه پدر هم 

نار گذاشته شده، حال پس از گذشته چند ماه فوت کرد و از اموال پدر هم سهم پسر مفقود ک
از نابودى رژیم بعثى عراق و ناامیدى از وجود اسراى ایرانى در عراق، تکلیف ارث پدر از 
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ر وصیت به ثلث اموال خود نموده، و علم وظن پسر یا پسر از پدر چیست؟ در حالى که پد
  وبازماندگان هم بیش از علم وظن نوعى دیگران نیست؟وصى پدر 

 چنانچه از قرائن اطمینان پیدا کنند که پسر قبل از پدر شهید ;هو العالم: ج 
برد، و اگر  برد، بلکه پدر از او ارث مى شده است او از پدرارث نمى

اطمینان پیدا نکنند، چنانچه از موقع مفقود شدن پسر که قهراً راهى براى 
ار سال تمام اند، تا وقتى که پدر درگذشته است، چه کشف فوت او نداشته

برد، واگر کمتر  رسد، بلکه پدر ارث مى گذشته باشد، از ارث پدر به او نمى
  .برد برد و پدر از پسر ارث نمى از چهار سال باشد او از پدر ارث مى

  

ند  چنانچه فرزند و پدر هر دو در یک زمان رحلت کنند ارث پدر به اوالد و فرز:500س 
  رک را بفرمایید؟باشد نظر مبا مرحوم به چه صورت مى

 چنانچه معلوم نباشد که کدام یک قبل از دیگرى فوت ;هو العالم: ج 
شود بعد از او  برد یعنى فرض مى است، هر کدام از دیگرى ارث مى شده

اند  داند که در یک زمان و یک آن فوت شده و اگر مى. فوت شده است
  .برد هیچ کدام از دیگرى ارث نمى

  

 تنها وارث مرد باشد و مرد همه مایملک خود را براى همان   اگر زوجه دائمى:501س 
  اش وصیت کند این وصیت تا چه میزان نافذ است؟ زوجه

رسد   در فرض سؤال ربع مال میت از باب ارث به زوجه مى;هو العالم: ج 
و در . و وصیت نیز تا ثلث مال نافذ است و در مازاد باید وارث تنفیذ کند

رسد،  مى) ع(بنابراین مازاد بر ثلث به امام  است) ع(مورد سؤال وارث امام 
  . که در حال غیبت باید به مجتهد پرداخت شود، یا او وصیت را تنفیذ نماید

  

 اگر وصیت کننده وارث نداشته باشد و همه مایملک را به نفع غیر وصیت کند این :502س 
  وصیت تا چه میزان نافذ است؟
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رسد و یک ثلث  مى) ع(لث مال به امام  در فرض سؤال دو ث;هو العالم: ج 
به مجتهد ) ع(شود و در دو ثلثِ امام  به همان کسى که وصیت شده داده مى

  .رجوع شود

  

  : شخصى فوت کرده و وارثش در طبقه سوم به این قرار است:503س 

  .پدرى» دایى«ـ سه نفر خال 1

  .ـ دو پسر عمه پدر و مادرى2

  .ـ یک پسر عموى پدر و مادرى3

   کدام گروه مقدم است بیان فرمایید؟حال

 این مسأله معرکه آراء و اقوال مختلفه است، به نظر اینجانب با ;هو العالم: ج 
تمام ما ترک مال خال . برند وجود خال، پسرهاى عمه و پسر عمو ارث نمى

  . است» دایى«
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  »ارث غرقى و مهدوم علیهم«ـ 2

با شرائطى بین آنها توارث است لکن مشهور  در ارث غرقى و مهدوم علیهم  که :504س 
دانند نه از آنچه به ارث از طرف آخر به آنها منتقل شده ولى  توارث را فقط از اصل ترکه مى

دانند که  الخر مىشیخ مفید و سالر توارث را هم از اصل ترکه و هم از ارثیه احد هما من ا
: اند و اکثر ارثاً هست که فرمودهاقوى یکى از ادله آنها تقدیم اضعف و اقل نصیباً بر 

شود که از ما ورث احد همامن االخر نیز توارث  اش تنها در این صورت ظاهر مى فائده
  :حال سؤال این است که. باشد

اى یا اب و ابنى با یکى از این  فرماید مثال اگر زوج و زوجه درتفسیر تقدیم اضعف مى
کنیم در  م بداریم و حال آنکه وقتى محاسبه مىدو سبب بمیرند باید موت اکثر نصیباً را مقد

اگر موت اضعف را مقدم بداریم به ه این فرض به ضرر اضعف خواهد بود، در صورتى ک
 دینار داشته باشد، اگر زوج را میت 100 دینار و زوج 60اگر زوجه : مثال. شود نفعش مى

دینار، با مال زوجه مجموعا  25اول فرض بگیریم و ربع مال او را به زوجه منتقل کنیم، یعنى 
کنیم ونصف مال او را به زوج  شود، و بعد که زوجه را میت فرض مى  دینار مى85
 و نیم 117 دینار که قبال داشت 75 دینار و نیم که با 42شود   دینار مى85دهیم نصف  مى

 زوجهولى اگر به عکس عمل کنیم اول . یم و ن42شود  شود و کل نصیب زوجه مى دینار مى
 دینار، و بعد ربع 130شود   دینار زوج مى100 و با 30شود  مى60را میت بدانیم، نصف 

 و نیم دینار 62 دینار خودش 30 و نیم دینار که با 32دهیم یعنى   را به زوجه مى130
لطفاً رفع شبه .  و نیم دینار42شد  شود، و حال آنکه سهم زوجه در فرض قبلى مى مى

گیریم با آنکه با این  اند مرگ اکثر نصیباً را اول فرض مى  فرمودهفرمایید که چرا مع الوصف
  .شود محاسبه به ضرر اضعف تمام مى
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ما اصل فرمایش را قبول نداریم و در فقه الصادق جلد :  اوال;هو العالم: ج 
اند استناد به سه  آنهایى که فتوى داده: ثانیا. ایم  مفصال بحث کرده24

عن رجل ): ع(حیح محمدبن مسلم عن االمام الباقر ـ خبر ص: اند روایت نموده
تورث المرئۀ من الرجل «: فقال علیه السالم» یسقط علیه و على أمرئته بیت

  »ثم یورث الرجل من المرئۀ

جواب  نیز مثل آن است، و ما هم در آن کتاب از این دلیل 3  و2خبر 
  .دراینجاموردندارد مسئله بنابراین بحث دراین. ایم داده
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  »حبوه«

وه محسوب  آیا عینک، موتور و اسلحه که از وسایل اختصاصى پدر است، جزو حب:505س 
  شود؟ مى

  . خیر، جزء حبوه نیست;هو العالم: ج 

  

 آیا رحل قرآن، مفاتیح الجنان، ساعت مچى، دوچرخه، و ماشین که از وسایل :506س 
  شود؟ اختصاصى پدر است جزء حبوه محسوب مى

  .شود  خیر جزء حبوه محسوب نمى;هو العالم: ج 

  

  .تواند تفنگ و ماشین، حبوه باشد  آیا در زمان ما به جاى شمشیر و اسب، مى:507س 

  .تواند باشد  نخیر نمى;هو العالم: ج 

  

 در توضیح المسائل معظم له در باب ارث قید گردیده که قرآن، انگشتر، شمشیر و :508س 
تواند  آیا اسلحه شکارى که پدر دارد مى. بزرگتر استلباسى که میت پوشیده، متعلق به پسر 

  به جاى همان شمشیر باشد یا بین ورثه تقسیم شود؟

 خیر، اسلحه شکارى از حبوه نیست حبوه مختص به شمشیر و ;هو العالم: ج 
  . ه مورد دیگر استآن س
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  »مسائل متفرقه ارث«

برند  ساله و پدر و مادر ارث مى زنى فوت نموده و از او همسر و یک پسر سیزده :509س 
  :حال تقاضا داریم تکلیف چند امر را بیان فرمایید

طال و به عهده دارد و از طرفى هم مقدارى ) نماز و روزه(ـ زن متوفى دین شرعى 1
  شود دین او را داد؟ جهیزیه از او باقى مانده، آیا از این اموال مى

  . خت کردشود دین او را پردا  بلى، مى;هو العالم: ج 

  

اش چیست آیا جزو ارث او است، اگر مهریه هم از ارث او است   تکلیف مهریه:510س 
  آیا با اینکه عقد در شانزده سال پیش واقع شده است به نرخ روز پرداخت شود؟

 مهریه جزو ارث است و به نرخ همان شانزده سال پیش ;هو العالم: ج 
  . باشد مى

  

  کسر کرد؟ حق ارث او توان از مهریه را نداشت، آیا مى اگر شوهر توان پرداخت :511س 

  .توان کسر نمود و مهریه حکم مابقى اموال او را دارد  بلى، مى;هو العالم: ج 

  تکلیف ارث او  چیست و پس از پرداخت دین او چه مقدار به :512س 

  رسد؟ وارث مى

ود ش مىبرد و بقیه مال شش قسمت   شوهر یک چهارم مى;هو العالم : ج
  .برد پدر و مادر هر کدام یک قسمت از آن و پسر  چهار قسمت دیگر را مى

  

  دهند یا از ثلث مال؟  آیا نذورات میت را از اصل مال او مى:513س 
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  .اید پرداخت شود از اصل مال ب;هو العالم: ج 
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  »احکام حدود«

م مورد انتساب را   بفرمایید اگر شخصى که در مظان اتهام قرار گرفته است اتها:514س 
 استناد تکذیب نماید و در جهت توجه اتهام به وى نیز بینه شرعیه اقامه نشده باشد، آیا به

بود؟ در صورت ایقاع سوگند خواهد  عقوبت قول مدعى و ادعاى او مستوجب کیفرومستحق
  شود؟ چطور، آیااز اتهام برى واز عقوبت معاف مى

ر مدعاى خود بینه اقامه نماید، حق قسم  چنانچه مدعى نتواند ب;هو العالم: ج 
شود و هیچ گونه استحقاق  شود، چنانچه قسم خورد برى مى به منکر داده مى

خورد، اگر او قسم خورد  و اگر رد قسم نمود مدعى قسم مى. عقوبت ندارد
عقوبت است و اگر او هم رد کرد و قسم نخورد، متهم را ستحق متهم م
  . شود عقوبت نمود نمى

  

  کسى که آشکارا و در حضور مردم روزه خوارى کند، حدود اسالمى در رابطه با :515س 
  او چیست؟

جایز است و  فسق است، غیبت او  چنین شخصى متجاهر به;هو العالم: ج 
تواند او را تعزیر کند، و در خصوص افطار  حاکم شرع در صورت ثبوت مى

زنند، تعزیر در صورتى به جماع روایت است که بیست و پنج تازیانه به او ب
که انکار وجوب صوم نکند و افطار را حالل نداند و اال مرتد و واجب القتل 

  . است
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  »گناهاناحکام «

  »دروغ«

اى بر دروغ   اگر شخصى به دیگرى، مطلب و سخنى را به شوخى بگوید و قرنیه:516س 
  بودن آن سخن وجود داشته باشد، آیا حرام است؟

ر صورتى که قرینه باشد که در مقام خبر دادن نیست، اشکال  د;هو العالم: ج 
  .ندارد

  

  

  »غیبت«

 اگر در مورد استادى نظرخواهى شود، مثال درباره کیفیت تدریس ایشان، جوابى که :517س 
شود؟ حکمش  شود با فرض منفى بودن  جواب آیا غیبت محسوب مى در این مورد داده مى

  چیست؟

  .  اشکال ندارد غیبت نیست،;هو العالم: ج 

  

   غیبت کردن پشت سر افراد نابالغ چه حکمى دارد؟:518س 

 غیبت فرد نابالغ غیر ممیز جایز است ولى اگر نابالغ ممیز باشد ;هو العالم: ج 
اشد غیبت او نماید، از او عیب ب و صدور امرى که به واسطه آن غیبت مى

  .جایز نیست

  



١٨٩ استفتائات 

  ت؟ مالک و میزان غیبت چیست؟ آیا در مسائل سیاسى غیبت جایز اس:519س 

  . حرمت غیبت اختصاص به غیر مسائل سیاسى ندارد;هو العالم: ج 

  

 در نظر مبارک حضرتعالى تعریف غیبت چیست؟ آیا عبارت از بازگویى کردن :520س 
عیب مستور مؤمن در غیاب اوست؟ یا عبارت است از هر سخنى که در غیاب مؤمن گفته 

  .شود ولو اینکه عیب مستور او نباشد و رنجور مىشود که اگر بشنود ناراحت 

  . بازگو کردن عیب مستور است;هو العالم: ج 

  

 در صورتى که غیبت منحصر در بازگویى عیب مستور مؤمن باشد، آیا اگر به قصد :521س 
  انتقاص عیب غیر مستور او در غیاب او گفته شود، گناه نیست؟

که عنوان اهانت مؤمن بر آن صدق  خیر گناه نیست، مگر آن;هو العالم: ج 
  .کند که در این صورت گناه است

  



١٩٠ استفتائات 

  

  

  »اسراف«

 متأسفانه اسراف از امورى است در بعضى از کارهاى مردم ودربسیارى از مراسم :522س 
  نادیده گرفته شده است، لطفاً حکم اسراف را با موارد آن بیان فرمایید؟

براى آن ذکر و معانى متعدده  اسراف از محرمات مسلمه است ;لمهو العا: ج 
شده است، قدر متیقن اسراف عبارت از انفاق مال در معصیت است، و به نظر 
ما تجاوز از  حد در صرف مال در غیر وجوه خیر نیز اسراف است، به شرطى 
که فائده مقصوده عقالئیه مانند تجمالت و زینت و لذت جسمانى و عقالئى 

  .  به وقت فارغى داردتفصیل احتیاج. بر آن مترتب نشود

  

  

  »تهمت«

تواند آن تهمت را به گردن دیگران بیندازد،   کسى که به او تهمت زدند آیا مى:523س 
  داند خودش بى گناه است؟ چون مى

  .تواند  خیر، نمى;هو العالم: ج 

  

 آیا ناسزا گفتن و فحش دادن به مرجع تقلید به این دلیل که درباره انقالب یا :524س 
  یزى گفته است، جایز است؟اشخاص چ

  .  جایز نیست;هو العالم: ج 

  

  



١٩١ استفتائات 

  »فسق«

  شود؟  آیا اصرار بر گناه صغیره موجب فسق مى:525س 

 ارتکاب گناه صغیره موجب فسق است، چون هر گناهى کبیره ;هو العالم: ج 
  .است، گناه صغیره نداریم

  

  

  »توبه«

بیرستان معلم دینى پیرامون حق  من نوجوانى هفده ساله هستم که در آخرین سال د:526س 
خواهم از مردم در مورد  الناس و قیامت بسیار تأکید کرد و ما را بسیار ترساند، اکنون مى

گیرى  ها بسیار سخت تمسخر کردن، غیبت، تهمت و غیره حاللیت بطلبم، لکن بعضى
چه کارى کنم کنیم لطفاً بفرمایید به نظر جنابعالى من  گویند تو را حالل نمى کنند و مى مى

  تا در قیامت مورد عذاب قرار نگیرم؟

 آنچه وظیفه شما است بعد از توبه و قصد و عزم بر این که ;هو العالم: ج 
بعد از این، این اعمال زشت را مرتکب نشوید، طلب حاللیت است که آن را 

اید، و استغفار بر آنها نمایید و از خدا بخواهید آنها را بیامرزد،  انجام داده
یش از این وظیفه ندارید، واگر به این قصد تا آخر باقى باشید، خداى تعالى ب

  .آمرزد، وفقکم اهللا تعالى شما را مسلماً مى

  

اما من ظلم فسوف نعذّبه ثمّ یردّ الى ربّه فیعذّبه عذابا قال «  در آیه مبارکه :527س 
ر او، توبه نماید، آیا طبق   بفرمایید کسى بعد از جارى شدن حد یا تعزیر یا قصاص ب)6(»نکراً

  آیه روز قیامت عذاب دارد؟

  . بعد از توبه عقاب ندارد;هو العالم: ج 

                                                           
  87آیه :  سوره کهف-6



١٩٢ استفتائات 

  

آیه شریفه آیا مضمون » أبى اهللا ان یجعل لقاتل المؤمن توبه« مایدفر  حدیثى که مى:528س 
ا و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب اهللا علیه و لعنه و اعدله عذاب«

  باشد؟  مى)7(» عظیما

اگر حدیث صحیح باشد، معنایش این است که موفق به توبه  ;هو العالم: ج 
  . شود و مربوط به آیه کریمه نیست نمى

  

                                                           
  93آیه :  سوره نساء-7



١٩٣ استفتائات 

  

  

  

  

  »احکام دیات«

  اى دیه هست یا ارش؟ غده تیرویید از اعضاء داخلى بدن انسان دار:529س 

اگر عضو یکى باشد «ه  روایات متضمنه دیه در قطع اعضاء ک;هو العالم: ج 
به » تمام دیه ثابت است و اگر دو تا باشد در هر کدام نصف دیه ثابت است

بنابراین در قطع غده تیرویید که از . حسب ظاهر عضو داخلى را شامل نیست
شود که از آن  اعضاء داخلى است، دیه نیست، قهراً رجوع به حکومت مى

  . شود تعبیر به ارش مى

  

هاى دیگر بدن اثرات  یید داراى آثارى است که بر اعضاء و دستگاه  غده تیرو:530س 
مستقیم دارد حال اگر این عضو فلج گردد به نحوى که همه آثار یا بعضى از آثار مترتب 

  نشود چه حکمى دارد؟ دیه یا ارش؟

شده مترتب وى که آثار ذکر  در فلج کردن آن غده نیز به نح;هو العالم: ج 
روى این اصل در تمام موارد ارش ثابت . وصى نیافتیمنشود، روایتى به خص

  . و اهللا العالم. است، قهراً تعدد آثار در تعیین ارش مؤثر خواهد بود



١٩٤ استفتائات 

  

  

  

  

  »احکام قصاص«

 اگر شخصى بدون اذن و اطالع وارد منزل کسى شود و بدون آن که از قبل، مسأله :531س 
توان از   آیا مى،ورت او بزندو درگیرى باشد در حضور فرزند و همسرش، سیلى به ص

  دادگاه تقاضاى قصاص کرد؟

توانید یک سیلى به همان قسم که زده است   شما شخصاً مى;هو العالم: ج 
توانید به دادگاه شکایت کنید که چنین اهانت بزرگى به شما  بزنید، و مى

  . توانید تقاضاى دیه کنید که مقدارش معین است کرده است، و مى

  

باشد آیا صرف النفس بالنفس کافى است یا باید  صاص زنى که قاتل مرد مى در ق:532س 
  نصف دیه مرد را هم بپردازد؟

  .پردازد بلى، باید نصف دیه را ب;هو العالم: ج 



١٩٥ استفتائات 

  

  

  

  

  »احکام مسائل اجتماعى«

  »دین و سیاست«

  باشد؟  بفرمایید چه نوع سیاستى با دین مبین اسالم سازگار مى:533س 

است و لذا خود اى از احکام اسالم احکام سیاسى   چون جمله;عالمهو ال: ج 
اول عملى که انجام داد بعد از گرویدن اهل مدینه به اسالم ) ص(پیغمبر اکرم 

تشکیل حکومت اسالمى بود،پس سیاستى که بر وفق موازین اسالمى 
  .است صحیح باشدسیاستى

  

  

  »امر به معروف و نهى از منکر«

پردازند،  خوانند و خمس و زکات نمى نزل کسانى که نماز نمى رفت و آمد به م:534س 
  چه صورت دارد؟

 اولین مرتبه نهى از منکر آن است که با آنها رفت و آمد ;هو العالم: ج 
دهند  نشود و آنان بفهمند که به واسطه کارهاى خالفى است که انجام مى

کال  بعضاً یا البته این در صورتى است که احتمال تأثیر در ترک آن منکرات
  .بدهید

 شرکت نکردن در مجالس عروسى که نوعاً همراه با لهو و لعب است باعث :535س 
  شود وظیفه چیست؟ دشمنى و خصومت بین اقوام مى



١٩٦ استفتائات 

فرار از مخالفت با شرع در مقابل دشمنى .  نباید شرکت نمود;هو العالم: ج 
  .اقوام متعین است

  

شود   متأسفانه بسیار دیده مى;ى آشنایى دارید حضرتعالى حتما با تهاجم فرهنگ:536س 
دختران جوان به صورت آرایش کرده، موها را تا فرق سر بیرون انداخته، گردن و قسمتى از 

هاى کذایى بدون  سینه را بیرون گذاشته، ناخن دست و پاهاى خود را الک زده و با کفش
از این دختران بر اثر بى مطمئنا بسیارى . شوند ها دیده مى پوشیدن جوراب در خیابان

رهایى از این منجالب را ندارند لطفاً آنها را کنند و توان  انند چه مىد اطالعى و جهالت نمى
  نصیحت و راهنمایى کنید وبفرمایید چه کنند که رهایى یابند؟

 چنانچه مسلمانند باید به آنها تذکر داده شود که حکم اهللا را ;هو العالم: ج 
رسیده است رعایت کنند ولو آنها اعتنا نکنند، ) ع(مین که از حضرات معصو

  .ز منکر بنمایدبه هر حال هر کسى وظیفه دارد، در صورت احتمال تأثیر نهى ا

  

    وظیفه ما در قبال این گونه افراد چیست؟:537س 

   نهى از منکر است;هو العالم: ج 

  

  یست؟  نظر حضرتعالى در مورد برخورد با مظاهر علنى فساد چ:538س 

 در مورد برخورد با مظاهر فساد، عمل به وظیفه شرعیه ثابته به ;هو العالم: ج 
  .ادله اربعه داله بر وجوب نهى از منکر است



١٩٧ استفتائات 

  

  

  

  

  »نشر کتب ضالل«

هاى اهل یهود و نصارى و اهل سنت، و    نشر و اشاعه کتب ضالل مانند کتاب:539س 
  خرید و فروش آنها چگونه است؟

در صورت احتمال عقالئى ترتب ضالل برآن نشر آن کتب  ;هو العالم: ج 
  .حرام است

  

  نشر و پخش اقتباسات کتب ضالل بدون نقد و بررسى آنها، بین مردم باالخص :540س 
  در میان جوانان،  چه حکمى دارد؟

  . با احتمال ترتب مفسده بر آن جایز نیست;هو العالم: ج 

  

این  از را نوشت و مردم باالخص جوانان  اگر کسى اقتباسات از کتب ضالل :541س 
نوشته مشوش و متزلزل شدند و خود نویسنده از نوشته خود پشیمان نیست، حکمش 

  چیست؟ و آیا ضامن هست یا خیر؟

  . ضامن مالى نیست، ولى واجب است رفع شبه بنماید;هو العالم: ج 

  



١٩٨ استفتائات 

  

  

  

  

  » اجتماعىمسایل متفرقه«

هاى اضافى بدهد تا  د، آیا جایز است به آنها نمره معلمى که شاگردان شیعه دار:542س 
  قبول شوند و یک سال دیگر دوره کالس را تکرار نکنند؟

 چنانچه عنوان کذب یا غش و امثال آنها صدق کند، جایز ;هو العالم: ج 
  .نیست

  

دانیم رضایت دارند یا نه چه   عبور و مرور از زمین مردم در صورتى که نمى:543س 
  کنند؟ یا جایز است یاخیر؟ با اینکه مردم از آنجا عبور مىصورت دارد؟ آ

 رضایت آنها در صورتى که مکان مختص به آنها نباشد در ;هو العالم: ج 
که و اگر زمین مختص به آنها باشد در صورتى . جواز عبور الزم نیست

هایى که  ها و خانه مانند زمینگردد،  دولت گرفته و دیگر به آنها بر نمى
نها را خیابان کرده، باز رضایت آنان شرط جواز عبور نیست و اگر دولت آ

زمین مختص به آنها باشد و دولت هم ضبط نکرده است، چنانچه از عبور 
مردم کشف رضایت بکنید و یا آنکه ملک آنها به این نحوباشد که عبور 
مردم جایز باشد، باز رضایت معتبر نیست، در غیر این صور باید رضایت 

  .شوداحراز 

  

هاى غرب، کالس درس اسالمى دائر نموده    یکى از دوستان در یکى از دانشگاه:544س 
داند آیا الزم است حضور بانوان مسلمان را با رعایت حجاب شرط کند یا اینکه  است و نمى

حضور آنها بدون حجاب نیز جایز است؟ شایان ذکر است که بسیارى از بانوان مسلمان 



١٩٩ استفتائات 

 طرفى شوند و از ساتى که پوشیدن حجاب قید شده باشد حاضر نمىساکن در غرب، در جل
اما استاد چون از رجال دین است، . کند منکر در آنها اثر نمىهم امر به معروف و نهى از 

حجاب حاضر هستند، ممکن است به وجهه  حضورش در جلسات در حالى که زنانى بى
  کتان جویا شدیم؟روحانیت لطمه بزند، پاسخ این سؤال را از محضر مبار

این شرط از باب !توانید شرط کنید، بلى  در صورتى که مى;هو العالم: ج 
امر به معروف متعین است و حضور بانوان در دروس  اسالمى خصوصیتى 
ندارد که جایز باشد بدون حجاب حاضر شوند، البته مراد از حجاب مستور 

  .بودن خانم است و لباس مخصوص شرط نیست

  



٢٠٠ استفتائات 

  

  

  

  

  »حتلقی«

شود  نمىیرند و در رحم زنى که بچه دار  آیا جایز است نطفه زن و شوهرى را بگ:545س 
  دار شدن پدر و مادرش چه کسى هستند؟  بکارند؟ در صورت بچه

 بچه به صاحب نطفه و زنى که در رحم او پرورش یافته ملحق ;هو العالم: ج 
  . شود مى

  

قبل از و فوت کرد ولى الد نشد  شخصى بعد از ازدواجش تا مدتى صاحب او:546س 
اش با همان  مردن، خودش ماده منویه خود را محفوظ گرداند، سپس بعد از فوتش زوجه

ماده با تلقیح مصنوعى یک بچه به دنیا آورد، آیا این فعل  جایز است؟ و آیا بچه به پدر 
  شود؟ و آیا حق وراثت دارد؟ ملحق مى

است و آثار شرعیه از قبیل  بچه به صاحب منى ملحق ;هو العالم: ج 
برد،  چون ارث  محرمات نکاح و غیرها بر آن مترتب است، ولى ارث نمى

به شرط سقوطه حیاً و شامل مورد متعلق است به اوالد متکون در حال موت 
  .شود سؤال نمى

  



٢٠١ استفتائات 

  

  

  

  

  »)مستحدثه(احکام مسائل جدید «

  »عقیم کردن«

تخمک یا یاتى پزشکى دستگاه تولید ى عملکه ط) زن یا مرد( حکم عمل شخصى :547س 
اسپرم خود را بدون آسیب رسى به غریزه جنسى و ازدست دادن هیجان آن، از کار اندازد 

. و از بین رفتن میل جنسى نباشد) اخته کردن(چیست؟ با توجه به این که عمل وى اخصا
عنایت تقاضا دارم پاسخ تحلیلى و مشروح جهت بهره دانشجویان و اساتید رشته حقوق 

  .فرمایید

 به نظر من این عمل به عنوان اولى، مادامى که عنوان ثانوى ;هو العالم: ج 
  . حفظ نظام بر آن منطبق نشود، جایز است

اند و وجوهى بر استدالل ذکر  اما جمعى از فقهاء به عدم جواز فتوى داده
ام، مفصال آن وجوه را  اى که در این باب نوشته اند، من در رساله کرده

و کتاب مذکور عربى و نایاب است اما به نظر خود . ام نوشته و جواب داده
  . رساله جامع و مفیدى است که در صورت لزوم مراجعه کنید

  



٢٠٢ استفتائات 

  

  

  »مسایل جنین«

کند؟ نطفه، علقه، مضغه،   در کدام یک از ادوار جنین، انسان بودن بر او صدق مى:548س 
  استخوان و یا پوشیده از گوشت و خون؟

  . بعد از دمیدن روح;هو العالم: ج 

  

» فاذا سویته و نفخت فیه من روحى فقعوا له ساجدین«توان از آیه شرفه   آیا مى:549س 
چنین استنباط کرد که ارزش واالى انسانى پس از دمیدن روح است و قبل از آن به عنوان 

  انسانى ارزشى ندارد؟

یدن روح است، ولى معناى  ارزش واالى انسانى قطعاً بعد از دم;هو العالم: ج 
ندارد، در حالى که همین جنین بدون آن این نیست که قبل از آن هیچ ارزشى 

روح در مراحل سیر به کمال است و مقدمات رسیدن به مقام واالى انسانى 
  . است

  

  

  »سقط جنین«

  :  بفرمایید اصوال آیا عمل سقط جنین :550س 

  پیش از ولوج روح) الف

  بعد از ولوج روح) ب

گناه و حرام است؟ و در صورت حرام بودن این عمل آیا فى نفسه حرمت دارد، یا از 
  جنبه تجاوز و اعتدا به حق شخصى، و یا قتل نفس و آدم کشى؟ 



٢٠٣ استفتائات 

و .  اسقاط جنین قبل از ولوج روح حرام است و دیه هم دارد;هو العالم: ج 
ن بندى خوامقدار آن هم مختلف است نطفه باشد، یا علقه، یا مضغه، یا است

اى جداگانه این نوع  باشد، در رسالهشده باشد، و یا گوشت هم روییده 
  . ام، مراجعه گردد را مفصال نوشته) عقیم کردن، جنین، سقط جنین(مباحث 

  

 در صورت تفکیک به قبل و بعد از دمیده شدن روح، اصال اطالق انسان ونفس :551س 
  محترمه محقون الدم بر آن صحیح است؟

صدق . باشد  چنانچه اسقاط حرام باشد، قهرا محقون الدم مى; العالمهو: ج 
انسان به دمیدن روح است و دیه او زیادتر است، تفصیل مطلب در آن رساله 

  .ذکر شده است

  

هاى ژنتیکى العالج در جنین، مانند    آیا در صورت تشخیص مولکولى بیمارى:552س 
  سقط جنین کرد؟وزاد بیمار اقدام به توان براى جلوگیرى از والدت ن ىتاالسمى م

اگر روح دمیده .  در صورت دمیدن روح در آن جایز نیست;هو العالم: ج 
ولى در صورت ابتالء به بیمارى . نشده است، آن عمل فى نفسه جایز نیست

العالج که هم خود نوزاد و هم کسان او در عذاب هستند، دلیلى بر حرمت 
 و ت داله بر وجوب حفظ نفس محترمهدانم چون آیات و روایا آن نمى

  . هالکت، همه در بعد از دمیدن روح در آن استحرمت القاء در 

  

  

  

  »مسائل ژنتیکى«



٢٠٤ استفتائات 

 آیا اصوال دست ورزى ژنتیکى و تغییر ساختار مولکولى موجودات زنده، اعم از :553س 
جایز محیط زیست، ى طبیعت و جانوران و گیاهان، با توجه به مخاطرات احتمالى آن برا

  است؟

 در شرع مقدس اسالم اهمیت زیادى به کارهاى اجتماعى داده ;هو العالم: ج 
شده و هر موردى که تزاحم بین دو حکم، یکى فردى و دیگرى اجتماعى 
باشد شارع مقدس دستور سقوط حکم فردى را داده است، که در اصطالح از 

بنابراین . تشود که مخل به نظام اس وجه سقوط آن حکم به این تعبیر مى
اگر مخاطرات قطعى باشد، تغییر ساختار جائز نیست و اگر احتمالى باشد، 
چنانچه مخاطرات با اهمیت باشد جائز نیست، چون مورد قاعده اصاله البرائۀ 

  . نیست، و اال جایز است

  

 ها و مواد غذایى حاصله از تغییرات ژنتیکى   آیا استفاده از میوه:554س 

  جایز است؟

 در صورتى که خطر جانى نداشته باشد و احتمال عقالئى هم به ;العالمهو : ج 
  . توجه خطر نباشد، جایز است

  

 در صورت انتقال ژن حیوان حرام گوشت به گیاه، خوردن محصول آن چه حکمى :555س 
  دارد؟

 اشکال ندارد، چون ژن حیوان حرام گوشت با انتقال به گیاه ;هو العالم: ج 
  . رود رمت آن از بین مىشود و ح مستحیل مى

  

اى   آیا اساسا انسان مجاز است براى مقاصد پژوهشى خود از حیوانات به گونه:556س 
  استفاده کند که براى سالمتى آنان زیان بار باشد؟



٢٠٥ استفتائات 

 ایذاء حیوانات فى نفسه جایز نیست، ولى چنانچه مصلحت ;هو العالم: ج 
ه ایذاء باشد، جایز اجتماعى مهمى بر آن مترتب بشود که اهم از مفسد

  .شود مى

  

 آیا تغییر ژنتیکى در حیوانات و استفاده از آنها به عنوان مدل آزمایشگاهى جهت :557س 
هاى انسانى و نحوه اثر گذارى داروها بر آنها، جایز است؟  مطالعه و بررسى مراحل بیمارى

ختار ژنتیکى موش به عنوان مثال برخى از مراکز تحقیقاتى در کشورهاى غربى، با تغییر سا
این حیوان را نسبت به ابتال به بیمارى سرطان حساس کرده و از آن به عنوان مدلى جهت 

کنند، آیا این کار با توجه به آسیب و زیان وارده به  بررسى این بیمارى در انسان استفاده مى
  حیوان و مخاطرات احتمالى آن براى محیط زیست جایز است؟

ل در این که این عمل نسبت به حیوان فى نفسه حرام  ال اشکا;هو العالم: ج 
ولى چنانچه این عمل مقدمه براى تعلم درمان نسبت به انسان و مقدمه . است

حفظ حیات مسلمین و نجات دادن آنها از امراض باشد که مصلحت آن اقوى 
  .از مفسده ایذاء حیوان است، به عنوان ثانوى جایز است

  

هاى بنیادین استخراج شده از جنین انسان قبل از النه گزینى  ل آیا استفاده از سلو:558س 
در رحم براى مقاصد درمانى جایز است؟ الزم به ذکر است که مراکز تحقیقاتى معموال 

به دست ) IVF(هاى بارورى  هاى دور ریخته شده در مؤسسه هاى خود را از جنین نمونه
  .آورند مى

  . دانم بر حرمت آن نمى بلى، جایز است و وجهى ;هو العالم: ج 

  

درآن   آیا تغییر ژنتیکى جنین انسان به منظور اصالح نژاد و ایجاد اوصاف دلخواه:559س 
  جایزاست؟ هوشىوغیره ضریب مانند انتخاب رنگ پوست،افزایش

  .شود ظاهرمى هم عمل قبل،جوازاین مسائل ازجواب;هوالعالم:ج

  



٢٠٦ استفتائات 

فراد مانند نمونه خون، سلول و بافت که هاى بیولوژیکى ا توان از نمونه  آیا مى:560س 
شود، بدون کسب رضایت آنها براى مقاصد علمى یا درمانى  معموال جهت آزمایش گرفته مى

  بهره بردارى کرد؟

 در صورت امکان کسب رضایت آنها، باید کسب رضایت ;هو العالم: ج 
از قبیل یاد گرفتن ت اقوائى نمود و در صورت عدم امکان چنانچه مصلح

  .رمان مبتالیان، متوقف بر آن باشد تکلیفاً جایز است د

  



٢٠٧ استفتائات 

  

  

  

  

  »بافت و پیوند اندام«

   آیا تولید و پیوند اندام و بافت حیوانى به انسان جایز است؟:561س 

 بلى، جایز است چون همان گونه که در مسایل قبل اشاره شد ;هو العالم: ج 
عضاء متوقف بر شارع مقدس در مواردى که حیات انسان یا بعضى از ا

ارتکاب محرمى از محرمات شرعیه باشد، اجازه به ارتکاب آن محرم داده 
  . است

آید و آن این که نماز با آن عضو از  ولى یک سوالى بعد از پیوند پیش مى
حیوان میت، خصوصاً اگر غیر ماکول اللحم باشد جایز نیست چون اوال نجس 

  است و ثانیاً غیر مأکول اللحم؟

اش  خالصه. ام ا هم در کتاب مسائل مستحدثه مفصال نوشتهجواب آن ر
شود و دیگر  بعد از پیوند و دمیدن روح در آن، از اجزاء انسان مى: اینکه

  ..باقى در آن دو عنوان مانع نماز نیست

  



٢٠٨ استفتائات 

  

  

  

  

  »شبیه سازى«

  حیوانات جایز است؟) شبیه سازى( آیا کلونینگ :562س 

  .مانعى ندارد;هو العالم: ج 

  

انسان با توجه به پیامدهایى از قبیل احتمال ابتالء به ) شبیه سازى(  آیا کلونینگ :563س 
هاى کلون شده و به  هاى پیش بینى نشده و بروز آثار سوء روانى ـ عاطفى بر انسان بیمارى

هم خوردن نظام طبیعى خانواده و حذف شدن نقش پدر و جایگاه نامشخص نوزاد کلون 
هم خوردن اصل واحد بودن هر انسان و از دست رفتن حق آزادى شده در خانواده، و به 

و کاهش تنوع ژنتیکى انسانها در دراز مدت و تردید در روح داشتن انسان ) اتفاقى(انتخاب 
  کلون شده، جایز است؟

 موانعى که اشاره نمودید بعضى از آنها موجب حرمت ;هو العالم: ج 
ینى است نه تشریعى، به هر تقدیر شود و بعضى اگر تمام باشد، مانع تکو نمى

  . دلیلى بر حرمت آنها نیست

  



٢٠٩ استفتائات 

  

  

  

  

  »احکام دخانیات«

   کشیدن سیگار و خرید و فروش آن چه حکمى دارد؟:564س 

  . اشکال ندارد;هو العالم: ج 

  

هاى مقدس، مانند مسجد، حسینیه، حرم ائمه اطهار   استعمال سیگار در مکان:565س 
  زادگان، چه حکمى دارد؟علیهم السالم و حرم امام 

 بسته به نظر عرف است، اگر صدق اهانت و هتک بکند جایز ;هو العالم: ج 
نیست و اال اشکال ندارد، ولى به واسطه احترام به مکان مقدس بهتراست 

  .نکشند

  

   مصرف تریاک با تجویز پزشک چه صورت دارد؟:566س 

  . با تجویز پزشک اشکال ندارد;هو العالم: ج 

  



٢١٠ استفتائات 

  

  

  

  

  »احکام مسائل اخالقى«

  »صله رحم«

هاى خود اختالف عقیدتى داریم، در صورتى که به منزلشان برویم   ما با فامیل:567س 
بنشینند، ولى در صورتى مراعات ما را کنند و موسیقى و غیره نگذارند و زن و مرد جدا شاید 

رحم در حدیث تر و آزادتر هستیم از طرفى هم اهمیت صله  که به منزلشان نرویم سنگین
توانیم با تلفن زدن،  اندازد، همیشه هم نمى ما را به دغدغه مى» صلوا ارحامکم ولو بالسالم«

  حال بفرمایید وظیفه ما چیست؟. احوال پرسى کنیم یا به سالم اکتفاء نماییم

بکنند نروید و اال ه آنها ترک معصیت  اگر نرفتن موجب شود ک;هو العالم: ج 
  .ک گناه بشوید برویددر صورتى که سبب تر

  

    اسالم به صله رحم تأکید دارد، نظر حضرتعالى در این مورد چیست؟:568س 

دانم در حالى که   من هم تابع شرع هستم و آن را واجب مى;هو العالم: ج 
  . رحم موجب صدق عنوان قطع رحم شودعدم صله 

  



٢١١ استفتائات 

  

  

  »عطسه کردن«

سه کند آیا نشانه صبر کردن است یا رود عط  هنگامى که انسان دنبال کارى مى:569س 
  عجله؟ در صورتى که چند بار عطسه کند چه حکمى دارد؟ 

 در یک روایت دارد که اگر براى کارى مهیاى رفتن شدید و ;هو العالم: ج 
شود استفاده  یک عطسه کردید، عجله کنید، البته از این گونه روایات نمى

  . ایات ارشادى استوجوب و یا استحباب نمود بلکه این گونه رو

  

  

  »بوسیدن دست«

   آیا بوسیدن دست غیر معصوم به عنوان تبرک جایز است؟:570س 

به خصوص پدر و مادر و ) ع( بوسیدن دست غیر معصوم ;هو العالم: ج 
  .علماى عاملین جایز و کارى حسن است

  

  

  »سالم کردن«

 همه آنها را یک جواب کند  اگر افراد زیادى پى در پى سالم کنند آیا کفایت مى:571س 
  بگوید و تک تک آنها را جواب ندهد؟

  .کند  بلى، کفایت مى;هو العالم: ج 

  



٢١٢ استفتائات 

سالم را تواند جواب  کر گفتن است اگر به او سالم کنند آیا مى کسى که در حال ذ:572س 
  تواند جواب بگوید؟ شود نمى گویند چون ذکر قطع مى ها مى بدهد؟ با اینکه بعضى

  . است براوواجب سالم گوید،جواب ذکرمى که کسى;هو العالم: ج 

  

  

  »قهر کردن«

شود  کنند که در نتیجه منجر به کینه و دشمنى مى  بعضى افراد با یکدیگر قهر مى:573س 
  بفرمایید این کار چگونه است؟

  . در بعضى روایات از ادامه قهر بعد از سه روز نهى شده است ;هو العالم: ج 



٢١٣ استفتائات 

  

  

  

  

  »ام مذهبهایى به ن انجمن«

 انجمن و تنظیماتى که به نام مذهب و دین و به نام خدمت به جامعه و امر به :574س 
شود، لیکن در پس آن، خودافراد آن انجمن از انجام دادن  معروف و نهى از منکر تشکیل مى

هر گونه کار زشتى ابایى ندارند مانند رشوه گرفتن و ضایع کردن حق کسانى را که 
  یا تشکیل چنین انجمن هایى جایز است یا خیر؟آ. مستضعف هستند

 تشکیل انجمن در صورتى که مجبور به کار خالفى نباشید، ;هو العالم: ج 
  . جایز است

  

   آیا عضویت در آن جایز است یا خیر؟:575س 

اطمینان به اینکه  در فرض جواز تشکیل، عضویت در آن با ;المهو الع: ج 
  .ام دهید، جایز استمجبور نخواهید شد کار خالفى انج

  

 اگر خالف کاریى هاى آن محرز شده باشد امر به معروف کردن به آنها الزم است :576س 
  یا خیر؟

  . در صورت احتمال تأثیر الزم است!  بلى;و العالمه: ج 

  

  

  

  



٢١٤ استفتائات 

  »احکام سادات«

و آل محمد علیهم السالم را ) ص( در کتاب اعتقادات صدوق صلوات بر محمد :577س 
ق هستند ه است آیا این صلوات شامل همه ذرارى پیامبر حتى کسانى که فاسذکر کرد

  شود؟ شود، یا تنها شامل مؤمنین و پیروان ائمه از آنها مى مى

  .است)ع( به نظر ما مختص به حضرات معصومین;هو العالم: ج 

  

 رسد که اکثریت   در منطقه کشمیر آزاد تعداد سادات حفظهم اهللا صدها هزار مى:578س 
دهند و موالى  مىمى دوازده امام را یاد باشند، ولى به فرزندانشان اسا آنها اهل سنت مى

در سالهاى اخیر . برخوردارند) ع(دانند و از والیت اهل بیت  متقیان را از دیگران افضل مى
االن یک مشکل پیدا . اند و این حرکت رو به تزاید است تعداد زیادى از آنها مستبصر شده

اند که در مکتب تشیع احترام به سادات  ها در آنجا شایع کرده و اینکه بعضىشده است 
گوییم، چنین نیست  ما هر چه مى! دانند و ازدواج شیعه را به غیر هاشمى جایز مى! نیست

 حد باال است و در هر مورد که به واسطه ازدواج به غیر احترام به سادات در مکتب تشیع در
باشد،  ود در آن مورد ازدواج هاشمیه به غیر هاشمى جایز نمىاهانت به سادات شهاشمى، 

ایم که آنها این مسئله را ازحضرت آیت   البته ما از بعضى علماء شنیده. دهند ترتیب اثر نمى
در هر مورد که عقد سیده به غیر سید «: اند اهللا العظمى سید محسن حکیم چنین نقل کرده
 از ازدواج سیده با غیر سید خوددارى شود، سبب هتک و اهانت به سادات محسوب شود

به نظر به اینکه علماء اهل سنت اخیراً کتابى  اکنون» چون کرامت سادات اهمیت بسیار دارد
اند که در آن فتاواى دو هزار نفراز مفتیان اهل سنت از گذشته و حال را با ذکر  چاپ کرده

لطفا حضرتعالى این . »باشد  جایز نمىازدواج هاشمیه به غیر هاشمى«اند که  ادله، نقل نموده
  مشکل را حل فرمایید تا بتوانیم سادات را مستبصر نماییم؟

مى است، مشهور بین اصحاب جواز تزویج هاشمیه به غیر هاش;هو العالم: ج 
شدند، و بعضى روایات هم لکن بعضى از علماء ما به عدم جواز تزویج قائل 

و نظر النبى صلى اهللا علیه و آله، «: لدال بر آن است مانند خبر صدوق ره قا



٢١٥ استفتائات 

 و خبر ابن شهر )8(»بناتنا لبنینا: الى اوالد على علیه السالم و جعفر، فقال
  .آشوب

ولى به واسطه روایات دیگر این روایات بر کراهت حمل شده است و اما آن 
ام کلثوم را به ازدواج عمر درآورد ) ع(خبرى که منقول است که حضرت امیر

و دیگر از قدماء ) ره(ا قطعاً دروغ است، همانگونه که سید مرتضى به نظر م
عنوان ثانوى مانند اهانت و هتک سادات به هر حال اگر . اصحاب قائلند

  . بشود مسلما همه علماء به عدم جواز قائلند

  

 پیرامون احترام به ذریه آن حضرت رسیده است )9(احادیثى) ص( از پیامبر اکرم :579س 
من رأى اوالدى و ال « و مثل )10(» رم اوالدى فقد اکرمنى و من اهانهم فقد اهاننىمن اک«مثل 

 آیا این )11(» یقوم قیاما تاما ابتاله اهللا تعالى ببالء ال دواءله
  شود؟ پیامبرمى ازذریه معصوموغیرمعصوم،مؤمنوکافر،عادلوفاسق شامل احادیث

افق و فاسق عناوین شود، ولى بر کافر و من  البته شامل مى;هو العالم: ج 
  . رود شود که این حکم از بین مى دیگرى منطبق مى

  

  : لطفاً جواب سؤاالت زیر را نیز بیان فرمایید:580س 

  عنوان سادات به چه کسانى اختصاص دارد؟

باشند و در این زمان منحصر  به کسانى که از اوالد هاشم مى;هو العالم: ج 
  . است به اوالد عبدالمطلب

  
                                                           

  .دختران ما براى پسران ما هستند: و جعفر افتاد فرمود) ع(هنگامى که نگاهش به فرزندان على ) ص(م  پیامبر اکر-8

  20:  ینابیع الحکمۀ-9

هر کس فرزندانم را احترام کند مرا احترام کرده است و هر کس آنها را اهانت : فرماید مى) ص( پیامبر اکرم -10
  .کند مرا اهانت کرده است

هر کس فرزندانم را ببیند و به احترام آنها نایستد، خداوند متعال او را گرفتار : فرماید  مى)ص( پیامبر اکرم -11
  .کند که درمان ندارد مرضى مى



٢١٦ استفتائات 

  یا احترام به سادات از لحاظ اینکه آنها از سالله پیغمبر هستند الزم است یا خیر؟   آ:581س 

  . بلى، الزم  است;هو العالم: ج 

  

    اهانت کردن به سیدى که غیر صالح است، چه حکمى دارد؟ :582س 

روایت است که سید بد را به خاطر پیغمبر ) ع( از معصوم;هو العالم: ج 
  .احترام کنید

  

در صورتى که سیدى صالح باشد آیا ثواب اعمال نیک او دو برابر است یا مساوى   :583س 
  با دیگران؟ همچنین عقاب اعمال بد و گناهان او آیا دو برابر دیگران است یا مساوى؟ 

اما من . لکن معارض هم دارد.  بعضى روایات دال بر این است;هو العالم: ج 
  . دیگر موکول استاین مطلب را قبول ندارم توضیحش به محل 

  

 در مناطقى که تزویج سیده به غیر سید اهانت به خانواده سادات محسوب شود، :584س 
  ست یا خیر؟ آیا تزویج جایز ا

  . جایز نیست;هو العالم: ج 

  

  بین سادات این مطلب به قدرى اهمیت دارد که اگر مرد سیدى دخترش را به :585س 
نه با غیر سید ازدواج کند، اطرافیان، آن دختر و پسر را عقد غیر سید درآورد یا دختر خودسرا

  سید جایز است؟بعات، آیا عقد سیده به غیر کشند، با نظر به این ت مى

  .چون تالى فاسد مهمى دارد، جایز نیست;هو العالم: ج 

  

  بعضى از قبایل معروف که اجدادشان توسط سادات مسلمان شده بودند، از :586س 
یت کتبى را دارند که از خانواده سادات براى پسرانشان دختر نگیرند، اسالف خود این وص

البته اگر از سادات براى پسرانشان خواستگارى کنند به آنها دختران خود را بدهند، آیا عمل 
  ها شرعاً چه حکمى دارد؟ نمودن بر این وصیت الزم است یا خیر؟ و اصال این طور وصیت



٢١٧ استفتائات 

  .و نافذ است این وصیت جایز ;هو العالم: ج 



٢١٨ استفتائات 

  

  

  

  

  »احکام اعیاد«

  »عیدالزهراء«

   نظر حضرتعالى در رابطه با مراسم و حدیث فضیلت نهم ربیع چیست؟:587س 

 روزى با فضیلت است به خاطر جهاتى، و روایاتى هم در ;هو العالم: ج 
یمه اعمالى هم ذکر شده است که به ضم. فضیلت آن روز وارد شده است

  .شود آنها ثابت مىنن استحباب قاعده تسامح در ادله س

  

 نهم ربیع االول عید الزهراء چه روزى است؟ و آیا کف زدن و شادى کردن در این :588س 
  روز وارد شده است؟

تألیف » زوائد الفوائد« روز نهم ربیع االول است، در کتاب ;هو العالم: ج 
، مراجعه کند سید ابن طاوس مفصال در این باره نوشته و روایاتى هم نقل مى

  .کنید

  

 اگر در مجلس عیدالزهراء و میالد ائمه علیهم السالم، تنها نشسته باشیم ولى :589س 
  خودمان دست نزنیم چه حکمى دارد؟

  . اگر مجلس محرم نباشد، اشکال ندارد;لمهو العا: ج 

چه حکمى دارد؟ ) ع( دف زدن و رقصیدن در مجلس عیدالزهراء و میالد اهل بیت :590س 
  ام است؟آیا حر



٢١٩ استفتائات 

 دف زدن جایز نیست، رقصیدن مرد براى زن نامحرم و زن ;هو العالم: ج 
  . براى مرد نامحرم جایز نیست

  

   دست زدن در مجلس عید الزهراء و میالد ائمه علیهم السالم چه حکمى دارد؟:591س 

  . اگر توأم با کارهاى خالف دیگر نباشد اشکال ندارد;هو العالم: ج 

  



٢٢٠ استفتائات 

  

  

  

  

  »عید نوروز«

   آیا عید نوروز از نظر شرع مقدس اسالم اصالت و اعتبار دارد یا خیر؟:592س 

  . بلى، روایاتى هست;هو العالم: ج 

  

 آیا آنچه راجع به عید نوروز و فضیلت و اعمال آن وارد شده صحیح است؟ آیا :593س 
  به قصد ورود جایز است؟) اعم از نماز و دعا و غیره(انجام اعمال آن 

بنابراین به قصد .  در مستحبات کافى است یک روایت ضعیفه باشد;المهو الع: ج 
  . ورود جایز است

  

، پس است  ه مسلمان هم نبوده اگر عید نوروز عید جمشیدى سلطانى است ک:594س 
  چگونه غسل مستحب است؟

 چون در آن روز که به حسب خلقت داراى خصوصیاتى بوده ;هو العالم: ج 
مستحب دانسته، این اعمال مربوط به عید گرفتن کفار است، اسالم اعمالى را 

  .باشد نمى

  

  



٢٢١ استفتائات 

  

  

  

  

  »احکام مجلس عروسى«

   لطفاً بفرمایید دست زدن در مجلس عروسى چه حکمى دارد؟:595س 

  . اگر توأم با کارهاى خالف دیگر نباشد، اشکال ندارد;هو العالم: ج 

  

  نشینیم چگونه است؟ اگر در مجلس عروسى خودمان دست نزنیم و فقط ب:596س 

  . اگر مجلس محرم نباشد، اشکال ندارد;هو العالم: ج 

  

 در صورتى که شرکت نکردن در مجالس عروسى که نوعاً همراه با لهو و لعب :597س 
  عث خصومت و دشمنى بین اقوام شود وظیفه چیست؟است با

  . شود  نباید شرکت نمود، محرمات با این حرفها حالل نمى;هو العالم: ج 

  

آیا معظم له پوشش لباس بدن نما و آرایش فراوان عروس در شب اول عروسى را : 598س 
دانید؟ نسبت به گردش عروس که در آخر شب به همراه تعدادى ماشین صورت  جایز مى

  یید؟فرما گیرد، چه مى مى

 پوشیدن لباس بدن نما به عروس در حضور نامحرمان جایز ;هو العالم: ج 
رت عورت نما بودن در مقابل زنان نیز جایز نیست، غیر نیست و نیز در صو

نسبت به گردش با ماشین در آخر شب با . از این دو مورد اشکال ندارد
  . رعایت عدم مزاحمت دیگران و رعایت حجاب اشکال ندارد

  



٢٢٢ استفتائات 

  

  »احکام قرائت قرآن«

لف بخوانیم یا را هنگام وصل با ا» لکنا« کلمه )12(»لکنا هو اهللا ربى« در آیه شریفه :599س 
  لکن بدون الف؟

و اما .  کلمات قراء در اثبات الف در حال وصل مختلف است;هو العالم: ج 
در حال وقف ظاهراً در اثبات الف خالفى نیست مگر از قتیبه و به نظر من 

  .اثبات الف در هر دو حال بهتر است

  

ز است او را با گفتن کند آیا جای   هنگامى که قارى قرآن در مورد قرائت وقف مى:600س 
  و امثال آن، تشویق کنیم؟ و آیا از سنت است یا نه؟» اهللا اکبر«کلمه 

  . جایز است ولى دلیلى به خصوص بر سنت بودن آن ندیدم;هو العالم: ج 

  

                                                           
  38:  سوره کهف-12



٢٢٣ استفتائات 

  

  

  

  

  »مسائل اعتقادى«

  »اسالم«

م و یا بنى اسراییل اذکروا نعمتى التى انعمت علکی«: فرماید  خداوند در قرآن مى:601س 
 با توجه به اینکه االن هم در دنیا اینگونه است، چگونه )13(»انى فضلتکم على العالمین

  شوند؟ گوییم اسالم دین برتر است و مسلمانان بر تمام اقوام مسلط مى مى

 ظاهراً مراد این است که خداوند تعالى به واسطه نِعَم، که ;هو العالم: ج 
مبر هایى که براى آنها ارسال شده عبارت است از انزال منّ و سلوى و پیغ

بنى اسراییل را به بقیه امتها تا آن زمان فضیلت داده ... است و غرق فرعون و
و . باشند مى) ص(است، و اال تردیدى نیست که افضل امم امت محمد 

  .افضلیت هم ربطى به تسلط ندارد

  

  »نبوت و امامت«

 لسالم اکتسابى است  آیا نبوت انبیاء و امامت معصومین علیهم ا:602س 

  یا موهبتى یا هر دو؟ به چه دلیل؟

گنجد، اجماال اینکه   بحثى مفصل است که در اینجا نمى;هو العالم: ج 
  .موهبتى است

  
                                                           

  122 و 47:  سوره بقره-13



٢٢٤ استفتائات 

  

  »مهدویت«

   فلسفه وجود امام غائب عجل اهللا تعالى فرجه چیست؟:603س 

 فلسفه وجود آن حضرت به طور اختصار همان فلسفه لزوم ;هو العالم: ج 
وجود خورشید است که اگر خورشید روزى خاموش شود، عالم متالشى 

است، بسط کالم ) ع(بقاء جمیع عوالم وابسته به وجود آن امام . شود مى
  . موکول به محل دیگراست 

  

را در بیدارى دیده است و دستش را بوسیده ) عج( شخصى ادعا کرده امام زمان :604س 
باشد اعتماد   سخن این شخص، با اینکه روحانى مىشود به است و چیزهاى دیگر، آیا مى

  کرد؟

  .شود اطمینان نمود  ابداً نمى;هو العالم: ج 

  

   در زمان غیبت مخصوصاً در عصر حاضر وظیفه ما چیست؟:605س 

و .  عمل به وظایف شرعیه و انتظار فرج و توسل به آن حضرت;هو العالم: ج 
یا و آخرت، چون واسطه فیض رفتن به در خانه آن بزرگوار براى امور دن

  .الهى آن بزرگوار است

  

  قرار بگیریم؟) عج(  چه کنیم که مورد توجه امام زمان :606س 

  . عمل به وظایف شرعیه;هو العالم: ج 

  

  

  »تولى و تبرى«



٢٢٥ استفتائات 

 آیا تولى و تبرى بر هر شخص واجب است؟ اگر کسى به جاى این که شخصیت :607س 
وم از جانب خدا بداند، نعوذ باهللا اهانت کند، مثال بگوید را واجب االطاعۀ و معص) ع(امام 

اى  امامان مطیع خلفاى ثالثه بودند، و یا حضرت على بیعت کرد، آیا دارنده چنین عقیده
  مؤمن هست یا خیر؟

واجب گر کسى امام را  تولى و تبرى از واجبات است و ا;هو العالم: ج 
  . و اگر به امام اهانت کنداالطاعۀ و معصوم نداند شیعه نیست، همین نح

  

 اگر کسى به جاى این که از خلفاى ثالثه تبرى بجوید، قائل به احترام آنها باشد و :608س 
  بودند، آیا چنین شخصى مؤمن و شیعه است؟) ص(بگوید که خلفاء مثل پیغمبر 

 خیر، یقیناً شیعه نیست و یا آنکه از اسالم و تشیع و شخصیات ;هو العالم: ج 
  . یچ گونه اطالعى نداردشیعه ه

  



٢٢٦ استفتائات 

  

  

  

  

  »مسائل متفرقه اعتقادى«

ملتفت در حال نماز و ) ع(خارج کردن تیر از پاى مبارک امیرالمؤمنین  با اینکه :609س 
 و کتب 328:  ص3نشدن آن حضرت، در عروۀ الوثقى، در جامع السعادات عالمه نراقى ج 

ر مذکور را به علت اشتهارش نقل دیگر مذکور است یکى از علماى متأخرین نوشته است خب
  نظر حضرتعالى چیست؟! اند و تا به حال کسى سند معتبر ارائه نکرده است کرده

را ندیده، خبر اید اجل از آن هستند که   بزرگانى که اسم برده;هو العالم: ج 
  . نقل کنند

  

  چیست؟) ع( حکم منکر شق القمر و آمدن ستاره به خانه اهل بیت :610س 

 چنانچه به حسب ادله ثبوت آنها را بداند و منکر شود کافر ;العالمهو : ج 
  .است مانند انکار ضرورى دین در غیر این مورد

  

باشد؟ و  که مؤلفش دقیقاً معلوم نیست، چگونه معتبر مى» جامع االخبار« کتاب :611س 
  نمایند؟ چطور فقهاء در بعضى احکام مستحبۀ به روایت آن کتاب استدالل مى

شود چون خبر   در مستحبات اکتفاء به روایات آن کتاب مى;هو العالم: ج 
نماید، ولى  استحباب مىضعیف به مقتضاى قاعده تسامح در ادله سنن اثبات 

  . در احکام لزومیه خبر ضعیف کافى نیست

  

پنج روح است از جمله روح المدرج، ) ع( در روایتى است که براى انسان معصوم :612س 
  د از آن چیست؟بفرمایید مرا



٢٢٧ استفتائات 

، طى خبر صحیحى تمام ارواح خمسه را )14( در اصول کافى;هو العالم: ج 
و به » روح المدرج الذى به یذهب الناس و یجیئون«: فرماید توضیح داده مى

به هر حال رجوع کنید به آن محل، . عبارت اخرى، عالم المدرج عالم الملک
  .مفصال بیان شده است

  

من اخذ دینه من افواه الرجال ردّته «: فرماید که مى) ع(کاظم  روایتى از امام :613س 
   مدرکش چیست؟)15(» الرجال

الفصول «حرعاملى در کتاب ) ع( روایت کرده از امام صادق ;هو العالم: ج 
،همچنین شیخ صدوق این روایت را از 125ص1ج » المهمه فى اصول االئمه

  .نقل کرده است) ع(امام على 

  

قال ابن عباس «عانى االخبار و وسایل الشیعه حدیثى از ابن عباس است  در کتاب م:614س 
افطر الحاجم و «حین رأى من یحتجم فى شهر رمضان، ) ص(عن معنى قول النبى 

که هر دو نفر حجامت کننده آیا این » الحاجم و المحجومافطر « مراد از عبارت )16(»المحجوم
اسطه حجامت خود یا این که هر دو نفر دروغ بستند به و) ص(و حجامت شده بر پیامبر 

است؟ بفرمایید ) ص(هاى پیامبر اکرم  داخل در سنت و فطرت شدند چون حجامت از سنت
  مراد کدام معنى است؟ 

 بذلک اى دخال« مراد همان معناى اخیر در جامع االخبار قال ;هو العالم: ج 
اقرب » عملهالسالم به فاستفى فطرتى و سنتى الن الحجامۀ مما أمر علیه 

انما افطرا النهما «و در ذیل خبر از ابن عباس نقل شده است که قال . است
و ال » تسابا و کذبا فى سبّهما على نبى اهللا صلى اهللا علیه و آله ال للحجامه

  .بأس به
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٢٢٨ استفتائات 

  



٢٢٩ استفتائات 

  

  

  

  

  »مسائل تاریخى«

  »)س(تاریخ حضرت زهرا «

حب الثالث، قرائۀ کتاب اهللا و اال قالت فاطمه الزهراء علیها السالم، انّى ا« روایت :615س 
  آیا سند معتبر دارد؟ بیان فرمایید؟» نفاق فى سبیل اهللا و زیارۀ رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله

عیفه هم باشد  در مستحبات اعتبار سند الزم نیست، روایت ض;هو العالم: ج 
  .شود استحباب ثابت مى

  

درایام مریضى به اصرار امیر ) س(حضرت زهراء :   در روایتى آمده است که:616س 
بعد از تهیه آن از شمعون یهودى، آن انار ) ع(تقاضاى انار کرد، و حضرت امیر ) ع(المؤمنین 

  را در بین راه به فقیرى بخشید، آیا سند معتبر دارد؟

  . مضمون آن یقیناً صحیح نیست;هو العالم: ج 

  

م غسل دادن بدن حضرت زهراء سالم هنگا) ع(گوید امیر المؤمنین   روایتى که مى:617س 
اهللا علیها گریست، پس علت گریه را از حضرت پرسیدند فرمود اثر تازیانه که هنوز در بدن 

  باقى است مرا به گریه آورد، آیا سند معتبر دارد؟

  .معتبربود زمان آن نظرم ام وبه  روایت را قبالً دیده;هو العالم: ج 

  ها در چه سنى به شهادت رسیدند؟ حضرت زهراء سالم اهللا علی:618س 

اند که آن حضرت   مرحوم کلینى و ابن شهر آشوب نوشته;هو العالم: ج 
علیها السالم پنج سال بعد از مبعث متولد شده است و همین امر بین اصحاب 



٢٣٠ استفتائات 

اما مشهور بین . ما مشهور است، و از امام باقر علیه السالم روایت شده است
پنج سال قبل از مبعث متولد شده ) س(ت اهل سنت این است که آن حضر

است، و ظاهراً این کالم اهل سنت از روى اشتباهى است در روایت آنها بین 
  . »بعد«و » قبل«کلمه 

بنابراین سن مبارک ایشان حین شهادت همانگونه که معروف بین شیعه است 
  .است هجده سال بوده

  



٢٣١ استفتائات 

  

  

  

  

  »)ع(تاریخ امام حسین «

را بعد از والدت به آسمان بردند، آیا ) ع(مالئکه امام حسین : شود ى اینکه گفته م:619س 
  صحیح است؟

در روایت اند به نحوى که  ن بودهچنی) ع( ظاهراً تمام ائمه ;هو العالم: ج 
  .است

  

براى شفا همان از خود قبر و ) ع( مراد از خوردن گل قبر سید الشهداء امام حسین :620س 
  .و بیشتر جایز استاطراف آن یا تا چهار فرسخ 

 متیقن خود قبر و اطراف آن است و محتمل است تا هفتاد ذراع ;هو العالم: ج 
فاصله با قبر کافى باشد، ضابط صدق عرفى قبر امام است، و روایات 
متعددى در بیشتر از این مقدار هست ولى ضعیف است و اما من روایتى 

  .ندیدم که داللت بر چهار فرسخ کند

  

  !امام توانست به اهداف خود  جامعه عمل بپوشاند؟ آیا :621س 

چنانچه یکى از نویسندگان اشاره دارد، بذر افشانى یک نهضت ;هو العالم: ج 
تواند در کوتاه مدت و بلند  هاى تحول اجتماعى مى و فراهم سازى زمینه

طبیعى است که یک انقالب در طوالنى مدت آثار و . مدت مطرح باشد
این . کند دهد و افراد جامعه و یک ملت را بیدار مى ىثمرات خود را پس م

  .نیز صادق است) ع(حقیقت در نهضت امام 



٢٣٢ استفتائات 

و . آشکار شدنخستین آثار نهضت حسینى ) ع(ام حسین بعد از شهادت ام
 هجرى بر ضد سلطنت اموى قیام کردند و بنیان نظام 64توابین در سال 

) ع(قت خون سید الشهداء در حقی. فرزندان ابوسفیان را به لرزه درآوردند
 زید شهید قیام 121در سال . خون بهایى براى هر نهضت آزادى خواهانه بود

در نهضت .  یحیى فرزند او بر علیه بنى امیه شورش نمود125کرد و در سال 
زید، علویان، ایرانیان و عراقیان شرکت داشتند و مبارزه با ستم و برافراشتن 

ها زمینه را براى قیام کلى ایرانیان  این نهضتپرچم عدل را خواستار بودند، 
  .و ابومسلم خراسانى فراهم ساخت که سرانجام دولت اموى ساقط گردید

نوشته » شیعه علوى در دو قرن دوم و سوم«براى توضیح بیشتر به کتاب 
  . فضلیۀ الشامى ترجمه چاپ دانشگاه شیراز، مراجعه شود

  

  چه بود بیان فرمایید؟) ع( بهترین اهداف قیام امام حسین :622س 

را ) ع(ترین اهداف قیام امام حسین   نویسندگان اسالمى، عمده;هو العالم: ج 
اند که اینک به اختصار به  در چند هدف مشخص تصویر کرده و بیان داشته

  :شود هر یک از آنها اشاره مى

در راستاى ایفاى وظیفه امر به معروف و نهى از ) ع(ـ نهضت امام حسین1
  .کر بوده و اصالح امت اسالمى از بزرگترین اهداف آن حضرت بوده استمن

  :نویسد او مى. یکى از نویسندگان این نظریه را اظهار کرده است

خواهد طرف  خواهد فقط خودش را حفظ کند، مى نمى» مهاجم«یک آدم «
منطق امر به معروف و نهى . مقابل را از بین ببرد ولو به قیمت شهادتش باشد

منطق شهید، منطق کسى است . را منطق شهید کرد) ع(نکر، منطق حسین از م
جامعه خود، پیام دارد و این پیام را جز با خون با چیز دیگرى اى که بر
  .»خواهد بنویسد نمى



٢٣٣ استفتائات 

اى آن را حرکتى ضد استبدادى علیه رژیم یزیدى براى استقرار  ـ عده2
تنبیه االمه و «ى در رساله آیت اهللا میرزاى نائین. اند حکومت اسالمى، دانسته

  :گوید او مى. دهد اى را ارائه مى چنین نظریه» تنزیه المله

اباء فرموده ) استبداد(از آن )) ع(امام حسین (خضوع نفس قدسیه حضرتش «
از براى حفظ حریت خود و توحید پروردگارش و تمام هستى و دارائى را فدا 

مت استوار و از شوائب عصبیت را براى احرار ا) آزادى(و این سنت کریمانه 
  )17(.»مذمومه تنزیهش فرمود

» عدالت خواهى«را ) ع(ـ بعضى هم هدف عمده نهضت امام حسین 3
  :نویسد اند، چنانچه درباره نهضت عاشورا چنین مى دانسته

) ع(بلکه حسین . نه فقط على، شهید راه عدالت و فریادرساى دادگرى است«
بینید که به حق  نمى«) ع(ته خود امام حسین به گف. نیز شهید راه عدالت است

در چینن شرایطى » .آید جلوگیرى به عمل نمىباطل شود و از  عمل نمى
  ».مؤمن باید مشتاق لقاى پروردگار باشد

را ) ع(تواند نهضت عظیم امام حسین  ها مى مجموع این اهداف و انگیزه
  .رددتوجیه کند و براى هدایت امت، چراغ راه و الگوى زندگى گ

  

  همانند برادرش با یزید از در آشتى برنیامد؟) ع( چرا امام حسین :623س 

 رابطه این دو امام با دودمان بنى امیه رابطه خصمانه بود و ;هو العالم: ج 
اما بعد از امضاى . در مدائن با معاویه پیکار کرد) ع(چنانچه امام حسن

ح نامه ایشان قرارداد آتش بس و صلح نامه، به جهت رعایت عقد صل
از دنیا رفت، ) ع(بامعاویه از در پیکار برنیامدند، پس از آن که امام حسن 

                                                           
 هجرى 1374، چاپ شرکت انتشار تهران، 24 آیت اهللا نائینى، شیخ محمد حسین، تنبیه االمه و تنزیه المله، ص -17

  .قمرى



٢٣٤ استفتائات 

و امضاى صلح، هرگز ) ع(به جهت رعایت احترام امام حسن) ع(امام حسین 
تنها در چند مورد مانند قتل حجر بن عدى و . به معاویه تعرضى نداشت
 بعد از آن که معاویه ولى. آمیزى به او نوشت یارانش نامه تند و اعتراض

پسرش یزید را به عنوان والیت عهدى بر مسلمین تحمیل کرد، امام 
نیز همانند بعضى دیگر زیر بار آن نرفت تا آن که معاویه از دنیا ) ع(حسین
یدآمیز به حاکم اى تهد شعورى با نامه یزید خام و ناپخته از سر بى. رفت

ت و دستگیرى دستور داد، امام را به اخذ بیع) ع(امام حسین) مروان(مدینه 
هاى  در این هنگام نامه. از بیعت امتناع کرده و از مدینه خارج شد) ع(حسین 

کوفیان فراسوى او روانه گردید که از او براى تشکیل حکومت 
، پسر عموى خود مسلم بن عقیل را، )ع(امام . اسالمى،دعوت کرده بودند

مسلم ضن تأیید . یل داشتبراى بررسى اوضاع کوفه به سوى آن شهر گس
حکومت د کرد که حضرتش به عراق بیاید و در کوفه دعوت کوفیان، تأکی

 از مکه خارج 60در نهم ذى الحجۀ سال ) ع(تشکیل دهد و از این جهت امام 
ولى متأسفانه اوضاع کوفه به جهت فرماندار . شد و رهسپار عراق گردید

. حضرت مسلم به شهادت رسید. فتجدید زیاد بن امیه و اعزام نیرو، تغییر یا
پس از اطالع از شهادت مسلم، همانند قبل از آن مصمم بود ) ع(امام حسین 

که به راه خود ادامه دهد و وظیفه امر به معروف و مبارزه با خاندان غاصب 
برخورد با نیروهاى حرّ بن یزید ریاحى، تالشى تازه . استبدادى را ادامه دهد

با هماهنگى او، وارد کوفه شود و کار را یکسره خواست  بود و امام مى
کرد  او دعوت خود را علنى ساخته بود و فضایح بنى امیه را افشا مى. نماید

امیه آماده  و در ضمن اصحاب خود را براى برخورد با نیروى بنى
وقتى که حر از طرف ابن زیاد براى نزول به کوفه و تسلیم به . ساخت مى

از موضع شجاعت و کرامت خاندان ) ع(اند، امام حسین اخوحاکم آن، او را فر



٢٣٥ استفتائات 

هاى  راه شهادت را که در جنگ. هاشمى، سخت از این دعوت امتناع کرد
انتخاب فرمود ) احدى الحسینین(شد  اسالمى یکى از دو پیروزى حساب مى

  .و به شهادت رسید

ترین عامل در موضوع  توان گفت ابن زیاد و دارو دسته بنى امیه مهم مى
و یارانش را به شهادت ) ع(و داستان کربال بودند و امام حسین » طف«قضیه 

  )18(.رساندند

  

وضعیت  )ع(اند با عبرت گرفتن از قیام امام حسین   چرا مسلمانان نتوانسته:624س 
  !نابهنجار خود را سامان بخشند؟

. شود  جهان اسالم به دو بخش جغرافیایى عقیدتى تقسیم مى;هو العالم: ج 
ریت اهل سنت در بیشتر کشورهاى اسالمى و اقلیت تشیع در ایران و اکث

  .عراق و برخى کشورهاى دیگر

اکثریت اهل سنت از یک طرف به جهت برخوردار نبودن از اعتقاد به امامت 
آنها و از طرف دیگر اعتماد به ایى در میان و نبود سنت عاشور) ع(اهل بیت

 اگر حاکم اسالمى عادل شد باید حاکمان و توجیه سیاسى کار ایشان را که
شکر گذار و اگر ظالم شد، باید صبر پیشه کرد و تحمل نمود که یک فلسفه 
سیاسى غلطى است که از دوران قدیم در میان اهل سنت حاکم بوده و همواره 

هاى اسالمِ سنى مانند  اند، در نهضت نظم را بر تحقق عدالت تقدیم بخشیده
قیتى به دست نیاورده و سلمین، چندان موفاخوان المسلمین، و جماعت م

  .شکست انجامیده استنهضتشان به 

گیرى از  اما اهل تشیع در چند مورد در کشورهاى شیعه نشین با الهام
طلبى و نهضت اجتماعى بپا دارند  اند استقالل توانسته) ع(نهضت امام حسین 
                                                           

  . به بعد176، سید مرتضى علم الهدى، چاپ نجف اشرف، ص »تنزیه االنبیاء« با تلخیص از کتاب -18



٢٣٦ استفتائات 

انان عراق طلبى مسلم نهضت استقالل. و هویت سیاسى خود را اعالم نمایند
 که به استقالل عراق 1920به رهبرى علماى شیعه و مراجع تقلید در انقالب 

اما متأسفانه با این . باب استاى از این  نمونهاز استعمار انگلیس انجامید، 
که ابتدا شیعیان استقالل عراق را به دست آوردند، ولى بعداً عقب نشینى 

 در عراق افتاد که در مدت کرده و موضوع حکومت به دست اقلیت اهل سنت
  .زیادى حاکمان بعثى ناسیونالیست بااستبداد کامل آن را اداره کردند

گیرى از  اما ایرانیان مسلمان در نهضت مشروطیت و انقالب اسالمى، با الهام
تشکیل دهند، ولى متأسفانه ومت اند حک نهضت حسینى با این که توانسته

ها و  مى خود به وسیله الئیکانحراف نهضت مشروطیت از اهداف اسال
روشنفکران وابسته، مسلمانان به ویژه عالمان دینى را منفعل ساخته و 

چنانچه آیت اهللا نائینى تئوریسین جناح اسالمى . سرانجام به انزوا کشاند
را جمع کرده و از ) تنبیه االمه و تنزیه المله(نهضت مشروطه کتاب خود 

  .نهضت دور نشسته است

  

توان از عاشورا در راستاى توحید امت اسالمى و اقامه حکومتى به دور  نه مى چگو:625س 
  از خشونت و همراه با عفو و گذشت استفاده کرد؟

ـ 1: یابد  تحوالت اجتماعى به دو گونه و صورت تحقق مى;هو العالم: ج 
  .ـ انقالب و جهش2رفرم و اصالح، 

فرهنگى، اجتماعى، ى اهداف اصالحدر تحول اصالحى، جامعه آرام آرام به 
چنانچه . زند یابد و هرگز دست به خونریزى نمى خود دست مى... سیاسى و

در مکه و هجرت او به ) ص(این تحول در آغاز نهضت اسالمى پیامبر اکرم 
هاى فرهنگى و سیاسى را بدون  مدینه رخ داده است و پیامبر عرصه

 اما انقالب .که مسیح نیز همین طور است . خونریزى فتح کرده است



٢٣٧ استفتائات 

زیرا تضاد . گیرد اجتماعى، همواره همراه با خشونت و خونریزى صورت مى
باشد و در  اصالح گر و انقالبى شدید مىروهاى ارتجاعى و نیروهاى میان نی

امثال آن در انقالب بازگشت . شود نتیجه به خونریزى و مقاومت منتهى مى
لجزایر ـ در دنیا مشاهده به اهداف اسالمى دوره عثمان ـ انقالب فرانسه ،ا

به نظر من این موضوع بستگى به شرایط جامعه مسلمین دارد که . شود مى
برند، اگر آگاهانه  اى از تمدن و شرایط اجتماعى بسر مى در چه مرحله

روز است،  چنانچه در ایران اتفاق افتاد و یا، باشد، قطعاً خون بر شمشیر پی
 17(چه در مورد انقالب فرانسه یابد، چنان خشونت ظهور مىبرخورد و 

  .شود الجزایر دیده مى) اکتبر

  

ان لم یکن لکم دین و کنتم التخافون المعاد فکونوا احراراً فى دنیا « مفهوم جمله :626س 
چیست و مفهوم این کالم را ) هراسید در دنیا آزاده باشید اگر دین ندارید و از معاد نمى(» کم

  !کنید؟ چگونه تعبیر مى

 به نظر ما این جمله بسیار گویا است و آن رعایت اصول ; العالمهو: ج 
زیرا اصل آزادى خواهى، یکى از . آزادى خواهى و کرامت انسانى است

اصول انسانى و حقوق طبیعى انسان است و چندان ارتباطى باعقیده و مذهب 
ندارد اگر چه اسالم به عنوان یک عقیده آن را تأیید کرده وبراى عمل به آن 

ولى اصل آزادى خواهى چنانچه در اعالمیه جهانى حقوق بشر کند  مىتأکید 
  .و انقالب فرانسه نیز آمده است اصلى انسانى و مربوط به کرامت او است

گوید اگر عراقیان معتقد به اسالم و معاد نباشند، الاقل  مى) ع(امام حسین 
جنگد   که مىاصل انسانیت خود را  حفظ نمایند و در جنگ تن به تن با آن

  .مقابله نمایند و به کودکان و زنان که در حال جنگ نیستند تعرض نکنند

  



٢٣٨ استفتائات 

هاى  که خود از مکانیزم» امر به معروف و نهى از منکر«توان از   چگونه مى:627س 
هاى مطلق استفاده  بازدارنده ایجاد قدرت مطلقه است به عنوان ابزارى در قبال حاکمیت

  کرد؟

پاسخ این سؤال را به حد » افضل الجهاد«نظر من کتاب  به ;هو العالم: ج 
زیرا وقتى قدرت مطلقه حاکمیت و سلطه پیدا کرد، قطعاً . دهد کافى ارائه مى

کند، این که در  ابزار امر به معروف و نهى از منکر، کارائى خود را پیدا مى
ن بهترین جهاد، گفت(» افضل الجهاد کلمۀ حق عند سلطان جائر«کالم پیامبر 

بهترین وسیله براى مبارزه با ظلم ) سخن حق در نزد پادشاه ستمگر است
به جهت این که . اعالم شده است، خود شاهد گویایى است بر مسأله یاد شده

بیند و به دنبال سلطه  خود قانع نمىا در محدوده هرگز انسان ستمگر خود ر
جهادى است که بیشتر و استثمار است در نتیجه سالح امر به معروف، افضل ال

توان جلوى سلطه گرى او را گرفت و او را به قانونمندى و اطاعت از  مى
  .قانون واداشت و یا ساقط کرد

  

دانست که در کربال به  مى) ع(اند که اگر امام حسین  اى بر این عقیده  عده:628س 
در قبال . دانند کرد، زیرا قتل نفس است و آن را حرام مى رسد اقدام به سفر نمى شهادت مى

  !توان گفت؟ این طرز تفکر چه مى

 آگاهى امام از سرنوشت خود، واقعیتى است که پیشاپیش از ;هو العالم: ج 
ولى علم به . به او رسیده بود) ع(و پدرش امام على ) ص(طرف پیامبر 

ر طبیعى خود را طى کند که مسی سرنوشت و آینده، هرگز او را وادار نمى
کرد راهى که او در پیش دارد راه پر مخاطره است و  او در مکه اعالم. نکند

طبیعى است که کسى که با حکومتى . فداکارى و از خود گذشتگى الزم دارد
کند حتى در عصر  طلبى دارد، و قیام مى کند و ادعاى استقالل مبارزه مى

داند که ممکن است در این راه به شهادت  حاضر آماده شهادت  است و مى



٢٣٩ استفتائات 

این مسأله نه در مورد امام، بلکه در حق بسیارى از مبارزان و برسد، چنانچه 
قضیه باالتر از این ) ع(انقالبیون نیز صادق است و نسبت به امام حسین 

دانست که کشته شدنش سبب بقاء دین است،  مى) ع(حرفها است، امام حسین
نمود پس باید راه خود را ادامه دهد و  چون فساد مخالفین را ظاهر مى

  .جام به پیروزى نائل شودسران

اندیشند که حادثه کربال در مقطعى از زمان اتفاق افتاده و  اى این گونه مى  عده:629س 
  !نظر جنابعالى در این زمینه چیست؟. ازى به احیاى آن استامروزه چه نی

شیعیان ما عمل ما « این که در روایات ائمه اهل بیت آمده که ;هو العالم: ج 
هاى اهل  تنها مربوط به آموزش» ند، رحم اهللا من احیا امرناکن را احیاء مى

بیت نیست بلکه سیره امامان در زندگى، براى مسلمانان و جامعه همه انسانها 
  .باشد اسوه و الگو مى

. استیکى از رادمردان و آزادى خواهان دنیا ) ع(قطعاً امام حسین 
نهضت کربالى حسین طلبى خود در هند، از  مهاتماگاندى در نهضت استقالل

الهام گرفته است، چنانچه مارتین لوترکینگ رهبر سیاه پوستان آمریکا از ) ع(
ها، الگوها،  اخذ و اقتباس از روشها، سیره. نهضت گاندى الهام گرفته است

. ویژه جامعه و اشخاص معین نیست و تنها اختصاص به جهان اسالم ندارد
چه این مبارزه و نهضت، مبارزه . دکن شواهد تاریخى این مسأله را ثابت مى

منفى باشد یا مثبت، سیاسى باشد یا اقتصادى، پس نهضت و قیام امام حسین 
به عنوان مرد آزادى خواه، نه تنها در گذشته بلکه در هر عصر و زمان ) ع(

به قول آن نویسنده، قیام مسیح . زنده بوده و براى آزادى خواهان پیام دارد
قطعاً این پیام نه در . داراى پیام است) ع( و قیام حسینپیام ندارد اما نهضت

انحصار یک قوم و نه مخصوص یک زمان معین است، بلکه حتماً این پیام 
  .باشد  و فرامکانى مىفرازمانى

  



٢٤٠ استفتائات 

شود که براى احیاى اندیشه سید الشهداء و در نتیجه اجراى احکام الهى   گفته مى:630س 
نیست که امروزه به ) از قبیل سینه زنى، زنجیر زنى، قمه زنى(احتیاجى به اقامه شعائر حسینى 

اى گسترده در میان شیعه و همچنین سایر فرق مذهبى دیگر از قبیل هندوها مطرح  گونه
اى براى تمسخر  شرعى و عرفى نبوده، بلکه وسیلهطابق با قوانین است این مسأله، امرى م

یرى از اقامه آن، بیشترین استفاده را هاى خود جهت جلوگ دیگران است و لذا ازتوانایى
  !کنید؟ کنند، این سیاست استعمارى را چگونه تفسیر مى مى

ها، قطعاً  ها و ملت  ابالغ پیام یک نهضت و انتقال آن به نسل;هو العالم: ج 
انچه این باید با نوعى تجمع، شعار و ابراز احساسات خاص همراه باشد، چن

ها و احیاى آیینهاى خاص در  سوى کاتولیکمراسم در ابالغ پیام مسیح از 
با تجمع ) فروزاندن مشعل آزادى(روز جهانى کار، پیام آزادى ابراهام لینکن 

ها با آداب و رسوم مختلف دیده  در زیر مجسمه آزادى، در همه ملت
هاى مسلمان و  طبیعى است که ابالغ پیام عاشورا به ملت. شود مى

هاى  ادآورى شعارها، کلمات، و خطبهآزادیخواه، الزم است از طریق ی
شهداى عاشورا باشد و این به جز از طریق اقامه مراسم عزادارى و یاد 

اگر امروزه وسایل ارتباط جمعى گسترده شده . یادآوران، راه دیگرى ندارد
  .است، بهتر است از آنها نیز استفاده شود

ند، چنانچه در کن اى این مراسم را به نحو خاص اقامه مى اما این که عده
سؤال یادآورى شده است، طبعاً آنها نوعى آداب و رسوم محلى، قومى 

  .باشد مى

ى انسان ولى در عین حال، حتى در آن نوع مراسمى که ضرر جانى مهلک برا
آن همان گونه که جمعى از علماى نداشته باشد، بى اشکال است، بلکه ابراز 

دانند بدون شک بسیار مؤثر  بزرگ شیعه همه آنها را از شعائر مذهبى مى
و از کارهاى بسیار خوب است، بلکه بعضى از بزرگان دین آنها ... باشد مى

  .اند را در بعضى موارد واجب دانسته



٢٤١ استفتائات 

  

چگونه هاى آزادى بخش و اصالح طلب را  در جنبش) ع(امام حسین  نقش :631س 
  کنید؟ ارزیابى مى

نقش اول را در ) ع(مام حسین  چنانچه قبال اشاره شد، نهضت ا;هو العالم: ج 
هاى اول و دوم هجرى ایفاء  هاى آزادى بخش و عدالت خواهانه قرن نهضت

گیرى  کرده و در عصر ما نقش اول را در نهضت آزادى هندوستان و الهام
بینم  ایران به روشنى مىمهاتماگاندى و نهضت مشروطیت و انقالب اسالمى 

  .ت دارندو شواهد تاریخى نیز بر این مطلب دالل

  

رسد، به چه دلیل خاندان خویش را  دانست به شهادت مى که مى) ع( امام حسین :632س 
  !به همراهى خود به رزمگاه برد؟

حکومت بنى امیه ى او با و مبارزه جوی) ع( قیام امام حسین ;هو العالم: ج 
رسید و اگر  اگر توأم با اسارت خاندان نبوت نبود، به نتیجه مطلوب نمى

نبود قطعاً آن نهضت به نتایج مطلوبه تمام ) ع( خاندان امام حسین اسارت
  .رسید نتایجى که به آنها اشارت رفت نمى

  

  در واقعه عاشورا چه بود؟) س( نقش حضرت زینب :633س 

و یارانش، در ) ع(طلبى امام حسین   قطعاً فداکارى و شهادت;هو العالم: ج 
ع فجیعى به پایان رسید و یک شرایط بسیار سخت صحراى کربال، با وض

ولى تکمیل رسالت او و ابالغ پیام شهدا، اگر چه به . شهید شد) ع(امام حسین
صورت گرفته اما » حمید بن مسلم«طور ظاهرى به وسیله وقایع به مانند 

تاریخ   طولایصال اصل پیام و ابالغ آن به قوم خواب رفته کوفه و شام و در
  .بوده است) س(ضرت زینب هاى مسلمان، به وسیله ح به نسل



٢٤٢ استفتائات 

شیر زنى است سخنور و . قافله ساالر خیل اسیران است) س(حضرت زینب 
هاى آتشین در  شجاع که در مراحل حساس اسارت در کوفه و شام سخنرانى

بهتر است که سخنرانى او و . دفاع از نهضت حسینى ایراد کرده است
حظه شود تا حقیقت هاى تاریخى مال خواهرش ام کلثوم را در کوفه در کتاب

  . ت حسینى روشن گردددر تکمیل رسال) س(نقش حضرت زینب 

  

براى بانوان این ) س(توان الگویى از شخصیت حضرت زینب کبرى   چگونه مى:634س 
  !عصر ترسیم کرد؟

ها و   بنا به یک اصل روانشناختى، الگو پذیرى، یکى از انگیزه;هو العالم: ج 
هاى برجسته در  و شخصیتریخ ش قهرمانان تانق. عوامل رفتار انسانى است

تر از آن است که  عرصه علم و هنر و اجتماع، در تربیت انسان، واضح
  .توضیحى داده شود

امروزه در جهان اسالم سخن از الگوى زن مسلمان  است که چه نمونه و 
هاى حیات اجتماعى، فرهنگى  هاى زندگى و روش تواند روش شخصیتى مى

و از نظر تفکر و شخصیت او را بسازد و تربیت . ن نشان دهدرا به زن مسلما
گیرى  و است که با الهامنمونه واالى این قلمر) س(قطعاً حضرت زینب. نماید

توانند او را پیشواى آزاده و حفظ کرامت  شخصیت او، زنان  عصر ما مىاز 
 انسانى، بدانند و از او تبعیت کنند و اندیشه اجتماعى، فکرى خود را از

  .نیز از ثمرات ان است، الهام بگیرند) س(اندیشه اسالمى که زینب 

  

چگونه آموختم ) ع(از حسین بن  على «: ویدگ  گاندى رهبر آزادى خواه هند مى:635س 
کنید و چرا مسلمانان، چنین  این کالم نغز را چگونه تحلیل مى. »مظلوم باشم تا پیروز گردم

هاى استبدادى و داراى  اند خود را از چنگال حکومت پیامى را دریافت نکرده و نتوانسته
  حاکمیت فردى و مطلقه نجات دهند؟



٢٤٣ استفتائات 

 به نظر اینجانب مفهوم جمله گاندى تنها در بعد مقاومت در ;هو العالم: ج 
را خود گاندى ابداع کرده  اما روش مقاومت. برابر ستمگر خالصه شده است

هاى   یکى از نمونهو در نتیجه کشور هند به استقالل رسیده و. است
  .کشورهاى دموکراتیک در جهان امروز است

عبرت ) ع(اند از پیام آزادى خواهى امام حسین  اگر مسلمانان نتوانسته
هاى استبداد در فرهنگ و ذهنیت  رسد که هنوز ریشه بگیرند به نظر مى

هنوز است روابط اجتماعى بر مبناى  استوهنوزکه نشده خشک مسلمانان
  .باشد مى  مبتنىتحمیل و تقلب

هاى اخیر از سوى  مسأله اصلى جوامع مسلمان استبداد است که در قرن
مادامى که این . اصالحگران مسلمان، در مصر، ایران و هند، دنبال شده است

مسلمانان . خشک نشده است) به تعبیر آیت اهللا نائینى(ریشه شجره خبیثه 
ولى این هرگز به . ردهرگز چهره یک حکومت مطلوب را مشاهده نخواهند ک

توانند آزادى و دموکراسى  آن معنا نیست که ملتهاى ما رشد نداشته و نمى
اى از  خود به مرحلههایى در حیات اجتماعى  ملتاگر . را تمرین نمایند
هاى اجتماعى را، جلوتر از  اند، قطعاً آنها، این آزمایش دموکراسى رسیده

. اند  از رشد اجتماعى نائل شدهاند و به آن مرحله مسلمانان آغاز کرده
  .پیمودن این راه براى ما مسلمانان نیز میسر است

  

اسالمى در در جهت احیاى تعالیم ) ع(یام امام حسین توان از فلسفه ق  چگونه مى:636س 
  غرب بهره جست؟

 فضاى فرهنگى مغرب زمین با کشورهاى اسالمى متفاوت ;هو العالم: ج 
 از آزادى سیاسى، فرهنگى نسبتاً مطلوبى است، امروزه کشورهاى غربى



٢٤٤ استفتائات 

آنچه به نظر . باشند مند مى هاى علمى وسیع بهره برخوردارند و از دانشگاه
  .توان این مهم را انجام داد رسد اینکه از چند راه مى مى

ها در  ـ همچنان که دانشمندان، و مستشرقان با اقامه سمینارها و کنفرانس1
. پردازند  خود مىها به ارائه نظریات دانشگاه

ابزارها در ارائه علمى  توانندازاین اندیشمندمى مسلمانومسلمانان دانشمندان
  .استفاده نمایند) ع(فلسفه قیام امام حسین 

ـ از طریق ترجمه آثار نویسندگان مسلمان در این زمینه، چنانچه حامد 2
 همین ه است،الگار نویسنده مسلمان که اخیراً نیز به کرامت تشیع نائل شد

  .دهد کار را انجام مى

توان پیام اسالم و نهضت  ـ ایجاد رادیو و تلویزیون که از آن طریق مى3
  .را به نسل هاى بعدى ابالغ کرد) ع(امام حسین 

ها  اندازى نشریات و مجالت تبلیغى، چنانچه مسیحیان و دیگر گروه ـ راه4
  plan truth مانند. کنند استفاده مى

  .یشنامه از نهضت کربال و تبلیغ پیام شهدا از این طریقـ تهیه فیلم و نما5

  

آیا روز ): ع( متضمن چند سؤال است راجع به شهادت حضرت سید الشهدا :637س 
   بود؟61سال ) جمعه(عاشورا 

 اتفاق مؤرخین و محدثین بر این است که روز عاشورا روز ;هو العالم: ج 
ند، همانگونه ا دانسته) 61(جمعه بود است و بیشتر مورخین سال شهادت را

و الطبرى و الجزمۀ و المفید و االربلى فى که ابوالفرج و الحافظ عبدالعزیز 
  .اند  کشف الغمۀ و القمقام و غیر اینها از عامه و خاصۀ به آن تصریح کرده

  



٢٤٥ استفتائات 

در روز عاشورا نماز ظهر و عصر را جمعاً و بطور خوف ) ع( آیا امام حسین :638س 
  نخواند؟

 چون مستفاد از روایتى که مفید نقل فرموده و روایات دیگر ;لعالمهو ا: ج 
این است که شهادت امام در آخر روز عاشورا بوده و به حساب اهل فن 
تقریبا یک ساعت قبل از غروب شمس بوده، بنابراین امام نماز ظهر و عصر 
را جمعاً خوانده و صالۀ خوف بوده است کما اینکه در روایات تصریح 

  .ست ا شده

  

   آیا روز عاشورا بعضى شهداء کربالء نماز عصر قضاء کرد؟:639س 

  .دانم  آن را نمى;هو العالم: ج 

  

   آیا امام در نماز عصر شهید شده یا در سجده شکر؟:640س 

  .نمازعصر درحال شکرشهیدشدنه درسجده امام;هو العالم: ج 

  

مکن بود روز عاشورا و غیر  آیا مغلوب بودن امام یعنى شهادت غیر حال نماز م:641س 
  آن؟

زنده  امام مغلوب نشد بلکه غالب شد چون با شهادت دین را ;هو العالم: ج 
شهادت بزرگترین عبادت دانند، و خود  کرد، لذا اسالم را حسینى البقاء مى

بوده است و امام روحش متصل به مبدأ اعلى شده بود من و امثال من ممکن 
در آن حالت چه مقامى داشته و هر ) ع(ام حسین نیست بتوانیم بفهمیم که ام

  . ایم چه بگوییم کم گفته

  

فرمود هنگام راز و نیاز به درگاه خدا ) ع(ند که امام حسین کن  روایتى بیان مى:642س 
  است؟ چگونه»صبراً على قضائک یا رب ال اله سواک یا غیاث المستغیثین«



٢٤٦ استفتائات 

  .   درست است;هو العالم: ج 

داده، آیا سند ) ع(هور است شریح قاضى فتوى به قتل امام حسین  این که مش:643س 
  معتبر دارد؟

  . ظاهراً چنین نیست و لذا مختار هم به او تعرض شدید نکرد;هو العالم: ج 

  

) ع(حسین  امام برادرش بر سرنعش) س(گوید حضرت زینب   روایتى که مى:644س 
  چگونه است؟» مادر منى؟آیا تو برادر منى، آیا تو فرزند «رسید و عرض کرد 

دهند به  ها که نسبت مى  ظاهراً همین طور است و منبرى;هو العالم: ج 
  .، اشکال ندارد)س(حضرت زینب 

  

در قتلگاه این  جمله را به خدا عرض ) س(گوید حضرت زینب   روایتى که مى:645س 
  چگونه است؟ » الهى تقبل منا هذا القربان«: کرد

 مسأله قبل، جواب این مسأله و سه مسأله بعد معلوم  از جواب;هو العالم: ج 
  . شود مى

  

رسید ) ع(حسین  مطهرامام برسرنعش)س(زینب حضرت گویدوقتى  روایتى که مى:646س 
السالم علیک یا ذبیحاً من القفا، اختک لک الفداء، یا بن محمد المصطفى «و عرض کرد 

  ارد؟یا اعتبار دآ» )ع(و یا قرۀ عین فاطمۀ الزهراء ) ص(

  : بلى اعتبار دارد و براى سند آن مراجعه شود به;هو العالم: ج 

  130ـ اللهوف على قتلى الطفوف ص 1

  113 ص 4ـ المناقب ج 2

  59 ص 45ـ بحار االنوار ج 3



٢٤٧ استفتائات 

) ع(در قتلگاه خطاب به بدن امام حسین ) س(گوید حضرت زینب   روایتى که مى:647س 
موش کنم این مصیبت تو را از یاد نبرم که تو را هاى تو را فرا اگر تمام مصیبت«عرض کرد 

  چگونه است؟» میان دو نهر آب با لب تشنه شهید کردند و هر چه آب خواستى ندادند

  .شود  از جواب سؤاالت قبل، جواب این سؤال هم معلوم مى;هو العالم: ج 

خواند  مىند امام زمان ارواحنا فداه موقع ظهور چنین مصیبت ک  روایتى نقل مى:648س 
  این روایت چگونه است؟» ...اال یا اهل العالم ان جدّى الحسین علیه السالم قتلوه عطشانا و«

  397 ص 2 مراجعه شود به شجره طوبى ج ;هو العالم: ج 

  

کفعمى و در کتاب لؤلؤ و مرجان از شیخ مفید و شیخ ) ره( با اینکه محدث نورى :649س 
) ص(هم اجمعین نقل نموده که اهل بیت پیامبر شیخ طوسى و عالمه حلى رضوان اهللا علی

اى از علما چون عالمه مجلسى  ولى عده. روز اربعین از شام به طرف مدینه حرکت کردند
منتهى «در ) ره(، محدث قمى »وقایع الشهور«در ) ره(در زاد المعاد، فاضل بیرجندى ) ره(

ل بیت در روز اربعین به کربال را ورود اه» بررسى تاریخ عاشورا«در ) ره(، دکتر آیتى »االمال
  اند، نظر حضرتعالى چیست؟  فرموده

 این امر مورد اختالف است ولى به نظر من ورود اهل بیت به ;هو العالم: ج 
  . کربال در همان اربعین اول بوده است



٢٤٨ استفتائات 

  

  

  

  

  »عزادارى«

ه متوقف بر روض) ع( در مواردى که احیاى دین و احیاى نام و یاد معصومین :650س 
شود؟ و آیا در این جهت فرقى  خوانى و مثل آن باشد آیا روضه خوانى و مثل آن واجب مى

  بین ایام شهادت آنها و دیگر ایام وجود دارد یا خیر؟

 در استحباب آن تردیدى نیست، و در بعضى موارد هم به ;هو العالم: ج 
  . شود وجوب کفائى واجب مى

  

در شرع مقدس توصیه شده ) ع(ى ائمه اطهار  آیا سینه زدن در مراسم عزادار:651س 
  شناسد؟ است؟ و آن را به عنوان یک امر مستحبى مى

 به عنوان عزادارى بسیار توصیه شده است و آن از افضل ;هو العالم: ج 
  . مقربات است

  

باشم، اگر براى مداحى، احادیثى در   اینجانب مداح اهل بیت علیهم السالم مى:652س 
 مظلومیت آنها بگویم و از کتاب هایى چون منتهى االمال، نفس المهموم، فضائل اهل بیت و

استفاده کنم آیا اشکال دارد یا خیر؟ در صورت عدم ... بکاء الحسین، ریاحین الشریعه و
  اشکال آیا بنده اجازه دارم یا خیر؟

نوشته شده است  غلو نباشد مطالبى که در کتب مقاتل  چنانچه;هو العالم: ج 
ام این ایام مطالب غلو آمیز خیلى رائج شده است و  دارد، چون شنیدهاشکال ن

شما هم تذکر بدهید که در فالن کتاب، این مطالب هست، و مجاز هستید 



٢٤٩ استفتائات 

شما منصب بزرگ و بسیار بافضیلتى را متصدى هستید، با شعار غیر . بخوانید
  .مشروع این مقام را نابود نکنید

  

هاى   در مجالس سینه زنى، بعضى از مردم لباسشود که  امروزه مشاهده مى:653س 
زنند، آیا چنین عملى منافى شأن ائمه  خویش را بیرون آورده و به صورت لخت سینه مى

  باشد؟ و آیا اصال چنین عملى جایز است؟ نمى) ع(

نیست بلکه موافق ) ع( بلى جایز است، نه تنها منافى شأن ائمه ;هو العالم: ج 
  . باشد واران مىبا مقام عالى آن بزرگ

  

  گردد؟  آیا حضور در چنین مجالسى توصیه مى:654س 

  . بلى، باالتر از توصیه;هو العالم: ج 

  

  چیست؟) ع(عاشورا و در ایام وفات ائمه  حکم قمه زنى در روز :655س 

  . عمل مستحسنى است و از شعائر است;هو العالم: ج 

  

  ا الزم است؟ احترام به شعائر حسینى چه حکمى دارد آی:656س 

شعائر حسینى ب بقاء دین است چون مهمترین چیزى که موج;هو العالم: ج 
  . است، بنابراین بر هر فرد شیعى است که آنها را احترام نماید

  

هاى اخیر در مورد حالل و حرام بودن قمه زنى  هایى که در سال  با توجه به شبهه:657س 
استدالل خود مبنى بر حالل بودن این کار، به وجود آمده است، خواهشمندم در ضمن بیان 

  .را نیز بیان نماییدفلسفه این کار 

) ع( قمه زدن از شعائر مذهبى است و عزادارى بر سید الشهداء ;هو العالم: ج 
  . است



٢٥٠ استفتائات 

و ادله مطلوبیت عزادارى آن حضرت » ...و من یعظم شعائر اهللا «)19(آیه کریمه
  .نماید ودن آن مىداللت بر حالل بودن و از اعمال حسنه ب

  

شوند از ماتم،  به کار برده مى) ع( چیزهایى که در ترویج عزادارى سید الشهداء :658س 
ترام آنها مشروع نوحه، علم، ضریح، تعزیه و لباس سیاه و دیگر منسوبات حسینیه، آیا اح

  هست یا خیر؟

 همه آنها شرعاً خوب و حسن است مگر چیزهایى که حرمت ;هو العالم: ج 
  . عى دارد مانند غناءشر

  

 حکم شخصى که شعائر حسینى و گفتن یا على، و یا حسین را بدعت و غیر جایز :659س 
  داند چیست؟ مى

 چنین شخصى منحرف است و باید تعلم نموده و خود را موافق ;هو العالم: ج 
  .با مستحبات و واجبات کفائیه قرار دهد

                                                           
  32:  سوره حج-19



٢٥١ استفتائات 

  

  

  

  

  »)ع(جشن میالد ائمه «

چگونه باشد مراسم جشن و سرور باید ) ع(حضرتعالى در میالد ائمه اطهار ر  به نظ:660س 
  تا هم حق آن بزرگواران اداء شود و هم بى احترامى به آنها نشود؟

 در مراسم جشن مواظبت شود که آالت لهو و لعب نواخته ;هو العالم: ج 
  .نشود، غنا هم نخوانند، بقیه  مراسم جایز است

  

مجلس جشن و ) ع(نکه مرسوم است در سالروز والدت ائمه اطهار  با توجه به ای:661س 
براى پدران و اجداد طاهرینشان ) ع(شود، سؤال این که آیا خود ائمه اطهار  شادى برگزار مى

کردند کیفیت مجالس آنها چگونه  کردند؟ و اگر بر پا مى اینگونه مجالس را بر پا مى) ع(
  بوده است؟

  .ر باید رعایت عرف هر زمان بشود در این امو;هو العالم: ج 

  

) ع(امام باقر  صل على محمد «: در شعر خود بگوید) ع( اگر مداح اهل بیت :662س 
  باشد؟ مى) ص(، آیا این صلوات ابتر است با توجه به اینکه مداح معتقد به آل پیامبر»آمد

  . جایز است، اشکال ندارد;هو العالم: ج 

  

  چگونه است؟) ع(لس میالد اهل بیت  بفرمایید دست زدن در مج:663س 

  .ندارد دیگرنباشداشکال خالف  اگرتوأم باکارهاى;هو العالم: ج 

  



٢٥٢ استفتائات 

هاى  جشندر میالد آنها، ) ع(و ائمه طاهرین ) ص(رت رسول  ما محبین به حض:664س 
کنیم و مداحان و شاعران اهل بیت، سرودى در وصف آن  مذهبى در مسجد برگزار مى

زنند، بفرمایید این کف زدن، آن  د و مردم هم براى تنوع مجلس کف مىخوانن بزرگواران مى
  هم در مسجد چه صورتى دارد؟

 کف زدن تنها چنانچه توأم با حرکات سبک که منافى با ;هو العالم: ج 
  .احترام به آن بزرگواران است نباشد، اشکال ندارد

  

زدن در شهادت آن بزرگواران، همانند سینه ) ع( آیا کف زدن در میالد ائمه  اطهار :665س 
  ثواب دارد؟

 بلى، چنانچه توأم با حرکات و اعمالى نباشد که مناسب مقام ;هو العالم: ج 
شیعتنا «: روایت شده است) ع(شامخ آنان نیست نباشد، چون از امام معصوم 

  »...خلقوا من فاضل طینتا یفرحون لفرحنا و

  

کند و انسان را به  وعى آهنگ ایجاد مى مولودى خوانى همراه با کف زدن که ن:666س 
  آورد چه حکمى دارد؟ وجد مى

غنا حاصل مال آالت لهو و  وجد غیر از خفت است که از استع;هو العالم: ج 
کف زدن به شرطى که عنوان محرم دیگرى بر آن مترتب نشود . شود مى

  .مانعى ندارد

  

  د؟چه حکمى دار) ع(  دف زدن در مجلس میالد اهل بیت :667س 

  . دف زدن جایز نیست;هو العالم: ج 

  

  

  



٢٥٣ استفتائات 

  

  »دفاع از عتبات عالیات«

 غرض از استفتاء آن است که در شرایط کنونى که هم حرم حضرت مولى :668س 
و ملت مسلمان و بى دفاع ) ع(و حضرت ابا عبداهللا الحسین ) ع(الموحدین على بن ابیطالب 

ه نظامیان آمریکا و انگلیس قرار عراق مورد ظلم و ستم و هتک حرمت و حمله ددمنشان
شوند، آیا  گرفته و لحظه به لحظه، بى رحمانه جمعى از مسلمانان به خاک و خون کشیده مى

خروج از مرز به طور غیر مجاز جهت پاسدارى از حرمین شریفین و دفاع از ملت عراق، 
  شرعا جهاد فى سبیل اهللا محسوب است یا خیر؟

به این قصد یعنى پاسدارى از حرمهاى چهارگانه  مسلماً خروج ;هو العالم: ج 
مصداق بارز دفاع فى سبیل اهللا ع، و دفاع از مسلمانان بى دفا) ع(اهل البیت 

و کسى که در آن راه کشته شود ولو اینکه نتواند کارى انجام دهد . است
  .شهید است

  



٢٥٤ استفتائات 

  

  

  

  

  »تاریخ مسجد کوفه«

نماز ار وصى پیغمبر یغمبر و هز در روایتى هست که در مسجد کوفه هزار پ:669س 
اند و در روایت دیگر است که کوفه را عمر بن خطاب بنا کرده است، لطفا اجماال  خوانده

  توضیحى بفرمایید؟

 مسجد کوفه از اوائل خلقت بشر بوده، جاى قبول توبه آدم و ;هو العالم: ج 
از ) ع(استقرار کشتى نوح در آنجا است، بعضى از حضرات ائمه معصومین 

 بنابراین هیچ مانعى از صحت. اند مدینه مسافرت نموده در آنجا نماز خوانده
و اما روایت این که عمر بن خطاب بنا کرده . متصور نیستروایت ذکر شده 

  . است یعنى اساس بنا از او است مسلماً دروغ است

  

  

  »تاریخ سال قمرى«

ع االول اتفاق افتاده، چرا اول ، در اول ماه ربی)ص( با اینکه هجرت پیامبر اکرم :670س 
  سال قمرى، اول ماه محرم است؟

 چون اول سال در نزد عامه مردم، اول محرم بوده است ;هو العالم: ج 
ولى چون مبدأ تاریخ مختلف فیه بوده، . نخواستند این عادت را به هم بزنند

اند که عموم مسلمین هم با این امر موافق  گرفته) ص(هجرت پیغمبر 
  . شندبا مى



٢٥٥ استفتائات 

  

  

  »شیخ صدوق«

تصریح ) ره(به فقیه بودن شیخ صدوق ) ره(و شهید ثالث ) ره( با اینکه عالمه حلى :671س 
  فقیه بوده و خودش محدث بوده؟) ره(گویند پدرش  ها مى اند چرا بعضى کرده

 صدوقان به خصوص پسر از مفاخر علماء اسالم و از فقهاء ;هو العالم: ج 
هم محدث هستند و هم .  منافى فقیه بودن نیستبزرگ هستند و محدث بودن

  . فقیه

  

  

  »تاریخ عمامه«

  باشد چیست؟  علت اینکه عمامه آقایان سادات مشکى و آقایان شیوخ سفید مى:672س 

 پوشیدن عمامه در نماز بلکه مطلقاً، مستحب است و اما ;هو العالم: ج 
ت از غیر سادات پوشیدن عمامه سیاه و سفید یک امر عرفى براى تمییز سادا

  . است

  



٢٥٦ استفتائات 

  

  

  

  

  »مسائل متفرقه دعاها«

   آیا زیارت عاشورا حدیث قدسى است یا نه؟:673س 

 روایات متعددى در فضیلت و کیفیت آن از امامین صادقین ;هو العالم: ج 
فرماید این زیارت  مى) ره(رسیده است، ولى همانگونه که حاجى نورى ) ع(

  . ت حق تعالى استاز احادیث قدسیه و از منشئات حضر

  

 خواهشمند است نظر مبارک را در مورد صحت و سقم زیارت ناحیه مقدسه امام :674س 
  بفرمایید؟) عج(زمان 

)  ره(زیارت ناحیه مقدسه را جمعى از انشائات سید مرتضى ;هو العالم: ج 
گوید ـ کما فى  ولى صاحب مزار کبیر محمد بن المشهدى مى. اند گفته

 خرج من الناحیۀ زیارۀ اخرى فى یوم عاشوراء مما«:  ـ323، ص 98البحار ج 
الى ان یقول، فظهر ان هذه الزیارۀ منقولۀ مرویۀ و ... االبوابالمقدسۀ الى احد 

ولى . »یحتمل ان ال تکون مختصۀ بیوم عاشوراء کما فعله السید المرتضى
  نقل کرده با آنچه که منصوب به171 ـ 165ظاهر آنچه در مزار کبیر ص 

و اال «: فرماید مجلسى ره مى. است مختصر اختالفى دارد) ره(سید مرتضى 
شیخ . »ظهر ان السید اخذ هذه الزیارۀ و اضاف الیها من قبل نفسه ما اضاف

  .دهد نیز در کتاب مزار زیارت را به روایت نسبت مى) ره(مفید 

  



٢٥٧ استفتائات 

» علک مثلىعبدى اطعنى حتى اج« آیا مأخذ معتبرى براى حدیث قدسى معروف :675س 
  دانید؟ مى

  360حرعاملىص شیخ ـالجواهرالسنیه1 مأخذ آن ;هو العالم: ج 

  .33 ص 1ج ـ شجره طوبى 2

  

  چیست؟ آیا معتبر است یا خیر؟» نادعلى« نظرتان راجع به دعاى :676س 

  . روایت دارد در مستحبات اعتبار روایت الزم نیست;هوالعالم: ج 

  

  را زیارت نمود؟) ص(ه، نبى مکرم توان با زیارت جامع  آیا مى:677س 

) ع( زیارت جامعه به حسب الروایات مختص به ائمه معصومین ;هو العالم: ج 
باشد که در  مى» و الى جدّکم بعث الروح االمین«است و مؤید آن هم جمله 

و «زیارت شود به جاى ) ع(ذیل آن نوشته شده است که اگر حضرت امیر 
  . ده شودخوان» و الى اخیک«، »الى جدکم

  

براى زن هاکه » حرم شیبتى على النار« در ادعیه ماه رجب هنگام قرائت این فراز :678س 
  محاسن ندارند وظیفه چیست و به جاى آن چه بگویند؟

 باب استعاره در کلمات عرب واسع است و این هم یکى از آن ;هو العالم: ج 
ت حرمت االمردها هم درخواسارد است و مراد تحریم شخص است و مو

و به . کنند و در آن معنى فرقى بین زن و مرد نیست خصوص شیبه را نمى
که » زید کثیر الرماد«عبارت دیگر این جمالت از قبیل استعاره است مانند 

مراد جواد بودن اواست در حالى که اصال خاکستر ندارد و عبارت صحیح 
  .است 

  .و اهللا العالم. ن نیایدبنابراین مراداز این جمالت این است که آتش نزدیک م

  



٢٥٨ استفتائات 

یا ذا الجالل و « حرکت دادن انگشت سبابه دست راست هنگام خواندن این فراز :679س 
  از دعاى ماه رجب به چه منظور و حکمت است؟» ...االکرام، یا ذا النعماء و الجود

  .دانم  حکمت احکام را نمى;هو العالم: ج 

  

دیگر ) ع(از معصومین ) ع(ى غیر امیرالمؤمنین شود زیارت امین اهللا را برا  آیا مى:680س 
که در زیارت جامعه کبیره » السالم علیکم یا امناء اهللا على وحیه«به قصد ورود خواند به دلیل 

  .آمده است

ده شود به قصد ورود خواند نه به واسطه آنچه اشاره ش  مى;هو العالم: ج 
  .است بلکه بواسطه تصریح به آن در روایت

  



٢٥٩ استفتائات 

  

  

  

  

  »رش برنامه معنوىسفا«

 براى طهارت روح و قلب و آمادگى براى نماز با خشوع قلبى چه باید کرد، لطفاً :681س 
  توصیه بفرمایید؟

  ـ نماز شب خواندن 1 ;هو العالم: ج 

  ـ روزى اقال پنجاه آیه قرآن خواندن، 2

  . در سجده طوالنى)20(ـ تکرار ذکر یونسیه3

  

آشنا » فقه الصادق«تاب بى نیاز از لقب شما یعنى  من از کودکى با نام شما و ک:682س 
ام و چند سال قبل  ام و زندگى شما را از طریق پایگاهتان در اینترنت مطالعه کرده بوده

دانم که مشغله حضرتعالى زیاد است  حال با آنکه مى. توفیق زیارت شما هم نصیب من شد
ن برنامه بریزید ساعات کالس لطفى در حق اینجانب بنمایید و براى یک طلبه رسایل خوا

ساعت تدریس سیوطى و یکساعت کلیات رجال  شامل یک 12 تا 8ز ساعت اینجانب صبح ا
آقاى سبحانى و دو ساعت رسائل بحث شک و مکاسب قسمت بیع، و شب بعد از نماز 

باشد حال بنده خواستار دعاى حضرتعالى نیز  مغرب و عشاء رسائل بحث استصحاب مى
  خواهم شخصاً برایم برنامه بنویسید؟ زانه مىباشم و عاج مى

غیره را  برنامه فعلیتان چنانچه مراتب قبل از قبیل ادبیات و ;هو العالم: ج 
نیت خالص و دورى از مقاصد و آنچه مهم است . خوانده باشید خوب است

دنیوى و عمل به واجبات و احتراز از محرمات است که اگر چنین باشد 

                                                           
  الظالمین ال اله اال انت سبحانک انى کنت من -20



٢٦٠ استفتائات 

فرماید طالب علم که به طرف تعلم  شوید که مى مشمول آن روایتى مى
کنند، کنایه از اینکه  رود مالئکه پرهایشان را زیر پاى او پهن مى مى

باشند در حال عروج  مالئکه که اشرف مخلوقات از غیر از انبیاء و اولیاء مى
و چنانچه . باشند طالب علم این مالئکه در مرتبه نازله از مقام او مى

 طورى ترتیب دهید که نماز شب هم بخوانید نور على نور تان را برنامه
  . شود، موفق باشید مى

  

   خطاب به جوانان چه نصیحتى دارید؟:683س 

  . مراعات وظایف شرعیه و بیکار نبودن;هو العالم: ج 

  

  



٢٦١ استفتائات 

  

  

  

  

 اى استداللى در بیان حکم  رساله«

  »بیدار نمودن شخص نائم براى نماز

  سى براى نماز جایز است یا نه؟  آیا بیدار کردن ک:684س 

اند و  دادهاى از بزرگان معاصر، به عدم جواز آن فتوا   عده;هو العالم: ج 
اند که بلند کردن صداى  گروهى از فقهاء از آنان تبعیت نموده و فتوا داده

باشد و در صدا و سیما آن را پخش  اذان براى بیدار نمودن نائمین جایز نمى
باشد مخصوصا براى   مورد عالقمندى هر کسى مىاند و چنین عمل کرده

جوانان و مخصوصا در موقع تابستان که بیدار شدن براى نماز صبح یک 
  .اند باشد و اکثر مردم آن را پذیرفته مسئله سخت و دشوار مى

اش پاسدارى از دین است اگر در مورد این وظیفه بسیار  کسى که وظیفه
پس در این . عمل عظیم خواهد شدمهم سکوت کند، قطعا موجب ترک این 

حال بر خود الزم دیدم که مسأله را به خوبى روشن کنم زیرا کتمان علم و 
دانم و لذا از طریق کتاب و سنت، عقیده خود را،  سکوت را گناه بزرگ مى

در کلمات فقهاء به جواز و رجحان آن . نمایم در ارتباط با مسأله اظهار مى
  . استو بلکه به وجوبش تصریح شده

قبل از دخول : گوید در مسأله جواز اذان قبل از دخول فجر، مى) ره(ـ مفید 1
  . وقت گفتن اذان براى بیدار کردن نائم و واداشتن به نماز، مانعى ندارد



٢٦٢ استفتائات 

به عقیده ما در گفتن : گوید ـ عالمه در این مسأله بعد از اختیار جواز مى2
  .نمایدنماز بیدارشودواقامه نائم اذان فائده هست،که

در احادیث وارد شده که تکرار فصول اذان : فرماید ـ محقق اردبیلى مى3
براى انجام جماعت و اخبار ناسى و نائم، جایز است و این بر جواز ایقاظ نائم 

  .کند براى اقامه نماز، داللت مى

  . اند تعداد دیگرى از فقهاء هم در کلماتشان همین را قبول کرده

آورده شده و در آنها احادیث زیادى است که به و در کتب حدیث دو باب 
در (ـ باب حکم ایقاظ نائم براى نماز، 1: کند مطلوبیت ایقاظ نائم داللت مى

  ).ابواب مواقیت صلوۀ آمده

اش  خانوادهخواند الزم است  ى است در مورد کسى که نماز شب مىباب(ـ 2
  .)را متوجه کند و آنها را براى نماز بیدار نماید

حال براى رجحان بیدار کردن و بلکه بر وجوبش چند وجه و دلیل به هر 
داللت ادله . ادله امر به معروف و نهى از منکر است: دلیل اول: وجود دارد

  : شود امر به معروف و نهى از منکر بعد از بیان دو مقدمه آشکار مى

ت این از قواعد قطعى است که امتناع اختیارى منافى اختیار نیس: مقدمه اول
  و براى این قاعده دو مورد وجود دارد 

ـ امتناع فعل اختیارى به خاطر عدم تعلق اراده و اختیار به آن، با خود 1
اند،  اختیار منافاتى ندارد و اشاعره در این خصوص مخالفند و به جبر قائل

مدعایشان این است هر فعلى از افعال ممکنات به علتى نیاز دارد و آن یا 
شود و نسبت   معدوم، به حسب اول وجود فعل واجب مىموجود است و یا

توضیح مطلب و رى نخواهد بود که پس هیچ اختیا. گردد به دومى ممتنع مى
  .پاسخش در محل مناسبى باید داده شود



٢٦٣ استفتائات 

ـ فعل اختیارى با واسطه، امتناعش به خاطر اختیار واسطه، منافى اختیار 2
کند، سقوط قبل از  رتاب مىنیست، مانند این که کسى خودش را از بلندى پ

القاء هم یک کار ممکن است به واسطه قدرتى که او نسبت به القاء  و عدم 
  .آن دارد

متناع پس امتناع او از اختیار القاء، با اختیار منافاتى ندارد چون همین ا
در خصوص عقاب و گردد و این مسأله بیشتر  خودش به اختیار باز مى

کنند، اگر چنین  الء موال را مذمت نمىمجازات مورد توجه است و عق
دانند و اما در مورد  شخصى را مجازات کند چون این کار را درست مى

خطاب، امتناع منافى آن است هر چند که با اختیار است و در این مورد 
ابوهاشم مخالف است زیرا وى معتقد است که امتناع اختیارى، با اختیار در 

اختیار اختالفى با ى از عقالء در عدم منافاتش، خطاب هم منافاتى دارد و احد
  .ندارد

  :مقدمه دوم

گاهى قدرت اصال دخالتى در مالک حکم ندارد بلکه خود فعل به مصلحت 
شود مکلف قادر باشد یا نباشد، و در این مورد، مسئله قدرت،  توصیف مى

  .یک شرط عقلى است

ف فعل را به و گاهى قدرت شرط و دخیل در مالک حکم و هم چنین توصی
دهد، در این مورد قدرت، شرط شرعى  مصلحت بودن به خود اختصاص مى

قدرت داشتن بر وجود آب، شرط شرعى ، مانند باب وضوء، که گردد مى
شود لیکن به قرینه آنچه در   هم استفاده مى)21(است که این از آیه کریمه
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٢٦٤ استفتائات 

واجب  بر آمده،) وجدان آنوجدان الماء، و عدم (تفصیل موجود، در میان، 
  .بودن وضوء و غسل در صورت اول، و تیمم در صورت دوم داللت دارد

و اما مقام، یعنى وجوب نماز بر نائم، از قبیل اولى است به این معنا که نائم 
باشد،  در حال نوم به خاطر قدرت نداشتن بر نماز، نسبت به آن مکلف نمى

 تقید به حکم عقل ولى قدرت در وجوب نماز شرعاً هیچ تأثیر ندارد بلکه
ده، شود، روى همین قاع است چون اطالق ادله وجوب نماز را شامل مى

داند، نسبت به حکم و تکلیف براى  قدرت را مؤثر در حکم نمىکسى که 
بیند و هنگامى که بر این مطلب ثمره عملى مترتب  غیر مقدور مانعى نمى

ائم نیست، و این شکى در وجوب صالۀ بر ن) که ما هم بعید ندانستیم(شود، 
مضافاً بر دلیل وجوب قضاء برنائم، که متوقف بر صدق فوت است و تفاوت 

بنابراین تردیدى نیست . کند، فائت، خود واجب باشد یا مالک ملزم آن نمى
خواب م مالک ملزم دارد ولى عدم قدرت او در حال که نماز نسبت به نائ

که این دو مقدمه مالحظه گردد براى عدم حکم به وجوب، بعد از آن منشأ مى
  .گردید

دهد که براى  داند یا احتمال مى خوابد و مى شود که کسى که مى ظاهر مى
شود چنانچه بیدار نشود و نماز ترک شود مستحق عقاب  نماز صبح بیدار نمى

گردد، پس ادله امر به معروف و نهى از  شود و او از خداوند دور مى مى
کند تا نمازش را   وجوب ایقاظ نائم داللت مىمنکر، به اطالق یا به فحوى بر

  .کند و معاقب نشوداقامه 

کند و  به عالوه عقل هم به حسن امر به معروف و نهى از منکر حکم مى
به . همین حکم مستلزم آن است که شرعاً هم به این دو موضوع امر شود

اى که در میان حکم عقل و حکم شرع وجود دارد، همین عقل  خاطر مالزمه



٢٦٥ استفتائات 

مستقال بر خوبى نجات دادن کسى از عقاب و دورى از پروردگار، حکم 
  .کند مى

غیر از ادله امر وان وجه دیگرى، بر وجوب بیدار کردن نائم، ت این را هم مى
  .به معروف لفظى قرار داد، چون براى خودش دلیل است

بیدار کردن رجحان دارد، چون بدین وسیله در حق نائم احسان : دلیل سوم
گردد و تعاون بر عمل خیر است و غیر از  ود و عذاب از او رفع مىش مى

. این از عناوینى که در شریعت به مقتضاى اطالق احادیث مطلوبیت دارند
  .ت داردپس تمام آن روایات بر مطلوب بودن بیدار کردن دالل

ولتکن منکم امۀ یدعون الى الخیر و یأمرون : (آیه کریمه: دلیل چهارم
 ظاهر آیه بر وجوب )22()نهون عن المنکر و اولئک هم المفلحونبالمعروف و ی

کند و در ذیل آن  دعوت به خیر و امر به معروف و نهى از منکر داللت مى
کند که رستگارى و سعادت اجتماع و اصالحشان بر این است که  تأکید مى

منحرفین از طریق حق بسوى آن، دعوت شوند و کسانى که در پرتگاه 
اند آنها را نجات دهند و خالصه آیه شریفه رستگارى را در  دهسقوط واقع ش

دعوت به خیر و امر به معروف و نهى از منکر محصور کرده است و بدیهى 
پس به ه خیر است است که نماز براى نائم خیر است و بیدار کردنش دعوت ب

  .شود دلیل همین حکم در آیه، بیدار کردن واجب مى

  .ه به این مسئله تصریح دارندنصوص زیادى ک: دلیل پنجم

قال لى، اقرأ فى الوتر فى ثالثتهن ) ع(ـ صحیح معاویۀ عن االمام الصادق 1
  . )23(بقل هو اهللا و سلم فى الرکعتین توقظ الراقد و تأمر بالصالۀ
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٢٦٦ استفتائات 

فى التسلیم فى رکعتى الوتر ـ فقال توقظالراقد و ) ع(ـ معتبره االخرعنه 2
  .)24(تکلم بالحاجۀ

آخر اللیل  من یقوم الرجل عن)ع(عبداهللا ابى بن سالم بن وبـ معتبریعق3
ینبغى للرجل اذا صلى فى اللیل ان یسمع اهله ): ع(فیرفع صوته بالقرآن، فقال 

و این حدیث در علل و نظیرش در ( .)25(لکى یقوم النائم و یتحرک المتحرک
  )26().تهذیب آمده است

السالم ـ قال لیهما ع ابیه عنـ و خبر الجعفریات باسناده عن جعفر بن محمد 4
کان یخرج الى صالۀ الصبح و فى یده درۀ فیوقظ الناس بها ) ع(ان علیا 

  )27(فضربه ابن ملجم لعنه اهللا ـ الخبر 

ـ و نحوه خبر قرب االسناد عن السندى بن محمد البزاز عن ابى البخترى 5
  ).ع(عن جعفر بن محمد عن ابیه 

اسالفه فى خبر طویل فى کیفیۀ شهادۀ ـ خبر لوط بن یحیى عن اشیاخه و 6
الى ان قال ـ و کان صلوات اهللا علیه اذا اذن لم یبق فى ) ع(امیرالمومنین على 

  .)28(بلدۀ الکوفۀ بیت اال اخترقه صوته الخبر

اذا ایقظ الرجل اهله من اللیل ): ص(ـ خبر ابى سعید الخدرى عن النبى 7
  .)29(ذاکراتفتوضئا وصلیا، کتبا من الذاکرین اهللا و ال

                                                           
   مصدر سابق-24
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٢٦٧ استفتائات 

و کان من : که راوى گوید) ع(ـ خبر البکرى در بیان شهادت امیرالمؤمنین 8
انه یتفقد النائمین فى المسجد و یقول للنائم الصالۀ یرحکم اهللا، )ع(کرم اخالقه

  )30(الصالۀ مکتوبۀ علیک الخ 

ـ خبر عبدالرحمن الوارد فى الدعاء و السواک عند القیام باللیل ـ و کان 9
  .)31(اذا قام آخر للیل یرفع صوته حتى یسمع اهل الدار ) ع(اهللا ابوعبد

، رحم اهللا عبداًقام )ص(ـ و خبر القطب الراوندى فى لب اللباب عن النبى 10
  .)32(من اللیل فصلى و ایقظ اهله فصلوا

ـ قال اشتریت مد بن یحیى الصولى قال حدثنى امى و اسمها عذر ـ خبر مح11
 کنت من مولداتها قالت فحملنا الى المأمون و کنا مع عدۀ جوار من الکوفۀ و

فى داره فى جنۀ من األکل والشرب و الطیب و کثرۀ الدنانیر فوهبنى المأمون 
فلما صرت فى داره فقدت جمیع ما کنت فیه من النعیم و کانت ) ع(للرضا 

ـ و تأخذ نا بالصالۀ و کان ذلک من اشد شىء 2ـ تنبهنا باللیل 1علینا قیمۀ، 
  .)33(ناعلی

ممکن است بر موضوع مذکور استشهاد شود به نصوصى که در : دلیل ششم
  . اذان وارد شده

کند بر جواز اذان قبل از دخول وقت در هنگام  ـ احادیثى که داللت مى1
طلوع فجر مالحظه  در مورد صدا زدن قبل از صبح مانند معتبر ابن سنان

 سنت این است که به عیب ندارد ولى: حضرت در این رابطه فرمود. شود
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٢٦٨ استفتائات 

به ) یعنى اذان قبل از فجر(موقع فجر این کار انجام داده شود و همین عمل 
  .)34(انجامد نفع همسایگان مى

قال قلت له، ان لنامؤذنا یؤذن باللیل فقال ) ع(ـ معتبرۀ دیگر از امام صادق 2
ادى مع اما ان ذلک ینفع الجیران لقیا مهم الى الصالۀ، و اما السنۀ فانه یت) ع(

قبل (به حضرت عرض کردند ما مؤذنى داریم که در شب ) الخبر(طلوع الفجر 
د شو ها تمام مى این کار به سود همسایه: گوید فرمود اذان مى) از طلوع فجر

با طلوع فجر همزمان خیزند، و اما سنت این است که اذان  چون به نماز برمى
  .)35(باشد 

د، مفید و عالمه ،در جواز ایقاظ نائم و اى از فقهاء مانن و به این حدیث عده
  . اند مطلوبیت آن استناد نموده

) حى على الفالح(کند، مقصود اینکه همه ـ آنچه بر تکرار فصول داللت مى3
در اذان صبح بگویند و محقق اردبیلى به ) الصالۀ خیر من النوم(را، به جاى 

  .آن در جوز ایقاظ استدال نموده

د بر استحباب قیام مؤذن در مکان مرتفع، و این که ـ حدیثى که داللت دار4
  .)36(وى باید صداى مناسب اذان را داشته و با صداى بلند گوید 

) ع(ـ از میان نصوصات، آن حدیثى که در مورد حضرت امیر المؤمنین على 5
گفت در شهر کوفه منزلى پیدا  وارد شده که حضرت هر وقت اذان مى

  .)37(نودنششد که صداى ایشان را  نمى

                                                           
  7 ـ 8 من ابواب االذان و االقمۀ حدیث 8 وسایل باب -34
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٢٦٩ استفتائات 

ـ احادیثى که متضمن این معناست که در اذان صبح جایز است این جمله را 6
و یا بعد از اتمام ) حى على الصالۀ(یا بعد از ) الصالۀ خیر من النوم(گفتن 

وظایف و شئونات نماز است، بلکه بخاطر ان، نه به نسبت این که آن از اذ
  .)38(ایقاظ نائم است که در معناى این جمله آمده است
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