
 
 

 سئوال: 

 دخول از دبر از نظر معظم له چه حكمي دارد؟

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 اين عمل کراهت شديد دارد و احتياط در ترک آن است خصوصاً اگر زن راضی نباشد و اگر موجب اذيّت او شود، حرام است.

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 تقليد سؤال: 

 از تكليف آنهاست در مسئله تقليد چيست؟ تكليف نوجواناني كه آغ -1

 ؟آيا در بقاء بر تقليد ميت نيز رجوع به حي اعلم الزم است -2

 گري سؤال:  صوفي

 آيا شركت كردن در مجالس و محافل صوفيه و انجام اعمال و گفتن اذكار آنان و حضور در خانقاه آنها چه صورت دارد؟ -3

 امر به معروف و نهي از منكر سؤال: 

 آيا امر به معروف و نهي از منكر وظيفه حكومت است يا آحاد مردم؟ و توصيه حضرت عالي در اين زمينه چيست؟ -4

 حجاب سؤال: 

كند و اصوالً حدود حجاب اسالمي براي بانوان چيست؟ براي اين منظور پوشيدن لباس بلند و آزاد و شلوار و روسري كفايت مي -5

 ر برابر افراد نامحرم بايد رعايت شود؟چه كيفيتي در لباس و پوشش زن د

 حجاب ضروري دين است: 

 (6سؤال

 آيا حجاب از ضروريات دين است؟ الف:

 كنند چيست؟ب: حكم كساني كه به آن بي اعتنايي مي



 بد حجابي 

7 ) 

 ها در بيرون از منزل و انظار نامحرمان چه صورت دارد؟ الف: پوشيدن جوراب نازك و بدن نما براي خانم

 ها در ديد نامحرمان چگونه است؟بيرون گذاشتن موهاي سر از چادر در مقنعه توسط خانم :ب

 هاي محرك چه صورت دارد؟ها و بيرون گذاشتن مقداري از موها و پوشيدن جوراب بدن نما و لباسـ آرايش زنان در خيابان8

 پوشش چادر مشكي:

گويند چادر مشكي براي بانوان مكروه است و بايد هايشان ميها و سخنرانياي همراه با تبليغات فرهنگي دشمن در روزنامهعده -9

هاي متنوع جايگزين چادر مشكي شود. آيا چنين حرف و اقدامي صحيح است يا نه؟ پوشش جديد مانند مانتو و كت و دامن با رنگ

 خواهشمند است نظر شريفتان را مرقوم فرماييد.

 حجاب برتر:

اي بر عليه چادر كه يك حجاب ملي و سنتي است آغاز گرديده است، خواهشمنديم نظر مبارك را در دهامروز يك حركت خزن -11

 اين مورد مرقوم فرماييد.

 هاي منحرف:خريد و فروش نشريات و روزنامه

اسالم را زير  ها و مجالتي كه با استفاده از آزادي موجود در جمهوري اسالمي برخي از احكامخريد و فروش برخي از روزنامه -11

 نمايد چه صورت دارد؟بندوباري و فساد را ترويج ميسؤال برده و يا به مقدسات انقالب اسالمي جسارت كرده و يا بي

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 باشد.( بايد از مجتهدى تقليد کنيد که جامع شرايطِ فتوا و مرجعيت است، و بنابر احتياط بايد اعلم هم 1ج

 ( در جواز بقاء بر تقليد ميّت، در صورتى که مورد اتفاق فقها باشد، اجازه از اعلم واجب نيست.2ج

 شود، جايز نيست.شود يا تأييد آنها شمرده مى( اگر موجب انحراف عقائد انسان مى3ج

 ( امر به معروف و نهى از منکر با رعايت شرائط آن يک تکليف شرعى عمومى است.4ج

نامحرم را جلب نکند ها تا مچ که زينت و آرايش نشده باشند با لباسى که توجه ان بايد تمام سر و بدن خود را به جز صورت و دست( زن5ج

 .بپوشانند

 (6ج

 الف: از ضروريات دين است.

 شوند و بايد توبه کنند.ب: گناهکار محسوب مى

 ( حرام است.8و7ج

 ( صحيح نيست.9ج

 ترتب مفسده باشد، جايز نيست.( اگر موجب انحراف و 11ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 سالم عليكم

سؤال: آيا سؤاالتي كه مقلدين امام راحل رضوان اهلل تعالي عليه دارند آن ستاد عظيم بر طبق فتاواي حضرت امام پاسخگويند يا نه؟ 

 اگر مثبت است تا تعدادي از آن سؤاالت را خدمتتان ارسال داشته باشم؟ 

 ممنون

 عليکم  سالم



را بخواهيد، در ابتدا يا انتهاى « قدس سره»شود چنانچه فتواى حضرت امام خمينى پاسخ داده مى« دام ظله»بطور عادى طبق نظر مقام معظم رهبرى 

 تان قيد فرماييد.نامه

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 سالم عليكم

نان برگزار گردد حرام است و در چه صورتي حالل خواهد سؤال: اگر فوتبال به صورت برد وباخت و شرطي در بين نوجوانان و جوا

بود؟ توفيقات روز افزون براي رهبر عزيز و شما عزيزان دارم و جاي تشكر دارد كه دفتر پاسخگويي آن آن زعيم مسلمين منحصر 

 به فرد است و باسرعت قابل ستايشي پاسخ مي دهند جاي بس تشكر و شكر گزاري دارد. 

 د.مويد و منصور باشي

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 بدون شرط بندى اشکال ندارد.

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 

 

 بسمه تعالي

 سالم عليكم

سؤاالتي كه تقديم حضور مي گردد پاسخ آن بر مبناي فتواي امام راحل)ره( خواستارم. خداوند توفيق مزيد بر همه شما عنايت 

 فرمايد.

ل كردن مخصوصا غسلهاي واجب مانند غسل جنابت بسيار وسواس ميباشم حتي بارها شده كه بيش از پنج بار در رابطه با غس -1

 غسل را تكرار كردم؟

 در رابطه با وضو هم مانند غسل بارها شده كه شك كردم كه آيا مسح پا كشيده ام يا نه؟ -2

پول به صورت سود دار دادم كه پس از چند وقت متوجه در رابطه با ربا اين جانب در چندين سال قبل به سه شخص مختلف  -3

شدم كه گناه بزرگي كردم و سپس توبه نمودم و به دو نفر آنها بصورت غير مستقيم سود گرفته شده را پس دادم اما سوال 

كه با او روبرو اينجاست كه نفر سوم را نمي دانم كه پنجاه يا شصت هزار تومان سود آن مدت شده بود و هم چنين خجالت مي كشم 

شوم آيا از نظر شرعي صحيح است كه بدون اجازه آن فرد شماره حساب بانكي او را پيدا كرده و آن مبلغ را به حساب او واريز 

 نمايم و آيا بايد چقدر از آن مبلغ را پرداخت نمايم؟

فرزندام با اينكه هنوز به سن تكليف نرسده اند  از نظر اخالقي بسيار مقيد به نماز اول وقت و نظم در كارها و نظافت مي باشم اما -4

بعلت انجام ندادن اين وظايف باعث عصبانيت من شده گاهي اوقات به تنبيه آنها ميانجامد لطفا جواب دهيد كه چكار كنم كه خودم و 

 خانواده ام از دست رفتار من آزار نبينيم؟ 

ام اما شغل من مربي ورزش ميباشم و داراي يك آپارتمان ملكي و  از نظر خمس و زكات تا به حال هنوز خمس و زكات نداده -5

بانك دفترچه قسط دارم كه ميزان درآمد من و همسرم هم كه مربي ورزش  8يك اتومبيل كه با وام بانك خريداري نمودم و بيش از 

 بپردازم؟  ميباشد روي هم نصف اقساط را تامين نمي كند استدعا دارم بفرماييد چگونه بايد خمس و زكات

 در رابطه با نماز اكثرا در ركعت سه و چهار شك مي كنم تكليف چيست؟  -6



مادري پيري دارم كه با من زندگي ميكند و خداوند را شاكرم كه تا بحال توانستم به او خدمت كنم و اميدوارم كه خداوند عمري  -7

سالگي پدر را از دست داده ام و برادر و خواهري ندارم و تك دهد كه بتوانم از اين بس هم خدمتگذار او باشم اما در زمان پنج 

فرزند مي باشم و مادر بازنشسته آموزش و پرورش ميباشد و در طول مدت زندگي به من از نظر مالي كمك كرده و حتي به من پول 

 آيا بايد قرض او را برگردانم با اين كه من تنها وارث او مي باشم؟   هم قرض داده است

به شخصي كه مرده است چون براي من كاري را رنگ آميزي كرده بود بدهكار و حاال از خانواده آن شخص هم خبري ندارم من  -8

 چگونه بايد بدهيم را در صورتي كه نمي دانم چقدر است بايد پرداخت نمايم؟ 

داشت و ملك را تحويل گرفت و  من به شخصي خانه فروختم بودم كه قرار داد كرده بودم كه نقاشي كنم اما آن شخص عجله -9

پس از چند سال اجاره دادن توافق كرديم كه بجاي رنگ كردن كل آپارتمان را گچ كاري كنيم و بعد از اتمام گچ كاري مقداري را 

گفت او در جواب   كه سهم من بود به گچ كار دادم اما آن شخص مدعي شده كه بايد تمام پول را بايد بدهم و من آن مبلغ را ندادم

 من راضي نيستم حاال من بعد گذشت چند سال دچار عذاب وجدان شده ام بفرماييد تكليف شرعي چيست ؟ 

اگر فرش يا تشك يا بالش يا پتو يا مبل و يا هر چيزي كه بشود روي آن پا گذاشت چنانچه نجس باشد و ندانيم كه كدام  -11

چيز كه روي آن پايمان را ميگذاريم خيس باشد و پايمان را روي آن قسمت آن نجس است و چنانچه پاي من خيس و يا اين كه آن 

 بگذاريم خيس باشد و پايمان را روي آن بگذاريم آيا پاي ما نجس شده است و اگر در حال وضو باشيم وضوي ما باطل شده است ؟

الفاصله پس از بلند شدن از خواب همه اكثرا خوابهاي معنوي خوبي و با مكاشفاتي كه در سجده هاي آخر نمازم گاهي مي بينم ب -11

 را فراموش ميكنم شما بفرمائيد كه چكار كنم كه آنهابيادم بماند ؟ 

اكثرا در نمازها در سجده آخرين ركعت نماز شك ميكنم كه دو سجده بفرمائيد از نظر شرعي دستور چيست و آيا اگر بجاي  -12

  جام دهم؟ دو سجده كردم متوجه شدم قضاي آن را بايد چگونه ان

اوقات شده كه حق كسي را طبق قرار گذاشته شده داده ام اما آن شخص راضي نبوده و عنوان كرده كه من راضي نيستم   گاهي -13

 و من براي آنكه او راضي شود بيشتر از حقش به او دادم كه زبانا بگويد راضي هستم تكليف در چنين مواردي چيست؟ 

براي استفاده بايد تعهد نامه براي ثبت نام تكميل نمود و   گاه خصوصي مي باشم و عالقمندانمن مربي ورزش و داراي باش -14

سپس عضو شوند كه در آن قيد شده كه در صورت استفاده نكردن از امكانات باشگاه مبلغ شهريه شما پس داده نخواهد شد اما 

براي پس گرفتن پولشان مراجعه مي كنند كه ما با توجه  بعضي از آنها بعد از مدتي كوتاه كه اين ورزش خوشايند آنها نبوده

كه ابتدا از آنها گرفته ايم پول را پس نداده و آنها در جواب مي گويند راضي نيستيم آيا اين درست است با توجه به اين   تعهدنامه

 11/13/1386  كه تعهد كتبي داده اند باز هم معترض شوند از نظر شرعي آيا آن پول حرام است؟ 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

در انجام غسل و وضو کنار بگذاريد و به آنچه شارع فرموده عمل کنيد و به شکوک خود اعتنا نکنيد؛ غسل کردن  را ( ذوق و سليقه شخصی2و1ج

 و وضو گرفتن آسان است.

 صالحه است.( بايد ربا را به او برگردانيد و نسبت به تفاوت ارزش پول احوط م3ج

 باشد.( اين پايگاه فقط پاسخگوی سؤاالت عام فقهی می12و4ج

 و يا يکی از وکالی مسلّم معظم له مراجه نماييد.« دام ظله»توانيد به دفتر مقام معظم رهبری ( برای حسابرسی اموال و تعيين سال خمسی می5ج

 ، کثيرالشک هستيد و اعتنا نکنيد.کنيد( اگر در سه نماز پشت سر هم يا در يک نماز سه بار شک می6ج

 های او کنيد.توانيد از مال خودش با اجازه خودش صرف هزينهکند، بايد به او برگردانيد البته می( اگر قرض خود را مطالبه می7ج

ف صاحبان آن به فقير صدقه شناسيد و از پيدا شدن آنها مأيوس هستيد، از طر( هر مقدار يقين داريد بدهکار هستيد، چنانچه وارث او را نمی8ج

 دهيد و برای اين کار بنابر احتياط از حاکم شرع اجازه بگيريد.

 ( اگر واقعاً بدهکار هستيد، بايد او را راضی نموده و يا مصالحه کنيد.9ج



 شود و وضو نيز باطل نيست.دانيد جای نجس کجاست، پای شما نجس نمی( در فرض مذکور که نمی11ج

 ايد، چيزی بر شما نيست.د حقش را دادهداني( اگر می13ج

 ايد، بايد به آن عمل شود.( اگر در قرارداد اجاره شرطی کرده14ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 
 باشند معذوريم.هايی که بيش از ده سؤال میهای دريافتی از پاسخ دادن به نامهمالحظه: با توجه به کثرت نامه

 

 

 بسمه تعالي

 سالم عليكم

امكان  هاي حرم مطهر،ها و صحنهاي مجاور مسجد نظير رواقرم امام رضا)ع( غير از مسجد گوهرشاد در ساير مكانآيا در ح 

 برگزاري مراسم اعتكاف با توجه به استقبال زياد زائرين و مجاورين وجود دارد؟

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 صحيح نيست.

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 

مه تعاليباس  

  سالم عليكم

مي خواهم كه به عراق مهاجرت كنم « ع»ساله به علت عالقه شديد به حضرت سيد الشهداء امام حسين  19من فردي هستم از اهواز 

و در كشور عراق به زندگي خود ادامه دهم اما برخالف چون من شيعه و پيرو مرجع تقليد خود و مراجع و بالخصوص آقايمان سيد 

اي هستم ميخواستم بگوييم كه اگر من بتوانم پاسپورت عراقي البته الزم به ذكر است كه اصلي است را فراهم كنم و در  علي خامنه

كشور عراق زندگي كنم از نظر مرجع عالي قدر مشكلي هست و يا نيست ؟ ولي بايد گفته شود كه در زمان جنگ، خوزستان گرفته 

نسل قبلمان عراقي مي باشد حال از  45ما ايراني االصل هستيم و بعضيها ميگويند ما تقريبا شده بود، از عراق بعضي ها مي گويند كه 

شما بزرگواران ميخواهم كه اگر اين كار مشكل شرعي دارد مرا آگاه كنيد تا استغفار كنم و سراغ اين كار نروم و بگوييم كه ان شاء 

م كه در سفارت كار مي كند با يكي از نزديكان سيد مقتدا صدر مي باشد اهلل هر خود ارباب طلبيد و اگر هم مشكلي ندارد از دوست

 تقاضا كند كه برايم پاسپورت تهيه كند از زحمات شما عزيزان بسيار سپاس گزارم و خداوند اجر شما را بدهد.

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 تابع قوانين و مقررات است.

 موفق و مؤيد باشيد.

 اسمه تعالیب

 اهلل و بركاتهسالم عليكم و رحمة

 هاي قبلي آن عزيزان نسبت به استفتائات، خداوند به توان شما بيفزايد. با سپاس از پاسخ

سؤال: اگر قبل از فرزند دوم يك دختر به دنيا آمده و در هشت ماهگي از دنيا رفته باشد، نماز قضاي والدين به عهده كدام يك 

 د دوم پسر است.است؟ البته فرزن



 كنند.مطابق فتواي امام راحل)ره( پاسخ عنايت شود اگر چه در مسأله نماز مسافر از مقام معظم رهبري تقليد مي

28/13/86 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 اگر فرزند پسر در حال وفات پدر زنده است، نماز و روزه واجب ميّت بر عهده او است.

 مؤيد باشيد.موفق و 

 

 

 تعالي باسمه

 سالم عليكم 

باشد، چيست؟ )يعني مواجهه دو وقف: هايي كه متعلق به آستان قدس است و زمين آن وقف ميسؤال: حكم مساجدي كه در زمين

 وقف اولي؛ وقف آستان قدس و وقف دوم؛ زمين مسجد(

 با سپاس فراوان

23/13/86 

 سالم عليکم

 گيرى فرماييد.ماينده ولىّ فقيه در سازمان اوقاف و امور خيريه و يا توليت آستان قدس رضوى پىاينگونه امور را از طريق ن

 مدير پايگاه                                                                         موفق و مؤيد باشيد.

 

 

 تعالیباسمه

 سالم عليكم

 گيرد؟شود، خمس تعلق ميس انداز ميسؤال: آيا با پولي كه براي خريد مسكن پ

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

خمس، سر سال خمسى خمس دارد، و اگر با پرداخت ى ضرورى زندگى در آينده باشد در انداز درآمد ساالنه ولو اينکه براى صَرف در مؤونهپس

هر صورت در با دستگردان بدهى بابت خمس، بعداً هر وقت متمکّن شد بدهى را بپردازد؛  تواندنيست، مىى مورد نظر باقيمانده وافى براى مؤونه

هاى آينده آن مؤونه در سالنمايد به قصد اينکه در وقت صَرف در اگر عين پول را تا سر سال خمسى نگه ندارد، بلکه آن را تبديل به کاال يا ملکى 

 د، خمس ندارد.در مؤونه صَرف کنرا بفروشد و پول آن را 

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 

 باسمه تعالي

 سالم عليكم

دوستم از بانكي وامي گرفت كه آن وام، بيمه بوده و خودش فوت كرد، بعد از فوت او، اداره بيمه باقيمانده وام را 

 وام چيست؟پرداخت مي كند، زماني كه ايشان وام را گرفت ما وام را دو نصفه كرديم، حال تكيف من نسبت به نصف 

5/40/68 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى



 باشد.تابع قوانين و مقررات مربوطه مى

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 

 

 تعاليباسمه

 سالم عليكم

 پوشيدن لباس نيمه آستين براي مردان در نماز و غير نماز چه حكمي دارد؟

 والسالم

45/40/68 

 

 برکاته سالم عليکم و رحمة اهلل و

 بسمه تعالى

 اى بر آن مترتب نشود، مانع ندارد.در نماز اشکال ندارد و در غير نماز اگر مفسده

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 

 

 تعاليباسمه

 سالم عليكم

 شود)صرف صيغه( وبرد بعد از دو طهر صيغه عقد موقت با شخصي اجرا ميآيا زني كه جهل دارد به اينكه در ايام عده به سر مي

 اند، وظيفه چيست؟زوج هم علم در عده بودن زوجه ندارد، و بعداً متوجه احكام عده شده

14/14/86 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 تواند او را عقد کند.اند و بعد از تمام شدن عدّه مىدر فرض مذکور عقد باطل است ولى حرام ابد نشده

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 تعالي باسمه 

 سالم عليكم 

 االرض كه انسان به وجود آن آگاهي دارد و محكوم از وجودش ناگاه است، چيست؟ حكم مفسد في -1

 اگر معلم در كالس درس حرف زشت و يا ركيكي بزند، آيا برخورد مناسب و يا اعتراض كردن عمل و رفتار خوبي است؟ -2

كشم بوي برگردانم، به اشتباه برداشتم و يا به عمد برداشتم و االن خجالت مي حدود ده سال پيش مبلغي از جيب يكي از اقوامم -3

 االداء برگردانم يا يوم الغصب؟پول را به اعتبار احتساب تورم بايد به نرخ يوم  ام چيست؟ و اينوظيفه

 ي من در آن منزل چيست؟شوهرم اهل خمس نيست، وظيفه -4

 در نماز چه حكمي دارد؟« ا حي يا قيوم و.....وعجل فرجهم و ي»گفتن اذكاري نظير  -5

تواند به اندازه خواندن دو ركعت نماز تواند باد معده خويش را نگهدارد حتي نميمادر بزرگم پس از عمل جراحي ديگر نمي -6

 اش چيست؟وضوي خود را نگهدارد، وظيفه



 مسح پاها تا روي برآمدگي پاست يا تا مچ؟ -7

 وام چگونه است؟ خريد و فروش امتياز -8

آيا نظر مقام عظماي واليت در تمامي اقسام و احكام شكيات نماز مثل فتاواي حضرت امام راحل)ره( مي باشد و يا اختالفي در اين  -9

 زمينه وجود دارد؟

 گويي دارند يا نه؟آيا مقام معظم رهبري سايت و ايميل ديگري جهت پاسخ -11

 والسالم 

17/14/86 

 

 رحمة اهلل و برکاتهسالم عليکم و 

 بسمه تعالى

 قوانين و مقررات است.اى نداريد و جلوگيرى از منکر بيش از مرحله مذکور تابع ( با وجود شرايطِ نهى از منکر، بيش از نهى زبانى وظيفه2ج

 است.احوط مصالحه  ( بايد توبه واقعى انجام بدهيد و به هر نحو ممکن مبلغ مذکور را پرداخت کنيد و نسبت به تفاوت ارزش،3ج

پردازد آنچه که به شما مى( با تحقق شرايطِ نهى از منکر، بر شما بيشتر از نهى زبانى از منکر واجب نيست و تا زمانى که علم به وجود خمس در 4ج

 اى هم نسبت به فحص نداريد.نداشته باشيد، چيزى بر عهده شما نيست و وظيفه

 رد.( به قصد ذکر مطلق، اشکال ندا5ج

وضو بگيرد و کفايت حرجى است، براى هر نماز يک  ( در فرض سؤال اگر نتواند خود را در نماز حفظ کند و تجديد وضو هم در بين نماز6ج

 کند.مى

 ( تا مفصل ساق پا.7ج

واگذارى به غير باشد، و ر قائلند، قابل گذا( اگر بر اساس مقررات قانونى نظام بانکى کشور، امتياز دريافت وام يا تسهيالت بانکى که براى وديعه8ج

امتياز، امتياز خود را مجّانى يا در برابر دريافت وجهى به مسئولين قانونى بانک اجازه واگذارى به غير را بدهند، در اينصورت مانع ندارد دارنده اصلى 

 ديگرى واگذار نمايد.

 ( تفاوتى ندارد.9ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 به سؤاالتى که جنبه قضايى دارند، معذوريم. ( از پاسخگويى1ج

 باشد. ى( مwww.khamenei.irله )باشد و پايگاه دفتر حفظ و نشر آثار معظممى (www.leader.ir)پايگاه رسمى دفتر همين سايت ( 11ج

 

 

 باسمه تعالي 

 سالم عليكم

 : آيا مقام عظماي واليت در انواع خون)خون هاي ثالثه( اختالف نظري با مرحوم امام راحل)ره( دارند؟1س

شود به رساله حضرت امام راحل)ره( مراجعه نمود و : آيا آنچه از فتاواي مقام معظم در رساله اجوبةاالستفتائات نيامده مي2س

 د اعم از فتواي صريح و يا احتياط واجب و ...؟كنكفايت مي

 12/14/86والسالم عليكم و رحمةاهلل و بركاته 
  

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

که نظر راهنماى فتاوا )برخى از مواردى  ( کتاب اجوبة االستفتائات )احکامِ عبادات و معامالت بصورت پرسش و پاسخ(، مناسک حجّ و جزوه2و1ج

http://www.leader.ir/
http://www.khamenei.ir/


باشد؛ و در مسائلى که مىتفاوت دارد( چاپ شده است و در دسترس همگان « قدس سره»با فتاواى حضرت امام خمينى « دام ظله»مقام معظم رهبرى 

ق اينترنت استفتا و يا از طريشفاهى مراجعه نموده يا به صورت کتبى يا « سرهقدس»توانيد به رساله حضرت امام علم به اختالف فتوا نداريد، مى

 نماييد.

 موفق و مؤيد باشيد.

  
 باسمه تعالي

 سالم عليكم

با عنايت به اينكه مشتاقان زيادي از مؤمنين هر ساله متقاضي شركت در برنامه اعتكاف مسجد جامع گوهرشاد مي باشند، لزوم 

اب ناپذير است، مستدعي است نظر مباركتان در برنامه ريزي و وضع قوانين و مقررات جهت ثبت نام و ساماندهي ساير نيازها اجتن

خصوص ممانعت از حضور افرادي كه به هر دليل اعم از نذر و غيره...، به صورت انفرادي و گروهي خارج از ضوابط قصد شركت 

 دارند، اعالم فرماييد.

11/14/86 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 طبق مقررات مربوطه عمل شود.

 وفق و مؤيد باشيد.م

 

 باسمه تعالي 

 سالم عليكم

آنجايي كه جهت كثيري از معتكفين در مسجد جامع گوهرشاد و فضا به دليل ازدحام جمعيت نامطبوع مي گردد، استفاده از معطر از 

به حرمت استفاده از خوشبو ضرورت دارد، حال با توجه  >كننده هاي عود يا ساير خوشبو كننده ها كه نوعاً همراه با دود و بخار بوده

 كننده در حال اعتكاف و از طرفي با توجه به مسائل فوق الذكر نظر مباركتان را اعالم فرماييد.

11/14/86 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 به قصد لذّت بردن براى معتکف حرام است. *فى نفسه مانع ندارد هر چند استشمام عطر و ريحان

 و مؤيد باشيد. موفق

 سبزه و گياهان خوشبو* 

 

 باسمه تعالي

 سالم عليكم

 اگر مالي را از كسي تلف و يا غصب كرده در صورت پي بردن به اشتباه و قصد برگرداندن آن مال به صاحبش وظيفه چيست؟  -1

 ولي اگر اثري از صاحب مال پيدا نكنيم، وظيفه چيست؟  -2

 لغصب و يا يوم التلف و يا االداء مالك است؟و در همين صورت پرداخت يوم ا -3

 والسالم 

14/14/86 



 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 شناسيد بايد به او برگردانيد وگرنه از طرف او بنابر احتياط واجب با اجازه حاکم شرع به فقير صدقه دهيد.( اگر صاحب آن را مى2و1ج

 مراجعه نماييد. هاى عمليهرساله توانيد بهضيحات بيشتر مى( موارد مختلف است، براى تو3ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 باسمه تعالي

 سالم عليكم

با چه نيتي؟)مطابق فتواي  توانم روزه بگيرم،كه روزه قضا داشتم، آن را به جا آوردم، و اگر باز هم بخواهم مي  : من تا جايي1سؤال

 امام راحل)ره((

 اي دارم؟ )مطابق فتواي امام راحل)ره((اهل خمس نباشد، من چه وظيفه: اگر شوهرم 2سؤال

 والسالم عليكم

16/14/86 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( به نيّت استحباب بجا بياوريد.1ج

ايشان از قبيل غذا و مانند آن تفاده از اموال با تحقق شرايط نهى از منکر، بر شما بيش از نهى زبانى از منکر واجب نيست ولى اس ( در اين صورت2ج

 تا يقين به تعلق خمس آن نداشته باشيد، اشکال ندارد.

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 باسمه تعالي

 سالم عليكم

 آسيب بدني به اشخاص غقب مانده ذهني آيا ديه دارد؟ -1

 و بعد از ثبوت ديه به چه كساني مي رسد؟ -2

 والسالم عليكم

16/14/86 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( اگر موجب ديه شود، ديه دارد.1ج

 باشد.شود تا به مصرف او برساند وگرنه متعلق به خودش مى( اگر در حدّ جنون عرفى باشد به ولىّ شرعى او داده مى2ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 

 باسمه تعالي

 سالم عليكم 



دهد كه تقاضا را به صورت شراكتي مي 11ب پيشنهاد تقاضاي ارسال درخواست تأسيس دفتر پليس + به اين جان 83فردي در سال 

ربط واقع گردد)اين جانب به عنوان مدير دفتر و نامبرده به عنوان فرد دوم دفتر باشد( ولي تقاضا مورد قبول مراجع ذيارسال مي

دهنده اوليه و حتي بدون مشورت با فرد پيشنهاد دهنده اوليه به نام خودم بدون اطالع فرد پيشنهاد  85شود و اين جانب در سال نمي

آيا در  گيرد حال با توجه به اينكه پيشنهاد اوليه از آن فرد بوده و قرار بر شركتي بوده،تقاضا مورد موافقت قرار مي نمايم،ارسال مي

 شود و حقي نسبت به اين دفتر دارد يا نه؟ اين تقاضاي دومي فرد پيشنهاد دهنده اوليه شرعاً شريك محسوب مي

 والسالم 

17/14/86 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 فرد مذکور حقى ثابت نيست. در فرض سؤال براى

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 

 

 

 

 

 باسمه تعالي

  سالم عليكم

و ساز ، تعمير، حقوق كارمندان، عيدي هزينه مراسمات اعياد و دارالشفايي در نيشابور ساخته شده است كه مخارج آن اعم از ساخت 

شود و روي صندوق نوشته شده شهادات، خريد دارو و ويزيت بيماران از صندوقي كه در آن دارالشفا گذاشته شده است، تأمين مي

 گيرد؟هاي مذكور تعلق ميالشفا و صدقه، آيا اين پول صندوق به هزينهاست كه كمك به دار

  سالموال

17/14/86 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

هاى مذکور مصداق کمک به دارالشفاء و صدقه باشند، مانع ندارد و در غير اينصورت و يا حتى در فرض شک نياز به اجازه اهدا کنندگان اگر هزينه

 پول است.

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 

 تعاليباسمه

 سالم عليكم

 دو وقف استفتا شد پاسخ داده شد به اينكه از طريق آستان قدس رضوي و يا سازمان اوقاف پيگيري شود. قبال در مورد

اما سؤال اين است كه اگر مسجدي در زمين وقفي آستان قدس قرار گرفت آيا حكم و احكام مسجد را دارد يا نه)مثل عدم ورود 

    رد؟هاي وقفي آستان را دانجاست و جنب( يا صرفا احكام زمين



14/14/86 

 بسمه تعالى

 در فرض سؤال احکام مسجد مترتب نيست.

 موفق و مؤيد باشيد.

 
 شود.مالحظه: از تأخير در ارسال جواب عذرخواهى مى

 

 

 

 سالم عليكم

توان در ايام عادت غسل جنابت كند يا نه، اين غسل باطل سؤال: اگر بر خانمي هم غسل جنابت و هم حيض واجب شده، آيا مي

 است؟

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 صحّت غسل در فرض مذکور محل اشکال است؛ و پس از پاک شدن از حيض يک غسل به نيّت هر دو کافى است.

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 
 

 باسمه تعالي

 سالم عليكم

ن امكان جنابت وجود دارد كه در اين صورت غسل سؤال: من دختري در عقد هستم، با توجه به اينكه نزديكي نكرديم، آيا براي م

 لطفاً شرايطش را به طور واضح بنويسيد. جنابت واجب گردد، اگر امكان دارد،

28/14/86 
  

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

و غسل بر او واجب است ولى اگر شک کند بطور کلّى اگر زن به اوج لذّت جنسى برسد و در آن حال مايعى از او خارج شود جنابت محقق شده 

 که به اين مرحله رسيده يا نه و يا شک در خروج مايع داشته باشد، غسل واجب نيست.

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 باسمه تعالي

 سالم عليكم

ندن زندگي در قائم شهر براي درس خوا 82-81ام و بعد در سال ساله هستم و در شهر سوادكوه به دنيا آمده 23سؤال: فردي 

خواهم در ماه مي 2دانستند و اكنون براي مدت كردم كه همه مرا آنجايي ميكردم، در كل؛ در قائم شهر طوري رفت و آمد ميمي

 آنجا درس بخوانم، نمازم را چگونه بخوانم و همين طور رفت و آمدهاي من چه حكمي دارد؟

27/14/86 



 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 ىبسمه تعال

 در فرض سؤال نماز شکسته است.

 موفق و مؤيد باشيد.

 
 

 باسمه تعالي

 سالم عليكم

 تواند او را براي آخرين بار ببيند؟: اگر مادر زني از دنيا برود، داماد مي1سؤال

 تواند مادرزن فوت شده را غسل و كفن و دفن كند؟ : آيا داماد مي2سؤال

27/14/86 

 تهسالم عليکم و رحمة اهلل و برکا

 بسمه تعالى

 ( اشکال ندارد.1ج

 توانند از زير لباس او را غسل دهند.( اگر براى غسل ميت زن، زن ديگرى نباشد، مردهايى که با او نسبت دارند و محرمند مى2ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 

 

 

 باسمه تعالي

 سالم عليكم

ل كردن غسل حيض را فراموش كند گرچه با قصد غسل سؤال: اگر بر خانمي هم غسل جنابت و هم حيض واجب شده، اگر موقع غس

 هر دو آمده باشد، حكم چيست؟

27/14/86 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 کافى است.

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 باسمه تعالي

 سالم عليكم

گويد، آيا حال گفتن ذكر سبحان اهلل را ميسؤال: اگر در ركعت سوم نماز متصل به نماز جماعت گرديم، آيا در زماني كه امام در 

 ي ما خواندن حمد است يا نه؟وظيفه

27/14/86 

 

 



 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

د ولى انيدر فرض سؤال بايد حمد و سوره را بخوانيد و اگر براى سوره وقت نداريد، بايد حمد را تمام کنيد و در رکوع يا سجده خود را به امام برس

 اگر در سجده به امام برسيد، بهتر است که احتياطاً نماز را دوباره بخوانيد.

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 باسمه تعالي

 سالم عليكم

 سؤال: اگر موقع گرفتن طهارت چه با آب قليل و كر در دستشويي، ترشحات آب به بدن ما برسد، چه حكمي دارد؟

27/14/86 

 

 برکاتهسالم عليکم و رحمة اهلل و 

 بسمه تعالى

اگر قليل باشد نسبت به مخرج بول در مرتبه اول بنابر احتياط، نجس و در  شويند اگر کر باشد پاک است ولىآبى که با آن مخرج بول و غائط را مى

 مرتبه دوم پاک است.

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 

 

 

 باسمه تعالي

 سالم عليكم

 ايستند، در اين حالت نماز كدام يك صحيح است؟بانوان جلوتر از آقايان در نماز ميهاي حرم رضوي : آيا در بعضي از صحن1سؤال

 هاي لباسشويي كه خشك كن دارد، آيا از نظر آب كشي پاك است؟ماشين :2سؤال

 شود، داروي تجويزي پزشك را استفاده كرد و روزه دار هم بود؟: آيا در اعتكاف هم مي3سؤال

27/14/86 

 مة اهلل و برکاتهسالم عليکم و رح

 بسمه تعالى

( بنابر احتياط واجب الزم است بين زن و مرد در حال نماز، حداقل يک وجب فاصله باشد و در اين صورت اگر زن و مرد محاذى يکديگر 1ج

 بايستند يا زن جلوتر از مرد بايستد نماز هر دو صحيح است.

هاى داخل ماشين برسد و از آن جدا و خل ماشين لباسشوئى به لباسها و همه قسمت( اگر بعد از زوال عين نجاست، آب متصل به لوله در دا2ج

 خارج شود، محکوم به طهارت است.

 کند.( خوردن دارو روزه را باطل مى3ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 

 باسمه تعالي



 سالم عليكم

 باشد، چه حكمي دارد؟اي را گذاشته سؤال: اگر در ميان جمع فردي روي موبايل خود، صداي خانم غريبه

  27/14/86 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

اى هم بر آن مترتّب نگردد، اشکال ندارد و اگر صداى زن به صورت غنا نباشد و گوش دادن به صداى او هم به قصد لذت و ريبه نباشد و مفسده

 فرقى بين موارد فوق نيست.

 موفق و مؤيد باشيد.

 ليباسمه تعا

 سالم عليكم

 سؤال: 

 شود، جايز است از حرم مطهر امام رضا)ع(، مهري را خارج كنيم؟در چه صورت مي -1

 و در صورت عدم جواز، اگر مهر بعد از خروج گم شود، حكم چيست؟  -2

28/14/86 
 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( در هيچ صورتى جايز نيست.1ج

 ( ضمان دارد.2ج

 وفق و مؤيد باشيد.م

 
 

 باسمه تعالي

 سالم عليكم

 ايم، وظيفه چيست؟الناسي را تباه كردهاي را پيدا كرديم و به خانه برديم، آيا حقسؤال: اگر در حرم امام رضا)ع( شيء

28/14/86 

 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

حب آن مأيوس باشيد بايد از طرف او همان شيئ را اگر موجود است و اال قيمت آن را به در فرض سؤال ضامن هستيد و چنانچه از پيدا شدن صا

 فقير صدقه دهيد و براى اين کار بنابر احتياط از حاکم شرع اجازه بگيريد.

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 

 باسمه تعالي

 سالم عليكم



 در سجده نماز، نماز باطل است؟ سؤال: آيا در صورت به آرامش نرسيدن بدن و گفتن ذكري مثل اهلل اكبر

28/14/86 

 سالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته

 بسمه تعالى

 اگر سهواً باشد و يا به قصد ذکر مطلق باشد، اشکال ندارد.

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 باسمه تعالي

 سالم عليكم

 بين صفوف چه اندازه است؟ سؤال: حد اكثر فاصله در نماز جماعت بين مامومين در يك صف و نيز حد اكثر فاصله

28/14/86  

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 تا به مقدار يک گام فاصله، مانع ندارد.

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 

 

 

 
 

 باسمه تعالي

 سالم عليكم

 سؤال: سپرده گذاري در بانكها به شرط گرفتن سود و يا وام چه حكمي دارد؟

28/14/86 

 رحمة اهلل و برکاتهسالم عليکم و 

 بسمه تعالى

 اشکال است.عمليات بانکى که به تصويب مجلس شوراى اسالمى و تأييد شوراى محترم نگهبان رسيده است، بى

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 

 باسمه تعالي

 سالم عليكم

ارضي رژيم   ر جريان اصالحاتاند و دوارث مختصر ملكي هستيم كه از طرف والدين و والدين ما از طرف جد و جده به ارث برده

ولي ملك به تصرف زارع در نيامده و سالها است كه ملك را ترك كرده و در شهر ديگر  شاه، مشمول اصالحات ارضي شده

 دهيم: كند و ما نسل اندر نسل روي ملك كار كرده و به عمران و آباداني آن ادامه ميبازنشسته شده و حقوق بازنشستگي دريافت مي



ايم به تصرف غير درآيد ا عدم تمكين از اصالحات ارضي رژيم شاه و اجرايي نشدن براي ما كه به هزار زحمت آن را نگذاشتهآي -1

 حكم غصب و تصرف دارد؟

آيا از نظر شرع مقدس اسالم و به لحاظ احكام ارث، كشت و زرع و احيا و عمران و آباداني و عرف محل و دفاع از حدود مالكيت  -2

 ع از ملك فوق و ادامه اين انتفاع شرعاً جايز، طيب و مباح است؟و انتفا

 والسالم 

11/15/86 

 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 باشد.( امر واگذارى زمينهاى اصالحات ارضى تابع قوانين مجلس شوراى اسالمى و مجمع تشخيص مصلحت نظام مى2و1ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 
  

 ليكمسالم ع
  

 آيا نماز احتياط نيت دارد؟ -1

 آيا در حالت تجافي، خواندن تشهد الزم است؟ -2

 آيا صيغه دختر بدون اجازه پدر يا جد پدري صحيح است؟ -3

اگر در نماز صبح شك كنيم، آفتاب طلوع كرده يا نه، نمازي كه خوانديم چيست؟ آيا بعد از نماز نياز به مراجعه به اوقات شرعي  -4

 يا نه؟هست 

18/15/86 

   ارسال فرماييد.  zaer@imamrezashrine.comبا عرض تشكر و پوزش پاسخ را محبت فرموده به آدرس 

 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 نيّت دارد.( بله 1ج

 ( الزم نيست هر چند مستحب است.2ج

 ( ازدواج دختر باکره بنابر احتياط واجب بايد با اجازه پدر يا جدّ پدرى او باشد.3ج

 ( نياز نيست.4ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 

 باسمه تعالي

 سالم عليكم

http://us.mc581.mail.yahoo.com/mc/compose?to=zaer@imamrezashrine.com


ندارد.)با توجه به وضع ظاهري دانشجويان  اشگال شرعي سؤال: با توجه به مختلط بودن دانشگاههاي ما، آيا تدريس در دانشگاه

 گذارد؟دختر، آيا تأثيري بر ما نمي

27/14/86  

 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 اگر همراه با مراعات موازين شرعيه و بدون قصد ريبه و همراه با اطمينان به عدم وقوع در مفاسد باشد، اشکال ندارد.

 موفق و مؤيد باشيد.

 
 شود.مالحظه: از تأخير در ارسال جواب عذرخواهى مى

  
 باسمه تعالي

 سالم عليكم

 آيا در نماز جماعت قبل از امام سالم دادن اشكال دارد؟ -1

 داند چند نماز قضا دارد، بايد بنا را بر چند نماز قضا گذاشت؟كسي كه نمي -2

 گردد، چه بايد كرد؟ظهر در بعضي ايام قضا ميوقتي شرايط كاري شخصي طوري است)مامور پخش( كه نماز  -3

 كنند، اينان گنهكار نيستند؟كنند و همسران را از هم جدا ميآيا كساني كه با قرآن دعانويسي مي -4

 آيا نزديكي و هر گونه تمتع بردن از همسر شرعي و قانوني چه در قبل از عروسي و چه بعد از ايام زفاف اشكال دارد؟ -5

بار تكرار  9يا 7يا  5شود تكرار آن به سه مرتبه واجب است، و در چه مواقع كاهش پيدا مي كند، و آيا مي  حات اربعهآيا تسبي -6

 كرد؟

مبناي مقلد بودن مرجع تقليدي چه چيزي است، آيا نيت است و يا عمل نمودن به فتواي مرجع، و اگر عمل نمودن باشد مادامي  -7

 كرد؟  شود اعراضكه عمل محقق نشده مي

 حكم مسلماني كه تا به حال خمس نداده است ) وايضاً تا حال خمس به وي تعلق نگرفته( وظيفه چيست؟ -8

13/15/86 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( اشکال ندارد.1ج

 ( قضاى نمازهايى که يقين به فوت آنها داريد، کافى است.2ج

 نيست و مجرّد آنچه ذکر شده است، مجوّز براى ترک نماز در وقت نيست.( استخفاف به امر نماز، جايز 3ج

 ( عمل مذکور جايز نيست.4ج

 ( فى نفسه اشکال ندارد.5ج

 ( کافى است، هر چند احتياط اين است که سه مرتبه گفته شود.6ج

 باشد.( عمل به فتواى مرجع مى7ج

ى نداشته، نسبت به گذشته چيزى بر عهده او نيست و به هر حال براى حسابرسى اموال و ( اگر از گذشته تا به حال درآمدى بيشتر از مخارج زندگ8ج



 و يا يکى از وکالى مسلّم معظم له مراجعه نمايد.« دام ظله»تواند به دفتر مقام معظم رهبرى تعيين سال مالى مى

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 باسمه تعالي

 سالم عليكم

 كار نميكند وازسهميه بنزين آن استفاده مي كند. كارمندي كه تاكسي گرفته وبا آن-1

 كارمند فوق الذكر كارت بنزينش را به همكارش كه مشكل كمبود بنزين دارد بدهد. -2

 با تشكر

 

 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 باشد.( تابع قوانين و مقررات مربوطه مى2و1ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 باسمه تعالي

 عليكم سالم

 سؤال: آيا بازي كردن پاسور با شرط اين كه بازنده تنبيه شود، حرام است؟

 والسالم

17/15/86 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 شود، بطور مطلق حرام است.بازى با پاسور که جزو آالت قمار محسوب مى

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 باسمه تعالي

 سالم عليكم

 يدن تصوير امامان)ع( اشكال دارد؟سؤال: آيا كش

 والسالم

17/15/86 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ها به حضرات معصومين )عليهم السالم( شرعاً ثابت نيست ولى در هر صورت بايد احترام نسبت به آنها مراعات شود.بطور کلّی انتساب اين عکس

 موفق و مؤيد باشيد.

  
 باسمه تعالي



 م عليكمسال

ام و مواقعي كه وحشت دارم بيشتر مي شود، براي ام مرا اذيت مي كند به پزشك هم مراجعه كردهسؤال: مدتي است كه باده معده

 خواندن نماز چكار كنم؟

 والسالم

17/15/86 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 و تجديد وضو در بين نماز هم حرجى است براى هر نماز يک وضو بگيريد. توانيد خود را تا آخر وقت در نماز حفظ کنيداگر نمى

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 باسمه تعالي

 سالم عليكم

 سؤال: طريق انتخاب مرجع كدام است؟

 والسالم

17/15/86 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 گيرد.اطمينان يا با شهادت دو نفر عادل از اهل خبره صورت مىبه وسيله امتحان يا تحصيل يقين ولو از شهرت مفيد علم يا 

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 

 سالم عليكم

 اگر در حين نماز خواندن شك كنيم كه آيا نيت كرده ايم يانه وظيفه چيست؟ -1

 اگر در نماز شك بين ركعت اول و دوم شود، وظيفه كدام است؟ -2

 واننده هاي غير مجاز در صورتي كه هيچ گونه شهوتي در كار نباشد، حكم چيست؟آيا از نظر شرعي گوش دادن به صداي خ -3

 آيا با غسل جمعه مي توان نماز ظهر و عصر جمعه را خواند؟ -4

 آيا نگاه كردن و گوش كردن به ماهواره حرام است؟ -5

 ه و نماز، مرجع تقليد را تغيير داد؟آيا براي مدتي مثالً چهار سال به خاطر دانشجو بودن در شهر ديگري و كامل شدن روز -6

ارتباط با دختر تا چه حد از نظر اسالم مشكلي ندارد و آيا مي توان با دختري نه به خاطر تمايالت جنسي بلكه در حد صحبت  -7

 كردن ارتباط داشت؟

 گوش كردن آهنگ چه حكمي در اسالم دارد؟ -8

 از تشهد اشكال دارد؟ آيا گفتن ذكر يا حي و يا قيوم در هنگام برخاستن -9

 شكيات نماز چه آنهايي كه قابل اعتنا نيست و چه شكهاي باطل و چه صحيح كدام است؟ -11

21/15/86 



 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( در فرض سؤال اعتنا نکنيد.1ج

 ماز باطل است.( اگر پس از فکر کردن، يقين و يا گمان به يکى از دو طرف پيدا نکرده است، ن2ج

لهوى مناسب با مجالس لهو و گناه باشد، حرام است اعم از اينکه مهيّج باشد يا  ( هر موسيقى که به حسب طبيعت خود از نوع موسيقى مطرب و3ج

واز لهوى مناسب به صورت غنا و آ همراه با موسيقى هم اگر خير و موجب ايجاد حزن و اندوه و حاالت ديگر در شنونده بشود يا خير؛ و خوانندگى

 مجالس لهو و لعب باشد، خواندن و شنيدن آن حرام است.

 کند.هاى ديگر کفايت از وضو نمى( غير از غسل جنابت، غسل4ج

کننده و ( دستگاه مذکور، هر چند از آالت مشترکى است که قابليت استفاده حالل را دارد، ولى چون غالباً دربردارنده آموزش افکار گمراه5ج

گردد، و عالوه بر اين استفاده از آن در حقايق و لهو و فساد هستند و غالباً مشاهده آنها باعث گمراهى و فساد و ارتکاب کارهاى حرام مىتحريف 

 شود خانه مفاسد ديگرى را هم در بر دارد، بنابراين خريد و استفاده از آن حرام است، و در هر صورت بايد مقررات نظام جمهورى اسالمى مراعات

 و تخلف از آن جايز نيست.

 ( مانع ندارد.6ج

 اى بر آن مترتب شود و يا خوف وقوع گناه در آن باشد، جايز نيست.( اگر مفسده7ج

 ( اگر به صورت لهوى و مطرب متناسب با مجالس اهل معصيت و گناه باشد، جايز نيست.8ج

 ( به قصد ذکر مطلق اشکال ندارد.9ج

 مراجعه کنيد.« قدس سره»المسائل حضرت امام خمينى رساله توضيح( شکيات نماز مفصّل است به 11ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 

 

 

 

 باسمه تعالي

 سالم عليكم 

 با عرض ادب و احترام

( تقديم حضور گرديده، علي الظاهر پاسخ دريافت نشده است، در صورت امكان خارج از 5و  4قبال در دو نوبت اين سؤاالت)سؤال

 د موجب امتنان خواهد بود.وقت پاسخ عنايت شو

 : با كافر بالفطره چگونه رفتار كرد؟1سؤال

 تواند والدين را در جريان نيازش قرار دهد؟) واجب است يا نه؟اگر جواني نياز به ازدواج داشته باشد، مي:2سؤال

 : اگر در اثناء نماز متوجه نجاست مسجد شويم، در صورت وسعت و ضيق وقت، حكم چيست؟3سؤال

 باشد، چه حكمي دارد؟./. سود تعلق مي گيرد و به صورت فروش اقساطي مي7: وام تعويض خودروهاي فرسوده كه 4سؤال

شود، آيا مي توان : با توجه به مكانيزه بودن كشاورزي كه محصول مستقيماً به انبارهاي سيلو منتقل و وجه آن دريافت مي5سؤال

 ي كه فروخته شده( حساب كرده و به مستحق زكات بپردازيم؟ زكات را بعد از محاسبه به قيمت روز)به قيمت

15/16/86 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( توضيح دهيد مقصودتان از سؤال چيست تا پاسخ واضح بدهيم.1ج



 ( اگر بترسد که به گناه بيفتد، واجب است ازدواج کند.2ج

 د را بشوييد.( نماز را تمام کنيد و بعد از نماز مسج3ج

 باشد همان فروش اقساطى است.يکى از روشهايى که بر طبق ضوابط شرعى مى ( اگر ضوابط شرعى مراعات شود اشکال ندارد، و4ج

 ( اشکال ندارد.5ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 باسمه تعالي

 سالم عليكم

نمايند، آيا در اي زندگي به بنده مراجعه ميبه علت موقعيت شغلي و اعتبار اجتماعي افراد زيادي جهت معرفي همسري مناسب بر

در صورت جواز در غالب عقد جعاله اقدام كرد و احكام  دهم دريافت وجه جايز است يا نه؟قبال همسريابي اي كه بنده انجام مي

 جعاله بر اين كار صدق مي كند يا نه؛ منظور اين است كه در مورد همسريابي احاكم جعاله صادق است يا خير؟

18/16/86 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 مانع ندارد و در قالب جعاله صحيح است.

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 تعاليباسمه

 سالم عليكم

 سؤال: كافر كيست و حكم معاشرت و مطلق تماس با هر يك از كافر كتابي و غير كتابي چگونه است؟

 والسالم

21/16/86 

 هلل و برکاتهسالم عليکم و رحمة ا

 بسمه تعالى

دهد يا پيغمبرى حضرت خاتم انبياء محمد بن عبداهلل )صلى اهلل عليه وآله( را قبول کافر يعنى کسى که منکر خدا است يا براى خدا شريک قرار مى

 ندارد، نجس است ولى اهل کتاب از کفار محکوم به طهارت ذاتى هستند.

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 باسمه تعالي

  عليكم سالم

برند، اي كه به عنوان مهر تاييد اين زنها را را به همراه خود به جلسات ميهاي گويندهسؤال: آيا دف زدن حالل است يا نه؟ و خانم

 ها هم مسئول هستند يا نه؟چه حكمي دارند آيا خود اين گوينده

  والسالم

26/16/86 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ى استفاده از دف اگر براى نواختن موسيقى مطرب و لهوى مناسب مجالس اهل گناه باشد، حرام است.بطور کل

 موفق و مؤيد باشيد.



 

 باسمه تعالي

 سالم عليكم

 سؤال: كار كردن براي كسي كه نزول خوار مي باشد، حرام است يا نه؟

86 16 25 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 انع ندارد.فى نفسه م

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 باسمه تعالي

 سالم عليكم

 سؤال: آيا كار كردن براي كسي كه نزول خوار است، حرام است يا نه؟

  والسالم

25 /16/86 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 فى نفسه مانع ندارد.

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 

 سالم عليكم     باسمه تعالي

ساله مقلد  45ام، بايد االن چكار كنم؟)نامبرده ام ولي كليه اعمالم را بر اساس رساله امام انجام دادهمن تاكنون خمس نداده: 1سؤال

 حضرت امام خميني)ره( بوده است(}طبق فتواي امام راحل و مقام معظم رهبري پاسخ داده شود{

 جايز است؟تراشند، : آيا غيبت افرادي كه محاسن و ريش خود را مي2سؤال

 اي رساله ندارند، از رساله چه كسي بايد استفاده كنيم؟: اكنون كه حضرت آيةاهلل خامنه3سؤال

باشد، آيا روز در يك شهر و سه يا چهار روز در وطن، آيا در محل تحصيل نماز و روزه كامل و صحيح مي 3: دانشجو هستم 4سؤال

 يم؟اجازه داريم در اين مورد به علماي ديگر رجوع كن

ام، آيا بايد خمس آن را بپردازم؟ )تمامي وجوهي كه به غير ام پولي براي خريد خانه پس انداز كردههايي كه گرفته: از حقوق5سؤال

 انداز بوده مخمس شده(از پس

اعم از  كنم كه كفاف زندگياي به صورت قراردادي هستم و مبلغ دويست هزار تومان بابت حقوق دريافت مي: كارگر ساده6سؤال

 انداز قابل توجهي ساالنه ندارد، خمس بدان تعلق مي گيرد؟كند، آيا به اين حقوقم كه پسها و ... نميبدهي

ام، و نتيجه خواهد گناه كنم، و براي همين كار استخاره گرفتهام و خودم به شخصه دلم نمي: من با پسري دوست شده7سؤال

 استخاره خوب است، وظيفه من چيست؟

تواند مجوز شويم، ميشود در مواقعي كه دروغ الزم است و اگر گفته نشود، خسارت جبران ناپذيري را متحمل مي: آيا مي8سؤال

 26/16/86     والسالم          دروغ گفتن باشد؟



 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

ايد، نسبت به گذشته چيزى بر عهده شما نيست و به هر حال جهت مصالحه به اشته( اگر از گذشته تا به حال درآمدى بيشتر از مخارج زندگى ند1ج

 له مراجعه نماييد.يا يکى از وکالى مسلّم معظم« دام ظله»دفتر مقام معظم رهبرى 

 ( در غير آن موردى که متجاهر به فسق هستند، غيبت کردن او جايز نيست.2ج

که نظر راهنماى فتاوا )برخى از مواردى  ت و معامالت بصورت پرسش و پاسخ(، مناسک حجّ و جزوه( کتاب اجوبة االستفتائات )احکامِ عبادا3ج

باشد؛ و در مسائلى که مىتفاوت دارد( چاپ شده است و در دسترس همگان « قدس سره»با فتاواى حضرت امام خمينى « دام ظله»مقام معظم رهبرى 

و يا از طريق اينترنت استفتا شفاهى مراجعه نموده يا به صورت کتبى يا « سرهقدس»ه رساله حضرت امام توانيد بعلم به اختالف فتوا نداريد، مى

 نماييد.

( دانشجو در سفر براى تحصيل علم، حکم مسافر را دارد و نماز شکسته است و روزه صحيح نيست؛ مگر اينکه قصد اقامت ده روز کند و يا 4ج

 داند، عدول کند.ى که نماز را در سفر تحصيلى تمام مىاينکه در اين مسأله به مجتهد

ى ضرورى زندگى در آينده باشد در سر سال خمسى خمس دارد، و اگر با پرداخت انداز درآمد ساالنه ولو اينکه براى صَرف در مؤونه( پس5ج

س، بعداً هر وقت متمکّن شد بدهى را بپردازد؛ در هر تواند با دستگردان بدهى بابت خمى مورد نظر نيست، مىخمس، باقيمانده وافى براى مؤونه

هاى صورت اگر عين پول را تا سر سال خمسى نگه ندارد، بلکه آن را تبديل به کاال يا ملکى نمايد به قصد اينکه در وقت صَرف در مؤونه در سال

 آينده آن را بفروشد و پول آن را در مؤونه صَرف کند، خمس ندارد.

در مؤونه تا چند روز  مؤونه زندگى شود، خمس ندارد وگرنه خمس دارد مگر در آستانه صرف ز رسيدن سال خمسى صرف در( اگر تا قبل ا6ج

 خمس ندارد، وگرنه بايد خمس آن را بپردازد. انداز جزو مؤونه او محسوب باشد که در اين صورتآينده باشد، و يا خود داشتن مبلغى پس

 ا خوف گناه و حرام باشد، جايز نيست هر چند در مفروض سؤال باشد.( چنانچه موجب ترتب مفسده و ي7ج

 ( دروغ گفتن حرام است.8ج

  موفق و مؤيد باشيد.

 
 شود.مالحظه: از تأخير در ارسال جواب عذرخواهى مى

 

 باسمه تعالي

 سالم عليكم

انتقال يافته، اخيرا ورثه مالك اعالن نياز سال قبل از مستاجر قبلي با پرداخت حقوق مالك و رضايت  37اي را در سرقفلي مغازه

 اند، حكم شرعي را اعالم فرماييد.شخصي نموده

  والسالم

26/16/86 

 سالم عليکم 

 سؤال مبهم است و نياز به توضيح بيشتر دارد.

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 باسمه تعالي

 سالم عليكم 

يابان عنصري مشهد از محل كمكها و نذورات و امانات مردمي ش( زميني در محل خيابان امام رضا )ع( خ-)ه 1361حدود سال 

توسط همشهريان سربيشگي واقع در تهران، زاهدان، زابل، سربيشه و بيرجند تهيه و خريداري شد و پس از چند سال اقدام به 



ن اجتماعات مردانه و طبقه ساختمان سازي در پنج طبقه نمودند كه عبارت است از طبقه زير زمين: سالن پذيرايي و طبقه همكف: سال

 28اول سالن اجتماعات زنانه و طبقه دوم و سوم: به عنوان زائر سرا جهت زائرين و اسكان اعضاء محترم در طول سال مخصوصاً 

و سند دفترچه اي آستان قدس  -شوند. حسينيه مذكور داراي اساسنامهصفر كه هيئت از شهرستانهاي فوق به مشهد مشرف مي

امنا كه هر دو سال توسط اعضا تعيين مي شود ولي تمام كمكهاي مردمي به عنوان حسينيه بوده و الزم به ذكر است  رضوي و هيئت

 اند و بعضاً زنده هستند حال با توجه به توضيحات فوق سواالت زير را پاسخ دهيد.تعدادي از اعضا از دنيا رفته

 حكم حاكم شرع؟ آيا اساسنامه حسينيه مالك عمل در حسينيه است يا   -1

 سال قابل تغيير است؟ 25آيا اساسنامه بعد از  -2

شود ؟ يا بعنوان باشد بعنوان موقوفات اطالق ميآيا حسينيه مذكور كه صيغه وقف شرعي خوانده نشده و زير نظر اوقاف هم نمي -3

 باشد؟ملك شخصي و قابل تصرفات غير شرعي هم مي

چه موضوعاتي در حسينيه مي تواند اعمال نفوذ و هزينه نمايند و آيا به جاي همه اعضاء هيئت امناء حسينيه مذكور درخصوص  -4

 اعم از كساني كه فوت نمودند و يا زنده اند مي توان تصميم بگيرند؟

ر توان دزائر سراي حسينيه جزء اركان و همراه با حسينيه در اساسنامه قيد شده و تفكيك نگرديده آيا از محل درآمد آن مي -5

 جاي ديگر زميني خريداري نمود و پس از چند سال زمين فوق را فروخت و يا مي توان در جايي ديگر سرمايه گزاري نمود؟

 –توان به مسجد يا حسينيه ديگر كمك نمود و حال آنكه حسينيه كمبودهايي از قبيل آسانسور آيا از محل درآمد مذكور مي  -6

 وسايل اسكان و غيره دارد؟

از اعضاء اظهار مي دارند حسينيه مذكور پاركينگ ندارد، در محل ترافيك و شلوغي قرار گرفته است و در زمان آمدن  تعدادي -7

صفر ظرفيت اسكان محدود است آيامي توان حسينيه مذكور را فروخته و محلي بزرگتر تهيه نمود ؟ ضمن اينكه  28هيئت در 

 تعدادي از اعضاء در قيد حيات نمي باشند؟

 پرداخت نمود؟ ا از محل درآمد مي شود به اعضاء به صورت قرض الحسنه پول آي -8

آيا ملكي كه قبالً يك نوبت وقف آستانه و يا اوقافي شده و قتي زمين به عنوان حسينيه و يا مسجد خريداري شده است حكم  -9

 حسينيه و مسجد را دارد يا خير؟

 ي فرماييد؟اصوالً جهت هزينه هاي حسينيه چه راهنمايي م -11

19 16 86 

 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 نامه عمل شود.( اگر تعهد و التزامى بوده، بايد به اساس1ج

 باشد.( اختيار آن با اعضا مى2ج

زائرين تحويل شده باشد، وقف  ( در تحقق وقف خواندن صيغه شرعى الزم نيست، بلکه اگر به عنوان حسينيه ساخته شده و به متولّى شرعى و يا3ج

 محقق است وگرنه بر ملک مالکين باقى است.

 اند.( تابع اختياراتى است که اعضا به آنها واگذار کرده4ج

 باشد.( تابع چگونگى وقف يا اهداى مردمى مى8و6و5ج

 ( با فرض تحقق وقفيت آن، فروش جايز نيست.7ج

 ( تابع وقفيّت قبلى است.9ج



 جهت تعيين شده، هزينه شود. ( بايد در همان11ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 
 شود.مالحظه: از تأخير در ارسال جواب عذرخواهى مى

 

 

 باسمه تعالي

 سالم عليكم

ام، مبلغ پول واريزي هر نفر يك ميليون تومان نقدي كه وام بانك : اين جانب با همسرم ثبت نام براي حج واجب نموده1سؤال

 ام شده است، آيا خمس بدان تعلق مي گيرد؟باشد كه اقساط آن تممي

ام و هنوز اقساط آنها تمام نشده است، آيا به كل وام، باشم، هزينه سفر را از بانك وام گرفته: اين جانب كارمند بانك ملت مي2سؤال

 خمس تعلق مي گيرد؟

  : در مورد اطاعت امر پدر ومادر و جلب رضايت آنها تا چه حدي است؟3سؤال

ار مستحبي يا مباح يا مكروه را از فرزند بخواهند و بگويند: اگر نكني از تو رضايت ندارم، مثال اگر بخواهند كه نماز اول اگر ك -1

وقت بجا آورم، كار مشكلي است و من هميشه در حالت نشاط نيستم، گهگاه يا در مواردي براي خواندن نماز اول وقت يا 

شرعي دارند كه گهگاه به حدي است كه براي اطرافيان كامال مشهود است ويا مثال براي هاي شديد در امور شرعي و غير سختگيري

 پسران در امر ازدواج كه نياز به اجازه ندارند تا چه حد رعايت حال آنها و اطاعت از آنها الزم است.

 گردد؟: مخرج بول و غايط چگونه تطهير مي4سؤال

كنم، آيا اعمالم صحيح رجوع به مرجع تقليد زنده از حضرت امام خميني)ره( تقليد ميساله ام تا به امروز بدون  46: فردي 5سؤال

 ام براي ادامه تقليد چيست؟است و وظيفه

شود بعد : اگر انگشتري را در مسير راهي پيدا كرديم و مدتي در آن مكان منتظر مانديم و كسي سراغ آن را نگرفت و آيا مي6سؤال

 حب كرد؟از تعيين قيمتش آن را تصا

 : آيا عرق از جنابت در خواب نجس است؟7سؤال

ام، نمازم در در روستا و مشهد كامل : حدود سه ماه است كه از روستا به مشهد مهاجرت كردم، و هنوز ترك وطن نكرده8سؤال

 باشد يا قصد اقامت بايد كرد؟مي

 ت؟اي ادرار خارج شود، وضو باطل اس: اگر در اثناء وضو گرفتن قطره9سؤال

اي به خاطر نبود اتاق ديگر بر سر يك سفره نشسته و ناخواسته روابطي نظير : زماني است كه مجبوريم با نامحرم در خانه11سؤال

 صحبت و يا خنده و يا نگاه كردن ايجاد مي شود، تكليف چيست؟

 والسالم

14/17/86 

 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ايد، واجب است.از وام مزبور که اقساط آن را تا سر سال خمسى از منفعت کسب خود پرداخت کرده ( خمس آن مقدار2و1ج



( اطاعت از والدين واجب نيست لکن ايذاء ايشان حرام است مگر در انجام واجبات و ترک محرمات؛ به هر حال شايسته است که در اينگونه 3ج

 رضايت والدين را جلب نماييد. امور

ارت مخرج بول با آب قليل دو بار شستن بنابراحتياط الزم است، و براى طهارت مخرج غائط شستن تا مقدارى که عين نجاست و آثار ( براى طه4ج

 آن از بين برود، الزم است.

 رجوع به مجتهد معيّنى نيست. بر تقليد امام)ره( جايز است و در اين مورد نيازى به بر تقليد از ميّت، بقا ( با فرض اتّفاق علما، مبنى بر جواز بقا5ج

 ( با فرض يأس از مالک آن بايد بنابر احتياط واجب با اذن حاکم شرع به نيّت صاحبش به فقير صدقه بدهيد.6ج

 ( پاک است.7ج

و  دايايد، نمازتان در آنجا تمام است ولى در مشهد اگر قصد وطن کرده( در فرض مذکور تا زمانى که از روستاى خود اعراض نکرده8ج

 خواهيد صرفاً به قصد زندگى ـ هر چند به مدّت هفت، هشت سال ـ در آنجا بمانيد، نماز شما تمام است وگرنه نماز شکسته است.مى

 ( باطل است.9ج

 ( جايز نيست.11ج

  موفق و مؤيد باشيد.

 
 شود.مالحظه: از تأخير در ارسال جواب عذرخواهى مى

 

 

 باسمه تعالي

 سالم عليكم

 روزه واجب است يا نه؟ صورت استفاده از دارو و درمان در ماه مبارك رمضان، : در1سؤال

 هاي سكسي بدون شهوت چه حكمي دارد؟: نگاه به عكس2سؤال

 شوم)بدنم ضعيف هستم( يا مشغول به كارم و وقت ندارم، چكار كنم؟: من نماز را دوست دارم، اما يا مريض مي3سؤال

م خود در آوردم ولي مدت آن قيد نشده ولي مهريه و تاريخ شروع و صيغه موقت جاري شده، آيا اين : زني را به عقد غير دائ4سؤال

 شود يا نه؟عقد صحيح است يا خير؟ و آيا عقد دائم محسوب مي

و ايم به عالمي مراجعه كرديم و او مدرك پنج ساله داد بعد از خواندن صيغه ي اولي كه قيد شد چون مدرك محكمه پسند نداشته

صيغه عقد موقت را پنج ساله تنظيم نموده. لذا آيا از نظر شرعي عقد اولي صحيح است با چه مدت يا عقد دومي قبول است؟ ضمنا 

اي عنايت ايم با رضايت طرفين.)پاسخ وفق فتواي امام راحل و و نيز حضرت آيةاهلل خامنهصيغه عقد اولي را خودمان جاري نموده

 شود(.

17/17/86 

 
 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( موارد مختلف است.1ج

ساز ترتّب مفاسد و گناهان بوده قويت هواهاى شيطانى نفس، تضعيف اراده و ايمان و زمينههاى مستهجن و حاوى منکرات، موجب ت( ديدن فيلم2ج

 و به هيچ وجه جايز نيست.

شود، از واجبات بسيار مهم شريعت اسالمى بوده و بلکه ستون دين است و ترک يا سبک اى که در پنج نوبت خوانده مى( نمازهاى روزانه3ج

 و مجرّد آنچه ذکر شده، مجوّز براى ترک آن نيست. استحقاق عقاب استشمردن آن شرعاً حرام و موجب 



 که طالق صورت نگرفته باشد، عقد دوم اثر ندارد.شود و در صورتى( در فرض سؤال عقد صحيح است و به عقد دائم تبديل مى4ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 باسمه تعالي

  سالم عليكم

 ارنگ چيست؟حكم پوشيدن مانتوي كوتاه و رنگ -1سوال

 سفر كردن در ماه مبارك رمضان چگونه است؟ -2سوال

 و آن فرد فوت شود و اداي قرض را در زمان حياتش فراموش كرده باشيم ، وظيفه چيست؟  اگر به كسي مقروض باشيم -3سؤال

  والسالم

12/17/86 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 اى باشد که جلب نظر کند و موجب مفسده شود.( مانع ندارد مگر آنکه بگونه1ج

 ( مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد ولى اگر براى فرار از روزه باشد، مکروه است.2ج

 ( بايد به ورثه ايشان بپردازيد.3ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 

 باسمه تعالي

  سالم عليكم

 يست؟: اگر پشه نجس باشد و روي پوست بدن كشته بشود، حكمش چ1سؤال

 نمود، روزه آن چه حكمي دارد؟: اگر كسي به خاطر حجب و حيا در ماه مبارك رمضان به جاي غسل تيمم مي2سؤال

 : اگر كسي ساليانه خمس ندهد و هر از چند سالي مالش را تخميس مي كند، اين عمل صحيح است و گرنه وظيفه چيست؟3سؤال

بيشتر شده به اين شكل كه دو يا سه روز لك بيني دارم كه هيچ نشانه حيض  : مدتي است كه روزهاي پريودي تغيير كرده و4سؤال

روز بيشتر  15شوم و تا ده روز لك بيني دارم كه تمام اين روزها تا شود و بعد پاك ميرا ندارد و بعد خونريزي تا سه روز شروع مي

روزه بوده، تكليف من چيست؟ لطفاً  7روز يا  5بال عادتم شود يا نه؟ چون قنمي شود حاال نمي دانم آيا اين ده روز پريود حساب مي

 مرا راهنمايي كنيد.

 : اگر در شب ماه مبارك رمضان زن و مرد با هم نزديكي داشته و از مرد بالعكس زن آب خارج نشود، وظيفه اين دو چيست؟5سؤال

 : حكم كسي كه قسم دروغ بخورد، چيست؟6سؤال

 اش چه حكمي پيدا مي كند؟روده عمل جراحي كرده و به همراهش كيسه دارد، نماز و روزه: اگر كسي به خاطر ناراحتي 7سؤال

 داند كه جنب است يا نه؟ آيا بايد غسل انجام دهد؟كند، نمي: زني با همسرش نزديكي مي8سوال

 ز گناهانم بگذرد؟ام چيست و چكار كنم تا خداوند اام، وظيفه: شخصي هستم كه قبالً زياد دست به عمل دزدي زده9سوال

كردم، احكام، تطهير مي  : در مدت دو ماه كه مشغول به شغل چوپاني بودم محل بول را با سنگ به خاطر عدم آشنايي به11سؤال

 حكم نمازهايم چيست؟

  والسالم

17/17/86 
 



 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( اگر عين نجاست بر بدن پشه نباشد، پاک است.1ج

 هايش صحيح است ولى معصيت کرده است.کرده، روزه( اگر در آخر وقت تيمم مى2ج

 خت گردد.( عمل مذکور صحيح نيست و درآمد هر سال بايد محاسبه شود تا خمس مقدار زائد آن در سر سال خمسى، پردا3ج

شود تا ده روز حيض محسوب مى متوالى بوده هاى بعدى که حداقل سه روز آنبينىهاى اول اگر مداومت نداشته استحاضه ولى لکبينى( لک4ج

 و اگر از شروع حيض تا قطع کامل بيش از ده روز طول بکشد به اندازه عادت او حيض و بقيه استحاضه است.

شد هر دو جنب هستند و بايد تا قبل از اذان صبح غسل کنند ولى اگر دخول انجام نگرفته است فقط کسى که منى از ( اگر دخول انجام گرفته با5ج

 او خارج شده، جنب است.

 ( کار حرام کرده، بايد استغفار کند.6ج

تواند با هر وضويى يک نماز باشد، مىوى خيلى دشوار  ( اگر نتواند وضوى خود را تا آخر نماز حفظ کند و تجديد وضو در اثناء نماز هم براى7ج

 بخواند، يعنى براى هر نماز به يک وضو اکتفا کند، هر چند وضويش در بين نماز باطل شود.

 ( اگر نزديکى به مقدار دخول حشفه صورت گرفته است، جنب است و در صورت شک جنب نيست.8ج

المالک است با اجازه حاکم شرع از طرف صاحبانش صدقه برگردانيد و اگر مجهولايد به صاحبانش و يا ورثه آنها ( بايد اموالى را که دزيده9ج

 بدهيد و توبه کنيد.

 ( در فرض مذکور نمازهايى که با بدن نجس خوانده، قضا دارد.11ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 باسمه تعالي

 سالم عليكم

  ه باشد و مقدور به پس دادن آن نباشد چه بايد بكند ؟: اگر كسي در دوران جواني جاهل بوده و دست به دزدي زيادي زد1سوال 

( سالي به واسطه دعوا كسي را زخمي كرده باشد بطوري كه تا مدتي جاي آن مانده چه  12الي  9اگر كسي در نوجواني )  :2سوال 

  بايد بكند ؟ و حال از آنها خبر نداشته باشد ؟

 14در اختيار مي گذارد يا نماز اول وقت ؟ ) سن   كه اطالعات مفيدي را از احكام آيا ديدن برنامه زالل احكام از تلويزيون :3سوال 

 سال (

  پوشيدن مانتوي رنگي در صورتيكه كه اكثريت اقوام از رنگ تيره استفاده مي كنند چه حكمي دارد ؟ :4سوال 

  گوش كردن به مداحي كه در آن كفر گفته ميشود چه حكمي دارد ؟ :5سوال 

  ر بدنمان بعد از وضو نجس شود آيا وضو باطل است؟اگ :6سوال 

  اگر وسيله اي را از فردي هديه بگيرم و بعد از مدتي هديه دهنده اعالم نارضايتي كند حكمش چيست؟ :7سوال 

زه هاي را كه غسل انجام ندادم آيا نماز و رو  مبتال به عمل شنيع استمناء بودم و حرمت آن را نمي دانستم و از اين عمل نيز :8سوال 

  گرفته ام حكمش چيست ؟

زياد نسبت به اين امر   اگر كسي قادر به نگهداري باد معده نباشد تكليف نمازهايش چيست ؟و در صورت شك و احساس :9سوال 

  وظيفه چيست؟

ر كند آبي كه از او در مورد استبراء از بول اگر كسي شك كند كه عمل كامل انجام شده است يا نه و چندين مرتبه تكرا :11سوال 

  خارج ميشود چه بايد بكند ؟

  والسالم

8/7/86 



 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

را صدقه ( بايد صاحبان اموال را راضى کند و در صورت دسترسى نداشتن به آنها و يا نشناختن آنان بايد مثل يا قيمت اموال را از طرف آنان به فق1ج

 اً از حاکم شرع اجازه بگيرد.بدهد و احتياط

 المالک را دارد.شناسد حکم مجهول( بايد ديه آن را به صاحبش بپردازد و اگر نمى2ج

 ( نماز مقدم است.3ج

 اى باشد که جلب توجه کند و يا مفسده بر آن مترتب شود، اشکال دارد.( اگر بگونه4ج

 مجالس اجتناب شود. ( از بکارگيرى اين گونه الفاظ و شرکت و ترويج اينگونه5ج

 ( باطل نيست.6ج

 ( اگر موجود باشد بايد برگردانيد.7ج

ايد بطورى که احتمال ها چنانچه جاهل قاصر بودهايد بايد قضا کنيد ولى روزه( در فرض سؤال تمام نمازهايى را که بدون طهارت خوانده8ج

 رد وگرنه عالوه بر قضا کفاره نيز واجب است.کند، فقط قضا داداديد که عمل مذکور حرام و روزه را باطل مىنمى

تواند با هر وضويى يک ايشان خيلى دشوار باشد، مى ( اگر نتواند وضوى خود را تا آخر نماز حفظ کند و تجديد وضو در اثناء نماز هم براى9ج

 نماز بخواند، يعنى براى هر نماز به يک وضو اکتفا کند، هر چند وضو در بين نماز باطل شود.

 ( محکوم به طهارت است.11ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 

  سالم عليكم

 با برگشت به وطن آيا نماز كامل است يا نه ؟  : كسيكه كه وطن خود را بيست و پنج سال ترك كرده1سوال 

اين  و  : اگر شخصي بچه دو ماهه خود را به اختيار به علت وضعيت بد خود سقط كند و در مقابل سقط نيز پولي بدهد2سوال

به   خونريزي سقطي يك ماه طول بكشد و چنانجه به ماه رمضان سال افتاده باشد و از اين روزها قضاي بيست روز آن مانده يك سال

ديه آن بچه و تكليف آن روزه ها چيست ؟ ) وضعيت بد :  االن   علت ضعف بدني و جسمي از روي آن گذشته و نگرفته باشد

 حد اقلي براي بچ شدن ندارند(.  كه تحصيل مي كند و اصال شرايط خوب و حتيوضعيت بد خانوادگي مالي و اين

در شهر زندگي مي كنيم و تولد من در شهر مي باشم   اما  پدرم و مادرم اهل روستا هستند و آنجا به دنيا آمده اند : 3سوال 

د ولي من نه در آنجا به دنيا آمده و نه شش ماه متوالي دانناهالي آن روستا مي  وابستگي بسيار زيادي به روستا داريم و در شهر ما را

روستا زندگي مي كنيم و خانه هم داريم آيا اگر قصد ماندن هميشگي در روستا نداشته باشم   در آنجا مانده و سالي حداقل دو ماه در

  باز مي توانم آنجا را وطن بگيرم؟

و كي است وظيفه من براي انجام نماز قضا   ولي نمي دانم مال چه روزي: چند نماز قضا دارم كه چندايشان نماز صبح است 4سوال 

  چيست؟

: حدود سه سال نماز قضا دارم يعني شايد در بين اينها نمازي را درست خوانده باشم براي رفع تكليف از نمازهاي كه در سفر 5سوال 

  و حضر قضا شده اند وظيفه چيست؟

  نماز خواند؟آيا با همه غسلها مي توان   : 6سوال 

مثل لواط را   : چرا سنيها پاك هستند در صورتيكه منكر ضروري دين هستند و هر كس منكر ضروري دين باشد كافر است7سوال 

  مستحب مي دانند در مسافرت زنا با دستمال كاغذي مشكل ندارد؟



  :8سوال 

ران سرطاني مي پردازد آيا اين كار او درست است حدود چهار سال است كه شوهرم خمس و زكات مالش به سازمان حمايت از بيما

  «(ره»خودش اين چنين بيان مي كند كه اينطور به دست مستحق واقعي ميرسد تكليف چيست ؟) طبق فتوي حضرت امام 

 «(ره»: در چه روز هاي نبايد روزه مستحبي گرفت ؟ ) طبق فتوي حضرت امام 9سوال 

شرايط وام دوازده ميليوني و هفت ميليون نقد كه جمعا با خرج كلي بيست و يك ميليون  خانه اي خريداري كرده ام با  :11سوال 

  شده است خمسش چگونه است ؟

  اثر انگشتانم تا چند روز بر روي صورتش مانده كفاره آن چقدر است ؟  : پسرم را بخاطر فضولي تنبيه كردم كه11سوال 

 والسالم

18/17/86  

 برکاته سالم عليکم و رحمة اهلل و

 بسمه تعالى

 ( اگر اعراض نکرده است، نماز تمام است وگرنه پس از بازگشت بايد مدتى بگذرد که عرفاً صدق کند وطن قرار داده است.1ج

( سقط جنين حرام است و بايد توبه کند و ديه آن جنين اگر از مرحله عَلَقه )خون بسته شده( نگذشته باشد، چهل مثقال شرعى طالست )يعنى 2ج

هايى را که افطار کرده به جهت مرض بوده و تا رمضان بعد سى مثقال عرفى( که مباشر در سقط جنين بايد به ورثه شرعى جنين بپردازد و اگر روزه

بدهد، در گرم گندم يا نان و مانند آن( به فقير  751به جهت مرض نتوانسته قضا کند، قضا ساقط است ولى بايد براى هر روزه يک مدّ طعام )تقريباً 

 واجب است. هاغير اين صورت قضاى روزه

 ( در فرض مذکور، روستا وطن شما نيست.3ج

 کند و الزم نيست بدانيد مربوط به چه روزى است.کفايت مى ( به هر اندازه که يقين داريد قضا کنيد و4ج

ايد و قضا شده، بصورت کامل قضا ازه يقين داريد در حضر بودهايد و قضا شده، شکسته بخوانيد و هر اند( هر اندازه که يقين داريد در سفر بوده5ج

 ايد يا در حضر، به هر دو صورت قضا کنيد.دانيد در سفر بودهکنيد و هر مقدارى که نمى

 کند.( فقط غسل جنابت کفايت از وضو مى6ج

 ( پرداخت خمس بايد با اذن ولىّ امر خمس باشد.8ج

 حرام است. ربان( روزه گرفتن در عيد فطر و عيد ق9ج

 ( اگر از درآمد بين سال بوده، خمس ندارد.11ج

 بايد به فرزندتان بدهيد. مثقال عرفى( ديه دارد که 5/4( اگر سياه شده شش مثقال شرعى )يعنى 11ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 سالم عليكم

ن آن را كمكش كرد تا قضاي نمازهايش خوانده توا: اگر كسي)مثل مادر( زنده باشد و نماز قضاي بسياري داشته باشد، آيا مي1سؤال

 شود؟

 : پوشش زن در نماز و نيز در مقابل پدر و برادر بايد چگونه باشد؟2سؤال

 ام چيست؟: من فردي كثير الشك هستم، وظيفه3سؤال

 ام چيست؟ام را كنترل كنم، براي خواندن نماز وظيفهتوانم باد معده: نمي4سؤال

 شود، چيست؟عتكاف جنب مي: حكم كسي كه در ا5سؤال

 : وظيفه ما در جلسه غيبت مومنين چيست و بايد چه برخوردي سازنده داشته باشيم؟6سؤال



ام، كنم كه آن را وام گرفتهدارم كه بعضي مواقع با آن كار مي 58ام و ماشين مدل پاييني مدل : كارمند آموزش و پرورش7سؤال

دهد و هرماه بايد مقدار ايد خمس آن را بدهم يا نه؟ در ضمن حقوق ماهانه نيز كفاف نميخريدم و اقساط آن تمام نشده است، آيا ب

   زيادي اضافه بر حقوق قسط بدهم.

اي هستم ولي ايشان رساله ايشان را ندارم و در اكثر شكياتم به مراحع ديگر رجوع كرده يا از : مقلدم حضرت آيةاهلل خامنه8سؤال

 ام چيست؟فهكنم، وظيروحانيون سؤال مي

ماند، تكليفش چيست؟) طبق فتواي حضرت امام خميني ره و حضرت : مسافري كه مردد است ده روز يا كمتر در جايي مي9سؤال

 اي(اهلل خامنهآيت

 : اگر كسي به خودش قول دهد كه كار بدي انجام ندهد و تخلف كند، وظيفه چيست؟11سؤال

 والسالم

18/17/86  
 

 بسمه تعالى

 تواند نمازهايش را قضا کند.( تا زنده است ديگرى نمى1ج

در مقابل پدر و  ها تا مچ بقيه بدنش را بپوشاند و اگر نامحرم نباشد الزم نيست پاها تا مچ را بپوشاند، ولى( زن در نماز غير از صورت و دست2ج

 آن مترتب شود.بر  اىبرادر پوشش غير از عورتين الزم نيست، مگر آنکه مفسده

 ( به شک خود اعتنا نکنيد.3ج

توانيد با هر وضويى يک شما خيلى دشوار باشد، مى ( اگر نتوانيد وضوى خود را تا آخر نماز حفظ کنيد و تجديد وضو در اثناى نماز هم براى4ج

 شود. شما در بين نماز باطل نماز بخوانيد، يعنى براى هر نماز به يک وضو اکتفا کنيد، هر چند وضوى

 ( فوراً بايد از مسجد خارج شود و غسل کند و بگردد.5ج

 نهى از منکر با وجود شرايط آن، واجب است و اگر شرايط موجود نيست، مجلس را ترک کنيد که مستمع غيبت نباشد. (6ج

 ( در فرض مذکور خمس ندارد.7ج

که نظر راهنماى فتاوا )برخى از مواردى  اسخ(، مناسک حجّ و جزوه( کتاب اجوبة االستفتائات )احکامِ عبادات و معامالت بصورت پرسش و پ8ج

باشد؛ و در مسائلى که مىتفاوت دارد( چاپ شده است و در دسترس همگان « قدس سره»با فتاواى حضرت امام خمينى « دام ظله»مقام معظم رهبرى 

و يا از طريق اينترنت استفتا شفاهى مراجعه نموده يا به صورت کتبى يا « سرهقدس»توانيد به رساله حضرت امام علم به اختالف فتوا نداريد، مى

  نماييد.

 اش صحيح نيست.( در فرض مذکور قصد اقامت ده روز تحقق نيافته و نمازش شکسته است و روزه9ج

 ( بايد توبه کند.11ج

 

 

 باسمه تعالي

 سالم عليكم

لهي و ربي من لي غيرك و اللهم صل علي فاطمة و ... و يا در سجده از اذكار دعاي فرج و هاي يا اشود از ذكر: آيا در نماز مي1سؤال

 اللهم عجل لوليك الفرج استفاده كرد؟

شود به قيمت آزاد فروخت؟ و اگر صحيح است در روز واگذار مي 45هاي ثبت نامي را كه بعد از : آيا فروختن سيم كارت2سؤال

كه مطابق شرع باشد؟ گفتني است كه يك روز كامل جهت ثبت نام، وقت گذاري مي د لحاظ شود،قيمت پيشنهادي بايد چند در سو

 شود و زحمت زيادي نيز دارد.



: تراشيدن ريش با تيغ براي كساني كه به سن تكليف رسيده اما به طور كامل و زياد ريش در نياورده چه حكمي دارد؟ 3سؤال

 ت ريش دارد و نه در همه جاي آن()منظور اين است كه فقط در قسمتي از صور

: اگر از شخصي جنسي دزديده شود و شخص فوت كرده و ورثه دارد آيا مبلغ اين جنس را به ورثه بايد داد يا از طرف او 4سؤال

 صدقه داد؟

  هاي كميته امداد كفايت مي كند و يا شخصا به دست نيازمندان برسانيم؟: آيا انداختن صدقه نذري در صندوق5سؤال

: اگر نمازي قصر و شكسته باشد و به اشتباه و از روي فراموشي كامل خوانده شود و در اثناي نماز يا بعد از اتمام آن متوجه 6سؤال

 گرديم، حكم در هر دو صورت چيست؟

 : كندن مو از ابرو، صورت، سبيل و ... چه حكمي دارد؟7سؤال

 حكمي دارد؟: خواندن نماز شكسته در صف اول نماز جماعت چه 8سؤال

 : تماس بدني و نگاه به نامحرم به صورت اتفاقي چه حكمي دارد؟9سؤال

شب است حدودا كل شب  31/11بامداد و غروب  3: الف( براي دوره دكتري در انگليس هستم، طلوع آفتاب در تابستان 11سؤال

البته در زمستان اند در اين شرايط روزه بگيرد،توباشد، نماز و روزه به ويژه روزه بسيار سخت است و و تقريبا كسي نميمي 31/4

 بعد از ظهر غروب آفتاب است كه روزه هم خيلي راحت است؟ 5صبح طلوع و ساعت  7هم بر عكس تابستان ساعت 

اشكالي ب( ماشين دوگانه سوز؛ گاز و بنزين داريم، اگر با گاز كارمان انجام دهيم و بنزين را به ديگران به قيمت آزاد بفروشيم، آيا 

 دارد؟

كنند، ولي ج( آيا خوردن گوشت گاو و ساير حيوانات حالل گوشت در كشورهاي خارجي كه قطعا با دستگاه حيوانات را ذبح مي

 مسلمان نيستند، حالل است؟ و خوردن آنها بالمانع است؟

 و السالم

18/17/86  

 

 

 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 نه به قصد ورود ـ و يا به قصد دعا، اشکال ندارد. ( موارد مذکور در سؤال به قصد ذکر مطلق ـ1ج

 ( تابع مقررات است.2ج

 کند، به احتياط واجب حرام است.( اگر صدق تراشيدن ريش مى3ج

 ( بايد به ورثه داد.4ج

 شده، بايد طبق نذر عمل شود.( اگر صيغه نذر خوانده 5ج

يادش بيايد  يادش بيايد، بايد شکسته به جا آورد و اگر بعد از وقت( اگر فراموش کند که مسافر است و نماز را تمام بخواند چنانچه در وقت 6ج

يا ملتفت شود که سفر او هشت  تاگر مشغول نماز چهار رکعتى شود و در بين نماز يادش بيايد که مسافر اس قضاى آن نماز بر او واجب نيست و

سوم رفته نمازش باطل است و در صورتى سوم نرفته، بايد نماز را دو رکعتى تمام کند و اگر به رکوع رکعت  فرسخ است، چنانچه به رکوع رکعت

 که به مقدار خواندن يک رکعت هم وقت داشته باشد، بايد نماز را شکسته بخواند.

 ( فى نفسه اشکال ندارد.7ج

 ( نماز صحيح است.8ج

 ( اشکال ندارد.9ج



 (11ج

 الف: مکلف بايد در مورد اوقات نمازهاى يوميه و روزه، همان افق محل سکونت خود را رعايت کند، ولى اگر روزه گرفتن بر اثر طوالنى بودن

 روز، غير مقدور يا حرجى باشد، اداى آن ساقط و قضاى آن واجب است.

 وطه است و تخلف از قوانين و مقررات جايز نيست.ب: تابع قوانين و مقررات مرب

 ج: حالل نيست.

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 

 

 باسمه تعالي

 سالم عليكم

آيا به نماز نمازگزاران خللي هاي مستحبي هستند،شود كه بعضي افراد مشغول به نماز خواندن نماز: در نماز جمعه مشاهده مي1سؤال

 شود؟وارد نمي

 ر نماز جمعه مشغول به صحبت و گفتگو با نفر بغل دستي خود هستند، آيا به نماز نمازگزاران ايرادي وارد ندارد؟: نمازگزار د2سؤال

اهلل صانعي اهلل صانعي است، او را نيز مقلد آيت: من دختري دارم كه تازه به سن تكليف رسيده ولي چون همسرم مقلد آيت3سؤال

ام فرزندم چه تكليفيي دارم و آيا بايد سالگي است. و حال من براي نماز و روزه 13يف از اند كه سن تكلكرده است و ايشان فرموده

  سالگي صبر كنم و چه بايد بكنم و خودم مقلد امام خميني)ره( هستم؟ 13تا سن 

، مطب ها و حتي : از نظر معظم له با توجه به عدم رعايت حجاب در جامعه به طور شايسته و اينكه در مراجعات به شركت ها 4سؤال

  ز يارات مستحبه و يا ديدار اقوام با زنانيكه موها و پاهايشان ديده مي شود چه بايد بكنيم ؟

قسمتهايي مانند مچ دست و ... زنانيكه خود تقيدي به دين و پوشش كامل ندازندو غالبا به اين نحو هستند   و  : آيا ديدن مو5سوال 

  چگونه است ؟ ) بدون قصد لذت (

بايد با قميت فعلي خمس   شخصي ملكي را چندين سال پيش خريداري كرده و اكنون قيمت آن از موقع خريد بيشتر شده  : 6لسوا

  است ؟   آن را بدهد يا با قيمت همان زمان خريداري شده و خمس مبلغ اوليه را پرداخت نكرده

  روز محاسبه شود ؟  مهريه به قميت و اكنون باز پرداخت  اگر شخصي مهريه خانمش پرداخت نكرده  :7سوال 

: نصف دارايي ام مال همسرم مي باشد و مبلغي را پس انداز نموده ام آْيا خمس همه مال بر من واجب است و سهم خانم به 8سوال 

  عهده خودش است ؟

اخت نشده چيزي بر ما واجب آن پرد  ام و خمس  خودم و همسرم پس انداز كرده  : آيا مبلغ پولي را كه بابت سفر حج تمتع9سوال 

  است ؟

  و پس از جند سال ماشين خريداري نموده ام آيا خمس دارد يا نه ؟  : مبلغ پولي پس انداز نموده ام11سوال 

از   زمان حياتش تصميم به رفتن سفر حج تمتع داشته ولي با فوتش موفق نشده آيا من در يك زمان مي توانم  : پدرم در11سوال 

  پدرم حج به جا بياورم ؟طرف خودم و 

: چند ساعت آب از قنات مال االرث خانم و چند ساعت به عنوان مهريه اوست و نصف دارايي ام هم مال خانم مي باشد و تا 12سوال 

حال حساب و كتاب دقيقي نداشته ام نمي دنم چه قدر مال ، مال اوست و جقدر آن ملك متعلق به خودم است خمسش چگونه است 

  ؟

  الموالس

 8/7/86تاريخ 
   



 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 شود.( خلل وارد نمى2و1ج

 اى نداريد.( در فرض سؤال شما وظيفه3ج

ها تا مچ آنهم بدون قصد لذّت و با فراهم بودن شرايط امر به معروف و ( نگاه به نامحرم از روى اختيار جايز نيست، مگر به صورت و کف دست4ج

 نهى از منکر، امر و نهى زبانى بر شما واجب است.

 اختيار و يا ضرورت باشد، اشکال ندارد.( اگر بى5ج

 ( اگر براى تجارت خريده است، به قيمت فعلى خمس دارد.6ج

 ( بنابر احتياط نسبت به تفاوت ارزش با هم مصالحه کنند، ولى اگر در اين باره قانونى وجود دارد، بايد مراعات شود.7ج

 ( بر هر مکلّف الزم است خمس اموال خودش را بپردازد.8ج

 ( اگر از درآمد کسب بوده و سال خمسى بر آن بگذرد، خمس دارد.9ج

 ( در فرض سؤال اگر از درآمد کسب بوده، پرداخت خمس آن واجب است.11ج

 توانيد.( نمى11ج

 له مراجعه نماييد. يا يکى از وکالى مسلّم معظم« دام ظله»توانيد به دفتر مقام معظم رهبرى ( براى حسابرسى اموالتان مى12ج

 موفق و مؤيد باشيد.

   
 

 باسمه تعالي

 سالم عليكم

 : من مريضم و دكتر دارويي داده است كه در آن الكل وجود دارد، آيا من بايد آن را بخورم يا نه؟1سؤال

هاي كنم تا بتوانم چككردن از بازار، جنس مدت دار خريداري مياي را با مقداري با پول خودم و بقيه رو با خريد : مغازه2سؤال

 ام چيست؟مغازه را پرداخت كنم، آيا پول خودم كه بابت خريد مغازه دادم خمس دارد يا نه؟ در كل وظيفه

 تواند در نماز جماعت بعد از حمد بيش از يك سوره بخواند؟: نمازگزار يا امام جماعت مي3سؤال

 هاي مستحبي بعد از حمد، بيش از يك سوره بخواند؟وان در نمازت: آيا مي4سؤال

  توان در سفر نماز نوافل را مانند نافله نماز صبح و .... و نماز شب را خواند؟: آيا مي5سؤال

يست، : كسي كه پدرش در طول عمر نماز نخوانده و يا دست و پا شكسته چند روز فقط نماز خوانده، تكليف فرزند ارشد او چ6سؤال

  هايش را قضا كند؟شود به هر طريقي كسي را اجير كرد تا نماز و روزهچه بايد كرد؟ و آيا مي

 : اگر كسي حيواني را چه عمدا يا سهوا يا از روي ناداني بكشد، حكمش چيست؟7سؤال

 : نگهداري سگ در خانه چه حكمي دارد در حالي كه داراي شناسنامه است؟8سؤال

 تومان است، استفاده از آن چه حكمي دارد و در صورت استفاده چه بايد كرد؟ 2111ه داراي اعتبار مبلغ : كارت تلفني ك9سؤال

 شود با آن وضو، قرآن يا نماز ديگري خواند؟: آيا با وضويي كه براي نماز گرفته شده، مي11سؤال

  ماعت باشد، اشكال دارد؟: آيا اگر كسي كه به جاي اقامه نماز اول وقت، مكبّر)تكبير گوي( نماز ج11سؤال

 والسالم

18/17/86  

 



 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( اگر الکل از نوع مايع باالصاله و مست کننده باشد، جايز نيست مگر ضرورت اقتضا کند که به مقدار ضرورت مانع ندارد.1ج

 شيد که هزينه زندگى شما را تأمين کند، خمس ندارد وگرنه خمس دارد.توانيد با بقيه آن کسبى داشته با( اگر با پرداخت خمس نمى2ج

 ( کراهت دارد و احتياط در ترک آن است.3ج

 ( جايز است.4ج

 ( جايز است ولى نوافل نمازهاى ظهر و عصر ساقط است.5ج

 ( در فرض سؤال نمازهاى او را قضا کند و يا کسى را براى اين کار اجير نمايد.6ج

 دارد.( موارد فرق 7ج

 ( فى نفسه مانع ندارد.8ج

 ( سؤال مبهم است.9ج

 ( اشکال ندارد.11و11ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 

 

 باسمه تعالي

  سالم عليكم

 : مرجع تقليد را چند سالگي مي توان انتخاب كرد؟1سؤال

 ت؟توانم نمازم را درست بخوانم، آيا مي توانم نماز خواندن را ترك كنم، وظيفه چيس: من نمي2سؤال

 گيرد؟هاي رايج بهار آزادي خمس و زكات تعلق مي: آيا به سكه3سؤال

 دهد، خمس دارد يا نه؟: پولهايي كه پدرم به من مي4سؤال

 توان فارسي گفت؟: آيا قنوت را مي5سؤال

م و از طرفي محل باشام)مشهد( ميكيلومتري با محل زندگي 311: اين جانب مشغول به تحصيل در دانشگاه گناباد با فاصله 6سؤال

باشد و در طي يك هفته احتماال دو روز به صورت متوالي يا با كيلومتري با محل سكونتم)مشهد( مي 611كارم در نهبندان با فاصله 

 وقفه بايد از محل كارم به دانشگاه و يا به محل سكونتم بروم، تكليف بنده در خصوص روزه و نماز چيست؟

چون احتمال ماموريت به صورت شبانه روزي در اختيار نيوي انتظامي باشد، مسأله به چه صورت است،پيرو سؤال فوق اگر شغل بنده 

 باشد؟اين جانب نمي

: ملكي به اجاره كسي داده شده است، ايشان نه اجاره واقعي آن را مي دهد و نه حاضر است تخليه نمايد و چندين سال است 7سؤال

گويد حق ريشه دارم حال از نظر مبارك جنابعالي حق است و عذر ايشان اين است كه ميكه مالك وقف از اين جهت متضرر شده 

ريشه چه حكمي دارد و آيا متولي حق دارد كه مكان مزبور را تخليه و به ديگري واگذار نمايد كه حد اكثر از ملك استفاده شده باشد 

 تقاضا دارم حكم اهلل واقعي را بيان فرماييد؟

 توان به دخترهاي محجبه نگاه كرد؟انه انتخاب همسر، مي: آيا به به8سؤال

 : دادن و گرفتن پول در عروسي به عنوان شاباش چه حكمي دارد، و اگر به عنوان هديه باشد، چطور؟9سؤال

   والسالم

17/17/86 



 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ا معيّن کند و اعمال خود را بر طبق تقليد صحيح انجام دهد.( مکلّف از ابتداى تکليف بايد مرجع تقليد خود ر1ج

 ( بر هر مکلّفى واجب است نماز و ساير دستورات دينى را ياد بگيرد و ترک نماز در هيچ صورتى جايز نيست.2ج

 ( اگر از مؤونه سال اضافه است، خمس دارد ولى زکات ندارد.3ج

 ( اگر بخشش است، خمس ندارد.4ج

 .( اشکال ندارد5ج

 اش صحيح نيست مگر اينکه قصد اقامت ده روز کند.نمازش شکسته است و روزه ( دانشجو در سفر براى تحصيل، حکم مسافر را دارد و6ج

باشد ولى ( اگر مستاجر در زمين، درخت کاشته و موجود است و يا محصولى کاشته است و موجود است، مالک آن اشجار و محصول خود مى7ج

 تواند در زمين تصرف کند مگر اينکه با اجاره صحيح تصرف کرده و مدّت اجاره تمام نشده باشد.زمين نمىبدون اجازه مالک 

 ( جايز نيست.8ج

 ( اگر در برابر رقص حرام باشد، جايز نيست وگرنه اشکال ندارد.9ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 
 شود.مالحظه: از تأخير در ارسال جواب عذرخواهى مى

 

 بسمه نعالي 

 م عليكم سال

 با عرض ادب و احترام 

 با توجه به نياز فوري به پاسخ، خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به ارسال پاسخ اين سؤال همكاري فرماييد.

دهد و نه حاضر است تخليه نمايد و چندين سال است كه سؤال: ملكي به اجاره كسي داده شده است، ايشان نه اجاره واقعي آن را مي

گويد حق ريشه دارم حال از نظر مبارك جنابعالي حق ريشه ز اين جهت متضرر شده است و عذر ايشان اين است كه ميمالك وقف ا

چه حكمي دارد و آيا متولي حق دارد كه مكان مزبور را تخليه و به ديگري واگذار نمايد كه حداكثر از ملك استفاده شده باشد تقاضا 

 د.دارم حكم اهلل واقعي را بيان فرمايي

 والسالم عليكم 

17/17/86 
 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

ود نگه دارد و اگر قانونى در اين زمينه وجود داشته باشد، بطور کلّى مستأجر حق ندارد بعد از انقضاى مدّت اجاره، عين مستأجره را در تصرف خ

 رعايت آن الزم است.

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 

 باسمه تعالي

 سالم عليكم 

 ام؟روزه انجام دادم، آيا ديه دارد و عمل حرامي مرتكب شده 28سقط جنين  85سال  -1سؤال



 فرزند پسر 3فرزند دختر و  4نفره با  9خانواده  -2سؤال

حوم پدرمان در زمان حيات خود بارها اظهار داشته يودند كه بعد از فوتم فالن قطعه زمين را بفروشيد و برايم كفن و دفن و نماز مر

هاي شخصي خود فرزندان پسر بدون اينكه زمين را بفروشند، به تنهايي با هزينه 71ام هزينه كنيد. بعد از فوتش در سال و روزه

 موده و حتي چند سال بعد هم به طور رسمي مراسم يالگرد پدر را برگزار نمودند.مخارج باال را پرداخت ن

 توضيحات:

 گردد.الف( زمين فوق بعد از فوت پدر به نوبت توسط فرزندان پسر كشت مي

 ب( از چهار فرزندان دختر دو نفر در زمان پدر مجرد بودند.

 نرفته است؟ج( از سوي پدر در مورد زمين فوق اصال واژه ثلث به كار 

 سؤال: 

ايم، آيا هاي بعد از فوت پدر را شخصا پرداخت نمودهبا توجه به توضيحات فوق، ما فرزندان پسر خانواده ادعا داريم كه چون هزينه

 برند؟بريم و فرزندان دختر)خواهرانمان( از آن محروم بوده ارث نميشود و از آن ميزمين مزبور ملك شخصي ما تلقي مي

 والسالم

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

از  ( سقط جنين حرام است و ديه بر مباشر الزم است که به ورّاث جنين بر طبق مراتب ارث بپردازد؛ و ديه جنين مذکور اگر هنوز در مرحله پيش1ج

 علقه بوده پانزده مثقال معمولى طال و اگر علقه بوده است سى مثقال طال است. 

نباشد وصيّت  وصيت است که چنانچه زمين مذکور بيش از ثلث اموال پدرتان ض سؤال اظهارات پدرتان را اگر همه ورّاث قبول دارند،( در فر2ج

از آن کم شود و بقيه آن صرف نماز و روزه شود؛ اگر ميّت وصىّ تعيين کرده است عمل  نافذ است و بايد خرج دفن و کفن ـ آنچه واجب است ـ

 زير نظر وصىّ باشد واال وظيفه همه ورّاث است که به وصيّت عمل کنند. به وصيّت بايد 

  موفق و مؤيد باشيد.

 
  شود.مالحظه: از تأخير در ارسال جواب عذرخواهى مى

 

 

 

 باسمه تعالي

  سالم عليكم

را با سنگ طهارت مي  اين جانب به احكام طهارت محل بول آشنا نبوده و در مدت دو ماه كه مشغول به چوپاني بودم، محل بول

 كردم، حكم نمازهايم چيست؟

  والسالم

19/17/86 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 در فرض سؤال اگر جاهل مقصر نباشيد، نمازهايتان صحيح و مجزى بوده است.

  موفق و مؤيد باشيد.

 



 شود.مالحظه: از تأخير در ارسال جواب عذرخواهى مى

 

 يباسمه تعال

 سالم عليكم

وظيفه  اگر انسان در زمستان براي گرم كردن حمام شيرآب را يكسره باز نگه دارد، با توجه به اين كه اسراف است، -1سؤال

 5185/3چيست؟

اگر انسان با خدا و ائمه اطهار)ع( و قرآن عهدي ببندد كه گناهانش را كنار بگذارد و به آنها قسم بخورد، ولي بر عهد خود  -2سؤال

 5185/3وفا نكند، چه حكمي دارد؟

 5131/3تومان پيدا گردد، در صورت استفاده از آن وظيفه چيست؟ 2111اگر كارت تلفني با دارا بودن اعتبار مبلغ    -3سؤال

 5216/3اگر كسي نداند كه چه تعداد نمازهايش قضا شده، چه بايد بكند؟ -4سؤال

كردم و فقط محل آلت تناسلي ستمنا بودم و نسبت به طهارت و غسل اقدامي نميساله مدتي مبتال به ا 15اين جانب پسري  -5سؤال

هاي خانه نداشتم و حال انداختم و اصال به پاكي و نجسي فرشهاي آلوده به نجاست را به ماشين لباسشويي ميشستم و لباسرا مي

تند و هميشه لباس و شلوارم نجس بود حتي اين آنكه پدر و مادرم جزو نمازگزاران هستند و از نجس بودن فرشها اطالعي نداش

ام، حال بفرماييد وظيفه من دادم، و بحمد هلل مدتي است كه اين عمل زشت را كنار گذاشتهنجاسات به منزل فاميل هم سرايت مي

 5194/3نسبت به پاكي و نجسي منزلمان و فاميل و غسل و اعمالم و همچنين نماز پدر ومادرم چيست؟

  والسالم

24 /17/86 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( موارد مختلف است.1ج

محقق شده، چنانچه عمداً مخالفت نموده، کفاره  هاى عمليه ذکر شده است ـ( اگر عهد و يا قسم با شرايط و صيغه مخصوص ـ که در رساله2ج

 دارد.

 ( ضمان دارد.3ج

 داريد، کافى است.آنها  ( قضاى نمازهايى که يقين به فوت4ج

با ( تا يقين به انتقال نجاست حاصل نشود، محکوم به طهارت است و از وسوسه بايد اجتناب نماييد و تحقيق الزم نيست و اگر نماز و روزه را 5ج

 باطل و قضاى آنها واجب است. ايد، نماز و روزهحالت جنابت و بدون غسل و تيمم انجام داده

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 

 سمه تعاليبا

 سالم عليكم 

 ام؟روزه انجام دادم، آيا ديه دارد و عمل حرامي مرتكب شده 28سقط جنين  85سال  -1سؤال

فرزند پسر مرحوم پدرمان در زمان حيات خود بارها اظهار داشته يودند كه بعد از  3فرزند دختر و  4نفره با  9خانواده  -2سؤال

فرزندان پسر بدون  71ام هزينه كنيد. بعد از فوتش در سال يم كفن و دفن و نماز و روزهفوتم فالن قطعه زمين را بفروشيد و برا

هاي شخصي خود مخارج باال را پرداخت نموده و حتي چند سال بعد هم به طور رسمي اينكه زمين را بفروشند، به تنهايي با هزينه

 مراسم سالگرد پدر را برگزار نمودند.



 توضيحات:

 گردد.د از فوت پدر به نوبت توسط فرزندان پسر كشت ميالف( زمين فوق بع

 ب( از چهار فرزندان دختر دو نفر در زمان پدر مجرد بودند.

 ج( از سوي پدر در مورد زمين فوق اصال واژه ثلث به كار نرفته است؟

 سؤال: 

ايم، آيا ز فوت پدر را شخصا پرداخت نمودههاي بعد ابا توجه به توضيحات فوق، ما فرزندان پسر خانواده ادعا داريم كه چون هزينه

 برند؟بريم و فرزندان دختر)خواهرانمان( از آن محروم بوده ارث نميشود و از آن ميزمين مزبور ملك شخصي ما تلقي مي

 والسالم 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( عمل مذکور حرام است و ديه دارد .1ج

( مجرّد پرداخت هزينه سبب ملکيّت زمين براى شما نيست مگر آنکه زمين به مقدار ثلث را که مورد وصيت بوده خريدارى نموده و پول 2ج

 باشد.هر حال اگر نزاعى باشد، مرجع رسيدگى به آن محاکم قضايى مى پرداختى بابت قيمت آن را صرف در مورد وصيّت کرده باشيد؛ به

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 

 ت يا حرام؟ چون شرط دارد که حتما:

 باسمه تعاليافتتاح -1

 سالم عليكم 

دهم و سپس با را داشته است يا نه؟ غسل را انجام مي كنم كه سه نشانهبينم و شك مي: گاهي از خواب بيدار شده و آبي مي1سؤال

 كنم؟ آيا اين اشكال دارد و هنگام شك چه بايد كرد؟ حدث اصغر آن را زائل مي

 : اگر بعد از ناراحت كردن والدين مورد بخشش آنان واقع گرديم، آيا باز هم آثار گناه مترتب است؟2سؤال

 هاي سكسي بدون شهوت چه حكمي دارد؟: نگاه كردن به عكس3سؤال

 چه معناست؟ : آلت قمار به4سؤال

 : اگر در ماه مبارك رمضان در عين روزه گرفتن، استمنا انجام شود، حكم آن چيست؟5سؤال 

 شود همبستر)نزديكي( شد؟زماني كه زن باردار است، آيا مي :6سؤال

 توان طالق داد؟: زني كه در مسائل همبستري مطيع مرد نيست، آيا مي7سؤال

جعاله، وام خريد كاال و وام خريد خود رو، آيا  كنند؛ نظير وامالحسنه پرداخت ميبه عنوان قرضهاي بانكها كه : در مورد وام8سؤال

 پس انداز  دريافت آن حالل اس

 باقي ماندن موجودي تا مدتي -2

 دريافت كارمزد  -3

 : سودهاي دريافتي از محل پس انداز در بانكها چگونه است؟ آيا حالل است يا نه؟9سؤال

 و خريد و فروش چه حكمي دارد؟  و فروش چك، پول، اسكناس و سكه : خريد11سؤال

 اداره پاسخگويي به سؤاالت ديني و اطالع رساني 

 والسالم عليكم

 12/17/86 



 

 برکاتهسالم عليکم و رحمة اهلل و 

 بسمه تعالى

يا يکى از آنها وجود نداشته باشد و يا شک در آن باشد، حکم منى را ندارد مگر اينکه از راه ديگرى يقين کند که منى  ( اگر عالئم سه گانه منى1ج

 است.

 نيست بلکه توبه جدّى و واقعى از آن الزم است. ( مجرّد آنچه که ذکر شد کافى2ج

 ( جايز نيست.3ج

 به نظر عرف است. ( موکول4ج

 ( در فرض سؤال عالوه بر قضا، کفاره هم واجب است.5ج

 ( فى نفسه اشکال ندارد.6ج

 ( اختيار با شما است.7ج

 اشکال است.گيرد، بى( عمليات بانکى که مطابق قوانين مصوّب مجلس شوراى اسالمى و مورد تأييد شوراى محترم نگهبان انجام مى9و8ج

 لث به مبلغ کمتر جايز نيست ولى فروش آن به بدهکار اشکال ندارد؛ و خريد و فروش سکه فى نفسه اشکال ندارد.( فروش چک به شخص ثا11ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 اهلل الرحمن الرحيم بسم

 اي دام ظله العالي محضر مبارك رهبر و مرجع عالي قدر جناب حاج آقاي خامنه

 با عرض سالم و تقديم ارادت

باشم، اين جانب محمود خسروي متولّي شرعي يك دربند مغازه وقفي به نام حاج عباس صباغ در شهر كاشمر ميدارد معروض مي

باشد و مدتي است كه اجاره مزبور بسر رسيده و مغازه مزبور مدت چند سال است كه در اجاره شخصي به نام شريعت پناه مي

باشد و عذر آن اين است كه چون مدتي است در يد و نه حاضر به تخليه ميي واقعي آن را پرداخت نمانامبرده نه، حاضر است اجاره

باشد، لذا حق ريشه دارم، آيا از نظر مبارك جنابعالي، حق پيشه چه حكمي دارد و چون اين مستاجر به وظيفه شرعي اجاره من مي

اجاره دهد كه بيش از اين ملك وقف متضرر   هعمل نمي كند، آيا متولّي شرعي، حق دارد كه از ايشان ملك را گرفته و به ديگري ب

 نشود، تقاضا دارم حكم اهلل را بيان فرماييد.

 با تقديم ارادت 

  محمود خسروي

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

ا بر طبق وقف به کسى ديگر در فرض سؤال پس از تمام شدن مدّت اجاره، مستأجر بايد ملک را تخليه نمايد و متولى شرعى حق دارد که آن ر

راتى واگذار نمايد مگر آنکه در ضمن عقد اجاره قراردادى با مستأجر منعقد شده باشد که در اين صورت عمل بر طبق آن الزم است و يا اينکه مقر

 در اين زمينه وجود داشته باشد که بايد مراعات شود.

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 باسمه تعالي

 سالم عليكم



باشم و از طرفي محل كارم ام)مشهد( ميكيلومتري با محل زندگي 311انب مشغول به تحصيل در دانشگاه گناباد با فاصله اين ج -1

باشد و در طي يك هفته احتماال دو روز به صورت متوالي يا با وقفه كيلومتري با محل سكونتم)مشهد( مي 611در نهبندان با فاصله 

 يا به محل سكونتم بروم، تكليف بنده در خصوص روزه و نماز چيست؟بايد از محل كارم به دانشگاه و 

چون احتمال ماموريت به صورت شبانه روزي در  پيرو سؤال فوق اگر شغل بنده نيروي انتظامي باشد، مسأله به چه صورت است، -2

 باشد؟اختيار اين جانب نمي

 والسالم 

31/17/86 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 تعالىبسمه 

ولى اگر بين وطن يا محل  اعم از اين که متوالى باشد يا با وقفه ـ ( در سفر براى تحصيل علم، نماز شکسته است و روزه هم صحيح نيست ـ1ج

 و روزه سکونت و محل کارتان در هر ده روز حداقل يک مرتبه رفت و آمد نماييد بايد در سفر سوم به بعد نمازتان در مبدأ، مقصد و بين راه تمام

 صحيح است و در سفرهاى شخصى حکم مسافر را داريد.

 ( در حکم مذکور تفاوتى ميان کارها وجود ندارد.2ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 باسمه تعالي

 سالم عليكم

ه اش چگوناگر مردي در حال روزه در ماه مبارك با همسر خود ملعبه كند نه به قصد جنابت و بعد جنب بشود، حكم روزه -1سؤال

 است؟

 ايم؟ )ريش زدن به قصد رويش ريش است(.ريش زدن حرام است يا نه تا موقعي كه ريش در نياورده -2سؤال

گيرد، اخذ مزد و گرفتن پول كنيم و صاحبكار پايبند و اعتقادي به نماز و روزه ندارد، و روزه نمياگر در محلي كار مي -3سؤال

 مشكل دارد؟

 يد به جهر خوانده شود يا اخفات؟آيا نمازهاي مستحبي با -4سؤال

اگر مرد وزني با هم توافقي مشروط به اينكه بعد از صيغه طالق، توافق كردند كه مجددا رجوع كنند به اصطالح صوري و در  -5سؤال

شرعي دارد داد، اين امر انجام شده، آيا اين طالق صورت دانست زن به قولي كه داده طالق نميصورتيكه مرد به هيچ عنوان اگر مي

مجدداً رجوع كنند، چه صورت دارد، آيا زن همسر  اند كه به محض طالق رجعي،يا نه؟ در حاليكه قبل از طالق با هم صحبت كرده

 مرد است يا نه؟ 

 كند؟مرتبه گفته شود، نماز اشكال پيدا مي 4اگر در نماز در ركعت سوم سبحان اهلل و الحمدهلل  -6سؤال

 نه تصادف به جاي خودش كسي ديگر را راننده بداند، اشكال دارد؟اگر كسي در صح -7سوال

 اگر كسي به سن تكليف نرسيده باشد و روزه خود را با استمنا باز كند، حكم آن چيست؟ -8سؤال

 والسالم 

11/17/86 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى



شود و چيزى ى قبلى او نبوده و بطور غيرارادى از او خارج شده است، موجب بطالن روزه نمىها( اگر خروج منى بر اثر مالعبه با زن جزو عادت1ج

 هم بر اثر آن بر او واجب نيست.

کند بنابر احتياط حرام است ولى تراشيدن مقدارى از ( به طور کلى تراشيدن آن مقدار از موى صورت که بر آن عنوان تراشيدن ريش صدق مى2ج

 کند اشکال ندارد.بر آن صدق نمى آن که عنوان مزبور

 گيريد نداريد، مانع ندارد.آنچه مى ( تا زمانى که يقين به حرمت3ج

 ( مکلّف مخيّر است.4ج

 ( طالق اگر با شرايط مقرره نباشد، باطل است و زوجيّت به قوّت خود باقى است.5ج

 آنکه به قصد مطلق ذکر باشد. ( احتياط واجب آن است که تسبيحات را بيشتر از سه مرتبه نگويد، مگر6ج

 ( مخالفت با قوانين و مقرراتى که رعايت آن الزم است، جايز نيست.7ج

( اگر سابقه خروج منى داشته و در مفروض سؤال نيز مراد استمنايى است که با خروج منى همراه است، در اين صورت شرط سنى در تحقق 8ج

شود که شخص به حدّ تکليف رسيده هر چند از نظر سنى به آن حدّ مذکور در فقه نرسيده ىتکليف مدخليتى ندارد زيرا با خروج منى، کشف م

 باشد.در فرض مذکور روزه باطل و موجب کفّاره نيز مى در نتيجه باشد

 موفق و مؤيد باشيد.

 
 شود.مالحظه: از تأخير در ارسال جواب عذرخواهى مى

 

 

 باسمه تعالي

 "سالم عليكم 

 عاليقدر جهان تشيع حضرت آيت اهلل العظمي خامنه اي )زيد عزه ( محضر مبارك مرجع

: فروش بنزين سهميه اي آژانسها كه بايد جهت سرويس و خدمات رساني به مردم صرف شود، از نظر شرعي چه حكمي 1سؤال

 دارد؟ 

 د؟ : ننوشتن سرويس هاي انجام شده يا كم نوشتن مبالغ اخذ شده كه از مسافرين چه حكمي دار2سؤال

: اگر فردي به تلفن همراه راننده اي كه ميداند در آژانس كار مي كند زنگ بزند و سرويس بخواهد، آيا راننده مي تواند در 3سؤال

 دفتر ثبت نكند و درصد كميسيون آژانس را نپردازد؟ 

 ار مي كند چه حكمي دارد؟ : دادن مقداري بنزين به طور رايگان به رانندگاني كه سهميه بنزين ندارند و در آژانس ك4سؤال

 با تشكر

 مديريت آژانس

18/18/86  

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 باشد و تخلّف از آن جايز نيست.( تابع قوانين و مقررات اداره مربوطه مى4و1ج

 ( بايد بر طبق قرارداد فيمابين عمل شود.3و2ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 باسمه تعالي



 ليكم سالم ع

آيا استفاده از امكانات مسجد از قبيل آب، برق، گاز و همچنين فرش و پشتي و استكان و غيره در پايگاه بسيج اشكال  -1سؤال

 شرعي دارد؟

آيا بسيج در مساجد، واحد فرهنگي مسجد بشمار مي آيد؟ )توضيح: با توجه فرمايشات معظم له در خصوص اهميت بسيج و  -2سؤال

يج در مساجد، هيات امناء در استفاده بسيج از امكانات مسجد، ممانعت نموده و موكول به استفاده از امكانات تشكيالتي شدن بس

 سپاه پاسداران مي دانند، نظر حضرتعالي راهگشاي مشكل پيش آمده خواهد بود.(

 آيا معظم له تغيير مرجع به فرد ديگري را جايز مي دانند؟  -3سؤال

 ديگر در صورت اعلميت مجتهد -1

 احتمال اعلميت مجتهد ديگر -2

 مساوي بودن مجتهد ديگر -3

جهت تحقيق و بررسي نظرات اشخاصي كه داراي عقايد مشكوك و خاصي هستند، آيا ديدار با صاحبان عقيده و شركت در  -4سؤال

 كه بعضا پيش مي آيد كه هم گاهي بايد مثل آنها شد، وظيفه چيست؟  مجالس شان

 والسالم 

11/18/86 
 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( در فرض سؤال جواز استفاده از امکانات مسجد منوط به کيفيت وقف آن امکانات براى مسجد است.2و1ج

 ( عدول از مجتهد زنده، به مجتهد زنده ديگر بنابر احتياط واجب جايز نيست مگر اين که اعلم يا محتمل االعلميه باشد.3ج

 تان شود، جايز نيست.ب ترويج مکتب باطل و يا باعث تزلزل در اعتقادات دينى( اگر موج4ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 

 بسمه تعالي

 العظمي خامنه اي ) مد ظله العالي(  مرجع عاليقدر حضرت آيت اهلل

 سالم عليكم:

يت نامه رسمي را تنظيم مي نمايد . هم مي رساند، مرحوم محمد حسين صنعتي قديم در زمان حيات خويش وص  احتراماً؛ به استحضار

اختالف به آن مرجع عالي قدر متوسل   جهت رفع  مرحوم در اجراي آن وصيت نامه اختالفي حاصل شده است  اكنون في ما بين ورثه

 ، باشد كه رهنمون هاي آن عالم رباني رهگشاي اين مشكل باشد.

 اختالفات حاصله :

، نظارت اطالعي است يا   به عنوان وصي تعيين شده است  م كه به عنوان فرزند بزرگ ايشانآيا نظارت آقاي احمد صنعتي قدي -1

 استصوابي.

نامه مي باشد يا خير ؟ در صورت مثبت بودن آيا   مي آيد( وصيت 3)در شماره  4  آياوصيت نامه محدود به ده سال موضوع بند -2

 ما بقي ثلث بايد في ما بين وارث تقسيم شود؟

 « هرچه از ثلث باقيمانده به سه نفر فرزندانم ... مساوي داده شود كه ازدواج كنند» ... وصيت نامه آمده است  4ند در ب -3

و آيا   با توجه به اينكه فرزندان مذكور در زمان حيات مرحوم ازدواج نموده اند آيا وصيت نامه در مورد آنان نيز جاري است يا خير

 ينه ازدواج به آنان پرداخت نمايد؟مصي مي تواند از ثلث ، جهت هز



اگر وصي عالوه بر بند هاي مذكور جهت شادي روح مرحوم اعمال خيري انجام داده باشد مثالً تهيه جهزيه و غيره از ثلث آيا   -4

 اين عمل وي صحيح مي باشد مقصود موصي نيز بوده است يا خير؟

 والسالم عليكم

31/17/86 

 

 

 سالم عليکم 

 پاسخ داده شود. نامه ـامه را به ضميمه ارسال نماييد تا سؤاالت مربوط به آن ـ با توجه به وصيّتنلطفاً وصيّت

 موفق و مؤيد باشيد.

 مدير پايگاه

 

 

 اهلل الرحمن الرحيم بسم

   العالي(ظلهاي) مدالعظمي خامنهمحضر مبارك رهبر معظم انقالب و مرجع عالي قدر جهان تشيع حضرت آيةاهلل

 عليكم سالم 

گردند در شب كار كنند و در پرسنل يك مؤسسه خيريه با پر نمودن فرم تعهد در قبال ساعات كاري مبلغ)ريال(، متعهد مي -1سؤال

ساعات فوق بيدار مانده و به وظايف خود عمل نمايند، در صورتي كه اين پرسنل در محيط كار به استراحت پرداخته و در بعضي 

رسند، بفرماييد تكليف شرعي آنان چيست؟ و حقوقي كه بابت كار شوند كه به فرياد بيماران نمياب ميمواقع آن قدر غرق در خو

 5487/3گيرند، بدون خواب، چه حكمي دارد؟مي

هاي ديگر راهنمايي كرده و كار آنها پرسنلي كه از زير وظايف خود شانه خالي كرده و بيماران مراجعه كننده را به درمانگاه -2سؤال

 انجام نمي دهند، حكم اين مسأله چيست؟ را

5487/3 

 تقاضا دارم حكم اهلل را بيان فرماييد.

 والسالم عليكم

21/18/86 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ى محوله عمل نموده، استحقاق اجرت ندارد.( تابع قوانين و مقررات استخدامى است و اگر برخالف وظيفه2و1ج

 د باشيد.موفق و مؤي

 

 سالم عليكم

كردم، سپس به مشهد آمديم، اما اكنون هم به خاطر من متولد تهران هستم و تا حدود ده سالگي در تهران زندگي مي -1سؤال

ام، در اين ايام خواستم بدانم تكليف نماز و روزهروز بايد به تهران بروم، مي 3يا  2مسأله ازدواج و هم به خاطر مسأله كاري، ماهي 

چگونه است؟ آيا بايد نماز شكسته بخوانم يا كامل، آيا در ماه رمضان حكم مسافر را دارم و نبايد روزه بگيرم يا اينكه تهران وطن 

ام و اميدوارم در تهران به عنوان محل سكونت من محسوب شده و بايد روزه بگيرم، با توجه به اين كه من هنوز ترك وطن نكرده

 5483/3د كرج هم كه در نزديكي تهران قرار دارد نيز توضيحاتي ارائه فرماييد.انتخاب نمايم، و در مور

 5514/3صحبت به طور مداوم با دختر مورد عالقه درباره ازدواج بدون اطالع پدر و مادر طرفين، چه حكمي دارد؟ -2سؤال



 5519/3ماند يا نه، وظيفه چيست؟روز مي 11مسافري كه شك دارد در محلي  -3سؤال

 5519/3كسي كه جوان است و توانايي گرفتن روزه را ندارد، وظيفه چيست؟ -4سؤال

 5515/3حكم شرعي عمل جراحي چشم، بعد از معافيت از خدمت به خاطر انحراف چشم چيست؟ -5سؤال

ه خوني اگر قسمتي از پا خوني باشد و فراموش كنيم و به صورت ناخاسته روي آن آب بگيريم در حالي كه هنوز آن نقط -6سؤال

  5511/3باشد وبا آن در خانه راه برويم و بعداً متوجه شويم، آيا آن نقاط كه پا بر آن قرار گرفته پاك است يا نجس؟

تواند آيا مياگر فردي به فرد يا افرادي بدهكار باشد و مقدار دقيق آن را نداند و از حيث آبرو نتواند به آنها بگويد، -7سوال 

 5498/3قه بدهد؟مقداري پول به صورت صد

الناس را اداء بينم، چگونه بايد حقساله( ديگر او را نمي 13ام و من)حق الناس به گردن دارم و از شهري به شهر ديگر آمده -8سؤال

 5138/3كنم؟

 والسالم 

21/18/86 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

ايد و بنا داريد که در آنجا زندگى کنيد هر چند در سال چند ماه، حکم وطن نسبت به شما باقى تان )تهران( اعراض نکرده( اگر از وطن اصلى1ج

تان به محل ر هر ده روز حداقل يک بار به خاطر شغلتان صحيح است وگرنه حکم مسافر را داريد مگر اينکه داست و نمازتان در آنجا تمام و روزه

 تان صحيح است.کنيد که از سفر سوم به بعد نمازتان تمام و روزهکار سفر 

( بطور کلّى صحبت با نامحرم اگر از روى شهوت و ريبه باشد و يا موجب مفسده و خوف ارتکاب حرام شود، جايز نيست هر چند در مفروض 2ج

 سؤال باشد.

 م ساير مسافرين را دارد و نماز شکسته است و روزه صحيح نيست.( حک3ج

 ( اگر روزه گرفتن براى شما ضرر داشته باشد يا تحمل آن برايتان همراه با مشقّت زياد باشد، افطار براى شما جايز است.4ج

 ( فى نفسه اشکال ندارد.5ج

 ( تا اطمينان به نجاست نداشته باشيد، محکوم به طهارت است.6ج

 تواند مال آنان را به آنها برساند.نحو که مى ( کافى نيست و بايد به هر7ج

جازه ( اگر اميد به پيدا شدن صاحب آن نداريد، بايد آن را به نيّت صاحب آن به فقير صدقه دهيد و براى اين کار بنابر احتياط از حاکم شرع ا8ج

 بگيريد.

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 اهلل الرحمن الرحيم بسم

 م عليكم سال

اگر كسي نذر كند و يا قسم بخورد كه مثال سيگار نكشد، آيا با هر كشيدن سيگار كفاره واجب مي شود يا با اولين ارتكاب تنها  -1

 يك بار كفاره واجب مي گردد؟ 

 ضمنا چه نوع كفاره اي واجب مي شود؟ -2

خگويان اداره پاسخگويي و اطالع رساني كه در جهت ارائه پاسخ در جلسه هم انديشي پاس-خواهشمند است در صورت امكان

 منتظر پاسخ در اسرع وقت هستيم. -روزهاي چهارشنبه برگزار مي گردد

 با تشكر 



 والسالم عليكم

24/18/86 

 

 حمة اهلل و برکاتهسالم عليکم و ر

 بسمه تعالى

کشد نذر نموده، با هاى عمليه مذکور است ـ انجام گرفته، چنانچه براى هر نخ سيگار که مى( اگر نذر با صيغه مخصوص آن ـ که در رساله1ج

 شود و بلکه به قوّت خود براى دفعات بعدى باقى است.مخالفت يک بار نذر منحلّ نمى

 عام ده فقير يا پوشانيدن آنهاست و اگر نتوانست، بايد سه روز روزه بگيرد و بنابر احتياط واجب پى در پى باشد.( کفّاره قسم و نذر، اط2ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 باسمه تعالي

  سالم عليكم

تواند مقداري  آيا مي اگر فردي به شخصي يا اشخاصي بدهكار است و مقدار دقيق آن را نداند و نتواند به آنها بگويد)آبرو(، -1سؤال

 5498/3پول به صورت صدقه بدهد؟

 5492/3مدت دوسال است پدرم فوت كرده، نمي دانم چقدر نماز و روزه قضاداشته است وظيفه بنده چيست ؟  -2سؤال

  -3سوال

 الف: آيا ملكي را كه پدرم به نام پسرش سند زده است وارثين ديگر هم حق مي برند؟

 5492/3خمس و زكات آن چگونه است؟  ب:

 5492/3ام، خمس و زكات آن چگونه است؟ خانه اي با شراكت پول پدرم و با رضايت او در دو طبقه ساخته -4سوال 

 5491/3هايش چيست؟ فردي كه در خواب جنب شود و خودش مطلع نباشد، حكمش چيست، حكم نماز و روزه -5سوال 

 5486/3در چه حالتي نمي توان روزه گرفت؟ -6سوال 

 5485/3آيا مي توان در حالت مريضي به صورت ايستاده نماز خواند؟  -7سوال 

 5482/3اگر والدين دستوري را بدون دليل و از روي لجبازي بدهند اجازه سرپيچي داريم ؟  -8سوال 

ماعت حمد و خوانم و طبق نماز جحدود يك است نماز واجب خودم را با تلويزيون اقتدا كردن به امام جماعت تلويزيون مي -9سوال 

 5477/3را نمي خوانم آيا اين نماز صحيح است؟   سوره

خواهرم مدت ده است كه ازدواج دوم داشته است و فرزند اولش دختر است با خودش زندگي ميكند خواهرم از همسر  -11سوال 

 حرم است يا خير؟دومش دو دختر ديگر دارد آيا دختر اولش به ناپدريش با وجود دو فرزندي كه از همسر دومش دارد م

  - 5476/3خالفكار مذهبي در حال فرار با كسي تصادف كند و آن فرد كشته شود، آيا فرد كشته شده شهيد است؟  -11سوال 

  والسالم

16/18/86 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 توانيد آن را به صاحبانش برگردانيد.مى نحو که ( کافى نيست و به هر1ج

 هايى را که يقين داريد از پدرتان فوت شده است، قضا نماييد.( آن مقدار از نماز و روزه2ج

 ( 3ج

 الف: اگر پدر در زمان حيات خانه را به او تمليک کرده، وارثين ديگر در آن حقى ندارند.

 به آن نباشد، خمس ندارد. ب: ارث خمس ندارد و تا علم به تعلق خمس



 مان از مخارج مناسب با شأن عرفى او بوده، آنچه به مصرف رسانيده است، خمس ندارد.( اگر ساختن آن در آن ز4ج

اش باطل است و بايد آن را قضا کند لکن اگر از حکم مسأله غافل بوده، ( همه نمازهايى را که در حال جنابت خوانده، بايد قضا کند و روزه5ج

 کفّاره ندارد.

 هاى عمليه رجوع شود.( به رساله6ج

 تواند نماز بخواند.در صورت عجز، مانع ندارد و به همان صورتى که مى (7ج

 ( اطاعت از والدين واجب نيست لکن ايذاى ايشان حرام است، مگر در انجام واجبات و ترک محرّمات.8ج

 ( صحيح نيست.9ج

 اش محرم است.( در فرض سؤال دختر به ناپدرى11ج

که در ميدان جنگ هنگام درگيرى و در معرکه  است از جمله سقوط غسل و...( به کسى گويند( شهيد اصطالحى )که داراى احکام خاصى 11ج

 نبرد به شهادت رسيده باشد.

  موفق و مؤيد باشيد.

 
 شود.مالحظه: از تأخير در ارسال جواب عذرخواهى مى

 

 

 باسمه تعالي

  سالم عليكم

آيا مي تواند مقداري  دقيق آن را نداند و نتواند به آنها بگويد)آبرو(،اگر فردي به شخصي يا اشخاصي بدهكار است و مقدار  -1سؤال

 5498/3پول به صورت صدقه بدهد؟

 5492/3مدت دوسال است پدرم فوت كرده، نمي دانم چقدر نماز و روزه قضاداشته است وظيفه بنده چيست ؟  -2سؤال

  -3سوال

 رثين ديگر هم حق مي برند؟الف: آيا ملكي را كه پدرم به نام پسرش سند زده است وا

 5492/3خمس و زكات آن چگونه است؟  ب:

 5492/3ام، خمس و زكات آن چگونه است؟ خانه اي با شراكت پول پدرم و با رضايت او در دو طبقه ساخته -4سوال 

 5491/3هايش چيست؟ فردي كه در خواب جنب شود و خودش مطلع نباشد، حكمش چيست، حكم نماز و روزه -5سوال 

 5486/3در چه حالتي نمي توان روزه گرفت؟ -6سوال 

 5485/3آيا مي توان در حالت مريضي به صورت ايستاده نماز خواند؟  -7سوال 

 5482/3اگر والدين دستوري را بدون دليل و از روي لجبازي بدهند اجازه سرپيچي داريم ؟  -8سوال 

خوانم و طبق نماز جماعت حمد و قتدا كردن به امام جماعت تلويزيون ميحدود يك است نماز واجب خودم را با تلويزيون ا -9سوال 

 5477/3را نمي خوانم آيا اين نماز صحيح است؟   سوره

خواهرم مدت ده است كه ازدواج دوم داشته است و فرزند اولش دختر است با خودش زندگي ميكند خواهرم از همسر  -11سوال 

 لش به ناپدريش با وجود دو فرزندي كه از همسر دومش دارد محرم است يا خير؟دومش دو دختر ديگر دارد آيا دختر او

  - 5476/3خالفكار مذهبي در حال فرار با كسي تصادف كند و آن فرد كشته شود، آيا فرد كشته شده شهيد است؟  -11سوال 

  والسالم

16/18/86 



 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 توانيد آن را به صاحبانش برگردانيد.مى نحو که به هر ( کافى نيست و1ج

 هايى را که يقين داريد از پدرتان فوت شده است، قضا نماييد.( آن مقدار از نماز و روزه2ج

 ( 3ج

 الف: اگر پدر در زمان حيات خانه را به او تمليک کرده، وارثين ديگر در آن حقى ندارند.

 به آن نباشد، خمس ندارد. ق خمسب: ارث خمس ندارد و تا علم به تعل

 ( اگر ساختن آن در آن زمان از مخارج مناسب با شأن عرفى او بوده، آنچه به مصرف رسانيده است، خمس ندارد.4ج

ده، اش باطل است و بايد آن را قضا کند لکن اگر از حکم مسأله غافل بو( همه نمازهايى را که در حال جنابت خوانده، بايد قضا کند و روزه5ج

 کفّاره ندارد.

 هاى عمليه رجوع شود.( به رساله6ج

 تواند نماز بخواند.( در صورت عجز، مانع ندارد و به همان صورتى که مى7ج

 ( اطاعت از والدين واجب نيست لکن ايذاى ايشان حرام است، مگر در انجام واجبات و ترک محرّمات.8ج

 ( صحيح نيست.9ج

 اش محرم است.ى( در فرض سؤال دختر به ناپدر11ج

که در ميدان جنگ هنگام درگيرى و در معرکه  ( شهيد اصطالحى )که داراى احکام خاصى است از جمله سقوط غسل و...( به کسى گويند11ج

 نبرد به شهادت رسيده باشد.

  موفق و مؤيد باشيد.

 
 شود.مالحظه: از تأخير در ارسال جواب عذرخواهى مى

 

 

 

 

 باسمه تعالي

 مسالم عليك

 اي دام ظله العاليالعظمي خامنهمحضر مبارك مرجع تقليد شيعيان جهان حضرت آيةاهلل

ام در صورت عدم رضايت بنده حق دارد از زميني كه متعلق به اين جانب است جهت اياب و ذهاب و ساخت و ساز زمين آيا همسايه

طرف مقابل اعالم گرديده و تنها در صورتي كه در قالب خودش استفاده نمايد، با توجه به اينكه اين عدم رضايت به صراحت به 

شود، حال با استفاده از زمين مذكور بدون رضايت شروط توافقي كه در نهايت سود به هر دو طرف باشد، رضايت مالك محقق مي

رساند، لطفا نگ ضرر ميرسد بماند بلكه بعد از ساخت و ساز به آپارتمان به مالك از لحاظ نور و پاركيمالك، سودي به مالك نمي

 . حكم اهلل را بيان بفرماييد.

  والسالم عليكم

19/18/86 
 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى



 ، جايز نيست.تصرف در ملک ديگرى بدون رضايت مالک آن

  موفق و مؤيد باشيد.

 
 شود.مالحظه: از تأخير در ارسال جواب عذرخواهى مى

 

 

 باسمه تعالي

 سالم عليكم

 اي دام ظله العاليالعظمي خامنهمحضر مبارك مرجع تقليد شيعيان جهان حضرت آيةاهلل

جانب است جهت اياب و ذهاب و ساخت و ساز زمين  ام در صورت عدم رضايت بنده حق دارد از زميني كه متعلق به اينآيا همسايه

خودش استفاده نمايد، با توجه به اينكه اين عدم رضايت به صراحت به طرف مقابل اعالم گرديده و تنها در صورتي كه در قالب 

بدون رضايت  شود، حال با استفاده از زمين مذكورشروط توافقي كه در نهايت سود به هر دو طرف باشد، رضايت مالك محقق مي

رساند، لطفا رسد بماند بلكه بعد از ساخت و ساز به آپارتمان به مالك از لحاظ نور و پاركينگ ضرر ميمالك، سودي به مالك نمي

 . حكم اهلل را بيان بفرماييد.

  والسالم عليكم

19/18/86 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 مالک آن، جايز نيست.تصرف در ملک ديگرى بدون رضايت 

  موفق و مؤيد باشيد.

 
 شود.مالحظه: از تأخير در ارسال جواب عذرخواهى مى

 

 

 باسمه تعالي

 سالم عليكم

 5555/3شخصي مرض قند دارد و نمي تواند روزه بگيرد، چون تشنه مي شود، اين چه حكمي دارد؟  -1سؤال 

د بكند؟ نماز قضا زا چه طور بخواند و چگونه نيت كند؟ نمازهاي قضا را در شخصي مدت زيادي نماز نخوانده و حاال چه باي -2سؤال

 5555/3وقت بخواند يا هر موقع مي تواند بخواند؟

موسسه خيريه مردمي نيكوكاران سلماس در ماه مبارك رمضان مبلغي به عنوان وجوه فطره و كفاره روزه دريافت كرده و  -3سؤال

يي مردم را براي مداواي بيماران نيازمند و خريد ارزاق براي توزيع رايگان بين مستمندان و مصمم است كه وجوه و نذورات اهدا

خريد جهيزيه براي دختران بي بضاعت هزينه نمايد، لذا خواهشمند است اعالم فرماييد كه اين روش از نظر شرعي و فقهي قابل اجرا 

و شرعي هزينه كردن وجوه فطره و كفاره روزه را به اين موسسه خيريه   است يا نه؟ و اگر قابل اجرا نمي باشد، لطفا طريقه صحيح

 5554/3اعالم و سپاسگزارمان فرماييد.

 والسالم 



14/18/86 
 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 عالىبسمه ت

رساند يا خوف ضرر داشته باشد، روزه گرفتن بر او ( اگر بداند که خوددارى از خوردن و آشاميدن از طلوع فجر تا غروب، به آنان ضرر مى1ج

اجب اگر بيمارى ايشان تا ماه رمضان آينده استمرار پيدا کرد، قضاى روزه بر او واجب نيست ولى و واجب نبوده و بلکه جايز نيست؛ در هر صورت

 گرم گندم يا نان و مانند آن( به فقير بدهد. 751است که عوض هر روزه يک مدّ طعام )تقريباً 

نماز مغرب و عشا از يک روز ـ واجب نيست؛ و خواندن مقدارى که يقين به  ظهر و عصر و همچنين ( در نماز قضا مراعات ترتيب ـ غير از نماز2ج

 ام امر خداوند عالم بجا آورد.و به قصد انج قضا شدن آن دارد کافى است؛

به وکالت از آنها طعام )گندم يا نان يا برنج و مانند آن( خريده و سپس آن را به عنوان کفّاره به فقير  توانندرسانند مىبه مصارف مقرر مى ( اگر3ج

 اشکال ندارد. بپردازند و

  موفق و مؤيد باشيد.

 
 شود.ىمالحظه: از تأخير در ارسال جواب عذرخواهى م

 

 

 

 باسمه تعالي

 سالم عليكم

با رضايت مالك وقت و پرداخت حقوق مالكانه توسط مستاجر قبلي، به  1349اي در سال خريد داروخانه و سرقفلي مغازه -1سؤال

 12 ( بوده، مدت4111سال با پرداخت حقوق اجاره بر مبناي سرقفلي از قرار ماهي چهار هزار تومان ) 25اينجانبان منتقل شده و 

سال قبل به مستاجر قبلي پرداخت  37اند، مسأله حقوق سرقفلي كه باشد كه ورثه مالك اعالن نياز شخصي به مغازه نمودهسال مي

 شده، چه حكمي دارد؟

اخيراً در بين مومنين شايع شده است كه محصوالت شركت نوكيا بخشي يا بخش اعظم سهامداران آن صهيونيستي اند و  -2سؤال

 ت آيةاهلل العظمي خامنه اي بر حرمت خريد و فروش محصوالت آن از جمله موبايل است، وظيفه چيست؟فتواي حضر

  والسالم

27/18/86 

 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 ىبسمه تعال

تواند قيمت فعلى آن را طبق قيمت عادالنه روز مطالبه کند و بر مالک هم واجب است ( اگر حق سرقفلى مغازه شرعاً براى مستأجر باشد مى1ج

 قيمت فعلى آن را به او بپردازد.

 به بعد موجود است و تشخيص موضوع بر عهده مکلّف است. 1347االستفتائات/ سؤال ( حکم آن در کتاب اجوبة2ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 



 سمه تعاليبا

 سالم عليكم 

اگر شخصي به خاطر انحراف چشم از رفتن به سربازي معاف شود، بعد از اخذ معافيت اگر چشم را عمل كند و بهبودي حاصل كند، 

 آيا الزم است خود را به نظام وظيفه معرفي نمايد.

 والسالم عليكم

28/18/86 
 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 الزم نيست مگر اينکه در اين زمينه مقرراتى باشد که رعايت آن الزم است.

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 

 باسمه تعالي

 سالم عليكم 

ه براى هر نخ سيگار هاى عمليه مذكور است ـ انجام گرفته، چنانچسوال: به پيرو پاسخ )اگر نذر با صيغه مخصوص آن ـ كه در رساله

شود و بلكه به قوّت خود براى دفعات بعدى باقى است.( سوال اين است در كشد نذر نموده، با مخالفت يك بار، نذر منحلّ نمىكه مى

كشم آيا با هر بار كشيدن سيگار، كفاره هم صورت عدم تقييد نذر به كشيدن هر نخ سيگار بلكه فقط نذر كند كه من سيگار نمي

   گردد يا نه؟مي متعدد

جهت ارائه پاسخ در جلسه هم انديشي پاسخگويان اداره پاسخگويي و اطالع رساني آستان قدس  -خواهشمند است در صورت امكان

 منتظر پاسخ در اسرع وقت هستيم. -رضوي كه در روزهاي چهارشنبه برگزار مي گردد

 با تشكر 

 والسالم عليكم

28/18/86 
 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 شود.در فرض سؤال با مخالفت يک بار، نذر منحل مى

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 باسمه تعالي 

 )دام ظله الشريف(و مرجع تقليد جهان تشيع حضرت آيةاهلل العظمي خامنه اي   محضر مبارك ولي امر مسلمين

 سالم عليكم

سال قبل پدر و مادرش از همديگر جدا  15سال سن دارد و حدود  23اند اينجانب وكيل خانمي هستم كه احتراماً به استحضار مي رس

شده اند و نامبرده دسترسي به پدر و مادرش جهت گرفتن اذن ازدواج ندارد؛ چرا كه در خارج از كشور بسر مي برد، ضمن اينكه 

د عليهذابا عنايت به موارد فوق تكليف ازدواج وي چيست؟ و آيا وي مي توان كه به بنده )پدر( ارتباطي ندارد. تلفني اعالم كرده است 

 مادر كفايت مي كند يا خير؟  ي  ازدواج كند؟ و آيا اجازه



 علي اصغر دريادل  –با احترام 

 وكيل خانم نازگل بهرام عليپور

17/19/86 
  

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

ذن پدر در ازدواج دختر باکره شرط است، ولى اگر با ميل دختر به ازدواج، پدر از ازدواج وى با کفو شرعى و عرفى ممانعت بنابر احتياط واجب ا

تواند بدون اجازه پدر کند و خوف آن باشد که کفو ديگرى براى خواستگارى دختر پيدا نشود، در اين صورت واليت پدر ساقط است و دختر مى

 ازدواج کند.

 يد باشيد.موفق و مؤ

 

 

 

 باسمه تعالي

 سالم عليكم

 و نذر فراموش شد و يا به تأخير افتاد حكم چيست؟    اگر كسي نذر كرد  -1سؤال

 نذرش )ترك حرام يا انجام حالل( فراموش شد، وظيفه چيست؟  و نوع اگر كسي نذر كرد  -2سؤال

 بدهم آيا اين نحوه نذر صحيح است يا خير ؟اگر كسي بگويد براي خدا نذر كردم كه يك گوسفند به حرم     -3سؤال

 اگر گوسفند نذري ،قبل از عمل به نذر تلف شود، تكليف نذر كننده چيست؟ -4سؤال

از معصومين)ع( نماز يا روزه يا قرآن نذر كنيم، نيت چگونه   كنيم و مي خواهيم براي يكهنگامي كه براي كاري نذر مي -5سؤال

 خوانم يا ...؟معصوم نماز مي  حل شد؛ نذر فالنگوييم اگر مشكلم است؟ آيا مي

 و السالم عليكم

16/16/86 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

در صورت به تأخير افتادن چنانچه نذر با صيغه مخصوص و وقت آن نيز معيّن بوده، کفاره واجب  اى ندارد؛ ولى( در صورت فراموشى وظيفه1ج

 است که مقدار آن اطعام ده مسکين و يا پوشاندن آنها و در صورت عدم توانايى سه روز روزه گرفتن است.

 اى ندارد.( در فرض سؤال وظيفه2ج

 ( صحيح نيست و عمل به آن الزم نيست.3ج

 فرض سؤال ديگر تکليفى ندارد. ( در4ج

 ( مانع ندارد.5ج

 موفق و مؤيد باشيد.

  
 باسمه تعالي

 )دام ظله الشريف(خامنه اي  و مرجع تقليد جهان تشيع حضرت آيةاهلل العظمي   محضر مبارك ولي امر مسلمين



 سالم عليكم

ريال )دو ميليون و  25111111انك رفاه كاگران مبلغ احتراماً به استحضار مي رساند اينجانب علي اصغر دريادل يك فقره وام از ب

ضامن بنده كسر گرديده است،   پانصد هزار تومان( دريافت كرده ام و مقاديري از اقساط آن را پرداخته و مبالغي نيز از حساب

درصد كرده  3105نرخ  با  اي پرداخت جريمه ي دير كرد اقساط را دارد و اقدام به طرح دعوي حقوقياكنون پس از مدتي بانك ادع

كارمزد متعلّقه حساب شده و همچنين از   است. لذا با عنايت به مراتب معروضه آيا جريمه ي تأخير پرداخت اقساط عليرغم اينكه

  خير؟لطفاً در اين خصوص صريحاً مرقوم فرماييد كه جريمه ي متعلقهضامن نيز مبالغي اخذ شده داراي وجاهت شرعي مي باشد يا 

 داخت گردد يا خير؟.بايد پر

 علي اصغر دريادل  –با احترام 

17/19/86 
 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 اشکال است.گيرد، بىشوراى محترم نگهبان، انجام مىسالمى و مورد تأييد عمليات بانکى که مطابق قوانين مصوّب مجلس شوراى ا

 موفق و مؤيد باشيد.

  
 سالم عليكم

كيلو متر فاصله دارد با عنايت به اينكه شش ماه اول سال حد اقل يك روز در  27زمين كشاورزي اجاره اي بنده با منزل مسكوني  -1

 نمازم را بايد شكسته بخوانم يا تمام؟بايد در سر زمين كشاورزي باشم  هفته 

براي آشپزخانه و حمام و توالت استفاده كرد؟)يعني آبريزگاه آب وضو و غسل و آب طهارت از نجاست  شود از چاه منزل مي -2

 باشد.(

 براي به جا آوردن نماز قضاي فوت شده بايد اذان و اقامه خوانده شود يا نه؟ -3

 شود نماز قضا را كامل بخوانيم؟است آيا ميدر مسافرت كه نماز شكسته  -4

نماييم امسال برنج خريداري آوريم و برنج خريداري ميبعضي از سال تا موقع برداشت محصول جديد كشاورزي برنج كم مي -5

مس و شده در زمان برداشت محصول كشاورزي مقداري زياد آمده است آيا به اين برنج خريداري شده كه مقداري زياد آمده ، خ

 گيرد يا نه؟سهم مبارك امام تعلق مي

 شود نماز را اقامه كرد و يا روزه را افطار كرد يا نه؟با شروع پخش اذان از سيما مي  -6

هاي خارجي مكشفه و بي حجاب از سيماي جمهوري اسالمي كه چون بهاي هزاران شهيد ايثار و گرد آورنده و مجروهان فيلم -7

 ها جايز است يا نه؟شود آيا نگاه كردن به اين فيلمنه بخش ميباشد متأسفاشيميايي مي

 والسالم 

11/19/86 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 يک بار سفر داشته باشيد، نماز شما از سفر سوم به بعد تمام است. در هر ده روز حداقل ( در فرض مذکور در زمانى که1ج

 ( بهتر است جدا باشند.2ج

 باشد، مستحب مؤکّد است.( اگر قضاى خود شخص مى3ج

 ( هرگونه فوت شده است بايد قضا شود.4ج



 ( اگر از درآمد کسب تهيه شده، متعلق خمس است.5ج

 ( اگر اطمينان حاصل شود که اذان از هنگام داخل شدن وقت شروع شده، صبر کردن تا پايان اذان الزم نيست.6ج

 وجب تهييج شهوت است، جايز نيست.( اگر به قصد لذّت باشد يا م7ج

  موفق و مؤيد باشيد.

 
 شود.مالحظه: از تأخير در ارسال جواب عذرخواهى مى

 

 

 

 باسمه تعالي

 اي دام عزّه الشريفمحضر مبارك مرجع تقليد جهان تشيع حضرت آيةاللّه العظمي خامنه

 سالم عليكم

يك پسر و دو دختر دارم، بيمه مبلغي مستمري به اين جانب و فرزندانم اين جانب معصومه ابراهيمي از شوهر سابقم كه فوت شده 

توانستم اين سه فرزند را به خودي خود بزرگ و تربيت كنم به ناچار براي دومين بار ازدواج دائم كردم و شوهر دهد و چون نميمي

الحال از بيمه شوهر)شوهر قبلي( مبلغي به كردم، فيتواند مخارج مرا بدهد و من هم قبول دوم از من اقرار گرفت كه از نظر مالي نمي

 فرزندانم مي پردازند و من هم درآمدي ندارم كه خرج خودم و فرزندانم را تأمين كنم استدعا دارم بفرماييد:

 ؟آيا واقعاً نبايد شوهرم به من خرجي و نفقه بدهد در حالي كه در موقعيت حاضر هيچگونه قدرت و توان مالي ندارم -1سؤال

 توانم از حق بيمه استفاده كنم؟آيا با توجه به ازدواج مجدد، مي -2سؤال

 آيا حق تصرف و استفاده از حق بيمه فرزندانم دارم؟ -3سؤال

 چگونه و به چه شكلي از حق بيمه فرزندانم استفاده كنم تا مشكل شرعي پيش نيايد؟ -4سوال

 والسالم عليكم

 معصومه ابراهيمي

16/19/86 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( پرداخت نفقه در صورت تمکّن بر شوهر واجب است.1ج

 ( تابع مقررات اداره بيمه است.3و2ج

صورتى توانيد با اجازه آنها در اموالشان تصرف کنيد و استفاده نماييد و اما اگر غير بالغ هستند در ( در صورتى که فرزندان شما بالغ هستند، مى4ج

باشد، مصرف شخصى خود کنيد و بعداً ها به مصلحت اطفال شما مىکه با اذن ولىّ آنها يا قيّم آنها )اگر خودتان قيّم نيستيد( و اينگونه استفاده

 عوضش را به آنها بپردازيد.

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 سالم عليكم

دهيم، با توجه به اينكه در ومان به حكومت اسالمي ماليات ميت 111/511/1گوناگون تخصصي حدود ساالنه براي فعاليّت -1سؤال 

گردد، آيا بخشي از شود؛ در حكومت اسالمي، ماليات هم خرج مسلمين ميحكم خمس، به غير از سهم امام، مابقي خرج مسلمين مي

 305176خمس، همان ماليات به حكومت اسالمي است؟



انداز كنيم تا از امتياز وام مجبوريم چندين ميليون براي چند سال در بانك پس براي مسكن كه از ضروريات زندگي است، -2سؤال 

ماشين و ضروريات زندگي جزو اموالي است كه  انداز براي خريد مسكن، مسكن بانك استفاده كنيم و شايد خانه دار شويم، آيا پس

 305176؟ خمس بدان تعلق نگيرد

 جعي به غير از مرجع تقليد خود، پيروي كرد يا بايد مرجع تقليد را تغيير داد؟ توان از مراآيا در مسائل فوق مي -3سؤال 

 والسالم عليكم

13/19/86 
 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

شود، کند، هر چند پرداخت آن بر کسانى که قانون شامل آنان مىاتى که حکومت جمهورى اسالمى بر اساس قوانين و مقررات وضع مى( مالي1ج

شود، بلکه بر آنان دادن خمس واجب است، و مالياتِ پرداختى هر سال از مؤونه همان سال محسوب است، ولى از سهمين مبارکين محسوب نمى

 ر زائد بر مؤونه سال به طور مستقل، واجب است.شان ددرآمد ساالنه

ى ضرورى زندگى در آينده باشد، در سر سال خمسى خمس دارد، و اگر با پرداخت انداز درآمد ساالنه ولو اينکه براى صَرف در مؤونه( پس2ج

اً هر وقت متمکّن شد بدهى را بپردازد؛ در هر تواند با دستگردان بدهى بابت خمس، بعدى مورد نظر نيست، مىخمس، باقيمانده وافى براى مؤونه

هاى صورت اگر عين پول را تا سر سال خمسى نگه ندارد، بلکه آن را تبديل به کاال يا ملکى نمايد به قصد اينکه در وقت صَرف در مؤونه در سال

 آينده آن را بفروشد و پول آن را در مؤونه صَرف کند، خمس ندارد.

 األعلميه باشد.جايز نيست مگر اينکه مجتهد دوم اعلم يا محتمل ل از مجتهد زنده به مجتهد زنده ديگر( به احتياط واجب عدو3ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 

 باسمه تعالي

 و مرجع تقليد جهان تشيع حضرت آيةاهلل العظمي خامنه اي )دام ظله الشريف(  محضر مبارك ولي امر مسلمين

 سالم عليكم

تواند آن را تحويل دفتر نذورات ده است كه مبلغي پول به داخل ضريح مطهر امام)ع( بيندازد، آيا مي: اگر كسي نذر كر1سؤال

 بدهد؟ )در صورتي كه مصرف نذورات در محل واحدي است(. 

تبديل به جنسي ديگر نمود؟)چه از طرف نذر كننده و يا قبول   تواناست را مي  : آيا اجناسي كه نذر مسجد و حرم شده2سؤال

 ننده و متوليان نذر وهمچنين در صورت نياز و عدم نياز به جنس منذور و يا به صورت مطلق(ك

در داخل ضريح   پول  بر اثر كثرت جمعيّت  : اگر كسي نذر كند كه مبلغي پول را داخل ضريح مطهر امام)ع( بيندازد ولي3سؤال

 قرار نگيرد، آيا عمل به نذر شده است يا نه؟

قابليت افزايش   ويا  فرا رسيدن موعدش)مثل اينكه حيواني باشد يا موردي باشد كه داراي رشد ونمو  ل ازقب  : اگر نذر4سؤال

 از نذر خواهد داشت؟  بري شدن ذمه  شود، افراط و تفريط مدخليتي در  تلف  داشته باشد (

سخگويي و اطالع رساني كه در جهت ارائه پاسخ در جلسه هم انديشي پاسخگويان اداره پا-خواهشمند است در صورت امكان

 منتظر پاسخ در اسرع وقت هستيم. -روزهاي چهارشنبه برگزار مي گردد

   با تشكر و سپاس فراوان

 اياداره پاسخگويي به سؤاالت ديني و اطالع رساني ـ واحد پاسخگويي به سؤاالت مكاتبه

15/19/86 

 



 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ندارد. ( اشکال1ج

 هاى عمليه ذکر شده است ـ خوانده، بايد همان طور که نذر کرده به مصرف نذر برساند.ـ که در رساله صيغه مخصوص نذر را ( اگر2ج

 ( اگر صيغه مخصوص نذر را نخوانده، عمل به آن واجب نيست.3ج

 ( در فرض سؤال چيزى بر عهده نذر کننده نيست.4ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 اليباسمه تع

 سالم عليكم

پرسنل يك مؤسسه خيريه با پر نمودن فرم تعهد در قبال اجرت ساعات كاري، متعهد مي گردند در شب كار كنند و در  -1سؤال 

  مواقع ساعات فوق بيدار مانده و به وظايف خود عمل نمايند در صورتي كه اين پرسنل در محيط به استراحت پرداخته و در بعضي 

خواب حقوقي  بيماران هم نمي رسند، بفرماييد تكليف شرعي آنان چيست و با توجه به اب مي شوند كه به فرياد آن قدر غرق در خو

 گيرند چه حكمي دارد؟  كه بابت كار مي

پرسنلي كه از زير وظايف خود شانه خالي كرده و بيماران مراجعه كننده را به درمانگاه هاي ديگر راهنمايي كرده و كار آنها  -2سؤال

 را انجام نمي دهند، چه حكمي براي آنان مستقر است؟

 كفاره فرد يا جمع بر عهده واجب بوده ، وظيفه اش چيست؟ اداء كفاره شك كند كه كدام يك از   اگر مفطر ي موقع -3سؤال 

در داخل ضريح   پول  بر اثر كثرت جمعيّت  اگر كسي نذر كند كه مبلغي پول را داخل ضريح مطهر امام)ع( بيندازد ولي -4سؤال

باشد، جواب   خوانده شده  نذردرست  )اين سؤال در صورتي است كه صيغه شرعيرد، آيا عمل به نذر شده است يا نه؟قرار نگي

 چيست؟(.

 والسالم عليكم

27/19/86 

 
 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( اجير اگر کار نکند، حق گرفتن اجرت ندارد و در موارد مذکور در سؤال تابع مقررات آن مؤسسه است.2و1ج

 ( کفّاره جمع واجب نيست.3ج

 ( اگر قدرت داشته است، بايد بر طبق نذر عمل کند.4ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 

 

 باسمه تعالي 

 م و احترام با سال

خواهشمند است نظرمبارك مرجع عالي قدر عظيم الشأن تقليد جهان تشيع حضرت آيةاهلل العظمي خامنه اي دام عزه الشريف را در 

رابطه با سؤاالت زير جهت استفاده كارمنداني كه معموال بصورت تكي و يا گروهي جهت آموزش به كشورهاي مختلف مسلمان و يا 



 و يا غيره ( اعزام مي شوند را اعالم فرماييد.  غير مسلمان)اهل كتاب

 والسالم عليكم

 با تشكر فراوان 

 علي طالبي 

21/19/86 
   
استفاده از ليوان در رستورانها، كه همان ليواني است كه شخص ديگري براي مشروبات الكلي استفاده كرده وفقط توسط  -1

 براي ما مي آورند، آيا اشكال دارد و يا نه؟ رستوران شسته شده و آب يا نوشابه را، با همان ليوان

براي نماز خواندن روي فرشهاي هتل،آيا اشكال دارد و يا نه؟ هر چند به نجس بودن آن اطمينان نداريم ولي احتمال آن وجود  -2

 دارد.

 آيا دست دادن با آنها اشكالي دارد و يا نه؟ -3

و يا موكت كف هتل تماس پيدا كند اشكالي دارد يا نه؟ هر چند به نجس بودن  آيا اگر جايي از بدن تر باشد و با رختخواب هتل -4

 آن اطمينان نداريم ولي احتمال آن وجود دارد.

 اگر جهت قبله را ندانيم )بدون قبله نما(براي نماز خواندن چه بايد كرد؟ -5

عم از غذا يا خوراكي هاي ديگر( حكم آن در اگر ندانسته گوشت خوك و يا چيزهايي كه خوردن آنها حرام است خورده شود )ا -6

 حالتهاي زير چيست؟

 الف( اگر نداند كه خوردن آن چيز حرام است؟

خوردن و يا بعد از آن بفهمد كه   ب( نمي داند كه مثال گوشت خوك است و با فكر اينكه گوشت گاو است آنرا بخورد و در حين

 خوك يا حيوان حرام گوشت ديگري بوده است. 

 وردن شيريني هايي كه احتمال وجود الكل در آن است چه حكمي دارد؟ خ  -7

 دست تر به در و ديوار هتل و يا رستورانها گذاشتن چه حكمي دارد؟)چون احتمال نجس بودن آنها وجود دارد( -8

نسبت به ايران و  باعث نظر منفي  آيا دست دادن به زنان با شغلهاي مهم كه عدم دست دادن بي احترامي به آن شخص و يا -9

 اسالم خواهد شد، چه حكمي دارد؟

 آيا غذاهايي كه دقيقا نمي دانيم چيست را مي توان خورد؟ - 11

 بطور كلي در خوردنيها به چه نكاتي بايد توجه كنيم؟ - 11

 يد بكنيم؟معموال در توالتها آب براي طهارت وجود ندارد و از دستمال استفاده مي كنند، در اين موارد ما چه با -12

 تماشاي فيلمايي كه از تلويزيون آنها پخش مي شود؟خصوصا فيلمهايي كه با شئونات مذهبي ما مغايرت دارد چه حكمي دارد؟  -13

ديدن زنان كه تقريبا همگي بصورت نيمه عريان هستند و در برخي از موارد بعلت وضعيت كاري اجبارا در كنار آنها بايد كار  -14

 صحبت نمود چه حكمي دارد؟كرد ويا با آنها 

گرفتن فيلم و يا عكس كه در بعضي از موارد بطور خواسته و يا ناخواسته زنان نيمه عريان در آن قرار مي گيرند چه حكمي   -15

 دارد؟

ظر خواندن نماز در داخل هواپيماي خارجي به چه صورت بايد باشد؟)معموال در هواپيماهاي ايراني جايي براي اينكار در ن  -16

 گرفته شده كه جهت قبله نيز مشخص است(

در تمام رستورانها مشروبات الكلي وجود دارد و مصرف مي شود، خوردن غذا در آن رستورانها چه حكمي   با توجه به اينكه -17

 دارد؟

ي در سر همان ميز بايد سر ميزي نهار خورد كه افرادخارجي همراه، نيز در همان موقع از مشروبات الكل  معموال موقع نهار -18



 استفاده مي كنند در اينجا تكليف چيست؟ آيا غذا خوردن اشكال دارد و يا نه؟

خوردن گوشت انواع ماهي ها و حيوانات دريايي در رستورانها چه حكمي دارد؟ خوردن هشت پا،ستاره دريايي، عروس  -19

يايي حالل گوشت و يا حرام گوشت را كه بطور معمول دريايي،خرچنگ چه حكمي دارد؟ آيا مي توان اسامي برخي از حيوانات در

 مورد استفاده قرار مي گيرند، را ذكر نماييد؟

با توجه به اينكه در ايران در كشتارگاههاي جديد جهت سربريدن مرغ از دستگاههايي استفاده مي كنند كه بصورت اتوماتيك  -21

 بنابراين خوردن گوشت مرغ چه حكمي دارد؟ عمل مي نمايد و در كشورهاي خارجي نيز به همين صورت است

بصورت روزانه و سهميه هر فرد در داخل اتاقها جهت  …معموال در هتلها اقالمي ريزي مثل صابون و شامپوهاي كوچك و  -21

 استفاده قرار مي گيرد اگر شخصي آنرا استفاده نكند و آنرا بردارد، چه حكمي دارد؟

ز دستگاههاي اتوماتيك گرفته مي شود بطوريكه با فشار دكمه هاي مختلف انواع نوشيدني ها از استفاده از نوشابه هايي كه ا -22

يك مسير خارج مي شود و برخي از اين دكمه ها مربوط به نوشابه هاي الكلي است كه از همان مسير خارج مي شود، چه حكمي 

 دارد؟

 در هتلها چه حكمي دارد؟  استفاده از حوله هاي حمام -23

 استفاده از توالت هاي فرنگي در رابطه با طهارت چه حكمي دارد؟و جه بايد كرد؟ -24

معموال در بستني فروشي ها انواع مختلف بستني وجود دارد از جمله الكليك، با توجه به اينكه جهت برداشتن بستني از ابزاري  -25

 دن چنين بستني چه حكمي دارد؟استفاده مي كنند كه بستني ها الكليك را نيز با آن بر مي دارند، خور

در دستشوبيها بدون آب جهت طهارت و كمبود وقت براي رفتن به هتل براي نماز خواندن چه بايد كرد؟ آيا بدون طهارت در  -26

 چنين شرايطي مي توان نماز خواند؟

 در آنجا چه حكمي دارد؟  خوردن انواع گوشت گوسفند و گاو -27

 رمي آنها چه حكمي دارد ؟استفاده از كفش و لباس چ -28

كارمزدي غير متعارف برخي صرافها  -جهت عوض كردن پولها مثل تومان به دالر، يورو، ... و يا تعويض دالر به يورو و پوند   -29

 مي گيرند، آن چه حكمي دارد ؟

 بطور كلي خريد و فروش پولهاي خارجي چه حكمي دارد؟ -31

 براي شنا كه امكان حضور زنان نيز در همان موقع وجوددارد، چه حكمي دارد؟ رفتن به استخر، دريا و درياچه ها -31

معموال در ماموريتهاي دراز مدت فشارهاي عصبي ناشي از قواي شهواني ممكن است براي بعضي افراد بوجود آيد، چه بايد  -32

 كرد؟

ود و يا نمايشها و رقصها در مكانهاي خاص و ديدن برخي برنامه ها مثل جشنها كه از مشروبات الكلي نيز استفاده مي ش -33

 معابرچه حكمي دارد؟

نماز خواندن در معابر و مكانهاي عمومي چه حكمي دارد؟)در حالت عادي و يا نبودن جاي مناسب يا در مواقع اضطرار و كمبود  -34

 وقت(

 دست ما نيست( چه حكمي دارد؟ شنيدن موسيقي هاي مختلف در ماشين، مكانهاي عمومي و رستورانها )كه كنترل آن -35

 با توجه به اينكه افراد بصورت مأمور )آموزشي يا اداري( اعزام مي شوند مسأله شكسته و يا كامل خواندن نماز چگونه است؟ -36

 استفاده شخصي از تلفنهاي اداري بدون اجازه از آن شركت چه حكمي دارد؟ -37

 مي دهند، گرفتن اين هدايا چه حكمي دارد؟شركتهاي مختلف معموال هدايايي به افراد  -38
 



 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ندارد ولى در صورت شک محکوم به نجاست است. ( اگر يقين يا اطمينان داريد که بطور صحيح شرعى تطهير شده، استفاده مانع1ج

 ( در فرض سؤال اشکال ندارد.2ج

 ( فى نفسه اشکال ندارد.3ج

 شود.( در فرض سؤال احکام طهارت بار مى4ج

ست واال بنابر توانيد از هر طريقى گمان به جهت قبله حاصل کنيد، کافى ا( اگر نتوانستيد يقين يا اطمينان به جهت قبله پيدا کنيد، چنانچه مى5ج

 احتياط واجب بايد نمازتان را به چهار طرف بخوانيد.

 ( در فرض مذکور اشکال ندارد.6ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 
 معذوريم. هايى که بيش از ده سؤال دارند،با توجه به کثرت سؤاالت از پاسخگويى به نامهمالحظه: 

  
 

 باسمه تعالي

 سالم عليكم

عمومي نماز مثل مساجد، مصالها و حرم ائمه اطهار)ع( و ... از طريق گذاشتن رحل، سجاده و تسبيح و ... آيا جا گرفتن در اماكن  -1

 ايجاد حق مي كند يا نه؟ 

 و در صورت ايجاد حق آيا موجب بطالن نماز مانع حق خواهد بود و يا فقط فعل حرامي از او سرزده است؟ -2

خ در جلسه هم انديشي پاسخگويان اداره پاسخگويي و اطالع رساني آستان قدس جهت ارائه پاس -خواهشمند است در صورت امكان

 منتظر پاسخ در اسرع وقت هستيم. -رضوي كه در روزهاي چهارشنبه برگزار مي گردد

   با تشكر

 پاسخگويي به سؤاالت ديني و اطالع رساني آستان قدس رضوي  اداره

 ايواحد پاسخگويي به سؤاالت مكاتبه

 

 

 يکم و رحمة اهلل و برکاتهسالم عل

 بسمه تعالى

 باشد.کند و موجب بطالن نماز نيست هر چند استفاده از سجاده و مانند آن در حکم غصب مى( ايجاد حق نمى2و1ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 سالم عليكم

 (1سؤال 

 الف: آيا زن مي تواند از اموال و يا مهريه خودش را به شوهر هديه كند؟

 مكان ايا مي تواند با بودن اصل مال يا مهريه رجوع كرده و باز پس گيرد؟ب: در صورت ا

 : پخش اذان صبح از مساجد و مصالها چه حكمي دارد؟2سوال

 والسالم عليكم



86/11/17 

 

 

 رحمة اهلل و برکاته سالم عليکم و

 بسمه تعالى

 ( 1ج

 الف: مانع ندارد.

 ايد، حق رجوع نداريد.ب: چنانچه قبل از دريافت مهريه آن را به شوهر بخشيده

( پخش اذان به نحو متعارف براى اعالم داخل شدن وقت نماز صبح به وسيله بلندگو اشکال ندارد، ولى پخش آيات قرآنى و دعا و غير آن از 2ج

 وى مسجد، اگر موجب اذيت همسايگان شود، توجيه شرعى ندارد و بلکه داراى اشکال است.بلندگ

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 باسمه تعالي

 الشريف(اي )دام ظلهمحضر مبارك ولي امر مسلمين و مرجع عاليقدر تقليد جهان تشيع حضرت آيةاهلل العظمي خامنه

 سالم عليكم

 كند آيا بعد از جدايي مي تواند با زاني ازدواج  نمايد و يا اينكه حرمت ابدي دارد؟: زن شوهر دار وقتي زنا مي 1سؤال

: زني كه شوهر ندارد  و مورد تجاوز جنسي قرار گرفته و باردار مي گردد ، آيا مي تواند در اين حال كه بـاردار اسـت  بـا ايـن     2سؤال

 فرد  و يا افراد ديگري ازدواج نمايد؟

هـاي متبركـه   هاي موجـود در امـاكن و رواق  الشكل ساختن  كتب ادعيه و مفاتيح و قرآنجهت يكسان و متحد: آيا مي شود به 3سؤال

هاي متبركـه بـه صـورت اهـدا     هايي كه توسط زائران حضرتش در رواققرآن كريم و كتب ادعيه و مفاتيح حرم حضرت امام رضا)ع(،

، از حرم خارج شده و به انبارها منتقل گردد تا به مسـاجد و... بـا مهـر و آرم    گرددگذاشته و يا به دفاتر ديگر جهت استفاده، هديه مي

 آستانه اهدا شود، به طور كل؛ خروج كتب وجه شرعي داشته و نيز اهداي آن كتب توسط آستانه به جاهاي مختلف چه حكمي دارد؟ 

ر يك دستگاه خـودرو اسـتفاده مـي كنـد، و     : اگر كسي چهار دستگاه خودروي شخصي دارد و از كارت سوخت  چهار خودرود4سؤال

 ديگر دستگاهها بال استفاده است ، آيا اين استفاده از ديگر سهميه كارت سوختها  مجاز است واگر مجاز نيست تكليف چيست؟

 با تشكر و سپاس فراوان  

 اداره پاسخگويي به سؤاالت ديني و اطالع رساني 

 ايواحد پاسخگويي به سؤاالت مكاتبه

 لبيعلي طا

14/11/86  

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 شود.( در فرض مذکور حرام مؤبّد مى1ج

 ( در فرض سؤال اگر زن از زنا باردار شده، جايز است به عقد زانى يا غير آن در بيايد.2ج

 ( تابع مقررات مربوطه است.4ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 اى مستقر در بخش استفتائات حرم، حلّ و فصل شود.( اينگونه موارد بايد توسط علم3ج 

 مدير پايگاه                                      



 

 

 

 

 

 

 

 

 باسمه تعالی

 سالم عليکم

بعد از ادرار کشيدن با شصت و آب کشيدن موقع بلند شدن کامل هميشه چند قطره ادرار خارج می شود و اين مسئله بزرگی شده يا حتـی بهانـه    -1

برای نخواندن نماز و بارها  از آقايان روحانی پرسيده ام که طرفه رفته اند و با   که واشـر آلـت خـراب شـده بـرو عـوض کـن تکليـف چيسـت؟           ای

5584/3 

 اينجانب کارمند بانک هستم و چون در حرفه صندوقداری و مراودات پولی مستقيماً سروکار دارم لذا بعضی موارد زياد مـی آورم بعضـی مواقـع    -2

 5576/3کم می آورم و آيا اين دو را می توان جايگزين يکديگر کرد؟ 

نظر حضرت عالی در رابطه با هروله کردن و سينه زدن با بدن نيمه عريان )آنچه که در مجالس باب شده ( چيست؟ لطفا به صورت کامل و جامع  -3

 جواب فرمائيد تا ديگر عزيزان هيئتی نيز از اين مهم برخوردار شوند؟

ظر حضرت عالی در رابطه با همکاری فی ما بين دختران و پسران در برگزاری مراسمات در دهه های مختلف در سطح:  دانشگاه ، مساجد و هيئـت  ن

 5575/3های محل چگونه است لطفا مفصال پاسخ فرمائيد؟ 

ر رابطه دوستانه برقرار کرد يا نـه و ايـن رابطـه    نظر حضرت عالی در رابطه با صفات يک دوست خوب چيست؟ و آيا می توان با همکالسان دخت -4

 5575/3بايد در چه سطحی باشد؟ 

آيا پوشيدن شلوار لی و البسه ی مشابه بدون مارک خارجی و با حالتی ماليم که انگشت نما نباشد حـرام اسـت؟ تـرويج فرهنـگ غـرب اسـت؟        -5

5573/3 

 نسال و...( اکيداً حرام است يا بستگی به شرايط دارد؟ آيا هرگونه شوخی با نامحرم )زن عمو، نامحرم پير و که -6

 5573/3اگر حق الناس پشت سر فردی باشد که دستيابی به او و طلب حالليت از او مشکل باشد باز هم واجب است در شهر ديگر و....؟ 

ايشان که در دانشگاه آزاد محصل هستند هزينه مـی   اينجانب مبلغ ده ميليون تومان زمين،پنج تا از فرزندان پسر خود را فروختم وبرای تحصيالت -7

 5571/3کنم و سود ماهانه از بانک دولتی می گيرم چون زمين حق آنها هست و جيره آنها هست فروختم آيا خمس می کند يا خير؟ 

معصـوم مـی خـواهم.     14ت مـذهبی  يک جلد رساله از رهبر فرزانه انقالب حضرت آيه اهلل خامنه ای را جهـت اسـتفاده در روسـتا و منـزل و هيئـ      -8

5571/3 

 5619/3آيا می شود با آب لوله کشی شهری زمين زعفران باغی را آب داد و آيا موجب ضمان نمی باشد با پرداخت قبض؟  -9

 شخصی به عقيده خود می گويد قبض پرداخت تلفن يک چيز خيلی زوری می باشد چون در تشکيالت مخابرات چيزی مصرف نمی شـود تـا   -11

بگوئيم وجهی که پرداخت می شود در قبال آن باشد اين شخص کارت تلفنی را قفـل مـی کنـد و هميشـه از آن اسـتفاده مـی کنـد بـدون پرداخـت          

 5619/3وجهی، بنابرفرضی که حرف اين شخص صحيح باشد ايا اين کار اشکالی دارد از نظر شرع يا خير؟ 

سال است هر روزش، من بنده ضعيف را خداوند عزوجل در آن صحرا به اين مدت نگه دارد آيا با هزار  51آيا اينکه قيامت به گفته خود قرآن  -11

 5619/3عدالت خداوند عزوجل سازگاری دارد؟ 

 5619/3تخلف از قوانين جامعه کشورهای غير اسالمی و کنونی چه حکمی دارد؟  -12



زدن با علم خودمان به عواقب آن بوده آيا اين با عدالت خداوند عزوجل سـازگار   آيا عالمی که به ما مقاماتی عرضه شده و بعضی از آن سرباز -13 

کمی توضـيح   است ) عالم زر ( آيا ما در آنجا تا اين حد نفهم بوده ايم که با دانستن عواقب آن مقامی پايين و پست را انتخاب کنيم درباره اين عالم

   5619/3دهيد؟

86/11/19 

     

 

 اهلل و برکاتهسالم عليکم و رحمة 

 بسمه تعالى

باشد و در صورت يقين به بول بودن آن، نجس و تطهيـر  شود اگر يقين نداشته باشيد که بول است، پاک مى( رطوبتى که بعد از استبرا خارج مى1ج

 بدن و لباس براى نماز الزم است و در هر صورت به وسوسه اعتنا ننماييد.

 ( جايز نيست.2ج

 ذهب باشد، بايد از آن پرهيز شود.( اگر موجب وَهْن م3ج

 باشد، جايز نيست.( رابطه مذکور که مستلزم مفسده و يا خوف ارتکاب گناه در آن مى4ج

شود يا خير، موکول به نظر ( اگر مفاسد اجتماعى نداشته باشند، پوشيدن آنها فى نفسه اشکال ندارد و امّا اينکه ترويج فرهنگ غربى محسوب مى5ج

 عرف است.

 باشد، جايز نيست.اگر مستلزم مفسده و يا خوف ارتکاب گناه در آن مى( 6ج

له در امر وجوهات شـرعيه مراجعـه   يا يکى از وکالى مجاز معظم« دام ظله»( براى روشن شدن وضعيّت خمس اموالتان به دفتر مقام معظّم رهبرى7ج

 نماييد.

المللـى الهـدى   ستفتائات )با آخرين تغييـرات و اصـالحات( کـه توسـط انتشـارات بـين      االاى ندارد، در هر صورت کتاب اجوبة( دفتر چنين برنامه8ج

 ها بدست آوريد.توانيد از کتابفروشی( منتشر شده است را می121ـ66416261)

 موفق و مؤيد باشيد. 

-------------------- 

 باشند معذوريم.از ده سؤال می هايی که بيشهای دريافتی از پاسخ دادن به نامهمالحظه: با توجه به کثرت نامه

 

 باسمه تعالی

 سالم عليکم

شبانه روز را فروخته است و تا االن که موتورها برقـی مـی شـود بـرای      11شبانه روز از موتور آب سهم خويش از  4سال پيش  19: فردی در 1سوال

ساعت آب به  24يچ وجه حاضر نبوده پروانه را بدهد. او از ما خواست تا برقی کردن موتور نياز به پروانه داشتيم که پروانه به نام اين فرد بوده و به ه

حاال که شرکت برق موتور را برقی کرده متوجه شديم کـه   شبانه روز شود. 12  او بدهيم تا پروانه را به نام کند و ما نيز متقبل شديم و لذا مجموع به

مطالب   با توجه با شبانه روز می دهيم. 11داديم و خرج کل موتور را دو سال است که بر طبق پروانه را به نام اعضا نکرده و ما هم تاکنون به او آب ن

   ساعت آب طلبکار است يا نه؟ 24باال؛ آيا اين فرد شرعا 

ا شـده  : بنده کارمند يکی از مدارس اصفهان هستم سوال من اين است زمينی ملک شخصیِ فردی بوده و از طرف شورای محل به مدرسه اهد2سوال

مالک, آن چنان هم محرز نيست و کادر مدرسه به خاطر تداخل و کمی وقت مجبور به خواندن نمـاز در ايـن زمـين هسـتند, آيـا        و رضايت و عدم

 خواندن نماز در اين مکان جايز است يا نه؟

 والسالم عليکم 

18/11/86 

 



 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( اگر احتمال قابل توجهى داده شود که تصرّف مذکور مجوّز شرعى داشته است، نماز خواندن در آن مکان اشکال ندارد.2ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 ( از پاسخگويى به سؤاالتى که جنبه قضايى و نزاعى دارند، معذوريم.1ج

  
 

 باسمه تعالی

 عليکم سالم 

 در مورد شبيه خوانی در مساجد آيا اشکال شرعی دارديا نه؟ و يا اصالً اين کار صحيح است يا نه؟  -1

 در مورد شوخی و خنده و حدود شرعی آن را بيان فرماييد؟ -2

 آيا ما شهريه را بگيريم مباحثه و درسمان را بيشتر به آن اهميت ندهيم آيا اشکال شرعی دارد يا نه؟ -3

 ا لباس روحانيت را فقط برای تبليغ پوشيدن و يا اقامه نماز جماعت پوشيد و بعد در آورد آيا اين گونه کار ها خوب است يا نه؟آي -4

 آيا بعضی از افراد می دانند که عدالت ندارند می توانند امام جماعت شوند؟ -5

 ده می شويم شرط است يا نه؟آيا احراز عدالت امام جماعت ) مثل اين که در ترمينال مسافربری پيا -6

هزار تومان در ازای يک ميليون در ماه پرداخت می کنم آيا صحيح اسـت    51آيا پول را به عنوان مضاربه به شخص داده شود و او بگويد ماهانه  -7

 يا نه؟

 ا چند مورد را می توان نجس کند؟آيا نجاست قابل سرايت با دفعات است يا نه؟ مثل اينکه يک چيزی نجس شود و دستمان به آن بخورد ت -8

 آيا شخص مرجع تقليد نداشته باشد و يا جاهل باشد و اين کار را بعداً بفهمد تکليف اعمال او چيست؟ -9

 در مورد اين که گزارش دادن به نيرو های انتظامی در مورد اعتياد اشخاص و داشتن افرادی ماهواره آيا اين اشکال دارد يا نه؟ -11

تادی که می داند که نمی تواند درس بدهد و بيشتر افراد از تدريس او ضرر می بينند و راضی نيستند آيا اين کار ضمانی برای اسـتاد مـی   آيا اس -11

 آورد يا نه؟

يـا نـه؟   آيا شخص زمينی را بفروشد و اين پول  را در بانک بگذارد و از سود آن امرار معاش کند آيا بر او خمس تعلق می گيرد و اجب اسـت   -12

 چون او غير از اين پول ندارد و پير است و توان کار هم ندارد؟

 والسالم

 

 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 بر دروغ و وَهْن مذهب نباشد، اشکال ندارد لکن بهتر است به جاى آن مجالس وعظ و خطابه برپا شود. خوانى اگر مشتمل( تعزيه و شبيه1ج

 ( اگر مشتمل بر دروغ و يا غيبت و يا ايذاى ديگران نباشد، اشکال ندارد.2ج

 ( تابع قوانين و مقررات دفاتر شهريه است.3ج

دانند، جايز است امامت کند هـر چنـد کـه تـرک     صورتى که مأمومين او را عادل مىداند در ( اقوى اين است که کسى که خودش را عادل نمى5ج

تر است ولى اگر امامت کرد جماعت او جمـاعتى اسـت صـحيح و همـه احکـام نمـاز جماعـت بـر آن مترتـب          امامت چنين کسى به احتياط نزديک

 شود.مى

 ( احراز عدالت امام جماعت هر چند با حُسْن ظاهر، الزم است.6ج



( در مضاربه شرط است که تعيين سهم هر يک از صاحب سرمايه و عامل از سود به صورت يکى از کسرهاى ثلث و ربع و نصف و غيـره باشـد،   7ج

 بنابراين با تعيين مبلغ معيّنى به عنوان سود ماهيانه براى صاحب سرمايه، مضاربه صحيح نيست.

 موفق و مؤيد باشيد. 

 
 باشند معذوريم.هايی که بيش از ده سؤال میهای دريافتی از پاسخ دادن به نامهمالحظه: با توجه به کثرت نامه

 

 

 باسمه تعالی

 سالم عليکم

به تازگی شخصی مدعی شده که زمين دانشگاه از وی می باشد و غصبی است لطفاً توضيح فرمائيد؟ حکم حضـور در دانشـگاه و حکـم نمـاز و      -1

 5613/3است و بعد از اين تکليف ما چيست؟  روزه هايی که در آن مکان بوده چگونه

به دليل کار در يک محلی که از نظر حد ترخص فاصله اش بيشتر است و نمازها حکم شکسته را دارد اگر مطمئن نباشيم که مدت ماندگاری مـا   -2

ت ما بيشتر از يک ماه باشد بدون قصد ده در آن محل چقدر است و قصد اقامت هم نداشته باشيم حکم نماز و روزه ما چگونه است و اگر مدت اقام

 5613/3روزه حکم چيست؟ و اگر کمتر از سی روز هم شد حکم چيست؟ 

آيا برهنه شدن در مراسمات عزاداری به طوری که درعرف هيئت های مذهبی است درست است و اگر اشکال دارد چگونه بايـد ديگـرا ن را در    -3

 5613/3اين رابطه توجيه کنيم؟ 

سال که از سن وی مـی گـذرد بـا صـحبت      17-16که تاکنون نماز و روزه و کالً واجبات دين را بجا نمی آورده و پس از مدتی حدود  شخصی -4

به  کردن ور اهنمايی های اينجانب حضرت عالی را به عنوان مرجع تقليد انتخاب کرده آيا عمل حقير درست بوده يا نه و تکليف وی چيست با توجه

 توضيح المسائل شما در بازارها يافت نمی شود وبيشتر اجوبه االستفتائات شما موجود است تکليف ايشان را در اين رابطه بيان فرماييد.اين که رساله 

 5613/3) خواهشمند است به سواالت به صورت مفصل و کامل پاسخ فرمائيد تا ديگر عزيزان نيز بهره مند گردند( 

 جهت خمس محاسبه کرده و جواب داده؟ آيا می شود حساب مال اينجانب را -5

 ميليون وام/ 15 –ميليون  51يک باب ساختمان به ارزش ريالی 

 ميليون که استفاده می شود/ 2کل اسباب و اثاثيه منزل حدودا 

 هزار تومان/ 311پول نقد که وام گرفته ام 

 ن هشت ميليون تومان می باشد با شراکتی.يک باب ساختمانی که به سی و پنج ميليون ريال گرفته و ارزش ريالی کنونی آ

 مبلغ صد هزار تومان نيز به قرض داده که آن هم وام می باشد.

 يک خودرو شخصی دارم که از آن استفاده می کنم.

يـدا کـرده   يک باب منزل با وام سی و پنج ميليون ريال خريداری نموده که بعد از چند بار دست به دست حال ارزش ريالی هشـت ميليـون تومـانی پ   

 5611/3ضمن اينکه يک شريک هم دارم آيا خمس تعلق می گيرد يا خير؟ 

ر تقليد مراجع تقليد را می توان عوض کرد با توجه به دوبار رجوع آيت اهلل العظمی اراکی و طبق فتوای حضرت آيت اهلل خامنه ای يا اينکه بايد ب -6

 5611/3خود بر مرجع عاليقدر خود حضرت امام باقی بمانم؟

آيا اگر در مشهد مقدس بعد از ده روز ساکن بودن می توان از بعد مسافت حد ترخص خارج و دوباره به مشهد بيـايم آيـا بايـد دوبـاره قصـد ده       -7

 روزه کرد يا اينکه در طول ده روز آيا اگر يک بار به گلمکان يا گلبهار يا شانديز رفت نماز شکسته است؟

 5611/3مثال مدت معين نباشد اگر از شهر خارج و دوباره رجوع کرد آيا نماز شکسته است يا تمام؟  در مجاورت امام رضا)ع( اگر -8

 5611/3خمس به حقوق دريافتی از جمهوری اسالمی با  توجه به شک داشتن حالل يا حرامی آن تعلق می گيرد يا خير؟  -9

راموش نموده ام که شکسته است نماز را با امام جماعت به پايـان رسـانيده حکـم    چون نماز اينجانب شکسته و اقتدا به امام جماعت نموده ولی ف -11

 5611/3چيست؟ 

 5611/3آيا می شود نمازهای دو رکعتی را تمام و بخاطر حفظ قداست نماز جماعت به امام جماعت نماز چهار رکعتی قضا اقتدا کرد؟  -11



 19/11/86 

 

 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

خواندن ( اگر احتمال قابل توجهى داده شود که مسئول ذيربط به استناد مجوّز قانونى و شرعى اقدام به احداث دانشگاه در آن اراضى نموده، نماز 1ج

 در آن اشکال ندارد.

مانيـد،  قصد اقامت ده روز و يا يقين به اين که ده روز يا بيشـتر در آنجـا مـى   ( در فرض سؤال بدون قصد اقامت ده روز نماز شکسته است ولى با 2ج

 نماز تمام است.

 ( فى نفسه اشکال ندارد.3ج

راهنماى فتاوا )برخى از مـواردى کـه نظـر     ( کتاب اجوبة االستفتائات )احکامِ عبادات و معامالت بصورت پرسش و پاسخ(، مناسک حجّ و جزوه4ج

تفاوت دارد( مراجعه نماييد؛ و در مسائلى که علـم بـه اخـتالف فتـوا نداريـد،      « قدس سره»با فتاواى حضرت امام خمينى « ام ظلهد»مقام معظم رهبرى 

 مراجعه نموده يا به صورت کتبى يا شفاهى و يا از طريق اينترنت استفتا نماييد.« سرهقدس»توانيد به رساله حضرت امام مى

له در امر وجوهات شـرعيه مراجعـه   يا يکى از وکالى مجاز معظم« دام ظله»اموالتان به دفتر مقام معظّم رهبرى( براى روشن شدن وضعيّت خمس 5ج

 نماييد.

 ( بقاى بر تقليد ميّت تا زمانى که به مجتهد زنده عدول نشده، جايز است.6ج

کيلومتر( اشـکال نـدارد لکـن اگـر از      5/22فت شرعى )( پس از قصد اقامت ده روز و خواندن يک نماز چهار رکعتى رفت و آمد تا کمتر از مسا7ج

 ساعت در مجموع ده روز مانع ندارد. 7يا  6ابتدا تصميم به رفت و آمد بيش از حدّ ترخّص باشد، خروج تا کمتر از مسافت شرعى به ميزان 

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 

 

 باسمه تعالی

 سالم عليکم

ر است و وصيت کرده که از يک دانگ آن ملک آنها را بخوانند چه حکمی دارد؟ اگـر خمـس و   تصرف در ملک ميتی که نماز و روزه بدهکا -1

 5679/3زکات بدهکار باشد چگونه است؟ 

2-  

 الف: اگر در هنگام آب غوره گرفتن، کمی انگور داخل آن شود و با هم بجوشد حکم آن چيست آيا نجس است؟

خود شسته و آبکشيده می شود و خشک می گردد چه حکمـی دارد مگـر اينکـه لبـاس هـم نجـس       ب: لباسهايی که با لباسشويی تمام اتوماتيک که 

 5679/3باشد؟ 

3- 

الف: کسی که زايمان کرده و بعد از مرحله نفاس و استحاضه بين حيض و استحاضه شک کند حکم نمـاز و کارهـايی کـه بـر او واجـب مـی شـود        

 چيست؟

 5679/3ی که بداند پاک است ولی بعد بفهمد که پاک نبوده است چه حکمی بر گردن او می باشد؟ ب: اگر در بين اين شک به مسجد برود در حال

د، آيا در مسائل هست، که امام جماعت نبايد گناه کبيره انجام داده باشد حال اگر شخص روزی گناه کبيره ای انجام داده بود و بعد توبه کرده بو -4

شد و در صورتيکه نشود اگر بدانيم امام جماعتی دارای شرايط باال بوده عالوه بر اينکه خودمان پشـت سـر   باز اين شخص نمی تواتند امام جماعت با

 5671/3او نماز نمی خوانيم بايد ديگران را نيز باز داريم يا نه؟ 



تعلق نگيـرد ) مثـل : هديـه،     در صورتيکه مقداری پول باشد که به آن خمس تعلق گيرد و در صورتيکه مقداری ديگر پول باشد که به آن خمس -5

شهريه ی حوزه ( اگر به نحوی مثل گذاشتن پول در حساب اين دو پول با هم مخلوط شود و هنگاميکه هنوز به سال نکشيده از آن حساب مقـدرای  

 5671/3هيم؟ پول برداريم حال در صورتيکه نمی دانيم اين پول جزء کداميک از آنها بوده سر سال که شد ما چه مقداری بايد خمس د

بعلـت  گاهی مواقع اتفاق می افتد که مشتری زمينی را از من می خواهد اگر من آنرا بخرم و بعداً به او بفروشم چه صورتی دارد؟ البتـه ايـن کـار     -6

 5651/3گرانی با مشارکت يکی دو نفر ديگر انجام گيرد؟ اين کار ما شرعا اشکالی ندارد؟ 

سالگی از سر نادانی مسئله استمناء کرده باشد و واقعا مسئله گناه بودن آن را نداند حکم او چيست. نمـاز و   15يا  11-14اگر کسی در سن تقريبا  -7

 5649/3ن را چکار بايد بکند خواهشمندم مرا خوب توجيه کنيد زيرا من يک آدم بسيار حساس هستم. آروزه و غيره 

 5649/3ايه دستم را در روشنی نشان می دهد ولی در تاريکی نه حکم آن چيست. پوشش در هنگام نماز چگونه بايد باشد چادرم مثال س -8

 5649/3در رساله ها نوشته ستر به ساتر است يعنی چه؟  -9

 5657/3اگر به بدن نامحرمی نگاه کنيم و شهوتی ما را نگيرد آيا گناه دارد يا نه و اينکه در چه صورتی به گناه می افتم؟  -11

 5657/3ز را می توان به فارسی گفت؟ آيا قنوت نما -11

 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( تا به وصيّت عمل نشده، ورثه حق تصرف در تَرَکه را ندارند.1ج

 ( الف: نجس نيست.2ج

ماشين برسد و از آن جدا و خارج  هاى داخلب: اگر بعد از زوال عين نجاست، آب متصل به لوله در داخل ماشين لباسشويى به لباسها و همه قسمت

 شود، محکوم به طهارت است.

 ( 3ج

ال الف: اگر صفات و شرايط حيض را داشته باشد و يا در زمان عادت بوده و سه روز ـ هر چند در باطن ـ استمرار داشته باشد، خون حـيض اسـت وا   

 استحاضه خواهد بود.

 باشد.ب: در فرض سؤال چيزى بر عهده او نمى

 ال ندارد مگر آن که حدّ بر او جارى شده باشد.( اشک4ج

 ( واجب است که خمس مبلغ باقى مانده را به نسبت مال غير مخمّس به مخمّس، بپردازيد.5ج

 ( فى نفسه اشکال ندارد.6ج

ه و جاهـل بـه موضـوع    هاى مـاه رمضـان انجـام گرفتـ    ( نمازهايى را که در حال جنابت بدون غسل خوانده، بايد قضا کند و اگر اين عمل در شب7ج

 هاى او قضا ندارد و محکوم به صحّت است.جنابت بوده، روزه

 موفق و مؤيد باشيد.

 باسمه تعالی

 سالم عليکم

1-  

سال می گذرد وقتی به او می گويم که مهريه او را بده می گويد که اون زياد شده قادر به  12الف: پدر من ضامن مهريه برادر زنم است، االن قريب 

خت آن نيستم، ضمنا نصف مهريه به گردن پدرم است بعضی ضامن شده مثال اگر پدرم دوازده سال پيش مبلغ دويست هزار تومان ضـامن باشـد   پردا

 آن دويست هزار است يا زياد شده؟

 5622/3ب: در زمان غيبت پدرم اين مهريه چگونه گردن ما است؟ 



باشد بصورت نقد قيمت گذاری نموده و آنرا پرداخت کرد در صورت امکـان موضـوع    آيا می شود ثلث پدرمان که اکنون بصورت امالک می -2

زمان پرداخت آن توسط وارث چند ماه يا سال می باشد يعنی امالک بين ورثه تقسيم و وجه آن توسـط وراث مـثال ظـرف يکـی دو سـال پرداخـت       

 5621/3شود؟ 

د دو عصا استفاده  می کردم و پايم را بر زمين نبايد می گذاشتم به همين خـاطر نمازهـايم   گچ بود  برای راه رفتن باي سه ماه پای من شکسته و در -3

 5635/3را نشسته می خواندم حکم اين نمازهای من چگونه بوده و اگر باطل است من چگونه قضای آنرا بجا بياورم؟ 

ر نماز طواف بوده باشد چطور آيا  می شود از شخص ديگری که اگر در نماز يک حرکت کلمه سوره َ ِ ُ تلفظ کنيم نمازمان چه حکمی دارد اگ -4

 5635/3به حج می رود بخواهيم به چای ما دو رکعت نماز طواف بخواند؟ 

 5592/3آيا از فردی که دقيقا می دانيم او پولی را دزديده است آيا می توانيم از او پولی قرض بگيريم؟ -5

ز مغرب و عشاء بخوانيم يا بعد از رکعت مغرب و بعد از رکعت دوم يعنی سجده سهو دو بار خوانده شـود  آيا سجده سهو را می توانيم بعد از نما -6

 5592/3يا يک بار؟ 

در خصوص فروش کااليی مثل لباس فروشی در مغازه که چند درصد بايد سود گرفت آيا با شرايط جامعه و ديگر فروشـندگان و عـرف جامعـه     -7

 5572/3مشخصی دارد اجاره مغازه و مخارج ديگر از قبيل آب و برق و... چگونه بايد محاسبه شود؟  بايد فروخت و آيا اگر درصد

 5572/3مسائل مربوط به معامله و خريد و فروش و خمس و زکات آن ) مثل لباس فروشی ( را اگر مقدور است عنوان نمائيد؟  -8

ن نوعی که آن را ارزانتر می خريم او با چه قيمتی بايد بفروشد من با چـه قيمتـی بايـد    آيا اگر کسی که کااليی را که ارزان يا گران می خرد و م -9

 5572/3بفروشم؟ 

 از ارثيه پدری خانه و زمينی در دهات يزد به ما رسيده که دو برادر و يک خواهر می باشيم در اين سی و پنج سالی که پدر فوت کـرده خـواهر   -11

انه پرداخت نکرده و همچنين حاضر نمی شود که تقسيم کند می گويد می خواهم به همين شکل باشد ما هم هيچ گونه مخارجی بابت اين ملک و خ

 5627/3نمی خواهيم کار به دادگاه بکشد از نظر شرعی جواب بدهيد تا به خواهر نشان بدهيم؟ 

 5627/3آيا مبلغی را در بانک بگذاريم و سود آن را بگيريم حالل می باشد يا خير؟  -11

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( 1ج

 الف: در فرض سؤال بنابر احتياط نسبت به تفاوت ارزش پول مصالحه شود.

 ى او بايد پرداخت شود.ب: بر عهده شما نيست مگر آن که پدر مهريه را بر عهده گرفته، که پس از فوت او از اصل تَرَکه

خودشان، اشکال ندارد؛ و خريد آن به طور قسطى به قيمت عادالنه نيز، در صورتى کـه احـراز نشـود کـه      ( اصل خريد امالک توسط ورثه براى2ج

قصد موصى فروش نقدى امالک و مصرف پول آن در همان سال اول درمورد وصيّت بوده، اشکال ندارد به شرط آنکه وصىّ و ناظر، اين کار را به 

 که منجر به اهمال و عدم اجراى وصيّت شود.  اى نباشدمصلحت ببينند و اقساط هم به گونه

 ( در فرض سؤال نمازهايتان صحيح بوده است.3ج

 ( اگر نمازهاى گذشته را با اعتقاد به صحّت، به صورت مذکور خوانده باشيد، صحيح بوده است.4ج

 گيريد همان پول حرام است، اشکال ندارد.( اگر يقين نداشته باشيد پولى را که قرض مى5ج

 سؤال مبهم است. (6ج

 ( اگر از طرف دولت قيمتى براى آنها تعيين نشده باشد، فروش آنها به قيمت عادالنه فعلى که اجحاف هم نباشد، اشکال ندارد.7ج

  موفق و مؤيد باشيد.

 
 

 سالم عليکم



اهانه وجهی را دريافت می کنم آيا به اين پول پدرم زمينی را به من بخشيده و من اين زمين را فروختم و پولش را در بانک گذاشتم و بابت آن م -1

نقدی که من در بانک گذاشته و پولی که ماهانه از بانک دريافت می کنم خمس و زکات تعلق می گيرد؟ الزم به ذکر می باشـد کـه پـدرم هميشـه     

 5593/3خمس و زکات مالشان را دقيقا حساب می کرده لطفا راهنمائی فرمائيد؟ 

ربازی ام در قسمتی به نام زمين تنيس بودم و بليط آن زمين در دست من بود و من از آن سواستفاده کرده و مقداری پول از من در طول خدمت س -2

م ازش آن برداشتم بعد از چند ماهی توبه کرده و پی به اشتباه خود بردم و برای اينکه اين مقـدار پـول را برداشـتم کرايـه ماشـين را کـه مـی خواسـت        

از آن جا نگرفتم به حساب اينکه با آنجا بی حساب شويم حاال تکليف من با اين پول چيست بايد آن پـول را پرداخـت کـنم يـا نـه؟      دريافت کنم را 

5276/3 

 5245/3مادر مادربزرگ پدری من سيد و بی بی بوده اند و همچنين مادربزرگ من نيز بی بی بوده اند آيا من سيد مال هستم لطفا توضيح دهيد؟  -3

اگر کارت سوخت ماشين شخصی )سواری ( خويش را با رضايت کامل و بدون دريافت پول به شـخص ديگـری جهـت اسـتفاده دهـم چـه        من -4

 5245/3حکمی دارد؟ 

من اگر کارت سوخت ماشين شخصی ) وانت ( و يا تاکسی خويش را با رضايت کامل  و بدون دريافت پول به شخص ديگـری جهـت اسـتفاده     -5

 5245/3رد؟ دهم چه حکمی دا

سال رسيده باشد چه حکمی دارد و آيا  18ارتباط با دختر به وسيله عقد موقت بدون رضايت پدر و قيم و با رضايت کامل خودش که سن آن به  -6

 5245/3در ماه مبارک رمضان روزه فرد باطل است يا نه؟ 

 5245/3اطاعت حکم نمايم؟ اکنون که مرجع تقليد من رساله ندارند بايد ار رساله چه کس تبعيت و  -7

 5245/3خريد و فروش وام که اکنون معمول شده است چه حکمی دارد؟ لطفا توضيح دهيد؟  -8

 5245/3روش پاک کردن مال که استفاده از بيت المال مانند بسيج و... بوده است چگونه است؟  -9

قيمتی که روی خانه گذاشت به جهت اعتماد به او قبول کـرديم امـا پـول را     خانه ای را فروخته ايم کسی که آن را خريد ما به او اعتماد کرديم -11

ميليون  27ميليون تومان از ما خريده حتی خود او  31ميليون تومان بوده به  45بسيار بد و کم کم به ما داد بعد از مدتی متوجه شديم منزلی که حدود 

که متوجه اينهمه اختالف قيمت شده ايم اعتراض کرد هم قبول نکرد و گفت معامله همين  ميليون خريد بعد 31قيمت کرده بود ما گفتيم بيشتر و او 

توجيه نبوديم است در ضمن در محضر که سند را به نام او کرديم مثل اينکه تمام اختيارات اعتراض از ما گرفته شد اما ما معنی آنها را نمی دانستيم و 

 5254/3کنيم چه کسب به داد ما می رسد تا کاله بردارانی اينچنين فرصت عمل نداشته باشند؟ و امضا کرديم حاال با اين همه ضرر ما چه 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( هديه خمس ندارد ولى سود حاصله اگر تا سر سال خمسى صَرف در مؤونه نشود و اضافه بماند، خمس دارد.1ج

 ازگردانيد.( بايد آن را به اداره مربوطه ب2ج

شـوند، ولـى مـالک    محسوب مى« صلى اهلل عليه وآله»از طرف مادر هم از اوالد رسول اکرم « صلى اهلل عليه وآله»( گرچه منتسبين به پيامبر اکرم 3ج

 ترتب آثار و احکام شرعى سيادت، انتساب از طرف پدر است.

 ت.( تابع قوانين و مقررات مربوطه است و تخلّف از آن جايز نيس5و4ج

 شود.( ازدواج دختر باکره بنابر احتياط واجب بايد با اجازه پدر يا جدّ پدرى او باشد و در هر صورت، مجرّد آن موجب بطالن روزه نمى6ج

راهنماى فتاوا )برخى از مـواردى کـه نظـر     ( کتاب اجوبة االستفتائات )احکامِ عبادات و معامالت بصورت پرسش و پاسخ(، مناسک حجّ و جزوه7ج

تفاوت دارد( مراجعه نماييد؛ و در مسائلى که علـم بـه اخـتالف فتـوا نداريـد،      « قدس سره»با فتاواى حضرت امام خمينى « دام ظله»مقام معظم رهبرى 

 مراجعه نموده يا به صورت کتبى يا شفاهى و يا از طريق اينترنت استفتا نماييد.« سرهقدس»توانيد به رساله حضرت امام مى

اساس مقرّرات بانک، امتياز دريافت وام يا تسهيالت بانکى قابل واگذارى به غيـر باشـد، در ايـن صـورت واگـذارى امتيـاز، بـا مراعـات         ( اگر بر 8ج

 مقرّرات مربوطه، در برابر دريافت وجه، مانع ندارد.



هاى دولتى باشد بايد در صورت امکـان بـه همـان    المال نزد شماست، از اموال دولتى مختص به اداره خاصى از اداره( اگر آنچه که از اموال بيت9ج

 اداره برگردانيد و اال بايد به خزانه عمومى دولت تحويل بدهيد.

 گيرى نماييد.توانيد از طريق محاکم قضايى پى( از پاسخگويى به سؤاالتى که جنبه قضايى و نزاعى دارند، معذوريم؛ مراتب را مى11ج

  موفق و مؤيد باشيد.
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 5272/3آيا خوردن منی انسان به وسيله همسر حرام است يا نه؟  -1

 5272/3آيا انسان می تواند تمام لذت های خود را با همسر خود ببرد؟  -2

 5274/3چنانچه ندانسته از گوشت حيوان حرام گوشت استفاده نماييم آيا  مرتکب گناه شده ايم لطفا توضيح دهيد؟  -3

4-  

 ر از نظر مالی ضعيف باشيم به طوری که روز عيد فطر نتوانيم خمس و زکات مالمان را پرداخت کنيم آيا  نماز ما اشکال دارد؟الف: اگ

 5274/3ب: اگر مالی را پيدا کنيم ولی صاحب مال پيدا نشود چه بايد بکنيم؟ 

چند سال مالک اول می تواند مال بخشيده شده خـود را پـس   لطفا بفرمائيد آيا کسی که مالی را به شخص ديگری می بخشد آيا پس از گذشت  -5

 5675/3بگيرد و وظيفه کسی که مال را به او بخشيده اند چيست؟ آيا اين کار حالل است يا حرام است؟ 

زند خود که در کارهـا  لطفا بفرمائيد پدر می تواند مال خود را تا چه اندازه به بعضی از فرزندان خود ببخشد از نظر شرعی صحيح است پدر به فر -6

به او بيشتر کمک کند مال امالک از نظر شرعی صحيح است پدر به فرزند خود که در کارها به او بيشتر کمک می کند مال امالک بيشـتری بدهـد   

 5675/3لطفا توضيح دهيد؟ 

قطعه زمينی را برايش می خرد امـا بـه اسـم پـدرم      پدر بزرگ بنده بدليل اينکه پدرم در کارها بيشتر از ديگر فرزندان به او کمک می نموده است -7

 نمی کند و آن ملک را می فروشد که ملک ديگری بخرد و به اسم پدرم کند اما چون شناسنامه پدرم در شهرستان نبوده بعـد از مـدتی پـدر بـزرگم    

آن مالک حق و حقوقی دارد و مالک می باشد و يـا  فوت می نمايد ولی آن قطعه زمين که به نيت پدرم خريداری نمود به اسم او نکرده آيا پدرم به 

 5675/3بايد بر نسبت برابرين دو برادر ديگر تقسيم شود؟ 

 5286/3استفاده از برق مسجد جهت شارژ موبايل و آب مسجد جهت مصارف شخصی از قبيل شستن موتور سيکلت چه حکمی دارد؟  -8

باشند و وقف مسجد نيز می باشند وجود دارد با توجه به اهدا قرآنهای جديد آيا می توان آنها در مسجد ما قرآنهای قديمی که قابل  استفاده  می  -9

 5286/3را به مسجدی ديگر که نياز دارد اهدا کرد؟ 

بنده در محيطی خانوادگی قرار دارم که حجاب شرعی در بين فاميل اصال رعايت نمی شود ترک صله رحم مـن در ايـن صـورت کـه بـا نگـاه        -11

 5286/3ن به آنها گناه بار می شوم چگونه است الزم به ذکر است که در نگاه من هيچگونه بد وجود ندارد؟ کرد

19/11/86 

  
 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( حرام است.1ج

ت، مخصوصاً اگر زن راضى نباشـد و در  ( مانع ندارد مگر نزديکى در حال حيض؛ و وطى در دُبُر کراهت شديده دارد و احتياط در ترک آن اس2ج

 صورتى که موجب اذيّت او شود، حرام است.

 ايد.( در فرض سؤال گناهى مرتکب نشده3ج

 ( 4ج



 شود.الف: مجرّد عدم پرداخت خمس و زکاتِ واجب، موجب بطالن نماز نمى

 آن را به فقير صدقه دهيد.ب: با يأس از پيدا شدن صاحب آن، با اجازه حاکم شرع بنابر احتياط، از طرف صاحبش 

کننده، آن را مطالبه کند و پس بگيرد، به شـرطى کـه او از ارحـام    ( تا زمانى که عين هديه نزد آن شخص به حال خود باقى باشد، جايز است هبه5ج

به آن صـورت بـوده، حـق مطالبـه      هبه کننده نبوده و هبه هم معوّضه نباشد، ولى در صورت تلف شدن هديه يا تغيير آن، نسبت به آنچه در زمان هبه

 هديه و يا عوض آن را ندارد.

 ( فى نفسه اشکال ندارد مگر آن که موجب برانگيخته شدن فتنه و اختالف در بين فرزندان شود.6ج

 اى صورت نگرفته و يا بعد از هبه، قبض و اقباض انجام نشده، پدر شما نسبت به آن حقى ندارد.( اگر هبه7ج

 د.موفق و مؤيد باشي

 

 

 تعالی باسمه

 سالم عليکم

شد با توجه به آيات قرآن گرفتن يا دادن سود به پول که همان بهره يا ربا است حرام است آيا برای شروع کاری و کسبی حتی اگر سود بانکی با -1

 5541/3آن کار و کسب رو نق و برکت خواهد داشت و سود بانکی که حالل است نوعی کاله شرعی نيست؟ 

انب يک سال بود در مشهد زندگی می کردم در واقع وطن دومم حساب می شد و به تبريز هـم مـی رفـتم االن تصـميم دارم مغـازه ام را در      اينج -2

ه مشهد جمع کنم در صورتی که بخواهم برای جمع کردن مغازه ای پنج روزه به مشهد بيايم قصد اقامت از من ساقط می شود آيا نمـازم بـا توجـه بـ    

 5532/3جمع کردن مغازه و خانه به مشهد مراجعت کردم کامل است )وطن دوم ( يا اينکه بايد شکسته بخوانم لطفاً توضيح بفرمائيد؟ اينکه برای 

 کيفيت پرداخت:  -3

 الف: زکات فطريه، کفاره؟

 5532/3ب: خمس که از سالهای قبل  مانده چگونه است؟ 

4-  

 الف: در کدام محل ها نمازمان شکسته نيست؟

 5532/3آيا کسی که در مسافرت می خواهد نماز قضا بخواند بايستی شکسته باشد يا کامل؟ ب: 

آيا به هر دليلی ممکن است تا ظهور حضرت مهدی قبله تغيير کند و کسی که درست باالی سقف خانه )مکه ( بخواهد نماز بگذارد صورتش به  -5

 5532/3کدام طرف باشد که قبله محسوب شود؟ 

آيةاهلل العظمی خامنه ای رساله فارسی ندارند ولی رساله عربی دارد چرا برای ايرانيان رساله عمليه ندارد ولی برای اعـراب رسـاله بـه     چرا حضرت -6

 5547/3زبان عربی چاپ نموده است؟ 

هم اعراض کرده بودنـد تهـران را    اينجانب متولد اصفهان هستم در سن سه سالگی به اتفاق خانواده ساکن تهران شدم که پدر و مادرم از اصفهان -7

سال ساکن قزوين بودم ولـی هرگـز از تهـران اعـراض نکـرده       11وطن خود انتخاب کرده بودند بنده بعد از ازدواج از تهران به قزوين رفته و حدود 

ارم و به همين دليل مرتب در رفت سال دوباره برای سکونت به تهران برگشتم ولی در حال حاضر دو. پسر دانشجو در قزوين د 11بودم حاال پس از 

 روز به قزوين می رويم حکم شرعی چيست؟  4الی  3روز درتهران و  4الی  3روز هفته را  7و آمد هستم منزل قزوين را هم داريم و در حال حاضر 

 آيا  می توانيم در وطن اختيار کنيم؟

جويانم تمام شود آن زمان بايد حکم اعراض از قزوين را بکنم و فقط تهران را وطن فعالً ما اجباراً در اين دو شهر ساکن هستيم تا زمانيکه درس دانش

 اختيار کنم ولی حکم شرعی را در حال حاضر برايم روشن کنيد.

ی را بخواند اگر انسان نماز قضا داشته باشد ) مثال صبح خوابش برده و نمازش قضا شده ( و حاال وقت نماز ظهر است آيا انسان ابتدا بايد چه نماز -8

 5268/3ظهر و عصر يا صبح؟ 



غذا هنگامی که در غذا يا ساالر از رنده يا چاقو اره ای استفاده می کنم در صورتی که پس از اتمام کار متوجه شويم پوست دست کنده شده آيا  -9

 5271/3نجس است؟ پوستی که از بدن بطور ناآگاهانه کنده می شود نجس است؟ 

 5271/3رادی که بطور دائم باد از شکمشان خارج می شود چيست؟ حکم وضو و نماز اف11

 5271/3حکم وطن اتخاذی را لطفا بطور کامل توضيح دهيد؟  -11

 5271/3چه هنگام می توان نماز را مافی الذمه خواند مثال اگر حدس هم بزنيم و آگاهی کامل از طلوع آفتاب نداشته باشيم می توانيم يا نه؟  -12

 5271/3فل بيش از دو رکعت در سفر کمتر ازده روز چيست؟ حکم نوا -13

 19/11/86 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 اشکال است.گيرد، بى( عمليات بانکى که مطابق قوانين مصوّب مجلس شوراى اسالمى و مورد تأييد شوراى محترم نگهبان، انجام مى1ج

 ايد، حکم وطن نسبت به شما باقى است و نمازتان در آنجا تمام است.اعراض ننموده ( تا زمانى که از وطن سابق خود2ج

 ( 3ج

 751بـاً  الف: احتياط واجب آن است که بدون آن که نيّت ادا و قضا کنيد، زکات فطره را بپردازيد و فديه روزه هم براى هر روز يک مدّ طعام )تقري

 د به فقير بپردازيد.باشد که بايگرم گندم يا نان و مانند آن( مى

له در امـر وجوهـات شـرعيه مراجعـه     يا يکى از وکالى مجاز معظم« دام ظله»ب: براى روشن شدن وضعيّت خمس اموالتان به دفتر مقام معظّم رهبرى

 نماييد.

 (4ج

رام و مسجد پيغمبر صـلى اهلل عليـه و   تواند در مسجد الحالف: نماز در سفر با شرايط آن شکسته است مگر آنکه قصد اقامت ده روز شود و مسافر مى

از آله و سلم و مسجد کوفه نمازش را تمام بخواند. ولى اگر بخواهد در جايى که اول جزو اين مساجد نبوده و بعـد بـه ايـن مسـاجد اضـافه شـده نمـ       

حرم و رواق حضرت سيد الشهدا )عليه تواند در بخواند، احتياط مستحب آن است که شکسته بخواند اگر چه اقوى، صحت تمام است و نيز مسافر مى

 السالم( بلکه در مسجد متصل به حرم نماز را تمام بخواند.

ه در ب: نماز قضا را به همان نحو که قضا شده، بجا آورد )مثالً اگر نماز چهار رکعتى در حَضَر قضا شده، به صورت چهار رکعتى قضا کنـد اگـر چـ   

 سفر باشد(.

 باشد.ؤاالت عام فقهى مى( اين پايگاه فقط پاسخگوى س5ج

راهنماى فتاوا )برخى از مـواردى کـه نظـر     ( کتاب اجوبة االستفتائات )احکامِ عبادات و معامالت بصورت پرسش و پاسخ(، مناسک حجّ و جزوه6ج

باشـد همچنـين در   ىمـ تفاوت دارد( چاپ شده اسـت و در دسـترس همگـان    « قدس سره»با فتاواى حضرت امام خمينى « دام ظله»مقام معظم رهبرى 

 کتابخانه پايگاه موجود است.

 ( در فرض سؤال در تهران و قزوين نماز شما تمام است.7ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 باسمه تعالی

 سالم عليکم

 5286/3بنده در زمان حيات آيت اهلل فاضل لنکرانی عدول مرجع کردم به حضرت امام خامنه ای آيا اين کار من صحيح است؟  -1

 5286/3آيا هم اکنون که آيت اهلل فاضل در قيد حيات نيستند می توانم به امام خامنه ای عدول نمايم؟  -2

 5286/3کفاره روزه ای که با لواط و استمناء باطل شده باشد چيست؟  -3

 5286/3نمازهای قضا بايد به ترتيب خوانده شوند؟  -4



هزار تومان است و چيزی به عنوان پس انداز جز طالهای همسرم که خود به او 351اهانه من بنده مبلغ شش ميليون بدهکار بانک هستم و حقوق م -5

 هديه داده ام ندارم آيا خمس ساالنه 

 5286/3بر من تعلق می گيرد؟ 

ص قرار گيرد اگر پولی در دست من باشد جهت مراسمات اهل بيت از مردم با کمک بر ايتام و نيازمندان اگر اين پول در گردش پولی من شخ -6

 5286/3چه حکمی دارد؟ 

 5286/3آيا مداحی هايی که در آنها لفظ من سگ حسينم و غيره مورد قبول می باشد؟  -7

رس نبودن آن شخص وجود نداشته باشد تکليف آن مال چيست؟ برگشت آن بدليل آبرو و يا در دستاگر مالی را از کسی بخوريم و امکان  -8

5286/3 
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 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( در هر صورت فعالً عدول مانع ندارد.2و1ج

 ( در فرض مرقوم بايد شصت روز روزه بگيرد و يا شصت مسکين را اطعام نمايد و احتياط مستحب آن است که هر دو را انجام دهد.3ج

 عشاى از يک روز. ( الزم نيست مگر بين نماز ظهر و عصر و همچنين نماز مغرب و4ج

 شود، خمس بر شما واجب نيست.( اگر از درآمد تا سر سال خمسى چيزى نزد شما باقى نمانده و همه آن در مؤونه زندگى مصرف مى5ج

 ( جايز نيست.6ج

 باشد، پرهيز شود.( بطور کلّى از تعابيرى که موجب وَهْن مذهب و يا شايسته مقام اهل بيت )عليهم السالم( نمى7ج

بايد آن مال را به صاحبش بازگردانيد و اطالع دادن به او الزم نيست و در صورت عدم تمکن از رساندن به صـاحبش و يـا يـأس از پيـدا شـدن       (8ج

 وى، با اجازه حاکم شرع بنابر احتياط، به فقير صدقه بدهيد.

  موفق و مؤيد باشيد.

 

 باسمه تعالی

 سالم عليکم 

  کنم آيا صحيح استهزار تومان در ازای يک ميليون در ماه پرداخت می 51به شخص داده شود و او بگويد ماهانه آيا پول را به عنوان مضاربه  -1

 يا نه؟

 توان نجس کند؟آيا نجاست قابل سرايت با دفعات است يا نه؟ مثل اينکه يک چيزی نجس شود و دستمان به آن بخورد تا چند مورد را می -2

 شته باشد و يا جاهل باشد و اين کار را بعداً بفهمد تکليف اعمال او چيست؟آيا شخص مرجع تقليد ندا -3

 در مورد اين که گزارش دادن به نيروهای انتظامی در مورد اعتياد اشخاص و داشتن افرادی ماهواره آيا اين اشکال دارد يا نه؟ -4

آورد بينند و راضی نيستند آيا اين کار ضمانی برای استاد میس او ضرر میتواند درس بدهد و بيشتر افراد از تدريداند که نمیآيا استادی که می -5

 يا نه؟

گيرد واجب است يا نه؟ چون آيا شخص زمينی را بفروشد و اين پول را در بانک بگذارد و از سود آن امرار معاش کند آيا بر او خمس تعلق می -6

 رد؟او غير از اين پول ندارد و پير است و توان کار هم ندا

 والسالم 



 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 الحساب باشد، مانع ندارد وگرنه صحيح نيست.( اگر به عنوان على1ج

و نجس شده است، اگر باز با چيزى که پاک است تماس پيدا کند و يکى از آنها تر باشد، آن چيز پـاک را   ( چيزى که با عين نجس تماس يافته2ج

کند، و باز اين چيزى که بر اثر مالقات با متنجس نجس شده است، اگر با چيـز پـاکى برخـورد نمايـد، بنـابر احتيـاط واجـب آن را نجـس         نجس مى

 کند.با مالقات خود نجس نمىکند، ولى اين متنجس سوم هيچ چيزى را مى

 است. ( اگر اعمال او موافق احتياط يا مطابق با واقع يا با نظر مجتهدى باشد که وظيفه دارد از او تقليد کند، محکوم به صحّت3ج

 ( فى نفسه اشکال ندارد.4ج

 باشد.( تابع قوانين و مقررات مربوطه مى5ج

فروش آن در فرض مرقوم متعلق خمس است و همچنين سودها اگر تا سر سال خمسـى صَـرف   ( اگر زمين از درآمد کسب خريدارى شده، پول 6ج

 در مؤونه نشود، خمس دارد.

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 

 باسمه تعالی

 سالم عليکم

کنند آيا دريافـت  در مورد وامهايی که بانکها تحت عنوان قرض الحسنه، جعاله، خريد کاال، خريد خودرو، مشروط به سه امر پرداخت می  -1سؤال 

 آن حالل است يا حرام؟

 پس انداز افتتاح شود.  -الف

 چند ماه در نوبت بماند. –ب 

 کارمزد پرداخت شود. -ج

 سود های دريافتی از محل پس انداز در بانکها چگونه است؟ )حرام يا حالل(. -2سؤال 

  -3سؤال 

 ؟الف: حکم خريد و فروش چک

 اسکناس؟ ب: حکم خريد و فروش پول،

 سکه؟  حکم خريد و فروش ج:

 حکم خريد و فروش دالر چيست؟ د:

 والسالم عليکم

23/11/86 

 

 

 
 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 اشکال است.گيرد، بىق قوانين مصوّب مجلس شوراى اسالمى و مورد تأييد شوراى محترم نگهبان، انجام مى( عمليات بانکى که مطاب2و1ج

 ( 3ج



دار يا سفته به طور نقدى به قيمت کمتر توسط شخص طلبکار به بدهکار اشکال ندارد، ولى فروش آن به شخص ثالـث  الف: فروش مبلغ چک مدت

 به قيمت کمتر صحيح نيست. 

ها از نظر کهنه و فروش اسکناس به مبلغى بيشتر از مبلغ آن، در صورتى که به قصد جدّى و با غرض عقاليى باشد )مثل اين که اسکناس ب: خريد و

هاى مخصوص بوده و يا نرخ آنها با يکديگر، تفاوت داشته باشد(، اشکال ندارد ولـى اگـر معاملـه،    نو بودن با يکديگر فرق داشته و يا داراى عالمت

هاى قديمى به مبلغى که فروشنده ى و براى فرار از ربا بوده و در واقع براى دستيابى به سود پول باشد، شرعاً حرام و باطل است؛ و اما خريد پولصور

 کنند، اشکال ندارد.و خريدار بر آن توافق مى

 جعه نماييد.به بعد مرا 1613االستفتائات/ سؤال توانيد به کتاب اجوبةـ براى اطالع بيشتر آن مى

هاى پول فلزى به قيمتى بيشتر از مبلـغ آنهـا بـراى اسـتفاده در مکالمـات تلفنـى و ماننـد آن،        هاى پول باشد، خريد و فروش سکهج: اگر مقصود سکه

بـه توافـق دو طـرف    هاى طال باشد، تعيين قيمت در خريد و فروش ـ اعم از اينکه نقدى باشد يا نسـيه ـ، وابسـته     اشکال ندارد؛ ولى اگر مقصود سکه

آن، جـايز  است، بنابر اين معامله مذکور و سود حاصل از آن، اشکال ندارد، بله معامله طال در برابر طال، بصورت نسـيه و يـا گـرفتن اضـافه در برابـر      

 نيست.

 د: فى نفسه اشکال ندارد.

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 

 تعالی باسمه

 سالم عليکم 

 سؤال تقديم حضور می گردد. با احترام و ادب فراوان اين چند

بايـد   آيا اگر کسی که کااليی را که ارزان يا گران می خرد و من نوعی که آن را ارزانتر می خريم او با چه قيمتی بايد بفروشد من با چـه قيمتـی   -1

 5572/3بفروشم؟ 

اشيم در اين سی و پنج سالی که پـدر فـوت کـرده خـواهر     از ارثيه پدری خانه و زمينی در دهات يزد به ما رسيده که دو برادر و يک خواهر می ب -2

هيچ گونه مخارجی بابت اين ملک و خانه پرداخت نکرده و همچنين حاضر نمی شود که تقسيم کند می گويد می خواهم به همين شکل باشد ما هم 

 5627/3نمی خواهيم کار به دادگاه بکشد از نظر شرعی جواب بدهيد تا به خواهر نشان بدهيم؟ 

 5627/3آيا مبلغی را در بانک بگذاريم و سود آن را بگيريم حالل می باشد يا خير؟  -3

بخوانـد  اگر انسان نماز قضا داشته باشد )مثال صبح خوابش برده و نمازش قضا شده( و حاال وقت نماز ظهر است آيا انسان ابتدا بايد چه نمازی را  -4

 5268/3ظهر و عصر يا صبح؟ 

5-  

ای استفاده می کنم در صورتی که پس از اتمام کار متوجه شويم پوست دست کنـده شـده آيـا    ه در غذا يا ساالر از رنده يا چاقو ارهالف: هنگامی ک

 غذا نجس است؟

 5271/3ب: پوستی که از بدن بطور ناآگاهانه کنده می شود نجس است؟ 

 5532/3کدام طرف باشد که قبله محسوب شود؟  کسی که درست باالی سقف خانه )مکه ( بخواهد نماز بگذارد صورتش به -6

 والسالم عليکم و رحمةاهلل

 علی طالبی

26/11/86 

 

 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته



 بسمه تعالى

 افق کرديد، جايز است معامله کنيد.( به هر چه تو1ج

توانيد به محاکم شرعى مراجعه کنيد و اجازه کند، مى( اگر زمين قابل تقسيم باشد، بايد خواهر راضى به تقسيم شود و اگر بدون جهت امتناع مى2ج

 تقسيم بگيريد.

 اشکال است.گيرد، بىمحترم نگهبان، انجام مى( عمليات بانکى که مطابق قوانين مصوّب مجلس شوراى اسالمى و مورد تأييد شوراى 3ج

 ( الزم نيست که نماز قضا را اول بخواند.4ج

 ( 5ج

 الف: در فرض مذکور غذا نجس نيست.

هاى کوچک بدن که موقع افتادنشان رسيده، اگرچه آنها را بکنند پاک است ولى بنابر احتياط واجب بايد از پوستى کـه وقـت   ب: بطور کلّى پوست

 اند اجتناب کنند.نرسيده و آن را کندهافتادنش 

 ( نماز بر بام کعبه کراهت دارد.6ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 باسمه تعالی

 با سالم و احترام 

الت خواهشمند است نظرمبارک مرجع عالی قدر عظيم الشأن تقليد جهان تشيع حضرت آيةاهلل العظمی خامنه ای دام عزه الشريف را در رابطه با سـؤا 

استفاده کارمندانی که معموال بصورت تکی و يا گروهی جهت آموزش به کشورهای مختلف مسلمان و يا غيـر مسـلمان)اهل کتـاب و يـا      زير جهت

 غيره ( اعزام می شوند را اعالم فرماييد. 

 والسالم عليکم

 با تشکر فراوان 

26/11/86 

 نيز در همان موقع وجوددارد، چه حکمی دارد؟رفتن به استخر، دريا و درياچه ها برای شنا که امکان حضور زنان  -1

 معموال در ماموريتهای دراز مدت فشارهای عصبی ناشی از قوای شهوانی ممکن است برای بعضی افراد بوجود آيد، چه بايد کرد؟ -2

 های خاص و معابرچه حکمی دارد؟ديدن برخی برنامه ها مثل جشنها که از مشروبات الکلی نيز استفاده می شود و يا نمايشها و رقصها در مکان -3

 نماز خواندن در معابر و مکانهای عمومی چه حکمی دارد؟)در حالت عادی و يا نبودن جای مناسب يا در مواقع اضطرار و کمبود وقت( -4

 شنيدن موسيقی های مختلف در ماشين، مکانهای عمومی و رستورانها )که کنترل آن دست ما نيست( چه حکمی دارد؟ -5

 توجه به اينکه افراد بصورت مأمور )آموزشی يا اداری( اعزام می شوند مسأله شکسته و يا کامل خواندن نماز چگونه است؟ با -6

 استفاده شخصی از تلفنهای اداری بدون اجازه از آن شرکت چه حکمی دارد؟ -7

 د؟شرکتهای مختلف معموال هدايايی به افراد می دهند، گرفتن اين هدايا چه حکمی دار -8

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( نگاه به بدن نامحرم حرام است.1ج

 ( تنها راه حالل، ازدواج است.2ج

 ( جايز نيست.3ج

 ( اگر غصبى نباشد و مزاحم عابرين نباشد، جايز است.4ج

 ( استماع موسيقى لهوى اختياراً جايز نيست.5ج

 ده روز حداقل يک سفر شغلى داريد، در سفرهاى شغلى از سفر سوم به بعد نماز شما تمام است. ( اگر مأمور به تحصيل باشيد و در هر6ج



 ( تابع مقررات است.7ج

( هديه در محيط کار و از جانب ارباب رجوع، يکى از خطرناکترين چيزها است و هر چه بيشتر از آن اجتناب کنيد به صرفه دنيا و آخـرت شـما   8ج

 خواهد بود.

 باشيد.موفق و مؤيد 

 
  

 تعالی باسمه

 سالم عليکم 

 جماع در زمان حيض چه حکمی دارد و چقدر کفاره دارد؟ -1

 چه آهنگ هايی  دارای حرمت است و مشخصه های موسيقی حرام کدام است؟  -2

 حالل است يا نه؟مورد دعا نويسی که در بين مردم رسم است آيا اين کارها صحت دارد و يا اشکال شرعی دارد و درآمد آن افراد  -3

 فرشی قسطی خريداری شده و بعضی از اقساط آن از مال حرام پرداخت شود نماز بر آن صحيح است يا نه؟ -4

 آيا شکستن روزه برای کسانی که کشاورز و يا کارگر هستند، جايز است يا نه؟ -5

 نها جايز است يا نه؟در مورد معتادان به مواد مخدر چگونه بايد رفتار نمود؟ و آيا ترشرويی با آ -6

در صورت اعتياد پدر و مادر و و جلوگيری از بروز يکسری پيامدهای مشکالت اجتماعی و بهداشتی و پولی، آيا فرزندان مـی تواننـد بـه مراکـز      -7

 انتظامی معرفی کنند و يا اينکه منافات با حقوق و الدين است و جايز نيست؟

ديدن ديوارهای محل با هم مالک است يا به تنهايی کافی است؟ و مراد از اذان معمولی کدام يک از  آيا در حد ترخص؛ شنيدن اذان معمولی و -9

 اذانهای اوقات ثالثه است؟

 والسالم عليکم

25/11/86 

 

 

 
 و رحمة اهلل و برکاته سالم عليکم

 بسمه تعالى

ر ( حرام است و کفّاره آن اگر در ثُلث اول دوران حيض باشد، يک مثقال شرعى طال؛ و اگر در ثُلث دوم باشد، نيم مثقـال؛ و اگـر در ثُلـث آخـ    1ج

 باشد، ربع مثقال است.

 فى مکلّف است.هايى که مناسب مجالس لهو و لعب باشند، حرامند و تشخيص آن با نظر عر( آهنگ2ج

 ( دعا نويسى اگر بر مبناى دعاهاى وارده از معصومين )عليهم السالم( باشد و همچنين اخذ وجه در مقابل آن، اشکال ندارد.3ج

 ( در فرض مذکور نماز اشکال ندارد ولى اقساط را بايد از مال حالل پرداخت.4ج

 ( جايز نيست مگر آنکه عذر شرعى داشته باشند.5ج

 باشد.گاه فقط پاسخگوى سؤاالت عام فقهى مى( اين پاي6ج

 ( اگر خدمتى به آنان باشد، اشکال ندارد.7ج

 باشد.( خفاء اذان معمولى، کافى است و احوط مراعات هر دو مى9ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 



 تعالی باسمه

 با سالم و احترام 

حضرت آيةاهلل العظمی خامنه ای دام عزه الشريف را در رابطه با سـؤاالت   خواهشمند است نظرمبارک مرجع عالی قدر عظيم الشأن تقليد جهان تشيع

زير جهت استفاده کارمندانی که معموال بصورت تکی و يا گروهی جهت آموزش به کشورهای مختلف مسلمان و يا غيـر مسـلمان)اهل کتـاب و يـا     

 غيره ( اعزام می شوند را اعالم فرماييد. 

 والسالم عليکم

  با تشکر فراوان

26/11/86 

 استفاده از حوله های حمام در هتلها چه حکمی دارد؟ -1 

 استفاده از توالت های فرنگی در رابطه با طهارت چه حکمی دارد؟و جه بايد کرد؟ -2

استفاده می کننـد  معموال در بستنی فروشی ها انواع مختلف بستنی وجود دارد از جمله الکليک، با توجه به اينکه جهت برداشتن بستنی از ابزاری  -3

 که بستنی ها الکليک را نيز با آن بر می دارند، خوردن چنين بستنی چه حکمی دارد؟

در دستشوبيها بدون آب جهت طهارت و کمبود وقت برای رفتن به هتل برای نماز خواندن چه بايد کرد؟ آيا بدون طهارت در چنين شرايطی می  -4

 توان نماز خواند؟

 وسفند و گاو  در آنجا چه حکمی دارد؟خوردن انواع گوشت گ -5

 استفاده از کفش و لباس چرمی آنها چه حکمی دارد؟ -6

کارمزدی غير متعارف برخی صـرافها مـی گيرنـد، آن     -جهت عوض کردن پولها مثل تومان به دالر، يورو، ... و يا تعويض دالر به يورو و پوند   -7

 چه حکمی دارد؟

 ی خارجی چه حکمی دارد؟بطور کلی خريد و فروش پولها -8

 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( فى نفسه اشکال ندارد.2و1ج

 ( اگر مشتمل بر عين نجس يا متنجس نباشد، مانع ندارد.3ج

 ( صحيح نيست.4ج

ر يقين به عدم تذکيـه نباشـد، پـاک    ( در کشورهاى غير اسالمى تا تذکيه شرعى آن احراز نشود، خوردن آن حرام است، ولى از نظر طهارت، اگ5ج

 است.

 ( فى نفسه اشکال ندارد.6ج

آن ( سود گرفتن حدّ معيّنى ندارد، بنابراين تا وقتى که به حدّ اجحاف نرسيده، اشکال ندارد، ولى افضل بلکه مستحب آن است کـه فروشـنده بـه    7ج

 کند، اکتفا نمايد.هايش را تأمين مىمقدار سودى که هزينه

 ه اشکال ندارد.( فى نفس8ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 

 تعالی باسمه

 سالم عليکم 



 با احترام و ادب فراوان اين چند سؤال تقديم حضور می گردد.

 5271/3حکم وضو و نماز افرادی که بطور دائم باد از شکمشان خارج می شود چيست؟  -1

 5271/3حکم وطن اتخاذی را لطفا بطور کامل توضيح دهيد؟  -2

 5271/3نگام می توان نماز را مافی الذمه خواند مثال اگر حدس هم بزنيم و آگاهی کامل از طلوع آفتاب نداشته باشيم می توانيم يا نه؟ چه ه -3

 5271/3حکم نوافل بيش از دو رکعت در سفر کمتر ازده روز چيست؟  -4

 5286/3ل شستن موتور سيکلت چه حکمی دارد؟ استفاده از برق مسجد جهت شارژ موبايل و آب مسجد جهت مصارف شخصی از قبي -5

ن آنها در مسجد ما قرآنهای قديمی که قابل  استفاده  می باشند و وقف مسجد نيز می باشند وجود دارد با توجه به اهدا قرآنهای جديد آيا می توا -6

 5286/3را به مسجدی ديگر که نياز دارد اهدا کرد؟ 

م که حجاب شرعی در بين فاميل اصال رعايت نمی شود ترک صله رحم من در اين صورت که با نگاه کردن بنده در محيطی خانوادگی قرار دار -7

 5286/3به آنها گناه بار می شوم چگونه است الزم به ذکر است که در نگاه من هيچگونه بد وجود ندارد؟ 

 والسالم عليکم و رحمةاهلل

 علی طالبی

 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته 

 بسمه تعالى

کنند که بدون بطالن وضو، نماز بخوانند، بايد براى هر نماز يک وضو بگيرند و چنانچه در بين نماز وضو باطل شد و وضو ( اگر فرصتى پيدا نمى1ج

 ر نماز يک وضو کافى است.گرفتن مشقّت نداشته باشد، وضو بگيرند و نماز را ادامه بدهند و اگر مشقّت داشت براى ه

شود؛ و همچنين اگر قصد دارد در محلى هفت، هشت سـال بـراى زنـدگى    ( اگر قصد توطن هميشگى را دارد و مدتى بماند، وطن او حساب مى2ج

 کند.بماند، حکم وطن را پيدا مى

 توانيد.( آرى مى3ج

 شود.( در مسافرت نافله مغرب و نافله صبح ساقط نمى4ج

 ست.( جايز ني5ج

 ( اگر وقف آن مسجد باشد، بايد طبق نظر واقف عمل شود.6ج

 شود.ى رحم منحصر در ديد و بازديد نيست بلکه از طرق ديگر مانند تلفن، نامه و امثال آن نيز محقّق مى( قطع رحم حرام است، ولى صله7ج

 موفق و مؤيد باشيد.

26/11/86 

 تعالی باسمه

 با سالم و احترام 

ظرمبارک مرجع عالی قدر عظيم الشأن تقليد جهان تشيع حضرت آيةاهلل العظمی خامنه ای دام عزه الشريف را در رابطه با سـؤاالت  خواهشمند است ن

زير جهت استفاده کارمندانی که معموال بصورت تکی و يا گروهی جهت آموزش به کشورهای مختلف مسلمان و يا غيـر مسـلمان)اهل کتـاب و يـا     

 را اعالم فرماييد.  غيره ( اعزام می شوند

 والسالم عليکم

 با تشکر فراوان 

26/11/86 

 گرفتن فيلم و يا عکس که در بعضی از موارد بطور خواسته و يا ناخواسته زنان نيمه عريان در آن قرار می گيرند چه حکمی دارد؟  -1



اهای ايرانی جايی برای اينکار در نظر گرفته شده که جهت خواندن نماز در داخل هواپيمای خارجی به چه صورت بايد باشد؟)معموال در هواپيم  -2

 قبله نيز مشخص است(

 با توجه به اينکه در تمام رستورانها مشروبات الکلی وجود دارد و مصرف می شود، خوردن غذا در آن رستورانها چه حکمی دارد؟ -3

ز در همان موقع از مشروبات الکلی در سر همان ميـز اسـتفاده مـی کننـد در     معموال موقع نهار  بايد سر ميزی نهار خورد که افرادخارجی همراه، ني -4

 اينجا تکليف چيست؟ آيا غذا خوردن اشکال دارد و يا نه؟

خوردن گوشت انواع ماهی ها و حيوانات دريايی در رستورانها چه حکمی دارد؟ خوردن هشت پا،ستاره دريايی، عـروس دريايی،خرچنـگ چـه     -5

توان اسامی برخی از حيوانات دريايی حالل گوشت و يا حرام گوشت را که بطور معمول مـورد اسـتفاده قـرار مـی گيرنـد، را      حکمی دارد؟ آيا می 

 ذکر نماييد؟

با توجه به اينکه در ايران در کشتارگاههای جديد جهت سربريدن مرغ از دستگاههايی استفاده می کنند که بصورت اتوماتيک عمل می نمايـد و   -6

 ی خارجی نيز به همين صورت است بنابراين خوردن گوشت مرغ چه حکمی دارد؟در کشورها

بصورت روزانه و سهميه هر فرد در داخل اتاقهـا جهـت اسـتفاده قـرار مـی       …معموال در هتلها اقالمی ريزی مثل صابون و شامپوهای کوچک و  -7

 گيرد اگر شخصی آنرا استفاده نکند و آنرا بردارد، چه حکمی دارد؟

ی ستفاده از نوشابه هايی که از دستگاههای اتوماتيک گرفته می شود بطوريکه با فشار دکمه های مختلف انواع نوشيدنی ها از يک مسير خارج ما -8

 شود و برخی از اين دکمه ها مربوط به نوشابه های الکلی است که از همان مسير خارج می شود، چه حکمی دارد؟

 

 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( اگر مستلزم نگاه حرام به زن نامحرم باشد، جايز نيست.1ج

 ( به هر نحو ممکن و با مراعات قبله، بايد نماز را بجا آورد.2ج

 ( جايز نيست مگر در حال ضرورت.4و3ج

اند و ساير لک( دارند و زنده از آب گرفته شده و در خارج آب جان دادههايى حالل هستند که فلس )پو( از حيوانات دريايى فقط ميگو و ماهى5ج

 حيوانات دريايى حرام گوشت هستند.

 خريد، حالل است.شود و از بازار مى( مرغى که در کشور اسالمى ذبح مى6ج

 ( از مسئول هتل بايد سؤال کنيد.7ج

 هاى غير الکلى حالل است.( در فرض مذکور نوشابه8ج

 يد باشيد.موفق و مؤ

 باسمه تعالی

 سالم عليکم 

 با احترام و ادب فراوان اين چند سؤال تقديم حضور می گردد.

 5649/3پوشش در هنگام نماز چگونه بايد باشد چادرم مثال سايه دستم را در روشنی نشان می دهد ولی در تاريکی نه حکم آن چيست.  -1

 5649/3 در رساله ها نوشته ستر به ساتر است يعنی چه؟ -9

 5657/3اگر به بدن نامحرمی نگاه کنيم و شهوتی ما را نگيرد آيا گناه دارد يا نه و اينکه در چه صورتی به گناه می افتم؟  -2

 5657/3آيا قنوت نماز را می توان به فارسی گفت؟  -3

 5619/3شد با پرداخت قبض؟ آيا می شود با آب لوله کشی شهری زمين زعفران باغی را آب داد و آيا موجب ضمان نمی با -4

 5611/3در مجاورت امام رضا)ع( اگر مثال مدت معين نباشد اگر از شهر خارج و دوباره رجوع کرد آيا نماز شکسته است يا تمام؟  -5



 5611/3خمس به حقوق دريافتی از جمهوری اسالمی با  توجه به شک داشتن حالل يا حرامی آن تعلق می گيرد يا خير؟  -6

نماز اينجانب شکسته و اقتدا به امام جماعت نموده ولی فراموش نموده ام که شکسته است نماز را با امام جماعت بـه پايـان رسـانيده حکـم     چون  -7

 5611/3چيست؟ 

 5611/3آيا می شود نمازهای دو رکعتی را خواند و بخاطر حفظ قداست نماز جماعت به امام جماعت نماز چهار رکعتی قضا اقتدا کرد؟  -8

 5572/3مسائل مربوط به معامله و خريد و فروش و خمس و زکات آن ) مثل لباس فروشی ( را اگر مقدور است عنوان نمائيد؟  -9

 والسالم عليکم و رحمةاهلل

 علی طالبی

26/11/86 

 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

( بايد بدن زن پوشيده باشد فقط پوشاندن صورت و دو کف دست تا مچ الزم نيست، و در صورتى که نامحرم نباشد، پوشاندن پا تا مـچ پـا الزم   1ج

 نيست؛ و لباس بايد ساتر باشد يعنى طورى باشد که بدن نمايان نباشد.

 امحرم چه بدون شهوت و چه با شهوت، حرام است.( نگاه کردن به بدن ن2ج

 ( جايز است.3ج

 ( اجازه از سازمان آب الزم است.4ج

ايد و به اندازه مسافت شرعى خارج شديد و برگشتيد، مجدداً بايد قصد کنيد تا نمازتـان تمـام باشـد واال شکسـته     ( اگر قصد اقامت ده روز کرده5ج

 است.

 گيرد.، به مقدار اضافه خمس تعلق مى( اگر از مؤونه سال اضافه آمد6ج

 ( مجدداً بخوانيد.7ج

 ( اشکال ندارد.8ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 
« استفتائات جديد»و نيز « االستفتائاتاجوبة»مراجعه کنيد؛ برخى از احکام در کتاب « قدس سره»( به رساله توضيح المسائل حضرت امام خمينى 9ج

 جعه نماييد.موجود در پايگاه موجود است، مرا

 مدير پايگاه

 

 تعالی باسمه

 با سالم و احترام 

الت خواهشمند است نظرمبارک مرجع عالی قدر عظيم الشأن تقليد جهان تشيع حضرت آيةاهلل العظمی خامنه ای دام عزه الشريف را در رابطه با سـؤا 

ورهای مختلف مسلمان و يا غيـر مسـلمان)اهل کتـاب و يـا     زير جهت استفاده کارمندانی که معموال بصورت تکی و يا گروهی جهت آموزش به کش

 غيره ( اعزام می شوند را اعالم فرماييد. 

 والسالم عليکم

 با تشکر فراوان 

26/11/86 

 خوردن شيرينی هايی که احتمال وجود الکل در آن است چه حکمی دارد؟   -1



 د؟)چون احتمال نجس بودن آنها وجود دارد(دست تر به در و ديوار هتل و يا رستورانها گذاشتن چه حکمی دار -2

ه آيا دست دادن به زنان با شغلهای مهم که عدم دست دادن بی احترامی به آن شخص و يا  باعث نظر منفی نسبت به ايران و اسالم خواهد شد، چ -3

 حکمی دارد؟

 آيا غذاهايی که دقيقا نمی دانيم چيست را می توان خورد؟ - 4

 دنيها به چه نکاتی بايد توجه کنيم؟بطور کلی در خور - 5

 معموال در توالتها آب برای طهارت وجود ندارد و از دستمال استفاده می کنند، در اين موارد ما چه بايد بکنيم؟ -6

7-   

 الف: تماشای فيلمايی که از تلويزيون آنها پخش می شود؟

 دارد؟ ب: خصوصا فيلمهايی که با شئونات مذهبی ما مغايرت دارد چه حکمی

هـا  ديدن زنان که تقريبا همگی بصورت نيمه عريان هستند و در برخی از موارد بعلت وضعيت کاری اجبارا در کنار آنها بايد کار کـرد ويـا بـا آن    -8

 صحبت نمود چه حکمی دارد؟

 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( اگر ندانيد با الکل مايع باالصاله و مست کننده مخلوط است، اشکال ندارد.1ج

 ( تا يقين به وجود نجاست نداريد، محکوم به طهارت است.2ج

 ( لمس بدن نامحرم حرام است.3ج

مگر آنکه از کشورهاى اسالمى تهيه شده باشد؛ ولى اگر از موارد غيرگوشتى باشد ( اگر از مواد گوشتى باشد، بايد تذکيه شرعى آن احراز شود 4ج

 تا به وجود حرام و يا نجس بودن آن يقين نداريد، خوردن آن مانع ندارد.

 ( بايد از غذاى حرام اجتناب شود.5ج

ل را بايد با آب تطهير کـرد و اگـر آب نباشـد، آنجـا را     توانيد محل غائط را با سه دستمال يا چيز پاک ديگر، آن را تطهير کرد ولى محل بو( مى6ج

 خشک کرد تا بعداً با آب تطهير نمود.

 ( 7ج

 نباشد، مانع ندارد. الف: اگر مهيّج شهوت نباشد و يا مستلزم ترتب مفسده ديگرى

 ب: جايز نيست.

 ( جايز نيست.8ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 تعالی باسمه

 ای)دام ظله الشريف(جع تقليد جهان تشيع حضرت آيةاللّه العظمی خامنهمحضر مبارک ولی امر مسلمين و مر

 سالم عليکم

هم زنی با علم به در عده بودن و جهل به حکم  بطالن و عدم صحت عقد در ايام عده  به عقد نکاح مردی که هم جهل به موضوع )در عده بودن( و 

ه  در نتيجه  دارای فرزند می شود ، حال سؤال اين است آيا اين نکاح صحيح بوده و گرنه جهل به حکم)بطالن عقد در ايام عده  ( داشته در آمده  ک

 تکليف فرزندان حاصل از اين ازدواج چه می باشد؟

 والسالم عليکم

 علی طالبی 

31/11/86 



 
 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 زاده را دارند.در فرض سؤال نکاح باطل است و نسبت به يکديگر حرام ابدى هستند، لکن فرزندان آنها حکم حالل

 موفق و مؤيد باشيد.

 باسمه تعالی

 سالم عليکم

 و نيز از حکم مسجد و بالتبع از آثار مسجد خارج می شود؟ سؤال: مسجدی که در طرح خرابی قرار می گيرد، آيا بعد از خرابی از حکم وقف

اگر ممکن است به سوالها سريعتر پاسخ گفته شود که در  جلسه هفتگی  روزهای چهارشنبه مطـرح گـردد، از  حسـن همکـاری شـما بسـيار ممنـون        

 هستيم.

 اداره پاسخگويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی

 والسالم عليکم

22/19/86 

 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته 

 بسمه تعالى

 در فرض سؤال معلوم نيست نجس کردن آن حرام باشد اگرچه احتياط آن است که نجس نکنند.

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 تعالی باسمه

 سالم عليکم

 با احترام تعدادی سؤال تقديم حضور می گردد.

 حدود و مرز غنای حرام چيست؟ -1سؤال

 شخيص موسيقی و غنايی که مناسب مجالس لهو و لعب می باشدو اصطالحاً مطرب می گويند، چيست؟معيار ت -2سؤال

 موسيقی و يا غنای حرام که به عهده تشخيص عرف گذاشته شده است، چيست؟)مالک در تشخيص با عرف کدام است؟( -3سؤال

 آيا صداهای حزين هم مشمول غنا و موسيقی حرام می باشد؟ -4سؤال

 استفاده از آن اشکال دارد؟ ا استفاده از آالت موسيقی حزين که موجب اندوه و حزن شديد در مجالس عزاداری ائمه)ع( می باشد،آي -5سؤال

 در صورت تسريع در پاسخ گويی به سؤاالت، موجب امتنان خواهد بود به اين جهت که نظر مراجع عظيم الشان تقليد جهان تشيع در جلسـه هفتگـی   

اداره پاسخگويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی که اين جالسه در تاريخ مطرح می گردد، از حسن همکاری شما بسـيار ممنـون    روزهای چهارشنبه

 هستيم.

 اداره پاسخگويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی

 والسالم عليکم

22/19/86 

 والسالم عليکم 

 جزاکم اهلل خيراً



 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 تعالىبسمه 

( غنا عبارت است از صداى انسان در صورتى که با ترجيع و طرب همراه بوده و مناسب مجالس لهو و گناه باشد که خواندن به اين صـورت و  3ـ1ج

 گوش دادن به آن حرام است.

بنـدوبارى و  نموده و به سمت بـى هايى که دارد انسان را از خداوند متعال و فضائل اخالقى دور موسيقى مطرب و لهوى آن است که به سبب ويژگی

 گناه سوق دهد و مرجع تشخيص موضوع عُرف است.

 گذرانى باشد، حرام است.( تفاوتى ندارد و هرگونه خوانندگى و نوازندگى مطرب لهوى که متناسب با مجالس عيش و نوش و خوش4ج

 .( استفاده از آالت موسيقى مناسب با عزادارى اهل بيت )عليهم السالم( نيست5ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 
 به بعد مراجعه نماييد. 1128االستفتائات/ سؤال توانيد به کتاب اجوبةبراى اطالع بيشتر از احکام موسيقى مى مالحظه:

 مدير پايگاه

 باسمه تعالی

 ای)دام ظله الشريف(محضر مبارک ولی امر مسلمين و مرجع تقليد جهان تشيع حضرت آيةاللّه خامنه

 سالم عليکم

 نمايد:آيد؛ تنظيم میای رسمی به قرار زير که قسمتی از آن میمرحوم محمدحسين صنعتی قديم در زمان حيات خويش وصيت نامه

حسينی  وصـی شـرعی و   نام نيک نمايم و تنها همسرم خانم زهرا سلطاناينجانب در صحت و سالمت کامل در تاريخ ذيل اقدام به وصيّت رسمی می

ام آقای احمد صنعتی قـديم، پـس از مراحـل کفـن و دفـن در قبرسـتان       ام که پس از از اجابت دعوت حق با نظارت  نور ديدهداده  قانونی خود قرار

 عمومی به وصيّت من عمل نمايند.

 مراسم سوم، هفتم، چهلم و سال ، برگزار و نيز حاضرين  در کليّه مراسم اطعام گردند. -1

 اشخاص صحيح القراء و متديّن  استيجار نمايند.( نماز و روزه از 21بيست سال) -2

 يک سفر حج عمره   نيابتاً انجام شود. -3

در سـر  تا ده سال ايّام ماه صفر مانند گذشته روز شهادت امام رضا)ع( شله طبخ گردد و تناول کنندگان اينجانب را با حمد و سوره شـاد نماينـد و   -4

ر مصيبت حضرت رضا)ع( و امام حسين)ع( گردد  و بـرای شـادی ارواح مـؤمنين و شـهدا فاتحـه      ديگ شله توسّط يکی  از سادات روضه خوان ذک

ترک را تمام ورثـه  قرائت  شود  و هر چه  از ثلث باقی ماند به سه نفر از فرزندانم ؛علی و حميد و نيّره به تساوی داده شود که ازدواج نمايند و بقيّه ما

 اللّه بين خود تقسيم نمايند.کمافرض

الشأن متوسّـل باشـد   سؤال: هم اکنون فی مابين ورثه مرحوم در اجرای آن وصيّت اختالفی حاصل شده است، جهت رفع اختالف به آن مرجع عظيم 

 های آن عالم ربانی راهگشای اين مشکل باشد.که رهنمون

 اختالفات حاصله شامل:

 ؟نظارت آقای احمد صنعتی قديم، نظارت اطالعی است يا استصوابی -1

 مابين ورّاث تقسيم شود؟باشد يا خير؟ در صورت مثبت بودن آيا مابقی ثلث بايد فیوصيت نامه می 4وصيت نامه محدود به ده  سال موضوع بند  -2

 «هر چه از ثلث باقيمانده به سه نفر فرزندانم تساوی داده شود که ازدواج نمايند...»... وصيت نامه آمده است  4در بند  -3

 اند، آيا اين وصيّت در مورد آنان نيز جاری است يا خير؟به اينکه فرزندان مذکور در زمان حيات مرحوم ازدواج نمودهبا توجّه 

اگر وصی عالوه بر بندهای مذکور جهت شادی روح مرحوم اعمال خيری انجام داده باشد مثالً تهيه جهيزيه و غيره از ثلـث، آيـا ايـن عمـل وی      -4

 وصی نيز بوده است يا خير؟باشد، مقصود مصحيح می

 من اهلل التوفيق



 علی وظيفه شناس

17/19/86 

 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

حسب وصيّت موصى، محدود به همـان   نظارت ناظر هم اطالعى و هم استصوابى است و مراسم شهادت حضرت امام رضا )عليه السالم( در ماه صفر

مقدار باقى مانده از ثلث، بين سه نفر )آقايان « بند چهار»و مورد « بند سه»و مورد « بند دو»و مورد « بند يک»ده سال است و پس از کسر هزينه مراسم 

ف موارد منصوص موصـى اقـداماتى و مصـارفى    على و حميد و خانم نيّره( از فرزندان مرحوم موصى، با تساوى بايد تقسيم شود، و وصى اگر برخال

 باشد.ى وصيّتِ وصىّ، ضامن مى، و نسبت به صَرف ثلث آن مرحوم در خارج از محدودهانجام داده، نافذ نيست

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 
 شود.مالحظه: از تأخير در ارسال جواب عذرخواهى مى

 

 باسمه تعالی

 سالم عليکم 

 است: تعدادی سؤال تقديم حضور 

و   سالگی از سر نادانی مسأله استمنا کرده باشد و واقعا مساله بودن آن را ندانـد، حکـم او چيسـت و نمـاز روزه     15و 11اگر مؤنثی در سن تقريبا  -1

 5649/3غيره آن را چکار کند؟ )خواهشمند است چون آدم حساسی هستم، مسأله درتمامی جوانب پاسخ عنايت فرماييد(.

 که در طرح خرابی قرار می گيرد، آيا بعد از خرابی از حکم وقف و نيز از حکم مسجد و بالتبع از آثار مسجد خارج می شود؟ سؤال: مسجدی -2

 الف: وقفيت مسجد

 ب: نجس کردن و ورود جنب و حايض 

م جهل به موضوع )در عده بودن( و به عقد نکاح مردی که ه  بطالن و عدم صحت عقد در ايام عده  زنی با علم به در عده بودن و جهل به حکم -3

دارای فرزند می شود ، حال سؤال اين است آيا اين نکاح صحيح بـوده و    در نتيجه  که  ( داشته در آمده  هم جهل به حکم)بطالن عقد در ايام عده

 گرنه تکليف فرزندان حاصل از اين ازدواج چه می باشد؟

 داحان خوانده شده است.ضمنا ياد آور می شوم که اين عقد توسط يکی از م

 والسالم عليکم

 علی طالبی 

19/11/86 

 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

باشد ولى در فرض تحقق جنابت، نمازهايى را که بدون غسل خوانده بايد قضـا کنـد   اى بر عهده او نمى( اگر شک در تحقق جنابت دارد، وظيفه1ج

 به اصل جنابت گرفته، صحيح و مجزى است و قضا ندارد. هايى را که بدون علمولى روزه

 ( گر احتمال برگشت آن به حالت اوليه ضعيف باشد، ترتّب آثار شرعى مسجد بر آن معلوم نيست.2ج

 .زاده را دارند( در فرض سؤال عقد باطل است و به يکديگر حرام ابدى هستند و بايد از هم جدا شوند ولى فرزندان حکم فرزند حالل3ج



 موفق و مؤيد باشيد.

 

 باسمه تعالی

 سالم عليکم 

 تعدادی سؤال تقديم حضور می گردد:

 لطفاً اصطالحات ذيل را به صورت کامالً شفاف از نظر شرعی تبيين نماييد؟ -1

 آالت مختصه غنا   ه:               لعب  د:              لهو  ج:              مطرب  ب:          غنا  الف:

 هم می شود؟  آيا غنا شامل آهنگ های حزين و غمگين -2

 معيار شرعی تشخيص غنا از غير آن چيست؟ -3

 فرق بين غنا و موسيقی در چيست؟ -4

 والسالم عليکم 

19/11/86 

 

 

 

 
 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( 1ج

الف: غنا عبارت است از صداى انسان در صورتى که با ترجيع و طرب همراه بوده و مناسب مجالس لهو و گناه باشد که خواندن بـه ايـن صـورت و    

 گوش دادن به آن حرام است.

رد انسـان را از خداونـد متعـال و فضـائل اخالقـى دور نمـوده و بـه سـمت         ب،ج،د: موسيقى مطرب و لهوى آن است که به سبب ويژگيهـايى کـه دا  

 بندوبارى و گناه سوق دهد و مرجع تشخيص موضوع عُرف است.بى

 ( در حرمت غنا تفاوتى بين حزين و غير آن وجود ندارد.2ج

 شود.( حکم آن از جواب سؤال اول مشخص مى3ج

جالس لهو باشد که از گناهان بوده و بر خواننده و شنونده حرام است؛ ولى موسيقى، نواختن آالت ( غنا يعنى ترجيع صدا به نحوى که مناسب با م4ج

يز است و آن است که اگر به نحو معمول در مجالس لهو و گناه باشد، هم بر نوازنده و هم بر شنونده حرام است. و اگر به آن نحو نباشد، فى نفسه جا

 اشکال ندارد.

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 باسمه تعالی

 سالم عليکم

بحث شرعی زمين هايی که چندين سال پيش در تملک مالکين بوده و پس از مدتی از آنها را)چهـل سـال بيشـتر يـا کمتـر( بـه کشـاورزان         -1سؤال

 حال حاضر تکليف کشاورزان با توجه به سؤال بعدی چيست؟ رواگذار شده د

 ها به اسم کشاورزان سند خورده آيا سازمان اوقاف می تواند بدون دليل تصرف کند؟با توجه به اينکه چندين سال است که زمين  -2سؤال

 والسالم 

 



 

 

 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 دارد، به مسئولين ذى ربط مراجعه شود. ( نياز به رسيدگى2و1ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 باسمه تعالی

 سالم عليکم 

بنده در زمان حيات مرحوم حضرت آيةاهلل فاضل لنکرانی به مقام معظم رهبری حفظه اهلل عدول کردم، آيا اين کار من صحيح بوده اسـت؟   -1سؤال

 حيات نيستند، می توانم دوباره به مقام معظم رهبری حفظه اهلل عدول نمايم؟و آيا هم اکنون که حضرت آيةاهلل فاضل)ره( در قيد 

 کفاره روزه ای که با لواط و استمناء باطل شده باشد، چيست؟ -2سؤال

هديه  هزار تومان است و چيزی پس انداز جز طالهای همسرم که خود به او 351ميليون بدهکار بانک هستم و حقوق ماهانه من  6بنده مبلغ  -3سؤال

 دادم ندارم، آيا خمس ساالنه بر من تعلق می گيرد؟ 

 والسالم عليکم

 

  
 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته 

 بسمه تعالى

يگر به احتياط واجب جايز نيست مگر اينکه مجتهد دوم اعلم باشـد کـه در ايـن صـورت عـدول واجـب       ( عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده د1ج

 را ادامه دهيد.« دام ظله»توانيد تقليد از مقام معظم رهبرى است؛ در هر صورت فعالً مى

 شصت مسکين طعام داده شود. ( کفاره جمع الزم نيست، يا شصت روز روزه گرفته شود ) سى و يک روز آن پى در پى باشد( و يا به2ج

 انداز هر چند به مقدار کم داشته باشيد، خمس دارد وگرنه خمس ندارد.( در فرض مذکور اگر پس3ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 باسمه تعالی

 سالم عليکم

 تعدادی سؤال تقديم حضورتان می گردد که پاسخ دهی سريع موجب امتنان کثير خواهد بود.

ايم ولی   کارمند هستيم و مقداری پول جمع آوری کرديم که يک باب مغازه جهت آينده و فرزندان خريداری کردهبنده و همسرم  -1سؤال

 مقداری از پولش هم با اقساط پرداخت خواهد شد. آيا به اين پول خمس تعلق می گيرد؟

... مصرف می کنند. آيا به آنها خمس تعلق می  همسرم معلم است و کل حقوق خود را جداگانه پس انداز و جهت خريد مسکن و زمين و -2سؤال

 گيرد يا نه؟ تا به حال پرداخت نشده است، مشخص فرماييد وضعيت و تکليف فعلی او چگونه است؟

 کتابهايی که سال پيش خريداری شده و کم و بيش استفاده می شود، آيا خمس دارد يا نه؟ -3سؤال

  -4سؤال



مانده است که دارای همسر و يک دختر و يک پسر می باشد و مادرش هم زنده است ولی پدرش قبل از  الف( مردی مرده و از او يک باب خانه

خودش فوت کرده منزل به صورت عادی با مساعدت و کمک همسرش خريداری شده در حال حاضر وضعيت تملک آن منزل چگونه است؟ سهم 

 مادرش چگونه است؟ 

 رانش که در قيد حيات هستند چيزی تعلق می گيرد يا نه؟ توضيح بفرماييد. ب( اگر مادرش بميرد و بقيه برادر و خواه

 همچنين اگر مادرش اموالی داشته باشد و فوت کند به همسر و فرزندان متوفی يعنی زن و فرزندان چيزی تعلق می گيرد يا نه؟ 

 ج( وضعيت مهريه همسر مردی که مرده است، چه می شود؟

 های قرض الحسنه يا بانک ها می گذارند و سود پرداخت می شود، حالل است يا حرام؟ پولهايی که در صندوق -5سؤال

 –که حس می کنم حجم شرمگاهم دو برابر شده  -ساله هستم وقتی به جنس مخالف و بعضا حرف هايش فکر می کنم حالتی 26خانمی  -6سؤال

من دست نمی دهد، حاال می خواستم ببينم آيا اين مايع منی است و بايد دست می دهد و مايعی از من خارج می گردد ولی احساس لذت چندانی به 

ات غسل کنم و اصوال غير از شهوت جستن و سست شدن و مقاربت چه راهی برای يقين کردن به منی بودن مايع است و با توجه با اينکه در استفتائ

کتاب استفتائات در پاسخ به کسی که نوشته  217و اما در مساله « اميده اندبرای زن رسيدن به اوج لذت را شرط جنابت ن»حضرت آية اهلل خامنه ای 

 «.چون احساس لذت نکرده ای آن مايع منی نيست»بود از من منی خارج می شود اما بدون احساس لذت، در پاسخ نفرموده اند: 

 يقين کرد؟حال سؤال اين است می خواستم بدانم چگونه به منی بودن يک مايع خارج شده می توان  

 والسالم عليکم 

11/11/86 

 

 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته 

 بسمه تعالى

 ( خمس دارد.1ج

 لى اگر با آن نيازهاى زندگى خريده شود، خمس ندارد.انداز شود و در بين سال هزينه نشود، خمس دارد و( اگر پول پس2ج

 ايد و مورد نيازتان بوده است، خمس ندارد.( اگر از درآمد بين سال خريده3ج

 ( 4ج

ى او که يک هشتم سهم دارد )البته از قيمت خانه و زمين از عين منقوالت( و مادر ميت که سهم او يـک ششـم   الف: ورّاث متوفى عبارتند از: زوجه

 شود )سهم دختر نصف سهم پسر است(.صل اموال است و بقيه اموال )پس از پرداخت يک هشتم و يک ششم( بين پسر و دختر تقسيم مىا

 رسد.رسد و به برادر و خواهر او ارث نمىهاى او هستند مىب: و اگر مادر ميت بميرد ارثش به همين پسر و دختر که نوه

 تواند قبل از تقسيم ارث آن را مطالبه کند و بايد به او پرداخت شود.مىج: همسر ميت اگر مَهْرى طلب دارد 

 اشکال است.گيرد، بىشوراى محترم نگهبان، انجام مى( عمليات بانکى که مطابق قوانين مصوّب مجلس شوراى اسالمى و مورد تأييد 5ج

 شود. ( تا يقين پيدا نکنيد که منى خارج شده، غسل واجب نمى6ج

 ؤيد باشيد.موفق و م

 

 باسمه تعالی

 سالم عليکم 

 با احترام و عرض ادب تعدادی سؤال تقديم حضور می گردد:



سـهم مـی    21تـا   11يکی از شرکتها به هر يک از آزادگان سهام می فروخت به مبلغ يکصد هزار ريال و هـر نفـر آزاده بـين     1371در سال  -1سؤال

سال دوستم گفتـه   11سهم را نمی خواهم و شما برای خودتان پرداخت نماييد. حال بعد از  4من  توانست خريداری کند ، يکی از دوستانم گفت که

 برای خودت حال بفرماييد از لحاظ شرعی چه حکمی دارم؟  سهم 2سهم را اکنون به من بدهيد و  2که بايد 

اللهم صل علـی محمـد و آل   »شايع شده است، آيا گفتن « کلمه يا زهرا)س(»اخيرا در بين مومنين بعد از گفتن ذکر صلوات و عجل فرجهم  -2سؤال

 بالاشکال است؟« محمد و عجل فرجهم يا زهرا

 والسالم عليکم

16/11/86 

 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته 

 لىبسمه تعا

 ( اگر مصالحه و يا اعراض صورت گرفته باشد، چيزى به عهده شما نيست و ايشان حق مطالبه آن را ندارد.1ج

 ( فى نفسه اشکال ندارد.2ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 باسمه تعالی

 سالم عليکم 

 آيا با شروع اذان نماز را اقامه و روزه را افطار کرد؟ -1سؤال

 ی جمهوری اسالمی که خون بهای هزاران شهيد می باشد، پخش می شود نگاه کردن به فيلم ها چه حکمی دارد؟فيلم های مکشفه از سيما -2سؤال

آورم قربة الی اهلل يا دو رکعت ماز صبح قضـا بـه جـا مـی       دو رکعت نماز صبح به جا می -اگر به اين شکل نماز بخوانم از جمله نيت نماز -3سؤال 

 درست است يا نه؟ -جيم بسم اهلل الرحمن الرحيمز؛ اعوذ باهلل من الشيطان الرآورم قربة الی اهلل و ادامه نما

اتاق خوابم مصالی نمازم می باشد و به خاطر اينکه همسرم از خواب بيدار نشود نمازها را آهسته به قدری که خودم بشنوم می خـوانم؛ آيـا    -4سؤال

 صحيح است؟

ول شوال و ذوالحجه و محرم الحرام روزه می گيرم در موقع وضو نمازهای ظهر نهايت سعی می در ماه های مبارک رجب و شعبان و دهه ا -5سؤال

ر کنم آب دهان به گلويم نفوذ نکند، اگر فقط برای وضوی نماز ظهر آب در دهان بريزم و قرقره کنم؛ آيـا بـه وضـو لطمـه مـی زند؟)البتـه بـه خـاط        

 احتمال نفوذ رطوبت به گلو(

 ب شرب و چاه سرويس بهداشتی چه قدر بايد باشد؟)اين سؤال روستائيان اين منطقه است(.حد فاصل چاه آ -6سؤال 

 والسالم عليکم

19/11/86 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 توانيد بر آن اعتماد کنيد.( اگر اطمينان حاصل شود که اذان از هنگام داخل شدن وقت شروع شده، مى1ج

 ندارد مگر اينکه مستلزم وقوع در حرام يا ترتب مفسده باشد. ( فى نفسه مانع2ج

 هاى عمليه مراجعه نماييد.( به رساله3ج

 شود.جا آوريد و آنچه که ذکر شد، مجوّز اخفات آن نمى( کافى نيست و بايد آن را با آشکار کردن جوهر صدا به4ج

اختيار يا از روى فراموشى شود و اگر بدانيد که به واسطه مضمضه بىن وضو نمىاختيار فرو رود، باعث بطال( اگر براى وضو مضمضه کنيد و بى5ج

 شود نبايد مضممضه کنيد.آب وارد گلويتان مى



 ( رعايت حدّ فاصل الزم نيست.6ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 باسمه تعالی

 سالم عليکم 

زمين کشاورزی را جهت شاليکاری در اختيارم قرار داد تا از سود حاصله هزار متر  2111اين جانب وصی پدرم می باشم که پدرم قبل از فوت مقدار 

از محصول به اين صورت که نيمی مال من و نيم ديگر به عنوان نماز و روزه استيجاری از طرف پدرم و در صورت اضافه بودن خرج 

ز و روزه اش را به طور کامل انجام نمی داد، سؤال اين است سال انجام می گيرد. گفتنی است که پدرم نما 21سيدالشهداء)ع( شود، اين عمل تقريبا 

 که تا چند سال و چقدر بايد از طرف ايشان نماز و روزه به اجاره داد؟

 والسالم عليکم

17/11/86 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

نيز به مقدار ثلث اموال باشد بايد بر طبق وصيّت عمل شود و نسبت  در فرض سؤال وصيّت به مقدار ثلث نافذ است و تا امکان سوددهى باشد و سود

 باشد.به مازاد بر ثلث نياز به اجازه ساير ورثه مى

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 باسمه تعالی

 سالم عليکم

 با ادب و احترام تعدادی سوال تقديم حضور می گردد.

 3,5619چه حکمی دارد؟تخلف از قوانين جامعه کشورهای غير اسالمی و کفر  -1سؤال

شخصی به عقيده خود می گويد: قبوض پرداخت وجوه تلفن يک چيز زوری است، چون در تشکيالت مخابرات چيزی مصرف نمی شود  -2سؤال

ند تا بگوييم وجهی پرداخت می شود در قبال آن باشيم؛ اين شخص کارت تلفن را قفل می کند و هميشه از آن بدون پرداخت وجهی استفاده می ک

 3,5619بنابر فرضی که حرف اين شخص صحيح باشد، آيا اين کار از نظر شرعی اشکال شرعی دارد يا نه؟

 والسالم عليکم 

21/11/86 

 

 

 

83171p 

 برکاتهسالم عليکم و رحمة اهلل و 

 بسمه تعالى

 ( رعايت قوانين و حقوق ديگران هر چند مربوط به غيرمسلمانان باشد، الزم است.1ج

 ( جايز نيست و نسبت به آن ضامن است.2ج

 موفق و مؤيد باشيد.



 

 

 باسمه تعالی

 سالم عليکم

 تعدادی سوال تقديم حضور می گردد.

 مايه کسر نمود؟آيا می شود بدهی را در پايان سال خمسی از سر -1سؤال

 يا می توانی بروی با کس ديگری ازدواج نمايی؟ و يا اينکه الفاظ خاصی دارد؟  آيا در عقد موقت بايد بگويد مدت را بخشيدم -2سؤال

 آيا در پايان سال خمسی به طلبهای وصول نشده، خمس تعلق می گيرد؟)جزو درآمد گذشته يا آينده می باشد؟( -3سؤال

 س هزينه شود، آيا می شود از درآمد سال جايگزين و کسر گردد؟ اگر پول مخم -4سؤال

 آيا می شود با نيت پول مخمس را از غير مخمس جدا کرد؟ -5سؤال

 اگر مؤنه در بين سال فروخته شود، پول آن خمس دارد يا خير؟ -6سؤال

 آيا تبديل مؤنه به سرمايه خمس دارد يا خير؟ -7سؤال

خود را فروخته برای تبديل به احسن کردن آن، مقداری پول پس انداز نموده است، آيا به اين پول خمس تعلق می اگر فردی وسيله نقليه  -8سؤال

 گيرد يا نه؟

 نفقه ولدالزنا بر عهده کيست؟  -9سؤال

 شود؟آيا زنا موجب نشر حرمت و .... می -11سؤال

می شود، بعد از يک حيض دوباره شوهر مراجعه و او را عقد می کند  يده بخش اگر زنی بعد از نزديکی در عقد موقت مدت باقيمانده اش  -11سؤال

 و دخول نمی کند حال آيا بايد دو طهر ديگر نگه دارد يا يک حيض ديگر کافی است؟

 والسالم عليکم 

 باتشکر و سپاس فراوان 

 اداره پاسخ گويی به سؤاالت دينی )واحد مکاتبه ای(

17/11/86 

 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 شود.شود ولى اگر مربوط به خورد و خوراک سال درآمد باشد، از درآمد آن سال کسر مى( بدهى از سرمايه کسر نمى1ج

 ( در عقد موقّت تا مدّت را نبخشد و يا بخشش مدّت را به لفظ ابراز ندارد، علقه زوجيّت به حال خود باقى است.2ج

شود ولى اگر از درآمد اگر طلب بابت فروش نسيه باشد و قابل وصول تا سر سال خمسى نباشد، جزو درآمد سال وصول در آينده محسوب مى (3ج

 کسب بين سال به کسى قرض داده و تا پايان سال خمسى قابل وصول نشد، هر وقت وصول نموده بايد همان موقع خمس آن را بپردازد.

 شود.شده، از درآمد سال کسر نمى ( پول مخمّسِ هزينه4ج

 کند.( صِرف نيّت اگر همراه با عمل خارجى نباشد، اثر ندارد ولى در موقع برداشت از پول مشترک هر کدام را که قصد بکند، کفايت مى5ج

 ين صورت خمس دارد.( خمس ندارد مگر آنکه در همان سالِ خريد فروخته شود و تا سر سال خمسى صَرف در مؤونه ديگر نشود که در ا6ج

 ( اگر مؤونه در همان سالِ تهيه آن، تبديل به سرمايه شود، خمس دارد.7ج

ى وسيله نقليه، آن را فروخته و تمام يا قسمتى از پول آن تا سر سال خمسى باقى باشد، خمس دارد اگرچه بخواهد آن را ( اگر در همان سالِ تهيه8ج

يد؛ ولى اگر وسيله نقليه جزو احتياجات شخصى او بوده و در سال خمسى بعد آن را بفروشد، فروش آن اى ديگر در سال بعد نماصرف خريد وسيله

 خمس ندارد.



 ( نفقه ولدالزنا نيز بر عهده پدر است.9ج

 شود.شود ولى بعد از عقد، موجب نمى( زناى قبل از عقد، موجب نشر حرمت مى11ج

 از تمام شدن مدّت عقد دوم يا بخشيده شدن، نياز به عدّه کامل دارد.( با فرض ازدواج مجدّد شوهر با آن زن، پس 11ج

 موفق و مؤيد باشيد.

  

 باسمه تعالی

 سالم عليکم

 با احترام ، تعدادی سؤال تقديم حضور می گردد.

ننـده محلـی خـودم بـه خانـه      با مالک زمينی نسبت به خريد آن صحبت و رايزنی نمودم و برای خريد و تنظيم قرارداد همراه پـدرم و يـک را    -سؤال

مالک رفتيم و صحبت نموديم و با کل قيمت آن قرار گذاشتيم ربع قيمت آن را اول و ربع قيمت آن را شش ماه ديگر و نصف ديگر آن را هـم سـه   

لک و راننـده محلـی بودنـد    ماه بعد از برداشت محصول پرداخت نمايم، قسط اول معامله را پرداخت کردم ، قرار شد قول نامه تنظيم نماييم ، چون ما

زمينـی کـه    به احترام پدرم گفتم قول نامه را به نام پدرم بنويسند، بعد از تنظيم قول نامه و پرداخت ربع قيمت زمـين را کـه از پـول خـودم دادم وارد    

رقتم و شـخم زدم و چـون زمـين    چندين سال باير بود و قابليت کشاورزی مرغوب را نداشت آن را مدت سه ماه آباد کردم و علفهای هـرز آن را گـ  

برنجکاری بوده آن را با همسرم و پدر و مادرم نشا کاری کرديم و خودم و خانمم هم در زمـين پـدرم کـار کـرديم، از نظـر کـار نشـا کـاری زمـين          

بستان که قرار بود قسـط ربـع   متر بوده و زمين پدرم يک هکتار بعد از پايان فصل بهار و ميان فصل تا 3511همديگر مشترک کار کرديم ، زمين بنده 

من  دوم را پرداخت نمايم پدرم قسط آن را پرداخت کرده، بدليل اينکه زمين نا مرغوب کشت خوبی شده عشق پدرم دبه کرده و ديگر نه زمين را به

ده و ديگر  نـه زمـين را بـه    داده و نه محصول آن سال را و محصول همان سال را فروخت و قيمت نصف را پرداخت کرده و مقداری هم برای او مان

ادرم بـه  من داده و نه قيمت آن را، و بعد از چند سالی آن داشته مجدداً فروخته حدود بيست ميليون تومان که اسم خودش را ثبت نام مکه کرده با مـ 

هشـمندم حکـم شـرعی و دينـی و     مکه مشرف شدند امام بنده و زن و بچه من ناراحت هستيم و زمين فوق را برای امرار معاش خريداری نمـودم خوا 

 قانونی اين مسئله چيست؟

 والسالم عليکم 

25/11/86 

 

 

 

 سالم عليکم 

 از پاسخگويى به سؤاالتى که جنبه قضايى و نزاعى دارند، معذوريم.

 ق و مؤيد باشيد.موف

 مدير پايگاه

  

 باسمه تعالی

 سالم عليکم

 گردد.احتراماً؛ تعدادی سؤال تقديم حضور می

شود آن را به مسجد اضافه کرد و اگر ملک آيا يک حمام متروکه که وقف حمام است و موقوفات هم دارد و قابل استفاده هم نيت می -1سؤال

باشد يا باطل و قسمتی از اين حمام در حال حاضر مسجد است، حکم آن را و آيا نماز در آن صحيح میموقوفه مسجد شود، آيا جايز است يا نه؟ 

 بيان فرماييد.



ملک موقوفه است که حاصل درآمد آن وقف عزاداری امام حسين)ع( است و صاحب موقوفه آن حاصل درآمد را در خانه خود يا در  -2سؤال

اآلن روستا دارای دو مسجد است، آيا جايز است که عزاداری را هر دو مسجد انجام دهند و به نيت واقف مسجد جامع به عزاداری پرداخته است و 

 بستگی ندارد؟

 والسالم عليکم

14/11/86 

 

 

 

 مة اهلل و برکاتهسالم عليکم و رح

 بسمه تعالى

 ( تغيير و تبديل وقف جايز نيست.1ج

 ( تا وقتى امکان دارد بايد طبق نظر واقف عمل شود.2ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 اللّه الرحمن الرحيم¬بسم

  تعالی عليه(ای )حفظه اهلل¬محضر ولی امر مسلمين و مرجع عاليقدر جهان تشيع حضرت آية اهلل العظمی حاج سيد علی حسينی خامنه

 سالم عليکم

کند  در حالی که که هيچ کدام علم به حرمت ازدواج در ايـام عـده   ¬روز، بعد از طالق از همسر با فردی از اهل سنت ازدواج می 21خانمی بعد از 

عاقـد در جريـان در عـده     گويـد :  ¬هاست از آن جريان گذشته است مادر داماد که عاقد را جهت عقد دعوت کرده ، مـی ¬نداشتند، اکنون که سال

اند و متوجه به ايراد ¬اند اکنون متمايل به مؤمن بودن¬بودن خانم نبوده و اطالع نداشته است و از آن طرف زوجين که در گذشته تقيّد دينی نداشته

رده اسـت و اگـر مشـکل    شود ازدواج کرد، گفتنی است شوهرش  گرايش به شيعه شدن پيـدا کـ  ¬اندکه در ايام عده نمی¬و اشکال  شرعی گرديده

يشـان   ايشان  از  طريق فقه پويای تشيع حل شود با کمال ميل و رغبت پذيرای شيعه شدن است. در ضمن فتوايی از آيةاللّه مکارم شيرازی بـه دسـت ا  

ل، حرام ابدی  نمی رسيده است ؛ مبنی بر اينکه در صورت جهل به موضوع حرمت ،ازدواج در عده و جاری شدن عقد  به وسيله شخص ثالث و وکي

 شوند.  حال سؤال اين است که : 

ر زنی که مدخوله بوده وجدا شده و در ايام عده با مرد دومی  ازدواج و اعمال زناشويی انجام داده ولی جاهل بـه حرمـت بـوده ، آيـا بـه يکـديگ       -1

 شوند يا نه؟¬حرام ابدی می

صا  در اين موضوع تغيير مرجع داده و به  فتوای حضرت آيةاللّه العظمی مکارم شيرازی آيا به فتوای معظم له به خاطر حل مشکل کال و يا  خصو -2

 عمل نمايند؟

 اگر شوهر خانم که اهل سنت است ، شيعه شود، در اين موضوع تکليف چيست؟  -3

 والسالم عليکم ورحمةاللّه و برکاته

 اداره پاسخ گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی

 ای(¬)واحد مکاتبه

15/12/86 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 شوند.( در فرض سؤال نسبت به يکديگر حرام ابد مى1ج

 ( عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده ديگر به احتياط واجب جايز نيست.2ج



 ( تأثيرى ندارد.3ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 باسمه تعالی

 ای )دام عزه الشريف(¬عالی قدر تقليد جهان تشيع حضرت آيةاللّه العظمی خامنهمحضر مبارک ولی امر مسلمين و مرجع 

 سالم عليکم

ی ديگر خريداری شده( بنا به نقل فتوای معظـم لـه در اجوبـة االسـتفتائات، و     ¬ای که جزء مؤنه بوده، اما اآلن اضافه شده است)خانه¬خانه -1سؤال

از ظـاهر   -)يعنی اگرچه مجدداً خانه سومی خريداری شود( آيا دو خانه قبلی هم خمـس نـدارد.   پاسخگويان دفتر، خمس ندارد؟ آيا اين حدی دارد

 برخی دفاتر معظم له اين مسأله را به تناقض پاسخ داده اند، لطفاً بيان حکم فرماييد. -شود که خمس ندارد¬استفتائات برداشت می

 والسالم عليکم و رحمةالْلّه

13/12/86 

 هلل و برکاتهسالم عليکم و رحمة ا

 بسمه تعالى

ص بطور کلّى چنانچه خانه از درآمد بين سال تهيه شده و مؤونه در حدّ شأن عرفى باشد هر چند متعدد، پس از سکونت در آن خمس ندارد و تشخي

 مؤونه بودن آن بر عهده مکلّف است و در غير اين صورت خمس دارد.

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 باسمه تعالی

 سالم عليکم

 گردد.عدادی سؤال تقديم حضور میت

  -1سؤال

ميليون تومان که  181سکه بهار آزادی را بر ذمه داماد و  711ماه پيش دختری را به عقدش در آورديم خانواده عروس  4الف: فرزندم دانشجو است 

با توجه به  نبوديم، آيا صيغه عقد درست است يا نه؟ پول يک منزل بود به زور بر ذمه پدر داماد قرار دادند، با توجه به اينکه ما راضی به اين امر

 درآمد همسرم تا زمان حيات قادر به پرداخت آن نخواهيم بود، تکليف ما را روشن بفرماييد. 

طفاً )الزم به ذکر است که ما فرهنگی هستيم، ل شود؟ايم حال وضعيت خمسی ما چه میب: با توجه به سؤال باال؛ ما زير دين آنها قرار گرفته

 راهنمايی فرماييد.(

 شود:ورثه يکی از مرحومين در خصوص زمين باقی مانده از مرحوم سؤاالتی دارند که به شرح ذيل مطرح می -2سوال

به فروش رسيده و يکی درآم زمان اعالم نموده که سهک االرث اين جانب را فقط زمين معين کنيد و  1377مقداری از زمين مشاعی در سال  -الف

 جای زمين که می خواهيد در اختيارم قرار دهيد آيا اين خواسته ايشان وجه شرعی داشته يا نه؟ از هر

وجه زمين فروخته شده بين بقيه ورثه تقسيم شده و به فرد مذکور وجهی پرداخت نشده است. بعضی از ورثه در آن زمان از اين موضوع مطلع  -ب

کرديم و ما هم سهم ، اما در حال حاضر می گويند: اگر ما هم اطالع داشتيم سهم خود را دريافت نمیاندنبوده اند و وجه سهم خود را دريافت نموده

 گرفتيم صحبت اين افراد چه وجهی دارد؟االرث خود را زمين می

د از زمين باقيمانده تامين باي مقدار کمی از زمين مذکور باقيمانده و بقيه به فروش رسيده است آيا سهم فردی که وجه زمين را دريافت ننموده -ج

 شود؟

پدرم فردی است که منزلی در مشهد دارد که در آن ساکن است و قطعه باغی نيز در يکی از روستاهای اطراف مشهد دارد، حال پدرم قصد  -3سؤال

 منزل دارد.  فروش اين منزل در شهر شيراز دارد که اجاره بهای آن تنها راه در آمد خانواده است، حال پدرم قصد فروش اين



ل را سؤال اين است که اگر پدرم کليه مبلغ فروش منزل را به مادرم ببخشد و مادرم آن را در بانک به حساب خودش واريز نمايد و ماهانه سود پو

 دريافت نموده و آن را خرج نمايند:

 الف؛ خمس پول دريافتی بابت فروش منزل را بايد بپردازد؟

 شرايط بانک های موجود در کشور حالل است و اشکال ندارد؟ب؛ دريافت سود پول مطابق با 

ام وامی ام وجود دارد، متأسفانه اندکی از آن هم مربوط به ايتام است. هر چه هم سعی کردهالناس در زندگیام مقداری حقساله 31مردی  -4سؤال  

يا مالم حالل است يا حرام؟ با توجه به اينکه دنبال روزی حالل بگيرم و به صورت اقساط پرداخت کنم، موفق نشدم. حال سؤال من اين است که آ

رسد، صبح تا شب مشغول کارم، آيا ممکن است مالم حرام باشد؟ آيا مالم و درآمدم برکت ندارد؟ چون هرچه دوندگی می کنم نانم به نان نمی

  البته سالمتی دارم و خدا را شاکرم. لطفا راهنمايی ام کنيد. 

در شهری مانند تهران زندگی می کند برای کار از جنوب تهران به شمال تهران مسافتی بيشتر از مسافت صحيح که نماز شکسته  کسی که -5سؤال

 کند. آيا اين فرد با اين که تهران زادگاه اوست، نمازش شکسته است يا نه؟نشود را طی می

 اين کار با قوانين اسالمی نيز مغايرت دارد يا نه؟حکم ابرو گرفتن)آرايش( مردها برخالف عرف جامعه است، آيا  -6سؤال

به  آيا کسانی که خود را به نام های خود را متفاوت)ملّا، دعا نويسی و ...( می خوانند و مردم نيز برای برهم زدن زندگی و يا کارهای ديگر -7سؤال

 باشد؟ين افراد کار صحيحی میروند، از نظر علمای اسالم چگونه افرادی هستند، آيا برخورد با انزد آنها می

هستم در برخی از عمليات برای کشف مواد مخدر منازل، به   در مرکز اجرايی امر به معروف و نهی از منکر به عنوان مامور آمر به معروف -8سؤال

بران ناپذيری به جامعه و و ضايعات ج  ناچار بايد کل منزل بهم ريخته تا کشف مواد شود و اگر اين کار ترک شود موجب عدم کشف گرديده

  ام کدام است؟ شود. و از طرفی بهم ريختن منازل موجب ناراحتی و حتی فحاشی صاحب منزل را به دنبال دارد، حال وظيفهجوانان وارد می

ما کسی را نهی از منکر  امر به معروف و نهی از منکر بر همه واجب است، پس چرا در جامعه اسالمی ما را با توجه به قوانين اسالمی اگر -9سؤال

 کنيم)ضابط هم باشيم( دادگاه از ما حمايت نمی کند)در صورت نياز به برخورد فيزيکی(

 مقداری روزه قضا دارم که نمی دانم چقدر است و بعضی هم کفاره دارد که آن هم دقيقاً مشخص نيست بايد يرای ادا آن چه کنم؟ -11سؤال

 والسالم عليکم

11/12/86 

 

 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( 1ج

الف: در فرض سؤال اصل صيغه عقد صحيح است و مجرّد عدم قدرت در پرداخت، مانع از صحّت عقد نيست و ذمّه شما مشغول است و هر وقت 

 تمکن داريد بايد بپردازيد.

 باشد.خمس دارد و مجرّد بدهى مانع از پرداخت آن نمىب: اگر از درآمد کسب تا سر سال خمسى بماند و در مؤونه مصرف نشود، 

 ( 2ج

 براى ميّت باشد، چنين حقى ندارد مگر آنکه بقيه توافق کنند. الف: اگر غير از زمين، تَرَکه ديگرى

ست و چنانچه مورد نزاع ب: در فرض سؤال که بدون اطالع و آگاهى ساير ورثه بوده، تقسيم باطل است و براى ساير ورثه نيز از زمين، سهم ثابت ا

 باشد.باشد مرجع رسيدگى محاکم شرعى مى

 مشخص شد.« ب»و « الف»هاى ج: حکم آن از پاسخ

 ( سؤال مبهم است.3ج



تان مخلوط به حرام است و تا اموال ديگران را به صاحبانشان ( در فرض مذکور چنانچه يقين داريد که اموال ديگران در اموال شما است، مال4ج

 يد يا آنها را راضى نکنيد، حق تصرف در آنها را نداريد.نپرداز

 ( در فرض سؤال نمازش تمام است.5ج

 انگيز باشد و يا ترويج فرهنگ مبتذل غرب به حساب آيد، جايز نيست.( اگر تشبّه مرد به زن محسوب شود و يا مفسده6ج

 ( تابع مقررات و قوانين مربوطه است.8ج

 که يقين داريد، قضا کنيد و هر مقدارى که يقين به تعلق کفّاره داريد، کفّاره آن را بپردازيد. ( در فرض مذکور هر مقدارى11ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 باسمه تعالی

 سالم عليکم

 ، در صورتی که فقط احتمال اشاعه آن داده شود، اشکال دارد؟smsآيا فرستادن عکس خانوادگی با  -1

 ها نباشند، جايز است؟ورتی که احتمال دارد بعضی از مخاطبين راضی به دريافت آنهای تبليغاتی در ص smsفرستادن  -2

 کرد يا بايد فوراً با تماس جواب داد؟  smsتوان جواب آن رال نيز جواب دارد؟ اگر جواب دارد آيا می smsآيا سالم با  -3

 دارد؟هايی که موجب فساد جامعه و خراب کردن آن است، چه حکمی فرستادن پيام -4

هايی می فرستند که می خواهند بگويند مثال ايرانی يا فالن طايفه بی فرهنگ اسـت، اگـر بـرای شـوخی کـردن بـرای کسـی ديگـر          smsتازگی  -5

 بفرستيم و باعث پخش بيشتر آن شويم، اشکالی ندارد؟

 شوخی يا جوک برای نامحرم شناس يا ناشناس جايز است؟ sms  آيا فرستادن -6

 موالسالم عليک

27/12/86 

 

 
 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( فى نفسه اشکال ندارد.1ج

 ( در صورتى که موجب ايذا و اضرار به ديگران نشود، اشکال ندارد.2ج

 ( در فرض مذکور احتياط واجب آن است که جواب داده شود.3ج

 ( در فرض مرقوم جايز نيست.4ج

 اذيت و هتک مؤمنى باشد، جايز نيست.( اگر غيبت بوده و يا موجب 5ج

 ( در فرض مذکور اگر مستلزم مفسده و يا خوف ارتکاب گناه در آن باشد جايز نيست.6ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 باسمه تعالی

 سالم عليکم

بـه سـيگار و چيزهـای غيـر      بيند اين شخص متأسفانه مديريت در خانه ندارد و پولهـايش را اگر انسان بخواهد به کسی کمک کند، ولی می -1سؤال

 دهد ولی برای خوراک و پوشاک با مشکل مالی مواجه است، حکم کمک به اين شخص جيست؟ضروری مثل اشياء گران قيمت می

کند مثال نماز صبحش هميشه قضا است چيسـت و شـيوه برخـورد بـا چنـين فـردی       حکم خرجی دادن به زنی که فرائض دينی شانه خالی می-2سؤال

 باشد؟چگونه می 



مجموعه از پرداخت برخی حقوق و مزايا خودداری کرده است، آيا می شود   آن  کسی که در مکانی مشغول بهع کار بوده است و صاحب -3سؤال

 از کاال ، وسايل آنجا به اندازه حقوق و مزايا تصاحب کرد؟

شده است آيا به اين پول خمس تعلق می گيرد؛ و سـود آن   پول در بانک بگذارد و سود بگيرد و در حاليکه اصل پول خمس آن داده  کسی که -4

 هم از لحاظ شرعی درست است؟

کسی با لباسی نماز خواند؛ بعد متوجه شد اين لباس ديگری بوده؛ حکم نماز های که در اين لباس خوانده چيست؟) لباس با لباس ديگری عوض  -5

 شده است(

 م خمس تعلق می گيرد؟آيا به پس انداز و سرمايه گذاری اين پول ه -6

 والسالم عليکم

 

 

 

 

 
 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ند، اشکال ندارد.کدهيد صَرف در حرام نمى( در فرض سؤال چنانچه مالى را که به او مى1ج

 کند، در حدّ متعارف واجب است و موارد مذکور موجب سقوط آن نيست.( نفقه زن در صورتى که نسبت به همسرش تمکين مى2ج

 تواند براى احقاق حقوق خودش به دستگاههاى مربوطه مراجعه نمايد.( در فرض سؤال تصرف در اموال ديگران جايز نيست؛ در هر صورت مى3ج

اشکال است؛ و هر مقدار از ات بانکى که مطابق قوانين مصوّب مجلس شوراى اسالمى و مورد تأييد شوراى محترم نگهبان، انجام گيرد، بى( عملي4ج

 سود حاصله که تا سر سال خمسى صرف در مخارج زندگى نشده است، متعلق خمس است.

 ( در فرض مزبور نماز صحيح است.5ج

 پرداخت خمس آن واجب است. یمد بين سال باشد، سر سال خمساندازِ مذکور از درآ( اگر پس6ج

 و مؤيد باشيد. موفق

 

 باسمه تعالی

 سالم عليکم

 با احترام؛ تعدادی سؤال تقديم حضور می گردد:

باغی جهت مصارف روضه محرم و صفر و شهادت امام علی بن موسی الرضا وقف شده و توليت آن نيز مشخص شده که چه کسی به  -1سؤال 

ی مناسبی صرف تعزيه ابا عبداهلل برساند اما آن باغ از بين رفته است و زمين آن باغ مانده آيا می شود آن زمين فروخته شود و يک مغازه ای در جام

د خريده شود و ساليانه از اجاره آن جهت مصرف تعزيه و روضه خوانی ابا عبداهلل و آنچه وقف نامه مشخص شده مصرف شود ؛ ياد آوری می شو

زمين هم  که مقداری از زمينهای که در اطراف می باشد باير گرديده و منابع طبيعی آن را به افراد واگزار کرده و يا بدون استفاده مانده است اين

 فعالً باير و بدون استفاده می باشد؟

و نان اصفهان به دليل استقبال مردم و  در يکی از شهرهای کوچک اصفهان زندگی می کنم که شغل آنها نانوايی می باشد شرکت آرد -2سؤال

مقدار سهميه  کيفيت نان؛ مقدار سهميه ای را برای اين نانوايی ها در نظر گرفته که اين سهميه کم بوده و جوابگوی کار اين نانوايی ها را نمی دهند )

نياز را آزاد تهيه کنيم که اين آردها آزاد از طريق واسطه روز جوابگو می باشند( به همين خاطر برای ادامه کار مجبور هستيم آرد مازاد بر  6حدود 

نه از نانوايی های سطح شهر اصفهان تهيه می شود و به دست ما می رسد آيا اين آردی که از اين طريق تهيه می شود از نظر شرعی درست است يا 

 آيا رزقی که به دست ما می رسد حالل است يا نه؟



 برای صاحب نانوايی چطور؟  يک کارگر در اين نانوايی ها اشکال دارد يا نه، آيا کار کردن به عنوان -3سؤال

پدر اينجانب قبل از فوت آپارتمانی را با من صلح نمود مشروط به اينکه من آپارتمان خود را به ايشان وکالت داده و او آن را به برادر  -4سؤال

از آنکه با برادرم صلح مند مرحوم گرديد ؛ ضمناً برادر من بشدت معتاد به مواد  کوچکترم صلح نمايد من طبق شرط پدرم وکالت دادم والی فبل

اند آن مخدر بود و پدرم قصد داشت آن آپارتمان را به صورت صلح عمری با برادرم صلح نمايد يعنی اينکه ماداميکه اينجانب زنده هستم برادرم نتو

مبنی برانجام صلح عمری با من در ميان گذاشته بود حال که پدرم مرحوم گرديده تکليف من آپارتمان را حيف و ميل نمايد و چند بار از نيت خود 

ستعمال چه می باشد ؛ ضمناً وکالت مورد نظر اکنون با فوت پدرم از نظر قانونی ابطال می باشد ولی از نظر شرعی تکليف من چيست؟ و اگر در اثر ا

 آن آپارتمان شوم؟ مواد مخدر برادرم فوت نمايد من می توانم مالک

 با تشکر فراوان 

 اداره پاسخگويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی

 ایواحد پاسخگويی به سؤاالت مکاتبه

18/11/87 

 

 

 

 برکاته سالم عليکم و رحمة اهلل و

 بسمه تعالى

 شود.( تغيير و تبديل وقف جايز نيست و با ترک کشت و زرع آن، از وقفيت خارج نمى1ج

 ( تابع قوانين و مقررات است و تخلّف از آن جايز نيست.3و2ج

 شود.( با مرگ پدرتان وکالت باطل مى4ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 باسمه تعالی

 سالم عليکم

 تقديم حضور می گردد:با احترام؛ تعدادی سؤال 

به  آيا اگر خانمی جهت تشرف به زيارت امامان معصوم)ع( قرص جلو گيری از دوره ماهانه بخورد تا از فيض بيشتری از زيارت ببرد و باز هم لکه

واحکام خود را انجام دهد،  آيا می تواند نماز  رنگ خيلی کم رنگ ببيند، آيا حيض به حساب می آيد يا نه و اين لکه بينی در ايام دوره اش باشد،

 آيا غسلی برآن واجب است؟

 با تشکر فراوان 

 اداره پاسخگويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی

 ایواحد پاسخگويی به سؤاالت مکاتبه

11/11/87 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 د، حکم حيض را دارد.در فرض سؤال اگر سه روز ـ هر چند در باطن ـ استمرار داشته باش

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 باسمه تعالی



 سالم عليکم

 تعدادی سؤال تقديم حضورتان می گردد که پاسخ دهی سريع موجب امتنان کثير خواهد بود.

م ولی ايبنده و همسرم کارمند هستيم و مقداری پول جمع آوری کرديم که يک باب مغازه جهت آينده و فرزندان خريداری کرده -1سؤال 

 مقداری از پولش هم با اقساط پرداخت خواهد شد. آيا به اين پول خمس تعلق می گيرد؟

 -2سؤال 

الف: همسرم معلم است و کل حقوق خود را جداگانه پس انداز و جهت خريد مسکن و زمين و ... مصرف می کنند؟ آيا به آنها خمس تعلق می 

 گيرد يا نه؟ 

 شخص فرماييد وضعيت و تکليف فعلی او چگونه است؟ب: تا به حال پرداخت نشده است، م

 کتابهايی که سال پيش خريداری شده و کم و بيش استفاده می شود، آيا خمس دارد يا نه؟ -3سؤال 

 -4سؤال 

بل از مردی مرده و از او يک باب خانه مانده است که دارای همسر و يک دختر و يک پسر می باشد و مادرش هم زنده است ولی پدرش ق الف:

خودش فوت کرده منزل به صورت عادی با مساعدت و کمک همسرش خريداری شده در حال حاضر وضعيت تملک آن منزل چگونه است؟ سهم 

 مادرش چگونه است؟ اگر مادرش بميرد و بقيه برادر و خواهرانش که در قيد حيات هستند چيزی تعلق می گيرد يا نه؟ توضيح بفرماييد. 

 ش اموالی داشته باشد و فوت کند به همسر و فرزندان متوفی يعنی زن و فرزندان چيزی تعلق می گيرد يا نه؟ ب: همچنين اگر مادر

 ج: وضعيت مهريه همسر مردی که مرده است، چه می شود؟

 پولهايی که در صندوق های قرض الحسنه يا بانک ها می گذارند و سود پرداخت می شود، حالل است يا حرام؟ -5سؤال 

 –کنم حجم شرمگاهم دو برابر شده  که حس می -ساله هستم وقتی به جنس مخالف و بعضا حرف هايش فکر می کنم حالتی 26خانمی  -6سؤال 

د دست می دهد و مايعی از من خارج می گردد ولی احساس لذت چندانی به من دست نمی دهد، حاال می خواستم ببينم آيا اين مايع منی است و باي

غير از شهوت جستن و سست شدن و مقاربت چه راهی برای يقين کردن به منی بودن مايع است و با توجه با اينکه در استفتائات  غسل کنم و اصوال

کتاب استفتائات در پاسخ به کسی که نوشته  217و اما در مساله « برای زن رسيدن به اوج لذت را شرط جنابت ناميده اند»حضرت آية اهلل خامنه ای 

 «.چون احساس لذت نکرده ای آن مايع منی نيست»نی خارج می شود اما بدون احساس لذت، در پاسخ نفرموده اند: بود از من م

 حال سؤال اين است می خواستم بدانم چگونه به منی بودن يک مايع خارج شده می توان يقين کرد؟

 والسالم عليکم 

11/11/86 

 

 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( در فرض مذکور پول پرداختى بابت مغازه متعلق خمس است.1ج

 ( 2ج

 الف: هر مقدار از حقوق که صَرف در مؤونه در حدّ شأن عرفى نشود، متعلق خمس است.

له در امر وجوهات شرعيه مراجعه از وکالى مجاز معظم يا يکى« دام ظله»ب: براى روشن شدن وضعيّت خمس اموالتان به دفتر مقام معظّم رهبرى

 نماييد.

ر ( اگر کتابها در زمان خريد آن مورد نياز شما براى مراجعه و مطالعه بوده و مقدار آن هم مناسب شأن عرفى شما باشد، خمس ندارد، حتى اگ3ج

و يا از طرف پدر و مادر و يا ديگران به شما هديه شده باشد، خمس به  پس از سال اول از آن استفاده نکنيد. همچنين اگر کتابها به شما ارث رسيده

 گيرد.آن تعلّق نمى



 (4ج

 الف: در فرض مذکور اگر مساعدتى که همسر متوفّى کرده مالى بوده و قصد شراکت داشته و نبخشيده باشد، به اندازه همان مقدار شريک محسوب

شود که سهم مادر متوفّى يک ششم و پسر دو برابر دختر برد و مابقى بين ورثه تقسيم مىارث مى شود و مقدار يک هشتم از بناى منزل را نيزمى

 برند.باشد و چنانچه مادر ايشان از دنيا بروند ديگر فرزندانش که در قيد حيات هستند از اموالى که متعلق به مادر است ارث مىمى

 وال مال شوهرش است و مابقى از آن بقيه ورثه است.ب: چنانچه مادر فوت کند در فرض مذکور يک چهارم ام

 هاى او کم شود.االرث بايد از اصل دارايىشود که قبل از تقسيم مالج: مهريه زن اگر در زمان حيات شوهر پرداخت نشده از ديون ميّت حساب مى

 .( در فرض مذکور چنانچه تحت عنوان يکى از عقود صحيح شرعى صورت گيرد، اشکال ندارد5ج

 شود.ايد، احکام جنابت بار نمى( در فرض مذکور در هر صورت تا يقين به خروج منى پيدا نکرده6ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 

 باسمه تعالی

 سالم عليکم 

 با احترام تعدادی سؤال تقديم حضور می گردد:

يا روشن در اماکن مذهبی و يا ديگر امکنه کراهت دارد يا آيا خواندن نماز در روبروی آينه يا روبروی در آينه دار چه به صورت مات و  -1سؤال

 نه؟ حکم شرعی چيست؟

 با تشکر فراوان 

 اداره پاسخگويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی

 ایواحد پاسخگويی به سؤاالت مکاتبه

14/11/87 

 

 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 کراهت آن ثابت نيست.

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 باسمه تعالی

 سالم عليکم 

 با احترام تعدادی سؤال تقديم حضور می گردد:

با توجه بـه اينکـه صـرفا    اگر کسی از بودن دفينه يا گنجی اطالع داشته باشد و فقط آدرس دفينه را به شخص ديگری بدهد و اجرتی بگيرد  -1سؤال

زم آدرس داده و کاری به بيرون اوردن يا خريد وفروش آن نداشته باشد، اجرتی که می گيرد حالل است يا حرام؟)البته به دست آوردن آدرس مستل

ه انجـام ميدهـد و   اين است که کار مخصوصی انجام داده و وقت بگذارد واجرت وقت را می گيرد، اجرتی را که می گيرد در مورد کاری است کـ 

 وقتی که می گذارد(.

من زائر پاکستانی هستم و سؤال من به شرح زير است: فردی را می شناسم که شيعه است  که به زيارت اهميت نداده  و آن را ضروری نمی  -2سؤال

د حج انجام دهم و او مستطيع است، خانه، ماشين، ويال و درآمد خوبی هم داند و می گويد اهميت حج از زيارت بيشتر است و می گويد من اول باي

دارد، با اين وجود می گويد بر من حج واجب نشده است و زيارت هم نرفته است، حکم شرعی چيست؟ مال او چه حکمی دارد؟ وضعيت مالی اين 



ب است، آيا حج بر او واجب است يا نـه؟ در ايـن مسـاله مـا را     شخص بدين شرح است: او مقروض است و دو ويال و ماشين دارد درآمد او هم خو

 راهنمايی نماييد.

 با تشکر 

 اداره  پاسخگويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی

 واحد پاسخگويی به سؤاالت مکاتبه ای

17/11/87 

 
 

 

 
 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( اگر تخلّف از قوانين و مقررات محسوب شود، جايز نيست.1ج

 ( اگر شرايط استطاعت را ـ که در مناسک مرقوم شده ـ، داشته باشد، مستطيع است و بايد به حجّ برود و گرنه واجب نيست.2ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 

 سمه تعالیبا

 سالم عليکم 

 با احترام تعدادی سؤال تقديم حضور ميگردد:

سال قبل منزلی را از وارث خريداری کرده ام يکی از اين وراث نوه مرحوم بوده است که قيّم شرعی و قانونی وی مادر بزرگ ايشـان   12حدود  -1

ی به مراجع ذی صالح بر عهده قيم بوده و ضرر و زيـان در ايـن خصـوص بـر     بوده است و قولنامه را ايشان امضا و تعهد داده اند، هر گونه پاسخگوي

سال از انجام معامله و تصرف منزل توسّط خريدار می تواند ادعـا کنـد کـه ايـن معاملـه       12عهده قيّم ميباشد، لذا استدعا دارم بفرماييد آيا قيم بعد از 

 منزل بر اساس قرارداد به فروشندگان پرداخت گرديده است؟ باطل می باشد و قيم اجازه فروش را نداشته است، ضمنا وجه 

 کسب درآمد از راه گيم نت جگونه است؟ -2سؤال

اگر امکان ممهور کردن پاسخ سؤاالت به مهر دفتر استفتائات وجود دارد تا از اين طريق اطمينان بيشتری حاصل شود؟ و کـال آيـا دريافـت     -3سؤال

 ميل يقين آور است؟تکليف شرعی از طريق اينترنت و اي

 با تشکر 

 اداره پاسخگويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی

 واحد پاسخگويی به سؤاالت مکاتبه ای

22/11/87 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( فى نفسه اشکال ندارد.2ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 



 رند معذوريم.( از پاسخگويى به سؤاالتى که جنبه قضايى و نزاعى دا1ج

توانيد آن را به بخش استفتائات کتبى ( در حال حاضر از پاسخگويى ممهور به سؤاالت از طريق اينترنت معذوريم؛ جهت ممهور شدن آن مى3ج

 دفتر )قم ـ خيابان شهداء ـ دفتر مقام معظم رهبرى ـ بخش استفتائات( ارسال فرماييد.

گيرد له اشراف دارند، انجام مىيأت استفتاء، متشکل از مجتهدينى که به مبانى و آراى فقهى معظم جواب به سؤاالت فقهى، تحت نظارت ه مالحظه:

 شود.و در صورت لزوم نيز از معظم له استفسار مى

 مدير پايگاه

 

 باسمه تعالی

 سالم عليکم 

 با احترام سؤالی تقديم حضور می گردد:

 رژی زا جايز است؟سؤال: آيا استعمال و مصرف قرص های نشاط آور و ان

 با تشکر و سپاس فراوان 

 

 
 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 شود، جايز نيست.اى که بر استعمال آنها مترتب مىاستفاده از آنها با توجه به آثار سوءشان از قبيل ضررهاى شخصى و اجتماعى قابل مالحظه

 موفق و مؤيد باشيد.

 سالم عليکم 

 و عرض ادب سؤال زير تقديم حضور می گردد: با احترام

سهم می  21تا  11يکی از شرکتها به هر يک از آزادگان سهام می فروخت به مبلغ يکصد هزار ريال و هر نفر آزاده بين  1371در سال  -1سؤال

سال دوستم گفته  11اييد. حال بعد از سهم را نمی خواهم و شما برای خودتان پرداخت نم 4توانست خريداری کند، يکی از دوستانم گفت که من 

برای خودت حال بفرماييد از لحاظ شرعی چه حکمی دارم؟)طبق فتاوای امام راحل)ره( پاسخ مرقوم   سهم 2سهم را اکنون به من بدهيد و  2که بايد 

 فرماييد.(

 با تشکر 

 پاسخگويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی  اداره

 تبه ایواحد پاسخگويی به سؤاالت مکا

31/11/87 

 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 در فرض سؤال چنين حقى ندارد.

 موفق و مؤيد باشيد.

 یباسمه تعال

 )دام ظله الوارف( یخامنه ا یالعظم ةاهلليحضرت آ عيقدر جهان تش یعال ميو مرجع و زع نيامر مسلم یمبارک ول محضر

  کميعل سالم



 سؤال شرعی بشرح ذيل عنوان، خواهشمند است پاسخ را بيان فرماييد: یم ؛ تعدادعرض ادب و احترا با

 آيا امر به معروف و نهی از منکر وظيفه حکومت است يا آحاد مردم؟ و توصيه حضرت عالی در اين زمينه چيست؟  -1سؤال

جمهوری اسالمی برخی از احکام اسالم را زير سـؤال بـرده    ها و مجالتی که با استفاده از آزادی موجود درخريد و فروش برخی از روزنامه -2سؤال

 نمايد چه صورت دارد؟بندوباری و فساد را ترويج میو يا به مقدسات انقالب اسالمی جسارت کرده و يا بی

ا راهنمـايی  شود مستدعيست که در اين خصوص مـا ر رباخواری يک حرکت شومی است که توسط برخی از ثروتمندان بدان دامن زده می -3سؤال

 فرماييد.

 شود چگونه است؟ هايی که از صدا وسيما پخش میآيا به نظر حضرت عالی استماع آهنگ -4سؤال

 شود چگونه است؟هايی که از نوارهای ترانه استفاده میاستماع موسيقی و شرکت در مجالس عروسی و جشن -5سؤال

 معنی غنا و حکم آن را بيان فرماييد. -6 سؤال

 -7سؤال

 : خريد و فروش حلقه يا ساعت طال، زنجير طال برای استفاده داماد توسط خانواده عروس چه صورت دارد؟ فال

 ها توسط فروشندگان جهت استفاده مردان: هم چنين فروش اين زينتب

 :توليد آنها به همين منظور چگونه است؟ ج

 آيد چه حکمی دارد؟: و مالی که از اين راه به دست مید

 تشکر  با

 پاسخگويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی  اداره

 پاسخگويی به سؤاالت مکاتبه ای واحد

 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( اگر موضوع و شرايط امر به معروف و نهى از منکر محقق باشد، تکليف شرعى همه مکلفين است.1ج

اهل گناه باشد، گوش دادن به آن حرام است اما صداهاى مشکوک محکوم به حليّت است  ( اگر از نوع موسيقى مطرب و لهوى مناسب مجالس4ج

 شود.و پخش از صدا و سيما به تنهايى دليل شرعى بر مباح و حالل بودن آنها محسوب نمى

وش دادن به غنا و يا ( حکم استماع موسيقى از جواب سؤال قبلى روشن شد و شرکت در مجالس مذکور اگر مستلزم ارتکاب حرام مانند گ5ج

 موسيقى حرام و يا تأييد گناه باشد، جايز نيست.

( غنا عبارت است از صداى انسان در صورتى که با ترجيع و طرب همراه بوده و مناسب مجالس لهو و گناه باشد که خواندن به اين صورت و 6ج

 گوش دادن به آن حرام است.

 ( 7ج

 الف،ب،ج: جايز نيست.

 د: حرام است.

 و مؤيد باشيد. موفق

 

 یباسمه تعال

 )دام ظله الوارف( یخامنه ا یالعظم ةاهلليحضرت آ عيقدر جهان تش یعال ميو مرجع و زع نيامر مسلم یمبارک ول محضر

  کميعل سالم

 سؤال شرعی بشرح ذيل عنوان، خواهشمند است پاسخ را بيان فرماييد: یعرض ادب و احترام ؛ تعداد با



آورند و معتقدند اشکالی ندارد خواهشمند است دراين رابطـه  های خود را بدون شلوار و پوشش مناسب بيرون مین پسر بچهبرخی از والدي -1سؤال

 راهنمايی فرماييد.

هايی با گرفتن مبالغ سنگين ضرب، دف و دايره زدن در مجالس ائمه معصومين)ع( چه صورت دارد؟ در برخی جلسات خصوصاً زنانه گروه -2سؤال

 تنادکنند و در برابر اعتراضات به سخن معصومين)ع( که فرمودند: در شادی ما شاد و در عزای ما عزادار باشيد اسله اين آالت اجرای برنامه میبه وسي

هـا و افـراد و   باشد؟ و دعوت از اين گـروه کنند آيا اين گونه حرکات موجب رضايت اهل بيت)ع( و در راستای اين حديث شريف و مشروع میمی

 ول دادن به آنها چه صورت دارد؟پ

بريـد و اساسـاً ايـن گونـه     تـر کـف بزنيـد ثـواب بيشـتری مـی      کنند کف زدن ثواب است و هر چه بهتر و محکمبرخی از مداحان مطرح می  -3سؤال

رد يـا حـداقل عملـی    حرکات مانند کف زدن و رقص اگر برای اهل بيت)ع( باشد اشکال ندارد، آيـا بـر ايـن گونـه اعمـال کـه يـا حرمـت قطعيـه دا         

 شود؟آلود است اگر برای اهل بيت)ع( انجام شد ثواب مترتب می کناک و شرشبهه

شود که بر روی آن عکس زنان به صورت بد حجاب يا در حال ناز و عشوه و يا همـراه بـا آالت لهـو و    هايی توليد و پخش میاخيراً قاليچه -4سؤال

 دها نوعی تـرويج فرهنـگ ضـد دينـی يـا اشـاعه فسـا       ها يا در مغازهها در خانهاست که نصب اين قاليچه لعب مانند طنبور و زدن آن آالت نقش بسته

 آوردند چگونه است؟ها چه صورت دارد و پولی که توليدکنندگان يا کسبه از اين راه به دست میشود آيا خريد و فروش اين قاليچهمحسوب می

 سط بانوان در صورتی که در معزض ديد نامحرم باشد چگونه است؟پوشش انگشتر طال يا النگوی طال تو -5سؤال

ها را نسبت به شب عروسی های موسيقی و لهو و لعب در مجالس عروسی خود را توجيه کنند العايذ باهلل اين برنامهبرخی برای اين که برنامه -6سؤال

 دهند، آيا اين نسبت درست است يا نه؟حضرت زهرا)س( می

 لباس زن و آرايش و حرکات زنانه توسط مرد جهت فيلم سازی چگونه است؟ پوشيدن -7سؤال 

 حضور زنان در کوچه و بازار بدون وجود ضرورت و سر و کار داشتن بيش از حد با نامحرمان چگونه است؟ -8سؤال

جـام عبـادات نيسـتند، از عبـادت فرزنـدان      ورزند و حتی چون خـود مقيـد بـه ان   برخی از والدين نسبت به انجام عبادات فرزندان اهتمام نمی -9سؤال

 قبـال کنند، آيـا وظيفـه فرزنـدان در    کنند، يا شاهد روابط نامشروع دختران و پسرانشان با نامحرمان )دوستی آنها( هستند و برخوردی نمیممانعت می

 والدين و اطاعت از آنها چيست؟ و مسؤليت اين گونه والدين چگونه است؟

ها را به قصد قربت خريداری کنند شود، خريداران برگهای ارمغان بهزيستی و همای رحمت و امثال آن، اگر چه اعالم میهدر خريد برگه -11سؤال

ها و تبليغ مطبوعات و صدا و کند، خريد و فروش اين برگهاما خريدار حقيقتاً برای برنده شدن و رسيدن به جايزه چند ميليونی برگه را خريداری می

 ابطه چگونه است؟سيما در اين ر

 تشکر  با

 پاسخگويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی  اداره

 پاسخگويی به سؤاالت مکاتبه ای واحد
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 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 الىبسمه تع

 ( فى نفسه اشکال ندارد.1ج

 ( موسيقى هر چند حالل آن با مجالس اهل بيت )عليهم السالم( مناسبت ندارد.2ج

نفسه به نحو متعارف در جشنهاى اعياد يا براى تشويق و تأييد و مانند آن اشکال ندارد ولى بهتر است فضاى مجالس زدن فى( به طور کلّى کف3ج

 شود، به ذکر صلوات و تکبير معطّر گردد تا انسان به ثواب آنها برسد.ها برگزار مىها و نمازخانهساجد و حسينيهدينى بخصوص مراسمى که در م

 باشد.( بطور کلّى خريد و فروش آنچه که مستلزم مفسده و ترويج باطل و گمراهى است جايز نيست و کسب درآمد از طريق آن حالل نمى4ج



 محرم بپوشاند.( زن بايد زينت خود را از نا5ج

انگيز باشد و يا ترويج فرهنگ مبتذل غرب به حساب آيد، جايز نيست ولى اگر پوشيدن لباس ( اگر تشبّه مرد به زن محسوب شود و يا مفسده7ج

 جنس مخالف و تقليد صداى او هنگام بازيگرى و بيان خصوصيات يک شخص حقيقى، اگر سبب فساد نگردد، بعيد نيست که جايز باشد.

 بطور کلى زن بايد از اختالط با نامحرم که موجب خوف فتنه و فساد است اجتناب نمايد. (8ج

( اطاعت از والدين واجب نيست لکن ايذاى ايشان حرام است، مگر در انجام واجبات و ترک محرّمات. و وظيفه والدين آن است در صورت 9ج

و از اعمال خالف شرع فرزند اظهار تنفر نمايند و او را به هر روشى که مفيد و مؤثر تحقق شرايط مبادرت به امر به معروف و نهى از منکر نمايند 

 است موعظه نمايند.

آورى تبرّعات از مردم براى صرف آن در امور خيريّه و تشويق و ترغيب متبرّعين با قيد قرعه منع شرعى ندارد و ( توزيع و نشر اوراق جمع11ج

 ن اوراق به قصد شرکت در امور خير، مانعى ندارد و در غير اين صورت جايز نيست.همچنين پرداخت وجه براى تهيّه اي

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 باسمه تعالی

 محضر مبارک ولی امر مسلمين و مرجع و زعيم عالی قدر جهان تشيع حضرت آيةاهلل العظمی خامنه ای )دام ظله الوارف(

 سالم عليکم 

 ل شرعی بشرح ذيل عنوان، خواهشمند است پاسخ را بيان فرماييد:با عرض ادب و احترام ؛ تعدادی سؤا

ها غالباً باشند. از آنجايی که در اين مکانها جهت تماشای مسابقات مردان میسازی برای شرکت زنان در ورزشگاهبرخی در حال زمينه  -1سؤال

سازی و شرکت زنان در اين ئی را به همراه دارد. آيا زمينهگيرد و تبعات سوهای ورزشی حرکات غير اخالقی صورت میتوسط طرفداران تيم

 شود چه صورت دارد؟ها میها که موجب هتک حرمتمکان

ها و مجالسی که محرم و نامحرم مختلط هستند چه صورت دارد؟ و اجازه دادن والدين فرزندانشان را جهت شرکت در شرکت در عروسی -2سؤال

 اين گونه محافل چگونه است؟

شود. خواهشمنديم نظر خواری در خيلی از مراکز در حال رواج است و در صورت نپرداختن آن بسياری از کارها انجام نمیمتأسفانه رشوه -3سؤال

 اسالم را در اين زمينه بيان فرماييد.

تران به طور مختلط و تماشاچيان شود که شرکت کنندگان در مسابقه پسران و دخاخيراً در سيمای جمهوری اسالمی مسابقاتی برگزار می -4سؤال

گيرد و مجری برنامه هم معموالً زنان و هم زنان و مردان هستند و برخی حرکات زننده مانند دويدن دختران در حضور جوانان نامحرم صورت می

رکت در آنها و نمايش آن از تلويزيون( به نظر حضرت عالی برپايی چنين مسابقات و ش 3در کانان  21باشند )مانند مسابقه دختران جوان می

 شود چگونه است؟تلويزيون که موجب عادی شدن روابط دختران و پسران و ريختن حجب و حيای دختران می

ها يا برپايی مجالس لهو و لعب و عروسی ها يا مغازهبرخی معتقدند گناهانی مانند بدحجابی در انظار مردم يا پخش نوارهای مبتذل در ماشين -5سؤال

شود عالوه بر حرمت اين اعمال، آنها از باب اشاعه فساد يا اعانت بر اثم گناه اشاعه فساد بزرگتر باشد ئون اسالمی در آنها رعايت نمیکه ش

 خواهشمند است ارائه طريق فرماييد.

ها و مجالس در حضور نامحرمان ناند با سر و پای برهنه در خيابابرخی از مادران فرزندان دختر خود را که به حد بلوغ شرعی نرسيده -6سؤال

 آورند مستدعيست وظيفه والدين را در قبال فرزندان خود بيان فرموده و اين بی اعتنايی چه صورت دارد؟می

آيا مراجعه زن به پزشک مرد يا راديولوژی، سونوگرافی، تزريقات و جراحی زنان توسط مردان با وجود پزشک زن و انجام اين اعمال  -7سؤال

 زنان چه صورت دارد؟توسط 

 با تشکر 

 پاسخگويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی  اداره

 واحد پاسخگويی به سؤاالت مکاتبه ای
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 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( اگر مستلزم ارتکاب حرام و يا تأييد آن محسوب شود، جايز نيست.2ج

 ز نيست.( پرداخت رشوه و گرفتن آن جاي3ج

 ( اگر مستلزم مفسده باشد، جايز نيست.6ج

و ( اگر معاينه و درمان منوط به نظر و لمسِ حرام باشد، جايز نيست به پزشک مرد مراجعه کنند، مگر در صورتى که مراجعه به پزشک زن حاذق 7ج

 متخصّص غيرممکن و يا خيلى سخت باشد.

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 یباسمه تعال

 )دام ظله الوارف( یخامنه ا یالعظم ةاهلليحضرت آ عيقدر جهان تش یعال ميو مرجع و زع نيامر مسلم یمبارک ول محضر

  کميعل سالم

 سؤال شرعی بشرح ذيل عنوان، خواهشمند است پاسخ را بيان فرماييد: یعرض ادب و احترام ؛ تعداد با

 نوعی تقليد از بيگانگان است چه صورت دارد؟ ها کهها و خيابانها و ماشينسگ بازی و آوردن آن به خانه -1سؤال

افتند وبعضاً با حجاب نامناسب و وضع زننده موجب جلب توجه نامحرمان های عزاداری به راه میدر ايام عاشورا زنان به دنبال هيئت -2سؤال

ها زدند تا خواهران ن در تکايا و حسينيههای ديگر دست به تشکيل جلسات مخصوص خواهراشود. لذا برخی خواهران در اين ايام يا مناسبتمی

خوانی و عزاداری بپردازند و از عوارض منفی حضور آنان در منظر نامحرمان بکاهند، آيا حضرت عالی اين روش را تأييد به روضه قالًمست

 فرماييد.می

  -3سؤال

ی مبتذل و مستهجن چه صورت دارد؟ و آيا پولی که از اين راه ها: خريد و فروش و توزيع و تکثير نوارها ترانه از خوانندگان طاغوتی و عکسالف

 شود چگونه است؟کسب می

 : هم چنين کسب درآمد از راه خريد و فروش مواد مخدر چگونه است؟ب

ی با همين های مينياتورشود يا عکسها بافته میهای زنان سر برهنه يا تصاوير رقاصی دسته جمعی که توسط خانمهايی با عکسکوبلن -4سؤال

 ها و محل کار چه صورت دارد؟ها يا مغازههايی با همين تصاوير، تهيه و توليد وخريد و فروش و يا نصب آنان در منازل و خانهمضامين يا بافتن فرش

البی مسلمان نيست های رنگی و شعارهای نامناسب که در شأن زن انقدر انتخابات شوراهای اسالمی متأسفانه برخی از زنان با چاپ عکس -5سؤال

 هاهای سياسی و رأی دادن به آنهای منفی بين توده مردم متدين داشت آيا زمينه سازی برای حضور اين گونه زنان در صحنهکانديدا شدند و بازتاب

 و تأييد صالحيت آنان چه صورت دارد؟

خيزند و در برخی موارد به منافع شخصی و زش جامعه بر نمیرأی دادن به نمايندگانی که برای دفاع از اصول و معيارهای اخالقی و ار -6سؤال

 انديشند چه صورت دارد؟گروهی خود می

ها و نصب آنها در منازل کشانده و های فوتباليستآوری عکستبليغات بيش از حد، بسياری از جمله دختران را به سوی فوتبال و جمع -7سؤال

داشته است و در برخی موارد موجب بروز منکراتی در جامعه شده، ارشاد حضرت عالی در اين زمينه  اثرات نامطلوبی را از نظر تحصيلی و الگودهی

  يست؟چ

 باشد؟های ورزشی مانند شنا و کشتی و ... چه مینگاه کردن زنان به صحنه -8سوال

 تشکر  با

 پاسخگويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی  اداره

 یپاسخگويی به سؤاالت مکاتبه ا واحد
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 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 شود، جايز نيست.( بطور کلّى آنچه ترويج فرهنگ غربى محسوب مى1ج

 ( فى نفسه اشکال ندارد.2ج

 (3ج

 الف، ب: جايز نيست و کسب درآمد از طريق آنها نيز حرام است.

 از آنچه که مستلزم مفسده و ترويج باطل و گمراهى است، جايز ينست.( بطور کلّى تهيه و توليد و خريد و فروش و استفاده 4ج

 باشد.( اين پايگاه فقط پاسخگوى سؤاالت عام فقهى مى7و6و5ج

قصد لذت و ( اگر مشاهده آن با حضور در ميدان کشتى و يا شنا به طور مستقيم باشد و يا آن را به طور زنده و مستقيم از تلويزيون ببينند و يا به 8ج

 يبه بوده و يا در آن خوف ارتکاب گناه و فساد وجود داشته باشد، جايز نيست و در غير اين صورت اشکال ندارد.ر

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 باسمه تعالی

 محضر مبارک ولی امر مسلمين و مرجع و زعيم عالی قدر جهان تشيع حضرت آيةاهلل العظمی خامنه ای )دام ظله الوارف(

 سالم عليکم 

 ض ادب و احترام ؛ تعدادی سؤال شرعی بشرح ذيل عنوان، خواهشمند است پاسخ را بيان فرماييد:با عر

 احکام مربوط به قربانيان زلزله 

 شوند هر کدام را جدا جدا غسل داد و کفن و دفن کرد؟ هايی که از زير آوار خارج میآيا واجب است جنازه -1سؤال: 

 فاهی بده وظيفه چيست؟ چنانچه ولی ميت نباشد که اجازه ش -2

 در صورت نبودن آب برای غسل ميت وظيفه چيست؟  -3

 در فرض نبود آب، چند تيمم الزم است؟  -4

 چنانچه اموات زياد باشند و امکان غسل از جهت کمی وقت نباشد وظيفه چيست؟  -5

 چنانچه سدر و کافور نباشد وظيفه چيست؟  -6

 نازه زن، وظيفه چيست؟ در صورت نبودن زن برای غسل دادن ج -7

 چنانچه اعضای بدن ميت به نحوی است که معلوم نيست از مرد است يا زن، وظيفه چيست؟  -8

 چنانچه تطهير بدن ميت مشکل باشد و پس از تطهير مجدداً از بدن خون خارج شود وظيفه چيست؟  -9

 با تشکر 

 پاسخگويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی  اداره

 يی به سؤاالت مکاتبه ایواحد پاسخگو
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 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( الزم نيست.1ج

 اى نداريد.( در فرض تعذر و عدم امکان دسترسى به او، وظيفه2ج

 ( بايد عوض هر غسل ميّت را يک تيمم بدهند.3ج

 ( سه بار.4ج

 اى باشد که نگهدارى ميّت تا دسترسى به آب موجب هتک ميّت شود.ر آنکه بگونهشود مگ( مجرّد آنچه ذکر شده، موجب سقوط غسل نمى5ج

 ( اگر سدر و کافور به اندازهاى که الزم است پيدا نشود، بنا بر احتياط واجب بايد مقدارى که به آن دسترسى دارند، در آب بريزند.6ج

 توانند از زير لباس او را غسل دهند.اند، مىسطه شير خوردن با او محرم شده( در فرض سؤال مردهايى که با او نسبت دارند و محرمند يا به وا7ج

 ( در فرض سؤال احتياط ترک نشود.8ج

آيد ببندند و جلوى آن را بگيرند و غسل دهند و اگر ممکن نشد، ( در صورت امکان صبر کنند تا خون قطع شود وگرنه جاهايى را که خون مى9ج

 ده شود.با آب جارى و يا کر غسل دا

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 باسمه تعالی

 محضر مبارک ولی امر مسلمين و مرجع و زعيم عالی قدر جهان تشيع حضرت آيةاهلل العظمی خامنه ای )دام ظله الوارف(

 سالم عليکم 

 با عرض ادب و احترام ؛ تعدادی سؤال شرعی بشرح ذيل عنوان، خواهشمند است پاسخ را بيان فرماييد:

يا برای حضور در مسجد جمکران موقع خاصی سفارش شده است؟ بهترين وقت برای حضور و نماز امام زمان)عج( در اين مسجد مقدس : آ1سؤال

 چه زمانی است؟

 دهند خمس دارد؟: آيا پولی که به عنوان قرض ضمن رهن می2سؤال

شود که تدريس قبل از سال خمسی و پرداخت حقوق پس داخت می: حقوق برخی از اساتيد يا فرهنگيان در پايان ترم تحصيلی يا آخر ماه پر3سؤال

 باشد مشمول خمس است؟شود ولی مربوط به تدريس قبل از سال میاز سال خمسی است، آيا اين حقوق که بعد از سال خمسی داده می

 وزه علميه قم شهريه پرداخت کنند؟توانند از وجوهات دريافتی به صورت جداگانه و به نام خود در ح: آيا وکالی حضرت عالی می4سؤال

شود و مدعی هستند در قالب يکی از عقود اسالمی عمليات بانکی الحساب پرداخت میهای کوتاه مدت و دراز مدت که سود علی: حساب5سؤال

 شود چه صورت دارد؟انجام می

 ز به غسل مس ميت دارد يا خير؟گيرند، در صورت لمس نيا: اجسادی که در دانشکده پزشکی مورد تشريح قرار می6سؤال

هايی که احتمال تسلط آنان بر برخی مناطق مسلمين مانند عراق يا سيستان و ها و فرقهها و يهودی: معامله زمين و اموال غير منقول با وهابی7سؤال

 روند چه صورت دارد؟بلوچستان می

 ور به ازدواج کنند و در صورت اجبار آيا عقد آنان صحيح است؟توانند پسر يا دختر خود را مجب: آيا پدر و مادر شرعاً می8سؤال

 شود؟باشد برای زن وطن محسوب می: آيا وطن قبلی زن برای شوهر، يا وطن قبلی شوهر که در حال حاضر در آن ساکن نمی9سؤال

 با تشکر 

 پاسخگويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی  اداره

 واحد پاسخگويی به سؤاالت مکاتبه ای

14/12/87 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى



( اگر از منفعت کسب مستأجر باشد، بر او واجب است که بعد از گرفتن آن از موجر، خمس آن را بپردازد، و خمس آن بر عهده موجر که آن 2ج

 گيرد، واجب نيست.مال را به عنوان قرض مى

 شود که اگر تا سر سال خمسى صرف در مؤونه نشود، خمس دارد.ب مى( در فرض سؤال جزو درآمد سال وصول محسو3ج

 اشکال است.گيرد، بى( عمليات بانکى که مطابق قوانين مصوّب مجلس شوراى اسالمى و مورد تأييد شوراى محترم نگهبان، انجام مى5ج

 ( اگر ميّت غسل داده نشده، تماس با آن موجب غسل مسّ ميّت است.6ج

 است. ( موارد مختلف7ج

 ( چنين حقى براى والدين ثابت نيست و عقد اکراهى محکوم به بطالن است مگر آن که بعداً اجازه کند.8ج

 ( حکم وطن را ندارد.9ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 
 الجنان مراجعه نماييد.باشد، به کتب مربوطه از جمله کتاب مفاتيحمى ( اين پايگاه فقط پاسخگوى سؤاالت عام فقهى1ج

 مدير پايگاه                                                             

 

 باسمه تعالی

 محضر مبارک ولی امر مسلمين و مرجع و زعيم عالی قدر جهان تشيع حضرت آيةاهلل العظمی خامنه ای )دام ظله الوارف(

 سالم عليکم 

 واهشمند است پاسخ را بيان فرماييد:با عرض ادب و احترام ؛ تعدادی سؤال شرعی بشرح ذيل عنوان، خ

 : اجاره دادن منزل يا مغازه به کسی که يقين داريم کسب و کار حرام دارد چه صورت دارد؟ و دريافت اجاره از وی چگونه است؟1سؤال

 غسل آنها چيست؟ کنند، آيا حکم نماز و عبادت وضو وها کنتور آب را ندارند و بدون جواز از آب استفاده می: برخی از خانه2سؤال

 : آيا استخاره در چه مواردی است و آيا عمل مطابق آن واجب است؟3سؤال

 : ازدواج مسلمان با غير مسلمان و ازدواج شيعه با اهل سنت چه صورت دارد؟4سؤال

ها امثال آن به مساجد و حسينيه : خواندن اشعار مذهبی همراه با غنا و کف زدن با آهنگ مناسب لهو و لعب و آوردن تار و تنبور و موزيک و5سؤال

 و مجالس اهل بيت)ع( چه صورت دارد؟

های های انحرافی يا اجرای تئاترهای ضد اخالقی و کنسرتالمال مسلمين و در اختيار نهادن امکانات عمومی برای ساخت فيلم: مصرف بيت6سؤال

 موسيقی چه صورت دارد؟

 ه به نيت کمک مردم به آن جايز است؟ آيا آوردن اسم نيازمند در روزنامه يا رسال -7

 وظيفه مردم پس از شنيدن و يا خواندن مطالبی در اين مورد در قبال کمک به اين دسته از مستمندان چيست؟ -8

ان به اين های اين گونه جلسات و نگاه کردن زنزنی چه صورت داشته و تکثير فيلم و سی دیها برای سينه: برهنه شدن عزاداران در عزاداری9سؤال

 ها چگونه است؟فيلم

 با تشکر 

 پاسخگويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی  اداره

 واحد پاسخگويی به سؤاالت مکاتبه ای

15/12/87 

 

 



 برکاتهسالم عليکم و رحمة اهلل و 

 بسمه تعالى

 ( در فرض سؤال جايز نيست و دريافت اجاره مشروعيّت ندارد.1ج

 ( اشکال دارد.2ج

خواهد راجع به آنها تصميم بگيرد، ابتدا تأمل و دقت کند و يا با افراد با تجربه و مورد اطمينان مشورت ( شايسته است انسان در امورى که مى3ج

تواند استخاره کند؛ الزام شرعى در عمل به استخاره وجود ندارد ولى بهتر است بر تحيّر او برطرف نشد، مى نمايد و در صورتى که با اين کارها

 خالف آن عمل نشود.

 تواند با زن کافر اهل کتاب ازدواج موقّت نمايد؛ و ازدواج مرد شيعى با اهل سنّت اشکال ندارد.( مرد مسلمان مى4ج

 ( در فرض سؤال جايز نيست.5ج

 ر صورتى که نامحرم نباشد و مستلزم مفسده نباشد، لخت شدن و سينه زدن جايز است ولى مناسب است با لباس عزادارى انجام بگيرد.( د9ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 باسمه تعالی

 محضر مبارک ولی امر مسلمين و مرجع و زعيم عالی قدر جهان تشيع حضرت آيةاهلل العظمی خامنه ای )دام ظله الوارف(

 م عليکم سال

 با عرض ادب و احترام ؛ تعدادی سؤال شرعی بشرح ذيل عنوان، خواهشمند است پاسخ را بيان فرماييد:

: طبق روايات وارده عيد غدير خم افضل اعياد امت است. حضرت عالی جهت محور قرار دادن عيد غدير به عنوان عيد رسمی، ملی و مذهبی 1سؤال

 ردم چه سفارشی داريد؟در جمهوری اسالمی به مسئوالن و م

کننـد. از  پردازند و به سيره حضرت سيدالشـهدا)ع( اقتـدا مـی   های مذهبی ظهر عاشورا به اقامه نماز ظهر می: چند سالی است بسياری از هيئت2سؤال

 ها هنوز به اين مهم بی توجه هستند، توصيه حضرت عالی در اين رابطه چيست؟آنجايی که برخی هيئت

کنند يا به عنوان عزاداری به صورت خود چنگ انداخته و مجالس عزاداری بعضی مداحان با الفاظ نامناسب به ائمه)ع( خطاب می: در برخی 3سؤال

ها در کنند، از آنجايی که اين گونه روشزنند و بر بدن و لباس آنان خون جاری شده و لباس و بدن و منزل ديگران را نجس میيا زنجير خاردار می

 باره روشن فرماييد.شود، تکليف ما را در اينبوده و مجالس را از وزانت و معنويت تهی ساخته چه بسا موجب وهن مقدسات میحال ترويج 

: پدری اهل وجوهات و خمس نيست، استفاده خانواده و فرزندان او ازعين مالی که خمس به آن تعلق گرفته چه صورت دارد؟ با توجه به اين 4سؤال

 برای گذراندن زندگی ندارند.که درآمد ديگری 

گـردد چـه   های دست که عالوه بر منافات داشتن با اصول بهداشـتی نـوعی تقليـد از بيگانگـان محسـوب مـی      : بلند گذاشتن بيش از حد ناخن5سؤال

 صورت دارد؟

 ها اگر موجب تقويت آنها از نظر اقتصادی شود چه صورت دارد؟: معامله با بهائی6سؤال

 های مطرب و موسيقی و کسب از اين راه چگونه است؟ن بلندگو به گروه: کرايه داد7سؤال

 با تشکر 

 پاسخگويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی  اداره

 واحد پاسخگويی به سؤاالت مکاتبه ای

12/12/87 

 

 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى



 ( در هر صورت اگر موجب وَهن مذهب و يا ضرر قابل توجهى براى بدن داشته باشد، جايز نيست.3ج

 ( تا يقين به وجود خمس و زکات در عين اموال مورد ابتال نباشد، تصرّف در آن اشکال ندارد.4ج

 ( فى نفسه اشکال ندارد.5ج

 ز هرگونه معاشرت با اين فرقه ضاله مضلّه بايد اجتناب شود.( ا6ج

 ( اگر براى نواختن موسيقى حرام باشد، جايز نيست.7ج

 د.باشي دموفق و مؤي

 
 باشد.( اين پايگاه فقط پاسخگوى سؤاالت عام فقهى مى2و1ج

 مدير پايگاه                        

 

 

 

 باسمه تعالی

 و مرجع و زعيم عالی قدر جهان تشيع حضرت آيةاهلل العظمی خامنه ای )دام ظله الوارف( محضر مبارک ولی امر مسلمين

 سالم عليکم 

 با عرض ادب و احترام ؛ تعدادی سؤال شرعی بشرح ذيل عنوان، خواهشمند است پاسخ را بيان فرماييد:

 باشد؟ خوانی روی منبر نمیمان تعزيه و شبيهخوانی چيست؟ مگر هخوانی روضهايد بهتر است به جای شبيه: اين که فرموده1سؤال

 فرماييد؟شود چه میهايی که به نام ازدواج حضرت قاسم در کربال خوانده میها و روضه: در مورد تعزيه2سؤال

 سازی و بازيگری جايز است؟: آيا گريم کردن مردان، زن نامحرم را و بالعکس جهت فيلم3سؤال

 ها چه صورت دارد؟احان برجسته ميان بانوان استفاده از سخنران و مداح مرد در جلسات خانم: با وجود سخنرانان و مد4سؤال

: چاپ، توزيع و خريد و فروش عکس و پوستر زنان سر برهنه يا بد حجاب و بزک کرده اعم از خوانندگان و هنرپيشگان و نصب آنان در 5سؤال

 منازل يا وسايل نقليه چه صورت دارد؟

اند که اند و داماد را وادار کردهاش را به خانه ببرد، ولی پدر و مادر زوجه موافقت نکردهخواسته زوجهماه پس از عقد ازدواج می: زوج يک 6سؤال

اش را تا مدتی در خانه آنها باقی بگذارد و به خانه خودش نبرد، اين دوران نامزدی حدود دو سال طول کشيده است، آيا عروس حق مطالبه زوجه

 وران نامزدی را که با اصرار خود و پدر و مادرش در خانه آنها مانده است دارد؟نفقه د

مه : عروس خانمی مهريه خود را چند سکه در ذمه داماد قرار داده، بعداً در اثر اختالفات پيش آمده کتباً و شفاهاً آنها را بخشيده است )ذ7سؤال

او را طالق دهد، ولی در اثناء مراحل قانونی طالق از بخشش قبلی خود پشيمان شده و شوهر را ابراء کرده است( و سپس از شوهرش خواسته که 

 اش را دارد؟کند، آيا وی حق مطالبه مجدد مهريهمجدداً مهريه خود را مطالبه می

أسفانه در برخی شهرها کند چه صورت دارد؟ متهای روشن که جلب نظر نامحرم را می: پوشيدن مانتوهای کوتاه، تنگ و رنگارنگ با رنگ8سؤال

 کند.آموزش و پرورش پوشيدن مانتوها با رنگ روشن را توصيه می

: آيا نمايش دادن ورزش زنان از تلويزيون و يا چاپ آن توسط مطبوعات شرعاً جايز است ونمايش دادن موجب فرو ريختن حجب و حيای 9سؤال

 شود؟زنان نمی

 با تشکر 

 اطالع رسانی پاسخگويی به سؤاالت دينی و  اداره

 واحد پاسخگويی به سؤاالت مکاتبه ای

15/12/87 

 

 



 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 باشد.( اين پايگاه فقط پاسخگوى سؤاالت عام فقهى مى1ج

 ( ثابت نيست.2ج

 ( جايز نيست.3ج

 ل ندارد.( فى نفسه اشکا4ج

 ( اگر ترويج باطل و يا مستلزم مفسده باشد، جايز نيست.5ج

 ( اگر تمکين از شوهر داشته باشد، استحقاق نفقه را دارد.6ج

 ( در فرض سؤال حق مطالبه ندارد.7ج

 ( در فرض سؤال جايز نيست.8ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 

 باسمه تعالی

 ی قدر جهان تشيع حضرت آيةاهلل العظمی خامنه ای )دام ظله الوارف(محضر مبارک ولی امر مسلمين و مرجع و زعيم عال

 سالم عليکم 

 با عرض ادب و احترام ؛ تعدادی سؤال شرعی بشرح ذيل عنوان، خواهشمند است پاسخ را بيان فرماييد:

 ارد؟: شوهر دادن دختران شيعه با تطميع پدر دختر، در صورتی که خوف ترک مذهب شيعه باشد چه حکمی د1سؤال

های خوانندگان بعضاً طاغوتی، زنان بد حجاب و بزک کرده يا بعضی ورزشکاران را با لباس و وضعيت ها و مجالت عکس: برخی از روزنامه2سؤال

 رد؟رسانند. آيا شرعاً خريد و فروش و در اختيار نهادن امکانات مسلمين مانند فيلم و زينگ و کاغذ به آنان چه صورت دانامناسب به چاپ می

 ها به عنوان طنز و ترويج آن چه صورت دارد؟گويی )خالی بندی( در نمايش فيلم: آيا دروغ3سؤال

توان از غذای او استفاده کرد و آيا : معاشرت با کسی که به خدا و رسول)ص( و ائمه معصومين)ع( ناسزا بگويد، چه صورت دارد، آيا می4سؤال

 شود؟چنين فردی مرتد محسوب می

آورند، وظيفه ما رخی مداحان شعرهای نامناسب خوانده، مانند من حسين اللهی هستم يا قالده سگ به گردن انداخته يا صدای سگ درمی: ب5سؤال

 در برخورد با اين افراد چيست؟

 شود خواندن نماز واجب يا مستحب چه صورت دارد؟ها و اقامه نماز جمعه که اذان گفته می: در فاصله بين خطبه6سؤال

: در مواردی مشاهده شده علی رغم صدور اجازه تدفين ميت توسط پزشک، مرده زنده شده است، آيا تکليف در موارد مشکوک مانند سکته 7السؤ

 و امثال آن چيست و تا چه مقدار برای دفن ميت صبر الزم است؟

هت ورزش و کار فرهنگی برای جذب جوانان چه صورت ها که در طول سال فقط در ايام خاصی برنامه دارند، ج: آيا استفاده از حسينيه8سؤال

 دارد؟

 با تشکر 

 پاسخگويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی  اداره

 واحد پاسخگويی به سؤاالت مکاتبه ای

15/12/87 

 

 



 
 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 در فرض سؤال جايز نيست.( 1ج

 ( اگر ترويج باطل يا مستلزم مفسده باشد، جايز نيست.2ج

 ( دروغ حرام است.3ج

 ( شخص ناصبى محکوم به کفر و نجاست است و معاشرت با او جايز نيست.4ج

 ( گفتار و اعمال مذکور جايز نيست و وظيفه شما با تحقق شرايط، نهى از منکر است.5ج

 ( اشکال ندارد.6ج

 ( با احتمال زنده بودن، دفن جايز نيست.7ج

 ( تابع کيفيت وقف است.8ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 باسمه تعالی

 محضر مبارک ولی امر مسلمين و مرجع و زعيم عالی قدر جهان تشيع حضرت آيةاهلل العظمی خامنه ای )دام ظله الوارف(

 سالم عليکم 

 ذيل عنوان، خواهشمند است پاسخ را بيان فرماييد:با عرض ادب و احترام ؛ تعدادی سؤال شرعی بشرح 

 گيرد؟ و ديه آن چه مقدار است؟: آيا به قطع اعضاء و جوارح ميت ديه تعلق می1سؤال

بندی شده است و شود يا به صورت بستهشود و در حال حاضر در آن فلس يافت نمی: استفاده از ماهی که از بازار مسلمين خريداری می2سؤال

 م چگونه بوده است چه صورت دارد؟دانينمی

دهند )اپن( و با اصول فرهنگ ها حفاظ مطلوبی قرار نمیها و اتاقها بر اساس مهندسی غربی که برای آشپزخانه: آيا مهندسی و بنای ساختمان3سؤال

 دينی و حفظ حيا و عفت خانوادگی سازگار نيست از نظر شرعی چگونه است؟

توان در مالء گردد را میشود و اين جرائم علناً انجام میدر جرايمی که موجب سلب امنيت مالی و ناموسی مردم می: آيا حدود و تعزيرات 4سؤال

 باشد؟عام اجرا کرد يا اجرای حد در مالء عام مختص زنا می

های ( کرده و بدين وسيله ضمن استفاده: برخی از افراد در جلسات دعا يا عزاداری ادعای ارتباط با ائمه معصومين)ع( خصوصاً امام زمان)عج5سؤال

نمايند و اين گونه مسائل در جلسات مختلف خصوصاً زنانه رو به ازدياد است. با توجه به ادعای مادی از احساسات دينی مردم سوء استفاده می

شود، مستدعيست نظر ئل دينی میارتباط با معصومين و واسطه بودن آنان و برخی تبعات اخالقی که موجب سست شدن اعتقادات مردم به مسا

 مبارک را درباره شرکت در اين جلسات و هرگونه تقويت و ترويج اين افراد بيان فرماييد.

هايی که زنان و مردان به صورت مشترک مشغول کار هستند، : پوشيدن لباس آستين کوتاه، تنگ و چسبان يا بدن نما توسط مردان در محيط6سؤال

 عفت عمومی چه صورت دارد؟از نظر اخالقی و حفظ 

 با تشکر 

 پاسخگويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی  اداره

 واحد پاسخگويی به سؤاالت مکاتبه ای

15/12/87 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 فلس ندارد. شود، حالل است مگر آن که يقين داشته باشيد که( بطور کلّى ماهى که از بازار مسلمين خريدارى مى2ج



 ( فى نفسه اشکال ندارد.3ج

 ( در فرض سؤال اگر مستلزم مفسده باشد، جايز نيست.6ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 
 ( از پاسخگويى به سؤاالتى که جنبه قضايى دارند، معذوريم.4و1ج

 

 

 یباسمه تعال

 )دام ظله الوارف( یخامنه ا یعظمال ةاهلليحضرت آ عيقدر جهان تش یعال ميو مرجع و زع نيامر مسلم یمبارک ول محضر

  کميعل سالم

 سؤال شرعی بشرح ذيل عنوان، خواهشمند است پاسخ را بيان فرماييد: یعرض ادب و احترام ؛ تعداد با

 احکام مربوط به قربانيان زلزله  ادامه

 چنانچه خون بدن بند نيايد وظيفه چيست؟ -11

ت و غسل دادن آن موجب اذيت غسل دهنـده يـا مسـتلزم متالشـی شـدن جسـد اسـت وظيفـه         جسد ميت پس از چند روز پيدا شده و متعفن اس -11

 چيست؟ 

 چنانچه مواضع تيم از بين رفته و متالشی شده است وظيفه چيست؟  -12

 توان جلو خون را گرفت وظيفه چيست؟ آلود است و امکان تطهير نيست يا نمیچنانچه مواضع تيمم از بين نجس و خون -13

 نچه بعد از غسل و قبل از دفن، بدن يا کفن ميت به واسطه خروج خون يا بول خود ميت، نجس شد وظيفه چيست؟ چنا -14

 ها اعاده شود؟ اگر در اثنای غسل خون خارج شد، آيا بايد غسل -15

 ميت را چگونه تيمم دهيم؟  -16

 شود بر چند ميت يک نماز خواند؟ آيا می -17

 ا شده است، برای غسل و حنوط وظيفه چيست؟قطعاتی از بدن ميت پيد -18

 تشکر  با

 پاسخگويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی  اداره

 پاسخگويی به سؤاالت مکاتبه ای واحد

16/12/87 

 

 سالم عليکم

آورى باشد، ق يا جمعباشد و از پاسخگويى به سؤاالتى که به قصد تحقيمى اين پايگاه فقط پاسخگوى سؤاالت عام و مورد ابتالى فقهى مکلفين

 معذور است.

 موفق و مؤيد باشيد. 

 مدير پايگاه

 

 باسمه تعالی

 سالم عليکم 

 با ادب و احترام دو سؤال زير تقديم می گردد: 

 نجاست تا چند واسطه قابل سرايت است؟ -1سؤال



 بعد از مرگ پدر، پسر بزرگش بر ديگر فرزندانش چه مسئوليت شرعی دارد؟ -2سؤال

 

  
 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

ز پاک را ( چيزى که با عين نجس تماس يافته و نجس شده است، اگر باز با چيزى که پاک است تماس پيدا کند و يکى از آنها تر باشد، آن چي1ج

کند، و باز اين چيزى که بر اثر مالقات با متنجس نجس شده است، اگر با چيز پاکى برخورد نمايد، بنا بر احتياط واجب آن را نجس نجس مى

 کند.کند، ولى اين متنجس سوم هيچ چيزى را با مالقات خود نجس نمىمى

 اى نسبت به آنها ندارد.( شرعاً وظيفه2ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 اللّه الرحمن الرحيم بسم

 ای دام ظله العالیخامنه  محضر مبارک ولی امر مسلمين و مرجع عالی قدر جهان تشيع حضرت آيةالعظمی اللّه

 سالم عليکم

ينی و اطالع گردد در جلسه هفتگی هم انديشی پاسخگويان شرعی اداره پاسخگويی به سؤاالت دبا احترام ؛سواالتی که ذيال تقديم دفتر معظم له می

شود لذا پاسخگويی به موقع تقليد جهان تشيع مطرح و بررسی می  رسانی آستان قدس رضوی با هدف دستيابی به آخرين نظرات مراجع معظم

   بری بيش از پيش خواهد بود.موجب امتنان و بهره

 با تشکر 

 پاسخگويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی  اداره

 ایمکاتبه واحد پاسخگويی به سؤاالت

29/12/87  

 احکام و حقوق ولد الزنا از نظر محرميت، نفقه و ارث چيست؟ -1سؤال

 ديه جنين سقط شده بر چه کسی واجب است و به چه کسانی پرداخت شود؟ -2سؤال

 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 برد.پدر او واجب است و اما نسبت به ارث، پدر و مادر از او و او از آنها ارث نمى ى او بر( ولدالزنا از نظر محرميت مثل ولدالحالل است و نفقه1ج

متعلق به وارثين جنين است از قبيل پدر و مادر و برادر و خواهر هر چند که هر  ( ديه بر عهده کسى است که مباشرت در سقط داشته است و2ج

 باشند.ارث محروم مىکدام از پدر و يا مادر مباشرت در سقط داشته باشند از 

  موفق و مؤيد باشيد.

 

 اللّه الرحمن الرحيم بسم

 ای دام ظله العالیمحضر مبارک رهبر و مرجع عالی قدر جناب حاج آقای خامنه

 با عرض سالم و تقديم ارادت

سال ناظرها همه فوت کردند وصی نيـز   51وقف نموده است پس از « عليه السالم»پدر ثلث مالش را به وصايت و نظارت پسران، جهت اباعبد اهلل -1

رسيده و نصفی از ثلث بنام ناظر آخری بوده که فوت کرده و به ورثه رسيده است )ناظر آخری اوالد ندارد و ورثه دوخواهر و يک برادر  76به سن 



ه اوالدش عهـده دار مسـؤليت ايشـان    که وصی است رسيده است ( يکی از وراث می گويد که وصی مسن و توانايی ندارد و مورد اطمينان نيست ک

خواهد خودشان طبق وصيت پدرشان هزينه کنند، آيـا ايـراد شـرعی دارد؟ يـا بايـد بـه       باشند لذا نصف ثلث که اآلن بنام وارث ناظر آخری است می

 وصی منتقل کنند؟)طبق فتوای امام خمينی پاسخ عنايت شود(.

نمـايم، آيـا نمـازم    کيلومتر طی می 151الی  51ای يکی دو بار جهت انجام کار، مسافتی حدود سالی است که مشغول به کار هستم هفته 21مدت  -2

 شوم و نمازم درست است؟باشد يا دائم السفر محسوب میشکسته می

از طرف فرد خيـری  های اطراف امام زاده که ای به عهده خانواده من است. دهياری روستای بردخون قصد دارد مقداری از زمينتوليت امام زاده -3

 وقف شده به فضای سبز تبديل کنند و تاکنون از اقدام آنان جلوگيری شده است.

 الف: آيا دهيار يا شورای روستا اين اجازه را دارد که زمين وقفی امام زاده را به فضای سبز تبديل کنند؟ 

 برند؟توانند از بين بسال عمر دارند می 111ب:  درختهايی که از زمانهای قبل از 

 ج:  اين درختها را اگر از بين ببرند ديه دارد و الزم است که مبلغی جهت امام زاده پرداخت نمايند؟

 با تشکر 

 اداره  پاسخگويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی

 واحد پاسخگويی به سؤاالت مکاتبه ای

 

 

   

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

گونه توانيد در اين مسأله به مجتهدى که نماز را در اينسفر تحصيلى، حکم سفر شغلى را ندارد، لکن مى« دام ظله»( به نظر مقام معظم رهبرى2ج

 د.داند، رجوع نماييسفرها تمام و روزه را صحيح مى

 ( 3ج

 الف، ب: تغيير و تبديل در جهت وقف جايز نيست.

 ج: اگر وقف بودن آن محرز باشد در مورد اتالف آن ضمان ثابت است.

 موفق و مؤيد باشيد.

 
 ( تماس گرفته و از آنان راهنمايى بخواهيد.1251ـ  7746666توانيد با بخش استفتائات شفاهى )( سؤال مبهم است؛ در هر صورت مى1ج

 ير پايگاهمد

 

 

 باسمه تعالی

 سالم عليکم

 با احترام تعدادی سؤال تقديم حضور می گردد:

در روستای ما حمام عمومی و مسجد کنار هم بصورت ديوار به ديوار قرار دارند در حمام عمومی روستا محيطی بدليل مفيد نبودن برای  -1سؤال 

طی خالی بين حمام و مسجد بوجود آمده که هيچ راهی به آن نيست با توجه به حمام از حمام حذف شده و ديوار و کاشی هم شده است و محي

ديوار را  اينکه اين محيط هيچ استفاده ای برای حمام ندارد و از جهتی می توان آنرا به مسجد اضافه کرد با توجه به کمبود فضای مسجد آيا می توان

 د؟از طرف مسجد شکافت و از اين محيط برای مسجد استفاده کر

لطفاً در باره نحوه اتصال در صفوف نماز جماعت و مقدار فاصله ای که باعث بر هم خوردن اتصال در صف اول و ساير صف ها می شود  -2سؤال 

 توضيح دهيد.



15/13/87 

 با تشکر و سپاس فراوان

 

 

 
 و برکاته سالم عليکم و رحمة اهلل

 بسمه تعالى

( در فرض مرقوم چنانچه آن مقدار زمين مالک دارد با رضايت آن مانع ندارد و چنانچه مال وقفى است، تصرف در آن در غير جهت وقف جايز 1ج

 نيست.

قدم بزرگ فاصله پيدا شود، نمازش واسطه او به امام متّصل است بيشتر از يک  ( اگر در نماز بين مأموم و امام يا بين مأموم و کسى که مأموم به2ج

 شود و صحيح است.فرادا مى

 موفق و مؤيد باشيد.
  

 باسمه تعالی

  سالم عليکم

 با احترام سؤال تقديم حضور می گردد:

منابع  اين جانب مدت سه سال است که در شرکتی مشغول بکارم، و کارفرما مرا ملزم می کند که در مواقع آمدن کارشناسان شهرداری و دارايی؛

مالی شرکت را مخفی کنم و يا در صورت نياز دروغ بگويم تا مبادا شرکت مجبور به پرداخت عوارض و ماليات شود و از طرفی برای به دست 

 آوردن کار و شغل زحمات و وقت و عمر زيادی مصروف کرده ام. حال با توجه با شرح واقعه سؤاالتی ذيال مطرح است؟

 ار و الزام کارفرما چيست؟. وظيفه من در مقابل اجب1

 . کار کردن بنده در آن شرکت چه حکمی دارد؟2

 .حقوق و مزايايی که طی مدت سه سال مشغوليت دريافت کردم چگونه است؟3

 با توجه به ضرورت روشن شدن تکليفم خواهشمندم پاسخ را فورا عنايت فرماييد.

 اداره پاسخگويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی

  به ایواحد مکات

87,13,21 

 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( در فرض سؤال اطاعت جايز نيست.1ج

 ( کار در شرکت اشکال ندارد.2ج

 ( حقوق و مزاياى دريافتى حالل است.3ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 باسمه تعالی

 سالم عليکم و رحمةاهلل و برکاته

 : گرددبا احترام سوالی تقديم حضور می



اگر مبلغی پول در حساب شخصی واريز شده باشد و معلوم هم نشود که اين مبلغ از سوی چه کسی و به چه منظوری واريز شده است، تکليف 

المالک است و بايد رد مظالم و يا پولی است که ممکن است کسی بابت طلب و بدهی و يا حال سؤال اين است که آيا اين پول مجهول  چيست؟

 الی که به فرد وارد کرده است و لو در سال های قبل واريز کرده به اميد صاف کردن حساب با اين فرد است.خسارت احتم

 اداره پاسخگويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی

 ایواحد مکاتبه

25/13/87 

 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 اگر احتمال عقاليى اشتباه در واريز به حساب صاحب حساب در بين نباشد، در حکم ملک صاحب حساب است.

 موفق و مؤيد باشيد.

 باسمه تعالی

 ام ظله العالیای دقدر جهان تشيع حضرت آيةاهلل العظمی خامنهدفتر ولی امر مسلمين و مرجع عالی

  سالم عليکم

 گردد:با احترام تقديم حضور می

  فقر هستند و جرئت حرف زدن را ندارند دهند و اين در حالی است که در ديده شده که گروهی از وارثان، حق خواهرانشان و يعنی زنها را نمی

که حق خود را بگيرند و حتی پشتيبانی ندارند که به قانون مراجعه کنند  مان کرده و خواهران توانايی ندارندگويند که پدرمان به اسمولی برادران می

 و از عواقب آن ترس دارند، حال تکليف چيست؟

6197/3 

 گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانیاداره پاسخ

 ایواحد مکاتبه

 

  

 

 
 سالم عليکم 

 از پاسخگويى به سؤاالتى که جنبه قضايى و نزاعى دارند معذوريم.

 موفق و مؤيد باشيد.

 مدير پايگاه

 

 باسمه تعالی

  سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

د بلکه از دو جای صحن اين بنای مقدس تصرف نموده و حسينيه ای را در محلی خراب کرده اند که مجددا تجديد بنا کنند نه تنها نو سازی نکردن

يک قسم از صحن حيات را غسالخانه و در محل آشپزخانه که واقع در محل ديگر اين صحن موجود بوده حمام عمومی درست کرده اند و مابقی 

تفاده نمايند ضمنا مقداری مصالح از قبيل آجر و اين زمين را هم که از اصل بنای حسينيه و هم مابقی صحن مانده قصد دارند به پارکينگ ماشين اس



بنای اين غيره جهت تجديد بنای اين حسينيه خيرين آورده بودند اين مصالح ضميمه ديوار غسالخانه و حمام نموده اند از اين مصالح قبال ديوارسازی 

  ستفاده کرده اند حال سؤاالت مورد نياز به پاسخ:حسينيه حدود نيم متر هم کار کرده بودند آنها را کنده اند و در غسالخانه و حمام ا

  آيا دخل تصرف رانندگان در اين پارکينگ حالل است يا حرام؟ -1

  رفتن مردم جهت استحمام و غسل در اين حمام مذکور حالل است يا حرام؟ -2

  غسل ميت در اين غسالخانه باطل است يا خير؟ -3

  و غسالخانه درست کرده اند بخرند و مجددا برای حمام و غسالخانه واگذار کنند يا خير؟آيا می شود مقدار زمينی را که حمام  -4

  اين آقايی که سرمنشا اين کار شده آيا در هزينه های که از طرف خيرين مصارف اين دو بنا شده ضامن است يا خير؟ -5

  آيا دخل و تصرف در اين حسينيه جايز است يا خير؟ -6

 سؤاالت دينی و اطالع رسانی آستان قدس رضویاداره پاسخگويی به 

 واحد مکاتبه ای

23/13/87 

 

 

 
 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( جايز نيست.6و2و1ج

 ( صحيح است.3ج

 قف قابل خريد و فروش نيست.( و4ج

 ( ضامن است.5ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 اهلل الرحمن الرحيمبسم

 ای دام عزه الشريفدفتر ولی امر مسلمين و مرجع عاليقدر جهان تشيع حضرت آية اهلل العظمی خامنه

 سالم عليکم

 ت؟آيا قصد انفراد در نماز جماعت در چه موردی صحيح و در چه مواردی باطل اس -1

 شود و يا اينکه قصد انفراد الزامی است؟آيا در صورتی که اتصال صفوف نماز جماعت بهم بخورد، نماز فرادا می -2

د آيا کسی که نماز جماعت را با قصد انفراد در بين نماز، شروع کند، نماز جماعت و فرادايش چه حکمی دارد؟)مثال کسی با نماز عصر امام قص -3

ن نيت که در بين نماز قصد انفراد کند و با رکعات سوم و چهارم امام، دو رکعت اول نماز عصر را بخواند در اين صورت حکم نماز ظهر کرده با اي

 چيست؟(

 ضمنا با توجه به نياز فوری پاسخ سؤاالت جهت ارائه در جلسه هم انديشی، خواهشمند است عنايت فرماييد.

  نیگويی به سؤاالت دينی و اطالع رسااداره پاسخ

 ایواحد مکاتبه

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( قصد فرادا در نماز جماعت فى نفسه اشکال ندارد و اختصاص به مورد خاصى ندارد.1ج



 شود شخص بايد به وظايف منفرد عمل نمايد.( در فرضى که اتصال صفوف جماعت از بين برود، نماز خودبخود فرادا مى2ج

 ندارد.( اشکال 3ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 باسمه تعالی

 سالم عليکم

 با احترام سوال زير تقديم حضور ميگردد:

 لطفاً احکام مختلف معذورين را در اماکن متبرکه و حرم مطهر امام رضا)عليه السالم( تبيين فرماييد.

 اداره پاسخگويی به سواالت دينی و اطالع رسانی

 واحد مکاتبه ای 

13/14/87 

 

  

 سالم عليکم

 هاى عمليه مراجعه نماييد.به رساله

 موفق و مؤيد باشيد.

 باسمه تعالی

 محضر مبارک ولی امر مسلمين و مرجع و زعيم عالی قدر جهان تشيع حضرت آيةاهلل العظمی خامنه ای )دام ظله الوارف(

 سالم عليکم 

 د است پاسخ را بيان فرماييد:با عرض ادب و احترام ؛ تعدادی سؤال شرعی بشرح ذيل عنوان، خواهشمن

ه : متأسفانه اخيراً نوارهای موسيقی همراه با خوانندگی خوانندگان زن با مجوز وزارت ارشاد منتشر شده است، آيا تکثير و استماع اين گون1سؤال

 نوارها چگونه است؟

های های ارکستر موسيقی و گروهای مردمی از گروههآوری کمکهای عروسی يا جمع: کميته امداد و برخی نهادها و ادارات در مراسم2سؤال

 کنند، آيا شرعاً جايز است؟سرود پسر و دختر استفاده می

تواند بعد از رکوع انجام : اگر مأموم به رکعت دوم نماز جمعه رسيد، آيا در رکعت دوم خود بايد قنوت را قبل از رکوع به جا آورد يا می3سؤال

 دهد؟

 ها و مراکز آموزشی چه صورت دارد؟مختلط در برخی از دانشگاه های: تشکيل کالس4سؤال

گردد چه صورت های ديگران و سلب آسايش مردم میهای باريک که موجب اشراف به خانههای چند طبقه در کوچه: ساختن برخی خانه5سؤال

 دارد؟

گردد، برای های ناگهانی میها و مرگسالی و بيماریزلزله، خشک: متأسفانه هر از چند گاهی جامعه دچار بالهای نگران کننده مانند سيل، 6سؤال

 دفع بالها چه بايد کرد؟

 : در بعضی مواقع ذره ای خون در تخم مرغ ديده می شود، آيا تخم مرغ نجس بوده و خوردن آن حرام است؟7سؤال

 با تشکر 

 پاسخگويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی  اداره

 ت مکاتبه ایواحد پاسخگويی به سؤاال

15/12/87 

 

 



 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( اگر مشتمل بر غنا و موسيقى حرام نباشد، اشکال ندارد.1ج

 وى مناسب مجالس اهل گناه و يا به صورت غنا خوانده شود، جايز نيست.( اگر از نوع موسيقى مطرب و له2ج

 ( بايد قنوت رکعت دوم خود را بعد از رکوع بخواند.3ج

 ( اگر همراه با مراعات حجاب و همراه با اطمينان به عدم وقوع در مفاسد باشد، اشکال ندارد.4ج

 ود داشته باشد بايد مراعات گردد.( فى نفسه اشکال ندارد ولى اگر در اين زمينه قانونى وج5ج

 باشد.( اين پايگاه فقط پاسخگوى سؤاالت عام فقهى مى6ج

 مرغ نجس نيست و فقط خوردن ذره خون حرام است.( در فرض سؤال تخم7ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 باسمه تعالی

 سالم عليکم

 ا بيان فرماييد:با عرض ادب و احترام؛ سؤال شرعی بشرح ذيل عنوان، خواهشمند است پاسخ ر

تواند تماما موقوفه مورد نظر را با خودش در اختيار بگيرد؟ و آيا در شرايطی که موقوفه عام وقف بر حمام سؤال اول: آيا متولی موقوفه عام می

کنند و نيز ولی پرداخت میسال است ملک موقوفه را اجاره دارند و باالترين نرخ اجاره را ساليانه به مت 27عمومی باشد و فرد يا افرادی که مدت 

تواند از دادن اين صورت آيا متولی می  توانند ملک مذکور را اجاره داشته باشند و دراند از نظر شرعی مینشده  مرتکب ضرر و زيانی به موقوفه

سط متولی به مستاجر داده شود درآمد بايست در اختيار خودم باشد، در حالی که چنانچه ملک تواجاره امتناع نمايد و اظهار دارد که تمام ملک می

 اين موضوع محرز و مشخص نيست.  دست متولی  موقوفه بر موقوف عليهم و همگان که محرز و مسلم است، حال آنکه در

ذی يقرض اهلل من ذال»طايفه ای جهت اتحاد و انسجام بيشتر به نام شهيد طايفه با استمداد از خداوند متعال و بهره وری از آيه کريم در   -2سؤال

يا اهداف تعاون کارهای عام المنفعه و... مؤفق به تشکيل « يد اهلل مع الجماعة»( و روايات 18سوره حديد ، آيه «)قرضاً حسناً فيضاعفه له، له اجر کريم

الترين قدرت تصميم صندوق قرض الحسنه با تدوين اساسنامه ممهور به امضاء تعدادی اعضا گرديد. که ضمن تشکيل جلسه مجمع عمومی که با

گيری است هر شش ماه يک بار و جلسات هيئت مديره وام بدهی به صورت ضروری و نوبتی با سرمايه عضويت ماهانه اعضاء )متغير ( که ساليان 

 است دارای فعاليت می باشد که سود برای گيرنده وام فعالً پنج در صد، تاخير قسط ماهانه دير کرد هفت درصد محاسبه می گردد.

ره از آنجايی که مطابق يک ماده از اساسنامه مبلغ سود دريافتی جهت کارهای همچون جوايز دانش آموزان ممتاز، پارچه نويسی، هدايا هيئت مدي

در صورت موجود تقسيم بصورت مساوی بين اعضا صورت می گيرد. لذا از آنجا که اکثريت   )فعاليت رايگان( گذر نامه عتبات عاليات و خانه خدا

 قريب به اتفاق اعضا موافق اين موضوع بوده و در جلسات رسمی مخالفتی بوجود نيامده است لکن در حاشيه مخالفانی داشته و مطالبی به صورت

 انتقاد بيان نموده اندو ...

 سؤال دوم:

 الف: ادامه فعاليت صندوق قرض الحسنه و عضويت در آن بدين شکل گفته شده چگونه است؟

 )کار مزد( و دير کرد مصرف در فعاليتهای فرهنگی مذهبی ورزشی همچون فوق الذکر چگونه است؟ب: سود دريافتی 

 با تشکر 

 پاسخگويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی  اداره

 واحد پاسخگويی به سؤاالت مکاتبه ای

 

 

 

 



 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 گيرى نماييد.( اينگونه امور را از طريق نماينده ولىّ فقيه در اداره اوقاف و امور خيريه پى1ج

 ( 2ج

 نمايد، عضويت در آن اشکال ندارد.الف: اگر صندوق بر اساس مقررات و موازين شرع عمل مى

دريافت هرگونه جريمه ديرکرد جايز نبوده و حرام است هر چند صرف  گر واقعاً مزدِ کار باشد نه مجرّد تغيير اسم، اشکال ندارد. ولىکارمزد، ا ب:

 در کارهاى خير و فرهنگى شود.

 موفق و مؤيد باشيد.

 باسمه تعالی

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته 

 اش چه وجهی دارد؟افرت روزه بگيرد، روزه: اگر کسی در حال سفر نذر کند که در مس1سؤال

: اگر شخصی به طور خود سرانه تعداد زيادی از بشقاب های ماهواره که روی پشت بام های همسايگان نصب شده، کاری کند که موجب 2سؤال

 اسقاط و يا سوختن آنتهای مزبور شود، آيا موجب ضمان است؟

 آستان قدس رضوی اداره پاسخگويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی

 واحد مکاتبه ای

11/14/87 

 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( در فرض سؤال بنا بر احتياط صحيح نيست.1ج

 ( ضامن است.2ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 باسمه تعالی

  با سالم و ادب فراوان

 گردد:سوالی تقديم حضور می

 ماکن متبرکه حرم مطهر امام رضا)ع( چه حکمی دارد؟آوردن لوازم و وسايل آرايشی به داخل ا

 با تشکر

 گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانیاداره پاسخ

  ایگويی مکاتبهواحد پاسخ

17/14/87 

 

 

 رحمة اهلل و برکاته سالم عليکم و

 بسمه تعالى

 فى نفسه اشکال ندارد.

 موفق و مؤيد باشيد.

 



 باسمه تعالی

 سالم عليکم و رحمةاهلل 

 تعداد دو سوال تقديم حضور می گردد:

 نمازش چيست؟ اگر مأموم تکبيرةاالحرام را بگويد و بعد متوجه شود که امام تکبيرة االحرام را نگفته مأموم چه تکليفی دارد و حکم -1سوال

 اگر مأموم در رکعت دوم نماز جمعه برسد چه وظيفه ای دارد؟ -2سوال

 اداره پاسخ گويی به سواالت دينی و اطالع رسانی

 واحد پاسخ گويی به مکاتبه ای

19/14/87 

 

 

 
  

 
 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

شود و اگر بخواهد وارد نماز االحرام را قبل از امام بگويد، نمازش فرادا مى( اگر مأموم سهواً يا به گمان آن که امام تکبير را گفته است، تکبيرة1ج

 مام کند سپس به امام اقتدا نمايد.جماعت شود، بايد به نماز مستحبى عدول کند و آن را دو رکعتى ت

 ( اقتدا نمايد و بقيه نماز را خودش بخواند.2ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 باسمه تعالی

 سالم عليکم 

دراداره پاسخ   با احترام به استحضار مبارک دفتر معظم له می رساند، همه هفته روزهای چهارشنبه، جلسه هم انديشی پاسخ گويان مسائل شرعی

سؤاالت دينی و اطالع با هدف جمع آوری آخرين نظريات مراجع معظم تقليد جهان تشيع برگزار می گردد، بديهی است پاسخ به موقع  گويی به

 دفتر معظم له موجب مسرت بيش از پيش و استفاده پاسخ گويان و مجاورين و زائرين حضرت امام علی بن موسی الرضا)ع(خواهد بود.

 با تشکر 

 به سؤاالت دينی و اطالع رسانیاداره پاسخ گويی 

11/15/87 

 سؤال: آيا در نماز جماعت)پشت ديوار و ستون(، اتصال کافی است يا رؤيت امام يا صف قبل شرط است؟

 

 

 

 
  و برکاتهسالم عليکم و رحمة اهلل

 بسمه تعالى

تواند اقتدا کند. بلکه اگر از دو طرف هم يا چپ به واسطه ماموم ديگر به امام متصل نباشد نمى ستون ايستاده، اگر از طرف راستکسى که پشت

 متصل باشد، ولى از صف جلو حتى يک نفر را هم نبيند، جماعت او صحيح نيست.

 موفق و مؤيد باشيد.



 

 باسمه تعالی

 الم عليکم و رحمةاهلل و برکاته س

 با احترام سؤال زير تقديم حضور می گردد:

ن برای شخص معتکف که در روز اول وارد مسجد می شود در سه فرض: اگر اول اذان صبح و در ميان اذان و يا پايان اذان وارد مسجد شود، در اي

 اول اعتکاف محسوب می شود؟اقسام مختلفه چه حکمی داشته و اعتکاف صحيح است و از همين روز 

 با تشکر 

 اداره پاسخ گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی 

 واحد پاسخ گويی مکاتبه ای

26/14/87 

 .ضمنا با توجه به فوريت و نياز آنی اين مساله به مناسبت ايام اعتکاف منتظر پاسخ فوری هستيم

 

 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 مالک براى صحّت اعتکاف آن است که هنگام طلوع فجر در مسجد باشد و اگر بعد از طلوع فجر در مسجد باشد، اعتکاف آن روز صحيح نيست.

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 باسمه تعالی

 دب و احترامبا عرض ا

 گردد:تعدادی سؤال جهت دريافت پاسخ تقديم حضور می

ام خمس پرداخت نکرده و مجرد بوده و هنوز در خانه پدرم زندگی می کنم و دارايی من يک واحد سالگی( که رسيده 28من تا اين سن ) -1سؤال 

يز با برادرم با يک وام خريده ايم که مبلـغ ده ميليـون و پانصـد هـزار     آپارتمان است که زمينی را پدرم داده و همچنين يک واحد آپارتمان ديگر را ن

واحـد  تومان وام داشته و با دادن آپارتمان خودمان به رهن ما بقی پول را جور کرديم و خريديم اکنون يک واحد آپارتمان برای خودم دارم و يک 

زار تومان وام دارد و همچنين من نزديک بـه ده ميليـون تومـان از پـدر و مـادرم      آپارتمان با برادرم شريکی داريم که نزديک به ده ميليون و پانصد ه

ام و ماهی ماه است که در يک شرکت شروع به کار کرده 7قرض دارم در ضمن اين قرض من از زمان خريدن آپارتمان اولی است و همچنين مدت 

 5849/3ام نماييد. گيرم برای دادن خمس راهنمايیدويست هزار تومان می

 6363/3روزه )روزه واجب( من در صورتی که در سفر ضروری جهت انتخاب واحد دانشگاه باشد چگونه است؟  -2سؤال 

 6362/3دانم چقدر روزه قرض دارم، چه کنم؟ نمی -3سؤال 

مسکين را پـول   61م؟ )يعنی هم هايش کفاره بدهم همان يک روزه قضا بگيرتوانم به جای روزهاگر به من کفاره جمع واجب باشد آيا می -4سؤال 

 6362/3روز روزه پولش را در هم و قضای خورده شده را بگيرم؟(  61بدهم و هم به جای 

تواند از مال شوهر در صورتيکه خانم خانواده از يک مجتهد و آقای خانواده از مجتهد ديگری تقليد نمايد، آيا خانم بدون اجازه شوهر می -5سؤال 

 6412/3رضايت شرط است؟ خمس را بدهد و يا 

روزی به شهر دانشگاهم بروم آيا نماز من شکسته است يا نـه؟ و   3؛ 2سال در شهر ديگر دانشجو هستم اگر برای انتخاب واحد  2من مدت  -6سؤال 

 6411/3ام چطور؟ روزه

 6411/3ه شود چه حکمی دارد؟ اگر در حال اعتکاف به طور ناخواسته که در حال روسری سر کردن هستيم، مو سرمان کند -7سؤال 

 6411/3اگر پوست لب يا پوست ناخنی از دستمان را بکنيم چه حکمی دارد؛ چه با درد و چه بدون درد؟ -8سؤال 



 6411/3دانيم مال کيست برای نماز بايستيم و طرف حضور نداشته باشد، آيا حکم غصبی دارد يا خير؟ اگر روی زير انداز کسی که نمی -9سؤال 

 شکر با ت

 گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانیاداره پاسخ

 ایگويی سؤاالت مکاتبهواحد پاسخ

11/15/87 

 

 

 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

له در امر وجوهات شرعيه مراجعه يا يکى از وکالى مجاز معظم« دام ظله»دن وضعيّت خمس اموالتان به دفتر مقام معظّم رهبرى( براى روشن ش1ج

 نماييد.

 ( صحيح نيست.2ج

 هايى که يقين به فوت آنها داريد، کافى است.( قضاى مقدار روزه3ج

 ( تصرف بدون اجازه وى جايز نيست.5ج

 ه هم صحيح نيست.( نماز شکسته است و روز6ج

 ( اشکال ندارد.7ج

ت ( به طور کلّى پوستهاى کوچک بدن که موقع افتادنشان رسيده، اگرچه آنها را بکنند پاک است ولى بنابر احتياط واجب بايد از پوستى که وق8ج

 اند اجتناب کنند.افتادنش نرسيده و آن را کنده

 ن که علم به رضايت باشد.( تصرف در مال غير بدون اجازه او جايز نيست مگر آ9ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 باسمه تعالی

 سالم عليکم و رحمةاهلل 

 با عرض ادب و احترام

 گردد:تعدادی سؤال جهت دريافت پاسخ تقديم حضور می

آب نداده ايم و حتی شهر سال است ما پول  2خانه ای که درآن زندگی می کنيم کنتور آب ندارد، و ما نيز مستأجر آنجا هستيم يعنی االن  -1سؤال 

 6419/3داند که منطقه ما کنتور ندارد، وظيفه ما چيست؟ داری می

ام، آيا در حال اعتکاف وارد نزديک ترين بيت الخالء شده ولی به علت کثيفی و شلوغی، آنجا را ترک کرده و به محل دور تری رفته -2سؤال 

 6418/3؟ اعتکاف من درست است، اگر درست نيست وظيفه من چيست

 6417/3آيا عطسه زدن باعث بطالن روزه می شود بطوری که ذرات آن اگر قورت داده شود، مشکل دارد؟  -3سؤال 

 6416/3اگر سهواً يا عمداً يکی از محرمات اعتکاف صورت پذيرد چه حکمی دارد؟  -4سؤال 

باشد، خمس و ود حساب کرد و تمام جنسهای مغازه قرض میاگر کسی صاحب مغازه است ولی خانه ندارد اجناس مغازه را هم نمی ش -5سؤال 

 6415/3زکاتش چه صورتی دارد؟ 

 6415/3در تيمم دادن ميت؛ آيا بايد دست تيمم دهنده تيمم داده شود و يا بايد با دست خود ميت او را تيمم داد؟ -6سؤال 

 6431/3اگر کسی با کفش نماز بخواند نماز او درست است يا خير؟  -7سؤال 



 6389/3شأن چيست؟  -8سؤال 

با توجه به ثبت نام اينترنتی و به اجوبةاالستفتائات و رساله ها مراجعه و بر اساس فهم خود نذر کردم که اگر اسمم در مراسم اعتکاف   -9سؤال

  6369/3روزه( حال آيا روزه های من صحيح است؟  4مسجد گو هر شاد در آمد روزه نذری بگيرم )مدت سفر 

 ر با تشک

 گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانیاداره پاسخ

 ایگويی سؤاالت مکاتبهواحد پاسخ

11/15/87 
 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( تابع قوانين و مقررات است و تخلف از آن جايز نيست.1ج

 ( اشکال ندارد.2ج

 شود.( مجرّد آنچه ذکر شده، موجب بطالن روزه نمى3ج

کند و اما ساير کارهاى حرام، اگر عمداً يا سـهواً مرتکـب   جماع کردن اگر چه از روى سهو باشد و هر چند در شب باشد، اعتکاف را باطل مى( 4ج

 ام کندشود و نيز در مورد لمس کردن و بوسيدن با شهوت که از روى سهو باشند، بنا بر احتياط واجب اگر اعتکاف واجب معيّن باشد، بايد آن را تم

اگـر در   و سپس قضا نمايد، و اگر واجب معيّن نباشد، در صورتى که اين محرّمات را روز اول يا دوم انجام دهد، بايد اعتکاف را از نو شروع کند و

الزم روز سوم انجام دهد آن را تمام کند و بعد از سر بگيرد و هر وقت اعتکاف را باطل کند، چنانچه واجب معيّن باشـد قضـاى آن واجـب اسـت و     

د نيست فوراً قضا کند اگر چه مطابق احتياط است و اگر واجب غير معيّن باشد از سر گرفتن آن واجب است. و همچنين اگر اعتکاف مستحب را بعـ 

 از روز دوم باطل کند، قضاى آن واجب است و اما قبل از آن، چيزى بر او نيست بلکه مشـروع بـودن قضـاى آن محـّل اشـکال اسـت. البتـه تنهـا در        

صورتى بايد اعتکاف واجب را قضا کند يا از سر بگيرد که دست برداشتن از آن را به نحوى که گذشت شـرط نکـرده باشـد و گرنـه قضـا و از سـر       

 گرفتن الزم نيست.

يه مراجعـه  لـه در امـر وجوهـات شـرع    يا يکى از وکالى مجاز معظم« دام ظله»( براى روشن شدن وضعيّت خمس اموال به دفتر مقام معظّم رهبرى5ج

 نمايد.

هـايش بکشـد. و اگـر بـه ايـن      صورت و پشت دستدر صورت امکان دست ميّت را به زمين بزند و به  توانددهد، مى( کسى که ميّت را تيمّم مى6ج

 صورت ممکن باشد، الزم نيست به دست زنده هم او را تيمّم داد، اگرچه احتياط استحبابى جمع است.

 جده روى زمين قرار نگيرد، نماز با آن باطل است.( اگر شست پا هنگام س7ج

 ( مقام و منزلت انسان.8ج

 ( در فرض سؤال اگر نذرتان بدون صيغه شرعى معتبره بوده، صحيح نيست.9ج

  موفق و مؤيد باشيد.

 
 باسمه تعالی

 سالم عليکم و رحمةاهلل 

 با عرض ادب و احترام 

 گردد:میتعدادی سؤال جهت دريافت پاسخ تقديم حضور 

 6361/3رجب می توانيم از مسجد خارج شويم؟  15برای غسل مستحبی روز  -1سؤال

 6361/3استفاده از کرم مرطوب کننده و خوشبو در اعتکاف چه حکمی دارد؟  -2سؤال

 6372/3در حال اعتکاف اگر مو هايمان را شانه کنيم چه حکمی دارد؟  -3سؤال



 6372/3هايش را بگيرد(، چه حکمی دارد؟ م ديگری کمک کند)لباساگر کسی حال اعتکاف به استحما -4سؤال

 6368/3آيا نقد مسؤلين غيبت حساب می شود؟  -5سؤال

  -6سؤال

 الف: بچه که در منزل مريض می شود آيا می توانيم با تلفن به مداوای بچه کمک کنيم؟

 6366/3ب: خارج شدن از صحن مسجد در حال اعتکاف؟ 

اف نبايد بدن را زخمی کرد اگر گوشه ناخنها ريش شود و هر از گاهی به جايی برخورد کند و موجب خونريزی شود آيا می در زمان اعتک -7سؤال

 6366/3توانيم آن ريشه را بکنيم؟ 

جمع است ولی توان  ام اکنون فهميدم که کفارهبنده در سنين ابتدايی بلوغ دو بار روزه خود را به حرام باطل کرده و از حکم آن آگاه نبوده -8سؤال

 6377/3آن را ندارم؛ نه توان جمعی و نه روزه، حال چه کنم؟ 

گناه کسانی که هنوز پاک نشده ولی قبل از ورود به مسجد غسل می کند اما بعد از يک و دو ساعت مقدار کمی لکه می بيند چه می باشد  -9سؤال

 6376/3نه )از اعتکاف خارج می شود يا نه(؟ آيا می توان در مسجد بماند و روز بعد دو باره غسل کند يا 

 با تشکر 

 گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانیاداره پاسخ

 ایگويی سؤاالت مکاتبهواحد پاسخ

11/15/87 

 
 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( اشکال ندارد ولى بايد به قدر حاجت اکتفا کنيد و طول ندهيد.1ج

 کال ندارد ولى از بوييدن بوى خوش براى لذّت بردن اجتناب شود.( فى نفسه اش2ج

 ( اشکال ندارد.3ج

 ( فى نفسه اشکال ندارد.4ج

 ( عيبجويى از مؤمنين جايز نيست.5ج

 ( 6ج

 الف: اشکال ندارد.

خروج از مسجد به خاطر آنها ب: رفتن به جاهايى که در حکم مسجد است، اشکال ندارد اما رفتن به خارج از مسجد جايز نيست مگر مواردى که 

 جايز است.

 ( اشکال ندارد.7ج

 ( جايز نيست و بايد فوراً خارج شوند و عمل مذکور اگر عمدى باشد حرام و توبه و استغفار الزم است.9ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 باسمه تعالی

 )دام ظله الوارف(ایمنهدفتر مبارک ولی امر مسلمين و مرجع عالی قدر جهان اسالم حضرت آيةاللّه العظمی خا

 سالم عليکم و رحمةاهلل

شود و بعاز عده به عقد دائم فرد کند که در حال پاکی است و صيغه طالق با ديگر شرايط صحت جاری میخانمی موقع طالقش به دروغ اظهار می

 کند، حال:گردد، ولی بعداً به دروغ خود اقرار میديگری درآمده و صاحب فرزند می

 الق جاری شده چيست؟حکم ط -1

 آيا ازدواج با فرد دوم درست است؟ -2



 تکليف فرزند از لحاظ ارث و ديگر حقوق چگونه است؟ -3

 با تشکر و سپاس فراوان

 اداره پاسخگويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی 

 ایواحد پاسخگويی به سؤاالت مکاتبه

11/15/87 

 

  

 
 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 ه تعالىبسم

( در فرض مذکور طالق باطل بوده و احکام زوجيّت سابق بر آن مترتب است و عقد دوم باطل بوده و نسبت به فرد دوم حرام ابدى است و 3ـ1ج

 شود.شود و احکام ولدالزنا مترتب مىشود و اما نسبت به زن ولد زنا محسوب مىنسبت به مرد احکام فرزندى مترتب مى فرزند مذکور

 و مؤيد باشيد.موفق 

 باسمه تعالی

 سالم عليکم و رحمةاهلل 

 احتراماً سؤال زير تقديم حضور می گردد:

 6399/3آيا بازی پلی استيشن  وکامپيوتر  از لحاظ شرعی اشکال دارد؟ 

 اداره پاسخ گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی

 پاسخ گويی به سؤاالت مکاتبه ای 

16/15/87 

 

 

 
 مة اهلل و برکاتهسالم عليکم و رح

 بسمه تعالى

 فى نفسه اشکال ندارد.

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 

 باسمه تعالی

 با عرض ادب و احترام

 گردد:تعدادی سؤال جهت دريافت پاسخ تقديم حضور می

تابوتی نمادين به صـورت  با جمعی از اعضای هيئت پابوسان حضرت علی اصغر ))عليه السالم(( در ايام فاطميه شب شهادت بی بی دو عالم  -1سؤال

معصوم ))عليه السالم(( بدون آمپلی فاير و بانـد . بـه    14فانوس به احترام  14گل در مقابل حسينيه محله به طرف برگزاری هيئت عزاداری با برداشتن 

ای هيئت ايـن امـر را انجـام داده ايـم     صورت زبانی )الالی الالی ( تشيع نموده ايم و به خاطر اعالن مظلوميت حضرت زهرا ))عليه السالم(( با بچه ه

 6466/3خوهشمند است ما را در اين امر راهنمايی فرماييد باتشکر . 



شخصی مقدارمالی دارد که مخلوط است در حالی که خمس به آن تعلق می گرفته و مالی که خمس به آن تعلـق نگرفتـه حـال کـه مقـدار       -2سؤال

 6466/3خمس تعلق می گرفته وظيفه من در پرداخت خمس چيست و چقدر است؟  دقيق اين مال را نمی داند که کدام و چقدر 

 -3سؤال

ايت کامـل  الف: اگر دختر و پسری ببينند که به گناه می افتند آيا می توانند صيغه موقت بخوانند در حالی که اين دو به ازدواج دائم با يکديگر رضـ 

 نمی نمايند، آيا اين صيغه درست است و هم بستری اينها چگونه است؟دارند و فقط به خاطر مخارج و شرايط نا مناسب اقدام 

 6468/3ب: اگر قبل از صيغه هم بستر شده باشند حکم آن چگونه است؟

به حج تمتع مشرف شدم در آن زمان به ايرانيها خيلی سخت می گرفتند و در جا هـايی از حـرم مـا را اسـکان مـی دادنـد        1362من در سال  -4سؤال

 برای رفتن به زيارت خانه کعبه می بايست سوار اتوبوس بشويم و خودمان کرايه  خودمان را می پرداختيم.بطوريکه 

ان روزه های اول کرايه ها يک ريال بود که خودمان در صندوقی که در خود اتوبوس نصب بود می انداختيم امام بعد از يکی دو روز کرايه هـا گـر  

حس می کردم می خواهند پول زور از ما بگيرند همان کرايه يک ريال را در صندوق می انداختم حاال دچـار   کردند به دو ريال اتريشی ولی من که

 6471/3نا راحتی و پريشانی هستم که شايد گناه کرده ام حاال به من بگوييد چه کنم و بايد چگونه جبران کنم.

 با تشکر 

 گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانیاداره پاسخ

 ایگويی سؤاالت مکاتبهسخواحد پا

12/15/87 

 

 

 
 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 شود، اجتناب گردد.که موجب وهن مذهب مى ( فى نفسه اشکال ندارد ولى بايد از هرگونه اعمال و رفتارى1ج

 مخمّس يا غير مخمّس بردارد.تواند هر مقدار را که خود يقين پيدا کند، به قصد ( موقع برداشت از مال مشترک مى2ج

 ( 3ج

 الف: ازدواج دختر باکره بنابر احتياط واجب بايد با اجازه پدر يا جدّ پدرى او باشد.

 شود که توبه جدّى و واقعى از آن الزم است.ب: عمل مذکور حرام است و از گناهان کبيره محسوب مى

حوى نباشد، از طرف صاحبان آن به فقير صدقه دهيد و بنا بر احتياط براى اين کار ( در فرض سؤال اگر امکان پرداخت در مکان مذکور به هر ن4ج

 از حاکم شرع اجازه بگيريد.

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 

 باسمه تعالی

 سالم عليکم و رحمةاهلل 

 با عرض ادب و احترام 

 گردد:تعدادی سؤال جهت دريافت پاسخ تقديم حضور می

در صورتيکه می دانيم جهت آب خوری می باشد ولی نمی دانستيم کـه نبايـد درآنجـا وضـو گرفـت، حکـم        وضو گرفتن از آب آبخوری -1سؤال

 چيست؟

 6385/3آيا کفاره مانع از انجام روزه مستحبی و اعتکاف می شود؟  -2سؤال



 6385/3آيا گذاشتن وسايل مختلف از قبيل مهر، مفاتيح و وسايل ديگر روی قرآن حرام است؟  -3سؤال

 6385/3شخص )مشتری( خمير دندانی در مغازه جا گذاشته است و تا چند روز دنبال آن نيامده آيا استفاده از خمير دندان اشکال دارد؟  -4سؤال

اگر شخصی پول يا غير پول مثل کارت تلفن و يا ... پيدا نمايد بها توجه به اينکه در موقعيت کنونی امکان آگهی و پيدا نمودن صـاحب آن   -5سؤال

 ز لحاظ زيادی جمعيت و هم از لحاظ هزينه باالی اگهی امکان پيدا کردن صاحب آن نيست آيا می توانيم از آن استفاده نمايد؟ بايد چه کـاری هم ا

 6385/3تومان دارد يا مبلغی در همين مقدار؟  2111در صورتی که مبلغ پايين باشد مثل کارت تلفن که نهايتاً « تکليف چيست»انجام دهد

 6419/3ام، چکار کنم؟ ن نسبت به کسی دينی دارم ولی حکم آن را نمی دانستم و به اعتکاف آمدهم -6سؤال

 6419/3آيا می شود وسط روزه اعتکاف نيت روزه را عوض کرد؟ مثالً از مستحبی به قضا؟  -7سؤال

 6419/3حکم توقف در بيرون برای وضو در حال اعتکاف چگونه است؟  -8سؤال

 رساند. معظم رهبری به استحضار میدفتر مقام  -9سؤال

درصد تخفيـف قائـل مـی شـود      3اينجانب محمد اميری کارمند شرکتی می باشم که که آن شرکت بابت فروش نقدی محصوالت خود به مشتريان 

ه شـرکت( پـولی جهـت    بعضاً در مواردی مشتريان توان خريد محصول به صورت نقدی را ندارد لطفاً بفرماييد اگر شخصـی غيـر از مشـتری )نماينـد    

درصد تخفيف در اختيار نماينده شرکت بگذاريم حکم شـرعی آن چيسـت؟ در صـورت امکـان واضـح و       3خريد محصول به جهت استفاده از آن 

دی عاميانه فهم بفرماييد الزم بذکر است در صورت عدم خريد نقدی مشتريان بايد يک ماهه تسويه حساب نمايند و برای خريد نقـدی و يـا غيـر نقـ    

 مشتريان مخير می باشند؟

 با تشکر 

 گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانیاداره پاسخ

 ایگويی سؤاالت مکاتبهواحد پاسخ

11/15/87 

 
 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( در صحت آن اشکال است. بايد احتياط را رعايت کنيد، و مباح بودن آب وضوء را احراز نماييد.1ج

 ( مانع است.2ج

 ( اگر موجب هتک شود، جايز نيست.3ج

 ( در فرض سؤال استعمال آن جايز نيست.4ج

 ( اگر مأيوس از پيدا شدن صاحبان آنها باشيد، از طرف آنها به فقير صدقه دهيد.5ج

 ( اعتکاف صحيح است.6ج

تواند نيّت خود را به خورد و مى، روزه مستحبى او بهم مى( چنانچه فراموش کند و روزه مستحب بگيرد، در صورتى که پيش از ظهر يادش بيايد7ج

 روزه واجب برگرداند.

 شود.( اگر طورى باشد که موجب محو صورت اعتکاف شود، اعتکاف باطل مى8ج

لفنى از بخش ( سؤال مبهم است، آن را مجدداً بصورت واضح و روشن )با توضيحات الزم( ارسال فرماييد تا پاسخ داده شود و يا به بصورت ت9ج

 ( سؤال فرماييد.1251ـ  7746666استفتائات شفاهى )

 موفق و مؤيد باشيد.

 باسمه تعالی

 ای )دام ظله الوارف(مرجع و زعيم عالی قدر جهان تشيع حضرت آيةاهلل العظمی خامنه  محضر مبارک ولی امر مسلمين و

 سالم عليکم 

 عنوان، خواهشمند است پاسخ را بيان فرماييد: با عرض ادب و احترام ؛ تعدادی سؤال شرعی بشرح ذيل



 چنانچه خون بدن ميت ،بند نيايد وظيفه چيست؟ -1

جسد ميت پس از چند روز پيدا شده و متعفن است و غسل دادن آن موجب اذيت غسل دهنده يا مستلزم متالشی شدن جسد است وظيفه  -2

 چيست؟ 

 ده است وظيفه چيست؟ چنانچه مواضع تيم ميت از بين رفته و متالشی ش -3

 توان جلو خون را گرفت وظيفه چيست؟ آلود است و امکان تطهير نيست يا نمیچنانچه مواضع تيمم ميت نجس و خون -4

 چنانچه بعد از غسل و قبل از دفن، بدن يا کفن ميت به واسطه خروج خون يا بول خود ميت، نجس شد وظيفه چيست؟  -5

 ها اعاده شود؟ خارج شد، آيا بايد غسلاگر در اثنای غسل ميت خون  -6

 ميت را چه وقت و چگونه تيمم دهيم؟  -7

 شود بر چند ميت يک نماز خواند؟ آيا می -8

 قطعاتی از بدن ميت پيدا شده است، برای غسل و حنوط وظيفه چيست؟ -9

 می باشد؟آيا در صورت ريخته شدن اشک بر روی کفن يا بدن ميت موجب اعاده غسل و کفن مجدد  -11

 با تشکر 

 پاسخگويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی  اداره

 واحد پاسخگويی به سؤاالت مکاتبه ای

16/4/87 

 

 

 

 
 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 گر جلوگيرى از خونريزى با بستن زخم و نحو آن ممکن نباشد، دفن ميّت با همان وضعيت اشکال ندارد.( ا1ج

 شود، ميّت را تيمم دهند.( اگر غسل موجب متالشى شدن جسد مى2ج

 ( در فرض سؤال بدون غسل و تيمم دفن نمايند.4و3ج

ا بريدنى که ضررى به کفن نرساند، آن را پاک نمود؛ و نسبت به بدن اگر نجس ( اگر قبل از قرار دان قبر، کفن ميّت نجس شود بايد با شستن ي5ج

 شود، بايد تطهير نمود.شود، اگر تطهير مشقّت ندارد و موجب هتک ميّت نمى

 ( اعاده الزم نيست.6ج

 زنده است. هاىوضوى انسان ( وقت خاصى ندارد و کيفيت آن مثل کيفيت تيمم بدل از غسل و بدل از7ج

 ايز است.( ج8ج

 ( قطعاتى که مواضع سجود همراه دارد عالوه بر غسل بايد حنوط شود.9ج

 ( اعاده غسل و تجديد کفن الزم نيست.11ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 باسمه تعالی

 سالم عليکم 

دراداره پاسخ   ن مسائل شرعیبا احترام به استحضار مبارک دفتر معظم له می رساند، همه هفته روزهای چهارشنبه، جلسه هم انديشی پاسخ گويا

گويی به سؤاالت دينی و اطالع با هدف جمع آوری آخرين نظريات مراجع معظم تقليد جهان تشيع برگزار می گردد، بديهی است پاسخ به موقع 

 اهد بود.دفتر معظم له موجب مسرت بيش از پيش و استفاده پاسخ گويان و مجاورين و زائرين حضرت امام علی بن موسی الرضا)ع(خو



 با تشکر 

 اداره پاسخ گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی

 ایگويی به سؤاالت مکاتبهواحد پاسخ

22/15/87 

هم نماز خوانده و روزه گرفته است، حال حکم نماز و روزه هايی که   سؤال: اگر کسی اصل جنابت يا وجوب غسل را نمی دانسته و در اين وضعيت

 گرفته چيست؟

 

 

 

 

 

  

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

ت چيست، صحيح فهميده جنابها در صورتى که جاهل به اصل جنابت بوده واصالً نمىنمازهايى را که در حال جنابت خوانده بايد قضا نمايد و روزه

 جا آورد.ها را بهدانسته و جاهل به وجوب غسل بوده بايد قضاى روزهاست ولى اگر جنابت را مى

 موفق و مؤيد باشيد.

 
 
 

 باسمه تعالی

 سالم عليکم و رحمةاهلل 

 گردد: احتراما؛ تعدادی سؤال تقديم حضور می

کرد عروس او نامحرم است حاال اگر اين پسر بچه دار شد دخترهای اين پسر با پسر های . با توجه به گفته شما که گفتيد اگر زنی با مردی ازدواج 1

 6528/3ديگر پدرش محرم هستند يا نه؟ 

م در . فرزندی که هنوز ازدواج نکرده و از سفره پدر نان ميخورد و در آمدی هم داشته باشد آيا خمس و زکات به او تعلق می گيرد و چنانچه تما2

 6529/3از آن برای تضمين آينده اش برای قسط منزل هزينه شود حکم خمس و زکات آن چگونه است؟  آمدش يا بخشی

آيا اين درست است که می گويند در آمد زن که شوهر تکفل زندگی اش را بر عهده دارد خمس و زکات بر تمام در آمدش تعلق می گيرد  .3

 6529/3خرج زندگی است؟  بدون کسر هزينه های زندگی چون شوهرش ملزم به پرداخت

ف .اگر حق الناس بر گردن ما باشد و ما ندانستيم که مبلغ حق الناس چقدر است و يا طرف حساب چه کسی است می توان مظلمه داد؟ و يا اگر طر4

 6531/3را می شناسيم می توان از او رضايت گرفت؟ و يا اگر مبلغ را نمی دانيم چقدر است می توان اقل و اکثر کرد؟ 

اگر کسی خمس بر گردن او می باشد و قصد پرداخت کردن دارد ولی برای پرداخت بايد سرمايه اش را بفروشد و چند سالی است که نمی    .5

 6531/3تواند پرداخت نمايد، تکليف اين کار چيست؟ 

 6537/3. اگر نذر)اندازه و نحوه انجام نذر( فراموش شود، چه بايد کرد؟ 6

 6538/3رفتن اگر پيش از دو بار آب بريزيم، اشکال دارد؟ . آيا هنگام وضو گ7

 . چنانچه خانمی در روز آخر اعتکاف حيض شود، تکليف چيست؟8

 گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانیاداره پاسخ

 ایگويی به سؤاالت مکاتبهواحد پاسخ

15/15/87 

 



 

 
 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ى ديگر از زن ديگر ناپدرى، نامحرم هستند.( با پسرها1ج

امور زندگى که در شأن اوست )مثل خريد منزل که او به نياز دارد ولو در  درآمد کسب شده بين سال خمسى صرف در ( در فرض مذکور اگر2ج

 آينده( نشود، متعلق خمس است.

 چنانچه در حدّ شأنش باشد، خمس ندارد. کندو ديگران مى ( در فرض مذکور آن مقدار از اموالى را که مصرف خود3ج

شناسيد بايد از طرف او و بنا بر احتياط واجب با اجازه حاکم شرع صدقه بدهيد و ( در صورتى که صاحب مالى که به او مديون هستيد را نمى4ج

نجاه تومان است يا صد تومان اقل را که به آن يقين دانيد پدانيد بايد آن مقدارى را که يقين داريد بپردازيد )يعنى اگر نمىاگر مقدار آن را هم نمى

 شناسيد بايد صاحبش را راضى کنيد يا با پرداخت حقش يا بخشش او.داريد بدهيد( و چنانچه صاحبش را مى

در امر  «ظله دام»مقام معظم رهبرى  توانيد به يکى از نمايندگان مجاز( اگر پرداخت خمس به صورت يکجا فعالً براى شما امکان ندارد مى5ج

 وجوهات شرعيه مراجعه و پس از دستگردان نمودن به تدريج بپردازيد

 عمل شود.« قدر متيقن»( در صورتى که نذر با صيغه شرعى بوده است، به مقدار 6ج

 بگيرد.( شستن هر عضو از اعضاى وضو بيش از دو مرتبه جايز نيست و آب ريختنِ تنها، شستن نيست مگر اينکه تمام عضو را فرا 7ج

 شود.( اعتکافش باطل مى8ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 باسمه تعالی

 سالم عليکم و رحمةاهلل و برکاته 

 با احترام سؤال زير تقديم حضور می گردد:

ر اين برای شخص معتکف که در روز اول وارد مسجد می شود در سه فرض: اگر اول اذان صبح و در ميان اذان و يا پايان اذان وارد مسجد شود، د

 اقسام مختلفه چه حکمی داشته و اعتکاف صحيح است و از همين روز اول اعتکاف محسوب می شود؟

 با تشکر 

 اداره پاسخ گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی 

 واحد پاسخ گويی مکاتبه ای

26/14/87 

 .وری هستيمضمنا با توجه به فوريت و نياز آنی اين مساله به مناسبت ايام اعتکاف منتظر پاسخ ف

 

 

 
 

 
 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 مالک براى صحّت اعتکاف آن است که هنگام طلوع فجر در مسجد باشد و اگر بعد از طلوع فجر در مسجد باشد، اعتکاف آن روز صحيح نيست.

 موفق و مؤيد باشيد.

 
 



 باسمه تعالی

 سالم عليکم و رحمةاهلل 

 گردد: ال تقديم حضور میاحتراما؛ تعدادی سؤ

 6521/3. در نماز جماعت در رکعت دوم يا سوم و يا چهارم به دليل فشردگی جمعيت به يکی از سجده ها نرسيدم حکم نمازم چيست؟ 1

با مردی  . اينجانب روانشناس می باشم هفته جاری يک دختر خانم جهت گرفتن خدمات روانشناسی مراجعه کرد؛ مشکل اين خانم اين بود که او2

ه است ساله که متأهل می باشد ارتباط دوستی بر قرار کرده و بدون اطالع خانواده اش با آن آقا ارتباط دارد، و حتی به عقد موقت آن آقا درآمد 43

لطفاً بفرماييد  سال سن دارد و پدرشان در قيد حيات نمی باشد 28به صورتی که خودشان به صورت شفاهی صيغه عقد را قرائت کرده اند اين خانم 

 از نظر شرعی آيا اين خانم می تواند بدون اطالع مادرش )چون پدرش فوت کرده( به عقد موقت کسی در بيايد در ضمن اين خانم باکره می باشد

 6522/3مرا راهنمايی فرماييد.   اما ارتباط جنسی با اين آقا بر قرار کرده

 6523/3ود و در آخر نماز يا وسط يادم می آيد، بايد چه کار کنم؟ . من در بعضی نمازهايم سالم و تشهد يادم می ر3

ر صورت . برای محرم شدن با خواهر خانم اگر خواهر خانمم بچه شير خوار داشته باشد آيا می توان اين دختر بچه را به صيغه خود درآورم يا نه؟ د4

ی شود برای محرم شدن خود دختر بچه با انسان شير خانم فرد را بخورد يا نه، در مثبت بودن آيا بعد از اتمام وقت صيغه اگر خانم فرد شير ده باشد م

 6524/3صورت امکان پاسخ دهيد؟ 

 6525/3. اگر بعد از چند وقت که نماز خوانديم بفهميم که درست نبوده حکم چيست؟ 5

 6526/3. اگر شخصی از ارث پدری خود بدون اجازه شوهر در کار خير صرف کند حکم چيست؟ 6

 6527/3. آيا دايی خانم با آن محرم است يا نه؟ اگر دايی زن از زن ديگر باشد مادر زن ديگر ولی پدر مشترک، حکم چيست؟ 7

 گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانیاداره پاسخ

 ایگويی به سؤاالت مکاتبهواحد پاسخ

15/15/87 

 

 

  

 
 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 امام برسد، جماعتش صحيح است. آن را انجام داده و به ( در فرض مذکور چنانچه1ج

 ( در فرض مذکور چنانچه فرد مذکور جدّ پدرى هم نداشته باشد، عقدش صحيح است و نياز به اذن مادر ندارد.2ج

تشهد را بخوانيد و بعد از تشهد، نماز را به  ( نسبت به تشهد در فرض مذکور چنانچه قبل از رکوع رکعت بعدى متذکر شديد بايد بنشينيد و3ج

و  ترتيب ادامه دهيد و اما اگر بعد از رکوع رکعت بعدى متذکر شديد بايد بعد از سالم نماز آن را قضا نموده و دو سجده سهو هم بجا آوريد؛

)مثل  کندهم که عمدى و سهوى آن نماز را باطل مىاگر سالم نماز را فراموش کنيد و موقعى يادتان بيايد که صورت نماز بهم نخورده و کارى  اما

 ايد، بايد سالم را بگوييد و نمازش صحيح است.پشت به قبله کردن( انجام نداده

 ( 4ج

 اى بر آن مترتب نشود صيغه کردن بچه با اذن ولىّ شرعى و در نتيجه محرم شدن با مادر آن اشکال ندارد.الف: در صورتى که مفسده

 هاى عمليه مذکور است ـ محقق باشد، مانع ندارد.رضاع ـ که در رساله ب: اگر شرايط

طهارت نبوده  شرايطى همچون دانسته و رکنى از ارکان نماز را ترک نکرده باشد و در مورد( اگر در هنگام نماز خواندن نمازش را صحيح مى5ج

 است، محکوم به صحّت است.

 ( اشکال ندارد.6ج



 لکن دايى خواهر که مادرش فرق دارد، نامحرم است.( دايى از محارم است و7ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 باسمه تعالی

 سالم عليکم و رحمةاهلل

 احتراما تعدادی سؤال تقديم حضور می گردد:

اين پول اشکال دارد ميليون تومان به من هديه داد آيا  12. بنده به يک نفر هشتاد ميليون تومان قرض داده ام و آن فرد قبل از پرداخت آن حدود 1

 4889/2ميليون گرفته ام آيا اين پول اضافی اشکال شرعی دارد؟  81ميليون پول داده ام و  69منظور من اين است که 

  ندارم که به مشتری بدهم 211و يا  111يا  51. من يک سال مغازه دارم که در االن در حال کاسبی هستم اکثر اوقات هر روز پول خود از قبيل 2

 4889/2ديون آنها می شوم اکثر اين افراد برای پس گرفتن طلبشان نمی آيند چکار کنم که از اينها مديون نباشم؟ وم

برابر بيشاتر از پارسال شده آيا اين کار ما  5/2. به دليل گرمی هوا امسال ما به سيستم برودتی خانه خود اضافه کرديم و مصرف برق ما االن حدود 3

 4889/2ا گفته نماند که هوا واقعاً گرم است و من می خواهم به خانواده خودم خدمت کنم آيا اين کار اشکال دارد؟ اشکال شرعی دارد ن

نفر شاگرد دارم و هر روز يا چند روزی يکی از شاگردانم را تشويق می کنم که که بستنی بگيرد و بقيه می خورند اما يکی از  4. من در مغازه خود 4

هزار تومان را ندادم آيا اين کار من درست است  31از پول آن   بستنی ديگران را خورده از گرفتن بستنی خودداری کرد من هم شاگردانم با اينکه

 4889/2من می خواستم عدالت بر قرار شود آيا اين کار اشکال دارد؟ 

 6221/1از آنها حرام است؟ . آيا انسان چيزهايی را که اختراع کرده باعث ضرر رسيدن به خود می شود آيا استفاده 5

سال از اين ماجرای شنيع می گذرد و هيچ کس از اين  6و  5ام با من لواط کرده و . شوهر خواهرم قبل از ازدواج با خواهرم در سن ده سالگی6

گردند آبرويی برايمان باقی نمی  برنامه مطلع نيست و من هم از حکم لواط اطالعی نداشتم و شايد او نيز توبه کرده باشد و اگر خانوادهايمان مطلع

 ماند، تکليف چيست؟

 اداره پاسخ گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی 

 ایواحد پاسخ گويی به سؤاالت مکاتبه

 

 

 

برکاته سالم عليکم و رحمة اهلل و  

 بسمه تعالى

شود و جايز نيست و گرنه مانع ندارد.( اگر شرط پرداخت مبلغ اضافى از ناحيه شما شده باشد، ربا محسوب مى1ج  

 تياط واجب از حاکمشناسيد و از پيدا شدن آنها مأيوس هستيد، به نيّت آنها به فقرا صدقه دهيد و براى اين کار بنا بر اح( اگر صاحبان آن را نمى2ج

 شرع اذن بگيريد.

( فى نفسه اشکال ندارد مگر آنکه در اين زمينه مقرراتى باشد که رعايت آن الزم است.3ج  

شود.( آنچه ذکر شده، مجوّز آن نمى4ج  

( موارد مختلف است.5ج  

ولى در  به آنها الزم نيستشود هر چند که اطالع دادن ( اگر دخول ولو به کمتر از مقدار حشفه صورت گرفته، بر خواهرتان حرام ابدى مى6ج

 صورت مطلع شدن فوراً بايد از يکديگر جدا شوند.

 موفق و مؤيد باشيد.

 باسمه تعالی

 سالم عليکم و رحمةاهلل



 احتراما تعدادی سؤال تقديم حضور می گردد:

1.   

سال  15تد، حال اگر ما اين مسئله را نمی دانستيم و تا سالگی اتفاق می اف 13الی 12امروزه با توجه به شرايط گونا گون معموالً بلوغ بين سالهای الف:

 قمری اعمال واجب را انجام نداديم بايد چکار کنيم؟

ا قضا کنيم؟ اگر بايد قضا بجا بياوريم مثالً روزه را بايد تا ماه رمضان بعدی آن را قضا کنيم يا خير هر وقت که خواستيم می توانيم روزه هايمان ر ب:

6582/3 

 8ساعت که از ما کار خواسته اند بگويند بايد مثالً چنين کاری )تعداد و يا اندازه کار مشخص ( انجام بدهيم اگر زود تر از  8طی مدت اگر    .2

 6583/3ساعت تمام کنيم و بقيه وقتمان را استراحت کنيم آيا آن پول را که می گيريم حالل است يا حرام؟ 

به عنوان روز خمس تعيين کنيم با رسيدن آن روز اگر مثالً يک کيسه برنج يک هفته قبل هم گرفته باشيد  بعضی ها می گويند بايد يک روز را   .3

 6585/3چون روز خمس رسيده بايد خمس آن را هم بدهيم يا يک کيلو گوشت و يا يک آبليموآيا اين گفته صحيح است؟ 

و با قيمتی گزاف تری آن را بفروش برساند در حالی که طرف خريدار با اگر فردی که فروشنده است جنس را به قيمت فالن قيمت بخرد    .4

 6586/3رضايت خريده آيا پول دريافتی توسط فروشنده حالل است يا خير؟ 

که  اگر دو جنس مشابه را به دو قيمت بفروشد به دليل آن که جنس گرانتر بهتر است و خريدار هم قبول کند و جنس گرانتر را ببخرد در حالی   .5

 6586/3جنس ارزانتر مشابه است پول دريافتی چه حکمی دارد؟ 

بنده هشت سال پيش به جهت کمک برای زندگی مشترکمان از جمله تبديل منزل به منزل بهتری که مناسب شأن ما و بچه هايمان با اجازه    .6

زمان تبديل منزل شوهرم از من طال ها را قرض گرفت و  همسرمان خياطی می کردم و درآمد حاصل از آن را را صرف خريد طالجات نمودم و در

د گفت وقتی خانه را خريدم يک ماه بعد وام می گيريم و پول تو را پس می دهم االن بعد از هشت سال وقتی طلب خود را مطالبه می کنم می گوي

قابل کاری که کردی نان خوردی و طلبی نداری تو طلبی نداری هر وقت از من طالق گرفتی و جدا شدی طلب تو را می دهد و می گويد در م

 6312/3اکنون من چکار کنم؟

 اداره پاسخ گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی 

 ایواحد پاسخ گويی به سؤاالت مکاتبه

18/15/87 

 
  

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( 1ج

ده، الف: اگر قبل از تمام شدن پانزده سال قمرى يکى از دو عالئم ديگر بلوغ )مانند خروج منى و روييدن موى خشن بر شرمگاه( در شما محقق بو

 هايى که يقين به فوت آن پس از رسيدن به بلوغ داريد، بايد قضا نماييد وگرنه تکليفى نداريد.تمام نماز و روزه

هايى مربوط به ماه رمضان سال آخر باشد که بايد تا رمضان آينده قضا شود هاى قضا تا رمضان سال آينده الزم نيست مگر روزههب: انجام دادن روز

 هاى ديگر آن را قضا نماييد.توانيد در وقتو در صورت عدم امکام مى

 قوق داريد.( اگر حقوق در برابر کار معين و مشخص است با انجام گرفتن آن استحقاق دريافت ح2ج

شود، بلکه يک امر واقعى است که براى کسى که شغل او کاسبى است با شروع ( ابتداى سال خمسى با تعيين از جانب مکلّف مشخص نمى3ج

نشده  شود که اگر از منفعت کسب چيزى نزد او بماند و صَرف در مؤونه زندگىکاسبى و براى کارگر و کارمند با دستيابى به اولين درآمد، آغاز مى

 آنها بر او واجب است. باشد، خمس

 ( در صورتى که فروش آن از طرف دولت ممنوع نباشد و افزايش قيمت آن هم به حدّ اجحاف به مشترى نرسد، اشکال ندارد. 4ج

ار هم نباشد، اشکال ( فروش کااليى که قيمت معيّنى از طرف دولت ندارد، به قيمتى که مورد توافق خريدار و فروشنده است و اجحاف به خريد5ج

 ندارد.



 شود.( در فرض مرقوم بدهى با حال خود باقى است و آنچه ذکر شده، موجب سقوط آن نمى6ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 باسمه تعالی

 سالم عليکم و رحمةاهلل

 احتراما تعدادی سؤال تقديم حضور می گردد:

 6613/3جه شديم که تعداد رکعت ها را کم خوانده ام حکمش چيست؟ . اگر در رکعت های نماز شک داشته باشيم و بعد از نماز متو1

 6613/3. اگر هنگام نماز جنس يا شیء غصبی در جيبمان باشد، حکمش چيست؟ 2

يا درآمد در طول سال خمسی نبايد مخلوط شود يا اينکه در طول   ميليون تومان پول مخمس دارم آيا جهت حساب خمس اين پول 5. بنده مبلغ 3

خمسی در آمدهايم با اين پول در يک مکان نگهداری می شود و هزينه ها هم از همين پولها انجام می پذيرد حال اگر سر سال خمسی سال 

 6596/3ميليون تومان شد يک ميليون تومان را مخمس کنم؟  6موجوديم 

هشت ساله می باشد با توجه به اينکه در آينده که پسر به سن ساله با خانمی ازدواج نموده که اين خانم دارای پسری  11. برادرم با داشتن دختری 4

 محرم و نا محرمی دختر و پسر خانواده مشکل آفرين خواهد بود:  تکليف رسيد مسئله

 لذا اگر راهی برای محرميت اين دو وجود دارد بيان فرماييد. الف:

 6596/3ساله اش وجود دارد بيان فرماييد؟  11ه با دختر ب: ضمنا اگر داهی هم برای محرم شدن پدر خانم و برادر خانو اخوی بند

 6559/3. آيا برای شستن دست راسو چپ پيش از دو مرتبه اشکال دارد؟ 5

 6559/3. آيا ديدن بازی فوتبال برای مردان مشکلی دارد؟ 6

ال و خورده ای نماز و روزه گرفته و حال بفهمد . اگر فردی تا چند سال جنب باشد و بدون اينکه بداند غير عمدی بايد غسل کند به مدت چهار س7

ند اگر بايد غسل کند حال مدت نماز و روزه های قضا شده را نمی داند چه کار بايد انجام دهد آيا به محض اينکه فهميد بايد روزه هايش را قضا ک

 6591/3نتوانست بايد کفاره بدهد يا خير؟ 

 انی اداره پاسخ گويی به سؤاالت دينی و اطالع رس

 ایواحد پاسخ گويی به سؤاالت مکاتبه

18/15/87 

 

 

  

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

ماز احتياط بوده و يا بعد از آن و اينکه در اثناى ن غير آن؛ ( سؤال از جهت اينکه با انجام دادن وظيفه شاک )يعنى خواندن نماز احتياط( است يا1ج

 شود.چون جواب به اختالف صور مختلف مى داراى ابهاماتى است

 شود.( مجرد آن موجب بطالن نماز نمى2ج

( اگر مالى که خمس آن داده شده، در سال جديد مصرف نشود و باقى بماند، دوباره خمس ندارد، و اگر درآمد آن سال به طور مشترک با مال 3ج

 ر مؤونه سال مصرف شود، واجب است که خمس باقيمانده در پايان سال به نسبت غير مخمّس به مخمّس پرداخت شود.مخمس د

 ( 4ج

 شوند.الف: به جز با عقد ازدواج، اين دو نسبت به همديگر محرم نمى

 ب: از جواب قبلى مشخص شد.

ن مشروع نيست لکن مالک براى تعيين هر بار، قصد انسان است، پس اگر به ( شستن اعضاء در وضو، بار اوّل واجب و بار دوّم جايز و بيش از آ5ج

 قصد بار اوّل چند مرتبه آب بريزد اشکال ندارد.



 ( فى نفسه اشکال ندارد.6ج

بت چيست، فهميده جناها در صورتى که جاهل به اصل جنابت بوده واصالً نمى( نمازهايى را که در حال جنابت خوانده بايد قضا نمايد و روزه7ج

جا آورد و اگر در ياد گرفتن مسأله کوتاهى نکرده ها را بهدانسته و جاهل به وجوب غسل بوده بايد قضاى روزهصحيح است ولى اگر جنابت را مى

 باشد، کفّاره ندارد واال بنابر احتياط واجب کفّاره هم دارد.

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 باسمه تعالی

 کاتهسالم عليکم و رحمةاهلل و بر

 گردد:با احترام تعدادی سؤال جهت دريافت پاسخ تقديم حضور می

 6398/3. در حال اعتکاف آيا نگاه کردن درآينه اشکال دارد؟1

 6398/3     . آيا در اعتکاف شانه کردن مو اشکال دارد؟2

  6398/3. در حال اعتکاف آب در دهان قرقره کردن اشکال دارد؟ 3

 6388/3ها در يک خط نيست و يک نفر عقب و يک نفر جلو می ايستد آيا نماز درست است؟ . در صف نماز جماعت شانه 4

 6588/3  ساله ام می بيند تکليف چيست؟)مرد( 8سال سن دارد سکته کرده است من ايشان را حمام می برم شستشو می دهم دختر  85. مادرم 5

 6661/3ر؟اگر عقد ازدواج به فارسی خوانده شود اشکال دارد يا خي  .6

 6659/3. آيا اگر خانمی در اثر فشار زندگی گفت مهريه ام حالل و جانم آزاد آيا شوهر بدهکار اين خانم است يا خير؟ 7

جه . نوجوانايی که تازه به سن بلوغ می رسند و از نظر جسمی از توانايی الزم برخوردار نبوده و يا با ضعف شديد جهت انجام فريضه روزه موا8

 باشد؟ليف آنان از نظر اصل گرفتن اصل روزه، کفاره و قضای روزه چگونه میهستند، تک

 با تشکر 

 اداره پاسخ گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی 

 ایواحد پاسخ گويی به سؤاالت مکاتبه

24/15/87 

 

 

 

  

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( اشکال ندارد.2و1ج

 ( اگر موجب بطالن روزه نشود، اشکال ندارد.3ج

 ( نماز جماعت صحيح است.4ج

 ( در صورتى که از نگاه به عورتين محفوظ بماند، اشکال ندارد.5ج

 ر صورت عدم تمکن از خواندن به صورت عربى، خواندن به صورت فارسى اشکال ندارد.( بنا بر احتياط واجب بايد به عربى خوانده شود و د6ج

 ( اگر با اختيار و با رضايت، مهر خودش را ببخشد ـ ولو به جهت مذکور در سؤال ـ، چيزى بر مرد نيست.7ج

يا مشقّت شديد داشته باشد.شود مگر اينکه روزه براى او ضرر داشته باشد و ( مجرّد ضعف موجب جواز ترک کردن روزه نمى8ج  

 موفق و مؤيد باشيد.

 سالم عليکم و رحمةاهلل

 گردد:احتراما؛ تعدادی سؤال جهت دريافت پاسخ تقديم حضور می



د شوکنم چون لباسهای خانه مناسب امروز در بازار خيلی کم پيدا میهای مردانه )البته لباسهای داخل خانه( استفاده میمن بيشتر از لباس    .1

 6643/3چون اکثر خارجی است، آيا استفاده از اين نوع پوشش در محيط خانه اشکال دارد؟ 

را می خواهم وطن دوم خود و خانواده قرار بدهم آيا نماز و روزه   ام و اينجااين جانب ساکن کرج هستم اما در مشهد آپارتمان خريده    .2

 6644/3گری در قصد وطن دوم شرط است؟ کامل می توان بخوانم و روزه بگيرم و يا معيار دي

آيا کندن درخت از جنگل و انتقال آن به منزل مسکونی بدون کسب اجازه از جنگلبان به خاطر عدم حضور وی مشکل شرعی        .3

 6495/3دارد؟

ط و وام و... می باشيم آيا اموال ما خمس دارای خانواده ای متوسط از نظر مادی می باشم من و همسرم کارمن هستيم و مرتباً در حال دادن قس    .4

 6637/3و زکات دارد يا نه؟ )همسرم می گويد چون ما مقروضيم اموالمان خمس ندارد؟

  6631/3اگر با شيلنگ آب ادرار را سشته ولی دست نکشيد طاهر است يا خير؟       .5

ان رجوع به مجتهد ديگر کرده و حال می خواهم به مجتهد جامع الشرايط با توجه به اينکه بنده از امام راحل تقليد می کرده بعد از ايش    .6

 6632/3  ديگررجوع کنم خواهشمندم در مورد شرايط و مسئله مربوطه من را راهنمايی فرماييد.

نجس ندارد آيا  وقتی خانه کسی می رويم و چند بار می بينيم که فرزند طرف روی فرش ادرار می کند و طرف اهميت زيادی به پاکی و    .7

 6631/3دفعات بعد که به خانه طرف مراجعه کرديم الزم است پا خود را آب بکشيم؟ 

 6221/3کند، درست است؟آيا کرايه نگرفتن از مسافری که قصد خير داريم ولی پدرمان با آن ماشين خرجی خانه را تامين می       .8

 با تشکر 

 رسانیاداره پاسخ گويی به سؤاالت دينی و اطالع 

 ایگويی به سؤاالت مکاتبهواحد پاسخ

 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( تا زمانى که آن را به عنوان لباس براى خود انتخاب نکرده باشيد، اشکال ندارد. 1ج

 شود.موديد، وطن شما محسوب مىآنجا سکونت ن ( بعد از اينکه آنجا را به عنوان وطن جديد انتخاب نموديد و با اين قصد مدّتى در2ج

 ( جايز نيست.3ج

تان که از مخارج سال زياد بيايد سر سال خمسى بايد خمس آن را بپردازيد و آنچه ذکر شده، موجب سقوط خمس واجب ( هر مقدار از حقوق4ج

سال به صورت نسيه باشد، در صورتى که بدهى اگر بر اثر قرض کردن در طول سال براى مخارج همان سال يا خريد بعضى از مايحتاج  شود؛نمى

شود، و در غير اين صورت، تمام درآمد ى درآمد آن سال استثنا مىبخواهيد دَيْن خود را از منافع همان سال ادا نماييد، مقدار دَيْن از باقيمانده

 باقيمانده خمس دارد.

 ( کافى است.5ج

 کنيد.( تابع نظر مرجعى است که از ايشان تقليد مى6ج

 ( تا يقين به سرايت نجاست حاصل نشود، محکوم به طهارت است.7ج

 توانيد از کرايه ماشين صرف نظر کنيد.( اگر ماشين متعلق به پدرتان باشد بدون اجازه ايشان نمى8ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 باسمه تعالی

 سالم عليکم و رحمةاهلل

 دد:گراحتراما؛ تعدادی سؤال جهت دريافت پاسخ تقديم حضور می

اگر شخصی احساس کرد اين نماز که می خواند در قسمتهايی از آن توجه وی به نماز نبود می شود دوباره نماز را اعاده کرد )البته بدون     .1

 6629/3  وسواس(



  6628/3  شخصی با زن شوهر دار زنا کند آيا می تواند اين مرد با دختر اين زن ازدواج کند؟       .2

 6624/3ست سالم بود که يک بار از درخت توت سياه مردم را خوردم صاحب آن هم مرده من بايد چکار کنم؟ من بي       .3

درصد گرفته می شود آيا  4وامهايی که برای زيارت خانه خدا از طريق بانک ها و دانشگاه ها آموزش و پرورش داده می شود و کارمزد     .4

 6653/3  اشکال شرعی ندارد؟

نب محمد علی شفيعی فرزند ميرزا محمد اهل و ساکن يزد حدود بيست سال قبل با برادر خانم اينجانب در مغازه صافکاری اتومبيل به اينجا    .5

را  صورت تومانی حدود دو ماه مشغول به کار بوديم و چون نامبرده مجرد بود چندين سال نزد ما زندگی می کرد و حق الزحمه دو ماه کار کرد وی

خواستم بپردازم ولی ايشان بخشيد و نگرفت. اکنون بعد از حدود بيست سال ادعای طلب به نرخ امروز می نمايد و موجبات ناراحتی ما را  همان موقع

  6497/3فراهم کرده، خواهشمند است طبق موازين شرعی تکليف ما را روشن و مارا راهنمايی فرماييد . 

اعالم عيد فطر و... ( بر تمام مردم با توجه  –حلول ماه رمضان  –کمک به مردم فلسطين  –جبهه نبرد  اگر ولی فقيه حکم کرد )مانند حضور در    .6

قليد من به اينکه از مراجع مختلف تقليد می نمايند آن حکم الزم االتباع است يعنی اگر از اطراف ولی فقيه عيد سعيد فطر اعالم گردد ولی مرجع ت

  6619/3چيست؟ روز آخر ماه رمضان بداند تکليف 

آيا انجام سجده سهو بالفاصله بعد از سالم نماز بدون برگرداندن صورت از سمت قبله می باشد يا واجب است که از حالت نماز خارج        .7

 شود؟

 3,6656اگر کسی بخواهد نمازهايی که قبال خوانده دوباره احتياطا بخواند، نيت آن چگونه بايد باشد؟       .8

 با تشکر 

 اداره پاسخ گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی

 ایگويی به سؤاالت مکاتبهواحد پاسخ

 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( مشروعيّت ندارد.1ج

 ت.( جايز نيس2ج

 توانيد بپردازيد.مى نحو که ( بايد قيمت آن را به ورثه ايشان به هر3ج

 اشکال است.گيرد، بى( عمليات بانکى که مطابق قوانين مصوّب مجلس شوراى اسالمى و مورد تأييد شوراى محترم نگهبان، انجام مى4ج

 ( اگر ابراء کرده باشد، حق رجوع ندارد.5ج

وت هالل نمايد حکم وى حجّت شرعى براى همه مکلّفين است و بايد از آن پيروى کنند ولى تا حاکم حکم به رؤيت ( اگر ولىّ فقيه حکم به ثب6ج

 هالل نکرده، مجرد ثبوت هالل نزد او، براى تبعيّت ديگران از وى کافى نيست، مگر آنکه اطمينان به ثبوت هالل حاصل نمايند.

 گيرد.( بايد سجده سهو بعد از نماز فوراً انجام 7ج

 نمايد.« الذمّهما فى»( نيّت احتياط يا 8ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 باسمه تعالی

 سالم عليکم و رحمةاهلل 

 گردد: احتراما؛ تعدادی سؤال تقديم حضور می

هم اين اقالم را  86از طرف شغل همسرم برنج و چای دادند که يک سال از آن گذشته است و دوباره ماه رمضان  86. در سال گذشته يعنی نوروز 1

دادند که هنوز يک سال از آن نشده است ما برنج و چای سری دوم را مصرف کرديم و يا فروختيم و پول آن را خرج کرديم ولی آن برنج و چای 

 6514/3سری اول هنوز مانده و داريم کم کم مصرف می کنيم می خواستيم ببينيم خمس به آنها تعلق می گيرد يا نه؟

ه پولی يا وکالت از شخصی جهت فعاليت اقتصادی خاصی دريافت نموديم آيا می توانيم درصد خاصی و معينی سود به صورت . در صورتی ک2



 6515/3. ماهيانه علی الحساب به نامبرده پرداخت نمود و در انتها مدت قرار داد زياده بر سود فوق و يا کسر مبلغ فوق را با يکديگر مصالحه نمود

 6516/3پارتمان مسکونی چه حکمی دارد با توجه به اينکه پس از ساخت طبقه آن مشخص می شود؟ . خريد امتياز آ3

شخصی هستم که در خانه ای زندگی می کنم که وراثتی است که يک دانگ اين خانه مهريه جاری من يعنی زن برادر شوهرم است می خواستم   .4

 6517/3است در صورتی که يک دانگ را درخواست کرده است؟ بدانم نماز خواندن و روزه گرفتن در اين خانه چگونه 

 6518/3. اگر زن لباس همسرش را بدون اجازه به برادر و فاميلش )فاميل زن( حکمش چيست؟ 5

 6519/3دهم؟ . من از خدا خواستم به نيت امام حسين)ع( به حج عمره بروم اعمالم را چگونه انجام دهم آيا می توانم به نيت خودم هم اعمال انجام 6

اضی . آيا چادر الزامی است؟ و اگر الزامی نيست چرا بعضی خانواده ها بچه ها را مجبور به چادر سرکردن می کنند در حالی که خود بچه ها نار7

 6521/3اند؟ آيا اين کارهای آنها صحيح است؟ 

 گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانیاداره پاسخ

 ایاتبهگويی به سؤاالت مکواحد پاسخ

15/15/87 

 
  

 
 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( در فرض سؤال چنانچه به عنوان عيدى يا هديه بوده است، خمس ندارد.1ج

 عنوان يکى از عقود اسالمى با شرايط خاص آن صورت نگرفته باشد، جايز نيست. ( در فرض مذکور اگر تحت2ج

 ( اگر مشخصات کلّى آپارتمان معلوم باشد به نحوى که غررى پيش نيايد، مانع ندارد.3ج

 ( در فرض مذکور با علم به رضايت ايشان نماز صحيح است.4ج

 ست.( در صورتى که علم به رضايت او نداشته باشد، جايز ني5ج

توانيد اعمال را به نيّت خود انجام داده و ثواب آن را توانيد به نيابت از حضرت )عليه السالم( انجام دهيد و مىايد مى( اگر نذر شرعى نکرده6ج

 کنيد. هديه به حضرت )عليه السالم(

 بهتر است.( رعايت حدود پوشش شرعى براى زن واجب است و خصوص چادر لزومى ندارد گرچه پوشيدن چادر 7ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 باسمه تعالی

 سالم عليکم و رحمةاهلل و برکاته

 گردد:با احترام تعدادی سؤال جهت دريافت پاسخ تقديم حضور می

از  ساله چندان مقيد به خواندن نماز و شايد اجبار در خواندن داشته چه تکليفی برای فرزند ذکور بزرگ ايشان بعد 71. اگر کسی در طول عمر 1

 6441/3مرگ است؟ 

 6441/3امر به معروف و نهی از منکر در راستای وظيفه و مقررات اداری واجب است يا خير و چه سازمانی مجری آن است؟  . 2

 6454/3. اگر کسی وسط نماز واجب صلوات بگويد وظيفه چيست؟ 3

سراغ علم کهانت و رابطه با جنيان بپردازد ايرادی دارد يا خير؟  اگر انسان بدون قيد و بی جهت افزايش معلوماتش کشف و بعضی از اسرار به .4

6452/3 

 6452/3   . اگر انسان احساس نکند که ازدواج نکردن او موجب گناه آلودگی او نخواهد شد باز هم لزومی دارد که ازدواج کند يا لزومی ندارد؟5

شد خريدار پول اضافه به او بدهد و فروشنده نفهمد و پول را بگيرد آيا پول حرام . اگر يک نفر که در بازار کار می کند و چيزی را به کسی بفرو6

 6451/3  است؟



 با تشکر 

 اداره پاسخ گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی 

 ایواحد پاسخ گويی به سؤاالت مکاتبه

24/15/87 

 

 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ن صورت هم قضاى آنها واجب است.( بنا بر احتياط در اي1ج

 ( امر به معروف و نهى از منکر از واجبات است و با وجود شرايطش بايد انجام گيرد و فرقى بين موارد نيست.2ج

 شنيده شود، مستحب است حتى اگر در حال نماز باشد. ( فرستادن صلوات وقتى که نام مبارک پيامبر )صلّى اهلل عليه وآله(3ج

يادگرفتن آن حرام است مگر آنکه به منظور غرض عقاليى و مشروع باشد وامّا احضار ارواح و مالئکه و جن، برحسب اختالف  ( علم سحر و4ج

 موارد و وسائل و اغراض، احکام مختلفى دارد.

 ( در فرض مذکور گرچه ازدواج واجب نيست ولکن ازدواج کردن امر مستحبى است که در دين به آن ترغيب شده است.5ج

 ( در صورتى که علم به رضايت مالک ندارد جايز نيست در آن زيادى تصرف کند و بايد به مالک برگرداند.6ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 باسمه تعالی

 سالم عليکم 

اره پاسخ با احترام به استحضار مبارک دفتر معظم له می رساند، همه هفته روزهای چهارشنبه، جلسه هم انديشی پاسخ گويان مسائل شرعی در اد

گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی با هدف جمع آوری آخرين نظريات مراجع معظم تقليد جهان تشيع برگزار می گردد، بديهی است پاسخ به 

 الرضا)ع(خواهد بود.موقع دفتر معظم له موجب مسرت بيش از پيش و استفاده پاسخ گويان و مجاورين و زائرين حضرت امام علی بن موسی

 تشکر با 

 اداره پاسخ گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی

 ایگويی به سؤاالت مکاتبهواحد پاسخ

28/15/87 

رسند، ولی به خاطر عدم توانايی جسمی، سؤال: حکم روزه، روزه قضا، کفاره، و ساير آثار مترتبه بر روزه، برای کسانی که تازه به سن بلوغ می

 قدرت بر روزه گرفتن ندارند چيست؟

 

 

  

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

ز است، ولى ناتوانى از گرفتن روزه و اگر روزه گرفتن براى آنها ضرر داشته يا تحمل آن براى آنها همراه با مشقّت زياد باشد، افطار براى آنها جاي

آنها فوت شده، بر آنها  هاى ماه رمضان که ازشود، بلکه قضاى روزهموجب سقوط قضاى روزه نمى ـ به مجرّد ضعف و عدم قدرت قضاى آن ـ

 واجب است.

 موفق و مؤيد باشيد.



 باسمه تعالی

 سالم عليکم و رحمةاهلل

 گردد:خ تقديم حضور میاحتراما؛ تعدادی سؤال جهت دريافت پاس

  6496/3در نمازهای چهار رکعتی خواندن تشهد در رکعت سوم چه حکمی دارد؟  -1

  6494/3آيا خواندن نماز بدون لباس در ساحل مشکل دارد؟  -2

  6494/3آيا معامله يک شرکت خارجی )غير مسلمان( که فعاليتهای کارش مشخص است حالل است يا نه؟  -3

  6494/3ی با جذب سرمايه برای يک شرکت سرمايه گذاری آمريکايی عضو در سازمان تجارت جهانی مشکل شرعی دارد؟ آيا بازارياب -4

تومان از پول  51هزار تومان از پول هيئت دارد بخواهد چيزی باری هيئت بخرد و بعد به  111اگر کسی برای امام حسين)ع( هيئتی بزند بعد  -5

  6595/3خود بر می دارد و خرج می کند حکم آن چيست؟ اضافی می ماند و آن ار برای 

  6591/3فرسخ بگذرد؟  8آيا نماز در محل درس خواندن شکسته است که از  -6

7-  

 الف: وطن چه جايی است؟

 آيا خانمی که جايی ديگر از وطن ازدواج کرده آنها وطنش است يا وطن پدری؟ ب:

  6591/3گردد به وطن يا نه)برای اقامت دوباره( حکمش چيست؟  و اينکه اين خانم نمی داند که آيا بر می ج:

 6622/3آيند، حکمش چيست؟ کند و با شلوار کوتاه و گاهی با زيرپوش يا بدون لباس بيرون میمن دوستی دارم که در آپارتمان زندگی می -8

 با تشکر 

 اداره پاسخ گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی

 ایاالت مکاتبهگويی به سؤواحد پاسخ

22/15/87 

 

 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( در صورتى که سهوى باشد، اشکال ندارد.1ج

 ماز بخواند.( با تمکن از پوشاندن، جايز نيست که بدون لباس ن2ج

 رود.و مسلمين بکار مى شود و يا در راه دشمنى با اسالمىها مى( فى نفسه اشکال ندارد مگر آنکه احراز شود که منافع آن عايد صهيونيست3ج

 ( اين عمل صورت شرعى ندارد و اکل مال به باطل است و جايز نيست.4ج

 اجازه دهند که در راه ديگرى صرف شود که در اين صورت جايز است.( جايز نيست آن را براى خود بردارد مگر صاحبان پول 5ج

 ( نماز شکسته است و روزه صحيح نيست.6ج

 ( 7ج

که مکلّف  الف: جايى است که انسان در آن متولد شده و مدتى در آن بوده و رشد و نمو پيدا کرده است و اين همان وطن اصلى است؛ و جايى

 ، هشت سال داشته باشد نيز حکم وطن را دارد.بناى زندگى در آنجا به مدّت هفت

 شود مگر آنکه آنقدر آنجا بماند که عرفاً وطن او محسوب شود.ب: وطن او محسوب نمى

 ج: تا زمانى که از وطن اصلى خود اعراض نکرده، نمازش در آنجا تمام است.

 اى بر آن مترتب شود، جايز نيست.( اگر مفسده8ج

 موفق و مؤيد باشيد.



 ه تعالیباسم

 سالم عليکم و رحمةاهلل و برکاته

 گردد:با احترام تعدادی سؤال جهت دريافت پاسخ تقديم حضور می

ام اکنون فهميدم که کفاره جمع است ولی توان بنده در سنين ابتدايی بلوغ دو بار روزه خود را به حرام باطل کرده و از حکم آن آگاه نبوده -1سؤال

 6377/3ی و نه روزه، حال چه کنم؟ آن را ندارم؛ نه توان جمع

ف با توجه به ثبت نام اينترنتی و به اجوبةاالستفتائات و رساله ها مراجع و بر اساس فهم خود نذر شرعی کردم که اگر اسمم در مراسم اعتکا  -2سؤال

 روزه( حال آيا روزه های من صحيح است؟  4مسجد گو هر شاد در آمد روزه نذری بگيرم )مدت سفر 

نفر مسکين کرد؟ )در   61يعنی اطعام   را تبديل به کفاره مالی  روزه گرفتن  روز 61توان کفاره اگر کفاره جمع واجب گردد آيا می  -3لسؤا

 3,6362صورت توانايی جسمی و عدم توانايی(

عمل نمايد چه حکمی  اگر وصيت نمايد به کسی که آن را وصی قرار داده و آن شخص وصيت کننده فوت نمايد، وصی به آن -4سؤال

 6232/1دارد؟

 تشکر 

 اداره پاسخ گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی 

 ایواحد پاسخ گويی به سؤاالت مکاتبه

24/15/87 

 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

وزه ماه رمضان، چنانچه قدرت بر روزه دو ماه و شود، ولى نسبت به کفّاره افطار عمدى رهاى فوت شده در هيچ صورتى ساقط نمى( قضاى روزه1ج

نيد و اگر به يا اطعام شصت مسکين براى هر روزه نداشته باشيد، بايد به هر تعداد فقير که قادر هستيد غذا بدهيد و احتياط آن است که استغفار نيز بک

استغفراهلل )از خداوند بخشايش »با دل و زبان خود بگوييد: هيچ وجه قادر به دادن غذا به فقرا نيستيد فقط کافى است که استغفار کنيد يعنى 

 «.طلبم(مى

 ( اگر در وطن خود چنين نذرى کرده باشيد صحيح است مشروط به اينکه نذر را با صيغه شرعى مخصوص آن انشاء کرده باشيد.2ج

 اط مستحب آن است که هر دو را انجام دهيد.( در فرض مرقوم بايد شصت روز روزه بگيريد و يا شصت مسکين را اطعام نماييد و احتي3ج

 ( بر وصىّ واجب است طبق وصيّت عمل کند.4ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 باسمه تعالی

 سالم عليکم و رحمةاللّه

 گردد:احتراما؛ تعدادی سؤال جهت دريافت پاسخ تقديم حضور می

 64444را به صورت مالی تشويق کرد؟ . آيا می شود از منابع خودی در محل کارگاهی، کارکنان زير دست خود 1

را دعوت می کنيم به نيت اين که همکار ما هستند و نيت سوء استفاده نيست فقط جهت   . آيا در بعضی از جشنها و مراسمات بعضی از مسئولين2

 64444دوست شدن با آنهاآيا از نظر شرعی درست است؟

امثال اينها و بعد با افزايش قيمت آنها را با قيمت روز و افزايش يافته بفروشيم اشکال دارد يا خير؟  . آيا اگر جنسی را قبالً خريده باشيم مثالً دارو و3

6443/3 

  6443/3. با پرداخت ماليات در حکومت اسالمی کنونی پرداخت خمس چه جايگاهی دارد؟ 4

دن و تعطيل شدن مسجد تطهير مسجد به صبح موکول سال بيش مسجدی به واسطه ادرار بکودکی نجس می شود و به علت آخر شب بو 2. حدود 5

رای می شود و بعد صبح که مادر کودک مراجعه می کند مسجد تعطيل می باشد و کسی هم نبوده که آنها را مطلع کند و ديگر هم نمی تواند بيايد ب



يض کرده اند اکنون حکم مسئله چيست و حکم مادر تطهير آنجا حال با توجه به زمان طوالنی ی که گذشته که قطعاً فرشها را يا شسته و يا تعو

   6118/1فرزند چيست؟بايد چه کار کند برای جبران اين گناه؟ 

بزرگ بعد از فوت اين پدر الزم است قضای نماز پدر   . پدری که از سالمتی بر خودار و می تواند نماز به جا آورد ولی به جا نمی آورد آيا به پسر6

 6684/3سر همين االن می تواند بگويد من اين کار نمی کنم؟ را به جا آورد )آيا پ

  6683/3. آيا ما می توانيم دختری را که می دانيم هر هفته با دو سه نفر است صيغه موقت کنيم و با او نزديکی کنيم آيا اين صيغه قبول است؟ 7

 6681/3نده شود آيا اين کار ايراد دارد يانه؟ . آيا الزم است حنماً بعد از سوره حد در نماز يک سوره بسيار طوالنی خوا8

 با تشکر 

 اداره پاسخ گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی

 ایگويی به سؤاالت مکاتبهواحد پاسخ

27/15/87 

 

 

 

 يکم و رحمة اهلل و برکاتهسالم عل

 بسمه تعالى

 ( تابع قوانين و مقررات مربوطه است.1ج

 ( در صورتى که فروش آن از طرف دولت ممنوع نباشد و افزايش قيمت آن هم به حدّ اجحاف به مشترى نرسد، اشکال ندارد.3ج

شود، چند پرداخت آن بر کسانى که قانون شامل آنان مىکند، هر ( مالياتى که حکومت جمهورى اسالمى بر اساس قوانين و مقررات وضع مى4ج

شود، بلکه بر آنان دادن خمس واجب است، و مالياتِ پرداختى هر سال از مؤونه همان سال محسوب است، ولى از سهمين مبارکين محسوب نمى

 شان در زائد بر مؤونه سال به طور مستقل، واجب است.درآمد ساالنه

 اى وجود ندارد.( در فرض سؤال وظيفه5ج

 ( اگر ترک نماز و روزه بر اثر طغيان باشد، قضاى آنها بر پسر بزرگ واجب نيست. ولى در اين صورت هم احتياط در قضاى آنها ترک نشود.6ج

 ( متعه کردن زن زانيه کراهت دارد و پس از انجام آن بايد او را از عمل مذکور بازداريد.7ج

 شود، جايز نيست.ز واجب که باعث گذشتن وقت نماز مىهاى بزرگ در نما( خواندن سوره8ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 باسمه تعالی

 سالم عليکم و رحمةاللّه

 گردد:احتراما؛ تعدادی سؤال جهت دريافت پاسخ تقديم حضور می

1. 

 استمناء از چه نوع گناهانی است؟)کبيره يا صغيره(؟ الف:

  6672/3ه جمع است يا نه؟ ب: در صورت ارتکاب در حال روزه موجب کفار

کيلو متر دور است و نماز را کامل می خوانم در آنجا بعد از چند روز دور بودن بيشتر  111. اينجانب در شهری کار می کنم که از محل زندگی ام 2

   6671/3روز نماز و روزه اينجانب آيا به صورت کامل است يا شکسته؟  11از 

   6671/3دچار شويم برای حفظ جان مجبور شويم مثالً اسالم را منکر شويم آيا کافريم يا نه؟  . در مورد تقيه اگر در شرايطی3

  6669/3. آيا در ماشين لباسشويی، نجاست از بين می رود يا نه؟ و تطهير در ماشين لباسشويی به چه صورت پاک است؟ 4

ک بچه را عوض را عوض کنند و آيا گناهی از بابت ديدن عورت اين سالگی است آيا خاله هايش می توانند الستي 2. پسری که در سن زير 5

  63681نمی شود چرا؟   کوچولو متوجه خاله های



اخير . اگر سود بانکی که بابت وامها اخذ می گردد حالل باشد )علی قول بعضی از علما( آيا سود يا به اصطالح بانک جريمه دير کردی که بابت ت6

   6361/1ود نيز حالل است يا خير؟ پرداخت اقساط گرفته می ش

ا از . آيا از نظر شرعی می توانيم از موتور سيکلت هايی که اداره راهنمايی و رانندگی به صورت مزايده در معرض فروش گذاشته که اين موتور ه7

( و در پارکينگ نگهداری می گردد، بعضی طرق گوناگون راهنمايی و رانندگی از مردم توقيف شده )مانند عدم کال ايمنی و عدم گواهی نامه و... 

 از مالکين به جهت هزينه های جريمه و پول پارکينگ نتوانستند آنها را تحويل بگيرند از لحاظ شرعی تکليف چيست؟

ل بر او غس  ساله از روی حواس پرتی بر ميتی که بدنش سرد شده، لمس کرده ، دست بزند در حالی که غسل بلد نيست آيا 7و 6. اگر کودکی 8

 6177/3واجب است؟

 با تشکر 

 اداره پاسخ گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی

 ایگويی به سؤاالت مکاتبهواحد پاسخ

27/15/87 

 

 

 
  

 و برکاتهسالم عليکم و رحمة اهلل 

 بسمه تعالى

 ( 1ج

 الف: از گناهان کبيره است.

 شود لکن احتياط مستحب آن است که کفّاره جمع بپردازد.ب: اگر عمداً استمناء کند و منى هم از او خارج شود، کفّاره جمع بر او واجب نمى

تان صحيح نيست، را دارد، يعنى نماز شکسته است و روزه تان که وطن شما نيست، حکم نماز و روزه مسافر( نماز و روزه شما در محل کار فعلى2ج

 مگر آنکه در آنجا قصد اقامت ده روز کنيد و يا در هر ده روز حداقل يک بار به خاطر کارى که مربوط به وظيفه شما است، مسافرت نماييد.

 شود.( مجرّد آنچه ذکر شده، باعث کفر نمى3ج

هاى داخل ماشين برسد و از آن جدا و ل به لوله در داخل ماشين لباسشويى به لباسها و همه قسمت( اگر بعد از زوال عين نجاست، آب متص4ج

 خارج شود، محکوم به طهارت است.

 ( فى نفسه اشکال ندارد.5ج

 است. اشکالگيرد، بى( عمليات بانکى که مطابق قوانين مصوّب مجلس شوراى اسالمى و مورد تأييد شوراى محترم نگهبان، انجام مى6ج

 ( تابع قوانين و مقررات است.7ج

 تکليف ندارد ولى بعد از بلوغ بايد آن را انجام دهد. فعالً نسبت به انجام دادن غسل (8ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 باسمه تعالی

 سالم عليکم و رحمةاهلل

 گردد:احتراما؛ تعدادی سؤال جهت دريافت پاسخ تقديم حضور می

 6619/3وت حاجات را به زبان مادری مطرح کنيم؟ آيا امکان دارد در قن     -1

 6619/3نماز را باطل می کند و در غير اين صورت چه حکمی دارد؟ « بسم اهلل الرحمن الرحيم»آيا شروع کردن تسبيحات اربعه با      -2

 6614/3ين دختر با من محرم است؟آيا ا مادرم بعد از مرگ پدرم با مردی ازدواج کرده که دختری دارد و با خودش همراه است،     -3

 6614/3آيا زن برادرم به من محرم است؟      -4

 6611/3کشته های جنگ را می توان نبش قبر کرد و به وطن خود باز گرداند؟      -5



 6234/1بلند خوانده شود؟  خوانيم نمازمان در رکعت دوم قهراً فرادا شود مثل نماز مغرب؛ بايد حمد و سورهآيا زمانی که نماز جماعت می     -6

 در کوچه ای گوسفندی ذبح گرديده و خون روی زمين جاری شده است؛ با اين فرض لطفاً به سؤاالت ذيل پاسخ دهيد:     -7

شود اگر جواب منفی است چگونه پاک می شود و آيا الستيک ماشين که از روی اين خون رد شده با طی مسافت روی آسفالت پاک می   -الف

 فرداش از کوچه رد شديم و آثاری از خون ديده نشد آيا زمين محکوم به طهارت است؟ اگر

جوی محکوم به   اگر خون در جوی آب جاری گرديد و آبا جوی کثيف و مضاف بود و فردا در اين جوی اثری از خون نبود آيا آب فعلی   -ب

 طهارت است؟

ری شد به نحوی که خون کمرنگی قسمتی از زمين را فرا گرفت لطفاً مشخص فرماييد چه اگر باران کمی باريد و با اين خون مخلوط و جا   -ج

 مقدار از زمين نجس است؟ و آيا فقط قسمت های که رنگ خون دارد يا قسمت های اطراف هم نجس است؟

شود يا فقط های خيس نجس میا کل قسمتای از اين زمين خيس چند قطره خون بريزد، آيمتر زمينی کامالً خيس باشد در گوشه 2اگر فرضاً    -د

  6611/3قسمت هايی که از خون رنگين شده نجس است؟ 

 با تشکر 

 اداره پاسخ گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی

 ایگويی به سؤاالت مکاتبهواحد پاسخ

22/15/87 

 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( اشکال ندارد.1ج

 صد مطلق ذکر خداوند عزّ وجلّ بگويد، اشکال ندارد.( اگر به ق2ج

 ( محرم نيست.4و3ج

 ( اگر دفن صورت گرفته، نبش آن جايز نيست مگر آنکه آن قدر گذشته که بدن پوسيده و متالشى شده است.5ج

 ( در فرض سؤال بايد بلند بخوانيد.6ج

 ( 7ج

 شود.الف: به جز با آب پاک نمى

 شود.آب جارى پاک مى ب: پس از زوال عين نجاست با

 شود مگر آنکه عين نجاست زائل شده باشد.ج: آنچه ذکر شده، موجب پاکى زمين نمى

 شود مگر آنکه در جايى که خون است آب باشد که تا هر جا آب باشد نجس است.د: فقط قسمتى که خونى است نجس مى

 موفق و مؤيد باشيد.

 باسمه تعالی

  سالم عکيکم و رحمةاهلل

 گردد:  ترام ؛ تعدادی سؤال تقديم حضور میبا اح

  (6391/1. در مورد بهائيت آيا ميشود با آنها معاشرت کرد و غذا خورد،بخشش کرد،و غيره ....)1 

  (6391/1. آيا دفن بهائيان در قبرستان مسلمين بخصوص شيعيان جايز است يا خير؟ )2

  (6391/1تعارف کرد آيا بايد آنرا گرفت و روزه را شکست؟) . در روزه مستحبی اگر فردی مواد غذايی و يا نوشيدنی3

  با تشکر

 اداره پاسخ گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی

 واحد پاسخ گويی به سؤاالت مکاتبه ای



21/16/87 

 

 
  

 الم عليکم و رحمة اهلل و برکاتهس

 بسمه تعالى

 ( از هرگونه معاشرت با اين فرقه ضاله مضلّه اجتناب نماييد.1ج

 ( جايز نيست.2ج

( واجب نيست ولى قبول دعوت مؤمن در حال روزه مستحبى، شرعاً امرى پسنديده است و خوردن غذا به دعوت برادر مؤمن هر چند روزه را 3ج

 سازد.و را از اجر و ثواب روزه محروم نمىکند، ولى اباطل مى

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 باسمه تعالی

 سالم عليکم 

 گردد:با احترام؛ تعدادی سؤال تقديم حضور می

اگر چکی در قبال خريد جنسی در اختيار کسی قرار داده شود و اين چک همين طور در اختيار نفر دومی و سومی و چهارمی قرار بگيرد و  -1

 م شود، مبلغ اين چک از کسی بايد تامين شود و ضامن چه کسی خواهد بود؟سپس گ

اگر چکی با همان توصيف ولی به صورت دوستانه قرار گرفت و در دست نفر چهارم مفقود گرديد تامين مبلغ چک و ضمانت آن به عهده  -2

 کيست؟

و ظاهراً از جنس پنبه جهت مصرف زنان در ايام حيض و نفاس وارد ای به صورت بطری نوشابه اخيرا شرکت دارويی و لوازمات بهداشتی شی -3

کشور کرده است که از خواص اين شیء ؛ هنگام استعمال هيچ گونه ترشحات دموی و غيره در خارج و باطن شايد به خاطر جذب باالی اين شیء 

 : مشاهده نمی شود و از الودگی های غير بهداشتی جلو گير است، نظر معظم له درباره

 الف. آيا استفاده از اين شیء اشکال ندارد؟

 ب. آيا در صورت عدم مشاهده خون غسل واجب نيست؟

، يافت در فتاوای امام راحل اعم از تحرير الوسيله و رساله امام راحل)ره( حکم استفاده از قطره بينی برای روزه دار که مزه ان به حلق می رسد -4

ت؟)قابل ذکر است بنده به خاطر حساسيت و احتقان راه تنفس مجبور به استفاده از اين قطره هستم حکم استفاده نشد، نظر معظم له در اين مورد چيس

 ان در ايام روزه با توجه به رسيدن مزه به حلق چگونه است؟(

 با تشکر 

 اداره پاسخ گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی 

 واحد پاسخ گويی به سؤاالت مکاتبه ای

26/16/87 

 

 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( در فرض سؤال مبلغ چک بايد از ناحيه بدهکار تأمين و تا بدهى را پرداخت نکند، ضامن است.1ج

 ( از جواب قبلى مشخص شد.2ج



 ( 3ج

 الف: فى نفسه اشکال ندارد.

 ب: واجب نيست.

 ( اگر به حلق نرسد، اشکال ندارد.4ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 باسمه تعالی

 سال عليکم 

السالم با احترام؛ تعدادی سؤال تقديم حضور می گردد، اميد است با توجه به سيل مراجعان زائر و مجاور بارگاه ملک پاسبان حضرت امام رضا عليه 

 پاسخ ها در اسرع اوقات در اختيار مشتاقان و منتظران پاسخ، قرار گيرد.

 (3,6677تخرپرت شود روزه اش چه حکمی دارد؟ )اگر روزه دار توسط فردی داخل اس -1

 (3,6676هديه دادن فرد نابالغ از پولی که مال خودش است بدون اذن ونظر پدرجايز است؟) -2

 (3,6816آيا منظور از لواط همان مالعبه است يا دخول کردن؟ ) -3

 (3,6816حکم کسی که لواط ميکند را بيان کنيد؟) -4

 (3,6816ند با خواهر ، دختر و مادر مفعول ازدواج کند و بالعکس؟ )تواآيا لواط کننده می -5

 (3,6813خواندن تشهد اضافی در نمازهای چهار رکعتی در رکعت سوم از روی حواس پرتی چه حکمی دارد؟ ) -6

 (3,6813آيا جنب شدن در هنگام روزه داری باعث بطالن روزه می شود؟) -7

 (1,6559ميتوان ذکر گفت )تسبيح يا صلوات (؟ )در موقع حمد و سوره امام جماعت  -8

 اگر پسری از شير مادری بخورد ،که آن مادر دختری شيرخوار داشته باشد چند سوال: -9

 * آيا آن دختر به پسر محرم می شود؟

 * حکم دخترهای قبلی نسبت آن پسر چيست؟ 

 (3,6677* آيا پسرهای آن دختر با خواهرهای آن پسر محرم ميشود؟ )

 (3,6676آيا رسوا و افشا کردن سخن چين جايز است؟ ) -11

 با تشکر 

 اداره پاسخ گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی

 واحد پاسخ گويی به سؤاالت مکاتبه ای

28/16/87 

 

 

 م عليکم و رحمة اهلل و برکاتهسال

 بسمه تعالى

 اش صحيح است.( روزه1ج

 ( تصرفات غيربالغ در اموالش بدون اذن ولىّ او نافذ نيست.2ج

 شود.گاه محقق مى( لواط با دخول هر چند به مقدار کمتر از ختنه3ج

 ( احکام آن مختلف است که در کتب مفصل فقهى ذکر شده است.4ج

 تواند ازدواج نمايد و حرمت ابدى دارند ولى برعکس آن اشکال ندارد.افراد مذکور نمى( لواط کننده با 5ج

 ( اشکال ندارد.6ج

 شود.کند و کفاره هم واجب مى( اگر عمدى باشد، روزه را باطل مى7ج

 ( اشکال ندارد.8ج



شوند و ود و فرزندان آن زن با اين شخص محرم مىشهاى عمليه ذکر شده است ـ جمع باشد موجب محرميت مى( اگر شرايط آن ـ که در رساله9ج

 آن دو، خواهر و برادر رضاعى هستند و فرزندانشان هم به هم محرم هستند.

 ( اگر شرايط نهى از منکر وجود دارد، فقط نهى زبانى از منکر واجب است.11ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 باسمه تعالی

 سالم عليکم و رحمةاهلل

 گردد:جهت دريافت پاسخ تقديم حضور می احتراما؛ تعدادی سؤال

شود چون کنم چون لباسهای خانه مناسب امروز در بازار خيلی کم پيدا میهای مردانه )البته لباسهای داخل خانه( استفاده میمن بيشتر از لباس    .1

 6643/3اکثر خارجی است، آيا استفاده از اين نوع پوشش در محيط خانه اشکال دارد؟ 

را می خواهم وطن دوم خود و خانواده قرار بدهم آيا نماز و روزه کامل   ام و اينجااين جانب ساکن کرج هستم اما در مشهد آپارتمان خريده    .2

 6644/3می توان بخوانم و روزه بگيرم و يا معيار ديگری در قصد وطن دوم شرط است؟ 

کونی بدون کسب اجازه از جنگلبان به خاطر عدم حضور وی مشکل شرعی آيا کندن درخت از جنگل و انتقال آن به منزل مس       .3

 6495/3دارد؟

مس دارای خانواده ای متوسط از نظر مادی می باشم من و همسرم کارمن هستيم و مرتباً در حال دادن قسط و وام و... می باشيم آيا اموال ما خ    .4

 6637/3اموالمان خمس ندارد؟و زکات دارد يا نه؟ )همسرم می گويد چون ما مقروضيم 

  6631/3اگر با شيلنگ آب ادرار را سشته ولی دست نکشيد طاهر است يا خير؟       .5

گر با توجه به اينکه بنده از امام راحل تقليد می کرده بعد از ايشان رجوع به مجتهد ديگر کرده و حال می خواهم به مجتهد جامع الشرايط دي    .6

 6632/3  در مورد شرايط و مسئله مربوطه من را راهنمايی فرماييد.رجوع کنم خواهشمندم 

وقتی خانه کسی می رويم و چند بار می بينيم که فرزند طرف روی فرش ادرار می کند و طرف اهميت زيادی به پاکی و نجس ندارد آيا     .7

 6631/3دفعات بعد که به خانه طرف مراجعه کرديم الزم است پا خود را آب بکشيم؟ 

 6221/3کند، درست است؟آيا کرايه نگرفتن از مسافری که قصد خير داريم ولی پدرمان با آن ماشين خرجی خانه را تامين می       .8

 با تشکر 

 اداره پاسخ گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی

 ایگويی به سؤاالت مکاتبهواحد پاسخ

 

 

 باسمه تعالی

 سالم عليکم 

ال تقديم حضور می گردد، اميد است با توجه به سيل مراجعان زائر و مجاور بارگاه ملک پاسبان حضرت امام رضا عليه السالم با احترام؛ تعدادی سو

 پاسخ ها در اسرع اوقات در اختيار مشتاقان و منتظران پاسخ، قرار گيرد.

 ( 3,6674ست به هر دليلی جايز است؟ )تخريب بنای حسينيه ای که وقف برای حسينيه نباشد ولی در شهر معروف به حسينيه ا -1

 (3,6674استفاده از ادکلن های موجود در بازار با قيد ميزان الکل چه حکمی دارد؟ ) -2

 (3,6672اگر انگشتر عقيق به نيت زيبايی و تزيين در مردان به دست شود چه حکمی دارد؟ )  -3

 (3,6671خروج غائط در هنگام غسل جه حکمی دارد؟ ) -4

 (: 3,6718م اين حقير در دوران طفوليت ده الی بيست بار از زن عمويم شير خورده، حال چند سوال:)خان  -5

 الف: محرميت خانم من با پسرعموی خود از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ 

 توانم دست يا رو بوسی کنم؟ اين حقير با زن عمويم می  ب:

 ج با هم دارند يا خير؟ ج: آيا پسر عمو و دختر عمو در چنين مواقعی حق ازدوا



 (3,6711اگر کسی در يک جايی ملک و آب داشته باشد و در جايی ديگری زندگی کند حکم نماز و روزه آن در هردو مکان چگونه است؟ ) -6

 (3,6711اگر کسی از ايران به کشور غير مسلمان جهت امری سفر کند و در ماه رمضان در آنجا باشد ميتواند روزه بگيرد؟ ) -7

کنند نماز خواندن به جماعت با آنها، چه خوانند و علی رغم تذکرات رعايت نمیبعضی از امام های جماعت محله ما نمازشان را اشتباه می -8

 ( 3,6696حکمی دارد؟ )

 با تشکر 

 اداره پاسخ گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی

 واحد پاسخ گويی به سؤاالت مکاتبه ای

28/16/87 

 

 

 کم و رحمة اهلل و برکاتهسالم علي

 بسمه تعالى

 ( اگر احراز شود که وقف است هر چند از طريق شهرت مفيد اطمينان، اشکال دارد.1ج

 کننده و در اصل مايع است، پاک هستند.( اگر يقين نداريد الکلى که در آنهاست مست2ج

 ( اشکال ندارد.3ج

 طهارت شرط است وضو هم بگيرد. که براى آنها ( غسل صحيح است ولکن بعد از غسل بايد براى چيزهايى4ج

 ( 5ج

 شير خورده باشد، محرميت حاصل است. ـ هاى عمليه مذکور استالف: اگر با شرايط شرعى آن ـ که در رساله

 ب: محرم نيست.

 ج: حق ازدواج ندارند.

ر کلّى شخصى که در محلى به دنيا آمده و در آنجا رشد و ( مجرّد ملک و اموال داشتن براى تمام بودن نماز و صحّت روزه کافى نيست بلکه بطو6ج

شود و تا وقتى که از آن مکان اعراض ننموده حکم وطن باقى است و همچنين کسى که به جايى غير از نموّ کرده است آنجا وطن او محسوب مى

ين قصد، مدّتى که عرفاً آن محل را وطن او بدانند، در وطن اصلى خود رفته و قصد زندگى دائمى هر چند براى بخشى از سال در آنجا نموده و با ا

شود و نيز اگر بدون قصد آن قدر بماند که عرف، آنجا را وطن او بداند، حکم وطن، مترتّب آن مکان زندگى کرده، آنجا وطن او محسوب مى

 شود.صد زندگى بماند، آنجا نيز وطن او محسوب مىشود. همچنين اگر کسى بنا دارد به مدّت مثالً هشت سال بطور دائم در جايى صرفاً به قمى

 اش را بگيرد.( اگر قصد اقامت حداقل ده روز کامل در آنجا نمايد، بايد نمازش را تمام و روزه7ج

 ( اگر علم داريد به بطالن قرائت او، اقتدا صحيح نيست.8ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 

 

 باسمه تعالی

 سالم عليکم 

ؤال تقديم حضور می گردد، اميد است با توجه به سيل مراجعان زائر و مجاور بارگاه ملک پاسبان حضرت امام رضا عليه السالم با احترام؛ تعدادی س

 پاسخ ها در اسرع اوقات در اختيار مشتاقان و منتظران پاسخ، قرار گيرد.

کنم، همسرم به اين امر رضايت قلبی ندارد ش را سرپرستی میبه عقد موقت خود در آورده ام او و دختر يازده ساله ا  ای رامدتی است خانم بيوه

 ( :3,6715ولی بنده دليلی نيز برای فسخ عقد موقت ندارم)

  آيا رضايت همسرم برای عقد موقت الزم و ضروری است و اگر همسرم راضی نباشد گناهی متوجه من می باشد؟ -1



  ت به فرزندانم انجام دهم ضرورتی به ترک همسر عقد موقتی ام دارم؟در صورتی که تمامی وظايف همسر داری و پدری را نسب -2

  آيا دختر همسرموقتم برای هميشه به من محرم است و اگر مدت عقد به پايان برسد محرميت من و دختر به اتمام ميرسد؟ -3

 صيغه ای محرم نمی شوند؟آيا در صورت فسخ عقد فرزندان من با دختر مذکور محرم ميمانند و يا اساسا با دختر زن  -4

  آيا رعايت عدالت در حقوق زنا شويی همسر دائم با همسر موقت ضروری است؟ -5

 تواند يک طرفه عقد را باطل و فسخ کند؟ آيا همسر موقت می -6

دد يا الزم است توسط يکی اگر مرد احتمال داد که همسر موقتش با مرد ديگری همزمان با وی ارتباط دارد عقد به طور اتوماتيک باطل می گر -7

  از آنها فسخ گردد؟

در عده  آيا اگر زن صيغه ای قبل از قرائت خطبه هرگونه رابطه ای را انکار کند نيازی به اثبات ادعا می باشد و يا خير؟ ) منظور شوهر نداشتن و  -8

 نبودن است (؟

 با تشکر 

 اداره پاسخ گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی

 گويی به سؤاالت مکاتبه ای واحد پاسخ

28/16/87 

 

 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( رضايت همسرتان در صحّت عقد متعه شرط نيست و ادامه آن به اختيار خود شما است.2و1ج

 ( در صورت تحقق دخول با مادرش، با شما محرم است و محرميت او دائمى است.3ج

 ( دخترتان با فرزندانى که از همسر ديگرتان هستند نامحرم هستند.4ج

 ايد شرايط ازدواج دائم را ندارند.( زنى که متعه کرده5ج

 شود.( چنين حقى ندارد و عقد باطل نمى6ج

 شود.خشيد، تا مدتى که عقد خوانده شده است، همسر شما محسوب مى( در فرض مذکور تا مدت را نب7ج

 ى زن کافى است.( گفته8ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 

 باسمه تعالی

 سالم عليکم 

لسالم ابا احترام؛ تعدادی سؤال تقديم حضور می گردد، اميد است با توجه به سيل مراجعان زائر و مجاور بارگاه ملک پاسبان حضرت امام رضا عليه 

 پاسخ ها در اسرع اوقات در اختيار مشتاقان و منتظران پاسخ، قرار گيرد.

 (3,6695آيا استعمال قليان مشکل شرعی دارد؟ ) -1

 (3,6695آيا جايز است نماز گزار بعد از استفراغ بدون اينکه از قبله روی برگرداند به نمازش ادامه دهد؟ ) -2

 (3,6691)  اعم از زن يا مرد در هنگام رکوع چگونه بايد باشد؟ نحوه قرار گرفتن دستهای نماز گزار -3

 (3,6683حکم قرقره کردن آب در دهان به هنگام روزه چيست؟ ) -4

 (3,6683شانسی های که در پارک به وجود آمده است آيا حکم قمار را دارد؟ )  -5

 (3,6683ن است در خوردن سحری نيز صدق ميکند؟ )آيا اين درست که بايد مدتی بعد از اذان صبح نماز خواند؟ و اگر چني -6



 (3,6682حکم لطمه زدن در عزای ائمه چيست؟ ) -7

 (3,6682حکم هروله کردن در هيات مذهبی چيست؟ ) -8

مثل مرغ چيز کثيفی مانند سوسک را بخورد تخم مرغ در روز های بعد چه حکمی دارد پا ک است يا خير؟   اگر حيوان حالل گوشت -9

(3,6365) 

 فضله اش نجس است يا پاک؟   آيا خوردن گوشت پرنده فنج حالل است و -11

 با تشکر 

 اداره پاسخ گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی

 واحد پاسخ گويی به سؤاالت مکاتبه ای

28/16/87 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 اى باشد يا موجب اذيّت و آزار ديگران گردد، جايز نيست.مالحظه ( تابع ميزان ضرر آن است. اگر داراى ضرر قابل1ج

 و مواالت بهم نخورده باشد، اشکال ندارد. ( اگر صورت نماز2ج

 ها را به زانو بگذارند.( بنا بر احتياط واجب بايد دست3ج

 ( اگر آب از حلق فرو نرود، اشکال ندارد.4ج

 ( موارد مختلف است.5ج

ين محترم ـ ايّدهم اللّه تعالى ـ جهت رعايت احتياط در مورد امساک روزه و وقت نماز صبح، همزمان با شروع اذان صبح ( مقتضى است که مؤمن6ج

 ها براى روزه امساک نمايند و حدود پنج الى شش دقيقه بعد از اذان، شروع به اداى فريضه صبح نمايند.از رسانه

 شود، اجتناب کرد.)عليهم السالم( موجب وَهْن مذهب مى( بايد از امورى که در عزادارى ائمه اطهار 8و7ج

 ( پاک است.9ج

 است. حالل گوشت اش پاک است و اگر از نوع گنجشک و مانند آن باشد،( فضله11ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 

 باسمه تعالی

 سالم عيکم 

زائر و مجاور بارگاه ملک پاسبان حضرت امام رضا عليه السالم با احترام؛ تعدادی سوال تقديم حضور می گردد، اميد است با توجه به سيل مراجعان 

 پاسخ ها در اسرع اوقات در اختيار مشتاقان و منتظران پاسخ، قرار گيرد.

سال پيش بدون اينکه آن شخص بداند بدهکارم می خواهم آن را پرداخت کنم بايد چکار کنم؟)از نظر تورم  7تومان از  63111به شخصی مبلغ  -1

 (6728/3التفاوت نيز حکم چگونه است؟( ) و مابه

 (6738/3آيا اگر در هنگام نماز بفهميم که از جايی از بدنمان خون بيايد آيا نماز باطل است يا صحيح؟) -2

 (6738/3آيا در هنگام سجده گذاشتن آرنج به پا مشکل دارد يا نه؟) -3

 (6498/3ارد يا خير؟)خواستم بپرسم قورت دادن خلط در صورت ندانستن اشکال دمی -4

 (3,6314نظرمعظم له در مورد شبيه سازی انسان و حيوان چيست؟ ) -5

 (1,6232اگر شخصی وصی ميتی قرار گيرد و به وصيت عمل نکند چه حکمی دارد؟ ) -6

دادن آن بعد از ايام  نسبت به اصل اعتکاف از جهت صحت و قضا کردن و يا ادامه –چنانچه خانمی در روز آخر اعتکاف حيض شود تکليفش  -7



 (3,6425چيست؟ ) –حيض 

 (3,5938اگر فردی پولی از محل نذورات حضرت امام رضا )عليه السالم ( برداشته و چند سال از آن استفاده کند چه وظيفه ای دارد؟ ) -8

 (3,6178توان به افرادی که در جامعه باعث فساد مالی و اخالقی ميشود نفرين کرد؟)آيا می -9

 (3,6481ريد و فروش بنزين سهميه ای به صورت توافق بين فروشنده و خريدار چه حکمی دارد؟)خ -11

 با تشکر 

 اداره پاسخ گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی

 واحد پاسخ گويی به سؤاالت مکاتبه ای

28/16/87 

 

 

  

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( در فرض مذکور بيش از آن مقدار را ضامن نيستند و نسبت به ارزش افزوده احوط مصالحه است.1ج

و در غير اين صورت به رساله ( اگر خون کمتر از بند انگشت سبابه است نماز خواندن با آن اشکال ندارد و الزم نيست آن را تطهير کرد 2ج

 به بعد مراجعه نماييد. 815مسأله «/ قدس سره»المسائل حضرت امام خمينى توضيح

 ( اشکال ندارد.3ج

 ( اگر به فضاى دهان نرسيده باشد، اشکال ندارد و همچنين است اگر سهواً فرو برود هر چند به فضاى دهان رسيده باشد.4ج

 در پايگاه مراجعه نماييد. موجود« استفتائات جديد»( به 5ج

دهد به آن عمل کند و ورثه حق هاى وصى و بر عهده اوست و بايد براساس مصلحتى که تشخيص مى( عمل به وصاياى ميّت جزو مسئوليت6ج

 دخالت در آن را ندارند. 

 ( اعتکافش باطل است و قضا ندارد.7ج

 اند.( تصرفاتش حرام بوده و در هر صورت بايد به محلش برگرد8ج

 ( تابع مقررات مربوطه است.11ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 باسمه تعالی

 سالم عليکم 

السالم با احترام؛ تعدادی سوال تقديم حضور می گردد، اميد است با توجه به سيل مراجعان زائر و مجاور بارگاه ملک پاسبان حضرت امام رضا عليه 

 ران پاسخ، قرار گيرد.پاسخ ها در اسرع اوقات در اختيار مشتاقان و منتظ

 (6786/3آيا ازدواجهايی که از طريق چت انجام می گيرد مشکل شرعی دارد؟) -1

 (6786/3باشد آيا از نظر شرعی مشکل دارد؟)ازدواجهايی که دختر خواستگاری می کند چطور می -2

 (6745/3)اگر فردی در بين نماز مهرش گم شود يا کودکی آن را برداشته و برود تکليف چيست؟  -3

 (6759/3شود آيا وضو باطل است است يا خير؟)هنگام وضو گرفتن در فصل تابستان به مرحله مسح که می رسيم آب صورت خشک می -4

در هنگام وضو گرفتن هنگام شستن صورت هنگامی که دست را پر از آب می کنيم و می خواهيم به صورت بزنيم آب درون دست بر می  -5

 (6759/3ست می رسد آيا هنگام شستن دست راست و چپ وضو باطل می گردد يا خير؟)گرددد و به آرنج د

 ( 6721/3توانم؟)من می خواهم مرجع تقليد خود را عوض کنم و به آيت اهلل خامنه ای تغيير بدهم آيا می -6

7-  

 ن)ع(الف: در رابطه با وسايل موسيقی و حکم استفاده از طبل در مراسمات عزاداری آقا امام حسي



 (6722/3آيا می توان برای سرگرمی و تقويت فکر شطرنج بازی کرد؟) ب: بازی شطرنج حرام است؟

 (6781/3آيا فضيلت نماز در مسجد بيشتر است يا در حرم های مشرفه؟) -8

 (6782/3اگر در اعلميت مرجع شک شود حکمش چيست؟) -9

 (6724اندم آيا نياز به اعاده است يا خير؟)در مقاطعی وظيفه من نماز شکسته بوده است اما کامل خو -11

 با تشکر 

 اداره پاسخ گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی

 واحد پاسخ گويی به سؤاالت مکاتبه ای

28/16/87 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

ورت وکالت انجام گيرد و ساير شرايط )از جمله بنا بر احتياط ( اگر به صورت کتابت نباشد و از طريق تلفظ با الفاظ صحيح شرعى هر چند به ص1ج

 اجازه گرفتن از پدر يا جدّ پدرى دختر در صورت باکره بودن( نيز محقق باشد، مانع ندارد.

 ( فى نفسه اشکال ندارد.2ج

ز بهم نخورد پيدا کند، نماز را بشکند ( اگر وقت وسيع باشد و در حال نماز نتواند چيزى که سجده بر آن صحيح است را بطورى که صورت نما3ج

 و دوباره نمازش را بخواند.

 ( اشکال ندارد.4ج

 ( خيس بودن اعضاى وضو در حال وضو گرفتن اشکال ندارد فقط جاى مسح بايد خشک باشد.5ج

 کنيد.( تابع نظر مرجعى است که فعالً از او تقليد مى6ج

 ( 7ج

نيست و شايسته است مراسم عزادارى، به همان صورت متعارفى که  ادارى ساالر شهيدان )عليه السالم(الف: استفاده از آالت موسيقى، مناسب با عز

 از قديم متداول بوده، برگزار شود. البته استفاده از طبل و سنج به نحو متعارف، اشکال ندارد.

 بدون برد و باخت اشکال ندارد. ب: اگر به تشخيص مکلّف، امروزه شطرنج از آلت قمار بودن خارج شده باشد، بازى با آن

 ( موارد مختلف است.8ج

 کند اعلم است.مرجعى که از آن تقليد مى ( بنا بر احتياط واجب بايد احراز کند9ج

ته قضا به صورت شکس ايد رايى که تمام خواندهدانستيد که نماز مسافر شکسته است و به جهتى نمازهايتان را تمام خوانديد بايد نمازها( اگر مى11ج

 ايد نياز به قضا ندارد.دانستيد که مسافر نمازش شکسته است، نمازهايى که خواندهنماييد ولى اگر اصالً نمى

 موفق و مؤيد باشيد.

 باسمه تعالی

 سالم عليکم 

ن حضرت امام رضا عليه السالم با احترام؛ تعدادی سؤال تقديم حضور می گردد، اميد است با توجه به سيل مراجعان زائر و مجاور بارگاه ملک پاسبا

 پاسخ ها در اسرع اوقات در اختيار مشتاقان و منتظران پاسخ، قرار گيرد.

 گيرد؟ايم خمس تعلق میبه نظر حضرت آيه اهلل خامنه ای )دام ظله(آيا به سرمايه ای که جهت مضاربه به عامل داده - 1سؤال 

ند ومنی از او خارج شود ولی نداند که اسم اين مايع منی است يا اينکه با اين کار جنب می خواستم بدانم اگر دختر مجردی استمنا کمی -2سؤال 

 شود وغسل بر او واجب وخيال کند تمامی اين مسايل برای افراد متاهل است تکليف نمازها و روزه هايی که بدون غسل بجا آورده چيست؟ 

 با تشکر 

 نیاداره پاسخ گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسا



 واحد پاسخ گويی به سؤاالت مکاتبه ای

28/16/87 

 

 

  

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

مقدارى باشد که با پرداخت خمس آن، درآمد کسب با بقيه وافى به هزينه  ( سرمايه اگر از درآمد بين سال باشد متعلق خمس است مگر به1ج

 اگر کسب با بقيّه کسب مناسب با شأن عرفى او نباشد. خمس ندارد، و همچنين است زندگى او نباشد، که در اين صورت

نمازهايى را که با اين حالت خوانده، بايد  ( اگر به اوج لذّت جنسى رسيده و همراه آن مايعى خارج شده است، جنب است و بايد غسل کند و2ج

 هايش چون علم به جنابت نداشته، صحيح است.قضا نمايد ولى روزه

 موفق و مؤيد باشيد.

 باسمه تعالی

 سالم عليکم 

مام رضا عليه السالم با احترام؛ تعدادی سؤال تقديم حضور می گردد، اميد است با توجه به سيل مراجعان زائر و مجاور بارگاه ملک پاسبان حضرت ا

 پاسخ ها در اسرع اوقات در اختيار مشتاقان و منتظران پاسخ، قرار گيرد.

 (6822/3. ماهی چهار روزه در مسافرت، حکم کثير السفر دارد يا نه؟)1

ضا)ع( اشتباهاً به همراه . با سالم و احترام باستحضار می رساند در سفری که حقير از قم مشرف بودم يک مهر نماز را از آستان مطهر حضرت ر2

 (6824/3خارج ساخته ام خواهشمند است راهنمايی فرماييد.)

 (6157/3. آيا ساختن، خريد و فروش و نگهداری عروسک ذی روح اشکالی دارد؟)3

 با تشکر 

 اداره پاسخ گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی

 واحد پاسخ گويی به سؤاالت مکاتبه ای

28/16/87 

 

  

 ليکم و رحمة اهلل و برکاتهسالم ع

 بسمه تعالى

 ( سؤال مبهم است.1ج

 ( بايد به جاى خودش برگردانيد.2ج

 ( اشکال ندارد.3ج

 موفق و مؤيد باشيد.

  تعالی باسمه

  با عرض ادب و احترام

  :گرددمی تعدادی سؤال جهت دريافت پاسخ تقديم حضور

کنيم، و بگوييم به خاطر نظام و ابهت آن بايد تند باشيم تا ابهت نظامی  را با لحن تند صحبت آيا ما که نظامی هستيم می توانيم با زير دستان خود

  6467/3اين چه جوابی دارد؟ )طبق نظر مرحوم امام راحل رحمةاهلل عليه(  گری حفظ شود و

  با تشکر



  گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانیاداره پاسخ

  ایمکاتبه گويی سؤاالتواحد پاسخ

12/15/87 

 

 

  

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 .در هر صورت بايد اخالق اسالمى رعايت شود مگر در اين رابطه مقرراتى وجود داشته باشد که رعايت آن الزم است

 موفق و مؤيد باشيد.

 باسمه تعالی

 سالم عليکم 

السالم با احترام؛ تعدادی سوال تقديم حضور می گردد، اميد است با توجه به سيل مراجعان زائر و مجاور بارگاه ملک پاسبان حضرت امام رضا عليه 

 پاسخ ها در اسرع اوقات در اختيار مشتاقان و منتظران پاسخ، قرار گيرد.

 رج سال خود را از خرمايی که برداشت می کند و تا آخر سال در آمدی نداردد، آيا زکات به و تعق می گيرد ياخير؟شخصی مخا -1

در امور فقراء يا امورات عام   دادن زکات به فقير اولويت دارد يا دادن زکات به عامل جمع آوری تا ايشان به کميته امداد تحويل دهد تا آنها -2

 المنفعه هزينه کنند؟

 با چه شرايطی پدر می تواند زکاتش را به پسر خود بدهد تا او خرج زن و بچه اش کند؟ -3

 ما يقين داريم عده ای در اين منطقهاهل دادن زکات نيستند، آيا می توانيم از غذای آنها استفاده کنيم؟ -4

 لبکار بدهد تکليف زکاتش چيست؟شخصی سه ميليون بدهکار است و سه ميليون خرما برداشت نموده است که بايد به ط -5

 فقيری که معتاد است، آيا می شود به او زکات داد؟ -6

 به محصول باغ خانمی زکات تعلق می گيرد، شوهرش فقير است آيا می تواند زکات خود را به شوهرش بدهد تا خرج زندگی کند يا خير؟ -7

 يست)خرمای نامرغوب( آيا به آنها زکات تعلق می گيرد؟بعد از جمع آوری خرما، بسياری از خرما ها قابل استفاده ن -8

 ر؟مستأجری تمام کارهای باغ را انجام می دهد بعد از برداشت خرما بايد مبلغ را به موجر بدهد، آيا اين مبلغ جزء هزينه ها می باشد يا خي -9

 به کدام يک زکات تعلق می گيرد موجر يا مستأجر؟ موجر، اول سال يک ميليون از مستأجر گرفته و باغ را در اختيار او قرار داده -11

مستأجری باغ را يکساله يا پنج ساله اجاره می کند، بعد از برداشت بايد يک سوم محصول جمع آوری شده را به موجر بدهد حال به کدام يک  -11

 زکات تعلق می گيرد؟ )فاکس از فهرج(

 با تشکر 

 رسانیاداره پاسخ گويی به سؤاالت دينی و اطالع 

 واحد پاسخ گويی به سؤاالت مکاتبه ای

28/16/87 

 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 هاى عمليه ذکر شده برسد، بايد زکاتش را بدهد.( در هر صورت اگر به حدّ نصابى که در رساله1ج

 رسانند تفاوتى ندارد.( اگر بداند به مصرف فقرا مى2ج

 تواند.اش را بپردازد مىو بچه( اگر نتواند خرج زن 3ج



 گذارد نداريد، تصرف بالاشکال است.( تا يقين به تعلق زکات به آن مالى که در اختيار شما مى4ج

( مجرد بدهى داشتن موجب سقوط زکات نيست ولى در صورتى که خرما به مقدار نصاب باشد مى تواند مخارج مربوط به محصول خرما را کم 5ج

 انده را بپردازد.کند و زکات باقيم

 کند، اشکال ندارد.( در صورتى که صرف در معصيت نمى6ج

 ( اشکال ندارد.7ج

 گيرد.( زکات تعلق مى8ج

 شود.( جزو هزينه محسوب مى9ج

 ( زکات بر عهده کسى است که محصول را مالک است.11ج

 ( مالک، رسيدن سهم هر کدام به حدّ نصاب است.11ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 تعالی باسمه

 سالم عليکم 

السالم با احترام؛ تعدادی سوال تقديم حضور می گردد، اميد است با توجه به سيل مراجعان زائر و مجاور بارگاه ملک پاسبان حضرت امام رضا عليه 

 پاسخ ها در اسرع اوقات در اختيار مشتاقان و منتظران پاسخ، قرار گيرد.

 محصول خرمای اين افراد زکات تعلق می گيرد يا خير؟  عده ای از کشاورز شده ات، آيا به  ارضی نصيب  زمينهايی که از اصالحات -1

 آيا کشاورز می تواند از زکات مال خود برای دخترش جهزيه تهيه نمايد؟ -2

يا مستأجر؟ بعد از قرمز چه کسی زکات تعلق می گيرد به موجر   مستأجر باغی را قبل از قرمز شدن خرما اجاره نموده است، بعد از برداشت به -3

 شدن به چه کسی تعلق می گيرد؟

 آيا می شود به افرادی که تحت عنوان سيد به باغهای مردم مراجعه می کنند، زکات داد؟ -4

 آيا می شود برای ساخت حسينيه از زکات هزينه کرد؟ -5

هار ميليون تومان بر حسب تخمين می فروشد )هر کيلوی مثالً باغداری خرمای خود را بعد از واجب شدن زکات )باالی درخت( به مبلغ مثالً چ -6

 پانصد تومان ( حاال زکات خود چگونه محاسبه کند؟

برای برداشت خرما هزينه هايی همچون )پول برق،کود، پول کارگر ، طناب، هرس کردن، بو دادن، بستن خوشه، آبياری، محافظت( و برای  -7

کارگر ، کارتن و پالستيک، هزينه حمل و نقل ، هزينه نگهداری در سرد خانه ( کشاورز متحمل می شود  برداشت خرما هزينه هايی همچون )پول

 آيا موقع محاسبه زکات،اين هزينه ها کسر شود يا خير؟

زکات واجب  اگر وزن خرما موقعی که تر است به مقدار نصاب برسد و در وقت خشک شدن از اين مقدار کمتر شود»مراجع تقليد می فرمايند:  -8

 مراد از تر و خشک چيست؟ در اين منطقه تمام خرماها به محض برداشت استفاده يا به فروش می رسد، آيا زکات تعلق می گيرد؟« است يا خير؟

 با تشکر 

 اداره پاسخ گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی

 واحد پاسخ گويی به سؤاالت مکاتبه ای

28/16/87 

 

 
  

 ة اهلل و برکاتهسالم عليکم و رحم

 بسمه تعالى

 شود.( در فرض سؤال نيز زکات با شرايطش واجب مى1ج



 تواند از زکات بدهد و گرنه مانع ندارد.( اگر تهيه جهيزيه جزو مخارج عرفى او محسوب شود نمى2ج

ل شد، بر آن شخص زکات واجب ( زمان تعلق زکات به خرما زمانى است که عرفاً اسم خرما صدق نمايد؛ بنابراين در ملک هر کس حاص3ج

 شود.مى

 تواند به آنها زکات بدهد.( اگر احراز شود که فقير سيد هستند، غير سيد نمى4ج

 ( اشکال ندارد.5ج

 هاى عمليه ذکر شده است بپردازيد.( زکات به عهده او است و بايد بر طبق آنچه در رساله6ج

 توان کسر نمود.( مى7ج

مثقال کم برسد، زکات  45من و  288شود چنانچه مقدارى باشد که خشک آن به خورند و اگر بماند خيلى کم مىمى( خرمايى که تازه آن را 8ج

 آن واجب است؛ و تشخيص تازده و خشک آن موکول به نظر عرف است.

 موفق و مؤيد باشيد.
 

 باسمه تعالی

 سالم عليکم

 با عرض ادب و احترام

حضور گرديده بود که تا حال پاسخی دريافت نشده است بذل محبت فرموده ما را بيش از پيش خوشحال تعدادی سؤال جهت دريافت پاسخ تقديم 

 فرماييد.

 با تشکر  

 گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانیاداره پاسخ

 ایگويی سؤاالت مکاتبهواحد پاسخ

31/16/87 

 باسمه تعالی 

 سالم عليکم و رحمةاهلل

 گردد:افت پاسخ تقديم حضور میاحتراما؛ تعدادی سؤال جهت دري

اگر شخصی احساس کرد اين نماز که می خواند در قسمتهايی از آن توجه وی به نماز نبود می شود دوباره نماز را اعاده کرد )البته بدون     .1

 6629/3  وسواس(

  6628/3  ؟شخصی با زن شوهر دار زنا کند آيا می تواند اين مرد با دختر اين زن ازدواج کند       .2

 6624/3من بيست سالم بود که يک بار از درخت توت سياه مردم را خوردم صاحب آن هم مرده من بايد چکار کنم؟        .3

درصد گرفته می شود آيا  4وامهايی که برای زيارت خانه خدا از طريق بانک ها و دانشگاه ها آموزش و پرورش داده می شود و کارمزد     .4

 6653/3  دارد؟اشکال شرعی ن

اينجانب محمد علی شفيعی فرزند ميرزا محمد اهل و ساکن يزد حدود بيست سال قبل با برادر خانم اينجانب در مغازه صافکاری اتومبيل به     .5

ه کار کرد وی را صورت تومانی حدود دو ماه مشغول به کار بوديم و چون نامبرده مجرد بود چندين سال نزد ما زندگی می کرد و حق الزحمه دو ما

ما را  همان موقع خواستم بپردازم ولی ايشان بخشيد و نگرفت. اکنون بعد از حدود بيست سال ادعای طلب به نرخ امروز می نمايد و موجبات ناراحتی

  6497/3فراهم کرده، خواهشمند است طبق موازين شرعی تکليف ما را روشن و مارا راهنمايی فرماييد . 

اعالم عيد فطر و... ( بر تمام مردم با توجه  –حلول ماه رمضان  –کمک به مردم فلسطين  –يه حکم کرد )مانند حضور در جبهه نبرد اگر ولی فق    .6

قليد من به اينکه از مراجع مختلف تقليد می نمايند آن حکم الزم االتباع است يعنی اگر از اطراف ولی فقيه عيد سعيد فطر اعالم گردد ولی مرجع ت

  6619/3خر ماه رمضان بداند تکليف چيست؟ روز آ

آيا انجام سجده سهو بالفاصله بعد از سالم نماز بدون برگرداندن صورت از سمت قبله می باشد يا واجب است که از حالت نماز خارج        .7

 شود؟



 3,6656ايد باشد؟اگر کسی بخواهد نمازهايی که قبال خوانده دوباره احتياطا بخواند، نيت آن چگونه ب       .8

 با تشکر  

 اداره پاسخ گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی

 ایگويی به سؤاالت مکاتبهواحد پاسخ

22/15/87 

 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 تواند اعاده کند.( در فرض مذکور نمى1ج

 ( بنا بر احتياط واجب ازدواج صحيح نيست.2ج

ايد ماليت داشته )يعنى شناسيد و مقدارى که استفاده نمودهشناسيد بايد از آنها حالليت بطلبيد و در صورتى که آنها را نمىا مى( اگر ورثه او ر3ج

 قيمت داشته( از طرف صاحبانش و با اجازه حاکم شرع بنا بر احتياط، صدقه بدهيد.

 اشکال است.گيرد، بىد تأييد شوراى محترم نگهبان، انجام مى( عمليات بانکى که مطابق قوانين مصوّب مجلس شوراى اسالمى و مور4ج

تان بوده را ضامن نيستيد هر چند ذمّه ( اگر احراز شود که ابراء کرده فعالً چيزى را ضامن نيستيد و در غير اين صورت بيش از آن مقدار که بر5ج

 نسبت به تفاوت ارزش احوط مصالحه است.

 بر همه حتى مجتهدين ديگر نافذ است.( در هر صورت حکم ولىّ فقيه 6ج

 ( بالفاصله واجب است و تأخير آن معصيت دارد.7ج

 ( به نيّت احتياط بخواند.8ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 باسمه تعالی

 سالم عليکم 

حضرت امام رضا عليه السالم با احترام؛ تعدادی سؤال تقديم حضور می گردد، اميد است با توجه به سيل مراجعان زائر و مجاور بارگاه ملک پاسبان 

 پاسخ ها در اسرع اوقات در اختيار مشتاقان و منتظران پاسخ، قرار گيرد.

مری مساله اين است که جنب و حائض بر مدفن امام معصوم)ع( نمی تواند وارد شده و در آنجا توقف کند، و از طرفی زنده و مرده بودن امام)ع( ا

جواز ورود   ورين شرعی در وقت حضور امام معصوم)ع( نيز همين مشکل را داشته اند ويا اينکه عدمبی معناست، حال سؤال اين است که معذ

 معذور شرعی، دليل ديگری دارد؟

 با تشکر 

 اداره پاسخ گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی

 واحد پاسخ گويی به سؤاالت مکاتبه ای

14/17/87 

 

 

 
  

 سالم عليکم

 باشد.مى اين پايگاه فقط پاسخگوى سؤاالت عام و مورد ابتالى فقهى مکلفين

 موفق و مؤيد باشيد.



 مدير پايگاه 

 

 باسمه تعالی

 سالم عليکم 

جه به سيل مراجعان زائر و مجاور بارگاه ملک پاسبان حضرت امام رضا عليه السالم با احترام؛ تعدادی سؤال تقديم حضور می گردد، اميد است با تو

 پاسخ ها در اسرع اوقات در اختيار مشتاقان و منتظران پاسخ، قرار گيرد.

ا به تأخير بياندازيم تومان بالفاصله صدقه بدهيم ، و از طرفی آن کار انجام شد ولی نيت ر 1111اگر نذر شرعی کنيم که اگر فالن کار انجام شد  -1

تومان می دهم، درست است يا خير؟ اگر درست نباشد ، کفاره بر کسی که از مسئله آگاه نبوده واجب  1211و مبلغ را باال ببريم ، مثالً بگوييم بعداً 

 (6576/1است يا نه؟ ) 

 غيبت کردن از چه کسی جايز است؟)در روايت فقط از مؤمنان سخن به ميان آمده( -2

 (6576/1روغ گفتن در چه جايی جايز است؟ ) د -3

چگونه بايد رضايت کسانی که در گذشته آنها را رنجانده ايم به دست بياوريم )در صورتی که آنها دسترسی نداريم يا فوت کرده اند( )  -4

6576/1) 

 (6576/1پس چرا کفاره؟ )  کسی که توانايی دادن کفاره گناهان را ندارد، بايد چکار کند؟ و اگر توبه راه بخشش است -5

ا اگر در کنار کسی در حال خواندن نماز صبح يا مغرب و عشا باشيم در صورتی که می ترسيم اگر سوره ها را بلند بخوانيم به ريا می افتيم ي -6

 ( 6576/1حواسمان پرت شود يا خجالت بکشيم می توانيم نماز را آهسته بخوانيم؟) 

 با تشکر 

 سؤاالت دينی و اطالع رسانی اداره پاسخ گويی به

 واحد پاسخ گويی به سؤاالت مکاتبه ای

28/16/87 

 

  

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

ايد بايد بر طبق نذر عمل کنيد و تخلف از آن موجب کفاره است و هاى عمليه مذکور است ـ نذر کرده( اگر با صيغه شرعى ـ که در رساله1ج

 کند.اضافى جبران نمىپرداخت مبلغ 

 در کتب مفصل فقهى مذکور است، مراجعه نماييد. ( عيبجويى از مؤمنين جايز نيست و موارد استثنا شده2ج

 شود، بله مواردى استثنا شده که در کتب مفصل مذکور است.( دروغ از گناهان کبيره است و مصلحت انديشى موجب رفت حرمت نمى3ج

 و واقعى الزم است.( الزم نيست و توبه جدّى 4ج

 ( موارد مختلف است و همه گناهان کفاره ندارند.5ج

 خواندن در نمازهاى صبح واجب است و آنچه ذکر شده، موجب آهسته خواندن نيست. ( بلند6ج

 موفق و مؤيد باشيد.
 

 باسمه تعالی

 سالم عليکم 

مراجعان زائر و مجاور بارگاه ملک پاسبان حضرت امام رضا عليه السالم  با احترام؛ تعدادی سؤال تقديم حضور می گردد، اميد است با توجه به سيل

 پاسخ ها در اسرع اوقات در اختيار مشتاقان و منتظران پاسخ، قرار گيرد.

1-  



 الف: خواندن نماز قضا به جماعت اشکال دارد يا نه؟

 (6828/3اگر اشکال ندارد ثواب آن چگونه است؟ ) ب:

شده است اگر آب را روی آن قسمت بگيريم تا مدت کوتاه آيا آن تميز می شود و می توان با آن نماز خواند؟  يک قسمت از پيراهن نجس -2

(6828/3) 

 حال که من به سن تکليف رسيده ام درست و کافی نمی دانم چه کسانی به من محرم هستند؟ -3

 ( 6828/3ا کمک کنيد تا چگونه روزه های قضا را بگيرم؟)بنده فراموش کرده ام که در سال پيش چند روز، روزه نگرفته ام حال شم -4

 با تشکر 

 اداره پاسخ گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی

 واحد پاسخ گويی به سؤاالت مکاتبه ای

31/16/87 

 

 م و رحمة اهلل و برکاتهسالم عليک

 بسمه تعالى

 ( 1ج

 الف: اشکال ندارد.

 باشد.ب: اين پايگاه فقط پاسخگوى سؤاالت عام فقهى مى

برطرف کردن عين نجاست آن قسمت را زير شيرى که به کر متصل است بگيريد بطورى که آب به همه جاهايى که نجس بوده برسد،  بعد از (2ج

 آن را فشار يا تکان دهيد.شود و بنا بر احتياط پاک مى

 هاى عمليه مراجعه شود.( به رساله3ج

 هايى که يقين به فوت آنها پس از رسيدن به سنّ بلوغ و تکليف شرعى داريد، واجب است.( قضاى همه نمازها و روزه4ج

 موفق و مؤيد باشيد.
 

 باسمه تعالی

 سالم عليکم 

يد است با توجه به سيل مراجعان زائر و مجاور بارگاه ملک پاسبان حضرت امام رضا عليه السالم با احترام؛ تعدادی سؤال تقديم حضور می گردد، ام

 پاسخ ها در اسرع اوقات در اختيار مشتاقان و منتظران پاسخ، قرار گيرد.

 (6576/1فرق عهد کردن در برابر خداوند و توبه در برابرش چيست؟ )  -1

 (6576/1دروغ بخورد چيست؟ ) کفاره کسی که نعوذ با اهلل به قرآن  -2

 (6576/1فرزند پسر تا چه سنی بايد تابع دستورات پدر و مادر باشد؟ )  -3

) مثالً اگر فرزند بداند که والدينش راضی نيستند تا به جايی برود، در صورتی که بدون آنکه پدر و مارد بفهمد به آنجا برود ايا اشکالی دارد؟  -4

زه فالن چيز را بخری چون برايت ضرر دارد، و ما از آن مغازه همان چيز را که نهی کرده بوده بخريم و ضرر نداشته باشد، پدر بگويد نبايد از آن مغا

 (6576/1حکمش چيست؟ ) 

 (6576/1آيا فرزند به طور کامل مالک پولی است که پدر و مادر به او می دهند؟ منظورم اين است که می تواند به آن هر چيزی بخرد يا خير؟ )  -5

 (6576/1اگر کسی به مردم بدهکار باشد، و نيت داشته باشد که بدهی را پرداخت کند اما اجلش فرا رسد و از دنيا برود حکم چيست؟ )  -6

 با تشکر 

 اداره پاسخ گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی

 واحد پاسخ گويی به سؤاالت مکاتبه ای

28/16/87 



 

 

 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 باشد.( اين پايگاه فقط پاسخگوى سؤاالت عام فقهى مى1ج

 ( کفاره ندارد.2ج

 واجبات و ترک محرّمات.( اطاعت از والدين واجب نيست لکن ايذاى ايشان حرام است، مگر در انجام 4و3ج

 ( فى نفسه اشکال ندارد ولى ايذاى والدين جايز نيست و به هر حال شايسته است که در اينگونه امور رضايت والدين را جلب نماييد.5ج

 ( ورثه بايد از تَرَکه او ابتدا بدهى او را بپردازند.6ج

 موفق و مؤيد باشيد.
  

   

 باسمه تعالی

 سالم عليکم 

تعدادی سؤال تقديم حضور می گردد، اميد است با توجه به سيل مراجعان زائر و مجاور بارگاه ملک پاسبان حضرت امام رضا عليه السالم  با احترام؛

 پاسخ ها در اسرع اوقات در اختيار مشتاقان و منتظران پاسخ، قرار گيرد.

، به قياس اولويت در دو فرض که از لحاظ 1384ی مصوب بعد از جمع بندی مطالب در طی وحدت مالک با ماده واحده قانون سقط درمان

 موضوعی مشابه ماده واحده می باشند مجوز آتانازی اکتيو و پاسيو صادر می شود.

 اين دو فرض به اين صورت مطرح می شوند: 

رد و مورد تأييد هيات پزشکی فرض اول بيماری که از لحاظ پزشکی اميدی به بازگشت او نيست و يک زندگی نباتی صرف )بدون روح ( دا   -1

 قرار گرفته و وجود او باعث به خطرافتادن حيات ديگری می شود.

فرض دوم بيماری است که از لحاظ پزشکی يک زندگی نباتی صرف)بدون روح( دارد و اميد به بازگشت او هست اما بازگشت او با وجود    -2

 ن به خاطر وجود اينگونه بيماری ها در جنين صادر شده است.بيماری هايی است که در قاون سقط درمانی مجوز سقط جني

 در فرض اول مبحث اينگونه مطرح می شود که در قانون سقط درمانی، سقط جنين با سه شرط جايز است:

 اوالً: اينکه به حد ولوج روح نرسيده باشد )روح در او وجود نداشته باشد (. 

 رسيده باشد و ثالثا حيات او برای مادری که يک زندگی انسانی )با وجود روح ( دارد خطرناک باشد. ثانياً: اينکه به تاييد پزشک وپزشک قانونی

 چنانچه اين سه شرط در مورد بيماری که اميدی به بازگشت او نيست وجود داشته باشد می توان بحث را مطرح کرد و در مورد قسم اول آتانازی

ت به ماده واحده قانون سقط درمانی اين مجوز را صادر نمود از آنجا که در قانون سقط درمانی، سقط که آتانازی پاسيو است به قياس اولويت نسب

جنين با اعمال مثبت صورت می گيرد در حالی که در بحث آتانازی پاسيو به صورت انفعالی است و اعمالی در جهت از بين بردن از جانب پزشک 

 ها می کند تا به مرگ طبيعی فوت نمايد.صورت نمی گيرد بلکه بيمار را در حال خود ر

دن شدن در مورد قسم دوم که آتانازی اکتيو می باشد باز هم به قياس اولويت می توان مجوز را صادر نمود با اين استدالل که در سقط جنين به دمي

فقط مانع که همان مرور زمان می باشد ) تا  روح در جنين و يافتن يک زندگی انسانی نه نباتی مطمئنه هستيم يعنی مقتضی کامالً آماده است و

ا رسيدن به چهارماهگی که ولوج روح در آن اتفاق افتد( بايد برداشته شود که در صورت جمع مقتضی و عدم مانع جنين يک زندگی انسانی را پيد

حيات او، حيات يک زندگی انسانی را به  خواهد کرد ولی با وجود اينکه به وجود چنين مقتضی مطمئن هستيم باز هم از آنجا که در حال حاضر

خطر می اندازد مجوز سقط جنين صادر شده است حال در مورد بيماری که اميدی به بازگشت او نيست و به وجود چنين مقتضی هيچ اطمينانی 

ی پائين امکان داشته باشد لذا می نداريم و از لحاظ پزشکی شايد اميد به بازگشت او و يافتن مجدد روح به عنوان مقضتی تنها در درصدهايی خيل



توان گفت با توجه به قانون سقط درمانی در مورد جنين که به وجود چنين مقتضی مطمئن بوديم باز هم مجوز برای حفظ حيات ديگری که برای 

ری که اميدی به بازگشت او نيست با زندگی انسان دارد صادر می شود بنابراين به طريق اولويت می توان مجوز انجام آتانازی اکتيو را بر روی بيما

 توجه به عدم اطمينان به وجود مقتضی صادر نمود.

ا اما فرض دوم ناظر به زمانی است که اميد به بازگشت بيمار و حيات مجدد يافتن و بازگشت روح به جسم انسانی وجود دارد اما بازگشت روح ب

اين بيماری ها مجوز سقط جنين صادر شده است .در قانون سقط درمانی باز هم با وجود بيماری های است که در قانون سقط درمانی به خاطر وجود 

 سه شرط:

 عدم و لوج روح.-1

 تاييد پزشکی.-2

 وجود بيماريهايی در وجود جنين است که در قانون سقط درمانی مطرح شده است .-3

 در مورد مثال مطروح 

يعنی اوال بيمار در حال حاضر يک زندگی نباتی صرف داشته و مورد تاييد پزشکی قرار گرفته ) در مورد بيمار( چنانچه که اين سه شرط جمع شود 

قسم گرچه اميد به بازگشت او هست و.لی بازگشت با يکی از موارد بيماريهای مذکور در قانون سقط درمانی می باشد می توان اين مجوز را در دو 

 آتانازی اکتيو و پاسيو صادر نمود.

نازی پاسيو براساس قياس اولويت همان قسم اول فرض اول ) آتانازی پاسيو ( گفته شده که در سقط درمانی سقط جنين با انجام اعمال در مورد آتا

يعی قرار مثبت است در حالی که ما بيمار را در مثل مطروحه نه با انجام اعمال مثبت بلکه با رها کردن بيمار به حال خود ، او را در معرض مرگ طب

 دهيم.می 

ازی مطرح اما در مورد قسم دوم که آتانازی اکتيو است با توجه به مباحثی که در طی اين تحقيق برداشت شد مسئله ای را که عده ای از مخالفان آتان

ن اين بيماران وجو.د ميکردند اين بود که ما از آينده ی پزشکی آگاهی نداريم چه بسا در آينده بتوانيم به وسايلی دست يابيم که احتمال بهبود يافت

نين داشته باشد در قانون سقط درمانی، سقط جنين به خاطر وجود اين بيماری ها اجازه داده شده است در حالی که اين آينده ی پزشکی در مورد چ

ک عمری دارد و عمر او هم وجود دارد و اصالً در مورد جنين نسبت به بيمار به طريق اولی اين آينده مطرح می شود چرا که بيمار به هر حال ي

اين جنين  نسبت به جنينی که هنوز به دنيا نيامده کمتر است يعنی آينده ی پزشکی و اميد به بهبودی نسبت به جنين برای اين بيمار کمتر است و برای

ن می توان به قياس اولويت در مورد آينده و اميد خيلی بيشتر است با وجود مباحث مطروحه در قانون سقط درمانی، سقط جنين را اجازه داده بنابراي

 چنين بيمارانی مجوز اتانازی اکتيو را صادر نمود.

در ضمن مباحث فوق فقط از لحاظ ديد حقوقی و عقلی صرف است که با بررسی مبنای قانون سقط درمانی به چنين مسئله ای رسيديم و از لحاظ 

 م استفتا نگرديده است.فقهی در حال حاضر چنين مبحثی از مرجع عالی قدر آيات عظا

 با تشکر

 اداره پاسخ گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی

 واحد پاسخ گويی به سؤاالت مکاتبه ای

13/17/87 

 

 

 

 سالم عليکم 

 به بعد مراجعه نماييد. 1265 / سؤال*تاالستفتائابه کتاب اجوبة

 موفق و مؤيد باشيد.

 االستفتائات در کتابخانه پايگاه موجود است.کتاب اجوبة* 

  
 



 باسمه تعالی

  سالم عليکم

عليه السالم  با احترام؛ تعدادی سؤال تقديم حضور می گردد، اميد است با توجه به سيل مراجعان زائر و مجاور بارگاه ملک پاسبان حضرت امام رضا

 پاسخ ها در اسرع اوقات در اختيار مشتاقان و منتظران پاسخ، قرار گيرد.

ی به .حدود دو سالی است که بچه بنده يک دست بند طال در شهر مشهد در يکی از بازارها پيدا نموده است و با توجه به شرايط امکان اطالع رسان1

  (6841/3گذاشتند آيا امکان دارد فروش آن و واريز پول آن برای احداث مسجد يا نه؟) صاحب آن نبوده حال در محل خود بنای يک مسجد را 

 (6841/3. آيا لعنت کردن در حرم ائمه )عليهم السالم( و درامکان متبرکه مقدسه گناه محسوب می شود يا اينکه مکروه است؟ )2

ميليون تومان از فروش زمين کشاورزی به دست آورده و آنرا  4و فقط  سال سن دارد هيچ گونه درآمدی ندارد 81.فردی است پير مرد که حدود 3

  (6842/3سپرده گزاری در بانک کرده آيا آن خمس دارد يا خير؟) 

  (6845/3  . لطفاً شرايط اتصال صفوف نماز جماعت بايد چقدر باشد؟)4

رکت استفاده کند يا خير و در صورت استفاده را ه برگشت به طوری .آيا کسی که در شرکتی کار می کند می تواند به اندازه احتياج خود لوازم ش5

 .  (6847/3)   که متوجه نشوند چيست؟

 (  5229/2. در چه مواری می توان نماز را نيمه کاره قطع کرد؟)6

 ( 5229/2را جبران نمايم؟)  سال است به علت نا آگاهی نماز های واجب خود را به جا نياورده ام حال چگونه می توانم اين سالها 31. حدود 7

  با تشکر

 اداره پاسخ گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی

 واحد پاسخ گويی به سؤاالت مکاتبه ای

 

 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 تعالىبسمه 

بند يا پول آن را به توانيد خود دستايد از صاحبش تحقيق کنيد و پس از مأيوس شدن مى( وظيفه شما اين است که در مکانى که آن را يافته1ج

 فقير بدهيد و پرداخت پول آن به مسجد کافى نيست.

 ( سؤال مبهم است.2ج

باشد، پول فروش آن در فرض سؤال متعلق خمس است وگرنه خمس  ( اگر زمين از درآمد کسب بدون پرداخت خمس آن خريدارى شده3ج

 ندارد.

واسطه مأمومى که ( اگر بين جاى سجده مأموم و جاى ايستادن امام به قدر گشادى بين دو قدم فاصله باشد اشکال ندارد، و نيز اگر بين انسان به 4ج

ن مقدار فاصله باشد نمازش اشکال ندارد، و احتياط مستحب آن است که جاى سجده جلوى او ايستاده و انسان به وسيله او به امام متّصل است به همي

 مأموم با جاى کسى که جلوى او ايستاده هيچ فاصله نداشته باشد.

( استفاده و تصرف در اموال ديگران شرعاً جايز نيست و غصب و موجب ضمان است و بايد به صورت هبه و يا واريز کردن به حساب شرکت 5ج

 ا بپردارد؛ و اگر استفاده و تصرف با اجازه مسئولى باشد که شرعاً و قانوناً حق اجازه داده دارد، اشکال ندارد.آن ر

 به بعد مراجعه نماييد. 1159مسأله «/ قدس سره»المسائل حضرت امام خمينى ( به رساله توضيح6ج

 غ و تکليف شرعى داريد، واجب است.( قضاى همه نمازهايى که يقين به فوت آنها پس از رسيدن به سنّ بلو7ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 باسمه تعالی

 سالم عليکم 



السالم با احترام؛ تعدادی سؤال تقديم حضور می گردد، اميد است با توجه به سيل مراجعان زائر و مجاور بارگاه ملک پاسبان حضرت امام رضا عليه 

 ان پاسخ، قرار گيرد.پاسخ ها در اسرع اوقات در اختيار مشتاقان و منتظر

 (6822/3. مسافرت کردن چهار روز در هر ماه، حکم کثير السفر دارد يا نه؟)1

 (3,6314. نظرمعظم له در مورد شبيه سازی انسان و حيوان)همانند سازی مثل بز آزمايشگاهی و ...( چيست؟ )2

نهايی که روزه می گيرم در نزديکی افطار پا هايم به شدت درد می . من مريضی ای دارم که بايد حتماً در طول روز بخورم چون پا دردم و زما3

 ( 6833/3گيرد من بايد چکار کنم؟ )

 با تشکر 

 اداره پاسخ گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی

 واحد پاسخ گويی به سؤاالت مکاتبه ای

 

 
  

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 شود.د چهار روز مسافرت کردن موجب کثيرالسفر شدن نمى( موارد مختلف است و مجر1ج

 موجود در پايگاه مراجعه نماييد.« استفتائات جديد»( به 2ج

شود مگر اينکه به حدّى باشد که موجب حرج و مشقّت شود و يا خوف ضررى ( در فرض مرقوم مجرّد درد موجب جواز خوردن روزه نمى3ج

 شود که منشأ عقاليى داشته باشد.

 فق و مؤيد باشيد.مو

 باسمه تعالی

 سالم عليکم 

السالم با احترام؛ تعدادی سؤال تقديم حضور می گردد، اميد است با توجه به سيل مراجعان زائر و مجاور بارگاه ملک پاسبان حضرت امام رضا عليه 

 پاسخ ها در اسرع اوقات در اختيار مشتاقان و منتظران پاسخ، قرار گيرد.

باشم. به اطالعاتی در اين باره اکستان، دانشجوی کارشناسی تجارت هستم و خيلی از شيوه بانکداری و سود در پاکستان آشفته میمن اهل پ -1سؤال

 از جهت تکليف و نظر اسالم و معظم له نيازمندم، لطفا مرا کمک کنيد.

مختلفين و نيز دخول به اندازه ختنه گاه و يا کمتر از آن و  نظر معظم له در مورد عمل شنيع لواط با وجوه متصور صغيرين يا کبيرين و يا -2سؤال

   6666/3همچنين با رضايت و يا عدم رضايت طرفين چيست؟

و زمين غير مسقف ( چکار بايد « زمين مسقف»تابداگر زمين نجس شود)اعم از اينکه اين زمين در داخل خانه هست بر آن آفتاب نمی -3سؤال

 بکنيم؟

ده از سادات دختر با پسری از اهل تسنن ازدواج کرده که پدر دختر از شدت نارضی بودن فوت کرده ولی مادر ايشان راضی در يک خانوا -4سؤال

   5232/3سنی های وهابی است.   بوده و اين پسر از دين خود نمی گذرد وظيفه ما چيست؟ در ضمن اين پسر از

 با تشکر 

 نیاداره پاسخ گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسا

 واحد پاسخ گويی به سؤاالت مکاتبه ای

11/17/87 

 

 



 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( سؤال ابهام دارد، سؤال از سود گرفتن است يا سود دادن.1ج

 ( در همه فروض ذکر شده عمل لواط حرام است و توبه جدّى و واقعى از آن الزم است.2ج

برطرف کردن عين نجاست با شيلنگى که متصل به آب کر است آب بگيرند بطورى که آب به همه جاهايى  ( در فرض مذکور چنانچه بعد از3ج

 شود.که نجس شده برسد، پاک مى

 نيست.( بنابر احتياط واجب در ازدواج با دختر باکره اجازه پدر يا جدّ پدرى او الزم است و بدون آن عقد صحيح 4ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 باسمه تعالی

 سالم عليکم و رحمةاهلل و برکاته

 احتراما؛ تعدادی سؤال تقديم حضور ميگردد:

 6859/3  آيا واقعاً گذاشتن اسامی غير از ائمه )ع( بر روی فرزندان از سوی والدين يا ديگران اشکال شرعی دارد؟ -1

  6859/3  چه حکمی بدهد؟چنانچه خانمی وسايل منزل را به خواهرش و يا کس ديگری بدون اجازه شوهرش بدهد!  -2

م شود و اگر در نماز جماعت، مأموم يکی از ارکان را از امام عقب بيفتد نمازش باطل است يا نه؟)در قنوت؛ امام به رکوع برود تا قنوت مأموم تما-3

      6854/3به رکوع برود امام به سجده رفته باشد( 

ماز جمعه تمام شود آيا اين زمان برای نماز به صورت فرادا هم نياز است و اگر اضطرار باشد در روز جمعه برای نماز جماعت بايد صبر نمود تا ن -4

 6855/3که نماز در اول وقت خوانده شود چه کار بايد بکنيم؟

5-  

 الف: چه شرايطی بايد وجود داشته باشد تا مرجع تقليد خود را تغيير داد و اعلم ترين را انتخاب نمود؟

  6855/3  علم ترين فرد را معرفی نماييد؟ب: خواهشمند است ا

سال به اجاره  31مجموعا   بين ورثه وی و مرحوم مادرم و سپس ما  مغازه ای در زمان حيات مرحوم پدرم بين او و شخصی و بعد از مرگ آن دو -6

اجاره دادن مغازه را نداريم مستاجران از  داده می شده است و هر سال مدت اجاره تمديد می شده و حال که زمان اجاره به پايان رسيده و قصد

می بازگرداندن ملک خودداری می کنند و ادعای حق پيشه دارند، حکم اهلل واقعی را بيان فرماييد که اصال حق پيشه مشروعيت دارد و آيا آنان 

 توانند ما را از تصرف در ملک خودمان ممانعت به عمل آورند؟

   6593/1نکردند تکليفشان چيست؟ آيا در آخرت خبری از ازدواج است؟ آنهايی که در اين دنيا ازدواج  -7

وات می گويند کسی که قرآن بخواند، امام معنی آن را نداند ثوابی برای اموات ندارد ، ديگر اينکه چگونه قرآن و نماز بخوانيم تا به روح ام -8

   6593/1برسد؟

   6593/1داده می شود متعلق به کدام يک از آنان است؟  هدايايی که در طول زندگی يک زن و شوهر به آنها -9

 5131/2    آيا توهين به زن در موقع عصبانيت گناه دارد؟ -11

 با تشکر 

 اداره پاسخ گويی به سواالت دينی و اطالع رسانی 

 واحد پاسخگويی به سؤاالت مکاتبه ای

16/17/87 
  

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( فى نفسه اشکال ندارد.1ج



 ( در صورتى که علم به رضايت همسرش ندارد، جايز نيست.2ج

اى است که به هيچ کدام از رکوع و دو سجده نرسد، نمازش بطور فرادا صحيح است وگرنه نماز جماعتش صحيح است گرچه اگر ( اگر بگونه3ج

 کرده است. تأخر از امام فاحش باشد و عمداً انجام دهد، معصيت

 تواند نماز ظهر و عصر را در اول وقت بخواند.( صبر کردن بر او واجب نيست و مى4ج

 ( 5ج

اعلميت مجتهد ديگر احراز  مفيدِ علم يا اطمينان، يا با شهادت دو نفر عادل از اهل خبره،الف: اگر از راههايى همچون تحصيل يقين ولو از شهرت 

 شود، تغيير مانع ندارد.

رد بعد از انقضاى مدّت اجاره، عين مستأجره را در تصرّف خود نگهدارد و از تسليم آن به مالک خوددارى کند، ولى اگر ( مستأجر حق ندا6ج

ايجاد  نسبت به آن حق سرقفلى داشته باشد که از مالک به او منتقل شده و يا مغازه از مکانهايى باشد که از نظر قانونى براى مستأجر در آن حقى

تواند عوض حق خود را از مالک مطالبه کند؛ در هر صورت اگر نزاعى در ميان است مرجع رسيدگى به آن محاکم ورت مىشود، در اين صمى

 باشد.قضايى مى

 باشد.سؤاالت عام فقهى مى ( اين پايگاه فقط پاسخگوى7ج

 ات اشکال ندارد.( ثواب قرائت قرآن منوط به درک معناى آن نيست؛ بنابراين قرائت آن و اهداى ثواب به امو8ج

 ( موارد مختلف است.9ج

 ( اهانت به ديگران جايز نيست.11ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 

   

 باسمه تعالی 

 سالم عليکم 

 تعدادی سوال تقديم حضور می گردد:

 6684/1با غسل جنابت )محض احتياط( می شود نماز خواند بدون اينکه وضو گرفت؟ -1سؤال 

ت اگر مو چرب باشد يعنی ژل زده باشند بدون اينکه شامپو بزنند و مو را بشويند می شود غسل کرد و غسل صحيح در غسل مثل غسل جناب -2سؤال 

 است با غلط؟ 

 عبادت کردن به اميد ثواب چه حکمی دارد؟  -3سؤال 

مه بگويند و ديگری را نخوانند خواندن و نخواندن اذان واقامه در نمازهای واجب چگونه است؟ اگر در نماز ظهر و عصر يکی را اقا -4سؤال 

 حکمش چگونه است؟ 

ام کيلومتر با محل زندگی ام فاصله است بروم تکليف نماز و روزه 24روز به جايی که  2الی  1به خاطر موقعيت کاری ام بايد هفته ای  -5سؤال 

 چگونه است؟ 

کيلومتر  31ج در نقطه)الف( ساکن شده باشد و فاصله )الف تا ب( الف، ب، ج؛ اگر کسی در نقطه )ب( زندگی می کرده و به خاطر ازدوا -6سؤال 

فرسخ باشد آيا می تواند نقطه )ب( را هنوز وطن  4بوده و اگر خواست از نقطه )ب( گذر کند و به نقطه )ج( برود که فاصله نقطه )ب تا ج( کمتر از 

 خود حساب کند و نمازش را در نقطه )ج( کامل بخواند؟ 

توانم االن از زير دينش در بيايم البته چند سال تومان پول را کش رفتم اکنون او مرده چگونه می 511ل پيش از مادر بزرگ پدرم چند سا -7سؤال 

 پيش من بچه بودم و چيزی سرم نمی شد؟ 

ويق و دعوت می کنند حکم بازی گاهی اوقات که مهمان داريم يا به مهمانی می رويم ما را به بازی ورق يا همان پاسور برای سر گرمی تش -8سؤال 

 ما چيست؟ 

 داشتن ماهواره برای ديدن فيلم ای سينمايی اش چگونه است؟  -9سؤال 



درصد بدهد که اگر شب با زن خود نزديکی کرد آب قطع می شود و اين کار را انجام داد و آب قطع شد و  21يا  11اگر کسی احنمال  -11سؤال 

 ی تا به صبح يا قبل و بعد از اذان به طول انجاميد از همه جوانب چه حکمی دارد؟ نتوانست غسل کند بنا به هر دليل

 با تشکر 

 اداره پاسخ گويی به سواالت دينی و اطالع رسانی 

 واحد پاسخ گويی به سواالت مکاتبه ای

87,17,21 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( در فرض سؤال وضو الزم است.1ج

 جرمى داشته باشد که مانع رسيدن آب باشد، غسل باطل است. ( اگر2ج

 ( اشکال ندارد.3ج

 ( خواندن اذان و اقامه در نمازهاى روزانه مستحب مؤکّد است.4ج

اى ( اگر در خالل هر ده روز حداقل يک بار براى شغل، سفر انجام شود و اين تردّد شغلى حداقل دو سه ماه ادامه داشته باشد، نماز در سفره5ج

ا شغلى ـ غير از سفر اول و دوم ـ در مبدأ، مقصد و بين راه تمام و روزه صحيح است و در سفرهاى شخصى حکم مسافر را دارد. و اگر ده روز ي

 بيشتر در يک محلّ اقامت شود، در سفر اول شغلى نماز شکسته و بعد از آن تمام است.

 اعراض نکرده، حکم وطن را دارد.وطن او باشد تا زمانى که از آنجا « ب»( اگر نقطه 6ج

 ( مبلغ مذکور را بايد به ورثه او بازگردانيد و يا رضايت آنها را بدست آوريد.7ج

 ( بازى با ابزار قمار از جمله پاسور، حتى بدون برد و باخت هم حرام است.8ج

 ( استفاده از ماهواره تابع قوانين و مقررات نظام جمهورى اسالمى است.9ج

 سؤال وظيفه او براى خواندن نماز تيمم بدل از غسل است. ( در فرض11ج

 موفق و مؤيد باشيد.

   

 باسمه تعالی 

 سالم عليکم 

 تعدادی سوال تقديم حضور می گردد:

ل يا همزمان کنند در حاليکه برادران از قبدر مسجد گوهرشاد، قسمتی که منبر امام زمان می باشد خواهران در جلو اقدام به اقامه نماز می -1سؤال 

  6921/3نمايند آيا اين نماز باطل است يا خير؟ )با در نظر گرفتن فاصله بين زن و مرد( در پشت سر اين خواهران اقدام به اقامه نماز می

  6921/3وضو گرفتن زنان در مالء عام چگونه است؟ -2سؤال 

  6921/3ير؟ آيا نشستن مختلط زن و مرد در موقع سخنرانی، اشکال دارد ياخ -3سؤال 

 49شود قل هو اهلل دارد می 51من به اعتکاف بودم و يکی از مراجع آمده و گفتند که نمازهای مستحبی را مثالً نماز حضرت علی)ع( که  -4سؤال 

  6924/3آيا معظم له نظر خاصی دارند؟  قل هو اهلل را نشسته خواند و يکی را ايستاده خواند تا ثواب ايستاده را برد،

  6924/3منظور از کفاره جمع چيست؟  -5 سؤال

  6924/3آيا پول قرض الحسنه در نزد بانک که سال بر آن بگذرد، خمس دارد يا نه؟  -6سؤال 

شخصی بيمار اگر پيش از ظهر بيماريش شفا پيدا کند و تا آن هنگام کاری که روزه را باطل می کند انجام ندهد آيا روزه آن روز بر او  -7سؤال 

  6692/1ست يا خير؟واجب ا

  6692/1اگر انسان در هنگام نماز کاری که موجب سجده سهو، چند بار انجام دهد، آيا يک سجده سهو کافی است يا خير؟  -8سؤال 



روزه هايش را بگيرد آيا وقتی از سفر برگشت بايد اگر کسی در ماه رمضان به مسافرت برود و قصد ده روز نکند ولی نذر کند که روزه -9سؤال 

  6698/1هايش را قضا کند يا نه؟

 با تشکر 

 اداره پاسخ گويی به سواالت دينی و اطالع رسانی 

 واحد پاسخ گويی به سواالت مکاتبه ای

87,17,21 

 

 

 

  

  و برکاتهسالم عليکم و رحمة اهلل

 بسمه تعالى

( بنا بر احتياط واجب الزم است بين زن و مرد در حال نماز، حداقل يک وجب فاصله باشد و در اين صورت اگر زن و مرد محاذى يکديگر 1ج

 بايستند يا زن جلوتر از مرد بايستد نماز هر دو صحيح است.

 ، جايز نيست.( اگر مستلزم نمايان شدن اعضاى بدن در مقابل نامحرم باشد2ج

 ( اگر مستلزم مفسده و يا خوف ارتکاب گناه در آن نباشد، اشکال ندارد.3ج

کفّاره جمع واجب نيست و کفّاره عبارت است از شصت روز روزه گرفتن است ـ که سى و يک روز آن « دام ظله»( طبق نظر مقام معظم رهبرى 5ج

 گرم گندم يا نان و مانند آن( بدهيد. 751يا به هر يک از شصت مسکين يک مدّ طعام )تقريباًپى باشد ـ و يا شصت مسکين را غذا بدهيد و دربايد پى

 ( اگر از درآمد بين سال باشد، سر سال خمسى خمس دارد.6ج

 ( در فرض سؤال بايد نيت کند و روزه بگيرد.7ج

 ( در فرض سؤال براى هر کدام بايد سجده سهو بجا آورد.8ج

 ا بجا آورد.ها ر( بايد قضاى روزه9ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 باسمه تعالی 

 سالم عليکم 

 تعدادی سوال تقديم حضور می گردد:

با توجه شرايط خوزستان، مردم در استفاده از آب مصرفی، جهت آبرسانی به طبقات باالی منزل مسکونی خود، مبادرت به نصب پمپ  -1سؤال

 6929/3صحت شرعی دارد؟ کنند، آيا نفس اين عمل و نيز وضو و غسل آنان می

 1,6719اگر انسان چيزی را برای حضرت علی)ع( و حضرت عباس)ع( نذر شرعی کند و مصرف معين را قصد نکند، تکليف چيست؟ -2سؤال 

 1,6719رسد؟اگر چيزی وقف امام حسين)ع( شود، به چه مصرفی می -3سؤال 

 3,6798ق چه چيزی از مرد طلبکار است؟اگر مهريه زن صلوات يا چيز کمی باشد و زن موقع طال -4سؤال 

  با تشکر

  اداره پاسخ گويی به سواالت دينی و اطالع رسانی

 واحد پاسخ گويی به سواالت مکاتبه ای

 

 

 
  



 برکاته سالم عليکم و رحمة اهلل و

 بسمه تعالى

آيد، محل ( اگر مخالف قوانين و مقررات باشد، نصب و استفاده از پمپ فشار جايز نيست، و وضو و غسل با آبى که به وسيله پمپ به دست مى1ج

 اشکال است.

 تواند صرف در حرم آن حضرات معصومين )عليهم السالم( نمايد.( مى3و2ج

 حل اشکال است و بايد مهريه هر چند به مقدار کم، ماليت داشته باشد.( قرار دادن صلوات به عنوان مهر م4ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 باسمه تعالی

 سالم عليکم 

السالم با احترام؛ تعدادی سؤال تقديم حضور می گردد، اميد است با توجه به سيل مراجعان زائر و مجاور بارگاه ملک پاسبان حضرت امام رضا عليه 

 اوقات در اختيار مشتاقان و منتظران پاسخ، قرار گيرد.پاسخ ها در اسرع 

 6892/3نظر معظم له در رابطه با برخورد و کنشهای فيزيکی افراد خاطی چيست؟ -1  سؤال

از اش مال خودم است يا به آنها نصف را اگر مال، شراکت با بچه های يتيم باشد و من بروم زمين را بکارم و ميوه اش را بردارم همه -2سؤال 

       6872/3   زحمت کشی خودم بدهم؟

کشند آيا از نظر شرعی ايرادی های بعضی از خانمها و يا آقايان را جلو میها يا خواندن نماز جمعه چهرهدر مجالسی که مانند دعاها نيايش -3سؤال 

         6883/3  دارد يا خير؟

    6888/3  آيا غسل جمعه واجب است يا خير؟ -4سؤال

 6889/3   آيا خريد گوشی موبايل و استفاده از آن مجاز است؟ -5سؤال 

متر از فروشنده خريده ام در جايی مشخص و با قيمت مشخص اما موقع تحويل زمين فروشنده به جای اينکه زمين  121بنده زمينی به متراژ  -6سؤال 

  6891/3  جابجايی متراژ زمين بيشتر است تکليف اضافه متراژ چيست؟مورد نظر را تحويل دهد زمين را در جايی ديگر تحويل داده است و در اين 

مند شود و خيلی عالقه شديد از هر لحاظی در آن فرد ايجاد شودف ايا اين باعث اگر فردی به يک بازيگر يا يک خواننده معروف عالقه -7سؤال 

 6311/3گناه است يا نه؟ 

 با تشر

 ع رسانیاداره پاسخ گويی به سؤاالت دينی و اطال

 واحد پاسخ گويی به سؤاالت مکاتبه ای

22/17/87 

 

 
  

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( موارد مختلف است.1ج

 دارد.( در فرض سؤال همه مال به شما تعلق ن2ج

 ( فى نفسه اشکال ندارد.3ج

 ( مستحب است.4ج

 شود، اشکال ندارد.ها مى( در صورتى که احراز نشود که منافع آن عايد صهيونيست5ج

 ( در فرض سؤال با رضايت فروشنده تصرف در آن اشکال ندارد.6ج



 ( اگر مستلزم مفسده و يا خوف ارتکاب گناه در آن باشد، جايز نيست.7ج

 باشيد. موفق و مؤيد

 

 باسمه تعالی

 سالم عليکم 

السالم با احترام؛ تعدادی سؤال تقديم حضور می گردد، اميد است با توجه به سيل مراجعان زائر و مجاور بارگاه ملک پاسبان حضرت امام رضا عليه 

 پاسخ ها در اسرع اوقات در اختيار مشتاقان و منتظران پاسخ، قرار گيرد.

ايت شوهر در بيرون از خانه از بابت اشتغال دستمزد و در آمدی حالل داشته باشد ايا در امد و دستمزد دريافتی حالل اگر زنی بدون رض -1سؤال 

 2,5131است يا نه رضايت شوهر شرط در آن است؟ 

 5131/2     در زندگی مرد بايد تصميم بگيرد يا زن؟ -2سؤال 

  5131/2   ی نباشد پول آن حالل است؟اگر زنی با شواهد برود سر کار مرد آمدن رضاي -3سؤال 

ماهه داريم و جز منزل آپارتمانی گاهی اوقات ناخواسته ادراری و نجاستی روی فرش ريخته می شود امکان شستن  6بنده فرزند کوچک  -4سؤال 

می شود اين مکان تميز شود يا نه  فرش نيست بدليل نداشتن چادر آيا با شستن از رو يعنی پارچه ای آهسته به آب کافی است يا با شامپوی فرش

 4898/3  تکليف چيست؟

آقايی کمی وسائل داخل خانه من گذاشته و االن می گويد اين وسائل من نيست من مانده ام با وسائل چکار کنم از نظر شرعی چه بايد  -5سؤال 

           4897/3  بکنم؟

     4895/3شب؟  11خواند با علم به اينکه برای سحر بيداری نمی شويم مثل ساعت آيا طوری نيست نماز شب را قبل از نيمه شب شرعی  -6سؤال 

  4895/3  اگر زن مهريه خود را بگيرد ديگر می تواند دخالت در مال مرد نمايد؟ -7سؤال 

          6894/3پوست جراحی که برای زيبايی باشد بايد از چشم نا محرم پوشاند؟  آيا جراحی بينی و کشيدن -8سؤال 

ماه داشته به تشخيص دکترها که گفته بودند معلول است و سقط شده است و درآن دوره سونوگرافی تشخيض  3يک بچه ای که بيشتر از  -9سؤال 

        6894/3   حتمی نداند و پزشک هم دستور سقط نداده اما سقط کردند حال حکمش چيز آيا ديه دارد اگر دارد چگونه و چقدر؟

پسرم را زدم البته خيلی يواش و کلی حرف به او زدم ولی او با مشت شيشه پنجره را زد و رگهای دست او پاره شد، آيا در اين امر من  من -11سؤال 

   6891/3     مقصر هستم؟

 با تشکر

 اداره پاسخ گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی

 واحد پاسخ گويی به سؤاالت مکاتبه ای

22/17/87 

 

 

 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 شود.( آنچه در سؤال مرقوم شده، موجب حرمت درآمد نمى1ج

 باشد.( اين پايگاه فقط پاسخگوى سؤاالت عام فقهى مى2ج

 ( سؤال مبهم است.3ج

 ( در فرض سؤال براى تطهير کافى نيست.4ج

را از طرف صاحبش به فقير صدقه دهيد و بنا بر احتياط واجب از حاکم شرع اجازه  ( در فرض سؤال با يأس از پيدا شدن صاحب آن وسايل، آنها5ج



 بگيريد.

 ( اشکال ندارد.6ج

 موال شوهر مربوط به خود شوهر است.تواند از مرد مطالبه نمايد نفقه واجب است و اختيار ا( آنچه زن مى7ج

 ( اگر عرفاً زينت براى زن محسوب شود، بايد از نامحرم بپوشاند.8ج

باشد؛ اگر علقه باشد ديه آن چهل دينار است و اگر مضغه باشد شصت دينار است و اگر استخوان بدون ( ديه بر عهده مباشر در سقط جنين مى9ج

شود ولى وارثى که مباشر سقط جنين بوده از آن، سهمى وارث جنين با رعايت طبقات ارث پرداخت مى گوشت باشد هشتاد دينار است و ديه به

 ندارد.

 ايد.( در فرض سؤال گناهى مرتکب نشده11ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 باسمه تعالی

 سالم عليکم 

و مجاور بارگاه ملک پاسبان حضرت امام رضا عليه السالم با احترام؛ سؤال زير تقديم حضور می گردد، اميد است با توجه به سيل مراجعان زائر 

 پاسخ ها در اسرع اوقات در اختيار مشتاقان و منتظران پاسخ، قرار گيرد.

روی با توجه به قانون سقط درمانی و تجويز آن توسط چند تن از مراجع عظام و قياس اولويتی که در دفاعيه مطروحه در مسئله آتانازی )قتل از  -1

   6865/3در دو مثال مفروض که در دفاعيه مطرح گرديد در اين دو فرض آتانازی امکان آن وجود دارد؟ ترحم(

 مشروح: 

، به قياس اولويت در دو فرض که از لحاظ 1384بعد از جمع بندی مطالب در طی وحدت مالک با ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب 

 انازی اکتيو و پاسيو صادر می شود.موضوعی مشابه ماده واحده می باشند مجوز آت

 اين دو فرض به اين صورت مطرح می شوند: 

فرض اول بيماری که از لحاظ پزشکی اميدی به بازگشت او نيست و يک زندگی نباتی صرف )بدون روح ( دارد و مورد تأييد هيات پزشکی    -1

 قرار گرفته و وجود او باعث به خطرافتادن حيات ديگری می شود.

فرض دوم بيماری است که از لحاظ پزشکی يک زندگی نباتی صرف)بدون روح( دارد و اميد به بازگشت او هست اما بازگشت او با وجود    -2

 بيماری هايی است که در قاون سقط درمانی مجوز سقط جنين به خاطر وجود اينگونه بيماری ها در جنين صادر شده است.

 د که در قانون سقط درمانی، سقط جنين با سه شرط جايز است:در فرض اول مبحث اينگونه مطرح می شو

 اوالً: اينکه به حد ولوج روح نرسيده باشد )روح در او وجود نداشته باشد (. 

 .باشدثانياً: اينکه به تاييد پزشک وپزشک قانونی رسيده باشد و ثالثا حيات او برای مادری که يک زندگی انسانی )با وجود روح ( دارد خطرناک 

 چنانچه اين سه شرط در مورد بيماری که اميدی به بازگشت او نيست وجود داشته باشد می توان بحث را مطرح کرد و در مورد قسم اول آتانازی

ط سق که آتانازی پاسيو است به قياس اولويت نسبت به ماده واحده قانون سقط درمانی اين مجوز را صادر نمود از آنجا که در قانون سقط درمانی،

جنين با اعمال مثبت صورت می گيرد در حالی که در بحث آتانازی پاسيو به صورت انفعالی است و اعمالی در جهت از بين بردن از جانب پزشک 

 صورت نمی گيرد بلکه بيمار را در حال خود رها می کند تا به مرگ طبيعی فوت نمايد.

ياس اولويت می توان مجوز را صادر نمود با اين استدالل که در سقط جنين به دميدن شدن در مورد قسم دوم که آتانازی اکتيو می باشد باز هم به ق

تا روح در جنين و يافتن يک زندگی انسانی نه نباتی مطمئنه هستيم يعنی مقتضی کامالً آماده است و فقط مانع که همان مرور زمان می باشد ) 

بايد برداشته شود که در صورت جمع مقتضی و عدم مانع جنين يک زندگی انسانی را پيدا  رسيدن به چهارماهگی که ولوج روح در آن اتفاق افتد(

خواهد کرد ولی با وجود اينکه به وجود چنين مقتضی مطمئن هستيم باز هم از آنجا که در حال حاضر حيات او، حيات يک زندگی انسانی را به 

بيماری که اميدی به بازگشت او نيست و به وجود چنين مقتضی هيچ اطمينانی  خطر می اندازد مجوز سقط جنين صادر شده است حال در مورد

ا می نداريم و از لحاظ پزشکی شايد اميد به بازگشت او و يافتن مجدد روح به عنوان مقضتی تنها در درصدهايی خيلی پائين امکان داشته باشد لذ

جود چنين مقتضی مطمئن بوديم باز هم مجوز برای حفظ حيات ديگری که برای توان گفت با توجه به قانون سقط درمانی در مورد جنين که به و



نيست با زندگی انسان دارد صادر می شود بنابراين به طريق اولويت می توان مجوز انجام آتانازی اکتيو را بر روی بيماری که اميدی به بازگشت او 

 توجه به عدم اطمينان به وجود مقتضی صادر نمود.

ناظر به زمانی است که اميد به بازگشت بيمار و حيات مجدد يافتن و بازگشت روح به جسم انسانی وجود دارد اما بازگشت روح با  اما فرض دوم

ود بيماری های است که در قانون سقط درمانی به خاطر وجود اين بيماری ها مجوز سقط جنين صادر شده است .در قانون سقط درمانی باز هم با وج

 سه شرط:

 م و لوج روح.عد-1

 تاييد پزشکی.-2

 وجود بيماريهايی در وجود جنين است که در قانون سقط درمانی مطرح شده است .-3

 در مورد مثال مطروح 

فته ) در مورد بيمار( چنانچه که اين سه شرط جمع شود يعنی اوال بيمار در حال حاضر يک زندگی نباتی صرف داشته و مورد تاييد پزشکی قرار گر

ميد به بازگشت او هست و.لی بازگشت با يکی از موارد بيماريهای مذکور در قانون سقط درمانی می باشد می توان اين مجوز را در دو قسم گرچه ا

 آتانازی اکتيو و پاسيو صادر نمود.

رمانی سقط جنين با انجام اعمال در مورد آتانازی پاسيو براساس قياس اولويت همان قسم اول فرض اول ) آتانازی پاسيو ( گفته شده که در سقط د

يعی قرار مثبت است در حالی که ما بيمار را در مثل مطروحه نه با انجام اعمال مثبت بلکه با رها کردن بيمار به حال خود ، او را در معرض مرگ طب

 می دهيم.

ت شد مسئله ای را که عده ای از مخالفان آتانازی مطرح اما در مورد قسم دوم که آتانازی اکتيو است با توجه به مباحثی که در طی اين تحقيق برداش

اران وجو.د ميکردند اين بود که ما از آينده ی پزشکی آگاهی نداريم چه بسا در آينده بتوانيم به وسايلی دست يابيم که احتمال بهبود يافتن اين بيم

جازه داده شده است در حالی که اين آينده ی پزشکی در مورد چنين داشته باشد در قانون سقط درمانی، سقط جنين به خاطر وجود اين بيماری ها ا

او هم وجود دارد و اصالً در مورد جنين نسبت به بيمار به طريق اولی اين آينده مطرح می شود چرا که بيمار به هر حال يک عمری دارد و عمر 

ميد به بهبودی نسبت به جنين برای اين بيمار کمتر است و برای اين جنين نسبت به جنينی که هنوز به دنيا نيامده کمتر است يعنی آينده ی پزشکی و ا

در مورد آينده و اميد خيلی بيشتر است با وجود مباحث مطروحه در قانون سقط درمانی، سقط جنين را اجازه داده بنابراين می توان به قياس اولويت 

 چنين بيمارانی مجوز اتانازی اکتيو را صادر نمود.

احث فوق فقط از لحاظ ديد حقوقی و عقلی صرف است که با بررسی مبنای قانون سقط درمانی به چنين مسئله ای رسيديم و از لحاظ در ضمن مب

 فقهی در حال حاضر چنين مبحثی از مرجع عالی قدر آيات عظام استفتا نگرديده است.

 با تشکر

 اداره پاسخ گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی

 به سؤاالت مکاتبه ای واحد پاسخ گويی

22/17/87 

 

 

 سالم عليکم

تحقيقى دارند،  باشد و از پاسخگويى به سؤاالتى که جنبهمى پاسخگوى سؤاالت عام فقهى های دريافتی، اين پايگاه فقطبا توجه به کثرت نامه

 معذور است.

 موفق و مؤيد باشيد.

 مدير پايگاه

 باسمه تعالی

 سالم عليکم. 



 تعدادی سؤال تقديم حضور می گردد:

 -1سؤال

آيا با خونی که پس از آمپول زدن ازبدن خارج ميشود وبه لباس می چسبد، ميتوان نماز خواند؟ مقدار مشخصی از اين خون برای جواز يا  -الف 

 ("مد ظله"ومقام معظم رهبری "ره"ز صحت نماز شرط است؟ )امامعدم جوا

 ("مد ظله"ومقام معظم رهبری "ره"بخشی ازاين خون که با الکل روی پوست بدن پهن شود چه حکمی دارد؟ )امام -ب

 2,5131کسب درآمد و حقوق زن در بيرون از خانه بدون رضايت شوهرش و عليرغم مخالفت شوهر چه حکمی دارد؟  -2سؤال

خانم معلمی مشهدی الوطن در شهرستان قوچان هفته ای سه روزبه خاطر تدريس اشتغال رفت و آمد دارد ولی به خاطر وجود خانواده  -3سؤال

 اين ايام چگونه است؟   ماند، حکم نماز و روزههمسرش در قوچان گاهی دو روز و سه روز ديگر می

 با تشکر 

 ع رسانیاداره پاسخگويی به سؤالت دينی و اطال

 واحد پاسخ گويی به سؤاالت دينی مکاتبه ای

87/17/29 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( 1ج

 الف: اگر مقدار آن کمتر از بند انگشت سبابه باشد، نماز با آن اشکال ندارد.

رطوبتی به آن برسد در صورتيکه رطوبت با خون مخلوط و خونی که کمتر از بند انگشت سبابه است اگر « دام ظله»ب: طبق نظر مقام معظم رهبرى 

ی مُجاز )بند انگشت( نشود، نماز با آن صحيح است، و در غير اين صورت نماز با آن بنابر در آن مستهلک شود و مجموع آنها هم بيش از اندازه

بدن يا لباس کمتر از درهم باشد و رطوبتى به آن برسد، اين است که اگر خون « قدس سره»احتياط واجب اشکال دارد. ولى نظر حضرت امام خمينى 

ت و خون در صورتى که خون و رطوبتى که به آن رسيده، به اندازه درهم يا بيشتر شود و اطراف را آلوده کند، نماز با آن باطل است. بلکه اگر رطوب

رد. ولى اگر رطوبت مخلوط به خون شود و از بين برود، نماز صحيح به اندازه درهم نشود و اطراف را هم آلوده نکند، نماز خواندن با آن اشکال دا

 است.

کردن ( خروج زن از منزل بدون اجازه شوهر جايز نيست ولى اگر اجازه استخدام يا اجير شدن را به او داده و زن اجير يا استخدام شده، حق منع 2ج

 از خارج شدن از منزل را ندارد.

 کند و نماز تمام و روزه صحيح است.تغيير نمى( در فرض سؤال حکم سفر شغلى 3ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 

 باسمه تعالی

 سالم عليکم 

 گردد: با احترام؛ تعدادی سوال تقديم حضور می

 ( مکارم6671/3کاری است؟ )آيا درختی که دارای جان و حيات است، سوزاندن و قطع آن موجب ضمان و گنه -1

 ( پرسمان6321/3داند؟ ) هوری اسالمی را الزام شرعی میآياآيت اهلل بهجت قوانين جم -2

 رسد، در هنگام سحر است يا هنگام رسيدن به وطن؟در ماه مبارک رمضان، نيت روزه مسافری که قبل از ظهر به وطنش می -3

شمسی  78اجاره داده شده و تا  شمسی به مدت يک سال برای سبزی فروشی 55ای در زمان حيات مرحوم پدرم؛ بين او و شخصی در سال مغازه -4

ده زمان فوت پدرم تمديد نگرديده و فقط دو تا اجاره خط يک ساله بين مادرم و مستاجر تنظيم شده و ضمنا مستاجر در مدت اجاره تغيير شغل دا

نيز تخليه نمی کند و تقاضای  سال جاری فوت شده است و ورثه مدتی است که اجاره را پرداخت ننموده و ملک را  87است، و مستاجر در تيرماه 



ملک  حق کسب پيشه و غيره را دارد، حکم اهلل واقعی را بيان فرماييد که اصال حق پيشه مشروعيت دارد و آيا آنان می توانند ما را از تصرف در

 خودمان ممانعت به عمل آورند؟

 ت، خمس دارد يا نه؟ آيا بنّايی به مقتضای شغلش، مقداری داربست برای سرکار خريداری کرده اس -5

    اش را انجام داده باشد؟فردی به صورت مطلق و نامعين نذر شرعی حضرت ابوالفضل)ع( نمود، چگونه عمل کند که وظيفه شرعی -6

 تواند مفطرات را انجام دهد؟ کسی که به خاطر عذر شرعی روزه دار نيست، آيا می -7

کوبد و به تنهايی به حد نصاب زکات د و محصول گندم و جو هر کدام را در جای خود میباشفردی در چاه موتور و چند قنات مالک می -8

 رسد، آيا مجموع مشمول زکات است و يا هر کدام جداگانه؟ رسد، ولی مجموعا به حد نصاب زکات مینمی

 با تشکر 

 گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانیاداره پاسخ

 ایگويی به سواالت مکاتبهواحد پاسخ

27/17/87 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 کند انجام نداده باشد، بايد نيّت روزه نمايد.را باطل مى ( در فرض مذکور هر وقت مسافر قبل از ظهر شرعى به وطن برسد و کارى که روزه3ج

خود نگهدارد و از تسليم آن بـه مالـک خـوددارى کنـد، ولـى اگـر       ( مستأجر حق ندارد بعد از انقضاى مدّت اجاره، عين مستأجره را در تصرّف 4ج

ايجـاد   نسبت به آن حق سرقفلى داشته باشد که از مالک به او منتقل شده و يا مغازه از مکانهايى باشد که از نظـر قـانونى بـراى مسـتأجر در آن حقـى     

 تواند عوض حق خود را از مالک مطالبه کند.شود، در اين صورت مىمى

 و سرمايه است که اگر از درآمد کسب خريدارى شده، خمس دارد.( جز5ج

 کند.( در فرض مذکور اگر با صيغه شرعى نذر کرده، چنانچه عملى انجام دهد يا مالى را صدقه بدهد در راه آن حضرت، کفايت مى6ج

 ( موارد عذر مختلف است.7ج

 جب نيست.اند، زکات وا( در فرض مذکور اگر هر يک به حدّ نصاب نرسيده8ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 ـــــــــــــــــ

 باشد.مى« دام ظله»و مقام معظم رهبرى « قدس سره»( اين پايگاه فقط پاسخگوى سؤاالت عام شرعى، مطابق با فتاواى حضرت امام خمينى 2و1ج

 

 تعالی باسمه

 سالم عليکم

 گردد:با احترام؛ تعدادی سوال تقديم حضور می

توانند آن زمين و خانه را برای خانه عالم اختصاص دهند در صورتی کـه  اند، آيا بعدا میی که برای مسجد يا حسينيه واگذار نمودهازمين يا خانه -1

 وقف يا عدم وقف بودن آن معلوم نيست؟ 

 آيا گندمهای جمع آوری شده به حد نصاب رسيده برای کسی که شغل خرمن کوبی دارد، زکات دارد يا نه؟ -2

بعد از استحمام در حمام عمومی که بعد از پوشيدن لباسش قصد خروج دارد، آيا به خاطر بچه اش يا کسی ديگر مجدد به حمام برگـردد،   فردی -3

 بايد دو پول حمام بدهد؟

 باشد؟می دهد، حکم غسل و غيره چهآيا فردی که از ابتدای جمع آوری اموال، اهل خمس و زکات نباشد و از همان اموال، پول حمام می -4

دهند در صورتی که هزينـه  کنند، افرادی که از دنيا می روند برای آنها وارثان خرج میطلبه هستم و مردم روستا به عنوان روحانی به من نگاه می -5

کنند برای مـن  استفاده میکنند و کمتر افراد از غذا گذرانند و من از غذای آنها نخورم مردم به من نگاه میرا قرض نموده و زندگی را با زحمت می

 در اين باره مشخص کنيد چه کنم؟



 خواند و نمی رسد هيچ تسبيحات بگويد نمازش باطل است يا نه؟کسی که در رکعت سوم نماز خودش که امام جماعت نماز چهار رکعتی می -6

 3,6929ماند، حکم غسل و وضو چيست؟ اگر از بوی خوش و انواع عطر استفاده شود، بعد از شستشوی بدن باز هم بوی آن باقی ب -7

 3,6929استفاده از برنامه های کامپيوتری قفل شکسته چه حکمی دارد؟ -8

 با تشکر

 

 گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانیاداره پاسخ

 ایگويی به سواالت مکاتبهواحد پاسخ

27/17/87 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 .( اگر وقفيت آن هر چند از طريق شياعِ مفيد علم و يا اطمينان ثابت شود، تغيير و تبديل آن جايز نيست وگرنه تابع نظر اهداکنندگان است1ج

 ه، زکات ندارد.( در فرض مذکور که گندم را در عوض عملش گرفت2ج

 ( تابع توافق با مالک حمام است.3ج

 ( اگر از اول قصد داشته که از عين پولى که متعلق خمس يا مالى که متعلق زکات است به حمامى بدهد، غسلش باطل است.4ج

 ( در هر صورت است استفاده از آن غذا اگر علم به عدم رضايت آنها نداريد، بالاشکال است.5ج

 هاى امامل بايد تسبيحات را هر چند يک مرتبه بگويد و خود را به يکى از سجده( در فرض سؤا6ج

 شود و صحيح است.برساند و اگر نرساند، نمازش فرادا مى

 رساند.( فى نفسه ضررى به غسل و وضوى او نمى7ج

 ( بنا بر احتياط واجب استفاده از آنها جايز نيست.8ج

 .باشيد مؤيد و موفق

 

 

 تعالی باسمه

 م عليکمسال

 احتراما تعدادی سوال تقديم حضور مبارک می گردد:

 با توجه به فاسد بودن جامعه کنونی و بی دينی و بى حجابی و بی عفتی دختران و پسران -1سؤاال 

 ساله مجرى هستم و فرزند روحانی می باشم يک پسر و يا يک دختر با 26اگر بنده که يک جوان 

 مدتی کم کم او را به راه دين اسالم و احکام شرعی دعوت نماييم ايشان طرح دوستی بريزيم و پس از

 داشته باشم که به گناه نمی افتم و تا کنون هم چند مورد برايم پيش آمده است  و از خودم هم اطمينان

 و موفق شده ام که ايشان را هدايت نمايم چه حکمی دارد و از نظر شرعی آيا مجاز به اين امر هستم و

 6933/3د با پسران دوست باشيم و نهی از منکر را برايم توضيح دهيد؟ يا فقط باي

 6935/3  اگر ما سرمه را داخل چشم بکشيم وضو باطل است -2سؤال 

راس نقـداً بـه بنـده     12تومان با واسطه گری مرحوم مادرم وبـه بـرادرم فـروختم، قيمـت      1511پنجاه راس گوسفند به قيمت  1338در سال  -3سؤال 

راس تا حال حاضر به پرداخت نشده است با توجه به اينکه مرحوم مادرم واسطه معامله بوده چنان دين و طلب بنده بـر ذمـه    38شد و قيمت پرداخت 

   6936/3در صورتی که بر ذمه خريدار يا برادرم می باشد لطفاً اعالم شود؟  مادرم می باشد وی را حالل نمايم

 اقع در شهر نائين را به طور امانت به برادرم واگذارو به مشهدمغازه کفاشی و 1341در سال  -4سؤال 



 تومان اقالم و جنس 211تومان دفتر نسيه مطالبات مغازه از مردم بوده است  451مهاجرت نمودم 

 ( مغازه سر 1345تا  1335مصرفی موجودی مغازه بعالوه تجهيزات و ابزار کار و تا ده سال )از سال

تومان به بنده می داد تا مغازه را به وی واگـذار و بـرادرم را بيـرون نمـاييم بنـده       5111از پايان مدت سرقفلی صاحب مغازه  قفلی بنده بوده است بعد

  6936/3راضی نشدم با توجه به اينکه بعداً برادرم جلب رضايت به مغازه فوق را خريده است آيا حقی بر ذمه برادرم دارم يا خير؟

يک دانگ از همان  1337پدرم دو دانگ منزل مسکونی خود را به بنده فروخت )صلح قطعی نمود( و سپس در سال  مرحوم 1332در سال  -5سؤال 

پس بگيـرد  منزل را مهريه همسرم نموده است آيا بعد از اين تاريخها می توانسته بر روی سه دانگ فوق وصيت نامه تنظيم و آنها را از بنده و همسرم 

   6936/3)بدون اطالع ما(؟ 

 با سپاس فراوان

 اداره پاسخگويی به سواالت دينی و اطالع رسانی

 واحد پاسخگويی به سواالت دينی مکاتبه ای

 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

رود، جايز نيست فلذا بر شما بيش از نهى زبـانى از منکـر   ارتباط با نامحرم چون غالباً موجب مفسده و خوف افتادن به گناه مى( در فرض مذکور 1ج

 واجب نيست.

 شود اگر سرمه مانع رسيدن آب به آن باشد،( نسبت به آن مقدار که جزو ظاهر بدن محسوب مى2ج

 وضو صحيح نيست.

 باشد.عهده مادر شما نمى ( در فرض سؤال پرداخت بدهى بر3ج

 ( تابع قرارداد طرفين است.4ج

 ( در صورتى که آن مقدار را به شما تمليک کرده و مهر خانم شما قرار داده، حق رجوع ندارد و وصـيّت نافـذ نيسـت مگـر اينکـه نتوانيـد آن را      5ج

 اثبات نماييد.

 .باشيد مؤيد و موفق

 
 

 تعالی باسمه

 سالم عليکم 

 وال تقديم حضور می گردد: احتراما تعدادی س

    6945/3نماز شکسته است؟   یدر چه مورد -1

  6945/3 م؟يرا بگو« وعجل الفرجهم» در تشهد ايآ -2

  6964/3داد؟ ليبخشش نذورات تحو ايتوان در حرم امام رضا)ع( و  ی( را مهيزکات فطره)فطر ايآ -3

ت دوست نداشتن و نخواستن امام جماعت و فرد بخواهد نماز جماعت را در مسجد جماعت در مساجد به عل ايشرکت نکردن در نماز جمعه و  -4

  6964/3دارد؟ یبخواند چه حکم یفرد

  6964/3دارد؟  یچه حکم رهيغ ايو  مانيو با ا یو خنده در جمع دوستان مذهب یمزاح کردن به قصد شوخ -5

  6962/3چه کنم؟  ستين یبعد از اجابت دعا آن شخص در دسترس یبدهم ول هيهد یرا به کس یکردم که اگر به مقصودم برسم مبلغ ینذر شرع -6

 ديامام فوت شده اند برنامه تقل فياحتماالً از زمان سن تکل نکهيدانستم با توجه به ا یهستم و تا کنون خود را مقلد امام )ره( م 1354الف( متولد  -7

 .ميبمان یباق ميتوان یم ايشود؟ آ یچه م



 ندهيآ  ینمودم تا برا زيبطور نا منظم وار ايو  هيفرزندکم، ما یکه در حساب پس انداز برا یوجوه نقد ايساب خمس داشته باشم آخواهم ح ی( مب

 ديخر یمشکل مسکن برا لينمودم و بعد به دل زيمتفاوت به حساب او وار یدختر به پسر است و من مبالغ نا مشخص را در زمانها یعنياستفاده کنم؛ 

  6959/3خمس دارد؟ ايسال گذشته باشد آ کيآن برداشت کرده ام اگر  یملک مسکون ديخر یبرا ینملک مسکو

  6157/3چکار کنم؟ دينشدن صاحب آن، با دايسال گذاشتن از اعالم و پ کيکرده ام چنانچه پس از اعالم و مدت  دايپ یعدد ساعت مچ کي( ج

در ÷روزه  یقضا دهينرس فيتا به سن تکل ديتوان یم ايروز از ماه رمضان را روزه گرفته آ 21و  دهينرس فيسال دارد و به سن تکل 12پسر بزرگم  -8

  6157/3کند؟  تيو مادر را امن

  6954/3چکار کرد؟ ديباشد با یم وميکه اموال آن نزد ق ريبابت طفل صغ -9

  6954/3ومت؟يدارد بابت ق یا فهيچه وظ ميق -11

 تشکر  با

 الت دينی و اطالع رسانی پاسخ گويی به سوا اداره

 پاسخ گويی به سواالت مکاتبه ای  واحد

18/18/87 

 

  

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 هاى عمليه مراجعه نماييد.( به رساله1ج

 ( به قصد ذکر مطلق و دعا اشکال ندارد.2ج

 شود، اشکال ندارد.مينان به آن که در مصارف مقرّره صرف مى( با اط3ج

 ( هر چند نماز جمعه در عصر حاضر واجب تخييرى است و حضور در آن واجب نيست، ولى با4ج

 توجه به فوايد و آثار شرکت در آن، سزاوار نيست که مؤمنين خود را از برکات حضور در اين نماز به

 ه و يا عذرهاى واهى ديگر، محروم سازند.مجرّد تشکيک در عدالت امام جمع

 ( فى نفسه اشکال ندارد.5ج

 اى نداريد.( در فرض سؤال وظيفه6ج

 به فتاواى« قدس سره»( الف: اگر در اعمال عبادى و غير عبادى در زمان حيات حضرت امام 7ج

 بر ر حال حاضر بقاايد، دايد، و عمالً مقلد ايشان، هر چند در بعضى از احکام، بودهايشان عمل نموده

 در همه مسائل براى شما جايز است.« قدس سره»تقليد حضرت امام 

 ب: در فرض سؤال اگر مبالغ مذکور از درآمد بين سال شما باشد، و از ملک شما نيز خارج نشده باشد،

 پرداخت خمس آن واجب است.

 ج: از طرف صاحبش به فقير صدقه دهيد.

 ( تماس گرفته و از آنان راهنمايى بخواهيد.1251ـ  7746666توانيد با بخش استفتائات شفاهى دفتر قم )ورت مى( سؤال مبهم است؛ در هر ص9و 8ج

 باشد.( واليتِ تصرف در اموال و نظارت در مصالح و شؤون او، از وظايف قيّم مى11ج

 .باشيد مؤيد و موفق

 

 تعالی باسمه

 سالم عليکم 



ظم له می رساند، همه هفته روزهای چهارشنبه، جلسه هم انديشـی پاسـخ گويـان مسـائل شـرعی در اداره پاسـخ       با احترام به استحضار مبارک دفتر مع

گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی با هدف جمع آوری آخرين نظريات مراجع معظم تقليد جهان تشيع برگزار می گردد، بديهی است پاسـخ بـه   

 و استفاده پاسخ گويان و مجاورين و زائرين حضرت امام علی بن موسی الرضا)ع(خواهد بود.موقع دفتر معظم له موجب مسرت بيش از پيش 

 با تشکر 

 اداره پاسخ گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی

 ایگويی به سؤاالت مکاتبهواحد پاسخ

19/18/87 

 سؤال: 

 حکم استفاده از -1

 ،یدوائ اي یتيالف(  آمپول تقو

 ( سرم،ب

  ،ی( اسپرج

 ست؟يفرد روزه دار چ یچشم و گوش و امثالم برا ینيکاندن قطره ب( چج

 تواند نماز جماعت بخواند؟ یامام جماعت در چند مکان و چند مرتبه م -2

 ست؟يچ ديتواند در هر سال خمس از مقدار موجود کسر نما یکه فرد م یموارد بده -3

اعمال را شخصاً به  یبعض ايشود و نتواند همه  یگريعذر د ايو  یضياعمال دچار مر نياعمال حج را انجام دهد در ح یاز کس ابتيبه ن یاگر فرد -4

 از اعمال حج را انجام دهد؟ یبعض اياعمال  یتا باق رديرا نائب بگ یگريتواند از شخص د یبرساند م انيپا

قدرت  ،یجسم يیبه خاطر عدم توانا یاند ول دهين بلوغ رسکه تازه به س یکسان یآثار مترتبه بر روزه ، برا ريحکم روزه ، روزه قضا ، کفاره و سا -5

 ست؟يبر روزه گرفتن ندارند چ

 د؟يوتشرف ( واجب است جهت ب حج ثبت نام نما ی)مدت طوالن یشده است، شراط فعل عيکه مستط یفرد ايآ -6

 وجود دارد؟ یفاوتکه فوت نموده است ت یاز حج  پدر ابتيفرزندان از جهت تقدم و تاخر به منظور ن نيب ايآ -7

 است واجب است؟ کيکه ماه مبارک رمضان هم نزد یکه روزه قضا دارد در حال یگرفتن روزه بکس ايآ -8

 نيـ شـود ا  یشود که زودتر از هـم متالشـ   یم دهيپاش یپودر نيمردگان در هنگام تدف یدر داخل کشور به اقتباس از کشور عربستان بر رو راًياخ -9

 دارد؟ یعمل چه حکم

 

 م عليکم و رحمة اهلل و برکاتهسال

 بسمه تعالى

 (1ج

هـا خـوددارى   شود و نيز انـواع سـرم  هاى مقوّى يا مغذّى و هر آمپولى که در رگ تزريق مىدار از آمپولالف، ب: احتياط واجب آن است که روزه

 رود، مانعى ندارد.ردن به کار مىحسّ کهايى که براى بىشود و نيز آمپولهاى دارويى که در عضله تزريق مىکند، لکن آمپول

روزه محـل اشـکال اسـت و در     ج: اگر ماده مذکور هواى فشرده همراه با دارويى هر چند به صورت گاز يا پـودر باشـد و وارد حلـق شـود، صـحّت     

آن اسـت کـه مبطـل ديگـرى     صورتى که روزه گرفتن بدون استعمال آن، ممکن نيست يا مشقّت دارد، جايز است از آن استفاده کند، لکـن احتيـاط   

 ها را قضا نمايد.انجام ندهد و در صورت تمکن )بدون استفاده از آن( روزه

 شود.د: چکاندن قطره در چشم و گوش و بينى اگر به حلق برسد موجب بطالن روزه مى

 ست.( تکرار نماز جماعت براى يک بار به خاطر مأمومين ديگر در نمازهاى يوميه، جايز و بلکه مستحب ا2ج

 ( بدهى اعم از اينکه بر اثر قرض گرفتن باشد و يا بر اثر خريد نسيه لوازم خانگى، اگر به خاطر3ج

 تأمين مخارج ساالنه زندگى همان سال درآمد باشد اگر بخواهد پرداخت نمايد، از درآمد سال کسر



 راى پرداخت آنهاى سالهاى قبل باشد، هر چند مصرف در آمد ساالنه بشود، ولى اگر براى بدهىمى

 شود.جايز است، ولى اگر تا پايان سال پرداخت نشود از درآمد ساالنه استثنا نمى

 ( نايبى که در وقت قبول نيابت براى حج معذور نبوده است، ليکن بعد از عقد اجاره، در موقع عمل4ج

 نشود، نيابت يا قبل از محرم شدن، جزو معذورين شده، اگر عذر او منجر به نقص بعضى از اعمال حج

 که در ارتکاب بعضى از تروک معذور شود( ولى اگر عذر منجر به نقص دراو صحيح است)مثل اين

 عنه درصورت بطالن اجاره بعيد نيست و احوط مصالحه بين نايب و منوب اعمال حج شود در اين

 باشد.عنه مىاجرت و اعاده عمره و حج براى منوب

 ( موارد مختلف است.5ج

 نويسى و پرداخت مبلغىفرض مذکور چنانچه رفتن به حج در سالهاى بعد از آن منوط به نام( در 6ج

 در همان سال باشد، بنابر احتياط واجب بايد نسبت به اين کار اقدام نمايد.

 ( تفاوتى ندارد.7ج

 ( در فرض مذکور اگر روزه قضا از سال قبل باشد، واجب است قبل از رسيدن ماه مبارک آن را8ج

 جام دهد.ان

 ( فى نفسه اشکال ندارد مگر اينکه موجب هتک حرمت ميت مؤمن شود.9ج

 .باشيد مؤيد و موفق

 

 باسمه تعالی

 سالم عليکم 

 گردد: با احترام؛ تعدادی سوال تقديم حضور می

 ( مکارم6671/3کاری است؟ )آيا درختی که دارای جان و حيات است، سوزاندن و قطع آن موجب ضمان و گنه -1

 ( پرسمان6321/3داند؟ ) آياآيت اهلل بهجت قوانين جمهوری اسالمی را الزام شرعی می -2

 رسد، در هنگام سحر است يا هنگام رسيدن به وطن؟در ماه مبارک رمضان، نيت روزه مسافری که قبل از ظهر به وطنش می -3

شمسی  78ه مدت يک سال برای سبزی فروشی اجاره داده شده و تا شمسی ب 55ای در زمان حيات مرحوم پدرم؛ بين او و شخصی در سال مغازه -4

ده زمان فوت پدرم تمديد نگرديده و فقط دو تا اجاره خط يک ساله بين مادرم و مستاجر تنظيم شده و ضمنا مستاجر در مـدت اجـاره تغييـر شـغل دا    

ره را پرداخت ننموده و ملک را نيز تخليه نمی کنـد و تقاضـای   سال جاری فوت شده است و ورثه مدتی است که اجا  87است، و مستاجر در تيرماه 

ملـک   حق کسب پيشه و غيره را دارد، حکم اهلل واقعی را بيان فرماييد که اصال حق پيشه مشروعيت دارد و آيا آنـان مـی تواننـد مـا را از تصـرف در     

 خودمان ممانعت به عمل آورند؟

 ت برای سرکار خريداری کرده است، خمس دارد يا نه؟ آيا بنّايی به مقتضای شغلش، مقداری داربس -5

 اش را انجام داده باشد؟   فردی به صورت مطلق و نامعين نذر شرعی حضرت ابوالفضل)ع( نمود، چگونه عمل کند که وظيفه شرعی -6

 تواند مفطرات را انجام دهد؟ کسی که به خاطر عذر شرعی روزه دار نيست، آيا می -7

کوبـد و بـه تنهـايی بـه حـد نصـاب زکـات        باشد و محصول گندم و جو هر کدام را در جای خود میموتور و چند قنات مالک میفردی در چاه  -8

 رسد، آيا مجموع مشمول زکات است و يا هر کدام جداگانه؟ رسد، ولی مجموعا به حد نصاب زکات مینمی

 با تشکر 

 گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانیاداره پاسخ

 ایگويی به سواالت مکاتبهپاسخ واحد

27/17/87 

 

 



 
 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 کند انجام نداده باشد، بايد نيّت روزه نمايد.را باطل مى ( در فرض مذکور هر وقت مسافر قبل از ظهر شرعى به وطن برسد و کارى که روزه3ج

جاره، عين مستأجره را در تصرّف خود نگهدارد و از تسليم آن بـه مالـک خـوددارى کنـد، ولـى اگـر       ( مستأجر حق ندارد بعد از انقضاى مدّت ا4ج

ايجـاد   نسبت به آن حق سرقفلى داشته باشد که از مالک به او منتقل شده و يا مغازه از مکانهايى باشد که از نظـر قـانونى بـراى مسـتأجر در آن حقـى     

 را از مالک مطالبه کند. تواند عوض حق خودشود، در اين صورت مىمى

 ( جزو سرمايه است که اگر از درآمد کسب خريدارى شده، خمس دارد.5ج

 کند.( در فرض مذکور اگر با صيغه شرعى نذر کرده، چنانچه عملى انجام دهد يا مالى را صدقه بدهد در راه آن حضرت، کفايت مى6ج

 ( موارد عذر مختلف است.7ج

 اند، زکات واجب نيست.ه حدّ نصاب نرسيده( در فرض مذکور اگر هر يک ب8ج

 موفق و مؤيد باشيد.

 ـــــــــــــــــ

 باشد.مى« دام ظله»و مقام معظم رهبرى « قدس سره»( اين پايگاه فقط پاسخگوى سؤاالت عام شرعى، مطابق با فتاواى حضرت امام خمينى 2و1ج

 

 

 باسمه تعالی

 سالم عليکم

 است:احتراما؛ سوال زير تقديم حضور 

و همچنين با  نظر معظم له در مورد عمل شنيع لواط با وجوه متصوره؛ صغيرين يا کبيرين و يا مختلفين و نيز دخول به اندازه ختنه گاه و يا کمتر از آن

 6666/3رضايت و يا عدم رضايت طرفين چيست؟

 با تشکر 

21/18/87   

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 حرام است.لواط مطلقاً 

 .باشيد مؤيد و موفق

 

 تعالی باسمه

 سالم عليکم

 با احترام تعدادی سوال تقديم حضور می گردد:

  شخصی که در پرداخت خمس پولی کوتاهی کرده است آيا می تواند از پول ديگری خمس آن را بدهد در اين صورت آيا مقدار يک چهـارم  -1

     6342/3بايد بدهد يا فرقی ندارد؟ 

    6181/3در صيغه ای چه حکمی برای انسان دارد؟ برا -2

 به آدرس ايميل اعضای خود آگهی می فرستند و برای آن  در اينترنت بعضی از سايتها هستند که -3

اينکه زير مجموعه درست کرده باز هم جايزه می دهد   طرف جايزه هم می دهند و آن شخص می تواند زير مجموعه برای خود درست کد و برای

  6863/3   آيا از لحاظ شرعی درست است؟



؛ پدری پنج فرزند دارد که سه تای آنها از لحاظ رفاهی در وضعيت خوبی هستند امام دو تای آنها چندان کار پر در آمـد و خانـه ای هـم ندارنـد     -4

     6121/3  پدر برای تقسيم ارث بهترين کاری که از نظر شرعی بايد انجام دهد چيست؟

 عی وظيفه من خواندن نماز شکسته بوده است اما کامل خواندم آيا نياز به اعاده هست؟در مقاط -5

6724/3 

  6724/3بازی شطرنج برای تفريح صرفاً بدون شرط بندی چه حکمی دارد؟  -6

 با تشکر

 اداره پاسخگويی به سواالت دينی و اطالع رسانی

 واحد پاسخگويی به سواالت مکاتبه ای

87,8,19 

 

 م و رحمة اهلل و برکاتهسالم عليک

 بسمه تعالى

 ( در فرض سؤال اگر آن پول ديگر غيرمخمّس باشد، بايد خمس آن را نيز پرداخت کند.1ج

 ( سؤال ابهام دارد.2ج

 و يـا بازاريـابى و يـا   اى خواه از طريق عرضه کاال يا خدمات و يـا دريافـت حـق عضـويت     ( کسب درآمد ناشى از افزايش اعضا به صورت شبکه3ج

 هاى مشابه ديگر )داخلى باشد يا خارجى و تحت هر نام و عنوانى( جايز نيست.شيوه

 باشد.( اين پايگاه فقط پاسخگوى سؤاالت عام فقهى مى4ج

 ايد، بايد قضا کنيد.( در فرض سؤال نمازهايى را که برخالف وظيفه خوانده5ج

 ج شده باشد، بازى با آن بدون برد و باخت اشکال ندارد.( اگر به تشخيص مکلّف، امروزه شطرنج از آلت قمار بودن خار6ج

 .باشيد مؤيد و موفق

  سالم، با

 آيا  درست است؟  ،بندند ، زير سايه هستند کسانی که ، در هواپيما احرام می  -1

 ؟ت رد شداقشود از ميم چطور میحران اوکس  بدعلارد، از جدّه به مدينه ،و بذگمرتبه می 4ت  ای ميقمحازهواپيما از  -2

 ؟محرافه رفت برای احبار ، در برگشت  در جدّه بايد به ج 2فه و شجره ، حپس از رفتن به جدّه ، گذشتن از ج -3

 ور  بايد انجام داد .طيد اين را چايلطفاً به فرم 

 با تشکر

  

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

ح نيست مگر آنکه فرد نذر کند از محلى که پيش از ميقات اسـت احـرام ببنـدد و بـا فـرض صـحّت       ( احرام بستن پيش از رسيدن به ميقات صحي1ج

 احرام در فرض سؤال سايه بر باالى سر قرار دادن در حال حرکت در روز بر مردان جايز نيست و کفاره دارد.

ــراى     3و2ج ــت بـــ ــات اســـ ــرام از ميقـــ ــأخير احـــ ــت تـــ ــايز نيســـ ــه جـــ ــى     ( آنچـــ ــه مـــ ــه مکّـــ ــازم بـــ ــه عـــ ــانى کـــ ــند.کســـ  باشـــ

 موفق و مؤيد باشيد.

 تعالی باسمه

 سالم عليکم 

 احتراما سواالتی که ذيال تقديم حضور است فوريت پاسخ و موردی بودن آن, موجب امتنان بيش از پيش خواهد بود:

  7117/3رد؟اگر زوج بچه دار نشود آيا می توان از جنين اهدائی که از طريق عمل جراحی در رحم زن گذاشته می شود استفاده ک -1

 7117/3آيا می توان از اسپرم اهدائی)از مرد اجنبی( از طريق آمپول استفاده نمود؟ -2



 با تشکر 

 اداره پاسخگويی به سواالت دينی و اطالع رسانی

 واحد پاسخگويی به سواالت مکاتبه ای

 طالبی علی

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 مشروط به اين که مستلزم مقدمات حرام مثل لمس و نظر حرام نباشد. ( فى نفسه اشکال ندارد2و1ج

 .باشيد مؤيد و موفق

 

 

 تعالی باسمه

 سالم عليکم 

 گردد: احتراما تعدادی سؤال تقديم حضور می

 يم؟ ها باال برود و ضرر کنگذاشتن پول در بورس و خريد سهام چه صورتی دارد با توجه به اينکه گاهی ممکن است نرخ -1سؤال

ــؤال ــی       -2سـ ــاله مـ ــوا بالصـ ــد عجلـ ــدای بلنـ ــا صـ ــاز بـ ــام نمـ ــد از اتمـ ــؤذنی بعـ ــی دارد؟   مـ ــه حکمـ ــر چـ ــن ذکـ ــتن ايـ ــد، گفـ   3,7113گويـ

اهل پاکستانم و دوستم کسب و کار خوبی دارد ولی به حج نرفته است و وقتی بوی گفتم چرا حج بـه جـا نمـی اوری اظهـار دارد در حـال       -3سؤال

هــت هزينــه و خــرج خانــه و کســب و کــار دارم و نمــی تــوانم حــج بــروم، وظيفــه وی در مــورد وجــوب حــج حاضــر مقروضــم و مقــداری پــول ج

  3/6934چيست؟

 علی اللهی ها چه فرقه ای هستند و حکم درباره آن چيست؟  -4سؤال

ت گرفتـه باشـد، ادامـه زنـدگی     بر فرض اينکه فرقه علی اللهی نجس باشند، ازدواج با آنان چگونه است و ازدواجی که با فرقه ضـاله صـور   -5سؤال

 چگونه بايد باشد؟ 

 با تشکر 

 اداره پاسخ گويی به سؤاالت دينی و اطالع رسانی 

 واحد پاسخگويی به سؤاالت مکاتبه ای

25/18/87 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( اشکالى ندارد.1ج

 ( وجهى ندارد.2ج

دار پرداخت بدهى، هزينه رفت و برگشت سفر حج را دارد بر او حج واجب است و نيز اگر بـدهى او مـدت  ( اگر عالوه بر هزينه الزم زندگى و 3ج

 توان پرداخت آن را دارد بازهم حج بر او واجب است. باشد و مطمئن باشد در موقع اداى بدهى

 ( اگر قائل به شريکى براى خداوند نباشند حکم مشرک را ندارند و پاک هستند.4ج

باشند و ازدواج بـا آنهـا   رتى که اعتقاد داشته باشند که حضرت على )عليه السالم( خدا است ـ نعوذباهلل ـ حکم کافر را دارند و نجس مى( در صو5ج

 شود.جايز نيست و ازدواج قبلى نيز باطل مى

.باشيد مؤيد و موفق  

 تعالی باسمه

 سالم عليکم



 احتراما تعدادی سوال تقديم حضور می گردد:

دی زمينی داشته کنار کوچه و خيابان عمومی دوستی بارها به او مراجعه کرده و گفته است زمين مذکور را به او بفروشد چون برای او يا رف -1سؤال

ينکه فرزندش الزم دارد تا حدی که صاحب زمين روی دوستی ديرينه حاضر بود زمين را مجاناً بخريدار واگذار نمايد ولی خريدار نمی پذيرفت تا ا

در نظـر  چانه زنی فراوان فروشنده زمين را به مبلغ چهارصد تومان با خريدار مصالحه می کند هنگام نوشتن قولنامه عادی خريدار که فـرد ثـالثی را   با 

خته شود مبلغ داشته می گويد قولنامه به مبلغ پانصد تومان نوشته شود ؛ فروشنده قبول می کند ولی شفاهاً قيد می کند که اگر بمبلغ پانصد تومان فرو

ثالث مازاد بر چهار صد تومان باالمناصفه باشد و خريدار هم قبول می کند ولی خريدار بگفته خودش زمين را به مبلغ هفتصد تومان به همان شخص 

فران ار بـه  مورد نظرش می فروشد اينک که فروشنده می گويد حق من چه می شود اظهار می دارد اين معامله مثل اين است که کسی يک کيلو زع

تـه و  دو تومان بخرد و به چهار تومان بفروشد با توجه به اينکه مدت دو ماه بيشتر از اين معامله نگذشته و تصـرفی هـم هنـوز در زمـين صـورت نگرف     

يـدار تسـليم کـرده    فروشنده هم مبلغ چهار صد تومان را نقداً دريافت داشته وسواس قولنامه با خط خودش سندی دولتی در رابطه با اين زمين را بخر

 مشروط بر اينکه فتوکپی و مدارک را به فروشنده تسليم شود و خريدار از تسليم رونوشت خود داری می کند که ممکن است بعـداً بـرای فروشـنده   

در غير اين  اسباب زحمت و بگو مگو فراهم شود؛ آيا در صورت صدق مندرجات فوق فروشنده می تواند شرعاً مصالحه را فسخ شده اعالم نمايد و

 صورت آيا خريدار می تواند مازاد مبلغ فروخته شده را به تنهايی نوش جان فرماييد و قيمت زمين هم خيلی شبيه است؟ 

پدرم وکيل او شناخته شده ام پس از تقسيم اموال مورثی پدر،يک سوم از مال که به خود متوفی تعلق گرفتـه قـرار     ينجانب طبق و صيتنامها -2سؤال

ت که هر چهار فرزند خودشان به هر قدری که از يک سوم باشد جهت امور خيريه صرف نمايند و لی نماز و روزه ذکر شده در وصيتنامه را شده اس

 6849/3خودم انجام دادم آيا در مقابل يک سوم من تکليفی دارم يا خير و آيا اگر يکی از فرزندان در صرف آن تالش ننموده بنده مسئولم يا خير؟ 

 تشکربا 

 اداره پاسخگويی به سواالت دينی و اطالع رسانی

 واحد پاسخگويی به سواالت مکاتبه ای

26/18/87 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 فته باشد طرفين حق فسخ ندارند مگر اينکه يکى از آنها مغبون شده باشد که وى حق فسخ دارد.( اگر معامله شرعى صورت گر1ج

ايـد توافـق   ( اگر نسبت به يک سوم پدر شما وصيت کرده باشد، بايد به وصيت او عمل شود ولى اگر وصيتى نشده باشد و به صورتى کـه نوشـته  2ج

 اى نداريد.باشيد، شما وظيفه کرده

 باشيد.موفق و مؤيد 

 باسمه تعالی

 سالم عليکم و رحمه اهلل 

از بـذل   احتراما؛ سوال زير تقديم حضور می گردد و با توجه به نزديکی مناسبت به اصطالح روز زيارتی امام رضا عليه السالم در پاسخ فوريت دارد.

ادام اهلل ظله الشريف علی رئوسنا المسـلمين تشـکر    و عنايت ويژه حضرات عالی در بخش استفتائات سايت بزرگ حضرت آيه اهلل العظمی خامنه ای

 فراوان دارم. 

ذی القعده روز زيارتی امام رضا عليه السالم دارای سند معتبر است تا در بارگاه امام علی بن موسی الرضا عليه السالم توجـه ويـژه    23سوال: آيا روز 

 شود؟ 

 با سپاس فراوان 

 ع رسانی اداره پاسخگويی به سواالت دينی و اطال

 واحد پاسخگويی به سواالت مکاتبه ای 

 علی طالبی 



31/18/87 
  

 سالم عليکم

 باشد.اين پايگاه فقط پاسخگوى سؤاالت عام فقهى مى

 موفق و مؤيد باشيد.

 مدير پايگاه 

 تعالی باسمه

 سالم عليکم 

 احتراما؛ تعدادی سوال تقديم حضور است:

از دختری مسيحی؛ از دين اسالم خـارج و بـه ديـن مسـيحيت وارد مـی شـود         راد جهت اخذ اجازه ازدواججديداً شنيده می شود که بعضی از اف -1

  6728/1احکام اين خصوص افراد چيست؟ 

بنده صاحب مغازه اجاره ای می باشم و به خريد و فروش عمده کفش مشغولم و بابت آن چک چند ماهه دريافت می کنم در آخر سـال سـود و    -2

و چون در آخـر سـال هنـوز چـک مـا وصـول نشـده اسـت           قيق مشخص نمی شود چون احتمال برگشت چک و يا سوخت شدن طلبزيان بطور د

مشحص نمی باشد چگونه خمس خود را در آخر سال حساب کنم بنده صاحب منزل و يا همسر نمی باشم و تعهد نسبت به پرداخت بدهی خود دارم 

     6949/3مس من چگونه است؟ خ

 4896/3  شب؟ 11ری نيست نماز شب را قبل از نيمه شب شرعی خواند با علم به اينکه برای سحر بيدار نمی شويم مثل ساعت آيا طو-3

شخصی که در پرداخت خمس پولی کوتاهی کرده است آيا می تواند از پول ديگری خمس آن را بدهد در اين صورت آيا مقدار يـک چهـارم    -4

     6342/3    بايد بدهد يا فرقی نمی کند؟

در اينترنت بعضی از سايتها هستند که به آدرس ايميل اعضای خود آگهی می فرستند و برای آن طرف جـايزه هـم مـی دهنـد و آن شـخص مـی        -5

           برای خود درست کند و برای اينکه زير مجموعه درست کرده باز هم جايزه می دهد آيا از لحاظ شرعی درست است؟  تواند زير مجموعه

6863/3     

و خانه ای هم ندارند پـدر    دو تای آنها چندان کار پر در آمد  اما  فرزند دارد که سه تای آنها از لحاظ رفاهی در وضعيت خوبی هستند 5پدری  -6

  6112/3برای تقسيم ارث بهترين کاری که از نظر شرعی بايد انجام دهد چيست؟ 

  6118/3  ی شود چه احکامی دارد؟وقتی بين دو نفر مرد عقد اخوت بسته م -7

ه در يک خانواده از سادات دختر و يا پسری از اهل سنت ازدواج کرده، مادر دختر راضی بوده، اما پدر راضی نبوده است و از ناراحتی فوت شد -8

  5232/2  و اين پسر وهابی است و از دين خود نمی گذرد وظيفه چيست؟

فتـوای امـام     )طبـق  5342/2ام لطفاً بگوييد چکار کنم؟ام درست بوده يا نه چون خمس و زکات ندادهايی گذشتهمن نمی دانم آيا نماز و روزه ه -9

 راحل(

 با تشکر

 اداره پاسخگويی به سواالت دينی و اطالع رسانی

 واحد پاسخگويی به سواالت مکاتبه ای

27/18/87 

  

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 شدن از دين اسالم ارتداد است.( خارج 1ج

 کنيد.شود که آنها را دريافت مىبه مردم است، جزو درآمد سالى محسوب مى هاى شما که بواسطه فروش نسيه کاال( طلب2ج

 ( مقدّم داشتن نماز شب بر نيمه شب اشکال ندارد و موجب ثواب است ولى بهتر است پس از گذشت وقتِ نماز شب، آن را قضا کنيد.3ج



گيرد، بايد ابتدا خمس آن را بدهد يعنـى  ( پرداخت خمس از پول ديگر جايز است و در اين صورت اگر از پولى باشد که خمس به آن تعلق مى4ج

 يک چهارم پرداخت کند.

زاريـابى و يـا   و يـا با اى خواه از طريق عرضه کاال يا خدمات و يـا دريافـت حـق عضـويت     ( کسب درآمد ناشى از افزايش اعضا به صورت شبکه5ج

 هاى مشابه ديگر )داخلى باشد يا خارجى و تحت هر نام و عنوانى( جايز نيست.شيوه

 تواند فرزندان کم درآمد خود را در حال حيات خود با بذل اموال خود مستغنى کند.( مى6ج

 ( چنانچه دختر خوف اين را دارد که از عقايد حقه خودش منحرف شود، طالق بگيرد.8ج

ها محکوم به صحّت است ولى چنانچه نسبت به گذشته خمس و يا زکات بر عهـده شـما بـوده، واجـب اسـت      وض سؤال نمازها و روزه( در مفر9ج

 بپردازيد.

 .باشيد مؤيد و موفق

 

 تعالی باسمه

 سالم عليکم 

 احتراما؛ تعدادی سوال تقديم حضور می گردد: 

د يک محل تشکيل صندوق قرض الحسنه داديم يک اساسنامه هم داريـم کـه در آن قيـد شـده     تعدادی از افراد يک خانواده و يا تعدادی از افرا   .1

گـردد و  شـود دريافـت مـی   درصد کارمزد بابت وامهايی که پرداخـت مـی   2و بر اساس اساسنامه   هدف صندوق در آمدزائی و يا کسب سود نيست

شـود، حکـم آن   و بخشی بـرای هديـه وجـوايز اعضـای صـندوق مصـرف مـی       امورات خيريه و هزينه های صندوق  موارد مصرف اين کار مزد برای

  3/6994چيست؟)استفتاء(امام ره

خواستم بدانم حد وحدود سود ازنظر اسالم چقدر است )منظور درصدی که بايد روی جنس خريده شده کشيد و به مشتری داد( لطفاًتوضيح می   .2

  3/7117دهيد)استفتاء(

خواسته يا نا خواسته وارد زندگی شود به چه صورت ميتوان ادای دين کرد و چنانچه اموال ديگـران تصـرف شـودو ديگـر      اگر اموال بيت المال   .3

  3/7111امکان جبران نباشد بنا به فوت ويا مسائل ديگر؟)استفتاء(

سـاعت بعـد از اذان واکثـر اوقـات      3الی 2تمن يک باب مغازه دارم و موقع نماز عجيب شلوغ می شود ونماز خواندن از يادم ميرود بعضی اوقا   .4

 3عدد شاگرد هم دارم يکـی از ايـن   3قضا ميشود خيلی دوست دارم که حتی جماعت بخوانم ولی مشکلم را گفتم بايد چه کار کنم ناگفته نماندکه 

  3/7118ام نماييد.)استفتا(راهنمايی نفر ديگر سالمند ولی باز هم دلم نمی يادمغازه را ترک کنم لطفا2ًنفر ميدانم که دزدی ميکند ولی آن 

ز ايـن  آيا استفاده از اموال مردم حرام است يا نه منظور اموالی که مثل خمس يا زکات يا هديه به ديگرا ن تعلق ميگيردولی نزد من است وبعضی ا .5

  3/7118ه نيازمنديم؟)استفتاء(دهم راست بگم شايداحتياج نداشته باشد ولی خودشان ميگويندک اموال را به خويشاوندان خودم می

  3/7121جلوگيری از باردار شدن در اسالم چه حکمی دارد اگر با وجود دو فرزند قادر به تهيه مخارج آنها نباشيم؟)استفتا( .6

  3/7121آيا استفاده از آنتن ماهواره به قصد استفاده از شبکه های استانی حرام است؟)استفتاء( .7

سرم مبالغی برداشته و برای فرزندان و موضوعات شخصی خود مصرف کنم و تا ابد ايشان متوجـه نشـود از نظـر شـرعی چـه      اگر بدون اجازه هم  .8

  3/7121حکمی دارد؟)استفتا(

  3/7121توانم بدون اجازه در مراسم اقوام و دوستان الخصوص خواهرم شرکت کنم؟)استفتا(آيا بدليل بد رفتاری همسرم می .9

 با تشکر 

 پاسخ گويی به سواالت دينی و اطالع رسانی اداره 

 واحد پاسخ گويی به سواالت مکاتبه ای 

 علی طالبی 

16/19/87  

 



 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( کارمزد اگر واقعاً مزدِکار باشد نه مجرّد تغيير اسم، اشکال ندارد.1ج

قتى که به حدّ اجحاف نرسيده و بر خالف مقرّرات دولت هم نباشد، اشکال ندارد، ولى افضل بلکـه  ( سود گرفتن حدّ معيّنى ندارد، بنا بر اين تا و2ج

 کند، اکتفا نمايد.هايش را تأمين مىمستحب آن است که فروشنده به آن مقدار سودى که هزينه

هاى دولتى باشد بايد در صـورت امکـان بـه همـان     ادارهالمال نزد او است، از اموال دولتى مختص به اداره خاصى از ( اگر آنچه که از اموال بيت3ج

 اداره برگرداند و اال بايد به خزانه عمومى دولت تحويل بدهد.

نماز شود، جايز نيست و امور مذکور هيچيک مجوّز تفويت نمـاز   ( نماز از هر کارى مهمتر است و اگر اشتغال به کسب و کار موجب قضا شدن4ج

 شود.نمى

 تصرف در آن بايد با اجازه ولىّ امر خمس باشد. ( پرداخت خمس و5ج

 ( جلوگيرى فى نفسه جايز است ولى سقط جنين حرام است.6ج

 اى داشته باشد و يا خالف مقررات باشد، اشکال دارد.( اگر مفسده7ج

 ( بدون رضايت او اشکال دارد.8ج

 ( خروج زن از منزل بدون اجازه شوهر جايز نيست.9ج

 .باشيد مؤيد و موفق

 

 خدا نام به

 با عرض سالم وخسته نباشيد

و البته  يک سؤال: من از دانشجويان دانشگاه تبريز هستم و دانشگاه ما برای خوابگاه اينترنت رايگان نصب کرده که در اتاقها هم قابل دسترسی است

تفاده بکنيم و شايد در برخی موارد از اطالعات بدسـت  ساعته و سوال اينکه ما   از اين امکانات برای کارهای غير علمی و شخصی نيز ميتوانيم اس 24

 آمده کسب درآمد نيز داشته باشيم؟ 

 با تشکر  

16/19/87 

 

 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 رات مربوطه است.تابع قوانين و مقر

 .باشيد مؤيد و موفق

 

 

 تعالی باسمه

 سالم عليکم 

 گردد:احتراما؛ تعدادی سوال تقديم حضور می

      5334/3آيــــــا فرزنــــــد دوم پســــــر، بــــــرای پــــــدر مرحــــــوم مــــــی توانــــــد نمــــــاز قضــــــا و روزه قضــــــا بجــــــا بيــــــاورد؟  -1

      5334/3تمـــاس دعـــا را اجابـــت کنـــيم؟    وقتـــی بـــه زيـــارت ميـــرويم بـــه مـــا التمـــاس دعـــا مـــی گوينـــد چگونـــه مـــا ايـــن ال            -2

فرموديد نگه داشتن حيوانات در خانه مستحب است، اول اينکه آيا حيوانات شامل حيوانات وحشی هم می شود، دوم آيا حيوانـاتی مثـل سـگ،     -3

 5345/3  که نجس هستند را هم شامل می شود؟



 6171/3    نداشته باشد پسر گناه کرده و يا اينکه خير؟آيا وقتی پسری از جيب پدر پول بردارد و پدر هيچ اطالعی  -4

ساله از بهزيستی گرفته ام چگونه به خانواده ام محرم می شود؟ نه شير خورده و نه دختری است که صـيغه محرميـت بخـوانيم لطفـاً      4ای پسر بچه -5

       راهنمايی نماييد.)پرسشگر مرد است(.

م مدرک کارشناسی دارم ولی حقوق من خيلی پايين است و در مقايسه با افراد ديپلم حقوق پايين مـی گيـرم،   بنده در شرکتی مشغول به کار هست -6

 من در انجام کار در شرکت کوتاهی می کنم آيا اين کار مطابق دين بوده و مجاز با قوانين اسالم است يا خير؟
       

 ؟آيا برداشت پول از صندوق صدقات خانگی جايز است يا خير -7

ای يکبار يا ماهی دوبار به آنجا مراجعه می کنم و کيلو متر فاصله است و معموالً هفته 51از زادگاه من تا شهری که االن در آنجا زندگی می کنم  -8

ز و روزه در فصل جمع آوری محصول چند روزی را به آنجا به سر می برم و در طول سال برای کشاورزی يا صله رحم به آنجا می روم، تکليف نما

ت من در زادگاه هم چيست؟ و معنی اعراض را به طور شفاف بفرماييد و زندگی کردن در آنجا را وقتی انتخاب می کنم که خدای ناکرده به بن بس

     باشد؟ در وطن اول خانه و زمين کشاورزی هم دارم؟برسم )يعنی بطور اضطراری باشد( تکليف روزه زن و فرزندان چگونه می

د دختری دارد در خانه ما خيلـی  سال پيش از مادرم جدا می شود و با خانمی ديگر ازدواج می کند اين خانم از شوهر قبلی خو 13من حدود پدر  -9

     ب هستيم لطفاً تکليف ما چگونه است؟معذ

سنن در مسجد الحـرام صـحيح اسـت يـا     آيا خواندن حمد و سوره و به طور کلی بجای آوردن نماز به صورت فردای در بين نماز گزاران اهل ت -11

   6221/3خير؟ 

 اداره پاسخگويی به سواالت دينی و اطالع رسانی

 ایواحد پاسخگويی به سواالت مکاتبه

 طالبی علی

 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 تواند.( واجب نيست ولى تبرعاً مى1ج

 ( براى آنان دعا کنيد.2ج

 گ و حيواناتى که خطر دارند، اجتناب شود.نگاه داشتن س ( از3ج

 ( پسر گناه کرده است و بايد به پدر اطالع دهد.4ج

 ( نامحرم است.5ج

 ( کوتاهى کردن در انجام کار، مسئوليت دارد و حق گرفتن اجرت کامل را نداريد.6ج

اند جايز است آنها را مصـرف کننـد   صدقه در آن ريخته ريزيد، براى کسانى کهايد و صدقه در آن مى( اگر صندوقى است که خودتان قرار داده7ج

 يا تبديل به پولى ديگر کنند.

اند و يا براى همسرتان اگـر اهـل آنجـا نيسـت     هاى شما که جاى ديگر متولد شدهايد براى خودتان وطن است ولى براى بچه( اگر اعراض نکرده8ج

 ر عدم بازگشت به آن براى سکونت است.باشد و مراد از اعراض، خروج از وطن با تصميم بوطن نمى

 توانند ازدواج کنند.( آن دختر بر پدر شما محرم است ولى بر پسرهاى پدرتان نامحرم است و مى9ج

 در جماعت آنان شرکت کنيد. (11ج

 .باشيد مؤيد و موفق

 

 تعالی باسمه

 سالم عليکم 



 گردد:احتراما؛ تعدادی سوال تقديم حضور می

وم خرج را شرکت می دهد در مسافرت هزينه خرج و خوراک به جای آنکه برای خود شام و نهار خريداری کنم، پـول آن را  من مديريت می ر -1

        5878/3حساب کنيم و برای خود بر می داريم آيا اين کار شرعاً صحيح است  يا نه؟ 

گر رونق بيشتری دارد آيا در اين مسجد می تـوان اعتکـاف انجـام    مسجد وجود دارد يکی از اين مساجد نسبت به مساجد دي 6در محله ما حدود  -2

ن داد در حاليکه اين مسجد جامع نيست و فاصله اش هم تا مسجد جامع حدود يک کيلومتر می باشد )البته در ايام اعتکاف، مسجد جامع نزديک ايـ 

   6592/3پر از جمعيت می شود و پاسخگوی تمام مراجعين نيست؟  

  6592/3که خارج از مسجد واقع شده )زير زمين حياط مسجد ( معتکف می تواند غسل مستحبی نمايد؟  آيا در حمام -3

من و شوهرم با يکديگر جمع المال هستيم و هرچه در زندگی داريم مال هر دو نفر ما می باشد ولی پول برای طبابت به من نمـی دهـد مـن بـرای      -4

  6518/3ن عمل من چيست؟ حفظ آبرو جيب او پول بر می دارم ، حکم اي

        6311/3روز شير خورده است می خواهم بدانم آيا پسران آن خانم به من محرم هست يا خير؟     15پدرم از خانمی  -5

لحـاظ   حکم زن شوهر دار که به اعتراف زبانی خود با مردان نا محرم ارتباط کالمی داشته چه می باشد آيا چنين زنی در صـورت طـالق دادن از   -6

     6215/3شرعی دارای حقی می باشد؟ 

ه عقـد  زنی که از شوهرش طالق گرفته به علت رابطه نا مشروع با مرد ديگری و در زمان عده نيز اين ارتباط با آن ادامه داشته پس از زمان عده ب -7

         6761/3آن مرد درآمده آيا عقد آنها صحيح است، نا پدری به فرزندان آن زن محرم است يا خير؟ 

  5936/3هنگام شک در وضو و يا غسل و امور ديگر که هميشه جزو واجبات است وظيفه چيست؟  -8

  5936/3آيا در مورد روزه و نماز شوهر حق دارد زن را منع کند؟  -9

  5936/3زن بدون اجازه ی شوهر چه کارهايی را می تواند انجام دهد؟  -11

 و اطالع رسانی اداره پاسخگويی به سواالت دينی

 ایواحد پاسخگويی به سواالت مکاتبه

 علی طالبی

87,19,13 

 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

 ( تابع مقررات است.1ج

 ( به قصد رجاء اشکال ندارد.2ج

 ( اشکال ندارد.3ج

 ( بايد با اطالع او باشد.4ج

ر بين آنها از زنى ديگر شير نخورده، محرم شده است و پسـران آن خـانم عموهـاى رضـاعى     ( اگر پانزده مرتبه شير کامل از آن خانم خورده و د5ج

 شما هستند و با شما محرم هستند.

 ( اگر شوهر طالقش بدهد، بايد مهر او را بپردازد.6ج

 ( حرام ابد شده است.7ج

 ( به شک بعد از عمل اعتنا نکنيد.8ج

 ( خير، حق ندارد.9ج

کند مخيّر است و همچنين نبايد بدون اجازه شوهر کار خالف شرع در انجام بقيه کارهايى که حق شوهر را تضييع نمى ( زن مختار است، به جز11ج

 از منزل خارج شود.

 موفق و مؤيد باشيد.

 



 

 سالم عليکم

 با صلوات بر محمد و آل محمد )ص(

زمانی آنجا باشم بستگی به نياز سازمان دارد و محل تولد اينجانـب نيـز   کنم و اينکه تا چه سال در بندرعباس زندگی می 8با احترام اينجانب به مدت 

در استان شهرستان زرند واقع در استان کرمان می باشد از آنجا که شغلم خلبان بالگرد نيروی دريائی سپاه می باشد و ماموريت های پروازی اينجانب 

گـردد. لـذا در   در ماه می باشد و بستگی به مواقع و فصول مختلـف کـم و زيـاد مـی     روز 21الی  15و حداکثر  5نياز سازمان و بطور ميانگين حداقل 

 خصوص نماز اينجانب: 

 باشم يا خير؟ آيا جزء افراد کثيرالسفر می -1

در بازگشت بـه  ام به شهرستان سفر می کنم و ؟ با توجه به اينکه هرازگاهی برای مالقات خانوادهنمازم در حين ماموريتها به چه صورت می باشد -2

روز( به اينجانب ماموريت واگذار شد  7الی  1بندرعباس )وطن دوم( چگونه بايستی نماز خواند و اگر پس از رسيدن به بندرعباس پس از چند روز )

 در ماموريت چگونه بايستی نماز خواند پس از آن در ماموريتهای بعد به چه نحو؟

يا ماموريتهای اداری هيچ تفاوتی با يکديگر دارند يا نه؟)مثال ماموريتهای پروازی با استفاه از بـالگرد و  آيا وضعيت نمازم در ماموريتهای پروازی  -3

 ماموريتهای اداری بدون استفاده از وسيله پروازی( 

روز( يـا کمتـر يـا     4ی الـ  3اگر زمانی به اينجانب يک ماموريت اداری بخورد و اينجانب بخواهم در زادگاه خود يعنی )زرند کرمان ( به مـدت )  -4

يت بيشتر بمانم نماز اينجانب در حين سفر )از مبدا تا وطن و پس از چند روز توقف در وطن و حرکت از وطن به محل ماموريت ( و سپس در مامور

 (7134/3به چه نحو می باشد؟)

 با سپاس

13/19/87 

 سالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 بسمه تعالى

مانيـد، نمـاز در مبـدأ و مقصـد و بـين راه تمـام و روزه       کنيد و ده روز در يک جـا نمـى  ز حداقل يک بار براى شغل سفر مى( اگر در هر ده رو4ـ1ج

صحيح است و در صورت اقامت ده روز در يک محل در بين سفرهاى شغلى فقط در سفر اول بعد از اقامت ده روز، نماز شکسـته اسـت؛ و در سـفر    

 نيست.براى شغل فرقى بين انواع آن 

 موفق و مؤيد باشيد.

 


