
 

 





 





 

 1 هقدهه

 

 مقدمه

، حَصُ ػلویِ خَاّشاى لن جبهؼٔالشّزاء دیش صهبًی است کِ اداسُ پبسخ ثِ سؤاالت

ْی دس پَیبى هؼبسف الگش ٍ هطبٍس ٍ ّوشاُ سُّبی فمْی ثبًَاى پشسص سؤال جَاثگَی

ثبیست  ثبضذ ٍ طجؼبً اص ایي سّگزس هیای( هیٍ هکبتجِ سطحی گستشدُ )حضَسی، تلفٌی

سا اص آخشیي هٌبثغ ٍ هأخز فمْی آًبى ثِ طَس هستٌذ ثِ  -العالی مظّله  دام- آساء ٍ ًظشات هشاجغ ػظبم

 دست آٍسد.

ای اص هَضَػبت فمْی ثب دسختَاسُ هَضَػی دس هسبئل ثش ّویي اسبس هجوَػِ

دستشسی آسبى اسبتیذ ثِ  ثطإ -العالی مظّله  دام-هستحذثِ ٍ هَاسد هجتالثِ ثبًَاى ثب آساء هشاجغ ػظبم

ای اص حبضش ًوًَِهجوَػِ پبسخ صحیح، تْیِ ٍ تٌظین گشدیذُ است. اطالػبت سبیت ٍ 

کِ حبصل تالش هحممیي ٍ اسبتیذ هجشة دس ثخص تحمیمبت ٍ  پٌجبُ هَضَع فمْی است

 ثبضذ.هی  استفتبئبت اداسُ پبسخ ثِ سؤاالت جبهؼةالضّشاء

تَجِ خَاًٌذگبى هحتشم  هَضزثشداسی اص ایي هجوَػِ الصم است ًکبت ریل پیص اص ثْشُ

 لشاس گیشد:

 ثبضذ.تشتیت اسبهی هشاجغ ػظبم ثش اسبس حشٍف الفجب هی .1

ًجَدى فتَای ثؼضی اص هشاجغ دس ثشخی اص هسبئل ثِ لحبظ ػذم دستشسی ثِ هَجَد  .2

 لِ ثَدُ است.پبسخ هستٌذ آى هسئلِ اص دفتش هؼظن

اصل توبهی استفتبئبت ٍ تبسیخ اسسبل ٍ دسیبفت آى، دس آسضیَ اداسُ پبسخ ثِ  .3

 ثبضذ.سؤاالت هَجَد هی

، ثب ضوبسُ خَاّطوٌذ است دس صَست هطبّذُ ّش گًَِ سَْ ٍ خطب دس کتبة

 توبس حبصل فشهبئیذ. 92532112359



 

 

 

 2 هبلغینی  ره توشه

ّب هؼیٌِ ،ضبیبى رکش است ثِ ػلت استمجبل پبسخگَیبى ثِ هسبئل ضشػی دس سشاسش کطَس

الزکش ثِ صَست جضٍُ ٍ ّبی هَجَد، هَسَػِ فَقاص هجوَػِ سؤاالت ٍ پبسخٍ هجلغیي 

فمْی اص آساء هشاجغ تْیِ پشسص ٍ پبسخ  18999هَضَع فمْی ثب ثیص اص  59کتبة دس 

 ثبضذ. ضذُ ٍ کلیِ هطبلت آى دس سبیت پبسخ ثِ سؤاالت لبثل دستشسی هی

اسبتیذ هجشّة اداسُ پبسخ ثِ سؤاالت دیٌی جْت سفغ سؤاالت ٍ هسبئل هستحذثِ ٍ هحل 

 تأهل، هطبٍس ٍ پبسخگَی سؤاالت فمْی ٍ اػتمبدی ضوب هجلّغیي گشاهی ّستٌذ.

 احکبم فمْی: پبسخگَیی تلفٌی ٍ هطبٍسُ

 92537112257ٍیژُ هجلّغیي                             ضوبسُ دفتش همبم هؼظن سّجشی   

   92531768پبسخگَیی تلفٌی ٍ هطبٍسُ احکبم فمْی ٍیژُ هجلّغیي:                          

، سبختوبى هذیشیت، طجمِ    الضّشاء پبسخگَیی ٍ هطبٍسُ احکبم فمْی حضَسی: جبهؼة

 اٍل   

 92531768پبسخگَیی ٍ هطبٍسُ اػتمبدی:                                                   

            porsesesh@jz.ac.ir ای:                                                   پبسخگَیی هکبتجِ

تَاًٌذ آخشیي ٍ جذیذتشیي استفتبئبت سا اص سبیت، پیبم سسبى سشٍش ٍ  هجلّغیي گشاهی هی

 کبًبل تلگشام اداسُ پبسخ ثِ سؤاالت دسیبفت ًوبیٌذ:

 www.pasokhbesoalat.irآدسس سبیت پبسخ ثِ سؤاالت فمِ ٍ هؼبسف:               

      pasokhbesoalat@                       سسبى سشٍش فمِ ٍ هؼبسف:       آدسس پیبم

 

 
 

 

mailto:porsesesh@jz.ac.ir
http://www.pasokhbesoalat.ir/


 

 3 هقدهه

 

ٍ هملّذیي 92537112253-7ّبی ثب ضوبسُ -العالی ظّله دام-لبثل رکش است هملّذیي همبم هؼظن سّجشی

تَاًٌذ جْت پشسص سؤاالت ضشػی  هی 92531768     ثب ضوبسُ -العالی مظّله  دام-سبیش هشاجغ ػظبم

 15-18)ًیوسبل اٍل( ٍ 16-19الی اراى ظْش ٍ ػصشّب سبػت  8ّب سبػت  خَد، صجح

 )ًیوسبل دٍم( توبس ثگیشًذ.

  92532112978ّبی تشثیت استبد پبسخگَ                ضوبسُ توبس دفتش ثشگضاسی دٍسُ

  92532112359حصَالت فشٌّگی                                    ضوبسُ توبس سفبسش ه

 92532112452-8ضوبسُ توبس اهَس اداسی                                                     

 

 «ٍ هي اهلل التَفیك»

 تجلیغی -هؼبًٍت فشٌّگی   جبهؼةالضّشاء

 اداسُ پبسخ ثِ سؤاالت دیٌی 

1398صهستبى 
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 خوس 

 خمس
 

 آى ثشاي ضذُ اًذاص پس پَل يب خْيضيِ خوس
 

 

 تعلّك خوس گزاسًذ،هي وٌبس آى ثشاي وِ پَلي يب خْيضيِ ثِ آيب: سؤال

 گيشد؟ هي

 

  خميني امام
 سبل ّط ًِ ثبضس هدجَض ٍ ًٌس تِْ٘ ضا زذتط خْ٘عِٗ خب ٗي ًتَاًس اًسبى اگط: خْ٘عِٗ

 خْ٘عِٗ اظ هوساضٕ سبل ّط هؼوَالً ًِ ثبضس ضْطٕ زض ٗب ًوبٗس تِْ٘ ضا آى اظ هوساضٕ

 اظ سبل ث٘ي زض چِ چٌبى است؛ ػ٘ت آى ًٌطزى تِْ٘ ًِ ؼَضٕ ثِ ًٌٌس هٖ تِْ٘ ضا زذتط

 .ًساضز ذوس ثرطز، خْ٘عِٗ سبل آى هٌبكغ

 43، س465، ص 1استفتبئبت، ج

 1888م ،364ص الوسبئل، تَض٘ح

  .زاضز ذوس ثگصاضز ًٌبض پَل اگط: آى پَل

 
 39س ،464ص ،1ج استفتبئبت،

  بهجت اهلل آيت
 ذوس است، ضَّطًوَزى هؼطض زض زذتط ًِ ّبٖٗ سبل زض خْ٘عِٗ ٕ تِْ٘: خْ٘عِٗ

 .ًساضز

 ::45ٍ 45:9س ،47 ٍ 46ص ،4ج استفتبئبت،
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 هبلغین  ره توشه    

 زض پَل آى ثب ًِ صَضتٖ زض ًوبٗس اًساظ پس خْ٘عِٗ تِْ٘ ثطإ ضا پَلٖ اگط: آى پَل

 آى تَاًس هٖ  سبل سِ ٗب زٍ هثالً ًوٖ هست زض ٍ ذطٗس ضا آى توبم ضَز ًوٖ هطتجِ ٗي

 .ًساضز ذوس است، چ٘ع آى ثِ هحتبج گٌَٗس هٖ ػطكبً ٍ ثرطز ضا چ٘ع

 14:1م ،383ص الوسبئل، تَض٘ح

  تبريسي اهلل آيت
 تِْ٘ ضا زذتط خْ٘عِٗ اظ هوساضٕ سبل ّط هؼوَالً ًِ ثبضس ضْطٕ زض اًسبى اگط: خْ٘عِٗ

 ظٗبز ّن ضأًص اظ ٍ ثرطز إ خْ٘عِٗ سبل آى هٌبكغ اظ سبل ث٘ي زض چِ چٌبى ًٌٌس هٖ

 آى هٌبكغ اظ ٗب ثبضس ظٗبز ضأًص اظ اگط ٍ ثسّس ضا آى ذوس الظم احت٘بغ ثٌبثط ًجبضس،

 سبل اظ هجل ضا آًچِ ٍ. ثسّس ضا آى ذوس ثبٗس ًوبٗس، تِْ٘ خْ٘عِٗ ثؼس سبل زض سبل

 .ً٘ست ٍاخت ثلَؽ اظ ثؼس حتٖ زذتط ثط آى ترو٘س اًس ًطزُ تول٘ي اٍ ثِ زذتط ثلَؽ

  1897م 374ص الوسبئل، تَض٘ح

 815س ،164ص ،3ج استفتبئبت، 

 زازُ ثبٗس آى ثگصضز، ذوس سبل آى اظ ٍ ضَز ًگْساضٕ خْ٘عِٗ پَل چِ چٌبى: آى پَل

 .ضَز

 931م ،188ص ،3ج استفتبئبت،

 اي  خامنه اهلل آيت
 ٕ تِْ٘ اظ ًبگعٗط ً٘بظ، ٌّگبم آى ٕ ثبضُ ٗي ٕ تِْ٘ اظ تَاًبٖٗ ػسم ػلت ثِ اگط: خْ٘عِٗ

 ضأى ٕ اًساظُ ثِ ّن آى هوساض ٍ ثبض٘س، احت٘بج ظهبى ثطإ آى ًگْساضٕ ٍ تسضٗدٖ

 ًساضز. ذوس ٍ ضَز هٖ هحسَة هؤًٍِ خعء صَضت اٗي زض ًِ ثبضس، ضوب ػطكٖ

 37:س اس استفبدُ ثب ،:19ص االستفتبئبت،اجَثٔ

ّبٕ ظًسگٖ سطسبلِ ذوسٖ، ذوس زاضز  اًساظ ضسُ ثطإ تأه٘ي ّعٌِٗ هبل پس: آى پَل

ّبٕ الظم ثبضس زض اٗي صَضت اگط  هگط ثطإ تِْ٘ لَاظم ظطٍضٕ ظًسگٖ ٗب تأه٘ي ّعٌِٗ
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 خوس 

ضَز ، زض آٌٗسُ ًعزٗي )تب چٌس ضٍظ( زض ضاّْبٕ هصًَض هصطف  ثؼس اظ سبل ذوسٖ

 ذوس ًساضز.
 354س اس استفبدُ ثب ،53ص ،1ج جذٗذ، استفتبئبت

 :3:، ثب استفبدُ اس س 199اجَثٔاالستفتبئبت، ص 

  يئخو اهلل آيت
 تِْ٘ ضا زذتط خْ٘عِٗ اظ هوساضٕ سبل ّط هؼوَالً ًِ ثبضس ضْطٕ زض اًسبى اگط: خْ٘عِٗ

 ظٗبز ضأًص اظ ٍ ثرطز إ خْ٘عِٗ سبل آى هٌبكغ اظ سبل ث٘ي زض چِ چٌبى ًٌٌس هٖ

 زض سبل آى هٌبكغ اظ ٗب ثبضس ظٗبز ضبًص اظ اگط ٍ ثسّس ً٘ست الظم ضا آى ذوس ًجبضس،

 .ثسّس ضا آى ذوس ثبٗس ًوبٗس، تِْ٘ خْ٘عِٗ ثؼس سبل

 1897م ،437ص الوسبئل، تَض٘ح

    سيستاني اهلل آيت
 هتؼسز، ّبٕ سبل زض ضا زذتطش خْ٘عِٗ اًسبى ًِ ثبضس چٌ٘ي هتؼبضف اگط: خْ٘عِٗ
 ًِ اٗي خْت اظ چٌس ّط ثبضس ضبًص هٌبكٖ خْ٘عِٗ ًٌطزى تِْ٘ ٍ ًٌس تِْ٘ تسضٗدبً
 ًِ ثرطز خْ٘عِٗ هوساضٕ سبل آى هٌبكغ اظ سبل ث٘ي زض اگط ًٌس، تِْ٘ ٍهتص زض ًتَاًس

 هتؼبضف سبل٘بًِ هصبضف خعء سبل ٗي زض هوساض آى تِْ٘ ػطكبً ٍ ًجبضس ظٗبز ضأًص اظ
 .ثسّس ً٘ست الظم ضا آى ذوس ضَز، ضوطزُ اٍ

 3433م ،767ص ،1الوسبئل جبهغ، ج تَض٘ح

 گ٘طز؟گصاضز، ذوس تؼلّن هًِٖ ثطإ ذطٗس آى ًٌبض هٖپَلٖ

 .زاضز پَل آى ذوس

 

 3433م ،767ص ،1الوسبئل جبهغ، ج تَض٘ح

 43، م44هسبئل خوس ٍ سکبت، ص 
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 هبلغین  ره توشه    

   زنجاني شبيري اهلل آيت
 ذطٗس ٗب زذتط خْ٘عِٗ ّوچَى آٌٗسُ ّبٕ سبل زض ظًسگٖ هربضج تأه٘ي ثطإ ًِ ًسٖ

 ّبٕ سبل زض ًتَاًس ًبض اٗي ثسٍى ٍ ثگصاضز ًٌبض ضا خٌسٖ ٗب پَل است الظم هٌعل،

 .ًساضز ذوس گصاضز هٖ ًٌبض ًِ ضا خٌسٖ ٗب پَل ًٌس؛ تأه٘ي ضا ذَز هربضج آٌٗسُ

 1897م ،469ص الوسبئل، تَض٘ح

 گلپايگاني  صافي اهلل آيت
 چٌس اتلبهبً ٍ است اظزٍاج هؼطض زض زذتط ًِ ضَز تِْ٘ ٍهتٖ زض خْ٘عِٗ اگط: خْ٘عِٗ

 سبلگٖ پٌح سي زض زذتط هثالً اگط ٍلٖ ًساضز ذوس ثبضس ًٌطزُ ضَّط ٍ ثگصضز سبل

 .زاضز ذوس ثرطًس خْ٘عِٗ اٍ ثطإ تسضٗدبً ٍ ثبضس

 ثطآى ّن سبل هْطاً ًِ پَل گصاضتي ًٌبض ثسٍى خْ٘عِٗ اهالم ثؼط تِْ٘ اگط: آى پَل

 ًِ پَلٖ ثِ صَضت اٗي زض ًجبضس هوٌي ذطٗسى خب ٗي ضرص ثطإ ٍ گصضز هٖ

 .گ٘طز ًوٖ تؼلّن ذوس گصاضتِ ًٌبض آى تِْ٘ خْت

 863ٍ  859س ،338ص ،1ج االحکبم، جبهغ

  لنكراني فاضل اهلل آيت
 ضا آى اظ هوساضٕ سبل ّط ًِ ثبضس هدجَض ٍ ًٌس تِْ٘ خب ٗي ًتَاًس اًسبى اگط: خْ٘عِٗ

 تِْ٘ ضا زذتط خْ٘عِٗ اظ هوساضٕ سبل ّط هؼوَالً ًِ ثبضس ضْطٕ زض ٗب ٍ ًوبٗس تِْ٘

 .ًساضز ذوس ثبضس حبخت هَضز آى ٕ تِْ٘ ٍ ًٌٌس

 :193م ،3:7ص الوسبئل، تَض٘ح

 ثبض٘س ًساضتِ اٗي اظ ؿ٘ط ضاّٖ ضأى حس زض ٍ ً٘بظ هَضز خْ٘عِٗ تِْ٘ ثطإ اگط: آى پَل

 .گ٘طز ًوٖ تؼلّن آى ثِ ذوس صَضت اٗي زض ًِ ًٌ٘س، تِْ٘ ًتَاً٘س ً٘بظ هَهغ زض ٍ

 857 ،م199 198ٍص  ،1ج الوسبئل، جبهغ
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  گلپايگاني اهلل آيت
 هَضز خْ٘عِٗ ػٌَاى ثِ اخٌبس است اظزٍاج هؼطض زض زذتط ًِ هَهؼٖ اگط: خْ٘عِٗ

 .ثگصضز آى ثط سبل چِ اگط گ٘طز ًوٖ تؼلن آى ثِ ذوس ًوبٌٗس ذطٗساضٕ اٍ حبخت

 .گ٘طز هٖ تؼلّن آى ثِ ذوس ثگصاضًس ًٌبض پَل اگط: آى پَل

 استفبدُ ثب ٍ 184س ،448ص ،1ج الوسبئل، هجوغ
  183  ٍ 181س اس

 1897، م 434تَض٘ح الوسبئل، ص 

  شيرازي مكارم اهلل آيت
 ٕ تِْ٘ ًِ اٗي ٗب ٍ است ػ٘ت ًٌٌٌس تِْ٘ هجالً ضا خْ٘عِٗ اگط ًِ  هٌبؼوٖ زض: خْ٘عِٗ

 ذوس صَضت  اٗي ؿ٘ط زض. ًساضز ذوس است، هطٌل تسضٗدٖ صَضت ثِ خع آى

 .زاضز

 1633م ،391ص الوسبئل، تَض٘ح

پَل آى: چٌبًچِ سبل ذوسٖ ثط آى ثگصضز ثبٗس ذوس آى پطزاذت ضَز ٍلٖ چٌبًچِ 

ثطإ پطزاذت ذوس زض ظحوت ثبضس هدبظ ّست ذوس آى ضا ثِ شهِّ گطكتِ ٍ ّط 

 ٍهت تَاًست ثپطزاظز.

 339، م 93احکبم ٍٗژُ، ص 
 413،  س111، ص 5استفتبئبت، ج 

  همداني نوري اهلل آيت
 ثِ ًٌٌس هٖ تِْ٘ تسضٗح ثِ ضا زذتط خْ٘عِٗ هؼوَالً ًِ ثبضس إ هٌؽوِ زض اگط: خْ٘عِٗ

 آى، هٌبكغ اظ سبل ث٘ي زض چِ چٌبى ًٌٌس هٖ تِْ٘ ضا آى اظ هوساضٕ سبل ّط هؼٌب اٗي

 .ثسّس ضا آى ذوس ً٘ست الظم ًجبضس، ظٗبز ضأًص اظ ٍ ثرطز خْ٘عِٗ

 1884م ،456ص الوسبئل، تَض٘ح
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 ثِ ٍ ًوبٗس ذطٗساضٕ سبل ث٘ي زضآهس اظ ضا خْ٘عِٗ ٍسبئل تَاًس ًوٖ اگط: آى پَل
 .ًساضز ذوس ثبضس، هتؼبضف ٍ احت٘بج ٕ اًساظُ

 3:5س ،95ص ،1ج فقْٖ، هسألِ ٗک ّشارٍ

  خراساني وحيد اهلل آيت
 تِْ٘ ضا زذتط خْ٘عِٗ اظ هوساضٕ سبل ّط هؼوَالً ًِ ثبضس ضْطٕ زض اًسبى اگط: خْ٘عِٗ

 ٍ ًٌس تِْ٘ ضا خْ٘عِٗ صَضت اٗي ؿ٘ط زض ًتَاًس ضرص آى ًِ صَضتٖ زض ًٌٌس هٖ
 خْ٘عِٗ سبل آى هٌبكغ اظ سبل ث٘ي زض چِ چٌبى ثبضس اٍ ضأى هٌبكٖ خْ٘عِٗ ًسازى
 .ًساضز ذوس ثرطز،

 18:5م  ،634 ٍ 633ص الوسبئل، تَض٘ح

 هوسٍض آى، هسل ضسى هسٗوٖ ٗب تَاًبٖٗ ػسم زل٘ل ثِ خٌس گصاضتي ًٌبض اگط: آى پَل
 .ًساضز ذوس ٍ ثگصاضز ًٌبض پَل تَاًس هٖ ً٘ست،

 166، س161هٌتخت االحکبم، ص 

 ّذيِ خوس

 تعلّك خوس هبًذُ، ثبلي استفبدُ ثذٍى خوسي سبل تب وِ اي ّذيِ ثِ آيب: سؤال
 گيشد؟ هي

 
  خميني امام

 .ثسّس ضا آى ذوس ً٘ست ٍاخت

 الخبهس ،467ص ،1ج تحزٗزالَس٘لِ،

 1864م ،341ص الوسبئل، تَض٘ح

  اراكي اهلل آيت
 .ثسّس ضا آى ذوس ثبٗس

 1897م ،436ص ،1ج الَاضحِ، الوسبئل
 1897م ،418ص الوسبئل، تَض٘ح
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  بهجت اهلل آيت
 .ثسّس ضا آى ذوس ثبٗس ٍاخت احت٘بغ ثٌبثط

 الخبهس ،4:3ص ،1ج الٌجبٓ، ٍس٘لٔ
 1488م  ،381ص الوسبئل، تَض٘ح

  تبريسي اهلل آيت
 ًطَز، ضَز حسبة ًِ ًَػبً تب آذط سبل هصطف هٖ ًَچٌٖ ٗب ًن چ٘ع ّسِٗ آى اگط

 .ثسّس ثبٗس ضا آى ذوس

 السبثغ ،448ص ،1ج ي،٘الصبلح هٌْبج

 1873م ،373ٍ 371ص الوسبئل، تَض٘ح
 :91، س :17، ص 1استفتبئبت، ج

 اي خامنه اهلل آيت
 .ًساضز ذوس

 961س ،187ص اجَثٔاالستفتبئبت،

  خوئي اهلل آيت
 .ثسّس ثبٗس ضا آى ذوس

 السبثغ ،441ص ،1ج ،(الؼجبدات) الصبلح٘ي هٌْبج

  1873م ،433ص الوسبئل، تَض٘ح
 519، س :13استفتبئبت، ص 

  سيستاني اهلل آيت
 .ثسّس ثبٗس ضا آى ذوس

 السبثغ ،4:3ص ،1ج الصبلح٘ي، هٌْبج

  1834م ،449 ص الوسبئل، تَض٘ح
 79، درس 314رسبلِ جَاى، ص 
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  زنجاني شبيري اهلل آيت
 ثلٌِ ثسّس، ضا آى ذوس است الظم ثبضس، اضظضوٌس آٍضزُ زست ثِ ًِ هبلٖ اگط

 .ثسّس ضا آى ذوس ًجبضس، ّن اضظضوٌسٕ هبل اگط ثٌبثطاحت٘بغ

 1873م ،464ص الوسبئل، تَض٘ح

 گلپايگاني صافي اهلل آيت
 .ثسّس ثبٗس ضا آى ذوس

 1873م ،453ص الوسبئل، تَض٘ح

 :171م ،387ص ،1ج الؼجبد، ّذاٗٔ

  لنكراني فاضل اهلل آيت
 .ثسّس ضا آى ذوس ًِ است آى ٍاخت احت٘بغ

 السبثغ ،1:3ص ،3ج تؼل٘قبت، هغ الَثقٖ الؼزٍٓ

  1934م ،3:3ص الوسبئل، تَض٘ح

 986، س338، ص1الوسبئل،ج جبهغ

  گلپايگاني اهلل آيت
 .ثسّس ضا آى ذوس است ٍاخت

  1733م ،434ص ،1ج الؼجبد، ّذاٗٔ

 1873م ،::3الوسبئل،ص تَض٘ح

  شيرازي مكارم اهلل آيت
 .ثپطزاظز ضا آى ذوس ًِ است آى ٍاخت احت٘بغ

 السبثغ ،339ص ،3ج تؼل٘قبت، هغ الَثقٖ الؼزٍٓ

  1588م  ،389ص الوسبئل، تَض٘ح

  436، س::، ص 1استفتبئبت، ج

 333، م 93احکبم ٍٗژُ، ص 
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  همداني نوري اهلل آيت
 .ًساضز ذوس

 السبثغ ،349ص  الَثقٖ، الؼزٍٓ کتبة ػلٖ التؼل٘قبت

 95، 93ص  ،3ٍ 1ج  فقْٖ، ٕ هسألِ ٗک ٍ ّشار
 465ٍ 3:3، :38س  اس استفبدُ ثب ،131ٍ

 :185، م 451الوسبئل، ص  تَض٘ح

  خراساني وحيد اهلل آيت
 ثبضس، زاضتِ هطزم ًعز هؼتٌبثْٖ ه٘وت ٍ هسض ضسُ ثرط٘سُ( هبل) آى ًِ صَضتٖ زض

 .ثسّس ثبٗس ضا آى ذوس

  السبثغ ،479ص ،3ج الصبلح٘ي، هٌْبج
  188م   411ص الوسبئل، تَض٘ح
 6، فزع161، م :15االحکبم، ص  هٌتخت

 خبًِ فشٍش اص حبصل پَل خوس

 پَل آيب ثسبصد، يب ثخشد ديگش اي خبًِ ٍ ثفشٍضذ سا اش خبًِ وسي اگش: سؤال

   ًگزسد؟ سبل پَل آى ثش اگشچِ داسد خوس ضذُ فشٍختِ خبًِ

 
  خميني امام
 ضسُ، تِْ٘ ذوس زازى ثسٍى زضآهس  حوَم ٍ هٌبست اضثبح اظ ضسُ كطٍذتِ ذبًِ اگط

 .زاضز ذوس كَضاً آى كطٍش پَل

 76س ،476ص ،1ج استفتبئبت،

  بهجت اهلل آيت
 .ًساضز ذوس ّن تجسٗالت ثَزُ، ًگطكتِ تؼلن ذوس پَل اصل ثِ ًِ صَضتٖ زض

 4567س ،34ص ،4استفتبئبت، ج
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 هبلغین  ره توشه    

 

  تبريسي اهلل آيت
 هؤًٍِ اظ ًِ زٗگط چ٘ع ٗب ذبًِ سبل ٗي اظ هجل كطٍذتِ آى ثِ ضا ذبًِ ًِ پَلٖ ثب اگط

 .ًساضز ذوس -ذطٗس ه٘وت ثِ ًسجت -آى ه٘وت ظٗبزٕ. ًوبٗس تحص٘ل است

  951س ،184ص ،1ج جذٗذ، استفتبئبت

 اي خامنه اهلل آيت
 ذوس ثالكبصلِ آٗب ًِ ذبًِ كطٍش پَل زضثبضُ ضا هجبضى كتَإ است هستسػٖ: سؤال

 ثلطهبٗ٘س. اػالم ّست، كطصت سبل پبٗبى تب ٗب ٍ گ٘طز هٖ تؼلن آى ثِ

 ٗب ًلٖ ؼَض ثِ ذبًِ هدسز ذطٗس اهٌبى ذوس پطزاذت ثب ًِ صَضتٖ زض ّوچٌ٘ي

 ػٌَاى ثِ ٍ ًٌطز پطزاذت كؼال ضا ذوس تَاى هٖ آٗب ثطٍز، ث٘ي اظ ضأى ثب هٌبست ذبًِ

 ذ٘ط؟ ٗب ًوَز هحسَة ذوس ثسٌّبضٕ

 ٕ ذبًِ ذطٗس صطف ذوسٖ سبل ّوبى زض اگط هسًٌَٖ ٕ ذبًِ كطٍش پبسد: پَل

 ذوس پطزاذت ثب اگط ّوچٌ٘ي ٍ ًساضز، ذوس ضَز ظًسگٖ هبٗحتبج سبٗط ٗب هسًٌَٖ

 اظ ضا ًوجَز ًتَاًس ٍ ًجبضس احت٘بج هَضز ٕ ذبًِ ذطٗس ثطإ ًبكٖ ثبه٘وبًسُ پَل،

 ثپطزاظز. آًطا ذوس ً٘ست الظم ًوبٗس تأه٘ي زٗگط ّبٕ ضاُ

 

  خوئي اهلل آيت
 ظٗبزٕ، آى كطٍذت گطاًتط اگط ثلٖ گ٘طز، ًوٖ تؼلّن ذوس سبثن هٌعل ذطٗس ه٘وت ثِ

 ظٗبزٕ آى ذوس ًطس هؤًٍِ زض صطف سبل آذط تب اگط ًِ است كطٍش سبل اضثبح اظ

 .ثسّس ثبٗس هبًسُ اٍ اظ چِ ّط ٗب ضا،

 593س ،:15ص ٍ 586س ،159ص استفتبئبت،
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 سيستاني  اهلل آيت
اگط ذبًِ اٍل ضا ثب ذطٗسى هبلي ضسُ چٌبًچِ ثط پَل كطٍش، سبل ثگصضز هبظاز ثط 

ه٘وت ذطٗس آى، ذوس زاضز ٍ اگط سبل ًگصضز ٍ آى ضا صطف سبذتي ذبًِ هسًٌَٖ 

 ٗب ذطٗس آى ثٌٌس ذوس ًساضز.

 
 1334، م :47 ، ص1هٌْبج الصبلح٘ي، ج

 شبيري زنجاني اهلل آيت
اگط هجل اظ گصضت ٗي سبل اظ ظهبى كطٍش هٌعل هؤًٍِ ضَز، هثالً ثب آى ذبًِ تِْ٘ 

ضَز ذوس ًساضز. زض ؿ٘ط اٗي صَضت ثبٗس ذوس آى پطزاذت ضَز، هگط اٌٌِٗ تِْ٘ 

 اًساظ ثبضس.ذبًِ هَضز ً٘بظ هتَهق ثط پس

 

 گلپايگاني صافي اهلل آيت
 ذطٗس صطف كطٍش، سبل ّوبى زض آهسُ ثسست هجلٖ ذبًِ كطٍش اظ ًِ ضا پَلٖ اگط

 .ًساضز ذوس ضَز خسٗس هسًٌَٖ ٕ ذبًِ

 815س ،1:9ص ،1ج االحکبم، جبهغ
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  لنكراني فاضل اهلل آيت
 ذوس آى كطٍش پَل ثبضس زاضتِ سًٌَت ث٘طتط ٗب سبل ٗي( هجلٖ) ذبًِ زض اگط

 ًساضز.

 
 

  گلپايگاني اهلل آيت
 ذوس ثطسبًس هؤًٍِ هصطف ثِ ضا ذبًِ كطٍش پَل توبم سبل، گصضتي اظ هجل چٌبًچِ

 .ًساضز
، 5ٍ ج 43-41، س3:7، ص 1ج الوسبئل، هجوغ

 681، س334ص

  شيرازي مكارم اهلل آيت
 ذوس آى ه٘وت ثِ ثلطٍضٌس ضا آى ثؼساً اگط گطكتِ هطاض اًسبى هؤًٍِ خعء ًِ إ ذبًِ

 .ًٌٌس هثل ثِ تجسٗل ضا آى ثرَاٌّس اگط هرصَصبً گ٘طز ًوٖ تؼلّن

 15:8م ،:38ص الوسبئل، تَض٘ح

 619س ،161ص ،3ج استفتبئبت،

  همداني نوري اهلل آيت
 .ًساضز ذوس

 ٍ 374م ،85، ص1ج فقْٖ، هسألِ ٗک ٍ ّشار
 453، س 9:، ص3ٍ ج 377س ،87ص

ً٘بظ  اگط ذبًِ هجلٖ ضا اظ زضآهس ث٘ي سبل ذطٗسُ ٍ زض ّوبى سبلٖ ًِ ذطٗسُ، ثِ آى

زاضتِ ٍ زض آى سبل زض آى سبًي ضسُ ٍ سپس ثِ ه٘وت ثبالتطٕ كطٍذتِ ٍ زض ّوبى 

سبلِ كطٍش ثب آى اكعاٗص، چ٘عٕ ثرطز ًِ ثِ آى ً٘بظ زاضز ٍ اظ آى استلبزُ ًٌس، ذوس 

 ًساضز.
 استفتبء هَجَد در ادارُ پبسخ ثِ سؤاالت
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 خوس 

 خوس اص فشاس قصذ ثِ اهَال ثخطص
 

 است؟ خبيض خوس، اص فشاس لصذ ثِ اهَال ثخطص آيب: سؤال

 
  خميني امام
 .ضَز زازُ ثبٗس چ٘ع آى ذوس ثبضس، ذوس اظ كطاض ثطإ ٗب ضأى ثط ظائس ّجِ اگط

ثب استفبدُ اس  ،536 ٍ 535، ص1ج استفتبئبت،
 188ٍ 187س

  اراكي اهلل آيت
 سبهػ اٍ اظ ذوس ٍ سلط ثِ ثبضس صَم اظ كطاض هثل ذوس اظ كطاض ًِ ً٘ست ثؼ٘س

 .ثبضس

 3س ،85ص ،1484 استفتبئبت،

  بهجت اهلل آيت
 .است خبٗع ًجبضس، اٍ ضأى ثط ظائس ثرطص اگط

 48:3س ،135ص ،4ج استفتبئبت،

  تبريسي اهلل آيت
 اظ كطاض ثطإ إ ح٘لِ ثرطص اگط ٍلٖ ًساضز اضٌبل ثبضس ضأى حس زض ثرطص اگط

ثِ ًسٖ ثجرطس ٍ ثب اٍ ثبٗس ذوس آى ضا ثسّس. هثل اٗي ًِ هبل ذَز ضا  ثبضس ذوس

 هطاض ثگصاضز ًِ ثؼس اظ گصضت سبل ذوسٖ، هبل ضا ثِ صبحت هبل ثجرطس.

 ،758ص ،1ج االستفتبئبت، اجَثٔ فٖ الٌجبٓ صزاط
 3431س اس استفبدُ ثب
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 اي خامنه اهلل آيت
 هصس ثِ ٍ صَضٕ ثرطص ٍ ثبضس( ثرطٌسُ) ضأى هٌبست ػطكبً ًِ ثبضس هوساضٕ ثِ اگط

 ذوس اظ كطاض ثطإ ٍ صَضٕ ثرطص اگط ٍلٖ ًساضز، ذوس ًجبضس، ّن ذوس اظ كطاض

 .ضَز ًوٖ سبهػ ٍاخت، ذوسِ ثبضس،

 ٍ 967س اس استفبدُ ثب ،188االستفتبئبت، ص اجَثٔ
 :8:س ،339ص ٍ 968

  سيستاني اهلل آيت
 .ًساضز ذوس ثبضس ٍٕ ضأى هٌبست اگط

 

 

  شبيري زنجاني اهلل آيت
اٗي ّجِ ٍ ثرطص ث٘طتط اظ ضأى ًجبضس ّطچٌس ذوس  اگط ٍاهؼبً هصس ّجِ ًطزُ ٍ

  ظبّطاً سبهػ است اهب احت٘بغ استحجبثٖ زض پطزاذت ذوس است.

    

 

 

 گلپايگاني صافي اهلل آيت
 .ًساضز اضٌبل ثبضس، ضأى حس زض ٍ ًجبضس صَضٕ ثرطص اگط

  713س ،184ص ،1ج االحکبم، جبهغ
 143 ٍ :13س ،56ص خوس، احکبم

  لنكراني فاضل اهلل آيت
 ثبٗس ٍ ثبضس ًوٖ ذوس اظ كطاض ضاُ ًجبضس، اًسبى ضأى ثب هٌبست ثرطص ًِ صَضتٖ زض

 ذوس اظ كطاض ثطإ إ ح٘لِ ػٌَاى ثِ ثرطص اگط است ّوچٌ٘ي ثسّس ضا آى ذوس

 ضس٘سى كطا اظ ثؼس ًِ ثگصاضز هطاض اٍ ثب ٍ ثجرطس ًسٖ ثِ ضا ذَز هبل اٌٌِٗ هثل ثبضس
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 خوس 

 ذبؼط ثِ ٍ ًجبضس ضأى ثط ظائس ثرطص )اگط ثجرطس هبل صبحت ثِ ضا هبل ذوسٖ، سبل

 .است( خبٗع ٍ ًساضز اضٌبل ثجرطس، ضا آى ًسازى ذوس

 943ٍ  941 ، 943، س316ص  ،1ج الوسبئل، جبهغ

  گلپايگاني اهلل آيت
 اظ كطاض ثطإ إح٘لِ ثرطص اگط ٍلٖ ًساضز اضٌبل ثبضس ضأى حس زض ثرطص اگط

 اظ ثؼس ًِ ثگصاضز هطاض اٍ ثب ٍ ثجرطس ًسٖ ثِ ضا ذَز هبل ًِ اٗي هثل ثبضس ذوس

 .ثسّس ضا آى ذوس ثبٗس ثجرطس، هبل صبحت ثِ ضا هبل ذوسٖ، سبل گصضت

 اس استفبدُ ثب ،461ٍ 463ص ،1ج الوسبئل، هجوغ

 337 ٍ 336س

  شيرازي مكارم اهلل آيت
 تؼلن اٍ ثِ ذوس ثبضس اٍ ضأى زض ثرطص هوساض اٗي ٍ ثجرطس ٍاهؼبً چِ چٌبى
 .است ضسُ هحطٍم كع٘لتٖ اظ ٍلٖ گ٘طز؛ ًوٖ

 :68س ،198ص ،3ج جذٗذ، استفتبئبت

  همداني نوري اهلل آيت

 اضٌبل ًجبضس، ذوس اظ كطاض ثطإ ٍ ثبضس ٍٕ هَهؼ٘ت ٍ ضأى اًساظُ ثِ ثرطص اگط
 .ًساضز

 :45س ،131ص ،3ج فقْٖ، هسألِ ٗک ٍ ّشار
ٍ463 

  وحيد خراساني اهلل آيت

ًساضز ٍ هبًغ تؼلّن ذوس ً٘ست ٍ ٍاّت زض اٗي كطض، ثبٗس ذوس آى  هبل ضا اثطٕ 
 ثسّس.

 دٌٖٗ استفتبء هَجَد در ادارُ پبسخ ثِ سؤاالت
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 هبلغین  ره توشه    

خوسي سبل صهبى تعييي  

 لوشي؟  يب است ضوسي خوسي، سبل صهبى تعييي دس هالن: سؤال

 
،  سيستاني  ،خوئي ، اي خامنه ،تبريسي ،بهجت ،آيات عظام: امام خميني

، لنكراني فاضل،  صافي گلپايگاني ،   شبيري زنجاني 

  :  وحيدخراساني   ،  نوري همداني ،  م شيرازي رمكا، گلپايگاني
 

 1ً٘ست. قوزٕ ٍ شوسٖ ث٘ي فزقٖ

 

 
 :14س اس استفبدُ ثب ،4:3،ص1؛استفتبئبت،ج1786م اس استفبدُ ثب ،478ص الوسبئل، تَض٘ح;  امام خميني.  1

 4514س ،13ص ،4؛ استفتبئبت،ج1496م اس استفبدُ ثب ،383الوسبئل،ص تَض٘ح:   اهلل بهجت آيت

 39:س اس استفبدُ ثب ،1:3،ص1ج جذٗذ، ؛استفتبئبت1886م اس استفبدُ ثب ،373ص الوسبئل، تَض٘ح :اهلل تبريسی آيت

 1333س اس استفبدُ ثب ،313ص االسفتبئبت، اجَثٔ :        ای اهلل خامنه آيت

 1357، م439، ص 1الصبلح٘ي، ج؛ هٌْبج1886م   اس استفبدُ ثب ،435الوسبئل،ص تَض٘ح : اهلل خوئي آيت

 1357م ،536ص ،1ج الصبلح٘ي، ؛ هٌْبج3434، م:75، ص 1الوسبئل جبهغ، جتَض٘ح:   اهلل سيستاني آيت

 1886م ،9ص ،3ج الوسبئل، تَض٘ح:   اهلل شبيری زنجاني آيت

 695س ،186ص ،1ج االحکبم، ؛ جبهغ1886م ،398ص الوسبئل، تَض٘ح :  اهلل صافي گلپايگاني آيت

ٍ  789ٍ  788، 787، س188، ص184ٍ ص 954، س319، ص1الوسبئل، ججبهغ:   اهلل فاضل لنکراني آيت
 (4، حبشِ٘ )81، ثب استفبدُ اس م1:7، ص1ؼزٍٓالَثقٖ، جال؛  593، س1:3، ص3ج

 ، :33، ص1ؼزٍٓالَثقٖ، جال ؛196ٍ 194،195، ثباستفبدُ اس س:44ص، 1الوسبئل،جهجوغ :  اهلل گلپايگاني آيت

 81ثب استفبدُ اس م

 :31، م91ٍ احکبم ٍٗژُ، ص :، حبش347ِ٘، ص1الؼزٍٓالَثقٖ هغ تؼل٘قبت، ج:    اهلل مکارم شيرازی آيت

استفبدُ اس  ، ثب339ص ،3ج ؼزٍٓالَثقٖ،ال؛ 443س ،7:،ص3ٗک هسئلِ جذٗذ،ج ٍ ّشار:     اهلل نوری همداني آيت
 81م

ادارُ پبسخ ثِ  استفتبء هَجَد در ٍ 1343استفبدُ اسم ، ثب488، ص3الصبلح٘ي،جهٌْبج:    اهلل وحيد خراساني آيت

 سؤاالت 
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 خوس 

 هخلَط ضذى پَل هخوس ٍ غيش هخوس دس يل حسبة

آى تعلك ًگشفتِ  سؤال: اگش پَلي وِ خوس آى دادُ ضذُ ثب پَلي وِ خوس ثِ

)دسآهذ اهسبل( دس يه حسبة ثبًىي هطتشن ثبضذ، آيب هي تَاى ثب ًيت اص آًْب 

 ثشداضت وشد؟

 
 امام خميني 

 هدطز ً٘ت ًبكٖ ً٘ست.

 333، م513، ص1استفتبئبت، ج

 اهلل بهجت  آيت

 هبًؼٖ ًساضز.

 4855، س113، ص4استفتبئبت، ج

 اهلل تبريسي  آيت

 هبًؼٖ ًساضز.

 847، س168، ص3ج استفتبئبت،

 اي اهلل خامنه آيت

تَاً٘س هطرص ًٌ٘س ًِ پَل هروّس ضا اظ حسبة ذَز زضٗبكت  ثب ًّ٘ت ذَز هٖ

 ًٌ٘س ٗب پَل هطثَغ ثِ حوَم سبل خسٗس ضا. هٖ

 378، س59استفتبئبت جذٗذ، ص
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 هبلغین  ره توشه    

 اهلل سيستاني  آيت

 ضَز.ثب ً٘ت هؼ٘ي هٖ

 
کتبة هسبئل خوس ٍ سکبت هطبثق فتَإ حضزت 

 53، م49، صاهلل س٘ستبًٖ  آٗت

 آيت اهلل شبيري زنجاني 

 ثلِ هبًؼٖ ًساضز.

 
 اهلل صافي گلپايگاني  آيت

ًٌس اظ هدوَع ّط زٍ ٍخِ هحسَة زاضز ٍ ذوس ثوِ٘ ضا احت٘بؼبً آًچِ ضا زضٗبكت هٖ

 ثِ ًسجت ثپطزاظز.

 :68، س 185،ص 1االحکبم، ججبهغ

 اهلل فاضل لنكراني  آيت

تَاًس ٌٖٗ ضا هؼ٘ي ًٌس ثلٌِ ثبٗس ثِ حبًن ضطع هطاخؼِ ًٌس ٍ ً٘ت ًوٖثِ هدطز 

 هصبلحِ ًٌس ٍ زض هَضز ثبًي ً٘ع حٌن ّو٘ي است.

 :89، س1:9، ص1الوسبئل، ججبهغ

 اهلل گلپايگاني  آيت

 تَاًس خسا ًٌس.ثب ً٘ت هٖ

 733، س319 -:31، ص5الوسبئل، جهجوغ
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 خوس 

 اهلل مكارم شيرازي  آيت

 ًٌس ٍ خساسبظٕ ذبضخٖ الظم است.ً٘ت ًلبٗت ًوٖ

 469، س6:، ص1ستفتبئبت، جا

 اهلل نوري همداني  آيت

 تَاًس ثب ً٘ت اظ آى حسبة پطزاذت ًٌس.هٖ

 444، س8:، ص3ّشار ٍ ٗک هسئلِ فقْٖ، ج 

 آيت اهلل وحيد خراساني 

اگط ً٘ت ّن ًٌٌس پَلٖ ًِ ذوس ثِ آى تؼلن ًگطكتِ ثطزاضت هٖ ضَز. ٍ پَلٖ ًِ 

 آى زازُ ضسُ ثبهٖ هٖ هبًس.ذوس 

 استفتبء شفبّٖ اس دفتز هؼظن لِ

 



                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                

  سکات       

  



                                                                                             
 

  



31 
 

 

 سکات

 

 سکات

 هيْوبى ي فطشيِ

 ثش سهعبى هجبسن هبُ آخش ضت غشٍة اص لجل وِ هيْوبًي ي فؽشيِ: سؤال

  است؟ وسي چِ ي عْذُ ثش ريل هَاسد دس ضَد هي ٍاسد خبًِ صبحت

 خبًِ صبحت سظبيت ثذٍى( ة  خبًِ صبحت سظبيت ثب( الف

 

  خميني امام

 اگط حتٖ است ٍاخت ذبًِ صبحت ثط كؽطُ ظًبت ضَز هحسَة ًبًرَض اگط( الق

 ضَز.ٍ ٗب ٗي ٍػسُ ؿصا ذَضزى ًبًرَض هحسَة ًوٖ  ًرَضز چ٘عٕ

 .است ٍاخت ذبًِ صبحت ثط هبًس هٖ اٍ ًعز هسّتٖ اگط( ة

  6::1م  ،374ص الوسبئل، تَض٘ح

 5م ،457ص ،1ج الَس٘لِ، تحزٗز

 ، پبراگزاف اٍل 185، ص3الؼزٍٓ الَثقٖ، ج

  بهجت اهلل آيت

 آهسُّ اٍ هٌعل ثِ ؿصا ذَضزى ثطإ ًِ آى ضطغ ثِ است ٍاخت ه٘عثبى ثط اش كؽطُ( الق

 ًٌس. صطف ؿصا ثؼساً ًتَاًس ًِ آٗس، پ٘ص هبًؼٖ ثؼساً چٌس ّط ثبضس

 

   4438س ،5:9،ص3ج استفتبئبت،

 1458، م 493، ص1ٍس٘لٔالٌجبٓ، ج  
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 هبلغین  ره توشه    

 صبحت ذبًِ اگط ٍ ث٘بٗس آًدب ثِ ؿصا ذَضزى ثطإ ًِ است اٗي ضطغ ثِ كؽطِٗ( ة

 .زّس ًوٖ ؿصا اٍ ثِ ًجبضس، ضاظٖ

 

  تبريسي اهلل آيت
 ظًبت هبًس هٖ ضا ضت ًِ صَضتٖ زض ٗب ٍ ضَز هٖ هحسَة ًبًرَض اگط هْ٘وبى( الق

 كوػ ٍ ًجبضس اٍ ذَض ًبى اگط ٍ ًرَضز چ٘عٕ ٍلَ است صبحت ذبًِ ػْسُ ثط اٍ كؽطُ

 ػْسُ ثط اٍ كؽطُ ظًبت هبًس ًوٖ آًدب زض ضا ضت ٍ ثبضس آهسُ اكؽبض صطف ثطإ

 ً٘ست. صبحت ذبًِ

 اگط است اضٌبل هحل هبًس هٖ صبحت ذبًِ ًعز هسّتٖ ًِ هْ٘وبًٖ كؽطُ ٍخَة( ة

 ثبضس. هٖ اٍ كؽطُ زازى ٍاخت احت٘بغ چِ

 1183م ،436ص ،1ج الصبلح٘ي، هٌْبج

 793س ،156ص ،3ج استفتبئبت،

 3334، م414تَض٘ح الوسبئل، ص

  اي خامنه اهلل آيت
 ًِ هْ٘وبًٖ ٕ كؽطِٗ ٍخَة زض ً٘ست، ه٘عثبى ثط ٗي ضجِ هْ٘وبى ٕ كؽطِٗ( ة ٍ الق

 تحت ًبًرَض اكطاز  خعء ًِ است ضطغ  ضَز هٖ ٍاضز ه٘عثبى ثط آكتبة ؿطٍة اظ پ٘ص

 چٌس اظ ّط ًِ كبه٘لٖ اكطاز ثؼط ٗب ذسهتٌبض هبًٌس ثبضس هحسَة ه٘عثبى ػبئلٔ ػٌَاى

  ثطًس. هٖ ثسط ضرص هٌعل زض ضٍظٕ چٌس گبُ
 

 

 3335 ٍ 3334م ،453ص الوسبئل، تَض٘ح 
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 سکات

  سيستاني اهلل آيت
 چٌس ّط است ٍاخت صبحت ذبًِ ثط هبًسُ اٍ ًعز ػ٘س ضت ًِ هْ٘وبًٖ كؽطُ( الق

 ًرَضز. چ٘عٕ
 1185م ،464ص ،1ج الصبلح٘ي، هٌْبج

 3763، م865، ص1تَض٘ح الوسبئل جبهغ، ج

 ّطچٌس -ضَز )ٗؼٌٖ ضت ًعز ه٘عثبى ثوبًس( هٖ هحسَة صبحت ذبًِ ًبًرَض اگط( ة

 .است صبحت ذبًِ ثط اش ًلبضُ -آهسُ ٍٕ ضظبٗت ثسٍى

 

 

  زنجاني شبيري اهلل آيت
 ه٘سٕ ّ٘چ ثسٍى «ًبًرَض» ًِ إ گًَِ ثِ ثَزُ هْ٘وبى ؼَالًٖ هسّت زاضز ثٌب اگط( الق

 است هْ٘وبى ضا ضت اگطتٌْب ّوبى ٍ. است ٍاخت ٍٕ ٕ كؽطُ ظًبت آٗس، هٖ ضوبض ثِ

 .ً٘ست ٍاخت ٍٕ كؽطُ ظًبت

 گطزز، حسبة اٍ ًبًرَض ًِ إ گًَِ ثِ ثوبًس( )صبحت ذبًِ اٍ ًعز هسّتٖ اگط( ة

 .است صبحت ذبًِ ٍاخت ثط كؽطُ ظًبت

 3335ٍ 3334م ،531ص الوسبئل، تَض٘ح

  گلپايگاني صافي اهلل آيت
 ٍاخت ذبًِ صبحت ثط اٍ ٕ كؽطُ زازُ، ضا اٍ ًبى اهطت ثگٌَٗس ًِ صَضتٖ زض( الق

 ضَز هحسَة اٍ ًبًرَض ًِ ًسٖ ّوچٌ٘ي ٍ ًطَز هحسَة اٍ ًبًرَض چٌس ّط است

 .ًرَضز چ٘عٕ ضت آى زض ٍلَ

 .است ٍاخت احت٘بغ، ثٌبثط هبًس هٖ اٍ ًعز هسّتٖ اگط( ة

 3335 ٍ 3334م ،4:3ص الوسبئل، تَض٘ح

 :168ٍ  1683م ،:37،ص1ج الؼجبد،  ّذاٗٔ
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 هبلغین  ره توشه    

  لنكراني فاضل اهلل آيت
 هدطز ثِ لٌي است ٍاخت صبحت ذبًِ ثط ضَز حسبة ًبًرَض اگط هْ٘وبى( الق

 ً٘ست. ٍاخت صبحت ذبًِ ثط هْ٘وبى ٕ كؽطُ اكؽبضٕ ٗي صطف

 .است صبحت ذبًِ ثط اٍ ٕ كؽطُ ظًبت ضَز هحسَة اٍ ًبًرَض ًِ صَضتٖ زض( ة
 ٍلَ هستٖ ّن ًوبًس.

 :334 3349ٍ م ،443ص الوسبئل، تَض٘ح

 ()سکبٓ الفطز173ٓص ،3ج تؼل٘قبت، هغ الؼزٍٓالَثقٖ

  گلپايگاني اهلل آيت
 ٍاخت ذبًِصبحت ثط اٍ ٕ كؽطُ زازُ، ضا اٍ ًبى اهطت ثگٌَٗس ًِ صَضتٖ زض( الق
 ضَز هحسَة اٍ ًبًرَض ًِ ًسٖ ّوچٌ٘ي ًطَز ٍ هحسَة اٍ ًبًرَض چٌس ّط است
 .ًرَضز چ٘عٕ ضت آى زض ٍلَ

 .است ٍاخت احت٘بغ، ثٌبثط هبًس هٖ اٍ ًعز هسّتٖ اگط( ة

 3336ٍ 3335ٍ 3334م ،:44ص الوسبئل، تَض٘ح

 1691 ٍ 1693،:168م ،416ص ،1ج ّذاٗٔالؼجبد،

  شيرازي مكارم اهلل آيت
 اٍ ًعز هسّتٖ زاضز تصو٘ن )ٗؼٌٖ ضَز هٖ هحسَة ًبًرَض ًِ هْ٘وبًٖ كؽطُ( الق
 ثط اٍ كؽطُ ضسُ زػَت ػ٘س ضت كوػ اگط اهب است ٍاخت ذبًِ ثط صبحت( ثوبًس
 .ً٘ست ٍاخت ه٘عثبى

 ٍاخت است.  ذبًِثط صبحت اٍ ٕ كؽطُ ٍاخت احت٘بغ ثٌبثط( ة

 اًسبى است.تصًط: ًبًرَض ًسبًٖ ّستٌس ًِ ّعٌِٗ تـصِٗ آًْب ثط ػْسُ 

 
 17:7م ،431ص الوسبئل، تَض٘ح

 ػٌِ ف٘وي تجت فصلٌ ،1:6ص ،3ج التؼل٘قبت، هغ الؼزٍٓالَثقٖ
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 سکات

  همداني نوري اهلل آيت
صبحت  ثط اش كؽطُ( ثبضس ٍػسُ ٗي ٍلَ) ضَز، حسبة اٍ ًبًرَض اگط هْ٘وبى( الق

 .است ٍاخت ذبًِ

 .است ٍاخت ذبًِ صبحت ثط  ضَز هٖ هحسَة اٍ ًبًرَض اگط( ة

 4::1ٍ  3::1 ،1::1م  ،497ص الوسبئل، تَض٘ح
  لِ هؼظن دفتز اس شفبّٖ استفتبء

 هي فٖ فصلٌ ،334ص الؼزٍٓالَثقٖ، کتبة ػلٖ التؼل٘قبت 
 ()سکبٓ الفطزٓ ػٌِ تجت

  خراساني وحيد اهلل آيت
 صبحت ذبًِ ثط ضَز هٖ حسبة اٍ ًبًرَض كؽطُ ظًبت ٍخَة ٍهت زض اگط( الق

 ضَز.ٗي ٍػسُ ؿصا ذَضزى ًبًرَض هحسَة ًوٍٖ ثب  است ٍاخت

 ثط ّن است هْ٘وبى ثط ّن كؽطُ، ٍاخت احت٘بغ ثٌبثط هبًس هٖ اٍ ًعز هسّتٖ اگط( ة

 .ذبًِ صبحت

 3314 ٍ 3313م ،463ص الوسبئل، تَض٘ح

 1183م ،466ص ،3ج الصبلح٘ي، هٌْبج

  ديگش پَل ثب فطشُ صمبت پَل خبثدبيي
 

 

 

 تعَيط لبثل ضَد، گزاضتِ وٌبس فؽشُ صوبت  عٌَاى ثِ پَلي اگش آيب: سَال

 است؟

 
  خميني امام
 . ً٘ست خبٗع تجسٗل ذ٘ط

 7م ،193ص ،3ج الَثقٖ، الؼزٍٓ

 3343م 378ص الوسبئل، تَض٘ح
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 هبلغین  ره توشه    

  اراكي اهلل آيت
 . ً٘ست خبٗع تجسٗل ذ٘ط

 :336م 459ص ،1ج الَاضحِ، الوسبئل

 3371م ،473ص الوسبئل، تَض٘ح

  تبريسي اهلل آيت
 .حبًن اشى ثِ هگط ً٘ست خبٗع آى تجسٗل ذ٘ط

 1193س ،415ص ،8ج الٌجبٓ، صزاط

 1191م ، 438ص ،1ج الصبلح٘ي، هٌْبج

 اي خامنه اهلل آيت
 تجسٗل زٗگط هبل ثِ آًطا ً٘ست خبٗع گصاضت، ًٌبض ظًبت ػٌَاى ثِ ضا هؼٌّٖ٘ هبل اگط

 .ًٌس

 

  خوئي اهلل آيت
 .ً٘ست خبٗع تجسٗل ذ٘ط

 7م ،178ص ،3ج تؼل٘قِ، هغ الَثقٖ الؼزٍٓ
 1191م ،433ص ،1ج الصبلح٘ي، هٌْبج

  سيستاني اهلل آيت
 .ً٘ست خبٗع تجسٗل ذ٘ط

  3::1م ،497ص الوسبئل، تَض٘ح
 1191م ،491،ص1ج الصبلح٘ي، هٌْبج 

  زنجاني شبيري اهلل آيت
 .ً٘ست خبٗع تجسٗل ذ٘ط

 3353م ،519ص الوسبئل، تَض٘ح
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 سکات

 گلپايگاني صافي اهلل آيت
 .ً٘ست خبٗع تجسٗل ذ٘ط

  3353م ،4:6ص الوسبئل، تَض٘ح
  671س ،169ص ،1ج االحکبم، جبهغ 

  لنكراني فاضل اهلل آيت
 .ضَز پطزاذت پَل ّوبى ثبٗس ذ٘ط

 
  گلپايگاني اهلل آيت
 . ً٘ست خبٗع تجسٗل ذ٘ط

 3353م ،454ص الوسبئل، تَض٘ح
 7م ،193ص ،3الؼزٍٓالَثقٖ،ج

  شيرازي مكارم اهلل آيت
 . ً٘ست خبٗع تجسٗل ذ٘ط

  1839م ،:41ص الوسبئل، تَض٘ح
 7م ،336ص ،3ج تؼل٘قبت، هغ الؼزٍٓالَثقٖ 

  همداني نوري اهلل آيت
 . ً٘ست خبٗع تجسٗل ذ٘ط

 7م ،336الَثقٖ،ص الؼزٍٓ کتبة ػلٖ التؼل٘قبت

 3339م ،4:1ص الوسبئل، تَض٘ح

  خراساني وحيد اهلل آيت
 . ً٘ست خبٗع تجسٗل ذ٘ط

 1191م ،:44ص ،3ج الصبلح٘ي، هٌْبج
 335م ،677ص الوسبئل، تَض٘ح
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 هبلغین  ره توشه    

 

 ضْش اص فطشُ صمبت مشدى خبسج
  

 وٌذ؟ خبسج ضْش اص وشدُ خذا وِ سا اش فؽشُ صوبت تَاًذ هي ضخص آيب: سؤال

 
  خميني امام

ثِ ضْط  ضا كؽطُ ًِ است آى ٍاخت احت٘بغ ضَز پ٘سا هستحن ذَزش ضْط زض اگط

 ًجطز ٍ اگط ثِ خبٕ زٗگط ثجطز ٍ تلق ضَز ثبٗس ػَض آى ضا ثسّس.زٗگط 

  4م ،:41ص ،1ج تحزٗزالَس٘لِ،

 3346م ،378الوسبئل،ص تَض٘ح

  اراكي اهلل آيت

گطچِ احت٘بغ هستحت است ًِ اٗي ًبض ضا ًٌٌس ٍ اگط ثِ خبٕ زٗگط ثجطز . تَاًس هٖ ثلِ

 ٍ تلق ضَز ثبٗس ػَض آى ضا ثسّس.

  3375، م 474الوسبئل، ص تَض٘ح

 5، فصل فٖ ٍقت ٍجَثْب، م 193، ص3الؼزٍٓالَثقٖ، ج

  بهجت اهلل آيت

ثلِ؛ اگط زض هحل ذَزش هستحن پ٘سا ضَز احت٘بغ هستحت آى است ًِ كؽطُ ضا ثِ 

خبٕ زٗگط ًجطز ٍ اگط ثِ خبٕ زٗگط ثجطز ٍ تلق ضَز ثبٗس ثٌبثط احت٘بغ ) ٍاخت( 

                                                                    .ػَض آى ضا ثسّس

 16:7م ،:43ص الوسبئل، تَض٘ح

 4، ػشل سکَٓ الفطزٓ م494،ص1ٍس٘لٔ الٌجبٓ، ج
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 سکات

  تبريسي اهلل آيت

 ثِ ضا كؽطُ ًِ است آى ٍاخت احت٘بغ ضَز پ٘سا هستحن ذَزش ثبضس ٍ ضْط زض اگط

ًجطز ٍ اگط ثِ خبٕ زٗگط ثجطز ٍ تلق ضَز ثبٗس ػَض آى ضا ثسّس؛ ٍلٖ اگط  زٗگط خبٕ

اظ ٍؼي ذَز ثِ ضْط زٗگطٕ هسبكطت ًٌس خبئع است ظًبت ضا زض ّوبى ضْطٕ ًِ 

 هسبكطت ًطزُ، ثسّس.                                                                

  1193م ،438ص ،1ج الصبلح٘ي، هٌْبج  

 3354م ،::3ص الوسبئل، ض٘حتَ 

  اي خامنه اهلل آيت

 احت٘بغ ثٌبثط ذَزش، ضْط زض هستحن ٍخَز ثب گصاضتِ، ًٌبض ٍ ًطزُ خسا ضا پَل اگط

 ًٌس. هٌتول زٗگطٕ ضْط ثِ ضا آى تَاًس ًوٖ ٍاخت

 

  خوئي اهلل آيت

 ثِ ضا كؽطُ ًِ است آى ٍاخت احت٘بغ ضَز پ٘سا هستحن هحل ذَزش ثبضس ٍ زض اگط

ًجطز ٍ اگط ثِ خبٕ زٗگط ثجطز ٍ تلق ضَز ثبٗس ػَض آى ضا ثسّس؛ ٍلٖ اگط  زٗگط خبٕ

اظ ٍؼي ذَز ثِ ضْط زٗگطٕ هسبكطت ًٌس خبئع است ظًبت ضا زض ّوبى ضْطٕ ًِ 

 هسبكطت ًطزُ، ثسّس.

 1193، م 468ص ،3ج الصبلح٘ي، هٌْبج

 3354م ،458ص الوسبئل، تَض٘ح

 6م ،177،ص3الؼزٍٓ الَثقٖ هغ تؼل٘قِ، ج
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 هبلغین  ره توشه    

  سيستاني اهلل آيت
اًتوبل ظًبت كؽطُ ثِ ًبئت ػبم اهبم )حبًن ضطع( خبئع است ّط چٌس ثطإ اًدبم اٗي 

ًبض هدجَض ضَز آى ضا ثِ ضْط زٗگطٕ ثجطز ٍ اٗي زض حبلٖ است ًِ زض ضْط هحل 

سًٌَت كطز، هستحن ظًبت ٍخَز زاضتِ ثبضس؛ زض ؿ٘ط اٗي هَضز اگط كطز ثتَاًس زض 

زش هستحن پ٘سا ًٌس احت٘بغ ٍاخت آى است ثِ خبٕ زٗگط ًجطز ٍلٖ هحل ٗب ضْط ذَ

اگط ثطز ٍ ثِ هستحن ضسبًس ًبكٖ است ٍلٖ اگط ثِ ضْط زٗگط ثجطز ٍ تلق ضَز ثبٗس 

 ػَض آى ضا ثسّس.

ٍلٖ اگط اظ ٍؼي ذَٗص ثِ ضْط زٗگطٕ هسبكطت ًٌس خبٗع است ظًبت كؽطُ ضا زض 

 ّوبى ضْط ثسّس.

  3794، م 873ٍ  :86تَض٘ح الوسبئل جبهغ، ص

 1195، م466، ص 1الصبلح٘ي، ج هٌْبج

  زنجاني شبيري اهلل آيت
خبئعاست ّطچٌساكطازً٘بظهٌس ضطػٖ زض ضْط اٍ ٍخَز زاضتِ ثبضٌس. ٍلٖ چٌبًچِ ثسٍى 

 اخبظُ حبًن ضطع آى ضا ثِ ضْط زٗگط ثجطز ٍ تلق ضَز ثبٗس ػَض آى ضا ثسّس.

  651، س383احکبم ٍ استفتبئبت رٍسُ، ص

 3354، م 537تَض٘ح الوسبئل، ص 

  گلپايگاني صافي اهلل آيت
ثِ خبٕ  ضا كؽطُ ًِ است آى ٍاخت احت٘بغ ضَز پ٘سا هستحن ذَزش ضْط زض اگط

 .زٗگط ًجطز ٍ اگط ثِ خبٕ زٗگط ثجطز ٍ تلق ضَز ثبٗس ػَض آى ضا ثسّس

  16:7م ،381ص ّذاٗٔالؼجبد،

 3354م ،449ص الوسبئل، تَض٘ح 
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 سکات

 

  لنكراني فاضل اهلل آيت

 خبٕ ثِ ضا كؽطُ ًِ است آى ٍاخت احت٘بغ ضَز، پ٘سا هستحن ذَزش هحلّ زض اگط

 .ًجطز ٍ اگط ثِ خبٕ زٗگط ثجطز ٍ تلق ضَز ثبٗس ػَض آى ضا ثسّس زٗگط

 3388م ،445الوسبئل،ص تَض٘ح

 (5)3977، م183ص ،3الؼزٍٓ الَثقٖ هغ تؼل٘قبت، ج

  گلپايگاني اهلل آيت

 خبٕ ثِ ضا كؽطُ ًِ است آى ٍاخت احت٘بغ ضَز پ٘سا هستحن ذَزش ضْط زض اگط

 .ًجطز ٍ اگط ثِ خبٕ زٗگطثجطز ٍ تلق ضَز ثبٗس ػَض آى ضا ثسّس زٗگط

 16:8م ،418ص ،1ج ّذاٗٔالؼجبد،

 3354م 454ص الوسبئل، تَض٘ح

  شيرازي مكارم اهلل آيت

هگط اٗي ًِ زض  .ًٌس هصطف هحل ّوبى زض ضا كؽطُ ظًبت ًِ است آى ٍاخت احت٘بغ

آى هحل هستحن پ٘سا ًطَز ٍ ّطگبُ ثب ٍخَز هستحن كؽطُ ضا ثِ خبٕ زٗگط ثجطز ٍ 

تَاًس ثب تَخِ ثِ هصبلح ً٘بظهٌساى اخبظُ تلق ضَز ظبهي است؛ ٍلٖ حبًن ضطع هٖ

 زّس آى ضا ثِ هحل زٗگطٕ ثجطًس.

 1841م ،419ص الوسبئل، تَض٘ح

 5، م336،ص3الؼزٍٓ الَثقٖ هغ تؼل٘قبت، ج
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 هبلغین  ره توشه    

 

  همداني نوري اهلل آيت

 خبٕ ثِ ضا كؽطُ ًِ است آى ٍاخت احت٘بغ ضَز، پ٘سا هستحن ذَزش هحلّ زض اگط

ٍلٖ اگط اظ  .ًجطز ٍ اگط ثِ خبٕ زٗگط ثجطز ٍ تلق ضَز ثبٗس ػَض آى ضا ثسّس زٗگط

ٍؼي ذَزش ثِ ضْط زٗگطٕ هسبكطت ًٌس خبٗع است ظًبت كؽطُ ضا زض ّوبى ضْط 

 ثسّس.

 683م ،316ص الوسبئل، هٌتخت

 3341م ،4:1الوسبئل،ص تَض٘ح

 آيت اهلل وحيد خراساني 

 ثِ ضا كؽطُ ًِ است آى ٍاخت احت٘بغ ضَز پ٘سا هستحن ذَزش ثبضس ٍ ضْط زض اگط

ًجطز ٍ اگط ثِ خبٕ زٗگط ثجطز ٍ تلق ضَز ثبٗس ػَض آى ضا ثسّس؛ ٍلٖ اگط  زٗگط خبٕ

ظًبت ضا زض ّوبى ضْطٕ ًِ اظ ٍؼي ذَز ثِ ضْط زٗگطٕ هسبكطت ًٌس خبئع است 

 هسبكطت ًطزُ، ثسّس.

 1193، م453هٌْبج الصبلح٘ي، جشء الثبًٖ، ص

 3363، م677تَض٘ح الوسبئل، ص

 



 

  

 

    

 

  معامالت و امىر بانکی                
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 هعاهالت و اهور بانکی

 

 معامالت و امور بانکی
 

 اخبسُ ٍ سّي ثَدى صحيح دس هالك

 عٌَاى ثِ تَهبى 022222 ٍ پشداصد هي تَهبى 02222اخبسُ عٌَاى ثِ فشدي: سؤال

 خبًِ صبحت ثِ تَهبى 022222 اگش. است دادُ خبًِ صبحت ثِ( سّي)الحسٌِ لشض

 تعلك سثب حىن آيب ضَد، ون اصلي ي وشايِ ٍ اخبسُ اص تَهبى 0222هبّي تب ثذّذ

 گيشد؟ هي

 

 

    اي خامنه اهلل آيت

 إ اخبضُ چٌ٘ي ًِ ضطؼٖ ثِ ًٌس هطض ضطغ اخبضُ ػوس ظوي زض تَاًس هٖ هَخط

 . ً٘ست صح٘ح صَضت اٗي ؿ٘ط زض ٍ ثبضس ػوالئٖ

 

  سيستاني اهلل آيت

 .ً٘ست صح٘ح اخبضُ ٍ ضّي ٍاخت احت٘بغ ثٌبثط

 لِ هؼظن دفتز اس استفتبء شفبّٖ

  زنجاني شبيري اهلل آيت

 .ًساضز اضٌبل هطض ضطغ ثِ اخبضُ

 لِ هؼظن دفتز اس استفتبء شفبّٖ
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 هبلغین  ره توشه    

 

 گلپايگاني صافي اهلل آيت
 اگط ٍ است حطام ٍ ضثَٕ هطض ثبضس االخبضُ هبل ضسى ًن ثِ هططٍغ هطض اگط

 ضا هجلؾ كالى ًِ ًٌس ضطغ اخبضُ ظوي زض ٍ زّس اخبضُ هجلـٖ ثِ ضا ذبًِ هَخط

 .ًساضز اضٌبل ثسّس هطض اٍ ثِ هستأخط

 177س ،58ص احکبم، اس پزسش 433 ثِ کَتبُ پبسخ

   لنكراني فاضل اهلل آيت
 ٕ االخبضُ هبل ثب خسٗس ٕ اخبضُ ٍ ضسُ كسد اٍلِ٘ هطاضزاز اٌٌِٗ هگط است حطام ثلٖ

 .گطزز هٌؼوس هؼّ٘ي إ الحسٌِ هطض  ٍ هؼّ٘ي

 

  شيرازي مكارم اهلل آيت
 ٕ االخبضُ هبل ثب خسٗس ٕ اخبضُ ٍ ضسُ كسد اٍلِ٘ هطاضزاز اٌٌِٗ هگط است حطام ثلٖ

 .گطزز هٌؼوس هؼّ٘ي إ الحسٌِ هطض ٍ هؼّ٘ي

 943س ،383ص ،3ج جذٗذ، استفتبئبت

  همداني نوري اهلل آيت
 .ًساضز اضٌبل ثبضس هطض ضطغ ثِ اخبضُ اگط

6:1س اس استفبدُ ثب ،177ص ،1ج هسئلِ، ٗک ّشار
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 هعاهالت و اهور بانکی

 

 ضبًسي ّبي خعجِ خشيذى
 

 پَذ، گبّي ٍ ّست آى دس خبيضُ گبّي وِ ضبًسي ّبي خعجِ خشيذى: سؤال

 داسد؟ حىوي چِ

 

   بهجت اهلل آيت
 .زاضز اضٌبل ٍ ً٘ست صح٘ح

 

   تبريسي اهلل آيت
 .ً٘ست خبٗع آى كطٍش ٍ ذطٗس ثبضس ًساضتِ ه٘وت هعثَض ٕ خؼجِ ذَز چٌبًچِ

 

 

 

 اي خامنه اهلل آيت
 .ً٘ست خبٗع

 

  سيستاني اهلل آيت
 .ًساضز اضٌبل ثبضس زاضتِ ه٘وتٖ خؼجِ ذَز اگط
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 هبلغین  ره توشه    

  زنجاني شبيري اهلل آيت
 .ً٘ست خبئع اخٌبس گًَِ اٗي كطٍش ٍ ذطٗس

 
 گلپايگاني صافي اهلل آيت
 ثؼط زض آى ثط ػالٍُ ٍ ثبضس ضٌالت هبًٌس چ٘عٕ خؼجِ ّبٕ ذبًِ توبم زاذل اگط

 اضٌبل ثرطز خبئعُ اه٘س ثِ هحتَاٗص ثب ضا خؼجِ ضرصٖ ٍ ثبضس ّن خبئعُ ّب ذبًِ

 . ًساضز

 
   لنكراني فاضل اهلل آيت
 .ًساضز اضٌبلٖ ضَز ذطٗسُ است آى زاذل ًِ چ٘عٕ ثب خؼجِ آى ٕ هدوَػِ اگط

 
  شيرازي مكارم اهلل آيت

 .ً٘ست خبٗع
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 هعاهالت و اهور بانکی

 

  همداني نوري اهلل آيت
 .ً٘ست خبٗع ًساضز هبلٖ اضظش ّب خؼجِ آى ذَز چٌبًچِ

 
  خراساني وحيد اهلل آيت

 .ً٘ست خبٗع

 سؤاالت ثِ پبسخ ٍاحذ در هَجَد استفتبئبت
 

 خشيذ مبالّبي قبچبق

 سؤال: خشيذ وبالّبي لبچبق چِ حىوي داسد؟

 
 امام خميني 

 اگط هربلق ثب هوطّضات زٍلت اسالهٖ ثبضس خبٗع ً٘ست.

 137، ثب استفبدُ اس س56، ص3استفتبئبت، ج

 اهلل بهجت  آيت

است، تٌل٘لبً خبٗع ً٘ست، اگطچِ چَى هَخت هطاض گطكتي زض هؼطض ذؽط ٍ ظطض 

 ٍظؼبً صح٘ح است.

 5389، س:31، ص4استفتبئبت، ج

 اهلل تبريسي  آيت

 اگط ثط ذالف هوطّضات ثبضس خبٗع ً٘ست.

ٍ  :139، ثب استفبدُ اس س355، ص3استفتبئبت، ج

 11:9، ثب استفبدُ اس م367، ص1ج
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 هبلغین  ره توشه    

 اي  اهلل خامنه آيت

 ، خبٗع ً٘ست.هربللت ثب هَاً٘ي ًظبم خوَْضٕ اسالهٖ

 1:94، س595اجَثٔاالستفتبئبت، ص

 ي ئاهلل خو آيت

 اگط ثط ذالف هوطّضات ثبضس خبٗع ً٘ست.

 1371، ثب استفبدُ اس س4:4استفتبئبت، ص

 اهلل سيستاني  آيت

 اگط ثط ذالف هبًَى ثبضس خبٗع ً٘ست.

 ، ثب استفبدُ اس استفتبء هَجَد41جشٍُ هؼبهالت، ص

 453، ثب استفبدُ اس س313استفتبئبت، ص 

 اهلل شبيري زنجاني  آيت

 زض صَضتٖ ًِ ذالف هوطّضات ثبضس اضٌبل زاضز.

 ، ثب استفبدُ اس استفتبء هَجَد41جشٍُ هؼبهالت، ص

 اهلل صافي گلپايگاني  آيت

 اگط ثط ذالف هوطّضات ثبضس خبٗع ً٘ست.

 ، ثب استفبدُ اس67پزسش، ص 433پبسخ کَتبُ ثِ 

 315، 313، 311، 313س

 اهلل فاضل لنكراني  آيت

 اگط هربلق ثب هوطّضات زٍلت اسالهٖ ثبضس خبٗع ً٘ست.

 1388، س393، ص1الوسبئل، ج جبهغ

   اهلل گلپايگاني آيت

 اگط هربلق ثب هوطّضات زٍلت اسالهٖ ثبضس خبٗع ً٘ست.

 7، ثب استفبدُ اس س13، ص3الوسبئل، ج هجوغ
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  ي اهلل مكارم شيراز آيت

 ثط ذالف زستَض ٍ ضطع است، ثبٗس اظ آى ثِ ضسّت پطّ٘ع ًطز.

 :188، س733، ص4استفتبئبت جذٗذ، ج

    اهلل نوري همداني آيت

 ثبٗس ثط اسبس هوطّضات حٌَهت اسالهٖ ػول ضَز.
، ثب استفبدُ اس استفتبء هَجَد 43جشٍُ هؼبهالت، ص

 در ادارُ پبسخ ثِ سؤاالت

   اهلل وحيد خراساني آيت

 اگط ثط ذالف هبًَى ثبضس اضٌبل زاضز.
، ثب استفبدُ اس استفتبء هَجَد 43جشٍُ هؼبهالت، ص

 در ادارُ پبسخ ثِ سؤاالت
 

 افتتبح حسبة دس ثبًل ثِ قصذ ثشدى خبيضُ
 

الحسٌِ( ثِ لصذ ثشدى ّب )حسبة لشض: حىن حسبة ثبصوشدى دس ثبًهالؤس

 خبيضُ چيست؟

 
 امام خميني 

زٌّسٗب هؤسسبت زٗگط ثبًٌْب ٗب ؿ٘ط آًْب ثطإ تطَٗن هطض زٌّسُ هًِٖ ّبٖٗخبٗعُ

 حالل است. ًطٖ،زٌّس ثب هطػِثطإ تطَٗن ذطٗساض ٍ هطتطٕ هٖ
 3969ثب استفبدُ اس  ،539الوسبئل، صتَض٘ح
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 هبلغین  ره توشه    

 اراكي  اهلل آيت

-گصاضًس هٖاًساظ پَل هٖإ ضا ًِ ثبًي ثِ ثؼعٖ اظ ًسبًٖ ًِ زض صٌسٍم پسخبٗعُ

زض صَضتٖ ًِ ضطغ ًٌطزُ ثبضس ٍ ثبًي ثطإ تطَٗن هطزم اظ ذَزش ثسّس ٍ زّس 

 ظطض آى ثِ ًسٖ ًطسس حالل است.
 3945، م647، ص1483 الوسبئل،تَض٘ح

  بهجت اهلل آيت

إ ًِ الحسٌِ اضٌبلٖ ًساضز ٍ ّوچٌ٘ي خبٗعُپَل گصاضتي زض ثبًي ثِ ػٌَاى هطض

 ًٌس حالل است.پطزاذت هٖثبًي زض هوبثل آى ثِ ثؼعٖ اظ هطتطً٘ي 
 33، م4الوسبئل، هسبئل هتفزقِ، صتَض٘ح

  تبريسي اهلل آيت

 ًطٖ چ٘ست؟ سؤال: حٌن حسبة ثبظ ًطزى زض ثبًي ثِ هصس هطػِ

چٌبًچِ زض ثبظ ًطزى حسبة ضطغ ًٌٌٌس ًِ ثبًي هطػِ ًطٖ ًٌس ثِ ؼَضٕ ًِ اگط 

ًِ هطػِ ثبسن اٍ زض آهس ثبًي هطػِ ًطٖ ًٌطز ٗب هطػِ ًطٖ ضسُ ٍ خبٗعُ ضا ثِ ًسٖ 

ًسازًس ثبظ ًٌٌسُ حسبة ثطإ ذَز حن هؽبلجِ آًطا ثطإ ذَز هبئل ًجبضس هبًؼٖ ًساضز 

 الوبلي ضا زض هَضز آى ضػبٗت ًٌس. ٍ ّط ٍهت خبٗعُ ضا گطكت ثبٗس حٌن هدَْل

 
 اي خامنه اهلل آيت

 ّبٕ آى اضٌبل ًساضز. پس اًساظّبٕ هطض الحسٌِ ٍ خبٗعُ
 1:57، س586االستفتبئبت، صاجَثٔ
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  سيستاني اهلل آيت

گصاض، سپطزُ ذَز ضا زض ظوي ػوس ٗب هبًٌس آى هططٍغ ثِ هطػِ ًطٖ ًطزُ اگط سپطزُ

ًطٖ ثعًس اٗي ًبض خبٗع ً٘ست ٍ ثبضس ٍ ثبًي زض پٖ اخطإ اٗي ضطغ زست ثِ هطػِ

ًِ ثِ ٖزض صَضت -ّوچٌ٘ي گطكتي خبٗعُ اظ سَٕ ًسٖ ًِ هطػِ ثِ ًبهص زض  آهسُ

 خبٗع ً٘ست ٍ ثسٍى آى خبٗع است. -ػٌَاى ٍكبٕ ثِ ضطغ ثبضس
 35، م:69الوسبئل، صتَض٘ح

   گلپايگاني صافي اهلل آيت

 ًطٖ چ٘ست؟ سؤال: حٌن حسبة ثبظ ًطزى زض ثبًي ثِ هصس هطػِ

ًِ اگط ًطٖ ثبضس ثؽَضٕاگط ثبظًطزى حسبة هططٍغ ثِ ٍاضز ًطزى اٍ زض ل٘ست هطػِ

تطاض هٌٌ٘س ضثب هحسَة ه٘طَز ٍ اذص خبئعُ حطام است ٍ اگط هططٍغ ٍاضز ًٌٌٌس اػ

  .ًجبضس ّط چٌس ثساًس ًِ اٍ ضا ٍاضز ل٘ست هٌٌٌ٘س اضٌبل ًساضز

 

 

 

  فاضل لنكراني اهلل آيت

 چَى ثِ هصس ٍ اًگ٘عٓ خبٗعُ ثطزى ثَزُ اضٌبل ًساضز هگط اٌٌِٗ اظ اٍل ضطغ ًٌس. 

 13:5، س:39، ص1الوسبئل، ججبهغ
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 هبلغین  ره توشه    

  گلپايگاني اهلل آيت

اًساظ حسبة زاضًس هٖ إ ضا ًِ ثبًي ثِ ثؼعٖ اظ ًسبًٖ ًِ زض صٌسٍم پسخبٗعُ

ضسس حالل زّس ٍ ظطض آى ثِ ًسٖ ًوٖزّس، چَى ثطإ تطَٗن هطزم اظ ذَزش هٖ

 است.

 3943، م595الوسبئل، صتَض٘ح

  يرازيش مكارم اهلل آيت

هطػِ ًطٖ اگط ضطغ ًٌس ًِ پَل ضا ثِ اٗي ٍاضٗع ًوَزى پَل ثِ هوساض هؼ٘ي خْت 

زاػٖ زاضتِ ثبضس اضٌبل ًساضز، ٍ  ًٌِس اضٌبل زاضز؛ ٍلٖ اگط خٌجخْت ٍاضٗع هٖ

تلبٍت اٗي زٍ اظ اٌٗدب ضٍضي هٖ ضَز ًِ ضرص سپطزُ گصاض ثطإ ذَز حن هؽبلجِ 

 اظ ثبًي هبئل ًجبضس.

 17:6، س:69، ص3استفتبئبت، ج

    نوري همداني اهلل آيت

 ًطٖ چ٘ست؟ سؤال: حٌن حسبة ثبظ ًطزى زض ثبًي ثِ هصس هطػِ

 اضٌبل ًساضز. 

 

  وحيد خراساني اهلل آيت

ًطٖ ثط ثبًي ضطغ ًطَز، ثلٌِ هطػِ كوػ ثِ ػٌَاى تطَٗن ثبضس، زض اٗي اگط هطػِ

صَضت ػول هطػِ خبٗع است ٍ ًسٖ ًِ هطػِ ثِ ًبم اٍ اصبثت ًٌس، خبٗع است آى 

ّط چٌس احَغ آى است اگط ثبًي زٍلتٖ ٗب هطتطى ثبضس، گطكتي خبٗعُ ضا ثگ٘طز، 

 خبٗعُ ثِ اشى حبًن ضطع ثبضس.

 3973، م865تَض٘ح الوسبئل، ص

  533، س 9:جشٍُ درٗبفتٖ اس دفتز، ص



 

 

        

 قسم و نذر، عهد 
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 نذر، عهد و قسن

 

 نذر، عهد، قسم

 خَدش( اهَال دس ًزس) ّوسش ارى ثذٍى صى ًزس

 هٌبفبت ضَّش حمَق ثب اگش حتي ضَّش، اخبصُ ثذٍى صى ًزس آيب( الف: سؤال

 است؟ صحيح ثبضذ ًذاضتِ

 هَخت ضَّش ثعذي  ي اخبصُ آيب وٌذ، ًزس ضَّش ي اخبصُ ثذٍى صى اگش( ة

 ضَد؟ هي ًزس صحت

  است؟ الصم ضَّش ي اخبصُ آيب وٌذ، ًزس خَدش هبل اص صى اگش( ج

 

 خميني امام
 .است ثبؼل ضَّط اخبظُ ثسٍى ظى ًصض( الق

 ًٌس. ًوٖ تصح٘ح ضا آى ثؼسٕ ٕ اخبظُ( ة

 .ً٘ست صح٘ح ثبضس ذَزش هبل اظ اگطچِ ظٍخِ ًصض( ج

 ًذر ثحث ،13ٍ:س ،571ص  ،3ج استفتبئبت،

 4م ،118ص ،3ج  تحزٗزالَس٘لِ،

 اراكي اهلل آيت
 .است ثبؼل ضَّطش اخبظُ ثٖ ظى ًصض( الق

 ذَزش هبل زض ٍلَ است ظٍج اشى هطاػبت( ٍاخت احت٘بغ) احَغ( ج

 3769، م5:7ص الوسبئل، تَض٘ح

 9س ،169ص استفتبئبت،

 بهجت اهلل آيت

 ًصض ٗؼٌٖ) ضَز هٖ هٌؼوس ٍظؼبً ٍاخت احت٘بغ ثٌبثط ضَّط ٕ  اخبظُ ثسٍى سى ًذر( الف

 .ثگ٘زد اجبسُ شَّز اس ثبٗذ ٍاخت احت٘بغ ثٌبثط ٍلٖ.( ً٘ست ثبؼل ظى
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 هبلغین  ره توشه    

 .ضَز هٖ هٌؼوس اخبظُ ثسٍى ٍلَ ًصض( ة

 ّوسط اظ گطكتي اخبظُ گطچِ ضَز هٖ هٌؼوس ًصض ٍظؼٖ حٌن ح٘ث اظ ثٌبثطاحت٘بغ( ج

 .است تٌل٘لٖ احَغ

 3147م 538ص الوسبئل، تَض٘ح

 6693س ،397ص ،5ج استفتبئبت،

 تبريسي اهلل آيت
 الظم ضَّط ٕ اخبظُ ًجبضس ضَّط حن ثب هٌبكٖ ظى ًصض ثِ ٍكبء ًِ صَضتٖ زض( الق

 .ً٘ست

 .ًٌس هٖ تصح٘ح ثؼسٕ ٕ اخبظُ ثبضس، زاضتِ هٌبكبت ضَّط حن ثب ًِ خبٖٗ زض( ة

 .ً٘ست الظم اٍ ٕ اخبظُ ثبضس ًساضتِ ضَّط حن ثب هٌبكبت ًِ صَضتٖ زض( ج

  1661م  ،537ص ،3ج الصبلح٘ي، هٌْبج

 1693ٍ1696س، 493ٍ494، ص3استفتبئبت، ج

   اي خامنه اهلل آيت
 ثبضس؟ ضَّط ٕ اخبظُ ثب ثبٗس ظى ًصض آٗب: سؤال

 ثِ هططٍغ ٍاخت ثٌبثطاحت٘بغ ضَّط، حعَض صَضت زض ظٍخِ ًصض اًؼوبز( الق

 .است ظٍج ٕ اخبظُ

 
 ٕ اخبظُ ثسٍى ظى ًصض ٍلٖ ً٘ست هوٌَع ذَز هبل زض تصطف اظ ظٍخِ اگطچِ( ة

 .ضَز ًوٖ هٌؼوس  اسبسبً ضَّط
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 خوئي اهلل آيت
 .ً٘ست الظم اخبظُ( الق

 .ًٌس هٖ تصح٘ح ثؼسٕ ٕ اخبظُ ثبضس، زاضتِ هٌبكبت ضَّط حن ثب ًِ خبٖٗ زض( ة

 .ً٘ست الظم ضَّط ٕ اخبظُ ثبضس ًساضتِ هٌبكبت ضَّط حن ثب ًِ صَضتٖ زض( ج

 اس استفبدُ ثب ،:43ص ،3ج الصبلح٘ي، هٌْبج
 1661م

 3765م ،591ص الوسبئل، تَض٘ح

 لِ هؼظن دفتز اس شفبّٖ استفتبء

    سيستاني اهلل آيت
 اشى ثسٍى اٌٗصَضت زض ًِ ثبضس هبلٖ اهَض ثِ هطثَغ ًصض اٌٌِٗ هگط است صح٘ح( الق

 .ثطَز ٍكبء آى      ثِ ثبٗس احت٘بغ ثبة اظ ٍ است اضٌبل هحل آى     صحت اٍ ٕ اخبظُ ٗب

 

 .ًٌس هٖ ًلبٗت( ة

 

 هطثَغ اگط ٍ ًساضز اضٌبلٖ ًجبضس هبل ثِ هطثَغ اگط اهب ٍ است ّو٘ي اضٌبل هَضز( ج

 .است ثبؼل ثبضس ضَّط هبل ثِ
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 هبلغین  ره توشه    

 زنجاني شبيري اهلل آيت
 احت٘بغ ثٌبثط ٍلٖ ً٘ست صح٘ح اٍ اشى ثٖ ثلٌِ ضَّط ًْٖ ثب ظى ًصض ثٌبثطهطَْض( الق

 .ضَز ػول ًصض ثِ ضَّط ًْٖ صَضت زض حتّٖ

 .ضَز هٖ صح٘ح ثؼسٕ ٕ اخبظُ ثب ظبّطاً( ة

 است. الظم( ج

 3764م  ،:68ص الوسبئل، تَض٘ح

   گلپايگاني صافي اهلل آيت
 .است ثبؼل اٍ ًصض ًٌس ًصض ضَّط ٕ اخبظُ ثسٍى ظى اگط( الق

 3764م ،:64ص الوسبئل، تَض٘ح

 ، کتبة الٌذر4، م358، ص3الؼجبد، جیةّذا

 .ضَز ًوٖ ًصض صحت هَخت ًصض اظ ثؼس ٕ اخبظُ( ة

 

 .ً٘ست صح٘ح ضَّط ٕ اخبظُ ثسٍى ذَزش هبل اظ ظى ًصض( ج

 8:8 اس استفبدُ ثب  ،334ص ،1ج االحکبم، جبهغ

 ، کتبة الٌذر4، م358، ص3الؼجبد، جیةّذا

 لنكراني فاضل اهلل آيت
 .ً٘ست صح٘ح ٍاخت احت٘بغ ثٌبثط( الق

 1445س 459ص ،1ج الوسبئل، جبهغ

 استفتبء شفبّٖ اس دفتز هؼظن لِ
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 .ًٌس ًوٖ ًلبٗت ثؼسٕ ٕ اخبظُ ذ٘ط( ة

 .ثلٖ( ج

 

 
 

 گلپايگاني اهلل آيت
 ثبؼل اٍ ًصض ًٌس ًصض اٍ ٕ  اخبظُ ثسٍى ظى ٗب ًٌس خلَگ٘طٕ ظى ًصض اظ ضَّط اگط( الق

 .ًجبضس استوتبع حن اظ هبًغ آى ثِ ػول چٌس ّط است

 ة( ـــــــــــ

 .ثبضس ذَزش هبل زض ّطچٌس ً٘ست صح٘ح اٍ اخبظُ ثسٍى ظى ًصض( ج

 3764م ،563ص الوسبئل، تَض٘ح

 :76م ،1:4ص ،3ج ّذاٗٔالؼجبد،

 18:س ،434ص ،3ج الوسبئل، هجوغ

 شيرازي مكارم اهلل آيت
 .ثبضس اٍ ٕ اخبظُ ثب ًِ است آى هستحت احت٘بغ( الق

  3388م ،563ص الوسبئل، تَض٘ح

 .ضَز ًوٖ ًصض صحت هَخت( ة

 

 

 .ًساضز اضٌبلٖ ثبضس ًساضتِ ضَّط حن ثب هٌبكبت اگط ذَزش اهَال اظ ظى ًصض( ج

 3388م اس استفبدُ ثب ،563ص الوسبئل، تَض٘ح
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 همداني نوري اهلل آيت
 ًِ آًچِ زض ٍ ً٘ست الظم ضَّط اشى ثبضس ًساضتِ هٌبكبت ضَّط حن ثب اگط( ة ٍ الق

 .ً٘ست هَثط ضَّط ثؼسٕ اشى است هٌبكٖ

 

 

 

 ضَّط ٕ اخبظُ ثِ احت٘بج ثبضس ذَزش هبل اظ ٍ ًجبضس ضَّط حوَم هعاحن اگط( ج

 .ًساضز

 871س ،338ص ،1ج فقْٖ، هسألِ ٗک ٍ ّشار

 خراساني وحيد اهلل آيت

 .است صح٘ح اش هبلٖ ؿ٘ط ًصضّبٕ زض ًجبضس ضَّط حن ثب هٌبكٖ ظى ًصض اگط( الق

 .ًٌس هٖ تصح٘ح ثؼسٕ ٕ اخبظُ ثبضس، الظم ضَّط اشى ًِ خبٖٗ زض( ة

 ثِ احسبى ٗب ظًبت ٗب حح ؿ٘ط زض) ضَّط اشى ثسٍى ذَزش هبل زض ظى ًصض صحت( ج

 ً٘ست( صح٘ح ٍاخت ثٌبثطاحت٘بغ ٗؼٌٖ. )است اضٌبل هحل( ضحن صلِ ٗب هبزض ٍ پسض

 3839م ،815ص الوسبئل، تَض٘ح

 1661م ،471ص ،4ج الصبلح٘ي، هٌْبج

 حبخت گشفتي اص قجل ًزس، ًيت تغييش

 اص لجل آيب. است وشدُ غيشهعيي ًزسي ضشايػ، ي ّوِ سعبيت ثب ضخصي: سؤال

 ًوبيذ؟ ثبؼل يب دّذ تغييش سا ًزس تَاًذ هي حبختص گشفتي

 
 امام خميني

 اگط ًصض ؼجن ص٘ـِ ضطػٖ هؼتجط ثَزُ، تـ٘٘ط آى خبٗع ً٘ست.
 38، ثباستفبدُ اس س578، ص3استفتبئبت، ج
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 بهجت اهلل آيت
 .ً٘ست خبٗع ًصض، اثؽبل ٗب تـ٘٘ط ٍ ًٌس ػول آى ؼجن ثبٗس ًطزُ صح٘ح ًصض اگط

 

 

 

 تبريسي اهلل آيت
 اظ پس ًصض هتؼلن اگط ٍ ً٘ست ًبشض تَسّػ اثؽبل ٍ تـ٘٘ط هبثل اًؼوبز اظ پس ضطػٖ ًصض

 ًصض ضَز هٖ هتأشّٕ پسض ًٌس ػول كطظًس اگط ٍ ًٌس ًْٖ پسض هثالً ثطَز هطخَح ًصض

 .ًساضز ػول ٍخَة ٍ گطزز هٖ هٌحلّ

 

 
 اي خامنه اهلل آيت
   .ثبضسًوٖ اثؽبل ٍ تـ٘٘ط هبثل ضسُ، هٌؼوس ًصض اگط

 

 

 آيت اهلل خويي

 اگط ًصض ؼجن ص٘ـِ ضطػٖ هؼتجط ثَزُ، تـ٘٘ط آى خبٗع ً٘ست.

 3773، ثباستفبدُ اس م591تَض٘ح الوسبئل، ص
 

 سيستاني اهلل آيت
 .تَاًس ًوٖ
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 زنجاني شبيري اهلل آيت
 .ًٌس ثبؼل ٗب زّس تـ٘٘ط ضسُ هحون آى ضطاٗػ ثب ًِ ضا ًصضٕ تَاًس ًوٖ ًٌٌسُ ًصض

 

 

 

 گلپايگاني صافي اهلل آيت
 .ًساضز تـ٘٘ط هبثل٘ت ٍ ً٘ست خبئع

 

 

 

 لنكراني فاضل اهلل آيت
 .ذ٘ط

 

 شيرازي مكارم اهلل آيت
 .ً٘ست خبٗع

 

 

 

 همداني نوري اهلل آيت
 .تَاًس ًوٖ ،ذ٘ط

 

 

 آيت اهلل وحيدخراساني

 تـ٘٘ط آى خبٗع ً٘ست.اگط ًصض ؼجن ص٘ـِ ضطػٖ هؼتجط ثَزُ، 
 3816ٍ3835استفبدُ اس م ، ثب633الوسبئل، صتَض٘ح
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   اص چْل سٍص سٍص يل دس ًزس مشدى فشاهَش

 پي دس پي سٍص چْل هثالً وشدُ ًزس ضشايػ، ي ّوِ سعبيت ثب وِ ضخصي: سؤال

 عول خَد ًزس ثِ سَْاً يب فشاهَضي خبؼش ثِ سٍص يه اگش دّذ؛ اًدبم سا وبسي

 چيست؟ اٍ ي ٍظيفِ ًىٌذ؛

 

 خميني امام
 ظهبى آى تب ٍلٖ ً٘ست ٍاخت اٍ ثط چ٘عٕ ًسّس اًدبم ضا ًصضش كطاهَضٖ ضٍٕ اظ اگط

 .زّس ازاهِ ضا ًصضش اًس، ًطزُ هؼ٘ي ًِ

 3766م اس ثباستفبدُ ،483ص الوسبئل، تَض٘ح

 اراكي اهلل آيت
 ثَزُ هوّ٘س اگط ٍ ًٌس تدسٗس پٖ زض پٖ ضا ضٍظ چْل ثٌبثطاحت٘بغ ثبٗس ثَزُ ًصضهؽلن اگط

 .ًٌس اظبكِ ثالكبصلِ ضا ضٍظ ٗي ثبٗس احت٘بغ ثٌبثط

 33س اس استفبدُ ثب ،173ص استفتبئبت،

 بهجت اهلل آيت
 ػوسٕ چَى ظًس ًوٖ اتصبل ثِ ظطض ًٌس هتصل ضٍظ آى اظ هجل ضٍظ ثِ ثؼس ضٍظ اظ

 .است ًجَزُ

 

 
 

 تبريسي اهلل آيت
 .ًٌس هعب ثبٗس ثَزُ، ضٍظُ اگط ٍ ًساضز ًلبضُ ٍ هعب ثَزُ ضٍظُ ؿ٘ط هٌصٍض چٌبًچِ
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 اي خامنه اهلل آيت

 ؿ٘ط زض ًٌس ػول آى ؼجن است گطكتِ ًظط زض ضا آى خجطاى ًحَُ ذَز، ًصض زض اگط

 ذَز حبل ثط ًصض ٍ ًوبٗس هعب آًطا است ضٍظُ ٍ ًوبظ هبًٌس ػجبزٕ ػول اگط اٌٗصَضت

 .ًوبٗس ػول آًطا ثوِ٘ است ثبهٖ

 
 

 خوئي اهلل آيت

 ظهبى آى تب ٍلٖ ً٘ست ٍاخت اٍ ثط چ٘عٕ ًسّس اًدبم ضا ًصضش كطاهَضٖ ضٍٕ اظ اگط

 .زّس ازاهِ ضا ًصضش ًطزُ هؼ٘ي ًِ

 3775اس استفبدُ ثب ،593ص الوسبئل، تَض٘ح

 سيستاني اهلل آيت

 ضا ضٍظ آى زاضز هؼٌٖ٘ ٍهت اگط ٍ ثگ٘طز ضٍظُ ًَ اظ هطتجِ زٍ ًساضز هؼٌّٖ٘ ٍهت اگط

 .ًوبٗس هعبء ثؼساً

 

 گلپايگاني صافي اهلل آيت

 است الظم ٍلٖ ً٘ست ٍاخت اٍ ثط چ٘عٕ ًسّس اًدبم ضا ًصضش كطاهَضٖ ضٍٕ اظ اگط

 .زّس ازاهِ ًطزُ هؼ٘ي ًِ ظهبًٖ تب ضا ًصضش

 3775اسم استفبدُ ثب ،651الوسبئل، ص تَض٘ح
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  لنكراني فاضل اهلل آيت
 .ًٌس ضطٍع اثتسا اظ ً٘ست الظم ٍ ضَز توبم ضٍظ چْل تب ًٌس ػول ضا ضٍظّب ثوِ٘ ثبٗس

 

 

 

 

 گلپايگاني اهلل آيت
 است الظم ٍلٖ ً٘ست ٍاخت اٍ ثط چ٘عٕ ًسّس اًدبم ضا ًصضش كطاهَضٖ ضٍٕ اظ اگط

 .زّس اًدبم ًطزُ هؼ٘ي ًِ ظهبًٖ تب ضا ًصضش

 3775م اس استفبدُ ثب 564ص الوسبئل، تَض٘ح

 شيرازي مكارم اهلل آيت
 .ًٌس هعب ضا ضٍظ ٗي آى ًِ آًست ٍاخت احت٘بغ

 

 همداني نوري اهلل آيت
 است الظم ٍلٖ ً٘ست ٍاخت اٍ ثط چ٘عٕ ًسّس اًدبم ضا ًصضش كطاهَضٖ ضٍٕ اظ اگط

 .زّس ازاهِ ًطزُ هؼ٘ي ًِ ظهبًٖ تب ضا ًصضش

 3764م اس استفبدُ ثب ،639ص الوسبئل، تَض٘ح

 خراساني وحيد اهلل آيت
 است الظم ٍلٖ ً٘ست ٍاخت اٍ ثط چ٘عٕ ًسّس اًدبم ضا ًصضش كطاهَضٖ ضٍٕ اظ اگط

 .زّس ازاهِ ًطزُ هؼ٘ي ًِ ظهبًٖ تب ضا ًصضش

 :381م اس ثباستفبدُ ،631ص الوسبئل، تَض٘ح
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ًزس ضنستي ي مفبسُ  

 ثبضذ؟ هي چِ ًزس ضىستي ي وفبسُ: سؤال

 

 خميني امام
 ٍ ّن ضٍظپطت ٗي ٍ سٖ ًِ ّن سط پطت ضٍظ 60 گطكتي ضٍظُ ٗب هسٌ٘ي 60 اؼؼبم

 .گطكت ضٍظُ تَاى هٖ تسضٗح ثِ ضا آى ثوٖ هب

 ،135ص ،3ج ٍ ،3م ،:39ص ،1ج تحزٗزالَس٘لِ،
 39م

 3765، م 481تَض٘ح الوسبئل، ص 

 اراكي اهلل آيت
 ضٍظُ ّن سط پطت هبُ زٍ ٗب ٍ ًٌس س٘ط ضا كو٘ط 60 ػوساً، ًصض ثِ ًٌطزى ػول ًلبضُ

 .ثگ٘طز

 3779م ،156ص ،3ج الَاضحِ، الوسبئل

                                                                                                 3779، م5:9تَض٘ح الوسبئل، ص

 بهجت اهلل آيت
 ٍ ثپَضبًس ضا آًبى ٗب ًٌس س٘ط ضا كو٘ط زُ ثبٗس ًٌٌس، ػول ذَز ًصض ثِ ػوس ضٍٕ اظ اگط

 .ثگ٘طز ضٍظُ ضٍظ 3 ثبٗس زّس اًدبم ضا ّب آى ًتَاًس اگط

 3131م ،535ٍص 3148م ،538ص الوسبئل، تَض٘ح

 تبريسي اهلل آيت
 ضا آًبى ٗب ًٌس س٘ط ضا كو٘ط زُ ٗؼٌٖ ثسّس ًلبضُ ثبٗس ًٌس ًصض ثب هربللت ػوساً اگط

 .ثگ٘طز ضٍظُ پٖ زض پٖ ضٍظ 3 ًتَاًست اگط ٍ ثپَضبًٌس

 1353م ،473ص ٍ:133م ،473ص هٌتخجِ، الوسبئل

                                                           3773، م583تَض٘ح الوسبئل، ص
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 اي خامنه اهلل آيت
 ٍ ثگ٘طز ضٍظُ ضٍظ سِ ثبٗس ًتَاًست اگط ٍ ّبست آى پَضبً٘سى ٗب كو٘ط زُ ًطزى س٘ط

 .ثبضس زضپٖ پٖ ثبٗس ٍاخت احت٘بغ ثٌبثط

 487ٍ 485س ،84ص ،1ج جذٗذ، استفتبئبت

 خوئي اهلل آيت
 ثپَضبًٌس ضا آًبى ٗب ٍ ًٌس س٘ط ضا كو٘ط زُ ثبٗس ًٌٌس ػول ذَز ًصض ثِ اذت٘بض ضٍٕ اظ اگط

 .ثگ٘طز ضٍظُ پٖ زض پٖ ضٍظ 3 ثبٗس ًتَاًس ضا ّب اٗي اگط ٍ

 ٍ 595ص ٍ 3773م593ص الوسبئل، تَض٘ح

 :378م ،596

 1333، س 475استفتبئبت، ص

 سيستاني اهلل آيت
 ثبٗس ًتَاًس ضا ّب اٗي اگط ٍ ثپَضبًس ضا آًبى ٗب ًٌس س٘ط ضا كو٘ط زُ: ًصض ثب هربللت ًلبضُ

 .ثگ٘طز ضٍظُ پٖ زض پٖ ضٍظ 3

 ،549ص ،3734م ،545ص الوسبئل، تَض٘ح

 3743م

 853، م:34، ص3هٌْبج الصبلح٘ي، ج

 زنجاني شبيري اهلل آيت
 زض پٖ هبُ زٍ ٗؼٌٖ ثسّس ًلبضُ ثبٗس ًٌٌس ػول ذَز ًصض ثِ اذت٘بض ضٍٕ اظ اًسبى اگط

 .ثسّس ؼؼبم هس ٗي ّطًسام ثِ ٗب ًٌس اؼؼبم ضا كو٘ط 60 ٗب ثگ٘طز ضٍظُ پٖ

 ،455ص ٍ 3774م ،693ص الوسبئل، تَض٘ح

 :177م
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 گلپايگاني صافي اهلل آيت

 ًصض ًلبضُ زض احَغ ٍ ثسّس ًلبضُ ثبٗس ًٌٌس ػول ًصضش ثِ اذت٘بض ضٍٕ اظ اًسبى اگط

 ث٘ي خوغ ثَز، ػبخع آى اظ اگط ٍ است هسٌ٘ي 60 اؼؼبم ثٌسُ، ًطزى آظاز اظ ػبخع ثطإ

 ثِ اًتلب كو٘ط زُ پَضبًسى اظ ػدع ثب ٍ است ضٍظُ پٖ زض پٖ هبُ زٍ ٍ كو٘ط 10 پَضبًسى

 ثِ ثوِ٘ ٍ ثبضس ّن پطت ضٍظ ٗي ٍ سٖ ٗؼٌٖ پٖ زض پٖ هبُ زٍ ٍ ًوبٗس ضٍظُ هبُ زٍ

 .ًساضز اضٌبل كبصلِ

 3773م ،579ص الوسبئل، تَض٘ح

 :م ،374ص ،3ج الؼجبد، ّذاٗٔ

 لنكراني فاضل اهلل آيت

 كو٘ط 60 ثِ ٗؼٌٖ ثسّس؛ ًلبضُ ثبٗس ًٌٌس ػول ذَز ًصض ثِ اذت٘بض ضٍٕ اظ اًسبى اگط

 ٍ ّن پطت ضا آى ضٍظ ٗي ٍ سٖ ًِ ثگ٘طز ضٍظُ سطّن پطت هبُ زٍ ٗب ٍ زّس ؼؼبم

 .ثگ٘طز ضٍظُ كبصلِ ثب ضا هبثوٖ

 1815م ،389ص ٍ :389م ،595ص الوسبئل، تَض٘ح

 3315م ،557ص الَاضحِ، االحکبم

 گلپايگاني اهلل آيت

 ؼؼبم كو٘ط 60ثِ ٗؼٌٖ ثسّس ًلبضُ ثبٗس ًٌٌس ػول ذَز ًصض ثِ اذت٘بض ضٍٕ اظ اًسبى اگط

 ٍخبٗع ثبضس ّن پطت آى ضٍظ ٗي ٍ سٖ ًِ ثگ٘طز ضٍظُ پٖ زض پٖ هبُ زٍ ٗب زّس

 .ثگ٘طز كبصلِ ثب ضا هبثوٖ است

 3773 ٍ 3774م ،564ص الوسبئل، تَض٘ح

 7:8م ،335ص ،3ج ّذاٗٔالؼجبد،
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 شيرازي مكارم اهلل آيت
 كو٘ط 60 ثِ: ٗؼٌٖ زّس، ًلبضُ ثبٗس ًٌٌس ػول ذَز ًصض ثِ اذت٘بض ضٍٕ اظ ًسٖ اگط

 .ثگ٘طز ضٍظُ پٖ زض پٖ هبُ زٍ ٗب زّس ؼؼبم

 .ثبضس پٖ زض پٖ آى ضٍظ 31 ًِ است آى ٍاخت احت٘بغ

 1534م ،374ص ،3397م ،:55ص الوسبئل، تَض٘ح

 همداني نوري اهلل آيت
 ؼؼبم كو٘ط 60 ثِ ٗؼٌٖ زّس، ًلبضُ ثبٗس ًٌٌس ػول ذَز ًصض ثِ اذت٘بض ضٍٕ اظ ًسٖ اگط

 ٍ ثگ٘طز پٖ زض پٖ ضا آى ضٍظ ٗي ٍ سٖ ثبٗس ًِ ثگ٘طز ضٍظُ پٖ زض پٖ هبُ زٍ ٗب زّس

 .ًساضز اضٌبل ًجبضس پٖ زض پٖ آى ٕ ثوِ٘ اگط

 1769م ،433ص ٍ 3763م ،639ص الوسبئل، تَض٘ح

 خراساني وحيد اهلل آيت
 س٘ط ضا كو٘ط زُ ٗؼٌٖ ثسّس؛ ًلبضُ ثبٗس ًٌٌس ػول ذَز ًصض ثِ اذت٘بض ضٍٕ اظ اًسبى اگط

 .ثگ٘طز ضٍظُ پٖ زض پٖ ضٍظ 3 ثبٗس ًتَاًس ضا ّب اٗي اگط ٍ ثپَضبًس ٗب ًٌس

 ،636ص ،3818ٍ 3819م ،631ص الوسبئل، تَض٘ح

 3845م

   ًزس دس حذٍد ٍ حذّ مشدى فشاهَش

 چيست؟ ٍظيفِ ضَد فشاهَش ًزس دس ضذُ هعيّي حذٍد ٍ حذّ اگش: سؤال

 
 اراكي اهلل آيت
 احت٘بغ است  هتجبٌٗ٘ي ث٘ي هطزز اگط ٍ اهل ثِ ًٌس اًتلب است  اًثط ٍ اهل ث٘ي هطزز اگط

 .آٍضز ثدب ضا زٍ ّط ٍ ًٌس

 :س اس استفبدُ ثب ،169ص استفتبئبت،
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 بهجت اهلل آيت
 ٍ ًٌس اذت٘بض ضا ػجبزتٖ است ػجبزٕ ًصض اگط ًساضز گوبًٖ ٍاگط است ػول گوبًص ثِ

 ًٌس. صطف ثّط ٍخَُ هؽلن ضاُ زض است هبلٖ اگط

 

 

 

 تبريسي اهلل آيت
 اظ هبل اػؽبء ًِ صَضتٖ زض ٍ ضَز احت٘بغ ثبٗس ثبضس چ٘ع چٌس ث٘ي هطزز ًِ زضصَضتٖ

 ًبكٖ اهلّ هوساض ثِ خٌس ٗي هَضز زض ٍ ضَز هٖ تؼ٘٘ي هطػِ ٍس٘لِ ثِ ثبضس خٌس زٍ

 .است

 

 

 اي خامنه اهلل آيت
 .ضَز ػول آى ثِ ثبٗس زاضز هت٘وي هسض اگط

 

 خوئي اهلل آيت
 اگط ٍ. است ٍاخت ّب آى ٕ ّوِ اًدبم اٍ ثط ّب آى ّوِ ه٘بى ًٌس خوغ تَاًس هٖ اگط

 .ًٌس هؼ٘ي هطػِ ثِ ضا ذَز هٌظَض پس ًتَاًس

 1336س ،476ص استفتبئبت،
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 سيستاني اهلل آيت
 هحسٍز ؿ٘ط اؼطاف ث٘ي هطزز اگط ٍ ًوبٗس احت٘بغ ثبضس هحسٍزٕ اؼطاف ث٘ي هطزّز اگط

 .زّس اًدبم ضا ّب آى اظ ٌٖٗ ثبضس

 

 

 

 آيت اهلل شبيري زنجاني

اگط ًصضش هططٍغ ثَزُ؛ ّو٘ي ًِ ػلن اخوبلٖ ثِ تحون ضطغ زاضز؛ ثبٗس ثِ آى ػول 

ًٌس. زض هَضز هتؼلن ًصض ّن اگط هطزز ث٘ي اهل ٍ اًثط ثبضس، اًدبم حساهل ًبكٖ است 

زض ؿ٘ط اٗي صَضت ثبٗس ّط آًچِ احتوبل ػوالٖٗ هٖ زّس ًِ هتؼلن ًصضش ثَزُ ضا ثِ 

 طج گطزز. خب آٍضز هگط هوساضٕ ًِ هٌدط ثِ ح
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گلپايگاني صافي اهلل آيت

 .است ًبكٖ ٗوٌٖ٘ هوساض ثِ اًتلب ًٌس كطاهَش ضا آى تؼساز اگط

 8:6س ،334ص ،1ج االحکبم، جبهغ

 لنكراني فاضل اهلل آيت

 ٗب ًطزُ ًصض هطٗط ضسى ذَة ثطإ هثالً ًِ ًساًس ٍ ًٌس ضي ًصض ضطاٗػ زض اگط

 تحون ضطغ زٍ ّط اٌٌِٗ هگط. ًساضز إ ٍظ٘لِ صَضت اٗي زض هسبكط، ثطگطتي ثطإ

 ًطزُ ًصض آٗب ًِ زاضز ضي ًصض هتؼلن زض اگط ٍ. ًٌس ػول ذَز ًصض ثِ ثبٗس ًِ ًٌس پ٘سا
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 اگط ٍ. زّس اًدبم ضا زٍ ّط ثبٗس صَضت اٗي زض. ثگ٘طز ضٍظُ ٗب ثسّس كو٘ط ثِ پَلٖ ًِ

 .ًساضز تٌل٘لٖ ً٘ست ثربؼطش چ٘عٕ

 

 

 

 

 

 گلپايگاني اهلل آيت

 ًصض زض اگط ٍ آٍضز خب ثِ ضا زٍ ّط ضٍظُ، ٗب ثَزُ ًوبظ ًصض، هتؼلن ًِ ًٌس ضي اگط

 .ً٘ست ًصض ٍكبء ثِ هلعم ًرَاًسُ ضطػٖ ص٘ـِ

 36:س ،437ص ،3ج الوسبئل، هجوغ

 شيرازي مكارم اهلل آيت

 .ًٌس ػول زاضز ٗو٘ي ًِ هوساضٕ ثِ 

 

 

 آيت اهلل نوري همداني

 سؤال اگط ضي زض اهل ٍ اًثط است ثِ اهل ّن ػول ضَز ًبكٖ است. زض كطض
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 آيت اهلل وحيد خراساني

اگط هسض هت٘وٌٖ زاضز ثِ آى ػول ًٌس ٍ زض صَضتٖ ًِ ضي اٍ ه٘بى زٍ سِ چ٘ع ثبضس 

 ثِ ّوِ ػول ًٌس ٍ اگط ثِ ًلٖ ًبهؼلَم است، ثِ كو٘ط صسهِ زّس.

 استفتبء شفبّٖ اس دفتز

 ًزس هَسد مشدى فشاهَش

 چيست؟ ٍظيفِ وٌين فشاهَش سا ًزس هَسد اگش: سؤال

 
 اراكي اهلل آيت

 ًوبظ زاًس ًوٖ است ػول چٌس ث٘ي هطزّز) ًٌس احت٘بغ است هتجبٌٗ٘ي ث٘ي هطزّز اگط

 احتوبل ضا هتؼسزٕ هَاضز ٗؼٌٖ) است هحصَضُ ؿ٘ط ضجِْ اگط ٍ( اًلبم ٗب ضٍظُ ٗب است

 هسض ٍ خٌس ثِ ًسجت ضطع حبًن ثب ثبٗس ًِ زاضز ضا الوبلي هدَْل حٌن زّس، هٖ

 .ًٌس هصبلحِ

 :س ،169ص استفتبئبت،

 بهجت اهلل آيت
 ػجبزٕ ػول چٌس زض هطتجِ اگط ٗب ًٌس صطف ً٘ي ٍ ذ٘ط اهَض زض ضا هت٘وّي هسض ثبٗس

 .آٍضز خب ثِ ضا ػجبزٕ اهط ثبٗس ثبضس

 66:7س ،3:1ص ،5ج استفتبئبت،
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 تبريسي اهلل آيت

 اًدبم ضا هحتوالت اظ ٌٖٗ ٍالّب اًساظز هٖ هطػِ است هطزّز هحصَضُ اؼطاف ث٘ي اگط

 .ًساضز تٌل٘لٖ زّس ًوٖ احتوبل ضا چ٘عٕ اگط ٍ زّس

 1817س ،498ص جذٗذ، استفتبئبت

 اي خامنه اهلل آيت

 .ضَز ػول آى ثِ ثبٗس زاضز هت٘وي هسض اگط

 

 خوئي اهلل آيت

 ّب، آى ّوِ ه٘بى ًٌس خوغ تَاًس هٖ اگط( زاضز تطزّز ػول چٌس ث٘ي ًصض هتؼلن )اگط

 هؼ٘ي هطػِ ثِ ضا ذَز هٌصٍض ثطاٍست پس ًتَاًس اگط ٍ ّب، آى ّوِ اٍ ثط است ٍاخت

 .ًٌس

 1336س ،477ص استفتبئبت،

 آيت اهلل سيستاني

اگط هَاضز احتوبل هحسٍز است ّوِ ضا اًدبم زّ٘س ٍ اال ٌٖٗ اظ احتوبالت ضا اًدبم 

 زّ٘س ًبكٖ است.
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 آيت اهلل شبيري زنجاني

زض كطض سَال، اگط هَضز ًصض هطزز ث٘ي اهل ٍ اًثط ثبضس، اًدبم حساهل ًبكٖ است زض 

ضٍز ًِ هتؼلن ًصض ثَزُ ثدب آٍضزُ ؿ٘ط اٗي صَضت ثبٗس ّط آًچِ احتوبل ػوالٖٗ هٖ

 ضَز، هگط هوساضٕ ًِ هٌدط ثِ حطج گطزز.

 

 
 

 آيت اهلل صافي گلپايگاني

ه٘بى زٍ ٗب سِ چ٘ع ثبضس اگط اهٌبى زاضز احت٘بغ ًٌس ٍ ثِ ّط زٍ ٗب ّط اگط ضي اٍ زض 

 سِ ػول ًٌس.

، ثب 1:1، ص63پزسش، ص 433پبسخ کَتبُ ثِ 

 استفبدُ اس دفتز دٍم

 لنكراني فاضل اهلل آيت
 ضٍظِ ٗب ثسّس صسهِ ًطزُ ًصض هثالً ثبضس، هتجبٗي چ٘ع زٍ ث٘ي هطزّز( ًصض هَضز) اگط

 .زّس اًدبم ضا ًبض زٍ ّط ثٌبثطاحت٘بغ، ثرَاًس

 استفتبئبت هَجَد در ادارُ پبسخ ثِ سؤاالت

 ضا ذبصّٖ چ٘ع هؼوَالً هطزم اٍ ظًسگٖ هحل زض ٍلٖ زاًس،ًوٖ ضا( ًصض هَضز) اصالً اگط

 چٌ٘ي اگط ٍ زّس اًدبم ضا هتؼبضف ًبض ّوبى زاضز، ٍخَز هتؼبضف ٗؼٌٖ ًٌٌس هٖ ًصض

 إ ٍظ٘لِ ٍ است سبهػ اٍ ًصض ًساضز ضا ًصض ثِ ػول هسضت چَى ًساضز، ٍخَز چ٘عٕ

 .ًٌس ػول ًصض ثِ آهس ٗبزش ثؼساً اگط ثلٖ ًساضز،

 1199س ،531ص ،3ج الوسبئل، جبهغ
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 گلپايگاني اهلل آيت

 .آٍضز ثدب ضا زٍ ّط ثبٗس ضٍظُ ٗب ثَزُ ًوبظ هثالً ًصض هَضز ًٌس ضي اگط

 36:س اس استفبدُ ثب ،437ص ،3ج الوسبئل، هجوغ

 شيرازي مكارم اهلل آيت

 ٍ ًٌس ػول ّوِ ثِ زاضز اهٌبى اگط ثبضس چ٘ع سِ زٍ ه٘بى زض اٍ ضي ًِ صَضتٖ زض

 .زّس اًدبم ذَز ًصض اًساظُ ثِ ذ٘طٕ ًبض است ًبهؼلَم ًلٖ ثِ اگط

 

 

 آيت اهلل نوري همداني

زاًس ٍلٖ زض هحلّ ظًسگٖ اٍ هطزم هؼوَالً چ٘ع ذبصٖ ضا زض كطض سؤال اگط اصال ًوٖ

ًٌٌس ٗؼٌٖ هتؼبضف ٍخَز زاضز ّوبى ًبض هتؼبضف ضا اًدبم زّس ٍ اگط چٌ٘ي هًٖصض 

إ چ٘عٕ ٍخَز ًساضز چَى هسضت ػول ثِ ًصض ضا ًساضز ًصض اظ اٍ سبهػ است ٍ ٍظ٘لِ

 ًساضز ثلٖ اگط ثؼساً ٗبزش آهس ثِ ًصض ذَز ػول ًوبٗس.

 

 

 

 

 خراسانيآيت اهلل وحيد 

ًصض هبلٖ ثَزُ ٗب ػجبزٕ ّط زٍ ضا ػول ًٌس، ّن ( اگط ػلن اخوبلٖ زاضز ًِ هَضز 1

 صسهِ زّس ٍ ّن زٍ ضًؼت ًوبظ ثرَاًس.
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زاًس چِ هوساض است ثِ كو٘ط  ( اگط ػلن اخوبلٖ زاضز ًِ هَضز ًصض هبلٖ است ٍلٖ ًو2ٖ

 صسهِ زّس.

زاًس ًبض ذ٘طٕ ثَزُ، ثِ كو٘ط صسهِ ( اگط هَضز ًصض ثِ ًلٖ ًبهؼلَم است؛ ٍلٖ ه3ٖ

 .زّس ًبكٖ است

 لِاستفتبء شفبّٖ اس دفتز هؼظن

 عذم قذست ثش اداء ًزس

سؤال: اگش ًزسوٌٌذُ ٌّگبم اداء ًزس لذست اًدبم آى سا ًذاضتِ ثبضذ آيب ًزس اٍ 

 ضَد؟هٌحل هي

 

 امام خميني

اگط ًصض هَهت زض ٍهتص ٍ ٗب اٌٌِٗ زض ًصض هؽلن ضرص اظ ازاء ًصض ػبخع ضَز، ًصض 

ًبشض ً٘ست اهب اگط ًصض اٍ ضٍظُ ثَزُ ٍ اظ ضٍظُ ضَز ٍ چ٘عٕ ثط ضرص هٌحل هٖ

 گطكتي ػبخع ضسُ ثٌبثط اهَٕ ثطإ ّط ضٍظ ٗي هس ؼؼبم ثِ كو٘ط ثسّس.

 ، دارالؼلن35، م134، ص3تحزٗزالَس٘لِ، ج

 اهلل اراكي آيت

 چ٘عٕ ثط اٍ ٍاخت ً٘ست.

 3785، ثب استفبدُ اس م::5الوسبئل، صتَض٘ح

 اهلل بهجت آيت

 ضَز.ًصض هٌحل هٖ

، 3:7ٍ ص 6739، س3:5، ص5استفتبئبت، ج

 6717س
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 اهلل تبريسي آيت

 ضَز )زض صَضت هطتلغ ضسى ػصض زض ٍهت، ازاء ًصض الظم است(.ًصض سبهػ هٖ

 1666، م538، ص3الصبلح٘ي، جهٌْبج

 آيت اهلل خامنه اي

 ّط ٍهت توٌي پ٘سا ًطز، ثِ ًصض ػول ًٌس.

 

 

 يئاهلل خو آيت

 صَضت هطتلغ ضسى ػصض زض ٍهت، ازاء ًصض الظم است(.ضَز )زض ًصض سبهػ هٖ

 1666، م413، ص3الصبلح٘ي، جهٌْبج

   اهلل سيستاني آيت

ضَز ثِ خع هَضزٕ ًِ ًصض ضٍظُ ًٌس ًِ اگط اظ اًدبم ًصض ػبخع ضس ًصض ثبؼل هٖ

 5/1گطم ؿصا ثِ كو٘طٕ صسهِ ٗب  750احت٘بغ ٍاخت آى است ًِ ٗب ثِ خبٕ ّط ضٍظ 

 ثسّس ًِ ثِ خبٕ اٍ ضٍظُ ثگ٘طز.ً٘لَ ثِ ًسٖ 

 :373، م545الوسبئل، صتَض٘ح

 811، م343، ص4هٌْبج الصبلح٘ي، ج

   اهلل شبيري زنجاني آيت

 اگط ثِ ٍاسؽِ ػصضٕ ًتَاًس ثِ ًصض ػول ًٌس چ٘عٕ ثط اٍ ٍاخت ً٘ست.

 :377، ثب استفبدُ اس م693الوسبئل، صتَض٘ح
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   اهلل صافي گلپايگاني آيت

ٍهتص ػبخع ضس ٍ ٗب اٌٌِٗ زض ًصض هؽلن اظ ازاء ًصضش ػبخع ضس ًصض  اگط اظ ًصض زض

ضَز. ثلِ اگط ًصضٕ ًِ اظ اًدبم آى ػبخع ضسُ ضٍظُ ثبضس ثٌبثط احت٘بغ ٍاخت هٌحل هٖ

 ثبٗس ّط ضٍظ ٗي هس ؼؼبم صسهِ ثسّس.

 35، م365، ص3ّذاٗٔالؼجبد، ج

 اهلل فاضل لنكراني آيت

 ضا اًدبم زّس چ٘عٕ ثط اٍ ٍاخت ً٘ست.اگط ثِ ٍاسؽِ ػصضٕ ًتَاًس آى ػول 

 38:6، ثب استفبدُ اس م596الوسبئل، صتَض٘ح

 اهلل گلپايگاني آيت

اگط اظ ًصض زض ٍهتص ػبخع ضس ٍ ٗب اٌٌِٗ زض ًصض هؽلن اظ ازاء ًصضش ػبخع ضس ًصض 

ضَز. ثلِ اگط ًصضٕ ًِ اظ اًدبم آى ػبخع ضسُ ضٍظُ ثبضس ثٌبثط احت٘بغ ٍاخت هٌحل هٖ

 ضٍظ ٗي هس ؼؼبم صسهِ ثسّس.       ثبٗس ّط

                 793، م::1، ص3ّذاٗٔالؼجبد، ج     

    اهلل مكارم شيرازي آيت

اگط هبزض ثِ ازإ ًصض ًجبضس زض اٗي صَضت ثبٗس تب خبٖٗ ًِ تَاًبٖٗ زاضز ثِ آى ػول 

اًدبم زازى آى ًٌس ٗب ًبضٕ ًِ ًعزٗي ٗب ضجِ٘ آى ثبضس اًدبم زّس ٍ اگط اصالً هبزض ثِ 

 ضَز.ً٘ست اظ اٍ سبهػ هٖ

 5:9، م139هسألِ هَرد ً٘بس، ص 733احکبم ٍٗژُ 

   اهلل نوري همداني آيت

 اگط ثِ ٍاسؽِ ػصضٕ ًتَاًس آى ػول ضا اًدبم زّس چ٘عٕ ثط اٍ ٍاخت ً٘ست.

 3769، ثب استفبدُ اس م639الوسبئل، صتَض٘ح
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   اهلل وحيد خراساني آيت

 ضَز.ًصض سبهػ هٖ

 1666، م474، ص4الصبلح٘ي، جهٌْبج

 3835، م633الوسبئل، صتَض٘ح

 قسن ضنستي ي مفبسُ

 ثبضذ؟ هي چِ لسن عوذي ضىستي ي وفبسُ: سؤال

 

 خميني امام
  ٍ ًساضز هسضت اگط ٍ ّب آى پَضبًسى ٗب هسٌ٘ي زُ اؼؼبم ٗب ثٌسُ ٗي ًطزى آظاز

  پٖ زض پٖ ثبضس. ضٍظ ٍاخت سِثٌبثط احت٘بغ  تَاًس، ثبٗس سِ ضٍظ ضٍظُ ثگ٘طز ٍ ًوٖ

 ٍ کفبرات ثحث ،113ص ،3ج تحزٗزالَس٘لِ،
 القَل فٖ اقسبهْب 8م ،136ص
 القَل فٖ ال٘و٘ي 17م ،8:ص ،3ج تحزٗزالَس٘لِ، 

 3783م ،485ص الوسبئل، تَض٘ح

 اراكي اهلل آيت
  ٍ ًساضز هسضت اگط ٍ ّب آى پَضبًسى ٗب هسٌ٘ي زُ اؼؼبم ٗب ثٌسُ ٗي ًطزى آظاز

  پٖ زض پٖ ثبضس. ضٍظ ثٌبثط احت٘بغ ٍاخت سِ تَاًس، ثبٗس سِ ضٍظ ضٍظُ ثگ٘طز ٍ ًوٖ

 3795م ،:15ص ،3ج الَاضحِ، الوسبئل

 3795م ،631 ص الوسبئل، تَض٘ح

 بهجت اهلل آيت
  ٍ ًساضز هسضت اگط ٍ ّب آى پَضبًسى ٗب هسٌ٘ي زُ اؼؼبم ٗب ثٌسُ ٗي ًطزى آظاز

  پٖ زض پٖ ثبضس. ضٍظ ثٌبثط احت٘بغ ٍاخت سِ ثگ٘طز ٍتَاًس، ثبٗس سِ ضٍظ ضٍظُ  ًوٖ

 3131م ،535ص الوسبئل، تَض٘ح

 7645س ،686ص ،5ج استفتبئبت،
 1193ٍ1193، ى438ٍس٘لٔالٌجبٓ، ص
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 نذر، عهد و قسن

 تبريسي اهلل آيت
 سِ ًتَاًست ثبٗس اگط ٍ ثپَضبًٌس ضا آًبى ٗب ًٌس س٘ط ضا كو٘ط زُ ٗب ٍ ًٌس آظاز ثٌسُ ٗي

 .ثگ٘طز ضٍظُ پٖ زض پٖ ضٍظ

 :378م ،517ص الوسبئل، تَض٘ح

 3:3س ،133ص ،9ج الٌجبٓ، صزاط

 اي خامنه اهلل آيت
 ٍ ثگ٘طز ضٍظُ ضٍظ سِ ثبٗس ًتَاًست اگط ٍ ّبست آى پَضبً٘سى ٗب كو٘ط زُ ًطزى س٘ط

 ثبضس. زضپٖ پٖ ثبٗس ٍاخت احت٘بغ ثٌبثط

 487ٍ 485س ،84ص ،1ج جذٗذ، استفتبئبت

 قسن شکستي ،414ص ،3ج آهَسشٖ، رسبلِ

 خوئي اهلل آيت
 ًتَاًس ضا اٌْٗب اگط ٍ ثپَضبًس ضا آًبى ٗب ٍ ًٌس س٘ط ضا كو٘ط زُ ٗب ٍ ًٌس آظاز ثٌسُ ٗي ثبٗس

 .ثگ٘طز ضٍظُ پٖ زض پٖ ضٍظ سِ ثبٗس

 :378م ،595ص الوسبئل، تَض٘ح

 کفبرات                                                                                           431 ، ص3هٌْبج الصبلح٘ي، ج

 سيستاني اهلل آيت

 ثبٗس ًتَاًس ضا ّب اٗي اگط ٍ ثپَضبًس ضا آًبى ٗب ًٌس س٘ط  ضا كو٘ط زُ ٗب ًٌس آظاز ثٌسُ ٗي

 .ثگ٘طز ضٍظُ پٖ زض پٖ ضٍظ 3

 3743م ،635ص الوسبئل، تَض٘ح

 سَم قسوت ،1371م ،:55ص الوٌتخجٔ، الوسبئل
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 هبلغین  ره توشه    

 زنجاني شبيري اهلل آيت
 ثبٗس ًتَاًس ضا ّب اٗي اگط ٍ ثپَضبًس ضا آًبى ٗب ًٌس س٘ط ضا كو٘ط زُ ٗب ًٌس آظاز ثٌسُ ٗي

 .ثگ٘طز ضٍظُ پٖ زض پٖ ضٍظ سِ

 :378م ،696ص الوسبئل، تَض٘ح

 گلپايگاني صافي اهلل آيت
 ضٍظ 3 ثبٗس ًتَاًس ضا ّب اٗي اگط ٍ ثپَضبًس ٗب ًٌس س٘ط ضا كو٘ط زُ ٗب ًٌس آظاز ثٌسُ ٗي

 .ثگ٘طز ضٍظُ ،(پٖ زض پٖ)

 :378م 656ص الوسبئل، تَض٘ح

 17م ،351ص ،3ج الؼجبد، ّذاٗٔ

 لنكراني فاضل اهلل آيت
 .ثپَضبًس ضا آًبى ٗب ًٌس س٘ط ضا كو٘ط زُ ٗب ًٌس آظاز  ثٌسُ ٗي

 .ثگ٘طز ضٍظُ پٖ زض پٖ ضٍظ 3 ثبٗس ًتَاًس ضا ّب اٗي اگط

 3936م ،597ص الوسبئل، تَض٘ح

 1:45م ،543ص الَاضحٔ، احکبم

 گلپايگاني اهلل آيت
 ضا ّب اٗي اگط ٍ ثپَضبًس ضا كو٘ط زُ ٗب ٍ ًٌس اؼؼبم ضا هسٌ٘ي زُ ٗب ًٌس آظاز ثٌسُ ٗي

 .ثگ٘طز ضٍظُ پٖ زض پٖ ضٍظ3 ثبٗس ًتَاًس

 :378م ،566ص الوسبئل، تَض٘ح

 765م ،1:1ص ،3ج الؼجبد، ّذاٗٔ

 شيرازي مكارم اهلل آيت
 ضا ّب اٗي تَاًبٖٗ اگط ٍ ًٌس آظاز ثٌسُ ٗي ٗب ثپَضبًس لجبس ٗب ٍ ًٌس س٘ط ضا كو٘ط زُ

 .ثگ٘طز ضٍظُ( پٖ زض پٖ) ضٍظ، سِ ثبٗس ثبضس ًساضتِ

 1533م ،374ص الوسبئل، تَض٘ح

 1369س ،538ص ،3ج استفتبئبت،
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 نذر، عهد و قسن

 همداني نوري اهلل آيت
  ٍ ًساضز هسضت اگط ٍ ّب آى پَضبًسى ٗب هسٌ٘ي زُ اؼؼبم ٗب ثٌسُ ٗي ًطزى آظاز

  پٖ زض پٖ ثبضس. ضٍظ ثٌبثط احت٘بغ ٍاخت سِ تَاًس، ثبٗس سِ ضٍظ ضٍظُ ثگ٘طز ٍ ًوٖ

)ثب 3779ٍ1795م ،436ٍ 643ص الوسبئل، تَض٘ح

 استفبدُ(

 1353، م489ٍ  488هٌتخت الوسبئل، ص

 خراساني وحيد اهلل آيت
 پٖ ضٍظ3 ًتَاًس ضا ّب اٗي اگط ٍ ثپَضبًس ٗب ٍ ًٌس س٘ط ضا كو٘ط زُ ٗب ًٌس آظاز ثٌسُ ٗي

 .ٗگ٘طز ضٍظُ پٖ زض

 3845م ،:81ص الوسبئل ، تَض٘ح

 تعذد مفبسُ دس صَست تنشاس ًقض قسن

سؤال: اگش ثِ خذا لسن ثخَسد وِ هذتي وبسي سا اًدبم دّذ يب تشن وٌذ ٍ عوذا 

ثخَسد وِ تب يه سبل سيگبس ًىطذ اهب ثب لسن خَد هخبلفت ًوبيذ، هثال لسن 

عوذا لسن خَد سا ثطىٌذ آيب ثشاي ّش ثبس ضىستي لسن، وفبسُ خذاگبًِ داسد 

 يب وال يه وفبسُ ٍاخت هي ضَد؟
 

 

 آيت اهلل خامنه اي

 كطض سؤال تٌْب ٗي ًلبضُ ٍاخت است.زض 



 

  



 

  

 

 

 وقف
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 هَقَفِ مٌِْ ثِ خذيذتجذيل اضيبء 
 

تَاى وتبة ٍ اضيبء ٍلفي وِ دس حبل وٌِْ ضذى هي ثبضٌذ سا سؤال: آيب هي

 ّب وتبة يب اثبثيِ خذيذ خشيذاسي وشد؟فشٍخت ٍ پس اص فشٍش آى

 
 امام خميني

هؼبهلِ چ٘عٕ ًِ ٍهق ضسُ ثبؼل است، ٍلٖ اگط ثؽَضٕ ذطاة ضَز ًِ ًتَاًٌس 

استلبزُ إ ًِ هبل ثطإ آى ّب ٍهق ضسُ اظ آى ثجطًس، هثالً حص٘ط هسدس ثِ ؼَضٕ 

پبضُ ضَز ًِ ًتَاًٌس ضٍٕ آى ًوبظ ثرَاًٌس، كطٍش آى اضٌبل ًساضز زض صَضتٖ ًِ 

صطكٖ ثطسبًٌس ًِ ثِ هوصَز ٍهق هوٌي ثبضس ثبٗس پَل آى ضا زض ّوبى هسدس ثِ ه

 ًٌٌسُ ًعزٌٗتط ثبضس.  

 33:5، م388تَض٘ح الوسبئل، ص
 79، م89، ص3تحزٗزالَس٘لِ، ج

 اهلل اراكي آيت

هؼبهلِ چ٘عٕ ًِ ٍهق ضسُ ثبؼل است ٍلٖ اگط ثِ ؼَضٕ ذطاة ضَز ًِ ًتَاًٌس 

ظُ هتَلٖ ٍ استلبزُ إ ضا ًِ هبل ثطإ آى ّب ٍهق ضسُ اظ آى ثجطًس، كطٍش آى ثب اخب

حبًن ضطع اضٌبل ًساضز ٍ زض صَضت اهٌبى، ثبٗس پَل آى ضا زض ّوبى هسدس ثِ 

 هصطكٖ ثطسبًٌس. ًِ ثِ هوصَز ٍهق ًٌٌسُ ًعزٌٗتط ثبضس. 

 3133، م488تَض٘ح الوسبئل، ص
 3133، م15، ص3الوسبئل الَاضحِ، ج
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 هبلغین  ره توشه    

 اهلل بهجت آيت
 اگط هبثل استلبزُ ًجبضس كطٍش آى هبًؼٖ ًساضز. ٍ زض ّوبى هحل ٍهق استلبزُ ضَز.

  388ٍ ص 6653، س381ٍ 383، ص1497، 5استفتبئبت، ج

 6666، ثب استفبدُ اس س393ٍ ص
 1778، ثب استفبدُ اس م437تَض٘ح الوسبئل، ص

 اهلل تبريسي آيت
ٖ اگط ثؽَضٕ ذطاة ضَز ًِ ًتَاًٌس هؼبهلِ چ٘عٕ ًِ ٍهق ضسُ ثبؼل است،ٍل

ّب ٍهق ضسُ اظ آى ثجطًس، هثالً حص٘ط هسدس ثِ ؼَضٕ پبضُ  إ ًِ هبل ثطإ آىاستلبزُ

ضَز ًِ ًتَاًٌس ضٍٕ آى ًوبظ ثرَاًٌس، كطٍش آى اضٌبل ًساضز زض صَضتٖ ًِ هوٌي 

ثبضس ثبٗس پَل آى ضا زض ّوبى هسدس ثِ هصطكٖ ثطسبًٌس ًِ ثِ هوصَز ٍهق ًٌٌسُ 

 ًعزٌٗتط ثبضس.  

 3133، م411تَض٘ح الوسبئل، ص

 6:، ثب استفبدُ اس م43، ص3هٌْبج الصبلح٘ي، ج

 اي اهلل خامنه آيت
تؼسازٕ ًتبة ٍهق زض حبل ًٌِْ ضسى است. آٗب هٖ تَاى ثب كطٍذتي ًتبثْبٕ ٍهلٖ 

 ًتبة خسٗس ذطٗساضٕ ًطز؟

 ًتبة ٍهلٖ هبثل ذطٗس ٍ كطٍش ً٘ست.
 

 

 اهلل خوئي آيت

ظهبًٖ ًِ هبثل استلبزُ ثبضس كطٍش آى ّب خبٗع ً٘ست ٍ اگط زض هؼطض تلق ٍاهغ تب 

 ضَز خبٗع است ٍ الظم است ثب پَل آى ّوبى اض٘بء ذطٗساضٕ ٍ ٍهق گطزز.

 1181،  س464استفتبئبت، ص

 :119، م359، ص3هٌْبج الصبلح٘ي، ج
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 اهلل سيستاني آيت
زض صَضتٖ ًِ هبثل استلبزُ ًجبضس ٗب اگط ثوبًس زض ضطف ذطاة ضسى است ثِ ؼَضٕ 

ٍاخت ثب پَل ضَز هٌلؼت الظهِ اظ آى ثجطًس، كطٍش خبٗع است ٍ ثِ  احت٘بغ  ًِ ًوٖ
 آى هثل ّوبى چ٘ع ضا ثرطًس ٍهق ًٌٌس.  

 3368، م4:3تَض٘ح الوسبئل، ص

 134، م48، ص3هٌْبج الصبلح٘ي، ج

 اهلل شبيري زنجاني آيت
اگط ثِ ؼَضٕ ذطاة ضَز ٗب زض هؼطض ذطاثٖ ثبضس ًِ ًتَاًٌس استلبزُ إ ضا ًِ هبل 
ثطإ آى ٍهق ضسُ اظ آى ثجطًس، كطٍش آى اضٌبل ًساضز ٍ ثبٗس ثب پَل آى اگط هوٌي 

 است چ٘عٕ ثرطًس ًِ ثِ هوصَز ٍاهق ًعزٌٗتط ثبضس.   

 3133، م547تَض٘ح الوسبئل، ص

 ه(اهلل صافي گلپايگاني)دام ظلّ آيت
اگط ثؽَضٕ ذطاة ضَز ًِ ًتَاًٌس استلبزُ إ ضا ًِ هبل ثطإ آى ٍهق ضسُ اظ آى 
ثجطًس هثل حص٘ط، كطٍش آى اضٌبل ًساضز ٍ زض صَضتٖ ًِ هوٌي ثبضس ثبٗس پَل آى ضا 

 ثِ هصطكٖ ثطسبًٌس ًِ ثِ هوصَز ٍاهق آى ًعزٌٗتط ثبضس. 

 3133، م513تَض٘ح الوسبئل، ص

 79، م1:8،ص3ّذاٗٔ الؼجبد، ج

 اهلل فاضل لنكراني آيت
ث٘غ ٍهلٖ خبٗع ً٘ست اگط ثؽَضٕ ذطاة ضَز ٗب زض هؼطض ذطاثٖ ثبضس ًِ ًتَاًٌس 
استلبزُ إ ضا ًِ هبل ثطإ آى ٍهق ضسُ اظ آى ثجطًس، كطٍش آى ثطإ هتَلٖ خبٗع 
است  ٍ زض صَضتٖ ًِ هوٌي ثبضس ثبٗس پَل آى ضا زض ّوبى هسدس ثِ هصطكٖ ثطسبًٌس 

 ٍهق ًٌٌسُ ًعزٌٗتط ثبضس.ًِ ثِ هوصَز 

 1414، م419احکبم الَاضحِ، ص

 3166، م533تَض٘ح الوسبئل، ص
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 هبلغین  ره توشه    

 اهلل گلپايگاني آيت
 زض صَضتٖ ًِ هَضز استلبزُ ًجبضس ٍ هؼؽل ثوبًس كطٍش ٍ تجسٗل آى ّب خبٗع است. 

 1333، س:51، ص3هجوغ الوسبئل، ج

 3133، م466تَض٘ح الوسبئل، ص

 اهلل مكارم شيرازي آيت
صَضتٖ ًِ هبثل استلبزُ ًجبضس ٍ ٗب ازاهِ استلبزُ اظ آى سجت ضَز ًِ زض آٌٗسُ زض 

ًعزٗي هبثل استلبزُ ًجبضس ٍ ٗب ثط اثط ٗي زست ًجَزى هٌظطُ ًبذَضبٌٗسٕ زاضتِ ثبضس، 

 تجسٗل آى ثِ اخٌبس هطبثِ هَضز ً٘بظ، خبٗع است. 

 1345، س::3ص 1استفتبئبت جذٗذ، ج

 1897، م444تَض٘ح الوسبئل، ص

 اهلل نوري همداني آيت
زض صَضتٖ ًِ هَضز استلبزُ ً٘ست هٖ تَاً٘س آى  ضا ثلطٍض٘س ٍلٖ اظ پَل آى ٍسبئلٖ 

تِْ٘ ًٌ٘س ًِ هطبثِ آى ثبضس هثالً اظ پَل كطٍش ظطف، ظطف ٍ اظ پَل كطٍش كطش، 

 كطش ثرطٗس.

، ٍ  :81،س314، ص1ّشار ٍ ٗک هسألِ فقْٖ ، ج
 855، س331ص

 3399م، 514تَض٘ح الوسبئل، ص

 اهلل وحيد خراساني آيت
اگط ًلغ ثطزى اظ آى ّب ثِ ػلت ذطاة ضسى هوٌي ًجبضس، خبٗع است ثلطٍضٌس ٍ 

 تجسٗل ًٌٌس ثِ چ٘عٕ ًِ ثطَز اظ آى ّب ًلغ ثطز. 

، 393، ص4ٍ ج 6:، م43، ص3هٌْبج الصبلح٘ي، ج
 :119م

 3133، م699تَض٘ح الوسبئل، ص
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 تجذيل متت ٍقفي قذين ثب خذيذ خشيذ ٍ فشٍش يب
 

 

 

 

 

فشٍضٌذ تب وتبة  سؤال: تعذادي وتبة هشثَغ ثِ يه هذسسِ است آى ّب سا هي

خذيذ خشيذاسي وٌٌذ اگش ٍلفي ثبضذ حىن چيست؟ دس صَستي وِ ٍلفي 

 ًجبضذ ٍ ّذيِ ثِ هذسسِ ثبضذ چؽَس؟

 
 اي اهلل خامنه آيت

 ًتبة ٍهلٖ هبثل ذطٗس ٍ كطٍش ً٘ست. 

 

 اهلل فاضل لنكراني آيت

اگط ٍهق ثبضس كطٍش آى خبٗع ً٘ست ٍ ّوٌ٘ؽَض اگط تول٘ي هسضسِ ضسُ ثبضس هگط 

اٌٌِٗ ثب هوساضٕ استلبزُ ًبهالً اظ ث٘ي ثطٍز ًِ زض اٗي صَضت تجسٗل آى هبًؼٖ ًساضز.



 

  

  



 

  

 

 

 اه  باسی و سزگرمی
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 ها باسی و سزگزهی

  ها باسی و سزگزمی
 

  ضطشًح ٍ پبسَس ثبصي ثِ ًگبُ حنن ٍ مبهپيَتش دس ضطشًح ٍ پبسَس ثب ثبصي
 

 

 

 ثِ) داسد؟ حىوي چِ وبهپيَتش ؼشيك اص ضؽشًح ٍ پبسَس ثب ثبصي( الف: سؤال

 ًفشي( دٍ يب تٌْبيي

 ّستٌذ ضؽشًح يب ٍ پبسَس ثب ثبصي هطغَل وِ خوعي ثِ توبضب يب ًگبُ حىن( ة

 چيست؟
 

 امام خميني

 آالت هوبض ثبضس ٍ ٗب ثطز ٍ ثبذتٖ زض ث٘ي ثبضس، حطام است.اگط اظ 

 35استفبدُ اس س ، ثب13، ص3استفتبئبت، ج

 بهجت اهلل آيت
 حطام ثبذت ٍ ثطز ثب ضؽطًح، ٍ پبسَض ٍ ًطز هج٘ل اظ هوبض، آالت ثب ًطزى ثبظٕ( الق

 اضس احت٘بغ ضؽطًح زض ٍ است آى تطى زض احت٘بغ ثبذت ٍ ثطز ثسٍى ٍ است، هؽؼٖ

 .است

 هتفزقِ هسبئل اس : م ،3ص الوسبئل، تَض٘ح

  .زاضز ًطاّت ًجبضس، ًٌٌسُ ثبظٕ خوغ هطَّم اگط( ة

 

 تبريسي اهلل آيت
 ضرص چِ ً٘ست، خبٗع آى ثسٍى ٗب ثبضس هبلٖ ثبذت ٍ ثطز ثب چِ هوبض آالت ثب ثبظٕ

 .زّس اًدبم ضا ثبظٕ آى ًبهپَ٘تط ثب ٗب ًٌس ثبظٕ زٗگط ضرص ثب
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   اي خامنه اهلل آيت

 تطر٘ص هٌلق ًِ چ٘عٕ ّط ثب ثبظٕ ًلٖ ؼَض ثِ. زاضز ضا هوبض آالت ثب ثبظٕ حٌن

 .ً٘ست خبٗع ٍخِ ّ٘چ ثِ ضَز، ثٌسٕ ضطغ آى زض ٗب ٍ است هوبض آالت اظ زّس

 هوبض آالت اظ حبظط حبل زض ًِ زّس تطر٘ص هٌلق اگط: ضؽطًح هَضز زض ٍ

 ًساضز اضٌبل( ثبذت ٍ ثطز) ثٌسٕ ضطغ ثسٍى آى ثب ثبظٕ ضَز، ًوٖ هحسَة

 ثب ٍ 1135س ،358 ٍ 357ص اجَثٔاالستفتبئبت،

 1131ٍ 1118س اس استفبدُ

 آى ثب ثبظٕ ثبضس، ضسُ ذبضج هوبضثَزى آلت اظ ضؽطًح اهطٍظُ هٌلق، تطر٘ص ثِ اگط

 حطام هوبض اثعاض زٗگط ٍ پبسَض ثب ثبظٕ ّطگًَِ ٍلٖ ًساضز اضٌبل ثبذت ٍ ثطز ثسٍى

 ًِ آى، هدلس زض حعَض ّطگًَِ ٍ ضَز ًْٖ ثبٗس ضطائػ ٍخَز صَضت زض ٍ ثَزُ

 .ً٘ست خبٗع ثبضس، آى ظوٌٖ تأٗ٘س ٗب ٍ هلسسُ تطتت هَخت

 
 آيت اهلل خويي

الق( اگط ػطكبً اظ آالت هوبض ثبضس خبٗع ً٘ست ٍ الّب اگط ثسٍى ضطغ ثٌسٕ ثبضس ثبظٕ 

 ثب آى اضٌبل ًساضز.

 331، ص84، ص3صزاط الٌجبٓ، ج
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 ها باسی و سزگزهی

 

 سيستاني اهلل آيت
 ً٘ست. خبٗع ٍاخت احت٘بغ ثِ( الق

 
 .ً٘ست هحطّم ًلسِ حسّ كٖ( ة

 
 زنجاني شبيري اهلل آيت
 ًساضز. هبًؼٖ ثبضس تلطٗح خْت ثِ ٍصطكب ثبضس ًبهپَ٘تط ثبظٕ ؼطف اگط (الق

 ً٘ست. خبٗع ثبظٕ حبل زض هوبض االت ثِ ًگبُ (ة

 
 )دام ظله(گلپايگاني صافي اهلل آيت
 ً٘ست. خبئع( الق

 
 ً٘ست. خبئع( ة
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 لنكراني فاضل اهلل آيت
 ًساضز. هبًؼٖ ًٌٌٌس هوبض آى ثب ًِ صَضتٖ زض( الق

 

 

 

 ً٘ست. خبٗع( ة

 
 

 شيرازي مكارم اهلل آيت
 .ًساضز اضٌبلٖ

 

 

 

 ػٌَاى ثِ هطزم تَزُ ًعز زض ٍ ثبضس ضسُ ذبضج هوبض آلت اظ هصًَض آالت ّطگبُ( ة

 اضٌبل هبلٖ ثبذت ٍ ثطز ثسٍى آى ثب ثبظٕ ضَز ضٌبذتِ تلطٗحٖ ٗب ٍضظضٖ ٍس٘لِ ٗي

 .ًساضز اضٌبل ثبظٌٌٗبى ثِ ًگبُ صَضت اٗي زض ٍ ًساضز
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 ها باسی و سزگزهی

 

 

 همداني نوري اهلل آيت
 .ثبضس ضسُ ذبضج ثَزى هوبض آلت اظ هگط ثبضس هٖ حطام ًالً هوبض آالت ثب ثبظٕ( الق

 :66س ،178ص ،3ج فقْٖ، هسألِ ٗک ٍ ّشار

 .ً٘ست خبٗع گٌبُ هدلس زض حعَض( ة

 
 خراساني وحيد اهلل آيت
 ٍاخت احت٘بغ ثٌبثط ًجبضس ثبذت ٍ ثطز اگط ٍ است حطام ثبضس ثبذت ٍ ثطز اگط( الق

 .ًساضز ؿ٘طُ ٍ ًبهپَ٘تط ث٘ي كطهٖ. ً٘ست خبٗع اً٘س

 صَضتٖ زض ٍ است حطام ثبضس ثبذت ٍ ثطز ًِ صَضتٖ زض هدلس آى زض حعَض( ة

 .ً٘ست خبٗع ٍاخت احت٘بغ ثٌبثط ًجبضس ثبذت ٍ ثطز ًِ

 س اس استفبدُ ثب ،79ص دفتز، اس درٗبفتٖ جشٍُ

36: ٍ 373 

 هؼظن لِ دفتز اس شفبّٖ استفتبء
 
 
 



 

 
  



 

  

 

 

  رک امر هب معروف و نهی اس من 
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 اهز به هعزوف و نهی اس هنکز

 امز به معزوف و نهی اس منکز
 

  هٌنش اص ًْي ٍ هعشٍف ثِ اهش دس هسلويي عوَم تنليف
  

 

 

 
 

 حىوي چِ اسالهي ٍ اًمالثي خبهعِ دس هٌىش اص ًْي ٍ هعشٍف ثِ اهش: سؤال

 داسد؟

 
 اي خامنه اهلل آيت
 .است هسلوبًبى ػوَم ٕ ٍظ٘لِ ظثبًٖ هٌٌط اظ ًْٖ ٍ هؼطٍف ثِ اهط

 
 سيستاني اهلل آيت
 ّط هؤهي ظى ٍ هطز ّط ثط ًِ ّستٌس ػجبزٕ تٌل٘ق زٍ هٌٌط اظ ًْٖ ٍ هؼطٍف ثِ اهط

 ضًَس. هٖ ٍاخت ثبضٌس خوغ ضطائػ گبُ

 413م ،313ص ًشٌ٘بى، غزة ثزإ فقِ

 اس استفبدُ ثب ،518ص ،1ج الصبلح٘ي، هٌْبج ٍ
 هٌکز اس ًْٖ ٍ هؼزٍف ثِ اهز هجحث

 گلپايگاني صافي اهلل آيت

 ًِ آًبى لٌي ٍ است ٍاخت هسلوبى ّط ثط هٌٌط ًوَزى تطى ٍ هؼطٍف آٍضزى خبٕ ثِ

 ثبضٌس هسم پ٘ص زٗگطاى ثط هٌٌط تطى ٍ هؼطٍف ثِ ػول زض ثبٗس ًٌٌس هٖ ًْٖ ٍ اهط

 است. گلتبض تأث٘ط ضطغ ظٗطا،

 :397م ،:69ص الوسبئل، تَض٘ح
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 شيرازي مكارم اهلل آيت
 ثب ثبٗس هسلوبًٖ ّط ًِ است اسالم زٗي هسلن احٌبم اظ هٌٌط اظ ًْٖ ٍ هؼطٍف ثِ اهط

 .ًٌس ػول ثساى آى ضطائػ ٍ هوسهبت آٍضزى كطاّن

 993س ،456ص ،5ج استفتبئبت،

 همداني نوري اهلل آيت
 .است ٍاخت ضطػٖ، هَاظٗي ضػبٗت ٍ ضطائػ ضػبٗت ثب هؼطٍف ثِ اهط

 3895، م:67تَض٘ح الوسبئل، ص

 خراساني وحيد اهلل آيت
 ثب ثبٗس هسلوبًٖ ّط ًِ است اسالم زٗي هسلن احٌبم اظ هٌٌط اظ ًْٖ ٍ هؼطٍف ثِ اهط

 .ًٌس ػول ثساى آى ضطائػ ٍ هوسهبت آٍضزى كطاّن

 هجحث اس استفبدُ ثب ،681ص الوسبئل، تَض٘ح
 هٌکز اس ًْٖ ٍ هؼزٍف ثِ اهز احکبم

  عشٍسي هدلس دس هٌنش تشك ثشاي هبدس ٍ پذس هقبثل دس صٍخيي ي ٍظيفِ      
  

 

 

 

 

 ًبهسبعذ خَّ خبؼش ثِ ٍ وٌذ اصدٍاج خَاّذ هي فشدي وِ صَستي دس: سؤال

 تَاًذ ًوي اسالم ضئًَبت خالف اعوبل ثععي اص الَام، ًجَدى هزّجي ٍ خبًَادُ

 ضشعي خالف هسبئل ديگش يب ٍ لعت ٍ لَْ آالت ّويي خولِ اص وٌذ خلَگيشي

 هشاسن پبيبى تب يب وٌذ ثشخَسد هبدسش ٍ پذس هثل افشادي ثب ثبيذ آيب ّست، وِ

 وٌذ؟ داسي خَيطتي عمذ، ٍ عشٍسي

 

 خميني امام
 زاضز. هٌٌط اظ ًْٖ ٕ ٍظ٘لِ هٌٌط، اظ ًْٖ ضطػٖ ضطاٗػ ٍ هَظَع تحون صَضت زض

 7س اس استفبدُ ثب ،597 ٍ 596ص ،1ج استفتبئبت،
ٍ13 ٍ 13ٍ 16 



107 
 

  

 

 اهز به هعزوف و نهی اس هنکز

    اي خامنه اهلل آيت
 زاضز. هٌٌط اظ ًْٖ ٕ ٍظ٘لِ هٌٌط، اظ ًْٖ ضطػٖ ضطاٗػ ٍ هَظَع تحون صَضت زض

 
 سيستاني اهلل آيت
 زاضز. هٌٌط اظ ًْٖ ٕ ٍظ٘لِ هٌٌط، اظ ًْٖ ضطػٖ ضطاٗػ ٍ هَظَع تحون صَضت زض

 744ٍ 743م ،383ٍ384ص الوٌتخجِ، الوسبئل

  هٌنش اص ًْي ٍ هعشٍف ثِ اهش تنشاس ضشط
  

 

 

 

 

   ضَد؟ هي تىليف سفع عبدي، فشد ثشاي دادى تزوش ثبس يه فمػ آيب: سؤال

 
 

 اي خامنه اهلل آيت
 .است ٍاخت تٌطاض ثسٌّس تأث٘ط احتوبل تصًّط تٌطاض زض اگط

 
 سيبسي هٌبقطبت ٍ هجبحثبت دس هسئَليي غيجت

  
 

 

 

 اسالهي خوَْسي ًظبم هسئَليي هَسد دس دادى ًظش ٍ ًوَدى صحجت: سؤال

 هولىتي خشيبًبت ٍ هسبئل ثَدُ، صحٌِ دس وِ ايي عٌَاى ثِ ًبدسست، يب دسست

 هدلس ٍويل فالى دّذ هي اًدبم اضتجبّي وبسّبي ٍصيش فالى هثالً ثذاًين سا

 گًَِ ايي گفتي وٌذ؛ هي ًبساظي ٍ ثذثيي سا هشدم اداسُ سئيس ًوَد، وبسخؽبئي

 است خبيض ًجبضذ ًظش هَسد ضخص وِ صَستي دس خصَصي هدبلس دس هؽبلت

   خيش؟ يب
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 آيت اهلل بهجت

تْوت خبٗع ً٘ست ٍ شًط ٍاهؼ٘بت زذ٘ل زض هسئَل٘تٖ ًِ زض صسز آى است هبًغ ًساضز 

ذَاّس ثِ ٍ ؿ٘ط اٗي هَاضز ضا ًجبٗس اكطب ًطز. اٗي هسئلِ زض هَضز ًسٖ است ًِ هٖ

 ػٌَاى هسئَل اًتربة ضَز ٍلٖ سؤال ثطإ ضرصٖ است ًِ ثبللؼل هسئَل است.
 7579، ثب استفبدُ اس م673، ص5استفتبئبت، ج

 )دام ظله(اي خامنه اهلل آيت
 ًوبٌٗس. ثطذَضز هٌٌط اظ ًْٖ ٍ ثوؼطٍف اهط ٍ ثطازضاًِ ًص٘حت ٍ تصًط حسّ زض

 
 سبظًسُ سبلن اًتوبز ٗب ضرص ذَز ثِ تصًط الجتِ ضس، شًط ثبال زض ًِ است ّوبى حٌن

 ًساضز. اضٌبل

 
 

 سيستاني اهلل آيت
 ًساضز. اضٌبل ًٌٌس ح٘ث٘ت ّتي ػَ٘ة اٗي شًط ٍ ثبضس آضٌبض ػَ٘ة اٗي اگط

 43م آخز اس ثباستفبدُ ،15 ٍ 14ص ،1ج الصبلح٘ي، هٌْبج

 استفتبء شفبّٖ اس دفتز هؼظن لِ

 آيت اهلل مكارم شيرازي

 ضَز.اختوبػٖ ٍ اًتوبزّبٕ سبظًسُ ٍ هثجت ؿ٘جت هحسَة ًوٖ ثطضسٖ هسبئل
 668، ثب استفبدُ اس م165، ص1استفتبئبت، ج

 خراساني وحيد اهلل آيت 

 ًذارد. اشکبل ثبشذ هشَرت ٍ ًص٘حت ػٌَاى ثِ ٍ ثبشذ آشکبر ػَ٘ة اٗي اگز

 :3م اس استفبدُ ثب ،16ٍ17ص ،3ج الصبلح٘ي، هٌْبج

   استفتبء شفبّٖ اس دفتز هؼظن لِ



 

  

 

 

کام   متفرهق اح
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 احکام هتفزقه

  
 متفزقه احکام

 

 اصدٍاج( اص ثعذ ٍ قجل) فشصًذ هبل دس ٍالذيي تصشّف
 

 لجل) داسًذ؟ سا اٍ هبل دس تصشف حك فشصًذ ي اخبصُ ثذٍى هبدس ٍ پذس آيب: سؤال

 اصدٍاج( اص ثعذ ٍ

 

 آيت اهلل اراكي

 هحل اضٌبل است.

:4، س371استفتبئبت، ص  

 بهجت اهلل آيت
 .ًساضز حن ذ٘ط

 
 تبريسي اهلل آيت
 كطظًس اهَال زض ظطٍضت ثووساض تَاًس هٖ ذَزش احت٘بج ٍ ظطٍضت هَاضز زض پسض

 كطظًس اهَال زض هبزض تصطف ٍ ًساضز، كطظًس اشى ثِ احت٘بج كطض اٗي زض ٍ ًٌس تصطف

 ثبضس. كطظًس ٍلٖ ثبشى ثبٗس است صـ٘ط كطظًس اگط ٍ ثبضس كطظًس ثبشى ثبٗس
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 اي خامنه اهلل آيت
 .ً٘ست ثبثت حوٖ چٌ٘ي ضض٘س ٍ ًج٘ط كطظًس هَضز زض

 

 

 سيستاني اهلل آيت
  .ًساضًس ضا حوّٖ چٌ٘ي

 

 

 آيت اهلل شبيري زنجاني

تَاى ثسٍى ضظبٗت زض هبل زٗگطٕ ًوٖ كطهٖ ث٘ي پسض ٍ هبزض ٍ زٗگطاى ً٘ست ٍ

تصطف ًطز. ثلِ تصطف ٍلٖ )پسض ٍ خس پسضٕ( زض هبل كطظًس ًبثبلؾ زض صَضتٖ ًِ 

 ثطإ كطظًس هلسسُ ًساضتِ ثبضس، اضٌبل ًساضز.

 

 )دام ظله(گلپايگاني صافي اهلل آيت
 .ًساضًس حن

 
 

 لنكراني فاضل اهلل آيت
 .ًساضًس حوٖ چٌ٘ي ذ٘ط
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 احکام هتفزقه

 شيرازي مكارم اهلل آيت
 .ثسّس تصطف اخبظُ آًْب ثِ كطظًس است ثْتط ٍلٖ ً٘ست خبٗع

 
 همداني نوري اهلل آيت
 هٌعل ثِ اٌٌِٗ هگط ًساضًس، ضا تصطف حن كطظًس اخبظُ ثسٍى ثبضٌس ثبلؾ ًِ صَضتٖ زض

 ّبٕ آضبه٘سًٖ ٍ ّب ذَضزًٖ اظ تَاًٌس هٖ ضطائؽص ضػبٗت ثب ًِ ضًَس ٍاضز كطظًس

 .ًٌٌس استلبزُ آًدب زض هَخَز

 

 خراساني وحيد اهلل آيت
 .ًساضًس تصطف حن اٍ اشى ثسٍى ًجبضس  هحدَض كطظًسضبى چٌبًچِ

 سؤاالت ثِ پبسخ ٍاحذ در هَجَد استفتبئبت

 فشصًذ تشثيت دس ثذًي تٌجيِ حذ

 داسد؟ حىوي چِ تشثيت ثشاي فشصًذ صدى وته: سؤال

 
 امام خميني

 ًطَز ٍ هتؼبضف ثبضس هبًغ ًساضز. تٌجِ٘ اٍالز ثِ هوساضٕ ًِ هَخت زِٗ

 14، س345، ص4استفتبئبت، ج
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 آيت اهلل اراكي

ّطگبُ تأزٗت ؼلل هتَهق ثبضس ثط ظطة خبٗع است ٍلٖ ثبٗس سطخ ٍ ًجَز ًطَز پس 

 ّطگبُ سطخ ٗب ًجَز ٗب س٘بُ ضَز زِٗ هوسضُ ضا زاضز.

 1، س341استفتبئبت، ص

 آيت اهلل بهجت

 اضٌبل ًساضز.تب حسٕ ًِ ثِ اٗدبة زِٗ ًطسس 

 69هسبئل جذٗذ اس دٗذگبُ ػلوب ٍ هزاجغ تقل٘ذ، ص

 6376، س148، ص5استفتبئبت، ج

 آيت اهلل تبريسي

زض صَضتٖ ًِ تأزٗت هتَهق ثط ظزى ثبضس ثِ هوساضٕ ًِ تطث٘ت ثط آى هٌحصطاً هتَهق 

 است ثبٗس اًدبم ٍ ثِ هدطٍح ًطزى ٍ اهثبل آى ًجبٗس هٌدط ضَز.

 69، س6ػلوب ٍ هزاجغ تقل٘ذ، جهسبئل جذٗذ اس دٗذگبُ 

 ايآيت اهلل خامنه

هططٍغ ثِ آى است ًِ هَخت زِٗ ًطَز ٍ اگط س٘بُ ٗب ًجَز ٍ ٗب هطهع ضَز، زِٗ الظم 

 است.

 533، س94، ص1استفتبئبت جذٗذ

 آيت اهلل خويي

ًِ ؼلل هطتٌت چ٘عٕ اظ ًجبئط ثطَز اٗي ّست ًِ اٍ ثطإ ٍلّٖ ٗب هأشٍى اظ اٍ ظهبًٖ

 ثِ خْت تأزٗت پٌح ٗب ضص ظطثِ ثِ ؼَضٕ ًِ هَخت زِٗ ًگطزز.ضا ثعًس 

 1363، س418استفتبئبت، ص
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 سيستاني اهلل آيت
 ٗب هطهعٕ هَخت ًِ ثبضس آّستِ چٌبًچِ پس ثبضس ظزى ثط هتَهق ثچِ، تأزٗت اگط

 . ًساضز اضٌبل ًجبضس، ظطثِ سِ اظ ث٘ص ٍ ًطَز ًجَزٕ ٗب س٘بّٖ

 

 

 

 آيت اهلل صافي گلپايگاني

 ثطإ تطث٘ت زض هَاضز لعٍم ثِ هوساضٕ ًِ هَخت زِٗ ًطَز، اضٌبل ًساضز.

33:3، س453، ص3جبهغ االحکبم، ج  

69، ص6هسبئل جذٗذ اس دٗذگبُ ػلوب ٍ هزاجغ تقل٘ذ، ج  

 زنجاني شبيري اهلل آيت
 ٕ اخبظُ ثب اٍ هؼلّن هثالً ٗب ٍلّٖ زّس، اًدبم ضا ًج٘طُ گٌبّبى اظ ٌٖٗ ثبلؾ ؿ٘ط كطظًس اگط

. ثعًس ضا اٍ ًطَز، ٍاخت زِٗ ٍ ضَز ازة ًِ هسضٕ ثِ لعٍم صَضت زض تَاًس هٖ ٍلّٖ

 .ًٌس هٌٌط اظ ًْٖ ضطاٗػ، ٍخَز صَضت زض ثبٗس ثلٌِ ًساضز، حوّٖ چٌ٘ي ثبلؾ زض اهّب

 

 

 
 

 آيت اهلل فاضل لنكراني

 تب هوساضٕ ًِ هَخت زِٗ ًطَز، تَسػ پسض خبٗع است.

1:68، س661، ص1جبهغ الوسبئل، ج  
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 آيت اهلل گلپايگاني

 ًجبٗس ؼَضٕ ثعًس ًِ هَخت زِٗ ضَز هثال ضًگ پَست ثسى سطخ ضَز.

149، س377، ص4هجوغ الوسبئل، ج  

 شيرازي مكارم اهلل آيت
 ؼطٗن اظ ثلٌِ ظز ًتي تطث٘ت ثطإ ضا كطظًساى ًجبٗس كؼلٖ ضطاٗػ زض االهٌبى حتّٖ

 .زٌّس اًدبم ضا ًبض اٗي هحجّت ٍ تطَٗن

 
 همداني نوري اهلل آيت
 آًٌِ ثططغ هحسٍزٕ حس  َُِّ زض آًْن ذبصّّٖ هَاضز زض هگط ً٘ست خبٗع سَال كطض زض

 .ًگطزز زِٗ هَخت

  

 خراساني وحيد اهلل آيت
 .ًساضز اضٌبلٖ ثبضس، هْطثبًٖ ثب ٍ ظطثِ 6ٗب ظطثِ 5ٍ ثَزُ تأزٗت ثربؼط ظزى اگط

396 م ،5:5،ص تؼشٗزات ثحث حذٍد، کتبة  ،4 ج الصبلح٘ي، هٌْبج  

 

 ًبى( خشيذ) صف دس خب گشفتي
 

 وبسّب ديگش اًدبم ثشاي ٍ گشفتِ خب( ًبى هثل) خشيذ صف دس افشاد ثععي: سؤال

 هي تْيِ ًبى ٍ گشدًذ هي ثش ثَدًذ گشفتِ وِ لجلي خبي ّوبى ثِ ثبص ٍ سفتِ

 داسد؟ اضىبل آيب وٌٌذ
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 اي خامنه اهلل آيت
 .ًساضز اضٌبل

 

 لنكراني فاضل اهلل آيت
 .ًساضز اضٌبلٖ ذ٘ط

 
 

 

 عوَهي اهبمي دس دخبًيبت استعوبل
 

 چِ است هشدم اريت ٍ آصاس هَخت وِ عوَهي اهبوي دس وطيذى سيگبس: سؤال

 داسد؟ حىوي

 

 امام خميني

 س٘گبض ًط٘سى زض اهبًي ػوَهٖ حطام ً٘ست اگطچِ ثْتط است ًٌطس.

 135، س49، ص3استفتبئبت، ج

 آيت اهلل بهجت

 آظاض ٗب ظطض ثبضس خبٗع ً٘ست. ظهبًٖ ًِ هَخت
  7569، س668، ص5استفتبئبت، ج

 آيت اهلل تبريسي

 ًط٘سى س٘گبض هبًؼٖ ًساضز اهب زض هطاًع ػوَهٖ ثْتط است تطى ضَز.

 ٍ  1986استفبدُ اس س ، ثب575، ص3استفتبئبت، ج

1989 
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 اي خامنه اهلل آيت

 .ً٘ست خبٗع ً٘ست ضاظٖ ؼطف ٍ ه٘عًس ظطض ٗب است اشّٗت هَخت اگط

 
 سيستاني اهلل آيت

 ً٘ست خبٗع زاضز هْلي ث٘وبضْٗبٕ هبًٌس هْوّٖ ظطض اٍ ثطإ س٘گبض زاًس هٖ ًِ ًسٖ

 زاضز هْوّٖ ظطض اٍ ثطإ ًِ ثبضس حبظط ًسٖ اگط خوغ زض ًط٘سى س٘گبض ٍ ثٌطس

 .ً٘ست خبٗع ضَٕٗ ث٘وبضاى هبًٌس

 لِ هؼظن دفتز اس درٗبفتٖ استفتبء اس استفبدُ ثب

 
 

 اهلل صافي گلپايگانيآيت 

 اگط ظطض هؼتسثِ زاضتِ ثبضس ٍ ٗب هَخت اشٗت زٗگطاى ضَز خبٗع ً٘ست.

 1863ٍ  1859 استفبدُ س ، ثب199، ص3جبهغ االحکبم، ج

 آيت اهلل فاضل لنكراني

 خبٗع ً٘ست.

، 3هسبئل جذٗذ اس دٗذگبُ ػلوبء ٍ هزاجغ تقل٘ذ، ج

 148ص

   آيت اهلل مكارم شيرازي

 خبٗع ً٘ست.

 395ٍ  394، ص1استفتبئبت جذٗذ، ج
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 همداني نوري اهلل آيت
 .است حطام ثبضس زٗگطاى آظاض ٍ اشٗت هَخت اگط

   لِ هؼظن دفتز اس شفبّٖ استفتبء

 خراساني وحيد اهلل آيت
 .ً٘ست خبٗع ثبضس زٗگطاى ثِ هْوّٖ ظطض هَخت اگط

  لِ هؼظن دفتز اس شفبّٖ استفتبء
 

 الوبل ثيت اص ضخصي ُاستفبد ٍ الوبل يتث ثِ مول
 

 اختيبس دس سايگبى صَست ثِ سا خَد خبًِ اص اي ؼجمِ ضخصي اگش: سؤال

 دادُ اداسُ فالى ثِ وِ چيضي اصاي دس تَاًذ هي آيب ثگزاسد ثسيح ّبي والس

 ايي ي هحبسجِ ثب الجتِ وٌذ؟ استفبدُ آًدب ٍسبيل اص ّضيٌِ پشداخت ثذٍى است

 وِ است ايٍسيلِ يب پَل هجلغ اص ووتش يب ثشاثش ٍسيلِ ايي اص استفبدُ ّضيٌِ وِ

 است؟ گزاضتِ اداسُ آى اختيبس دس ضخص
 

 امام خميني

 اگط هؽبثن ثب هوطضات ثبضس خبٗع است زض ؿ٘ط اٗي صَضت خبٗع ً٘ست.

 173، س648، ص4اسفتبئبت، ج

 اي خامنه اهلل آيت 
 .ً٘ست خبٗع
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   عوَهي هشامض دس مفص ضذى خبثدب

 وِ داًين ًوي هب ٍ ضَد خب خبثِ وٌِْ ثب ًَ وفص عوَهي اهبوي دس اگش: سؤال

 ّب وفص ايي اص استفبدُ آيب است وسي چِ ثِ هتعلك خبهبًذُ ثِ ّبي وفص

 است؟ خبيض هب ثشاي
 

 خميني امام 

 ثب) اٍ طزف اس ثبٗذ صبحجش شذى پ٘ذا اس ٗأس صَرت در ٍ کٌ٘ذ تصزف تَاً٘ذ ًوٖ

 .دّ٘ذ صذقِ( شزع حبکن اجبسُ

:4م ،344ص لقطِ، کتبة ،3ج تحزٗزالَس٘لِ،  

3691م اس استفبدُ ثب ،468ص الوسبئل، تَض٘ح  

 اراكي اهلل آيت

 ثٌبثزاحت٘بط صبحجش شذى پ٘ذا اس ٗأس صَرت در ٍ دارد را الوبلک هجَْل حکن

 .ثذّ٘ذ صذقِ سّ٘ذ غ٘ز فق٘ز ثِ اٍ طزف اس شزع حبکن ٕ اجبسُ ثب ٍاجت
 لقطِ( کتبة) 36:6م ،134ص ،3ج الَاضحِ، الوسبئل

 36:6 م اس استفبدُ ثب ،593ص الوسبئل، تَض٘ح

 بهجت اهلل آيت

 .ًطز تصطّف آى زض تَاى ًوٖ ًجبضس ًلص صبحت ضظبٗت ثطإ حبلٖ ضبّس اگط

 6914 ٍ 6856 س اس استفبدُ ثب ،453ص ،5استفتبئبت،ج

 تبريسي اهلل آيت
 صسهِ ثبٗس صبحجص ضسى پ٘سا اظ ٗأس صَضت زض ٍ زاضز ضا الوبلي هدَْل حٌن

 .ثبضس ضطع حبًن اخبظُ ثب ٍاخت ثٌبثطاحت٘بغ زّ٘س

 36:1 ٍ 36:3،م564ص الوسبئل، تَض٘ح
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 اي خامنه اهلل آيت
 اگط ٍ ثطزاضز ذَزش ثطإ تَاًس هٖ ثطزاضتِ ضا اٍ  ًلص ًِ است ًسٖ اظ زاًس هٖ اگط

 صسهِ كو٘ط ثِ صبحجص ؼطف اظ ضا آى ه٘وت اظبكِ است ث٘طتط ثطزاضتِ آًچِ ه٘وت

 ضٌبسبٖٗ اظ ٗأس صَضت زض ثطزاضت اگط ٍ ثطزاضز تَاًس ًوٖ زاًس ًوٖ اگط ٍ ثسّس

 .زّس صسهِ اٍ ؼطف اظ كو٘ط ثِ ضا آى صبحجص

 

 

 

 

 

 

 خوئي اهلل آيت
 زّ٘س صسهِ ثبٗس صبحجص اظ ٗأس صَضت زض ٍ زاضز ضا الوبلي هدَْل حٌن

 ثبضس. ضطع حبًن اخبظُ ثب ٍاخت ثٌبثطاحت٘بغ

 36:1 ٍ 36:3م 574 ٍ 573ص الوسبئل، تَض٘ح

 سيستاني اهلل آيت
 زّ٘س صسهِ ثبٗس صبحجص اظ ٗأس صَضت زض ٍ زاضز ضا الوبلي هدَْل حٌن

 ثبضس. ضطع حبًن اخبظُ ثب ٍاخت ثٌبثطاحت٘بغ

 936 م ،336 ص لقطِ، ،3ج الصبلح٘ي، هٌْبج
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 زنجاني شبيري اهلل آيت
 ث٘طتط اگط ٍ ثطزاضٗس ذَز ثطإ تَاً٘س هٖ ثبضس ًوتط زضّن ٗي اظ آى ه٘وت چٌبًچِ

 .ثسّ٘س صسهِ احت٘بؼبً سبل ٗي اظ ثؼس ٍ ًٌ٘س اػالى سبل ٗي تب ثبٗس ثبضس

 36:3 م ،6:5ص الوسبئل، تَض٘ح

 )دام ظله(گلپايگاني صافي اهلل آيت
. ثسّ٘س صسهِ صبحجص ضسى پ٘سا اظ ضسى هأَٗس اظ پس زاضز ضا الوبلي هدَْل حٌن

 .ثبضس ضطع حبًن اخبظُ ثب ٍاخت احت٘بغ ثٌبثط ٍ

 :4 م ،496ص ،3ج الؼجبد، ّذاٗٔ

 لنكراني فاضل اهلل آيت
 ثسّ٘س صسهِ صبحجص ضسى پ٘سا اظ ضسى هأَٗس اظ پس زاضز ضا الوبلي هدَْل حٌن

 .ثبضس ضطع حبًن اخبظُ ثب ٍاخت ثٌبثطاحت٘بغ ٍ

 1959م ،511ص الَاضحِ، االحکبم

 3838م ،576 ص الوسبئل، تَض٘ح

 گلپايگاني اهلل آيت
 ثسّ٘س صسهِ صبحجص ضسى پ٘سا اظ ضسى هأَٗس اظ پس زاضز ضا لوبلي هدَْل حٌن

 .ثبضس ضطع حبًن اخبظُ ثب ثٌبثطاحت٘بغ ٍ

 اس استفبدُ ثب ٍ :134م ،3:9ص ،3ج الؼجبد، ّذاٗٔ

 1341 م

 شيرازي مكارم اهلل آيت
 زّ٘س. صسهِ ضا آى ثبٗس ثبض٘س هأَٗس صبحجص ضسى پ٘سا اظ اگط

 :333، م547ص الوسبئل، تَض٘ح
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 همداني نوري اهلل آيت
 ذَز ثطإ تَاً٘س هٖ ثبضس ًوتط زاض سٌِ ًوطُ ًرَز 12/6 اظ آى ه٘وت ًِ صَضتٖ زض

 احت٘بؼبً سبل ٗي اظ ثؼس ٍ ًٌ٘س اػالى سبل ٗي تب ثبٗس ثبضس ث٘طتط اگط ٍ ثطزاضٗس

 .ثسّ٘س صسهِ صبحجص ؼطف اظ( ٍاخت)

 استفتبء 3687 م ،:63ص الوسبئل، ٍ تَض٘ح

 دفتز اس شفبّٖ

 خراساني وحيد اهلل آيت
 ثِ ٍاخت ثٌبثطاحت٘بغ ٍ زّ٘س صسهِ كوطا ثِ صبحجص ضسى پ٘سا اظ ضسى هأَٗس اظ پس

 .ثبضس ضطع حبًن اشى

 3757ٍ  3756م ،7:7ص الوسبئل، تَض٘ح
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