
w22289691 - 021امام خمینی
021 - 22289692

www.imam-khomeini.irinfo@imam-khomeini.com ،بلوار معلم،میدان روح اهلل
 بیت امام

حضرت آیت اهلل
wبهجت

025 - 37743271
025  - 37743272www.mtb.ir17 خیابان ارم، کوچه 16، پالک

حضرت آیت اهلل
wتبریزی

025 - 37733419
025 - 37743939025 - 37743743www.tabrizi.orginfo@tabrizi.org،میدان شهدا، خیابان معلم

کوچه 25، پالک 25

حضرت آیت اهلل
wفاضل لنکرانی

025 - 37717871
025 - 37720500025 - 37723098www.lankarani.com سه راه بازار ، کوچه جنب

gپاساژ موسی بن جعفر

ابتدای خیابان پاسداران،
خیابان شهید کاشی ها،

نگارستان دوم، پالک 15

6 - 64412000 - 021امام خامنه ای
025 - 37746666

www.khamenei.irfatwa@leader.ir،)خیابان شهداء )صفائیه
حسینیه امام خمینی

خیابان جمهوری اسالمی، 
خیابان شهید کشوردوست

صندوق پستی 13185-1555
سیبا )بانک ملی(

0105227087001

حضرت آیت اهلل
37741420 - 37741415025 - 025سیستانیwww.sistani.orgfarsi@alsistani.org21 میدان قیام، خیابان قیامخیابان معلم، کوچه

سیبا )بانک ملی( 
0104477327008

جام )بانک ملت(
3206524548

حضرت آیت اهلل
37743151 - 37743151025 - 025سبحانیwww.tohid.irinfo@shia.irابتدای خیابان شهداء

gمؤسسه امام صادق

خیابان شهید ستاری، باغ فیض،
20متری شهید باهنر، هجرت جنوبی، 

کوچه شهید اسدی، پالک 3
سیبا )بانک ملی(

0103994497005

حضرت آیت اهلل
37743163 - 3774032150001040025 - 025شبیری زنجانیwww.zanjani.irzanjani.tamas@gmail.com6 بلواربهار، کوچه

سیبا )بانک ملی(
0104472967007

صادرات 0102064688000

تلفن استفتائات نام مرجع
عمومی

شماره پیامک 
اطالعات حساب بانکی برای نشانی دفتر در تهراننشانی دفتر در قمایمیل استفتائاتسایت اطالع رسانیفکس دفتر استفتائاتاستفتائات

تلفن استفتائات نام مرجعواریز وجوهات
عمومی

شماره پیامک 
اطالعات حساب بانکی برای نشانی دفتر در تهراننشانی دفتر در قمایمیل استفتائاتسایت اطالع رسانیفکس دفتر استفتائاتاستفتائات

واریز وجوهات

حضرت آیت اهلل
37737479 - 3747930007479025 - 025صافی گلپایگانی

025 - 37717479
www.saafi.irsaafi@saafi.net خیابان انقالب

)چهار مردان(، کوچه 6
خیابان شهید چمران، خیابان 

شریعتی، خیابان بیرجند، خیابان 
شهید عباسی اصفهانی، پالک 12

سیبا )بانک ملی(
0101681616007

جام )بانک ملت(
1411384025

حضرت آیت اهلل
34464695 - 34464691031 - 031مظاهریwww.almazaheri.irinfo@almazaheri.org

اصفهان، خیابان عبدالرزاق، 
جنب بانک سپه، کوی قبر، 

کوچه مدرسه قدسیه
صادرات 0102967932000

تجارت 654068062

حضرت آیت اهلل
مکارم شیرازی

025 - 37743110 - 310000100025 - 37749184www.makarem.irmakarem@makarem.irابتدای خیابان شهدا
خیابان 17شهریور، ابتدای بزرگراه 

شهید محالتی،
ضلع جنوبی، پالک 29

سیبا )بانک ملی( 
0104131235009

حضرت آیت اهلل
نوری همدانی

025 - 37748218
025 - 3774185030004844025 - 7735900www.noorihamedani.cominfo@noorihamedani.comخیابان ری، دو راه مهندس،خیابان شهدا، کوچه بیگدلی

حسینیه همدانیها

سیبا )بانک ملی(
 0104091532002

جام )بانک ملت(
805126889

حضرت آیت اهلل
وحید خراسانی

025 - 37740611
025 - 37742445025 - 37743047www.wahidkhorasani.comestefta@vahid-khorasani.ir

خیابان شهداء،
کوچه 23،
پالک 21،

خیابان 17شهریور، قبل از دروازه 
دوالب، خیابان شهید اکبری، 
کوچه فتاح، حسینیه 14معصوم،

پالک 4

حضرت آیت اهلل
 هاشمی شاهرودی

025 - 37744002
025 - 37744001025 - 37742936www.hashemishahroudi.orginfo@hashemishahroudi.org

خیابان معلم،
کوچه 17،
پالک 48

خیابان ولی عصر، بعداز خیابان 
پاستور، بن بست عزیزی دوم،

پالک 3



مرجع تقلید، فقیه، فقها، آیت اهلل، فقه اسالمی، رساله، توضیح المسائل، 
مسأله، مسائل اسالمی، احکام، سؤال شرعی، مسأله گو و... اینها واژه 

های آشنایی است برای همه مردم ما!
تمام مسلمانان در راه و رسم زندگی خود، از مقررات اسالمی پیروی 

می کنند و چون همه در مسائل و احکام اسالمی، تخصص و شناخت 
کافی)اجتهاد( ندارنــد، باید از یک عالم فقیه، به عنوان مرجع تقلید 

اعلم، تقلید و اطاعت کنند.
واژه های »مرجع تقلید«، »فقیه« و»مجتهد جامع الشــرایط« شامل 

افرادی می شود که متخصص علوم و مسائل اسالمی باشند و بتوانند 
احکام جزئی و کلی اسالم را از قرآن، حدیث، اجماع و عقل استخراج 

نمایند.
اگر مسلمانی علم و آکاهی الزم را برای شناخت مسائل اسالمی دارد 

باید با استنباط و اجتهاد خویش، و اگر تخصص ندارد با تقلید و پیروی 
از مجتهد و فقیه اعلم، به قوانین اسالم عمل کند.

در مسیر عبودیت، ابتدا باید »خوبیها« و »بدیها« را شناخت؛ زیرا عذر 
ندانستن از کسی پذیرفته نیست.1 آنچه مهم است، خوبیها و بدیهای 

الزامی)واجب و حرام( اســت. زیرا اگر این امور رعایت نشود، اعمال 
مستحب نتیجه ای در رشد ایمان نخواهد داشت. خداوند می فرماید: 

َا يَتََقبَُّل اللُّه ِمَن الُْمتَِّقنَي« خدا تنها اعمال متقین را می پذیرد؛ و تقوا  »إِنَّ
چیزی جز »رعایت واجب و حرام« نیست.

در همه رساله ها آمده است که واجب است مکلف احکام و مسائلی را که 

انجام تکالیف شرعی روزمه وابسته به دانستن آن است فرا بگیرید، مانند 
مسائل اصلی نماز و روزه و طهارت و برخی معامالت و غیر آن، و اگر یاد 

نگرفتن احکام به ترک واجب یا ارتکاب حرام بینجامد گناهکار خواهد بود.2
باید توجه داشــت همه مســلمانان باید از اوامر والیی و دستورات 

حکومتی ولی فقیه اطاعت نموده و تسلیم امر و نهی او باشند. این حکم 
شامل فقهای عظام هم می شود، چه رسد به مقلدان آنان.3

اطالعات این بروشور، اطالعات مورد نیاز یک مقلد است برای یادگیری و 
ادای تکلیف شرعی خود. »جامعه ایمانی مشعر« با صرف ساعت ها وقت 

این اطالعات را جمع آوری نموده است. مسّلماً در اختیار قراردادن این 
اطالعات در تابلوی عمومی مساجد و هیآت در محل دید عموم مردم و 

تکثیر این محتوا گامی است در جهت تبلیغ وظیفه دینی »تقلید«.
معاونت تولیدات رسانه ای

جامعه ایمانی مشعر
تذکر این نکته نیز الزم است که برای جلوگیری از مشکالت احتمالی، 

حتما قبل و بعد از واریز وجوهات به حساب های ذکرشده حتماً با دفاتر 
مراجع محترم تقلید هماهنگ نمایید. هم چنین برای تهیه رساله عملیه 

مراجع محترم تقلید، می توانید با همان شماره استفاتائات تماس بگیرید.
پی نوشت:

1 رجوع کنید به امالی شیخ مفید، ص227و 228
2 توضیح املسائل ده مرجع، م11

3 امام، استفتائات، ج1، س4؛ آیت الله خامنه ای، أجوبه االستفتائات، س62و 65؛ و...
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شمـاره ششم، تابستان1393 

چاپ دوم

دفاتر علما و مراجع تقلید
| راهنما - راهنمای نیازمندیهای هیأت - شماره ششم، تابستان 1393 |

| دفاتر علما و مراجع |
| اطالعات ارتباطی دفاتر علما و مراجع |

| به کوشش: مهدی محمدی |
| طراحی نامواره و صفحه آرایی: علی ناصری |

| شمارگان تاکنون: 17000 نسخه |
| قیمت: 1000 تومان |

| استفاده از مطالب نشریه و تکثیر آن آزاد می باشد. |


