


 

 





 

 

 



 لطبعة األولىا

 م 2020 -هـ  1441

 

 

 

 

 

 (عليه السالم) أحمد الحسنملعرفة املزيد حول دعوة السيد 

 الدخول إلى املوقع التالي:يمكنكم 

www.almahdyoon.org 

 

 

 

http://www.almahdyoon.org/
http://www.almahdyoon.org/


 
 
 
ى هللا على محمد وآله الطاهرين األئمة واملهديين وسلم تسليما

ّ
 وصل

(: بأّيِّ ش يء ُيعرف عليه السالمعن الحارث بن املغيرة النصري: )قلت ألبي عبد هللا )

بالسكينة والوقار. قلت: وبأّيِّ (: عليه السالم(، قال )السالمعليه اإلمام القائم )

ش يء؟ قال: تعرفه بالحالل والحرام، وبحاجة الناس إليه وال يحتاج إلى أحد، ويكون 

ال (. قلت: أيكون إال وص ي ابن وص ي؟ قال: صلى هللا عليه وآله) عنده سالح رسول هللا

 [.129النعماني: ص -]الغيبة يكون إال وص ي وابن وص ي( 

( أضع عليه السالمعلى ضوء هذا املنهج اإللهي الحق في التعرف على اإلمام القائم )

 تتعلق بأحكام 199بين أيديكم أخوتي الكرام هذا الكتاب الذي يحتوي على )
 
( سؤاال

هت إلى اليماني املوعود السيد أحمد  فقهية مختلفة يعم االبتالء بها، كانت قد وّجِّ

في أحكام الربا في القروض  حوار "وألحقت بها  فأجاب عنها.( عليه السالمالحسن )

وقد  -ا وإفرادها في كتاب وألجل أن تعم الفائدة قمت بجمعها وتبويبه  واملعامالت".

وأجريت تعديالت على   -أعانني على جمع بعضها الشيخ غسان املحمدي وفقه هللا 

. بعض األسئلة لتكون أكثر 
 
 وضوحا

( في أرضه في القريب العاجل عليه السالميدي قائم آل محمد )أسأل هللا أن يمكن لس

 بعد أن مألها حكام الجور والعلماء غير العاملين 
 
 وعدال

 
ويمأل به األرض قسطا

، ويغفر لنا 
 
 وفسادا

 
 وأذنابهم ظلما

ّ
مين له اآلخذين تقصيرنا في حقه ويجعلنا من املسل

 دنيا واألخرة.بقوله العاملين بإرادته الفائزين بكرامته في ال

 له وينفعني به يوم ال ينفع مال وال 
 
وأسأل هللا أن يتقبل هذا العمل ويجعله خالصا

 بنون إال من أتى هللا بقلب سليم.

 هلل رب العاملين والحمد

                                                               

           واثق الحسيني                                                                                                                 

 هـ1441/ شوال/ 29



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشعائر الحسينية

سواء  مره هنالك بعض الشعائر الحسينيةنسان على بصيرة من أكي يكون اإل

 
 
ونذكر  بيان املوقف الشرعي منها، األخيرة، نوداآلونة و ظهرت في أ كانت متعارفة سابقا

 منها:

 ؟ و الغطس في الوحلتلطيخ الوجوه والرؤوس بالطين أ /1س

 ؟ املش ي على الجمر والصالة عليه/ 2س

 ؟ عليهو تقليب البدن ضطجاع أاملش ي على الشوك أو اال  /3س

 ؟ رقية( وغيرهاالكلمات مثل )كلب  بسه بعضيكتب بعضهم على مال/ 4س

 ؟ جزاء البدنغرس قفل في الظهر أو الذراع أو بعض أ /5س

ليه ع)و عند زيارة الحسين أربع أو الزحف في املواكب أاملش ي على / 6س

 (؟السالم

  6، 5، 4، 3، 2، 1ج س/ 

 .ر يرحمكم هللااجتنبوا هذه األمو 

 ؟ السل والزنجيلبالس الضرب على الظهر والصدر / 7س

 ج/ جائز، طاملا أ
 
  نها ال تسبب ضررا

 
 به. معتدا

 ؟ من محرم وقرع الطبول  لى العاشر رفع املشاعل من يوم السابع إ/ 8س

 .ج/ جائز
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ليه ع)الليلة الثامنة من محرم تكون مخصصة للقاسم بن الحسن  /9س

وبعض الحلويات... بدعوى عرس  اءويضعون الحنالشموع  فيشعلون  السالم(

. فهل يتناسب ذلك مع ألم الحزن ملصيبة عاشوراء؟ وهل مسألة عرس القاسم

 ؟ انه على السيدة سكينة صحيحةر قد قالقاسم وع

بن الحسن يراد منها الحزن على القاسم  ائر نها شعشكال طاملا أإج/ ال 

 مصيبة كربالء. واستذكار 

كربالء ركضة في نه بعد ظهيرة عاشوراء تكون عليه أ املتعارفمن / 10س

 ؟ يركض فيها ليه السالم(ع)نه رأى االمام املهدي طويريج ويشيع البعض أ

 شكال فيها.إج/ ال 

ن بير وقد شاهدت أالتطن بعض النساء يشاركن في وصل الحال أ /11س

 ؟ الفاطمياتومواساة  حياء الشعائر إشعورهن مكشوفه أمام الرجال بدعوى 

وقد يحاول البعض تزيين فعلهن بهذه العبارة الواردة في زيارة الناحية املقدسة 

َرات..  الُوُجوه َسافِّ
ُ

َمات ُدودِّ الطِّ
ُ
ُعورِّ َعلى الخ

ُّ
َرات الش اشِّ

َ
ُدورِّ ن

ُ
َن الخ  مِّ

َ
ن

ْ
 ؟ ()َبَرز

لتعليل املذكور مام األجانب، وال يصح ان تكشف شعرها أ/ ال يجوز للمرأة أج

ي مكشوفات ن املقصود بالزيارة هو خروج بعض بنات النبأ اعتقادهمع حتى م

جبرهن األعداء بعد الهجوم على الرؤوس والشعور ألنهن إن خرجن بهذه الحال فقد أ

وبالتالي لم يرتكبن أي معصية،  ،الخيم وإحراقها، فلم يخترن بإرادتهن هذا الخروج

 سبحانه وال ينفعها تها فهي تعص ي هللارادشعرها وتهتك حجابها بكامل إ تبرز  بينما من

 عبد باملعاص ي.ن يُ ة والعبادة فاهلل سبحانه أجل من أنها تريد الطاعبأ  االعتذار

)عليه مام الحسين اإل   ن نزورعلينا أهل  في الزيارات املخصوصة/ 12س

 وهل إ املحدد؟في اليوم  السالم(
 
 و بوسيلة نقل قبل اليومعلى األقدام أ ذا وصلنا سيرا

م ، أالشعبانية و ربعينية أزيارة املخصوصة سواء األ املخصوص يحتسب لنا أجر ال

 ؟ مطلقةتحتسب زيارة 
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والتأخير الزيارة املخصوصة فال إشكال في التقديم  تلكج/ إذا كانت النية هي 

خير والتقديم كالزحام الشديد أو الظروف هناك أسباب منطقية لهذا التأ طاملا

 الخاصة وما شابه.

 أم تزور/ 13س
 
  ما هو األفضل للمرأة بالنسبة لزيارة األربعين هل تذهب مشيا

 ؟ في بيتها

ج/ األمر يعتمد على الظرف والحال التي هي فيه فكالهما جائز واألفضلية تعود 

 .لحال اإلنسان وظرفه

* * * 

ق بالطهارة
َّ
 ما يتعل

ال على علم شكفي مقام اإل  أحد املخالفين طرح عليَّ هذا السؤال وهو  /14س

 :(ليه السالم)عحمد الحسن السيد أ

نه ينجس إوأما ماء البئر: ف) 10سالم صشرائع اإل مامكم في كتاب يقول إ

باملالقاة ... وطريقة تطهيره: ينزح منه ماء بحسب ما وقع فيه... والعقرب والحية 

ن أ (. وهذا يعنيلتر( بحسب حجم الحيوان وحاله 70 -لتر 30والوزغ ينـزح لها بين )

عند تعداد النجاسات  34. ثم يقول في موضع آخر في كتاب الشرائع صالوزغ نجس

والوزغة طاهرة، ولكن ال يستعمل ماء قليل وقعت فيه فأرة أو جرذ أو وزغة للشرب )

 (.أو الطهارة، وال ماء قليل مات فيه وزغ أو عقرب أو أفعى

في البئر  ذا ماتتوإنفس سائلة وهذا معلوم،  اوالوزغ ليس له ب والحيةفالعقر 

سه ألنها ليست نها ، فكيف حكم بوجوب نزح البئر إذا ماتت فيه رغم أنجسة ال تنّجِّ

 واضح.طاهرة؟ هذا تناقض 

 شكال.و منكم اإلجابة لدفع هذا اإل نرجموالي 
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نها نجسة إعى ليس لكونها نجسة فأنا لم أقل واألفج/ النزح للعقرب والوزغ 

 عدم الحكم بنلهذا يتم النزح لها، بل بينت 
 
 جاستها ملا ذكرت النجاسات وبينت أيضا

و الطهارة لهذا قلت ينزح لها فيما تموت فيه ال يصح استعماله للشرب أن املاء الذي أ

ا ال يضر مخاطبة كم ،سبق. وال يضر وضع حكم النزح لها مع حكم النزح للنجاسات

غلب الحاضرين ل أالذي يشم املالئكة(ان العام )بليس مع كونه من الجن بالعنو إ

 "وهم املالئكة 
ْ
ذ يَس  َوإِّ ْبلِّ  إِّ

َّ
ال َسَجُدوا إِّ

َ
َدَم ف ةِّ اْسُجُدوا آلِّ

َ
ك ئِّ

َ
َمال

ْ
ل ا لِّ

َ
ن
ْ
ل
ُ
َبىق

َ
ما ترى ...... فك "أ

لسفيهة لكان شكال على ما كتبت في الشرائع بهذه الصورة الساذجة والو كان يصح اإل 

العقول املعوجة لهؤالء الذين ال ال قبح هللا شكال على القرآن أوجب ... وال أقول إاإل 

 
 
 .يكادون يفقهون قوال

وأضرحة األئمة  لى الحسينياتهل يجوز دخول املجنب والحائض إ / 15س

 ؟ ()عليهم السالم

 ج/ 
ُ
 نشِّ بالنسبة للحسينيات إذا أ

َ
فال يصح أن  ،ت للصالة فحكمها حكم املسجدئ

( ليه السالم)عالحسين  إال لسماع مصيبة ،يجلس فيها املجنب أو الحائض أو ما شابه

 نصرف.انقض ى املجلس اصومين فإذا سماع مجلس عزاء للمع و أ

اجد إذا كان و البقاء في املسللمجنب والحائض وما شابه الجلوس أويجوز 

عزاء للمعصومين ولكن  لسماع مجلس أو  السالم()عليه لسماع مصيبة الحسين 

 نقضاء العزاء.اينصرف بعد 

فاملساحة التي يحيطها البناء  (ليهم السالم)ع ألئمةالى أضرحة أما بالنسبة إ

 متر  25) تتجاوز مسافة أن ال ول حول الضريح حكمها حكم املسجد بشرط األ 
 
حول ( ا

 الضريح.

حضوره للجنب  يمكن السالم()عليهم للمعصومين حياء ذكر أي مجلس إ

 )عليهسينية او ضريح املعصوم و حأائض وما شابه، سواء كان في مسجد والح

 .وليس الوفيات فقط ،يعني يشمل املواليد وما شابه. السالم(
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قامة مجالس العزاء هو تقديم الطعام وإ هائنشاإذا كان الغرض من إالحسينية و 

نتظام أو الم تكن تقام فيها صالة الجماعة بو  ،والذكر والنوم وما شابه من خدمات

 .حكام املساجدحكمها حكم البيت وال تسري عليها أبكثرة ف

* * * 

 
َّ
 ةالصال بق ما يتعل

قامة إلذان وااأل في  بلغوا سن التكليف يجدون صعوبة ناألطفال الذي/ 16س

ويعيدون األذان واإلقامة مرات ومرات هذه  ،بحيث أصبح ثقال عليهم، كل صالةل

هل عليهم  الحل؟ؤدي إلى بكاء الصغار أو نفورهم ما كل يوم إلى درجة ت املسألة تتكرر 

 ؟ ةواإلقاماألذان 

موهم ج/
ّ
  عل

 
األذان واإلقامة بصورة صحيحة ولديكم الوقت لهذا األمر، وأيضا

 يمكنهم االكتفاء بأذان من أذن في نفس 
 
يمكنكم أداء الصالة جماعة كعائلة، وأيضا

 وقت ومكان الصالة.

باهلل من األنا من سكان  بن رسول هللا أنا وأعوذ سيدي وموالي يا/ 17س

ملباركة وكنت من قبل إذا حان وقت فريضة من الفرائض ال منت بدعوتكم اآالحجاز 

 أستطيع أن سيما الفجر أو فريضة املغرب أؤديها في العمل لضيق وقتها حيث ال 

 البيت  وكنت أؤديها جماعة معهم من باب التقية )على فتاوى  أؤجلها حتي رجوعي إلى

أن أؤديها معهم ، اآلن سيدي وبعد إيماني بدعوتكم وحقكم هل يجوز لي املراجع(

 منفرد
 
ها في مسجدهم مع عدم وهل يجوز لي أداؤ ،من باب املتابعة في الحركات فقط  ا

 ؟ وهل يجوز لي السجود على الفرش إن تعذر البديلوجود البديل، 

ضطررت أن تصلي معهم ادي الصالة في مساجدهم، ويجوز إن ج/ يجوز أن تؤ 

 ل
 
 بسيطا

 
، ويمكنك أن تتخذ ولو شيئا

 
لسجود عليه مثل املنديل الورقي أو منفردا

 قطعة ورق صغيرة، وفقك هللا لكل خير هو وليي وهو يتولى الصالحين.
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في األماكن األربعة املباركة  الصالة والقصر فيتمام في حال التخيير بين ال /18س

ما هي  الحسيني( فالسؤالالحرام واملسجد النبوي ومسجد الكوفة والحرم  )املسجد

 ماكن التي يكون املكلف فيها مخير حدود هذه األ 
 
 ؟ صالتهفي  ا

بالنسبة للمساجد الثالثة كل ما دخل في حرمها حكمه التخيير، وحدود ج/ 

  25الحائر هو محيط قبر االمام الحسين )عليه السالم( بقطر 
 
 .مترا

 وصالة فيهل يجب على ولي امليت أن يقض ي ما فات والديه من صيام /  19س 

وفي حال عدم قدرته  أو في حالة الجهل، حياتهم،ن عمد طوال ع تركهما ذلكحال 

 ؟ عنهمايقوم به  ش يءو التصدق عنهما هل هناك على القضاء أ

 ستمرار.اء والتصدق يستغفر لهما بج/ يجب عليه القضاء ولو عجز عن القضا

ض عند وقوع املسبب لوجوب هل يجب قضاء صالة اآليات على الحائ /20س

 ؟ قضائهامها كباقي الصلوات وهو عدم وجوب و يكون حكالصالة أ

 ج/ ال يجب.

 ؟ الجمعةح وتذكرها في خطبتي صالة ما حكم من فاتته صالة الصب/ 21س 

 خفات ودون أن يرفع صوته.إولكن ب ويصليها في أثناء الخطبة / يقومج

ولكن  ،حد االخوة االنصارالجماعة أ وكان إمامشخص صلى مأموما  /22س

 ؟ صحيحةفهل صالته  املخالفين.كثر من صف من بعض كان هناك فاصل أ

 مع الفاصل املذكور.
 
 ج/ ال تصح الصالة مأموما

 أة إن تكون املر هل يجوز أ/ 23س
 
للنساء في صالة الجمعة مع توفر  ماما

 الشروط؟

 ج/ يجوز.
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كثير السفر، هل تجب عليه صالة الجمعة في حال مروره في  مكلف /24س 

 ؟ الجمعةمنطقة تقام فيها صالة 

 ج/ إذا كان مروره وقت إقامة الصالة فعليه أن يصلي الجمعة.

رد كيف تكون صيغة ال الجمعة،من يسلم على املصلين اثناء خطبتي  /25س 

 ؟ السالم ورحمة هللا وبركاته( )وعليكمم بالرد املتعارف باملثل كما في الصالة أ عليه،

 ج/ باملثل.

وم الجمعة، وأتى املكلف بصالة العيد، تفق عيد الغدير املبارك يالو  /26س

 في حضور 
 
 ؟ الجمعةفهل يعتبر مخيرا

وبعبارة أخرى هل عيد الغدير له نفس الحكم بالنسبة لعيد االضحى والفطر إذا 

 وجمعة،اتفق عيد  إذا] الشرائع:كما هو مبين في كتاب  الجمعة.صادف حلوله يوم 

وعلى اإلمام أن يعلمهم ذلك في فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة، 

 [.خطبته

 صالها جماعة وبشروطها الصحيحة يكون مخير  إذاج / 
 
 .ا

رضه مغصوبة إذا كان الشخص ال يملكها وس في بيت أما حكم الجل /27س

 ؟ صحيحةوإنما موكل بحراستها كموظف رسمي هل صالته وأعماله فيها 

 غصوبة.العبادة فيها فال تصح العبادة في أرض م / يتجنبج

* * * 
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َّ
 ق بالصيامما يتعل

 / 28س
ُ
ب وهي ساكنة ختي عمرها عشر سنوات والصيام عليها واجموالي بنت أ

 وليس لديها الطاقة الكافية ، والنهار عندهم طويل وهي ضعيفةمريكافي أ
 
 لتقاوم جدا

وهي في وقت نموها هل  نقلت لي اختي أنها جدا متعبة ال تستطيع حتى الكالم بحيث

  الصيام؟تتم 
ُ
 مها ترى حالها.علما أن أباها ال يقبل ان تفطر وأ

 ج
 
 لدي بنت  / عموما

 
تسع سنوات  عمرهاالصيام ال يضر إن شاء هللا، أنا أيضا

 إذا تيقنتم أن الصيام 
 
وبنيتها الجسدية ليست قوية وصامت الحمد هلل، وعموما

 يضرها يجوز لها اإلفطار وتقض ي في وقت آخر.

واثناء املواجهات العنيفة اليوم مع  وتنا االنصاراخ أحدسيدي  /29س

، لم يستطع إكمال الصيام الدواعش في املوصل ونتيجة لشدة الحر وظروف املعركة

نصار الصيام في هكذا ظروف بالنسبة لألخوة األ  حكم وما ،حكمه ما .فطرفأ

 املقاتلين؟

 من يكون في ظروف عمل صعب / ليسج
 
ة عليه ش يء غير القضاء، وعموما

 ولكن عليه أن يجّرب 
 
وقاسية يتعسر معها الصيام ال إشكال إن أفطر ويقض ي الحقا

الصيام وإذا وجد )بينه وبين هللا( أنه عاجز عن إتمام الصيام فله أن يفطر ويقض ي 

. وكل إنسان بصير بنفسه وحاله وهو من يقّرر بينه وبين هللا طاقت
 
ه على الصيام الحقا

 .التحمل في الظروف القاسية

صيامه كشهر رمضان هل يجوز له  جراء عملية في يوم وجبمن يريد إ /30س

 للتهيؤ فطار راحية في حالة طلب منه الطبيب اإل جراء العملية الجاإلفطار قبل إ

وفي حال كون  اإلفطار؟شابه أو أي ش يء نتيجته  و ما، مثل شرب دواء أللعملية

و اليوم الواجب شهر رمضان أبعد  العملية غير ضرورية أو يمكن تأجيلها الى ما

له إجراءها في رمضان وإن هل يجوز  ،سنانمليات التجميل واأل صيامه كبعض ع

 ؟ جراءهاأو أيام أو تؤدي إلى إفطاره قبل إفطاره ليوم كانت تتسبب بإ
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وجب عليه  و يومملية جراحية مباحة في شهر رمضان أي عيجوز له عمل أ ج/

ن ءها إجرا، ويجوز له اإلفطار قبل إه تأجيلهاو ال يمكنصيامه إن كانت ضرورية أ

 جراءها،لطبيب ذلك كتناول عالج معين قبل إطلب منه ا

 و ماأما بعد إجراءها فإن طلب منه الطبيب اإلفطار لتناول الدواء أو لسرعة الشفاء أ

 .فطرهاز له اإلفطار وليس عليه في كل األحوال غير قضاء األيام التي أفيجو  ،شابه

رمضان أو يوم وجب عليه  له عمل أي عملية في البدن والفم في شهر  وكما يجوز 

ءات العملية أو تهيئته اجر نها ستؤدي الى اإلفطار وإن بدأت إذا لم يتيقن بأصيامه إ

اإلفطار أو تناول دواء معين فال إشكال إن أفطر وإن أدت نفس لها وطلب منه الطبيب 

 .ليه في كل تلك األحوال غير القضاءشكال أيضا وليس ع، ال إفطارهالعملية إلى إ

ضرورية وكان على علم ويقين  - م البدنسواء كانت في الفم أ -تكن العملية  ما اذا لمأ

، فعليه للعملية التهيؤ ثناء أنها ستؤدي إلى إفطاره أو أن الطبيب سيطلب منه اإلفطار أ

 .و في أيام وجب عليه صيامهاتجنبها في شهر رمضان أ

 ،عليه بشكل مستمر يمكنه الصيام ولكن فيه ضرر  عالجالذ مريض يأخ/ 31س

 ؟ يصنعماذا 

 و يشكل خطر ج/ املريض يفطر طاملا أن الصوم يضر بحاله أو يزيد مرضه أ
 
على  ا

 حياته.

الطاهرين وهو وارد في روايات  صيام الروح()بــ هنالك صيام يسمى / 32س

يمتنع عن تناول ذوات  عليهم السالم( ومضمون هذه الروايات هو أن اإلنسان)

 ؟ هو حكم هذا الصيام األرواح. فما

  ج/
 
متنع عن تناول الحيوانات ومنتجاتها طيلة شهر ذي اكل عام  شخصيا

 أضيف 
 
في أول تسعة  -لهذا الصيام  -القعدة وأول تسعة أيام من ذي الحجة وأيضا

نما هو أيام من ذي الحجة الصيام العادي املعروف، ولكن هذا أمر ليس بواجب إ

 .مفيد لروح اإلنسان ورقّيه وصحة بدنه
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شهر  فيالسالم( )عليهم ما هو حكم كتابة ونظم الشعر آلل البيت  /33س

رمضان املبارك، هل نستطيع نظم الشعر في آل البيت، أم هو من املكروهات في 

 ؟ الفضيلالشهر 

 
 
 ونهارا

 
 .ج/ ال إشكال في كتابة وإنشاد الشعر في رمضان وغيره ليال

 * * * 

ق بالخمس
َّ
 والزكاة ما يتعل

مليون وبقي  ماليين، فدفع خمسه 5كان املكلف يمتلك مبلغا قدره  إذا/ 34س

ماليين( فصرف  4لغ الباقي )عيان املبماليين مخمسة، وفي أثناء السنة تبدلت أ 4عنده 

فهل يجب  ،ماليين 4ضاف عليه وعند حلول رأس سنته الخمسية كان لديه منه وأ

 ؟ ميسهاتخعليه 

 ؟ و القيمةنفس العين أ باعتبار خّمس( هل يكون ن لحاظ املبلغ املتبقي )املأي أ

 ج/ ال يجب فيها الخمس.

 ؟ الخمسيةسواء في وقته أو بعد حلول سنته  هل يجب تخميس اإلرث/ 35س 

 ؟ معروفرث غير املحتسب كما هو هناك فرق بين اإلرث املحتسب واإل  وهل

  إذاج/ 
 
ن كان امليت ال ما إ مخمسة فال خمس فيها مرة أخرى أكان اإلرث أمواال

 يخمس أمواله فيخمسه عند استالمه.

 ؟ بهما حكم من نس ي وقت سنته الخمسية ملال التجارة الذي يعمل / 36س 

.ج/ إذا كان يحتمل أ
 
 جديدا

 
 نه وقت معين فيعمل به وإال فيحدد وقتا
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خالية  –اره الثانية مواله وممتلكاته لكنه لم يخمس دشخص خمس أ/ 37س

ن يسكن في وبعد أن مرَّ بظروف معينة أضطر أل  الخمس،ب فيها التي يج -من السكن 

 ؟ الم تخمس أ حكمها،هو  سواها، فماه هذه الدار التي ال يوجد عند

 فال تخمس.
 
 ج/ إذا كانت داره الوحيدة التي يملكها حاليا

، بلوغه وأيضا قبل تهن يشترون لطفلهم قبل والدأفي بالدنا مرسوم / 38س

 أو لم يبلغ كيولد ة للطفل وهو لم يمخصوص فهذه األشياء وألعاب وألبسة،ثاث أ

 ؟ فيها يجب الخمس يستفيد منها، فهل

 يجب. ج/ ال

 ،وبيت يسكن فيه اخوته ،كن فيهايملك ثالثة بيوت، بيت س شخص/  39س

 ؟ الخمسيه والثالث يسكن فيه اخوته مع امه )ام املالك(، فأي منها يجب ف

ال خمس على البيت الساكن فيه، واما البيت الذي يسكن فيه اخوته ففيه  ج/

م واجبة ففيه الخمس، ولكون األ  وأمهالخمس، واما الثالث الذي يسكن فيه اخوته 

ن يدفع خمسه على أمه. ويمكن من الخمس مبلغ ايجار ملدة سنة أل  النفقة يستثني

 شكل دفعات.

ستالم الحقوق اعن مشروعية  االنصار )وفقهم هللا(يسأل بعض االخوة / 40س

 ؟ النواصب(غير  )ومنمن غير املؤمنين بدعوة الحق  وزكاة الفطرةالشرعية كالخمس 

 عمال العبادية.يجوز مع علم املعطي أن اإليمان بخلفاء هللا شرط قبول األ ج/ 

 الفطرة الوصفأوصاف املستحق لزكاة  في) :اإلسالمفي شرائع  ورد/ 41س

 لغير الحق إال ما ذكر حال كونهم 
 
، وال معتقدا

 
األول: اإليمان. فال يعطى كافرا

يستمالون للجهاد، ومع عدم املؤمنين يجوز صرف الفطرة خاصة إلى املستضعف، 

وتعطى الزكاة أطفال املؤمنين دون أطفال غيرهم. ولو أعطى مخالف زكاته ألهل نحلته 

 (.ثم استبصر أعاد
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 املخالفين؟سترجاع زكاته التي دفعها إلى اهل عليه  أعاد()ب ا ما املقصود وهن

 
 
وهنا هل لو كان الوقت باقيا أو  املؤمنين؟إلى مستحقيها من  أو عليه أن يدفعها مجددا

 ؟ مطلقا

 
 
 .ج/ يدفعها مرة أخرى ملستحقها إن كان الوقت باقيا

* * * 

ق بالحج
َّ
 ما يتعل

 من)عليه السالم( مام الرضا وجد عروض للعمرة والحج وزيارة اإل ت/ 42س

 بعض الشركات األ 
 
  هلية فيدفعون املبلغ كامال

 
 ؟ مع الفائدة عنه ويأخذوه منه أقساطا

 إشكال. / ال ج

َل / 43س إذا كان في ذمة املكلف حق شرعي كالخمس أو كان مدينا للناس، وُبذِّ

عليه  ؟ أم يجب اإلسالمله مبلغ يكفيه للحج، فهل يجوز له الحج ويجزيه عن حجة 

 ؟ أداء الحقوق التي في ذمته وال يذهب للحج

 من القدرة  االطمئنانمع  ج/
 
املال  استعماليجوز له  على سداد الدين مستقبال

ن يسدد فاألفضل أ اطمئنانك الحج وحجه صحيح، ومع عدم وجود في أداء مناس

 الدين من املال الذي توفر له، ويكره له ترك سداد الدين.

 أما مع علمه ويقي
 
ن يسدد فعليه أ نه أنه سيعجز عن سداد الدين مستقبال

 الدين عند توفر القدرة على السداد.

انون الوضعي سواء في بلد يجوز الذهاب للحج بطرق مخالفة للق هل/ 44س

 ؟ م في السعوديةاملكلف أ

منين فيجوز له الذهاب وحجه على حقوق املؤ  اعتداءلم يكن في ذهابه  / إذاج

 صحيح.
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ذا كان ذلك يؤثر و نيابة إأ استحباباحج مرة ثانية جوز الذهاب للهل ي/ 45س

 ؟ على غيره ألنه سيشكل جزء  من العدد املسموح به لدولته

 ال يجوز له الذهاب إج/ 
 
للمؤمنين كمزاحمتهم على  ن كان ذهابه يسبب ضررا

 ولكن إن ذهب فحجه صحيح. ،حجهم الواجب

عنه بالنيابة وتمكن الولد بعد ذلك  إذا أوص ى األب ولده األكبر أن يحج/ 46س

من اسم األب، فهل يحق له أن يحج عن نفسه ويستنيب  االستفادةداء الحج مع من أ

 ؟ أبيهغيره للحج عن 

 شكال في ذلك.ال إج/ 

كر في كتاب الشرائع أ /47س
ُ
ع هو فرض من كان البعد بيذ

ّ
ن أهله ن حّج التمت

هل هو املنزل أو منتهى البلد الذي أل افي جانب  االحتسابكم( فهل مبدأ  22ومكة )

 ؟ يسكنه

 منتهى العمران والبناء في املدينة التي يسكنها.ج/ 

إلى مكة املكرمة أحدهما يبعد أقل  وجد طريقان من مسكن املكلف إذا/ 48س

 ؟ فرادمن ذلك فهل يجب عليه حج التمتع أم اإل  كثر كم( والثاني أ 22من )

 .يصح / كالهماج

تى بحج التمتع فهل يعتبر حجه فراد ولكنه أيفته حج اإل كان وظ من/ 49س

 ؟ مجزيا

وهذا القسم والقران فرض أهل مكة ومن بينه ) :كتاب شرائع اإلسالم / فيج

  22وبينها دون )
 
 كيلومتر( من كل جانب. وإن عدل هؤالء إلى التمتع اضطرارا

 
أو اختيارا

 .(جاز وال يلزمهم هدي
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السعودية( عندما يريدون الحج فلهم لحجاج الداخل ) بالنسبة/ 50س

و ى تصريح من الحكومة بمبلغ باهض، أطريقتان لدخول مكة إما أن يكون حاصال عل

 امل
 
فهل عليه كفارة فيما لو لبس املخيط خيط فال يتم سؤاله أو إيقافه، يدخل البسا

 ؟ في هذه الحالة

 بشاة. / يكفر ج

رة اللتان تترتب عليهما بعض نو هل املقصود بمكة املكرمة واملدينة امل/ 51س

م تشمل التوسعة التي املدينة حسب الحدود القديمة فقط أمكة و  األحكام هما

 ؟ فيهماحصلت 

 .ج/ حسب الحدود القديمة

يام إذا أحرم املكلف بعمرة مفردة وأنهى أعمالها وبقي في مكة إلى أ /52س

، فهل يحرم بعمرة هو نيابة عن غير أراد أن يأتي بحج التمتع عن نفسه أ الحج، ثم

 ؟ حد املواقيتالتمتع من أدنى الحل أم يجب عليه أن يخرج إلى أ

 .ُيحرم من أدنى الحل ج/

 نيابة عن / 53س
 
أنا اآلن في مكة ألداء العمرة املفردة وأريد أن أعتمر مجددا

والدي هل يصح أن أغتسل وألبس ثوبي اإلحرام في الفندق ثم أخرج الى امليقات 

ن الغسل ولبس ثوبي اإلحرام ُيشترط أم( وألبي هناك وأحرم؟ أم أن )مسجد التنعي

 ؟ امليقاتيكون في 

ج/ يجوز أن يلبس مالبس اإلحرام ويغتسل في الفندق ثم يذهب للميقات ويحرم 

 للعمرة.

يجوز الطواف في الطوابق العلوية للمجسر املحيط بالكعبة املشرفة  هل/ 54س

 عند الزحام؟

 ./ يجوز ج
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)عليه ل ازدحام املطاف بحيث يصعب الطواف بين مقام إبراهيم في حا/ 55س

 ؟ املقاموالكعبة املشرفة، هل يجوز الطواف من خلف  السالم(

 ./ يجوز ج

بالنساء أثناء الطواف هل يعتبر  االحتكاكعن  االبتعادإذا أراد الطائف  /56س

 ؟ العلويةللطواف بالطوابق  من الزحام املجوز 

ال مع الزحام الشديد عادة، فحسب صيغة يحدث إال  هاحتمال/االحتكاك أو ج

 السؤال يجوز.

أحد  نصار أثناء طوافه وبسبب الزحام والتدافع صار حد اإلخوة األ أ/ 57س

 ؟ يفعلن ماذا عليه أ عليه السالم() إبراهيم،األشواط خارج مقام 

 بسبب الزحام.)عليه السالم( عليه ش يء لطوافه خارج مقام إبراهيم  ليس/ ج

، ن الطواف حول الكعبة لشدة الزحامدخلنا لطواف النساء ومنعونا م /58س

فصعدنا إلى الطابق األول وباشرنا بالطواف، وبعد تجاوزنا الشوط األول رأيناهم 

مباشرة  انتهينافتحوا املجال للطواف عند الكعبة فنزلنا وأكملنا الطواف من حيث 

 ؟ جديدطواف  استئنافينا بشكل متوالي. فهل هذا الطواف صحيح أم يجب عل

 طوافه صحيح وال يحتاج االستئناف.ج/ 

هل يجوز للمرأة تقديم الطواف والسعي على املبيت بمنى من دون خوف  /59س

 ؟ الرجالنزول الحيض، وإنما لخوف الزحام ومالمسة 

 يجوز.ج/ 

بالنسبة لصالة الطواف، قد تتقدم النساء على الرجال أو تكون  /60س

عب الحصول على مكان تكون فيه النساء خلف الرجال بسبب الزحام، بجانبهم، ويص

 ؟ فما هو حكم الصالة هنا
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 تصح الصالة. االضطرار  / معج

ذا منتعته السلطة الجائرة من في املوقفين إ االضطراري ل الوقوف في حا/ 61س

 ؟ بالسيارةذلك هل يجزيه املرور بعرفة ومزدلفة 

 ،ن لم يتمكن من املوقفين ولو لبعض الوقتاالضطرار يجزيه املرور، وإ / معج

 .ود وقد بينته في الشرائعفهو مصدود ويعمل بعمل املصد

ختياري املوقفين في الحج ولم يتمكن من اإلتيان بإلى اذهب املكلف إذا  /62س

لم ، ولم يتمكن من الحج في القابل لسبب مانع، و باضطراريهماوال  الوقت املحدد،

 ؟ من ينوب عنه، فماذا يترتب عليه استئجاريتمكن حتى من 

لى واجب إال على من تيسر له الطريق إال يترتب عليه ش يء، فالحج غير ج/ 

 ا
 
 عمال بالنيات.ذهابه يجزي فإنما األ  لحج، وعموما

ما هي الحدود الشرعية ملنى أهي )الحدود املتعارف عليها قديما( ام أنها / 63س

 ؟ إداريا تشمل التوسعة بالتمدد الجغرافي الحالي

 .الحدود القديمة / حسبج

ال يتمكن الحاج من الذبح في منى وال في املناطق القريبة منها فما هو  قد/ 64س

 ؟ تكليفه

ج/ اذا عجز عن الذبح في منى أو محيطها فعليه الصيام بالكيفية التي بينت في 

م فليس ذا عجز عن الصياي الحج وسبعة عند عودته ألهله. وإالشرائع، ثالثة أيام ف

 خر.آذبح عنه عند أهله أو في أي مكان ن يكلف من يفضل له أعليه ش يء. واأل 

املؤمنين من الجزائر يعيشون في مجتمع مخالف يسألون عن  بعض/ 65س

 
 
ذ يصادف يوم العيد في محيطهم إ للضرر، جواز ذبح االضحية يوم عرفة تقية ودفعا

 االجتماعي؟
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 ج/ يجوز.

 ؟ الزحامصفا واملروة في الطوابق العلوية عند يجوز السعي بين ال هل/ 66س

 ./ يجوز ج

بين الصفا واملروة تحت الطابق األرض ي تم استحداث سرداب للسعي / 67س

 ؟ داء السعي فيه مجزي هل أ

ذا تعسر عليه السعي في املستوى الطبيعي يجوز له استخدام السرداب / إج

 املذكور للسعي.

املروة مع الحملة في السرداب، مع أنه ال أحد املؤمنين سعى بين الصفا و / 68س

 ؟ يوجد عسر في السعي في الطابق األرض ي. فما الذي يترتب عليه

 ج/ ليس عليه ش يء.

* * * 

ق بالنكاح
َّ
 والحياة الزوجية ما يتعل

كل منهما باآلخر ولكن  اقتنعمن مؤمنة وقد  أراد أن يتزوج منمؤ  /69س

  الحقيقة املوقف جعلني أتساءلكانت سيئة فتركا االمر.  في  االستخارة
 
  ،كثيرا

 
 ودائما

بشكل  االستخارةهنا هما على خطأ يعني لم تكن  ُيقال الخيرة عند الحيرة فهل ما

 ؟ حاالتنها صحيحة وُيستحسن االستخارة حتى في هكذا صحيح أو أ

الطرق والحيرة وعدم معرفة الطريق األنسب أو  اختالفعند  / الخيرةج

حبَّ الزواج من امرأة أو امرأة أحبت الزواج من رجل فال معنى الصحيح. أما شخص أ

 لكليهما.
 
 وصحيحا

 
 للخيرة هنا، فاألمر يعتمد على دراسة األمر وكونه مناسبا
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في شرائع االسالم أن الوالية لألب والجد  )عليه السالم(ر اإلمام ذك/ 70س

 ؟ نباال فهل هذا يعني سقوط الوالية عن  والعدالة،يمان بشرط اإل 

 والية لغير املؤمن على املؤمن. / ال ج

 / 71س
 
م عض الناس بمر بين بما يقع هذا األ  كثيرا

ُ
سبب جهلهم به وهو: أن ا

فهل  اإلشباع،الدة األم( رضعات متكاملة لحد بنها أو بنتها عند جدته )و اأرضعت 

 ينشر ذلك الحرمة بين أ
ُ
 ؟ مهب الرضيع وا

 األولى ترك هكذا أمر.ال ينشر في الحالة املذكورة ولكن  ج/

وكل خطأ يحصل  زوجته؟يشتم ويسب ويضرب  أن هل يحق لألنصاري  /72س

ه منها وهي تقول يريد ةفتر  في البيت يترك اللوم عليها؟ فمثال: عندما يعطيها ش يء وبعد

 نسيتِّ ألنك ال 
 
  نتهتمي لقد نسيت، يقول طبعا

ُ
حبه وأهتم به بي، وهللا وحده يعلم كم ا

 ؟ ألبسط األمور 

والسب غير جائز وهذا أمر مفروغ منه، واملفروض العالقة بين  الشتمأكيد ج/ 

 الزوجين عالقة ود ومحبة وليس تنافر واملطلوب من الطرفين العمل على ذلك.

ول زوجي ال وتق ،بها همزواجها دون علمهناك نساء تأخذ أموال من أ /73س

ذا الفعل حالل أو هل ه .موال دون علمهيعطيني مال وأنا مضطرة ألن أخذ بعض األ 

 ؟ حرام

العالقة بين الزوج والزوجة أكبر من األموال، واملفروض أن يكون  املفروض /ج

 ال يجوز للزوجة أن 
 
بينهم مودة ورحمة وعالقة طيبة يسودها التفاهم. لكن عموما

 تأخذ أموال زوجها دون إذنه طاملا أنه ينفق عليها ما يسد حاجتها وحاجة أطفالها.

 ؟ النفسيةما حكم الزوجة التي ال تمكن زوجها منها بسبب حالتها  /74س

 كما هو مضمون السؤال فتعالج حتى تشفى من  / إذاج
 
كانت مريضة نفسيا

 مرضها.
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، هل يجوز لها أن وهي غضبانة من زوجهاحال وجودها في بيت أهلها  في /75س

ذن من ن تأخذ اإل رحامها من دون أأزيارة  و تخرج من بيت أهلها لقضاء حوائجها أ

 ؟ زوجها

 ذن زوجها إال ألداء الواجب أو الضرورة.يجوز أن تخرج بدون إ / ال ج

زواجهن سحة مع اخواتها املتزوجات ومعهن أوهل يجوز لها ان تخرج للف /76س

وكالم وضحك ونزول  اختالطالرجال مع ارتداء النساء الحجاب مع ما للفسحة من 

 ؟ البحر بالحجاب وما شابه ذلك

نه ال يجوز خروج املتزوجة بدون اذن تبين من جواب السؤال السابق أ/ ج

 زوجها.

اخت انصارية متزوجة من غير انصاري من مدة طويلة وصار بينهما / 77س

القاض ي  أن حكمعليه في املحكمة ووصل األمر  اشتكتخالف شديد وعندهما أوالد، 

زوجها بقانونهم مع العلم أن لها بالطالق من زوجها. فهي االن قد طلقها القاض ي من 

 يطلقها.الزوج لم 

 ويحق لها الزواج من غيره بعد انقضاء  حكمها؟فما هو 
 
هل هي مطلقة شرعا

 حتى  العدة، أم أنها غير مطلقة حتى يطلقها زوجها
 
؟ وإذا كانت غير مطلقة شرعا

لقة يطلقها زوجها وهو متعنت معها ويلحق بها الضرر فما هي الطريقة التي تكون مط

 ؟ شرعامنه 

علما أنه معاند وال يريد الطالق وهو غير مؤمن واملؤمنة تريد الطالق وتسأل عن 

 الحل.

 للمحكمة الشرعية وتطلب فيه الطالق الشرعي وتشرح حالها 
 
ج/ ترفع طلبا

 في األوراق الرسمية الحكومية.
 
 وكونها مطلقة فعال

* * * 
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ق بتربية الطفل
َّ
 ما يتعل

لزوجة رعاية الطفل وتنظيفه وإطعامه واالنتباه عليه هل يجب على ا/ 78س

 ؟ وإن لم تفعل تؤثم كما لو كانت تؤثم على عدم إجابة زوجها بالتمكين

وماذا إذا قررت الدراسة أو العمل ولو لبضع ساعات هل هنا يكون واجب على 

 ؟ الزوجأو املوضوع باألساس واجب ألنها لن تستطع ذلك، الزوج رعاية الطفل 

والزوجة إن قامت لية الزوجة أو من مسؤولية الزوج، لحضانة من مسؤو هل ا

 ؟ تكون تفعل املستحب كما لو طبخت ونظفت بيت زوجها ابه

 ج/ 
 
وكل منهما حسب ما متوفر له  االهتمام باألطفال واجب على الزوجين معا

فإذا كان الزوج يعمل والزوجة ال تعمل فأكيد تكون حصتها من االهتمام  ،من وقت

 باألطفال هي األكبر.

 أ
 
لزواج ولكن عليها في عقد ا ما القيام بأعمال بيت الزوجية وإن لم يكن واجبا

  ،عمال املتعلق بحياة الزوجة نفسهاالقيام بجزء األ 
 
عليها من تنظيف البيت  فمثال

ن تطبخ لنفسها وأطفالها ساوي حصتها من العيش فيه وعليها أالذي تعيش فيه ما ي

 ... الخ.

الطفل ال يجب تأديبه وال نهره إال بعد أن يكمل سبع  صحيح أن هل /79س

ال يتم التوضيح له الصح  وهل هذا يعني أنهم يبدأ بتعليمه وتأديبه من سبع؟ ثسنين 

يوجد من يفهم من الرواية أنه يجب أن ال يدخل الطفل والخطأ إال بعد السبع ؟ 

 فهل هذا الفهم صحيح ؟ املدرسة أو يتم تعليمه إال عند إكماله السبع سنين

ولكن البد من توجيهه وتنبيهه وتعريفه  ،هو تجنب ضرب الطفل / الصحيحج

الصح من الخطأ. أما بالنسبة للتعليم فالطفل منذ دخوله للحياة وهو يتعلم من 

والديه ومحيطه، فمن السفه منعه من تعلم أمور معينة بعمر معين طاملا أنه مهيأ 

 ي لتلك املواد العلمية في املدرسة.وقادر على التحصيل العلم
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امرأة أنصارية وزوجها أنصاري وقد أمرها بإسقاط جنينها بسبب / 80س

عدم تنفيذ صعوبة ظروفهم املادية وأن لديهم أطفال .. وقد هددها بالطالق في حال 

 . وهي تسأل ماذا أفعل في هذه الحالة وهل يجوز لي اسقاط الجنين؟ما أمرها به

 قاط الجنين ولعل هللا جعل رزقهم مع هذا الجنين.ج/ ال يجوز اس

 
 
هللا سبحانه  هأعرض أن أكون في خدمتهم بما يمكنني من وعموما أنا شخصيا

 ن شاء هللا.إير ما يحتاجه وتعالى لرعاية هذا املولود وتوف

 الالزم.وأرجو من املكتب التواصل معهم لترتيب 

* * * 

ق باملرأة
َّ
 ما يتعل

ملرأة عند قراءة القرآن الكريم مراعاة حدود الستر هل يجب على ا/ 81س

 ؟ الواجب عليها في حال الصالة

 يال يجب عليها أن تستر شرأة قراءة القرآن مكشوفة الرأس و ج/ يمكن للم
 
من ئا

 ، طاملا أنها في بيتها.رأ متى ما شاءت وبأي ملبس، إنما تقجسمها عند قراءة القرآن

جاب ساء أو كبيرات السن من حيث الحما هو حكم القواعد من الن/ 82س

 ؟ األجانبعدم ستره أمام  الشرعي وما يجوز لهن

و حال تعذر ذلك عليها بسبب العجز أ ن تغطي شعرها وبدنها إال فيج/ يجب أ

 املرض.

ن تضع صورتها في مواقع التواصل االجتماعي وهي للمرأة أ هل يصح /83س

 ؟ م هناك اشكال شرعيأ محتشمة

 شكال شرعي فاألمر بحد ذاته مباح.إج/ ال يوجد 
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حكم األنصاريات الالتي يعشن مع أهلهن املخالفين، ومن الطبيعي  ما /84س

ابتداء،  بأمركم مثل األنصاري املخالف يمنعنا من الخروج للتظاهر فهو غير ملتزم 

وكيف تنصحني أن أتصرف مع والدتي املخالفة لكنها مسكينة وتحبنا وال أحب أن 

حزنها
ُ
 ؟  ا

وهل يجب علينا التظاهر؟ وإن امتنعنا ألجل أن ال تحزن األم التي القت ما 

عاء فقد ضاق صدري وقلت حيلتي وال القت من مصاعب الحياة، وأطلب منكم الد

 ستطيع تحمل املزيد.أ

أكيد لها دور كبير، بل الرجل ال يمكن أن يعوض دور  املرأةحياك هللا ابنتي،  ج/

ا التي ال يملكها الرجل، وتأثير املرأة االجتماعي في بعض املرأة ألنها لها خصوصيته

األحيان يفوق تأثير الرجل بكثير. واملرأة املثقفة والتي لديها قدرة على مخاطبة املجتمع 

 مع رؤيتها 
 
والتأثير فيه أكيد يقع على عاتقها واجب أخالقي تجاه مجتمعها خصوصا

ألخريات مساندتها ودعمها والخروج للظلم ينهش أبناء قومها وحقوقهم وأكيد على ا

 معها.

يمكنك  (1) أما مسألة خروج املرأة للتظاهرات فهناك أكثر من جواب سابق

 ن التظاهر واجب شرعي على املرأة.إاالطالع عليه ولم أقل 

يجوز للمرأة أن تعيد غشاء البكارة بعملية جراحية ألنها ترغب  هل/ 85س

 بالزواج؟

 جب عليها إعالم املتقدم للزواج منها بذلك؟فهل ي جاز لها ذلك، وإذا

 ويجب إعالمه إذا كانت تأمن على حياتها. / يجوز ج

                                                           
ردت أسئلة كثيرة حول و من أجوبة السيد أحمد الحسن )عليه السالم( حول مشاركة النساء في املظاهرات العراق )ـ 1

مشاركة النساء في تظاهرة يوم غد الجمعة في ساحة التحرير في بغداد للمطالبة بالحقوق وفضح فساد حكومات األحزاب 

 ومواساة العوائل املفجوعة بشهداء العراق في الكرادة.

ت علي للمطالبة بالحقوق والجواب هو: ال أطلب من النساء الخروج في التظاهرات ولكن بعد أن خرجت عمتنا زينب بن

(. بريد الصفحة ولفضح الحكم األموي الظالم على رؤوس االشهاد لم يعد بوسعي أن أمنع املرأة من ممارسة هذا الدور 

 .285ص
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السواد  إلخفاءهل استعمال البودرة على الوجه في منطقة العينين / 86س

 من املحولهما وخصوصا عند الخرو 
 
كياج املحرم أمام غير ج ومقابلة الناس هو أيضا

 ؟ املحارم

 ج/  يجوز.

النساء أمام الرجال محرمة. ولكن لو  )هالهل(ملعروف أن زغاريد من ا /87س

هي التي تصل للرجال بشكل غير مقصود، وذلك  )الهالهل(كان صدى تلك الزغاريد 

بسبب عدم علم بعض النساء بأن الصوت يسري للرجال، وهن يطلقونها في املجالس 

فما  للنساء.ابق والحسينية مكونه من طابقين طابق للرجال وط ،داخل الحسينية

 ؟ والديالحكم 

 شكال.إج/ ال 

ولكن ال تخيط املالبس  بالخياطة،اخت تعمل في اصالح املالبس / 88س

تصلح املالبس املخيطة، يأتيها نساء وبنات بمالبس ويردن منها أن تضيقها  الجديدة بل

رة تصف  ها واالخت االنصارية تجد في نفس الجسم،عليهم، وبذلك تصير املالبس مخصَّ

)عليه حرج من ذلك. فأرادت أن تعرف الحكم الشرعي من االمام احمد الحسن 

 .السالم(

الرسم بالحنة على الكفين للنساء، وهي تعلم  أنصارية تحسنوأيضا هناك اخت 

أنهن يخرجن على هذه الهيئة للشارع ويراهن الرجال األجانب، وتجد في نفسها حرج 

 ؟ هللا من ذلك، فما هو الحكم الشرعي يرحمكم

إشكال في عملهم املذكور، وال عالقة لهم بما يفعل اآلخرون بتلك املالبس  / ال ج

 لزينة فكل إنسان يحاسب على عمله.أو ا

اليد في الدراسة  إظهار سالتكم سؤال شرعي عن  ةسيدي قبل سن/ 89س

طرح الوقت سيدي حاولت أن أتكلم معهم وأك لوالعمل في مجال طب االسنان. في ذ

ن السنة القادمة لول كاملعصم والكفوف الطويلة، لكن رفضوا وكان ردهم أيهم حعل
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 .سيشددون أكثر على هذا القانون 

ال ترك مجال الدراسة في الكلية. اتجهت سيدي الى الصيدلة فلم يكن عندي حل إ

 واسال هللا ان يوفقني في هذا املجال.

 ة الصيدلة.اخذت سيدي دروس خصوص ي في هذه السنة حتى تؤهلني الى جامع

 الحمد هللا بفضل هللا نجحت في املواد. وقدمت على الجامعة سيدي.

 .الدعاء والدي حتى ادخل في الجامعة القريبة علينا فأسالكم

 هللا أن ييسر أمرك ملا فيه خير آخرتك ودنياك. / أسألج

إذا كنت ترغبين في دراسة طب األسنان فأعتقد هناك خيارات أخرى وال يحصر 

سألة كشف الذراع أو ترك الدراسة في املجال الذي ترغبين دراسته والعمل األمر بم

 هناك كفوف طبية 
 
 ال تشترط هكذا شروط، وأيضا

 
به. هناك جامعات أخرى مثال

 فيه فائدة كبيرة فيمكنك وضعهم أمام أمر واقع 
ّ
وغيرها. أما سؤالك لهم فال أعتقد أن

 مي مؤقت وليس للعمل.وسيجبرون على إيجاد حل ألن وجودك لسبب تعلي

* * * 

ق باإلرث
َّ
 ما يتعل

  شخص توفى ولديه بنت /90س
 
 ،أمام املحكمة بالغة، كان قد تبرأ منها رسميا

فالسؤال هل تستحق هذه  منها.وهي طلبت أن تعيش مع أمها وقبلت بتبرؤ والدها 

 ؟ بهالبنت اإلرث في حال لو طالبت 

 تستحق.ج/ 

 ميراث؟ لها فيهم ترث من قيمته ام ليس أهل ترث الزوجة من العقار  /91س
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راث وفق رأي فهناك عائلة من غير االنصار توفى والدهم وطلبوا مني تقسيم املي

ة ابناء؛ اثنين ذكور ترك زوجة وست املتوفي ،)عليه السالم(السيد احمد الحسن 

ث ثاعن بيت قيمته مائة واربعون مليون واألوالتركة املوجودة عبارة  واربعة اناث،

 املوجود فيه.

 قرب وقت.وينتظرون الجواب في أ

 ج/ ترث الزوجة من كل امليراث، العقار وغيره.

وبناته للذكر سهمين ولألنثى  ألبنائهويقسم امليراث املذكور للزوجة الثمن والباقي 

 سهم
 
 .ا

 لوالد مع ولده )االبن متزوج ولديه أتوفى ا /92س
 
، ولم في حادث سير والد( معا

بيه )الجد( يرثون من ، فهل أوالد االبن املتوفي مع أحدهما على اآلخرفاة أنعلم تقدم و 

 ؟ جدهم في هذه الحالة

 ه.ؤ بناق وبهذا يرث االبن ويرث منه أب سابج/ يعتبر موت األ 

* * * 

ق بالطب والعالج
َّ
 ما يتعل

 عهل يجوز للزوجين االمتناع / 93س
 
و بدون بسبب معين أ ن االنجاب كليا

 ؟ املنويةنات نع تكوين الحيوامل جراحية للزوج إجراء عملية سبب؟ وهل يجوز 

االمتناع عن االنجاب باالتفاق بين الزوجين ويجوز للرجل عمل عملية  / يجوز ج

 .لقطع تدفق املني لكن األفضل االكتفاء بالحلول الوقتية

نابيب كما هو يجوز إجراء عملية تكوين األطفال عن طريق األ  هل/ 94س

ثير من املستشفيات األهلية املختصة بذلك ملن ال تستطيع االنجاب شهور في الكم

.
 
 ؟ واألم األبكان التكوين من طرفي  إذاهذا  أصال
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 يجوز.ج/ 

 ؟ هل يجوز اخذ حبوب الكاربون كعالج ملين بوصفة طبيب/ 95س

 ج/ يجوز.

 وال 7طفلي عمرة / 96س
 
سنوات مصاب بالتوحد وسرطان الدم وفتق ريح تقريبا

 نعطيه عالج كيميائي وال يوجد تحسن ملحوظ. وقد 8التكلم، منذ  يستطيع
 
ا شهرا

 بسبب األخطاء الطبية حتى صعدت الخاليا السرطانية للجهاز العصبي، 
 
عانى كثيرا

وهذا خطأ قاتل بسبب اهمال املستشفى والكادر الطبي، وعالجناه مكثف كيميائي 

تحاليلهم خطأ واغلب العالج من مرة وصل املوت بسبب األخطاء وطبعا كل  وأكثر 

يعطوه بالخطأ وال يوجد اهتمام وتكاد تكون اإلنسانية معدومة في املستشفى وأغلب 

 االطفال يموتون. 

سؤالي هو هل يجوز لي أن أقطع العالج الكيميائي عن إبني، هل هذا األمر حالل 

. مح هللاال أكون سبب في ش يء س يء إلبني ال سا  أم حرام؟؟ احتاج مشورتك لكي

 اختصرت امور كثيرة تجنب
 
 اإلطالة. ا

 ج/ ال يجوز إال إن نصح الطبيب املختص بذلك.

حول موضوع االستنساخ البشري أو الحيواني، هل هي عملية  سؤالي/ 97س

هناك الكثير من املحاوالت والدراسات حول االستنساخ ولكن ما  ؟ شرعيةأخالقية أو 

 ؟ أصالهي الفائدة 

( 1)ه ال إشكال في مسألة االستنساخ الحيواني أو اإلنساني ج/ سبق وأن بينت أن

والحاجة إليه وعدم وجود مانع شرعي من املوانع التي بينتها، وأعتقد  الضرورةعند 

 لشفاء العميان 
 
 االستنساخ مهم وضروري إلنقاذ حياة كثير من الناس وأيضا

ّ
أن

 في مسألة استنس
 
اخ األجنة واالستفادة من واملشلولين وغيرهم، وال يوجد مانع أيضا

 الخاليا الجذعية إلنتاج األعضاء البشرية لصاحب أو صاحبة الجنين املستنسخ.
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تم في نهاية هذه السنة قد سمعتم بالحدث العلمي االخير الذي سوف ي /98س

حدث ضجة كبيرة في عالم الطب بشكل خاص واملجتمع بشكل عام وهو والذي قد أ

ن وقد صرح أ، الجراح سيرجيو كانافيرو م بها الدكتور عملية نقل رأس التي سوف يقو 

 150ساعة بمشاركة  36مليون دوالر وستستغرق حوالي 11العملية سوف تكلف 

 أ
 
 ٪.90ن نسبة النجاح كما ورد طبيب علما

 مع أ وقد دار نقاش
 
فسوف تفتح النار تمت هذه العملية  إنه إذا حد زمالئي قائال

  م،حصل على الجواب منكي سوف أحول قضايا متعددة، ووعدته أن
 
نه مطلع أ علما

  .على كتاب وهم اإللحاد

نه سوف يقطع رأس متبرع باعتبار أعلى هذه القضية  مما هو ردك وسؤالي:

  ؟ أخرى ت( ويزرعه في الجسد مره )يمو 

شهور على أول عملية "نقل/زراعة  8باقي  اإلطالةوشكرا جزيال واعتذر عن 

 ! رأس" في التاريخ

  اقرأ لم ج/
 
 مسألة نقل الرأس  سؤاال

 
فيما تفضلت به أعاله، ولكن عموما

 وستكون سهلة ومتاحة متى ما تقدم الطب في مجال العالج 
 
ليست بمستحيلة طبيا

الجيني والعالج بالخاليا الجذعية فاملسألة مجرد مسألة وقت، وحتى لو فشلت هذه 

 ممكن التحقق وهو مرت
 
 وعمليا

 
بط بشكل كبير بتقدم الطب ال العملية فاألمر علميا

 أكثر.

أما من الناحية الدينية فالدين يتعامل مع النفس والتكاليف موجهة للنفس 

 الحقوق الشرعية املرتبطة بالجسد ففيها تفاصيل كثيرة. ومن ناحيةاإلنسانية، 

* * * 
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 األطعمة واألشربةما يتعلق ب

 يجوز أكل خل البلسمك؟ هل /99س

 كال فيه شالبلسمك ال إ / خلج
 
 شكال فيه.إال  والخل املصنوع من الخمر أيضا

؟ هل يحرم  ( في الطعامحكم استخدام جوزة الطيب )بهاراتما / 100س

 ؟ استخدامه باعتبار كثيره مسكر

 ج/ يجوز استعمالها.

 ؟ ما حكم حلية تناول معجون ياباني للعالج )ميسو( / 101س

م امللح ودفنه تحت األرض ملدة عير باستخداو الشوهو عبارة عن تخمير الرز أ

 .مراض املستعصيةشهر وهو يستخدم لعالج األ  18-6من ح تتراو 

 هذا رابط لطريقة تحضيره:

https://www.youtube.com/watch?v=Whr58wj-65A 

ليلة وال تسبب السكر قة فيه إشكال فيه إذا كانت كمية الكحول املتكون / ال ج

 أو أعراضه.

 
 
يكون هناك كحول مضاف له فإن كان هناك كحول  أن ال : يجب االنتباه وأيضا

مضاف فيجب تجنبه؛ ألنه عادة يضيفون أنواع كحول معدة للسكر وهي نجسة، 

 أضيف القليل منها يتنجس الطعام. فحتى لو 

 ؟ شفاء من مرض معينذلك لل وهل يجوز هل يجوز شرب لبن الحمار؟  /102س

 .شربه / يجوز ج

https://www.youtube.com/watch?v=Whr58wj-65A
https://www.youtube.com/watch?v=Whr58wj-65A
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سواء لغرض  (ليه السالمع)هو حكم أكل تربة اإلمام الحسين  ما/ 103س

ليه ع)؟ وإذا كان الشخص دائما يأكل من تربة اإلمام الحسين  الشفاء أو غيره

ار وكم هو املقد حكمه؟ود عليها وليس للشفاء فما ألنه يشتاق إليها ومتع السالم(

 للشفاء ؟ الذي يؤكل منها

 يجوز أكل التراب بالصورة العبثية املوصوفة. / ال ج

عرفية ؟ هل هي فترة شرعية أم  شعير،ما هي الفترة املحددة لتخمير ال/ 104 س

ير، حة التخمن قول , منهم من يقول عند خروج رائكثر موإذا كانت عرفية فهنالك أ

 نة ؟ومنهم من يحدده بأوقات معي ومنهم يقول عند تفتت الحبوب،

% 2ا كانت قليلة وال تتجاوز األمر يعتمد على كمية الكحول املتكونة فيه فإذ ج/

.إفال 
 
 شكال وال يعد متخمرا

* * * 

 
ّ
ق بالصيد والت

َّ
 ذكيةما يتعل

في أحد أجوبته أنه ال يجوز صيد  ليه السالم(ع)بين االمام  لقد /105س

نات أم تخص السمك نعتبر هذه قاعدة لكل الحيوا , فهلسماك وقت تكاثرهااأل 

 فقط؟

بالتالي ألنه يضر البيئة و  ،أي صيد جائر للحيوانات غير جائز وغير صحيحج/ 

 يضر مصالح عامة الناس ويمثل اعتداء على حقوقهم.

 ومن أمثلة الصيد الجائر هي:

 إن كانت  -
 
الصيد في أوقات التكاثر املثالية بالنسبة للحيوانات وخصوصا

 سنوية أو موسمية.
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 على وجودها ويدفعها  ت كبيرة من الحيوانات بحيثصيد كميا -
 
يشكل خطرا

لى االنقراض أو يتسبب بقلة أعدادها بشكل ملفت سواء في منطقة الصيد إ

.
 
 بالخصوص أو عموما

 صيد صغار الحيوانات. -

 عندهم اهل السنة يستحب ي االيام القليلة املاضية عرفنا أنسيدي ف/ 106س

ن هناك معامل تذبح الدجاج واجب. وقد عرفنا أستقبال القبلة للذبيحة وغير ا

 
 
شرعي الذي عندهم. سيدي وموالي الذي لى هذا الحكم الإ عكس القبلة استنادا

ولكن يجب التفحص  ،سالميةسمعته أنكم تفضلتم بجواز أكل اللحوم في األسواق اإل 

 عن طريقة ذبح الدجاج.

البلد اسالمي وال و  يكون جواز اكل اللحم على الثقة وأن البائع مسلم فكيف

 يكون هذا في ما يخص الدجاج ؟

ال إشكال في ذبيحة املسلم الذي يشهد الشهادتين إن كانت بالشروط  ج/

وال يجب التدقيق ما لم يكن هناك سبب يدفع للشك بصحة  ،الصحيحة للتذكية

 التذكية.

أما مسألة تذكية الدجاج بالخصوص فهناك إشكاالت كثيرة تدور حولها لهذا 

فإذا وجدتم أن الذبح  ،ب التدقيق ومعرفة طريقة الذبح وكيفيته من املصدر املنتجيج

بصورة صحيحة وأن مقاديم الذبيحة متوجهة إلى القبلة وبشروط التذكية 

 
 
 .فاجتنبوهاوإال  ،فال إشكال فيها (1)الصحيحة التي بينتها سابقا

 األمر ر هذا فهل يض. بطريقة ما  هتم تخدير الحيوان قبل ذبح إذا/ 107س

 ؟ بحلية الذبيحة

كل ملية الذبح فالذبيحة حالل ويجوز أن الحيوان حي عند اجراء عج/ طاملا أ

 .شكال فيهإ لحمها وال 
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تم ذبح الحيوان معلقا من رجليه مع مراعاة كل الواجبات  إذا/ 108س

وداج وعدم التنخيع ملقاديم للقبلة والتسمية وقطع األ الشرعية في الذبح كتوجيه ا

 ؟ هل هكذا ذبيحة حاللف

 وال ،ن توجه مقاديم الذبيحة للقبلة، فاملهم أشكال في هكذا طريقة ذبحإ ج/ ال 

 سفل.كونها معلقة من رجليها ورأسها لأل يضر 

هل يجوز أكل السمك الذي قتلوه بضربة على الرأس بعد خروجه من  /109س

 ؟ املاء

 
 
  ويستحب إدماءه ،من املاء ج/ ذكاة السمك اخراجه حيا

 
وإخراج الدم عن  حيا

 طريق طعنه قرب القلب.

كما هو  ة خشب صغيرةعربالتي توضع في  سماكلية األ فيما يخص ح /110س

  في اسواقنا، متعارف
 
، مع أن كمية املاء قليلة ال تغطي ن السمك يكون حيأ علما

 
ا

 أطول وقت ممكن كي نما وضعت لذلك للمحافظة علىجسم السمكة وإ
 
 السمك حيا

 ماتت.إذا  ال تفسد

 ؟ الفالسؤال لو ماتت في هذه الحال فهل هي ميتة محرمة أو 

ج/ ال إشكال في حلية األسماك التي تموت في حوض فيه ماء قليل ال يغطي 

 بحيث أن بعض الهواء الجوي يصل لخياشيم السمكة.
 
 األسماك كليا

 ؟ تذبحجوز للمرأة أن هل ي/ 111س

 .يجوز ج/ 

* * * 
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ق ب
َّ
 الحيوانات تربيةما يتعل

و أل عن جواز تربية بعض الحيوانات البعض من املؤمنين يسأ/ 112س

 والضفدع والسنجاب ؟ الفأر(من  )نوعالزواحف كالذئب والسحلية والهامستر 

 شكال فيها.الحيوانات بحد ذاتها ال إ / تربية ج

و التمساح وانات املحرمة كالكالب والخنزير أهل يجوز تربية بعض الحي/ 113س

 ؟ ملستحليهايعها وب

 ./ يجوز ج

* * * 

 التعامل مع القوانين الوضعية

باعتبار حصة  هل يجوز أخذ اموال الدولة تحت عنوان االستنقاذ/ 114س

 ؟ خاصم الشخص من الثروات، وإذا كان جائز هل هو عام أ

 يجوز. / ال ج

 بي مؤسسة السجناء في التأكد من أ تستعين /115س
 
 ن فالن سجين فعال

ساس قولي يتم اتخاذ القرار من قبل ، وعلى أم غير سجينلراتب وغيره أويستحق ا

  .القاض ي املختص

ذا كتبت بأن فالن غير ش يء إ علىير في التعامل معهم وهل فهل في ذلك ض

وهو فعال غير سجين لكنه كذب من أجل الحصول على راتب هل أتركه على  سجين

 
ُ
 ؟ الحقيقةبين كذبه أم ا

 وأعلما انهم يثقون بي 
 
من حرمانهم،  نا متألم من كشف حقيقة البعض خوفا

ربما السجن.  استلموه أو فيما بعد يعرضهم إلرجاع كافة ما مرهم كما أن اكتشاف أ
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وجودي معهم فيه منفعة  ناعدة املؤسسة في املعلومات علما أمتنع من مسفهل أ

 ؟ معامالتهممورهم وتسهيل للبعض من أجل مساعدتهم في تمشية أ

 شكال في كتمانها.دة وبيان الحقيقة، بل ربما يكون إشكال في الشهاإ / ال ج

ذا كان قد عمل يخصص له راتب من الحكومة، لكن فيما إ السجين/ 116س

 
 
، فهل يجوز لنا حتى لو كان سجين يحرم من هذا الحق في حزب البعث سابقا

 ن البعض منهم فقير مساعدة هكذا أشخاص في الحصول على استحقاقاتهم؟ أل 
 
 جدا

 أ
 
  و حتى انتمائه سابقا

 
 ؟ ألحد لم يسبب ضررا

 ./ يجوز ج

 مقص.دوات مثل تصرفه بعض األ  دائرة وتحتموظف يعمل في  /117س

ن يستخدمها استخدام وهي ممتلكات الدائرة، هل يمكنه أ قلم. ثاقبة. كابسة.

  شخص ي؟
 
 أ علما

 
 وأ دبابيس.هو يشتري لها  ن الكابسة مثال

 
يعمل على اصالح  يضا

 ؟ أجرا عليه هذا ليس عمله وال يأخذ جهزة التي تعطل في الدائرة رغم اناأل 

 ./ يجوز ج

 220أعمل في دائرة حكومية سائق سيارة لنقل املوظفين براتب قليل / 118س

 ي ولدي اذن باستخدامها.تبقى سيارة الدائرة عند وبعد الدوامشهريا.  ألف

الحاجة؟ بالسيارة بعد الدوام لكسب الرزق وسد  عملسؤالي: هل يجوز لي أن أ

 
 
 ن سائقي سيارات الدائرة يعملون بهذه الطريقة.أ علما

  ال يجوز. ج/

يجوز سحب قرض لغرض معين مثل )إنشاء بحيرات( علما أني  هل/ 119س

تصرف به ألمور أخرى , ولكن رض ال أنشأ به هذا املشروع أنما أعندما اسحب الق

يست لي وذلك من آخذهم لبحيرات أخرى ل ف حول هذا املشروع،دما يأتون للكشعن
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 أجل أخذ )القرض(. 
 
ن الجهة املمولة لهذا القرض تارة تكون حكومية وتارة أ علما

 تكون أهلية , فهل يجوز هذا األمر ؟

 بحسب منطوق السؤال ال يجوز ألنها عملية احتيال وخداع.ج/ 

ين لى مقاوليق دائرتنا فنعطيها إقاوالت عن طر حيان متأتي في بعض األ  /120س

 10خذه كمقاولة بــ ، فهل يحق لي كموظف أن أستلم هذا العمل الذي آلتنفيذها

  ،مليون 
 
 ؟ مليون دينار 8ن تكلفته أعرف أ ننيإ علما

 يجوز.ج/ ال 

  /121س
ُ
( والدائر بعض األحيان ا

 
ة كلف من الدائرة بتأجير آلية )شفل مثال

جرة االلية
ُ
فأقوم بالبحث عن شخص يقبل بسعر  لف ،ا 300 تخصص لكل يوم ا

 ستفيد من الباقي ، فهل يجوز ذلك ؟أقل من املخصص ، لكي أ

ألنه أموال عامة يملكها  ج/ ال يجوز. والصحيح هو أن تعيد املبلغ الفائض

 الجميع.

 5، وبعد الدراسة يخصص بعرض عملحيان تقوم الدائرة بعض األ / 122س

 ، ولكل يوم مبلغ()مگطوعة يام لهذا العملأ
ُ
، واستفيد يامأ 3نجز العمل بــ ، ولكني ا

 ، فهل يجوز ذلك ؟نه فائدةن على أمن املبلغ املخصص لليومين الباقيي

 ج/ ال يجوز. واملبلغ الفائض يعاد ألنه أموال عامة.

صيص مبلغ كهدية ، بتخحيان يقوم مدير لجنة املشترياتبعض األ / 123س

، فهل يحق لي من املخصص لعمل معين في الدائرة تبقين املبلغ م، علما أملعاونيه

 خذه ؟أ

نه، بل يجب فضحه وتقديمه خذ املال موال يجوز أ ج/ هذا املدير حرامي فاسد،

 للقضاء.
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 عض األ ب/ 124س
ُ
ويطلب مني مدير لجنة  ،كلف بشراء مواد للشركةحيان ا

 الف 650سعار ، مثال املواد بــ تقديم كشف باأل املشتريات 
ُ
، الف 700ها بالكشف ندو ، ا

 ب غير السعر الحقيقي في الكشف ؟كتفهل يحق لي أن أ

 ج/ ال يجوز.

، لها كالقرطاسية مثال بعض األحيان آخذ من الشركة مواد مخصصة/ 125س

 فهل يجوز ذلك ؟

 شكال.ود بسيطة ربما تحتاجها للعمل ال إبحدج/ 

 ،و مدير قسمام أبعض دوائر الدولة تجري انتخابات لترشيح مدير ع في/ 126س

 و االدالء بصوته؟فيها من حيث ترشيح نفسه للمنصب أ فهل يجوز للمؤمن املشاركة

 شكال.إ / ال ج

 هل يجوز أ /127س
ُ
رتب بطريق غير رسمي بعض املعامالت التي من خاللها ن ا

 عوزين كراتب الرعاية االجتماعية؟يصرف رواتب لبعض امل

 إذا ج/ السؤال غير واضح ما هو املقصود بال
 
طريق غير الرسمي، ولكن عموما

 كان املقصود هو التوسط للمحتاجين لصرف رواتب لسد حاجتهم فال إشكال في ذلك.

كافئة وهناك م قبل أن يتمها،, وقد خرج شخص محكوم عليه سنة /128س

ي سنة , فهل يحق له اثبات ذلك الفعل هن مدة حكميتوقف استالمها على اثبات أ

 أوراق معينة أو قسم ؟ األمر من خالل تزوير 

 ال يجوز. ج/

 ؟ ما حكم العمل بالبنوك وان لم يكن هناك بديل محترم للسائل/ 129س

 ج/ يجوز العمل في البنوك.
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جل الحصول ني ضغوطات وصعوبات من أنعا بلدنا )السعودية(في / 130س

 ؟ على العمل فهل يجوز الكذب او تزوير شهادات صغيرة لنيل الوظيفة الصعبة

  يجوز تزوير شهادات التخرج والدراسة.ج/ ال 

* * * 

 التعامل مع غير املؤمنين بالحق

ِّ أ/ 131س
ّ
  إلحدىمة في أحدى الحوزات التابعة نا معل

ُ
حب مهنتي املراجع وا

 
 
بعض  ألصحح، وأتمنى أن أبقى في الحوزة خالقمادة الفقه والسيرة واأل  أدرس ،كثيرا

 
ُ
. أرجوك سيدي أنا محتارة هل أبقى في مور التي تخص الدعوة بشكل غير مباشراال

 تخلى عن مهنتي ولك جزيل الشكر سيدي.الحوزة أم أ

وال مانع إن بقيتي في  ،وأطلعي على كل تفاصيل العقائد التي بينتها تفقهي ج/

 .حوزاتهم حتى حين، أسأل هللا لك التوفيق والسداد هو وليي وهو يتولى الصالحين

داعش وتدمير  رك االجهاز على جرحى النصرة وهل يجوز لنا أثناء املعا/ 132س

 ؟... مشافيهم امليدانية

 فمع االضطرار يجوز.لهم والنصرة والقاعدة ال حرمة  / داعشج

  مة شعبيةمنظ توجدسيدي وموالي في ايران / 133س
ّ
من الشعب  لةمشك

لبسيج( ويستخدمون الناس )اسمه اته خامنئي وتحت امر  كجيش تحت راية السيد

املباركة ويقولون عنا منحرفين ويسمونا )الشيعة  وهم ضد الدعوة، ملصالحهم

 ؟. ما هو رأيك في األنصار الذي يشتركون معهم ويساعدونهم في العمل. الدواعش(

ج/ طاملا أن عملهم في حدود الشرع وال يتسببون بظلم أحد فال إشكال في 

 للدفاع عن إيران.عملهم، فهم إيرانيون ويحق لهم االشتراك في أي تشكيل عسكري 
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 عمالاأل رة و تجاما يتعلق بأحكام ال

أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو ال يريد  وهو:ما حكم النجش  /134س

 ؟ لزيادتهبل ألن يسمعه غيره فيزيد  شراءها،

 ج/ غير جائز.

وهي بيع سنبل الحنطة بالحنطة سواء بزيادة في  حكم املحاقلةما / 135س

 ؟ زيادةالوزن أم من دون 

 ج/ يجوز.

 ؟ الحجامةعلى  ةاألجر حكم اخذ  ما /136س

 / يجوز ج

 ؟ األعضاءيجوز بيع الدم أم أنه حرام كبيع  هل/ 137س

 بيع الدم. / يجوز ج

ن دينار ماليي 3طلق مصرف الرافدين سلف للمتقاعدين قدرها أ/ 138س

 ألفم ربوية؟ جزاكم هللا فما هو حكمها هل هي شرعية أ %.7يأخذون عليها فائدة 

 خير.

 أخذها / يجوز ج

وال هلية في العراق وخارجه لألمأرباح املصارف الحكومية واأل  مما حك/ 139س

 ؟ ن كانت النية للحفاظ عليها وليس الربحاملودعة في حسابات التوفير وإ

 خذ الفوائد.ج/ يجوز إيداع األموال وأ
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ي تكون موال املعروف هو عنوان املضاربة أما يخص عملية تشغيل األ / 140س

  املال.س نسبة على األرباح فقط وليس على رأال
 
مليون دينار إذا كان االتفاق أن  فمثال

 االتفاق أما إذا كان أ تجوز؟الربح بالنصف سواء قلت األرباح أو زادت، هل 
ُ
ريد ني ا

 ؟ جائزهو  . فهلألفأو مائة  ألف 50على هذا املليون ربح شهري 

 باح ال إشكال فيها.أخذ نسبة من األر أو  املضاربة ج/

 لتاجر لكنه يأخذ ربح ان يعطي أحد ما امو األموال: أسؤال عن جني / 141س
 
ال

هل يدخل هذا االمر في حكم  املال،االثنين التاجر وصاحب  على قعمحدود والخسارة ت

 ؟ الربا

 ج/ ال إشكال وال يعتبر ربا.

يعمل موال صاحب العمل حرام ) شخص يعمل في مكان وعلم بأن أ /142س

جور العمل من هذه األموال هل يجوز العمل معه وأبال
ُ
 ربا( ويعطي ا

ُ
 جرة منه ؟خذ اال

 جر.لعمل معه في غير مجال الربا وال إشكال في األ ج/ يجوز ا

حدد هويتها هل هي حكومية أم ال  بخصوص/ 143س
ُ
 -بعض املصارف التي لم ت

أنَّ أكثرها للحكومة ضلع فيها  بِّ
 
فوائد  أعني تعطيها؟د التي فوائما حكم ال -علما

 .ل املودعة فيها من قبل املواطنيناألموا

 .ج/  يجوز له أخذ الفوائد

شخص لديه سلعة يريد بيعها، فطلب من شخص آخر أن يكون / 144س

 في بيعها بمبلغ 
 
، الوسيط وجد من يشتريها  2وسيطا

 
. فهل يجوز  5ب مثال

 
مثال

 ؟ ع قبول املالكم 2أو  1للوسيط أن يأخذ من أصل املبلغ 

 ./ يجوز ج
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ما هو حكم الربا بين الوالد وولده وبين الزوج والزوجة وبالعكس في / 145س

 ؟ املعامالت املالية

 ج/ ال ربا بينهم.

خر فقال له صاحب اع بيته فاستقرض املبلغ منه شخص آشخص ب /146س

 
ُ
كن لالثمن و  دة ما تكون البيوت غاليةريد منك بدل املبلغ، بيت في مكان عااملبلغ ا

 بيت بهذه الخصال ال يوجد إال أ
 
، ألن الذي يستلمه ربا . فهل هذاومبلغاكثر قيمة

 ؟ عطاه للمستقرضصاحب املبلغ أكثر من الذي أ

 ربا. ج/ ال يعتبر 

، هل سمي لالستالمإ بسلفة وجاءمجموعة من األشخاص  اشتركت/ 147س

 ؟ اسمهك وأنا أخذ يجوز أن أعطيه لشخص آخر وآخذ مبلغ من املال لقاء ذل

 يجوز. / ال ج

ما يخص سلف املوظفين التي تطرحها بعض املصارف في العراق وهي  /148س

 ؟ أخذها% هل يجوز  9مبلغ عشرة ماليين دينار بفائدة 

م نعمل أ االسالمية؟ل التي تسمى بالدول وهل هذا الحكم عام لجميع الدو 

ت مثال لبعض تثناءاوهل هناك اس القروض؟بالحكم السابق في ربوية هذه 

 ؟ األخذالحكومات في جواز 

 ج/ يجوز.

تصلوا بنا على عمل وهذا العمل في ا ،خي عاطلين عن العملأنا وأ/ 149س

 بدون  ليةأه محطة وقود
 
حطات تبيع وكل امل( ردينا  450) نزينأن لتر الب راتب، علما

 .500لترات  10ي كل على اللتر يعن 50لكم  :يقول  وصاحب املحطة( دينار  500) لترلا

 ؟ فما حكم هكذا عمل
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 إشكال في العمل املذكور. / ال ج

جرفت ثم وزعت كثير من البساتين قد ال في زمن حكومة صدام هناك /150س

 ، ألبعض الناس على شكل أراض ي سكنية
ُ
خذت من أصحابها ووزعت وبيعت إلى ي ا

 ان وقد يكونو أصحاب البساتين نراهم ساكتي ، ولكن بعد سقوط صدامبعض الناس

راضيهم وأصبح متعارف عند الناس البيع ، ألنهم لم يطالبوا بأراضين على ذلك

 ؟ فهل يجوز الشراء والبيع والسكن في هذه الحالة .والشراء ملثل هذه االراض ي

 ./ يجوز ج

قد ع السيارات واملنازل والحيوانات، املوجودة بين الناس كبي املعامالت/ 151س

فهنا هل يمكن أن  معين.بائع واملشتري بسبب االخالل بش يء اليقع االختالف بين 

 ؟ بينهم الواقع اإلشكالو املختصين بتلك املعامالت لحل نرجعهما إلى العرف السائد أ

نهم صين أو العشائر طاملا أشكال في الرجوع للعرف السائد أو املختإ / ال ج

 يحققون التراض ي بين الطرفين.

أن املحل الذي أستأجره  مدة اكتشفوبعد  من أستأجر محل ما حكم /152س

صحابه من قبل املالك الحالي؟ هل تؤثر الغصبية على حلية البيع مغصوب من أ

 ؟ وهل يجب عليه تركه مباشرة ،والشراء

شكال في معامالته السابقة على علمه إالذي يجهل حال املحل ال  / املؤجر ج

ن يقع ذ اإلجراءات لترك املحل دون أيتخ نكان أو املحل لكن عليه بعد علمه أبحال امل

 إذا كان قد بقي من عقد االيجار مدة يكملها وال يجدد  .عليه ضرر معتد به
 
فمثال

 التشهير بالغاصب وبيان حال املحل للناس ل
 
تجنب العقد مع الغاصب. وعليه أيضا

ن تعامل الغاصب على أنه سارق وغاصب حتى يكون في ايجاره وعلى كل الناس أ

  .هم له ردع له ولغيره ونشر للسلوك الطيب والحسن بين الناسمعاملت
 
هذا كله طبعا

دي وإال فقد يكون األمر مجرد ادعاء كي ،مع القطع واليقين أن املحل مغصوب

 .نه غاصبللتشهير باملالك وإظهاره على أ
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أحد األنصار اشترى مزرعة مزروعة بالعنب الذي يستخدم لصنع  /153س

 ؟ ويسأل عن حكم بيع الثمر للمصنع الذي يستخدمه لصنع النبيذ)الواين( النبيذ ، 

ج/ ال يجوز بيع العنب ملصنع الخمر طاملا أنك تعلم أنه يستخدمه في صناعة 

 الخمر.

أعمل موظف في شركة في ايران وعملي مترجم للتجار العراقيين، أحد / 154س

الشركات إذا وجدتها التجار أراد مواد غير موجودة عندنا، قال ابحث لي عند باقي 

خرى بسعر معين، هل يجوز لي أن 
ُ
جرة بحثك عنها، وقد وجدتها له في شركة ا

ُ
اعطيك ا

أزيد على سعر الشركة وأنتفع بمبلغ الزيادة؟ فكثير من املترجمين العاملين في هذا 

 املجال يفعلون ذلك بعنوان دالل.

 الربح محدود ومقبول في ا إشكالج/ ال  
ّ
 لسوق.في ذلك طاملا أن

ثواب رض ووهبتها بقبل إيماني بالدعوة املباركة كنت أملك قطعة أ /155س

بيع القطعة والتصرف بأموالها االمام الحسين ع واالن بعد إيماني هل يحق لي أن أ

 ؟ لبناء حسينية للدعوة املباركة

 ج/ يجوز.

لدي حسينية في محافظة ميسان هل يجوز لي بيعها وشراء حسينية في / 156س

 ؟ الء بثمنهاكرب

 .ج/ يجوز 

* * * 
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ق 
َّ
 والدياتلسنن العشائرية ابما يتعل

 ؟ ذا كانت برضا الطرفينحكم السنينة العشائرية )السانية( إ ما /157س

 مع الرضا  ال إشكالج/ 
 
 على أحد الطرفين، وعموما

 
فيها طاملا أنها ال توقع ظلما

 والصلح بين الطرفين ال يوجد إشكال.

 إلى مكان عمله وفي أثناء شخص لد /158س
 
يه سيارة تبرع بأن ينقل شخصا

خص الذي حمله صاحب السيارة لى وفاة الشالطريق حصل معهم حادث أدى إ

حيانا يتم تحميل هذا الشخص إليصاله الى مكان عمله. وفي العرف العشائري أ

يس ؟ وهل األصل أنه لاملسؤولية ويدفع مبلغ من املال ألهل املتوفي هل هذا صحيح

 ؟ متبرععليه ش يء ألنه محسن أو صاحب فضل ألنه 

على السائق ش يء إال في حال ثبوت تقصيره )مثل تجاوز السرعة  / ليسج

 املقررة للطريق(.

ى سطح دار الشخص الذي يعمل من عل يومي سقطعامل يعمل بأجر  /159س

 ؟ ديةالبيت بدفع عوض له او  عنده أو من على السكلة، هل يلزم صاحب

  / ليسج
 
 في إجراءات السالمة. عليه ش يء إال في حال كونه مقصرا

 وقد عمل حوله خندق وساتر ترابي امتلئ شخص لديه حقل دواجن /160س

ن املنطقة السكنية القريبة من ل بل إفيما بعد باملياه ليس بسبب صاحب الحق

 
 
دق في هذا الخن الزائدة، فغرق للمياه  الحقل هي التي تجعل من هذا الخندق مستقرا

فهل يجب عليه دفع دية من  ،حد اطفال املنطقة وتمت مطالبة صاحب الحقلأ

 ؟ عمدام لشرعية وإذا وجبت فهل تعتبر خطأ أالناحية ا

  / يتحملج
 
 في إجراءات السالمة. جزء من املسؤولية في حال كونه مقصرا
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 يبلغ من العمر أ شاب /161س
 
خر بنفس العمر نتيجة قتل آ ربعة عشر عاما

املبلغ الذي يجوز ألهل  وكم ،فهل يدفع دية قتل العمد ،هما طعنا بسكينشجار بين

 أ ة؟ وأحيانا يكون دفع الدين يطالبوا بهاملقتول أ
 
 و الفصل العشائري مشروطا

 ؟ عنهبالتنازل عن الجاني فهل يجوز التنازل 

 دية، ومسألة التنازل ترجع لولي الدم. / يدفعج

خر وضربه ثم جاء شخص آ بالقلب ويسوق سيارةشخص مريض  /162س

ور على الشخص املريض وبعد ثالثة أيام توفي املريض بسيارته وكان مخطط املر 

وتم اتفاق الطرفين على  ،لشرعصاحب السيارة الذي ضربه التحاكم لهله من فطلب أ

عد فترة طالبوا بالفصل هل املتوفى ثم ب. فتأخر أذلك ومن يتأخر يسقط حقه

الخطأ أم ال م العمد أا يستحقون هل يستحقون دية قتل فماذ .و الديةالعشائري أ

في مثل  عليه وهل قرار املرور يعتمد ؟م يجري في ذلك التصالح على مبلغيستحقون أ

 أهذه االمور 
 
نرجو ان تكون االجابة قاعدة   و غير ذلك؟، وهل للمقصر حق دية مثال

 ألمثال هذه االمور.

 إذا ثبت أن هناك تقصير  ج/
 
خر وثبت أن الوفاة بسبب الحادث آل من الطرف اا

و تراض ي بين الطرفين، أما بالنسبة ملخطط ، فيعتبر قتل خطأ وفيه دية أاملذكور 

 ،كثر فال يمكن التعويل عليه مئة باملئةاعتباره كقرينة في هكذا أمر ال أ املرور فيمكن

 وإنما البد من توافر قرائن أو أدلة أخرى.

 ملئة من املتوفي فال يعتبر قتل خطأ وال تدفع دية.ما في حال كون التقصير مئة باأ

 
 
مع وجود حالة  وفي كل األحوال الصلح والتراض ي أولى من الخصام خصوصا

 وفاة.

 حيانا يُ أ /163س
َ
مام منازل آخر ويرمى ألى مكان ل شخص في مكان ويتم نقله إقت

الفصل  ، ويسمى هذامام منازلهممطالبة هؤالء الذين وجد املقتول أالناس فتتم 

فما هو الحل  املسؤولية،مام الديار يحملهم فصل ثنية بمعنى أن وجود املقتول أ

 ؟ الحاالتالشرعي لهذه 



 )عليه السالم(............................................................................................ إصدارات أنصار اإلمام املهدي  48

  / ال ج
 
 نهم لم يرتكبوا جريمة القتل.طاملا أ يتحملون املسؤولية شرعا

أسوار بستانه أو حقله الزراعي  سالك شائكة علىيقوم البعض بوضع أ /164س

 ، ويتم ربط األ حمايته جلأو أي مكان آخر، من أ
 
 ،سالك الشائكة بالكهرباء ليال

فتموت فيه بعض الحيوانات التابعة ألهل املنطقة كاألغنام واالبقار..  وربما يموت 

سالك الشائكة املسؤولية الشرعية ويدفع ها بعض الناس، فهل يتحمل صاحب األ في

ألنسان الذي فقد حياته و حتى اعويضا ألهل الحيوانات التي ماتت أاملبالغ املطلوبة ت

 لنفس السبب ؟

املسؤولية، فهذا العمل يخالف إجراءات السالمة، وهو يعرض حياة  / يتحملج

 الناس والحيوانات للخطر.

  ،لسباحةمجموعة من األصدقاء ذهبوا ل /165س
 
، فتم فمات صديقهم غرقا

 ؟ شرعافهل هم ملزمون بذلك  ،و الفصل العشائري إتهام الجميع وتحميلهم الدية أ

 نه لم يصدر منهم تقصير تسبب بغرقه.ال يتحملون مسؤولية ذلك طاملا أ ج/

ا تسبب حيوان مملوك بقتل شخص من أفراد عشيرة فما هي ذإ/ 166س

 ؟ حكام التي تترتب عليهاأل 

أما مع عدم ثبوت تقصيره  ،ثبوت تقصير املالك يتحمل دية القتل الخطأ / معج

م. وربما الحل العشائري والعرفي بين املالك وأهل فيجب النظر في األسباب قبل الحك

 مع التراض ي وتطييب الخواطر.
 
 ال بأس به في هكذا قضايا خصوصا

 
 املقتول يمثل حال

انقل لك هذه الحالة نريد بيان هذا االمر حتى ال نقوم بأمر غير مرض ي / 167س

حرقت نفسها ، أغير مؤمن ولديها أربعة أطفال . اختي مؤمنة وزوجهاوجل( هلل )عز

 
 
نت معالم بالضرب حتى با بسبب أذية زوجها لها حيث كان يعاملها معاملة سيئة جدا

 الضرب على جسدها
 
، وفي آخر االيام التي سبقت وفاتها السب والشتم لىإ، مضافا

 
 
حتى انه منعها من دخول غرفتها  زادت معاناتها مع زوجها، حيث ،بثالثة أيام تقريبا

ضا قام بمنعها من االتصال ي، وأبخ وتنام خارج غرفتها .. الخطالخاصة بها ودخول امل
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الى حرق  بها السيطرة على نفسها مما أدى ها، حتى أدت هذه املعاملة الى فقدانبأهلها

 نفسها
 
 املستشفى قبل وفاتها حيث رقدت فيهذه االمور هي من قالت بها في  أن ، علما

 . وأ(يوم 13شفى ما يقارب )ستامل
 
ها املحقق الشرعي من قبل قوال دونهذه األ يضا

عشيرة الزوج  ت، فقامء القبض على الزوج وهو هارب اآلن. واآلن صدر القااملحكمة

كامل ثم بعدها تكون الجلسة  ، ما يقارب شهر من عشيرة الزوجة بأخذ )عطوة(

 العشائرية ما نريد بيانه منكم هو: 

 ؟  نتحارلى اال . هل يجوز سجن الزوج حيث أنه من أوصلها إ1

و وهذا ما ه ؟ ( مليون 30 إلى 20خذ فصل عشائري قيمته من ). هل يجوز أ2

 . متعارف عليه تقريبا في العشائر

كم في الجلسة املقررة ونحن نقوم بفصل واآلن هم قالوا تنازلوا عن الشكوى 

 .موالي . وبماذا تنصحونايامبعد ثالثة أ

دفعتها  أذى زوجته بصورةذا كان قد تسبب بيجوز سجن الزوج ومعاقبته إ /ج

 
 
خذ فصل عشائري كدية للمرأة مع ثبوت أن الزوج دفعها أ لقتل نفسها. ويجوز أيضا

 لقتل نفسها.

أما مسألة التنازل عن الشكوى والقبول بالفصل العشائري فهذا يعود ألهل 

  .املرأة
 
 .ولو قرروا التنازل فاألفضل لهم ضمان حقوقهم أوال

بعض املواقف اإلنسانية التي يالقيها في  ن تجاهاملؤمهو تكليف  ما/ 168س

مثل: شخص يرى إنسان تعرض لحادث ما وال يوجد شخص يحمله  الطريق،

ألن الناس تخاف من املسائلة القانونية وربما يتهم هذا الشخص الذي  للمستشفى،

وكثير من الناس تسجن  ،العراق ، وهذا ش يء مشهور وخصوصا فيقدم املساعدة

تجاه هكذا فما هو تكليف املؤمن  والتأكد،واقف حتى يتم التحقيق بسبب هكذا م

وهل يؤثم الشخص الذي ال يقدم املساعدة بسبب مخافته من املسائلة  مواقف،

 ؟ القانونية
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 على  / إسعافج
 
 كفائيا

 
اإلنسان املحتاج لإلسعاف الفوري واجب وجوبا

ى يأثم جميع من املجتمع فمع عدم تقدم أحد إلسعاف أو نقل املصاب للمستشف

 إلسعافه.
 
 شهد الحادث ولم يقدم شيئا

الناس ومحالهم التجارية،  االخيرة لبيوتقد كثرت السرقة في اآلونة  /169س

سواء دفاعا عن ثناء تلبسه بالسرقة السارق أ غيره قتلصاحب البيت او فهل يجوز ل

 ؟ و ألجل الحفاظ على ممتلكاتهنفسه أ

 مع التمكن من اإلصابة عن النفس يكون بمقدا / الدفاعج
 
ر الضرورة فمثال

 واالعاقة يكتفي بها.

مامه ويرى القاتل أو يرى حادثة معينة أو جريمة قتل أ شخص مما حك/ 170س

وربما هذا املشتبه به  ،أو غير ذلك لالشتباهولكن يقع فيها شخص آخر  املعتدي،

اهد الجريمة هل الشهادة واجبة على هذا الشخص الذي عاين وش يعاقب،يسجن أو 

 أنه لم يكن هنالك شخص أخر 
 
لك املكان الذي حصلت في الحادثة، ذ غيره فيعلما

خلص ذلك املتهم وربما علما أ بالشهادة،وما حكمه إذا لم ُيدلي 
ُ
ن الشهادة ربما ت

 الفعلي؟يتعرض الشاهد ملشاكل من قبل القاتل 

 حق.واجبة في الحال املذكور لدفع الظلم وإحقاق ال / الشهادةج

* * * 
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ق ب
َّ
 سماع الغناء واآلالت املوسيقيةما يتعل

، وصاحب عمل في صالون حالقةأسكن في أحد الدول االوربية وأ انا/ 171س

 ؟ لهذه املوسيقى االستماعيحرم جنبية واملوسيقى. هل الصالون يشغل األغاني األ 

 / ج
ْ
ال فال إشكال و  -حسب الحالة التي تصفها  -كنت تقصد مجرد سماع  إن

 حرمة في تواجدك في هكذا مكان.

األطفال التي تعرض على اليوتيوب أو أغاني و سؤال حول أناشيد  /172س

 التلفاز و 
 
ما حكم  صاخبة.يقى التي قد يراها البعض على موس التي تحوي غالبا

ما هو الحكم في حال و ؟ وبالنسبة لألهالياالستماع إلى هذه األناشيد بالنسبة لألطفال 

و تعليمية )مثال تعلم الحروف او األرقام أو بعض األخالقيات أشيد كانت األنا

التصرفات السليمة( وما هو الحكم في حال كانت مجرد اناشيد ترفيهية للطفل؟ 

في الصفوف واألطفال ) حال عدم جواز االستماع إليها فكيف نتصرف وأخيرا في

 ؟ ( مضطرون لالستماع إليها في املدارس عادةالدنيا

 ./ يجوز ج

ملزمار مثال هل هي يخص اآلالت املوسيقية كالبيانو والعود والطبل وا ما/ 173س

هناك تفصيل  أو  ،بحسب االستخدام كما في قضية طبول الحرب محرمة بنفسها أم

 ؟ فيها

 فيها تفصيل ليس هذا وقته. إن 
 
ج/ مسألة آالت املوسيقى واملوسيقى عموما

 بقيت الحياة وشاء هللا سأبينه في وقته.

شخص كانت لديه هذه اآلالت قبل إيمانه بالدعوة املباركة هل يجوز / 174س

 ؟ استخدامهاله بيعها على من يستحل 

 له بيعها او االحتفاظ بها. / يجوز ج
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 ؟ البقاءشخص يعمل في محل لبيع هذه اآلالت هل يجوز له  /175س

 ج/ يجوز.

* * * 

 نصائح عامة

يحصل امر ما يخص بعض  األحيانسيدي يماني ال محمد في بعض  /176س

كما نعبر عنها بالعراقي )هللا رادها هيج(  أو التي نقوم بها فنقول شاء هللا ذلك  األعمال

عدة صحيحة لهذا الش يء فهل  أعددنا أولم نكن قد هيئنا  األحيانفي بعض  أننامع 

 هللا إرادةلم نعد له العدة الصحيحة؟ وهل  أنناهذا مع  أرادهللا  إننقول  أنيصح 

يمكن لكم في القريب العاجل  أنفي مثل هذا الفعل؟ اسأل هللا سبحانه  ةداخل

 هللا واليكم من كل ش يء.إلى واعتذر 

 يعرف أنه لن  ج/
 
 أعد له عدته، يعني هل من املعقول أن شخصا

 
من أراد شيئا

يستيقظ لصالة الصبح إال بوضع منّبه قرب رأسه ويترك وضع املنبه وعندما تفوته 

دها هيج أنت اأكيد الجواب ال حبيبي هللا ما ر  ؟! هيجبح يقول هللا رادها صالة الص

 ردتها هيج.

 أسأل هللا لكم خير اآلخرة والدنيا.

هو  انا اينما اتجهت في أموري تغلق االبواب بوجهي وال اعرف ما سؤال / 177س

ل هل من ح الى االن اتجهت اخيرا بوجهة وظننتها تتحقق لكن انسدت بوجهي السبب!

 ؟ هللايرحمكم 

، وال تهتم إن تأخر  ج/
 
تمسك باهلل سبحانه، تقّرب منه وأشغل قلبك بذكره دائما

 عنك أمر ما أو تقدم فلعل الذي أبطأ عنك هو خير لك لعلمه سبحانه بعاقبة األمور.
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غلق بوجهك باب أو أبواب 
ُ
التجئ إلى كهف هللا وتحصن به سبحانه، ال تهتم إن أ

 
 
 يوما

 
اب دفعك إلى ما وفي أحسن حال، عندها تعرف أن غلق تلك األبو فستفتح حتما

 خير اآلخرة والدنيا.

 حافظ على صالة الليل والدعاء وسيفتح هللا لك أبواب الخير إن شاء هللا.

* * * 

 سائل متفرقةم

من وجد لقطة فأخذها ثم بعد يوم أو يومين أراد إرجاعها إلى  مما حك/ 178س

فهل يجوز إرجاعها إلى  ذلك،ال لصعوبة التعريف أو غير مث معينة،مكانها ألسباب 

 مكانها؟

 األمر يعتمد على نوع اللقطة وقيمتها واملكان  ج/
 
الذي وجدها فيه، وعموما

 .ن يسلمها ليد أمينة تتحمل التصرف بها وفق الشرعاألفضل أ

 ؟يا يجب الوفاء به في عالم الدنياالنذر في عالم الرؤ  هل /179س

 .يجبج/ ال 

ويمر  ليه السالم(ع)لديه صندوق بثواب االمام الحسين  شخص /180س

 ؟ مثالالحاجة  أو بضائقة مالية حرجة فهل يستطيع ان يأخذ منه بعنوان القرض 

م املتبرع بذلك. / يجوز ج  إذا كان هو املتبرع، أو ُيْعلِّ

نصار في مدينة شوشتر قّيم على مقبرة تنتسب ألحد أوالد نبي أحد األ  /181س

ليه من نذور وهدايا ميع ما موجود في املقام وما يرد إوج( ليه السالم)عيعقوب هللا 

 تكون تحت تصرفه لبناء املقام.
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ستطيع اخراج مبالغ مالية من املقام فهل يجوز بعض األحيان أ يسأل:وهو 

 املباركة؟تسليمها لبيت مال الدعوة 

 ج/ال يجوز.

جزء من  يعلم بعض أو  وملدرس أن يساعد أهل يجوز للمعلم أو ا/ 182س

وهل له دخل في حلية أو حرمة  ؟غيرها وفي االمتحانات النهائية أ االجابة لبعض الطلبة

 
ُ
 ؟ أدامكم هللاالتي يأخذها )الراتب( جور اال

 
   للعاملين معلما

 
 وأ ومرشدا

 
  با

 
 .رحيما

أن يفعل هذا وإنما يعمل ضمن ضوابط املؤسسة التعليمية التي  يجوز  ال / ج

 يعمل فيها.

هل يجوز له االشراف على  العربية،استاذ جامعي متخصص في اللغة / 183س

وال يتطابق نتائج  داللية،و الكريم بدراسات لغوية أ بحوث تخرج تتناول سور القران

 ؟ ()عليهم السالم ل محمدالبحث في الغالب مع تفسير محمد وآ

 .ج/ يجوز 

يعمل به  ،جداوتقطيعه إلى قطع صغيرة  الورق مثر لهناك جهاز  /184س

لكريم أو وراق التي فيها آيات من القرآن ااأل ثرم فما حكم  األوراق،ن لثرم املوظفو 

 ؟ وأحاديثهم)عليهم السالم( هل البيت أسماء أ

 إشكال في ثرمها ألجل التخلص منها. / ال ج

الكبير  ولدي ابنينحن مقيمون خارج العراق في استراليا بالتحديد  /185س

الزوجية التي عانى منها لسنين عديدة قرر  وبسبب املشاكلأوالد  وعنده ثالثةمتزوج 

 7أوالده وعمره  ومعه أحدلقد تمكن بأن يأتي و . واالستقرار هناكق السفر إلى العرا

ن لعدم لكو  ،قدم على جنسية عراقية لهذا الطفلإلى أن ن ن بحاجةسنوات. ونحن اآل 

 نوني فاألمر معقد شيئا ما.لعدم وجود عقد زواج قاحضور والدته إلى العراق و 
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ُ
هذا األمر  لكنو  ،ي والد والدهسجله باسمي باعتباري جده أبإمكاني أن ا

 ن هذا الطفل ابني، هل يجوز ذلك شرعا؟سيحتاج إلى شاهدين يقسمان على أ

يدي هو ابني حتى ن يقسموا ان حفلي حول شرعية القسم هل يجوز لهم أفسؤا

 الحصول على جنسية عراقية له؟نه ابني من أجل يتم تسجيله على أ

 يجوز. / ال ج

، واآلن يتصلون بي خيرة في ساحة التحريرولدي قتل في التظاهرات األ  /186س

 ألخذ حقوقه، وأنا في حيرة من أمري، أل 
 
، فأخاف أن آخذ ن في قلبي عبرة كبيرة جدا

بحفنة  رضونابناءنا ويفهؤالء بكل بساطة يقتلون أ عبرتي،نس ى األموال وأتسلى بها وأ

 أموال. فمن جتهي ال أ
 
 ريد هذا ابدا

ُ
أنك تظلم يلحون عليَّ ب يقاربخرى أ. ومن جهة ا

 هلك بضياع حقهم. فما هو الحكم الشرعي وماهي ارشاداتكم لي؟أ

بالنسبة للحقوق وما شابه فهذه أموال عامة وليست أموال هؤالء الظلمة  /ج

 خذها.أ كفيمكن

يتعرضون للقتل في التظاهرات هل هم  موالي بالنسبة للشباب الذين /187س

 شهداء؟

ج/ نعم أكيد ال اشكال في تسميتهم شهداء باملعنى العرفي السائد عن من يقتلون 

 .مظلومين مطالبين بحقوقهم

منه مدينة تلعفر ملدة عشر سنوات  تال يخفى عليكم سيدي ما عان/ 188س

وحنا أكثر من ثالث وبعد ان مض ى على نز  2014قبل سقوطها بيد تنظيم داعش سنة 

سنوات تم تحرير املدينة ونحن أنصار تلعفر النازحين في حيرة من امرنا هل نعود الى 

 ديارنا أم ال ؟

 أ
 
ن موقع تلعفر الجغرافي كما تعلمون سيدي عبارة عن جزيرة محاطة علما

 ضنهم ونحن من خالل التجربة نعلم أباإلرهابين وحوا
ُ
خرى ن هؤالء سيظهرون مرة ا



 )عليه السالم(............................................................................................ إصدارات أنصار اإلمام املهدي  56

وكذلك وجود فصائل كردية  .مين الحدوددة حواضنهم، إضافة إلى صعوبة تأبعد عو 

 ف
 
نرجو مرتبطة بأكراد سوريا وتركيا في سنجار فالوضع السياس ي واألمني معقد جدا

من السيد الوالد حفظه هللا أن يتفضل علينا بنصيحة أو رأي أو أمر بالعودة أو 

 والثناء.لشكر البقاء لنكون على بينة من أمرنا. ولكم جزيل ا

ن أ سوال بأضروري.  ودورهم أمر ج/ عودة املؤمنين إلى تلعفر وإلى أراضيهم 

صبح . ومتى ما أيذهب بعض املؤمنين بين فترة وأخرى الى تلعفر ليتعرفوا على الوضع

 
 
أسأل هللا أن يثبت أقدامكم ويدفع عنكم كل شر وسوء  فاألفضل العودة. مناسبا

 
 
  وينصركم نصرا

 
 .عزيزا

بعد تحرير تلعفر من االرهاب الداعش ي تبين أنهم قد نهبوا أموال / 189س

ن هذه وممتلكات الشيعة وجعلوها ملكا لدولتهم التكفيرية فاآلن توجد مخازن لقسم م

بحيث تجد في حي معين مخازن للفراش وفي آخر مخازن  ،املمتلكات في أماكن مختلفة

  كذا.لألثاث وفي آخر مخازن أجهزة كهربائية .... وه

السؤال ما حكم أخذ ما ُيحتاج إليه من هذه املخازن التي ال رقيب عليها بل هي 

متاحة للكل بل إن بعضها واقعة في دوائر حكومية وقد أعلنوا أنهم سيرمون هذه 

 األغراض إلى خارج الدائرة إن لم يأخذها العوائل العائدة إلى تلعفر؟

 ج/ يجوز أخذ ما تحتاجه منها طاملا أن أغرا
 
 .ضك قد نهبوها سابقا

حراز التي تحتوي على بعض األشكال واألحرف هل يجوز تعليق بعض األ / 190س

واالعتقاد بها ؟ وكذلك ما ورد في بعض الكتب املشهورة كالتحفة الرضوية وغيرها من 

الكتب التي تحوي األشكال الرياضية وغيرها. هل يجوز االعتقاد بها وكتابتها وحملها 

وتعليقها ؟

 آية الكرس ي واملعوذات بالزعفران حرز كاف إن شاء هللا. كتابة /ج

و غير مؤمنة وهل يمكن تحضير األرواح سواء كانت مؤمنة أهل يجوز / 191س

 عمال كما يدعي املدعون ؟باألخبار التي تنقل عن مثل هذه األ التصديق 
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مون بهذا فجل من يقو  ،ج/ تحضير الجن ليست مسألة صعبة ولكنها خطرة

 نهم هم أنفسهم يمسون بالجن ويعبث بهم.ل من االنس ينتهون إلى أالعم

وال يمكن تصديق إخبار الجن ألنك ال تعرف حاله وإيمانه ووثاقته حتى تصدق 

والكذب آلته ووسيلته لتحقيق ما يريد . يف إذا كان فيهم الكافر واملنافققوله فك

هم موجودون في وبعض الجن عبثيون يتصرفون كاألطفال دون أي هدف منطقي و 

محيطكم فبمجرد أن يطلب شخص معين تحضير الجن يزدحم هؤالء عليه ويلبون 

 نداءه ويجعلونه ألعوبة وأضحوكة لهم يتسلون بها.

ا  هل/ 192س
ّ
االمام مهدي ع ان نأخذ الراتب  أنصار يجوز لنا باعتبار أن

 ؟يلزم قبله أن نسجل اسمنا عندهم  وهذا االمرالحوزوي من املراجع؟ 

 ج/ يجوز.

 ؟ اإلشكالم يشوبه بعض هل التقويم الهجري صحيح أ /193س

ويم الهجري يشوبه االشكال ن التقخالل متابعتي لبعض املواقع يقال أمن 

 ؟ بن الخطابوذلك ألن من وضع التقويم الهجري هو عمر 

القمري العربي باألصل هو التقويم العبراني أو اليهودي نفسه أي هو  التقويم/ ج

 عمل به اآلن.ري شمس ي وليس قمري فقط كما يُ تقويم قم

ملاذا إذن أن قلت نحن اآلن في فصل الخريف:  تلميذة تسألني بعد /194س

حترت كيف ي أكتبت التاريخ على السبورة شهر ربيع األول ؟ انقذني جرس الفرصة ألن

 ؟أوضح لها 

تعاني  تقول: انهاالتربويات الفاضالت على صفحتها  هذا ما كتبته احدىوأيضا 

 كثيرا من هذه االسئلة وال تجد لها اجوبة مقنعة بالنسبة لطفل.

 ؟ اإلسالمين هذا املوضوع يتعلق بالدين أ باعتبار ما هو الرد املناسب 
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صلى ) بالتاريخ الهجري القمري، وهو نظام تاريخي لم يضعه رسول هللا ج/ يتعلق

صلى هللا )الرسول محمد  حتى يؤخذ على الدين اإلسالمي بل في زمن (هللا عليه وآله

التاريخ العبري القمري الشمس ي الذي أخذه العرب عن اليهود،  كان( وآلهعليه 

وبحسب هذا التاريخ لن يكون هناك إشكال في تطابق شهر ربيع مع الربيع الحقيقي في 

معظم دول العالم؛ ألنه يتم إضافة النقص في السنة القمرية لتتطابق مع السنة 

 الشمسية.

 ؟ ما هي االختالفات بين التوراة واإلنجيل والقرآن غير املحرفين /195س

ج/ التوراة واإلنجيل الصحيحة هي عبارة عن جزء من القرآن فالقرآن مهيمن 

 عليها.

هل املباهلة أمر مخصوص   -1م الرد: كبعض االسئلة وأرجوا من لدي/ 196س

من قبل ذلك ب لونها عندما يطلجوز للمؤمنين أن يفعيهل  املعصوم؟لإلمام 

نفعل  وإذا لمن( يطلبون املباهلة كثيرا يألنهم )املخالف ة؟املباركلدعوة لن ياملخالف

ن( يحدث أحيانا في ير املعصومين غي)مباهلة ب انهم على الحق. ألن هذذلك، فيظنون أ

 بلدي.

 للتوبة؟ن فورا أو هل لديهم الوقت يحدثت املباهلة، هل يموت املخالف أذا -2

تكون بين طرفين إلنزال اللعنة على الكاذب املفتري وبالتالي البد أن  لة/ املباهج

يكون طرفا املباهلة يعرفان عقيدة كل منهما بوضوح. أما العقاب فينزل على املفتري 

. وليس بالضرورة أن 
 
الكاذب من الطرفين وربما ينزل على كليهما إن كان كالهما كاذبا

 أو في نفس لحظة يكون العقاب
 
 املباهلة. آنيا

 ؟ الشهادة (ص)سيدي كيف نال رسول هللا  /197س

. / ماتج
 
 رسول هللا صلوات هللا عليه وعلى آله مسموما
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موالي ماذا عن زواج السيدة فاطمة الزهراء من االمام علي صلوات / 198س

 .عليهما.ربي 

فاطمة الزهراء توفيت عن عمر  ةبحسب ما كنت اسمع منذ صغري ان السيد

 ؟ ( أطفال  3 ل)وام متزوجة  وكانت حينها  18 ال)يناهز 

. 18عند شهادتها صلوات هللا عليها عمرها ج/ غير صحيح أن 
 
 عاما

ال من عائشة وهي بعمر )صلى هللا عليه وآله( هل زواج سيدنا محمد / 199س

 ؟ قاصرةسنوات يعتبر زواج من  9

 بهذا السن بل كانت كبيرة. يتزوجها / لمج

* * * 

 ام الربا في القروض واملعامالتحوار في أحك

 

هذه مجموعة من األجوبة الفقهية املتعلقة بالربا سواء كان في القروض أو املعامالت، 

تي من إجابات على األسئلة ال )عليه السالم(وفق ما أوضحه السيد أحمد الحسن 

 معه:وجهت له، ضمن حوار أجري 

 ن تكون بخير وعافية. السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، أسأل هللا أس/ 

 حياك هللا. ،ج/ عليكم السالم ورحمة هللا وبركاته، الحمد هلل

 الدين س/ 
ّ
نهى عن الربا بشكل واضح ومؤكد، فهل لنا أن  -وال شك  -إن

 الشرعية؟نتعّرف على حدوده 

 ج/ حدود الربا هي:
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 معاملة بين مؤمنين.  -1

 نوع املعاملة قرض.  -2

 ية.مدة السداد محددة مع فائدة قيم -3

 ؟ بمثالماذا تقصد بـ "القيمية"، هل يمكن توضيحها س/ 

 لها قيمة فعلية. 
ّ
 ج/ قيمية: بمعنى أن

 مليون دينار عراقي في عام 
 
 أعطاك قرضا

 
 شخصا

ّ
: لو أن

 
م، 1980يعني مثال

م؛ ألن القيمة تغّيرت بشكل كبير  2018فليس من حقك أن ترّده له مليون دينار عام 

 يكون قيمة املليون دينار املذكورة وملحوظ فعندها تحسب ا
 
لقيمة التقديرية. فمثال

اآلن ثالثة مليارات دينار عراقي، فالزائد ال يعتبر ربا، ألنه لم تحصل فائدة فعلية وإنما 

 مليار دينار. 3م هي اآلن 1980قيمة املليون دينار عراقي عام 

اآلن نص ، سأنقل ة في خصوص القروض كان لديك جواباملعاملة الربويس/ 

 السؤال وجوابك عليه، ثم أطرح سؤالي:

ما يخص سلف املوظفين التي تطرحها بعض املصارف في العراق وهي مبلغ س/ ]

هل يجوز أخذها، وهل هذا الحكم عام لجميع ( % 9)عشرة ماليين دينار بفائدة 

؟ روضالدول التي تسمى بالدول اإلسالمية، أم نعمل بالحكم السابق في ربوية هذه الق

 لبعض الحكومات في جواز األخذ ؟
 
 وهل هناك استثناءات مثال

 ./ يجوز ج

هل يعني ذلك جواز أخذ القروض بفائدة من البنوك اإلسالمية،  والسؤال:

 نرغب في توضيح املعاملة الربوية بخصوص القروض، وهل كل قرض فيه 
 
وعموما

 ؟
 
 ربويا

 
 فائدة يعّد قرضا
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 الشخص املؤمن الذي ج/ في كل األحوال املعاملة ا
ّ
لربوية محّرمة، بمعنى أن

 ويتصرف بصورة غير شرعية، أما الشخص املضطر ألخذ 
 
يأخذ الربا يرتكب حراما

 القرض فال إشكال في أخذه القرض الربوي طاملا أنه مضطر له وليس لديه حل آخر.

 .
 
 هذا في حال كان القرض ربويا

 أما في حال كون القرض فيه فائدة ولكنها ب 
 
نسبة قليلة يأخذها البنك مثال

.
 
 ال يمكن اعتبار القرض ربويا

 
 إلدارة القرض، فهنا أصال

: أنت تعرف أنه ال ربا بين مؤمن وغير مؤمن، فبإمكان املؤمن الدخول في 
 
أيضا

 أي معاملة ربوية طاملا طرفها اآلخر غير مؤمن. 

ية تحديد تلك بخصوص نسبة الفائدة القليلة املسموح بها: َمْن له صالحس/ 

 تحديدها؟النسبة، وكيف يتم 

ج/ حتى تحدد هذه النسبة في دولة عادلة، البد أن تحدد ضمن حدود شرعية 

 يضعها اإلمام بحيث ال يكون الغرض هو الفائدة وتحصيل البنك لألرباح. 

، أي فائدة تعادل )أو أكثر من( األرباح املحتملة لالستثمار تكون فائدة 
 
وعموما

 ربوية. 

ا قانون عام يمكن لإلمام أن يحدد من خالله ومن خالل معطيات اقتصادية هذ

أخرى الفائدة املقبولة في الدولة العادلة أو في بنوكها بحيث تكون الفائدة إلدارة 

 القرض وديمومة عمل البنك وليس لتحقيق األرباح فقط على حساب إرهاق املقترض.

 مساعدة اآلخرين ولو بإقراضهمس/ 
ّ
ب فيه  ال شك أن

ّ
عند الحاجة أمر مرغ

 املقترِّض 
ّ
، فلو أن

 
أراد طواعية ومن تلقاء نفسه أن يخصص  -كرّدٍّ للجميل  -دينيا

هدية للمقرِّض زيادة على املبلغ املقتَرض )مع فرض بقاء قيمته السوقية كما هي(، 

   ذلك؟فهل يجوز 

 ج/ الهدية ال إشكال فيها.
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ل ابتالء كثير من الناس في أيامنا عودة على مسألة القرض؛ باعتبارها محس/ 

(، هّمه الفائدة 
 
 أم بنكا

 
 املقرِّض )سواء كان شخصا

ّ
: إن

 
وال أقل هذا  -هذه أسأل قائال

وإال فستكون أمواله التي يقرضها لآلخرين مجّمدة، فهل يوجد  -حال أغلب املقرِّضين 

 سبيل شرعي يجّوز أخذ هذه الفائدة كأن يعتبرها أجور عمل املوظفين أ
 
و إيجارا

 ؟ ذلكللمكان )مكان البنك أو املؤسسة( ونحو 

 إلدارة القرض ال إشكال فيها.
 
 ج/ قلت لك أعاله: اعتبار الفائدة أجورا

 لكن يجب أن تحدد الفائدة بقدر محدد بحيث ال يضر باملقترِّض. 

 في دولة عادلة يحتاج تطبيق قانون ضمن حدود 
 
 صحيحا

 
وليكون األمر شرعيا

 الفائدة ال يجب أن تكون مساوية أو  يضعها اإلمام
ّ
بينت لك أعاله بعضها، وهي أن

أعلى من الفائدة التي تتحقق من استثمار نفس املبلغ في سوق العمل، يعني البد أن 

 بالنسبة ملؤسسات 
 
تكون أقل، إضافة إلى ضوابط أخرى يضعها اإلمام. هذا طبعا

.مالية )كالبنوك أو بيوت املال أو املحافظ املالي
 
 ة( وليس أفرادا

 على جواز أخذ املقترِّض للفائدة إن كانت أقل: هل تشمل القروض س/ 
 
عطفا

  ؟ األفراداملستلفة من 

 بصورة مختلفة عن البنك أو 
 
ج/ ال، الفرد عندما يريد اإلقراض يعامل شرعا

املحفظة املالية، فالبنوك واملحافظ املالية عادة أموال عامة أو على األقل ملك لعدد 

، وعادة تخضع لقوانين العمل. أما ك
 
 فرديا

 
بير من األفراد في املجتمع وليست ملكا

 الفرد فال توجد ضوابط أو قوانين تحكم ماله، لهذا فاإلقراض الفردي مقيد أكثر.

 القرض بين 
ّ
الفائدة في اإلقراض الفردي عادة تكون فائدة ربوية طاملا أن

 مؤمنين.

 اإلقراض الفردي تطّبق ع
 
ليه التعريف أعاله: )قرض + فائدة قيمية = وعموما

 ربا(.
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 فهو ربا"، فهل املقولة س/ 
 
يشتهر على ألسنة البعض مقولة: "كل قرض جّر نفعا

 صحيحة؟

، لكن في حالة كون الفائدة 
 
 ومقبوال

 
 مباحا

 
ج/ ال، ليس كل نفع. ربما يكون نفعا

 
 
 مثال

 
 بشرط أن يعّين ابنه في والنفع فائدة قيمية صريحة فنعم ربا. يعني يقرضه قرضا

مصنعه، هذا ال إشكال فيه ألن ابنه سيعمل مقابل أجره، توجد منفعة وفائدة ربما 

ولكن ليست قيمية فوق القرض، يعني املقترِّض سيعيد نفس املبلغ ولن يعيد فوقه 

 فال يوجد ربا.
 
 شيئا

 الفائدة القيمية أحد ركني الربا في القروض، فهلس/ 
ّ
يشترط  بعد أن عرفنا أن

أن تكون الفائدة من نفس جنس القرض، وهل يختلف الحال في القروض العينية 

  املالية؟عنها في القروض 

/ ليس بالضرورة من جنسه إنما فائدة قيمية تضاف إلى القرض وليس أي ج

 منفعة أو فائدة تتحقق بسبب القرض تعتبر ربا.

 وفرض عليه إعادة املال مع زيادة، ال أقرضهلو 
 
 أو ماال

 
زيادة ربا سواء كانت ماال

 له قيمة.
 
 عينيا

 
 شيئا

 وأعاد له 
 
، يعني لو أقرضه حنطة مثال

 
: الربا في العين تحققه عسير جدا

 
أيضا

 حنطة لكن نوعين مختلفين، هنا ال يتحقق الربا إال إن كانت الفائدة جلية وواضحة.

: يقرضه طن حنطة ويفرض عليه إعادة ثالثة أطنان؛ 
 
مع العلم أن كل يعني مثال

 التفاوت بحدود 
 
، إنما مثال

 
أنواع الحنطة ال يحصل بينها هذا التفاوت في القيمة أبدا

 .2يعادل قيمة طن ونصف من نوع  1طن من نوع 

 إن توفرت أسئلة إبتالئية س/ 
 
سأغادر مسألة القروض، وربما نعود لها الحقا

مسألة هي األخرى مهمة ومحل نتقل إلى أح لك الوقت بإجابتها في حينها، و أخرى وسم

ابتالء لكثير من الناس في عصرنا الحالي، وهي البيع بالتقسيط، والسؤال: هل يندرج 
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 معينة يسهم 
 
 هناك شروطا

ّ
البيع بالتقسيط ضمن بنود املعاملة الربوية املحرمة أو أن

 توفرها في جوازه ؟ 

 اختلفت فيه األفهام، وسأن
 
 سابقا

 
 هناك جوابا

ّ
 وأن

 
قل لك نص خصوصا

 السؤال والجواب:

الكثير من املؤمنين وبسبب وضعهم املادي الضعيف يضطرون إلى شراء س/ ]

املواد الكهربائية الضرورية وغيرها ملنازلهم باألقساط املتعارف بزيادة السعر على 

  هو املخرج في مثل هذه املسألة ؟ السلعة بسبب االقساط فما

 
ّ
الربح املتحقق في األقساط ضمن حدود نسبة ج/ ال إشكال في األمر طاملا أن

 .البلدالربح في ذلك 

 ج/ الفائدة املضافة ال تزيد عن الحد األعلى للربح املضاف في سوق البلد. 

 سوق العمل في البلد املعين تحقق عادة فائدة للتاجر بحدود 
ّ
يعني لنفرض أن

 %(. 30األعلى للربح )أي باملائة. فاملفروض الفائدة املضافة ال تتجاوز الحد  30 - 10

في املثال املذكور الفائدة املضافة املقصود بها الفائدة الكلية املضافة على سعر 

 السلعة األصلي أي السعر الذي دفعه التاجر للحصول عليها.

؟هل هذا التوضيح   كافٍّ

 البلدان؟نعم، وهل يمكن اعتبار النسبة واحدة في جميع  س/

الطبيب..... الخ(  -الصناعي -العامل )التاجر ج/ الفائدة التي يحصل عليها

 تختلف نسبتها من بلد إلى بلد آخر بحسب الوضع االقتصادي لذلك البلد.

نرغب بتوضيح أكثر بخصوص وضع البائع سعرين للعين: سعر للبيع س/ 

 جائز؟املباشر وآخر للبيع بالتقسيط، فهل هو أمر 
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 للبيع املباش
 
 كليا

 
 ر، وسعر القسط للبيع باألقساط.ج/ املفروض هو يضع سعرا

 إذا عمل وفق الضوابط التي وضعتها لك أعاله فال إشكال في أن يضع  
 
وعموما

 بالنسبة للبائع واملشتري؛ االثنين ال إشكال 
 
سعرين للبيع املباشر واألقساط. هذا طبعا

 في عملهم.

 بخصوص البيع باس/ 
 
 سابقا

 
 وجوابا

 
 لتقسيط:في سؤالي األخير، أنقل لك سؤاال

باآلجل مع زيادة الثمن ربا، ولكن السؤال: َمن الذي ُيحّدد سعر املادة،  ]البيع

ه بالتقسيط ولكن السعر أعلى من سعر 
ّ
 منهم من يقول إني أبيع بيع واحد وهو كل

ّ
ألن

السوق، وسؤالي عن املقياس املأخوذ بنظر االعتبار، فهل هو سعر السلعة في السوق، 

 صاحب املحل نف
ّ
  السعر؟سه هو من يحدد أم أن

ج/ الذي ُيحّدد السعر صاحب املحل، يعني هو إذا قال: أبيع بهذا الثمن اآلن 

وأبيع بثمن أعلى باآلجل فيكون ربا، أما زيادة السعر عن السوق فليس بقياس؛ حيث 

 التجار يضعون أسعار مختلفة بحسب ما يناسب وضع كل واحد منهم. السعر إذا 
ّ
إن

 كان عالٍّ بشكل كب
 
 .[إشكال فيه ير أيضا

عبارة "يعني هو إذا قال: أبيع بهذا الثمن اآلن وأبيع بثمن أعلى باآلجل والسؤال: 

 جواز البيع بالتقسيط عند عدم تجاوز الفائدة الحد 
ّ
فيكون ربا"، قد يفهم منها أن

 نود أن 
 
 ملا في هذا الحكم، وعموما

 
األعلى للربح في سوق البلد كما عرفناه يعد ناسخا

 حدثنا ولو باختصار عن مسألة النسخ.  ت

 له 
 
 يتعارض مع حكم سابق يعتبر ناسخا

 
ج/ أي حكم شرعي أطرحه مستقبال

 لحكم اإلمام السابق إن 
 
 يعتبر ناسخا

 
فيعمل بالحكم األخير. كذا أي إمام يضع حكما

 تعارض الحكمان.

أي ش يء هذه قاعدة عامة ضعها أمامك في كل األحوال، سواء وأنتم تدرسون أو 

 آخر.



 )عليه السالم(............................................................................................ إصدارات أنصار اإلمام املهدي  66

 تنطبق على أحكام األئمة السابقين
 
: )عليهم السالم( هذه القاعدة أيضا

 
، فمثال

ال يحتاج إلى بحث في حال ثبت  التعارض بين حكم اإلمام الرضا واإلمام الصادق

 .)عليهما السالم(كالهما، فحكم اإلمام الرضا ينسخ حكم اإلمام الصادق 

ا يكون في حياة نفس الخليفة اإللهي والنسخ له أسباب كثيرة، لكن عندم 

فعادة سببه القابل أو الناس ألنهم طبعوا على أمور كثيرة خاطئة واألحكام الشرعية 

 أهونها، فتترك حتى حين. 

 في العدة في القرآن، فالقرآن جاراهم في حكم األحناف السابق حتى حين، 
 
مثال

ْم َويَ }تعالى: قال 
ُ
نك  مِّ

َ
ْون

َّ
َوف

َ
يَن ُيت ذِّ

َّ
َحْولِّ َوال

ْ
ى ال

َ
ل ا إِّ

اع 
َ
ت م مَّ هِّ َواجِّ

ْ
ز
َ
ِّ
ّ

 أل
 
ة يَّ ا َوصِّ َواج 

ْ
ز

َ
 أ

َ
ُرون

َ
ذ

 } َراجٍّ
ْ
خ ْيَر إِّ

َ
 [.240]البقرة:غ

ا   َواج 
ْ
ز

َ
 أ

َ
ُرون

َ
ْم َوَيذ

ُ
نك  مِّ

َ
ْون

َّ
َوف

َ
يَن ُيت ذِّ

َّ
ثم جاء حكم نسخه في قوله تعالى: }َوال

ا{  ر 
ْ

ُهرٍّ َوَعش
ْ

ش
َ
 أ

َ
ْرَبَعة

َ
نَّ أ هِّ سِّ

ُ
نف

َ
أ ْصَن بِّ َربَّ

َ
 [.234لبقرة:]اَيت

 القبلة: فالقبلة أرادها امتحان
 
لهم فجعلها في وقت باتجاه ثم في وقت آخر  ا

 اتجاه آخر... الخ. ب

 
ّ
 إن

 
 بخصوص هذه الدعوة إذا تقرأ في بداية "الشرائع" قلت كالما

 
عموما

بين ما يقال وحضر أهله وحان وقته وأن 
ُ
األحكام املذكورة مناسبة لوقت محدد، "أن أ

 م يحن وقته إلى وقته". أحيل ما ل

 بحانه.نسأل هللا أن ييسر األمور لبيان ما يريد هللا س

* * * 

 تاسعكان هذا آخر ما تم تدوينه من األسئلة الفقهية وأجوبتها لغاية ليلة ال

 هـ.1441والعشرون من شهر شوال عام 

.
 
 وآخرا

 
 والحمد هلل أوال
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