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ى هللا على محمد وآله الطاهرين األئمة واملهديين وسلم تسليما

ّ
 وصل

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

بالسكينة والوقار. قلت: وبأّيِّ ش يء؟ قال: : (عليه السالم)، قال (عليه السالم)اإلمام القائم 

تعرفه بالحالل والحرام، وبحاجة الناس إليه وال يحتاج إلى أحد، ويكون عنده سالح رسول 

إال وص ي وابن ال يكون . قلت: أيكون إال وص ي ابن وص ي؟ قال: (صلى هللا عليه وآله) هللا

 .[129النعماني: ص -الغيبة ] وص ي(

أضع بين  (عليه السالم)الحق في التعرف على اإلمام القائم  اإللهيج هعلى ضوء هذا املن

 تتعلق بأحكام فقهية 197أيديكم أخوتي الكرام هذا الكتاب الذي يحتوي على )
 
( سؤاال

هت  عليه )اليماني املوعود السيد أحمد الحسن  إلىمختلفة يعم االبتالء بها، كانت قد وّجِّ

تعم الفائدة قمت بجمعها وتبويبها وإفرادها في كتاب، وأجريت  أنفأجاب عنها. وألجل  (السالم

. األسئلةتعديالت على بعض 
 
 لتكون أكثر وضوحا

في أرضه في القريب العاجل  (عليه السالم)ل محمد آأسأل هللا أن يمكن لسيدي قائم 

 بعد 
 
 وعدال

 
  أنويمأل به األرض قسطا

 
مألها حكام الجور والعلماء غير العاملين وأذنابهم ظلما

مين له اآلخذين بقوله العاملين بإرادته 
 
، ويغفر لنا تقصيرنا في حقه ويجعلنا من املسل

 
وفسادا

 الفائزين بكرامته في الدنيا واألخرة.

 له وينفعني به يوم ال ينفع مال وال بنون  أنوأسأل هللا 
 
يتقبل هذا العمل ويجعله خالصا

 من أتى هللا بقلب سليم. إال 

     .والحمد هلل رب العاملين

 السيد واثق الحسيني 

 1437/ ذو القعدة/ 3

 النجف األشرف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ما يتعلق بالطهارة

 ولم يكن منتبه أالشخص الذي توض/ 1س
 
 أنوبعد  ،أعضائهوجود مانع للوضوء في  إلى ا

 
ّ
 ال؟ أمهل يعيدها  ،ما هو حكم صالته ،عناملا إلىى انتبه صل

 يعيدها. ج/

كان على ظفري قبل  أظافر ذا اكتشفت من باطن الظفر نقطة من صبغ إ /2س

 باطل؟ أو فهل صيامي مقبول  ةصائم أناواليوم  وأغسالي،صلواتي  إعادة فهل عليّ  أسبوعين،

  إعادةج/ ال يجب 
 
ال يجب  الغسل والوضوء، والصالة والصيام صحيحان، وعموما

 باطن الظفر. إلىاملاء  إيصال

 / 3س
ّ
فهل  ،ة يتم الرسم بها على الجسم ولكن تحتوي على نسبة من الصبغةتوجد حن

  أميجوز الوضوء بها 
 
 ؟ تعتبر حائال

 
 
 نت الجلد نفسه.لوّ  أنهاطاملا  ج/ ال تعتبر حائال

وهي بتر القدم األيمن دون مفصل الكاحل يعني  إصابةولدي  ،عسكري متقاعد أنا/ 4س

يؤذيني املش ي على ال لكن الدكتور الذي عمل لي عملية هندمه حتى  ،على مفصل القدم أسير 

حتى يتسنى  أفقيقام بتحوير عظمة الكاحل وهي بموضع عامودي وجعلها بموضع  ،املفصل

ن مسح القدم " وفي باب الوضوء بأشرائع اإلسالم"ت في كتاب قرأو  ،لي السير على املفصل

، نا عملت مثلما قرأتأو  ،ذا كان ليس فيها كعبيمسح هذه القدم إال في القدم  بتر للذي لديه

 ؟ ال أم ،مشمول بذلك الحكم الشرعي أنان هل نا حيراولكن من يومها وأ

 :وال داعي للشك اإلسالم"شرائع "ج/ أعمل بما ذكر في 

)وإذا قطع بعض موضع املسح مسح على ما بقي، ولو قطع من الكعب سقط املسح 

 على القدم(.
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 طهّ  /5س
 
 وبعد ذلك اكتشفت  ،رت جرحا

ّ
وبعدها وقف النزف  الدم ال زال يخرج منه، أن

 ما هو حكم وضوئي وصالتي؟ ،ت وصليتأ، فتوضةطهره مره ثانيأأن فنسيت 

 ج/ بحسب السؤال 
ّ
 على عضو من  أن

 
 أو الغسل في الوضوء مثل اليد  أعضاءهناك دما

وبحسب هذا الفرض يكون  ،الوجه ومن ثم حدث الوضوء على هذا الدم دون تطهير الدم

 فتعاد الصالة. ،وبهذا يكون الوضوء غير صحيح ،العضو عليه نجاسة وغير طاهر

 / 6س
 
من  البنت التي تطهر أثناء الليل خالل شهر رمضان لكنها ال تستطيع الغسل خجال

كذلك بالنسبة ألحكام و  .أم يجوز لها اإلفطار ،هل يجب عليها الغسل أخوتها، أووالدها 

 االستحاضة إ
 
 فما هو الحل؟ ،لنفس السبب املذكور  ذا كانت الفتاة ال تستطيع الغسل فجرا

 
 
 لترك الغسل ج/ الخجل ليس عذرا

 
 إ ، لكن عموما

ّ
الطهارة املائية  اإلنسانر على ذا تعذ

 التيمم. أيالترابية  إلىينتقل 

  /7س
 
بالحكم وال يعلم بوجوب الغسل ولم  من كان عليه غسل واجب لكنه كان جاهال

ذا كان إو  هل يجب عليه القضاء؟ ،فما حكم صالته وصومه ،يغتسل وكان يصلي ويصوم

 ماذا يفعل؟ ،الصالة املطلوب بها أو الصيام  أياميجب عليه القضاء وهو ال يعلم كم عدد 

ج/ كلما فقدت الطهارة بطلت الصالة وكذا الصيام فيما يشترط فيه من طهارة، ومع 

 جهله بالعدد يقض ي حتى يحصل له االطمئنان بالقضاء.

 هل يعتبر الدم الذي ينزل على املرأة الحامل نتيجة خلل في املشيمة دم استحاضة؟/8س

 ج/ بحسب الحال املذكور يعتبر دم استحاضة.

 هل يجوز مصافحة الصابئي وتقبيله وتناول طعامه؟/ 9س

 ج/ يجوز.

  /10س
 
يقدم لنا الشاي  أو نتعامل مع شخص هندوس ي أو مجوس ي، يصافحنا  أحيانا

  أو ، ةيلمسنا ويده رطب أو ، ...( وربما يغسل األواني ةوالطعام في مكان ما )مطعم، شرك
 
 مثال
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 يكون نجار 
 
 صباغ أو  ا

 
هناك. فما هي حدود التعامل  أو يدخل منازلنا، فيلمس هنا و غيره  أو  ا

. وماذا واألشياءتطهير املكان  أو الوضوء  أو الغسل  إلىفهل نحتاج  ،معهم من حيث النجاسة

 لطعام؟ل ناقلمجرد  أو عد الطعام الشرب سواء كان هو من أو  األكلبشأن 

وبالتالي  ج/ الهندوس ي واملجوس ي طاملا يؤمنون بوجود هللا سبحانه فال يحكم بنجاستهم.

 .ةنيتكم برطوبة مسريأو آطعامكم  مّس  أو كم لو مّس  إشكالال 

  هل واجب علينا غسل مس امليت عند ملس /11س
 
وقبل  املريض وهو ميت سريريا

 ؟األطباءالوفاة من  إعالن

  إال ج/ ال يجب غسل مس امليت 
ّ
وهذا  ،نه ميتأن من بعد برد جسم امليت باملوت والتيق

 من الناس قبل تطهيره وبعد برده  :مذكور في الشرائع
 
)ويجب الغسل على من مس ميتا

 .باملوت(

ن أل  ؛ببول طفل وال يمكن غسله باملاءسم تنجس  25كثر من أدوشك ضخامته  /12س

 ،لكن توجد شركات تغسل مثل هكذا فراش بأجهزة خاصة ،املاء يبقى في داخله وال يخرج منه

فهل  ،وكيفية الغسل وتعقيم الفراش تكون بضغط بخار املاء الحار عليه فقط وليس باملاء

 ال؟ أم ،يطهر الدوشك بهكذا طريقة غسل

للبيوت(، ويمكن  األنابيبماء متصل له )كاملاء الذي يجري في  إيصالج/ لتطهيره يمكن 

 
 
ولكن عين النجاسة نفسها ال تطهر بدفع بخار املاء فقط  ،تطهير املكان املتنجس بالبخار أيضا

أو أن يسلط عليها بخار املاء فترة  األنابيب،استهالكها في ماء كثير كماء  أو  إزالتهابل البد من 

 طويلة من الزمن نسبي
 
 املوضع. أو تكفي ليقوم البخار برفع عين النجاسة وتطهير املكان  ا

* * * 
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 ما يتعلق بالصالة

في بعض األحيان أؤدي صالتي وكأني أشعر بها وكأنها حركات تخلو من الخشوع، / 13س

نطق بها )أستغفر هللا( وال أشعر بها وال في أور صارت عندي وكأنها مجرد كلمات وتالوتي للس

شك بعدد الركعات أرها، األفكار والتفكير باملهام تجعلني منسلخ عن الخشوع، بل وحتى بتد

 
 
 ليه لتجاوز ما سبق؟ إ، فهل من سبيل يا سيدي ترشدني كثيرا

 وليس فقط في الصالة. أحوالككثر من ذكر هللا في كل أ ج/

إحدى األخوات تعاني من أفكار سيئة خالل الصالة وباألخص قراءة القرآن بل  /14س

 تقول لدرجة أنها تخاف تقرأ القرآن  ؛وتخصص سورة يس أكثر ش يء
ّ

  لئال
 
أفكار عكس  تأتي مثال

 ، اآلية
ّ
 ؟األمرهذا ص من فهل هناك سبيل للتخل

أن تلهج مل يمكن بل حتى وقت الع ،ج/ تكثر من ذكر هللا وتمأل وقت فراغها بالذكر

 ثنائه بذكر هللا باالستغفار والحمد والشكر والتسبيح.بأ

 إلى شخص حي؟ وإهداؤهااألدعية والصالة  أو  سيدي هل يجوز قراءة القرآن/ 15س

 ج/ يجوز.

 على طهارة أقف أ ال أكون عندما / 16س
ّ
ابنتي الصغيرة ألنها تصلي  أمامل الصالة مث

 أفعالجميع  أثناءل محمد فقط أصلي على محمد وآ ،أقوال الصالة أرددولكني ال ، معي

 ؟فهل هذا جائز، الصالة

 .جائز ج/

اإللكترونية  األجهزةن من املصحف وقراءته من هل هناك فرق بين قراءة القرآ /17س

تساعد على  األجهزةاالستحباب؟ ال سيما وأن هذه  أو كالهاتف وغيره من ناحية األفضلية 

 تنظيم القراءة وترتيب عدد الصفحات باليوم وهي في متناول اليد في كل مكان.
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 .ال فرق  ج/

 :لدي سؤال يخص األوقات الشرعية في املناطق القريبة من القطب الشمالي/ 18س

 
 
في املناطق القريبة من القطب  وأحكامهابعثت بسؤالين فيما يخص الصالة  سابقا

واستلمت الرد منكم متفضلين علّي وعلى األخوة املؤمنين الساكنين في الدول  ،الشمالي

قبل دخولنا الدعوة  أجمعينكنا نعاني منها  إحراجاتمن  وأنقذتنااملحيطة بالقطب الشمالي 

 .املباركة والحمد هلل رب العاملين

سب في فصل الصيف يختفي عندنا الفجر بتواريخ متفاوتة وحتى ساعاتها متفاوتة ح

 ولهذا سأقتصر على مدينة ستوكهولم/ السويد كمثال. ،بعدها أو قرب املدينة من القطب 

هنا في ستوكهولم عندما يختفي الفجر كنا نمسك قبل شروق الشمس بساعة ونصف في شهر 

فيها بما يخص الصالة في املناطق  أحكمتمنتم نصلي الفجر في هذه الفترة التي أ وكنا ،رمضان

 طب.القريبة من الق

الدرجة  أعشار  أيعندما تنزل الشمس بأجزاء قليلة  أخرى ولكن الفجر يطل علينا مرة 

 درجة. 19درجة وفوق  18تكون تحت  أيوسرعان ما تعود  ،درجة 19تحت 

 
 
كذلك وقد تكون دقيقة واحدة وتزداد الدقائق  فترة الظالم الحاصل هي قليلة جدا

 ر حقيقي عندنا.لفجاحصول  أول املظلمة في األيام التي تلي 

وتلك العودة  ،( من كل سنة يعود الفجر ثانيةأغسطسب / آمن شهر  24ففي تاريخ )

  26تكون في )الواحدة و
 
وتخرج علينا الشمس في نفس التاريخ في )الساعة  دقيقة( صباحا

عبر النت يبين  لكترونيألومات الدقيقة مستقاة من برنامج وهذه املع ،دقيقة( 25الخامسة و

لنا مسار الشمس وموقعها الفعلي تحت األفق وكذلك فوق األفق مع بيان الساعات 

 والدرجات.

  ،ربع ساعات(أالزمنية بين الطلوعين هي حوالي )الفترة 
 
 إن وهذه الفترة طويلة نسبيا

 
 
ن حيث تكون حوالي ما بي قسناها بالفترة التي تكون بين الطلوعين في الشرق األوسط مثال

 ساعة ونصف(. -)ساعة وربع 
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  رة املحصورة ما بين الطلوعين تبدأوهذه الفت
 
بعد يوم ولكن التقلص  بالتقلص يوما

 
 
  ،ليس سريعا

 
كان الفجر عندنا  9/9/2015بتاريخ  أيفي هذا اليوم الذي كتبت رسالتي  فمثال

 ة واحدة(.دقائق( وكان خروج الشمس في الساعة )السادسة ودقيق 9في الساعة )الثالثة و

وهذه  ،دقيقة( 52)ساعتين و أيفما زال الفاصل الزمني بعد كل هذه املدة هو كبير 

 
 
 للفترة الواقعة بين الطلوعين في الشرق األوسط. الفترة ما زالت كبيرة قياسا

نصار هللا الذين أيدوني بكتابة الرسالة وطرحها عليكم أفسؤالي وسؤال عدد من األخوة 

 علينا هو:موالنا كي تحكمه 

درجة تكفي لتحقق الفجر حتى لو كانت الفترة  19هل بمجرد نزول الشمس تحت 

 
 
 ؟الزمنية بين الطلوعين كبيرة نسبيا

يصوم في ذلك  أن أرادصالة الفجر في بداية تلك الفترة واإلمساك ملن  أداءوهل يجوز لنا 

 
 
ن طالت فترة شرعية وإهي  اليوم؟ وهل هذه الفترة الواقعة بين الطلوعين الطويلة نسبيا

 
 
  قياسا

 
 ؟بتلك التي تحدث في الشرق األوسط مثال

ذا ثبت الفجر الشرعي بالضياء املستعرض باألفق فال يضر بصحته كون شروق ج/ إ

ذا طلع الفجر دخل وقت صالة الفجر إو  ،قلأو أكثر أو أالشمس بعده بفترة ثالث ساعات 

درجة لتحديد الفجر فهي حل ملن  19الصيام، وبالنسبة لذكري الزاوية  أرادوكذا يمسك من 

 
 
عن ترقب الفجر ولو لفترة معينة في السنة ليحدد الزاوية التي يطلع معها الفجر  يعجز تماما

ن كان ملدينة إحتى و  -الترقب وتحديد زاوية الفجر ولو لفترة معينة  إمكانمع  أما ،الصادق

 التي يتم الحصول عليها من الترقب.فتعتمد الزاوية  - أخرى 

فجر  أذان أنن من الجواب املنير الجزء الرابع تبيّ  345بعد قراءة السؤال رقم / 19س

ليهم ع)ل محمد آوهو الفجر الصادق عند يماني  ةدقيق 90 ـالعامة يكون قبل طلوع الشمس ب

  أذانكل بعد ن أما هو الحكم الشرعي فيمف. (السالم
 
الفجر الصادق بعد  أن العامة معتقدا

 انوا يأكلون بعد الفجر الصادق متأنهم كة ثم اتضح أدقيق 20 ـب أذانهم
 
معتقدين  أو  ولين جهال

 
 
 ؟جهال
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الفجر الصادق قبل طلوع  إن أقول ني فيه كالم غير دقيق منسوب لي وهو أالسؤال ج/ 

: في جوابي األمر الشمس بتسعين دقيقة، فأرجو قراءة جوابي في الجواب املنير بدقة فقد رتبت 

وبالنسبة لوقت الفجر فإن كان باإلمكان ترقبه ومعرفته من عالمته التي بينتها في الشرائع )

درجة تحت األفق، وإن لم يمكن هذا فهو قبل  19فبها، وإال فهو عندما تكون الشمس 

  .دقيقة( 90الشروق بساعة ونصف أي 
 
مسألة ترتيب وقت الفجر بناء  على زاوية  وعموما

ويمكن من خاللها بسهولة  األنترنتفهناك برامج على  ،شمس يمكن التوصل له بسهولةال

ذا عجزتم عن تحديد الوقت بناء  على ، هذا إنتم فيهمعرفة وقت الفجر في املكان الذي أويسر 

دقيقة( فهي حكم عام ينتفع منه من  90ومسألة الـ ) أعاله،الترقب كما بينت في الجواب 

 صالة وصيام القطب وما حوله. أحكامفي  األمر ليه كما بينت إاضطر 

ى وقت الفجر بجد واجتهاد وهو غير مستخف بالحكم ن تحرّ بخصوص السؤال عّم  أما

 وقت ظني تبيّ  إلىالشرعي ولكنه بالنتيجة توصل 
 
في صالته  إشكالفال  ،أنه خطأ ن له الحقا

 مضت ومض ى وقت أدائها. أنهاوصيامه طاملا 

 إلى! عند ذهابنا  اروا القبلة على الناس وتاهت علينالل غيّ ي فقهاء الضسيد/ 20س

  ةدرج 30 ةالطاهرين تفاجئنا بتغير اتجاه القبلة نحو اليمين بزاوي األئمةمراقد 
 
!  تقريبا

خطأ ! ماذا  أنهاواملراجع اكتشفوا  ةوعندما سألناهم قالوا: القبلة القديمة كانت غير صحيح

 نصلي؟ بأي اتجاه ،نفعل

ن إو  ،املقدسة واألماكن األئمةلتدقيق القبلة في مراقد  "الهيئة الشرعية"ج/ وجهت 

 ن وجد.أي خلل فيها إ وإعالنلتدقيقها  أمورهمشاء هللا ييسر هللا 

 تلفزيون إهل يجوز االجتزاء باألذان الذي يرفع من خالل ال /21س
 
 ذا كان موافقا

 ؟خر عنه بعض الش يأو يتأيسبقه بدقيقة  أو للتوقيت املحلي للمدينة 

 تؤذنوا. أنلكم  األفضلولكن  ،ذا كان في وقت الصالةإج/ يجوز االجتزاء باألذان 

من نوبة ربو  أعانيالصالة  أداء وأثناء األحيانفي بعض  ،مصاب بمرض الربو أنا/ 22س

هل يجوز لي  ،مع معاناة شديدة إال الصالة بشكلها االعتيادي  أداء حادة بحيث يصعب عليّ 

 الصالة؟ أثناءاستخدام )بخاخ الربو( 
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 ج/ يجوز.

عمل تحته حشيش مخدر؟/ 23س
ُ
 ما حكم الصالة تحت السقف الذي است

 ج/ يجوز.

 وأثناء الصالة تنتبه بأامرأة تصلي / 24س
 
شف، هل صالتها  ن شيئا

ُ
من بدنها قد ك

 باطلة؟ أمصحيحة 

 ج/ تغطيه، وصالتها صحيحة.

 أ أنهل يصح / 25س
 
نوي أن بأ أموات أشخاصنيابة عن عدة  قض ي صالة يوم مثال

 بنية واحدة؟  األموات وأخوانيصالة الصبح والظهرين والعشاءين قضاء عن والديَّ 

ثوابها  إهداءذا كنت تريد ، إنعم .ج/ الصالة الواحدة ال تصح نيابة عن أكثر من ميت

 تهدي ثواب الصالة الواحدة ألكثر من ميت. أنفيمكن 

 هل يجوز الصالة في القطار وهو في حالة حركة مستمرة؟ /26س

 وسيلة نقل. أي أوالطائرة  أو نعم تجوز الصالة في القطار  ج/

خطبتي  أثناءفي كادر قناة املنقذ العاملي حول حكم الكالم  األخوةيسأل بعض  /27س

 إيصالهابين املصورين ال يمكن  أو بعض التوجيهات من الكونترول  أنالجمعة باعتبار 

 فيضطرون للكالم فيما بينهم؟ باإلشارة

 ثير على اآلخرين.ل ما يمكن ومع توخي الحذر في التأقج/ يجوز الكالم للضرورة لكن بأ

  8الساعة  2015/ 9 /18شخص سيسافر يوم الجمعة / 28س
 
 6:50ويرجع الساعة  ليال

 
 
أيام،  10فهل يقصر في صالته أم ال ؟ ألن املجموع باملجمل ، 2015 /9 /27يوم األحد في  ليال

ساعة، فهل يتم الحساب على عدد الساعات كعادة  23أيام و 8لكن املجموع بالساعات هو 
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وفي حال أراد أن يقطع مسافة فقط لغرض القصر )أو  أم بحسب عدد األيام باملجمل؟ ،املرأة

  ؛آخر(، فما هو حكمهضم لهذه النية عمل 
 
 أ سواء كان متعمدا

 
 صل الحكم؟بأ و جاهال

ذا أقام في مكان عشرة أيام فأكثر يتم صالته وصيامه، ويحتسب اليوم األول إج/ املسافر 

 إنوال يحتسبه  ،البلد الذي ينوي اإلقامة فيه قبل زوال الشمس إلىوصل  إنكيوم إقامة 

وإال فال  ،ما بعد زوال اليوم العاشر كأقل تقدير إلىوالبد أن ينوي البقاء  .وصل بعد الزوال

 في ذلك البلد لغرض إتمام الصالة والصيام.
 
 يحتسب نفسه مقيما

أيام باألسبوع داخل البالد  أنا أعمل في مكان أقطع املسافة الشرعية خمسة /29س

فهل كذلك ينطبق  ريد السفر خارج البالد،أو  إجازةنا في أتم الصالة والصيام. واآلن أني حيث إ

 إقامة بالخارج؟ أسبوعسفري ملدة  أثناءعلي حكم )كثير السفر( 

وهذه املسألة تجد ، نك لم تعرض عن حالك السابقأطاملا  أحوالكج/ تبقى تتم في كل 

  أجبتهافقهية  أجوبةجوابها وتفصيلها في 
 
 .سابقا

بيوت متفرقة ومعامل ثلج  أطرافهابالنسبة لحد الترخص هناك مناطق يوجد في  /30س

 هل تعتبر هذه األبنية من ضمن املدينة؟ ،أو مخازن أو ما شابه وتمتد ملسافة ليست بقصيرة

 ذا لم يحصل انقطاع بينها وبين املدينة.تعتبر امتداد للمدينة إج/ 

أشرك معي في ثوابها  أن صلي صالة الفريضة الواجبة عليّ هل يجوز عندما أ /31س

 
 
عني وعن والدي املتوفي بنفس  ةصلي صالة الظهر نيابأن أأنوي  وأجرها شخص ميت؟ مثال

 إوكذا بالنسبة للنوافل؟ و  ،الوقت
 
 ن كان ال يجوز ذلك في الفرائض وكنت فعلت ذلك سابقا

 اإلعادة؟ في فرائض ي، فهل تجب عليّ 

تهدي الفريضة  أنولكن ال يجوز  ،ميتتهدي ثواب الفريضة التي تصليها لل أنج/ يجوز 

 تشاركه بها. أو 

* * * 
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 ما يتعلق بالصيام

يام ألن والعلمي بالنسبة للص األدبيالسادس  ؛ما حكم طلبة املراحل املنتهية /32س

 الصيام يسبب لهم دوران وأ
 
نجيب على  أنال يمكن  :يقول  اآلخر والبعض  ،فقدان الوعي حيانا

  األسئلة
 
االمتحانات في قاعات ال يوجد فيها  أن بشكل جيد بسبب العطش والتعب وخصوصا

 وسيلة للتبريد؟ أي

 .اإلفطارج/ الطلبة يجوز لهم 

يفسد الصيام ما يصل إلى الجوف ) :استوقفتني هذه العبارة من كتاب الشرائع /33س

 ،باملائع من املفطراتالحقنة ، 83ص 1ج اإلسالمشرائع  )بغير الحلق عدا الحقنة باملائع

 فلماذا استثنيت في العبارة؟

فالحقنة باملائع املفطرة يقصد بها الحقنة  ،الوريد أو ج/ املقصود هنا الحقنة بالعضلة 

ألنها  ؛العضلة أو بالوريد  اإلبرةوهنا في هذه النقطة املقصود الحقنة بمعنى زرق  ،الشرجية

 
 
 .تصل للجوف أنممكن  أيضا

 اذا كانت / 34س
ّ
االستحاضة مبطلة للصيام وهي تصوم طول هذه  املرأة ال تعلم أن

 هل الصيام باطل وعليها القضاء؟ ،السنين

 ج/ تقض ي الصيام.

هل بطل  ،الظهر ولم تغتسل أو ذا أشرقت الشمس واستحاضت املرأة الضحى إو  /35س

 الصيام؟

تذا ج/ إ
ّ
ن وإ ".الشرائع"وهذا ذكرته في  ،باألغسال الواجبة عليها ال يصح صومها أخل

الواجبة للتطهر من االستحاضة  واألغسال ،لم تخل باألغسال الواجبة عليها فصيامها صحيح

 ."الشرائع"فصلتها في 

 األموات؟خذ املال في قضاء الصيام عن أهل يجوز  /36س
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  أجبتهمر وهذا أ ،ج/ ال تصح العبادات مقابل املال
 
، فقط يجوز أخذ املال لحج سابقا

 .ن املال املأخوذ للسفر واملؤنة وليس ألداء العبادة نفسهاأل  ؛النيابة

 السابقة: األجوبةوهذه 

 قدره ) : أعطاني211السؤال/ 
 
ف فقط، عن بدل استئجار ال آ( 10أحد املؤمنين مبلغا

 فما حكم هذه األمانة؟  ،الصالة عن والده املتوفي

 النجف األشرف -حبيب خريبط علي 

 رحيم، والحمد هلل رب العاملينالجواب: بسم هللا الرحمن ال

أخذ األجرة مقابل الصالة والصيام نيابة عن امليت باطل، حيث ال توجد نية قربة إلى 

هللا سبحانه في هكذا صالة أو صيام، فهو لوال األجرة ملا صلى وملا صام نيابة عن هذا امليت، 

كبر الذي يجب عليه قضاء األ االبنفصالته وصيامه قربة للمال ال هلل سبحانه، وإذا لم يوجد 

 ولم يستطيع قضاء ما في ذمتهما ولم يوجد متبرع ألداء ما 
 
ما في ذمة الوالدين، أو كان موجودا

في ذّمة امليت من صالة وصيام، يتصّدق عن امليت عن كل يوم صيام بُمد من الطعام، وعن 

ّدم من التفصيل، صالة اليوم والليلة بُمد من الطعام، فهذا املبلغ يعمل به بحسب ما تق

 والحمد هلل.

أم هي كالصوم  ،: هل يجوز أخذ األجرة مقابل الحج نيابة عن امليت121السؤال/ 

 والصالة ال تجوز؟

 املرسل: حسين الهاللي

 الجواب: بسم هللا الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملين

 يجوز.
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َد في كتاب )األجوبة الفقهية  لقد/ 37س : الصيام( وهو كالتالي -قرأنا السؤال الذي ُورِّ

/ هل يشترط رؤية الهالل بالعين املجردة، أم تكفي الرؤية ولو عبر األجهزة الحديثة 42س)

 كالتلسكوبات وأمثالها؟

إن ج/ يمكن االستفادة من األجهزة لتحديد املكان واالرتفاع والجهة، ولكن ال يثبت إال 

 .(رؤي الهالل بالعين املجردة

مع تطور العلم ورصد منازل الهالل بشكل دقيق من الفلكيين وتصوير منازل القمر  لكن

 إلى محاقه وتحديب بداية األهلة للشهر بالساعة والثانية
 
إضافة إلى  ،نهاية الشهر وصوال

القرآن الكريم على الروايات التي تؤكد على تثبيت الهالل بالحساب والعلم القاطع وتأييد 

إضافة إلى االشتباه الذي َيرُِّد على الباصرة دون لرؤية التي ال تنحصر على الباصرة، معاني ا

قطع العلم، وربما يكون هذا التطور العلمي في معالم الفلك دعوة ربانية لتوحيد األمة في 

الرؤية بالباصرة  فما هي رؤيتكم لتحديد بداية األشهر بين، مواقيت الصيام وأعياد املسلمين

  والعلوم القطعية؟

 ،حكمه فهو الحكم الفصل إلىوطاملا أمكن الوصول  ،ج/ الهالل يثبت بحكم خليفة هللا

 الشهر. أول وخليفة هللا ال يحتاج رؤية بصرية ليثبت لديه 

* * * 

 ما يتعلق باخلمس

 الجيشم، وعند دخول 1990كنت من املقيمين في دولة الكويت قبل أحداث  /38س

كثر الناس منازلهم وسافروا إلى دول الجوار، وقد تعرضت أكثر العراقي لدولة الكويت ترك أ

وقد كان في املنطقة التي كنت  و من الجيش العراقي.نازل للسرقة ممن بقي في الكويت أهذه امل

أسكن فيها منزل سافر أصحابه وتركوه، وقد كان يتردد على هذا املنزل أحد أقربائهم ممن بقي 

لم يسافر، فقد كان يأتي لغرض تفقد مقتنيات هذا املنزل واالطمئنان على كونه لم يتعرض و 

 للسرقة.



 17...................................................... ............................................................... 4ج -األجوبة الفقهية/ مسائل متفرقة 

فصادف أن التقى هذا الشخص مع أحد أقربائي والذي كان جندي في الجيش العراقي، 

فاتفق قريب صاحب املنزل مع قريبي أن يبيعه مقتنيات هذا املنزل، فاشترى قريبي هذه 

ن يأخذها معه إلى العراق، وقد دفع له املبلغ الذي تم االتفاق عليه، وال املقتنيات بغية أ

  م بغير إذنهم.أن البيع كان بإذن أصحاب املنزل أأعلم هل 

زالت عندي لحد اآلن وأقوم  وقد قام قريبي بإعطائي بعض هذه املقتنيات والتي ما

 ،ال أعرف كيفية الخمسواآلن أريد أن أخمس ولكن  باستخدامها وبعضها قد تعرض للتلف،

أن أثاث بيتي قد اختلط بها فهل أن هذه املقتنيات التي وهبها لي قريبي تعتبر من الحرام و 

وكيف يمكنني دفع  من الحالل،أم أنها تعتبر  ،ثاث بيتي من الحالل املختلط بالحرامفيعتبر أ

 الخمس في الحالتين مع التمكن من تشخيصها ومع عدم التمكن من تشخيصها؟

 سب الحال املبّين أعاله ال يحكم بأج/ بح
ّ
 هذه املواد مسروقة. ن

من جنسية عربية ومقيم في الكويت يبيع الفرش املنزلية  كان هناك بائع جوال /39س

باألقساط وقد قمنا بشراء فرش منزلية منه وقمنا بدفع قسم من هذه األقساط، وبعد دخول 

من معرفة الجيش العراقي للكويت لم يأت البائع بعدها ليأخذ بقية األقساط، ولم نتمكن 

 نا انتقلنا إلى العراقمكان إقامته بعدها حيث إ
 
ني قدرت املبلغ املتبقي للبائع ودفعتها أ . علما

دفع خمسها إذا كانت  وهل عليّ  ،فهل هذا الفعل يكفي لتكون من الحالل ،بنية رد املظالم

 مستعملة؟

 ج/ ليس عليك ش يء.

  /40س
 
من أناس خالل فترة دخول  ا يعرض في السوق أومّم  كنت قد اشتريت أثاثا

فهل يعتبر من الحالل أم أنه من  ،مما استخدمه في منزليالجيش العراقي للكويت وهو اآلن 

 و مع جهلي؟ أنه مسروق ، وهل علي  تخميسه مع علمي بأالحرام

وان لم  ،ن عرفتهمإ ثمنه ألصحابه أو ترجعه  أنالش يء مسروق البد  أنج/ مع علمك 

الواقع ن كان في . وإن لم تعلم بأنه مسروق فليس عليك ش يء حتى وإتعرفهم تصدق بثمنه

 مسروق.
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ف هواء كنت قد سرقته من أحد املنازل والتي تركها أصحابها يوجد عندي مكيّ / 41س

  ،وسافروا ولم أستطع أن أصل لصاحبه لكي يبرئ ذمتي
 
أني قد قدرت مبلغه ودفعته  علما

  وهل عليّ  ،فهل يكفي هذا الفعل إلبراء ذمتي ،بنية رد مظالم
 
 أنه مستخدم؟ تخميسه علما

 .عجزك عن الوصول لصاحبه يكفي تصدقك الذي ذكرته مع االستغفار ج/ مع

* * * 

 حكم اجلهاد الدفاعي

في تلعفر وبلد واملناطق التي تهاجم  (ليه السالمع)املهدي  اإلمامنصار بالنسبة أل / 42س

للقوى  أو العشائر  إلىاالنضمام  أو نصار االلتحاق هل يجوز لأل  وداعش، اإلرهابيينمن قبل 

  اإلرهابييناملدافعة عن املناطق التي يهاجمها  األمنية
 
 من باب الدفاع عن النفس وخصوصا

جماعة تلعفر  أنعندما تحاصر هذه املناطق وال يوجد جيش للدفاع عنها، حسب ما عرفت 

 كثر من سؤال بهذا الخصوص.ون وقد وصلنا للمكتب في النجف أوجماعة بلد محاصر 

 أنفكل من يرى  ،وفقكم هللا وسدد خطاكمذن ج/ الدفاع عن النفس ال يحتاج إ

ض لهجوم يحق له عمل كل ما يمكنه للدفاع، حفظكم هللا تتعرّ  أنيمكن  أو ض مدينته تتعرّ 

كبغداد التهيؤ واالستعداد  األخرى وعلى املؤمنين حفظهم هللا في املناطق  وجنبكم كل سوء،

 .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .ألألسو 

ليها ع)ومن عدة مناطق ونقيم في منطقة السيدة زينب  األنصار ن نحن قلة م/ 43س

على بصرى الشام في درعا وهي  االتكفيريين سيطرو  أنحدث  األخيرة األياموفي  ،(السالم

  ،الهجمات املتتالية عليها أماممنطقة شيعية صمدت مدة طويلة 
 
سقطت بيد  وأخيرا

املنطقة من النساء  إخالءسر واستطاع البقية أن قتل فيها من قتل وأسر من أالتكفيريين بعد 

سار بعضهم مسافات  أنفي الشام بعد  (ليها السالمع)السيدة زينب  إلىوالهروب  واألطفال

 
 
شمال  إدلبالشام بأيام قليلة سيطر التكفير على مدينة  ى واليوم وبعد بصر  .كبيرة جدا

حوصرت قريتين شيعيتين بشكل كامل و  ،كم عن دمشق( 400سورية )وهي تبعد حوالي 
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ن و تقع فظائع في حال استطاع التكفيري أنومن املحتم  ،عنها اإلمدادوانقطعت كل خطوط 

 الشام. ى طريق للهرب كما كان في بصر  أيالسيطرة عليها كونه ال يوجد 

ليها ع)وعلى هذا كان القرار بعد اجتماع الفصائل الشيعية املسلحة في السيدة زينب 

وفتح طريق إلخالء القرى املحاصرة  إدلب إلىجانب النظام الذهاب  إلىالتي تحارب  (مالسال 

وهل يمكن ملن يريد  األحوال،وكبار السن. فما هو تكليفنا في هذه  واألطفالمن النساء 

  أناملشاركة في هذه العملية 
 
 ينتسب لهذه القرى؟ أكثرنا أن يلتحق بهم خصوصا

وقد قلت  ،يشارك أنفله  أهلها وإنقاذيريد املشاركة في الدفاع عن هذه القرى  من ج/

 
 
يبادر للدفاع عن  أنبل لكل فرد  ،حكم شرعي أو الدفاع ال يحتاج فتوى  إن وأكرر: سابقا

 ومدينته وسكانها. أرضه

* * * 

 ما يتعلق بالنذر

 ذا كنت قد نذرت أكثر من نذر ولكني نسيتها، كيف أتصرف؟إ/ 44س

ج/ مع النسيان التام ال ش يء، ومع تذكر بعض التفاصيل توفين بما تذكرين وبما يؤدي 

 إلى االطمئنان بالوفاء.

 إن تحقق متعلق النذر، واآلن تحقق وزوجها ال يقبل  /45س
 
امرأة نذرت أن تصوم شهرا

 أن تصوم نذرها؟ 

الصيام أو ج/ إذا كان من املمكن أن يتسّبب النذر بسلب بعض حقوق الزوج كنذر 

 
 
 فال يصح نذر املرأة إن لم يأذن الزوج. ،الحج أو الزيارة وما شابه وكان الزوج مؤمنا

 إن نجحوا أوالدي من املدرسة بمعدل جيد آخذهم وأذهب لزيارة  /46س
 
نذرت نذرا

، والحمد هلل تحققت عليهم السالممرقد أحد أبناء األئمة )
 
 معينا

 
(، ونذرت أن أوزع شيئا
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 إلى ذلك املرقد، فماذا  أمنيتي لكن
 
املشكلة قد انتقلت إلى مكان آخر وال يمكنني الوصول أبدا

 أفعل وفقكم هللا، وهل النذر يبقى في ذمتي إن اخذ هللا أمانته؟

 بسبب ظروف يحتمل زوالها فالبد من اإليفاء 
 
ج/ إن كان الوصول لذلك املكان متعذرا

 كما هو منطوق بالنذر عند زوال تلك الظروف، أما اذا كان ا
 
إليفاء بالنذر غير ممكن أبدا

السؤال فال إشكال إن عجزتم عن اإليفاء به، ولكن يستحب اإليفاء بالنذر بزيارة أحد 

 (.عليهم السالماملعصومين )

* * * 

 األطعمة واألشربة

 كل الطحالب البحرية للعالج؟أهل يجوز  /47س

 ج/ يجوز أكلها سواء للغذاء أم للعالج.

 الكافيير وهو بيض السمكة األنثى حالل لألكل؟هل / 48س

 ج/ بيض السمك يحل أكله وال إشكال فيه.

( أن أكل العظم والغضروف حرام عليه السالمورد عن اإلمام أحمد الحسن ) /49س 

 وغير جائز، فهل هذا يشمل جميع أنواع الذبائح واألسماك كذلك؟

جميع الذبائح واألسماك كذلك، إال ما يتعذر إخراجه من عظم السمك فال  ج/ يشمل

 إشكال في أكله.

، 1لقد قلت سيدي في جوابك السابق )في كتاب األجوبة الفقهية / متفرقة ج /50س

 واطمأننت لتذكيته فيجوز ( حول السمك وحكمه وتذكيته: 19ص
 
 فيه فلسا

ّ
)إذا علمت أن

 من املاء أو صيده بآلة صيد سواء كان 
 
 تذكية السمك هي أخذه حيا

ّ
استعماله لألكل؛ ألن
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 أم غير مسلم، وهذا السمك املستورد يصطاد بالشباك وآالت الصيد 
 
اآلخذ أو الصياد مسلما

ى وإن كان الصياد غير مسلم(، ويخرج من املاء ويترك ليموت خارج املاء عادة فهو 
ّ
 مذك

سؤالي: هل يمكن إحراز االطمئنان بناء على قول البائع )املسيحي أو الكافر( بأن السمك 

الذي يبيعونه في أسوق البلدان الغربية مذكى بالطريقة التي ذكرتها سيدي في جوابك اآلنف 

الطريقة التي تم بها اصطياد  الذكر، وماذا لو سألنا ذلك البائع وأجابنا بأنه يجهل وال يعرف

 السمك، فهل يجوز عندئذ شراء وأكل ما يبيعه من السمك؟

ج/ يجوز االعتماد على قول البائع إن اطمأننت لكونه يصدق فيما يقول، أما اذا كان 

البائع يجهل فعليك أن تبحث عن طريق آخر ملعرفة حال السمك الذي يعرضه فإن أمكنك 

 ه مذكى يمكنك تناوله.الوصول إلى االطمئنان بأن

 عليه السالمسبق وأن تم سؤال اإلمام )/ 51س
 
( حول موضوع األسماك وتحديدا

 ال يوجد فيها فلس ولكن أكله حالل، وتوجد عدة أنواع من 
 
التونة، وسمك التونة ظاهرا

 
 
 من الخارج أملس مثل: الكنعد األسماك وخصوصا

 
أو  البحرية وضعها كسمك التونة أيضا

الخباط أو الكباب أو الصافي أو السكل وغيرها من األسماك، ومعظم هذه األسماك كبيرة 

نه يتغذى على األعشاب وحجمه صغير مثل إالصافي ف وتتغذى على أسماك صغيرة عدا

الزبيدي، فهل هذه األنواع حالل ونتعامل معها مثل التونة، وهي مشهورة في أسواق دول 

 ؟الخليج ويأكلها  الجميع

 (: يجوز أكله.Scomberomorus cavallaج/ الكنعد )

 (: يجوز أكله.Scomberomorus maculatusالخباط )

 (: يجوز أكله. Thunnus albacaresالكباب أو القباب )

(: كلها Siganus luridus( او )Siganus canaliculatus( أو )Siganus Javusالصافي )

 يجوز أكلها.

 (: يجوز أكله.Rachycentron Canadumالسكل )
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 ما حكم املادة املنوية داخل البيض، إن كان حرام كيف يكون استخراجه؟ / 52س

 يؤكل ولكنه ملقح بحيمن كبيض الدجاج امللقح فال إشكال إج/ 
 
ذا كنت تقصد بيضا

، وال يجب إخراج ش يء منه. 
 
 فيه، وال يعتبر نجسا

 ؟ Chicken Saltيجوز أكل ما يسمى بملح الدجاج الذي يباع في األسواق أي  هل/ 53س

ج/ حليته من عدمها يعتمد على املحتويات وليس على التسمية، وأعتقد هذا النوع من 

 
 
هو مجرد ملح وبعض البهارات وأمور يحل تناولها فال إشكال في تناوله، ولكن أنت  امللح غالبا

 
 
 يحرم أكله أو نجس. اقرأ املحتويات دائما

 
 ألي مادة تشتريها حتى تطمئن أنها ال تحتوي شيئا

قرأت شروط الذبح أو ذبح الدجاج بالخصوص، أي أنه يجب توجيه مقاديم / 54س

أم أنه ليس من  ،الذبيحة للقبلة، لكن سؤالي: هل يجب كذلك أن يكون الذباح باتجاه القبلة

 الشروط؟

 ج/ ال يشترط ذلك.

كلما أنظفه  ،طبخي للدجاج ظل يفور منها دم أحمر سائل وملدة من الزمان أثناء/ 55س

 يظل يخرج الدم، فهل هذا الش يء طبيعي، وما حكم هذا الدم، وهل يجوز أكل هذا اللحم؟ 

 ج/ ال إشكال فيه ويجوز أكله، والدم املتبقي في جسم الذبيحة بعد الذبح طاهر.

قبل ذبحه، فيذبح بعده، ما حكم هذا اللحم « بيوتيك آنتي»البقر الذي ُيحقن بِّ / 56س

 
 
 أب وشرائه؟ نظرا

ّ
األطباء يقولون بضرر هذا الفعل، )الضرر لإلنسان الذي يأكل هذا  ن

 اللحم(؟

 ج/ ال إشكال شرعي فيه.

نات واملواد املضافة إلى األطعمة من أصل حيواني، في الغرب تستخدم املكوّ / 57س

 واملثلجات والخبز والحلويات وغيره الكثير.موجودة في املعجنات 
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 E-numbersوتكون على أرقام معروفة بــ 

 وكمثال على كالمي هذه املادة:

E471 Mono- and diglycerides 

Origin: Synthetic fats, produced from glycerol and natural fatty acids, mainly 

from plant origin, but also fats of animal origin 

 وهذه:

E452 polyphosphate 

Phosphate in Europe is also obtained from animal bones 

 وغيره العشرات من املواد واملكونات األمينية التي هي من أصل حيواني، فهل هي حرام؟

مادة تكون نتاج معالجة كيميائية ال إشكال في استعمالها من جهة النجاسة،  ج/ أي

 مسكر... الخ(. ،فهي تعتبر طاهرة وإن كان أصلها قبل املعالجة نجس )خنزير، ميتة، خمر

الصبغة الحمراء )حشرة كارمن( املستخدمة في بعض املنتجات الغذائية والتي  /58س

لدرجات األخرى القريبة منها، واملوجودة في مكونات حلويات تعطيها اللون األحمر أو الوردي وا

 األطفال أو العصائر أو الكيك وبعض اللحوم مثل املرتديال وغيرها.

وعادة يكتب في املحتويات أو املكونات املوجودة في املنتج مما يدل على احتوائه على هذه 

 تكتب على املنتجات . carmineأو  Cochinealأو  RED40أو  E120 املادة )الحشرة(:
 
وأحيانا

وحسب  ،هذه الجملة كبديل عن املسميات باألعلى، وهي )اللون األحمر هو مواد طبيعية(

ألن البعض يتجنب األسماء  ؛فهمي أن املقصود هي املادة نفسها ولكن ال يريدون ذكر اسمها

 في طبيعة ربما تجذب الناس. ةباألعلى فال يشتري املنتج، وكلمة ماد
 
اآلونة األخيرة بعض  وفعال

املنتجات لم تعد تذكرها في املكونات، أو غيروا االسم إلى الجملة املذكورة، والقليل منهم لم 

 على املنتج بعد أن انتشرت هذه الفيديوهات.
 
 بأنه هذه املادة ال دخل  يعد يضيفها أصال

 
علما



 )عليه السالم(مام املهدي ........................................................................................................... إصدارات أنصار ال  24

تبقى كما هي حتى لو أزالوا لها بالطعم، وهي فقط للون األحمر ودرجاته. أما الطعم أو النكهة 

 اللون. 

 أ وكذلك على ما أظن
 
علم، فقط يتم طحنها وإضافة أوهللا  نه ال يتم معالجتها كيميائيا

املاء عليها للحصول على اللون والفيديو يوضح ذلك. حيث إنه بعض املنتجات يكون ظاهر 

أنها تلك الحبوب  فيها بعض النقط السوداء من أجزاء تلك الحشرة املطحونة ليوهم الناس

 وأن اللون سببه فاكهة الفراولة. ،السوداء التي تكون خارج ثمرة الفراولة

 
 
 أو  أرجو إفادتنا حول جواز أكلها أو شربها أو استخدام هذه املنتجات مثال

 
سطحيا

 أن تكون موجودة في مرطب الشفتين األحمر الذي يضعه البعض لترطيب 
 
 )مثال

 
خارجيا

 يتم ابتالع القليل منه. 
 
 الشفتين أو مستحضرات التجميل مثل الحمرة النسائية(، فأحيانا

 ج/ الصبغة التي تستخلص من الحشرات ال إشكال فيها.

  /59س
 
حتى لو كانت الحشرة تطحن بالكامل وتوضع على الجواب أعاله: موالي،  تعقيبا

 
 
 ؟في الحلويات مثال

ج/ إذا تقصد أن توضع الحشرة فال يجوز أكل الحشرات، لكن الصبغة تستخلص من 

 .رابط املوسوعة البريطانيةالحشرة عادة كما هو مذكور في 

https://www.britannica.com/technology/carmine 

ما حكم استخدام املكمالت الغذائية مثل البروتين املوجود على شكل بودرة أو / 60س

حقن الهرمونات ومحفزات الهرمونات سواء كانت حبوب أو حقن، فكثير من الرياضيين 

 يستخدمها وينصحني باستخدامها؟

 ج/ يجوز استخدامها.

 في العمل، وفي هذا املحل تباع أنواع / 61س
 
أعمل في محل لبيع البيتزا في أستراليا شريكا

 باملاء على النار وبعد االنتهاء 
 
 لحم خنزير يطبخه سلقا

 
من البيتزا تحتوي لحم الخنزير، وأيضا

من طبخه يضع لحم الخنزير املطبوخ في البراد وعند بيعه يخرجه من البراد ويشويه بالفرن 

https://www.britannica.com/technology/carmine
https://www.britannica.com/technology/carmine
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لشواء البيتزا وهذا الفرن طريقة عمله: نضع األكل من جانب ويخرج من الجانب  الخاص

 .
 
 اآلخر وبعض األكل نضعه مرتين ليطبخ جيدا

ما الحكم الشرعي من ناحية العمل واألموال املستحصلة )شريك في العمل فقط( 

  ،و)شريك باملال والعمل(
 
  أن لحم الخنزير يشتريه الشخص اآلخر )الشريك(؟ علما

ذا شوي بنفس الفرن مع إلحم الخنزير وما هو حكم األكل الحالل الذي ال يحتوي على 

 لحم الخنزير أو البيتزا التي تحتوي على لحم الخنزير؟ 

زا تزا يعني عندما نشوي البيتذا شوي لوحده أو بعد شواء لحم خنزير أو البيإوما حكمه 

 البخار الصادر منهما؟ التي تحوي على لحم الخنزير وشوي الخنزير، ما حكم

 
ّ
م لحم الخنزير أو الطعام املحرّ  ج/ ال إشكال في العمل وال في األموال املستحصلة طاملا أن

في نفس الفرن ال إشكال في  طهىتالحالل التي  األكل يباع إلى مستحليه، وبقية األطعمة

.
 
 استعمالها، أما البخار الصادر من لحم الخنزير فال يعتبر نجسا

في الكافتريات واملطاعم في النجف وغيرها يقوم العاملون فيها بوضع الدجاج غير / 62س

 بيده يعني 
 
املذكى بالقرب من باقي األطعمة فالفل وباذنجان وبطاطا، وملا يصنع شطيرة حتما

بنفس يده مسك دجاج وبيده دهن من هذا الدجاج، هل ستكون الشطيرة املصنوعة من 

 أو ال؟  ،هن دجاج غير مذكى حالل أكلهاالخضار التي فيها ش يء من د

: في نفس
 
 املشواية الدجاج يضعون غير  وأيضا

ّ
سفل فينقط الدهن أواملذكى  علىأى ذك

 على املذكى، ما هو حكم الدجاج املذكى في حال وقوع الدهن عليه؟

 كما أنها تعتبر نجسة. لكن إجزء من امليتة حتى و  ج/ ال يجوز تناول أي
 
 جدا

 
ن كان صغيرا

فقط حكمك على الدجاج في النجف بأنه غير مذكى البد أن تدققه وتسأل البائع عن الدجاج 

 وتسأل عن طريقة تذكيته ثم تحكم إن كانت تذكية شرعية صحيحة أم ال. ،ومصدره

ما حكم الدخول إلى مطاعم إسالمية أو غربية تبيع الخمر، وهل يحل األكل / 63س

 فيها؟
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عمل هذه املطاعم األساس ي والخمر جزء مما يقدمونه فال ج/ إذا كان تقديم الطعام هو 

إشكال في الدخول لها وتناول الطعام فيها، أما اذا كان عملها األساس بيع الخمر وتقديم 

.
 
 الطعام ثانوي بالنسبة لها فال يجوز الدخول لها وتناول الطعام فيها إال مضطرا

طعام يكون في الطاولة خمر في بعض الرحالت الجوية حينما يقدمون وجبة ال /64س

باإلضافة إلى باقي األطعمة ليختار الراكب ما يريد منها، فهل تعتبر هذه املائدة مائدة خمر 

 بحيث ال يجوز األكل والشرب منها؟

 ج/ يجوز األكل والشرب من املائدة املقدمة في الطائرة.

وهل  األسواق،هل يجوز أكل الكبة الجاهزة والهمبركر الجاهز الذي يباع في / 65س

كل الكص الذي يباع في األسواق، مع العلم عند سؤال البائع يقول لحم عجل عراقي، أيجوز 

يستوردون اللحم وال ألننا نظن أنهم  ؛غلب الباعة يغشون حسب فهمناأن ولكن ال نطمئن أل 

 ؟يعرفون مصدره

البائع املسلم يكفي، وال يجوز اعتباره يكذب في إخباره عن نوع اللحم ما لم  ج/ جواب

يكن هناك دليل على ذلك. وبالنسبة للحوم الحمراء املستوردة ال إشكال فيها إن حصل 

اطمئنان بكونها مذكاة بصورة شرعية حتى وإن كانت مستوردة من دول غالبية سكانها غير 

 اطلعت عل
 
ى فديويات للذبح الحالل في بعض الدول كفرنسا وأستراليا مسلمين. وأنا شخصيا

 
ّ
الذبح شرعي وصحيح وال إشكال فيه، وبالتالي فهذه اللحوم لو تم استيرادها فهي  والحظت أن

 حالل وال إشكال في تناولها.

سيدي وموالي ذكرت في جواب سابق لك أنك قد اطلعت على اللحوم التي تذبح / 66س

 cdonladsيمكن أكل اللحم الذي يباع في املحالت التجارية االسترالية مثل: )في أستراليا، فهل 

 kfc)، أم يجب أن نسأل عن اللحم الذي يبيعونه من أين أتوا به؟ 

ج/ ذكرت أني اطلعت على فديويات ملجازر في فرنسا وأستراليا وبعض الدول األخرى 

 
 
 كل اللحم في هذه الدول أ الحالل. أما ذبحللأيضا

ّ
اللحم  فأكيد غير جائز ما لم تتأكد من أن

منتج بطريقة شرعية صحيحة أي ذبح في مجازر الذبح الحالل. وبالنسبة للمطاعم التي ذكرت 
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إذا كانوا يستعملون لحم حالل أكيد يجوز اكل اللحم عندهم، أما اذا كان غير حالل فال 

 يجوز أكله.

حم في أستراليا وقلت له للب السيدي قلت في جواب سابق ألحد األخوة حول ع/ 67س

العراق كإذا كان مكتوب عليها حالل يمكن االعتماد عليها، فهل هذا الحكم يخص باقي الدول 

 
 
 ؟ مثال

 
ّ
 ج/ حبيبي هذه مسألة تعود لالطمئنان للمصدر املنتج للحوم الحمراء، فإذا علمت أن

الدولة املنتجة للحوم تتبع قوانين صارمة بخصوص هذه اللحوم ومتابعة إنتاجها يمكنك 

نتج فيها اللحم. أما أى مراقبة نفس سلطات الدولة التي االعتماد على ما يكتب بناء  عل

بالنسبة للعراق أو أي دولة إسالمية فاألمر إضافة إلى ما تقدم يمكن أن يعتمد على متابعتهم 

فإذا كانت الدولة اإلسالمية تهتم بمتابعة طريقة الذبح في الدولة املنتجة واملصدرة  ،ومراقبتهم

للحم يمكنك االعتماد على متابعتهم حتى وإن كانت الدولة املنتجة ال تتبع قوانين صارمة في 

 اللحوم. إنتاجمراقبة 

 أجوبتكم موجود/ 68س
ّ
 هلهذا السؤال ولكن لألسف هذ ةاعتذر منك لهذا السؤال ألن

، وهي مسألة املؤمنيناملسألة وتشخيص مصداقها سبب النقاش واختالف الرأي بين بعض 

 يراعى 
 
جواز أو حرمة أكل الدجاج في ايران. نحن على يقين بأن الدجاج ال يذبح باآللة، وعموما

، ولكن في بعض املسالخ ذكر هللا وقطع األوداج األربعةو في املسالخ سائر الشروط مثل القبلة 

كثر من الحد املجاز فيسبب موت أتعمل في املسالخ لتضعيف الدجاج( املاء الكهربائية )يس

كل الدجاج وبعض ال يجتنبون أالدجاج، وبعد رؤية هذا الش يء اجتنبوا كثير من املؤمنين 

يفية )وهذا محل النقاش واالختالف(، هل يجب حضورنا ومشاهدتنا لكل املسالخ للعلم بك

 أم ال؟  ،يرانإ الذبح أم ال، هل يجوز األكل من الدجاج في أسواق

ج/ مسألة استعمال الصعق الكهربائي أو غيره إلضعاف الحيوان أو تقليل معاناته أثناء 

الذبح ال إشكال فيها وال تكون الذبيحة محرمة لهذا السبب، وال يجب عليكم كأفراد متابعة 

 كل مجزرة في املدينة إن علمت 
ّ
مجازر املدينة يفرض عليهم تطبيق الشروط الشرعية  أن

للذبح كاالستقبال بمقاديم الذبيحة وقطع األوداج األربعة بواسطة يد املسلم والتسمية، 

 ويجوز لكم األكل من كل املجازر إن كان األمر كذلك.
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ن على الطعام نتيجة الطهي أو الشوي يجوز أكله مثل هل الفحم الذي يتكوّ / 69س

الفحم الذي يتكون فوق اللحم املشوي، أي مادة من و الفحم الذي يلتصق في ظهر الخبز، 

؟
 
 الطعام بقول أو لحوم أو حبوب إذا احترقت جزئيا

ج/ ال يجوز أكل الفحم، ولكن ال إشكال في تناول األجزاء املتفحمة الصغيرة على الخبز 

 لحم املشوي وغيرها من األطعمة.وال

الدود والقمل الذي يكون في الثمار أو الخضروات أو الرز أو التمر هل يجوز أكله  /70س

 أو غير متعمد، وهل يجب عليه البحث في الثمار إن كانت تحتوي ش يء منها قبل 
 
متعمدا

 أكل الثمرة؟ذا كانت الدودة خارجة من الثمرة ولكن فضالتها باقية هل يجوز إو  األكل،

 ج/ ال يجوز أكل الحشرات، وال يجب البحث في كل ثمرة قبل أكلها.

  /71س
 
  املعروف عند السنة: أن املار ببستان فيه ثمار فاكهة أو خضروات كالخيار مثال

 قد يكون هذا عند 
 
يجوز له أن يأكل منه على قدر حاجته بدون إذن صاحب البستان، وأيضا

 (؟عليه السالمأتباع املراجع، فما هو الحكم الشرعي  في ذلك عند اإلمام )

 
ّ
 جة.املزرعة أو البستان غير مسيّ  ج/ يجوز األكل لعابر السبيل طاملا أن

هو حكم زراعة وأكل )مضغه وتركه في الفم لعدة ساعات( والتجارة بشجرة  ما /72س

 في اليمن وبعض دول أفريقيا مثل الحبشة؟ ةوجوداملالقات 

ج/ القات ليست مادة مسكرة وال يحرم استخدامها، ولكن األفضل تركه وتناول مواد 

 مفيدة للصحة كالقهوة والشاي.

اشتركت في قاعة رياضة لتقوية الجسم توجد مواد بروتينات مكمل غذائي  /73س

 وهرمونات وغيره، هل هي حالل أو حرام؟ 

ج/ ال إشكال في تناول البروتين املستخلص وكذا الهرمونات، ولكن يجب الحذر من 

 استعمال الهرمونات والبد أن تكون ضمن حدود النصائح الطبية املعتمدة.
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، أما ألن وجهي صغأنا أعشق ا/ 74س
 
ير فبعض الناس يسخرون مني لحجاب جدا

ب جو( آرتديه بالصورة الصحيحة، فهل يجوز لي أن أشرب أقراص تدعى )مخمر أعندما 

 يعني )تخمير ماء الشعير(، وهذه األقراص تستفاد لغرض تكبير الوجه.

عملية نقع له ذا كان مجرد إ ج/ بالنسبة للشعير إذا تم تخميره فال يجوز تناوله، أما

 واستخالص املادة منه فال إشكال في تناوله أو شرب مائه.

* * * 

 ما يتعلق بالصيد والتعامل مع احليوان

هل يجوز صيد األسماك والطيور بطريقة إلقاء السم لها، وهذه الطريقة تموت / 75س

 أنها ال تموت بسرعة ويأخذها  ،ذا أكلت السمإ وأما الطيور فإنها ال تتأثر إال، كل كائن حي
 
علما

ذا لم يأخذها أحد وهي إي تأكل السم تموت ن الطيور التإولكن عندما يترك املكان ف ،حية

 حية في بداية أكلها للسم؟

 ج/ ال يجوز.

 ويذهب إليها صباح اليوم التالي ويجد فيها  بعض/ 76س
 
الصيادين ينصب شباكه عصرا

، فما هو 
 
بعض األسماك ميتة، وكانت إجابتكم سيدي أنه يجوز له أخذها ما لم يكن متعمدا

ذا كان الصياد قد تأخر ولم يذهب لشباكه في صباح اليوم التالي مرة إبالتعمد؟ و  املقصود

 لكن ليس من أجل أن 
 
 تموت األسماك في الشبكة، ومرة أخرى لظرف جعله يتأخر؟متعمدا

 
ّ
. ج/ إذا نصب الشباك أو آلة الصيد وخرج فيها سمك فهو مذك

 
 أم ميتا

 
ى سواء خرج حيا

لة الصيد عن عمد حتى تموت في آالسمكة التي قام بصيدها عالقة ب والعمد هو أنه يترك

أما إن تأخر في سحب آلة الصيد وخرجت  .أي أنه يتعمد أن تموت السمكة باملاء ،املاء

 السمكة ميتة فال إشكال في كونها مذكاة لكونها علقت بآلة الصيد وإن كانت قد ماتت باملاء.
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هل يجوز صيد األسماك في فترة تكاثرها، وهل يجوز صيدها بإلقاء السم أو / 77س

وإلقاء السلك في املاء بالطريقة الكهربائية وهي عبارة عن ربط سلك كهربائي ببطارية سيارة 

 مما يؤدي إلى موت كل حيوان مائي يصل إليه التيار الكهربائي؟

ج/ ال يجوز صيد األسماك في فترة تكاثرها؛ ألن هذا يتسبب بضرر عام، وطرق الصيد 

 التي تتسبب بموت عشوائي للكائنات الحية كالكهرباء والسم وما شابه ال يجوز استعمالها.

الناس يمنعون الصيادين من الصيد في بعض املناطق بحجة أن األرض  بعض/ 78س

 وهو عام، فهل يحق لهؤالء املنع وهل يحق 
 
 كبيرا

 
لهم وأخذتها الحكومة وشقت فيها نهرا

 للصيادين الصيد؟

ج/ يحق للصيادين الصيد وال يجوز منعهم، ومن تضرر بسب شق هذا النهر له حق 

ق به مّمن تسّببوا له بالضرر أي الحكومة كما في املثال، طلب التعويض عن الضرر الذي لح

وسواء تم تعويضه أم لم يتم فال يحق له إيذاء اآلخرين ومنعهم من الصيد في النهر، فظلم 

 الحكومة غير العادلة له ال يسوغ له إيذاء عامة الناس.

عندنا قطط في البيت ويقولون إن شعرها مكروه وتسبب أمراض، وآخرون / 79س

 تقززون منها وأقاويل كثيرة، فما رأيكم سيدنا في هذا الكالم؟ي

 ج/ يجوز تربية القط.

 منه أنه مؤذي؟  / 80س
 
ا
ّ
 ظن

 
 ما حكم من قتل كلبا

 ج/ يستغفر هللا سبحانه وتعالى.

هل يجوز تخصية أو إزالة مبيض الحيوان األليف مثل القطة أو الكلب في مجال / 81س

 الطب؟ 

 ولكنه مكروه.ج/ يجوز للضرورة، 

 هل يجوز التزاوج بين أخوين من كالب الهاسكي ولدوا من أم واحدة؟/ 82س
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ج/ يجوز، ولكن األفضل تجنب زواج األقارب )بالدرجة املعروفة باملحارم( في تكثير 

 الحيوانات مع اإلمكان وتوفر البديل.

* * * 

 ما يتعلق بالطب والعالج

والحشيش إنها حرام إال إذا كان الغرض هو  لقد قلت بالنسبة لنبات القنابس/ 83س

 
 
  طبي مثال

 
أو صناعي، هناك بعض الدول مثل أمريكا وأوروبا والدول املتقدمة علميا

وأمراض أخرى كثيرة، وهناك  OCDو  ADHDيستعملون نبات القنابس لعالج السرطان و 

 أدوية أخرى. علىأطباء يفضلون أن يستعمل املريض هذا النبات 

ل مريض إن كان عنده أحد هذه األمراض بتشخيص دكتور ولكن استعمال ماذا يفع

هذه النباتات في البلد الذي يعيش فيه غير قانوني، هل يمكن أن يحصل عليها ويستعملها 

 لغرض طبي أم ال؟

: هل ممكن للشخص أن يشخص حاله ويقول أنا عندي املرض كذا أو كذا وبدون 
 
وأيضا

 رأينا هذا املوقف من قبل بعض األفراد؟زيارة الدكتور، لقد سمعنا و 

ج/ ال يجوز استعمال هذه املواد إال بوصفة طبية من طبيب متخصص، واالستمرار في 

 تناول هكذا أدوية يحتاج إلشراف طبي.

 أنا أعمل طبيب/ 84س
 
وعندي سؤال عن حالة مرضية تتكرر، الحالة هي أن بعض  ا

املرض ى يصابون بجلطة دماغية حادة قد تؤدي في بعض األحيان إلى غياب الوعي بشكل تام، 

نه يشعر باأللم وذلك عن طريق حركات في أيزال على قيد الحياة ومن املمكن ولكن املريض ال 

 اليدين والرجلين عند شعوره باأللم.

رض ى وباختصار نقدم لهم كل أنواع العالجات املتوفرة على شرط أن يتحمل هؤالء امل

املريض العالج املعين أو أن العالج يساعد على التحسن )على سبيل املثال: عندما نعلم أن 
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 مثل هكذا مريض أي املصاب بجلطة دماغية أنه مصاب بسرطان ال نعطيه عالج
 
للسرطان  ا

 الته بشكل عام(.ألن العالج ال يؤدي إلى تحسن ح

 األسئلة:

 وقبل الجلطة )وبسبب مرض 1
 
. بعض هؤالء املرض ى وبسبٍب ما يكون لديهم سابقا

آخر( صوندة متصلة باملعدة عن طريق جدار البطن لتزويدهم بالطعام، فعند إصابتهم 

بالجلطة الدماغية وفقدان الوعي يطلب األهل بتوقيف التزويد الغذائي عن طريق هذه 

هذا اإلجراء قد يعجل بالوفاة التي البد أنها ستحصل وفي وقت قريب وألسباب الصوندة. 

ستجيب لرغبة األهل بتوقيف التزويد أ أخرى كثيرة نتيجة الجلطة وتبعاتها. هل يمكن لي أن

 الغذائي عن طريق الصوندة في هذه الحالة؟

 إ/ 1ج
ّ
 ذا شخ

ّ
حالة املريض كما وصفت في السؤال فيجوز  ص الطبيب املختص أن

 إيقاف التزويد الغذائي عن طريق الصوندة.

ذا تعرضت للضغط من قبل األهل أن أوقف الطعام عن طريق الصوندة حيث إن إ. 2

 عن كون معظمهم ملحدين، هل يجوز لي أن
 
 ثقافة وعادات الناس هنا غير عاداتنا فضال

 ستجيب لرغبتهم في هذه الحالة؟أ

في حال كون املريض املصاب بالجلطة واعي بدرجة ال بأس بها بحيث يكون هو من  .3

بلغ ذويه وقبل أن أيكون وبنفسه قد  يطلب أن أوقف التزويد الغذائي عن طريق الصوندة، أو 

يغيب عن الوعي بأنه إذا غاب عن الوعي يجب إبالغ الطبيب برغبته املسبقة بإيقاف العالج 

 ستجيب لرغبة املريض في هذه الحالة؟أ ن لي أنوالغذاء عنه، فهل يمك

 تبين جوابها في أعاله؛ حيث في كل الحاالت يجوز إيقاف تزويده بالغذاء. /3، 2ج

: ما هو حكم الشرع بخصوص4
 
الذي هو والحمد هلل غير  ،(Activ Euthanasia) . وأخيرا

 مسموح به في السويد.
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املريض غير جائز حتى وإن كان يتألم من املرض وكان هناك يقين أنه سيموت  / قتل4ج

. نعم، لو كانت حياة املريض متوقفة على أجهزة أو على تزويد غذائي عندها يجوز 
 
 جدا

 
قريبا

 إيقاف هذه األجهزة أو املواد وتعجيل انتهاء حياة املريض.

هر رمضان املبارك وطلبت منكم اكتشفنا أن لدى والدتي ورم في املثانة قبل ش/ 85س

 
 
وكذلك من خالل الطب  ،سيدي ومن األنصار أن يدعوا لها وكذلك سعينا في أمر عالجها طبيا

الشعبي ولجأت إلى عالج مذكور في كتاب ضياء الصالحين وهو مسحوق حيوان بحري )أبو 

الجنيب( بعد شيه في النار حيث أضعه في كبسول وتتناوله، سؤالي سيدي: هل هذا العالج 

 حالل أم حرام؟

 ج/ يحرم أكل السرطان أو ما يسمى أبو الجنيب.

واآلن يعاني من الضعف وال يتحمل برد املكيف وفي  ة،سن 63لي أب عمره / 86س

الصيف ينام خارج الغرفة، ومرات يصل به الحال أنه ال يستطيع املش ي، لكن إذا استعمل 

الترياق )التریاگ في اللغة الشعبية في األهواز( يصلح حاله بكثير، وأذكر أنه ليس معتاد عليه 

 بمرات إذا استعمل، هل ي
 
 جوز له االستعمال للعالج؟ لكن يكون أحسن حاال

ئ فيمكنه ذا كانت حالته تحتاج إلى عالج مهّد إيجوز تعاطي املواد املخدرة، و  ج/ ال

  مراجعة طبيب ليصف له العالج املناسب.

 وهي تعاني املرض حتى إنها تمش ي بصعوبة بسبب  14ابنتي تبلغ من العمر / 87س
 
عاما

 املرض، سوف أصف لكم حالتها وأريد عالج
 
لها سيدي وموالي: وهي نائمة وعندما نحاول  ا

إيقاظها أو هي تسمع صوت وتستيقظ على أثره تصبح عندها حالة رجفة بشكل متقطع 

 في أطرافها وظهرها وبعد ازدياد حالة الرجفة يتيبس 
 
وتزداد هذه الرجفة مسببة لها آالما

فعلمنا من خالل  جميع جسمها وتصبح عندها حالة إغماء وبعد أن تصحو تأخذ بالبكاء،

حالتها فيما بعد أن سبب بكائها هو أنها تفقد القدرة على الكالم إضافة إلى زيادة آالم جسمها 

فتصبح ال تستطيع الوقوف على ساقيها حتى إن طريقة مشيها في اليوم التالي تكون غير 

 بصراحة أني لم أذهب بها إلى ال
 
ي طبيعية، وهي على هذا الحال ولم أجد لها عالجا

ّ
طبيب لشك

 بحالتها أنها مصابة بمس من الجن ألننا نرى أشياء غريبة تحدث في املنزل الذي نسكنه؟



 )عليه السالم(مام املهدي ........................................................................................................... إصدارات أنصار ال  34

.
 
 ج/ توجد أعمال ذكرتها في أجوبة سابقة يمكن االستفادة منها لعالج هذه الفتاة نفسيا

ولتقرأ آية الكرس ي سبع مرات كل ليلة ولتؤدي صالة الفجر في وقتها وتداوم على قول: 

 لم يتخذ صاحبة وال )أشهد 
 
 صمدا

 
 فردا

 
 أحدا

 
 واحدا

 
أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له إلها

 .... عشر مرات( كل يوم بعد صالة الفجر.
 
 ولدا

 يجلبون لي إناث صغار لزرق اإلبر فأن/ 88س
 
 في الطوارئ، وأحيانا

 
قع في أا أعمل ممرضا

العلم توجد ممرضة ولكن العذر إما كثر، مع أ إحراج ألن بعضهن أعمارهن أربع سنوات أو

أو الذي يجلب الطفلة أبوها أو أخوها فال  ،قصد )إناث وذكور(أ يعتبروهم كلهم أطفال

يستطيع أن يراجع ضماد النساء، سيدي سؤالي: هل يوجد عمر معين للبنات األطفال يحق لي 

 أن أكشف عليهن لزرقهن اإلبر العضلية؟

 تأتي لنا حاالت
 
: أحيانا

 
 وتعتذر  وأيضا

 
)نساء( جروح أو حروق أو كسور معقدة قليال

ألن ليس لديها خبرة كافية للتعامل مع هكذا حاالت، ونضطر نحن  ؛املمرضة عن معالجتها

 املمرضين نعالجها والكشف على مكان الجرح أو الحرق أو الكسر، فهل في هذا إثم علينا؟ 

ولكن ترتفع الحرمة مع االضطرار، أي كالحالة التي تذكرها  ،ج/ النظر أو اللمس حرام

عندما يضطر الرجل ملعالجة املرأة لعدم وجود مرأة تقوم بالعالج أو لقلة الخبرة والكفاءة 

 لديها.

فاألفضل  ،ومع عدم االضطرار ،أما الطفلة التي لم تبلغ فمع وجود مرأة تقوم بعالجها

تلزم عالجها النظر أو اللمس للمناطق من الصدر إلى ذا كان يسإيتجنب الرجل عالجها  أن

 الركبتين، ولكن ال يحرم عالجها أو ملس أو النظر إلى موضع العالج من جسدها.

لدي سؤال حول بعض الكشافة وهم يقومون بكتابة آيات أو سور قرآنية / 89س

ندنا وبعض الطالسم ويتم تغليفها ووضعها تحت رأس الطفل وحتى الكبار واملعروف ع

ب)العوذة أو الحرز(، السؤال: هل يجوز التعامل معهم أي األخذ بما يكتبون مع العلم أنهم 

 ليسوا من األنصار هداهم هللا؟ 
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كنت تعرف ما يكتب بالورقة التي تأخذها منه وتعلم أنه قرآن أو دعاء فال  ذاإج/ 

 كتابة املؤمن للحرز أو القرآن أو الدعاء أفضل.
 
 إشكال، أما مع الجهل فتجنبها أولى، وعموما

 ما هو حكم املصاب بمرض التوحد، هل يكلف باألحكام الشرعية كباقي املكلفين؟ /90س

 إال 
 
 ج/ ال يكلف هللا نفسا

 
ذا كان اإلنسان ال يعي أو أن وعيه وإدراكه إ  وسعها، فعموما

م العبادات، وعلى األقل الوضوء والصالة فإنها حتى وإن لم 
ّ
 فاألفضل أن ُيعل

 
ضعيف جدا

.
 
 وأخرويا

 
 تكن واجبة عليه فإنها تنفعه دنيويا

* * * 

 وإسقاط اجلنني التلقيح الصناعي

روا الذهاب إلى الدكتور فأخذ أطفال فقرّ يوجد رجل وزوجته ال يوجد عندهم  /91س

حيامن من الزوج ولقحها مع بويضة من الزوجة وقال لهم الدكتور: بعد اآلن ال يحتاج إلى أن 

وهذا ممكن أن نجعله في محلول يبقى إلى سنين طويلة ومتى ما  ،نأخذ منكم يوجد عندنا كثير

 احتجتم إلى طفل فقط نقوم بزرعه عند الزوجة. 

 السؤال ه
 
وبموافقة ورض ى أهلها،  نا: إذا مات الزوج وبعد سنين أرادت الزوجة طفال

فهل يمكن أن تذهب إلى الدكتور كي يزرع لها هذه الحيامن من زوجها املتوفي، وما حكم 

 الطفل هذا، وكيف يعامل، وبمن يلحق هذا الطفل؟ 

، والطفل يلحق )أي إنها لم تكن متزوجة بآخر(اذا لم تتزوج بعد وفاة الزوج يجوز ج/ 

 بالزوج املتوفي.

هل يجوز لألب واألم اختيار نوع الجنين ولد أو بنت بالتقنيات الحديثة إذا كانوا / 92س

 لديهم رغبة في مولود معين بنوعه؟

 ج/ يجوز.
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 ما هو حكم إجهاض الجنين الذي يكون ناقص الخلقة في الرحم؟ / 93س

سيسبب أذى ال يطيقه األبوان فيمكن باألم أو كان الجنين  ذا كان الحمل يضرّ إج/ 

 إسقاط الجنين.

( في جواب أحد األخوة عن إسقاط عليه السالمقال اإلمام أحمد الحسن )/ 94س

هل  أو كان الجنين سيسبب أذى ال يطيقه األبوان فيمكن إسقاط الجنين(، / ..3)جالجنين: 

ل وال بتربية بقية األطفامن املمكن إسقاط الجنين بسبب إن كان األبوان يريدان االهتمام 

نجاب طفل آخر، ومجيء هذا الطفل سيسبب لهم إعاقة عن الدراسة وممارسة إيستطيعون 

 الحياة بصورة طبيعية، وهل هذا األمر يدخل تحت عنوان ش يء ال يطيقه األبوان؟

 ج/ ال يجوز إسقاط الجنين بحسب الفرض أعاله.

* * * 

 ما يتعلق باملرأة

( يشجع على ظهور املرأة على القناة، أم هو ُيفّضل لنا السالم عليههل اإلمام )/ 95س

 تجنبه، وماذا ينصح املرأة التي تظهر على القناة في البرامج، وما هي توجيهاته لها؟ 

ج/ املرأة كالرجل يمكنها أن تعمل وتظهر في وسائل اإلعالم طاملا أنها تلتزم بالحجاب 

 الواجب.

( عليه السالمهو دور املؤمنات بالدعوة اليمانية املباركة في وقت قيام القائم ) ما /96س

(؟ هل لهم وجود في أرض املعركة؟ وكيف عليهم السالموبدء الحروب ضد أعداء آل محمد )

 حقيقيين لإلمام املهدي )
 
 ( في تلك املرحلة؟عليه السالميكونون جنودا

ير من املواضع في الدولة اإللهية لو شاء هللا ج/ املرأة يمكن أن يكون لها دور في كث

وأقيمت في زمٍن ما، فاملرأة ال تقل كفاءة عن الرجل في كثير من املواضع واألعمال، بل في 
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ي املرأة حتى 
ّ
 على تول

 
بعض األعمال املرأة أفضل من الرجل بكثير. واإلسالم ال يضع قيودا

 ذلك وتؤدي العمل بصورة تامة وصحيحة.ملناصب تقود فيها املجتمع متى ما كانت مؤهلة ل

الشرعية الخاصة بالنساء ال يلتزمن بها من باب الحجاب  األحكامهناك بعض  /97س

 األمر وكل طرق  ،والعطور ولبس الكعب العالي واملالبس الضيقة وغيرها من أمور الزينة

 إلىتصل  ةمشاكل عظيم إلى األمرنكر استعملت وبعض األحيان يصل باملعروف والنهي عن امل

  د ال يحمد عقباه ربما يصل للطالق،ح
 
 أنصارية؟ أن املرأة ما هو الحل علما

وعلى املرأة االلتزام بحدود الحجاب الشرعي التي  ،ج/ بالنسبة للحجاب واجب شرعي

 وبالتالي سيكون هناك آثار أن لم تلتزم فهي ترتكب مإو  ،بينتها فيما سبق
 
ودنيوية  خرويةحرما

يأمر ويرشد زوجته  أنوالواجب على الزوج  ،تترتب على هذا الخرق لحدود هللا سبحانه وتعالى

لم تلتزم  إنيطلق زوجته  أنولكن ال يجب عليه  ،لاللتزام بالحجاب وحدوده الشرعية

 أنهاكان هناك احتمال  إنتضع املرأة العطور  أننه ال يجوز أ كما .بالحجاب الشرعي

بعض العطور فيها مواد لإلثارة  إنبل  ،تمر بمكان فيه رجال من غير املحارم أو ستتواجد 

بيت  أوتضعها خارج غرفة نومها  أنالجنسية بالخصوص فمن غير الالئق بامرأة محترمة 

في  إشكالبلون معين فال  أو  عاٍل  الحذاء بكعٍب  أما .الزوج بالخصوص إلثارة ألنها ؛الزوجية

تكون املالبس  أنفالغير جائز هو املالبس الضيقة  أمافيه.  إشكاللبسه وهو أمر مباح وال 

 ة.أضيقة بحيث تحكي تفاصيل جسم املر 

ها لتحسين وتجميل وجهها وذلك عملية تجميل في وجه ي تجر  أنهل يجوز للمرأة  /98س

 اآلن؟ذا توفر ذلك بالتقنيات الحديثة املتوفرة من أجل زوجها إ

 ج/ يجوز.

ملعالجة تأثير الجن وما شابه  كثرت في اآلونة األخيرة ظاهرة العالج الروحاني/ 99س

 
 
أو وهناك بعض املعالجين يقومون بعالج النساء في غرف مقفلة  ،عند النساء وخصوصا

 مغلقة مع منع أي أحد من الدخول معه مع أنه ليس من محارم املرأ
 
العالج  أن ة، مدعيا

 متوقف على الخلوة مع املريض. 

 فالسؤال: 
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 ؟خلوة مع النساء، وهل هناك فرق بين الثقة من غيره . ما الحكم الشرعي لهكذا1

 وال فرق بين ثقة وغيره. ،/ هذه خلوة غير جائزة ومحرمة1ج

2 
 
 ؟هناك عالج روحاني يتوقف على الخلوة مع املريض . هل فعال

 / ال حاجة للخلوة مع املريض.2ج

مع  أو ائل بدون ح األجنبيةيقوم بمس جسم املرأة  أن. هل يجوز للرجل )املعالج(  3

  ؟الحائل بحجة العالج

 وهذا فعل محرم.  ،/ ال يجوز 3ج

 وأ
 
 ؟هل من نصيحة تقدمونها للمؤمنين لسد منافذ إبليس اللعين خيرا

ألنها باب من أبواب الشيطان فال  ؛نصيحتي فهي أن يجتنب املؤمنون الخلوة املحرمة أما

 تطرقوه يرحمكم هللا.

 Nose) اإلنكليزيةتسمى في اللغة  التيهو حكم وضع الحلقة في األنف، و  ما/ 100س

Piercing). 

  .فيها إشكالج/ ال 

 أمام األجانب؟)الحلقة في األنف(  اهل يجوز وضعهو  /101س 

 .ذا كان لغرض الزينةإ يجوز  الج/ 

يجوز ومن أجل تقديم أعمال لقناة املنقذ العاملي املباركة أن يقوم رجل  هل/ 102س

بتصوير نساء في برنامج نسوي أو يقوم رجل بإدخال مجموعة من النساء في دورات تدريبية 

 من غير املحارم؟ "مونتاج ،تصوير"
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:
 
هل يجوز لرجل من غير املحارم أن ينقل بسيارته الخاصة نساء من أجل عمل  وأيضا

 الدعوة املباركة؟

 
 
  ج/ يعمل بتوجيهات شيخ ناظم ويرجع للمكتب ألخذ مشورته خصوصا

ّ
هناك مفاسد  أن

 محتملة.

ن وا، جيجيتسو( في نادي رياض ي حيث إ)الجيد هل يمكن للمرأة تعلم القتال /103س

 ؟طبيعي في مثل هذه الرياضة يءرجال وخاصة يحدث تماس وهو ش املتواجدين كلهم 

 ج/ ال يجوز.

على صفحات التواصل االجتماعي  األنصارياتما هو حكم نشر صور لألخوات / 104س

من الظهر فقط، وماذا لو  أو  األختكالفيس بوك وغيره، سواء كانت صورة تبين وجه ومالمح 

  األنصاريةكانت صورة ليست لألخت 
 
وتختارها  نفسها ولكن منشورة على اإلنترنت سابقا

 خوات بخصوص هذا األمر؟هي نصيحتكم لأل  وماكصورة شخصية،  األنصارية األخت

في نشر الصور إذا كانت ضمن الحدود الشرعية وإذا لم يكن هناك محذور  إشكالج/ ال 

 آخر.

 ما هو حكم ارتداء النظارات الشمسية للمرأة؟/ 105س

 يجوز وال إشكال في لبسها للمرأة والرجل. ج/

ديت  إنما حكم العدسات الالصقة امللونة / 106س
ُ
غير املحارم بحكم نقص  أمامارت

 ؟النظر وليس لغرض الزينة

 .ج/ يجوز 

 كانت ملجرد غرض الزينة؟  إنهل يجوز لبس العدسات الالصقة / 107س
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 إشكالو مؤقتة ال أخرى دائمية أطريقة  أمتغيير لون العين سواء بواسطة عدسات  ج/

 .فيه

حصل أ أن وأتمنىاملبتالة بها في مجال عملي كمدرسة  األسئلةلدي الكثير من / 108س

  :حولها منكم سيدي إجابةعلى 

1 . 
 
  أحيانا

 
نقوم  تخالف الطالبات بلبس مالبس غير مطابقة للقانون وبعد التنبيه مرارا

 أم إتالفهافهل يجوز  ،واألساور بسحب هذه املالبس وغيرها مثل كماشات الشعر الكبيرة 

 األمر؟ وإتسليمها لولي  أمللطالبة  إرجاعهايجب 
 
وتخرجت  ذا بقيت الحاجة فترة طويلة جدا

  إتالفهاالتي تم  اآلن حول األمور الطالبة فكيف نتصرف بالحاجة؟ وكيف التصرف 
 
 ؛سابقا

 ؟هؤالء الطالبات ونستبرئ ذمتنا إلىنصل  أنهل يجب 

 وكأنه س كبير التي تجعل الرأ. هل لبس كماشة الشعر الكبيرة تحت حجاب الرأس و 2
 
ا

 م هو فعل محرم؟أ مكروه أمحاديث بسنام الجمل جائز رأسين والذي شبهته األ 

بسيطة  أمور  أنهابالنسبة للماض ي فبما  أما ،بما أنها ملك خاص للطالبة فتعاد لهاج/ 

 بثمنها. أو التصدق بها  األفضلفال يحتاج النظر فيما فات وإن كان 

 ن كان يبرز الحجاب مباح وغير محرم.ولبس ش يء في الشعر وإ

 
 
  ؛الدين يحث املرأة على االهتمام بزينتها في بيتها ولزوجها وعموما

 
 ألن هذا سبب مهم جدا

 .جته والعياذ باهلللتماسك العائلة وردع الزوج عن التفكير بغير زو 

قبل فترة عملت تحاليل دم وقام بسحب الدم من يدي رجل لعدم وجود كادر / 109س

 ؟في ذلك إثمهل هناك  ،)العكس( إلىنساء وقد تطلب ذلك كشف يدي 

 إشكال.ج/ مع االضطرار ال 

  أنهل يجوز للمرأة  /110س
ّ
ة في يديها وتخرج بها من البيت )يعني يراها غير تضع الحن

 وهي متزوجة؟ ،تعتبر زينة أو هل جائز  (،املحرم
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عند  إزالتهاوسائل كثيرة لتتزين بها املرأة لزوجها وهي وقتية ويمكن  اآلنج/ توجد 

 الخروج من بيت الزوجية.

ال  أنهامع العلم  ،ما هو حكم قص شعر املرأة بشكل يشبه الرجال )البويه(/ 111س

 تقصد بذلك التشبه بالرجال؟

 .في ذلك إشكالج/ ال 

 األماكنالصالة بهيئة عباية عند زيارة  إزار لدي سؤال حول لبس قماش / 112س

، وعلى التفتيش يمنعون ارتدائه إلىن عند الدخول ، أل ، هل يجوز ارتدائهاملقدسة فقط

  ؟العباية فقط اللون يختلف واللون غامقكنه ستر الرغم من أ

وفرض  ،من الحجاب الشرعي الطبيعيكثر أي ش يء أأو  إزار  أوج/ ال يجب لبس عباءة 

ضرره أكثر  األحياناملقدسة سلوك خاطئ وربما يكون في بعض  األماكنلبس عباءة عند زيارة 

 من نفعه بكثير.

 
 
هم ف ،املقدسة األماكنلتغيير ما يفرضه املتحكمون بهذه  ليس بيدي ش يء حاليا

 يفرضون القوانين وفق رؤيتهم وإ
 
 .ن كانت محدودة وضيقة جدا

من تلمس الرجل لغرض الفحص بالرغم  أنهل يجوز للمرأة في مجال الطب / 113س

 إلىحيان يضطرونا رجال ولكن بهذه الطريقة لن نتعلم، وفي بعض األ  أطباءيوجد هناك أنه 

فما  ،نعمل في مجال الطب بصورة عامة وليس للنساء فقط أننانفحص الرجال بحجة  أن

 ي؟الحكمك مو

وكذا يجوز مع االضطرار كأن يكون هذا هو السبيل الوحيد  ،مع ارتداء القفاز ج/ يجوز 

 للعالج.

 لدي سؤاالن:/ 114س
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ظهر أن أفي العمل والدراسة يجب علي  ،وربااألسنان في أدرس في طب أ: األول السؤال 

هذا ال يجوز حسب الحجاب الشرعي الذي بينته سيدي وموالي.  ،)العكس( إلىيدي كامله 

 األسنان؟للقوانين في عيادة  ةظهر يدي يكون هذا مخالفألم  إن ،فعلأن أ عليّ  ماذا

  أنلتقي برجال ونساء ويجب ل الثاني: في العمل أالسؤا
 
من  يكون رأسهم قريب جدا

هو حكم ذلك بالنسبة ملعالجة الرجال بهذه  من العمل بشكل جيد. فما أتمكنبطني حتى 

 الطريقة؟

هتك  إلىذا كانت تؤدي ، وال يجوز اتخاذ مهنة إالشرعي ج/ يجب االلتزام بالحجاب

ويجب البحث عن طريقة تغطية  ،وبالنسبة لكشف الذراع غير جائز. الحجاب الشرعي

 .في معالجة الرجال إشكالوال ، مقبولة

 أم األسنانكمل في طب ، هل أفعل بالنسبة لدراستي في النرويجعلم ماذا أأال  /115س

 أغير دراستي سيدي؟ 

فمسألة كشف الذراع ال  ،ج/ أكملي دراستك ولكن حافظي على حجابك الشرعي

وقد  ،فضل جامعات العالماألسنان في جامعات تصنف في رأس قائمة أتشترطها كليات طب 

 أو عتقد يمكنك تجاوزه ، وأله قيمة كبيرة أو عتقد هو شرط صحيح أفال  ،دققت هذا بنفس ي

ترتيب غطاء مقبول  أو  األمرالجامعة حول هذا  ارةإد أوالكلية  أو  األساتذةالحديث مع 

 عندهم للذراعين.

  حكم ركوب املرأة في املركبة مع السائق لوحدها؟ ما/ 116س

 فيه. إشكالج/ في الشارع العام وبين الناس ال 

* * * 
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 ما يتعلق بالنكاح

حديث يقول: إن الزواج هو تكملة نصف الدين، ولكن ماذا لو لم  يوجد/ 117س

 تحصل فرصة للزواج، فماذا يحصل بالنصف من ديني؟ 

 فدينك باٍق لك إن شاء هللا.
 
 ج/ طاملا كنت مؤمنا

 عندما يسألني شخص عن / 118س
 
 أو إيجابا

 
هل يجوز لي أن أجيب بالتفاصيل سلبا

عندما يتقدم لخطبة امرأة، وما هي الحدود املسموح بها امرأة يريد زواجها، وكذا عن الرجل 

 في بيان حال املسؤول عنه؟

 عن أوصاف وسلوك املسؤول عنه، ولكن ال يجوز أن 
 
 وإيجابا

 
ج/ يجوز الجواب سلبا

 تتكلم عن شخص بش يء ما لم تكن على علم ومعرفة تامة باألمر الذي تذكره.

هل يجوز له أن يتزوج بزوجة أخرى هاشمية أو  ،من لديه زوجة هاشمية /119س

 
 
  عامية، زواجا

 
؟ منقطعا

 
 أو دائما

 ج/ يجوز.

وي أن أتقدم للزواج وأحب أن استفسر عن قيمة املهر في هذا الزمان حيث أن /120س

يجب أن يثّبت مبلغ مقدم الصداق ومؤخر الصداق في العقد الرسمي في املحاكم الرسمية في 

 ( أو يمكن أن يكون أعلى؟عليها السالميكون املهر بمقدار مهر الزهراء ) الدولة، هل يجب أن

ج/ بّينت في جواب سابق ما هو مهر الزهراء في هذا الزمن وفي أي زمن، وهو قيمة أثاث 

بيت لشخصين، وهذا هو املعيار، أي أن املهر هو مبلغ يؤثث به البيت الذي سيعيش فيه 

 الزوجان.

  
 
 كحد أعلى فاألفضل أن ال يتجاوز مبلغ املهر ما وإذا كنت تريد رقما

 
 معينا

 
أو مبلغا

قيمته أربعين مثقال ذهب عيار ثمانية عشر أو ما يعادلهما بأي عملة، واذا أريد تقسيم املهر 

 إلى جزء يدفع كمقدم وجزء كمؤخر فتقسم القيمة املذكورة عليهما.
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  -واألفضل 
 
 تجنب أي مهر مرتفع حتى وإن كان  -عموما

ّ
؛ ألنه سن

 
ة سيئة الزوج ميسورا

  في املجتمع املؤمن، فمن بركة املرأة قبولها بمهر قليل ومن شؤمها رفع املهر والتفاخر.

( وزوجها يشرب الخمر، عليه السالمأنصارية تم تطليقها لكونها آمنت باإلمام )/ 121س

وعند التوجه للمحاكم الرسمية تم االتفاق بين محاميها ومحامي مطلقها  ،أخذوا منها أطفالها

 أن تعيش مطلقة منفصلة مع أطفالها. والصرف عليها وعلى األطفال وتهيئة سكن لها 
 
رسميا

 تتزوج فإن تزوجت يأخذ األطفال والسكن واملصرف. ال وأطفالها شرط أن 

 
 
علمه، وهل يحق لها أن تعقد دون بال تتزوج إال بهذا االتفاق و فهل هي ملزمة شرعا

دراية مطلقها ويكون العيش مع أطفالها وتهيئة املسكن والصرف عليها وأطفالها يحل لها في 

 حالة أرادت أن ترتبط بأنصاري بزواج شرعي؟

ج/ مسألة زواجها تبقى بيدها وليس ألحد منعها من الزواج، ومسألة األطفال ترجع 

 
 
 األطفال من حق األم املؤمنة.لعمر األطفال وحالهم. وعموما

 
 إذا كان األب غير مؤمن فشرعا

إحدى األخوات في ايران شرطت في عقدها أن تأخذ مهرها في أي وقت تطالب / 122س

وألن  ،به، واآلن بعد مرور كم سنة من زواجها بسبب بعض األمور طالبت بمهرها من زوجها

 وحسب قا
 
املحكمة بحجز أمواله، تحكم نون ايران زوجها ال يستطيع أن يدفع لها مهرها نقدا

وإذا كان الزوج ليس له أموال أو أمالك فقط سهمه من الورث فإن املحكمة اإليرانية تحكم 

 األم واألخوة الذين 
 
بحجز وتوقيف سهمه من الورث وبيعه حتى مع عدم رضا باقي الورثة، مثال

وإذا اعترض باقي الورثة ولم  لديهم سهم في الورث الذي سوف يباع والذي للرجل سهم منه،

يوافقوا ببيع الورث تجبرهم املحكمة اإليرانية بدفع سهم الرجل وإعطاء الزوجة مهرها منه، 

 
 
يعني مع وجود كل هذه الشروط التي تؤدي إلى  ،اآلن السؤال هو: هل هذا األمر جائز شرعا

 عدم رضا باقي الورثة وتضايقهم فإن املحكمة تعطي مهر املرأة بهذه الطريقة؟ 

إن كان في  -ن تصبر عليه زوجته أبين الزوجين، و  ج/ جائز، ولكن األولى هو اإلحسان

 حتى يرزقه هللا. -عسر 

 مكتوب في كتاب الشرائع في باب النكاح: / 123س
 
أن الدخول باملرأة قبل أن تبلغ تسعا

. فهمت من 
 
 ذلك أنه يجوز الدخول بالفتاة بدءمحرما

 
 سنوات. 9من  ا
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من خالل عملي ومحيطي واجهت كثير من الحاالت التي تتعرض فيها الفتاة ألضرار بدنية 

 لعدم تحمل جسدها بعد للعالقة الجنسية مع الزوج. كما
 
أن في مجتمعنا  جسيمة نظرا

وعصرنا اليوم الفتاة في مثل هذا السن ما زالت تعتبر طفلة وليس عندها النضج العقلي 

والجسدي الكافي لتحمل واجبات ومسئوليات عقد بهذه األهمية. فلماذا أحل هللا سبحانه 

 وتعالي زواج الفتاة في هذا السن املبكر؟ وهل صحيح إنه يجوز تزويج الفتاة منذ والدتها؟

ج/ بالنسبة لجواز زواج البنت في عمر تسع سنوات في اإلسالم هو عبارة عن بيان حدود 

  ،الحالة الشرعية
ّ
ى لخليفة وليس هو القانون الذي تعمل به الحكومة اإللهية فيما لو تسن

 هللا الحكم ووضع قانون األحوال الشخصية.

 تمنع زواج ا
 
لبنت دون سن يضمن فيه فلو ُبسط األمر لخليفة هللا يمكن أن يضع قيودا

عادة اكتمال نمو األعضاء التناسلية لألنثى البشرية، كأن يشترط وجود ضرورة لهذا الزواج، 

 
 
وأن تكون الحالة الجسمانية للفتاة بحسب فحص طبي رسمي مناسبة للزواج... الخ. وعموما

الطبيعية كما  تشريع حلية هذا النوع من الزواج في الشريعة اإلسالمية ال يعني أنه الحالة

 لو  ،تبّين
 
بل هو مجرد الحد األقص ى الذي يمكن أن تتزوج فيه الفتاة عند الضرورة، فمثال

 
ّ
كارثة حصلت على األرض وبقي أفراد فقط من الجنس البشري أو من املؤمنين  تصورنا أن

ضرورة  -خذ احتياطات األمان أمع  -فعندها تكون مسألة الزواج املبكر واإلنجاب املبكر 

وإال فسيزيد احتمال تعرض الجنس  ،للحفاظ على الجنس البشري أو للحفاظ على املؤمنين

البشري لالنقراض، ومن يفهم نظرية التطور وكيف تعمل املنظومة الجينية في الطبيعة يفهم 

أو لنقل استعداد األنثى البشرية للتلقيح في  -ما أقول، فلو لم تكن هناك أهمية للزواج املبكر 

ملا تطور جسم  "الهومو"في الحفاظ على الجنس البشري في وقت سابق من تطور  - سن مبكر 

 األنثى بهذه الصورة بحيث يكون مهيأ للتلقيح في سن مبكرة.

أما ما يخص تطبيق بعض املسلمين من أنفسهم لهذا التشريع دون ضوابط وتسببهم 

هم مؤهلين ئفليسوا هم وال فقها ،بأضرار جسدية للفتيات فهذا خطأهم وليس خطأ الشريعة

لتطبيق الشريعة وال معرفة حدودها التامة، ولهذا جعل هللا التطبيق مهمة خليفة هللا في 

 أرضه.
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هل تتغير بعض أحكام الشريعة املتعلقة باألحوال الشخصية في بعض الحاالت / 124س

 
 
 لتغير الظروف االجتماعية واالقتصادية عبر الزمن؟ تبعا

 أكثر من املرأة ألن مسؤولياته وواجباته أكثر من املرأة، ولكن فهمت أن للر 
 
جل حقوقا

 
 
ماذا إذا أخل الرجل بهذه املسؤوليات ولم يقم بها، فهل تستمر هذه الحقوق أم تسقط؟ مثال

أسرته وال يهتم بأوالده وليس له أي وجود معنوي أو مادي في حياتهم  ىالزوج الذي ال ينفق عل

مثل الطاعة  ؛املرأة، فهل ما زال ملثل هذا الزوج حقوق  ىوالتربية كله عل فيقع عاتق اإلعالة

 والقوامة وغيرها؟

في املجتمعات العربية واإلسالمية توجد لألسف ظاهرة األسر التي تعيلها نساء إما 

أو مشاركة مع الزوج بسبب الظروف االقتصادية الطاحنة  ،بمفردها لتقصير الزوج أو غيابه

نه هو ورة أعاله )الزوج له حقوق أكثر أل ت، فما تأثير ذلك على املعادلة املذكوتسلط الطواغي

 املسؤول(؟

ج/ تغير األحكام يعود لخليفة هللا في كل زمان، فاألحكام يمكن أن تتغير وتنسخ، وهذا أمر 

.
 
 ذكرته سابقا

ْو ﴿قال تعالى: / 125س
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َ
َما ت الزوج بالتحديد؟ وهل توجد في الشريعة عقوبة  ما هو نشوز  .[128]النساء:  ﴾بِّ

 للزوج الناشز؟ وما هو حكم الزوج الذي يهمل بيته وزوجته وأوالده؟

وهو أن يمنعها حقوقها أو بعض  "،الشرائع"ذكرتها في  قدج/ مسألة نشوز الزوج 

 حقوقها، ولها أن تقاضيه.

يتفق الجميع أنه يجب  عندما نتكلم عن ضرب الزوجة الناشز في اإلطار الديني/ 126س

 أن يكون ضرب
 
 ويكثر الضرب  ا

 
غير مبرح، ولكن عندما نأتي للواقع املعاش يختلف الوضع كثيرا

املبرح واإليذاء البدني للزوجة. فما هي حدود الضرب للزوجة الناشز بالتحديد، وما هي عقوبة 

وأولى أن يكون الزوج الذي يتعدى هذه الحدود؟ وأال يكون تقويم وإصالح النفوس أجدى 
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 باملهانة
 
 من اإليذاء الجسدي الذي يولد شعورا

 
خاصة إذا كان  ؛بالصبر واملعاملة الحسنة بدال

 تجاه شخص أضعف منك وفي حمايتك ورعايتك؟

ج/ ضرب الزوجة ليس حالة طبيعية أو الحالة التي يصح العمل بها عادة، بل في الدولة 

 يعاقب. ،لزوج ينظر فيهااإللهية لو أقامت الزوجة دعوى ضرب على ا
 
 ولو وجد الزوج مذنبا

ليوم ال إلى الكن ، سنين وزوجي يعمل والحمد هلل 8نذ إني امرأة متزوجة م/ 127س

 
 
 وال سيارة وال أي ش يء، وعندما يمرض أحد أوالدي أو أريد شيئا

 
 ،مال ال يوجد لدينملك بيتا

والباقي يتبرع به أو  ،من أجل الطعامعندما يستلم الراتب كل شهر ال يعطينا إال القليل فهو 

 يعطيه ألشخاص غير محتاجين أو يطلبون املال ألشياء غير ضرورية وأنا  ،يعطيه
 
أحيانا

وأوالدي نبقى محتاجين. ما نظرك أو حكمك على زوجي؟ عندما تكون عندي أموال أشاركه 

ول لي غير مهم ولكنه يشارك بماله اآلخرين، وعندما أقول له إني غير راضية عن هذا يق

، فهل كالمه صحيح؟  رضاكِّ

الواجب على الزوج هو أن يوفر النفقة الواجبة لعائلته، وله حق التصرف بماله ج/ 

أم ينفقه في وجوه الخير التي  ،أم على نفسه ،الباقي كيفما يشاء سواء ينفقه على عائلته

 يرضاها هللا.

، وقد بذل كل ما بوسعه على أحد األنصار زوجته ال تصلي وهي أنصارية / 128س
 
أيضا

أن تلتزم بصالتها واستعمل كافة السبل الشرعية على أن يجعلها تصلي ولكن بدون فائدة، 

 هل يجوز له ضربها على الصالة أو يطلقها؟

ج/ ينصحها ويعضها ويشجعها على الصالة ويستمر على هذا األمر، وال يضربها وال 

 يطلقها.

يشتم ويسب ويضرب زوجته، وكل خطأ يحصل في هل يحق لألنصاري أن / 129س

 البيت يترك اللوم عليها؟

وهذا أمر مفروغ منه. واملفروض العالقة بين  ،ج/ أكيد الشتم والسب غير جائز

 الزوجين عالقة ود ومحبة وليس تنافر، واملطلوب من الطرفين العمل على ذلك.
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املوطوء، ماذا لو كان الواطئ لم ورد بأنه ال يجوز للواطئ أن يتزوج أم وأخت  /130س

 في البلوغ عندما فعل يبلغ سن 
 
؟ وماذا لو كان الشخص شاكا

 
التكليف فهل يقع التحريم أيضا

 هذا الفعل الخبيث؟

 ج/ في الفرضين ال يحرم.

ذا كان إيفسخ العقد املنقطع  كيف تعرف املشهورة بالزنا، وهل يجوز أن/ 131س

التزام املرأة، وللخالص من اإلشكال هل يجوز الفسخ بعد االتفاق سنة ولكنه شك بعدم 

 الدخول؟

ج/ املشهورة بالزنا تعرف من خالل كونها مشهورة في محيطها االجتماعي بممارسة 

 الفاحشة، ويجوز له فسخ عقد الزواج املنقطع في أي وقت شاء.

نا، ثم )لو حملت من الز ورد في كتاب الشرائع الجزء الثالث النص التالي: / 132س

طلقها الزوج اعتدت باألشهر ال بالوضع. ولو وطئت بشبهة ولحق الولد بالواطئ لبعد الزوج 

 عنها ثم طلقها الزوج، اعتدت بالوضع من الواطئ، ثم استأنفت عدة الطالق بعد الوضع(،

فهل التي حملت من الزنا ولم يكن لها زوج عليها عدة معينة؟ وهل يجوز الزواج منها 

 حملها؟ أثناءمن غيره في  أو  ،الذي زنا بها سواء من قبل

 ج/ ليس عليها عدة، ويجوز أن تتزوج أثناء حملها من الذي زنا بها، ويكره من غيره.

توجد أنصارية قبل أكثر من ست سنوات غرق زوجها في البحر هو واملجموعة / 133س

عدة الوفاة، اآلن تقدم  التي سافر معها ولم يعثروا على جثته كباقي املجموعة، ولكنها لم تعتد

 لخطبتها أحد األنصار فهل يجب عليها قضاء العدة ليصح زواجها منه، أو ماذا تفعل؟

 .
 
 ج/ عليها أن تعتد بعدة الوفاة أوال

في أستراليا عندما يعمل الشخص بالصورة الصحيحة ينقطع راتبه وكذلك  هنا/ 134س

 
 
 وخصوصا

 
 ممكن يصل القطع إلى راتب األطفال، فيصبح األمر صعبا

 
راتب زوجته وأحيانا

عندما يريد أن يسافر سوف يتركهم بدون راتب فيصبح االعتماد على ما يحصل من عمله. 
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يتخلصوا من هذه املشكلة ويعملوا على راحتهم وال  فهنا العراقيون وكذلك بعض األنصار حتى

يتضرر راتب الزوجة أو األطفال وفوائد كثيرة أخرى يخبروا الحكومة االسترالية بعملية 

االنفصال عن زوجته، واالنفصال عند الحكومة االسترالية ال يعني الطالق وإنما درجة أقل 

 لشرعي؟استمارة، فما هو الحكم ا ءمن الطالق، وهو مجرد مل

.
 
 وتبقى زوجته شرعا

 
 ج/ االنفصال بحسب املذكور في السؤال ال يعتبر طالقا

* * * 

 تربية األطفال وحكم التبّني

هل يجوز لألب أن يضرب أطفاله في مجال التربية، وما هي الضوابط لذلك من / 135س

وهل لألب غ، وهل يجوز للمعلم ذلك، وهل يحتاج إذن من األب، حيث العمر والسبب املسوّ 

 إعطاء اإلذن للمعلم في ذلك؟

، وال ج/ يجوز لأل 
 
 على أن ال يكون الضرب مؤذيا

 
ب ضرب الطفل بعد سن السابعة تأديبا

، وعلى 
 
، وعلى أن ال يكون الضرب متكررا

 
في منطقة يحتمل أن تتسبب له بالضرر كالرأس مثال

من أشياء يحبها الطفل أو أن يكون األب قد استخدم واستنفذ كل وسائل التهديد بالحرمان 

وسائل الترغيب كالوعد بشراء أشياء يحبها أو شراءها له في محاولة إصالح خطأ الطفل، 

 وعموما األفضل ترك الضرب، وال يجوز أن يقوم املعلم بضرب الطفل.

جاءتني امرأة من هيأتها معروفة أنها ذات خلق س يء وزانية، تدخن املخدرات / 136س

وال تبالي، وتركت عندي طفلة عمرها شهر أي تركتها لزوجتي وغابت أم  وتعمل كل املحرمات

، فهل يجوز  8ت عندي الطفلة واآلن عندها الطفلة ألشهر، وتربّ 
 
أشهر وقد تعلقنا بها جميعا

 
 
لي االحتفاظ بالطفلة ووضعها في األوراق الرسمية حتى ال تحرم من الدراسة وغيرها مستقبال

 
ّ
لرؤيتها مرات قليلة وقد سمحت بتربيتها وعدم أخذها ألنها تعيش في أمها تأتي  مع العلم أن

 الشارع ليس لها مأوى؟
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ج/ مسألة تربيتها وتسجيلها باألوراق الرسمية بحد ذاتها ال إشكال فيها، ولكن يجب 

اة لحفظ حقوق الورثة.
ّ
 بيان حالها وأنها ليست ابنة صلبية وإنما متبن

 
 أيضا

* * * 

 يف املنزل اخلدم أو العمال

 / 137س
 
  أو امرأة؟ ما حكم وجود الخدم وسكنهم باملنزل سواء كان رجال

 ال إشكال فيها ما لم يكن هناك أمر ُمحّرم يحدث 
 
ج/ مسألة وجودهم في املنزل عموما

 بسبب وجودهم.

 وغيره مما قد يالمسونه بالرطوبةما حكم قيامهم بالطبخ وتغسيل املالبس / 138س

  غير مؤمنين بالدعوة، أو مسيحين أو غيره؟ ذا كانوا مسلمينإ

ج/ اذا كانوا مسلمين أو كتابيين وليسوا نواصب وال غالة يحكم بطهارتهم وما يالمسونه 

 برطوبة طاهر.

 / 139س
 
أو امرأة، كما تعلمون الحياة  ما هي حدود التعامل مع الخدم سواء كان رجال

 يحتاجون للحديث للكفيل أو 
 
نفسهم أو أالكفيلة للترفيه على  قست عليهم واغتربوا وأحيانا

 للمشورة وإيجاد حل للمشاكل، وهل يصح إلقاء التحية والسالم عليهم؟

 ج/ تعاملوا مع الناس برحمة وبعطف وفقكم هللا، فاإلنسانية تجمعكم معهم. 

 أو  /140س
 
هل يجب سؤال الخادم عن عقيدته قبل توقيع العقد، وفي حال كان مسلما

 هل يجب التأكد من أنه غير ناصبي أو مغالي أو كافر، في حال وجوب ذلك فهل يجب 
 
كتابيا

؟
 
 بالسواء على الخدم الذين تم توقيع العقود معهم آنفا

 ج/ ال يجب سؤالهم. 
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 العمل للدعوة املباركة

 الذي ال يسمع وال يتكلم؟ األخرسيجب تبليغ  هل/ 141س

 تعرفها  وأنتذا كان يعرف لغتهم إج/ 
 
 يبلغه من يعرف لغتهم. أو تبلغه  أنوجب  أيضا

فضل طريقة ألعداء الدعوة يستخدمونها إلبعاد الناس عن الدعوة ليزيا أفي ما/ 142س

  ة،هو ملا يسموننا شيع
 
ذا الناس ربطونا بها سيضعونا فإ ،خائف من هذه الكلمة املجتمع جدا

  ،ويبتعدون عنا ةنمطي ةفي صور 
 
املهدي ولسنا  اإلمامننا انصار نقول بأ لذلك نحن دائما

. موالي لتشيع والناس ستعرف ذلك بكل سهولةن مذهبنا هو اة، ولكن هذا صعب أل شيع

 ،خرهمآ ىإل أولهممنوا بكل حجج هللا من األنصار هم محبون ألهل البيت ألنهم آحسب فهمي 

ولكن لسنا كالطوائف  ل بأننا شيعةهل نقو  ،تجاه املجتمع األفضلاملوقف  أو فما هو الطريق 

، ماذا نفعل وما هي ةاملهدي ولسنا شيع اإلمامنصار أو نقول بأننا من أ اآلخرين،الشيعية 

 سيدي؟ ةافضل طريق

تكون لديكم كتيبات مختصرة توضح العقيدة الصحيحة  أنج/ الطريقة املثلى 

يقرأ ويطلع ويعرف الحق  أنوبهذه الطريقة تسمح ألي إنسان  ،للمجتمع الذي تعيشون فيه

 إن كانت لديه رغبة في ذلك.

  أنوأسأل هللا  ،كئال تنساني من دعا
 
  يحفظكم وينصركم نصرا

 
ويفتح لكم من  عزيزا

 
 
  فضله فتحا

 
 .مبينا

 تبليغ لعموم الناس؟ أو مر خاص هو تكليفنا في ايران، انتظار أما  /143س

 ج/ بلغوا كل من يمكنكم تبليغه وعرفوهم بالحق.

 / 144س
 
 أثناءنحن في  ،عرف بهذا األمرأنتم أصعب و  هنا في ايران الوضع األمني جدا

بأن  أخبار لحكومة وتأتينا لالتبليغ أو نشر الدعوة بأي طريق شاء هللا نواجه من هم يعملون 

الحكومة ويحثون الحكومة على التعامل معنا،  إلىهؤالء األشخاص هم يوصلون أخبار 
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  أنهل نستطيع  :وهؤالء العمالء نعرفهم وهم يعيشون معنا، سؤالي
 
ذا حدث إ نهددهم مثال

 ألجل التخويف؟ فقطمن قبل الحكومة نفعل كذا وكذا، ونحن ال نفعل  أمر  أيعلينا 

فال  ،تجتنبوه في هذه الفترة وهللا يدافع عن الذين آمنوا أنج/ املس يء والظالم يكفي 

  ،كنتم مؤمنين إن األعلون نتم أتخافوا وال تحزنوا و 
 
  وسينصركم هللا نصرا

 
ويخزي من  عزيزا

  أمرهوستكون عاقبة  ،يؤذيكم ويظلمكم
 
 واآلخرة.في الدنيا  خسرا

وامتحان،  "أنا"التصوير الشخص ي في املظاهرات فيه  أنيرى  األخوةبعض / 145س

 ؟ما يأتي من هللا خير والحمد هلل أو يقول بكيف هللا  وآخر  ،والبعض يرى فيه نصرة للمظلوم

 .ما نوى  ئ مر ج/ إنما األعمال بالنيات ولكل ا

* * * 

 التعامل مع غري املؤمنني باحلق

ما حكم  ،نصارأ أوالدهازال  آمنت بالدعوة وال أنبعد  األخوات ىحدإارتدت / 146س

 ةهل تعتبر نجس ،التي تالمسها رطوبة األشياءواملالبس وغيره من  األنصار طبخها وملسها ألكل 

 ؟ولكن تعادي الدعوة بالقلب والكالم األنصار وما حدود التعامل معها علما بأنها ال تؤذي 

 ولعل هللا يصلح حالها. ،معها فليتعاملوا معها برحمة أبنائهاذا كان املقصود تعامل ج/ إ

هم ال يؤمنون باإلمام روحي  ،هو من النواصب األرحامحد أن أكيف نتحقق  /147س

 اإلماموينزعجون لحزننا على  (،هللا عليه وآله ىصل)فداه وال يؤمنون بوجود ذرية للرسول 

  نواصب؟ نفي شهر محرم، فهل يعتبرو (صلوات ربي عليه)الحسين 

مع اليقين من كون الشخص ناصب العداء سواء من خالل  إال ج/ ال يحكم بالنصب 

 .وال يعتد بالظن ،فعله أو قوله 
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 األخت، أو األمهل يجوز األكل من بيوتهم كبيت  ،نهم نواصبإذا تحققنا من أ/ 148س

 هل يجوز مصافحتهم وغيره؟

فبعض الناس يتصرفون  ،بالنصب األرحامتتجنبوا الحكم على  أنلكم  األفضلج/ 

التعامل معهم برحمة واالستمرار  واألفضل أمرهم،بجهل وهؤالء مستضعفون ومغلوبون على 

 .األياملعل هللا يصلح حالهم في يوم من  ،بالكالم معهم وتبيين الحق لهم

 / 149س
 
والوالدين ويجهر بعداء الدعوة  األرحاممن  ما حكم من يعادي الدعوة قلبيا

  ،لكنه ال يؤذي األنصار باألفعال (عليه السالم)أحمد  واإلمام
 
  ؟هل يعتبر نجسا

 األسئلة.ن الجواب فيما تقدم من ج/ تبيّ 

هللا سبحانه وتعالى علينا باإليمان بهذه الدعوة املباركة  ن مّن أنا وأخي مّم / 150س

فحوربنا من املنطقة واآلن نعاني من الضغوط من األب واألخ لكونهم غير مؤمنين بهذه 

كن الذي يحرضه هو أخونا األكبر فيقوم بتهديدنا بأن يقوم ، واألب فقير ولالدعوة الشريفة

  أعصابهوبدأ أخي بفقدان  ،بطردنا من البيت
 
أن تتطور األمور إلى ش يء ال  وأخاف أحيانا

 ؟فماذا نفعل ،يحمد عقباه

 ، وإج/ اصبروا وتعاملوا معهم بالحسنى
 
يريد طردكم من البيت فإن شاء هللا  ذا فعال

  ،املؤمنين أخوتكمالف البيوت من أبواب آتفتح لكم 
 
في  أخوتكميمكنك التواصل مع  وعموما

 شاء هللا. إناملكتب وهم بخدمتكم 

ملي وغيرها، وعملي يعنى سات تابعة للمراجع كمؤسسة جوادي آأعمل في مؤس/ 151س

ن )وهو يفسر برأيه وبأدلة آملي في تفسير القر اضرات آبتحقيق الكتب والروايات، وكتابة مح

 ، فهل يجوز العمل في هذه املؤسسات؟أخرى عقلية( وعلوم 

 وأسأل هللا لكم التوفيق والسداد. ،ج/ يمكنك االستمرار في عملك في الوقت الحالي

الحركة  أعضاءجهة سياسية مختص بتدريب وتطوير  إلىعمل في معهد تابع أ/ 152س

  ،السياسية والسياسيين وغيرهم من املدراء ورؤساء األقسام
 
عمل في هذا بأنني ال أ علما
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الحماية البصرية واإللكترونية من سيرفرات  أنظمةعمل في ضبط أاملجال معهم وإنما فقط 

فلو تفضلت املعدات اإللكترونية، مراقبة بصرية وسيرفرات معلوماتية وصيانة الحواسيب و 

 أترك العمل مع العلم أني أهل  صنع،أماذا  وأخبرتنيعلي 
 
 آخر بعده؟  عمل عمال

 ويمكنك االستمرار في عملك معهم. إشكالج/ ال 

عن  اإلماماليماني ويسب  اإلمامشخص يكذب دعوة  أجالس أنهل يجوز لي / 153س

  ؟عدم قناعته باألدلة أو جهل 

 ،كنت تقصد هدايته للحق إن إالاللهم  ،ج/ من يسب املعصوم ال تجوز مجالسته

 
 
  أرى وال  أخالقهو شخص بال  اآلخرينالشخص الذي يسب  وعموما

ّ
 أنمن الحكمة  أن

 قليل 
 
 .أخالقو بال أ األدبتصاحب وتجالس شخصا

 وجاره كان  أنصاري خي أ /154س
 
وهو يتكرر  (،لعنه هللا)وارتد مع جماعة رزاق  أنصاريا

وهو في منطقة شعبية ومحتار يقول هل اطرده من الباب وهذه ، محتاج وو  أنتعليه هل 

فهو  ،لوات هللا عليهم(ص)واملهديين  ئمةاأل ل محمد آمحمد و  أخالقال و األنصار  أخالقليست 

 ؟محتار في كيفية التعامل معه

  ج/ ال
 
 وال كرامة لناصبي معادي آلل محمد. حبا

وابنهم يعمل  ،مصدر رزقهم من ابنهم أننأكل ونشرب في بيت نعلم  أنهل يجوز  /155س

وشربنا  أكلناذا إو  ،نأكل ونشرب في بيتهم أنفهل يجوز  ،،عمل حرام مثل بيع املخدرات و..

 بإصرار منهم فما هو الحكم؟ 

 ،تأكل منه أنسحت فال يجوز  أو كل مصدر رزقهم حرام  أنذا كنت على يقين من إج/ 

 كلت منه.أكلت فتصدق بثمن ما أفإن 

 ،نه يشرب الخمرولكنه غير ملتزم ووصل به الحال أ أخي أنصاري هو وعائلته /156س

بأن نقاطعه وال نساعده  (ليهم السالمعوقد رأينا به رؤى باملعصومين ) ،وقد نهيناه ولم ينته
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  ،الخ يؤدبه... أنيريد  اإلماموأن 
 
، فما هو العمل هو أخونا وحالته املادية تعبانة جدا

 وهل يجوز مساعدته وهو في هذا الحال من مخالفة الشرع؟  ،نصاري ويحتاج ملساعدتناوأ

 غير جائز، ولكن مساعدته بشراء الطعام  ج/ مساعدته
 
باملال الذي يشتري به خمرا

 فيه بل مستحب. إشكالوقضاء حوائجه الدنيوية ال 

* * * 

 التعامل مع الوالدين

هل يجوز لي أن  ،والدتي غير أنصارية وال تسمح لي بحضور مجالس األنصار/ 157س

  ،أحضر مجلس األنصار إلحياء الوفيات عند سفرها وعدم علمها
 
بأن والدي غير أنصاري  علما

 ؟ولكنه يسمح لي بذلك بل ويشجعني على ذلك

وما دام الوالد حفظه هللا يؤيد ما تفعلين في طاعة هللا  ،ج/ ال يجب طاعتها في هذا األمر

 .وفقك هللا وسدد خطاك ،فتوكلي على هللا

ذا خرجت بعد ال إ :على مسألة الخروج للمظاهرات وقال لي أبياليوم كلمني / 158س

وال تعرفني وخرجت من البيت فأتى خلفي  أعرفكال  اآلنمن  :فقلت له ،وال تعرفني أعرفك

ألنهم  نصار ويعارضوني في كل ما أفعلهموالي وهللا ال أعرف ما أفعل فأهلي ليسوا أ وأرجعني.

فعل للدعوة يعلمون به فيعارضونه وال أعرف ما أعملي  األحيانوبعض  أنصاري ني يعرفون أ

وتصير مشاكل بيننا ويقولون لي  أعارضهمالعمل للدعوة وهم يعارضوني وبالتالي  أريدمعهم؟ 

ال؟ وكيف أتعامل معهم هللا  ما أفعله صح أو خطأ؟ يرضيك أو :أين طاعة الوالدين؟ موالي

 أمورك؟يوفقك ويسهل 

نت عامله من ، فأكثر من نفسهأنك جزء منه ويحبك ربما ينظر لك على أكيد ألب أاج/ 

  خالل هذه الحقائق وال
 
فاألب الطيب ال يستحق القسوة من  ،معه وفقك هللا تكن قاسيا
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يهديهم  أنوأسأل هللا  ،وود إحسانتجمع بين طاعة هللا ومعاملة والدك بكل  أنحاول ئه. بناأ

 
 
 .ويعرفهم الحق ويكونوا لك عونا

 .ال تنساني من دعاءك وفقك هللا

* * * 

 التعامل مع القوانني الوضعية

األنظمة الحاكمة في هذا العصر تضع بعض القوانين واألنظمة التي تضيق على / 159س

بمسكنه املؤمنين من مثل قوانين اإلسكان التي تشترط على املنتفع بقروضها أن ال يتصرف 

إال بعد موافقتها من تأجير املسكن وغيره، فهل يجب االلتزام بهذه القوانين التي تحد من 

 تسلط املؤمن على ماله؟

 ال يجب االلتزام.ج/ 

امرأة كبيرة بالسن موظفة )معلمة( مضطهدة من قبل النظام السابق ولها / 160س

( وعندها من الخدمة في الوظيفة  أقارب قد سجنوا وقتلوا على يد النظام السابق )لعنه هللا

سنة، وتريد هذه املرأة أن تقدم على التقاعد ولكن أرادوا منها خدمة أكثر من ذلك أي  27أكثر 

سنة بسبب  30كثر من أنجعل خدمتك  سنة، وقالوا لها بعض األقارب ممكن أن 30أكثر 

 أن قانوني مثل عندك سجناء وشهداء في عهد النظام )لعنه هللا( وهذا 
 
ممكن، علما

سنة ممكن أن يعطوه سلفة، ما هو حكم هذا املبلغ  30املتقاعدين وعندهم خدمة أكثر من 

 هل يجوز وفقكم هللا وسددكم؟

 ج/ يجوز.

في كلية الفنون الجميلة املشاريع الهندسية التي تطلب منا خالل السنة  /161س

بمقابل مادي، وهناك بعض  الدراسية يوجد مكاتب خارج الكلية تقوم بعمل تلك املشاريع

الطلبة يقومون باستئجار املكتب لتنفيذ املشاريع، مع العلم أن بعضهم يفهم وضع الفكرة 
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وتنفيذها ولكنه ال يستطيع التنفيذ لضيق الوقت أو للمرض، ومنهم من ال يعرف وضع الفكرة 

ح بذلك ويكون وال تنفيذها ويسلم املشروع للكلية )الجامعة(، مع العلم أن الكلية ال تسم

املشروع مدون عليه اسم الطالب ال املكتب فما هو الحكم في الحالتين، وهل يجوز املساعدة 

 في هذه املشاريع من الخارج ولكن بدون مقابل مادي؟

 ج/ ال يجوز.

يران، هل يحق له أخذ أموال من الدولة من غير إذن إسائق في شركة نفط في / 162س

 املخصصة للشاحنة ويبيعه؟كأن يأخذ كاز من الحصة 

ج/ ال يجوز، هو مؤتمن من الشركة التي يعمل فيها على األموال أو السيارة، وال يجوز له 

 خيانة األمانة.

بعض من ينتسبون إلى وزارات تخص األمن وقد أخذوا عليهم تعهدات  هناك/ 163س

بعدم املشاركة بأي تظاهرات وخالفه يتحملون التبعات القانونية وقد تصل العقوبة إلى حد 

 اإلعدام أو السجن املؤبد، فما هو رأيكم بهذا األمر؟

الحضور  ج/ املنتسبون للوزارات األمنية يمكنهم التخلف عن املظاهرات إذا كان

 يضرهم.

* * * 

 التعويض املالي والفصول العشائرية

هل يجوز أخذ مبلغ من املال من أعضاء حزب البعث وأزالم النظام السابق / 164س

نتيجة لكتاباتهم على الناس وتسببهم بإعدام البعض وسجن اآلخر وتهجير وتهديم وحرق بيوت 

لبعض، وما هو املبلغ املحدد لذلك؟ وهل يثبت الضرر بوجود تقرير مكتوب من قبل رجل ا

 األمن أو الرفيق؟ وهل يكفي شاهد واحد في ذلك إذا لم يوجد تقرير؟
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ج/ كل من وقع أو يقع عليه ضرر مالي أو نفس ي أو عائلي بسبب شخص آخر أو جماعة 

دود الشرع. أما ثبوت وقوع الضرر فله أن يطالب بتعويض مناسب مالي أو غيره ضمن ح

فيرجع للجهة التي يتم التحاكم لها سواء كانت عشائرية أم حكومية، فهذا األمر جوابنا ال 

يقدم وال يؤخر فيه؛ ألننا ال نحكم أو نشرف على حكم دولة نقيم فيها الحقوق حتى يوجه لنا 

 هكذا سؤال.

 أو يمنع ا/ 165س
 
ملقاول من إنشاء بعض املشاريع يقوم البعض بمنع الحكومة أحيانا

 كي يسمح له 
 
 يأخذ من املقاول أمواال

 
مثل املدارس أو غيرها بحجة أن هذه األرض له، وأحيانا

 بالعمل، هل هذا التصرف مشروع؟

 فتصرفه هذا غير شرعي واألموال التي يحصل عليها 
 
ج/ إذا لم تكن األرض له فعال

نة وجاء شخص من خارج منطقتهم أو شركة سحت. نعم،  لو أن جماعة تسكن منطقة معي

أو الحكومة )غير حكومة اإلمام العادل( وأرادوا إنشاء مشروع عام أو خاص فلهؤالء الجماعة 

االعتراض وإيقاف هذا املشروع أو املطالبة بتعويض عن الضرر الذي يقع عليهم بسببه إن 

 لو أرادت
 
الحكومة )غير حكومة اإلمام  احتملوا وقوع ضرر عليهم بسبب هذا املشروع، فمثال

العادل( أو شركة معينة حفر بئر نفطي أو مقلع أو منجم أو بناء مصنع أو بناء جسر في 

 
 
 بيئيا

 
  ،منطقتهم واحتملوا أن هذا املشروع سيسبب تلوثا

 
 معينا

 
أو  ،أو سيقطع عنهم طريقا

 
 
أو أي  ،أو يسبب تهجير بعض الحيوانات البرية ،أو يسبب ضوضاء مؤذية لهم ،يسبب ازدحاما

فلهم حق االعتراض واملنع أو املطالبة بالتعويض عن الضرر الذي سيقع عليهم  ،ضرر منطقي

 أو على منطقتهم.

نحن مجموعة نسكن منطقة ريفية ويتناقل أن هذه األرض استولى عليها / 166س

على منه، وال علم لنا إلى أي قبيلة تعود، أجدادنا وال علم لنا هل هو الجد الرابع أم من هو أ

وهل كانت مسكون أم موات، وال علم لنا بأي موضوع حول األرض سوى ما يتناقل بين األهل 

 بين القبائل، فما حكم هذه 
 
بأنها قد استولى عليها أجدادنا بفعل الغزو الذي كان سائدا

 عن جد؟
 
 أنا نسكنها أبا

 
 األرض علما

 ج/ ال إشكال فيها.
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هل يجوز أخذ مبلغ من املال مقابل كل اعتداء مثل السب والشتم والتشهير أو / 167س

 الضرب املدمي فما دونه إلى حد الصفعة، وكيف نحدد املبلغ، أم يجوز أن يكون الرد باملثل؟

 ج/ يجوز أخذ تعويض مالي عن أي ضرر.

نتيجة شخص سرقوا من محله موبايالت وأموال ولكن أصابه ضرر إضافي / 168س

إغالقه املحل وخسائر الشكوى في مركز الشرطة، بعد ذلك وجد السارق فهل يتحمل السارق 

 ضمان األموال اإلضافية أم األعيان التي سرقها فقط؟

 ج/ يتحمل السارق ما قام بسرقته.

 نشارك في مسائل عشائرية مع األنصار ومع غيرهم كحضور فصل / 169س
 
أحيانا

وفي قانون العشائر ال يدفعون الدية الشرعية، فهل يجوز  عشائري لشخص دهس بسيارة،

 لنا املشاركة، وهل املطالبة بهذا الفصل شرعي، وما هي الضابطة الشرعية للدية في زماننا؟

ج/ يجوز املشاركة، وما يحصل في الفصل العشائري عادة هي عملية تراض ي وصلح بين 

 الطرفين على مقدار معين.الطرفين وهذا ال إشكال فيه، فيجوز التراض ي بين 

يأتينا فصل من العشيرة، هل يجوز أخذه ونحن ندفع عندما يقع الفصل على / 170س

 العشيرة، فهل يجوز الدفع؟

 لفرد في العشيرة كأن يكون دية أو ما شابه فهو لهذا 
 
ج/ الفصل إذا كان تعويضا

عبارة عن تعويض لكل الشخص دون غيره وال يجوز لغيره مشاركته فيه، أما إذا كان الفصل 

 عن أرض عامة للعشيرة أو ما شابه فيجوز توزيعه على 
 
أفراد العشيرة كأن يكون تعويضا

أفراد العشيرة ويجوز لكل فرد أخذ حصته، أما دفع املال أو مشاركة أبناء العشيرة في دفع 

 اذا كان الفرد
 
غير قادر  الفصل الذي وقع على فرد منها فهو جائز ويعتبر من اإلحسان خصوصا

.
 
 كبيرا

 
 على دفع املبلغ أو كان دفع املبلغ يسبب له ضررا

* * * 
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 والشركة البيع والشراء والرهن

البيع على املكشوف وهي عملية بيع تقدمها بعض شركات الوساطة عن طريق / 171س

إذا  :على سبيل املثال أي أن يربح البائعون على املكشوف عند تراجع سعر األسهم.، االنترنت

اعتقد مستثمر أن سهم شركة س )سهم س( قد تم تقييمه بأعلى من قيمته الحقيقية عند 

دوالر وبأن السعر سيتراجع، فيمكنه النقر فوق زر "بيع على املكشوف" لفتح  15مستوى 

دوالر، يربح املستثمر  10صفقة بيع على املكشوف على سهم س. وإذا تراجع سعر السهم إلى 

دوالرات  5سيخسر املستثمر  دوالر  20سهم. لكن إذا ارتفع سعر السهم إلى دوالرات عن كل  5

 على كل سهم.

 ج/ يجوز.

الذهب والنفط وبورصات النقد واألسهم وتجارة عقود اآلجل بحكم التجارة  ما/ 172س

وكلها تتم عن طريق اإلنترنت من خالل شركات وساطة توفر لك خدمة  ،والفروقات وغيرها

 ؟مور االتجار بهذه األ 

 ج/ يجوز.

خر بتسعة عشر على آ شخص اشترى كمية ذهب بسعر ستة عشر مليون وباعه /173س

 فهل هذا جائز؟ ،هذا نفس ربح الحاضر أنيزعم  ،طاسوباألق

 نه لم يتجاوز معدل سعر السلعة في السوق.إشكال في مقدار الربح طاملا أج/ ال 

كيف يجب  ،مسروقة أنهاها ثم اكتشف فيما بعد ؤ ما حكم بضاعة تم شرا/ 174س

لتوقف عن التعامل مع البائع وهل يجب ا ،هل يجوز االستمرار في استخدامها ،التصرف بها

ديو اكتشفت في أشرطةاشتريت  املسؤولين أن البضاعة مسروقة؟ إبالغهل يجب ، خرى مرة أ

 فيما بعد أنها مقرصنة.
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ُيعمل  إعادتهن لم يمكن ، وإصاحبه ُيعاد له إلىاملسروق  إعادةذا كان يمكن إج/ 

ُيدعى له. وال يجب االمتناع عن التعامل مع البائع وال  أو باملمكن كأن ُيتصدق نيابة عن املالك 

 .اإلبالغيجب 

 عن الحكم الشرعي ملعاملتين عقاريتين:  اسأل أن أريد/ 175س

  أن/ ما يسمى بالرهينة: وهو 1
 
  يقوم املكتري بقرض صاحب املنزل مبلغا

 
  ماليا

 
على  معينا

  أن
 
بعد انتهاء مدة الكراء  ،بالنسبة لثمن الكراء العادي يكري له املنزل بثمن يكون صغيرا

 األول؟قرضه في أيرجع له املال الذي 

 / يجوز.1ج

  ي / ما يسمى بالساروت: يقوم فيه مكتر 2
 
 قديم للمنزل )ويكون يكتري بثمن صغير جدا

مكتري جديد بثمن  إلىه ئباملقارنة مع ثمن الكراء العادي ألنه اكتراه من زمن بعيد( ببيع كرا

 
 
 والكراء يكون مفتوح ،ال أو بإعالم صاحب املنزل  إما ؛خمس ثمن املنزل  يكون غالبا

 
في  ا

 ؟الوقت بنفس ثمن الكراء السابق

  إن/ 2ج
 
  كان املؤجر القديم كان قد دفع مبلغا

 
يجري عقد  أنلصاحب البيت لقاء  معينا

كان مجرد  إن أما ،معه مقابل مبلغ ثابت ال يتغير فعندها يكون له بيع حقه في البيت اإليجار 

 مؤجر قديم فليس له حق.

يوجد موقع على االنترنت لالشتراك بالبورصة العاملية االنترنيتية حيث يتم / 176س

 
 
يدفع  أنويتم االشتراك باملوقع من خالل ، بالذهب والنفط والعمالت التداول انترنيتيا

 أو عرف حلية أ أنفاشتركت من دون  ،دوالر ويدخل باملوقع 300قل ش يء أاملشترك اشتراك 

 .نه حرامأ األنصار األخوةحد أخبرني أنه حالل ولكن أحرمة االشتراك به فكل توقعي 

https://financikalive.tradenetworks....heme=Financika 

 ؟حصل على مالي الذي اشتركت بهأ أن إلىمعهم  أتعامل أنل يمكنني ولكن ه
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 إج/ يجوز التعامل 
 
ذا كان مجرد رهان على ارتفاع إ أما ،ذا كان البيع والشراء حقيقيا

 أماسهم معينة فال يجوز، أو أمعاملة شراء حقيقية ملواد  أيدون وجود  األسعار وانخفاض 

 تسترد مالك منهم. أنمسألة استرداد مالك فيجوز لك 

 األنبياءسيدي سؤالي بخصوص النجمة الخماسية هل هي تعود إلى نبي من  /177س

وهل يجوز شراء سيراميك  (،عليه السالم)مثل النجمة السداسية تعود إلى النبي داود 

 الصحيات الذي يحتوي على النجمة الخماسية؟

 سداسية. أمج/ يجوز شراء السيراميك سواء عليه نجمة خماسية 

حدى الدول األوربية بافتتاح مطعم أو إحد املسيحيين في أقررت االشتراك مع  /178س

 م
 
 لكون املطاعم هنا تتضمن فقرات متعددة وتكون كبيرة نوعا

 
ا فقد اشترطت كافيه، ونظرا

ن ال يكون هناك أي نوع أعليه ب ن تكون اللحوم حالل، وكذلك اشترطتأعليه منذ البداية ب

  من أنواع
 
الكحول، وقد وافق على هذه الشروط، فقررنا على هذا األساس العمل معا

، وبعد أن ُدفعت
 
تبت العقود اكتشفت ب مناصفة

ُ
ن الشريك املسيحي يريد أن أاألموال وك

يجعل ضمن فقرات املطعم ما يسمى بفقرة امليكروفون )وهي تعني أن يكون هناك سماعة في 

الزبائن إللقاء كلمة معينة أو أغنية معينة أو أي فقرة املطعم يستعملها أي أحد يريد من 

تعجبه وذلك نظير مبلغ معين من املال يدفعه الزبون للمحل(، وقد اعترضت على ذلك ولم 

 استطع إقناع الشريك بإلغاء هذه الفقرة، ولذلك فاني اآلن أمام خيارين:

يكون في نيتي إن ما و  -على اعتبار أني شريك بالنصف  -األول: أن آخذ نصف األرباح 

 وصلني من واردات ال تتضمن فقرة امليكروفون.

 عن باقي 
 
الثاني: أن أطلب من شريكي بأن يتم عزل الوارد من فقرة امليكروفون تماما

واردات املحل وال عالقة لي به، وبالتالي تكون حصتي هي النصف من باقي الواردات فقط 

 أقل من حصة 
 
 الشريك.وبالتالي تكون حصتي إجماال

ية املال الداخل في ذمتي، 
ّ
 أني ال مانع لدي في الحالتين ولكن املهم أن أتأكد من حل

 
علما

فهل يحق لي أن آخذ نصف األرباح الواردة من مجمل واردات املحل بضمنها فقرة 

 املايكروفون، أم ال يحق لي ذلك ويلزمني عزلها؟
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 منها. ج/ يحق لك أخذ نصف األرباح دون التنازل عن أي ش يء

* * * 

 اهلدية والقرض

 في الدول الغربية / 179س
 
هل نأخذه ونرميه  ،يهدون املوظفين الخمر األعيادفي  أحيانا

 حد املوظفين؟أخرى مع أنبدل الخمر بهدية  أنيجوز لنا  أو 

نك مسلم وال تشرب الخمر حتى ترفض استالم هكذا هدية وتعرفهم أ نأج/ املفروض 

 يقررون إعطاءك هدية. يعطوك هدية مناسبة عندما

 ئه بالعمل أرزق بمولود، وبعض زمال  أنصاري / 180س
 
، هدوه هدايا عينية كالحلوى مثال

عليه )حمد أ اإلمامنصار أنه من األنصاري وتم التشهير به بأن هذا أمر هناك في شوحصل أ

بعض تلك الهدايا  أنقيمتها، مع العلم  أو رد الهدايا بن هؤالء الزمالء يطالبونه (، واآل السالم

 أنالعينية )حلوى( قد تم توزيعه على الناس فالهدايا العينية رددتها لهم لكن كيف لي 

 قيمة الهدايا األخرى؟مع  أتعامل

 ذا كنت تقصد إج/ 
ّ
  أن

 
  لهم حقا

 
نه ليس لهم برد ما قدموه كهبة لك فالحقيقة أ شرعيا

 
 
  حقا

 
  شرعيا

 
 استهالكية.و مواد أكوالت إن كانت مأ خصوصا

سواء هل يجوز للمرء أن ينفق في الخير من أموال يستقرضها ألجل معيشته / 181س

 كان يتوقع أ
 
أو لم يكن على علم بمقدرته على سد  نه قادر على سداد القرض مستقبال

 ؟القرض

 .ج/ يجوز 

* * * 
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 األناشيد والغناء والشعر

وأناشيد للدعوة املباركة، هل حدى األخوات أنها تكتب قصائد وأشعار إل تسأ/ 182س

 يجوز لها أن تقرأ القصيدة بصوتها وتسجلها من أجل بيان اللحن للفرقة التي تسجلها؟

 ج/ يجوز.

  هل يجوز غناء أغاني أطفال لألطفال حديثي الوالدة أو لألطفال عامة؟/ 183س

بموسيقى بصورة عامة غير جائزة، أما إذا كنت تقصدين ترانيم األمهات  ج/ األغاني

 لألطفال فال إشكال فيها.

جميع الصاالت الرياضية املتوفرة تفتح فيها األغاني، فحضوري لتلك األماكن / 184س

 هل فيه إشكال؟

ج/ االستماع لألغاني محرم وهو من اللمم أي من صغائر الذنوب، وهذه األمور ينهي 

عنها الشرع ألنها قد تجر اإلنسان إلى الكبائر والعياذ باهلل، وهي املحرمات املنظور لها والتي 

 يحاسب عليها اإلنسان أعاذكم هللا.

ما السماع فهو ما واالستماع ليس كالسماع، فاالستماع هو تقصد السمع واإلصغاء، أ

يحصل بدون قصد أي كأن تكون في مكان عام )مطار، مطعم، صالة رياضية( فيه أغاني 

 خاٍل من القصد والنية واإلصغاء.
 
 وأنت ال تصغي لها، والسماع غير محرم؛ ألنه أصال

عليه هل يجوز كتابة الشعر الغزلي غير الفاضح، وما صحة قصائد اإلمام علي )/ 185س

 لنفسه الشعري؟ وجزيتم خير الجزاء.( الغالسالم
 
 أنها موافقة تماما

 
 زلية، علما

ج/ جائز ولكنه من زينة الحياة الدنيا، فأطلب بما وهبك هللا الباقيات الصالحات فإنها 

 وأبقى.
 
 خير عند ربك ثوابا

* * * 
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 والدعاء االستخارة

الظروف ممكن هل يجوز إعادة االستخارة في مواضع محددة على اعتبار أن / 186س

 أن تتغير وممكن أنه في وقٍت ما لم تالئم ولكن في وقت آخر مالئمة؟

ج/ نعم يمكن إعادة االستخارة بناء  على توقع حدوث تغير في الظروف أو الحيثيات، لكن 

 ال يجوز اإلعادة العبثية واإلنسان بصير بحاله وبواقعه.

( اسأل هللا لك العزة والنصر یا عليهم السالموموالي يماني آل محمد ) سيدي/ 871س

 أو دعاء حتى أصل إلى حاجتي :ابن رسول هللا
 
 وتحل فيه مشكلتي. أرجو أن تعطيني ذكرا

 
 
ج/ الدعاء اذا أحتوى الصالة على محمد وآل محمد ُيرفع إن شاء هللا مهما كان بسيطا

، واإلخالص في الدعاء يعجل اإلجابة، لكن اإلجابة بيد هللا 
 
سبحانه )فلعل الذي أبطأ ويسيرا

 عني هو خير لي لعلمك بعاقبة األمور(، ولعل الحل بيدي وأنا أدعو هللا أن يحل لي مشكلتي.

 وأسألكم الدعاء
 
 :وهذا دعاء إن شاء هللا فيه خير كثير ملن واضب عليه أربعين يوما
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 منه أن يتحمل ألم قد أصاب / 188س
 
 وطالبا

 
عندما يتوجه إنسان إلى هللا ساجدا

 عليه هل يستجيب هللا سبحانه لهذا الدعاء؟
 
 عزيزا

 
 إنسانا

كريم وليس في ساحة هللا ذا دعاه، وهللا سبحانه وتعالى إج/ هللا يجيب دعوة الداعي 

 
 
بخل، فاألفضل لإلنسان أن يدعو هللا أن يزيل األلم عّمن يحب ال أن يحمله هو األلم بدال

 عنه.

* * * 

 مسائل متفرقة

 إ /189س
 
أو امرأة قد درسوا أحكام الشرائع ولكن  ذا شخص من األنصار سواء كان رجال

رض ولم يتمكنوا هم مصابون بمرض الشك والوسواس ولم يطبقوا األحكام بسبب هذا امل

نفسهم األمارة بالسوء، فهل هم مأثومون على هذا العمل مع علمهم أمن االنتصار على 

 الوسواس؟ بالحكم، وما هي نصيحتكم لهم إذا كانوا يعلمون وال يطبقون بسبب الشك و 

 ج/ يعمل وال يلتفت للشك.

 هل يجوز لنا أن نلبس الصليب؟/ 190س

 لبس الصليب بحد ذاته جائز.ج/ 

ويلف بحزام في وسط الجسم  ما هو حكم لبس الخنجر )سالح اسمه الجنبيه /191س

للزينة وهو من العادات اليمنية والعمانية( في حالة تزيينه بجنيهات من الذهب ورأسه 

 مصنوع من قرون بعض الحيوانات مثل وحيد القرن؟

 -ج/ ال إشكال في لبس هذا الخنجر، ولكن اإلشكال في اصطياد الحيوانات وقتلها 

 املعرضة لالنقراض كوحيد 
 
الستعمال قرونها، فهذا فعل غير صحيح  -القرن وخصوصا

 ويجب أن ال يتم تشجيع مرتكبيه من الصيادين والتجار بشراء ما يجنون من قرون وعاج.
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وترك وصية من ضمنها أن ثلث تركته يوزعها  سنة 20والدي متوفى من أكثر من / 192س

، وتم العمل بها االبن األكبر على املحتاجين وأعمال الخير. وتركة املرحوم كانت 
 
 وبيتا

 
أمواال

واالبن األكبر  واآلن يريدون يبيعوه  ،لكن املشكلة اآلن في البيت بعد وفاته، بخصوص األموال

يرى أن من األبناء من هم بحاجة لألموال بما أنهم يعيشون على قدر حالهم. فالسؤال هل 

 
 
منه ألعمال الخير  يجوز لي أن أتصرف بالثلث املخصص بالوصية للمحتاجين وأعطي جزءا

 والباقي أوزعه على أبناء املرحوم؟

 ج/ يجوز.

هل يجوز صرف أموال املريض التي يستلمها من الشؤون االجتماعية والضمان  /193س

االجتماعي وصرفها على البيت والعائلة املوجودة فيها رغم احتياج هذا املريض إليها دون 

 إعطائه الش يء الذي يريده؟

 التي تصرف للمريض هي أموال تخص املريض، فال يجوز صرفها بدون إذنه.  ج/ األموال

خي قبل هذه الدعوة املباركة انتحر ألجل شدة املشاكل العائلية، هل هو في أ /194س

نه لم يكن في حالته الطبيعية بل اشتدت عليه مصائب الدنيا وفعل ما فعل. ماذا إ؟ النار

 يمكنني أن أفعل له؟

النفس أو إيذاؤها محرم، ولكن هذا ال يعني أن من فعل هذا يكون من أهل  ج/ قتل

 النار، فكل من يموت على والية من أمره هللا بطاعتهم في زمانه هو من أهل الجنة.

د بمدارس مختلطة، مع العلم بوجود مدارس الوألهل يجوز وضع البنات أو ا/ 195س

 هتمام بالطالب فيها؟منفصلة لكن لتدني مستوى التربية والتعليم واال 

ج/ في الدراسة االبتدائية أي السنين الست األولى ال إشكال، أما في الثانوية وفي سنين 

 املراهقة بالخصوص فاألفضل تجنب هذا األمر ما أمكن.

يوجد لدينا مواد وقف تخص الدعوة املباركة منها تخص املواكب ومنها تخص  /196س

بعضها يتلف بعد مرور مدة من الزمن وذلك بسبب نقلها من و بيت املال ومنها تخص العمل، 
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مكان إلى آخر أو بسبب عدم وجود مكان مناسب للحفاظ عليها أو بسبب نفاذيتها أي عدم 

أجهزة اتصالنا( أو حاسبات قديمة  -العمل بها كأجهزة االتصال باالنترنيت )أجهزة أمنية 

جهزة تبريد أو أي حاجة تستخدم دسكتوب أو شاشات للحاسوب أو قنفات للجلوس أو أ

: أفالسؤال هو عبارة عن مقترحات  ويحصل عليها هذا األمر،
 
 نتم تقررون ما تجدوه مناسبا

 أنها تباع بسعر رخيص لقدمها أو تلفها ووضع مبالغها إلى 
 
هل يحق لنا بيعها علما

 عنوانه )منها ترجع  للمواكب ومنها للبيت املال(؟

(؟ هل ممكن
 
 شطبها )أقصد التالفة تماما

 هل ممكن إعطاؤها إلى املحتاجين من اإلخوة )أقصد التي لم تباع(.

ج/ يجوز بيعها وإعادة املبلغ لبيت املال أو التصرف بثمنها للمحتاجين إن كانت تابعة 

 لبيت املال، أما التابعة ملوكب حسيني فيصرف ثمنها في املوكب.

 فهل يجوز لي أن ذا كانت لدي بقرة وقإ/ 197س
 
ف لإلمام، وهذه البقرة ولدت ذكرا

 لبيت املال، أم أبيعه واسلم املبلغ لبيت املال، أيهما يجوز لي 
 
 وقفا

 
استبدله بأنثى وتعتبر أيضا

 التصرف فيه؟

 ج/ كالهما جائز.

* * * 

هذا آخر ما تم تدوينه من األسئلة الفقهية وأجوبتها لغاية ليلة الثالث من شهر ذي  كان

 هـ.1437القعدة الحرام عام 

 
 
 وآخرا

 
 .والحمد هلل أوال

 واثق الحسيني                                                                                                    
النجف األشرف                                                                                                                                            
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