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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ى اهلل على محمد وآله الطاهرين األئمة والمهديين وسلم تسليما  وصل  

بأيِّ شيء يُعرف اإلمام القائم : Xقلت أليب عبد اهلل : )عن احلارث بن املغرية النصري
Xال ، قX :تعرفه باحلالل واحلرام، وحباجة : وبأيِّ شيء؟ قال: قلت. بالسكينة والوقار

أيكون إال وصي ابن : قلت. الناس إليه وال حيتاج إىل أحد، ويكون عنده سالح رسول اهلل 
  .921ص: غيبة النعماين( ال يكون إال وصي وابن وصي: وصي؟ قال

يف التعّرف على اإلمام القائم أضع  مد على ضوء هذا النهج اإلهلي الذي أوضحه آل حم
سؤااًل مما يعّم هبا االبتالء، كانت قد X (57 )أنصار اإلمام املهدي  -بني يدي أنصار اهلل 

صفحة  أغلبها تيف ما يرتبط بأحكام فقهية خمتلفة، ضمّ  X أمحد احلسنوجِّهت إىل السيد 
مهمة كان مفيدًا جدًا تدوين هذه األجوبة  نصار اهلل، وألهنا تناولت أسئلةأاملراسلة يف منتديات 

 .وإفرادها يف هذا الكتاب، وقد أجريت بعض التعديالت على األسئلة لتكون أكثر مشوالً ووضوحاً 

إن حال بيننا وبينك املقدور، وتعاقبت األيام بعد انتظارك سنني ..  أمحد احلسنسيدي 
ن أهل اخلطايا املقصرين يف حقكم آل ودهوراً، فصرت شريدًا طريداً، ولكن أبت رمحتك بنا حن

حممد، إال أن تأخذ بأيدينا إىل صراط اهلل القومي وتبني لنا حالله وحرامه، لتكتمل حلقة الطهارة 
 .بواليتكم اليت أخذ اهلل سبحانه على اخللق ميثاقها

 أضع ينب يديك يا بن رسول اهلل ما مجعته من شرع اهلل الذي أوضحَته بأجوبة األسئلة اليت
تواردت عليك، أجبتها على الرغم  من كل ما متر به من قساوة الدهر وأهله، وكان شرعًا أريد له 
أن يغيب كتغييبكم أهل البيت ليمأل العلماء غري العاملني حياة الناس بأحكام ال متّت إىل دين 

وحاكميته، ل وأرجو أن ميّكن لك يف أرضه إلقامة دينه أواهلل سبحانه أس. اهلل وشرعه بصلة أبداً 
 .واحلمد هلل رب العاملني
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 :ما يتعلق بالطهارة

ا ذمث بعد فرتة وجدت ه، زالته قبل الغسلأا ما حكم من وجدت ماء الرجل بعدم /9س
لت ه قبل الغسل ؟ وكلما تبوّ ري ؟ هل تعيد الغسل وما كيفية تطه السائل قد خرج منها فما حكمه

 فما حكمها ؟... فرازاهتا إو أخيرج منها سائل وال تعلم بأنه ماء الرجل 

ن تغسل املوضع أالسائل الذي خرج منها هو ماء زوجها فعليها فقط  نّ أذا عرفت إ/ ج
نه من أأما السائل الذي خيرج وال تعلم هل  ،عادة الغسل وال الوضوءإوليس عليها  ،وتطهره

 ،عادة الغسل وال الوضوءإوليس عليها  ،نه من ماء زوجهاأو من ماء زوجها فال حتكم أإفرازاهتا 
اهتا وإن كان غسل فراز إنه ماء زوجها أو فقط أهنا ال تعلم أبل وليس عليها غسل املوضع طاملا 

  .فضل هلا وأطهرأاملوضع 

و مس ثيابه فقط دون بدنه أ ،و الكفوفأازات جسد امليت من وراء القفّ  هل مس   /2س
 يوجب غسل امليت ؟

 .ال جيب الغسل/ ج

وعندي بنت  ة ؟هل جيب عليهم غسل التوب ،البلوغ سنّ  انصار الذين وصلو طفال األأ /4س
 ؟ ةب عليها غسل التوبهل جي ،ةالثامنالسنة دخلت يف 

اء الواجبات  دأوبعد البلوغ جيب عليه  ،الصغري الذي مل يبلغ ال جتب عليه العبادات/ ج
وبالنسبة لغسل التوبة فهو ملن مل يكن يعرف احلق مث عرفه  .غسال الواجبةكالصالة والصيام واأل

 .ذا بلغ جملرد بلوغهإعلى الصغري  وليس واجباً 

* * * 
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 :ةما يتعلق بالصال

، وربا الشماليةأهناك مشكلة يف حتديد وقت الفجر واملغرب وخاصة للقاطنني بدول  /1س
 : ص ما نواجهه من مشاكل على شكل نقاطسأخلّ 

 .جواء املناخيةلفجر واملغرب يصعب علينا بسبب األمراقبة ا .9

ة لليوم يصعب علينا االعتماد عليه بالنسب ،حىت لو مت مراقبة الفجر واملغرب ليوم واحد .2
 (.و ينق ص حسب املوسمأدقائق  4يزداد الوقت : مثال)يوم الثاين وذلك بسبب كل 

التابع لبعض املتشيعة ( هل البيتأجممع )وقات املوجودة يف موقع كنا نعتمد على األ .4
و العكس، أىل شتوي إعد تغيري الوقت الصيفي وقات وخاصة بيف األ اً كبري   اً ولكن وجدنا اختالف

ي اختالفات  أ ،اخل.. و العكس أالظهر وال يتم تغيري وقت املغرب يغريون وقت  اً حيانأحبيث 
 .وقاهتمأثق بأكبرية وال 

الشروق  كونه يصعب علينا تعيني وقت املغرب ووقت الفجر هل ميكننا االعتماد على .1
. معرف كيفية حساباهتأجنبية وال أالصحف  نّ أ؟ مع العلم  والغروب املوجود يف الصحف العامة

 ؟ دقيقة ولكن ماذا عن الغروب 19ذا نعتمد على الشروق يف الصحف ميكننا حساب إ

حبيث يف الصيف يكون طول النهار ما  االختالف ما بني الشتاء والصيف كبري جداً  .7
مساك ال فطار واإلالفرتة ما بني اإل)رمضان املبارك املشكلة يف شهر  ،وربع ةساع 22يقارب 

 .تبقى السماء مضيئة حياناً أبل  ،ا مينع حصول الظالم بشكل تاممم( تتجاوز الساعتني

إال وسعها  ف نفساً اهلل ال يكلّ  نّ أن تعلموا أجيب  ،ن يوفقكم ويسدد خطاكمأأسأل اهلل / ج
ن بذلتم إمساك فطار واإل وقت الصالة واإلد يففلن حياسبكم اهلل على تأخري أو تقدمي غري متعمّ 

 : قال تعاىل ،صحيح حبسب الواقعما بوسعكم ملعرفة الوقت ال
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َها َما اْكَتَسَبْت َربَـَّنا اَل تـَُؤاِخْذنَا ِإن نَّ ﴿ ِسيَنا اَل ُيَكلُِّف الّلُه نـَْفسًا ِإالَّ ُوْسَعَها هَلَا َما َكَسَبْت َوَعَليـْ
َنا ِإْصراً َكَما مَحَْلَتُه َعَلى الَِّذيَن  ْلَنا َما اَل طَاَقَة لََنا َأْو َأْخطَْأنَا رَبَـَّنا َواَل حَتِْمْل َعَليـْ ِمن قـَْبِلَنا َربَـَّنا َواَل حُتَمِّ

 .282: البقرة ﴾ِبِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لََنا َواْرمَحَْنا أَنَت َمْوالَنَا فَانُصْرنَا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ 

علمية، ملعرفة وقت الشروق والغروب ميكنكم االعتماد على نشرات املراكز الفلكية ال
ما عادة يعتمدون على مركز فلكي علمي يف ذلك البلد، وميكنكم سؤاهلم عن  والصحف يف بلد  

ة بعد والسماء املضيئ. مصدر معلوماهتم، وميكنكم االعتماد عليها يف معرفة وقيت الشروق والغروب
االضاءة  رهذا هو وقت الليل حىت لو مل يكن هناك ظالم، وال تؤث نّ أالغروب ال تؤثر يف اعتبار 

للغروب والشروق واليت تكفيكم ملعرفة  د الليل والنهار تبعاً دّ بتحديد الليل والنهار عندكم بل حيُ 
 .وقات السنةأمساك يف بعض فطار واإلأوقات الصالة واإل

ن تسألوا عن أي شيء غري أميكنكم  ن تقرأوها بتأن  أ، وبعد وهذه مسألة قد أجبتها سابقاً 
 .كنكم السؤال عن أي شيء آخر ال جتدونه يف اجلوابكما مي  ،واضح يف اجلواب

الصالة يف القطب واألماكن اليت ال تشرق هبا الشمس لفرتة من الزمن، أو اليت  /99س ]
اخل، كيف .. تشرق هبا الشمس لفرتة من الزمن دون أن تغيب، أو اليت تشرق هبا لفرتة وجيزة 

 تكون ؟

  بالنسبة للصالة يف األماكن املذكورة/ ج

ز عنده شروق وغروب صحيحان كليان، أي مع ظالم وضوء وفجر صادق فيعمل إن متيّ 
 .حبسبهما كما مبني يف الشرائع

قبل الشروق، فصالة ( فجر صادق)وإن متيز عنده شروق وغروب ومل يتميز عنده ظالم وضوء 
املغرب وقتها غروب الشمس، وصالة الفجر وقتها من ساعة ونصف قبل شروق الشمس إىل 

أما إن كان وقت  .روقها، هذا إن كان وقت الليل أو غياب الشمس أكثر من ساعة ونصفش
الليل أو غياب الشمس ساعة ونصف أو أقل، فصالة الفجر وقتها ميتد من بعد الغروب وما 
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يكفي ألداء صاليت املغرب والعشاء إىل ما قبل شروق الشمس، واإلمساك وقته إىل ما قبل شروق 
 .سواء كان غروب الشمس ساعة أو عشر ساعاتالشمس ولو بلحظة 

ساعة،  21فهو إما يكون لياًل مستمرًا أو هنارًا مستمرًا : وإن مل يتميز عنده شروق وغروب
 .ساعة ليل 92ساعة هنار و 92ويف كال احلالني يقسم الوقت إىل 

 ساعة ؟ 92أما كيف حيددمها، أي حدود كل 

ف النهار لليوم من أعلى نقطة لقرص الشمس خالل ففي النهار املستمر ميكنه أن حيدد منتص
  .ساعة 92ذلك اليوم، فتكون هذه النقطة هي منتصف النهار أي منتصف ألـ 

أما إن كان لياًل مستمرًا أي أنه ال يوجد شروق للشمس فيكون الوقت األكثر إضاءة هو 
  .ساعة 92منتصف النهار أي منتصف ألـ 

 .ل أي يصلي فيه الظهرينوهذا منتصف النهار هو وقت الزوا

 .فوقت صالة الفجر ميتد من قبل الشروق املفروض بساعة ونصف إىل الشروق

  .ويصلي املغرب عند وقت الغروب املفروض

األجوبة [  والصيام يعتمد على وقيت طلوع الفجر والغروب أو وقيت صالة الفجر وصالة املغرب
 .99سؤال رقم : الصالة/ الفقهية 

 .رضيمن التوقيت األ ةلف سنأاليوم فيه يعادل  ،احلديث وجود كوكب ثبت العلمأ /7س
  ،لف سنةأهر هذا الكوكب الذي يعادل اليوم الواحد فيه ظلو كان املكلف على  :لسؤالاو 

سنة  199كثر من أىل الظهر ستكون إنه فرتة الفجر أل ؟ هل يصلي أم ال ،صالته كيف تكون
وأين يتجه يف  ؟ م متامأوهل هي قصر ؟ صالته كيف تكون  ،وثالث مئة سنة اىل املغرب، تقريباً 
ذا كان غري عارف للوقت وعارف حبلول إعلمًا ؟  وكيف سيكون صيامه ،وهل يصوم ؟ القبلة

 .نفتونا مأجوريأ ،جر والثوابهذا ولكم األ .شهر الصوم
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ذي فاهلل سبحانه ال ،خرى يف الكون الواسعأفون يف كواكب عندما يكون هناك مكلّ / ج 
يعرفوهنم تكاليفهم وعباداهتم اليت رمبا ال تشرتك مع  يبعث هلم رسالً  رض رسالً بعث ألهل األ

 .رض بشيء سوى كوهنا ذكر هلل والسعي ملعرفته سبحانهعبادات األ

قامة يف صلوات الفرائض ما عدا صالة ذان واإلاجللوس بني األ يفة الشروع عرف علّ أمل  /2س
 ،قامة يف صالة املغربذان واإلثناء األأىل األمام مث العودة للخلف إم خطوة ة تقدّ وعلّ  ،املغرب

 م باليسار ؟أوالعودة للخلف هل هي باليمني  ،م اليسارأوهل تبدأ اخلطوة لألمام بقدم اليمني 

ه نقله لك لعلّ أ ،عاماً  ة حكم جواباً ئل عن علّ عندما سُ  Xمحد احلسن أمام جاب اإلأ/ ج
 :ينفعك

 .اص يف البحر لـقضاء الوقت مثاًل، بطل صيامهغذا إالصائم  نّ أ كما هو معروف/ س] 
ملاذا يف حال مل تدخل حىت قطرة ماء يف فمه يبطل صيامه، ما هو السبب العلمي الذي  :السؤال

 ؟  يبطل الصيام

ة أكثر ن تكون له علّ أ وليس ضرورياً  ،دي المتحان اخللقاحلكم الشرعي هو حكم تعبّ / ج
 [. وسدد خطاك وفقك اهلل ،من هذا

 هــ 9144 شعبان 27/ توفيق املغريب . د

 ؟ م ماذا أ ةم بدعأ ةهو من السن ،(ةاملصافح)هل السالم بعد الصالة  /5س

عند أداء الطاعات كالصيام  يستحب مصافحة املؤمن والدعاء له وخصوصاً  عموماً / ج
ك  عن ميني ويسار املصلي والترّ ني املؤمننيوهلذا يستحب مصافحة املصلّ  ،والصالة وزيارة أولياء اهلل

 .متامهم الصالةإمبصافحتهم والدعاء هلم بالقبول بعد 

ما يف غرفة إ، خرآن تكون خطبتا صالة اجلمعة يف مكان والصالة يف مكان أهل جيوز  /8س
 و يف بيت جماور ؟أخرى من نفس البيت أ
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 على بعضهما كأن نيوحإذا كان يصدق عليه أنه مكان آخر ال جيوز، أما إذا كانا مفت/ ج
 .يكون ما يفصلهما فقط باب فيجوز

 ،االبن الذي خرج منه لزيارة والده هليإب عندما يذهب بيت األ :لة فقهيةأهناك مس /1س
هو  وما ،اً ذا كان الوالد حيّ إيه وعاش فيه فرتة من الزمن فيما ه ولد فنّ أعتبار هل يعتر له وطن با

 ؟ ذا كان الوالد متوىفإاحلكم فيما 

  ،ليهإفهو مسافر  ذا مل يكن ميلك فيه شيئاً إ ،و بنتهأب ليس بيت ابنه هذا بيت األ/ ج
  .ه بيت ميلك فيه وسكنه سابقاً نّ أباعتبار  صبح له حصة يف البيت ميلكها يتمّ أذا إو 

صابه أيا إمامي جئت لك طالبًا منك يف حرييت واستفساري لوالدي الكرمي الذي  /99س
يف كل حني وأحيانًا يصيبه التعب الشديد إىل  ةستجاباقله وقدرته على اإلالكلى وأتعب ثمرض 

الصالة  قلق من ناحيةوهو دائماً  ،درجة أنه ال يستطيع التوازن وذلك بعد جميئه من غسيل الكلى
و أبناته هل جيوز أن نصلي نيابة عنه  :فسؤايل لك سيدي وموالي ،ولكنه ليس مبقدوره أن يصلي

ترسل ن أطلب منك سيدي أ. . رادتهإارج عن اخلالنوم و ألعياء اا يصيبه التعب و ابنه ؟ فقط عندم
  .يل دعاء لشفاء والدي املريض

ن شاء اهلل دعا إو  Xمحد احلسن أوصلتم السؤال للسيد أنكم أذن اهلل تعاىل إب..  ابتداءً / ج
ال جيوز تأدية : )كمداء الصالة عن املريض شافاه اهلل فاحلما بالنسبة ألأملن طلبتم الدعاء له، 

  (.الصالة الواجبة عن املريض

 داء الصالة بواجباهتا املعروفة ؟ فهذا مبني يف كتابأو العاجز عن أما كيف يصلي املريض أ
 :Xليكم ن ص قوله إ، و (كتاب الصالة)شرائع االسالم 

يام، وإذا أمكنه القيام مستقاًل وجب، وإال وجب أن يعتمد على ما يتمكن معه من الق.. ] 
ولو قدر على القيام يف بعض الصالة وجب أن يقوم  .وجيوز االعتماد على احلائط مع القدرة

. والقاعد إذا متكن من القيام إىل الركوع وجب، وإال ركع جالساً . بقدر مكنته، وإال صلى قاعداً 
وإذا عجز عن القعود صلى مضطجعاً، فإن عجز صلى مستلقياً، واألخريان يوميان لركوعهما 
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ومن عجز عن حالة يف أثناء الصالة انتقل إىل ما دوهنا مستمراً، كالقائم يعجز . وسجودمها
ومن ال يقدر . فيقعد، أو القاعد يعجز يضطجع، أو املضطجع يعجز فيستلقي، وكذا بالعكس

 .[ على السجود يرفع ما يسجد عليه، فإن مل يقدر أومأ

 .ملغمى عليه ال جيب عليه الصالةغماء، فااإل ىل حدّ إوصل املرض صاحبه أذا إما أ
 (:الصالة/ جوبة الفقهية األ)نقله من كتاب أ ،عليه Xوهذا ن ص سؤال وجواب منه 

املريض الذي قد يسلب مرضه فكره ويسبب له اختالطاً يف معرفة أوقات الصالة / 941س ]
 إن مات واألحكام، هل تبقى الصالة واجبة عليه ويقضي هو عن نفسه إن ُشفي أو ابنه األكر

  وهو على حالته املذكورة ؟

إذا كان يعي وجوب الصالة عليه فيجب عليه أن يصلي ضمن احلدود اليت يتمكن / ج
الصالة هبا وقد بينتها يف الشرائع وغريها، أما إذا كان املرض قد غلب عليه حبيث فقد الوعي ومل 

ن حاله كاجملنون واملغمى عليه من يعد مييز حىت إن كان مستيقضاً أّن الصالة واجبة عليه فهذا يكو 
 [. جهة سقوط األداء والقضاء عنهما

 .ه 9144ربيع الثاين  29/  عالء السامل

* * * 

 :ما يتعلق بالصيام

 ،اص يف البحر لـقضاء الوقت مثاًل بطل صيامهغذا إالصائم  نّ أ ،كما هو معروف /99س
صيامه، ما هو السبب العلمي الذي  ملاذا يف حال مل تدخل حىت قطرة ماء يف فمه يبطل :السؤال

 ؟ يبطل الصيام

ة أكثر ن تكون له علّ أ وليس ضرورياً  ،دي المتحان اخللقاحلكم الشرعي هو حكم تعبّ / ج 
 .وفقك اهلل وسدد خطاك ،من هذا



 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي ..............................................  33

م أه فهل قصد اليوم كلّ  ،صوم عاشوراء مستحب نّ إ :قال Xأمحد احلسن مام اإل /92س
 ؟ علون الشيعة االثنا عشريةىل منتصف اليوم كما يفإفقط 

صيام يوم عاشورء مستحب  نّ إقل أمل  ،حوالكمأصلح اهلل أن يكون نقلكم دقيقًا أرجو أ/ ج
ىل منتصف اليوم فال إمساك ما مسألة اإل، أ(وصيام عاشوراء على وجه احلزن) :بل قلت ،مطلقاً 

 .ليكون موضوع شبهة بينه وبني غريه ى صياماً سمّ يُ 

* * * 

 :اخلمس والزكاةما يتعلق ب

؟ املوضوع  Xىل االمام إأريد أن أعرف ملن أدفع الزكاة واخلمس لكي يصل  /94س
  .فعل خبصوصهأعرف ماذا أوال  ،يضايقين كثرياً 

ختميسه  فهل عليّ  ،حجار الكرمية قبل بضع سنني لغرض االستثماراشرتيت ذهب وبعض األ
 ؟ بقيته كل هذه املدةأين أل ؛ودفع زكاته

 ،ىل خليفة اهلل مباشرةإموال اخلمس أن تصل أ ليس ضرورياً  ،اهلل وسدد خطاكموفقكم / ج
موال اخلمس والصدقات وصرفها يف أمن املؤمنني باحلق فقد وضعت مؤسسة جلمع  فإذا كنتَ 

يصاهلا إووسائل تبليغ دعوة احلق و  ،وطلب العلم ،راملواأل ،يتامعالة األإ :منها ؛موارد كثرية
مر عن طريق احلسابات لني عن هذا األو ىل بعض املؤمنني املسؤ إوصلها ن تأفيمكنك  .للناس

مه ملكتب الدعوة املوجود يف النجف يف احلوزة ن تسلّ أو ميكنك أ ،مرالبنكية املوضوعة هلذا األ
  .املهدوية املباركة

كثر من سنة فيجب عليك دفع مخسه أعليه  حجار أو الذهب الذي كنزته ومرّ أما املال أو األ
س مرة وال جيب عليك دفع مخس املخمّ  ،ن خزنتهإشكال إن تدفع مخسه ال أوبعد  ،واحدة مرة

 .كخرى مهما طالت مدة بقائه عندأ
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 ،ىل دعوتكإهل مسموح يل أن أستخدم اخلمس وأن أمجع اخلمس ألجل الدعوة  /91س
 ؟( ماليزيا)يف مكاين هنا  ليهم السالمهل البيت عأىل تعاليم إو 

؟ وكم هي النسبة  فكم هي النسبة اليت يسمح يل باستخدامها للدعوة ،ذا كان مسموحاً إ
 ؟ نصارستخدمها يف مساعدة األ؟ وكم هي النسبة أل ليكإرجعها أل

أما  .ومساعدة املؤمنني حفظهم اهلل ،ىل دين اهلل احلقإن تصرف اخلمس يف الدعوة أجيوز / ج
موا بيت مال لألنصار خي ص ماليزيا ن تنظّ أاستالم اخلمس واحلقوق الشرعية وصرفها فيمكنكم 

وال توجد نسبة  ،هلذا األمر ن ترونه مناسباً خوتكم املؤمنني ممّ إنت مسؤواًل عنه أو أحد أوتكون 
بل ميكنكم صرف كل ما يدخل لبيت املال  ،حمددة للصرف من اخلمس واحلقوق الشرعية

لوا هلم الفائض عن حاجتكم نصار لتوصالتواصل مع بيت املال العام لأل وميكنكم أيضاً  .عندكم
 .وفقكم اهلل وسدد خطاكم ،ىل احملتاجني له يف بقية دول العاملإليوصلوه  ؛إذا كان هناك فائض

 ؟ موال هبةذا كانت األإموال اليت ينوي هبا للعمرة ؟ وماذا هل جيب ختميس األ /97س

إذا كان كل مال فائض جيب ختميسه عند حلول موعد رأس السنة اخلمسية للشخ ص، و / ج
وفقك اهلل وتقبل اهلل  ،ذهب للعمرةاو تذهب للعمرة فأاألمر مرددًا بني أن تدفع مخس املال 

 .عملك

* * * 

 :ما يتعلق باحلج

هل هناك زيارة نستطيع أن نؤديها أو نؤدي فيها مراسم احلج يف موسم احلج، وذات  /92س
أو يف سائر بالد  ،يف الغربىل مكة، هنا إثواب يعادل ثواب احلج الفعلي، من دون الذهاب 

 ؟ العامل

جر ل منها األداء عمل وطاعة حتصِّ أن مل تتمكن من احلج وتريد إولكن  ،احلج واجب/ ج
 .Xيام احلج فعليك بزيارة احلسني أوالثواب يف 
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من خروج الدم  وخوفاً  ،انشقت شفتها ،بسبب جفاف اجلو ،معتمرة حكم ما /95س
 ؟( الكاكاو)وكان برائحة  ،ةأخذته بوصفة طبيّ  ،باً وضعت على مكان الشق فقط مرطّ 

ويف  ،(الشرائع)نته يف فحكمه كما بيّ  ،ذا كنت مضطرة كما يف السؤال لوضع الدهانإ/ ج
 :هنا (الشرائع)وسأنقل احلكم من  ،حالتك ليس عليك شيء

 م بعد اإلحرام، وقبله إذا كان رحيه يبقى إىلواستعمال دهن فيه طيب حمرّ : احلادي عشر] 
 .2ج: سالمشرائع اإل [ بعد اإلحرام، وجيوز اضطراراً  -اختيارًا  -ب وكذا ما ليس بطيّ . اإلحرام

شرائع  [ بًا يف إحرامه كان عليه شاة، ويف حال الضرورة ال شيء عليهومن استعمل دهنًا طيّ ] 
 .2ج: سالماإل

* * * 

 :االستخارة

كتاب صغري وهي   ،Xمام الصادق اة خبرية االحول اخلرية املسمّ  :سؤايل يا موالي /98س
  ؟نعمل  م الأهل نعمل هبا ، Xامسه خرية االمام الصادق 

 .جيوز أن تعمل هبا وبغريها، وفقكم اهلل وسدد خطاكم/ ج

* * * 

 :القسم بالقرآن كذبًا

قام دعوى أو  افرتى عليّ و قام بشكوى يف املركز ف ،هتضربو حد الناس أمع  تشاجرت /91س
يفرج لكي ن آحتلف بالقر  هل :قال ،مام القاضيأ وملا ُأحضرت ة،حصحي توهي ليس ،تسليب

حلفت ف عاماً،كم مخسة عشر حتُ وحسب قوله  ،كم بتهمة تسليبذا مل حتلف حتُ إو  ،عنك
  .فراجإفلما حلفت خرجت  ة،نا ضربته باملشاجر أو  ،ضربهأين مل إن آبالقر 
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  وهل عليّ  ،هتمتهم جل خالصي منأمن  اً ن كذبآهو محكي على حلفي بالقر  ن مااآلو 
 .وفقكم اهلل لكل خري؟ هي  وما ة،كفار 

 .ن تستغفر اهللأفعليك  قسمت كاذباً أذا إ/ ج

* * * 

 :الغيبة

  ص فيها الغيبة ؟و اليت تُرخّ أ ،هي املوارد اليت جتوز فيها الغيبة ما /29س

 م يشمل املخالف للعقيدة احلقة ؟أ ،موضوع الغيبة حرام فقط للمؤمنني نّ أهل و 

  ؟ من املخالفني جيوز غيبتهم ؟ هل يشمل القاصرين واملقصرين يف معرفة احلق نْ ومَ 

 وماذا بشأن املعاندين ؟ 

 .فال غيبة لغري املؤمن باحلق ،هي ذكر العيب املستور للمؤمن يف غيبته: الغيبة احملرمة/ ج
 .لع عليهاطّ اه نأب اخلوض يف عيوب الناس املستورة لو خالق املؤمن جتنّ أمن  نّ أولكن املفروض 

د والعيب املستور للمؤمن ال جيوز ذكره أمام الناس حىت حبضور املؤمن، ولو ذكره يكون قد تعمّ 
 .وهذا أيضاً عمل حمرم كالغيبة ،هانة املؤمنإ

* * * 

 :وأشربة أطعمة

 ؟ حالل و الفطر اهلنديلكفري أا هل /29س

 .وجيوز تناولهحالل / ج

 ؟ خطبوطمساك كاألما حكم أكل الرخويات من األ /22س
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 .ال جيوز/ ج

  :الكائنات البحرية التاليةكل ما هو حكم أ /24س

وهو حيوان حبري عشاري  ،وهو من القشريات البحرية الكبرية: (Lobster) جراد البحر -9
 ،"استاكوزا"ويسمى باللهجة املصرية ، "كركند"معروف باسم الرِّجل له مخسة أزواج من األرجل، 

  ".م الروبيانأ" وكذلك يطلق عليه

 ةوباللهج ،"كابوريا" وباللهجة املصرية ،السلطعون يضاً أويسمى : (Crab) سرطان البحر -2
وتتميز السراطانات بشكل عام بوجود قشرة  ،وهو حيوان قشري عشر قدمي ،"قبقب" ةاخلليجي

  .خارجية صلبة

 .كلهجيوز أ: (Lobster) جراد البحر/ 9ج س

 .كلهال جيوز أ: (Crab) سرطان البحر/ 2ج س

 ،لهأكجيوز  ال بنجاسته وبالتايل Xالسيد قال  ،بالنسبه للبيض الذي فيه دم /21س
  كله ؟نصار ألن نعطيه لغري األأهل جيوز  :والسؤال

ما من احليوان صاحب إفالدم املتواجد يف البيض  ،الدم لذوات النفس السائلة جنس/ ج
ولو كان  .ألنه جنس ؛ احلالتني ال جيوز أكل هذا الدمويف كال ،و من منو جنني يف البيضةأ ،البيضة

فضل لكم كل بقية البيضة وإن كان األأجزاء جيوز ن يسري لبقية األأحبيث ميكن رفعه دون  قليالً 
  .بهاجتنّ 

ن أوميكنكم  ،كل الدم النجس املوجود يف البيضة من غري املؤمنني فهذا شأنهأأما من يريد 
ألن من يأكل  ؛فضل لكم أن ال تفعلوا هذا أيضاً وإن كان األ ،تعطوه هذه البيضة ليأكلها

 .ه عن معرفة احلقالنجاسة أو احلرام رمبا تسببت بصدّ 
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يوجد الكثري من املعلومات املتوفرة خبصوص  :سؤايل خبصوص الكيمياء /27س
هبذا املؤمنني وتقييدهم ضعاف إن على نظام الدجال الذي يسعى يف الذين يعملو  "illuminati"لـا

  :حدى الطرق هي بواسطة املأكل و املشربوإ ،النظام

يوجد الكثري من األمثلة مثل خاليا اجلنني  ،بة بالكيميائياتجند الكثري من املأكوالت املعلّ 
واألسبارتام الذي يستخدم كمادة حملية وهو مأخوذ من  ،اجملهض اليت تستخدم كمادة منكهة

ىل إوالد ويؤدي األالذي يسبب سرطان العظام يف الرجال و  ءاملايوجد فلورايد يف : وأيضاً  ،البكترييا
شياء تستخدم كجزء من علم هذه األ. ن جلعل الناس خاضعة هلمو وكان يستخدمه النازي ،العقم

 .حتسني النسل ليقللوا عدد السكان وجلعل الناس مطيعة وخاضعة ملنظمتهم الدجالة

، وكان بعض كل مكانيف   فهيلة جينياً، عدّ الكيميائيات على الفاكهة واخلضروات م: أيضاً 
 .ن كان الناس يزرعون اخلضروات بأنفسهمإمنه حىت و  ال مفرّ الذي مر األناقش هذا ي األنصار

 ؟ ما هي أوامرك لنا ؟ ن يفعلوا ضد هذاأنصار اهلل بوسع أ؟ هل  هل يوجد حلّ  :سؤايل هوو 
 (.سؤال مرتجم)

ضافة إ :فمثالً  ،أرجو أن تكونوا أكثر دقة وعلمية ،اهلل املعلومات املنقولة غري دقيقة وفقكم/ ج
 ،نعم .س األسنانيعرفها املختصون بقصد التقليل من تسوّ  الفلورايد ملاء الشرب بنسبة قليلة جداً 

 وعموماً  .طفال الذين مل تستبدل أسناهنم بعدباأل اً زيادة نسبة الفلورايد يف ماء الشرب يكون مضرّ 
من يضيفه ال يقصد الضرر  نّ أىل املاء بعض األضرار فأكيد إلفورايد ضافة اإحىت لو كان يف 

وهم  ،بناء نفس البلدأم فح ص تركيبها من قبل خمتصني من واألذية، وعادة مياه الشرب يت
أصلح اهلل  ةفكيف يضعون فيه موادًا ضارة أو سامّ  ،قارهبم سيشربون هذا املاءأوعوائلهم و 

  .أحوالكم

الفواكه وحىت حلوم كل كفيجوز أكلها إذا كانت حمللة األ ،اً لة جينيّ املعدّ ما بالنسبة لألطعمة أ
بقار والغنم، أما املواد الكيميائية أو املبيدات احلشرية اليت تستخدم ملكافحة احليوانات كاأل



 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي ..............................................  38

مع أعداد البشر املوجودين على ولكن  ،ة وال شكفهذه مواد مضرّ  ،احلشرات على النباتات مثالً 
 .لو تركت هذه املبيدات ودون حلول بديلة فرمبا ستحصل جماعة على األرض رض اليوماأل

فهل جيب  ،مثالً ( اسرتاليا) ولكن يشرتي اللحم من شركة يف ذا كان البائع مسلماً إ /22س
 م جيوز االكتفاء بكالم البائع بأنه حالل ؟ أسؤال الشركة 

يضر ما دامت التذكية جتري بصورة  و يف فرنسا أو غريها الأأن تكون الشركة يف اسرتاليا / ج
 وداج بيد املسلم ويذكر اسم اهلل عليها، ىل القبلة وتقطع األإشرعية، فتوجَُّه الذبيحة 

ن تكتفي أعلى ما جيري يف جمازر تلك الشركة اليت وردت اللحم فيمكن  نت مطلعاً أواذا مل تكن 
 .كية يف جمازر تلك الشركةوعلى علم بكيفية التذ  بكالم البائع املسلم إذا كان مطلعاً 

فنحن جنمع املبالغ  ،ضحيةأنصار ينذرون ذبائح وعقيقة و خواين األإاب و ين قصّ إ /25س
كثر حسب املال الذي جنمعه لكي تصبح كمية تكفي للتوزيع على عوائل أو أونشرتي واحدة 

ذكر اسم أمل  ن كانت عقيقةإو  ،مامإي أىل إنويها أعرف أال  ،فهنا املشكلة عند الذبح ،نصاراأل
 ؟  سكني كان نوعها هل جيوز الذبح بأيِّ : أيضاً و  ،صاحبها

ذا كانت السكني من سبيكة فيها نسبة إشكال إوال  ،جيوز الذبح بسكني حديد حادة/ ج
ن أوبالنسبة للنذر والعقيقة ال جيب  .سواقيف األ ةمن احلديد كما هو حال السكاكني املوجود

بل تكفي  ،و هذه عقيقة لفالنأ ،هذه الذبيحة للنذر الفالين نّ أوداج تنوي عند الذبح وقطع األ
 .عطائك املال لتشرتي له الذبيحةإو العقيقة عند أنية صاحب النذر 

وبعض الناس يأكلون  ،له منهاأكما هو الشيء الذي ال جيوز  ،اجلاموس والبقر والغنم /28س
 ؟ هل جيوزفجل الشفاء الطحال أل

والنخاع  ،والغضاريف ،واملثانة ،واألعضاء التناسلية ،لطحالوا ،ال جيوز أكل الدم/ ج
 .كل من الكتفنيويستحب األ ،كل الكليتنيأويكره  .الشوكي

* * * 
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 :العقيقة

يف مصر نصار بعثها لألأن أو أ ،خواننا الشيعةإأن أعمل عقيقة بني : ما هو األفضل /21س
 .نصارخواننا األأة مساعدة قة أن تكون بنيّ هل ميكن ألموال العقي ؟ ليعملوا العقيقة وحيتفلوا هبا

نصار يف مصر ن ترسل ألخوتك األأدل بدفع أموال للمساعدة، وميكنك بالعقيقة ال تست/ ج
ن تذبح العقيقة أنت يف البلد الذي تعيش فيه أليقوموا بذبح عقيقة نيابة عنك، كما ميكنك 

 .وفقكم اهلل وسدد خطاكم ،وتطعمها للمؤمنني عندكم

* * * 

 :لبس القالدة للرجال

، ه بالنساءنه تشبّ نه ال جيوز ألإ :؟ بعض األخوة قالوا هل جيوز لبس القالدة للرجال /49س
 .جزاكم اهلل خرياً ؟  هل هذا صحيح

 ن تكون قالدة منأن يلبس قالدة فيستحب أراد الرجل ذا أإو  ،جيوز لبس القالدة للرجال/ ج
الدة من ذهب ن تلبس املرأة قأويستحب  ،ن القرآنو آية مأفضة أو حجر يكتب فيها ذكر اهلل 

 .و آية من القرآنأيكتب فيها ذكر اهلل 

* * * 

 :مشاهدة األفالم املسيئة للمعصومني

حكم مشاهدة  ما ،عن هذا الفيلم املسيء للرسول الكرمي  كثر احلديث مؤخراً  /49س
د حياهتم ودورهم يف هداية سّ عمال جتاأل هذهل البيت سواء كانت آنبياء و د األفالم جتسّ أهكذا 

 ؟ (عليهم السالم)و كانت تسيء هلم أ ،مماألُ 

ذا  إ خصوصاً  ،و كذب عليهم فال بأس بهأذا مل يكن فيه توهني هلم إجتسيد املعصومني / ج
 .ميان هبمالناس على اإل فعاهلم وأقواهلم وحيثّ أكان الفلم يظهر حماسن 
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و اختاذ أ ،ال عند الضرورة مثل الرد عليهاإمشاهدهتا  فضل تركفاأل ،فالم اليت تسيء هلما األمّ أ
 .على حمتواها موقف بناءً 

* * * 

 :حمادثة الرجل للمرأة عرب االنرتنت

 ؟ ومن خالل النت خصوصاً  ،عموماً  واملرأةما هو حكم احملادثة بني الرجل  /42س

 وهل احملادثة على انفراد يف البالتوك جتوز ؟

 :واحملادثة بالنت منه ،كعنوان عام جائز  واملرأةالم بني الرجل الك نّ أ :سابقاً  ذكرتُ  /ج 

قال  ،الكالم بني الرجل واملرأة جائز إال إن كان فيه ريبة وخوف من الفتنة فيجب اجتنابه] 
ُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ﴿َوُقل لِّْلُمْؤِمَناِت يـَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِهنَّ َوحَيَْفْظَن فـُُروَجُهنَّ َواَل يـُْبِديَن زِيَنتَـ : تعاىل

َها َوْلَيْضرِْبَن خِبُُمرِِهنَّ َعَلى ُجُيوهِبِنَّ َواَل يـُْبِديَن زِيَنتَـُهنَّ ِإالَّ لِبـُُعولَِتِهنَّ َأْو آبَاِئِهنَّ  أَْو آبَاء بـُُعولَِتِهنَّ أَْو  ِمنـْ
ِإْخَواهِنِنَّ َأْو َبيِن َأَخَواهِتِنَّ َأْو ِنَسائِِهنَّ َأْو َما َمَلَكْت أَبـَْناِئِهنَّ أَْو أَبـَْناء بـُُعولَِتِهنَّ أَْو ِإْخَواهِنِنَّ أَْو َبيِن 

ْربَِة ِمَن الرَِّجاِل َأِو الطِّْفِل الَِّذيَن ملَْ َيْظَهُروا َعَلى عَ  ْورَاِت النَِّساء َواَل أمَْيَانـُُهنَّ َأِو التَّاِبِعنَي َغرْيِ أُْويل اإْلِ
يعًا أَيـ َها اْلُمْؤِمُنوَن لََعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن﴾ َيْضرِْبَن بَِأْرُجِلِهنَّ لِ  يـُْعَلَم َما خُيِْفنَي ِمن زِيَنِتِهنَّ َوُتوبُوا ِإىَل اللَِّه مجَِ

 .4ج :اإلسالمشرائع  [.. 49: النور

 .جائزة فاحملادثة بني الرجل واملرأة عموماً 

 .و الضرورةأة اخلطبة يف حال إال ،حمادثة الرجل واملرأة على انفراد فهي مكروهة اأمّ 

انفراد مع الرجل من غري احملارم إال للضرورة  ىب الكالم علوهلذا فاملؤمنة العفيفة احملرتمة تتجنّ 
 ،لوجه وسواء كان هذا احلديث مباشرة وجهاً  ،الكالم الذي يفي بالغرض وبأقلّ  ،ومبقدار احلاجة

 .العاملنيواحلمد هلل رب  .و يف االنرتنت وبرامج احملادثة وما شابهأ

* * * 
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 :ما يتعلق باملرأة

 للنساء ؟  ةبالنسب ةالدراجة اهلوائيما هو حكم ركوب  /44س

سرج عمومًا بالنسبة للمرأة  يّ أو أو ركوب اخليل أو النارية أحكم ركوب الدراجة اهلوائية  /ج
تركه، فضل له األ نّ جائز فعله ولكن كراهته مبعىن أ - كما هو معلوم  -واملكروه  .هو الكراهة

 .نه ال جيوز فعلهإخبالف احلرام ف

 عالء السامل - Xاجلواب مستفاد من كلماته 

 ة الواملارّ  ،وهي يف الشارع ة اليت حتمل الطفل الذي يضعوا له عطراً أما حكم املر  /41س
 ؟  لألم أو طفلها ؛ىل من هذا العطرإمييزون 

 .ليس عليها شيء/ ج

 ؟ة للمرأ ةو غري ثابت بالنسبأابت سواء ث ،هل جيوز تركيب خصل الشعر /47س

 .جيوز/ ج

 هل جيوز الوضوء به ؟ ،و ناشفاً أ ذا كان سائالً إما حكم الكحل  /42س

هلذا  وقد تفوهتا الصالة وتصليها قضاءً  ،تهإلزال طويالً  ما حكم من تضع الكحل وتقضي وقتاً و 
مع الرتكيز الشديد  الإتكاد ال ترى  ن ال جتد نقطة صغرية جداً أوجتهد نفسها على  ،السبب

 ؟ ملأويصبح عندها امحرار العني ويصاحبه 

هل جتب  ،(سفلعلى واألمكان التقاء اجلفنني األ)ما حكم الكحل املوجود داخل اجلفن و 
 لته للوضوء ؟از إ

ى منطقة رموش ال إذا تعدّ إ ،بصحة الوضوء ال يضرّ  م ناشفاً أ الكحل سواء كان سائالً / ج
 .زالته للوضوءإعتدال، ولو وضع الكحل بالصورة الطبيعية فال جيب العني بصورة خارجة عن اال
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 :ما يتعلق بالزواج والطالق

خرين غري آوشهود  ،نصاراألغري لقوم بعقد زواج أو أ كون شاهداً أن أهل جيوز  /45س
 ؟ Xمحد احلسن أمام حكام الشرعية لإلمع مراعاة األ، نصار كذلكأ

 .جيوز/ ج

ن كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما يف م: )ل رسول اهلل قا: ما معين احلديث /48س
 5ج: ر األنوارحبا( القسم من نفسه وماله جاء يوم القيامة مغلواًل مائاًل شقه حىت يدخل النار

 !؟ ه بينهما بعدليقسم من نفسه وماله وحبّ أن ي رجل غري معصوم ألوهل ميكن . 291ص

قوق الواجبة كالقسمة أو املبيت عند الزوجة والنفقة وفقكم اهلل، العدالة بني الزوجات باحل/ ج
 .الواجبة

 ؟ ماملإل اً وناكر احلق شريك حياتنا يرفض كان ذا  إماذا نفعل  /41س

اهلل يكتب اهلداية لبعض  ولعلّ  ،رحم الرامحنيأصروا وفقكم اهلل حىت حيكم اهلل وهو ا/ ج
 .الناس ولو بعد حني

محد احلسن أمام ن باإلو ها مؤمنءبناأهنا و إيث ح ،زوجهاعن  تسألنصارية أ أخت /19س
X مام ثناء نقاشات جتاوز على اإلأو . وزوجها غري مؤمن به ،واحلمد هلل رب العاملنيX، 

هل تعامله معاملة الناصيب ؟ هل تتطلق منه ؟  :لأوهي اآلن تس .ليهإنستغفر اهلل سبحانه ونتوب 
 .اهلل يرضي ملانصار كل األن يوفقها و أل اهلل أسأ ،ها جداً مهّ أمر وهذا األ

 نّ أقرر فال يُ  ،نه كان حبالة عصبية استغلها الشيطان فأوقعه يف هذاأهنم استفزوه أو إرمبا / ج
ن فعله إل، بل حىت ه يفعله عن قصد وتعقّ نّ أن علم إ اّل إشخصًا ناصب العداء من تصرف واحد 

ىل احلق كما حصل إيندم ويرجع  ه ناصيب فال تعلم رمبا يف وقت الحقنّ أكم بل وحُ عن قصد وتعقّ 
وهدى بكم  ،حوالكمأأصلح اهلل  ،عاملوا الناس برمحة عموماً  .مع كثريين وهداهم اهلل وعرفوا احلق

 .ىل صراطه املستقيمإخلقه 
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نين اختلفت هلي ألأسكن مع أنا أشهر و أ سبعةمنذ  ،ابو ابنيت شكليت مع زوجيم /19س
خريات يقوم أُ وله عالقات مع  ،يهتم يب وال بطفلتهوال  ،نه ال يبيت يف املنزلإحيث  ؛معه

 وعن البيت ها بسبب بعده عيّن مشاكلنا كثرية وكلّ  نّ أاملهم . مبحاورهتن عن طريق االنرتنت
نه يتحدث والد ألأن يكون لنا أمل يكن يريد . فهو له حياته اخلاصة وعمله كما يقول ،وانشغاله

نه صار خيتلق أ حسّ أ حياناً أو  ة،كانت تافهعن الطالق يف كل يوم ومع كل مشكلة مهما  
 ناآل سنة ونصفن نرزق ببنت عمرها أشاء اهلل . خريةونة األيف اآل خصوصاً  ،املشاكل معي

  .يوتسكن مع

. ختلق مشاكلأناسبه و أنين ال أو  ننا مل ننسجم معاً أال إعلى الطالق وال سبب لديه  هو مصرّ 
ن نرجع أهلي حاولوا معه أو  ،حاولت معه الكثري ،بغض احلالل عند اهلل الطالقأ نّ أعرف أنين وأل

 نّ إبرئ نفسي أُ وال  ،نه هو املذنبأو  لنا بنت نّ أ خصوصاً  ،ونعيش متحابني يف اهلل متساحمني
واليوم  ،بعد سنة شهر زواجنا لكنه تغري كثرياً أول أكان حسن معي يف . ارة بالسوءمّ النفس أل

لكنه ال  ،وعلى تصرفاته ومعاملته يل صرت عليه كثرياً ق، ر الطالزواج قرّ من ال سنني مخسةبعد و 
نه ال يريد العودة أيعرفون  ونوناس كثري  ،هلهأهلي و أمام أنين طالق إ :وقال يل ،الطالق ىيريد سو 

ستغين عن حقوقي أن أن يطلب لكنه اآلد، راأفوافقت على الطالق كما  ،قناعهإ ان حاولو أبعد 
 ىوهو مل جيالسها سو  ،ذا تزوجتإرجع له الطفلة أتزوج و أن ال أوقع له على أن أو  ،املؤخر ومنها

 ،ذا فعلت ذلك فيطلقينإو . (اشهر سبعة)وال عليها طوال هذه الفرتة  ومل ينفق عليّ  ،شهر قليلةأ
  .اذهكقبل بشروطه اليت هي حق من حقوقي فسيرتكين معلقة أن مل إو 

 ،نا مطلقةأنا متزوجة وال أيعين ال يء، ريد التوقيع على شأولكين ال  ،بداً أفكر بالزواج أنا ال أ
وربا أسكن يف أنين تطلق منه حسب الشرع ألأن أريد أولكين  ،نه طلقين باحملكمةأمع العلم 

نا ما زلت على أو  ،ذن من الزوجإىل إوكل ذلك حيتاج  ،ويل حوائج خارج املنزل ،ىل العملإخرج أو 
 . فهو ال يراين وال يسأل عنا ،ذمته باالسم فقط
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تفرغ لرتبية ابنيت أة و ون حرّ أكن أريد أو  ،ريد الطالق منهأ ،ريد حالً أ ،محدأمامي يا إيا 
 .يءنين سئمت املشاكل ومن الذين ال خيافون اهلل يف شأل ،الهتمام بديين وبدعوتكم املباركةاو 

 ؟ خرآم حلضرتك يا سيدي حل أ ،ن تطلقين منهأهل ميكن 

قد انتقلت من آخر طهر مسك  هله، وكنتِ أهلك و أمام شهود من أقك كان قد طلّ   ذاإ/ ج
هلك فرتة انتقالك من أن كنت تعيشيني يف بيت إ، و خر فأنت مطلقة منه شرعاً آىل طهر إفيه 

ففي هذه احلال يصح الطالق  ،عنك نه كان غائباً أي أ ،خرىل الطهر اآلإك فيه الطهر الذي مسّ 
حال الطالق، وإذا مل ترتاجعا بعد هذا الطالق حىت انتهت عدة الطالق نت حائضًا أن كنت إو 
 .وتتعاملني معه كغريه من الرجال من غري احملارم ،حق يّ أوليس له  ،ن مطلقةنت اآلأف

 ،ك فيهنت يف طهر مل ميسّ أقك حبضور شهود وكنت نه طلّ أوحىت الطالق يف احملكمة لو 
 .فالطالق صحيح

 ،فهذا عمل باطل وغري شرعي ،قكنه هو من طلّ أزل عن حقوقك رغم ما مطالبته لك بالتناأو 
  .ن يطالبك التنازل عن حقوقك الشرعيةأوال حيق له 

ن يطالبك التنازل أوليس له  ،بوها غري مؤمن باحلقأن كان إ وحضانة الطفلة من حقك شرعاً 
 .عنها

 ،نة يف كتاب الشرائعبيّ نتها لك واملذا مل حيصل الطالق الشرعي بشروطه املتقدمة اليت بيّ إو 
ن يرفع أوتطليب منه  ،ن توصلي له هذا اجلواب أو معناهأفيمكنك  ،بالطالق منه وتريدين حكماً 

 نّ إحيث  ؛نتِ أرسالة للموقع خالل شهر من تاريخ تبليغك له ويشرح فيها موقفه كما فعلت 
اله الرد خالل مدة مهإوفقكم اهلل وسدد خطاكم، ويف حال  ،ب السماع من اخلصمنياحلكم يتطلّ 

 نت مطلقة منه فعالً أن مل تكوين إ ،ن ترفعي رسالة بطلب الطالق منهأميكنك بعدها  يوماً  49
ن شاء اهلل بعدها ترسل لك شهادة إو  ،وامسه كامالً  مسك كامالً إفيما سبق، ويف الرسالة اكتيب 

 .طالق شرعية
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محد أمام ال من اإلإعتر مطلقة أُ  نينأعرف أكن أنين مل أل ،ةسأل عن العدّ أنا اآلن، أ /12س
ن أيف جوابه  Xمام اإل إذ طلبسأل عن شهادة الطالق الشرعية، أو ، احلسن روحي فداه

 ؟فمىت يكتب يل شهادة الطالق الشرعية  ،Xكتب امسي واسم الزوج وكتبتُه له أ

قد مضت عدتك بعد الطالق  ن ال تتزوج املطلقة، وأنتِ أة هي املطلوب يف العدّ / ج
ا شهادة الطالق فيمكنك احلصول عليها من أمّ  .خرىأن تعتدي مرة أ فال يوجد داع   ،نتهتوا

 هو السيد الطاهر حسن احلمامي شرعي معنّي  وهناك قاض   ،شرفاحملكمة الشرعية يف النجف األ
 .حفظه اهلل

للمحكمة  شرف يفتحون موقعاً القائمني على احملكمة الشرعية يف النجف األ نّ أوأرجو 
ن و مسية للدعوة ليتواصل معهم املؤمنحد املواقع الر أو يفتحون نافذة يف أ ،ية يف االنرتنتالشرع

 .ن شاء اهللإرض حفظهم اهلل من كل مكان يف األ

* * * 

 :ما يتعلق بالفرد واألسرة والتعامل مع اآلخرين

 ؟  وما أفضل وقت لذلك، ما حكم تقليم األظافر يف الليل /14س

 .ن صباحاً وكذا بعد ظهر اجلمعة ملن مل يتمكّ  ،يوم اجلمعةفضل وقت هو صباح أ/ ج

فيا موالي ال يوجد لدي هوية  ،رمسية( مسلم)هوية  هل من الضروري أن يكون لديّ  /11س
أهلي ) اً دوا بأن ينتحروا إذا اكتشفوا أنين أصبحت مسلمفقد هدّ  ،سالمية وأخاف على أهليإ

 الرمسية أمر مطلوب ؟هل اهلوية  ،يا موالي .(وثنيني ومن اهلندوس

 ،نك مسلمأن تكون لديك هوية رمسية من الدولة مكتوب فيها دينك و أجيب  ال/ ج
باحلق  اً مؤمن اً ويكفي كونك مسلم ،ب لك بأذى أو ألقاربكذا كان هذا األمر يتسبّ إ خصوصاً 

 .وتشهد للحق الذي آمنت به
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ين أمع العلم ب ،الزواجهل جيوز يل تأخري : على هذا السؤال احلكمعرف أن أريد أ /17س
ريد االنتظار حلني أو  ،متلك سكناً أ والولكين طالب يف اجلامعة التكنولوجية  ،متلك بعض املالأ

عطاء حقكم يف إن تدعوا يل ليوفقين اهلل يف طاعته و أرجو أ. كمال كل متطلبات احلياةإترتيب و 
 .اجلهاد والطاعة

ن يرزقك زوجة مؤمنة أو  ،ب لك النجاحن يوفقك ويسدد خطاك ويكتأجيوز، وأسأل اهلل / ج
 . ذات دين وذرية صاحلة

ن مل إاليت تصرف رواتب للعوائل حىت و  ةتعيش يف الدول الغربي ةذا كانت العائلإ /12س
وهو الكفيل  ةسر األ ب هو ربّ والد هل يكون من حقهم ويظل األواأل ةفراتب الزوج ،تعمل

من حق فهل  ،تعمل وارد مادي وهي ال أةان للمر ذا كإ ففيما مر خيتلف ؟األ نّ أم أ ،مبعيشتها
على  وجوب النفقة ، وهل يسقطوالدن تصرفه على البيت واألأمرها بأن حياسبها عليه ويأالرجل 

 العائلة عنه يف مثل هذه احلالة ؟

 ،هلا عنهأوليس من حق الزوج أن يس ،راتب الزوجة من حقها وهلا أن تفعل به ما تشاء/ ج
طفال غري البالغني من وراتب األ .ن ينفق عليهاأبل جيب عليه  ،عن الزوجوال تسقط نفقتها 

النق ص يف نفقتهم، هذا هو احلكم  وجيب عليه أن يسدّ  ،نفاقه عليهمإ ولألب أن يتوىّل  ،حقهم
  .وفقكم اهلل وأصلح اهلل أحوالكم ،الشرعي

فأنتم عائلة وزوج  ،ن تتعاملوا فيما بينكم بالرمحة واملودة وإصالح ذات البنيأوأرجو منكم 
ه ئن يقوم بواجبه جتاه زوجته وأبناأوزوجة ولستم شركة جتارة ليكون تعاملكم مادياً، فعلى الزوج 

املرأة ميكنها  أنّ وأعتقد  .وعلى الزوجة أن تكون طيبة ودودة ومتساحمة مع زوجها ،ورضى حبب  
 ىوهبذا تكسب رض ،مة الطيبةزوجها باهلدوء والكل ىأن تبين عائلتها وبيتها وتكسب رض غالباً 

رًا مع عائلته فبإمكان الزوجة أن تعامله بالطيبة حىت لو كان الزوج مسيئًا أو مقصّ  وعموماً  .اهلل
 ،إن شاء اهلل ونام   والرمحة، وتطلب هبذا رضى اهلل سبحانه وتعاىل أواًل وآخرًا وما عند اهلل باق  

 .وسرتون مثره يف الدنيا واآلخرة
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حد أمارس ملرتني اجلنس مع  عاماً  91ابين والذي يبلغ من العمر  نّ أشفت باليوم اكت /15س
 ،اقرتح ذاك الولد على ابين وابين طاوعه ،باحيإوالد يف عمره بعد مشاهدهتم لفيلم يف االنرتنت األ

طبق عليه احلكم أهل  حكمه ؟ ما فعل ؟أعلم ما أوال  ،تلك العملية البشعة املشينة فمارسا معاً 
 ن يعيش ؟ أن كان له إمر جعله يرتك هذا األأكيف  فعل ؟أماذا  الشرعي ؟

وا هلم وقصّ  ،بناءكم أصلحكم اهلل بتعليمهم القرآن والصالة والصيام وذكر اهللأأصلحوا / ج
وصياء والصاحلني والصاحلات ليتخذوا منهم قدوة وينتهجوا هنجهم، ال هتملوا نبياء واألقص ص األ

وده كي ال يكونوا هنبة للشيطان، ال موهم دين اهلل وحدّ علّ  ،رضأبناءكم وهم يف ظلمة هذه األ
ن تنقل الفساد دون رقيب، ومن يفعل أترتكوهم مع االنرتنت أو التلفزيون أو أي وسيلة ميكن 

هوه وراقبوا سلوكه وأفعاله، أما إقامة احلد على شخ ص ارتكب أفعااًل فاحشة فأصلحوه ووجّ 
نوه من حكمهم هلل على خلقه وله احلكم يف خلق اهلل إن مكّ الفاحشة فهذا أمر خيت ص به حجة ا

 .ويصلح لكم أبناءكم وبناتكم ،ن يسرتكم بسرتهأأسأل اهلل . وإقامه شرع اهلل فيهم

بلغ من العمر أذ إ ،عاين من اكتآب نفسي شديدأم مظلومة أُ وجه لك رساليت من أ/ 18س
اهلل سبحانه تعاىل رزقين  . عمريمراض لكرأشكو من عدة ، أوحاليت الصحية سيئة ،سنة 29

وجد هلم سبل وسعيت بكل جهدي ألُ  ،ربع بنات تعبت على تربيتهم والسهر على راحتهمأب
ن أريد أهلل زوجتهم، ال  واحلمد ،خذ شهادات عليا هلموجاهدت لدراستهم أل ،ةننيأالراحة والطم

وهي  ،كادمييةأدكتورة شكو من بنيت الكبرية وهي أ: عرض لك مشكليتأ ،ل عليك حبديثييطأُ 
ىل عالج إنين حمتاجة أذ إترفض مساعديت . هلل مرتاحة، حالتها املادية ممتازة متزوجة واحلمد

مما  وهي ترفض مساعديت ،كل ومشرب ووضعنا صعبأوعندي مستلزمايت اليومية من م ،دويةأو 
ماذا ،  مبرضيا عيّن بسؤاهل يّ كذلك تبخل عل  ،خذ جزء بسيط منهاأل مّ أُ تنازل عن كراميت كأجتعلين 

 ؟ سالميوما حكم الدين اإل ،رجو مساعديت؟ أ فعل باهلل عليكأ

 :وأضافت كالماً ثانياً، وممّا جاء فيه
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 ن ابنيت ندى تبين يل البيت وجتمعين مع بنايت، وتبعد عنا شرّ أن تدعو يل بأبركاتك حبّق ] 
وأنا بانتظار الفرج ، رج من عند اهللنتظار الفاوأنا ب ،عن مصاحلهم الدينيوية الناس الذين يبحثون

 [. وأنا على يقني بردك، من عند اهلل تعاىل

فكيف إذا كانت  ة،ى له خدمنسان من أدّ ن يشكر اإلأالثقافة اإلنسانية مطبقة على / ج
نسان يف زمن أدائها هو ذا كان حال اإلإوكيف  ،نسان حياً خدمات كثرية ولوالها ملا بقي هذا اإل

والديه اعتنيا به يف صغره فلريد هلما فضلهما  نسان هو أنّ ره اإلن يتذكّ أقل ما ميكن العجز التام، أ
  .ن جيزيهما باإلحسان إحساناً أو  ،منعمني هلما عليه حق الشكر عليه ويعترمها كأيِّ 

نَساَن ِبَواِلَدْيِه ِإْحَسانًا مَحََلْتُه أُم ُه ُكْرهًا َوَوَضعَ ﴿ :قال تعاىل َنا اإْلِ ْتُه ُكْرهًا َومَحُْلُه َوِفَصالُُه َوَوصَّيـْ
ُه َوبـََلَغ أَْربَِعنَي َسَنًة قَاَل َربِّ َأْوزِْعيِن َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتكَ  الَّيِت أَنـَْعْمَت  َثاَلثُوَن َشْهرًا َحىتَّ ِإَذا بـََلَغ َأُشدَّ

 يف ُذرِّيَّيِت ِإينِّ تـُْبُت إِلَْيَك َوِإينِّ ِمَن َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن أَْعَمَل َصاحِلًا تـَْرَضاُه َوَأْصِلْح يل 
 .97: حقافاأل ﴾اْلُمْسِلِمنيَ 

 .ن يعطف قلوب بعضكم على بعض وهو أرحم الرامحنيأو  ،حوالكمأن يصلح أأسأل اهلل 

 ؟ سائل وحمتاج حىت وإن كان وثنياً  عطاء الصدقة أليِّ إهل جيوز  /11س

  .ن كانوا غري مؤمننيإهم حىت و ن حتسن ألهلك وترّ أجيوز، ويستحب / ج

ما  ؟ تكذب حىت تصلح يف ما بينهمهل جيوز أن ذا وقع اخلناق بني أخوان، إ /79س
كيف يصلح يف ،  واآلخر يف وادمثاًل ذا أصبح األول يف واد إواجب الشرعي جتاه هذين األخوين ال

 ؟  لرجيمأم يرتكهم هنبًة إلبليس ا ،ما بينهم، هل يكذب حىت يصلح يف ما بينهم

 ! صالح بني الناس حمصور بالكذباإل م وفقك اهلل وكأنّ تتكلّ / ج

وتذكريهم بأيام اهلل وبأولياء  ،وأصلح ذات بينهم بالكلمة الطيبة وبالصدق واألمانة ،اهلل اتقِ 
ه للمحسنيني الذين حيسنون ملن عدّ أرهم بثواب اهلل الذي ذكّ  ،اهلل وبأفعاهلم وتساحمهم مع املسيئني

َوَسارُِعوْا ِإىَل َمْغِفَرة  مِّن رَّبُِّكْم َوَجنَّة  َعْرُضَها  *الّلَه َوالرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تـُْرمَحُوَن  َوَأِطيُعواْ ﴿ :مساء هلأ
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َواْلَعاِفنَي  الَِّذيَن يُنِفُقوَن يف السَّرَّاء َوالضَّرَّاء َواْلَكاِظِمنَي اْلَغْيظَ  *السََّماَواُت َواأَلْرُض أُِعدَّْت لِْلُمتَِّقنَي 
َوالَِّذيَن ِإَذا فـََعُلوْا فَاِحَشًة أَْو ظََلُموْا أَنـُْفَسُهْم ذََكُروْا الّلَه  *َعِن النَّاِس َوالّلُه حيُِب  اْلُمْحِسِننَي 

أُْولَـِئَك  *ُهْم يـَْعَلُموَن فَاْستَـْغَفُروْا ِلُذنُوهِبِْم َوَمن يـَْغِفُر الذ نُوَب ِإالَّ الّلُه وملَْ ُيِصر وْا َعَلى َمافـََعُلوْا وَ 
ْم َوَجنَّاٌت جَتْرِي ِمن حَتِْتَها األَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َونِْعَم َأْجُر اْلَعامِ  ل آ ﴾ِلنيَ َجَزآُؤُهم مَّْغِفَرٌة مِّن رَّهبِِّ

 .942 - 942: عمران

متمت أ ،تقسم هندسة البناء واالنشاءا، نا طالب يف اجلامعة التكنولوجية ببغدادأ /79س
ن حائر نا اآلأو ، خريةيف املرحلة الرابعة واأل أباشر الدراسةاملرحلة الثالثة ويف املوسم القادم سوف 

يف النجف  Xمام املهدي نصار اإلأبني االستمرار بالدوام يف اجلامعة وبني الدراسة يف مدرسة 
متام إنصار بوصي األي Xمحد احلسن أمام اإل نّ إنصار نصحوين وقالوا العديد من األ، شرفاأل

وجل نتيجة االستخارة كانت ترك اجلامعة  الدراسة باجلامعات ولكنين عندما استخرت اهلل عز
 .نتظار نصيحتكم وتوجيهاتكم يل وسأكون باألمر والطاعةانا بأ. وبدء الدراسة يف احلوزة

بني دراستك  وبالتايل توفق ،ن تتابع دروس احلوزة االنرتنيتيةأ يضاً أميكنك  ،وفقك اهلل /ج
 .ومن اهلل التسهيل ،اجلامعية ودراستك احلوزوية

 .هــ 9144شوال / توفيق املغريب . د

* * * 

 :ومعامالت عمالأ

 للعب وليس للرهان ؟ ودفع مبلغ مثناً  ،هل جيوز لعب البليارد يف القاعات العامة /72س

مع ، ن ممن ميارس اللعبةخذ مثأو ( بلي استيشن والبليارد وغريها)لعاب وهل جيوز فتح قاعة لأل
 ؟ يشرتط ذلك بعض الالعبني يشرتطون الرهان وبعضهم ال نّ أ

 .جيوز -9/ ج
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ن يعلب برهان فعليه أن يضع هناك م نّ أفتح قاعة ألعاب، وإذا كان يعتقد جيوز أن ي -2
 .ه ال جيوز الرهان شرعاً نّ أ فيها بنّي عالنية يُ إقطعة 

 ؟ البنوك ما حكم العمل يف  /74س

 .جائز -حىت لو كانت ربوية  -( البنوك)عمل يف املصارف ال/ ج

خذ مبلغ هناية  أحكم من ي ماو  ؟ ل حممدآم العمل يف بنك جتاري عند مياين ماحك /71س
 .عمل به هو مركز االتصاالت يف البنكأوللعلم القسم الذي  ؟( بونس)كل سنة مبا يسمى 

  .لكم وشكراً  ،والعياذ باهلل هلي من احلرامأقي نفسي و أمتىن الرد بالتفصيل لكي أ

جائز، وأخذ األجر واملكافئة  -حىت لو كانت ربوية  -( البنوك)العمل يف املصارف / ج
 .جائز

من البحث عن عمل يف اجملال الرياضي  Xمام موقف اإل لدي سؤال خبصوص /77س
 ؟ ذا كانت هذه طريقة شرعية كمصدر للمعيشةإو  ،(اخل .. يبكالعب كرة قدم، كرة الر )

 .جيوز/ ج

من  اً خذ قسمأوت ،وتبيعها قبل االنتهاء منها اً يران توجد شركات خاصة تبين بيوتإيف  /72س
من و . مرحية مدهتا عشر سنوات تقريباً  قساطأولية والباقي على شكل ة أدفعشكل املبلغ على 

ف بني مدة تلختالبيوت أسعار  نّ كما وأ ،قساط عن البيع النقدييف األالسعر خيتلف  نّ أاملعلوم 
 قساط ربا ؟ وهل يكون هذا النوع من األ ،هذه البيوت شراءلنا هل جيوز : وأخرى، والسؤال

 .جيوز أن تشرتي، وهذا ال يعتر ربا/ ج

 نّ أل ،د سعر املادةدّ ن الذي حيُ مَ  :السؤالولكن  ،جل مع زيادة الثمن رباالبيع باآل /75س
، على من سعر السوقأولكن السعر  سيطتقه بالبيع بيع واحد وهو كلّ أين إمنهم من يقول 
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صاحب احملل  نّ أم أ ،يف السوقالسلعة سعر املأخوذ بنظر االعتبار، فهل هو املقياس  وسؤايل عن
 حيدد السعر ؟هو من نفسه 

بيع بثمن أن و بيع هبذا الثمن اآلأ :ذا قالإيعين هو  ،د السعر صاحب احمللدّ الذي حيُ / ج
التجار يضعون  نّ إحيث  ؛زيادة السعر عن السوق فليس بقياسما أ ،جل فيكون رباعلى باآلأ
 .يناسب وضع كل واحد منهم سعار خمتلفة حبسب ماأ

 .شكالإ يضاً أبشكل كبري  ذا كان عال  إالسعر 

 ؟ شكالحتدد هذا اإل هل هناك نسبة مثالً  /78س

باملائة  99بة الـ باملائة، فاملفروض أن ال تتجاوز الزيادة نس 99نسبة التمايز املسموحة هي / ج
 .السوق عن معدل السعر الطبيعي يف

 مت بعمل تصاميم ألحد املرشحني يف انتخابات اجمللس االستشاري وأخذت أجراً ق /71س
ال يرشحوا حلكم، وإمنا يرشحون وينتخبون ( ماراتيقصد السائل دولة اإل)ن هنا و واملرشح عليها،

تشارة أو االقرتاح فقط يف اجمللس الوطين ألخذ منصب استشاري أو اقرتاحي له صالحية االس
 .الذي يشكل من يرشحهم الناس نصفه، والنصف اآلخر يتم اختيارهم من قبل احلكومة

كنت حينها جاهلة بذم أي عمل يقوي حكم الباطل، اختذت من هذا العمل أجرًا ولدي 
مشروع التخرج  آالف درهم، واآلن أقوم بتخزينه لكي استعمله ملصاريف 1اآلن مبقدار قرابة 

أشهر وإن احتجت استخدامه فسيكون ذلك يف  5عليه اآلن  الذي حيتاج الكثري، وقد مرّ 
 .الشهرين القادمني ألنه سيكون وقت خترجي

ما حكم هذا املال ؟ ماذا أفعل به ؟ أترع به كاماًل ؟ أمخسه ؟ رمبا أستطيع : والسؤال هو
 .أنا ملتجئة إليك يا مْن منَّ اهلل علينا بك...  ال أعلم!! الترع به للقناة الفضائية مثالً 
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ميكنك صرف املال يف احتياجاتك، وال داعي أن تدفعي منه شيئاً، وال تقومي بتخميسه / ج
أو مرَّ عليه عام كامل، وفقك اهلل وسدد  ،إال إن حلَّ الوقت الذي متَّ تعيينه للخمس يف كل عام

 .خطاك

مثل برامج التصميم ( املقرصنة)حلاسوب املهكرة وددت أن أسأل عن حكم برامج ا /29س
وال طاقة لنا  واليت هي باألصل ُتْشرَتى وميكن أن تكون غالية جداً  وبرامج احلماية من الفريوسات،

بدون دفع أي  اوميكننا استخدامه ،فنحصل على نسخ من االنرتنت تكون مهكرة على شرائها،
وما حكم استخدام هذه  ؟ (رامج املهكرة وتنصيبهاتنزيل ال)فما حكم القيام هبذا األمر  .شيء

 ؟ ؟ هل ميكن استخدامها على حواسيبنا اآلنقمنا بتنصيبها الرامج اليت 

 .وإال فيجوز ،إذا كان من ميلكها حمرتم املال ال جيوز/ ج

بذلك، البائع  جهلو  ،رةرة مع علم املشرتي بأهنا مزوّ ما حكم شراء سلعة بأموال مزوّ  /29س
 ؟( البائع كان متجوالً )قامته إوجيهل 

 .ال جيوز/ ج

كل شهر نقوم بتوزيع   ،وعملي توزيع رواتب املوظفني ة،حكومي ةنا موظف يف شركأ /22س
 ،قو استبدال املمزّ أالنق ص  ىل الشهر القادم لسدِّ إفنجمعها  ةفيكون هناك مبالغ زائد ،الرواتب

صبحت أموال حىت نوات تراكمت األربع سأحيان ينفذ الذي مجعناه ولكن منذ ففي بعض األ
عطيتها أذا إو  ،ع قام بتحضري قوائم الرواتباملوزّ  نّ أفأخروين  ،رجعهاأن أردت أف اً،كبري   اً مبلغ

 ؟  موالفعل هبذه األأن أ فما عليّ  ة،للشخ ص اجلديد سيأخذها له ولن يرجعها للشرك

تمنتك وال ائىل الشركة اليت إعود موال تاأل نّ أن منه موال بطريق تتيقّ نك تعيد األأاملفروض / ج
خذها أن تعطيها هلذا الشخ ص فيأمر بني هلذا واحنصر األ وإذا مل جتد طريقاً  ،حدأيستويل عليها 

 .رامل والفقراءيتام واألعها على األخذها وتوزّ أن تأفيمكنك  ،نتأخذها أن تأو أ ،لنفسه
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اخلارج  يف يالرئيسمركزه  HSBC لـفرصة عمل ىف بنك ا يمصر وعند سكن يفأ /24س
 ستكون يف وظيفيت، مصر ن هذا الفرع يفأل ةن مع البنك ليسوا من الشيعو املتعامل، مريكاأب

 ؟  ةخذ هذه الوظيفأأن أهل جيوز ، الشئون القانونية للبنك

 .جيوز/ ج

اآلن استلمت بريد من مدينيت ألكون يف جلنة احمللفني يف و  اهلجرة،كنت أريد  /21س
ن كانوا سيقبلون رفضي لطلبهم هذه إعلم أال . مريكا يف حيايتأساعد أخب ومل مل أنت. احملكمة

ن أو  ،نسانسالم اجللوس مع الكفار الذي ال يدعمون حقوق اإلليس حيرم يف اإلأ .م الأاملرة 
 beyond a" هنم يستخدمون مصطلحأ خصوصاً  ،و عدم براءة شخ ص ماأراءة بحيكم الشخ ص 

resonable doubt" ن باستخدام الطرق اليت و هم معروف :يضاً أو . بعد من الشك املعقولأىل ما إ
 ؟ نواعهأىل ظلم كبري بشىت إتؤدي 

 .مضطرة لالشرتاك ذا كنتِ إن تشرتكي يف هيئة احمللفني أ جيوز لكِ / ج

 ،جيوز اجللوس معه وتعريفه باحلق ونصحه ،ي دولة كانأوبالنسبة للشخ ص غري املؤمن من 
فنحن ليس لدينا عداء مع الشعب ما بالنسبة ألمريكا أو  .د من الناسحأفليس لدينا عداء مع 

و أأو  ،و املؤسسات االجتماعيةأ ،أو مع املؤسسات العلمية ،مريكاأرض أأو مع  ،مريكياأل
نه أونعتقد  ،منا حنن ننتقد سلوك احلكومة األمريكية وطغياهنا وموقفها الظامل يف العاملإو ...... 

 .لى الدوام لألسفف عموقف منحرف ومتطرّ 

 عطاء الرشوة لغرض التعيني يف وزارة الرتبية العراقية ؟إهل جيوز  /27س

ليعمل ويعيش فال  ا الذي يعطيها مضطراً مّ أ ،كل يف بطنه ناراً أالذي يأخذ الرشوة فهو ي/ ج
 .شكال عليهإ

حلكم هو ا ما ،نصار يساعد الطلبة يف اجلامعة يف رفع درجاهتمستاذ جامعي من األأُ  /22س
 ؟ يف ذلك
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ن أجيوز له  ولكن ال ،ذاهتا قيمة هلا حبدِّ  ال فالدرجات عموماً  ،ستاذ ويعرف طلبتهأُ هو / ج
ستاذ األُ  يعين مثالً  ،خذ الشهادة بينما هو غري مؤهل لذلكه مؤهل ألنّ أيعطي تقييم لطالب على 

يستحق  ه النّ أعرف ن يعطي شهادة مرور من الكلية كمهندس وهو يأجيوز له  يف كلية اهلندسة ال
 . هذا سيسبب مشاكل كثرية، املقياس هو املستوى العلمي نّ أل ؛وليس كفوء

ن يعطيه درجة مرور حىت لو كانت أفيجوز  ،ه يستحق املرورنّ أذا كان تقييمه للطالب إكيد أ
 .تسمح له باملرور درجته يف االمتحان ال

 نّ أوهو  (املهدي يف البالتوكمام نصار اإلأيف غرفة )حتصل عندنا  ألةهنالك مس /25س
 :لسبينيمر يكون وهذا األ ،نفسهم سائلنيأ مساء ويعترونأنصار يدخلون بأهنالك 

  .يوجد سائل وقات اليف بعض األ إذ ة وتنشيط عملها،حتريك الغرف: ولاأل

  .ار فيكون هذا ملعرفة من يدخل على الضيوفهنالك ضيوف يدخلون على الزوّ : والثاين

 ؟ جيوز م ال، أل جيوز هذا العمله: والسؤال

رون ما هنم يقدّ أفاملفروض  ،ن يديرون هذه الغرف واملنتدياتىل مَ إهذه أمور أرجعوا فيها / ج
 .وفقكم اهلل وسدد خطاكم ،يصلح عملهم فيما يرضي اهلل

* * * 

 :رثما يتعلق باإل

 اً رضأترك  ،ذا كانت املرأة متزوجة من رجل ومل يكن لديها منه ولد عند وفاتهإ /28س
 رث ؟ وكم نسبة اإل ،هل ترثه فيها ،سكنية

مه، عند وفاته  أخوات من أولديه ثالثة  ،م ثانيةأاثنان منهم من  ؛خوةإللزوج مخسة  نّ أ علماً 
  .ه على قيد احلياةاكان والد
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فكم يكون  ،والديه قد توفوا قبل تقسيم الرتكة نّ أ علماً  ،رثاإل امو ن يقسّ أن يود الورثة واآل
 .رثيب الزوجة من هذا اإلنص

 .ذا مل يكن له ولد منها أو من غريهاإلزوجة الربع ل/ ج

خوايت غري أخويت و أنا و أ ،ا نسكن فيهول بيت والدي الذي كنّ شرعية ح ةمسأل لديّ  /21س
لصاحب بستان ين على قطعة هذا البيت بُ  نّ أ علماً  (.5) خواتأو  (1)خوة إحنن  ،تزوجنيامل

صلي ىل مالكها األإرض بعد االحتالل رجعت هذه األو ، هبا الدولة سابقاً  فتتصرّ  ،مسهاب بمطوّ 
ن أرضه يف زمن احلكم البائد أنيت على صحاب البيوت اليت بُ أاتفق صاحب البستان مع ف ،سابقاً 

خوة منهم مل حد اإلأو . رض مكان بيت والدهمأ فقط منهم كل واحد قطعة نييعطي املتزوج
 :والسؤال ،عن القطعة من املال قدره سبعة عشر مليون دينار عوضاً  استلم مبلغ ، بليستلم قطعة

نقاض ومل يستلم من البيت أالبيت بيع  نّ أ علماً  ؟ خواته النساءهل يف هذا املبلغ حصة مرياث أل
 .خوتهإخذوه وإمنا أشيء 

 ىلإن يعطي منه حصة أوليس عليه  ،ستلمهانة يف السؤال، املبلغ ملن حبسب الصورة املبيّ / ج
 .غريه

 ؟  ب متويف قبل اجلداأل نّ أ علماً  ،هم عند وفاتهحفاد جدّ هل يرث األ /59س

 من اجلد عند وفاته ؟ هل ترث شيئاً  ،طفال منهأزوجة االبن املتويف اليت ليس لديها  :يضاً أو 

حياء، أو بنات أذا كان له أوالد إبيه ال يرثون اجلد أحفاد الذين تويف والدهم يف حياة األ/ ج
 .بيهأة االبن ال ترث وزوج

* * * 
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 :ةّيطبمسائل 

ب كليات الطب اليت يف حقل الطب، هناك الكثري من املمارسات املطلوبة من طاّل  /59س
على سبيل . باملريض سواء على األمد الطويل أو القصري، وهذه املمارسات شائعة أيضاً  قد تضرّ 

غري ضار بينما يف الواقع هو حيتوي على  حشو امللغم م الطالب أنّ يف طب األسنان، يتعلّ  :املثال
طالب طب األسنان . نسان ما إن بقي يف فمه ومل يزللزئبق، وهو سام ويؤثر على صحة اإلا

مع أنه يوجد حلول بديلة غري  ،يُطلب منه أن يستخدم هذا احلشو على املرضى يف كلية الطب
فال وهو أيضًا فيه مواد سامة وأيضاً، طبيب األطفال مطلوب منه أن يعطي اللقاح لألط. سامة

 .مثل الثيمريوسال

ما الواجب على املرء أن يفعله إذا أراد أن ميارس مهنة، ويف دراستها يُطلب منه أن يؤدي هذه 
ذين ذكرهتما، ل؟ إذا أراد شخ ص أن ميارس مهنة كال ر الوسيلة؟ هل الغاية ترّ  ةاملمارسات الضارّ 

حقيقي، وإذا اعرتض الطالب على هذه  الناس أذىً  البد أن يفعل هذه األشياء اليت تؤذي
 .املمارسات فهو ليس بيده خيار وقد يُطرد من الدراسة

كه هل جيوز للطالب أن يستمر يف دراسة التخص ص يف هذه احلالة اليت ذكرهتا، أم هل يرت 
 شكال؟إويدرس شيء آخر ليس فيه هكذا 

ولوال هذه  ،جسام الناسيث نافعة ألسرية العامة للطب احلدامل ،وفقك اهلل وسدد خطاك/ ج
رض ملا وصل عدد سكان األ حياناً أيميائية اليت قد حتمل بعض الضرر اللقاحات والعالجات الك

وال يعين وجوب االمتناع  ،معني ال يلغي الفائدة ة يف عالج  ووجود مواد ضارّ  ،ىل سبعة ملياراتإ
وهلذا حنن حنتاج الكبد والكلية  ،قاتلة غذية اليت نتناوهلا حتتوي على مسومفكثري من األ ،عنه

مه يف  فالطب جيوز تعلّ  ،ولكننا ال منتنع عن تناول الغذاء ،ة ص من هذه املواد السامّ واملخرج للتخلّ 
وجيوز ممارسته  ،ساتذة كليات الطبأقررات اليت وضعها املتخصصون من كليات الطب وفق امل

ىل جنب الفائدة إنت حتمل بعض الضرر احملتمل ن كاإوالعالجات حىت و  دويةوأستعمال األ ،يضاً أ
 .اليت تؤديها
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ن أن كان هناك احتمال إجية على البشر عند الضرورة حىت و جراء التجارب العالإوجيوز 
جارب العالج اجليين كت  ،املريض املترع خلوض التجربة اولكن برض ،ب التجربة املوتتسبّ 

 .شابه و السرطان وماأللهيموفيليا 

بشرط  ،ةجنّ مر بقتل األب األجلذعية اجلنينية حىت وإن تسبّ اء التجارب على اخلاليا اجر إوجيوز 
ن يأخذ أوىل وقبل يام األُ وأن تكون يف األ ،ة استنساخ من مترعنيجنّ أجنة عبارة عن ن تكون األأ

 . جنة من تلقيح حيمن لبويضةأوال جيوز استخدام  ،راجلنني بالتصوّ 

املختر من خاليا جذعية جنينية ان كالكبد والقلب والعني يف نسجسم اإل جزاءأوجيوز صنع 
 .خوذة من جنني مستنسخ من شخ ص وتركيبها له نفسهأم

؟ هناك الكثري من أنواع اللقاح اليت حتتوي على مادة  جيوز( اللقاح)هل التطعيم  /52س
طي اللقاح فما هو احلكم بالنسبة للطبيب الذي يع. ة ومواد ضارة أخرىالثيمريوسال السامّ 

 ؟ خصوصاً األطفال، علماً أنه حيتوي املواد السامة والضارةو  لآلخرين

لقاحات مت فحصها وثبتت عطاء اللقاحات للكبار والصغار ما دامت إجيوز للطبيب / ج
 .هنا صاحلة لالستعمال البشريأمنفعتها و 

اجل فقدان األسنان إذ أهنا تع ؛زراعة األسنان حاليًا التطور األكر لطب األسنان تعدّ  /54س
بت ثورة يف وقد مت اكتشاف وتطوير مادة سبّ  .دون احلاجة إىل توريط أي من األسنان حمل الفقد

من بروتينات من جنني جسم اخلنزير وعظم اخلنزير  ةاملكتشفة مشتق ةاملاد ،سنانعامل صناعة األ
 .سنانزراعة األيف  ةنستخدمها ملأل الفراغات العظمي

ربعة ماليني مريض حول أومت استخدامها من قبل حوايل  ،منذ سنني املياً املادة مستخدمة ع
 م حالل ؟ أ ،هل استخدام هذه املادة حرام: السؤال. العامل

 ؟ ةبالغ املرضى الذين استخدمنا هلم هذه املادإوهل جيب 

 ؟ نعلم وحنن ال وهل نؤمث الستخدامها قبالً 
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  :وىلاملادة األُ  -

 Geistlich Bio-Gide :االسم التجاري للمادة

 Welcome to Geistlich Groupوهي براءة اخرتاع من قبل شركة سويسرية  

  :املادة الثانية -

 Enamel Matrix Derivative EMD: االسم العلمي للمادة

 Emdogain :االسم التجاري للمادة

 Straumann-Simply doing more for dental professionalsوهي براءة اخرتاع لشركة  
  .السويسرية 

وال  ،م هذه املادةوال جيب إبالغ املرضى الذين استخدمت هل ،جيوز استخدام هذه املادة/ ج
ن أته بل الطبيب يؤجر عند معاجلته للمريض إن جعل يف نيّ  ،أمث على من استخدمها للمرضى

 .يعاجل املرضى قربة إىل اهلل سبحانه وتعاىل

* * * 

 :ما يتعلق باحليوان

؟ وهل هناك حيوانات ال جيوز  هل جيوز االحتفاظ باألفعى كحيوان أليف يف البيت /51س
 ؟ ا كحيوانات أليفة يف البيت أو جنسة غري الكالباالحتفاظ هب

مساك ويستحب االحتفاظ بالطيور واأل ،ليف يف البيتأجيوز االحتفاظ حبيوان / ج
جيوز  وبالنسبة للكلب ،طفالعن األ وخصوصاً  ،والسالحف لدفع ضرر بعض اجلن الضار

 .صيدالو الرعي أو أاالحتفاظ به لغرض احلراسة 

 ؟ ة كالبعوضة واألفاعيكائنات املضرّ هل جيوز قتل ال /57س
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املبيدات لقتل  وجيوز رشّ  ،ب نقل املالريا مثالً نه يسبّ أذا كنت ترى إجيوز قتل البعوض / ج
ولكن يكره قتل  ،ة للمحاصيلوجيوز قتل القوارض الضارّ  ،احلشرات اليت تتلف احملاصيل الزراعية

و يف الغابة أا كانت يف الرية ذإ جيوز قتلهاال  فاألفعى السامة مثالً  ،بدون سبب احليوان الضارّ 
ن يقوم أفضل لضارة يف مكان قريب من الناس فاألفعى اوحىت لو وجدت األ اً،حدأوهي ال تؤذي 

شكال إمر فقتلها ال ولكن لو صعب عليك األ ،بعادها عن مكان سكن الناسإخمت ص بصيدها و 
 .فيه

* * * 

الفقهية املتفرّقة اليت مجعتها يف هذا  Xاحلسن هذا آخر ما دّونته من أجوبة اإلمام أمحد 
اجلزء، سائاًل اهلل سبحانه أن ميكِّن له يف أرضه وينصره نصرًا عزيزاً، وأن ينفع به عباده املؤمنني، 

 .واحلمد هلل رب العاملني، وصّلى اهلل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً كثرياً 
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