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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين األئمة والمهديين وسلم تسليما  

 بأيِّ شيء يُعرف اإلمام القائم: Xقلت أليب عبد اهلل : )عن احلارث بن املغرية النصري
X قال ،X :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( يكون إال وصي وابن وصيال : وصي؟ قال

يف التعّرف على اإلمام القائم  على ضوء هذا النهج اإلهلي الذي أوضحه آل حممد 
سؤااًل مما يعّم هبا االبتالء،   X (951)أنصار اإلمام املهدي  -أضع بني يدي أنصار اهلل 

ضمها  ، فقهية خمتلفةيف ما يرتبط بأحكام  Xأمحد احلسن كانت قد وجِّهت إىل السيد 
وألهنا تناولت أسئلة مهمة كان مفيدًا جدًا تدوين ، كتاب اجلواب املنري بأجزائه املتعددة وغريه

هذه األجوبة وإفرادها يف هذا الكتاب، وقد أجريت بعض التعديالت على األسئلة لتكون أكثر 
 .وضوحاً مشوالً و 

ننا وبينك املقدور، وتعاقبت األيام بعد انتظارك سنني إن حال بي.. أمحد احلسن سيدي 
، فصرت شريدًا طريداً، ولكن أبت رمحتك بنا حنن أهل اخلطايا املقصرين يف حقكم آل اً ودهور 

نا إىل صراط اهلل القومي وتبني لنا حالله وحرامه، لتكتمل حلقة الطهارة يحممد، إال أن تأخذ بأيد
 .على اخللق ميثاقهاخذ اهلل سبحانه أبواليتكم اليت 

بن رسول اهلل ما مجعته من شرع اهلل الذي أوضحَته بأجوبة األسئلة اليت ا أضع ينب يديك ي
كل ما متر به من قساوة الدهر وأهله، وكان شرعًا أريد  من رغم على الأجبتها تواردت عليك، 

بأحكام ال متّت إىل له أن يغيب كتغييبكم أهل البيت ليمأل العلماء غري العاملني حياة الناس 
واهلل سبحانه أسال وأرجو أن ميّكن لك يف أرضه إلقامة دينه . دين اهلل وشرعه بصلة أبداً 

 .وحاكميته، واحلمد هلل رب العاملني
  هـ 9312/ شوال /  91

عالء                                                                                                       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سيييةاحلشعائر ال
وعمل الطعام يف حمرم على الصورة اليت نفعلها اآلن  ،ولبس األسود ،ما حكم العزاء /9س

 .يحاإلنسان على بينة من أمره على املنهاج الصح يسريحىت ؟ يوم العاشر  يفوخاصة 

مستحب وفيه أجر عظيم، وأعظمها أجراً  X للناس مظلومية احلسني بنيِّ كل ما يُ   /ج
خرج إلصالح األمة وإخراجها  Xوبيانه للناس، فاحلسني  Xمعرفة سبب خروج احلسني 

من التيه الذي دخلت فيه بعد أن متردت على إرادة اهلل وقررت أن تنفذ إرادهتا، األمة اليت 
بكر  لت بصدر رحب تنصيب أيبتنصب هي، األمة اليت تقبّ  رفضت تنصيب اهلل وقررت أن

، Xبأمر من اهلل سبحانه لعلي  تنصيب رسول اهلل حممد  اً قاطع اً لعمر ورفضت رفض
احلسني خليفة اهلل يف أرضه وتعترب ( لعنه اهلل)ميسون  يزيد ابناألمة اليت وصلت إىل أن تعترب 

كسر ضلع   هاض عنمتخّ  اليت، األمة اليت بررت السقيفة اً خارجي (عليها السالم)فاطمة  ابن
 .فاطمة الزهراء وسيب زينب احلوراء وبنات رسول اهلل 

يف العاشر من احملرم كل عام هو إحياء للدين اإلهلي  Xإحياء ذكرى شهادة احلسني  إنّ 
اهلل هو مالك امللك وهو الذي يُ َنصِّب  :ى بدمه ليقول؛ ألن احلسني ضحّ Xمنذ نزل آدم 

، وملا اعرتض ﴾... َوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمالِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اأْلَْرِض َخِليَفة  ﴿خليفته يف أرضه 
َماَء َوَنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدكَ ﴿املالئكة و   قَاُلوا أََتْجَعُل ِفيَها َمْن يُ ْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ

ألهل  نّ أفهل  ،13:البقرة ﴾قَاَل ِإنِّي َأْعَلُم َما ال تَ ْعَلُمونَ ﴿: أجاهبم تعاىل ﴾َونُ َقدُِّس َلكَ 
 !!؟؟ السقيفة علم اهلل سبحانه وتعاىل عما يصفون لينصبوا من يشاءون

لينقض  X، ضحى احلسني (البيعة هلل) ألجل راية رسول اهلل  Xى احلسني ضحّ 
، فالذي يريد إحياء ذكرى (حاكمية اهلل)ويبين هيكل احلق ( حاكمية الناس)هيكل الباطل 

 (.حاكمية اهلل سبحانه وتعاىل)يي هدفها عاشوراء حقاً عليه أن حيُ 

 ما هو حكم الشعائر احلسينية املتعارف عليها يف هذا الوقت ؟ / 2س

 : ومن ضمنها
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 اللطم وهو عريان ؟ -أ

والصحيح أن  ،الرجال اجلزء العلوي من أجسادهم لغرض اللطم عمل غري الئقتعرية / ج
 . يرتك التعري أثناء اللطم خصوصاً يف أماكن العبادة

ويتخلله تصفيق وهالهل، وقد تستعمل أناشيد  األفراح أو املواليد ألهل البيت  -ب
 هبا موسيقى ؟

زة أمام النساء وغري جائزة أمام غري جيوز التصفيق باليدين، وأما هالهل النساء فهي جائ/ ج
 . وحيرم االستماع للموسيقى. احملارم من الرجال

 التطبري ؟ -ج

إلخراج الدم فقط ومل يكن يسبب ضرراً للمؤمن  اً بسيط اً التطبري حبد ذاته إذا كان جرح/ ج
ولكن إذا كان سببًا لتنفري الناس البسطاء عن اإلسالم أو للقدح يف اإلسالم فهو غري  ،جائز
 .وهذا هو ما حيصل هذه األيام ،جائز

وهذا أيضًا أفضل  ،عن أعني الناس فالذي يريد التطبري ميكنه أن يفعل هذا يف بيته وبعيداً  
أما من يفعلون هذا بصورة  .هلل إن كان فعاًل يطلب بالعمل وجه اهلل له ليكون عمله خملصاً 

بون تنفري املخالفني وغري املسلمني فهم يسبّ  منظمة ومجاعية وأمام الناس البسطاء وخصوصاً 
 .اً وهبذا يكون عملهم مضر  ،الناس عن اإلسالم

 املشاعل والطبخ واملشي وغريه ؟ -د

 واإلمام واملشي للحج ولزيارة الرسول حممد  ،الناس مستحب وإطعامالطبخ / ج
  .مستحب  واألئمة Xاحلسني 

 ما حكم التصفيق باليدين يف االحتفاالت واملواليد اليت تقام يف والدات األئمة  /1س
 ؟ وغريهم

  .جيوز/ ج
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 ما هو رأي السيد أمحد احلسن حول التطبري يف العزاء ؟ /3س

 .األفضل جتنبه وفقكم اهلل، وإن مل يكن فيه ضرر معترب باجلسم/ ج

وأنا خادم املنرب احلسيين الشريف، وقد دعوين  إين من طلبة احلوزة ومضت سنني عليّ  /5س
الذين دعوين  نّ أهذا العام يف شهر حمرم اآليت للعراق لقراءة العزاء، فهل أذهب أم ال ؟ علمًا 

 .غري مؤمنني هبذه الدعوة احلقة

معرفة احلجة والعلم الذي شر احلق، مثاًل بطرح قانون نلقراءة العزاء ول ز أن تذهبجيو / ج
 .احلقه من دعوة تعرف

* * * 

 قسم باألولياءال

 ؟  وكفارته كذالك ،هل يكون كاحللف باهلل ،وباقي األولياء Xاحللف بالعباس  /6س

و حبقهم عند اهلل أحد هبم أن يقسم أجيوز  وال ،وصياء قسم قائمنبياء واألالقسم باأل/ ج
ن أفضل واأل ،ويكفيه االستغفار إن كان مبطالً  فيهكفارة  ما من جهة الكفارة فالأ .مبطالً 

بل حىت  ،ن كان مبطالً إي ضرر بسبب القسم أيذبح شاة ويطعم منها الفقراء ليدفع اهلل عنه 
 .يف قسمه ن كان حمقاً إو 

* * * 

 والتربع اليذرما يتعلق ب
 ما حكم من ينذر أو حيلف مث ينسى موارد احللف والنذر كم كانت ؟  /7س

  .ال وسعهاإ يكلف اهلل نفساً  حيتمله وال يكفيه ان يؤدي ما /ج

، وهو جمموعة من احملابس جتعلها يف Xنذرت أخت أنصارية نذراً لإلمام احلسني  /8س
األموال يف الضريح  ، واآلن تريد أن تفي بنذرها، وقد مسعت من الناس أنّ Xضريح احلسني 
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املباركة، أو يبيعوهنا بقيمة قليلة، فهل جيوز هلا أن مون على احلضرة يتصرفون هبا الذين هم قيّ 
 ؟؟ تعطي قيمتها أموااًل، أم يوجد شيء آخر

 .Xتنفق قيمتها يف أجور ومصرف زيارة مؤمن أو مؤمنة لإلمام احلسني / ج

العباس ضريح إحدى النساء نذرت إن كان األمر الفالين فأضع كذا مقدار يف  /1س
X؟مثالً يف بناء حسينيات األنصار بامكاهنا صرف النذر فهل  ،، واآلن ماذا تفعل 

تنفقه على الزوار املؤمنني وعلى  :مثالً  ،Xيب الفضل العباس أحياء زيارة إتضعه يف / ج
 .ثناء الزيارةأحاجاهتم 

من النجف إىل كربالء، فإذا  اً مشي الذهاب Xيوم أربعينية اإلمام احلسني  نذرتُ  /93س
 احلكم ؟هو فما  ،مثالً  طبخكال لسبب   على الذهابمل أقدر 

ميكن االعتذار به عن عدم الوفاء بالنذر، ولكن إذا كان هناك سبب  اً س عذر يالطبخ ل/ ج
وال  اً،لعدم الوفاء بالنذر كاملرض مثاًل فيمكن التخلف عن الوفاء بالنذر ويكون اإلنسان معذور 

 .يكلف اهلل نفساً إال وسعها

إذا كنت ناذرًا إن أطبخ وأوزع الطعام على الناس، فعند عدم وجود املؤمنني هل  /99س
جل الطبخ لألنصار أ، أم أعطي األموال اليت مجعت من Xجيوز إعطاء املخالفني لإلمام 

 احملتاجني ؟

 .أن يطبخ ويوزع الطعام للمخالفني وزجي/ ج

 اً دجاجة على عدد شهداء الطف، هل ميكن أن أذبح خروف 73أذبح  أننذرت  /92س
 بدالً عن الدجاج ؟

  .ال جيوز إال مع العذر/ ج

يف كل سنة يتربع أحد األخوة األنصار بوليمة أو مبلغ إىل األخوة األنصار يف  /91س
 ر ؟من األنصا اً فهل جيوز إعطاء املبلغ املذكور إىل من جيده حمتاج ،احلسينية حتديداً 
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إذا كان جمرد تربع فبإمكانه أن يفعل ما يراه مناسباً، وإذا كان سابقًا يعمل وليمة / ج
 .فاألفضل أن جيمع إخوته أيضاً بوليمة يف إفطار أحد أيام شهر رمضان

 ،زاد املبلغ املتربع به عن املبلغ املطلوبو ألحد األنصار أحد املؤمنني مببلغ إذا تربع  /93س
 ..فهل 

 ؟ املبلغ مع الزيادة يُعطى له -9

 ؟ املبلغ الزائد إىل حمتاج آخر يُعطى -2

 ؟هل جيب أخذ األذن منه إلعطاء املبلغ الزائد إىل غريه أو التصرف به ملصاحل األنصار -1

 ؟ ذن من املتربعني للتصرف باملبلغ الزائدهل جيب أخذ اإل -3

 ؟ للتصرف به بيت املالهل يعطى ملسؤول  -5

يف  هاملتربعني تربعوا هلذا الشخص فالصحيح أن يؤخذ اإلذن منه يف الزائد لصرف مبا أنّ / ج
 .حاجة حمتاج آخر من املؤمنني

وهو مسجد ملخالفني للحق لدي صندوق به صدقات كنت أمجعه ألحد املساجد  /95س
 كيف أتصّرف به ؟اآلن بعد إمياين بدعوة اإلمام املهدي  

اهلل سبحانه وتعاىل كإعالة يتيم أو أرملة أو فقري، أو نشر  املال أنفقه يف سبيل من سبل / ج
 .كلمة احلق

* * * 

 دولة الظاملني
ما حكم من يشارك ببناء مستشفيات وأبنية خدمات للشعب، ويعمل هبا موظفاً  /96س

هنم إبناءها يصرف من قبل قوات الدجال احملتل لبلد املسلمني، حيث  نّ أأو أجريًا ؟ علمًا 
 .لةاجلهة املمو  
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أما ...... إذا كانت املنشئات مستشفيات أو مدارس ينتفع منها املسلمون جيوز، / ج
وأمريكا وأذناهبا حيتالون يف كثري من األحيان على الشعوب . بالنسبة للمال فهو مال املسلمني

 املسلمة اليت يستنزفون ثرواهتا مبعونة الطواغيت الذين حيكمون بالد املسلمني مث يتصدقون على
 (.أو بالفتات)املسلمني باملال 

إين أحد املؤمنني بدعوتك احلّقة، وأعمل يف جهاز تفتيش أمين، ويف بعض األحيان  /97س
يتم حماسبة املخالفني وإحالتهم للقضاء بسبب أكل أموال اآلخرين عن طريق أخذ الرشوة أو 
التعاطي، فهل جيوز إحالتهم مع العلم أهنم مفسدين من باب الشريعة، ويأخذون من الرواتب 

أو يأخذون من املنتسبني مبلغًا من املال يف مقابل إعطائهم إجازة عن  الشهرية للمنتسبني
 ؟ العمل، أو قضاء حاجة معينة للمنتسبني مقابل أخذ جزء من رواتبهم

ال جتوز معونة الظامل بأي صورة كانت، بل وجيب هدم دولة الطاغوت بكل ما أمكن / ج
لرتافع لقضاة حيكمون بغري ما أنزل اهلل ، وال جيوز اوتقويض أركاهنا وهي جزء من مملكة الشيطان

أما إذا كنت تعمل باملمكن لدفع ظلم بعض الناس عن  .هلم حجة اهلل للقضاء بني الناسومل خيوّ 
بعض فعليك أيضًا أن تأخذ بنظر االعتبار ما تقدم، فال تكن عونًا لظامل وطاغوت بتقوية 

من، وأسأل اهلل لكم اخلري كله رضاه مملكته وحاكميته واعمل على إعانة املظلوم وإغاثة املؤ 
واجلنة وأن جينبكم الشر كله سخطه والنار، وإن شاء اهلل يكون حسابكم يسرياً بفضل إميانكم 

 .ويدخلكم رب رحيم برمحته وهو أرحم الرامحني

يعمل يف أحد األجهزة األمنية، ما هو تكليفه إذا رأى أفراد من جيش شخص  /98س
 مكان عمله اجلديد ؟ االحتالل ميرون أمامه يف

بالنسبة لالحتالل ال يقاوم فرديًا بل البد أن يكون هناك عدد وتنظيم، وأسأل اهلل أن / ج
ل أعباء الدعوة اإلهلية بكل ر إميان خلقه ليكون هناك عدد من املؤمنني القادرين على حتمّ ييسِّ 

 .اجتاهاهتا

حيث ال حتكم مبا ( غري شرعية)عمل يف دائرة وأتقاضى راتبًا شهريًا من حكومة أ /91س
 ما احلكم الشرعي يف املال الذي أتقاضاه ؟  ،أنزل اهلل تعاىل
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حكومة  ف حكومة الطاغوت يف األموال املنقولة وغري املنقولة غري شرعي؛ ألنّ تصرّ / ج
أو للمسلمني عامة، فيجوز  Xواألموال يف بالد املسلمني إما لإلمام  ،الطاغوت غري معتربة

  .أن تأخذ األموال باعتبارك أحد املسلمني الذين ميلكون هذا املال

ا ال تؤثر على هنّ أمع العلم  ،ألحد اً وليست ملك رض تابعة للدولةأيف  بنيت بيتاً  /23س
 ؟  فما حكم هذا البيت ،من اجلريان قبل البناء ةفقخذ املواأ و شارع معأو مدرسة أسوق 

أو للمسلمني املؤمنني باحلق، ولإلمام حق  Xاألرض إّما ملك لإلمام املهدي / ج
فيحق لكل مؤمن باحلق أن  ،التصرف، وليس لدولة الطاغوت أي حق شرعي يف التصرف فيها

يسكن ويبين داراً له إذا كان ال ميتلك داراً يسكن فيها، وال يعتد بدولة الطاغوت أو من يواليها 
ن يعتربون األرض اليت مل َكها هلم صدام أو الطواغيت من أمثاله شرعية، من السفهاء الذي

 !!واألرض اليت يأذن اإلمام ألوليائه التصرف فيها غري شرعية 

 ث کنت أعمل حماسبًا يفيح ،ناريألف د 23عادل ييف ذميت أموال للدولة مبا  /29س
 ،لغرض إجراء معامالت ىنار رشاو يألف د 133وکذا . 9117 - 9119ش من سنة ياجل

حيث كان يأخذ الضابط املسؤول عن  ،املايل يوقد أخذت معظمها للضرورة لصعوبة وضع
من هؤالء  اً ذميت حيث ال أعرف أحد ئكيف أبر . ويل منها قسطالقسط األكرب التسريح 

 األشخاص ألرجعها أو أتراضى معهم ؟

فاألموال  ،نيواملسلم X لإلمام نيبالد املسلم دولة الطاغوت ال متلك، واألموال يف/ ج
أما  .نيلك؛ ألنك من املسلم ياليت أخذهتا من دولة الطاغوت وأنت حمتاج هلا بسبب فقرك ه

فتصدق به علی الفقراء إذا مل تتمکن من  ،ما أخذته من األشخاص فهو مال شخصي
ل فتصدق مبا ع املايل براءة الذمة منهم، وإذا مل تتمکن من التصدق جبميالوصول إليهم وحتص

 .کنك منهمي

املوظفني يكون  ومن املتعارف عليه أنّ  ،موظف يف وزارة الصحة وله راتب شهري/ 22س
وهم  ،إلزامهم بالدوام اليومي من بداية الدوام الرمسي إىل هنايته احملدد من قبل احلكومة والوزارة

هل  ،موا عدد أيام األسبوع عليهم حبيث كل يوم لواحد منهمقسّ  ،يف نفس االختصاص مخسة
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هل هو مقصر؟ ومن ناحية الراتب  ،هناك إشكال يف ذلك من ناحية املواظبة على الدوام
حيث إن املال من احلق العام وهو عائد ملوالي اإلمام احلجة  ،الشهري هل هناك إشكال

X؟ 

 ، نقص فيه جيوز بأي صورة كانتإذا كنت تؤدي اخلدمة للمسلمني بشكل صحيح وال/ ج
 .أما إذا كانت دولة احلق والعدل اإلهلي فيجب االلتزام بكل ما يقرر فيها مجلة وتفصيالً 

قمت بأخذ مبلغ قدره فقط مخسون و كنت أعمل يف اإلعاشة يف اجليش السابق، / 21س
 اً موأعطي قسألف دينار مقابل ما بذمة اجلنود من مالبس وجتهيزات، فكنت آخذ هذه املبالغ 

عمل هذه العملية يقوم أمل  إن أينعلمًا  ،خر آخذه أناوالبعض اآل ،منها إىل الضابط املختص
ألف دينار أخذهتا من الضابط  (63.333) .الضابط بعرقلة معاملة اجلنود فيؤخر تسرحيهم

علم يم الرواتب وحسابات األرزاق وال أظاإلداري يف اجليش السابق كوين أساعده يف عملية تن
 أهي من أموال اللقطة أم من اجلنود ؟ ،مصدرها

فإذا  . وللمسلمني Xواألموال يف بالد املسلمني لإلمام  ،دولة الطاغوت ال متلك/ ج
من دولة الطاغوت وأنت حمتاج هلا بسبب فقرك فهي لك؛ ألنك من  االً كنت قد أخذت أمو 

من أشخاص معينني فعليك إعادة األموال هلم إن كنت  االً وإذا كنت قد أخذت أمو  ،املسلمني
 .وإال فتصدق مبقدارها على الفقراء ،تعرفهم

بعد استالمي إدارة إحدى املدارس شاهدت خمالفات شرعية وأخالقية من قبل / 23س
اهليئة التدريسية، وحينها قمت بالنصح والتوصية حىت وصلت احلالة إىل العراك لكن زاد الطني 

ت لدى بعضهم وأقصد السيئني مكروهاً، راجيًا مساعدتكم بالنصح وما هو احلكم بلة وأصبح
 ؟ الشرعي اجتاه املخالفني

يتعهدون للطلبة بالنجاح ، و يقوم بعض املدرسني بإجبار الطلبة على التدريس اخلصوصي
العالقات إضافة إىل  .دينار (533.333)جبميع الدروس واملقابل دفع مبالغ كبرية قد تصل إىل 
 .غري األخالقية مع أمهات الطلبة مقابل جناح أوالدهم



 11............................ ..................... 1ج  –متفرقة  /األجوبة الفقهية 

واهلل ينصرك إن  ،اهلل وأصدع باألمر باملعروف والنهي عن املنكر بكل ما آتاك اهلل اتق  / ج
فمن هذه الكلمة  ،وحبسب علمي فإن وزارتكم امسها الرتبية والتعليم .أخلصت له سبحانه

م اخلميس خطبة أخالقية دينية تلقى على الطلبة واملدرسني، فاجعل مثاًل يف يو ( الرتبية)انطلق 
كلفهم وكلف غريهم وكلف   .واجعل بعض هؤالء املنحرفني يشاركون فيها لعلهم يهتدون

  .بعض الضيوف من املؤمنني املتدينني إللقاء اخلطبة الدينية األخالقية يوم اخلميس نفسك وادعُ 

إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة  ؤمنون، وادعُ واعمل وسريى اهلل عملك ورسوله وامل اسعَ 
أسأل اهلل أن يوفقك ويسددك لكل  .يقبلون كالمكو حاول أن جتعل اجلميع حيبونك  .احلسنة

 .منك أيها األستاذ الفاضل أن تدعو يل وأرجو ،خري

  اً شهر أنصاري يعمل يف مؤسسة حكومية مدنية، يقول هل ميكنين أخذ إجازة  /25س
 ؟ يف رمضان لغرض الصيام يف البيت وذلك بعمل أجازة مرضية أو ألي سبب آخر كامالً 

 .علماً أن املؤسسة أو الدائرة ليس لديها مانع مبنح اإلجازة

 .جيوز/ ج

مسعت طلقًا ناريًا وجثة ُسحبت من  ،عملية قتل حصلت أماميعلى كنت شاهد   /26س
السيارة وألقيت على الطريق، استنجد الناس فمسكوا أصحاب السيارة، ُدعيت إىل الشهادة يف 

احملكمة غري شرعية والقتلة معرتفون بذنبهم،  علمًا بأنّ  ،احملكمة، هل أشهد مبا رأيت ومسعت
 ولكن القاضي يصر على حضوري للشهادة، ما احلكم الشرعي ؟ 

بأس باحلضور إلثبات احلقوق وضمان  ولكن ال احلضور يف حمكمة غري شرعية بال جي/ ج
 .إذا احنصر األمر باحلضور عدم ضياعها خصوصاً 

* * * 
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 ما يتعلق بدعوة احلق واملخالف هلا
الصدقة واجبة  بعض األخوة بأنّ  م قلة من األنصار نسأل عن أمر وردنا مناسب /27س

فينا من ال جيد قوته اليومي وهناك من يتصدقون عليه،  على اجلميع بدون أي استثناء، علماً أن
 ؟ أمثال هؤالء فما هو حكم الصدقة على

وبالنسبة ملن هو  .وفقكم اهلل لكل خري، الواجب هو اخلمس والزكاة، والصدقة مستحبة/ ج
يف حاجة مادية وال جيد قوت يومه فإن له حقًا يف بيت املال، فأرجو ممن يقومون على بيت 

 .وهم إن شاء اهلل أهل لذلك ،املال أن يوصلوا للفقراء حقوقهم

 ِل الّلهِ الَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضََّة َواَل يُنِفُقونَ َها ِفي َسبِي﴿: ما هو تفسري اآلية /28س
 اإلمام إذا أردت إعطاء بعض جموهرايت هبة لإلمام ؟ وهل تتحقق اآلن أم عند ظهور ،﴾...

أو من كانت عنده  ،هذه يف أموال الزكاة عموماً، سواء من كنز ماله دون دفع زكاته/ ج
ويف زمن قيام القائم تنطبق على كل من ميلك مااًل فائضًا عن حاجته  .أموال زكاة يكنزها

أما بالنسبة للمجوهرات أو الذهب اليت . وحيتفظ به وال يبذل بعضه للجهاد بني يدي القائم
 .تقتنيها املرأة للزينة فهي ليست من الكنز

 ،وعلى من ،هل يبقى على التقليد ،ما حكم من بقي ينتظر ليؤمن بالدعوة املباركة /21س
 أم حيتاط ؟ ما حكمه الشرعي ؟

فمن مل  .ما سواها ت ردّ ن ردّ إمواالة ويل اهلل عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها و / ج
 !؟ وهو يسمع واعيته، كيف ينتظر أن تقبل منه صالة أو صوم Xينصر احلسني 

الدعوة، رغم صيحة احلق م مل يعرفوا عن هنّ أعون ما حكم األُمة واألرحام الذين يد   /13س
عموم التبليغ يفي ويربئ ن ّ أأم  ،والتبليغات واإلصدارات، فهل حنن ملزمون بإمساعهم فردًا فرداً 

 ة ؟الذمّ 

جيب على املؤمن تبليغ كل من ميكن تبليغه، ولكن ال جيب التفصيل، بل يكفي / ج
 .مسه فالناقد بعث رسوالً  Xاإلمام املهدي  إنّ : اإلمجال كقول
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وكتبت بيدها كتاباً ( القرآن الكرمي)ما حكم األّمة اليت باعت كتاب اهلل تعاىل  /19س
املتمثلة بشخص اإلمام  جعلوه دستورًا هلم بدل دستور املسلمني، وباعت العرتة الطاهرة 

، وبايعت غريه من الناس الذين ال حيكمون حبكم اهلل، هل تُلحق باألّمة Xاحلجة بن احلسن 
، هل توصف بالكفر أم بالظلم والفسوق، وهل تستتاب ؟ وهل املنقلبة على رسول اهلل 

 !حيمل وزرها علماء اخليانة والضاللة ؟

، وذهب إىل Xتوصف مبا يوصف به من ترك أمري املؤمنني علي بن أيب طالب / ج
 .ة والشورىالسقيف

مياهنم، ما احلكم الشرعي من جمالستهم إناس ارتدوا عن القضية بعد أُ أعمل مع  /12س
 م مل يعلنوا معاداتنا ؟هنّ أ والعمل معهم ومصافحتهم، علماً 

 .ذا مل يكونوا معلنني العداء فيجوز جمالستهم والعمل معهم ومصافحتهمإ/ ج

فلم يؤمن، وأنه  ها، وأما زوج(سالم اهلل عليه)آمنت بدعوة اليماين املوعود  امرأة /11س
له ذرية، فما  لتنجبأهاًل  رى أنه ليستطفاًل آخر، و  ها، ويطلب منمنه ولدان هلامرتاب، و 

 ؟ Xطلب االنفصال طاعة لإلمام تبقى معه أم تذلك ؟ وهل جتاه الشرعي  هاواجب

 . معه لألئمة واملهديني أو لشيعتهم جيوز البقاءإذا مل يكن ناصباً العداء / ج

 هل أستخدم التقّية مع الناس وهم ينظرون لنا بريبة ؟ /13س

التقية عند الضرورة فقط حلفظ الدماء واألموال واألعراض، أو للحفاظ على النفس / ج
عزيزاً مبنِّه أسأل اهلل أن ال حيوجكم لتقية وينصركم نصراً . لنصرة دين اهلل سبحانه يف وقت الحق

 .سبحانه

 هل جيوز حضور اجملالس اليت تدعو لفقهاء السوء ؟ /15س

 .إذا كانت جمالس للدعوة هلؤالء الظلمة ال جيوز/ ج
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 ةيهجمالس تقيم الدعاء ومسائل فق ، وكما هو املعتاد يوجد هناكمدينةأقيم يف  /16س
علمًا بأن موضوع الدعوة ندوات اجتماعية، و ، وحماضرات Xوجمالس أليب عبد اهلل احلسني 

 مشكلة ؟حضوري فيه إشكال ؟ علماً بأين إذا مل أحضر يسبب يل  ال يتطرقون له هنائياً، هل

إذا كنت تريد احلضور يف جمالسهم فالبد أن يكون هدفك هو التواصل معهم لعلك / ج
 أموركميوفقك ويسددك وييسر  أنل اهلل أوأس ،عزيزاً  ن شاء اهلل ينصركم نصراً إو  .هتدي بعضهم

 .والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته .والدنيا اآلخرةملا فيه خري 

* * * 

 بر الوالدين
هل يعترب اإلنسان عاقًا لوالديه وقاطعًا لرمحه إن تربأ منهم إن مل يؤمنوا بالدعوة، أم  /17س

 ماذا عليه أن يفعل ؟

أما الوالدان  .هدايتهم بكل ما أمكنه األوىل باملؤمن أن حُيسن ألرحامه وحياول/ ج
َوِإن َجاَهَداَك َعلى َأن ُتْشِرَك ﴿: باخلصوص فالبد من اإلحسان هلما وإن مل يؤمنا، قال تعاىل

نْ َيا َمْعُروفا  َواتَِّبْع َسِبيَل َمْن أَنَاَب إِ  ُهَما ِفي الدُّ  َليَّ ِبي َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم َفاَل ُتِطْعُهَما َوَصاِحب ْ
 .95: لقمان ﴾ثُمَّ ِإَليَّ َمْرِجُعُكْم فَأُنَ بُِّئُكم ِبَما ُكنُتْم تَ ْعَمُلونَ 

ه يشتمه اأب أحد األخوة األنصار يتصرف مع أبيه تصرفًا سيئاً، والسبب هو أنّ  /18س
ويتهمه بكثري من األمور، وهو ال يتمالك أعصابه فيسيء ألبيه كثرياً، فطلب بيان احلل ملثل 

 ؟ هذه املشكلة

َوِإن َجاَهَداَك َعلى َأن ُتْشِرَك ِبي َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفاَل ُتِطْعُهَما ﴿: قال تعاىل/ ج
نْ َيا َمْعُروفا  َواتَِّبْع َسِبيَل َمْن أَنَاَب ِإَليَّ ثُمَّ ِإَليَّ َمْرِجُعُكْم فَأُنَ بُِّئُكم بِ  ُهَما ِفي الدُّ َما ُكنُتْم َوَصاِحب ْ

فالبد له أن يعامل والده باإلحسان والرمحة، وال جيوز له أن يتجاوز على  ،95: لقمان ﴾تَ ْعَمُلونَ 
والده، وإن كان والده يسيء له أو يؤذيه فليحاول هو أن يتجنب االحتكاك بوالده وليحاول 
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االبتعاد عن أي شيء يسبب التصادم بينهما، وإن اضطر فليحاول أن يقلل لقاءه بوالده إىل 
  .ىت تتحسن العالقة بينهما، واهلل ويل التوفيقأقل ما ميكن ح

يريد  وال أعلم إن كان ،وهو غاضب مين معيكم إن كان أيب ال يريد الكالم احلما  /11س
 التربؤ مين؛ ألنه علم أنين من املذهب الشيعي وهو من أهل السنة ؟

َجاَهَداَك َعلى َأن َوِإن ﴿: بر والدك، وحاول أن ترضيه فيما ال يضر بدينك، قال تعاىل/ ج
نْ َيا َمْعُروفا  َواتَِّبْع َسِبيَل َمْن  ُهَما ِفي الدُّ ُتْشِرَك ِبي َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفاَل ُتِطْعُهَما َوَصاِحب ْ

 .95: لقمان ﴾أَنَاَب ِإَليَّ ثُمَّ ِإَليَّ َمْرِجُعُكْم فَأُنَ بُِّئُكم ِبَما ُكنُتْم تَ ْعَمُلونَ 

 تقبيل يد الوالدين أو أيدي األطفال الصغار ؟ما حكم / 33س

 .جيوز/ ج

* * * 

 ما يتعلق باألطعمة واألشربة
قطع حكم ربعة و وداج األاألما هي و حنره، و أذبح احليوان و  لتذكيةا كيف تكون /39س

 الرأس للحيوان ؟ 

اليت يف ( احللقوم والبلعوم والشريان والوريد)  :ربعةوداج األجيب يف الذبح قطع األ/ ج
  .ذا قطعه ال حترم الذبيحةإالرقبة، وحيرم قطع النخاع الشوكي، ولكن 

كثر، أو أتني و مرّ أة ته مرّ و سيف يف لبّ أوالنحر وهو للجمل خاصة يكون بإدخال سكني 
 .و ذحبه حىت ميوت منحوراً أوال جيوز قطع رأسه 

حلوم  Xوالغري مؤمنة بالوالية لويل اهلل  املختلفة املذاهب املسلمنيتأتينا من بالد  /32س
ا تذبح مبجازر هنّ أوقد عرفنا  ،سالميةمذبوح على الطريقة الشرعية اإل ودجاج مكتوب عليه

ىل إوالشريط احلامل يسري هبا  ،ق فيها الدجاج والعامل يقطعها من رأسهاضخمة حيث يعلّ 
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و القبلة وبشرائط الذبح الشرعية، حيث يأيت ببعض الصناديق ه حنندري هل توجّ  ال. املنظفات
 وقد نسيها العامل ؟ ما حكمها سيدي الوصي ؟، (أي برأسها)دجاج غري مذبوح 

وجيب التسمية على كل ذبيحة بصوت اإلنسان  ،جيب توجيه مقادمي الذبيحة إىل القبلة/ ج
ولكن ال حترم ، وحيرم التنخيع .عةاملسلم الذي يباشر عملية الذبح، وجيب قطع األوداج األرب

  .إال إذا كان الذابح مستخفاً باحلكمنتيجة التنخيع الذبيحة 

هذه الشروط يف اجملازر فال جيوز أكل اللحوم اليت تنتجها وإن كانت يف بالد  إذا مل تراعَ 
 .بالد غري املسلمني يف ن كانتإاملسلمني، وإذا روعيت جيوز أكل اللحوم اليت تنتجها و 

سواق بيض اليت تباع بالبلدان العربية وباألمحر واألاللحوم الطرية من النوع األ /31س
 ؟ ها واستهالكهاؤ هل جيوز شرا - SUPER MARKET -التقليدية والعصرية  سالمية اإل

من اجملازر  كثرياً   نّ أل ؛(صحة تذكيته)بالنسبة للدجاج جيب التدقيق يف مصدره  /ج
والتذكية البد أن تكون بيد  ،يستخدمون السكني اآليل يف التذكية ويعتربوهنا تذكية شرعية

فال ميكن االعتماد على وجودها يف أسواق املسلمني فيما خيص حلية حلم  ،املسلم ال باآللة
 .لةالدجاج والطيور ما مل يتم التدقيق والبحث لالطمئنان من صحة التذكية باليد ال باآل

فيمكن االكتفاء بكالم البائع إن كان مسلماً وحصل االطمئنان  ؛ا بالنسبة للبقر واألغنامأمّ 
فبالنسبة للحوم احلمراء أو حلوم البقر والغنم ميكن االعتماد على  ،بصحة التذكية من كالمه

 .وجودها يف أسواق املسلمني فيما خيص حليتها

عبارة جيالتني  حياناً أحيث يكتب  ؛غذيةهل يعتد بالكتابة على بعض علب األ /33س
تذكر عبارة مواد مثخنة من  حياناً أو  ،جيالتني نبايت حياناً أو  ،جيالتني حيواين حياناً أو  ،حالل

 ؟ إسالميةسواق غري أن هذه العلب الغذائية موجودة يف إ علماً  ،دون ذكر ماهية هذه املواد

ميكن االعتماد على ما هو مكتوب إذا كان هناك عالمات تفيد االطمئنان والوثوق مبا  /ج
نه ال مصلحة أو نفع معني للمنتج من الكذب حول حمتويات أويكفي االطمئنان إىل )يكتب 
فالبد من االستعالم عنه ( مواد مثخنة، مواد حافظة)ا بالنسبة للمكتوب وهو مبهم ، أمّ (منتجه
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كل أو االستعمال يف موارد بالنسبة للمنتجات احليوانية اليت يشرتط فيها التذكية لأل اأمّ . ومعرفته
أن  وليس ضرورياً  ،يف بلد إسالمي أنتجتاة وحالل ألهنا أن تكون مذكّ  معينة فليس ضرورياً 

إن متت التذكية  يف بلد غري إسالمي، إمنا تكون حالالً  أنتجتاة وحرام ألهنا تكون غري مذكّ 
إن مل تذَك بصورة شرعية  اً وتكون حرام ،الشرعية سواء يف بلد إسالمي أم غري إسالميبالصورة 

  .صحيحة سواء يف بلد إسالمي أم غري إسالمي

رمة يذحبها شخص ينصب العداء آلل ذبيحة يف مكة املكّ  فمثالً : من الواقع وسأعطي مثاالً 
اة، وذبيحة يف فرنسا يذحبها شخص مسلم ال ينصب العداء آلل ال تعترب مذكّ  حممد 
اة ودجاجة تذبح اة، ودجاجة تقطع رقبتها باملكائن يف إيران ال تعترب مذكّ تعترب مذكّ  حممد 

 .اةتعترب مذكّ  يف الصني بيد مسلم ال ينصب العداء آلل حممد 

 هل جيوز تناول الدجاج الربازيلي املوجود يف أسواق الدول اإلسالمية ؟ /35س

إذا حصل لديك علم بأنه مذكى بصورة شرعية جيوز لك تناوله، وليس وجوده يف / ج
 .على ذكاته أسواق الدول اإلسالمية دليالً 

، هل حيكم بتذكيته ؟ وهل جيوز استعماله  غري املسلمنيالسمك املستورد من بالد  /36س
 م أملس اجللد ؟أوال نعلم هل فيه فلس ، كلهأكعلف للحيوانات الداجنة ؟ وهل جيوز 

تذكية  نّ أل ؛فيجوز استعماله لألكلت لتذكيته أننوأطم اً فيه فلس نّ أذا علمت إ/ ج
م غري أ الصياد مسلماً أو سواء كان اآلخذ أو صيده بآلة صيد خذه حياً من املاء أ السمك هي

وخيرج من املاء ويرتك ليموت ت الصيد الآاملستورد يصطاد بالشباك و  مسلم، وهذا السمك
والسمك الذي يعترب غري مذكى هو  .ى وإن كان الصياد غري مسلمفهو مذكّ خارج املاء عادة 

السمك الذي ميوت يف املاء دون أن يكون قد علق بآلة صيد، أو السمك الذي يتعمد 
إلنسان جعله ميوت يف املاء كالذي يرتك يف حوض ماء صغري حىت ميوت، فيه أو الذي يرتك ا

 .عالقاً بآلة الصيد يف املاء عن عمد حىت ميوت يف املاء

 حكمه الشرعي وما حكم طهارته ؟ ، ماإسالميةغري اجلنب املستورد من بالد / 37س
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 .ذا حصل العلم بنجاستهإال إكله، أطاهر وجيوز / ج

، منه جاف ومنه سائل، هل هو طاهر، غري إسالميةاحلليب املستورد من بالد / 38س
 يدي غري مسلمني ؟أحيث حنتمل متسه 

 .ذا حصل العلم بنجاستهإال إطاهر وجيوز استعمال اجلاف والسائل منه، / ج

  CREVETTE - والروبيان -  THON-السمك من فصيلة التون  حلم كلأ /31س
 ؟م حرام أحالل  -

 .التونة والروبيان حالل /ج

يف  (الثرب)وهو عكس  ،أو افرازات الذكر للسمك (احللبالب)شخص يسأل عن  /53س
 ؟  حيل أكلههل  ،أنثى السمكة

 .كلهأجيوز  ال/ ج

 ؟ احمللل األكل لحيوان لكل مخ العظام أهل جيوز  /59س

 .جيوز/ ج

عظام اخلنازير املطحونة أو هل جيوز أكل الدجاج أو الغنم والبقر اليت تتغذى على / 52س
 احليوانات احملرمة األكل ؟

 .أكلهايف جواز  إشكال من طعامها فال اً إذا كان جزء/ ج

ما حكم بعض املواد الغذائية اليت تضاف إليها نكهة الدجاج أو اللحم أو بعض / 51س
 البهارات اليت توجد فيها عظام احليوانات ؟

 ،كان مذكى بصورة شرعية  إذا إالالدجاج  أوأي شيء من اللحم  أكلجيوز  ال/ ج
العظام  أكلجيوز  منه فحكمها حكمه، وال أجزاءكانت   إذاالدجاج  أووبالنسبة لنكهة اللحم 

 .األكلحىت لو كانت من حيوان مذكى حملل أو الغضاريف 
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 ؟( مطعم باخلمر)أو  ،(نفحة اخلنزير)ما حكم بعض احللويات اليت يكتب عليها  /53س

 .أكلهجيوز  اخلمر املعد للسكر ال أوكل طعام فيه شيء من اخلنزير / ج

 أم ال ؟ ،ما حكم الكنغر، هل هو طاهر السؤر والبول واللحم /55س

 .احلمري والبغالالدواب كحكمه حكم / ج

 جبان املأخوذة من حيوان غري مذكى أو خنزير ؟ما حكم األ /56س

 .أكلهجيوز  اللحم ال مأكولاجلنب املصنع من حليب حيوان غري / ج

لو حصل إسقاط جلنني احليوان اللبون من احمللل حلمه، هل جيوز شرب احلليب  /57س
ه غري مكتمل نّ أة حترم ذلك، بادعاء مّ أو استعماله ؟ حيث هناك أاملتولد مع اجلنني السقط، 

 .التكوين

 .جيوز استعمال احلليب يف احلالة املذكورة/ ج

 اجليالتني احليواين ؟ما حكم  /58س

اجلالتني املنتج من احليوان ال إشكال يف أكله واستعماله يف األدوية واألطعمة، سواء  / ج
 .كان منتجاً من حيوان مذكى أم غري مذكى، حيل أكله أم ال حيل

 ما حكم العلك للرجل واملرأة ؟ وهل علك املاء أو العلك املر له نفس احلكم ؟  /51س

املر الذي يستخدم كعالج فال  أما ،فيه ومكروه للرجل إشكالبالنسبة للمرأة ال / ج
 .فيه إشكال

 ؟ ( املارجيوانا)ما حكم أكل أو شرب أو تدخني نبتة القنب  /63س

املادة املخدرة اليت تستخرج من نبتة القنب ال جيوز أكلها أو شرهبا أو تدخينها؛ ألهنا / ج
 .يف جمال الطب ألغراض العالج ولكن جيوز استخدامها ،مادة خمدرة تسبب السكر

 فيها نسبة مخر ؟  اليت يقال إنّ ( كوكوال)ما حكم املشروبات الغازية ومن ضمنها  /69س
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تسبب السكر يف  فيها، ووجود نسبة من الكحول ال إشكال املشروبات الغازية ال/ ج
يف الطعام  متكونةجيعلها حمرمة حىت ولو كانت هذه النسبة مضافة وليست  ال واألطعمةشربة األ

له   أضيفت إذايعترب الطعام والشراب جنس وحيرم تناوله  ،نعم .والشراب نتيجة طريقة حتضريه
 وال نسبة من الكحول أو اخلمر املعد للسكر حىت وإن كانت هذه النسبة ضئيلة جداً  أوكمية 

 .تسبب السكر

* * * 

 وحلق اللحية وبعض ما خيص الرجال نيالتدخ
 ؟ما حكم التدخني  /62س

 .التدخني عندما يكون مضراً ضرراً معتداً به باملدخن أو من حييطون به فهو غري جائز /ج

 ى ومل يكن مدخناً حقيقياً ؟ما حكم التدخني إذا كان الشخص يتسلّ  /61س

وال يوجد شيء امسه  ،كان حيتمل الضرر املعتد به من التدخني فال جيوز له التدخني  إذا/ ج
فالتدخني جمرد عادة سيئة ميكن ألي شخص تعود عليها اإلقالع  ،مدخن حقيقي أويتسلى 

 .عنها فقط حيارب نفسه وشهوته قليالً 

 ؟ قنيما هو حكم إزالة الشعر من الوجنتني كما هو متعارف عليه لدى احلاّل  /63س

 .، وجيوز إزالة الشعر من الوجنتني(الذقن)حترم حالقة اللحية / ج

 حول حالقة اللحية تقية، هل جيوز أم ال ؟ السؤال /65س

ى حلية باملوس غري جائز حىت وإن كان تقية، أما إذا كان يقصد باملكينة ويبقى مسمّ / ج
 .فيجوز

 ،اً إذا كان صاحب احملل أنصاريما هو حكم حلق اللحية باملوس وأخذ األجر عليه  /66س
؟ وإذا كان عندي جمموعة أشخاص يعملون عندي ويأخذون األجر  وما حكم أخذ اخليط

 على املوس وعلى اخليط ؟
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 .وجيوز إزالة الشعر من الوجنتني( الذقن)حترم حالقة اللحية / ج

 .على هذا العمل األجرةخذ أالشعر باخليط من الوجنتني جائز وجيوز  فإزالة

على هذا العمل وإن كان  األجرخذ أيقوم حبالقة ذقن غريه باملوس و  أنق وجيوز للحاّل 
 .على املكلف كما بينته سابقاً  حالقة الذقن حمرماً 

ب ومن صغائر الذنوب اليت تسبّ  ،عمل حمرم ألنه ؛وجيب على املكلف جتنب حالقة ذقنه
الشعر يف ذقنه  إبقاءمرض من  أوية ن مل يتمكن املكلف لتقإو  .االبتعاد عن اهلل وسلب التوفيق

من الشعر على الذقن  ئاً بقي شيلة تُ آره بويقصّ  أمكنه إنفيحاول جتنب حالقة الذقن باملوس 
 .لتجنب احلرام

  ؟ وهل جتوز الصالة فيهللرجال،  لبس البنطالما حكم  /67س

 .لبس البنطال للرجال ال إشكال فيه، وجتوز الصالة فيه/ ج

 لبس ربطة العنق ؟ما هو حكم  /68س

 .جيوز/ ج

هل جيوز أن يدخل رجل دار صاحبه أو يبيت فيها مع عدم وجود صاحب الدار  /61س
 ويف الدار زوجته وأطفاله ؟ وعموماً هل له أن يدخل داراً فيها فقط نساء ؟

ن كان جيلس ويبيت يف مكان مستقل ومعزول عن النساء كما هو الرباين أو إجيوز / ج
 .الذي يكون عادة يف البيوت العربية مكان االستقبال

* * * 
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 بعض املعامالتوالتجارة 
واآلن  ،اشرتك معي بتجارة وقد فرط هبا ولضعف حاله أبرأت ذمته اً أطلب شخص /73س

 طلب حقي منه بعد أن أبرأت ذمته ؟أستطيع أن أهو حبالة جيدة هل 

أبرأت ذمته مطلقًا أي إنك تصدقت عليه باملال الذي يف ذمته فال جيوز  إذا كنتَ / ج
أما إذا كنت أبرأت ذمته لضعف  .الرجوع يف الصدقة بعد القبض، أي ال جيوز لك مطالبته

، أي إنه إذا حتسنت حالته املالية (أي يسقط الدين)حاله فإذا مات على ضعفه فذمته بريئة 
 .جيوز لك مطالبته يف هذه احلالة ،يرد عليك مالك

 هل جيوز املتاجرة بالتحف اليت ال يعلم أهنا مسروقة أم غريها ؟ /79س

 .جيوز إن كانت ملكاً شخصياً / ج

 شخص من األنصار يريد التجارة، فهل جيوز له التجارة مع أتباع املراجع ؟ /72س

 .جيوز/ ج

اللحوم غري املذكاة أو اخلنزير أو )بيع : ما حكم بيع الشيء إىل مستحله، مثل /71س
 إىل مستحله، وهل جيوز العمل وبيع كل ما موجود باحملل من حلوم خنزير وغريه أم ال ؟ ( اجلري

 .جيوز بيع اخلمر أو الكحول املعد للسكر وال ،جيوز/ ج

 ملسلمني، يبيعه ال أنه رغم خنزير حلم فيه يباع مبحل يعمل أن لشخص جيوز هل /73س
 احملل ؟ يف عامل وإمنا هو جمرد ملكه ليس احملل وأيضاً 

 مذكاة غري حلوم أو اخلنزير حلم مثل أكلها، حيل ال حلوماً  يبيع حمل يف العمل جيوز/ ج
 .شرعية بصورة

 هل جيوز فتح مطعم لبيع الطعام ؟  /75س

 .جيوز فتح مطعم وبيع الطعام/ ج
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 ؟ تلك اليت تكون على هيئة حيوان ما حكم شراء وصنع وبيع واقتناء الدمى /76س

جيوز شراء وبيع واقتناء وصنع الدمى والتماثيل اليت تكون على هيئة حيوان، لكنه / ج
عورة وإثارة شهوة، أو تكون مما يتخذ للعبادة  هذا إذا مل يكن فيها ما حيرم كإظهار. مكروه

 .و السجود هلا كقبلةوالسجود هلا من دون اهلل أ

وال يعرف موقف )من أحد البنوك العربية ( بفائدة)شخص اشرتى أرضًا بقرض  /77س
، وأضيف إىل مبلغ القرض ما ادخر من عمله، واختلط املال، مث بيعت (مالك البنك من احلق
هل هناك إشكال يف نقود األرض املباعة ؟ وهل عليه شيء : والسؤال ،األرض بنصف قيمتها

 وهو قد سدد القرض ؟

 .األرضيف املال الذي حصل عليه من بيع  إشكالال / ج 

، وما احلكم اً هل جيوز أن تعطي للخباز كيسًا من الطحني وتستلم منه يوميًا خبز  /78س
 اخلباز ؟إذا كان حيصل اختالط بني طحيين وطحني غريي عند 

 .عند اجلميع ومقبوالً  اً متعارف اً جيوز، وال إشكال يف االختالط ما دام أمر / ج

تقطيع األموال خالل فرتة زمنية حمددة أو غري )هل جيوز التعامل باألقساط  /71س
وهل هنالك فرق بني  املعروفة السعر ؟ السلعةخذ مبلغ زائد عن مبلغ أنه يؤ ، علمًا ب(حمددة

 التعامل هبذا القضية بني األنصار وغري األنصار ؟ 

أخذ فائدة مالية ألجل تأخري دفع كل أو بعض القيمة املالية املرتتبة على شراء شيء / ج
مؤمن ومسلم ينتحل حب حممد وآل  ، والربا يكون بني املؤمنني أو بنياً معني يعترب ربا حمرم

 .حممد األئمة واملهديني، فال ربا بني مؤمن وناصيب أو بني مؤمن وغري مسلم

* * * 

 

 



 Xاملهدي  اإلمام أنصار إصدارات..............................................  16

 بعض األعمال والوظائف

 وهكذا يف باقي العمالت ؟  ،هل جيوز بيع الدوالر بالدينار /83س

 .جيوز/ ج

جرب على حكمه إذا اُ ، فما هو اً سائق يعمل يف شركة وبعض األحيان ينقل مخر  /89س
 ذلك من قبل رب العمل ؟ 

 .جيوز نقل اخلمر أو الكحول املعد للسكر ال/  ج

كسي مساعدة بعض الركاب الذين يشرتون اخلمر وما شابه مما ا هل جيوز لسائق ت /82س
 حيرم أكله أو شربه، وإيصال مثل تلك البضاعة إىل السيارة أو إىل املنزل ؟ 

 .وزجي فيما خيص اخلمر ال/ ج

من يكون عمله احلراسة على حمالت بيع اخلمر أو البارات، أو نقل البضائع اليت  /81س
صنع مخرًا بعد ذلك، فما هو تضم اخلمر أو ما حيرم أكله، أو العمل يف مزارع العنب الذي يُ 

 ؟ حكم مثل هذه األعمال

 أن إشكال مزارع العنب فال أما ،حراستها غري جائز أوالعمل يف حمالت بيع اخلمر / ج
 .يعمل فيها

 تكون هل غريها، أو حالل غري حلوم قلتن شركة يفويعمل  شاحنة سائق شخص /83س
 .ملكه ليست والشاحنة سائق جمرد الشخص أن العلم مع حرمة ؟ عليه

 بيع يف يعمل أن جيوز ال ولكن أكلها، حيل ال حلوماً  حتمل شاحنة كسائق العمل جيوز/ ج
 .اخلمر حتمل شاحنة كسائق أو اخلمر

شخص يعمل يف دار العجزة ويف تلك الدار نساء مسنات مضافًا إىل الرجال  /85س
ن استوجب األمر، إأيضاً، وهو يراعيهم وخيدمهم وحيملهم لقضاء حوائجهم ويتوىل غسلهم 

 ؟ فهل جيوز ذلك
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 .جيوز عند االضطرار/ ج

حكم االختالط ما  ،يداوم بدائرة صحية ومعه نساء موظفات كثرياتشخص / 86س
 ؟ وما حكم النظر ،أثناء الدوام

وعلى املؤمن واملؤمنة القيام ، جيوز( جائز شرعاً )جد رجال ونساء ألجل القيام بعمل توا/ ج
 .فهو جائز اً أما النظر فإذا مل يكن مقصود .بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر

ككتاب العروة حتقيق كتب الفقه املعروفة عندهم  ) عمل يف مؤسسة حتقيقشخص ي /87س
 مواصلة العمل معهم ؟ لهفهل جيوز  ،(أو كتب الرواياتالوثقى، 

فال يعمل على حتقيقها أو نشرها أو املساعدة على  ولكن جيتنب كتب الضالل ،جيوز/ ج
 .نشرها، وبالنسبة لكتاب العروة يتجنبها أفضل لدينه، إذ ميكن أن خيتص بالروايات أفضل له

أجنبية وأتاين هبا  اً أفالمحتوي خوة األنصار جمموعة من السيديهات وجد أحد اإل /88س
 فماذاايل املادي الصعب، فاحرتت يف أمرها، حب ةعلى أساس أن أبيعها ألناس يشتغلون هبا؛ رأف

 أفعل هبا ؟

إذا كان فيها ما يثري الشهوة فال جيوز بيعها، وأسأل اهلل أن يرزقكم من احلالل ما / ج
 .يغنيكم به

 ،(وأكثر 3 حوايل)حدثون تامل ،نرتنتشاهدها على اإلأهناك بعض مقاطع فيدو / 81س
 .صل النفسأىل إكيفية ختليصها من السوالب بالرجوع و على النفس البشرية  واحلديث ينصبّ 

ىل اخلالق سبحانه، فاألمر إمعظم هؤالء يقفون يف حدود النفس البشرية كأصل وال خيطون 
ىل آخر نقطة إاحلديث خيتلف فقط عندما يصل . إليهمبالنسبة هلم أو ملن يستمع  ليس دينياً 
هل جيوز للموحد االستماع حبجة جين  .ى تلفيققرار مبن أبدع وصّور فيقفون علال اإلإوال يبقى 

 ؟مث ؤ بالذي خلق سبحانه أم أنه ي ه يقرّ احلكمة وأنّ 

ن  أا السماع ال يضر فأنت رمبا تسمع حجة اليهود والنصارى واملالحدة لرتد عليها، أمّ / ج
ن أصابوا إفهم  ،كنت تقصد االعتقاد والتصديق مبا يقول هؤالء عن النفس فهذا غري صحيح
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فالصحيح أن تعرف النفس من خالق النفس سبحانه  ،تشخيص أمر ما خيطئون بآخريف 
 .وطريق املعرفة كتبه ورسله سبحانه وتعاىل

* * * 

 البيوك والقروض الربوية

ذ الفائدة املرتتبة على اإليداع ؟ خأو هل جيوز اإليداع فيها  (:األوربية)البنوك الغربية  /13س
 خذآلاوهل جيوز االقرتاض منها مع أن يف القرض فائدة ؟ وماذا إذا أخذ القرض ومل يرد 

 تسديده، مرة لعدم استطاعته وأخرى مع استطاعته ؟

وجيوز  ،ال ربا مع هؤالء؛ ألهنم غري مسلمني وال مؤمنني، وجيوز أخذ الفائدة منهم/ ج
وجيب االلتزام بتسديد القرض هلم  ،وال جيب االلتزام بتسديد الفائدة هلم ،دةاالقرتاض منهم بفائ

داموا غري حماربني وال نواصب، ومع عدم القدرة ال جيب التسديد هلم حىت تتحصل القدرة  ما
 .على التسديد

 متكن إذا وبعدها ،منهم قرض وأخذ اإلسالمي غري البنك على التحايل جيوز هل /19س
 ؟فما هو احلكم  يرده أن يستطع مل إذاأما و  ،هلم يرده املبلغ هذا رد من

 ينصبون نواصب ميلكها أو املسلمني غري ميلكها اليت البنوك مع للمعامالت بالنسبة/ ج
 عندهم مالك تودع أن أو بفائدة، قروضاً  منهم تأخذ أن فيجوز املهديني أو لالئمة العداء
 وإن .عداء وناصب مؤمن بني أو مسلم وغري مؤمن بني ربا ال حيث منهم، فائدة وتأخذ
 .اهلل وفقك إشكال ال سداده من تتمكن ومل قرضاً  هؤالء أمثال من أخذت

هنا يف العراق، مصارف وبنوك أجنبية ولكنها ربوية حيث تُقرض الناس أمواالً  /12س
 للمضطر االقرتاض منها ؟هل حيق فما حكمها الشرعي ؟ و  ،(رمبا قليلة)وبفائدة 

لغري املسلمني أو النواصب جيوز  اً فإذا كانت البنوك ملك. ال ربا بني املسلم وغري املسلم/ ج
 .االقرتاض منها مع وجود الفائدة
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بإقراض  وهي تقوم ،يف العراق مع منظمة من منظمات اجملتمع املدين أعمل حالياً  /11س
ويتم التسديد على ، صحاب املشاريع الصغرية مببلغ من املال مقابل فائدة مستقطعة مقدماً أ

رأس مال  .منا أعمل كموظف يف هذه املنظمةإو  أنين لست مقرتضاً  شكل دفعات شهرية، علماً 
رأس املال  نّ إي ، أموال الشعب العراقيأاملنظمة هو من خالل منح الدول املاحنة وليس من 

خوة اإل حدساس جواب السيد اليماين ألأقد عملت معهم على  ينأ علماً  .وريبأو أمريكي أ
 .اً و ناصبيأ اً كافر ذا كان صاحب املال  إخذ القروض بفائدة أحول شرعية 

و أحول حلية  جابيت على هذه املسألةإنصار خوة األحد اإلأو أأرجو من السيد امليمون 
 .مريكاأالرئيسي يقع يف  مقر املنظمة نّ أ علماً  ،عدم حلية العمل مع هذه املنظمة كموظف

 وكافر بنبوة حممد ( أو مسلم ينتحل حب آل حممد )ال يوجد ربا بني مؤمن / ج
، والقرض الربوي من مال غري (أو ناصب عداء آلل حممد أو شيعتهم ألهنم يشايعوهنم)

 .ا العمل يف هكذا مؤسسات فجائزاملسلمني جيوز للمسلم أخذه، وأمّ 

بعض  ،ورباأجنبية الغري مسلمة هنا يف حول القروض املالية من البنوك األ :سؤال /13س
 83) من البنك لشراء سكن ومن مث تسديد املبلغ مع فائدة بنسبة اً خذون قرضأاملسلمني ي

وجيوز تسديد فقط  ،سنة 13و أسنة  25و أسنة  23وتسديد املبلغ خالل  ،باملائة( 6و
 ةو يف حالأن يبيع السكن ومن املبلغ يسدد القرض، أىل إ الفائدة ويبقى املبلغ يف ذمة الشخص

وهبذا يكون  ،باملائة( 6و 83) زائد الفائدة املطلوبة شهرياً  من القرض شهرياً  اً خرى يسدد جزءأ
خذ القرض أفهل  .فائدة+ تسديد قرض + جار أ شهرياً : املدفوع من الشخص اإلمجايلاملبلغ 

 ؟م حرام أنك حالل من البنك وتسديده مع الفائدة الشهرية للب

و مؤمن أم يتحقق بني مؤمن ومؤمن آخر م، ولكن الربا احملرّ القرض مع الفائدة ربا حمرّ / ج
خذ القرض من البنك أفسؤالك حول  .ومسلم ال ينصب العداء لالئمة واملهديني 

ي مالك أ ،جوابه يعتمد على هوية البنك، م حرامأوتسديده مع الفائدة الشهرية للبنك حالل 
ل حممد آو الذين ميلكون البنك فإن مل يكونوا مؤمنني وال مسلمني ينتحلون مودة أالبنك 

أو إيداع املال عندهم وأخذ فائدة  إقراضهموأيضاً جيوز  ،فيجوز أخذ القرض وإن كان به فائدة
 .منهم
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هناية السنة يعطيين البنك فائدة ومن مث  ضع نقودي يف البنك السويدي ويفأنا أ /15س
 ،حصل على ثوابأال  ينإعرف أ ،من باب اجتناب الربا ي فقراء العراقأ ،ىل العراقإرسلها أ

ضع نقودي يف البنك للحفاظ عليها أن أمضطر على  ينأ علماً  ؛الربا ريد االبتعاد عنأولكين 
 م على خطأ ؟أصواب  على ينأفهل ، من السرقة

فال ربا  ،يكون بني املؤمنني وبني مؤمن ومسلم ال يعادي آل حممد بقول أو فعلالربا / ج
ولك أن تصرفها  ،فالفائدة اليت يعطيها لك البنك املذكور ملك لك ،بني مسلم وغري مسلم

ق هبا أو أن تفعل هبا ما تشاء فيما يرضي اهلل وتؤجر وتثاب على على نفسك أو أن تتصدّ 
 .قت بهتصدّ ألنه مال متلكه و  ؛قكتصدّ 

شخص من األنصار قد اقرتض صديقه من البنك قرضًا وأخذه من األنصاري  /16س
دام املبلغ املقرتض عنده، فهل جيوز لألخ  بشرط أن يسدد األخ األنصاري مبلغًا شهريًا ما

 األنصاري أخذ هذا القرض من صديقه هبذا الشرط أم ال ؟

 .هذا قرض ربوي/ ج

ما هو حكم البنك يف إيران، فهل هو بنك إسالمي والتفاضل بني املقرتض منه  /17س
 يؤدي للربا أم ال ؟

األموال اليت عند احلكومات اليت حتكم البالد اإلسالمية هي إما  نّ أقد بينت سابقًا / ج
للبنك خذ الفائدة من البنوك، أما دفع فائدة أملك لإلمام أو لعامة املسلمني فيجوز للمؤمنني 

 .اً على القرض فغري جائز ويعترب ربا حمرم

بعض البنوك يف إيران تدعي أهنا ال تأخذ فائدة على القرض بل تأخذ مبلغًا جزئياً  /18س
 يف قبال األوراق املصروفة للمعاملة وأتعاب املوظفني، فهل جيوز االقرتاض من هذا البنك أم ال ؟

 .جيوز/ ج

* * * 
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 عقد التأمني
و احلوادث أمراض و التأمني ضد األأحكام الشرعية للتأمني على احلياة األ ما هي /11س

 ؟ هو له عالقة بالتأمني و السرقة وكل ماأ

من أحد اجلانبني، ( املَؤم ن)هو عقد جائز بني جهة تكون عادة شركة التأمني : التأمني/ ج
من اجلانب ( ستأم نو املأاملَؤَمن له )و شركة أ اً شخاصأأو  اً خرى تكون عادة شخصأوجهة 
 .اآلخر

من املال عند حدوث طارئ معني  ويتعهد فيه املَؤم ن للمَؤَمن له بأن يدفع له أو لورثته مبلغاً 
ة من املال يف مدّ  معيناً  ن يدفع املَؤَمن له مبلغاً أة معينة يف مقابل على شيء معني خيصه يف مدّ 

 .معينة

 :مسائل

ن امتنع إف وإالّ  ،ة املعينةاملتعني عليه مبوجب العقد ويف املدّ يلتزم املؤمن له بدفع املبلغ  -9
ن كان قد دفع إ ،عادة نصف املبلغ الذي دفعه املؤمن لهإعن الدفع كان للمَؤم ن فسخ العقد و 

 .من املبلغ املتعني عليه دفعه جزءاً 

ة نصف املبلغ عادإالفسخ و  وأمهاله إيف  كان املَؤم ن خمرياً   ،ن تلكأ املؤمن له يف الدفعإ -2
 .من املبلغ املتعني عليه دفعه جزءاً ن كان قد دفع إ ،الذي دفعه املؤمن له

خل أذا إقساط اليت دفعها املؤمن له األ( املبالغ)من  يعيد شيئاً  ن الأذا اشرتط املَؤم ن إ -1
 .لذلك، يصح الشرط و تلكأ يف الدفع وفسخ املَؤم ن العقد تبعاً أبالعقد 

ينفسخ العقد بتنصل  املَؤم ن جبرب خسارة املَؤَمن له عند حدوثها والن يلتزم أجيب  -3
 .املَؤم ن عن الدفع بل جيرب على الدفع

ن إف ،على جرب خسارة املؤمن له املفروضة يف العقد ابتداءً  ن يكون املؤمن قادراً أجيب  -5
 .دفع من املال اكان للمؤمن له حق الفسخ واستعادة م   بعد العقد عجزه عن ذلك ابتداءً تبني  

 .ابتداءً  عاجزاً ن كان أن طرأت القدرة بعد إوكذا 
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كان للمَؤَمن له حق الفسخ   ،ابتداءً  ن كان قادراً أذا طرأ العجز على املَؤم ن بعد إ -6
 .واستعادة نصف ما دفع من املال

واختار ذا طرأ عليه العجز عن جرب اخلسارة إيعيد نصف املال  ن الأذا اشرتط املَؤم ن إ -7
 .يصح الشرط ال ،املؤمن له فسخ العقد

 .ذا طرأ العجز على املَؤم ن يصح الشرطإدفع  ذا اشرتط املؤمن له استعادة كل ماإ -8

* * * 

 وبعض األلعاب املوسيقى ورسم ذوات األرواح
 أمفهل هي حالل  الكالسيكية، األحلان إىلاختلف العلماء يف جواز االستماع  /933س

 ؟ حرام

 .جيوز استماع املوسيقىال / ج

 ما هو حكم استعمال املوسيقى التصويرية يف األفالم ؟ /939س

بالنسبة للموسيقى إذا كانت موسيقى أغاين وما شابه فال جيوز استعماهلا، أما إذا  / ج
اخل فهذه  ... كانت موسيقى تصويرية لغرض بيان أن املوقف موقف حزين أو مقلق أو خميف

 .جائزة، يعين جائز استعماهلا كموسيقى تصويرية يف فلم

 ضابطة ونريد املتعلقة بالدعوة املباركة واألناشيد القصائد إنتاج يف عاملون حنن/ 932س
 أصوات بعض أو والتصفيق والبوق الطبل كأصوات استخدامها املسموح الصوتية للمؤثرات

 من أو نفسها الوترية اآللة وليس البيانو عن الناجتة الوترية املوسيقية اآلالت.. البيانو  أو االورك
 .الكومبيوتر جهاز خالل

القريب  أوصوت التصفيق والطبل والبوق اليت تستعمل لإلعالم كاليت كانت يف احلرب / ج
 .منها جائز استعماهلا
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إذا مل تشكل بصورة هلوية طربية  واألصوات الصادرة من األجهزة االلكرتونية جائزة أيضاً 
وكمثال على اجلائز منها أن تكون أصوات كقطرات مطر أو صفري ريح أو أصوات طبول حرب 

 .اخل... أو أصوات حزينة 

والبد من جتنب أي صيغة ترديد أو إنشاد يستخدمها عادة أهل الفسق واللهو والطرب 
 .يةحىت وإن كانت خالية من املوسيقى أو املؤثرات الصوت

 ؟غاين ما هو حكم املوسيقى واأل/ 931س

واالستماع يكون بقصد وليس  )واستماعها حرام  ،املوسيقى حرام واألغاين حرام /ج
 .واجلائز فقط طبول احلرب والنفخ يف البوق لإلعالم ،(كالسماع الذي يكون بدون قصد

 رواح ؟رسم ذوات األهو حكم ما  /933س

 كإظهارم آخر  إال إذا كان هناك يف نفس الرسم حمرّ  ،الرسم جائز حىت لذوات األرواح /ج
 .عورة أو كون الرسم أو النحت لصنم يعبد من دون اهلل

ما حكم لعب الشطرنج أو الدومنة أو ما شاهبها من ألعاب الورق وحنوها اليت  /935س
 وبأجهزة احلاسوب أو الباليستشن مرة أخرى ؟ ،تلعب باخلارج مرة

لتضييع الوقت فقط فهي  ألعابكانت   إنولكنها  ،مل يكن هناك رهان إذاجيوز / ج
  .جتنبها واألفضلمكروهة 

 وما حكم األلعاب الرياضية ؟ /936س

 .وبعضها مستحب كالسباحة والرماية ،جائزة/ ج

* * * 
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 مسائل طبية وعمليات التجميل
هل جيوز إجراء عمليات جتميل، سواء يف ذلك الرجال والنساء، كتجميل األنف  /937س

 ثار يف الوجه ؟ آوما موجود من 

 .جيوز/ ج

وإن كان إجراء عمليات التجميل جائزاً؛ فهل جيوز يف األجزاء اليت يكون النظر  /938س
 هلا حملالً أم مطلقاً ؟

من إحراز أن تكون ضمن احلدود إذا كانت عملية التجميل غري مضطر هلا فالبد / ج
الشرعية للنظر واللمس، أما إن اضطر هلا فيجوز مع االضطرار وعدم وجود املماثل النظر 

 .واللمس

ما حكم ذهاب املرأة للطبيب الرجل إذا مل تكن هناك امرأة يف نفس  /931س
 ؟  االختصاص

جيوز النظر له من جسد إذا كان يرافق العالج أمر حمرم مثل نظر الطبيب إىل ما ال / ج
 .االضطرار املرأة أو مسه فال جيوز إال مع

لفحص حيامن الرجل وملعرفة ما فيه من قابلية اإلجناب ويتعذر عليه ذلك عن  /993س
 طريق زوجته، هل جيوز فحص املين بطريقة أخرى غري الزوجة ؟ 

 . االستمناء حرام إذا كان بواسطة جسم اإلنسان نفسه، وجيوز بواسطة جسم الزوجة/ ج

من أجل الفحص ( العادة السرية)هل جيوز استخراج املين بطريقة غري شرعية  /999س
 ؟عند االضطرار الطيب

إذا مت التأكد من عدم وجود سبب آخر مينع اإلجناب، جيوز إخراج املين بطريقة غري / ج
 .للفحص إن احنصر إخراجه بذلكشرعية 
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عمل يف مستشفى، ويف ردهة اجلراحية، وتأتينا نساٌء مصابات حبروق يف اجلسم أ /992س
وال يوجد كادر نسوي ملعاجلة هكذا إصابات، وقد حتتاج املريضة دخول احلمام مع زوجها أو 
أمها أو حمارمها، وذلك إلزالة اجللد احملرتق، وهم ال يستطيعون عمل ذلك إال مبساعدتنا، فما 

 احلكم ؟ 

لى املسلمني توفري الكادر النسوي الطيب ملعاجلة النساء، بل جيب توفري املكان جيب ع/ ج
 : منها ،املناسب ملعاجلة النساء بعز وكرامة، ويتفرع عن هذا أمور كثرية

 . جيب أن يتصدى عدد كاف  من النساء لسد النقص يف كل االختصاصات الطبية

إما بإنشاء مستشفيات نسوية أو بتقسيم  اً؛حقيقي اً جيب فرز أماكن معاجلة النساء فرز 
 . املستشفيات

بالنسبة حلالة األخ أيب نبأ جيوز معاجلة حروق النساء مع االضطرار من قبل املختصني من 
الرجال، ويتحمل اإلمث واخلطيئة حكومة الطاغوت وكل مقصر من املسلمني واملسلمات يف 

 . السعي لتوفري الطريقة الصحيحة ملعاجلة النساء

* * * 

 باألعضاء وتشريح جثث املوتىالتربع 
 ؟ هل جيوز التربع بأعضاء امليت بعد وفاته /991س

ه بعد ئه أو حىت بأكثر من عضو من أعضائجيوز أن يوصي اإلنسان بالتربع بأحد أعضا/ ج
واهلل ويل  ،موته ويؤجر على هذا األمر إن شاء اهلل إن كان تربعه ملؤمن أو جلهة توصله للمؤمنني

 .التوفيق

 هل جيوز التربع بعضو من أعضاء امليت من قبل وليه حلي ينتفع به، أو بيعه له ؟ /993س

 .البيع غري جائز، وجيوز التربع إن كان الويل املؤمن هو أب أو أم أو ابن أو بنت/ ج

 وهل جيوز التربع بعضو من حي حلي أو بيعه له ؟ /995س
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 .جائزالبيع غري جائز، والتربع / ج

ما هو حكم تشريح جثة امليت الذي جيري يف الكثري من املستشفيات يف الدول  /996س
 اليوم ؟

ال جيوز تشريح جثة امليت املؤمن إال إن كان هناك شك يف جرمية أو مرض يهدد عامة / ج
 .املؤمنني

 ؟ ماذا إذا كان التشريح لغرض كالدراسة أو تشخيص سبب املوت وما شابه /997س

 .تشريح جثة املؤمن لغرض الدراسة فقط دون إذن مسبق منه ال جيوز/ ج

* * * 

 واالستيساخ احلمل والتلقيحي  ما يتعلق مب
ما حكم العقد، أي إزالة وقطع املبايض بنية عدم اإلجناب إىل األبد إلجهاد املرأة  /998س

 .وعدم حتملها كما تزعم

 .رضا وموافقة الزوج جائز، ولكن بالنسبة للمرأة املتزوجة البد من/ ج

ملنع احلمل هناك خمتلف العمليات، منها الربط بالعملية اجلراحية، ومنها حببوب  /991س
املانع واللولب، ما حكم العمليات أو األدوية إن أدت إىل منع احلمل كلياً أو ملدة معينة ؟ وما 

 عضوي صحي، أو ختوف من العيلة ومهوم الرتبية والفاقة ؟  بطر بسبضحكم امل

 ،(الربط، األدوية، اللولب)جيوز استعمال الطرق اليت متنع احلمل واملذكورة يف السؤال / ج
 . وال جيوز إسقاط اجلنني بعد التلقيح

 وهل جيوز لواضعه أن يكون رجالً ؟  ،من احلمل املانعم اللولب اهل جيوز استخد /923س

 .جيوز استخدامه مبوافقة الزوج، وال جيوز أن يضعه رجل/ ج
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والذي تضعه دكتورة، فهل جيوز ( اللولب)لو احنصر األمر ملنع احلمل مبا يسّمى ب   /929س
 للمرأة أن تفعل ذلك علماً أن العملية تستلزم النظر من قبل الدكتورة املتكفلة بالقيام بالعملية ؟

 .جيوز/ ج

وذلك  ،ث مل تلجه الروحيکتمل أربعة أشهر حيمل  ي الذنياجلنوز إسقاط جيهل  /922س
 ؟ ستعملون له املانعيث يوإن احلمل هذا قد غلب علی أهله ح ،ةية والصحيشيلظروف املعل

 .اة األميقن علی حيبقائه خطر مت وز إال إذا کان يفجيال / ج

أن خيرج   أن احلمل حيتملوبفحصها بالسونار تبنّي  ،حامل بشهرها السادس/ 921س
فهل جيوز إسقاطه حبجة عدم  ،عقليًا بسبب استعمال احلبوب والعقاقري اً مشوه اخللقة أو ناقص

 اكتمال خلقته ؟

 .ال جيوز إال إذا كان يف بقائه خطر متيقن على حياة األم/ ج

ما حكم أطفال األنابيب ملن ال تكون له ذرية باألمر الطبيعي بسب أمراض عند  /923س
 دمها إال هبذا الطريق ؟األبوين أو أح

جيوز أخذ بويضة من الزوجة وتلقيحها من الزوج وزرعها يف رحم الزوجة صاحبة / ج
 .البويضة

هل جيوز زرع بويضة امرأة ملقحة من حيمن زوجها يف رحم آخر أو رحم  /925س
أو من غري حمارمه ؟ وذلك بسبب عجز رحم الزوجة  ،خر من حمارم الزوجوالرحم اآل ،صناعي

 بعدمه ؟أو 

وال جيوز زرع البويضة يف  ،جيوز زرع بويضة امرأة ملقحة من حيمن زوجها يف رمحها هي/ ج
 .رحم امرأة أخرى حىت وإن كانت املرأة األخرى زوجة ثانية للرجل

أحد األشخاص املؤمنني بالدعوة قام بالتربع باحليوانات املنوية ألخيه العقيم  /926س 
ولقح ببيضة زوجة أخيه وخلقت أنثى، كان هذا العمل من باب العاطفة لكي ال ينفصلوا عن 
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سنوات، واآلن أخوه  1 ذبعض، ولكنه غري مرتاح من ناحية احللية واحلرمة، وهذا الشيء من
يامن زوجها فهو ال يعرف احلكم الشرعي، واملتربع عنده أوالد من تعاجل ومحلت زوجته من ح

 بينهم ذكر واحد، وكيف يتعامل مع الطفلة، وما حكم هذا الطفل ؟

 .إن هذا عمل غري جائز، وهو أن حتمل املرأة مباء رجل غري زوجها: احلكم الشرعي/ ج

باحلكم فهو حكم  وعدم معرفة أما حكم الطفلة اليت تولدت نتيجة ما عملتم عن جهل 
، فهي تنسب إىل صاحب املاء، فهو والدها وأبناؤه إخوهتا وأمها هي من محلت هبا، ةالشبه

 .وأبناء من محلت هبا يكونون إخوهتا أيضاً 

ونعلم  ة، هل هو ابن حرام أم ال، وكيف نرفع هذه الشبهةحكم الشبه ما معىن /927س
 وكذلك أطفايل باحلقيقة وأعمام األطفال، أم ال ؟علم الطفلة عندما تكرب هل أُ و  حبقيقة األمر؟

 ما هو الواجب علي  اجتاه الطفلة ؟و 

ابن الشبهة ينسب إىل والديه وهو ليس ابن حرام وفقكم اهلل، ففي احلالة املذكورة / ج
 .يكون صاحب املاء هو والد الطفلة وصاحبة البويضة هي األم وترثهما ويرثاهنا

مكن من وعي األمور فهذا أمر البد منه وفقكم اهلل، وهناك أيضاً أما إعالم البنت عندما تت
من األم، وأبناء أبيها صاحب املاء هم  أمر مهم، وهو أن أبناء أمها صاحبة البويضة هم أخوهتا

 .أما واجبك جتاهها فهو واجب األب جتاه ابنته. أخوهتا من األب

 ما حكم االستنساخ البشري لرحم أو غري رحم ؟ /928س

وجيوز أن تكون البويضة من الزوجة . من الزوج وزرعها يف رحم زوجته ةجيوز أخذ خلي /ج
 .أو من أي امرأة أخرى يف حال كون نواهتا تستبدل بنواة اخللية املأخوذة من الزوج

* * * 
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 زيية املرأة وبعض ما خيصها
 هل جيوز الذهاب حلفلة زواج يف جملس نسائي فقط، لكن فيه رقص وغناء ؟ /921س

فقط نساء وال يسمع الرجال، وأيضًا إذا مل يكن هناك حمرم كالضرب  جيوز إذا كن  / ج
 .والنفخ بآالت املوسيقى

الوشم على جزء يف اجلسم ؟ وأيضًا حكم التتوه يف احلاجب يعين  ما حكم /913س
 عبارة عن تنغيز :الوشم يف اجلسم أو احلاجبو الوشم تقريبًا يف احلاجب الذي يفعل اآلن ؟ 

باإلبرة بشكل معني حىت خيرج الدم الكثري ويكون مثل اجلرح مث يبقى يف اجلسم ال يطلع ويعمل 
  .على شكل طيور أو أشخاص أو ورد

أما وشم صور . ما، مثل انعدام الشعر أو قلته جيوز الوشم يف منطقة احلاجب لسبب  / ج
 .حيوانات وغريها على اجلسم فغري جائز

 هل الكحل جائز للمرأة أمام األجانب ؟ /919س

األجانب ال جيوز، ولكن إن وضعته يف البيت لزوجها فال جيب عليها أن  أن تضعه لرياه/ ج
 .تزيله لتخرج أو لتلتقي غري احملارم

  حيرم عليها التكحل يف البيت فضالً عن خارجه ؟هل غري املتزوجة  /912س

 .تضع الكحل يف البيت جيوز لغري املتزوجة أن/ ج

وكذلك احلكم الشرعي  ،حجاب الرأسحلكم الشرعي الرتداء البنطلون مع اما  /911س
 ؟ سالميةإلللعباءة ا

عدا ذلك  وجيب عليها سرت ما ،ال جيب على املرأة سرت الوجه أو الكفني أو القدمني/ ج
إذا   والبنطلون مثالً  ،أن ال تكون املالبس خفيفة أو ضيقة تصف ما حتتها أي ،حقيقياً  سرتاً 

يصف ما  وما ظهر منه مل يكن ضيقاً  ،إىل الركبتنية أو سرتة متتد كانت املرأة ترتدي فوقه جبّ 
ا إذا كان البنطلون مّ أ. للمرأة بل رمبا يكون يف بعض األحيان أكثر سرتاً ، شكال فيهإحتته فال 
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 اً فهذا غري صحيح وال يعترب حجاب ،ترتديه املرأة وال شيء فوقه وهي ترتدي حجاب الرأس
 .ذه الطريقة أعظم من كشف الشعر والرأسالتهتك بارتداء البنطلون هب نّ إبل  اً،شرعي

 هل التحنك واجب على النساء، وما هو مقدار املسافة للتحنك ؟  /913س

جيوز للمرأة أن تكشف الوجه، واملنطقة الواقعة أسفل احلنك ليست من الوجه، فيجب / ج
 .سرتها

هل جيوز للمرأة أن تلبس بعض املالبس اليت تظهر مفاتنها أمام أخوها البالغ أو  /915س
، وإذا کان ما شابهأبوها أو ابنها البالغ مع سرت العورة الواجبة طبعاً، كلبس قميص النوم أو 

 . فما هي حدود املفاتن عند املرأة إذا کان الناظر هو أحد املذکورين اً حرام

لِْلُمْؤِمَناِت يَ ْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِهنَّ َوَيْحَفْظَن فُ ُروَجُهنَّ َوال يُ ْبِديَن  َوُقلْ ﴿: قال تعاىل/ ج
َها َوْلَيْضرِْبَن ِبُخُمرِِهنَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ َوال يُ ْبِديَن زِيَنتَ ُهنَّ ِإالَّ لِب ُ  ُعولَِتِهنَّ َأْو زِيَنتَ ُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمن ْ

بُ ُعولَِتِهنَّ َأْو أَبْ َناِئِهنَّ َأْو أَبْ َناِء بُ ُعولَِتِهنَّ َأْو ِإْخَواِنِهنَّ َأْو بَِني ِإْخَواِنِهنَّ َأْو بَِني  آبَاِئِهنَّ َأْو آبَاءِ 
ْربَِة ِمَن الرَِّجالِ  .. . َأِو َأَخَواِتِهنَّ َأْو ِنَساِئِهنَّ َأْو َما َمَلَكْت أَْيَمانُ ُهنَّ َأِو التَّابِِعيَن َغْيِر ُأوِلي اأْلِ

 .19:النور ﴾َوُتوبُوا ِإَلى اللَِّه َجِميعا  أَي َُّها اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ 

ما جيوز أن تظهره املرأة أمام األجانب هو الوجه والكفني والقدمني، وما جيوز أن تظهره 
اليدين، ومنتصف هي القالدة وما فوقها، وما حتتاج لكشفه يف الوضوء من  (9) املرأة أمام احملارم

 .(2) الساق وما دونه؛ وللزوج جسدها كله

                                                           

 أوسواء كان الشخص الذي له محارم رجل  أبدا  وهؤالء المحارم يحرم الزواج منهم  ،ولكل شخص محارم  - 
 إما :أقساموهم يکونون علی ثالث  ،نكاحهم أبدا   لهاوهو من يحرم  :األنثىفنحن نريد تبيان محارم  اآلن وأما. امرأة

، واالبن األبمن طرف  أو األمكان من طرف  سواء ن عالإو والجد كاألب ،مصاهرة بنسب، أو إرضاع، أو
حد أكذلك من  األختوأبناء  ،ن نزلواإوأبنائهما و ،كان من كليهما إن فضال   األبوينحد أواألخ من  ،ن نزلإوالحفيد و
بعد الدخول، وابن الزوج بعد  األموزوج  ،ن نزلتإكانوا من كليهما، وزوج البنت و إن ن نزلوا فضال  إو األبوين

 .ن علواإو أبويه، وأبوا الزوج وجده من کال األموخال  األبوالخال وخال  األموعم  األبالدخول، والعم، وعم 
الوجه، ) :؟ قال يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما  ما : قلت له: ، قالXعن أبي عبد هللا الصادق  - 

: قال ،(َوال يُْبِديَن ِزينَتَهُنَّ إاِلَّ ما ظَهََر ِمْنها): ، في قولهXعن أبي الجارود، عن أبي جعفر  .(والقدمان، والكفان
 ،زينة للناس، وزينة للمحرم، وزينة للزوج: والزينة ثالثة .هي الثياب، والكحل، والخاتم، وخضاب الكف، والسوار)

وما دونه، والخلخال وما  )*( فموضع القالدة فما فوقها، والدملج: فأما زينة الناس، فقد ذكرناه، وأما زينة المحرم
 . (فالجسد كله: أسفل منه، وأما زينة الزوج

 .(72 :   -دملج -لسان العرب). المعضد من الحليّ : الّدملج )*(
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يف اآلية الشريفة، وماذا تشمل عند املرأة ؟ وما هو ( نةيبالز )ما هو املقصود  /916س
؟ وما هو املقصود من قوله  ﴾الطِّْفِل الَِّذيَن َلْم َيْظَهُروا َعَلى َعْورَاِت النَِّساءِ . .﴿حدود عمر 

 ؟ ﴾َيْضرِْبَن بَِأْرُجِلِهنَّ لِيُ ْعَلَم َما ُيْخِفيَن ِمْن زِيَنِتِهنَّ َوال .. ﴿: تعاىل

الزينة بالنسبة للمرأة كل ما وجب عليها سرته عن الناظر األجنيب وتشمل جسدها كله / ج
 .دمنيعدا الوجه والكفني والق

والطفل الذي تتحفظ منه املرأة هو املميز ويكون بعد إمتام السبع عادة، ورمبا كان يف الثامنة 
 . أو التاسعة أو العاشرة أو بعدها حبسب حال الصيب وسعة إدراكه

هو إصدار  ﴾َوال َيْضرِْبَن بَِأْرُجِلِهنَّ لِيُ ْعَلَم َما ُيْخِفيَن ِمْن زِيَنِتِهنَّ ﴿: واملقصود بقوله تعاىل
 .صوت من اخللخال

 ؟ املرأة أختهاتسرته عن  أن املرأةماذا جيب على  /917س

َوُقْل لِْلُمْؤِمَناِت ﴿: بالنسبة للواجب سرته من املرأة عن أختها هو يف قوله تعاىل/ ج
أي عن النظر، فال جيوز أن تنظر املرأة إىل عورة  ﴾يَ ْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِهنَّ َوَيْحَفْظَن فُ ُروَجُهنَّ 

 .  أختها، وكذا حتفظ وتسرت عورهتا عن أن تنظر إليها امرأة أخرى، هذا هو الواجب

هل يرتك للمرأة اختيار لون احلجاب الذي تضعه على رأسها أو باقي مالبسها، / 918س
وأخرى من كتان أو املسمى فمرة يكون البنطلون من قماش عادي مثاًل )أو نوعية قماشه 

 ، فيما إذا توفرت فيه احلدود الشرعية، أم عليها أن ترتك ألوان أو أقمشة بعينها ؟(بالكابوي

 .توفرت يف املالبس احلدود الشرعية اليت بينتها سابقاً  إنقماش  وأيجيوز أي لون / ج

 ما حكم لبس اجلوارب الشفافة للمرأة ؟ /911س

وقدما املرأة، وجيب عليها سرت ما عداها سرتًا حقيقياً، فلبس  جيوز أن يظهر وجه وكفا/ ج
 .اجلوارب ليس واجباً على املرأة

 وهل جيوز لبس الذهب واخلروج به ؟ /933س



 Xاملهدي  اإلمام أنصار إصدارات..............................................  11

جيوز لبس الذهب للمرأة وهو مستحب ولكن حيرم إظهاره أمام الرجال إال الزوج / ج
 .فيجوز لبسه وإظهاره أمام الرجالواحملارم، إال خامت الزواج الذي هو عرفاً ال يعد للزينة 

ما هو حكم النظر للنساء اليت تظهر يف شاشة التلفاز اللوايت مل حيافظن على  /939س
 احلجاب الشرعي ؟

 .جائز إذا مل يكن يثري شهوة/ ج

 ما هو حكم تواجد الرجال والنساء يف مكان واحد من حيث النظر ؟ /932س

التفاقي غري املقصود نتيجة تواجد رجال ونساء يف اأما النظر ) :1شرائع اإلسالم ج/ ج
وال ينظر الرجل بقصد إىل األجنبية أصالً إال لضرورة، وجيوز أن ينظر . مكان ما فال إشكال فيه

وجيوز . وكذا احلكم يف املرأة. إىل وجهها وكفيها على كراهية فيه مرة، وال جيوز معاودة النظر
عليها، ويقتصر الناظر منها على ما يضطر إىل اإلطالع عند الضرورة، كما إذا أراد الشهادة 

أما النظر االتفاقي غري املقصود نتيجة تواجد . عليه، كالطبيب إذا احتاجت املرأة إليه للعالج
 .(رجال ونساء يف مكان ما فال إشكال فيه

نتيجة أما النظر االتفاقي غري املقصود "ألة االتفاقي هذه تعين النظر غري املقصود، مسو 
، هؤالء الرجال والنساء ال فرق إن تواجدوا "تواجد رجال ونساء يف مكان ما فال إشكال فيه

سواء كانوا غرباء متاماً  ،للعمل يف مصنع أو مكتب أو تواجدوا يف بيت أو تواجدوا يف الشارع
 .كانوا يتصلون برحم كما هو حال األخ مع زوجة أخيه  أو

ة، هل جيوز أن تذهب إىل زيارة اإلمام سن 15امرأة متزوجة عمرها  /931س
 .ومبوافقة زوجها بدون حمرم ؟ جزاكم اهلل خري اجلزاء  Xالرضا

بدون حمرم، إذا كان مبوافقة زوجها كما  Xجيوز ذهاب املرأة إىل زيارة اإلمام الرضا / ج
 .(9) هو مذكور يف السؤال

                                                           

 .الشيخ ناظم العقيلي/ الجواب مستفاد من السيد أحمد الحسن -   
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قبل النساء أمام الرجال  ن وفق أحكام التجويد املتعارفة منآما حكم قراءة القر  /933س
 يف مسابقات قرآنية حيضرها بعض املعممني للتحكيم وما شابه ؟

ن يسمع الرجال صوت أف، ومسألة حكام املذكورة بعضها غري صحيح أو متكل  األ/ ج
  .و العملأللتعلم  شكال فيه خصوصاً إ ة الأاملر 

* * * 

 وحقوق الياس رثما يتعلق باإل
 رجل عنده أم وإخوة، هل جيوز له أن يكتب كل ممتلكاته يف حياته باسم زوجته؟ / 935س

وإال فليس  ،(أي مرض خموف)يأمن معه من املوت  مبرض ال مل يكن مريضاً  إذاجيوز / ج
 . باحلقنيكان ورثته مؤمن  إذامن الثلث  بأكثرله حق التصرف 

 اإلجيارقام الورثة بتأجري البيت واختلفوا يف تقاسم  اً،رب أسرة توىف وترك بيت /936س
أفتونا جزاكم  ،أن الورثة هم زوجته وابنه وابنته وأمه وأبوه علماً  اً،دينار  (133.333)الذي يبلغ 

 .اهلل خرياً 

تكون  أعالهوحبسب املبلغ  اً،سهم (72) إىل إجيارهفيما خيص السؤال يقسم البيت أو / ج
 :وتقسم كالتايل ،(3967) قيمة السهم تقريباً 

 .اً دينار  53.333=   تقريباً ...... ......سهم  92 أيهلا السدس : األم

 .اً دينار  53.333=  تقريباً .... ......سهم  92  أيله السدس : األب

 .اً دينار  17.533=  تقريباً .... ......... أسهم 1 أيهلا الثمن : الزوجة

 .اً دينار  938.133=  تقريباً ... سهم  26 أيتبقى  له حصتان مما: االبن

 .اً دينار  53.963=   تقريباً . ...سهم  91 أيهلا حصة مما تبقى : البنت
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 اً مأو  اً هلا زوج نّ أ علماً  ،ه الرتيكةذكيف توزع ه  ،توفت وتركت تريكة مهمة امرأة /937س
 ؟( والدأ ةبنتان وثالث) بناءأومخسة 

 .والباقي لألبناء للذكر مثل حظ األنثيني ،م سدسولأل ،للزوج ربع /ج

 96م منها ولأل ،سهماً  23للزوج منها  ،سهماً  16والتقسيم يكون بأن تقسم الرتكة إىل 
 .(7+7)أسهم  7ولكل بنت  ،(93+ 93+ 93) سهماً  93ولكل ولد من الثالثة  ،سهماً 

دوالر وراتب  (633)شخص له بيت بناه من مرتبه ومرتب أوالده وكان راتبه  /938س
حد األوالد يصرف أكثر من مصرف إخوانه أوهم أربعة، وكان  (953)األوالد كل شخص 

 . وحىت قطعة األرض من نفس املورد، فكيف يقسم البيت

حد أن أل حد أوالده من حصته مبا أن له نصف البيتأأن ال يعطي  االب هل من حق
 ؟ األوالد طالب حبصته، فكيف تكون القسمة

دفع  دفع، وللبقية كل واحد حصة مبقدار ما اقل حصة مبقدار ما الذي دفع ماالً للولد / ج
ه ئبناأن يتصرف مباله يف حياته ويهبه ملن يشاء من أحد أومنهم االب، ولالب كما ألي 

  .و مبرض خطري خيشى عليه منه املوتأنه ليس مبرض املوت أوغريهم طاملا 

دينار عراقي ألحد الناس، مث مات  923تقريبًا كان لدي مال  9183يف عام  /931س
باحلرب آنذاك، ومل أعرف له أقارب، وال أعرف اآلن كيف يل أن أبرئ ذميت من هذا املبلغ، 

 .وكيف أدفعه فهو اآلن ال قيمة له

إذا كان له ورثة تعرفهم فالبد من إعطائها هلم، وإذا مل يكن له ورثة أو إنك ال تعرفهم، / ج
على احملتاجني من املؤمنني، وبالنسبة للمبلغ فتقيمه يف هذا الوقت، أي  فتصدق هبا نيابة عنه 

كأن تنظر إىل املبلغ يف ذاك الوقت كم يعادل من عملة أخرى مستقرة أو من الذهب وتقيمه 
 .يف هذا الوقت

م كنت أعمل يف قلم الوحدة يف اجليش، وأخذت 9116ولغاية  9111من سنة  /953س
ماليني دينار تقريبًا ألغراض التسريح وتسهيل أمور املعامالت، فما  (3)مبالغ من الناس قدرها 
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حكم هذه األموال ؟ علمًا إين كنت أعيل بيت عمي وهم يتامى وأصرف عليهم من هذه 
 .األموال

إذا كنت تعرف أصحاب هذه األموال فيجب إعادهتا هلم أو حتصيل براءة الذمة منهم، / ج
 اً الفقراء نيابة عن أصحاهبا، وإذا كنت قد أعلت هبا أيتاموإذا كنت جتهلهم فتصدق هبا على 

 .أو فقراء فال حاجة للتصدق هبا مرًة أخرى

، وهناك أموال (لعنه اهلل)صدام كان يعمل يف االحتاد الوطين بزمن الطاغية / 959س
 فما حكمها إلبراء ذمتهم ؟. كان يتصرف هبا األعضاء  ،ويبقى منها ،جمموعة من الطلبة

 .يتصدق هبا على الفقراء/ ج

خذ عوض أشخص عنده سيارة فصدمه آخر بشكل غري متعمد، هل جيوز  /952س
 علماً أهنا نقصت من قيمتها بعد أن كانت حديثة ؟ ،صدمة سيارته

 .جيوز/ ج

* * * 

 اللقطة واللقيط
وما حكمه  ،لبسه بالصالةأن أف به، هل جيوز عرّ أُ مل ( حمبس عقيق)لقطة  /951س

 الشرعي؟

 .يف الصالة وغريها ألبسهمث  ،ن تتصدق بثمنهأ فضلن مل جتد صاحبه فاألإَعرِّف به ف/ ج

سرة، نسبته ألب األ، و سنة، مشكلة تزوجيه( 29)من  أناسابٌن لقيط كرب عند  /953س
 ه ال يصوم وال يصلي، وهو يعلم حباله، فما حكمه ؟نّ أخبارها، علماً إخبار زوجته من عدم إو 

بدليل شرعي صحيح، وبالتايل  اه ابن زننّ أذا علم إال إ اه ابن زننّ أحيكم باللقيط ال / ج
ىل نفسه، ولو فعل ال إنسان إن ينسبه أوال جيوز  ،ب والنسبجمهول األ اً فاللقيط يعترب إنسان

ه نّ أذا كان مؤمنًا فأخوكم يف الدين، وجيب على اجملتمع املؤمن معاملته على إبل هو  ،يصح



 Xاملهدي  اإلمام أنصار إصدارات..............................................  16

ا حال هذا مّ أ، و إمثاً يرتكب  زناه ابن نّ أ، فمن يعامله على اه ابن زننّ أجمهول النسب ال على 
ميان ومواالة ويل ه على اإله على الصالة والصوم، وقبل ذلك حثّ الشخص بالذات فيجب حثّ 

 .اهلل، والبحث له عن زوجة ترضى حباله كونه جمهول النسب، واهلل املوفق

* * * 

 السرقة
مراكز  -خرية ظاهرة التحايل على سريفر منظومات يام األيف األ انتشرت /955س

ن يدفع اشرتاك أبدون  اإلنرتنتن يتصل على شبكة أحبيث ميكن للمستخدم  - اإلنرتنت
حد أحيث يستخدم نوع من الربامج متكنه من الدخول للشبكة بواسطة عنوان ، لصاحب املركز

فما  ،(نرتنتالتجطيل على اإل)ى العملية بالعامية سمّ املشرتكني الفعليني لصاحب املركز و ت
غلب املراكز ليست أ نّ إ علماً  ،جماناً  اً حكم الشخص الذي يقوم هبذه العملية ويسحب خط

 .ة الناسا تابعة ألشخاص معينني من عامّ منّ إحكومية و 

غري ئمة واملهديني فعندها يكون إال إن كان صاحب املال ينصب العداء لأل ،ال جيوز/ ج
 .حمرتم املال

لقد سرقت الكثري من أموال الناس، وأعرف بعض من سرقت منهم، إال أين ال  /956س
 إيفائهالقى يف السجن من جهة، ولعدم قدريت على إرجاع حقهم إليهم خوفًا من أن أُ  أستطيع

 فماذا أفعل ؟ ،من جهة ثانية؛ وذلك خللو يدي من املال فال يوجد عندي ما أيف به ما سرقته

مجيع ما يف بييت اآلن من البطانيات والفراش وغريه من وسائل املنزل من  نّ إميكنين القول 
 .السرقات، بل كل ما أملكه من املسروقات، أو مشرتى بأموال مسروقة

 ماذا أصنع باألموال اليت تأيت إيل من شركائي يف املسروقات، إذ توجد أموال بيين وبينهم ال
 زالت عندهم مل أستلمها ؟
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من أحد املساجد، ( مكّيف)لقد سرقت مع شركائي يف هذا العمل املنكر جهاز تربيد 
جربوين على السرقة، وأريد تطهري نفسي، فلطاملا أوجع أعلمًا أين كنت كارهًا لذلك إال إهنم 

 .قليب هذا العمل

لتحقق التوبة احلقيقية البد أن تفعل كل ما ميكنك إلعادة احلق إىل أصحابه، ولكن / ج
وإن شاء  ،دون أن يكون هناك ضرر، وما ال ميكنك إرجاعه فليس عندك إال االستغفار والندم

  .اهلل يغفر لك اهلل إن علم بصدق توبتك

وبالنسبة ملا يف بيتك من احلرام فاعد ما ميكنك ملن سرق منهم إن مل يقع عليك ضرر من 
ليت من السرقة عند رفقاء وتصدق مبا ميكنك من مال عن ما يف بيتك، أما األموال ا ،ذلك

 .هم وذكرهم باهلل واآلخرة لعل اهلل يكتب توبتهم على يديكظعالسوء فال تأخذها منهم و 

* * * 

 التوبة
مريكية متخصصة مدنية يف بناء املدارس أعمل يف شركة أكنت ،نا مهندسأ /957س

م خلصونا من حكم صدام مريكان وبأهنّ حسن الظن باألأوكنت ممن ، واملستشفيات يف العراق
 ن ندمت ندماً لكنين اآل، صدقاء يلأعتربهم أمريكيني و جالس املهندسني األأهادن و أوكنت 
 نّ أاليت تعتربون فيها  ن وبعد قرائيت خلطاباتكماآل .وخمالطيت ومهادنيت هلم جمالسيتعلى  شديداً 

دنوا وساروا يف الركب هل تقبل التوبة ممن ها: سؤايل هو، ا فتنةهنّ إو ، مريكا هي الدجالأ
 مريكي ؟األ

ىل اجتثاثهم إمام سيبادر اإل نّ أم أ؟  Xمام ذا تابوا قبل خروج اإلإن توبتهم اآل تقبلهل 
 تقبل منه التوبة ؟ الذي وقع يف فتنة الدجال ال نّ إ يأوقتلهم حىت لو تابوا ؟ 

واعلم أّن أحب اخللق . وإمياهنماألمريكان أنفسهم إذا تابوا وآمنوا فإّن اهلل يقبل توبتهم / ج
ُقْل يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى ﴿ :ويف قوله تعاىل. إىل اهلل الشاب التائب من الذنب

: مرالز  ﴾أَنْ ُفِسِهْم ال تَ ْقَنطُوا ِمْن رَْحَمِة اللَِّه ِإنَّ اللََّه يَ ْغِفُر الذُّنُوَب َجِميعا  ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ 
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َوَلْْلِخَرُة ﴿ :سبحانه هكفاية ملن تاب وآمن فاستأنف العمل يف طاعة اهلل، واعمل ما يرضي .51
ٌر َلَك ِمَن اأْلُوَلى  .3: الضحى ﴾َخي ْ

َوالَِّذيَن ِإَذا فَ َعُلوا فَاِحَشة  َأْو ظََلُموا ﴿ .واذكر اهلل، فإّن يف ذكره جالء القلوب وطهارهتا
اللََّه فَاْستَ ْغَفُروا ِلُذنُوِبِهْم َوَمْن يَ ْغِفُر الذُّنُوَب ِإالَّ اللَُّه َوَلْم ُيِصرُّوا َعَلى َما أَنْ ُفَسُهْم ذََكُروا 

 .91: آل عمران ﴾فَ َعُلوا َوُهْم يَ ْعَلُمونَ 

نا أ ؟ يءالش اهذ ىحياسبين عل هل اهلل ،ةيئنا ارتكبت خطأهل  ايلؤ س( ...أنا ) /958س
 و يومل رتاح حىتأن أريد أرجوكم ساعدوين أ ،البكاء ال يفارقين ةحزينة ومهمومة ودائم دائماً 

 .واحد

 . باهلل العلي العظيم وبه نستعني ال حول وال قّوة إال/ ج

إّن اهلل سبحانه غفار الذنوب ستار العيوب، فهو يغفر ذنوب املستغفرين التائبني حىت 
اليت أذنب عليها التائب ما ارتكب يُنسي املالئكة الكاتبني ما كتبوا، بل ويُنسي حىت األرض 

فلو كنت  مذنبة فإّن اهلل يقبل توبة التائبني ويغفر للمستغفرين، بل إّن من  ،عليها من معصية اهلل
وإن مل تكوين فإّن اهلل جيازي الظاملني . أحب اخللق إىل اهلل الشاب التائب من الذنب

ايف أن حييف عليك اهلل، وأكثري من فال خت. واملظلومني كل مبا ظلم ومبا وقع عليه من الظلم
ذكر اهلل، وال خيدعك الشيطان ويأخذك يف دهاليز بعيدة عن طاعة اهلل كاالنتحار أو أي شيء 

 .واعلمي أّن بذكر اهلل تطمئن القلوب. ال يُرضي اهلل

مسيطر علّي، ( لعنه اهلل)الشباب وكان الشيطان  أنا عبد عندي ذنوب كثرية أيام /951س
، وقدمت اعتذاري هلا عدة 93مع امرأة عندما كان عمري  احلقرية ارتكبت خطأ هذه النفس

وأنا حلد اآلن  ،اعتذاري، وطلبت براءة ذميت مما بدر مين ولكن لن تفعل مرات ولكن مل تقبل
 .بتأنيب الضمري أحس

ظََلُموْا أَنْ ُفَسُهْم َوالَِّذيَن ِإَذا فَ َعُلوْا فَاِحَشة  َأْو ﴿: بالنسبة للذنوب فإن اهلل تعاىل قال/ ج
َوُهْم  ذََكُروْا الّلَه فَاْستَ ْغَفُروْا ِلُذنُوِبِهْم َوَمن يَ ْغِفُر الذُّنُوَب ِإالَّ الّلُه َوَلْم ُيِصرُّوْا َعَلى َما فَ َعُلواْ 

 .915: آل عمران ﴾يَ ْعَلُمونَ 
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اَل تَ ْقَنطُوا ِمن رَّْحَمِة اللَِّه ِإنَّ ُقْل يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنُفِسِهْم ﴿: وقال تعاىل
 .51: الزمر ﴾اللََّه يَ ْغِفُر الذُّنُوَب َجِميعا  ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ 

فتوسل إىل اهلل أن يغفر لك ذنبك وميّن عليك برمحته، وادع بدعاء اإلمام زين العابدين يف 
اهلي أسألك أن تتحمل عين كل : )صالة الفجريوم االثنني وهبذا الدعاء بعد صالة الليل وبعد 

دين يف رقبيت لعبد من عبيدك، وأن تبعثين يوم القيامة وليس ألحد من عبيدك يف رقبيت دين أو 
مظلمة يطالبين هبا حىت ألقاك وأنت راض عين، يا رؤوف يا رحيم يا جواد يا كرمي اغفر يل 

ا رحيم اغفر يل الذنب العظيم إنه ال يغفر ذنويب كلها مجيعًا جبودك وكرمك، يا اهلل يا رمحن ي
على  الذنب العظيم إال العظيم، يا عظيم ما يل إله غريك فادعوه وال شريك لك فارجوه صلِّ 

 (. حممد وآل حممد وخلصين مما أنا فيه ومما أخاف وأحذر بلطفك اخلفي

* * * 

الفقهية املتفرقة اليت مجعتها يف هذا  Xهذا آخر ما دونته من أجوبة اإلمام أمحد احلسن 
اجلزء، سائاًل اهلل سبحانه أن ميكِّن له يف أرضه وينصره نصراً عزيزاً، وأن ينفع به عباده املؤمنني، 

 .واحلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً كثرياً 
 ه 9312شوال  95

 

 



 الفهرس

 1............ ..........................................................................تقدمي 
 5............ ................................................................الشعائر احلسينية 
 7............................................................................. القسم باالولياء 

 7................. ...............................................................النذر والتربع 
 1............. ...................................................................دولة الظاملني 

 93.......... .................................................ما يتعلق بدعوة احلق واملخالف هلا 
 96................................................................................ بر الوالدين 

 97............................................................. .............األطعمة واألشربة 
 22................................................ التدخني وحلق اللحية وبعض ما خيص الرجال 

 23......................................................................... التجارة واملعامالت 
 26................................................................... األعمال والوظائف بعض 

 28..................................................................... البنوك والقروض الربوية 
 19............................................................................... مني أعقد الت

 12............................................................ املوسيقى والرسم وبعض األلعاب 
 13............ .................................................مسائل طبية وعمليات التجميل 
 15............................................................. التربع باألعضاء وتشريح اجلثث 
 16............................................................. منع احلمل والتلقيح واالستنساخ 

 11........................................ .........................زينة املرأة وبعض ما خيصها 
 31............................................................. ما يتعلق باإلرث وحقوق الناس 

 35............................................................................ اللقطة واللقيط 
 36.................................................................................... السرقة 
 37..................................................................................... التوبة 

 53......................... ..........................................................الفهرس 
 واحلمد هلل رب العاملني

 

 


