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بسم اهلل الرحمن الرحيم
وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين األئمة والمهديين وسلم تسليما
بأي شيء يُعرف اإلمام القائم
عن احلارث بن املغرية النصري( :قلت أليب عبد اهلل
ِّ :
وبأي شيء؟ قال :تعرفه باحلالل واحلرام ،وحباجة
 ،قال
 :بالسكينة والوقار .قلتِّ :
الناس إليه وال حيتاج إىل أحد ،ويكون عنده سالح رسول اهلل  .قلت :أيكون إال وصي ابن
وصي؟ قال :ال يكون إال وصي وابن وصي) غيبة النعماين :ص.921
التعرف على اإلمام القائم أضع
على ضوء هذا النهج اإلهلي الذي أوضحه آل حممد
يف ّ
يعم هبا االبتالء ،كانت قد
بني يدي أنصار اهلل  -أنصار اإلمام املهدي
( )57سؤاالً مما ّ
ضمت أغلبها صفحة
وجهت إىل السيد أمحد احلسن
ِّ
يف ما يرتبط بأحكام فقهية خمتلفةّ ،
املراسلة يف منتديات أنصار اهلل ،وألهنا تناولت أسئلة مهمة كان مفيداً جداً تدوين هذه األجوبة
وإفرادها يف هذا الكتاب ،وقد أجريت بعض التعديالت على األسئلة لتكون أكثر مشوالً ووضوحاً.
سيدي أمحد احلسن  ..إن حال بيننا وبينك املقدور ،وتعاقبت األيام بعد انتظارك سنني
ودهوراً ،فصرت شريداً طريداً ،ولكن أبت رمحتك بنا حنن أهل اخلطايا املقصرين يف حقكم آل
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 أوضحتَه بأجوبة األسئلة اليت
تواردت عليك ،أجبتها على الرغم من كل ما متر به من قساوة الدهر وأهله ،وكان شرعاً أريد له
متت إىل دين
أن يغيب كتغييبكم أهل البيت ليمأل العلماء غري العاملني حياة الناس بأحكام ال ّ
اهلل وشرعه بصلة أبداً .واهلل سبحانه أسأل وأرجو أن مي ّكن لك يف أرضه إلقامة دينه وحاكميته،
واحلمد هلل رب العاملني.
 / 8شعبان املعظّم  9141 /هـ
عالء

ما يتعلق بالطهارة:
س /9ما حكم من وجدت ماء الرجل بعدما أزالته قبل الغسل ،مث بعد فرتة وجدت هذا
تبولت
السائل قد خرج منها فما حكمه ؟ هل تعيد الغسل وما كيفية تطهريه قبل الغسل ؟ وكلما ّ
خيرج منها سائل وال تعلم بأنه ماء الرجل أو إفرازاهتا  ...فما حكمها ؟
ج /إذا عرفت أ ّن السائل الذي خرج منها هو ماء زوجها فعليها فقط أن تغسل املوضع
وتطهره ،وليس عليها إعادة الغسل وال الوضوء ،أما السائل الذي خيرج وال تعلم هل أنه من
إفرازاهتا أو من ماء زوجها فال حتكم أنه من ماء زوجها ،وليس عليها إعادة الغسل وال الوضوء،
بل وليس عليها غسل املوضع طاملا أهنا ال تعلم أنه ماء زوجها أو فقط إفرازاهتا وإن كان غسل
املوضع أفضل هلا وأطهر.
س /2هل مس جسد امليت من وراء الق ّفازات أو الكفوف ،أو مس ثيابه فقط دون بدنه
يوجب غسل امليت ؟
ج /ال جيب الغسل.
سن البلوغ ،هل جيب عليهم غسل التوبة ؟ وعندي بنت
س /4أطفال األنصار الذين وصلوا ّ
دخلت يف السنة الثامنة ،هل جيب عليها غسل التوبة ؟
ج /الصغري الذي مل يبلغ ال جتب عليه العبادات ،وبعد البلوغ جيب عليه أداء الواجبات
كالصالة والصيام واألغسال الواجبة .وبالنسبة لغسل التوبة فهو ملن مل يكن يعرف احلق مث عرفه
وليس واجباً على الصغري إذا بلغ جملرد بلوغه.
***
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ما يتعلق بالصالة:
س /1هناك مشكلة يف حتديد وقت الفجر واملغرب وخاصة للقاطنني بدول أوربا الشمالية،
سأ ّخل ص ما نواجهه من مشاكل على شكل نقاط:
 .9مراقبة الفجر واملغرب يصعب علينا بسبب األجواء املناخية.
 .2حىت لو مت مراقبة الفجر واملغرب ليوم واحد ،يصعب علينا االعتماد عليه بالنسبة لليوم
الثاين وذلك بسبب كل يوم (مثال :يزداد الوقت  4دقائق أو ينق ص حسب املوسم).
 .4كنا نعتمد على األوقات املوجودة يف موقع (جممع أهل البيت) التابع لبعض املتشيعة
ولكن وجدنا اختالفاً كبرياً يف األوقات وخاصة بعد تغيري الوقت الصيفي إىل شتوي أو العكس،
حبيث أحياناً يغريون وقت الظهر وال يتم تغيري وقت املغرب أو العكس  ..اخل ،أي اختالفات
كبرية وال أثق بأوقاهتم.
 .1كونه يصعب علينا تعيني وقت املغرب ووقت الفجر هل ميكننا االعتماد على الشروق
والغروب املوجود يف الصحف العامة ؟ مع العلم أ ّن الصحف أجنبية وال أعرف كيفية حساباهتم.
إذا نعتمد على الشروق يف الصحف ميكننا حساب  19دقيقة ولكن ماذا عن الغروب ؟
 .7االختالف ما بني الشتاء والصيف كبري جداً حبيث يف الصيف يكون طول النهار ما
يقارب  22ساعة وربع ،املشكلة يف شهر رمضان املبارك (الفرتة ما بني اإلفطار واإلمساك ال
تتجاوز الساعتني) مما مينع حصول الظالم بشكل تام ،بل أحياناً تبقى السماء مضيئة.
ج /أسأل اهلل أن يوفقكم ويسدد خطاكم ،جيب أن تعلموا أ ّن اهلل ال يكلّف نفساً إال وسعها
متعمد يف وقت الصالة واإلفطار واإلمساك إن بذلتم
فلن حياسبكم اهلل على تأخري أو تقدمي غري ّ
ما بوسعكم ملعرفة الوقت الصحيح حبسب الواقع ،قال تعاىل:
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﴿الَ ي َكلِّف اللّه نَـ ْفساً إِالَّ وسعها َهلا ما َكسبت وعلَيـها ما ا ْكتَسبت ربـَّنَا الَ تُـؤ ِ
اخ ْذنَا إِن نَّ ِسينَا
َ
ُ ُ ُ
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َّ ِ
ِ
ين ِمن قَـْبلِنَا َربـَّنَا َوالَ ُحتَ ِّم ْلنَا َما الَ طَاقَةَ لَنَا
أ َْو أ ْ
َخطَأْنَا َربـَّنَا َوالَ َْحتم ْل َعلَْيـنَا إِ ْ
صراً َك َما َمحَْلتَهُ َعلَى الذ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ين﴾ البقرة.282 :
بِه َو ْاع ُ
ف َعنَّا َوا ْغف ْر لَنَا َو ْارمحَْنَا أ َ
َنت َم ْوالَنَا فَ ُ
انص ْرنَا َعلَى الْ َق ْوم الْ َكاف ِر َ
ملعرفة وقت الشروق والغروب ميكنكم االعتماد على نشرات املراكز الفلكية العلمية،
والصحف يف بلد ما عادة يعتمدون على مركز فلكي علمي يف ذلك البلد ،وميكنكم سؤاهلم عن
مصدر معلوماهتم ،وميكنكم االعتماد عليها يف معرفة وقيت الشروق والغروب .والسماء املضيئة بعد
الغروب ال تؤثر يف اعتبار أ ّن هذا هو وقت الليل حىت لو مل يكن هناك ظالم ،وال تؤثر االضاءة
بتحديد الليل والنهار عندكم بل ُحي ّدد الليل والنهار تبعاً للغروب والشروق واليت تكفيكم ملعرفة
أوقات الصالة واإلفطار واإلمساك يف بعض أوقات السنة.
وهذه مسألة قد أجبتها سابقاً ،وبعد أن تقرأوها بتأن ميكنكم أن تسألوا عن أي شيء غري
واضح يف اجلواب ،كما ميكنكم السؤال عن أي شيء آخر ال جتدونه يف اجلواب.
[ س /99الصالة يف القطب واألماكن اليت ال تشرق هبا الشمس لفرتة من الزمن ،أو اليت
تشرق هبا الشمس لفرتة من الزمن دون أن تغيب ،أو اليت تشرق هبا لفرتة وجيزة  ..اخل ،كيف
تكون ؟
ج /بالنسبة للصالة يف األماكن املذكورة
إن متيّز عنده شروق وغروب صحيحان كليان ،أي مع ظالم وضوء وفجر صادق فيعمل
حبسبهما كما مبني يف الشرائع.
وإن متيز عنده شروق وغروب ومل يتميز عنده ظالم وضوء (فجر صادق) قبل الشروق ،فصالة
املغرب وقتها غروب الشمس ،وصالة الفجر وقتها من ساعة ونصف قبل شروق الشمس إىل
شروقها ،هذا إن كان وقت الليل أو غياب الشمس أكثر من ساعة ونصف .أما إن كان وقت
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
الشمس ولو بلحظة سواء كان غروب الشمس ساعة أو عشر ساعات.
وإن مل يتميز عنده شروق وغروب :فهو إما يكون ليالً مستمراً أو هناراً مستمراً  21ساعة،
ويف كال احلالني يقسم الوقت إىل  92ساعة هنار و 92ساعة ليل.
أما كيف حيددمها ،أي حدود كل  92ساعة ؟
ففي النهار املستمر ميكنه أن حيدد منتصف النهار لليوم من أعلى نقطة لقرص الشمس خالل
ذلك اليوم ،فتكون هذه النقطة هي منتصف النهار أي منتصف ألـ  92ساعة .
أما إن كان ليالً مستمراً أي أنه ال يوجد شروق للشمس فيكون الوقت األكثر إضاءة هو
منتصف النهار أي منتصف ألـ  92ساعة .
وهذا منتصف النهار هو وقت الزوال أي يصلي فيه الظهرين.
فوقت صالة الفجر ميتد من قبل الشروق املفروض بساعة ونصف إىل الشروق.
ويصلي املغرب عند وقت الغروب املفروض .
والصيام يعتمد على وقيت طلوع الفجر والغروب أو وقيت صالة الفجر وصالة املغرب ]

األجوبة

الفقهية  /الصالة :سؤال رقم .99

س /7أثبت العلم احلديث وجود كوكب ،اليوم فيه يعادل ألف سنة من التوقيت األرضي.
والسؤال :لو كان املكلف على ظهر هذا الكوكب الذي يعادل اليوم الواحد فيه ألف سنة،
صالته كيف تكون ،هل يصلي أم ال ؟ ألنه فرتة الفجر إىل الظهر ستكون أكثر من  199سنة
تقريباً ،وثالث مئة سنة اىل املغرب ،صالته كيف تكون ؟ وهل هي قصر أم متام ؟ وأين يتجه يف
القبلة ؟ وهل يصوم ،وكيف سيكون صيامه ؟ علماً إذا كان غري عارف للوقت وعارف حبلول
شهر الصوم .هذا ولكم األجر والثواب ،أفتونا مأجورين.
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ج /عندما يكون هناك مكلّفون يف كواكب أخرى يف الكون الواسع ،فاهلل سبحانه الذي
بعث ألهل األرض رسالً يبعث هلم رسالً يعرفوهنم تكاليفهم وعباداهتم اليت رمبا ال تشرتك مع
عبادات األرض بشيء سوى كوهنا ذكر هلل والسعي ملعرفته سبحانه.
س /2مل أعرف علّة الشروع يف اجللوس بني األذان واإلقامة يف صلوات الفرائض ما عدا صالة
املغرب ،وعلّة تق ّدم خطوة إىل األمام مث العودة للخلف أثناء األذان واإلقامة يف صالة املغرب،
وهل تبدأ اخلطوة لألمام بقدم اليمني أم اليسار ،والعودة للخلف هل هي باليمني أم باليسار ؟
ج /أجاب اإلمام أمحد احلسن
ينفعك:

عندما ُسئل عن علّة حكم جواباً عاماً ،أنقله لك لعلّه

[ س /كما هو معروف أ ّن الصائم إذا غاص يف البحر لـقضاء الوقت مثالً ،بطل صيامه.
السؤال :ملاذا يف حال مل تدخل حىت قطرة ماء يف فمه يبطل صيامه ،ما هو السبب العلمي الذي
يبطل الصيام ؟
ج /احلكم الشرعي هو حكم تعبّدي المتحان اخللق ،وليس ضرورياً أن تكون له علّة أكثر
من هذا ،وفقك اهلل وسدد خطاك ].
د .توفيق املغريب  27 /شعبان  9144ه ـ

س /5هل السالم بعد الصالة (املصافحة) ،هو من السنة أم بدعة أم ماذا ؟
ج /عموماً يستحب مصافحة املؤمن والدعاء له وخصوصاً عند أداء الطاعات كالصيام
الترك
والصالة وزيارة أولياء اهلل ،وهلذا يستحب مصافحة املصلّني املؤمنني عن ميني ويسار املصلي و ّ
مبصافحتهم والدعاء هلم بالقبول بعد إمتامهم الصالة.
س /8هل جيوز أن تكون خطبتا صالة اجلمعة يف مكان والصالة يف مكان آخر ،إما يف غرفة
أخرى من نفس البيت أو يف بيت جماور ؟
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ج /إذا كان يصدق عليه أنه مكان آخر ال جيوز ،أما إذا كانا مفتوحني على بعضهما كأن
يكون ما يفصلهما فقط باب فيجوز.
س /1هناك مسألة فقهية :بيت األب عندما يذهب إليه االبن الذي خرج منه لزيارة والده،
هل يعتر له وطن باعتبار أنّه ولد فيه وعاش فيه فرتة من الزمن فيما إذا كان الوالد حيّاً ،وما هو
احلكم فيما إذا كان الوالد متوىف ؟
ج /هذا بيت األب ليس بيت ابنه أو بنته ،إذا مل يكن ميلك فيه شيئاً فهو مسافر إليه،
يتم باعتبار أنّه بيت ميلك فيه وسكنه سابقاً.
وإذا أصبح له حصة يف البيت ميلكها ّ
س /99يا إمامي جئت لك طالباً منك يف حرييت واستفساري لوالدي الكرمي الذي أصابه
مرض الكلى وأتعب ثاقله وقدرته على اإلستجابة يف كل حني وأحياناً يصيبه التعب الشديد إىل
درجة أنه ال يستطيع التوازن وذلك بعد جميئه من غسيل الكلى ،وهو دائماً قلق من ناحية الصالة
ولكنه ليس مبقدوره أن يصلي ،فسؤايل لك سيدي وموالي :هل جيوز أن نصلي نيابة عنه بناته أو
ابنه ؟ فقط عندما يصيبه التعب واألعياء والنوم اخلارج عن إرادته  ..أطلب منك سيدي أن ترسل
يل دعاء لشفاء والدي املريض.

وإن شاء اهلل دعا
ج /ابتداءً  ..بإذن اهلل تعاىل أنكم أوصلتم السؤال للسيد أمحد احلسن
ملن طلبتم الدعاء له ،أما بالنسبة ألداء الصالة عن املريض شافاه اهلل فاحلكم( :ال جيوز تأدية
الصالة الواجبة عن املريض).
أما كيف يصلي املريض أو العاجز عن أداء الصالة بواجباهتا املعروفة ؟ فهذا مبني يف كتاب
:
شرائع االسالم (كتاب الصالة) ،وإليكم ن ص قوله
[  ..وإذا أمكنه القيام مستقالً وجب ،وإال وجب أن يعتمد على ما يتمكن معه من القيام،
وجيوز االعتماد على احلائط مع القدرة .ولو قدر على القيام يف بعض الصالة وجب أن يقوم
بقدر مكنته ،وإال صلى قاعداً .والقاعد إذا متكن من القيام إىل الركوع وجب ،وإال ركع جالساً.
وإذا عجز عن القعود صلى مضطجعاً ،فإن عجز صلى مستلقياً ،واألخريان يوميان لركوعهما
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وسجودمها .ومن عجز عن حالة يف أثناء الصالة انتقل إىل ما دوهنا مستمراً ،كالقائم يعجز
فيقعد ،أو القاعد يعجز يضطجع ،أو املضطجع يعجز فيستلقي ،وكذا بالعكس .ومن ال يقدر
على السجود يرفع ما يسجد عليه ،فإن مل يقدر أومأ ].
أما إذا أوصل املرض صاحبه إىل ح ّد اإلغماء ،فاملغمى عليه ال جيب عليه الصالة.
عليه ،أنقله من كتاب (األجوبة الفقهية  /الصالة):
وهذا ن ص سؤال وجواب منه
[ س /941املريض الذي قد يسلب مرضه فكره ويسبب له اختالطاً يف معرفة أوقات الصالة
واألحكام ،هل تبقى الصالة واجبة عليه ويقضي هو عن نفسه إن ُشفي أو ابنه األكر إن مات
وهو على حالته املذكورة ؟
ج /إذا كان يعي وجوب الصالة عليه فيجب عليه أن يصلي ضمن احلدود اليت يتمكن
الصالة هبا وقد بينتها يف الشرائع وغريها ،أما إذا كان املرض قد غلب عليه حبيث فقد الوعي ومل
يعد مييز حىت إن كان مستيقضاً أ ّن الصالة واجبة عليه فهذا يكون حاله كاجملنون واملغمى عليه من
جهة سقوط األداء والقضاء عنهما ].
عالء السامل  29 /ربيع الثاين  9144ه.

***
ما يتعلق بالصيام:
س /99كما هو معروف ،أ ّن الصائم إذا غاص يف البحر لـقضاء الوقت مثالً بطل صيامه،
السؤال :ملاذا يف حال مل تدخل حىت قطرة ماء يف فمه يبطل صيامه ،ما هو السبب العلمي الذي
يبطل الصيام ؟
ج /احلكم الشرعي هو حكم تعبّدي المتحان اخللق ،وليس ضرورياً أن تكون له علّة أكثر
من هذا ،وفقك اهلل وسدد خطاك.
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قال :إ ّن صوم عاشوراء مستحب ،فهل قصد اليوم كلّه أم
س /92اإلمام أمحد احلسن
فقط إىل منتصف اليوم كما يفعلون الشيعة االثنا عشرية ؟
ج /أرجو أن يكون نقلكم دقيقاً أصلح اهلل أحوالكم ،مل أقل إ ّن صيام يوم عاشورء مستحب
مطلقاً ،بل قلت( :وصيام عاشوراء على وجه احلزن) ،أما مسألة اإلمساك إىل منتصف اليوم فال
سمى صياماً ليكون موضوع شبهة بينه وبني غريه.
يُ ّ
***
ما يتعلق باخلمس والزكاة:
س /94أريد أن أعرف ملن أدفع الزكاة واخلمس لكي يصل إىل االمام
يضايقين كثرياً ،وال أعرف ماذا أفعل خبصوصه.

؟ املوضوع

علي ختميسه
اشرتيت ذهب وبعض األحجار الكرمية قبل بضع سنني لغرض االستثمار ،فهل ّ
ودفع زكاته؛ ألين أبقيته كل هذه املدة ؟
ج /وفقكم اهلل وسدد خطاكم ،ليس ضرورياً أن تصل أموال اخلمس إىل خليفة اهلل مباشرة،
كنت من املؤمنني باحلق فقد وضعت مؤسسة جلمع أموال اخلمس والصدقات وصرفها يف
فإذا َ
موارد كثرية؛ منها :إعالة األيتام ،واألرامل ،وطلب العلم ،ووسائل تبليغ دعوة احلق وإيصاهلا
للناس .فيمكنك أن توصلها إىل بعض املؤمنني املسؤولني عن هذا األمر عن طريق احلسابات
البنكية املوضوعة هلذا األمر ،أو ميكنك أن تسلّمه ملكتب الدعوة املوجود يف النجف يف احلوزة
املهدوية املباركة.
ومر عليه أكثر من سنة فيجب عليك دفع مخسه
أما املال أو األحجار أو الذهب الذي كنزته ّ
املخمس مرة
مرة واحدة ،وبعد أن تدفع مخسه ال إشكال إن خزنته ،وال جيب عليك دفع مخس ّ
أخرى مهما طالت مدة بقائه عندك.
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س /91هل مسموح يل أن أستخدم اخلمس وأن أمجع اخلمس ألجل الدعوة إىل دعوتك،
وإىل تعاليم أهل البيت عليهم السالم يف مكاين هنا (ماليزيا) ؟
إذا كان مسموحاً ،فكم هي النسبة اليت يسمح يل باستخدامها للدعوة ؟ وكم هي النسبة
ألرجعها إليك ؟ وكم هي النسبة ألستخدمها يف مساعدة األنصار ؟
ج /جيوز أن تصرف اخلمس يف الدعوة إىل دين اهلل احلق ،ومساعدة املؤمنني حفظهم اهلل .أما
استالم اخلمس واحلقوق الشرعية وصرفها فيمكنكم أن تنظّموا بيت مال لألنصار خي ص ماليزيا
وتكون أنت مسؤوالً عنه أو أحد إخوتكم املؤمنني ممّن ترونه مناسباً هلذا األمر ،وال توجد نسبة
حمددة للصرف من اخلمس واحلقوق الشرعية ،بل ميكنكم صرف كل ما يدخل لبيت املال
عندكم .وميكنكم أيضاً التواصل مع بيت املال العام لألنصار لتوصلوا هلم الفائض عن حاجتكم
إذا كان هناك فائض؛ ليوصلوه إىل احملتاجني له يف بقية دول العامل ،وفقكم اهلل وسدد خطاكم.
س /97هل جيب ختميس األموال اليت ينوي هبا للعمرة ؟ وماذا إذا كانت األموال هبة ؟
ج /كل مال فائض جيب ختميسه عند حلول موعد رأس السنة اخلمسية للشخ ص ،وإذا كان
األمر مردداً بني أن تدفع مخس املال أو تذهب للعمرة فاذهب للعمرة ،وفقك اهلل وتقبل اهلل
عملك.
***
ما يتعلق باحلج:
س /92هل هناك زيارة نستطيع أن نؤديها أو نؤدي فيها مراسم احلج يف موسم احلج ،وذات
ثواب يعادل ثواب احلج الفعلي ،من دون الذهاب إىل مكة ،هنا يف الغرب ،أو يف سائر بالد
العامل ؟
حتصل منها األجر
ج /احلج واجب ،ولكن إن مل تتمكن من احلج وتريد أداء عمل وطاعة ِّ
.
والثواب يف أيام احلج فعليك بزيارة احلسني
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س /95ما حكم معتمرة ،بسبب جفاف اجلو ،انشقت شفتها ،وخوفاً من خروج الدم
وضعت على مكان الشق فقط مرطّباً ،أخذته بوصفة طبيّة ،وكان برائحة (الكاكاو) ؟
ج /إذا كنت مضطرة كما يف السؤال لوضع الدهان ،فحكمه كما بيّنته يف (الشرائع) ،ويف
حالتك ليس عليك شيء ،وسأنقل احلكم من (الشرائع) هنا:
حمرم بعد اإلحرام ،وقبله إذا كان رحيه يبقى إىل
[ احلادي عشر :واستعمال دهن فيه طيب ّ
اإلحرام .وكذا ما ليس بطيّب  -اختياراً  -بعد اإلحرام ،وجيوز اضطراراً ] شرائع اإلسالم :ج.2
[ ومن استعمل دهناً طيّباً يف إحرامه كان عليه شاة ،ويف حال الضرورة ال شيء عليه ] شرائع
اإلسالم :ج.2

***
االستخارة:
املسماة خبرية االمام الصادق
س /98سؤايل يا موالي :حول اخلرية ّ
 ،هل نعمل هبا أم ال نعمل ؟
امسه خرية االمام الصادق

 ،وهي كتاب صغري

ج /جيوز أن تعمل هبا وبغريها ،وفقكم اهلل وسدد خطاكم.
***
القسم بالقرآن كذباً:
علي وأقام دعوى
س /91تشاجرت مع أحد الناس وضربته ،فقام بشكوى يف املركز وافرتى ّ
تسليب ،وهي ليست صحيحة ،وملا أُحضرت أمام القاضي ،قال :هل حتلف بالقرآن لكي يفرج
عنك ،وإذا مل حتلف ُحتكم بتهمة تسليب ،وحسب قوله ُحتكم مخسة عشر عاماً ،فحلفت
بالقرآن إين مل أضربه ،وأنا ضربته باملشاجرة ،فلما حلفت خرجت إفراج.
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علي
واآلن ما هو محكي على حلفي بالقرآن كذباً من أجل خالصي من هتمتهم ،وهل ّ
كفارة ،وما هي ؟ وفقكم اهلل لكل خري.
ج /إذا أقسمت كاذباً فعليك أن تستغفر اهلل.
***
الغيبة:
رخ ص فيها الغيبة ؟
س /29ما هي املوارد اليت جتوز فيها الغيبة ،أو اليت تُ ّ
وهل أ ّن موضوع الغيبة حرام فقط للمؤمنني ،أم يشمل املخالف للعقيدة احلقة ؟
وم ْن من املخالفني جيوز غيبتهم ؟ هل يشمل القاصرين واملقصرين يف معرفة احلق ؟
َ
وماذا بشأن املعاندين ؟
ج /الغيبة احملرمة :هي ذكر العيب املستور للمؤمن يف غيبته ،فال غيبة لغري املؤمن باحلق.
ولكن املفروض أ ّن من أخالق املؤمن جتنّب اخلوض يف عيوب الناس املستورة لو أنه اطّلع عليها.
تعمد
والعيب املستور للمؤمن ال جيوز ذكره أمام الناس حىت حبضور املؤمن ،ولو ذكره يكون قد ّ
إهانة املؤمن ،وهذا أيضاً عمل حمرم كالغيبة.
***
أطعمة وأشربة:
س /29هل الكفري أو الفطر اهلندي حالل ؟
ج /حالل وجيوز تناوله.
س /22ما حكم أكل الرخويات من األمساك كاألخطبوط ؟
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ج /ال جيوز.
س /24ما هو حكم أكل الكائنات البحرية التالية:
 -9جراد البحر ) :(Lobsterوهو من القشريات البحرية الكبرية ،وهو حيوان حبري عشاري
الرجل له مخسة أزواج من األرجل ،معروف باسم "كركند" ،ويسمى باللهجة املصرية "استاكوزا"،
ِّ
وكذلك يطلق عليه "أم الروبيان".
 -2سرطان البحر ) :(Crabويسمى أيضاً السلطعون ،وباللهجة املصرية "كابوريا" ،وباللهجة
اخلليجية "قبقب" ،وهو حيوان قشري عشر قدمي ،وتتميز السراطانات بشكل عام بوجود قشرة
خارجية صلبة.
ج س /9جراد البحر ) :(Lobsterجيوز أكله.
ج س /2سرطان البحر ) :(Crabال جيوز أكله.
س /21بالنسبه للبيض الذي فيه دم ،قال السيد
والسؤال :هل جيوز أن نعطيه لغري األنصار ألكله ؟

بنجاسته وبالتايل ال جيوز أكله،

ج /الدم لذوات النفس السائلة جنس ،فالدم املتواجد يف البيض إما من احليوان صاحب
البيضة ،أو من منو جنني يف البيضة ،ويف كال احلالتني ال جيوز أكل هذا الدم؛ ألنه جنس .ولو كان
قليالً حبيث ميكن رفعه دون أن يسري لبقية األجزاء جيوز أكل بقية البيضة وإن كان األفضل لكم
جتنّبها.
أما من يريد أكل الدم النجس املوجود يف البيضة من غري املؤمنني فهذا شأنه ،وميكنكم أن
تعطوه هذه البيضة ليأكلها ،وإن كان األفضل لكم أن ال تفعلوا هذا أيضاً؛ ألن من يأكل
النجاسة أو احلرام رمبا تسببت بص ّده عن معرفة احلق.
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س /27سؤايل خبصوص الكيمياء :يوجد الكثري من املعلومات املتوفرة خبصوص
الـ" "illuminatiالذين يعملون على نظام الدجال الذي يسعى يف إضعاف املؤمنني وتقييدهم هبذا
النظام ،وإحدى الطرق هي بواسطة املأكل و املشرب:
جند الكثري من املأكوالت املعلّبة بالكيميائيات ،يوجد الكثري من األمثلة مثل خاليا اجلنني
اجملهض اليت تستخدم كمادة منكهة ،واألسبارتام الذي يستخدم كمادة حملية وهو مأخوذ من
البكترييا ،وأيضاً :يوجد فلورايد يف املاء الذي يسبب سرطان العظام يف الرجال واألوالد ويؤدي إىل
العقم ،وكان يستخدمه النازيون جلعل الناس خاضعة هلم .هذه األشياء تستخدم كجزء من علم
حتسني النسل ليقللوا عدد السكان وجلعل الناس مطيعة وخاضعة ملنظمتهم الدجالة.
أيضاً :الكيميائيات على الفاكهة واخلضروات مع ّدلة جينياً ،فهي يف كل مكان ،وكان بعض
مفر منه حىت وإن كان الناس يزرعون اخلضروات بأنفسهم.
األنصار يناقش هذا األمر الذي ال ّ
حل ؟ هل بوسع أنصار اهلل أن يفعلوا ضد هذا ؟ ما هي أوامرك لنا ؟
وسؤايل هو :هل يوجد ّ
(سؤال مرتجم).
ج /املعلومات املنقولة غري دقيقة وفقكم اهلل ،أرجو أن تكونوا أكثر دقة وعلمية ،فمثالً :إضافة
تسوس األسنان .نعم،
الفلورايد ملاء الشرب بنسبة قليلة جداً يعرفها املختصون بقصد التقليل من ّ
مضراً باألطفال الذين مل تستبدل أسناهنم بعد .وعموماً
زيادة نسبة الفلورايد يف ماء الشرب يكون ّ
حىت لو كان يف إضافة الفورايد إىل املاء بعض األضرار فأكيد أ ّن من يضيفه ال يقصد الضرر
واألذية ،وعادة مياه الشرب يتم فح ص تركيبها من قبل خمتصني من أبناء نفس البلد ،وهم
سامة أصلح اهلل
وعوائلهم وأقارهبم سيشربون هذا املاء ،فكيف يضعون فيه مواداً ضارة أو ّ
أحوالكم.
أما بالنسبة لألطعمة املع ّدلة جينيّاً ،فيجوز أكلها إذا كانت حمللة األكل كالفواكه وحىت حلوم
احليوانات كاألبقار والغنم ،أما املواد الكيميائية أو املبيدات احلشرية اليت تستخدم ملكافحة
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مضرة وال شك ،ولكن مع أعداد البشر املوجودين على
احلشرات على النباتات مثالً ،فهذه مواد ّ
األرض اليوم لو تركت هذه املبيدات ودون حلول بديلة فرمبا ستحصل جماعة على األرض.
س /22إذا كان البائع مسلماً ولكن يشرتي اللحم من شركة يف (اسرتاليا) مثالً ،فهل جيب
سؤال الشركة أم جيوز االكتفاء بكالم البائع بأنه حالل ؟
ج /أن تكون الشركة يف اسرتاليا أو يف فرنسا أو غريها ال يضر ما دامت التذكية جتري بصورة
فتوجهُ الذبيحة إىل القبلة وتقطع األوداج بيد املسلم ويذكر اسم اهلل عليها،
شرعيةَّ ،
واذا مل تكن أنت مطلعاً على ما جيري يف جمازر تلك الشركة اليت وردت اللحم فيمكن أن تكتفي
بكالم البائع املسلم إذا كان مطلعاً وعلى علم بكيفية التذكية يف جمازر تلك الشركة.
قصاب وإخواين األنصار ينذرون ذبائح وعقيقة وأضحية ،فنحن جنمع املبالغ
س /25إين ّ
ونشرتي واحدة أو أكثر حسب املال الذي جنمعه لكي تصبح كمية تكفي للتوزيع على عوائل
األنصار ،فهنا املشكلة عند الذبح ،ال أعرف أنويها إىل أي إمام ،وإن كانت عقيقة مل أذكر اسم
بأي سكني كان نوعها ؟
صاحبها ،وأيضاً :هل جيوز الذبح ِّ
ج /جيوز الذبح بسكني حديد حادة ،وال إشكال إذا كانت السكني من سبيكة فيها نسبة
من احلديد كما هو حال السكاكني املوجودة يف األسواق .وبالنسبة للنذر والعقيقة ال جيب أن
تنوي عند الذبح وقطع األوداج أ ّن هذه الذبيحة للنذر الفالين ،أو هذه عقيقة لفالن ،بل تكفي
نية صاحب النذر أو العقيقة عند إعطائك املال لتشرتي له الذبيحة.
س /28اجلاموس والبقر والغنم ،ما هو الشيء الذي ال جيوز أكله منها ،وبعض الناس يأكلون
الطحال ألجل الشفاء فهل جيوز ؟
ج /ال جيوز أكل الدم ،والطحال ،واألعضاء التناسلية ،واملثانة ،والغضاريف ،والنخاع
الشوكي .ويكره أكل الكليتني ،ويستحب األكل من الكتفني.
***
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العقيقة:
س /21ما هو األفضل :أن أعمل عقيقة بني إخواننا الشيعة ،أو أن أبعثها لألنصار يف مصر
ليعملوا العقيقة وحيتفلوا هبا ؟ هل ميكن ألموال العقيقة أن تكون بنيّة مساعدة أخواننا األنصار.
ج /العقيقة ال تستبدل بدفع أموال للمساعدة ،وميكنك أن ترسل ألخوتك األنصار يف مصر
ليقوموا بذبح عقيقة نيابة عنك ،كما ميكنك أن تذبح العقيقة أنت يف البلد الذي تعيش فيه
وتطعمها للمؤمنني عندكم ،وفقكم اهلل وسدد خطاكم.
***
لبس القالدة للرجال:
س /49هل جيوز لبس القالدة للرجال ؟ بعض األخوة قالوا :إنه ال جيوز ألنه تشبّه بالنساء،
هل هذا صحيح ؟ جزاكم اهلل خرياً.
ج /جيوز لبس القالدة للرجال ،وإذا أراد الرجل أن يلبس قالدة فيستحب أن تكون قالدة من
فضة أو حجر يكتب فيها ذكر اهلل أو آية من القرآن ،ويستحب أن تلبس املرأة قالدة من ذهب
يكتب فيها ذكر اهلل أو آية من القرآن.
***
مشاهدة األفالم املسيئة للمعصومني:
س /49كثر احلديث مؤخراً عن هذا الفيلم املسيء للرسول الكرمي  ،ما حكم مشاهدة
جتسد األنبياء وآل البيت سواء كانت هذه األعمال جت ّسد حياهتم ودورهم يف هداية
هكذا أفالم ّ
األُمم ،أو كانت تسيء هلم (عليهم السالم) ؟
ج /جتسيد املعصومني إذا مل يكن فيه توهني هلم أو كذب عليهم فال بأس به ،خصوصاً إذا
وحيث الناس على اإلميان هبم.
كان الفلم يظهر حماسن أفعاهلم وأقواهلم ّ
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أ ّما األفالم اليت تسيء هلم ،فاألفضل ترك مشاهدهتا إال عند الضرورة مثل الرد عليها ،أو اختاذ
موقف بناءً على حمتواها.
***
حمادثة الرجل للمرأة عرب االنرتنت:
س /42ما هو حكم احملادثة بني الرجل واملرأة عموماً ،ومن خالل النت خصوصاً ؟
وهل احملادثة على انفراد يف البالتوك جتوز ؟
ذكرت سابقاً :أ ّن الكالم بني الرجل واملرأة كعنوان عام جائز ،واحملادثة بالنت منه:
جُ /
[ الكالم بني الرجل واملرأة جائز إال إن كان فيه ريبة وخوف من الفتنة فيجب اجتنابه ،قال
ِ
ضن ِمن أَب ِ
ِ ِ
ين ِزينَتَـ ُه َّن إَِّال َما ظَ َهَر
﴿وقُل لِّْل ُم ْؤمنَات يَـ ْغ ُ
ض َْ ْ ْ َ
صا ِره َّن َوَْحي َفظْ َن فُـ ُر َ
تعاىلَ :
وج ُه َّن َوَال يـُْبد َ
ِ
ِمْنـها ولْي ْ ِ ِ
ِِ
ين ِزينَتَـ ُه َّن إَِّال لِبُـعُولَتِ ِه َّن أ َْو آبَائِ ِه َّن أ َْو آبَاء بـُعُولَتِ ِه َّن أ َْو
َ ََ
ض ِربْ َن خبُ ُم ِره َّن َعلَى ُجيُوهب َّن َوَال يـُْبد َ
أَبـنائِ ِه َّن أَو أَبـناء بـعولَتِ ِه َّن أَو إِخواهنِِ َّن أَو ب ِين إِخواهنِِ َّن أَو ب ِين أ ِِ
ِ ِ
ت
َْ
َخ َواهت َّن أ َْو ن َسائ ِه َّن أ َْو َما َملَ َك ْ
ْ َ َ
ْ َْ ُ ُ
ْ َ َْ
ْ َْ
َّ ِ
ِ
اإلرب ِة ِمن ِّ ِ
أَْميَانـُ ُه َّن أَ ِو التَّابِعِ َ ِ
ِّساء َوَال
الر َجال أَ ِو الطِّْف ِل الذ َ
ني َغ ْري أ ُْوِيل ِْ ْ َ َ
ين َملْ يَظْ َه ُروا َعلَى َع ْوَرات الن َ
ض ِربن بِأَرجلِ ِه َّن لِيـعلَم ما ُخيْ ِفني ِمن ِزينَتِ ِه َّن وتُوبوا إِ َىل اللَّ ِه َِ
مجيعاً أَيـ َها الْ ُم ْؤِمنُو َن لَ َعلَّ ُك ْم تـُ ْفلِ ُحو َن﴾
َ
َ ُ
ُْ َ َ
يَ ْ ْ َ ْ ُ
النور ].. 49 :شرائع اإلسالم :ج.4
فاحملادثة بني الرجل واملرأة عموماً جائزة.
ّأما حمادثة الرجل واملرأة على انفراد فهي مكروهة ،إال يف حالة اخلطبة أو الضرورة.
وهلذا فاملؤمنة العفيفة احملرتمة تتجنّب الكالم على انفراد مع الرجل من غري احملارم إال للضرورة
وبأقل الكالم الذي يفي بالغرض ،وسواء كان هذا احلديث مباشرة وجهاً لوجه،
ومبقدار احلاجةّ ،
أو يف االنرتنت وبرامج احملادثة وما شابه .واحلمد هلل رب العاملني.
***
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ما يتعلق باملرأة:
س /44ما هو حكم ركوب الدراجة اهلوائية بالنسبة للنساء ؟
ي سرج عموماً بالنسبة للمرأة
ج /حكم ركوب الدراجة اهلوائية أو النارية أو ركوب اخليل أو أ ّ
هو الكراهة .واملكروه  -كما هو معلوم  -جائز فعله ولكن كراهته مبعىن أ ّن األفضل له تركه،
خبالف احلرام فإنه ال جيوز فعله.
اجلواب مستفاد من كلماته

 -عالء السامل

املارة ال
س /41ما حكم املرأة اليت حتمل الطفل الذي يضعوا له عطراً وهي يف الشارع ،و ّ
مييزون إىل من هذا العطر؛ لألم أو طفلها ؟
ج /ليس عليها شيء.
س /47هل جيوز تركيب خصل الشعر ،سواء ثابت أو غري ثابت بالنسبة للمرأة ؟
ج /جيوز.
س /42ما حكم الكحل إذا كان سائالً أو ناشفاً ،هل جيوز الوضوء به ؟
وما حكم من تضع الكحل وتقضي وقتاً طويالً إلزالته ،وقد تفوهتا الصالة وتصليها قضاءً هلذا
السبب ،وجتهد نفسها على أن ال جتد نقطة صغرية جداً تكاد ال ترى إال مع الرتكيز الشديد
ويصبح عندها امحرار العني ويصاحبه أمل ؟
وما حكم الكحل املوجود داخل اجلفن (مكان التقاء اجلفنني األعلى واألسفل) ،هل جتب
إزالته للوضوء ؟
يضر بصحة الوضوء ،إال إذا تع ّدى منطقة رموش
ج /الكحل سواء كان سائالً أم ناشفاً ال ّ
العني بصورة خارجة عن االعتدال ،ولو وضع الكحل بالصورة الطبيعية فال جيب إزالته للوضوء.
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ما يتعلق بالزواج والطالق:
س /45هل جيوز أن أكون شاهداً أو أقوم بعقد زواج لغري األنصار ،وشهود آخرين غري
؟
أنصار كذلك ،مع مراعاة األحكام الشرعية لإلمام أمحد احلسن
ج /جيوز.
س /48ما معين احلديث :قال رسول اهلل ( :من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما يف
القسم من نفسه وماله جاء يوم القيامة مغلوالً مائالً شقه حىت يدخل النار) حبار األنوار :ج5
ص .291وهل ميكن ألي رجل غري معصوم أن يقسم من نفسه وماله وحبّه بينهما بعدل ؟!
ج /وفقكم اهلل ،العدالة بني الزوجات باحلقوق الواجبة كالقسمة أو املبيت عند الزوجة والنفقة
الواجبة.
س /41ماذا نفعل إذا كان شريك حياتنا يرفض احلق وناكراً لإلمام ؟
لعل اهلل يكتب اهلداية لبعض
ج /اصروا وفقكم اهلل حىت حيكم اهلل وهو أرحم الرامحني ،و ّ
الناس ولو بعد حني.
س /19أخت أنصارية تسأل عن زوجها ،حيث إهنا وأبناءها مؤمنون باإلمام أمحد احلسن
،
واحلمد هلل رب العاملني ،وزوجها غري مؤمن به .وأثناء نقاشات جتاوز على اإلمام
نستغفر اهلل سبحانه ونتوب إليه .وهي اآلن تسأل :هل تعامله معاملة الناصيب ؟ هل تتطلق منه ؟
وهذا األمر أمهّها جداً ،أسأل اهلل أن يوفقها وكل األنصار ملا يرضي اهلل.
ج /رمبا إهنم استفزوه أو أنه كان حبالة عصبية استغلها الشيطان فأوقعه يف هذا ،فال يُقرر أ ّن
شخصاً ناصب العداء من تصرف واحد إّال إن علم أنّه يفعله عن قصد وتع ّقل ،بل حىت إن فعله
وحكم بأنّه ناصيب فال تعلم رمبا يف وقت الحق يندم ويرجع إىل احلق كما حصل
عن قصد وتع ّقل ُ
مع كثريين وهداهم اهلل وعرفوا احلق .عموماً عاملوا الناس برمحة ،أصلح اهلل أحوالكم ،وهدى بكم
خلقه إىل صراطه املستقيم.
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س /19مشكليت مع زوجي ابو ابنيت ،منذ سبعة أشهر وأنا أسكن مع أهلي ألنين اختلفت
معه؛ حيث إنه ال يبيت يف املنزل ،وال يهتم يب وال بطفلته ،وله عالقات مع أُخريات يقوم
عين وعن البيت
مبحاورهتن عن طريق االنرتنت .املهم أ ّن مشاكلنا كثرية وكلّها بسبب بعده ّ
وانشغاله ،فهو له حياته اخلاصة وعمله كما يقول .مل يكن يريد أن يكون لنا أوالد ألنه يتحدث
حس أنه صار خيتلق
عن الطالق يف كل يوم ومع كل مشكلة مهما كانت تافهة ،وأحياناً أ ّ
املشاكل معي ،خصوصاً يف اآلونة األخرية .شاء اهلل أن نرزق ببنت عمرها سنة ونصف اآلن
وتسكن معي.
مصر على الطالق وال سبب لديه إال أننا مل ننسجم معاً وأنين ال أناسبه وأختلق مشاكل.
هو ّ
وألنين أعرف أ ّن أبغض احلالل عند اهلل الطالق ،حاولت معه الكثري ،وأهلي حاولوا معه أن نرجع
ونعيش متحابني يف اهلل متساحمني ،خصوصاً أ ّن لنا بنت وأنه هو املذنب ،وال أُبرئ نفسي إ ّن

النفس أل ّمارة بالسوء .كان حسن معي يف أول أشهر زواجنا لكنه تغري كثرياً بعد سنة ،واليوم
وبعد مخسة سنني من الزواج ّقرر الطالق ،صرت عليه كثرياً وعلى تصرفاته ومعاملته يل ،لكنه ال
يريد سوى الطالق ،وقال يل :إنين طالق أمام أهلي وأهله ،وناس كثريون يعرفون أنه ال يريد العودة
بعد أن حاولوا إقناعه ،فوافقت على الطالق كما أراد ،لكنه اآلن يطلب أن أستغين عن حقوقي
ومنها املؤخر ،وأن أوقع له على أن ال أتزوج وأرجع له الطفلة إذا تزوجت ،وهو مل جيالسها سوى
علي وال عليها طوال هذه الفرتة (سبعة اشهر) .وإذا فعلت ذلك فيطلقين،
أشهر قليلة ،ومل ينفق ّ
وإن مل أقبل بشروطه اليت هي حق من حقوقي فسيرتكين معلقة هكذا.
أنا ال أفكر بالزواج أبداً ،ولكين ال أريد التوقيع على شيء ،يعين ال أنا متزوجة وال أنا مطلقة،
مع العلم أنه طلقين باحملكمة ،ولكين أريد أن أتطلق منه حسب الشرع ألنين أسكن يف أوربا
وأخرج إىل العمل ،ويل حوائج خارج املنزل ،وكل ذلك حيتاج إىل إذن من الزوج ،وأنا ما زلت على
ذمته باالسم فقط ،فهو ال يراين وال يسأل عنا.
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حرة وأتفرغ لرتبية ابنيت
يا إمامي يا أمحد ،أريد حالً ،أريد الطالق منه ،وأريد أن أكون ّ
واالهتمام بديين وبدعوتكم املباركة ،ألنين سئمت املشاكل ومن الذين ال خيافون اهلل يف شيء.
هل ميكن أن تطلقين منه ،أم حلضرتك يا سيدي حل آخر ؟
ج /إذا كان قد طلّقك أمام شهود من أهلك وأهله ،و ِ
كنت قد انتقلت من آخر طهر مسك
فيه إىل طهر آخر فأنت مطلقة منه شرعاً ،وإن كنت تعيشيني يف بيت أهلك فرتة انتقالك من
مسك فيه إىل الطهر اآلخر ،أي أنه كان غائباً عنك ،ففي هذه احلال يصح الطالق
الطهر الذي ّ
وإن كنت أنت حائضاً حال الطالق ،وإذا مل ترتاجعا بعد هذا الطالق حىت انتهت عدة الطالق
ي حق ،وتتعاملني معه كغريه من الرجال من غري احملارم.
فأنت اآلن مطلقة ،وليس له أ ّ
ميسك فيه،
وحىت الطالق يف احملكمة لو أنه طلّقك حبضور شهود وكنت أنت يف طهر مل ّ
فالطالق صحيح.
وأما مطالبته لك بالتنازل عن حقوقك رغم أنه هو من طلّقك ،فهذا عمل باطل وغري شرعي،
وال حيق له أن يطالبك التنازل عن حقوقك الشرعية.
وحضانة الطفلة من حقك شرعاً إن كان أبوها غري مؤمن باحلق ،وليس له أن يطالبك التنازل
عنها.
وإذا مل حيصل الطالق الشرعي بشروطه املتقدمة اليت بيّنتها لك واملبيّنة يف كتاب الشرائع،
وتريدين حكماً بالطالق منه ،فيمكنك أن توصلي له هذا اجلواب أو معناه ،وتطليب منه أن يرفع
رسالة للموقع خالل شهر من تاريخ تبليغك له ويشرح فيها موقفه كما فعلت أ ِ
نت؛ حيث إ ّن
احلكم يتطلّب السماع من اخلصمني ،وفقكم اهلل وسدد خطاكم ،ويف حال إمهاله الرد خالل مدة
 49يوماً ميكنك بعدها أن ترفعي رسالة بطلب الطالق منه ،إن مل تكوين أنت مطلقة منه فعالً
فيما سبق ،ويف الرسالة اكتيب إمسك كامالً وامسه كامالً ،وإن شاء اهلل بعدها ترسل لك شهادة
طالق شرعية.
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س /12اآلن ،أنا أسأل عن الع ّدة ،ألنين مل أكن أعرف أنين أُعتر مطلقة إال من اإلمام أمحد
يف جوابه أن
احلسن روحي فداه ،وأسأل عن شهادة الطالق الشرعية ،إذ طلب اإلمام
 ،فمىت يكتب يل شهادة الطالق الشرعية ؟
أكتب امسي واسم الزوج وكتبتهُ له
ج /املطلوب يف الع ّدة هي أن ال تتزوج املطلقة ،و ِ
أنت قد مضت عدتك بعد الطالق
وانتهت ،فال يوجد داع أن تعتدي مرة أخرىّ .أما شهادة الطالق فيمكنك احلصول عليها من
معني هو السيد الطاهر حسن احلمامي
احملكمة الشرعية يف النجف األشرف ،وهناك قاض شرعي ّ
حفظه اهلل.
وأرجو أ ّن القائمني على احملكمة الشرعية يف النجف األشرف يفتحون موقعاً للمحكمة
الشرعية يف االنرتنت ،أو يفتحون نافذة يف أحد املواقع الرمسية للدعوة ليتواصل معهم املؤمنون
حفظهم اهلل من كل مكان يف األرض إن شاء اهلل.
***
ما يتعلق بالفرد واألسرة والتعامل مع اآلخرين:
س /14ما حكم تقليم األظافر يف الليل ،وما أفضل وقت لذلك ؟
ج /أفضل وقت هو صباح يوم اجلمعة ،وكذا بعد ظهر اجلمعة ملن مل يتم ّكن صباحاً.
لدي هوية (مسلم) رمسية ،فيا موالي ال يوجد لدي هوية
س /11هل من الضروري أن يكون ّ
إسالمية وأخاف على أهلي ،فقد ه ّددوا بأن ينتحروا إذا اكتشفوا أنين أصبحت مسلماً (أهلي
وثنيني ومن اهلندوس) .يا موالي ،هل اهلوية الرمسية أمر مطلوب ؟
ج /ال جيب أن تكون لديك هوية رمسية من الدولة مكتوب فيها دينك وأنك مسلم،
خصوصاً إذا كان هذا األمر يتسبّب لك بأذى أو ألقاربك ،ويكفي كونك مسلماً مؤمناً باحلق
وتشهد للحق الذي آمنت به.
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س /17أريد أن أعرف احلكم على هذا السؤال :هل جيوز يل تأخري الزواج ،مع العلم بأين
أمتلك بعض املال ،ولكين طالب يف اجلامعة التكنولوجية وال أمتلك سكناً ،وأريد االنتظار حلني
ترتيب وإكمال كل متطلبات احلياة .أرجو أن تدعوا يل ليوفقين اهلل يف طاعته وإعطاء حقكم يف
اجلهاد والطاعة.
ج /جيوز ،وأسأل اهلل أن يوفقك ويسدد خطاك ويكتب لك النجاح ،وأن يرزقك زوجة مؤمنة
ذات دين وذرية صاحلة.
س /12إذا كانت العائلة تعيش يف الدول الغربية اليت تصرف رواتب للعوائل حىت وإن مل
رب األسرة وهو الكفيل
تعمل ،فراتب الزوجة واألوالد هل يكون من حقهم ويظل األب هو ّ
مبعيشتها ،أم أ ّن األمر خيتلف ؟ ففيما إذا كان للمرأة وارد مادي وهي ال تعمل ،فهل من حق
الرجل أن حياسبها عليه ويأمرها بأن تصرفه على البيت واألوالد ،وهل يسقط وجوب النفقة على
العائلة عنه يف مثل هذه احلالة ؟
ج /راتب الزوجة من حقها وهلا أن تفعل به ما تشاء ،وليس من حق الزوج أن يسأهلا عنه،
وال تسقط نفقتها عن الزوج ،بل جيب عليه أن ينفق عليها .وراتب األطفال غري البالغني من
يتوىل إنفاقه عليهم ،وجيب عليه أن يس ّد النق ص يف نفقتهم ،هذا هو احلكم
حقهم ،ولألب أن ّ
الشرعي ،وفقكم اهلل وأصلح اهلل أحوالكم.
وأرجو منكم أن تتعاملوا فيما بينكم بالرمحة واملودة وإصالح ذات البني ،فأنتم عائلة وزوج
وزوجة ولستم شركة جتارة ليكون تعاملكم مادياً ،فعلى الزوج أن يقوم بواجبه جتاه زوجته وأبنائه
حبب ورضى ،وعلى الزوجة أن تكون طيبة ودودة ومتساحمة مع زوجها .وأعتقد أ ّن املرأة ميكنها
غالباً أن تبين عائلتها وبيتها وتكسب رضى زوجها باهلدوء والكلمة الطيبة ،وهبذا تكسب رضى
مقصراً مع عائلته فبإمكان الزوجة أن تعامله بالطيبة
اهلل .وعموماً حىت لو كان الزوج مسيئاً أو ّ
والرمحة ،وتطلب هبذا رضى اهلل سبحانه وتعاىل أوالً وآخراً وما عند اهلل باق ونام إن شاء اهلل،
وسرتون مثره يف الدنيا واآلخرة.
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س /15اليوم اكتشفت بأ ّن ابين والذي يبلغ من العمر  91عاماً مارس ملرتني اجلنس مع أحد
األوالد يف عمره بعد مشاهدهتم لفيلم يف االنرتنت إباحي ،اقرتح ذاك الولد على ابين وابين طاوعه،
فمارسا معاً تلك العملية البشعة املشينة ،وال أعلم ما أفعل ؟ ما حكمه ؟ هل أطبق عليه احلكم
الشرعي ؟ ماذا أفعل ؟ كيف أجعله يرتك هذا األمر إن كان له أن يعيش ؟
وقصوا هلم
ج /أصلحوا أبناءكم أصلحكم اهلل بتعليمهم القرآن والصالة والصيام وذكر اهللّ ،
قص ص األنبياء واألوصياء والصاحلني والصاحلات ليتخذوا منهم قدوة وينتهجوا هنجهم ،ال هتملوا
أبناءكم وهم يف ظلمة هذه األرض ،علّموهم دين اهلل وح ّدوده كي ال يكونوا هنبة للشيطان ،ال
ترتكوهم مع االنرتنت أو التلفزيون أو أي وسيلة ميكن أن تنقل الفساد دون رقيب ،ومن يفعل
ووجهوه وراقبوا سلوكه وأفعاله ،أما إقامة احلد على شخ ص ارتكب
أفعاالً فاحشة فأصلحوه ّ
الفاحشة فهذا أمر خيت ص به حجة اهلل على خلقه وله احلكم يف خلق اهلل إن م ّكنوه من حكمهم
وإقامه شرع اهلل فيهم .أسأل اهلل أن يسرتكم بسرته ،ويصلح لكم أبناءكم وبناتكم.

س /18أوجه لك رساليت من أُم مظلومة أعاين من اكتآب نفسي شديد ،إذ أبلغ من العمر
 29سنة ،وحاليت الصحية سيئة ،أشكو من عدة أمراض لكر عمري .اهلل سبحانه تعاىل رزقين
بأربع بنات تعبت على تربيتهم والسهر على راحتهم ،وسعيت بكل جهدي ألُوجد هلم سبل
الراحة والطمأنينة ،وجاهدت لدراستهم ألخذ شهادات عليا هلم ،واحلمد هلل زوجتهم ،ال أريد أن
أُطيل عليك حبديثي ،أعرض لك مشكليت :أشكو من بنيت الكبرية وهي دكتورة أكادميية ،وهي
متزوجة واحلمد هلل مرتاحة ،حالتها املادية ممتازة .ترفض مساعديت إذ أنين حمتاجة إىل عالج
وأدوية ،وعندي مستلزمايت اليومية من مأكل ومشرب ووضعنا صعب ،وهي ترفض مساعديت مما
عين مبرضي ،ماذا
جتعلين أتنازل عن كراميت كأُّم ألخذ جزء بسيط منها ،كذلك تبخل عل ّي بسؤاهلا ّ
أفعل باهلل عليك ؟ أرجو مساعديت ،وما حكم الدين اإلسالمي ؟
وأضافت كالماً ثانياً ،وممّا جاء فيه:
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شر
[ ّ
حبق بركاتك أن تدعو يل بأن ابنيت ندى تبين يل البيت وجتمعين مع بنايت ،وتبعد عنا ّ
الناس الذين يبحثون عن مصاحلهم الدينيوية ،وأنا بانتظار الفرج من عند اهلل ،وأنا بانتظار الفرج
من عند اهلل تعاىل ،وأنا على يقني بردك ].
ج /الثقافة اإلنسانية مطبقة على أن يشكر اإلنسان من ّأدى له خدمة ،فكيف إذا كانت
خدمات كثرية ولوالها ملا بقي هذا اإلنسان حياً ،وكيف إذا كان حال اإلنسان يف زمن أدائها هو
العجز التام ،أقل ما ميكن أن يتذ ّكره اإلنسان هو أ ّن والديه اعتنيا به يف صغره فلريد هلما فضلهما
كأي منعمني هلما عليه حق الشكر ،وأن جيزيهما باإلحسان إحساناً.
عليه ويعترمها ِّ
ِ
ِ ِ
قال تعاىلَ ﴿ :وَو َّ ِ
نسا َن بَِوال َديْه إِ ْح َساناً َمحَلَْتهُ أُمهُ ُك ْرهاً َوَو َ
صالُهُ
ض َعْتهُ ُك ْرهاً َومحَْلُهُ َوف َ
صْيـنَا ْاإل َ
ِ
ت
ني َسنَةً قَ َال َر ِّ
ثََالثُو َن َش ْهراً َح َّىت إِ َذا بَـلَ َغ أ ُ
ب أ َْوِز ْع ِين أَ ْن أَ ْش ُكَر نِ ْع َمتَ َ
َشدَّهُ َوبَـلَ َغ أ َْربَع َ
ك الَِّيت أَنْـ َع ْم َ
احلاً تَـرضاه وأ ِ
ي وأَ ْن أَعمل ص ِ
ِ
ك َوإِ ِّين ِم َن
ت إِلَْي َ
َصل ْح ِيل ِيف ذُِّريَِّيت إِ ِّين تـُْب ُ
َُْ َ ْ
َعلَ َّي َو َعلَى َوال َد َّ َ ْ َ َ َ
ِِ
ني﴾ األحقاف.97 :
الْ ُم ْسلم َ
أسأل اهلل أن يصلح أحوالكم ،وأن يعطف قلوب بعضكم على بعض وهو أرحم الرامحني.
ألي سائل وحمتاج حىت وإن كان وثنياً ؟
س /11هل جيوز إعطاء الصدقة ِّ
وترهم حىت وإن كانوا غري مؤمنني.
ج /جيوز ،ويستحب أن حتسن ألهلك ّ
س /79إذا وقع اخلناق بني أخوان ،هل جيوز أن تكذب حىت تصلح يف ما بينهم ؟ ما
الواجب الشرعي جتاه هذين األخوين إذا أصبح األول يف واد مثالً واآلخر يف واد ،كيف يصلح يف
ما بينهم ،هل يكذب حىت يصلح يف ما بينهم ،أم يرتكهم هنبةً إلبليس الرجيم ؟
ج /تتكلّم وفقك اهلل وكأ ّن اإلصالح بني الناس حمصور بالكذب !
ِ
اتق اهلل ،وأصلح ذات بينهم بالكلمة الطيبة وبالصدق واألمانة ،وتذكريهم بأيام اهلل وبأولياء
اهلل وبأفعاهلم وتساحمهم مع املسيئني ،ذ ّكرهم بثواب اهلل الذي أع ّده للمحسنيني الذين حيسنون ملن
ِ
أساء هلم﴿ :وأ ِ
ض َها
الر ُس َ
َطيعُواْ اللّهَ َو َّ
ول لَ َعلَّ ُك ْم تُـ ْر َمحُو َن * َو َسا ِرعُواْ إِ َىل َم ْغفَرة ِّمن َّربِّ ُك ْم َو َجنَّة َع ْر ُ
َ
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اظ ِمني الْغَي َ ِ
َّ ِ
السماوات واألَرض أ ُِعد ِ ِ
ِ
ني
ين يُ ِنف ُقو َن ِيف َّ
ْ
ظ َوالْ َعاف َ
َّت ل ْل ُمتَّق َ
السَّراء َوالضََّّراء َوالْ َك َ ْ
َّ َ َ ُ َ ْ ُ
ني * الذ َ
َّ ِ
ِ
ِِ
ِ
َع ِن الن ِ
َّاس َواللّهُ ُحيب الْ ُم ْحسن َ
ين إِ َذا فَـ َعلُواْ فَاح َشةً أ َْو ظَلَ ُمواْ أَنْـ ُف َس ُه ْم ذَ َك ُرواْ اللّهَ
ني * َوالذ َ
فَاستَـ ْغ َفرواْ لِ ُذنُوهبِِم ومن يـ ْغ ِفر الذنُوب إِالَّ اللّه وَمل ي ِ
ك
صرواْ َعلَى َمافَـ َعلُواْ َوُه ْم يَـ ْعلَ ُمو َن * أ ُْولَـئِ َ
َ
ُ َْ ُ
ْ ََ َ ُ
ْ ُ
ِِ
جز ُآؤهم َّم ْغ ِفرةٌ ِّمن َّرِّهبِم وجنَّات َْجت ِري ِمن َْحتتِها األَنْـهار خالِ ِد ِ ِ
ني﴾ آل
ْ ََ ٌ
َج ُر الْ َعامل َ
ََ ُ
ين ف َيها َون ْع َم أ ْ
َ
َُ َ َ
َ

عمران.942 - 942 :

س /79أنا طالب يف اجلامعة التكنولوجية ببغداد ،قسم هندسة البناء واالنشاءات ،أمتمت
املرحلة الثالثة ويف املوسم القادم سوف أباشر الدراسة يف املرحلة الرابعة واألخرية ،وأنا اآلن حائر
يف النجف
بني االستمرار بالدوام يف اجلامعة وبني الدراسة يف مدرسة أنصار اإلمام املهدي
يوصي األنصار بإمتام
األشرف ،العديد من األنصار نصحوين وقالوا إ ّن اإلمام أمحد احلسن
الدراسة باجلامعات ولكنين عندما استخرت اهلل عز وجل نتيجة االستخارة كانت ترك اجلامعة
وبدء الدراسة يف احلوزة .أنا بانتظار نصيحتكم وتوجيهاتكم يل وسأكون باألمر والطاعة.
ج /وفقك اهلل ،ميكنك أيضاً أن تتابع دروس احلوزة االنرتنيتية ،وبالتايل توفق بني دراستك
اجلامعية ودراستك احلوزوية ،ومن اهلل التسهيل.
د .توفيق املغريب  /شوال  9144ه ـ.

***
أعمال ومعامالت:
س /72هل جيوز لعب البليارد يف القاعات العامة ،ودفع مبلغ مثناً للعب وليس للرهان ؟
وهل جيوز فتح قاعة لأللعاب (بلي استيشن والبليارد وغريها) وأخذ مثن ممن ميارس اللعبة ،مع
أ ّن بعض الالعبني يشرتطون الرهان وبعضهم ال يشرتط ذلك ؟
ج -9 /جيوز.
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 -2جيوز أن يفتح قاعة ألعاب ،وإذا كان يعتقد أ ّن هناك من يعلب برهان فعليه أن يضع
قطعة إعالنية يُ ّبني فيها أنّه ال جيوز الرهان شرعاً.
س /74ما حكم العمل يف البنوك ؟
ج /العمل يف املصارف (البنوك)  -حىت لو كانت ربوية  -جائز.
س /71ماحكم العمل يف بنك جتاري عند مياين آل حممد ؟ وما حكم من يأخذ مبلغ هناية
كل سنة مبا يسمى (بونس) ؟ وللعلم القسم الذي أعمل به هو مركز االتصاالت يف البنك.
أمتىن الرد بالتفصيل لكي أقي نفسي وأهلي من احلرام والعياذ باهلل ،وشكراً لكم.
ج /العمل يف املصارف (البنوك)  -حىت لو كانت ربوية  -جائز ،وأخذ األجر واملكافئة
جائز.
من البحث عن عمل يف اجملال الرياضي
س /77لدي سؤال خبصوص موقف اإلمام
(العب كرة قدم ،كرة الركيب  ..اخل) ،وإذا كانت هذه طريقة شرعية كمصدر للمعيشة ؟
ج /جيوز.
س /72يف إيران توجد شركات خاصة تبين بيوتاً وتبيعها قبل االنتهاء منها ،وتأخذ قسماً من
املبلغ على شكل دفعة أولية والباقي على شكل أقساط مرحية مدهتا عشر سنوات تقريباً .ومن
املعلوم أ ّن السعر خيتلف يف األقساط عن البيع النقدي ،كما وأ ّن أسعار البيوت ختتلف بني مدة
وأخرى ،والسؤال :هل جيوز لنا شراء هذه البيوت ،وهل يكون هذا النوع من األقساط ربا ؟
ج /جيوز أن تشرتي ،وهذا ال يعتر ربا.
س /75البيع باآلجل مع زيادة الثمن ربا ،ولكن السؤالَ :من الذي ُحي ّدد سعر املادة ،أل ّن
منهم من يقول إين أبيع بيع واحد وهو كلّه بالتقسيط ولكن السعر أعلى من سعر السوق،
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وسؤايل عن املقياس املأخوذ بنظر االعتبار ،فهل هو سعر السلعة يف السوق ،أم أ ّن صاحب احملل
نفسه هو من حيدد السعر ؟
ج /الذي ُحي ّدد السعر صاحب احملل ،يعين هو إذا قال :أبيع هبذا الثمن اآلن وأبيع بثمن
أعلى باآلجل فيكون ربا ،أما زيادة السعر عن السوق فليس بقياس؛ حيث إ ّن التجار يضعون
أسعار خمتلفة حبسب ما يناسب وضع كل واحد منهم.
السعر إذا كان عال بشكل كبري أيضاً إشكال.
س /78هل هناك نسبة مثالً حتدد هذا اإلشكال ؟
ج /نسبة التمايز املسموحة هي  99باملائة ،فاملفروض أن ال تتجاوز الزيادة نسبة الـ  99باملائة
عن معدل السعر الطبيعي يف السوق.
س /71قمت بعمل تصاميم ألحد املرشحني يف انتخابات اجمللس االستشاري وأخذت أجراً
عليها ،واملرشحون هنا (يقصد السائل دولة اإلمارات) ال يرشحوا حلكم ،وإمنا يرشحون وينتخبون
ألخذ منصب استشاري أو اقرتاحي له صالحية االستشارة أو االقرتاح فقط يف اجمللس الوطين
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 أجراً ولدي
اآلن مبقدار قرابة  1آالف درهم ،واآلن أقوم بتخزينه لكي استعمله ملصاريف مشروع التخرج
مر عليه اآلن  5أشهر وإن احتجت استخدامه فسيكون ذلك يف
الذي حيتاج الكثري ،وقد ّ
الشهرين القادمني ألنه سيكون وقت خترجي.
والسؤال هو :ما حكم هذا املال ؟ ماذا أفعل به ؟ أترع به كامالً ؟ أمخسه ؟ رمبا أستطيع
من اهلل علينا بك.
من َّ
الترع به للقناة الفضائية مثالً !! ال أعلم  ...أنا ملتجئة إليك يا ْ
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ج /ميكنك صرف املال يف احتياجاتك ،وال داعي أن تدفعي منه شيئاً ،وال تقومي بتخميسه
مر عليه عام كامل ،وفقك اهلل وسدد
حل الوقت الذي متَّ تعيينه للخمس يف كل عام ،أو َّ
إال إن َّ
خطاك.
س /29وددت أن أسأل عن حكم برامج احلاسوب املهكرة (املقرصنة) مثل برامج التصميم
وبرامج احلماية من الفريوسات ،واليت هي باألصل تُ ْش َرتى وميكن أن تكون غالية جداً وال طاقة لنا
على شرائها ،فنحصل على نسخ من االنرتنت تكون مهكرة ،وميكننا استخدامها بدون دفع أي
شيء .فما حكم القيام هبذا األمر (تنزيل الرامج املهكرة وتنصيبها) ؟ وما حكم استخدام هذه
الرامج اليت قمنا بتنصيبها على حواسيبنا اآلن ؟ هل ميكن استخدامها ؟
ج /إذا كان من ميلكها حمرتم املال ال جيوز ،وإال فيجوز.
مزورة ،وجهل البائع بذلك،
مزورة مع علم املشرتي بأهنا ّ
س /29ما حكم شراء سلعة بأموال ّ
وجيهل إقامته (البائع كان متجوالً) ؟
ج /ال جيوز.
س /22أنا موظف يف شركة حكومية ،وعملي توزيع رواتب املوظفني ،كل شهر نقوم بتوزيع
املمزق،
الرواتب ،فيكون هناك مبالغ زائدة فنجمعها إىل الشهر القادم ِّ
لسد النق ص أو استبدال ّ
ففي بعض األحيان ينفذ الذي مجعناه ولكن منذ أربع سنوات تراكمت األموال حىت أصبحت
املوزع قام بتحضري قوائم الرواتب ،وإذا أعطيتها
مبلغاً كبرياً ،فأردت أن أرجعها ،فأخروين أ ّن ّ
علي أن أفعل هبذه األموال ؟
للشخ ص اجلديد سيأخذها له ولن يرجعها للشركة ،فما ّ
ج /املفروض أنك تعيد األموال بطريق تتي ّقن منه أ ّن األموال تعود إىل الشركة اليت ائتمنتك وال
يستويل عليها أحد ،وإذا مل جتد طريقاً هلذا واحنصر األمر بني أن تعطيها هلذا الشخ ص فيأخذها
وتوزعها على األيتام واألرامل والفقراء.
لنفسه ،أو أن تأخذها أنت ،فيمكنك أن تأخذها ّ
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س /24أسكن يف مصر وعندي فرصة عمل ىف بنك الـ  HSBCمركزه الرئيسي يف اخلارج
بأمريكا ،املتعاملون مع البنك ليسوا من الشيعة ألن هذا الفرع يف مصر ،وظيفيت ستكون يف
الشئون القانونية للبنك ،هل جيوز أن أأخذ هذه الوظيفة ؟
ج /جيوز.
س /21كنت أريد اهلجرة ،واآلن استلمت بريد من مدينيت ألكون يف جلنة احمللفني يف
احملكمة .مل أنتخب ومل أساعد أمريكا يف حيايت .ال أعلم إن كانوا سيقبلون رفضي لطلبهم هذه
املرة أم ال .أليس حيرم يف اإلسالم اجللوس مع الكفار الذي ال يدعمون حقوق اإلنسان ،وأن
حيكم الشخ ص براءة أو عدم براءة شخ ص ما ،خصوصاً أهنم يستخدمون مصطلح "beyond a
" resonable doubtإىل ما أبعد من الشك املعقول .وأيضاً :هم معروفون باستخدام الطرق اليت
تؤدي إىل ظلم كبري بشىت أنواعه ؟
لك أن تشرتكي يف هيئة احمللفني إذا ِ
ج /جيوز ِ
كنت مضطرة لالشرتاك.
وبالنسبة للشخ ص غري املؤمن من أي دولة كان ،جيوز اجللوس معه وتعريفه باحلق ونصحه،
فليس لدينا عداء مع أحد من الناس .وأما بالنسبة ألمريكا فنحن ليس لدينا عداء مع الشعب
األمريكي ،أو مع أرض أمريكا ،أو مع املؤسسات العلمية ،أو املؤسسات االجتماعية ،أو أو
 ......وإمنا حنن ننتقد سلوك احلكومة األمريكية وطغياهنا وموقفها الظامل يف العامل ،ونعتقد أنه
ومتطرف على الدوام لألسف.
موقف منحرف ّ
س /27هل جيوز إعطاء الرشوة لغرض التعيني يف وزارة الرتبية العراقية ؟
ج /الذي يأخذ الرشوة فهو يأكل يف بطنه ناراً ،أ ّما الذي يعطيها مضطراً ليعمل ويعيش فال
إشكال عليه.
س /22أُستاذ جامعي من األنصار يساعد الطلبة يف اجلامعة يف رفع درجاهتم ،ما هو احلكم
يف ذلك ؟
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حبد ذاهتا ،ولكن ال جيوز له أن
ج /هو أُستاذ ويعرف طلبته ،فالدرجات عموماً ال قيمة هلا ِّ
يعطي تقييم لطالب على أنّه مؤهل ألخذ الشهادة بينما هو غري مؤهل لذلك ،يعين مثالً األُستاذ
يف كلية اهلندسة ال جيوز له أن يعطي شهادة مرور من الكلية كمهندس وهو يعرف أنّه ال يستحق
وليس كفوء؛ أل ّن هذا سيسبب مشاكل كثرية ،املقياس هو املستوى العلمي.
أكيد إذا كان تقييمه للطالب أنّه يستحق املرور ،فيجوز أن يعطيه درجة مرور حىت لو كانت
درجته يف االمتحان ال تسمح له باملرور.
س /25هنالك مسألة حتصل عندنا (يف غرفة أنصار اإلمام املهدي يف البالتوك) وهو أ ّن
هنالك أنصار يدخلون بأمساء ويعترون أنفسهم سائلني ،وهذا األمر يكون لسبيني:
األول :حتريك الغرفة وتنشيط عملها ،إذ يف بعض األوقات ال يوجد سائل.
الزوار فيكون هذا ملعرفة من يدخل على الضيوف.
والثاين :هنالك ضيوف يدخلون على ّ
والسؤال :هل جيوز هذا العمل ،أم ال جيوز ؟
ج /هذه أمور أرجعوا فيها إىل َمن يديرون هذه الغرف واملنتديات ،فاملفروض أهنم يق ّدرون ما
يصلح عملهم فيما يرضي اهلل ،وفقكم اهلل وسدد خطاكم.
***
ما يتعلق باإلرث:
س /28إذا كانت املرأة متزوجة من رجل ومل يكن لديها منه ولد عند وفاته ،ترك أرضاً
سكنية ،هل ترثه فيها ،وكم نسبة اإلرث ؟
علماً أ ّن للزوج مخسة إخوة؛ اثنان منهم من أم ثانية ،ولديه ثالثة أخوات من أمه ،عند وفاته
كان والداه على قيد احلياة.
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يقسموا اإلرث ،علماً أ ّن والديه قد توفوا قبل تقسيم الرتكة ،فكم يكون
واآلن يود الورثة أن ّ
نصيب الزوجة من هذا اإلرث.
ج /للزوجة الربع إذا مل يكن له ولد منها أو من غريها.
لدي مسألة شرعية حول بيت والدي الذي كنّا نسكن فيه ،أنا وأخويت وأخوايت غري
سّ /21
املتزوجني ،حنن إخوة ( )1وأخوات ( .)5علماً أ ّن هذا البيت بُين على قطعة لصاحب بستان
تصرفت هبا الدولة سابقاً ،وبعد االحتالل رجعت هذه األرض إىل مالكها األصلي
ّ
مطوب بامسهّ ،
سابقاً ،فاتفق صاحب البستان مع أصحاب البيوت اليت بُنيت على أرضه يف زمن احلكم البائد أن
يعطي املتزوجني فقط منهم كل واحد قطعة أرض مكان بيت والدهم .وأحد اإلخوة منهم مل
يستلم قطعة ،بل استلم مبلغ من املال قدره سبعة عشر مليون دينار عوضاً عن القطعة ،والسؤال:
هل يف هذا املبلغ حصة مرياث ألخواته النساء ؟ علماً أ ّن البيت بيع أنقاض ومل يستلم من البيت
شيء وإمنا أخذوه إخوته.
ج /حبسب الصورة املبيّنة يف السؤال ،املبلغ ملن استلمه ،وليس عليه أن يعطي منه حصة إىل
غريه.
س /59هل يرث األحفاد ج ّدهم عند وفاته ،علماً أ ّن األب متويف قبل اجلد ؟
وأيضاً :زوجة االبن املتويف اليت ليس لديها أطفال منه ،هل ترث شيئاً من اجلد عند وفاته ؟
ج /األحفاد الذين تويف والدهم يف حياة أبيه ال يرثون اجلد إذا كان له أوالد أو بنات أحياء،
وزوجة االبن ال ترث أبيه.
***
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مسائل طبيّة:
طالب كليات الطب اليت
س /59يف حقل الطب ،هناك الكثري من املمارسات املطلوبة من ّ
تضر باملريض سواء على األمد الطويل أو القصري ،وهذه املمارسات شائعة أيضاً .على سبيل
قد ّ
املثال :يف طب األسنان ،يتعلّم الطالب أ ّن حشو امللغم غري ضار بينما يف الواقع هو حيتوي على
الزئبق ،وهو سام ويؤثر على صحة اإلنسان ما إن بقي يف فمه ومل يزل .طالب طب األسنان
يُطلب منه أن يستخدم هذا احلشو على املرضى يف كلية الطب ،مع أنه يوجد حلول بديلة غري
سامة .وأيضاً ،طبيب األطفال مطلوب منه أن يعطي اللقاح لألطفال وهو أيضاً فيه مواد سامة
مثل الثيمريوسال.
ما الواجب على املرء أن يفعله إذا أراد أن ميارس مهنة ،ويف دراستها يُطلب منه أن يؤدي هذه
ترر الوسيلة ؟ إذا أراد شخ ص أن ميارس مهنة كاللذين ذكرهتما،
املمارسات ّ
الضارة ؟ هل الغاية ّ
أذى حقيقي ،وإذا اعرتض الطالب على هذه
البد أن يفعل هذه األشياء اليت تؤذي الناس ً
املمارسات فهو ليس بيده خيار وقد يُطرد من الدراسة.
هل جيوز للطالب أن يستمر يف دراسة التخص ص يف هذه احلالة اليت ذكرهتا ،أم هل يرتكه
ويدرس شيء آخر ليس فيه هكذا إشكال؟
ج /وفقك اهلل وسدد خطاك ،املسرية العامة للطب احلديث نافعة ألجسام الناس ،ولوال هذه
اللقاحات والعالجات الكيميائية اليت قد حتمل بعض الضرر أحياناً ملا وصل عدد سكان األرض
ضارة يف عالج معني ال يلغي الفائدة ،وال يعين وجوب االمتناع
إىل سبعة مليارات ،ووجود مواد ّ
عنه ،فكثري من األغذية اليت نتناوهلا حتتوي على مسوم قاتلة ،وهلذا حنن حنتاج الكبد والكلية
السامة ،ولكننا ال منتنع عن تناول الغذاء ،فالطب جيوز تعلّمه يف
واملخرج للتخلّ ص من هذه املواد ّ
كليات الطب وفق املقررات اليت وضعها املتخصصون من أساتذة كليات الطب ،وجيوز ممارسته
أيضاً ،وأستعمال األدوية والعالجات حىت وإن كانت حتمل بعض الضرر احملتمل إىل جنب الفائدة
اليت تؤديها.
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وجيوز إجراء التجارب العالجية على البشر عند الضرورة حىت وإن كان هناك احتمال أن
تسبّب التجربة املوت ،ولكن برضا املريض املترع خلوض التجربة ،كتجارب العالج اجليين
للهيموفيليا أو السرطان وما شابه.
وجيوز إجراء التجارب على اخلاليا اجلذعية اجلنينية حىت وإن تسبّب األمر بقتل األجنّة ،بشرط
أن تكون األجنة عبارة عن أجنّة استنساخ من مترعني ،وأن تكون يف األيام األُوىل وقبل أن يأخذ
بالتصور ،وال جيوز استخدام أجنة من تلقيح حيمن لبويضة.
اجلنني
ّ
وجيوز صنع أجزاء جسم اإلنسان كالكبد والقلب والعني يف املختر من خاليا جذعية جنينية
مأخوذة من جنني مستنسخ من شخ ص وتركيبها له نفسه.
س /52هل التطعيم (اللقاح) جيوز ؟ هناك الكثري من أنواع اللقاح اليت حتتوي على مادة
السامة ومواد ضارة أخرى .فما هو احلكم بالنسبة للطبيب الذي يعطي اللقاح
الثيمريوسال ّ
لآلخرين وخصوصاً األطفال ،علماً أنه حيتوي املواد السامة والضارة ؟
ج /جيوز للطبيب إعطاء اللقاحات للكبار والصغار ما دامت لقاحات مت فحصها وثبتت
منفعتها وأهنا صاحلة لالستعمال البشري.
س /54تع ّد زراعة األسنان حالياً التطور األكر لطب األسنان؛ إذ أهنا تعاجل فقدان األسنان
دون احلاجة إىل توريط أي من األسنان حمل الفقد .وقد مت اكتشاف وتطوير مادة سبّبت ثورة يف
عامل صناعة األسنان ،املادة املكتشفة مشتقة من بروتينات من جنني جسم اخلنزير وعظم اخلنزير
نستخدمها ملأل الفراغات العظمية يف زراعة األسنان.
املادة مستخدمة عاملياً منذ سنني ،ومت استخدامها من قبل حوايل أربعة ماليني مريض حول
العامل .السؤال :هل استخدام هذه املادة حرام ،أم حالل ؟
وهل جيب إبالغ املرضى الذين استخدمنا هلم هذه املادة ؟
وهل نؤمث الستخدامها قبالً وحنن ال نعلم ؟
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 املادة األُوىل:االسم التجاري

للمادةGeistlich Bio-Gide :

وهي براءة اخرتاع من قبل شركة سويسرية

Welcome to Geistlich Group

 املادة الثانية:االسم العلمي للمادة:

Enamel Matrix Derivative EMD

االسم التجاري للمادة:

Emdogain

وهي براءة اخرتاع لشركة
السويسرية.

Straumann-Simply doing more for dental professionals

ج /جيوز استخدام هذه املادة ،وال جيب إبالغ املرضى الذين استخدمت هلم هذه املادة ،وال
أمث على من استخدمها للمرضى ،بل الطبيب يؤجر عند معاجلته للمريض إن جعل يف نيّته أن
يعاجل املرضى قربة إىل اهلل سبحانه وتعاىل.
***
ما يتعلق باحليوان:
س /51هل جيوز االحتفاظ باألفعى كحيوان أليف يف البيت ؟ وهل هناك حيوانات ال جيوز
االحتفاظ هبا كحيوانات أليفة يف البيت أو جنسة غري الكالب ؟
ج /جيوز االحتفاظ حبيوان أليف يف البيت ،ويستحب االحتفاظ بالطيور واألمساك
والسالحف لدفع ضرر بعض اجلن الضار ،وخصوصاً عن األطفال ،وبالنسبة للكلب جيوز
االحتفاظ به لغرض احلراسة أو الرعي أو الصيد.
املضرة كالبعوضة واألفاعي ؟
س /57هل جيوز قتل الكائنات ّ
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رش املبيدات لقتل
ج /جيوز قتل البعوض إذا كنت ترى أنه يسبّب نقل املالريا مثالً ،وجيوز ّ
الضارة للمحاصيل ،ولكن يكره قتل
احلشرات اليت تتلف احملاصيل الزراعية ،وجيوز قتل القوارض ّ
الضار بدون سبب ،فاألفعى السامة مثالً ال جيوز قتلها إذا كانت يف الرية أو يف الغابة
احليوان ّ
وهي ال تؤذي أحداً ،وحىت لو وجدت األفعى الضارة يف مكان قريب من الناس فاألفضل أن يقوم
خمت ص بصيدها وإبعادها عن مكان سكن الناس ،ولكن لو صعب عليك األمر فقتلها ال إشكال
فيه.
***
املتفرقة اليت مجعتها يف هذا
دونته من أجوبة اإلمام أمحد احلسن
هذا آخر ما ّ
الفقهية ّ
اجلزء ،سائالً اهلل سبحانه أن ِّ
ميكن له يف أرضه وينصره نصراً عزيزاً ،وأن ينفع به عباده املؤمنني،
واحلمد هلل رب العاملني ،وصلّى اهلل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً كثرياً.
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