إصدارات أنصار اإلمام املهدي

 /العدد ()158

األجوبة الفقهية
(مسائل متفرقة – ج)3

أجوبة وصي ورسول اإلمام املهدي
السيد أمحد احلسن

إعداد
الشيخ عالء السامل

الطبعة األوىل
 3414هـ  3131 -م

ملعرفة املزيد حول دعوة السيد أمحد احلسن
ميكنكم الدخول إىل املوقع التايل :
www.almahdyoon.org

بسم اهلل الرمحن الرحيم
وصلّى اهلل على حممد وآله الطاهرين األئمة واملهديني وسلم تسليما
وجهت إىل السيد
يعم به االبتالء ،كانت قد ِّ
حيتوي هذا الكتاب على ( )651سؤاال مما ّ
ضمت أغلبها صفحة املراسلة يف
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 / 5ذو القعدة  6141 /هـ
عالء

ما يتعلق بالطهارة:
س /6هل (اجلل) الذي يوضع على شعر الرأس حاجب للماء أثناء مسح الرأس يف الوضوء ؟
كل مادة هلا جرم ظاهر بعد وضعها ،أي تبقى ظاهرة وهي تغطي املوضع يف اجلسد
جّ /
كمثل الشمع فهي تعترب حاجبا مينع وصول املاء للجسد أو الشعر إن وضعت عليه ،ولكن عادة
الشعر إذا وضع عليه شيء ال يستوعبه وتبقى فيه ويف جلد الرأس مناطق غري مغطاة وميكن إيصال
املاء هلا وهذا يكفي يف الوضوء عند مسح الرأس ،أما املادة اليت تسأل عنها باخلصوص (اجلل)
تشخص املادة اليت تستعملها إن كان هلا جرم أم أ ّن اجلسد ميتصها حبيث ال تكون حجابا
فأنت ّ
يغطي الشعر وجلد الرأس ،فإذا كانت متتص فال تعترب حاجبا ،وإن كانت تبقى كطبقة تغطي
الشعر واجللد عندها إذا بقيت مناطق ولو متقطعة من الشعر واجللد غري مغطاة فيكفي وصول
املاء هلا عند املسح يف الوضوء ،أما إذا كانت حاجبا وغطّت شعر وجلد الرأس كلّه عندها البد
من إزالة احلاجب ليتحقق املسح.
س /2هل قبتا الرجل هي أعلى ما يف القدم ،أم القبّتان على جانيب القدم ؟
ج /القبتان أعلى ما يف القدمني.
س /4عندي حالة صحية ،هي قطع يف أنبوب املين نتيجة عملية جراحية ،وعندما أمارس
احلالة اجلنسية ال حيصل عندي قذف ،لكن فقط حيصل إنزال إىل اخلصيتني ،فما حكم ذلك من
وجوب الغسل من عدمه ،ذلك أثناء اجلماع أو االحتالم ؟
ج /جيب عليك الغسل يف كليت احلالتني ،ولكن يف حال غري اجلماع جيب أن يكون هناك
فتور وشهوة ليجب الغسل عليك.
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س /1ما حكم املرأة إذا احتلمت وجلست ورأت يف مالبسها شيئا ،لكن ال تعلم أنه
إفرازات أم سائل من االحتالم ،علما أهنا تبولت ومل خيرج شيء.
يتم التحقق منه ،ولكن إن احتلمت
ج /إمناء املرأة الذي يوجب الغسل قد بيّنت كيف ّ
فيكفي وجود أمارة نزول السائل إىل الفرج ،وإذا وجدت شيئا يف مالبسها مع كوهنا قد احتلمت
فاألرجح أنه سائل نزل نتيجة االحتالم وهلذا فعليها أن تغتسل ّإال إن علمت أو ش ّكت أنه ليس
كذلك.
تبني م ى جيب الغسل وكيف تشخص احلالة:
وهذه أجوبة سابقة ّ
[س /61بالنسبة للرجل ال ينقض وضوءه الوذي والودي واملذي ،ولكن ما خيرج من املرأة
عند املداعبة هل ينقض الوضوء أو يوجب عليها الغسل خبروجه ؟
ج /املرأة إذا أمنت تغتسل ،أما ما خيرج منها عند املداعبة مع زوجها فال ينقض الوضوء وال
يوجب عليها الغسل إال أن رافقته رعشة أو شبق الشهوة.
س /16إمناء الرجل معلوم ،فما هو إمناء املرأة ؟
ج /اإلمناء يف املرأة يتحقق بأمرين :شبق الشهوة أو الرعشة ،ونزول السائل إىل الفرج]

األجوبة

الفقهية  -الطهارة.

كل شهر ترى الدم أكثر من عشرين يوما ،يف أول األيام جمرد
س /5امرأة مضطربة العادة ،يف ِّ
قطرات دم ويستمر أكثر من عشرة أيام وبعدها يكون الدم قويا ،وأيضا يستمر ألكثر من عشرة
أيام وقد يصل إىل شهر ،هل تعترب العادة أول األيام أم آخرها ،وماذا تفعل يف هكذا حالة ؟
ج  /تعترب بداية أيام عادهتا عند بدء نزول الدم بقوة ،وحتسب عدد أيام عادهتا بعدد أيام
نسائها (قريباهتا) إن اتفقن وسبعة أيام إن اختلفن ،وبقية األيام اليت ينزل فيها الدم سواء قبل أيام
احليض أم بعدها تعتربها استحاضة ،وقد بيّنت أحكامها بالتفصيل فيمكن الرجوع هلا يف الشرائع.
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س /1بسبب حاالت مرضية معينة لدى املرأة احلامل ،خيرج سائل مائي من الرحم بتدفق،
هو على الغالب يكون السائل احمليط باجلنني داخل الرحم ،وكان وقت خروجه مرة يف هناية الشهر
السابع من احلمل ،ومرة ثانية يف منتصف الشهر الثامن .السؤال هو :ما حكم هذا السائل من
حيث جناسته أو طهارته ؟
ج /طاهر.
س /7هل العادة السريّة حمرمة دون إدخال جسم صلب ،أقصد بشكل سطحي فقط ،وماذا
إن كانت النية جتنب الوقوع يف احلرام ؟ وهل يتوجب االغتسال بعده ؟
ج /العادة السرية حرام شرعا ،أما إذا كنتم تريدون مقارنتها بارتكاب فاحشة الزنا والعياذ باهلل
فالزنا أشد حرمة؛ ألنه من كبائر الذنوب ،وال حتل العادة السرية إذا فعلها شخص وهو يظن أنه
هبذا يريد االبتعاد عن الزنا .وجيب غسل اجلنابة على من أمىن (خرج منه املين بدفق وشهوة) ،وكذا
جيب الغسل على املرأة إن أمنت كما ذكرته يف الشرائع.
س /1ما حكم من مل نعلم ديانته ،أو ال نعلم إن كان متدينا أم ال ،من حيث النجاسة
والطهارة ؟ مع العلم أ ّن أقيم يف بلد األكثرية فيه هي الالدينية أو البوذية ،ويوجد هناك مسيحيون
ولكن قلة نسبة إىل الالدينيني.
ج /إذا كان األغلبية هذا حاهلم ،فمن جتهل حاله تع ّده من األغلبية ح ى تعرف حاله ،هذا
من جهة النجاسة والطهارة مبا خيص الطعام والصالة وغريها ،ولكن أنتم تعاملوا باإلحسان مع
الناس ،فاألخالق الطيبة هي سفريكم إىل الناس لتعريفهم باحلق.
س /9حنن نعيش يف دول أجنبية ،وفيها الكفار وغريهم ،ونسكن يف بيوت هذه الدول
كل فرتة من بيت آلخر ،فهل حنمل هذه البيوت على الطهارة أو ال ،من حيث استعمال
وننتقل ّ
بعض األوان املوجودة فيه أو ملس أبواهبا وغري ذلك ؟
ج /نعم ،البيوت تعتربوهنا طاهرة إال مواضع التماس برطوبة كاحلمامات ،فهي إن مل يكن هبا
مسه برطوبة.
املتنجس ال ّ
عني النجاسة تعترب متنجسة ،وللتنبيه فإن ّ
ينجس غريه لو ّ
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س /66عرفت أ ّن بعض الدول األوربية يعيدون مياه الصرف الصحي إىل مياه صاحلة
للشرب ،فهل جيوز شربه واستعماله ؟ علما أ ّن بعض األنصار يعيشون يف تلك الدول.
ج /جيوز تعديل املياه الثقيلة لتصبح صاحلة للشرب ،وال إشكال يف استعمال املياه بعد
تعديلها.
س /66ما هو حكم الثلج الذي (يلعط) منه الكلب ،هل نعتربه جنسا أم طاهرا ؟ وإذا جنس
ما هي طريقة تطهريه ؟
ج /إذا كنت تقصد أ ّن الكلب يقوم بلعق الثلج فيمكن تطهري الثلج بغسله باملاء ،ويكفي يف
تطهريه علمك أ ّن خملّفات لعق الكلب غسلت من على الثلج أي غسلة اإلزالة وغسلتني بعدها.
س( /62وتكره الطهارة مباء أسخن بالشمس يف اآلنية) ،هذه عبارة وردت يف الشرائع ،فهل
تعمد تسخني املاء بالشمس ،أم أ ّن احلكم يشمل كل ماء يكون يف الشمس
املقصود منها ّ
كاخلزانات فوق البيوت ؟
يتم تسخينه بالشمس
ج[ /وتكره الطهارة مباء أسخن بالشمس يف اآلنية] :املراد هو ما ّ
تعمد تسخينه بالشمس.
مكشوفا ،فلو كان مغطّى ال كراهة ح ى وإن ّ
س /64هل ميكن إرسال األوراق اليت عليها آيات قرآنية أو احد أمساء األولياء اليت حيرم
تنجيسها إىل أماكن إعادة تصنيع الورق بدال من اإللقاء يف مياه األهنار ؟
تنجس أثناء معاجلتها.
ج /ميكن إرساهلا إذا علمت أ ّن الكتابة لن ّ
س /61هل جيوز حرق األوراق اليت كتب عليها البسملة أو آية قرآنية حفاظا عليها من
الدنس ؟
ج /ال جيوز حرق أوراق مكتوب فيها القرآن أو البسملة ،وجيوز إلقاؤها يف املاء الطاهر.
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س /65هل جيوز إحراق القرآن الكرمي أو غريه من الكتب اليت حتتوي أمساء اهلل (جل
هترؤ الكتاب وتقادم أوراقه ؟ أم أ ّن
جالله) ،أو أمساء النيب وأهل بيته الكرام (عليهم السالم) حبجة ّ
هناك شيئا آخر غري اإلحراق ،إلكرام أمساء اهلل وأمساء آل حممد الطاهرين (عليهم السالم) ؟
ج /ال جيوز اإلحراق وتلقى يف ماء طاهر كاألهنار والبحريات.
س /61سؤايل عن النجمة السداسية ،هل جيوز الدخول هبا إىل احلمامات أو دورات املياه ؟
ج /جيوز.

ما يتعلق الصالة:
س /67ما حكم الذي يهمل األعمال العبادية وخصوصا الصلوات الواجبة ،وما نصيحة
اليمان املوعود (عليه السالم) لألنصار خبصوص األعمال العبادية السيما الواجبة ،وهل هناك
تعود عليها الكثري من الناس ؟
عالج هلذه العادة اليت ّ
ج /حكمه يستغفر ويكثر من االستغفار ،والعالج هو ذكر اهلل فليمسك بيده مسبحة مثال
وم ى سنحت له الفرصة فليستغفر ويقول" :استغفر اهلل" ،أو حيمد اهلل ويقول" :احلمد هلل" ،أو ما
شاء من األذكار ،ومع كثرة الذكر إن شاء اهلل مييل قلبه ألداء الصالة ،أيضا :صالة اجلماعة
التوجه للعبادة والصالة.
واالجتماع باملؤمنني من دواعي ّ
س /61كثريا ما يتعارض واجب األمومة كإسكات الطفل وإرضاعه ومحايته مع واجب
ختري املرأة يف وقت الضيق بني تلبية حاجات طفلها
احملافظة على الصالة يف أول وقتها ،وأحيانا ّ
امللحة وبني أداء فريضة يف وقتها ،فكيف على املرأة أن تصنع وأيهما تقدم ؟
ج /من أراد شيئا أع ّد له عدته ،فاملرأة إذا كانت تريد أداء صالة الظهر يف أول وقتها مثال
وختاف أن يطلب الرضيع الرضاعة يف أول وقت الصالة ميكنها أن تعرض عليه الرضاعة قبل
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نصف ساعة مثال من دخول وقت الصالة وهكذا بقية األمور ،أما إذا كان األمر عارضا فأكيد
تتوجه للصالة؛ ألهنا إن مل تفعل فرمبا ستنشغل أثناء
أ ّن عليها أن جتعل حالة رضيعها مستقرة مث ّ
صالهتا بالتفكري حبال رضيعها املضطربة.
س /69هل جيب وضع منبّه للصالة إذا عرف املصلي أ ّن نومه ثقيل أو ال يستيقظ بسهولة ؟
ج /ال جيب ،ولكنه أفضل.
س /26هناك سؤال خيص هذا البلد الذي يسكن فيه أخوة مؤمنون ،وهو يف شقني:
الشق األول :بعض األخوة املؤمنني يصلون وأصلي معهم وميسكون وأمسك معهم قبل
الشروق بساعة ونصف لعلّة اختفاء الفجر يف بلدان الدول اإلسكندنافية يف فرتة الصيف ،ولكن
بعضهم يستمر بتطبيق احلكم يف فصل الشتاء أيضا ،أي ال يصلون إال قبل الشروق بساعة
ونصف وال ميسكون إال قبل الشروق بساعة ونصف ،مع أ ّن الفجر يف فرتة الشتاء يكون واضحا
جدا عندنا بعكس فرتة الصيف ،فهل ما يفعله هؤالء األخوة صحيح ؟
الشق الثان :عند متابعيت ألفق السويد وجدت أ ّن االختالفات شاسعة يف فرتيت الصيف
والشتاء ،وهذه التباينات ختتلف درجتها بني مدينة ومدينة أخرى حسب موقع املدينة ،والسؤال:
هل ميكن االعتماد على حتديد وقت الفجر يف فرتة الشتاء فقط على املعلومات اليت يكون
 ،أم جيب علينا
مصدرها بعض اهلواة الفلكيني ،أو املراكز اإلسالمية كمركز االمام علي
متابعة األفق بأنفسنا ؟
ج /سؤالك األول حول حتديد حالكم ارجعوا فيه إىل ما بيّنته لكم سابقا وهو واضح ،أما
وقت الفجر فقد بيّنت سبيل معرفته سابقا ،وأنقل لك اجلواب أيضا:
[وبالنسبة لوقت الفجر ،فإن كان باإلمكان ترقّبه ومعرفته من عالمته اليت بيّنتها يف الشرائع
فبها ،وإال فهو عندما تكون الشمس  69درجة حتت األفق ،وإن مل ميكن هذا فهو قبل الشروق
بساعة ونصف أي  96دقيقة] األجوبة الفقهية  -الصالة.
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وميكن االعتماد على احلسابات العلمية الصحيحة ،وال يهم من يكون مصدرها.
س /26هل يكفي قول أشهد أ ّن عليا وأوالده املعصومني بدل الشهادة الرابعة يف األذان ؟
ج /إذا كان لتقية يكفي ،وإال فالبد من الشهادات األربع كما بيَّنت يف الشرائع.
س /22كنت أصلي وعند سجودي وجدت دما على الرتبة وهو من جبهيت ،وأكملت
الفرض األول ومل أقطع صاليت ،مث غسلت جبهيت وتوضأت ورجعت إلكمال الفرض الثان ،هل
الدم أبطل الصالة وجيب إعادهتا ؟
ج /البد من طهارة موضع السجود لتصح الصالة ،فمع العلم بنجاسته ولو يف أثناء الصالة
جيب العدول عنه والسجود على موضع طاهر ولو كان جزءا من الثوب ،وإذا مل يفعل فعليه أن
يعيد صالته ،ولكن لو كانت النجاسة هي عبارة عن دم خرج يف أثناء الصالة أو السجود من
يتم
نفس الشخص الساجد بسبب قرح أو جرح يف جبهته أو وجهه أو أنفه فال إشكال أن ّ
صالته ،وصالته صحيحة وال جيب عليه إعادهتا.
س /24هل ميكن لغري العريب أن يدعو يف صالته بلغته األم ،يف القنوت أو السجود مثال،
وهل يوجد فرق بني الصالة الواجبة واملستحبة ؟
ج /جيوز أن تدعو بأي لغة تشاء يف القنوت والركوع والسجود.
س /21هل جيوز لعن علماء السوء وفقهاء الضاللة يف قنوت الصالة ؟
ج /إذا كنت تقصد من ال زالوا يف دنيا االمتحان فال فائدة تتحقق من لعنهم يف قنوت
الصالة ،فاللعن هو دعاء للطرد من رمحة اهلل ،وهم إن ماتوا على حاهلم مطرودون من رمحة اهلل،
ورمبا األفضل الدعاء باهلداية ملن تأمل منه اهلداية ومعرفة احلق ما دام على قيد احلياة ويف دنيا
االمتحان.
س /25ما حكم من هوى للسجود وسجد السجدة األوىل قبل اإلمام يف صالة اجلماعة
ورفع رأسه من السجدة األوىل منتظرا اإلمام ،مث التحق باإلمام يف السجدة الثانية ؟
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ج /قد بيّنت هذه املسألة بالتفصيل يف الشرائع وهذا هو النص[ :وجتب متابعة اإلمام ،فلو
رفع املأموم رأسه جاهال حال اإلمام عاد للمتابعة ،وإن كان ناسيا عاد للمتابعة .وكذا لو هوى إىل
الركوع أو السجود قبل اإلمام ظانّا أ ّن اإلمام قد هوى عاد وتابع اإلمام ،أما إذا قصد الركوع قبل
اإلمام مع علمه حبال اإلمام فهو إن كان نوى االنفراد أتّ صالته منفردا ،وإال بطلت صالته].
فحالك إن كان سهوا كان عليك املتابعة أي لو سجدت أو ركعت قبل اإلمام كان عليك
أن ترفع رأسك مباشرة وتتابع اإلمام وتركع أو تسجد معه ،أما إن تأخرت باملتابعة عن جهل
باحلكم الشرعي ،كما هو الظاهر من وصفك ملا حصل معك ،فليس عليك شيء ما دمت قد
تابعت اإلمام فصالتك صحيحة.
س /21قبل دخويل يف دعوة احلق ،كنت أتشهد بني كل ركعتني غري التشهد األخري والسالم،
فللصبح تشهدان ،وللمغرب ثالث تشهدات ،وللرباعيات أربعة تشهدات ،فهل أعيد صلوايت
السابقة ،وما هو حكمها الشرعي ؟
ج /ال تعد صالتك.
س /27كيف تكون الصالة من حيث القصر أو التمام يف املدن الكبرية مثل سدن ،علما
أ ّن بيوهتا متصلة ،وكيف يكون حساب مبدأ املسافة يف مثل هذه املدن ؟
ج /املدن الكبرية مهما اتسعت تعترب مدينة واحدة ،ومهما قطع من مسافة فيها ال يعترب
فيتم ويصوم فيهما ح ى وإن قطع مسافة
فيتم صالته ويصوم ،وكذا لو اتصل بناء مدينتني ّ
مسافرا ّ
شرعية من إحدامها إىل األخرى ،وإن مل تتصل املدينتان يف البناء ولكن كانت املسافة بني بنائهما
فيتم
قريبة جدا حبيث إ ّن النقطة اليت تقع يف الوسط بينهما ال تع ّد حدا ّ
للرتخص ألي منهما ّ
ويصوم فيهما معا ح ى وإن قطع املسافة أثناء تن ّقله بينهما.
س /21ما حكم صالة السجني وصيامه ،وهو يف حالة تن ّقل مستمر ،والتن ّقل إجباري ؟
كل حال ما دام ال يعرف
ج /أما صالة وصيام السجني فهو يتم صالته ويصوم الواجب يف ِّ
كم سيبقى يف السجن ،أما إن علم حاله فيعمل حبسبها فإن كان سيبقى يف السجن أقل من
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عشرة أيام والسجن بعيد مبسافة سفر عن مكان استقراره أو بيته فيقصر ويفطر ،وإن كان عشرة
يغري شيئا.
وأكثر أت وصام ،أما جمرد نقله من سجن إىل سجن فال ّ
س/29كنت يف دوامي الرمسي كثري السفر ،حيث أقطع املسافة الشرعية أكثر من أربعة أيام
وحتول دوامي إىل مناوب ،وحسب القانون الرمسي للدائرة يكون قطعي للمسافة
يف األسبوعّ ،
الشرعيه أكثر من أربعة أيام يف األسبوع لكن تتخلّل دوامي إجازات كثرية ،فكنت أبين على أن
كثري السفر .والسؤال :ما هو حكم األيام اليت كنت أبين عليها بأن كثري السفر ،وما هو حكم
صيام شهر رمضان املبارك أثناء الدوام ؟
ج /مسألة كثري السفر قد بيّنتها بالتفصيل ،فيمكنك الرجوع هلا والتأكد من حالك إن كنت
كثري السفر أم ال ،وبالتايل تعمل حبسب تكليفك ،وهذه مسألة أنقلها لك من كتاب الشرائع
ليسهل عليك تطبيقها على حالك:
[الشرط اخلامس :أن ال يكون سفره أكثر من حضره ،كالبدوي الذي يطلب القطر،
واملكاري واملالح والتاجر الذي يطلب األسواق والربيد .وضابطه :كل من كان سفره أربعة أيام يف
األسبوع ،أو ستة عشر يوما يف الشهر ،أو ستة أشهر ويوم يف السنة على الدوام ،أت وصام يف
السفر ،ويبدأ بالتمام والصيام م ى علم أ ّن هذا حاله ولو كان يف أول يوم من سفره].
أما ما عملته سابقا بناء على تصورك أنك كثري السفر ،فهو صحيح وال تعيد صالتك وال
صيامك ح ى وإن كنت تعترب نفسك كثري السفر وظهر لك اآلن أنك غري مصيب يف حسابك
حلالك.
س /46ما حكم الصالة يف مسجد توجد أمامه مقربة أو جبانبه ،سواء كان هناك حائل بني
املسجد واملقربة أو ال ؟
ج /جيوز الصالة فيه.
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س /46من بني األماكن اليت يكره الصالة فيها هو احلمام ،سؤايل :يف حال حلول وقت
الصالة وال مكان للقيام هبا إال يف محام ،فهل األفضل الصالة يف أول الوقت يف احلمام مع كراهة
املكان ،أو الصالة عند توفر مكان "الئق" مع فوات وقت الفضيلة (أول الوقت) ؟
ج /مع االضطرار ،فالصالة يف أول الوقت يف احلمام أفضل من تأخري الصالة ،وكذا الصالة
جالسا أو قائما مستقبال أو مستدبرا للقبلة يف الطائرة أو السيارة يف أول الوقت أفضل من تأخري
الصالة خصوصا مع احتمال فوات وقت أدائها ،ولو صلّى ال جيب عليه أن يعيدها ح ى مع بقاء
الوقت.
الصالَة الوسطَى﴾
الصلَ َوات و َّ
﴿حافظوا َعلَى َّ
س /42قال تعاىلَ :
الصالة الوسطى ؟

[البقرة:

 ،]241ما هي

ج /الصالة الوسطى هي اجلمعة ووالية الذي يستدير عليه الفلك ،أي اإلمامة واهلداية.
س /44ما حكم إمامة املسافر للجماعة بصالة اجلمعة وباقي الصلوات ؟
يأم غريه بصالة اجلمعة واجلماعة ،ولكن يكره أن يأت
ج /جيوز للمسافر أن يقيم اجلمعة وأن ّ
حاضر مبسافر يف صالة اجلماعة.
س /41هل يعت ّد يف صالة اجلمعة بشخص غري مؤمن باحلق من حيث إكماله العدد
املطلوب فيها ،علما أنّه غري معاد لدعوة احلق ؟
ج /ال يعتد ّإال باملؤمن.
تويل خطبيت صالة اجلمعة ،ولكن ألسباب صحية يقوم شخص
س /45هل جيوز لشخص ّ
آخر بإقامة الصالة ؟
ج /ال جيوز إال عند الضرورة ،أما إذا كان اخلطيب أو إمام اجلمعة مريضا أو ما شابه وال
يستطيع الصالة أو القاء اخلطبة فيرتك اخلطبة والصالة معا لغريه وال داعيا ليخطب ويصلّي غريه أو
العكس.
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س /41بعد تنصيب أئمة اجلمعة ،أصبح احلضور واجبا ،لكن بالنسبة ملن يرتبطون بعمل يف
الدوائر أو مرتبطون بعمل مع أصحاب احملالت وال يسمحون هلم برتك أعماهلم ،فما هو
تكليفهم؟
ج /املفروض أ ّن املؤمن يرتّب أمره حبيث حيصل على ساعة اسرتاحة يف وقت الصالة
باعتبارها ساعة تناول غداء أو ما شابه فيمكنه احلضور ،وعلى إمام اجلمعة أن يراعي ظروف
كل مكان أن ال يطيلوا
املؤمنني ،وأن ال يطيل يف اخلطبة أو الصالة ،وعموما على أئمة اجلمعة يف ِّ
اخلطبة وأن خيففوا على املؤمنني ويراعوا ظروفهم ،جزاهم اهلل خري جزاء احملسنني.
س /47إذا أقيمت صالة اجلماعة املستحبة أو اجلمعة املستحبة يف بيت وكان بعض املكلفني
يف بيت آخر أو شارع آخر ،فهل جيب على هؤالء البعض احلضور أيضا يف هذه احلالة ؟
ج /صالة اجلمعة مع العلم بإقامتها جيب احلضور.
علي باملعاجلة الروحانية ،وعادة ما أكون مشغوال يف يوم اجلمعة لكون الناس
س /41أنعم اهلل ّ
الذين يأتون من غري حمافظيت يف يوم اجلمعة بالذات ،وإن أبلغ هذه الدعوة املباركة من يأيت
للعالج ،ومينعين ذلك من احلضور يف صالة اجلمعة ،فهل جيوز ذلك ؟
ج /إذا حت ّققت فيك شروط اجلمعة مبا فيها املسافة فيجب عليك احلضور للصالة ،ومن لديه
يفرغ نفسه ساعة أو أقل لصالة اجلمعة ،وعلى خطباء اجلمعة أن خيتصروا خطبهم
عمل ميكنه أن ّ
ويراعوا ظروف املؤمنني حفظهم اهلل ،وجزاكم اهلل خري جزاء احملسنني.
س /49أشكو مرضا قلبيا يعيقين عن احلركة الكثرية وعن أي جهد ،هل جيوز أن أؤدي صالة
الظهر هنار يوم اجلمعة ،حيث يصيبين اإلجهاد باحلضور لصالة اجلمعة املباركة ؟ وهل هذا سبب
شرعي يربئ ذميت أمام اهلل سبحانه ؟
ج /ال جتب اجلمعة على املريض الذي مينعه مرضه من احلضور إىل صالة اجلمعة ،وكل إنسان
بصري بنفسه ،وهو حيدد حاله إذا كان غري قادر على احلضور إىل صالة اجلمعة بسبب املرض وهو
تبني له أ ّن مرضه يعيقه عن احلضور إىل صالة اجلمعة.
معذور ،ويصلي الظهر إذا ّ
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س /16بيين وبني صالة اجلمعة موانع من أهنار وحبريات وال حتصل وسائط عبور ،وإن ذهبت
علي صالة اجلمعة أم أ ّن الظهر
راكبا أو ماشيا أقطع مسافة أكثر من ( )26كيلو مرت ،فهل جتب َّ
تفي هبا وتعوض عنها ؟
ج /إذا كان بينك وبني صالة اجلمعة ( )26كيلو مرتا ،فال جيب عليك احلضور وإن كان
توفرت وسائط النقل والعبور ،واعلم أ ّن األجر على قدر املشقة.
حضورك خريا لك إذا ّ
س /16يف بعض األحيان ،قد حتدث زالزل كثرية أو متعددة يف نفس اليوم أو نفس الساعة،
فهل جتزي فيها صالة واحدة أم لكل زلزلة صالة ؟
ج /تكفي صالة واحدة ،فاهلزات األرضية اليت تأيت بعد اهلزة األوىل عادة تكون ارتدادات
نفس اهلزة األرضية األوىل ،وح ى لو مل تكن كذلك فتكفي صالة واحدة لعدة زالزل يف نفس
اليوم.
س /12كيف أصلي مجاعة خلف إمام ال يؤمن بالدعوة ؟
ج /ال تأت بصالتك بغري املؤمن ،فإما أن تصلي منفردا أو إماما أو مأموما خلف مؤمن.
س /14هل حيرم ملن لديه وشم أن يكون إماما يف الصالة ؟
ج /ليس حراما.
س /11عملت ومشا يف ذراعي األيسر منذ عشر سنوات ،والوشم يبدأ من الكتف ح ى
الذراع ،وعمري اآلن  46سنة ،وأريد أن أعرف ما حكم الصالة هبذا الوشم؛ حيث إ ّن إزالته
حتتاج لعملية جراحية ،وهل من الضروري إزالته أم ماذا أعمل ؟
يضر بالصالة وجوده بيدك.
ج /ليس ضروريا اآلن أن تزيله ،وال ّ
س /15أحيانا كثرية ،ال ميكننا أن نؤدي الصالة بصورهتا الصحيحة التامة بسبب كوننا نعيش
بني أهلنا وهم غري مسلمني ،فهل ميكن أداء الصالة تقية عن جلوس كحالة املتأمل وبدون حتريك
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اجلسم ،أم جيب علينا قضاؤها بطريقتها الصحيحة يف وقت آخر نتمكن فيه من الصالة ،وماذا لو
طال عدم توفر الوقت أسابيع ؟
ج /ميكنك أن تصلي وأنت جالس ،وتشري مبا ميكنك للركوع والسجود ح ى وإن كان بعينيك
إذا مل تتمكن مما هو أكثر من ذلك.
س /11األنصار يف غرفة البالتوك قالوا إنه عند قضاء الصلوات يف ليلة القدر نبدأ بصالة
الظهر وننهيه بصالة الصبح ،فهل هذا صحيح ؟
ج /ابدأوا بصالة الفجر.

ما يتعلق بالصيام:
س /17حنن من سكان السويد ،ووقت الفطور يكون فقط أربع ساعات تقريبا ،ونواجه
صعوبة يف الصيام؛ ألن وقت اإلفطار قليل وليس باستطاعتنا أكل ما يكفي لعشرين ساعة صيام،
لذلك بدأنا بالتعب وفقدان الطاقة والشعور باخلمول والدوران طول اليوم .إضافة إىل أننا ال
نستطيع عمل أي شيء سوى النوم وليس بشكل جيد أيضا بسبب الشعور باإلرهاق ،فهل هذا
مربر إلفطارنا ولو لعدة أيام فقط لالسرتاحة مث نعاود الصيام جمددا ؟
ج /إذا كان إرهاقا شديدا فيمكن اإلفطار والقضاء يف الوقت املناسب ،فال يكلّف اهلل نفسا
إال وسعها.
س /11ما هو حكم السفر غري ضروري أثناء شهر رمضان ،الذي يستلزم إفطار الصائم ؟
ج /جائز ،واألفضل جتنّبه.
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س /19شخص عليه كفارة صيام شهر رمضان ،فإذا أراد أن يطعم ستني مسكينا هل يقوم
بذلك بنفسه ،أم ميكنه أن يعطي قيمة اإلطعام إىل مسؤول بيت املال وهو يقوم بإطعام املساكني،
التصرف باملال بشكل عام كأن يعطيه للمستحقني للرواتب مثال ؟
أو له ّ
ج /البد أن يطعم هبا ستني مسكينا ،وميكن أن يعطيها لبيت املال أو يضعها يف موضع
يتحقق به إطعام ستني مسكينا ،مثال :لو كان يف َمن يعطيهم بيت املال رواتب ستني مسكينا أو
أكثر فيمكن لبيت املال أن يضع هذه األموال يف الرواتب ونيّتهم إطعام ستني مسكينا ،وبالنتيجة
هي ستصل إلطعام ستني مسكينا.

ما يتعلق باخلمس:
س /56هل اخلمس حالل للشيعة يف زمن الغيبة الكربى ؟
ج /ال حيق ألحد أن يقبض اخلمس الذي خيص اإلمام (عليه السالم) إال اإلمام (عليه
السالم) أو من أذن له اإلمام (عليه السالم) ،وهو (عليه السالم) مل يأذن ألحد أن يقبض
اخلمس نيابة عنه ،فال حيق ملن يدعون الفقه أن يقبضوا ماال خاصا باإلمام ومن مث يتصرفون به
بعد ذلك مبا ي ّدعون أنه يرضيه ،وما أدراهم هم مبا فيه رضاه (عليه السالم) ؟!
لدي بعض املال قمت بادخاره ،فبعض منه هدية
س /56أود أن أستفسر عن اخلمسّ ،
مر عليه احلول والبعض مل مير عليه،
وبعض منه من مهري والبعض منه من معاشي ،وبعضه قد ّ
فهل جيب ختميسه ؟ وهل جيب اخراج اخلمس من معاشي الشهري ؟
ج /املال الفائض عن مؤنة السنة فيه اخلمس ،فيخرج مخسه مرة واحدة وال يتكرر إخراج
اخلمس منه لو بقي ألعوام بعد إخراج مخسه .أما ما تكسبينه كل شهر فال جيب إخراج مخسه يف
كل شهر ،بل خيرج مخس الفائض يف هناية العام ،أي حددي لك يوما يف العام ،ويف هذا اليوم
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من كل عام قومي بإخراج مخس املال الفائض من مكسب العام ،وفقكم اهلل لكل خري وثبتكم
على احلق وجعلكم ممن ينتصر هبم لدينه.
فخمس ،لكن ال يستطيع دفع مبلغ اخلمس مرة واحدة؛
س /52شخص وجب عليه اخلمس ّ
يتم تسديد كل مبلغ
لضعف حالته املادية ،فهل ّ
حيق له أن يدفع كل شهر قسما منه إىل أن ّ
اخلمس قبل حلول السنة اخلمسية اجلديدة ؟
ج /يدفع ما ميكنه دفعه وبالصورة اليت متكنه ،فال يكلف اهلل نفسا إال وسعها.
س /54امرأة مل يسبق هلا أن مخست من قبل ،وهي تريد أن ختمس هذه السنة ،ولكن
عما تعلقت وانشغلت به
السؤال :كيف ميكن أن تربئ ذمتها عن السنوات املاضية وتتحلل َّ
ذمتها؟
عما مضى.
ج /ليس عليها شيء مما مضى ،فطاملا بدأت مبحاسبة نفسها فذمتها بريئة ّ
مير عليه احلول دون أن
س /51هل ميكنين ختميس الشيء الذي أشرتيه وأحتمل أنه ّ
أستخدمه ،أو كإجراء احرتازي من نسيان ختميسه ؟
ج /جيوز.
س /55امرأة تعيش يف اخلارج اشرتت قطعة أرض يف العراق بنت فيها بيتا ،وكانت ختمس
أمواهلا كل رأس سنة ،ولكنها غري متأكدة هل كانت األموال اليت اشرتت هبا قطعة األرض واليت
بنت هبا البيت خممسة أم ال .والسؤال :ما هو تكليفها الشرعي بالنسبة لتخميس األرض والبيت،
وإذا وجب اخلمس فهل جيب مببلغ األرض احلايل أم مببلغ األرض حني الشراء ؟
ج /إذا كان هذا البيت هو بيتها الوحيد الذي متلكه فليس عليه مخس ،أما إذا كانت متلك
بيتا آخر غريه فلها أن ختتار أحدمها كبيت سكن معفي من اخلمس مث ختمس البيت اآلخر ،أما
ما يتعلق به اخلمس فهو القيمة التقريبية للبيت عند دفع اخلمس.
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ما يتعلق باحلج:
س /51ما حكم من مل يتم ّكن من الوقوف بعرفة يف الوقت الشرعي احمل ّدد من اإلمام
املعصوم مبعىن أ ّن يوم عرفة عند اإلمام احلق بعدهم بيوم واألنصار ال يتم ّكنون من الذهاب إىل
عرفة بعد وقوف (مجاعة الباطل) بعرفة قبل الوقت الشرعي ؟
ج /جيب أداء العبادات املفروضة يف أوقاهتا باملمكن ،ومن مل ميكنه الوقوف يف عرفات يف
يوم عرفة ولو يف الليل جيزيه أن يقف يف املشعر بعد الفجر .وإن مل ميكنه الوقوف يف عرفات ويف
املشعر معا بسبب صد الظاملني فهو مصدود ويعمل بعمل املصدود ،وقد بيَّنت هذه األمور
بالتفصيل يف الشرائع ،فيمكنكم مراجعتها والعمل حبسبها وفقكم اهلل ،وإن كان هناك شيء آخر
غري واضح لكم ميكنكم السؤال.
التوجه وقت األعمال وخصوصا الطواف ،ولكن وجود
س /57عندما ذهبت للحج حاولت ّ
حجيت ناقصة وقليب
رجال أجانب يزامحونين أفقدن اخلشوع فكيف على املرأة أن تفعل ،أحس أ ّن ّ
يعتصر لذلك.
يتوىل الصاحلني ،وبالنسبة حلج املرأة
وحجكم هو وليي وهو ّ
ج /أسأل اهلل أن يتقبّل أعمالكم ّ
عند وجود مزامحة من الرجال فتجنّبها مزامحة الرجال أفضل من احلج نفسه ،فلتعمل باملمكن دون
اضطرت للتقصري يف أعمال احلج للحفا على
تتعرض للتدافع مع الرجال ،وح ى لو أهنا
ّ
أن ّ
حجها صحيح ،ويكفي وقوفها يف عرفة وما تتم ّكن منه
ع ّفتها وجتنّب مدافعة الرجال فإن شاء اهلل ّ
من أعمال احلج دون التدافع مع الرجال.
س /51أثناء الطواف السادس أو السابع ،وبسبب الزحام الشديد وتدافع الناس ،التوى كتفي
عن جهة الكعبة املشرفة تقريبا بزاوية قائمة ،وبصعوبة استطعت أن أع ّدل وضعي وأكملت
علي شيء ؟
الطواف ،فهل ّ
ج /ليس عليك شيء.
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س /59طفت مثان مرات ،فما هو تكليفي ؟
ج /قد بيّنت هذا يف الشرائع[ :ومن زاد على السبعة سهوا أكملها أسبوعني وصلى الفريضة
أوال ،وركعيت النافلة بعد الفراغ من السعي] ،أما إذا كنت ال تعرفني احلكم ح ى خرجيت من
مناسك احلج أو العمرة فإن متكنت من العود أكملت األسبوع الثان ،وإال فليس عليك شيء.
غري الوهابية املرجم (اجلمرات) إىل حائط ،فكيف يكون الرجم يف هذه احلالة ؟
س /16لقد ّ
ج /يرجم هذا احلائط.
قصرت البنها جاهلة باحلكم ،هل عليها شيء ؟
س /16امرأة اعتمرت وقبل حتللها بالتقصري ّ
ج /حيل هلا بعد الذبح احللق أو التقصري هلا ولغريها كما بيّنت يف الشرائع.
ما يتعلق بالنذر والعهد:
س /12نذرت نذرا عندما اشرتيت أول قطعة أرض يف حيايت ،أهديتها إىل سيدي وموالي
اإلمام احلسني (عليه السالم) ،وكانت ( )666مرت ،وبعدها مكنين اهلل سبحانه أن أشرتي القطعة
كلها ،وكانت ( )166مرت بفضله سبحانه ،وكان األخوة األنصار يريدون شراء قطعة أرض
إلنشاء حسينية ،فقيمت القطعة ( )666مرت وأعطيتهم بدهلا مبلغا من املال ح ى تتم شراء أو
بناء احلسينية ،فهل وفيت بالنذر ؟ كما أن اآلن أنوي بيع قطعة األرض كلها ،فهل بوسعي
ذلك؟
ج /إن شاء اهلل أنت قد وفيت بنذرك ،ولك أن تبيع أرضك أو تفعل هبا ما تشاء ،وأسال
اهلل أن يبارك بكم ويرزقكم خري اآلخرة والدنيا.
س /14امرأة نذرت أن تغسل عيين ولدها (66سنة) مباء زمزم عند الكعبة املشرفة وطليقها
(أبو الولد) ال يقبل أن تأخذه للعمرة إليفاء نذرها ،فما الذي عليها عمله ؟

 ................................................ 11إصدارات أنصار اإلمام املهدي

ج /ليس عليها فعل شيء.
س /11ما هي كفارة اإلخالل بالعهد ؟
خمرية بني عتق رقبة ،أو صيام شهرين متتابعني ،أو إطعام ستني
ج /كفارة احلنث بالعهد ّ
مسكينا.

األطعمة واألشربة:
س /15هل جيوز أكل احلبار ؟
ج /ال جيوز.
س /11ما حكم أكل الرخويات من األمساك ،وأكل نبتة القزبر أو الكزبرة ،وهي نبتة
تستعمل لتحضري الكثري من األطعمة عندنا ؟
ج /الرخويات (األخطبوط وما شابه) ال جيوز أكلها ،أما نبتة الكزبرة فحالل أكلها وال
إشكال فيها.
س /17قرأت يف صحيفة امليدل ايست ( )middle-eastأ ّن داعية كوييت أجاز أكل األمساك
اليت غذيت يف املزارع األوروبية مبخلفات اخلنازير بعد حتوهلا إىل مادة أخرى ،والسؤال :ما حكم
هذه األمساك املستوردة املتوفرة يف األسواق احمللية ؟
املاء.

ج /حالل وجيوز أكلها إن توفرت فيها شروط احللية األخرى كالذكاة أي بأخذها حيّة من

خاصة جنب كرافت ،وما حكم املنفحة املستخدمة
س /11ما حكم األجبان األجنبية املعلّبة ّ
فيها ؟
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ج /املنفحة ال إشكال يف استعماهلا لصناعة اجلنب ،سواء كانت حليوان مذ ّكى بشكل
صحيح ،أم ال.
س /19هل ماء الشعري حملل أم حمرم بالنسبة للمريض ،وهل حللّيته شروط ؟
ج /إذا مل يتم ختمري الشعري جيوز شرب مائهّ .أما إذا اختمر الشعري فال جيوز شرب مائه ح ى
وإن كان للعالج (أي إنّه جيوز نقع الشعري واستخالص مائه بعصره أو بطريقة أخرى ولكن قبل
أن تظهر عليه حالة التخمر).
س /76هل جيوز استعمال بول الناقة يف عالج مرض اخللل التنفسي يف الصدر لشخص
مؤمن ،وقد نعته يل أحد األطباء حبجة أ ّن اإلمام الصادق (عليه السالم) ينعت البول هلکذا
مرض؟
ج /إذا كنت تقصد شرب بول اإلبل كما يفعل مشايخ الدين الوهايب واملخدوعون من
ومقزز وال جيوز شرب القذارة ،أما اإلمام الصادق صلوات اهلل عليه
أتباعهم ،فهذا فعل قبيح ّ
فحاشاه أن حيلّل شرب القذارة.
س /76السؤال خبصوص اهلندسة اجلينية للنباتات واحليوانات والفطريات والبكترييا من خالل
التكنولوجيا البيولوجية ،هل جتوز ؟
ما فهمته من األجوبة السابقة الصادرة عن اإلمام (عليه السالم) أنه ليس حراما أن نأكل
األطعمة املع ّدلة جينيا ،ولكن أريد أن أعرف هل يع ّد تغيريا خللقة اهلل سبحانه وتعاىل فيحرم
لذلك؟
ج /جيوز تعديل جينات النباتات واحليوانات وح ى اجلينات اإلنسانية إذا مل خترج عن
الضوابط األخالقية والشرعية العامة ،فهذه األجسام جمرد أدوات تستخدمها أرواحنا لالمتحان يف
هذا العامل اجلسمان.
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جتارة وأعمال:
س /72حنن أخوة نعمل يف جتارة املصوغات الذهبية ،ونريد أن نتأكد من طبيعة عملنا بعدة
نقاط:
 .6هل جيوز أن نضع زيادة على املبلغ الذي اتفقنا عليه مسبقا بعد التعامل على سعر
املثقال ،أي هذه الزيادة ليس هلا صحة ولكن نضعها بقصد العملة وجدل املشرتي ،وبالتايل أنزل
القيمة للمشرتي وأنا صاحب فضل ،وليس يل فضل يف احلقيقة ألن مل أنزل شيئا من السعر الذي
تعاملنا عليه.
 .2هل جيوز أن أبيع الذهب الذي أشرتيه من الزبائن الذي ليس عليه أجور وهو جديد غري
مستعمل مع الذهب الذي أدفع عليه أجور من التاجر وبنفس السعر ؟
 .4هل جيوز بيع الذهب املستعمل بسعر الذهب اجلديد أي نفس السعر ولكن ملدة زمنية
متفق عليها بني الطرفني وبدون زيادة ؟
ج /6جيوز.
ج /2جيوز.
ج /4جيوز.
س /74عندما كانت القوات األمريكية موجودة يف العراق ،وقبل إميان بالدعوة املباركة ،كنت
أعمل مع القوات األمريكية عدة أعمال ،مثال :جتهيزهم مبواد أثاث أو جتهيزات كهربائية أو عقد
صيانة مولدات قاعدهتم  ....اخل ،وقد رحبت شيئا من النقود وهي عندي حاليا ،فما حكم هذا
العمل وهذه النقود ؟
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ج /العمل معهم ومساعدهتم يف حال احتالهلم للعراق قد بيّنت حكمه سابقا وهو غري
جائز ،أما سؤالك عن األموال اليت رحبتها فال إشكال فيها ،وميكنك صرفها كيفما تشاء وأينما
تشاء فيما أحلّه اهلل لك.
س /71هل جيوز أخذ األجرة قبال تدريس القرآن الكرمي ؟
ج /جيوز أخذ األجرة مقابل تدريس القرآن ،وأسأل اهلل أن يبارك بكم ويوفقكم خلري اآلخرة
والدنيا.
س /75بعض األخوة يعملون يف بعض الدوائر احلكومية أو بعض مكاتب املراجع أو يعملون
يف األماكن املقدسة ،ولكن الضرورة واخلطر الذي عليهم مينعهم من إعالن إمياهنم فهم مؤمنون
سرا ،فهل جيوز هلم االستمرار بعملهم أو ال ؟
ج /جيوز ،وال إشكال يف كتماهنم إذا كانوا مضطرين أو يرجون شيئا من كتماهنم كهداية
بعض الناس أو دعوهتم للحق.
س /71هل جيوز کفالة شخص يأخذ قرض ربوي أم ال ،وهل جيوز شراء مبلغ القرض
الربوي؟
ج /إذا كان قرضا ربويا فاجتنبوه ،فعند اهلل سعة.
س /77هل يسمح بأن أشرتي معدنا مثينا عن طريق إرسال طلب مع دفع مسبق ومن مث
أستلم البضاعة بعد ( ) 56 - 46يوما من الدفع ،علما أ ّن املعدن الثمني هنا هو عادة الذهب
والفضة.
ج /جيوز ،أسأل اهلل أن يبارك لكم وأن يرزقكم خري اآلخرة والدنيا.
س /71أعمل طبيبا يف بلد أوريب ،ومن املتعارف عليه هنا أنه عند جلب املريض للفحص
من قبل الطبيب أن مي ّد الطبيب يده للمصافحة ،وإن مل يفعل ذلك فقد يكون غري الئق أو تفهم
خطأ لكون مسلما ،أو قد تعترب إهانة ،وهذا يعتمد على شخصية املريض نفسه ،فكيف احلال
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إذا كان املريض امرأة ؟ كما أود أن أسأل عن حال مشابه ،ولكن يف هذه احلالة الطبيبة امرأة
مسلمة ،فهل جيوز هلا مصافحة الرجال ،علما أهنا تعمل يف نفس الظروف.
ج /إذا كان عدم املصافحة يتسبّب حبرج فيجوز أن مت ّد يدك ملصافحة امرأة غري مسلمة إذا
مبد يدك ملصافحتها .أما الطبيبة املسلمة فال
مبد يدها لك ،وليس أن تبدأها أنت ِّ
ابتدرت هي ِّ
جيوز هلا أن تصافح الرجال غري املسلمني وال املسلمني ،وإذا كان األمر يسبّب هلا حرجا فيمكنها
أن تلبس كفوفا وتصافحهم هبا ،أسأل اهلل أن يبارك لكم ويرزقكم خري اآلخرة والدنيا هو وليي
وهو يتوىل الصاحلني.
أدرب أو أشاهد رياضات املصارعة مثل املالكمة وفنون
س /79هل جيوز يل أن أشارك أو ّ
تتضمن ضرب اخلصم باليد
القتال املختلفة والكاراتيه  ...اخل ،وما حكم األلعاب الرياضية اليت ّ
والرجل ؟
تتضمن لبس مالبس محاية من األذى أو الضرر البالغ.
ج /جيوز إن كانت ّ
س /16أنا أستاذ يف املدرسة ،واإلدارة عرضت علينا أمر التوظيف باملفوضية العليا
لالنتخابات ،فهل جيوز أن أقف كموظف على صناديق االقرتاح التابعة لالنتخابات ؟
ج /األفضل لك جتنّب هذا العمل.
ما يتعلق ببيت املال واألمور املالية:
س /16تربع أحد األخوة مببلغ من املال لكي أعطيه ملن يستحق ،ومبا أن عاطل عن العمل
وكذلك أخي ،وال يوجد من يسد حوائجنا وأحيانا حنتاج إىل مساعدة لكن يصعب علينا القول
إننا حمتاجون ،فهل أستطيع أخذ مبلغ معني من املال والباقي أصرفه يف سبيل اهلل كإعانة أحد
األخوة األنصار كما ّقرر ذلك صاحب املال ؟
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ج /إذا كان املتربع أعطاكم املال لصرفه يف جهة معينة فعليكم االلتزام بصرفه بتلك اجلهة اليت
املتربع ،فإذا كان يريد إيصاله لبيت املال البد من إيصاله ،وإذا كان يريد منكم توزيعه على
حددها ّ
األيتام فالبد من ذلك ،وإذا كان يريد منكم توزيعه على الفقراء كذلك قوموا بتوزيعه على الفقراء،
توزعون املال عليهم.
وإذا كنتم فقراء وحمتاجني للمال فيمكنكم أخذ حصة كغريكم من الذين ّ
لدي هذه األسئلة خبصوص بيت املال:
سّ /12
 .6ال زال لدي تساؤالت خبصوص كيفية عمل بيت املال ،كيف نطبّقه يف اجملتمع ،من هم
الذين ينتفعون منه ؟ هل بيت املال يعترب مركز جتميع كل أنواع الزكاة ما عدا اخلمس ،وأيضا
اإلنفاق من عند املانح ؟
 .2أرجو أن تنصحين مبثال عن كيفية عمله يف السابق ؟
ج /األموال سواء كانت واجبة كالزكاة واخلمس أم تربعات أمجعوها يف بيت املال ،وقوموا
بصرفها بالوجوه اليت بيّنتها لكم ،أي الدعوة إىل احلق ،ومساعدة من حيتاج من املؤمنني ،وإعالة
أيتام املؤمنني .أما يف اجملتمع ،فم ى ما توفّرت لديكم سعة من املال ميكنكم مثال أن تقوموا بإعالة
األيتام ح ى وإن كان أهلهم من غري املؤمنني ،أو ميكنكم فتح مجعية إلعالة األيتام ،وأسأل اهلل أن
يبارك لكم ويبارك يف عملكم وجيعل لكم سبيال لتعريف الناس باحلق ،خصوصا يف املناطق اليت
تفهم لغتكم أو فيها من ميكنكم إيصال احلق هلم كماليزيا وبروناي وسنغافورا وجنوب تايلند
وأندونيسيا وغريها ،جزاكم اهلل خري جزاء احملسنني ،وإن شاء اهلل يوفقكم اهلل إليصال احلق هلم
وملن ترجون هدايته منهم.
س /14امتثاال لتوصية اإلمام أمحد احلسن (عليه السالم) ،فقد أنشأنا بيتا للمال يف منطقتنا
يتوىل خدمة األنصار واألنصاريات املؤمنني بالدعوة اليمانية احلقة ومساعدهتم ماليا .وسؤايل:
وهو ّ
هل حيق لنا صرف اخلمس واحلقوق الشرعية اليت مجعناها يف إنشاء مركز وحسينية لألنصار يف
املنطقة ،وأيضا يف مساعدة األسر احملتاجة ماليا ؟
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مع العلم إننا يف أمس احلاجة هلكذا مركز يضم مجيع األنصار وتقام فيه اجلماعة والصلوات
والدروس الدينية ،وأ ّن قدرة األنصار املالية يف توفري املبلغ املطلوب لشراء أرض وبناء املركز
واحلسينية يف الوقت الراهن حمدودة وال تفي بالغرض.
وييسر أموركم ملا يرضيه.
ج /جيوز ،وأسأل اهلل أن يبارك لكم ّ
س /11توجد عندي أموال (صلة اإلمام) ،فهل جيوز أن أعطيها للمحتاجني من األنصار ؟
خاصة أ ّن إيصال األموال لألنصار املسؤولني عن بيت املال صار صعبا.
ج /جيوز.
س /15إن مهموم جدا؛ ألن يف رقبيت مبلغا من املال ،عائدا إىل االمام املهدي (عليه
متحري ودائما أفكر به وال أعرف ماذا
لدي مال ح ى أسدد هذا الدين ،فأنا ّ
السالم) ،وليس ّ
أفعل؟
ج /ال إشكال ما دمت ال متلك هذه األموال ،وفقك اهلل وسدد خطاك وأسأل اهلل أن يفرج
عنك بفضله.
س /11هل جيوز مساعدة شخص ال يصلي وال يصوم وغري مؤمن بالدعوة املباركة ولكنه
فقري ،وهل يف مساعدته ماديا (ألجل شخصه أو ألجل أوالده) أجر وثواب ،وهل يوجد فرق بني
األرحام وغريهم ؟
حرى أجر ،أي لو
ج /غري املؤمن ميكن مساعدته ماديا ،أما األجر والثواب فنعم لكل كبد ّ
كان حيتاج الطعام مثال ،وميكن مساعدة أطفاله أيضا ،واألرحام ال جيوز مقاطعتهم ،واألفضل
مساعدهتم وإن مل يكونوا مؤمنني ،وإذا كان عليك أن ختتار بني مساعدة غري املؤمن واملؤمن
فاختيار مساعدة املؤمن أفضل.
يتربع مبقدار ( 6666يورو) لبناء مسجد يف
س /17مؤمن باحلق طلب منه أبوه أن ّ
امسرتدام ،وهو ال يعرف ما يفعل؛ ألن أصحاب املسجد هم من أتباع املراجع وعندما فاحتهم
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مبوضوع دعوة اإلمام أمحد احلسن وإذا كان بإمكانه أن يدعو الناس للحق يف املسجد فرفضوا،
ماذا يفعل ؟
يتربع هلؤالء الضالني ،فهم قد عرض عليهم احلق ورفضوه ،فهؤالء
ج /ال جيوز للمؤمن أن ّ
جتار دنيا ،وهذا ليس مسجدا عند اهلل بل هو دكان للتجارة ومجع األموال من الناس ليتمتع هبا
النصابني الصغار احمليطني به يف أوربا دون عمل ويبعثون جبزء
أحد وكالء املراجع ورمبا حاشية من ّ
منها ملرجعهم ،فهؤالء الذين جيمعون أموالكم يعطيهم مرجعهم الذي يرجعون له حصة ثلث أو
نصف األموال اليت جيمعوهنا ،وهلذا جتدهم مستميتني على دنياهم القذرة اليت حيصلون عليها
بأقذر أسلوب وهو النصب واالحتيال على الناس باسم الدين ،ومن يرد التأكد يذهب للنجف
ليعرف هذا األمر بنفسه ،فكل مرجع منهم يعطي نصف أو ثلث األموال لوكالئه الذين جيمعوهنا،
وميكنكم التأكد من هذا بسهولة بالذهاب للنجف وسؤال الشيوخ املعممني من أتباع املراجع،
جرؤ عدد منهم على الكذب عليكم وإنكار ذلك فالبد أن يكون هنالك يف احلوزة من يقول
فإذا َ
متذمر من تصرفات املراجع ووكالئهم باألموال ،وأنا شخصيا يف قضية العدالة
احلقيقة ومن هو ّ
املالية اليت أثرهتا يف احلوزة نصرن عدد كبري جدا من املعممني يف حينها ،فكثري من طلبة احلوزة
يعرف هبذا الفساد املايل للمراجع وأبنائهم ووكالئهم ،ولكن طلبة احلوزة عاجزون عن إجياد حل
للفساد املايل أو يف احلقيقة هم وضعوا أنفسهم يف موضع االستضعاف عندما اتبعوا هؤالء
املراجع.
أنا شخصيا حدثت معي احلالة التالية :قبل فرتة قصرية من الزمن ،شخص ممن جيمعون
األموال لبعض املراجع يف أحدى الدول غري العراق شاء اهلل هلذا الشخص أن يعلن لبعض املؤمنني
فوجه يل سؤاال
أنه آمن واعتقد بأحقية الدعوة املهدوية املباركة ،أسأل اهلل أن يوفقه وأن يدفع عنهّ ،
عن طريق جمموعة من املؤمنني بالدعوة وكان سؤاله عن األموال اليت حتت يده لبعض املراجع،
وكان الرقم الذي يسأل عنه يعادل عدة ماليني من الدوالرات ،وكان يريد تسليم األموال لبيت
املال التابع لألنصار ،وكان يسأل أيضا عن املبلغ املسموح له أن يأخذه هو وبعض األشخاص
ممن كانوا يعينونه يف مجع تلك األموال باعتبار أ ّن هذا أمر طبيعي لدى املراجع ،وهو وفقه اهلل مل
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يسأل ليأخذ الثلث أو النصف وإمنا فقط كان سؤاله عن جواز أخذ حصة من األموال قبل
تسليمها لبيت مال األنصار ،وقد أخربته أن يرتك هذا األمر ،وأن يرجع األموال إىل أصحاهبا
ويبلغهم بالدعوة فإن قبلوها نقبل أمواهلم وإن ردوها فال حاجة لنا بأمواهلم ،فريدها هلم وهم
يبني أ ّن هؤالء املراجع قد وضعوا
يتصرفون بأمواهلم كيف يشاءون ،فهذا شاهد حصل معي قريبا ّ
قانونا لوكالئهم ألخذ نسبة الثلث أو النصف من األموال الشرعية (اخلمس) ح ى أصبح الناس
يعتربونه أمرا مشروعا ال غبار عليه ،يف حني أنه ال يوجد دليل على أ ّن شخصا جيمع اخلمس جيوز
له أخذ ثلث أموال اخلمس اليت جيمعها.
وقد أثرت مسألة إعطاء املراجع لثلث ونصف أموال اخلمس لوكالئهم الذين جيمعوهنا بل أن
وجهت بعض طلبة احلوزة يف
الوكالء اعتادوا أن يعزلوا حصتهم قبل أن يوصلوها للمرجع ،وقد ّ
حينها للتوجه إىل ّبرانياهتم وسؤاهلم عن دليلهم الشرعي على إعطاء ثلث أموال اخلمس للوكيل
الذي جيمعها ،فعجزوا عن اإلجابة وبعضهم استشهد بآية الزكاة ،وهو جيهل أهنا خمتصة بالزكاة،
وآخر قال :اخللف يتبع السلف ،وهكذا وردتين أجوبة أقل ما ميكن أن توصف به هو اجلهل.
عموما وفقكم اهلل ،الشخص األنصاري الذي يف هولندا حفظه اهلل إذا كان يريد التربع فليتربع
للحسينيات واملساجد املهدوية يف أوربا أو يف بقية دول العامل التابعة ألنصار اإلمام املهدي ،أو
يتربع ملساعدة األيتام ،أو يتربع لفتح فضائية أنصار اإلمام املهدي ،وال جيوز له أن يتربع لتقوية
شوكة هؤالء الضالني الذين يسبّون حجة من حجج اهلل مفرتض الطاعة على الناس ليال هنارا يف
الفضائيات ،ويهربون من إجراء مناظرات مع األنصار على فضائياهتم؛ خوفا من افتضاح خوائهم
العقائدي وإفالسهم من الدليل على دينهم املرجعي املنحرف عن دين حممد وآل حممد (عليهم
السالم) ،وهلذا جتدهم يكتفون بالسب والشتم والكذب واالفرتاء على الدعوة وعلى املؤمنني
بالدعوة ،وحياولون خداع الناس باألكاذيب.
س /هل أخذ أو استالم أو صرف املبالغ (اخلمس أو سهم اإلمام) اليت نستلمها من املراجع
كراتب شهري من احلوزة جائز ؟
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يسمون املراجع ال جيوز هلم استالم اخلمس وليس لديهم أي دليل على ما يفعلون،
ج /من ّ
ولكن إن أعطوك هم بإرادهتم بعض هذه األموال كونك طالبا يف احلوزة فخذها منهم ،فأن
تصلك هذه األموال خري هلم لعل اهلل يهديهم إىل احلق وترك الباطل الذي هم عليه.

ما يتعلق باملوتى:
س /11إن ابن الشهيد الشيخ مهدي السماوي ،الذي ت اعتقاله من قبل النظام الصدامي
الكافر مع الشهيد السيد حممد باقر الصدر (رمحه اهلل) ،ومل تسلّم لنا جثة الشهيد ،ووصلتنا
معلومة عن طريق أهل اخلري أ ّن جثمان الشهيد موجودة يف مقربة احلضريي يف السماوة وال أدري
ما هو تكليفي الشرعي ،علما أ ّن الدفن غري شرعي ولسنا على يقني أنه جثمان للشهيد أم ال،
جمرد قول فقط.
يعول عليه فيرتك ،أما إن كانت شهادة ميكن االطمئنان هلا فيمكن
ج /إذا كان جمرد قول ال ّ
اعتبار املكان قربا له (رمحه اهلل) ،وميكن زيارته فيه ،أما إن أردت التأكد أنه جثمانه فيمكن نبشه
وأخذ عينة لفحص الـ  DNAوالتأكد ،وإذا ت نبشه للتأكد منه فيمكنكم عندها نقله ودفنه
يتحمل بيت املال تكاليفه إن مل ميكنكم
بصورة صحيحة .وبالنسبة لفحص الـ  DNAفيمكن أن ّ
ذلك.
س /19إذا مات شخص يف اخلارج ،فهل يدفن يف اخلارج أم جيب نقله إىل البالد اإلسالمية
ح ى يدفن هبا ؟
ج /ينقل أفضل إن كان نقله ممكنا.
س /96األراضي اليت جرفت يف زمان صدام (لعنه اهلل) كانت مزارع وقد وزعت على شكل
أراضي من قبل احلكومة وأن أصحاهبا اآلن ال يطالبون هبا وقد بنيت هبا البيوت ،فهل جيوز
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السكن هبا ،وهل جيوز أن أدخل يف مثل هذه البيوت وأصلي هبا ،وبعض هذه األراضي أصبحت
طرقا فهل جيوز االجتياز هبا واملرور هبا ؟
ج /إذا كان أصحاهبا معرضني عنها كما هو الظاهر من السؤال فال إشكال فيها ،وجيوز
السكن فيها واملرور فيها.
س /96هل جيوز إشراك أكثر من ميّت يف األضحية ،وإذا جيوز فهل من املمكن تعديل نية
الذبح وإشراك آخرين يف األضحية ؟
ج /املعز والضأن جتزي عن شخص واحد ،أما البقر فتجزي عن سبعة أشخاص .وجيوز
تعديل نية الذبح وإشراك آخرين قبل الذبح أو النحر على أن ال يتجاوز العدد ما بيّنته.
ما يتعلق باإلرث:
س /92هل يعترب الراتب التقاعدي للمتويف من اإلرث ،وهل يعترب املرتاكم من الرواتب من
حق مجيع أفراد عائلة املتوىف ؟ مع العلم أ ّن القانون يلغي حق البنت املتزوجة ،والولد الذي ال
يداوم يف املدرسة من الراتب التقاعدي .فهل الشرع يوجب هلم احلق فيه ؟ وما هو حق الولد
الذي يداوم يف املدرسة ولكنه يف بلد آخر وال نستطيع أن نثبت أنه يداوم وقد قطع راتبه أيضا،
أو باألحرى وزع ما يستحقه من راتب على الزوجة وابنها الصغري ،فأصبح الراتب اآلن يأيت باسم
الزوجة والولد الصغري فقط.
ج /ليس لآلخرين مشاركة من أعطيت هلم األموال.
س /94توفی رجل وترك لذريته (مخس بنني وبنتني) منزال ،وکلهم مع أمهم ساکنون فيه،
ثالث من البنني متزوجون يف هذا البيت لكل واحد غرفة ،قام أحد املتزوجني ببناء طابق علوي،
فواجه معارضة من قبل أحد إخوته بأ ّن البيت إذا بيع ومن مث تقسم احلصص فال حيق لك
تزوج
مطالبتنا مبا صرفت على البناء ،فوافق على عدم املطالبة ،وبعد سنني رجع إلی غرفته اليت ّ
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فيها وأ ّجر الطابق العلوي ،علما أ ّن مبلغ اإلجارة يدخل يف جيبه ومضی على هذا سنني ،واليوم
يطالب باقي إخوته بتقييم البيت بال طابق علوي وقيمته مع الطابق ليأخذ ما به التفاوت إضافة
إىل حصة يف البيت األصلي .والسؤال:
التصرف بسقف بيت اإلرث من قبل أحد الورثة ؟
 .6هل جيوز ّ
 .2هل لباقي الورثة حصة يف مبلغ إجيار الطابق العلوي ،وإذا کان هلم حصة کيف
يستوفوهنا واملوضوع مضی عليه سنني ،وعملة البلد غري مستقرة.
 .4الطابق العلوي ملن ؟ هل هو قادر علی هدمه أم ال ؟
 .1هو ما زال ساکنا يف الطابق ،فهل يستطيع أن يتصرف يف البيت الذي بنی عليه الطابق؟
وهل يستطيع معارضة تصرف الورثة إذا اجتمعوا علی تصرف ما ؟
ج /ما بناه فله مثنه ،فال يكفي سؤالكم هل تتنازل عنه ،ولكن لكم حق األرض يف استغالله
ملا بناه ،أي تق ّدر قيمة األرض خالية وقيمة البناء الذي بناه ويوزع اإلجيار على األرض والبناء،
فما للبناء يكون له وما لألرض يكون جلميع الورثة وهو معهم.
وبالنسبة لتقسيم اإلرث فعند طلب أحد الورثة أو بعضهم التقسيم البد من التقسيم ،وعلى
األقل إعطاء من طلب التقسيم حقه ،وال تنفع معارضة شخص أو أكثر للتقسيم يف إيقاف
التقسيم ،فاإلرث يستحقه الوارث وليس لبعض الورثة حق تأخري االستفادة من اإلرث عن
اآلخرين.
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أحكام عامة للرجال والنساء:
س /91ما حكم التواجد باألماكن املختلطة ؟
ج /جائز.
س /95هل جتوز تسمية األبناء على صفات اهلل جل وعال كـ (طاهر) ،يف حال أ ّن بعض
الناس غري طاهرين ؟
ج /ال إشكال يف اسم طاهر ،واملؤمن طاهر إن شاء اهلل.
س /91هل يسمح بتثقيب أي مكان باجلسم ووضع حلق مثال ؟
ج /جيوز ثقب أسفل األذن ووضع حلق فيها للمرأة والرجل.
س /97ما هو حكم احلجامة بالنسبة للمرأة ،ألن مسعت من أحد األخوة أنه قد قرأ رواية
تقول إ ّن احلجامة مكروهة للمرأة بالذات ؟
بالتربع بالدم سواء للرجال أم للنساء ،وفقكم اهلل وسدد
ج /جيوز االستغناء عن احلجامة ّ
خطاكم.
س /91ما هو السبب يف أن يكون الشخص يسراوي (يكتب باليد اليسرى) من حيث علم
البيولوجيا ،وهل تنصح باالمتناع من الزواج هبؤالء األفراد ؟
ج /استعمال اليد اليسرى بشكل رئيسي بدل اليد اليمىن صفة جينية وتورث ،والزواج ممن
يستعمل يده اليسرى كالزواج بغريه.
س /99علمنا من اإلمام جواز تقبيل يد الوالدين واألطفال الصغار ،فهل جيوز أيضا بالنسبة
األخ واألخت واملعلم ،أي هل جيوز تقبيل أيدي غري الفقهاء ؟
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التكرب غالبا ،وإمنا
ج /اجتنبوه وفقكم اهلل وسدد خطاكم ،فهذه سنّة سيّئة وتبعث على ّ
الوالدان واألبناء والزوجة والزوج باعتبار مالصقتهم اجلسدية ومستبعد أن يكون تقبيل يد األب أو
لتكربهم.
األم أو االبن أو الزوج أو الزوجة مدعاة ّ
س /666ما حكم ورق اللعب "الشدة" ،وطاولة الزهر ؟
ج /4هذا جواب لسؤال سابق من أسئلة جمابة ولكنها غري منشورة:
[س :6ما حكم اللعب بلعبة الشطرنج إذا كانت ال تلهيين عن الصالة والفرائض وليست
بغرض الرهان وغريها من األمور وليس اللعب بغرض اإلدمان بل جمرد لقضاء وقت مع صاحيب
أحيانا للتسلية فقط ؟
ج /بسم اهلل الرمحن الرحيم
واحلمد هلل رب العاملني
وصلى اهلل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليما
وفقك اهلل وسدد خطاك ،لعب الشطرنج جائز إذا مل يرافقه حمرم كالرهان واملقامرة ،وفقكم
اهلل وسدد خطاكم.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أمحد احلسن
صفر  6144 /هـ].
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ما يتعلق باملرأة:
س /666هناك نوع من أجهزة السونار يدخل داخل جوف املرأة ،حيتوي على كامريا لرؤية
داخل الرحم وحال املبايض لتشخيص احلالة املرضية ،والسؤال:
 .6هل جيوز للمرأة املؤمنة أن ختضع ملثل هذا السونار يف حال أجرته طبيبة ؟
 .2ويف حال اجلواز ،هل يكون مفطرا للمرأة ؟
ج /جيوز إذا أجرت الفحص طبيبة ،وليس مفطرا إدخال جهاز الفحص يف اجملاري التناسلية
حبد ذاته.
ِّ
س /662ما هو حكم استخدام املرأة ملساحيق التجميل ،فهل يصح وضعه أو وضع قليل
منه بصورة خفيفة واخلروج به خارج املنزل ؟ وهل خيتلف احلكم بني املرأة املتزوجة وغري املتزوجة ؟
ج /التزين باملكياج واخلروج به أمام غري احملارم والزوج غري جائز ،وال فرق يف احلكم سواء
كانت املرأة متزوجة أم ال.
س /664هل جيوز الت ّربج (املكياج) لغري الزوج مثل األجانب واحملارم ؟
ج/جيوز للمرأة التزيّن أمام الزوج واحملارم كاألب ،وال جيوز أن تتزيّن أمام غري احملارم.
س /661هل جيوز للمرأة أن تذهب إىل زيارة األئمة (عليهم السالم) سريا على األقدام ؟
ج /جيوز إذا كان الطريق آمنا وال خيشى عليها من هتك السرت وما شابه.
س /665أصبح شائعا جدا يف زمننا هذا أ ّن األطباء يقرتحون على النساء أن يلجئن إىل
التخدير فوق اجلافية ) (epidural anesthesiaعند الوالدة لتقليل األمل ،هل تنصح بعمل ذلك،
أم أ ّن هذا يسلب بعض أجر والدة الطفل كما هو مروي ؟
ج /األفضل جتنّبه مع عدم الضرورة.
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س /661ما حكم كشف الوجه بالنسبة للمرأة يف بلد السائد فيه تغطيته ،وهل كشف الوجه
أفضل أم تغطيته ،وهل كانت الزهراء (عليها السالم) تغطي وجهها ؟
ج /جيوز كشف الوجه للمرأة ،والزهراء صلوات اهلل عليها مل تكن تغطي وجهها ،وال النيب
حممد ص أمر زوجاته بتغطية وجوههن .نعم ،كانت النساء يف شبه اجلزيرة العربية يغطني وجوههن
يف السفر ليس لعلّة شرعية وإمنا بسبب حرارة الشمس ،أما يف بلد أو جمتمع سائد فيه تغطية
الوجه فاألفضل تغطيته مراعاة للعرف السائد ولكن ليس بواجب ،أال ترون أ ّن املرأة يف احلج
تكشف وجهها فلو أنه واجب أو مستحب لكان أشد وجوبا أو استحبابا وهي يف احلج ويف
حال عبادة وبني مجع غفري من الرجال .واإلسالم مع إعطاء املرأة دورها كامال ،وتغطية الوجه
عائق أمام كثري من األعمال اليت ميكن أن تؤديها املرأة وتبدع فيها وتقدم من خالهلا خدمة كبرية
للمجتمع.
س /667إن امرأة حامل ونزل عل ّي دم مع أمل شديد ،وال أعلم إذا ما اجلنني ميت يف بطين
أو ال ،وال أستطيع الذهاب إىل املستشفى للتأكد من كونه ميتا ،وهو ال زال يف بطين ،ماذا أفعل
بالنسبة للصالة والصيام ؟
ج /جيب عليك الصالة والصيام.
س /661هل جيوز للمرأة أن تعمل يف األماكن املختلطة ،وهل خيتلف احلكم بني رضا الزوج
ورفضه ؟ علما أهنا يف غىن عن الراتب العائد من العمل ،وأ ّن الزوج يوفر هلا أسباب العيش الكرمي،
كما أ ّن عدم تواجدها باملنزل قد يستدعي كشف عورة الطفل دون الرابعة من العمر.
ج /عمل املرأة حالل وال إشكال فيه ،ويف حال رفض الزوج لعملها وتك ّفله مبعيشتها ال جيوز
هلا أن تعصيه وخترج من الدار بدون إذنه.
لدي أخت تبلغ من العمر  62سنة ،واحلمد هلل هي آمنت باحلق وتريد أن تلتزم
سّ /669
بشرع اهلل سبحانه وتعاىل ،وقلت هلا منذ فرتة طويلة إهنا مكلّفة منذ سن التاسعة وفقا للتاريخ
كل مرة يتم مناقشة هذا
اهلجري ،وتريد أن ترتدي احلجاب ،ولكن أيب وأمي معرتضان بشدة ،و ّ
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املوضوع يقع شجار كبري ،وإن أعلم أنك يف مواقف أخرى من قبل نصحت األخوة أو األخوات
أن ال جيعلوا أفعاهلم تن ّفر الناس من الدعوة ،ولكن ال أعرف ما احلدود هلذا ؟ فاحلجاب واجب
صيـنَا اإلن َسا َن ب َوال َديه
وشرع اهلل ،وأيضا نعلم أ ّن يف القرآن الكرمي يقول اهلل سبحانه وتعاىلَ ﴿ :وَو َّ
يل َمرجعكم فَأنَـبِّئكم مبَا
ك به علم فَ َال تطعه َما * إ ََّ
س لَ َ
حسنا * َوإن َج َ
اه َد َاك لتشرَك يب َما لَي َ
كنتم تَـع َملو َن﴾.
فهل نستمر يف النقاش معهم (الذي يؤدي كل مرة إىل شجار) ،أو هناك طريقة أخرى
إلقناعهم ،أو فقط ترتديه وتضعهم أمام األمر الواقع (كما حدث معي) ؟
ج /أسأل اهلل أن يبارك بكم وبأهلكم ويرزقكم خري اآلخرة والدنيا هو وليي وهو يتوىل
كل حال وفقك
الصاحلني ،ال تنتظري يف طاعة اهلل رأي والديك ولكن أحسين هلما وبريهما يف ِّ
يسهل اهلل أموركم ملا فيه خري آخرتكم ودنياكم.
اهلل وسدد خطاك ،ارتدي احلجاب وإن شاء اهلل ّ
س /666أعان من مشكلة كون زوجي سيّئ اخللق ويتعاطى املخدرات وال يصلي،
ونصحته لكن بدون جدوى ،ماذا تنصحين أن أفعل ؟
ج /إذا كان يتعاطى املخدرات وال يصلي فانصحيه ،فإن مل تنفع معه النصيحة فاطليب من
بعض املؤمنني نصحه لعل اهلل يصلحه ويهديه إىل اإلميان ،فإن وجديت أنك وصليت لطريق مسدود
وتريدين االنفصال عنه فهذا شأنك وهو حقك ،أسأل اهلل أن يبارك لك يف مساعيك وهو أرحم
الرامحني.
س /666شخص ضرب زوجته ضربا مربحا ح ى بان األثر يف جسمها ،وكذلك ضرب ابنته،
من أجل رفض خطوبة بنته .فهل يوجد عليه دية ،أو ما هو احلكم على الضرب ؟
ج /عليه أن يستغفر من فعلته ،أما الدية فعلى املتضرر أن يرفع أمره للمحكمة الشرعية لتنظر
إن كان هناك شيء يستحق الدية أم ال.
س /662هل جيوز التقاط صورة للمرأة وهي مكشوفة الرأس لغرض عمل جواز سفر ،علما
أ ّن هذا األمر مشروط من قبل الدولة اليت هم فيها ؟
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ج /إذا كانت مضطرة ،تلتقط صورة ويكون حجاهبا على رأسها شعر مستعار أو صناعي،
وال جيوز أن تكشف املرأة رأسها أمام األجنيب.
س /664أعلم أ ّن املكياج حرام ،لكن يف حالة وجود عيوب يف البشرة وتلفت االنتباه أضطر
إىل تغطية العيوب بكرمي أساس بشكل خفيف على أماكن البقع دفعا لإلحراج ،فهل جيوز ذلك ؟
ج /جيوز.
س /661أيهما أوىل الدراسة يف احلوزة املهدوية ،أم البقاء مع الزوج (للمؤانسة) ؟ احلوزة أم
اجللوس مع الوالدة فقط لنفس اهلدف السابق ؟
مع العلم أنين استفدت كثريا من احلوزة املهدوية املباركة ،ومع العلم أ ّن كليهما غري مؤمنني وال
فائدة من احلديث معهما يف جمال الدعوة احلقة.
ج /ال يوجد تعارض بني اإلحسان للزوج واألم أو الوالدين والدراسة ،فيمكنك أن جتمعي
بينهما باملمكن ،وفقك اهلل وسدد خطاك ملا يرضيه.

ما يتعلق بالزواج الدائم واملنقطع:
س /665هل يصح إجراء عقد النكاح  -الدائم أو املنقطع  -عرب اهلاتف أو برامج احملادثة
املعروفة يف االنرتنت كالبالتوك وما شابه ،وحيضر الشهود والزوج والزوجة يف غرفة خاصة ويتم
العقد ؟
ج /جيوز إن كان هناك تشخيص تام من قبل كل من الزوج والزوجة لقرينه سواء بالشكل أم
باالسم أم بأي وسيلة تشخيص متيز اإلنسان عن غريه من بين جنسه ،والشهود أيضا يشرتط أن
يكون لديهم ما يفيد تشخيص كل من الزوجني سواء قدرهتم على التشخيص أم املعلومات اليت
تفيد التشخيص كاالسم والشكل ،وكذا احلال يف اإلشهار.
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وهذه األمور عادة متوفرة يف العقد الذي يتم بني زوجني يلتقيان ببعضهما ويف اجملتمع الذي
يعيشون فيه؛ ألن الناس الذين يشهدون أو الذين يشهر بينهم يعرفون الزوجني ويشخصوهنما ،أما
إن كان العقد بوسائل اتصال عن بعد كاهلاتف واالنرتنت فالبد من مراعاهتا والتأكد من أ ّن
املعلومات لدى اجلميع كافية للتشخيص.
وهناك أمر البد من االلتفات إليه وهو أن توثيق عقد الزواج كتابة أفضل من كونه شفهيا
فقط فاملطلوب هو حفظ األنساب واحلقوق وهذا يتحقق بالكتابة بصورة أفضل مما لو كان العقد
واإلشهاد شفهيا فقط.
س /661ال أعرف القول احلق يف فتاوى فقهاء السوء جبواز العقد على الصغرية حبجة
الدخول على بيت أمها للنظر إىل أمها وأمثال ذلك ،هل هذا جائز ؟
ج /العقد على املرأة للزواج وليس للعب( ،ال أعرف القول احلق يف فتاوى فقهاء السوء جبواز
العقد على الصغرية حبجة الدخول على بيت أمها للنظر إىل أمها وأمثال ذلك) ،هذا عبث ولعب
وال عالقة له ال بدين وال بأخالق.
شرع اإلسالم الزواج من الصغرية مبعىن من قاربت البلوغ وليس رضيعة أو طفلة ،وح ى
عندما ّ
الزواج من الصغرية أو البالغة الصغرية يف السن فهو شرع لضرورة رمبا تكون أو تصادف الناس مثل
بقاء عدد قليل من البشر وخوف انقراض البشر أو املؤمنني فيتم الزواج بعمر صغري إلجناب أكرب
عدد ممكن واحلفا على اجلنس البشري أو املؤمنني ،وليست التشريعات عبثية وفقكم اهلل.
فالزواج من الصغرية ال معىن له إمنا هو شِّرع حلالة الضرورة وليس للعبث واللعب.
س /667رجل متزوج من أسبوعني تقريبا ،يريد ذرية صاحلة تنصر القائم واملهديني (عليهم
السالم) ،هل هناك آداب قبل اجلماع ،أدعية أو صالة خاصة ؟
ج /قد بيّنت هذا يف الشرائع ،وأنقل لك النص:
[يستحب ملن أراد الدخول أن يصلي ركعتني ويدعو بعدمها ،وإذا أمر املرأة باالنتقال إليه،
أمرها أن تصلي أيضا ركعتني وتدعو ،وأن يكونا على طهر ،وأن يضع يده على ناصيتها إذا
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دخلت عليه ،ويقول" :اللهم على كتابك تزوجتها ،ويف أمانتك أخذهتا ،وبكلماتك استحللت
فرجها ،فإن قضيت يل يف رمحها شيئا فاجعله مسلما سويا ،وال جتعله شرك شيطان" ،وأن يكون
يسمي عند اجلماع ،ويسأل اهلل تعاىل أن يرزقه ولدا ذكرا سويا] شرائع اإلسالم:
الدخول ليال ،وأن ّ
ج.4

س /661إذا حصل زنا بامرأة متزوجة قبل سنيني طوال وافرتقا وتابا إىل اهلل وبعد زمن التقيا
بالصدفة وعرف أن زوجها مات من عدة سنيني ،فهل يصح زواجه منها ؟
ج /من زىن بامرأة مل حيرم عليه نكاحها .ولو زىن بذات بعل (أي متزوجة) ،أو يف عدة
رجعية ،حرمت عليه أبدا.
س /669شاب زىن بامرأة متزوجة وهو نادم على فعله ،وبعد مرور عدة سنوات هل جيوز أن
يتق ّدم للزواج من إحدى أخواهتا ؟
ج /جيوز.
س /626كانت له (خليلة) يستمتع هبا بدون عقد ،مث عقد عليها باملنقطع (زواج مؤقت)،
مث تزوجها زواجا دائميا ،فما حكم ذلك ؟
ج /إذا كان وطئها بالزىن (أي قبل العقد) وهي ذات بعل (متزوجة) أو عدة ،حرمت على
الزان بعد طالقها أو انقضاء عدهتا .أما إذا كانت غري ذات بعل (غري متزوجة) ،وال ذات عدة،
فيجوز له أن يتزوجها.
س /626هل جيوز المرأة أنصارية الزواج من رجل غري مؤمن بدعوة احلق وصاحبها (عليه
السالم) ؟
ج /جيوز إن كان مسلما وغري ناصيب ،ولكنه مكروه.
س /622شخص غري متزوج فهل يتزوج من امرأة عامية (سنية) ،أم ينتظر الفرج ؟
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ج /الزواج من مسلمة خمالفة ال تنصب العداء ال إشكال فيه ،وإن أردت األفضل فاعمل
بقول رسول اهلل حممد (صلى اهلل عليه وآله)( :أظفر بذات الدين تربت يداك) [الكايف :ج5

ص.]442

س /624هل يصح الزواج بأكثر من امرأة دون أن يأخذ الرجل رضا زوجته هبذا األمر ،وهل
للزوجة رأي يف هذا األمر أم يصح شرعا للرجل أن يتزوج دون الرجوع لزوجته ؟
ج /جيوز أن يتزوج دون أن يعلم زوجته األوىل بزواجه الثان.
س /621هل جيوز زواج امرأة علوية برجل ال يرجع نسبه إىل رسول اهلل (صلى اهلل عليه
وآله)؟
ج /جيوز.
س /625ما حكم زواج املرء من غري موافقة والديه ؟
ج /جيوز للرجل أن يتزوج مبن يريد وإن مل يوافق والداه.
س /621هل العزل (القذف خارج الرحم) جائز ؟
حمرم.
ج /العزل عن احلرة إذا مل يشرتط يف العقد ومل تأذن ّ
س /627إذا الط أحدهم بآخر ،فهل جيوز له أن يتزوج بإحدى حمارم املفعول به ؟
ج /حيرم عليه العقد على أم املوطوء وأخته وبنته ،وال حيرم إحداهن إذا كان عقدها سابقا.
س /621امرأة زوجها مريض مبرض اجلنون األدواري ويأخذ عالج ليبق طبيعيا ،لكنه يف
حالة االقرتاب من زوجته ومواقعتها ترجع له حالة اجلنون ،فما حكم امتناع الزوجة عن املواقعة ؟
ج /ال جيوز أن متتنع عن زوجها إال إن كان لفرتة من الزمن مثال رجاء أن يتعاىف.
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س /629إذا تّ الزواج الدائم بصورته الشرعية ،وصار رمسيا يف أوراق الدولة لتحصل املرأة
على اإلقامة أو حيصل الرجل على اإلقامة يف الدولة ،فهل جيوز للرجل أن يسقط حقوقه على
املرأة من التمكني وغريه ،وهل جيوز للمرأة أن تسقط حقوقها على الرجل من النفقة وغريها ويبقى
الزواج ساريا بينهما على هذه الصورة ؟
ج /جيوز.
س /646هل ميكن إنشاء عقد زواج منقطع ملدة ستة أشهر مع تعيني املهر وبشهادة
الشهود ،ونشرط النظر والكالم والسفر مع عدم الدخول واملالمسة ؟
ج /جيوز.
س /646سيدي األمان األمان من عظيم فعلي وقبيح عملي ،التوبة التوبة مما اقرتفته يداي،
تزوجت زواج املتعة مؤخرا ودخلت بزوجيت (دون شهود أو إشهار) ،والحقا عندما راجعت املسألة
تبني يل خطأي ،لكين يف ذلك الوقت كنت جاهال باحلكم الشرعي ،فما
يف األجوبة الفقهية ّ
علي فعله بعدما عرفت ما قمت به ،وهل يعترب ما فعلته زنا ؟
العمل اآلن ؟ وما الذي ّ
أشهد اهلل تعاىل ومالئكته أن مل أتعمد ترك اإلشهاد أو اإلشهار ،وإمنا كان جهال مين
باحلكم وبوجوبه ،ولوال ذلك ملا تركته مطلقا.
سيدي الندم واحلزن يغمرن والتوبة مقصدي ،أرحين من العذاب الذي أرهقين ،ومن اجلهل
الذي قادن لرتك واجب وفعل حرام ؟
ج /ال شيء عليك إن شاء اهلل ما دمت جاهال باحلكم الشرعي ،وفقك اهلل وسدد خطاك،
يتوالك برمحته وأن يثيبك بعظيم الثواب على خوفك من تع ّدي حدوده هو وليي
وأسأل اهلل أن ّ
وهو يتوىل الصاحلني.
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س /642رجل أجری عقد مؤقت علی امرأة ملدة سنتني ومل يکن معهما ثالث بسبب ظروف
خاصة باملرأة خوفا من أهلها وأوالدها بالذات ،وکذا الرجل حرصا علی أسرته من االنفصال
عنهم ،فما احلكم يف ذلك ؟
ج /يف هذه احلالة اليت ذكرهتا أنت رمبا يصعب اإلشهار (اإلعالن) لكن ال يصعب اإلشهاد،
فيستأنف العقد معها مع اإلشهاد ويوصي الشاهدين بكتمان األمر إال عند الضرورة أو إثبات
احلقوق.
س /644تزوج امرأة زواجا منقطعا بدون إدخال ،وأثناء املدة تزوجها بعقد دائم ،فما هو
احلكم الشرعي ؟
ج /جيوز وزواجه الدائم صحيح.
س /641ما هو احلكم خبصوص الزواج املؤقت ،وهل جيوز نطقه مع احملرم لتحليل الكالم
فقط أي عدم الزواج فعال إذا كان هناك خصوصية هلذا الشخص وال ميكن االرتباط ،والغرض منه
هو عدم الوقوع باحلرام ؟
ج /الزواج املؤقت جائز.
 -6يشرتط يف الزواج املؤقت والدائم اإلشهاد (شاهدان عدالن) أو اإلشهار ،ويكفي
أحدمها.
 -2أقل م ّدة لعقد الزواج املؤقت هي ستة أشهر.
وكالم املرأة مع الرجال ليس حراما وال حيتاج حتليله إىل الزواج.
سرية زواج املتعة جتعله باطال ؟ وهل يستلزم وجود شاهد على الزواج أم يتم
س /645هل ّ
بني طريف العقد فقط ؟
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ج /يشرتط يف عقد النكاح حضور شاهدين أو اإلشهار (اإلعالن) ،فإن حضر شاهدان
استحب اإلشهار ،وإن مل حيضر شاهدان وجب اإلشهار قبل الدخول ،وبدون شهادة يكون عقد
تكرر
وتتكرر املعصية مع ّ
النكاح متوقفا على اإلشهار ،ويرتكبان احلرام إن دخل هبا من دونهّ ،
املواقعة ح ى يتم اإلشهار .أ ّما الولد فينتسب كما يف الشبهة.
ويكون اإلشهاد بشاهدين ،وأ ّما اإلشهار واإلعالن فيكون بعد إيقاع العقد وقبل الدخول،
يسمى عرفا إشهار وإعالن كالدعوة إىل وليمة العرس أو تعريف الناس بالوسيلة
ويتحقق مبا ّ
املتاحة.
س /641ما هي حقوق (املرأة) يف الزواج املنقطع ،وما واجباهتا ؟
ج /ال يثبت هبذا العقد مرياث بني الزوجني ،ولو شرطا التوارث أو شرط أحدمها ،يلزم عمال
بالشرط .وجيوز أن يشرتط عليها اإلتيان ليال أو هنارا .وجيوز العزل للزوج وال يقف على إذهنا .وال
يقع هبا طالق وتبني بانقضاء امل ّدة ،ويقع لعان ،ويقع هبا ظهار وإيالء ،وحيرم ترك وطئها أكثر من
أربعة أشهر كالدائمة .وأيضا هلا نفقة.
س /647هل عليها ع ّدة بعد انقضاء امل ّدة أو يف حالة وفاة من تزوجت منه إثناء فرتة العقد؟
ج /عدهتا حيضتان ،وتعتد من الوفاة ولو مل يدخل هبا بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت
حائال ،وبأبعد األجلني إن كانت حامال.
س /641هل جيوز أن يتزوج الرجل من األنصار املؤمنني زواجا منقطعا من نساء املخالفني
أو الكتابية ،وهل يصح الزواج الدائم من املرأة الكتابية أم ال ؟
ج /جيوز أن يتزوج املؤمن من املسلمة املخالفة والكتابية ،ولكن ال جيوز من الناصبية.
س /649هل تعترب الباكر ولية أمر نفسها يف زواج املتعة إذا كانت معيلة لنفسها ،عمرها
( )45سنة ،األب متويف ،وال يوجد أخ أكرب منها ؟

 ................................................ 16إصدارات أنصار اإلمام املهدي

ج /للبالغة الرشيدة (وهي من بلغت  61عاما ال من بلغت سن التكليف عاقلة فقط) أن
تزوج نفسها ،وال فرق بني الدائم واملنقطع ،وليس لوليها اعرتاض ،بكرا كانت أو ثيبا.
س /616أريد الزواج من فتاة والدها سين وأمها شيعية متوفاة وتعيش مع جدهتا ،وتربت
على حب أهل البيت (عليهم السالم) ،وهي اآلن شيعية جعفرية ،ولكن أباها رفض الزواج ،فهل
من خمرج هلذا األمر ؟ علما أ ّن البنت عمرها  26سنة وهي موافقة على الزواج.
ج /إذا كان عمرها ( )26عاما فال جيب أن حتصل موافقة األب أو اجلد على زواجها ،وهلا
أن تزوج نفسها وإن رفض أبوها .وتثبت والية األب واجلد (بشرط اإلميان والعدالة) على البالغة
دون سن ( )61عاما سواء كانت ثيبا أم بكرا .وال تثبت واليتهما على البكر الرشيدة (من بلغت
 61عاما) ،وتثبت الوالية لنفسها يف الدائم واملنقطع.
ولو زوجها أحدمها ،مل ميض عقده إال برضاها .ولكن يكره تزوجيها نفسها دون إذن الويل.
والبالغة إذا عضلها الويل ،وهو أن ال يزوجها من كفؤ مع رغبتها ،فإنه جيوز هلا أن تزوج نفسها
ولو كرها.
س /616سؤايل :أيهما أفضل للبنت الزواج أو الدراسة ؟ وإذا تقدم خلطبتها أحد األنصار
فهل األفضل الزواج وترك الدراسة أم تكمل دراستها ؟ وإذا رفضت الزواج هل عليها إمث بسبب
رفضها علما ان السبب هو عدم قبوهلم بإمتام الدراسة ،وهل جيوز هلا أن تتزوج بغري األنصار ؟
وهل جيوز للرجل أن يتزوج من غري األنصار ؟
ج /إذا كان هناك تعارض بني الزواج والتعليم فالزواج أفضل بالنسبة للمرأة ،ولكن جيوز هلا
أن ترتك الزواج وتكمل تعليمها إذا كانت تفضل التعليم ،أو أن تتزوج وتكمل تعليمها إذا مل يكن
هناك تعارض بينهما.
واملرأة املؤمنة باحلق جيوز أن تتزوج مؤمنا باألئمة واملهديني من أهل احلق ،أو أن تتزوج مسلما
خمالفا ال ينصب عداء لألئمة أو املهديني.
والزواج بغري املؤمن مكروه بالنسبة للمؤمنة ،فخري هلا أن تتجنب االقرتان بغري املؤمن.
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أما الرجل املؤمن فيجوز له الزواج من املؤمنة أو املسلمة املخالفة اليت ال تنصب عداء لألئمة
أو املهديني ،وأيضا جيوز له الزواج من الكتابية مسيحية أو يهودية.

ما يتعلق بالطالق:
س /612ما هو متعارف عليه يف عقد الزواج أن يكون هناك مقدم ومؤخر للمرأة ،والسؤال:
مر على هذا العقد ما يقارب الثالثني
إذا كان مؤخر أحد النساء ( 6666دينار عراقي) مثال ،و ّ
عاما وأرادت الطالق من زوجها ،فهل يكون مقدار مؤخرها هو نفسه ألف دينار يف الوقت احلايل
أم حيسب بشكل آخر ؟
وأيضا :هل تستطيع املرأة أن تطالب مبؤخرها من زوجها بعد فرتة من الزمن على الزواج وهي
ما تزال معه ؟
ج /إذا كان الطالق باتفاق بينهما أو أ ّن الزوج طلق زوجته دون أن تطلب هي هذا األمر
فيعطي الزوج الزوجة حقوقها كاملة ،وإذا كان جزء من املهر مؤخرا ومل يسلمها إيّاه فعليه أن يعطيه
تغريت بنسبة عشرة باملائة أو أكثر مقارنة بقيمة
هلا وبقيمته عند الدفع إذا كانت قيمة العملة ّ
الذهب أو عملة أخرى عاملية ومستقرة ،وميكن ملن يدفع املال اعتماد أي سبيل يناسبه لتقدير
التغري.
ّ
وإذا كانت املرأة هي اليت تطلب الطالق وبدون سبب شرعي معقول فللزوج أن ميتنع عن
تطليقها ،وجيوز هلا أن تطلب منه اخللع ،فتتنازل عن بعض حقوقها املالية مثال أو أن تدفع له
تعويضا ماليا ،وتفاصيل اخللع موجودة يف كتاب الشرائع.
أما بالنسبة ملطالبة املرأة باملؤخر أو اجلزء الذي مل تستلمه من مهرها فهو جائز وهو حقها
وهلا أن تطالب به يف أي وقت تشاء.
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وعموما وفقكم اهلل وسدد خطاكم ،الطالق هو عملية هدم للعائلة يف اجملتمع وبالتايل
فالطالق هو هدم للمجتمع ككل فاجتنبوه ما أمكن ،وأعطو ألنفسكم فرصة وف ّكروا كثريا قبل
للتدخل بينها وبني
اإلقدام عليه ،وبالنسبة للمرأة فأنا أنصحها أن ال جتعل ألهلها جماال أو منفذا ّ
زوجها ،وكذلك الزوج ،فكثري من حاالت الطالق سببها األمهات لألسف؛ ألن بعضهن يتصرفن
يقل عن خطأ عقوق البنت أو االبن أل ّمه ،فلألم
بأنانية جتاه أبنائهن وبناهتن ،وهذا خطأ كبري ال ّ
يربها ابنها وبنتها ويتواصلون معها باستمرار ح ى وان استقلّوا حبياهتم ،ويف نفس الوقت
حق أن ّ
يتدخال يف حياة أبنائهما إىل درجة ختريب بيوت
يتصرفا حبكمة وأن ال ّ
على األم أو األب أن ّ
أبنائهما وإيصاهلم إىل الطالق واالنفصال يف النهاية.
أيضا على املرأة أن حترتم بيتها وزوجها وحتافظ على عفتها ،فاملرأة بال عفة لن أبالغ إن قلت
إن أكثر الناس ينظرون هلا ككيس من القذارة ،وكذا الزوج عليه أن حيرتم زوجته ،وعلى كل منهما
أن يفهم أهنما شريكان تربّيا يف بيئتني خمتلفتني بقدر ما ،ومها شخصان وليسا شخصا واحدا،
وهلذا فلكل منهما خصوصيات البد أن يراعيها الطرف اآلخر ،فالبد أن تكون هناك تنازالت من
الطرفني لتسري العائلة بصورة صحيحة وتنتج ذرية صاحلة منتجة ،وعلى املرأة أن هتتم بزوجها وال
وحتمله.
يتعرض لضغوط جمتمعية أكثر من املرأة وهلذا فعليها مراعاته ّ
جتادله فعادة الرجل ّ
س /614فتاة تريد الطالق من زوجها احملكوم مؤبدا ،وحكمه صادقت عليه احملكمة
وحجته أطفاله ،علمأ أهنا ترفض الرجوع إليه ح ى يف حال خروجه
التمييزية ،وهو رافض للطالقّ ،
من السجن ،فكيف يفعل ؟
ج /إذا كان املراد بالسؤال هو هل جيب على الزوج أن يطلقها فاجلواب ال جيب عليه ذلك،
وإن كان السؤال عن حاهلا وما تفعل ،فاألفضل هلا أن ترتيّث وتنظر أمرها بتأن أكثر ،ويف كل
تصر على الطالق والزوج يرفض فالبد هلا من أن ترفع أمرها لقاض شرعي لينظر
حال إذا كانت ّ
فيه ،وتوجد احملكمة الشرعية ألنصار اإلمام املهدي يف النجف األشرف وميكنها رفع قضيتها هلم
ويكون خريا إن شاء اهلل.
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س /611حصل طالق رجعي ،ويف أثناء العدة اضطروا إىل اللقاء ،ويف أثنائه حصل بينهم
تقبيل وملس بشهوة ،ومل يكن يف نيتهم الرجوع حيث كانوا يتومهون أنه حيصل باملواطئة ،وبعد
انقضاء الثالثة أشهر حصل العلم من كتاب (شرائع اإلسالم) بأ ّن الرجعة حتصل بالتقبيل أو
اللمس بشهوة ..( ،ولو قبّل أو المس بشهوة كان ذلك رجعة ،ومل يفتقر استباحته إىل تقدم
ذمة زوجها األول ؟
الرجعة) ،فهل تستطيع املرأة اآلن الزواج من شخص آخر أم أهنا ال زالت يف ّ
ج /وفقك اهلل وسدد خطاك ،معىن هذا الكالم[ :ولو قبّل أو المس بشهوة كان ذلك
رجعة ،ومل يفتقر استباحته إىل تقدم الرجعة] أ ّن هذا األمر لو حصل بينهما فقد متّت الرجعة
بفعلهما هذا (قبّل أو المس بشهوة) سواء كانت الرجعة يف نيتهما أم مل تكن ،واملقصود هبذا
القول( :ومل يفتقر استباحته إىل تقدم الرجعة) أي أ ّن التقبيل أو اللمس بشهوة الذي حصل بينهما
مباح وال حيتاج أن حيصل قبله رجعة بسبيل آخر أي مثال يقول هلا :راجعتك ،قبله؛ ألن نفس
التقبيل واللمس بشهوة هو رجعة ،ففي احلال اليت وصفت هذه املرأة تعترب متزوجة وال حيق هلا
ذمته.
الزواج ح ى يطلّقها زوجها وتعتد من جديد ،أو أهنا تعود لزوجها الذي ال تزال على ّ
مين الطالق بسبب عدم الذرية ،وعجزت من
س /615زوجيت مؤمنة باحلق ،وطلبت ّ
علي
األطباء بعد ما أجريت عمليه أنابيب ثالث مرات ،والسؤال :ما هي احلقوق اليت يتوجب ّ
منحها هلا ،وهي تطلب الطالق ؟
ج /موجود أحكام الطالق واخللع وميكنكم الرجوع هلا يف (الشرائع) ،وقد بيّنت فيها احلقوق
بالتفصيل ،وإذا كان هناك شيء غري واضح ميكنكم السؤال عنه ،ولكن وفقكم اهلل وسدد
خطاكم ما دمتم مؤمنني فحاولوا إصالح ذات بينكم ،وما دام هناك سبيل للذرية فيمكنكم
احملاولة ،والرزق بيد اهلل سبحانه.
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ما يتعلق باألسرة وولي األمر:
حيرم شيئا على ابنته أو زوجته ؟ وليس
س /611هل من حق ويل األمر (األب أو الزوج) أن ّ
املقصود الصالة أو الصوم وما شابه ،وإمنا حترمي فعل الشيء الفالن أو إجياب ترك الشيء الفالن
حرمه فهل ال جيوز يل فعله ،وبشكل عام ما هي حقوق األب على األبناء
من أمور احلياة وإذا ّ
والبنات ؟
ج /ليس ألحد أن حيرم ما حلّل اهلل ،أما والية األب املؤمن فقد بيّنت موضعها كما يف
مسألة الزواج ،وحقوق الزوج والزوجة موضحة يف كتاب الشرائع.
س /617رب أسرة وصل ملراحل متأخرة من مرض الزهامير ،فهو اآلن ال يدرك شيئا وزوجته
صارت تتكفل أمور الصرف ،وقيل هلا إنه ال حيق هلا التصرف بأمواله إال يف الصرف على عالجه
ومأكله وغريها من أموره الشخصية وكذلك أمور ضيقة جدا ،وهذا يسبّب هلا حرجا كبريا يف إدارة
الصرف على الضيوف مثال أو شؤون املنزل األخرى ،علما أ ّن الزوجة ال يوجد لديها مورد مايل
آخر.
ونقطة أخرى :إ ّن املنزل يف حالة غري جيدة وهي ترغب يف بيعه وشراء آخر ،ألجل توفري
بعض املال الستثماره واستعمال فوائده يف الصرف عليه وعلى نفسها ،فهل حيق هلا ذلك ؟
يتصرف يف أيام عافيته ،أما
تتصرف يف أمواله فيما يرضي اهلل وكما كان هو ّ
ج /جيوز هلا أن ّ
بيع ممتلكاته كاملنزل فال جيوز إال عند الضرورة كتوفري العالج له.
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تربية األطفال:
نريب أبناءنا ؟
س /611يف زمن كثرت فيه امللهيات ،كيف ّ
تضر ؟
كيف نوجههم للقرآن بدال من الربامج التلفزيونية اليت ال تنفع وقد ّ
كيف نزرع فيهم احلسني والعباس وزينب (عليهم السالم) ؟
كيف حنميهم من األخطار؛ أخطار التكرب واألنانية وغريها ؟
ما دور األ ّم يف جعل ابنها حسيين ،وشيعي حقيقي ؟
كيف السبيل ملعاملة األطفال املعاملة األفضل ؟
يتحمل أداءه الوالدان ،وبالنسبة للعب أو مشاهدة التلفزيون أو
ج /الرتبية الصحيحة واجب ّ
ح ى دخول االنرتنت وألعاب الكمبيوتر وما شابه فيجب على الوالدين مراقبة أبنائهم ومنعهم عن
األمور املفسدة ،فمثال :إذا كان الطفل يدخل االنرتنت ليلعب فيجب أن يكون دخوله حتت نظر
والديه ،ولكن ال جيوز منعهم عن اللعب أو ممارسة طفولتهم؛ ألن هذا سيؤثر عليهم إن كربوا.
إضافة أ ّن بعض األلعاب تعليمية ،فيمكن توجيه الطفل وتشجيعه على ألعاب مفيدة ،مثال:
ميكن تشجيعه ليمارس ألعاب تصاميم أو ألعاب حل ألغاز هندسية أو ما شابه ،وكثري من
األطفال لديهم قدرة على هذا ،وهو يؤدي بالنتيجة إىل تطوير قدراهتم العقلية بشكل كبري ،كما
أهنا ميكن أن تكون بالنسبة للمراهقني وسيلة لشغلهم عن التفكري يف أمور أخرى مفسدة.
ويطور قدراته ،فيمكن أن يكلّفه الوالدان
أيضا :ميكن تعليم الطفل أو املراهق البحث ليتعلّم ّ
بالبحث عن مواضيع معيّنة علمية أو تتعلّق حبياهتم اليومية أو تارخيية ،أما األمور الدينية فالطفل ال
شجعوه على أن يصلي ركعتني
حتملوه أكثر من صالة اجلماعة مع والديه مثال ،وشيئا فشيئا ّ
ّ
سيتعزز ارتباطه باهلل،
لوحده ويدعو فيها بقضاء حاجة معينة ،فهو إذا ملس قضاء حاجته
ّ
وسيرتسخ اإلميان يف قلبه شيئا فشيئا.
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كل شيء ،عندما يتعاركون بينهم قولوا ألحدهم مثال :سامح أخاك أو
ذ ّكروهم باهلل يف ِّ
أختك وسيجعلك اهلل كاألنبياء صلوات اهلل عليهم ،وهبذا حتيون يف أنفسهم األخالق الطيبة ،ويف
نفس الوقت طلب الكمال.
إذا أحسن أحدهم مثال وصلّى ركعتني أو عمل طاعة باركوه وقولوا له حسنا ،وإ ّن اهلل
سيعطيك ويبارك بك ويذكرك أمام مالئكته.
أيضا :ميكن أن تعملوا هلم برناجما يوميا مثال ساعة أو نصف ساعة لتحفيظهم بعض سور
ويرددون خلفكم ،ويوما بعد يوم سيحفظون السور.
القرآن القصرية بأن تقرأون ّ
األطفال فوق العشر سنوات حاولوا ترتيب أسبوعهم ،مثال أربعة أو ثالثة أيام ال يسمح فيها
باللعب ،وإمنا ح ى لو مسح هلم بدخول االنرتنت أو االنشغال بأمور أخرى غري دراستهم فتكون
ختص دراستهم ،أو قراءة
للبحث عن أمور علمية ،أو تارخيية ،أو قراءة كتاب ،أو قراءة أمور ّ
قصص ختص األنبياء واألئمة (عليهم السالم) وما شابه .وهكذا باالهتمام وتنظيم وقتهم تكون
هناك نتيجة طيبة منهم ،أما باإلمهال فرمبا ينحرفون وختسروهنم وعندها ستكون خسارتكم كبرية،
ولألسف كثري من اآلباء العرب املغرتبني بعيدا عن الدول العربية يسيئون ألبنائهم عندما يهملون
تعليمهم اللغة العربية والقراءة والكتابة ،بينما ميكن أن يوفر الوالدان ساعة من وقتهما يوميا لتعليم
أبنائهم اللغة العربية اليت حيتاجوهنا يف قراءة دينهم واالطالع عليه بالتفصيل ،وال أظن أ ّن األمر فيه
كل الكتب ومناهج التعليم على االنرتنت ،وميكن الوصول
صعوبة يف هذا الزمن الذي تتوفر فيه ّ
هلا بسهولة.
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التعامل مع املخالفني:
س /619أسأل عن جواز النعت بالنعوت اليت مسّى اهلل هبا املخالفني يف القرآن الكرمي،
وأحاديث حممد وآل حممد (عليهم السالم).
َّم َكثريا ِّم َن اجل ِّن َواإلنس َهلم قـلوب الَّ يَـف َقهو َن هبَا َوَهلم أَعني الَّ يـبصرو َن هبَا
﴿ َولََقد َذ َرأنَا جلَ َهن َ
ك هم الغَافلو َن﴾.
َض ُّل أولَـئ َ
َوَهلم آذَان الَّ يَس َمعو َن هبَا أولَـئ َ
ك َكاألَنـ َعام بَل هم أ َ
فمثال :يأيت من يدعي العلم وهو ال مييز ح ى بني الناقة واجلمل وحياور ،وعندما ال يصمد يف
نبني جهله ونفضحه ،لكن
احلوار يريد أن يهرب من املوضوع ليشكل على موضوع آخر ،فهنا ّ
هل جيوز القول له :أنت هبيمة أو أضل من البهيمة ؟
هل جيوز نعت ظاهري العداء والنواصب بأبناء بغايا أو أهنم أجنس من الكالب النجسة ؟
هل جيوز نعت فقهاء الضالل الذين محلوا التوراة مث مل حيملوها باحلمري والكالب ؟
هناك أناس جهالء بسطاء يستمعون وهم أنفسهم ال مييزون احلق من الباطل وال يعرفون
السبب الذي نقول فيه هذا الكالم فقط يعون ويسمعون النعت باألوصاف مث يأتون ويقولون أنتم
بال أخالق مثال وتسبون وهل هذه أخالق أنصار ووو ،واألعداء أيضا يستغلون ذلك ويطبّلون له
أمام أتباعهم واجلهالء منهم ويرفعوا املصاحف ،وهذا يكون حجر عثرة عادة يف طريق بعض الناس
الذين يتأثرون بالرجال وال يأخذون احلق من موضعه.
ما هو الصحيح ؟
ما هي احلدود للتعامل مع هؤالء النواصب أو اجلهلة او الضالني وأمام الناس البسطاء ؟
شخصتموه قطعا بأنه مصداق ملن وصفهم اهلل باحلمري وما
ج /من جهة جواز أن تصفوا من ّ
شابه فهو أكيدا جائز ،ولكن األفضل االكتفاء بتطبيق القانون ،وفقكم اهلل وس ّدد خطاكم.
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مكونة من ستة أفراد وغري مستقلني ماديا ،وال حنضر صالة مجعة ،وال
س /656حنن عائلة ّ
صالة عيد ،وال ندفع زكاة الفطرة بسبب أ ّن رب العائلة غري مؤمن وهو من يدفع عنا ،واالسئلة:
هل جتب علينا صالة اجلمعة ،وصالة العيد ؟
وكيف ندفع زكاة املال ؟ هل يزّكي كل منّا عن نفسه ؟ وإذا مل يكن لديه املبلغ ،فهل ميكنه
االقرتاض مث يسدده بعد ذلك ؟ وماذا عن السنوات اليت مضت وكنّا مؤمنني ومل نزك ؟
وهل جيوز لنا اخلروج من دون إذنه لألمور املتعلّقة بالدعوة ؟
لدي الذهاب معه للمسجد حلضور اجلمعة أو العيد أو بعض املناسبات
وأحيانا ،يطلب من و َّ
لدى املخالفني فما هو الفعل الصحيح؛ الذهاب أم عدمه ؟
ج /املؤمن ال جيوز له الصالة خلف غري املؤمن ،والزكاة واحلقوق الشرعية إمنا جتب على من
لديه مال ألدائها ،أما من ليس لديه مال فال جتب عليه ،أما الزوج أو األب غري املؤمن فيمكن أن
تؤدوا طاعة اهلل دون أن ختربوه أو تطلبون إذنه ،وعموما ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق.

أمور متفرقة:
س /656أرجو توضيح كيفية كتابة الوصية للشخص العادي ،واآليت هي عدة أسئلة هبذا
اخلصوص:
 .6هل املكلف عليه كتابة وصية خاصة ووصية عامة ،وما هي الوصية اخلاصة والوصية
العامة ؟
 .2لنفرتض أن شخص تويف وترك مرياثا ( )6666دينار ،هل للشخص املتويف نصيب من
هذا املال من أجل التغسيل والدفن ومراسيم العزاء ؟
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 .4يف رواية ألمري املؤمنني (عليه السالم) للمكلف أن يوصي من مخس ( )5/6إىل ثلث
( )4/6ما ميلك خلليفة اهلل على األرض ،وهنا توجد عدة أسئلة:
أ -هل هذا املقدار من  5/6إىل  4/6من جمموع ما ميلك املتويف من نقود وأراضي وأمالك ؟
ب -هذا املقدار من اإلرث ( 5/6إىل  )4/6يستخرج قبل توزيع الرتكة للزوجة واألوالد
والبنات أم خيرج مع توزيع الرتكة يف نفس الوقت ؟
 .1هل جيب حضور شهود أثناء كتابة الوصية ،أم يكفي إعالم شهود بأ ّن الوصية كتبت
وهي يف املكان الفالن ؟
ج /إن شاء اهلل سأكتب لكم تفاصيل الوصية ،وبعدها إذا كان لديكم سؤال أكون
خبدمتكم.
س /652يف ظل بعض الظروف ،هل ميكن إلمام أن يدفنه ابنه الذي ال يكون خليفته من
بعده ،أو اآلخرون من غري أهل بيته ؟
ج /نعم هذا ممكن.
س /654ورد عن محاد بن عثمان وغريه عن أيب عبد اهلل (عليه السالم) أنه قال( :ال تنشد
الشعر بليل وال تنشد يف شهر رمضان بليل وال هنار ،فقال له إمساعيل :يا أبتاه فإنه فينا ؟ قال:
وإن كان فينا) ،فما هو حكم قول الشعر يف شهر رمضان ؟
ج /االنشغال بإنشاد الشعر عن العبادة يف أوقات العبادة مثل ليلة اجلمعة وشهر رمضان -
كمن يعقد جملسا خاصا للشعر يف هذه األوقات وينشد فيه الشعر  -مكروه ،وهذا كان سائدا يف
تلك األزمنة ،أما لو كان إنشاده الشعر فيه بيان حق حممد وآل حممد صلوات اهلل عليهم ولوقت
معني ودون حتضري جملس خاص إلنشاد الشعر فال إشكال فيه وال كراهة سواء
قصري يف جملس ّ
كان ليلة اجلمعة أو يف شهر رمضان طاملا أنه لوقت قصري وال ينشغل به طوال الوقت عن العبادة
وذكر اهلل يف هذه األوقات املباركة اليت ينبغي للمؤمن االنشغال فيها بعبادة اهلل وذكره سبحانه.
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س /651أعان من أمراض نفسية وعقلية ،ومصاب بكآبة شديدة وانفصام عقلي جزئي،
وهسرتيا وشرود ذهين وحمو جزئي للذاكرة ،وأفكار خارجة عن الوعي واإلدراك ،كنت سابقا أتناول
عالج يوصف للمرضى مثلي ،ولكن كان يستخدمه بعض الشباب هناك الذين يدمنون على
اخلمر والعياذ باهلل ،ولكن هذا العالج مل يفدن وأعطون عالج هذا املرة أقوى من العالج
القدمي ،جيعلين هادئ ولكنه يدفعين ألمور مل تكن بإراديت وعلمي وأفعل أشياء وأنا غائب عن
الوعي ،وبعض األحيان أستفيق من فقدان لوعيي وأجد نفسي يف مكان مل يقرره عقلي أو أجد
نفسي بأمور خمجلة ،فهل جيوز تناوله ؟
مين عليك بالشفاء وهو أرحم الرامحني ،وخري لك أن تطلب من أنصار
ج /أسأل اهلل أن ّ
اإلمام املهدي يف السويد أن يقرأوا القرآن على ماء وتغسل به وجهك ورأسك وأن يقرأوا لك
القرآن ،أما مسألة العالج فإذا ّقرره األطباء لك فالتزم به وعسى اهلل أن يرمحك برمحته ومين عليك
توجه
بالشفاء ،ولكن أوال وأخريا شفاؤك بيدك فعليك أن تتخذ قرارا بأنك تريد الشفاء وعندها ّ
ألنصار اإلمام املهدي وإذا كانت لديهم حسينية احظر فيها واجعلهم يقرأون عليك القرآن
ويدعون لك ،وإن شاء اهلل مين اهلل عليك بالشفاء ،فال تيأس من رمحة اهلل وفقك اهلل وسدد
خطاك.
س /655هنالك استخارة الكرتونية موجودة عرب اإلنرتنيت ،تقرأ بعض سور القرآن مث تضغط
على املاوس وخترج لك اآلية ،هل يصح أخذ استخارة مبثل هكذا أمور ،علما أنه توجد صيغ
خمتلفة لكن كلها الكرتونية ؟
ج /بدون تشخيص األمر بعينه ال ميكن اإلجابة عنه ،وعموما لستم مضطرين هلذا فيمكنكم
قراءة القرآن واالستخارة بالقرآن والنظر فيما خيرج لكم يف أعلى الصفحة اليت على اليمني ،فإن
وتوعدا فاجتنبوا األمر.
كان تبشريا فتوكلّوا على اهلل ،وإن كان إنذارا وحتذيرا ّ
س /651خبصوص التورية ،أي أن يأيت الشخص بكالم ويقصد غري ظاهره مثل أن يقول:
"هو أخي" ويقصد أنه أخوه يف اإلسالم وما شابه ،هل ممكن أن نعرف معىن التورية بالتفصيل،
وهل جتوز أم ال ؟
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ج /التورية :هي أن خيفي شخص احلقيقة على شخص آخر دون أن يكذب عليه كأن جيعله
يتوهم شيئا غري احلقيقة ،وال جيوز التورية على شخص مع الظن أهنا رمبا ستسبب له ضررا ففي
هذه احلالة ال فرق بينها وبني الكذب ،والتورية طريق لدفع الضرر أو جلب النفع مع جتنّب
الكذب أمام اهلل سبحانه.
***
املتفرقة اليت مجعتها يف
هذا آخر ما ّ
دونته من أجوبة اإلمام أمحد احلسن (عليه السالم) الفقهية ّ

هذا اجلزء ،سائال اهلل سبحانه أن ِّ
ميكن له يف أرضه وينصره نصرا عزيزا ،وأن ينفع به عباده
املؤمنني ،واحلمد هلل رب العاملني ،وصلّى اهلل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليما
كثريا.
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