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مسائل في االجتهاد والتقليد
االجتهاد واألعلمية
 -0ما هي الطرق الشرعية التي يمكن من خاللها معرفـة االجتهـاد
واالعلمية ؟
بسمه تعالى
يثبت االجتهاد واالعلمية لدى الشخص بالوجدان ولدى اآلخرين
بشهادة أهل الخبرة واالختصاص وهم فضـالء وأسـات ة الحـو ة
العلمية الشريفة فضالً عن مجتهديها أمّا غيرهم فليس لهـم بيـان
الرأي في ه ا الموضوع وال اعتبار لقولهم مهما كانعددهم كبيراً،
نعم ،لهؤالء الغير نقل شهادة أهل الخبرة إلى ذويهـم وأصـداائهم
وه ا ما جرت عليه سيرة العقالء في سائر العلوم والفنون ،والفقه
منها.كما تتبع العائلة رأي رب األسرة ال ألنه من أهل الخبرة بل ألنه
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ناال ثقة ألرائهم وبه ا المقدار يكون اوله حجة عليهم ال ا يـد ،
وك ا سريان اول عالم المدينة على أهل تلك المدينة ونحوها.
ويشترط في أهل الخبرة إضافة إلى الفضيلة العلمية المرمواة الداة
في الشهادة والـورع والترفـع عـن الهـوى والمصـال الشخصـية
والفئوية.

شروط مرجع التقليد
 -2ما هي الشروط الواجب توفرها في الشـخص حتـى يقـال عنـه
مرجع؟
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بسمه تعالى
ذكرناها في المجموعة الفقهية (سـبل السـالم) وهـي االجتهـاد،
والنزاهة وحسن السيرة وأن يكون ضمن دائرة ال ين يشار إلـيهم
باألعلمية.
التقليد بالوصية
 -4هل يجو التقليد بالوصية أي أن يوصي المرجع بـالرجوع إلـى
مرجع آخر في التقليد حال وفاته .
بسمه تعالى
نعم يجو ذلك باعتبار أن المرجع الراحل هو من أهل الخبرة اطعاً
فيتعامل المكلف مع وصيته بمن يخلفه كما يتعامل مع شهادة أهل
الخبرة من كونها حجة والترجي عند التعارض ونحوها.
تقليد الميت ابتداءاً
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 -3أنا من مقلدين السيد محمد محمد صادق الصدر (اـد

سـر

الشريف) ولكنني الدته بعد ان توفي رحمة اهلل عليه حسب ما جاء
عنه بان يجو تقليد ابتـداءا حيـا أو ميتـا وبالنسـبة للمسـتحد
الشرعي أنا ارجع به الى سيادتكم فهل تقليدي صحي أم ال ؟
بسمه تعالى
ال يجو تقليد الميت ابتداءاً وبقاءً إال بأذن المرجع الحي الجـامع
للشروط و نحن نجيز العمل بالرسالة العملية لسيدنا األستاذ الشهيد
الصدر (اد ) فيما لم يُحرَّر من رسـالتنا العمليـة (سـبل السـالم)
والرجوع إلينا أيضا في المسائل الخالفية والمستحدثة.
االحتياط الوجوبي
 -5هل يرى سماحة الشيخ المرجع في االحتياط الوجوبي الرجـوع
الى غير ام ال ؟
بسمه تعالى
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االحتياط الوجوبي له منشآن
 -0التردّد في الفتوى لعدم وضوح الـدليل وإجمالـه أو لتعـارض
األدلة ونحوها.
 -2ان مورد المسأ لة مما تجري فيه أصالة االحتياط.
وإذا كان منشأ االحتياط االول فنحن نجيز الرجـوع الـى المرجـع
اآلخر الجامع للشروط دون الثاني.
وأل ن المكلف ال يعرف التمييز بين مواردهما فيجب عليـه العمـل
باالحتياطات الوجوبية مطلقاً او الرجوع الى المرجع نفسه وسؤاله
عن امكان الرجوع الى غير في ه ا المورد أو ال.

المرأة والتقليد
 -6هناك امرأة متزوجة ال تقلد ألنها ال تعرف القراءة والكتابة ولكنها
تقول اني اعمل بما يقوله لي وجي من األعمال العبادية.
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بسمه تعالى
ه ا المقدار كافٍ للبناء عليه إذا كان الزوج اد اعتمد على حجـة
شرعية في التقليد وكان نااالً ثقة.
العدول بالتقليد
 -7أنا اآلن من مقلدي احد المراجع الكرام  ،ولكنني أريد ان اعـدل
بالتقليد الى سماحتكم .
 /0هل يجو لي ذلك ؟
 /2بالنسبة لإلعمال السابقة بأداء الواجبـات الدينيـة طبقـا لفتـاوى
المرجع ال ي كنت االـد هـل هـي مبرئـه لل مـة أم يجـب علـي
إعادتها؟
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بسمه تعالى
 -0العدول جائز ومبريء لل مة باذن اهلل تعالى وتعمـل بالرسـالة
العملية (سبل السالم) أو االتصال بنا مباشرة.
 -2ال إشكال في اعمالك السابقة إذا كانت مطابقة لفتوى من تقلد
 ،وفقك اهلل تعالى لما يحب ويرضى..
التوجيهات واألوامر الوالئية
 -8يلحظ في بياناتكم وخطاباتكم أنكم تصدرون بعض التوجيهات
الى المؤمنين خارج نطاق الفتوى المجردة  ،وبنحو من اإللـزام هـل
تعتبر مثل ه

التوجيهات أوامر والئية واجبة التنفي ؟ وما هو الفرق

بينها وبين المقترحات التي تقـدم للعـاملين فـي أذرع مشـروعكم
الرسالي ؟
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بسمه تعالى
ال فرق في وجوب االلتزام بال حكم الصادر من الجهة الشرعية بين
ورود مجرداً أو ضمن بيان وخطاب موسعين.
وجوب اتباع الولي الفقيه
 -9هل إن إتباع الولي الفقيه واجب؟ وهنا ااصد التبعية السياسية.
بسمه تعالى
اتبعوا توجيهات مرجعيتكم في كل ما يحد

لكم من مسائل فقهية

أو موااف سياسية أو حواد

اجتماعية كما أوصى اإلمام الصادق (

عليه السالم) ( فأما الحواد

الوااعة فارجعوا بها إلى رواة أحديثنا

فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة اهلل).
كيفية تحديد األعلم
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 -01يتم التأكيد غالبا على إتباع األعلـم عنـد التقليـد .لكـن عنـدما
نسأل عن األعلم تردنا أجوبة متباينـة .فهـل هنـاك مـن حـل لهـ ا
المشكل؟
بسمه تعالى
ه

وظيفة أهل الخبرة وهم أسات ة الدرو

العلمية ال ين يحضرون البحو

العالية فـي الحـو ة

العاليـة للمراجـع العظـام ولهـم

القدرة على التمييـز ،واخـتالفهم فـي نتـائت التقيـيم أمـر طبيعـي
كاختالف ال ين يقيّمون أفضل طبيب أو أفضل محامي لمراجعته،
وما على عامة النا

إال مراجعة أهل الخبرة ال ين يثـ بـورعهم

وعلمهم ويأخ بقولهم وال يلتفت إلى االختالف.
االعلمية شرط في التقليد
 -00هل االعلمية شرط في مرجع التقليد ,بمعنى هـل يشـترط فـي
ه ا ال ي نريد مرشدا لنا على ه ا الطري ( بعد المعصوم  -عليه
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السالم  ) -ان يكون اعلم من غير في استنباط االحكام الشـرعية ,
ام ال يشترط ؟ وما الدليل في كلتا الحالتين ؟
بسمه تعالى
نحن نشترط األعلمية في مرجع التقليد في المسـائل التـي يُعلـم
الخالف فيها – وهي موجـودة – وإذا تعـ ررت معرفتـه فيكتفـى
بالرجوع الى محتملي األعلمية.

مسائل في الطهارة
االشتبا بين االستحاضة والحيض
 -02متى يمكن وصف الدم عنـد النسـاء بـالحيض؟ ومتـى يجـب
علينا القيام بالغسل؟ فقد سمعت انه ال حاجه للغسل عن نزول الدم
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بكميات اليله جدا .واذا كان الغسل ال بد منه فهل يعتبر هـ ا الـدم
القليل حيضا؟
بسمه تعالى
الحكم على الدم بالحيض يتواف على وجود شروط
 -0صفاته من حيث اللون الداكن والحراة واأللم المصاحب له.
 -2مدته فال يزيد عن عشرة أيام وال يقل عن ثالثة أيام.
 -4وجود اال فاصل بين حيضتين وهي عشرة أيام.
 -3موعد إذا كانت المرأة ذات وات محدد شـهرياً لنـزول الـدم
وبغير ه

الظروف يكون الدم استحاضة ،ولكـل منهمـا أحكامـه

وهي مشروحة تفصيالً في كتابنـا عـن األحكـام الشـرعية (سـبل
السالم) وهو موجود على المواع.
حكم الحيض
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 -04العادة الشهرية عندي منتظمة في كل شهر لكنهـا متفاوتـه مـن
حيث المدة .فتكون يومين اوية جدا ثم تنتهي في اليـوم الرابـع وال
يبقى اثر لها .ثم بعد ذلك يخرج ولمرة واحدة في اليوم دم بني فات
وتستمر ما بين ثال

الى خمـس ايـام .وعليـه اود ان اعـرف متـى

يصب الصيام والصالة واجبا؟
بسمه تعالى
يبدأ الحيض من حين رؤية الدم وينتهي بانتهاء رؤيتـه ولـو كـان
متفاوتاً خاللها من حيث الشدة والضعف .وإذا انقطع الدم بمقدار
معتد به (اكثر من يوم) ثم رأت نقطة ونحوها فتحتاط حينئ بـين
واجبات المستحاضة وتروك الحـائض كمـا شـرحنا فـي (سـبل
السالم).
هل ي بطل الوضوء بمس ال كر الغير مختون
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 -03هل يبطل الوضوء عند مس المرء اضيب الطفل الغير المختون
؟
بسمه تعالى
ال يبطل الوضوء به ا الفعل.
هل يبطل الوضوء بمس النجاسة
 -05هل يبطل الوضوء في حالة ان يمس المرء بول او بـرا طفلـه
عند تقميطه مثال؟
بسمه تعالى
ال يبطل الوضوء به ا الفعل.
حكم الدهون(الكريم) المستخدم لترطيب الوجه
 -06نظرا لبرودة الجو في الشـتاء فـأن النـا

يسـتخدمون دهـون

الوجه(الفا لين )..بكثرة وعلـى الـدوام .فهـب ان شخصـا مـا اـام
للوضوء مع العلم انه كان اد استخدم الدهان ابل ذلك بسـاعتين أو
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أكثر او اال .فهل له أن يتوضأ ام عليه ان يزيـل الـدهن تمامـا ابـل
ذلك؟

بسمه تعالى
إذا كان المتبقي مجرد ملمس دهني ال يمنع من وصول الماء إلـى
البشرة فال مانع منه أما إذا شكرل الدهن طبقة عا لة فيجب إ الته.
حكم لع الكلب
 -07هل يعتبر لع الكلب المالبس أو الجسـد بلسـانه ضـربا مـن
النجاسة؟ وكيف السبيل الى إ الة ه

النجاسة؟

بسمه تعالى
الكلب من أعيان النجاسات فإذا المـس شـي ئا كالجسـد والثيـاب
برطوبة تنجس الشيء ويُطَّهر بالغسل بالماء .
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حكم طهارة الصابون المستورد
 -08هناك بعض انواع الصابون ودهون التجميل التي تحتـوي علـى
الدهون الحيوانية وه

الدهون بدورها مستخلصـه مـن حيوانـات

ليست م بوحة على الطريقة االسالميه .ثم ان الواحـد منـا ال يعلـم
بنجاسة ه

المساحي من عدمه حتى ولو استخلصت ه

بواسطة عمليات كيمائيه .فهل لنا استخدام ه

االخير

المساحي ام ال؟

بسمه تعالى
إذا علم اطعاً وليس على نحو الظن او الشك دخول شحوم مأخوذة
من حيوانات غير م بوحة على الطريقة االسالمية في صناعتها فقد
تنجست ،نعم إذا عوملت ه

الشحوم بمواد كيمياوية وتحولـت

من وضعها األصلي الى وضع آخر مباين له فأنها تطهر باالستحالة
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كتطهير الخمر بمعالجتها كيمياويا وتحولها الـى خـل وفـي حالـة
الحكم بنجاستها فال مانع مـن اسـتعمالها اذا كـان يطهـر موضـع
المالااة بعدها بالماء.
هل الوشم يعتبر حاجب
 -09هل الوشم مبطال للوضوء والغسل الواجب؟
بسمه تعالى
ليس الوشم مبطالً للوضوء وال الغسل.
نزول ماء الرجل بعد الغسل
 -21أنا امرأة متزوجة وسؤالي هل نزول ماء الرجل بعـد االغتسـال
يضر بصحة غسلي ام ال؟
بسمه تعالى
نزول ماء الرجل بعد االغتسال ال يضر بصحة الغسل وانما تكتفي
بتطهير الموضع والمالبس المالاية.
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الشك بالغسل
 -20الغسل للشاك في الجنابـة هـل يجـزي عـن الوضـوء وكـ لك
بالنسبة للمرأة مع نزول بعض السوائل نتيجة االلتهابات ؟
بسمه تعالى
ال يجب الغسل مع الشك وال يكون مجزياً عن الوضوء إذا نـوا .
وال شيء عليها مع نزول ه

السوائل وال تؤثر.

حكم الم ي اثناء المداعبة
 -22حكم المادة التي تنزل من ال كر أثناء المداعبة علما أنهـا مـادة
لزجه تشبه الماء وإذا سقطت على المالبس هل تنجسها وهل تبطل
الوضوء؟
بسمه تعالى

19

ه

السوائل طاهرة وال تنقض الوضوء.
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مسائل في الصالة
اضاء الصلوات عن الميت
 -24هل يجو اضاء الصلوات للميت ال ي لم يصـلي فـي حياتـه
اط؟ اذا كان الجواب بالنفي ,فهل يستطيع المرء التصدق له؟
بسمه تعالى
نعم يجو بل يجب إذا أوصى المتوفى بها ،وهك ا كـل األعمـال
الصالحة كالتصدق واراءة القران فأنها تنفع الميت ويعتبر من البر
بالوالدين أن يقوم األبناء ب لك.
تقديم القضاء عن الميت
 -23هل يجو للواحد منا أن يقضي الصلوات للميت إذا كان القائم
ب لك عليه اضاء ما فاته؟

بسمه تعالى
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نعم له ذلك لكن األولى أن يفرغ ذمته أوال ثم يقضي عن غير إال
إذا كان القضاء عن الميت واجباً عليه كالولد األكبر بالنسبة الى أبيه.
اضاء الولد االكبر عن أبيه
 -25لماذا يسم بالقضاء في العبادات لألب دون االم؟ لماذا يقتصر
اضاء الصلوات والصوم على االبن األكبر(فقـد يكـون فـي العائلـة
بنات وبنين أكثر أيمانا من الولد األكبر)؟ لماذا يكون القضاء حكـرا
على ال كور؟
بسمه تعالى
الوجوب مختص بالولـد األكبـر لكـن إذا شـاء غيـر أن يقضـي
ويحصل على األجر فيجو له ذلك ويسقط الوجوب عن األكبر .
أما الحكمة في اختصاص الوجوب باألكبر فألنه مقابل اسـتحقااه
مختصات أبيه من الميرا

كما النا.
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واد ألحقنا ك الكثير من الفقهاء األم باألب احتياطاً  ,ومنشأ كل ه
التفاصيل النص الشرعي ال ي ال يجو أن نتعدا في األحكام.
العمل وصالة الجمعة
 -26أني احد مقلديكم اعمل معاون طبي ولـي عيـادة خاصـة فـي
البيت والمنطقة تحتاجني ليال ونهارا وفي كل واـت وهـ ا يحـول
بيني وبين الحضور الى صالة الجمعة في جـامع الـرحمن علمـا ان
الجامع يبعد عن منزلي اكثر من المسافة الشرعية الموجبة للحضـور
فهل اعفى من الحضور افتونى جزاكم اهلل خير جزاء المحسنين
بسمه تعالى
إذا كنت في عمل ضروري كمعالجة شخص مشرف على الهـالك
ونحو فه ا ع ر عن الحضور  ،و في غير ذلك فال تفوت فضـيلة
صالة الجمعة ووجوبها.
صالة المسافر
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 .0 -27هل من الواجب على المسافر ان يقصر في الصالة؟
 .2هل يجب الصالة اصرا إذا اام المرء بزيـارة احـد األصـدااء أو
احد أفراد عائلته في مدينة أخرى؟
 .4وهل ان القصر في الصالة يكون واجبا حتى ولو انك رت احـد
وأامت عند أليام؟
 .3لو صليت وراء احد ما ال يقصر الصالة فهل يجب علي أن ااصر
رغم ذلك؟ أم يجب أن نبدأ وننهي الصالة سوية؟
بسمه تعالى
 -0يجب القصر في السفر وليس الحكم اختيارياً .
 -2شروط اصر الصالة م كورة في الرسالة العملية (سُبل السالم)
ومنها ا طع المسافة البالغة ( )22كيلو متراً ذهاباً ومثلها في الرجوع
وغيرها بال فرق بين كون الزيارة للزيارة أو غيرها .
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 -4القصر واجب إال إذا سافر إلى محل عملـه أو وطنـه أو نـوى
اإلاامة عشرة أيام في المدينة التي اصدها .
 -3تعمل أنت بتكليفك فتسلم في نهاية الركعة الثانية ويستمر اإلمام
بصالته إذا كانت وظيفته التمام.
كراهية اراءة بعض السور في الصالة
 -28هل هناك سورا ارانيه يكر ارأتها في الصالة؟
بسمه تعالى
يحرم اراءة سور العزائم (العل ,فصلت,النجم,السجدة) واألحوط
تجنب الضحى واالنشراح والفيل وااليالف.

استحباب اراءة التوحيد في الصالة
 -29هل من الواجب اراءة سورة االخالص في الركعة األولى؟
بسمه تعالى
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يستحب مؤكداً ان ال تخلو الصالة من سورة التوحيد فـي الركعـة
الثانية أو األولى.
تحريك العين في الصالة
 -41هل تكـون الصـالة صـحيحة إذا اـام المصـلي أثنـاء الصـالة
بتحريك العين الى اليمين او الشمال لمراابة الطفل مثال؟
بسمه تعالى
ال بأ

ب لك مادام متوجهاً الى القبلة.

الصالة مع الم اهب األخرى
 -40هب أننا عند احد إخواننا السنة وحان وات الصـالة ,فكيـف
لنا أن نصلي لو كان ال يملـك التربـة؟ هـل نكتفـي بالصـالة علـى
السجادة؟
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بسمه تعالى
اذا لم يكن مانع مـن اتخـاذ مـا يصـ السـجود عليـه فابحـث
للحصول عليه وهو غير منحصر بالتربة فيقع السجود علـى وراـة
شجرة أو حصير من الخـوص أو ارطـا
القصب ونحوها.

مسائل في شهر رمضان
مسائل في الهالل
ثبوت الهالل
 -42كيف يثبت هالل الشهر العربي شرعاً ؟

27

مصـنوع مـن عجينـة

بسمه تعالى
ذكر الفقهاء ( اد ) طرااً لثبوت الهالل شرعاً منها رؤية المكلـف
بنفسه وشهادة بينة عادلة على رؤيتـه وحصـول التـواتر والشـياع
المفيد للعلم واالطمئنان ال المستند على أسس واهية ونحوها وإذا
لم يثبت الهالل بالطرق المعتبرة شرعاً فيجب إكمال عـدة الشـهر
ثالثين يوماً وال يجو االعتماد على الظنون والحسـابات التـي ال
تفيد العلم لما ورد عـنهم ( الصوم فريضـة مـن فـرائض اهلل فـال
تؤدى بالتظني ) .
تطوي الهالل
 -44إذا أتممنا عدة الشهور فهل لظهور الهالل كبيرا أو مطوااً فـي
اليوم التالي مدخلية في الحكم علـى انـه ليـومين ثـم نعتبـر الشـهر
الساب تسعة وعشرين يوماً ؟
بسمه تعالى
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أما كونه كبيراً فال حجة فيه ألن ساعة والدة الهالل تختلـف فقـد
يولد مساء اليوم الساب أي بعد المغرب فيفوت على النا

رؤيته

في تلك الليلة لكنه عندما يظهر عند غروب شـمس اليـوم التـالي
يكون حجمه كبيراً و اد يولد ابل ظهـر نفـس اليـوم فيُـرى عنـد
المغرب ضعيفاً  ،وه ا أحد مناشئ كبر وصغر الهالل عند رؤيتـه
ألول مرة وهناك مؤثرات أخرى .
أما التطوي فقد ورد في بعض الروايات أنـه دليـل علـى كـون
الهالل أبن ليلتين واد عمل به

العالمة عدد اليل من الفقهاء أما

األكثرية – ونحن منهم  -فلم يعتبروها  ،والتطوي يعني وجود هالة
مضيئة تتمم دائرة الهالل.
الوالدة الفلكية ورؤية الهالل
 -43لماذا ال نكتفي بالوالدة الفلكية والتي يمكن ضبطها بالحسابات
الدايقة؟

29

بسمه تعالى
لقد أناط الشارع المقد

بدء الشهر بالرؤية فقال ( صوموا للرؤية

وافطروا للرؤية ) وه ا يقتضي شيئين :
األول :أن يمر على والدة الهالل مـان يمكـن للعـين البشـرية
االعتيادية أن ترا .
والثاني  :أن تكون ه

القدرة على الرؤية حاصـلة عنـد غـروب

الشمس فلو كان ه ا الحجم يحصل للهالل ليالً فال اعتبار به ومن
ه ا صار عدم االكتفاء بالوالدة الفلكية  -أي خـروج القمـر مـن
المحاق – ألنها تسب الوالدة الشرعية – أي بلوغ الهـالل حجمـاً
ترا العين االعتيادية – فقد يولد فلكياً عند الظهـر فعنـدما يحـين
الغروب ال يكون اابالً للرؤية فيكون موجـوداً بحسـب األجهـزة
الفلكية لكنه ال يمثل بداية الشهر القمر ي لعدم بلوغه الحجم القابل
للرؤية االعتيادية فيتأجل بدء الشهر القمري الى الليلة الالحقة  ،واد
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يتطابقان كما لو ولد الهالل في ساعة مبكـرة ويكـون مرئيـاً عنـد
الغروب .
ثبوت الهالل بحكم الحاكم الشرعي
 -45هل ترون ثبوت الهالل بحكم الحاكم الشرعي في حال العلـم
بعدم الخطأ في مستند  ،أوفي حال عدم العلم ب لك؟
بسمه تعالى
إذا عُلم مستند وكان ممضى من ابل الفقيه صـغرى وكبـرى أي
بحسب الفتوى (كاعتبار البلدان اإلسالمية بهالل واحد ) والتطبي
(أ ي ثبوته بالرؤية وعدالة الشهود ونحوها )فيثبت الهالل بحكمه.
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التقليد ورؤية الهالل
 -46هل يتعين على المكلف به ا الخصوص الرجوع الى حكم من
يقلد من المجتهدين بثبوت الهالل،أم يستطيع هو تولي ذلك بنفسـه
كرؤيته المباشرة للهالل أو ثبوته لدى مجتهـد آخـر إذا كـان ذلـك
يور

االطمئنان ؟

بسمه تعالى
ال يحتاج ثبوت الهالل الى حكم الحاكم الشرعي وإنما يرجع إليه
باعتبار خبيراً في تطبي األحكام الشـرعية خصوصـاً فـي مسـألة
الوثوق بالشهادات وتواف البلدان المختلفـة فـي الرؤيـة كمـا أن
التفاف النا

حول مرجعيتها وانتظارهم لحكمها يحمل الكثير من

المشاعر الدينية المخلصة التي يهتم بها المشرع المقد
من تق وى القلوب وأصبحت ه

وجعلهـا

الظاهرة من رمو الـتالحم بـين

المرجعية والنا
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فإذا حصل لدى المكلف حجة معتبرة على ثبوت الهالل جا له
االعتماد عليها.
فمن أجل ه

التفاصيل وندرة من يلتفت اليها ويفهمهـا  ،التـزم

الشيعة ( أيدهم اهلل تعالى ) بالرجوع الى مراجعهم الصالحين ألخ
الحكم بثبوت الهالل وعدم العمل من تلقاء أنفسهم .
ثبوت الهالل لشخص دون آخر.
 -47بناء على ما تقدم فقد يثبت لدى شخص أن الهـالل اـد ظهـر
وال يثبت آلخر في نفس المنطقة أو في نفس البيت  ،فهل في عمل
كل منهم وف ما يثبت لديه مؤاخ ة شرعية ؟ وهل في ذلك منافـاة
لما ثبت شرعاً من حرمة صيام يوم العيد ؟
بسمه تعالى
يجب أن يكون العمـل بمقتضـى الحجـة الشـرعية الثابتـة لديـه
والمعتبرة عند أما ما هو الوااع فهـ ا فـي علـم اهلل سـبحانه وال

33

يحاسبنا إذا عملنا بحجة معتبرة شرعاً وظهر أنهـا مخالفـة للوااـع
والعيد ال ي يحرم صومه هو العيد الثابت بالطرق المنصوصة فمن
ثبت عند أن اليوم عيد حرم صومه ومن لم يثبـت عنـد فيجـب
صومه ألنه من رمضان .
اال تعالى  ( :وَمَا كُنَّا مُعَ ِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُـوالً )اإلسـراء، 05/
وهو كناية عن بلوغ الحجة ووصولها الى الخل ال أصل وجودها
في علم اهلل سبحانه  ،نعم اد يحتاط بعض المتشـرعه إذا حصـل
خالف وإشكال في الرؤية فيسافرون ليحر وا أن تكليفهم اإلفطار.
ثبوت الرؤية لمن كان في بالد الغرب
 -48نحن مجموعة من المسلمات الشيعيات في أوربا انتابتنا الحيرة
في رمضان الماضي  ،األف ال ي ظهر في العراق وإيران مثالً لم نر
نحن عندنا مما أدى إلى بداية ونهايـة متـأخرتين لشـهر رمضـان ،
وهنا خالجنا سؤال عن سـبب هـ ا االخـتالف فـي تحديـد بدايـة
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ونهاية الشهر المبارك  .فما علينا أن نفعل مستقبالً ؟ وهـل علينـا أن
نلتزم باألف ال ي يظهر عندنا أم نعتمد على ما تفتي به سـماحتكم
؟

بسمه تعالى
تتبعون ما يفتي به مراجع النجف األشرف  ،ألن رؤية الهالل فـي
بلد أسالمي يكفي لثبوته لجميع المسلمين ويمكنكم أن تراجعونا
في كل شهر على حدة لمعرفة إن كان فيه خالف مع النجف أو ال
.
وال تجعلوا من ه ا األمر سبباً للخالف والشقاق بينكم .
صيام يوم الشك
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 -49كيف نصوم يوم الشك الـ ي ال نعلـم هـل هـو أكمـال عـدة
شعبان أي اليوم الثالثين منه أو هو اليوم األول مـن رمضـان إذا لـم
يحصل لنا االطمئنان بثبوت الشهر؟

بسمه تعالى
صوم يوم الشك بأنه من رمضان باطل حتى التردد في النية مبطل
للصوم فال ي يقول أصومه فأن كان من شعبان فهو مستحب وأن
كان من رمضان فهو واجب فه ا غيـر صـحي إنمـا تسـتطيع أن
تصومه بنية ما في ال مة فيجزيك عن رمضان إن تبين ذلك حقا.
ثبوت الهالل وعدمه يوم الثالثين
 -31اليوم األخير من شهر رمضان المبارك

( الثالثون منـه )

يكون يوم الشك وال نعلم هل هـو إكمـال عـدة أم أنـه األول مـن
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شوال .هل يجب صيامه أم اإلفطار إذا لم نعلم ثبوت الهالل وبقائـه
يوم الشك ؟

بسمه تعالى
يجب البقاء على الصيام فإذا ثبت الهالل وجب اإلفطار حتى لـو
بعد أذان الظهر (الزوال).
اإلفطار يوم الثالثين من رمضان
 -30إذا أفطر يوم الثالثين من شهر رمضان فماذا يتعين عليه؟
بسمه تعالى
إذا كان إفطار بحجة شرعية ثم بان خطأ فعليه القضاء فقط وإن
كان إفطار بال حجة معتبرة وإنما كان تصرفا شخصيا وفقا لرأيـه
واجتهاد فهو مفطر متعمد وعليه القضاء والكفارة أي إطعام ستين
مسكيناً أو صوم شهرين متتابعين.
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ا الحتياط في وات االفطار
 -32أنا شيعي أعيش في بلدي تونس كنت في شهر رمضان أضيف
 7أو  8داائ بعد أذان المغرب لكني سـمعت مـن أحـد المشـايخ
يوض وات دخول المغرب وعرج على أن بعـض فقهـاء األماميـة
وهم الة يتفقون مع أهل السنة في أن الغياب الكلي لقرص الشمس
دخل وات المغرب فقلت في نفسي  :فلماذا المشقة والعسـر علـى
نفسي وخاصة الصيام اآلن في وات الحر وكان عنـدي مشـقة مـن
أنتظار تلك الداائ وأصبحت أفطر بعـد أذان المغـرب فـي بلـدي
بداائ اليلة بعد التحري في التثبت من الظلمة كاحتياط  ،لـ ا هـل
صيامي صحي ؟ وهل في أتباع أهلي لي صيامهم صحي والسالم
بسمه تعالى
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ما تفعله صحي إنشاء اهلل تعالى  ،فإن وات اإلفطـار يـدخل إذا
غربت الشمس وانتظرت داائ اليلة للتثبت من دخول الظلمـة ،
وفقك اهلل تعا لى لما يحب ويرضى .
وات اإلمساك
 -34هل أن اإلمساك ابل األذان بداائ مستحب أم احتياط بالفتوى
أم فتوى باالحتياط أم ماذا؟
بسمه تعالى
وات اإلمساك هو وات أذان الصب ولما كان غير مضبوط بالداة
جرت العادة على االحتياط بثال

داائ أو أكثر.

مسائل في رفع الحرج عن الصائم
اإلعياء والتعب في رمضان
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 -33هل يجو للشخص االفطار بسـبب التعـب واإلعيـاء الشـديد
ال ي يصيبه خصوصاً إذا كان ضعيف البنية كمـا هـو حـال بعـض
ربات البيوت اللواتي يتعبن كثيراً في خدمة أطفالهن؟
بسمه تعالى
عليها أن تؤجل أعمالها الى الفترة التي لها القدرة علـى انجا هـا
كحال االفطار في الليل وإذا تعين انجا العمل وهي صائمة وكان
الصوم يسبب لهن حرجاً شديداً ال يطاق فيجو االفطار والقضـاء
بعد ذلك والمفروض االاتصـار علـى الحـد األدنـى مـن الطعـام
والشراب ال ي يتم به رفع الحرج.
عمل الخبا في شهر رمضان
 -35الخبا الصائم هل يستطيع شرب بعض الماء أثناء صومه ؟
الماء

بسمه تعالى

من المفطرات فال يجو للصائم تنا وله  ،فان كان مضـطراً لتناولـه
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بحسب طبيعة عمله -كالخبا – فليجد عمالً بـديالً خـالل شـهر
رمضان أو ليتواف عن الكسب فيه أو يجعل عمله مساءاً ونحوها
من الحلول  ،فان لم يوجد أمامـه خيـار إال المضـي فـي العمـل
واضطرار الى شرب الماء فليتناول منـه مقـدار الضـرورة ويبقـى
ممسكاً ويقضي ذلك اليوم.

التداوي باإلبرة والبخاخ
خــاخ،
 -36هــل اإلبــرة التــي تــزرق فــي العضــلة أو الوريــد ،والب ر
واستعمال فرشاة معجون األسنان من المفطرات ؟
بسمه تعالى
إذا كانت االبرة دواءاً فال بأ

بها ( إال إن المغـ ي مفطـر علـى

األحوط استحباباً) .وأما البخراخ فتناوله مفطر إذا دخل المرئ ثم إلى
المعدة أما إذا اطمأن بعدم حصول ذلك وإنما استنشقه الى القصبة
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الهوائية – كما هو المفروض في طريقة العالج – فال بأ

به .وأما

استعمال فرشاة معجون األسنان فيجو بشرط أن ال يدخل شـيء
من ذلك المعجون أو الماء الى جوفـه فـإذا تم ضـمض ينبغـي أن
يبص ثالثاً.
طبيب األسنان
 -37شخص اام بعالج أسنانه وأمر الطبيب بعدم األكل واالاتصـار
على السوائل مما تسبب بضعفه وتعبه مـن الصـيام فهـل يحـ لـه
االفطار؟
بسمه تعالى
إذا خاف الضرر على نفسه من الصوم جا له االفطار وعليه القضاء.
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اإلفطار في بداية التكليف الشرعي
الجهل بالحكم
 -38كثير مـن المـؤمنين وخاصـة النسـاء يقولـون أننـا فـي أوائـل
التكليف لم نكن على علم بوجوب الصوم علينا لكوننا نعـيش فـي
مجتمع غير متفقه وربما أفطر أحدنا السـنة والسـنتين فهـل تجـب
الكفارة أم القضاء فقط؟
ال

بسمه تعالى

تجب الكفارة للجهل بوجوب الصوم فال يصـدق تعمّـد االفطـار
وإنما عليه القضاء فقط.
حكم األبوين في منع أوالدهم من الصيام
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 -39ما حكم اآلباء واالمهات ال ين يمنعون ابناءهم الـ ين يبلغـون
سن التكليف حديثا من الصيام بحجة انهـم صـغار وال يسـتطيعون
الصيام؟ وما تكليف االبناء تجا ذلك؟
بسمه تعالى
ه ا العمل غير جائز ومخالف للورع وانما هو من التسـاهل فـي
الدين والواجب عليهم العكس من تشجيع ابناءهم وتدريبهم على
الصيام ابل سن البلوغ لكي يسهل عليهم الصيام حين بلوغهم سن
التكليف اما االبناء فيجب عليهم الصيام فال طاعـة لمخلـوق فـي
مع صية الخال واذا اكرهوا على االفطار فعليهم القضاء بعد ذلـك،
واذا كانت المخاوف من الصوم حقيقية فهي مسوغة لالفطـار وال
يجب االستمرار بالعمل حتى واوع الضرر.

حرمة اإلفطار
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التجاهر باإلفطار للمع ورين من الصوم
 -51هل يجو للمع ور من الصيام أن يتجاهر باإلفطـار والتـدخين
في األماكن العامة ؟
بسمه تعالى
ه ا من المحرمات لما فيه من هتك لحرمة هـ ا الشـهر المبـارك
وتشجيع للمعصية إذ ليس كل أحد يعلم أنه مع ور إضافة الى إنه
يواع اآلخرين في الغيبة ويورطهم في المعصية .
دور التربويين في المدار

والجامعات

 -50ما تكليف إدارات المدار

والتدريسيين تجا حاالت اإلفطار

التي يرونها؟

بسمه تعالى
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المفروض أن ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) ومسـؤولية
التدريسيين اكبر في تطبي فريضة األمر بـالمعروف والنهـي عـن
المنكر ألنهم يتحملون مسؤولية تربية األجيال فيجب عليهم توعية
النشأ بأهمية الصـوم وفوائـد واأل ضـرار المترتبـة علـى االفطـار
والعقاب األليم لمن عصى في اآلخرة
مسائل في صوم المسافر
من كان السفر مقدمة لعمله
 -52عملي في مكان وسكني في مكان آخر بينهمـا ( 51كـم) وأنـا
أسافر كل يوم للعمل  .فهل أكون كثير السفر بحيث إذا سافرت في
غير العمل في شهر رمضان أكون مشموالً بوجوب الصـوم وإتمـام
الصالة ؟
بسمه تعالى
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تصوم ألن السفر مقدمة لعملك إذا كان سفرك للعمل أما إذا كانت
النية لغير العمل فال  ،نعم إذا أحببت االحتياط بأن تتشبه بالصائمين
وتقضي ذلك اليوم فهو حسن.
حكم سائ األجرة في السفر
 -54شخص سائ أجرة في داخل المدينة وتأتيه في بعض األحيان
إجرة خارج المدينة فما حكمه ؟

بسمه تعالى
يتم ويصوم إذا كانت ه

اإلجارة مناسـبة لحالـة أي أنـه لـيس

غريباً عليه أن يُستأجر لمثل ه .
خروج الموظف عن المسافة الشرعية
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 -53يتطلب عملي كمهند

الخروج الى خارج المسـافة الشـرعية

لمتابعة اعمال الدائرة ،فما حكم صومي وصالتي ؟
بسمه تعالى
تتم وتصوم ما دام ه ا الخروج جزءاً من عملك.
جوا اإلفطار خارج حد الترخص للمسافر
 -55إذا أردت السفر خارج المحافظة وكان السفر ابل صالة الظهـر
من أين أستطيع ان افطر هل مـن المنـزل ام مـن حـد التـرخص ؟
وكيف إذا عدت الى محافظتي ابل أذان الظهر في أي مكان أجـدد
نية الصيام من حد الترخص أم من ارب المنزل؟
بسمه تعالى
يجب البقاء على الصيام حتى الوصول إلـى حـد التـرخص فـإذا
تجاو أفطر  .وأما عند العودة فتجديد النية يكون بعد الدخول في
حد المدينة وليس من حد الترخص .
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حرمة وج وا الصوم للمسافر
 -56هل يجو الصيام في السفر ؟
بسمه تعالى
يحرم الصيام في السفر أما إذا عاد ه ا الشخص ابل الـزوال إلـى
البلدة ولم يتناول المفطر جا له تجديد النية ,ه ا في الواجب أما
المستحب فيستطيع أن يجـدد النيـة إذا لـم يتنـاول المفطـر ابـل
الغروب.
صوم الطلبة في السفر
 -57هناك بعض الطلبة مـن المحافظـات يقومـون بالصـيام خـالل
السفر أو ال ين لديهم عمل في محافظة أخرى.
بسمه تعالى
إذا كان عمله السفر كالسائ فيصوم أثناء أما غير فيصوم رجاء
المطلوبية ويقضي .
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أحكام الصوم للنساء
حكم من انقطع عنها دم الحيض في نهار الصوم

 -58امرأة عادتها خمسة أيام في الغالب وتكون أحياناً أربعة أيـام .
فإذا انقطع الدم الساعة الثالثة عصراً من اليوم الرابـع وكانـت تتواـع
نزوله في الليل فلم تصل المغرب والعشاء فهـل عليهـا أن تغتسـل
لتصوم إن كان اليـوم األول مـن رمضـان أم تنتظـر اليـوم الخـامس
فتتطهر به لتصوم اليوم الساد ؟
بسمه تعالى
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تستظهر بالقطنة فإن حصل االطمئنان بانقطاع الدم فلتغتسل ولتصم
.

حكم الحامل و المرضع
 -59هل يجو للحامل أو المرضع اإلفطار وماذا يترتب عليها؟
بسمه تعالى
اذا كانت تخاف الضرر على نفسها من الصوم فيجو لها االفطـار
وعليها القضاء ابل رمضان القادم اما اذا كانت تخاف الضرر علـى
الطفل فيجو لها االفطار وعليها دفع الفدية لكل يـوم مـد (ثالثـة
ارباع الكيلو).
حكم من اغتسلت غسل الجنابة ونسيت إ الة احمر الشفا
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 -61امرأة اغتسلت غسل الجنابة ثم صامت وصلت الفجـر ولكـن
حين طلع النهار وجدت شيئاً من أحمر الشفا ال ال فـي شـفتيها ،
فهل عليها أن تعيد الغسل والصوم أم الغسل فقط؟
بسمه تعالى
إن مطب الشفتين ليس من ظاهر الجسد ال ي يجـب غسـله وال
أحمر الشفا مما يمنع وصول الماء ولو فرضنا وجود الحاجب على
ما يجب غسله من الجسد فيجـب عليهـا القضـاء دون الكفـارة
احتياطاً وتعيد الغسل .
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مسائل متفراة حول شهر رمضان
حكم االستحمام والبخار الكثيف
 -60هل االستحمام تحت الدوش مفطر ؟ وهل بخار الماء الكثيـف
في الحمام مفطر؟
بسمه تعالى
االستحمام تحت الدوش غير مفطر وال يلح برمس الرأ

بالماء.

وأما بخار الماء فهو غير مفطر إال إذا كـان كثيفـاً فيلحـ بالغبـار
الغليظ.
حكم تقديم الصالة على اإلفطار
 -62هل يجو تقديم صالة المغرب والعشاء على اإلفطار أم
اإلفطار ثم أداء الصالة ؟
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بسمه تعالى
تقديم صالة المغرب والعشاء أفضل ألنها تُكتب له صالة صائم إال
إذا كان في ه ا التأخير حرج نفسي فيقدم اإلفطار.
حكم صيام شارب الخمر والفاس
 -64شخص يشرب الخمر ويشاهد األفالم الخليعة فهل يص منـه
الصوم ؟
بسمه تعالى
صحة الصوم مشروطة بأمور م كورة في الرسالة العملية  ،أما ابول
العمل وتحصيل الكمال به فقد اال تعـالى ( إنمـا يتقبـل اهلل مـن
المتقين) وليس من المتقين من يفعل ذلك.
حكم صيام يوم العاشر من المحرم

-63

هل صحي ما يقال عن أستحباب الصيام حتى العاشر من المحرم ؟
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بسمه تعالى
الصيام مستحب دائماً عدا األيام المحرمة ك العيدين والمكروهة ،
أما صيام يوم العاشر فإنه إذا كان استمرارا الحتفاالت بني أمية بقتل
الحسين ( عليه السالم ) فهـو محـرم  ،واالسـتحباب الـوارد هـو
األمتناع عن الطعام والشراب إلى ما بعد الظهر تأسياً

بالحسين (عليه

السالم ) وآل الحسين ( عليه السالم ) .

مشاهدة األفالم والمسلسالت
 -65تكثر في شهر رمضان مشاهدة األفـالم والمسلسـالت العربيـة
واألجنبيــة والمسلســالت المدبلجــة  ،فهــل يجــو مشــاهدة تلــك
المسلسالت؟
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بسمه تعالى
ال يجو متابعتها إذا اشتملت على محرمات ويبدو أنها تتضـمن
أ يد من واحد :
 – 0المشاهد الجنسية الناف ية للحياء واألدب الديني .
 – 0تدمير القيم والمبادئ الدينية وتأسـيس اـيم ومعـايير باطلـة
كتمجيد الحب والعدوان على اآلخرين بعنوان البطولة والشجاعة .

في اراءة القرآن والرواية عن المعصوم(ع)
اراءة القرآن في نهار شهر رمضان
 -66التم في استفتاء ساب أني أجيز التقليد للسـيد الشـهيد الثـاني
بشرط الرجوع اليّ بالمسائل الخالفية ،ومنهـا مسـالة اـراءة القـران
والدعاء بصورة غير دايقة خالل الصوم فما هو رأيكم بالمسألة؟
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بسمه تعالى
يب ل وسعه في تحصيل القراءة الصحيحة وليس عليه أكثـر مـن
ذلك فإن لكل شئ ربيعاً وربيع القرآن شهر رمضان واـد ذكـرت
تفاصيل المسألة في كتاب ( فقه الخالف) .

الخطباء في شهر رمضان
 -67شهر رمضان موسم للتبليغ االسالمي فيقيم الخطبـاء مجـالس
ليلية ونهارية  ،والسـؤال حـول المجـالس النهاريـة وكيـف يمكـن
التعامل مع أحاديث المعصومين سنداً – ال ي ربما لم ير الخطيب
أصالً – ونطقاً – ال ي يكون بالمضمون غالباً – فهـل يكـون مـن
الك ب المفطر خالل الصوم؟
يتجنـــب

بسمه تعالى
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ذلك بأن يقول ( روي عن اإلمام أنه اـال ) وال يقطـع بأنـه (اـال
اإلمام).

الطلبة وشهر رمضان
صوم بال صالة
 -68هناك بعض الطلبة يقوم بالصيام بدون الصالة.
بسمه تعالى
اال تعالى ( :أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ
مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ
إِلَى أَشَدِّ الْعَ َابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ)(البقرة :من اآلية.)85
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واألعمال ال تقبل إال من المتقين وليس منهم تارك الصالة ،فليكملوا
إحسانهم بااللتزام بالفرائض كلها.

حكم االفطار بسبب عدم تناول السحور
 -69هناك بعض الطلبة ال يقوم بالصيام ألنه بدون سحور.
بسمه تعالى
إذا كا ن الصوم بال سحور يضر بحاله فليأخ في النهار مقدار دفع
الضرورة وليقض ذلك اليوم .وعليه أن يتخـ اإلجـراءات الكافيـة
إليقاظه لتناول السحور.
التدخين في نهار شهر رمضان
 -71بعض الطلبة يقوم بالتدخين بادعاء هنـاك فتـوى مـن سـماحة
الشهيد الثاني الصدر (اد) بعدم مفطريته .
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بسمه تعالى
نحن نمنع منه والبقاء على تقليد السـيد الشـهيد (اـد) مشـروط
بالرجوع اليّ في المسائل الخالفية.
أحكام كاة الفطرة
الفرق بين الفدية و كاة الفطرة
 -70ما هو الفرق بين الفدية و كاة الفطرة موردا ومقدارا؟
بسمه تعالى
مورد الفدية من افطر في شهر رمض ان لع ر ورخص لهم الشـارع
باإلفطار كالشيخ والمرضع القليلة اللـبن والمبتلـى بـداء العطـاش
وموارد أخرى ذكرها الفقهاء( اد) مقدارها ثالثة أرباع الكيلو مـن
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الطعام المتوسط االعتيادي كالطحين والتمر عن كـل يـوم إفطـار,
وتعطى الى عموم فقراء المؤمنين.
أما كاة الفطرة فت جب على كل نسمة حتى الصغير ال ي يولد ليلة
العيد ويجب دفعها على رب العائلة وموعد أخراجها ابـل الظهـر
يوم العيد (األول من شوال) ومقدارها ثالثة كيلـوات مـن الطعـام
المتوسط وتعطى الى فقراء المؤمنين لكن ال يجو لغير الهاشمي أن
يدفع كاته الى الهاشمي وتجو في الحـاالت األخـرى  ,وفكـرة
إخراج الفطرة أنها نحو من أنحاء ما نسميه ( دفع البالء ) فقد روي
أن اإلمام الصادق (ع) أمر أن تخرج كاة الفطرة عـن كـل نسـمةٍ
صغيراً كان أو كبيراً ثم علله بـ ( أني أخشى عليه الفوت) ايل وما
الفوت ياأبن رسول اهلل (ص),اال :الموت.
مقدار كاة الفطرة
 -72ما هو مقدار كاة الفطرة وجنسها وأوصاف مستحقيها؟
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مقدارها

بسمه تعالى

ثالثة كيلو غرامات من أي من المواد اآلتية (:الحنطة -الشعير-
الزبيب – التمر -األر  -ال رة -أو ايمتها نقداً) ويجب دفع كاة
الفطرة إلى المستحقين لها ال ين ورد ذكرهم في اآلية الكريمة
(للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة الوبهم وفي الرااب
والغارمين وابن السبيل) أما أوصافهم:
 .0اإليمان
 .2أن ال يكون مـن أهـل المعاصـي بحيـث يصـرف الزكـاة فـي
المعاصي واألحوط عدم إعطاء الزكاة لتارك الصالة وشارب الخمر
والمتجاهر بالفس أو المعتاد على الزنا والسراة والمتساهل في دينه
ال ي يستمع الغناء
 -4أن ال يكون ممن تجب نفقته علـى المعطـي كـاألب واالبـن
والزوجة
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 -3أن ال يكون هاشميا إذا كان دافع الزكاة عاميا وتجو له إذا كان
الدافع هاشميا  ,ويستحب تقـديم األرحـام ثـم الجيـران وينبغـي
ا لترجي بالعلم والدين والفضـل فيقـدم صـاحب العلـم والـدين
والفضل على غير .

مستحقي الفطرة وأوااتها
 -74من هم أصناف المستحقين؟وما هو وات اخراج كـاة الفطـرة
ابتداءاً وانتهاءاً؟
بسمه تعالى
المستحقون للزكاة هم فقراء المؤمنين والغـارمون الـ ين ركبـتهم
الديون وال يستطيعون الوفاء بها وأي مشروع فيه أعالء لـ كر اهلل
سبحانه وتعالى وهداية النا

وصالح المجتمع وال بد في المورد
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األخير من مراجعة الحو ة الشريفة ألنها االبصر في تقدير أهميـة
العمل.
وهناك تفاصيل أخرى م كورة في الرسالة العملية ويجب أخراجها
ابل ظهر يوم العيد وإيصالها الى المستح إال أن توجد مصلحة في
تأخير إيصالها كان ينتظر اريبا ذا رحم واد ظهر ممـا تقـدم أنهـا
تجب عن كل نسمة صغيراً كان أو كبيراً حتى ال ي يولد ليلة العيد
ويجب دفعها عن الضيف ال ي أعيل ليلة العيد فهي تجـب علـى
المعيل وكلما صدق عنوان اإلعالة فيجب اخراج الزكاة عنه.
من لم يخرج الفطرة سابقاً
 -73ما حكم من لـم يخـرج كـاة الفطـرة فـي السـنوات السـابقة
بدعوى انه لم يصم تلك السنين عصيانا أو لع ر ؟
بسمه تعالى
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ال عالاة لزكاة الفطرة بالصوم واد ظهر مما تقدم أنها تجب علـى
كل نسمة صغيراً كان أو كبيراً حتى ال ي يولد ليلة العيد ويجـب
دفعها عن الضيف ال ي أعيل ليلة العيد فهي تجب علـى المعيـل
 .ومن لم يدفعها في السنوات السابقة فعليـه اخراجهـا اآلن (عـدد
الكيلوات وهو ثالثة× عدد االفراد × عدد السنين) والنية تكون (ما
في ال مة) وليس ( كاة الفطرة) لفوات واتها.
أحكام عيد الفطر
األضحية في عيد الفطر
 -75أشيع في العـام الماضـي بـين النـا

فـي بعـض األمـاكن إن

األضحية يمكن أن ت ب في يوم الفطر فما اولكم في ذلك؟.
بسمه تعالى
األضحية ت ب في عيد األضحى ،نعم يستحب دائما ال ب والنحر
فداء للنبي األكرم محمد وآلل محمد ( صلى اهلل عليهم أجمعـين)
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و تو يع اللحم على فقراء المؤمنين ففي الحديث {إن اهلل يحـب
اهراق الدم} فأن كان اصد السائل هـ ا االسـتحباب العـام فهـو
صحي وان كـان اصـد االسـتحباب بـالعنوان الخـاص ـ وهـو
األضحية ـ فليس موعدها يوم عيد الفطر.
إعالن اإلذاعات للعيد
 -76لماذا ال يؤخ بإعالن العيد في بعض إذاعات الدول اإلسالمية
فنتابعهم في ذلك ؟ متى يجو ذلك ؟
بسمه تعالى
أوالً :اعتمـاد

ه ا راجع الى عدة أمور منهـا:

بعضهم على أطروحات غير معتبرة عندنا كما لـو كـانوا يكتفـون
باألجهزة وإن لم يكن بحجم اابل للرؤية بالعين المجردة.
ثانياً  :خضوع بعض تلك األحكام لحسـابات سياسـية واجتماعيـة
وربما ااتصادية وليست شرعية .
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وإنما يجو االعتماد عليهم إذا كان حكمهم ببداية الشهر مستنداً
الى مبنى صحي عندنا وكان الحكم بثبوت الرؤية في ذلك البلـد
موجباً لثبوت الرؤية عندنا بأن يكون إسالميا.
حكم ترك صالة العيد
 -77كثير من النا

ال يفكرون في إاامة صالة العيد  ،فما حكمهـا

شرعاً  ،وماذا تقولون لهؤالء النا

؟

بسمه تعالى
صالة العيد مستحبة في ماننا بشكل مؤكد وال تجب إال إذا أمـر
بها الولي وهي من الشـعائر األساسـية والرمـو الواضـحة للعيـد
فالت فريط بها إضاعة لفرصة ثمينة لمواصلة رحلة التكامل والتقرب
الى اهلل سبحانه وال يوجد ما يعي عن إاامتها ومما يسهل األمر أنها
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ال يشترط فيها الجماعة ـ عند بعضهم ـ فيمكن أن يقيمها منفرداً
في بيته بنية القربة المطلقة الى اهلل سبحانه وتعالى .
عدد أيام العيد شرعاً
 -78المرتكز عرفاً أن عيد الفطر ثالثة أيام وعيد األضحى أربعة أيام
 ،فما مقدار العيد شرعاً ال ي يحرم الصيام فيه ؟
بسمه تعالى
إن عيد الفطر شرعاً بمعنى ترتيب اآلثار الشـرعية عليـه كحرمـة
صومه مثالً وحرمة االعتكاف فيه هو يوم واحـد وهـو األول مـن
شوال وك ا عيد الضحى فإنه يوم واحد وهو العاشر من ذي الحجة
أما ه

األيام االضافية فهي عادة اجتماعية أسستها بعض مراحـل

الخالفة وجرى النا

عليها فال يترتب أي أثر شرعي علـى هـ

األيام اإلضافية
التزاور في العيد
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 -79ما حكم التزاور وتبادل التهنئـة يـوم العيـد للعنـاوين التاليـة( :
الجيران  ،األصدااء  ،األرحام ) .

بسمه تعالى
لقد حث الشرع المقد

على لقاء األخوان وتبادل الزيارات وفيه

أحاديث كثيرة ويكفي واحد منها لشح الهمة والسعي الحثيث في
ه ا المجال فمنها ما روي عنهم  ( :ما تصاف مؤمنان يوم العيد إال
وتسااطت من بينهم ال نو ب كما يتسااط الورق من الشجر ) وه ا
المعنى شامل لجميع العناوين ( الجيران  ،األارباء  ،األصدااء ) وإن
كان لبعضهم أولوية على بعض كمـا هـو واضـ وهـ ا التوجـه
االجتماعي من السمات البار ة في االسالم ويهتم به كثيراً لما فيه
من ثمار روحية ونفسية واجتماعية بل وااتصا دية أيضاً غير الفوائد
الدينية التي يجنيها المؤمنون من ه
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اللقاءات فيتبادلون األحاديث

النافعة والهمـوم المشـتركة ويعـالجون مختلـف القضـايا الدينيـة
والدنيوية واد جرب كل منا وجنى الكثير من ه
نحيــي ه ـ

الثمرات حينما

الشــعائر بالشــكل ال ـ ي أراد االســالم  .والشــعائر

االجتماعية في االسالم كثيرة كصـالة الجماعـة والجمعـة والحـت
والعيدين ونحوها .
حكم اليمين على ترك التزاور في العيد
 -81أحيانا يكـون بـين بعـض أصـحاب هـ

العنـاوين خالفـات

استدعت حلفهم على اطع العالاة  ،وهو يتمسك به ا اليمين ليترك
تبادل الزيارة والتهنئة في ه ا اليوم المبارك ؟

بسمه تعالى
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م ن شروط انعقاد اليمين وصحته وترتيـب األثـر عليـه أن يكـون
المحلوف عليه أمراً راجحاً واطع العالاة من اإلخوان لـيس أمـراً
راجحاً بل هو أمر منهي عنه شرعاً وورد عن أهل البيـت ( ع) إن
من ال ين ال يشمون رائحة الجنة من اطع العالاة أ يد من ثالثـة
أيام  ،فه ا اليمين لغو وال يجو االلتزام به ويجب مخالفته بال هاب
الى هؤالء ال ين اطع العالاة بهم وال ي يبدأ بالخطوة األولى من
الطرفين يكون هو الفائز باألجر أكثر من الطرف اآلخر ( وَفِي ذَلِكَ
فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ )المطففين.26/
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مسائل في الخمس
األذن بصرف الحقوق الشرعية
 -80لدي مبلغ من الحقوق الشرعية ( الخمـس ) فهـل يجـو لـي
صرف ه

الحقوق للعوائل الفقيرة التي اعرفها أو أعطائهـا لـبعض

األشخاص الثقاة إليصالها إلى العوائل المستحقة للحقـوق الشـرعية
من العوام والسادة  .ه ا ووفقكم اهلل لخدمة الدين والم هب.
بسمه تعالى
يوجد أذن للمكلف بصرف ثلث ما ب مته من الح الشرعي.

الهدايا والمكافأت
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 -82دعتني أحدى المنظمـات التابعـة للمجتمـع المـدني لحضـور
الدورة الخاصة بهم في اربيل وبعد انتهاء الدورة أعطونا (المشرفين
على الدورة) مبلغ من المال بداعي الهدية او المكرمة للمشاركة في
الدورة فهل يوجب عليه الخمس ام ماذا أفتونا مأجورين
بسمه تعالى
ال خمس عليها عند ابضها.
مسائل في الحت
حكم االاتراض لغرض الحت
 -84هل من المباح أن يقترض الشخص المال من المصرف او من
احد األصدااء ألداء فريضة الحت؟
بسمه تعالى
نعم يمكن إذا كان أد اؤ متيسراً من دون حرج أو ضرر.
حكم المستطيع المتهاون بالحت
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 -83ما صحة القول ان الشخص المقتدر ماديا يموت كـافرا اذا لـم
يؤدي فريضة الحت في حياته؟
بسمه تعالى
إذا كان تركه للحت استخفافاً بأوامر اهلل تعالى وعنـاداً لهـا ،فهـ ا
يعني أن أصل إسالمه محل نظر.
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مسائل في التجارة
السرافلية
 -85امت بشراء محل(بسرافلية مع بدل إيجار شـهري) واـد تـم
االتفاق والمكاتبة بحضور شاهدين وحسب مـا هـو متعـارف فـي
تعامالت أسواانا المحلية حيث يعتبر المشـتري(بالسـرافلية )مالكـاً
للمحل وليس من ح البائع(مالك العقار) المطالبـة بـإخالء المحـل
واد تم التوايع على ه ا االتفاق من ابل الطرفين  ،ولم أعلـم بـأن
المحاكم العرااية ال تقر البيع بالسرافلية  ،واآلن وبعـد سـنوات مـن
شراء المحل أاـام البـائع الـدعوى بـإخالء المحـل وحسـب اـرار
القاضــى فأنــا مضــطر إلخــالء المحــل مقابــل اســترجاع ثمــن
الشراء(المبلغ األصلي) علماً إن ثمنه في الوات الحاضر(كسـرافلية)
يعادل عشرات ثمن الشراء أفتونا حفظكم اهلل؟
بسمه تعالى
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على المالك إرضاء دافع السرافلية وال يجو له التوسّل بـالقوانين
الوضعية إلجبار مع دعائنا لكم.

تشغيل األموال
 -86ما هو اول الشارع المقد

في شخص أعطـى إلـى شـخص

آخر مبلغ (مليون دينار) وشرط عليه مقداراً شهرياً مثـل ()51111
خمسون ألف دينار في ابال أن يعمل الشخص اآلخر ب ا المليـون
دينار ،فهل ه

المعاملة صحيحة؟

بسمه تعالى
ه

المعاملة ليست مضاربة بالصيغة الشرعية الكاملة التي تفترض

على العامل أن يتاجر بالمال ويتفقان على تقاسم الرب بنسب معينة
بين العمل وصاحب رأ

المال كالنصف والثلـث والربـع وهـي

الصيغة األمثل للعمل التجاري  ،لكن أصحاب السوق ال يفضلونها
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لتداخل رؤو

األموال وصعوبة فر ها فيلجأون إلى إعطاء الرب

المقطوع أي نسبة من رأ

المال كما في مفروض السؤال وهـي

نسبة  %5وليس من الرب كما في المضاربة وإذا أردنـا أن تكـون
المعاملة الم كورة صحيحة فال بد بااللتزام بالشروط الربعة اآلتية
من دون أن يخدع اإلنسان نفسه فقد اال تعالى(بَلِ اإلِنسَانُ عَلَـى
نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ  ،وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ ُ) والشروط هي:
 0ـ أن يبقى المال على ملك مالكه األصلي وال ينتقل إلى العامل كما
لو أارضه إيا فإن آخ المال يملكه باالاتراض فال يح للمقرض
أن يأخ شيئاً ائداً ،أما الحالة الصحيحة فإن المال يبقى على ملك
مالكه بحيث أن العا مل لو سئل عنه يجيب ه ا مال فالن وأنا اعمل
به.
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2ـ البد أن يتاجر العا مل به ويشغله فال يجو مثالً أن يشتري به ا
المال حاجة لالاتناء كإطارات لسيارته أو آالت أو معدات ويدفع
مبلغاً شهرياً لصاحب المال.
 4ـ أن يكون المبلغ المتف على إعطاء شهرياً مضمون الحصـول
عليه كرب شهري له ا المبلغ غالباً أي أ ن المبلـغ يـرب بحسـب
المعتاد أ يد من المقدار المتف على إعطائه شهرياً.
 3ـ أن يتم دفع المبلغ بعد ظهور الرب فلو لم يظهر رب ال يحـ
لصاحب المال أن يطالب بشيء.
سائ األجرة ونقل الفاسقين
 -87هل من المباح أن ينقل سائ األجرة الزبـائن الـى المالهـي أو
أي أماكن محرمه أخرى؟
بسمه تعالى
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إذا علم من أول األمر أنهم يستأجرو لعمل محرم فال يقبل هـ
اإلجارة ،وإذا اكتشف ذلك الحقاً فال شيء عليه.
مسائل في النكاح
التزاوج بين الشيعة والسنة
 -88ما رأي الشرع في واج الرجل السني مـن بنـت شـيعيه؟ هـل
ه ا ممكن؟ اذا كان الجواب باإليجاب فما هـي الشـروط المترتبـة
على ذلك؟ لقد سمعت ان مثل ه ا الزواج حرام
بسمه تعالى
ه ا الزواج جائز  ,الن اإلسالم هو شرط صحة النكاح وهو متحق
في من نط الشهادتين.
جوا النظر للمرأة لمن أراد التزوج بها

79

 -89هل من الجائز ان يرى الرجل المرأة التي يود الزواج منها دون
حجاب (أي ابل الزواج)؟ وما هـي األجـزاء األخـرى مـن جسـم
المرأة التي يمكن للرجل االطالع عليها (ابل الزواج) ؟
بسمه تعالى
يكفيه النظر الى وجهها وكفيها فأنها تعبر عن بقية جسدها ويمكن
تكليف واحدة من نسائه لرؤيتها تفصيالً إن أحبَّ .أو خشي وجود
شيء في بدنها.
العدالة بين الزوجات
 -91ما هو المقصود ب " العدل" في حال واج الرجـل مـن عـدة
نساء؟
بسمه تعالى
العدالة المطلوبة في الح الجنسي واالاتصـادي  ،وحـ الزوجـة
جنسياً أن يبيت معها ليلة من كل أربع ليالٍ مقبالً عليها ،واالتصال
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الجنسي مرة كل أربعة أشهر  ،أما الح االاتصـادي فهـو االنفـاق
عليها بما يكفي شؤونها الحياتية .
أما المساواة في المودّة والميل القلبي فليس مطلوباً وهو ال ي نفته
اآلية الكريمة .
استشارة الزوجة عند الزواج باألخرى
 -90هل يجب على الرجل أن يستشـير وجتـه عنـد الـزواج مـن
أخرى بالمنقطع أو الدائم؟
بسمه تعالى
ال يجب عليه شرعاً لكن مشاورتها أوف بحسن المعاشرة ال ي هو
من حقواها  ،ولكي ال تخدش عالاتها الحقاً إذا علمت .
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اتفاق الزوجين على منع الحمل
 -92هل من المبـاح أن يتفـ الـزوج و وجـه علـى التواـف عـن
اإلنجاب بعد أن ر اهم اهلل ببنين وبنات؟
بسمه تعالى
يجو التواف عن اإلنجاب من حيث المبدأ لكن الوسيلة المتخ ة
ل لك يجب أن تكون محللة كإلقاء المني في الخـارج ،أمـا عقـد
الرحم فان كان دائميا فهو مشكل الن فيه تعطيالً لعضو في الجسد.
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مسائل في الطالق وحضانة األطفال
الطالق بالهاتف
 -94هل يجو ان تجري الشهادة على الطالق تلفونيا لبعد المسـافة
مثال؟
بسمه تعالى
يشترط في الشاهدين أن يسمعا الرجل يُنشئ صيغة الطـالق معـاً
سوية فإذا أمكن تحقي ذلك بوسائل االتصال اليوم فال مانع منه مع
األمن من حصول تدليس أو خداع ونحو
الشك في الجماع هل يوجب العدة
 -93شخص تزوج بفتاة ثم ضاجعها لمرة واحدة وبعد فترة طلقهـا
ولكنه شك هل حصل االدخال (مقدار الحشفة) أم ال وعنـد سـؤاله
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لزوجته المطلقة هل حصل الدخول ام ال فكان جوابها الشـك فهـل
في ه

الحالة تجب على الزوجة العدة أم ال؟

بسمه تعالى
بحسب ظاهر السؤال فانه يجب عليها العدة.
ح الحضانة
 -95إذا حد

أن طل الرجل وجته مع وجود أطفال اصـر ,هـل

من الممكن أن يتنا ل احد األطراف لألخر ,والكالم هنا عن تنـا ل
المرأة للرجل الن يقوم برعاية األطفال حتى البلـوغ وذلـك التفـاق
مسب بين األبوين؟
بسمه تعالى
ح الحضانة مكفول لألم خالل الفترة المحددة شرعاً وهي سنتان
لل كر وسبعة لألنثى ويعود الطفل بعدها إلى األب  ،حتى البلـوغ
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وحينئ ٍ يتخير الشخص تنظيم عالاته بأبويه  ،وإذا ثبت عدم كفاءة
أحد االبوين للحضانة سُلم إلى اآلخر.
تعامل الزوجة مع الزوج المتجاهر بالمعاصي
 -96كيف لي كامرأة مسـلمه وأم ألطفـال أن أتصـرف مـع وج ال
يمكن وصفه بأنه رجال مسلما بالمعنى الحقيقـي لإلسـالم؟ فهـوال
يصلي أو يصوم ومتجاهر بالمعاصي؟
بسمه تعالى
إذا لم يكن مقصراً معكم في توفير المسكن ونفقة المعيشة  ,ولم
يجبركم على ترك واجب – كالصلوات اليومية وصوم رمضـان –
وال فعل محرم – كخلع حجاب الزوجة أمام األجانب فاصبروا عليه
 ,وانصحو بالحكمة والموعظة الحسنة وال تستفزو بكلمات تدفعه
الى التمادي  .ومن المهم أيضاً أن تحيطي أوالدك بعنايـة وتربيـة
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مكثفـة فتجلسـين معهـم وتتحـدثين إلـيهم باسـتمرار وتكســبين
ثقتهم ,أعانك اهلل تعالى على ه

المسؤولية .
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مسائل في األطعمة واالشربة
حكم السمك ال ي ليس له فلس
 -97هل لكم ان ت كروا لنا أسباب تكريه أو تحـريم تنـاول أنـواع
السمك من غير ذات القشر؟
بسمه تعالى
دلر الدليل الصحي على حرمة أكل السمك ال ي ال يكون له فلس،
أما لماذا فقد اال تعـالى {لَـا يُسْـأَلُ عَمَّـا يَفْعَـلُ وَهُـمْ يُسْـأَلُونَ
}األنبياء24
أكل الدجاج في البلدان الغير اسالمية
 -98ما حكم أكل الدجاج في البلدان األجنبية علما أني أتناوله عند
شخص عرااي وهو يقول إن الدجاج تركي وم بوح على الطريقـة
اإلسالمية بيد األتراك فهل ابني على حلية ه ا الدجاج أم ال ؟
بسمه تعالى
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إن حصل لك اطمئنان من كالمه فال بأ

عليك.

دجاج الكفيل
 -99ما رأيكم بدجاج الكفيل الموجـود االن فـي األسـواق والـ ي
يقال أن ذبحـه واسـتيراد تحـت أشـراف أمانـة الروضـة العباسـية
المطهرة  ،علماً انه يورد من البرا يل ؟ واذا كـان الجـواب بالحليـة،
فهل التقارير التلفزيونية التي تحدثت عن عمليات تزوير ألغلفة ه ا
الدجاج كي يمرروا الدجاج الغير م كى تؤثر في الحلية ؟

بسمه تعالى
لم يطلعنا المشرفون على المشروع على تفاصيل العمل واد وصلتنا
أنباء عن ما أشرتم إليه من تزويـر العالمـة التجاريـة  ،ومقتضـى
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القاعدة ح لية التناول إذا حصل االطمئنان بمطابقته لشروط الت كية
الشرعية.

ماء الشعير
 -011ما هو حكم شراب ما يسمى (البيرة اإلسالمية) المصنوعة في
دول إسالمية ،كأيران مثالً ؟

بسمه تعالى
إذا كان مصنعاً تحت إشراف جهة موثقة فيمكن االطمئنان بعـدم
وجود الكحول المحر م فيه إال أنه يحـرم تسـميته ( بيـرة ) عنـد
التداول لما في انتشار االسم من تغريـر بـالحرام فليسـمو ( مـاء
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الشعير)  ,واالحتيـاط سـبيل النجـاة خصوصـاً فـي القضـايا ذات
األخطار االجتماعية ومع فساد الزمان وتعل النـا

– حتـى مـن

يتظاهرون بالتدين – بالدنيا وتساهلهم في مراعاة الشريعة.
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مسائل في الحجاب
الوشم (التاتو) والتبرج
 -010هل الوشم حالل ام حـرام؟ كيـف نعلـل سـبب تحريمـه او
تحليله؟ هل هناك أحاديث أو آيات تؤكد ذلك؟
بسمه تعالى
إذا أرادت المرأة وشم وجهها أو جزء آخر من بدنها إلظهار ينتها
أمام الغرباء فانه حرام لقوله تعالى ( وال يبدين ينتهن اال ما ظهـر
منها) الى آخر اآلية.
كما إن عملية الوشم إذا كانت مضـرة بالبـدن ضـرراً بليغـا فأنهـا
محرمة لحرمة األضرار بالبدن.
وإذا كان الفعل مقز اً ومثيراً لالشمئزا والسـخرية فقـد ورد فـي
الحديث الشرف(ال ينبغي للمؤمن أن يُ ِلَّ نفسه)
الزوجة والحجاب
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 -012أني سأتزوج اريباً فهل يجو لي ان اسـم لزوجتـي بخلـع
الحجاب داخل البيت علما اني اسكن مع عائلتي ولي اخوان علمـا
ان ارتداء الحجاب لمـدة طويلـة داخـل البيـت فيـه صـعوبة علـى
الزوجة ؟
بسمه تعالى
ليس بيدك السماح او عدمه  ،ألن األحكام الشرعية واجبة التطبي
فيجب على المرأة الحجاب ولو من أخوة وجها الساكنين معهـا
وعليها الصبر وعليك السعي لتوفير السكن المستقل والالئ بها.
أداء العبادات دون االلتزام بالحجاب
 -014أنا أصلي وأصوم من  05سنة ولكنـي لـم ارتـدي الحجـاب
طول ه

المدة .لكن من

من تولدت لدي رغبـة جامحـة فـي أن

ارتدي الحجاب  ،وأود أن أكـون أسـوة حسـنه ألوالدي بارتـدائي
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الحجاب,ماذا علي ان افعل ليقوى ايماني؟ ثم ان امي دائما ورائي ال
تريد أن ارتدي الحجاب
بسمه تعالى
إن نفس اعتقادك بأن الحجاب أمر الهي يكفي لحثك على االلتزام به
 ,الن أوامر اهلل تعالى ونو اهيه ال يمكن تجاو ها اال تعالى (تِلْـكَ
حُدُودُ اللرهِ فَالَ تَعْتَدُوهَا) وليس في ذلك إهانة ألمـك  ,وإن العـار
ليس بسببك وإنما بسبب عدم التزامها بحدود اهلل تبارك وتعالى.
متبرجة وتصلي
 -013كيف لنا ان نصف امرأة تلبس الحجاب في الصـالة وتخلعـه
عند خروجها من البيت مثال؟ هل لنا الح أن ننعتها بالمنافقة؟
بسمه تعالى
إن اهلل تبارك وتعالى أخبر عن نفسه (إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ
عَمَالً )(الكهف ()41أَنِّي الَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى
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)( آل عمران )095فمن لبست الحجاب وصلرت فإنها أدّت عمـالً
عظيماً ألن الصالة عمود الدين ،أما خلعها للحجاب عند خروجها
من البيت فال بد أن يُقيّم بمعزل عن الصالة.
لبس البنطلون للمرأة
 -015هل صحي ما سمعنا من حرمـة لـبس البنطلـون علمـاً انـه
يكون تحت العباءة الزينبية وهي مقفلة تماماً من كل االتجاهات وال
يمكن رؤيته ؟ ثم اليس البنطلون به

الصورة يشبه السروال او هو

سروال ؟
بسمه تعالى
ال يشمل المنع الحاالت التي تلتزمين بها وانما اصدنا به من تلبس
الكابوي ونحو وتكتفي برمي (الجادر) عليها وهو مفتوح بحيـث
يرى الناظر بنطلون الكاوبوي ال ي ترتديه  ،مع دعائي لكم ولجميع
االخوة واالخوات.

94

لبس الجواريب للمرأة
 -016هل لبس الجواريب بالنسبة للمـرأة أمـام أخـوة وجهـا مـن
ضمن الحجاب الشرعي علما إنهم في بيت واحد ؟
بسمه تعالى
في ذلك احتياط لستر ما اد عن الجزء ال ي يجو اظهـار وهـو
ظاهر القدم .

مسائل في الطب
إسقاط الجنين
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 -017في بعض األحيان اد يشخص الطبيـب أثنـاء الحمـل بعـض
التشوهات او حاالت العوق لدى الجنين فينص الطبيـب الوالـدين
بإسقاط الجنين .فهل يحل للوالدين ان يسقطوا الجنين؟
بسمه تعالى
ه ا المقدار ال يُعدُّ مبرراً إلسقاط الجنين الـ ي هـو اتـل الـنفس
اإلنسانية وهو محرّم ويوجب الدية  ،نعم لو كانت خلقـة الجنـين
غير طبيعية بحيث ال يُعدُّ إنساناً طبيعياً كما لو كان رأسه صغيراً جداً
ونحوها  ،فال مانع من إسقاطه.

التبرع باألعضاء
 -018هل يجو للحي ان يتبرع بأحد أعضاء جسمه؟
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ال يجو التبرّع بأعضاء الج سم ألنها ليست ملكاً له ،نعم لو تواف
انقاذ حياة إنسان على تبرعه ببعض أعضائه ولم يكن ذلك مضراً به
بدرجة بليغة فال بأ .
أ خ أعضاء الميت لغرض طبي
 -019هل يجو أن تؤخ أعضاء الميت (لغرض طبي)؟
بسمه تعالى
ال يجو ذلك لحرمة اإلنسان حيا وميتاً وحرمة التمثيل بالميت وإذا
توافت ضرورة تعلم الطب على ذلك فتقدم جثة غير المسلم.
عمل طبيب السونار
 -001إني طبيب في فرع األشعة التشخيصية والسونار وعملـي فـي
وحدة السونار يوجب علي فحص الرجال والنساء(أكثـر مـن ثلثـي
المرضى نساء) والفحص بالسونار يتطلـب كشـف األجـزاء المـراد
فحصها من بدن المرأة فما هو حكم عملي في الحاالت التالية:
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أ-في مستشفى حكومي يوجد فيه طبيبة سونار(علماً إن عملنا
مقسم بالتناوب[يوم طبيب لألشعة ويوم طبيب للسونار]).
ب-في مستشفى حكومي اليوجد فيه طبيبة سونار.
ج-في العيادة الخاصة،حيث توجد عيادات طبيبات في المدينة
لكن بسبب اإل دحام على عياداتهن تلجأ بعض النسـاء لمراجعتـي
وعند إاتصاري على فحص الرجال واألطفـال فقـط فـإن عـددهم
اليل جداً وغير كاف لسد تكاليف العيادة.
د-في مؤسسة طبية خيرية في مكان اليتوفر فيه المماثل.
في كل الحاالت أعال وبإستخدام الستار(بـردة بينـي وبـينالمريضة) علماً إني أستخدم ه

الطريقـة وبمسـاعدة إمـرأة لكـن

أواجه صعوبة عدم توفير المرأة المساعدة من ابل إدارة المستشـفى
باألضافة إلى البطأ في العمل وصعوبة في تشخيص بعض الحاالت
المرضية.
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.2أغلب األطباء في المدينة يطلب عمولـة لكـي يرسـل المرضـى
(سواء إلى عيادة األشعة والسونار أو إلـى الفحوصـات األخـرى أو
إلى الصيدلية) واليراعون مبـدأ الكفـاءة حيـث يرسـلون مرضـاهم
لل ي يدفع عمولة أكثر وال ي اليدفع عمولة اليرسلون لـه مرضـى
إال ماندر مما يؤثر على التوا ن في العمل،حيث تجد عيادات ال ين
يدفعون عمولة مزدحمة بينما عيادات ال ين اليدفعون عمولة فارغة
أغلب األيام وه ا يثير الـبغض بـين الفـريقين.فمـا هـوحكم دفـع
العمولة في الحاالت التالية:
أ-برضى نفس.
ب-بدون رضا نفس.
ج-دفع العمولة وإستقطاعها من المريض(أي أخ
إجرة الفحص).
.4أطلب نصيحة من سماحتكم .
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يـادة فـي

بسمه تعالى
 -0في جميع الحاالت الم كورة  ،إذا كانت الحالة واجبة المعاينة ،
وكان المعالت منحصراً بالجنس المخالف فال بأ .
 -2ه

الطريقة مثيرة لالشمئزا ،فان الناص مؤتمن فالبـد لهـ ا

المرشد أي الطبيب او الصيدلية أن يتعامل بمهنية وموضوعية.
 -4ات ِ اهلل تبار ك وتعالى واجعله نصب عينيك فإن لم تكن ترا فانه
يراك ( وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَ ْوَاجاً مِّنْهُمْ َهْـرَةَ الْحَيَـاةِ
الدُّنيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ).
وضع اللولب
 -000أنا طبيبة متخصصة باألمراض النسائية وكثيراً ما يطلـب منـي
مراجعاتي وضع اللولب لمنع الحمل وأمتنع عن ذلك لعدم تأكـدي
من رأي سماحة المرجع دام ظله به
بسمه تعالى
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العملية.

إذا كانت المراجعة مضطرة لمنع اإلنجاب – كإضرار الحمـل بهـا
ونحو – وانحصرت وسائل المنع بوضع اللولب  ،جا وضعه.
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مسائل متفراة
االستماع للموسيقى
 -002هل إن االستماع للموسـيقى حـالال إذا كـان هـ ا االسـتماع
مجرد حافز للتمرين أثناء ممارسة الرياضة مثال؟
بسمه تعالى
الموسيقى إذا كانت كتلك الموسيقى المصاحبة لمجـالس الفسـ
والفجور واللهو فهي محرّمة ،أما إذا لـم تكـن كـ لك كالفواصـل
اإلخبارية أو الحماسية أو المرافقة لبعض األفالم التاريخية كفلـم
الرسالة وغيرها فال بأ

بها.

ه ا في االستماع واإلنصات للموسيقى أما إذا كان سـماعها عـن
غير اختيار وتفاعل فال بأ .
تخيل الرجل للمرأة األجنبية
 -004ما حكم أن يتخيل الرجل امرأة؟
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بسمه تعالى
الخيال ال يحاسب عليه اهلل تعالى الن تنقرله بين األفكار والصـور
خارج عن سلطة اإلنسان ،ولكن عليه أن ال يسترسل في الخيال الى
الحد ال ي اد يواعه في المحرمات ويجـب عليـه اطـع سلسـلة
األفكار وهو أمر مقدور.
الرسم والنحت
 -003هل يحرم رسـم األجسـام ذوات األرواح؟ إذا كـان الجـواب
باإليجاب فهل لكم أن تعللوا سبب التحريم؟ وهل ه ا التحريم يقع
على الرسم والتصميم ام يشمل ذلك بالقيا

التصوير واألفالم؟

بسمه تعالى
الرسم محلل  ،وإنما الحرمة في النحت والتجسيم ل وات األرواح
 ،أما غير ذوات األرواح كالمناظر الطبيعية ونحوها فال بأ

 ،كما

يمكن رسم ذوات األرواح فيها وتعطي إيحاءاً بثالثية األبعاد إال انها
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ليست تجسيماً  ،أما السؤال عن التحريم فقد النا أن القرآن الكريم
وصف اهلل تبارك وتعالى بأنه ( لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـأَلُونَ)
فما دام اد ثبت بدليل حكم معين فال نسأل عن علرته إال إذا ذكر
النص الشريف تلك العلة ،كما أن اإلنسان المتحضـر اليـوم يطيـع
دستور بالد والقوانين المعمول بها من دون أن يعـرف علرتهـا أو
المصلحة فيها وك لك نحن المسلمين اخترنا الشـريعة اإلسـالمية
دستوراً.
حكم األعسر
 -005هناك ام البنين أعسرين (يعمالن بيدهما اليسرى)وهـ ا ممـا
جلب اليأ

لها ألن وجها (من مصـر) يريـد أن يغيـر ذلـك .ممـا

يعني انه ال يجب على الطفلين أن ال يـأكال بـاليمنى فحسـب أنمـا
يجب عليهما ك لك أن يكتبا ويرسما بها .ومـا رأي االسـالم تجـا
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أوالئك العسر (ال ين يستخدمون اليسرى) .فطالما تطل الـدعايات
بان اليد اليسرى نجسه ألن المرء يتنظف بها.

بسمه تعالى
ال توجد أي مشكلة في استعمال أي من اليدين ،وغالباً ما تكون
الحالة فطرية أو ال إرادية ،وما يقال عن اليد اليسرى أنها نجسة غير
صحي بل ه ي كاليد اليمنـى وال يجـو إجبـار الصـغيرين علـى
استعمال اليد اليمنى وإذا كان من اليسر تعويدهما على اسـتعمال
اليد اليمنى فهو أفضل ،وأاول لك أن كثيـراً مـن علمائنـا العظـام
يستعملون اليسرى في الكتابة وغيرها كالسيد الشهيد الصدر الثاني
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(اد ) ال ي عايشته كثيراً ،و ربما كان الشهيد الصدر األول (اـد )
ك لك على ما أظن وهما من العظماء علماً وسلوكاً وكماالً.

توهم البعض بتنزل المالئكة عليهم
 -006هل تتنزل المالئكة (عن طري السمع مـثال) فـي واتنـا هـ ا
على بعض النا ؟ علما أن هؤالء النا

هم يظنـون فـي أنفسـهم

الصالح والتقوى ومساعدة المكروب ؟
بسمه تعالى
نحن ال ننفي إمكان اإليحاء إلى المؤمنين ولكننا نعتقد أن الكثيـر
من حاالت إدعـاء اإليحـاء والتلقـي عـن المالئكـة هـي أوهـام
ووساو

نفسية تتراءى لصاحبها لتركيز على الحالة ونحوها واد

تترسخ الحالة بقوة حتى يُبتلى الشخص بالشيزوفرينيا  ،وإذا كـان
اإليحاء صادااً فإن صاحبه يكون كاتماً للسر وال يتحد
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به فضالً

عن استعماله في اجت اب النا

لمعالجة مرضاهم أو غيرها  ،واد

ابتلينا بكثير من الدجالين ال ين يضللرون بالس رج لسلب أموالهم .
حكم االشتراك في الرهانات الرياضية
 -007هل يحل االشتراك في الرهانات الرياضية مثل سباق الخيـول
اذا كانت النية هي أن يعيل عائلته الن االخير فقيرة نوعا ما؟
بسمه تعالى
المراهنة حرام وال يبرّرها كون الجائزة تُصرف في مشاريع خيرية
فان ( اهلل ال يطاع من حيث يُعصى ) .

تدخل الزوجة في الحياة الخاصة بالزوج
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 -008هل للمرأة الح أن تمنع وجهـا مـن أن يرتـاد المقـاهي أو
يصل أصحابه؟
بسمه تعالى
ال يح لها شرعاً منعه من أي فعل مادام ليس محرّماً شرعاً واعتقد
أن العالج ليس بمنعه وإنما ببناء عالاة متينة مبنيـة علـى الحـب
والوفاء والصراحة .
عمل المتعهد (الحملة دار)
 -009ما حكم عمل أصحاب الحمالت لزيارة مرااد األئمة وهنـاك
تكون يادة في المبالغ وهم يعيشون على ه ا علمـا أنهـم متفقـون
مع الزوار ومع السائ ،فما حكم األموال؟

بسمه تعالى
ال بأ

بأخ ها  ،ألنه يقوم بخدمة لهم.
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 -021الشعائر

الشعائر الدينية

اد اتسعت عرفاً لتشمل عدة افعال واعمال اد يراها غير المسـلم او
المؤمن انها حرام او تشويه لالسالم ،فما هو رأيكم الشريف؟
بسمه تعالى
ال يجو في الشريعة كل عمل غير عقالئي أو فيه ضرر على النفس
أو يوجب اهانة للدين ولمدرسة أهل البيـت (سـالم اهلل علـيهم)
وإنما خرج اإلمام الحسين (عليه السالم) طلباً لإلصالح فـي أمـة
جد (صلى اهلل عليه وآله وسلم) واألمر بـالمعروف والنهـي عـن
المنكر فمن أراد مواساته بصـدق فليعمـل علـى تحقيـ أهدافـه
المباركة..
اراءة الدعاء باللهجة العامية
 -020هل من الممكـن ان يـردد المـرء الـدعاء بلغـة أخـرى غيـر
العربية؟ فال ي ال يعرف العربية سوف لـن يـدعو متحمسـا ألنـه ال
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يفقه ما يقول .فعلى سبيل المثـال يقـال ان مـن يقـرأ دعـاء العهـد
أربعين يوما سيكون من أنصـار اإلمـام المهـدي (عجـل اهلل فرجـه
الشريف) فهل من الممكن ان اردد ه ا الدعاء بغير العربية؟
بسمه تعالى
نعم من الممكن ذلك حتى في انوت الصالة كما إن له أن يـدعو
بما يشاء باللهجة العامية.

العمل مع غير الملتزمين دينياً
 -022لعدم توفر فرص العمل عملت فـي علـوة خـالي لـيالً لبيـع
الشاي لكنه رجل سيء الخل وذو ألفاظ نابية واـد نصـحته مـراراً
دون جدوى فانه يعود الى شاكلته ،فهل العمل معـه والحـال هكـ ا
جائز ؟
بسمه تعالى
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ال مانع من العمل معه ،وتستمر في وعظه وارشاد ليكون ملتفتـا
وذاكراً وله ارادة اوية وال يسير وراء االنفعاالت مع دعائي لكم.

الدراسات والبقاء في الخارج
 -024نحن عدد من الطلبة في ايطاليا تم ابولنا عـن طريـ جامعـه
ذي اار لدراسة الدكتورا هل يجو لنـا البقـاء فـي ايطاليـا وعـدم
الرجوع علما ان سبب حصولنا للزمالة عن طري الجامعة وكـ لك
نحن ملزمون بعقد مع الجامعة يشترط الرجوع وبغير الرجوع يجب
دفع الكفالة فاذا امنا بدفع الكفالة هل يجو لنا العمـل والبقـاء فـي
ايطاليا؟
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بسمه تعالى
ال نرج لكم البقاء هناك فعودوا فور أكمـالكم الدراسـة لخدمـة
بلدكم ومجتمعكم بلطف اهلل تبارك تعالى.

لعن أعداء أهل البيت
 -023هل أن لعن أعداء أهل البيت (عليهم السالم) حرام من حيث
المبدأ ام انه مستحب؟ إذا كان األمرغير مرغوب به فلم نجد هنـاك
الكثير من اللعن لشخصيات في كتب الزيارات مثال؟
بسمه تعالى
أدبنا أهل البيت (عليهم السالم) أن نترك لعن خصومهم باألسـماء
أما استنكار المعاصي والموبقات وعلى رأسـها اتـل أهـل البيـت
وظلمهم فه ا اد مُلئ القرآن به وتتربَّ ع موارد ه ا اللعن والتبرّي فيه
فانك ستجدها كثيرة ,ومن أولى من القرآن باإلتباع.
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ظاهرة اطالق العيارات النارية
 -025يكثر إطالق العيارات النارية عند موت احدهم او ما تسـمى
(بالعراضة) ،فما هو الحكم الشرعي مع العلم أن بعـض االطالاـات
من أسلحة عائدة للدولة.
بسمه تعالى
ه ا العمل فيه محرمات عديـدة وهـو غيـر عقالئـي  ،وال معنـى
للتفاخر في مثل ه

الموارد  ،فان في الموت عظة وعبرة و هـد

في الدنيا فكيف يتناسب مع التبـاهي واالسـتعراض واـد فصرـلنا
الكالم في عادات وتقاليـد العشـائر وتمييـز المحمـود منهـا مـن
الم موم في كتاب مستقل.

إ الة الوشم مع األلم الكبير

113

 -026هناك أحد األخوان تاب وألتزم دينيا وفي أيام الضـالل وشـم
على جسمه صورة أمرأة وهو يتساءل هل يجب عليه أ التها مع مـا
يصاحب أ التها من تشو لجسمه وألم كبير؟
بسمه تعالى
يبقي الوشم وال يبر ه ا الجزء من الجسم.

 -027أثنــــاء

الخلوة في المصعد

وجودي في المصعد اد يواف صعودي أو نزولي مع فتـاة لوحـدنا
في المصعد فتدوم الخلوة واتا اصيراً فهل يعتبـر هـ ا مـن الخلـوة
المحرمة؟

بسمه تعالى
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إذا كانت العملية غير مقصودة وال يتخوف على نفسه الواوع فـي
الحرام فال بأ .
تلو

البيئة
البيئة وال ي له مضار كبيرة معروفة

 -028هل يحرم التسبب بتلو

كارتفاع درجات الحرارة في العالم وذوبـان ثلـوج القطبـين الـ ين
سيتسببان بإغراق كثير من المدن
بسمه تعالى
يحرم القيام بأي عمل فيه إضرار مباشر بالمصلحة العامة أي مصال
النا .

حكم المرتد
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 -029ما هي األحكام التي تنطب على من يرتد عن االسالم؟
 .0ما هي الكيفية التي يعااب بها (في الدنيا)؟
 .2وهل هو مستح للعقوبة حتى لو انه ال يجاهر ب لك؟
 .4هب أن مجاهرته بالردة عن االسالم سوف لن تـؤثر سـلبا علـى
المجتمع اإلسالمي ال ي يعيش فيه ,فهـل يعتبـر مسـتح للعقوبـة
رغم ذلك؟
 .3لماذا ه

العقوبة أصال للمرتد عن االسالم؟

- 5نحن نعلم ان االسالم ال يجبر احد على اعتنااه (تقصد ال اكـرا
في الدين) .فكيف يعقل ان االسالم يجبر النـا
اعتنااه بعد ان اصب هؤالء النا

علـى الـدوام فـي

غير مقتنعين به؟

بسمه تعالى
المرتد اسمان
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(األول) المرتد الفطري وهو ال ي ولد على فطرة اإلسالم من أبوين
مسلمين ثم ارتد
(الثاني) المرتد المِلري وهو ال ي لم يكن مسلماً ثم أسلم ثم ارتـد
والثاني ال يحكم عليه بالقتل  ,أما األول فان الحكم عليـه بالقتـل
مرهون بظروف عادلة ااتصادية واجتماعية وسياسية وأخالاية تقوم
على أسا

اإلسالم األصلي وك ا سائر الحدود في اإلسـالم ممـا

يجعل مرتكبي المخالفة خارجاً عـن القـانون اإلنسـاني فيسـتح
العقوبة.
أما األسئلة األخرى فجوابها واحد وهو أننا نتبع الشريعة االسالمية
بعد أن تثبت أحكامها بدليل صحي وال ننااش بعد ذلـك فلسـفة
الحكم أو علله  ,ولكن يجب علينا أن نعـرف شـروطه وظـروف
تطبيقه.
الصد اة في آخر أربعاء من صفر
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 -041ما حقيقة الصداة بآخر أربعاء مـن صـفر؟ ابـل اـدوم آخـر
أربعاء من شهر صفر الحرام من كل عام تو ع منشـورات تقـول أن
 24ألف نوع من البالء ينزل في آخر أربعاء من صفر وأنه على من
يريد دفع هـ ا الـبالء يتصـدق بسـبع اطـع نقديـة أو غيرهـا مـن
العبادات ،وإن المنشورات احتوت على رواية من كتاب لـم نسـمع
به من ابل كتب فيها دعـاء وتقـول أن مـن يـدعو بهـ ا الـدعاء ال
يموت في نفس العام ...فهل ه ا يعني أن من يقرأ الدعاء كـل عـام
في ه ا اليوم ال يموت أبداً؟ أليس ه ا يتعارض مع السنة الكونية...
لماذا يصدق البعض ه ا؟ لماذا ال يتم الرجوع إلى العلماء؟
بسمه تعالى
ال أصل لمثل ه

االدعاءات  ،ول ا لقرب علماؤنا شهر صفر بأنـه

(صفر الخير) للرد على ه

األوهام.
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وعلى أي حال فأن الصداة مستحبة دائماً وهي ترد البالء سواء في
صفر او في غير وثوابها عظيم ال ينبغي التفريط فيه وك ا الدعاء.

التنز في الح دائ العامة وشاطئ البحر
 -040نحن من مقلدين سماحتكم نسأل ما حكم القيام بنزهات إلى
الغابات أو إلى شاطئ البحر للتروي عن النفس؟
بسمه تعالى
بأ

ال

ب لك إذا وُجِد مبرّر عقالئـي كـالتروي عـن الـنفس وخـال

المكان من المحرمات.
تفسير اآلية ( وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ)
 -042نرجو من سماحتكم التفضل باإلجابة عن السؤال التالي:اولـه
عز وجل ( َولْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ ِإلَى الْخَيْرِ وَيَـأْمُرُونَ بِـالْ َمعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـِئكَ هُمُ الْمُ ْفلِحُونَ) (آل عمران)013اـرأت
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للبعض أنه يستشهد به

اآلية على ضـرورة التنظـيم بداللـة اولـه

تعالى (ولتكن منكم أمة) أي مجموعة تمار

األعمـال المـ كورة،

والـ (من ) هنا تبعيضية فما رأيكم به ا التفسير؟
بسمه تعالى
0ـ يمكن أن تكون (من) بيانية فقوله تعالى (ولـتكن مـنكم ) أي
لتكونوا ولتصبحوا ،كما نقول للشخص ( أريد منك أن تكون كـ ا
وك ا ) فالخطاب إلى كل األمة ليتصفوا به

األوصاف.

 2ـ ويمكن أن تكون تبعيضية تدريجية أي أنـه خطـاب للـبعض
ليكونوا به

األوصاف في اآلن األول ألنهم السابقون إلى الخيرات

ثم يرتقي إلى ذلك البعض الثاني ثم البعض الثالث حتـى تتصـف
األمة كلها ب لك كقوله تعالى( اتقوا اهلل ما استطعتم ) وصوالً إلـى
(اتقوا اهلل ح تقاته).
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 4ـ ويمكن أن تكون تبعيضية حقيقية باعتبار أن ه

األوصاف ما

ال يصل إليه إال ثلة من األولين واليل من اآلخرين فاآليـة تـدعوا
الجميع ليتسابقوا ويتنافسوا ليكونوا من ذلك القليل.
 3ـ أما تفسير األمة بالتنظيم فألن األمة ال تطل على أي مجموعـة
أفراد إال أن يكون لهم عنوان جامع فال بأ

أن يكون الجامع ه

األوصاف مضافاً إلى أن ه ا التفسير يعالت إشـكالية الجمـع بـين
كون(من) تبعيضية وبين كون الخطاب موجهاً إلـى جميـع األمـة
فيكون الجمع بأن الخطاب موجه إلى جميع األمـة لكـن التنظـيم
مخاطب به البعض  .مضافاً إلى صحة الفكرة في نفسها.
تفسير اآلية السادسة من سورة الجاثية
 -044في سورة الجاثية اآلية السادسة نجد التاليِ{ :تْلكَ آيَاتُ اللَّـهِ
َي حَدِيثٍ َبعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ }الجاثيـة6
ح ِّ فَبِأ ِّ
نَْتلُوهَا َعلَْيكَ بِالْ َ
سؤالي هو :هناك صدي لي يدعي أن ه
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اآلية هي دليل ااطع على

أنه ليس هناك حاجه الى الحديث .كيف لي أن أفهم هـ

اآليـة أو

أفسرها؟
بسمه تعالى
الحاجة الى السنة الشريفة ثابتة في القرآن الكريم اال تعالى (ومـا
أتاكم الرسول فخ و وما نهاكم عنه فانتهوا) واال تعالى (فَالَ وَرَبِّكَ
الَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ) واال تعالى (وما ينط
عن الهوى إن هو إال وحي يوحى) واال تعالى (ولو تقول علينـا
بعض األااويل خ نا منه اليمين ولقطعنا منه الوتين) .
ولو لم تكن حاجة للنبي وحديثه إذن لماذا أرسله اهلل تبارك وتعالى
وواصل إليه الوحي وكان يمكن االكتفاء بإنزال القرآن.
الوسوا

122

 -043إني شاب ومشـكلتي انـي اعـاني مـن مـرض خبيـث وهـو
الوسوا

في جميع حياتي في الصالة في الوضوء في النظافـة فـي

المعامالت فما العالج حفظكم اهلل.
الحــــل

بسمه تعالى

بيدك بأن تكون شجاعاً وحا ماً واوي القلب وتمضي في أمـورك
وال تلتفت إلى الشك والوسوا

مهما ضغط علـى نفسـك،وتعتبر

العمل صحيحاً مهما تصورت من خلل ونقص فيها  ،فه ا هو حكم
الشارع المقد

حينما اال (كثير الشك ال يعتني بشكه) و (ال شك

لكثير الشك) فسارع الى تنفي الحل الن اإلمام (عليه السالم) يقول
(الوسوسة من الشيطان) النه ليس من الرحمن أكيداً ،فان اهلل تعالى
يقول (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) و (يُرِيدُ اللرهُ بِكُمُ الْيُسْرَ
وَالَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ).
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علم األبراج
 -045ما هو رأي سـماحتكم بعلـم األبـراج ومـا حكـم االعتمـاد
عليها؟
بسمه تعالى
ال ايمة لها ،واالعتقاد بآثارها سلباً أو إيجاباً محرم.
عقوبة اإلعدام
 -046هل لكم أن تعطونا نب

مختصرة عن رأي االسالم ,وخاصة

القران والسنة,في عقوبة اإلعدام؟ هل مثل ه

العقوبة مباحة أم ال؟

هل ال ااصد من وراء سؤالي حاالت الدفاع عن النفس .هـل هنـاك
من حجت من وجهة نظر االسالم تؤيد أو تدحض ه

بسمه تعالى
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العقوبة؟

عقوبة اإلعدام تكون أحياناً حق اً خاصا ل وي المقتول عـن عمـد
وسب اإلصرار ،وتكون أحيانا حقا عاماً للدولة في ح من ينشرون
القتل واإلرهاب واالختطـاف .الن مثـل هـ

الجـرائم الكبيـرة ال

يردعها إال عقوبة اإلعدام ،ومع ذلك فان باب العفـو مفتـوح لمـن
يتوب ويتخلى عن اإلصرار على الجريمة.
مصير األطفال الموتى
 -047ماذا بشأن الجنين والطفل ال ين تنفخ فيهم الروح ثم يتوفـون
دون ارتكاب آثام؟ فماذا يحد

معهم في يوم القيامة؟ هل سينقلبوا

مباشرة الى مالئكة في الجنان حين يتوفون,حسب ما نسمع دائما؟
بسمه تعالى
أفادت الروايات أنهم يطيرون الى الجنة مباشرة وال يدخلونها حتى
يشفعوا إلبائهم الصابرين المؤمنين بقضاء اهلل وادر .
ممارسة رياضة (المالكمة والجودو)..
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 -048أنا أحـب ممارسـة الرياضـة وأود أن أ اول رياضـات القـوة
(يعني مثال المالكمة والجودو الكاراتيه الخ) فهل يجو ذلك.
بسمه تعالى
ممارسة ه

األنواع من الرياضات من دون نزال ال بأ

بها.

الشباب والمغريات في مقتبل العمر
 -049أنا شاب في التاسعة عشر من العمر .كما تعلمون فـأن هنـاك
الكثير من المحفزات تجعل المرء ينحرف عن دينـه وخاصـة تلـك
المحفزات الموجهة للشباب .أنا بدوري أريد االبتعاد عن كل هـ
األشياء لكن دون جدوى رغم أني أايم الصالة وأصوم شهر رمضان
وأعيش في كنـف عائلـة ملتزمـة دينيـا لكنـي فـي ذات الواـت ال
استطيع كب جماح نفسي من ارتكاب المعاصي .هل لكـم سـماحة
الشيخ أن تنصحوني بشئ استطيع من خالله أن انتهي من ارتكـاب
المعاصي؟ هل من طريقة استطيع من خاللها أن ااوي إيماني؟
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بسمه تعالى
عليك بتقوية إرادتك وان يكون عزمك حا ماً وأانع نفسك بأن تتبع
عقلك وتحترمه فال خير في تصرفٍ يدع العقل جانباً ،وت كَّر أن اهلل
تبارك وتعالى مُطلِعٌ عليك ويحصي عليك أعمالك وأنك تقـوم بـه
وهو يراك وحينئ ٍ ستستشعر الحياء منه تبارك وتعالى  ،وإذا واعت
في معصية فجدّد التوبة واعقد العزم مرة أخرى على عـدم العـود
لمثلها وسوف لن يخ لك اهلل تبارك وتعالى .
حضور حفالت الزواج
 -031هل ال هاب الى حفالت(الحنة) أو الزواج حرام ألنه سيكون
هناك موسيقى وراص؟علما أنها للنساء فقط؟
بسمه تعالى:
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ال بأ

بحضور حفالت الزواج من حيـث المبـدأ ،ولكـن عليهـا

مغادرة المكان ال ي فيه محرمات كالموسيقى المحرم ،أو االختالط
المحرم ونحوهما.
متعلقات الواف
 -030توجد بعض الحاجات في المسجد غير نافعـة للمسـجد وال
يمكن استخدامها ولكنها تنفع إذا ما تم بيعها واسـتخدمت األمـوال
في مجاالت أخرى أكثر نفعا وه

الحاجـات هـي مثـل محـوالت

الشمعات القديمة وخشب التوابيت المهشمة وبعض الفرش الباليـة
وغيرها من الحاجات عديمة النفع حاليا ،فهل يجـو بيعهـا وشـراء
غيرها بنفس المال ؟
ما

بسمه تعالى

دامت عديمة النفع فيجو بيعها واستخدام ثمنها في مورد آخر في
نفس المسجد.
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الفهرست
مسائل في االجتهاد التقليد
االجتهاد واألعلمية

4

شروط مرجع التقليد

5

التقليد بالوصية

5

تقليد الميت ابتداءاً

6

االحتياط الوجوبي

7

المرأة والتقليد

8

العدول بالتقليد

9

التوجيهات واألوامر الوالئية

01

وجوب اتباع الولي الفقيه

00

كيفية تحديد األعلم

02

االعلمية شرط في التقليد

04
مسائل في الطهارة

االشتبا بين االستحاضة والحيض

03

حكم الحيض

05

هل يبطل الوضوء بمس ال كر الغير مختون

06

هل يبطل الوضوء بمس النجاسة

07

حكم الدهون(الكريم) المستخدم لترطيب الوجه

07

حكم لع الكلب

08
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حكم طهارة الصابون المستورد

09

هل الوشم يعتبر حاجب

21

نزول ماء الرجل بعد الغسل

21

الشك بالغسل

20

حكم الم ي أثناء المداعبة

22
مسائل في الصالة

اضاء الصلوات عن الميت

24

تقديم القضاء بدل عن الميت

24

اضاء الولد األكبر عن أبيه

23

العمل وصالة الجمعة

25

صالة المسافر

26

كراهية اراءة بعض السور في الصالة

28

استحباب اراءة التوحيد في الصالة

29

تحريك العين في الصالة

29

الصالة مع الم اهب األخرى

41

مسائل في شهر رمضان
مسائل في الهالل
ثبوت الهالل

40

تطوي الهالل

42

الوالدة الفلكية ورؤية الهالل

44
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ثبوت الهالل بحكم الحاكم الشرعي

45

التقليد ورؤية الهالل

46

ثبوت الهالل لشخص دون آخر

47

ثبوت الرؤية لمن كان في بالد الغرب

48

صيام يوم الشك

31

ثبوت الهالل وعدمه يوم الثالثين

30

اإلفطار يوم الثالثين من رمضان

32

االحتياط في وات اإلفطار

34

وات اإلمساك

33
مسائل في رفع الحرج عن الصائم

اإلعياء والتعب في رمضان

35

عمل الخبا في شهر رمضان

36

التداوي باإلبرة والبخاخ واستعمال فرشاة األسنان

37

طبيب األسنان

38
اإلفطار في بداية التكليف الشرعي

الجهل بالحكم

39

حكم األبوين في منع أوالدهم من الصيام

39

حرمة اإلفطار
التجاهر باإلفطار للمع ورين من الصوم

50

والجامعات

50

دور التربويين في المدار

131

مسائل في صوم المسافر
من كان السفر مقدمة لعمله

52

حكم سائ األجرة في السفر

54

خروج الموظف عن المسافة الشرعية

53

جوا اإلفطار خارج حد الترخص للمسافر

55

حرمة وجوا الصوم للمسافر

56

صوم الطلبة في السفر

57
أحكام الصوم للنساء

حكم من انقطع عنها دم الحيض في نهار الصوم

57

حكم الحامل و المرضع

58

حكم من اغتسلت غسل الجنابة ونسيت إ الة احمر الشفا

58

مسائل متفراة في الصيام
حكم االستحمام والبخار الكثيف

61

حكم تقديم الصالة على اإلفطار

61

حكم صيام شارب الخمر والفاس

60

حكم صيام يوم العاشر من المحرم

62

مشاهدة األفالم والمسلسالت

64

اراءة القرآن والرواية عن المعصوم(ع)
اراءة القرآن في نهار شهر رمضان

63

الخطباء في شهر رمضان

65
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الطلبة وشهر رمضان
صوم بال صالة

66

حكم االفطار بسبب عدم تناول السحور

67

التدخين في نهار شهر رمضان

67

أحكام كاة الفطرة
الفرق بين الفدية و كاة الفطرة

68

مقدار كاة الفطرة

71

مستحقي الفطرة وأوااتها

72

من لم يخرج الفطرة سابقاً

74
أحكام عيد الفطر

األضحية في عيد الفطر

73

إعالن اإلذاعات للعيد

75

حكم ترك صالة العيد

76

عدد أيام العيد شرعاً

77

التزاور في العيد

78

حكم اليمين على ترك التزاور في العيد

81

مسائل في الخمس
األذن بصرف الحقوق الشرعية

82

الهدايا والمكافآت

84
مسائل في الحت
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حكم االاتراض لغرض الحت

84

حكم المستطيع المتهاون بالحت

83

مسائل في التجارة
السرافلية

85

تشغيل األموال

86

سائ األجرة ونقل الفاسقين

89
مسائل في النكاح

التزاوج بين الشيعة والسنة

91

جوا النظر للمرأة لمن أراد التزوج بها

91

العدالة بين الزوجات

90

استشارة الزوجة عند الزواج باألخرى

92

اتفاق الزوجين على منع الحمل

94

مسائل في الطالق والحضانة
الطالق بالهاتف

93

الشك في الجماع هل يوجب العدة

93

ح الحضانة

95

تعامل الزوجة مع الزوج المتجاهر بالمعاصي

96

مسائل في األكل والشرب
حكم السمك ال ي ليس له فلس

98

أكل الدجاج في البلدان الغير إسالمية

98
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دجاج الكفيل

99

ماء الشعير

011
مسائل في الحجاب

الوشم (التاتو) والتبرج

012

الزوجة والحجاب

014

أداء العبادات دون االلتزام بالحجاب

013

متبرجة وتصلي

015

لبس البنطلون للمرأة

016

لبس الجواريب للمرأة

017
مسائل في الطب

إسقاط الجنين

018

التبرع باألعضاء

019

أخ أعضاء الميت لغرض طبي

019

عمل طبيب السونار

001

وضع اللولب

003
مسائل متفراة

االستماع للموسيقى

005

تخيل الرجل للمرأة األجنبية

006

الرسم والنحت

006

حكم األعسر

008
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توهم البعض بتنزل المالئكة عليهم

021

حكم االشتراك في الرهانات الرياضية

020

تدخل الزوجة في الحياة الخاصة بالزوج

022

عمل المتعهد (الحملة دار)

022

الشعائر الدينية

024

اراءة الدعاء باللهجة العامية

023

العمل مع غير الملتزمين دينياً

025

الدراسات والبقاء في الخارج

026

لعن أعداء أهل البيت

027

ظاهرة اطالق العيارات النارية

028

إ الة الوشم مع األلم الكبير

029

الخلوة في المصعد

029

البيئة

041

حكم المرتد

040

الصداة في آخر أربعاء من صفر

044

التنز في الحدائ العامة وشاطئ البحر

045

تفسير اآلية (وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ َيدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ)

045

تفسير اآلية السادسة من سورة الجاثية

048

الوسوا

049

علم األبراج

030

تلو
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عقوبة اإلعدام

030

مصير األطفال الموتى

032

ممارسة رياضة (المالكمة والجودو)..

034

الشباب والمغريات في مقتبل العمر

034

حضور حفالت الزواج

035

متعلقات الواف

036
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