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تسليف املصارف
س :1متن��ح بعض املص��ارف احلكومية واألهلية
قروض� ً�ا لش��راء عق��ار وحن��وه وتأخ��ذ فوائد على
القرض ،فهل جيوز أخذ مثل هذه القروض؟
ج :بس��مه تع��اىل :اذا كان املص��رف حكومي��اً
فيمكن قبض املبلغ منه ال بعنوان القرض ،وإمنا
بعن��وان انه م��ال تدفع��ه الدول��ة ملواطنيها ضمن
اإلج��راءات القانوني��ة امل��أذون به��ا ،أما التس��ديد
فيكون مبعزل عن أصل املال املقبوض ويكون
بعنوان أموال تطالب��ه الدولة بدفعها كالضرائب
والرسوم وال يسعه التخلف عن دفعها.
أما املصارف األهلية فال ميكن إجراء هذه املعاملة
معه��ا ،نعم ميكن تصحيحها بأن تش�تري اجلهة
املاحن��ة العق��ار بس��عر تدفع��ه اىل مال��ك العق��ار
وتبيع��ه اىل طالب القرض لش��راء العقار حبس��ب
الس��ؤال بس��عر أزي��د منه ،فه��ذه املعامل��ة ال بأس
فيه��ا ،وميك��ن للزب��ون أن يفه��م اجله��ة املاحنة
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به��ذه الصيغة اليت ت��ؤدي اىل نف��س النتيجة اليت
يطلبها املانح .وميكن أن ّ
يوكل املصرف نفس
املس��تفيد إلج��راء املعاملة فيش�تري العق��ار الذي
يريده باملبلغ ال��ذي دفعه املصرف إليه من مالكه
االول على أنه وكيل عن املصرف ثم يشرتيه هو
من املصرف بالسعر الذي يفرضه عليه.
ختميس املبلغ املخمس
س :2ه��ل جيب عل� ّ
�ي ختميس املبل��غ الذي دفعت
مخس��ه يف الع��امل املاضي ،وبقي اىل رأس الس��نة
اخلمس��ية التالي��ة مع زي��ادة؟ أم جي��ب ختميس
الزيادة فقط.
ج :بس��مه تعاىل :ال جيب ختميس املبلغ ّ
املخمس
إذا بقي بعينه اىل السنة املقبلة ،أما إذا ُصرف املبلغ
املخمس واس��تجد له دخل جدي��د معادل له خالل
الس��نة فيخمس هذا ألن��ه ربح جدي��د فائض عن
مؤونة الس��نة ،ويس��تثنى من هذا احلكم التجار
املس��تثمرون ألمواهل��م ألن طبيع��ة عمله��م ه��ي
إنفاق ما حتت أيديهم يف ش��راء السلع واملصاريف
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ً
الحقا بإذن
األخرى على أن يسرتجعوها مع الربح
اهلل تعاىل .أما الزيادة فتخمس يف مجيع األحوال.

تدخني السجائر
س:3ما هو رأي الشرع بتدخني السجائر؟
ج :بس��مه تع��اىل :حن��ن حن��ث على بذل الوس��ع
كتابا مفي� ً
ً
�دا بعنوان (حتى
لرتكه وقد نش��رنا
ً
مت��ى التدخ�ين) ،ويكون ه��ذا الرتك واجب��ا إذا
كان ض��رر التدخ�ين عل��ى الش��خص ملحوظ� ً�ا
ً
ومعتدا به.
وحنن نلزم من يرجع الينا باملنع منه للمبتدئني
طالق احلاكم الشرعي
س :4أن��ا متزوج��ة م��ن رج��ل ال حيرتم�ني ودائ��م
ً
مضافا
االعت��داء بالضرب واالهانة ألس��باب تافهة
اىل إرغامي على النفقة على املنزل ومل تنفع معه
كل الوس��ائل إلصالحه واملعاش��رة مب��ا أمر اهلل
تع��اىل به ،فهل جيب ّ
علي االس��تمرار بهذا الوضع
امله�ين باعتب��ار أن الط�لاق بي��د ال��زوج وال حيق
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للمرأة أن تنهي عالقتها الزوجية؟
ج :بس��مه تع��اىل :فق��ه أه��ل البي��ت (س�لام اهلل
عليه��م) يأم��ر بتكري��م الزوجة وحي� ّ
�رم إهانتها
ويتدخل احلاكم الش��رعي لطالق الزوجة رغماً
عل��ى زوجها إذا ثب��ت عند احلاكم الش��رعي أن
ال��زوج يظل��م الزوجة ويهينه��ا او ال ينف��ق عليها
فاطمئين من ه��ذه اجلهةوليس علي��ك إال الرتافع
عن��د أح� ّ
�د العلم��اء ف��إذا ثبت عن��ده حال��ة الظلم
وع��دم اإلنف��اق فان��ه س��يطلق ،فنحن مع��ك ومع
كلمظل��وم حت��ى نأخذ ل��ه احل��ق ،ولكن مبا
أن القضي��ة متعلق��ة بط��رف آخر وهو ال��زوج فان
احلاكم الش��رعي ملزم باالستماعإليه ليكون
ً
مبنيا على حجة شرعية.
قراره
حكم تذكية األمساك املستوردة
من بلدان غري إسالمية
س :5توجد يف األسواق أنواع من األمساك اجملمدة
ً
علما أنها دول
من مناش��يء دول جنوب شرق أسيا
كاف��رة ،فم��ا حك��مش��راء وبي��ع واكل هذه
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األمس��اك .وفقك��م اهلل اىل خدم��ة الدين بعونه
وتسديده...
ّ
ج :بس��مه تع��اىل :ال يه��م كونها مس��توردة من
دول كافرة واملهم أن يكون على جلدها قش��رة
كالفل��س وأن تؤخ��ذ من املاء وهي حيةوليس��ت
ميت��ة طافي��ة على املاء والش��رط الثان��ي متحقق
حبسب الغالب فيجب التأكد من وجود األول.
التعامل مع الزوجة العاصية لزوجها
س :6زوجيت س��يئة اخلل��ق وبذيئة اللس��ان وغري
مطيع��ة هلل تبارك وتعاىل مع��ي وال مع أهلي بل
مع مجي��ع الناس وأنا حمت��ار يف طالقها او االبقاء
عليه��ا بس��بب االطفال مع خش��ية خس��ران ديين
معها.
ج :بس��مه تعاىل :إن اس��تطعت الص�بر عليها من
دون اإلخالل بدينك فاصرب حتى يكرب أطفالك
م��ع حماولة إصالحه��ا وعدم اليأس م��ن ذلك بإذن
اهلل.
ّ
وإن خش��يت عل��ى دينك فهدده��ا بالطالق لتغري
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أس��لوبها ف��أن مل تصل��ح حاهل��ا فطلقه��ا واضمن
ألطفالك تربية صاحلة.
واعل��م أن الن�بي (صل��ى اهلل علي��ه وال��ه وس��لم)
واألئم��ة الطاهرين (عليهم الس�لام) صربوا على
زوج��ات أذاقتهم ما هو أمر م��ن العلقم كما صرح
بعضه��م (س�لام اهلل عليه��م) بذل��ك ولك��ن ال
ً
نفسا إال وسعها بذلك.
يكلف اهلل
الشباب واإلغراءات
س :7أنا ش��اب وعمري كب�ير ومل أتزوج لضعف
قدرتي املالية لتحمل تكاليف الزواج وأعاني من
ضغط جنسي كبري فما النصيحة جزاكم اهلل
خري لوجود اإلغراءات يف كل مكان؟
ج :بس��مه تع��اىل :ال حترك ش��هوتك فتضطر اىل
ّ
وجتن��ب املقدم��ات املؤدية اىل
ارت��كاب احمل��رم،
ّ
وحمادثتهن
إثارتها كاالختالط مع اجلنس اآلخر
ّ
أو النظر إىل ما ال حيل وحنو ذلك ،وحصن نفسك
بال��زواج واهلل ناص��رك ومعين��ك .وانطالق� ً�ا م��ن
احلديث الش��ريف (إمنا الرزق مع الزوجة والعيال)
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فإن�ني انصح ب��أن تبدأ مبقدم��ات ال��زواج وتفاتح
إخوان��ك وحميب اخلري بهذا املش��روع املب��ارك الذي
في��ه هلل ولرس��وله رض��ا وس��وف ال ّ
يقص��رون عن
مساعدتك بفضل اهلل تبارك وتعاىل ،كما أننا
نأذن بصرف احلقوق الشرعية يف تزويج املؤمنني.
عالج حلالة اخلوف
س :8م��والي الكري��م أعان��ي من مش��كلة يف
ش��خصييت و هي اخلوف من كل ش��يء بشكل
كبري ما هو العالج برأيكم؟
ج :بس��مه تع��اىل :إذا كن��ت تقص��د باخل��وف
القل��ق وال�تردد من اإلقدام على أي أمر أو مش��روع
ً
مقتنعا ب��هّ ،
فإن احل��ل اختصره أمري
وإن كن��ت
املؤمنني (عليه الس�لام) جبملة واح��دة وهو قوله
(علي��ه الس�لام) (إذا خف��ت أم� ً
�را فقع في��ه) أي إذا
خفت او ش��ككت او توهمت فاقتحم ذلك األمر
وت��وكل عل��ى اهلل تع��اىل وتش��جع وس�ترى إن
خماوفك هي أوهام ال أصل هلا وكذا ما تتحس��س
منه ،فثق بنفس��ك ألن أحد أس��باب هذا اخلوف هو
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ع��دم الثقة بالنفس ،وأنت مؤم��ن واملؤمن اقوى من
اجلبل كما نطق به احلديث الشريف.
إبراء ذمة املغتاب
س :9أري��د أن أبدا حياة جديدة ليس فيها اغتياب
أو ظلم لألخرين فهل جيب علي طلب براءة الذمة
من كل انسان تعرفت اليه؟
ج :بس��مه تعاىل :اب��دأ باحلياة اجلدي��دة مع اهلل
تب��ارك وتعاىل ،أما اآلخ��رون فاطلب ب��راءة الذمة
من احلقوق املالي��ة واملعنوية ممن تعتقد بأنك قد
ظلمتهم وليس كل الناس ،واذكرهم خبري فإن
يف ذلك كفارة لإلساءة إليهم.
والية األب
ال تربر حرمان املرأة من حقوقها
س :10حنن نعلم أن احلجاب واالحتش��ام والتسرت
وعدم االختالط واجب ش� ً
�رعا ولكن بعض اآلباء
ً
قيودا تضر
يتخذون ذلك وس��يلة فيقيدون امل��رأة
حبياته��ا وجتعلها تعيش العزلة والتخلف واجلهل
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ً
مث�لا م��ن دخ��ول امل��دارس وممارس��ة
فيمنعونه��ا
حياته��ا بش��كل طبيع��ي وال خيفى م��ا يف هذا
م��ن خط��ر كبري يلق��ي بظالل��ه عل��ى اجملتمع
بكامله وقد يربرون هذا بأن اهلل تعاىل قد جعل
هلم الوالية على ذلك فهل هذا صحيح؟
ج :بس��مه تعاىل :ان اآليات الكرمية واألحاديث
الش��ريفة تس��اوي بني الرجل وامل��رأة يف احلقوق
والواجب��ات ،فطلب العل��م الناف��ع املوصل إىل اهلل
تب��ارك وتع��اىل واجب عل��ى كليهم��ا وإذا ُوجد
كالم فف��ي اآللي��ات ال�تي تناس��ب عف��اف امل��رأة
وحجابها ووضعها االجتماعي.
ووالية األب مل ُتشّ��رع لقس��ر املرأة وإكراهها بل
ملراع��اة مصاحلها كما يف ال��زواج حيث اعطيت
لألب الوالية يف مش��اركة بنته يف اختيار الزوج
الكفؤ الصاحل القادر على اس��عادها ،والسر يف
ذل��ك أن أباها أخرب منها بأح��وال الرجال وطبائعهم
النفس��ية فيمكن أن ُي ِّ
غرر باملرأة اذا تصرفت يف
ً
بعيدا عن مشاورة أبيها.
أمرها
ووالي��ة األب مش��روطة مب��ا فيه مصلح��ة البنت،
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ً
ً
فل��و ّ
كفؤا
صاحلا
أضر بها كما لو رفض زوج� ً�ا
ً
س��قطت واليت��ه .فأوصيك��م مجيع��ا بالص�بر
والوع��ي والتصرف حبكمة وش��فافية وإنصاف.
وأن ال يفس��د أحدكم من حي��ث يريد أن يصلح
�ب َّال ِذ َ
فيك��ون مم��ن تش��ملهم اآلي��ة {أ َف َح ِس� َ
ين
َ
�روا أن َي َّتخ� ُ
َ
ك َف� ُ
�ادي ِمن ُدو ِن��ي أ ْو ِل َياء ِإ َّنا
�ذوا ِع َب�
ِ
ِ
ين ُن ُز ًال ُق ْل َه� ْ
�ل ُن ََنب ُِّئ ُ
أ ْع َت ْد َنا َج ََه َّن� َ ْ َ
كا ِفر َ
ك ْم
�م ِلل ً ِ
َبالأْ َ ْخ َسر َ
ين أ ْع َماال} الكهف  ،104 – 103أما طلب
ِ
ِ َ
العلم واملعرف��ة فهو من العناص��ر املهمة لتكوين
ش��خصية اإلنس��ان بال فرق بني الرجل واملرأة اليت
س��تكون مس��ؤولة عن تربي��ة أبنائه��ا فكيف
س��تقدر عل��ى تعليمه��م وتربيته��م إذا كان��ت
�و ً
جاهل��ة ،ل��ذا ال أرى مس� ِّ
غا حلرمانها من الدراس��ة
إذا مل يك��ن يف ذل��ك ضرر على دينه��ا ووضعها
االجتماع��ي خصوص� ً�ا وإن امل��دارس لي��س فيه��ا
اختالط حتى االنتهاء م��ن اإلعدادية وهي مرحلة
ال بأس بها.
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حرمة مراجعة املشعوذين
والدجالني ملعاجلة احلاالت النفسية
س :11زوج�تي تعان��ي م��ن حال��ة مرضي��ة غريبة
وبع��د إج��راء كل الفحوص��ات قال األطب��اء أنها
حالة نفس��ية حيث انه��ا تعاني من أح�لام مرعبة
وتتنب��أ بأم��ور مس��تقبلية تقول أن أح� ً
�دا خيربها
به��ا وإذا بقي��ت لوحده��ا يف املن��زل فأنه��ا تس��مع
أص��وات مؤذية وغري ذل��ك وراجعن��ا الكثري من
الس��ادة والروحانيني من دون جدوى كما أننا مل
نرزق األطفال حل��د اآلن فما هو احلل هلذه املعاناة
برأيكم.
ج :بسمه تعاىل :إنها تعاني من حالة نفسية فعالً
تؤث��ر عل��ى أعضائها وأج��زاء بدنها ،وهي ناش��ئة
من س��يطرة األوهام والوس��اوس عليه��ا والتأثر بها
ومتكينها من نفس��ها ،واحل��ل يف تقوية إرادتها
وعدم االستس�لام لتلك األوهام واالستعاذة باهلل
منها.
وح��اول اصطحابها يف س��فرات ترفيهية واألفضل
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إىل خ��ارج الع��راق كزيارة مش��هد اإلم��ام الرضا
(عليه السالم)ِّ ،
وهون عليها األمر بأن ليس عليها
اال قطع سلسلة األفكار واألوهام إذا طرأت عليها،
ولتشغل نفسها بأعماهلا البيتية أو االستماع اىل
حماض��رات أو برام��ج مفي��دة أو اللق��اء مبن حتب،
ولتتجنب االنعزال واخللوة ،واسعوا ّ
جبد لتحقيق
اإلجناب باذن اهلل تعاىل وأعنها على ذلك كله،
وإي��اك ومراجع��ة الدجال�ين واملش��عوذين الذي��ن
يس��مون انفس��هم بالروحانيني فإنهم يزيدون من
العلة ،واهلل املستعان وهو الشايف.
التخطيط املروري
وحتميل املسؤولية يف حوادث السيارات
س :12حصل ح��ادث تصادم بني س��يارتني األوىل
فيه��ا أربعة أش��خاص والثانية فيها فقط الس��ائق
أدى احل��ادث إىل وف��اة كل م��ن يف الس��يارتني
فكيف تكون الدية علم� ً�ا أن املخطط املروري
يقول بتقصري الس��ائقني  %50وهذا املخطط ليس
ً
صحيحا مائة باملائة.
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ج :بسمه تعاىل :التخطيط املروري ّ
حبد ذاته ليس
حجة ،إال أن حيصل منه االطمئنان ولو مبساعدة
بعض القرائن و املالبسات.
ف��اذا ُح� َّ
�ددت نس��بة التقص�ير بش��كل مفي��د
لالطمئنان يقنع الطرفني أو حكم به احلاكم
يتحم��ل املقصر ج� ً
ّ
�زءا م��ن ديات
الش��رعي فإن��ه
اآلخري��ن (الذي��ن يف س��يارته والس��يارة األخ��رى)
بنسبة التقصري.
ً
ّ
وتوزع الدية على ورثة امليتَ ،
ومن كان بالغا فله
أن يتن��ازل عن حصت��ه ،أما القاص��رون فال جيوز
اقتطاع شيء من حصتهم ،وعلى ِّ
وليهم حفظها.
حكم عمليات التجميل
س :13ما هي األسس والقواعد الشرعية لعمليات
التجميل؟ وما هي ضوابطها؟
ج :بسمه تعاىل :عمليات التجميل املعروفة اليوم
هل��ا أكث��ر من ش��كل ،وحبس��ب ذل��ك يكون
احلكم الشرعي.
(فمنها) :إلصالح تشوه يف الوجه أو اجلسم يوجب
16
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ً
اجتماعيا و إهان��ة من اجلهلة وهنا يكون
حرجا
ً
م��ن الراج��ح إج��راء العملي��ة دفع��ا لذل��ك احل��رج
والتحقري.
(ومنها) ما يكون ملعاجل��ة جرح أو موضع للقيح
وحن��وه ـ أجارك��م اهلل تع��اىل -وهن��ا يك��ون
ً
واجبا لوجوب حفظ البدن من الضرر.
العالج
(ومنه��ا) :ما يك��ون ملتابعة (املوض��ة) واالجنرار
وراء ه��وس التقليع��ات ال�تي يبدعه��ا ش��ياطني
اإلنس ،كالذي نراه يف عمليات الوشم والتلوين،
وهذا أمر س��فهي وغري عقالئي ومناف للش��ريعة
يف إطاره��ا العام ،وق��د اطلعت عل��ى بعض تلك
العملي��ات وه��ي تتضم��ن غ��رز االب��ر يف الوج��ه
والبدن مما يتق��زز منه وتنفر النفوس وال أعلم ما
ال��ذي يدعوهم إليها اال أن ش��ياطني اإلنس واجلن
ّ
يزينونه��ا هلم ويوحون إليهم زخ��رف القول غرورا.
فإنا هلل وإنا إليه راجعون.
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بطاقات اليانصيب
س :14ما حكم شراء أوراق اليانصيب اليت يذهب
ريعها أو بعض ريعها إىل اجلمعيات واملؤسس��ات
اخلريية؟ودمتم
ج :بسمه تعاىل :ينوي باالشرتاك فيها املساهمة
يف دع��م تلك اجلمعيات باملبلغ ال��ذي يدفعه فإذا
أجروا هم القرعة وفاز جيوز له أخذ مبلغ اجلائزة.
أم��ا إذا ن��وى من ش��راء بطاق��ة اليانصي��ب املغالبة
والفوز باجلائزة فال جيوز له ذلك.
أعذار واهية
للمتقاعسني عن حضور صالة اجلمعة
س :15ن��رى بعض األخوة ال حيضرون ألداء صالة
اجلمعة لألعذار اآلتية:
 -1إن صالة اجلمعة خارج املسافة الشرعية
 -2عدم وجود اخلطيب الكفؤ.
 -3اإلمكانية املادية.
م��ع العل��م أن ه��ؤالء يرجع��ون إليك��م يف
18
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املس��تحدثات الش��رعية فنرج��و بي��ان ه��ذا األم��ر
جزاكم اهلل خري جزاء احملسنني؟
ج :بسمه تعاىل:
 -1ورد يف الرواي��ات املعت�برة أن م��ن كان عل��ى
ً
كيلومرتا) من موضع إقامة
مسافة فرس��خني (11
صالة اجلمعة س��قط عنه وج��وب احلضور فيها،
وعل��ى هذا إمج��اع الفقهاء (ق� ّ
�دس اهلل أرواحهم)،
لك��ن م��ن املظن��ون ان ه��ذا احلكم ه��و بلحاظ
يومئذ حبيث يلزم من
صغر مس��احة املدن والقرى
ٍ
املس��احة املذكورة وجود املكل��ف يف مدينة أو
قرية أخرى ومن املتوقع إقامة مجعة ثانية فيها :لذا
فاحلكم ال يش��مل من كان يبعد بهذه املسافة
ع��ن صالة اجلمع��ة املقام��ة داخل نف��س املدينة
إذا كان��ت كب�يرة كبغ��داد والبص��رة ،وهذا
ً
خصوصا
الظ��ن يقتض��ي االحتي��اط باحلض��ور،
م��ع االلتف��ات إىل عظمة هذه الش��عرية املقدس��ة
واهتمام الش��ارع املقدس بها ،وم��ا َّ
أعد اهلل تعاىل
من الكرامة والثواب ملن سعى إليها ،إضافة إىل ما
فيها من ّ
عزة ونصرة.
19
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 -2ه��ذا ليس ع� ً
�ذرا ألن املقدار اجمل��زي من اخلطبة
وهو ال يتجاوز السطرين متحقق فيها.
 -3ال أعتقد أن تكلفة احلضور مما يعس��ر على
املكل��ف توفريه��ا قياس� ً�ا م��ع مصاري��ف حياته
األخ��رى فيمكن��ه التنازل عن بع��ض مصاريفه
غ�ير الضروري��ة لتوف�ير أج��ر نقل��ه ،أو يت�برع
بعض املؤمن�ين بأجور النق��ل (وتعاونوا على الرب
والتقوى ،وال تعاونوا عل��ى اإلثم والعدوان) لينال
اجلميع أجر هذه الفريضة املباركة.
أس��أل اهلل تع��اىل أن يوف��ق املؤمن�ين إىل ما حيب
ّ
ويرض��ى ِّ
ويزي� َ
ويك��ره إليه��م
�ن هل��م الطاع��ة
املعصية.
الدروس اخلصوصية لطلبة املدارس
س :16لق��د دأب بعض املدرس�ين املتخصصني يف
ال��دروس العلمية الطبيعي��ة والرياضيات واللغة
االنكليزي��ة بإعط��اء ال��دروس اخلصوصي��ة
وبأس��عار فاحش��ة ج� ً
�دا تنم ع��ن اس��تغالل حاجة
الطالب للتعل��م نتيجة قصور الدرس الذي يقدمه
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ذلك املدرس لطالبه يف املدرسة.
أفتونا حبلية أو حرمة الدروس اخلصوصية..
ج :بس��مه تعاىل :الجي��وز إلخوان��ي وأخواتي من
التدريس��يني أن ّ
يقص��روا يف أداء وظيفته��م يف
املدارس ليدفعوا الطلبة إىل االنضمام إىل الدروس
اخلصوصية اليت ّ
ينظمونه��ا ،لكننا نعرتف بأن
تباي��ن مس��تويات الطلب��ة يف الص��ف الواح��د يف
املدرس��ة جيع��ل من املفي��د تنظي��م دروس تقوية
تعني الطالب على ت��دارك ما فاته من فهم الدروس
�ذ أن يعمل��وا ضم��ن هذا
وعل��ى املد ّرس�ين حينئ� ٍ
اإلط��ار اإلنس��اني وأن ال يص��در منه��م م��ا حيبط
أعماهل��م كاملبال��غ الفاحش��ة ال�تي يأخذونه��ا
ً
خصوصا مع الوضع املعاش��ي
كأج��ور للتدريس
املتع��ب ألكثرية الش��عب العراقي وق��د ذكرنا
تفاصي��ل أخ��رى ح��ول ه��ذا املوض��وع يف كتاب
(فقه طلبة اجلامعات) و (زيارة مدرسة) وحنوها.
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اخلمس
س :17يف ذم�تي مبل��غ من اخلم��س وكلما أردت
تس��ديده اس��تجدت ل��ي حاج��ة متنعين م��ن ذلك
فبماذا تنصحونين؟
ج :بسمه تعاىل :اعلم ان حاجاتنا يف احلياة الدنيا
التنته��ي ورغباتن��ا كث�يرة ولو تركن��ا العنان
لذل��ك مل��ا اس��تطعنا اداء ح��ق وال القي��ام بواجب،
ل��ذا علين��ا اغتنام الف��رص فانها متر مر الس��حاب
وعليك باملبادرة اىل دفع احلق الذي بذمتك واعلم
ان اهلل عز وجل خيلفه عليك باحسن منه فانه من
أيقن باخللف ج��اد بالعطية كم��ا قال احلديث
الشريف.
أطوار املراثي احلسينية
س :18يؤدي بعض (الرواديد) س� ّ
�ددهم اهلل تعاىل
القصائ��د يف املوالي��د وبعض املناس��بات الدينية
واالجتماعي��ة باحلان فيها ّ
خف��ة وطرب وتعرض
بع��ض الفضائي��ات مجل��ة منها ،فم��ا هو حكم
22
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الشرع فيها؟
ُ
ج :بس��مه تع��اىل :ان الغناء ّ
حمرم مهم��ا ألبس من
عناوين ،ومالك احلرمة فيه يتبع أحلانه وأطواره
أي كيفيته اللهوية املشابهة ملا يقوم به الفسقة
يف جمالسهم من أحلان وطرق سواء صاحبتها آالت
موسيقية أم ال.
فمتى ما حتققت هذه الكيفيات – اليت حيكم
الع��رف عليه��ا أنها مش��ابهة ألحلان أهل الفس��ق-
حتقق��ت احلرم��ة س��واء كان اإلنش��اد ملراث��ي
حسينية أو موشحات دينية أو مواليد وغريها.
ّ
يضيع��وا حقهم
فنهي��ب بإخوانن��ا املؤمن�ين أن ال
بباطله��م وان يلتفت��وا إىل م��ا يص��در منه��م وال
ّ
يتحول��وا إىل ألعوبة بيد الش��يطان ،فان ملدح أهل
البيت (عليهم الس�لام) ورثائهم من الفضل واملقام
احملمود ما ال ميك��ن تضييعه من أجل حفنة من
املال أو إرضاء شخص أو جهة فاحلق أحق أن يتبع.
كما أن��ه ال ينبغي التغ�ني باملعصومني (عليهم
الس�لام) مب��ا ال يناس��ب قداس��تهم وحرمته��م
وبالطريقة اليت ميتنع كل واحد عن التغين بأمه
23
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وأبيه أو أخته س��واء كان من جه��ة الكلمات او
الطور الغنائي و اإلنشادي.
احلب بني اجلنسني
س :19يس��أل الكثري من الش��باب والش��ابات عن
مش��روعية احلب بني اجلنسني ،إذ أن الكثريين
منه��م ّ
حيس��ون بذلك جت��اه البعض اآلخ��ر ،ورمبا
يرون��ه مقدمة حلصول الزواج .فهل مثل هذا احلب
جائ��ز؟ وم��ا ه��ي نصيحة مساح��ة املرج��ع يف هذا
اجملال؟
ج :بس��مه تع��اىل :املش��اعر القلبي��ة  -كاحلب-
خارج��ة عن اختيار اإلنس��ان فال حياس��ب عليها،
نعم حياسب على أحد أمرين.
األول :اذا حركت��ه تل��ك املش��اعر للقيام ببعض
التصرفات كاخللوة ّ
احملرمة 1مبن حيب واللمس
ً
فضال عما هو أكثر.
( )1ومنها ما هو شائع اليوم من اخللوة واالختالط احملرم عرب
اهلاتف حتى وصل األمر أن يسمح الشاب لنفسه االتصال
واملعاكسة للنساء وطلب العقد املنقطع لكي يوقع الفتاة
يف شراكه والعياذ باهلل.
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الثان��ي :مقدم��ات وأس��باب تل��ك املش��اعر ،فإنها
ً
غالبا بش��كل مرك��ز يف القلب من
ال حتص��ل
نظ��رة عاب��رة وحنوه��ا .وإمن��ا حتص��ل وتتعمق
يف النف��س مبقدم��ات اختيارية للف��رد برتكيز
النظر واملتابعة واالنبساط يف احلديث واملؤانسة،
والضحكات املتبادلة.
فه��ذان األمران داخالن حتت اختي��ار الفرد وإرادته
فيحاسب عليهما.
وحن��ن ننص��ح بإغ�لاق ه��ذا الب��اب ،وإذا حص��ل
إعجاب باجلنس اآلخر فليعرض ً
فورا عنه وليهمله
ً
شاغال لقلبه
حتى يتالشى .وإال فانه س��يكون
ً
ً
ومربكا لتفك�يره مضافا إىل
ومشوش� ً�ا لعقله
ما ميك��ن أن يقع في��ه من املعاص��ي واملخالفات
الشرعية.
واالرتب��اط باجلنس اآلخر مباح بل مس��تحب ومن
الس��نن املباركة إذا كان ضمن ُ
االطر الشرعية
ـ��ـ اع�ني ال��زواج ـ��ـ وحبس��ب األص��ول والتقاليد
االجتماعية املتعارفة وس��يكون مثل هذا احلب
ً
�اركا فالش��ارع املق��دس ال يريد كبت
إهلي� ً�ا مب�
25
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املش��اعر والعواط��ف وال إلغاءها ولك��ن يريد أن
يوظفها يف االجت��اه املثمر البناء وليس يف االجتاه
ال��ذي يوق��ع يف اخلط��أ واخلطيئة ،ويوج��ب العار
ً
خصوصا على الفتاة وأهلها.
االجتماعي
األدلة على وجوب التقليد
ً
دائما ،وقد كثر بس��بب
س :20هناك س��ؤال يثار
تشكيكات خصوم مدرسة أهل البيت (عليهم
السالم) حول مسألة وجوب التقليد ،والدليل على
وجوب الرجوع إىل اجملتهد اجلامع للشرائط؟
ج :بسمه تعاىل :نقول باختصار ومبا يناسب املقام
ان األدلة عديدة شرعية وعقلية وعقالئية.
(فم��ن) القرآن الكريم قوله تعاىل (فاس��ألوا أهل
الذك��ر ان كنتم ال تعلم��ون) فأوجب على غري
اجملته��د الع��ارف باس��تنباط احلك��م الش��رعي
م��ن مص��ادره األصلي��ة أن يرجع إلي��ه ويأخذ منه
األحكام.
َ
َ
َ
ك ّل ف ْر َقة ّم ْن ُه ْم َطآئ َفةٌ
َ
ُ
َ
ِ
وقوله تعاىل (فل ْوال نف َر ِمن ِ ِ ٍ ِ
�م إ َذا َر َج ُع��واْ
ّ َّ ْ
الدي��ن َول ُين� ُ ْ َ
ِل َي َت َفق ُه��وا فيِ ِّ ِ ِ ِ
�ذروا ق ْو َم ُه� ْ ِ
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ِإ َل ْي ِه� ْ
�م) فل��و مل جيب عل��ى الناس أخ��ذ األحكام
م��ن هؤالء الذين نفروا للتفق��ه يف الدين ،ملا وجب
على هؤالء الفقهاء انذار قومهم ،وغريها من اآليات
الكرمية.
(وم��ن) األحادي��ث الش��ريفة ،ق��ول االم��ام املنتظر
(عج��ل اهلل تعاىل فرج��ه) (وأما احل��وادث الواقعة
فارجع��وا فيه��ا اىل رواة أحاديثن��ا فانه��م حج�تي
عليكم وان��ا حجة اهلل) ،واملراد ب��رواة األحاديث
العلماء الذين رووها ووعوا ما فيها وفهموا معانيها
ومراداتها.
مضاف� ً�ا إىل س�يرة األئم��ة املعصوم�ين يف إرجاع
ً
خصوصا يف
ش��يعتهم إىل الفقه��اء من أصحابه��م
املدن اليت ال يتسنى للشيعة مراجعة إمامهم بيسر.
(وم��ن) العقل :حكم��ه بأن الرج��وع إىل الفقيه
اجلام��ع للش��رائط وتلق��ي أح��كام الش��ريعة
واآلداب والس��نن منه لطف مق��رب إىل اهلل تعاىل
ّ
ومبعد عن اخلط��أ واملعصية ،وكل لطف واجب
فيجب التقليد ،أي أن الدليل العقلي على وجوب
التقلي��د هو نفس��ه الدلي��ل العقل��ي على وجوب
27
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بعث األنبي��اء ونصب األئم��ة واألوصياء (صلوات
اهلل عليه��م أمجع�ين) ألن العلم��اء امت��داد هل��م
واستمرار لوظيفتهم.
ً
ً
وإدراكه بأننا مل خنلق عبثا ولعبا يف هذه الدنيا
ولسنا مرتوكني كالبهائم بال تكليف ،وإمنا
حن��ن مكلفون بأحكام ووراء التكليف ثواب
وعقاب ،وال يستطيع أي أحد أن يصل إىل معرفة
تل��ك األح��كام اال مل��ن آت��اه اهلل تع��اىل ملك��ه
وقابلية تس��مى (االجته��اد) ،فللخ��روج من عهدة
تلك التكاليف وإبراء الذمة ،يوجب العقل على
اإلنسان الرجوع اىل العامل العارف بها.
(وم��ن) س�يرالعقالء جريان س�يرتهم عل��ى رجوع
م��ن ال يعل��م وال يع��رف إىل من يعل��م ويعرف يف
مجيع ش��ؤون احلي��اة ،فاملريض يراج��ع الطبيب،
وم��ن يريد البن��اء يذهب إىل املهن��دس ،ومن عنده
ً
دعوى قضائية ّ
حماميا وهكذا ،والفقه
يوكل
ال خي��رج ع��ن الس�يرة العقالئية اليت س��ار عليها
البش��ر ،فمن احتاج إىل مسالة شرعية وجب عليه
الرج��وع إىل الفقه��اء واجملتهدي��ن املتخصص�ين
28
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الذين أفنوا أعمارهم يف حتصيل هذه العلوم.
وهذه الس�يرة جممع عليها بينهم ،وال خيرج عنها
إال اجلاهل املتخلف.
اإللزام يف خطابات املرجعية
س :21يالح��ظ يف بياناتك��م وخطاباتك��م
أنكم تص��درون بعض التوجيه��ات إىل املؤمنني
خارج نطاق الفتوى اجمل��ردة وبنحو من اإللزام فهل
تعترب مثل هذه التوجيهات أوامر واجبة التنفيذ؟
ج :بس��مه تع��اىل :ال ف��رق يف وج��وب اإللت��زام
باحلك��م اإللزام��ي الصادر م��ن اجلهة الش��رعية
املعت�برة بني وروده جم� ً
�ردا أو ضمن بيان وخطاب
موسعني.
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مساع األغاني
ً
أحيانا عند الركوب يف س��يارات
س :22حيص��ل
األجرة أن يس��تمع الس��ائق إىل األغاني من خالل
راديو أو مسجل الس��يارة ويضطر الراكبون إىل
مساع ذلك معه فما هو حكمهم الشرعي؟
ج :بس��مه تعاىل :ليطلب الراكب بلطف وهدوء
منه إطف��اء اجلهاز أو تغيري املوج��ة إىل غري ّ
احملرم
�ر ومل يك��ن الراك��ب مضط� ً
ف��ان أص� ّ
�را للبقاء
ّ
معه –كما لو كانت الس��يارات متوفرة -فلينزل
م��ن الس��يارة ويس��تقل غريه��ا وحيفظ نفس��ه
م��ن احل��رام ،وإن كان مضط� ً
�را لالس��تمرار معه
فليتش��اغل عن اإلصغاء واإلنصات ّ
احملرم بقراءة
كت��اب أو وض��ع مساع��ة يف أذن��ه يس��تمع من
خالهلا لتالوة قرآن أو أي شيء مفيد وحنو ذلك.
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مرياث األحفاد
س:23هل يرث األحفاد من تركة جدهم إذا كان
والده��م قد ت��ويف يف حياة وال��ده وكان لوالدهم
إخوة من أبيه الذي هو ّ
جد الصغار؟
ج :بس��مه تعاىل :املش��هور أنه إذا كان للمتوفى
أوالد مباش��رون  -كم��ا يف مفروض املس��ألة -فال
ي��رث أبناء ولده ال��ذي تويف يف حيات��ه .من ّ
جدهم
فالقوانني الرمسية املعمولة بها اليت تو ّرث األحفاد
خمالفة للشريعة ،لقاعدة (األقرب مينع إال بعد)،
نعم ل��و مل يكن للمتوفى أوالد مباش��رون فريثه
أحف��اده حيث تأخذ كل جمموعة حصة أبيهم أو
أمهم الذي هو ابن مباشر للحد.
ويس��تحب للجد يف مثل هذه احلالة املسؤول عنها
أن يوص��ي ألحف��اده من الثلث مبق��دار حصة ابنه
والد االيتام أو بش��يء مناسب لكي ال حيرموا من
م�يراث ّ
جدهم وه��و املعروف يف القان��ون الوضعي
بالوصية الواجبه.
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خمصصات الزوجية
س :24تعطي الدولة ملوظفيها خمصصات الزوجية
بع��د ال��زواج واالرتب��اط بالط��رف اآلخر فه��ل هذه
املخصصات ملك للزوج أو للزوجة؟
ج :بس��مه تع��اىل :ه��ي مل��ك للموظ��ف ال��ذي
ُخ ِّصصت له حبسب القانون سواء أكان هو الزوج
أم الزوج��ة ،فهي زيادة عل��ى راتبه بداعي حصول
التزويج له وليس املال للطرف اآلخر.
مظاهر خمالفة
للشريعة يف الزيارة الشعبانية
س :25يصاح��ب الزيارة الش��عبانية املباركة يف
كل ع��ام بعض املظاهر ال�تي تكون حمل تأمل
عن��د الكثريين وع��ادة ما يكثر اجل��دال حول
مش��روعيتها من قبيل التصفيق والرقص وضرب
الطبول واش��عال الش��موع واالختالط املريب بني
الشباب والش��ابات وكل ذلك بدافع اظهار الفرح
32

الرسالة االستفتائية  -اجلزء الثاني

واالبته��اج باملول��د املب��ارك ملوالن��ا صاح��ب الزمان
(ع��ج) فما حكم ه��ذه األفعال وما ه��ي نصيحة
مساحتكم للشباب يف هذه املسألة؟
ج :بس��مه تعاىل :ليل��ة النصف من ش��عبان ليلة
عظيم��ة ش��ريفة يضاع��ف اهلل تع��اىل فيه��ا
احلس��نات والسيئات جلاللة شأنها ،ورد يف بعض
األخب��ار انها املقص��ودة بقوله تع��اىل (فيها يفرق
كل امر حكي��م) حيث ّ
تقدر فيه��ا أرزاق العباد
وآجاهلم وما جي��ري عليهم ،فينبغي لإلنس��ان ان
يس��تثمرها بالطاعة والعبادة والدع��اء بالعافية
وحسن العاقبة والصالح.
ومن مس��تحباتها األكيدة زيارة اإلمام احلس�ين
(عليهم الس�لام) ،ويصادف فيها ليلة ميالد منقذ
البش��رية ومقيم دولة العدل اإلهلي املهدي املوعود
(عجل اهلل تعاىل فرجه).
فالتهي��ؤ هل��ا واالس��تعداد الحيائه��ا مب��ا يناس��ب
عظمتها وجاللة ش��أن صاحب الذكرى فيها مما
يس��ارع إلي��ه املؤمن��ون ،ويكون التهي��ؤ بأعداد
الربام��ج العبادي��ة وجمال��س الذك��ر واإلرش��اد
33

الرسالة االستفتائية  -اجلزء الثاني

واملوعظ��ة وبي��ان فضائ��ل أه��ل البي��ت (عليه��م
السالم).
ولك��ن الش��يطان يأب��ى أن يط��اع اهلل تع��اىل
ّ
وجيند كل شياطينه
ويعمل كل ما بوس��عه
حلرف مسرية االنسان عن صراط الطاعة والعبادة
هلل تب��ارك وتع��اىل ،فيلبّس عل��ى الناس وخيلط
احل��ق بالباط��ل ،ويص� ّ
�ور الباط��ل بص��ورة احلق
ليس��هل عليه انقيادهم وإلقاؤه��م يف التهلكة
ً
صنعا.
يف حني يتصورون أنهم حيسنون
ومن تلبيس��اته وخدعه وحيله ومكره ما جيري
من ظواهر منحرفة وأفعال منكرة يف هذه الليلة
يرفضها الش��رع املق��دس خصوص� ً�ا يف كربالء،
ويزي��د األم��ر ش��ناعة ارتكابه��ا يف ه��ذه الليلة
الش��ريفة ويف هذا املكان املقدس إىل جوار مرقد
سبط رس��ول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) فيثقلون
ظهورهم ب��االوزار وهم ّ
يظنون انه��م يتقربون إىل
اهلل تع��اىل ،وه��ذه طريق��ة الش��يطان م��ع األمم
الس��الفة حي��ث ان اللعني مل يدعوه��م اىل ترك ما
أمرهم به انبياؤهم – كمناسك احلج االبراهيمي
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ً
مثال -وإمنا شوهها هلم وافرغها من حمتواها ّ
وحوهلا
إىل شرك ومعاصي مع ابقاء الشكليات.
فليحذر املؤمنون م��ن تلبيس ابليس وال ينخدعوا
بأالعيبه اليت روج هلا اجلهلة ويدفع إليها الفس��قة
الذي��ن ال يتورع��ون عن اس��تغالل كل مناس��بة
الش��باع نزواته��م وش��هواتهم حتى ل��و كانت يف
ذلك الزمان الش��ريف واملكان املق��دس ومن تلك
األفع��ال ّ
احملرمة :اس��تعمال آالت الله��و وباالحلان
املشابهة ألحلان أهل الفسق والفجور ،واالختالط
غ�ير احملتش��م ب�ين اجلنس�ين مع م��ا يرافق��ه من
احملرم��ةّ ،
الضح��كات واملواعي��د واخللوة ّ
وتربج
النساء ،وإظهار الرجال ملفاتنهم أمام النساء بعنوان
السباحة يف نهر احلسينية وحنوها.
فان كنتم من زائري احلسني (عليه السالم) حقاً
والعارفني بفضله فاقضوا ليلة النصف من شعبان
كما قضى هو وأصحابه ليلة عاشوراء بالصالة
والدعاء وتالوة القرآن وذكر اهلل تبارك وتعاىل،
فانها ليلة واحدة من الس��نة وقد ال يمُ نح اإلنس��ان
مث��ل هذه الفرصة مرة ثانية ،أما ملوته أو س��فره أو
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انشغاله أو مرضه وغريها.
وينبغ��ي للمؤمن�ين عام��ة وللمش��رفني عل��ى
شؤون العتبتني املقدستني احلسينية والعباسية
وإدارة مدين��ة كربالء خاصة بذل أقصى اجلهود
لتصحي��ح احل��االت املنحرف��ة وتوعية الن��اس فان
ذن��ب اجلاهل يك��ون على العامل ال��ذي ّ
قصر يف
هدايته وإرشاده.
ويف احلقيقة فإن هذه املسألة ال ختتص مبا جيري
يف الزي��ارة الش��عبانية وإمنا هي عام��ة االبتالء،
حي��ث جت��ري يف م��ا يع��رف حبف�لات (املوالي��د)
وأش��رطة (الفيديو كليب) مجلة م��ن املخالفات
الشرعية كاالحلان املشابهة ألحلان أهل الفسق،
واستعمال اآلالت املوس��يقية بالكيفية اللهوية
املذك��ورة وحنوها ،فإىل هذا نلفت انتباه إخواننا
املؤمنني.
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بيع رصيد املوبايل
س :26بعد أن حول رصي��د املوبايل من الدوالر إىل
العمل��ة احمللي��ة كثر الس��ؤال حول مش��روعية
بيعا وش� ً
التعام��ل بكارتات الرصيد ً
�راءا بس��عر
أق��ل أو أكثر م��ن الرصيد ّ
املقرر في��ه فما هو رأي
مساح��ة الش��يخ يف ه��ذه املس��ألة يف حالة كون
البيع بالنقد أو باآلجل؟
ج :بس��مه تعاىل :ال اش��كال يف هذه املعاملة ان
ش��اء اهلل تعاىل وال مان��ع من التعام��ل بالكارت
بيع� ً�ا وش� ً
�راءا س��واء اكان��ت املعامل��ة نقدي��ة ام
باآلجل ،وم��ع الفرق أو بنفس املبل��غ ،ألن املعاملة
تق��ع على ال��كارت واخلدم��ة اليت فيه ،وليس��ت
املعاملة من بيع مقدار من العملة مبقدار أكثر أو
أقل من نفس العملة وهي معاملة حمرمة.
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القرآن مصون عن التحريف
س :27بعض الفضائيات والكتب تتهم الش��يعة
وأتباع أهل البيت (عليهم الس�لام) بأنهم يقولون
بتحري��ف القرآن اس� ً
�تنادا إىل روايات موجودة يف
الكت��ب املعتربة عند الش��يعة ،فهل هلذه التهمة
حقيقة؟
ج :بس��مه تعاىل :الش��يعة جممعون على أن هذا
الق��رآن املوج��ود بني أيدين��ا َّ
منزل م��ن اهلل تبارك
وتع��اىل وهو مص��ون ع��ن التحريف ويس� ّ
�تدلون
�ن َن َّز ْل َن��ا ّ
الذ ْ
بقول��ه تع��اىل {إ َّن��ا نحَ ْ � ُ
ك� َ
�ر َو ِإ َّن��ا َل ُه
ِ
ِ
لحَ َ ا ِف ُظ� َ
�ون} ،وهذه فضائيات الش��يعية وإذاعاتهم
وكتبهم املليئة باآلي��ات القرآنية فهل ُوجد فيها
حرف غري موجود يف كتاب اهلل تعاىل املتواتر يف
أيدي املسلمني.
وه��ذه بيوتهم ال خيل��و أحدها من ع��دة مصاحف
فه��ل يوجد عن��د احدهم مصحف غري ه��ذا بل أن
املصاح��ف املتداول��ة عن��د الش��يعة هي م��ن طبع
القاهرة والرياض ودمشق وبإمضاء علماء العامة.
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وم��ن األدل��ة على ع��دم ق��ول الش��يعة بالتحريف
قراءته��م لكل س��ور القرآن يف الص�لاة ولو وجد
حمرف ملا ّ
شيء ّ
صحت قراءته يف الصالة.
فالذين يتهمون الشيعة بتحريف القرآن يعلمون
أن��ه كذب ألنهم ال ي��رون عند الش��يعة غري هذا
املصحف املتفق عليه ،ولو وجدوا نس��خة غري هذه
يف شرق األرض وغربها ألقاموا الدنيا وأقعدوها.
أما الروايات اليت وردت فيها اإلش��ارة إىل التحريف
فهي شاذة نادرة ومل ُيعمل بها ،ويف بعضها داللة
عل��ى أن امل��راد بالتحريف أنه��م ّ
حرف��وا العمل به
ومل يلتزم��وا مبا جاء يف الق��رآن ،وليس التحريف
مبعنى النقصان والزيادة فيقول(عليه الس�لام)
حفظوا حروفه ّ
وحرفوا حدوده).
أما صحاح أهل الس��نة فهي مليئ��ة بالروايات اليت
تثبت النقيصة والزيادة يف القرآن ومع ذلك فإننا
ال نتهمه��م بالتحري��ف ألننا ال جن��د عندهم ً
قرآنا
غري هذا.
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اس��تفتاء عن تقليد املراجع املاضني (قدس اهلل
أرواحهم) والعمل باالحتياط الوجوبي
س:28
 -1ه��ل جتي��زون البق��اء عل��ى تقلي��د الس��يد أبو
القاس��م اخلوئ��ي (ق��دس س��ره) وغريه م��ن مراجع
الدين املاضني (قدس اهلل أرواحهم)؟؟
 -2ه��ل ميكن الرج��وع إىل غريكم يف مس��ائل
اإلحتياط الوجوبي يف الرسالة العملية؟
ج :بسمه تعاىل:
ً
 -1جني��ز مل��ن كان مقل��دا ألحد األعالم :الس��يد
اخلوئ��ي والس��يدين الش��هيدين الصدرين (قدس
اهلل أرواحه��م) أن يس��تمر على العمل برس��ائلهم
العملي��ة الش��ريفة ،والرج��وع إلين��ا يف املس��ائل
املس��تحدثة ،واملس��ائل اليت ُع ِلم اخل�لاف فيها بني
األعالم ،وتبقى هذه اإلجازة حتى إشعار آخر بإذن
اهلل تعاىل.
 -2حنن نلزم املكلف بالعمل مبقتضى االحتياط
الوجوبي املذكور يف الرسالة العملية.
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ً
حرجا وأراد فس��حة م��ن األمر
ف��إذا وج��د يف ذل��ك
فلرياجعن��ا إذ لعل املورد مما جنيز فيه الرجوع إىل
الغ�ير ممن يقع يف دائرة األعلمي��ة الذين ُو ِجدت
على ّاتباعهم حجة ب��إذن اهلل تعاىل .وليس كل
موارد االحتياط الوجوبي قابلة للرجوع إىل الغري.
احلائض وقراءة القرآن
س :29هل جي��وز للمرأة احلائ��ض أن تقرأ القرآن
ً
مطلقا أو ضمن شروط معينة؟
اجلواب :بس��مه تع��اىل :جي��وز للم��رأة احلائض
قراءة ما ش��اءت من القران الكريم ويس��تحب هلا
كما يس��تحب لغريها أن تتوضأ لق��راءة القران،
نعم يستثنى من ذلك سور العزائم اليت فيها سجدة
واجبة وهي (سور السجدةُ :ف ّصلت ،النجم ،العلق)
فإنه��ا ال جيوز هل��ا قراءته��ا ،لكنها اذا اس��تمعت
تالوتها من احد آخر وجب عليها السجود كغريها.
ويف ض��وء ذلك ف��ان ما تفعل��ه بعض النس��اء من
ت��رك قراءة القرآن يف فرتة احليض حتى يف ش��هر
رمض��ان ربي��ع القرآن ه��و حرمان من ه��ذا الفضل
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العظيم.
وجي��ب أن تلتف��ت احلائ��ض إىل ع��دم ج��واز َّ
مس
كتابة املصحف الختصاص جواز ذلك باملتطهر.
مشاكل زوجية
س :30كثرت املشاكل بيين وبني زوجي بسبب
تدخ��ل اهل��ه وانا اش��ك بوج��ود عمل س��حر منهم
ستس��بب بزيادة هذه املش��اكل ،زوجي يتهمين
دائم��ا انين املخطئ��ة واملقصرة يف ح��ق اهله ،وانا
اح��ب زوج��ي وال اري��د االنفص��ال عن��ه فم��ا هي
نصيحتكم .
ج :بس��مه تع��اىل :ال صح��ة لوج��ود س��حر أو أي
عم��ل آخر يؤث��ر عل��ى حياتكم��ا الزوجية فان
ً
عموما
هذه دع��اوى باطلة .مضاف��ا اىل ان الرجال
كالما سيئاً
ً
ال حيبون أن يس��معوا من زوجاتهم
أردت
حب��ق أهله��م – كاألم واألخ��وات – ف��إذا ِ
التقرب اىل زوجك وكسب حبّه وقلبه فأكرمي
أهله وال تذكريهم بسوء واحتسيب ذلك عند اهلل
ً
إكراما لزوجك.
تعاىل واعتربيه
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حكم وضع اللولب من قبل الطبيبة
س -1 :31ان��ا طبيبة خمتصة باألمراض النس��ائية
وكث�يرا م��ا تطل��ب مراجعات��ي وض��ع اللول��ب
كمان��ع ولك�ني أت��ردد من وضع��ه لكوني ال
اعرف هل اس��تعمال اللولب فيه إش��كال شرعي
ام ال فكثريا ما تضع بقية الطبيبات اللولب دون
تنبيه املريضة من كونه فيه إشكال شرعي إذ
ان غالبية الن��اس تعرف ان اللولب ليس حمرم أريد
من مساحتكم توضيح لي هذا األمر
 -2ه��ل عملي��ة عق��د األنابي��ب حرام فق��د عرفت
مؤخرا أن عق��د األنابيب ال جيوز لكونه طريقة
دائمية ملنع احلمل وبذالك يوجب علي دفع الدية
وأنا ال اعرف كيفية تقدير الدية
ج :بسمه تعاىل:
 -1حرم��ة وض��ع اللول��ب من جهت�ين (أوالهم��ا) إن
كان اللولب مم��ا يقتل البيض��ة بعد ختصيبها
باحليمن ،أم��ا إذا كان مينع من اصل التخصيب
فال مشكلة (ثانيهما) االطالع على العورة حني
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الوضع ،فإن أمكن حل املش��كلتني فهو وإال فال
جي��وز إال إذا ُوجد عنوان ثانوي مس� ِّ
�وغ كتضرر
املرأة من احلمل وعدم وجود طرق حمللة ملنعه.
 -2ال جيوز تعطيل أي عضو يف اجلسم او احلرمان
م��ن منفعته ومنه فائدة احلم��ل واإلجناب ،إال إذا
أقتض��ت الض��رورة القص��وى كحص��ول الض��رر
البلي��غ على امل��رأة وال يوجد حل مش��روع واألوىل
التفكري بالعقد املؤقت إن أمكن.
التلبس باجلن
س :32زوج�تي مؤمن��ه صاحل��ة ولكنه��ا مريضة
(بالتلب��س) ومل يس��تطيع اح��د ش��فاءها م��ن هذا
املرض فهل هذا صحيح؟
ج :بس��مه تعاىل :ال يوجد تل ّب��س وال غريه ،وإمنا
ه��ي عب��ارة ع��ن ردود فع��ل نفس��ية وعصبي��ة
نتيج��ة للتع��رض لبع��ض األزمات فت�ترك آثارها
عل��ى الش��خص وق��د توج��ب بع��ض األم��راض
كانفصام الش��خصية وأمثاهلا مم��ا ّ
يعده الناس
جنون� ً�ا ،فننصح مبداراة مش��اعر م��ن يبتلى بهذه
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احلاالت وحماولة وصول إىل العقد اليت سبّبت هذه
االنتكاس��ة كمفاحتته��ا باختاذ زوج��ة ثانية
وحنو ذلك وإزالة تلك العقد وس��تزول احلالة بأذن
اهلل تعاىل.
عدالة اهلل تبارك وتعاىل
س :33هن��اك جمموع��ة م��ن املؤمنني تق��ول بأننا
نش��ك يف عدال��ة اهلل ألنه غ�ير عادل ( وحاش��اه)
ألن��ه ل��و كان كذلك ،فلم��اذا بعضن��ا ميتلك
بيت وس��يارة وحن��ن ال منلك كم��ا ميلكون،
ملاذا توجد شخصيات حتصل على املال بدون تعب
وباحل�لال وهناك ش��خصيات تتع��ب ولكنها ال
حتصل على املال مع العلم بان االثنني هم مؤمنون
أفتونا للرد عليهم جزيت خريا؟
ج :بسمه تعاىل :ان اهلل تبارك وتعاىل عادل ومن
عدل��ه هذا التوزي��ع واضرب لك مث��اال ،لو ان رجال
دن��ت منه الوف��اة وكان ل��ه ثالث��ة أوالد وكان
ميلك أمواال مبق��دار مليون دينار ومعمال بقيمة
مليون دينار وارض زراعية بنفس القيمة وكان
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اح��د األبناء حي��ب التجارة واآلخر حي��ب الصناعة
والثال��ث حي��ب الزراع��ة فأعط��ى النق��د ل�لأول
واملعمل للثان��ي واألرض للثالث وهذا عني العدل
النه س��اوى بينهم يف العطاء مع مراعاة ما يصلح
ح��ال كل واح��د منهم فليس لصاح��ب املعمل ان
يع�ترض على أبي��ه حلرمانه من النق��د و هكذا
ف��ان اهلل تعاىل وزع نعمه على عباده بالتس��اوي
وأعط��ى لكل واح��د ما يصلح ح��ال وما يبتليه
به ليش��كر ام يكفر لكن اإلنسان يغفل عن
نعم كثرية ويلحظ املادية فقط فينسى الصحة
واألمان واألميان ووالية أهل البيت (عليه السالم)
والزوجة الصاحلة واألوالد البارين واالس��تقرار يف
البالد واجلاه يف عش�يرته و قوم��ه وغريها أكثر
وان واح��دة م��ن منه��ا أمث��ن من مالي�ين ميلكها
غ�يره مع حرمانه منها فاتق��وا اهلل وتدبروا يا أولي
األلباب.
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أصل ابليس
س{ :34وكان ابلي��س م��ن اجل��ن ففس��ق عن أمر
ربه}{وإ ْذ ُق ْل َنا ل ْل َم َ
آلد َم َف َس َج ُد ْ
�ج ُد ْ
ال ِئ َ
َ
وا َ
اس� ُ
ك ِة ْ
وا
ِ
َّ ِ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
استكبرَ َ َوكان ِم َن الكا ِفر َ
يس أ َبى َو ْ
ِإال ِإ ْب ِل َ
ين}
ِ
َ
البق��رة 34فه��ل ابليس م��ن اجلن ام م��ن املالئكة
حسب اآليتني الكرميتني؟
ج :بس��مه تعاىل :الواضح من اآلي��ة األوىل انه من
اجلن فعصى رب��ه وخرج على أوام��ره ،وال تنافيها
اآلية الثانية الن االستثناء فيها من النوع املنقطع،
أي ليس من س��نخ املس��تثنى منه الذي يسبق أداء
االستثناء.
درجة العصمة
س :35ه��ل ان املعصومني (عليه الس�لام) حصلوا
على درجة العصمة بعبادتهم وطاعتهم اخلالصة
هلل أم أنها درجة وهبها اهلل هلم.
ج :بس��مه تع��اىل :حصل��وا عليه��ا باختياره��م
وبفض��ل اهلل تب��ارك وتعاىل ولو اج�بروا عليها ملا
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كان هل��م بذلك فضل عل��ى غريهم ،ولكن اهلل
تع��اىل ملا علم منهم – يف س��ابق علمه – طاعتهم
الكاملة وعبادتهم احلق��ة و متحضهم له حباهم
بالكرام��ات واصطفاه��م م��ن اول ي��وم خروجهم
اىل الدني��ا كتحدثهم يف املهد و نزوهلم اىل الدنيا
ساجدين شاهدين هلل تعاىل بالوحدانية.
حكم املتربعة بالبيضة
س :36تربع��ت أمرأة ببيضة اىل صديقتها لكي
تزرع يف رمحها وتلقح من قبل زوجها ،فما حكم
البيضة وما حكم اجلنني؟
ج :بسمه تعاىل :ال بأس بذلك ما مل يستلزم حمرما
بالعنوان الثانوي كاالطالع على العورة من قبل
غ�ير الزوج ،و ام املولود ه��ي الثانية ال األوىل ما دام
اإلخصاب قد حصل يف رمحها.
االطمئنان العقلي والقليب
س :37أيهم��ا أكث��ر حجية االطمئن��ان القليب ام
االطمئنان العقلي ،وما الفرق بينهما؟
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ج :بس��مه تع��اىل :االطمئن��ان املذك��ورة يف
الرس��الة العملية للفقه��اء ما كان مس��تندا اىل
حج��ة ش��رعية معت�برة ول��كل م��ن االطمئنان
العقلي والقليب س��احة عمل��ه وال مالزمة بينهما
وقد ذكرنا تفصيل الكالم مع امثلة وش��واهد
يف كت��اب اهلل تع��اىل حكاي��ة ع��ن ابراهي��م
(عليه الس�لام) (قال :اومل تؤمن ق��ال بلى ولكن
ليطمئن قليب) فاالطمئن��ان العقلي متحقق منه
باملئ��ة عند م��ن ه��و دون ابراهيم (عليه الس�لام)
لكن االطمئنان القليب كان حمتاجا اىل جتربة
عملية.
تعلق احلد باملذنب
س :38ش��خص اذنب ذنبا يس��تحق احلد عليه اذا
تاب هل يبقى احلد متعلق به؟
ج :بس��مه تعاىل :ال جيري عليه احلد اذا تاب قبل
القب��ض عليه متلبس��ا باجلرمي��ة أو قي��ام البينة
الش��رعية بش��هادة العدول ام��ا اذا ت��اب ( من قبل
ان تق��دروا) عليهم فال حد ومن ش��روط ذلك ان ال
يتحدث باجلرمية.
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أخذ الشعر الزائد
س:39ه��ل جي��وز اخذ الش��عر من الوجه بواس��طة
اخليط (احلف)؟
ج :بسمه تعاىل :ال باس به اال اذا عد اجتماعيا من
التشبه بالنساء.
عدة النساء
س :40كم هي مدة العدة املرأة؟
ج :بس��مه تعاىل :امل��رأة املدخول به��ا عليها ثالثة
أش��هر أو ثالث��ة أطه��ار يف الدائ��م وحيضت��ان يف
املنقط��ع وال ع��دة على اليأس وغري البالغة تس��ع
س��نني و غري املدخ��ول بها ،ه��ذا يف الطالق أما يف
الوف��اة فالع��دة أربع��ة ش��هور وعش��رة أي��ام لغري
احلام��ل وهل��ا ابع��د االجلني م��ن امل��دة املذكورة
ووضع احلمل.
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املسلوس
س :41م��ا حك��م وضوء ش��خص مص��اب مبرض
يس��بب له خروج الريح بص��ورة كثرية حتى انه
أحيان��ا ال يكاد يصلي ركع��ة دون ان حيدث،
ويف أحيان أخ��رى قد يتمكن م��ن إمتام الصالة
الرباعية (ليس أكثر) دون ان حيدث؟
ج :بس��مه تعاىل :مثل هذا الشخص عليه انتظار
الف�ترة ال�تي ميكن��ه فيه��ا أداء ص�لاة كاملة
بطه��ارة وعلي��ه ان يوف��ر املقدم��ات ألداء ه��ذه
الفريض��ة فيغ�ّي�رّ وق��ت طعام��ه وحنوه��ا حبيث
حيصل مثل هذه الفرتة الكافية وإذا مل ميكنه
من ذلك فتوجد صور عديدة حلالته مذكورة يف
الرس��الة العملية حتت عنوان (أحكام املس��لوس
واملبطون) فراجعها.
الوسواس
س :42ان��ا بن��ت يف الثالثة و العش��رين م��ن العمر
أعان��ي من مش��كلة نفس��ية أملّت ب��ي وهي انين
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أعان��ي الوس��واس وه��ي يف تزاي��د ...وق��د حاولت
كثريا ابعاد هذه الوساوس و مل استطع تركها و
قد وجدت بكم ش��يخنا االمل يف حل مشكليت
كونك��م م��ن املراجع الذي��ن هلم اتصال مباش��ر
باجملتمع ...فهل اس��تطيع يا ش��يخنا لقاءكم...
وجزاكم اهلل عن املسلمني خري جزاء احملسنني
ج :بسمه تعاىل :هذه مشكلة حقيقية ومنغصة
للحي��اة ،لك��ن ال��ذي يه� ّ
�ون اخلط��ب ان عالجها
س��هل وال حيتاج إال اىل الشجاعة منك وقوة قلب،
الن هذه كلها أوهام يلقيها الش��يطان يف ذهنك
ليتعبك ويشغلك ويصدك عن ذكر اهلل تعاىل
َّ َ
قال اهلل سبحانه نمَّ َ َّ
ان ِل َي ْح ُز َن
{إ ا الن ْج َوى ِم َن الش ْيط ِ
َ ِ
َّ َ ُ َ
�س ب َض ِّ
ار ِه� ْ
َ
�م َش� ْ
�يئا} اجملادلة10
ال ِذي��ن َآمن��وا ول ْي� ِ
فالنجوى – وهي حديث النفس– وس��اوس واوهام
شيطانية ليضيق صدورهم وحيزنهم ،وعليك أن
تعلمي
 -1انك على خري وان الش��يطان عاجز عن اغوائك
فيلتجئ اىل إتعابك بهذه الوساوس.
 -2ان ه��ذه األوه��ام ال ّ
يرتب الش��ارع املقدس عليها
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أي اثر ألنها خارجة عن إرادة االنس��ان واهلل تعاىل
أكرم وأرحم من حماسبة االنسان عن أمور خارجة
عن ارادته.
 -3لق��د اعط��ى األئم��ة (عليه��م الس�لام) احل��ل
العملي للوس��واس باالعراض عنه واهماله وعدم
ً
تدرجييا باذن اهلل تعاىل.
االسرتسال فيه ويزول
 -4واجل��زء االخر من احلل هو عدم االنفراد واخللوة
وان تتش��اغلي باللق��اء مع من حتب�ين وباالعمال
البيتي��ة او مس��اعدة االخري��ن وقض��اء حوائجه��م
وإدخال السرور عليهم.
 -5االلتح��اق جبامعة الزهراء الديني��ة فرع النجف
الكائ��ن يف س��احة ث��ورة العش��رين مالصق� ً�ا
ملدرس��ة البغدادي لكي تتفقه��ي يف أمور الدين
وتنش��غلي مبا هو مه��م ولوجود مركز لالرش��اد
النفس��ي والتوجيه االجتماعي وستجدين أخوات
مؤمنات ترتاحني معهم إن شاء اهلل تعاىل.
 -6واملهم هو حسن الظن باهلل تعاىل وعدم حتميل
نفس��ك أزيد م��ن الفرائض الواجبة .وتوس��لي اىل
اهلل تعاىل بدعاء (يا من تحُ ُّل به عقد املكاره).
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التربع باألعضاء
س -1 :43هل أن األعضاء احلية يف جس��د اإلنسان
ّ
امليت متتلك قيمة مادي��ة أو معنوية؟ وهل يوجد
فرق بني األعضاء الرئيسية والفرعية يف اجلسد؟
 -2م��ن ال��ذي يس��تطيع التص��رف يف اجلس��د
واألعضاء؟ هل الش��خص املتوف��ى أم الورثة أم ولي
الفقيه؟
 -3ه��ل ميك��ن بي��ع األعض��اء ّ
احلي��ة يف جس��د
اإلنسان؟
ُ
َ
 -4إذا م��ا ات ِف��ق عل��ى بي��ع األعض��اء ه��ل يرتتب
نف��ذ للعملي��ة ش� ً
عل��ى الطبي��ب املُ ِّ
�يئا كالدية
والقصاص والتعزير؟
 -5يف ح��ال إذا ما ُس��رقت األعضاء من املش��فى هل
سيعاقب السارق باحلد الشرعي للسرقات نفسه؟
ج :بسمه تعاىل:
 -1أعضاء اجلس��د هل��ا أعظم القيم��ة املعنوية وال
حي��ق ألحد التع��دي عليه��ا حت��ى لصاحب نفس
اجلس��د فإن��ه ال س��لطان ل��ه عليه��ا وال ميلكها
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ل��ذا ال جيوز ل��ه إتالفها واإلضرار بها ض� ً
ً
بليغا،
�ررا
وحتى بعد موته فإن أعضاء جسم اإلنسان حتافظ
على قيمته��ا املعنوية وكرامتها كما لو كان
ً
حيا وقد جاء يف احلديث الش��ريف (حرمة اإلنسان
املي��ت كحرمته ً
حيا) أما قيمتها املادية فال حدود
هلا وال يس��اويها ّ
إال مثلها ل��ذا كان من حق اجملين
علي��ه عم� ً
�دا القصاص م��ن اجلان��ي حبرمانه من
نف��س العضو ،نعم جعل الش��ارع ّ
املقدس مقادير
لتعوي��ض اجلناي��ات عل��ى األعض��اء مش��روحة
يف كت��اب ّ
(الدي��ات) م��ن الفقه عندم��ا تكون
اجلناي��ة غ�ير عمدي��ة لقط��ع الن��زاع وتعويض
اجملين عليه أو ذويه.
 -2لي��س م��ن ح��ق أي أح��د التص� ّ
�رف يف األعض��اء
حتى الش��خص ال ميتلك هذا احلق على أعضائه
اخلاصة.
 -3ال جي��وز ذل��ك إال يف ح��االت خاص��ة كتوقف
حياة إنس��ان على نقل عض��و إليه من دون ّ
تضرر
املتربع.
 -4ال جي��دي اتفاق بائع العضو ومش�تريه ،وليس
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للطبيب القيام بالعملية ألنه عمل ّ
حمرم.
 -5ق��د ال يس��تحق عقوب��ة الس��ارق ألن األعض��اء
ماال ش� ً
ليست ً
�رعا ،لكنه يعاقب بعقوبات أخرى
ألنه مفسد يف األرض وحنوه من العناوين.
الصالة يف الدوائر احلكومية
س :44ما حكم ص�لاة الظهر والعصر يف البناية
احلكومية ه��ل جيوز الصالة فيه��ا؟ إذا كانت
اإلجاب��ة ال فم��ا حك��م صالت��ي الس��ابقة هناك
علم� ً�ا ان��ي أعود لبي�تي يف وقت تك��ون الصالة
في��ه متأخرة لك��ون الطرق تعاني م��ن اختناقات
مرورية؟
ج :بس��مه تع��اىل :الص�لاة يف مبن��ى الدائ��رة
احلكومي��ة جائ��ز ب��ل في��ه أكث��ر م��ن مث��رة
مباركة كالصالة يف اوقاتها ،تقوية أمر الدين
باالع�لان عن ش��عائرهّ ،
حث اآلخري��ن على إقامة
الصالة ،توجيه رسالة اىل أهل الفحشاء واملنكر
ً
مجيعا وغريها فجزاكم اهلل
والفس��اد الجتنابها
خري اجلزاء.
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مصري اهل الكتاب يف اآلخرة
س :45هل س��يكون مصري أهل الكتاباجلنه؟
أم أنهم سيدخلون النا رمجيعا؟
ج :بس��مه تعاىل:ذل��ك موك��ول إىل اهلل تبارك
وتع��اىل فهو العامل ّ
بني��ات الناس وطه��ارة قلوبهم
ومقدار الصفات االنسانية فيهم
العملية القيصرية وحكم الدم
س :46ماذا بش��أن املرأه اليت تلد عن طريق عملية
قيصري��ه؟ هل حتس��ب هلا أي��ام النفاس العش��ره
أم أنه��ا تعترب يف حال أس��تحاضه حبي��ثيتوجب
عليها أداء العبادات مباشرة بعد الوالده؟
ج :بس��مه تعاىل :هذا الدم :دم نفاس ما دام مرافقاً
للوالدة فتجري عليه أحكامه.
ً
سريريا
حكم امليت
س :47هل من اجلائز يف األسالم أن توقف التغذيه
الصناعية عن ش��خص دخل يف غيبوبة حتى وان
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أكد األطباء بأنه س��وف لنخيرج منها؟ والسالم
عليكم
ج :بس��مه تع��اىل :م��ا دام قلب��ه ينب��ض فهو حي
وجي��ب حفظ حيات��ه وال جي��وز فعل م��ا ينافيها
ً
كبريا.
مهما كان احتمال موته
األغذية ومادة األثانول
س :48ه��ل أن تن��اول م��واد غذائيه حتت��وي على
كحول األثانول جائز؟
ج :بسمه تعاىل :جيوز ذلك بشرطني:
 1 -ان تكون نسبته ضئيلة كـ  %1مثال.ً
 2 -ان يكون متكون� ً�ا ضمن عملية صنع املواد
الغذئي��ة كالكحول املتكون يف عجني اخلبز
عن��د ختم��ره ،ام��ااذا كان الكح��ول بدرجت��ه
املس��كرة مضاف� ً�ا اىل امل��واد الغذائي��ة املصنوعة
ً
قليال.
فانه حمرم التناول منها ولو كاناملضاف
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الفائض من املنحة
املقدمة لطلبة الدراسات العليا
س :49ان��ا طال��ب دراس��ات علي��ا يف اح��دى الدول
االوربية واحصل ش��هريا على دعم مادي من تلك
الدولة فهل جيب اخلمس يف الزائد عن حاجيت؟
ج :بس��مه تع��اىل :ما يزي��د من األم��وال اليت متنح
لك جيب ختميس��ها يف رأس السنة اخلمسية اليت
ّ
حتدده��ا أنت ،ألن هذه األموالدخلت يف ملكك،
والزائد منها ال يرجع إىل الدولة املاحنة حبس��ب ما
أفهم.
الذنوب والندم
س :50ارتكب��ت خط��أ كب�يرا ج��دا وال أع��رف
كيف لي أن أعيش مع هذاخلطأ احس حبالة من
احلزن الشديد .أرجو مساعدتكم .كيف لي أن
أتص��رف من وجهة نظر اإلس�لام حت��ى أكفر عن
ذنيب هذا؟
ْ
ُ
َ
ج :بس��مه تع��اىل :قال اهلل تبارك وتع��اىل {قل يا
عبَاد َي َّالذ َ
ين أ ْس� َ
�ر ُفوا َع َلى أ ْن ُف ِس ِه ْم لاَ َت ْق َن ُطوا ِم ْن
َ
ِ ِ ِ َ
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َرحمْ َ ��ة اللهَّ إ َّن اللهَّ َي ْغف ُر ُّ
الذ ُن� َ
�وب جمَ ِ ً
يعا } [الزمر:
ِ ِِ
َ َّ ِللهَّ
َ
َّ
َ
يحُ
يحُ
ُّ
ُّ
َّ
ِ ��ب التو ِاب�ين و ِ ��ب
{إن ا
لمَُْ ]53وق��ال تع��اىل ِ
َ
ا َتط ِّه ِريَ��ن} [البقرة ]222 :فال تقلق من هذا الفعل
واب��دأ حيات��ك من جدي��د كأن ش� ً
�يئا مل حيصل
والظاه��ر حصول الندم احلقيق��ي عندك وهذا من
ش��روط التوبة الصادقة واملغفرة فاعزم على عدم
العودة ملثله.
حتديد وقت الفجر يف السويد
س :51تعلمون مش��كلة تعيني وق��ت الفجر يف
السويد ولذلك أحتاط بعض العلماء بصالة الفجر
حني ارتفاعالضوء بالس��ماء وآخرين قالوا بتأخري
ص�لاة الفج��ر إىل قب��ل نصف س��اعة م��ن طلوع
الش��مس وذلك كلهألنه ال يوج��د ليل حقيقي
عندنا فالليل بالصيف مضيء وال ميكن متييز
الفج��ر عند طلوع��ه ولكناملش��كلة اآلن وقد
مررت بها ال أعرف متى وقت اإلمساك للصائم بهذه
األيام فال ميكن أن امس��ك قبلطلوع الفجر وال
اع��رف أصال متى يبدأ الن آخر يوم أمكن تعيني
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ً
تقريبا وكانصالة الفجر
الفجر هو قبل أسبوع
الس��اعة ً 1:30
ليال وسؤالي متى هو وقت اإلمساك
للصائم؟
ج :بس��مه تع��اىل :إن ه��ذا الضوء ال��ذي يظهر يف
الليل إن كان يالحظ عليه النقصان بعد غروب
ً
نسبيا
الشمس إىل نقطة ثم يالحظ فيه االشتداد
فهذه النقطة هي الفج��ر ،وإذا كانالضوء واحداً
يف مجي��ع الوقت فاألح��وط أن تصلوا قبيل طلوع
الشمس مبقدار أدائهابنية ما يف الذمة ويكون
اإلمساك عند منتصف الوقت بني غروب الشمس
وشروقها ،وإذا حصل االطمئنان جبداول املواقيت
ال�تي تصدره��ا بع��ض اجله��ات الديني��ة املوثوق��ة
فيمكن االعتماد عليها ،وقد شرحنا يف كتاب
(الرياضيات للفقيه) طريقة حلساب املواقيت يف
الفرتة اليت ال يتبّنيفيها الفجر.
دفع زكاة الفطرة للمغرتبني
س :52ان��ا اعي��ش خ��ارج العراق ،هل اس��تطيع ان
اتص��ل باهل��ي واخربهم ب��أن يدفعوا ل��ي زكاة
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الفط��رة اىل اي فقري قريب منه��مالنه ليس هناك
اي فقري يستحق يف منطقيت او مدينيت؟؟
ج :بس��مه تعاىل :ال بأس بذلك وليدفعوها بقيمة
ث�لاث كيل��وات م��ن الطع��ام عن��دك ال عندهم.
تقبل اهلل أعمالكم ّ
ووسع عليكم.
الصالة نيابة عن احلي
س :53ه��ل جي��وز الص�لاة نيابة عن ح��ي صالة
مس��تحبة يف أح��د مراقد األئم��ة األطه��ار أو النيب
األكرم صلوات اهلل عليهمأمجعني .حيث يطلب
ً
كثريا؟
الناس يف مثل هذا
ج :بس��مه تعاىل :نعم جيوز ذل��ك وإن املمنوع هو
النيابة عن احلي يف الصلوات املفروضة ،وميكن
ان تصلي انت ثم تهدي ثوابها اىل من شئت.
حكم الطهارة من غري أهل الكتاب
س :54حن��ن موظفون يف ش��ركات توف��ر عامل
نظاف��ة ل��كل مبن��ى وه��ذا العام��ل يف بع��ض
ً
كافرا كالبوذي واهلندوس��ي
األحي��ان يكون
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وغريه��م .وحي��ث أن��ه يعم��ل يف التنظي��ف فهو
يقومبتنظيف كل ش��يء من أرضيات ومغاسل
ومصلي��ات وأجلك��م اهلل احلمام��ات واملطاب��خ
وغ��رف االس�تراحة ويف بع��ض األحي��ان يكون
ه��و الطابخ.وعلى حد علمنا ب��أن الكافر جنس
والنجاس��ة تنتقل بالرطوبة فهل كل ما يلمسه
ه��ذا العامل جنس م��ن مقابض ومع��داتوطعام
حي��ث أن الرطوب��ة يف كل األوق��ات موج��ودة
ويلمس��ها بيده مباشرة،هذا وأفتونا مبا لديكم
حي��ث أنن��ا نعيش حال��ة االش��تباه وال ن��دري ماذا
نصنع؟
ج :بس��مه تعاىل :الس�لام عليك��م ورمحة اهلل
وبركاته
اطلبوا من إدارات مؤسس��اتكم أن يتوىل املس��لم
األعم��ال املرتبط��ة بطعامك��م ومالبس��كم
وفرش��كم وليعم��ل غ�ير املس��لم يف النواح��ي
األخ��رى كتنظي��ف احلمام��ات واالرضيات ،وان
مل تفع��ل الش��ركة فقوموا أنتم بها او اس��تأجروا
مس� ً
�لما لألعمال اخلاصة بكم ال�تي ذكرناها.
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للهَّ
َ
{و َم ْن َي َّت ِق ا يجَ ْ َع ْل َلُ��ه مخَ ْ َر ًجا َو َي ْر ُز ْق ُه ِم ْن َح ْي ُث
َ
لاَ يحَ ْ َت ِس ُب} [الطالق]2-3 :

اإلفطار مع احلرج
س :55ان��ا ش��يعية متزوجة من رجل س�ني احرتت
يف صيام ش��هررمضان يعين بدايت��ه ونهايته الن
هن��ا يتبع��ون الرص��د الفلك��ي بالتلس��كوب
للهالل ومواعي��د الصيام واألعياد ثابتة بالتقويم
 زوج��ي يصوم مع بداية رمضان هناوأنا دائما يف
ح�يرة وهو يضغط عل��ي يف هذه املس��الة بالذات
ويق��ول حنن نتب��ع البلد الذي حن��نفيه وال دخل
لن��ا بالع��راق مثال هو يص��وم اول يوم م��ن رمضان
وانا اصوم بنية يومالش��ك شيخنا اجلليل وأيضا
ألس��باب اجتماعي��ة مثال يف ي��وم العي��د يزورنا
أشخاصكثريون وال اس��تطيع ان ابقى صائمة
او نكون مثال معزوم�ين يف اول يوم العيد على
الغداء أرجوكم أفتوني ألنين يفحرية دائما؟
ج :بس��مه تعاىل :األمر يف أول ش��هر رمضان سهل
إذ ميك��ن االبتداء مع زوجك بالص��وم حتى لو مل
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يثبت الش��هر بنية القربة املطلق��ة اىل اهللتبارك
وتع��اىل ،او القض��اء او م��ايف الذمة ،أم��ا إذا أفطر
يوم تش��كني أنه األول من ش��وال فاطليب منه
يف ٍ
اخل��روج معه بع��د صالة الصب��ح أو بداي��ةالنهار
مسافة  22كيلو مرت لتفطري بسبب قطع املسافة
ً
شيئا من املفطرات وعودي مفطرة
وتناولي هناك
اىل بيت��كلتس��تطيعي أداء مراس��يم العيد بدون
ً
الحقا إذا مل يثبت انه
ح��رج ثم تقضني ذلك الي��وم
عيد.
اختالف نية
الصوم يف اخر شعبان
س :56إننا نس��كن أطراف الس��ويد فصمنا يوم
الس��بت من ش��عبان وبعد اإلفطار علم��ت ان يوم
السبت هو من شهر رمضان فما حكم صومي؟
ج :بس��مه تع��اىل :ال ب��أس علي��ك ،وإن كان
ً
الحقا.
األحوط القضاء
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حكم املداعبة يف نهار رمضان
س :57إذا داعب الرجل زوجته الصائمة فان الزوجة
نتيجة تهيجها اجلنسي تنزل بعض الرطوبات فما
هوحكم صومها؟
ج :بس��مه تع��اىل :ال يض� ّ
�ر بصومه��ا ،وينبغ��ي
للصائ��م ّ
جتن��ب الوص��ول إىل ه��ذه املرحل��ة م��ن
املمارسات.
مرياث الزوجة الباكر
س :58الزوجة غري املدخول بها واملتويف عنها زوجها
هل تس��تحق النصف الثاني من املهر بالرد ،عالوة
على نصيبها مناإلرث ،أم ال؟
ً
ج :بس��مه تع��اىل :تس��تحق امله��ر كام�لا ،أم��ا
التنصيف فهو حكم خاص بالطالق.
ختميس املبلغ الزائد
س :59ش��خص لدي��ه رأس س��نة مخس��ية وامل��ال
املخم��س فيه��ا ملي��ون دين��ار ويف الس��نة الثانية
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اصبحت امواله مليونني دينار فقيل له ان اخلمس
املس��تحق عليه يف يوم رأس الس��نة اخلمسية هو
ً
علما ان امواله هي من الراتب
أربعمائة ألف دينار
ال��ذي يتقاضاه من خالل العم��ل وبعد ذلك دخل
بعم��ل جت��اريوأصبح��ت أمواله عش��رة ماليني
وجاءت رأس الس��نة اخلمس��ية فما مقدار اخلمس
الواجب اخراجه منأمواله .أفتونا مأجورين
ج :بس��مه تع��اىلّ :
ختم��س الزائ��د ع��ن َّ
املخمس
يف الع��ام املاض��ي ،فخمس الس��نة الثانية يتعلق
بامللي��ون الثاني االضايف فق��ط ومقداره مئتا الف
دين��ار ويك��ون جمم��وع امل��ال املخم��س مليون
ومثامنائ��ة ال��ف دين��ار للس��نة الثالث��ة وخيمس
الفرق بينه وبني املاليني العش��رة املذكورة عند
رأس السنة الالحقة.
االستفادة من التلسكوبات
يف حتديد بداية ونهاية الشهر القمري
س:60 مل��اذا ال نعتم��د على األجه��زة احلديثة يف
الكشف عن رؤية اهلالل؟
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ج :بس��مه تع��اىل:حن��ن نس��تفيد م��ن األجه��زة
احلديث��ة واملعادالت الرياضي��ة احلديثة الدقيقة
ملعرف��ة وض��ع اهل�لال وام��كان رؤيت��ه بالع�ين
اجمل��ردة ،ام��ا اذا كان حبي��ث ال ت��راه الع�ين فان
رؤيته باألجه��زة احلديثة غري كافية وفق االدلة
الشرعية اليت ذكرناها يف ( فقه اخلالف ).
حكم من رأى اهلالل بعينه
س:61
 -1إذا ش��اهدت اهل�لال بنفس��ي ومل يعل��ن أي م��ن
مكات��ب العلم��اء أن ي��وم الغ��د أول أي��ام العيد
(على سبيل املثال ) فهللي أن اعتمد على رؤييت
للهالل فافطر؟
 -2إذا كان��ت رويه اهلالل بالع�ين اجملردة فلماذا
خيتلف علمائنا يف حتديد بداية االشهر اهلجرية
كم��ا ح��دث يف بعضالس��نني؟ ومل��اذا ال يذهب
الذي��ن ش��هدوا ل س م��ن العلماء بتوجي��ه منه اىل
الع��امل ص ليش��هدوا أمام��ه فيعل��ن بدايةالش��هر
كصاحبه فيكون املوقف موحد بدل ما حيدث؟
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ج :بسمه تعاىل:
 -1نع��م تعتم��د على رؤيتك وتفطر بهالل ش��وال
الذي تراه حتى لو مل يثبت عند املراجع.
 -2ال يقتص��ر س��بب االخت�لاف يف حتدي��د اوائل
الش��هور عل��ى ش��هادة البع��ض عن��د مرج��ع دون
اخ��ر ،بل ان هذا مل يكن س��ببا الن اهلالل اذا راته
ع�ين رأته ال��ف عني كم��ا يف الرواي��ات ،لكن
هناك مناش��يء عديدة لالختالف كاخلالف يف
امكان االعتماد على رؤية التلس��كوبات وإن
مل ت��راه العني اجملردة أو اش�تراطتق��ارب البلدان
لثبوت الرؤي��ة بني بعضها و البع��ض االخر وعدم
االشرتاط وغريها.

مقدار االذن بصرف احلقوق الشرعية
س :62هل تأذنون بصرف احلقوق الش��رعية على
احملتاجني من قبل املكلف مباشرة؟
ج :بسمه تعاىل
ق��د اعطين��ا األذن لكل مكلف بص��رف الثلث
م��ا بذمت��ه من احلق��وق الش��رعية عل��ى املؤمنني
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احملتاجني وتزويج الشباب املؤمنني غري القادرين
وتغطي��ة نفق��ات الع�لاج الط�بي للمؤمن�ين
احملتاجني ،واذا وجَ��د املكلف حاجة لصرف مبلغ
اكث��ر من الثلث فلرياجع املكتب وحيصل على
اذن خاص بصرف ما حيتاج اليه ان شاء اهلل تعاىل
إطباق اليدين
بعد مسح الرأس يف الوضوء
س :63ه��ل إطباق اليدين بعد مس��ح الرأس وقبل
مس��ح الرجلني يف الوضوء مبطل ل��ه؟ وما حكم
صاله من كان يفعل ذلك جهال؟
ج :بسمه تعاىل:
ال جي��وز خلط بلل اليدين بعد االنتهاء من غس��ل
الي��د ُ
اليس��رى ،الن الواجب مس��ح الرج��ل اليمنى
باملتبق��ي م��ن بل��ل اليمن��ى وكذل��ك اليس��رى
باليسرى .
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األخذ بالفتوى من غري مرجع التقليد
س:64هل حيق لي أن اخذ بفتواكم ونصائحكم
اليت قد ختتلف مع فتاوى مرجع تقليدي؟
ج :بسمه تعاىل :جيوز لك العمل بفتاوانا ولكن
ال يص��ح أن تك��ون الرغب��ات واملي��ول النفس��ية
معي� ً
�ارا للعمل بفتاواى مراجع التقليد مع دعائي
لكم.
املؤمن وارتكاب الذنوب
س :65مساحة الش��يخ ان��ا ملتزم بتأدي��ة ما علي
م��ن واجب��ات من ص�لاة اىل صوم رمض��ان املبارك
وق��راءة الق��ران الكري��م وكذلك أق��وم بتأدية
صالة اجلمعة ولكن يا مساحة الش��يخ اجلليل
أن��ا يف بعض األحيان أقوم بذنب وال اعرف كيف
أختل��ص من��ه وه��ذا الذن��ب يراودن��ي يف بع��ض
األحي��ان واتركه ويف البعض األخ��ر أقوم بفعله
فانا اطلب منكم نصيحتكم؟
ّ
ج :بس��مه تعاىل :ك��ن ق��وي اإلرادة وتذكر إن
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اهلل تب��ارك وتع��اىل ّ
مطل��ع علي��ك وأن��ت تقارف
الذنب وإذا ش��اء عرضه على املأل يوم القيامة يوم
تبدو فيه السرائر فيا سوأتاه إن مل يغفر لنا ويسرت
علينا فاضحات السرائر.

منع االباء من تزويج بناتهم
س :66ال يرض��ى والدي بتزوجن��ا إال من أبناء العم
ويف حال��ة رفضن��ا او مل يأتي أصال ف�لا نتزوج هو
رافض فك��رة زواجنا وهذا الش��يء مل يتغري أبدا
عرب مر السنني ماذا اعمل؟
ج :بس��مه تعاىل :هذا ظلم منه ،والظلم من اعظم
الذن��وب عند اهلل تبارك وتع��اىل ،وهو من املنكر
الذي جي��ب دفعه فعلى اخوانك وم��ن له عالقة او
تأثري عليه السعي عنده لكي يرفع الظلم عنك
ويزوج��ك من الكف��ؤ إلقناعه برتك ه��ذا الظلم
بأسلوب مقنع ومقبول واهلل املستعان.
تناول الطعام مع غري املسلمني
حن��ن جمموعة م��ن الطلبة نعيش يف روس��يا يف
س��كن طالبي منا الش��يعي والس�ني واملسيحي
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ومن��ا من ال دي��ن له وم��ن دول خمتلف��ة ما حكم
تناول الطع��ام مع املخالف ومن الكتابي وغريهم
ممن ال دين له؟
ج :بس��مه تع��اىل :ال ب��أس يف مؤاكل��ة املس��لم
مطلق� ً�ا أما أهل الكتاب فليغس��لوا أيديهم قبل
مباش��رة الطع��ام ،ويف مجي��ع األح��وال إذا احتوى
الطعام عل��ى ما ال حيل ـ كلح��وم غري مذكاة
أوفيها ش��حوم خنزير ـ فال تشاركهم فيها وتناول
من غريها .مع دعائي لكم.
حكماملؤسسات اإلسالمية يف املهجر
س :67تنتش��ر يف ب�لاد املهج��ر الكث�ير م��ن
اجلمعيات االس�لامية والثقافية تقوم بنشاطات
اس�لامية وثقافية وأدبية متنوعةخدمة للجالية
املسلمة يف بالد
س  1ه��ل حتتاج هذه اجلمعيات باعتبارها متارس
النش��اطاالس�لامي اج��ازة م��ن املرج��ع الديين يف
ممارسة هذا النشاط.
س  2ه��ل حتت��اج ه��ذه ا جلمعيات اىل اش��راف من
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قب��لاملرج��ع أو مم��ن ينوب عن��ه على نش��اطات
ه��ذه اجلمعي��ات لك��ي تضف��ي عليه��ا الصفة
الشرعية؟
س  3متوي��ل نش��اطه��ذه اجلمعي��ات ع��ادة م��ا
يك��ون م��ن تربع��ات اجلالي��ة االس�لامية ال�تي
تشارك يف هذه اجلمعيات .فهل ميكن احتساب
مايدفعونه اىل اجلمعية يف النشاطات االسالمية
(والدات ووفي��ات املعصوم�ين عليهم الس�لام) من
اخلمس املستحق عليهم؟
س4هن��اك الكث�ير م��ن االفاض��ل الذين درس��وا
العل��وم الدينية يف النجف االش��رف وقم املقدس��ة
واضطرتهم الظروف اىلاهلجرة.
يقومون مبسؤليتهم يف التصدي للعمل الشرعي
ه��ل حيتاج هؤالء االخ��وة االفاض��ل اىل اجازة من
املرج��ع يف تصدي��ه هل��ذه املهم��ة ويضط��ر بعض
ه��ؤالء االفاضل اىل لبس الزي الديين يف ممارس��ة
دوره التبليغ��ي والتخل��ي عن��ه يف بقي��ة اوق��ات
عملهوحياته؟
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ج :بسمه تعاىل:
-1 ال حيت��اج عم��ل اخل�ير اىل إجازة م��ن املرجع أو
غريه.
-2 هذا اإلشراف او املتابعة أو التواصل مفيد لضبط
املس��ار عل��ى ض��وء الش��ريعة وحل املش��كالت
الشرعية.
-3توج��د م��وارد لص��رف احلق��وق الش��رعية أه��م
اآلن م��ن هذه النش��اطات وهي مس��اعدة املؤمنني
احملتاجني وتزويج ش��بابهم ومعاجلةمرضاهم أما
تلك الفعالي��ات فليتربع هلا املؤمنون قربة اىل اهلل
تعاىل أما األسئلة عن املوضوع اآلخر فأجوبتها:
-4 ج��رت س��ياقات العم��ل عل��ى اس��تحصال
وكال��ة املرجعي��ة الحتياج��ه يف أعمال��ه اىل
أذون��ات وصالحي��ات يأخذه��ا مناملرج��ع وإجابة
االستفتاءات ،اما لبس الزي الديين يف وقت التبليغ
واقامة الشعائر فال بأس به فليفعل وقت ما متليه
ظ��روف عمل��ه واملهم اإلخ�لاص يف العمل إلعالء
كلمة اهلل تبارك وتعاىل.
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تناول الطعمة واالشربة املشبوهة
س :68ه��ل م��ن اجلائ��ز تن��اول بع��ض االطعم��ة
واالش��ربة ال�تي حيتم��ل دخ��ول ش��يء حم��رم يف
تركيبها؟
ج :بسمه تعاىل:
قال تعاىل {فلينظر اإلنس��ان اىل طعامه} لذا حنن
ندعو اىل التحرز يف ما يأكل اإلنسان وما يشرب
حت��ى م��ناالحتماالت ،كم��ا ان علم��اء الصحة
يوصون بالوقاية والتجنب واالحتياط جملرد وجود
احتمال ولو ضئيل لش��يء ُم ِض��ر ،فاملؤمنيتجنب
احتم��االت احلرم��ة يف طعامه وش��رابه كذلك،
اذا كان ه��ذا االحتم��ال معت� ً
�دا ب��ه وليس جمرد
شكوك و اوهام.

76

الرسالة االستفتائية  -اجلزء الثاني

أحكام بيع الدوالر باآلجل
س :69مساح��ة املرج��ع الدي�ني آي��ة اهلل العظمى
الشيخ حممد اليعقوبي (دام ظله)
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
توجد معاملة متداولة يف السوق وهي بيع الدوالر
باآلج��ل ،وذلك بأن يبيع ورقة فئ��ة مئة دوالر اليت
س��عرها النق��دي املت��داول ( )125ألف دين��ار ً
مثال
مبئة وثالثني ألف دينار أو أقل أو أكثر حبس��ب
معينة كشهر ً
االتفاق وملدة ّ
مثال.
وهنا عدة أسئلة:
 .1ما حكم هذه املعاملة؟
 .2ه��ل توجد نس��بة حم� ّ
�ددة للفرق املأخ��وذ على
سعر الورقة؟ وما هو وجه هذا التحديد؟
 .3ل��و مل يس��تطع مش�تري الورقة التس��ديد عند
حل��ول الش��هر فهل ل��ه متدي��د العقد ش� ً
�هرا آخر أو
ذمت��ه كأن ّ
أكث��ر مع زي��ادة املبل��غ يف ّ
ميددها
ً
ش��هرين ويصبح على مشرتي الورقة ( )135الفا أو
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(ً )140
ألفا وهكذا؟
 .4هل هلم��ا إجراء العقد على ّ
مدة أطول من ش��هر
يف ابتداء العقد؟
 .5ه��ل ه��ذا احلك��م خاص مب��ن يرج��ع إليكم
بالتقليد أم يعم اجلميع؟
 .6ل��و حصلت خمالفة لش��روط الصحة أعاله فما
حكم األموال املقبوضة يف املعامالت السابقة؟
اجلواب :بسمه تعاىل
ً
 .1املعاملة صحيح��ة مبدئيا الختالف اجلنس بني
الدوالر والدينار مع مالحظة شروط الصحة.
.2حنن نشرتط أن ال يزيد الفرق عن  %3من السعر
النق��دي ملدة ش��هر ،فالورق��ة اليت س��عرها النقدي
( )125أل��ف دينار ال ُتباع بف��رق يزيد عن ()3,750
آالف دينار ش� ً
�هريا ،والوجه يف االشرتاط هو حفظ
الت��وازن يف الس��وق ،ومحاية املش�تري م��ن الفرق
اجملحف ال��ذي يؤدي ب��ه إىل العجز عن التس��ديد
وبيع ممتلكاته أو تعرضه للعقوبات القانونية
أو اهل��رب خ��ارج الب�لاد كما تش��هد ب��ه الوقائع
الكثرية.
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(ك ْي لاَ
فالتحدي��د ضروري لتطبيق قول��ه تعاىل َ
�ون ُد َ
ول ًة َب�ْي�نْ َ الأْ َ ْغ ِن َياء ِم ُ
َي ُ
ك� َ
نك ْم) (احلش��ر)7/
أي ّ
أن ه��ذه اإلج��راءات ملنع احتكار امل��ال بيد فئة
ّ
معينة قليلة تس��يطر عل��ى التعامالت املالية ،أما
ّ
ضحية.
األكثر فيكونون
وكان السيد الشهيد الصدر الثاني (قده) قد ّ
حدد
س��قفها األعلى  %5وأبقينا ّ
مقلدي��ه عليهاّ ،
ألنه
كان يرى ذلك مناس� ً
�با ،أما حنن فنراها كثرية
يف ظل الواقع االقتصادي الذي نعيشه.
 .3ال جي��وز هلم��ا متديد امل��دة تلقائي� ً�ا وأخذ فرق
�وغ ش� ً
جدي��د عن متديد املدة لعدم املس� ِّ
�رعا ألخذ
ه��ذه الزي��ادة ،ب��ل على املدي��ن تدب�ير املبلغ عند
ثم ّ
حلول األجل وتسليمه إىل الدائن ّ
جيدد املعاملة
بالفرق املذكور.
 .4ال مان��ع م��ن إج��راء العقد مل� ّ
�دة أكثر من ش��هر
بش��رط أن ال يزي��د الس��قف األعلى للف��رق بني
الس��عر النقدي واآلج��ل عن  %2,5لكل ش��هر إذا
كانت ّ
املدة ال تزيد عن س��تة أش��هر ،أما إذا زادت
ّ
وكل ذلك
عن ذلك فال تزيد عن  %2لكل ش��هر
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ّ
التضخم اليت يشهدها السوق.
نراعي فيه نسبة
ف��إذا أراد بي��ع الورق��ة ملدة ثالثة أش��هر ف�لا يزيد
الفرق عن  %7,5وإذا أراد ذلك ملدة س��تة أش��هر فال
يزي��د ع��ن  %15وإذا كان العقد لس��نة فال يزيد
عن  %24وهكذا.
ّ .5
مما تق� ّ
يتض��ح ّ
�دم أن هذه الفتوى اكتس��بت
صفة احلك��م ألح��د العناوين امللزم��ة كوالية
الفقي��ه أو دف��ع الض��رر الع��ام أو حف��ظ النظ��ام
االجتماع��ي الع��ام وحنوه��ا ،فتك��ون ملزم��ة
للجميع ّ
بغض النظر عن مرجع التقليد.
ّ
وأذك��ر اجلمي��ع بالكارثة العا ّم��ة اليت كادت
ّ
حتل باجملتم��ع العراقي قبل ّ
عدة س��نوات حينما
انتش��رت بش��كل مري��ب ش��ركات التس��ويق
ً
أمواال
الشبكي وخدعت الكثريين فدفعوا إليها
طائل��ة تس� ّ
�ربت إىل خ��ارج الع��راق ،وأفتى بعض
املراج��ع جب��واز التعام��ل معها وس��كت اآلخرون
باعتب��ار ع��دم اإلش��كال عل��ى وف��ق القواع��د
بقوة ملواجهته��ا ّ
ّ
وتصدينا ّ
ووضحنا
املعم��ول به��ا،
ّ
املفاس��د الكب�يرة يف عمله��ا ،وحش��دنا لذل��ك
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إعالمي� ً�ا وسياس� ً
ّ
فتحقق رأي ضاغ��ط ّ
ضدها،
�يا
وحاولت تلك الشركات اإلستثمار بعملها بنشر
فتوى البعض باجلواز وأرسلوا معتمديهم إلقناعنا
ّ
لكننا انتصرنا عليهم
بعدم وجود تلك املخاوف،
وكفى اهلل الناس شّ��رهمّ ،
ثم استبانت بعد ذلك
للن��اس مصائبهم وح��اول أصحاب األموال بش� ّ
�تى
استنقاذ أمواهلم فلم يستطيعوا.
فليتع��ظ اجلمي��ع وليأخذ ال��درس س��واء كانوا
يرجعون إلينا بالتقليد أو إىل غرينا.
مأذونا بها س��ابقاً
ً
 .6من باع بالنس��بة ال�تي كان
وه��ي  %5فال ش��يء عليه ومن ب��اع بأزيد من ذلك
وكان أخ��ذ الزي��ادة برض��ا املش�تري باآلجل فال
ش��يء علي��ه أيض� ً�ا ،وعليه��م م��ن اآلن فصاع� ً
�دا
االلتزام بالنسب اجلديدة.
ويف اخلتام ّ
أحب التعرض إلش��كال أثاره البعض
ّ
ّ
يتضرر منه الذين يلتزمون
بأن هذا التحديد سوف
ب��ه يف ح�ين يكون غ�ير امللتزم ح� ّ
�ر ًا يف حتقيق
م��ا يش��اء م��ن األرب��اح ،ولي��س يف ذل��ك مصلحة
للمؤمنني امللتزمني.
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وجوابه أن هذا اإلش��كال لو ص� ّ
�ح فإنه يرد على
ّ
احملرم��ة ،وليطمئ��ن امللت��زم
كل املكاس��ب
ّ
باحلكم الش��رعي أن��ه هو الرابح ،أ ّم��ا يف اآلخرة
فهذا واضح ،وأ ّما يف الدنيا ّ
ألن كسبه سيكون
أن زبائنه س��يكثرون ّ
ً
طيب ً��ا ،كما ّ
حالال ّ
لقلة
وحينئذ س� ّ
�يعوض بكثرة
النس��بة اليت يطلبها،
ٍ
ّ
ّ
الزبائ��ن ع��ن النق��ص يف النس��بة ال�تي حددناها،
{و َق ُال��وا إن َّن َّتبع الهْ ُ َدى َم َع� َ
ق��ال تعاىل َ
�ك ُن َت َخ َّط ْف
ِ
ِ
ِ
كن َهّ ُل ْم َح َرم� ً�ا آم ً
�ن أ ْرض َنا أ َولمَ ْ نمُ َ ِّ
نا يجُ ْ بَى ِإ َل ْي ِه
ِ
ِم� ْ َ ِ
َ
َ
ك ّل َش� ْ ْ ً َّ
ثمَ َ َر ُ
ك َّن أ ْ
ات ُ
ك َث َر ُه ْم
�ي ٍء ِرزقا ِمن ل ُد َّنا َول ِ
ِ
َ
لاَ َي ْع َل ُم� َ
�ون} (القص��ص ،)57/وق��ال تع��اىل َ
{و َمن
�ن َح ْي ُث لاَ
َي َّت��ق الل يجَ ْ َع��ل َّل� ُ
�ه مخَ ْ َرج� ً�ا َو َي ْر ُز ْق ُه ِم� ْ
ِ َهّ َ
يحَ ْ َت ِس ُب}(الطالق.)3-2/
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إزالة املزارات الوهمية
س:70ح� ّ
�ذر مساح��ة املرج��ع اليعقوب��ي (دام ظله)
م��ن ظاهرة وجود وانتش��ار امل��زارات املنس��وبة إىل
أوالد األئمة (عليهم الس�لام) والصاحلني من دون
التحقيق يف صحة نس��بتها إىل أصحابها ودراس��ة
حال الشخص الذي ُينسب إليه املزار.
وقال مساحته لدى استقباله( )2وفد املديرية العامة
ً
كثريا من
للمزارات يف ديوان الوقف الش��يعي أن
ه��ذه املراق��د وهمي��ة صنعها بع��ض ذوي النفوس
املريض��ة الذي��ن ال ورع هل��م وال دي��ن ليجمعوا بها
األموال من الس� ّ
�ذج واجلهلة ويروون هلم كرامات
مفتعلة.
وه��ذه ظاهرة ابتلي بها الش��يعة لي��س يف العراق
فقط بل يف ال��دول األخرى اليت هلم وجود فيها وقد
ثبت بالدليل القاطع أنها ال أصل هلا وإمنا نس��بت
إىل الصاحلني ألغراض عديدة.
وق��ال مساحت��ه :إن أع��داء أه��ل البي��ت (عليه��م
( )2تاريخ اللقاء السبت  18ج 1434 1املصادف .2013/3/30
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الس�لام) يش��جعون ه��ذه الظاه��رة ويفرحون بها
ألنها حتقق مآربهم يف تش��تيت الش��يعة وحتويل
أنظارها إىل ه��ذه املزارات الوهمية بدل التوجه إىل
املراقد املط ّهرة لألئمة املعصومني (عليهم السالم).
ل��ذا البد من وقفة ش��جاعة وواعي��ة الجتثاث هذه
الظاهرة وإزال��ة ه��ذه األوكار للجهلة واحلمقى
واملاكري��ن وعل��ى دي��وان الوق��ف الش��يعي أن
ّ
يتحمل مس��ؤوليته مبعاونة القوات األمنية واهلل
ّ
املوفق.
الشخصية املعنوية
للدولة وحرمة االموال العامة
ش��يخنا اجلليل هذه جمموعة من االس��ئلة ختص
حبثن��ا يف مس��ألة املعام�لات املصرفي��ة ارج��و من
جنابكم الكريم اجابتها ليتم بها حبثنا .
س :1م��ا املقص��ود م��ن الش��خصية املعنوي��ة او
احلقوقية للمؤسسات التابعة للدولة ؟
وهن��ا يأت��ي الس��ؤال هل الدول��ة مالك��ة ملا يقع
بيدها او ال؟
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وقمنا بتحليل هذا السؤال اىل ثالث اسئلة كما
فعل الس��يد الص��در االول (ق��ده) يف جملس حبثه
الشريف وهي ؟
س :2هل الشخصية املعنوية متلك ؟
س :3هل الشخصية املعنوية هلا ذمة ؟
س :4هل الشخصية املعنوية هلا احلق بالتصرف او
ال حيق هلا اال بأذن الولي العام او من نصبه؟
نوضح األجوبة يف نقاط فنقول واهلل املستعان:
 .1امل��راد م��ن الش��خصية املعنوي��ة م��ا يقاب��ل
الش��خصية العينية املتجس��دة خارجا بالش��خص
املعل��وم ،اما املعنوية فهي جهة او كيان او تنظيم
او مؤسسة فوجودها معنوي او اعتباري اي ليس هلا
واق��ع يف اخلارج وامنا وجوده��ا يف اعتبار العقالء
ّ
ويتق��وم بعنوانها ال بأش��خاصها الذين ميكن ان
يتبدلوا ويبقى العنوان خبالف الش��خص فانه اذا
مات انعدم وجوده ومتلكه وحنو ذلك .
 .2جي��ب التفري��ق ب�ين احلكوم��ة والدول��ة،
فاحلكومة هم االش��خاص الذين يديرون شؤون
الدول��ة من رئيس الوزراء والوزراء ورؤس��اء اهليئات
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ّ
ويعينون حبس��ب النظام السياس��ي
وحن��و ذل��ك
َ
َّي�رَّ
ُ
املت ّب��ع يف الدول��ة ،وه��ؤالء يغ� ون ويتبدل��ون
بانتخابات او انقالب او عزل وحنو ذلك ،اما الدولة
فه��ي جمموع��ة املؤسس��ات ال�تي حتف��ظ مصاحل
البلد والش��عب كال��وزارات واهليئ��ات والدواوين
واالجهزة ،وهذه املؤسس��ات باقي��ة ال تندثر بتغيرّ
احلكوم��ات ،وتتع��رض للتعديالت والتوس��عة
والتحسني حبسب ّ
تطور احلاجة.
 .3الشخصية املعنوية واجلهة متلك كالكعبة
فإنه��ا متلك ما يهدى اليها ،وكذا املؤسس��ة فإنها
متلك م��ا يعود اليه��ا من ممتل��كات خاصة ،اما
االم��وال العام��ة والث��روات الطبيعي��ة فه��ي مل��ك
الشعب عامة على حد س��واء على اساس املواطنة
فق��ط من دون دخل للجنس او القومية او الدين او
الطائفة او العرق وحنو ذلك.
فالدولة ال متلك هذه االموال العامة وامنا الش��عب
ً
الحقا ،لكن للدولة
املوجود منه االن ومن سيوجد
ممثلة باحلكوم��ة حق التصرف فيما حتت يدها
وف��ق الصالحي��ات ال�تي خوهلا الش��عب هل��ا ووفق
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قوانني ّ
يسنها ممثلو الشعب على ان تكون هذه
القوانني يف مصلحة الشعب والدولة لذا اشرتطنا
ان تك��ون هذه القوان�ين والتصرفات ممضاة من
قبل املرجعية الدينية اجلامعة لش��روط والية أمر
االمة والنظر يف ش��ؤونها باعتبارها نائبة بالنيابة
العامة عن االمام املعصوم (عليه الس�لام) الذي هو
ولي كل االمور العامة .
ً
واالط��ار الع��ام للتصرف��ات امل��أذون بها ش��رعا يف
االم��وال العام��ة ومؤسس��ات الدولة هو م��ا يندرج
يف حف��ظ النظ��ام االجتماع��ي الع��ام ورعاي��ة
مص��احل الب�لاد والعب��اد وازدهاره��ا وكرامته��ا
وبذلك حتصل احلكومة على املسِّ��وغ القانوني
والشرعي للتصرف يف شؤون الدولة.
ول��ذا فأن الفس��اد املالي وه��در املال الع��ام والعبث
ب��ه والتصرف في��ه خارج ه��ذا االذن م��ن احملرمات
الش��رعية مضاف��ا اىل كون��ه م��ن املخالف��ات
القانوني��ة ،وإن اي قان��ون خارج ه��ذا االطار العام
ً
ً
انطالقا
باط�لا حتى لو س� ّ�نه الربمل��ان –
يك��ون
من مصاحله الش��خصية والفئوية من دون مراعاة
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ملص��احل الش��عب والبالد -ألنه غري ممضى ش� ً
�رعا
وغري حائز على موافقة املرجعية الدينية الراعية
حلقوق الناس وحفظ مصاحلهم .
 .4وللشخصية املعنوية ذمة جيب على القائمني
عليه��ا االلتزام بها فاحلكوم��ات قد تتغري لكن
كل حكوم��ة َ
ملزم��ة بالتزام��ات الدول��ة ال�تي
اش��تغلت ذمتها به��ا ع�بر احلكوم��ات املتعاقبة
وكذلك املرجعية لو ّ
حتولت اىل مؤسس��ة وكذا
البنوك وغريها .
 .5مادام��ت الش��خصية املعنوي��ة ال وج��ود هل��ا يف
اخل��ارج فإنه��ا ال متل��ك مقوم��ات التص��رف ألنه��ا
عن��وان اعتب��اري جمع��ول وامن��ا ح��ق التصرفات
ملمثل تلك اجلهة او رئيسها او مؤسسها او صاحبها
او القائمني على ادارة ش��ؤونها وهكذا ،وهؤالء
ُ
يحُ ّ
ددون وفق النظام الداخلي الذي أ ّسس مبوجبه
الكيان.
ّ
هذا يف غري املؤسس��ات العامة اليت ُس��خرت خلدمة
الب�لاد والعب��اد اليت أمره��ا موكول اىل الش��عب
ً
�روطا بإمضاء املرج��ع الديين اجلامع لش��روط
مش�
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النيابة عن املعصوم (عليه الس�لام) كما س��بق
وه��و يعط��ي االذن ل��كل م��ا حيق��ق االه��داف
املذك��ورة اع�لاه ،وهذا احلق اكتس��به الفقيه
اجلامع للش��رائط ،ألن��ه اوىل الناس بالناس لعلمه
الغزير بالقوانني االهلية حتى بلغ درجة االجتهاد،
ومس� ّ
ولنزاهت��ه ُ
�و مؤهالت��ه الذاتي��ة و خربت��ه يف
ش��ؤون الناس ورعايتهم وبذل الوس��ع يف مداراتهم
وحفظ مصاحلهم .
مع دعائنا لكم بالتوفيق والرفعة
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توجيه بأخذ
البيانات واالستفتاءات من املصادر املوثوقة
اعت�بر املكتب اإلعالمي لس��ماحة املرجع الديين
الش��يخ حمم��د اليعقوب��ي (دام ظل��ه) ّ
أي بيان أو
اس��تفتاء أو منش��ور ُينس��ب إىل مساحة املرجع ال
قيمة له إذا مل يكن منش� ً
�ورا على املوقع الرمسي
لس��ماحته أو يف صحيفة الصادق�ين الصادرة من
املكتب اإلعالمي.
وق��د أوغ��ل بع��ض احلاس��دين واحلاقدي��ن يف
االحندار يف املعاصي من خالل التسقيط واالفرتاء
ً
ً
مستنسخا ّ
ومزو ًرا
استفتاءا
والكذب حتى نشروا
ّ
ويدعون ّأنه م��ن مساحة املرج��ع (دام ظله) افرتوا
فيه عدم جواز إيواء الزائرات املؤمنات يف مواكب
اخلدمة وتقديم الطعام ّ
هلن ،وهي س��ابقة خطرية
يف تاري��خ املرجعية الدينية واحل��وزة العلمية أن
ً
علما ّ
بأن الواقع
يبلغ��وا هذه الدركة املتس��افلة،
ّ
يكذب ذلك فقد كانت جلامعة الزهراء (عليها
السالم) يف النجف األشرف والروابط النسوية اليت
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يرعاها مساحة املرجع يف املدن األخرى الدور البارز
ّ
املتوجه��ات إىل زيارة اإلمام
يف اس��تضافة املؤمنات
ّ
احلسني (عليه السالم) وتوفري احتياجاتهن وإقامة
التوعوية والشعائر الدينية ّ
ّ
هلن.
الربامج
فنرجو من إخواننا املؤمنني أن ال يأخذوا االستفتاء
والتوجيه ّ
إال من مصادره املوثوقة.
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ال جيوز لآلباء
التجسس على أجهزة أبنائهم
قال مساحة املرجع اليعقوبي (دام ظله) انه ال جيوز
لآلباء واألمهات وسائر أولياء األمور التجسس على
االجه��زة اخلاصة ألوالده��م وبناته��م كاهلواتف
احملمول��ة او احلاس��وب أو اآليب��اد وحنوه��ا حبجة
متابعتهم ومحايتهم من الوقوع يف املعاصي.
ّ
وعل��ل مساحته ذلك بأن التجس��س م��ن احملرمات
ق��ال تع��اىل َ
{ولاَ تجَ َ َّس ُس��وا} احلج��رات ,12وان
ً
اهل��دف ق��د يك��ون صحيح��ا ولك��ن الوس��يلة
ً
أيضا و(الغاية ال تربر
جيب أن تكون مش��روعة
الوسيلة) إذا كان غري مش��روعة ,وان األب واألم
ق��د يكتش��فان خط��أ يف تص��رف ابنائه��م بهذا
التجس��س ويعاجلان��ه ,إال انه��م بذلك خيس��رون
ثقة ابنائهم ويفقدون الصراحة والشفافية بينهم
,وه��ذه مرحل��ة خطرية م��ن العالقة ب�ين الوالدين
واوالدهم.
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فالصحي��ح متابعة االبناء حب��ذر وفطنة ومن دون
التجاوز على حرياتهم الشخصية.
ومل يغف��ل مساحت��ه ع��ن توجيه االبن��اء اىل عدم
ارتكاب ما يقلق الوالدي��ن ويدعوهم اىل الريبة
والش��ك كإقفال باب الغرفة عليه��م او التكتم
على بعض األمور وحنو ذلك مما يسبّب التوجس
والش��ك فيدف��ع الوالدي��ن اىل اخت��اذ االج��راءات
االحرتازية.
ونف��س احلكم جي��ري على الزوج�ين فال حيق
ألي منهما التفتيش يف حاجيات اآلخر الحتماالت
وش��كوك يتوهمه��ا كل ط��رف باجت��اه اآلخ��ر
,ألنه يؤدي كما قلنا اىل فقدان الثقة والصراحة
والشفافية.
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