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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على حممد خامت الرسل وعلى اله الطيبني الطاهرين .
ميتاز الفكر اإلسالمي بشموليته الواسعة وخاصة يف اجلانب التشريعي ولذلك اشتتهر ممتا
من واقعة اال وهلا حكم شرعيم فاإلسالم دين احلياة واإلنسانية والشامل جلميع اجملاالت
اإلقتصادية والثقافية واإلجتماعية وغريها.
فالدين واقع حياتي كبري يشغل اهتمامنا فمهما نتتكلم عتن واقعنتا التديين فنننتا نتتكلم يف
حقيقة األمر عن تكاملنا شيئا فشيئا  ،فالدين اإلسالمي مل يرتك شرحية من شرائح اجملتمع
اال ووجه هلا خطابات السماء ألن اإلسالم عبارة عن كل مرتابط األجزاء فكل جزء فيها
يتوجه حنو الصالح سوف يؤثر إجيابا على بقية األجزاء ،ومن الشرائح املهمة املوجودة يف
اجملتمع ((جمتمع السائقني)).
فهذه الشرحية تشكل عدداً كبرياً من أبناء جمتمعنتا وكتذلك يف العتامل فعمليتة النقتل ستواء
كانت برية أم حبرية أم جوية حتتتا إ

الستائقني فالستائل اليتوم يعتيف اتلتف ال تروف

والوقائع احلياتية اليت انتجتها ال روف وانبثقتت العديتد متن األستئلة واملوضتوعات التيت
حتتا بطبيعة احلال إ

رأي الشريعة املقدسة .

فنن هذه املهنة من الواجبات الكفائية التوصلية( )1فنذن البد ان يكتون يف اجملتمتع جمموعتة
ميثلون هذه املهنة حتى ال يأثم اجملتمع ككل برتكهما ويعرب عنها بالواجبات الن امية أي ان
اإلخالل به ا يؤدي إ

اإلخالل بالن ام اإلجتماعي ملا هلذه الشرحية متن اهميتة وتتداخل

يف داخل اجملتمع اإلنساني.
وتعترب مهنة السائقني من املهن اليت حيتك فيها السائل بطبقة كثرية من الناس يومياً فلذلك
ستوف يكتون ستلوكه التديين اجليتد حتتافز ًا ومتؤثر ًا علتى النتاس كتأداة متن ادوات األمتتر
( )1أي ال يكون قصد القربة شرطاً يف صحتها وامنا يكون قصد القربة شرطاً للكمال وحتصيل الثواب العالي فالحظ.
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باملعروف والنهي عن املنكر وألنه حيكم احتكاكه بهذا العدد الكبري من الناس يستطيع ان
يوصل سلوكه الديين اجليد  ،وبالعكس من ذلك فننه إذا احنرف دينياً كأستعمال األغاني
يف سيارته أو الصور احملرمتة واملوستيقى فننته ستوف يتحمتل وزر هتذه األمتور ووزر متن
يشاهد ويسمع وبعبارة اخرى سوف يكون وسيلة من وسائل الشيطان لنشر الفساد (. )1
واحلري بهتم أي الستائقني ان يكونتوا متن الستعاة إ

اهلل عتز وجتل ال إ

الشتيطان وان

يفكروا يف ذلك اليوم العصيب الذي تشخص فيه األبصار يوم ال ينفتع متال وال بنتون إال
من آمن اتى اهلل بقلب سليم فعلى اإلنسان عموماً والسائل خصوصاً ان يهيء هذا التزاد
لذلك السفر الطويل  ،فليتذكر السائل ولتكن له عتربة يف كتل خطتوة متن خطتوات عملته
فحينما يسافر بالناس إ

مدينة بعيدة مثالً فليتذكر سفر اآلخرة وكيتف ان الطريتل طويتل

وفيه ااطر  ،كما ان نفتس مهنتة الستياقة متن املهتن التيت يستتطيع أن يأختذ االنستان منهتا
الكثري من العرب واملواعظ فأنت حينما تسري يف سيارة فحياتك معرضة للخطر وعليه جيتب
عليك أن تستحضر التوبة دائماً وتستتغفر اهلل وأن تكتتب وصتيتك ال أن تكتون هتذه متن
وسائل الفساد يف االرض.
فيا اخي السائل تذكر انك يف بلد االنبياء عليهم السالم وبلد األئمتة علتيهم الستالم وبلتد
اإلمام املهدي عجل اهلل تعا

فرجه الشريف وسهل ارجه وجعلنا من املستشتهدين بتني

يديه  ،أفال تستحي فيما يرفع عملك ويطلع عليته إمامتك املهتدي عجتل اهلل تعتا
ويرى الكثري من الذنوب مما يؤدي ا

فرجته

إيذاء قلب إمام زماننا أفال يؤثر فيك اخي الستائل

حينما مير امامك (عليه السالم) وأنت تستتخدم األغتاني يف ستيارتك ويتتأثر ويتتأذى ألن
شيعته تعصي اهلل  ،فيا أخي السائل إتل غضب اهلل واعلم ان ربك لباملرصاد وانه ما متن
صغرية أوكبرية اال واهلل سبحانه وتعا

يعلمها واعلم ان سلطان اهلل يعلو فوق كل شتيء

 ،فنذا علمت ذلك فكيف تعصيه وقتد ورد يف دعتاء كميتل متا نصته (( وبستلطانك التذي
عال فوق كل شيء )) واحلمد هلل رب العاملني.
الفصل االول
االحكام اخلاصة  ( :الصالة  ،الصوم  ،الوضوء  ،وسائل التكسب  ...اخل ).
س : 1يف بعض األحيان عندما حيتني وقتت الصتالة يف اثنتاء الطريتل فالستائل ال يتوقتف
ألداء الصالة ويرتكها عمداً حتى خير وقتها  ،فما حكمه ؟
()1

قال تعا

(( وال تعثوا يف االرض مفسدين )) وقال ايضا (( واهلل ال حيب املفسدين )).
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بسمه تعا

 :هنا حرام وال جيوز تترك الفريضتة حتتى خيتر وقتهتا  ،ولتو استتحل تركهتا
خر من وبقة اإلسالم يف رواية عن موالنا الصادق (ع) (( ال تنال شتفاعتنا
مستتتخفا بصتتالته)) وامتتا الركتتاب فحينئتتذ يتتؤدون الصتتالة بالصتتورة التتيت
يستطيعونها ولو إمياء.

س : 2إذا كان السائل يف مكان بعيد وحان وقت الصالة  ،ومل يعرف جهة القبلة  ،فهل
جيوز له اإلعتماد على البوصلة يف تعيني جهة القبلة ؟
بسمه تعا

 :العلم حجة بنفسه بصرف الن تر عتن استبابه وبواعثته فلتو حصتل لته العلتم
بنجتاه القبلة عن طريل البوصلة جاز له اإلعتماد عليها .

س : 3إذا كان الستائل يستري يف طريتل وهتو يف الوقتت األختري لصتالة العشتائني  ،وقتد
يتعرض للخطر إذا نزل ألداء الصالة ؟
بستتمه تعتتا

 :إذا كتتان لتته اتتاوف بدرجتتة إحتمتتال مقتتتديها عقالئيتت ًا ولتتيس متتن قبيتتل
الوسواس انه سوف يتعرض إ

الضرر واخلطتر يف حالتة نزولته متن الستيارة

والصالة ال تسقط حبال فيصلي يف السيارة حبسب امكانه يف حلاكمية ال ضترر
يف املقام .
س : 4بعتتض الستتائقني عنتتد نتتزول بعتتض الركتتاب متتن الستتيارة  ،جيتتد بعتتض األطعمتتة
واألغذية قد نسيها الركاب مع العلم ان هذه األطعمة بعد مرور فرتة معينة تفستد
وتتلف  ،فما هو احلكم يف ذلك ؟
بسمه تعا

 :جيوز للسائل ان يقومها على نفسته ويتصترف فيهتا شتا شتاء متن اكتل وحنتوه
ويبقى الثمن يف ذمته للمالك  ،كما جيوز للسائل ان يبيعها على غريه وحيفتظ
مثنهتتا للمالتتك ومقتضتتى اإلحتيتتاا اإلستتتحبابي ان يكتتون تصتترفه باألكتتل او
البيع او غريهما بنذن احلتاكم الشترعي  ،وعليته ان يعتروف وحيفتظ صتفاتها ،
والتعريتف يكتتون إ

ستتنة او إ

حتتني اليتتأس فتنذا وجتتد صتتاحبها دفتتع إليتته

الثمن الذي باعها به او القيمة اليت يف ذمته واذا مل جيده فليتصدق بهتا علتى
فقراء املتؤمنني وإن كتان هتو حمتاجتا فليتصترف بهتا علتى نفسته وهتذا احلكتم
بالنسبة لألشياء اليت خيشى عليها من التلف كاألطعمة إما اليت ميكن حف هتا
فتحفظ مع التعريف بها والبحث عن صاحبها بالوسائل والطرق املناسبة .
س : 5هل جيوز للسائل ان ينقل ادوات الطبخ حلفلة الزوا إذا كان يف هذا احلفل غناء
وطرب وما حكم و األجرة ؟
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بسمه تعا

 :املعاملة حمرمة تكليفا فعليه اإلجتناب إذا علتم مستبقا بهتذا األمتر وامتا املتال
املاخوذ من النقل حمكوم حبليته؟

س : 6اني اعمل سائل سيارة اجرة خار مدينيت فما هي احكام صالتي وصومي ؟
بسمه تعا

 :تكون الصالة متاما ويصوم يف سفره مادام عمله السفر  ،واذا ذهب لفترض
آخر غري العمل املتعارف عليه كالزيارة او شراء بعتض املتواد فيكتون حكمته
كاملسافر من حيث تقصري الصالة واإلفطار .

س : 7يعثر السائل احيانا على اشياء ينساها الراكب فما هي طريقة التعريف ؟
بسمه تعا

 :إذا امكن الوصول إ

صاحبها بالفحص والسؤال فيجب إيصاهلا إليه وإذا

مل يكن فعليه ان يضعها يف مكان بارز من سيارته ليعرفها صاحبها إذا صتعد
مرة اخرى معه وخيرب عنها يف األمكنة املناسبة كمحتل جتمتع الستيارات حتتى
تنقضي ستنة فرياجتع احلتاكم الشترعي ليهبهتا لته او يتصتدق بهتا علتى فقتراء
املؤمنني .
س : 8بعض السائقني يعملون يف طريل معني ويف بعض األحيان عندما تأتيته اجترة إ
مكان آخر وخار طريقه املعهود كنقل اجلنائز وزيارة العتبتات املقدستة  ،يقصتر
يف صالته  ،فما مدى صحة صالته ؟
بسمه تعا

 :ما دام ان السفر عمله عرفا يعين انه يتكسب بنفس السفر فال يقتدح تغتيريه
لطريقه املعهود يف صدق العمل ولذا عليه ان يتم صالته  ،نعم لو سافر سفراً
ال يصدق عليه انه عمله كما لو ذهب للزيارة او لشراء حاجة فال يتم .

ال اختر متن املدينتة فمتا حكتم
س : 9إني سائل تاكسي داخل مدينة معينتة واحيانت ًا قلتي ً
صالتي وصومي يف هذه احلالة ؟
بسمه تعا

 :إذا خر من املدينتة بقصتد العمتل وكتان مقتضتى عملته ذلتك فيتتم صتالته
و يصوم أي ان اخلرو هلذه السفرات مناسب لعمله عرفا او قتل ان الستائل
قد وطن نفسه للعمل خار املدينة وكانت سيارته تناسب االعمال اليت هتي
خار املدينة .

س : 11إنتتي ستتائل تاكستتي يف مدينتتة معينتتة وهنتتاك بعتتض العطتتالت يف الستتيارة اليتتتم
تصليحها اال يف مدينة النجف فما حكم صتالتي وصتومي عنتد ذهتابي إ
النجف بقصد التصليح مع توصيلي بعض الركاب إ
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مدينة النجف ؟

مدينتة

بسمه تعا

 :تتم صالتك وتصوم بنعتبار ان السفر كان للعمتل امتا لتو كتان ستفره جملترد
التصليح فيشكل احلكم بالتمام .

س : 11إني ستائل كوسترت يف مدينتة احللتة ويف ليتالي اجلمتع اقصتد زيتارة احلستني (ع) يف
كربالء املقدسة ولكين امر بالكرا فآخذ جمموعتة متن الركتاب التذين يقصتدون
زيارة اإلمام احلسني(ع) فهل يصدق علي عنوان سائل فأمت صتالتي وابقتى علتى
صومي  ،أم يصدق علي عنوان املسافر فأقصر بصالتي ؟
بستتمه تعتتا

 :إذا مل يتتذهب بقصتتد العمتتل واتتتى لغتترض الزيتتارة فعليتته قصتتر الصتتالة
واإلفطار نعم إذا سافر بعد الزوال فننه يتم صالته .
واذا قصد العمل منضما لقصد الزيارة .حبيث يصلح قصد العمل أن يكون
باعثاً مستقالً للسفر فيتم صالته.
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الفصل الثاني
السائل والركاب
س : 1ما حكم السائل الذي يطلب منته الركتاب الوقتوف ألجتل اداء الصتالة إذا حتان
وقتها وال يتوقف وميتنع عن الوقوف حتى زوال الوقت ؟
بسمه تعا

 :ينبغي على السائل ان يتوقف حتى يؤدي الركاب الفريضة اال يف حانة توقع
ضرر من توقفه يف الطريتل اخلتارجي  ،حبيتث يشتكل خطتر ًا علتى حياتته فتال
جيب عليه التوقف يف هذا الفرض حلاكمية ادلة ال ضترر يف املقتام  ،وعندئتذ
يكون حكم الركاب ما ذكرناه آنفاً.

س : 2يف بعتض األحيتان يقتوم احتد الركتتاب بتالنزول متن الستيارة ألجتل اداء الصتتالة
ولكن يف اثناء اداء الركاب للصالة يقوم السائل بترتك الركتاب املصتلني ويتذهب
وهم منشغلون بأداء الصالة فما حكم السائل  ،وما حكم األجرة .
بسمه ت عا

 :السائل حبسب مفروض الستؤال قتد ارتكتب حرامت ًا ولتيس هتذا جتزاء متن
ُيطِع اهلل سبحانه وتعا

واما بالنسبة لألجرة فنن كان اإلتفاق حبستب وحتدة

املطلوب أي انه ال يستحل الثمن بكامله وهي األجرة اال عند حتقل اإليصتال
يف املكان املتفل عليه ففي هذه احلالة ال يستحل السائل شيئاً فيكون متا أختذه
حرام تاً وان كتتان اإلتفتتاق حبستتب تعتتدد املطلتتوب أي انتته يستتتحل جتتزء متتن
األجرة حبسب نسبة ما اجنز من العمتل والتبعض اآلختر ال يستتحقه فيستتحل
نسبة ما اجنز من العمل لكن ظاهر املعامالت عرفاً هو األول فال يستحل شيئا
من األجرة إذا ختلف عن إيصاهلم إ

اجلهة املطلوبة.

س : 3يف بعتتض األحيتتان  ،عنمتتا يتوقتتف الستتائل عنتتد املطعتتم املعتتني لنتتزول الركتتاب ،
فعنتتدما ال يبقىلحلتتول وقتتت الصتتالة اال الوقتتت القليتتل  ،يقتتوم الستتائل حبمتتل
الركاب والذهاب فما حكم السائل ؟
بسمه تعا

 :على السائل ان يتتل اهلل ستبحانه وتعتا

فتنن الصتالة متن اع تم العبتادات

واهمها فال ينبغي ان يكتون ستبب ًا يف تترك النتاس هلكتذا فريضتة فننته يتحمتل
املسؤولية نفسه ومسؤولية الركاب الذين يف عهدته فننهم امانة واهلل تعا
امرنا برد األمانة إ

قتد

اهلها فمن واجبته ان يتوفر فرصتة الصتالة للركتاب بتأي

شكل كان فنما ان جيعل توقفه يف وقت الصالة وحيرم عليه تفويتت الفريضتة
على الركاب إذا كان الطريل طويالً ويستوعب وقت الصالة كما ان االجارة
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ال جتوز ان تستوعب حتى وقت الصالة فلو كانتت االجتارة مستتوعبة لوقتت
الصالة فننها سوف تكون أي االجارة باطلة شقداره فتنذا عمتل العامتل بتأمر
املستأجر يف مجيع الوقت استحل العامل أجرة املثل.
س : 4يف بعض األحيان عندما يطلب الراكب من السائل الوقوف ألجل اداء الصتالة،
وميتنع السائل عن ذلك  ،وإذا تابعوا السري فمن املؤكد زوال وقت الصالة  ،فهل
جيوز للراكب اداء الصالة داخل السيارة  ،وهو فاقد للطهورين وغري عامل جبهتة
القبلة.
بسمه تعا

 :ينبغي علتى الركتاب ان يتعتاملوا متع الستائل اوال باملوع تة فتنذا مل حتصتل
النتيجة فبالتخويف والزجر فنذا مل تتحقل نتيجة ايضتاً فتال جيتوز ضتربه ألنته
حيتا إ

أذن احلتاكم الشترعي فلتو ضتاق الوقتت يصتلي حبستب امكانته يف

السيارة حتى ولو كان فاقداً للطهورين ألن الصالة ال تستقط حبتال ويف حالتة
ال بالقبلتة وكتان الوقتت واستع ًا فيصتلي إ
عدم علمته بالقبلتة أي كتان جتاه ً
أربع جهات ومقتضى اإلحتياا الوجوبي اختيتار اجلهتات األكثتر إستتيعاباً ،
متتا إذا كتتان باإلمكتتان تأجيتتل الصتتالة حتتتى الوصتتول إ

املكتتان املقتترر قبتتل

فوات الوقت فلينت ر واذا علم ان مثل هذا السفر قد مينعه من الصتالة فعليته
ان اليشرع فيه اال بعد دخول الوقت وادائه الفريضة .
س : 5إذا كان السائل حيمل احد املرضى وهو يف حالة غري جيدة وكان وقت الصالة يف
حل اته األخرية  ،فهل جيوز للسائل النزول ألداء الصالة  ،مع العلم انته إذا ادى
الصالة قد يشكل خطرا على املريض ؟
بسمه تعا

 :املطلوب منه ان ال ينزل من السيارة ويؤدي الصالة وهو يف الستيارة حبستب
امكانه ألن الصالة ال تسقط حبال حتتى ال يشتكل خطترا علتى املتريض وألن
ن ر الشارع يف احلفاظ علتى التنفس اقتوى واع تم واكترب متن غتريه وهتذا متا
يسمى يف علم األصول من موارد التزاحم.

س : 6العادة املعهودة عند سائقي السيارات  ،هو ان يأخذ األجترة كاملتة متن الراكتب
سواء نزل الراكب يف نصف الطريل او يف نهايته  ،فما حكم األجرة اليت يأخذها
السائل ؟
بستتمه تعتتا

 :إذا كتتان اإلتفتتاق بتتني الراكتتب والستتائل علتتى اجتترة معينتتة فتتاراد الراكتتب
بنختياره ان ينزل يف منتصف الطريل فال يستحل شيئا من األجترة املستماة يف
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العقد أي ان األجرة بكاملها تعطى إ

السائل حيث إن األجرة متلتك بتنفس

العقد.
س : 7بعض السائقني عندما يستأجره احد األشخاص استئجاراً خاصاً وكما يعترف –
اخلصوصي – يقوم السائل حبمل شخص او اكثر اثناء الطريل  ،مع عدم موافقتة
املستتتأجر  ،فمتتا حكتتم الستتائل ومتتا حكتتم األجتترة املتتأخوذة متتن احملمتتولني اثنتتاء
الطريل ؟
بسمه تعا

 :ال جيتوز للستائل ان حيمتل اشخاصتا آخترين اثنتاء متدة إجتارة األول إال إذا
وافل األول على ذلتك أي املستتأجر ألن هتذا الزمتان حتل للمستتأجر األول
ولذلك يقول الفقهاء ال يعمل األجري اخلاص لغري املستأجر اال بنذنه ألحنصار
منفعة األجري يف املستأجر.

س : 8يف بعض األحيان حيصل عطل متا يف الستيارة ممتا يتؤدي إ
جداً  ،فهل جيب على السائل إرجاع األجرة او قسم منها إ
بسمه تعا

ال
وقوفهتا وقتت ًا طتوي ً
الركاب ؟

 :إذا تعطلت الستيارة حبيتث عجتز الستائل عتن إمتتام األجتارة فعليته ان يتوفر
واسطة بديلة تكمل مع الركاب املسافة املتفتل عليهتا وهتو التذي يتدفع اجترة
السيارة اجلديدة وله الفرق .

س : 9على ضوء املسألة السابقة  ،إذا صادف ان تعرضت السيارة إ
وتعرضتتتت املتتتواد احملمولتتتة إ

حادث غري متوقع

التلتتتف بستتتبب احلتتتادث فهتتتل يتحمتتتل الستتتائل

التعويض؟
بسمه تعا

 :كل من اجر نفسه لعمل يف مال غريه إذا افسد ذلك املال ضمن وامنا حيصل
الضمان إذا جتتاوز احلتد املتأذون فيته شترعا او عرفتا او إشترتاطا وال فترق يف
كون هذا التجاوز عمتدا او جهتال او خطتأ  ،امتا إذا مل حيصتل التجتاوز فتال
يضمن ففي مفروض السؤال فنذا جتاوز السائل فيضتمن واال فتال واخلالصتة
ان صاحب السيارة يضمن إذا صدر منه تعدي او تفتريط والتعتدي هتو فعتل
ما ال ينبغي فعله والتفريط ترك ما ينبغي فعله .

س : 11يف بعض األحيان يقوم السائل حبمل عدد من الركاب اكثتر متن املخصتص فمتثال
حيمتتل ةستتة ركتتاب واملخصتتص هتتو اربعتتة اشتخاص فقتتط ممتتا يستتبب للركتتاب
الضيل واحلر ؟

[]9

بسمه تعا

 :هذا الضيل واحلر قد اقدموا عليته بأنفستهم فبنمكتانهم ان ال يصتعدوا إ
تلك السيارة ويذهبوا إ

أخترى متا دام محتل هتذه الركتاب قتد مت متن أول

األمر وليس بعد عقد اإلجارة كما ذكرنا يف جواب املسألة السابقة اعاله.
س : 11يف بعتتض األحيتتان يقتتوم الستتائل بتتنعالم الركتتاب قبتتل ركتتوبهم الستتيارة شقتتدار
األجتترة ،وحاملتتا تنطلتتل الستتيارة وتقطتتع املستتافة املعينتتة يقتتوم الستتائل برفتتع نستتبة
األجرة  ،وتهديد الركاب بأنهم إذا مل يرضوا بهذا املقدار  ،يرجع بهم إ

حيث

كانوا  ،فهل جيب اعطاء السائل املقدار الذي يطلبه ؟
بسمه تعا

 :ال جيوز للسائل ان يطالب بهذه الزيادة بعد اإلتفاق على اقل متن ذلتك وال
جيتتب علتتى التتراكبني اعطتتاء هتتذه الزيتتادة ولتتيس لتته ان يفستتخ عقتتد األجتتارة
ويرجعهم إ

الكرا نعم لو مل يتفقوا علتى اجترة وصتعدوا ظنتاً متنهم انهتا

كذا فبان اخلالف فيحل للسائل الفسخ .
س : 12شخص اصيب بنوبة قلبية فمات وهتو يف الستيارة فقتام الستائل بنراقتة املتاء علتى
وجهه كنسعاف له فهل املقعد الذي كان يشغله هذا امليت جنس أم ال ؟
بسمه تعا

 :امليت عني النجاسة فنحن تارة منسُّ امليت بال رطوبة فنذا كان بتارداً وجتب
علينا الغسل وإال فال  ،امتا إذا كانتت هنتاك رطوبتة مستت امليتت ثتم انتقلتت
تلك الرطوبة أو املاء ا

مكان آخر فنن ذلك املكتان ستوف يتنجس وحبستب

مفتتروض الستتؤال ان املتتاء المتتس وجتته امليتتت فتتنجس واصتتبح منتجس تاً أول
وسقط على املقعد فاملقعد متنجس فالحظ.
س : 13بعض السائقني يقوم بنجراء معاهدة مع احد املطاعم بأن حيمل الركاب إ

هتذا

املطعم مع العلم ان الركاب غري موافقني بهذا املطعم  ،لوجود عدة اسباب ومتن
ضمنها وجود استعمال اشرطة الغناء فما حكم السائل  ،وما حكم األجر التذي
يأخذه من املطعم ؟
بسمه تعا

 :األجرة اليت يأختذها الستائل متن املطعتم هتي حتالل ولكتن ينبغتي عليته ان
يفضتتل طاعتتة اهلل عتتز وجتتل علتتى كستتب املتتال ويتعامتتل متتع مطعتتم آختتر ال
يستخدم اشرطة الغناء واألمور احملرمة األخرى وعلى الركتاب مقاطعتة هتذا
املطعم وعدم التعامل معه وحينئتذ فستوف يقطتع عطائته للستائل التذي يترتك
بالتالي تعامله مع مثل هذا املطعم .
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س : 14يف بعض األحيان يقوم الراكب بنجراء مشارطة مع السائل فمثال يشرتا الراكب
على الستائل كتأن يستري علتى سترعة معينتة ويف اثنتاء الطريتل يقتوم الستائل ترم
اإلتفتاق  .فتنذا كتان الركتتاب حيملتون املتواد التيت تتعتترض للتلتف شجترد االفتتة
السائل للشرا  .فهل يتحمل السائل التعويض  ،واذا حدث بسبب هذه املخالفة
حادث ادى إ
بسمه تعا

موت راكب او اكثر  ،فهل يتحمل السائل الدية.

 :جيري يف األجتارة خيتار ختلتف الشترا فتنذا حصتل الفستخ يف اإلبتتداء فتال
اشكال واذا حصل يف اثناء املدة فاألقوى كونه موجبتا ألنفستاا العقتد باملتدة
الباقية فقط ويرجع بقسطها من الثمن  ،هذا كله إذا اختار الراكب الفستخ ،
واما بالنسبة إذا حصل تلف للمواد احملمولة فنذا كانت نتيجة املخالفة للشرا
فهو ضامن ألن الفقهاء يقولون إذا جتاوز احلد املأذون فيته إشترتاطا عمتدا او
جهال او خطأ فهو ضامن وعلى هذا يتحمل السائل التعويض لتحقل التعدي
والتفريط .واذا حدث بسبب هذه املخالفتة حتادث ادى إ

متوت راكتب او

اكثر فيضمن السائل مع تقصريه وتسبيبه للحادث .
س : 15يف بعض األحيان يقوم الراكب بنجراء مشارطة مع السائل مثال  ،يشرتا الراكب
على السائل تشغيل جهاز التكييف إذا ما اعطاه اجرا معينا  ،ويتم اإلتفتاق علتى
ذلك  ،ويف اثناء الطريل يقوم السائل بنقض الشرا ،ويوقف تشتغيل اجلهتاز فمتا
حكم األجرة اليت يأخذها السائل ؟
بسمه تعا

 :ان عدم تشتغيل جهتاز التكييتف متن قبتل الستائل يعتين انته ختالف الشترا
فللراكب خيار ختلف الشرا فنذا فسخ الراكب وحبسب مفروض السؤال ان
املخالفة للشرا حصلت يف اثناء املتدة فتال نترى كونته موجبتا إلنفستاا العقتد
باملدة الباقية فقط ويرجع بقسطها متن التثمن  ،واذا جعتل جتزءا متن األجترة
مقابل تشغيل املكيف فله اسرتجاعها عند عدم اإللتزام بتشغيله اما إذا كانت
األجرة على اصتل األجتارة وكتان التداعي لزيادتهتا اشترتاا تشتغيل اجلهتاز
فليس للراكب ان يرجع جبزء من األجرة مقابل ختلف الشرا وامنا له الفسخ
او ابقاء العقد على حاله .

س : 16يف بعض األحيان يقوم السائل بسلك طريل يكون فيه معرضون للخطر والستائل
عتتامل بتتذلك فهتتل يتحمتتل الستتائل التعتتويض إذا متتا تعتترض الركتتاب للخطتتر –
كالسلب – مع العلم انه يوجد طريل آخر ؟
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بسمه تعا

 :إذا كان السائل عاملا باخلطر ودخل يف هذا الطريل والركتاب ال يعلمتون بته
فهو ضامن لألموال املسلوبة من الركاب ألنه بذلك قد غترر بهتم وتستبب يف
حصول التلف عليهم .

س : 17يف بعض األحيان عندما يطلب الراكب من السائل الوقوف ألجل قضتاء حاجتته
 ،اليت تطرا عليه وخاصتة املستلوس واملبطتون فيمتنتع الستائل متن الوقتوف  ،ممتا
يؤدي إ
بستتمه تعتتا

وقوع ما ال حيمد عليه .

 :علتتى الستتائل ان يتوقتتف يف مفتتروض الستتؤال لكتتي يتخلتتى املستتلوس او
املبطون ومن اجل قضاء حاجته وليس من حل السائل منتع الركتاب يف هتذه
احلالة  ،نعم  ،إذا كان وقوف السائل يعرضته إ

اخلطتر علتى نفسته واموالته

فال جيب بل ال جيوز التوقف .
س : 18هل جيب على الراكب او السائل  ،اإلستئذان متن الركتاب صتوص تدخينته –
السكائر -ملا حيصل من ضيل وحر للركاب ؟
بسمه تعا

 :ينبغي اإلستئذان من الركاب حني التدخني إذا كان يسبب الضيل واحلتر ،
نعم إذا استلزم إيقاع الضرر باحدهم مثال بأن كان مريضا وجب اإلستتئذان
يف هذه احلالة بل ال جيوز التدخني يف فرض إيقاع الضرر على اآلخترين كمتا
ان مقتضى اآلداب العامة اإلستئذان مطلقاً.

س : 19إذا كان السائل حالل اللحية فهل جيوز الركوب معه سواء كان عتامل باحلرمتة أم
جاهل ؟
بسمه تعا

 :ينبغي تنبيه هذا السائل بتكليفه وهو حرمة حلل حليته اذا كان عالِماً باحلرمة
ما مل يكتن هنتاك مستور شترعي حللقهتا بأستتخدام مراتتب األمتر بتاملعروف
والنهي عن املنكر املقررة يف الرسائل العملية للفقهاء ( قدس سرهم ) ال اننتا
نهرب من تكليفنا حبجة انه حالل للحيته فال نركب معه يف الستيارة  ،نعتم اذا
كان جاهالً باحلرمة يستحب إرشاده وتوعيته دينياً وتبليغه وهتذه وظيفتة كتل
إنسان مؤمن واعي لدينه ودنياه .

س : 21إذا كان السائل يستعمل اشترطة غنتاء يف الستيارة وكتان يستري يف طريتل ختارجي
فهل جيب على الراكب النزول إذا :
أ -احتمل حصول على سيارة اخرى ؟
ب -احتمل عدم حصوله على سيارة اخرى ؟
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بسمه تعا

 :ينبغي تنبيه الستائل بتكليفته وحبرمتة استتعمال األشترطة الغنائيتة بنستتخدام
مراتب األمر باملعروف والنهي عن املنكر  ،واذا كان النزول يسبب له حرجتا
وضيقا وضررا فال يفعل وليتجنتب اإلستتماع – أي املوافقتة والتفاعتل – متع
الغناء بل ليكن مستنكرا له قلبيا على األقل .

س : 21هل جيب على الراكب مع السائل املستمع للغناء ،النزول من الستيارة يف الطريتل
الداخلي للمدينة إذا كان الراكب ال ميلك اجرة سيارة اخرى ؟
بسمه تعا

 :ينبغي للراكب ان يؤدي دوره باألمر باملعروف والنهي عن املنكر بنستخدام
مراتبه كما هو موضح يف الرسالة العملية وليس احلل هو النزول من الستيارة
واهلروب فنن هذا حل سليب وليس إجيابيا وقد مر جواب مثله .

س : 22إذا كان السائل يتناول اخلمتور اثنتاء الطريتل  ،فمتا هتو واجتب الركتاب يف هتذه
احلالة ؟
بستتمه تعتتا

 :علتتى الركتتاب ان يتتأمروه بتتاملعروف وينهتتوه عتتن املنكتتر حبستتب املراتتتب
املوجودة يف الرسالة العملية وأوهلا اإلرشاد والتوجيه ثم التوبيخ واألجر ثم
الضرب غري اجلارح  ،نعتم إذا شترب اخلمتر إ

درجتة الستكر وجتب علتى

الركاب التصدي إلبعاده عن مقود السيارة لكيال يقع حمتذور متن حتادث او
غريه ويتسبب يف إزهاق ارواح الناس .
س : 23تذهب سيارات من حماف ة النجف األشرف إ

كربالء املقدسة وتكتون األجترة

مقدما ذهابا وإيابا – مرجع  -فيتأخر بعض الركاب عن املوعد احملدد فهتل جيتوز
للسائل تركهم وهل جيوز إستئجار مقاعد املتخلفني عن املوعد مرة أخرى ؟
بسمه تعا

 :إذا تأخروا عن املوعد املقرر هلم حبستب العقتد بشتكل معتتد بته فقتد ستقط
حقهم فيجوز للستائل تتركهم حبستب مفتروض الستؤال كمتا جيتوز إستتئجار
تلك املقاعد مرة أخرى .
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الفصل الثالث
السائل يف الشارع
س : 1هل جيب علتى الستائل انضتباطه باإلشتارات الضتوئية ،متع العلتم ان االفتة تلتك
اإلشارات قد يؤدي إ
بسمه تعا

وقوع اضرار وحوادث ؟

 :جيب اإللتزام باإلشارات الضوئية ألن فيها حف ا للن تام اإلجتمتاعي العتام
وهو من اهم األوامر اليت اكدت عليها الشريعة وال تسمح رقها .

س : 2بعض السائقني ال يلتزم بضروريات السياقة اليت حتمي صاحبها والناس من وقتوع
احلوادث فيهملها السائل فما قولكم له ؟
بستتمه تعتتا

 :علتتى الستتائل ان يلتتتزم بالقواعتتد العامتتة للستتري واملتترور ألن هتتذه القواعتتد
تضمن سالمة املواطنني يف األعم األغلب فلذا جيب اإللتزام بذلك ولو قصر
يف مراعاتها فتسبب يف األضرار بأحد فعليه ضمانه .

س : 3بعض السائقني يتعدى على اآلخرين إذا صادف وإن عرقل طريقه  ،اثناء الطريتل
وذلك طبعا عن غري عمد من األشخاص ويصل حد التعتدي إ

الشتتم والستب

؟
بسمه تعا

 :حيرم الشتم والسب والتعدي على اآلخرين وليست هذه األفعتال واألقتوال
من صفات املؤمن وال جيري علتى لستان املتؤمن شتيء متن الكتالم الفتاحف
البذيء فان لسانا تذوق صالوة القترآن ومناجتاة اهلل تبتارك وتعتا

باألدعيتة

املأثورة ال ميكن ان ينطل بكلمات منافية لتألدب اإلستالمي فهتذه التصترفات
كاشفة عن ضعف اإلميان وال تربأ ذمته إال بنسرتضاء من اعتدى عليهم .
س : 4بعض سائقي الباصات يتوقفون ألنت ار مزيد من الركتاب يف جتو حتار جتدا  ،ممتا
يسبب للركاب داخل السيارة الضيل واحلر الشديد  .والستائل غتري مبتال هلتذا
األمر ؟
بسمه تعا

 :النتاس يصتعدون إ

الستيارة بنختيتارهم فالضتيل واحلتر ناشتيء بفعلتهم

ومن حقه ان ال يتحرك حتى تستوعب السيارة طاقتها فلتو ارادوا حتركته متن
غري إنت ار فليدفعوا له اجور الكراسي الفارغة .
س : 5بعض السائقني يرمي بأشياء ضارة  ،كالنفايات امللوثة ويقوم بنلقائها قترب التدور
مما يؤدي إ

تلوث البيئة وتضايل اصحاب الدور اجملاورة ؟
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بسمه تعا

 :حيرم القيام باملقدمات اليت تؤدي إ

إيذاء الناس واإلضرار بهم فضال عن

اإليذاء واألضرار املباشر فننهما حرام .
س : 6بعض سائقي السيارات الطويلة والضتخمة عنتدما يقومتون بنيقتاف ستياراتهم يف
أزقة ضيقة مما يسبب إ
بسمه تعا

سد الطريل وإزعا األفراد ؟

 :إذا كان طريقا اصصا للمارة فيحرم فعل ذلك ألنه إيذاء هلم وهتذا طريتل
املسلمني فال جيوز ان يفعل ذلك .

س : 7هل جيوز لإلنسان غري البالغ واجملنون واخذ األجرة منهم؟
بسمه تعا

 :بالنسبة للمجنون مقتضى القاعدة اجارتته باطلتة وامتا غتري البتالغ فتنن كتان
صبيا مميزا فال إشكال وان مل يكن مميزا فال يبعد بطالن اإلجارة .

س : 8بعض السائقني يغرهم الطمع فيتنافسون فيما بينهم اثناء الطريل  ،ألجل احلصتول
على اموال اكثر مما يعرض الركاب إ
بسمه تعا

خطر متوقع ؟

 :حيرم إرتكاب األعمتال املتهتورة والتيت تكتون مقدمتة إليتذاء النتاس وتلتف
امتتواهلم ممتتا يعتترض الركتتاب إ

خطتتر املتتوت  ،وكمتتا هتتو معلتتوم ان متتن

ضتتروريات ومقاصتتد الشتتريعة هتتو احلفتتاظ علتتى التتنفس واملتتال  ،والتترزق ال
يطلب بالوسائل احملرمة فقد تكفل اخلالل الترحيم ولنأختذ عتربة متن الطيتور
وهي من اضعف املخلوقات فننها ختر متن اعشاشتها جياعتا وتعتود شتبعانة
فلماذا يتهور اإلنسان ويرتكب احمل ور ولعله يقود نفسه إ

اهلالك والتلف .

س : 9بعض من يقود سيارته بسرعة عالية متجتاوزا السترعة املروريتة املقتررة فمتا حكتم
اإلسراع وهل جيب اإللتزام بالسرعة املرورية املقررة ؟
بسمه تعا

 :جيب اإللتزام بهذه القوانني حف تا للن تام اإلجتمتاعي العتام وال جيتوز ألي
احد تعريض نفسه ونفوس غريه للخطر .

س : 11هل يصح شرعا سلوك الطريل املعاكس ( الرون سايد ) من دون عذر ؟
بسمه تعا

 :ال يصح ذلك ألنه يعد خرقا للصاحل اإلجتمتاعي العتام بتل ال يصتح حتتى
وان مل يوجد احد بالشارع إذا احتمل ان يوجد احد خالل سريه معاكسا .

س : 11إصتتطدمت ستتيارتني يف الشتتارع واتتتى متتا يستتمى شتترور التخطتتيط ملعرفتتة متتن هتتو
املتسبب يف احلادث فهل يعول شرعا علتى هتذا التخطتيط لكتي يعتوض املتستبب
باحلادث من سببه للسيارة ؟
بسمه تعا

 :يف موارد الشبهات املوضوعية نرجع فيها إ
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اهل اخلربة واإلختصاص .
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الفصل الرابع
ظواهر سلبية
س : 1يف بعض األحيان يقوم بعض الركاب شد ارجلهم يف ممر السيارة مما يسبب الضيل
واحلر لبعض الركاب  ،وتارة تكون هذه األعمال مقصودة والغاية هتي النستاء
؟
بستتمه تعتتا

 :ينبغتتي علتتى اإلنستتان املستتلم ان يكتتون اعلتتى وارفتتع متتن هتتذه التصتترفات
الصبيانية واليت ال متتت إ

اإلستالم بشتيء وامنتا هتي افعتال شتيطانية حمرمتة

وعلى الركاب وعظ هذا الشخص وتوجيهته ونصتحه فتنن مل يرتتدع فليتأمره
صاحب السيارة برتكها ألنه مالك ويتصرف يف ملكه ما يشاء .
س : 2بعتتض الستتائقني يتعمتتد الوقتتوف يف األمتتاكن التتيت يتكتتاثر فيهتتا وجتتود النستتاء
كالطالبات واملوظفات  ،فما حكمهم ؟
بستتمه تعتتا

 :هتتذه األفعتتال ال يرضتتاها اهلل ورستتوله والتتذين آمنتتوا  ،وامنتتا هتتذه افعتتال
شيطانية زينها هلم الشيطان ليصدهم عن طاعة اهلل تعا

كمتا وعتد بتذلك (

ألقعدن هلم صراطك املستقيم وألضلنهم وألمنينهم ) وال اعتقتد ان احتدهم
يرضتتى هتتذا الفعتتل متتن غتتريه علتتى عرضتته وشتترفه فلمتتاذا يفعتتل ذلتتك متتع
اعراض الناس واملثل يقول (من طرق باب الناس )..
س : 3بعض السائقني يقوم حبمل اصحاب الطرب والفرق املوسيقية فما حكتم األجترة
؟
بسمه تعا

 :حيرم فعل ذلك واما املال املأخوذ بأزاء محل األجهزة املوسيقية والفرقة فهو
اكل للمال بالباطل وهو من السحت .

س : 4هل جيوز لسائل محل شخص متجاهر بالفسل  ،كحالل اللحية فما حكم األجرة
؟
بسمه تعا

 :قد يقال بعدم اجلواز إذا كان عدم محله متن بتاب األمتر بتاملعروف والنهتي
عن املنكر يستلزم مقاطعته واما إذا كان اخف من ذلك فيمكن القتول جبتواز
احلمل ويقوم السائل بنرشاده وفل املراتب  ،واما املال املأخوذ بأزاء املعاملة
فجائز ما مل تكن اموال الفاستل املتجتاهر حمرمتة أي ان كستبه حترام فتكتون
هذه األموال حمرمة .
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س : 5بعض السائقني يستخدم املنبه الصوتي املوسيقي فهل جيوز الركوب معه وما حكم
ما يفعله السائل ؟
بسمه تعا

 :إستخدام املوسيقى بهذا الشكل حمرم واما اخذ األجرة من قبل السائل فهي
حالل له ما دام انه يؤدي عمله .

س : 6بعتتض الستتائقني يقتتتين األشتترطة الصتتوتية القرآنيتتة واألشتترطة الصتتوتية الغنائيتتة
ويتفاوت إستماعه هلما فما هو احلكم وما هي نصيحتكم هلم ؟
بسمه تعا

 :هذا النوع من السائقني مصاب باإلزدواجية والكيل شكيالني وممن يعبد اهلل
على حرف واألفضل هلم دنيويا وأخرويا أن يبتعدوا عن احملرمات اليت نهتى
اهلل تعا

عنها .

س : 7ما هو احلكم الشرعي للسائل الذي يقوم حبمتل بعتض املصتورين التذين يقومتون
بنلتقاا الصور الغري شرعية  ،وما حكم األجرة ؟
بسمه تعتا

 :هتذه املعاملتة حمرمتة تكليفتا ال وضتعا فاملتال املتاخوذ باإلجتارة حتالل لكتن
الفعل نفسه ينهى عنه شرعاً.

س : 8بعض السائقني يقوم حبمل النساء متربجات ويف بعضهن يكن شبه عاريات فما هو
احلكم الشرعي املتوجه إ
بسمه تعا

السائل  ،وما هو حكم األجرة ؟

 :حترم هذه املعاملة تكليفا أي ان السائل ارتكب حراما وهو آثم بهتذا الفعتل
اال ان املعاملتتة صتتحيحة وضتتعا اال انتته ال ينبغتتي للمتتؤمن ان يفضتتل املتتال
وحترم األجرة ايضا إذا كانت النساء من مجلتة

ويعصي اهلل سبحانه وتعا

الفاسقات القاصرات عمال حمرما.
الشجرة العلوية املباركة واليت تتكاثر فيها انواع

س : 9توجد بعض املراقد اليت تنسب إ
احملرمات كالتجاهر بالفسل والتترب

وكأنهتا منتتدى للعاشتقني واملشتتكى هلل عتز

وجل فهل جيوز للسائل محل الركاب إ
بسمه تعا

هذه املراقد وما حكم األجرة ؟

 :اما محل السائل هلؤالء الزوار ال إشكال فيه تكليفا وكذلك وضعا يعين ان
املال املأخوذ كأجرة حالل ،نعم إذا كان السائل يعلم ان هؤالء الزوار سوف
ميارسون اعمال حمرمة يف تلك املراقد فتحرم املعاملة تكليفا من بتاب اإلعانتة
على اإلثم .
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واما الذين ميارسون هذه األفعال احملرمتة كتالترب وغريهتا فتننهم ملعونتون
ألنهم أوالً هتكوا حرمة اهلل تعا

بعصيانهم وفعل احملرمات  ،وثانياً هتكتوا

حرمة صاحب املرقد وهذه حرمة اخرى كما هو واضح.
س : 11هل جيوز للسائل محل جمموعة من النساء بدون وجود أي رجل لزيتارة العتبتات
املقدسة  ،والسفرات العامة  ،فما حكم األجرة ؟
بسمه تعا

 :نعم جيوز ذلك لعدم صتدق اخللتوة بتل حتتى لتو كانتت املترأة لوحتدها فتنن
اخللوة بنفسها ليست حمرمة اال اذا حصل العقد باحلرام فتحرم ،لكن اإلنفراد
مع إمراة واحدة مع القصد للحرام قد تقدم حكمته ويف مثتل هتذه الستفرات
عليه اإللتزام بالوقار والسكينة والعفة واألمانة ألن مثل هذه السفرات تكتون
عادة م نة لألفعال الصبيانية واحلركات احليوانية والتصرفات الالأخالقية.

س : 11يف بعض األحيان يقوم السائل بشتم الذات املقدسة واهتل البيتت (ع) فمتا حكتم
السائل وما واجب الركاب جتاهه ؟
بسمه تعا

 :هذا السائل ملعون ومطرود من رمحة اهلل وهو بهذا التصرف يكشتف عتن
خبث باطنة وسوء ستريرته  ،امتا الركتاب فعلتيهم زجتره وتوبيخته ووع ته ،
ألن مثل هذا الشخص غالبا ما يكون جاهال غري واع ملا يقتول او يفعتل فتنذا
الفت ن ره إ

سوء فعله فلعله يرتدع وإذا مل ينفع معه فتال بتد متن ضتربه او

حبسه او أي عقوبة اخرى تردعه عن هذا املنكر .
س : 12بعض السائقني ال ميتنع عن استماع األشرطة الغنائية داخل السيارة  ،بطرح حجة
واهية وهي  :انين إذا مل استمع إ

الغناء يطرأ علي النوم والكسل  ،مما يعترض

الركاب للخطر.
بسمه تعا

 :هذه من تسويالت الشيطان  ،وال إشكال يف حرمة ذلك  ،بل لته ان يستتمع
ا

شريط تسجيل للقرآن او حماضرة دينية وما شابه ذلك او نشرات األخبار

واحاديث إذاعية وقصص مما ليست حراما .
س : 13ما حكم السائل الذي يتفل مع شخص بأن ينقتل لته اشتياء مستروقة بشترا رفتع
مقدار األجرة ؟
بسمه تعا

 :ال جيتوز فعتل ذلتك أي حيترم نقتل األشتياء املستروقة واملتال املتأخوذ كتأجرة
حرام وأكل مال بالباطل .
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س : 14إذا قتتام الستتائل حبمتتل عتتدد متتن افتتراد اصتتحاب املراكتتز العشتتائرية أي وجهتتاء
العشائر وهم ذاهبون ألداء عمتل غتري شترعي كتالنهوة او الفصتل وكتان الستائل
عامل بذلك فما حكم األجرة ؟
بسمه تعا

 :حترم هذه املعاملة تكليفاً فالسائل الذي قام بنقلهم قتد فعتل حرامتاً بنعتبتاره
مل يؤد فريضة األمر بتاملعروف والنهتي عتن املنكتر املطلوبتة منته متا دام عاملتا
بقصدهم اال ان املعاملة صحيحة وضعا فيجوز له التصرف شا دفعتوا لته متن
األجرة .

س : 15ما حكم السائل الذي يقوم حبمل الفرق املوسيقية اليت متر جبانب املراقد الطاهرة
 ،مما يؤدي إ
بسمه تعا

هتك حرمة املرقد الطاهر ؟

 :ان هذا السائل قد ارتكب اكثر من حرمة فاحلرمة األو

هتو محلته للفرقتة

املوستتيقية واحلرمكتتة الثانيتتة هتتو هتكتته حلرمتتة اهتتل البيتتت ( علتتيهم الستتالم )
التذين اذهتتب اهلل عتتنهم التترجس وطهتترهم تطهتتريا  .واألجتترة املتتأخوذة متتن
الستتحت التتذي يأكلتته اهلتته يف بطتتونهم نتتارا وسيصتتلون ستتعريا حستتب تعتتبري
القرآن الكريم .
س : 16متتا حكتتم الستتائل التتذي يقتتوم حبمتتل افتتراد يف حفتتل زوا لتتيس فيتته طتترب او
موسيقى  ،ولكن العروس متربجة ومتزينة  ،وما حكم األجرة ؟
بسمه تعا

 :لقد فعل السائل حراما بنقله هلذه العروستة املتربجتة واملتزينتة وامتا املعاملتة
فهي صحيحة وضعا ولكتن جيتب عليته ان يفضتل طاعتة اهلل ستبحانه وتعتا
على كسب املال ،قال تعا

( ومن يتل اهلل جيعل له ارجا ويرزقه من حيث

ال حيتسب ) كما ان عليه ان يؤدي وظيفة األمر باملعروف والنهي عتن املنكتر
بالشكل املناسب للحال .
س : 17بعض سائقي السيارات يقوم حبمل بعض األعيان احملرمة كاخلمر واملخدرات فما
حكم املعاملة وما حكم األجرة ؟
بسمه تعا

 :اما بالنسبة حلمل اخلمر فال إشكال يف حرمته تكليفا ووضتعا أي ان املعاملتة
حمرمة هتذا اوال واكتل للمتال بالباطتل هتذا ثانيتا  ،وامتا بالنستبة للمختدرات
فيحرم نقلها ويكون اخذ األجرة حراما إذا كانت تستخدم يف املوارد احملرمتة
 ،امتتا إذا كتتتان نقلتتتها ألجتتتل استتتتخدامها يف الصتتتناعات الطبيتتتة واملختربيتتتة
والدوائية فال حرمة يف نقلها .
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س : 18يف بعض األحيان يقع تزاحم بني الرجال والنستاء اثنتاء صتعودهم للستيارة  ،ممتا
يؤدي إ
بسمه تعا

اإلحتكاك ن فما حكمهم ؟

 :حيرم على املؤمن واملؤمنة ان يصال إ

هذه احلال متن إلتمتاس واإلحتكتاك

والتتتدافع يف اثنتتاء صتتعودهم للستتيارة ويف غريهتتا متتن املتتوارد ايضتتا ويوجتتد
حديث موسع عن هتذا اإلختتالا واإلحتكتاك يف كتتاب ( رفقتا بالرجتال يتا
قوارير ) و ( فقه اجلامعات ) وحنوهما .
س : 19بعض السائقني يضع يف السيارة بعض اآليات القرآنية واألحاديتث الشتريفة وهتو
يف نفس الوقت يستعمل األشرطة الغنائيتة فمتا حكمته  ،وهتل يعتترب هتذا العمتل
هتك حلرمة اآليات واألحاديث ؟
بستمه تعتتا

 :قتال اهلل تعتتا

يف حكتم كتابتته الكتريم (( ومتتن النتاس متتن يعبتد اهلل علتتى

حرف)) أي انته يعبتد اهلل تعتا

متن الطترف الضتعيف متن اإلميتان  ،امتا إذا

كلفه الدين مشقة على نفسه وماله فننه سوف يتخلتى عتن عبتادة اهلل وهكتذا
منوذ متا اكثتره يف اجملتمتع ،وحبستب مفتروض الستؤال استتخدام األشترطة
الغنائية حمرم وواضح احلرمة ،وقد نهانا القترآن الكتريم ان نُتبضعيفض يف العمتل
بكتاب اهلل فنعمل ببعضه ونرتك بعضاً قال تعا

( افتؤمنتون بتبعض الكتتاب

وتكفرون ببعض فما جتزاء متن يفعتل ذلتك متنكم اال ختزي يف احليتاة التدنيا
ويوم القيامة يردون إ

اشد العتذاب ومتا اهلل بغافتل عمتا تعملتون  .اولئتك

التتذين اشتترتوا احليتتاة التتدنيا بتتاآلخرة فتتال خيفتتف عتتنهم العتتذاب وال هتتم
ينصرون) البقرة (.)85 -84
س : 21هل يعترب ركوب املرأة وحدها مع السائل من اخللوة احملرمة ؟
بسمه تعا

 :األحوا إعتبارها من اخللوة اليت حترم مع األجنبيتة إذا مل يتأمن الوقتوع يف
احلتترام وال اقتتل متتن انهتتا تشتتغل الفكتتر والقلتتب  ،بوازعهتتا متتن األحاديتتث
النفسية وهي كافية لقسوة القلب لذلك عد من اسباب قساوة القلتب الكتالم
مع النساء وهتذه نتيجتة ستلبية كافيتة لترتك هتذا الفعتل كمتا يوصتي روح اهلل
عيسى (ع) احلواريني بقوله إني ال اوصيكم فقتط بترتك املعاصتي والتيت هتي
كالنتتار التتيت حتتترق البيتتت لكتتن التتدخان – حتتتى بتتدون النتتار – كتتاف لنشتتر
الستتخام والستتواد علتتى جتتدرانها فالقلتتب كتتذلك لتتذا وردت األحاديتتث
الشريفة يف النهي عن مقارفة الشتبهات فضتال عتن احملرمتات ألنته ( متن حتام
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حول الشبهات يوشك ان يقع يف احملرمات ) على ان املنع قتد يتأكتد فيمتا لتو
كانت املرأة ستافرة ومتربجتة فيكتون فتخ الشتيطان عندئتذ اع تم  ،هتذا ومتع
القصد باحلرام فتحرم اخللوة .
س : 21بعض السائقني يقوم داع الركاب كقوله ان السيارة حدث فيها عطل معني لكي
ينزل الركاب  ،وحاملا ينزل الركاب يذهب السائل حلمل ركاب بعدد اكرب  ،فمتا
حكم هذا اإلسلوب واألجرة ؟
بسمه تعا

 :هذا الفعتل متن احملرمتات وهتو واضتح ألنته يتضتمن ختداع النتاس وستلب
امواهلم وقتد استتغلت ذمتة الستائل بتاألجرة هلتؤالء الركتاب  ،فتنذا انتزهلم
فعليه ان يدفع هلم بقيتة استتحقاقهم متن األجترة اذا كتان االتفتاق علتى حنتو
تعدد ا ملطلوب وإما لو كتان علتى حنتو وحتدة املطلتوب فعليته إرجتاع االجترة
كامالً وال جيوز له اصالً فسخ العقد ما دام قد اتفل معهم علتى إيصتاهلم إ
هدف معني فيجب عليه الوفاء بالعقد لقوله تعا

( يا ايها الذين امنوا اوفتوا

بالعقود ) .
س : 22ما احلكم املتوجه إ
إ
بسمه تعا

السائل الذي يقوم حبمتل الطرحيتات والالتتي يتدعني النتور

اماكن معينة  ،والسائل عامل بذلك  ،ما حكم األجرة ؟
 :ال جيتوز للستائل ان حيمتل هتذه النستاء إ

تلتك األمتاكن حبستب مفتروض

الستتؤال ألن فيهتتا إعانتتة علتتى احلتترام ونشتتر الضتتالل  ،أي إذا علتتم انهتتن
قاصدات هلذا العمل اما نقلهن لغتري هتذا الغترض فتال بتأس بته اال ان اختذ
األجرة منهن مشكل إذا كان كسبهن منحصرا بهذا العمل .
س : 23بعض مالكي السيارات يشرتا على السائل الذي يعمل عنده بأن يقوم بالذهاب
إ

احلفالت اليت فيها طرب وموسيقى  ،ويشرتا عليه اخذ األجرة على ذلتك ،

وال يعطيه احلل يف إرجاع تلك األجرة ورفضها ؟
بسمه تعا

 :ليس من حتل املالتك ان جيترب الستائل علتى إرتكتاب املعتامالت احملرمتة وال
جيوز للسائل ان يطيع املالك  ،فال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالل.

س : 24بعض مالكي السيارات يشرتا على السائل بأن حيلتل حليتته إذا اراد العمتل معته
يف سيارته ؟
أ -إذا كان هناك عمل آخر.
ب -إذا مل يكن هناك عمل آخر.
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بسمه تعا

 :ال جيوز حلل اللحيتة اال إذا كتان يقلتد متن جيتويفز ذلتك إذا كتان لته عتذر يف
حلقها مما ذكره الفقهتاء  ،فتال طاعتة ملخلتوق يف معصتية اخلتالل  ،قتال تعتا
((ومن يتل اهلل جيعل له ارجتاً ويرزقته متن حيتث ال حيتستب)) وال ختري يف
العمل مع من جيرب عامله على املعصية فننه كما اجربه اليوم على هذه املعصية
فسيأمره غداً بتلك وتلك وهكذا حتى يرد به جهنم وبئس املصري.

س : 25يف بعض األحيان يقوم السائل بنقل مواد اتلفة إ

احد املطاعم  ،مع العلتم ان

اصحاب املطعم يستخدمون اشرطة الغناء ،ويبستمعون هلا بصوت عال ؟
بستتمه تعتتا

 :ال بتتأس بتتالبيع إذا مل يستتتلزم عملتته اإلستتتماع إ

الغنتتاء وال يقتتدمون يف

مطاعمهم حمرمات  ،نعم عليه ان ينهاهم عن املنكر ويامرهم باملعروف .
س : 26يف بعض األحيان  ،ويف موسم الشتاء غالباً  ،عندما يقوم الصيادون بصيد بعض
انواع الطيو ر  ،يتبعون اسلوب إلقاء السم مما يتؤدي إ

متوت الطتري قبتل ذحبته ،

والصيادون عاملون بذلك ويأخذونه للبيع  ،فما هو احلكم املتوجته للستائل التذي
ينقل هؤالء الصيادين ؟
بسمه تعا

 :إذا كان النقل للطيور امليتة فال جيوز مع علمه بتأن هتذا ميتتة وحتترم املعاملتة
وضعا كذلك إذا وقع اإلتفاق على نقل امليتة  ،واما إذا كان النقل للصتيادين
فاملعاملة صحيحة وضعا ولكنه يفعل حرامتا بتذلك وال بتد ان يتؤدي وظيفتته
من األمر باملعروف والنهي عن املنكر .

س : 27يف بعض األحيان عندما يذهب بعض الزوار لزيارة العتبات املقدسة  ،ويف اثنتاء
الطريل عند حلتول وقتت الصتالة ال يتوقفتون ألداء الصتالة حتتى يتزول وقتهتا ،
وهذا طبعا عن عمد  ،فما حكم الزوار وما حكم زيارتهم ؟
بسمه تعا

 :الزيارة مستحبة وتترك الفريضتة حترام فتال جيتوز تترك الواجتب وخصوصتا
الصتتالة فننهتتا ال تستتقط بتتأي حتتال متتن األحتتوال وامتتا الزيتتارة فلتتها حكمهتتا
وآثارها اخلاصة وال عالقة هلا برتك الصالة ألنها ليست سببا فيه وامنتا تقصتري
املكلف  ،ومن الغريب ان يهتم الشخص باملستحبات إ

درجة يضتيع معهتا

الواجبتتتات ويف احلتتتديث ( ال قربتتتة بالنوافتتتل إذا اضتتترت بتتتالفرائض ) ويف
حديث آخر ( ما عبد اهلل بشيء مثل الفرائض ) .
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س : 28يف األغلب األعم يقوم السائل بنعطاء مبلغ معتني إ

بعتض األشتخاص ألجتل

تسهيل بعض األمور  ،ويف بعض األحيان يعطي السائل هذا املبلغ عن غري رضاه
 ،وهذه ال اهرة قد سادت يف عامل السياقة ؟
بسمه تعا

 :جيتوز للستائل اعطتاء هتذه املبتالغ إ

متن يشتاء لتستهيل امتوره امتا الطترف

اآلخر الذي يأخذ املال فما يأخذه سحت وحرام اال إذا كتان الطترف االختر
يقدم منفعة للسائل يف مقابل املال ويكون دفع املال برضا السائل احلقيقي .
س : 29جتترت عتتادة بعتتض العوائتتل الغتتري متورعتتة يف مناستتبات األعتتراس علتتى تتتأجري
جمموعة سيارات من اجل إقامة ما يسمى (الزفة )( )1فما حكم األجترة املتاخوذة
على هذا العمل ؟
بسمه تعا

 :ال بأس بأصل العمل أي نقتل احملتتفلني بتالزوا بشترا ان ال يتضتمن شتيئا
متتتن احملرمتتتات كالغنتتتاء والتتترقص والتتتترب والعتتتزف بتتتاالالت املوستتتيقية
واإلختالا غري الشريف .

س : 31أدهتتى املشتتاكل التتيت حريتنتتا يف الوقتتت احلتتالي يف ستتيارات الشتتيطان هتتي فتتتح
األغاني الراقصة او الصاخبة وحاولنا مرارا حل هذه املشكلة بأنواع العتال فلتم
ُيزِدْهُم اال فرارا فماذا نفعل ؟
بسمه تعا

 :ال جيوز الركوب يف السيارة اليت يعلم مسبقا ان ركوبهتا ستيوقع يف املعصتية
بل يستأجر غريها واذا استلزم ذلك احلر جاز له ركوبها مع التشاغل عن
إستتماع األغتتاني واإلعتراض عنهتتا قلبيتا وعلتتى ايتة حتتال فتنن احملتترم هتتو (
اإلستماع ) لألغاني الذي حيمل معنى اإلرادة والرغبة والتفاعتل امتا جمترد
(السماع ) الذي ليس لك عليه سلطان فتال حرمتة فيته ويف مجيتع األحتوال
البد من أداء وظيفة األمر باملعروف والنهي عن املنكر بشكلها املناسب .

س : 31بعض سائقي السيارات تكون مالعب كرة القدم علتى ختط ستياراتهم وتقتام يف
بعض األيام املعروفة لدى ( عبدة الكترة ) مباريتات كرويتة يقتوم هتؤالء الستواق
بنقل اجلماهري إ

امللعب  ،ما حكم األموال املأخوذة عن نقلهم إ

املالعب وما

هي النصيحة اليت تقدمونها ألصحاب السيارات املارة على طريل امللعب ايتدكم
اهلل تعا

لنصرة املذهب وعزته ؟

( )1هذه الكلمة وردت يف الروايات ( زفوا عرائسكم ليالً ) واملراد بها أي ان إهداء العروس ا
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الزو يكون ليالً .

بسمه تعا

 :إذا كان طريقه مير باملكان املذكور فريكب معه من يريتد التذهاب إ
املذكور فال شيء عليه  ،اما ان خيصص عمله لنقل ( عبدة الكرة ) إ
عبادتهم هلا من دون اهلل تعا

املكتان
حمل

فليجتنبه .

س : 32بعض الركاب يقومون بالعبث يف كراسي السيارة بكتابتة التذكريات او التمزيتل
او رمي األوساا والفضالت يف ارض السيارة  ،فهل يصح مثل هذا العمل ؟
بسمه تعا

 :حيرم عمتل ذلتك وال جيتوز التصترف يف امتوال اآلخترين والشتخص التذي
يقوم بنتالف ومتزيل اموال اآلخرين فهو ضامن لذلك وتشتغل ذمتته للستائل
شقدار الضمان  ،وهذا تصرف قبيح تستهجنه الشريعة والعقالء.

س : 33بعتتض النستتاء تالحتتظ اإلزدحتتام يف الستتيارة اال انهتتا تصتتعد وتبقتتى واقفتتة متتع
الواقفني ،ووقوفها قد ي هر مفاتنها وجيعلها عرضة لألن ار فهل عملها صتحيح ،
وهل يتحتم على اجلالسني من الرجال ان يقوم احدهم إلجالسها؟
بسمه تعا

 :ينبغي على املرأة ان ال تضع نفسها يف هكذا موقتف ،نعتم إذا استتلزم األمتر
عرض مفاتنها فيحرم عليها الصعود إ

الستيارة وال جيتب شترعا علتى احتد

متتن الرجتتال ان يقتتوم بنجالستتها إذا مل يكتتن يف بقائهتتا واقفتتة حمتترم امتتا إذا
استلزم وقوفها حمرما وامكن دفعه بنجالسها فيجب على الركاب جتنب هتذا
احلرام بتوفري مقعد هلا .
س : 34بعض السائقني عندما ينادي إلعالم التراكبني يكتذب يف نتداءه فيقتول  (:مل يبتل
غري نفر واحد ) بينما احلقيقة ان هنتاك اكثتر متن عشتر ركتاب وعنتدما ينهتى عتن
ذلك يقول امنا هو كذب ابيض ،فما قولكم يف ذلك ؟
بسمه تعا

 :هذا حرام وكذب وليس هناك كذب ابيض او اسود فكل كالم غري مطتابل
للواقع فهو كذب وحسب مفروض السؤال كالم السائل غري مطتابل للواقتع
فهو كاذب وال يطلب الرزق بالكذب فننه ميحل الربكة .

س : 35بعض السيارات توجد بداخلتها صتور خليعتة ومنافيتة للحيتاء ويركتب فيهتا كتال
اجلنسني فما هو املوقف منها...؟
بسمه تعا

 :جيب امر السائل باملعروف ونهيه عن املنكر وفل املراتب املعروفة وان تعليل
هتتذه الصتتور متتن اشتتاعة الفاحشتتة  ،قتتال تعتتا

( ان التتذين حيبتتون ان تشتتيع

الفاحشة يف الذين آمنوا هلم عذاب اليم يف الدنيا واآلخرة واهلل يعلم وانتم ال
تعلمون ) سورة التوبة ..اية 19
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وان تعليتتتل هتتتذه الصتتتور جنايتتتة علتتتى اجملتمتتتع وتعتتتريض األدب والقتتتيم
اإلجتماعية إ

الدمار واإلنهيار وعنتدما تكتون الستيئة ذات متردود ستليب

على صعيد اجملتمع وليس الفرد فحسب فنن إمثها يكون اكرب وعقوبتها اشد
 ،كما انه حيترم علتى الركتاب التواجتد يف مثتل هتذه الستيارات  ،ويتحمتل
السائل وزره ووزر من تورا بالن ر إليها .
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الفصل اخلامس
السائل يف الكرا
س : 1يف بعض األحيان يقوم السائل بنجراء إتفاق على ان يكون دور الستائل يف مقدمتة
الدور املوضوع يف املرآب مع العلم ان دوره متتأخر  ،وتتارة يكتون هتذا اإلتفتاق
مع املسؤول على ن ام املرآب  ،وتارة يكون اإلتفاق مع الركاب فهل جيوز ذلتك
؟
بستتمه تعتتا

 :ال جيتتوز التعتتدي علتتى حقتتوق اآلختترين ألن حتتل الستتبل لغتتريه يف املتترآب
واتفاقه مع املسؤول يتضمن التعدي على احلقوق كما متر  ،هتذا إذا استتلزم
اتفا قه تصرفا يف سيارات اآلخرين وحنتوه ممتا هتو حترام وعلتى أي حتال فتنن
هتتذا العمتتل مرجتتوح اخالقيتتا بالتاكيتتد ألن آداب الشتتريعة تقتضتتي ان حنتتب
لآلحرين ما حنب ألنفسنا بل ازيد من ذلك بأن نؤثرهم على انفسنا فأين حنن
من آداب اإلسالم ؟!

س : 2هتتل جيتتوز لصتتاحب الكتترا او العامتتل يف الكتترا تشتتغيل الستتيارة وتقتتدميها او
حتريكها ،فهل جيوز هلم ذلك ؟
بسمه تعا

 :ال جيوز لصاحب الكرا او أي شخص آخر التصرف يف امتوال اآلخترين،
اال بتتنذنهم ورضتتاهم نعتتم ميكتتن القتتول بتتاجلواز حتتتت عنتتوان جمتتوز آختتر
كاإلضطرار او لدفع الضرر عن اآلخرين .

س : 3مع الشك يف ان الكرا مغصوب أم ال  ،فما حكم الرزق الذي يكسبه السائل يف
هذا الكرا ؟ ومع حكم التصرفات األخرى مثل ( األكل والشرب و … ) ومع
العلم بالغصبة ألرض الكترا ولكتن ال يوجتد غتري هتذا الكترا فمتا هتو حكتم
األموال املكتسبة بالعمل يف هذا الكرا والتصرفات األخترى ( األكتل والشترب
…).
بسمه تعا

 :يف املسآلة عتدة صتور فتتارة يعترض غصتبية األرض فقتط امتا املنشتآت فقتد
شيدها املالك اجلديد فيمكن الدخول إ
بشرا ان يتدفع مبلغت ًا إ

هذا الكرا مع إحنصتار العمتل بته

فقتراء املتؤمنني بعنتوان (رد امل تامل) .امتا إذا كتان

الكرا شنشآته مغصوباً ف ُيشْكَل التصرف فيه إال بعد اسرتضاء املالك .
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الفصل السادس
األخالقيات العامة
س : 1اغلب سائقي السيارات  ،مع األستف متصتف بصتفات غتري أخالقيتة ويستتعملون
كلمات بذيئة فما نصيحتكم له ؟
بستمه تعتتا

 :حيتترم التتكلم بتتاألقوال الفاحشتتة والبذيئتتة والتستبيب بنيتتذاء اآلختترين عتتن
طريقها فعلى السائقني اإلبتعاد عن هذا اإلستلوب احملترم وينبغتي اإللتفتات
إ

ان األقوال الفاحشة حتترم إذا كانتت تتؤدي إ

ان حرمتها معلقة وقد اشرنا إ

األضترار بتاآلخرين أي

هذه ال اهرة السيئة يف احللقة األو

متن (

ظواهر إجتماعية منحرفة ) .
س : 2بعض السائقني يضع عبارات وأبيات شعرية غري أخالقية فما نصيحتكم هلم ؟
بسمه تعا

 :على املؤمن ان يتمسك بأخالق اهلل تعا

ورسوله (ص) وأهل بيته علتيهم

السالم ووضع هكذا عبارات ليست متن األختالق اإلستالمية يف شتيء وال
متت لإلسالم بصتلة وورد يف احلتديث عتن التنيب (ص) ( امنتا بعثتت ألمتتم
مكارم األخالق ) كما انها تساعد على إنتشار هذه ال اهرة الستيئة ثتم انهتا
تكشف عن طبيعة صاحب السيارة وذوقه ومستتواه الفكتري فهتل يقبتل ان
تكون املرآة العاكسة لشخصيته مثل هذه الكلمات .
س : 3بعض السائقني يقوم بطرح مواضيع ليستت هلتا متربر اال إثتارة إنتبتاه الركتاب متن
خالل تسلسله يف احلديث ،مع العلم ان املقصود من إثارة اإلنتباه هن النساء ؟
بسمه تعا

 :هتذا النتوع متن النتاس ال يشتعرون باملستؤولية امللقتاة علتى عتاتقهم واقصتد
بذلك التكاليف أي املسؤولية الدينية  ،قال تعا

( إنا عرضتنا األمانتة علتى

السموات واألرض وأبني ان حيملها ومحلها اإلنسان إنه كان ظلوما جهوال
) وهتتذا التصتترف حيتتواني فقتتد قرأنتتا يف علتتم احليتتوان ان التتذكور تقتتوم
حبركات او إصدار اصوات جتلب إنتباه اإلناث  ،واملفروض باإلنسان وهتو
الكائن العاقل الرشيد ان تكون معايريه وموازينه وتصتوراته للحيتاة اتلفتة
عن احليوان .
س : 4هتتل جيتتوز للمتترأة ان جتلتتس جبانتتب رجتتل اجتتنيب يف الس تيارة وخاصتتة يف الطتترق
اخلارجية ويف بعض األحيان يطرأ على املرأة النتوم  ،ممتا يتؤدي إ
جهة الرجل دون علمها .
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ميالنهتا علتى

بسمه تعا

 :إذا مل يكن يف اجللوس متاس وإحتكاك بني الرجل واملترأة فتال بتأس ولكتن
األفضل عدم حصول هذه احلالة ألن الشيطان يكون بينهما ال حمالة  ،وامتا
إذا كانت تعلم انها سوف تنام ومتيل إ

جهتة الرجتل فيحترم جلوستها إ

جانبه من باب املقدمة  ،وعلى أي حال فنن جمرد جلوس املرأة والرجتل يف
كرسي واحد جنبا إ

جنتب يشتعرها بنتوع متن األلفتة والتقتارب والعالقتة

فيحتترك يف التتنفس مشتتاعر غتتري مشتتروعة لتتذا فاإلجتنتتاب عتتن ذلتتك مطلتتل
وميكن للمرأة ان ترتك احملل اجملاور هلتا فارغتاً وتتدفع أجرتته أو تطلتب متن
امرأة اخرى جماورتها .
س : 5األعم األغلب من صتنف الستائقني يستتعمل املترآة الداخليتة يف الستيارة  ،ألجتل
الن ر إ
بستتمه تعتتا

النساء داخل السيارة ؟

 :حيتترم الن تتر إ

النستتاء بهتتذا الشتتكل وينبغتتي إرش تادهم ونصتتحهم بنتبتتاع

مراتب األمر باملعروف والنهي عن املنكتر علتى الرتتيتب  ،املوع تة اوال ثتم
زجره ثانيا وبعتد ذلتك توبيخته ومقاطعتته حبستب املوقتف وهتذا الفعتل فيته
خيانتتة لشتترف املهنتتة التتذي يقتضتتي احلفتتاظ علتتى أرواح وامتتوال واعتتراض
الركاب فالسائل بذلك يكون كالطبيب الذي خيون شرف مهنته وهكذا .
س : 6بعض السائقني  ،عندما يقوم حبمتل امترأة يف الستيارة  ،يقتوم بفعتل حركتات غتري
أخالقية كرش العطر ووضع البخور ومتشيط الشعر  ،هتذا فقتط إذا صتعدت معته
امرأة  ،دون الرجال مع العلم ان املقصود لفت إنتباه املرأة ؟
بسمه تعا

 :هذه األعمال ال تليل بالفرد املسلم فعلى هكذا شخص ان يشعر باملستؤولية
امللقتتاة علتتى عاتقتته ويستتتغفر اهلل تعتتا

ويتتتوب عتتن هتتذه األفعتتال وقتتد متتر

جواب مثله يف اكثر من سؤال  ،كالسؤال الثاني اعاله .
س : 7يف اغلب األحيان ومع األسف الشديد  ،يتصتف بعتض الستائقني بصتفات منافيتة
للشرف والرجولة  ،وكأنهم ال ميلكون غرية او حشمة  ،حيث انهم عندما تصتعد
معهم إمرأة يف السيارة يقومون بالتعدي عليها وحمارشتتها قتائلني هلتا  ،هتل انتت
متزوجة  ،هل اعود لتك غتدا يف نفتس املوعتد ومتا إ

ذلتك فمتا قتولكم املوجته

إليهم  ،جزاكم اهلل خرياً ؟
بسمه تعا

 :هؤالء ليسوا من الرجولة والشرف بشيء  ،تذكر ان املرأة اليت تتحرش فيها
اما ان تكون زوجتة او أم او اختت او بنتت فهتل ترضتى ان يتحترش احتد
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بزوجتك او امك او اختك او ابنتك وقد قيل من طرق باب الناس طرقتت
بابتته  ،وقتتد مسعتتت متترارا ان رجتتال يتحتترش بتتنمرأة متتن خلفهتتا دون ان
يعرفها ثم ت هر انها اخته او غريها من حمارمه فيا سوأتاه.
س : 8هناك بعض سائقي السيارات ال يوصل الركاب إ

املكان املطلوب مع العلتم انته

قد اخذ األجرة يف قبال املكان املطلوب  ،فهل هذا جائز ؟
بسمه تعا

 :عقد اإلجارة من العقود الالزمة اليت جيب الوفاء بها تطبيقا لقوله تعا

( يا

ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود ) وال جيوز النكول بها اال برتاضي الطرفني ،
واذا قصر فنن كان العمل بتمامه يعترب شيئا واحدا  ،حبيث ال يبذل املال اال
عند إمتامه فال يستحل السائل شيئا وهو ما يسمى بوحدة املطلوب وان كان
العرف ان األجرة تقسط حبسب نسبة العمل املنجتز فيستتحل الستائل بنستبة
ما اجنز وهو ما يسمى بتعدد املطلوب .
س : 9اعتاد الناس ان يذهبوا يف بعض األيام لزيارة مقامات األئمتة (ع) واألوليتاء مثتل
مقام اإلمام املهدي (عج) وكثري ما حيدث اختالا بني اجلنستني وغالبتاً متا تكتون
نتيجة اإلختالا الوقوع يف احلرام ( زنتا ولتواا) وحنتن ستائقي الستيارات نواجته
بعض اإلشكاالت الشرعية وهي -:
أ -هل جيوز نقل هؤالء مع العلم كونهم األغلبية ؟
بسمه تعا

 :إذا دلت القرائن من حاهلم انهم فسقة ال يتورعون عن احملرمات فال ينقلهم
.

ب -نشاهد األعمال احملرمة املذكورة فما هو تكليفنا جتاه هذه ال اهرة ؟
بستتمه تعتتا

 :إتبتتاع املراتتتب املقتررة لوظيفتتة األمتتر بتتاملعروف والنهتتي عتتن املنكتتر وأوهلتتا
الوعظ واإلرشاد والتوجيه إ

قبح هذه األفعتال وآثارهتا الستلبية يف التدنيا

على الفترد واجملتمتع وعقوبتهتا القاستية يف اآلخترة  ،واملرتبتة الثانيتة الزجتر
والتوبيخ والتهديد ومتن ثتم املقاطعتة أو الضترب غتري اجلتارح وحبستب متا
يسمح به احلال .
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الفصل السابع
اسئلة عامة متفرقة
س : 1هل جيوز العمل مع السائل الغري مؤدي للواجبات الشرعية كالصالة واخلمس ؟
بسمه تعا

 :نعم جيوز ذلك  ،ما مل تصتدق اإلعانتة علتى اإلثتم فيحترم ذلتك وال ينبغتي
اغفال وظيفة األمر باملعروف والنهي عن املنكر معه .

س : 2إذا كان شخص يعمل سائقا يف سيارة شخص آخر غري مؤدي للواجبات ومنتهك
للمحرمتتات فمتتثال عنتتدما يعطيتته املبلتتغ احلاصتتل متتن األجتترة  ،يقتتوم بصتترفه يف
احملرمات كشرب اخلمر ؟
بسمه تعا

 :إذا عمل معه فال يسلم وارد العمل إليه ألنه سفيه بل يعطيته إ

فترد رشتيد

من اسرته لينفقه عليهم باملعروف وميكن اعطاؤه بيده إذا كانت اكثر معارفه
عقالنية كالتجارة واإلنفاق على األهل وال يضتر يف ذلتك ستوء الصترف يف
بعض املوارد .
س : 3إذا كان الشخص حمتا وذو حالة مادية واطئة ويعمل سائقا عند احد األشخاص
ويشرتا عليه صاحب السيارة نقل اخلمر  ،فهل جيوز للسائل تنفيذ امتر صتاحب
السيارة  ،مع العلم ان السائل حمتا جدا  ،وال ميلك مورد رزق آخر ؟
بسمه تعا

 :ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالل  ،وليحاول ان يبدل عمله فهتو افضتل لته
يف الدنيا واآلخرة  ،قال تعا

( ومن يتتل اهلل جيعتل لته حمرجتا ويرزقته متن

حيث ال حيتسب ) وانه ملن سوء ال تن بتاهلل تعتا

ان ي تن الفترد ان رزقته

منحصر بهذا السبب احملرم فهل ترى ان اهلل الرحيم احلكيم خيلقك حمتاجتا
إ

الرزق ثم جيعله يف سبب حمرم يعاقبك عليه ؟!.

س : 4إذا كان السائل حيمل زجاجا مهشما بأعداد كبرية ،ويقوم حبمله إ

املصنع التذي

يقتتوم بتصتتنيع القنتتاني التتيت تستتتعمل يف تعبئتتة اخلمتتور  ،فمتتا احلكتتم املتوجتته إ
السائل واألجرة؟
بسمه تعا

 :هذه املعاملة حمرمة تكليفا ووضعا واملال املأخوذ بنزائه اكتل للمتال بالباطتل
ما دام يعلم انه ينقلها هلذا الغرض وقتد ورد ان رستول اهلل (ص) لعتن يف
اخلمتر عشتترة إبتتتداءا متن غتتارس الكتترم وستاقيها وعاصتترها وناقلتتها حتتتى
شاربها  ،اجارنا اهلل وإياكم.

س : 5هل جيوز استئجار السائل الذي يستخدم فيه سيارته املنبه الصوتي املوسيقي ؟
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بسمه تعا

 :ال جيوز وحيرم ذلك إذا علم مسبقاً انه سيستعمل هذا املنبته ويطلتل اصتواتا
غنائية اال ان املعاملة صحيحة وضعاً واألفضل عدم التعامل معه.

س : 6هل جيوز للسائل ان يأخذ سيارة سائل آخر حلاجة طارئة وضرورة ملحة مع عدم
احراز رضا املالك ؟
أ -كننقاذ مريض.
ب -ما حكم األجرة املأخوذة من املريض.
بسمه تعا

 :هذا يف علم األصول يطلتل عليته بتاب التتزاحم بتني األهتم واملهتم وعندئتذ
فيحكم بتقديم األهم على املهم فنذا توقف انقاذ املريض علتى التصترف يف
اموال الغري كنستعمال سيارته بتدون إذنته وعتدم رضتاه فيجتوز استتعماهلا
واما األجرة املأحوذة من املريض فهي راجعة إ

املالتك  ،امتا يف غتري هتذه

احلالة ( أي حالة تقديم األهم ) فال جيوز التصرف يف مال الغري اال بنذنه .
س : 7ما احل كم املتوجه إ

السائل الذي يقوم بنقل اشياء حمرمة كقناني اخلمتر ولكنته ال

يعلم بأن األشتياء التيت ينقلتها حمرمتة بستبب تغليفهتا  ،وال يعلتم الستائل اال بعتد
وصوله إ
بسمه تعا

املكان املعني  ،فما حكم األجرة ؟

 :إذا كان السائل ال يعلم بأنها قنتاني اوانتي ةتر فلتيس عليته حرمتة تكليفيتة
ولكنه بعد علمه عند الوصول إ

املكان احملدد تبني ان املعاملة باطلة وضعا

وعليه فاملال املاخوذ كأجرة لعملته ستحت وليأختذ بتدل األجترة عتددا متن
القناني يساويها يف القيمة وال يكون ذلتك بعنتوان اجترة العمتل بتل بعنتوان
احليلولة بني فاعل املنكر وادواته .
س : 8إذا كان السائل قد دعاه جريانه حلضتور حفتل زوا مصتحوبة بطترب وموستيقى
وطلبوا منه املساعدة حبضور سيارته فنذا مل حيضر الستائل  ،حلفلتة جريانته تقطتع
عالقتهم به  ،فما احلكم املتوجه إ
بسمه تعا

السائل ؟

 :ال طاعتة ملخلتوق يف معصتية اخلتالل  ،قتال تعتا

((واطيعتوا اهلل والرستول

واولي األمر منكم)) واذا امرنا بصلة الترحم واجلتريان فتنن ذلتك مشتروا
بعدم املعصية وال داعي للمجاملة معهم ومداهنتهم على املعاصي بتل البتد
من إختاذ موقف حازم وهكذا وصف املؤمنون احلقيقيون بأنهم ال تأختذهم
يف اهلل لومة الئم.
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س : 9إذا كان شخص ميتلك سيارته ووظف سائقا فيها فنذا حدث وإن وقتع حتادث ممتا
ادى إ

تلف بعض اجزاء السيارة فمن يتحمل اجور التصليح السائل أم املالتك

؟
بسمه تعا

 :إذا تلفت من قبل السائل بتعد وتفريط فالضمان على الستائل واذا مل يكتن
التلف بتعد وتفريط فتأجور التصتليح تكتون علتى املالتك ويقصتد بالتعتدي
فعل ما ال جيوز فعله وبالتفريط ترك ما جيب فعله .

س : 11يف بعض األحيان عندما حيدث يف الستيارة عطتل متا ،يقتوم الستائل التذي يعمتل
عند صاحب الستيارة بتنعالم صتاحبها بتأن اجلتزء الفالنتي جيتب ان يبتدل ببتديل
جديد ويذكر له قيمة البديل ولكتن الستائل عنتدما يقتوم بنصتالح وتبتديل اجلتزء
العاطتتل فتال يبدلتته ببتتديل جديتتد بتتل يستتتعمل بتتديل مستتتهلك كتتي يأختتذ الفتترق
احلاصل لصاحله بدون علم مالك السيارة ؟
بسمه تعا

 :هذا حرام وغف ألن املفروض ان يبتدل اجلتزء التتالف جبتزء جديتد ولتيس
شستعمل فنذا وضع جزءا مستعمالً كان غشاً وحيرم الغف كما هتو واضتح
والفرق الذي يأخذه السائل ال ميلكه وحيرم عليه استعماله بل عليه ان يبدل
هتتذا اجلتتزء املستتتعمل جبتتزء جديتتد حستتب إتفاقتته متتع صتتاحب الستتيارة
واخلالصة ان على السائل ان خيرب املالك باألمر الواقع واذا اراد التغيري فال
بد من اعالم املالك ثتم أال يستتحي هتذا الستائل متن إتبتاع هتذه األستاليب
امللتوية مع شخص ائتمنه سيارته وامواله ووفر لته فرصتة العمتل والكستب
وهل غفل عن ان النجاة والرزق والسعادة هي يف الصدق واإلخالص ؟!

س : 11بعتض الستتائقني إذا وقتع بيتتنهم حتادث معتتني وارادوا تعتيني التعتتويض فعلتى ايتتة
طريقة تكون فهل يذهبون إ

صنف الستائقني ألجتل احلكتم يف احلتادث وتعتيني

مقدار التعويض؟
بسمه تعا

 :ال بد من التحاكم إ

اجلهة الشرعية إذا حصلت خصتومة او ختالف وهتي

اليت تستعني بشهادات اهل اخلربة يف كل اختصاص وتكون هذه الشهادات
احتتدى وستتائل اثبتتات احلكتتم الشتترعي وال جيتتوز الرتافتتع ألهتتل الصتتنف
مباشرة فنن احلكم الشرعي له عدة مقدمات هذا احدها وليس الوحيد.
س : 12ما حكم السيارة اليت اشرتك فيها إثنان احدهما امتس واآلختر غتري امتس فمتا
حكم األجرة اآلتية من السيارة ؟
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بسمه تعا

 :ال بأس بالشركة مع ممن ال خيمس حبسب اإلذن ما دام املشرتك معته امستا
سواء كان عتدم التخمتيس إلعتقتاده بعتدم وجوبته قصتور ًا أو تقصتري ًا  ،أو
لعصتتيانه وعتتدم مباالتتته بالتتدين  ،وهتتل يتتأثم الشتتريك الثتتاني نتيجتتة لعتتدم
ختميس الشريك األول ؟

بسمه تعا

 :انه ال يأثم وال يلحقته وزر متن قبتل شتريكه  ،وجيزيته ان خيتر ةستة متن
حصته من الربح يف رأس الستنة ،وعليته ان يتؤدي وظيفتة األمتر بتاملعروف
والنهي عن املنكر شا يناسب احلال .

س : 13هل جيوز للسائل الذي يقلتد مساحتة الستيد الشتهيد (قتدس ستره) نقتل امستاك
الصبور  .وما حكم األجرة ؟
بسمه تعا

 :جيوز نقلها وبيعها اال إذا علم ان املشترتي ممتن ال جيتوز لته تناوهلتا بتأن كتان
مقلدا للسيد الصدر (قتده) التذي يفتيت حبرمتة اكتل متا وقتع يف الشتبكة إذا
ادركه الصياد واخرجه وقد مات نصفه فما فوق الذي قيل انته ينطبتل علتى
الصبور يف غري هذه احلالة كما يف حالة عدم العلم او العلم بأنته مقلتد لغتري
السيد الصدر (قده) فال بأس.

س : 14ما حكم األجرة اليت يأخذها السائل من نقل مسك اجلري من موضع إمامي إ
موضتتع إمتتامي آختتر ومتتن موضتتع إمتتامي إ

الطتترف التتذي يستتتحله  ،متتا حكتتم

األجرة يف هذه املسالة ؟
بسمه تعا

 :اما بيعه وشرائه ونقله من موضتع إمتامي إ

موضتع إمتامي آختر فتال جيتوز

وحيرم ذلك اال إذا كان هذا اإلمتامي وكتيالً وواستطة لشترائه إ
متتن غريهتتم  ،امتتا إذا نقلتته الستتائل متتن موضتتع إمتتامي إ

مستتحليه

الطتترف التتذي

يستحله فليكن على حنو الوكالة ايضا وليس على حنتو الشتراء متن اإلمتامي
ومن ثم بيعه إ

مستحليه .

س : 15يف بعض األحيان عندما يتعرض سائل السيارة إ

دهس حيوان  ،ويكون مالتك

احليوان من صنف صعب التفاهم ،واسلوبه حتطيم السيارة إذا علم بتذلك  ،فمتا
هو احلكم ؟
بسمه تعا

 :يضمن قيمة احليوان ويرسله إ

املالك بطريقتة غتري مباشترة امتا عتن طريتل

هدية او عن طريل الربيد وما شابه ذلك من دون ان يعلمه انه قيمة احليوان
التالف ما دام يقع يف الضرر إذا اعلمه بذلك .
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س : 16يف اغلب األحيان عندما يريد السائل شراء بعض املواد التيت حيتاجهتا للستيارة ،
يقول له بائع املواد اإلحتياطية مثالً  :إن هذا اإلطار قيمته مائتة يف احلاضتر ومائتة
وةسون يف الغائب – أي التقسيط – ويقيد له املدة ،فما حكم البيع هذا ؟
بسمه تعا

 :ال إشكال فيه إذا حسما املعاملة على احد األمرين اما النقد او التقسيط بأي
اسلوب يتفقان عليه واما مع الرتديد فتبطل املعاملة ألجل الرتديد ال ألجل
أخذ الزيادة .

س : 17هل جيوز للسائل محتل جنتازة متن هتو حمكتوم بكفتره او متن هتو ناصتيب  ،ومتا
حكم األجرة ؟
بسمه تعا

 :ال بأس بهذا العمل فنن دفن اإلنسان امليت يف الرتاب ضروري وجيوز اختذ
األجرة عليه بشرا عدم مصاحبة نقله ألمور حمرمة .

س : 18إذا مل حيصتتل اإلتفتتاق متتع الستتائل بالنستتبة إ
الراكب إ
بسمه تعا

األجتترة وعنتتدما اوصتتل الستتائل

املكان احملدد طلب السائل منه مبلغا كبريا ؟ فما هو احلكم ؟

 :للسائل اجرة مثل عمله وليس له احلل املطالبة بأكثر من ذلك ألنه حينمتا مل
تتتذكر األجتترة بشتتكل حمتتدد فريجتتع إ

اجتترة املثتتل حبستتب املتعتتارف ( ال

ت لمون وال تُ لَمون) .
س : 19اعمل اجري عند مالك السيارة وقد خولين بأختذ مصتاريف املأكتل والشترب متن
وارد السيارة فما هو احلد الذي جيب اإللتزام به ؟
بسمه تعا

 :جيب اإللتزام باحلد املتعارف فنذا كان العرف الستائد لتدى متالكي الستيارة
والسائقني هو ان ال يتجاوز مبلغ وجبة طعام مع لوازمها (  )511دينتار فتال
جيوز له جتاوزها اال بنذن املالك .

س : 21عند حدوث حالة اصطدام بني سيارتني نتيجة عدم اإللتزام بالقواعد املروريتة او
استاءة التقتدير يف قيتادة الستيارة وتقترر غرامتة علتى مستبب احلتادث فتنن بعتتض
األخوة املؤمنني ميتنع عن اخذها بنعتبار ان الدافع جمبور على دفعها ؟
بسمه تعا

 :جيوز للمتضرر ان يأخذ مبلغا يتالفى به الضرر الذي حصل له متن املستبب
سواء رضي الدافع أم ال فنن مال املسلم حمرم وعلى أي شخص يتسبب يف
حصول ضرر لغريه ان يضمن مقدار الضرر .

س : 21ما حكم قيادة غري البالغ للسيارة ؟
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بسمه تعا

 :ينبغي ان ال حيصل ذلك ألنه يؤدي إ

تعتريض حياتته وحيتاة اآلخترين إ

اخلطر  ،ويكون م نة لألضرار باآلخرين .
س : 22ما رأي الشارع املقدس بقيادة املرأة للسيارة ؟
بسمه تعا

 :إذا كانت القيادة وفل احلدود واآلداب الشرعية جاز ذلك .

س : 23بعضهم يستأجر لنقل جمموعة من النساء يف كل يتوم او ملترة فهتل يعتترب هتذه متن
اخللوة ؟
بسمه تعا

 :ليس هذا من اخللوة احملرمة حبستب مفتروض الستؤال لوجتود جمموعتة متن
النساء وحتى لو كانت لوحدها يف السيارة فتال تكتون اخللتوة حمرمتة اال متع
قصد احلرام  ،نعم ينبغي ان ال تركب املترأة متع الستائل لوحتدها جتنبتاً متن
الوقوع يف احلرمة كما إنه أحوا .

س : 24هل يصح من املرأة األمر باملعروف إذا رأت منكرا من ستائل الستيارة او راكبيهتا
ال سيما فتح كاسيت الغناء فهل هلا ان تطالب السائل بنغالقه ؟
بسمه تعا

 :األمر باملعروف والنهي عن املنكر ليس اتصا بالرجال فقط بل هتو واجتب
اجلميع رجاال ونساءا وجيب ان تلتفت إ

ان فعلها هذا ينبغي ان ال يوقعها

يف خطأ اكرب من املنكر الذي تريد معاجلته .
س : 25إذا كان السائل يعلم بعطل جزء مهم يف سيارته (ككوابح العجتالت متثالً) وقتاد
سيارته مما ادى إ

موتته بستبب حتادث متعلتل بتذلك العطتل  ،فهتل يعتترب هتذا

العمل من قبيل إلقاء النفس يف التهلكة ؟
بسمه تعا

 :األضرار بالبدن حرام ألنه ليس ملكا له فضال عن التسبب للوفاة .

س : 26إذا جعل مالك السيارة حصة لسائقها ( الذي يعمل عليها) كالربع والنصف فهل
تلك احلصة بعنوان االجارة أم املضاربة ؟
بسمه تعا

 :هي من االجارة لكن يشرتا فيها ان تكون األجرة حمددة لكن مع الرتاضي
جبعل األجرة حصة فال بأس فيه .

س : 27هل حيتل ملالتك الستيارة ان يلتزم ستائقها بتصتليح العطتالت إذا اعطتاه الربتع او
الثلث من عملها اليومي ؟
بسمه تعا

 :إذا اشرتا املالك على السائل ذلك يف العقتد فيكتون الزمتا واملؤمنتون عنتد
شروطهم فيكون السائل ملزما بتصتليح العطتالت واذا مل يشترتا فتصتليح
العطالت غري ملزم على السائل.
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س : 28إذا اعطي السائل زيادة على اجرته ( إكرامية ) من قبل الركاب فهل جيتب عليته
اخبار املالك بتلك الزيادة .وهل يتملكها ؟
بسمه تعا

 :ال جيب إخبار املالك وهي له إذا اعطاها الركاب لته خاصتة ولتيس للستيارة
اية مدخلية كما لو اعانهم بنقل األغراض او اية خدمتة اخترى  ،وإن كتان
األفضل ذلك .

س : 29السيارات اليت يشرتيها األشخاص هل يشملها حكم التخميس وهل هنتاك فترق
بني السيارات اخلصوصي والعمومي ؟
بسمه تعا

 :الشخص الذي يريد ان جيعل له رأس سنة ةسية أي املخمس ابتداءا فتنن
كانتتت لتته ستتيارة ألغراضتته الشخصتتية فتتتخمس بستتعرها القتتديم أي ستتعر
الشتتتراء ،وإن كانتتتت ألغراضتتته التجاريتتتة وتستتتتعمل لغتتترض اإلستتترتباح
فتخمس بالسعر اجلديد أي بالسعر احلالي ،فنذا دارت عليه سنة اخرى اما
السيارة اليت يستتخدمها ألمتوره اخلاصتة والعائليتة فتال ةتس عليهتا وامتا
السيارة املعدة للكسب فال ةس يف الزيادة حتى يبيع نعم لو كان عمله بيع
وشراء الستيارات فننته خيمتس يف رأس الستنة الزيتادة التيت حتصتل يف قيمتة
العني  ،اما من كانت تساوي له ستنة ةستية واشترتى ستيارة خالهلتا فتنن
كانت متخذة لإلستتعمال الشخصتي فتال ةتس عليهتا او إختتذها للكستب
والعمل واشرتاها من ارباح السنة فيخمس قيمتها الفعلية.

س : 31على ضوء السؤال السابل ما حكم من ميلك اكثر من سيارة وهل حتترم الشتريعة
إقتناء اكثر من سيارة ؟
بسمه تعا

 :نفتس اجلتواب ا لستابل إذ ميكتن ان يكتون الالئتل بشتخص متا ان تكتون لته
سيارتان او اكثر فتعد كلها من الؤونتة الشخصتية وقتد يكتون بعضتها زائتدا
عن حاجته املتعارفة فتطبل على كل منها حكمه  ،وال حيرم اقتناء اكثتر متن
سيارة اال إذا صدق السفه والتبذير فيحرم بهذين العنوانني .

س : 31هل جيب التخميس على املالك للسيارة أم على السائل الذي يعمل بها ؟
بسمه تعا

 :اخلمس فرع امللكية  ،فيتجه اخلمس على املالك وليس على السائل ويرتتب
على ختميس املالك حلية التصرفات للسائل .

س : 32إذا عطلت السيارة يف مدينتة متا وكتان عملتي الستفر فمتا حكتم صتالتي بعتد ان
اعرضت عن عملي بسبب العطل الذي حدث ؟
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بسمه تعا

 :حبسب مفروض السؤال انت ما زلت يف العمل وتتم صتالتك وال يضتر بته
التوقف ألصالح العطل وحنتوه  ،نعتم لتو عتدل عتن قصتده األول وبقتي يف
املدينة لغرض آخر كالتنزه والسياحة فاألحوا له اجلمع بني القصر والتمتام
.

س : 33سائل ال ميلك سيارة فيأجرونه يف الشهر مرتني او ثالث مترات لستياقة املركبتات
الكبرية  ،فما حكم صالته وصومه حيث يسافر خار مدينته ؟
بسمه تعا

 :تتم صالته ويصوم ما دام عمله عرفا هو هذا .

س : 34هل يشمل مرافتل الستائل (أي مستاعده اخلتاص) يف كتل األحكتام التيت تشتمل
السائل ؟
بسمه تعا

 :نعم تشمله بنفس الشرا السابل أي ان عمله هو هذا عرفاً.

س : 35هل جيب على السائقني توفري مستلزمات الستيارة الضترورية وخصوصتاً االطتار
االحتيتتاطي (الستتبري) والاليتتت ( )Lightأي مصتتابيح اإلنتتارة اخللفيتتة واإلماميتتة
ألنها ضرورية يف السفر واملسافات الطويلة وخاصة ليالً ؟
بسمه تعا

 :إذا كانت ضرورية ويتوقف عليها األمان ودفع اخلطر احملتمل  ،فيجب حتى
ال يتعرض للخطر جيب اإللتزام بذلك أي القوانني املرورية بنعتبار ان فيهتا
حف ا للن ام اإلجتماعي العام كما مر ذكره سابقاً.

س : 36هناك الكثري من السواق يغستلون ستياراتهم بتالطرق العامتة مرتتدين الشتورتات
والفانيالت اخلادشة للحياء فما حكم مثل هؤالء ايدكم اهلل ؟
بسمه تعا

 :هذه امور ال يفعلها املتشرع وخالف األدب الشرعي ،وعنتد بعتض الفقهتاء
تكون عورة الرجل ما بتني السترة والركبتة فيكتون ال هتور بالشتورت امتام
اآلخرين مشكالً شرعاً.

س : 37هناك بعض الذين يعملون سواق خار القطر فريسلون مع املسافرين العائتدين
بعض الرستائل واحلتواالت املاليتة فهتل جيتوز فتتح الرستائل او اختذ اجترة علتى
توصيلها ؟
بسمه تعا

 :اخذ األجترة علتى إيصتال الرستائل جتائز  ،وامتا فتتح رستائل اآلخترين ال
جيوز اال إذا طرأ عنوان ثانوي جموز للفتح  ،او يستأذن صاحبها يف ذلك او
فتحتتت قهتترا عليتته وعلتتى املرستتل ان ال يغتترر بالستتائل فريستتل معتته متتا ال
يرتضيه من دون علم شحتويات الرسالة .
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س : 38هتتتل جيتتتوز استتتتخدام الستتتائل للستتتيارة التابعتتتة لشتتتركة او مؤسستتتة ألغراضتتته
الشخصية ؟
بسمه تعا

 :ال جيوز ذلك اال برضا وموافقة تلك اجلهة .

س : 39يف بعض األحيان يعطي املالك األصلي سيارته ألحد السواق ليعمل بها الستائل
كيف يشاء فيدعي هذا السائل الذي يذهب ( زفات ) ومناسبات حمرمة ان ال إثم
عليه ألن السيارة ليست ملكا له فما رأيكم بندعائه ؟ وما حكم األجرة املتأخوذة
بالنسبة للسائل واملالك األصلي ؟
بسمه تعا

 :اإلثم ع لى السائل ألنه هو الذي تو

االجارة مباشرة واذا كان املالك عاملتا

فهو شريكه يف اإلثم اما اخذ املال فهو منهيٌ عنه إذا استؤجر لعمل حمرم.
س : 41لقد قمنا يف السابل باملشاركة يف مثل هتذه املناستبات والزفتات واآلن تبنتا واحلمتد
هلل فهل تنفع هذه التوبة ؟
بسمه تعا

 :ق ال سبحانه وتعا

يف حمكم كتابته ( ان اهلل يغفتر التذنوب مجيعتا ) بشترا

الصدق بالتوبة وعدم العود ملثلها وجيب دفع األموال اليت اختذت بكستب
حمرم إ

احلاكم الشرعي (كرد امل امل) او مصاحلته عليها .

س :41هل من نصيحة تسدونها إ
بسمه تعا

زمالئنا من اصحاب السيارات ؟

 :انصحهم بالتوبة والتوسل إ

اهلل تعا

باملغفرة واهلداية والتسديد والرزق

احلالل وان جيتنبوا كثريا من األفعال القبيحة اليت تصدر منهم كاملشاركة يف
مثتتل هتتذه الزفتتات والتحتتدث بألفتتاظ بذيئتتة خصوص تاً امتتام النستتاء وعتتدم
مضايقة الناس وازعاجهم ومراعاة آداب الطريل العام وغريها من اآلداب
 ،وان يتعاملوا مع الناس بننصاف ومتروءة وإحستان كمتا جيتب ان يتعامتل
معتته النتتاس كتتذلك فهتتذا هتتو ادب اإلستتالم  :إنصتتاف النتتاس متتن نفستتك
فأحبب هلم ما حتب لنفسك وأكره هلم ما تكره هلا .
س : 42ما هي نصيحتكم للسواق امللتزمني التواعني وهتل يتوجته علتيهم تكليتف شترعي
من ناحية نصح زمالئهم اآلخرين ؟
بسمه تعا

 :يف احلديث النبوي الشريف ( كلكم راع وكلكتم مستؤول عتن رعيتته ) ويف
حديث آخر ( من اصبح ومل يهتم بأمور املسلمني فليس منهم ) فكل إنسان
خصوصا املؤمن الواعي مسؤول عن إصالح جمتمعه وتصحيح اإلحنرافتات
فيتته بقتتدر اإلمكتتان وهتتذا كلتته واجتتب ولتتيس مستتتحبا ألنتته متتن ( األمتتر
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باملعروف والنهي عن املنكر ) وهمتا فريضتة إهليتة ع يمتة يتؤدي تركهتا إ
احنتتالل اجملتمتتع واخاللتته ومتييتتع التتدين والعيتتاذ بتتاهلل  ،ودور الستتائل متتن
األدوار املهمة يف اجملتمع باعتبار اتصاله بعدد كبري من ابنتاء اجملتمتع فتكتون
مسؤوليته واسعة وتت اثريه مهمتا وليتتذكر احلتديث الشتريف ( متن ستن ستنة
حسنة كان له اجرها وأجر من عمل بها إ
كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إ
س : 43نصيحة تتفضلون بها إ
بسمه تعا

يوم القيامة ومن سن سنة سيئة

يوم القيامة).

الركاب والسائقني جزاكم اهلل خري جزاء احملسنني .

 :ننصحهم شراعاة آداب اإلسالم وتعاليمه وان يتفقهوا يف الدين خصوصا شا
يتعلتتل شهنتتتهم وان يراقبتتوا اهلل ستتتبحانه وتعتتا

يف افعتتاهلم وال ينقتتتادوا

هلتتواهم وألوامتتر التتنفس األمتتارة بالستتوء وقتتد جتتاء يف احلتتديث ( حاستتبوا
انفسكم قبل ان حتاسبوا ) ففي ذلك احلساب ال جمال لتدارك النقص وتاليف
الذنوب .
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الفصل الثامن
الضمان
س : 1يف بعض األحيان عندما يشرتا الراكب على السائل  ،بأن حيمله هو وما ميلك من
مواد سريعة التلف .فيشرتا الراكب على السائل  ،بان حيملته ان كانتت ستيارته
سليمة وغري معرضة إ

عطل معهود فيقول الستائل للراكتب إن ستيارتي ستليمة

وجيدة  ،مع العلم ان الواقع هو العكس ،فنذا اصاب السيارة عطل اثناء الطريل
وتلفت املواد احملمولة  ،فهل يتحمل السائل التعويض ؟
بسمه تعتا

 :حبستب مفتروض الستؤال فالستائل ضتامن للمتواد املتلوفتة  ،ألنته قتد غترر
بالراكب والقاعدة تقول ( املغرور يرجع على من غره )  ،فنن كان التتالف
مثليا يضمن باملثتل وإن كتان قيميتا يضتمن بالقيمتة فتنذا تعتذر املثلتي ضتمن
بالقيمة ونقصد باملثلي ما كان له شبيه يف السوق مساو لته يف الصتفات التيت
هلا مدخلية يف القيمة .

س : 2يف بعتتض األحيتتان يشتترتا الستتائل علتتى الراكتتب بتتأن حيملتته بشتترا ان ال حيمتتل
الراكب اشتياء معينتة كالستمك واملتواد الثقيلتة فيقتوم الراكتب شخالفتة الشترا ،
فيحمل األشياء اليت منعها السائل بأن حتمتل  ،وهتذا طبعتا علتى حتني غفلتة متن
السائل ؟
بسمه تعا

 :يف مفروض السؤال يستحل املالك أي السائل على الراكب األجرة املستماة

يف العقتتد وكتتذلك اجتترة املثتتل حلمتتل الستتمك واملتتواد الثقيلتتة األخترى وال جيتتوز
للراكب ان يتصرف يف السيارة اال ضمن احلدود اليت يوفرها له العقد حيتث أنته
على الراكب أن يلتزم بالشروا املوجودة عند العقد.
س : 3شخص يف السيارة رأى إنسان بني احلياة واملوت فرتكه خوفا من املسائلة القانونيتة
وبعد مدة علم السائل ان هذا اإلنسان قد مات فهل اثتم برتكته علمتا ان املستائلة
القانونية قد تتهم السائل بغفلته اثناء نقله واملوت بسيارته؟
بسمه تعا

 :حبسب مفروض السؤال هو غري آثم ولكن على اإلنسان ان ال خيدع نفسه.

س : 4يف بعتتض األحيتتان عنتتدما حيمتتل الستتائل احتتد الركتتاب  ،ويف اثنتتاء الطريتتل يقتتوم
السائل بالرجوع إ

املكان الذي انطلقوا منه  ،وهذا طبعا لعدم وجتود أي متربر

إال تبعتتا ملتتزا الستتائل وعنتتد الرجتتوع يطلتتب الستتائل متتن الراكتتب بتتدفع نصتتف
األجرة  ،فهل جيب على الراكب دفع ذلك ؟
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بسمه تعا

 :يف مفروض السؤال ال يستحل السائل شيئا من األجرة وهو آثم بهذا الفعل
ألنه فسخ وألغى عقداً كان جيب عليه اإللتزام به .

س : 5بعض السائقني عندما يقوم بدهس احد األشخاص  ..ال مسح اهلل تعا
ويتتذهب ولتتو انتته رجتتع ونقلتته إ

– يرتكه

املستشتتفى قتتد ال يفتتارق احليتتاة  .فتتنذا متتات

الشخص املدهوس فماذا يرتتب على السائل  .وهل يعترب انه قتل عن عمد ؟
بسمه تعا

 :جيب على السائل يف هتذه احلتال إذا دهتس شخصتا ان ينقلته إ

املستشتفى

ألنقاذ حياته ألنه إذا تركه يف الشارع فهو يتسبب بقتله  ،وحستب مفتروض
السؤال ان السائل مل يقصد القتل فعلى هتذا يكتون هتذا النتوع متن القتتل
الشبيه بالعمد وعلى اجلاني دفع الدية .
س : 6إذا دهس السائل حيوان مؤكول اللحم  ،وكان للسائل وقت ان يذحبه قبل موتته،
فهل جيوز له ان يذحبه دون علم مالكه واذا مل يذحبه هل يكون ماثوما؟
بسمه تعا

 :بل جيب ذحبه ألن ترك ذحبه تبذير وهدر لألمتوال وحيترم التبتذير  ،فتنذا مل
يذحبتته يكتتون مأثومتتا لوجتتوب حفتتظ متتال املستتلم وهتتو بهتتذا التتذبح حمستتن
للمالك وحيمي امواله من التلتف وقتد قالتت اآليتة ( متا علتى احملستنني متن
سبيل ) نعم ملالك احليوان اخليار بني ان يأخذ احليوان املذبوح وفرق القيمة
او يطالبه بقيمة احليوان كله من دون ان يأخذ املذبوح .

س : 7إذا كان شخص يسري يف طريل معتني وأتتته ستيارة متن اجلهتة اليمنتى وستيارة متن
اجلهة اليسرى فدهسته أحداهما  ،وال يعلم من هي  ،فماذا يكون احلكم  ،وعلى
من تقع الدية؟
بسمه تعا

 :إذا مل يقم دليل شرعي على احدهما فليتصاحل صاحبا السيارتني معا علتى
حتمل الدية مناصفة.

س : 8إذا كان هناك سائقان يسري كل منهما جتاه اآلخر وحدث ان وقع حتادث وكتان يف
سيارة احدهما مواد حمرمة كتاخلمر واملختدرات  ،وكتان الستبب يف احلتادث هتو
السائل التذي ال حيمتل املتواد احملرمتة  ،فهتل يتحمتل الستائل تعتويض الضترر يف
السيارة األخرى مع املواد احملرمة  ،أم تعويض الضرر فقط  ،فما هو احلكم ؟
بسمه تعا

 :إذا كان احلادث ال بستبب صتاحب املتواد احملرمتة فيضتمن اآلختر األضترار
احلاصلة يف السيارة فقط وال يضمن املواد احملرمة املنقولة يف السيارة .

س : 9ما حكم دهس بعض احليوانات يف الطريل ؟
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بسمه تعا

 :إذا كانت احليوانات مملوكة كادجا والغنم فيجب ضمان القيمتة لصتاحبها
واذا عجز عن الوصول إليته فيتدفع القيمتة إ

احلتاكم الشترعي او يوزعهتا

على فقراء املؤمنني واذا مل تكن مملوكة كالكالب فال بأس عليه.
س : 11إذا اتفل األشخاص مع السائل بأن حيضر األفراد يف حفل زوا فنذا ترك السائل
دوره يف املرآب وذهب إ

املوقع الذي عينوه له ووجد ان الكالم ليس له واقع ،

وال يوجتتد أي حفتتل زوا  ،فهتتل جيتتوز للستتائل اختتذ تعتتويض متتن األشتتخاص
الذين اتفقوا عليه ؟
بسمه تعا

 :لقد حصل عقد اإلجارة وهو الزم وقد اشتتغلت ذمتة هتؤالء التذين اتفقتوا
مع السائل شقدار األجرة املستماة يف العقتد أي ان الستائل يستتحل األجترة
بتمامها املسماة يف العقد ما دام هو قد حضر واوفتى متا عليته فيضتمنون لته
األجرة .

س : 11إذا كان صاحب الكرا يتعهد باحملاف ة على السيارة شتا فيهتا فتنذا جتاء صتاحب
السيارة فوجد نقص يف اغراض السيارة او مل جيد السيارة فهل يتحمل صتاحب
الكرا الغرامة ؟
بسمه تعا

 :إذا كان النقص يف اغراض السيارة بتعدٍ وتفريط فهو ضتامن واال فتال ،نعتم
إذا اشرتا صاحب السيارة على صاحب الكرا الضمان حتى مع صتورة
عدم التعدي والتفريط فهو ضامن .

س : 12إذا كان امام السائل طريقني احدهما ال حيتوي على شوائب ارضية – غري معكتر
– والثاني طريل غري جيد وحيتوي على شوائب ارضية – معكتر – وكتان الستائل
حيمتتل معتته يف الستتيارة امتترأة حامتتل  ،فتتنذا ستتار الستتائل يف الطريتتل الغتتري جيتتد
وحدث ان سقط اجلنني أي جنني املرأة احلامل  ،فهل يتحمل السائل ديتة اجلتنني
 ،مع كونه عاملا بأن املرأة حامل ؟
بسمه تعا

 :هذا السائل مل يقصد القتل ولكنه قصد السبب القاتتل وعليته فيكتون قاتتل
شبه عمد ويتحمل الدية حبسب عمر اجلنني وامنا يكون قاتال على حنتو شتبه
العمتتد ألنتته حتقتتل القصتتد إ

الستتبب دون املستتبب وهتتو املتتوت كمتتا يقتتول

السيد الشهيد ( قدس سره) هذا إذا علم انها حامل وسلك هذا الطريل بال
غرض عقالني فيعد مفرطا يف سلوكه اما إذا كان هو الطريل املعتاد فال يعد
مفرطا وال يضمن خصوصا إذا مل يكن يعلم انها حامل .
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س : 13إذا حدث حادث إنقالب وتصادم بني سيارتني فيها بعض الركاب  ،فهل يتحمل
السائل الدية عن األموات يف احلاالت اآلتية :
 -1ان كانت سرعته عالية وقد جنا ومات احد الركاب ؟
 -2إذا مات مع بعض راكبيه فهل تتحمل (العاقلة) دية الركاب ؟
 -3إذا جنا ومات بعض راكبيه او كلهم ؟
 -4هل يتحمل األضرار اليت تقع على ركابه من جتروح وكستور وقتروح وتلتف
حاجياتهم إذا كان مقصرا أم غري مقصر ؟
بسمه تعا

 :يف مجيع احلتاالت املتذكورة إذا كتان مفرطتا يف عملته حبستب متا يتراه اهتل
اإلحتصاص او مل يكتن متؤهال للقيتام بهتذا العمتل فعليته الضتمان والديتة
بغض الن ر عن موته وعدمه فنذا مل ميت فيتحمل الديتة يف مالته وإن متات
فتؤخذ من تركته .

س : 14إذا تعطلت السيارة نتيجة إلهمتال الستائل العطتل حتتى تتفتاقم وادى إ

توقفهتا

فهل حيل للمالك ان يلزم السائل بنصالحها ؟
بسمه تعا

 :حبسب مفروض السؤال ان التلف احلاصل كتان بتعتد وتفتريط فهتو ضتامن
وعليه إصالح السيارة أي للمالك إلزام السائل بنصالح السيارة .

س : 15هناك بعض الركاب يصعدون يف املركبات لنقلهم إ

مكان آخر ولكن مل يدفعوا

األجرة فما حكم هؤالء بفرض النسيان او التعمد او لعدم وجود نقود لديهم ؟
بسمه تعا

 :الناستي ال حرمتة تكليفيتة عليته ولكتن هتو ضتامن للمتال وضتعا فعليته دفتع
األجرة إ

صاحبها إن امكن الوصول إليه واما املتعمد فقد إرتكب حرامتا

وهو ضامن للمال فعليه دفع األجترة إ

صتاحبها واذا تعتذر ذلتك باعتبتار

ان احلادثتتة ستتابقة فيتتدفع مقتتدار األجتترة إ

فقتتراء املتتؤمنني بعنتتوان ( رد

امل امل ) .
س : 16شخص حيمل معه صناديل من الزجا وأشياء اخرى قابلة للكسر اوقف سيارته
بصورة مفاجئة لعبور إنسان امام سيارته فتكسر الزجا فهل هو ضتامن ملتا كرستر
أم ال؟
بسمه تعا

 :الضمان مستند إ

الطرف املستبب فتنذا كتان الستائل االفت ًا لقواعتد الستري

فالضتتمان علتتى الستتائل وأمتتا إذا مل يكتتن االفتاً حبستتب مفتتروض الستتؤال
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فيكتتون الضتتمان علتتى الشتتخص التتذي عتترب متتن الشتتارع متتن غتتري املكتتان
املخصص للعبور.
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امللحل رقم ()1
ظواهر سلبية لدى سائقي السيارات
ورد يف احلديث ( ان الدين املعاملة ) أي إلتزام املتؤمن وتدينته إمنتا يكشتف عنتد التعامتل
معتته وطبعتتا فتتان التعامتتل متتع أي شتتخص حبستتبه أي حبستتب مهنتتته وموقفتته اإلجتمتتاعي
وخالل تعاملي مع سائقي السيارات وجدت عدة تصرفات غري صحيحة وبعضتها مشتينة
ومثرية لإلمشئزاز سأقتصر على بعض منها :
 -1كثرة املزاح والتفوه بكلمات بذيئة يندى هلا اجلبني واحيانا شحضر النساء  :وهتذه متن
األمور السلبية الواضحة اال جل املتكلم بهذا الشكل حينما يعلم ان افعالته واقوالته
تعرض عند إمام زمانته اإلمتام املهتدي( عجتل اهلل فرجته ) وان اإلمتام ستوف يتتاذى
بذلك .
 -2قيادة السيارات حبركات جنونية غتري عقالنيتة  :ومتن الواضتح ان هتذا األستلوب متن
القيتتادة يعتترض النتتاس واجملتمتتع إ

اخلطتتر وواجبنتتا اإللتتتزام بالقواعتتد العامتتة حف تتا

للن ام اإلجتماعي العام وهو مما اكدت عليه الشريعة .
-3مزامحة السيارات والناس ومضايقتهم برش املتاء اآلستن علتيهم متثالً أو إختافتهم او
املرور بسرعة يف مناطل ازدحام الناس  :وهذه متن األمتور الصتبيانية الواضتحة جيتب
اإلجتناب عنها وان يكون الفرد منا اكثر مسؤولية وخصوصا بعد ان انعتم اهلل عليتك
بنعمة اإلسالم .
 -4عرقلة السري بنصطفاف سيارة جنب اخرى ليتداول احلديث او اإلحتفتال بتالزوا او
التسابل وحجز السيارات خلفهم  :فكما هو معروف املرور والتصرف يف الطريل حل
عام ألف راد اجملتمع وليس من حل احد ان يتصترف بهتذا الشتكل او حبجتز الطريتل او
حبجز السيارات اليت خلفه .
 -5اصطفاف السيارات يف الشوارع العامة قرب احملالت مما يتؤدي إ

مضتايقة اآلخترين

ويسبب اإلزدحام وتاخري الناس .
 -6استتتعمال املنبتته الصتتوتي بشتتكل متتزعج وبعضتتها فيتته احلتتان موستتيقية حمرمتتة  :فينبغتتي
اإلجتنتاب عتتن هتذه األمتتور وخاصتتة وحنتن نعتتيف يف جمتمتتع إستالمي وهتتذه ال تتاهرة
ليست من اإلسالم يف شيء .
 -7زيادة األجور بشكل كبري يف مواسم وايام الزيارات واملناسبات الدينية .
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 -8وضتع عتتدد متتن املرايتتا ملشتتاهدة النستتاء خلفتته  :وهتتذه ال تتاهرة تكشتتف عتتن مستتتوى
متدن ي وضحل كما ان الذي يفعل هذه األشياء انسان معدوم الغرية ألنه كما ان لك
شرفاً وعرضاً ففكر كذلك يف شرف واعراض الناس .
 -9فتتتح املتتذياع بصتتوت عتتال وفيتته موستتيقى واغتتاني حمرمتتة  :وحرمتتة هتتذه األغتتاني متتن
األمور الواضحة فمع األسف كيف ال يلتفت هؤالء إ

ذلك .

 -11كتابة كلمات غري مناسبة يف مؤخرة السيارة ويف بعضها اعتداء على من يسري خلفه.
 -11عدم اإلهتمتام بتأداء الصتلوات يف اوقاتهتا رغتم ان امتامهم فرصتة التوقتف عنتد أي
مسجد لتحصيل فضيلة الصالة يف اوقاتها ويف بيت من بيوت اهلل سبحانه وغتري هتذه
األمور مما ال خيفى .
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امللحل رقم ( ) 2
اآلداب الشرعية لسياقة السيارات
عن الصادق (ع) انه كان إذا وضع رجله يف الركاب يقول ((سبحان الذي سخر لنا هذا
وما كنا له مقرنني )) ويسبح اهلل سبعاً وحيمد اهلل سبعاً ويهلل اهلل سبعاً.
وعن األصبغ بن نباتة انه قال  :امسكت ألمري املؤمنني عليه السالم بالركاب وهو يريد ان
يركب فرفع رأسه فتبسم  ،فقلتت  :يتا امتري املتؤمنني ( عليتك ستالم اهلل ) رأيتتك رفعتت
رأسك وتبسمت  ،قال  ،نعتم  ،يتا اصتبغ امستكت لرستول اهلل (ص) كمتا امستكت لتي
فرفتع رأستته وتبستم فستتألته كمتا ستتألتين وستأخربك كمتتا اخربنتي  ،امستتكت لرستتول اهلل
(ص) ( الشهباء ) فرفع رأسه ا
ا

السماء وتبسم  ،فقلت  :يتا رستول اهلل رفعتت رأستك

السماء وتبسمت ؟ فقال  :يا علي انه ليس من احد يركب ما انعم اهلل عليته ثتم يقترأ

آية السخرة ( ان ربكم اهلل الذي خلل السماوات واألرض يف ستة ايام ) ا

آخرها  ،ثم

يقول  ( :استغفر اهلل الذي ال اله اال هو احلي القيوم واتوب إليه ،اللهم اغفتر لتي ذنتوبي
فننه ال يغفر الذنوب اال انت ) االّ قال السيد الكريم ( :يا مالئكيت عبدي يعلم انه ال يغفر
الذنوب غريي اشهدوا اني قد غفرت له ذنوبه).
وقال عليه السالم  :من قال اذا ركب الدابة  ( :بسم اهلل وال قوة اال باهلل احلمد هلل الذي
سخر لنا هذا وما كنا له مقرنني ) حف ت له نفسه ودابته حتى ينزل .
ويف رواية اخرى ما يقال عند الركوب  ( :احلمد هلل الذي هدانا لإلسالم وعلمنتا القترآن
ومضن علينا شحمد صلى اهلل عليه وآله وستلم  ،ستبحان التذي ستخر لنتا هتذا ومتا كنتا لته
مقرنني وإنتا ا

ربنتا ملنقلبتون واحلمتد هلل رب العتاملني  ،اللتهم انتت احلامتل علتى ال هتر

واملستعان على األمر وانت الصتاحب يف الستفر واخلليفتة يف األهتل واملتال والولتد اللتهم
انت عضدي وناصري ) .
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ملحل رقم ()3
موجز احكام األمر باملعروف والنهي عن املنكر ومراتبه ووجوبه
يعترب األمر باملعروف والنهي عن املنكر من الواجبات املهمة يف الشتريعة املقدستة قتال اهلل
تعا

يف كتابه الكريم (( ولتكن منكم امة يتدعون ا

اخلتري ويتامرون بتاملعروف وينهتون

عن املنكر واولئك هم املفلحون )) وقال التنيب (ص)  ( :كيتف بكتم اذ فستدت نستاؤكم
وفسل شبابكم ومل تأمروا باملعروف ومل تنهتوا عتن املنكتر )  .فقيتل لته  :ويكتون ذاك يتا
رسول اهلل ؟ قال (ص)  :نعم  :فقال  :كيف بكم اذا امرمت باملنكر ونهيتم عتن املعتروف .
فقيل له  :يا رسول اهلل (ص) ويكون ذلك ؟ فقال  :نعم وبشر من ذلك  .كيتف بكتم اذا
رأيتتتم املعتتروف منكتترا واملنكتتر واملنكتتر معروفتتا ؟ وقتتد ورد عتتنهم علتتيهم الستتالم  :انتته
باملعروف تقام الفرائض وتأمن املذاهب وحتل املكاسب ومتنع امل تامل وتعمتر  ،وتنتصتف
للم لوم من ال امل وال يزال الناس ري متا امتروا بتاملعروف ونهتوا عتن املنكتر وتعتاونوا
على الرب  ،فنن مل يفعلوا ذلك نزعت منهم الربكات وسلط بعضهم على بعض ومل يكن
هلم ناصتر يف األرض وال يف ال ستماء .وجتتدر االشتارة ان هتذا األمتر الع تيم وهتو األمتر
باملعروف والنهي عن املنكر قد القى تراجعاً ع يماً من واجهة التاريخ اإلسالمي ومل ينل
األهمية الالزمة من قبل املسلمني  ،بل اصبح موضوع األمر باملعروف والنهي عتن املنكتر
موضوعاً ال يذكر وال يشغل فكر اإلنسان املسلم مع العلم ان األمر باملعروف والنهي عتن
املنكر احد فتروع التدين العشترة والتذي متن ختالل هتذا الوجتوب ( أي األمتر بتاملعروف
والنهي عن املنكر ) يقتضي ثبوت والية كل واحد من آحاد املكلفني على اآلخر بدعوتهم
ا

املعروف ونهيهم عن املنكر واآلن نتعرض ا

شرائط وجوب األمر باملعروف والنهتي

عن املنكر :
يشرتا يف وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر عدة أمور :
األمر األول  ( :معرفة املعروف واملنكر ولو إمجاال ) وهذه عبارة فقهية حتتا ا

توضيح

 :واملراد بها انه البد ان تتعرف على كنه املعتروف حقيقتة وكنته املنكتر حقيقتة فاجلاهتل ال
ينبغي له ان يامر باملعروف وينهي عن املنكر ألن عملية األمتر بتاملعروف حتتتا ا

إطتالع

وبصرية وعلم باألمور اليت يأمر بها وينهى عنها  ،فنذن على الفرد التذي يتأمر بتاملعروف
وينهي عن املنكر ان يشخص وحيدد املعروف اوال ثم حيدد موقعه ثانيا  ،ويشخص املنكتر
ويكشف عن اساسه ومنبعه ولذلك قال علماء الدين  :الفضل ان ال يقتوم اجلاهتل شهمتة
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األمر باملعروف والنهي عن املنكر  ،والسبب يف ذلك (( ألن ما يفسده اكثر مما يصلحه ))
.
األمر الثاني  (( :احتمال تأثري األمر بتاملعروف والنهتي عتن املنكتر)) فهتذا علتى مستتوى
الصتتعيد الفتتردي امتتا لتتو ن رنتتا ا

األمتتر بتتاملعروف والنهتتي عتتن املنكتتر ضتتمن التكتتاليف

اإلجتماعية فتنن تركهتا يتؤدي ا

تضتييع التدين وحمتل شتريعة ستيد املرستلني (ص) وان

سبب هذا التضييع هو التقصتري وال لتم يف اإلمتثتال والتطبيتل فقلمتا جنتد مستلم ًا تتحترك
غريته الدينية ملنكر فأين حنن من قوله (من اصبح ومل يهتم بامور املسلمني فلتيس متنهم )
ويف رواية ان شخصاً له أعمال كثرية فيقال له اضتربوا بهتا وجهته ألنته ال يغضتب لتي اذا
عُصيت.
فنن وظيفة األمر باملعروف والنهي عن املنكر صمام امان للمجتمع متن اإلحنتراف والفت
فهي كاجلهاد الذي شرع ليحمي بالد املسلمني من اخلار او قل هتي قتوة تنفيذيتة منحهتا
اهلل سبحانه وتعا

ا

كل فرد ملنع دائرة الفساد فكيف نشترتا احتمتال التتأثري لوجتوب

املر باملعروف والنهي عن املنكر وها هو القرآن يصرح (( واذا قالت امة متنهم مل تع تون
قوما اهلل مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة ا

ربكم ولعلهم يتقون ))

ويف قصص اصحاب الكهف درس الولئك الذين ال يقولون بتالوجوب اال عنتد احتمتال
التاثري يف املقابل فنن الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم هدى حاولوا جهدهم ان يصتلحوا
قومهم وأدوا ا

الكهف فاماتهم اهلل ثم بعثهم لرييهم التغري الذي حصل يف قومهم نتيجة

البذرة اليت زرعوها وكيف انقلب حاهلم ا

اهلداية والصالح.

واذا تصفحت القرآن الكريم جند ان األمتر بتاملعروف والنهتي عتن املنكتر متن اخلصتائص
البارزة للمجتمع املسلم ويستنكر املتقاعس عن هذه الفريضة .
األمر الثالث  :ان يعلم اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر ان الفاعل غري معذور يف تركه
املعروف او يف فعله للمنكر ،فنن كان الفاعل معذورا اما إلعتقاد ان ما فعله مباح او كان
معذورا من جهة اإلشتباه يف املوضوع او احلكم إجتهادا او تقليتدا  ،مل جيتب شتيء  ،اال
ان هذا ال مينع من دائرة األمر باملعروف والنهي عن املنكر فيستطيع الفرد املؤمن حتى مع
عدم توفر بعض الشرائط ان ميارس هذه الفريضة الع يمة .
األمر الرابع  :جيب األمر باملعروف والنهي عن املنكر شجرد مشاهدة اإلقدام على الفعتل
او الرتك من قبل الفاعل مع إجتماع الشرائط األخرى .
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األمتتر اخلتتامس  :ان ال يستتتدعي األمتتر بتتاملعروف والنهتتي عتتن املنكتتر ضتترراً علتتى اآلمتتر
باملعروف او الناهي عن املنكر او غريه  ،يقول بعض املنكرين ان هتذا الشترا قتد خفّتض
من قيمة األمر باملعروف والنهي عن املنكر ا
وجتدر اإلشارة ا

درجة كبرية .

ان هذا الشرا خيتص يف االفة فروع التدين  ،وامتا متع اخلتوف علتى

الدين واحواله فيجب اجلهاد وبذل النفس واملال .
وأكرب مثال نذكره هو قضية اإلمام احلسني (ع) حيث جند انه ضحى بنفسه من اجل إقامتة
هذه الفريضة ( األمر باملعروف والنهتي عتن املنكتر ) حيتث قتال يف بتدء حتركته ستالم اهلل
عليه (( إني ما خرجت اشرا وال بطرا وال مفسدا وال ظاملا  ،امنا خرجت لطلب اإلصالح
يف أمة جدي اريد ان آمر باملعروف وانهى عن املنكر واسري بسرية جدي وابي. ))...
فاألمر باملعروف والنهي عن املنكر هو املبتدأ الوحيتد التذي يضتمن بقتاء اإلستالم او كمتا
يعرب الفقهاء عنه بأنه ((العلة املبقية )) .
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مراتب األمر باملعروف والنهي عن املنكر
ان الشتتريعة املقدستتة تتتأمر اإلنستتان ان يعتتيف بكتتل وجتتوده يف داختتل اجملتمتتع اإلستتالمي
لذلك انت ترى انه يف مراتب األمر باملعروف والنهي عن املنكر فالحظ التتدر بالضتمري
والقلب ثم باللسان ويف املرحلة األخرية ننتقل ا

استعمال اليد وهو اجلانب التطبيقي او

العملي كما يعربون .
املرتبة األو

 :اإلنكار بالقلب  :وهي ادنى املراتب واقل اإلميان كما يعربون يعتين جيتب

ان يوجد لديك اإلنزعا النفسي وحصتول اإلنزجارحينمتا تترى شخصتا يرتكتب حمرمتا
مثال فان هذا الفرد يعترب عاصيا هلل سبحانه وتعا

 ،ففي هتذه املرتبتة جيتب ان يتنفتر متن

رؤية املنكر ولكن التاثري يكون داخلياً .
املرتبة الثانية  :اظهار الكراهة بعمل من األعمال ومتن مجلتة هتذه األعمتال انتك تنتزعج
منه مثال او تقاطعه او ترتك املكان الذي يتواجد فيه او ترتك مشاركته بالعمل فحينمتا جتتد
ان هنتتاك جمموعتتة متتن األشتتخاص يرتكبتتون القبتتائح واملنكتترات فعليتتك ان متتتارس نوعتتا
خاصا من النضال ضد هذه األعمال املنكرة مثل مقاطعتهم كما ذكرنا وهجرانهم حتى لو
كانوا اقرباءا لك فان طاعة اهلل فوق كل شيء .
املرتبة الثالثة  :اإلنكار باللسان  :ان اغلب الذين ميارسون املنكرات واألعمال احملرمة قتد
وقعوا حتت دائرة اجلهل والدعايات الناشئة من الغترب الكتافر ولتذلك فتنحن حنتتا ا
اللسان حتى خنر هتؤالء متن دا ئترة ال تالم كمتا يعتربون  ،فعلتى اآلمتر ان يبلكغته احلكتم
الشرعي اوالً فنن كفى يف اإلرتداع مل جيب الزائد  ،واال وجتب نصتحه ووع ته بتتذكريه
بعذاب اهلل سبحانه وتعا

للعاصني وثوابه للمطيعني .

املرتبة الرابعة  ( :اإلنكار باليد بالضرب املؤمل الترادع عتن املعصتية متع امكانته واحتمتال
تأثريه ) وهذه املرتبة تسمى مرتبتة التطبيتل العملتي واملمارستة العمليتة ألنته متع فشتل كتل
املراتب السابقة يف ترتب آثارها وعدم اإلرتداع عن املنكرات فعندئتذ ال يوجتد طريتل اال
ذخول ميدان العمل ألن اإلسالم دين احلدود والتعزيزات .
املرتبة اخلامسة  :اراقة الدم جبرح او قتتل اذا مل تكتف املراتتب الستابقة إلرتتداع الفاعتل
على تفصيل موكتول ا

كتتب الفقته فراجتع  ،وهتذه املرتبتة األخترية حتتتا ا

احلاكم الشرعي ملا يرتتب عليها من آثار إجتماعية عامة .
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اذن متن

المحتويات
املوضوع
املقدمة
الفصل األول  :األحكام اخلاصة (الصالة ،الصوم)...،
الفصل الثاني  :السائل والركاب
الفصل الثالث  :السائل يف الشارع
الفصل الرابع  :ظواهر سلبية
الفصل اخلامس  :السائل يف الكرا
الفصل السادس  :األخالقيات العامة
الفصل السابع  :أسئلة عامة متفرقة
الفصل الثامن  :الضمان
امللحل –  : 1ظواهر سلبية لدى سائقي السيارات
امللحل –  : 2اآلداب الشرعية لسياقة السيارات
امللحل –  : 3موجز أحكام األمر باملعروف والنهي عن املنكر
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