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هناك نجاسة كالبول والغائط يتنجس كل ما القاها، ونجاسة أخرى          : سؤال
يالقيه، وتزول نجاسته بالغسل، فمـن       يتنجس ما  كنجاسة المجنب الذي ال   

  أي نوع تكون نجاسة الميت من اإلنسان؟

ALSHARIQI
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http://alshariki.wordpress.com/
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 وقبل تغسيله ثم صافح إنسانا آخر فهـل         وإذا المس اإلنسان ميتا بعد برده     
  تتنجس يد اإلنسان اآلخر أم ال؟

نعم ينجس نجاسة الميتة غير اإلنسان مع الفرق بينهما بأن : الخوئي
يطهر باالغسال الثالثة إذا كان مسلما، بخالف ) ميتة اإلنسان(األول 

التي تبقى على ) غير المسلم وميتات الحيوانات(غيره من الميتات 
  .اسة إلى أن تستحيل إلى الترابالنج

نعم ينجس الميت من اإلنسان كل ما القاه مع الرطوبة : التبريزي
المسرية في أحدهما، كالميتة من غير اإلنسان مع الفرق بينهما بأن 
ميتة اإلنسان تطهر باالغسال الثالثة إذا كان مسلما بخالف غيره 

 تبقى على التي) غير المسلم وميتات الحيوانات(من الميتات 
  .النجاسة إلى أن تستحيل إلى التراب أو غيره

����	
� ا��	
  ا
�	� وا
موظف في شركة يشتري لها الطعام، وهو يسجل في الئحة خاصـة            : سؤال

 التـي يطلبهـا الخمـر والمـشروبات         األشـياء طلبات الشركة، ومن جملـة      
 وظيفته  الروحية، فهل يجوز له ذلك، مع العلم أنه إذا لم يطلبها فهو يعرض            

  للخطر؟
ال يجوز بيع تلك وال شراؤها للشركة سوى ما يحل أكله : الخوئي

ومن يتق اهللا يجعل له {وشربه مهما كان مصير ترك ما يطلب منه، 
  .، صدق اهللا العلي العظيم}مخرجا ويرزقه من حيث ال يحتسب

 ٤

شخص مسلم يملك شركة خاصة للتنظيف في دولة أوربية، ويعمل          : سؤال
آخرون مسلمون أيضا، وتقوم هذه الشركة بتنظيف المطـاعم         معه أشخاص   

والفنادق وما شابه ذلك بموجب عقود قانونية، ويتطلب عملهم أحيانا نقل           
صناديق الخمور الفارغة وربما المملوءة من مكان إلى آخر داخل المطـبخ            

  أو القاعات ألجل تنظيف ما تحتها، فما هو حكم هذا العمل؟
 بطلت بالنسبة لإلجارةلك الصناديق جزءا إن كان نقل ت: الخوئي

  .إلى هذا المقدار، وال يستحق أجرة بإزائه
يضاف إلى جوابه قدس سره وأما إذا كان شرطا في : التبريزي
 على سائر األعمال فالشرط وإن كان باطال ولكنه يستحق اإلجارة
  . بتمامهااإلجارة

لة األعمال إذا استؤجر شخص في محل من المحالت وكان من جم: سؤال
من هذه الغرفة إلى ) المعبأة(التي يلزم أن يقوم بها نقل ظروف الخمر 

   صحيحة أم ال؟اإلجارةتلك الغرفة، فهل 
  .تبطل بالنسبة إلى مقدار العمل المحرم: الخوئي
  .األجرةقد تقدم وجه حلية تمام : التبريزي

  ا
	��رم
ا الولـد مـن     امرأة تزوجت من كافر فأنجبت ذكرا، فهـل يبقـى هـذ           : سؤال

  محارم األم؟
  .الزواج باطل، لكن الولد ولدها ومحرم لها: الخوئي
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 يتـزوجن بحـسب القـانون الكنـسي         األوروبياتبعض المسيحيات   : سؤال
المسيحي، ثم تطلبن الطالق من المحاكم المدنية الن الكنيسة تحرم الطالق           

لطالق المدني ذو قيمة طالما أن الزواج       وتعتبره غير شرعي، فهل مثل هذا ا      
كان مسيحيا أم أنه ال قيمة له، وهل تعتبر المرأة في هذه الحال ذات بعـل،                

  رغم طالقها المدني، علما أن هذا الوضع شائع في أوروبا؟
إذا لم يكن الطالق مشروعا في دين المسيح لم يكن له : الخوئي

  .أثر
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 ـ في بالد  1شخصي بممتلكات مجهولة المالك؟ما حكم التصرف ال: سؤال

   ـ في بالد الكفار؟2المسلمين 
إذا كان المراد منها الدوائر الحكومية فال بأس بالتصرف : الخوئي

فيها بشرط إعطاء مقدار قليل من المبلغ للفقراء من قبل أصحابها 
بعنوان أجرة التصرف إذا كان مالكها مسلما، وأما إذا كان كافرا 

  . بدون التصدق على الفقراءفيتصرف
شخص تسلم مواد من الدولة ليوزعها على الناس، فهـل يجـوز لـه              : سؤال

  أخذها مع العلم أن الدولة غير إسالمية أو أخذ جزء منها؟
ال ينبغي للمسلم العمل على خالف ما أؤتمن عليه وتوظف : الخوئي

  . جزء منه لنفسه أيضاألخذبه، إال أن يكون مرخوصا 
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الذي يهاجر إلى بالد أوروبا أو  التعرب بعد الهجرة هل يصدق على :سؤال
  البلد المنحلة؟ أمريكا للسكن مع الظن القوي بتأثر أطفاله بأجواء تلك

  ومتى يكون ذلك السفر أو الهجرة جائزة؟
كان يتمكن من  ال يترتب على ذلك أحكام التعرب إذا :الخوئي

 .في تلك البالد، واهللا العالمالعمل بوظائفه الدينية 
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وقع الخالف في منطقة أمريكا الشمالية حول تحديد اتجـاه القبلـة،            : سؤال

بين قائل أنها إلى جهة الشمال الشرقي وآخر إلى الجنـوب الغربـي، وقـد               
بالجهة الثانية وفق بينة شـرعية، علمـا        ) رض(حكم احد المراجع السالفين     

خبرة والفن في هذا العلم اختاروا الجهة الثانية، فمـا هـو عمـل              بأن أهل ال  
  المقلد في هذه الحالة وهو ال يميل إلى أي من الرأيين؟

وظيفة من كان في أمريكا الشمالية : في مفروض السؤال: التبريزي
أن يصلي إلى نقطة الشرق ولكن ينحرف الى الجنوب قليال، وهذا 

  .البلدان هناك، واهللا العالماالنحراف القليل يختلف باختالف 
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يوجد سجن في الدول الغربية يسمى بسجن الموقوفين، فمـا حكـم            : سؤال
  صالة الموقوف حيث ال يعلم متى يخرج من هذا السجن؟

وإذا صلى بعد تمام الثالثين يوما قصرا فما هـو حكـم صـالته مـع علمـه                  
  بالحكم وجهله بخصوصيات الموضوع؟



 ٧

يصلي قصرا قبل الثالثين يوما، وما :  مفروض السؤالفي: التبريزي
بعد ذلك يصلي تماما، ويعيد الصالة تماما إن صالها قصرا بعد 

  .الثالثين، واهللا العالم
 في الدول الغربية يسرقون مـن الـشركات التابعـة           األشخاصبعض  : سؤال

كم فما ح ! للدولة الكافرة ثم يأتون بهذه األموال ويقولون نريد أن نخمسها         
هذه األموال وكيف يتم الخمس فيها، وهل تصبح حالال بعد اخراج الخمس 

  منها؟
ال تجوز السرقة المزبورة لما فيه من المهانة على : التبريزي

المسلمين، وإذا ارتكب ذلك يجب فيه الخمس كسائر األموال 
  .وتصبح حالال، إن شاء اهللا تعالى، واهللا العالم

4	5
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الحكومية التي تعطى لالجئـين الـسياسيين فـي بعـض           المساعدات  : سؤال

  البلدان أو لفاقدي العمل، أو لمن يدعي ذلك، هل يجب فيها الخمس؟
علما بأن هذه الحكومات غير مسلمة لكنها تأخذ المال بشكل ضرائب من            

  الناس؟
إذا علم أن المال كان لمسلم محترم يعامل معه معاملة : التبريزي

خراج خمسه عند االخذ، وإال فال بأس مجهول المالك، فيحل با
  .بأخذه، ويجب الخمس في الزائد عن مؤونته آخر السنة، واهللا العالم
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هل يجوز للمسلم أن يبيع المالبس الجلدية غير المذكاة، والمـصنعة           : سؤال
  في بالد الكفر، وما حكم أمواله؟

الكفر مذكاة، إذا أخبر البائع المسلم أن المجلوبة من بالد : التبريزي
واحتمل صدقه فال بأس بالشراء، وإال فيحكم بكون المشترى ميتة، 

  .واهللا العالم
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موظف في قسم المعامالت الربوية، أو يعمل فـي مكـان يبـاع فيـه             : سؤال

الخمر، ما حكم راتبه الشهري، وكيف يخلص ذمتـه، وهـل هنـاك طريـق               
شرعي تخريج المسألة بـشكل مـن       لحلية هذا المال، وهل يمكن للحاكم ال      

  اإلشكال؟
ال يجوز قبول التوظيف في شركة معامالتها ربوية، : التبريزي

وكذلك في شركة تبيع الخمر أو تصنعه، وحتى حمله ال يجوز، 
وليس للحاكم شأن فيما يأخذه من راتبه الشهري، نعم إذا ترك 
م التوظيف وبقي في يده شيء من الرواتب السابقة فيمكن للحاك

  .معالجته، واهللا العالم
زيد يعمل في محطة بنزين في أمريكا، ويوجد مبيعات أخرى مـن             : سؤال

ضمنها الخمر، فإذا أتى مشتر يدفع الثمن لزيد فيضغط زيد على زر فتـصل              
علبة الخمر إلى يد المشتري من دون أن يلمـسها زيـد، فمـا حكـم هـذا                  

  العمل؟
  محطة علما بأنه غير مسلم؟وما حكم األموال التي يقبضها من صاحب ال



 ٩

إذا كان من صاحب المحطة وآخذ : في مفروض السؤال: التبريزي
الخمر غير مسلم فال بأس، والعامل يأخذ معاشه من صاحب المحطة 

  .بعنوان االستنقاذ ال بعنوان االجرة، واهللا العالم
المتزوجات وفقا للقوانين المدنية في الغـرب، هـل يعتبـر زواجهـن             : سؤال

   ونرتب عليه االثار من حرمة الزواج بهن وما شاكل؟صحيحا
وهل هجر زوجها لها وانفصاله عنها أو بالعكس يعتبر بمثابة الطالق، علمـا             

  بأن العرف يعتبرها في حل منه، مع امكانية أن يعود اليها في أي وقت؟
القوانين المدنية ال اعتبار بها، وإنما تعتبر القوانين بحسب : التبريزي
، فإذا كان النكاح أو الطالق بحسب شريعتهم فيجوز شريعتهم

  .للمسلم ترتيب االثار على ذلك، واهللا العالم
إذا عقد المسلم متعة على امرأة غربية غير مـسلمة وحملـت هـذه              : سؤال

المرأة خطأ، هل يجوز اجهاض الجنين قبل ولوج الروح فيه، وذلك حتـى             
 كالكفار في حياته، حيث ال      ال يولد الجنين ويصبح بيد هذه المرأة، ويكون       

يستطيع العاقد عليه أن يأخذ منها الطفل، الن قانون الدول الغربيـة يعطـي              
  الحق للمرأة في حضن الطفل؟

الولد محكوم عليه باالسالم، وال يجوز قتله، كما ال يجوز : التبريزي
  .اسقاط الجنين، واهللا العالم

سالمية المختلطـة بـين     هل يحرم مطلقا االلتحاق بالمدارس غير اال      : سؤال
الذكور واالناث حتى ولو كان االختالط منحصرا في غير البـالغين، وعلـى             

 ١٠

القول بالحرمة، لو اختار الولد البالغ الدراسة فيها، فهل يجـب علـى الوالـد               
  ؟االنفاق عليه حينئذ ـ بناء على وجوب تعليم األبناء ـ

 أو احتمل إذا خاف على معتقداته،: في مفروض السؤال: التبريزي
األبتالء بالحرام والفساد فال يجوز، ولكن االنفاق الواجب ال يشمل 

  .مصارف الدراسة المزبورة، واهللا العالم
إذا سافر الرجل المتزوج إلى بلد بعيد و ابتعد عن امرأته أكثـر مـن               : سؤال

أربعة اشهر فهل يجب عليه الرجوع إلى بلده ليطأ زوجتـه و هـل يـسري                
  ؟بعدم الوطء أكثر من المدة الشرعيةعليه حكم الحرمة 

نعم يجب أداء حقها ذلك إن لم تسقط هذا الحق عنه أو : الخوئي 
  كان الرجوع حرجياً له و اهللا العالم 

امرأة متزوجة غاب عنها زوجها ثالث سنوات و إلى اآلن ال تعلـم             : سؤال
أين هو فهل يجب عليها العدة و تتزوج رجال آخر و هل يجـوز التـصرف                

   ؟والهبأم
إن لم يكن للزوج مال ينفقه عليها و لم يكن له من أقاربه : الخوئي

أو غيرهم من ينفق وكالة عن الزوج عليها رفعت أمرها إلى الحاكم 
الشرعي أو وكيله و يأمر هو بالفحص عن الزوج إلى أربع سنين 
فإن لم يعلم حاله أحي أم ميت طلقها الحاكم الشرعي  أو وكيله  و 

لوفاة من دون حداد فإن انقضت عدتها صارت أجنبية تعتد عدة ا
عنه و جاز لها التزوج بمن شاءت و أما التصرف في األموال فال 

  يجوز ما لم يحرز موته و اهللا العالم
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 و ال يبعد إحراز موته )قدس سره(يضاف إلى جوابه : التبريزي
بغيبته عشر سنوات إذا كان سفره بحريا بل مطلقا و لم يعلم منذ 

ابه خبر عن حياته ففي ذلك ال بأس بالتصرف في أمواله مع غي
  ضمان ماله

 إذا حاز المسلم امرأة كافرة متزوجة من كافر فهل يجوز له وطؤهـا              :سؤال
 و إذا أسلمت الكافرة المتزوجة من كافر فمتـى          ؟دون عدة و ما هي عدتها     
   ؟تستطيع أن تتزوج بمسلم

خارجا في هذه اإلعصار تتحقق هذا الحيازة و االستيالء : الخوئي
مشكل جداً بل ال يكاد يتحقق و على تقدير تحققه فإذا إستملكها 
أصبحت أمة له و عليه أن يستبرئها بحيضة إن كانت تحيض و 
بخمسة و أربعين يوما إن كانت ال تحيض و هي في سن من 
تحيض  و إذا أسلمت الكافرة المتزوجة من كافر و كان بعد 

ء العدة فإن أسلم زوجها قبل انقضائها كان الدخول وقف على انقضا
أملك بها و إال انفسخ نكاحها و جاز لها التزوج من مسلم و ليس 

  عليها عدة أخرى و اهللا العالم
نساء الكافر الحربي هـل يجـوز اسـترقاقهن دون إجـازة الحـاكم              : سؤال 

 و هل يجوز وطئهن قبل ان يسلمن و لو اشترى أو امتلك جارية   ؟الشرعي
   ؟مسلمة هل يجوز له  وطؤهاغير 

 و السيطرة ءعمل االسترقاق ال يحصل إال باالستيال: الخوئي 
  الكاملة و ال يتحقق بالقصد المجرد و اهللا العالم

 ١٢

 و كماال يحصل االسترقاق )قدس سره(يضاف إلى جوابه : التبريزي 
  .بالقصد كذلك ال يحصل بالتراضي و التوافق

ف في وقتنا الحـالي انـه مـسلم و تـشهد            لو ادعى المسيحي المعرو   : سؤال
بالشهادتين باألجنبية و العربية من دون أن يطمئن القاضي إلى صدقه فـي             

   ؟مدعاه و إسالمه فهل يجوز تزويجه بالمسلمة
نعم تقبل شهادته تلك إسالما له و يترتب عليه حكمه و : الخوئي 
  اهللا العالم

الى هـل يجـوز وطيهـا بنيـة         آة الملحدة التي تنكر وجود اهللا تع      المر: سؤال
التملك إذا كانت خلية من الزوج و على تقدير جواز ذلك هل  يفرق بين               
البنت البكر التي لها أب مسلم موجود و بين غيرها قم ما هو حكم النـساء     

   ؟الكافرات غير الكتابيات بالنسبة لهذا المسألة إذا كن بال أزواج
  كل ذلك غير جائز و اهللا العالم : الخوئي 

فتاة من أبوين مسلمين ارتدت عن اإلسالم و تزوجت من فرنـسي            : سؤال
بحسب القانون الفرنسي فهل لهذا الزواج قيمة و هل يجب عليهـا أن تعتـد               

   ؟فيما لو عادت إلى اإلسالم أم أن العالقة غير معتبرة فال تجب عليها العدة
  نعم له قيمة و عليها العدة إذا عادت إلى اإلسالم: الخوئي 

يذهب بعض المسلمين إلى بعـض الـدول غيـر المـسلمة و يتمتـع               : ؤالس
بالنساء غير المسلمات مع العلم بأن هذا المسلم عنده زوجـة مـسلمة فـي               

  ؟ التمتع فهل تمتعه هذا جائز أم البالده و طبيعي هي ال ترضى قطعا بهذا 
  نعم جائز و في أي بلدة و اهللا العالم : الخوئي 



 ١٣

 عن تزوج المسلم بالذمية على زوجته المـسلمة مـن           سألناكم سابقاً : سؤال
هل هو حرام أم ال حيث أن عبارتكم في مباني التكملة تدل            : دون رضاها   

على الحرمة فأجبتم بأنه حرام كما هو صريح عبـارة مبـاني التكملـة ثـم                
سألناكم ثانياً ألجل التأكد أكثر عن الـسيرة الجاريـة بـين الـشباب حيـث                

األوروبية و يتزوجون بالنكاح المؤقت من الكتابيـات        يسافرون إلى الدول    
هل يجوز ذلك أم ال فأجبتم بأنه جائز و في أي بلدة كـان ذلـك و هنـا                   

   ؟يبدو تهافت واضح فالرجاء إيضاح حقيقة الحال
بين ما حكم بعدم جواز نكاحها من غير رضا زوجته : الخوئي 

حها كزوجة المسلمة و ما حكم بجوازه بدونه فرق فاألولى ما ينك
اعتيادية رسمية بحيث يعتبر الزوج لدى العرف ذا زوجتين أما ما 
يصادف أحيانا لصاحب زوجة مسلمة من غير ان يعتبروها زوجة 
عدالً لما كانت كمورد السؤال حيث تعد كضرورة محوجة 
الختيارها فدليل الحرمة منصرف عنها و الفارق ما ذكرنا و اهللا 

  العالم
 حين السفر إلى بعض البالد لنساء يعرضن أنفـسهن          يتعرض الشباب : سؤال

لالستمتاع فهل يجوز لهم العقد المؤقت عليهن دون التأكد من نقاء الرحم و             
إذا لم تعرض المرأة نفسها و لكن الشاب تعرف عليها و طلب منهـا ذلـك                
فوافقت فهل يجوز له العقد المؤقت عليها دون سـؤالها عـن عـدك اللقـاء                

  ؟...الجنسي بĤخر قبله
  مالفحص و السؤال في مفروض السؤال غير الز: الخوئي 

 ١٤

هل يجوز للشباب المقيمين في أوروبا الخروج إلى البحر مع العلـم            : سؤال
أن هناك نساء شبه عاريات و ال يراهم أحد مـن المـؤمنين لكـي يكـون                 

   ؟وجودهم في هذا المكان دخوالً إلى مواضع التهم
ى تلك الموارد إلى عوراتهن أو إذا لم ينظر الخارج إل: الخوئي 

  .إلى مفاتنهن المثيرة للشهوة فال بأس
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إذا أسلم الكافر، ماهو حكم مالبسه وفراشـه واالوانـي التـي كـان              : سؤال

  يستعملها في حال كفره؟
  هل تطهر تبعا لطهارته أم تحتاج إلى تطهير؟

ه إذا كـان تـنجس بـسببه، بـل          اليطهر غير بدنه مما ذكر باسالم     : الخوئي
  .يحتاج الى التطهير، واهللا العالم

 في كثير من البلدان االجنبية وبعض البلدان االسالمية توجد عمليـة            :سؤال
اعادة مياه المجاري والبالوعات إلى مياه نقية، وتوزيعها في االنابيـب بعـد             

لميـاه  أن تجري عليها بعض العمليات الميكانيكية التي تنتج تـصفية هـذه ا            
وتنقيتها وجعلها صالحة للشرب واالستعمال طبيا، فما حكـم هـذه الميـاه             

  شرعا من حيث الطهارة والنجاسة واالستعمال وعدمه؟
إذا علمت حالتها السابقة بالنجاسة فتبقى على حكم تلك : الخوئي

الحالة لمن سبق العلم بها له، والتطهر بمجرد تلك العملية 
الستحالة، أما لو استحال بتلك العملية الميكانيكية غير الموجبة ل

  .إلى ماء صاف جديد حكم بطهارته



 ١٥

إذا علمت حالتها السابقة : يعلق على جوابه قدس سره: التبريزي
بالنجاسة يحكم ببقائها، اال إذا استحال الى البخار أو غيره، وانصب 
عند صيرورته ماء في مخزن طاهر، أو اتصل بعد تصفيته بماء 

  .معتصم
إذا مزجت هذه المياه المصفاة من المجاري مع مياه النهـر أو الميـاه              : سؤال

العادية الطاهرة أساسا، وتم توزيعها في البلد هل يصح استعمالها والتطهيـر            
  بها؟

إذا خلطت مع مياه النهر الطاهرة البالغة حد العاصمية : الخوئي
  .طهرت، وصح استعمالها للشرب والتطهير حينئذ ان علم به

ستورد بعض الدول االجنبية جلودا من الدول االسالمية وتخلطهـا          ت: سؤال
مع جلود من انتاجها، وتصنع منها مصنوعات جلدية، وتصدرها الى الـبالد            
االسالمية، فما حكم هذه المصنوعات كاالحذية والحزام والجزدان وغيرها         

  في الطهارة والنجاسة، وما الحكم في حملها في الصالة؟
فيها محكومة بالطهارة، وعدم جواز حملها في المشكوك : الخوئي
  .الصالة

اذا كانت من الحيوان الذي : يضاف إلى تعليقه قدس سره: التبريزي
  .تكون تذكيته بالذبح محكومة بالنجاسة، وال تصح الصالة بها أيضا

 طهارة ما يؤخذ من أيدي الكـافرين        385، م 1ذكرتم في المنهاج ج   : سؤال
الخ اال أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية، . .من الخبز والزيت والعسل 

ولم تذكروا االطمئنان كعادتكم في كثير من المسائل تنزلونه منزلـة العلـم،             

 ١٦

فهل االطمئنان في هذا المورد وبقية موارد الطهارة الخبثية ال يعتبر حجـة،             
  وال بد من تحصيل العلم، أم أنه كالعلم في المقام وفي كل مورد؟

  .نعم االطمينان بمنزلة العلم: الخوئي
في بالد الغرب عندما يموت االنسان يؤخذ الى المستشفى، وتشرّح          : سؤال

جثته وحتى رأسه في أغلب االحيان ألسباب شتى، وعنـدما يغـسل مـن              
الصعب جدا أن يتوقف نزيف الدم من الجراحات، وفي هـذه الحالـة يبقـى               

وز لف الجسد كلـه مـا       الجسد بحالة نجاسة وقد تصل إلى الكفن، فهل يج        
  عدا الوجه بقطعة بالستيك بعد تغسيله حتى ال تصل النجاسة إلى الكفن؟

  .يجب التحفظ على طهارة الكفن بهذه الطريقة أو بغيرها: الخوئي
عند تشريح الرأس يستمر الدم بالنزيف السيما في حال الغسل فهل           : سؤال

ير بقية الجسد ثم    يمكن لف الرأس أوال ببالستيك من دون تغسيله ثم تطه         
  التيميم ثم التكفين؟

إذا لم يمكن غسله من جهة استمرار نزيف الدم أو ترشحه : الخوئي
وجب أن ييمم من دون حاجة إلى تطهير جسده، نعم يجب الحفاظ 

  .على طهارة الكفن والمنع من نجاسته
جنابكم تشترطون طهارة موضع التيمم وهنا الرأس مثال ليس بطاهر          : سؤال

  ستمرار نزيف الدم، فهل يمكن التيميم له على النجاسة؟بسبب ا
  .اليعتبر في صحة التيمم طهارة مواضعه: الخوئي



 ١٧

لو كان المكلف يعيش في المهجر مدة طويلة من الزمن، ولـم يـصم              : سؤال
لسنوات عديدة، بحجة أنه كان جاهال بالتوقيت لشهر رمضان، فهـل يجـب            

  ط؟عليه القضاء مع الكفارة، أم القضاء فق
إن كان يمكنه التحري باالحتياط وجبت الكفارة أيضا، واال : الخوئي

  .وجب القضاء فقط
إذا كان محتمال بعدم كونه مكلفا بالصوم في شهر : التبريزي

  .رمضان فال كفارة عليه
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هل يحرم على صاحب مطعم في دولة كافرة بيـع اللحـم الـذي لـم      : سؤال
ته أو غير المذكى، وتقديمه لغير المسلمين لالكل، بناء على عدم           يحرز تذكي 

  كونهم مكلفين بالفروع كما هو المعروف من رأيكم الشريف؟
أما بيع غير المذكى فال يجوز للمسلم وال للكافر، نعم ال : الخوئي

بأس بتقديمه للكافر الستنقاذ مبلغ من المال منه، وأما ما لم يحرز 
عه للكافر، واما للمسلم فال يجوز بعنوان االكل، تذكيته فال بأس ببي

  .واهللا العالم
وأما ما لم يحرز، بل األحوط : يعلق على قوله قدس سره: التبريزي

وجوبا عدم جواز بيعه من المسلم بأي عنوان إذا كان مما يكون 
تذكيته بالذبح أو النحر فقط، ويجوز تقديمه للكافر بالعنوان 

  .المتقدم

 ١٨

المهاجرين إلى البالد االمريكية حيث أنهم يفقدون الكفاءة        إن بعض   : سؤال
العلمية المطلوبة في تلك البالد، فتكون تجارتهم هي من طريق بيع الخمور 

فهل يجوز بيع اللحوم غيـر المـذكاة        ..) الميتة، والخنزير (واللحوم المختلفة   
  والخنزير لغير المسلمين مع العلم أنهم ليسوا من أهل الذمة؟

  .اليجوز بيعها مطلقا، واهللا العالم: الخوئي
إذا كان المشتري كافراً فال بأس بالتقديم بقصد استنقاذ : التبريزي

المال، كما مر وهذا باالضافة إلى غير المذكاة شرعا، وأما باالضافة 
إلى الميتة فكون المسلم بائعا لها من الكفار أو تقديمها لهم ولو 

  . فال يجوز، واهللا العالمبقصد االستنقاذ وهن على المسلمين
  هل يجوز بيع الخمور لغير المسلمين؟: سؤال

  .تلك أيضا اليجوز بيعها مطلقا، واهللا العالم: الخوئي
  ما هو الحكم في الثمن المحصل من المعاملة السابقة؟: سؤال

يجوز فعال تملك تلك االثمان المأخوذة من غير : الخوئي
  .المسلمين، واهللا العالم

ت االسماك المحلية والتي أكثر موظفيها وعمالها من الكتابيين         شركا: سؤال
  والكفار، ما حكم االسماك التي توزعها في االسواق المحلية؟

ال بد من إحراز تذكيتها بموتها خارج الماء بعد أخذها، ولو : الخوئي
كان الصائد كافرا، إال أن يكون البائع لها مسلما فال حرج حينئذ 

  .هابشرائها واالكل من



 ١٩

هذا الجواز يختص بصورة احتمال أن البائع المسلم احرز : التبريزي
  .تذكيتها، أي اخراجها من الماء قبل موتها، واهللا العالم

هل تجـوز التجـارة بـاللحوم والجلـود المـستوردة مـن دول غيـر                : سؤال
  اسالمية، وهل يجوز عرضها في سوق المسلمين؟

عـالم المـشتري بعـدم احـراز       البأس بالمشكوكة تـذكيتها، ثـم ا      : الخوئي
تذكيتها، ان احتمل اعتماد المشتري عليه في احراز تذكية ما يشتري منه،            

  .واهللا العالم
األحوط وجوبا عدم جواز بيع المشكوك تذكيته بالذبح : التبريزي

أو النحر فقط، واما إذا كانت التذكية بالصيد فال بأس ببيع 
  .المشكوك منه، واهللا العالم

جوز شراء المنتجات االسـرائيلية، أو غيـر االسـالمية، وهـل            هل ي : سؤال
  يجوز الشراء ممن يساند اسرائيل ماديا؟

  .إذا كان موجبا لتقويتها لم يجز، واهللا العالم: الخوئي
هل يصح البيع او المعاطاة على االطعمة النجسة كالدهون واالجبان          : سؤال

لها كالكافر مـثال وهـل      التي باشرها الكافر اذا تم ذلك مع من يستحل تناو         
  يختلف الحكم في اللحوم غير المذكاة؟

نعم يصح بيع االطعمة النجسة مطلقا حتى لغير المستحل : الخوئي
أكلها، ولكن يجب في هذا الفرض اعالم المشتري بالنجاسة، وأما 
اللحوم فان كانت ميتة فال يجوز بيعها مطلقا، وان كانت مشكوكة 

  .عالم واهللا العالمالتذكية يجوز بيعها مع اال

 ٢٠

قد تقدم أنه إذا كانت التذكية بالذبح أو النحر فاألحوط : التبريزي
  .وجوبا عدم جواز البيع مع الشك في التذكية، واهللا العالم

إذا اصطاد المسلم الخنزير أو الكلب، فهل يجوز له أن يبيعـه علـى              : سؤال
  أم ال؟) كاليهود والنصارى والفلبنيين(من يستحل أكله 

ال يجوز بيع الخنزير وال الكلب، حتى على الكفار، واهللا : خوئيال
  .العالم
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أكثر المنازل في بومبي اليمكن لمالكها اخالؤهـا بـأي حـال مـن              : سؤال

االحوال قانونا، فالمستأجر هو المتصرف الحقيقي بالمنزل وله كامل الحـق           
يع والشراء لهـذه المنـازل انمـا هـو          ، والب )سرقفلية(في اعطائه لغيره مقابل     

محصور بالسرقفلية الغيرها، كما ان حق االجارة ينتقل قانونا إلـى ورثتـه             
  :فال يمكن أصال للمالك اخراجهم فما الحكم في المسائل االتية

أ ـ توفي زيد تاركا بيته المستأجر بهذه الطريقة، وكانـت الـسرقفلية وقـت     
 يبع الورثة حق البيت بل سكن بعضهم        فلم) عشرين ألف روبية مثال   (وفاته  

فيه، ثم مضت مدة ارتفع فيها سعر السرقفلية، فهل يستحق الورثـة جميعـا              
هذا المبلغ، باعتبار انتقال حق االجارة اليهم بعد مورثهم، أم انه يختص بمن 

  سكن البيت دون غيره؟ علما بأن االجارة القانونية قد انتقلت اليهم جميعا؟
 ـ أي السرقفلية ـ جميع الورثة ويملكونها جميعا يستحقها: الخوئي

  .واهللا العالم



 ٢١

ب ـ هل يحق الحد الورثة مطالبة من يسكن الدار بحصته من الـسرقفلية   
المنزل أم ان الحق بـذلك يكـون بعـد ذلـك واستحـصال              ) ترك(قبل بيع   

  السرقفلية؟
اليستحق المطالبة قبل أن يجري حصولها نعم له ان : الخوئي

  .بيعها حتى يقسمها ويحصل له حصته واهللا العالميطالبهم ب
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مسلم يعيش في كندا، استأجره كافر أو مسلم للعمل فـي محـل لـه         : سؤال
يباع فيه جملة من االشياء احدها أوراق اليانصيب مع افتراض إلزامه فـي             

ومـع  ضمن عقد االجارة ببيع أوراق اليانصيب أيضا من المـسلمين أيـضا،             
افتراض أن المسلمين الذين يشترونها يقصدون من شرائها تحصيل الجائزة          
المحتملة ال غير، أو احتمال ذلك احتماال قويـا، مـا هـو حكـم االجـارة                 

  المذكورة؟
  .اليجوز ذلك: الخوئي

في الدول االجنبية، يوجـد اآلن بعـض البنـوك العـضاء االنـسان              : سؤال
لم أن يشتري بعض االعضاء من تلك       هل يجوز للمس  ) كبنوك القرنية مثال  (

البنوك إذا كان محتاجا لها، وهل يجوز للمسلم أن يشتري بعض االعـضاء            
  من الكافر إذا كان يحتاج لها؟

نعم يجوز إن كانت تنفع المشتري أن يقتني بغير عنوان : الخوئي
  .البيع، فيدفع ثمنا ألخذها وال يقصد الشراء به

 ٢٢

 ال بأس باعطاء المال لالستيالء عليه، ال يجوز الشراء، نعم: التبريزي
كما ال بأس باستعماله إذا كان جزا باطنيا، كالكلية والطحال، واهللا 

  .العالم
  هل يجوز التمتع بالفتاة االوربية الغربية من دون اذن وليها؟: سؤال

إذا فرضنا أن الولي أرخى عنان البنت وأوكلها إلى نفسها : الخوئي
لى االستيذان حتى في المسلمة، أو كان في شؤونها، فال تحتاج إ

مذهبها عدم لزوم االستيذان جاز ذلك، بال مراجعة الولي حتى في 
المسلمة أيضا، كما أنه لو منعها من التزويج بالكفؤ مع عدم وجود 
كفؤ آخر سقط اعتبار اذنه، والمحصل أن تغيير الحكم بسبب 

  .الطوارئ ال ينافي ما ذكرناه، واهللا العالم
 هل يجوز للمرأة كشف الوجه في الدول التي يتعـارف فيهـا ذلـك،               :سؤال

  ويعتبر ستره مخالفة للعرف كالدول االروبية؟
  .ال يجوز بذلك: الخوئي
ال يجب ستر الوجه واليدين كما تقدم، بال فرق بين بلد : التبريزي

  .وآخر، نعم الستر أحوط
  منت االنحراف؟هل يجوز للمرأة الدراسة في الدول االجنبية، لو أ: سؤال

الواجب على المرأة التحفظ على سترها وعفافها حتى عند : الخوئي
  .الدراسة، واهللا العالم

مما يبتلى به نـساؤنا إذا سـافرن إلـى البلـدان االوروبيـة، مـسألة                : سؤال
التحجب كامال مع الوجه والكفين، ويحصل بعض االزواج أو آبـاء البنـات             



 ٢٣

ي مثل هذه الحالة يجوز لها أن تكشف        على الضرر في تلك البلدان، فهل ف      
الوجه والكفين أم ال؟ وفي فرض الجواز هل االحتمال كافي أم ال بد مـن               

  العلم بالحصول؟
إذا صارت معرضا للضرر جاز الكشف، ويكفي االحتمال : الخوئي

الموجب لخوف حصوله، ولكن ال يسوغ قبل ذلك للزوج أو االب 
  .السفر، إال لضرورة لها

ال يحرم السفر بمجرد علم المرأة باضطرارها للكشف عن : التبريزي
  .وجهها ويديها بالمقدار الجائز في الصالة، واهللا العالم

 80 �9�1��	��Aا Aش�&�وا  
هل يجوز للمكلف أن يأكل في المطاعم الخاصة بالمـسلمين سـواء            : سؤال

اللحـوم  في البالد االسالمية، أو في البالد الكافرة، دون أن يتأكد من حلية             
  المستخدمة، مع العلم أن هناك لحوم محرمة ومتوفرة بأسعار رخيصة؟

أما في البالد االسالمية فال مانع من االكل في مطاعمها، : الخوئي
وأما في بالد الكفار فال يجوز االكل منها، وان كانت المطاعم 
خاصة بالمسلمين، نعم إذا احتمل في حق أصحاب المطاعم التأكد 

  .كية فحينئذ جاز االكل منهاواحراز التذ
ماحكم أكل السمك المستورد من الدول االجنبية الكافرة ممـا لـه            : سؤال

  فلس؟
يحل أكل السمك المفروض اذا علم أنه أخذ حيا من الماء : الخوئي

  .ثم مات خارج الماء واطمئن بذلك كما هو الحال غالبا

 ٢٤

  افر؟ما رأيكم في االسماك التي تباع عند االنسان الك: سؤال
ال بأس بما يصيده الكافر، اذا علم او ثبت شرعا انه مات : الخوئي

  .بعد اخذه إلى خارج مسبحه، واهللا العالم
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حيـث تطبـع    ) اللـوتري (في بعض الدول الغربية يوجد لعبة تـسمى         : سؤال
 ـ رقما، وتبيع البطاقة بثمن زهيد،  49شركة مساهمة قائمة تحتوي على ـ  

ختار المشترك باللعبة ستة أرقام من القائمة، فإذا طابقت االرقام المختارة           ي
االرقام المقصودة المضمرة يفـوز المـشترك بجـائزة كبيـرة، ربمـا بلغـت               
الماليين من الجنيهات، علما بـأن الـشركة تقـول ان بعـض أربـاح اللعبـة                 

ـ             صد يصرف في المشاريع الخيرية عندهم، فهل يجوز شراء البطاقة هـذه بق
احتمال الفوز بالجائزة، ويتعهد في حالة الفوز أن يصرف مبالغ مـن المـال              

  في مشاريع اسالمية استنقاذا من أيدي هؤالء؟
ال يجوز بالقمار استنقاذ مال غير المحترم، وبما أن اللعب : التبريزي

المزبور يدخل في القمار فال يجوز للمسلم ارتكاب ذلك، واذا 
بقصد االستنقاذ، إذا لم يعلم جريان يد ارتكب فيجوز تملك المال 

  .المسلم عليه، واهللا العالم
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يحق لالنسان في الغرب أن يفتح انواعا مـن الحـسابات المـصرفية             : سؤال
ذات الفوائد العالية، والمنخفضة على السواء، دون صعوبة في كليهما، فهـل            

ة، على أن ال يطالب البنك إذا       يحق له فتح الحساب بأنواع ذات فوائد عالي       



 ٢٥

حجبت عنه الفائدة؟ وهل هناك من حل يجيز فتح الحساب، هذا علما بأنه 
  يسعى وراء النفع قلبا؟

إذا كانت المعاملة صورية، بحيث ال يقصد انشائها، بل : التبريزي
كان الغرض استنقاذ المال ممن ال حرمة لماله، فال بأس بذلك، 

  .واهللا العالم
نا يحدث للعميل عند ما يريـد أن يـسحب مبلغـا مـن المـال                أحيا: سؤال

خروج مبالغ أكثر ممـا يريـد       ) جهاز السحب االتوماتيكي  (بواسطة الماكنة   
بطريق الخطأ، فما هوحكم هذه الزيادة من حيث االخذ والتـصرف، علمـا             

  بأن البنك قد يكون أجنبيا أو مشتركا بين المسلمين والكفار؟
  .الزيادة إذا لم يكن عن احتيال، واهللا العالمال بأس بأخذ : التبريزي
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في البالد أو بعض المناطق منها التي يكثر فيها الكفار، هـل يحـرم              : سؤال

على المار فيها النظر إلى السافرات، ويجب عليه التحرز مـن النظـر الـيهن               
  الحتمال وجود مسلمات بينهن؟

  .لتذاذيا فال بأس به، واهللا العالمإذا لم يكن النظر إ: التبريزي
هل يجوز النظر إلى صور الكتابيات العاريات أو شبه العاريات فـي            : سؤال

التلفزيون، وشبهه الشباع غريزة حـب االطـالع واالسـتئناس، مـع عـدم              
  االطمئنان بحصول اللذة الجنسية؟

يحرم النظر االلتذاذي إلى الكتابيات، وأما النظر إلى : التبريزي
فزيون وغيره فإن كانت المرأة معروفة عند الناظر، فالنظر إلى التل

 ٢٦

التلفزيون كالنظر إلى جسمها خارجا، واما إذا لم تكن معروفة عنده، 
  .فال بأس به، وان كان األحوط تركه مطلقا، واهللا العالم

وهل يجوز النظر إلى الكتابيات في الـشوارع للغـرض المتقـدم، أو             : سؤال
  لى زوجته؟لغرض اثارة الزوج ع

ذكرنا أن النظر االلتذاذي محرم، وان كان لغرض مباح، : التبريزي
  .واهللا العالم

هل يجوز للرجل مصافحة المرأة االجنبيـة التـي بلغـت حـد أرذل              : سؤال
  العمر؟

ال يجوز ذلك اال مع الكف المانع من لمس اليد، واهللا : التبريزي
  .العالم

لجالسين، حتى النسأ دون تلـذذ،      في بعض الدول يصافح القادم كل ا      : سؤال
ولو امتنع عن مصافحة النساء الجالسات أثار سلوكه االستغراب، وغالبا ما           
يعد اساءة للمرأة، واحتقارا لها، مما ينعكس سلبا على نظـرتهم اليـه، فهـل        

  يجوز مصافحتهن؟
ال يجوز ذلك، وهو وزر على المسلمين، فإن عدم : التبريزي

ر الدين، ويجب الحفاظ عليها مهما مصافحة االجنبية من شعائ
  .أمكن، واهللا العالم
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 ٢٧

قد يظهر من جوابكم على بعض االستفتاءات أنه يجوز الرجوع إلى           : سؤال
أي مجتهد يرى طهارة أهل الكتاب، وعدم لزوم مراعاة األعلم فاألعلم في            

  ذلك، فهل هذا صحيح؟
 غير صحيح، فانه البد من مراعاة األعلم فاألعلم مع هذا: الخوئي

  .العلم بالمخالفة، واال فالمراعاة غير الزمة، واهللا العالم
ذكرتم في استفتاء سابق أنه في مورد الحرج يعامـل أهـل الكتـاب              : سؤال

معاملة الطهارة، وذكرتم في اسـتفتاء آخـر أنـه لـم يـسبق الحكـم مـنكم                  
جتناب عنهم في مورد الحرج، فما هو الفـرق         بطهارتهم، بل انه ال يجب اال     

  بين الحكم بالطهارة ومعاملتهم معاملة الطهارة؟
  .ال فرق بينهما، وانما هو من التفنن في التعبير، واهللا العالم: الخوئي
  .قد تقدم أن أهل الكتاب محكومون بالطهارة الذاتية: التبريزي
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باتجـاه الجنـوب    ) أمريكـا الـشمالية   (هل تحديدكم لجهة القبلة في      : ؤالس

  الشرقي، يعتبر فتوى، أم حكما شرعيا، أم غير ذلك؟
ليس هو فتوى في حكم شرعي كلي، بل هو رأينا في هذا : الخوئي

الموضوع الخارجي، وتطبيق لكبرى الجهة العرفية للكعبة، التي هي 
، وذلك اجابة للطلب الموجه القبلة على المورد، حسب تشخيصنا

  .إلينا، بهذا الخصوص
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 ٢٨

الطالب الذي يذهب للدراسة في أمريكا مثال، ويقـيم هنـاك لمـدة             : سؤال
سنتين أو ثالث أو أربع سنين، هل يعتبر محل اقامته هناك مقرا له، بحيث              

رج ينطبق عليه احكام الوطن، علما بأنه يتخلـل وقـت وجـوده فـي الخـا             
  فترات قد تطول إلى ثالثة أشهر، يرجع فيها إلى وطنه ثم يعود؟

نجم يترتب عليه أحكام المقر، وال ينافيه ما ذكرت من : الخوئي
  .التخلل، واهللا العالم

  .يجمع بين القصر والتمام على االحوط: التبريزي
8R�?Q
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ببويـضة  من طرق االنجاب في بالد الغرب هو تلقـيح منـي الـزوج        : سؤال
ـ 1: زوجته، وايداع البويضة الملقحة في رحم امرأة أجنبية، فهنا عدة أسئلة

  ما حكم هذه العملية؟
  ؟)صاحبة الرحم، أم صاحبة البويضة(ـ من هي أم المولود 2
في حـال الحكـم بالحرمـة، بالطريقـة         (ـ كيف يمكن تحليل هذه العملية       3

  ؟)الموضحة اعاله
  لبة بالمولود؟ـ هل يحق لصاحبة الرحم المطا4

 ـ حكم نفس العملية، وهي االيداع بعد التلقيح المزبور 1: الخوئي
  .في رحم االجنبية ففيه اشكال

  .ـ أما االم فهي التي حملته ووضعته2



 ٢٩

األول ـ لو وجدت أمة مملوكة، أو محللة : ـ هذا له موردان3
لصاحب النطفة، ولو صار التحليل لهذا الفرض، لكن الفرض فعال 

  .بعيد
الثاني ـ أن يعقد صاحب النطفة على أجنبية خلية بالزواج، ولو 
مؤقتا لساعات تتفق للتوديع باجرة معلومة، فتودع المادة ضمنها، 

  .وال ثالث في رأينا للموردين
  .ـ نعم بقدر أمومتها، واهللا العالم4

هذا إذا كان المودع ): قدس سره( ـ يضاف إلى جوابه 3: التبريزي
لمودع االجنبي فال يجوز له في شيء من هو الزوج، واما ا

  .الموردين
  ��9�1 80 ا��G	� واGش�&�

إذا جاءت مادة غذائية من بالد الكفـر، مكتوبـا علـى علبتهـا أنهـا                : سؤال
مكونة من دهن حيواني، وشككنا في المراد من الدهن الحيواني، هـل هـو              

الغذائيـة،  المأخوذ من الحليب، أم من الذبيحة، فما هو حكـم هـذه المـادة             
  طهارة ونجاسة، وحلية وحرمة؟

  .طاهر وحالل، واهللا العالم: في مفروض السؤال: الخوئي
  ا
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رأيكم أن السالم على كل من الكافر والكتـابي مكـروه، مـن غيـر               : سؤال
  ضرورة عرفية، فما هي الضرورة العرفية؟

افهه، أو يلتقي الضرورة هي الرابطة التي دعته إلى أن يش: الخوئي
  .معه كالمعالجة أو حاجة أخرى يريد قضاءها منه، واهللا العالم

 ٣٠

��ر�
  إ�م ا
فما ) ان كان بصدد الجد   (إذا تلفظ الكافر بالشهادتين يحكم باسالمه       : سؤال

انا تركت الكفر وأصـبحت مـسلما هـل يكفـي           : هو الحكم إذا أخبر وقال    
  ذلك؟

  . العالمنعم يكفي اخباره كانشاءه، واهللا: الخوئي
هذا إذا احتمل الصدق ): قدس سره(يضاف إلى جوابه : التبريزي

بخالف ما لو أنشأ الشهادتين فإنه يحكم باسالمه، ولو لم يعتقد 
  .بذلك، ما لم يظهر خالف الشهادتين

  هل ان الكفار مكلفون بالفروع؟: سؤال
  .ال يكونوا مكلفين بالفروع، واهللا العالم: الخوئي

نجاسة أهل الكتاب على االحوط وجوبا، فان احتج علـيكم          أفتيتم ب : سؤال
فكيـف  ...) وطعـام الـذين أوتـوا الكتـاب حـل لكـم           : (محتج بقوله تعالى  

  تجيبونه؟
 بالحبوب، كما هو المصطلح األخبارقد فسر الطعام هنا في : الخوئي

  .عليه اليوم، فيقال بيع الطعام، وابتاع الطعام، واهللا العالم
D�.
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التـي تقـدمها البنـوك      ) الفيزاكـارد (في استفتاء سابق حول بطاقـة       : السؤ
االجنبية للعمالء لشراء الحاجات، أجبـتم بأنـه ال يجـوز أخـذ الحاجـات           
واالموال بدون تسديد، فان فيه اساءة لسمعة المسلمين، وهنا البعض يسأل           
 فيما إذا كانت الشركة هي التي تقدم هذه البطاقة، ولـيس البنـك، فيكـون              

التعامل مع الشركة مباشرة في شراء منتجاتها، فاما ان يقوم بعملية التسديد            



 ٣١

الفوري أو باالقساط، علما بأن هذه الشركات تقوم بمساعدة ودعم الكيـان    
الصهيوني، فهل يجوز للمسلم استخدام هذه البطاقة فـي شـراء الحاجـات             

  دون سداد االموال للشركة بتاتا؟
من الشركات التي تقوم بمساعدة ودعم ال يجوز الشراء : التبريزي

الكيان الصهيوني، واما الشراء بدون تسديد الثمن فهو غير جائز 
  .أيضا، لكونه وهنا على المسلمين، واهللا العالم

في البالد التي غالب ابنائهـا مـن المـسيحيين، هـل يجـوز لتجـار                : سؤال
ـ           ع العلـم ان    االخشاب من المؤمنين أن يبيعوا لهم الخشب لبناء الكنائس، م

مثل هذا البيع لهم يقوي الحالة االقتصادية لدى الشيعة، مما يقوي شـوكتهم         
  بعد ذلك؟

إذا كان األمر كما فرض في السؤال، فال بأس، واهللا : التبريزي
  .العالم

هل يجوز للمؤمن بيع االسماك وغيرها من حيوانات البحر المحرم          : سؤال
حليتها وجواز اكلها على مذهبه، من      اكلها في دينه لمن يريد اكلها، ويقول ب       

  أصحاب المذاهب والديانات اآلخرى، والكفار، أم ال يجوز ذلك؟
ال بأس بجواز بيعها صوريا للكفار، استنقاذا لمالهم، وأما : التبريزي

  .المخالف فال يجوز بيعها له، واهللا العالم
إذا شهد شخص من أهل الفضل والثقـة ـ بنـاء علـى قطعـه ـ بـان        : سؤال

السمك الموجود، والمطروح في االسواق هنا ـ في لندن ـ كله خارج مـن    
  الماء حيا، فهل يكفي هذا لغير المطمئن بذلك أن يعتمد عليه؟

 ٣٢

خبر الثقة، أو أهل الفضل، بأن جميع السمك كما ذكر إذا : التبريزي
كان مستندا إلى حدسه وقطعه فال يعتبر في حق غيره، ولو كان 

 صيده، أو اخبار ثقة شاهد الصيد، بأن يكون مستندا إلى مشاهدته
المعبر عنه باالخبار الشيء عن الواسطة (من قبيل خبر ثقة عن ثقة 

  .فال باس باالعتماد عليه، واهللا العالم) أو الوسائط
إذا فتح البنك الكافر فرعا له في البالد االسالمية، فهل يتعامل مـع             : سؤال

   أو االهلي، أو الكافر؟البنك المذكور معاملة مجهول المالك،
اذا لم يعلم ـ ولو علما اجماليا تدريجيا، أي تكون أطراف : التبريزي

العلم االجمالي تدريجية ـ جريان يد المسلم على المأخوذ من بنك 
الكافر، فال يكون من باب مجهول المالك، وعليه ال يحتاج في أخذ 

حين االخذ، المال إلى اجازة الحاكم الشرعي، وانما يخمسه االخذ 
  .واال فيجري عليه حكم المال المجهول مالكه، واهللا العالم
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هناك بعض الدول الكـافرة تـصرف اعانـة ماليـة لـالب، علـى أن                : سؤال

فما يزيد من المال هل لالب الحق في        ) نوع من المساعدة  (يصرفها لألوالد   
ك الزوجة تعطى مساعدة خاصة لها،      تملكه، ام يبقى ألوالده الصغار، وكذل     

فهل يكون المبلغ المعطى للزوجة خاصا بها، ام يستقطع قسما منـه للنفقـة،             
باعتبار أن الزوج ال يعمل، وانما يعيش من هذه المساعدات هـو وعائلتـه،              
وما هو الحكم بالنسبة لألوالد باعتبار أن نفقتهم شـرعا علـى الوالـد، فمـا         



 ٣٣

يجب على الوالد أن يحـسب كـل مـا يعطـى            يعطى لهم يصرف عليهم، أو      
  لألوالد ويبقى لهم، ويصرف عليهم من راتبه الخاص؟

يجوز لالب تملك ما زاد على مصارف اوالده الصغار، : التبريزي
كما ال يجب عليه النفقة عليهم من ماله الخاص به، واما الزوجة 
فإنها تستحق النفقة على الزوج من غير الحصة المخصصة لها من 

  .ل الدولة، واهللا العالمقب
X/Y	

� 80 ا
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بعض الشباب المؤمن يذهب إلى الدول غيرالمسلمة، ويريد الـزواج          : سؤال
من الكتابيات بالمنقطع، بدون رضا زوجته المسلمة، ومدة العقد قد تكـون            
يوما أو خمسة أيام، أو عشرة أيـام أو سـنة، فهـل يجـوز فـي كـل هـذه                     

  تكون الفترة قصيرة، وهل يضر اطالع الغير عليه؟الحاالت، أو بشرط أن 
يصح الزواج إذا كانت المدة قصيرة ـ كأيام ـ بحيث ال : التبريزي

يعد عند العرف انه تزوج بزوجة اخرى، وإذا شك في الصدق 
  .العرفي ال يصح الزواج، وال أثر الطالع الغير وعدمه، واهللا العالم

)?�1خGا �]
  ��9�1 ح�ی>� 80 ا
 ذي القعـدة  20تـاريخ االسـتفتاء   ( ان العالم في االسـبوع الماضـي      :سؤال

شهد نقطة تحؤل كبيرة في تاريخ البشرية، قلبـت مفـاهيم علـم             ) هـ1417
وقوانين الطبيعة، رأسا على عقب، حيث توصل العلماء        ) البيولوجيا(االحياء  

إلى استنساخ كائن حي من خلية جسدية واحدة، ينتج عنهـا كـائن آخـر،            
الصل عن األول، واالستنساخ هو عبارة عن أخذ خلية جسدية مـن           طبق ا 

كائن حي تحتوي على كافة المعلومات الوراثية، وزرعها في بويضة مفرغة           

 ٣٤

من مورثاتها، ليأتي الجنين مطابقا تماما في كل شيء لالصل وهو الكـائن             
د ان هذا الكائن الجديد ق    : (األول الذي أخذت منه الخلية، وبالتعبير العلمي      

تم تغيير حامضه النووي في البويضة، بعـد انتـزاع الحـامض النـووي مـن                
في البويضة، التـي انتجـت الكـائن    ) في طريقة مختبرية  (االصلي، وزراعته   

  ).الجديد
وأصل الفكرة بدأت في المانيا في العقد الثالث من هذا القرن، فلم يوفقـوا،              

ء استنـساخ   م، يـوم اسـتطاع العلمـا      1960ثم جاءت نقطـة التحـول عـام         
م تمكن العلماء من استنساخ توأم من بويضة، ما         1993النباتات، وفي عام    

م تمكن العلماء من ولج خلية جنينية مع خلية 1995لبثا أن ماتا، وفي عام 
جسدية عن طريق التيار الكهربائي، ليحصلوا الول مرة في تاريخ االنـسان         

تلقـيح البويـضة    أي عـن طريـق      (على نسل لم يتم بالمعاشـرة الجنـسية،         
) دولـي (الى أن توصل العلماء إلى استنساخ النعجـة         )... بالحيوانات المنوية 

بالطريقة التي ذكرت اعاله، فتولد جنين طبق االصل عن صـاحب الخليـة،             
وقد احدث هذا الحدث ضجة، وسبب هذه الضجة هو التخوف من استخدام 

  .سب الطلبنفس التقنية إلنتاج بشر متشابهين في الشكل والمظهر ح
إذا كان البد للعلم من التقدم، والبد للدين من أن يقول كلمته في كل              : أقول

مورد من الموارد العلمية لقدرة الدين على مواجهة ومـسايرة الحيـاة، فـان              
هذه العملية في النعجة ممكنة في االنسان، فإذا تمكن العلم من أخذ خلية             

مـات الوراثيـة، وزرع تلـك       من االنسان، وعزل نواتها التي تحمـل المعلو       



 ٣٥

النواة في بويضة امرأه في المختبرات، ثم وضعت في رحـم امـرأة، فتولـد               
  :جنين طبق االصل عن صاحب الخلية فنسأل عن عدة أمور

  ـ هل يوجد حرمة شرعية لهذا العمل، يرجى توضيح دليله مفضال؟1
  ـ وعلى كل تقدير، فهل هذا الكائن الحي ولد شرعي؟2
   ومن هي أمه؟ـ من هو أبوه،3
  ـ هل في هذا العمل خطر على البشرية من الناحية الشرعية؟4
ـ هل ترشدون العلماء إلى التوفـف عـن هـذه العمليـات، أم ترشـدونهم                5

لالستمرار، لتعرف عظمة االسالم والقرآن، الذي أخبر عن خلق الحـي مـن     
  بدون بويضة كما هو الظاهر؟) وخلق منها زوجها(نفس الحي 

 أبناءال يجوز ذلك العمل، ألن التمايز واالختالف بين : التبريزي
، اقتضتها حكمة اهللا سبحانه، قال اإلنسانيةالبشر ضرورة للمجتمعات 

 ألسنتكم، واختالف واألرضومن آياته خلق السماوات : (تعالى
وذلك كله ) وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا: (وقال) ...وألوانكم

ـ اضافة إلى ) االستنساخ البشري(ينما لتوقف النظام العام عليه، ب
ر المماثل، والنظر إلى العورة استلزامه محرمات أخرى كمباشرة غي

ـ يوجب اختالل النظام، وحصول الهرج والفوضى، ففي النكاح 
، وبين المحرم وغير المحرم، واألجنبيةيختلط األمر بين الزوجة 

رف الموجب من وفي المعامالت كافة، ال يمكن تميز طرفيها، فال يع
القابل، وفي القضاء والشهادات، ال يمكن تميز المدعي من المدعى 
عليه، وهما عن الشهود، والمالك عن غير المالك، وهكذا في 

 ٣٦

 إرسال، واالمتحانات، حيث يسهل واإلداراتالمدارس، والمشاغل، 
فتذهب الحقوق، وفي ) أو النسخة األخرى(، األصلبدل ) النسخ(

 إلى إضافة، األجنبيث حيث ال يتميز الولد عن  والمواراألنساب
 والمواريث، األنسابال يعد ولدا شرعيا، فتضيع ) النسخة(كون 

، حيث ال يبقى نظام األموروهذا غيض من فيض، وعليه فقس سائر 
  .وال مجتمع، واهللا العالم



 ٣٧
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ة واسعة جداً، وبعد تكاثر المسلمين في ذلك البلد         لو كانت مقبرة البلد مقبر    
خصصوا قطعة من تلك المقبرة ألموات المسلمين وقرروا أن يـدفنوا فيهـا             

على ) مقبرة المسلمين (من أموات الكفار، فهل يكفي هذا في صدق عنوان          
تلك القطعة ويلحقها أحكامها؟ أم أنّ اإلعتبار بمالحظة كل المقبرة الكبيرة           

  ميع بقاعها؟الشاملة لج
هـل يـضر    ) مقبـرة المـسلمين   (وعلى فرض كفاية ذلك في صدق عنـوان         

، كما  ىبالصدق قرب القطعة المخصصة بالمسلمين من سائر القطعات األخر        
  لو كان يفصلها عنها طريق ضيق، أو سياج، أو حائط قصير مثالً؟

بسمه تعالى؛ إذا لم يدفن في تلك القطعة من الكفار أحد، ودفن 
سلمون فقط، وامتازت القطعة عن سائر القطع ولو بجدار فيها الم

قصير أو طريق ونحوه، صدق عليها عنوان مقبرة المسلمين ولحقتها 
  .أحكامها، واهللا العالم
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  هل تحكمون بنجاسة العطور المستوردة من خارج البالد اإلسالمية أم ال؟

  .بسمه تعالى؛ ال نحكم بنجاستها، واهللا العالم
  هو رأيكم بنجاسة أهل الكتاب؟ما 

  .بسمه تعالى؛ أهل الكتاب طاهرون ونجاستهم عرضية، واهللا العالم
�ت* �%?
  ا

 ٣٨

بخار الفم الخارج من الشخص الغير مسلم ـ الغير كتـابي ـ حينمـا يكـون      
صوراً على زجاج السيارة أو اي شيء ويكون هذا الزجـاج رطبـاً بـسبب               

  سة يكون نجساً أم ال؟البخار فهل هذا البخار عند المالم
  .بسمه تعالى؛ بخار فم الكافر غير الكتابي نجس، واهللا العالم

  �#ا�D ا
[$�رة وأح���$�
األجبان التي تدخل في صناعتها األنفحة الحيوانية والتي تكـون مـستوردة            

بنـاءاً علـى فـرض النجاسـة        (من بالد الكفر إذا لم أعلـم بتطهيـرهم لهـا            
  األجبان من ناحية الطهارة والحلية؟ما هو حكم هذه ) بالمالقاة

بسمه تعالى؛ ال بأس بأكله وإن كان األحوط تركه أو تطهيره، واهللا 
  .العالم

بعض األحذية مستورد من البالد الكافرة فما رأيكم في لبسها إذا لم يصبها             
  رطوبة ولم تستخدم في الماء؟

به بسمه تعالى؛ مجرد لبسها ال بأس به لكن إذا أصاب رجله أو ثو
مع الرطوبة المسرية يجب تطهيرهما هذا إذا كان الجلد محرز أنّه 
من الحيوان واما إذا احتمل أنّه جلد مصنوع فهو محكوم بالطهارة، 

  .واهللا العالم
كاتوليـك ـ ارتـودوكس ـ     (المسيحي بأنواع طوائفه المعروفة فـي العـالم   

ة؟ وإذا  هل يعتبر من أهل الكتاب حتـى تتحقـق فيـه الطهـار            ) بروتستانت
  كانت اإلجابة نعم فهل هذا يتحقق في اليهودي والمجوسي؟



 ٣٩

بسمه تعالى؛ المسيحي واليهودي بأنواع طوائفهما من أهل الكتاب 
والمجوس ملحق بأهل الكتاب من حيث األحكام كالحكم بالطهارة، 

  .واهللا العالم
هل هناك فرق بين الكتابي المـشرك والكتـابي الغيـر المـشرك؟ وأيهمـا               

وما هي الفروق بين الكتابي المـشرك والغيـر المـشرك وهـل مـا               نجس؟  
ذكرناه من تعدد الطوائف المسيحية يندرج تحت المشرك أم الغير مـشرك            

  ؟)اهللا ـ روح القدس ـ المسيح(حيث هناك منهم من يعدد اإلله 
بسمه تعالى؛ كل من كان كتابياً فهو طاهر من دون فرق بينه كونه 

  .شرك، واهللا العالمواقعاً مشركاً أو غير م
في بالد مسلمة يوجد عدد كبير من العمال الكفار فعندما يتعامل مع بعـض              
هؤالء يحتمل احتماالً قوياً أن يكون كافراً هل يجب سؤاله؟ وإن لم يجب             

  هل يتعامل معه معاملة المسلم أم ال؟
بسمه تعالى؛ إذا أحرز أنّ العامل أجنبي من بلد ال يغلب عليها 

حكمه من جهة الطهارة هو الطهارة لكن ال تحل ذبيحته المسلمون ف
وإذا احتمل كون العامل من بلده التي أغلبها من المسلمين حلّت 

  .ذبيحته، واهللا العالم
لو سافر المكلف إلى بالد نصفها مسلمون ونصفها كفار، هل عنـدما يلتقـي              

عـن  مع أحد األفراد يتعامل معه معاملة المسلم أم ال؟ وهل يجـب سـؤاله               
  ذلك؟

 ٤٠

بسمه تعالى؛ أما من حيث الطهارة فيبني على الطهارة وأما من 
  .حيث ذبيحته فال تحل له ما لم يحرز أنّه مسلم، واهللا العالم

  ا
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صالة النوافل في السيارة أو الطائرة أو الباخرة أو القطار هل يشترط فيهـا              

  القبلة أم ال؟
  ح السجود عليه أم ال؟وهل يلزم شيء يص

  وهل تلزم الطهارة أم ال؟
  وكيف يكون تأديتها؟

بسمه تعالى؛ إذا كان ماشياً ال يشترط فيه استقبال القبلة وااليماء 
  .للركوع والسجود نعم يشترط فيها الطهارة من الحدث، واهللا العالم

�0�1	
  ا
#�_ ا
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ات الوقت وخاصة مـن جهـة       كيف يصلى اإلنسان في الطائرة إذا خاف فو       

  اإلستقبال ومن جهة الطمأنية؟ وماذا يفعل إذا لم يجد مكاناً للقيام؟
بسمه تعالى؛ يصلّي قاعداً إن لم يتمكن من القيام، ويبحث عن جهة 

  .القبلة، فإن لم يعرفها صلى إلى أي جهة يحتملها، واهللا العالم
 المفروضـة   رجل هاجر من وطنه الذي هو مسقط رأسه في أيـام الحـرب            

وسكن في بلد آخر ونوى اإلعراض عن وطنه الذي هو مسقط رأسه وبعد             
مدة طويلة عدل عن نيته وأصبح متردداً فما حكم صالته عندما يمضى إلى 

  وطنه السابق هل يتم صالته أم يقصر الصالة؟
بسمه تعالى؛ يصلّي تماماً في وطنه األصلي ما لم يحصل إعراض 

  .تحقق اإلعراض فحكمه التمام، واهللا العالمومع التردد في ذلك لم ي



 ٤١

أنّني أحد مقلـديكم ومـن دولـة العـراق وقـد هـاجرت إلـى الجمهوريـة                  
  :اإلسالمية وحالياً أسكن في مخيم لالجئين في شيراز جهرم

ولدي مسألة ابتالئية من ناحية الوطن والسؤال هل أنّ المخيم فـي نظـركم              
  يصدق عليه التوطن أم ال؟

 وصومي إذا خرجت لممارسة األعمـال المعيـشية علمـاً           وما حكم صالتي  
  أنّني أقطع مسافات شرعية ولكن متفرقة؟

وإذا كان جوابكم لم يصدق على المخيم بحكـم الـوطن فمـا هـو عملـي                 
  السابق بدون اقامة عشرة أيام؟

بسمه تعالى؛ تتمون في المخيم وتصومون إذا كنتم تطمئنون بالبقاء 
  .يتم فيه عدة سنوات، واهللا العالمفي المخيم سنوات أو بق

قـدس  (نحن من مقلدي سماحة اإلمام الراحل الـسيد أبوالقاسـم الخـوئي             
سـنوات  ) 6(وقد جئنا إلى الجمهورية اإلسالمية منذ أكثر مـن سـنة            ) سره

وقد سكنا أول مرة في األهواز أكثر من سـنة ثـم سـكنا فـي مدينـة قـم                    
أكثر من سنتين ثم جئنـا ثانيـة        المقدسة أكثر من سنة ثم في مدينة دزفول         

إلى قم المقدسة منذ أكثر من شهرين وفي نيتنا البقاء في قـم لحـين تغييـر                 
نظام الحكم في العراق وال ندري هل يحدث هذا شهر أم سـنة أم أكثـر أم                 

  أقل علماً أنّنا مستأجرين؟
 ما هو حكم صالتنا وصومنا هل هو القصر أم التمام علـى رأي سـماحة           )أ

  ؟)قدس سره(خوئي السيد ال

 ٤٢

بسمه تعالى؛ يجب التمام والصيام إذا كان احتمال قصر مدة البقاء 
  .احتماالً ضعيفاً بعداً، واهللا العالم

   ما هو حكم صالتنا وصومنا على رأيكم؟)ب
  .بسمه تعالى؛ هو الرأي السابق، واهللا العالم

إنّي أحد مقلديكم أسكن في جهرم شغلي عامل ويتوفر العمـل فـي هـذه               
لمدينة لمدة ثالثة أشهر، ويكون ضمن هذه األشهر شهر رمضان المبـارك            ا

ويكون في بعض األيام عملنا خارج المسافة الشرعية، وعـدد األيـام مـن              
فما هو حكم صالتنا وصـيامنا      . سبعة إلى عشرة في هذه األيام غير متصلة       

  فيها؟
بسمه تعالى؛ في مفروض السؤال تصلّي تماماً وتصوم إذا كان 

  .في كل شهر، واهللا العالمذلك 
أن ينـوي اقامـة    ) فيلـق بـدر   (هل يصح لمن يصلّي تماماً في محل عملـه          

عشرة أيام ليصلي اماماً ويأتم به من يقلد المجتهـد الـذي ال يـرى محـل                 
العمل يوجب التمام بل الحكم عنده القصر فـإن مقلديـه إن ائتمـوا بمقلـد                

 فتصح صـالتهم بامامتـه مـن    السيد الخوئي صالتهم باطلة بنظر من يقلدوه      
  ناحية أنّه مقيم ال من ناحية مقر العمل؟

بسمه تعالى؛ ال بأس بقصد اإلقامة عشرة أيام ما لم يعلم الخروج 
قبل تمام العشرة فيصح أن يأتم به من يقلد من ال يرى أنّ العمل في 

  .السفر موجب للتمام، واهللا العالم
  آ)�ب ا
?��ح


  <واجأح��م ���R 80 ا
?��ح وا



 ٤٣

 لي بنت عمتي متزوجة في العراق ولها ثالث أوالد فقد هجرهـا النظـام               )أ
العراقي إلى إيران، الزوجة وأوالدها فقط وبقى زوجها في سـجون العـراق             
ومن بعد سنة واحدة جاءها خبر أنّه حي في السجن ومن بعدها أي حوالي 

لزوجـة   سنة لحد اآلن لم يأتي عنه أي خبر هل حي أم ميت وذهبت ا              14
إلى العراق ولم تسمع أي خبر عنه، واآلن تريد أن تأخذ طالقها منه علمـاً               

  محتاجة إلى الزواج المجدد بشكل مبرم؟) الزوجة(أنّها 
بسمه تعالى؛ األحوط لزوماً لها الصبر حتى تحرز موته مادام المنفق 

  .عليها موجوداً، واهللا العالم
  
ا فما هو حكم العدة؟ وما هو        إذا كان حكمها حكم المتوفي عنها زوجه       )ب

  وقت شروع العدة على فرض ثبوتها؟
بسمه تعالى؛ في جواز تزويجها بالغير ـ بعد االعتداد بالعدة ـ 
إشكال واألحوط أن تصبر إلى أن تعلم أو تطمئنّ بموت الزوج أو 

  .يخبرها بموته من كان خبره معتبراً شرعاً، واهللا العالم
ه، وأب البنت شهيد فـي العـراق وعمـر          شخص عقد على بنت أخت زوجت     

وأب البنت في العراق ال يمكن اإلتصال       )  سنة 15(البنت خمسة عشر سنة     
  به وكان العقد ألجل الحجاب حتى ال يقعون في حرج العقد جائز أم ال؟

بسمه تعالى؛ إذا لم يتيسر الوصول إلى الجد واإلستئذان منه لو 
 موافقه زوجته النها خالة بالهاتف أو المكاتبة فال بأس والبد من

  .لها، واهللا العالم

 ٤٤

  أح��م ا
[�ق
أفتونا مأجورين في امرأة تزوجت في العراق وبعد مدة مـن الـزمن غـاب               
عنها زوجها، وبعد مدة عشر سنوات تقريباً عثر علـى الـزوج فـي احـدى                
الدول األروبية، واتصلت المرأة المذكورة بالزوج بعد أن عثرت علـى رقـم             

شق األنفس، وطلبت منه أن تلحق به أو يلحق بها فـأبى ذلـك،              التليفون ب 
وطلبـت منـه الطـالق،      . ومن ثم طلبت منه النفقة ولم يرسل لها ذلك أبـداً          

أنا أصبحت مسيحياً وفي عـرف المـسيح ال تطلـق المـرأة إالّ بعـد                : فقال
 اإلتيان بالرذيلة، علماً بأنّ الزوجة تدعي أنّ هذا الكالم مجرد لقلقة اللسان           

ال واقع له وإنّما يريد بذلك أن يعذبها، ومنذ أن تركهـا وإلـى اآلن ثمانيـة                 
وال يخفى أنّ هذا الزوج اآلبي من طالقها وإرسال النفقة لها له            . عشر عاماً 

بنت من هذه المرأة وقد أرسل للبنت مبلغ من المال قدره مائـة وخمـسين               
  .ألف تومان فقط

لها أن تطلق نفسها، أو البـد مـن أن          والسؤال هنا أنّ هذه المرأة هل يجوز        
  يقع الطالق بيد الفقيه الجامع الشرائط وبأعمال الوالية؟

بسمه تعالى؛ ال يقع الطالق إالّ بيد الفقيه الجامع للشرائط أو إذنه 
بعد ثبوت امتناع الزوج عن الطالق أو اإلنفاق عنده وإذا ثبت عند 

امتناع عن الطالق الفقيه أنّ الزوج يقول أنا مسيحي يعتبر هذا 
  .واإلنفاق فيطلقها الحاكم الشرعي حينئذ، واهللا العالم

إذا كانت الزوجة تمتنع من الذهاب إلى بلد الزوج وقدمت الطالق مع بـذل           
المهر كامالً على الذهاب وصار عند الزوج رغبة عنها كذلك ألجـل عـدم              



 ٤٥

لخلـع أو   قبولها الذهاب معه إلى وطنه فهل الطالق الواقع يكون من بـاب ا            
المبارأة لتحقق الكراهة من الزوجة والرغبة عنها من الزوج لكنّه قد يكـون             

  راغباً فيها لوال امتناعها؟
بسمه تعالى؛ ليس الطالق في مفروض السؤال ـ وهو عدم كراهة 
الزوجة للزوج ـ خلعياً ولكن للزوجة أن تشترط على الزوج عدم 

 له من المهر، واهللا الرجوع في العدة فإن رجع فلها أخذ ما بذلت
  .العالم

a��.(

	��وف وا
?R 8$_ ا
	?�� وا�& ��Aد وا�$%
  أ&#اب ا
شخص من البلدان اإلسالمية التي تخضع لوالية السلطان الجائر الذي يقوم           
بإيذاء المؤمنين وهتك اعراضهم ونهب أمـوالهم وازواجهـم فـي حـروب             

 تكليـف هـذا     عدوانية وصدهم عن اقامة شعائرهم، فمـا هـو فـي رأيكـم            
  الشخص؟

بسمه تعالى؛ عمله حرام ويجب ردعه عن اعماله بنهيه عن المنكر 
وإذا أمكن ايقافه عند حده ولو بالشكوى إلى الحكومة ونحو ذلك 

  .بدون مفسدة أهم وجب ذلك، واهللا العالم

	e)�&�_ وا
ُ	$%�ی_�& f�ّ�(ون تYی� وش�j/  

  و��ا�Rت اN�A	� ا
�1ری�
ي الخارج بغرض الدراسة وهي تحـاول قـدر اإلمكـان           فئة مؤمنة مغتربة ف   

وإقامة شعائر اهللا غيـر أنّ إدارة       ) عليهم السالم (أحياء مناسبات أهل البيت     
السكن الطالبي الذي تقطنه هذه الفئة ال يسمح بإقامة هذه التجمعات فهـل             

 ٤٦

يجب على هذه الفئة أن تطلب اإلذن من هـذه اإلدارة إلقامـة مثـل هـذه                 
  االحتفاالت؟

بسمه تعالى؛ ينبغي للطالب المؤمنين االستئذان من إدارة السكن، 
  .واهللا العالم

علـى هـذا    ) اإلدارة(هل يعد طلب اإلذن هذا تمكيناً مشروعاً لهذه الجهـة           
 فهل يعد هذا سبباً     ... فلربما سمحت اليوم به ولم تسمح غدا       ...العمل الديني 

ا العمـل الـديني تحـت       كافياً لرفض عملية طلب اإلذن باعتباره يجعل هـذ        
  سلطة غير شرعية؟

  .بسمه تعالى؛ سبق جوابه، واهللا العالم
وعلى فرض عدم إذن اإلدارة لهـم بـذلك فهـل يجـوز لهـم إقامـة هـذه                   

 علمـاً بأنّـه يخـشى أن يعترضـوا          ...االحتفاالت خفية ودون علـم اإلدارة     
 للمسألة فيما لو كشف أمرهم وربما طردوا من السكن وحرموا مـن المـنح             

الدراسية بل ال يبعد أن يؤثر ذلك علـى سياسـة القبـول الجامعيـة تجـاه                 
األفراد الجدد من هذه الفئة بحيث توضع لهم شروط ال يعـود يـسمح لهـم                

  بموجبها التقدم إلى الجامعة هذه؟
بسمه تعالى؛ يجوز في مفروض السؤال إقامة االحتفاالت بنحو ال 

  .عالميوجب إيقاع الضرر على المؤمنين، واهللا ال
وعلى فرض أنّ عدم إذن اإلدارة كان ال أساس له سوى التعصب األعمـى              

فهل يجوز لهـذه الفئـة مخـالف ذلـك          ) األثنى عشرية (تجاه الفرقة المحقة    
  وإقامة اإلحتالفات خفية؟



 ٤٧

  .بسمه تعالى؛ سبق جوابه، واهللا العالم
فئة مؤمنة مغتربة في الخارج بغرض الدراسة وقد دأبـت حكومـة وطـنهم              

ى إنشاء أندية حكومية لطلبتها في الخارج بغرض استقطا بهم ومراقبتهم           عل
ومعرفة تحركاتهم فهل يجوز لهذه الفئة أن تنضم لهذه األندية فـي الخـارج      
علماً أنّ األنـشطة التـي تقـام فيهـا غالبـاً ال تعـدو أن تكـون احتفـاالت                    

شـتمالها  بالمناسبات الوطنية وصورة هذه اإلحتفاالت دائماً ال تخلو مـن ا          
على مجالس الغناء والطرب فضالً عن الجو المختلط فيها، هذا على الـرغم            
من وجود نشاطات أخرى لهذه األندية رياضية وثقافية يخلو بعـضها مـن             

  الجو المختلط؟
بسمه تعالى؛ ال يجوز االنضمام لهذه األندية مع اشتمال أنشطتهم 

تالط النساء على األعمال المحرَّمة كمجالس الغناء والطرب واخ
  .بالرجال، واهللا العالم

هل يجوز تهنئة الكفار كتابيين كانوا أو غير كتابيين باعيادهم كرأس الـسنة        
  أو عيد الغفران أو األعياد القومية أو غيرها؟

بسمه تعالى؛ إذا كان موجباً لجلب مودتهم للمسلمين فال بأس، واهللا 
  .العالم

بفتواكم واإلمـام كـان     ) س سره قد(شخص باقي على تقليد السيد الخميني       
يفتي بنجاسة أهل الكتاب هل يجوز لهذا الشخص الرجوع إليكم في هـذه             
المسألة وذلك نتيجة كثرة االحتكاك بهم وهو يـشعر بحـرج شـديد فـي               

  المسألة؟

 ٤٨

بسمه تعالى؛ إذا أحرز أنّ مقلده الميت أعلم من الحي فال يجوز، 
  .واهللا العالم

قٌ فيه خضروات ولحم غير مذكى وكـان االثنـان          إذا قُدم لنا في الغرب طب     
رطبان بزيتهما ـ علماً بأنّ كل منهما قلي في زيت مختلف ـ فهل يـنجس    

  هذا اللحم باقي األكل إذا التقى به؟
بسمه تعالى؛ يتنجس موضع المالقاة من الخضروات دون الجميع، 

  .واهللا العالم
 الكفار أو الخيانة أو     لو أنّ شخصاً حصل على أموال عن طريق السرقة من         

الخدعة اما جهالً أو عصياناً، فما هو وظيفته تجاه تلك األموال، فهل يجب             
عليه إرجاعها إلى أصحابها سواء توجه إليه ضـرر لـو كـشف عـن نفـسه                 

  واعترف أم ال؟ وسواء أوجب ذلك سوء سمعة المسلمين أم ال؟
 بعد ذلك من بسمه تعالى؛ ال يجب عليه إالّ التوبة، وإذا لم يرتكب

  .األعمال ما فيه سوء سمعة المسلمين فال شيء عليه، واهللا العالم
 هل يجوز لصاحب الشركة المسلم أن يستأجر عماله باألسـود أي مـن              )أ

دون أن يخبر الجهات الرسمية حتى يهرب من دفع أجور التـأمين أو غيـر               
  ذلك للدولة؟

  .بسمه تعالى؛ قد ظهر جوابه مما تقدم
لى عدم الجواز وبطالن اإلجارة، لو أنّ الشركة أنشأت عقداً مع            وبناء ع  )ب

شخص أو شركة أخرى على بناء دار أو تنظيف مكان فمن الذي سيمتلك             
  أجرة العمل الشركة األجيرة أو نفس عمالها الذين يباشرون ذلك العمل؟



 ٤٩

بسمه تعالى؛ اإلجارة غير فاسدة ولكن مخالفة النظام بما يوجب 
  .ئز تكليفا، واهللا العالمالفساد غير جا

يقوم بعض الموظفين في شركة كبيرة بزيادة على سنين أعمارهم عن السن            
الحقيقى، فإذا كان عمر الشخص الحقيقي خمسين سنة فإنّـه يـدعي عنـد              

  .الشركة أن عمرة خمس وخمسون سنة مثالً
ر وبعد اجراءات إدارية روتينية لدي إدارة األحوال المدنية في البلد المذكو          

يتم الحصول ) ومن ضمن اإلجراءات احضار شاهدين يشهدون على دعواه(
  .على وثيقة رسمية تحمل العمر الجديد

ويتقدم الموظف بهذه الوثيقة إلى الشركة وبناء عليها تمنحه التقاعد المبكـر            
  ، فهل هذا العمل جائز شرعاً؟)اإلحالة على المعاش(

  . خيراًأفتونا مع ذكر الدليل إن أمكن وجزاكم اهللا
بسمه تعالى؛ العمل المذكور حرام ألنّه كذب محرّم والشهادة عليه 

  .حرام أيضاً ألنّها شهادة بالزور، واهللا العالم
إذا كان الشخص ال يسدد فواتير التلفون أو الكهرباء أو الماء للدولة الظالمة    

  فما حكم تصرفه هذا وصالته؟
ايز في نفسه وال بأس بسمه تعالى؛ ما يوجب اختالل النظام غير ج

بما ال يوجب وعلى كلّ حال ال يضرّ ذلك بصحة صالته، واهللا 
  .العالم

في بالدنا تأخذ الشرطة قدراً من المال لنفـسها مقابـل أن ال نغرمـه وفقـاً                 
لقانون الدولة وسوف تكون الغرامة عادة أكثر مما تأخذه الشرطة ألنفـسها            

 ٥٠

للشرطة لنفـسها علمـاً أنّ الـدافع        فما هو حكم هذا المال المأخوذ بالنسبة        
  يختار ذلك ألنّه أقل سوء ال أنّه راض بالدفع إلى الشرطة؟

بسمه تعالى؛ دفع المال للشرطة ال بأس به لكن يحرم على الشرطة 
أخذ هذا المال نعم لو كان عليه حق للغير وتأخذ الشرطة المال 

 حق الغير البطال حق الغير أو التأخير في استيفائه فال يجوز ابطال
  .أو المماطلة فيه بدفع المال إلى الشرطة أو لغيرهم، واهللا العالم

قد ذكر بأنّه قضاء حوائج المؤمنين تسوغ الوالية من الجائر، فما هو حدود             
هذا المسوغ، فقد ال يستطيع من يعمل مع الجائرين إالّ مساعدة القليل مـن      

ومقدار محدود، فمـا    المؤمنين، وقد تكون مساعدته لهم في أمور محدودة         
  هو حدود هذا المسوغ أفتوني؟

بسمه تعالى؛ إذا لم يكن له عمل محرم آخر فيكفي أن يساعد بعض 
  .المؤمنين، واهللا العالم

شخص له مكتب لتأجير السيارات، وبعض المـستأجرين يرتكـب مخالفـة         
مرورية فيها غرامه للدولة، وحينما يرجع المستأجر السيارة للمكتـب بعـد            

تحضر المخالفة للمكتب وبعض هـذه المخالفـات تحـول إلـى دولـة              فترة  
الشخص المستأجر وبعضها ال تحول فإذا كانت المخالفة من النوع التـي ال             
تحول فهل يجوز لصاحب المكتب أن يحول مخالفة زيد مـن النـاس إلـى              
عمرو فيما أنّهما بنفس القيمة وقد يستدعي هذا التحويل أن يـزور توقيـع               

  جر؟المستأ
  .بسمه تعالى؛ في مخالفة المقررات النظامية إشكال، واهللا العالم



 ٥١

في الجامعة الدراسية الحكومية مطعم ويخفض فيـه للطـالب فهـل يجـوز              
ليـست فيـه مـن التخفـيض الـضيف أو           ) كوبونا(لطالب الجامعة أن يعطي     

  شخص آخر ال يشمله النظام ولو فعل فيما سبق فما حكمه اآلن؟
 كان نظام التخفيض خاصاً بالطالب دون ضيفه أو بسمه تعالى؛ إذا

غيره فال يجوز مخالفة النظام ولو تصرف فيما مضى بذلك فيضمن 
  .ما يعادل المبلغ للفقراء، واهللا العالم

للمدرسة الحكومية وارد من مطعم يستلمه المدير ويصرفه حـسب النظـام            
المدير ويرضى  فهل يجوز االستفادة الشخصية مع عدم الضرر وأحياناً يعلم          

له ولغيره بمقدار معين ولكنّه خالف النظـام وهـل للوكيـل أن يعطـي إذن                
  وكيف يعالج الوكيل الحاالت التي وقعت من هذا القبيل؟

  .بسمه تعالى؛ مخالفة النظام فيها إشكال، واهللا العالم
تعطي الشركات وخصوصاً الحكومية منها تأميناً صحياً للعاملين فيهـا إلـى            

بحيث لو مـرض العامـل خـالل        ) ولنقل أنّه ألف ريال في السنة     (حد معين   
يعالج من خالل ذلك التأمين ولو لم       ) أو أحد أقربائه كأبيه أو أبنائه     (السنة  

يمرض يعود المبلغ إلى الشركة، ويقوم البعض بمـساعدة مـن ال يملكـون              
ثمن العالج من أقربائهم البعيدين أو حتى غير أقربائهم، فيقـدمون أولئـك             

لمرضي على أنّهم من المشمولين بالتأمين لكي يحصلوا على عالج مجاني           ا
  فهل ذلك جائز؟

بسمه تعالى؛ مخالفة المقررات فيها إشكال وإذا كان موجباً للخلل 
  .في النظام اإلجتماعي فال يجوز، واهللا العالم

 ٥٢

لو أنّ شرطي المرور الزم في الحادثة أحد المتصادمين بغرامة هـل يجـوز              
خير أخذها ولو كان المستحق صغيراً، هل يحق للصغير أن يأخذ           للطرف األ 

  أو يتنازل عما يقرّره المرور للطفل؟
بسمه تعالى؛ إذا استند اإلتالف إلى أحدهما عرفاً جاز أخذ الغرامة 
منه حسب تقرير المرور إذا كانت بمقدار الضمان ال أكثر وإالّ فال 

لمرور للطفل إذا كان يجوز وال يصح للولي التنازل عما يقرره ا
  .مستحقاً، واهللا العالم

هل تأذنون للمؤمنين كافة وبـدون اسـتثناء مـن الـدخول إلـى األراضـي                
واألماكن الحكومية والمجهولـة المالـك مـن دون دفـع مقـرر المأذونيـة               

  المتعارف عندنا في القطيف أم ال؟
بسمه تعالى؛ نجيز بالدخول مع دفع ما قرره علماؤكم االبرار 

  .م اهللا، واهللا العالمحفظه
لو استقرض المسلم من البنوك الكافرة مبلغاً من المال قرضـاً ربويـاً، امـا               
عصياناً ومن باب عدم المباالة في الدين، أو من باب اإلضطرار إلى ذلـك              
القرض الربوي، أو أنّه قصد أصل القرض من دون أن يقصد الربا مثالً، فهل              

بوي التزاماً بقوانين تلـك الـبالد، وحفـظ         يجب عليه الوفاء بذلك العقد الر     
  نظامهم، وحرمة أموالهم، ورعاية للعناوين الثانوية؟

وهل يجري هذا الحكم حتى فيما لو تمكن من الفـرار مـن اداء الربـا امـا                  
بتزوير األوراق والمستندات واما بادعاء اإلفالس والفقـر أو باعتبـار عـدم       

  ان المقرض شخصاً عادياً مثالًقدرة المقرض من استيفاء الزائد إذا ك



 ٥٣

هل أنّ احترام أموال الكفار ونظمهم يكون نافذ المفعـول حتـى            : والحاصل
  بالنسبة إلى األمور المحرمة في الشريعة أم ال؟

بسمه تعالى؛ ال يتوقف األمر على ارتكاب الربا، بل يمكن أن يعطي 
الزيادة مازاد على أصل القرض بعنوان الهبة، واما الفرار من إعطاء 

فال بأس به إذا لم يكن فيه وهن على المسلمين، وأما بالنسبة إلى 
أنظمتهم فال يجوز مخالفتها إذا أوجبت المخالفة وهناً على 
المسلمين، وال يجوز للشخص ارتكاب الحرام في المعاملة معهم، 

  .واهللا العالم
  أ
��ب ا
J	�ر

 الفالنية قائمة تحتوي    حيث تطبع الشركة  ) اللوتري(في بريطانيا لعبة تسمى     
 رقماً وتبيع البطاقة بثمن زهيد، يختار المشترك باللعبة ستة أرقام           49على  

من القائمة، فاذا طابقت األرقام المختارة األرقام المقصودة المـضمرة يفـوز            
المشترك بجائزة كبيرة ربما بلغت المالبين من الجنيهات علماً بأنّ الـشركة            

  .بة يصرف في المشاريع الخيرية عندهمتقول إنّ بعض أرباح اللع
فهل يحق للمسلم أن يشتري بطاقة كهـذه قـصد احتمـال الفـوز بالجـائزة                
ويتعهد في حالة فوزه بصرف مبالغ من المال في مشاريع إسالمية إستنقاذاً            

  من أيدي هؤالء؟
بسمه تعالى؛ ال يجوز بالقمار الستنقاذ مال غير المحترم وبما أنّ 

دخل في القمار فال يجوز للمسلم ارتكاب ذلك اللعب المزبور ي

 ٥٤

وإذا ارتكب فيجوز تملك المال بقصد اإلستنقاذ إذا لم يعلم جريان 
  .يد المسلم عليه، واهللا العالم

  ا��A	� واAش�&�
هل يجوز للشيعي بيع األسماك وغيرها من حيوانات البحر المحرم أكلهـا             

 أكلهـا علـى مذهبـه مـن         في مذهبه لمن يريد أكلها ويقول بحليتها وجواز       
  أصحاب المذاهب والديانات األخرى والكفار أم ال يجوز ذلك؟

بسمه تعالى؛ ال بأس ببيعها صورة للكفار إستنقاداً لما لهم واما 
  .المخالف فال يجوز بيعها له، واهللا العالم

ما حكم اللحوم التي تباع في الـدول اإلسـالمية والمـستوردة مـن الـدول                
) ذبحت على الطريقة اإلسـالمية    (أو  ) حالل( عليها عبارة    الكافرة المكتوب 

ذبحت حسب الشريعة اإلسالمية بإشراف ممثل من المملكة اإلسـالمية      (أو  
  ؟))الفالنية(

بسمه تعالى؛ مجرد الكتابة ال يكفي في ثبوت التذكية بل البد من 
مراعاة ما ذكر في الرسالة العملية من طرق ثبوت التذكية، واهللا 

  .العالم
األم واألب ليسا مسلمين هل يجوز األكل معهـم والمعاملـة معهـم كـسائر               

  المعامالت مع المسلمين؟
بسمه تعالى؛ إذاكانا كتابيين ولم يعلم نجاستهما وال نجاسة طعامهما 

نعم ال يجوز أكل اللحم إالّ بعد إحراز . فال بأس باألكل معهما
  .تذكيته، واهللا العالم



 ٥٥

  لمستحلية؟) كالخنزير أو الغير المذكى(النجس ما هو حكم تقديم الطعام 
بسمه تعالى؛ أما الخنزير فال يجوز تقديمه حتى لمستحله، وأما غير 

  .المذكى فقد تقدم حكمه، واهللا العالم
هل يكفي شهادة عادل أو ثالثة بخصوص احتواء سـمك الكافيـار علـى              

  فلس أم ال؟
 في هذا الحيوان بسمه تعالى؛ إذا شهد عدالن بأنّهما شهدا الفلس

مع معروفية معنى الفلس عندهما ولم ) الكافياربالسمك المعروف (
تعارضهما شهادة عدلين اخرين بعدم وجود الفلس فتقبل شهادتهما 

  .ويحل أكله، واهللا العالم
  هل ثبت لديكم أنّ سمك الكافيار له فلس أم ال؟

  .العالمبسمه تعالى؛ لم يثبت عندنا أنّ هذا السمك ذو فلس، واهللا 
السمك المستورد من الخارج ـ بلدان غير إسالمية ـ مع عدم العلـم بأنـه     

  أحذ حياً أو ميتاً أو يحتوي على فلس أم ال؟
بسمه تعالى؛ ال يجوز أكل ما يشك في أنه ذو فلس أم ال وكذلك 

  .ال يجوز اكل ما يشك أنّه أخرج من الماء حياً أم ال، واهللا العالم
  ن البالد الغير إسالمية يحكم بالحلية أم بالحرمة؟الجيالتين المستورد م

بسمه تعالى؛ إذا لم يعلم أنّه من العظام فال بأس وكذا إذا علم أنّه 
  .من حيوان أحرز تذكيته ولم يعلم أنّه محرم األكل، واهللا العالم

 
  ا
��Q وا
V&�ح�

 ٥٦

ترمي سفن الصيد الكبيرة شباكها فتخرج أطناناً من السمك وتطرح صيدها           
ي األسواق وقد بات معروفاً أنّ طريقة الصيد الحديثة تقوم علـى أسـاس              ف

إخراج السمك حياً من الماء بل ربما ترمي السمك الذي يموت في الماء             
  :خوفاً من التلوث

أ ـ فهل يحق لنا الشراء من المحالت التي يبيع فيها الكتابيون هذا السمك  
ز أنّ هذه السمكة التي أمامي قد       أو المسلمون غير الملتفتين علماً بأنّ إحرا      

أخرجت حية من الماء، أو تحصيل شاهد مطلع ثقة يقول بذلك أمر صعب             
فهل هناك من حل لمشكلة المـسلمين       . جداً، بل هو غير عملي وال واقعي      

المتثبتين الذين يعانون صعوبة في إحراز تذكية لحوم الدجاج والبقر والغنم           
  فيهرعون إلى السمك؟

 في مفروض السؤال إذا كان البائع كتابياً فال يجوز بسمه تعالى؛
واما إذا كان البايع مسلماً وأخبر بأنّه أخرج من الماء حياً يحكم 
بحليته إذا احتمل صدقة وكذا إذا قدم المسلم السمك لألكل في 
المطاعم أو البيوت واحتمل اطالعه بحليته فانّه يجوز أكله، واهللا 

  .العالم
التي تاتي من الدول الغير اإلسالمية الغربية وهل فرق بينها          ما حكم الجلود    

وبين الجلود التي من الصين أو الهند التي فيها عـدد كثيـر مـن المـسلمين                 
  ويحتمل أن تكون من ذبائحهم؟

 ـ الجلود التي يؤتى بها من بلد سكّانه أكثرهم 1بسمه تعالى؛ ج 
ولة أكثر مسلمون محكوم بالتذكية ـ ولو كان ذلك البلد من د



 ٥٧

بالدها غير مسلمين كالصين والهند ـ وإن علم ـ مثالً ـ أنّ الجلد 
مستورد من الصين أو الهند ولكن ال يعلم أنّه من أي بلد من 

ثم إنّ الحيوان الذي لم يحرز . بلدانهما فمحكوم بعدم التذكية
تذكيته إن كان مما ذكاته بالذبح أو النحر خاصة فمحكوم بالنجاسة 

، وإن كان مما يقبل التذكية بالصيد فمحكوم بالطهارة، وال أيضاً
  .يجوز الصالة في المشكوك في كال قسميه، واهللا العالم

 ـ إذا لم يعلم أنّ الجلد من الحيوان أو من الجلود الصناعية فمحكـوم   2ج 
  .بالطهارة ويجوز الصالة فيه، واهللا العالم

  ث�رة ا
+$#ةا
�%�ب وا
1)� وا
?�N وا
<ی?� وا
�.�س وا
هل يجوز النظر للكتابيات في الشوارع للفرض المتقـدم أو لغـرض اثـارة              

  الزوج على زوجته؟
بسمه تعالى؛ ذكرنا أنّ النظر اإللتذاذي محرم وإن كان لغرض مباح، 

  .واهللا العالم
في البالد أو في بعض المناطق منها التي يكثر فيها الكفار هل يحرم علـى               

 السافرات أو يجـب عليـه التحـرز مـن النظـر إلـيهنّ               المار فيها النظر إلى   
الحتمال وجود مسلمات بينهن؟ مع أنّ هذه المنطقة غير خالية من العوائل            

  المسلمة؟
  .بسمه تعالى؛ إذا لم يكن النظر التذاذياً فال بأس به، واهللا العالم

لو كانت الكافرة ذمية أو غيرها تصف ما تراه من محاسن المؤمنـات فهـل               
  يهنّ التستر منها؟يجب عل

 ٥٨

  .بسمه تعالى؛ نعم يجب عليهنّ التستر منها، واهللا العالم
هل يجوز للمرأة أن تتعلم السياقة مع رجل أجنبي لكـن فـي مكـان عـام                 
مخصص لتعليم السياقة من قبل الدولة علمـاً بـأنّ المـرأة محافظـة علـى                

  حجابها وعفافها الشرعي؟
محارمها فال بأس، واهللا بسمه تعالى؛ إذا كان مع المرأة رجل من 

  .العالم
هـل  ) سواء المـسلمات أو غيـرهن     (النظر إلى النساء الالتي هنّ متبرجات       

يجوز في موضع العورة أيضاً؟ ومـاذا عـن الفتيـات الـصغيرات مـن أهـل                 
  الكتاب؟

بسمه تعالى؛ ال يجوز النظر إلى العورة مطلقاً، وال إلى سائر الجسد 
  .بريبة أو شهوة، واهللا العالم

  ما هو مرادكم من التخنث؟ هل هو تشبه الرجل بالمرأة أم أمر آخر؟
بسمه تعالى؛ المقصود بالتخنث هو تشبه الرجل بالمرأة في الشكل 

  .لغرض ميل الرجال إليه، واهللا العالم
 و هـل يثـاب      ؟هل يجوز التصدق على الكفـار كتـابيين أو غيـر كتـابيين            

   ؟المتصدق على فعله هذا
  ثاب بالتصدق على الكفار و اهللا العالم ال ي: بسمه تعالى 

توجد عندنا في المنطقة جمعية تعني بـشؤون الفقـراء و اليتـامى و بعـض                
خدمات المنطقة العامة فتجمع المال عن طريق تبرعات من المؤمنين و عن     



 ٥٩

طريق الصدقة الشهرية و قد تقوم بخدمة تقوية طالب المدارس مثـل أيـام      
   في مقابل أجرة تستفيد منها الجمعيةاالمتحانات تهيئ لهم اساتذه

بعنـوان  (و قد تقوم بعمل سوق خيري تستأجر أماكن للبيع بسعر منخفض            
 و تؤجرها بسعر أعلى أو يتبرع الناس ببعض األشـياء الثمينـة و              )الجمعية

تبيعها الجمعية بالسعر المعتادة قـد يتبـرع لهـا بـسيارة للقيـام بـشؤونها و                 
فع للفقراء أو نقل المـوظفين و تـستلم كفـارات           خدماتها العامة كإيصال الن   

  استضالل و إطعام إلى غير ذلك من مصادر دخلها و هكذا 
ثم تضع جميع ما تحصل عليه من المصادر المختلفة في البنك في حساب             

  واحد باسم الجمعية 
و عندها دفاتر فيها تفصيل الحساب للكفارات كذا للـصدقة الـشهرية كـذا              

  . ..لليتامى كذا
  عل الخير العام و هو ناتج السوق الخيري كذالف

 إما حين السحب أو حين الصرف على       طو الصرف يكون بالقصد و النية فق      
  الجهة المعينة

أن الذي حصلوا عليه في السوق الخيري يــريدون الحفاظ         : و السؤال هو    
عليه ليشتري به عمارة و تكون وقفا ثابتا يدر على الجمعية بشكل مستمر             

  ن تكامل المال من سوق خيري آخر أو تبرع و هكذا فينظرو
وارتأوا ما دام المال عندهم محفوظا أن يقرضوه قرضا يجر نفعـا و يكـون               

  .سبباً لزيادة المال

 ٦٠

 اشـتراط الزيـادة علـى المقتـرض         )القائمين على الجمعية  (فهل يجوز لهم    
يه مـن   باعتبارهم ال يملكون المال و باعتبار ان هذا المال الذي حصلوا عل           

السوق الخيري العام حسب القصد و التعيين وهـو مخـصص لفعـل الخيـر               
  .العام

فهل لهم بأن يأخذوا إذنا من وكيل الحاكم الشرعي أو يجعلـوا ذلـك مـن                
 ريـال لخـدماتها العامـة       1000قبيل الجعالة بأن يقال من أعطى للجمعيـة         

رادة  ريـال مـثال قرضـا المهـم إ        5000مكنته الجمعية من االسـتفادة فـي        
  المخرج الشرعي للقرض الذي يجر نفعا 

 و إن كان هناك رأي للمرحـوم الـسيد الخـوئي            ؟فهل إلى ذلك من سبيل    
   ؟ مخالف لرأيكم فتفضلوا به)قدس سره(

ما أخذته الجمعية من الناس بعنوان الكفارة و : بسمه تعالى 
الصدقات الواجبة ال يجوز صرفه في غيرها و ما أخذته بعنوان 

يصرف في الخيرات و ال يجوز صرفه في القرض إال بإذن الخيرات 
من أصحاب األموال عند العطاء و أما الطريقة المذكورة في 
تحصيل الزيادة بعنوان الجعالة بعد اإلذن من أصحاب األموال ففيه 
إشكال نعم يمكن بطريقة أخرى و هي إن يقول أصحاب الجمعية 

ات فهي تقرضه كذا من وهب للجمعية ماال بشرط صرفه في الخير
مقدار هذا إذا كان أصحاب الجمعية مأذونين عند قبضهم من 

  أصحاب األموال في صرف أموالهم في القرض



 ٦١

لي بنت عم متزوجة في العراق و لها ثالث أوالد فقد هجرها النظام العراقي 
إلى إيران  الزوجة و أوالدها فقط و بقى زوجها في سجون العـراق و مـن                 

 14اءها خبر أنه حي في السجن و من بعدها أي حوالي          بعد سنة واحدة ج   
سنة لحد اآلن لم يأتي أي خبر هل حي أم ميت و ذهبت الزوجة للعراق و                

 محتاجـه إلـى الـزواج المجـدد         )الزوجة( علما أنها    هلم تسمع أي خبر عن    
   ؟بشكل مبرم

بسمه تعالى األحوط لزوما لها الصبر حتى تحرز موته مادام المنفق 
  جودا و اهللا العالمعليها مو

شخص عقد على بنت أخت زوجته و أب البنت شهيداً في العراق و عمـر               
و أب البنت في العراق ال يمكن االتصال        ) سنة15(البنت خمسة عشر سنة     

   ؟به و كان العقد ألجل الحجاب حتى ال يقعون في حرج العقد جائز أم ال
ستئذان منه ولو إذا لم يتيسر الوصول إلى الجد و اال: بسمه تعالى 

بالهاتف أو المكاتبة فال بأس و ال بد من موافقة زوجته ألنها خالة 
  لها و اهللا العالم

إذا طلق الرجل الشيعي امرأته السنية طالقا صحيحا على مذهبها و بـاطال             
 و كذلك لـو كـان       ؟على مذهبه الشيعي فهل يجوز لها الرجوع إلى زوجها        

  ى مذهبها يكون بائنا صحيحا على مذهب الزوج الشيعي و عل
 فهل يجوز له إرجاعها بدون عقد و من غير أن تنكح زوجا )طالق الثالث(

   ؟آخر

 ٦٢

يجوز له في فرض األول إرجاعها و كذلك في : بسمه تعالى 
الفرض الثاني إذا كان الزوج شيعيا كما هو ظاهر السؤال و اهللا 

  العالم 
بيع الحالل و الحرام هل يجوز المساهمة في مشروع تجاري يتم من خالله    

مثل الجمعية التي تبيع الدجاج و اللحوم المستوردة من بالد الكفر مع عدم             
   ؟العلم بتزكيتها

ال يجوز المساهمة في المشاريع المشتملة على بيع : بسمه تعالى 
  المحرمات كبيع الميتة و نحوه و اهللا العالم

  �2اط ا
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%<ء ا
�1دس
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  ا

كتابي أم ال فماذا أعمل هـل أرتـب عليـه     ص هل هوإذا شككت في شخ
المرأة من حيث جواز التمتـع   حكم الكتابي من الطهارة أم ال؟ وكذلك في

 بها؟

من كان كافراً فال يحكم بطهارته وال يجوز الزواج  بسمه تعالى؛
  .أنه كتابي، واهللا العالم منه إالّ إذا أحرز

 هود؟الكتاب كالمسيحيين والي ما حكم طهارة أهل

هم محكومون بالطهارة إذا لم تنفعل أعضائهم بنجاسة  بسمه تعالى؛
  .العالم خارجية، واهللا

 بحكـم طهـارة أهـل الكتـاب     (دام ظلـه ) الميرزا نود معرفة رأي سماحة

 والكفار؟



 ٦٣

الكتاب فال يبعد الحكم بطهارتهم إذا لم يحرز  أما أهل بسمه تعالى؛
كتابيين فمحكومون ال مساورتهم للنجاسة، وأما الكفار غير

  .بالنجاسة، واهللا العالم

يعبد الصنم نجس؟ هل ان أهل الكتاب نجس؟ هل  هل ان الهندوسي الذي
 نجس؟) المجوس(ان عبدة النار 

والنصارى والمجوس  الكفار كلهم نجسون إالّ اليهود بسمه تعالى؛
 فهؤالء الثالثة إذا لم تتنجس أبدانهم بالنجاسة العرضية فهم

  .الطهارة، واهللا العالممحكومون ب

ومعظم ما هو متوفر في االسواق من إنتاج الدول  كثير منا يستخدم العطور
يـدخل فيهـا الكحـول أم ال؟ هـل      الغربية ونحن ال نعرف محتوياتها وهل

بالنـسبة   يجوز استخدام عطور تدخل الكحول في تركيبها؟ وكذلك الحـال 
 يبتها قبل استخدامها؟لالدوية والمراهم هل علينا أن نتحرى من ترك

على المسكر المائع  إذا لم يحرز اشتمال العطر ونحوه بسمه تعالى؛
   .باالصالة فال بأس باستعماله، واهللا العالم

 أح��م ا�A#ات
الكفر يجب على األحـوط تغـسيله إذا احتمـل أنـه      اللقيط الميت في دار

ليب في أنه كافر كوجود ص مسلم، هل يشمل هذا ما لو وجدت قرينة على
كان االحتمال  قالدة على عاتقه مثال، ولم يحصل العلم، وهل يشمل فيما لو

 المذكور جداً ضئيال بلحاظ نسبة المسلمين إلى الكافرين في تلك الـبالد، 

 ؟)الميت(وهل هذا الحكم مختص بالصغير المتجاوز ست سنين دون الكبير 

 ٦٤

كافر فال يجب لالطمئنان بأنه  إذا كانت القرينة موجبة بسمه تعالى؛
  .العالم تغسيله وال فرق في الحكم بين الصغير والكبير، واهللا
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شخص تزوج امرأة عمرها خمسة عشر سنة ويريد أن يأخـذها معـه إلـى            
هولندا ولكن الحكومة الهولندية ال تسمح بإدخالها كزوجة وهي فـي هـذا             

لسن والبد من تكبير عمرها ثالث سنوات كـي تتـوفر الـشروط، ولكـن               ا
المحكمة ال ترضى بتكبيرها إالّ بشاهدين يقسمان أن عمرها أكبر من سنها            
بثالث سنين، فهل يجوز لهؤالء القسم من باب التورية أو مـن بـاب دفـع                

ب الضرر ألنه ربما يترتب على عدم هذا التكبير طالق بينهم وإذا كان الجوا  
  بالتحريم فما هو المخرج الشرعي؟

بسمه تعالى؛ إذا كان سفرها مع زوجها الزماً لها وضرورياً بحيث 
يكون تركه ضررياً فال بأس للشاهد بالقسم لدفع الضرر عنها، 

  .واألحوط وجوباً أن يوري في شهادته وقسمه، واهللا العالم
 التمتـع   إذا كنت على سفر في بالد الغرب لمـدة تجـاوزت الـشهر وأردت             

بالكتابية حيث يصعب العثور على المسلمة ولـم تـأذن الزوجـة المـسلمة              
  للتمتع بالكتابية وأردت التحصن من الزنا، فما هو العمل في هذه الحالة؟

بسمه تعالى؛ البد من تفهيم الكتابية أن هذا العقد عقد زواج وإذا لم 
الشبهة تكن ذات بعل ولم تكن عليها عدة من وطىء الغير متعة أو ب

فال بأس في هذا الفرض بالعقد عليها متعة من دون إذن المسلمة 



 ٦٥

لمدة قصيرة كالساعات واليوم وفي غير ذلك البد من إذن 
  .المسلمة، واهللا العالم

يلجأ بعض المسلمين في الـدول الغربيـة لطـالق زوجـاتهم فـي المحـاكم          
ـ           ى ولكنهم ال يطلقونهن حسب الشرع االسالمي وذلك لغرض الحصول عل

  راتب أعلى لهن، ما حكم الراتب المستلم وما حكم العالقة الزوجية؟
بسمه تعالى؛ ال يجوز ارتكاب عمل يوجب وهناً على المسلمين، 

  .واهللا العالم
على نفقة الدولـة لـو      ) لندن(ما هو الحكم في معالجة المريض خارج البلد         

سكن ومعالجات  تدفع الدولة كافة المبالغ المتعلقة بالعالج من تذكرة سفر و         
  ونفقة المصروف اليومي للمريض والمرافق لهذا المريض؟

بسمه تعالى؛ ال بأس بذلك إذا لم يكن في البين محذور شرعي، 
  .واهللا العالم

هناك بنوك في بالد الكفر يمكن لالنسان المسلم أن يفتح حـساباً بمقـدار              
 تجاريـة   عشرين ألف دوالر وبعد إيداع هذا المبلغ يقوم البنك بمعـامالت          

لهذا الشخص المسلم ويأخذ من رصيده ألفي دوالر ويشتري أربع كيلوات           
من الذهب لهذا المسلم ويدفع البنك بقية المبلغ الن قيمـة أربـع كيلـوات               
أكثر من ألفي دوالر وبإزاء تغطية المبلـغ الزائـد علـى ألفـي دوالر يأخـذ        

فـي المعاملـة    البنك من هذا المسلم خمساً وثالثـين دوالراً ثـم إذا ربـح              
فالربح للمسلم وإذا خسر فالخسارة على المسلم أيضاً، فهل يجوز للمسلم           

 ٦٦

المشاركة في هذا العمل أم يعتبر دفع البنك للمبلغ الزائد على عشرين ألف             
  دوالر قرضاً ربوياً ألنه يأخذ خمساً وثالثين دوالراً من المسلم؟
اذ المال من بسمه تعالى؛ إذا كان غرض المودع من االيداع استنق

  .البنك المفروض في السؤال فال بأس، واهللا العالم
البنوك الغربية تعطي قرضاً محدداً لمن له حساب فيها، فلو احتاج االنسان            
المسلم للمبلغ لمحدودية دخله فهل يستطيع أخذ القرض هذا؟ علماً بـأنهم            

ك يأخذون على ذلك فوائد عندما ينزل راتبه الشهري في حسابه، فهل هنا
  حل لكيال يعتبر رباً؟

بسمه تعالى؛ إذا لم يقصد االقتراض وإنما قصد استنقاذ مال الكافر 
  .فال بأس وان أعطى الزيادة بعد ذلك، واهللا العالم
أن يـدفع العميـل     : تقوم بعض البنوك هنا بمعاملة مع الزبائن بهذه الطريقـة         

لـسندات  فـي شـراء االسـهم وا      (للبنك مبلغاً شهرياً لكي يـستثمر البنـك         
ولمدة عـشر سـنوات مـع تـأمين رأس          ) األمريكية بواسطة شركة أمريكية   

المال له ويعطونه أرباحاً أقلها خمسة بالمائة ولكن يعلم بـأن ذلـك لـيس               
حتمياً فقد تزداد النسبة إلى عشرة في المائة وقد تنقص إلى ثالثة بحـسب              

منـه  وضع السوق، وخالل السنوات الخمس االولى ال يسمح له بالـسحب            
واالربـاح  . وال يعطى أرباحاً وإنما يبدأ ذلك بعد السنة الخامـسة لـو أراد            
 ألـف   100تكون متصاعدة بحيث إنّه لو فرضنا قد وضع في حسابه مبلـغ             

ريال خالل هذه المدة فإنه يحصل على أكثر من ضعفها مـن دون تحديـد،               



 ٦٧

 إلى  ولكن هذا أمر تقريبي، فهل هذه المعاملة جائزة؟ وهل يمكن إرجاعها          
  المضاربة أو هي معاملة جديدة؟ أو ال شيء من ذلك؟

بسمه تعالى؛ هذه المعاملة في حقيقتها قرض ربوي فال تجوز ولكن 
لو أوقع المعاملة علماً أو جهال منه وكانت الشركة كافرة كما هو 
ظاهر السؤال يجوز له أخذ المال مع االرباح ويجب عليه تخميس 

و كان مخمساً من األول وإالّ وجب جميع االرباح عدا رأس ماله ل
  .تخميسه أيضاً ويحل له الباقي، واهللا العالم

ونفس الفرض السابق مع عدم ضمان رأس المال وزيادة االرباح المتوقعة،           
فإذا كان هناك أقل الربح المتوقع خمسة بالمائة فإنه هنـا قـد يـصل إلـى                 

 ولكـن ال    تسعة على االقل، وقد يرتفع إلى عشرين بحسب وضع الـسوق،          
  ضمان لرأس المال لو تزداد المغامرة هنا؟

  .بسمه تعالى؛ ظهر جوابه مما سبق، واهللا العالم
) دفعـة كاملـة مقطوعـة     (وكذلك لو كان مبلغ المال المـدفوع علـى نحـو            

فيستثمر لسنة كاملة ويعطى أرباحاً، وليس المبلغ هنا ثابتاً بل هـي بنـسبة              
  ده له من البداية؟من المائة قد تزيد وقد تنقص عما حدو

  .بسمه تعالى؛ ظهر جوابه مما سبق، واهللا العالم
أنا أراسلكم من روسيا االتحادية وقد فتحت مطعم لبيـع الـشاورما بلحـم              
الدجاج وال يوجد هنا دجاج مذبوح عل الطريقة االسـالمية، هـل يجـوز              
استخدام هذا الدجاج الموجـود المحلـي أو المـستورد للبيـع علمـاً بـأن                

  ين من مختلف الجنسيات واالديان؟المشتر

 ٦٨

بسمه تعالى؛ إذا كان المشتري من الكفار فال بأس بإعطائه الدجاج 
المذكور وأخذ المال منه بعنوان االستنقاذ، وال يجوز بيعه للمشتري 
المسلم سواء كان شيعياً أم ال، وكذا ال يجوز بيعه لمن شك في 

  .حاله أنه مسلم أو ال، واهللا العالم
سان في الغرب أن يفتح أنواعـاً مـن الحـسابات المـصرفية ذات              يحق لالن 

  :الفوائد العالية والمخفضة على السواء دون صعوبة في كليهما
فهل يحق له فتح الحساب بـأنواع ذات فوائـد عاليـة علـى أن ال يطالـب                  
البنك إذا حجبت عنه الفائدة؟ وهل هناك من حل يجيز فتح الحساب هذا             

  النفع قلباً؟علماً بأنه يسعى وراء 
بسمه تعالى؛ إذا كانت المعاملة صورية بحيث ال يقصد إنشائها بل 
كان الغرض استنقاذ المال ممن ال حرمة له فال بأس بذلك، واهللا 

  .العالم
ما هي حدود التعامـل مـع الكـافر فـي المعـامالت والمعاشـرة كـالجوار                 

  والصداقة والعمل وغيرها من شؤون الحياة؟
انت المعاملة معهم بالحسنى بحيث يحتمل جلب بسمه تعالى؛ إذا ك

  .قلوبهم إلى االيمان والمحبة إلى المؤمنين فال بأس، واهللا العالم
إذا كان السفر إلى الغرب وإلى أمريكا بالخصوص يشكل خطورة من حيث 
المحافظة على التدين فالتدين قد يضعف بسبب العيش هناك وقد يـشكل            

حراف عن الدين، فهل يجوز العيش في       خطورة محتملة جداً من حيث االن     
  تلك البالد في كال الحالتين؟



 ٦٩

بسمه تعالى؛ في هذا الفرض إذا تمكنوا من الرجوع أو الهجرة إلى 
  .بالد االسالم يتعين عليهم ذلك، واهللا العالم

مهاجر في إحدى دول الغرب أتيحت له فرصة إكمـال دراسـته الجامعيـة              
ينئذ إالّ باالقتراض من البنـوك وهـي        ولكنه ال يستطيع تغطية مصاريفه ح     

في تلك الدول ال تقرض إالّ بالفائدة فهل يجوز له أجـراء هـذه المعاملـة                
علماً أن إكمال الدراسات العليا في تلك البلدان قـد يعتبـر أمـراً              ) القرض(

  ضرورياً حسب متطلبات العصر؟
 بسمه تعالى؛ له أن يأخذ المال وينوي في قلبه حين األخذ استنقاذ
  .المال ثم يدفع المال بعد ذلك حذراً من تبعات القانون، واهللا العالم

ما حكم أهل الكتاب الذين يسكنون في خـارج الدولـة االسـالمية، مثـل               
فرنسا وبريطانيا وغيرهم هل يصدق عليهم عبارة كافر حربـي أو ذمـي أو              

  غير ذلك؟ وما الدليل على ذلك؟
عدم توفر شرائط الذمة، واهللا بسمه تعالى؛ انهم ليسوا كفارا ذميين ل

  .العالم
هل يجوز أخذ الربا من أهل الكتاب غير محترمـي المـال كدولـة الغـرب                

  وبنوكها؟ وهل هناك مخرج لذلك إن حرم؟
بسمه تعالى؛ ال تجوز المعاملة الربوية ولكن إذا فعلت وأخذت 

  .المال فال بأس بأخذه بعنوان االستنقاذ والتصرف فيه، واهللا العالم
تخدم شخص ماكينة الحساب في البنك الغربي وخرج له مبلغ من المال            اس

ليس من حسابه هل يجوز أخذه؟ علماً بأنه هناك من المسلمين من أودع             

 ٧٠

ماله في هذا البنك ولكنهم ال يتضررون من هذا النقص ألنـه يـنقص مـن                
  ميزانية البنك؟

على بسمه تعالى؛ إذا لم يترتب ضرر على األخذ ولم يكن فيه وهن 
  .المسلمين فيجوز أخذه مع كون البنك للكفار، واهللا العالم

نحن طلبة في دولة كافرة وساكنين في شقة وتأتي فاتورة الكهربـاء بمبلـغ            
مرتفع للغاية وفي أثناء رجوعنا لدولتنا لالجازة لمدة شهرين وعودتنا ثانياً           

العـداد مـن    بعد االجازة أتت لنا فاتورة كهرباء بمبلغ مرتفع، ونحن أغلقنـا            
المفتاح الرئيسي له لمدة شهرين لم يدخل أحد الشقة ولم تستخدم الكهرباء 
وتبين في األخير بأن القارئ للعداد ال يضع االرقـام الـصحيحة ولكـن ال               

  يعترفن، فهل يجوز العبث في العداد إليقافه أو تبطئة سرعته؟
 بسمه تعالى؛ إن لم يمكن حل هذا األمر بشكل سلمي فيمكنكم أن
تختاروا شقة أخرى للسكن وال تعملوا شيئاً بحيث إذا علم اآلخرون 

  .به يكون شيناً على الشيعة وينسب الخيانة إليهم، واهللا العالم
، فهل يجوز لي أن اعمل في توزيـع أو صـنع أقـراص              )كندا(أنا الجئ في    

  البيتزا المحتوية على لحم الخنزير؟
يه وهن للمسلمين، بسمه تعالى؛ ال يجوز ذلك وال يجوز عمل ف

  .واهللا العالم
نحن مجموعة من المؤمنين المهـاجرين أو المهجـرين جبـراً فـي أمريكـا               
وفرص العمل والرزق محدودة جداً علينا فيحصل لنا عمل بالتاكـسي مـع             
العلم قد يركب شخص ما ويطلب منا أن نوصله إلى مراكز الفساد أو شرب              



 ٧١

قول من البدايـة أيـن يريـد؟ وبعـد     الخمر مع العلم أن الرجل أو المرأة ال ي       
ركوبه وسير السيارة يقول بمقصده والحكومة تمنع أي سائق أن يمتنع مـن             
إيصال المسافر إلى مقصده سواء كان راكباً السيارة أو قبل الركوب ويعاقب 
عليه بعقوبات شديدة وال أقول ان العمل منحـصر بهـذا األمـر بـل هنـاك                 

بة، هل يجوز لنا أن نشتغل بهذا العمل أشغال ومهن أخرى ولكن قليلة وصع
مع االشارة لم ينحصر الركاب في الذهاب إلى مراكز الفساد وقد ال نخـرج              
  إلى العمل في األوقات التي يتكاثر فيها الخمارون وهم أيضاً غير مسلمين؟
بسمه تعالى؛ إن كان من يريد الذهاب إلى مراكز الفساد من الكفار 

ماله بإيصاله إلى ذلك المركز ألخذ وكان قصد السائق استنقاذ 
األجرة فال بأس باالشتغال وأخذ المال بعنوان االستنقاذ ما لم يجد 

  . بال حرج، واهللا العالمشغال محلال آخر
  هل يجوز أن يلجأ المسلم إلى بالد الكفر والفساد؟

  .بسمه تعالى؛ إذا خاف على دينه ال يجوز، واهللا العالم
  د لجأ إلى بالد الكفر والفساد؟ما هو حكم المسلم الذي ق

بسمه تعالى؛ مع الخوف على دينه يجب عليه الرجوع إلى بالد 
  .االسالم، واهللا العالم

المسلم المهاجر من بالده خوفاً على نفسه وعائلته وماله ودينه قد يـضطرّ             
أحياناً أن يستبدل الدول اإلسالمية بالدول الغربيـة لمـسألة اللجـوء إليهـا              

ية منها وذلك ألنّه يرى العيش في الـدول اإلسـالمية صـعب             وطلب الحما 
عليه من ناحية العمل واإلداريات والقوانين التي توجـد فـي تلـك الـبالد               

 ٧٢

بحيث أنّه يرى أطفاله ال يذهبون إلى المدرسة لقوانين تمنـع مـن قبـولهم               
لعدم حصوله مثالً على الموافقة الفالنية فيذهب إلى الغرب لوحـده متـأمالً             

عطيه تلك الدول اللجوء فتوافق على جلب عائلته لـه فـي أي مكـان               أن ت 
يكونوا فيه فيضطرّ إلى أن يلفق قصة غير واقعية عن حالـة اضـطهاده فـي                
بلده األصل حتى يحصل على تلك الموافقة ويندفع الضرر الذي قد يعـود             
عليه وشبه إذا لم يحصل عليها، فهل برأيكم أنّه ال يجـوز الكـذب مطلقـاً،           

  ؟)مع األمن من التعرب بعد الهجرة طبعاً(في هكذا ظروف حتى 
بسمه تعالى؛ إذا كان الكذب لدفع الضرر الحاصل من الغير عن 

  .نفسه جاز له وإالّ فال، واهللا العالم
هل يجوز أن ندفع مبلغاً من المال مقابل الحصول على مجوز إقامـة أم أنّ               

  هذا المال يعد رشوة؟
في الرشوة المحرمة وال بأس به إذا لم بسمه تعالى؛ هذا ال يدخل 

  .يتضمن الكذب والفساد، واهللا العالم
في حين السفر في البلدان الغربية قد يصعب علي تحديد القبلة وال يوجـد              

  مؤشر يرجح كونها في االتجاه الفالني، فما الحكم؟
بسمه تعالى؛ إذا ظننت أنّها في جهة معينة فتصلّي إلى تلك الجهة 

الظن تتكرّر الصالة إلى ثالث جهات على األحوط مع ومع عدم 
اإلمكان بحيث تقع إحدى الصلوات المكرّرة إى ما بين المشرق 

  .والمغرب، واهللا العالم



 ٧٣

لقد تزوجت من امرأة مسيحية بـالزواج الموقـت علمـاً أنّنـي طالـب فـي                 
ولقـد حاولـت أن     . امريكا ولقد أخبرتني أنّها حامـل ولهـا شـهر ونـصف           

ن أجل طفلي ولكـن بـسبب عـدم قناعتهـا بالـدين اإلسـالمي               أتزوجها م 
ورفضها دخول اإلسالم واختالفنا في أمور كثيرة متعلقة بـالزواج وطريقـة            
تربية الطفل لم اتمكن من الزواج منها اطالقاً وانّي خائف أن يتربـى تربيـة               

كما أنّي أود أن أخبـركم بـأنّ        . غير إسالمية ويكون غير مسلم عندما يكبر      
انون في امريكا يعطى األم الصالحية والحقية في تربية الطفل والعناية به            الق

  . سنة18حتى يبلغ سن 
فهل يجوز إسقاط الجنين أم ال يجوز؟ وفي حالة عدم اإلجازة ماذا تروني             

  أن أفعل معها ومع الطفل؟
بسمه تعالى؛ إذا أمكن أخذ الطفل عن أمه ولو بعد حين قبل أن 

وز اإلسقاط وأما إذا كان بقائه في يدها حرجياً يصبح مميزاً فال يج
عليك لإلطمئنان بأنّه يصبح كافراً فال بأس بإسقاطه قبل ولوج 

  .الروح وأما بعد ذلك فال يجوز، واهللا العالم
في الدول الغربية عندما يعمل الشخص تحول أجوره إلى حسابه في البنك            

  :ل وهنا نسألبحيث يكون هذا الشخص قادر على التصرف في الما
هل يتعلـق بـه     . هذا المال إذا حال عليه الحول أو دارت عليه رأس السنة          

  الخمس وإن كان المال باقي في البنك؟

 ٧٤

بسمه تعالى؛ إذا استلم األجر أو استلم الشيك القابل للصرف بالبيع 
ونحوه ومر عليه الحول وجب فيه الخمس وإن لم يستلمه وكان 

  .ميسه إذا مرّ عليه حول، واهللا العالمعمله عند الدولة فاألحوط تخ
إنّي عراقي وقد جمعت بعض المال بالعمل والبعض اآلخر مـن األصـدقاء             
لكي أسافر للغرب لتحسين الوضع المادي، فهل عليهـا الخمـس إذا دارت             

  عليها السنة؟
بسمه تعالى؛ إذا مرّ على هذه األموال سنة وجب فيها الخمس، واهللا 

  .العالم
فظ بألفاظ عاطفية ألجنبية يريد الزواج منهـا وهـي كـذلك            هل يجوز التل  

  بدون ريبة؟
بسمه تعالى؛ إذا كان التلفظ مع اإللتذاذ الجنسي فال يجوز، واهللا 

  .العالم
في بالد الكفر وفي بعض األماكن المغلقة كالصاالت الرياضية أو أحـواض            

ات علـى   السباحة أو صالونات التجميل النسائية تجري عادة النساء الكافر        
العري الكامل فهل يجوز للمرأة المسلمة النظر إلـى عـوراتهن فـي ذلـك               

  الحدود مع عدم الريبة؟
بسمه تعالى؛ النظر اإللتذاذي إلى عورة الكافرة حرام وكذلك النظر 

  .المحرك للشهوة، واهللا العالم
هناك شركة تنظيف يمتلكها بعض المسلمين وعملها هو تنظيف المحـالت           

ير من هذه األماكن هي بارات ومراقص ومالهي يشرب فيها          والقاعات، وكث 



 ٧٥

الخمور، ويمارس فيها الفجـور والمحرمـات، طبعـاً عمـال هـذه الـشركة               
يمارسون عملهم بعد تعطيل تلك المراكز، كما أنّهم يتجنبون غسل األوانى،           

فهل عمل أصـحاب هـذه الـشركة        . وانّما عليهم كنس وتنظيف المحل فقط     
يختلف الحكم لو كان العمال من المسلمين أو من غير          حالل أو حرام وهل     

  المسلمين؟
بسمه تعالى؛ ال يجوز العمل بما يحسب وهناً على المسلمين وال 

  .يجوز للمسلم أن يقوم بتنظيف أماكن الفساد تلك، واهللا العالم
شخص يعمل في سوبرماركت في أوربا وفي بعـض األحيـان يطلـب منـه      

خمر من مكان إلى آخر، هل يجوز ذلك وما         صاحب العمل نقل صناديق ال    
  حكم األموال التي اكتسبها؟

بسمه تعالى؛ يحرم العمل لتقديم الخمر ونقله وكذا تقديم لحم 
الخنزير وغير ذلك من المحرمات وآخذ األجرة في مقابل هذا 
العمل سحت وبالجملة ال يجوز للمؤمن أن يعمل في تلك األماكن 

  .مسلمين، واهللا العالمالموجبة لجلب الوهن على ال
هل يحق للمسلم استنقاذ المال من الكتـابيين المنتـشرين اليـوم هنـا فـي                
الغرب أو عرض حالته عليهم بما يزيد مدخولـه إذا اطمـئنّ أنّـه ال يـؤثر                 

  بعمله على سمعة المسلمين واإلسالم وال يرتكب محرماً مصاحباً؟
  .اهللا العالمبسمه تعالى؛ هذا العمل وهن للمسلمين فال يجوز، و

 ٧٦

ما حكم من يعمل في مؤسسة كمستشفي أو مصنع في بالد الكفر، وذلـك              
حينما يستفيد من آثاث ومواد وممتلكاتهـا بطريـق االغفـال مـثالً كأخـذ               

  الكتب أو أخذ األدوية أو مواد أخرى؟
بسمه تعالى؛ ال يجوز للمسلم ارتكاب عمل يكون معرضاً لوهن 

  .المسلمين، واهللا العالم
م سابقاً عن الحكم الشرعي لعدم اإللتـزام بـالقوانين الحكوميـة فـي      سألناك

الغرب، سواء اإلدارية أو ما يتعلق بقوانين الطرق والشوارع فـأجبتم بعـدم             
الجواز إذا كان فيه تشويه لسمعة المسلمين في تلك البالد، فهل أفهم مـن              

ه سـمعة  ذلك أنّه يجوز أن ال نلتزم بما ذُكـر إذا تأكـدنا مـن أنّـه ال تـشو               
المسلمين إطالقاً ألنّه ـ على سبيل المثال ـ في خفية تامة، كـأن نتخطـي     
اإلشارة الحمراء بالسيارة في وقت متأخر من الليل وال يكون في الـشارع             

  مثالً أي أحد أو غير ذلك من القوانين؟
  .بسمه تعالى؛ في الفرض المذكور ال بأس بالمخالفة، واهللا العالم

بية تعطي الدولة مبلغاً من المال شهرياً لالّجئـين إليهـا،           في بعض البالد الغر   
  :وهناك بعض المسائل التي تطرح بالنسبة لهذه األموال

بناءاً على عدم تعلق الخمس بغير ارباح المكاسب مما يحصله المـرء            : منها
مثل الهدايا، والجوائز، والصدقات الواجبة والمندوبـة، ممـا ال يـدخل فـي              

ل يتعلق الخمس بما زاد عـن مؤنـة الـسنة مـن هـذه               مسمى التكسب، فه  
  األموال؟
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بسمه تعالى؛ يجب تخميسه بناء على هذا المبنى أيضاً فإنّه يعد من 
  .التكسب مثل حيازة المباحات، واهللا العالم

أنّ الدولة تعين حصة كل من األب واألم واألطفال تلـك األمـوال،             : ومنها
 األب المشرف على العائلة، فهل يحق لكنّها تسلّم جميع الحصص عادة إلى

لألب أن يتملك كل المبلغ ويتصرف فيها كيف ما شاء ـ طبعاً بعد تـسديد   
نفقات العائلة ـ بحجة أنّه حين القبض قصد حيازة ذلك المال من الحكومة 
الكافرة غير المحترم مالها وإن لم ترتض هي بذلك، وإنّمـا ائتمنتـه علـى               

  لها إلى عائلته حسب القرض؟األموال التي تريد أن توص
بسمه تعالى؛ ال بأس به في نفسه إذا لم يكن مستلزماً لمحرم 

  .كالكذب ونحوه، واهللا العالم
هناك بعض المساعدات التي تقدمها الدول الكافرة لالجئـين أو المقيمـين            
هناك مشروطة بأن يكون الالجئ فقيراً، ولم يتملك مبلغاً من المال يعيش            

قادراً على العمل، فهل يجوز للمسلم الغني أن يخفـى عـنهم   به، أو لم يكن    
أمواله، أو يتظاهر بالعجز عن ممارسته لعمل حتى يتمتع بتلك المساعدات           

  أم ال؟
وكذلك هل يجوز له أن يتظاهر مثالً بطالق زوجته عنـدهم رسـمياً وفـي               
محاكمهم من دون أن يطلّقها شرعاً وواقعياً بغية الحصول علـى مـساعدات          

  ر؟أكث

 ٧٨

فال . بسمه تعالى؛ إذا كان اإلخفاء للمال ونحوه يتضمن الكذب
يجوز ألنّ الكذب حرام والمال المأخوذ بسببه ال بركة فيه، واهللا 

  .العالم
شخص يعمل لدى بنك أجنبي في وطنه منذ سنوات وبعدها قـررت إدارة             
البنك إرسال هذا الشخص إلى فرع نفس البنك في بلد آخر حيث طلبـوا              

الشخص غير مخير بتـرك بلـده أو        . قامة فيه ومواصلة العمل هناك    منه اال 
االقامة فيه وان لم يقبل يفصل من العمل، الشخص قبل هـذا العـرض ألن               
العمل مصدر استرزاقه على أن البنك تكفل بأجرة مسكنه هناك والمسألة           
هنا هو أن هذا الشخص قرر أن يستفيد من قيمة االيجار الذي سـيدفع لـه                

البنك الذي يعمل فيه فـي شـراء مـسكن لـه بالتقـسيط بـدل أن                 من قبل   
يستأجره أي أنه سيدفع قيمة االيجار السنوي كقيمة شراء المـسكن وهـذا             
الدفع سيستمر أربع سنوات أي أن قيمة هذا المسكن ستـسدد علـى أربـع               

  سنوات ومن ثم يصبح المسكن ملكاً خالصاً له، فهل هذا جائز شرعاً؟
خص في العمل في هذا البلد أكثر من أربع سـنوات أي            وقد يستمر هذا الش   

حين يصبح مالكاً للسكن، ولكن البنك الذي يعمل فيه سيستمر فـي دفـع              
قيمة االيجار السنوي المقرر له سنوياً يعنى ذلك أن قيمة االيجار سيدخل            

  في حسابه الخاص، فهل هذا المال حالل أم ماذا؟
ره هذا الشخص في التـصرف بمبلـغ        مع العلم أن البنك ليس له علم بما قر        

  .االيجار هذا
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بسمه تعالى؛ شراء المنزل ودفع بدل االيجار الذي تأخذه من البنك 
بعنوان أقساط ال بأس به إذا كان عملك في البنك مباحاً ولكن 
أخذ بدل االيجار بعد تملك المسكن ففيه إشكال إذا كان البنك 

نك يطلع بعد ذلك على يدفع االيجار لمن ال سكن عنده إذ لعل الب
  .ما فعلت ويكون فعلك وهناً للمسلمين، واهللا العالم

شركة أهلية لصنع المرطبات النـسبة العظمـى مـن سـهامها يملكهـا غيـر                
المسلمين، سائق يستعمل سيارة الشركة وقد خصصت ستة دنـانير لـصرف            

ل البترول كل يوم ولكن السائق يقول ان أربع دنانير كافية إليجاز كل أعما            
الشركة كل يوم فكان يأخذ الدينارين الباقية لنفسه حتى صارت مائة دينار           
ثم استيقظ ضميره وهو فقير ال يستطيع إرجاعها إلـى الـشركة ولـو أطلـع                

  أصحاب الشركة على فعله لطردوه، فما ترون من الحل المناسب؟
بسمه تعالى؛ البد من إعادة المال الباقي إلى الشركة بأي وسيلة 

لو بأن يرسل المال إلى الشركة بواسطة شخص آخر وال ممكنة و
يلزم إعالم الشركة وال الشخص اآلخر بحقيقة الحال ويمكن أن 
يرسل المال باسم شخص آخر ال يعرفه البنك أو البريد، واهللا 

  .العالم
هل يجوز سرقة التيار الكهربائي أو أموال الدولة الكافرة والتحايل عليهـا؟            

  سلمة الحائرة؟وما حكم الدولة الم
بسمه تعالى؛ ال يجوز القيام بهذه االعمال الموجبة لوهن المذهب 

  .إذا حصل إطالع أهل المذاهب األُخرى ولو بعد مدة، واهللا العالم

 ٨٠

ما هو حكم أخذ األموال من الكافر بغير رضا منه، ومـا هـو حكـم أخـذ                  
 معهم  بعض االشياء من ممتلكات الدولة الكافرة في حالة عدم وجود اتفاق          

  بعدم ذلك وفي حالة وجود االتفاق؟
بسمه تعالى؛ ال يجوز أخذ مال الكافر بغير رضاه أو أخذ مال 
الدولة الكافرة بغير القانون ألنه موجب لتشويه سمعة المسلمين 

  .والمؤمنين، واهللا العالم
أرجو توضيح مسألة مخالفة االنظمة الوضعية في الـدول االسـالمية مثـل             

ل يشترط أن يكـون فـي ذلـك ضـرر حينئـذ ال تجـوز                المرور وغيره، ه  
المخالفة أم بشكل مطلق ال تجوز مخالفة االنظمة الوضعية الخاصة بشؤون           

  المجتمع والتي تراعي المصلحة العامة؟
بسمه تعالى؛ ال يجوز االخالل بالنظام المشروع للبالد كنظام 

ال ضرر المرور إالّ مع العلم واليقين بعدم ترتب خلل على مخالفته و
  .على نفسه أو على الغير، واهللا العالم

المسألة المذكورة لها صلة بموضوع النظام، ففي الوقت الذي يـرى أغلـب             
الفقهاء أن مخالفة النظام غير جائز فان أدى عدم مراعاة الملكيـة الفكريـة              
إن كان يجوز تجاوزها إلى اضطراب النظام هل يحـرم حينئـذ مخالفتهـا؟              

ذلك أعني تشخيص مدى اضـطراب النظـام ان لـم           وهل أساساً تشخيص    
تراعى حقوق الملكة الفكرية وشروطها راجع إلى االفراد بمـا أنّهـم أفـراد              

  مكلفون؟



 ٨١

بسمه تعالى؛ ال يجوز مخالفة النظام الراجع إلى إصالح المجتمع 
وينبغي للمؤمن أخالقياً مراعاة ما يسمى بحقوق الطبع واالستنساخ، 

  .واهللا العالم
األمر بين العمل بالقوانين الوضعية في قضايا األحوال الشخصية وفي    لو دار   

  الحدود والتعزيرات وبين المطالبة بتطبيق إسالم السنة فأيهما نختار؟
بسمه تعالى؛ كل قانون مخالف لالحكام الشرعية فهو غير نافذ، 

  .واهللا العالم
ـ                   ذه هل يجوز عـدم دفـع فـاتورة الكهربـاء والمـاء والهـاتف إذا كانـت ه

المؤسسات بكاملها ملكاً للدولة؟ وما الحكم فيمـا لـو كانـت علـى نحـو                
الشركة بين الدولة واألفراد؟ وهل يختلف الحكم فيما إذا كانت أوال ملكـاً             

  للدولة ثم باعت بعض االسهم لألفراد أو باعتها بكاملها؟
بسمه تعالى؛ ال يجوز االخالل بالنظام بال فرق بين كون هذه 

 محضاً للدولة أو مشتركة بين الدولة واالفراد، المؤسسات ملكاً
وإذا كانت ملكاً للمسلمين فال يجوز التخلف أيضاً عن دفع الفواتير 

  .والمستحقات، واهللا العالم
هل يجوز التهرب من دفع فواتير الكهرباء والماء التي تـصدرها الحكومـة،             

ربـاء والمـاء    وإذا لم يدفع المرء المستحقات المترتبة عليه من مصرف الكه         
  هل في ذلك إشكال في صحة الطهارة المائية؟

بسمه تعالى؛ عليه أن ينوي االداء حتى ال يكون في أعماله إشكال، 
  .واهللا العالم

 ٨٢

عندنا نظام الجمعيات التعاونية أحياناً تصرف مكافئات لـبعض المتعـاملين           
معها إذا أخذ أحد االشخاص هذا المال مـن دون أن يكـون مـستحقاً لهـا              
  حقيقة وفق نظام الجمعية ماذا يعمل بالمال هل له أن يملكه أو يتصدق به؟
بسمه تعالى؛ البد من إعادة المال إلى الجمعية إذا كان االعطاء على 

  .خالف تراضى أرباب الجمعية، واهللا العالم
موظف في حكومة مسيحية يخالف القانون بنفع مسلم فـإذا دفـع المـسلم              

  ل تلك الخدمة، هل تباح لهذا الموظف؟هدية إلى هذا الموظف قبا
بسمه تعالى؛ ال بأس بذلك ان لم تكن الخدمة في مورد القضاء 

  .والمرافعة وحكم المسيحي غير نافذ على المسلم، واهللا العالم
هل يجوز في الدول التي حكوماتها غير شرعية أن يأخذ الموظـف بعـض              

الحكومية مثـل دفـاتر     االشياء من مكان وظيفته إذا كان يعمل في الدوائر          
وأقالم وأوراق إذا كان يعمل في مدرسة حكوميـة، وإذا كـان يعمـل فـي                
مستشفى حكومي مثال يستطيع أن يأخذ أدوية وضمادات مثال، فهل يجوز           

  ذلك؟
بسمه تعالى؛ ال يجوز ما فيه مهانة أهل االيمان كما ال يجوز األخذ 

  .المزبور، واهللا العالم
وانين أهل الكتاب في الغرب دون علمهم بأنّ أسافر         إذا خالفت قانوناً من ق    

من بلدهم الذي يعطوني فيه مرتّباً شهرياً لكوني من األجنبين عنـدهم وأن             
يوقّع مكاني أبي على ورقة المرتب وأنا غائب فهل يجـوز لـي أخـذ هـذا      



 ٨٣

الراتب ألنّ الدولة غير إسالمية وأنّهم غير محترمي المال مع العلـم بأنّـه ال          
  وفي حالة إعطائي ما أفعل به؟!  تشويها لسمعة المسلمينيشكل

بسمه تعالى؛ الكذب غير جائز وإن كان الطرف كافراً ولكن ال بأس 
  .بالمال بعد أخذه، واهللا العالم

استخدم شخص ماكنة الحساب في البنك الغربي وخرج له مبلغ من المال            
مين مـن أودع    ليس من حسابه هل يجوز أخذه علماً بأنّه هناك من المسل          

ماله في هذا البنك ولكنّهم ال يتحرزون من هذه النقص ألنّـه يـنقص مـن                
  ميزانية البنك؟

بسمه تعالى؛ إذا لم يترتب ضور على األخذ ولم يكن فيه وهن على 
  .المسلمين فيجوز أخذه مع كون البنك للكفار، واهللا العالم
ـ               ل الدولـة   ومنها هل يحق للزوحة أن تأخذ المبلغ المخـصص لهـا مـن قب

شهرياً وتحتفظ به أو تصرفه على أقربائها مثالً وتوزعه عليهم ثـم تطالـب              
بنفقتها شرعاً من زوجها؟ مع العلم أنّ الدولة إنّما تعطي ذلـك المبلـغ لهـا                
لتسد به حاجاتها وتنفق على نفسها باعتبار عدم وجوب نفقة الزوجة على            

  .الزوج في عرفهم وقوانينهم
  .س به في نفسه، واهللا العالمبسمه تعالى؛ ال بأ

�0�1	
  �2ة ا
: ويعمل في السفر أسبوعياً على الـشكل التـالي   شخص كان يقيم في زائير

ثم يعود من بلجيكـا إلـى وطنـه     يذهب يوم االثنين من زائير إلى بلجيكا
يوم الجمعة  بيروت ثم يعود من بيروت إلى بلجيكا يوم الخميس ثم يذهب

 ٨٤

 ى يوم االثنين وهكذا كل أسبوع واستمر على هذاإلى زائير ويبقى هناك إل

الشكل تقريب السنة وكان قد سأل عن وضيفته فأجيب بوجوب التمام بعد            
والجمع قبلها، والسؤال الجديد فعال هو أنه ومنـذ سـبعة    مضي ثالثة أشهر

يسافر يـوم االحـد مـن وطنـه     : التالي أشهر قل سفره واصبح على الشكل
يذهب إلـى بلجيكـا     هناك لمدة ساعة فقط ثمبيروت إلى النمسا ويمكث

يعـود   ثم يعود يوم االثنين إلى النمسا من جديد ويبقى مدة ساعة أيضاً ثم
إلى بيروت وهو مستمر على هذا المنوال حيث يسافر بهـذه الطريقـة كـل               

أسبوعين، فما حكم صالته وصومه في النمسا وفي بقية األماكن  أسبوع أو
 عرض له السفر إلى زائير من جديد؟ وفي الطريق وهل يتم لو

إذا كان للعمل بالشكل المذكور يتم صالته ويصوم  بسمه تعالى؛
   .واهللا العالم في سفره وفي الطريق،

 �2ة 
��� ا
#ح+�
السبت ولكن هذا الليل هو نهاراً في أمريكا مـثال، فهـل    قد يدفن زيد ليلة

 نهاراً في أمريكا؟ (صالة الوحشة(تجوز الصالة 

كان البلدان مشتركين في ليلة واحدة في البلد عند  إذا ه تعالى؛بسم
واحدة فال يصلي في ذاك البلد،  دخول ليله وان لم يشتركا في ليلة

  .واهللا العالم
  أو/�ت ا
Q�#ات
تصادف أيامـاً فيهـا سـاعات النهـار     ) كالسويد(الشمالية  بعض دول أوربا

 الصيام؟ طويلة جداً، فكيف يتم



 ٨٥

الساعات في وجوب الصوم في بلد يكون   أثر لطولال بسمه تعالى؛
   .العالم له ليل ونهار في أربع وعشرين ساعة، واهللا

 آ)�ب ا
?��ح
هل تعتبر المرأة التي اتخذت لها صديقاً خاصاً تمارس معه العملية الجنسية            

  مشهورة بالزنا؟) گير فرند(
بسمه تعالى؛ إذا كان عادتها الزنى مع شخص واحد طوال سنين 

  .واشتهرت بذلك فهي مشهورة، واهللا العالم
�	�
  ا

هل يجوز أن يعمل المسلم في سفارات الدول الكافرة خاصـة فـي مجـال              
ترويج بضائعها وتقوية أواصرها التجارية واالقتصادية مع الـدول المـضيفة           

  لتلك السفارات؟
بسمه تعالى؛ إذا كان العمل عندهم تبليغاً لالسالم من خالل 

ة المسلم وصدقة وإخالصه في عمله ولم تكن معرفتهم بأمان
  .السفارة لدولة محاربة لالسالم والمسلمين فال بأس به، واهللا العالم

����	
� ا��	
  ا
شركة في إحدى الدول الغربيـة لـديها مـشتركين والطريقـة الفعليـة بهـذه                
الصورة أن يبيع الشخص الذي في المرتبة الـسابعة علـى شـخص شـهادة               

إلـى الـشركة األم     )  دوالر 40(ويرسل المـشتري مبلـغ      ) ر دوال 40(بمبلغ  
إلى الشخص الذي فـي     )  دوالر 40(لتعطيه مصاريف الخدمة ويرسل مبلغ      

المرتبة االولى وبعد ذلك ترسل له الشركة ثالث شهادات عليـه أن يبيعهـا              
وبهذا قد استرجع المبلـغ     )  دوالر 40(على ثالثة أشخاص كل واحد بمبلغ       

 ٨٦

 وهؤالء االشخاص يقومون بنفس العملية، فبعـد أن يبيـع           الذي دفعه سابقاً  
الشخص الشهادات الثالث يكون هو في المرتبة السابعة والـذي قبلـه فـي              
المرتبة السادسة وكل ما باع االشخاص التالين يرتفع ليصل للمرتبة االولى           

، فهل هذا العمل جائز وهـذه الطريقـة         ) دوالر 87480(ويحصل على مبلغ    
   ذلك محرماً وغير جائز؟مشروعة أم أن

بسمه تعالى؛ هذه العملية ليست بيعاً بل هي تشبه اللعب باالوراق 
  .فيكون أكل المال بها أكال للمال بالباطل، واهللا العالم

أقوم بفتح حساب لدى إحدى الشركات بمبلغ معين يتيح لي هذا الحساب            
 عمولة القيـام    القيام بشراء االسهم الدولية الموجودة في أمريكا وذلك نظير        

، والمبلغ المتاح بالشراء أو البيع      ) دوالر 100(بالشراء أو القيام بالبيع بمبلغ      
وتقدم هذه الشركة بحـساب فائـدة علـى         . هو مضاعف عند المبلغ المودع    

المبلغ غير المملوك لي إذا لم يعطى في نفس اليوم أمـا فـي حالـة القيـام                  
 هناك فائـدة محـسوبة علـي،        بعملية بيع االسهم في نفس اليوم فال يكون       

واالسهم عبارة عن حصص متساوية القيمة في شـركة معينـة، ففـي حالـة               
الشراء من شركة معينة أكون مالك بحسب حصتي مـن مجمـوع االسـهم،              
وتتأثر قيمة السهم صعوداً وهبوطاً باألخبـار التجاريـة واالقتـصادية التـي             

وفي حالة قيامي ببيع    تخص الشركة بصفة خاصة أو باالقتصاد بصفة عامة،         
أسهمي التي قمت بشرائها سابقاً يتحقق الربح والخسارة وذلك حسب قيمة           
السهم تبعاً لشرائه ويتأثر الحساب صعوداً وهبوطاً بذلك، أرجـو موافاتنـا            

  عن حكم هذه العملية؟



 ٨٧

بسمه تعالى؛ إذا كانت الشركة كافرة والغرض من المعاملة استنقاذ 
  .منها فال بأس، واهللا العالمالمال بالمقدار الممكن 
) الربـا (مع العلم انهـا تأخـذ الفائـدة    ) كافرة(هل يجوز االقتراض من جهة  

  على القرض؟
بسمه تعالى؛ األحوط وجوباً اجتناب االقتراض من الكافر إذا كان 

  .مشروطاً بدفع الفائدة، واهللا العالم

 ٨٨
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 سنوات 4الواليات المتحدة األميركية ولمدة ستقارب  طالب أدرس فيأنا 
السوق المركزي لشراء بعض الحاجات، يقـوم   إن شاء اللّه، عند ذهابي إلى

فما هو حكـم  . للمشتري وهو أنا البائع بإرجاع الزائد أو الفائض من المال
غيـر ذلـك   الخمور و هذا المال الزائد، مع العلم بأن األسواق المركزية تبيع

 مـــــــــــــــن االُمـــــــــــــــور المحرمـــــــــــــــة؟  

يبيع اللحم الحالل واُمـور   كذلك هناك محل في منطقتنا ألحد المسلمين،
الزائـد الـذي    شتى نأخذ منه ما نحتاج، غير أنه يبيع بعض األغـاني، فهـل  

  يرجعه مشكل؟
تبيع محرمات،  وهل ينطبق هذا الحكم على بالد المسلمين والمحالت التي

الذي  لتي تبيع أدوات الموسيقى والغناء، أو الحالقكمحالت اإللكترونيات ا
  يحلق اللحى للغير؟
إذا اُرجع إليك الباقي من الصندوق فال بأس بأخذه،  بسمه تعالى؛

نعم، إذا كان . مسلماً أو كافراً بال فرق بين كون معيد الباقي إليك
حرام  مسلماً، وعلمت أنه» صاحب الشركة«معيد الباقي إليك 

و كان ثمناً لخمر أو خنزير أو غير ذلك من المحرمات، بعينه، كما ل
أخذه؛ ألن المسلم ال يملك ثمن المحرمات إذا باعها،  فال يجوز
  .واللّه العالم



 ٨٩

المخزن الذي يبيـع الـسيكار وآخـر مـسموح      هل يسمح لشخص يمتلك
الجنسية فـي غيـر الـبالد     للسلع وبعض المجالت التي تحتوي على المواد

  اإلسالمية؟
بيع السيكار ال بأس به، وأما المجالت الخالعية فال  ه تعالى؛بسم

نشرها، بال فرق بين البالد اإلسالمية وغيرها؛ ألنه  يجوز للمسلمين
بل قد يجب نشر الصالح . للمؤمن وهن ألهل اإليمان، بل ال ينبغي

الكفر أو  والمعروف والحق في تلك البالد التي استغرق أهلها في
  .عالمالفساد، واللّه ال

بنزين يباع بها الخمر، وكان صـاحبها غيـر مـسلم؟     ما حكم العمل بمحطة
  غير مسلم؟ وهل يوجد فرق إن كان صاحبها مسلماً أم

في محطة البنزين عمالً مستقالً ال ربط  إذا عد العمل بسمه تعالى؛
  .العالم له بالبيع والشراء فال بأس به، واللّه

 يجوز التعامل مع بورصات العالم عن البورصة، وهل هل يجوز التعامل مع
وعند ارتفاع أسعارها نقوم ببيعهـا   طريق اإلنترنت، من حيث شراء األسهم،

  ويكون الربح في فرق البيع والشراء؟
غررياً، فال بد من  يعتبر في صحة البيع أن ال يكون بسمه تعالى؛

 تحديد المبيع ـ أي تحديد السهم المبيع من أعيان شركة معينة

فة ـ وإالّ كان الشراء باطالً، كما أن شراء سهم األرباح من معرو
وأما إذا كانت الشركة حكومية، فيجوز . باطل الشركة قرض ربوي

 ٩٠

معه معاملة مجهول المالك  له أخذ الزائد على رأس ماله والمعاملة
  .في التصرف فيه، واللّه العالم

����	
� ا��	
 ا
حد دول الغرب، وعملي هو تلقـي  في أ) تاكسي) أعمل سائق سيارة اُجرة

فهم يعطونني عنوان الراكـب   الطلبات من قبل الشركة التي أعمل لحسابها،
  .وعلي الذهاب لحمله بسيارة الشركة

الركاب يحملون معهم الخمر، ويتوجب علي حملهم؛ ألن  المشكلة أن بعض
ليس لها علم أين سـيذهب الراكـب أو    الشركة أرسلتني لهم والشركة أيضاً

  اذا يحمل معه، وكل شيء مباح عندهم؟م
من الشركة وإليها،  إذا كان مستأجراً لنقل األشخاص بسمه تعالى؛

 وكان ما يحملونه من الخمر لقلته ال يؤخذ على نقله االُجرة كسائر

  .األمتعة القليلة عند الركاب، جاز ذلك، واللّه العالم

لتـصميم موقـع   تعطيك مساحة على اإلنترنـت   يوجد بعض الشركات التي
وإذا أحضرت مشتركين جـدد    رياالً،358لك على أن تدفع مبلغاً وقدرة 

اُسـبوعياً، وكلمـا     ريال200عن طريقك بعدد معين يعطونك مبلغاً وقدره 
. اُسبوعياً زاد األشخاص الذين عن طريقك يزيد المال الذي يعطونك إياه

  فهل يجوز االشتراك في مثل هذه الشركات؟
المال  المعاملة المذكورة باطلة، وأكل المال بها أكل تعالى؛ بسمه

  .بالباطل، واللّه العالم

  لحم الخنزير إلى مستحله، كالمسيحي وغيره؟ هل يجوز للمسلم أن يبيع
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  .العالم ال يجوز ذلك، فإن فيه وهناً للمؤمنين، واللّه تعالى؛ بسمه

لخنزير، وأن عملي يبيع اللحم الغير المذكى ولحم ا موالنا، إني أعمل بمطعم
فهل هناك حرمة في ذلـك، علمـاً    .وهو إيصال هذه األطعمة إلى البيوت

  أنهم مستحلون هذه اللحوم؟
 إيصال الخمر ولحم الخنزير للناس ولو كانوا من تعالى؛ بسمه

الكفار، ال يجوز فعله للمسلم؛ لما فيه الوهن على المسلمين، واللّه 
  .العالم

قاطعة بضائع عدو المسلمين، وخـصوصاً فـي   م وأود االستفسار عن حكم
وتوجد بضائع غيرها هـل يجـب    هذه األوقات، فإذا كان الواجب مقاطعتها

  .مقاطعتها
ال يجوز أي عمل فيه تقوية لعدو المسلمين على  بسمه تعالى؛

  .واللّه العالم. كان المسلمين، من أي وجه

ة تجاريـة  أربعة أطفال، وأني أعمـل فـي مؤسـس    أنا رجل متزوج وعندي
الروحية، أي الكحـول، والمـصيبة    تتعاطى بيع المواد الغذائية والمشروبات

في عملي؟ وإذا كان  بأنني أنا من يبيع كل هذه المواد؟ فهل يجوز لي البقاء
أبقى فـي   الجواب بال، ماذا أفعل إن لم أجد عمالً لكي اُعيل عائلتي؟ وهل

  عملي حتى أجد عمالً آخر؟
 تكن معاوناً في بيع المشروبات المحرمة إذا لم بسمه تعالى؛

وكتابها، وبأي شكل من األشكال، فال بأس  وشرائها وضبط حسابها
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ضرورات المعاش، واللّه  إذا كنت مضطراً إلى العمل فيها لتدارك
  .العالم

منتجات كمبيوترية تبيعها عبر اإلنترنت لزبائنها  لديها (biznas) إن شركة
 ريـاالً سـعودياً،   385باشتراك وقـدره   اً، وذلكالذين يشتركون فيها سنوي

المـال؛ السـتقطاب    وتشجع هذه الشركة المشتركين بإعطـائهم مبـالغ مـن   
 أي هذه المبالغ تكون عن األشخاص الذين اشتركوا من. مشتركين آخرين

فمـا هـو حكـم      . خالل الشخص المشترك، بشكل مباشر أو غيـر مباشـر         
  الشركة؟ االشتراك في هذه
االشتراك فيها، وأخذ المال مقابل الترويج لها  ال يجوز ى؛بسمه تعال

  .العالم أكل للمال بالباطل، واللّه

منهم أن أكون وكيلهم بالجباية والوسيط بـين   هناك شركة يانصيب، طلبت
مـوال مـن الالعبـين،    جبايـة األ  بعض الزبائن الذين يكونون مسؤولين عن

وأقـبض نـسبة    وأكون أنا من يقبض من الجابين وأدفع لـشركة اليانـصيب  
 مئوية من المبيع بدل خدماتي التي تكون في توفير الجباية من كل مكاتب

اللعب، فقط أكون صلة مباشـرة مـع مكاتـب اللعـب والمكتـب الرئيـسي                
ـ   لعبة. لليانصيب ة حظـه، وهـي   اليانصيب هي لعبة يتقيد بها الـشعب لتجرب

يعني أن شخصاً ما يذهب ألحد المكاتـب   اختيارية لمن يريد تجربة حظه،
  .يدفعون له جائزة ويلعب رقماً ما بأمل أن يربح، فإذا أصاب الرقم

كـان قـد     دوالر، فإذا أصاب الرقم الـذي 10يشترى رقم ما بمبلغ : للمثال
كمـا أنـه    . الر دو 7000اشتراه، يدفعون له في المقابل جائزة نقدية بقيمـة          
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جزء من ريع شركة اليانصيب إلى مشاريع خيريـة ضـمن هـذا البلـد      يعود
  .(فنزويال(

   .القمار، واللّه العالم ال يجوز ذلك، وهو داخل في بسمه تعالى؛
كان يعمل في محالت من ضمن مبيعاتها الخمر  ما هو حكم المال لشخص

 في فترة ما، علمـاً  وجود عمل آخر ولحم الخنزير، طلباً لالستعفاف ولتعذر
  القليل؟ أنه ال يبقى من اُجرته نهاية كل شهر إالّ

العمل في مثل هذه المحالت؛ لما فيه  ال يجوز للمسلم بسمه تعالى؛
ومن يتق اللّه » :من الوهن على المسلمين، واألعمال المحللة كثيرة

  .، واللّه العالم»يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث ال يحتسب

يعيش في الغرب أن يبيع لحم الخنزير إلى الكـافر   مسلم الذيهل يجوز لل
  الذي يستحله؟

يستحله، كما أن البيع  ال يجوز بيع لحم الخنزير لمن بسمه تعالى؛
   .باطل وضعاً، واللّه العالم

يباع ) أميركا(في محطة بنزين في بالد الغرب  هل يجوز لشخص أن يعمل
جـائزة البيـع، ويكـون عمـل      ىفيها لحم الخنزير مع جملة مبيعـات اُخـر  

البـضاعة   بمعنى أنـه ال يباشـر تـسليم   . الشخص فيها على المحاسبة فقط
 للمشتري بيده، بل المشتري يقوم باختيار البضاعة التي يريد وجلبها إلـى 

الصندوق للمحاسبة ودفع الثمن، فتكـون وظيفـة الـشخص العامـل علـى              
  فقط؟ الصندوق هي قبض الثمن
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الصورة السابقة فهل يجوز بيعه لمن يستحله بعنوان وعلى فرض عدم جواز 
  اليد؟ رفع

الخنزير، وال يجوز العمل حتّى لو  ال يجوز بيع لحم بسمه تعالى؛
  مقابل كان العمل هو المحاسبة، أي أخذ الثمن 
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ـ  أرجو أن تعلمونا هل م يسمح للعمل في مصنع ينتج لحم الخنزير، مع العل

  المصنع؟ أن العمل في قسم الفحص واألبحاث من
في مثل هذه المصانع التي تصنّع لحم  ال يجوز العمل بسمه تعالى؛

  .الخنزير أو الخمور، واللّه العالم
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تبيع الذهب بطريقة جديدة، تـسمى الموازنـة    توجد شركة في هونج كونج

 400بمبلـغ يقـارب    بيع سـبائك ذهـب  الخمسية، وتتلخص في الترويج ل
 دوالر، رغم أن قيمتها السوقية مئتان وخمسون دوالراً، ويحصل المـروج 

تحت شرط البيع لعشرة أشخاص على عمولة متفق عليها، وإن لـم يجلـب              
وتنطبق هذه الدورة علـى المـشترين الجـدد    . يربح شيئاً أولئك العشرة فال

ص كي يحصل على عمولتـه  أشخا الذين على كل واحد منهم جلب عشرة
حوالي ثمـن   وهكذا، ويرى بعض الخبراء أن المستفيد من هذه الطريقة هم

ال يرجون شيئاً، بـل يعـدون قـد         ) 7/8(المشتركين والسبعة أثمان    ) 1/8(
  150=250-400المبلغ اإلضافي على قيمة السبيكة السوقية، أي خسروا

  في هذه المعاملة؟ أ ـ فما هو رأي الشرع
  كم األموال التي استلمها المستفيد؟ب ـ ما ح
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السؤال باطلة، واللّه  المعاملة بالشكل المذكور في بسمه تعالى؛
  .العالم

  العدو؟ وهل هو فتوى أو حكم؟ ما حكم شراء بضائع
ال يجوز بأي وجه التأييد وتقوية من يظهر العداوة  بسمه تعالى؛

 .عليهم وعلى بالدهم، وهذا حكم للمسلمين ويتعدى

لمن يعمل في مطعم يشرب فيه الخمر، ويؤكـل فيـه    و الحكم الشرعيما ه
  لحم الخنزير والميتة؟
المؤمن بيوم القيامة أن  ال يجوز للمؤمن، بل للمسلم بسمه تعالى؛

واللّه  يعمل في مطعم يشرب فيه الخمر، أو يؤكل فيه لحم الخنزير،
  .العالم

 المـواد الغذائيـة، إذا   شركة تتاجر بالخمر إضافة إلى ما هو حكم العمل في
القـسم المخـتص بـالخمر، علمـاً بـأن       كان الشخص العامل في قسم غيـر 

علـى عمـل؟ وإذا    األعمال شحيحة هذه األيام، ونادراً ما يمكن الحـصول 
 عاقبت الشركة العامل بأن نقلته إلى قسم الخمر، فهل يجب على العامل أن

وجة وأب ويتمتع براتـب     يطلب االستقالة إذا كان يعيل اُسرة من أطفال وز        
  ومن الصعب الحصول على عمل آخر؟ جيد في الشركة

إذا لم تكن معاوناً في بيع الخمر وشرائه وضبط  بسمه تعالى؛
من األشكال فال بأس، إذا كنت مضطراً  حسابه وكتابته بأي شكل

  .العالم إلى العمل فيها لتدارك ضرورات المعاش، واللّه
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  البالد غير اإلسالمية؟ وما هو المستند في ذلك؟ لقطة فيما حكم ال
إلى  إذا اطمأن أن المال للكافر يجوز تملكه بال حاجة تعالى؛ بسمه

  .التعريف، واللّه العالم

 80 أح��م ا
.?#ك
أودعت ماالً فـي إحـدى   : على االستفسار التالي أرجو من سماحتكم الرد

فما حكم اسـتالم أربـاح الودائـع؟     ر،البنوك األجنبية الربوية في بالد الكف
امتلك جزءاً  وهل يختلف الحكم إذا علمت أو احتملت أن أحد المسلمين

  من أسهم البنك؟
إذا لم تشترط الفائدة عند اإليداع، بمعنى أنك ال  بسمه تعالى؛

لم يعطك إياها، فال بأس بأخذ الزيادة بعنوان  تطالب البنك بها إذا
القبض على الفقراء  ق بخمسها عندأخذ مجهول المالك، وتتصد

وإذا  .المؤمنين المتدينين، وتتملك األربعة أخماس الباقية من قبلنا
بقي من هذه األربعة أخماس شيء آخر السنة، فيجب فيه الخمس 

  .العالم أيضاً، واللّه

نحو الخطأ من جهة حكومية في دولـة إسـالمية، مـن     إذا استلم ماالً على
أهلية غير إسالمية، ولم يطلـب   غير إسالمية، جهةجهة حكومية في دولة 

المبـادرة   به، فما حكم هذا المال في الـصيغ الـثالث؟ وهـل يجـب عليـه     
  باألداء، أم ينتظر المطالبة بذلك؟
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 إذا كان ذلك في بنك أهلي في بالد المسلمين فيجب تعالى؛ بسمه

ان رده على البنك، وكذا إذا كان الخطأ في غير هذا البنك، بأن ك
  .على األحوط، واللّه العالم كافراً أو حكومياً

االُوربية بعض الشركات المالية الكبرى والبنوك صـناديق   تطرح في الدول
لالشتراك بها، حيث يدفع الراغبون بذلك حصصاً  استثمارية لعموم الناس؛

ـ  استثمارها نيابة عـنهم ـ بالمتـاجرة     من المال للبنك، وهو يقوم بإدارتها 
البورصـات العالميـة،    ء وبيع األسهم المختلفة لشركات مدرجة فيفي شرا

مـثالً،   وبالطبع هناك أنشطة محرمة لبعض هذه الشركات كتصنيع الخمـور (
باإلضافة لألنشطة المحللة المعروفة لبعـضها اآلخـر كالنقـل واالتـصاالت            

بعـد  (يقوم البنك عند انتهاء مدة سريان عمـل الـصندوق   ). وسواها والنفط
حيـث إن البنـك   (بتسليم رأس المـال،  ) س10  إلى3ت تتراوح من سنوا

) إن تحققـت (أربـاح   ، باإلضـافة إلـى أيـة   )ضامن لرأس المـال بالكامـل  
 عن شرعية االشتراك في هذه الصناديق وحلية: و السؤال هو. للمشتركين

  أرباحها؟
المساهمة في البنوك والشركات التي تكون  ال يجوز بسمه تعالى؛
سهماً فيجب بيعه  ا واستثماراتها محرمة، فإن اشترىبعض أعماله

  .فوراً، واألحوط بيعه ممن اشترى منه، واللّه العالم

شراء بيت في هولندا، علماً بأن شراء البيت في  ما هو رأي سماحتكم حول
االتفاق بين المشتري والبائع يقـوم   بعد: هولندا يكون حسب الطريقة التالية

بـدفع المبلـغ كـامالً     ن البنك، ويقوم البنك بدورهالمشتري بطلب المبلغ م
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المـشتري؛   إلى البائع، وبدوره يقوم البنك بعقد اتفاق لمدة ثالثين عاماً مع
لترجيع المبلغ مع األرباح المترتبة على المبلـغ، وبـذلك يـدفع المـشتري              

بعـد  . من المبلغ إلى البنك، إضافة إلى الربح المترتب علـى المبلـغ   قسطاً
البيت بأكمله ملكاً للمشتري، أما إذا كان قبل انتهاء مدة  عاماً يصبحثالثين 

المنزل فالمشتري يأخذ المبلغ ويقوم بدفع باقي المبلغ  الثالثين عاماً تم بيع
الذي يدفعه المـشتري للبنـك يعـادل تقريبـاً      المتبقي عليه للبنك، والمبلغ

ـ   .المبلغ الذي يدفعه لإليجار لشركات اإليجـار  رق بـين الـشراء   ولكـن الف
للمـشتري،   واإليجار هنا يأتي بعد ثالثين عاماً، حيث يصبح المنزل ملكـاً 

: مالحظـة . ولكن عند اإليجار ال تملك أي شيء بعد مرور الثالثين عامـاً           
الشراء ليست متوفرة ألي شخص هنا، إالّ الذي يملك عمـالً جيـداً    فرصة

. اط المترتبة عليـه أن الشخص يمكن له دفع األقس يضمن البنك من خالله
البنوك من أجل شراء البيت هنـا   هل يجوز اقتراض المال من: سؤالي هنا

  في هولندا؟
وشراء  ال بأس بأخذ المال من البنك بعنوان االستنقاذ، تعالى؛ بسمه

المنزل به وإعطاء المال للبنك بعد ذلك بعنوان التمليك مجاناً، 
  .العالم واللّه

إلى ) بمستر كارد(لبنوك يصرف بطاقة تسمى وجميع ا إن البنك الحكومي
 250ويأخذ عليها عمولة سنوية بمقـدار   من يطلبها من العمالء في البنك،

بها بمقدار معين، ثـم يقـوم    ريال، ويتيح في هذه البطاقة للعميل أن يشتري
بيـنهم   البنك بخصم مبلغ المشتراة على العميل حسب االتفـاق الـذي تـم   
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طريق حسابه الموجود في البنك نفسه بفوائـد   نبتقسيط الربح، ويخصم ع
وتتم العملية بدون قبض ودفع نقود، فهل يجوز اسـتخدام هـذه    .تقريباً% 5

  المحدود؟ البطاقة لذوي الدخل
يعطي المال لمن يحوله صاحب  إذا كان البنك بسمه تعالى؛

بأخذ  المستركارد أو الفيزا وإن لم يكن له رصيد فعالً فال بأس
جرة مقابل كونه محاالً عليه إذا كانت االُجرة محددة، وأما البنك االُ
االُجرة بحسب النسبة كما في الفرض، فال بد أن يقصد  إذا كانت

أنه يهب الزائد للبنك في كل معاملة،  وغيرها) الفيزا(بأخذ البطاقة 
  .واللّه العالم ال أنه يعطي البنك بعنوان الربا على القرض،

فتاء حول استخدام بطاقة الفيزا والتي تـستخدم فـي   است لقد أرسلت إليكم
وأقوم بتسديد المبلغ الحقاً إلـى البنـك    الدفع عني عند شرائي حاجيات،

بنسبة حوالي الواحد بالمئـة   الذي أخذت منه هذه البطاقة، مع إضافة مبلغ
فهل هذه العملية  إذا لم اُسدد المبلغ المطلوب خالل شهر من عملية الشراء،

  ا؟ وهل استخدام هذه البطاقة غير جائز؟تعتبر رب
كان لك رصيد في  إنه إذا: أجبنا عن ذلك، وقلنا بسمه تعالى؛

البنك وأخذ البنك منك مقداراً محدداً بعنوان االُجرة مقابل عمله 
بأس، وأما إذا لم يكن لك رصيد في البنك والبنك يقرضك  فال

زائد بعنوان القرض، فإذا أعطيت ال المال ويأخذ منك زيادة على
  .واللّه العالم الهبة للبنك ال بعنوان الربا فال بأس أيضاً،
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التي توفرهـا البنـوك األهليـة،    ) الفيزا(البطاقة االئتمانية  ما حكم استخدام
تأخذ رسوماً على مستخدمي هذا النوع من البطاقات  علماً بأن هذه البنوك

  حسب اآلتي؟
  2 رسم اشتراك سنويـ 1
% 95,1المبلغ المقترض باألقساط تكون رسـوم الخدمـة         في حالة دفع    ـ  2

  .إجمالي المبلغ المستحق من تاريخ العملية في الشهر على
  .سعودياً، أيهما أكثر في كل عملية  رياال45ًأو % 5,3:السحب النقديـ 3
إجمالي المبلغ أو مبلـغ    شهرياً من5 ـ  2غرامة تأخير سداد تصل إلى ـ 4

  .محدد
  .المبلغ المقترض من% 5مطلوب سداده شهرياً هو الحد األدنى الـ 5

كان البنك يأخذ من المستفيد مقابل عمولة يقوم  إذا بسمه تعالى؛
أنه ال يجوز دفع الغرامة مقابل  بها فال بأس باالستفادة منها، إالّ

  .تأخير السداد فهو ربا محرم، واللّه العالم

و البريطاني مع فائـدة  البنك السعودي أو الفرنسي أ ما حكم االقتراض من
  مخرج لذلك؟ للبنك، وإذا كان ال يجوز فهل يوجد

المال المجهول المالك ال بقصد  ال بأس بأخذ بسمه تعالى؛
لدفع  وإن اضطر. االقتراص، بل بقصد استيفاء مجهول المالك

  .الفائدة بعد ذلك فليدفع الفائدة بعنوان الهبة، واللّه العالم

، حيـث  )مثل بطاقة فيزا والماسـتركارد (االئتمانية بالبطاقات  يتعامل الناس
شركات عالمية مقابل رسم سنوي، تسهيالً علـى   تصدر هذه البطاقات عبر
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وتكون هذه الشركات الوسيط  .الناس من حمل النقود، خصوصاً في السفر
دفـع الـثمن    بين البائع والمشتري عندما يشتري المشتري من البائع، وبدل

ترياته على رصـيد البطاقـة، وتـصدر الـشركة كـشف            نقداً تسجل قيمة مش   
بالمبلغ المستحق على البطاقة، وعلى الشخص الخيـار فـي    حساب شهري

في فترة محددة بالكشف، أو على أقـساط   تسديد كامل المبلغ بدون فوائد
اآللي المنتـشرة فـي    وفي حالة السحب النقدي من مكائن الصرف. بفوائد

  .التسديد ئد على كامل المبلغ عند موعدأنحاء العالم، تحسب عليه فوا
والشراء  فما حكم التعامل بهذه البطاقة في حالة الشراء والدفع بدون فوائد؟

  والدفع على أقساط بفوائد؟ 
  والسحب النقدي والتسديد مع الفائدة؟

مقابل ما يقوم به من  ال بأس بدفع الزائد للبنك في بسمه تعالى؛
  .العالم نوان الفائدة والربا، واللّهخدمات وتسهيل معامالت، ال بع

، مـع  )بريطانيا(التي مصدرها دولة أجنبية ) الفيزا(ببطاقة  هل يجوز التعامل
على البطاقة نتيجـة اسـتخدامها، أو عـدم الـسداد      االلتزام بسداد المستحق

  أجنبية؟ بحجة أن البطاقة مصدرها دولة
ريـد ـ مـثالً ـ وهـي      وفي حال كون البطاقة تم الحصول عليها بواسـطة الب 

من خارج البالد العربية وتم استخدامه بـنفس  ) أجنبياً(شخصاً آخر  تخص
  الحكم؟ األُسلوب، فما هو

بالبطاقة الصادرة عن بالد الكفر جائز، ما لم  التعامل بسمه تعالى؛
وأما . على حرب المسلمين يلزم منه تقوية بالد الكفر أو دولهم
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كانت  البطاقة فهو غير جائز، وإنعدم سداد المبلغ المستحق على 
  .البطاقة لشخص كافر؛ الستلزام ذلك وهن المسلمين، واللّه العالم

 ا
��Q وا
V&�ح�
دجاج ذبح في دول غير إسالمية كالبرازيل ومكتـوب   يصلنا إلى السعودية

تستخدم هذا الدجاج، فهل يجـوز أكلـه؟    ، وكثير من المطاعم)حالل(عليه 
عند الشراء من  يجب السؤال عن مصدر الدجاجوعلى فرض الحرمة، هل 

  المطاعم؟
إذا كان الدجاج من بلد غير إسالمي فال يجوز ترتيب  بسمه تعالى؛

عنوان الحالل، إالّ إذا رآه تحت  آثار المذكى عليه وإن كتب عليه
آثار  يد المسلم المبالي بالدين وهو يتصرف فيه ويرتب عليه

  .المذكى، واللّه العالم

إسالمي وعنـدنا لحـوم ودجـاج نـستوردها مـن دول       ش في بلدنحن نعي
تذكية هذه اللحوم والـدجاج ولكـن    ، ولم يثبت لدينا)غير إسالمية(أجنبية 

، فهـل  )اإلسـالمية  مذبوح على الطريقـة (البعض منها قد كتبت عليه عبارة 
  يجوز لنا بيع وشراء وأكل هذه اللحوم؟

 از التذكية، وال أثرال بد في حلية األكل من إحر تعالى؛ بسمه

  .للعبارة المذكورة على أكياس الدجاج، واللّه العالم

على جواز أكل اللحوم والـدجاج المـستوردة مـن     إن بعض الناس يستدل
تباع في أسواق المسلمين، وقد  دول غير إسالمية أن هذه اللحوم والدجاج

  لة؟هذه المقو خذ من يد المسلم والتسأل، فما مدى صحة: قال الفقهاء
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المسلمين أمارة على التذكية مع احتمال  سوق بسمه تعالى؛
نعم . فال أمارة للسوق التذكية، وأما مع العلم أو االطمئنان بالخالف

واللّه  إذا كان البائع مسلماً وأخبر بالتذكية واحتمل صدقه فالبأس،
   .العالم

  :المستوردة من الدول الكافرة، إذا ما حكم الجلود
  الدول؟  من أن الجلود من تلكأ ـ كنت متأكداً

ب ـ هناك احتمال ناشئ من سؤالي للمحالت التي تبيع تلك الجلـود أن    
  الدول الكافرة تستورد بعض الجلود من الدول اإلسالمية؟ تلك

سائلة، وهل يختلف الحكـم إذا كـان مـن     ج ـ كانت من حيوان ذي نفس 
  نفس غير سائلة؟

ـ   د ـ هل هناك فرق في الحكم  ا سـبق بـين أن يكـون الجلـد     بالنـسبة لم
  كمحفظة النقود؟ ملبوساً كالحذاء والحزام، وما يكون محموالً

يجوز استعمالها في المشروط بالطهارة  أ ـ ال بسمه تعالى؛
بأنها عن حيوان مأكول  والصالة، إالّ إذا أخبر البائع المسلم الثقة

  .العالم اللحم مذكى، أو أُحرز ذلك بوجه آخر معتبر، واللّه
  ـ ال أثر لذلك االحتمال، إالّ إذا أحرز تذكيته بما ذكرنا سابقاً،ب

  .واللّه العالم
 نعم، لو كان. ج ـ إذا كان الحيوان ذا جلد فال بد من إحراز تذكيته

الحيوان بحرياً فال فايدة من إحراز تذكيته، حيث ال يجوز األكل من 
  .السمك الذي له فلس، واللّه العالم حيوان البحر إالّ
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   .العالم د ـ ال فرق بين المعمولي وغيره، واللّه
  واالتجار بها عندما تكبر؟ هل يجوز تربية الكالب

   .إذا ربي للصيد أو الحراسة فال بأس به، واللّه العالم بسمه تعالى؛
!
�	
 ا
	�ل ا
	%$#ل ا
الشركات األميركية التي هـي بالنـسبة لـي بمثابـة      لدي حساب في إحدى

األسهم، وإذا بقي لدي مال في حسابي  ر في شراء وبيعالوسيط أو السمسا
مـا  . ثابتة من الفوائد عليـه  لم أقم بشراء أسهم به فإن الشركة تعطيني نسبة

  أمريكا؟ حكم هذه الفوائد، علماً بأن الشركة أميركية وتعمل في
معامالت البيع والشراء من غير المسلمين  إذا كانت بسمه تعالى؛

  .العالم ان االستنقاذ، واللّهفال بأس باألخذ بعنو

 
 آ)�ب ا
?��ح
 �JR ا
?��ح

عقد المتعة عن طريق التحـدث بالمـسنجر لرفـع     ما هو رأيكم سيدي، في
وإذا جاز ذلك ما هي صيغة هذا  الشبهات في التحدث بين الرجل والمرأة،

  العقد؟ وكم تكون مدته كحد أدنى؟
 اآلخر كمال منهما ال بأس به، إذا كان يعرف كلّ بسمه تعالى؛

 صيغة عقد التمتع نفس عقد الدائم، إالّ أنه ال بد في عقد. المعرفة

  .التمتع ذكر األجل والمهر، واللّه العالم

لقد اتفقت مع شخص مقيم في اُوروبا على : استفساري هذا أرجو الرد على
يقوم بعمل عقد زواج مع اُختي كي أسـحبها،   أن اُعطيه مبلغاً من المال كي

إلى هنا اتصل بي الشخص  وبعد أن وصلت اُختي. ش في اُوروباحيث أعي
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يرغـب   الذي عمل عقد الزواج وطلب مني أن اُزوجه اُختي، وذلـك ألنـه  
بالزواج، وأنا رفضت وقلت له بأننا اتفقنا على أن اُعطيك مبلغـاً علـى أن               

وهنـا  . إلينا، علماً أني قد قمت بتسليمه المبلغ المتفق عليـه كـامالً   تسحبها
لن يطلقها، علماً أن عقد القران قد تم عن طريق الوكالة  ال لي بأنه سوفق

واُختي اآلن قـد تزوجـت   . من اإلخوة السنة في أحد الدول والمأذون كان
فهل يعتبر الـزواج األول   من شخص آخر، لكن لم يدخل عليها حتى اآلن،

 غير شرعي؟ وهل يحق لها اآلن الدخول مع عريسها الذي ترغـب هـي؟  

  و منكم الرد الشافي والسريع؟أرج
إذا تم العقد الشرعي بين الشخص المذكور واُختك  بسمه تعالى؛

إلى الطالق، وكون الداعي للزواج من  فاالنفصال عنها يحتاج
والعقد الذي  .اُختك هو سحبها إلى بلدك ال يضر بصحة العقد

أجرته مع شخص آخر قبل طالقها من الزوج األول باطل، فهي ذات 
  .بها الشخص الثاني حرمت عليه أبداً، واللّه العالم فلو دخلبعل 

أن عقـود الـزواج تـسجل فـي المحـاكم المدنيـة        من المعروف في أميركا
بها هنا، وقد تبدأ بعض النساء  ويترتب عليها األثر حسب القوانين المعمول

المدنية وربما حكمت  الراغبات في الطالق من أزواجهن بإجراء المعامالت
 حكمة لها بنصف أموال الزوج، فتبادر ساعتئذ إلى طلـب الطـالق مـن   الم

الزوج تحت ضغط التنصيف المالي المذكور، وال تتنازل عن هذا المـال إالّ             
 .لقيـــــام الـــــزوج بتطليقهـــــا شـــــرعاً بعـــــد إحرازهـــــا

الـزوج وعـدمها،    ماحكم هذه الخطوة بمالحظة كراهة الزوجة للبقـاء مـع  

 ١٠٦

  في الطالق وعدمه؟ وهل يجوز أن تفعـل وأيضاً عند احتمال تعنت الزوج

المرأة ذلك احتياطاً لحقها ولو لم يستدع ذلك تصرفاً منها بـاألموال، وإن             
صارت طبقاً للقانون ملكاً لها؟ وأيضاً هل يصح أن يقع هذا المال  كانت قد

  في الطالق لو كان خلعياً؟ جزءاً أو كالً كبذل
ـ  احتـرازاً مـن بقائهـا      وذلـك ثم إنه وفي نفس السياق تقوم بعض النساء 

يلـزم   كالمعلقة كما اتفق لبعض النسوة ـ بالطلب مـن القاضـي المـدني أن    
الزوج القيام بإجراءات الطالق الشرعي، وذلك ضـمن فقـرة تـذكر ضـمن              

الصادر عنه في موضوع الطالق يلزمه بموجبها بالرجوع إلى  القرار النهائي
ـ   أحد علماء الدين في المحلة ا، ويوجـب عليـه توقيعهـا    التي يـسكن فيه

العـالم الـديني الـذي يريـد،      ولو فعل كان متعهداً للذهاب إلى. وإمضاءها
توكيـل لـه؛    ولولم يفعل لسبب أو آلخر اعتبر ذلك من قبل القاضي بمثابة

  .إمامياً ليحيل القاضي القضية الدينية إلى أحد العلماء وربما لم يكن
القاضي، علماً أنـه يـضمن لهـن        ماحكم طلب النساء هذا من      : والسؤال هنا 

الزوج عند عالم الدين في أحيان كثيرة، وربما ضمن لها أحياناً عدم  حضور
معلقة، وهو أمر شائع هنا، وربما كان الحل الوحيـد لـبعض    ترك الزوج لها

ـ خصوصاً من هو ليس من هـذا الـصنف    الزوجات لكنه ربما كلف الزوج
الوقـت الـذي ال     ال يحب فـي من الناس ـ الرجوع في الموضوع إلى من 

يحب، حيث ال يرى ما يلزمه شرعاً بالحضور، ال سيما فـي صـورة كـون                
رجعياً وهو ال يرغب فيه، مع ما في ذلك من أعباء مالية ـ وربمـا    الطالق

على هذا األمر؟ وما حكم مشاركة العالم الديني فـي   غيرها أيضاً ـ تترتب 
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ية والحال هذه، بمالحظة تـصدي  األميرك األمر وتقبله للطلب من المحكمة
وقـد ذكـروا فـي المـادة      بعض العامة للبت في قضايا أبناء الطائفـة، هـذا  

المعاملـة أو   القانونية ما يلزم الزوج بالرجوع إلى أحد العلماء بعـد توقيـع  
 .تحويلها إلى من يقوم بالطالق من العلماء ومنهم من العامـة كمـا ذكـرت   

 يكـون باإلمكـان تطليـق المـرأة مـن           ونحن ندري أنه ليس بالضرورة أن     
وهم قد نصوا على التحويل إلى من يجـري الطـالق    زوجها في كل حالة،

المادة أن نقوم بذلك، علمـاً أنـه    بنحو جازم، فهل يجب مع إمكان تعديل
التي يجب أن تـذكر   ليس باألمر الصعب، لكن الصعوبة إنما هي في العبارة

دون  ي يمكن أن يجرى فيها الطالق مـن مكانها والتي تشير إلى الموارد الت
  رضا الزوج، فما رأيكم الشريف في المسالة؟

 تسجيل عقد الزواج الشرعي في المحاكم المدنية ال تعالى؛ بسمه

بأس به، إالّ أن تهديد الزوجة لزوجها بأخذ نصف ماله حسب 
ليجري الطالق الشرعي يوجب بطالن  قوانين المحاكم المدنية

يصح وقوع هذا   الزوج؛ ألنه اُكره عليه، وكذا الالطالق الصادر من
ملكاً للزوجة حتّى  المال عوضاً عن الخلع؛ ألنه مال الزوج وليس

وإلزام الزوج بأن يطلق عند حاكم . لزوجها عوضاً عن الخلع تبذله
إيقاع الطالق فيبطل، وال يصير امتناع  ديني إكراه للخروج على

. للقاضي في الطالق ي توكيالًالزوج من الذهاب إلى القاضي الشرع
ولحل هذه المشكلة يمكن أن تشترط الزوجة على زوجها في عقد 

أو في عقد الزم آخر بالتراضي أن تكون وكيلة عن زوجها  النكاح
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يتفق عليها الطرفان أو مطلقاً،  في طالق نفسها في ظروف خاصة
  .العالم وال تنعزل الزوجة بعد تمام العقد بعزل الزوج، واللّه

قبل عشر سنوات،  (عليهم السالم) مذهب أهل البيت اعتنقت اإلسالم على
تعرّف أبي على اُمي وأراد أن يتزوجهـا  . ولدت من أبوين مسيحيين بعد أن

بينهما قبل عقد الزواج بالصيغة المعروفة مع نيته  لكن حصلت هناك عالقة
قة الحاصلة فقد أتيت أنا من هذه العال وقصدهما للزوجية قبل هذه العالقة،

أسـلمت شـيعياً بعـد بحـث      بين قصد الزوجية وإجراء الصيغة، والحمد للّه
، (عليهم السالم) وسعيت إلى تحصيل العلم ضمن تعاليم أهل البيت. وقناعة

عليها بين المراجـع، وهـي    واطلعت في الرسائل العملية على فتوى مجمع
متواضع لبعض  يلوبعد تحص. اشتراط طهارة المولد في إمام صالة الجماعة

 المعلومات الدينية، واهتمامي بتبليغ ما أنعم اللّـه بـه علـي مـن اإلسـالم     

مجتمعـي الـذين    بتبليغـه إلـى أبنـاء    (عليهم السالم) والتشيع ألهل البيت
 يتعطشون إلى االطالع على الحقائق المدفونة تحت التـاريخ، وباعتبـاري  

 انحـصرت إمامـة     الوحيد في منطقتي الذي وفـق بهـذا التحـصيل العلمـي           
فهـل مـن العـدل    . باقي مسؤوليات الـدعوة والتبليـغ   الجماعة بي، وكذلك

طهارة مولدي؟ ومـا هـو الـدليل     حرمان هؤالء المؤمنين من إمامتي لعدم
فـي الـزواج    المعتمد في هذا الشرط؟ ثم ما هو الدليل على وجوب التلفظ

 بالتـالي يكـون  باطالً، و) مع قصد الزوجية(حتّى يكون الزواج المعاطاتي 

الولد الناتج عنه غير شرعي؟ هذا، مـع أن هنـاك علمـاء ال يـرون ـ فـي       
ـ  وجوب التلفظ بالصيغة في عقد النكاح وإنما يقـع الـزواج    البحث العلمي 
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مع قصد الزوجية، وكذلك هناك من ال  بكل فعل عرفي وعقالئي دال عليه
 اإلجمـاع وفيـه   دليالً غيـر  يرون اشتراط طهارة المولد في إمامة الجماعة

بعل فولدته مـن   مافيه، حتّى لو افترضنا أن المولود من الزنا كانت اُمه ذات
غير زوجها، فهل سيكون حكمه حكم المولود من عالقة بين أبوين ولـداه             

  إجراء الصيغة الشرعية للتزويج؟ قبل
الزواج المعاطاتي ليس صحيحاً، والمراد منه إنشاء  بسمه تعالى؛

الخاص، والفرض في المسألة أن أبويك قد  فعلالزوجية بنفس ال
وإنما على أمل الزواج  ارتبطا بينهما ال بقصد الزواج بالفعل الخاص

 بعد ذلك، وهو أمر آخر ال ربط له بالزواج المعاطاتي، واشتراط

طهارة المولد في إمام الجماعة حكم شرعي كاشتراط عدم كون 
ه وتقواه إن تاب ربط له بعدالت اإلمام محدوداً بحد شرعي ال

مذهبك  ويمكنك أيها المؤمن الموفق أن تخدم. وأصلح بعد ذلك
بوسائل كثيرة، منها نشر هذا المذهب بين أهلك وأصدقائك، وإلن 

أحداً أحب إليك مما طلعت عليه الشمس كما في  يهدي بك اللّه
من ثواب صالة الجماعة  الروايات، وهذا العمل فضله وثوابه أكبر

جميع  ل اللّه تعالى أن يمنّ عليك بتمام الموفقية فينسأ. إماماً
  .اُمورك، وأن يرزقك رزقاً واسعاً كريماً وهو أرحم الراحمين

الكتاب يريد أن يسلم، ولكن ال نعرف هل إسـالمه   هناك شخص من أهل
بهذا اإلسالم، بحيـث إنـه يريـد أن     عن قناعة أم ال؛ ألنه توجد له مصلحة
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وهـو إعـالن    ق الـشهادة يكفـي بهـذه الحالـة،    يتزوج من مسلمة، فهل نط
  الشهادة؟

العلم أنـي مـن    هل يجب علينا اختباره قبل قبول شهادته أم ال، مع: الثاني
  مقلديكم؟

يكفي في الحكم بإسالمه اإلقرار بالشهادتين، ما لم  بسمه تعالى؛

   .لسان ال يقر بمضمونه، واللّه العالم يعلم أن هذا اإلقرار مجرد لقلقة

  بغير اللغة العربية؟ صح عقد الزواجهل ي
األحوط اعتبار اللغة العربية في عقد الزواج، مع  بسمه تعالى؛

   .العالم التمكن ولو بالوكالة، واللّه
  كتابياً؟ هل يجوز إجراؤها هاتفياً؟ هل يجوز إجراء العقود

ال يصح بالكتابة مع القدرة على التكلم، وأما في  بسمه تعالى؛
ريب فيها فال بأس،  منها اآلخر معرفة تامة ال ف كلالتلفون فإن عر

   .واللّه العالم وكان الطرفان عارفين بشروط العقد،
المرأة المسيحية حالل، أم حـرام؟ ومـا هـي حقـوق      هل الزواج الدائم من

  والميراث؟ الزوجة المسيحية الدائمة من النفقة
 اليهودية أو بالزواج الدائم من المرأة الكتابية ال بأس بسمه تعالى؛

إالّ أنها ال ترث منه إذا مات، واللّه  النصرانية ولها حقوقها الزوجية،
   .العالم

فتاة مسيحية زواجاً مؤقتاً وأتمنى أن أتزوجها زواجاً  إني مسلم متزوج من
المسيحية إلى اإلسالم ولكـن ال أعـرف مـن     دائماً، وأود أن أدعو زوجتي
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أحصل عليها فـي تـسهيل    ي يجب أنأين أبدأ وكيف، وما هي المصادر الت
 مهمتي؟ سيدي الكريم، إني في أمس الحاجة إلى نصيحتكم ومساعدتكم،

  .رعاكم اللّه وشكراً جزيالً
ال يصح العقد الدائم إالّ بعد انتهاء مدة العقد المؤقت  بسمه تعالى؛

الزوجة من بقية المدة، وأما إيصال الدين إليها بعد الزواج  أو بإبراء
يكون تدريجا ً حتّى ال تنفر الزوجة من الدين،  ماً فينبغي أنمنها دائ

في هذا األمر، واللّه  ويمكنك باالستعانة بأهل العلم في بلدك
  .العالم

D]J?	
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  امرأة غير مسلمة؟ هل يجوز الزواج من
كان عند الرجل زوجة مسلمة، فإن أراد الزواج  إذا بسمه تعالى؛

فيعتبر إذن المسلمة » نصرانية يهودية أو«بامرأة اُخرى غير مسلمة 
غير صحيح،  في الزواج المذكور، علماً بأن الزواج من غير الكتابية

   .وإن أذنت المسلمة بذلك، واللّه العالم
  بالكتابية؟ ـ ما حكم التمتع 1
  لكـون ;ـ بعض الكتابيات في حالة كونها بكراً ترفض مسألة إذن الولي 2

 عليها، ال من خالل الدين وال من خالل العـرف،           وليها ليس لديه أي والية    
  التمتع بها؟ فكيف يتم

 ـ في حالة وجودنا في الخـارج للدراسـة، هـل يجـوز لنـا مـصافحة       3

  األجنبيات ومجاذبة أطراف الحديث معهن؟
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 بأس بالتمتع بالكتابية إذا كان زمان المتعة ـ ال1: يبسمه تعال
  .ه العالمكالساعة أو ساعتين، واللّ قصيراً جداً،

البكر، بال فرق بين كون البكر  يعتبر إذن الولي في العقد علىـ 2
  .مسلمة أو كتابية

  .األجنبيات ومجاذبتهن، واللّه العالم ال يجوز مصافحةـ 3

وهي بعيدة عنه بداعي السفر للبالد، فهل يجوز له  رجل متزوج من مسلمة
  قع في الحرام؟زوجته حتّى ال ي الزواج المنقطع من كتابية دون إذن

إذا كانت مدة العقد على الكتابية قليلة، مثل ساعة أو  بسمه تعالى؛
  .بالعقد من دون إذن الزوجة المسلمة، واللّه العالم ساعتين فال بأس

بغير أهل الكتاب من سائر الكفار، هل يجوز الزواج  كيف يمكن االستمتاع
  رى؟هناك طريقة اُخ منهم زواجاً دائماً أو منقطعاً، أم

يجوز الزواج من الكافرة غير الكتابية دائماً أو  ال بسمه تعالى؛
  .انقطاعاً، واللّه العالم

امرأة كتابية عقداً مؤقتاً ال تلتزم بالعدة، باعتبـار أنهـا    هل يجوز العقد على
وبعد تركها صاحبها األول بعد أيام عقد عليهـا   كانت مرتبطة بشخص آخر،

ذلك الشخص الذي كان على  يما إذا كانشاب مسلم؟ وهل يفرق الحكم ف
  عالقة بها مسلماً أم كتابياً أم كافراً؟

الذي تركها فال  إذا كانت المرأة زوجة لذاك الشخص بسمه تعالى؛
يصح الزواج منها، وإن كانت معه بالمصاحبة فقط من دون زواج 
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التمتع بها، وإن كانت له زوجة مسلمة فال بد من إذنها  فيجوز له
   .العالم تها، واللّهأو إجاز

مؤمنة، وتمتع بكتابية ألكثر من سـتة أشـهر دون    أحد المؤمنين متزوج من
جهالً بفتـوى جنـابكم بعـدم جـواز      أخذ اإلذن من زوجته المؤمنة، وذلك

ومع . اإلذن من المسلمة التمتع ألكثر من ساعة أو يوم مع الكتابية دون أخذ
لهـذا   متـه يرجـى إفادتنـا بحـل    العلم بأن زوجته الكتابية ال تزال علـى ذ 

  .اإلشكال
العقد بالمذكورة غير صحيح، وال يجوز الدخول  أصل بسمه تعالى؛

ولو بصورة هبة المدة  بها بعد علمكم بالحكم ويجب التخلي عنها
   .العالم وإعطاء مهر المثل، إالّ إذا أذنت زوجتكم المسلمة، واللّه

ن الرشـد والمالكـة ألمرهـا،    المسيحية البالغة لـس  هل يجوز التمتع بالبكر
بالخارج، ولكـن تكـاليف الجامعـة     كالتي عمرها واحد وعشرون وتدرس

  يتكلفها األب؟
 إذا أحرز أن أباها أوكل جميع أمورها إليها ومنها تعالى؛ بسمه

الزواج فال بأس بالتمتع بها، مع التفاتها إلى أن ما تجريه بالعقد هو 
 ليس لها على زوجها إالّ صحيح في دينها، وأنه عقد زواج مؤقت
بالصيغة مجرد لقلقة لسان،  وال يكون تلفظها. المهر المتفق عليه

  .واللّه العالم

  ؟)إذا كان للشخص زوجة مسلمة أو أعزب(مسلمة  ما هو حكم التمتع بغير
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 إذا كان له زوجة مسلمة فال يجوز بال إذن المسلمة، تعالى؛ بسمه

هذا .  أو يوم مما ال تعد زوجة عرفاًإالّ إذا كانت الفترة قليلة كساعة
وأما في غيرها فال يجوز التزوج وال التمتع بها مطلقاً،  في الكتابية،
  .واللّه العالم

المتزوج من مسلمة أن يتمتع بكتابية في حالة عدم إذن  هل يجوز للمسلم
  زوجته المسلمة؟

ة نكاحه من الكتابي من كان له زوجة مسلمة يعتبر في بسمه تعالى؛
 ـ سواء كان النكاح دائماً أو منقطعاً ـ أن يكون بإذن زوجته

المسلمة، وبدونه ال يصح النكاح إالّ أن تكون المدة قليلة كساعة 
  .يوم مثالً، واللّه العالم أو ساعتين أو نصف
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أن يقعا في المحرمات، خاصة وأنهما فـي دولـة    هناك شاب وفتاة يخافان
يتزوجا زواج متعة، صوناً لنفـسيهما   د؛ ولذلك يريدان أنتكثر فيها المفاس

الفتـاة؛ ألنهمـا إن    من الوقوع في المحرمات، وبدون الرجوع إلى ولي أمر
عـدم   أخبراه فلن يقدر وضع الشاب والفتاة، مـع العلـم أنهمـا أتفقـا علـى     

  الدخول، فهل يجوز ذلك؟

األحوط يعتبر في العقد على البكر إذن وليها على  بسمه تعالى؛

الدخول أو بدونه، والمؤمن المتدين ال يوقع  وجوباً، سواء كان مع

   .نفسه في الحرام، واللّه العالم



 ١١٥

البكر دون إذن أبيها منقطعاً أو دائمـاً إذا كانـت مـن     هل يجوز العقد على
  أهل الكتاب أو الخالف؟

على البكر على  عندنا يعتبر إذن الولي في العقد بسمه تعالى؛

وباً، بال فرق بين شرط الدخول وعدمه كما ال فرق بين األحوط وج

   .البكر مسلمة أو كتابية، واللّه العالم كون

الكتابية الغربية والذي في عاداتهم ال يلـزم البنـت    هل يجوز التمتع بالبكر
  نفسها في ما تصنع؟ استئذان أبيها، فهي مسؤولة عن

 الزواج فال يعتبر فوض ولي البنت أمرها إليها حتّى إذا بسمه تعالى؛
فاألحوط للبنت البكر استئذان وليها  إذنه في الفرض المذكور، وإالّ

  .العالم في الزواج ولو كان الزواج متعة، واللّه

بالبكر دون إذن وليها، مع اشتراط عدم الدخول بها، فمـا   بلغنا جواز التمتع
أو اختالف إذا كان المتمتـع بهـا مـسلمة     هو رأي سماحتكم؟ وهل هناك

  كتابية، مع كونها رشيدة؟
على البكر على  عندنا يعتبر إذن الولي في العقد بسمه تعالى؛

األحوط وجوباً، بال فرق بين شرط الدخول وعدمه، كما ال فرق بين 
نعم، في الكتابية غير المجوسية إذا . البكر مسلمة أو كتابية كون

يها متعة أو حتّى الزواج فال بأس بالعقد عل فوض أبوها أمرها إليها
  .دواماً، واللّه العالم
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العمر، ذهبـت فـيمن ذهـب إلـى أمريكـا السـتكمال        أنا شاب في مقتبل
أسـف هـو انخراطـي فـي      الدراسات الجامعية هناك، لكن ما حدث بكل

 موجة اإلباحية الشائعة هناك، حيث ال يوجد هناك رادع عن ذلـك، بـل  

هذا األمر  . ه أمراً مقبوالً  على العكس ترى العرف ال يستنكر هذا األمر ويرا        
شجعني؛ لعدم التحرج من التلذذ بالنظر إلى المشاهد الغرامية الفاضحة  الذي

العام، حتّى بلغ بي الحال أن اختليت بفتاة لكي أتمتـع بجـسدها    في التلفاز
حصل ما لم أتوقعه واستدرجتني الفتاة للزنا الذي  لكن دون حد الزنا، لكن

فإني . وصلت إليه من جرأة على اللّه شت إلى مالم يكن في الحسبان، فده
كنت أعيـشه هـو الـذي     وإن لم أكن أنوي الزنا لكن الوضع المتهتك الذي

اقتربت منه كـل   قادني إليه، ولو كنت حقاً ال اُريد الزنا لما مهدت إليه، وال
 هذا االقتراب، فأنا اآلن واقع تحت وطأة تأنيب الضمير ونيـران الحـسرة  

فهل تستطيعون أن تقدموا لي خدمـة، وهـي         .  في جنب اللّه   على ما فرطت  
حتّى تطهروني من آثار الجريمـة النكـراء، فأنـا أرى     أن تقيموا الحد علي

وأخشى في الغد أن يعـذبني اللّـه عـذاباً     نفسي في موقف حرج أمام اللّه،
علـي حـد الزنـا الـذي      شديداً على ما جنته يداي، وخاصة أنـه لـم يقـم   

  ر هذه الجريمة؟يخلصني من آثا
الورطة التي أنا فيها قبل أن يأتي يوم  فما رأي سماحتكم في خالصي من

خالصي مـن نيـران األسـف     ال بيع فيه وال خالل؟ أرجوكم مساعدتي في
. العظـيم  والحسرة، فمجرد التوبة ال أراها كافية في تخليصي من هذا الهـم 

  .فأغيثوني رحمكم اللّه
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مر ألحد، وإذا علم اللّه منك صدق ال تظهر هذا األ بسمه تعالى؛
وعليك بالمعاشرة مع أهل الدين . فاللّه واسع المغفرة الندم والتوبة

يذكرونك باآلخرة، وإن شاء اللّه يفتح  والصالح واالرتباط بهم فهم
وتعف نفسك  لك باب الزواج من امرأة مؤمنة تكون لك سكناً

  .عن الوقوع في الحرام، واللّه الهادي والموفق

 ١١٨
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بلد غربي، تريد الطالق من زوجها الغائب عنها مدة  امرأة مسلمة تعيش في
 4(عليهـا خـالل تلـك المـدة      أربع سنوات وتدعي أن زوجها لـم ينفـق  

ولكنها ال  وأنه يعيش في بلد إسالمي. وأنه معتاد على المخدرات). سنوات
علمه، من أجـل    وهل تستطيع أن تطلب الطالق دون       . تعرف عنوانه الدقيق  

  ترتكب الفاحشة وتصون نفسها؟ أن ال
ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر بالفحص عنه  بسمه تعالى؛

كان المتمكن من الفحص نفس الزوجة أو  في مظان وجوده، سواء
يعثر عليه  شخص آخر من أرحامها أو شخص ثقة مأمون، فإن لم

 أو كان للزوج بعد الفحص، فإن كان للزوج مال ينفق عليها منه
الزوجة صبرت، وإالّ طلقها الحاكم الشرعي، وال  ولي ينفق على

المؤمنة المتدينة إذا ابتالها اللّه  والمرأة. يصح الطالق قبل الفحص
   .واللّه المعين والعالم ببالء ال ترتكب ما يتنافى مع دينها وعفافها،

وهـو ال  ثالث سنوات وذهب إلـى بلـد أجنبـي،     امرأة هجرها زوجها منذ
ويعطيهـا والـده مبلغـاً زهيـداً ال      ينفق عليها رغم مطالبة والديه له بذلك،

وال يمكن الوصـول   عرف مكانه في الوقت الحاضريكفي لبضعة أيام، وال ي
 وهي تطالب بالطالق؛ ألنها تخاف من الوقـوع فـي الحـرام، بـسبب    . إليه

  هذه المرأة؟حاجاتها المادية والجسدية، فما هو التكليف المتعلق بحق 
الطالق في الصورة  ليس للحاكم الشرعي والية على بسمه تعالى؛

   .المفروضة، واللّه العالم
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متزوجـة مـن شـخص فـي الكنيـسة والمحكمـة        تدعي امرأة أنها كانـت 
بامرأة أُخـرى، فاضـطرت    الحكومية، وبعد الزواج اكتشفت أنه على عالقة
حالتهـا   ع زوجها، فـشرحت إلى الذهاب للكنيسة لكي تجد حالً لعالقتها م

على عالمهم الكتابي، فقرر طالقها حسب ديانتهم من زوجها بسبب خيانته           
وأما المحكمـة  . وعلى هذا ـ وحسب ادعائها ـ أنها مطلقة في الكنيسة   لها،

لها، فإنها تأخذ الوقت الطويل حتّـى تحكـم بطالقهـا،     والتي رفعت قضيتها
ها بعد طالقها من الكنيسة وقبل تزوج من فما هو حكم الشاب المسلم الذي

  طالقها من المحكمة؟

 إذا كان الزوج والزوجة كافرين، كما هو ظاهر تعالى؛ بسمه

السؤال، فإن كان طالق الكنيسة مشروعاً بحسب مذهب الزوجين، 

بعد انقضاء عدتها من الطالق إذا لم يكن  يجوز للمسلم التزويج بها

  .الستيذان منها، واللّه العالما للمسلم زوجة مسلمة، وإالّ ال بد من
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المحكمة المدنية عندنا في أميركا منذ ثالث سنوات، وقـد   إمراة مطلقة في
ما ينص عليه القانون ـ بأخـذ نـصف     حكمت لها المحكمة ـ وعلى حسب 

دوالر؛ وألجـل   000،100ما يملكه الزوج من المال وقـد أخذتـه، وهـو    
 حين أن يطلقها في الـشرع اإلسـالمي  ذلك فإن الزوج يرفض منذ ذلك ال

 المهر الـشرعي    وأعطيها حتّى ترجع لي ذلك المبلغ بكامله        أطلقهاال  : قائالً
ومع هـذه الحـال،   . في ضمن عقد الزواج، وهو ال يبلغ ألفي دوالر المسمى

 ١٢٠

ألنها تدعي الضرر من البقاء هكذا من غير زوج،  فالزوجة تطالب بالطالق؛
ثـالث  (منـذ ذلـك الحـين     فصالً عـن اآلخـر  فكل واحد منهما يعيش من

  .(سنوات
ناحيـة   ـ هل ما أخذته الزوجة بحكـم المحكمـة ممـضى ومجـاز مـن      1

  شرعية؟
 ـ هل بإمكان الشرعي أو وكيله المجاز باألمور الحـسبية تطليـق هـذه    2

المرأة من دون توكيل الزوج؛ ألنه يرفض أن يطلقها إال أن ترجع له المبلغ              
  ؟) دوالر000،100(أعاله  المذكور

ليس للمطلقة المدخول بها إالّ المهر المسمى الذي  بسمه تعالى؛
اعتبار بما تقرره المحاكم  اتفق عليه الزوجان عند العقد، وال

للحاكم  المدنية، وال يجوز للزوجة أخذ الزائد على مهرها وليس
الشرعي وال لوكيله الطالق في هذه الصورة، فإذا أرادت الزوجة 

عليها إرجاع ما أخذته زائداً على مهرها المتفق  رعيالطالق الش
   .العالم عليه، كما يريده الزوج، واللّه

��ل�Aا ���jح  
وإلى متى على األوالد، فـي العالقـة الزوجيـة بـين      لمن الوالية والحضانة

وفي الـبالد اإلسـالمية؟ وفـي     مسلم ومسيحية في حال الطالق في الغرب
المـسيحية لـو تـوفي     األوالد قسراً من اُمهمحالة وفاة الزوج؟ وهل يؤخذ 

  زوجها المسلم؟



 ١٢١

يؤخذ األوالد من المسيحية واليهودية، فال يؤمن على  بسمه تعالى؛
  .هذه االُمهات، واللّه العالم دين األوالد من

 ١٢٢
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#��2آ)�ب 
بعض أهل العلم جواز التصرف فـي مـال المرتـد     ولو كان مؤمن سمع من

  اذا عليه اآلن؟وعمل وتصرف، فم
المال إما مال  هو ضامن لما أخذه من المال؛ ألن بسمه تعالى؛

 الورثة، أو مال المرتد الذي حصله بعد االرتداد وهو محترم، واللّه

  .العالم

أن يوصي بمـال أو بيـت أو مزرعـة فـي وصـية       هل يحق للزوج المسلم
  لزوجته المسيحية الدائمة؟

الوصية له بمال معين  لمسلم، وأماالكافر ال يرث من ا بسمه تعالى؛
  .العالم فال بأس به إذا لم يزد على ثلث مال الميت، واللّه

  المسيحية من زوجها؟) الدائمة( هل ترث الزوجة
ال يرث الكافر من المسلم، وال يرث الكافر من الكافر  بسمه تعالى؛

للكافر وارث مسلم ولو كان المسلم من الطبقة  أيضاً إذا كان
   .ة، واللّه العالمالبعيد
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  األصلي؟ وهل يصدق هذا على أهل الكتاب عامة؟ ما المقصود بالكافر

 الكافر األصلي هو الذي كان كافراً ومن أبوين تعالى؛ بسمه

كافرين، كأهل الكتاب من اليهود والنصارى أو من الذين ال دين 
  .العالم لهم أصالً، واللّه

بالكفار في كثيـرمن دول العـالم، ففـي الـصين      مون مختلطينيعيش المسل
الذين يعبدون بوذا والهنـود مـع    إقليم شنغهاي يعيش المسلمون مع الكفار



 ١٢٣

البراءة الواجبة قد  السيخ والهندوس وهكذا، والذي قد يجري أحياناً بحكم
ردة فعـل   يقوم بعض المسلمين بلعن بوذا أمام الكفار أو لعن البقرة فتكون

فهل يتحمل المـسلم أي   .(وآله صلى اهللا عليه) كفار لعن الرسول األعظمال
أو شـتم القـرآن؟ وهـل     إثم، والحال أنه لم يجبر الكافر على لعن الرسول

حصلنا  يصح لنا االستمرار بلعن هذه األصنام أمام عبادها ونكون بذلك قد
 على أجر عظيم؟

 قريش؟ اركما نرجو بيان مغزى اآلية، أليس هو خاص بكفـ 1

 بالنسبة إلى ما يعتقده بعض الكفار من أنبياء أو ما شاكل لم ينزل اللّـه ـ 2

به من سلطان بها، أليس يجب البراءة منها ولو أمامهم مـن الـشتم واللعـن؛        
أئمـة أهـل    أو (صلى اهللا عليه وآله) البراءة ولو إذا سبوا رسولنا كي نحقق

 نحن؟ال فهم يتحملون اإلثم (عليهم السالم) البيت

لعبادتهم وألصنامهم علناً بالسب  ال يجوز التعرض بسمه تعالى؛
 األنبياء واألئمة والشتم إذا كانوا يردون على المسلمين بلعن وشتم

من أعمالهم وعبادتهم، واللّه  ، يكفي البراءة القلبية(عليهم السالم)
  .العالم

كاً خفيـاً؟  لكن هل من يقول ذلك يعتبر مشركاً شـر  نشكركم على اإلجابة،
 يطلق في هذه الحالة؟ نرجو توضيح معنى الشرك الخفي؟ وهل

إطالق العلة على الخالق عزّوجلّ، بمعنى أنه مفيض  بسمه تعالى؛
الفلسفية المنافية لالختيار مستلزم  الوجود ال بأس به، وبمعنى العلية

 ١٢٤

على الرياء،  وأما الشرك الخفي، فقد اُطلق في الروايات. للكفر
  .لموفق للطاعاتواللّه ا

 رأس السنة حرام؟ هل صحيح أن احتفال يوم

هذا اليوم من أعياد المسلمين، وال ينبغي للمؤمن  ليس بسمه تعالى؛
  .االحتفال فيه، واللّه العالم أن يقلد غيره من غير المسلمين في

اإلنترنت، واشتهر وأصبح واجهة للتشيع في العالم  أنشأت موقعاً على شبكة
أن أغيره وأبدله إلى موقع شخصي  الوقت الحاضر، هل يجوز ليالغربي في 

 باعتباري أنشأته؟ لي؟ وهل لي كامل الحق في التصرف فيه كما يحلو لي

كان الموقع ـ كما فرضتم ـ واجهة للدفاع عن  إذا بسمه تعالى؛
يمكن أن يهتم به الناس  المذهب دفاعاً صحيحاً يهتم به الناس أو

  .العالم ي إلى تغييره، بل ال يجوز، واللّهولو مستقبالً فال داع

 المسلم بدخول المساجد؟ هل يجوز السماح لغير

ال يجوز لغير المسلم الدخول في المسجد، واللّه  بسمه تعالى؛
   .العالم

بالد أُوروبية، وقـد أقبـل علينـا محـرم، ونحـن       نحن من طالب العلم في
 فقد أقمنـاه فـي الـسنة    الدولة، متعودون على إقامة مجلس العزاء في هذه

نحمد اللّه بأن مـنّ   الماضية وكانت التوفيقات من اللّه عزوجل، وهذه السنة
هذا، وقد  علينا بقيام أحد لجان الخير بالتكفل بإرسال شيخ لمساعدتنا في

 .جهزنا كل شيء تقريباً



 ١٢٥

باالسـتهزاء   كثير من النـاس زلّـت أقـدامهم عـن طريـق الحـق وأخـذوا       
كثير مـنهم يـرفض طريـق الـصواب ويعـارض إقامـة             بالمؤمنين، وأصبح   

أن المجلس سوف يشغله عن الدراسة، ومن الممكـن لهـم    المجلس بحجة
لما فيه من إصـالح للنـاس وإنقـاذ     أن ينظموا الوقت ويحضروا المجلس؛

 فما هو رأيكم في ذلك؟. الغافلين

في أيام شهر  إقامة مجالس العزاء والوعظ خاصة بسمه تعالى؛
 ام أمر راجح شرعاً لتوثيق عالقة المؤمنين بأهل البيتمحرم الحر

وبطالن  ، والتأكيد على مظلوميتهم وحقانية المذهب(عليهم السالم)
طريق من خالفهم وإن أثّر ذلك على دراسة الدارسين في هذه 

سيرة المؤمنين والعلماء على تعطيل الدراسة في  وقد جرت. األيام
المذهب، وفق اللّه الجميع   شعائرهذه األيام، وليس هذا إالّ لحفظ

   .لخدمة الدين
فيها أوراق إلعادة تصنيعها من جديـد، فهـل    يوجد معلبات خاصة توضع
 الجاللة؟ نستطيع أن نضع فيها أسماء

األوراق المذكورة إلى ما بعد تحويلها  إذا لم تتنجس بسمه تعالى؛
  .إلى عجين فال بأس، واللّه العالم

لفظ الجاللة باللغات االُخرى غير العربيـة إالّ مـع    هل يحرم مس ما يقابل
أو خدا بالفارسية، أم أن هـذا الحكـم ال    باإلنگليزية، God :الطهارة، مثل

 يشمل إالّ ما كتب بالعربية؟

 ١٢٦

من دون طهارة  األحوط عدم مس األسماء المقدسة بسمه تعالى؛
   .وإن كان باللغات االُخرى غير العربية، واللّه العالم

فيها آيات قرآنية ولفظ الجاللة، هل يجـوز إلقاؤهـا    م األوراق التيما حك
تصنع األوراق من جديد في أماكن  في حاويات مخصصة لألوراق فقط، ثم

الحاويـات تحـوي    مخصصة لذلك في معامل لتصنيع الورق، علماً أن هذه
 مجالت وصحفاً فيها صور لنساء عاريات وحيوانات وغير ذلك؟

تنجيسها فال بأس  م يلزم من ذلك هتكها أوإذا ل بسمه تعالى؛
  .العالم بإلقائها في الحاويات المذكورة إلعادة تصنيعها، واللّه

 وانتهـت  أمها بعد أن طلق أبوها أمهاالبنت اسم  هل يجوز شرعاً أن تحمل
وال يسأل عنها، وهنا في الغرب يمكن  العدة وحدث االنفصال وأبوها تركها

 ؟أمه  اسم عائلةأن تحمل البنت أو االبن

 إذا أرادت ذلك أمهاالبنت لقب  ال بأس أن تحمل بسمه تعالى؛
سيدة فال بد أن   غيروأمهاولكن بعد البلوغ، نعم لو كان أبوها سيداً 

 يبين ذلك ولو في اسمها الصغير، حتّى ال تضيع سيادتها إذا كانت

   .سيادتها محرزة، واللّه العالم
 اAدی�ن وأه� ا
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 المشرك، الكافر، الحربي، الذمي؟ :عريفما هو ت

األحكام الخاصة ألهل الكتاب ال تشمل المشركين  بسمه تعالى؛
أهل الكتاب، كعبدة األوثان والشمس  من الذين هم كفار وليسوا

  .دين لهم، واللّه العالم وغيرهم، ممن ال



 ١٢٧

 مشركون أم كفار، أم ماذا؟ هل المسيحيون واليهود

قة هم داخلون في عنوان المشركين، ولكن في الحقي بسمه تعالى؛
  .ذكرنا، واللّه العالم لهم أحكام خاصة كما

أن تفيدونا عن الصابئة؟ وهل هم من أهل الكتـاب   موالنا الكريم، هل لكم
 كما يدعون؟

 إذا كانوا فرقة من النصارى كما قيل، فهم كتابيون، تعالى؛ بسمه

  .شكال، اللّه العالموإالّ ففي جريان أحكام أهل الكتاب عليهم إ

إشكال، أو مشاركة بعـض اإلخـوان المـسيحيين     هل دخول الكنائس فيه
غير االستطالع لما يعتقـدون   طقوسهم العبادية، على أن ال نقول ما يقولون

آراء العلمـاء   به وكونه بيتاً عبادياً، فهل فـي هـذا إشـكال شـرعي؟ وهـل     
 واحدة؟

طالع، أما مشاركة بأس بالدخول لغرض االست ال بسمه تعالى؛
  .واللّه العالم المسيحيين في طقوسهم الدينية فال يجوز،

 من نصراني، كهدية يقصد بها التقرب إلى اللّه؟ هل يمكن قبول مساعدة

  .ال بأس بقبولها، واللّه العالم تعالى؛ بسمه
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األخيرة قصات شعر غريبة عند األوالد والـصبيان فـي    آلونةانتشرت في ا
تشبهاً بالغربيين، مثـل الكابوريـة والنيفـي     المنطقة وبعض البالغين والرجال

 والمدرج وغيرها، ما حكم ذلك؟

 ١٢٨

فيها مفسدة في  ال يجوز التشبه بالكفار في قصات بسمه تعالى؛
 نعم ينبغي. أس بهابالد المسلمين، وأما إذا لم يكن فيها مفسدة فال ب

للمؤمنين عدم التشبه بالكفار في ألبستهم وغير ذلك مما يعد من 
  .العالم زيهم، واللّه

باألخص البالغ أن يحلق شعر رجلـه، فـبعض الـذين     هل يجوز للرجل أو
 ذكر دليل إذا وجد؟ يلعبون الكرة يحلقون شعر سيقانهم، مع

ة اللذة والريبة، واللّه بأس به، ما لم يكن بقصد إثار ال بسمه تعالى؛
  .العالم

 ؟)الخماسي) ما حكم السكسوكة

العارضين إذا بقي الشعر على الذقن  ال بأس بحلق بسمه تعالى؛
لحية، واللّه  وأطرافه، بحيث يرى في مجلس التخاطب أن الرجل له

  .العالم

حالقة، ولكن قد يأتي بعض مـن النـاس يريـدون     شخص يريد فتح محل
  حكم فتح المحل؟حلق اللحية، ما

حلق اللحية  ال بأس بفتح المحل، ولكن ال يجوز بسمه تعالى؛
  .بالموس وكذا أخذ االُجرة مقابل ذلك، واللّه العالم

 ابتداء دون أي عذر طبي؟ هل يجوز حلق اللحية

   .ال يجوز ذلك على األحوط وجوباً، واللّه العالم بسمه تعالى؛
�	�
� ا
	����ا��	
  وا

 :في استراليا، وهنا برزت مشكلتان صلت على عملأنا طبيب ح



 ١٢٩

وفحص العورة إذا تطلب األمـر   الفحص الكامل للمرأة نظراً ولمساً،: االُولى
 .أحياناً

 .النسوي المصافحة مع المريضة أو الكادر: والثاني

فأما الفحص، فباإلضافة إلى كونه مهمـاً للتـشخيص، فإنـه سـيؤدي إلـى               
 .العمل عند االمتناع خسران

إلى أنه قـد   وأما باالمتناع عن المصافحة يؤدي إلى عداء وأذى، باإلضافة
 يؤدي إلى خسران العمل أيضاً وأنا بحاجة لعملي كطبيب؟

ومصافحة األجنبية مع  ال يجوز مصافحة األجنبية، بسمه تعالى؛
 الكفوف إذا لم يكن بنية االلتذاذ الجنسي ال بأس به، فحاول أن

عتذار أمام الكادر الطبي بأن يدي ملوثة تستعين بالكفوف أو اال
وهكذا بغيرها من األعذار المقبولة في عرف  بعد فحص مريض ما،

لها ضرورة؛ لعدم  وأما فحص المرأة كامالً، فإن كان. األطباء
   .تمكنها من الطبيبة الحاذقة فال بأس، واللّه العالم
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ية فـي بـالد الغربـة مـصدراً     تكون المالبس اإلسـالم  في كثير من األحيان

أنواع الـدعوة، حيـث يلتفـت إليهـا      الستقاللية شخصية المسلم، و باباً من
األحيـان إلـى    وإلى رمزها، ويبحث عن مصدرها، مما يؤدي في كثير مـن 

 السؤال أو االطالع على الدين اإلسالمي، فماذا يكون حكم ارتـداء تلـك  

 المالبس حينئذ؟

 ١٣٠

 اإلسالم أمر مطلوب وحسن، بال فرق بين بزي التزيي بسمه تعالى؛
  .واللّه العالم كونه في بالد الغرب أو في بالد اإلسالم،

 ؟)ةالكرفت(ارتداء ربطة العنق  ما هو رأي سماحتكم في

ال بأس بارتدائها إذا كان لبسها متعارفاً بين المسلمين،  بسمه تعالى؛
   .العالم واللّه

�]�(5	
 ا
	S&�1 ا
نذهب إلى المـسابح، حيـث إن الرجـال والنـساء      مكن أناُريد أن أسأل ي

 في عمل حرام؟ يسبحون سوية، وليس هناك الخوف من الوقوع

الذهاب إلى األماكن التي هي معرض الفساد  ال يجوز بسمه تعالى؛
   .وارتكاب الحرام، واللّه العالم

 ا
	D� ��0�Q ا
	�أة اAج?.��
نبي فهل يجوز مصافحتها تجنباً لمصافحة الرجل األج إذا مدت المرأة يدها

 من غيره؟ لإلحراج؟ وكيف نحدد الموقف المحرج

   .مصافحتها، واللّه العالم ال يجوز بسمه تعالى؛
االحتفاالت التـي يقيمهـا بعـض األهـالي بمناسـبة       ما رأي سماحتكم في

الطريقـة المـشابهة للطريقـة     ذكرى ميالد أحـد أفرادهـا إذا اُقيمـت علـى    
بطاقـات   توزيـع : لنصارى، والتي هي علـى النحـو اآلتـي   المتعارفة عند ا

الدعوة لحضور االحتفال، تزيين المكان المخصص لالحتفال، لبس الجديـد       
المالبس الفاخرة، تقديم الهـدايا لـصاحب المناسـبة، إحـضار الكيـك       أو

، )عيـد مـيالد سـعيد   : (والكتابة عليه بعبارات، مثل وتزيينه بطريقة خاصة،
علـى الكيـك و إطفاؤهـا، إنـشاد      ، وضع الـشموع )خيركل عام وأنتم ب(و



 ١٣١

هذه المناسـبة، تقطيـع    االُنشودة أو االُغنية التي عادة ما تنشد أو تغنى في
إجـراء   الكيك وتوزيعه على الحاضرين، توزيع الهدايا علـى الحاضـرين،  

 بعض المسابقات واأللعاب الخفيفة والمرحة؟

 فاالت إذا لم تقترنال بأس بإقامة مثل هذه االحت تعالى؛ بسمه

   .بمحرم آخر، ولكن ليس لهذه العادة سند شرعي، واللّه العالم
 ا
	)�ج�

أو نـسخ أو إهـداء أو اسـتخدام بـرامج الكتـب       هل يجوز شـراء أو بيـع  
 ؟)المقرصنة(المنسوخة 

 بين الشركات المسلمة وغيرها؟ هل في األمر تفريق

 كانت محللة ال بأس بشراء البرامج المنسوخة إذا بسمه تعالى؛
بين كون الشركات مسلمة أو غير  الجواز شرعاً، وال فرق في
   .مسلمة، واللّه العالم

_��[(
 ا
عامة؟ وهل يختلف الحكم إذا كان التأمين إلزاميـاً   ما حكم التأمين بصورة

 من الدولة؟

الهبة المعوضة،  ال بأس بعقد التأمين وهو داخل في بسمه تعالى؛
  .مياً أو اختيارياً، واللّه العالموال فرق بين كونه إلزا

 جائز أم ال؟ وهل يعتبر شرعاً من الهبة المشروطة؟ هل التأمين على الحياة

   .العالم التأمين جائز، وهو من الهبة المشروطة، واللّه تعالى؛ بسمه
��R�	(جGت ا�/��
 ا

 ١٣٢

المكتوب في رسالة مثالً؟ وهل الرد يكون بـالتلفظ أو   هل يجب رد السالم
السالم المنقول بواسطة شخص ثالث؟ وماهي  الكتابة أيضاً؟ وما هو حدودب

أهل الملل االُخرى، وما هـو   طريقة رد هذا السالم؟ هل يجوز السالم على
حـال   حكم رد السالم عليهم؟ هل يجب رد الـسالم علـى الـصبي المميـز    

 الصالة وخارجها؟

وكذا الحال يجب رد السالم في الرسالة المكتوبة،  ال بسمه تعالى؛
وأما . وإن كان الرد أحوط في السالم المنقول بواسطة شخص آخر،

 السالم على أهل الملل االُخرى، فإن كان فيه صالح وتأليف

ويجب رد . لقلوبهم فال بأس، وكذا األمر في رد السالم عليهم
  .كما يجب على البالغ، واللّه العالم السالم على الصبي المميز

بالسالم، ثم هل يجوز السالم علـى الـذمي، وهـل     كافرهل يجوز ابتداء ال
 يعتبر الشيوعي كافراً؟

 كافر أو الذمي فكيف يكون الرد؟ إذا سلم علينا

ال بأس إذا كان القصد من السالم أو رد السالم  بسمه تعالى؛
. للمسلمين والمؤمنين، وفي غير هذه الموارد والتحية لجلب محبتهم
  .واللّه العالم م عليكم،السال: ويقال في الرد عليهم

أو الكتابي بالسالم؟ ولو سلم علينا فكيـف يكـون    هل يجوز ابتداء الكافر
 الرد عليه؟

 ال بأس إذا كان رد السالم والتحية لجلب محبتهم تعالى؛ بسمه

 .للمسلمين والمؤمنين، واللّه العالم



 ١٣٣

المسيحيين بعيد ميالد نبي اللّه  ل يجوز تهنئةه) 1
 وهل يجوز تهنئتهم بحلول عام ميالدي جديد؟ ،)مالسال عليه(عيسى

 بذلك؟ وهل يجوز تهنئة المسلمين (2

 وإذا كانت التهنئة جائزة، فهل هي من المستحبات؟ (3

جائزة وال مستحبة في حكمها األولي، فهل تكـون   في حال أنها ليست (4
  ببعض الفوائد على المسلمين؟ جائزة أو مستحبة لو فرضنا أنها تعود

 ابتدأني بالتهنئة؟ ا هي وظيفتي لو أن أحد المسلمين أو المسيحيينم (5

مـن   (عليـه الـسالم  ) نحـن المـسلمين أولـى بالمـسيح    : البعض يقول (6
وإعالن الفرحة بذكرى مـيالده،   النصارى، لذلك فنحن أولى بتبادل التهنئة

 ما رأيكم في هذه العبارة؟

الدينية  بمناسباتهمإذا ترتب على تهنئة غير المسلمين  تعالى؛ بسمه
ـ بما ال يظهر منه التصديق بهذه المناسبات ـ وجلب قلوبهم وحفظ 

  .للمسلمين فال بأس بها، واللّه العالم مودتهم

 .جامعة، أعضاء التدريس فيها من غير المسلمين نحن شباب ندرس في

عيد المسيح وعيد السيدة مريم وغير  ـ هل يجوز تهنئتهم بأعيادهم، مثل 1
 ذلك؟

والتي يقدمها لنا ذلك المـدرس   ـ هل يجوز لنا أن نأخذ من الحلويات، 2
 غير المسلم بهذه المناسبات؟

 ١٣٤

الموجودة فـي الجامعـات يأكـل بعـض المدرسـين فـي        ـ في المطاعم 3
في استخدامها، مـع العلـم أنهـا     األواني التي نأكل فيها، فهل هناك إشكال

 تغسل في مكائن خاصة؟

المسلمين بتحيتهم، أم يجوز أن نحييهم  نرحب بغيرـ هل يجب علينا أن  4
 بتحيتنا؟

يقام   لمناسبة دينية كالذيأقيمإذا كان المجلس عاماً  تعالى؛ بسمه
في الكنائس، فال يجوز تأييدهم ولو بالمشاركة فيه، وأما إذا كان 

مثل مناسبات الزواج أو الوالدة أو غيرها مما يعد  المجلس خاصاً،
فيه بما هو المناسب لها على  ال بأس بالتهنئةمناسبة شخصية، ف

نجاستها، واللّه  وال بأس باألكل في األواني إذا لم يعلم. طريقتنا
   .العالم

 بالقول أو بالفعل للكافر والكتابي؟ هل يجوز التواضع

إذا كان في ذلك ترغيب لهم إلى الدين اإلسالمي أو  بسمه تعالى؛
  .العالمبأس، واللّه  المحبة للمسلمين فال

 الكفار؟ هل يجوز الكذب على

نعم إذا توقف دفع الضرر عن النفس أو  الكذب حرام، بسمه تعالى؛
الكذب لجلب  الغير المؤمن على الكذب فال بأس، وال يجوز

  .المنفعة، واللّه العالم

����J	
 ا
 المنتجات األمريكية اإلسرائيلية؟ هل أفتيتم بمقاطعة



 ١٣٥

ل مع الشركات التي تدعم إسرائيل ال يجوز التعام بسمه تعالى؛
   .بالد المسلمين، واللّه العالم الغاصبة والباغية على

 &� ا
#ا
�ی_
 سـنة  60 المختلة عقلياً والتي تبلغ من العمـر  أمهم قام بعض األوالد بوضع

يراعى الستر فيه، حيث تكشف شـعور   في مأوى النصارى للعجزة الذي ال
هنـاك حتّـى ال    مؤمنين إخراجها مـن هن، فهل يجب على بقية أوالدها ال

 تكون عرضة للناظر األجنبي؟

 هذا هتك للمؤمنة و إن كانت مجنونة، وعلى أوالدها تعالى؛ بسمه

رعايتها وحفظها عن الهتك حتّى يقضي اللّه أمره فيها ولهم في 
   .البر واإلحسان بالوالدة، واللّه العالم ذلك أجر كبير، فهو من

80 � ���آ��ا
%���� اA ا
�را
 الجامعة األميركية؟ ما هو حكم الدراسة في

يجوز لآلباء أن يضعوا أوالدهم في المدارس التي  ال بسمه تعالى؛
غير اإلسالمية، إالّ إذا اطمأن  يكون فيها الفساد وتقوية المعتقدات

لألطفال،  بالمحافظة على المعتقدات الدينية واألخالق اإلسالمية
   .واللّه العالم

�����اAر�2د 
 ا
 األرصاد الفلكية في تحديد ثبوت الهالل؟ هل يمكن االعتماد على

   .العالم ال اعتبار بقول الفلكي في ثبوت الهالل، واللّه تعالى؛ بسمه
�
 ا
)��ی� R�l ا
�و

 كلغ والمطار يعطـوني  40وصار عندي وزن حوالي  ،أسافرإذا كنت سوف 
أعـرف فـي المطـار أحـد     وأنـا    كلغ، وهذا الوزن طبعاً لألمتعـة، 30فقط 

 ١٣٦

يـسمحون   األشخاص وهو موظف يعمل في الوزن، فإذا زاد الوزن على ما
إن وزنـي زائـد،     : به في الوزن هل بإمكاني أن أقول إلى أحد األشـخاص          

 أمرّ من غير أن يأخذوا من عندي أمواالً عن الوزن الزائد؟ لكي يجعلني

الزائد  الوزنإذا كان لهذا الموظف الصالحية في رفع  تعالى؛ بسمه
عن المسافر كما هو المتعارف في المطارات، جاز االستعانة به في 

   .الزائد عنك، واللّه العالم رفع الوزن
مـساعدات للعـاطلين عـن العمـل، بعـض اإلخـوة        في أميركا الدولة تقدم

األمريكـي فقـط دون الـشرع، مـن      المؤمنين يطلقون زوجاتهم في القانون
ماليـة،   لة عن العمل، فتحصل على مـساعدات أجل ادعاء أن الزوجة عاط

 فهل هذا جائز شرعاً؟ وهل يجوز االحتيال على الدولـة فـي مثـل هـذه    

 الحاالت؟

وال فعل ما يكون وهناً لسمعة  ال يجوز الكذب بسمه تعالى؛
   .المسلمين والمؤمنين إذا علم، واللّه العالم

X��(�Gأح��م ا 
بأسماء مستعارة فـي  ) اإلنترنيت(المنتديات على  عادة تكون المشاركة في

األعـضاء لقـوانين المنتـدى يقـوم      بعض األحيان، وبسبب مخالفـة بعـض  
أن يدخل  صاحب المنتدى بحجب العضو عن المشاركة، فهل يجوز للعضو

 باسم مستعار آخر ويشارك في المنتدى؟

 ال بأس بالمشاركة في المنتديات بأسماء مستعارة، تعالى؛ بسمه

   .ودمتم موفقين



 ١٣٧

لما يجوز االتصال به وما ال يجوز االتصال به على  ما هو الضابط الشرعي
تنوع أغراضها ومـا يعـرض فيهـا مـن      على) اإلنترنت(الشبكة العنكبوتية 

ونظائره، ومن خالعة  ثقافة أو درس أو قوة للدين ونظائر ذلك، ومن ترفيه
بـل   ات،وشتم للعلماء ولمذهب الحق، ووقوع في اإلغراء باإلثم في الشهو

 وقوع فيه، ونظائر ذلك؟ ما هو الضابط العام في حكم الجواز وعدمه؟

المتصدية إلثارة المنكرات  ال يجوز االتصال بالمواقع بسمه تعالى؛
وال  أو تهييج الغرائز الشيطانية ولو كان االتصال من دون ريبة

كما ال يجوز االتصال بالمواقع المتصدية . فتنة؛ ألنه ترويج للفساد
أو المذهب الحق، إالَّ للرد عليها أو تشكيك  هين الدينلتو

حفظ عقيدة الشيعة المتصلين  المعتقدين بما ينشر في هذا الموقع، أو
  .به، واللّه الهادي

في نظركم الشريف لالشتراك في مقدمي الخـدمات   ما هو الضابط الشرعي
نهـا مـا   دعماً للجـائز مباشـرة، وم   للدخول لإلنترنت، إذ إن منها ما يكون

الجائر على نسبة  يكون كذلك بغير مباشرة، كالمؤجر الذي له ترخيص من
 معينة، ونظائر ذلك، فما حكم المال المبذول في ذلك؟ ومـا هـو ضـابطه   

 الشرعي في نظركم الشريف؟

ال بأس بدفع مبلغ معين للدولة مقابل استخدام  بسمه تعالى؛
 المباحة، األمورمع كون االستخدام في   إجارة الموقع،أوالشبكة 

  .واللّه العالم

 ١٣٨

العامة كـالبيع والـشراء ونظـائر ذلـك مـن خـالل        ما هو حكم المعامالت
المعاملة من خالل الوثيقة البنكية أو  الشبكة على أنواعها، والتي منها إجراء

الـضابط الـشرعي مـع     المصرفية كالبطاقة بأنواعها ونظائر ذلـك، مـا هـو   
 الحكم؟

شرائط المعاملة تامة شرعاً، فالمعاملة إذا كانت  بسمه تعالى؛
  .طريق الشبكة، واللّه العالم صحيحة وإن كانت عن

لدينا عن طريق البريد اإللكترونـي لمـوقعكم المحتـرم     هل الفتوى الواردة
 للمكلف؟ حجة شرعاً، وملزمة

المنسوبة إلينا في موقعنا المعين في ـ  الفتاوى بسمه تعالى؛
إن شاء اللّه، إالّ إذا  ها وهي مبرئة للذمةاإلنترنت ـ يجوز العمل ب

األمر، واللّه  احتمل التزوير فيها فحينئذ يرجع إلينا في معرفة حقيقة
  .الموفق

 /�jی� ا
�ج�m_ إ
l ا
�eب وا
	$%�ی_، و��ا�tRة اN�A	�t ا
�1tری�   
 وا
J#ا��_

في أموال المرتد عن فطـرة،  ) سره قدس(ماذا يرى المرحوم السيد الخوئي 
كـان   ورثته؟ وماذا لـو  بقى مالكاً لها أو بمجرد ردته تنتقل أمواله إلىهل ي

 لورثته؟ عنده شركة وأمواله تتكاثر حتّى بعد ارتداده، فهي له أو

األموال قبل االرتداد تنتقل إلى ورثته  ما كان له من بسمه تعالى؛
. هذه األموال للورثة باالرتداد فهو كالموت، وبالتالي جميع منافع

فهي له  األموال التي وصلها بعد االرتداد بالمعاملة أو بغيرها،وأما 
  .وتتبعها منافعها، واللّه العالم



 ١٣٩

شركة ـ ذاك المرتد ـ ماذا عن وظيفته وراتبه الذي    لو كان مؤمن يعمل في
 يتقاضاه منه؟

المرتد إليه هو من  إذا اطمأن الموظف أن ما يدفعه بسمه تعالى؛
 تداد فال بأس بالتقاضي منه، وأما معالمال الذي حصله بعد االر

العلم أن المدفوع له من المال السابق على االرتداد أو مع الشك، 
  .من الورثة، واللّه العالم فال بد من االستئذان

التعاضد واإلخاء الخيريـة، عبـارة عـن دار للـسكن      عقار موقوف لجمعية
، وقـد أصـبح   ليرة سـورية شـهرياً   (60(مؤجر لعائلة مسيحية ببدل قدره 

قانون إيجار جديد  وقد صدر حديثاً في سوريا. ليرة سورية) 250(مؤخراً 
 يمنح مالك العقار المؤجر إخالءه لقـاء أن يـدفع للمـستأجر مـا يعـادل     

بعد أن كان القانون القـديم يمنـع إخـالء    . من قيمة العقار المالية (40%)
ـ  المستأجر إالّ ان يتعـذر معـه   في حاالت محددة ومحصورة، األمر الذي ك

كانـت مـدة اإليجـار عليهـا، حيـث كـان        سابقاً إخالء المستأجرين مهما
ولـو انتهـت المـدة     المستأجر يستمر باالستئجار بحكم التمديـد القـانوني  

 .التعاقدية

يدفع خمسة أضعاف  فضالً عن ذلك، فقد ألزم القانون الجديد المستأجر أن
أصـبح   لمالية، ومـن ثـم فقـد   األجر التعاقدي على أن ال يقل من االُجرة ا

 .ليرة سورية) 60x5=300(البدل بعد التعديل الجديد للعقار المذكور 

 ١٤٠

ذلك عرضت تلك العائلة على الجمعيـة مـؤخراً شـراء العقـار،      في ضوء
مـن قيمتـه   %) 60(طويل، وذلك لقاء تسديد  باعتبار أنها تسكنه منذ زمن

 .ثالثمئة ألف ليرة سورية (300000(الحالية، أي ما يعادل مبلغاً وقدره 

بحساب أنه وقـف   هل يمكن للجمعية بيع هذا لعقار لتلك العائلة: والسؤال
 خيري، مع العلم أن تبدل اإليجار الحالي ال يشكل منفعـة معتبـرة إذا مـا   

خمسمئة ألف ليرة سورية تقريباً، ومـع  ) 500000(قورن بثمن العقار البالغ  
ليرة ) 300000(ذي تسدده العائلة والبالغ االعتبار أن المبلغ ال األخذ بعين

 نفعاً؟ سيكون أكثر

وهل يجوز للجمعية في حال سمح لها بالبيع استبدال المبلغ بعقار تجاري،            
 أنه حصراً يستبدل بدار للسكن؟ أم

ال يجوز تسليم الوقف الذي أوقفه المؤمن للكافر  بسمه تعالى؛
كما ال يجوز بيعه . اُجرةسواء كان باُجرة أو بدون  لينتفع منه الكافر،

يده ولو بجمع التبرعات من  من الكافر، ويجب تخليص الوقف من
بإصابته  المؤمنين وأخذة منه وفقاً للقانون، أو إن يمكن إخراجه منه

 .بطريقة اُخرى، واللّه العالم

باُجرة اليوم، وتصرف االُجرة  وإذا اُخرج منها تؤجر الدار على مؤمن
منها  انت معينة، وإالّ في الخيرات التيفي مصارف الوقف إن ك

، واللّه (السالم عليهم) إقامة مجالس العزاء على مصائب األئمة
  .العالم

 نجس؟ هل الكتابي طاهر أم



 ١٤١

إذا لم يعلم بمالمسته ) والنصراني اليهودي(الكتابي  بسمه تعالى؛
  .واللّه العالم للنجاسة فهو محكوم بالطهارة، ويلحق بهما المجوسي،

محترمـة أم  ) أفراداً وحكومات، كتابيين وسواهم) ل أموال غير المسلمينه
 ال؟

 الكفار المستأمنون في البالد اإلسالمية محترمون، تعالى؛ بسمه

  .واللّه العالم

أوروبا شخص فتح محالً للمواد الغذائيـة، وقـد سـرق     يوجد في أحد دول
 المحل وقبل غلقه األمر اُغلق هذا عدة مرات من قبل مجهولين، وفي نهاية

وألن هذه الـشركة   عمل عملية غش على شركة التأمين لتعويض خسارته؛
 تجري تحقيقاً بالموضوع وطلبت من أحد األشخاص الشهادة، على أن هذا

الشاهد أعطى صاحب هذا المحل فاتورة بمواد غذائيـة، وادعـى صـاحب             
من األمر سرقت من المحل والفاتورة ليس لها صحة  المحل أن هذه المواد

صاحب الفاتورة مطلوب اآلن إلـى   أن الشخص: والقصد من السؤال. شيء
بـالزور تـنجح    المحكمة لغرض الشهادة، وهو يعلم أن شهادته إذا شـهدها 

القضية ويأخذ صاحب المحل ما طلبه من شركة التأمين، وإذا شـهد الحـق         
ل، ثالثـاً  أوالً على صاحب المحل، ثانياً على العاملين في المح: الضرر يقع

 .وفي هذه الشهادة ضرر يترتب عليه كثير. الفاتورة على الموقع على

بالكذب على أساس أنه أعطى هذه الفـاتورة   هل يجوز له الشهادة: السؤال
ما هو حكمهم الـشرعي   أو يشهد بالحق وتترتب عليه أضرار وعلى غيره؟

 بذلك؟

 ١٤٢

اً ال تجوز شهادة الزور وال فعل شيء يعد وهن بسمه تعالى؛
  .ولو مع التورية، واللّه العالم للمسلمين إذا علم ذلك،

تكون لدول ظالمة، مثـل برنـامج   ) اإلنترنت(في  هل يجوز استخدام برامج
البرنـامج مـشهور ضـمن بـرامج      ، علماً بـأن هـذا  (ICQ اآلي سي كيو(

البرنـامج   المحادثة ويوفر خدمات جيدة للمستخدمين، والحصول على هذا
 ليس مقابل المال؟يكون مجانياً و

الغاصبة،  ال يجوز فعل ما فيه ترويج للحكومة الظالمة تعالى؛ بسمه
  .واللّه العالم

الشركات، وفي أثناء العمل أحتـك مـع عمـال غيـر      أنا أعمل في إحدى
، وهذا )من مصدر واحد(معهم  مسلمين، مما يؤدي إلى لمس وشرب الماء

العمل فـي هـذه    ة، هل يجوزاالحتكاك يفرضه علينا العمل في هذه الشرك
 الشركات؟

ال بأس بالعمل إذا كان الكفار من أهل الكتاب ولم  بسمه تعالى؛
بحيث يوجب تنجس الماء الذي  يعلم مباشرتهم للنجاسة الخارجية،

  .تشربه أو الطعام الذي تأكله، واللّه العالم

تأمين صحي عند بعض الـشركات، يـدفع األفـراد     يقوم بعض الناس بعمل
الشركة مـصاريف العـالج للمـؤمن     لشركة مبلغاً معيناً في السنة، وتتحملل

مـريض إلـى الطبيـب     لو ذهب المؤمن عليه وهو: ومنها األدوية، والسؤال
 ووصف له دواء قيمته في الـصيدلية خمـسون ريـاالً مـثالً، فهـل يجـوز      

نـه  للشخص أن يستبدل بالدواء شيئاً آخر من الصيدلية وال يأخذ الدواء؛ أل          



 ١٤٣

من مرض سابق مثالً، أم ال يصح؛ ألن اتفاقه مع الشركة حول  موجود عنده
 فقط؟ تحمل ما يتعلق بالعالج

أهلية، وكان هذا العمل على خالف  إذا كانت الشركة بسمه تعالى؛
  .القرار فال يجوز، واللّه العالم

فيها كؤوس للخمر محرم؟ وما هو الدليل الشرعي  هل الجلوس على مائدة
 إن أمكن؟لذلك 

المكلف مضطراً لذلك بحكـم مجـامالت العمـل، كـأن      وما الحكم لو كان
برغم أنه ال يتناول ذلك  يدعى من قبل ضيف ما ويكون من جملة ضيوف

 الخمر؟

قبوله للجلـوس علـى مائـدة     وما الحكم لو أنه أبلغ من يقوم بضيافته بعدم
للخمر  ؤوسفيها خمر وتعهد له بذلك، ولكن بعد وضع المائدة وضعت الك

 فلو قام يكون قيامه من المائدة حرجياً؟

للتكليف  ال يعد االضطرار بحكم المجاملة حرجاً رافعاً تعالى؛ بسمه
بحرمة الجلوس على مائدة فيها الخمر، بل على المسلمين اإلصرار 

بأحكام الشريعة كي ال يعد تركهم لاللتزام بها وهناً  على االلتزام
  .االُخرى، واللّه الموفق للصواب لإلسالم بنظر أهل الملل

ظـاهرة الهجـرة واالغتـراب عـن البلـدان اإلسـالمية        مما ال شك فيه أن
ملموساً ال سبيل إلى إنكاره، وأن الجالية  أصبحت اليوم أمراً خطيراً و واقعاً

الغربية يوماً بعـد يـوم، وذلـك     اإلسالمية يزداد عددها بسرعة في البلدان
هجرة المـسلمين   م بالعالم اإلسالمي، والتي تفرضللظروف الخاصة التي تل

 ١٤٤

البالد  وكثير منهم قد حصلوا على جنسية هذه. منها إلى بالد الغرب أحياناً
والوثائق الرسمية الكافية التي تمنحهم حقوق المواطنـة فيهـا، كمـا أنـه ال               

أن من جملة الطرق والوسائل التي تمكن المسلمين من تحـصيل   شك في
على األقل تمكـنهم مـن الـدفاع عـن حقـوقهم        البالد أوحقوقهم في هذه

إقامة شـعائرهم الدينيـة    والمحافظة على هوياتهم وتساعدهم على تسهيل
فـي   وتطبيق قوانين الشريعة هو االستفادة من حق التـصويت والمـشاركة  

وأمثـال ذلـك مـن المؤسـسات المدنيـة          . االنتخابات البرلمانية والبلديات  
يـشكلون اليـوم رقمـاً خطيـراً فـي هـذه         المسلمينحيث إن السائدة هنا،

مـن األحيـان إلـى وقـوع التنـافس بـين        البلدان، مما أدى ذلك في كثير
لكـسب أصـواتهم    األحزاب والمنظمات والشخصيات عليهم والتقرب منهم

 .في أيام االنتخابات

االنتخابـات، أو أن تتـدخل    فهل يجوز للمسلم أن يرشح نفسه فـي هـذه  
األمـر،   لمؤسسات اإلسالمية ولو ضمن شروط معينة في هذاالشخصيات وا

ذلك ألجل كسب أكبر قدر ممكن من حقوق المسلمين وأتبـاع المـذهب             
أو ال؟ سيما مع مالحظة أن التسامح فـي هـذه االُمـور قـد      في هذه البالد

للجالية بالتدريج، مـن قبيـل فـسح المجـال      يسبب أحياناً أضراراً جسيمة
والمـسلمين فـي مراكـز     ن والحاقدين على اإلسـالم لدخول بعض المنافقي

المهـاجرين   السلطة، أو تسلط المنظمات العنصرية الغربية والحاقـدة علـى  
 .المسلمين على مؤسسات الدولة



 ١٤٥

 إذا كان الشخص من غير المعممين وعلم من نفسه أنه تعالى؛ بسمه

بالترشيح يخدم المؤمنين ومذهب أهل البيت فال بأس له بالترشيح، 
  .العالم اللّهو

التي تملؤها مظاهر المادية والكفر واإلباحية وكل شيء  في بلدان االغتراب
إلى وسـائل اإلعـالم إلـى التربيـة فـي       فيها يشجع على ذلك من القوانين

الظروف إلى العـيش فـي    المدارس، بل وحتّى لعب األطفال، وقد اضطرتنا
المؤمنون أقصى  ه، ويبذلهذه األجواء التي ينسى فيها اإلنسان مبدأه ومعاد

وال يخفـى علـيكم أن      . الجهود للحفاظ على هويتهم في خضم هذا البحـر        
وسيلة للحفاظ على ديننا ودين آبنائنا هي إقامة المجالس الحسينية،  أنجع

لتزكية النفوس وتعليمها وربطهـا عاطفيـاً بـشريعة سـيد      فهي أفضل طريق
القيـام بأعمـال غيـر    : لـون والـبعض يقو  .(صلى اهللا عليه وآلـه (المرسلين 

 الحسينية أفضل، ما هو رأيكم الشريف؟

بها ـ وال سيما إذا  إقامة المجالس الحسينية أهم؛ ألن بسمه تعالى؛
اشتملت على طرح عقائد المذهب الحق وذكر األحكام العملية ـ 

المؤمنون بالعقائد الدينية واألحكام الشرعية، وعليكم  يتصل
  .المجالس ودعمها، واللّه العالم االهتمام بالحضور في تلك

 الكافر غيلة؟ هل يجوز أخذ مال

ذلك، فإنه يكون وهناً للمسلمين، حيث يعد  ال يجوز بسمه تعالى؛
  .العالم المسلمون عندهم أهل الغدر والحيلة، واللّه

 ١٤٦

وقد تعاقدنا مع شركات أهلية وحكومية على أن  لدينا مجموعة صيدليات،
وصــفات صــادرة مــن   وعــائالتهم بموجــبتــصرف األدويــة لموظفيهــا

 المستشفيات التي تعاقدت معها الشركات، والموظفـون ال يـدفعون قيمـة   

والمتفق عليه مع الشركة فقـط صـرف الـدواء، بحيـث لـو اطلعـت             . الدواء
ولدينا عدة تـساؤالت، نحـن   . يكون ضرراً علينا الشركة على خالف ذلك

 .يما يأتيف في ابتالء شديد، ونريد أن نعرف األحكام

 موظفون يريدون أن نستبدل قيمة وصـفة الـدواء بالنقـد أو بمعـاجين     (1

أسنان أو زيوت شعر أو شامبو أو غيـر ذلـك، وادعـاؤهم بأصـناف غيـر                 
 .أدوية

؛ ألنهم أساساً ليسوا مرضـى وإنمـا   )1(يريدون كما في الفقرة  موظفون (2
 بأصـناف غيـر   ألخذ إجازة مرضية، أو لالستبدال ادعوا ذلك للطبيب؛ إما

 .أدوية

من قبل جهات عمل أبنائهم، ويريدون أن  آباء موظفين لهم حق العالج (3
 .(2) (1(يفعلوا كما يفعل أبناؤهم في الفقرة 

أشخاص يقومون باسترجاع أدوية قد صرفتها لهم جهات طبية اُخرى،  (4
هـا،  ثمنها وهي مسعرة، ادعوا لنا أنها زيادة عندهم وال يحتاجون ولم يدفعوا

 .بأشياء غير أدوية أو يريدون ثمنها نقداً ويريدون أن يستبدلوها

ليكتـب لهـم أدويـة غاليـة الـثمن       موظفون أو آباؤهم يذهبون للطبيب (5
 .األدوية الجنسية ليأخذوا أدوية للجنس؛ ألن الشركات ال تدفع قيمة



 ١٤٧

تخـصم   مع العلم أن جميع الفقرات السابق ذكرهـا ال يمـانعون فـي أن    (6
 .م نسبة من تلك األدوية؛ ليحصلوا على مرادهممنه

ال  ال يجوز تجاوز االتفاق بين الشركات والصيدليات، تعالى؛ بسمه
  .لصاحب الصيدلية وال لمن بيده وصفة أو نسخة الدواء، واللّه العالم

كافرة، وساكنون في شقة وتأتي فـاتورة الكهربـاء بهـا     نحن طلبة في دولة
رجوعنـا لـدولتنا لإلجـازة لمـدة شـهرين        أثنـاء مبلغ مرتفع للغاية، وفـي 

كهرباء بمبلغ مرتفع، ونحن أغلقنا  وعودتنا ثانياً بعد اإلجازة أتت لنا فاتورة
أحـد الـشقة، ولـم     العداد من المفتاح الرئيسي له لمدة شهرين لـم يـدخل  

األرقـام   وتبين في األخير بأن القاري للعـداد ال يوضـع  . تستخدم الكهرباء
 ن ال يعترف، فهل يجوز العبث في العداد إليقافـه أو تبطئـة  الصحيحة ولك

 سرعته؟

هذا األمر بشكل سلمي فيمكنكم أن  إن لم يمكن حل بسمه تعالى؛
اآلخرون به  تختاروا شقة اُخرى للسكن، وال تعملوا شيئاً إذا علم
  .يكون شيناً على الشيعة وينسب خيانة إليهم، واللّه العالم

عند أحد البنوك، سواء كانـت إسـالمية أو غيـر     على فرض أن لدي مبلغاً
 وفي الصباح وجـدت  300يساوي  إسالمية أو مشتركة، و كان هذا المبلغ

المالـك، أم    دينار، فهل يجوز أخذها واعتبارها مجهولـة 3000أنه أصبح 
يجب علي إخبارالبنـك بالخطـأ، علمـاً بـأن أحـداً لـن يتـضرر، ال مـن                   

 وال المسؤولين؟ المشتركين

 ١٤٨

احتمال تضرر أحد المسؤولين أو العاملين أو  مع ه تعالى؛بسم
زاد على ما يملكه في  ما المشتركين ولو في المستقبل ال يجوز أخذ

  .البنك، واللّه العالم

وفي خالل شهر رمضان المبـارك نعمـل بـساعات     نعمل في شركة كبيرة،
هذه الـساعات فـي غيـاب     إضافية على الساعات المحددة للعمل، وتكون

والـذهاب   المسؤولين فتستغل، حيث يقوم بعض من الموظفين بترك العمل
 للراحة، فما حكم ذلك؟ وهل له تأثير في روحانية الصيام؟

إذا كانت أهلية، وفي  ال يجوز مخالفة مقررات الشركة بسمه تعالى؛
  .غير األهلية إشكال أيضاً، واللّه العالم

 رخصة القيادة، مـع ثقتـه   يعطيها لمن ال يملك شخص يملك سيارة ولكنه
في البحرين يحظـر قيـادة الـسيارة     بأنه يعرف القيادة جيداً، ولكن القانون

السيارة؟ ومـا   بدون رخصة قيادة، فما هو حكم الشارع على فعل صاحب
 هو حكم قيادة السيارة بدون رخصة القيادة؟

واللّه  مخالفة المقررات المخلة بالنظام غير جائزة، تعالى؛ بسمه
  .المالع

، ونستطيع بطرقة معينة من خالل )ألو(العمومي ) التلفون) نحن هنا نستخدم
البطاقة األصلية أن نحصل على مكالمة مجانية  زج ورقة خالية اُخرى فوق
 يهودي؟ إن المالك: إلى أي دولة، علماً أنه يقال

أن يفعل شيئاً يكون فيه شيناً لدينه  ال يجوز لمؤمن بسمه تعالى؛
  .اللّه العالمومذهبه، و
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) اإلنترنت(بالتسجيل في أحد المنتديات الحوارية في  بعد أن يقوم اإلنسان
قبل القائمين على المنتـدى، فمـا هـو     قد تصدر بعض القوانين الحديثة من

 حكم مخالفة هذه القوانين؟

واشترطوا عليه عدم  إذا كانت القوانين مشروعة بسمه تعالى؛
 .العالم ادي فال يجوز مخالفتها، واللّهمخالفتها عند التسجيل في الن

من المال بواسـطة المـدير،    أنا شخص أعمل لدى شركة وخصم منّي مبلغ
الزمن تحـول   وبعد فترة من. وذلك من أتعابي في المبيعات بغير وجه حق

لي مبلغ من المال في أجري الشهري، وذلك عن طريق الخطأ، وهذا المال             
ـ    يخص ذا المبلـغ كتعـويض عـن المبلـغ     الشركة، فهل يجوز لـي أخـذ ه

 المبلغ عند تخميسه إذا كان يعتبر حراماً؟ المخصوم؟ وهل يستحل هذا

المبلغ  ال يجوز أخذ المبلغ المحول خطأً عوضاً عن تعالى؛ بسمه
  .المخصوم في مفروض السؤال، واللّه العالم

ار وهو تأمين على الحياة والـد ) االنشورنز(تسمى  توجد في أميركا معاملة
ما مبلغاً من المال كل شـهر، وفـي    والسيارة، بأن يدفع الشخص إلى شركة

تعـرض لحـادث، فهـل     المقابل تتعهد الشركة له بإصالح سيارته، مثالً إذا
بغيـة   يجوز لهذا الشخص المسلم أن يتعمد إتالف سيارته أو تعطيلها عمداً
ـ      شركات أن تعوضه الشركة ماالً إزاء ذلك الحـادث، علمـاً أن أصـحاب ال

 من النصارى أو اليهود؟ وأربابها هم

غير جائز؛ ألنه يجلب التهمة للمسلمين بأنهم خونة  بسمه تعالى؛
  .واللّه العالم وليسوا من أهل األمانة والتعهد،
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الطيور المسروقة من قبل غير المسلمين، حيث تجلـب   ما حكم بيع وشراء
لمـسمى بالحمـام   اُوروبيـة مـن النـوع ا    طيور بكثرة من الخارج مـن دول 

مـن غيـر المـسلمين،     الزاجل، وهذه الطيور معظمها يقوم بـسرقتها النـاس  
 مكلفين بإطالقها في سباقات دولية، حيث يسرقون بعض منها ويبيعونهـا 

إن هـذه الطيـور مـن النـوع         . في بعض الدول اإلسالمية مثـل دولـة قطـر         
نها في المشترين لها من المسلمين في قطر يبيعو المخصص للسباق وبعض

المشترين لهـا يعلمـون أنهـا مـسروقة،      دول اُخرى، مثل السعودية، وبعض
المالكين األصـليين مـن    والبعض اآلخر ال يعلمون بذلك، علماً بأن بعض

 لهم؟ دين اليهود والمسيحيين، ويمكن حتّى من اإلسرائيليين ومن ال

لحمـام  والدي يعرف عند المربين با    (أحياناً يأتي حمام مجهول المالك      ) ب
وأحياناً يكون فـي أرجلهـا حلقـات، والحلقـات إمـا أن      ) أو الغريب اللفو

عبارات تشير إلى الملكية أو أن تكـون الحلقـات ال    يكون بها إشارات أو
المربين يضعون مثل هذه الحلقات، فما هو  إن معظم. تشير إلى مالك معين

 الحكم في تملكها؟

 ها؟حلقة فما حكم تملك وإذا لم تحو رجلها) ج

تحـوي فـي    إذا أنتجت هذه الحمامة التي في رجلها حلقـة أو التـي ال  ) د
 رجلها حلقة وكانت اُنثى، فمن يمتلك أفراخها؟

 ذكراً، فمن يملك أفراخها؟ وإذا كانت هذه الحمامة) هـ

وهـي فـي    (حجول(في األسواق في السعودية تباع طيور ذات حلقات ) و
تكون تائهة منهم فـي الـسباقات       األصل لها مالكون من الكويت، وهي قد        
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الناس ويبيعونها، فما هو الحكم فـي شـراء مثـل هـذه الطيـور       فيصطادها
 وبيعها؟

القيام به وهناً  ألف ـ ب ـ ج ـ و ـ كل عمل يعد) ج بسمه تعالى؛
 .للمسلمين أو الشيعة فهو غير جائز، واللّه العالم

سها، وكذا أفراخ اُنثى الطير ملك لمالك االُنثى نف د ـ هـ ـ) ج
  .االُم، واللّه العالم أفراخ الذكر فهي ملك لمن ملك

العربية واإلسالمية القائمة اليـوم، مثـل تـونس     هل تعتبر بعض الحكومات
التعامـل معهـا بـأي شـكل مـن       ولبنان، حكومات جور، بحيث ال يجـوز 

يـدخل فـي    األشكال، كأن يتوظف المؤمن في وزاراتها كوزارة التعليم، أو
ع العلم بأنها ليست في حالة حرب؟ وهل قضاتها هم مـن قـضاة              جيشها، م 

ومـا حكـم   . الذين ال يجوز الترافع لديهم، مثلهم مثل شريح القاضي الجور
أكان شخـصياً أم كليـاً؟ ومـا مـرادكم بالشخـصي       المأخوذ بحكمهم، سواء

بيننـا ـ كطـالب علـوم دينيـة ـ        والكلي، علماً أن هذه المسألة قد أحدثت
 هذه الحكومات؟ يراً؛ من حيث تفسير المسألة، ومن حيث تصنيفخالفاً كب

عملك مباحاً له دخل في حفظ نظم البلد فال  إذا كان بسمه تعالى؛
البالد إذا توقف  بأس، وكذا ال بأس بالمراجعة إلى قضاة تلك

استنقاذ حقك المحرز شرعاً على الرجوع إليهم، بال فرق بين كون 
  .لّه العالمكلياً أو شخصياً، وال الحق

اإلسالمية أصبح من المتعارف جداً أن المعـامالت فـي    في كثير من البالد
الموظفين ما لم يدفع إلى الموظف شيء من  الدوائر الحكومية ال تنجز لدى
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ال غنى عنها، وال تسير االُمور  المال أو الهدية، وهذه الحالة أصبحت سائدة
المعامالت في الـدوائر   ال لتخليصفي الغالب إالّ بها، فهل دفع الهدية والم

على حقوق  جائز أو ال؟ بالطبع ليس في المسألة تزوير وال لعب وال تعدي
أحد، وإنما بالمال تنجز المعاملـة بـشكل أسـرع وأسـهل، وتـزال بعـض                

نرجو إجابتنا بشكل واضح ومفصل، فإن المسألة مـورد إبـتالء    .التعقيدات
 .في بالدنا

في تعجيل إنجاز  ب المعاملة اضطرارإذا كان لصاح بسمه تعالى؛
معاملة وتوقف على الدفع للموظف فال بأس، هذا إذا لم تكن 

مرتبطة بالقضاء بوجه من الوجوه، وإالّ يحرم الدفع، واللّه  المعاملة
  .العالم

ــتخدام  ــم اس ــا حك  ,credit card VISA, Mastercard) م

discover, etc)      تـم   ألشـخاص غيـر معلـومين بـدون علمهـم، حيـث
ـ    لهـؤالء األشـخاص    (credit card) الحصول على أرقـام وبيانـات ألـ

، مع العلم أن هـؤالء األشـخاص   )اإلنترنت(عن طريق  بطريقة غير قانونية
قمنـا عـن طريـق اإلنترنـت بـشراء       من دول أجنبية وغير مسلمين، وقـد 

الكترونية، سـيدي كمبيـوتر    الكتب العلمية والممنوعة، مالبس، أجهزة(مواد
مجهولـة   ، نستخدمها بأموال هؤالء األشخاص؟ هل تكون أموالهم)هاوغير

 الكتب(المالك؟ وإذا كان الحكم مخالفاً ماذا نفعل بتلك المواد والحاجات 

 التي تم الحصول عليها بتلـك ) العلمية والممنوعة، مالبس، سيدي وغيرها

 الطريقة؟
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 محرم جزماً؛ لما فيه من الوهن على هذا العمل بسمه تعالى؛
المأخوذ من  المسلمين والشيعة، وال بد من إعادة بدل المال

أصحاب األرقام إذا أمكن معرفتهم، أو إرضائهم بأي وجه من 
إمكان معرفتهم يجب التصدق بقيمة األشياء  ومع عدم. الوجوه

بعض هؤالء من  المشتراة بأموالهم على الفقراء، إذا علم أن
  .المسلمين، واللّه العالم

عندنا في لبنان هو تـابع للحكومـة اللبنانيـة كمـا هـو       جتماعيالضمان اال
األوراق للضمان ليـستفيد هـو مـن     معلوم، فهل يجوز لشخص ما أن يقدم

سجل في شـركة   اسم غيره، وال سيما هو مضطر إلى ذلك، ولو أنّ شخصاً
هو غير موظّف فيهـا إالّ مـن ناحيـة صـورية بعلـم صـاحب المؤسـسة،                  

ع ما يتوجب عليه للضمان كي يستفيد من الـضمان  الصوري يدف والموظف
 االجتماعي؟

  .العالم هذا كذب، والكذب حرام، واللّه بسمه تعالى؛

هل يعني أنه مازال يجب القتال وفرض الجزية فـي   ،29سورة براءة اآلية 
قيل في سلسلة لقـاء مـسيحي ـ     عصرنا هذا ضد النصارى واليهود؟ هذا ما

ألمـين اإلسـالم    «مجمع البيـان «لقد قرأت في إسالمي في المدينة هنا، و
 ، لكن»الجهاد وحاالته المشروعة في القرآن للشهيد المطهري«الطبرسي و

وكما ترون أنه ليس من الـسهل       . لم أجد كالماً واضحاً أو مفهوماً من قبلي       
 .لمغتربين ـ وجود جواب في مثل هذا المقام لنا ـ
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  كما كانت في صدرإذا كانت الدولة اإلسالمية تعالى؛ بسمه

  .اإلسالم، فالحكم ال يختلف، واللّه العالم

 وبالـسنة  (عليه السالم) والنصارى بمولد المسيح ما حكم تهنئة المسلمين

 الميالدية، حيث نالحظ أن بعضاً من المسلمين يتبادلون التهنئة في هـاتين 

 المناسبتين؟

ف على المشروعة في األعياد وغيرها تتوق التهنئة بسمه تعالى؛
للتهنئة بمناسبة  وجود سند شرعي لها، وليس في البين سند شرعي

  .العالم ، واللّه(عليه السالم) ميالد المسيح

الشيوعيين أو الكفار فـي البلـد الواحـد فـي مكـان       هل يجوز التعامل مع
 تشريع األحكام؟

المباحة، وأما في االُمور  ال بأس بالتعامل في االُمور بسمه تعالى؛
   .ة فال يجوز، واللّه العالمالمحرم

8��EAع ا�	 
 .وأرجو التوضيح ما حكم سماع األغاني؟

استماع الغناء وسائر األلحان المتعارفة عند  ال يجوز بسمه تعالى؛
   .واللّه العالم أهل الفسوق، أو المناسبة لمجالس اللهو،
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أن الشخص يتـصل بـرقم تليفـوني    : هاحاصل طريقت هناك مسابقة شائعة،

المـسابقة، ثـم يقـوم الكمبيـوتر      معين، ويسجل اسمه ورغبته فـي دخـول  
المـسابقة، ويـتم    باختيار بعض أسماء المتصلين في كل حلقة من حلقـات 

سؤال المشارك في عـدة أسـئلة، يحـصل بموجبهـا علـى جـوائز ماليـة                 
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لمشارك فـي المـسابقة   ومما يذكر أن قيمة الجائزة التي تعطى ل .متصاعدة
االتصاالت التي يقوم بها المتصلون للرقم المعين، حيـث   هي من نتاج قيمة

الدقيقة الواحدة هو عادة أعلى مـن تكلفـة    يحسب على كل منهم مبلغ في
للمـشارك الـدخول فيهـا     فهـل يجـوز  . االتصال العادي لغير ذلك الـرقم 

 .كان و المنع لوواستالم الجائزة؟ حبذا لو أشرتم إلى وجه الجواز أ

أن يتصل الشخص برقم معين، فقد يخرج هذا        : ، وهي أخرىوهناك طريقة   
اختيار الكمبيوتر الشخص الفائز، وقد يخسر، علمـاً بـأن    الشخص بحسب

 .من قيمة تلك االتصاالت قيمة الجائزة ـ كما ذكرنا ـ هي

إذا كانت عوائد االتصاالت التلفونية ترجع لنفس  بسمه تعالى؛
فالمشاركة في المسابقة بدفع مبلغ  لقائمة بإعطاء الجوائز،الجهة ا

فال يجوز  االتصال بشرط الحصول على الجائزة ملحق بالقمار،
   .القيام بها، واللّه العالم
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الصور الخالعية أو األفالم الخالعية؟ وهل يختلـف   ما هو حكم النظر إلى

ـ  أو كفّـاراً؟ ومـا هـو مقـصودكم      سلمينالحكم بين كون أصحاب الصور م
يجوز له النظر؟ وهـل   بالخالعية؟ وإذا كان الناظر المتزوج ينظر ليتعلم هل

 هناك حاالت مستثناة من هذا الحكم؟

 ال يجوز النظر إلى الصور واألفالم التي توجب نشر تعالى؛ بسمه

الفساد في المجتمع اإلسالمي، وتحريك الشهوة على الحرام، واللّه 
   .لعالما

 ١٥٦

الخـارج بقـصد الزيـارة أو الـسياحة لبـست       عند سفري مع زوجتي إلـى 
علماً بأن في منطقتنـا   زوجتي الحجاب اإلسالمي لكن كشفت فقط وجهها،

 سماحتكم؟ بالقطيف تغطي المرأة وجهها، فهل هذا جائز لدى

الوجه للمرأة إذا لم يكن معرضاً للفت  ال بأس بكشف بسمه تعالى؛
   .يها، واللّه العالمنظر األجانب إل
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امرأة كانت معها االستحاضة الصغرى أحرمت للعمرة المفـردة توضـأت و            
طافت و صلت بوضوء واحد جاهلة بأن حكـم االستحاضـة الـصغرى أن              
تتوضأ للطواف و تتوضأ للصالة ثم سعت و قصرت و علمت بـالحكم بعـد        

كذلك مـا حكمهـا لـو علمـت بعـد           ذلك فما حكم العمل الذي أتت به و         
  ؟طواف النساء

إذا كان الفصل بين الطواف وصالته قليال جدا فال :  بسمه تعالى 
شي عليها نعم لو علمت بذلك بعد طواف النساء فاألحوط ان تعيد 

  الطواف و صالته و سعيه و طواف النساء و صالته أيضا
العراق في الوقـت  اعتقد أن الوقت غير مناسب بسبب الظروف التي يمر بها  

الحالي و لكن أرجو من سماحتكم إجابتي على أسئلتي المهمة جدا جـدا             
  .بالنسبة لي

بسبب ظروف الدراسة أصبحنا نـذهب إلـى مكـان التـدريب و هـذا               : س  
 كنا نذهب مرتين أو ثـالث مـرات         .المكان يبعد مسافة شرعيه عن مدينتنا     

صالتنا و المشكلة هي    في األسبوع  من الصباح إلى العصر فأصبحنا نقصر          
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أننا كنا نصلي في المصلى المعد هناك و كان اتجاه القبلة غير صحيح و لم               
نعرف أن اتجاه القبلة خطأ إال بعد انتهـاء اإلجـازة و عودتنـا إلـى ذلـك                  
المكان مرة أخرى و السؤال هو هل يجب علينـا قـضاء  هـذه األيـام إذا                  

   ؟الجواب نعم هل نقضيها قصر أم تمام
إذا كان االنحراف عن القبلة يسيراً أو كان االتجاه : عالى بسمه ت

بين المشرق و المغرب فال يضر ذلك بصحة الصالة مع الجهل و 
أما إذا كان االنحراف بنحو اإلستدبار فمع بقاء الوقت تعاد و مع 

  خروجه فاألحوط القضاء و تقضى قصرا و اهللا اعلم 
ين العتبـات المقدسـة فـي       نحن في البحرين نسافر عن طريق البـر قاصـد         

السعودية و سوريا و في طريق السفر هنـاك محطـات لالسـتراحة تـضم               
معظمها مساجد و ينزل بها الزوار في هذا المحطـات لقـضاء حـوائجهم و               
للصالة و السؤال هنا متعلق بالصالة في هذه المساجد حيث أنها مفروشـة              

يها لذا يقوم الـزوار     بالسجاد و السجاد من األشياء التي ال يصح السجود عل         
باستخدام الورق للسجود عليه فترى صورة ملفتة بأن كل شخص يصلي و            
أمامه قطعة ورق مما يجعلهم في وضع غير مقبول خصوصا أن غالبية مـن              
يتوافد على هذا المساجد أو غالبية مـن يـدير شـؤونها هـم مـن الطائفـة                  

ن نار على علـم     على المذهب الشيعة اشهر م    ’ الوهابية و حقد هذه الطائف    
مما ينتج بعض األحيان استهزاء هؤالء بالمصلين و توجيه بعض الكلمـات            

  ...لهم

 ١٥٨

فما هي الصالة الصحيحة في هذه الصورة هل نسجد على السجاد للضرورة     
و نستخدم التقية حتى في حالة عدم وجود الضرر المادي و لكن قد ينـتج               

   ؟ عليهأم نستخدم الورق للسجود.. .عنها إساءة للطائفه
إذا كان في المسجد مكان يصح السجود عليه وجب : بسمه تعالى 

اختياره للصالة و لو كان المكان في غير المسجد مثل الشارع و 
  الرصيف

إذا كـان   ’ هل هو صحيح أن صالة الجماعة مـستحبة و أن إمـام الجمـاع             
   ؟مسافرا فال يمكن إقامة صالة الجماعة

بة و ثوابها يعدل صالة المفرد صالة الجماعة مستح: بسمه تعالى 
بخمس و عشرين صالة و اذا لم يحضر اإلمام الراتب فيستحب 

  إقامة الجماعة إذا كان أحد الحاضرين عادال صحيح القراءة
اعمل في شركة أكثر فيها من السفر و يأتي علي وقـت الـصالة و أنـا فـي       

عـة  االجتماعات هناك و يحددون وقت الصالة فأضطر للـصالة مـع الجما           
السنة هناك و ظروف العمل تضطرني للصالة  معهم على السجاد حيـث ال              
أستطيع الصالة على شيء آخر من باب التقيـة و الـسؤال هـو هـل أعيـد                  

 علماً بأنـه فـي بعـض األحيـان يكـون            ؟الصالة هذه عند رجوعي للمنزل    
  .رجوعي بعد انتهاء وقت الصالة

 إخفاتا في الجهرية إذا كنت تقرأ خلفهم لنفسك و لو: بسمه تعالى 
  فال قضاء عليك في الفرض المذكور



 ١٥٩

أيهما أفضل الصالة الجماعة في الفندق عند الـذهاب لمكـة و المدينـة أو               
  ؟الصالة منفردا في المسجد الحرام و المسجد النبوي

إذا شارك في صالة الجماعة عدد كثير فال يبعد كون : بسمه تعالى 
بر من مقدار الثواب و اهللا الحضور فيه أفضل على ما ورد في الخ

  اعلم 
امرأة كانت مسافرة إلى لبنان للدراسة فسألت العامل في الفندق عن اتجاه            
القبلة فصلت حسب كالمه إلطمئنانها بكالمه و بعـد شـهر قـال لهـا احـد                 
العمال أن القبلة خطأ فاعتمدت كالمه ثم تبين لها أن كالمه غير صـحيح و               

  السؤال 
شهر األول مع فرض أن االنحراف كـان قلـيال عـن            ما حكم صالتها في ال    

 ؟ و ما حكم صالتها في الشهر الثاني مع فرض اإلستدبار عن القبلـة             ؟القبلة
    ؟و هل يجب عليها قضاء الصلوات في الشهرين

انحرافها عن القبلة قليال كما حصل لها في الشهر : بسمه تعالى 
لوات الي األول ال يضر بصحة صالتها و يجب عليها قضاء الص

  صلتها مستدبرة للقبلة و اهللا العالم 
إني أحد المجاهدين و مقر عملي في كردسـتان العـراق ذهبـت فـي دورة       

 150مدتها شهر و نصف و كانت الدورة تبعد عن محل عملي مـا يقـارب                
 و بعـد فتـرة مـن الـزمن      .كيلو متر فسألت عن حكم الصالة فقالو لي تمام        

نت مدتها شهر واحد فـسألت عـن حكـم          ذهبت في دورة إلى طهران و كا      
الصالة فقالو  قصر و بعد فترة ذهبت في دورة ثانية إلـى طهـران و كانـت                  

 ١٦٠

و سألت عن حكم الصالة فقالو تمام مع أنـي قـد صـليت              )  أشهر 3(مدتها  
أسبوع قصر فما هو حكم صالة هذا الدورات و قالو ان حكم الـصالة فـي                

 و إذا وجـب     ؟ اعادتهـا  اوال    كردستان قصر مع أني صليت تمام فهل تجب       
إعادتها هل يجب أعادة صالة الصبح و المغرب حتى يحصل الترتيب بـين             

  )قدس سره( علما أني من مقلدي السيد الخوئي ؟الصالة أو ال
الصالة في كل هذا األماكن محل التدريب و الدورات : بسمه تعالى 

ك ألعسكريه تمام تقضي الصلوات التي صليتها قصرا و ليس علي
قضاء الصبح و المغرب و إنما تقضي الظهر و العصر و العشاء و اهللا 

  العالم 
صديقتي تود الذهاب ألداء العمرة و كلم عليها الكثيـر مـن الـصلوات و ال                
تستطيع قضاؤها في هذه المدة القصيرة ألنها عمـره رجبيـة فهـل ستـصح               

   ؟العمرة إذا لم تقض الصلوات التي عليها
ر في صحة العمرة بقاء بعض الصلوات على ال يض: بسمه تعالى 

ذمتها فيمكنها أداء العمرة ثم تقضي الصالة التي عليها تدريجياً في 
طول المدة بحيث ال يصل إلى حد اإلهمال و االهتمام بالواجبات و 

  تفريغ الذمة منها أفضل من أداء ألمستحبات و اهللا العالم 
مسافة يوميـاً حتـى أصـل إلـى         أنا طالب في جامعة البحرين و أنا أقطع ال        

الجامعة فهل صالتي تكون قصراً و هل أصوم أم أفطر فـي شـهر رمـضان                
   ؟المبارك



 ١٦١

تجمع في صالتك بين القصر و التمام في الجامعة  و : بسمه تعالى 
في الطريق إليها و إذا صمت في مكان الجامعة و في الطريق إليها 

  فال قضاء عليك و اهللا العالم 
بلغ أحيانا بعد أن يصلي صالة العيد  جماعة إلى أن يطلـب             قد يتعرض الم  

منه جماعة من المؤمنين لم يصلوا صالة العيد أن يصلي بهـم صـالة العيـد                
هـل يـصح اإلتيـان بـصالة العيـد مـرة ثانيـة بنيـة                : مرة ثانيه و الـسؤال      

   ؟  )البدعه(االستحباب أو الورود أم يلزم منه التشريع المحرم 
   ؟ية االستحباب فهل يصح بنية رجاء المطلوبية أم الو إذا لم يصح بن

  يمكن تكرار صالة العيد متابعة ال بقصد اإلقتداء: بسمه تعالى 
هل يجوز السفر متعمدا في شهر رمضان المبارك سواء لظرف طـارئ أو   .. 

   ؟للتخلص من عبث الصوم
تعم يجوز و يكره السفر في شهر رمضان قبل يوم الثالث و 

  . إال لعمرة أو حفظ مال أو إنسان و نحو ذلكالعشرين منه
ما فات الوالدين من صوم حال السفر و توفيا في نفس شهر رمضان الـذي               

  ؟فاتهما فيه هل يجب على الولد األكبر قضاؤه
ال يجب على الولد األكبر قضاء الصوم عن أبيه : بسمه تعالى 

 في المتوفي في الصورة المفروضة و كذا ال يجب القضاء عن أمه
  نفس الصورة بناء على وجوب القضاء عن األم

ذهبت إلى مكة المكرمة إلى العمرة مدة خمس أيام هل بإمكاني الصوم أم             
   ؟ال

 ١٦٢

ال يمكنك الصوم إال مع نذر الصوم في السفر و لكن : بسمه تعالى 
مع ذلك  ال يجوز االتيان بالصوم الواجب كصوم القضاء و اهللا 

  العالم 
 ذي القعـدة بعـدها      3لعمرة المفردة نيابة عن الوالد فـي        أريد الذهاب إلى ا   

 ذي القعدة لحج التمتع نيابة عـن        20بأسبوع إلى وطني ثم أذهب ثانيا في        
   ؟والدتي فهل يجوز ذلك

ال بأس بذلك و أنت مأجور على عملك هذا فهو بر : بسمه تعالى 
  بوالديك و اهللا العالم 

ارتفعت قيمتها و سـافر إلـى بلـد    إذا اشترى بضاعة من األرباح للتجارة و        
آخر و أراد إخراج خمس هذه الزيادة هل يراعي قيمة بلده أو قيمة البلـد               

   ؟الذي هو فيه نظراً إلختالف القيمة أو هو مخير
  يراعي قيمة البلد الذي تكون البضاعة فيه و اهللا العالم : بسمه تعالى 

 ألـم بـي و قـد        إني أحد طالب العلوم الدينية و أعاني من عارض مرضي         
وجدت عالجاً في دولة مجاورة فهل يجوز لي أن أغطـي نفقـات سـفري               

   ؟العالجي من حق اإلمام و السادة لكوني من المنتسبين للسادة الهاشميين
تصرف على المقدار الالزم للعالج من سهم السادة : بسمه تعالى  

بما إنك هاشمي كما ذكرت هذا إن كنت فقيرا شرعا بمعنى ال 
   مؤونة سنتك و منها مصارف العالج و اهللا الهاديتملك

أنا شاب أعيش في استراليا هل يجوز أخذ أموال مـن البنـوك الحكوميـة               
 لقد قتل صدام اثنين من أخوتي و        .بنية عدم التسديد مع ضمان عدم الضرر      



 ١٦٣

تسبب بوفاة زوجتي و أعتقد ان دول إسالمية و غير إسالمية ساعدته فهل             
حقوقي كتعويض مع ضمان عدم الضرر و أنا أعيش         يجوز استرجاع بعض    

في استراليا و تعرضت لحادث في العمل و المتبع في تلك الحالة التعويض             
و أنا أخشى الغبن فهل يجوز أن استوفي حقي بأي طريقة مع ضمان عـدم               

   ؟الضرر
ال يجوز فعل  عمل يكون فيه وهن على المؤمنين  أو : بسمه تعالى 

 أخذ التعويض من الدولة بسبب الحادث الذي على نفس الفاعل أما
  تعرضت له فإن كان ضمن القانون فال بأس به و اهللا العالم 

و يعرضون عن زيارة أخته السيدة      ) ع(الذين يتوجهون لزيارة اإلمام الرضا      
معصومة بحجة عدم توفر السكن في مدينة قم المقدسـة و الحـر الـشديد               

   ؟هناك هل هم معذورون في ذلك
ال ينبغي للمؤمن الداخل إلى إيران للزيارة أن يعرض :  تعالى بسمه

عن زيارة السيدة الكريمة الطاهرة المعصومة بهذه الحجة فيكفي 
يوم واحد للزيارة علماً بأن زيارتها كما في األخبار الواردة لها أجر 
عظيم لجالتها ومقامها الكريم عند اهللا و فيخبر صحيح معتبر من 

  و اهللا الموفق زارها له الجنة 
 ميالدي المسلمون فـي أوروبـا و   2001 سبتمبر 11بعد الفاجعة التي تلت     

أمريكا أصبحوا معرضا للهجوم و القتل فلربما المسلم إذا لم يحفظ ظـاهره             
كمسلم فسوف تصبح الفرصة الكتشافه  و معرفتـه كمـسلم قليلـة و بهـذا                

ا الحاالت هـل    تصبح فرص الهجوم عليه كمسلم قليلة أيضا و في مثل هذ          

 ١٦٤

يسمح للمسلمين الذين يعيشون في الغرب حلق اللحية و رفع الغطـاء عـن    
الرأس من أجل التقية نرجو أن تدعنا نعلم فتواكم عن المسلمين الذين هم             

  .في معرض الهجوم و القتل كحوادث يوميه
هذا األمر لم يتحقق حسب معرفتنا و سؤالنا و لكن إذا : بسمه تعالى 

هللا يجوز لضرورة دفع الظلم المخوف عن نفسه و تحقق ال سمح ا
  عياله فال بأس و اهللا العالم

أعيش في بالد عربيه و يفطرون عند األذان و من باب التقية أفطر معهم أي 
   ؟افطر قبل الغروب الشرعي ما حكم صيامي

ليس المورد مورد التقية إذا أمكن أن تفطر في بيتك : بسمه تعالى 
حال إذا أفطرت قبل الغروب الشرعي فيجب فيما بعد و على أي 

  عليك القضاء و لو كان بعذر التقية و اهللا العالم 
أريد جوابا عاجال على هذه القضية بعد إذنكم القصة تبدأ ولد إبن لشخص             

 انجبته ثم سافرت الى بلدها و من        )بالحرام(من امرأه أجنبيه ليست زوجته      
 امرأه ال تعلم بذلك خاصـة ان        ثم تاب الرجل فتزوج بعد والدته بشهر من       

 ذات اخالق عاليـه     )مكونه من ارمله و بنتيها    (الولد وضعه الجل عند عائله      
و دين رفيع فكان الرجل يرسل لهم النفقـة الالزمـه لتربيـة الولـد علمـت                 
زوجته بذلك بعد أن انجبت له فتاة لم تمـانع نفقتـه عليـه و كـان الرجـل               

 مع اخوته و لكن انقطعت صلته مـع         يحضره الى منزله و هو صغير و يلعب       
 سنوات عندما كبر األبنـاء علمـوا   7اخوته البنات و األوالد منذ كان عمره       

بذلك و كانت تصلهم أخباره من والدهم و لم يرونه منذ انقطع عنهم علمـاً               



 ١٦٥

بأنهم يريدون تقوية عالقتهم معه خاصة أنه ال أحد له في هذا الدنيا حتـى               
 يحسسونه بأنه غريب عنهم و الولد ولد صالح يقيم          األسره التي تربى بينهم   

صلواته و هو متدين و هذا ما جعل األبناء متمسكين به أريـد بعـد اذنكـم                
حكما شامال لهذه القصة من حيث عالقة اإلبـن بأخواتـه و اعلمكـم بـأن                
االبن ينسب إلى والده و هل يجوز ان يدخل الولد الـى البيـت و يجلـس                 

أخوته و هم أقرب الناس إليه و إن اللحظات التـي           معهم و هو يشعر بأنهم      
   ؟عرفهم فيها هي اجمل لحظات حياته

الولد المتولد من الزنا أخوهم من األب و اخوانه في : بسمه تعالى 
  ابيه محارم له نعم هو ال يرت كسائر إخوته الشرعيين و اهللا العالم 

أصـدر لـه    اتفقت مع شخص من غير بلدي و هو مضطر لهذا االتفاق بـأن              
أقامه في بلدي و أكن كفيال له اسميا فقط علما بأنني مقر بأنه يعمل لـدى                
شركتي و لكن حقيقة األمر أنه ال يعمل لدي و إلنما الهدف مـن ذلـك أن                 
استلم منه مبلغا من المال بدون أي جهد مني و أنا غيـر مـسؤول عنـه إذا                  

 هـو حكـم     قبض عليه و ابعد و كان حينها يعمل لدى أي شخص آخر فما            
   ؟ذلك

الكذب حرام و ان كان على الدولة و ما يأخذه من : بسمه تعالى 
  المال من المكفول في مقابل الكذب غير جائز و اهللا العالم 

   ؟هل الكافيار جائز أكله و هو عبارة عن بيض السمك
ال يجوز أكل لحمه و بيضه ألنه ال فلس له و اهللا : بسمه تعالى 

  العالم

 ١٦٦

 الشعير المستورد من أوروبا و مصر و إيران و هو خال            ما حكم شرب ماء   
من الكحول و ال يسكر و ال يسبب نشوة و لكن ال نعلـم إن كـان الـشعير                   
مغليا أو غير مغلي و لكن بعضها مكتوب عليه منقوع و اآلخر لـم يكتـب                

   ؟عليه منقوع أم مغلي و جميع هذا األنواع خالية تماما من الكحول
لشعير الطبي الذي يوصي به األطباء ال بأس ماء ا: بسمه تعالى 

بشربه و لكن الفقاع الذي يسمونه بالبيرة و فيه سكر خفي ال يجوز 
   و اهللا العالماشربه كالخمر و الكتابة ال اثر له

هل يجوز األكل من مطعم يعمل به هندوس أو مسيحيون أو أشخاص غير             
 حليـة هـذا      و هل يجب الـسؤال عـن       ؟مسلمين و إن كانت اللحوم حالل     

  ؟اللحم من صاحب المطعم أم ال و إن كنا في بلد مسلم
إذا كان اللحم حالال كما فرض فال بأس باألكل في : بسمه تعالى 

المطعم المذكور و إذا لم يتنجس الطعام بمالقاة أيدي الهندوس أو 
نجاسة أخرى عارضة و ال يجب السؤال عن اللحم إذا كان صاحب 

  يم الطعام للمسلمين لألكل و اهللا العالمالمطعم مسلما و كان تقد
هل يجوز شراء الحلويات و المعجنات من محالت المسيحيين علما أنهـم            

   ؟يخبروننا بعدم احتوائها على دهن الخنزير و مادة الجيالتين
ال بأس  بشراء المذكورات من محالت الكتابيين إذا : بسمه تعالى 

م الخنزير و غير لم يحصل وثوق باحتوائها على المحرم كشح
  المأكول و اهللا العالم



 ١٦٧

 للمطاعم مـع أمكـان احتوائهـا     pittz )البيتزا(ما هو حكم العمل في نقل 
   ؟على لحم الخنزير في الدول األجنبية التي تستحل أكله

بسمه تعالى إذا كان من المعلوم أن في البيتزا لحم خنزير فال يجوز 
  العمل على نقلها من مكان إلى مكان آخر
  كما ال يجوز اخذ األجرة على العمل المفروض

نعم ال بأس بنقل الطعام إذا لم يعلم اشتماله على شحم الخنزير فال 
  بأس بأخذ األجرة حينئذ و اهللا العالم

ما حكم شراء المشروبات الغازية التي تباع و هي من بعض دول األجانب             
ـ            ة المعـروفين   عبوات البيبسى و الكوكا كـوال المكتـوب عليهـا باإلنكليزي

   ؟بعدائهم للمسلمين
الشركات التي تعين بعائداتها أعداء الدين و : بسمه تعالى 

  المسلمين ال يجوز التعامل بشراء أو استعمال منتجاتها و اهللا العالم
 بعض المسائل حول االجبان     433 _ 432 ص   6ورد في صراط النجاة ج      

نفحة العجل لم افهم علـى      الواردة من الدول غير اإلسالمية المستخدم فيها أ       
  : نحو الدقة رأيكم و السؤال إذن 

هل يجوز أكل االجبان المستوردة من البلدان غير اإلسالمية و المـستخدم            
 و ال نعلـم بتذكيتـه   )أو نحوه من الحيوان المأكول لحمـه     (فيها أنفحة العدل    

كما ال نعلم أنهم غسلوا ظاهر االنفحة و لكن نحتمل ذلك الهتمام الـدول              
  ؟األوروبية بمسألة النظافة

 ١٦٨

ال بأس بأكل هذا االجبان إذا كان يستعمل فيها لبن : بسمه تعالى  
  مأكول اللحم أو أنفحة مأكول اللحم و احتمال طهارتها و اهللا العالم

يوجد شركة لغير المسلمين تتعاطى تربية الدواجن و ذبحها و كانـت تجـد              
ـ صعوبة كبيرة في بيع منتجاتها المذبوحة في          ياألسواق اللبنانية و خاصة ف

المناطق اإلسالمية حتى جاء من يقول انه يشرف علـى الذباحـة أعطـاهم              
 طيـر   80000إجازة بذلك مع العلم بأن هذا الشركة تقـوم بـذبح حـوالي              

يوميا مما يتعذر على أي شخص أن يحقق اإلشراف الـشرعي علـى هـذه               
الخ اوتوماتيكيـة و    الكمية ألن هذا العدد الضخم تتم ذباحته بواسـطة مـس          

ليست يدوية بالرغم من ذلك كله أعطيت شهادة و إجازة شـرعية بـذلك              
ففتحت األسواق مما أدى إلى تدمير المزارعين و التجار المـسلمين لعـدم             
قدرتهم على المنافسة ألن الشركة المنافـسة رغـم رأس مالهـا و دعايتهـا               

و غيرهـا فـي     الضخمة ال تتورع أصال عن إدخال المحرمات مـن الميتـة            
  .تجارتها و دفعها أمواال للحصول على هكذا إجازة

  :السؤال 
فهل يجوز إعطاء هذه الشركة أو االستمرار في إعطائها هكذا إجـازة ممـا              

 و  رساعدها على االستقواء و ضـرب و تـدمير الحالـة االقتـصادية للتجـا              
الهم  و عدم قدرتهم على االستمرار و المنافسة في أعم         نالمزارعين المسلمي 

  ؟و ما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية على أوضاعهم المعيشية



 ١٦٩

 ةإذا كان الذبح على وفق الشروط الشرعية المعتبر: بسمه تعالى 
في الذبح فال أثر لكونه منافسة لألسواق المحلية فاألسواق قائمة 

  على المنافسة و اهللا العالم 
ت معينة أي هل له  و هل يجوز في حاال؟هل يجوز المراجع أكل الهندوس

  ؟شروط
  الهندوس محكومون بالنجاسة و اهللا العالم: بسمه تعالى 

هل يجوز أكل االجبـان المـستوردة مـن الـدول الكـافرة إذا كانـت                ) ألف
  ؟تحتوي على أنفحة العجل

  ؟االنفحة مشكوكة بين أن تكون من العجل أو تكون صناعية) ب
عجل كما فرضتم في  إذا كانت االنفحة من ال)ألف:  بسمه تعالى 

  السؤال فال بأس بذلك و اهللا العالم
ال بأس بها على التقديرين إذا لم يحرز بنجاسة الصناعية منها و ) ب

  اهللا العالم
   ؟ما حكم األجبان المصنوعة من منفحة العجل و المصنوعة في أسبانيا مثال

إذا أحرز غسل ظاهر االنفحة فال بأس بأكل الجبن : بسمه تعالى 
  نوع من أنفحة العجل و اهللا العالمالمص

ما حكم المنتجات التي تحوي على الجيالتين ألبقـري و الـذي يبـاع فـي      
األسواق اإلسالمية و قد صنع في البالد غير اإلسالمية علما انـه ال يمكـن               

   ؟االستيقان من كونها مذكاة أم ال

 ١٧٠

ال يجوز أكله إال إذا علم انه مجلوب من البالد : بسمه تعالى 
سالمية و مصنوع فيها هذا إذا كان مأخوذا من المخ الذي داخل اإل

العظام أو القشور التي تغطي العظام  و أما إذا كان مأخوذا من نفس 
العظام من دون قشر و ال مخ فال بأس بأكله مع إحراز انه من 

  عظام مأكول اللحم  و اهللا العالم
ا مـن الكحـول      بيع الحلوى التي تحتوي على نـسبة قليلـة جـد           زهل يجو 

   ؟تعطيها نكهة الكحول أو تحتوي على مواد جيالتينية
يحرم إذا كان مشتمال على المسكر أو على ما يحرم : بسمه تعالى 

أكله كالجالتين المعروف انه مأخوذ من شحم الخنزير أو من غير 
  المذكى و اهللا العالم

 فـي الـدول     ما حكم مادة الجيالتين الموجودة في المواد الغذائية المنتجـة         
   ؟الغير إسالمية

ال يجوز أكل المواد الغذائية المشتملة على مادة : بسمه تعالى 
  الجيالتين على االحوط و اهللا العالم

أن : أنا أعيش في الكويت فما هو حكم األكل مـن المطـاعم التـي تقـول                 
  ؟)دول غير إسالمية(لحومها حالل على الرغم من أنها تأتي من الخارج 

إذا اخبر صاحب المطعم أن اللحم مذكى و احتمل  : بسمه تعالى
  صدقه بأن لم يكن متهما في قوله جاز األكل منه و اهللا العالم



 ١٧١

إذا انتشر بيع الميتة في أسواق احد البلدان اإلسالمية بمعنى إن كثيـرا مـن               
المسلمين في هذا البلد أصبحوا يتبادلون بيع و شراء الميتة بحيـث أصـبح              

  )و خصوصا في المطاعم(معتادة في أسواق هذا البلد ذلك من األمور ال
فهل يجوز لنا األكل من هذا المطاعم دون أي سؤال باعتبار إننا نتعامل مع              
مسلمين و أن هذه األسواق هي من أسواق المسلمين و أن احتمال التذكية             
ال يزال واردا في حق هذه اللحـوم بـصرف النظـر عـن قـوة االحتمـال و              

  ؟ضعفه
 بأن اللحم المـأخوذ مـن يـد المـسلم           – أيدهم اهللا    –فتي علماؤنا   ي: ثانيا  

محكوم بالطهارة و الحلية و السؤال هنا هل المقـصود بالمـسلم فـي هـذه                
الفتوى هو أي مسلم دون أي قيد أو شرط أم هناك الشروط التي يجب إن 
تتوافر في هذا المسلم كأن يكون غير متهم أو انه ملتزم دينيا علـى األقـل                

قدار الذي يجعلنا نطمئن بأن ما يأكلـه أو يبيعـه المـسلمين هـو لحـم                 بالم
 نرجو توضيح الشروط الالزم توفرها في المسلم الذي يجوز لنا أن            ؟مذكي

  نحكم بطهارة و حلية اللحم الذي نأخذه من يده 
 متخصصة فـي بيـع الوجبـات        )أمريكية مثال (توجد شركات أجنبية    : ثالثا  

ها فروع في مختلف بلدان العالم فهل يجـوز لنـا           السريعة و هذا الشركات ل    
شراء و أكل الوجبات التي تحتوي على اللحوم من الفروع الموجـودة فـي              

  البلدان اإلسالمية؟
إذا افترضنا أن شراب الشعير الموجـود فـي األسـواق الخليجيـة و              : رابعا  

  ؟المعروف باسم البيرة خال من الكحول فهل يعني ذلك انه طاهر و حالل

 ١٧٢

يقول البعض أن هذه البيرة طـاهرة و حـالل ألنهـا ليـست فقـاع                : مسا  خا
  ؟الشعير فهل لهذا القول أي اعتبار عندكم

  ؟ما حكم البيرة التي تصنع حاليا في إيران: سادسا 
إذا علم الشخص إجماال بأن بعض ما يأخذه من  :1ج: بسمه تعالى 

ل ما يأخذه هذه المطاعم  و لو في بعض األيام ميتة فال يجوز له أك
  منها و اهللا العالم

إذا لم يعلم الشخص ـ و لو إجماال ـ بأن ما يأخذه من يد : 2ج
المسلم ميتة فما يأخذه من يده محكوم بالطهارة و الحلية بال فرق 

 و -بين مسلم و آخر و أما إن علم إجماال بأن بعض ما يأخذه منه
 منه  و كذا لو في بعض األيام  ـ ميتة فال يجوز له أكل ما يأخذه

إذا اخذ الشخص من يد المسلم شيئا و اطمأن بأنه ميتة فال يجوز له 
  أكله و اهللا العالم

ال يجوز أكل ما تحتوي على اللحوم مما تؤخذ من الشركات :3ج
  المزبورة إال مع إحراز التذكية و اهللا العالم

ما يسمى البيرة فألحوط ترك شربه و االجتناب عنه  : 6 و 5 و 4ج
 الماء المغلي بالشعير الذي يسمى بماء الشعير و يصفه األطباء و أما

  فال بأس بشربه و اهللا العالم
ما حكم شرب ماء الشعير الخالي من الكحول  و المنتج في أوروبا و بعض             

   ؟الدول اإلسالمية و ليس لغرض التداوي و العالج



 ١٧٣

ى إذا صدق على ماء الشعير عنوان الفقاع عرفا المسم:بسمه تعالى 
في بعض البالد بالبيرة حرم شربه و إن كان خاليا من الكحول و اهللا 

  العالم 
و هـل   ؟ما هو حكم تناول الجيالتين الحيواني الذي يستورد من بالد الكفر          

ينطبق على هذا الجيالتين معنى االستحالة التي توجب طهارة الشيء؟ و ما        
  ؟)قدس سره(خوئيرأي  زعيم الحوزة العلمية آية اهللا المجاهد السيد ال

إذا كان الجيالتين المستورد من بالد الكفر مأخوذا : بسمه تعالى 
من عظم نجس العين فهو نجس و حرام و إذا كان من عظم ما ال 
يؤكل لحمه فهو حرام و إذا كان مأخوذا من عظم ميتة ما يؤكل 
لحمه و لم يكن فيه شيء من مخ العظام فهو طاهر و أما استحالته 

قدس (ظم فغير متحققة و هذا مطابق لنظر السيد الخوئي بإذابة الع
     و اهللا العالم)سره

ما هو حكم الدجاج  و اللحوم المستوردة مـن الـدول غيـر اإلسـالمية و                 
المكتوب عليها إنها قد ذبحت على وفق الشريعة اإلسـالمية فهـل يحكـم              

ثـل   شرعية تحكم على م    ابحليتها بمجرد تلك العبارة أو أن هناك ضوابطه       
   ؟ذلك

 ذكورة ة ال بد من إحراز التذكية ال اعتبار بالعبارة الم: بسمه تعالى 
 كان اإلحراز بإخبار البائع المسلم بالتذكية و احتمل صدقه و اهللا ول

  العالم

 ١٧٤

هل الجالتين ألبقري الموجود في الحلوى المتداولة و مـصدرها دول غيـر             
  ؟ غير المسلمة هل تعتبر تركيا ضمن الدول؟إسالمية عليه إشكال
األحوط وجوبا ترك أكل الجيالتين و مدن تركيا : بسمه تعالى 

  مختلفة و اهللا العالم
هل يجوز أكل الجبن المصنوع في الدول الغير إسـالمية فـي حالـة عـدم                

  ؟الجواز هل يعد نجسا
إذا لم يعلم مالقاته مع الميتة فال بأس و أما إذا علم : بسمه تعالى 

 لم يحرز تطهيره فال يجوز أكله و يحكم مالقاته مع الميتة ة
  بنجاسته أيضا و اهللا العالم

انتشرت في السنوات األخيرة المطـاعم األمريكيـة  و الغربيـة فـي بالدنـا              
اإلسالمية و هذه المطاعم أمريكية فما حكم دخول هذه المطاعم في بالدنا            

  ؟اإلسالمية و األكل منها
م مشتمل على اللحم في ال يجوز األكل من أي مطع: بسمه تعالى 

هذه المطاعم لعدم إحراز التذكية كما ال يجوز شراء أي شيء من 
هذه المطاعم بنحو يوجب تقوية أصحابها و تسلطهم على بالد 

  المسلمين و اهللا المؤيد للصواب
ما حكم األجبان التي بها منفحة عجل و المصنوعة خارج بالد المـسلمين             

هل يحكـم علـى الثيـاب       ؟لمصنوعة خارجا كأسبانيا مثال و كذلك الزبدة ا     
  ؟)بعد االحتالم(بالنجاسة عند غسلها بالماء قبل االغتسال لغسل الجنابة



 ١٧٥

 و كذلك العكس عند غسل الثياب بعد الغسل هـل يحكـم علـى الجـسم                
 هل ال بد من إخراج المادة التي تكـون مثـل شـيء ثقيـل فـي         ؟بالنجاسة

 و  ؟ لمرة واحـدة ثـم االغتـسال       مجرى البول بعد االحتالم أم يكفي التبول      
  السالم عليكم

إذا لم يحرز من األنفحة فال تؤكل و ال عالقة ألحد : بسمه تعالى 
 باآلخر فلو غسلت مالبسك طهرت و ان لم تغسل من الجنابة اهم

و كذا تظهر من حدث الجنابة باالغتسال و إن لم تغسل مالبسك 
ة قبل الغسل و اهللا و يكفي في االستبراء من المني البول مرة واحد

  العالم
 إذا لم يحتو الطعام على محـرم        )المسيحي(هل يجوز األكل من يد الكتابي       

   ؟كلحوم الخنزير
إذا لم تعلم مباشرة الكتابي للطعام بنجاسة عرضية : بسمه تعالى 

فهو محكوم بالطهارة هذا غير اللحوم و أما اللحوم و الشحوم فال 
  يجوز أكلها و اهللا العالم 

تي علماؤنا ـ حفظهم اهللا تعالى ـ بان اللحـم المـأخوذ مـن يـد المـسلم        يف
محكوم بالطهارة و الحلية و كذلك المأخوذ من أسواق المسلمين و سؤالنا            

  :هو ماذا لو رأينا سوقا من األسواق على النحو اآلتي 
  ؟أن اللحوم المجلوبة من الدول الكافرة متوفرة فيه بشكل كبير) أ

ية اللحوم ليست محل اهتمام من قبل الملمين فـي هـذا            أن مسألة تذك  ) ب
  السوق حيث نرى الكثير يتبادلون بيعها 

 ١٧٦

  ؟وشراءها و يقبلون على أكلها دون أن يولوا مسألة التذكية أي اهتمام
أن اللحوم المجلوبة مـن الـدول الكـافرة ارخـص ثمنـا مـن اللحـوم                 ) ج

حاب المطـاعم   المذبوحة داخل البلد اإلسالمي ممـا يـشجع و يغـري أصـ            
  ؟بالتعامل مع تلك اللحوم المجلوبة من الدول الكافرة

 أن الدول الكافرة التي يتم جلب اللحوم منها كثيرة قد يصل عددها إلـى      )د
عشر دول أو أكثر مما يضعف الوثوق بوجود مراقبة للذبح من قبـل بعـض               

  ؟الدول اإلسالمية
ي سؤال باعتبار أنها    فهل نستطيع شراء و أكل اللحوم من هذا السوق دون أ          

  ؟من أسواق المسلمين
إذا اخبر بائع اللحم بأنه مذكى بتذكية شرعية و : بسمه تعالى 

احتمل صدقه جاز شراؤه و أكله و ما لم يحرز أنه مجلوب من بالد 
الكفر فهو إما من نفس بلد المسلم أو من بالد إسالمية أخرى فال 

اللحم مذكى و ال حاجة إلى السؤال من البائع مع احتمال كون 
  يدور األمر مدار الوثوق و عدمه مع ما ذكرناه و اهللا العالم

   ؟هل يجوز أكل اللحم المعلب علماً أنهم يقولون إنه لحم إسالمي
ال يجوز أكل اللحم إال إذا أحرز أنه مذكى شرعا : بسمه تعالى 

  سواء في بلدك أو بلد آخر و اهللا ألعالم
من البائع الكافر إذا كنا مطمئنـين بإخبـاره         هل يجوز لنا أن نشتري اللحم       

   ؟بكونه مذبوحا على الشريعة اإلسالمية



 ١٧٧

إذا كان الكافر يعلم شرائط الذبح عند المسلمين من : بسمه تعالى 
وجوب التسمية و االستقبال و كون الذابح مسلما فال بأس بالشراء 
 منه إال أنه كيف يحصل االطمئنان من قول الكافر الذي ال يؤمن

  باهللا و ال باليوم اآلخر و اهللا العالم
 و هل يجـب أن      ؟ما حكم األكل من المطاعم األمريكية المشهورة في البلد        

  ؟نسألها عن لحومها مع العلم أنها في بلد إسالمي
ال يجوز أكل اللحم فيها إذا لم يحرز تذكيتها بأن لم : بسمه تعالى 

يجوز أكل غيرها  و كذا ال .يحرز أنهم اشتروا من سوق المسلمين
  إذا علم تنجسها و اهللا العالم

هل يجوز تقديم أو نقل أو طبخ اللحم الغير مذكى لمن يستحل أكلـه مـن                
  ؟المسلمين و غير المسلمين من الكفار الكتابيين

إذا كان غير المذكى من محلل األكل فال بأس : بسمه تعالى 
على هذا العمل بالتقديم و الطبخ لغير المسلم و ال يجوز أخذ األجرة 

إال بقصد االستنقاذ أم الخنزير فال يجوز تقديمه و ال طبخه حتى 
للكافر و كذا ال يجوز التقديم و الطبخ للمسلم على األحوط واهللا 

  العالم
أعيش في أحد البلدان اإلسالمية و أعلم يقينا أن قسما كبيرا مـن اللحـوم               

ـ             المية إال أننـي ال     التي تباع وي هذا هي لحوم مجلوبة من بلدان غيـر إس
أستطيع التمييز بين الدكاكين التي تستخدم اللحوم المذبوحـة فـي بلـدي و           
تلك التي تستخدم اللحوم المجلوبة من بالد الكفر كما أننـي فـي أحيـان               

 ١٧٨

كثيرة أجد نفسي ال أثق في أخبار البائع عندما يخبرنـي إن اللحـوم التـي                
را إنها مجلوبة من بالد الكفر      يبيعها هي من لحوم هذا البلد بل أظن ظنا كبي         

  :و ذلك لألسباب اآلتية 
  رخص ثمنها) 1
معرفتي التامة بوجودها بكميات كبيرة في هـذه الـسوق و أن محـالت              )2

  كثيرة تبيعها
  ما يظهر عليه البائعون من عدم االلتزام الديني) 3
 اكتشافنا لبعض الدكاكين التي فيها اللحوم المجلوبة من بالد الكفر علـى           ) 4

أنها مذبوحة داخل البلد و بناء على ذلك فما هي وظيفتي الـشرعية عنـد               
رغبتي في الشراء من هذا المحالت هـل أسـتطيع الـشراء مـن أي محـل                 

   ؟باعتبار إنني في بلد إسالمي رغم كل ما هو مفروض في هذا السؤال
إذا اشتريت من مسلم و أخبر أن اللحم مذبوح بالبلد : بسمه تعالى 
دقه من دون اطمئنان فال بأس بالشراء و األكل و مع و احتملت ص

  االطمئنان بالكذب فال يجوز  و اهللا العالم
  ؟هل يجوز إطعام الكافر أو الذمي من طعامنا

يجوز خصوصا إذا كان هناك طريق لجلبهم لإلسالم : بسمه تعالى 
  و لمحبة المؤمنين و اهللا الموفق

ردة التـي تبـاع بالمطـاعم       ما هو حكم تناول اللحـوم و الـدجاج المـستو          
كاللحوم االسترالية و البرازيلية و الفرنسية و غيرها من اللحوم و الـدجاج             
أيضا مع العلم بأن هذه المطاعم بعـضها مطـاعم عربيـة و الـبعض اآلخـر                 



 ١٧٩

مطاعم أجنبية موجودة في بلدنا العربي الكويت مثل كنتاكي و بيتزا هت و             
   ؟غيرها

اللحم من إحراز تذكيته و ال يجوز أكل ال بد في حلية :بسمه تعالى 
  مشكوك التذكية و اهللا العالم

هل يجوز أكل و بيع اللحوم المستوردة من الهند علما بأن هـذا البلـد هـو                 
  ؟عبارة عن مزيج من المسلمين و من الكفار

ال يجوز أكل غير المذكى و ال مكشوك التذكية كما : بسمه تعالى 
   العالمال يجوز لبسه في الصالة و اهللا

 سنوات تقريبـا و نحـن و هللا         4أنا اسكن في دولة غير إسالمية و لنا اآلن          
الحمد محافظون على أكلنا و ال نشتري شيئا إال بعد أن نقرا ما على العلبة               
لكي نطمئن بأنها ال يوجد بها أي شيء من المحرمات و لكـن قبـل أيـام                 

لطات و هـو   و هذا الشيء خاص بالـس  dressing fat freeشريت لنا 
 نضعه على السلطة و لما بدأت األكل لم يعجبني طعمه           )روب الزبادي (مثل

و حاولت أن انثر الجزء الموجود عليه و لكن لم انثره كله و وضعت نوعية               
أخرى من الصلصة على السلطة في نفـس الوعـاء لكـن بجانـب آخـر  و          

آكـل و   صرت آكل من الجانب اآلخر ما زلت اشتم رائحته الكريهة و أنـا              
بعض األحيان آكل من الجانب األول لحفظ النعمة أوال و ثانيا مجاملة إلى             
الضيفة إن كانت معي ألنها هي تأكل و ال بد أن آكل معها حتى تنتهي مـن                 
أكلها  علما بأنها غير مسلمة و في النهاية انتبهت إلى العلبة  واضعين عليها               

ر مملح أو مقـدد و   أي مع لحم الخنزي)bacon with(عالمة على جنب 

 ١٨٠

 و ؟قرأت المحتويات و لم يذكروا أي شيء عن لحم الخنزيـر فمـا الحكـم    
ماذا يجب علي أن اعمله لكي اطهر نفسي من هذا و من مفعوله علي علما               

و أنـا   ) ع(بأني أسمع دائما بأن من يأكل الحرام لم ينل شـفاعة آل البيـت               
كي يخـرج مفعولـه   قلق جدا جدا من هذا الشيء أريد أن اعمل أي شيء ل 

  ؟من جسمي
ال تأكل من هذا الطعام في المستقبل ألنه محرم و ال : بسمه تعالى 

من كل مشتبه تقوم الحجة على حرمته و إن شاء اهللا تنال شفاعة 
محمد و أهل بيته إذا حافظت على دينك خاصة و أنت في بالد 

  .الكفر و اهللا المعين و المسدد
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