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  المقدمة

 
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على رسوله حممد وآله الطاهرين وأصحابه 

 :املنتجبني، وبعد
مأخوذ من مئات ) املسائل الفقهية(فإن ما يشتمل عليه هذا اجلزء الثاين من كتاب 

آالف املسائل اليت وردت وما تزال إىل مساحة سيدنا اإلمام حممد حسني فضل اهللا دام ظله 
الوارف، منذ إعالن مرجعيته امليمونة، حول خمتلف املوضوعات الفقهية وغريها، وقد قام 

تب اإلستفتاء التابع لسماحته بانتقاء املهم من مسائل املعامالت، وطابقها على أحدث مك
آراء مساحته مث نسقها يف أبواب، مريدًا بذلك الوفاء بوعده الذي قطعه يف مقدمة اجلزء 
األول من هذه املسائل الذي صدر قبل مدة، ومؤكداً على اهلدف األساس الذي هو رغبته 

، وثيقة نافعة )فقه الشريعة(تاب، إىل جانب الرسالة الفقهية لسماحته يف أن يبقى هذا الك
يف رصد اهتمامات الناس، ومدوَّنة أكثر وضوحًا وتفصيًال ملوضوعات مسائل الفقه 

 .اإلسالمي
وحنن إذ نقدمه للقراء الكرام، فإننا نرجو أن ينتفعوا به، سائلني املوىل تعاىل قبول 

 .وهو حسبنا ونعم الوكيل األعمال، فهو من وراء القصد،
 مكتب شؤون اإلستفتاء

  بيروت
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 في المكاسب: الباب األول
  :وموضوعاته هي التالية

 
 معاونة الظلمة: األّول
 هل يجب مقاطعة البضائع األميريكية واإلسرائيلية؟: 1 س

 جتب املقاطعة للبضائع اإلسرائيلية باملطلق، وجتب مقاطعة البضائع االمريكية اليت ميكنـ 
االستغناء عنها أو وجود بديل هلا، وكذلك كل من يعلن دعمه السافر للعدوان الصهيوين 
املستمر على الشعب الفلسطيين املظلوم، وال بّد من أن يتحول ذلك إىل موقف يتخذ جتاه  

م  .كل الذين يريدون االساءة ملقدسات املسلمني وأراضيهم وكراما
صنوعات األميريكية، كالسيارة أو بعض هل يجب على من كان يملك بعض الم: 2س 

 المنتجات الغذائية، التخلص منها اتّباعاً لفتوى وجوب المقاطعة؟
ال جيب التخلص من ذلك، بل جيوز استعماله ما دام ذلك موجودًا عند املكلَّف، ـ 

ولكن جيب ترك شراء ما استجدَّ من حاجاته من املنتجات األمرييكية، مما ميكن االستغناء 
 .أو وجود بديل لهعنه 

أعمل كبائع لمنتجات الكوكا كوال التي تصنَّع في أستراليا، فهل من الممكن التعامل : 3س 
 مع منتجاتها؟

ال بدَّ من مقاطعة كّل ما هو من املنتجات األمريكّية واإلسرائيليَّة، ولو كان يصنَّع يف ـ 
زية كالبيبسي والكوال وحنومها، بلدان أخرى برتخيٍص من الشركة األم، كما يف املشروبات الغا

إال ما يلزم من مقاطعته الضرر مبصاحل املسلمني، كالذي يصنَّع يف بالدهم من خالل 
 .الشركات القائمة واليت يعمل فيها املسلمون

بما أن الكمبيوتر يعتبر من المنتجات األميريكية، بما في ذلك الجهاز والبرامج التي : 4س 
استخدامي للجهاز، علمًا أن عملي يتطلب استخدام الكمبيوتر وال تستخدم فيه، فما هو حكم 

 يوجد بديل لذلك؟
فتوى املقاطعة خمتصة مبا يكون له بديل من غري املنتجات األمرييكية، وأما مع عدم ـ 

 .توفر البديل، فال مانع عندئٍذ من شرائها مع احلاجة إليها
 محتل؟هل يجوز التطوع للعمل مع الجيش األميركي ال: 5س 
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 .ال جيوز ذلك أبداً، حلرمة التعاون مع احملتل لبالد املسلمنيـ 
هل يجوز العمل مع القوات األمريكيه في العراق بوظائف مدنية، مثل مترجم؟ وما : 6س 

 حكم من يقتل معهم؟
ال جيوز العمل فيما يدعم قوات االحتالل ويعّزز وجودها واستمرارها، مع مالحظة أن ـ 

أيضًا يعرِّض صاحبه خلطر القتل كما حصل ذلك فعًال، وإذا قتل معهم يكون العمل معها 
 .قد خسر خسراناً مبيناً 

 هل يجوز العمل في شركات النفط األميريكية في العراق؟: 7س 
جيوز ذلك إذا كان هناك ضرورة أو مصلحة تتصل بالشعب العراقي بشكل مباشر أو ـ 

 .غري مباشر
 أميريكا للتخصص؟هل يجوز الذهاب إلى : 8س 

إن الفتوى باملقاطعة ال تشمل الدراسة يف أمرييكا اليت يستفيد منها املسلمون يف خدمة ـ 
بالدهم، بل هي خمتّصة بالبضائع حبيث يرجى أن ترتك املقاطعة تأثريها على الشركات 

نه ال األمرييكية، ما قد يؤّدي إىل الضغط على اإلدارة األمرييكية لتغيري سياستها، ولذا فإ
مانع من الذهاب إىل تلك البالد للعالج أو لطلب العلم، أو لتحصيل الرزق أو غري ذلك، 

 .ولو مل تكن ضرورة ملّحة للشخص
هل يجوز الدراسة في الجامعات األميريكية الموجودة في الدول العربية، مع العلم : 9س 

ّفرة في غيرها من الجامعات أن البرامج الموجودة فيها في المادة التي أريد دراستها غير متو 
 عندنا في البحرين؟

 .ال مانع من الدراسة يف اجلامعة املذكورة لالستفادة منها يف خدمة بالده وجمتمعهـ 
أعمل مدير العالقات الدولية بمستشفى دولي، وبما أن موقعنا هو دبي، فإننا : 10س 

والكنديين والبريطانيين وغيرهم من نستقبل أعدادًا كبيرًة من الجنود األميريكيين واألستراليين 
 القادمين من العراق وأفغانستان للعالج والفحوصات، فما مدى شرّعية عملي؟

جيوز تقدمي اخلدمات اإلنسانية إليهم، كالعالج وإجراء الفحوصات وما أشبهها، مع ـ 
 .اإلضطرار لذلك حبسب عملك

 و؟هل يجوز تأمين ابنتي في شركة أميريكية تسمى أليك: 11س 
ال إشكال يف أصل التأمني، وإمنا اإلشكال يقع يف كونه بشركة أمرييكية، فبمقتضى ـ 

 .الفتوى بوجوب املقاطعة، يتعنيَّ اجتناب الشركات األمرييكية مع وجود البديل منها
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 هل يجب مقاطعة اإلذاعة اإلسرائيلية العربية الجديدة؟: 12س 
كن ال بدَّ من االنتباه إىل ما يرد فيها من ال جيب مقاطعتها بعدم االستماع إليها، ولـ 

التحريف واخلداع، ومع اخلوف وعدم األمن من الوقوع يف هذه املزالق ال بدَّ من جتنب 
 .االستماع إليها

 هل يجب مقاطعة اليهود؟: 13س 
 .ال جتب مقاطعتهم إن مل يكونوا من اإلسرائيليني والصهاينة الداعمني إلسرائيلـ 

سكان فلسطين المحتلة، والضفة الغربية، استخدام المنتجات هل يجوز ل: 14س 
اإلسرائيلية لعدم وجود مصنوعات فلسطينية، وإن وجدت تكون المواد األولية إسرائيليًة، أو أنها 

 مرت عبر المرافئ والموانئ اإلسرائيلية؟
م من سكان ـ  ما داموا مضطرين الستعمال املنتجات واملصنوعات اإلسرائيلية، لكو

فلسطني احملتلة، فال بدَّ عندئٍذ من االقتصار على ما ال ميكن االستغناء عنه حبال من 
 .األحوال ومل يكن له بديل، وأما ما كان له بديل آخر فعليهم مقاطعته

هل تجوز المساعدة على تصميم موقع على اإلنترنت إلحدى كنائس النصارى؟ : 15س 
عاقدين أو موظفين غير مسلمين على أن تجني وما حكم أن يتّم تصميم الموقع من قبل مت

 شركتنا أرباح المشروع؟
ا مواقع ضالل، وهي اليت يكون ـ  ال بأس بذلك، إذا مل ينطبق على مثل هذه املواقع أ

الغرض منها اهلجوم على اإلسالم والرتويج لبعض الصور اخلاطئة عن اإلسالم، وأما إذا كان 
ذلك أبداً، والربح الناتج حرام عندئٍذ، سواء كان من  األمر كذلك، فال جتوز املشاركة يف

 .خالل املوظَّف املسلم أو غريه
 هل يجوز التعامل مع أنصار الظلمة؟: 16س 

 .حيرم التعامل معهم إذا كان تشجيعاً هلم على فعل احلرام وتقوية للظاملنيـ 
 هل يجوز العمل في وظائف الحكومة الظالمة؟: 17س 

تلف الوظائف احلكومية اليت تؤدِّي إىل استقرار النظام العام للناس، مما جيوز العمل يف خمـ 
 .ليس حراماً يف ذاته وال يؤدي إىل اإلعانة على الظلم

هل يجوز رفع صور الظالمين ومدحهم؟ وإذا كان ذلك غير جائز، فهل يجب منع : 18س 
 ذلك؟
 .استلزم الضرر والفتنةحيرم مدح الظاملني ورفع صورهم، ولكن ال جيب املنع منه إن ـ 
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هل يجوز مدح الحكام الظالمين أو أحد أتباعهم ومتعّلقيهم؟ وماذا لو كان ذلك : 19س 
 بهدف دفعهم إلى التبرع للمآتم الحسينية؟

ال جيوز مدحهم مبا ليس فيهم، بل وال مدحهم مبا فيهم إذا كان ذلك يشكل تأييداً أو ـ 
بظلمهم وجورهم، رغم أن الغرض هو  دعمًا هلم، حبيث ُيشجعهم على االستمرار

تشجيعهم على التربع ملشروع خريي، يف حني ال حيرم مدحهم مبا فيهم إذا كان ملصلحة 
 .عامة ومل يكن فيه تشجيع هلم على الظلم

هل يجوز االبتسام في وجه الظالم أثناء ظلمه، إذا كان ذلك يؤدي إلى تشجيعه : 20س 
 على الظلم؟

 .يد له باالبتسام وحنوهال جيوز إظهار التأيـ 
هل هناك مبرر شرعي إلقامة عالقات طيبة مع الّدول الظالمة، بحجة أن في ذلك : 21س 

 مصلحًة مهمًة للمسلمين؟
إن قيام العالقات الطّيبة بني الدول، ومراعاة املصاحل املشرتكة على أساس ما يلتقي ـ 

ضا باألفعال املنحرفة على فرض عليه الطرفان من رفض لالستكبار واالحتالل، ال يعين الر 
وجودها، لذا ال مانع من قيام مثل هذه العالقات شرعاً، بل قد تكون واجبًة بلحاظات 

 .عديدة
 هل يجوز العمل في الجمارك في ظل النظام الجائر؟: 22س 

 .جيوز ذلك شرط عدم التورط يف ظلم أحدـ 
ئج؟ وما حكم أخذ المال هل يجوز الدخول على األمراء والملوك لقضاء الحوا: 23س 
 منهم؟
جيوز الدخول على احلكام لقضاء احلوائج اخلاصَّة وحوائج املؤمنني، على أن ال يكون ـ 

ذلك على حساب الدين حبيث تقدَّم املصلحة الدنيوية على املصلحة الدينية، ويعترب املال 
 .املأخوذ منهم ماًال حالالً 

الغرب كموظَّفين في الشرطة ما حكم عمل المسلمين المواطنين في : 24س 
 واالستخبارات؟

جيوز العمل معهم يف خمتلف الوظائف ما عدا االستخبارات، شرط أن ال يكون فيه ـ 
ظلم أو اعتداء على أحد بدون حق، أما العمل يف سلك االستخبارات، فيجب جتنبه ألنه 

 .ال خيلو من مفسدة
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 د وطنية في القصر الملكي ؟نحن فرقة إنشاد، هل يجوز لنا أن ننشد أناشي: 25س 
 .ال حرمة يف ذلك مع عدم اشتماله على مدح الظامل يف ظلمه أو اجملاراة للباطلـ 
 اإلنتاج الفكري وأعمال الدعاية: الثاني
 اإلنتاج الفكري - أ 

هل يجوز االطالع على كتب الديانات األخرى، كالمسيحية، أو مشاهدة القنوات : 26س 
 الدينية المسيحية ؟

 حيرم قراءة أو مشاهدة ما يتعلق باألديان األخرى ما مل يستلزم ذلك االحنراف عن الـ 
الدين احلق، وينبغي ملن يريد االطالع على ما يف الديانات األخرى، أن يكون قد حصَّن 

 .نفسه بالثقافة الكافية اليت جتعله ال يتقبَّل كل ما يقرأ أو يسمع
 التوراة أو كتب الديانات األخرى؟ هل تجوز قراءة كتاب اإلنجيل أو: 27س 

جيوز ذلك، وينبغي أن ميلك اإلنسان الثقافة الكافية اليت حتّصنه من الوقوع فريسة ـ 
 .الشبهات، وأن يفكر يف ما يسمعه ويقرأه من خالل العقل وأسس احلق

 هل يجوز اقتناء وقراءة كتب سلمان رشدي؟: 28س 
 .املنحرفة، جيوز ذلكمع األمن من عدم التأثر بأفكاره ـ 

هل يجوز اقتناء الكتب التي تحتوي على األحراز والطالسم والسحر، أو كتب : 29س 
 قراءة الكّف والفنجان؟

األحراز ذات املضامني احلقة جائزة، أما الطالسم وقراءة الكف والفنجان فال صحة هلا ـ 
بذاته، أّما مع التاثّر رد اإلّطالع مع عدم التأثر سلبًا ليس حرامًا جمو . وأما السحر فهو حمرم
 .فيحرم ذلك مأو ممارسة ما هو حرا

توجد في بعض المكتبات الخاصة والعمومية كتب تتحدث عن اإلسالم : 30س 
 والمعتقدات بشكل سلبي، هل يجوز استعارتها وعدم إرجاعها إلى أصحابها؟

 .ب عليه من سلبيات يف النظرة إىل اإلسالم والذين يلتزمون بهال جيوز ذلك، ملا قد يرتتَّ ـ 
 هل يجوز نظم الشعر الغزلي وكتابته؟: 31س 

نعم، قد يطرأ عليه بعض العناوين احملرَّمة فيحرم، كما . جيوز نظم الشعر الغزيل حبد ذاتهـ 
لعناوين احملّرمة لو كان التغزل بامرأة معروفة وأدَّى ذلك إىل هتك حرمتها، أو غري ذلك من ا

 .الطارئة
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 ما حكم كتابة الشعر المتضّمن رثاء األموات وقراءته؟: 32س 
ذلك ما مل خيرج الكالم عن احلّق، وال بأس باملبالغة األدبية اليت تعترب من خصائص جيوز ـ 
 .الشعر

هل يجوز نظم القصائد بهدف تلحينها من قبل أحد المغنين، إن كانت محتشمًة : 33س 
 شة للدين أو الحياء؟وغير خاد

نعم، إن متَّ تلحينها بالكيفية احملرَّمة، فاإلمث يكون . ال حيرم ذلك إن كان بالنحو املذكورـ 
 .على ملّحنها

 وكأنه هو الذي قاله؟) ع(هل تجوز كتابة الشعر عن لسان المعصوم: 33س
  .نسبة ما مل يرد من املعصومني من أعماهلم  جيوزال ـ 

 غير جائز؟هل هناك شعر : 34س 
تعريض أو تعّرض لبعض املفاهيم أو إال ما فيه جيوز نظم الشعر وكتابته بكّل أنواعه، ـ 

مما يسيء إىل اإلسالم كدين، وإىل  أو ما كان مفسدًا يف معانيه، املقدسات اإلسالمية،
ذا الدين  .املسلمني كمتدينني 

ك في المفاهيم هناك بعض الشعراء ينظمون قصائد في مواضيع فيها تشكي: 35س 
اإلسالمية، على طريقة أسئلة وشظايا متناثرة، فهل تجوز كتابة هذه القصائد؟ وكيف يكون الّرد 

 عليهم؟
ما كان من الشعر فيه تشكيك بعقائد الدين وثوابته فال جيوز نشره وإلقاؤه، كما ال بدَّ ـ 

يف مقابل ذلك تبليغ من مواجهة ومناقشة قائله أو مرّوجه باحلكمة واملوعظة احلسنة، وجيب 
 .املفاهيم اإلسالمية الصحيحة ونشرها

هل يجوز إلقاء الشعر أو سماعه في أيام الجمعة ولياليها، وحتى لو كان في مدح : 36س 
 ؟)ع(آل البيت

 )..ع(بيتاليف مدح أهل ال سيما إذا كان  جيوز ذلك، وال إشكال فيه، وـ 
 معّينة لكي أستدرج حبها بهدف الزواج منها؟ هل يجوز التغّزل نظماً أو نثراً بامرأة: 37س 

 .ال جيوز ذلكـ 
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هل يجوز الكتابة عن طرق التعذيب واإلعدام بشكل عرض تاريخي وفضح : 38س 
الطغاة؟ وماذا لو علم الكاتب أن إحدى هذه الطرق قد تستخدم للتعذيب فيما لو قرأها أحد 

 هؤالء الطغاة، فهل يكون مأثومًا؟
  .يف تعذيب الناس جيوز ذلك ، وال يتحمل مسؤولية أن يستفيد أحد من ذلك ـ 

هل تجوز كتابة قصة أو قصيدة أو أّي عمل أدبي يحتوي على شخصيات تهاجم : 39س 
اإلسالم والمسلمين، في وقت يهدف الكاتب إلى إيضاح هدف أخالقي إسالمي وإيصاله، أو أن 

حياة شخص مؤمن صالح، بهدف تبيان الفرق يصور حياة شخص فاسق فاجر مقابل صورة ل
 بينهما وأخذ العبرة؟

جيوز القيام بكلِّ عمل أديب أو فين يكون اهلدف منه الدفاع عن اإلسالم أو نشر ـ 
اجم  املفاهيم والقيم اإلسالمية الصحيحة، وإن استلزم ذلك ذكر بعض الشخصيات اليت 

دف الرّد عليها وبيان زيفها، شرط خلوّ  ها مما خيالف احلكم الشرعي، كاالنتقاص اإلسالم 
 .أو التشهري مبن ال جيوز التشهري به وال انتقاصه

هل يحرم تصّفح أو قراءة مجالت فنية مثل الموعد والشبكة؟ وهل يحرم قراءة ما : 40س 
 يكتب عن الفنانين والفنانات؟

 .فيدال حيرم ذلك، لكن يفضَّل ترك ذلك مع عدم احلاجة لإلطالع على أمر مـ 
ما رأي سماحتكم في قراءة التراث األدبي لنجيب محفوظ، وحيدر حيدر، ونزار : 41س 

قباني، والشاعر أدونيس، وغيرهم، لما تحتوي عليه مؤلَّفاتهم من تهجم على المقدسات الدينية 
 اإلسالمية والشرائع السماوية والقيم األخالقية؟

ْمن التأثّر مبا فيها من مفاهيم مغلوطة، ال مانع من قراءة كتبهم واالطالع عليها مع أـ 
 .وااللتفات والوعي ملا ما قد يراد منه اإلساءة إىل بعض املفاهيم اإلسالمية

 هل تجوز قراءة القصص الجنسية؟: 42س 
األجدر باملؤمن جتّنب قراءة كل ما يلزم منه نقص املناعة الدينية واألخالقية، بسبب ما ـ 

عادًة من آثار سلبية على القارىء، وخاّصة مع مصاحبتها ملا هو ترتكه قراءة هذه القصص 
 .حمرَّم، كاالستمناء للرجل أو النظر إىل الصور اخلليعة

 هل تجوز قراءة الكتب العلمية المرتبطة باألعضاء الجنسية؟: 43س 
 .جيوز ذلك، مع احلرص على جتّنب ما يؤدي إىل الوقوع يف احلرامـ 
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الفتيات قراءة قصص وروايات الحّب المنتشرة على صفحات هل يجوز للشباب و : 44س 
اإلنترنت، علمًا أن هذه القصص تحرك المشاعر وتجعل الحّب بين الرجل والمرأة من أروع ما 

 يكون؟
ال ننصح بقراءة مثل هذه القصص اليت جتعل الشاب والفتاة يف عامل غري واقعي، وعلى ـ 

طفية على عدم إمهال عقله ولزوم إعطائه الدور اإلنسان أن يعّود نفسه يف القضايا العا
 .األساس
وأتحدث فيها » عج«هل يجوز لي كتابة قصة أستوحي بها خروج اإلمام المهدي: 45س 

مع أصحابه الملتّفين حوله، مستوحيًا ذلك من الروايات ) ع(عن كيفية الظهور وكيف يتحدث
 التي تتحدث عن عصر الظهور؟

وع تارخيي تراثي، إضافًة إىل كونه موضوعاً فكرياً ومعاصراً، ال مانع من ذلك، فهو موضـ 
واملهّم أن يكون وفقًا ألصول البحث وقواعد املنهج اإلسالمي، ال سّيما أن اهلدف منه 
مقاربة هذا املوضوع بطريقة وجدانية وروائية، ومن املناسب بعد االنتهاء منه، مراجعته من 

ذا املو  ضوع، كذلك ال بدَّ من جتنب الروايات اليت قد يكون قبل بعض العلماء العارفني 
فيها شيء من الغلّو أو الروايات األسطورية، وتقدمي تفسري عقالئي وواقعي لعالمات 

 .الظهور وأحداث عصر الظهور
ما رأيكم في السرقة األدبية المتفشية اليوم، وخصوصًا بعد ظهور عصر اإلنترنت، : 46س 

 المسروقات األدبية؟ وهل يجوز طبع واستنساخ هذه
ال جتوز السرقة األدبية، سواء عرب اإلنرتنت أو غريها، فإن ذلك يؤدي إىل الكذب يف ـ 

نسبة األثر األديب إىل السارق وإىل إرباك حركة الثقافة األدبية، وكذا ال جيوز طبع أو 
 .استنساخ النتاجات الفكرية من دون رضا مؤلفها أو من له حق نشرها

ألي فرد يمتلك معلومًة أو فكرًة جديدًة ومفيدًة أن يحتكرها تحت ما  هل يحقُّ : 47س 
 يسمى براءة االختراع؟

حق براءة االخرتاع حمفوظ لصاحبه، فليس ألحد بعد تسجيل االخرتاع أن يدعيه ـ 
 .لنفسه أو يستثمره بغرض حتصيل الربح منه واالستئثار به
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جميع «ر التي كتب عليها عبارة هل يجوز نسح األشرطة أو أقراص الكمبيوت: 48س 
؟ وماذا لو كانت تحتوي على محاضرات إسالمية؟ وإن كان ذلك ال »حقوق طبعه محفوظة

 يجوز، أال يعتبر ذلك تحديداً لملكية المشتري؟
ال جيوز ذلك إن كان للتجارة، حبسب رأينا الفقهي، ألن امللكية الفكرية كامللكية املادية ـ 

ا، فيكون  هذا التصرف تعدياً على حقوق اآلخرين وغصباً هلا، فإنه وإن جاز ثابتة ألصحا
للشخص التصرف يف ملكه، إال أنه ال جيوز له التصرف يف ملك اآلخرين مبا يسيء إىل 
حقوقهم اليت ملكوها، بواسطة الطبع أو التأليف أو االخرتاع أو الربجمة، فال بدَّ من اتّباع 

كان بداعي االنتفاع التجاري، هذا إضافًة إىل أن   املنهج الذي وضعوه له، وخصوصًا إذا
البيع الذي وقعت عليه املعاملة كان بيعًا مشروطاً، فال بدَّ من مراعاة الشرط الذي وقعت 

ا، أو كان . عليه املعاملة نعم، ال بأس باالستنساخ إذا كان ذلك بإحراز رضا أصحا
 .صحاب احلقلالستعمال الشخصي وبالنحو الذي ال يوجب اإلضرار بأ

هل يجوز استخدام ما يضعه الّناس على اإلنترنت من صور أو رسوم في إنتاج : 49س 
صور ورسوم أخرى، كأن نأخذ أحد الرسوم الموجودة لوضعه في لوحة تتناسب معه، وذلك بدون 

 أخذ اإلذن من صاحبها؟
كل   جيوز ذلك، فمن يضع هكذا صور على اإلنرتنت، يعلم أنه ميكن استخدامها منـ 

من يدخل عليها، فيكون قد أباحها للجميع، فال يبقى له حق اختصاص حىت جيب 
 .االستئذان منه

هل يجوز شراء أو استعارة الكتب واألشرطة واألقراص المنسوخة الموجودة في : 50س 
 .السوق بدون رضا أصحابها

 .خهاجيوز شراء أو استعارة ما هو منسوخ يف السوق، واإلمث إمنا يكون على ناسـ 
هناك جهاز معين يمكن من خالله فّك الشيفرات، ما يسمح للمشترك بأن يشاهد : 51س 

معظم المحطات التلفزيونية، كراديو وتلفزيون العرب، األوربت، الشو تايم، من خالل دفع 
اشتراك شهري معين ألصحاب المحالت التي تقوم بذلك، مع العلم بأن أصحاب الباقات غير 

 العمل، فهل يجوز شراء مثل هذا الجهاز واستخدامه بهذه الطريقة؟راضين عن هذا 
ا ال يرضون بذلك، وال ـ  ال جيوز استعمال هذه الوسائل لفك الشيفرات إذا كان أصحا

جيوز التسبب إىل ذلك من خالل األجهزة املوجودة يف احملالت التجارية، وعلى املؤمن 
 .وع يف احلرام عادةً االمتناع عن تشجيع ذلك، ملا يلزم منه الوق
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 لغير اهللا، حتى لو كان ذلك في شعر؟» سبحان«: هل يجوز أن نقول: 52س 
 .ال ينبغي ذلك حىت على إرادة املعىن اجملازيـ 

هل يجوز العمل في مجلة أو جريدة، في مجال تصحيح األخطاء النحوية أو : 53س 
اضيع التي تجانب الواقع وتخالف اللغوية أو المطبعية، مع العلم أنه قد يكون هناك بعض المو 

 العقيدة الحقة؟
ال مانع من العمل املذكور من ناحية املبدأ، واألجدر باملؤمن ترك تصحيح املقاالت ـ 

 .اليت تدعو إىل ما هو خالف احلق
أعمل في الترجمة في بعض المجالت، وقد يطلب مني في بعض األحيان ترجمة : 54س 

على مناظر وكلمات إباحية، فهل يجوز ترجمة هذه الكتب  بعض األفالم والكتب التي تحتوي
 واألفالم، وخصوصاً إذا كان المترجم موظفاً في مكتب وال يملك حق الرفض أو القبول؟

األجدر باملؤمن ترك ترمجة مثل هذه الكتب أو اجملالت أو األفالم، خوفًا من أن ـ 
املوظف ال ميلك رفض ذلك،  يصدق على عمله أنه ترويج للفساد والباطل، إال إذا كان

وكان هذا العمل مما يتوقف عليه معاشه وال ميكنه إجياد عمل آخر، لكن األفضل له 
 .البحث عن عمل آخر

هل يجوز التكّسب بالمجالت والكتب وصاالت السينما والقنوات والمواقع : 55س 
 الضالة الغربية أو العربية، وما هي الحلول للوقاية من هذه العاهات؟

ال جيوز التكسب مبا يكون الغالب عليه أنه من الضالل، أو كان مؤديًا لإلفساد، وال ـ 
بّد لإلنسان من مراقبة نفسه دائماً، وأال ينصاع ملثل هذه الوسائل، ألنه إذا ترك األمر على 
رسله، فقد يتأثر بالكثري الكثري من حيث ال يشعر وال يدري، ولذا فمحاسبة اإلنسان 

 .تعصمه من مثل ذلكالدائمة لنفسه 
هل يجوز بيع الجرائد والمجالت التي تتهجم على اإلسالم والمسلمين في : 56س 
 الغرب؟

 .ال جيوز بيعها، إال يف حال االضطرار إىل ذلكـ 
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هل يجوز العمل في مجال صف الكتب السّنية وإخراجها، أو تلك التي تمجِّد : 57س 
 بعض الحكام؟

ما مل يصل األمر إىل كون الكتب املذكورة تثري الفنت  ال بأس بذلك من حيث املبدأ،ـ 
الطائفية أو املذهبية، كتلك اليت يكون اهلدف منها اهلجوم على الشيعة وتكفريهم، فإن 

 .األجدر باملؤمن حينئذ ترك العمل فيها
هل يجوز العمل في المجلة الجامعية التي يصدرها الحزب الشيوعي، على أن : 58س 

 علق بالمشاكل الجامعية فقط؟أكتب فيها ما يت
ال جيوز االشرتاك يف مثل هذه النشاطات إن عّد الداخل معهم مشجعًا هلم ومن ـ 

مجاعتهم ومسامهًا يف نشر أفكار الضالل، واإلجاز، وخاّصًة إن كان الدخول معهم لنشر 
 .األفكار اإلسالمية الصحيحه، وأَِمَن الداخل معهم على نفسه من االحنراف

 هي الضوابط للكتابة في المنتديات اإللكترونية؟ ما: 59س 
ال بدَّ من أن يكون مضمون الكتابة بعيدًا عن اإلثارة والفساد، ويكون ألغراض دينية ـ 

 .اإلصالح وإعزاز القيم الفاضلة ونصرة القضايا احلقة همنأو علمية أو اجتماعية، ويراد 
 اإلنترنت؟ هل يجوز تصميم مواقع تكفيرية ضد الشيعة على: 60س 

ال جيوز ذلك حتماً، فإن الشيعة أتباع منهج حق، وحيرم اإلساءة إليهم أو إىل منهجهم ـ 
 .بأدىن إساءة

 هل يجوز شراء أسهم في المحطات التلفزيونية غير اإلسالمية؟: 61س 
ما دامت قناة البّث تشتمل على ما هو حملَّل من الربامج، فإنه جيوز املسامهة فيها، رغم ـ 
م بوجود بعض األمور احملرَّمة فيها، مثل بّث األغاين احملرَّمة وحنو ذلك، إذا مل يكن يف العل

 .املسامهة تقوية لنهج سياسي أو فكري معاد لإلسالم
 هل يجوز بيع وتأجير األفالم التي تحتوي على بعض المشاهد غير المحتشمة؟: 62س 

احيًة، وإن كان حيرم النظر إىل املشاهد جيوز بيعها وتأجريها ما دامت ال تعدُّ أفالمًا إبـ 
 .اإلباحّية فيها

هل تجوز الكتابة في األبحاث التي تعالج المشاكل الجنسية، وبحثها على : 63س 
 شاشات التلفزة؟

ال مانع من عرض ذلك والكتابة فيه بالطريقة العلمية ال بالطريقة اليت يراد منها إثارة ـ 
 .اآلخرين، وال حرمة يف ذلك
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هل يجوز لي تمديد شبكة ستاليت إلى المنازل مع االلتزام بعدم بث قنوات  :64س 
 إباحية، مع العلم بأنه قد يمر في بعض األفالم األجنبية أو العربية بعض المشاهد الالأخالقية؟

 .مع اجتناب بّث احملطات اإلباحية واملفسدة، فعملك يف هذا اجملال جائزـ 
 أعمال الدعاية -ب 

يجوز توزيع صحف اإلعالنات، مع العلم بأن هذه الصحف تحتوي على هل : 65س 
 إعالنات للحم الخنزير أو الخمر أو المجالت اإلباحية؟

إذا كان الغالب على هذه الصحف هو الرتويج للحرام، حيرم توزيعها، إما إذا كانت ـ 
 .مشرتكًة بني البضاعة احملّللة واحملرَّمة، فيجوز

لصحيفة وضع إعالنات لفنادق أو مطاعم، وهو يعلم أنه هل يجوز لصاحب ا: 66س 
 ُترتكب فيها المحرَّمات، كبيع الخمر والخنزير وغيرهما؟

وضع اإلعالنات عن الفنادق واملطاعم وغريها جائز، وإن كان من ضمن أعماهلا ما ـ 
 .هو حمرَّم، إال أن تكون منحصرة يف ذلك فيحرم اإلعالن عنها حينئذ

تخدام صور النساء السافرات في الدعاية واإلعالن للترويج للسلع هل يجوز اس: 67س 
 المختلفة؟

 .ال جيوز ذلك إذا كانت مثريًة أو خالعيًة، وإّال فيجوزـ 
هل يجوز إنشاء موقع على اإلنترنت، لإلرشاد إلى مواقع الصحف والمجالت، : 68س 

 والتي يكون بينها عادًة بعض الصحف اإلباحية؟
اجيوز ذلك إذا  ـ  نعم، إن كان الغالب . كان اإلرشاد إىل عنواٍن الصحيفة ال إىل مضمو

ا إباحيًة فال جيوز ذلك عندئذٍ   .على اجمللة أو الصحيفة كو
هل يجوز تصنيع القناني البالستيكية لمصلحة مصنع البيرة، على أن يوضع على : 69س 

 القنينة غالف يشير بوضوح إلى محتوياتها؟
للخمر بأّي شكل من األشكال، ومبا أن طباعة الورقة وإلصاقها على ال جيوز الرتويج ـ 

 .القناين هو من الرتويج للخمر فيحرم ذلك
 هل يجوز شراء المالبس المطبوع عليها إعالن لشركات الخمر؟: 70س 

ال جيوز ذلك إال مع االلتزام مبحو أمساء اخلمور، ألنه بدون ذلك تكون املالبس دعايًة ـ 
 .مر حمرَّمللخمر، وهو أ
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هل يجوز اللعب مع فريق كرة قدم ترعاه شركة لتصنيع الخمور، مع العلم أنه : 71س 
 سيضطر إلى وضع شعار الشركة على قميصه؟

جيوز له اللعب مع هذا الفريق، إال أنه ال جيوز له وضع شعار الشركة على قميصه، ألنه ـ 
 .من الرتويج للخمر وهو حرام

عالٍن دعائّي لسلفي أو غير مسلم، مع العلم أن التصميم هل يجوز لي تصميم إ: 72س 
 قد يحوي أحاديث قد ال تكون صحيحة، أو تحتوي أموراً تتعلق بالمسيحية؟

جيوز لك القيام بعمل هذه التصاميم وإن كانت لغري املسلمني، وال جيب عليك التدقيق ـ 
ضمون موافقًا للثوابت يف صحة احلديث الذي تريد أن تعمل له تصميمًا شرط أن يكون امل

 .اإلسالمية
أملك شركة تسويق، فهل يجوز لي التسويق للشركات العالمية؟ وهل يجب : 73س 

 التحقيق في عمل كل شركة وما هو انتماؤها؟
جيوز التسويق هلذه الشركات فيما جيوز بيعه وشراؤه، وال جيوز الرتويج للسلع اليت حيرم ـ 

 .ن عمل الشركة وانتمائهابيعها، كاخلمر، وال جيب التحقق م
 األعمال التمثيلية: الثالث

 هل يجوز العمل في التمثيل المسرحي أو التلفزيوني؟: 74س 
العمل يف جمال التمثيل جائز، بل هو مطلوب الستخدامه يف أساليب التبليغ، غري أّن ـ 

وكذلك  على حمرتف التمثيل جتّنب ما هو حمرَّم، كلمس األجنبية أو النظر إليها بشهوة،
بالنسبة إىل املرأة، ال بدَّ هلا إن مارست التمثيل من مراعاة احلجاب الشرعي وجتنب ما هو 

 .حمرَّم
لي رغبة قوية في التمثيل، فهل يجوز لي العمل في المجال التمثيلي إذا كان ذلك : 75س 

 يؤدي إلى ارتكاب بعض المحّرمات، كمصافحة األجنبية واستماع الغناء المحرم؟
وجود مثل هذه احملَّرمات يف األعمال التمثيلية، فإن نفس التمثيل ليس حراماً،  رغمـ 

وحيث أنك تعلم أنك سرتتكب بعض احملرَّمات كمصافحة األجنبية واستماع الغناء احملرَّم، 
ورغم رغبتك الشديدة يف هذا الفن، فإنه ال جيوز لك ارتكاب ما فيه من حمرَّمات، 

 .معهد للتمثيل تراعى فيه االعتبارات الشرعية والواجب عليك هو البحث عن
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هل يجوز العمل في بعض محطَّات البّث التلفزيوني الدينية الشيعية التي قد تبث : 76س 
 بعض األفكار التي فيها شيء من الغلّو ؟

ال حيرم العمل يف احملطات التلفزيونية بشكل عام، وخصوصاً إن كان جمال عمل العامل ـ 
بإعداد الربامج وبّثها، وعلى املنخرط يف هذه املؤسسات جتّنب ما هو حمرَّم  يف ما ال يتعلق

يف الشريعة اإلسالمية، كما أن على املشرفني على هذه املؤسسات اجتناب بّث األفكار 
 .اخلاطئة من غلو وغريه مما ال يتناسب مع املصلحة اإلسالمية

ي فيها بعض البرامج غير الشرعية،  هل يجوز لي العمل في القنوات التلفزيونية الت: 77س 
 كالبرامج الغنائية وغيرها؟

جيوز العمل فيها ضمن اجملال املباح الذي ال يستلزم ارتكاب ما هو حمرَّم يف الشريعة، ـ 
وال يرتتَّب عليه االلتزام بأيَّ خٍط أو عمٍل ينايف التزامك الديين، وال ختشى من التأثر 

 .باألجواء الفاسدة
بعض المحطات التلفزيونية برامج كاميرات خفية، وقد يصادف في بعض  تقدِّم: 78س 

المشاهد أن يفزع الرجل رجًال مارًّا، إلى درجة أن هذا الرجل المار يبدو وكأنه توفي من جراء 
 فما هو حكم اإلسالم هذا األمر؟. الصدمة

ن طرافة، فإنَّ م) الكامريا اخلفية(رغم ما يف األعمال اليت تندرج حتت عنوان ما يسمى ـ 
لكل عمل فين ضوابطه الشرعية واألخالقية اليت ال جتوز خمالفتها، وأهم هذه الضوابط جتنب 
إيذاء اآلخر نفسياً أو جسدياً، حبيث ال يكفي يف رفع احلرمة الشرعية رضا اآلخر بعد ذلك 

س فإنه  وتساحمه مع املؤذي له، كما ال يكفي يف رفع احلرمة كونه مزاحاً، وعلى هذا األسا
كلمًا اشتدَّ األذى وتعاظم اشتدت احلرمة وكرب الذنب، ولو فرض أنه ترتَّب على فعل 

أن املؤذي على املؤذي ضرر مادي على اجلسد أو املمتلكات، أو ضرر نفسي وعقلي، فإن 
يتحمل مسؤولية ذلك وفقًا لقانون اجلنايات اإلسالمي، ومن ذلك ما لو أّدى ختويفه إىل 

ملوت فعًال إىل ذلك التخويف، فإّن على الذي خوَّفه دفع دية موته، بل إن موته، واستند ا
السلطة اإلسالمية العادلة املبسوطة اليد سوف لن تسمح بكلَّ عمل حتت هذا العنوان 

 .سيتسبب بأذى الناس وإزعاجهم
هل يجوز للمرأة وضع المساحيق في حال التمثيل، إن كانت ستظهر أمام الرجال : 79س 
 كذلك؟

ال جيوز هلا ذلك إن كان من الزينة الظاهرة واملثرية، وقد ال جيوز املشاركة يف بعض ـ 
 .املسرحيات وأعمال التمثيل اليت ال تتناسب أدوارها مع تكليف املرأة امللتزمة
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هل يجوز للرجل أن يأخذ دور المرأة في التمثيل المسرحي؟ وهل يجوز أن يرتدي : 80س 
 يظهر أنه امرأة سافرة أو شريرة؟الباروكة ويضع الماكياج ل

جيوز ذلك مع احلفاظ على األجواء العامة اليت تتناسب مع مكانة املرأة وقيمها مبا ال ـ 
 .يلزم معه الدعوة إىل الفساد

هل يجوز وضع مقاطع من األغاني الوطنية التي تحتوي على الموسيقى في : 81س 
 المسرحية؟

ا مثريةجيوز ذلك إذا مل يصدق على املضمون ـ   .أنه من الباطل، وعلى املوسيقى أ
 هل يجوز للممثلين أن يقوموا بعرض رقصة شعبية في المسرحية أو ال يجوز؟: 82س 

 .جيوز ذلك إذا مل يكن بالنحو املثري، ومل يكن الراقص امرأة سرياها الرجالـ 
ر هل يجوز شرب السجائر إذا كان دوري في التمثيل يقتضي ذلك، ولكي يظه: 83س 

 العمل بالمظهر المطلوب يستلزم من الممثل شرب السجائر بشكل حقيقي؟
ال جيوز ذلك ألنَّ التدخني حرام، وإمنا جيوز اختاذ وسيلة يظهر من خالهلا أن املمثل ـ 

فعًال يتعاطى التدخني، متامًا كما لو اقتضى األمر أن ميثل مشهدًا فيه شرب للخمر، 
تظاهر بأنّه يشرب اخلمر، وإمنا جيوز متثيل ذلك حيث فيمكنه استعمال ما يشبه اخلمر وي

 .يراد بيان أثره السيء وحرمته
 ؟)ع(هل يجوز تمثيل شخصيات األئمة: 84س 

، وينبغي مراعاة مكانتهم حني )ع(جيوز من حيث املبدأ متثيل شخصيات األئمةـ 
ذا الدور  .التمثيل، من حيث الدور الذي يقومون به ومن جهة من يقوم 

 هل يجوز إعادة تمثيل كربالء في يوم عاشوراء بكل تفاصيلها الدموية؟: 85س 
جيوز ذلك إذا كان منسجمًا مع األفكار والقيم اليت متثلت يف عاشوراء ويف شخصية ـ 

 .)ع(اإلمام احلسني
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هل يجوز االستفادة من زيَّ علماء الدين والقضاة في األفالم السينمائية؟ وهل : 86س 
ج األفالم السينمائية ذات الصبغة العرفانية بشأن العلماء الماضين أو يجوز تدوين وإنتا 

المعاصرين، مع المحافظة على احترامهم وصيانة حرمة اإلسالم، وعلى أن ال تتضمن إساءًة 
إليهم وال انتقاصًا منهم، بهدف عرض القيم السامية والهادفة التي يّتسم بها الدين اإلسالمي 

العرفان والثقافة األصيلة التي تمتاز بها أّمتنا اإلسالمية ومواجهة الثقافة الحنيف، أو بيان مفهوم 
 المعادية والمبتذلة؟

جيوز ذلك إذا مل يكن فيه ما جيانب احلقيقة، من قبيل ما ينسب إىل بعض العرفانيني ـ 
 .من أمور خارقة وغري واقعية ومنافية للثوابت اإلسالمية

 ؟) ع(المسيحهل يجوز مشاهدة فيلم آالم : 87س 
جيوز ذلك مع عدم التأثر باألفكار اليت تتناىف مع العقيدة اإلسالمية يف السيد ـ 
 .) ع(املسيح

هل يجوز تصوير فيلم يحتوي على بعض اللقطات الخليعة والداعرة، بهدف  : 88س 
 كشف السياسة األميريكية وتعرية سياستها؟

ا ال جيوز ذلك، وجيب اجتناب تصوير هذه اللقطات أوـ   .مشاهد
 هل يجوز تقليد لهجات بعض البالد أثناء التمثيل الساخر؟: 89س 

 .جيوز ذلك إن مل يكن فيه إساءة أو إهانه إىل أهل تلك البالدـ 
 النحت والتصوير: الرابع

 هل يجوز صنع المجسَّم إلنسان أو حيوان؟: 90س 
 .األحوط وجوباً عدم صنع اجملسَّم إذا كان ذا روح وكامالً ـ 

هل يجوز صنع التماثيل المجسَّمة واقتناؤها؟ وهل يجوز بيع ألعاب األطفال : 91س 
 وشراؤها إذا كانت عبارًة عن مجّسمات لحيوانات؟

ال حيرم اقتناء األلعاب والتماثيل حىت لو كانت لذي روح، واحملرَّم احتياطًا هو صناعتها ـ 
فال كذلك ال حيرم بيعها وال شراؤها إذا كانت متثل إنسانًا أو حيوانًا كامًال، وألعاب األط

ا  .وال وضعها يف البيت للزينة أو يف متناول األطفال لّلعب 
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هل يجوز اقتناء التحف التي هي على شكل تماثيل؟ وهل تبطل الصالة فيما لو  : 92س 
 كانت أمام المصلي؟

واحليوان، ال حيرم اقتناء التماثيل والصور حىت لو كانت لذوات األرواح، أي لإلنسان ـ 
وال يضرُّ ذلك بصحة الصالة، ولكن قد ذكر العلماء كراهة اقتناء متاثيل ذوات األرواح، أو 

 .الصالة وأمامه صورة أو متثال لذي روح
هل تعتبر لعب األوالد من التماثيل التي ال تدخل المالئكة البيت التي تكون فيه؟ : 93س 

 مة في البيت؟وهل ال يستجاب الدعاء إن كانت التماثيل المجسَّ 
قد ورد يف األخبار أن املالئكة ال تدخل بيتًا فيه متاثيل، لكن سندها ضعيف، ولو ـ 

فرض صحتها فهي ال تشمل مثل لعب األطفال، كما أن هذا ال يعين أنه ال تقبل الصالة 
 .أو الدعاء إن كانت التماثيل يف املنزل

يتمُّ فيها صناعة دمى أو هل يجوز التخصُّص في علم النحت والخزف الذي : 94س 
 مجسمات؟

جيوز ذلك، واألحوط وجوبًا جتّنب صنع التماثيل الكاملة لذوات األرواح من احليوان ـ 
واإلنسان، أمَّا اجملسمات غري الكاملة فال حرمة يف صنعها وحنتها، وكذا جمسمات غري 

 .ذوات األرواح
 ها وتفكيكها؟عندي درَّاجة لولدي على شكل بطَّة، فهل يجوز جمع: 95س 

 .جيوز ذلك، وال يعّد من صنع متاثيل ذوات األرواحـ 
هل تجب المبادرة إلى تهديم األصنام، حتى لو أصبحت تعتبر من اآلثار ولها : 96س 

 قيمة تاريخية وثقافية، كتلك الموجودة في أفغانستان؟
لذي هي منصوبة ال جيب من حيث املبدأ حتطيم التماثيل اليت ال يتعبَّد هلا يف املكان اـ 

ا الثقايف والفين  .فيه، وخباصة إذا احنصرت قيمتها مبضمو
 هل يجوز صنع دميٍة أو تمثال من ذوات األرواح بواسطة المكائن المعّدة لذلك؟: 97س 

 .املشهور احلرمة، وهو موافق لالحتياط، وللجواز وجه وجيه عندناـ 
والحيوانات بالقلم أو بالريشة؟ وهل هل يجوز رسم ذوات األرواح من األشخاص : 98س 

 يجوز رسم المرأة؟
جيوز الرسم، سواء لذوات األرواح أو لغريها، وال مانع من رسم املرأة ما مل تكن بوضع ـ 
 .مثري
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 هل يجوز رسم صورة فتاة من قبل مدّرس؟: 99س 
يكن إذا كان ذلك جملرد الرسم تعليمًا أو تعلماً، فال بأس بذلك، وال سيما إذا مل ـ 

 .بالوضع املثري
أنا رسَّامة أرسم صور أشخاص، واآلن عليَّ دراسة التركيب البنيوي لجسم : 100س 

 اإلنسان، والمشكلة أن الجامعة تستخدم أجساداً عاريًة لذلك، فماذا عليَّ أن أفعل؟
ال مانع من االستفادة من الصور العارية يف التماثيل املعروضة، وذلك بالعمل على ـ 

ن خالل النظرة الثقافية الفنية اليت ال تثري أية مشاعر جنسية للرسام أو الرسامة، رمسها م
متامًا كما هو احلال يف االستفادة منها يف دراسة الرتكيب البنيوي جلسد اإلنسان يف 

 .الدراسات الطبية
 ما حكم تصوير الصور الثنائية أو الثالثية األبعاد؟: 101س 

ورة أبعاد، وذلك لعدم الدليل على احلرمة، وخيتص دليل التصوير جائز ولو كان للصـ 
 .احلرمة على تقدير متاميته بصنع متاثيل ذوات األرواح، أي اإلنسان واحليوان

هل يجوز العمل في ترميم اللوحات الفنية التي قد يحتوي بعضها على الصليب، : 102س 
 ألجرة على ذلك؟؟ وهل يجوز أخذ ا)ع(أو رسم يمثل السيدة مريم والسيد المسيح

ال مانع من ذلك من حيث املبدأ، وإن كان اإلشكال يقع يف ترميم الصليب من حيث ـ 
 .هو رمز ديين ينايف العقيدة اإلسالمية

 ما حكم تصوير األشخاص أو الحيوانات بآلة التصوير؟: 103س 
 .جيوز ذلك وال إشكال فيهـ 

ت السافرات ألن عمله يقتضي هل يجوز لمن يمتهن التصوير أن يصّور الفتيا: 104س 
 ذلك؟
ن من املصرّات على السفور ـ  جيوز له تصويرهن مع عدم النظر إليهن بشهوة، ومع كو

 .رغم علمهن حبرمة ذلك، وعلى أن ال تكون الصور يف أوضاع مريبة ومثرية
هل يجوز طباعة صور النساء المحجبات وهن بدون حجاب من قبل رجال، مع : 105س 

لية الطباعة تحتاج إلى رؤية الصور قبل طباعتها وبعدها؟ وهل هناك فرق بين معرفة العلم أن عم
 أو عدم معرفة العامل لصاحبة الصور؟

جيوز ذلك إذا مل يؤدِّ إىل اإلساءة االجتماعية إىل املرأة وهتك حرمتها، ولذلك ينبغي ـ 
 .عدم معرفة العامل لصاحبة الصورة
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 صور بالكمبيوتر؟هل يجوز الرسم ومعالجة ال: 106س 
ال حيرم ذلك، إذا مل يوجب التشويه أو اإلساءة إىل صاحب الصورة، ومل يكن يف ذلك ـ 

 .ترويٌج ملا هو حمرَّم، كما لو كانت املعاجلة للصور اخلالعية
هل يجوز تعليق صورة إلنسان أو حيوان في المنزل، سواء كانت فوتوغرافيًة أو : 107س 

 مرسومًة باليد؟
وليس مكروهاً، ولكن ما يكره هو أن تكون أمام املصلي، وال يبعد  جيوز ذلكـ 

 .اختصاص الكراهة بالتماثيل
هل يجوز شراء الصور التي تحتوي عل وجه فتاة وتعليقها في البيت؟ وما : 108س 

 الضابطة الشرعية لذلك؟
لق جيوز ذلك ما مل تكن صوراً جنسيًة أو حتمل إحياءات جنسية، وعلى اإلنسان أن يعـ 

 .الصور اليت توحي مبا يتفق مع االلتزامات األخالقية والروحية والدينية
 هل يجوز رسم الفتيات العاريات من الخيال؟: 109س 

 .ال جيوز ذلكـ 
هل يجوز العمل في مجال تصميم صفحات االنترنت، مع العلم أنها قد تحتوي : 110س 

 على صور نساء سافرات؟
 .هذه الصور خالعيًة وموجبًة لإلثارة والفسادال مانع من ذلك إذا مل تكن ـ 

، )ع(وبعض أهل البيت) ص(ما هو رأيكم في الصور التي يقال إنها للنبي محمد: 111س 
 هل هي حقيقية أم ال، وهل يجوز اقتناؤها؟

، وإمنا هي استيحاءات من قبل بعض )ع(ال متثل هذه الصور رسوم املعصومنيـ 
اقتناؤها، ولكنا ال نشجع على ذلك، ألنه من الصعب أن الرسامني والفنانني، وال حيرم 

نعم، إذا كان الرسم يؤدي ). ع(وأهل بيته) ص(تعطي الصورة املالمح الروحية احلقيقية للنيب
م وإىل هتك حرمتهم الرسالية، كان ذلك حراماً   .إىل اإلساءة إىل شخصيا
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 الغناء والموسيقى: الخامس
وهل يجوزاالستماع إلى المواويل المصاحبة للموسيقى  هل حّرم اإلسالم الغناء؟: 112س 
 العاطفية؟

: مل حيّرم اإلسالم الغناء بشكل مطلق، بل هناك غناء حمرَّم وآخر حملَّل، فاحملرَّم هوـ 
املشتمل على الكالم البعيد عن احلق واملتضمن للباطل وقول الزور وهلو احلديث الذي يصّد 

ما حيث على الفساد ويثري الغرائز وحيّرك العنف،   عن ذكر اهللا وسبيله، ونعين بذلك
كاألقوال اليت فيها تغّزل باملرأة، واحلّث على احلرام والفجور وإثارة الغرائز اجلنسية لدى 

: أما الغناء احملّلل فهو. اإلنسان، وخصوصًا ما لو انضم إليها املوسيقى املثرية للشهوة
إلنسانية الروحية واالنفتاح على اهللا والشخصيات املشتمل على كالم احلق واخلري واملعاين ا

، فجميعه جائز إن مل يصاحبها )ع(وأهل البيت) ص(اإلسالمية الكبرية، ومنها مدائح النيب
املوسيقى املثرية للشهوات، مبا يف ذلك ما لو قيلت بطريقة املواويل، مع املوسيقى اهلادئة، أو 

 .املنفتحة على احلماس الثوري أو الديين
 لماذا حرَّم اهللا الغناء؟: 113س 

التحرمي ناشئ من أن الغناء قد يصدق عليه عنوان الباطل أو هلو احلديث أو قول ـ 
الزور، وهذه العناوين ال حيّب اهللا تعاىل صدورها عن اإلنسان، ولذا فقد حّرمها عليه، وقد 

ل مؤثّرًا يف نّص القرآن على ذلك يف عدة مواضع، ألن األسلوب الغنائي قد جيعل الباط
النفس أكثر من القراءة العادية له، كما أن اللحن إذا كان مثريًا للغرائز قد يؤدي إىل نتائج 
سلبية على مستوى احلالة اجلنسية املنحرفة، ما قد يؤدي إىل الوقوع يف الزىن، وقد ورد عن 

 ".الغناء رقية الزىن: :قوله) ص(رسول اهللا
 عدم الغيرة في المجتمع؟كيف ينشر الغناء الفجور و : 114س 

كما ورد يف بعض األحاديث، وهو الغناء الذي يكون حمّرمًا من   "الغناء رقية الزىن" ـ
حيث املضمون أو من حيث املوسيقى املصاحبة له، وهذا معروف ومشاهد بالوجدان، فإن 
اجملالس الغنائية املوجودة يف عصرنا احلاضر وخمتلف العصور، من حيث اختالط النساء 
بالرجال، ووجود احملرَّمات كاخلمر والرقص املاجن واخلليع، كل ذلك أسباب تساعد على 
انتشار الرذيلة ومنّو عوامل الزىن، ومن هنا حارب اإلسالم هذا األمر ومنع منه أشّد منع، 
ولكن ذلك خمصوص بالغناء املثري للشهوات، حبيث يتحوَّل السامع إىل حالة طوارئ جنسية 

أما الغناء الذي يتضمن احلق واحلنني . لحن واملضمون واجلّو احمليط بهحبسب طبيعة ال
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واالنفتاح على اهللا وعلى مجاالت الطبيعة وقيم الروح يف اإلنسان، فإنه يبين لإلنسان 
 .شخصيته ويؤّكد عفته والتزامه ويرتفع بروحه

مونها ما رأي سماحتكم في سماع األغاني باللغة األجنبية، والتي يكون مض: 115س 
رومانسياً، وليس فيها ما يثير الغرائز، والموسيقى المصاحبة لها من الموسيقى الكالسيكية، فهل 

 يجوز االستماع إلى هذه األنواع من األغاني؟
ال فرق يف احلرمة واحللية بني كون الغناء باللغة العربية أو بغريها، فإن انطبق عليها ـ 

 .الالعنوان احملرَّم حرم مساعها، وإال ف
هل يجوز االستماع إلى الغناء بغرض تعّلم اللغة، حيث إن األستاذ في الجامعة : 116س 

نصحنا باالستماع إلى األغاني واألناشيد األجنبية لتعلم كيفية النطق الصحيح لهذه اللغة، كما أنه 
ون ، وقد تك)مهارة االستماع(يجلب لنابعض النماذج في الفصل لنستمع إليها كجزء من المقرر 

الموسيقى أحياناً صاخبًة وليست من النوع الهادئ، فماهو الحكم الشرعي في هذه الحالة، علماً 
 بأنني مجبر على حضور جميع المحاضرات؟

ال جيوز االستماع إىل ما هو حمّرم من الغناء واملوسيقى، وميكن اختيار األغاين احمللَّلة ـ 
ومع األضطرار حلضور احلصة . للهو والفسقواملوسيقى اهلادئة اليت ال تتناسب مع أجواء ا

 .الدراسية اليت تتضمن ما ذكر فال حرمة على الطالب مع عدم اإلنصات والتفاعل
 ما هي الضابطة العتبار األغنية َلْهويَّة أو غير لهوية؟: 117س 

الضابطة يف حرمة الغناء اشتماهلا على املضمون الباطل، أو كون حلنها وطريقة أدائها ـ 
سبًة مع جمالس الفسق واملعصية، حبيث خترج اإلنسان عن توازنه اخللقي أو تكون مثريًة متنا

 .للغرائز اجلنسية
هل يجوز سماع الشعر إن كان محتواه علميًا أو دينيًا أو وطنياً، في حال تضمن : 118س 

 بعض المقطوعات الموسيقية؟
 .ال مانع من ذلك إذا كانت املوسيقى غري مثرية للغريزةـ 

 من يحدد إن كانت األغنية مثيرًة للغرائز أم ال؟: 119س 
 .املرجع يف ذلك هو العرف وأهل اخلربة القادرون على حتديد ذلكـ 
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هل يعتبر شعر الغزل من الكالم الفاحش الذي ال يجوز االستماع إليه في حال : 120س 
 تم غناؤه؟

على ما يستقبح لفظه، وأما  ال يعترب ذلك من كالم الفحش ما مل يكن إباحّياً مشتمالً ـ 
 .لو ّمت تلحينه باألحلان اليت تثري الغرائز والشهوات، فيحرم االستماع إليه عندئذٍ 

 هل تجوز قراءة كلمات األغاني، وهل يجوز إنشاد الشعرالغزلي العفيف؟: 121س 
 جتوز قراءة كلمات األغاين وإنشادها وترديدها إن مل تكن من الباطل، ولكن ال بأحلانـ 

 .أهل الفسوق من املطربني وطريقتهم، وكذا جيوز نظم الشعر الغزيل العفيف وإنشاده
هل صحيح ما نسمعه من سيادتكم بأنكم تجّوزون سماع أغاني مثل أم كلثوم : 122س 

 وعبد الحليم وغيرهما؟
حنن ال نتكلم عن املصاديق بل عن العنوان العام، فكلُّ ما انطبق عليه أنه من الباطل ـ 
اللحن املثري للغرائز املتناسب مع جمالس أهل الفسق واملعصية حرم االستماع إليه، وإال  ومن

 .فال، وحتديد املصاديق يعود إىل املكلّفني الذين ميكن أن يستفيدوا من العرف العام يف ذلك
ما حكم المواويل وما يسمى بالشلة، وهي عبارة عن كلمات ال يصاحبها أي : 123س 

 لم أنها قد تكون كلمات غزل وغيرها؟موسيقى، مع الع
 .ال مانع من ذلك إذا كان جمرد إنشاٍد هلذه الكلمات، ومل يكن الغزل إباحياً أو مثرياً ـ 

 هل أغاني الحب حرام؟: 124س 
حيرم منها ما اشتمل على املضمون الباطل أو الغزيل املثري للغرائز ولو حبسب حلنه ـ 

 .أهل الفسق واملعصية وطريقة أدائه، واملتناسب مع جمالس
 هل تجوز المتاجرة باألسطوانات الغنائية؟: 125س 

 .ال جيوز بيع ما اشتمل منها على الغناء احملرَّمـ 
هل يجوز ارتياد األماكن العامة، كالحدائق والحافالت أو السينما التي يوضع : 126س 

نساء المتبرجات وغير فيها الغناء بصوٍت عاٍل، بحيث يسمعه كل من في المكان، مع وجود ال
 المحتشمات؟

إمنا حيرم تعمد االستماع واإلنصات إىل ما يكون حرامًا من الغناء، وأما التواجد يف ـ 
تلك األماكن العامة، أو يف موارد الضرورة، فال حرمة مع عدم تعمد االستماع، وأما 

قد حيرم مع األماكن اخلاصة مثل السينما، فال ننصح به مع وجود األجواء املذكورة، و 
 .استلزامه التأثر باجلو العام أو لزوم هتك حرمة املؤمن
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 هل يجوز االشتراك في المسابقات الغنائية ومشاهدتها؟: 127س 
ال جيوز اإلشرتاك يف املسابقات اليت يغىن فيها األغاين اليت تشتمل على التغزل باحلبيب ـ 

 .ومتجيد العشق واحلث على الفساد
 يقى؟ما حكم الموس: 128س 

حيرم االستماع إىل ما كان من املوسيقى مناسباً جملالس اللهو والفسوق، وهي اليت تكون ـ 
مثريًة للغرائز والشهوات، وما عداها حالل، كاملوسيقى الكالسيكية أو املنفتحة على 

 .احلماس الثوري أو الديين
 هل يمكن إعطاء ضابطه للموسيقى اللهوية؟: 129س 

ي اليت تكون خمرجًة لإلنسان عن توازنه الروحي واإلمياين، حبيث املوسيقى اللهوية هـ 
 .تؤدي به إىل أجواء الفساد واالحنراف

قد درس الموسيقى، فهل » تفسير الميزان«يقال إن السيد الطباطبائي صاحب : 130س 
 هذا صحيح، وكيف تقّومون ذلك؟

لناحية النظرية، ألنه نظري وعملي، وال مانع من دراسة األمر من ا: املوسيقى نوعانـ 
أحد فروع علم الرياضيات عند القدماء، وهذا هو املعروف عن إبن سينا والفارايب واخلليل 
بن أمحد أيضاً، وال مانع من أن يكون السيد الطباطبائي قد درس هذا الفن باعتباره فرعاً 

الفارايب  نعم، يف ما يتصل باجلانب التطبيقي مل ينقل ذلك إال عن. من فروع الرياضيات
دون اآلخرين، كذلك فإنه ال حيرم منها حبسب رأينا إال ما كان مثريًا للغرائز، وحينئذ ال 

ا احملللة ا مبختلف أنواعها وأحلا  .مانع من تعلمها وتعليمها والعزف على آال
 هل يجوز تعلم العزف على اآلالت الموسيقية؟: 131س 

 .خلصوص األحلان احملللة اليت ال تثري الغرائز؟جيوز تعلم العزف على اآلالت املوسيقية ـ 
هل يجوز شراء واستعمال العود أو الكمان والطبل وغيرها من اآلالت : 132س 
 الموسيقية؟

جيوز شراء واقتناء هذه اآلالت املذكورة ومجيع اآلالت املوسيقية، الستعماهلا يف العزف ـ 
للغرائز، وكل آلة مشرتكة بني احلالل واحلرام، اجلائز، وهو عزف األحلان اليت ال تكون مثريًة 

يكون حكمها عندئٍذ راجعًا إىل طبيعة االستعمال، فيحرم استعماهلا فيما هو احلرام وجيوز 
 .فيما عدا ذلك



28 

 

 هل يجوز الضرب على الدف؟: 133س 
الضرب على الدف بطريقة املوسيقى احملرَّمة غري جائز، وهي ما كانت تثري الشهوات أو ـ 
 .اسب مع جمالس الفسق واملعصية، وإن مل تكن كذلك فهي جائزةتتن

 هل يجوز الغناء في األعراس؟: 134س 
جيوز للنساء خاصة االستماع إىل الغناء وإنشاده يف حفل زفاف العروس إىل زوجها، مبا ـ 

يشتمل على ألفاظ التغزل والتشبيب باجلنس اآلخر، شرط عدم كونه يف مضمونه مثرياً 
جلنسية، وشرط عدم اختالطهن بالرجال، ويف هذا الصدد، فإنه جيوز للمشاركات للغريزة ا

ا،  ـمبن فيهن احملرتفة للغناء  ـمن النساء  أن ينشدن أّي نوع من الغناء، مع املوسيقى وبدو
شرط أن ال تكون املوسيقى مثرية للغريزة اجلنسية، كما جيوز هلن االستماع إىل الغناء الصادر 

لو من خالل الشريط املسجِّل، واألفضل أن يكون املغين امرأًة ال رجًال إذا كان عن الغري، و 
 .الغناء من خالل شريط التسجيل

هل يجوز الغناء في األعراس المختلطة؟ وهل يجوز حضور هذه األعراس في : 135س 
 حال االضطرار إلى ذلك، كأن يكون العرس ألحد األقرباء أو األصدقاء؟

. مطلقاً يف األعراس املختلطة؟ وال جيوز احلضور أيضاً إذا كان الغناء حمّرماً  ال جيوز الغناءـ 
نعم، يف حال االضطرار جيوز احلضور باملقدار الذي يرفع االضطرار فقط، مع عدم 

 .اإلنصات قدر األمكان، حبيث يقّدم التهاين واهلدية وجيلس قليًال مث يعتذر ويغادر
ني واألدوات التي ليست من األدوات الموسيقية هل يجوز الضرب على األوا: 136س 

 في حفالت الزفاف، وفي ليالي األعراس، وهل يجوز استخدام الراديو أو جهاز التسجيل؟
جيوز ذلك، إذا كان ذلك خاصًا بالنساء، ومل يدخل عليهن الرجال ومل ينضم إىل ذلك ـ 

 .الً حمرَّم آخر، كما جيوز العزف على اآلالت املوسيقية عزفاً حمل
 هل يجوز االستماع إلى األناشيد الدينية والثورية؟: 137س 

ما دام ال ينطبق عليها ما هو حمرَّم من العناوين فال حرمة يف ذلك، بل قد ترجح يف ـ 
بعض احلاالت، ملا قد يكون هلا من أثر فعَّال إلجياد احلماس لدى الكثريين ملتابعة طريق 

 .عادلةاجلهاد ومواصلة التأييد للقضايا ال
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هل يجوز استعمال اآلالت الموسيقية في األناشيد اإلسالمية، أي إدخال النغم : 138س 
 على األنشودة؟

اآلالت املوسيقية املشرتكة جيوز استعماهلا يف عزف املوسيقى احملللة، وحيرم استعماهلا يف ـ 
 .ريًة للشهواتعزف املوسيقى احملرَّمة، واملقصود باملوسيقى احملرمة هي تلك اليت تكون مث

 هل يجوز االستماع إلى األناشيد اإلسالمية والوطنية إذا كانت بصوت المرأة؟: 139س 
ال مانع من ذلك بالنسبة إىل املرأة، واألفضل للرجال جتنب ذلك خوف وقوعهم يف ـ 
 .الفتنة

 ما حكم االستماع إلى األشرطة المرخَّصة من الجهات اإلسالمية؟: 140س 
 .ماع إليها ما دام ال ينطبق عليها عنوان الغناء احملرَّمال بأس باالستـ 

ما هو حكم عزف الموسيقى ألهداف وأغراض عقالئية في المناسبات الدينية : 141س 
 في مكان مقدَّس كالمسجد؟

اً ال مانع من ذلك إذا كان مقبوًال يف عرف جمتمع بلد املؤمنني حبيث ال يعتربونه هتكـ 
 .م وظائفهحلرمة املسجد، ومل يزاح

ما هو حكم الموسيقى التي تبّث من اإلذاعة والتلفزيون التابعين للجمهورية : 142س 
 اإلسالمية اإليرانية؟

 .جيوز االستماع إليها ما دامت من املوسيقى اجلائزةـ 
 ؟ S هل يجوز التصفيق في الموالد التي تقام للنبي وأهل بيته: 143س 

 .ال بأس بذلك من ناحية املبدأـ 
ما رأي سماحتكم في نغمات الهاتف النّقال إن كانت نغمات أغاٍن، أي أن رنين : 144س 

 الهاتف يكون موسيقى ألغنية؟
األفضل للمؤمن اجتناب ما ال يناسبه مما ال يكون حمرَّمًا يف ذاته، بل قد يتعني عليه ـ 

حملرمة، وهي ذلك إذا كان يؤّدي إىل هتك حرمة صاحبه، وال جيوز االستماع إىل املوسيقى ا
 .تلك اليت تثري الغرائز
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هل يجوز استخدام اآلالت الموسيقية مثل المزمار والطبل والناي وغيرها في : 145س 
 المواكب إلحياء مراسم عاشوراء؟

جيوز استخدام مجيع اآلالت املوسيقية يف شىت اجملاالت اليت ال ينتج منها إثارة ـ 
الدينية إذا مل يستلزم هتك حرمة املقدسات  الشهوات والغرائز، مبا يف ذلك املناسبات

 .وإهانتها
نحن ندير ونشرف على منتدى حوار على شبكة اإلنترنت، وهناك قسم خاص : 146س 

بالهواتف الجّوالة، فهل يجوز لنا أن نسمح لألعضاء بتبادل نغمات الهواتف فيما بينهم، إذا  
 كانت عبارًة عن مقاطع أغنية لبعض المطربين؟

 .ز ذلك إذا أوجب الرتويج للغناء احملّرم، أو كان مثرياً للغريزةال جيو ـ 
 هل يجوز العزف في الفرق العسكرية في الجيش؟: 147س 

حيث إن األحلان املطلوب عزفها وفقًا حلاجات الفرق العسكرية هي أحلان ال تثري ـ 
 .الغرائز، فإنه جيوز عزفها

ء يقوم أثناء التدريبات بتشغيل أغاٍن هل يجوز االشتراك في ناٍد رياضي للنسا: 148س 
 أجنبية؟ وهل يجوز التدرب على وقع أنغام هذه األغاني؟

جيوز االشرتاك يف ذلك بالنسبة إىل النساء، أما األغاين املوضوعة، فإن كانت تناسب ـ 
جمالس الفسق واملعصية، أو كانت مشتملًة على املعاين الباطلة، فال جيوز االستماع إليها 

 .والتدرب على إيقاع أنغامها، وإال فيجوز
 هل يحرم االستماع إلى موسيقى الراب والروك أند رول؟: 149س 

حيرم اإلستماع اىل املوسيقى املثرية للغرائز واليت خترج اإلنسان عن توازنه مهما كان إمسها ـ 
 .أو نوعها
ها؟ وهل يجب عليه إذا تاب المغني، فهل تعتبر أمواله التي كسبها حرامًا كلّ : 150س 

 التخلي عنها أو تخميسها؟
ختتص احلرمة باملال الذي يأخذه املعين أجرًة على الغناء احملرَّم خبصوصه، فال يشمل ما ـ 

يّقدم إليه هبًة، وال ما جينيه من استثمار ذلك املال، لكنه ال جيب عليه التخلي عن ذلك 
م املال احملرَّم يف هذه احلالة وأمثاهلا ما دام يع لم من حال الذين كانوا يستمعون إىل غنائه أ

يرضون بتملكه هلذه األموال وأخذها منهم حىت لو علموا أنه ال يستحّقها شرعاً، وال جيب 
 .عليه ختميسها إال إذا حال عليها احلول
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هل يجوز فتح صالة لألفراح، مع العلم أن بعض المستأجرين لها قد يكون حفله : 151س 
 ا في الغناء المحّرم في الحفالت؟مجلب معه الطبل والمزمار الستعمالهمختلطاً، وقد ي

اإلجارة صحيحة، واملال املأخوذ جراء ذلك حالل ما دام مل يؤجرها هلذا الغرض، بل ـ 
ا باألمور احملّللة، وإن كان يعلم أنه سريتكب فيها بعض املعاصي، ولكن  أجّرها لالنتفاع

ا لعلمه بذلكقد جيب عليه من باب األمر بامل  .عروف والنهي عن املنكر ترك إجار
 الرقص: السادس
 ما حكم الرقص للمرأة؟: 152س 

حيرم مطلقًا رقص املرأة أمام غري الزوج واحملارم، وحيرم أمام احملارم إن كان خليعًا أو مثرياً ـ 
وسيقى أو للشَّهوات، أّما أمام الزوج فهو حالل كيفما كان، إن مل يصاحبه حمرَّم آخر كامل

 .الغناء احملّرمني
 ما هو الرقص الخليع المحرَّم؟: 153س 

هو الرقص املوجب لتحرك الشهوة عند اإلنسان، ما يوجب إثارة الغرائز مبا يوحيه من ـ 
 .معان جنسية، من دون فرق بني الذكر واألنثى، وإن كان الغالب فيه هو رقص املرأة للرجل

 لزوجها مع وجود الموسيقى والغناء؟ما هو حكم رقص الزوجة : 154س 
ال حرمة يف الرقص نفسه مهما كان نوعه، اما املوسيقى والغناء فال حيل منهما إّال ما  ـ 

 .كان من النوع احلالل اجلائز، رغم انه أمام الزوج
 ما هو حكم رقص النساء في مجلس زفاف العروس؟: 155س 

خل عليهن الرجال، ومل ينضم إىل ذلك جيوز ذلك إذا كان خاصاً بالنساء، حبيث ال يدـ 
 .حمرَّم آخر، كاملوسيقى احملرَّمة، ومل يكن الرقص خليعاً أو مثرياً 

 هل يجوز الرقص في األعراس على نغمات موسيقى المطربين وأغانيهم؟: 156س 
ا على ما يثري اـ  ا وال أحلا لغرائز جيوز الرقص على هذه األغاين اليت ال يشتمل مضمو

ما إذا كان خفيفاً وعلى أنغام املوسيقى اهلادئة أو غري املثرية، وكان يف الفساد، وال سيّ ويوقع 
 .خاّصاً بالنساء

 ما هو حكم رقص الرجال بين الرجال في األعراس؟: 157س 
إذا كان بعيدًا عن أجواء اإلثارة، ومل يكن خليعاً، ومل ينضم إليه حمرَّم آخر، فال حرمة ـ 

 .عندئذٍ 
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 هو حكم رقص الرجال أمام النساء في األعراس؟ما : 158س 
م جتنب ذلك حبضور النساءـ   .رقص الرجال الشعيب غري اخلليع جائز، لكن األجدر 

 ما حكم رقص األطفال أثناء سماعهم أنغاماً موسيقيًة أو أغاني األطفال؟: 159س 
واملصاحب  رقص األطفال جائز، واألفضل إبعاد الطفل أو الطفلة عن الرقص اخلليعـ 

 .للموسيقى املثرية للغرائز، وخصوصاً إذا جتاوزوا طور الطفولة األوىل
وما المقصود من ترّتب » إذا استلزم الرقص فعًال محرماً «ما المقصود من عبارة : 160س 

 المفسدة منه؟
يعين إذا أدى الرقص إىل النظر بريبة إىل حماسن الشخص الذي يرقص ومفاتنه، أو أدى ـ 

 .الزىن أو الفاحشةذلك إىل 
 هل يجوز للرجل أن يجبر زوجته على الرقص أمامه؟: 161س 

 .ال حيق للزوج إجبار زوجته على ذلك وال إلزامها بهـ 
هل يجوز للمرأة تعلم الرقص لترقص أمام زوجها عن طريق النظر إلى الفيديو  : 162س 

ارتياد نوادي تعليم  كليب المشتمل على الرقص، أو عن طريق اإلنترنت، أو حتى عن طريق
 الرقص؟

جيوز للمرأة الرقص لزوجها، لكن ال جيوز مشاهدة األفالم اليت تشتمل على الغناء احملرَّم ـ 
والرقص املثري اخلالعي، أما التعلم من خالل نوادي التعليم مبا ال يشتمل على احملرَّم فهو 

 .جائز
 ارفة في لبنان؟هل تجوز الدبكة التي هي رقصة شعبية تراثية متع: 163س 

جتوز الدبكة إن مل تكن خمتلطًة بني الرجال والنساء، ومل يصاحبها أي حمرَّم آخر  ـ 
 .كاملوسيقى املثرية للشهوات وغريها

 صناعة الغذاء: السابع
 هل يجوز بيع لحم الخنزير وشراؤه؟: 164س 

سلمني، ولكن ال جيوز بيع حلم اخلنزير لغري مستحله، وجيوز بيعه ملستحّله من غري املـ 
رغم القول ّحبلية بيعه ملستحله فإنه ال جيوز شراؤه على األحوط وجوباً وإن كان بغرض بيعه 

 .ملستحله
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 هل يجوز لي العمل في أوروبا في مطعم يقدم ضمن مأكوالته لحم الخنزير؟: 165س 
اخلنزير، أو جيوز لك العمل فيه يف خمتلف اجملاالت ما عدا تقدمي اخلمر، أو شراء حلم ـ 

 .تقدميه للمسلم
أعمل سائقًا لنقل البضائع المتنوعة، وأحيانًا يكون ضمن هذه البضاعة لحم : 166س 

 خنزير أو لحٌم غير مذَّكى أو خمر، وأنا مجبر على ذلك، فهل يجوز لي ذلك؟
جيوز محل ونقل حلم اخلنزير أو حلم امليتة، كما جيوز بيعه ملستحله من غري املسلمني، ـ 
ما محل اخلمور ونقلها فال جيوز إال يف حال الضرورة ومبقدارها، حيث جيب عليك البحث وأ

 .عن عمل آخر حمّلل واالنتقال إليه فور العثور عليه
 هل يجوز لي العمل في مسلخ لذبح الخنازير وتعليبها؟: 167س 

 .جيوز ذلك، وال سيما إذا كان ذلك لغري املسلم، وال جيوز بيعه للمسلم أبداً ـ 
 هل يجوز العمل في تقطيع اللحم غير المذكى وتعليبه؟: 168س 

 .جيوز ذلك وال مانع منهـ 
هل يجوز العمل في شركة لصنع البطاطا، التي يشتمل بعض أصنافها على أجزاء : 169س 

 من لحم الخنزير أو شحمه؟
جمال بيع  جيوز العمل فيها يف جمال التصنيع أو التوضيب أو حنومها، كما جيوز العمل يفـ 

الصنف املشتمل على أجزاء واضحة من شحم اخلنزير أو حلمه ملن يستحله من غري 
املسلمني، وال جيوز بيع ما اشتمل على أجزاء اخلنزير للمسلمني، كما ال جيوز العمل يف 

 .جمال شراء أجزاء اخلنزير حلساب الشركة على االحوط وجوباً 
عم يبيع لحم الخنزير، فهل يجوز لي هذا، أنا موجود في السويد، أعمل في مط: 170س 

 وإذا كان الجواب ال، فما حكم المال الذي أخذته من المطعم ؟
من إلىهتقدمي وال جيوز لكجيوز لك العمل يف املطعم وإن كان يبيع حلم اخلنزير، ـ 

يستحله من غري املسلمني، إذ ال جيوز تقدميه إىل مسلم، وجيوز لك أخذ املال كأجرة مقابل 
 .لك يف املطعم ككلعم

 هل يجوز بيع لحم البقر المخلوط بلحم الخنزير على شكل سجق؟: 171س 
ال جيوز ذلك مطلقاً إذا كان البيع ملسلم، سواء علم املشرتي بذلك أو مل يعلم، أما إذا  ـ 

كان لغري املسلم املستحل له فيجوز بيعه مع اإلعالم، أو مع كون ذلك متعارفًا ومعروفاً 
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الناس، وأما إن كان من قبيل الغش فال جيوز مطلقاً، مسلمًا كان املشرتي أو غري عند 
 .مسلم

أعيش في السويد، فهل يجوز لي شراء اللحوم غير المذبوحة على الطريقة : 172س 
 الشريعة وبيعها؟

 .جيوز شراؤها وبيعها وتقدميها إىل من يستحّلها من غري املسلمنيـ 
مل في بلد أوربي، وقد كّلفت باإلشراف الصحي على أنا طبيب بيطري أع: 173س 

مجزرة لذبح الخنازير، وعملي يتطلب مني فحصها طبيًا قبل الذبح والتأكد من خلّو الخنازير 
 المذبوحة من األمراض، فهل يجوز لي ذلك؟

 .ال حيرم ذلكـ 
 هل يجوز بيع السمك غير محّلل األكل؟: 174س 

 .وهو حالل جيوز بيع السمك الذي ال قشر لهـ 
 هل يجوز بيع سمك بدون قشر لمن يعتبره حالًال من المسلمين؟: 175س 

 .جيوز بيعه مطلقاً ـ 
هل هناك في القرآن والسنة الشريفة ما يدل على تحريم شرب الخمر، أو العمل : 176س 

 به؟
اخلمر حمرَّم بنص القرآن والسنة، وحرمته من ضرورات شريعة اإلسالم ومما أمجع عليه ـ 

يَا أَيـَُّها {: املسلمون ومل خيتلف منهم اثنان على ذلك، بل هو من أكرب احملرَّمات، قال تعاىل
ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِن  الَِّذيَن َآَمُنوا ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواْألَْنَصاُب َواْألَْزَالُم رِْجسٌ 

ائدة[ }فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ 
َ
ِإنََّما يُرِيُد الشَّْيطَاُن َأْن يُوِقَع {: ، وقال تعاىل]90:امل

َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاَء ِفي اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم َعْن ِذْكِر اللَِّه َوَعِن الصََّالِة  فـََهْل بـَيـْ
ُتْم ُمْنتَـُهونَ  ائدة[} أَنـْ

َ
َيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْثٌم  {: ، وقال تعاىل]91:امل

َك َكِبيٌر َوَمَناِفُع ِللنَّاِس َوِإْثُمُهَما َأْكبَـُر ِمْن نـَْفِعِهَما َوَيْسأَُلوَنَك َماَذا يـُْنِفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو َكَذلِ 
ومما جاء من الروايات يف ]. 219:البَـَقَرة[ }اِت َلَعلَُّكْم تـَتَـَفكَُّرونَ ُن اللَُّه َلُكُم اْآلَيَ يـُبَـيِّ 

ما بعث اهللا نبياً قُط إال وقد علم اهللا أنه إذا أكمل له دينه  : ")ع(ذلك، ما عن أيب عبد اهللا
ن مخر لعنه اهللا من شرب جرعًة م: ")ع(، وعنه"كان فيه حترمي اخلمر، ومل تزل اخلمر حراماً 

ا "ومالئكته ورسله واملؤمنون ا حيرم العمل  ، وغريها الكثري من األحاديث، وكما حيرم شر
 .مطلقاً؛ تصنيعها أو نقلها أو تقدميها إىل اآلخرين



35 

 

أنا عراقي وأعيش في بلجيكا، لم أعثر على عمل إال في مطعم في تقديم : 177س 
مذكور، وقد بحثت عن عمل آخر ولم أوفق، فماذا الكحول مع حاجتي الماسة إلى العمل ال

 أفعل؟
ال جيوز لك تقدمي اخلمر إىل الزّبائن وإن كانوا من غري املسلمني، وعليك البحث عن ـ 

عمل آخر، وللضرورة ميكنك البقاء يف عملك إىل حني العثور على عمل بديل، على أن ال 
 .تتهاون يف البحث عن عمل آخر

مل في شركة، على أن أعمل في قسم بيع الخمر مؤقّتاً، حتى هل يجوز لي الع: 178س 
 يتم نقلي إلى قسم ثان من الشركة ال يتعلق بالخمر، مع العلم أن الزبائن من غير المسلمين؟

ال جيوز لك ذلك إن كنت قادراً على عمل آخر، ومع حاجتك امللحة إىل العمل جيوز ـ 
 .لك البقاء إىل حني العثور على عمل آخر مباح

هل يجوز أخذ الراتب من شركة تبيع الخمر في بعض فروعها إن كانت وظيفتي : 179س 
 ال عالقة لها ببيع الخمر؟

 .جيوز أخذ الراتب من هذه الشركة بالفرض املذكورـ 
هل يجوز العمل في غسل الصحون في المكان الذي يباع فيه الخمر؟ وهل : 180س 

 عليه؟الذي أحصل » البخشيش«هناك أي إشكال في 
ال مانع من العمل املذكور ما دام ال يرتبط مطلقًا مبا هو حرام، كتقدمي اخلمور وحنو ـ 

ذلك، وجمرد القيام بغسل الصحون يف املكان املذكور ال حرمة فيه من حيث املبدأ، واملال 
 .املذكور حالل ومباح

 هل يجوز وضع قطنة مبلولة بالخمرعلى الضرس لتخفيف األلم؟: 181س 
مانع من ذلك، ولكن ال جيوز إستخدامه أو إقتناؤه أو شراؤه من أجل ذلك إال مع ال ـ 

احنصار العالج به، خاصة وأنّه قد يكون اإلسربتو أنفع من اخلمر، ورغم حرمة شرب 
 .اإلسربتو، فإّن استعماله يف هذا اجملال أنفع وال إشكال فيه

أو المطعم، حيث يتوجب عليه ما حكم من يعمل مضيفًا في الطائرة أو الفندق : 182س 
 تقديم الخمر إلى الزبائن؟

 .ال جيوز العمل الذي يتضمن تقدمي اخلمور، وال بّد عندئٍذ من البحث عن عمل آخرـ 
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أملك مطعمًا في أستراليا، ويأتي بعض الزبائن وهو يحمل قنينًة من الخمر، : 183س 
 ، فهل يجوز لي إعطاؤه الكأس؟ويطلب مع الطعام كأساً فارغاً ليتناول الخمر مع الطعام

 .تقدمي األقداح الفارغة ليس حمرَّماً ـ 
نحن مجموعة من العراقيين نعيش في أستراليا، ونعمل في قطاف العنب، ونحن : 184س 

 نعلم أنه يحوَّل إلى المصانع ليصنع منه الخمر، فهل يجوز لنا العمل هناك؟
على من يصنعه مخرًا أو يبيعه مشرتطاً جيوز ذلك، ألن العمل مباح يف نفسه، واإلمث ـ 

 .صنعه مخراً 
 هل يجوز بيع العنب أو التمر لمن نعلم أنه سيصنعه خمرًا؟: 185س 

 .جيوز ذلك، والذي حيرم هو االشرتاط عليه أن يصنعه مخراً ـ 
هل يجوز لي المشاركة مع غير المسلم في محل لبيع المواد الغذائية ويكون من : 186س 

حل خمر، على أن يعود مردود الخمر إلى شريكي، إن كان هناك صندوقان ضمن بضائع الم
 مختلفان أحدهما للخمر وآخر لغيره؟

إذا ثبتت املشاركة على سائر األمور غري اخلمر، ورغب غري املسلم يف ختصيص قسم ـ 
 من احملل يضع فيه واجهًة لبيع اخلمر، حبيث يدفع هو أجرته ويشرتي فيه اخلمر ويبيعه ويعود

 .إليه وحده رحبه، فال مانع من ذلك
تسمى (أعيش في بلد أجنبي، ولدينا مطاعم تعطي رخصًة لمن يريد االستثمار: 187س 

، حيث أدفع إلى الشركة مبلغًا من المال وأفتح بعدها مطعمي )هذه الطريقة بنظام الفرنشايز
بيع سندويشات من الخاص الذي يحمل اسم الشركة، على أن التزم بشروط معينة التي تتضمن 
 لحم خنزير أو اللحم غير المذكى، فهل يجوز شراء رخصة هذه المطاعم؟

جيوز شراء الرخصة من هذه الشركة، وكذا جيوز بيع حلم اخلنزير وامليتة ملن يستحلهما ـ 
من غري املسلمني، لكن يشكل شراء اخلنزير ولو ألجل بيعه ملن يستحله من غري املسلمني، 

 .جناسته وتنجيسه ملا خيتلط به مع اإللتفات إىل
أعمل في مصنع في دولة البحرين ينتج األكياس البالستيكية الستخدامها في : 188س 

أغراض مختلفة، وقد تستخدم بعض هذه األكياس لوضع علب الخمر فيها، فهل يجوز العمل 
 في هذا المصنع؟

إمث عليك يف  جيوز ذلك حىت ولو كانت ستستخدم لوضع زجاجات اخلمر فيها، والـ 
ذلك، إال أنه ال جيوز لك طبع إعالن على األكياس يرّوج للخمر، كوضع اسم الشركة 

 .املصنِّعة مثالً 
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 أعمال الطب: الثامن
هل يجوز لي العمل في صيدلية تبيع األدوية والعقاقير والمنّشطات للرياضيين، : 189س 

 وأدوات الزينة النسائية التي قد يستعملنها للتبرج؟
وز لك بيع ما تشتمل عليه الصيدلية من أدوية وعقاقري، مبا يف ذلك أدوات الزينة جيـ 

 .والتجميل النسائية
قد أقع في بعض األخطاء الطبية التي قد تزيد مرض المريض، أو تتسبب في : 190س 

 موته في بعض الحاالت، فهل أكون مأثوماً بذلك، وهل علّي الضمان؟
ث أدى إىل زيادة املرض أو موت املريض، فال إمث إذا حدث خطأ غري متعّمد حبيـ 

عليك إن مل تكن مقصرًا يف عملك، وعليك االهتمام وبذل اجلهد قدر اإلمكان لتاليف 
الوقوع يف األخطاء، مع أخذ الرباءة لنفسك من املريض أو من أهله إلسقاط الضمان 

 .عنك، وإال كان عليك الضمان
أة حامل على اإلجهاض إذا كانت حياتها ال هل يحق لي كطبيب مساعدة امر : 191س 

 تتعرض للخطر، سواء كانت المرأة متزوجًة أو غير متزوجة، أو كانت مسلمًة أو غير مسلمة؟
ا على اإلجهاض يف مثل هذه احلاالتـ   .ال جيوز مساعد

هل يجوز لي كطالب طب العمل في كورس اختباري للطالب يؤّهلني للعمل في : 192س 
يتضمن العناية بالمرضى الراقدين في المستشفى، وهذه العناية تشمل تغسيلهم  مستشفى، وهو

 أو مساعدتهم على التبّول والتغّوط؟
 .جيوز لك ذلكـ 

 هل يجوز لطلبة الطب التخصص في مجال الطّبابة النسائية ؟: 193س 
ابة جيوز هلم ذلك، وجيب عليه قصر النظر على حاالت الضرورة وحاجة املرأة إىل الطبـ 

 .عند الرجل
هل يجوز لي ممارسة مهنة التمريض التي يالزمها لمس أو الكشف على الجنس : 194س 
 اآلخر؟
ال حيرم ذلك مع التزام الضوابط الشرعية يف عالج املرضى، بعدم ملس أو النظر إىل ما ـ 

 .حيرم النظر إليه من اجلنس اآلخر إال مع ضرورة العالج
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 ة مدمن المخّدرات دون إخبار السلطات؟هل يجوز للطبيب معالج: 195س 
جيوز له ذلك إّال مع كون املصلحة العامة تقتضي اإلخبار، أو كان ذلك شرطًا يف ـ 
 .عمله

 هل يجوز لي التخّصص بالجراحة التجميلية أو بالطب النسائي؟: 196س 
ذين الفرعني وغريمها من فروع الطب، ومزاولة العمل كطبيب مع ـ  جيوز اإلختصاص 

مراعاة احلدود الشرعية من عدم ملس النساء غري احملارم أو النظر إىل ما حيرم النظر إليه يف 
غري حاالت الضرورة الطبية، أما العمليات التجميلية اليت ال يضطر هلا املكّلف، أو اليت 
حيتاج إليها حاجة عرفية، كتجميل اجلسد بعد احلوادث وحنو ذلك، فإنه ال جيوز فيها 

بيب على جسد املرأة مما حيرم النظر إليه أو ملسه، وكذا بالنسبة إىل مباشرة املرأة اطالع الط
 .الطبيبة للرجل، إال يف حاالت احلرج الشديد اليت ينحصر رفعها بغري املماثل

هل يمكن العمل في مختبرات التلقيح االصطناعي في البالد األجنبية مثل كندا، : 197س 
 البويضات بحيوانات منوية مصدرها شخص آخر غير الزوج؟علماً أنهم يقومون بتلقيح 

جيوز العمل يف ذلك، ولكن ال جيوز القيام مبثل هذا التلقيح بشكل مباشر على ـ 
 .األحوط وجوباً 

هل يجوز التالعب بنتائج فحوصات بعض المرضى إلنقاذ سمعة عائلة معينة من : 198س 
 ي أو الزنى؟الفضيحة والعار، كما في حاالت االعتداء الجنس

اـ   .ال جيوز ذلك ولكن ميكن عدم إعال
هل تجوز الدراسة على عظام إنساٍن قد توفي سابقاً، مع العلم أنني ال أعلم أنها : 199س 

 لمسلم أو لغير مسلم؟
 .جيوز ذلك، وال جيب عليك االستعالم عن حال تلك العظامـ 

إن كانت مفقودًة عندنا في هل يجب علّي االلتحاق ببعض االختصاصات الطبية : 200س 
 العراق، مع العلم أنها متوفرة في دول أخرى؟

ال يأمث املكلف على ترك ما هو من نوع الواجبات الكفائية إال حيث يكون قادراً ـ 
 شؤون التجميل واهلندام: التاسع. ويتعمَّد التقصري فيها

  شؤون التجميل والهندام :التاسع
 :التجميل وعمليات التجميلأ ـ 
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 هل يجوز إجراء عمليات تجميل لكّل من الرجل والمرأة؟: 201 س
وز لكل من الرجل واملرأة إجراء اجلراحة التجميلية، مع االلتزام باجلوانب الشرعية جيـ 

األخرى، كأن يكون إجراؤها عند الطبيب املماثل يف الذكورة واألنوثة مع عدم استلزامه 
 .زوم احلرج يف ترك ذلكالنظر أو اللمس ملا حيرم إالّ على فرض ل

 ما حكم القيام بعمليات التجميل للرجال والنساء لغرض التجميل فقط؟: 202س 
جتوز عمليات التجميل شرط أن تعاجل املرأة املرأة والرجل الرجل، لكن إن كان هناك ـ 

 .حرج ومشقة ال تتحّمل، جاز إجراؤها عند غري املماثل مع فقد املماثل
 إجراء عملية تجميل إلخفاء بعض العيوب؟ هل يجوز لفتاة: 203س 

حيرم ذلك إذا كان من باب التدليس املوجب إلخفاء بعض العيوب عن طالب الزواج ـ 
من تلك الفتاة، إذا كانت تلك العيوب رغم جتميلها جتعل الرجل غري راغب يف الزواج من 

من مراعاة احلدود  صاحبتها، وكذلك ال جيوز ما يكون من قبيل الزينة املثرية، كما ال بد
 .الشرعية عند إجراء العملية

 ما حكم الطبيب الذي يجري عمليات التجميل للمرأة؟: 204س 
ال مانع من ذلك، مع مالحظة عدم النظر إىل ما ال جيوز كشفه من املرأة، وعدم ملس ـ 

 .جسد املرأة إن مل يكن هناك ضرورة تقتضي ذلك
عمليات التجميل بالّنسبة إلى الرجل أو من يحكم على مدى ضرورة إجراء : 205س 
 المرأة؟

قد يكون الطبيب هو الذي حيكم يف ذلك إذا كان له مضاعفات من الناحية الصحية، ـ 
 .وقد يكون املريض هو الذي يعّني ذلك جلهة احلرج النفسي الذي ال ميكن له حتمله

 هل يجوز إجراء عملية نفخ الّشفاه؟: 206س 
من الزينة اليت تعدُّ من التربج احملرَّم، كما ال بدَّ من إجرائها عند ال جيوز ذلك إن كان ـ 

 .طبيبة امرأة
هل يجوز القيام بعمليات التجميل للرجال والنساء لعالج تشوه ناتج عن حادث : 207س 

 ما؟
 .جيوز ذلكـ 
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 هل تعتبر العمليات التجميلية من تغيير خلق اهللا المحرَّم؟: 208س 
التجميلية من ذلك، وإال لكان حلق الشعر وقص األظافر من تغيري  ال تعترب العملياتـ 

خلق اهللا تعاىل، واملقصود بتغيري خلق اهللا هو فعل أو ترك ما ينايف الشريعة من األحكام 
 .املتناسبة مع الفطرة اإلنسانية

 هل تجوز عملية شفط الدهون؟: 209س 
 .لى الضوابط الشرعيةهي جائزة مع عدم استلزامها الضرر، ومع احملافظة عـ 

أنا امرأة أعاني من وجود بعض الشامات في جسدي، هل يجوز لي إجراء عملية : 210س 
 إلزالتها؟

جيوز ذلك، والالزم اختيار املرأة الطبيبة، إذ ال جيوز عالجها عند الطبيب الرجل إال يف ـ 
 .حاالت الضرورة واحلرج الشديد

لتقوية شعرها الطبيعي؟ وهل يصح المسح  هل يجوز للمرأة زرع شعر اصطناعي: 211س 
 عليه في الوضوء؟

جيوز ذلك، فإن كان على حنو زرع الشعر حبيث يصبح جزءًا من شعر الرأس، فال مينع ـ 
من صحة الوضوء أو الغسل، وإال وجب املسح يف الوضوء على فروة الرأس أو الشعر 

 .اء األصليةالطبيعي التابع للرأس، وإيصال املال يف الغسل إىل األجز 
 هل يجوز للمرأة إجراء عملية تكبير الصدر تلبيًة لرغبة زوجها؟: 212س 

جيوز ذلك وال مانع منه، مع مراعاة أن يكون ذلك عند طبيبة امرأة، ألنه ال جيوز ـ 
نعم، إن كان عدم إجراء العملية يؤثر على . الكشف على الطبيب إال يف حال الضرورة

للفشل، ما يؤدي إىل إرباك حياة املرأة إرباكًا فوق طاقتها، ومل العالقة الزوجية ويعّرضها 
يكن هناك امرأة ميكن إجراء العملية عندها بنجاح، جاز إجراؤها عند طبيب رجل عندئٍذ 

 .للضرورة
ما هو حكم إزالة شعر الحواجب؟ وما مدى صحة الحديث المنسوب إلى : 213س 
 ة؟صحول لعن النامصة والمتنمّ ) ص(الرسول

مجيع ما يدخل حتت عنوان  -مع رضاها  -جيوز للمرأة أن تفعل يف نفسها ويف غريها ـ 
التجميل، سواء يف ذلك وضع األصباغ على اختالفها، أو تزيني الشعر، أو إزالته من أماكن 

نعم، ال جيوز هلا اخلروج . اجلسد املختلفة، أو معاجلة مشاكل البشرة وأمراضها املختلفة
ل األجنيب، فإن كان حف احلواجب ال يدخل حتت عنوان التربج، جيوز متربجًة أمام الرج
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للمرأة اخلروج به وإظهاره أمام األجنيب، وأما احلديث املذكور فهو غري ثابت، وعلى تقدير 
 .ثبوته، فهو حممول على مورد التدليس

 هل يجوز للفتاة التي يكون شعرها خفيفاً وصل شعرها بشعر مستعار؟: 214س 
ا ذلك وال مانع منه، إذا مل يكن ذلك بقصد الغش أو الّرتغيب يف الزواج، جيوز هلـ 

 .ولكن لو تقدم إليها خاطب، وكان ذلك من العيوب، فاألفضل بيان األمر له
 هل يجوز للمرأة لبس الباروكة إلخفاء شعرها الخفيف؟: 215س 

يكون ذلك أمام  ال حيرم استعمال الشعر املستعار إلخفاء الشعر األصلي، ما دام الـ 
غري احملارم، وال يراد به التدليس على اخلاطب، وكذا جيوز لبسه للتّجمل به أمام النساء أو 

 .الزوج واحملارم
 هل يجوز صبغ الشعر للرجل أو المرأة؟: 216س 

 .جيوز ذلك وال مانع منه شرعاً، بل قد ورد استحبابهـ 
 هل يجوز لبس العدسات الالصقة المّلونة؟: 217س 

نعم، ال جيوز الظهور به أمام اخلاطب . جيوز ذلك، وهو ليس من الزينة احملرَّمة للنساءـ 
 .بقصد التدليس عليه

 هل يجوز قّص الشعر مثل الغربيين؟: 218س 
األفضل عدم التشّبه باآلخرين، وال سّيما فيما ال فائدة منه، وإن كان ال حرمة يف ذلك ـ 

 .من حيث املبدأ
 للرجل إطالة شعره ليصل إلى كتفيه؟هل يجوز : 219س 

ال حيرم تطويل الشعر للشاب، إال أنه ينبغي علينا كمسلمني أن ال نأخذ كل ما يأتينا ـ 
من اآلخرين أخذ املسلَّمات حتت شعار املوضة، بل علينا أن نأخذ ما يوافق شخصيتنا 

 .ويتناغم مع جمتمعاتنا
؟ وماذا لو كان ذلك يخالف العرف هل يجوز حلق الرأس بالطريقة األميركية: 220س 

 السائد في المجتمع؟
جيوز ذلك من حيث املبدأ، ولكن األفضل مراعاة األعراف االجتماعية والتزام ما هو ـ 

 .مناسب هلا، بل لو كان مستهجناً بدرجة توجب هتك حرمة فاعلها، حرم فعلها حينئذٍ 
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النسائي، مع العلم أن هناك  هل يجوز للمرأة العمل في حقل الماكياج والتزيين: 221س 
الكثير من النساء اللواتي يتزيّن يخرجن متبّرجات ويبدين زينتهن لغير المحارم، وال يتحّرجن من 

 ذلك؟ وهل يجوز أخذ األجرة على ذلك؟
جيوز للمرأة العمل يف حقل املاكياج والتجميل، وال إمث عليها لو خرجت املرأة اليت ـ 

 .حملارممجّلتها سافرًة أمام غري ا
 هل يجوز للمرأة حلق شعر الرجل إذا كانت ترتدي قفازات وال تلمس شعره؟: 222س 

ال جيوز ذلك، ملا قد يؤدي إليه من الفساد والوقوع يف احلرام، حىت لو وضعت املرأة ـ 
 .قفازات يف يدها متنع من اللمس املباشر

الى حّالقة نسائية  ةبحاج، ولديَّ محل حالقة رجالي، وأنا ةأعيش في دوله أجنبي: 223س 
من أجل أن تحلق للنساء السافرات، وقد تحلق للرجال أيضاً، فهل يجوز لي اإلتيان بمزينة 

 للعمل معي أم ال؟
جيوز ذلك، على أن ختتّص حبالقة النساء، وال بدَّ لك من ضبط األمور واالبتعاد عن ـ 

 .األجواء احملرَّمة والفاسدة
في مجال التزيين النسائي، إن لم يكن له عمل آخر  هل يجوز للرجل العمل: 224س 

 يرتزق منه؟ وهل يجوز أخذ األجرة عليه؟ وهل هناك فرق بين المرأة المسلمة وغيرها؟
ال جيوز ذلك، وال جيوز قبض األجرة على ذلك، وال فرق بني كون املرأة مسلمًة أو غري ـ 

 .مسلمة
صالونات التزيين إلزالة الشعر من  ما هي الحدود الشرعية لذهاب المرأة إلى: 225س 

 جسدها، علماً أن البعض قد يطلبن إزالة شعر أعلى الفخذين، فهل هذا جائز؟
ال جيوز للمرأة ملس عورة املرأة األخرى أو النظر إليها، إال عند الضرورات الطبية أو ـ 

االت، فال العرفية، كما يف حال تزيني العروس إن اقتضى األمر ذلك، وأما يف غري هذه احل
جيوز هلن ذلك، فلو كان إزالة الشعر ال يقتضي النظر إىل العورة أو ملسها، جاز هلا ذلك، 
وكذا جيوز هلا إزالة الشعر عن العورة نفسها إن كان يصعب على املرأة إزالته بنفسها، مع 

 .التحّفظ عن فعل ما يوجب إثارة الشهوات والغرائز بني النساء
 حلق اللحية -ب 
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 ما حكم حلق الّلحية بالموسى؟ وما حكم اللحية الطويلة؟ :226س 
ا من شعائر اإلميان، وال سيما يف ـ  جيوز حلق اللحية، واألحوط استحباباً ترك حلقها أل

غري موارد الضرورة واحلرج، من دون فرق بني كون ذلك باملوسى أو غريه من اآلالت، لعدم 
 .ي تطويل اللحية بشكل ملفت لألنظارمتامية ما استدل به على احلرمة، وال ينبغ

 هل يجوز أخذ األجرة على حلق اللحية؟: 227س 
 .نعم، جيوز ذلك ما دام حلقها جائزاً ـ 

 هل يجوز حلق الشارب؟: 228س 
 .جيوز حلق الشاربـ 

ذهب الكثير من العلماء إلى حرمة حلق اللحية، وعليه، هل يكتفى بإبقاء : 229س 
 السكسوكة؟

بعدم حالقة ما يسمى بالسكسوكة، لكن رأينا هو جواز حلق مجيع نعم، يكتفى ـ 
 .اللحية ولو لغري ضرورة

يقوم بعض األشخاص بحلق لحيته بحيث يبقي خيطًا رفيعًا من الشعر يحيط : 230س 
بوجهه، أو يبقي شيئًا من الشعر في أسفل ذقنه، وما شاكل ذلك، فهل يصدق على ذلك مسمى 

 اللحية؟
ك أنه حلية، وإن كان جيوز يف مطلق احلاالت حلق اللحية ولو لغري ال يصدق على ذلـ 
 .ضرورة

 هل يجب على الرجل تربية لحيته، وما الذي تمثله؟: 231س 
ال جيب ذلك، واألحوط استحبابًا ترك حلقها، وقد تعّرب عن اإلميان وااللتزام الديين ـ 

 .حبسب العرف العام بني املتشّرعة
 ستخدام الخيط لحّف الشعر عن الوجنتين؟هل يجوز للرجل ا: 232س 

 .جيوز ذلكـ 
 الوشم -ت 

 هل يجوز للرجل والمرأة وضع الوشم؟: 233س 
جيوز للرجل أن يضع الوشم على مجيع جسده، إال أن يكون ذلك مستهجناً يف جمتمع ـ 

معني بدرجة يوجب وضعه هتك حرمة املؤمن الواضع لذلك الوشم، كما أنه جيوز للمرأة أن 
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الوشم على مجيع جسدها ما عدا الوجه والكفني والقدمني إذا عَّد وضعه تربجاً، كما  تضع
ال جيوز أن يقوم الرجل من غري احملارم بوضع الوشم للمرأة، كما ال بّد وأن ال يكون 
مضمونه منافياً لألخالق وال مثرياً للغرائز وال من الشعارات والرسوم الباطلة، وهو ال يوجب 

وعلى كل حال، فإن األجدر باملؤمن واملؤمنة ترك ذلك ألنه ال . والغسل بطالن الوضوء
 .ينسجم مع عاداتنا وتقاليدنا اإلسالمية

 هل يجوز وضع وشم يحتوي على آيات قرآنية أو أسماء المعصومين وصورهم؟: 234س 
جيب جتّنب وشم اآليات القرآنية من جهة استلزامه حمذور ملسها للمحدث، وأما صور ـ 
م احلقيقية، لكن جيوز وشم  امل عصومني، فما هو موجود منها ليس واقعيًا وال يعكس صور

 .كل شيء عدا اآليات القرآنية
 ما حكم الوشم بصورة عامة، ووشم الحواجب والشفاه؟: 235س 

ال جيوز ذلك إن كان فيه تربج حمرَّم للمرأة، وخصوصًا إن كان على الشفاه أو ـ 
 .معه أشبه بالطبيعي مل حيرماحلواجب، فإن بقي الوجه 

 على الزند؟) ع(هل يجوز وضع وشم سيف اإلمام علي: 236س 
ال حرمة يف ذلك من حيث املبدأ، ولكننا ال نشجِّع على هذه الطريقة للتعبري عن ـ 

، فإن اإلخالص له يتمثل يف أن نسري بسريته، وأن حنمل سيفه ) ع(االخالص لإلمام علي
ال بدَّ من أن تكون بالعقل والعلم ) ع(اهللا، وعالقتنا باإلماميف خط اجلهاد يف سبيل 

 .والقدوة ال بالوشم
 لعن الواشمة والمستوشمة، فهل هذا يعني حرمة الوشم؟) ص(سمعت أّن النبي: 237س 

هو بصدد النهي عن التدليس، ) ص(ال حيرم الوشم بذاته، واحلديث الوارد عن النيبـ 
 .وهذا ليس من موارده

 السالسل والذهبلبس  -ث 
 هل يجوز لبس السالسل للرجال؟: 238س 

جيوز ذلك للرجال إن كانت من معدن غري الذهب، إال أن يكون لبسها مستهجنًا يف ـ 
 .اجملتمع بدرجة توجب هتك حرمة البسها



45 

 

 هل يجوز للرجل لبس سلسلة فّضة في المعصم للزينة؟: 239س 
نشّجع ذلك، ألنه من تقاليد اآلخرين اليت ال جيوز ذلك من ناحية املبدأ، إال أننا ال ـ 

 .تنسجم مع عاداتنا ومفاهيمنا اإلسالمية
 هل يجوز للرجل لبس خاتم من الذهب األبيض؟: 240س 

 .الذهب حرام للرجل مطلقاً، سواء كان ذهباً أبيض أو أصفرـ 
 هل يجوز لبس البالتين للرجال؟: 241س 

 .هبجيوز لبسه ما دام معدناً آخر غري الذـ 
 هل التخّتم ثابت االستحباب؟ وما أفضل ما يتخّتم به؟: 242س 

هو مستحب، ولعل أفضله العقيق، ملا يظهر من بعض الروايات اليت تتحدث عن أمهية ـ 
 .التخّتم بالعقيق واستحبابه مع ورود استحباب التختم بغريه من األحجار الكرمية األخرى

 ة المفاتيح مثًال؟هل يجوز للرجل حمل الذهب كعّالق: 243س 
 .ال حيرم ذلكـ 

هل يجوز للرجل لبس خاتم الفضة المحتوي على قليل من الذهب بحيث ال : 244س 
 يالمس الجلد حال لبسه؟

جيوز لبس الفضة للرجل، وقد ال يضُر وجود بعض الذهب إذا مل يعترب عرفًا أن اخلامت ـ 
 .هو خامت ذهيب

 هل يجوز لبس الحلق للرجل؟: 245س 
 .جيوز لبسه للرجل مع لزوم اهلتك االجتماعي حلرمتهال ـ 

 هل يجوز للصبي غير البالغ لبس الذهب؟: 246س 
ال حيرم ذلك لعدم كونه مكّلفاً، ولكن حيسن بالويل تعويده على االلتزام بالتكاليف ـ 

 .الشرعية للبالغني، خصوصاً إذا كان مميزاً 
 أو في أي مكان في جسدها؟هل يجوز للمرأة أن تضع حلقاً في بطنها : 247س 

جيوز ذلك حبد ذاته ما دامت ال تظهر ذلك أمام غري احملارم، لكن ينبغي جتنب ذلك ـ 
 .محايًة لنفسها من التأثر بتقاليد قد ال يرتضيها شرعنا املطهَّر وعرفنا اإلسالمي
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 ما حكم لبس الحْلية للرجل إذا كانت مصنوعًة من الفضة ولها في زواياها قطع: 248س 
 مطلية بماء الذهب؟

ا ليست من لبس الذهب، باعتبار أن الّذهب فيها جمرد طالء خارجيـ   .جيوز لبسها أل
 هل يجوز صناعة الخواتم الذهبية للرجال ؟: 249س 

 .جيوز ذلك، وال جيوز للرجل لبسهـ 
 ما هي المجوهرات المسموح لبسها للرجال والنساء في اإلسالم؟: 250س 

عًا بلبس كافة أنواع اجملوهرات واملعادن، وكذا جيوز للرجل لبسها يسمح للنساء شر ـ 
 .مجيعها ما عدا الذهب الذي حيرم لبسه عليه يف حال الصالة ويف مجيع األحوال

 هل يجوز لبس ربطة العنق؟: 251س 
ا من الزي الغريب، إّال أنه ال مانع من لبسها ملن يرغب، فإن التشبه بغري ـ  رغم أ

مرفوضًا يف كّل شيء، وال يف مجيع األوقات، وخصوصًا إذا مل ينطبق على  املسلمني ليس
 .التشبه عنوان حمرَّم

 تشّبه أحد الجنسين باآلخر - ج 
 متى يكون اللباس لدى الرجل حرامًا؟: 252س 

ال حيرم لبس أي شيء على الرجل إال إذا أصبح من لباس الشهرة، كما إذا تزّيا بزّي ـ 
 .اديالنساء يف لباسه الع

 هل يعتبر الشعر القصير للنساء من الّتشّبه بالرجال؟: 253س 
مشيه  ليس ذلك من التشّبه احملرَّم، واحملرم هو أن يصل الّرجل يف تشبهه باملرأة يفـ 

وكالمها  ، وأن تصل املرأة يف تشّبهها بالرجل يف مشيهاثتأنّ وكالمه ولباسه إىل حدِّ ال
 .سرتجالولباسها إىل حّد اال

هل يجوز للرجل لبس مالبس المرأة أو العكس؟ وما حكم المالبس المشتركة : 254س 
 بينهما؟

 .األحوط وجوباً ترك ذلك، وال مانع من املالبس املشرتكةـ 
 التزين بالرموز الدينية غير اإلسالمية - ح 
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 أهدتني صديقتي هدية فيها عالمة الصليب، فهل يجوز تعليقها في البيت؟: 255س 
 .ذلكال جيوز ـ 

ما حكم لبس سلسلة تحمل الصليب باعتباره رمزًا للصمود والحياة والتخلص : 256س 
 من العبوديه، ال رمزاً للمسيحيه فقط؟

ال جيوز لبس ما يعترب من شعائر األديان األخرى، واليت منها الصليب الذي يرمز إىل ـ 
برسالة ) ص(مبجيء النيبما نعتقد خالفه، فضًال عن كون الديانه املسيحية قد انتهى أمدها 

اإلسالم اليت جاءت متممة لكل الرساالت السابقة ومزيلة لالحنرافات اليت عرضت هلا، كما 
أنه ال معىن للحديث عن كونه رمزاً للصمود واحلياة والتخلص من العبودية، ما دام ال يرتكز 

 .على أساس يف الواقع وال يف التاريخ
 ناٍد يحمل على قميصه نجمة داوود؟هل يجوز للشخص أن يلعب في : 257س 

عليه اجتناب لبس ما حيمل شعار دولة إسرائيل الغاصبة، أما اللعب يف النادي فليس ـ 
 .حمّرماً، إال أن يكون له خلفية انتماء إىل الّصهاينة

 السحر والشعوذة: العاشر
 ما حكم مشاهدة السحر أو تعلمه؟: 258س 

القرآن أنه ال يفلح الساحرون، أما مشاهدة  حيرم تعلم السحر وتعليمه، وقد أكدـ 
السحر فهي غري حمّرمة، وخصوصًا ما كان من قبيل احلركات السريعة اليت تسمى سحراً، 

 .وهي يف الواقع من نوع الشعوذة
 هل يجوز استخدام السحر لإلصالح بين الرجل وزوجته؟: 259س 

ضرار بالغري، وال بد من السعي السحر حمّرم، وهو من الكبائر، وخباصة إذا استخدم لإلـ 
ا الشريعة اإلسالمية من خالل تدخل العائلة أو  لالصالح بني الزوجني بالوسائل اليت حدد

 .بالرجوع إىل احلاكم الشرعي
 هل صحيح أن من يمارسون السحر لهم القدره على أن يفعلوا ما يريدون؟: 260س 

ِإنََّما َصنَـُعوا َكْيُد َساِحٍر َوَال يـُْفِلُح {: ليس للساحر قدرة على فعل ما يريد، قال تعاىلـ 
َوَما ُهْم ِبَضارِّيَن ِبِه ِمْن َأَحٍد ِإالَّ بِِإْذِن {: ، وقال تعاىل]69:طه[ }السَّاِحُر َحْيُث أََتى

 . ]102:البقرة[}اللَّهِ 
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 ما رأيكم في التنجيم بالفلك أو بالقرآن الكريم أو بالضرب بالرمل؟: 261س 
حمرَّم، وكذلك الضرب بالرمل وكلُّ رجم بالغيب، فإنه ال يعلم الغيب إال اهللا التنجيم ـ 

تعاىل، وليس من خصائص القرآن الكرمي وشؤونه استكشاف الغيب به، وال يصدق مدَّعى 
 .استكشاف ذلك من آياته الكرمية

 هل يجوز االستماع إلى المنجمين الذين يظهرون على التلفزيون والذين يقرأون: 262س 
 توقعات العام الجديد؟

 .ال حيرم االستماع إليهم ولكن ال جيوز تصديقهم فيما يذكرونهـ 
 ما الفرق بين علم التنجيم وعلم الفلك؟: 263س 

علم التنجيم مليء باخلرافات والتنبؤ غري الواقعي حول مستقبل اإلنسان ومصريه، وأما ـ 
ين يُعلم من خالهلما حركات علم الفلك، فهو قائم على أساس العلم والتجربة اللذَ 

 .الكواكب والنجوم طبقاً للقوانني القطعية املشاهدة اليت حتكم حركتها
ما رأيكم في أمور الفأل وتحضيراألرواح؟ وهل يمكن إلنسان كشف الغيب : 264س 

والتكلم في المستقبل؟ وهل أعطى اهللا هؤالء مقدرًة على كشف المستقبل؟ وهل يجوز 
 أو اللجوء إليهم ؟األخذبكالم هؤالء، 

ال واقعية ملثل ذلك، بل هو أقرب إىل الّدجل والكذب، وال بدَّ من إمهاهلم، بل قد حيرم ـ 
ترتيب األثر يف بعض احلاالت على كالمهم، وذلك ألن اهللا تعاىل قد كّرم اإلنسان وأعطاه 

اهللا تعاىل قد العقل ودعاه إىل استخدامه يف شىت اجملاالت، الفكرية منها والعملية، كما أن 
أجرى حركة املخلوقات على أساس قانون األسباب والنتائج، مبا يف ذلك جهد اإلنسان 
وأعماله، فالسعادة والغىن والنجاح هي أمور واقعية تنتج من نشاط اإلنسان وذكائه 
واستخدامه لقواه بطريقة صحيحة، وال عالقة للصدفة أو اجلن أو احلظ بشيء من ذلك، 

ان فإن عليه شرعًا وعرفًا أن يبحث عن العالج من خالل الطّب والدواء، فإذا مرض اإلنس
ال من خالل احلجاب واألحراز، وعليه أن يعتقد أن سببه هو ما وقع من خلل يف وظائف 
األعضاء وليس هجوم اجلّن عليه وتلّبسهم به، وأنه إذا فشل يف جتارته فإن املسؤول عن 

و جهله بأساليب التجارة الناجحة، وأنه ال عالقة ذلك هو الوضع االقتصادي وقوانينه أ
للحظ والكتيبة والنحس بذلك، وهكذا سائر األمور، ورغم أن اجلن موجود يف هذا العامل، 
إّال أنه ال عالقة بينه وبني البشر مباشرًة، كما أن كل ما له عالقة بالغيب واإلخبار عن 

ي العلم به من خالل النجوم وحنوها هو املغيبات هو سر يف علم اهللا تعاىل، وإن من يدَّع
وعلى هذا األساس، فإن موقفنا . من الكاذبني حىت لو صدق يف بعض األحيان صدفةً 
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الفقهي من ذلك واضح متاماً، حيث نرى أنه حيرم االشتغال بكّل ما يدخل حتت عنوان 
وذلك  السحر، وفعل كل ما يراد به إيقاع األذى باآلخر، وقول شيء هو من املغّيبات،

 .بأي أسلوب وحتت أي عنوان، وكائناً من كان مّدعي ذلك
هناك أشخاص يدعون االطالع على بعض العلوم الغيبية والمعرفة ببعض : 265س 

الحسابات الفلكية، وينصحون بعض سائليهم بترك بعض األمور أو فعل بعض األمور، كأن 
 - د الزواج من فتاة اسمها أمل ينصحوا بعد القيام ببعض الحسابات من يكون اسمه حسين ويو 

ما رأي سماحتكم في ذلك، علما أن . بعدم الزواج، ألن اسم حسين وأمل ال ينسجمان - مثًال 
 بعض هؤالء صدقوا في كثير من تنبؤاتهم؟

ال قيمة من الناحية اإلسالمية ملثل هذه احلسابات وهي ليست مما تنسب إىل ـ 
 .وإمهاله ، ولذا فال بدَّ من إغفال ذلك)ع(األئمة

 هل تجوز قراءة األبراج؟: 266س 
ال جيوز االعتقاد بصدق ذلك وكشفه للغيب وأن ما تأيت به األبراج هو القدر احملتوم ـ 

الذي ال ميكن تغيريه أبداً، مما يعّطل الدعاء والتوكل، أما االطالع عليه من دون اعتقاد 
مثل هذه األمور اليت ال واقعية هلا على فليس حمرَّماً، وال ينبغي للمؤمن إضاعة وقته يف قراءة 

 .اإلطالق، وال سيما أنه قد يصل األمر إىل حد االحنراف
 هل لألبراج عالقة بنحوسة األيام أو سعودتها؟: 267س 

ال صلة لألبراج بسعودة األيام وحنوستها وما شابه ذلك، وال جيوز االعتقاد به، ـ 
ن إرادة اهللا تعاىل، وال واقعية ملا هو متداول وخصوصًا إذا كان بنحو االستقالل وبعيدًا ع

 .بني الناس مما يتعلق بذلك
 هل صحيح أن الجن يستطيع الدخول في اإلنسان؟: 268س 

مل يثبت صحة ذلك، واهللا أرحم من أن يسلَّط خملوقًا آخر على اإلنسان مبا ال ميلك ـ 
 .دفعه عنه
ه من الزواج أو النجاح في حياته هل يمكن لإلنسان أن يكتب ألحد كتابًا يمنع: 269س 

 أو يسّبب له المرض، كما يعتقد بذلك بعض األشخاص؟
ال واقعية ملثل هذه األعمال من الناحية الشرعية، وليس التأثري إال من خالل القوانني ـ 

ُسنََّة اللَِّه ِفي {: اليت أودعها اهللا سبحانه وتعاىل يف هذا الكون، وأخرب عن ذلك بقوله تعاىل
، وليس ملا ذكرت أّي ]62:األحزَاب[} ِذيَن َخَلْوا ِمْن قـَْبُل َوَلْن َتِجَد ِلُسنَِّة اللَِّه تـَْبِديًال الَّ 
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ال تعترب من هذه القوانني اليت حتدَّث اهللا  - بأّي حنو حتّققت  -تأثري، ألن جمرد الكتابة 
، ننصح بالتوجه عنها، ولذا فبدًال من البحث عن املشعوذين والذين يستغلون مشاكل الناس

إىل اهللا تعاىل والتضرع إليه، فهو مسّبب األسباب ومقلِّب القلوب، وبيده أسباب كّل 
شيء، واهللا تعاىل حيبُّ أن يتوجه العبد إليه دائماً، وال يريد من عباده أن يتوّجهوا إىل غريه، 

إضافة إىل والالزم هو اإلكثار من الدعاء واإلحلاح يف طلب حل املشاكل من اهللا تعاىل، 
  .لزوم دراسة األسباب الواقعية للمشكلة والسعي حللها بالطرق الطبيعية املناسبة

هل استحضار الجن والكتابة وقراءة الفنجان، وغير ذلك مما يتداول به على : 270س 
 ألسنة الناس، واالستعانة بها لحل بعض المشاكل، من األمور الواقعية؟

لإلنسان من أن يعيش التسليم املطلق إىل اهللا تعاىل، ألنه  ليس لذلك أيّة واقعية، وال بدّ ـ 
هو املتصرف الوحيد يف هذا الكون، وبيده مقاليد األمور، والتفويض إليه من أفضل 
األعمال، كما ال بدَّ له من دراسة املشاكل اليت يتعرَّض هلا اإلنسان بشكل موضوعي 

ا، وإعمال العقل والبحث عن احللول املناسبة، وعدم إرجاع كل  وإرجاع األمور إىل أسبا
أمر خفيت علينا حقيقته إىل السحر، وأما االستعانة مبثل هذه األمور اليت ال واقعية هلا، 

 .فهو ينايف االتكال على اهللا والتفويض إليه تعاىل
 هل يجب تصديق الروايات التي تتضمَّن تحضير األرواح؟: 271س 

مل تثبت صّحتها، وال يوجد روايات صحيحة وصرحية حتضري األرواح من األعمال اليت ـ 
 .بذلك

 هل تجوز قراءة الكّف وترتيب األثر عليها؟: 272س 
 .حيرم ترتيب األثر على مثل هذه األمور، ألنه ال يعلم الغيب إال اهللا تعاىلـ 

هل يجوز استعمال الرقى والحجابات، كحرز التاج وسبعة عهود، وغيرها مما هو : 273س 
 في الكتب؟موجود 

ال حيرم استعمال مثل هذه احلجابات أو الرقى، ما دام اإلنسان يتوسل إىل ما يريد من ـ 
خالل األسباب املادية، ويطلب العون واملدد من اهللا عن طريق الدعاء بلسانه أو مبا هو 

 ".إعقلها وتوكل": مكتوب يف التعويذة، ويكون ذلك على قاعدة
 أو ألعاب الخّفة في البيت مع أصدقائي؟ هل يجوز أن ألعب السحر: 274س 

ما يدخل حتت عنوان ألعاب اخلفة ليس من السحر، وهو حالل، وخباصة ما يكون ـ 
 .منه للتسلية
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 ما رأيكم في علم الرمل؟: 275س 
ذا النوع من العلوم اليت ال نعلم هلا أساساً واضحاً ميكن االطمئنان إليه أو ـ  حنن ال نثق 

كل علم أصوًال وقواعد متكِّن الراغب من أن يتخّصص به ويستفيد منه يف الوثوق به، ألن ل
نطاق املعقول واملمكن، وأما ما كان من العلوم غري ذلك، كبعض العلوم الغريبة اليت ليس 

 .هلا أساس أو ضابطة حبسب الواقع، فال بدَّ من جتنبها وترك االشتغال فيها
سحرية لمنع البنت من الزواج ممن تقدَّم هل يجوز لألهل ممارسة األعمال ال: 276س 

 إليها مع رغبتها فيه؟
ال جيوز هلم ذلك، وهو من احملرَّمات، وفيه اإلمث الكبري، إضافًة اىل عدم ثبوت تأثريه ـ 

 .السليب، بل هي وهم وخرافة وال أساس هلا
باء أنا متّزوج منذ ثالث سنوات ولم أرزق بطفل، وبعد مراجعة الكثير من األط: 277س 

الذين أكدوا لنا أنه ال يوجد سبب عضوي لكلينا، قيل لنا ِإنه عمل لنا سحر لمنع الحمل، وقال 
 لنا الشيخ إنه يجب علينا أن نغتسل بماء البحر والحج وتغيير عتبة البيت، فهل هذا صحيح؟

ْخُلُق َما ِللَِّه ُمْلُك السََّماَواِت َواْألَْرِض يَ {: ال عالقة هلذا بالسحر، فقد قال تعاىلـ 
َأْو يـَُزوُِّجُهْم ذُْكَرانًا َوِإنَاثًا َوَيْجَعُل  *َيَشاُء يـََهُب ِلَمْن َيَشاُء ِإنَاثًا َويـََهُب ِلَمْن َيَشاُء الذُُّكورَ 

، وحالتكم هذه تشبه ماليني ]50- 49:الشورى[}َمْن َيَشاُء َعِقيًما ِإنَُّه َعِليٌم َقِديرٌ 
إنَّ ما قيل لكم هو خرافة، ! ل مجيع هؤالء مسحورون؟احلاالت يف طول العامل وعرضه، فه

وال أثر له، فاتكل على اهللا تعاىل وسلِّم أمرك إليه، فما أكثر الذين طال عليهم األمر مث 
م، فال حل لك إال الدعاء، وّفقك اهللا تعاىل ملراضيه  .محلت زوجا

كن استحضار روح هل للكتابة مفعول للتفرقة أو للتقريب بين الناس؟ وهل يم: 278س 
 شخص ميت؟

ال دليل على ذلك مبجرد الكتابة، ألن الكتابة ال أثر هلا حبسب ما هو املعلوم، وال تؤثر ـ 
 .يف تغيري الواقع عما هو عليه

 ما حكم سكب الرصاصة؟ وهل هي صحيحة؟: 279س 
صحة ذلك وواقعيته غري معلومة، واهللا أعلم حبقيقة األمر، ومن املمكن أن تكون ـ 
كلتك نفسيًة، وقد يصادف أن تزول عند سكب الرصاصة وحنوه لزوال العارض مش

 .النفسي، وليس خلصوصّية يف عملية السكب
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 هل للحسد أو السحر والجّن تأثير خارجّي على حياة االنسان؟: 280س 
ليس للحسد تأثٌري ماديٌّ مباشر، إذ ليس احلسد إّال حالًة نفسيًة باطنيًة، وأما السحر ـ 
واقعية له، ويقتصر تاثريه على خميلة اإلنسان،، ألنه أعمال خّفٍة تؤثّر على النظر وتوقع فال 

الناظر يف الوهم، مما قد جيعل بعض ضعاف النفوس يتأذَّى يف نفسه وعقله بسبب تلك 
األعمال، وأما استخدام اجلن، فاجلن وإن كان موجودًا فعًال، إال أنه ال سلطة له على 

رًا لنا، فاهللا أكرم من أن يسّلط خملوقاته بعضهم على بعض، حبيث عاملنا، وليس مسخَّ 
م  .يتدخل أحدنا لتسخري اجلن من أجل ختريب حياة اآلخرين واإلضرار 

ما يسمى في مجتمعنا بصيبة العين، هل هو صحيح أم ال؟ وهل هناك نص على : 281س 
 ؟)الرقية(

العني : (أنه قال) ص(عن النيبهناك ما يدل على وجود تأثري للعني، كالذي روي ـ 
يعّوذ احلسن واحلسني عليهما السالم ) ص(، وهناك بعض الرقيات الواردة، وكان النيب)حقّ 

باملعوذتني، مع احتمال أن يكون املراد من شر احلاسد هو كيده اخلارجي وسعيه لزوال نعمة 
املصاب فهو  ذى مبجرد النظر، أما القراءة علىألحملسود، وليس قدرته على إحداث اا

 .جائز، ملا ورد من رقى وعوذات
 هل تجوز قراءة الكف ؟: 282س 

 .ال أساس ملا يتحّدث عنه قارىء الكف، ولذلك فال نشجِّع على التشاغل بهـ 
يبثُّ في بعض القنوات برامج يقوم المقّدم عن طريق ذكر اسم الشخص واسم : 283س 

العالج باآليات أو الدعاء أو الطالسم أو بعض أمه فقط بإخباره عن مشكلته غيباً، ويشّخص 
 األعشاب، فهل يجوز االستعانة به؟ وهل يجوز االتصال بهم ألخذ الرقى فقط؟

ال يوجد أي علم شرعي يتيح لإلنسان كشف املستور واملغيب، ومّدعي ذلك غري ـ 
ا  صادق، أما األحراز والتعاويذ املأخوذة من اآليات الكرمية، فليس فيها سر أكثر من أ

ال جيوز لذا فإنه . أدعية مكتوبة، وقد يستجيبها اهللا تعاىل فيدفع األذى عن صاحب احلاجة
للكشف عن املغّيبات، كما أنه ال جيوز هلم هم العمل بذلك،  املنّجمني والعرّافنيباالّتصال 

ة وما خيربون به باطل وكذب وإن صدقوا يف بعض األحيان صدفًة، ورغم أنه ميكن االستفاد
منهم بأخذ الرقى والتعاويذ املستندة إىل القرآن الكرمي واألدعية املأثورة، إال أننا ننصح 
باإلبتعاد عنهم كلياً، لعدم تشجيعهم على مثل هذه األعمال اليت قد تكون منافيًة للدين 

  .والعقل يف أكثر األحيان
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 ألعاب القمار والتسلية واليانصيب: الحادي عشر
 :التسليةألعاب القمار و  - أ 

 ما هو القمار الحرام؟ وما هو الميسر الحرام؟: 284س 
اللعب باآلالت اخلاصة من أجل الغلبة وكسب الرهان، : القمار هو امليسر، وهوـ 

ذه اآلالت أو غريها مع الرهان  .فالقمار احملرَّم هو اللعب 
 اب؟هل يجوز اللعب بالورق والبليارد والدومنو وما شابهها من األلع: 285س 

ال مانع من اللعب باآلالت املعدَّة للقمار جملّرد التسلية من دون رهان، ألنه ال يصدق ـ 
عليه أنه قمار أو ميسر، هذا إذا مل يكن ذلك موجباً للوقوع يف حمذور آخر حمرَّم، كاستغراق 
ذلك لوقت اإلنسان كله حبيث يشغله عن واجباته االجتماعية والدينية، أو يوجب املشاحنة 

البغضاء، وإمنا حيرم اللعب بآالت القمار إذا كان ذلك مع رهان قّل أو كثر، واألوىل و 
 .للمؤمن أن ال ينشغل بذلك، وأن يصرف وقته يف ما هو أهم

 هل يجوز لعب البليارد على أن يدفع الخاسر أجرة الماكينة؟: 286س 
 .حتميل األجرة للخاسر هو من القمار احملرَّمـ 

اللعب بالشطرنج؟ وهل يجوز فتح النوادي لذلك وأخذ األجرة على هل يجوز : 287س 
 اإلشراف على الالعبين؟

جيوز اللعب بالشطرنج بدون رهان، وكذا حال النرد، وكما جيوز اللعب به، فإنه جيوز ـ 
بيع أدواته وشراؤها، وافتتاح النوادي للعب به، وإقامة مباريات تشجيعية، والتوظف والعمل 

 .الت التابعة لهيف مجيع اجملا
 هل اتفق العلماء على جواز اللعب بالشطرنج؟: 288س 

اللعب بالشطرنج من املسائل اخلالفية بني الفقهاء، فمنهم من يقول بالتحرمي مطلقاً ـ 
حىت لو كان للتسلية وبدون رهان، ومنهم من يقول باختصاص احلرمة فيما إذا صدق عليه 

ى اختصاص احلرمة مبا إذا كان اللعب مع رهان، دون أنه من آالت القمار احملضة، وحنن نر 
 .جمرَّد التسلية
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عندي مطعم، وبهدف كسب الزبائن، خصَّصت جزءًا منه للعب البليارد، فهل : 289س 
 ؟»قده«يجوز ذلك، علماً أنني من مقلدي السيد الخوئي 

د على رأي السيأّما ال مانع من ذلك إذا كان اللعب بدون رهان على رأينا، و ـ 
فيجوز أيضًا إذا مل يكن ذلك من اآلالت املعدَّة للقمار، أو اليت ال يغلب » قده«اخلوئي

 .عليها ذلك، ومل يكن اللعب برهان
أنا مقيم في كندا، وعندي محلُّ فيه ماكينات فليبر للعب، يضع الالعب المال : 290س 

يحالفه الحظ لذلك، فما هو فيها على أمل الربح الذي قد يحالفه الحظ للحصول عليه، وقد ال 
 الحكم الشرعي بالنسبة إلى الّلعب واألرباح الّناتجة منها؟

ال جيوز اللعب باآلالت املذكورة مبا يشتمل على الربح واخلسارة، ولكن ميكن لصاحب ـ 
 .احملل أن يأخذ أجرًة على اللعب باآلالت من دون ربح لالعبني

نقود، فتدور في داخلها مجموعة من هناك آالت للعب، حيث نضع فيها ال: 291س 
الصور، وإذا تطابقت الصور بعضها مع بعض نأخذ المال المجتمع فيها، فهل هذا يعتبر حالًال 

 أم قمارًا؟
 .يعترب من القمار احملرَّمـ 

 ما حكم اللعب باأللعاب اإللكترونية كاألتاري؟: 292س 
ا مع احلرص على عدم إضاعة الوقت فيهاـ  مبا يصرف عن القيام  جيوز اللعب 

 .بالواجبات الدينية أو الدينوية
 هل يجوز اللعب بلعبة األونو؟: 293س 

 .جيوز ذلك إن مل يكن مع رهانـ 
 اللوتو واليانصيب -ب 

 هل يجوز شراء أوراق اليانصيب أو اللوتو؟: 294س 
يف القرآن جيوز شراء اليانصيب واللوتو، ألنه ليس من مصاديق القمار اليت ذكر حترميها ـ 

الكرمي، فالقمار هو ما فيه ربح باملغالبة، ال اجلائزة اليت حيصل عليها اإلنسان بعد دخوله يف 
قرعة وما شابه، من دون فرق بني أنواع ذلك من اللوتو واليانصيب وغريمها، فكل ما ال 

أن  يكون من القمار وال ينطبق عليه عنوان حمرَّم آخر، فهو مباح وجائز، ومن شأن القمار
الشَّْيطَاُن َأْن يُوِقَع {: حيدث العداوة والبغضاء ويصّد عن ذكر اهللا والصالة، قال تعاىل
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َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاَء ِفي اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم َعْن ِذْكِر اللَِّه َوَعِن الصََّالِة فـَهَ  ْل بـَيـْ
ُتْم ُمْنتَـُهونَ  ائدة[ }أَنـْ

َ
 ].91:امل

هل يجوز شراء اليانصيب أو اللوتو في حال كان قسم من ريعها يصرف في : 295س 
 مشاريع مجهولة الغاية؟

 .جيوز ذلك، إال أن يرجع ريعها إىل أعداء الدين عامة، والصهاينة منهم خاصةـ 
هل يجوز شراء تذكرة يانصيب من صاحبها بأقّل من سعرها األساسي، والقيام : 296س 

 لي من التذكرة، وتحّمل الربح أو الخسارة؟بتنفيذ الشرط العم
 .جيوز ذلكـ 

لقد طالعت رأيكم الكريم فيما يخص اليانصيب الذي اعتبرتموه خارجًا عن إطار : 297س 
حتى لو : وسؤالي هو. المقامرة والميسر من ناحية أنه ال يجلب البغضاء والعداوة بين الطرفين

على ورقة اليانصيب يجعل المشترك يعلق آماًال كبيرًة انتفت هذه الصفة، أال تعتبرون أن االتكال 
على هذه الورقة، ما يتيح له في حال الربح البعد عن عمله، وفي حال الخسارة التفكير مجدداً 
في االشتراك، أي أن هذه الورقة ستجعل منه إنسانًا يعتمد على الربح، وليس على جهده وعلى 

ون أن مسألة نسبة الربح مهمة على صعيد الربح والخسارة ثم أال تعتبر . اهللا تعالى لتحسين وضعه
في اإلسالم، أي هل تعتقدون أن من الحالل أن ندفع عشرة آالف ليرة مثًال ونحصل على 

 مائتين وخمسين مليوناً، فهل هذا يعتبر ربحاً مشروعًا؟
إن ذلك جمرد استحسان ال يرقي إىل درجة التحرمي ما دام ال يوجد أي دليل خاص ـ 

على احلرمة، فما دام ال ينطبق على ذلك أيٌّ عنوان من العناوين احملرمة كالقمار وحنوه، وال 
دليل باخلصوص، فاألصل اإلباحة، هذا من ناحية العنوان األويل، مث إن ما ذكرته جار يف  

 .كل حالة من حاالت الربح واخلسارة يف األمور األخرى
حه في اليانصيب أو اللوتو في حال أصابت هل يجوز لي تمّلك المال الذي أرب: 298س 

 القرعة رقم الورقة التي أملكها؟ وهل يجب تخميس هذا المال؟
جيوز لك متلك املال لو أصابت القرعة رقم ورقتك اخلاصة، وال جيب إخراج مخس هذا ـ 

 .املال فوراً، بل إذا حال عليه احلول، أو كان لك رأس سنة مالية
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اء بحّلية اللوتوواليانصيب، هل يمكن غضُّ الطرف عن الموارد بالنسبة إلى اإلفت: 299س 
التي ينفق فيها المال المدفوع لشراء بطاقة اليانصيب،حيث يذهب جزء منها ضرائب للدولة، 
وجزء كبير منها إلى مؤسسات خيرية وغير خيرية تختارهاالدولة، وقد تكون مؤسساٍت للشذوذ 

 ئس؟الجنسي، أو لبناء أو ترميم بعض الكنا
عندما حنكم على أمر ما باحللية واإلباحة، فإمنا يكون ذلك من حيث املبدأ وحبسب ـ 

 .العنوان األوّيل، وميكن أن يتغّري احلكم إذا تبدَّل املوضوع أو العنوان
تعرض بعض الشركات بعض الجوائز كسيارة أو ما شاكل، وعلى من يريد : 300س 

الدخّول في السحب على هذه الجائزة، فهل يجوز  االشتراك في المسابقة شراء بطاقة تخوله
 االشتراك في هذه المسابقة؟

 .جيوز ذلكـ 
 :جوائز المباريات -ت 

 هل تعتبر الجائزة التي تعطى للرابح في لعب كرة القدم من القمار المحرَّم؟: 301س 
 .ال تعترب هذه اجلوائز من القمار احملرَّم، فيجوز للفائز استالمهاـ 

يتفق جمع من المؤمنين على لعب كرة القدم، ويتّم جمع مبلغ من المال من : 302س 
 الجميع بغرض شراء جوائز تدفع إلى الفريق الفائز، فهل هذا جائز شرعاً أم ال؟

 .هذا ليس رهاناً، وهو حالل بال ريبـ 
 مرة 20شركة ربحية تنّظم مسابقات عبر الهاتف، وتكون كلفة االتصال أكثر بــــ : 303س 

من الكلفة العادية، ويكون هناك سؤال، وعادًة ما يكون سهًال جدًا، وبعد اإلجابة عن السؤال، 
يدخل المتسابق في سحب جائزة تقدَّر بآالف الدوالرات، وأموال الجائزة تجمع من قيمة 

فهل يجوز االشتراك في هذه المسابقة؟ وما حكم الجوائز المستلمة منها؟ وهل يجوز . االتصال
 أسهم في هذه الشركة؟شراء 
جيوز ذلك، واجلائزة منه حالل، وكذا جيوز شراء األسهم من هذه الشركة، ولكن ال بّد ـ 

 .من دراسة خلفيات هذه الشركة ملعرفة ما وراءها
هل يجوز االشتراك في المسابقات التلفزيونية، وأخذ الجوائز المقدَّمة خاللها : 304س 

 القمار؟إلى الفائزين، وهل يعتبر ذلك من 
ال حرمة يف هذه املسابقات التلفزيونية وال يف املال الناتج منها، ألن ذلك ليس قماراً ـ 

 .وال دليل خاّصاً على حرمته



57 

 

؟ وما حكم الجائزة التي »من سيربح المليون«هل يجوز اإلشتراك في برنامج : 305س 
 يحصل عليها المشترك الرابح؟

 .الربامج، واملال الذي حيصل عليه الفائز حالل مباحال مانع من االشرتاك يف مثل هذه ـ 
هناك ماكنة توضع فيها بعض األشياء كهدايا لمن يلتقطها، وطريقة اللعب بها أن : 306س 

يضع الالعب قطعًة نقديًة ليستطيع تحريك الخطاف المعّد اللتقاط الهدية المعدِّة له، فإن حالفه 
 ء له، فهل يجوز اللعب بها؟الحظ والتقط الهدية ربحها، وإال فال شي

اللعب باآلالت املذكورة مشكل، الشتماهلا على الربح واخلسارة، ما جيعلها قريبة إىل ـ 
 .اللعبة القمارية

ما حكم جوائز مسابقة بلياردو، وهي أن يدفع المشتركون فيها مبلغًا صغيرًا من : 307س 
 ؟المال وتجمع هذه المبالغ ثم تكون هديًة للفائز النهائي

إن كان ذلك بعنوان اهلدية فال إشكال، وأما إن كان بعنوان الرهن واملشارطة، فهو حمرَّم ـ 
 .على األحوط وجوباً 

تشترك عدة فرق في دورة كرة قدم، وتقوم كل فرقة بدفع مبلغ معين ليشترى به : 308س 
 جوائز لتكون من نصيب الرابح األول، فهل يجوز ذلك ؟

ا من قبيل اجلائزة ال من قبيل الفائدة على أساس جيوز ذلك وال إشكال فيهـ  ، فإ
 .املراهنة
 الرهان على الخيل -ث 

 هل تجوز المراهنة على سباق الخيل؟: 309س 
ا من القمار احملرَّم، كما هو احلال يف املراهنات املوجودة ـ  ال جتوز املراهنة على اخليل، أل

ى ربح الفرس املعيَّنة، ليكون له أضعاف ما يف األندية اخلاصة بذلك، كأن يراهن البعض عل
يدفعه، وكذلك األمر يف املراهنة على العديد من األمور الرياضية، وأما إعطاء اجلائزة 

 .للمتسابق الفائز، فهو أمر جائز ألنّه من األمور املرغوب فيها
ن تباع في نادي الفروسية بطاقات يكتب فيها من يتوقع فوزه من األحصنة، فم: 310س 

 حالفه الحظ يأخذ األموال، فهل هذا حرام؟
 .هو مراهنة حمرَّمةـ 

هل يجوز الرهان بالنقود أو الحلويات أو األعمال المنزلية، كما لو كنت أشاهد : 311س 
 مباراًة ما على التلفاز مع أخوتي وتراهنَّا على من سيفوز بالمباراة؟
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 .، سواء كانت ماليًة أو عمليةً ال جيوز الرهان على األحوط مبثل األمور املذكورةـ 
 هل يجوز الرهان على الرماية لمجرد الّلعب واللهو؟: 312س 

 .ال جيوز ذلك على األحوطـ 
 هل يجوز الّسباق أو الرماية بدون رهان؟: 313س 

 .جيوز ذلك وال بأس بهـ 
 ممارسة الرياضة: الثاني عشر

القدم، رغم ما يستدعيه ذلك هل يجوز احتراف األلعاب الرياضية، كلعبة كرة : 314س 
 من شراء النوادي لالعبين ودفع مبالغ قد تصل إلى الماليين؟

 .جيوز ذلك، ودفع املال بإزائه جائزـ 
 هل يجوز لعب كرة القدم؟ وما حكم الجوائز التي يأخذها الرابح؟: 315س 

وربح ال حيرم اللعب بالكرة إال إذا كان عن رهان، حبيث يكون فيه خسارة من جانب ـ 
 .من جانب آخر، أما اجلائزة اليت يأخذها الرابح من دون رهان، فال إشكال فيها

هل تجوز مشاهدة المالكمة والمصارعة الحّرة؟ وهل يمكن المشاركة في هذه : 316س 
 المباريات، مع العلم أن المشاركين فيها قد يتعّرضون لألذى إلى حّد الموت أحيانًا؟

ات، وجتوز املشاركة فيها مع عدم التعّرض للضرر واألذى، إال جتوز مشاهدة هذه املباريـ 
ا، وإال فيحرم حلرمة  ما يتعارف يف مثل هذه األلعاب من حدوث أضرار طفيفة ال يُعتّد 
إيقاع النفس يف الضرر املعتّد به، ويف حال حصول كسر أو أّي ضرر آخر، يضمن ذلك 

 .املسّبب له، وإن كان األفضل ترك هذا العمل
هل يجوز لي أن ألعب إحدى لعب الدفاع عن النفس مع امرأة أجنبية إن طلب : 317 س

 مني المدرب ذلك؟
 .ال جيوز ذلكـ 

 هل يجوز االنحناء في ألعاب القتال لالحترام؟: 318س 
 .جيوز ذلكـ 

هل يجوز حضور السباقات الرياضية، مع وجود الموسيقى والغناء في القاعات : 319س 
 طى شرب الخمر، كما هو رائج في المجتمعات الغربية؟أو وجود من يتعا
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احلضور نفسه يف هذه السباقات ال حرمة فيه، واملهّم أن ال يقع املكلف يف احلرام من ـ 
جهة أخرى، كاستماع الغناء احملرَّم أو شرب اخلمر أو جمالسة من يشربه على طاولة واحدة 

 .أو ما أشبه ذلك
وبكس، وهي حصص خاصة لممارسة الرياضة هل يجوز حضور حصص اإلير : 320س 

تعتمد على الحركة المتواصلة والسريعة لحرق الدهون، والتي تكون مصحوبًة بموسيقى أو أغاٍن 
 أجنبية صاخبة لتسريع الحركة؟

جيوز ذلك وإن رافقتها املوسيقى ال الغناء، شرط أن تكون املوسيقى غري مثرية للغرائز ـ 
 .لرجال بالنساء أثناءهااجلنسية، وشرط عدم اختالط ا

 هل يجوز المشاركة في مباريات بطوالت الكيك بوكسينغ؟: 321س 
اـ   .جيوز ذلك شرط ضمان عدم التعّرض ألضرار معتّد 

 ما حكم ممارسة رياضة اليوغا؟: 322س 
جيوز ذلك، ولكن ما قد يسعى له من الرتويض الروحي والرتكيز الذهين هو موجود يف ـ 

 .دات الشرعية الواجبة واملستحبةالطاعات والعبا
 ما هي النصيحة التي توّجهونها إلى الرياضيين؟: 323س 

وعلى ضوء ذلك، فإنه ال . "عّلموا أوالدكم السباحة والرماية: ")ص(ورد عن رسول اهللاـ 
دف إىل بناء جيل قوي وسليم وفق مبادىء  ريب يف أن الرياضة من األعمال السامية اليت 

الّصحيحة واألخالق الفاضلة، ورغم أنه ال يوجد نوع منها حمرَّم يف ذاته، فإن على اإلميان 
الرياضي أن ال يفعل بنفسه ما يوجب إيقاع الضرر اجلسدي املعتّد به، وأن ال يعيش حالًة 
من الكربياء والزهو واالستعالء مبا يتميز به من قوى، وأن يكون خلوقًا عند املنافسة، وأن 

اآلخر حىت مع موافقته، كما يف بعض أنواع املصارعة احلرَّة، وأن ال تقوم  يتجّنب إيذاء
املغالبة على املراهنة بني املتنافسني، فإن خلت من ذلك، كانت من األعمال املربورة اليت 

نعم، . يرضى اهللا تعاىل عنها وحيّبها وحيثُّ عليها، هذا وال فرق يف ذلك بني الذكور واإلناث
ن ال  ال بّد يف رياضة النساء من مراعاة ما يناسب حالتهن، ومن أن يكون يف جو خاص 

  .خيتلطن فيه بالرجال
 األعمال التجارية: الثالث عشر

 :بيع المسكرات - أ 
 هل يجوز بيع الخمر؟: 324س 
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ال جيوز شراء اخلمر وال بيعه، وال فرق بني كون البيع ملسلم أو لغري مسلم، كما ال جيوز ـ 
 .تصنيعه أو نقله أو القيام بأيِّ شأن من شؤونهاالشرتاك يف 

 هل يجوز بيع البيرة لغير المسلمين؟: 325س 
 .ال جيوز ذلكـ 

 هل يجوز بيع ماء الشعير؟: 326س 
ا وبيعها وإال فال جيوزـ   .إذا كان املراد به ماء الشعري، اخلايل من الكحول، فيجوز شر

 ول المصنَّعة في البالد غير اإلسالمية؟ما حكم بيع البيرة الخالية من الكح: 327س 
ال بأس بذلك ما دامت خاليًة من الكحول، من دون فرق بني املصّنع يف البالد ـ 

اإلسالمية وغريها إال من ناحية اقتصادية حبتة، وهي أن األفضل دعم البلدان اإلسالمية 
 .اقتصادياً 
وهناك نوع من الشوكوال يحتوي  أقيم في كندا، ولديَّ محل لبيع المواد الغذائية،: 328س 

 ، فهل يجوز بيعها؟%)2.5(على نسبة قليلة جداً من الكحول 
ال جيوز بيعها وال أكلها ما دام سائل اخلمر موجوداً فيها بالنحو الذي يصدق عليه انه ـ 

 .تناوٌل للخمر
 هل يجوز لي شراء الكحول إلهدائه إلى من يستحله من غير المسلمين؟: 329س 

 .وز ذلكال جيـ 
 هل يجوز لي استيراد البيرة الخالية من الكحول من شركة تنتج الخمر؟: 330س 

جيوز شراء وبيع ماء الشعري اخلايل من الكحول وليس البرية احملرَّمة، ولكن ال جيوز ـ 
الشراء من الشركات املنتجة للخمر يف البالد اإلسالمية، ملا فيه من دعم وتشجيع وتقوية 

 .هلا
يد أن أفتح محًال لبيع السكاكر والمشروبات الغازيه والمكّسرات والحلويات أر : 331س 

والجرائد، ولكن المحالت هنا عامه تبيع المشروبات الكحولية، فهل يجوز لي بيع البيرة ألّن 
المحل ال ينجح بدون ذلك، مع العلم أن من سوف يبيعها هو العامل الذي يعمل عندي ولست 

 أنا؟
 .برية حىت وإن كان الذي سيباشر بيعها هو العاملال جيوز بيع الـ 
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ما حكمي إذا كان زوجي قد جمع أمواله من عمله ببيع الكحول، وقد اشترى : 332س 
 بيتاً وأثاثاً وسيارًة من هذه األموال؟

مع وجود مداخيل أخرى له يبىن على حّلية ما تتصّرفني به من مال وأعيان، واملال ـ 
 .يرجع فيه إىل احلاكم الشرعي الناتج من بيع احملرَّم

 هل يتحّلل المال الناتج من بيع الخمر أو المخّدرات بإضافة مال حالل إليه؟: 333س 
ال يتحّلل املال احلرام بإضافة مال حالل إليه، بل ال بدَّ يف حال التأكد من أن املال ـ 

الشرعي، إذ إن أمره ناتج من االجتار باحلرام من عدم التصرف به إال بعد مراجعة احلاكم 
 .يؤول إليه
أعمل في سوبر ماركت كمحاسب على الصندوق، وأقبض ماًال عن سلع : 334س 

 مختلفة، والتي يكون من ضمنها الكحول، فهل هذا جائز؟
جيوز لك ذلك إن كنت ال تعترب أنت البائع املباشر للخمر، وإال فال جيوز إّال عند ـ 

 .آخر غريه الضرورة، واألفضل لك البحث عن عمل
 هل يجوز بيع المخّدرات بجميع أنواعها وشراؤها أو زراعها والتجارة بها؟: 335س 

ال جيوز ذلك ال بيعًا وال شراًء وال زراعًة، ألنه ال جيوز إشاعة ونشر ما يوجب اإلضرار ـ 
 .والفساد بني الناس

يتاجر  لديَّ ماٌل كان يضعه زوجي باسمي في البنك، ثم اتضح لي أنه كان: 336س 
 بالمخّدرات، فما حكم هذا المال؟

إن كان ما ميلكه من مال منحصرًا باملال الذي حيصل عليه من جتارة املخدرات فهو ـ 
مال حرام يُراجع فيه احلاكم الشرعي، وإّال فلو كان له عدة مصادر جلين املال، منها احلالل 

دم العلم بكونه بعينه نتاج ومنها احلرام، فيمكن أن تبين على حلّية ما كان يعطيك مع ع
 .جتارة املخدرات

 ما الحكمة من تحريم المخدرات في اإلسالم؟: 337س 
ا مفسدة للعقل والبدن وللمجتمع، وهي سبٌب لالحنراف يف األفراد وللفساد يف ـ  أل

 .اجملتمع وانتشار األمراض واملشاكل
 ناس في اليمن والحبشة؟هل يجوز االّتجار بنبات القات المتداول بين عموم ال: 338س 

 .جيوز ذلك إن مل يكن معترباً من املخّدراتـ 
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 هل يجوز لي العمل في تخليص البضائع المحّرمة كالخمر؟: 339س 
 .ال جيوز لك ذلكـ 

 ما حكم شراء أسهم شركات الفنادق التي تمتلك كازينوهات وتبيع الخمور؟: 340س 
ا هو حالل وما هو حرام، فال مانع من حيث إن يف اخلدمات اليت تقّدمها الفنادق مـ 

 .شراء أسهمها رغم اشتماهلا على ما هو حرام
 هل يجوز العمل بتبييض األموال؟: 341س 

حيرم العمل بتبييض األموال احملّرمة، وباألخص إن كانت األموال ناجتًة من بيع ـ 
 .املخدرات أو ما شاكل

 بتبييض األموال؟هل أستطيع أن أعمل في مؤسسة مالكها يعمل : 342س 
 .جيوز العمل بالشركة إذا كان جمال عملك مما ال دخل له بتبييض األموالـ 

 بيع اللحوم -ب 
 هل يجوز بيع سرطان البحر لمستحّليه أو للشركات األجنبيه؟: 343س 

 .جيوز بيعه مطلقاً ـ 
 هل يجوز بيع المواّد الغذائية المحتوية على دهن الخنزير؟: 344س 

 .ملن يستحلها من غري املسلمني جيوز بيعهاـ 
هل يجوز العمل في محل يبيع لحم الخنزير والمجالت الخالعية لغير : 345س 
 المسلمين؟

جيوز بيع حلم اخلنزير ملن يستحّله من غري املسلمني، وأّما الصحف واجملالت، فإن ـ 
ا من اخلالعيات فال جيوز بيعها  .صدق عليها أ

غير المذّكاة ولحم الخنزير واستعمالها في بعض  هل يجوز طهي الّلحوم: 346س 
 الوجبات وبيعها لغير المسلمين؟

جيوز العمل يف بيع وطهي وتقدمي هذه اللحوم لغري املسلمني، وإن كان ال جيوز للمسلم ـ 
شراؤها من مصدرها على األحوط وجوباً، وهذا يعين أّن للمسلم أن يعمل عند غري املسلم 

 .أن يكون صاحب املطعم هو الذي اشرتاهايف طهيها وبيعها بعد 
ذكرتم في جواب على سؤال سابق أنّه يجوز بيع لحم الخنزير واللحم غير : 347س 

المذكى لمستحله، ولكن ال يجوز شراؤه، كيف يجوز البيع وال يجوز الشراء؟ كما أنكم ذكرتم 



63 

 

ذلك الشخص  أنه يجوز االشتراك مع شخص من غير المسلمين ممن يستحل ذلك؟ حيث يقوم
بشراء المواد في هذه الحالة، هل يمكننا القول إن الشراء حرام على المسلم، لكن األموال 

 المستحصلة الحقاً من البيع ال إشكال في حّليتها؟
احلكم الشرعي يف مفروض السؤال، حسب رأينا، هو أنه جيوز بيع ذلك لغري املسلمني ـ 

شراء ذلك ولو ألجل بيعه لغري املسلم، ولذلك فال من املستحّلني لذلك، وال جيوز للمسلم 
يوجد أيُّ تعارض بني الفتاوى، ألنه يف صورة شراكة غري املسلم مع املسلم، ال بد أن يكون 
املشرتي هو غري املسلم، وأن يكون الشراء للشريك غري املسلم خاصة، وعندئٍذ فال إشكال 

بنحو يكون املسلم هو مشرتيًا أيضاً  للمسلم يف جواز بيع ذلك ونقله، إال إذا كان ذلك
بلحاظ هذه الشراكة، فيجب عليه حينئٍذ إخراج نفسه من الشراكة يف هذه السلعة 

 .خبصوصها
هل يجوز لشخص أن يشترك مع آخر في محلًّ يبيع الميتة ولحم الخنزير : 348س 

المباشر  لمستحليه، على أن تكون شراكته محصورًة في رأس المال دون العمل، بحيث يكون
 لشراء اللحوم هو الشريك؟

املمنوع منه ليس مباشرة الشراء بنفسه حىت يرتفع اإلشكال جبعل عامل يقوم بذلك، ـ 
 .بل يبقى اإلشكال مع كونه يبذل املال لشراء حلم اخلنزير وكالة عنه

هل يجوز تكليف شخص من المستحّلين للحم الخنزير بالشراء بطريقة التنازل، : 349س 
يشتري اللحم ثم يقوم بالتنازل عنه لصاحب المحل مقابل أن يعطي صاحب المحل  أي أنه

 المال بعنوان الهدية؟
جيوز ذلك مع كون العملية جديًة، وميكنه إشراك غري املسلم يف هذه السلعة، حبيث ـ 

يتوافقان على أن ميول املسلم غري املسلم باملال الالزم فيشرتي غري املسلم اخلنزير حلسابه، 
 .وجيعله وديعة عند املسلم ليبيعه له مقابل نسبة من األرباح

هل يجوز االتجار باألحذية الجلدية التي قد تكون مصنوعًة من جلد الحيوان : 350س 
 غير المذكى؟

ذه األحذية، وال يشرتط أن يكون اجللد من حيوان مذكَّى، فالتذكية ـ  جيوز االجتار 
لشّك يف التذكية حيكم بالطهارة، كما أنه ال حرمة يف شرٌط للحكم بطهارة األحذية، ومع ا

 .ارتداء احلذاء النجس
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 األشياء المصادرة -ت 
هل يجوز شراء السلع المهرَّبة وغيرها، المحجوزة من قبل السلطات المختصة، : 351س 

 والتي تكون في الغالب لفقراء وعاطلين من العمل؟
اـ   .عنها ال جيوز ذلك إّال مع إحراز إعراض أصحا

هل يجوز بيع األدوية المهرَّبة من دول أخرى، علمًا أن هذا وإن كان مخالفًا : 352س 
لقوانين األنظمة، لكن الدواء المهرَّب قد يكون أكثر جودًة أو أرخص سعرًا أو غير متوافر في 

 البلد؟
كم ال بدَّ من دراسة املوضوع من خالل النتائج السلبية املرتتّبة على ذلك، ألن احلـ 

وخصوصًا يف املوارد اليت خيتل فيها النظام العام للبلد اإلسالمي من . خيتلف باختالفها
ناحية اقتصادية وعلى كل حال فإننا نتحفظ يف األخذ مبثل هذا االسلوب الذي قد يسيء 

 .إىل صاحبه وإىل الناس
د يوجد في أميريكا مزاد خاص للشرطة، وهو لألغراض التي تكون الشرطة ق: 353س 

صادرتها إما لكونها مسروقًة ولم يعلم أصحابها، وإما تكون ألشخاص سجنوا وحجزت أموالهم 
وممتلكاتهم من قبل الدولة، أو ألشخاص ماتوا ولم يكتبوا وصيًة، فتأخذها الدولة وإن كان لهم 

 أوالد، فهل يجوز االشتراك في مثل هذا المزاد؟
، وال سيما املال املوروث الذي تصادره ال جيوز شراء هذه األمور يف مفروض السؤالـ 
 .الدولة

 هل يجوز شراء البضائع المصادرة من قبل الجمارك الروسية؟: 354س 
 .ال جيوز شراؤهاـ 

 :بيع مادة التبغ -ث 
 هل يجوز فتح محل لبيع الدخان واألركيلة؟: 355س 

لكن األفضل تركه مع رغم حترمينا للتدخني جبميع أنواعه، فإننا جنيز بيعه ملن يستحله، ـ 
 .القدرة على عمل آخر

ه وتوزيعه في المناسبات؟ وهل الحرمه في رأيكم  ئما حكم بيع الدخان وشرا: 356س 
 كحرمة الخمر؟

، وهو ليس كاخلمر من هو حالل عنده حبسب تقليدهؤه وتوزيعه ملن جيوز بيعه وشراـ 
 .هذه اجلهة
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 هل يجوز بيع السجائر؟: 357س 
 .نقول حبرمة التدخني، إال انه جيوز بيع السجائر ملن يقلد من جيّوز تدخينهاإنا وإن كنا ـ 

 بيع الدش واإلنترنت - ج 
 ما هو حكم بيع أجهزة الدش للّشركات واألفراد الستعمال اإلنترنت؟: 358س 

 .جيوز ذلكـ 
 هل يجوز العمل في مجال الستاليت، كنصبه أو برمجته وما شاكل ذلك؟: 359س 

لك ما دام استخدامه ليس منحصرًا باحلرام، وعلى املستخدم مراعاة ما ال بأس بذـ 
 .يشاهد، فال يشاهد إال ما كان حالالً 

هل يجوز بيع وشراء وإجارة أفالم الفيديو المبتذلة؟ وهل يجوز بيع وشراء جهاز : 360س 
 الفيديو نفسه؟

ا من اآلالت املشرتكة اليت ميكن اـ  ستعماهلا يف احلالل جيوز بيع ماكينة الفيديو أل
واحلرام، وال جيوز بيع أو استئجار األفالم املبتذلة اخلليعة، ألنه ال جيوز مشاهدة ما يكون 

 .مثرياً وموجباً لضعف املناعة األخالقية والدينية
لديَّ محّل في البحرين لإلنترنت، وبعض المستخدمين للشبكة يدخلون على : 361س 

ة أمام كل جهاز كمبيوتر تشترط عدم دخول المواقع اإلباحية، المواقع اإلباحية، رغم وضع ورق
ما حكم األموال التي جنيتها، والتي قد يكون بعضها من أشخاص استخدموا الشبكة للدخول 

 إلى تلك المواقع؟
، لكن ال بد متنع من ذلكمبوافقتك وما دمت ال حرمة يف ذلك، ما دام أن األمر ليس ـ 

 .أمكن مالدخول إىل مثل هذه املواقع من احلرص الشديد على منع ا
هل يجوز فتح مقهى لإلنترنت، حيث إن بعض الزبائن قد يستغلونه فى أشياء : 362س 

 غير شرعية وال يمكن مراقبتهم؟
ال مانع من فتح مثل هذه املقاهي، على أن يأخذ صاحب املقهى االحرتازات املمكنة ـ 

ص رغم تلك االحرتازات، فال إمث على ملنع القيام بأمور غري شرعية، فإن فعلها شخ
 .صاحب املقهى

 :بيع الثياب الخليعة - ح 
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 هل يجوز بيع المالبس النسائية غير المحتشمة؟: 363س 
ا للزوج، ال ـ  جيوز ذلك، إذ من املمكن أن تستعمل هذه الثياب يف البيت وللتزين 

ا أمام غري  ا أمام غري احملارم، ويف حال اخلروج  احملارم، فاملسؤولية تقع على عاتق للخروج 
ا جيب عليها احملافظة على احلجاب الشرعي، كما أن بيع الثياب  املرأة ال على البائع، إذ إ

 .ال يعترب من اإلعانة احملّرمة املباشرة على اإلمث
هل يجوز تصميم وخياطة األزياء والمالبس غير المحتشمة وبيعها للمحالت، إذ : 364س 

 النساء غير الملتزمات ويرتدينها؟قد تشتريها 
 .جيوز ذلك وال إشكال فيهـ 

يستخدم في محالت بيع األلبسة مجسمات خاصة لعرض مالبس الرجال أو : 365س 
 النساء أو األطفال، فما حكمها؟

 .ال حيرم استخدامها، ولكن إن كان يف عرضها إثارة للفتنة، فيشكل من هذه اجلهةـ 
 :بيع آالت الحرام - خ 

 هل يجوز بيع الصليب المصنوع من الذهب أو الفضة أو الخشب؟: 366س 
حيرم بيع آالت العبادة احملرَّمة ورموزها، ومن ذلك الصليب الذي هو من رموز العبادة ـ 

 .لدى النصارى
هل يجوز شراء شيء فيه عالمة الصليب، مع أنني ال أؤمن بالصليب، ولكني : 367س 

 ؟ وهل يجوز وضعه في البيت؟أعتبره شكًال مثل باقي األشكال
ال مانع من شرائه إذا كان جمرد شكل هندسي يراد به التزيني والزخرفة، وإال فال جيوز ـ 

 .حلرمة شراء الصليب أو صنعه أو وضعه يف البيت
 هل يجوز بيع وشراء التماثيل المعدنية أو الخشبية؟: 368س 

 .جيوز بيعها واقتناؤهاـ 
 لمن قد يستعمله لصنع أدوات محرَّمة؟هل يجوز بيع الخشب : 369س 

اـ   .جيوز لك بيع األخشاب، وليس عليك فيما يصنعونه 
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هل يحرم بيع ما يكون أداًة للحرام، كالطبول وآالت القمار، وكذلك التلفزيون : 370س 
 إذا عدَّ من آالت اللهو؟

مة ما دامت غري حيرم بيع ما يكون أداًة للحرام، واملذكورات ال تعد من األدوات احملرَّ ـ 
 .حمصورة يف االستعمال احملرَّم

ن نعلم أنه سيستمع أو يشاهد ما لمهل يجوز لي شراء التلفزيون والراديو وبيعه: 371س 
 ما هو محرَّم؟

جيوز لك ذلك، وإمكان استعمال هذه اآلالت باحملرم ال جيعل بيعها حراماً، إذ إن ـ 
 .حيرم بيعها وشراؤهااستعماهلا غري منحصر فيما هو حمرَّم حىت 

 هل يجوز بيع الزنجيل؟: 372س 
ال حيرم بيعها وإن حرم استعماهلا يف التطبري وضرب السالسل، ولكن األفضل اجتناب ـ 

 .بيع مثل هذه األمور ملن يعلم أنه سيستعمله يف األعمال احملرَّمة من مراسم عاشوراء
 :في بيع أمور متفرَّقة - د 

 ف؟هل يجوز بيع المصح: 373س 
 .جيوز ذلك، ولكن األفضل أن تكون املعاملة بعنوان اهلدية أو حنو ذلكـ 

كيف تعامل اإلسالم مع الرّق؟ ولماذا لم يحرِّمه؟ وهل إذا اشترى الشخص امرأًة : 374س 
 يجوز له أن يعاشرها رغماً عنها؟

ا، ـ  ى عنها وحار ولكنه كان مل يشرِّع اإلسالم الرّق ومل يؤسِّس هلذه الظاهرة، بل 
اء هذه الظاهرة . واقعياً يف التعاطي مع األمر، فشرِّع الكثري من التشريعات اليت تؤدي إىل إ

ولو فرضنا أّن الرجل اشرتى يف أيامنا امرأًة فالشراء غري صحيح، وال ترتّتب عليه األحكام 
ها، وكل اليت كانت ترتّتب على ملك اليمني، فال جيوز له استحالل فرجها بدون عقٍد علي

 .معاملة من هذا القبيل باطلة، وال يرتتب أي أثر عليها
هل يجوز بيع اآلثار العراقية، أو القيام بالتنقيب عنها إلخراجها وبيعها، مع العلم : 375س 

 أن هذه اآلثار سوف تخرج إلى األسواق العالمية خارج العراق؟
احية تارخيية وثقافية، فهي ملك ملا كانت اآلثار متثل ثروًة للبلد الذي تكون فيه من نـ 

عام يستفيد منه كل الناس على مدى األجيال، لذا ال جيوز التصرف يف هذه اآلثار بالنحو 
ا، فلو حدث وباعها أحد،  ا أو متلفاً هلا، كما ال جيوز بيعها واالجتار  الذي يكون مضراً 
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اقيني احملافظة على هذه اآلثار فعلى العر . فال ميلك الثمن، وإمنا يعود به إىل احلاكم الشرعي
ا، ملا ميثّله ذلك من إساءة إىل البلد وتعٍد على احلق العام  .وعدم االجتار 

 هل يجوز بيع موانع الحمل للنساء المتزّوجات؟: 376س 
 .جيوز ذلك من حيث املبدأ، سواء كان ذلك ملتزوجة أو لغريهاـ 

 هل يجوز بيع الدم للتزريق؟: 377س 
 .جيوز ذلكـ 

 هل يجوز شراء الكلب للحراسة؟: 378س 
 .جيوز بيعه وشراؤه واقتناؤهـ 

هل يجوز تربية الكالب وبيعها أو بيع جرائها بدون أن نشترط على المشتري أن : 379س 
 يجعلها للحراسة أو الصيد أو رعي المواشي، علماً أنها من هذه األنواع؟

 .ة حملَّلةجيوز اقتناؤها وبيعها وشراؤها ما دام هلا منفعـ 
 الغش - ذ 

 ما هو حكم الغش؟ وما عقاب فاعله؟: 380س 
الغّش حمرَّم، واملسلم مؤمتن وال ينبغي أن يكون غشاشًا أو خائناً، ويستحق فاعله ـ 

 .العذاب، ومن آثاره نزع بركة الرزق
هل يجوز خلط النحاس بالحديد، بحيث تكون نسبة الحديد أكثر من النسبة : 381س 

 في السوق، وذلك بهدف زيادة وزنه؟ المتعامل بها
ال جيوز ذلك أبداً، وال ينبغي صدوره عن املسلم، ويكون موجبًا حلق الفسخ للمشرتي ـ 

 .نعم، ال مانع منه مع إخبار املشرتي بذلك. خبيار ختّلف الوصف
 ما حكم الغش في االمتحان في ظل األنظمة غير اإلسالمية؟: 382س 

حرمة الغش هو خمالفته للنظام العام يف املصاحل العامة،  ال جيوز ذلك، واألساس يفـ 
جلهة لزوم إخالص املسلمني للعلم وعدم اعتمادهم يف النجاح على وسائل الغش، واحلرص 
على متتع املتخرجني مبستوى رفيع وكفاءة جيدة يف ما يقصدون له من أعمال، إضافًة إىل 

 .استلزامه الكذب
 تمنع المظاهر اإلسالمية كالحجاب؟ هل يجوز الغش في مؤسسة: 383س 
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 .ال جيوز ذلكـ 
لو اطّلع طالب الصف على أسئلة االمتحان من زمالئهم الذين أنهوا امتحانهم : 384س 

قبلهم، ثم قاموا بدراسة المواّد المطلوبة وقدموا فيها االمتحان، هل يعتبر هذا من الغش المحرَّم 
 شرعًا؟
 .ودراستها واإلجابة عنها حني االمتحانبعد انتشارها ال حرمة يف أخذها ـ 

 هل يجوز أن أعمل بحوثاً لطلبة الجامعة مجَّاناً أو مقابل مبلغ من المال؟: 385س 
 .ال جيوز لك القيام بذلك تربعاً أو بأجرة، ملا فيه من املساعدة على الغشـ 

بعض يطلب الدكتور من الطالب رسم بعض اللوحات المتعلقة بالدرس، فيطلب : 386س 
الطالب من زميل لهم رسم هذه اللوحة له بأجر، ثم يكتب عليها اسمه ويسّلمها إلى الدكتور، 

 فهل يجوز ذلك؟
 .ال جيوز ذلكـ 

هل يجوز لي ان كنت مضمونًا أن أضع الدواء الذي تشتريه أختي على اسمي : 387س 
 لكي تستفيد من تخفيضات الضمان على الدواء؟

 .ال جيوز ذلكـ 
 تجوز المتاجرة بالمواد الغذائية المنتهية صالحيتها؟هل : 388س 

ال جيوز ذلك، وهو من الغش احملرَّم، وخصوصًا إذا أدى إىل الضرر على املستهلكني، ـ 
ؤالء التجار  .وعلى املؤمنني التشهري 

 هل يجوز تغيير تاريخ صنع السيارة وبيعها على أساس تاريخها الجديد المزّور؟: 389س 
لك ألنه يستلزم الغّش والكذب، وقد يوجب الغنب املوجب خليار الفسخ ال جيوز ذـ 

 .بالنسبة إىل الطّرف اآلخر عند العلم بذلك
هل يمكن أن نحصل على منحة مالية وهمية لكي نحصل على مساعدة مالية : 390س 

 من بلد أوروبي؟
 .ال جيوز ذلك، ألنه غّش حمّرم وأكل للمال بالباطلـ 

كة، تعمل في المسابقات وإرسال الصور والموسيقى إلى الهواتف أعمل في شر : 391س 
النّقالة، واكتشفت بعد بدء العمل أن هناك غّشًا في المسابقات لكي ال يربح أحد، فهل يجوز 

 لي مواصلة العمل معهم؟ وهل الراتب الذي أتقاضاه حالل؟
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كة فهو ليس حيرم الغش، والعمل ضمن ذلك حمرم، أما العمل يف غري ذلك يف الشر ـ 
حمّرمًا مع عدم اشتماله على حمرَّم آخر، والراتب املأخوذ حينئٍذ حالل، وكذا ما تأخذه على 

 .عملك مع عدم مسؤوليتك عن الغش الذي تقوم به اإلدارة
 هل يجوز تصغير عمري لكي أحصل على الوظيفة؟: 392س 

على الوظيفة، يكون ال جيوز ذلك ألن فيه كذبًا وغشاً، وعلى فرض حدوثه واحلصول ـ 
 .املال املأخوذ على الوظيفة حالًال، وإن كان الوصول إىل الوظيفة بطريق غري سليم

 6أنا أمٌّ مغربية، أعمل معلمًة في البادية في ظروف سيئة، ولي رضيعة تبلغ : 393س 
أشهر، طلبت من السلطات المختصَّة إجازة أمومة، فهل يجوز لي أن أدَّعي المرض النفسي 

 صول على اإلجازة بشكل سريع؟للح
ال جيوز ذلك ألنه من الكذب، وال بدَّ لِك من اتباع األساليب املشروعة يف توضيح ـ 

 .العذر وطلب اإلجازة
 الرشوة: الرابع عشر

 .نريد من سماحتكم إعطاَءناتعريفاً للرشوة، ألنه كثيراً ما وقع في شأنها التباس: 394س 
لح والوارد يف األحاديث الشريفة، هي خاصة مبورد الرشوة مبعناها الفقهي املصطـ 

التقاضي، فيحرم دفعها كما حيرم أخذها ولو للحكم باحلق، أما ما يأخذه املوظفون مقابل 
قيامهم خبدمة املواطنني فيما جيب عليهم القيام به حبكم وظيفتهم، فهو وإن كان ال يصدق 

فيه من خيانة ملوقعهم الوظيفي وإضرار  عليه عنوان الرشوة املصطلح، لكنه عمل حمرَّم، ملا
نعم جيوز للموظف أخذ اإلكرامية املعطاة له عن طيب خاطر، أما املواطن، فيجوز . بالناس

له دفع املال املطلوب منه يف كل مورد يتوقف فيه إجناز العمل على ذلك، وإن كان جيوز له 
 .ن باجلميلدفع اإلكرامية يف احلاالت العادية كنوع من اهلدية والعرفا

 ما حكم إعطاء الرشاوى وأخذها في المعامالت الرسمية؟: 395س 
حيرم أخذ الرشوة يف املوارد اليت يتعنيَّ على الشخص القيام باألمر املطلوب منه، ولكن ـ 

لو توقف تسهيل أمور الشخص واحلصول على وظيفة مثًال على بذل بعض املال، جاز له 
احلصول عليها إال من خالل ذلك، والتعامل بالرشاوى ذلك عندئٍذ، ما دام ال يستطيع 

موجب للفساد، سواء من الدافع أو من اآلخذ، لوجوب القيام بالوظيفة املطلوبة، واليت 
يتقاضى على أساسها الراتب، من حيث هو أمني على حقوق الناس وجمبور على القيام 

 .ا
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سلطات الدولة، إذ قد هل يجوز إعطاءالرشوة لتجنب المضايقات من قبل : 396س 
 نضطرإلعطاء الرشوة كي ال نحرم من حقوقنا إن لم ندفعها مهماكانت أوراقنا سليمة؟

إذا توقف على ذلك بعض األمور املهمة، أو كان ذلك لدفع الضرر احملتمل، ومل ميكن ـ 
 .حتصيل احلق إال من خالل دفع بعض املال، جاز مبقدار الضرورة

 ة لتسهيل المعامالت في الدوائر الرسمية؟هل يجوز دفع الرشو : 397س 
ال جتوز الرشوة، وأما لو توقف إجراء املعاملة احملقَّة لإلنسان على دفع املال، جاز له ـ 

دفعه، ولكن حيرم على املوظف أخذ املال وتوقيف إجراء املعاملة عليه، ألن من وظيفته 
م وعدم عرقلتها  .خدمة الناس يف معامال

من الرشوة إعطاء الموظّفين مديرهم هديًة، وذلك بهدف تأليف قلبه  هل يعتبر: 398س 
 وإبعاد شره عنهم؟

ال يعترب ذلك رشوًة، بل هو تأليف للقلب واتّقاء للشّر، لكن ال بد من عدم اعتماد ـ 
هذا االسلوب كأساس يف التعامل اإلداري والتوقي من الشر الذي قد يصدر من املدراء، ملا 

 .د الكثرية اليت قد ترتتب عليهيف ذلك من املفاس
 هل يجوز للموظف الحكومي أخذ الهدايا مقابل إنجاز بعض األعمال للناس؟: 399س 

إن كان يف قبال خدمات زائدة عما هو مطلوب منه يف أصل وظيفته، ومل يكن منافياً ـ 
 .لعمله يف وظيفته، فال مانع من ذلك، وإال فهو من الرشوة احملرَّمة

دن، يحقُّ لكل فرد تقديم طلب للحصول على مسكن مدعوم من البلدية في لن: 400س 
المسؤولة عن المنطقة، إال أنَّ استجابة الطلب قد تتأخر عدة سنوات قد تصل إلى سبع سنوات 
أو ثمان، فهل يجوز دفع المال إلى بعض الموظفين لتسريع الطلب، وذلك للحاجة الملحة 

 للبيت؟
الل هذا األمر ومل ميكن ملذكورة، إذا كان ال يتضرر من خال حيرم ذلك، يف الصورة اـ 

 .سلوب آخر لتحقيق الغرض املطلوبأاستخدام 
هل يجوز دفع المال إلى بعض األشخاص بهدف الحصول على وظيفة في : 401س 
 الدولة؟

مع كون الشخص كفوءاً ومؤّهًال للوظيفة، وتوقف حصوله عليها على بذل املال، جاز ـ 
كان حيرم على املسؤول عن التوظيف أخذ املال وتعليق املوافقة عليه، ألنه من   له بذله، وإن
 .الرشوة احملرَّمة
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أعمل في بعض المؤسسات الحكومية وأستحق ترقيًة، ولكن مديري لن يرّشحني : 402س 
للترقية، وسيؤّخر ترقيتي لسنوات ما لم أقدِّم إليه مبلغًا من المال، فهل في هذا األمر إشكال 

 لنسبة إلّي؟با
ما دمت مستحقًا للرتقية، ولن تنال حقك إال بذلك، فال مانع من تقدمي هدية إليه ـ 

  .لتسهيل األمور
 التزوير: الخامس عشر

 هل يجوز تزوير العمالت في البالد غير اإلسالمية؟: 403س 
األسباب ال جيوز تزوير العملة يف أيِّ بلد من البلدان املسلمة وغري املسلمة مهما كانت ـ 

 .والظروف
هل يجوز لي تزوير شهادة ثانوية في دولة غير إسالميَّة لاللتحاق بالجامعة، علمًا : 404س 

أني قد تعّرضت للفصل التعسفي من المدرسة في بلدي لظروف سياسية، واآلن قد تغير منهج 
 بعض المواد، مما أّدى إلى صعوبة التخرج من بلدي؟

ألنَّ املسألة تتعلق بك وال تتعلق بالدولة، باعتبار أن ال جيوز ذلك، وال ننصح به، ـ 
وهي أن الغش والكذب مع مالحظة أخرى،.التزوير يؤدِّي إىل أن تدخل اجلامعة دون كفاءة

 .حرام حىت لو كان املكذوب عليه غري مسلم، إذ إن احلرمة متعلقة بالكاذب نفسه
، وذلك لكي ال أخسر  هل يجوز أخذ إجازة مرضية دون وجود المرض حقيقةً : 405س 

كل الضمان الذي دفعته للحكومة خالل غيابي في العراق، إذ بهذه الطريقة أستطيع إرجاع كل 
 مال دفعته لهم؟

ذه الطريقة ليس ـ  ال جيوز ذلك، وال جيوز أخذ اإلجازة بناًء على ذلك، واملال املأخوذ 
 .حالًال، وال بدَّ لك من تدبر أمر آخر للوصول إىل هدفك

هل يجوز تزوير درجة الشهادة األكاديمية من أجل زيادة فرص الحصول على : 406س 
 وظيفة ما؟

ال جيوز ذلك، وال بدَّ من اتّباع الوسائل احمللَّلة اليت ال تشتمل على الغش وغريه من ـ 
 .احملَّرمات
عرض علينا شخص عبر البريد اإللكتروني أن يقدِّمني كقريب ألحد األثرياء : 407س 

مليون دوالر أميريكي  25فقد حياته مع عائلته في حادث تحطم طائرة، مخلفًا وراءه مبلغ  الذي
دون أن يجد قريبًا له ليرثه، وهو مسلم يحمل الجنسية األلمانية، وسيقوم بتحويل المبلغ إلى 

منه، علمًا بأن هذا المبلغ سيعود إلى خزينة البنك إذا لم تتم % 30حسابي، ومن ثم سيمنحني 
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 طالبة به؟الم
ال جيوز لك ذلك، ألنه يلزم منه الكذب والتزوير باألوراق الثبوتية، واالستيالء على ـ 

أموال الناس بدون حق، ومن جهة اخرى فإن عليك احلذر من مثل هذه الرسائل 
ا يف األغلب كذب وخداع، واحلكم يف من الوارث له أنه يرثه اإلمام، وهو  والعروض، أل

ي، ولو كان هناك إمكانية للحصول على مال املسلم الذي ال وارث اآلن احلاكم الشرع
 .إليصاله إىل احلاكم الشرعي بالوسائل القانونية فيجب ذلك

، وتبّين أنها مزيَّفة، ماذا أفعل بها إن لم أعد أعرف $100إذا تلّقيت عملًة فئة : 408س 
 صاحبها؟

ا حىت يظهر صاحبها لرّدها إـ  ليه واستبداهلا منه، وال جيوز لك ال بدَّ من اإلحتفاظ 
ا يف اخلارج، ألنه ال جيوز الرتويج للعملة املزّورة أبداً   .التعامل 

ما حكم من اتفق مع شخص آخر لتزوير توقيعه من أجل شراء عدد من البيوت : 409س 
 في بلد آخر؟ وما حكم المال الناتج من ذلك؟

ملة املزوَّرة بامسه، صحَّت املعاملة وحّل التزوير حرام، لكن لو رضي ذلك الشخص باملعاـ 
 .املال املأخوذ إن متت سائر الشروط ورضي باقي األطراف

يمنع القانون في السويد الزواج قبل سن الثامنة عشرة، فهل يجوز لنا الكذب : 410س 
 وتزوير جواز السفر للفتاة وجعلها أكبر من الثامنة عشرة ليتمّكن الّشاّب من الزواج بها؟

ا ـ  ال جيوز الكذب والتزوير، وإن جاز تزويج الفتاة يف هذا السن بإذن وليها يف حال كو
 .غري راشدة، وال بدَّ من تدبر طريق آخر لذلك

هل يجوز لي األدعاء أمام السلطات األلمانية بأنني منفصلة عن زوجي ألحصل : 411س 
 على المساعدة االجتماعية، مع العلم أن ذلك بطلب من زوجي؟

ذه الطريقة ـ  .ال جيوز فعل ذلك، وال حيلُّ املال املأخوذ 
في بعض الدول األجنبية التي تستقبل اللجوء اإلنساني، تضع هذه الدول : 412س 

شروطاً من أجل القبول لديها، وكلما كان لدى الشخص الذي يرغب باللجوء مستمسكات تثبت 
فهل من الجائز أن تكون هذه  أنه كان مضطهدًا في بالده، تكون عملية قبوله أسرع،

 المستمسكات مزوَّرة؟
ال جيوز ذلك، إال أن يضطر اإلنسان لّلجوء حفاظًا على نفسه، واملساعدة اليت ـ 

 .يأخذها حالل ما دامت الضرورة قائمة
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 في البيع والمضاربة: الباب الثاني
   :وموضوعاته هي التالية

 
 شروط البيع وأحكامه: األول

للحاكم الشرعي إدمان شخص على المخدَّرات، وأنه يصرف أمواله إن ثبت : 413س 
على شراء المخدرات لتعاطيها، فهل يكون ذلك سببًا للحجر عليه، فال يصح بيعه وشراؤه 

 وسائر معامالته المالية حفاظاً على أمواله وحقوق أوالده وزوجته؟
مل من السفه الذي مع ثبوت السفه حيجر عليه احلاكم الشرعي، وقد يعترب هذا العـ 

 .يستوجب احلجر على أمواله
أعمل في شركة في قسم المبيعات، وهناك بضاعة سعرها يقارب المائة ألف : 414س 

 درهم، بعتها بمائة وعشرة آالف، فهل يجوز لي أخذ العشرة آالف بدون علم الشركة؟
للشركة، وال حيق لك ما دمت وكيًال مفوَّضًا عن الشركة للبيع لصاحلها، فإنَّ الثمن كله ـ 

نعم، لو أن الشركة فوَّضتك ببيعها مبائة ألف وما يزيد يكون . أخذ شيء منه بدون رضاها
 .لك، جاز لك أخذ العشرة آالف حينئذٍ 

هناك زبون يجلب بعض المبيعات للشركة التي أعمل بها، ويأخذ عليها عمولًة : 415س 
ني شيئًا من هذه العمولة دون طلب مني، بعلم الشركة، وفي بعض األحيان، يرغب في أن يعطي

 فهل يجوز لي أن آخذ شيئاً منه؟
جيوز لك ذلك، ما دمت تقوم بعمل الشركة بالنحو املطلوب منك، والعمولة اليت ـ 

 .تأخذها هي من الزبون ال من مال الشركة
هل يجوز شراء األرض المتنازع عليها من أحد األطراف المتنازعين الذي يّدعي : 416س 

 ملكيتها، بعد حصول االطمئنان بقوله؟
جيوز لك شراء حصته، لكنك ال تلزم سائر أطراف النزاع بإقرار ملكيتك هلا، فلو تبني ـ 

عدم ملكية البائع حلصته بطل البيع ولزمك رّد العني إىل من تثبت له، وترجع بالثمن على 
 .البائع

 أو يشكُّ في كونه مغصوبًا؟هل يجوز شراء األرض التي يكون بعضها مغصوباً، : 417س 
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مع العلم بكون األرض كلها مغصوبة، أو كان بعضها مغصوبًا على حنو اإلشاعة، ال ـ 
جيوز شراؤها كلها وال بعضها، كما ال جيوز التصرف فيها بأيِّ حنو من األحناء بدون رضا 

ا، وإن متَّ الشراء، فال بدَّ من إعادة القسم املغصوب إىل صاحبه احلقيقي  مجيع أصحا
واسرتداد الثمن من البائع الغاصب، أو إحراز رضا املالك بعد ذلك ولو من خالل املصاحلة 
معه، وأما مع الشّك وعدم العلم بالغصب، فيجوز شراؤها ممن تكون حتت يده ويدَّعي 

ا إىل صاحبها احلقيقي . ملكيتها ا مغصوبة، فال بدَّ من إعاد نعم، لو تبني الحقًا أ
 .الثمن من البائع واسرتداد
أنا ميكانيكي، وطبيعة عملي تقتضي أن يدفع لي الزبون مبلغًا من المال لشراء : 418س 

قطع غيار لسيارته، وعند الشراء، يقوم صاحب المحل بإعطائي القطع بسعر مخفَّض عن 
سعرالسوق لكوني زبونًا عنده، فهل المبلغ الذي أحصل عليه من خالل التخفيض عند شرائي 

 الغيار حالل؟ قطع
حيّل لك أخذه إن كان البيع للزّبون بالسعر املتعارف، وكان ما يعطيك إيّاه التاجر هو ـ 

 .من صندوقه إكراميًة بنسبة معينة من رحبه من البضاعة اليت تشرتيها
هل يجوز شراء البضاعة المسروقة؟ وما الحكم في ما إذا كانت مسروقًة من : 419س 

 ناصبي أو غير مسلم؟
ا مسروقًة، وإن كانت مسروقًة من غري املسلم أو ممن مسيته ـ  ال جيوز ذلك مع العلم بكو

ا إىل احلاكم ) ناصبياً ( ا أو الرجوع  رغم أنه ال وجود له، وال بدَّ من رّدها إىل أصحا
الشرعي، وال بدَّ للمسلم أن يكون أمينًا على أموال اآلخرين وأعراضهم، وجمرد الكفر ال 

 .حة مالهيوجب إبا
تقوم بعض الشركات بشراء سيارة من بعض األشخاص، ثم رهنها، ثم بيعها : 420س 

باألقساط بربح بنسبة مئوية تقدَّر حسب المبلغ والمدة، وبعد االنتهاء من تسديد المبلغ كله 
 تصبح السيارة ملكاً للمشتري، فهل يجوز الشراء بهذه الطريقة؟

املعاملة، وتصبح السيارة ملكًا للمشرتي من  جيوز ذلك، وال إشكال يف صحة هذهـ 
 .حني العقد، وتأخري التسليم إمنا يكون بلحاظ الشرط

هل يجوز شراء مجهول المالك؟ وهل يجوز تأخير تسليم مجهول المالك إلى : 421س 
 الحاكم الشرعي أو وكيله؟
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ري تسليمه ال جيوز شراء جمهول املالك دون مراجعة احلاكم الشرعي، كما ال جيوز تأخـ 
إذا كان يعترب تصرفًا يف املال املذكور، أما إن كان إبقاؤه على حنو األمانة، للتمكن من 

 .إيصاله وتسليمه إىل احلاكم الشرعي، فال مانع منه
 هل يجوز الشراء من المحالت والمطاعم التي يباع فيها الخمر؟: 422س 

كر، إذا اعترب الشراء منه تشجيعاً ال جيوز ذلك من باب األمر باملعروف والنهي عن املنـ 
له على احلرام، أو كان ترك الشراء منه يؤّدي به إىل اإلقالع عن بيع اخلمر، وإال جاز 

 .وخصوصاً ممن يستحّل اخلمر يف دينه
 هل هناك حّد خاص للربح في الشرع؟: 423س 

يضع مقدار الربح ال حّد للربح، إال ما يكون يف موارد تؤّدي إىل االحتكار، فللبائع أن ـ 
الذي يشاء، ولكن لو تبّني للمشرتي تفاوت سعر الشراء مع سعر السوق، يكون له حق 

 .الفسخ خبيار الغنب
وقد  ،%6،95 أملك محطة وقود في أميريكا، وثمنها دين من البنك بفائدة: 424س 

أثوم ، فهل أنا م%10وفي الوقت الذي وقع البيع، كنت أدفع للبنك  ،%8،5 بعتها بفائدة
 على أخذ هذه النسبة من الفائدة؟

ال إمث عليك يف هذا البيع إن كان وقع يف احلقيقة على حمطة الوقود نفسها بثمنها ـ 
الواقعي اجملرد عن الفائدة املستحقة، ومل يكن ترّتب الفائدة املذكورة على مثنها الذي سيدفعه 

بتحمل مستحقات ذلك الثمن  املشرتي للبنك باشرتاٍط منك، بل هو بسبب التزام املشرتي
 .املستقرض سابقاً من قبل البائع من البنك

رقم، وسعر كل  1000هل يجوز بيع السيارة بطريقة بيع األرقام، بأن تقسم إلى : 425س 
ورقة، وتعطى كل ورقة 1000يباع دفتر يحتوي على : ، وذلك باتباع الطريقة التالية$ 20رقم 

ثم تجرى القرعة، فمن وقعت القرعة على رقم الورقة التي اشتراها  ،$20رقماً، وتباع كل ورقة بــــ
 يربح السيارة، فهل هذا البيع جائز شرعًا؟

 .جيوز ذلكـ 
في سوق السمك يتم بيع السمك عن طريق المزاد العلني، فيقوم البائع بوضع  : 426س 

ويتم عرض تلك كمية من األسماك المختلفة األحجام ال يعرف عددها وال وزنها في سلة، 
السالل على الزبائن، فهل يجوز الشراء بهذه الطريقة بدون معرفة وزن األسماك أوعددها، علمًا 

 أن الشراء المتعارف للسمك يتم حسب وزنها في األسواق األخرى؟
 .ال مانع من ذلك ما دام السمك معروضاً أمامه ومشاهداً ـ 
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 بل دفع باقي ثمنها؟هل يجوز بيع األرض التي دفعت عربونها ق: 427س 
إن كان دفع العربون تثبيتًا للوعد بالبيع وليس بيعاً، فال يصح لك بيعها ما دمت مل ـ 

تربم عقد البيع وتتمّلكها فعًال، لكن ميكنك التوافق مع الراغب فيها ووعده ببيعها، مث بيعها 
 .له بعد شرائها فعًال من صاحبها

 العلني؟ هل يجوز شراء ما يباع في المزاد: 428س 
 .ال مشكلة يف ذلكـ 

 ما حكم من ذبح شاًة بعد موتها ثم باعها؟: 429س 
يأمث لذلك إمثًا كبرياً، وعليه رّد بدل ما قبضه من مثن امليتة إىل من اشرتى منه هذا ـ 

 .اللحم، وعليه أيضاً، االستغفار والتوبة وعدم العودة إىل غش الناس
أقل من سعرها في السوق، فهل يجوز شراؤها بعض الناس يبيعون بعض السلع ب: 430س 

 مع احتمال أن تكون مسروقًة لسعرها المنخفض؟
ا مسروقة، وإن كان األفضل جتّنبها مع الشك املعتد به ـ  جيوز شراؤها مع عدم العلم بأ

ا مسروقة  .بأ
أعمل سائق شاحنة لنقل عبوات الغاز من المعمل إلى المحطة، وصاحب : 431س 

هذه العبّوات بسعر يفوق التسعيرة الرسمية، فهل في ذلك إشكال على العمال  المحطة يبيع
 الذين يعملون عنده؟

ال جيوز بيعها بالنحو املخالف للقانون، ولكن ال إمث على العاملني عنده يف تعبئتها ـ 
 .ونقلها

هل يجوز لصاحب المحّل أن يعمل بالبيع والشراء يوم الجمعة؟ وهل يكون ماله : 432س 
 لذي جناه يوم الجمعة حالًال؟ا

ال جيوز ملن وجبت عليه صالة اجلمعة االشتغال وقت الصالة مبا يعيق عن أدائها، فال ـ 
ا، وجيب عليه  جيوز البيع والشراء، إذا كان ذلك يؤدي إىل عدم القدرة على اإلتيان 

ا الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا يَا أَيـُّهَ {: التوقف عن العمل وحضور صالة اجلمعة مع إقامتها، قال تعاىل
ٌر َلُكْم ِإْن   نُوِدَي ِللصََّالِة ِمْن يـَْوِم اْلُجُمَعِة فَاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر اللَِّه َوَذُروا اْلبَـْيَع َذِلُكْم َخيـْ

تَـُغوا ِمْن َفْضِل اللَّ  *ُكْنُتْم تـَْعَلُمونَ  ِه َواذُْكُروا فَِإَذا ُقِضَيِت الصََّالُة َفانـَْتِشُروا ِفي اْألَْرِض َوابـْ
، ولو فرض أن املكلَّف عصى وباع وقت ]10-9:اجلمعة[} اللََّه َكِثيًرا َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ 

 .الصالة، فاملال الذي جينيه يكون حالالً 
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 ؟)مساطر أدوية(هل يجوز بيع النماذج الطبية : 433س 
 .جيوز بيعهاإن كانت هذه النماذج غري معدة للبيع من قبل من يقّدمها، فال ـ 

 شخص يسرق بعض األغراض من عمله ويبيعها، فهل يجوز شراؤها منه؟: 434س 
 .ال جيوز شراء املسروقـ 

هل يجوز بيع األقراص المنسوخة، علماً أن هذه األقراص ممنوعة من النسخ في : 435س 
 البلدان المصّدرة ؟

دف التجارة وال بيعها، وجيوز نسخها لالستفـ  ادة الشخصية فقط، ال جيوز نسخها 
 .وكذا جيوز شراء املنسوخ دون إذن

 هل يجوز بيع أقراص األفالم األجنبية إن كانت تحتوي على مشاهد إباحية؟: 436س 
ا، ـ  إن كانت تظهر فيها العورة اخلاصة، أو العملية اجلنسية، فال جيوز بيعها وال مشاهد

اإلباحية، فال مانع من بيعه  وإال فما يكون من املشاهد خليعًا دون أن يصل إىل حدّ 
 .ومشاهدته دون تلّذذ وشهوة

هل يجوز تمّلك صك ملكية عقارية بنظام تقاسم الوقت، أي أن أتملك العقار : 437س 
أسبوعًا في السنة يكون لي الحق باستغالله في هذا األسبوع من السنة مع تحديد المكان 

 والزمان، وذلك لمدة ال تقل عن ثالثين سنة؟
ز ذلك، فهو يف الواقع نوع من التعاقد الذي جيعل لك احلق يف استثمار املنفعة، جيو ـ 

 .وإن مل جيعل العقار ملكاً لك، وجتري عليه أحكام اإلجارة
يوجد أشخاٌص يشترون بعض الحاجات باألقساط ثم ال يسّددون ثمنها، : 438س 

 اجات؟ويقومون ببيع هذه الحاجات لآلخرين، فهل يجوز لنا شراء هذه الح
ا أصبحت ملكًا هلم بالشراء، وإن كانت ذمتهم مشغولًة بالثمن ـ  جيوز ذلك، أل

 .لصاحب السلعة األول ويأمثون بعدم الدفع إليه
أقل من % 10هناك بعض الجهات تبيع بطاقات شحن الهاتف المحمول بــــ: 439س 

دينار، فما حكم  1800دينار ويكون الرصيد المعطى لك  2000القيمة الفعلية، بحيث تدفع
 المعاملة بيعاً وشراًء، علماً أننا غير مضطرين ؟

ذا النحو املذكور رغم عدم االضطرار إليه، مع معرفة املشرتي ـ  جيوز البيع والشراء 
 .بالنقص ورضاه به

 هل اتفق العلماء على جواز بيع المعاطاة؟: 440س 
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 .نعم، اتفق الفقهاء على صحة بيع املعاطاةـ 
غ من إحدى المواد، 200عمل في محل لبيع البزورات، فياتي الزبون ويطلب أ: 441س 
 غ عمداً ليزيد السعر، فما حكم هذا العمل؟ وهل يعتبر تطفيفاً في الميزان؟220فأضع له

ال جيوز ذلك مع عدم رضا املشرتي، ال من جهة التطفيف احملرَّم بل ألنه مل يرد شراء ـ 
إال ما يتسامح به عرفًا ويعلم من حال املشرتي رضاه األكثر، فليس لك أن تلزمه به، 

 .بذلك
 هل يجوز بيع كيلوين من التمر الرديء بكيلو واحد من التمر الجيد؟: 442س 

 .ال جيوز ذلك ألنه من الربا احملرَّمـ 
شخص باع شخصًا آخر محًال، وبقي على المشتري مبلغ من المال على أن : 443س 

عليه أن ال يبيع المحل قبل تسديد كامل الثمن، فلو باع المشتري يسدده إليه الحقاً، وشرط 
المحل قبل تسديد الثمن، فهل يجوز للبائع األول مطالبة المشتري الثاني بما تبقى من ثمن 
المحل، مع العلم أن المشتري الثاني يعلم باالتفاق بين البائع األول والمشتري األول، ويعلم أن 

 من كامل المحل؟المشتري األول لم يسدد ث
ال جيوز للمشرتي بيع احملل يف الصورة املذكورة، وال يصح البيع لو وقع، ويبقى احلال ـ 

 .على ما كان عليه بني البائع واملشرتي األول
 ما هو العقد الفضولي؟: 444س 

العقد الفضويل هو، أن يعقد الشخص عقدًا يبيع من خالله شيئًا ال ميلكه، ويكون ـ 
لصاحبه ال لنفسه، وتتوقف صحة هذا العقد على رضا صاحب السلعة املباعة، غرضه بيعه 

فإن أجاز صاحبها نفذ العقد وملك املشرتي السلعة، ويكون الثمن لصاحب السلعة 
 .املباعة، وال ميلك البائع من الثمن شيئاً 

ة، يستطيع الشخص فى أوروبا إذا اشترى شيئًا أن يبّدله بآخر خالل فترة محدود: 445س 
فهل يجوز لنا إذا اشترينا قميصًا أن نبّدله بآخر بالسعر نفسه بدون علم البائع أو أخذ اإلذن 

 منه؟
إن كان إرجاعه بدون علمه مقبوًال عندهم ومتعارفاً، فال داعي إلخباره وأخذ اإلذن ـ 

 .منه، وإّال وجب إخباره وأخذ اإلذن منه
ًا من قيمتها على أن يسدد الباقي بعد داٌر تمَّ بيعها، وقد دفع المشتري بعض: 446س 

سنة، على أن ال يستلم المشتري الدار إال بعد تسديد كامل الثمن، فهل يجوز إلغاء هذا العقد 
 قبل نهاية السنة، بطلب من المشتري أو البائع؟
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 .ال جيوز إال برضا الطرفنيـ 
 هل تجوز تجارة األسهم؟: 447س 

واملعامالت، واألصل فيها الصّحة واحللّية إن مل جتارة األسهم هي كسائر التجارات ـ 
نعم، إذا كانت األسهم راجعًة إىل شركات . يكن فيها ما يوجب التحرمي من العناوين العامة

تتعامل أو تصنع ما هو حمرَّم كاخلمر، بنحٍو يكون شراء هذه األسهم أو بيعها راجعًا إىل 
ك ال جيوز التعامل باألسهم اليت تعود إىل شراء أو بيعها اخلمر فال يكون ذلك جائزاً، كذل

البنوك اليت ال تتعامل إال باملعامالت الربوية احملضة، حلرمة التعامل الربوي بكافة أشكاله 
 .وأنواعه

تقوم على نوع من التسويق، ) بزنيس(ظهرت قبل عدة أشهر شركة تسمى : 448س 
هي عبارة عن برامج وموقع وبريد وتتلخص فكرتها في أن يشتري الشخص منتجات الشركة ــــ و 

دوالرًا، ويُعطى بعد الشراء الفرصة في أن ُيسوِّق منتجاتها آلخرين مقابل  99إلكتروني ــــ بمبلغ 
عموالت محّددة، ثم يقوم هذا الشخص بإقناع شخصين آخرين باالنضمام إلى البرنامج، بمعنى 

ضًا في جذب ُمسّوقين آخرين مقابل أن يشتري كل منهما منتجات الشركة، ويكون لهما الحق أي
عموالت كذلك، ثم يقوم كل واحد من هذين بإقناع شخصين آخرين باالنضمام، وهكذا، بحيث 
ستتكّون من هذه اآللّية شجرة من األتباع الذين انضموا إلى البرنامج على شكل هرم، أما طريقة 

ن يتم استقطابهم من خالل احتساب العموالت، فتشترط الشركة أال يقل مجموع األفراد الذي
أشخاص من أجل الحصول على  9ومن يليه في شجرة المشتري عن ) المشترك(المشتري 

العمولة، على أال يقل عدد األعضاء تحت كل واحد من اإلثنين األولين عن اثنين، وتبلغ العمولة 
 أشخاص، ويسمى كل تسعة أشخاص في 9دوالرًا، ويتم صرف العمولة في مقابل كل  55

، ونظرًا إلى أن الهرم يتضاعف كل مرة يضاف فيها مستوى جديد أو »درجة«التسلسل الهرمي 
طبقة جديدة للشجرة، فإن العمولة تتزايد كل مرة بشكل كبير، فإذا افترضنا أن الشجرة تنمو كل 

كما هو افتراض الشركة في (شهر، أي في كل شهر ينضم شخصان لكل شخص في الهرم 
ني أن العمولة التي يحصل عليها العضو تصل إلى أكثر من خمسة وعشرين ، فهذا يع)موقعها

ألف دوالر في الشهر الثاني عشر، ويستمر التضاعف في كل شهر، وهذا مصدر اإلغراء في 
دوالر قد يحصل المشترك على مئات بل آالف  100البرنامج، إذ مقابل مبلغ زهيد ال يتجاوز 
شركات برامجها من خالل وعود بالثراء الفاحش في مدة أضعاف المبلغ، ولذلك تسّوق هذه ال

يسيرة من خالل النمو المضاعف للهرم، فما حكم هذه المعاملة، وخصوصاً أنها انتشرت بصورة 
 واضحة وتعددت األقوال فيها؟
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ـيجوزاالشرتاكفيهابالنحواملفرتضفيالسؤال،واملاالملأخوذمنهاهونوعمناجلعالة،وهوحالل،لكننا
التوظيفالناسلخدمةأوضاعها،مععدالننصحبذلك،أل اقدتنطلقمنبعضالشركاتالتيالتعرفخلفيا

  .موجودفائدةاقتصاديةوعمليةللناس
: 449 س

هناكعمليةتسمىبالتسويقالشبكي،وهيعبارةعنطريقةفيالتعاملعلىشبكةاإلنترنت،اعتبرتهاالكثيرمنالدولنو 
  :عًامنأنواعاالحتيالومنعتها،وطريقةالعملبالشبكةعلىالنحوالتالي

1 
ـيسعىالموقعلتشكيلشبكةهرميةمنالناس،بحيثيكونتحتكلشخصفيهذاالهرمشخصان،وتحتكلواحدمنه

  .ماشخصان،وهكذا
 ـكلشخصيستطيعتسجيالسمهفيهذاالهرمواالستفادةمنخدماتالشركةعبررسماشتراكقدره 2
  .،ويتمتسجيالسمهتحتأحداألعضاءفيالهرم34$

 األولباإلنضمامإلىالهرمبعدأنيدفعواـتعطيالشركةعمولًةعلىاألشخاصالذينيقنعهمالمشترك 3
  :،وذلكعلىالشكالآلتي34$
  .$15 أولشخصينيتمتسجيلهماتحتاسمهيأخذعمولًةمنالشركةمقدارها -  أ

 ومنثمإذاأقنعهذانالشخصانغيرهماووضعاأشخاصاًتحتاسميهما،فإنهمايأخذانعمولًةقدرها -  ب
15 $

األولفيالهرمولوبشكلغيرمباشر،فإنهيأعلىأوالسمين،لكنالميزةهناأنهكلمنيدخالسمهتحتاسمالمشترك
  .لكّلستةأشخاصمباشرينوغيرمباشرين$ 15 خذعمولًةعليهبمقدار

 -  ج
وهكذاكلمنيدخاللهرميدخلعلىأمألنيجمعتحتاسمهعدداًكبيرًامناألشخاصليأخذعمولًةكبيرًة،واألشخا

مولًةكبيرًة،صالذينيدخلونالهرمتحتاسمهأيضاًيدخلونعلىأمألنيجمعواعدداًكبيرًامناألشخاصليكسبواع
واألوليكسبمنوراءاندفاعهمالكثير،حيثإنكلشخصسيدخلعنطريقالفرعمنالهرمالذييترّأسهسيأخذعمولةً 

  .عنهكماسيأخذالمسؤواللمباشرعنإدخالهعمولًةعنه
.. ،16 ،8 ،4 ،2 ،1: (وهكذاسيكبرالهرمبسرعةخيالية - د
ةالسفلىستكونخاسرًةطبعًا،وست،وسيحققمنفيرأسالهرموالطبقاتالعليامنهأرباحًاخيالية،ولكنالطبق.)32

سعىإلقناعطبقةأخرىمنالناسلتكونتحتها،فتصبحهيالطبقةالخاسرة،بينماتخرجالطبقةالسابقةمنمرحلةال
خسارةإلىمرحلةالربح،والمعلومحسابياًأنكلطبقةجديدةهيضعفالطبقةالتيتسبقها،وعددأفرادهاأكبرمنم

نيأنعدداألفرادالخاسرينسيكونأكبربكثجموععدداألفرادالموجودينفيكاللطبقاتالسابقةمنالهرم،وهذايع
  هليجوزالدخولفيهذهالمعاملةوأخذالعمولةمنالشركة؟. يرمنعدداألفرادالرابحين
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املراد عادًة من مثل هذه املعامالت جلب املشرتكني وجتميع رؤوس أموال لالستفادة ـ 
أن  ولكن خيشىمنها، وحنن قلنا إن مثل هذه املعامالت ال حرمة فيها من حيث املبدأ، 

تلحق مثل هذه املعامالت أضرارًا خطريًة باقتصاد املسلمني من خالل خداعهم وإغرائهم 
جبين أرباح كبرية، حبيث كلما كثرت مسامهتهم تضخمت أموال تلك الشركة على حساب 
صغار التجار والشركات، لذا فإننا ال نشّجع املؤمنني على املسامهة فيها، ونريد هلم أن يعوا 

  .ويّتقوها، خوفاً من أن تصل املخاطر إىل درجة جتعلها حراماً بالعنوان الثانويهذه املخاطر 
هناك شركه للمسكوكات الذهبيه تقع في النرويج، وللحصول على أحد : 450س 

منتوجاتها، ال بدَّ للمشتري من أن يدفع قسطًا بمبلغ معين، ولكن الشركه تعطي لدافع القسط 
المال يضاف إلى رصيده وفق مسالة حسابية تقوم بها الشركة، إذا جاء بزبائن جدد مبلغًا من 

ويزداد رصيده كّلمًا كثر الزبائن، وتقوم الشركة بإضافة بعض هذه األرباح إلى القسط األول، 
. وعند اكتمال المبلغ المحدد لمنتوج معين قد اختاره المشتري، سوف ترسل إليه منتوجها

 هل هذه التجارة محرَّمة؟: والسؤال
ليس ذلك حمرماً يف ذاته ولكننا ال نشجع على االشرتاك يف ذلك، ألنه ميثل حالة ابتزاز ـ 

ذه الطريقة باستخدام الناس يف خدمة  من قبل القائمني على الشركة للحصول على املال 
أغراضهم، ورمبا يصل األمر إىل حّد احلرمة من خالل النتائج السلبية اليت ترتّتب عليها 

 .ستضعفنيللمسلمني وامل
 هل يجوز بيع الذهب وشراؤه عبر اإلنترنت؟: 451س 

ال مانع من البيع والشراء عرب اإلنرتنت مطلقاً، مبا يف ذلك التجارة بالذهب بيعًا أو ـ 
 .شراًء بالنقود الورقية أو املعدنية من غري معدن الذهب

 أعمال البورصة: الثاني
 هل يجوز االّتجار بالبورصة؟: 452س 

االجتار بكل شيء مع جتّنب ما حيرم االجتار به كاخلمر، وجتنب الربا، وال نعلم أن جيوز ـ 
 .يف أعمال البورصة ما يوجب احلرمة، ال سيما أن بيع األسهم والنقد جائز
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هل يجوز العمل بالبورصة ببيع الذهب والفضة والعمالت، وذلك بأن أضع مبلغًا : 453س 
ثًال، وعلى أساسه يمكنني القيام بخمس صفقات، على أن من المال في البورصة، كألف دوالر م

من رصيدي، ويقوم الوسيط بتغطية باقي المبلغ، وذلك مقابل % 20أستعمل في كل صفقة 
عمولة خاصة للوسيط، الذي ال يتحمَّل شيئًا من الخسائر إن كان هناك خسائر، كما له أن يقوم 

 ل رصيدي؟ببيع الصفقة وأخذ عمولته إن تجاوزت خسائري كام
ال بدَّ يف بيع الذهب والفضة مببادلة أحدمها مبثله أو باآلخر، من التقابض قبل االفرتاق ـ 

عن جملس العقد الذي جيب أن يتواجد فيه املتعاقدان، ولو من خالل توكيل كلٍّ منهما من 
يقوم بذلك، وعندئٍذ يكون العقد صحيحًا مبقدار التقابض، وكذا ال بد أن يكون بيع 

أمَّا بيع الذهب والفضة بغريمها من النقد . ا مبثله بدون زيادة ولو يف قبال الصياغةأحدمه
وغريه فال إشكال فيه، وكذا مجيع معامالت البورصة، ما دامت يف سلع حملَّلة، كما أن 
ا كاجلعالة أو  العمولة اليت يتقاضاها العميل ال تعترب من الربا يف شيء، وليست حمرَّمة، أل

 .اما حبكمه
هل تصحُّ العمليات القائمة في بورصة الذهب، حيث يقوم المستثمر ببيع كمية : 454س 

من الذهب قبل شرائها، وبعد انخفاضه يقوم بالشراء، وبموجبه تقفل العملية، فهل يجوز هذا 
 التعامل؟

جيوز ذلك ما دام البيع والشراء حقيقيني، ولكن حيث إنه ال بيع إال يف ملك، فالالزم ـ 
، أن  ال يكون املبيع هنا عينًا شخصيًة، بل إمَّا من قبيل البيع يف الذّمة، أو الكّلي يف املعنيَّ

ولكن شرط أن يكون متمّكنًا فعًال فيما بعد من الشراء للوفاء مبا باع، ويكون البيع 
 .صحيحاً 
ق أقوم بالتجارة في البورصات العالمية، بشراء العمالت والمعادن وبيعها عن طري: 455س 

يتم فتح حساب لدى  - أ : حسب القواعد التالية ( Margin  وسيط مالي بنظام المارجن
، ثم أقوم بشراء أو بيع )دوالر 10000(الوسيط المالي في بنك في أميريكا، حيث أضع مبلغ 

إلى ) 10000(ثم يتم تقسيم المبلغ ) دوالر لكّل صفقة 2000(العمالت والذهب بواقع 
سيط المالي بتزويدي بباقي المبلغ لكل صفقة، بحيث أشارك بمارجن خمس صفقات، ويقوم الو 

على سبيل المثال من قيمة الصفقة، والوسيط المالي يقوم بدفع الباقي، ويتّم تسجيل %) 20(
الصفقة باسمي، بحسب سعر السوق المبين على شاشات تداول األسعار بيعًا أو شراًء، ثم 

، وأقوم ببيع الصفقة، وُتوضع قيمة المعاملة في حسابي أنتظر األسعار لتصبح في صالحي ربحاً 
دوالرات عند البيع عن كّل عملية تّم إنهاؤها  5و  3في البنك، وأقوم بدفع مبلغ يتراوح بين 

للوسيط المالي، بغضِّ النظر عن كوني ربحت أوخسرت، ولكن ال يأخذ الوسيط مني أي عمولة 
لمالي ال يتحمَّل قيمة الخسائر الناتجة من التعامل بل عند عملية الشراء، مع العلم أن الوسيط ا
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) دوالر 2000(أقوم بتحمل جميع ما ينتج من ذلك والمخاطرة بقيمة المبلغ الذي قمت بدفعه 
لكل صفقة، ويمكنه تغطيتي واالستمرار في التعامل ما دام في حسابي ما يغطي قيمة الخسائر، 

هو ببيع الصفقة مباشرًة إذا تجاوزت قيمة وإذا لم يكن هناك ما يغطي الخسائر يقوم 
أيضًا عن عملية البيع، مع مالحظة أنه ال يأخذ شيئاً ) العمولة(، وآخذ )دوالر 2000(الخسائر

من األرباح في حال الربح عند البيع، ولكن يأخذ عمولته فقط، مع العلم أن مبلغ 
صفقة الواحدة، ولكن أدخل الذي أملكه ال يكفي لتسديد جميع قيمة ال) دوالر10000(الــــ

السوق بمساعدة الوسيط المالي في مقابل عمولته، ويكون هو بذلك قد وفِّر لي فرصة التعامل 
 .في السوق عن طريقه

وهناك فقرة في هذا البرنامج تسمح بأن تكون عملية التبادل هذه بطريقة تلقائية، كأن يوعز 
لمواد عندما يصبح سعرها كذا، وأن يبيع هذه المشترك إلى البرنامج بأن يشتري كميًة من هذه ا

الكمية عندما يصبح سعرها كذا تلقائيًا وبدون تدخل المشترك فيه، ما هو رأيكم في مثل هكذا 
 عملية تبادل؟ وماذا تسمى؟ وما هو حكمها الشرعي؟

جيوز بيع األسهم وشراؤها عرب البورصة، ما دام الذي يتم بني األطراف هو عملية بيع ـ 
ء حقيقية، غري أنه حيث ال يتحقَّق القبض يف مثل هذه املعامالت، ال مباشرًة وال عرب وشرا

الوكيل، فإنه ال يصحُّ فيما لو كان العوضان يف البيع من الذهب أو الفضة، أي كانت 
املعاملة من نوع بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة، إضافًة إىل أنه ال جيوز شراء سلع 

ا ال ختلو من إشكال، إضافة ملا فيها من مفاجآت، فإننا . وحنوه حمرَّمة كاخلمر ونظرًا لكو
ذه الطريقة  .ال نشجع على املتاجرة 

 بيع الصرف والعمالت: الثالث
 هل يجوز تبديل الذهب بالذهب؟ وما الحكم لو تم التبديل جهًال بالحكم؟: 456س 

التفاضل، كأن يبدل مثقاًال ال جيوز تبديل الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة مع ـ 
مبثقال وربع، ألنه من الربا احملرَّم، وأما التبديل بدون التفاضل فهو جائز، ولو فرض حدوث 

 .ذلك جهًال باحلكم، فال جيوز متلك الزيادة إال مع القطع برضا املأخوذ منه
ل لمدة ستة أشهر، مع العلم أنها .ل1600،000بـــ$  1000هل يجوز بيع : 457س 

 ل، هروباً من الوقوع في الربا؟.ل 1500،000 اويتس
 .جيوز ذلك، مع حتقق القصد اجلّدي للبيع بني املتبايعنيـ 

نعتزم القيام بإنشاء صندوق استثماري تعاوني يكون نشاطه في شراء السلع : 458س 
والعمالت نقدًا وبيعها مؤجًال بأعلى من سعرها النقدي على شكل أقساط شهرية، ويشارك في 
رأس مال الصندوق مجموعة من األعضاء يساهمون برأس المال على شكل أسهم تدفع قيمتها 
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للصندوق كل شهر، وما يحققه الصندوق من عوائد توزَّع على األعضاء نهاية كل سنة مالية، 
. وكذلك يتحمَّل األعضاء المشاركون في الصندوق الخسارة، كلٌّ حسب مشاركته في رأس المال

 :تكم التفضل علينا باإلجابة عن األسئلة التالية مشكورينونرغب من سماح
: هل نشاط الصندوق جائز شرعًا، علمًا أن طريقة العمل في الصندوق هي كالتالي -أ 

يتقدم شخص إلدارة الصندوق طالبًا سلعًة معينًة أو مبلغاً محّددًا من الدوالرات، فيقوم الصندوق 
بيعها لهذا الشخص بيعًا مؤجًال بسعر أعلى من السعر بشراء السلعة أو الدوالرات نقدًا، وي

، فهل هذه الطريقة صحيحة )بالنسبة إلى الدوالرات يتم شراؤها وبيعها بعملة الريال(النقدي 
 شرعًا؟

يتم في نهاية كل سنة مالية استقطاع نسبة من األرباح تعطى إلدارة الصندوق نظير  -ب 
 إدارتهم للصندوق، فهل هذا األمر جائز؟

من شروط الصندوق أن يقوم األعضاء بدفع مشاركاتهم في الصندوق خالل فترة  - ج 
 معينة من كل شهر، فهل يجوز للصندوق فرض غرامة مالية على العضو المتأخر؟

بالنسبة إلى الخمس، هل يجب على الصندوق تخميس ما لديه من أموال، أم أن  -د 
 ه من رأس المال؟الخمس مرتبط باألعضاء، كل عضو يخّمس ما يخصّ 

العمل املذكور جائز شرعًا ما دام بعيدًا عن الربا، ومع حتقق القصد اجلدي  - أ ـ 
: نعم، األحوط وجوباً عدم بيع عملة نقدية مبثلها مؤجًال مع التفاضل، مثل. لعمليات البيع

 .إىل شهر اً دوالرات بإثين عشر دوالر  ةبيع عشر 
 .ال مانع من ذلك أيضاً  -ب 
 .كان شرطاً ضمن عقد االتفاق املعقود بينه وبني اإلدارة جاز ذلكإذا   -ج 
ال جيب على الصندوق إخراج اخلمس، فإن ذلك تكليف أصحاب األموال كلٌّ  -د 

 .حبسب أسهمه وحصته
هل يجوز التعامل ببيع العمالت األجنبية وشرائها من خالل شركات الصيرفة : 459س 

بالمارجن، أي بالهامش، وهذه الطريقة تتلخص بأن تفتح األجنبية بطريقة ما يعرف بالتعامل 
حسابًا للتعامل بالعمالت األجنبية باسمك لدى شركة الصرافة، كألف دوالر مثًال، مقابل أن 
تمنحك الشركة حق التداول بمبلغ مليون دوالر، وتزّودك بالبرامج التي من خاللها تتعرف أسعار 

تضيف إلى الّسعر األصلّي للعمالت نسبًة معينًة، وذلك  العمالت في األسواق العالمية، بعد أن
عن طريق اإلنترنت، ومن خالل هذه البرامج أيضاً، تستطيع أن تطلب من الشركة شراء هذه 
العمالت وبيعها بالنيابة عنك، بحيث تكون األرباح والخسائر الناتجة من ارتفاع األسعار 

 وانخفاضها من نصيبك؟
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و املعّرب عن القصد اجلدي لذلك، ومل يكن هناك أية شروط جتعلها إذا حتقق البيع بالنحـ 
 .من املعامالت الربوية، فال حرمة عندئذٍ 

أعمل في مجال التحويل والصرافة للعمالت األجنبية، طلب مني أحد الزبائن : 460س 
يوماً،  20تحويل مبلغ إلى دولة عربية، على أن يعطيني جزءًا من المبلغ ويسدد باقي المبلغ بعد 

 ، فهل يصح ذلك؟%8إلى % 3مقابل أن أرفع نسبة الحوالة من 
 يصح ذلكـ 

 ما حكم المضاربة في سوق العمالت العالمية؟: 461س 
جتوز التجارة بالعمالت من حيث املبدأ، واألمر يتوقف على نوع املعاملة، فإن كانت ـ 

لذا ال بد للمكلف من التفقه  وفق الشروط املعتربة يف صحة املعاملة كانت جائزًة، وإال فال،
 .يف هذا اجلانب حرصاً على عدم الوقوع يف الشبهات

 ما حكم شراء الذهب والفضة وبيعهما؟: 462س 
ال جيوز بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، إال إذا كان مبثله وزناً، وإال مع ـ 

فال يشرتط فيه ذلك، التقابض يف جملس العقد، أما بيع أحدمها بشيء آخر، نقداً أو غريه، 
ويلحقه حكم بيع أي سلعة أخرى، إال ان يكون بيعًا للذهب بالفضة أو بالعكس فإن 

 .األحوط وجوباً تركه مع التفاضل إذا كان مؤّجالً 
هل يجوز شراء الدوالرات من السوق السوداء، وذلك بأن نستلمها ممن : 463س 

 أكثر نسدِّد لهم قيمتها؟ يبيعونها في السوق السوداء، وبعد يوم أو يومين أو
 .ال مانع من ذلك، إذا كانت املعاملة حقيقيةً ـ 

يرهن بعض األشخاص مجوهراته مقابل مبلغ من المال لمّدٍة معيَّنة، وعند انتهاء : 464س 
المدة، يقوم الصائغ قبل إعادة المجوهرات بإجراء عملية البيع والشراء، أي أنه يشتري 

المال وبمّدٍة محدَّدة، وحين يحين األجل، يقوم الصائغ ببيع الذهب المجوهرات مقابل مبلٍغ من 
 الذي تمَّ رهنه من جديد لصاحبه بزيادة سعر الغرام، فهل في هذه العملية اشكاالت شرعية؟

 .ليس يف ذلك إشكال ما دام البيع والشراء جدينيـ 
سعر أقلِّ من أن نشتري الذهب من الزبون ب: هناك طريقة في رهن الذهب، وهي: 465س 

: كفائدة تدفع كل شهر، مثال % 10سعر السوق، ونبيعه إياه بعد شهر أو شهرين مع زيادة 
دينارًا،  12دينارًا، وبعد شهرين بــــ  11دنانير ونبيعه إياه بعد شهر بــــ  10نشتري الذهب بمبلغ 

 فهل تصح هذه المعاملة؟
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ا املعاملة صحيحة إذا كانت املعاملة جّديًة يف عـ  ملية البيع، ولكن الظاهر منها أ
معاملة غري واقعية لدى الطرفني، بل هي معاملة ربوية بعنوان البيع والشراء، ولذلك قد 

 .تكون مورداً لالشكال
 النقد والنسيئة: الرابع

هل يجوز شراء سيارة من إحدى الوكاالت بالتقسيط، بحيث يدفع ربع القيمة أو : 466س 
دفع الباقي على أقساط شهرية مع العلم أن الشركة تأخذ زيادًة على قيمة بدون دفعة أولى، ثم ي

 السيارة األصلية؟
ال مانع من ذلك، ألن الربا يتمثل بشراء البضاعة إىل أجل مث يشرتط البائع على ـ 

املشرتي دفع زيادة، عن كل شهر، أما إذا باعه السيارة بسعر حمدد لوحظ فيه الزيادة، حبيث  
 .ن الثمن ال فائدًة مشروطة يف العقد على الثمن، فهو جائزكانت جزءاً م

 هل يجوزالعمل في شركة مجوهرات، مع أن البيع قد يقع نقداً أو نسيئة؟: 467س 
ال حيرم العمل املذكور من حيث املبدأ، إال يف املورد الذي يكون من قبيل بيع الذهب ـ 

ىت لو كانت الزيادة ملحوظًة يف قبال بالذهب، أو الفضة بالفضة، مع الزيادة يف أحدمها، ح
التصنيع والصياغة مثًال، وال يفرق يف ذلك بني كون البيع نقداً أو نسيئًة، أما لو باع الذهب 

هذا أوًال، . بالفضة، أو بالعكس، فال يصح من باب اإلحتياط مع التفاضل إن كان نسيئة
ح البيع دون حصول ذلك، وأما إذا ال بدَّ يف التعامل املذكور من التقابض، فال يص: وثانياً 

ما  .بيع أحدمها بشيء آخر، فال يشرتط فيه هذا الشرطان، وتصح املعاملة بدو
ما حكم بيع األسهم وشراؤها باألجل، حيث يتم االتفاق على سعر معين وال تتم : 468س 

اق ويوم إتمام الصفقة إال في يوم يحدد من قبل المتبايعين، مع احتمال تغير السعر بين يوم االتف
 الصفقة، ما قد يوقع الطرفين أو أحدهما في الخسارة؟

ما ـ  اتفاقهما على إيقاع البيع يف وقت حمدد هو تواعد على البيع وليس بيعاً، وحيث إ
قد توافقا على البيع وتراضيا عليه يف يوم معني، فالبيع صحيح فيه بالسعر الذي توافقا 

نعم، هذا االتفاق غري ملزم للطرفني، فيجوز . دمهاعليه، وإن كان هناك خسارة على أح
 .لكل منها الرتاجع عنه قبل حتقق البيع

أن يشتري الزبون سلعًة من البائع ويتفق على سداد : هل يجوز التوّرق، وهو: 469س 
قيمتها آجًال، وبعد شرائها منه، يقوم ببيعها لطرف ثالث بأقل من سعر الشراء، ليحصل بذلك 

 على النقد؟
 .املعاملة املذكورة جائزة ـ
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بتاريخ مؤّجل ويريد صرفه » شيكّ «أملك محل صرافة، أحيانأ يأتي تاجر ولديه : 470س 
 بأقل من قيمته؟: قبل استحقاق الوقت، فهل يجوز صرفه مع أخذ نسبة ربح على القيمة، أي

الزيادة الربوية جيوز ذلك، إذا كان بيعًا جدياً، وال جيوز إذا كان معاملة إقراض، لوجود ـ 
 .يف القبض
أعمل في شركة تقدم قروضًا لشراء السيارات، وتحّمل هذه القروض رسوماً : 471س 

 تدفع خالل سنة مثًال، فهل يجوز ذلك؟
يعترب هذا القرض قرضًا ربوياً، وللهروب من الوقوع من الربا، ال بدَّ لك من أن تشرتي ـ 

نها على أن يدفعوا لك أقساطاً، فتخرج املعاملة السيارة لنفسك، مث تبيعها هلم بأزيد من مث
ا ربويًة، فتجوز حينئذٍ   .عن كو

 الخيارات: الخامس
إذا ُحدِّد في عقد البيع موعد معين لدفع جزء من الثمن، واشترط أنه إذا تأخر : 472س 

 المشتري عن دفع الباقي في الموعد المحدد تنفسخ المعاملة تلقائياً، فهل يصح ذلك؟
ذلك، وهو ما يسمى بشرط النتيجة، وينفسخ العقد بدون إنشاء الفسخ، ألن  يصحّ ـ 

 .الفسخ من اإلعتباريات اليت تصحُّ بأّي لفظ كان
اتفقت مع أحد الداللين على شراء عدة قسائم سكنية بمبلغ معين لكل متر، : 473س 

من أصل المبلغ  وبعد التأكد من جهوز الوثائق الرسمية والمبلغ المتفق عليه، تم دفع مبلغ
الكلي كعربون، وبعد يومين من الشراء، اتصل بي الدالل وأخبرني بأن أحد التجار ذهب إلى 
الجهة المالكة لهذه القسائم واشترى كل المخطط بمبلغ أكبر، وهذا التاجر يريد أن يبيعنا تلك 

اجر صحيح؟ هل البيع بين الجهة المالكة والت: السؤال. القسائم بسعر أعلى من سعر الدالل
وهل تعتبر القسائم مغصوبًة في هذه الحالة، ألن المشتري األول غير راٍض عن تصرف التاجر 

 والمالك؟
مع متامية البيع ودفع مبلغ كدفعة أوىل فال يصحُّ البيع الثاين، إال إذا كان للجهة املالكة ـ 

األساس فإن  احلق يف فسخ البيع الذي قام به الدالل حبسب العرف التجاري، وعلى هذا
 .القسائم تكون مغصوبةً 

 ما معنى خيار الغبن؟: 474س 
هو ثبوت حّق فسخ العقد يف حال شراء السلعة بأكثر من مثنها، أو بيعها بأقل من ـ 

 .مثنها مبا يتجاوز املقدار املتعارف، مع اجلهل بذلك عند إجراء العقد
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 ثمنها؟ما حكم من يشتري بضاعًة بدينار ويبيعها بأضعاف : 475س 
جيوز له أن جيعل ما يشاء من الربح دون تدليس أو غش، لكن لو تبني للمشرتي أنه ـ 

 .مغبون فله حق الفسخ خبيار الغنب
، والرتباطه بسوق 2أربعة أخوة ورثوا بيتًا من والدهم بأسهم متساوية، األخ رقم : 476س 

ألف دينار،  35لفرد الواحد بــــ العقار وعالقته بسماسرة العقار، ولثقة أخوانه به، قّدر نصيب ا
وفي الوقت نفسه، جلب سرًا أحد المخّمنين وطلب منه تخمين العقار، فخمَّن نصيب الفرد 

ألف  35ألف دينار وليس  50بأن نصيبه  4ألف دينار، ثم قام بإخبار األخ رقم  50الواحد بــــ 
ألف  35هيًا عن نصيبه بمبلغ ، فقد تنازل شف1دينار، وطلب منه عدم التنازل، أما األخ رقم 

بعد  4ألف دينار، ثم تنازل األخ رقم  50دينار فقط بدون أن يعلم عن موضوع التخمين بــــ 
من دون علمه بالمبلغ  1ألف دينار، فما حكم تنازل األخ رقم  50ذلك عن نصيبه بملغ 

 الحقيقي؟
 .له مغبوناً، وحيق له اسرتجاع نصيبه ممن تنازل 1يعترب األخ رقم ـ 

اشترى شخص محًال يقع على زاوية أحد الشوارع، وبعد شهر ونصف أغلق أحد : 477س 
الشوارع المواجهة للمحل، ما أثر على سير المحل وأوقعه في الخسارة، فهل يحق للمشتري 
الفسخ إن علم أن البائع كان يعلم بأن الشارع سوف يغلق، ألن البلدية عادًة ترسل إخطارًا في 

 أشهر؟ ذلك قبل عدة
 .مع علم البائع بذلك مسبقاً، حيق للمشرتي الفسخ خبيار الغنبـ 

 اشتريت بيتاً ثم تبيَّن لي أنه مرهون للبنك، فهل يحق لي الفسخ؟: 478س 
حيق لك فسخ عقد البيع والرجوع مبالك خبيار الغنب أو خيار ختلف الوصف، ألنك ـ 

 .ارات أخرىأشرتيته طلقاً فبان مرهوناً، ورمبا تنطبق عليه خي
بعت السيارة المعيبة على أساس أنها خالية من العيوب، ثم تبت إلى اهللا تعالى، : 479س 

 فما حكم ثمن السيارة؟
إذا بعتها على أساس خلّوها من العيوب وهي مل تكن كذلك، فال بدَّ من مراجعة ـ 

ن من ذلك، املشرتي ومصارحته يف األمر ودفع فارق السعر له واسرتضائه، ومع عدم التمك
 .ال بدَّ لك من دفع فرق السعر صدقًة عن املشرتي للفقراء

أبيع أحيانًا سيارًة فيها عطل، مع العلم أن المشتري يكون قد عاينها قبل الشراء : 480س 
دون أن يكتشف العطل لكونه غير ظاهر، فهل يجوز ذلك، أم يجب علّي إخبار المشتري 

 بالعطل؟
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ل بعد أن خلَّيت بينه وبني السيارة، وبعته إياها على ما ال جيب عليك إخباره بالعطـ 
هي عليه، ويصح البيع، إّال مع كون العيب مما يصعب اكتشافه، أو كان قد اشرتى السيارة 
ا خالية من العيب وتبني له فيما بعد أن فيها عطًال غري ظاهر، فيثبت له حق  على أ

 .الفسخ خبيار العيب يف احلالتني
إحدى النساء ببيع حصتها التي ورثتها من بيت أبيها إلى إبن أخيها، في قامت : 481س 

مقابل أن يشتري لها بيتًا يليق بحالها، ولكنه تأخر في شراء البيت إلى أن ارتفعت األسعار 
 وأصبح يماطل في عملية الشراء، بالرغم من كونه ميسورًا، فهل يمكن اعتبار العقد باطًال؟

، فللبائعة فسخ عقد البيع، فرتجع حصتها املوروثة إليها، ويكون مع عدم الوفاء بالشرطـ 
 .البيع كأن شيئاً مل يكن

 أحكام المضاربة: السادس
هل تصحُّ المضاربة، على أن يدفع شخص رأس مال ويكون له مقدار مقطوع من : 482س 

 الربح كل شهر؟
ح، كالثلث مثًال، مث ال تصح املضاربة إال على أساس االتفاق على نسبة معينة من الربـ 

ال مانع لو توافقا على دفع مقطوعة شهرية له من تلك النسبة، على أن يتحاسبا بعد ذلك 
 .أو يتساحما فيما لكل منهما عند اآلخر

اتفقت مع صديق تاجر على أن أعطيه مبلغ ثالثة آالف دينار بحريني، شرط أن : 483س 
مع زيادة في األرباح كل شهر على المبلغ  يعيد إلّي المبلغ على أقساط شهرية ولمدة سنة،

 حسب الشرط المستوفى بيننا بالعقد، فهل تعتبر هذه الزيادة المشروطة من الربا؟
هذا قرض ربوي غري جائز، لكن يصح عقد القرض ويبطل اشرتاط الفائدة، ولكي ال ـ 

يدفعه العامل من يكون العقد ربوياً، ال بدَّ من ذكر نسبة مئوية للربح، ال مبلغًا مقطوعًا 
تقول : أصل رحبه كل شهر، ولتصحيح عقد املضاربة، ال بدَّ من أن يقع على النحو التايل

ذا املال على أن يكون يل نسبة من األرباح مقدارها :(له يف املائة، مثًال، على  30اّجتر يل 
هاء مدة العقد ، مث بعد انت)أن تعطيين هذه األرباح مقسطًة شهريًا مبقدار مئة دينار حبريين

واحنالل املضاربة بينكما، يسامح كل منكما اآلخر فيما له مما يكون قد زاد أو نقص عن 
نسبة الثالثني يف املائة من ربح على رأس املال املشرتك، أو يتساحمان فيما لكل منهما على 

 .اآلخر
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رض اشتريت سيارًة ووضعتها في معرض السيارات، على أن يبيعها صاحب المع: 484س 
ويدفع لي ثمنها وإضافة خمسمائة دوالر بعد ثالثة أشهر، سواء باع السيارة أو لم يبعها، وسواء 

 ربح أكثر من خمسمئة دوالر أو أقل من ذلك، فهل تصح هذه المعامله؟
ا وكالة عنه بالبيع مشروطة بذلك النحو، وليست هي ـ  املعاملة صحيحة من جهة أ

 .مضاربة، بل وال تصح مضاربة
 أن يشترط صاحب المال على العامل ضمان رأس المال؟ هل يصحُّ : 485س 

 .ال مانع من االتفاق على ضمان رأس املال عند اخلسارة من مال العامل اخلاصـ 
هل يشترط معرفة ماهّية العمل الذي سيقوم به العامل في عقد المضاربة، أم : 486س 

 ية الشرعية؟يكفي أن يشترط أن تكون أعمالهم مشروعًة من الناح
ال يشرتط ذلك، بل يكفي أن يعلم صاحب املال بأّن ما يتَّجر به العامل ليس حمرَّماً،  ـ 

كما أن لصاحب املال أن يشرتط على العامل املتاجرة بصنف معني أو بضاعة معينة 
 .وبشروط خاصة

نع أٌخ مقيم في بلد عربي، ويريد أن يفتح شركًة في هذا البلد، لكن النظام يم: 487س 
فتح المؤسسات والشركات إال ألبناء البلد، وقد وجد شخصًا من أبناء هذا البلد وعنده مؤسسة 
واتفق معه أن يكونا شريكين، لكن بما أن المشروع جديد، فصاحب المؤسسة لديه خوف من 
حصول خسائر، ويريد أن ال يتّحمل أي خسارة، فعرض على األخ عدة طرق للعمل ليختار ما 

 :النحو التالييناسبه على 
أن يدفع األخ مبلغًا من المال سنويًا لصاحب المؤسسة مقابل العمل باسمه وال يتحمل  -أ 

 .صاحب المؤسسة أيَّ خسارة، كما أنه ال يأخذ أي شيء من األرباح
أن يعمل األخ باسم صاحب المؤسسة، وفي آخر السنة، وبعد وضع الميزانيات،  - ب 

مقابل  عليها احب المؤسسة نسبًة معينة من الربح يتم االتفاقينظر إن كانت قد ربحت، يأخذ ص
 .العمل باسمه، وإن خسرت، ال يأخذ شيئاً ولكن ال يدفع شيئاً 

أن يأخذ صاحب المؤسسة نسبًة ضئيلًة على المبيعات بغضِّ النظر عن الربح  - ت 
اسم مؤسسته  والخسارة، علمًا أن صاحب المؤسسة لن يدفع شيئًا من الرأسمال، بل يعتبر أن

هو رأس المال، كما أنه لن يشارك في العمل في المؤسسة كدوام العمل أو متابعة العمالء أو 
البيع والشراء، ولكن في المقابل، سيقوم بالتوقيع على األوراق المتعلقة بالعمل، مثل العقود 

امالت والشيكات والجمارك وغير ذلك من المعامالت الرسمية، علمًا أن مصاريف هذه المع
 فهل هل هناك أي إشكال شرعي في إحدى المعامالت المذكورة؟. يدفعها األخ
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ال مانع من التوافق بينهما على واحدة من تلك املعامالت الثالث املذكورة، ويعترب ـ 
عنوان اجلعالة فال تكون ) ب(اإلتفاق صحيحاً وملزماً للطرفني، إال أن يصدق على املعاملة 

املزمة حينئذ إال إذا   .شرط عليه اإللتزام مبضمو
شخص طلب مني مبلغًا من المال بعنوان المضاربة مع الحفاظ على رأس : 488س 

المال، وبعد فترة أعلن إفالسه، فهل يجب عليه دفع كامل رأس المال لي أم أتحمل معه 
 الخسارة، مع األخذ بعين االعتبار أننا اشترطنا الحفاظ على رأس المال؟

ط أن يتحمل العامل اخلسارة يف رأس املال، إال أن يكون على حنو ال يصح اشرتاـ 
 .اشرتاط التعويض من ماٍل آخر، وعليه حينئذ حتمل اخلسارة رغم إفالسه

شخصان أرادا الدخول فى عمل مشترك، وذلك بأن يوفر األول رأس المال : 489س 
ًا للمحذور الشرعي من عدم ويقوم الثانى بتشغيله، على أن ال يخسر صاحب المال شيئاً، وتفادي

جواز اشتراط الربح قبل العمل، يجهِّز صاحب رأس المال بضائع عينية لشريكه الذى يحرر 
صكًا بالمبلغ يكون أكثر من رأس المال المتفق عليه، ويعتبره صاحب رأس المال ربحاً، فهل 

 تصح هذه المعاملة؟
رة للعامل فال يصح، أما لو عّرب ما دام هذا الصك يرجع إىل معىن اشرتاط حتميل اخلساـ 

 .ذلك عن تعّهد مستقّل من العامل بأداء مبلغ معّني من املال فهو صحيح
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  في الهبة والصدقة: الباب الثالث
 

 :وموضوعاته هي التالية
  

 في الهبة: األول
هل يجب على المرأة إعادة الهدايا التي قدمها لها خطيبها زمن الخطوبة إن تم : 490س 

 االنفصال بينهما؟
ا، ومل تكن من أرحامه، فيجب عليها رّدها، وإال فال ـ  ا وكانت باقيًة بأعيا إذا طالب 

ا، وال جيب عليها رّدها  .حيق له املطالبة 
 هل يجوز قبول الهبة ممن يبيع الخمر؟: 491س 

بوهلا وإن كان إذا كانت اهلدية من عني مال احلرام فال جيوز قبوهلا، وإال فال مانع من قـ 
 .ماله خمتلطاً باحلرام

تقدَّمت والدتي بطلب مساعدة من ملك البحرين إلجراء عملية زرع كلية، : 492س 
وأجرت العملية قبل الموافقة على الطلب، ثم جاءت الموافقة على المساعدة، فهل يجوز لها 

 صرفها لتزويج أخي؟
 .إجراء العمليةجيوز هلا ذلك، ما دام املال غري مشروط بصرفه يف ـ 

سيدة عراقية هاجرت إلى إحدى الدول األوربية وهناك تلقت مساعدات مالية، : 493س 
فهل يجوز لها جمع هذا المال لتنفقه على شؤون أسرتها حين عودتها إلى العراق دون علم 

 زوجها، أم عليها إخباره به مع اعتقادها أنه ربما يسيء إنفاقه لو علم به؟
ا على رعاية أوضاعها، ولذلك ال الظاهر أن هذه ـ  املساعدات مقدمة إليها ملساعد

 .جيب عليها إخبار زوجها أو تسليم املال له ألنه ال عالقة له باملال
دينارًا بحرينيًا طلب منها في المطار  54طلبت من خادمتي أن تدفع مبلغ : 494س 

حقاً، وهي اآلن تطالبني بالمبلغ مقابل زيادة الوزن على أغراضها، ووعدتها بدفع المبلغ لها ال
 وأنا ظروفي صعبة، فهل يجب عليَّ دفعه لها، وخصوصاً أنها استلمت كل حقوقها وأكثر؟
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ال جيب عليك يف األصل حتمُّل الوزن الزائد عنها، كما أن تعهدك بالدفع هلا يف ـ 
الوفاء هلا من  املستقبل هو وعد باهلبة، ومثل هذا الوعد ال جيب الوفاء به، وإن كان يفضَّل

 .الناحية األخالقية
دينارًا، وهو يظنُّ أنها تصرفها لالهتمام  20إذا كان الزوج يعطي زوجته شهريًا : 495س 

 بشؤون البيت، وبعد فترة علم أنها تدخر المال، فهل يكون المال له أم لزوجته؟
يك، كان املال إذا كان أعطاها املال لصرفه يف حاجات املنزل وليس هلا على حنو التملـ 

ماله وله اسرتداده وال حقُّ للزوجة فيه، وأما إن كان إعطاؤها املبلغ على حنو التمليك هلا، 
فمع بقاء العني له اسرتداده، إال إن كانت من أرحامه، أو كان من نفقتها الواجبة عليه، فال 

 .حيق له اسرتداده
ولة، وبعدها بفترةحصلت حصلت على مساعدة مالية للدراسة الجامعية من الد: 496س 

على منحة دراسية من الشركة التي يعمل فيها والدي، فهل يحق لي أن آخذ هذه المنحة 
 باإلضافة إلى المساعدة المالية من الدولة؟

حيق لك أخذ املنحة من الشركة ما دامت مل تشرتط الستحقاقها عدم وجود منحة ـ 
 .أخرى من جهات أخرى

 رف في الهدايا التي تأتي بمناسبة والدة الطفل؟هل يجوز لألهل التص: 497س 
إذا كانت اهلدايا تقدَّم إىل األهل فهي لألهل، وجيوز أن يتصّرفوا فيها كيفما شاؤوا، أما ـ 

إذا كانت للطفل خبصوصه، فال بدَّ من إبقائها أو التعويض عنها مبال له أو صرفها يف 
 .شؤونه

راء غرفة نوم، فاشتريت به شيئًا آخر، فهل قدم لي صديقي مبلغًا من المال لش: 498س 
 يجوز لي ذلك؟

إذا اشرتط الواهب عليك ذلك، حبيث جعل الشرط أساسًا للهبة، فال بدَّ لك من ـ 
الوفاء بالشرط، ومع عدم الوفاء تأمث، وعليك إرجاع املال إليه أو التسامح منه، فإن رضي 

 .لتصرف باملال مبا تشاءمبا قمت به فال شيء عليك، ومع عدم اإلشرتاط يصح ا
تقوم الدولة بإعطاء مخّصصات للالجئين، وفيها قسم لألطفال، فهل يجوز : 499س 

 التصرف فيها أم ال بدَّ من حفظها لهم إلى حين بلوغهم؟



95 

 

جيوز التصرف فيها يف حاجات الطفل الذي تدفع له على هذا األساس، كما جيوز ـ 
رغب يف ذلك، وكان ذلك من مصلحة الطفل، وأنفق للويل اّدخارها له إىل حني بلوغه إن 

 .عليه من ماله
 هل هبة الزوج لزوجته تعتبر هبًة الزمًة؟: 500س 

ا مع بقاء العني، إال إن كانت الزوجة من ـ  هي هبة غري الزمة، فيجوز للزوج الرجوع 
 .أرحام الزوج، فاهلبة تكون الزمة حينئٍذ من جهة الرمحية ال الزوجية

 ل يجوز الرجوع بالهبة لذي الرحم قبل أن يتحقِّق القبض؟ه: 501س 
 .جيوز للواهب ذلك ما دام القبض مل يتحقق بعدـ 

يملك شخصان قطعة أرض على نحو الشراكة، بعد موت أحدهما وهبت الدولة : 502س 
قطعة أرض مالصقة لها للشريك الثاني، فهل يملك ورثة الشريك األول شيئًا مما وهبته الدولة، 

 ع العلم أنَّ الهبة كانت لكون األرض الموهوبة مالصقًة لألرض المملوكة للّشريكين؟م
ليس لورثة الشريك األول نصيب يف األرض املوهوبة، ما دامت الدولة قد وهبتها ـ 

بها ألصحاب األرض األصلية ليكون الشركاء فيها مشمولني للهبة  .للشريك الثاين ومل 
يبيع مشروبات مثل الشاي والقهوة والعصير، وهو صديقي يعمل في محل : 503س 

 مسؤول عن أحد الفروع، ويحضر لنا بطاقات مجانية للشرب، فهل في هذه المسألة إشكال؟
 .جيوز ذلك إذا كان مأذوناً مبثل هذا العمل وإال فال جيوزـ 

شخص وهب آخر شيئًا على أن ال يخرجه من ملكه، فخالف الموهوب له : 504س 
ملكية العين الموهوبة إلى شخص آخر، فهل صحة هذه المعاملة تتوقف على  الشرط ونقل

 إمضاء الواهب، أم أنَّ للواهب خيار تخّلف الشرط فقط؟
 .يثبت للواهب خيار اسرتداد العني وفسخ اهلبةـ 

هل يجوز لي أن أهب ابني أو غيره من الناس عقارًا وأشترط عليه أن ال يبيعه او : 505س 
 دمت على قيد الحياه؟ يهبه لغيره ما

 .جيوز لك ذلك، وعليه الوفاء بالشرطـ 
تنازلت أخواتنا لنا عن حصصهّن من البيت الموروث من المرحوم والدنا، وبعد : 506س 

مضّي بضع سنين، رجعن فيما وهبنه لنا من حصتهن في البيت، فهل يحق لهن ذلك؟ وإذا كان 
 للمدة الماضية؟ لهن حق في ذلك، فهل لهن حصة من قيمة اإليجار



96 

 

إن كان حصل منهن التنازل واقعاً وبدون إكراه، فال حيق هلن الرجوع عنه، ألن هبة ذي ـ 
الرحم الزمة، كما ال حقَّ هلن يف بدل اإلجيار، واألفضل لكم الرتافع عند عامل ديين ليأخذ  

 .كلُّ ذي حق حقه
إلى السقوط من جيبه يتجه الملك عندنا في البحرين إلى بناء البيوت اآليلة : 507س 

 الخاص، وبيتنا من البيوت اآليلة إلى السقوط، فهل يجوز لنا بناء البيت على نفقة الملك؟
 .ال حرمة يف قبول ذلكـ 

كلَّفني صديقي بشراء بعض األغراض له، وعندما ذهبت لشرائها قال لي : 508س 
أخرى مجانًا،  صاحب المحل إنه لديهم عرض، وهو أنه عند شراء قطعة فسوف أحصل على

 فهل يجوز لي أن أحتفظ بالثانية لنفسي؟
 .ال جيوز ذلك إذا كان الشراء لصديقكـ 
 في الصدقة: الثاني

 ما هي أنواع الصدقات؟ وما هي النية؟: 509س 
خري الصدقات الصدقة اجلارية، وخري وجوهها ما كان اجملتمع أشُد احتياجًا إليه،  ـ 

نفاق على اجلهاد، واألرحام أوىل من غريهم، وأفضل كالفقراء أو طلبة العلوم، أو اإل
الصدقات التوسعة على العيال، واألفضل يف الصدقة دفعها سراً، والنية هي بالتقرب إىل اهللا 

 .تعاىل
 هل يجوز التصدُّق على السادة؟: 510س 

 .جيوز دفع الصدقات املستحبَّة للسادة من بين هاشم، ولو كان الدافع هلا غري هامشيـ 
هل هناك والية إلمام الجمعة على األموال التي تجمع في منطقته من قبل بعض : 511 س

 الجمعّيات الخيرية؟
ليس له والية على هذه األموال، وإمنا تكون خاضعًة ألحكام أو رغبة اجلهة اليت دفع ـ 

 .هلا الواهب
والمساكين  ما الفرق بين الصدقة الواجبة والصدقة المستحبة التي تدفع للفقراء: 512س 
 واأليتام؟

الصدقة الواجبة هي الصدقة اليت يتعني على اإلنسان دفعها، كالزكاة وزكاة الفطرة، أما ـ 
ا دون أن تكون واجبًة عليه  .املستحبة، فهي اليت يتربَّع اإلنسان 
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تقوم إحدى الجمعيات الخيرية بتوزيع صناديق للصدقات على المنازل : 513س 
 تح هذه الصناديق وأخد مبلغ من المال منها بعنوان السلفة؟والمحالت، فهل يجوز ف

 .الظاهر عدم جواز ذلك، إال إذا أذنت اجلهة اليت تتوىل هذه الصناديق بذلكـ 
 هل تجوز الصدقة المستحبة على األّم واإلخوة؟: 514س 

جتوز عليهم الصدقة املستحبة وإن كانوا من واجيب النفقة، بل جاء يف النصوص ـ 
ا، وإن كان األفضل إعطاء الوالدين واألبناء من خالص املال بعنوان  م أوىل  الشريفة أ

 .اهلدية
 هل تجوز الصدقة غير الواجبة على الخدم؟: 515س 

ا للمؤمن احملتاج منهم خاصةـ   .جتوز، واألفضل كو
هل يجوز استخدام المال المجموع للصدقات لشراء مكّبرات الصوت أو فرش : 516س 

 أو ما شابه للحسينية؟
هذا يعود إىل نية املتصدق، فإن كان التصدق ملطلق أعمال الرب جاز ذلك، وإال وجب ـ 

 .االقتصار على العنوان املتصدَّق ألجله
 عزلت صدقة ثم اختلطت بمالي، فما حكم ذلك؟: 517س 

من  إن مل تكن الصدقة على حنو النذر فال إشكال، وميكن مع إرادة دفعها إخراجهاـ 
 .املال الذي اختلطت فيه

تم جمع مبلغ من الصدقات واستلمتها إليصالها إلى الجهه المسؤولة، ما يرّتب : 518س 
 علّي بعض المصاريف، فهل يجوز لي اقتطاع هذه المصاريف من هذا المبلغ؟

 .ال جيوز ذلك، وميكن أن تطلب األجرة على اإليصالـ 
 سلم؟هل يجوز إعطاء الصدقة لغير الم: 519س 

جيوز إعطاؤه الصدقة غري الواجبة، وإن كان األفضل صرفها لفقراء املسلمني، وكذا جيوز ـ 
م  .اعطاء غري املسلم من الزكاة من سهم املؤلفة قلو

هل لوضع الصدقة في صناديق الصدقات الموجودة في الشوارع آثار الصدقة : 520س 
 اب؟التي تدفع مباشرًة، كدفع البالء والحصول على الثو 

يكفي يف حصول الصدقة وآثارها بإذن اهللا وضعها يف هذه الصناديق، باعتباره مقدمة ـ 
 .للوصول للمتصدق عليه
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 ما رأيكم في إعطاء المتسولين المنتشرين في الشوارع؟: 521س 
 .الالزم عدم تشجيعهم، وعلى النظام العادل أن مينعهم من التسّول، ويدبّر هلم أمورهمـ 

ي، وكان من ضمن المسروقات صندوق صدقات، فهل أضمن هذه سرق بيت: 522س 
 الصدقات؟

 .ال ضمان عليك، وليس عليك التعويض للصدقاتـ 
أعمل في صندوق خيري، وأحيانًا تأتيني صدقات كي أوزّعها على الفقراء، فهل : 523س 

 يجوز لي أخذ شيء من الصدقات إن كنت بحاجة ماسة إلى المال؟
توزيع، وكنت مصداقاً للمحتاج الفقري الذي مجعت الصدقة من أجله، إن كنت خمّوًال بالـ 

 .جاز لك األخذ بالنحو الذي تعطي به اآلخرين
عندي صندوق صدقات، فهل يجوز لي أن أقوم بتبديل األموال قبل إيصالها : 524س 

 إلى الفقير، كأن أبّدل القطع الصغيرة من النقود بقطع أكبر يسهل إعطاؤها له؟
 .ذلكجيوز ـ 

هل يجوز االقتراض للفقير، ثم التسديد الحقًا من أموال الصدقات التي تجمع : 525س 
 للفقراء؟

 .جيوز ذلكـ 
إذا زاد شيء من التبرعات العينية للصناديق الخيرية عن الحاجة، فهل نستطيع : 526س 

 أن نبيع هذه الزيادة أو نستبدلها ببضاعة أخرى لصرفها على الفقراء؟
ا، وطلب األجر جيوز ذلك ـ  ا انتفاع الفقري  مع عدم احلاجة إليها، ألن قصد أصحا

 .والثواب بذلك
تّم جمع ماٍل لضحايا تسونامي من خالل صندوق للتبرعات قدَّمته إحدى : 527س 

الجهات، وبعد أن اتصلنا بتلك الجهة لم يجبنا أحد، فهل يجوز إرساله إلى فقراء بلد آخر، أو 
 سالمي عندنا؟وضعه في المركز اإل

 .ال بدَّ من إيصاله اىل أهايل تلك املنطقة، ولو من خالل سفارة بلدهمـ 
 هل يعتبر التبرع ببّراد ماء إلحدى المؤسسات الخيرية من الصدقات الجارية؟: 528س 

 .يعترب ذلك من الصدقة اجلاريةـ 
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يجوز بيعها وشراء ُتوزَّع في شهر محرَّم األغنام على كل المآتم الحسينية، فهل : 529س 
طعام للمأتم بثمنها، مع العلم أننا ال نعلم إن كانت األغنام نفسها للمأتم أو ما يساويها من 

 المال؟
ال مانع من ذلك، وال سيما مع عدم العلم بتخصيص ذلك بعينه للمأمت، ما دام ميكن ـ 

 .االنتفاع بثمنه للمأمت
لمراسم الدينية في المهجر، وجمعوا أسَّس بعض األخوة جمعيًة تعنى بإحياء ا: 530س 

تبرعات من أجل شراء مركز للجمعية، ولم تسمح لهم الظروف بإكمال مشروعهم، وما زالت 
األموال في حساب الجمعية في البنك، فهل يجوز استخدام هذا المال في مسائل أخرى، كدفع 

روضةعلى الجمعية، فإن  أجرة الصالة المستأجرة إلحياء المراسم الدينية، أو دفع الرسوم المف
 كان ذلك ال يجوز فماذا نفعل بالمبلغ؟

إذا مجع املال من أجل شراء املركز مل جيز صرفه إال يف ذلك، إال أن ميكن استئذان ـ 
أصحاب املال يف صرفه يف جهة أخرى، أو يعلم رضاهم بذلك، ومع عدم العلم بذلك، أو 

فيما هو األقرب هلدف املتربعني، كشراء مع عدم إمكان االستئذان، فإنه جيوز صرف املال 
 .مركز ألية مجعية أخرى يف الدولة نفسها، أو ما أشبه ذلك

قمنا بجمع المال لشراء كتب للتدريس في المسجد، ثم حالت الظروف بيننا : 531س 
 وبين ذلك، فهل يجوز لنا استعمال المال في أمور أخرى للتدريس في المسجد؟

عني قد خصَّصوه لشراء الكتب، فال مانع من صرفه يف غريه من إذا مل يعلم أن املتربّ ـ 
 .شؤون التدريس

تم جمع مال بهدف إقامة مشروع خيري في إحدى المدن الغربية، وتم شراء : 532س 
مبنى على أقساط لهذا الهدف، وبعد العجز عن تكملة األقساط، تم بيع المبنى على أن 

مكن االستمرار في المشروع، وهناك عدة اقتراحات يستبدل بمبنى آخر، ولظروف قاهرة، لم ي
من اإلخوة القّيمين على المشروع بالنسبة إلى التصرف في هذه األموال، منها إنشاء مشروع 
خيري آخر في المدينة، أو إنشاء مشروع خيري في العراق بلد المتبرعين، أو التبرع به إلحدى 

 أيُّ االقتراحات أفضل في رأيكم؟ف. المدارس في المدينة التابعة للجالية نفسها
 .األفضل هو االقرتاح األوَّل، لكونه أقرب إىل هداف املتربعني باألموالـ 

تم جمع مال لبناء مسجد في مكان خاص، ثم قامت الدولة ببناء هذا المسجد، : 533س 
 هل يجوز استعمال هذه األموال لمسجد آخر؟
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لذي بين على نفقة احلكومة، فال جيوز إذا كان املال قد مجع خلصوص ذلك املسجد اـ 
 .صرف األموال يف مسجد آخر، إال إذا أحرز رضا املتربعني بذلك

هل يجوز استعمال األموال التي تجمع إلنشاء المشاريع الخيرية في السفر : 534س 
 واإلقامة في الفنادق لألشخاص الذين يسافرون لجمع األموال لهذه المشاريع؟

ذلك راجعًا إىل مصلحة تلك املشاريع، ومل ميكن توفري التربعات جيوز ذلك، إن كان ـ 
 .إال من خالل السفر

ترد إلى المسجد في كّل شهر مواّد للتنظيف من األوقاف الجعفرية وهي أكثر : 535س 
 من حاجة المسجد، فهل يجوز بيع الفائض منها وصرف ثمنه في مصالح المسجد؟

ا يف املدة اليت تبقى فيه صاحلة لالستعمال، جيوز ذلك مع عدم حاجة املسجد إليهـ 
 .حبيث لو اّدخرت لوقت آخر لصارت يف معرض التلف

 أصّلي في مسجد ألهل السنة دائمًا، فهل يجوز لي التبرع له؟: 536س 
 } َتْدُعوا َمَع اللَِّه َأَحًداَوَأنَّ اْلَمَساِجَد ِللَِّه َفَال {: جيوز ذلك، فقد قال تعاىلـ 

 ].18:اجلنّ [
تمَّ جمع بعض المال لمساعدة إحدى األسر الفقيرة للعالج في الخارج، ثم تبّين : 537س 

 عدم الحاجة إلى هذا العالج، فهل يجوز دفع المبلغ ألسرة فقيرة أخرى للغرض نفسه؟
إذا كان املتربعون قد دفعوا املبلغ بدون ختصيصه بشخص معني، بل بلحاظ عنوان ـ 

 .جيوز إال بعد االستئذان من املتربعنيالفقري، جاز ذلك، وإال فال 
، هل يجوز للمتبرع أو ورثته )ع(األموال التي تجمع لعزاء سيد الشهداء: 538س 

 استرجاعها؟
 .ال جيوز اسرتجاعها على األحوط وجوباً، ال له وال لورثتهـ 

للمشاريع هل يجوز أخذ التبرعات من الظالم أو طلبها منه للتبرع بها للفقراء أو : 539س 
 الخيريه؟

خيتلف ذلك حبسب الظروف ومراعاة املصلحة، فإن مل ترتّتب نتائج سلبية، كالركون إىل ـ 
 .الظامل ومداهنته والوقوع يف احملرمات، جاز ذلك وإّال فال
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 في الوصية: الباب الرابع
  

  :وموضوعاته هي التالية
 
 حكم الوصية: األول

والصوم على من يعلم أن ليس في ذمته شيء منها؟ هل تجب الوصية بالصَّالة : 540س 
 وهل يجوز أداء الحج بدون كتابة وصية؟

تستحب الوصية على كلِّ حال، وال جتب الوصية إال يف حال علم املكلف أن ذمته ـ 
مشغولة ببعض الواجبات، كالصوم والصالة، أو حبقوق للناس وكان خيشى أن توافيه املنية 

ال مانع لو أّداه الورثة من الرتكة دون وصية إن تراضوا على ذلك ومل قبل أدائها، أما احلج ف
 .ته قبل ذهابهكذا يصح احلّج من املكلف وإن مل يكتب وصيّ ، و يكن فيهم قاصر

امرأة أوصت وصيًة شفهيًة قبل وفاتها بأّن ما تملكه لمأتم أبي عبد اهللا : 541س 
 ، فهل يحق لورثتها شيء من التركة؟)ع(الحسين

نعم، لو رضي الورثة بدفع . تنفذ وصيَّتها إال يف ثلث ماهلا، والباقي يوزَّع على الورثة الـ 
ما زاد على الثلث ملا أوصت له كان هلم ذلك، وأما لو رضي بعض الورثة دون البعض 

 .اآلخر، ُحسم حينئٍذ من نصيب من أجاز بنسبة نصيبه إىل مقدار الزيادة دون من مل جيز
 بعد الموت؟) ع(ن أوصي بجعل بيتي وقفاً لإلمام الحسينهل يصحُّ أ: 542س 

إذا كان املقصود إنشاء الوقف حال احلياة على أن ال ينفَّذ إال بعد املوت، فهذا الوقف ـ 
غري صحيح، ألنَّ اإليصاء بالوقف ليس وقفاً، ألن الوقف ال بّد أن يصدر من املالك، 

ثته باملوت، أما إذا كان املقصود اإليصاء بأن واإلنسان بعد موته خيرج مالُه عن ملكه إىل ور 
 .يوقف الدار بعد املوت، فتصحُّ الوصية حينئٍذ، وجيب على الوصّي تنفيذها

دفع لي شخٌص مبلغًا من المال، وأوصاني بصرفه لقضاء الصالة والصيام عنه : 543س 
 بعد وفاته، فهل أعمل بوصيته أم أعطي المبلغ لورثته؟

نعم، . مل مبقتضى وصّيته، وال حيتاج ذلك إىل أخذ اإلذن من الورثةال بّد لك من العـ 
 .لو زاد هذا املبلغ عن ثلث أمالكه، ال بدَّ من إجازة الورثة مبا زاد على الثلث
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 هل يجوز أن يخّصص الشخص أحد ورثتة بأن يوصي إليه ببعض تركته؟: 544س 
نبغي للمورث عدم التفريق بني جيوز له ذلك، وال تنفذ الوصّية إال مبقدار الثلث، ويـ 

ورثته، ال سّيما بني أبنائه إن مل يكن هناك أمور موجبة لذلك، كي ال خيلق الضغينة 
 .والبغضاء بني الورثه

نحن أخوان وثالث أخوات، أختان تزوَّجتا في حياة والدنا، والثالثة تزوجت بعد : 545س 
الباقي يعطى للذكور، ألن البنات أخذن  وفاته، وقد أوصت والدتنا قبل وفاتها بأن أثاث البيت
 حصصهّن عند زواجهن، فهل هذه الوصية نافذة شرعًا؟

ما أخذته الفتيات يف زمان والدهن ال يعترب من اإلرث، وما أخْذنَه بعد وفاته حيسب ـ 
ا فتنفَّذ وصيتها من  من حصصهن من اإلرث، وإذا كان األثاث ملكًا للوالدة حني وفا

ا الثلث فقط، وأم ا إن كان من تركة الوالد، فال جيب تنفيذ ما قالته إذا كان وصيًة منها، أل
ال متلك إّال مقدار حصتها، وبالتايل هلا أن توصي مبقدار الثلث من حصتها ال أكثر، إّال 

 .برضا الورثة
 شخص أوصى بأن يدفن في مكان معين، فما الحكم إن لم تنفذ الوصية؟: 546س 

جيب نقله إىل املكان الذي أوصى أن يدفن فيه إن مل يلزم من نبش القرب هتك حرمته، ـ 
وإال وجب اإلنتظار إىل أن يزول عنوان اهلتك، ويعترب الوصي مأثوماً بعدم تنفيذ الوصية مع 

َلُه بـَْعَدَما َسِمَعُه فَِإنََّما ِإْثُمُه َعَلى الَّذِ {: قدرته على ذلك، قال تعاىل ُلونَُه ِإنَّ َفَمْن َبدَّ يَن يـَُبدِّ
 ].181:البَـَقَرة[ }اللََّه َسِميٌع َعِليمٌ 

 إثبات الوصية: الثاني
 كيف تثبت الوصية شرعًا؟: 547س 

تثبت الوصية بوجود وثيقة موقَّعة من املوصي مع عدم ادعاء تزوير التوقيع، وأما إن  ـ 
ك، فإن أقر بعض الورثة دون كانت شفهيًة، فتثبت بالبّينة الشرعية، أو بإقرار الورثة بذل

 .البعض اآلخر ثبتت يف نصيب مْن أقرَّ من الورثة فقط
بعد وفاة والدي، وجدنا ورقًة بخطِّ يده يذكر فيها أنه بتمام صحته وكمال عقله : 548س 

ومحض إرادته واختياره، قد وهب لي المكتبة هبًة شرعيًة مقبوضًة، مشتملًة على اإليجاب 
فيها، ومن نازعني في ذلك فقد خالف  -لوالدي  -واإلقباض، وأنه ال حق له والقبول والقبض 

الموازين الشرعية، ثم وقَّعها بتوقيعه بعد كتابة اسمه، إال أنه لم يضع شهودًا على هذه الورقة، 
 فهل تعتبر هذه الورقة شرعيًة وملزمًة أم ال؟
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ا خبط يد الوالد، وملـ  يشككِّ يف ذلك أحد من  إذا حصل العلم أو االطمئنان بكو
الورثة، فهي نافذة إن كانت اهلبة عندما كنت صغريًا فقبضها عنك مبقتضى واليته عليك، 

وأما مع عدم حصول العلم . وعليه، تكون املكتبة ملكاً لك ال ينازعك فيها أحد من الورثة
ا خبط يده، وأنكر باقي الورثة ذلك، فال تثبت لك املكتبة، إ ال بعد واالطمئنان بكو

إقامتك البّينة على صحة ما يف الورقة، فإن استطعت إثبات ذلك فهي لك، وإال فتكون 
ا ومل تقبضها  ا تكون للجميع إذا كانت اهلبة بعد بلوغك ومل تعلم  جلميع الورثة، كما أ

 .إىل أن تويف والدك
 الوصية بالثلث: الثالث

حدى هذه العمارات ليتم صرف رجل يملك عقارات، ويريد أن يجعل ثلثه في إ: 549س 
عوائدها على ما أوصى به من أعماله، وجزء منها لصيانتها وتجديدها عبر السنين، فهل يجوز له 

 ذلك؟
جيوز له ذلك، والالزم تنفيذ هذا املقدار من الوصية، ما دام األمر ال يزيد عن مقدار ـ 
 .الثلث

الدي بدون أن يوصي كان والدي هو الوصّي على ثلث جدي، وقد توفي و : 550س 
 ألحد ليكون ولياً عليه، فما حكم هذا الثلث؟ هل ال بدَّ من تعيين وصي آخر عليه؟

ال بدَّ من بقائه حتت عنوان الثلث وصرفه بالنحو الذي كان يرغب فيه اجلد، ويصح ـ 
 .لكم أنتم أحفاده التصدي لصرفه دون حاجة إىل تعيني وصي آخر عليه

 بأكثر من الثلث؟هل تصحُّ الوصية : 551س 
ال تصح الوصية بعد املوت بأكثر من الثلث، فتنفَّذ مبقدار الثلث فقط، فإنه بعد ـ 

استخراج الديون منها، تقسَّم الرتكة ثالثة أثالث، فينفق ثلٌث منها فيما أوصى به امليت، 
 .مث يتوزَّع الورثة الثلثني عليهم حبسب حصصهم

 لث؟ما حكم الوصية إن زادت عن الث: 552س 
ال جيب تنفيذ الوصيَّة مبا زاد عن الثلث من الرتكة، وإن كان جيوز تنفيذها مبا زاد عن ـ 

الثلث مع رضا الورثة، ولكن مع مالحظة أنه إذا كان هناك بعض القّصار من األطفال، فال 
جيوز إخراج الزائد عن الثلث من حصصهم، بل ال بّد من أن يتحمل ذلك الكبار البالغون 

حصصهم، كما أن حساب الثلث يكون من مجيع الرتكة ال من األموال  وحيسب من
 .النقدية فقط
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شخص سّجل دارًا باسم أوالده في الدوائر العقارية، وبقي يستفيد من منافعها : 553س 
في حياته، وأوصى قبل وفاته بأن ُيخرج الورثة من تركته الثلث من كلِّ شيء ألعمال البر، فهل 

 .كه ويخرج ثلثها أيضاً تدخل الدار ضمن أمال 
إن كان تسجيله الدار باسم أوالده يف الدوائر العقارية متليكًا هلم، فال حتسب من ـ 

أمالكه وال خيرج ثلثها وإن كان يستفيد منها يف حياته، وأما إن كان التسجيل ألسباب 
 .أخرى غري التمليك، فهي ال زالت على ملكه وخيرج ثلثها كباقي أمالكه

أوصى بإعطاء جزء كبير من تركته ألعمال البر، فهل تنفَّذ وصيته إن كان  رجل: 554س 
 فيها إجحاف على الورثة؟

 .تنفَّذ الوصية مبقدار الثلث فقط، إذا مل يوافق الورثة على الزائدـ 
أنا امرأة متزّوجة لديَّ ثالثة أوالد، يريد زوجي أن يوصي إليَّ بالبيت بعد وفاته، : 555س 

 فهل يصح ذلك؟
قد ال تصحُّ الوصية لك جبميع املنزل إذا كان النص الذي يعتمده هو لفظ الوصية ملا ـ 

بعد الوفاة، لذا فإن األضمن هو أن يهبك هذا املنزل يف حياته ويوّثق هذه اهلبة عند كاتب 
 .العدل، وبذلك متلكني هذا املنزل بكامله بدون منازع

 توزيع التركة: الرابع
المتوفَّى بوصية، فهل يجوز أن يقوم أحد أبنائه بتوزيع الثلث على إذا لم يوص : 556س 

 أعمال البّر واإلحسان؟
مع عدم الوصية، فإن الرتكة كلها للورثة، ومن ضمنها الثلث، وهلم أن يتصرفوا فيها  ـ 

كيف شاؤوا، وليس ألحدهم أن يصرفه يف أمور الرب ووجوه الطاعات من دون موافقة باقي 
ف من دون إذن اآلخرين حيسب ما صرفه من حصته إن مل جييزوا ذلك،  الورثة، ومن تصر 

كما ال يصحُّ التصرف يف حصص الورثة الُقصَّر، وإن حدث وتصرف البعض يف 
 .حصصهم، فتحسب من حصته يف املرياث

 هل يوجد حق خاص للميت في ماله يجب إخراجه قبل توزيع التركة؟: 557س 
 حدود الثلث من مجيع الرتكة، فإن زاد عن الثلث مل للميت من ماله مبقدار وصيته إىلـ 

ا، وورث الورثة الزائد  ا إال تربعًا من الورثة، وإن نقصت عن الثلث اكتفي  جيب الوفاء 
عن الوصية من باقي الرتكة، فإن مل يكن قد أوصى فليس له شيء من الرتكة، إال أن يكون 
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ما، ويكون ذلك  عليه حجُّ اإلسالم أو دين، فيجب وفاؤمها عنه وإن مل يكن قد أوصى 
 .قبل توزيع الرتكة وإن زاد عن الثلث

أمرأة أوصت بأن تكون حلّيها الذهبية هديًة إلى أطفالها، فهل يجب تقسيمها  : 558س 
 كبقية اإلرث أم يفترض أن تكون هديًة؟

ا، فال تدخل يف ضمن الرتكة، وأما إنـ  كان   إن كانت وهبت احللي ألبنائها يف حيا
ذلك على حنو الوصية، فال تنفَّذ إال بالثلث من ماهلا، ويوزَّع يف احلالتني بالتساوي، يف حني 

 .لو كان وصيًة، فإن الثلثني يوزَّعان مرياثاً 
أوصى خالي ببيع شقته بعد أن تحضره المنية، ودفع ما يتوّجب إلنجاز ما عليه : 559س 

فما . ن روحه لمسجد قيد اإلنشاء في بلدتنامن صوم وصالة وديون، على أن يدفع الباقي ع
 الحكم الشرعي؟

تنفذ الوصية يف الثلث وال تنفذ يف ما زاد عن الثلث اإل برضا الورثة، فإن أوصى بصوم ـ 
أو صالة أو غريمها مبا هو أكثر من الثلث، يؤدَّى عنه مبقدار الثلث والباقي يعود إىل الورثة، 

يونه قبل ذلك، فإن مل يبَق شيء ال يكون هناك حمل وينبغي االلتفات إىل لزوم سداد د
 .للوصية حينئذٍ 

إذا كان المتوّفى بريء الذمه من الحقوق، فهل يخرج له شيء من التركة؟ وإذا : 560س 
 كان الجواب نعم، فما هو مورد صرفها؟

ال شيء عليه وجوباً، لكن إذا تراضى الورثة، فال بأس بالتصدق بشيء من أمواله، ـ 
 .وخباصة يف صدقة جارية

هل تعتبر تصّرفات المريض في أمالكه، من بيٍع وشراٍء وهبٍة في المرض الذي : 561س 
 يموت فيه، نافذًة؟

رأينا عدم بطالن تصّرفات املريض يف أمواله بنقل أو هبة أو غري ذلك مما من شأنه ـ 
 .وعادته أن يفعله

وحّج، فقرَّرت العائلة أن تدفع من توّفي والدي وفي ذّمته قضاء صوم وصالة : 562س 
 تركته لمن يصّلي ويصوم ويحّج عنه، فهل يصحُّ ذلك؟

هذا عمل جّيد، لكنه إن مل يكن قد أوصى بذلك، فيجب أن يقتصر الدفع من الرتكة ـ 
على حصص غري القاصرين يف غري احلج واخلمس من العبادات، وكذا احلج إن مل يكن 

 .أخرج من أصل الرتكة مبا فيها حصص القاصرين مستطيعاً له حال حياته، وإال
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 كيفيَّة القيام بالوصية: الخامس
رجل أوصى بدار لولده، ثم باعها في حياته، فهل للولد بعد موت أبيه المطالبة : 563س 

 بما يقابل الدار؟
من أوصى بشيٍء لشخص مثَّ باعه يف حياته أو تصّرف فيه، بطلت الوصية فيه لذلك ـ 

 .حيقُّ له طلب التَّعويض عنها، أو أخذ شيء آخر قباهلاالشخص، وال 
لو كان الميت قد أوصى بثلث أمواله، وكان له دين على بعض الورثة، فكيف : 564س 

 يمكن توزيع التركة؟
حيسب الدَّين من ضمن الرتكة، مث خيرج منها الثلث للوصية، مث يقسم الباقي على ـ 

 .ار الدَّين من حصة الوارث املدينالورثة لكّل حبسب حصته، مع إنقاص مقد
جر عنه لقضاء ما عليه من صوم أستل عن زوجة وأوالد، وأوصى بأن يُ توفي رج: 565س 

 وصالة، وكان في ذمته مهر زوجته، فكيف يمكن توزيع تركته؟
ال بّد من إخراج مهر الزوجة أوًال، ألنه من قبيل الدَّين، وهو خيرج من أصل الرتكة، مث ـ 

ه من قضاء الصوم والصالة من ضمن الثلث، مث تعطى الزوجة من الباقي الثمن، تنفذ وصيت
 .والباقي يوزَّع على األوالد للذكر مثل حّظ األنثيني

 في حال الوصية بالثلث، من الذي يتصرف في الثلث؛ الوصي أم الورثة؟: 566س 
 .الوصي هو الذي يتصرف يف الثلث فيما أوصى امليت بهـ 

وترك لورثته ماًال، فهل يجوز للوصي أو لكبير العائلة عدم إخبار  مات شخص: 567س 
الورثه بمقدار حصصهم، ثم قيامه بصرف المال عليهم وتأمين معيشتهم بال إجحاف وال إهمال، 

 حفاظاً على جمع شمل العائلة وعدم تفّرقها، أم ال بدَّ من تسليم كل فرد حصته؟
ة حبصصهم وتسليمهم إياها إن كانوا غري جيب على الوصي أو الوّيل إخبار الورثـ 

 .قاصرين
ترك والدي بيتاً، وأوصى بصرف ثلثه في موارد خيرية محدَّدة، واآلن هناك ركود : 568س 

في سوق العقارات، بحيث لو بيع البيت اآلن ستقع خسارة علينا، ومن الممكن استثماره عن 
البيت لمدة سنتين وإخراج الثلث من طريق إيجاره بقيمة جيدة، فهل يجوز للوصي أن يؤجر 
 قيمة اإليجار وصرفه في موارده، أم يجب عليه بيعه فورًا؟

جتب املبادرة إىل تنفيذ الوصية، لكن ميكنكم اقرتاض قيمة ثلثه وقيامكم أنتم بشراء ـ 
 .ذلك الثلث وصرفه يف مورده، وتأجري البيت لصاحلكم، وسداد القرض من أجرة املنزل
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 ز أن يكون القائم على تنفيذ الوصية امرأة؟هل يجو : 569س 
 .جيوز ذلكـ 

 متفرقات: السادس
 هل تعتبر السيارة من الحبوة؟: 570س 

احلبوة ال تشمل السيارة، بل هي خاصَّة بالثياب اليت كان يلبسها امليت، وخامته ـ 
للولد  وسالحه ومصحفه دون سائر خمتصَّاته، مع اإلشارة إىل أن احلبوة ليست حقاً مفروضاً 

 .األكرب، وال جيوز أخذها جماناً زيادة عن حصته
 لو كان للميت أكثر من خاتم، فهل تعتبر كلها من الحبوة؟: 571س 

 .اخلامت الذي اعتاد على لبسه هو الذي يكون داخًال يف احلبوةـ 
لو عّين الشخص وصيًا للقيام بتنفيذ وصاياه، وعّين عليه ناظرًا، ومات الناظر : 572س 

بتعيين ناظٍر آخر مكان الناظر المتوفى، فهل للورثة بعد ) الموصي(موت الموصي، ولم يقم  قبل
 موت الموصي أن يعّينوا ناظًرا آخر؟

ال ضرورة لذلك، ما دام الورثة يلتزمون مبا أوصى به املوّرث وأدوا ما عليه من دين أو ـ 
 .حنوه

رجل بإسكان زوجته في داره مدة  هل تجوز الوصية بالمنفعة المؤبَّدة، كأن يوصي: 573س 
 حياتها؟ وكيف يمكن حساب المنفعة إذا ما أراد الوارث بيع الدار؟

جيوز ذلك بالنسبة ملا حيق له اإليصاء به وهو الثلث، أو مع رضا الورثة بالزائد، وإذا ـ 
استثناء أراد الوارث بيع الدار، فعليه أن يبيعها مسلوبة املنفعة، مبعىن أن يبيع جسم الدار مع 

ا، وميكنهم اإلتفاق معها على استئجار منزل آخر مشابه له وتتنازل هلم  املنفعة مدة حيا
 .عن حقها يف منفعة الدار
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 في الوقف: الباب الخامس
  

  :وموضوعاته هي التالية
 
 أقسام الوقف وشروطه: األول

 ما هو الوقف الشرعي؟ وما هي أنواعه ؟: 574س 
: خاص وعام، فاخلاص: وتسبيل املنفعة، وهو على قسمني حتبيس األصل: الوقف هوـ 

ما كان على شخص معني أو جهة معيَّنة، كاملسجد أو املربّة أو غريمها، ومنه الوقف على 
ما كان وقفاً على عنوان له أفراد على : الذرّية، كأن يقف داره على الذكور من ذريته، والعام

 .العلوم الدينية، أو ما شاكل ذلك مدى الزمن، كالوقف على العلماء، أو طلبة
 ما هي شروط الوقف؟: 575س 

وقفت هذه األرض : الصيغة الصحيحة، كأن يقول: شروط الوقف أمور، منهاـ 
التأبيد، أي جعله غري مقيد مبدة زمنية ينتهي عندها الوقف، وإمنا يبقى : مسجداً، ومنها

ن الوقف غري معلق على شيء، فال التنجيز، بأن يكو : وقفًا طلقًا على مدى الزمن، ومنها
القبض يف الوقف اخلاص، : وقفت داري مدرسًة إن رزقين اهللا ولداً، ومنها: يصح أن يقول

وهو يكون من املوقوف عليهم، وأما الوقف العام، فال يشرتط فيه القبض، بل يتحقق ويلزم 
 .مبجرد وقفه من الواقف

 دون اإلناث وقفاً ذريًا؟هل يجوز لألب أن يقف أمالكه للذكور : 576س 
جيوز لإلنسان ما دام حيًا التصرف يف أمواله كما يشاء، فيجوز له وقفها على أوالده ـ 

 .الذكور أو بعضهم، كما جيوز له هبتها أو وقفها ألية جهة أخرى خاصة أو عامة
لو وقف شخص بيته على أوالده وقفًا ذريًا، وكانوا يسكنون فيه، فهل يتحقق : 577س 

القبض منهم بمجرد سكناهم البيت الموقوف عليهم ولو لم يقصدوا القبض، أو أنهم يحتاجون 
 إلى قصد قبض العين الموقوفة ليصح الوقف؟ وماذا لو كان بعض األوالد ُقّصراً حين الوقف؟
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يتحّقق القبض مبجرد سكناهم فيه مع اعتبار القصد، ويف حال كان بعض املوقوف ـ 
األب ملتفتًا إىل شرط القبض عن الُقّصر ومل يرجع عن الوقف، حيكم  عليهم ُقّصراً، وكان

 .بصحة الوقف عليهم وبأنه قبض عنهم
 هل يجوز للواقف الرجوع عن الوقف أو تغيير جهته؟: 578س 

بعد حصول الوقف ولزومه، خترج العني من ملك الواقف حىت لو نصب نفسه ولياً ـ 
 .وع عن الوقف أو تغيري جهتهوقّيماً على الوقف، ولذا ليس له الرج

لدينا في قرية بني جمرة مأتم يسمى بمأتم الخضر، وله أوقاف من قديم الزمان، : 579س 
وقد انفصل جماعة من المأتم وبنوا لهم بيتًا أسموه بمأتم الخضر أيضاً، وطالبوا بنقل األوقاف 

جديد أم ال بدَّ من إبقائها الموقوفة إلى المأتم الجديد، فهل يجوز نقل األوقاف إلى المأتم ال
 على ما وقفت عليه؟

ال بدَّ من إبقاء املوقوف على ما وقف عليه، فال جيوز تبديله أو نقله إىل وقف آخر ـ 
 .ولو محل االسم نفسه

 وليُّ الوقف: الثاني
 من له سلطة تعيين القّيم على الوقف؟: 580س 

للحاكم الشرعي ذلك مع عدم  للواقف أن جيعل من يشاء قّيمًا على الوقف، كما أنـ 
 .قيام الواقف بتعيني قّيم

 هل يحق لمتوّلي المسجد تعيين إمام الجماعة أو عزله؟: 581س 
حيق ملتويل الوقف، إن كان هو الواقف، أو كان منصوبًا من قبله أو من قبل احلاكم ـ 

عزل من يعّينه  الشرعي، أن يعني إماماً للجماعة بالشروط واملواصفات اليت يشاء، كما أن له
 .مىت شاء
 هل يتم اختيار القّيم على المسجد باالنتخاب من قبل المصلين؟: 582س 

يتم اختيار القّيم على املسجد، إما من الواقف أو من قبل احلاكم الشرعي، ومع ـ 
 .فقدمها، فال مانع من تراضي املؤمنني على قّيم عليه

 د إذا لم يكن أهًال لذلك؟هل يحق للمصلين عزل القّيم على المسج: 583س 
ليس هلم عزله من أنفسهم إن كان الوّيل أو الفقيه اجملتهد قد عيّنه، بل عليهم الرجوع ـ 

 .إىل من عّينه ليعزله
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لو مات وليُّ الوقف دون تعيين قّيٍم عليه، فهل يكون ابن الولي السابق وليًا : 584س 
 للوقف؟

الويل على الوقف يف غري الوقف اخلاص إىل ال يكون وليًا بالوراثة، بل يرجع تعيني ـ 
 .احلاكم الشرعي

أنا عضو في وقف له مجلس إدارة ونظام داخلي، وفيه مادة تنص على أنه في : 585س 
حال وقوع الخالف بين الولي الشرعي للوقف واللجنة، يخضع األمر للتصويت داخل مجلس 

اء على رأي، فعلى ولّي الوقف أن يلتزم به إن اإلدارة المعيَّن من قبل الولي، فإذا اتفق ثلثا األعض
لم يكن مخالفًا للحكم الشرعي، فهل هذا البند ملزم شرعًا لولي الوقف الحالي ولمن يأتي بعده 

 من األولياء على الوقف؟
إذا كان ذلك مرسومًا يف الوقفية بالنحو املذكور، فهو ملزم للويل، ويستمر ذلك فيمن ـ 

 .يأيت بعده من املتولني
طلب مني الولي الشرعي للوقف مساعدته في إدارة الوقف، فهل أحتاج إلى : 586س 

 وكاله أو واليه شرعيه في عملي هذا؟
 .ال حيتاج إىل ذلك، ويكفي التكليف من قبل الويل الشرعي للوقفـ 

 هل الوقف من مسؤولية الولي عليه أو من مسؤولية الحاكم الشرعي؟: 587س 
 .للوقف فهو املسؤول، وإّال فاحلاكم الشرعي إن مل يكن وقفاً خاصاً مع وجود الوّيل ـ 

هل يجوز تغيير الولي من قبل إدارة األوقاف في الدولة، وتوزيع األموال بحسب ما : ــــ س
 يرونه منعاً للمشاكل كما يدَّعون؟

 .ال جيوز تبديل الوصية أو خمالفة ما رمسه الواقفـ 
 لجنة تدير األوقاف في كل منطقة بشكل عام؟ما رأيكم في تكوين : 588س 

ا شرط االلتزام بشروط الوقف املعتربة من قبل الويل األصيل أو احلاكم ـ  ال بأس 
 .الشرعي
 كيفية التصرف في الوقف: الثالث

أرض وقفت على الذرية من أكثر من مائة سنة، وأصبحت اآلن خربًة وغير : 589س 
ل الحالي من الموقوف عليهم بيعها أو تغيير وقفها لتصبح صالحة لالستثمار، فهل يجوز للجي

 وقفاً عامًا؟
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على فرض عدم إمكان استثمار الوقف فيما وقف له أبداً، فهو حق لألفراد املوجودين ـ 
فعًال، فلهم أن يتصرفوا فيه مبا يشاؤون، وأما إن أمكن استصالح األراضي واستثمارها، فال 

 .عليه بدَّ من بقاء الوقف على ما هو
، لكنها لم تسجَّل ) ع(أشتريت أرضاً، ثم تبّين لي أنها موقوفة لإلمام الرضا: 590س 

رسميًا باألوقاف، فقامت الدولة لجهلها بالوقف بهبتها ألحد المواطنين الذي قام بتقسيمها 
 وبيعها، فهل يصحُّ لي البناء عليها؟

ا وقفاً، ولك أن ترجع بالثمنـ   .على من باعك إيَّاها ال جيوز لك ذلك مع كو
اشتريت قدرًا من النحاس، ثم تبيَّن لي بعد مدة أنه مكتوب عليه وقف لمآتم : 591س 
 ، فهل يجوز لي استعماله؟)ع(الحسين

ما دام وقفًا فالالزم هو االمتناع عن استعماله مبا ينايف الوقف، وجيب وضعه يف بعض ـ 
 . املوقوف له بعينهاملآمت اليت تطعم الطعام، إذا مل يُعرف املأمت

 هل يجوز التصرف في الموقوف على غير العنوان الذي عنونه به الواقف؟: 592س 
ال جيوز التصرف يف الوقف خبالف ما أوقف عليه من قبل صاحبه، وال جيوز تغيري ـ 

 .العنوان إىل أيَّ عنوان آخر، ما دام ميكن االنتفاع بالوقف على النحو الذي عيَّنه الواقف
في أمور أخرى،  ) ع(هل يجوز تأجير األغراض الموقوفة لعزاء اإلمام الحسين: 593س 

 كاستعمالها في االحتفال الوطني وغيره؟
 .ال جيوز ذلك إذا كانت موقوفة لالستعمال يف العزاء خاصةً ـ 

 هل يجوز تأجير جزء صغير من المقبرة مؤقتًا، لعدم الحاجة إليه حاليًا؟: 594س 
ا موقوفةً ـ   .للدفن، ال جيوز ذلك، ولو مؤقتاً  مع كو

هل يجوز التصرف في محتويات المسجد ومقتنياته دون علم ورضا قيم : 595س 
 المسجد، كاألجهزة الكهربائية من إضاءة ومّكيفات التبريد وغيرها؟

 .ال جيوز التصرف مبا ينايف الوقفية أو مبا يوجب إتالف هذه األجهزةـ 
وله عدة أراٍض، ونريد أن نقيم على إحدى هذه األراضي لدينا مأتم للرجال، : 596س 

مأتمًا للنساء، وقد عرضنا األمر على إدارة األوقاف للسماح لنا بذلك، ولكنهم امتنعوا عن 
تحقيق طلبنا بحجة أن األرض وقف على مأتم الرجال وليس مأتم النساء، علمًا أن كل مأتم 

 رأي سماحتكم في ذلك؟ رجال في منطقتنا يتبعه مأتم للنساء، فما هو
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إذا كان الواقف مل يلحظ خصوصية الرجال للمأمت، بل كان امللحوظ عنده هو املأمت ـ 
إلقامة املناسبات الدينية واالجتماعية من دون فرق بني الرجال والنساء، فعندئٍذ ال يكون 

ا موقوفة ملأمت الرجال  هناك مانع من بناء مأمت للنساء على هذه األرض، أما لو ُعلم أ
 .خاصًة، فال جيوز عندها إقامة مأمت للنساء عليها

يوجد عند القائمين على األوقاف الجعفرية في البحرين أموال لحساب بعض : 597س 
المساجد، وهي فائضة عن حاجتها الحالية والمستقبلية، فهل يجوز استخدام هذه األموال لبناء 

 د، والتي هي بحاجة ماسة إليها؟مساجد أخرى في بعض المناطق الخالية من المساج
جيوز االنتفاع بقسم من هذه األموال إذا كان املسجد التابعة له هذه األموال ال ـ 

 .حيتاجها فعالً أو يف املستقبل كما هو مفروض السؤال
 هل يجوز إيجار المآتم الحسينية لحفالت األعراس؟: 598س 

 .جد هتك للمأمتجيوز ذلك مع عموم الوقفية لذلك، وما دام ال يو ـ 
 هل يجوز تأجير األجهزة التابعة للموكب الحسيني؟: 599س 

 .ال جيوز ذلك إذا كانت األغراض وقفاً، وكان الواقف ال يرضى بذلكـ 
في إقامة مجالس ) ع(هل يجوز استعمال األموال المعدَّة لموكب سيد الشهداء: 600س 

 ؟)ع(عزاء في وفيات باقي األئمة
فقط، فال بدَّ من صرفه يف ذلك املورد ) ع(خمصَّصًا لعزاء اإلمام احلسنيإذا كان املال ـ 

خبصوصه، وأما إذا كان عاماً، فال مانع من صرفه إلقامة جمالس عزاء وفيات باقي 
 .)ع(األئمة

 هل يجوز استعمال األموال المعدَّة لموكب حسيني معين، لدعم مواكب أخرى؟: 601س 
 .رضا الواقفني بذلك حبسب القرائن احمليطة باملوضوعال جيوز ذلك، إال إذا أحرز ـ 

لدينا مصنع لتجديد التربة الحسينيه للمساجد، وبمقتضى عملنا، تختلط ترب : 602س 
المساجد بعضها ببعض، فهل يجوز لنا لتسهيل األمر، خلط ترب المساجد بعد وزن تربة كل 

 مسجد، وإعطاؤه بعد إعادة التصنيع الوزن نفسه؟
ك مع احملافظة على الكميَّة املخصَّصة لكلَّ مسجد، وال جتب احملافظة على جيوز ذلـ 

 .عني الرتبة املختصة بكّل مسجد ما دامت تكسر ويعاد تصنيعها حلاجة املسجد إىل ذلك
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هناك أرٌض موقوفٌة إلقامة حسينية عليها، وهذه األرض غير مستوية، ولعدم : 603س 
ال بدُّ من استبدال بعض األمتار من هذه األرض بأرض أخرى  تشويه البناء المنوي إقامته عليها،

 مجاورة لها، فهل يجوز ذلك، مع العلم أنه من مصلحة الطرفين؟
ال جيوز ذلك ما دام ميكن االنتفاع بالوقف كما هو عليه، ومراعات الناحية اجلمالية ـ 

ار من األرض نعم ميكن شراء بعض األمت. ليس مربرًا للتخلي عن بعض األرض املوقوفة
 .األخرى وضّمها إىل الوقف

 هل يجوز بناء شقق على الحسينية بهدف تأجيرها لصالح الحسينية؟: 604س 
إذا كان فضاء احلسينية غري موقوف ألمر معني، فإنه جيوز االنتفاع به يف كل جمال يراه ـ 

 .ويلُّ الوقف غري مناف للعنوان األصلي، وموجباً لزيادة موارد احلسينية
ماذا يمكن أن نفعل باألدوات الكهربائية التابعة للمسجد، كالمكيفات وغيرها، : 605س 

 بعد أن تصبح غير صالحة لالستعمال، أو في حال إرادة تبديلها بما هو أفضل منها؟
 .احلكم أن تباع ويصرف مثنها لصاحل املسجدـ 

ليها كيف يمكن التصرف في أرض موقوفة وال يعلم الجهة الموقوفة ع: 606س 
 بالتحديد؟

مع عدم إمكان معرفة اجلهة اليت أوقفت عليها أو هلا، تستعمل أو يصرف نتاجها يف ـ 
 .سبيل اخلري العام

هل يجوز بناء صالة على أرض موقوفة لمنافع الحسينية المجاورة، على أن : 607س 
 تستغل هذه الصالة إلقامة المآتم عند الحاجة، وتؤجَّر للمناسبات الخاصة؟

وز ذلك من حيث املبدأ، شرط أن تكون هذه الصالة ذات فائدة مادية للحسينية، جيـ 
 .ألن األرض يف مفروض السؤال موقوفة على منافعها

، أقوم بالعمل بها وأدفع بعض نتاجها إلى )ص(أتولى أرضًا زراعيًة موقوفة للرسول: 608س 
 المجالس الحسينية، وآخذ الباقي لي، فهل هذا جائز؟

كانت وقفًا من خالل عينها، فال بدَّ من أن يكون ذلك من خالل وّيل الوقف أو إذا  ـ 
ا وأخذ  احلاكم الشرعي، واما إن كانت وقفًا من خالل منفعتها، فيمكن لك العمل 

 .األجرة املتعارفة، والباقي يكون ملا أوقفت له
وقعها هل يجوز تبديل أرض موقوفة بأخرى، ألن الثانية أفضل من حيث م: 609س 

 واالستفادة منها؟
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إن مل ميكن االنتفاع باألرض فيما وقفت له بأي وجه من الوجوه جاز ذلك بعد أخذ ـ 
 .اإلذن من احلاكم الشرعي

لدينا في القرية مقبرة قديمة جداً ال يتمُّ دفن موتى فيها، وهي غير صالحة للدفن : 610س 
 مسجد ومعهد ديني؟فيها بحسب الخبراء، فهل يجوز تحويل المقبرة إلى 

مع عدم إمكان االنتفاع باألرض فيما وقفت له، يرجع أمرها إىل احلاكم الشرعي، فإن ـ 
ا يف غري ما وقفت له سابقاً جاز حتويلها، وإال فال  .أجاز االنتفاع 

، وهي فائضة عن حاجة )ع(وأهل بيته) ص(هناك مبالغ ألوقاف تابعة للرسول: 611س 
 وز استعمالها إلحياء المناسبات الدينية؟الموقوف عليهم، فهل يج

 .جيوز ذلك بعد مراجعة احلاكم الشرعيـ 
في » عج«هل يجوز صرف األموال العائدة إلى الموقوف على اإلمام المنتظر: 612س 

 إحياء المناسبات الدينية؟
يف كل ما يتصل بالدعوة اإلسالمية، كالدروس، وأعمال ) ع(جيوز صرفه عن اإلمامـ 

 .إلرشاد املرتبطة باإلمام يف موقعه اإلماميالوعظ وا
 هل يصحُّ لشخص أن يقف غرفًة داخل منزله مسجدًاً◌؟ وهل يجوز له بيعها؟: 613س 

إذا حتقَّق الوقف بشروطه صحَّ، ولكن على أن يكون له طريق مناسبة، وال جيوز بيعه ـ 
 .حينئذٍ 

 هل هناك فرق بين وقف األرض ووقف البناء؟: 614س 
 .بني األمرين، لكن ميكن وقف البناء دون األرض املشاد عليها ال فرقـ 

 هل يجوز وقف األرض بطرحها كأسهم للناس؟: 615س 
 .جيوز وقف األرض، ولكن ال جيوز بعد ذلك طرحها وبيعها كأسهمـ 

هل يصح وقف مبلغ معين من المال، على أن يعمل به في التجارة ويكون ريعه : 616س 
 للخير العام؟

صحُّ هكذا وقف، ألنه يشرتط يف العني املوقوفة أن تكون قابلًة لالستعمال مع بقاء ال يـ 
نعم، جيوز . عينها، كالعقار والبناء، ولذا ال يصح وقف مثل الطعام والشراب والنقود

للشخص أن جيعل ناتج بعض ماله للخري العام، ويكون ذلك على حنو التربع منه، مع بقاء 
 .للمالك اسرتجاعه أو اسرتجاع نتاجه ما دام مل يصرف يف مصارفهاملال على ملكه، فيجوز 
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 هل يجوز الوضوء في المسجد والصالة خارجه؟: 617س 
إذا كان املاء وقفاً ملن يريد الصالة يف املسجد، ووقعت الصالة يف مكان آخر غري تابع ـ 

 .حة الصالةللمسجد، فالصالة باطلة، وأما إذا كان املكان تابعاً للمسجد، فالظاهر ص
هل يجوز استخدام أموال الصندوق الخيري لعمل ترفيهي، كصرفه في رحلة : 618س 

 ترفيهية لكبار السن؟
 .جيوز ذلك، إذا كان مثل هذه األعمال من مقاصد الصندوقـ 

صندوق خيري عائلي، أنشئ ليصرف ما فيه على الفقراء والمحتاجين من : 619س 
استعادة ما دفعوه من أموال بعد وقوع النزاع بينهم وبين  العائلة، فهل يجوز للمشتركين فيه

 القّيمين على الصندوق؟
إذا كان التربع للصندوق على أساس خروج املال عن امللكية الشخصية للمتربع، ـ 

وتسبيله لصاحل الفقراء واحملتاجني من العائلة، فليس له حينئٍذ استعادة ما دفعه من املال، بل 
 الفقراء واحملتاجني من العائلة، ومع عدم الوضوح يف نية الدافع عند ال بدَّ من دفعه إىل

الدفع، يرجع فيها إىل العرف العام يف نظره إىل املال املدفوع ملثل هذه الصناديق، ويتصرف 
 .على أساسه

أثناء االحتالل اإلسرائيلي للجنوب اللبناني، قام المسؤول األمني للعمالء في : 620س 
توسعه لطرقات البلدة، حيث اقتطع جزءًا من مقبرة البلدة القديمة وجزءًا من حرم بلدتنا بعملية 

المسجد والحسينية القديمة وضّمه إلى الطريق، فهل يجب علينا إعادة الوضع إلى ما كان عليه 
 أم ال؟
 .جيب إعادة الوقف إىل ما وِقف عليه مع القدرة على ذلكـ 

بناية موقوفة، وبعد مدة عجزت عن دفع األجرة، استأجرت محًال تجاريًا في : 621س 
 فهل يحّق لولّي الوقف أن يتنازل لي عن األجرة المتبقية في ذمتي؟

ة ملوقوف عليه بعينه، فليس ألحد التنازل عنها، بل تبقى يف ذمتك نفعإن مل تكن املـ 
 .تدفعها حني التمكن

 مبلغ من المال؟ هل يجوز لي استخدام ماء المسجد لبناء بيتي مقابل: 622س 
إن كان املاء املختص باملسجد وقفاً على املصلني فيه، فال جيوز ذلك، وإال فيجوز بإذن ـ 

 .الويل مع وجود املصلحة للمسجد وعدم التأثري على حاجته
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عندنا أموال من إيجارات موقوفة لمسجد، وهو اآلن ليس بحاجة إليها، فهل : 623س 
 شملهم العدوان اإلسرائيلي في لبنان؟يجوز إعطاؤها ألحد المساجد ممن 

ال جيوز التصرف فيها لغري صاحل املسجد، وإن لزم من ذلك حفظها لتصرف يف شؤونه ـ 
 .يف املستقبل

مسؤوليتي هي اإلشراف على البّث المباشر لموقع اإلنترنت الخاص بالروضة : 624س 
ي خالله تصّفح مواقع الحسينية، في فترة العمل، يوجد الكثير من الوقت الذي يتسنى ل

اإلنترنت العلمية والدينية والثقافية المختلفة، فهل استعمالي لشبكة اإلنترنت الخاصة بالحضرة 
لمصلحتي الخاصة دون أن تؤثر على عملي هو انتهاك لحرمة األجهزة الوقفية الخاصة بالحضرة 

 أو لشبكة اإلنترنت الخاصة بها؟
أولياء الوقف املتوّلني لقسم اإلنرتنت، أو كان هناك جيوز ذلك إذا كنت مأذوناً من قبل ـ 

 .عرف جييز مثل هذه االستعماالت
إذا كان عند ولّي المسجد أو الحسينية أموال وقام بتشغيلها بشرط ضمان رأس : 625س 

 المال، فهل يجوز له ذلك؟ وهل يحق له أخذ نسبة من األرباح مقابل جهده؟
 .وجود املصلحة للوقف جيوز ذلك بإذن احلاكم الشرعي معـ 

تم استئجار مركز في ألمانيا من قبل بعض أبناء الجالية اإلسالمية اللبنانية، : 626س 
والغاية من ذلك إحياء الشعائر اإلسالمية وإعطاء دروس ثقافية، فهل يجوز استعمال بعض غرف 

اللعب بتلك  المركز للعب الشطرنج والبليارد وما شاكل، حيث إن البعض يقلِّدون من يجوِّز
 األدوات، والبعض يقّلدون من يقول بحرمة اللعب بها؟

مع األخذ بعني االعتبار كون املركز أيضًا حمًال إلقامة النشاطات للمؤمنني والرتفيه فال ـ 
حيرم استعمال بعض الغرف فيما ذكر ممن يرى جواز ذلك تقليداً، مع احلفاظ على اآلداب 

اإلسالمي للمركز، أما إذا كان االتفاق على استئجار املكان العامة وعدم التأثري على اجلّو 
 .إلقامة النشاطات الدينية فقط وإحياء الشعائر اإلسالمية، فال جيوز استعماله فيما ذكر

اشتبه حذاء شخص مع أحذية المسجد، فهل يجوز له أخذه على فرض : 627س 
 تشابههما في السعر والحالة؟

 .جيوز ذلكـ 
أن يتنازل عن الممر والطريق غير ) ع(لمن وقف منزله لإلمام الحسينهل يجوز : 628س 

 النافذ لصالح غيره بعد ثبوت الوقفية في المحكمة الشرعية؟
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إن كان وقف البيت مع توابعه، وكان الطريق يُعد من التوابع، فليس له التنازل عن ـ 
فله التنازل عن  الطريق لشخص آخر، وأما إن مل يكن قد وقف الطريق أو توابع البيت،

 .الطريق لشخص آخر
لو تم جمع أموال لبناء مسجد في مكان خاص، ثم تعذَّر بناؤه من ناحية : 629س 

 قانونية، فهل يجوز للقّيمين على المشروع تحويل األموال لبناء مركز عام من ضمنه مسجد؟
لك إن كان سيبىن مسجد يف ذلك املركز، فال مانع من صرف ما مجع للمسجد يف ذـ 

 .املسجد، ويستأذن يف باقي املال من املتربعني ليصرف يف باقي أقسام املركز
هل تُلزم المؤسسة الثقافية بالرجوع إلى المجتهد في القضايا ذات البعد : 630س 

 اإلرشادي والخيري؟
نعم، . إذا كانت منسجمًة مع األسس والقواعد اإلسالمية، فال يلزم الرجوع إىل اجملتهدـ 

 .من الرجوع إليه فيما كان من اختصاصهال بدَّ 
نقوم في المسجد بتدريس العلوم اإلسالمية والكمبيوتر والمناهج المدرسية من  : 631س 

 كيمياء وغيرها من المواد لمساعدة أبناء القرية، فهل يجوز لنا ذلك؟
 .جيوز ذلك يف األوقات اليت ال تضر حبركة املصلنيـ 
 بيع الوقف: الرابع

لدينا نخل موقوف وقفًا ذرّيّاً، وقد مضى عليه ما يقرب من ثالثين عامًا أو  يوجد: 632س 
أكثر بدون ماء وإصالح، ألن معظم اآلبار الجوفية غار ماؤها، وقد جفت النخيل وتساقطت، 
فهل يجوز بيعها واستبدالها بأرض يبنى عليها عمارتان للموقوف عليهم، أم ال بدَّ من استبدالها 

 ؟بأرض نخيل أخرى
ا، جيوز للجيل احلايل من املوقوف عليهم ـ  إذا خرجت األرض عن إمكان االنتفاع 

 .بيعها أو استبداهلا بأرض أخرى، كما جيوز هلم تغيري منفعة الوقف
أوقف شخٌص بيته وأرضه المجاورة لبيته على سكنى ذرّيته، ثم بنيت األرض : 633س 

الواقف، عرض الخراب على العين الموقوفة، المجاورة وألحقت بالبيت، ثم إنه بعد وفاة 
وأصبحت غير صالحة للسكن إال إذا هدمت وأعيد بناؤها من جديد، وهذا فوق قدرة الموقوف 

 عليهم، فهل يجوز للبطن الموجود حل الوقف؟
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ليس هلم حل الوقف، فالوقف يبقى على ما وقفه صاحبه، فإن أمكن ترميم البناء ولو ـ 
ادة من األجرة لذلك وجب ذلك، وإال فحيث قد لغى استعماله يف بتأجري األرض واالستف

 .ما وقف له، جاز هلم بيع األرض والتصرف يف مثنها
وقف جّدي أرضًا وقفًا ذرّيًا لورثته من الذكور، وفي بداية الستينات من القرن : 634س 

وقف الذري لسنة العشرين، تمَّ تحويل الوقف الذري إلى ملك صرف استنادًا إلى قانون تصفية ال
، ثم تمَّ بيعه لدى المحكمة بسبب خالف نشأ بين ورثة الواقف، فهل يجوز لورثة 1955

الواقف سابقًا من أبناء أبنائه والمالكين حالياً أن يسكنوا ويهبوا أو يبيعوا ألبنائهم أو ألوالدهم أو 
 للغريب مما ملكوه، أم ال يجوز ذلك؟

ء الوقف على ما وقف عليه، فمع منع القانون املذكور من ناحية شرعية، ال بدَّ من بقاـ 
من ذلك، يرجع امللك إىل الورثة املوجودين، ومع وقوع االختالف مبا خياف معه على 

ج الوقف األول  .األنفس فيجوز البيع، واألحوط وجوباً شراء عني مماثلة ووقفها على 
 ى ثمنه؟هل يجوز بيع مكّيف المسجد، ألن المسجد بحاجة إل: 635س 

ال جيوز بيعه مع كونه وقفًا وكان املسجد حباجة إليه، أما إذا استغىن املسجد عنه كلياً، ـ 
حبيث يصري يف معرض التلف مع الزمن، وكان حباجة إىل مثنه، جاز بيعه وصرف مثنه لصاحل 

 .املسجد
بيت وقف على الذرّية، هل يجوز بيعه بعد أن أصبح ال يفي بحاجات جميع : 636س 

 .موقوف عليهم، لكثرتهم وصغرهال
 .ال جيوز بيعه، وال بدَّ من االنتفاع به فيما وقف له مع إمكان ذلكـ 

هل يجوز بيع أدوات المسجد القديمة بعد هدمه وتجديد بنائه؟ وهل تسري : 637س 
 عليها بعد بيعها حكم المسجديّة، كالمحافظة على طهارتها؟

لبناء اجلديد، جيوز بيعها واستخدام مثنها يف مع عدم إمكان استعماهلا بعينها يف اـ 
 .املسجد اجلديد، وال يسري عليها حكم املسجدية عندئذٍ 

، بيع بعد أن كان آيًال للسقوط، على )ع(بيت كان موقوفًا لمأتم اإلمام الحسين: 638س 
أن يشترى بيت غيره بعد أخذ اإلذن من الحاكم الشرعي، ووضع ثمنه أمانة عندي، وفي شهر 

رَّم، احتجنا إلى هذا المبلغ إلقامة مراسم عاشوراء، فقمت بالتصرف في هذا المبلغ إلقامة مح
 مراسم عاشوراء، فهل يعتبر تصرفي صحيحًا؟

أنت ضامن للمبلغ املذكور، وميكن ردَّه من األموال التابعة للمجلس العاشورائي،  ـ 
 .كالتربعات اليت جتمع إلقامة هذه املناسبة



119 

 

عة أرض فيها زيتونتان موقوفتان، وأصبح إنتاجهما ضئيًال ال يتعدى لدينا قط: 639س 
كغ، ألنهما أصبحتا معّمرتين، فهل يجوز قلعهما والتبرع للوقف سنويًا بقيمة ما كانتا   5سنويا 
 تنتجانه؟

ماـ    .ال جيوز قلع الزيتونتني املوقوفتني إال يف حال خروجهما عن قابلية االنتفاع 
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 ي اإلجارةف: الباب السادس
  

  :وموضوعاته هي التالية
 
 إجارة األعيان: األول

هل يجوز تأجير خدمات اإلنترنت لشخص تعلم أنه سيستخدمها بشكل غير : 640س 
 صحيح، إذ من الممكن استخدامها في أمور غير أخالقية؟

جيوز ذلك ما دامت تصلح للحالل واحلرام، ومل يشرتط على املستأجر استخدامها يف ـ 
 .احلرام

هناك صالٌة لألفراح يقوم بعض المستأجرين لها بالغناء والرَّقص واالختالط بين : 641س 
 .الّرجال والنساء

هل يجب على إدارة الصالة وضع شرط عدم الغناء والرقص واالختالط، مع العلم أن  -أ 
 هذا سيؤثّر سلباً على عددالمستأجرين؟

كمال حفلتهم في حال ارتكابهم هل يجب على اإلدارة منع المخالفين من است -ب 
 المحرمات المذكورة، حتى ولو سبَّب إحراجاً لإلدارة؟

مع فرض تجاهل اإلدارة لهذا األمر، هل هناك أيُّ إشكال في أن يستأجر المؤمنون  -ج 
 الصالة لألنشطة اإلسالمية؟

لو هل يجوز للمؤمنين التصدي للمستأجرين ومنعهم من فعل المحرَّم بالقوة حتى و  -د 
 أقاموها في حدود الصالة فقط، مع احتمال إحراج اإلدارة واإلضرار بمصالحها؟

 .ال جيب ذلك، ولكنَّه أفضل على كلِّ حال -أ ـ 
 .األفضل القيام بذلك بطريقة هادئة للوصول إىل اهلدف بالَّيت هي أحسن -ب 
 .ال حيرم عليهم ذلك -ج 
كر، وعندئٍذ ال يصار إىل استخدام ذلك من باب األمر باملعروف والنهي عن املن -د 

القوة إذا أمكن الوصول إىل النتائج من خالل الطرق األخرى، وال سيما أنه ال جيوز 
 .اإلضرار باإلدارة
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هل يجوز لمن أخذ قرضًا من البنك في أميريكا لشراء بيت، أن يؤّجر بيته إن  : 642س 
عدم الدفع للمؤّجر باعتبار أنه ال كان ناويًا عدم دفع األقساط للبنك؟ وهل يجوز للمستأجر 

 يدفع للبنك؟
ما دام قد اشرتى البيت لنفسه فهو ملكه، وجيب عليه تسديد األقساط للبنك، كما ـ 

جيوز له تأجريه، وعلى املستأجر أن يلتزم عندئٍذ للمالك بدفع األجرة وإن مل يلتزم املالك 
 .بتسديد األقساط للبنك

 ه المستأجر من صاحب الملك مّما يسمى بالخلّو؟ما حكم المال الذي يأخذ: 643س 
جيوز للمستأجر املطالبة باخللّو يف حال عدم وجود حق للمؤجر بإخالء العني ـ 

املستأجرة، أو مع اشرتاط ذلك حني العقد، أو يف حال كان هناك قانون يلتزم به الطرفان 
 .جييز ذلك أو يلزم به

 مواله مخلوطًة بالحرام؟هل يجوز االستئجار عند من تكون أ: 644س 
 .ال مانع من االستئجار عنده مع عدم احنصار ماله يف ما هو حرامـ 

هل يجوز االستئجار عند من نعلم أنه يشتري ببعض مال اإلجارة خمرًا؟ وهل : 645س 
 يجب ترك الشقة المستأجرة؟

ا يفعله يف ال حيرم االستئجار عنده، وإن اشرتى بشيء من األجرة مخراً فهو املسؤول عمـ 
 .ماله وال إمث على املستأجر

هل يجوز العمل في مكتب أحد النواب في المجلس الوطني، مع العلم أننا من : 646س 
 المقاطعين له في االنتخابات؟

جيوز العمل معه يف شّىت األعمال احملّللة، رغم التزامك مبقاطعته من حيث كونه نائباً، ـ 
لك ال ينايف التزامك الشرعي، وإن كان قد يضرُّ بك أو من حيث أهلّيته للرتشح، فإن ذ

 .معنوياً من جهة خمالفة موقفك السابق منه
، والذي  (SPEED NET) يوجد في البحرين خدمة ما يسمي باالنترنت السريع: 647س 

يمكن من خالله التوزيع على أكثر من منزل لالستفادة من توزيع السعر على المستفيدين من 
قانون الشركة التي ال تسمح بتوزيع الخدمة، فهل يجوز لنا ذلك، مع العلم أنَّنا  ذلك، ما ينافي

نحتمل أن الشركة تعلم بالموضوع، ألنها تعلم أنَّ هناك الكثيرين ممن يستعملون االنترنت بدون 
 الحصول على االشتراك ولم تتخذ اإلجراءات الالزمة لمنعهم؟
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ي متَّ بني الشركة واملستهلك األّول، فاملؤمنون ال جيوز ذلك إذا كان خبالف العقد الذـ 
نعم، إذا عرف أن الشركة تتساهل يف ذلك باملقدار الذي ال يضر مبصلحتها . عند شروطهم

 .وتتغاضى عن ذلك، كان ذلك مبثابة اإلذن، وال حرمة عندئٍذ يف ذلك
لالحتفال بالمناسبة، بمناسبة نجاح أوالدنا في شهادة البكالوريا، استأجرنا قاعًة : 648س 

على أن تقسم األجرة بين النساء الثالث المعنيات بالمناسبة، فإذا كانت إلحداهن بنت واحدة، 
واألخريات لكّل منهن بنتان، فهل تقسم األجرة بالتساوي بين النساء الثالث، أو أنَّ التي عندها 

 بنت واحدة تدفع أقل؟
 .الرتاضي على غري ذلكيقسَّم اإلجيار بالتساوي بينهّن إال مع ـ 

استأجرت محًال تجاريًا شرط عدم تأجيره آلخر إال بموافقة الجهة المالكة، : 649س 
وهناك عرٌف عندنا بتأجيره بدون رضا المالك، والمالك يعرف ذلك، فهل لي الحقُّ بتأجيره 

 آلخر دون علمهم؟
 .ليس لك احلّق مع وجود الّشرط الصَّريح بعدم التأجريـ 

إليجار الّرهنّي من األمور المتعارفة في زماننا، حيث يدفع المستأجر مبلغًا من ا: 650س 
المال إلى المؤجر كوديعة أو ضمان يتصرَّف المؤجر فيه على أن يعيده إلى المستاجر عند انتهاء 
مدة اإليجار، وفي مقابل ذلك، يحسم من األجرة مبلغًا معيَّنًا يختلف باختالف قيمة الرهن، 

 بعض الحاالت إلى أن تكون األجرة رمزيًة، فهل تعتبر هذه المعاملة صحيحة؟ليصل في 
 .املعاملة صحيحة وجائزةـ 

هل يجوز للمرء أن يستأجر دارًا ثم يؤّجرها بأكثر مما استأجرها دون أن يضيف : 651س 
 أّي شيء إلى العين؟

أحدث يف العني  جيوز ذلك، إال أن يشرتط عدمه صرحياً أو ضمناً، دون فرق بني ما لوـ 
 .تغيرياً أو مل حيدث

نفكر في شراء عقار تستأجره مؤسسة للقمار، فهل المال الذي نأخذه من : 652س 
 اإليجار حرام؟

ذا العنوان، واالجرة حالل إذا كان للنادي ـ  جيوز ذلك ما دام املشرتي ليس هو املؤجر 
 .مكاسب أخرى من خدمات حمللة يقّدمها إىل رّواده، وإالّ فال
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 خدمة أمكنة الحرام وفاعله: الثاني
أملك في منطقة سياحية بشمال إفريقيا شققًا مفروشًة لإليجار، فهل يجوز : 653س 

 تأجيرها لمن يعلم أنه قد يرتكب فيها المحرَّمات، كشرب الخمر أو الزنا؟
ما دمت تؤجر هذه الشقق من دون أن تشرتط عليهم ذلك، فال حرمة يف مثل عملك ـ 

 .عندئذٍ 
شخٌص يملك محًال لتأجير الكراسي والصوتيات، تصادفه الكثير من المحاذير : 654س 

. الشرعّية، حيث إنه كثيرًا ما يُطلب منه استئجار معداته، بهدف إقامة حفالت غنائية وأعراس
 فهل يجوز له تأجير هذه المعدات في حال علم أن المستأجر سيستخدمها في المحرمات؟

ا ستستعمل يف احلفالت الغنائية واألعراس، فضًال ال حيرم عليه إجيـ  َّ ار معّداته ولو علم أ
 .عّما لو احتمل ذلك، لكن ال جيوز له التواجد حال الغناء لإلشراف على آالت الصوت

أعمل كعاملة تنظيف في بحيرة صغيرة، ويكون رّوادها عادًة غير مقيَّدين بشيء : 655س 
السباحة وغيرها، واحتكاكي بالناس يكون ضمن حدود  من حيث االختالط والخمر ومالبس

فهل يجوز لي االستمرار في هذا العمل والسكن في هذا المكان إلى أن أجد عمًال . العمل فقط
 آخر ؟
جيوز ذلك مع اجتناب الوقوع يف احملرَّمات، كتقدمي اخلمر أو النظر بتلذذ وشهوة أو غري ـ 
 .ذلك

األسواق ونوادي الرياضة، علمًا أنه يباع فيها الخمر هل يجوز العمل في حراسة : 656س 
 ولحم الخنزير واللحوم غير الشرعية؟

ا أو يبيعون أو يفعلون غريها ـ  م يبيعون اخلمر ويتناولو َّ جيوز لك ذلك رغم علمك أ
 .من احملّرمات

 هل يجوز لي إعداد ديكور لمسرح سيقام عليه حفلة موسيقية؟: 657س 
 .جيوز لك ذلكـ 

أملك سيارة أجرة، فهل يجوز لي أن أوصل السكارى أو العاهرات إلى مقصدهم : 658 س
 وأخذ األجرة منهم، مع العلم أنهم قد يصطحبون معهم الخمر؟

 .جيوز لك إيصاهلم إىل حيث هم ذاهبون، وليس عليك إمث فيما يفعلونه هناكـ 
الزانيات، فهل يجوز لي أن لو طلب مني الزبون أخذه إلى الفندق الذي فيه : 659س 

 آخذه الى ذلك الفندق، مع العلم أن الفندق يعطيني مبلغاً من المال على ذلك؟
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ال جيوز لك إرشاده إليه وتعريفه عليه إن علمت أنه ذاهب إليه الرتكاب فاحشة الزنا،  ـ 
نعم، لو كنت ال تعلم بنّيته ومل . كما ال جيوز لك أخذ املال من الفندق من أجل ذلك

يكن الفندق خمصَّصًا لذلك، جاز إيصاله وأخذ املال من الفندق، حىت لو كان يف الفندق 
 .عاهرات أو مخر

أعمل سائق تاكسي في أوروبا، فهل يجوز لي نقل الزبون الذي يتاجر في : 660س 
 المخدرات في الوقت الذي يمارس بيع المخّدرات؟

 .ال جيوز أن تكون مشاركاً يف ذلكـ 
 رأُي سماحتكم في العمل في المجّمعات الترفيهّية ودور السينما؟ ما هو: 661س 

 .جيوز ذلك إال إذا كان العمل فيها مبا هو حرام بذاتهـ 
 هل يجوز فتح محلِّ لبيع األفالم السينمائية أو تأجيرها؟: 662س 

 .جيوز ذلك شرط أن ال تكون األفالم حمرمة، كاألفالم اإلباحيةـ 
 لنفسأحكام إجارة ا: الثالث

 هل يجوز العمل عند شخص نعلم أن ماله حرام؟: 663س 
إذا كان العمل حبسب طبيعته جائزاً، جيوز العمل عنده، واألجر املتقاضى جراء ذلك ـ 

العمل يكون حالًال إن كان له مصدر كسب حالل رغم كونه خمتلطًا باحلرام، أما إذا كان 
 .ال جيوز العمل عنده عندئذٍ العمل حبسب طبيعته حراماً، كبيع اخلمر مثًال، ف

شخص يقدم إلّي خدمًة بأجرة شهرية، علمًا أنه يستمد هذه الخدمة من طرف : 664س 
ثالث، فهل تلحق بي الشروط المتفق عليها بين من يقدم إلّي الخدمة وبين الطرف الثالث الذي 

 هو المزّود الرئيسي؟
ما ينصُّ على تأجري الوسيط  ذلك حبسب الشروط املتَّفق عليها، فإن كان من ضمنهاـ 

لغريه بنحٍو يعدُّ استئجاراً من املصدر الرئيسي، فتجري عليه حينئٍذ الشروط نفسها اليت يلتزم 
 .ا الوسيط

هل يجوز للموظَّفين في المؤسسات الخاصة أو العامة الخروج من دائرة العمل : 665س 
 لقضاء بعض األعمال الخاصة بهم؟

رف التسامح به عند أصحاب العمل، أو مع إذن املسؤول جيوز من ذلك ما يتعاـ 
 .األعلى إن كان ذلك من صالحيَّاته
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 هل يجوز العمل في شركة نصفها أميريكّي والّنصف اآلخر سعودّي؟: 666س 
ال مانع من العمل يف الشركة املذكورة، وال مشكلة يف الراتب، وإن كان األوىل البحث ـ 

 .عن عمل آخر
مكتب سفر وسياحة، ومالك الشركة يهودي بحريني الجنسية، فما أعمل في : 667س 

 حكم العمل لديه؟
إذا كان يهودياً، وكان من خالل ماله يدعم الدولة الغاصبة، كما هو شأن أكثر اليهود ـ 

يف العامل، فالالزم مقاطعة هذه الشركة وترك العمل فيها والبحث عن عمل آخر، وإن كان 
لبحث ما دمت حباجة إليه، وأما إذا كان ال يدعم إسرائيل، فال ال جيب ترك العمل مّدة ا

 .مانع من العمل لديه
أنا موظف حكومي في قسم المناقصات والعقود، ويتردَّد علينا الكثير من التجار : 668س 

والمتمولين، ونظرًا إلى طبيعة عملي، فأنا أمتلك جميع المعلومات المتعلقة بالمناقصات من 
عن الشركات التي ترسو عليها المناقصات، وقد عرض علّي بعض التجار فتح أسعار وبيانات 

مكتب خاص بي لقاء تزويده ببعض المعلومات المتعلقة بأسعار التجار أو على من ترسو 
المناقصات وأسماء الشركات المصّدرة للبضاعة، وسيكون عملي كمستشار إداري له فقط، فهل 

 يجوز لي العمل كمستشار خاص به؟
ال حيقُّ لك تسريب أية معلومات تتعلق بعملك له أو لغريه من التجَّار، ألن ذلك ـ 

وحىت لو فرضنا . خيانة لعملك، إضافًة إىل ما يف ذلك من ضرر لبعض الشركات والتجَّار
أنك أردت العمل عنده خارج الدوام مبا عرض عليك، فإن ذلك ينبغي أن ال يؤدي إىل 

كان، من خالل حماولة هذا التاجر استدراجك ليكون   اإلساءة إىل عملك بأيِّ حنوٍ 
 .مستفيداً من خاللك ويستأثر باملناقصات

أنا موظَّف حكومي بصفة فني مختبر في وحدة صحية، ولي زميل يعمل معي في : 669س 
الوظيفة نفسها، ومقرُّ عملنا في بلدة صغيرة تبعد عن سكني ساعة ونصف، ولقلة المراجعين في 

عمل به، اتفقت مع زميلي على مقدار أن أعمل نصف األسبوع وأن يعمل هو العمل الذي ن
 فهل يجوز ذلك؟ وما حكم الراتب المقبوض سابقاً إن كان ما قمنا به محرَّمًا؟. النصف اآلخر

ال جيوز للموظف خمالفة القانون يف الدوام حىت يف الوظيفة احلكومية، إال إذا أجازت ـ 
للموظَّفني االتفاق خارج ذلك النطاق، واملال املأخوذ حالل إن  اجلهة املسؤولة ذلك، وليس 

كان قانون الوظيفة جيعله مستحقًا له رغم املخالفة، وإال فال بد من تسوية األمر مع 
 .اإلرادة
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أنا مقاول بناء، وأعمل في مشروع مسجد، وقد تأخَّر البناء شهرًا بسبب تغيير : 670س 
 سجد أن يقتطع مبلغاً مما اتَّفقنا عليه بسبب التأخير الحاصل؟األعمال به، فهل يجوز لوكيل الم

ومل يكن التقصري من جانبك كمقاول، فال حيق أإذا مل يكن ذلك شرطًا ضمن العقد، ـ 
 .له ذلك، وال بدَّ له كوكيل من أداء ما متَّ اإلتفاق عليه يف ضمن العقد

بدون أجر سوى األكل سنوات  6إلى  5ما الحكم فيمن عمل مع أبيه لمدة : 671س 
 والشرب فقط، فهل يستحُق األجرة على السنين السابقة، وباألخص أنّه متزّوج؟

إذا كان متربعًا ملساعدة أبيه فال أجرة له على مثل هذا العمل، وإذا مل يكن متربعًا بل  ـ 
ثل كان عامًال من خالل طلب الوالد لذلك، فإنه مع عدم حتديد األجر، حيقُّ للولد أجرة امل

عندئذ، وال حيقُّ لألب عدم إعطائه أجرة مثل ذلك عن كّل هذه املدة اليت عمل فيها 
نعم، إن مل يطالب حبقِّه يف السابق لكونه راضيًا بذلك ومتنازًال عن حقه، فليس له . عنده

 .أن يطالب أباه باألجرة السابقة
حكم عملي  أعمل على الصندوق في مطعم يقدِّم المشروبات الروحية، فما: 672س 

 هذا؟
عملك بذلك ليس حمرَّماً، واحملرَّم هو بيع اخلمر وشراؤها وتقدميها، فما دام العامل على ـ 

ا، فال حيرم عليه ذلك، إال إذا عدَّ هو البائع، فعندها  الصندوق يقوم فقط باحلسابات وبيا
 .ال جيوز العمل يف بيع اخلمر خاصة

 نة إلى األسواق في البالد غير اإلسالمية؟هل يجوز لي نقل الخمر في الشاح: 673س 
ال جيوز لك ذلك، إال إذا توقَّفت معيشتك عليه، مع لزوم البحث عن عمل آخر ـ 
 .حملل

أعمل في أحد مكاتب التخليص الجمركية، وأقوم بتخليص البضائع لبعض : 674س 
لبضائع التي الشركات التي يتعاقد معها المكتب الذي أعمل فيه،فهل يجوز لي تخليص بعض ا

ال يوجد لها مخّلص، بحيث أستلم أجر تخليصها، مع العلم أن ذلك في وقت العمل وال يعيق 
 عملي األساسي؟

جيوز ذلك، إال إذا كان عملك يف املكتب مشروطاً، صرحيًا أو ضمناً، برتك مثل هذه ـ 
يفرض  األعمال خالل الدوام ولو مع عدم التعارض، أو كان هناك عرٌفٌ◌ شائع يف مهنتك

 .على العامل ترك ذلك
 هل يجوز استئجاُر غير المسلم لبناء المسجد؟: 675س 
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 .ال مانع من ذلك من ناحية املبدأـ 
حصلت على وظيفة عامل استقبال في فندق يشتمل على صاالت للرقص : 676س 

 وبارات لبيع الخمور، فهل يجوز لي العمل في هذه الوظيفة؟
، من دون أن يكون لك أيُّ صلة بتقدمي اخلمور وحنو ذلك ما دام عملك جمرَّد استقبالـ 

 .من احملرَّمات، فال مانع من ذلك، وإن كان األفضل واألوىل لك البحث عن عمٍل آخر
موظَّف يعمل في إحدى الشركات المحّلية بعقد عمل،وضعه ربُّ العمل أمام : 677س 

أو أن يقّدم استقالته، وحيث إن  أحد خيارين،إمَّا أن يوافق على تقليل الراتب الشهري له،
األحوال التسمح للموظف باالستقالة ألنه لن يجد عمًال آخر، فهو يرى نفسه مجبرًا على قبول 

 تقليل الراتب، فوقَّع على الموافقة بدون رضاً منه، فهل يعدُّ هذا شرعاً رضاً منه؟
كونه مضطرًا للقبول ال يعترب ذلك من اإلكراه املوجب لبطالن العقد، بل هو من قبيل  ـ 

 .بذلك ألنه ال ميلك خياراً آخر، وعليه، فاملعاملة صحيحة
 هل يجوز العمل في شركة لصنع البطاطا يدخل في تصنيعها أجزاء الخنزير؟: 678س 

 .ال جيوز ذلكـ 
هل يجوز إجبار عاملتنا األثيوبية على العمل عند بعض أقاربنا في عطلة : 679س 
 األسبوع؟

 نوع التعاقد معها، فإن كانت غري ملزمة بذلك مبقتضى العقد، فليس يرجع ذلك إىلـ 
 .لكم تشغيلها إال برضاها

 هل يجوز القيام بأعمال ليلة القدر في دوام العمل؟: 680س 
جيوز ذلك، إن مل يكن ذلك موجبًا لتعطيل العمل، وكان صاحب العمل ال ميانع يف ـ 
 .ذلك
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مت في فترة تزيد عن أربع سنوات بتخليص أعمل في مؤسسة حكومية، وقد ق: 681س 
المعامالت في المؤسسة نفسها التي أعمل فيها ولكن في دوائر مختلفة، حيث كان مديري 
يرسلني ألخلص له معامالت خاصة بأصحابه، فأقوم بوضع معاملتي ضمن هذه المعامالت 

ذا العمل حرامًا وأخّلصها معهم، وخالل هذه السنوات، جمعت مبلغًامن المال، فهل يعتبر ه
 وهل المال الذي أتقاضاه حالل؟

ال بدَّ لك من االلتزام بقانون العمل، فما دام قيامك بتخليص املعامالت بإذن من ـ 
مديرك، وكان إدراج بعض املعامالت اخلاصة بك ال يضرُّ بعملك األساسي املرسل من 

 .أجله، فعملك جائز واملال الذي تأخذه حالل
عمل في المنتجعات السياحية في مثل دائرة إدارة الموظفين، حيث هل يجوز ال: 682س 

قد يطلب منه تسهيل معامالت شراء الخمر واستكمالها، والتعاقد مع الراقصات والمغنيات، 
 وإقامه الحفالت الغنائية؟

 .ال جيوز ذلك إن كان املوظَّف جزءاً من عملية التعاقد واالستئجار لذلكـ 
للمدّرس أن يخرج من العمل قبل نهاية الدوام، إن لم يكن مرتبطًا هل يجوز : 683س 

 بدرس أو لم يأِت التالميذ؟
ال جيوز له ذلك مطلقاً، إال إن مسحت له اإلدارة اليت متلك الصالحية القانونية ـ 

 .للموظفني باخلروج عند إمتام أعماهلم
لمقاولين على بعض أعمل كمدير للمقاوالت في شركة، وأثناء مناقشة أحد ا: 684س 

المشاريع، اقترح علّي أن يعطيني سعرًا أقّل من سعر المقاولين اآلخرين، على أن يقوم هو 
باستئجار المعدات والعمال، شرط أن أكون أنا من يدير له هذه األمور، ويكون لي نسبة من 

 الربح، فهل يجوز ذلك؟
كة وال خيانة هلا، فإنه إن كنت أجنزت ذلك االتفاق بينك وبينه من دون غّش للشر ـ 

جيوز لك العمل مع ذلك املقاول الذي سينّفذ املشروع، إذا مل يتعارض عملك مع الوقت 
 .املخصص للشركة

 ما حكم العمل في الشرطة؟: 685س 
 .ال حيرم العمل يف الشرطة، إال إذا لزم من العمل الوقوع يف ما هو حمرَّمـ 

أودُّ أن أقدَّم طلبًا ألكون موظف أمن في كندا، مهمتي حماية األبنية، : 686س 
المشكلة أنه يُطلب مني حماية أشخاص يقيمون الحفالت، حيث إنهم . األشخاص، المناسبات
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يشربون البيرة، ويقومون بأعمال منافية للقانون والشرع، فهل من الجائز أن أعمل كموظَّف أمن 
 ُمعّين، لالضطرار؟

 حيرم عليك العمل كحارس للمباين واألشخاص، وإن كان األشخاص غري ملتزمني الـ 
 .بأحكام الشريعة اإلسالمية، على أن ال يشتمل عملك على ارتكاب احملرَّم

هل يجوز لي فتح عياده في أستراليا للقيام بعمليات اإلجهاض للحوامل إذا كان : 687س 
لدوله، علمًا أني سأكون المالك للعيادة ال من يقوم حملهّن أّقل من ثالثه شهور، وبترخيص من ا

 بعملية اإلجهاض؟
جيوز فتح مثل هذه العيادة، ولكن حيرم مساعدة املسلمة وغري املسلمة على اإلجهاض ـ 

 .مع عدم وجود العذر الشرعي هلا
هل يجوز فتح وإدارة الصالونات التي تقدم خدمات التدليك والمساج من قبل : 688س 
 نبيات إلى الرجال؟ وهل يجوز أخذ الرخصة الرسمية لهذه المحالت وتأجيرها؟فتيات أج

 .ال جيوز ذلكـ 
 هل هناك من إشكال في العمل في السينما؟: 689س 

 .ال حيرم العمل يف السينما إال إذا كان اجملال الذي تعمل به حراماً، كتقدمي اخلمر وحنوهـ 
ى إحدى البواخر التجارية كربَّان لها، علمًا أقيم في النرويج وأرغب في العمل عل: 690س 

 أّن هذه البواخر تقوم بنقل الخمور وتقديمها على متنها، فهل يجوز لي ذلك؟
ا، فال حيرم عليك ذلك، إال إذا كنت تعدُّ ناقالً ـ  مع كون عملك يف إدارة الباخرة وقياد

 .لللخمر، فال جيوز ذلك حينئٍذ، واألفضل لك اجتنابه على كلِّ حا
 هل يجوز العمل في محل يبيع الخمر؟: 691س 

إذا كان احملل ال يبيع إال اخلمر فال جيوز العمل فيه، وأما إن كان فيه سلع أخرى، ـ 
 .فيجوز العمل فيه يف غري جمال اخلمر، واألوىل للمؤمن جتّنب العمل يف مثل هذه األماكن

 هل يجوز العمل في مديرية الضرائب؟: 692س 
يث املبدأ العمل يف هذه املديريَّة، على أن ال يتورَّط العامل يف أخذ جيوز من حـ 

 .الضرائب بغري حق
تدفع الشركة التي أعمل فيها، باإلضافة إلى الراتب الشهري، مبلغًا معيَّنًا بدل : 693س 

إجارة بيت وبدل نقليات ومصاريف أخرى، فإذا قمت باستئجار بيت باقل من المبلغ 
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لحال بالنسبة إلى المصاريف األخرى، فهل بإمكاني تقديم حساب المخصَّص، وكذا ا
 المصاريف بالكلفة المخصَّصة من قبل الشركة وأخذ المبلغ الموّفر لحسابي؟

، وإال ـ  جيوز ذلك ما دامت الشركة تدفع للموظف هذه البدالت من دون شرط معنيَّ
 .فال بدَّ من االلتزام مبا تشرتطه الشركة لدفع هذه البدالت

ما حكم العمل في وظائف القطاع الحكومي؟ وهل هناك فرق بين الوظيفة : 694س 
 العسكرية والوظيفة المدنية؟

 .جيوز العمل بذلك يف غري ما اشتمل على ارتكاب احملرَّماتـ 
إذا طلب المدير في المؤسسة الحكومية من موظف ما أن ينقل له بعض : 695س 

مل وما يدور فيه، علمًا أن المدير قال إنه لن يضّر أحدًا تصرفات الموظفين وكل ما يتعلق بالع
وإنما يريد معرفة ما يدور في المؤسسة ومدى التزام الموظفين بعملهم، فهل يجب على الموظف 

 قبول ذلك؟
 .ال جيب عليه قبول ذلك، وكونه موظفاً ليس ملزماً بأن يطيع املدير يف هذا األمرـ 

إلى الصالة، وبعد الصالة جلست لقراءة الدعاء، فهل أثناء وقت العمل، ذهبت : 696س 
 هذا جائز؟

عليك أن تؤّدي الصالة مع تعقيبها باملقدار املتعارف، وفيما سوى ذلك، عليك ـ 
 .التواجد يف عملك حبسب املطلوب منك

شخص يعمل مع كفيله في بعض البلدان بأجرة شهرية، فهل يجوز له العمل مع : 697س 
 الرسمي، وذلك بدون رضا الكفيل؟غيره بعد الدوام 

إن كان العامل حبسب القانون أجريًا عند الكفيل بتمام الوقت، فال جيوز لغري الكفيل ـ 
 .استخدامه، وكذا إذا كان الكفيل مسؤوًال عنه حبيث يطلب إذنه يف استخدامه

ف أنا موظَّف في إحدى دوائر الدولة، وقد تغيبت عن دوامي بعلم دائرتي لظرو : 698س 
 أمنية، وبعد فترة، توفَّر لي عمل بأجر يومي، فهل يجوز لي ذلك؟

ما دمت مأذونًا بالتغيب عن عملك األساس، وما دام سبب التغيب قائماً، فإنه جيوز ـ 
 .لك العمل يف جمال آخر خالل فرتة غيابك

ما حكم التغيب عن العمل، عن طريق أخذ تقرير طبي غير صحيح؟ وهل هناك : 699س 
 ذلك بين الدوائر الحكومية وغيرها؟ فرق من

 .ال جيوز ذلك مطلقاً ما دام التغّيب بدون عذرـ 
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ينصَّ القانون على إعطاء األم حديثة الوالدة ساعة رضاعة لمولودها لمدة سنتين  : 700س 
 كاملتين، فهل يجوز لألم التي ال ترضع طفلها أن تأخذ هذه الساعة للعناية بطفلها؟

دام القانون جييز هلا ذلك، وباألخص أنَّ القانون قد ال يكون ناظراً جيوز هلا ذلك ما ـ 
 .إىل اإلرضاع باخلصوص، وإمنا للعناية بالطفل بشكٍل عام، وإن أمساها ساعة رضاعة

أعمل معّلماً، فهل يجوز لي أن أقوم ببعض األعمال الخاصة في فترة عملي على : 701س 
 ك على أدائي كمعلم؟جهازي المحمول الخاص بي، إن لم يؤثر ذل

إن كان ذلك يف فرتة راحتك فيجوز، وإال إن كان يف فرتة دوامك وتواجدك مع ـ 
 .الطالب فال جيوز لك

 هل يجوز العمل في مجال الجمارك؟: 702س 
 .جيوز العمل يف ذلك مع اجتناب أخذ املال بغري حق من أصحابهـ 

يحصل على راتب دعم العمالة هل يجوز لإلنسان أن يسجِّل شكليًا بالشركة و : 703س 
وهو ال يعمل فيها، مع العلم أن الحكومة ال تتَّخذ أيَّ إجراء قانوني تجاه الشركات التى تسجل 

 الموظفين لديها من دون عمل؟
ال بدَّ من االلتزام بالقانون يف ذلك، ومع مساح احلكومة بالتوظيف الشكلي، فاالتفاق ـ 

ة فيه، وكذا مع إعطاء الدولة راتب دعم العمالة على  احلاصل بني الشركة واملوظف ال حرم
 .كل حال فيجوز أخذه

 هل يجوز لي االنشغال بالعمل الخاص أثناء العمل في الوزارة؟: 704س 
 .ال جيوز ذلك مبا يتناىف مع دوام العمل ومسؤولياتك القانونيةـ 

بعض العمال أنا المسؤول عن العّمال في الورشة التي أعمل فيها، وهنالك : 705س 
الذين لديهم إعاقة جسدية ال تمكنهم من القيام بعملهم بصورة صحيحة، فهل يجوز لي صرفهم 

 من العمل إن كانوا يؤثّرون سلباً على سير العمل وتطوره؟
جيوز صرفهم مع حفظ مجيع حقوقهم، وال إمث عليك، وعليك مراعاة مصلحة الورشة ـ 

 .ودهم برضا صاحب العمل وإشفاقه عليهماليت أنت مسؤوٌل عنها، إال إذا كان وج
 أخذ األجرة على الواجبات الدينية: الرابع

 هل يجوز أخذ األجرة على األذان؟: 706س 
 .جيوز أخذ األجرة على األذان اإلعالميـ 
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طرحت الدولة عندنا في البحرين في اآلونة األخيرة كادر أئمة الجماعة : 707س 
يستلم راتبًا من هذه الوظيفة التي تلزمه أيضًا بأن يقوم بتنظيف والمؤذنين، هل يجوز للمؤّذن أن 

 المسجد وفتحه وإغالقه، والراتب يصرف من قبل الدولة؟
 .جيوز العمل بذلك وأخذ الراتب عليهـ 

فيما لو كان المتقدم لشغل الوظيفة » في المسألة السابقة«هل يتغير الحكم : 708س 
 أحد طالب العلوم الدينية؟

 .لف احلكم يف ذلك إذا مل يكن هناك عنوان آخر يستوجب االحتياطال خيتـ 
هل يجوز إلمام الجماعة أخذ المعاش من بعض الجهات على الصالة في : 709س 
 المسجد؟

 .جيوز له ذلك إذا كان على حنو املعاش ال أجرًة على صالتهـ 
 هل يجوز أخذ األجرة على تعليم القرآن الكريم؟: 710س 

 .جيوز ذلكـ 
 هل يجوز أخذ األجرة على تغسيل الميت؟: 711س 

 .جيوز مع عدم كونه واجباً عينياً عليهـ 
إذا كانت مديريَّة األوقاف الجعفرية الرسمية قد خصَّصت مبلغًا للقيِّم على : 712س 

المسجد، فهل يجوز لهذا القيِّم أن يعيَّن عامًال نيابة عنه في القيام ببعض شؤون المسجد مقابل 
 ن الراتب الذي يستلمه؟جزء م
إن مل يكن قد اشرتط عليه مباشرة خدمة املسجد بنفسه، فال مانع من استئجاره لغريه ـ 

 .ليقوم ببعض األعمال املطلوبة منه
 السمسرة: الخامس
 ما حكم عمل السمسار، وأخذ األجرة على عمله؟: 713س 

 .ال مانع من ذلك، ما دام العمل حبدِّ ذاته ليس حراماً ـ 



133 

 

لديَّ مكتب استقدام عمالة من الخارج، هل يجوز طلب عمولة على العمال : 714س 
 الذين أستقدمهم لصالح إحدى الشركات بأكثر من الكلفة لكي أدفع الزائد للوسيط؟

جيوز لك أن تطلب مقابل كل عامل أكثر ممّا كلَّفك واقعاً، ولو كان بقصد دفع الزائد ـ 
يك، واألفضل االقتصار يف الزيادة على املقدار عمولًة للوسيط الذي دّل الشركة عل

 .املتعارف
هل تجوز الوساطة العقارية على فندق يحتوي خمرًا، أو على عقار يحتوي : 715س 

 مطعماً يبيع الخمر، مع العلم أن الفندق أو العقار ال يقتصر عائدهما على الخمر فقط؟
احلرام، أو على ما قد يستخدم  ال حترم الوساطة يف أمثاله رغم اشتماله على شيء منـ 

 .يف احلرام
أنا وكيل مجاز بمساعدة النَّاس في بيع عقارات وشرائها، لدّي عميل مسلم يريد : 716س 

 شراء محل بيع بيرة ونبيذ الستعماله للغرض نفسه، فهل يجوز مساعدته في الشراء؟
م من بيع اخلمر فيه، ال حيرم التوّسط يف شراء احملل، وال تتحّمل مسؤولية عمله احملرَّ ـ 

ولكن ال نشّجعك على ذلك، وال سيما عندما يكون األمر من باب األمر باملعروف 
 .والنهي عن املنكر، حيث ميكن ثنيه عن هذا العمل بعدم تأمني احملل له

هل يجوز لي العمل كوسيط بين البنك والزبون، للحصول على قرض بأدنى : 717س 
 فائدة ممكنة؟

ذلك إن كان العنوان هو مساعدة البنك على استجالب املقرتضني ال جيوز لك ـ 
 .بالفائدة ملصلحة تقوية البنك يف عمله الربوي وزيادة زبائنه

، وطلب )دّالل(اشتريت بيتاً، ثم علمت أن صاحب البيت قد استعان بوسيط : 718س 
كن أعلم به، فهل مني الوسيط الذي هو من طرف البائع مبلغًا من المال نظير عمله الذي لم أ

 يجب علّي دفع ما طلبه الوسيط مني؟
 .ال جيب عليك إعطاء الوسيط شيئاً من املال إن مل تكن أنت استعنت بهـ 

هل يجوز للدّالل أن ال يبيع البيت الذي كلِّف بالتدليل عليه رغم وجود : 719س 
فظ بالزائد لنفسه سرًا المشتري بالسعر الذي حدَّده المالك، على أمل أن يبيعه بسعر أعلى ليحت

 وبدون أن يخبر المالك بذلك؟
ال جيوز له خمالفة رغبة البائع، وكذا ال جيوز له أخذ الزائد لنفسه، إّال أن يفهم من ـ 

تعيني احلّد األدىن، تفويض املالك له بالبيع باألزيد وأخذ الزائد لنفسه يف قبال داللته، وعليه 
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طمعًا يف الزيادة مبا خيالف املتعارف ويضّر بالبائع الذي يرغب حينئٍذ أن ال يتأخَّر يف البيع 
 .عادًة يف البيع ضمن مهلة معقولة

هل يجوز للدّالل أن يخبر صاحب البيت بأنَّ سعر بيته أقّل من القيمة السوقية : 720س 
 له، ليبيع البيت بالقيمة السوقية ويأخذ الفرق بدون علم صاحب البيت؟

 .هذا من الكذب واخليانة، وكالمها من كبائر الذنوبال جيوز له ذلك، فـ 
هل يجوز أخذ مبلغ من المال مقابل تخليص معاملة حكومية يصعب على : 721س 

 صاحبها تخليصها؟
جيوز ذلك، وإمنا يلزم صاحب املعاملة باألجرة إن كانا قد توافقا على ذلك يف إطار ـ 

ظفًا حكوميًا خمصصًا إلجنازها عقد واضح مستكمل للشروط، إال أن يكون الوسيط مو 
 .حبكم وظيفته، فيحرم عليه أخذ شيء مقابل إجنازها

اتفقت مع سمسار للبحث عن بيت لإليجار بدون أن نتفق على مبلغ معين، : 722س 
فساعده على البحث شخص آخر هو الذي وجد البيت، فقام السمسار بطلب مبلغ كبير، فهل 

لبيت، ثم أتفق مع الشخص اآلخر وأعطيه مبلغًا أقل من الذي يحق لي أن أقول له إّني ال أريد ا
 طلبه األول؟

استعانة السمسار بأشخاص يف عمله ال يلغي حقه يف أجرة عمله، ولكن ملَّا مل حيدد ـ 
  .األجرة املتعارفة، أو املصاحلة مبلغ األجرة من أوَّل األمر، فيلجأ إىل

   



135 

 

  في الوديعة: الباب السابع

 
كان يتردَّد إلى منزلنا كل يوم ساعًة، وعندما أراد السفر إلى بلده، أودع في مزارع  : 723س 

منزلنا بعض الحاجيات واألوراق في خزانة خاصة به، واآلن قد مضى على سفره أكثر من عامين 
. وال أظنه سيعود، ألنه يحتاج إلى إجراءات سفر وفيزا وإلى كفيل، وهذه مكلفة وغير متوّفرة لديه

 بحاجياته، حيث ال يمكننا الوصول إليه وال نعرف له رقم هاتف أو عنوان؟ فماذا نفعل
ا، ومع اليأس من عودته، وعدم إمكان إيصاهلا إليه، جيوز بيعها ـ  ال بدَّ من االحتفاظ 

ا  .والتصدق بثمنها على الفقراء، شرط أن ُتضمن له فيما لو ظهر بعد ذلك مطالباً 
وضعتها في بيتي، ثم بعد مدة سرق بيتي وسرقت  أودع عندي أحدهم أمانةً : 724س 

 األمانة معه، فهل أضمنها لصاحبها؟
 .إذا مل تكن مقصِّراً يف احلفاظ عليها، فال ضمان عليك، وإال فأنت ضامنـ 

دفع لي شخص مبلغًا كأمانة على أن أضعه له في حسابي في البنك، فهل يجوز : 725س 
 مع ضماني للمال؟لي وضعه في حساب شخص آخر بدون علمه 

 .ال جيوز التصّرف يف األمانة املودعة إال وفقاً إلذن املالكـ 
إذا استودعني أحُدهم مبلغًا معينًا من المال أو أّي شيٍء آخر، ثمَّ احتجُت إلى : 726س 

هذا المبلِغ من المال أو إلى استعمال ما استود عني إيّاه، فهل يجوز لي أن أصرفه في شؤوني 
الحاجة ثمَّ أرجعه إذا تيسَّر الحال؟ وهل يجوز استخدام ما ال يمكن صرفه من الخاصة وقت 

 الودائع للحاجة إليه دون استئذان؟
ال جيوز التصرف يف األمانة بدون إذن صاحبها، إال مع إحراز رضاه، فيجوز حينئٍذ ـ 

ا لصاحبها، قال تعاىل دُّوا اْألََمانَاِت ِإَلى َأْهِلَها ِإنَّ اللََّه يَْأُمرُُكْم َأْن تـُؤَ { :التصّرف مع ضما
يًعا َوِإَذا َحَكْمُتْم بـَْيَن النَّاِس َأْن َتْحُكُموا بِاْلَعْدِل ِإنَّ اللََّه نِِعمَّا يَِعُظُكْم ِبِه ِإنَّ اللََّه َكاَن َسمِ 

 ].58:النِّساء[ }َبِصيًرا
كوديعة،   1986دينار عراقي في العام  400أودعت عندي إحدى النساء مبلغ : 727س 

ثم توفَّاها اهللا، وال أعرف لها وريثًا غير ولد في المغرب ال أعرف له عنوانًاً◌ وال رقم هاتف، مع 
 العلم أن العملة العراقية تغيرت كما هو معروف؟
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حيفظ ذلك إىل حني ظهور ورثتها، ومع اليأس من ذلك يتصدق به عنها، وال بدَّ من ـ 
ذلك الوقت يف سوق العمالت، ال حبسب سعره إذا  دفع املبلغ حبسب قيمة الدينار يف 

كنت قد تصّرفت يف املبلغ، أما إذا كان املبلغ باقيًا بعينه، فعليك إرجاع العني مهما 
 .أصبحت قيمتها

استعرت أواني من بعض الناس منذ عامين، ولم أستطع إعادتها إليهم في ذلك : 728س 
 في إعادتها إليهم، فماذا يجب علّي أن أفعل؟الوقت لبعض الظروف القاهرة، واآلن أجد حرجاً 

ا ولو بطريق غري مباشرـ  ا إىل أصحا  .جيب عليك إعاد
، فهل دائرتها واسعة »ليس على األمين إال اليمين«: ما معنى القاعدة المعروفة: 729س 

تص إلى حّد أنه لو ادعى المستأمن أنه أرجع األمانة فليس عليه إال اليمين فقط، أو أنها تخ
 بقبول قوله مع يمينه فيما لو ادعى تلف األمانة من دون تعد وال تفريط؟

ال تدلُّ على أزيد من أنَّ األمني يقّدم قوله مع دعوى التعّدي والتفريط، فإذا ادَّعى ـ 
 .التلف يقبل قوله وال يطالب بالّبينة، إال أن عليه اليمني

له المنزل في حال سفره، فقام  شخص أعطى مفاتيح منزله لصديق لكي يتفقَّد: 730س 
هذا الصديق بإحضار زوجته بالمتعة ومجامعتها في المنزل، وهو اآلن يجد حرجًا في التسامح 

 من صاحب المنزل، فماذا عليه أن يفعل؟
ذا النحو من التصرفات، فال شيء عليه، ـ  إن كان حيرز رضا صاحبه بالتصرف بالبيت 

 .يف حال احلرج، فيكتفي باالستغفاروإال وجب عليه التسامح منه، إال 
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  في أحكام البنوك: الباب الثامن

 
 :وموضوعاته هي التالية

 اإليداع في البنك واالقتراض منه: األوَّل
ما أحكام البنوك الربوية؟ وهل يجوز التعامل معها مطلقًا أم في حال االضطرار : 731س 

 فقط، وهل هناك فرق بين البنوك اإلسالمية وغيرها؟
األصل يف حرمة املعامالت الربوية هو التعاقد الربوي املرتكز على القصد من طريف  ـ

العقد، فلو أنَّ العميل مل يقصد االقرتاض وال اإليداع بالفائدة، رغم قصد موظف البنك 
ذلك، ورغم توقيعه على وثيقة بذلك، فإنه ال يكون طرفًا يف املعاملة الربوية، وعمله جائز، 

قبًال هو حالل، وإن دفعه البنك حتت عنوان الفائدة، وما يدفعه من فائدة وما يأخذه مست
للبنك ال إمث فيه، ألنه حني دفعه له كان جمربًا على ذلك، هذا وال فرق يف جواز ذلك بني 

 .ما لو كان مثَّة بنوك إسالمية غري ربوية أو مل يكن
 ما هو نظام البنوك في اإلسالم؟: 732س 

خلّوه من النظام الربوي، حلرمة الربا يف الشريعة اإلسالمية، وال بدَّ الشرط األساس هو ـ 
من ابتناء معامالته على املعامالت االستثمارية احملّللة، وهي اإلجارة أو املضاربة اليت تتضمَّن 

باحلوالة أو الكفالة  هفة إىل جواز أخذ االجرة على قياماملشاركة بني رأس املال والعمل، إضا
 .من اخلدمات املاليةأو غريمها 
 ما الفرق بين الفائدة البنكيَّة، والّزيادة التي تكون جّراء الشراء بالتقسيط؟: 733س 

الفائدة البنكّية هي الزيادة اجملعولة على املال املودع، وهي من الربا احملرَّم، وأما الزيادة ـ 
على سعر معني حني الناجتة من الشراء بالتقسيط، فهي ناجتة من االتفاق بني الطرفني 

 .الشراء، ولذا ال زيادة على السعر املتَّفق عليه حىت لو تأخر التقسيط عن موعده املقرر
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مرات في الشهر، فمن تقع عليه  4) سحباً (يبيع البنك شهادات، ويجري عليها : 734س 
يمة م البنك فوائد على قدِّ هي مبلغ كبير من المال، وال يق القرعة يحصل على الجائزة التي

 الشهادة، فهل يجوز شراء هذه الشهادات؟
 .جيوز شراؤها إن كانت بدون فوائد، والربح الناتج منها حاللـ 

لدينا في البحرين عرض بنكي، يتمثَّل بإيداع مبلغ من النقود لدى البنك على أن : 735س 
اختيار دينارًا تخّوله دخول السحب، حيث يتم  50يحصل المودع على شهادة بنكية مقابل كل 

بعض الرابحين الذين تقع عليهم القرعة، فهل تحلُّ هذه الجائزة لمن يربحها؟ وهل هناك فرق 
 بين البنك الحكومي والخاص؟

اجلائزة املذكورة حالل إذا مل تدخل شرطًا يف التعاقد حني اإليداع، ولراحبها التصّرف ـ 
 .فيها كيف يشاء، دون فرق بني البنك احلكومي وغريه

وضع عندي أحد األصدقاء مبلغًا كأمانة، وقمت بوضع هذا المبلغ في حساب : 736س 
خاص باسمي، وبين فترة وأخرى تجري قرعة بين هذه الحسابات وتوزَّع على الفائزين جوائز، 

 فلمن تكون الجائزة لو أصابته القرعة؛ لصاحب المال أم لي؟
 .اجلائزة ملك ملالك املال احلقيقي، وليس للمودع عندهـ 

هل يجوز لي المطالبة بفوائد صندوق التوفير واالحتياط، علمًا أنني لما وضعت : 737س 
 مالي لم يكن ذلك بنيَّة تحصيل الفوائد؟

إذا كانت املطالبة بعنوان احلصول على املال من دون شرط سابق، وكان األمر متعارفاً ـ 
 .بني الناس، فال مانع من ذلك

ي البنوك؟ وهل هناك فرق بين البنوك اإلسالمية هل يجوز إيداع األموال ف: 738س 
 وغيرها؟

جيوز إيداع املال يف البنك بقصد احلفظ أو لألغراض التجارية مع عدم اشرتاط الفائدة، ـ 
م سيعطونه فائدًة، فيجوز للمودع حينئٍذ أخذ الفائدة اليت يعطيها البنك  رغم علم املودع بأ

دف أخذ الفائدة، ألنه هو الربا احملرَّم ما دام مل يشرتطها حني اإليداع، وحير  م اإليداع فيه 
 .املنصوص عليه يف القرآن الكرمي، بدون فرٍق يف ذلك بني البنوك اإلسالمية وغريها

 هل يجوز إيداع المال في البنك لالستثمار؟: 739س 
اإليداع يف حساب االستثمار إذا كان بقصد املضاربة على أساس نسبة من الربح فال ـ 

 .إشكال فيه، وأما إذا كان مشروطاً بالفائدة اليت يدفعها البنك، فهو من الربا احملرَّم
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 هل يجوز أخذ الفائدة التي يدفعها البنك للمودعين؟: 740س 
ال جيوز اشرتاط الفائدة يف اإليداع حيث يكون املال لالستثمار بالفائدة، أما إذا كان ـ 

اعي احلفظ مع علمه بأّن املصرف يدفع له، ذلك من دون شرط، كأن يكون اإليداع بد
 .فيجوز أخذها حينئذٍ 

هل يجوز االستثمار في سندات الخزينة الحكومية، علمًا أنها تعطي حاملها حق : 741س 
 الفائدة الثابتة بمجرَّد شرائها؟

 .ال جيوز ذلك ما دام من املعامالت الربويةـ 
أو بناء بيت أو غير ذلك، مع علم هل يجوز االقتراض من البنك لشراء أرٍض : 742س 

 المقترض أنه سيدفع فوائد ربويّة على هذا القرض؟
إمنا حيرم االقرتاض ويعترب ربوياً، إذا كانت الزيادة شرطًا ضمن عقد االقرتاض، حبيث ـ 

يشرتط البنك الزيادة من خالل اإلجياب أو ما يقوم مقامه، ويقبل املقرتض بذلك من 
م مقامه، وأّما إذا متّحضت نية املقرتض على االقرتاض من دون خالل القبول أو ما يقو 

الشرط املذكور، فال حرمة عندئٍذ، حىت وإن علم املقرتض أن البنك سيلزمه بدفع الزيادة، 
وميكنه حني التوقيع على األوراق أن يضمر يف نفسه أنه سوف يدفعها بضغط القانون ال 

ذلك جاز له االقرتاض، فقد ورد يف الرواية عن من خالل التزامه العقدي، فإذا حتقق منه 
 ".جاء الربا من ِقبل الشرط، وإمنا يفسده الشروط" )ع(اإلمام الباقر

هل يجوز االقتراض من البنك للضرورة التجارية؟ وهل يحتاج ذلك إلى إذن من : 743س 
 الحاكم الشرعي؟

ة احلاكم الشرعي، فمعظم جيوز االقرتاض من البنوك واإليداع فيها بدون حاجة إىل إجاز ـ 
أعمال املؤمنني التجارية قائمة على ذلك، وال بّد من ترك التعاقد الربوي الذي يكفي فيه 

بعدم دفع الفائدة، رغم أنه سوف يكون مضطرًا إىل  -حني االقرتاض  -التزام املقرتض 
 .دفعها حني حلول األجل

لبعض األخوان كقرض، حيث إنه استدنت من البنك مبلغاً من المال لكي أعطيه : 744س 
ال يحقُّ له أخذ قرض بحسب القانون، وبما أنني سأجبر على دفع فوائد على هذا المبلغ، فهل 

 يجوز لي أن أطالبه بتسديد الفوائد أيضًا؟
ليس لك أن تطلب منه الفائدة اليت سيأخذها البنك منك، ولكن جيوز له تعويضها ـ 

 .عليك مببادرة منه
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دوالر، وقد عرض » 15000«شقًة بالتقسيط، وبقي علّي من ثمنها  اشتريت: 745س 
علّي صاحب الشقة أن أقترض من البنك المبلغ المذكور وأعطيه إياه على أن يقوم هو بحسم 

 الفوائد المترتّبة من أصل المبلغ، فهل يجوز ذلك؟
ربًا وحراماً،  ال بأس بذلك، ما دام يتمُّ بالرتاضي بينكما، وبعيدًا عن اشرتاط ما يكونـ 

فإن كان االتفاق هو جمرَّد دفع الباقي نقداً، على أن يلتزم املالك بدفع أو حسم مقدار 
الزيادة الربوية اليت يأخذها البنك، فاملعاملة حينئٍذ صحيحًة، مع مالحظة أن على املقرتض 

 .حني االقرتاض عدم قصد االلتزام بشرط الفائدة
حصيل القروض من البنك لمن يرغب في ذلك، هل يجوز العمل كسمسار لت: 746س 

 على أن يكون للسمسار عمولة على ذلك فقط؟
نعم، . حيرم العمل كوسيط يف املعامالت الربوية، أي القرض أو االقرتاض بشرط الزيادةـ 

ال حيرم العمل كوسيط فيما لو ّمت االقرتاض بدون هذا الشرط، حبيث نوى املقرتض عدم 
 .الل قوَّة القانون وإلزام البنك بذلكدفع الزيادة إال من خ

هل يجوز العمل كوسيط بين البنك وبين أحد األشخاص أو الشركات، من أجل : 747س 
حصولهم على قرض من البنك، على أن يتقاضى الوسيط عمولًة تدفع له من قبل البنك إذا تمَّت 

 الصفقة؟
بني املقرتض والبنك، شرط الوساطة جائزة بنفسها، حبيث يكون دور الوسيط هو الربط ـ 

أن ال يلتزم املقرتض إن كان مسلمًا بدفع الزيادة الربوية مبقتضى العقد، بل بأن يضمر بأن 
دفعه هلا مبقتضى ضغط القانون، وأما إن كان املقرتض والبنك غري مسلمني، وكان ذلك 

 .جائزاً يف دينهما، فال حرج على الوسيط لو التزم املقرتض بشرط الفائدة
هل يجوز االستثمار في شركة تقوم بدور الوسيط في عملية البيع والشراء بين : 748س 

 البنوك، مقابل مبلغ معين من المال؟
حيث إن الظاهر من هذا العمل هو خلوُّه من الربا، فهو جائز بالرغم من كون بعض ـ 

 .األموال املتداولة يف البيع والشراء يف أصلها من الربا
من الراتب وتضع مبلغاً % 3شركة تستثمر أموال موظّفيها، فتأخذ أعمل في : 749س 

فائدًة، فهل تجوز المشاركة في % 4مماثًال، وفي نهاية العام، تدفع المبلغ كله وتضيف عليه 
 ذلك، أم أنها من الربا المحرم؟

إذا كان ذلك من دون اشرتاط، بل كانت الشركة تفعل ذلك من تلقاء نفسها، فإنه ـ 
 .هذه األموال جيوز أخذ
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اقترضت من أحد األشخاص مبلغًا من المال، وأردت أن أعطيه زيادًة على : 750س 
 كهدية، فهل يجوز ذلك؟% 10المبلغ 

 .ال جيوز ذكر ذلك حني االقرتاض، ولكن ال مانع من إعطائه شيئاً حني الوفاء كهديةـ 
إظهار سند للحصول على القرض من الشركة لشراء منزل، تشترط الشركة : 751س 

الملكية، فاتفقت مع أحدهم أن يبيعني منزله بصفة قانونية، ثم أرجع إليه منزله بعد استالم 
 القرض من البنك، فهل يجوز ذلك؟

األمر بالشكل املذكور يف السؤال حمل إشكال، ألن الظاهر أن الشركة تشرتط الشراء ـ 
 .اجلدي

 .الثاني يعطي فائدًة أكثر هل يجوز تحويل المال من بنك إلى آخر، ألنَّ : 752س 
دف الزيادة، ما جيعل الفائدة مشروطًة ولو ضمناً، وذلك ـ  ال جيوز ذلك، لكون النقل 

 .جيعل الزيادة اليت يعطيها البنك من الربا احملرَّم
ذكرتم في جواب سابق أنَّ الربا يكون إذا كان على نحو الشرط من الطرفين، : 753س 

قبل الطرفين، إذ إن البنك بالتأكيد يشترط الفائدة وإن لم يشترطها فما المقصود بالشرط من 
 المودع؟ وما هو تعريف الربا؟

يكون من الربا إذا اشرتط املودِع الربح على املال أو اتَّفق مع البنك عليه، فإن : أي أنّهـ 
و الفائدة وربا الّدين ه. مل يفعل فال يعترب من الربا، وإن كان البنك من جهته ملتزمًا بذلك

، وهو الزيادة يف أحد العوضني عند بيع املكيل أو )ربا املعاملة(املشرتطة، وهناك ما يسّمى 
 .بيع مخس كيلوات من احلنطة بست كيلوات منها: املوزون مبثله، مثل 

أودعت مبلغًا من المال في البنك بغرض حفظه والحصول على الفائدة، فهل : 754س 
 مرت حين اإليداع إلى جانب الحفظ الحصول على الربح؟يعتبر هذا حراماً، حيث أض

يأمث املكلَّف على إيداع املال بقصد الربا، وعليه التوبة واالستغفار، وال جيوز أخذ ـ 
نعم، لو أخرج أمواله منه مث أعاد إيداعها . الفائدة اليت يدفعها له البنك وإن كان برضاه
 .يت سيعطيها له البنكبداعي احلفظ، جاز له حينئٍذ أخذ الفائدة ال
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عند إيداع المال في البنك، لماذا يحلُّ أخذ الزيادة التي يعطيها البنك للمودع : 755س 
 إن لم يكن هناك شرط، وال يحل إن كان هناك شرط، مع أن النتيجة واحدة؟

هو خمرج شرعي أرشد إليه بعض األحاديث، حيث ورد أن الشرط يفسد املعاملة، أي ـ 
وي هو الذي جيعل املعاملة ربويه، ولذا ال مانع من أخذ الزيادة إن مل يكن أن الشرط الرب
 .هناك شرط

أفكر في تأسيس وكالة تحصيل، مهمَّتها األساسية مساعدة المؤسسات والبنوك : 756س 
على جمع ديونها مقابل نسبة مئوية، وهذه القروض تتضّمن عادًة فوائد للبنك، فهل يحق لي 

 أخذ نسبة من هذه الديون كمصارف خدمة؟تحصيل هذه القروض و 
جيوز لكم حتصيل الديون املرتتّبة للمؤسسات والبنوك، وأما الفائدة على القرض، فهي ـ 

ضمن مسؤولية املؤسسة املقرضة واملقرتض، وجيوز أخذ العمولة من البنك أو املؤسسة يف 
 .هذه احلالة رغم ابتناء القرض بينهما على الفائدة الربوية

 هل االستثمار في األوراق المالية للبنوك الوطنية الربوية حالل؟: 757س 
 .جيوز االستثمار يف البنوك يف غري األعمال الربويةـ 

 هل يجوز شراء وبيع األسهم التي يعرضها البنك؟: 758س 
حيث يكون للبنك عادًة نشاطات استثمارية غري ربوية وأخرى ربوية، فإنه جيوز شراء ـ 

 .رغم أن جزءاً من عمله ربويّ  شيء من أسهمه،
 هل يجوز االستثمار عن طريق شراء أسهم شركات من خالل البنك؟: 759س 

االستثمار بعنوان املضاربة ال مانع منه يف خمتلف اجملاالت غري الربوية، كما ال مانع من ـ 
 .شراء األسهم بعنوان املضاربة، وال مانع من جعل البنك وسيطاً يف ذلك

 جوز بيع وشراء أسهم البنك في بورصة األسهم؟هل ي: 760س 
جيوز التعامل باألسهم غري الربوية، فمع اشتمال أعمال البنك على املعامالت احمللَّلة ـ 

ذا االعتبار  .جيوز شراء األسهم 
 ما حكم الكمبيالة مع ضرورتها؟: 761س 

وال مانع منها إذا مل هي وثيقة على الّدين أو على املبلغ املطلوب دفعه إىل صاحبها، ـ 
ا الوقوع يف الربا احملرَّم  .يلزم من التعامل 
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 العمل في البنوك: الثاني
 هل يجوز العمل في البنوك؟ وما الشروط التي ينبغي توافرها للعمل في البنوك؟: 762س 

ال جيوز العمل يف البنوك فيما يتَّصل بإنشاء املعامالت الربوية، كإجراء عقود اإليداع ـ 
إلقراض الربوية، وأما العمل فيها يف جماالت أخرى، كإدارة شؤون املوظَّفني والصيانة وا

واحلراسة وحنو ذلك، فهو غري حمرَّم، واملال املأخوذ أجرًة منها حالل، بال فرق بني البنوك 
اإلسالمية وغريها، مع مالحظة أخرى، أنّه إذا كان املوظف يف موقعه يف البنك ميارس عمله 

م املؤمنني يف حّل مشاكلهم االقتصادية، حبيث إنه لو مل يكن يف هذا املوقع لضاعت مبا خيد
 .مصاحلهم، فيجوز ذلك حينئٍذ بلحاظ العنوان الثانوي

هل يجوز العمل في األقسام الخاصة بالقروض مع الفوائد في القطاعات غير : 763س 
 البنكية؟

ربوية، على اختالف أنواع هذه البنوك، ال جيوز العمل فيما يتَّصل بإنشاء املعامالت الـ 
 .أو يف أية مؤسسة خاصة غري البنوك

 ما حكم دراسة تخصص البنوك أو المحاسبة في المصارف؟: 764س 
الدراسة ليست حرامًا يف نفسها، ولكن العمل يف البنوك غري جائز إذا كان يف قسم ـ 

 .يتصل بإنشاء املعامالت الربوية
جال المعامالت الربوية، مع العلم أنني لم أحصل على هذا أعمل في بنك في م: 765س 

 العمل إال بشّق الّنفس، وأنا المعيل الوحيد لعائلتي، فهل يجب علّي ترك العمل؟
ما دمت حباجة إىل العمل، وال عمل لك سوى ذلك، فيمكنك البقاء بعنوان الضرورة، ـ 

: ى عمل آخر، قال تعاىللعثور علوعليك البحث عن عمل آخر، وأنت معذور إىل حني ا
َر بَاٍغ َوَال َعاٍد َفَال ِإْثَم َعَلْيِه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِحيمٌ {  ].173:البَـَقَرة[ }َفَمِن اْضطُرَّ َغيـْ

 هل من الجائز العمل في بنك كمتدرب؟: 766س 
 .جيوز ذلك يف غري جمال املعامالت احملرَّمةـ 

في البحرين في قسم مكافحة غسيل ) فرنسي(أعمل في مصرف أجنبي : 767س 
األموال، وطبيعة عملي تتطّلب مني أن أمنع وأصادر جميع األموال الواردة إلى المصرف أو 
الخارجة منه إذا كانت تخّص بعض الدول التي يعتبرها المصرف دوًال غير متعاونة اقتصاديًا 

سمية في أميريكا وأوروبا، ومن بين هذه الدول عدٌد كبير من وماليًا مع الهيئات المصرفية الر 
الدول اإلسالمية، وبمقتضى عملي، أكون مجبرًا على منع جميع العمليات المصرفية الّتي 
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أرجو منكم اإلفادة والنصح، ألني بدأت أعاني من . تختص بهذه الدول اإلسالمية وبشكٍل يومي
 الشأن؟هذا األمر وأعاتب نفسي ليل نهار بهذا 

ا إذا ـ  جيوز لك العمل فيه إن اقتصر عملك على عدم تقبل إيداعها فيه، أما مصادر
ا  أودعت، أو اإلمتناع عن دفع ما هو مودع، فهو غري جائز حتمًا مع عدم اجلزم بكو
ا بإذن احلاكم الشرعي لتدفع  ا كذلك فإمنا جتوز مصادر أمواًال حمّرمة، وحىت مع اجلزم بكو

 .إليه
هل يجوز شراء أسهم بنك جديد قيد التأسيس، ال بغرض الحصول على أرباحه، : 768س 

 وإنما بغرض بيع هذه األسهم عندما ترتفع قيمتها في سوق األسهم؟
إذا كانت أعمال البنك يغلب عليها التعامل بالربا أو ختتصُّ بذلك، فال جيوز التعامل ـ 

لَّلة، كاملعامالت التجارية، فيجوز شراء بأسهمه، وأما إذا كانت له استثمارات أخرى حم
ا  .أسهمه واالجتار 

 هل تجوزالمشاركة في تأسيس بنك أهلي؟: 769س 
 .جيوز ذلك، وال إشكال فيه إن مل يكن ضمن نشاطه معامالت ربويةـ 

ما تعريف سماحتكم للمجاالت الربوية؟ وهل العمل في حساب معدَّل الفائدة، : 770س 
يانات، والعمل على إعداد البيانات المالية للبنك يعتبر عمًال في المجاالت والعمل على جمع الب

 الربوية؟
 .ال يعترب ما ذكر عمًال يف اجملاالت الربوية احملرَّمةـ 

أعمل كموظف بنك، فلو أخطأت مع أحد العمالء وخسرت جرَّاء ذلك الخطأ، : 771س 
كان الخطأ في هذه المرة لصالحي، ثم أخطأت خطًأ آخر مع العميل نفسه في عملية أخرى، و 

 فهل يجوز أخذ الزيادة تعويضا عن خسارتي السابقة؟
 .جيوز ذلك مبقدار النقص السابق إذا مل ميكن حتصيل احلق بغري هذه الطريقةـ 

 بطاقات االئتمان: الثالث
 هل يجوز التعامل ببطاقات االئتمان التي تؤّمنها البنوك لزبائنها؟: 772س 

وال مانع منه، ولكن ملا كانت بطاقة االئتمان قائمة على أساس اإليداع يف جيوز ذلك ـ 
البنك واالقرتاض منه، فال بدَّ للمكلف أن ال يقصد أخذ الفائدة من البنك عند اإليداع 

 .فيه، وأن يقصد عدم دفع الفائدة عند االقرتاض منه
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ل بطاقة ماستر كارد، أعيش في أميريكا، هل يجوز استخدام بطاقات االئتمان مث: 773س 
ودفع الفوائد المتفق عليها في العقد؟ هل يختلف الحكم لو كنت أعيش في دولة إسالمية؟ 

 وهل الحاجة إلى المال عذر مقبول؟
ا، ما ـ  جيوز استخدام هذه البطاقات يف البالد اإلسالمية وغريها، ومع الضرورة وبدو

ملها، وتلك الفائدة اليت يدفعها هي فائدة دام أخذها مرتكزاً على وجود رصيد يف البنك حلا
 .التحويل ال فائدة ربوية، وإال وجب عليه حني أخذها قصد عدم دفع الفائدة

 ( mastercard )أو) فيزا(كان لديَّ بطاقات بنكية، وهي عبارة عّما يسمي : 774س 
فاتورة لهذه  بطاقات، وقد كنت دائم االستخدام لها، ولم أتاخَّر في دفع أية 8وكانت حوالي 

البطاقات خالل ثماني سنوات، ولقد أثقلت كاهلي جدًا أرباح هذه البطاقات، إذ دفعت أكثر 
ألف باوند، إضافة إلى  45مما أخذت منها، وفي األعوام األخيرة، وصلت ديوني منها ما يقارب 

الفيزا، ما سّببته لي من ديون لبعض الناس، وصرت ال أستطيع مطلقًا أن أفي بحق أرباح هذه 
ألني دفعت أكثر بكثير مما أخذت منها، ويوجد هنا قانون يجيز لنا إعالن اإلفالس، ويتمُّ بعد 

 ذلك إغالق جميع فيز المفلس وإعفائه من ديونه، فهل يجوز لي إعالن إفالسي؟
حيث إن قانون هذه الفيز يسمح حلاملها حني إفالسه فعًال بأن يعلن إفالسه فيعفونه ـ 

ه، فإنه جيوز لك إعالن إفالسك ما دام واقعياً، وتصبح بريء الذمة إن من دينهم علي
 .ساحموك بدينهم
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 في أحكام الدين ولواحقه: الباب التاسع

 
 :وموضوعاته هي التالية

 
 حكم االقتراض: األول

 هل تجوز االستدانة مع العلم المسبق بعدم القدرة على الوفاء؟: 775س 
ا تكون مبثابة االستدانة بقصد  ال جتوز االستدانة مع العلمـ  بعدم القدرة على الوفاء، أل

 .عدم الوفاء
 ما هو الربا؟ وهل له نسبة معينة؟: 776س 

بيع املكيل واملوزون مبثله مع الزيادة يف أحدمها، وربا : ربا املعاملة، وهو: الربا نوعانـ 
مما جيّر نفعًا ماليًا عليه، الزيادة املشرتطة يف معاملة القرض من قبل املقرتض : القرض، وهو

وليس له نسبة معينة، وإمنا تكون حبسب ما يرتئيه املقرض، والربا حمرَّم بنوعيه بنص الكتاب 
 .الكرمي

 هل يجوز أخذ الربا من الكافر؟ وما حكم اإليداع في البنوك؟: 777س 
إيداع  حيرم التعاقد الربوي مع املسلمني من األفراد واملؤسسات ومع الكّفار، لكنـ 

األموال يف البنوك جائز ما دام املودع يقصد من ذلك حفظ أمواله وتيسري تداوهلا، ال 
ا بالقروض الربوية، وما يعطيه البنك من فائدة من تلقاء نفسه حيلُّ أخذه  االسرتباح 

 .للمودع ما دام مل يشرتط الفائدة حني اإليداع
الربا مختصة بالقرض الذي يؤخذ  هل يمكن القول إّن األدلة الشرعية لحرمة: 778س 

 للحاجة فقط، وأما القرض الذي يؤخذ بداعي التجارة واالستثمار ال تشمله أدلة حرمة الربا؟
أدلة حرمة الربا مطلقة، وهي تشمل كل قرض أو اقرتاض مشروط بالزيادة الربوية، سواء  ـ 

 .كان ذلك حتت ضغط احلاجة، أو للتجارة واالستثمار
التعامل مع المؤسسات الربوية فيما يخصُّ تمويل مشاريع تجارية أو هل يجوز : 779س 

 شراء المنازل الخاصة للسكن؟
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ال جيوز من حيث املبدأ االقرتاض بفائدة ربوية، ألنه من كبائر احملرَّمات، لكن املقرتض ـ 
زيادة حال إذا مل ينِو االلتزام العقدي بدفع الفائدة فال يتحقَّق الربا احملرَّم، ويكون دفعه لل

التسديد من جهة االضطرار للدفع ال التزامًا بدفع الفائدة، بدون فرق يف ذلك بني حال 
االضطرار أو غريه، وبدون فرق بني ما لو كان االقرتاض من شخص أو مؤسسة مصرفية، 
حكومية أو أهلية، إسالمية أو غري إسالمية، وإن كان األحوط إستحبابًا االقتصار على ما 

 .قرتاض لسّد احلاجات األساسية وقضاء الضروراتلو كان اال
 في دائرتنا يوجد صندوق مخّصص للقرض، فهل بامكاني أن أستقرض منه للحج؟: 780س 

 .جيوز لك االستقراض منه، ما دام معّداً عند إنشائه الستفادة املوظفني منهـ 
إذا سمح هل يجوز االستفادة من السَّحب على الحساب بما يفوق الرصيد، : 781س 

 المصرف بذلك إلى حدود معينة مقابل فائدة بسيطة؟
جيوز لك السحب على احلساب ما دام البنك راضيًا بذلك، بنية عدم التزام دفع ـ 
 .الفائدة

 هل يجوز شراء بيت أو سيارة من خالل بطاقة اإلئتمان مع وجود الفائدة عليها؟: 782س 
جعل الفائدة على التسديد، وذلك بأن جيوز لك الشراء ببطاقات االئتمان حىت مع ـ 

تكون نيتك حني الشراء عدم االلتزام بالفائدة، ويكون دفعك للفائدة من جهة عدم إمكان 
 .التخلص منها

 ما حكم إقراض المؤمن؟: 783س 
ما من : (أنه قال) ع(يستحبُّ إقراض املؤمن، فقد ورد يف احلديث عن اإلمام الصادقـ 

حسنًا يريد به وجه اهللا إال حسب له أجره كحساب الصدقة مسلم أقرض مسلمًا قرضًا 
  ).هحىت يرجع إلي

مليون دينار مقابل فائدة  1.5عرضت دوائر الدولة على موظفيها سلفًة مقدارها : 784س 
، على أن ُتسترجع من الموظَّف على شكل أقساط شهرية، فهل أستالم السلفة يعدُّ معاملًة 4%

 ربويًة؟
، لكن جيوز أخذ السلفة املذكورة مع كون نيَّة املوظف عدم االلتزام هي معاملة ربويةـ 

بدفع الفائدة، وإن كان ملزماً بذلك من ناحية القانون حبيث حتسم من راتبه بشكل إلزامي، 
فال تعدُّ حينئٍذ حمرَّمة عليه، واألحوط استحبابًا االقتصار على مورد احلاجة للسلفة لسّد 

 .يةاحلاجات املعيشية األساس
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أخذت قرضاً للدراسة من الجامعة، فهل يجوز إعطاء أبي قسماً منه للذهاب إلى : 785س 
 الحج؟
 .جيوز ذلكـ 

أحد اإلخوة كان متزّوجاً، وكانت زوجته قد أعطته مبلغًا من المال ذهب به إلى : 786س 
اتفاق بينهما الحج، وبعد طالقهما طالبته بإعادة المبلغ، مع العلم أنه يقول إنه لم يكن هنالك 

 على أن هذا المبلغ هو قرض، فهل يجب عليه إعادته؟
 قرض، وعليه، فال حيث مل يكن بينهما اتفاق على رّده، فهو هبة حبسب الظاهر الـ 

ا أعطته إيّاه على حنو القرض ال اهلبة، فهي دعوى منها جيب عليه رّده ، وإن اّدعت أ
ا إىل البّينة، وال بّد هلم ا من الرتافع عند احلاكم الشرعي أو من يقوم مقامه حتتاج يف إثبا

 .للفصل يف هذه القضية، واألفضل له رّده، وخاصة إذا كان هو الذي رغب يف طالقها
من المعروف في إيران دفع رهن لمن أراد أن يستأجر بيتاً، ومقابل هذا الرهن : 787س 

جار الشهري، فهل في هذه ينقص من قيمة اإليجار، فكّلما ارتفع الرهن نقصت قيمة اإلي
 المعاملة إشكال؟ وما هو الحّل للتخلص من اإلشكال؟

ليس فيه إشكال إن إعتربنا الرهن سببًا يف ختفيض اإلجيار، حبيث يقصد املالك أن ـ 
 .يؤجره البيت بأجر معني بشرط أن يقرضه املستأجر مبلغاً معّيناً 

 هل يجوز أخذ الرِّبا من غير المسلمين؟: 788س 
 . جيوز ذلك بنيِّة وبعنوان املعامالت الربويةالـ 
 وفاء الّدين: الثَّاني

أنا مديٌن لشركٍة بأموال، وقد غّيرت هذه الشركة اسمها وسّجلت تحت اسم : 789س 
 جديد، فهل يجب أن أدفع المال إلى هذه الشركة؟

فالواجب إن كان املالكون هم أنفسهم، فيجب الدفع إليهم رغم تغيري االسم، وإال ـ 
وها  .الدفع إىل مالكي الشركة القدمية ولو فسخوا تلك الشركة أو أ

أرسلت ماًال إلى أهلي في العراق لتسديد ديون أبي المتوفَّى حديثاً، إذ لم يترك : 790س 
ماًال يمكن تسديد ديونه منه، وعلمت أخيرًا أن أخي قام بالتصرف في األموال، على أن يسدد 

 هل الدَّين ما زال في ذمَّة والدي أم أصبح في ذمة أخي؟الديون فيما بعد، ف
ال جيوز ألخيك التصّرف يف هذا املال ما دمت قد دفعته بعنوان أداء ديون الوالد، كما ـ 

أن الدين مل ينتقل إىل ذمَّة أخيك، بل تبقى ذمة والدك مشغولة به ما مل تؤدَّ الديون عنه 
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ا، واألفضل  ا أو يساحموه  أن يتفق أخوك مع أصحاب الدَّين ليتوىل دفعه إىل أصحا
 .إليهم، ومع موافقتهم على ذلك والتزامه، تربأ ذمة الوالد عندئذٍ 

استأجرت والدتي باصاً، واتّفقت مع صاحبه على مبلغ معيَّن شهرياً، وبعد حوالي : 791س 
عل بأجرة خمسة عشر يوماً، انقطعت أخباره ولم نعلم عنه شيئاً، فماذا يجب عليها أن تف

 الخمسة عشر يومًا؟
ال بدَّ هلا من إيصال أجرة نصف شهر إليه مع إمكان التعرف إىل عنوان إقامته، ومع ـ 

اليأس من ذلك أو عدم إمكانه، ميكنها التصدُّق باملبلغ املذكور عن صاحب املال، لكن لو 
 .جاء صاحب املال بعد ذلك وطالب حبقه، وجب الدفع إليه مّرًة ثانيةً 

كنت أعمل مربيًة في إحدى رياض األطفال، ومنذ فترة وجدت في بيتي بعض : 792س 
األغراض التي تخصُّ تلك الروضة، وسأكون في حرج إذا أردت إرجاعها إليهم خشية اتهامي 

 بالسرقة، فهل يجوز أن أتصدَّق بقيمتها عن أصحابها منعاً لإلحراج؟
بقيمة ما أخذت فهو املتعني، وإال   إذا أمكنك تقدمي شيء إليهم ولو بعنوان اهلديةـ 

 .كفاك التصّدق بقيمتها عنهم
سنه، وأصبح اآلن  12دينارًا بحرينّياً في البنك باسم خالي منذ  142لديَّ مبلغ : 793س 

دنانير، ولم أستطع أن أستلم المبلغ بسبب مطالبة البنك  310بعد أن أضيفت إليه الفوائد 
دنانير، أم  310لمبلغ من حسابه الخاص، فهل يجوز لي أخذ لخالي، وقرَّر خالي أن يسلِّمني ا
 أكتفي بالمبلغ األصلي فقط؟

دنانري، لكون ذلك هو املبلغ املودع باسم خالك  310جيوز لك أن تأخذ منه مبلغ ـ 
 .وهو لك
رجل اقترض مبلغًا من البنك باسم صديقه، ثم توفِّي هذا الصديق وأعفاه البنك : 794س 

القرض بعد وفاته، لوجود نظام لدى البنوك أنه إذا توفي الشخص المقترض يعفى من المتبّقي من 
من الدَّين المتبقي عليه، فما حكم المال المتعّلق في ذمة هذا الرجل؛ هل يجب عليه دفعه، 

 علماً أن البنك ال يطالب أحدًا؟
قرض البنك لذلك الرجل، مث قرض ذلك الرجل : ما حدث يف الواقع هو قرضانـ 
ديقه، ورغم قيام البنك بإعفاء املقرتض األول بعد وفاته، فإن القرض الثاين ما يزال لص

 .قائماً، وعليه تسديده لورثته، إال إذا أعفوه منه كما أعفاهم البنك
 هل يجب على الورثة دفع ديون الميت التي كان استدانها بسبب المخّدرات؟: 795س 
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لى الورثة وفاء الدَّين من ماهلم اخلاص، بل ال جيب عليهم ذلك، علمًا أنه ال جيب عـ 
 .من تركة امليت

، حيث كان الدينار يعادل 1996دينارًا عراقيًا في سنة  80رجل أمهر زوجته : 796س 
، كان الدينار 2004فلس بحرينّي، وعندما استحقَّ المهر في سنة  300في ذلك الوقت 

 غ الواجب على الزوج دفعه إلى الزوجة؟العراقي يساوي نصف فلس بحرينّي فقط، فما هو المبل
حيب عليه دفع قيمة الدينار العراقي يف ذلك الزمن بالقياس إىل إحدى العمالت العاملية ـ 

الثابتة القيمة، كالدوالر األمرييكي أو اجلنيه اإلسرتليين أو حنو ذلك، وهذا هو حكم كل 
 .عارض طارئ دين ثبت يف ذمة املدين بعملة معينة، مث هبطت قيمتها بفعل

 هل لصاحب الدَّين أن يجبر المستدين للعمل لديه لتسديد دينه؟: 797س 
 .ليس له ذلك، وإن كان جيب على املستدين العمل لتسديد ديونه، حبسب قدرتهـ 

حسبت لي الشركة التي أعمل فيها يومًا إضافيًا قبل ذهابي إلى العمرة، ظنًا منها : 798س 
زة، فماذا يجب عليَّ أن أعمل بالّنسبة إلى هذا المال؟ وما هو أنني قد عملت في يوم اإلجا

مصير العمرة، إذ إنني أخشى إن أخبرتهم بذلك، من االتهام ومن تضرر الموظف الذي كان 
 السبب في هذا الخطأ؟

ال بدَّ من تعويض ذلك على الشركة، إما بعمل ساعات إضافية بقدره، أو إرجاع املال ـ 
لذي ال يرتتب ضرر عليك وال على املوظف، وعمرتك صحيحة وال إىل الشركة بالنحو ا

 .إشكال فيها
في ذّمتي دين لشخٍص ال أعلم عنه شيئًا اآلن، وال أعلم كيف أصل إليه، فكيف : 799س 

 لي بتبرئة ذمتي؟
مع عدم إمكان الوصول إليه أو إيصال املال إليه بأيِّ طريقة كانت، فعليك التصدق ـ 

 .عنه باملال
أنا موظَّفة محاسبة في إحدى الشركات، ويقع هناك أخطاء في بعض : 800س 

 الحسابات، فهل لي بالتصّدق بمبلغ كل فترة لبراءة الذمة؟
إذا كان اخلطأ يف مال الشركة، فال بدَّ من تعويضها مبا يقابل اخلطأ، وأما إن كان من ـ 

ا،  واألحوط أن يكون ذلك مال الناس الذين ال تعرفينهم، فاحلكم هو التصدق عن أصحا
الشك يف ذلك، فال جيب عليك  بإذن احلاكم الشرعي، هذا إذا علم وجود اخلطأ، وأما مع

 .شيئٌ 



151 

 

، واشتريا من بعض المحالت بعض )ع(ذهب والداي لزيارة اإلمام الرضا: 801س 
لمحل األغراض على أن يدفعا له في اليوم الثاني، وعادا إلى لبنان قبل أن يدفعا بعد أن وجدا ا
 مغلقاً في اليوم الثاني، وهما ال يتذّكران المبلغ الذي يجب عليهما دفعه، فما حكمهما؟

إن كان صاحب احملّل معروفًا وميكن الوصول إليه ولو من خالل الزّوار، فال بد من ـ 
 .إرسال املبلغ إليه، فإن تعّذر وجب التصدق به عنه

دولية، وأعطيتهم تفويضًا بسحب لقد اشتركت في إحدى شركات اإلنترنت ال: 802س 
مبلغ من المال في نهاية كّل شهر عن طريق البنك، وقد مضى على ذلك سنة ونصف تقريبًا، 
وقد سألت البنك وقال لم يرسل أحٌد أيَّ شيء، وآالن أرسلوا إليَّ رسالة تتضمن ما يتوجب 

 علّي، فما الحكم إذا لم أسدِّد هذه المبالغ؟
 .بالطريقة اليت تتوافق معهم عليهاالواجب تسديدها ـ 

بنيت منزًال، وساعدتني زوجتي بما عندها من مال، وبعد فترة طويلة طالبتني بأن : 803س 
تكون شريكًة معي بنصف البيت مقابل ما دفعته في البناء، فهل لها الحق في ذلك؟ وإن أردت 

 أن أرجع إليها مالها، فكيف أحسب فوائده؟
ا شريكة يف املنزل ال على حنو التربع، إن كانت حني دفعها ـ  املال دفعته على أساس أ

فهي شريكة به بنسبة ما دفعته من املال، وأما إن كانت دفعته على أساس القرض، فليس 
لكن مع . هلا عليك إال مقدار ما أقرضتك إياه، وأما إن كان دفعها املال تربعاً فال شيء هلا

ا و  استقرار حياتكما، أن تعيد النظر يف رغبتك عدم إشراكها، هذا، فإننا نرى، حفظًا ملود
أو على األقل أن تعيد إليها ما دفعته مهما كانت نيتها، مع زيادة عليه بالنحو الذي 
يرضيها أو خيفف من انزعاجها من عدم إشراكك هلا، على أن يكون دفع الزيادة على حنو 

 .اهلبة ال الربا
بفائدة ربوية أثقلت كاهلي، فهل يجوز لي عدم دفع استدنت مبلغًا من المال : 804س 

 الفائدة المتفق عليها مع صاحب المال؟
بعد إرجاع رأس املال املقرتض، ال جيوز لك دفع الفائدة، سواء كنت قادرًا على دفعها ـ 

 .نعم، مع اضطرارك لدفع الفائدة تدفعها ألنك ملزم بذلك. أو غري قادر
غ في ذمتنا وهو ثالثة دنانير، ولقد بحثنا عن عنوانها بعدما لدينا خادمة، ولها مبل: 805س 

 سافرت ولم نحصل عليه، فماذا علينا أن نفعل؟
ذا املبلغ على الفقراء واملساكني، وإذا ظهرت بعد ذلك ـ  ميكنكم التصّدق عنها 

 .وطالبت حبقها، فال بدَّ من دفعه إليها مرًة ثانيةً 
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معداٍت هندسيًة، وعندما حدث الغزو األميريكي استعرت من أحد الطالب : 806س 
 للعراق، رجع هذا الطالب إلى بلده وبقيت معّداته عندي، فماذا أفعل بها؟

مع عدم إمكان إرساهلا إليه بواسطة من يعرفه، ومع عدم إمكان التواصل معه باملراسلة ـ 
ا أو بثم  .نها عنهأو اهلاتف للتفاهم معه حول مصريها، فالواجب هو التصدُّق 

أشهر، وبعد وفاته تقدَّم إلينا شخص يزعم أنه قد أعطى  8توفي والدي قبل : 807س 
مبلغًا معيَّنًا من المال ليدفعها كإكرامية لموظف، وال نعرف هل دفعها  -رحمه اهللا  -الوالد 

 للموظف أم ال، فهل يجب علينا دفع المبلغ، علماً أن الوالد لم يترك أية تركة؟
لتأكد من انشغال ذمة والدكم باملبلغ، ال جيب عليكم دفع شيء له، وأما لو مع عدم اـ 

ثبت انشغال ذمته باملبلغ، فحكمه أن يدفع من أصل الرتكة إن كان هناك تركة، سواء  
كانت هذه الرتكة ماًال أو عقاراً، وإال فال جيب عليكم شيء إال من باب اإلحسان إىل 

 .والدكم والربِّ به
على المدين أن يبيع داره ومتاعه لقضاء دينه عند مطالبة الدائن له، أم  هل يجب: 808س 

 يبقي على داره وضرورياته ويبيع الباقي؟
ال جيب عليه بيع ما يضرُّ حباله، وليس للدائن إجباره على ذلك، فمع عدم استطاعته ـ 

َنِظَرٌة ِإلَ {: الوفاء، يصدق عليه قوله تعاىل ُقوا َوِإْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة فـَ ى َمْيَسَرٍة َوَأْن َتَصدَّ
ٌر لَ   ].280:البَـَقَرة[ }ُكْم ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلُمونَ َخيـْ

اشتريت حلويات من سوريا، فدفعت ثمنها وأخذتها بعد أن غلَّفها صاحب : 809س 
المحّل، وعندما عدت إلى بلدي وفتحتها، وجدت علبًة أخرى غير التي طلبتها، وسعرها أغلى 

 اذا أفعل؟مما دفعت، فم
إذا أمكنك التواصل معه ولو من خالل الزوار، فعليك دفع الفرق إليه أو التسامح منه، ـ 

 .وإال وجب التصدق به عنه
من ال يستطيع دفع دينه إال إذا تقاعد من عمله وأخذ تعويض التقاعد، هل : 810س 

 ين؟يجب عليه أن يتقاعد ويدفع دينه، أم يبقى في عمله ولو لم يستطع دفع الد
جيب عليه تدبري الوسائل اليت تكفل له العيش وسداد الدَّين معاً، وإذا كان اخلروج من ـ 

 .العمل سيكفل له األمرين، واحنصر سداد الدين برتك العمل، وجب عليه التقاعد حينئذٍ 
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شخص يعلم أن ذمته تعلَّقت بدين لجهة عامة، ولكّنه يشك في أن مقدار الدين : 811س 
 عشرة، فكم يجب عليه أن يدفع؟هو ثمانية أو 

 .مثانية فقط: عليه دفع املقدار املتيَّقن، أيـ 
يوّفر البنك الذي أتعامل معه خدمة دفع فواتير الهاتف مباشرًة من حسابي إلى : 812س 

شركة االتصاالت عن طريق اإلنترنت، في المرة األخيرة، تمَّ دفع الفواتير دون حسمها من 
 إبالغ البنك بذلك؟الحساب، فهل يجب علّي 

 .عليك اإلبالغ عن اخلطأ مع وجودهـ 
 ما حكم من يموت وعليه ديون لم يمكنه سدادها في حياته؟: 813س 

جيب على الورثة العارفني بذلك تسديدها من أصل الرتكة حىت لو استوعبت تركته كّلها ـ 
 .من املنقول وغري املنقول

زائدًا، فهل علّي إخباره، مع العلم أنه  إذا أرجع إلّي صاحب الدكان دوالراً : 814س 
 أميريكي وغير مسلم؟

 .ال بدَّ من إخباره، فإن املؤمن أمنيـ 
لي مع شخص دين ألجٍل مع زيادة، ويوجد بنك يشتري مني الدَّين بمبلغ أنقص : 815س 

 من قيمته، فهل هذا جائز شرعًا؟
الدَّين مع شرط الزيادة، ألنه يكون جيوز بيع الدَّين لطرف ثالث بقيمة أقّل، وال جيوز ـ 

 .من الربا احملرَّم
أرسل إليَّ أهل زوجتي مبلغًا من المال لمساعدتي على السفر من العراق، ثم : 816س 

 بعد مدة طالبوني به، ولم أكن أعلم حينها أنه دين بذمتي، فهل يجب علّي ردُّ المبلغ إليهم؟
بدون إخبارك بأن ما دفعوه هو دين بذمتك،  إذا كانوا قد تربّعوا إلخراجك من العراقـ 

فال جيب عليك رّد املبلغ حينئٍذ، وإال فال بدَّ لك من رّده، وإن كان األفضل املصاحلة على  
 .كل حال
 اإلبراء: الثالث

اقترضت من صديق مبلغًا من المال للتجارة على أن نتقاسم األرباح، ولم : 817س 
رت مالي ومال صديقي، فطالبني بدايًة بإرجاع كامل نتحدث بالخسارة، إال أنها وقعت وخس

المبلغ الذي دفعه، وبعد التفاوض، قبل بأن أعطيه جزءًا كبيرًا من المبلغ نقدًا على أن يتنازل عن 
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الباقي، فاستدنت المال وسدَّدته له، ثم تراجع عمَّا اتفقنا عليه وطالبني بكل المبلغ، فهل يحق 
 ه؟له التراجع عمَّا اتفقنا علي

القرض بالطريقة املذكورة يف السؤال غري جائز، ألنه قرض ربوي، فيصحُّ القرض، ويبطل ـ 
تقاسم األرباح، ويستحق متام املبلغ الذي اقرتضته منه، لكن ليس له العودة عن املساحمة 

 .اليت صدرت منه، ويكفيك دفع املبلغ املتفق عليه
تبرئ ذمتي منه، وقد وعدتني بذلك، في ذمتي لزوجتي دين، وقد طلبت منها أن : 818س 

 فهل أكون بريء الذمة من هذا الدين؟
إذا وعدتك بالتنازل عن الدَّين ومل تتنازل عنه فعًال، مل تربأ ذمتك من الدين، وهلا ـ 

املطالبة به يف أّي وقت تشاء، وال تربأ ذمتك إال إذا قالت لك أبرأت ذمتك من هذا 
ابري اليت تدلُّ على حصول التنازل فعًال عن الدين، ولو الدين، أو ما يقوم مقامه من التع

 .حصل التنازل منها فليس هلا املطالبة به بعد ذلك
 الرَّهن: الرابع

 هل يجوز شراء السلع المرهونة؟: 819س 
ن دينه من الرهن، ببيعه بإذن الراهن أو مع ـ  جيوز ذلك يف مورد جواز استيفاء املر

 .ناع الراهن ووصول األمر إىل احلاكم الشرعياشرتاط ذلك عليه أو مع امت
 هل يجوز شراء منزل عن طريق الرهن في البنك؟: 820س 

نعم، لو . جيوز الرهن يف البنك للحصول على املال، ولكن ال جيوز الربا يف القرضـ 
 اقرتض من البنك مع عدم االلتزام من جانبه بشرط الفائدة، فال يتحقَّق الربا احملرَّم، واألوىل

 .االقتصار حينئٍذ على مورد احلاجة إىل االقرتاض ملعيشته ولوازمه احلياتية
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 في أحكام الشركة: الباب العاشر
نحن خمسة أشخاص، اتفقنا على شراء محطة بنزين، على نحو الشراكة : 821س 

بالخسارة والربح، وبعد شهرين، قام أحد الشركاء بدفع المبلغ الذي دفعته من رأس المال مع 
 األرباح، وإخراجي من عقد الشراكة، فهل يحق له ذلك؟

ليس لشريك واحد فسخ الشراكة ألّي شريك آخر، ما مل يكن هناك اتفاق عقدي ـ 
 .على ذلك
هل يجوز شراء أسهم في شركة لديها عدة مشاريع، وبعضها عبارة عن فنادق : 822س 

 تقدم الخمور ضمن ما تقدمه إلى الزبائن من خدمات؟
 .لك ما دام هناك عمل حمّلل تقوم به الشركةجيوز ذـ 

دخل شخصان في شراكة على محل، على أن يكون العمل من أحدهما ورأس : 823س 
المال من اآلخر، ثم خسر ذلك المحل، فمن يتحمَّل الخسارة؛ العامل أو صاحب رأس المال، 

 مع العلم أنهما لم يتفقا على هذا البند حين العقد؟
 .الطرفان اخلسارة يتحملهاـ 

هل يجوز إنشاء شركة تجارية لبيع الذهب تعمل على شراء الذهب بمبلغ مّتفق : 824س 
بأقساط شهرية مع ) بخيار التأخير(عليه بأقّل من ثمنه الحقيقي، ثم تبيع الّذهب للشخص نفسه 

 زيادة ربح متفق عليه؟
كان جمرد معاملة   إذا كان البيع حقيقّيًا وعن قصٍد ملضمونه فال مانع منه، وأما إنـ 

 .شكلية للحصول على الفائدة كما هو الظاهر، فهو من الربا احملّرم
عطفًا على السؤال السابق، هل يجوز إلزام الشاري بفسخ العقد في حال تأّخره : 825س 

 عن االلتزام بدفع األقساط، وإعادة ما دفعه، والتصّرف في الّذهب؟
منه، وال بد من اإللتزام به، وال بد من رّد ما دفع ما دام ذلك شرطاً يف العقد فال مانع ـ 

من الثمن دون حسم أّي مقدار منه عندئٍذ، ولكن ال بّد من مالحظة ما ذكرناه من أنه قد 
 .ال تكون املعاملة جّديةً 

وعطفًا على السؤال السابق أيضاً، هل يجوز تحديد نسبة الّربح والمّدة بما تراه : 826س 
 ، أو يجب أن يكون بالتراضي بين الّطرفين، أو أنه توجد مّدة شرعّية محّددة؟الّشركة مناسباً لها

 .كال األمرين جائز ما دام بالرتاضي بني الطرفني، إذ ال حّد للربح يف مثل ذلكـ  
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هل تجوز المشاركة في نظام اقتسام الوقت السياحي، حيث إن هناك شركات : 827س 
ة مع آخرين، مثًال إذا كان سعرها أثني عشر ألف دينار سياحية تقوم ببيع شقق سياحية بالمشارك

يقسم المبلغ على عددالمالكين فيها، فمن أراد تمّلك شهٍر فيها دفع ألف ديناٍر، وإذا أراد 
تمّلك شهرين دفع ألفين، وهكذا، فيكون له سنويًا أن يقضي الوقت الذي ملكه في الشقة التي 

صدَّق من كل الجهات المعنية دون دفع شيء غير ملكها في البلد الذي ملك فيه، بصكٍّ م
المبلغ الذي تملَّك به، وغير مبلغ الصيانة السنوي المتفق عليه مسبقاً، وكما يحق له اإلقامة في 
ما ملكه، كذلك يحق له إهداؤه وإيجاره وبيعه وتوريثه كأيِّ عقار آخر يملكه، فهل تجوز 

 ترويج له؟المشاركة والتملك والعمل في هذا النظام وال
ال مانع من التملك والسكن واملشاركة والعمل فيها وفق شروط الشركة، ما مل يكن ـ 

 .العمل حمّرماً بذاته
اشتريت مع شريكي قطعة ذهب بستين دوالرًا، واتفقنا على بيعها بمائة دوالر، : 828س 

بعين دوالرًا ألني بعتها ولكن فيما بعد استطعت بيعها بمائة وأربعين دوالرًا، فهل لي الحقُّ في األر 
 بطريقتي التي ال يستطيع صاحبي بيعها بها؟

 .ال حقَّ لك يف ذلك، بل الزيادة مشرتكة بني االثنني أيضاً ـ 
هل يجوز ألحد الشريكين أن يتعامل مع مصادر ومصانع ويأتي ببعض منتجات : 829س 

ناه الشريك من تلك المصانع دون علم شريكه وعلى فرض عدم الجواز، ما هو حكم ما ج
 أرباح؟ وهل يثبت للشريك اآلخر حق فيها؟

إن كان للشريك عمل خاصُّ به خارج اتفاق الشراكة بينه وبني شريكه، فله ذلك فيما ـ 
يقوم به من ماله اخلاص، أما ما يقوم به من مال الشركة أو مبا ينايف االتفاق بينهما فال 

 .جيوز له، ويثبت للشريك اآلخر حق فيه
تشارك شخصان في محل تجاري، على أن ُتجرى الحسابات كل شهر لتحديد  :830س 

األرباح وتوزيعها، إال أن هذا لم يتّم وال لمرة واحدة، ما تسبَّب في إحداث مشكلة بين 
الشريكين وخروج أحد الطرفين من العمل دون أن يصار إلى فّض الشراكة، واستمر الطرف 

المحل، ولكن الطرف الذي بقي في المحل وحده رفض  الذي ترك العمل بالمطالبة بحّقه من
االعتراف بأّي شيء، وقد مضى حتى اآلن خمس سنوات على هذه الحال، فهل للطرف الذي 
ترك العمل في المحل نصيب من الربح في السنوات الخمس، أم أنه ليس له إال الربح إلى حين 

 خروجه من العمل؟
وله رأس ماله من الشركة، ويضمن الشريك املنافع له الربح اخلاص به إىل حني خروجه، ـ 

 .الفائتة ألنه رفض إعطاءه حّقه من احملل، فاملال احملبوس مغصوب
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هل هناك مانع من اإلقدام على الشراكة مع غير المسلم وغير الكتابي؟ وما هو : 831س 
 حكم الخمس في حال اإلقدام على هذه الشراكة؟

بالنسبة إىل اخلمس، فيجب يف حصة املسلم، ويتعلق  ال مانع من هذه الشراكة، وأماـ 
 .بالزائد عن مقدار مؤنته من حصته من األرباح الصافية

شخصان دخال في عمل تجاري على نحو الشراكة، فهل يجوز ألحدهما فضُّ : 832س 
 الشراكة قبل إتمام بعض األعمال التي كان قد أخذ على عاتقه إتمامها؟

مال املشاريع املذكورة، فهذا يعدُّ اتفاقاً بينهما على ذلك، فال مع األخذ على عاتقه إكـ 
 .جيوز فض الشراكة بالنسبة إىل هذه املشاريع إّال برضى الطرف الثاين

اشترى ثالثُة إخوة مزرعًة خربًة مهجورًة، وأوكلوا رعايتها إلى أحدهم، فقام هذا : 833س 
ه وعرقه وماله لمدة تزيد عن أربع سنوات األخ بتبني هذه المزرعه وصرف عليها من جهده وتعب

من غير مساعدة تذكر من األخوين إال في بعض األوقات، وبعد أن ازدهرت المزرعه وارتفعت 
قيمتها السوقية، طالب األخوان ببيعها، فهل من حق هذا األخ استرجاع أمواله التي صرفها، وأن 

 يُعّوض عن أتعابه وجهده؟
مل ومال بتوافق اآلخرين على حتّمل نفقاته، فعليهم مجيعاً إن كان ما بذله فيها من عـ 

حتمل ذلك حبسب حصصهم فيها أو توافقهم عليه، وأما إن كان قد بادر هو إىل ذلك 
تربعاً، من دون طلب منهم فال يتحمَّلون معه شيئاً، وإن كان األفضل يف مثل هذه احلالة 

ليحل األمر وفقًا للتفاصيل اليت  إرضاءه، كما أن األفضل رجوعهم إىل القاضي الشرعي
ا األطراف  .سيديل 

أخوان شريكان بالتساوي في التجارة والعقار منذ أكثر من أربعين سنة، توفي : 834س 
األخ األصغر بينهما، فهل يحق لألخ األكبر االستمرار في التجارة دون حضور وعلم أو حتى 

 ت من األموال والبضاعة والعقار؟موافقة ورثة المتوّفى، بل دون إبالغهم بالموجودا
تنفسخ الشركة عند موت أحد الشريكني، وتنتقل ملكية أمواله إىل ورثته، وحينئٍذ جيب ـ 

على الشريك احلّي استئذان الورثة باالستمرار يف االجتار بأمواهلم، كما أنه جيب عليه 
إىل قسمة،  حيتاجتسليمهم ما ميكن تسليمه من أمواهلم، والعمل معهم على قسمة ما 

  .وذلك دون إبطاء
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 في الصلح: الباب الحادي عشر
ما هي الصيغة الشرعية بين طرفين لبراءة ذمتيهما، بعد االتفاق على حيثيات حّل : 835س 

 الخالف بينهما؟
 .ليس لعقد الصلح صيغة حمددة وإمنا يتم بكلِّ ما يدل عليه، وهو ملزم للطرفنيـ 

أبي (إلى أوروبا، وكان يحوِّل أمواله لحساب أخيه سافر ) أبو أحمد(شخص : 836س 
في أحد المصارف األوروبية، وكان أبو أحمد طيلة هذه المدة يتصرف في نقوده كيف ) نور

يشاء، وذلك بتكليف أبي نور بذلك، علمًا أن أبا نور كان قد أودع نقوده في هذا المصرف 
باح التي قد حصلت من نقود أبي أحمد أيضًا للحفظ فقط، وبعد مدة، انتبه أبو نور إلى األر 

وهي مخلوطة مع أرباحه، ووجد صعوبة في الفصل بينهما، ألن المبلغ الخاص بأبي أحمد غير 
ثابت، وكذلك نسبة األرباح تتغير شهرياً، علمًا أنه ال يوجد أي خالف أو إشكال بين 

ستحق أبو أحمد هذه الطرفين،وكذلك لم يطالب أبو أحمد بذلك، وإلبراء ذمة أبي نور، هل ي
 األرباح؟ وكيف سيكون التصرف؟

يستحقُّ ربح ماله، ويف حال اختالط املالني، ) أبا أمحد(الربح تابع لعني املال، ولذا فإن ـ 
 .ال بدَّ من التصاحل واملساحمة بني الطرفني

رجل يملك نعاجًا مع علفها، وقد قام بتسليمها إلى رجل على أن يقوم برعايتها : 837س 
ن أن يصرف عليها من ماله شيئاً، وعلى أن يكون ما تنتجه هذه النعاج من الوالدة ملكًا دو 

 للشخص الذي يرعاها، فهل تصحُّ هذه المعاملة؟ وما هو نوعها؟
ا معاملة صلح، وهي صحيحةـ   .الظاهر أ

تعرضت سيارتي لحادث وتصالحت مع الطرف اآلخر على مبلغ عشرة دنانير : 838س 
ث قدَّرنا األضرار بهذا السعر، ولكن إصالحها لم يكّلفني إّال ديناران فقط، فهل بحرينيه، حي

 يجب علّي إرجاع الباقي إليه أو التصدق به، ألنني ال أعرف اسمه وال عنوانه؟
بعد وقوع التصاحل بينكما على العشرة دنانري، ال جيب عليك إرجاع الزائد إليه أو ـ 

 .رف فيه كباقي أموالكالتصدق به عنه، بل جيوز لك التص
اتفقت مع بعض إخوتي ومع والدي على بناء أربع شقق فوق البيت الذي : 839س 

نسكنه لكي نستثمرها لإليجار، وقبل إتمام المشروع، توفي الوالد رحمه اهللا، وبعد وفاته رضي 
ول بعد بعض الورثة بهذه االتفاقية ورفضها البعض اآلخر، فهل تبقى هذه االتفاقية سارية المفع

 وفاة الوالد أم تعتبر ملغيًة؟
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االتفاقية تظل سارية املفعول يف حق سائر األطراف رغم موت أحدهم الذي هو ـ 
م بالبناء فوق املنزل إن مل يكونوا مجيعهم  الوالد، لكن ال بد من رضا سائر الورثة وإذ

 .ستبىن الشقق فيه أطرافاً يف اإلتفاق كما يظهر من السؤال، ألن هلم حقاً يف الفضاء الذي
أصيب أحد عمالي بحادث أودى بحياته، ورفعت القضية إلى القضاء، فطلب : 840س 

أهل العامل المتوّفى مبلغًا من المال تعويضًا ولم يوافقوا على انتظار الحكم، فتصالحت معهم 
لي على على مبلغ ثالثة آآلف دينار، وتسّلموا المبلغ وتنازلوا عن حقهم في التعويض، ووّقعوا 

واآلن وبعد أكثر من ثالث سنوات، صدر الحكم بالتعويض، وتسلَّمت . أوراق حكومية للتنازل
 مبلغاً وقدرة ثالثين ألف دينار، فهل هذه األموال هي خالصة لي أم ماذا؟

هذا املال لك خالصًا حالًال، لكن لو أحببت أن ترسل إىل أهل ذلك املتوىف شيئًا منه ـ 
خباصة إن كانوا من فقراء املسلمني، فذلك أمر جيد، مع اإللتفات إىل على سبيل اهلدية، و 

أنه لو كان يف الورثة قاصرون فال يسري عليهم ذلك اإلتفاق، وخاصة إذا مل يكن الذي 
 .أجراه ولياً أو وصياً عليهم، ومل يكن مثة مصلحة هلم تفرض ذلك
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  الباب الثاني عشر

 امفي أحكام األراضي والطرق والنظام الع
  

 :وموضوعاته هي التالية
  
 أحكام األراضي: األول

ما هو رأي سماحتكم في شأن إحياء األراضي في عصر الغيبة؛ هل تشترطون أن : 841س 
 يكون اإلحياء بإذن الفقيه، أو يكفي إذن الجهات المسؤولة بحسب القانون الوضعي والعرفي؟

وأخذ اإلذن من اجلهات ال يشرتط إذن احلاكم الشرعي لصحة إحياء األراضي، ـ 
، "من أحىي أرضًا مواتًا فهي له: ")ص(املختصة يكون لتنظيم األمور، فقد ورد عن النيب

من غرس شجرًا أو حفر واديًا بدءًا مل ": قال) ص(، أن رسول اهللا)ع(وعن اإلمام الصادق
 ".يسبقه إليه أحد، أو أحيا أرضاً ميتة، فهي له قضاء من اهللا ورسوله

المعلوم أن أراضي البحرين فُتحت ِسْلماً، فهل يجوز لي تحجير قطعة أرض من : 842س 
 مشاعاً وتسجيلها باسمي في الدوائر الرسمية؟

إذا مل يكن لألرض املذكورة مالك معني ومعروف بني الناس، ومل تكن وقفًا أو مشاعاً ـ 
 .لقرية ما، فال مانع عندئٍذ من متلكها بالنحو املذكور

تملك قطعة أرض بجانب بيتنا، وهي متروكة منذ أكثر من خمسين هل يجوز : 843س 
سنة، وهي تعتبر عند الدولة أرضًا مشاعاً، ألن أصحابها ال يملكون أوراقًا يمكنهم من خاللها 

 إثبات ملكيتها؟
مع كون املالك لألرض معلوماً، ولو من خالل وضع اليد، فإن ملكيته ثابتة له ولورثته ـ 

غم مرور زمن طويل على إمهاهلا وعدم زراعتها، ورغم عدم وجود أوراق إن مل يكن حياً، ر 
ا الدولة مشاعاً   .تثبت ملكيتهم هلا، حىت لو اعترب

 هل يجوز بيع رمل األراضي التابعة للحكومة؟: 844س 
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حيث إن تلك األراضي من املشاع الّتابع للحكومة والّداخل حتت عنوان األراضي ـ 
ما يوجد عليها أو فيها، ومن ذلك الرمال، واملال املأخوذ مثنًا هلا أو املوات، فإنه جيوز أخذ 

أجرًة على نقلها حالل، نعم، لو منع القانون من ذلك دفعاً ألخطار هلا عالقة بنظام الناس 
 .العام مل جيز حينئذ أخذها على خالف القانون

الشهداء  قامت إحدى المنظمات بتوزيع األراضي في مدينة بغداد لعوائل: 845س 
 والمحرومين الذين اضطهدوا من قبل النظام السابق، فهل يجوز البناء والسكن في هذه االرض؟

 .جيوز متّلكها والبناء عليها والسكن فيها إذا مل يكن هلا مالك سابق معروفـ 
هل اإلحياء غير المباشر لألرض بطريقة دفع األجور وتجهيز وسائل العمل، : 846س 

 حّق اّدعاء األرض لنفسه؟يكسب دافع المال 
ال يشرتط يف حتقق اإلحياء مباشرة احمليي العمل بنفسه، بل أن ينجز عمًال عمرانيًا يف ـ 

األرض امليتة، ولو باألجرة، لكّن جمرد جتهيز األدوات واملباشرة بالعمل من دون إجناز، فهو 
 .ليس إال حتجرياً يثبت به حقُّ األولوية

الموات التي يتم تحجيرها من ِقبل بعض الناس قبل  هل يصح شراء األرض: 847س 
 استكمال إحيائها؟

جمرَّد التحجري دون إحياء ال يوجب امللكية، لكن جيوز له أخذ املال يف قبال رفع يده ـ 
ا جرّاء حتجريها  .عن حق أولويته 

إن استأجر شخص شخصًا آخر لحيازة بعض المباحات، كاألسماك واألعشاب، : 848س 
 حاصل يكون لألجير أم للمستأجر؟فهل ال
 .ال ميلك األجري ما أحياه باإلجارة، بل ميلكه املستأجرـ 
 أحكام الطرق: الثاني

هل يجوز وضع مظلة في الطريق المالصق لبيتي ألضع سيارتي تحتها، على أن : 849س 
ار ال أسمح ألحد أن يضع سيارته تحت هذه المظلة؟ وهل هناك أولوية لي بوضع سيارتي بجو 

 بيتي؟
ال بدَّ من مراعاة األحكام العامة يف مثل ذلك، فإن كان املكان املذكور جزءًا من ـ 

الشارع أو الرصيف الذي هو ملك عام للناس من حيث االستعمال، فال جيوز هذا األمر، 
 .ألن فيه تعدياً على األمالك العامة وإضراراً مبصلحة الناس، وإال فيجوز وتصري أوىل به

 هل يجوز وضع الكراسي على أرصفة الطرق العامة والجلوس عليها؟: 850س 
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 .حيرم ذلك إن كان مؤذياً أو مزعجا للمارة، وإال فالـ 
استأجر شخص أرضًا وجعلها طريقًا لبيته، فهل يجوز لي استعمالها بدون إذنه : 851س 

 ألنها تختصر الطريق لبيتي؟
 .املرور به إال بإذنه أو بإحراز رضاهمع كون الطريق طريقاً خاصاً، ال جيوز ـ 

عندي قطعة أرض صغيرة بنيت عليها بيتاً، وقد تقدمت مترًا باتجاه فسحة تركتها : 852س 
البلدية أمام داري، بحيث لم يزاحم هذا أحدًا من الجيران، ولم يضيق الطريق على المارة، فهل 

 يجوز ذلك؟
عام للمسلمني أو الرصيف اجملعول ال جيوز لك التعدي على الطريق الذي هو ملك ـ 

 .معه أمام البيوت
 حفظ النظام العام: الثالث

، وفي هذه الفترة يمتنع )والدة الروبيان(عندنا في البحرين فترة تسمى فترة : 853س 
الصيادون عن الصيد، كما أن الحكومة تمنع الصيد في هذه الفترة للمحافظة على الثروة 

 من يصطاد في هذه الفترة، فهل يجوز لهم ذلك؟ السمكية، لكن يبقى هناك بعض
ال بد من االلتزام بذلك، وال جيوز خمالفة ما يكون فيه مصلحة عامة للناس، ولذلك ال ـ 

ا تسيء إىل النظام العام حلياة الناس  .بد هلؤالء من االمتناع عن مثل هذه التصرفات، أل
و واضح للعيان، فهل يجوز عدم بما أن الدولة مجحفة بحقِّ المواطنين كما ه: 854س 

دفع كامل فواتير الماء والكهرباء بسبب التسعيرة العالية التي تضعها الدولة وعدم تأمينها 
 .الخدمات المطلوبة، بل دفع ما أراه واجبًاً◌ علّي دفعه فقط

ال جيوز اإلخالل بالنظام العام، وال بد من املطالبة باحلقوق من خالل الطلب من هذه ـ 
 .ا للمواطنني، وذلك بالوسائل املناسبةاات الوفاء بالتزاماملؤسس

 ما حكم بيع فيزا العمال األجانب، مع أن قانون الدولة ال يسمح بالبيع؟: 855س 
ال ينبغي العمل أو القيام بأيِّ عمل يكون خمالفًا للنظام، حبيث يكون صاحبه يف ـ 

 .يء إىل نظام اجملتمع العاممعرض املالحقة القانونية، وال سيما إذا كان ذلك يس
أبعث إلى سماحتكم هذه الرسالة المتواضعة طالبًا فيها اإلذن في التصرف : 856س 

 باستالم راتبي التقاعدي الشهري الذي استلمته سابقاً وما سأستلمه الحقاً من الدولة؟
حرام  مال الدولة برأينا معلوم املالك، وجيوز أخذه على هذا األساس، ما مل يعلم أنهـ 

 .بعينه فيدعه، ولذا فإن أخذه منها ال حيتاج إىل إذن من احلاكم الشرعي
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 هل تعتبرون أن الدولة تملك، أم أن مالها يعتبر ماًال مجهول المالك؟: 857س 
 .حنن نرى أن الدولة متلك، ولذا فال يكون ماهلا من جمهول املالكـ 

ي الحكومية والبناء عليها تفشت في العراق ظاهرة االستيالء على األراض: 858س 
 والسكن فيها، فهل يجوز لهم ذلك، وباألخص في حال االضطرار؟

إن كانت من أمالك الدولة فهي ملك عام ال جيوز التصرف فيه خالف القوانني ـ 
املرعية، ويف حال الفوضى وعدم وجود قانون يرجع إليه، ال بدَّ من الرجوع إىل احلاكم 

 .هذه األراضي الشرعي قبل التصرف يف مثل
من صور ما يسمى الفساد اإلداري والمالي في الدولة، تواطؤ عدة مقاولين : 859س 

متشاركين فعًال ومنفردين ظاهرًا في التنافس للحصول على عقد تنفيذ مشروع معين، بحيث 
 يكون أقل سعر يعطونه هو أضعاف ما يحتاجه المشروع، فهل يجوز ذلك؟

من شركات املقاولة على ما يضر بالناس ويبدد أمواهلم ال جيوز ذلك، ألنه تواطؤ ـ 
 .العامة، وهو حرام وجرمية كبرية

عندنا فئة من الناس بدون جنسية، وال تعطيهم السلطات رخصة قيادة السيارة، : 860س 
وهم مضطرون الستعمال السيارات لتيسير أمورهم ومتابعة أعمالهم، فهل يجوز لهم قيادة 

 على الترخيص الرسمي؟السيارة دون الحصول 
 .جيوز قيادة السيارة يف مثل مفروض السؤال، مع ثقة السائق برباعته وحسن قيادتهـ 

يحّتم النظام على من يراجع الدوائر الحكومية إلجراء معامله، االنتظار بالدور، : 861س 
لموظف واألولوية لمن حضر مبكرًا، فهل يجوز أن أحضر وال أنتظم بالدور وأذهب إلى صديقي ا
 لينجز معاملتي بدون الوقوف بالدور، ويقدمني على الذين لهم الدور وقد حضروا باكرًا؟

جيوز التقدم على أهل الَدور، لكن األوىل تركه أخالقياً، نعم، ال جيوز للموظف تقدميك ـ 
 .على غريك مع علمه باحلال واشرتاط صاحب العمل عليه االلتزام بالدور

الماء للغسل والوضوء واستخدامات أخرى كالطبخ وغيره ما حكم استخدام : 862س 
 دون دفع فواتير الماء والكهرباء؟ وهل هو مسؤول عن نفسه وعّمن يعوله، أو عن نفسه فقط؟

يصحَّ وضوؤه وغسله وتصح صالته ومجيع تصرفاته وإن كان جيب عليه دفع الفواتري ـ 
 .ط بل تشمل عائلته أيضاً وعدم خمالفة النظام، كما أن مسؤوليته ال تنحصر به فق
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أحيانًا ال أذهب إلى الّدوام الرسمي، ويسجَّل لي دوام كامل، علمًا أن عدم : 863س 
حضوري ال يضر بمسار العمل كون صديقي يحل مكاني، وإذا كان ال يجوز، فماذا أفعل كوني 

 استلمت راتبي وال أعلم عدد األيام التي لم أذهب فيها إلى العمل؟
خمالفة النظام يف الدوام الرمسي إال إذا كان املسؤول العام املشرف على الدائرة ال جيوز ـ 

 .جييز ذلك
تقوم شرطة المرور بكتابة مخالفات مالية في حق من يخالف قوانين المرور، : 864س 

فهل يجوز للشرطي أن يحرر مثل هذه المخالفات؟ وهل يجوز له أن يحجز على السيارة بحيث 
 استخدامها إال بعد دفع قيمة المخالفة؟يمنع صاحبها من 

 .جيوز له ذلك إذا توقف حفظ النظام على ذلكـ 
هنا في أستراليا يوجد قانون إجازة التعليم، حيث ال يحق لحاملها قيادة السيارة : 865س 

من دون شخص يحمل إجازة سوق كاملة بجانبه، فهل يحرم عدم التقيد بهذا النظام، بأن يقود 
 جاورته للشخص المطلوب؟الشخص بدون م

مع الوثوق بقدرته على القيادة الصحيحة بدون وجود هذا الشخص إىل جانبه ال يأمث ـ 
 .مبخالفة قانون السري من هذه اجلهة، رغم أنه جيب عليه التقيد به من سائر اجلهات
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  الباب الثالث عشر
 في اللقطة

  
س فيه، فكيف لي أن أتصرف في التقطُت ماًال في مكان مزدحم يكثر تواجد النا: 866س 

 هذا المال؟
ا عليه، جيب االحتفاظ باملال والتعريف عنه مدة ـ  إن كانت له عالمة ميكن التعرف 

سنة، أو ملدة حيصل معها اليأس من العثور على صاحبه، مث يتخري بني متلكه أو ابقائه أمانًة 
به لكونه وجد يف مكان أو التصدق به عن صاحبه، وأما مع اليأس عن العثور على صاح

ا، فال جيب التعريف عنه حينئذ،  عام كالسوق مثًال، أو كونه مما ليس له عالمة يتميز 
 .وميكنه التصدُّق به على الفقراء عن صاحبه ولو قبل مرور احلول

سائق تاكسي في كندا، نسي معه أحد الركاب هاتفه الخليوي، وقد مّر ستة : 867س 
ل أحد عنه، فهل يجوز للسائق أن يتصرف فيه، وهل هناك فرق بين ما أشهر حتى اآلن ولم يسأ

 لو كان صاحب الهاتف مسلماً أو غير مسلم؟
ال بدَّ من أن حياول إيصال اهلاتف إىل صاحبه ولو من خالل مراجعة الشركة، واملسلم ـ 

ومع  جيب أن يكون أمينًا على أموال اآلخرين، ألن املسلم من سلم الناس من يده ولسانه،
العجز عن الوصول إىل صاحبه، فعليه التصدق به أو بثمنه عن صاحبه، فإن كان هو فقرياً، 

 .جاز له التصرف فيه بنيَّة الصدقة على نفسه عن صاحبه
إحدى صديقاتي تجد دائمًا في خزانتها أمواًال، وهي ال تعرف إن كانت لها : 868س 

 حكم هذه األموال؟ ونسيت أنها وضعتها فيها أو أنها لشخص آخر، فما
ا هلا، فتستطيع التصرف فيها ما مل يعلم  ـ  ا ضمن خزانتها اخلاصة، واحتمال كو مع كو

ا ألحد آخر  .كو
 إذا وجدنا كمّية من األموال في البيت ولم نعرف صاحبها، فماذا نفعل بها؟: 869س 

ا لغري صاحب البيت، فهي جمهولة املالك، يرجع فيها إـ  ىل احلاكم مع العلم بكو
 .الشرعي
دخل في حسابي في البنك مبلغ من مصدر مجهول، وتكرَّر هذا األمر مرتين، : 870س 

 وتصرفت فيه، فما شرعية التصرف في المبالغ التي أودعت في حسابي من المصدر المجهول؟



166 

 

املال يعترب مالك، وتصرفك فيه صحيح ما دام ليس هناك احتمال عقالئي بأن هذا ـ 
نعم، لو تبني أن املال وضع يف . آخر وقد وضعه يف حسابك من باب اخلطأاملال لشخص 

حسابك من باب اخلطأ، وجب إرجاعه إليه إذا كان معروفاً، والتصدق به عنه إذا مل يكن 
 .معلوماً 

وجد أحد اإلخوة كاميرا في شارع عام في أميريكا، فماذا عليه أن يفعل بها، مع : 871س 
 قون األشياء التي ال يريدونها على األرصفة؟العلم أن الّناس هناك يل

إذا كان صاحبها قد أعرض عنها كما هو متعارف هناك، فيجوز له أخذها وال شيء ـ 
 .عليه

 ما حكم من وجد شيئاً غير ثمين على الطريق واستعمله؟: 872س 
 إذا كان من نوع األشياء اليت يعلم املكلَّف أن صاحبه قد أعرض عنه، فإنه جيوز لهـ 

متّلكه، وأما إذا مل يعلم بذلك، وكان مثنه زهيداً، وكان ضائعاً من مالكه، فإن له أن يتصدَّق 
 .به على الفقري، وإذا كان هو فقرياً، جاز له أخذه واستعماله

دينار 100نملك أنا وأخواتي عدة كتب، وجدنا ذات يوم في أحد الكتب : 873س 
حتملنا أن تكون له وتبين أنها ليست ألحد، فما حكم بحريني ال نعلم مصدرها، وسألنا كلَّ من ا

 هذا المبلغ؟
حيكم بكونه إلحداكن، وميكن لكّن التصّرف فيه مع الضمان فيما لو تبني عكس ـ 
 .ذلك

شخص في بالد الغرب سحب بعض األموال من ماكينة السحب، وتبين له بعد : 874س 
، ولكنه ال يستطيع إبالغ البنك بهذا ذلك أن المبلغ المسحوب أكثر من الذي كان يريد سحبه

 األمر لوجود ضرر عليه، فماذا يفعل؟
على فرض الضرر من إخبار البنك وعدم إمكان إرجاع املبلغ بأية طريقة إىل البنك، ـ 

 .فإن عليه التصدق باملبلغ الزائد نيابًة عنهم
 وجدت سلسلًة ذهبيًة في الطريق، فماذا يجب علّيّ◌َ◌ أن أفعل بها؟: 875س 

جيب التعريف عنها بالوسائل املتاحة ملدة سنة، كوضع إعالن يف احملالت اجملاورة وما ـ 
شابه ذلك من وسائل التعريف، فإن مل يظهر صاحبها، فأنت باخليار بني متلكها أو 

ا أمانًة إىل آخر العمر ا أو االحتفاظ   .التصدق 
 عنه؟هل يجوز لمن يجد ماًال أن يتملكه بعد التعريف : 876س 
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إن كان امللتقط للمال ممن ينطبق عليه عنوان الفقري، جاز له التصّدق به عن صاحبه ـ 
 .على نفسه، كما أنه جيوز له متلكه ولو مل يكن فقرياً إن عرَّف عنه سنة ومل جيد صاحبه

 وجدت مبلغاً بسيطاً من المال، فهل يجوز لي إرساله إلى المسجد؟: 877س 
 .يمة املال دون قيمة وزن غرامني ونصف من الفضةجيوز لك ذلك إن كانت قـ 

 ما هو المقدار الشرعي الذي يجوز أخذه إذا وجد في الطرقات؟: 878س 
غرام فضة، فيجب على األحوط وجوباً  5،2ما كان أقل من درهم، أي أقل من ـ 

 التصدق به، وإن كان أكثر من ذلك وعرف عنه سنة ومل جيد صاحبه، فإنه ميكنه متّلكه أو
التصدق به عن صاحبه، وإذا كان هو فقرياً، فإنه ميكنه أخذه بعنوان التصدق به على نفسه 

 .عن صاحبه
 هل يجوز شراء األشياء المعثور عليها؟: 879س 

 .جيوز ذلك بعد إجراء أحكام اللقطة عليهاـ 
 هل يجوز أخذ كتب المناسك واألدعية والزيارة التي يتركها الحجاج اإليرانّيون: 880س 

 وغيرهم في الحرم المكي أو المسجد النبوي أو مقبرة البقيع؟
ا قد أعرضوا عنها من خالل ذلك، وخاصًة إذا مل ـ  ال مانع من ذلك إن علم أن أصحا

ا موقوفة  .يكن عليها ما يشري إىل أ
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 في الغصب: الباب الرابع عشر
  

  :وموضوعاته هي التالية
 
 ما يتحقَّق به الغصب: األول

أنا طالب جامعي حصلت على منحة دراسية من قبل الحكومة، ولم أخبر والدي : 881س 
 الذي يعطيني مبلغاً مالياً للدراسة بذلك، فما حكم المال الذي آخذه من والدي للدراسة؟

إن كان والدك يعطيك هذا املال من خالل عدم علمه حبصولك على منحة دراسية، ـ 
ففي أخذك للمال إشكال حينئٍذ، وإال فال بأس  وكان يشرتط إنفاق هذا املال للدراسة،

 .بذلك، واألوىل عدم أخذ هذا املال إذا كان أهلك حباجة إليه
هل يجوز أخذ بعض األشياء البسيطة، كاألقالم، من مكان عملي دون علم : 882س 

 صاحب المكتب؟
 .ال جيوز ذلك إال بعد استئذانه أو القطع برضاهـ 

ة السيارات المخالفة لقانون السير، وتحدِّد ألصحابها مدًة تقوم الدولة بمصادر : 883س 
معينًة لدفع غرامة واسترداد السيارة، وإذا لم يأت أصحاب السيارات في المدة المحددة، تقوم 
الدولة ببيع هذه السيارات بالمزاد العلني، وتأخذ جميع الثمن الذي قد يكون في بعض األحيان 

هذا الفعل من الدولة غصبًا؟ وهل يجوز شراء هذه السيارات من  أقل من قيمة السيارة، فهل يعدُّ 
 المزاد؟

ال جيوز القيام مبثل هذه األعمال اليت تعترب تعّديًا على أموال اآلخرين، كما ال جيوز ـ 
ا عنها ا تعترب ماًال مغصوباً، إال إذا أعرض أصحا  .شراء هذه السيارات أل

رت الحكومة إقامة مجمع سكني فيه، وعرضت أملك قطعة أرض في منطقة قرَّ : 884س 
علّي مبلغًا أقل من سعر األرض الواقعي، ورفضت البيع على هذا األساس، فلو أخذت الحكومة 
األرض بالسعر التي تريده وأقامت عليه المشروع، هل تعتبراألرض في هذه الحالة مغتصبًة وال 

 يجوز السكن في المبنى المشاد عليها؟
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رض ملكًا لك، فلك احلق يف الرفض والقبول وحبسب السعر املناسب،  ما دامت األـ 
كما أن صحة البيع تتوقف على رضاك وقبولك، وال حيق ألحد إجبارك على التنازل عنها، 

 .ويف حال مت ذلك، فإن األرض تكون مغصوبة إن مت إجبارك بالقوة على البيع
 هل يجوز أخذ الماء من غير علم الدولة؟: 885س 

 .جيوز ذلك فيما هو اعتداء على حقوق اآلخرينال ـ 
 هل يجوز استعارة كتاب من المكتبة وإعادته من دون علم صاحب المكتبة؟: 886س 

 .ال بدَّ من استئذان املالك قبل التصرف يف ماله، حىت لو أرجعه بعد ذلكـ 
قًة تقوم المدارس بتقديم معونة إلى طالبها المحتاجين، وذلك بإعطائهم بطا: 887س 

شرائيًة يمكن استخدامها في محالت معّينة لشراء المالبس، فهل يجوز ألحد تزوير هذه 
 البطاقات واستعمالها؟

 .ال جيوز ذلك، وهو نوع من السرقة والغصبـ 
هل يجوز أخذ الحاجيات من األسواق الغربية دون دفع الثمن من باب استنقاذ : 888س 
 المال؟
 .استنقاذ احلّق بل هو سرقة حمرَّمةال جيوز ذلك، وليس هذا من ـ 

أدخل مع أصدقائي إلى المسرح دومًا مجَّانًا عندما يكون حراس األمن غير : 889س 
موجودين، وقد ندخل ببطاقات قديمة عديمة القيمة دون أن يتنبَّه لها األمن، فهل يجوز لنا 

 ذلك، علماً أننا نقيم في دولة أوروبية؟
و من الغصب احملرَّم، وعليكم ضمان املقدار غري املدفوع ال جيوز لكم فعل ذلك، فهـ 

 .ودفعه هلم مع اإلمكان، وإال وجب التصدق به على الفقراء
في قوانين الغرب، تقاسم الزوجة مال زوجها مناصفًة عند طالقها منه، فما حكم : 890س 

 الشرع في ذلك؟
رضي ون حقًا هلا، إال إن ال يشرع هلا متّلك ما ملَّكتها الدولة إياه من غري أن يكـ 

 .شرتطت عليه ذلك عند الزواجاصاحب املال بذلك أو كانت قد 
أحد المؤمنين يقوم بركن سيارته فى موقف المعاقين في مواقف المسجد، بحجة : 891س 

 أنّه ال يوجد معاقون في المسجد، فهل يجوز له ذلك؟
املعوقني من إيقاف سيارته فيه، ال مانع من ذلك، إذ املهم أن ال مينع وقوفه فيه أحد ـ 

 .فمع عدم وجود املعّوق، فال مانع لكل شخص من إيقاف سيارته فيه
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بدون اشتراك مع الشركه، إذ يقوم ) الستاليت(نعيش في كندا، ونستعمل الدش : 892س 
 أحد العاملين بشحن كارت الستاليت بأجر بسيط دون إعالم الشركة، فهل يجوز ذلك؟

 .عدم وجود إذن من الشركة له بذلك ال جيوز ذلك معـ 
هل يجوز سرقة األفالم الخالعية وإتالفها من عند شخص يضعها في منزله لما : 893س 

 لها من خطر على الصغار في المنزل؟
 .رغم أنه ال جيوز النظر إليها فهي ملكه، وال بدَّ لك من استئذانه يف ذلكـ 

تها لتذّوقها، فهل يجوز تذوقها لمن كثير من المحالت تضع عّينات من منتجا: 894س 
 ال يريد الشراء؟

ا مبذولة للراغب يف الشراء وغري الراغب جاز األكل، وإال مل جيزـ   .إن علم أ
أعمل مشرفًا اجتماعيًا في إحدى المدارس في البحرين، وفي بعض األحيان، : 895س 

علمًا أنه تم إخطار الطالب  نصادر بعض المواد الغدائية من الطالب بسبب منعها في المدرسة،
 وأهلهم بذلك مسبقاً، فهل يجوز لنا التصرف فيها؟

ا إن كان إحضارها خمالفًا لقانون املدرسة، إال أنه ال جيوز لكم ـ  جيوز لكم مصادر
نعم، إن كانت املدرسة اشرتطت ذلك على . التصرف فيها بدون إذن الطالب أو أوليائهم

 .جاز لكم التصرف فيها لوجود اإلذن املسبق بذلكأولياء الطالب حني التسجيل، 
هل الماركات المسجَّلة معترف بها في اإلسالم؟ وهل يجوز شراء المالبس : 896س 

 بماركات مزوَّرة؟
تسجيل املاركة معرتف به وال جيوز التعدي عليه، ولو باع البائع السلعة املقَّلدة على ـ 

ا أصلّية حرم عليه ذلك، ويقع إمث  التزوير على املزور، لكن ما حيصل هو تقليد أساس أ
املاركات األصلية بأمساء قريبة، فتباع على أساس ذلك وإال حاسب عليها القانون، فما 

 .يشرتيه الزبون من البضاعة املقلدة ال إشكال يف متلكه والتصرف فيه
ض أنا متّزوجة وأعمل، وكنت أنفق كل دخلي فى مصروف البيت، ثم حدثت بع: 897س 

الخالفات بيني وبين زوجي، فقررت أن أدَّخر ما أنتجه من المال، فهل يجوز لي توفير بعض 
المال مما يدفعه زوجي لي مصروفًا للبيت، وأحتفظ به لنفسي كتعويض عما دفعته في مصروف 

 البيت سابقًا؟
 ال جيوز لك ذلك، إال مع علم الزوج أو إحراز رضاه بذلك، إن كان ما دفعته سابقاً ـ 

 .على حنو التربع ال الدين
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هل يجوز للموظف المسؤول عن المشتريات في الشركة أن يزيد على الفاتورة : 898س 
 بعد االتفاق بينه وبين البائع لتكون هذه الزيادة له، وهو يدَّعي أن حقه مغبون في الشركة؟

يف ال جيوز للموظف مهما كان جمال عمله، أن يكذب أو يغش أو خيون أو يقصِّر ـ 
واجبه، وجيب عليه أن يكون صادقًا أميناً، فال جيوز له زيادة فلس واحد على فاتورة 
املشرتيات، وما يأخذه بالطرق غري املشروعة هو مال مغصوب وحرام، حىت لو كان من 

لرفع ظالمته، أن  -من حيث املبدأ  - وجهة نظره مظلومًا من بعض اجلهات، فإن عليه 
انونية، ال باألخذ غصبًا بنحو كيفي وعشوائي، وال فرق يف يتوسل إىل ذلك بالطرق الق

ذلك بني كونه يعمل عند جهة حكومية أو أهلية، وجيب عليه ضمان تلك املبالغ اليت 
ا ا عن أصحا  .أخذها وردها إىل الشركة مع اإلمكان، وإال وجب التصدق 

أموال األغنياء ماذا تقولون في رجل لم يجد قوت يومه، فاستولى على بعض : 899س 
المترفين الذين ال يخمِّسون وال يطعمون المساكين، فقام بإطعام نفسه وأهله منها وستر بها 

 الفقراء والمساكين؟
ال جيوز له ذلك، إال يف صورة ما لو توقَّف عليه إنقاذ نفسه من املوت فقط، مع ـ 

 .ضمانه هلا عند قدرته على رّدها
ض إنها ملك لنا، والبعض اآلخر يقول خالف ذلك، نملك قطعة أرض يقول البع: 900س 

 فهل يجوز لنا البناء عليها والسكن؟
ا مملوكة ألحد آخر، فمعىن ذلك ـ  ما دامت األرض حتت يدكم، وال يوجد دليل على أ

ا ملك لكم، وحينئٍذ جيوز لكم التصرف فيها كما تريدون  .ظاهراً أ
 السمك الذي اصطدته؟اصطدت سمكاً بآلة مغصوبة، فما حكم : 901س 

السمك الذي اصطيد بآالت مغصوبة أو استعني على ذلك بآالت مغصوبة ال يعترب ـ 
حرامًا وغصباً، وإن كنت مأثومًا بالغصب، وعليك إرجاع ما غصبته إىل أصحابه والتوبة 

 .واالستغفار
هل تجوز كتابة الشعارات اإلسالمية على الجدران المملوكة والواقعة على : 902س 

 الشارع العام؟
ا، ولو كان املكتوب شعارات إسالميًة، ـ  ال جتوز الكتابة على اجلدران إال برضا أصحا

 .وميكن استخدام لوحات اإلعالن املخصَّصة لذلك
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حصلت على أرض من الحكومة، يقول بعض أهل المنطقة إنّها مغصوبة منذ : 903س 
ن أو العراق، فهل يجوز لي بيعها أو سنة، وأهلها غادروا البحرين إلى إيرا 200أكثر من 

 التصّرف فيها؟
ا مغصوبًة، مل جيز التصرف فيها وال بيعها، وحيث إن ـ  إذا أفاد كالم األهايل العلم بكو

ا معروفون  ولكن ال ميكن الوصول إليهم، فإن _ حبسب مفروض السؤال _ أصحا
ا عن أهلها، بإذن احلاكم الشرعي على   .األحوط وجوباً الواجب هو التصّدق 

 هل يجوز األكل من مطعم مبني على أرض مغصوبة؟: 904س 
 .ال جيوز ذلك، ألنه مستلزم لدخوله، ودخوله تصرُّف حمرَّمـ 

هناك برامج في اإلنترنت تحتاج إلى أرقام أو ملّفات يتم شراؤها من الشركة : 905س 
تعرضها مع بعض الصور  المنتجة للبرنامج، ويمكن الحصول عليها مجانًا من مواقع أخرى

 الخالعية، فهل يجوز أخذها مع حذف الصور دون النظر إليها؟
ال مانع من االستفادة من ذلك بالنحو الذي ال يكون موجبًا لإلضرار بأصحاب ـ 

احلقوق من جهة، كأن يكون لالستخدام الشخصي فقط، ومن جهة أخرى، ال ينبغي 
يت تعرض هذه املفاتيح جمانًا رغم جتنب النظر القيام بذلك من خالل املواقع اإلباحية ال

 .إليها، ألن ذلك من قبيل املصيدة للتعود والدخول إىل مثل هذه املواقع
هل يجوز استخدام برامج كسر الحماية في اإلنترنت، لتحويل البرامج المؤقتة : 906س 

 إلى برامج دائمة، بدل شراء البرنامج األصلي من الشركة؟
ا كان من مصاديق التعّدي على أصحاب احلق من خالل أن ذلك ال جيوز ذلك إذـ 

 .ميثل نوعاً من أنواع السرقة
يتّم اآلن بيع جهاز استقبال فضائي يقوم بفك شفرات القنوات الفضائية : 907س 

المشفَّرة، وذلك بتوصيله بدش مخصَّص الستقبال شفرات الفك، فهل يجوز شراء هذا الجهاز، 
 ه القنوات ال يجّوزون ذلك؟مع العلم أن أصحاب هذ

ا بفتحها ّجماناً، أما شراء ـ  ال جيوز التعدي على القنوات املشّفرة اليت ال يأذن أصحا
 .اجلهاز حبدِّ ذاته فليس حمرَّماً، على أن ال يستعمل يف فك الشيفرات

هل يجوز الشراء من المحالت المستأجرة في المباني المغصوبة من قبل : 908س 
 الحكومة؟
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ا األصليني، ومع هذا،  ـ ال جيوز الدخول والتصرف يف هذه احملالت بدون إذن أصحا
لو اشرتى أحد منها شيئاً، فإنه ميلك ما اشرتاه من هذه احملالت، وإن أمث بدخوله إن كان 

 .عاملاً بالغصب
 ؟)البريد اإللكتروني(هل يجوز سرقة اإليميالت : 909س 

 .إىل أصحابه ال جيوز ذلك، ويلزم رّد املسروقـ 
حقوق النسخ «: التي يكتب عليها CD ما حكم نسخ أشرطة الكاسيت والــــ: 910س 

 ؟»محفوظة ألصحابها
ا، وال حيرم نسخها لالستعمال الشخصي، كما ال ـ  احملرَّم من ذلك هو نسخها لالجتار 

 .حيرم شراؤها من ناسخها وال استخدامها
 المملوكة المثمرة المتدلية أغصانها على الطريق؟هل يجوز األكل من األشجار : 911س 

جيوز األكل منها يف حال الضرورة العرفية، كأن يكون جائعًا او عطشانًا أو حنو ذلك، ـ 
وهذا ما يسمَّى حبق املارة، على أن ال حيمل معه شيئًا من الثمار، وال يتسّور سوره إن كان 

 .له باب مغلق، ومل يكن يعلم كراهة املالك ذلك
 هل يجوز أخذ قرض من المصارف في الدول األجنبية بنية عدم رّد المال؟: 912س 

 .ال جيوز ذلكـ 
هل يجوز الذهاب إلى الحج مع من يملك رخصًة كان قد استأثر بها عن باقي : 913س 

 أخوته بالتزوير بعد موت أبيه، إذ إن الرخصة كانت لألب في األصل؟
غري مملوكة له بتمامها، إال إذا أعترب السفر معه جيوز السفر معه رغم كون الرخصة ـ 

 .تشجيعاً له على عمله احملرم فال جيوز حينئذ
شركة االتصاالت، ما يؤدي إلى عدم نزول في بعض األوقات، يحدث خلل في : 914س 

هذه االتصاالت على الفاتورة، فهل يجوز استغالل هذه الفترة وإجراء المكالمات مع علم 
ال أنها ال تستطيع إيقاف أية مكالمة أثناء تلك الفترة، وال تستطيع حساب ما الشركة بذلك، إ

 يقومون به من مكالمات ألنَّ الخلل منها؟
 .ال جيوز استخدام الشبكة جماناً مع عدم إذن الشبكة بذلك يف مثل هذا الظرف وغريهـ 

ر إلى أن أنا موظَّفة في إحدى الوزارات الحكومية، وفي بعض األحيان، أضط: 915س 
 أستخدم طابعة الكمبيوتر لطباعة بعض البحوث ألختي، فهل يحق لي ذلك؟

 .يرجع يف ذلك إىل املدير الذي ميلك الصالحية، فإن أجازك جاز لك، وإال مل جيزـ 
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، أحياناً أعرف صاحبه وأحياناً ال أعرفه؟: 916س   ماذا أفعل مع طائر كّلما بعته رجع إليَّ
 .بّد من إرجاعه إليه، وإال فال شيء عليكمع علمك بصاحبه، ال ـ 

هناك طريقة لصيد األسماك في البحر تعرف بالحظيرة، وهي أن يقوم الصياد : 917س 
المالك للحظيرة بتثبيت الشبكة بطريقة تشبه القفص في مكان ما في البحر، ويبقي مدخًال 

ع شباك صيد بالقرب لمرور األسماك إلى داخل الحظيرة، فيقوم بعض الصيادين اآلخرين بوض
من مداخل هذه الحظيرة، ما يمنع أو يقّلل من دخول األسماك إليها، فما هو حكم هؤالء 

 الصيادين؟ وهل هناك أي إشكال بخصوص السمك الذي يتم اصطياده بهذه الطريقة؟
ما دام الصيادون اآلخرون يضعون شباكهم خارج احلظرية، فصيدهم حالل والشراء ـ 

عليهم أخالقياً أن حيرصوا على االصطياد يف مكان آخر ال يضر بزميلهم منهم جائز، لكن 
 .إذا كان فعلهم على خالف املتعارف عند أهل احلرفة

إذا قامت شركة من اللوبي اليهودي بإقراضي ماًال، وسرقت هذا المال عالمًا أن : 918س 
 الل؟هذا المال المسروق سوف يدفع من شركة تأمين يهودية أخرى، فهل هذا ح

ال جيوز للمكلف أساسًا أن يتعامل مع اجلهات املرتبطة بالصهيونية، وال حيل له أخذ ـ 
 .شيء من أموال الكافر احلريب إال بإشراف احلاكم الشرعي

 ما هو عقاب ظالم اليتيم وسالب حقه رغماً عنه؟: 919س 
نار جهم، قال  قد حدد القرآن الكرمي عقاب آكل مال اليتيم ظلماً وعدواناً بأن مصريهـ 
ِإنَّ الَِّذيَن يَْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ظُْلًما ِإنََّما يَْأُكُلوَن ِفي بُطُونِِهْم نَارًا َوَسَيْصَلْوَن {: تعاىل
، ومن املعلوم أن اليتيم حيتاج إىل من يعّوض عليه فقد األب، وأكل ]10:النِّساء[ }َسِعيًرا

ماله بالباطل ينايف ذلك، ألنه يزيد من إحساسه باليتم والغربة، ورمبا أدى به إىل الضياع، 
أنا وكافل اليتيم  «: أن اإلحسان إىل اليتيم له أجر كبري، يف قوله) ص(ولذلك أكَّد النيب

 .وأشار إىل أصبعيه» جلنةكهاتني يف ا
هل يجوز ألرملة أن تدعو جاراتها إلى تناول الطعام في بيتها، إن كان هذا من : 920س 

 أموال األيتام؟
 .ال جيوز هلا القيام بذلك من أموال األيتام، إال إذا كان هناك مصلحة لأليتام يف ذلكـ 
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أرسلوا إلّي سلعًة إضافيًة  اشتريت سلعًة عبر اإلنترنت من شركة أجنبية، ولكنهم: 921س 
 لم أطلبها، فهل يجب علّي أن أعيدها إليهم، مع العلم أنهم لم يتصلوا بي للسؤال عنها؟

م زادوها تشجيعاً أو أعرضوا عنها، وال ـ  ال بدَّ لك من رد الزائد إليهم، إال إن علمت أ
م مسلمني أو غري مسلمني  .فرق يف ذلك بني كو

 رّد المغصوب: الثاني
كنت أعمل في محل لبيع المواد الغذائية، وفي أحد األيام احتجت إلى مال : 922س 

فأخذته بدون علم صاحبه على أن أعيده إليه الحقًا، وفعًال ارجعت بعض المال، وقبل إرجاع 
 الباقي أغلق المحل، فهل يجوز لي أن أرجع إليه بقية المبلغ عبر البريد دون أن أخبره من أنا؟

ذه الطريقة، وعليك االستغفار من فعلتك والتوبة إىل اهللا تعاىلجيوز لك إـ   .رجاعه 
كنت أعمل عند رجل، فاختلست منه مبلغًا من المال، وأنا اآلن أحاول االتصال : 923س 

 به دون جدوى، فماذا أفعل ألبرئ ذمتي؟
قة  الواجب عليك هو حفظ املال إىل حني العثور على صاحبه وإيصاله إليه بأية طريـ 

كانت، ولكن مع اليأس من العثور على صاحبه، فعليك التصدق به على الفقراء بإذن 
 .ستقبلاحلاكم الشرعي، مع نية الضمان يف حال تبنيَّ صاحبه يف امل

اختلس شخص ماًال من مؤسسة حكومية ووضعه عندي أمانًة، وسمح لي : 924س 
 باستدانته، فهل يجوز لي ذلك؟

يف مثل هذا املورد، وال جيوز التصرف يف املال الذي حبوزتك  ال جيوز مساعدة الغاصبـ 
 .جرّاء ذلك، وال بدَّ من إرجاعه إىل أصحابه بأية طريقة كانت

 اشتريت أرضاً ثم تبيَّن أنها مغصوبة، فهل يجوز لي االحتفاظ باألرض؟: 925س 
منه،  بعد ما تبّني أن األرض مغصوبة، جيب عليك تسليمها إىل صاحبها الذي غصبتـ 

 .ولك أن تسرتدَّ مثنها ممن باعك إياها
 ما حكم من سرق بعض األغراض من بيت السكن الطالبي؟: 926س 

ال بدَّ من رد ذلك إىل أصحابه بأية طريقة، وال يشرتط إعالمهم بذلك، فإن السرقة ال ـ 
 .جتوز وال ينبغي صدورها عن املسلم أبداً 

العامة، ثم تاب إلى اهللا وأراد التكفير عن  ما حكم من كان يسرق من الممتلكات: 927س 
 ذنبه؟
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السرقة حرام، ومن كبائر الذنوب، سواء كان املال خاصًا أو عاماً، وعلى السارق ـ 
االستغفار هللا تعاىل والتوبة وإرجاع ما سرقه إىل أصحابه إن كان ماًال خاصاً، والتصاحل مع 

 .احلاكم الشرعي إن كان املال عاماً إلرجاعه إليه
ما حكم من مرَّت عليه فترة جهل بحياته، وكان خاللها يسرق بعض األشياء التي : 928س 

 ال يعلم قدرها وال أصحابها اآلن، كيف له أن يبرئ ذمته بعد أن تاب؟
عليه االستغفار، والتصّدق بقيمة املسروق، ومع اجلهل باملقدار يكفيه دفع القدر ـ 

فإن دار األمر عنده بني العشرة والتسعة يكفيه دفع املتيقن مما يظن أن ذمته اشتغلت به، 
رّد (تسعة فقط، وإن كان األوىل هو الدفع حىت حتصل براءة الذمة، وهذا ما يسمى بــــ 

 .(املظامل
قام أحد اإلخوة ببناء مشروع خيري على أراض كان صدَّام صادرها من أهلها بعد : 929س 

 كمها؟طردهم، وال يعرف صاحبها األصلي، فما هو ح
م والرتّخص منهم بإبقاء ـ  ا ومعرفتهم، جيب عليه استئذا إن أمكن التحّري عن أصحا

الوضع على ما هو عليه، أو بإزالة البناء وضمان التالف واملنافع املفوتة، بل والفائتة أحياناً، 
ا، وأما إن مل ميكن التعرف إىل صاحبها، فال بدَّ من  مراجعة أو بدفع مثن األرض ألصحا

 .احلاكم الشرعي فيها
في زمن نظام صدام حسين، قام النظام بتوزيع األراضي على المنتسبين إلى القوى : 930س 

األمنية والجيش، ثم أصبحت هذه األراضي تتداول بالبيع والشراء بين الناس، فهل يجوز تملكها 
 أو بيعها وشراؤها؟

السابق، ال جيوز متلكه وال بيعه وشراؤه، ما علم كونه ملكًا ألشخاص ممَّا وزعه النظام ـ 
ا إىل احلاكم الشرعي، وأما  وجيب إرجاعه إىل أصحابه إن علموا، وإال فال بدَّ من الرجوع 
ما كان منها من أمالك الدولة، فهو من األمالك العامة، فال جيوز تداوهلا إال بإذٍن من 

 .احلاكم الشرعي
يدليًة كنت أملكها وأعطاها بعض أزالمه، فهل صادر النظام الصدامي البائد ص: 931س 

 يجوز لنا استرجاعها منه ولو بالقوة؟
األجدر بأصحاب األموال واألمالك اسرتجاعها من خالل القانون والوسائل املمكنة، ـ 

أما استعمال القوة فال بدَّ من دراسته من جهة ما فيه من املصلحة مع حلاظ عدم ترتب 
 .مفسدة أهمّ 
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شركة التأمين في هولندا في حسابي البنكي مبلغ ستة آالف يورو عن  وضعت: 932س 
أشهر دون أن تسأل عنه، فهل يجوز  10طريق الخطأ، وقد مضى على وجوده في حسابي مدة 

 لي التصرف فيه، أم ال بدَّ من إرجاعه إلى الشركة؟
 .ال جيوز لك التصرف به إال بعد مراجعة الشركة أو إحراز رضاها بذلكـ 

اشترى بعض اإلخوة غرضاً، ثم علم أنه مسروق من أحد فنادق البلدة، ولكن إذا : 933س 
تم إرجاع المسروق يطرد العامل الذي قام بالسرقة من عمله، فكيف يمكن له أن يتخلص من 

 هذا المسروق دون اإلضرار بالعامل؟
كما أن له ال بدَّ من رده إىل الفندق بأيَّ حنو كان، ولو من دون إعالمهم بذلك،  ـ 

 .اسرتداد الثمن من السارق، فإن مل ميكن رد املسروق وجب التصدق به عن صاحبه
 اشتريت سيارًة ثم بعتها ثم تبين لي بعد ذلك أنها مسروقة، فماذا أفعل؟: 934س 

عليك إعادة الثمن إىل من بعته السيارة واسرتدادها منه، وتسليمها إىل صاحبها ـ 
 .باعك السيارة السرتداد مالكاحلقيقي، وأن تعود على من 

شخص سرق شريط أغاني، وأراد اآلن أن يكّفر عن ذنبه، فما هو واجبه الشرعي : 935س 
 في هذه المسألة؟

عليه املساحمة من صاحب الشريط بلحاظ أصل الشريط دون ما حيتويه من الغناء ـ 
 .يهاحملرَّم، أو التصدق بثمن ذلك عن صاحبه مع عدم التمكن من الوصول إل

عندما كنت صغيرة قمت بسرقة بعض األشياء من السوبر ماركت، فهل يكفي أن : 936س 
 أذهب إلى ذلك المحل وأضع قيمة المسروقات بدون أن أخبر أصحابه بذلك؟

 .نعم، يكفي ذلكـ 
هل يجوز لمن ُغصب ماله استرداده من الغاصب بالقّوة، كاالستيالء على أمواله : 937س 
 مثًال؟
 .على حنو املقاّصة بالنحو الذي ال يؤدِّي إىل اإلخالل بالنظام العام جيوز ذلكـ 

شخص يعمل في إحدى الوزارات، وكان قد أخذ شيئًا من األغراض بدون إذن : 938س 
 المسؤولين، فماذا يجب عليه أن يفعل بها؟

 جيب عليه دفع مثنها إىل احلاكم الشرعي، أو االستئذان منه يف كيفية صرفها، إن ملـ 
 .ميكن رّدها

 ما حكم من تأخذ ماًال من زوجها دون علمه؟: 939س 
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ال جيوز هلا ذلك، وعليها التوبة واالستغفار ورّد املال إليه أو التسامح منه، إال إذا أنفقته ـ 
 .على نفقة هلا واجبة على الزوج، وكان ميتنع عن ذلك

وكان عليه دين  إذا سرق شخص ماًال من شخص آخر، ثم مات المسروق منه،: 940س 
لبعض األشخاص، وتهاون الورثة في دفع ذلك الدين، فهل يجوز للسارق أن يدفع مما سرقه 

 لصاحب الدين؟
إذا ثبت أن لذلك الشخص ديناً يف ذمة امليت، وامتنع الورثة عن أداء هذا الدين، فإنه ـ 

 .جيوز للسارق إعطاؤه مقدار ماله يف ذمة امليت وإرجاع الباقي إىل الورثة
أصدرنا في الصيدلية فواتير غير مقبوضة، ولم نستطع إلغاءها لكي ال نتعرض : 941س 

 للمساءلة، فما حكم األموال المقبوضة من جراء هذه المعاملة؟
ال ميلك اآلخذ املال املقبوض مقابل فواتري األدوية غري املدفوعة، وال بد من إرجاعها ـ 

ا مع اإلمكان، وإال وجب الرجو  ع فيه إىل احلاكم الشرعي لصرفه يف املصاحل إىل اصحا
 .العامة

كنت موظفاً في شركة، وكنت أعتبر أن حقي مغبون، فكنت آخذ من الصندوق ما : 942س 
 أعتبره حقي من دون علم صاحب الشركة، فهل كان عملي هذا صحيحاً وجائزًا؟

أن تطلب ال جيوز لك أخذ املال من صاحب الشركة دون علمه ورضاه، وكان عليك ـ 
منه ما تعتقد أنه حق لك، فإن أعطاك كان ذلك حالًال لك، وإال فأنت باخليار بني القبول 
مبا يعطيك أو الرفض، وعلى كل حال، جيب عليك اآلن إرجاع ما أخذته من املال ولو 

 .بدون علمه، أو التسامح منه إن أمكن
عنده فراخ أنه مسروق،  إذا اشترى شخص طائرًا، ثم علم بعد مدة وبعد أن أصبح: 943س 

 فما حكمه؟
إن عرف صاحبه األصلي أعاده إليه مع النماء احلاصل منه، ومع عدم معرفته، فهو من ـ 

 .جمهول املالك يتصدَّق به بإذن احلاكم الشرعي عن صاحبه
منذ سنوات أخذت مبلغًا من المال من جيب والدي، فماذا يجب علّي أن أفعل : 944س 

 به وقد توفي والدي؟
إذا مل تكن تعلم برضى والدك بأخذك للمال، فال بدَّ من إعادته إىل الورثة وأنت واحد ـ 

 .منهم، وميكنك حسمه من حصتك من الرتكة
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 ضمان المنافع: الثالث
إذا استفاد الورثة لمدة عشر سنوات من تأجير البيت المذكور في الوصية، دون : 945س 

ين العشر التي مضت، فهل للموصى لهم المطالبة علم الموصى لهم بذلك، فما حكم تلك السن
 بالتعويض عن تلك السنين تحت عنوان حق المنفعة؟

عليه دفع أجرة تلك السنني العشرة للموصى هلم، ألن املانع هلم من حقهم بدون عذر ـ 
م من منافع حصتهم يف املنزل املذكور ولو مل يكن مؤجراً ألحد أو مسكوناً  يتحمل ما يفو

 .أحد، وكذا حال غريه من أعيان الرتكةمن قبل 
عندما كنت في البحر، اصطدمت سفينتي بحظيرٍة لصيد السمك، ما أدى إلى : 946س 

إلحاق ضرر بها، علمًا أنه ليس هناك أي عالمة في البحر تدل على وجود الحظيرة، فهل يجوز 
 أن أذهب دون تعويض األضرار، مع العلم أن سفينتي قد تضررت أيضًا؟

ذا كانت احلظرية بالنحو الذي ال يدّل عليها شيء، كاحلفرة املغطاة على الطريق، فال إـ 
 .ضمان حينئٍذ وإن كانت ملكاً خاصاً، وإال فال بدَّ من ضمان الضرر احلاصل

أقدم طفل على تشويه سيارتي، فعرضناها على متّخصص، فقدَّر الضرر بمبلغ، : 947س 
جاوب معنا ودفع المبلغ، ثم بعد إصالح السيارة تنازل معين فأبلغنا ولّي الطفل بذلك، فت

 المصلِّح عن بعض حّقه، فهل يرجع هذا المال المتبقي إلّي أم يجب إرجاعه إلى ولي الطفل؟
ال جيب إرجاعه إىل الويل ما دام املصّلح مل يستأجر من قبله، وما دام قد تراضى مع ـ 

 . سبيلهصاحب السيارة على مبلغ معّني وذهب كل منهما يف
شاركت في مظاهرة، وقد مررنا خاللها على أحد المطاعم األميريكية، فقمت مع : 948س 

بعض الشباب برشق المحل بالحجارة وكسر األبواب وتكسير بعض األغراض وإتالف بعض 
 األطعمة الموجودة في الثالجة، فهل يجب علينا ضمانها ألصحابها؟

التسامح من أصحابه، ألنه عمل غري جائز، فإنه ال بد لكم من ضمان ما أتلفتموه أو ـ 
 .وإن وجبت مقاطعة البضائع األمريكية فإن ذلك ال يعين أنه جيوز لآلخرين إتالفها

% 100حصل لي حادث سير، ما أدى إلى تلف سيارتي، وكانت نسبة الخطأ : 949س 
ض عن السيارة على الطرف اآلخر بموجب محضر شرطة المرور، فهل يجوز لي المطالبة بالتعوي
 وعن أجرة النقليات التي سأدفعها من تاريخ الحادث وحتى استالمي قيمة السيارة؟

حيق لك املطالبة بضمان السيارة إن كان الطرف اآلخر مسؤوًال بالكامل عن احلادث ـ 
كما هو مذكور يف السؤال، ألّن من أتلف مال غريه يكون له ضامناً، ولكن ليس لك 
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وال بأجرة املواصالت وحنو ذلك، ألنَّ ضمان املتلف ال يشمل األضرار مطالبته باملصاريف 
 .غري املباشرة

أعطيت شخصًا ماًال لكي يوصله إلى مكان معيَّن، فُسرق منه، فهل يكون ضامناً : 950س 
 للمال؟
مع حفظه املال وعدم تعّديه أو تفريطه، فال ضمان عليه إن ُسرق أو تلف، إذ ليس ـ 

 .على األمني ضمان
تعّرضت لحادث سير، وكان ذلك جرَّاء تقصيري، إال أن شرطة المرور احتسبت : 951س 

 الخطأ على الطرف اآلخر وغرَّمته، فما هو تكليفي جّراء ذلك؟
. احلكم الفاصل يف مدى مسؤولية كّل منكما حيتاج إىل نظر القاضي الشرعي املباشرـ 

 .معه على حتمل شيء من الغرامةوعلى كل حاٍل، فإنه ميكنك التسامح منه والتصاحل 
 هل يضمن من يمنع اآلخر من العمل ما يؤّدي به إلى خسائر مادية كبيرة؟: 952س 

 .املشهور عدم الضمان واقتصار املسألة على اإلمثـ 
ضربت بسّيارتي مرآة سيارة متوّقفة بجانب الطريق، فكسرتها، توقفت وسألت : 953س 

يعرف، فانتظرت قليًال فلم يأِت صاحبها، فعدت إلى  أحد األشخاص عن صاحب السيارة ولم
 البيت، فهل التصدُّق بثمن المرآة عن صاحب السيارة كاٍف لتبرئة ذمتي؟

ال بدَّ من إيصال قيمة التالف إىل صاحبه، ومع تعّذر معرفتة أو الوصول إليه، فاحلكم ـ 
 .هو دفع هذه القيمًة صدقة عنه

يسقط من يدهم من غير قصد ) ع(دمة سيد الشهداءبعض الشباب عند القيام بخ: 954س 
 بعض فناجين القهوة أو أكواب الشاي فتنكسر، فهل عليهم ضمانها أم ال؟

ا وتعويضها على احلسينية، إال أن تكون اهليئة املشرفة هي اليت ـ  م ضما األجدر 
 .تضمن ذلك عنهم

المضمون عنه عوضًا عن هل يجوز لمن يضمن ماًال آلخر، أن يأخذ مبلغًا من : 955س 
 هذه الضمانة؟

جيوز للضامن أن يشرتط يف عقد الضمان جعًال على نفس قيامه بالضمان من ـ 
املضمون عنه، وجيب على املضمون عنه الوفاء له باجلعل زيادًة عمَّا سريجع به عليه الضامن 

 .مما وفّاه عنه من الدَّين
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 المقاصَّة: الرابع
وبهدف جعله يترك العمل، قامت الشركة بتسليمه راتبه شخص يعمل في شركة، : 956س 

ناقصًا عن عمد، مع أنه لم يقصَّر في عمله أصًال، فهل يجوز له أخذ بعض األغراض بما يجبر 
 النقصان الذي حدث على راتبه؟

بعد إثبات احلّق وتوّقف حتصيله على ذلك، جتوز املقاّصة مبقدار هذا احلق ال أزيد، إذا ـ 
 .لك ضرر عليهمل يكن يف ذ

أعمل في شركة بمجال اإلعالن، وكان اتفاقي معهم على راتب شهري ونسبة : 957س 
مئوية أتقاضاها آخر العام، وعند انتهاء العام وتحقيق كل المطلوب من طرفي، لم يدفعوا لي كل 
المستحق، وهضموا أكثر من مائة ألف لایر من حقي، ورفضوا دفعها دون إبداء أيِّ أسباب، 

ث إني ال أستطيع تقديم شكوى على أصحاب الشركة، فهل يمكنني أخذ المبلغ بطريقة ال وحي
 .يستطيعون معرفتها

إذا مل تستطع الوصول إىل حقك إال من خالل ذلك، مع اعرتافهم ورفضهم الّدفع ـ 
 .دومنا تربير، فيجوز لك ذلك مبقدار حقك ال أزيد، وبالنحو الذي ال يوقعك يف الضرر

من فقه الشريعة الجزء األول، عدم جواز أخذ المشترك  230تم في المسألة ذكر : 958س 
أزيد من حصته من الماء الذي تمدُّه الدولة إلى البيوت، وإال يعتبر الزائد مغصوبًا ويحرم 
التصّرف به، وبناًء عليه، لو لم تلتزم الدولة بإيصال الماء بشكل دائم، بحيث ال يصل إلى 

وض لهم، هل يجوز للمشترك فتح عياره ألخذ حقه، ألنه بغير ذلك ال المشتركين حقهم المفر 
 يصل إليه حقه؟

ذه الوسيلة، ومل يكن فيه ضرر على مشرتكني ـ  جيوز إن كان ال ميكنه أخذ حقه إال 
آخرين، وليقتصر يف صرف املاء على مقدار حاجته، حبيث ال يتوسع يف صرفه بطريقة غري 

هذا ولو فرض أن شخصًا تعدى يف . ه على بستان يتَّجر بثمرهمعتادة، فضًال عمَّا لو صرف
ذلك، فإنه جيوز لك عند زيارته استخدام املاء من حيث إنه مشتمل على ما هو حقه، 

حيرم  -حينئٍذ  - نعم، لو علم أن خصوص هذا املاء الذي استخدمته زائد عن حقه، فإنه 
 .استعماله
على العمل أكثر من الحصة القانونية، وإذا أعمل حارسًا في مصنع، ويجبرونني : 959س 

طالبت بزيادة األجر خيَّروني بين االنصراف أو الرضا بالواقع، وأنا ال أقدر على عمل آخر، 
فأبقى مع عدم الرضا باألجر، فهل يجوز لي أخذ شيء من بضاعة المصنع وبيعها عوضًا عن 

 قيمة األجر الذي أعتقد أنني أستحّقه؟
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ال جيوز أخذ شيء منه ما دمت قادرًا على ترك العمل، رغم ضيق احلال، والالزم ـ 
 *َوَمْن يـَتَِّق اللََّه َيْجَعْل َلُه َمْخَرًجا{: البحث عن فرص عمل أخرى أفضل، قال تعاىل

 ].3- 2:الطالق[ }َويـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث َال َيْحَتِسبُ 
م فقط، فهل يجوز للعمال أخذ ما من مرتبه% 70مدير شركة يعطي عّماله : 960س 

 يقابل باقي مرتّبهم من دون علمه؟
إذا كان االتفاق بني العمال ورّب العمل على مبلغ معّني، وكان العمال ال حيصلون ـ 

عليه كامًال، فإنه جيوز للعّمال حينئٍذ مقاّصة رّب العمل وأخذ ما يقابل حقهم من دون 
 .ذه الطريقة، ويف غري هذه الصورة ال جيوزعلمه إن مل ميكنهم حتصيل حقهم إال 

أنا طبيب أعمل في مستشفى حكومي في بريطانيا، وأعمل غالبًا أكثر من : 961س 
ساعتين إضافيتين، وال تدفع لي اإلدارة أجرًا على هذا العمل، فهل يجوز لي أن آخذ بعض 

 األشياء، كالقفازات أو الضمادات، الستخدامها في المنزل؟
لك فعل ذلك ما دمت مؤمتنًا عليه، لكن إن كانت اإلدارة التزمت دفع أجرة ال جيوز ـ 

لك على العمل اإلضايف، ومل تِف لك به عمداً، فال سبيل لك لتحصيل حقك إال التقدم 
 .بشكوى للمعنيني، ألن املقاصَّة تصحُّ يف مال الغاصب الشخصي وليس يف املال العام

نا حتى اليسير اليسير بحجَّة الفواتير والديون التي زوجي بخيل، فهو ال ينفق علي: 962س 
 ال تنتهي، فهل يحقُّ لي أن آخذ من ماله من دون علمه؟ وإلى إي مدى يحق لي ذلك؟

إن السماح لك بأخذ شيء من ماله يف مثل هذه احلالة هو أمر ممكن، وهو إمنا جيوز ـ 
الد فلها حكم آخر، حبيث حيث حيرمك من املقدار الواجب عليه أساساً، أما نفقة األو 

حيتاج بته لرفع دعوى أمام القاضي الشرعي، وعلى كل حال فإننا نفّضل لكم تدبري أموركم 
 .بطريقة أخرى غري األخذ من ماله بدون علمه

 أموال الدولة: الخامس
 هل تعتبر أموال الدولة مجهولة المالك؟: 963س 

 .املالكالدولة جهة مالكة، وأمواهلا ال تعترب جمهولة ـ 
 هل يجوز سرقة أموال الدولة؟: 964س 

 .ال جتوز السرقة مطلقاً ـ 
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أنا موظَّف في إحدى وزارات الدولة، وأحتاج إلى بعض األدوات، فأطلبها من : 965س 
المسؤولين في األقسام المعنية، فهل يجوز لي أخذ هذه األدوات الستعمالي الشخصي بعد 

 أخذها بدون علم المسؤول؟ االستئذان من المسؤول عنها؟ وما حكم
ال جيوز أخذها والتصرف فيها حىت لو أذن املسؤلون، ألنه ليس هلم احلق بذلك ما ـ 

ا مبا هي موضوعة له، إال إذا كان من  دامت املؤسسات عامًة، وال بّد من استخدام أدوا
 .صالحية املسؤول اإلذن يف ذلك

تراه من أمواله التي كان يجنيها من قبل نملك بيتًا في الناصرية كان والدي قد اش: 966س 
فما حكم هذا البيت؟ وهل يجب فيه الخمس؟ وما حكم األموال التي  .النظام الصدَّامي البائد

كان يصرفها والدي علينا من عمله مع النظام السابق، وهناك بعض األغراض في بيتنا كان 
الكويت إبَّان غزوه لها، فما حكم  والدي قد أخذها من النظام السابق، وهي مما سلبه النظام من

 هذه األموال والبيت؟
ال ضري عليكم يف مجيع األموال اليت كان والدكم يأخذها من النظام البائد، وليس عليه ـ 

شيء يف قبال ما صرف منها يف شؤونكم املختلفة، مبا يف ذلك املنزل الذي كنتم تسكنونه 
نعم، جيب اخلمس يف كلِّ ماٍل .  مخس يف مثنهيف الناصرية، وإذا متَّ بيعه لشراء غريه فال

نقدي لوالدك مدَّخر دارت عليه السنة، أما ما سلب من الكويت، فيجب التَّصاحل يف شأنه 
 .مع احلاكم الشرعي ما دام ليس له مالك معروف

 هل للمنتج في الصناعات االستخراجية حق ملكية السلعة المنتجة؟: 967س 
 .منتج إذا كان يعمل لنفسهيثبت به حق امللكية للـ 

 هل يجوز استخدام هاتف الوزارة في قضاء بعض األعمال الخاصة؟: 968س 
مـ   .ال جيوز ذلك، إال إذا كان نظام الوزارة يبيح للموظَّفني إستعمال التلفون خلصوصيا

هل يجوز استخدام شبكة اإلنترنت لعمل خاص، علمًا أن الشبكة مفتوحة طيلة : 969س 
 سعر ثابت، والدخول وعدمه ال يؤثران في قيمة الفاتورة؟النهار ب

 .جيوز ذلك مبا ال يتناىف مع عملك مع عدم املنع عنهـ 
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هل يجوز اللعب بعدَّاد ساعة الكهرباء، أو التعليق على األسالك الخارجية : 970س 
 للكهرباء، على أساس أنه مال مجهول المالك ألنه مال الدولة؟

من املرافق العامة اليت يعود ريعها إىل الناس مجيعاً، والتعدي عليها ال جيوز ذلك، وهذه ـ 
يعترب تعديًا على أمالك اآلخرين، كما أن مال الدولة ليس ماًال جمهول املالك، ولذا فال 

 .يصّح التصرف فيه مهما كان حال الدولة
 رابة؟هل يجوز للمقاول الملتزم الطريق العام أن يعطي أحداً كيساً من الت: 971س 

ال جيوز ذلك، ألنه من األمالك العامة اليت تصرف يف مصاحل الناس، وليس للمقاول ـ 
 .التصرف فيها كيف شاء

تخصِّص الدولة أمواًال للمسؤولين فيها للقيام بمسؤولياتهم، فهل يجوز لهم : 972س 
 التصرف فيها بشكل شخصي؟

يصرفه يف غري مصارفه املشروعة، ال جيوز للمؤمتن على املال، عامًا كان أو خاصاً، أن ـ 
 .ومع شرعية اجلهة املخّصصة للمال، حيرم على ذلك املوظف تعدي ما ُعّني له

هل يجوز أخذ الماء من األنابيب المائية التابعة للدولة بدون إذن، بسبب : 973س 
مماطلة المؤسسة وتقصيرها في تزويد بعض األحياء بالماء، رغم تقديم الطلبات وتسديدهم 

لمبالغ المطلوبة منذ شهور أو سنوات؟ وما حكم الوضوء والغسل بهذا الماء والصالة على ا
 بالط المسكن الذي تم بناؤه بهذا الماء؟

جيوز أخذ املاء مبقدار احلاجة يف احلالة الواردة يف السؤال، والصالة صحيحة على بالط ـ 
اإلمسنت الذي وضع حتت ذلك املسكن؟ حىت مع اجلزم باستخدام املاء املغصوب يف خلط 

 .البالط أو يف السقف واجلدران
 ما حكم استخراج الكنوز والتصرف فيها؟: 974س 

جيوز ذلك من ناحية املبدأ، فهي ملك ألصحاب األرض، وال بدَّ من االتفاق معهم ـ 
 .يف شأن التصرف فيها
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 عقد التأمين: الباب الخامس عشر
 

 التجاري والتعاوني صحيح؟هل عقد التأمين بنوعيه : 975س 
 .عقد التأمني صحيح وملزم، مهما كان نوعهـ 

 هل يجوز عقد التأمين على الحياة؟: 976س 
 .التأمني على احلياة من األمور املباحة والعقود الصحيحةـ 

هل يستلزم التأمين على الحياة الّربا المحرَّم، ألن المبلغ المدفوع من الشركة : 977س 
 ر من المدفوع المقسَّط؟ وهل هناك فرق بين الشركات المسلمة وغير المسلمة؟حال الوفاة أكب

عقود التأمني جائزة، واألموال املأخوذة منها حالل، وال ينطبق على الزيادة فيها عنوان ـ 
 .الربا، سواء يف ذلك الشركات اليت ميلكها مسلم أو غري مسلم

ث أثناء السفر، وكان صاحب ركب أحد اإلخوة في سيارة أجرة، ووقع حاد: 978س 
السيارة مؤمِّناً، فقام باإلجراءات الالزمة مع مصلحة حوادث الطرقات، وهذا األخ لم يحضر 
اإلجراءت، إال أنه يعتقد أن السائق قد غشَّ في محضر الحادث كي يحصل على التعويضات 

نصيبه من  من الشركة، وبما إن األخ كان من المتضّررين في الحادث، فهل يجوز له أخذ
 تعويضات شركة التأمين؟

ال مانع من االستفادة من التعويضات املذكورة، والعهدة على السائق، وال سيما أن ـ 
 .الراكب غري متأكد مما دار بني شركة التأمني والسائق

وقع لي حادث مرور، وأصيبت سيارتي بأضرار، وقد فّر المتسّبب بالحادث، : 979س 
بشركة التأمين، قمت مع طرف آخر باإلجراءات المعّينة بقصد الحصول  وبما أن السيارة مؤّمنة

 على التعويض من شركة التأمين، فهل ما قمت به جائز؟
إن كان ما قمت به للحصول على التعويض موافقًا لقوانني شركة التأمني فهو جائز، ـ 

 .وإال فال
من حقنا ألن شركة التأمين  لدينا روضة أطفال مؤّمنة تعرَّضت للسرقة، طلبنا أكثر: 980س 

تماطل عادًة بالدفع، وبعد سنوات حكمت لنا المحكمة بالمبلغ الذي طلبناه، وهو أكثر من 
 األضرار، فماذا يجب أن نفعل بالمبلغ الزائد؟
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ال بدَّ من املساحمة من أصحاب احلق، ومع عدم القدرة أو احلرج الشديد، ال بّد من ـ 
 .لفقراء عن أصحابهالتصدق باملبلغ الزائد على ا

 توفي والدي وهو كان مؤّمنا على حياته، فإلى من يعود مبلغ التأمين؟: 981س 
التأمني عادة يعود إىل من يكون مسجًال يف عقد التأمني، فإن كان مسجًال لعائلة ـ 

فهو هلم، وإال فهو ملن سجِّل له، وال جيري عليه حكم الرتكة يف ) الزوجة واألوالد(املتوىف 
 .التقسيم، بل يقسَّم كما حتّدد الشركة ذلك

أرسلت سيارتي إلى مركز الشرطة من أجل تحصيل التعويض من شركة التأمين : 982س 
 لوجود خدوش فيها، مع العلم أنني مسؤول عن بعض هذه الخدوش، فهل الذي فعلتة حرام؟

 .ال جيوز ذلك فيما ال يتحمله الضمَّان حبسب عقد الضمانـ 
ك فئة من المسلمين المقيمين في أميريكا يقومون بافتعال حادث سيارة أو هنا: 983س 

 حريق في البيت من أجل الحصول على التعويض من شركات التأمين، فهل يجوز ذلك؟
 .ال جيوز ذلك، والغشُّ والسرقة واخلداع من كبائر احملّرماتـ 
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 في الوكالة: الباب السادس عشر
  

  :وموضوعاته هي التالية
 
 :أحكام الوكالة: األول

توفي رجل، وكان االبن األكبر مفوَّضاً في حياته بالتوقيع في الحساب الخاص له : 984س 
لدى البنوك وبعض الجهات الخاصة، وبعد وفاة األب، تصرَّف االبن األكبر في بيع األسهم 

 وصرف العمالت من دون علم باقي الورثة أو موافقتهم فما هو حكم الشرع في ذلك؟
تبطل الوكالة مبوت املوكل، ويصحُّ تصرف االبن مبقدار حصته من الرتكة فقط، ويعترب ـ 

 .تصرفه يف أموال سائر الورثة بعد موت املوكل الغياً، إال أن يرضى الورثة به وجييزوه
أعطاني أحد األشخاص قبل حوالى عامين مبلغًا من المال لتوزيعه على الفقراء، : 985س 

ا مبلغ بسيط تصّرفت فيه لحاجتي الماسة إلى المال حينها، فهل تصرفي فقمت بتوزيعه عد
 صحيح؟ وهل يجب علّي دفع بدله اآلن بعد أن وّسع اهللا علّي؟

إن كنت وقت توزيع املال من الفقراء، وتصرفت يف بعض املبلغ على أساس أنك منهم، ـ 
لغ قاصداً أن ال تتصّرف صحَّ تصرفك وال جيب عليك دفع بدله، إال إذا كان من أعطاك املب

 .يف جزء منه، بل متنحه لغريك من الفقراء
يورو، فبعتها بــــ  1000أحد األصدقاء أوصاني بأن أبيع له أغراض بيته بــــ: 986س 
 يورو؟ 200يورو، فهل يحقُّ لي أخذ الــــ  1200

هو احلد  ال حيق لك أخذ الزائد ما دمت وكيًال عنه يف البيع، فما حدَّده من السعرـ 
فقط، صحَّ لك أخذ  1000نعم، لو فّوضك بالبيع وقال أريد . األدىن الذي يقبل به

 .الزائد
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 :مهنة المحاماة: الثاني
هل يجوز العمل في مهنة المحاماة التي يمكن أن تستخدم في الدفاع عن : 987س 

 م؟حقوق المظلومين والمجرمين، وقد تغّير فيها الحقائق إلصدار حكم لصالح الظال
جيوز العمل يف مهنة احملاماة على أن يتّم االلتزام بالدفاع عن القضايا احملّقة، أو تقدمي ـ 

 .اخلدمات القانونية ذات الطابع املدين أو االستشاري
 هل تجوز دراسة القانون الذي ال يتوافق مع القانون اإلسالمي؟: 988س 

 .بغري ما أنزل اهللا تعاىلجمرد دراسته ال حرمة فيه، ولكن حيرم العمل واحلكم ـ 
أعمل محاميًا متّدرباً، ما يضطرُّني في بعض األحيان للمطالبة بالفوائد المقررة : 989س 

بنص القانون، ويترتَّب على امتناعي بالمطالبة إنذاري من قبل المحامي الذي أعمل لديه ومن ثم 
 الفصل من العمل، فما هو الحكم في هذه الحالة؟

 .االضطرار جيوز لك ذلك معـ 
 هل يجوز لي الدفاع عن الذين أعتقد أنهم مذنبون؟: 990س 

ال جيوز الدفاع عمَّن تعتقد أنه مذنب، وعليك التزام القضايا احملقة اليت تدافع فيها عن ـ 
  .أصحاب احلقوق أو تعمل فيها على أساس املصاحلة أو ما أشبه ذلك
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  الباب السابع عشر
 في النذر واليمين والعهد

  
  :وموضوعاته هي التالية

 
 :أحكام النذر: األول

 هل هناك صيغة معيَّنة للنذر أم تكفي النية؟: 991س 
ال تكفي النية النعقاد النذر، بل ال بدَّ من الصيغة املقرونة باهللا تعاىل، كأن يقول ـ 
 يتلفظ هللا علّي نذر، أو نذر هللا علّي، أن أفعل كذا إن حتقَّق األمر الكذائي، فما مل: الناذر

 .بالصيغة ال يكون ملزماً بالوفاء به
هللا علّي إن حدث هذا فسوف : هل تصحُّ الصيغة المردَّدة للنذر، كأن أقول: 992س 

 أتصدَّق بكذا ؟
هذه هي الصيغة الشرعية للنذر، وتعليق الوفاء بالنذر على حدوث أمر معّني هو من ـ 

 .طبيعة النذر
عنا أحد في حال عقد النذر، أم تجب المواالة في هل يصحُّ النذر فيما لو قاط: 993س 

 حال إجراء الصيغة؟
ا، بل املهّم أن ال يكون التفاوت كبرياً حبيث يضرُّ بصحة املعىنـ   .ال جتب املواالة 

نذر علّي نذر، هل يجب : ما حكم من نذر بدون الصيغة الشرعية، كما لو قال: 994س 
 عليه الوفاء بالنذر؟

نذٌر هللا علّي، أو ما أشبه : بالنذر إال إذا وقع مقرونًا باهللا تعاىل، مثل ال جيب الوفاءـ 
 .ذلك
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نذرت أن أصوم كل اثنين وخميس من أيام السنة، فمع اإلخالل بالنذر، هل : 995س 
 يجب دفع الكفارة كل اثنين وخميس، وما هو مقدارها؟

إطعام عشرة مساكني، أو جيب دفع كفارة واحدة ملخالفة أصل النذر مع انعقاده، وهي ـ 
 .صيام ثالثة أيام إن عجز عن اإلطعام، وال جيب تكرار الكفَّارة كلماً تكرَّرت املخالفة

 هل يصحُّ نذر الزوجة من دون إذن زوجها؟: 996س 
يها عنه إذا كان ينايف . ال يشرتط يف صحة نذر الزوجة إذن الزوجـ  نعم، حيق للزوج 

الوفاء به، وذلك كما لو نذرت السفر لزيارة املقامات الشريفة، حقه، وال جيب عليها عندئٍذ 
 .أو نذرت صوم أيام معّينة، وحنو ذلك

 هل يمكن للزوج حلِّ نذر زوجته بعد أن تحقق شرطه؟: 997س 
للزوج حلُّ نذر زوجته مبنعها من اإلتيان مبتعلق النذر إذا كان منافيًا حلقه الواجب ـ 

 .بل الزواج، فيجب عليها الوفاء به وإن كان منافياً حلقهعليها، إال أن يكون النذر ق
نذرت أن أسّمي طفلي باسم معين، ولكن زوجي لم يقبل بذلك االسم، فماذا : 998س 
 أفعل؟
 .لسِت ملزمة بالنذر املذكور مع عدم موافقة زوجك والد الطفل على االسمـ 

 هل يصحُّ نذر الولد دون إذن أبيه؟: 999س 
ى األب ابنه عن النذر الذي فيه . األب يف انعقاد نذر الولد ال يشرتط إذنـ  نعم، لو 

ي األب أو أمره اإلشفاقيني هو مما جيب على  خطر عليه، مل جيب عليه الوفاء به، ألن 
 .الولد طاعته فيه، فيبطل نذر الولد يف مثله مع معارضة الوالد

 كيف يمكن لوالدي أن يحل لي النذر؟: 1000س 
اك عن العمل مبضمون النذر، مبثل أن يقول لكينحلَّ ـ  ال تصم يوم : (نذرك إذا 

، أو ما أشبه ذلك مما يدلُّ على عدم رضاه بالنذر الذي )ال تلتزم مبا نذرت: (أو) اخلميس
 .صدر منك

نذرت والدتي أن تسمي مولودتنا زينب، فهل يجب علينا تسميتها هذا االسم : 1001س 
 سماً آخر؟إن كّنا نرغب بتسميتها ا

 .نذرها غري صحيح، ألنه ال يصحُّ النذر ملا يتعلق بالغري، وميكنكم تسميتها مبا ترغبونـ 
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هل يجب الوفاء بالنذر الذي ينذره األهل ويكون وفاؤه على الولد، كما لو : 1002س 
 هللا على ولدي أن يعتمر عندما يكبر؟: قال األب

ناء الوفاء، ألنه ال بدَّ من أن يكون جعل ال ينعقد مثل هذا النذر، وال جيب على األبـ 
 .العمل املنذور على النفس ال الغري، حىت لو كان ذلك الغري هو الولد

هل يصح النذر لو نذر األهل أن ال يزّوجوا ابنتهم إال لسّيد؟ وماذا يجب : 1003س 
 عليهم لو رفضت البنت هذا النذر؟

شيء، ويصحُّ هلا وألهلها أن يزّوجوها مبن  هذا النذر غري صحيح، وال يُلزم الفتاة بأيِّ ـ 
ختتاره، وال إمث على أحد منهم وال كفَّارة، كما ال جيوز لألهل إلزام ابنتهم بالّزواج بسّيد وفاًء 

 .للنذر إن رفضت هي ذلك
هل يجوز ألم أن تبيع ابنتها للعباس من الوالدة حتى سن السابعة، بمعنى أن : 1004س 

 حصل عليه في األعياد وتهديه إلى حسينية العباس؟تأخذ نقود البنت وما ت
ليس من حق األم : بشيء، وثانياً  اً لزم أحدعنوان البيع غري صحيح، وال يُ : أوالً ـ 

التصرف يف مال الطفلة بل هو من شؤون وليها الذي هو والدها أوجدها لوالدها، وليس له 
ا، أو حيفظه هلا إىل الب لوغ، وعلى املؤمن أن ينذر هللا شكراً أن يصرف مال ابنته إال يف شؤو
 .يف مثل هذه املوارد، فيدفع من مال نفسه وفاًء للنذر

حلفت أن ال أعود إلى العمل بعد مشاكل مع زوجي ولكني عدت بطلب منه، : 1005س 
 هل تجب علي الكفارة؟

إن كان ترك العمل مضراً بك وغري راجح لك، فاحللف باطل من أساسه، وكذا لو كان ـ 
حالة غضب شديد، حبيث ال يتحقَّق معه القصد اجلدي الواعي، وإال فال بدَّ من  يف

 .الكفارة مع التوبة واالستغفار
لو حلف الشخص يمينًا على أن ال يذهب إلى المكان الفالني، فهل تجب : 1006س 

 عليه الكفارة كلما ذهب إليه؟
 .اليمني، وال تتكرر بتكرر ذهابهمع احلنث بيمينه، جتب عليه الكّفارة مرًة واحدًة حلنث ـ 

كنت قد نذرت إن رزقني اهللا مولودًا في هذه السنة أن أتصدق بمبلغ معين : 1007س 
 من المال، ولم أرزق بمولود إال بعد أن حال الحول، فهل يجب الوفاء بهذا النذر؟

 .ال جيب الوفاء بذلك ما دام معيناً باحلول األّولـ 
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يوماً، ولن أستطيع الوفاء به بسبب انشغالي وتعبي  45عليَّ نذر صيام : 1008س 
 المستمر في المنزل والعمل خارجًا؟

ذا النذر ولو بالتدريج، إال إذا كان النذر أن يتم ذلك على حنو ـ  ال بدَّ من الوفاء 
التتابع، فإن كنت ال تستطيعني ذلك فعًال، فال يكّلف اهللا نفسًا إال وسعها، واألحوط 

 .ق عن كل يوم مبد من طعاموجوباً التصدّ 
 نذرت التصّدق على فقير، فهل يجوز دفع النذر إلى األقارب؟: 1009س 

 .إذا كان يصدق عليهم عنوان الفقر فال مانع من ذلكـ 
نذر زوجي مبلغًا من المال لالنتفاضة، وقد أوفى قسمًا منه وبقي جزءمنه لم : 1010س 

 ألخته المتزّوجة التي هي بحاجة إلى هذا المال؟ يسدد، فهل يجوز له أن يعطي المبلغ المتبقي
ا . ال جيوز ذلك، ما دام ال ينطبق على زوج أخته عنوان النذرـ  نعم، ميكن مساعد

 .وأداء النذر الحقاً ما دام ليس فورياً 
كان زوجي قد نذر مبلغًا من المال، ثم تبين أننا ال نستطيع إال دفع جزء : 1011س 

 شهر، فهل يجب الوفاء به؟بسيط منه في كل ستة أ
ما دام النّذر قد حتقق، فيجب الوفاء به، وميكنه جتزأة دفع املبلغ ما دام مل يعني دفعه ـ 

 .مجيعه فوراً 
هل يجب الوفاء بالنذر في حال الشّك في اإلتيان بالصيغة على النحو : 1012س 

 الصحيح، أو في حال الشك في النذر؟
جيب الوفاء بشيء، ومع اجلزم بوقوعه والشك يف  مع الشك يف وقوع النذر منه الـ 

 .صّحته فإنه يبين على الصحة
نذرت بأن أصّلي صالة الليل إن قبلت في القسم العلمي في المدرسة، فهل : 1013س 

 يجوز لي اإلتيان بأيِّ عمل بدًال من صالة الليل؟
ان بصالة الليل ما دام قد حتقق ما نذرت من أجله، فال بدَّ لك من االمتثال واإلتيـ 

 .حبسب املدة اليت نويتها، وال ميكن اإلتيان ببديل آخر
نذرت نذرًا، وحدَّدت له مّدًة معّينًة إلتمامه، ولم أتمكَّن من إتمامه كليًا في : 1014س 

 الوقت المحدد، فهل يتوجَّب علّي دفع كفَّارة مخالفة النذر؟
وعده إال إن كان ذلك عن عمد ال كفَّارة عليك مع عدم القدرة على إمتامه يف مـ 

 .وتقصري
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نذرت أن أصوم كل يوم جمعة، فهل يجب قضاؤه لو اتفق أن جاء فيه أحد : 1015س 
 العيدين؟

 .جيب قضاء هذا اليومـ 
نذرت هللا صوم أيام معيَّنة، ولكنني لم أستطع لمرض، حيث إنني بحاجة إلى : 1016س 

 تناول الدواء في النهار، فما هو حكمي؟
 .قضاؤها بعد الشفاءجيب ـ 

أربعين يومًا متتابعًا في وقت معين مع ) ع(امرأة نذرت أن تزور اإلمام الحسين: 1017س 
الصالة لكل زيارة، وحينما حان وقت الوفاء بالنذر، صادف أيام حيضها، فهل يجوز لها أن 

 تستنيب من يصلِّي عنها صالة الزيارة؟
عليها االستنابة لصالة الزيارة، لعدم وجوب ميكنها االستمرار يف الزيارة، وال جيب ـ 

 .الصالة عليها عندئٍذ، كما أنه ال جيب عليها قضاؤها بعد طهرها
هذا العام، وعند تحّقق النذر عجزت عن ) ع(نذرت زيارة اإلمام الحسين: 1018س 

 الوفاء به، فهل يجب علّي قضاؤه في العام القادم؟
فعجزت عن الوفاء بنذرك يف ذلك الوقت، فال جيب مبا أنك حدَّدت وقتًا للزيارة، ـ 

 .عليك القضاء يف العام املقبل
نذرت صوم يوم معّين من السنة، وصادف ذلك اليوم أنني كنت بالدورة : 1019س 

 الشهرية، فماذا أفعل؛ هل أقضيه بعد االنتهاء، أم أنتظر للعام القادم وأصومه؟
 .يكفي أن تقضيه يفِّ أي يوم تشائنيـ 

، وال يستطيع في هذا الوقت إرساله نظرًا )ع(شخٌص عليه نذر لمقامات األئمة: 1020س 
 إلى الظروف، فهل يجوز دفع المبلغ للمسجد؟

إذا كان النذر مطلقًا دون تقييده بوضعه يف داخل املقام، فيمكن دفعه عن روح ـ 
 .، ولكن للفقراء ال للمسجد)ع(األئمة
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بحيث يصل  ،)ع(لمال باسم كل إمام من األئمةنذرت أن أخرج مبلغًا من ا: 1021س 
فهل يجوز  ،)ع(إلى مسجده أو ضريحه، وبما أنه ال تتوفر عندنا مساجد بأسماء جميع األئمة

لي إخراج جميع المبلغ كصدقه باسمهم للفقراء، أم أخرج بعضها للمساجد المتوفرة في بلدي 
 والباقي أدفعه كصدقة؟

ومقام، وكانت إدارة أوقاف ذلك املقام موثوقة، فال بدَّ من مسجد ) ع(إذا كان لإلمامـ 
دفع املال إىل ذلك املقام ولو من خالل الزّوار الذاهبني إليه، وأما من ليس له مقام، فيمكن 

 .دفعه إىل احلاكم الشرعي أو وكيله لينفقه يف اجلهات املناسبة
 ذر، فما حكمي؟لقد نذرت منذ فترة، ولكنني نسيت ما هو متعلق الن: 1022س 

 .ال شيء عليك ما دمت ال تذكر طبيعة هذا النذرـ 
 نذرت نذرًا، وإلى اآلن لم يتحقَّق بعد، فهل يجوز لي العدول عنه لو تحقق؟: 1023س 

 .ال جيب الوفاء به ما دام مل يتحقق بعد، وال جمال للتغيري والعدول عنه أو إلغائهـ 
 وفاء النذرعند تعّذر الذبح؟هل يجوز شراء الذبائح الجاهزة ل: 1024س 

إن نذر الذبح ومل يعني كونه هو الذابح ميكنه توكيل الغري بالذبح وال يكفي شراء ـ 
 .الذبائح اجلاهزة، ومع تعذر الذبح مطلقاً فال شيء عليه

فقدت ميداليًة ذهبيًة، وقلت إن وجدتها سأعطي مبلغًا من المال للفقراء، فهل : 1025س 
 ب الوفاء به؟يعتبر هذا نذراً يج

 .ال يعترب هذا نذراً، ولذا ال جيب الوفاء به، وإن كان ذلك أفضلـ 
 هل يجوز لمن نذر أن يذبح شاًة أن يتبرع بها للحسينية؟: 1026س 

 .جيوز ذلك، ولكن األحوط توزيعها على الفقراء حبسب االرتكاز الشرعي لدى الناذرينـ 
نسي ذلك ولم يتذكر إال بعد انقضائها؟ ما حكم من نذر صيام األيام البيض و : 1027س 

 وماذا لو كان مقصراً في ذلك؟
ال شيء عليه سوى قضائها فيما بعد مىت شاء، وال فرق يف احلكم بني القاصر واملقصِّر ـ 

 .ما دام مل يتعمِّد املخالفة
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نذرت ألحد المساجد فى البحرين بعدد من قناني ماء الورد، ولكنني فكرت : 1028س 
ا بسّجاد للصالة، ألنها تبقى فى المسجد ويستفيد منها عدد أكبر من المصلين، فهل فى تبديله

 يجوز لي التغيير أم ال؟
ال جيوز تغيري النذر وجيب وفاؤه كما نذر، ولكن ميكنك بذل سجاد الصالة زيادة على ـ 

 .القناين بنية الصدقة اجلارية
باالستمناء، فهل يجب علّي دفع كفارة نذرت مبلغًا معيَّنًا كلَّمًا عصيت وقمت : 1029س 

 مخالفة النذر في كل مرة أخالف فيها النذر، أم مرة واحدة فقط؟
مبا أنك مل تنذر ترك االستمناء، فإن فعلك له ال يعترب خمالفة للنذر، وال يوجب الكفارة ـ 

مهما تكّرر منك، لكن جيب عليك دفع ذلك املبلغ املنذور كلمًا عصيت، وذلك وفاًء 
ك مبا نذرت والتزامًا مبقتضى النذر، فإن حدث اإلستمناء ومل تدفع املبلغ املنذور إىل أن من

حدث مرة ثانية فقد خالفت نذرك، وانتقض باملخالفة، وال يلزمك الوفاء به بعد ذلك، 
 .وعليك كفارة واحدة عن املخالفة األوىل

 هل يجوز لي دفع النذر عن والدتي؟: 1030س 
 .أن متلِّكها املال لتدفعه هي وفاًء بالنذر جيوز لك ذلك علىـ 

علّي نذر صيام شهر كامل، فهل أتصدَّق بدًال من ذلك، ألن زوجي يمّل من  : 1031س 
 كثرة الصيام، وهل يجوز تأجيل النذور بشكل عام؟

ال جيزي التصدق عن الصيام إن كان املنذور هو الصوم، وجيوز تأجيله إن مل يكن ـ 
ت خاص، كما أنه حيق لزوجك حل هذا النذر بنهيك عن الوفاء به إن كان النذر حمدَّداً بوق

 .يزعجه الصوم، ألنه مناف حلقه الزوجي
 نذرت أن أذبح خروفاً عن شيء ما، فهل يجوز أن آكل منه أنا وعائلتي؟: 1032س 

إن كان النذر وقع على الذبح والتوزيع على الفقراء، فال جيوز لكم األكل منه وإال ـ 
 .جاز

تحدثت أختي بينها وبين نفسها عن نذر هللا، إن رزقها اهللا ولدًا أن تذبحه تقربًا : 1033س 
، ولكنها اآلن في حيرة كبيرة من أمرها )محمداً (وفعًال رزقها اهللا ولدًا وأسمته ) عّز وجلّ (إلى اهللا

 قت نفسه؟؟ وكيف لها أن تحافظ على ولدها في الو )عّز وجلّ (في كيفّية سداد نذرها ووعدها هللا
جمرد حديث النفس بفعل شيء ال يعترب نذراً، إضافة إىل أنه لو كان نذرًا فهو غري ـ 

مع ولده إمساعيل كانت امتحاناً ) ع(صحيح، لعدم جواز فعل ذلك، وقصة النيب إبراهيم
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ذبح أحد أوالده، هو أمر غري ) رض(من اهللا لنبيه، كما أن ما ذكر حول نذر عبد املطّلب
فرض صحة الرواية اليت تتحدث عن ذلك، فهو مما ال يصح االقتداء به ما  مؤكَّد، وعلى

دام مل يرد يف الشرع اإلسالمي املطهَّر، وليس لنا أن نفعل ذلك بأبنائنا، فإنه غري جائز، 
 .وليس من الشرع يف شيء، فنذرها باطل وال شيء عليها

 كن محبًة بشخص خاص؟هل يجوز النذر لغير اهللا؟ وهل يصحُّ النذر هللا، ول: 1034س 
ال يصحُّ النذر لغري اهللا تعاىل، أما النذر هللا تعاىل حمبًة بفالن، فال يصحُّ أيضاً، ملنافاته  ـ 

 ).عّز وجل( كون االلتزام بالفعل أو الرتك له وحده
 هل يجوز للشخص أن ينذر القيام بصالة معيَّنة مع وجود قضاء عليه؟: 1035س 

 .تقدمي القضاء جيوز ذلك، وإن كان األفضلـ 
امرأة نذرت إن كتب اهللا لها العمرة أن تصوم في يوم ذهابها، وصادف السفر : 1036س 

 ليًال، فمتى تصوم؟
ار سفرـ   .عليها الصيام يف أول 
 أحكام اليمين: الثاني

 ما حكم من أقسم على شيء ثم نقض قسمه؟: 1037س 
ليمني، وهي إطعام عشرة مساكني، فإن ال بدَّ له من التوبة واالستغفار، ودفع كفَّارة اـ 

عجز صام ثالثة أيام، فإن عجز عن االثنني فعًال، كفاه االستغفار، ألن اهللا ال يكلف نفساً 
 .إال وسعها

 واهللا، يمينًا؟: هل يعتبر قول كلمة: 1038س 
 .مع القصد اجلّدي تكون مييناً ـ 

ي، ومن شّدة حزني وانفعالي تعّرفت إلى فتاة وأحببتها، لكنها رفضت الزواج ب: 1039س 
أقسمت باهللا أن ال أتزّوج غيرها، ثم تعرفت إلى فتاة أخرى، وأنا أريد الزواج بها، فهل علّي دفع 

 الكفَّارة إن أردت الزواج؟
ال جيب االلتزام مبضمون هذا القسم، لكونه أمرًا مرجوحاً، ومن شرط القسم أن يكون ـ 

واجباً أو مستحباً أو مباحاً، وأما احلرام أو املكروه فهو  متعّلقاً بأمر راجح، والذي يكون إما
ذا القسم  .مرجوح، وترك الزواج أبداً هو أمر مكروه، ولذا فال جيب الوفاء 
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 ما حكم الحلف بدون أدنى سبب أو الحلف في موقع ال يستحق الحلف؟: 1040س 
صادق بدون ضرورة، قال على اإلنسان أن ُجيلَّ اهللا تعاىل، فال حيلف به حىت احللف الـ 
ا من ]224: البَـَقَرة[ }مْ َوَال َتْجَعُلوا اللََّه ُعْرَضًة ِألَْيَماِنكُ {: تعاىل ، أما اليمني الكاذبة فإ
 .الكبائر

 هل يجوز القسم باهللا أمام المشركين؟: 1041س 
 .ال حرمة يف ذلكـ 

 هل يمينها صحيح؟امرأٌة حلفت بأن ال تتعشَّى بعد أن تخاصمت مع زوجها، ف: 1042س 
 .جيوز هلا خمالفة اليمني، لكون متعّلقها مرجوحاً ـ 

 هل يمكن لألب أو الجّد أن يحّال يمين الولد أو الحفيد؟: 1043س 
ميكن لألب أو اجلد لألب أن َحيُّال ميني الولد إن كان فيما حلف عليه خطر عليه، فإذا ـ 

 .اه عنه احنلَّ ميينه
 هللا في غير حال الضرورة؟هل يجوز القسم با: 1044س 

 .القسم جائز، وخباصة يف األمور املهّمة، ولكن جيب الصدق فيه والوفاء بهـ 
ما حكم من شك في ما إذا كان حلف باهللا أن ال يفعل هذا الشيء أو لم : 1045س 

 يحلف، فهل يعتبر أنه أقسم أم ال؟
 .مع الشك ليس عليه شيءـ 

من أهلي أن ال أكلِّم شخصًا ما، فهل علّي  حلفت على كتاب اهللا مكرهةً : 1046س 
 الكفارة إن كلَّمته الحقًا؟

إذا وقعت اليمني منك حني حلفك عن إكراه، حبيث مل يتحقَّق منك قصد اليمني، ـ 
 .فال تنعقد اليمني منك، وال جتب الكفَّارة مبخالفتها

قسمت باهللا قلت لصديقي إن فعل معي الشيء الفالني فلن أسامحه أبدًا، وأ: 1047س 
على ذلك، ثم فعل ذلك، أنا أريد مسامحته، فهل أكون قد حنثت باليمين وتجب علّي الكفارة 

 إن أنا سامحته؟
مل تنعقد ميينك أساساً، وال ضرورة للكفَّارة يف مثل هذه املوارد، ألن القسم قد تعلق ـ 

 .بأمر غري راجح
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م لم يفعل ذلك، إذا حلف شخص، وهو غاضب، على أن يضرب شخصًا ث: 1048س 
 فما هو حكمه؟

ال شيء عليه، ألنه حلف على أمر غري راجح، بل ال جيوز له الوفاء به، وعليه أن ـ 
 .يضبط نفسه عند الغضب بذكر اهللا تعاىل واالستعاذة به من الشيطان الرجيم

 ما حكم من أقسمت يميناً كاذبة، هل تجب عليها الكفارة ؟: 1049س 
َوَال َتْجَعُلوا اللََّه ُعْرَضًة {: عليها التوبة واإلستغفار وعدم العودة إىل مثلها، قال تعاىلـ 

، ] 224:البَـَقَرة[ }اِس َواللَُّه َسِميٌع َعِليمٌ ِألَْيَماِنُكْم َأْن تـَبَـرُّوا َوتـَتـَُّقوا َوُتْصِلُحوا بـَْيَن النَّ 
متعّلق اليمني بفعل ما حلف على تركه أو  وليس عليها كفَّارة، ألن الكفارة جتب عند خمالفة

 .ترك ما حلف على فعله، وليس على احللف على اإلخبار كذباً 
 ما معنى حنث الّنذر أو اليمين؟: 1050س 

 .معىن احلنث هو خمالفة اليمني أو النذرـ 
 أقسمت بالقرآن أن ال أعمل أمرًا معيَّناً، ولكن عملته وأنا نادم، فما هي كّفارة: 1051س 

 حنثي اليمين؟
أو ما يفيد معناه، وعليه ) واهللا(القسم بالقرآن الكرمي ليس قسمًا إذا مل يتضمَّن لفظ ـ 

فليس عليك كفَّارة وال تأمث على خمالفته، واألجدر باملؤمن أن يتجنب احللف بالقرآن 
 .الكرمي، احرتاماً له وصوناً ملكانته، وباألخص إن كان سيخالفه

: ورأس الحسين، أو: لف بغير اهللا تعالى، كأن يقول الحالفهل يجوز الح: 1052س 
 والعباس، أو الكعبة؟

ا تعظيماً هلا، وإن كانت اليمني ال تنعقد بذلك، وينبغي االقتصار ـ  ال مانع من احللف 
أّن هللا أن يقسم مبا يشاء من خلقه، ولكن : على القسم باهللا، فقد ورد يف احلديث الشريف

 .وا إال بهليس خللقه أن يقسم
 ؟) ع(تكلمت مع شاب سّني وسألني لماذا تقسمون باإلمام علي: 1053س 

القسم عادًة يكون بكل ما هو عظيم يف نفسه، سواء من خالل جودة الصنع وإتقانه، ـ 
أو من خالل كونه ذا مواصفات وفضائل معيَّنة، سواء اإلنسان أو غريه، ولذا نرى يف 

اهللا تعاىل قد أقسم فيها بالشمس والقمر والليل وغري ذلك  العديد من اآليات القرآنية، أنَّ 
مما هو معروف لكل قارئ للقرآن، وال جيب حصر القسم باهللا إال يف موارد اليمني يف 

نعم، هناك فرق بني القسم باهللا والقسم بغريه، . القضاء، فال بدَّ من القسم باهللا دون سواه
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د احلنث عند القسم باهللا، وال كفارة مع احلنث يف غري وهو أنه ال بدَّ من الكفَّارة يف موار 
ومع ذلك، فإننا ال نشجع على القسم بأي عظيم إال باهللا، ملا ورد . ذلك من موارد القسم

 .من أّن هللا أن يقسم مبا شاء من خلقه، وليس خللقه إال أن يقسموا به
 ارة؟هل إن القسم باألئمة المعصومين كذباً يترتَّب عليه كفّ : 1054س 

 .ال كفَّارة عليه، وإن كان ذلك حمرَّماً للكذبـ 
أمٌّ أقسمْت أن ال تدخل منزل ابنتها إن تزوَّجت من فالن، وقد تزوَّجت منه، : 1055س 

 وهي اآلن تريد مصالحة ابنتها والدخول إلى بيتها، فما السبيل إلى ذلك؟
به، أما هذه اليمني  يشرتط أن يكون متعلق اليمني راجحًا شرعًا حىت جيب الوفاءـ 

ا ليست راجحًة شرعاً، فيجوز هلا الذهاب إىل بيت  املتضمّنة قطيعة الرحم، فلم تنعقد، ألّ
  .ابنتها دون إشكال، وال كفَّارة عليها

 :أحكام العهد: الثالث
 ما صيغة العهد مع اهللا تعالى؟: 1056س 

 .أعاهد اهللا على كذا عهداً هللا عليَّ أن أفعل كذا، أو: صيغة العهد هي أن يقولـ 
أعاهدك يا ربي أو أعاهدك يا اهللا بأن ال أفعل الشيء : لو قال الشخص: 1057س 

 الفالني، فهل هذا يعتبر عهداً مع اهللا؟
 .نعم، يعترب عهداً جيب الوفاء به، وجيب مع خمالفته الكفارةـ 

علّي كّفارتان إن كرَّرت صيغة العهد في مجلسين بالمتعّلق نفسه، فهل تجب : 1058س 
 إن خالفته؟

مع احلكم بصحة العهد ووجوب الوفاء به والكّفارة باحلنث، فال تتكرر بتكرار الصيغة ـ 
 .بقصد التأكيد

من عاهد اهللا على أن ال يفعل شيئًا خاصًا وفعله، ثم عاهد اهللا مرًة أخرى على : 1059س 
 أن ال يفعله وفعله أيضاً، فهل يجب عليه دفع كفارتين؟

 .يه دفع كفارتني عن نقض العهدينعلـ 
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علّي عهد إلى اهللا أن ال أفعل : كنت أفعل منكرًا، فقلت في إحدى المرات: 1060س 
 هذا مرًة أخرى، ولكن الّنفس أمارة بالسوء، ففعلتها، فماذا يجب علّي اآلن؟

ال بدَّ أوًال من تقوية إرادتك لتتمكن من االمتناع عن ذلك برتويض النفس بالتقوى ـ 
واملخافة من اهللا، وال بدَّ أيضًا من دفع كفارة خمالفة العهد، واليت هي إما صيام شهرين 
متتابعني، أو إطعام ستني مسكينًا بتوزيع حوايل مخسة وأربعني كيلو من الطحني عليهم، 

 .ولو بدفع قيمتها للعامل الديين وتوكيله بذلك
، ثم لم )الخمس(من الحق الشرعيلو أن شخصاً وعدأحد الفقراء بأنّه سيعطيه : 1061س 

 يِف بوعده، فهل يترتَّب على هذا حكم شرعي؟
 .ال يرتتب على هذا الوعد أي شيء، ولكن ال ينبغي للمؤمن اإلخالف بالوعدـ 

 ما حكم من نقض العهد مرتين على التوالي؟: 1062س 
أما إن كان إذا كان قد نقض العهد الواحد مرَّتني فال جيب عليه إال كفارة واحدة، و ـ 

 .النقض لعهدين، فيجب عليه دفع كفارتني
 عاهدت اهللا أن ال أتكلم مع زوجي، فهل أنا ملزمة بهذا العهد؟: 1063س 

 .لست ملزمة به، ألنه غري راجح، وهو لغو من أساسه، وحيرم العمل مبضمونهـ 
قراء لو عاهد شخص اهللا أنه إذا عاد إلى الّذنب أن يتصدق على فقير من الف: 1064س 

 في كل يوم لمدة سنة كاملة، فهل يجب عليه االلتزام بمثل هذا العهد؟
ذا العهد إذا تلفظ به وتوّجه به إىل اهللا تعاىلـ   .ال بدَّ من االلتزام 

من عاهد زوجته شفهيًا أن ال يتزوَّج عليها ثمَّ أخلف بالعهد، هل يبطل زواجه : 1065س 
 ن وهو آثم؟األول أو الثاني، أم الزّواجان صحيحا

 .ال يوجب ذلك بطالن الزواجني، ولكنه عمل غري أخالقيـ 
وعهدي أن أهجر جميع : ")ع(ورد في دعاء التوبة لإلمام زين العابدين: 1066س 
 ، فهل هذا العهد تجب فيه الكّفارة في حال صدور المعصية؟"معاصيك

تعاىل على حنو اإللتزام ليس ذلك مما يوجب الكّفارة، ألنه ال يراد به إنشاء العهد هللا ـ 
اإلضايف برتك املعاصي، بل يراد به مفاد العبودية اليت ترتكز على معاهدة اهللا تعاىل ضمنياً 
بذلك، ورغم عدم وجوب الكفارة فإّن على املؤمن أن جياهد نفسه لالبتعاد عن معاصي 

  ).عّز وجل( اهللا
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 في الكفَّارات: الباب الثامن عشر
  

  :التاليةوموضوعاته هي 
 
 موجبات الكفَّارة وخصالها: األول

 ما مقدار كفَّارة إفطار يوم عمداً من شهر رمضان؟: 1067س 
إطعام ستني مسكيناً، لكلِّ مسكني مدٌّ : كفارة اإلفطار العمدّي يف شهر رمضان هيـ  

الكيلو،  من الطعام، كالقمح أو اخلبز أو الطحني أو األرّز أو غريها، ومقدار املّد ثالثة أرباع
أو صيام شهرين متتابعني، على أن يصوم شهرًا كامًال متتاليًا ويومًا واحداً، مث له أن يفرق 

 .بني أيام باقي الشهر الثاين
 ما كفَّارة مخالفة النذر؟: 1068س 

م، فإن عجز صام ثالثة أيام، : كفَّارة خمالفة النذر هيـ   إطعام عشرة مساكني أو كسو
 .فار بدًال من ذلكفإن عجز كفاه االستغ

 ما هي كفارة حنث اليمين؟: 1069س 
م، ومع العجز عن ذلك صيام : كفارة حنث اليمني هيـ   إطعام عشرة مساكني أو كسو

 .ثالثة أيام، ومع العجز عليك االستغفار
 ما هي الكفَّارة على من حلف كذباً للضرورة؟: 1070س 

وال كّفارة عليه، وموارد الضرورة هي ما  ال جيوز احللف كذباً، ومع عدم االضطرار يأمثـ 
لو ترتَّب ضرر جسدي أو مايل من قبل الظامل، فيحلف ليدفعه عنه، وأيضًا ما لو كان 

 .لإلصالح وتاليف وقوع الفتنة واخلالف بني الناس
 ما كفَّارة من أقسم يميناً أن يترك شيئاً محرَّماً كشرب الخمر، ثم فعل ذلك؟: 1071س 

 .االستغفار والتوبة النصوحة، ودفع كفارة حنث اليمني ال بد له منـ 
 ما هي كفَّارة مخالفة العهد؟: 1072س 

 .إطعام ستني مسكيناً، أو صيام شهرين متتابعني: كّفارة خمالفة العهد هيـ  
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 متى تجب كفارة الجمع؟ وما هي؟: 1073س 
متتابعني، وإطعام عتق رقبة، وصيام شهرين : جتب كفارة اجلمع عند القتل العمد، وهيـ 

 .ستني مسكيناً، ولتعّذر عتق الرقبة يف أيامنا تسقط
دهست بالسيارة عن غير قصد أحد المارة، ما أّدى إلى وفاته، ودفع أهلي : 1074س 

 ديته، فهل يجب علّي شيء؟
عليك أن تأيت بكّفارة القتل اخلطأ، وهي صيام شهرين متتابعني، ومع العجز عنه تطعم ـ 

بتوزيع ما مقداره مخسة وأربعون كيلو من الطحني، ولو بتوكيل العامل الديين  ستني مسكيناً 
 .بذلك

لدى صديقي كلب وضعه في صندوق السيارة، ومات الكلب من جراء ذلك، : 1075س 
 فهل يجب عليه دفع كّفارة أو أّي شيء آخر؟

 .ال جتب عليه الكفَّارة من ذلك، وال أيُّ شيء آخرـ 
 الكفَّارة على من دهس بسيارته حيواناً، كعصفور أو قطِّ أو كلب؟هل تجب : 1076س 

 .ال كّفارة عليه جرّاء ذلكـ 
 هل يجوز تأخير الكّفارة؟: 1077س 

 .جيوز ذلك على أن ال يصل إىل حّد التهاونـ 
 هل تجب الكّفارة على من شاهد األفالم الجنسية ثم تاب إلى اهللا؟: 1078س 

 .، وإمنا عليه التوبة واالستغفارال كفَّارة عليه من ذلكـ 
 ما كفَّارة االستمناء؟: 1079س 

 .عليه التوبة واالستغفار، وال كفارة عليهـ 
 هل تجب الكفارة على الزاني، المحصن أو غير المحصن؟: 1080س 

 .ال كفارة عليه، وإمنا عليه إمث الزنا فقط، وجيب عليه التوبة واالستغفارـ 



204 

 

 دفع الكّفارة: الثاني
 هل يجوز دفع المال بدل اإلطعام في الكفَّارة؟: 1081س 

نعم، جيوز دفع املال إىل الفقري على أن يشرتي هو . ال بدَّ من اإلطعام يف الكفارةـ 
الطعام، كما جيوز توكيل من يشرتي الطعام ويوّزعه على الفقراء، وال مانع من توكيل العامل 

 .الديين بذلك كما هو متعارف
 ز دفع الكفَّارة إلى شخص ال يؤّدي الصالة؟هل يجو : 1082س 

 .احلقوق الشرعية من اخلمس والزكاة والكّفارات ال تعطى لتارك الصالةـ 
 علّي كفَّارة إطعام ستين مسكيناً وال أملك قيمة الكفَّارة، فماذا أفعل؟: 1083س 

ذلك ال جيب التعجيل بدفع الكفارة، فإذا كنت عاجزًا حني فعل الذنب وقدرت بعد ـ 
  .دفعتها

   



205 

 

 في األطعمة واألشربة: الباب التاسع عشر
  

 :وموضوعاته هي التالية
  
 ما يحل أكله من أنواع الحيوان: األوَّل

 ما هي األطعمة واألشربة المحرًّمة؟: 1084س 
امليتة، واخلنزير، وحلم السباع، كاألسد والنمر : أهم ما حيرم من األطعمة ما يليـ 

كلُّ ذي : سباع الطري، وهو: أما الطيور فيحرم منها. عدا اجلرادوالذئب، واحلشرات ما 
خملب يسعى لالفرتاس، كالنسر والصقر والباشق وحنوها، وكذا حيرم منها ما يكون صفيف 
ما حال الطريان أكثر من دفيفهما وحركتهما، كالبجع والسنونو، فإن  جناحيه وسكو

جمهول احلال، فيحلُّ منه ما كان له  تساوت حركة أجنحته يف الصفيف والدفيف، أو كان
إصبع خلفي رابع يف قدمه، أو كان له قانصة أو حوصلة، فإن فقدها مجيعًا حرم، وما عدا 

هذا، وحيرم أكل وشرب األعيان النجسة وكل ما وقعت فيه النجاسة، . ذلك فهو حالل
إضافًة إىل أمور  وشراب اخلمر والعصري العنيب الذي غال ومل يذهب ثلثاه والبرية املسكرة،

 .أخرى
 ما األجزاء التي يحرم أكلها من الذبيحة؟: 1085س 

حبة بقدر احلّمصة تكــون أسفل : خرزة الّدماغ، وهي -  1: حيرم من الذبيحة ما يليـ 
 5. القضيب والفرج -  4. النخاع الشوكي -  3. حدقة العني - 2. الدماغ جلهة اخللف

الغائط املتخّلف فـــــــــي  - 8. موضــــــــع الولــــد: يمة وهياملش - ـ . املثانة -  6. البيضتان -
حبالن شديدا القسوة : العلباوان ومها - 10. الدم - 9). الروث: (داخلها ويقــــــــــــال لــــــــه

الغّدة  - 11ميتدان بني اجللد وسلسلة الظهر على جانبيها من الرقبة وصوًال إىل الذنب 
 .املرارة - 13. الطحال -  12. الّدرن. وهي

 هل يحرم أكل لحم األرانب مطلقاً، أم األنثى فقط ألنها تحيض؟: 1986س 
األحوط وجوبًا ترك أكل حلم األرنب، الذكر منه واألنثى، وال عالقة حليض األنثى ـ 
 .باحلرمة
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 هل يجوز أكل لحم الخنزيّر؟: 1087س 
ِإنََّما َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة {:  قوله تعاىلال جيوز أكله، وهو حرام بنص القرآن الكرمي يفـ 

َر بَاٍغ َوَال َعاٍد َفَال ِإْثَم َعلَ  َم َوَلْحَم اْلِخْنزِيِر َوَما ُأِهلَّ ِبِه ِلَغْيِر اللَِّه َفَمِن اْضطُرَّ َغيـْ ْيِه َوالدَّ
 ].173:البَـَقَرة[} ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِحيمٌ 

 م اإلبل؟هل يجوز أكل لح: 1088س 
 .جيوز ذلك بال إشكالـ 

 ؟)حيوان يشبه الحرذون(هل يجوز أكل لحم الضّب : 1089س
 .ال جيوز ذلكـ 

 هل يجوز أكل لحم الّنعام؟: 1090س 
 .جيوز أكله وال بأس بهـ 

 هل يجوز أكل لحم الضفادع والحلزون؟: 1091س 
 .ال جيوز أكلهاـ 

 هل يجوز أكل لحم الكنغارو؟: 1092س 
أكّل حلم كل ذي ناب من حيوان الرب، فإن مل يكن له ناب، وكان يتغذى  ال جيوزـ 

 .على األعشاب فهو حالل
 هل يجوز أكل كلية الخروف؟: 1093س 

 .جيوز ذلك، ولكنه مكروهـ 
 ما حكم أكل قلب الدجاج أو الخروف؟: 1094س 

 .جيوز ذلكـ 
 هل يجوز أكل أكباد البقر والماعز والخراف؟: 1095س 

 .كجيوز ذلـ 
 هل يجوز أكل ذنب الحيوان المأكول اللحم؟: 1096س 

 .جيوز ذلكـ 
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 هل من الجائز أكل خصية الخروف؟: 1097س 
 .ال جيوز أكلها، فهي من حمّرمات الذبيحةـ 

 هل يجوز أكل جلد الدجاج؟: 1098س 
 .جيوز أكلهـ 

 هل لحم البقر مكروه أكله؟: 1099س 
 .ال يكره أكل حلم البقرـ 

 كم مّص العظام وعلكها؟ وما حكم أكل جلود الدجاج وذنبها؟ما ح: 1100س 
 .جيوز ذلك، إال ما كان منها مضرّاً بالصحةـ 

 ؟)اللب(هل يجوز أكل المادة الموجودة داخل العظم : 1101س 
 .جيوز ذلكـ 

 هل يجوز أكل المنتجات التي تحتوي على لحم الخنّزير المجفف؟: 1102س 
 .اخلنزير أو باقي أجزائه حيرم أكل ما اشتمل على حلمـ 

 هل يجوز شرب حليب الحيوان المحرَّم أكله؟: 1103س 
كل ما حرم أكل حلمه حيرم شرب حليبه، عدا حليب األم املرضعة فإنه جيوز لزوجها ـ  

 .شرب حليبها
 هل يجوز أكل المنتجات التي تحتوي على مادة الجالتين؟: 1104س 

كان نباتياً فهو مما ال إشكال فيه، وإن كان حيوانياً جيوز األكل منها، ألن اجليالتني إن  ـ 
فيجوز أكله أيضًا ولو كان مأخوذاً من غري مأكول الّلحم أو من امليتة، لشهادة أهل اخلربة 
من االختصاصيني حبصول اإلستحالة من العنصر األصلي للجيالتني، واالستحالة من 

 .ه من األغذيةاملطّهرات كما هو معلوم، فيحل تناول ما اشتمل علي
 هل يجوز أكل الجبن الذي يحتوي على أنفحة الحيوان؟: 1105س 

جيوز استعمال األنفحة يف صناعة األجبان واألكل منها، حىت لو أخذت من امليتة إذا  ـ 
كانت مأخوذًة من حيوان حملل األكل، وهي تستخرج عادًة من احليوان املأكول اللحم، 

ا جلسم احليوان وتستعمل يف صناعة األجبان، وهي  حمكومة بالطهارة واحللّية، رغم مالقا
 .مع الرطوبة املسرية
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اللستين مادة دهنية توجد في صفار البيض وأنسجة الحيوان والنبات، : 1106س 
 ويستعملونها في صناعة الّشوكوال، فماذا لو كانت من الحيوان؟

مع حصول االستحالة يف لو اخذت من احليوان غري املذكى، أو غري معلوم التذكية، فـ 
ا، أّما لو أخذت من بيض الدجاج أو من النبات فال إشكال  تصنيعها يبىن على طهار

 .فيه
 هل يجوز أكل البيضة المأخوذة من الّدجاجة المّيتة؟: 1107س 

 جيوز ذلكـ 
 ما المقصود باللحوم الجّاللة؟: 1108س 

رتًة حىت منت على ذلك، وحينئٍذ هي حلوم احليوانات اليت تغّذت على عذرة اإلنسان فـ 
حيرم أكلها بسبب ذلك، وال حيل أكلها إال بعدما ُيستربأ احليوان قبل ذحبه، وذلك بأن 

 .يأكل العلف الطاهر مّدًة حىت يزول اسم اجللل عرفاً 
هل يجوز أكل الدواجن والطيور واألنعام التي تغذَّت على أرواث الحيوانات : 1109س 

طيت لها هرمونات من هذه الحيوانات الميتة؟ وما حكم أكل نتاجها من الميتة وعظامها، وأع
 البيض والحليب؟

ال حيرم وال ينجس احليوان األهلي وال نتاجه من البيض واللحم واحلليب، إذا تغذَّى ـ 
 .على األمور املذكورة، إال أن يرتتَّب الضرر املعتّد على آكله، فيحرم من هذه اجلهة

بعض المأكوالت دهن حيواني مستخرج من حيوان غير مذكى، يستعمل في : 1110س 
 فهل يجوز أكلها؟

ال جيوز أكل شيء من أجزاء احليوان ما مل يعلم أنه من حيوان حملل ومذبوح وفق ـ 
 .الطريقة اإلسالمية، أو يأخذه من سوق املسلمني

 هل يجوز أكل الزبد الحيواني الذي يباع في األسواق األوروبية؟: 1111س 
 .جيوز ذلكـ 

 هل يجوز أكل البطاطا المقلية بشحم مأخوذ من بقر غير مذكى؟: 1112س 
 .ال جيوز أكلها من جهة تنجسها بذلك الشحمـ 

 هل يعتبر لحم إناث الحيوانات حراماً ؟: 1113س 
 .ال حيرم ذلك، ألن احليوان احمللَّل األكل ال يُفّرق فيه بني الذكر واألنثىـ 
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 ز أكل الحيوان الموطوء من قبل اإلنسان؟لماذا ال يجو : 1114س 
لعلَّ األساس يف ذلك هو احلؤول دون استساغة مثل هذا العمل يف عالقة اإلنسان ـ 

 .اجلنسية باحليوان، ما يؤدي إىل نتائج سلبية، بل رمبا أضرار صحّية أو نفسّية
 ما يحلُّ أكله من حيوان البحر: الثاني

يجوز أكلها، وهل يجوز أكل الحيتان، كالحوت  ما هي أنواع األسماك التي: 1115س 
 األزرق؟

حيلُّ كل حيوان البحر وأمساكه، لكن األفضل اجتناب ما ليس له قشر من األمساك ـ 
 .ومثار البحر

 لماذا ال يجوز أكل الحيوانات البحرية التي ال فلس لها؟: 1116س 
قشر، لكن األفضل جتّنب ما رأينا هو حلية مجيع أمساك البحر وحيوانه ولو مل يكن هلا ـ 

ليس له قشر، انسجاماً مع الكراهة اليت ميكن محل الروايات الناهية عليها، رغم أننا ال نعلم 
سببًا وجيهًا واضحًا ومنصوصًا عليه لكراهة أكلها، لكن قد يكون لبعضها دور يف سالمة 

لى أكل بعضها اآلخر، البيئة البحرية وتوازن الكائنات اليت تعيش فيها، وقد يرتتَّب ضرر ع
 .علماً أنه حيرم أكل ما يرتتب على أكله ضرر معتّد به

 ما حكم أكل القريدس أو ما يسمى في الخليج بالقبقب؟: 1117س 
 .جيوز أكلهـ 

ما حكم أكل سمك التون، علمًا أن جزأه األمامي يحتوي على فلس متراص، : 1118س 
 بينما ال يحتوي جزؤه الخلفي على أّي فلس؟

جيوز أكله، ال سيما أنه ممّا له فلس، وإن كان الفلس موجوداً على بعض أجزاء جسمه ـ 
 .دون البعض اآلخر

 هل يجوز أكل سمك التونة الياباني المعلَّب مع عدم معرفة كيفية اصطياده؟: 1119س 
جيوز األكل من التونة املذكورة، حلصول االطمئنان خبروج السمك املذكور من املياه ـ 
 .باستخدام الطرق املعتمدة يف أساطيل الصيد احلديثة حّياً،

 ؟)السلطعون(هل يجوز أكل سرطان البحر المعروف في لبنان باسم : 1120س 
 .جيوز أكله، وإن كان األفضل تركهـ 

 ما حكم أكل الحبَّار؟: 1121س 
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 .جيوز أكله، واألفضل ترك أكله احتياطاً، ألنه مما ليس له قشرـ 
 كل الكافيار؟ما حكم أ: 1122س 

 .الكافيار اسٌم لبيض نوع من أنواع األمساك، وهو حاللـ 
والسمك الصدفي، والسرطان ) جراد البحر، الكركند(ما حكم اللوبستر : 1123س 

 البحري، وهذه األصناف تعد من ثمار البحر، وليست من السمك المعروف؟
ليس له قشر منها، مع  مجيع أمساك البحر وحيوانه حالل، وإن كان األفضل جتّنب ماـ 

مالحظة أنه ال حيل أكل الكركند إذا أعيد وضعه يف املاء املغلي ليموت فيه، بل ال بد من 
 .موته خارج املاء كي حيلّ 

 الذي لديه فلس قليل؟) المواسطة(أريد أن أسأل عن حلية أكل سمك : 1124س 
 .جيوز أكل مجيع األمساك، سواء كان هلا فلس أو مل يكنـ 

 هل يحرم أكل أم الروبيان؟: 1125س 
 .ال حيرم أكله، لكنه مكروهـ 

 السرطان والضفدع والكركند؟: هل يجوز أكل البرمائيات مثل: 1126س 
ما هو من الربمائيات الضفدع، وهو حرام ألنه من احلشرات، أما السرطان والكركند ـ 

فضل اجتناب ما ليس فهو من حيوان البحر ومثاره، ومجيع أمساك البحر وحيوانه حالل، واأل
 .له قشر منها، مع مالحظة أن ما يعاد إىل املاء املغلي وهو حي ليموت فيه ال حيل له

 هل يجوز أكل األصداف البحرية؟: 1127س 
 .جيوز أكلها لكنَّ األفضل تركهـ 

 هل يجوز أكل الطحالب البحرية؟: 1128س 
 .جيوز أكلها إذا مل تكن مضرّةـ 

 كلب البحر؟هل يجوز أكل  : 1129س 
 .حيل حيوان البحر إذا مل يكن مضراً، لكن األفضل جتنب ما ليس له قشرـ 

 هل يجوز أكل األخطبوط البحري؟: 1130س 
 .جيوز أكله لكن األفضل تركهـ 

 هل يجوز أكل القواقع؟: 1131س 
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 .جيوز أكل مجيع مثار البحر، واألفضل جتنب ما ليس له قشرـ 
 التي لديها حراشف وليس لديها زعانف؟ هل يجوز أكل األسماك: 1132س 

املعيار عند الفقهاء يف جواز األكل وعدمه هو وجود القشر أو الفلس، وليس احلراشف ـ 
أو الزعانف، علمًا أن رأينا هو جواز أكل مجيع صيد البحر أو النهر من األمساك وغريها، 

 .ا ليس له قشرسواء كان هلا قشر أو مل يكن، وإن كان األحوط استحباباً جتنب م
 هل يسمح بأكل برغوث البحر؟: 1133س 

 .جيوز أكلهـ 
 هل سمك الهامر حالل؟: 1134س 

 .هو حاللـ 
 هل يجوز تناول العقاقير المحتوية على مستخلص المحار؟: 1135س 

 .جيوز تناوهلا، وخصوصاً مع حتقق االستحالة عند التصنيعـ 
إنّها تطرح فلسها فور صيدها وهي في  هناك أنواع من السمك يقول البحَّارة: 1136س 

 البحر، وتخرج من الماء بدون أي فلس، كسمك الكنعد والصافي، فهل يجوز أكلهما؟
 .جيوز أكلهما دون إشكالـ 

أودُّ أن أسمع رأيكم في حّلية األطباق التي يضاف إلى مكوناتها نسبة قليلة : 1137س 
 من صلصة المحار، هل هي حرام أم حالل؟

 .كلهاجيوز أـ 
 هل جميع العلماء يقولون بحرمة أكل السمك الذي ال فلس له؟: 1138س 

اتفق الفقهاء على حلّية أكل السمك الذي يكون له فلس، واختلفوا فيما ليس له ـ 
فلس، فذهب البعض إىل حرمته، وذهب آخرون إىل جوازه على كراهية، وهذا هو رأينا، 

 .ت يف املقامومردُّ هذا االختالف إىل اختالف الروايا
إن الكركند والقريدس ينتميان إلى الفصيلة نفسها، فلماذا يجوز لنا أكل : 1139س 

 القريدس وال يجوز أكل الكركند؟
 .كل أمساك البحر وحيوانه حالل، واألفضل جتّنب ما ليس له قشرـ  

ماذا عن السمك الجاهز المثّلج، حيث ال أدري إن كان عليه قشر أو كيفّية : 1140س 
 طياده أصًال؟اص
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ما يشك يف كيفية اصطياده فال حيل أكله إال بعد الوثوق خبروجه من املاء حيًا أو ما ـ 
 .حبكمه، يف حني حيل من السمك ما له قشر وما ليس له قشر

أنا متّزوجة من سّني، ويطلب مّني أن أطبخ له كل شيء من البحر، مما هو : 1141س 
 حرام عندنا وحالل عندهم ؟

طبخ مجيع ذلك، وأكله حالل يف رأينا أيضاً، وإن كان األفضل جتّنب ما  جيوز لكـ 
 .ليس له قشر منها

 ما يحل أكله من الطيور: الثالث
 هل يجوز أكل لحم النعام؟ وما هي القاعدة الّشرعّية في حلية الطيور؟: 1142س 

ليت يقال القاعدة يف حلية الطيور هي أن ال تكون من اليت تتغذى على اللحوم، وهي اـ 
هلا سباع الطري، كالنسر والباز والصقر وحنوها، وأن تكون حركة جناحيها أثناء الطريان أكثر 
ما، أو مل يعلم حال طريانه، أو كان مما ال  ما، فإن تساوت حركتهما وسكو من سكو
يطري لثقله أو غريه، كالنعام والدجاج، كفى يف حّليته وجود قانصة أو حوصلة أو إصبع رابع 
يف قدمه، وحيث إن هذه الثالثة موجودة يف النعام أو بعضها على األقل، فهو من الطيور 

 .احمللَّلة، فيجوز أكله وتربيته وبيعه وشراؤه
 هل يجوز أكل البّط؟: 1143س 

 .جيوز ذلكـ 
 هل يجوز أكل الجراد؟: 1144س 

 .جيوز ذلكـ 
 هل يجوز أكل طائر السنونو؟: 1145س 

 .صفيفه أكثر من رفيفهال جيوز ذلك، ألن ـ 
 لماذا ال يجوز أكل لحم الطاووس؟: 1146س 

 ".الطاووس ال حيلُّ أكله وال بيضه: ")ع(ال جيوز ذلك، ملا ورد عن اإلمام الرضاـ 
 ما حكم أكل جلد الدجاج وعظمه؟: 1147س 

جيوز ذلك، وال مانع منه فيما يتَّصل باجللد وبعض العظم مما ال يصدق عليه عنوان ـ 
 .يوجب حترميهآخر 

 هل يجوز أكل بيض الطيور غير محّللة األكل؟: 1148س 
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ال جيوز ذلك، فإن القاعدة أن كل ما حيلُّ حلمه حيل بيضه، وما حيرم حلمه فبيضه ـ 
 .حرام

 هل يجوز أكل عظام بعض الدواجن، كالدجاج مثًال؟: 1149س 
ن اخلبائث اليت تضر جيوز ذلك وإن كان مكروهاً، وكل مكروه حالل، إال إذا عدَّ مـ 

 .باإلنسان ضرراً معتداً به، فيحرم حينئذٍ 
هل يجوز أكل لحم الدجاج الذي يتغذى على أعالف يدخل في تركيبها شيء : 1150س 

 من لحم الخنّزير ودهنه؟
جيوز ذلك وال مانع منه، ألنه ال يعترب جالًال، إذ اجلالل هو الذي يتغذى على ـ 

 .العذرات، وهذا ليس كذلك
 هل يحرم أكل الحمام أو يكره؟: 1151س 

 .جيوز أكله، وليس مكروهاً ـ 
 حكم غير المذكَّى ومشكوك الحلية: الرابع

نعيش في أوروبا، وقد يدعونا بعض األصدقاء هناك إلى الغداء، ويكون من : 1152س 
ضمن الطعام لحم مذبوح على غير الطريقة الشرعية، فهل يجوز لنا األكل من هذه اللحوم من 

 باب المجاملة لهم؟
 .ال جيوز األكل من اللحوم غري املذكاة، وال جتوز اجملاملة يف ذلكـ 

 أشتري دجاجاً من التعاونّيات غير المسلمة، فهل يجوز أكل هذا الدجاج؟: 1153س 
ال حيلُّ الدجاج وال سائر اللحوم اليت تباع يف أسواق غري املسلمني، إال ما يؤخذ من ـ 

ااملسلم املوثوق   .بقوله وشهادته بذكا
 ؟»ساديا«ما رأي سماحتكم في اللحوم التي تنتجها شركة : 1154س 

القاعدة الشرعية هي حتصيل العلم أو الوثوق بأن الشركة تراعي الشروط الشرعية يف ـ 
الذبح بإشراف املسلمني الثقاة عليه، فإن علمنا بذلك أو أخربنا به الثقاة حّل األكل من 

 .إال فالهذه اللحوم، و 
هل يجوز ذكر اسم اهللا على اللَّحم غير المذكى ثم تناوله في المدرسة : 1155س 
 المسيحية؟
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ال جيوز ذلك، فالتسمية على اللَّحم بعد ذحبه بغري الطريقة الشرعية ال جيعله مذّكى وال ـ 
 .جائز األكل

 ل؟هل يجوز أكل اللحم غير المذكَّى، وذلك بالتسمية عليه حين األك: 1156س 
ال تكفي التسمية بعد الذبح، فالتسمية املعتربة هي حني الذبح ال بعده، وهو ظاهر ـ 

 .أي حال الذبح] 118:األنَعام[} َفُكُلوا ِممَّا ذُِكَر اْسُم اللَِّه َعَلْيهِ {الداللة القرآنية 
 هل يجب إحراز تذكية السمك قبل أكله في الدول غير االسالمية؟: 1157س 

ن بكونه مما ُيصطاد بوسيلة خيرج فيها من املاء حياً، كاصطياده بالشباك يكفي االطمئناـ 
 .من خالل سفن الصيد

هل يجوز أكل السمك الذي ال نعرف كونه أخرج من الماء حيًا أم ال في : 1158س 
 البالد غير اإلسالمية؟

ل ال جيوز أكل السمك إال مع االطمئنان بإخراجه من املاء حيًا وعدم موته يف داخـ 
املاء، إال إذا مات داخل الشبكة، فمع االطمئنان بقول صاحب املطعم، جيوز لك األكل 

 .منه، وال سّيما أنه يندر وجود مسك مصطاد بطريقة غري شرعية
هناك مواد حيوانّية تدخل في تركيب كثير من المواد الغذائية، فهل يجوز لنا : 1159س 

 د؟األكل منها مع عدم علمنا بطبيعة هذه الموا
مع العلم باشتمال هذه املواد على ما حيرم أكله، كدهن اخلنزّير وحنوه، ومل يعلم بتحقق ـ 

االستحالة، فال جيوز تناول هذه املواّد، وإال فمع الشك فال بأس بأكله، ألن كل شيء 
 .حالل حىت تعرف أنه حرام بعينه فتدعه

من دهن الخنّزير أو خالي : هناك بعض المأكوالت كتب عليها عبارات مثل: 1160س 
 خالي من الكحول، فهل يجوز األكل منها؟

ميكن االعتماد على ذلك، وال سيما أنه حيل األكل منها حىت بدون هذه الكتابة ما ـ 
 .دمنا ال جنزم بوجود مواد حمّرمة

هل يجوز أكل اللحوم المستوردة من البالد غير اإلسالمية والمكتوب عليها : 1161س 
الطريقة اإلسالمية، إن كان هناك إشراف عليها من بعض الجهات اإلسالمية  ذبح على : عبارة

 كما يقال؟
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إن علم أن هناك إشرافًا على ذحبها من قبل جهة إسالمية موثوقة، جاز أكلها، وأما ـ 
جمرد كتابة هذه العبارة على املغّلف فال جيعلها حملَّلة األكل مع الشك يف التذكية، أو عدم 

 .املشرفةالوثوق باجلهة 
هناك مواُد توضع في المشروبات واألطعمة هي عبارة عن ألوان اصطناعية ال : 1162س 

ير، وهناك من يقول عكس ذلك، فهل اك من يقول إنها تستخرج من الخنز يعلم مصدرها، وهن
 يجوز شربها أو أكلها؟

كما جاء يف ما دمنا ال نعلم باشتماهلا على ما هو حمّرم يف ذاته، فاألصل هو اإلباحة،  ـ 
كل شيء هو لك حالل حىت تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من : ")ع(الرواية عن الصادق

 ".ِقبل نفسك
هل يجوز أكل الّلحوم من المطاعم التي يكون عّمالها من غير المسلمين، مع : 1163س 

 الشك في استخدامهم اللحوم غير المذكاة؟
فمع الشك فيها ال جيوز أكل اللحم يف يشرتط يف حّلية أكل اللحم إحراز التذكية، ـ 

بلد غري إسالمي وإن كانت من يد مسلم، ألن يد املسلم وإن كانت أمارة على التذكية، 
إال أن هذه القاعدة جتري يف حال ما لو كانت السوق إسالمية، ومل يعلم حال هذه القطعة 

 .من اللحم بعينها، دون غريها من احلاالت
مطاعم في الدول اإلسالمية، هل يجب السؤال عن اللحم عند األكل في ال: 1164س 

 هل هو مذكى أم ال؟
إذا كان صاحب املطعم مسلماً،فال جيب سؤاله عن مصدر اللحوم اليت يبيعها ما دام ـ 

موجودًا يف بلد إسالمي، بل ويف بلد غري إسالمي مع إحراز اهتمامه بتحصيل اللحوم 
مسلم، أو كان متهاونًا بدينه، فال بدَّ من حتصيل  املذكاة، وأما إن كان مالك املطعم غري
نعم، ال جيب السؤال عن دين صاحب املطعم ما . العلم بكون اللحم الذي يبيعه مذكى

دام غالبية سكان املدينة من املسلمني، حيث جيوز األكل من عنده ولو مع عدم العلم 
مذكاة واألخذ من يد بكونه مسلماً، ويف موارد الشك وعدم العلم بكون اللحوم غري 

املسلم، فيمكن البناء على التذكية، إال مع العلم بسبق يد الكافر عليها، أو الشك يف ذلك 
 .شكاً معترباً ناجتاً من قرائن خارجية، فال بدَّ عندئٍذ من إحراز التذكية

كنت أذهب وصديقي إلى بعض المطاعم، ثم علمت بأنها تستخدم الدجاج : 1165س 
إنه ليس من الالزم : المذكى، فما هو الحكم في هذه الحالة، وقد قال لي صديقي البرازيلي غير

 أن أخبره، بل يجب أن أتركه حتى يكتشف ذلك بنفسه، فهل ما يقوله صحيح؟
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جيب عليك من باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر إشهار ذلك بني الناس، إبعاداً ـ 
 .ك املنكر وفضحاً لههلم عن أكل غري املذكى، ودفعاً لفاعل ذل

هل يجوز أكل اللحوم في المطاعم الموجودة في البالد اإلسالمية إن كانت : 1166س 
 تقّدم الخمور؟

نعم، حيرم أصل الدخول إىل مثل هذه املطاعم . إذا كان اللحم مذكى جاز األكل منهاـ 
 .لردعها عن تقدمي اخلمور

 ويقول إن لحمه حالل؟ هل يجوز األكل من مطعم صاحبه غير مسلم،: 1167س 
ال جيوز ذلك إال مع حصول اجلزم بصحة كالمه، إن كان يف بلد غري إسالمي، أما لو ـ 

 .كان يف بلد إسالمي فيجوز أكل اللحوم فيه دون سؤال
 هل يجب السؤال عن مصدر الّلحم في الدول اإلسالمية؟: 1168س 

 .ك يف ذلك شكاً معترباً عليها، أو ش الكافرذلك، إال إذا علم بسبق يد  ال جيبـ 
 ؟"الردبول"ما حكم شرب مشروب : 1169س 

هو كباقي املشروبات احملّللة إن كان ال حيتوي على ما هو حرام، كاخلمر واملخدرات ـ 
 .وحنومها

هل يجوز أكل الحلويات التي يكون ضمن مكّوناتها دهن بقري ال يعلم : 1170س 
 مصدره؟

 .ق بذكاتهال حيل األكل منه إال بعد الوثو ـ 
 هل يجوز أكل جبنة كرفت التي يقال إن في مشتقاتها دهن خنزير؟: 1171س 

جيوز ذلك ما دام ال يعلم باشتماهلما على احلرام بذاته، وكل شيء لك حالل حىت ـ 
ة ملورد السؤال،ومع  تعلم أنه حرام بعينه فتدعه، وهذا أصل عام جيري يف كل املوارد املشا

مال ذلك على مشتقات اخلنزير، أو اشتماله على ذلك ولكن مع الشك وعدم العلم باشت
حتقق االستحالة فعًال، فإنه ال حيرم األكل عندئٍذ، واملسألة موضوعية يرجع فيها إىل أهل 

 .اخلربة، وليست حكمية مما يرجع فيها إىل اجملتهد، ومع الشك حيكم باحللية
 ذكَّى؟هل يجوز شرب الماء المطبوخ فيه لحم غير م: 1172س 

 .ال جيوز ذلكـ 
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هل يجوز تناول حبوب الدواء المغطاة بمادة الجالتين الّذي ال يعلم إذا كان : 1173س 
 نباتّياً أو حيوانّيًا؟

 .جيوز تناوهلا للشك يف مصدرها أو لتحّقق االستحالة إن كان حيوانياً ـ 
  أود أن اسأل سماحتكم عن المادة التي تسمى في الفرنسية: 1174س 

 (matiére grasses)  ،وهي موجودة في كل المأكوالت تقريباً، فهل يجوز أكلها؟ 
ما دمنا ال نعلم باشتماهلا على ما يكون حراماً، فنحكم باحللية، ألن كل شيء حالل ـ 

 .حىت نعرف أنه حرام فندعه
 هل يجوز لي األكل عند من يكون ماله مخلوطاً بالحرام؟: 1175س 

 .جيب االجتناب عن ماله ما دام ليس متمحضاً باحلرام جيوز األكل عنده، والـ 
هل يجوز األكل والشرب عند الصيني البوذي من غير أهل الكتاب إن كان : 1176س 

 طعامه من األسماك؟
مبا أن اإلنسان طاهر مطلقًا مهما كانت عقيدته، فإنه جيوز األكل والشرب مما يصنعه ـ 

وط األخرى حللّية األكل متوفرًة، سواء يف ذلك البوذي من طعام أو شراب، ما دامت الشر 
 .األمساك وغريها

هل يجوز األكل من الذبيحة التي ذبحت على الطريقة اإلسالمية، ولكن قام : 1177س 
 بسلخها وطبخها غير مسلم؟

جيوز ذلك، وال يضر مباشرة غري املسلم للطعام، فإّن كل إنسان طاهر ذاتاً حبسب رأينا ـ 
 .الفقهي

هل يجب االمتناع عن األكل في مطعم بمجرد سماعي عنه أنه يستخدم  :1178س 
 اللحوم المحّرمة؟ وهل يجب علي إخبار أهلي وأصدقائي بذلك؟

 .يف هذه احلال، ال بدَّ من حتصيل الوثوق مبصدر اللحم وشرعيته، وتنبيه اآلخرينـ 
 ؟)الطعام اليهودي(هل يمكن أكل الكوشر : 1179س 

حم املذبوح وفقًا للشريعة اليهودية، وهو حالل يف رأينا، ألن الكوشر هو اسم للّ ـ 
طريقتهم توافق الطريقة اإلسالمية، وذلك أننا نرى عدم اشرتاط اإلسالم يف الذابح، فلو كان 
الذابح من أهل الكتاب وّمسى عليها، وقطع األوداج األربعة، حّلت ذبيحته ولو مل يوّجهها 

وجوبه، ألن عدم التوجيه إىل القبلة إن كان عن جهل أو  إىل القبلة، اعتقادًا منه بعدم
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نسيان أو خطأ أو اضطرار ال يضرُّ بتذكية الذبيحة، وإمنا الذي يضر بصحة التذكية هو 
تعمد املخالفة والذبح لغري القبلة، واألحوط استحبابًا جتنب ذبائح غري املسلمني وإن كانوا 

 .من أهل الكتاب
ولديَّ طفل في الرابعة من عمره، يذهب إلى الحضانة أعيش في السويد، : 1180س 

 ويتناول طعامه هناك، مع العلم أن اللحم غير حالل، فهل يجوز ذلك؟
جيوز له تناوله، فهو غري مكلَّف أصًال، وإن كان األفضل لكم إبعاده عن هذه ـ 

  .األطعمة، ملا قد ترتكه من أثر على نفسيته يف املستقبل
 تناول المسكر: الخامس
 هل يحرم شرب الكحول مطلقًا؟: 1181س 

كل ما يكون مسكرًا أو مذهبًا للعقل، ال جيوز تناوله مهمًا كان حجمه، ألن احلرام ـ  
نعم، قد يستثىن من ذلك الضرورات العالجية يف حال احنصار الدواء به، . حرام مطلقاً 

 .فيقتصر على مقدار الضرورة عندئذٍ 
 وإنكان فيه نسبة قليلة من الكحول؟) ماء الشعير(هل يجوز شرب الفقاع : 1182س 

ال جيوز شرب ما خيّمر من ماء الشعري حبيث يصدق عليه اسم الفقاع أو البرية، ولو  ـ 
نعم، جيوز تناول . كانت نسبة الكحول واإلسكار فيه قليلة، قياسًا بسائر أنواع اخلمر

ا من الكحول، كما إذا كانت شراب الشعري وإن كان حيتوي نسبًة قليلًة وغري معتدٍّ 
 .واليت هي موجودة يف بعض الفواكه أيضاً كالتفاح )0،035(

 ما هو ماء الشعير الذي يجوز شربه؟: 1183س 
ماء الشعري هو مغلي حّب الشعري، والذي يعدُّ كما يعد الشاي وغريه من النباتات، ـ 

يميائيًا املسّماة عند الفقهاء وهو يعترب حالًال مع عدم ختمريه، وخلروجه عن عنوان البرية ك
 .بالفّقاع

 ما هي نسبة الكحول المسموح بها شرعاً في البيرة الشرعية؟: 1184س 
األصل يف حرمة شراب الشعري هو أن يصنع بطريقة التخمري اليت جتعله من املسكرات، ـ 

مغلي فإن مل خيمَّر، بل مت غليه مثلما تغلى سائر األعشاب، وصار يصدق عليه أنه جمرد 
ماء الشعري فهو حالل، حىت لو كان فيه نسبة ضئيلة من الكحول اليت هي نفسها املوجودة 

 .يف نبتة الشعري ويف كثري من النباتات بنحو طبيعي
 هل يجوز شرب البيرة الخالية من الكحول؟: 1185س 
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ا ما دامت ال تعترب من املسكرات، فإن احلرام هو شرب الكحول اليت ـ  تؤدِّي جيوز شر
ا بتاتاً ولو مبقدار قليل ا إىل السكر وضياع العقل، وحينئٍذ حيرم شر  .بشار

هل كل شراب فيه كحول يحرم شربه، علمًا أن العلم أثبت أن بعض األشربة  : 1186س 
 كعصير البرتقال الطازج يوجد فيه نسبة من الكحول؟

وضوع، مع العلم أن وجود ال بدَّ من الرجوع إىل أهل اخلربة العارفني لتشخيص املـ 
الكحول بنسبة معينة قد ال يكون موجبًا للحرمة، إذا كان وجوده كعدمه، كما ينقل أن 
الكثري من الفواكه الطازجة وبعض أنواع العصري تشتمل عل نسبة معينة من الكحول، فلو  

 .كان جمرد ذلك موجباً للحرمة، حلرم تناول الكثري مما هو مباح قطعاً 
يجوز استخدام خّل التفاح الذي يحتوي على نسبة من الكحول بعد كبسه هل : 1187س 

 مع التمر أو الزبيب وتركه أربعين يوماً أو أكثر؟
اخلل حالل، وإن احتوى على نسبة ضئيلة من الكحول مما ال خيرجه عن طبيعة اخلّل، ـ 

بيذاً مثًال، حرم ولكن لو وضع فيه التمر أو الزبيب مدًة طويلًة، فخرج عن كونه خًال وصار ن
 .تناوله

ما حكم شرب عصير العنب المعلَّب، علمًا أّن الشركة تقوم بغلي العصير إلى : 1188س 
ثواٍن فقط، وتدَّعي الشركة إّن العصير يحتوي على نسبة كحول بعد  4، ولمدة %86درجة 
 فهل يجوز شرب العصير؟،  0,0004 الغلي
بالنار أو بغريها إال إذا ذهب ثلثا الكمية املغلية ال حيلُّ تناول العصري العنيب املغلي ـ 

 .وبقي ثلثها، وذلك بغّض النظر عن مقدار نسبة الكحول املوجودة فيه
 هل يحرم أكل مرّبى العنب؟: 1189س 

 .ال حيلُّ مغلّي العنب إال إذا ذهب ثلثاه بالغلي، مرىب كان أو دبساً أو غريمهاـ 
 النار حتى ينتفخ، وأكله؟هل يجوز تحميص الكشمش على : 1190س 

 .جيوز ذلكـ 
 هل يجوز استعمال الكوكايين كمنشط لألداء الجنسي؟: 1191س 

 .ال جيوز استعمال هذه املادة ولو للغرض املذكورـ 
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يوجد في الفانيليا التي تستعمل في المعجنات، نسبة ضئيلة من الكحول ال : 1192س 
 يعرف قدرها، فهل يجوز استعمالها؟

 .خدامهاجيوز استـ 
من الكحول ألغراض % 3هل يجوز تناول مشروب يحتوي على نسبة : 1193س 
 عالجية؟

 .ال جيوز ذلك، ما مل ينحصر العالج به، فيقتصر عندها على مقدار الضرورة فقطـ 
 هل يجوز وضع شيء من الكحول على ضرس الطفل الصغير لتسكين وجعه؟: 1194س 

 .من أجل ذلك إال أن ينحصر به العالج ال مانع من ذلك، لكن ال جيوز شراؤهـ 
 هل يجوز استعمال الخمر كدواء؟: 1195س 

ال جيوز استخدام اخلمر يف العالج إال يف حال إحنصار الدواء به، ومبقدار الضرورة ـ 
 .فقط

 هل يجوز استعمال الخل األبيض لطهي اللحم؟: 1196س 
 .جيوز استعمال اخلل جبميع أنواعه يف الطبخ وغريهـ 

هل يجوز شرب ماء الشعير المصّنع في الشركات المصّنعة للخمر، كشركة : 1197س 
 لذيذة؟
يف األصل جيوز شرب ماء الشعري اخلايل من الكحول، ولكن يشكل الشراء من ـ 

الشركات املصّنعة للخمر يف البالد اإلسالمية، ملا فيه من تشجيع هلذه الشركات اليت جيب 
 .مقاطعتها وإضعافها

 هل يجوز استعمال الخل المأخوذ من الخمر؟: 1198س 
بانقالب اخلمر إىل خّل يكون قد خرج عن كونه مخراً، فيجوز استعماله حينئٍذ يف ـ 

 .األكل وغريه
التي تحتوي على نسبة بسيطة )الكتشب(هل يجوز استعمال صلصة الطماطم : 1199س 

 جداً من الخل الكحولي؟
املتعارف، فال مانع من تناول ما يشتمل عليه  هو هذا اخللّ ) اخلل الكحويل(إن كان ـ 

 .من األغذية
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 هل يجوز شرب حشيشة الَكْيف؟: 1200س 
حيرم تناول املخّدرات بشىت أنواعها، مبا يف ذلك حشيشة الكيف، وكما حيرم تناوهلا، ـ 

ا بيعاً وشراًء للمسلمني وغريهم  .فإنه حيرم زراعتها وتصنيعها واالجتار 
 ت حرام؟هل القا:  1201س

ما دام ال يعدُّ من املخّدرات فهو غري حمرُّم، رغم ما يشعر به املتناول له من انتعاش ـ 
 .ونشاط، بل وإدمان

هل جوزة الطيب حالل أم حرام، حيث كثرت األحاديث على اإلنترنت بأنها : 1202س 
بديل عن من المسكرات، وأنها ممنوعة في بعض الدول اإلسالمية، ألن الشبان يستعملونها ك

 الحشيش؟
املعروف أن جوزة الطيب هي نوع من التوابل اليت توضع يف الطعام، وهي حملَّلة، ولكن ـ 

إذا كانت تصّنع بطريقة معينة لتصبح مسكرة وتستعمل كاستعمال املخّدرات، فيحرم 
 .استعماهلا حينئٍذ بتلك الطريقة وتناوهلا كمسكر

 ها ال تؤثِّر على العقل؟هل الماريجوانا حرام، فقد ثبت أن: 1203س 
ا قد ـ  هي حمّرمة، ألن طبيعتها من املخّدرات اليت تؤّدي إىل ما يشبه اإلسكار، كما أ

 .تسبب الضرر
تقوم بعض المطاعم بإضافة الكحول إلى األكل أثناء طبخه، فهل يجوز أكل : 1204س 

 خ؟هذا الطعام، علماً أن الكحول تتبخر عند تعريضها للحرارة أثناء الطب
ا، فال مانع من تناوله من ـ  ما دام الطعام يف النهاية ال يشتمل على أية نسبة معتّد 

هذه اجلهة، كما أنه ال مانع من تناوله من جهة النجاسة، ألننا نقول بطهارة اخلمر، رغم 
ا، لكن االفضل جتنبه  .حرمة شر

 هل يجوز العمل بالخمر وشربه بهدف البحث العلمي؟: 1205س 
جيوز عمل التجارب على اخلمر إن كانت تلك التجارب تتعلق بتصنيع اخلمر ال ـ 

وتطويره كما هو الغالب، نعم، لو كانت التجارب ألهداف علمية حمضة جاز العمل فيه، 
 .لكن ال جيوز شراؤه وال شربه مطلقاً 
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هل يجوز أكل الحلويات التي تحتوي على نسبة ضئيلة من الكحول أو : 1206س 
 النبيذ؟
حيرم تناول ما اشتمل على املسكر من نبيذ وغريه يف خمتلف األطعمة واألشربة، إال أن ـ 

 .يكون ما وضع فيه مستهلكاً حبيث ال يبقى له أثر بالنحو الذي يقال له مخر
هل يجوز أكل الّلحم المطبوخ بالنبيذ األحمر، أو الكعك والحلويات : 1207س 

م أننا ال نشعر بطعم النبيذ، وأنه ال يؤثر في حالتنا المضاف إليها قطرات من النبيذ، مع العل
 الذهنية والفكرية؟

حيرم تناول ما اشتمل على املسكر من نبيذ وغريه يف خمتلف األطعمة واألشربة، إال أن ـ 
يكون ما وضع فيه مستهلكًا حبيث ال يبقى له أثر، فيجوز حينئٍذ بناًء على رأينا الفقهي 

 .بعدم جناسة اخلمر
ما الحكمة من تحريم بعض األطعمة التي يضاف إليها الخمر بكميات قليلة، : 1208س 

 مع أنها ال تؤثر في العقل وال تضر بالصحة؟
لعّل احلكمة من ذلك هي تضخيم احلرمة جلعل حاجز بني املكلف وبني هذه املادة،  ـ 

نعها وبيعها كي ال يألفها ويعتاد عليها تدرجيياً، ورمبا من أجل ذلك حرِّم على املسلم ص
 .ونقلها ولو ملن يستحلها من غري املسلمني

بعض المزيالت والصابون والعطور تحتوي على الكحول، هل يجوز : 1209س 
 استعمالها؟

مثل هذه النسبة املوجودة يف العطور وغريها ال توجب النجاسة مهما كان مقدارها، ـ 
 .بناًء على قولنا بطهارة اخلمر

زجاجًة من الكحول، فهل يجوز لنا أن نعطيها لمن يستحل  إذا أهدانا شخصٌ : 1210س 
 شرب الكحول؟

 .حيرم إهداؤها ألحٍد، مسلماً كان أو غري مسلم، بل جيب إتالف ما فيهاـ 
أعمل في مطعم أميريكي، ووظيفتي هي اإلشراف على الطعام، فهل يجوز لي : 1211س 

 تذوُّق الطعام الذي يحتوي على الخمر؟
الطعام املشتمل على الكحول، لكن ال جيوز بلعه وال تقدميه إذا كانت مادة جيوز تذُّوق ـ 

 .الكحول ما تزال فيه دون أن تتبدَّد بالغليان
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 ما حكم خميرة البيرة؟: 1212س 
 .ال مانع من استعماهلا، وهي حالل مهما كان مصدرها النبايتـ 

 تناول النجس والحرام: السادس
 اج المشكوك تذكيته؟هل يجوز شرب مرق الدج: 1213س 

ال جيوز تناول املرق املطبوخ فيه حلم مشكوك التذكية على االحوط وجوبًا رغم احلكم ـ 
 .بطهارته
 هل يجوز شرب المرق المطبوخ مع عظام أو لحم خروف غير مذكى؟: 1214س 

ال جيوز شرب مرق اللحم غري املذكى وإن عزل اللحم وأجزاؤه، لتنجس املرق مبالقاته ـ 
 .ة النجسةامليت

هل يجوز أكل البيتزا الخالية من اللحم في مطعم يستعمل اللحم غير : 1215س 
 المذكى، إن كان يستخدم األدوات نفسها لتقطيع اللحم غير المذكى وتقطيع الخضروات؟

 .مع كون اللحم غري مذكى، فهو جنس ينجِّس ما يالقيه من يد أو إناء أو خضارـ 
 م غير المذّكى أو النجس أو بول الجمال للعالج؟هل يجوز تناول اللح: 1216س 

ما، ومبقدار الضرورة فقط، أما ـ  ال جيوز التداوي بامليتة والنجس إال إذا احنصر العالج 
 .بول اجلمال فيجوز شربه للعالج ولو مل ينحصر به الدواء

 هل يجوز األكل والشرب من يد الكافر؟: 1217س 
 .النجاسة اخلارجية عليه، ألن الكافر طاهر بنفسهجيوز ذلك مع عدم العلم بعروض ـ 

ما حكم الدم المتخلف في الذبيحة؛ هل يجوز أكله أو شرب المرق الذي : 1218س 
 يطبخ فيه؟

الدم املتخلف يف الذبيحة وإن كان طاهرًا بنفسه، إال أنه ال جيوز أكله، إال إذا كان ـ 
 .حبكم العدم

 متنجساً، أو اللحم الغير مذكى؟هل يجوز إطعام الطفل طعاماً : 1219س 
ال مانع من ذلك إذا مل يوجب اإلضرار بالطفل ضررًا معتّدًا به، ولكن األفضل تركه ـ 

 .حىت ال يعتاد عليه بعد البلوغ
أعاني من التهاب في أسناني، ما يؤدي إلى خروج الدم عند األكل بشكل : 1220س 

 مستمر، فهل يجوز لي بلع الطعام الملوَّث بالدم؟
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ال جيوز بلع الدم اختياراً، لعدم جواز تناول النجاسات، فإن كان نزول الدم بشكل ـ 
مستمر حبيث يصعب جتنب اختالط األكل به، جاز األكل مبقدار دفع احلرج، مع لزوم 

 .اتباع العالج املناسب
هل يجوز أكل البطاطا المقلية بالَّزيت المقلّي به الَّلحم غير المذّكى أو : 1221س 

 كوك التذكية؟مش
إذا كان الَّلحم معلوم عدم التذكية، فال جيوز أكل ما قلي منه بالزيت الذي قلي به ـ 

ذلك اللحم، لتنجس الزيت حينئٍذ، وكذا إن كان اللحم مشكوك التذكية على االحوط 
 .وجوباً، رغم احلكم بطهارته

 ؟)الّنيء(هل يجوز أكل اللحم غير المطبوخ : 1222س 
 .جيوز ذلكـ 

 هل يجوز أكل اللحم الّنيء غير المطبوخ؟: 1223س 
 .نعم، جيوز ذلك وإن ذكر كراهته، وهو متعارف يف بعض البلدان كلبنانـ 

 هل يجوز للمرأة شرب منّي زوجها، وهل يجوز للرجل شرب ماء المرأة؟: 1224س 
ا، ومبا أن ـ  الذي ال جيوز للمرأة شرب مّين الرجل، لكونه من النجاسات اليت حيرم شر

 .خيرج من املرأة ليس منّياً، فيجوز للرجل شربه إن مل يكن به ضرر معتدُّ به
هل يجوز أكل المتنّجس وهل يجوز بيعه لألكل؟ وهل يعتبر المال الوارد منه : 1225س 

 حالًال حينئٍذ؟
ال جيوز أكله وال بيعه لألكل إذا مل ميكن تطهريه، واألموال الواردة منه حالل إذا كان ـ 
 .يع ملن يستحله يف دينه، أو كان له منفعة أخرى حمللةالب

من البستان أو  -هل يجوز األكل من الثمار عن أغصان شجرة التين المتدلية : 1226س 
 على الشارع، مع عدم العلم بكون صاحب الشجرة مسلماً أو غير مسلم؟ - البيت 
ف يف حال اضطرار ال مانع من أكل ذلك التني حىت لو كان ملسلم، إن كان املكلَّ ـ 

 .عريف، كأن كان جائعاً أو عطشاناً أو حنو ذلك
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هل يجوز األكل من ثمار شجرة جاري المتدلية على منزلي، بدون إعالمه : 1227س 
 بذلك؟
ال جيوز األكل منها جملرد ذلك، بل إن مل يعجبك تدلّيها يف ملكك، فيمكنك أن ـ 

 .تطلب منه قطعها، فإن امتنع جاز لك قطعها
 هل يجوز األكل من بيت رجل ال يخمس أمواله؟: 1228س 

 .جيوز األكل وغريه عنده، وال إشكال فيهـ 
نحن مجموعة من الشباب موظفون في سوبّر ماركت، هل يجوز لنا األكل من : 1229س 

 المكسرات بدون علم صاحبها؟
 .ال جيوز ذلك، إال مع إحراز رضا صاحب السوبر ماركتـ 

 تناول المضرّ : السابع
 هل يجوز تدخين السجائر؟: 1230س 

حيرم التدخني جبميع أصنافه، لكونه مسّببًا رئيسًا للعديد من األمراض اخلطرة، ولو ـ 
بلحاظ اإلدمان على ذلك، وحيث إنه قد ثبت عندنا حرمة اإلضرار بالبدن مطلقاً، وأّن اهللا 

والضرر هو كل نقص  .مل يسّلط اإلنسان على اإلضرار بنفسه، فقد أفتينا حبرمة التدخني
يعرتي اإلنسان يف أعضائه أو قواه، فإذا كان التدخني، كما يقول أهل اخلربة، موجباً 
لنقصان قوة اإلنسان ولتعرضه للعديد من األمراض السرطانية، فيكون ذلك ضرراً منهّيًا عنه 

من  وقد ال يكون الضرر ضررًا مباشراً، ولكن من املعلوم عند أهل اخلربة. يف الشريعة
األطبَّاء، أنَّ التدخني من أهّم األسباب املسبِّبة لألمراض اخلطرة والقاتلة، فهو من قبيل 

والذي حيّدد ذلك عادًة هم أهل اخلربة، . تناول سمٍّ قاتل، ولذا ال بدَّ من االمتناع عن ذلك
ر بل فكّلما أرشد أهل اخلربة إىل شيء ضاّر عرفنا أنه حرام، وال يشرتط العلم بتحقق الضر 

يكفي االطمئنان، وقد يوجب االحتمال املعتّد به احلرمة يف بعض اجملاالت، ما جيعله 
 ].195:البَـَقَرة[ }َوَال تـُْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإَلى التـَّْهُلَكةِ {: مصداقاً للنهي بقوله تعاىل

هل يجوز لي الّتبعيض في مسألة التدخين، حيث أجد صعوبًة في ترك : 1231س 
 التدخين؟

األجدر باملؤمن أن يبذل جهده لرتك التدخني، وحيث ال ميكنه ذلك، جيوز له التبعيض ـ 
شرط االستمرار يف حماولة الرتك، وحنن ننصح املؤمنني بااللتزام بفتوى احلرمة، وذلك ملا 

 .يرتتب على التدخني من نتائج مهلكة
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ر رمضان حرام؟ وما حكم شربه في شه) الشيشة(هل تدخين النارجيلة : 1232س 
 المبارك؟

تدخني ماّدة التبغ أو النارجيلة حمّرم يف شهر رمضان ويف غريه، ملا فيه من األضرار ـ 
البالغة بشهادة أهل اخلربة، وحرمته يف شهر رمضان آكد، ملا يرتّتب عليه من اإلساءة 

 .واهلتك حلرمة الشهر املبارك
 ال يمكنه التوقف عنه؟هل يجوز التدخين لمن يدخِّن منذ مّدة طويلة و : 1233س 

التدخني حرام، وال فرق يف احلرمة بني املبتدئ وغريه، وعليه االمتناع من خالل تقوية ـ 
إرادته يف هذا اجملال، ولكن إذا كان اإلقالع عن التدخني فيه حرج عليه، فيمكنه الرجوع 

 .احلرجإىل الفقهاء الذين جييزون ذلك، ألننا جنوِّز التبعيض يف التقليد يف حاالت 
 13، اعتدت التدخين منذ أكثر من »قده«أنا من مقّلدي السيد الخوئي : 1234س 

عامًا، وحاولت مرارًا تركه دون جدوى، وأمرني الطبيب بالتوقف عن التدخين، فهل يجب علّي 
 ذلك، علماً أن حالتي النفسية ستسوء إن توقفت عن التدخين؟

أن يأمرك الطبيب، حلرمته مطلقاً حبسب جيب عليك التوقف عن التدخني ولو من دون ـ 
، فال بدَّ من التوقف أيضًا إذا كان أمر »قده«رأينا الفقهي، وأما على رأي السيد اخلوئي 

ا ستزول  الطبيب إرشادياً إىل وجود ضرر معّني معتّد به، وال صلة لذلك باحلالة النفسية، فإ
 .يف حال االعتياد على الرتك

كارة واحدة في األسبوع مع ثبوت عدم ضررها بهذا هل يجوز شرب سي: 1235س 
 المقدار؟

ال جيوز ذلك، وال بّد من االلتزام التام برتك التدخني جبميع الوسائل، وذلك ألنه يؤدي ـ 
 .إىل األضرار املهلكة -حبسب أهل اخلربة  -

 هل يجوز للمدخِّن أن يدّخن مع وجود أشخاص يتضّررون من التدخين؟: 1236س 
ز ذلك، ألنه كما ال جيوز له اإلضرار بنفسه، ال جيوز له اإلضرار باآلخرين أيضاً،  ال جيو ـ 

كذلك فإن الذي يتضرر من جمالسة املدخنني ضررًا معتدًا به، عليه أن يبادر فورًا إىل ترك 
 .جملسهم، ألنه ال جيوز له تعريض نفسه للضرر

 ن أو شاربي الّنارجيلة؟هل يجوز الجلوس في المجالس التي تعجُّ بالمدخني: 1237س 
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حيرم اجللوس يف اجملالس اليت تعجُّ باملدخنني أو شاريب األركيلة، ألنه يتضرر منه ضرراً ـ 
معتدًا به، وخاصة إذا جلس بقصد إستنشاق الدخان، وعليه مغادرة اجمللس، ما مل يكن 

 .جلوسه قليًال أو كان مضطراً للبقاء
بحرمة شرب الدخان، ولكن نرى أن بعض  من المعلوم أن سماحتكم تفتون: 1238س 

المطاعم التابعة لمؤسساتكم تقدم الّنارجيلة، وهذا يعني أن المال المأخوذ مقابل ذلك هو مال 
 فما هو حكم ذلك؟ وما حكم زراعة الدخان؟. حرام
جتوز زراعة نبتة التبغ، وكذا جيوز تداول نتاجها بالبيع والشراء وتقدميها إىل من يلتزم ـ 

التدخني حبسب تقليده، واحملرَّم هو تناوله بالشرب ملا صار ثابتًا ومعلومًا من ضرره جواز 
 .الصحي املعتدَّ به، ورغم ذلك، فإننا قد نصحناهم بعدم تقدمي النرجيلة

أثبتت أحدث التجارب واألبحاث، أنَّ اإلكثار من شرب القهوة وإلى حدِّ : 1239س 
تقليل القوة الجنسية، ما ينعكس سلبًا على العالقة بين  اإلدمان قد يؤدِّي إلى االكتئاب وإلى

الزوجين، فما حكم اإلدمان على شرب القهوة إذا شخِّص الطبيب أن هذا اإلدمان هو سبب 
 المشكلة؟

إذا وصل ذلك إىل حد اإلضرار بالنفس، أو بالطرف اآلخر جرّاء ذلك، فال بد من ـ 
 .اإلمتناع عندئذ، وإّال فال حرمة يف ذلك

 هل يجوز للمريض تناول المأكوالت والفواكه المضّرة به؟: 1240س 
 .حيرم ذلك إذا كان الضرر مبقداٍر معتدٍّ بهـ 

 هل يجوز شرب البيبسي ألن ضرره أكثر من نفعه؟: 1241س 
ال حيرم تناول شيء من املشروبات املصّنعة، ألّن العقالء ال يعتدّون مبا قد يكون فيها ـ 

 .من ضرر طفيف
 ما حكم أكل الطين؟: 1242س 

حيرم أكل الرتاب أو الطني، إال ما كان من تراب قرب اإلمام الشهيد أيب عبد اهللا ـ 
 .بقصد اإلستشفاء) ع(احلسني

هل يجوز التداوي بالتربة الحسينية، وهل يجوز أكلها للتبرك في يومي عيد : 1243س 
 الفطر واألضحى؟

إذا كان ذلك لغرض االستشفاء، واألحوط  ال بأس بأكل القليل من الرتبة احلسينّية؟ـ 
وجوبًا أن تكون الرتبة حينئٍذ من القرب نفسه أو مما حييط به حبسب ما يراه العرف تابعًا له، 
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وال جيوز األكل للتربك فقط، وإن كان يف عيدي الفطر واألضحى، وذلك ألن جواز أكل 
 .ت، وهو االستشفاءالطني خالف األصل، فيقتصر فيه على مورد ما أجازته الروايا

 تناول المنشطات: الثامن
 هل يجوز أخذ المنّشطات كالفياغرا وغيرها؟: 1244س 

جيوز ذلك إن مل يكن هلا آثار صحية ضارة، وإذا مل يكن فيها غشٌّ آلخرين، وذلك  ـ 
 .كما هو احلال يف الفرق الرياضية اليت مينع أفرادها من تعاطي املنشطات يف ظروف معينة

ل يجوز للمرأة التي يعاني زوجها من الضعف الجنسي أن تضع له ه: 1245س 
المنشطات التي وصفها له الطبيب في العصير سرًا، ألنه يمتنع عن تناولها كي ال تشعر زوجته 

 أنه عاجز جنسيًا؟
جيوز هلا ذلك، ما دام يريد استعماهلا ولكن ميتنع عن ذلك خجًال، وال بدَّ هلا من ـ 

 .رره منهامراعاة عدم لزوم تض
 هل يحرم استخدام الهرمونات لنمّو اإلنسان للحصول على جسد أكبر؟: 1246س 

 .ليس ذلك حراماً ما دام ال يوجب الضرر للجسمـ 
المصنوع بعضها في أميريكا ) ريدبول(هل يمكن شرب مشروبات الطاقة : 1247س 
 وإسرائيل؟

عدم االضطرار إليها أو  جيوز شرب ذلك، ولكن حيرم شراء املنتجات األمرييكية معـ 
 .وجود البديل، فيما حيرم شراء املنتجات اإلسرائيلية مطلقاً 

ما حكم شراء وشرب مشروبات الطاقة التي تحتوي مواّدّ◌ تؤدي إلى اإلدمان : 1248س 
 عليها بعد فترة؟

 .ال حيرم ذلك ما دام الشراب ليس حمّرماً بذاتهـ 
 أحكام المائدة: التاسع

أوروبا في مجتمع غير إسالمي، وقد ُنضطرُّ بمقتضى الصداقة أو نعيش في : 1249س 
العمل أن نأكل معهم على المائدة نفسها، وهم ينّزلون الخمر على المائدة بشكل عادي، فهل 

 يجوز لنا الجلوس معهم على المائدة إن كانوا يشربون الخمر؟
ط وجوبًا اجللوس حيرم األكل على مائدة يشرب عليها اخلمر، كما حيرم على األحو ـ 

فقط دون أكل، وال سّيما إن كان اجللوس معهم يعربِّ عن الرضا والتشجيع هلم، إال يف 
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حال الضرورة واحلرج الشديدين، فيجوز مبقدار رفع الضرورة واحلرج، وذلك بدون فرق بني 
نعم، . ما لو كان من يتعاطى اخلمر مسلمًا أو مسيحياً، يف بلد إسالمي أو غري إسالمي

ظاهر أن احلكم خمتص باجللوس على املائدة اليت يشرب عليها بعض األشخاص اخلمر، ال
ًة لذلك، أو مشتملًة على قناين اخلمر من دون أن يشرب أحد اخلمر  دون ما إذا كانت معدَّ

 .عليها
ما االضطرار الذي يجيز لإلنسان الجلوس على طاولة يشرب عليها الخمر؟ : 1250س 

 اعية تدخل في ذلك؟وهل المجامالت االجتم
ال يوجد مقياٌس دقيق وتفصيلي حلاالت االضطرار، وهو أشبه ما يكون باألمر ـ 

الشخصي الذي حيكمه خوف اإلنسان الفعلي واجلاّد على كرامته من أن تذل، وعلى 
دَّد فعًال، وهو ما يدخل يف إطار احلرج، وليس منه ما له عالقة باجملامالت  معيشته من أن 

 .ة مبجردها مما يناسب اإلرباك الذي يعيشه املسلم يف البالد غري اإلسالميةاالجتماعي
ما حكم الذهاب إلى مطعم يقدِّم الخمر، لكن بشكٍل منفصل، حيث هناك : 1251س 

 يقدم فيه الخمر؟) البار(مكان في المطعم 
إن كان سيجلس على طاولة ليس عليها مخر فهو جائز، ولكن ينبغي عدم التواجد يف ـ 

األماكن اليت يقدم فيها اخلمر، كما أنه مع وجود األجواء اليت ال تليق باإلنسان املؤمن، 
وتؤّدي إىل إثارة الشبهة أو هتك حرمته، يكون الذهاب حمرَّماً، وكذا حيرم الذهاب إليها من 

 .باب النهي عن املنكر إن اجتمعت شروطه
عندما تجتمع العائلة يقّدم الخمر، تحوَّلُت إلى اإلسالم وعائلتي كاثوليكية، و : 1252س 

وأجد أنه من الصعب أن أعزل نفسي عن العائلة، وأخشى أن عدم الحضور سيضعف عالقتي 
 بها، فما هو حكمي؟ وكيف أقول لهم أن يغيروا عاداتهم في بيوتهم؟

م، ولكن ال جيوز لك األكل أو اجللوس على طاولة ـ  ليس عليك مبا يصنعونه يف بيو
 .عليها اخلمر إال مع لزوم احلرج الشديد، فيجوز مبقدار ما يرفع احلرجيشربون 
عند شرب المشروبات الغازية كالبيبسي، هل يجوز دق الكؤوس أو القناني : 1253س 

 بعضها ببعض كما يفعل عند شرب الخمر؟
 .ال ينبغي للمؤمن فعل ذلك، ويكره التشّبه بأهل الفسوقـ 
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 طاعم التي تقدِّم الخمور في البالد اإلسالمية؟هل يجوز األكل في الم: 1254س 
ال بدَّ من مقاطعة هذه املطاعم، ولو من باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، إال ـ 

 .يف حال الضرورة
نعيش في كندا، ونرتاد المطاعم والفنادق التي تقدِّم الخمور إلى زبائنها، فهل : 1255س 

 يجوز لنا الدخول إلى هذه المطاعم؟
جيوز الدخول إىل مثل هذه املتاجر املوجودة يف بالد أو مناطق غري املسلمني، لكن ـ 

نعم، مع وجود . جيب اجللوس على طاولة أخرى غري اليت يشرب عليها اآلخرون اخلمر
 .مطعم أو فندق ال يقدم اخلمور، فاألوىل اختياره دون سواه

 روبات الكحولية؟هل يجوز الشراء من المتاجر التي تبيع المش: 1256س 
 .جتب مقاطعة املوجود منها يف املدن واملناطق اإلسالميةـ 

هل يجوز رمي فضالت الطعام التي تبقى في إناء األكل بعد االنتهاء من : 1257س 
 األكل؟

مع إمكان أكله أو االستفادة منه ال جيوز رميه، ألنه من اإلسراف والتبذير، وأما مع ـ 
 .جوز رميهعدم إمكان االنتفاع به في

 هل يكره استعمال اليد اليسرى عند األكل لألعسر؟: 1258س 
 .ليس ذلك مكروهاً ـ 

 هل يكره أكل السمك يوم السبت؟: 1259س 
 .ال دليل على ذلك أبداً، بل جيوز ذلك مطلقاً من حيث املبدأـ 

 هل تناول الطعام بأدوات فضية أو ذهبية أمر جائز؟: 1260س 
لذهب والفضة يف األكل والشرب، وجيوز ملا عدا ذلك من حيرم استخدام أواين اـ 

 .األغراض
 هل جميع الرمان به حبة الجنة؟: 1261س 

قد وردت بعض األحاديث اليت تذكر ذلك، وقد يكون هلا معىن رمزي يهدف إىل ـ 
حّث الناس على عدم التبذير يف مثل الرمان الذي يستهان به عادًة، ويلقى الكثري من 

 .ء فرطه وإعداده لألكلحبَّاته أثنا
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 هل يجوز أن يكون اإلنسان نباتياً للرفق بالحيوان وعدم تعذيبه؟: 1262س 
جيوز أن يكون اإلنسان نباتياً، لكّن اإلسالم دعا إىل االعتدال يف تناول األشياء، ـ 

ُسْطَها ُكلَّ َوَال َتْجَعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة ِإَلى ُعُنِقَك َوَال تـَبْ {: وذلك على أساس قوله تعاىل
تَـْقُعَد َمُلوًما َمْحُسورًا ، وحّث املؤمن على أن ينال نصيبه وحاجته ]29:اإلسرَاء[ }اْلَبْسِط فـَ

من كل شيء، فال يقتصر يف غذائه على النبات حيث حيتاج اجلسد إىل اللحوم واألجبان 
واأللبان كمصادر أساسية للربوتني الذي هو ضروري لسالمة اجلسد وقيامه بوظائفه، ورغم 

ى عن  تعذيبه، لكنه مل حيرَّم االستفادة منه يف أن اإلسالم قد حثَّ على الرفق باحليوان و
الغذاء ويف العمل، فأباح ذحبه للغذاء، وتشغيله يف الفالحة وحنوها، وتشرحيه لألغراض 

وأما مثل صراع الثريان وحنوه من الرياضات غري . العلمية، وغري ذلك من موارد االنتفاع به
 .ذه األموراملفيدة، أو تعذيبه بدون هدف، فقد حرَّم اإلسالم مثل ه

 آداب األكل والشرب: العاشر
 هل يستحبُّ شرب الماء وقوفًا؟ وهل النوم قبل طلوع الشمس مكروه؟: 1263س 

النوم بني الطلوعني مكروه، وقد ورد استحباب شرب املاء عن وقوف يف النهار، وعن ـ 
 .قعود يف الليل

 عند شرب الماء؟) ع(هل يستحبُّ ذكر عطش الحسين: 1264س 
عند شرب املاء، كما ورد ذلك يف بعض ) ع(يستحبُّ ذكر عطش اإلمام احلسنيـ 

 .الروايات
 هل يجوز األكل والشرب في الحمام عند التخلي؟: 1265س 

 .جيوز ذلك ولكنه مكروهـ 
 هل يجوز النفخ على الطعام الساخن لكي نبّرده؟: 1266س 

 .جيوز ذلك وإن وردت كراهيتهـ 
 على أكياس األرّز والطحين؟هل يجوز الجلوس : 1267س 

 .ال حيرم ذلك يف غري ما يعدُّ بطراً ـ 
 هل يجب رفع الطعام المرمّي على األرض من طريق المارة؟: 1268س 

 .ال جيب ذلك، وإن كان فعله حسناً ـ 
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 في الصيد والذباحة: الباب العشرون
  

  :وموضوعاته هي التالية
 
 الصيد: األول
 صيد البر - أ 

 يجوز صيد الطيور والحيوانات بهدف التسلية واللهو؟هل : 1269س 
ال يعترب الصيد هلويًا إن كان من أجل االحتفاظ مبا يصطاده واالنتفاع به يف وجوه ـ 

االنتفاع املختلفة، فإن مل يكن كذلك، فهو حرام إن انطبق عليه عنوان حمرم، كاإلسراف 
 .وحنوه

ملة على كرات معدنية صغيرة تسمى بــــ هل يجوز صيد الطيور بالبندقية المشت: 1270س 
 ؟)الخردق(

ذه البندقية إذا كان الصائد قد ّمسى وأدركه ميتاً، فإن أدركه حياً ووسع ـ  حيلُّ ما يصطاد 
 .الوقت لذحبه، مل حيل إال أن يذحبه بالشروط املعتربة

 ما حكم الشرع فيما تصيبه رماح غير المسلم؟: 1271س 
 .التسمية إذا كان غري املسلم من أهل الكتاب فحسبحيلُّ أكل الصيد مع ـ 

زوجي يصطاد الغزالن، وهو عندما يصل إلى الغزالة التي اصطادها تكون عادة : 1272س 
 ميتة ولكن ال تزال حارة، فهل مجرد ذكر اسم اهللا قبل إطالق النار كاٍف لتذكيتها؟

ركه ميتًا فهو مذكى، وإن أجل، يكفي ذكر اسم اهللا تعاىل قبل إطالق النار، فإذا أدـ 
 .أدركه حياً وجب يف تذكيته ذحبه بالشروط الشرعية للتذكية مع سعة الوقت

 صيد البحر -ب 
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من الدول غير اإلسالمية التي سمعنا أنها ) القريدس(هل يجوز أكل الروبيان : 1273س 
 تصطاده بطريقة خنقه وهو في البحر؟

يكون موته مستنداً إىل إخراجه من املاء حياً، ال بدَّ جلواز أكل السمك، من إحراز أن ـ 
 .أو موته يف املاء ولكن داخل آلة الصيد، كالشبكة وما أشبهها، وإال فال جيوز أكله

سمعت أنه ال يجوز أكل األسماك المستوردة من البالد الغربية، ألنهم : 1274س 
ر، فيموت السمك يصطادون السمك بطريقة التفجير، وذلك بتفجير مناطق تواجده في البح

 ويطفو على الماء، فهل هذا صحيح؟
املعروف يف البالد الغربية عدم استعمال الطريقة املذكورة يف الصيد، بل يستعملون ـ 

السفن اخلاصة اليت تستعمل الشباك للصيد، فإن كان كذلك، فاحلكم حينئٍذ هو جواز 
حصول االطمئنان أكلها رغم كون الصائد غري مسلم، ألن املهم يف تذكية السمك 

 .بالسيطرة عليه حياً داخل املاء
 كيف يمكن التأكد من خروج السمك من الماء حيًا؟: 1275س 

يكفي االطمئنان احلاصل من خالل طريقة االصطياد املتعارفة اليت ميوت السمك فيها ـ 
 .ءخارج املاء عادة، كما ال يضرُّ موت السمك العالق بالشبكة املعدَّة للصيد داخل املا

هل يجوز اصطياد السمك بالبارود، أو بالصاعق الكهربائي، أو بإلقاء السّم : 1276س 
 بالماء؟
ذه الطرق، إذ ـ  االصطياد بالطرق املذكورة غري جائز، وال حيلُّ أكل السمك املصطاد 

 .ال بدَّ حلّلية السمك من أن يكون موته مستنداً إىل خروجه من املاء ال إىل شيء آخر
 هل يجوز أكل معلَّبات سمك التونة؟: 1277س 

ا من األمساك ذات القشر، حىت لو اصطادها غري املسلم وُصنعت يف ـ  جيوز أكلها، أل
 .بالد غري إسالمية

 هل يجوز أكل السمكة التي تموت في الماء أثناء اصطيادها؟: 1278س 
ذه، كما لو مات ذكاة السمك بالسيطرة عليه حياً ولو داخل املاء، فإذا مات واحلال هـ 

 .وهو عالق بالشبكة، حلَّ أكله
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في بعض األشهر، تمنع الحكومة صيد الروبيان، فما حكم من يصطاده في : 1279س 
 هذه األشهر؟ وما حكم بيعه وشرائه؟

ال بدَّ من اإللتزام بذلك، ألن االصطياد يف مثل هذه األشهر يضرُّ بالبيئة والتكاثر ملثل ـ 
رُّ حباجات الناس، ولكن ال يرتتب على املخالفة بطالن البيع أو هذه األمساك، ما قد يض
 .الشراء أو عدم جواز أكلها

) كبكب أو كباكب(ما حكم صيد سرطان البحر الذي يطلق عليه في البحرين : 1280س 
 وما حكم بيعه لمن يستحل أكله؟

 .راهةجيوز صيده وبيعه ملن يستحل أكله، علماً أن فتوانا هي حلية أكله على كـ 
 هل يجوز تنظيف السمك قبل موته؟: 1281س 

 .جيوز تنظيفه قبل موته، وإن كان األفضل االنتظار حىت ميوتـ 
 هل يشترط لحّلية السمك، أن يكون إخراجه من الماء حياً على يد مسلم؟: 1282س 

 .ال يشرتط اإلسالم يف تذكية السمك بل يكفي إخراجه من املاء حياً ـ 
 أكل السمك إذا وجد ميتاً وطافياً على الماء؟ما حكم : 1283س 

 .ال حيل أكله إال أن ميوت خارج املاء أو يف آلة الصيد داخل املاءـ 
أو ال، وال يعلم ) فلس(هل يجوز أكل السمك الذي ال يعلم إن كان له قشر: 1284س 

 إن كان أخرج من الماء حياً أو ميتًا؟
نا هي حلية السمك الذي ليس له قشر على  جيوز أكله يف احلالتني، علمًا ان فتواـ 
 .كراهة

 هل صيد السمك كنوع من الهواية حرام؟: 1285س 
ال حترم هذه الرياضة أو اهلواية، ولكن قد حيرم إتالف السمك من دون أن يكون ـ 

 .السمك لألكل، للصائد أو لغريه
 الذباحة: الثاني
 شروط الذبح - أ 
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الكتاب، في حال ذكروا اسم اهللا عليه، أم  هل يجوز األكل من ذبائح أهل: 1286س 
 تشترطون إسالم الذابح؟

حنن نرى حلية ذبائح أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى واجملوس، شرط إحراز ـ 
تسميتهم عليها، مع قطعهم لألوداج األربعة من حتت احلنجرة، فإن مل يذكروا التسمية فال 

تًة حينئٍذ، أما شرط االستقبال فال يضر اإلخالل جيوز أكل حلم ذلك احليوان، ألنه يُعترب مي
به حبّلية ذبائحهم، ألنه مغتفر يف حال اجلهل والنسيان من قبل الذابح، وترك الكتايب 
املتعمَّد لالستقبال ملحق باجلهل والنسيان يف عدم حرمة الذبيحة برتكه، غري أنه رغم ذلك، 

 .فإن األحوط استحباباً ترك األكل من ذبائحهم
أعمل في مطعم في إحدى الدول الغربية وضعت عليه الفتة تشير إلى أن : 1287س 

اللحم الموجود فيه حالل، ثم تبين لي أن صاحب المطعم المسلم، يشتري اللحم من مسلخ 
، بحجة أنهم يذكرون اهللا على الذبيحة )الكوشر(يهودي، ومذبوح على الطريقة اليهودية المسماة 

 كل من هذه اللحوم؟حين ذبحها، فهل يجوز األ
املشهور لدى الفقهاء حرمة األكل من ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى حىت ـ 

مع التسمية، ورأينا هو جواز ذلك، ألن املعروف أّن اليهود يذكرون اسم اهللا على الذبيحة، 
 :ولكن ال بّد من مالحظتني. فيجوز ملقّلدينا األكل من ذبائحهم

يرتادون املطعم يقلِّدون القائلني باحلرمة، فيكون القول إنّه حالل أن بعض الذين  -أ 
 .غّشاً هلم
 .ال بدَّ من مقاطعة اليهود الذين يساعدون إسرائيل -ب 

 هل يجوز األكل من ذبيحة الدرزي؟: 1288س 
إذا تبني لك أنَّ الدروز ال يلتزمون مبا يلتزم به املسلمون من عقيدة وشريعة، فال جيوز ـ 
من ذبائحهم، وإن ّمسوا عليها حني الذبح، وإذا تبني لك إسالمهم كما يعلنون،  األكل

ا وفقاً للشروط اإلسالمية  .فذبائحهم حالل ما داموا يذحبو
هل يجوز األكل من ذبيحة من يقول بألوهية المسيح أو اإلمام علي عليهما : 1289س 

بسم اهللا عند ذبحه، ويدير الذبيحة إلى : السالم، علمًا أنه يذبحها على الطريقة اإلسالمية فيقول
 القبلة الشريفة؟ وهل يجوز أكل الطعام المطبوخ مع هذا الطعام دون أكل اللحم ؟

إن كان الذابح كتابيًا وقد مسى وراعى سائر شروط التذكية الشرعية فتحلُّ ذبيحته، ـ 
، فال حتل ذبيحته، واألحوط استحبابًا اإلجتناب عنها، أما غري الكتايب من غري املسلمني
 .ومع عدم احللية ال جيوز أكل الطعام املطبوخ مع اللحم ما دام غري مذكى
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غالبية السكاكين المتداولة في الذبح، مصنوعة من مادة الستنلس، فهل يجوز : 1290س 
 الذبح بهكذا نوع من السكاكين؟

لة معدنية حادة، ال يشرتط يف آلة الذبح أن تكون من احلديد، بل يصحُّ الذبح بأية آـ 
 .سواء كانت من احلديد أو الستنلس أو غريمها

يتم ذبح الدجاج في المزارع، بأن تعلُّق الدجاجات على اآللة بأرجلها، ثم تدار : 1291س 
اآللة، بحيث تمر كلُّ دجاجة على سكين ويتم ذبحها به، وتوضع آلة تسجيل تردد التسمية عند 

الدجاج إذا كان الذي يدير اآللة مسلمًا ويقصد الذبح ذبح الدجاج، فهل يكفي ذلك لتذكية 
 عند إدارتها، مع كون الدجاجات موضوعة بشكل تكون مستقبلًة للقبلة حين يتم ذبحها؟

حتل ذبيحة اآللة إذا كان املشرف على الذباحة يسمي مع كل عملية ذبح بنفسه أو ـ 
وضغط العامل على مفتاح اآللة اليت  باملسجّلة، مع توجيه مقادمي الذبيحة ورقبتها إىل القبلة،

تستقل بالذبح بنفسها للطيور اليت تقع حتتها قاصدًا ذحبها بذلك، إضافة إىل حتقق قطع 
 .األوداج األربعة من حتت احلنجرة

 هل يجوز للمرأة الذبح، أم يشترط في الذابح أن يكون رجًال؟: 1292س 
 .جيوز هلا ذلكـ 

ذي يضرب بالرصاص في رأسه، أو دماغه، ثم يذبح هل يجوز أكل الحيوان ال: 1293س 
 بعد ذلك مباشرًة؟

إن كان ضربه بالرصاص أو إماتة دماغه تؤدِّي إىل موته قبل ذحبه، فال جيوز أكله ـ 
حينئٍذ، ألنه يكون من امليتة، ولو ذبح واحلال هذه يكون ذحبًا بعد املوت، فال تكون 

حني الذبح، فيجوز أكله مع توفر باقي شروط الذبيحة مذكاًة حينئٍذ، وأما إن كان حيًا 
 .التذكية

هل يجوز أكل لحم الحيوان الذي يتمُّ صعقه بالكهرباء قبل ذبحه، علمًا أن : 1294س 
 الحيوان يفيق بعد ثوان ما لم يتحقق الذبح؟

إذا متَّ ذبح احليوان بعد تعرُّضه للصدمة الكهربائية وقبل موته حل أكله، وإن كان غائباً ـ 
 .الوعي عند ذحبه، وأما إن كان الذبح حصل بعد موته، فهو ميتة ال جيوز أكله عن
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، مع )الحنجرة(هل يعتبر الحيوان مذكى فيما لو تمَّ ذبحه من فوق الجوزة : 1295س 
 التأكد من قطع كافة األوداج؟

ال حتل الذبيحة إال بقطع األوداج األربعة، والذبح من فوق احلنجرة ال ينقطع به ـ 
 .لقوم، كما هو معلوم عند أهل اخلربة، فال يتحقق معه قطع األوداج األربعةاحل

 ما الحكم إن فصل رأس الذبيحة وقت الذبح؟: 1296س 
 .ال يضر ذلك حبلية الذبيحة مع توفر سائر شروط التذكية، وإن كان يكره تعمد ذلكـ 

 ين ذاته؟ما حكم ذبح الحيوانات في مسلخ تذبح فيه الخنازير وبالسكّ : 1297س 
 .جيوز أكله وإن ذبح بالسكّني نفسه الذي ذبح به اخلنزيرـ 

 عالمة التذكية -ب 
 هل يكفي وجود الَّلحم عند المسلم في البالد غير اإلسالمية ليحكم بتذكيته؟: 1298س 

ال يكفي وجود اللحم عند املسلم ليحكم بذكاته، بل وال تكفي شهادته مع عدم ـ 
متواجدًا يف بلد غري إسالمي، فال بدَّ جلواز األكل من عنده من الوثوق بصدقه، ومع كونه 

إحراز كون ذلك اللحم الذي بيده مستوردًا من بلد إسالمي، أو مذبوحًا يف غريه على 
 .الطريقة اإلسالمية

ذبح على الطريقة «هناك لحوم دجاج وغيرها جاهزة ومعلَّبة، مكتوب عليها : 1299س 
 مركز الثقافي اإلسالمي في الدنمارك، فهل يكفي هذا لجواز أكلها؟، وهي بإشراف ال»اإلسالمية

مع الوثوق باجلهة املشرفة على الذبح أو املنتجة هلذه اللحوم من حيث عنايتها بتوفر ـ 
م املصنوعة يف البلدان غري اإلسالمية، أما  الشروط الشرعية، فإنه جيوز األكل من منتجا

كفي فيه كونه مصنوعاً فيها ليجوز األكل منه، بدون حاجة املصنوع يف البالد اإلسالمية، في
 .إىل توثق
 هل يجب السؤال عن اللحوم في سوق المسلمين مع العلم بكثرة الميتة فيها؟: 1300س 

ا غري مسبوقة بيد الكافر ولو من ط وجوبًا ترك األكل إال بعد الوثاألحو ـ  وق من أ
 .خالل إخبار الثقة
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من مصدر الّلحوم في البالد االسإلمية؟ وهل يكتفى بكلمة  هل يجب التأكد: 1301س 
 التي تكتب عليها؟» حالل«

مع العلم باسترياد اللحوم من الدول غري االسالمية، فال بدَّ من إحراز تذكيتها من ـ 
ا تذبح بإشراف املسلمني الثقاة الذين يراعون الشروط الشرعية  خالل العلم مبصادرها وكو

ا تذبح يف بالد املسلمني، فيبىن على حّليتها  للتذكية، أما مع  .كو
هل يجوز األكل من مطاعم الوجبات السريعة المتواجدة في بلدنا، كــــ : 1302س 

» حالل«وغيرهما من المطاعم الغربية األصل، وأصحابها يكتبون كلمة » هارديز«و» ماكدونالز«
 ّليتها؟على الفتة المحل، ولكن مع عدم العلم بمصدر اللحوم وح

 .مع عدم العلم مبصدر اللحوم وال الوثوق بتذكيتها فاألحوط ترك األكل منهاـ 
 ما تعريف االطمئنان من كون اللحم الذي يقدمه المسلم البائع حالًال؟: 1303س 

االطمئنان أمر نفسي حيصل للشخص عندما ال يكون عنده شك معترب يف عدم ـ 
م أن الذابح مسلٌم، ال جيب عليه السؤال عن كيفية التذكية، فلو أخذ اللحم من املسلم وعل

 .حصول الذبح، بل يكتفي بكون الذابح مسلماً 
 هل يحلُّ أكل الجنين الذي يكون في بطن الحيوان المذبوح؟: 1304س 

إذا أخرج اجلنني حيًا واتَّسع الوقت لتذكيته مل حيل إال بالتذكية، وأما إن وجد ميتًا حّل ـ 
 .بتذكية أمهأكله، وذكاته تكون 

 ملحق في أحكام الحيوان: الثالث
هل يجوز اقتناء كلب في البيت؟ وهل يعتبر نجسًا إن كنا نقوم بتنظيفه : 1305س 

 وتعقيمه دائمًا؟ وهل يجوز اقتناؤه قرب المنزل؟
وعليه، . ال حيرم اقتناء الكلب، ولكنه يعترب جنسًا وإن قمتم بتغسيله وتعقيمه دائماً ـ 

وهو رطب يتنجَّس، وال جيوز استعماله فيما يشرتط فيه الطهارة إال بعد فكل ما يالقيه 
 .وال بأس باقتناء كلب للحراسة خارج املنزل. تطهريه

 هل يجوز تربية القطة في البيت؟ وهل هي نجسة؟: 1306س 
ال حيرم تربية القطة، وهي ليست جنسًة، وتصح الصالة يف الثياب اليت يكون عليها ـ 

 .شيء من شعرها
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هل صحيح أن تربية األسماك في البيت للزينة غير مستحب ألنه نذير قطع : 1307س 
 للرزق؟
ال مانع شرعًا من تربية السمك يف املنزل، وما ذكر من أنه نذير لقطع الرزق غري ـ 

 .صحيح
 هل تجوز تربية الطيور والحيوانات األليفة داخل األقفاص في المنزل؟: 1308س 

 .منهجيوز ذلك وال مانع ـ 
هل يجوز استخدام السم لقتل الطيور والحيوانات، بسبب فضالتهم التي : 1309س 

 تسبب الحرج من ناحية الرائحة ووساخة المنزل؟
ال حيرم ذلك، وإن كان األفضل استخدام طريقة أخرى إلبعادهم عن املنزل ال تسبب ـ 

فيحرم قتلها بدون إذن  هلم القتل، هذا إذا مل تكن الطيور مملوكًة، أما إن كانت مملوكةً 
ا  .صاحبها، ويف حال قتلها، يضمن قاتلها مثنها ألصحا

 ما حكم من قام بقتل طير أو حيوان، سواء كان متعمداً أو عن طريق الخطأ؟: 1310س 
إن كان له صاحب، جيب عليه التسامح من صاحبه أو دفع قيمته له، ألن من أتلف ـ 

 .د ذلك، أما إذا مل يكن له صاحب فال شيء عليهمال غريه فهو له ضامن، ويأمث مع تعمّ 
 لقد دهست بسيارتي كلباً دون أن أتعّمد ذلك، فهل أنا آثم؟ وهل علّي كفارة؟: 1311س 

نعم، إن كان الكلب مملوكاً وجب التسامح من مالكه . ال إمث عليك يف ذلك وال كفارةـ 
 .أو التعويض عليه

 تي ونفقت؛ هل علّي دفع صدقة؟ماذا أفعل إذا ضربت قطة بسيار : 1312س 
 .ال شيء عليكـ 

) ص(هل يجوز قتل النمل إذا انتشر في البيت، ألنني سمعت أن النبي األكرم: 1313س 
 نهى عن قتل النملة والنحلة وحشرات وحيوانات أخرى؟

ال حيرم قتل احلشرات أو احليوانات املؤذية، أما غري املؤذية، فقد خيتلف احلكم ـ 
 .ارد ومدى احلاجة إليها، ومل يثبت لدينا صحة احلديث املذكورباختالف املو 

 هل يجوز التسلي بمصارعة الديك بقصد التسلية مع أنه يتضرر؟: 1314س 
املفروض أن ال يتسلى اإلنسان من خالل ذلك، ألن اإلضرار باحليوان أمر غري ـ 

 .ضد اإلنسان واحليوان معاً عقالئي، وال يعرب عن روحية اإلنسان امللتزم بالقيم، والظلم حرام 
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هل يجوز خصي الحصان لكي ال يعرِّض نفسه للخطر، ألن الحصان عادًة : 1315س 
 يكون بعد خصيه هادئًا؟

 .جيوز ذلك ما دام ال يعدُّ تعذيباً له، فإن تعذيب احليوان بدون سبب غري جائزـ 
 هل يحرم إخصاء الهّر عند الطبيب؟: 1316س 

 .دون تعذيبه، ألن تعذيب احليوان حمرَّمال حيرم ذلك إن ّمت بـ 
هل تجوز المشاركة في تشريح الحيوانات في مادة العلوم، خصوصًا أنه قد : 1317س 

 يتعامل معها بقسوة في بعض األحيان؟
ال مانع شرعًا من املشاركة يف مادة التشريح نظريًا وعملياً، حىت لو اقتضى التصرف ـ 

ورة، فإن ذلك مربر بأنه ألغراض علمية، وهو هدف سام باحليوان بطريقة قاسية عند الضر 
 .توافق عليه الشريعة

وضعت الخادمة الدجاجة في الشمس دون ماء وال طعام حتى ماتت، فهل : 1318س 
 علينا إثم بذلك أم على الخادمة؟ وهل هناك كفارة على ذلك؟

نه ال جيوز ليس عليكم إمث، وتأمث اخلادمة بتعذيب الدجاجة وتعريضها للموت، ألـ 
تعذيب احليوان وإن جاز قتله أو ذحبه لألكل، وال كفارة عليها يف ذلك، وإمنا عليها 

 .االستغفار والتوبة وضمان قيمتها لكم، فإن أبرأمت ذمتها منها فال شيء عليها
هل يجوز قتل الحيوان إلراحته بعد التيّقن من أنّه سيموت دون الحاجة إلى : 1319س 
 أكله؟
 .جيوز ذلكـ 

 هل يجوز حرق الطيور المريضة بمرض انفلونزا الطيور وهي حية ؟: 1320س 
ال جيوز ذلك، فإنَّ ما يعدُّ تعذيبًا للحيوان غري جائز، أما طريقة التخلص منها فهو ـ 

 .ذحبها مث إحراقها
 هل يستحبُّ قتل الوزغ؟: 1321س 

 .مل يثبت استحباب قتل الوزغـ 
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األشخاص على الحيوانات، كأن نسمي الحصان نزارًا هل يجوز إطالق اسم : 1322س 
 مثًال، أال يعتبر ذلك إساءة إلى كرامة اإلنسان؟

ال حترم تسمية احلصان بأمساء اإلنسان، وليس فيه أية إساءة إىل كرامته، ورمبا حتصل ـ 
 هذه اإلساءة حبسب العرف العام لو ّمسى احلمار والكلب وحنومها بأمساء إنسانية، وال سيما

 .إذا كانت األمساء توحي بشيء حمرتم
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  الباب الحادي والعشرون
  
 

 في أحكام الزواج
 

  وفيه مدخل وفصول
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  المدخل

 
  :وموضوعاته هي التالية

 
 :استحباب الزواج وأنواعه: األول
  

 هل الزواج واجب أو مستحب؟: 1323س 
وال ختفى منافع هو مستحّب، إال أن يتوقف عليه حتصني النفس من احلرام فيجب، ـ 

الزواج وآثاره على شخصية اإلنسان ونضجه النفسي واالجتماعي، وقيامه بتكوين أسرة 
صاحلة تساهم يف إعمار احلياة وازدهارها، وهي أمور حيبها اهللا تعاىل، وهي جتعل الزواج من 

 .املستحبَّات املؤكَّدة
ة التي تتحدث عن أطلب من سماحتكم تزويدنا باألحاديث واآليات القرآني: 1324س 

 استحباب الزواج وشروطه؟
َوأَْنِكُحوا اْألَيَاَمى ِمْنُكْم َوالصَّاِلِحيَن ِمْن ِعَبادُِكْم َوِإَماِئُكْم ِإْن َيُكونُوا {: قال تعاىلـ 

، ويف احلديث النبوي ]32:النُّور[ }فـَُقَراَء يـُْغِنِهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه َواللَُّه َواِسٌع َعِليمٌ 
: قال) ع(، وعن أمري املؤمنني»النكاح سنيت فمن رغب عن سنيت فليس مين«: فالشري

، وأيضاً »جن يتبع سنيت، فإن من سنيت التزويمن أحبَّ أ: قال) ص(تزّوجوا فإّن رسول اهللا«
من تزوَّج أحرز «: )ص(، وعنه»ما بين بناء أحبُّ إىل اهللا تعاىل من التزويج«: )ص(عنه

قال رسول «: قال) ع(، وعن اإلمام الباقر»يف النصف اآلخرنصف دينه، فليتَّق اهللا 
ما مينع املؤمن أن يتَّخذ أهًال لعلَّ اهللا أن يرزقه نسمة تثقل األرض بال إله إال : )ص(اهللا
إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزّوجوه، «: )ص(، ويف اختيار الزوج ورد عن النيب»اهللا

الكفؤ أن يكون «: )ع(، وعن اإلمام الصادق»كبري  إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد
: )ص(، وورد كراهة التزويج لشارب اخلمر وسّىيء اخللق واملخّنث، وعنه»عفيفاً وعنده يسار

، ويف »أوصاين جربائيل باملرأة حىت ظننت أنه ال ينبغي طالقها إال من فاحشة مبّينة«
 .»املرأة الصاحلة خري من ألف رجل غري صاحل«:احلديث
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 مرة؟ 70هل صحيح أن صالة المتزوج خير من صالة األعزب وتعادلها : 1325س 
لقد ورد أن من تزوَّج فقد أحرز نصف دينه أو ثلثي دينه، وأما أفضلية الصالة فرتتكز ـ 

على مقدار ما يتوجه اإلنسان به إىل اهللا تعاىل بصالته، فمن كان توجهه أكرب حصل على 
أو أعزب، ولعل املراد من احلديث، أن املتزوج ختفُّ عنه  ثواب أكثر، سواء كان متزّوجاً 

 .اإلغراءات، فيكون توّجهه أكثر، أو أنه من باب احلّث على الزواج
 ما هي فترة الخطوبة؟ وما حكم الخطيبين؟: 1326س 

اخلطوبة قد يصحبها عقد شرعي وقد ال يصحبها عقد شرعي، وهذا أمر خيتلف من ـ 
ا الفرتة اليت تكون بني بلد إىل آخر، فإن كانت  مصحوبًة بعقد شرعي يكون املقصود 

عقد القران واالنتقال إىل بيت الزوجية، فهما عندئٍذ زوجان شرعاً، وإن كان ال يُثبت هلما 
العرف مجيع حقوق الزوجني، إذ ال نفقة هلا عليه إّال أن يكون بعنوان املصروف الشخصّي،  

ا ال جيب أن تطاوعه يف االس وأما إن مل تكن مصحوبًة بعقد . تمتاع بشكل تامّ كما أ
ا الفرتة اليت تكون بعد إشهار االتّفاق على الزواج وقبل عقد  شرعي، فيكون املقصود 
القران، فهما حينئٍذ أجنبيان بعضهما عن بعض، وال يرتتب عليها أيُّ أثر شرعي، خللّوها 

 .من العقد
صحة األيام الكوامل التي يتم من خاللها  ما أفضل األوقات للزواج؟ وما مدى: 1327س 

 تحديد األوقات المناسبة للزواج؟
حبسب رأينا ومبانينا الفقهية، ال دليل على كون الزواج يف أوقات معّينة أفضل منه يف ـ 

أوقات أخرى، بل كل ما ورد من األدلة املعتربة، أن األفضل هو إيقاع الزواج يف ليلة 
لليلة أو تلك الساعة مما ورد على لسان البعض، فال يعترب حجًة اجلمعة، وأما اختيار هذه ا

شرعيًة، وال سّيما بعد ما ورد من تأكيد عدم معاداة األيام، وقد جاء يف بعض األحاديث 
أن اإلنسان إذا مل يلتزم بذلك خالفًا ألهل الطرية، فإن اهللا يصرف عنه   S عن بعض األئمة

: ذا الباب من التطري مرفوض إسالمياً، حيث وردكل شر، ما يوحي بأن كل ما جاء يف ه
 .»إذا تطريت فامض«

 ما هي مستحبات العرس والزواج؟: 1328س 
اخلطبة، وقد ورد استحباب اخلطبة، مبعىن : يستحبُّ عند إرادة التزويج أمور، منها ـ 

حاديث تقدمي خطاب يتضمَّن احلمد والثناء هللا، مث ذكر ما يناسب املقام من آيات قرآنية وأ
صالة ركعتني عند إرادة التزويج قبل تعيني املرأة : ، ومنها)ع(وأهل بيته) ص(عن النيب

اللهمَّ إين أريد أن أتزوج، فقدَّر يل من النساء «: وخطبتها، والدعاء بعدها باملأثور، وهو
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داً أعفَّهَن فرجاً، وأحفظهن يل يف نفسها ومايل، وأوسعهن رزقاً، وأعظمهن بركه، وقدَّر يل ول
وتستحب الوليمة يومًا أو يومني ال أزيد، . »طيبًا جتعله خلفًا صاحلًا يف حيايت وبعد مويت

م فقراء، ولكن ال بأس باألغنياء، خصوصاً  فإنه مكروه، ودعاء املؤمنني، واألوىل كو
عشريته وجريانه، ويستحبُّ هلم اإلجابة عندئٍذ واألكل، ووقت ذلك بعد العقد أو عند 

: ومنها. اإلشهار يف العقد الدائم واإلعالن: ومنها. اء يف الليل أو يف النهارالزفاف، سو 
إيقاع العقد ليًال، ويستحبالدخول على الزوجة ليًال، وأن يصلِّي ركعتني والدعاء بعد 

ا، «: الصالة، واألوىل أن يكون باملأثور اللهمَّ ارزقين ألفتها وودَّها ورضاها يب وأرضين 
، ويأمرها أن »سن اجتماع وأنفس ائتالف، فإنك حتبُّ احلالل وتكره احلراموامجع بيننا بأح

اللهمَّ على كتابك تزوَّجتها، ويف «: تفعل ذلك أيضاً، ويضع يده على ناصيتها ويقول
ا، وبكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت يل يف رمحها شيئاً، فاجعله  أمانتك أخذ

 .»مسلماً سوياً، وال جتعله شرك شيطان
ما الفرق بين الزواج والزنا إذا كان الشرط الرئيس في الزواج هو اإليجاب : 1329س 
 والقبول؟

الفرق أن الزواج عالقة ترتكز على التوافق على التشارك يف حتمل مسؤولية بناء أسرة ـ 
ا املتعة اجلنسية دون  ا الطبيعية والعرفية والشرعية، فيما الزنا عالقة يراد  والنهوض بتبعا

 .حتمُّل شيء مما ينتج منها، فالزواج إذاً عالقة هادفة مسؤولة، والزنا عالقة عابثة عابرة
 ما رأيكم في الزواج المبكر؟ وما هي نصيحتكم في الموضوع؟: 1330س 

خيتلف ذلك حبسب األشخاص والظروف، فاإلسالم شجَّع على الزواج املبكر من جهة ـ 
ضباط الفىت والفتاة ضمن جو العائلة الذي هو حتصني النفس من احلرام، والتعجيل بان

منطلق اخلري والصالح، أما لو مل يكن الشخص مؤهًال لتحمل املسؤولية، أو أنه بصدد 
إعداد نفسه علميًا مبا يتناىف مع القيام بشؤون الزواج ومسؤولياته وحنو ذلك، فال بدَّ من 

 .الصرب مع إمكان ذلك، والعمل مبقتضى املصلحة
ا رأيكم في فتاة تقدم إليها شاب متدين ومن عائلة متدينة وعنده عمل جيد، م: 1331س 

إال أنه بخيل جدًا إلى حد أنه ال يحب شراء أي شيء، وهو يحاول أن يّدخر كل قرش ويبحث 
عن أرخص األشياء، ولم يتوافق معها منذ البداية حول العالمة والمهر، وطبقًا لهذه المواصفات، 

 منه؟هل تنصحها بالزواج 
قد يكون الزواج من الشخص البخيل متعب، ألّن البخل قد جيعله يقّصر يف واجباته ـ 

املادية جتاه عائلته، ولكن إذا كان ليس كذلك فعًال بل كان لديه برنامج اقتصادي يف احلياة 
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قائم على االلتزام مبا هو ضروري وتنظيم أموره املالية، فهذا قد يكون من الصفات اليت ميدح 
عليها، وإن كان من املستحبات املؤكدة التوسعة على العيال واألهل، فإذا توصلِت إىل 
قناعة بإمكان تغيري منطه بالنحو الذي يقوم مبا جيب عليه بالشكل الكامل وال يصدق عليه 
عنوان البخيل، فاإلقدام أوىل، وإال فالنصيحة قد تكون بالرتيث، ألن رذيلة البخل قد ختلق 

ا املاديةالعديد من ا  .ملشاكل، وال سيما مع واقع احلياة املعقدة نوعاً ما وتطور متطلبا
 ما رأيكم في الزواج المدني؟: 1332س 

الزواج املدين هو نظام قانوين مدين خيضع ألحكام موضوعة يف التشريع املدين، وهو ـ 
سب القانون خمالف يف أحكامه للزواج يف اإلسالم، وال يتناسب مع الشريعة اإلسالمية حب

املوضوع له، ولذلك فإنه غري شرعي، ولكن إذا توفَّرت الشروط الشرعية للزواج يف اإلسالم 
أمام حماٍم، وأجري العقد بالطريقة املدنية كان شرعياً، ألننا ال نشرتط لفظاً خاصاً يف العقد، 

 .بل كل ما يعّرب عن الزواج عرفاً 
 هل ما يسمى بزواج المسيار جائز؟: 1333س 

زواج املسيار هو الزواج الشرعي املعروف، لكنه زواج غري معلن بني الناس، ولذا يسمى  ـ
وعليه، فإن كل زواج بعقد شرعي بني الرجل واملرأة البالغني . ، من السر»املسيار«بــــ

الراشدين هو صحيح وجائز مع استجماع الشروط الشرعية مهما أطلق عليه من تسميات، 
ا، جلهة الشروط اخلاصة اليت يشرتطها وإن كان خمففًا من ال واجبات اليت يلزم الزوج القيام 

أحد الزوجني أو كالمها، إال النفقة، فيكون الشرط بعدمها غري الزم، لكونه خمالفًا للكتاب 
 .نعم، ال مانع من أن تسقط الزوجة نفقتها يف احلاضر واملستقبل. والسنة

 ل أم حرام شرعًا؟ما هو زواج الفرند؟ وهل هو حال: 1334س 
يراد به أن يعيش شخصان يف منزل واحد، ويتعاطى كل واحد منهما مع اآلخر مبا ـ 

يشبه تعاطي الزوج مع زوجته، يف األمور اجلنسية وغريها، دون عقد شرعي، بل بالتوافق 
والرتاضي بينهما كصديقني، وهو مرفوض يف الشرع، ويعترب زنا، إال أن حيدث بينهما عقد 

 .عي دائم أو مؤقتزواج شر 
 ما هو الزواج العرفي؟: 1335س 

الظاهر أنه يراد به الزواج الشرعي غري املعلن، وقد يكون دون علم ويل املرأة، وهو زواج ـ 
جائز وصحيح يف مذهبنا، لكن األفضل إعالنه وتوثيقه يف احملكمة وإجراؤه على البكر 

 .الرشيدة بإذن وليها
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وهل ُيحّرم اإلسالم إهداء األب أو ولي أمر الفتاة ابنته ما هو زواج الهدية؟ : 1336س 
 إلى رجل شريف وله مكانته االجتماعية، كزوجة؟

ليس يف اإلسالم ما يسمى زواج اهلديّة، وأما ما يصدر عن بعض اآلباء من إقدامهم ـ 
 على تقدمي ابنتهم إىل رجل ملكانته العلمية أو االجتماعية، هو غري صحيح شرعاً، اإل إذا

حصل مبوافقة البنت نفسها، وال جيوز لألب الضغط عليها للقبول، وال يصحُّ العقد مع 
عدم قبوهلا، ولو فرض أن البنت كانت ما تزال صغريًة أو غري رشيدة، فليس لألب والية 
على ابنته يف هذه احلالة، بل تنحصر واليته يف ما يكون لصاحلها، وال مصلحة للفتاة يف 

ما ال ينبغي للرجل، مهما كان مركزه العلمي أو االجتماعي، القبول مبثل مثل هذا الزواج، ك
هذا الزواج، ملا قد يرتتب عليه من آثار سلبية على املرأة، وحىت على الرجل يف بعض 

 .احلاالت
يتقدَّم إليَّ الكثير من الشباب الّصالحين للزواج، فهل يجوز لي أن أرفضهم : 1337س 

 ل دراساتي العليا؟ألني أريد أن أسافر وأكم
ال حيرم عليك تأجيل الزواج ألجل إكمال الدراسة، وإن كان األرجح لك القبول ـ 

بالزواج مع توفر الرجل املناسب والكفؤ لك، وإذا أمكن التوفيق بني األمرين يف مكان 
 .الدراسة فهو أفضل

 ما الطريقة الفضلى لجعل الزواج سعيداً ؟: 1338س 
م الشرعية، مع حسن اخللق وتفّهم كلٍّ من الزوجني اآلخر، وعدم هي االلتزام باألحكاـ 

 .فرض الرأي على اآلخر، وحل اخلالفات بالتفاهم
 ما نصيحتكم للشاب الذي يريد الزواج؟: 1339س 

على الشاب أن يعلم أن مرحلة العزوبة قد انتهت، وبدأت مرحلة جديدة وهي مرحلة ـ 
واالهتمام املتبادل بني الطرفني، والتعاون على إجناح هذه  الشراكة الزوجية اليت تعين املسؤولية

ما  احلياة اجلديدة، وليكن ذلك على أساس أوامر اهللا وحدوده، فإن ذلك يكلل حيا
بالنجاح والسعادة، وأن حياول أن يكون داخل أسرته جزءًا من كل، وأن يكون اآلخرون  

خر، وال بد من التفاهم وعدم كذلك جزءًا من كل حبيث يشعر كل جزء باحلاجة إىل اآل
ما  .األنانية يف احلياة الزوجية، ألن األنانية سرطان يفسد هلما ودمها وحيا
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 هل تؤيدون زواج الطالب في البالد الغربية حيث الفتن واإلغراءات؟: 1340س 
ال خيار أمام العازب الساكن يف بالد الغرب إال الزواج، ويف فقهنا يوجد ما يعرف بــــ ـ 

ملن ال يتيسر له االستقرار يف زواج دائم، واألفضل ترك التزّوج دوامًا من ) الزواج املؤقت(
الغربيات اللوايت مل يسلمن أو مل حيسن إسالمهن، ملا يرتتب على ذلك من إرباك جلّو 

 .األسرة وخلل يف العالقة الزوجية
وفير حياة زوجية أنا سيدة تزوجت حديثاً، أريد من سماحتكم بعض النصائح لت: 1341س 
 سعيدة؟

أهم النصائح لتوفري احلياة الزوجية السعيدة، هي أن يكون الزوجان متفامهني ومتحابني، ـ 
ويكون تعاملهما منطلقًا من املودة والرمحة، وإن يعرف كل منهما حدوده فال يتجاوزها، 

فال يرى منها ما وعلى املرأة أن حتسن مظهرها دائماً، حبيث كلما نظر إليها الزوج أسرَّته، 
يسوؤه، فهو أدوم للحب بينهما، وعليها أن تطيع زوجها فيما فرض اهللا عليها، إال ملرض 
أو ملانع مينعها من ذلك، كما على الرجل أن حيسن معاملة زوجته ويعاشرها باملعروف مبا 

 .يقوِّي املودة بينهما، وأن يراعي ظروفها فال يرهقها بطلباته
 بنت ستبدأ حياًة زوجيًة؟ما نصيحتكم ل: 1342س 

أن تدخل على حياة اآلخرين بشكل هادئ وطبيعي، وأن ال تتدخل فيما ال يعنيها من ـ 
ا فيما قد يسيء إىل احلياة الزوجية،  شؤون أهل زوجها، وال تدع أهلها يتدخلون يف شؤو

 .وأن تكون ملتزمًة خط اإلميان والتقوى يف سائر أمورها
 نسينالعالقة بين الج: الثاني

ما رأي سماحتكم في التحدث والصداقات عبر مواقع الدردشةمع الجنس : 1343س 
نفسه ومع الجنس اآلخر؟ وما هو رأيكم في الكذب في مثل هذه المواقع كتغيير اسم البلد أو 

 االسم الشخصي؟
احملادثة بني اجلنسني عن طريق اهلاتف أو اإلنرتنت خماطبًة أو كتابًة، إذا كانت ألغراض ـ 

عقالئية وبعيدة عن اإلثارة أو الوقوع يف احلرام، ال مانع منها من ناحية املبدأ، ولكن 
املشكلة أن ذلك يف الغالب يؤدي إىل ما ال حتمد عقباه، حبيث تكون الفتاة فريسًة سهلًة، 

ولذلك ننصح شبابنا وفتياتنا برتك ذلك، . وال سّيما بعد أن تتوطد العالقة بني الطرفني
عنا من أخبار غري سارّة يف هذا اجملال، ويف حال حصوهلا، يفضَّل االقتصار فيها لكثرة ما مس

على الضرورات، ألنه من الصعب بقاء العالقة بني الذكر واألنثى أخويًة، كما ال بأس 
باستعارة اسم مغاير أو لقب يلقَّب الشخص به نفسه، ولكن ال جيوز أن يكون ذلك على 
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ا هو امسه احلقيقي أو لقبه كذلك، بل بالنحو الذي إذا أراد حنو الكذب، بأن يقصد أن هذ
 .الشخص مناداته أو تسميته عرب اإلنرتنت، فيكون هذا امسه أو لقبه

هل يجوز للمرأة المتزّوجة المحادثةعبر المسنجر في اإلنترنت مع شاب، إذا : 1344س 
 كانت المحادثة بينهما في جو األدب واالحترام؟

النساء، وال سيما املتزوِّجات منهن، بعدم االستمرار مبثل هذه احملادثات، ملا حنن ننصح ـ 
ا قد تربك  قد يرتتب عليها من أمور حمرَّمة، كما هو املشاهد يف مثل هذه العالقات، كما أ

ن الزوجية، بل قد تدمرها وتكون سبباً لضياع األسرة بكاملها  .هلن حيا
الحديث عبر اإلنترنت عن كل شيء حتى عن هل يجوز للشاب والفتاة : 1345س 

 الجنس، بحجة أن الشاب قد وعد الفتاة بالزواج عندما تسمح ظروفه بذلك؟
احلديث املسموع عرب اهلاتف وحنوه يف أمور احلب واجلنس بني الرجل واملرأة حمرَّم، وأما ـ 

قد تؤدي غالباً إىل  املكتوب على شاشة اإلنرتنت ففيه إشكال، نظراً إىل النتائج السلبية اليت
وإننا ننصح الفتيات أن ال يعتمدن على وعود الشباب بالزواج، وال . احنرافات أخالقية

سيما الذين حياولون اللَّهو مع الفتيات باحلديث عن اجلنس وحنوه، ما جيعل الفتاة يف حالة 
 .طوارئ جنسية، قد تقودها إىل االحنراف بفعل التوتر الغريزي

 سماحتكم في التعارف والزواج عن طريق اإلنترنت؟ما رأي : 1346س 
حنن ال ننصح بذلك، ألنه من الضروري يف مثل هذه القرارات اخلطرية، دراسة األمر ـ 

برتوٍّ وبعيدًا عن األجواء االنفعالية والعاطفية، وأن يكون قرار الزواج ناجتًا من السؤال 
سلبًا أو إجياباً، وهو ما ال والفحص عن الشخص بالطرق الكفيلة بتحصيل االطمئنان 

يتحقق من خالل التعارف عن طريق اإلنرتنت، إضافًة إىل أن هذه احملادثات حترم إذا ختَّللها  
ا، كما حيصل غالباً   .كالٌم عن اجلنس أو التغزل 

تنتشر ظاهرة الزواج من خالل الهاتف، بمعنى أن يتزوَّجا هاتفيًا ويمارسا : 1347س 
الهاتف، ويعاشرها وتعاشره سماعياً، فتداعب جسمها بيدها، وهو كذلك الجنس الكالمي عبر 

 يحقق متعًة جنسيًة بيده، ما رأي الدين في الموضوع؟
يصحُّ العقد من خالل اهلاتف إذا توفَّرت يف العاقدين األهلية والشروط املعتربة، ـ 

ذه الطريقة غري  جائز، وعلى وخصوصًا القصد اجلدي للزواج، لكن االستمناء للرجل 
الشباب االمتناع عن ذلك، ألنه ميثل لونًا من العبث الذي قد يؤدي إىل نتائج سلبية، وال 

 .سيَّما على الفتيات
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أنا طالب في كلية الطب، هل يجوز لي التحدث مع زميالتي الطالبات هاتفياً : 1348س 
تناول الغداء في أو مباشرًة لالستفسار عن بعض األمور؟ وهل يجوز لي الخروج مع بعضهن ل

 مكان عام؟ وهل هناك إشكال في تقديم الهدايا لهن؟
ال إشكال يف ذلك فيما يتعّلق بالعالقة كزمالء دراسة، ويف حدود ضرورات الدراسة ـ 

واجملاملة، وال ينصح باللقاءات اخلاصة أو تبادل اهلدايا، ملا قد يرتتَّب عليه من سلبيات 
 .ليد، وال سيما بالنسبة إىل الفتياتشرعية أو اجتماعية حلساسية التقا

 ما حدود العالقة مع أبناء العم أو الخال؟ وهل يجوز لي محادثتهم؟: 1349س 
 .هم ليسوا من احملارم، وجيب أن تكون العالقة معهم ضمن احلدود والضوابط الشرعيةـ 

 ما حدود عالقة الزوجين بأصدقائهما؟: 1350س 
ا أشبههما مما يؤدي إىل النتائج السلبية، بل حيرم فعل أو ينبغي ترك االختالط واملزاح ومـ 

 .قول ما يوجب إثارة الغرائز وميّهد للوقوع يف احلرام
هل يجوز لزوجتي أن تجلس مع أخي دون حضوري في المقعد األمامي من : 1351س 
 السيارة؟

 .وإال جاز إن كان ذلك يف جوٍّ من اإلثارة وعدم األمن من الوقوع يف احلرام فال جيوز،ـ 
ما رأي سماحتكم في الزوجة التي يتحدث معها صديقها في الدراسة، والتي : 1352س 

تقول إنها تعتبره مثل أخيها األصغر، أو يرسل إليها رسالًة عبر الهاتف بدعوى أنها بمثابة األخت 
 الصغيرة؟

ة حىت لو كان ذلك ضمن الضوابط الشرعية، من اجتناب الكالم املثري، وعدم مظنـ 
الوقوع يف الفساد، لكن مع ذلك، ال يرجَّح هذا األمر وينبغي اجتنابه، ألن له سلبيات قد 
تنتج منه، وخيشى من أدائه إىل خمالفة احلدود الشرعية، وهو يسيء إىل العالقة الزوجية 

 .والبيت الزوجي
هل يجوز االختالط بين الشباب والشابات في محافل معينة، حيث يسود : 1353س 

 جو من المرح والمزاح؟فيها 
ال جيوز ذلك، فهو يؤدي غالبًا إىل الوقوع يف احلرام، ولو مبثل النظرة احملرَّمة أو الصوت ـ 

نعم، ال مانع من االختالط الذي يكون عاديًا ومقتصراً على . املوجب لإلثارة أو حنو ذلك
ما  .ما تقتضيه ضرورة العمل أو الدراسة وجمامال



252 

 

 داقة بين المراهق والمراهقة؟ما حدود الص: 1354س 
ينبغي هلما االقتصار على األمور العادية اليت تقتضيها زمالة الدراسة أو عالقة القرابة ـ 

 .واجلرية، مع مراعاة التعفف واحلشمة
هل يجوز قيام عالقة بين الفتاة والشاب بهدف الزواج؟ وهل يجوز أن تجلس : 1355س 

 معه بدون حجاب وأن يلمس يدها؟
دف التعارف، واألفضل االقتصار فيه جيـ  وز هلما التحادث والتالقي العفيف واحملتشم 

ا ما دام مل  على مقدار احلاجة وأن يكون بعلم األهل، وال جيوز له ملس يدها أو التغزل 
الشعر والرقبة : يتم عقد القران، لكن جيوز له رؤية حماسنها مرًّة أو مرتني، واحملاسن هي

 .ساقان، وذلك من أجل التعرف عليها جيداً ومباشرةوالساعدان وال
 ما حكم االختالط بين الجنسين الموجود في المجتمع اآلن؟: 1356س 

ال حيرم االختالط الذي يؤمن معه الفتنة وعدم الوقوع يف احلرام، وخصوصًا أن اجملتمع ـ 
مقاصد الشريعة يقع يف احلرج بسبب الفصل التام بني الرجال والنساء، وهو على خالف 

 .اليت ابتنت على اليسر والسماحة
هل يجوز ممارسة الرياضة مع الجنس اآلخر، مع االلتزام بالحدود األخالقية : 1357س 

 والشرعية بالنسبة إلى لباس المرأة؟
حيرم ذلك إن كان موجبًا هلتك حرمة املرأة أو حشمتها، أو كان مثارًا للفتنة والريبة،  ـ 

 .مثل هذه األموركما هو الغالب يف 
 هل يجوز للموظفين حضور حفل الغداء المختلط؟: 1358س 

ال مانع من حضوره إن كان احلفل خاليًا من األعمال احملرَّمة، وكان الطعام والشراب ـ 
 .حمللني

 هل هناك إشكال شرعي في الرحالت الدينية المختلطة بين الجنسين؟: 1359س 
 .حلدود الشرعيةال مشكلة يف ذلك مع احلفاظ على اـ 

 هل يجوز لي أن أحجز فتاًة بهدف الزواج منها في المستقبل؟: 1360س 
 .إذا كان ذلك برضاها، وكان القصد جدياً، فال بأس بذلكـ 
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هل من الجائز الثنين تطلَّقا أن يعيشا في المنزل نفسه مع اإلبقاء على كل : 1361س 
 ضوابط االحتشام، وذلك لمصلحة األطفال؟

يبقيا معًا ما داما سيلتزمان بالضوابط الشرعية، مع جتنب اخللوة اليت خيشيان  جيوز أنـ 
 .معها الوقوع يف احلرام

هل يجوز للمرأة السكن في بيت طليقها من أجل أوالدها، إن لم يكن لها : 1362س 
 معيل وال بيت تسكن فيه، إن كانت تنام في غرفة وحدها؟

يث ال ينظر إليها وهي غري كاملة احلجاب، وقد ال حيرم ذلك ما دامت تنام وحدها، حبـ 
يكون هذا األمر سببًا يف رجوع العالقة بينهما، كما ميكنها ذلك من خالل عقد مؤقت 

 .يراد منه أن تأخذ حريتها يف مسألة السرت
 هل الحبُّ حرام في نظر اإلسالم؟: 1363س 

الفتاة، فاحلب ليس حرامًا إن  ال جيوز قيام أكثر من عالقة الصداقة العادية بني الفىت و ـ 
كان جمرد حالة وجدانية يعيشها أحد اجلنسني جتاه اجلنس اآلخر، إال إذا حتّول هذا احلب 
إىل عمل خارجي بعيداً عن االلتزام باحلدود الشرعية، كما إذا أّدى إىل النظر احلرام، أو كان 

 .ن أجل ذلك حينئذٍ التعبري عنه من خالل الكالم املثري للغرائز، فيحرم التالقي م
 أحبك، مع علمه بأنها متزّوجة؟: هل يجوز أن يقول الرجل المرأة متزوجة: 1364س 

ا ويوجد جوًا محيماً ـ  ال جيوز التعرض مبثل ذلك للنساء احملصنات، ألنه يوحي بالرغبة 
 .بينهما، ما قد يؤّدي إىل احلرام

 أحكام الستر: الثالث
 المرأة؟لماذا وجب الحجاب على : 1365س 

ا ال حيق هلا ممارسة أنوثتها إال ـ  أراد اهللا للمرأة أن تظهر يف اجملتمع كإنسان ال كأنثى، أل
من خالل البيت الزوجي، ولذا فإن عليها إذا أرادت املشاركة يف النشاط االجتماعي العام، 

ا اإلنسان املرأة، ال األنثى املرأة، وهذا يقتضي من ها حجب  أن تقوم بذلك من خالل كو
 .كل عناصر اإلثارة والفتنة يف عالقتها بالرجل
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المطالع لكتب األستاذ محمد شحرور المتعلقة بالمنهج اللغوي لتفسير القرآن : 1366س 
الكريم، يجد أنه ينفي وجوب الحجاب، هل هناك دراسة أو رّد على المنهج الذي يتَّبعه في 

 التفسير؟
حة، وآيات احلجاب واضحة الداللة على وجوب االقتناع يكون من خالل األدلة الواضـ 

احلجاب على املرأة وعدم إظهار الزينة إال ما ظهر منها، ويرجع يف ذلك إىل أهل العلم يف 
، كما أن وجوب احلجاب من ضرورات الشريعة ومما مل )ص(تفسري الكتاب وسّنة الرسول

نهج الذي بىن عليه رأيه يف خيتلف عليه املسلمون، وقد اطلعنا على بعض كتبه، ورأينا أن امل
 .أكثر من موضع غري صحيح وغري دقيق

ما رأيكم فيما ذكره الزعيم اإلسالمي السوداني الدكتور حسن الترابي، من أن : 1367س 
المرأة يجوز لها الزواج من الكتابي، وأن شهادتها تساوي شهادة الرجل، بل أحيانًا قد تكون 

يقال من أن شهادة امرأتين تساوي شهادة رجل واحد، وقال أفضل وأعلم وأقوى منه، ونفى ما 
إّن ذلك ليس من الدين أو اإلسالم، بل هو مجرد أوهام وأباطيل، واعتبر أن الحجاب للنساء 

 فما هو رأيكم في ذلك؟... يعني الستار، وهو الخمار لتغطية الصدر وجزء من محاسن المرأة
ىل مسأليت شهادة املرأة واحلجاب، وخمالف هذا خمالف لنص القرآن الكرمي بالنسبة إـ 

ا مقابل شهادة  لألدلة الشرعية بالنسبة إىل زواج املسلمة من غري املسلم، وجعل شهاد
َر ِإْحَداُهَما {رجل واحد إمنا هو من جهة االحتياط للعدالة، َأْن َتِضلَّ ِإْحَداُهَما فـَُتذَكِّ

مل جلسد املرأة يف احلجاب، عدا ما استثين، واعتبار السرت الكا ،]282:البقرة[ }اْألُْخَرى
م، على )ص(هو أمر معلوم منذ زمن النيب ، وهو مما اتفق عليه املسلمون وجرت عليه سري

أنه ال حيّل للمسلمة الزواج من غري املسلم، سواء كان كتابيًا أو غري كتايب، ويستدل له 
إضافة ، ]141:النساء[} َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َسِبيًال  َوَلْن َيْجَعَل اللَُّه ِلْلَكاِفرِينَ { :بقوله تعاىل

 . إىل األحاديث الواضحة
هل يجوز للرجال سماع صوت المرأة وهي تنشد األناشيد اإلسالمية أو تقرأ : 1368س 

 القرآن أو أشعاراً حسينيًة عن طريق الكاست؟
ا أو إلقاء اخلطاب أمام الرجال بشكل ـ  عادي، وإمنا حيرم ال مانع من جهر املرأة بصو

ذلك إذا كان بالنحو الذي يوجب اإلثارة، كرتقيق الصوت وحنو ذلك، فقد ورد يف اآلية 
ْلِبِه َمَرضٌ {:الكرمية أي ال تلّن  ،]32:األحزاب[}َفَال َتْخَضْعَن بِاْلَقْوِل فـََيْطَمَع الَِّذي ِفي قـَ

ا عند خماطبة ا لرجال، وهذا الذي يوجب القول، وال يكن يف صوتكن ميوعة األنوثة وطراو
م مرض من الرجال، وقد رأينا النساء يأتني إىل النيب وخيرجن ) ص(عادة طمع الذين يف قلو
حتدثتا يف ) ع(إىل اجلهاد لتضميد اجلرحى وسقي العطشى، وأن السيدة الزهراء وابنتها
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كان األفضل ترك   اجملتمع العام املليء بالرجال، إذ املهم أن ال يستمع إليها بريبة وتلذذ، وإن
 .ذلك مع املظنة وعدم احلاجة

لي صديقة ملتزمة بالصالة والصيام واألخالق اإلسالمية، غير أنها غير : 1369س 
محجبة، وتقول إنها سوف تتحجب بعد االنتهاء من االمتحانات، فهل يتقبل سبحانه منها 

 أعمالها الصالحة، وهل يعتبر تأخيرها للحجاب من الذنوب؟
ا والتزامها الديين، والذي ينبع إننا نكـ  من حمبتها هللا تعاىل  -دون شك  -رب فيها إميا

ا مؤاخذة على هذا  وحرصها على مرضاته، لكنها، ورغم رغبتها يف وضع احلجاب، فإ
التقصري الذي قد ال يغفره اهللا تعاىل أمام إصرارها عليه، وال سيما أن حق اهللا تعاىل علينا 

نن عليه بالطاعة، وال أن نستكثر ما نقوم به من عبادة، فاملؤمن احلق عظيم، وال يصح أن من
هو الذي يبادر فورًا إىل الطاعة وخباصة يف أمر يسري كوضع احلجاب، الذي هو كمال 

ومع هذا، تكون ) ع(للمرأة ورقّي إىل التشّبه والتأسي بسيدة نساء العاملني فاطمة الزهراء
اأعماهلا مقبولًة وإن أمثت على عد  .م حجا

تم االتفاق بين المسلمين والحكومة الفرنسية، على أن تقوم الفتيات : 1370س 
المسلمات في المدارس، باستبدال الحجاب بربطة لتغطية الشعر فقط دون الرقبة واألذنين، فما 

 رأيكم في ذلك، وهل تعتقدون أن على المسلمين القبول بهذا األمر؟
لمات للضغط يف هذا األمر، ألنه قد يشجع الدول على إننا ال نشجِّع استسالم املسـ 

فرض ذلك، حبجة وجود خمرج شرعي يف ترك احلجاب، ولكن مع االضطرار، جيوز لبس 
 .مع ما يغطي الرقبة عند الضرورة فقط -الباروكة  - الشعر املستعار 

 ما الذي يثير في شعر المرأة حتى يجب عليها تغطيته؟: 1371س 
للشعر دوره اجلمايل للمرأة، وهذا ناتج من نظرة اإلسالم إىل دور  ال إشكال يف أنَّ ـ 

ا إنسانة يف اجملتمع وأنثى يف بيتها ولزوجها، وال  املرأة، والذي يناسب طبيعتها من حيث كو
 .بدَّ لنا من االلتزام بذلك انطالقاً من انتسابنا إىل اإلسالم

 ائي؟هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى المسبح النس: 1372س 
جيوز هلا ذلك إذا كانت مطمئنًة لعدم وجود رجال ميكنهم رؤية الساحبات، وإذا كان ـ 

 .جّو املسبح خالياً من احملرمات األخرى ومظاهر الفساد
 ما المقدار الواجب على المرأة ستره من جسدها عن غير الزوج والمحارم؟: 1373س 

 .الكفني وظاهر القدمنيجيب على املرأة سرت مجيع جسدها، ما عدا الوجه و ـ 
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 ما هي عورة المرأة للرجل األجنبي؟: 1374س 
 .متام اجلسد، ما عدا الوجه والكفني وظاهر القدمنيـ 

 ما هي عورة المرأة أمام المرأة ؟: 1375س 
هي خصوص الفرج وباب املخرج، كما ال جيوز النظر إىل غري ذلك بشهوة وريبة، ـ 

 .ع يف احلرامخوف االفتتان والوقو : والريبة هي
 ما هي حدود اللباس الشرعي للمرأة؟ وهل يجب لبس العباءة؟: 1376س 

املهم ارتداء ما يكون ساترًا جلميع البدن ما عدا الوجه والكفني وظاهر القدمني، وأن ـ 
يكون الثوب حمتشمًا بالنحو الذي ال يظهر حماسنها ومفاتنها، فال يكون ضيقًا أو مثرياً، 

اللباس امللوَّن من أن ال يصدق عليه عرفًا أنه من الزينة املثرية، وال جيب لبس وال بدَّ يف 
 .العباءة باخلصوص، وإن كانت العباءة املعروفة هي األفضل مع اإلمكان

 ما رأي سماحتكم في لبس عباءة الكتف؟: 1377س 
بدَّ ال مانع من ذلك إن كانت حمققًة للسرت الواجب، وإن كان ذلك غري واجب، وال ـ 

مع ذلك من مراعاة الوضع االجتماعي والعرف العام، ملا يرتتب على التمرد عليه من بعض 
 .السلبيات
 هل يجب على المرأة ستر ذقنها؟: 1378س 

 .األحوط وجوباً هلا سرت الذقن وإن مل تكن داخلًة يف حّد الوجهـ 
 هل يجوز للمرأة إظهار ما تحت الحنك؟: 1379س 

من الرقبة ال من الوجه، وهو مما جيب سرته على املرأة على األحوط حتت احلنك معدود ـ 
 .وجوباً 

هل يجب على المرأة تغطية القدمين بلبس الجوارب ونحوها؟ وهل يجوز لها : 1380س 
 لبس األحذية المفتوحة؟

ال جيب على املرأة سرت القدمني بلبس اجلوارب وحنوها، وال بأس بلبس األحذية ـ 
ا إال املفتوحة إذا حتق ق سرت ما هو واجب على املرأة سرته، ألنه جيب عليها سرت مجيع بد

 .الوجه والكّفني وظاهر القدمني، وإن كان سرت القدمني أفضل وأحوط استحباباً 
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هل يجب على المرأة تغطية وجهها، إذا كانت جميلًة وتلفت األنظار بشكل : 1381س 
 غير عادي؟

َها{: ىل يقولال جيب عليها ذلك، ألن اهللا تعاـ   }َوَال يـُْبِديَن زِيَنتَـُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمنـْ
، واملراد به، حبسب الظاهر والروايات الواردة يف تفسريه، الوجه والكفان، ومل ]31:النُّور[

 .يفرِّق بني اجلميلة وغريها
لو أدت تغطية المرأة لوجهها في أوروبا إلى لفت األنظار، فهل يحرم عليها : 1382س 

 تغطيته عندئٍذ؟
 .ال يوجب ذلك احلرمةـ 

 هل للمرأة ثواب في ستر وجهها من األجانب؟: 1383س 
 .سرت الوجه ليس واجباً على املرأة، وإن اختارته عمًال باالحتياط تثاب عليهـ 

 هل يجوز للمرأة ارتداء الحجاب المنقوش والمزركش بفصوص لّماعة؟: 1384س 
 .ا دام ليس مثرياً لفتنة الناظرجيوز أن يكون احلجاب كذلك، مـ 

 هل يجوز للمرأة ارتداء المالبس الضّيقة الساترة للبدن، أمام غير المحارم؟: 1385س 
ال جيوز هلا ذلك إذا كان يؤدِّي إىل اإلثارة وإبراز حماسن املرأة ومفاتنها، وال يعترب ـ 

 .حجاباً شرعياً عندئٍذ، فال جيوز االقتصار عليه
للفتاة أن تلبس التنورة والقميص أو البنطلون والقميص إذا كان  هل يجوز: 1386س 

 واسعاً وألوانه هادئًة؟ وهل يعتبر حجاباً صحيحاً، وعلى ماذا يعتمد العرف في الحجاب؟
جيوز ذلك بالوصف املذكور، والعربة يف احلجاب الشرعي، أن يكون ساترًا للجسد ما ـ 

للمحاسن وال ملفتًا حبسب شكله وألوانه، عدا الوجه والكفني والقدمني، وغري مربز 
واألجدر باملرأة املؤمنة االنسجام يف زيّها مع العرف السائد بني املؤمنني، والذي هو أقرب 
إىل توجيهات اإلسالم يف احلّث على العفة واالحتشام، وال شك يف أن أفضل زيِّ هو ما  

 .كان فضفاضاً هادئ األلوان
اب الفاتحة، كاألحمر واألصفر وغيرهما من الزينة بالنسبة هل تعتبر ألوان الثي: 1387س 

 إلى المرأة؟
يرجع بذلك إىل العرف، فإن كانت هذه األلوان معتربًة من الزينة الظاهرة عرفاً، فال ـ 

 .جيوز عندئٍذ لبسها، واألفضل على كل حال اختيار األلوان اهلادئة وجتنب األلوان الصارخة
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 بدل الحجاب؟» الباروكة«لبس الشعر المستعارهل يجوز للمرأة : 1388س 
، ألنه وإن كان ساتراً ملا حتته من الشعر، إال أنه »الباروكة«ال جيوز لبس الشعر املستعارـ 

معدود من التربج احملرَّم، كما أنه ال يسرت ما جيب سرته من األذنني واخلدين والرقبة، لكن 
بالباروكة ما ميكن سرته، وحترص على سرت  جيوز لبسها إذا اضطرت إىل نزع احلجاب، فتسرت

 .الرقبة وسائر اجلسد بالثياب
 هل يجوز ارتداء الكعب الذي يصدر صوتًا؟: 1389س 

 .جيوز ذلك، واألفضل اجتناب ما يؤدي إىل إلفات النظرـ 
 ما هو موقف سماحتكم من المناديل الملوَّنة التي يقال إنها ملفتة للنظر؟: 1390س 

املرأة، باإلضافة إىل سرت شعرها وجسدها، أن ال يكون احلجاب الذي جيب على ـ 
ترتديه مما يثري ويلفت األنظار ويصدق عليه أنه من التربج، وإذا كانت ألوان املناديل هادئًة 

 .وحمتشمًة فال مانع من لبسها
 هل يجب على البنت البالغة سن التسع سنوات ارتداء الحجاب؟: 1391س 

فتاة احلجاب قبل بلوغها سّن التكليف، وهي حبسب رأينا، بلوغ الثالثة ال جيب على الـ 
عشرة قمرية، وهو ما يساوي بامليالدي اثنيت عشرة سنة وسبعة أشهر وعشرين يوماً، أو 
برؤية دم احليض قبل ذلك، واألحوط استحبابًا ترتيب آثار التكليف من سن التاسعة 

 .قمرية، وخباصة الصالة واحلجاب
ما حكم المرأة التي يفرض عليها زوجها أو عملها عدم وضع الحجاب؟ وماذا : 1392س 

 لو خيَّرها زوجها بين نزع الحجاب أو الطالق؟
ال جيوز هلا نزع احلجاب، وعليها اختيار الطالق أو ترك العمل، إال إذا كان الطالق ـ 

ل أو استبداله صعبًا عليها حبيث ال تتحمَّل ذلك حبسب ظروفها، أو ال تستطيع ترك العم
 .بعمل آخر مع حاجتها امللّحة إىل العمل، فيجوز هلا حينئٍذ نزع احلجاب مبقدار الضرورة

ال يسمح أهلي لي بالحجاب، ولكنني أصوم وأصلي فما هو حكمي؟ وهل : 1393س 
 تعتبر صالتي وصومي مقبولين؟

وصالتك ال إمث عليك ما دمت غري قادرة على احلجاب وال االستقالل عن أهلك، ـ 
 .وسائر أعمالك مقبولة إن شاء اهللا تعاىل
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 ما حكم المرأة التي يأمرها زوجها بنزع حجابها أمام أصحابه؟: 1394س 
 .ال جيوز هلا إطاعته فيما يكون حمرَّماً، ألنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالقـ 

هل يجوز لها تنوي ابنتي الذهاب إلى فرنسا إلكمال دراستها الجامعية هناك، ف: 1395س 
 نزع الحجاب هناك في حال كان لوضعه تأثير سلبي على دراستها أو تعامل الجامعة معها؟

هجرة املسلم إىل البلد الذي يقتضي عيشه فيه التخلي عن شيء من التزاماته الدينية ـ 
غري جائزة، إال فيما لو كان مثة ضرورة أو حرج شديدان ال ميكن رفعهما إال باهلجرة، 

حينئٍذ االقتصار على مقدار الضرورة، فتنزعه حيث ال بدَّ من نزعه، وتلبسه يف سائر وعليها 
 .احلاالت، كما أنه لو أمكنها التسّرت بالباروكة، فهو مقّدم على إبراز الشعر األصلي

هل يجب على المرأة االلتزام بالحجاب أمام ولٍد يبلغ سن العاشرة أو الحادية : 1396س 
 عشرة؟

 .ها التسرت أمامه، إال إذا كان مميزاً واعياً ملعىن العمل اجلنسيال جيب عليـ 
 هل يجب على المرأة االلتزام بالحجاب أمام المجنون؟: 1397س 

 .نعم، جيب عليها ذلكـ 
هل يجوز لي الذهاب إلى المسابح والنوادي الرياضية المختلطة دون إثارة : 1398س 

 سنوات لتعليمه السباحة؟ 5من العمر الشهوات؟ وهل يمكنني اصطحاب ابني البالغ 
ال جيوز ذلك إذا كان يؤدي إىل النظر احملرَّم، وال مانع من ذلك للرجل مع األمن من ـ 

ذلك كلياً، وال مانع عندئٍذ من اصطحاب األطفال، وإن كان األفضل االمتناع عن الرتدد 
ن حام حول احلمى أن احملرمات محى اهللا، وم«إليها، ألنه قد ورد يف احلديث الشريف 

 .«أوشك أن يقع فيه
العمل في قسم العمليات يتطلب من المرأة الممّرضة أو الطبيبة، أن تكشف : 1399س 

الذي يسبق العملية، وقد يُطلب » الغسيل بالماء والصابون«عن يديها إلى المرفقين أثناء التعقيم 
 فهل يجوز لها ذلك؟منها استخدام أكمام قصيرة إلى حدِّ المرفقين لتسهيل عملها، 

ال جيوز هلا ذلك أمام الناظر األجنيب من حيث املبدأ، وعليها ترك العمل مع عدم ـ 
نعم، جيوز ذلك يف . اضطرارها إليه وعدم إمكان إقناع املسؤولني بعدم إجبارها على ذلك

 .حاالت ضرورة العالج اليت ال بدَّ من وجود املرأة فيها طبيبة كانت أو ممرضة
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 هل يجوز للمرأة كشف جسدها أمام الطبيب؟: 1400س 
ا، ـ  جيوز ذلك مبقدار ما يستلزمه العالج إذا مل توجد طبيبة يوثق بدقة عالجها وخرب

 .وميكنها الوصول إليها واملعاجلة عندها بدون حرج، أو إذا كان الطبيب أرفق بعالجها
بد من أن يكون  هل يجوز أن يشرف الطبيب الرجل على والدة زوجتي، أم ال: 1401س 

 ذلك على يد الطبيبة؟
جيب أن تشرف عليها الطبيبة، إال عند الضرورة اليت تستلزم تدّخل الطبيب الرجل، أو  ـ 

 .كان الطبيب الرجل أرفق بعالجها
تقدَّمت بطلب توظيف في شركة نفط، وهذه الشركة تقوم بالفحص الطبي بعد : 1402س 

حص الطبي يشمل جميع أجزاء الجسد، فهل يجوز لي االمتحان والمقابلة الشخصية، وهذا الف
 .الخضوع للفحص، مع العلم أنَّ كل موظف في الشركة قد خضع لذلك

 .ال جيوز ذلك إال مع احلاجة املاسة إىل العملـ 
هل يجوز للمرأة لبس الثياب الفاضحة التي ال تكاد تغطي إال العورة أمام : 1303س 

 النساء في المناسبات؟
 .ذلك إذا أدَّى إىل اإلثارة الشاّذةال جيوز ـ 

 َمن ِمن الرجال يمكن للمرأة أن تظهر أمامهم بالزينة والماكياج؟: 1404س 
هم األب واالبن وابنه وابن البنت واألخ وابنه وابن األخت واجلّد والعم واخلال والزوج ـ 

 .ووالد الزوج وابن الزوج، والصهر زوج البنت
 رأة مع محارمها؟ما هي حدود ستر الم: 1405س 

هي العورة اخلاصة، القبل والدبر، واألحوط استحبابًا عدم النظر إىل ما بني السرة ـ 
والركبة، كما أن األفضل هلا أن حترص على سرت معظم اجلسد إذا كانت شابًة وكان يف 

 .حمارمها مراهقون
ض مفاتن هل يجوز للمرأة أن تلبس الثياب الضيِّقة، أو تلك التي تكشف بع: 1406س 

 الجسد، أمام محارمها؟
جيوز ذلك، وإن كان األفضل هلا اختيار املالبس العادية، واالبتعاد عن تلك اليت ـ 

 .توجب الفتنة واإلثارة حىت ال يطمع الذي يف قلبه مرض
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 هل يعتبر أعمام الزوج وأخواله من محارم الزوجة؟: 1407س 
 .لشرعي أمامهمليسوا من حمارمها، وعليها االلتزام باحلجاب اـ 

 والخروج به إلى الشارع؟» الشورت«هل يجوز للشاّب لبس البنطلون القصير : 1408س 
ال جيب على الشاب سرت ساقيه وال معظم جسده من حيث املبدأ، لكن لو كان  ـ 

كشفه لقسم من جسده غري مألوف يف جمتمع بلده، حبيث جيعله ذلك يف موضع االنتقاد 
ز له الكشف، واألفضل للمؤمن على كل حال مراعاة العرف واملهانة والتحقري، مل جي

 .االجتماعي
 هل يجب على الخادمة المسلمة االلتزام بالحجاب أمام مخدوميها؟: 1409س 

 .نعم، جيب عليها ذلك، ما دام خمدومها ليس من حمارمها وال هو زوجاً هلاـ 
 المسلمة؟ هل يجب على المرأة المسلمة ارتداء الحجاب أمام غير: 1410س 

 .ال جيب عليها ذلكـ 
 هل يحرم على النساء السباحة في البرك؟: 1411س 

جتوز السباحة للمرأة مع مراعاة الشروط الشرعية يف املكان الذي تسبح فيه، كما يف ـ 
األماكن اّليت ختصَّص للنِّساء، حبيث ال يكون فيها أيُّ رجل أجنيب يطَّلع عليهن يف مثل 

 .تزام بسرت العورةهذه احلال، مع اإلل
 هل تجوز السباحة مع الزوجة؟: 1412س 

جيوز للزوج السباحة مع الزوجة إذا كانا منفردين أو كانا يف جو عائلي، حبيث ال ـ 
تستلزم سباحته معها استهجاناً موجباً هلتك حرمته، وذلك طبعاً مع مراعاة الشروط الشرعية 

 .ملتواجدين معهماملناسبة للمكان الذي يسبحان فيه ولألشخاص ا
 ما هو ضابط لباس الشهرة؟: 1413س 

لباس الشهرة، هو اللباس الذي ال يكون طبيعياً بالنسبة إىل البسه، ويكون ملفتاً للنظر ـ 
 .وموجباً للهتك، كلبس الرجل الثياب اخلاصة باملرأة
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 أحكام النظر: الرابع
 المماثل له؟هل يجوز لكلٍّ من الرجل والمرأة النظر إلى عورة : 1414س 

ال جيوز للمرأة النظر إىل عورة املرأة يف غري موارد الضرورة العالجية أو العرفية، كما يف ـ 
موارد تزيني العروس أو الوالدة أو حنو ذلك، وال جيوز أن ينظر الرجل إىل عورة الرجل اآلخر 

 .إال يف موارد الضرورة العالجية
وال يستطيع االعتماد على نفسه، فهل يجوز ولدي بالغ، لكنه متخّلف عقلياً، : 1415س 

 لي تطهيره من البول أو الغائط؟ وهل يجوز للخادمة القيام بذلك؟
ميكن ذلك بالنسبة إليك من دون النظر إىل العورة أو ملسها مباشرًة مع اإلمكان، وال ـ 

ملباشر جيوز ذلك للخادمة إال عند الضرورة القاهرة، مع لزوم توقيها من النظر أو اللمس ا
 .مع اإلمكان

رجل مسّن ال يستطيع االغتسال وحده، وال يوجد من يساعده في ذلك غير : 1416س 
 ابنته، فهل لها مساعدته، علماً أنها ستضطر لرؤية عورته؟

مع عدم تيّسر أحد غريها هلذه املهمة، جيوز هلا ذلك، مع غّض النظر عن العورة قدر ـ 
 .اإلمكان
 نزع شعر امرأة أخرى من منطقة أعلى الفخذ أو العانة؟هل يجوز للمرأة : 1417س 

جيوز هلا نزع شعر مجيع جسدها ما عدا منطقة العورة، فال جيوز هلا كشفها أمام امرأة ـ 
أخرى إال يف حال عدم متكنها من فعل ذلك وحدها، ومع احلاجة الضرورية لذلك، وتكفي 

ٍذ وشهوةاحلاجة العرفية، كتجهيز العروس وحنو ذلك، شرط أن ال  . يكون بتلذُّ
 ما هي الحدود الشرعية لنظر المرأة إلى الرجل؟: 1418س 

جيوز للمرأة أن تنظر إىل ما يكشفه الرجل من جسده عادة، بدون تلذٍذ وشهوة، ما ـ 
 .عدا العورة خاصة، فإنه حيرم النظر إليها مطلقاً يف احلاالت العادية

افية ألعضاء الذكور واإلناث التناسلية ما حكم النظر إلى الصور الفوتوغر : 1419س 
بهدف البحث العلمي؟ وما حكم عرض هذه الصور في مجال كتابتي عن هذا الموضوع، بحيث 
 يعدُّ عدم وجود مثل هذه الصور الفوتوغرافية اإليضاحية مخًال بطريقة العرض والتوضيح العلمي؟

لذي يكون مثرياً أو مؤدِّياً ال بأس بذلك إذا كان ألغراض علمية حمضة، وليس بالنحو اـ 
 .إىل احلرام
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أنا طالب في كلية الطب، وطبيعة دراستي تحتِّم علّي النظر إلى العورة في : 1420س 
 بعض األحيان، ما قد يسبب لي بعض الخواطر الشيطانية، فما حكمي؟

نظر الطبيب أو الدارس للطب إمنا جيوز إن كان بغرض علمي حمض أو كان بداعي ـ 
وجيب أن يكون دون تلذذ وشهوة، فإن مل يتمكن من إمساك نفسه عن التلذذ أمث  العالج،

 .بذلك وعصى، وعليه تدبّر وسيلة ملنع نفسه من ذلك، كالزواج وحنوه
 هل تجوز مشاهدة األفالم الجنسية بهدف الثقافة الجنسية؟: 1421س 

إن الثقافة ميكن أن ال جيوز ذلك، ألنه إذا كان اهلدف من ذلك هو الثقافة اجلنسية، فـ 
حتصل مما ال يكون خليعًا وماجنًا وداعيًا إىل الفساد وموجبًا لضعف املناعة األخالقية 
والدينية، وال سيَّما أنَّ املسرية اإلنسانية عاشت الثقافة اجلنسية بطريقة فطرية أو بالتعّلم 

ط هلذا اجلانب الثقايف، احملتشم، ولذا فإننا نؤيِّد الدعوة إىل الرتبية اجلنسية وإىل التخطي
واستخدام الوسائل العملية اليت تؤدي إىل النتائج اإلجيابية دون اإلساءة إىل اجلانب 

 .األخالقي لإلنسان
 هل يجوز مشاهدة األفالم اإلباحية؟ وماذا لو كانت هذه األفالم أفالم كرتون؟: 1422س 

ني، فكل ما يوجب ضعف ال جيوز ذلك، سواء كانت أفالمًا كرتونيًة أو ألناس عاديـ 
املناعة األخالقية والدينية ال جيوز مشاهدته، والسّيما إذا كان خليعاً حبسب طبيعته، وإن مل 

 .يتأثر املشاهد بذلك يف بعض احلاالت
 ما حكم المرأة التي يجبرها زوجها على مشاهدة األفالم الجنسية؟: 1423س 

عليها أن تظهر االمتناع الدائم، ألنه ال إمث عليها إن كان ذلك بإكراه الزوج، ولكن ـ 
 .حيرم النظر إىل مثل هذه األفالم، وقد يكون لذلك الكثري من السلبيات على حياة الزوجني

 هل هناك استثناء في الحكم بحرمة النظر إلى األفالم الخالعية؟: 1424س 
اء وال يستثىن من ذلك ما لو كان أحد الزوجني مصابًا مبرض أو برود جنسي، وال دو ـ 

 .حلَّ له إال من خالل هذه املشاهدة، فيقتصر عندها على مقدار الضرورة
هل يجوز النظر إلى األفالم أو المسلسالت العربية أو األجنبية التي تتضمن : 1425س 

 بعض المشاهد العاطفية؟
إباحيًة جتوز مشاهدة األفالم اليت تتضمَّن صور النساء غري احملّجبات ما مل تكن أفالمًا ـ 

أو خالعيًة مثريًة للشهوات، مع األمن من الوقوع يف احلرام، أو التأثر الفكري ببعض ما فيها 
 .من أفكار باطلة
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 ما حكم النظر إلى نساء أهل الذمة أو مطلق الكافرات؟: 1426س 
ٍذ وريبةـ   .جيوز النظر إىل ما اعتدن كشفه دون تلذُّ

 والنظر بإعجاب؟ما الفرق بين النظر بريبة : 1427س 
النظر بإعجاب هو الذي يكون فيه تقدير للجمال وإعجاب به، وهذا ليس حمرَّماً ـ 

ه  بذاته، وأما النظر بريبة، فهو الذي يكون بشهوٍة وتلذٍذ، ويقرتن غالباً باالنتصاب وما يشا
 .من تأثريات جسدية

 بلغ سن التمييز؟هل يحرم على األب أن يرى عورة طفلته الصغيرة التي لم ت: 1428س 
 .ال حيرم ذلك ما دامت البنت دون مرحلة التمييز، وما دام النظر بغري لّذٍة وريبةـ 

يقال إن النظرة األولى فقط حالل، ولكن ماذا إذا كانت النظرة الثانية بريئة ال : 1429س 
 مشاعر فيها وال رغبات؟

ٍة وريبة، خبالف النظرة الثانية تكون النظرة األوىل عادًة غري مقصودة، ولذا ال تكون بلذّ ـ 
اليت قد يدخل فيها الشيطان وحيّوهلا إىل نظرة غري بريئة، واألساس يف ذلك هو حرمة النظر 
إن كان بتلذٍذ وريبة، وعدم حرمته إن مل يكن كذلك، دون فرق يف ذلك بني النظرة األوىل 

 .وغريها
 ما العمر الذي يصبح فيه الطفل مميزًا؟: 1430س 

 .رحلة اليت يصبح فيها مدركاً لألمور اجلنسيةهي املـ 
ما المقدار الذي يجوز للرجل أن يراه من جسد الفتاة المتقدم لخطبتها؟ وهل : 1431س 

 ال بدَّ أن يكون ذلك بمعرفة األهل؟
ا لرياها وتراه، وجيوز له أن يرى ـ  جيوز للرجل املتقدم خلطبة فتاة أن يتعرف إليها وخيلو 

وساعديها إىل املرفقني وساقيها إىل الركبتني، إضافًة إىل الوجه والكفني  شعرها ورقبتها
والقدمني، وذلك من خالل الصورة أو مباشرًة، وبعلم األهل أو بدون علمهم، ولكن جيب 
االقتصار على مقدار ما يتحقق به التعرف يف جلسة واحدة أو جلستني، فيتملى من النظر 

 .إليها مث تسترت
وز لمن يريد الزواج أن يطلب من أخته أو غيرها، أن تحضر له صور هل يج: 1432س 

 فتيات محّجبات بدون حجاب وبدون رضاهن، الختيار زوجة منهن؟
 .ال جيوز ذلك بدون رضاهنـ 
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هل يجوز للفتاة إعطاء صورتها التي تكون فيها دون حجاب للشاب الذي : 1433س 
 تقدم لخطبتها ليحتفظ بها؟

دـ  ف التعّرف إليها، ومبقدار حاجته إىل التعرف، مرًة أو مرَّتني، مث عليه جيوز هلا ذلك 
 .أن يدع النظر

هل يجوز للرجل النظر إلى صورة إمرأة بدون حجاب، مع العلم أنها محجبة : 1434س 
 في األصل؟

ال جيوز ذلك إذا كانت الصورة المرأة معروفة، أو كان النظر إىل الصورة يسيء إىل ـ 
ماعي أو يوجب هتكًا لصاحبة الصورة حبسب العرف العام، هذا فيما لو مل موقعها االجت

 .تكن الصورة مثريًة، وإال فال جيوز مطلقاً، وإن كان الرتك مطلقاً أفضل
سنة، هل يجوز لألجنبي أن يرى صورتي وأنا في عمر مابين خمس  16عمري : 1435س 

 سنوات أو سّت وشعري مكشوف؟
 .ال مانع من ذلكـ 

 هل يجوز للرجل النظر إلى الشعر المقصوص من غير محارمه من النساء؟: 1436س 
 .ال إشكال يف ذلك، إذ ال دليل على حرمة النظر إىل الشعر املفصول أو املقصوصـ 

 هل تجوز مشاهدة أخت الزوجة بدون حجاب؟: 1437س 
ا ليست ـ  حمرمًا له، ال جيوز للرجل النظر إىل ما حيرم النظر إليه من أخت زوجته، لكو

 .رغم أنه ال جيوز له التزّوج منها
أن الظاهر أن المراد بالتلذذ والريبة هو النظر «ذكرتم في شرح التلذذ والريبة، : 1438س 

، فهل المقصود بالوقوع في »المشتمل على الشهوة الذي يكون به مظّنة الوقوع في الحرام
 الحرام الزنا؟

بل هناك العديد من أنواع احلرام اليت قد ترتتَّب  ليس املقصود من احلرام خصوص الزنا،ـ 
ويف كل . على ذلك، كما إذا حصل اإلمناء من خالل النظر، فإن نظره عندئذ يكون حراماً 

األحوال ال جيوز النظر بتلذذ وإن أمن الوقوع يف الزنا أو االستمناء، ألن من شأن ذلك أن 
 .ع فيهيضعف املناعة الروحية جتاه احلرام ويسّهل الوقو 

 هل يجوز للعنين العالج إذا كان يستلزم منه كشف عورته أمام الطبيب؟: 1439س 
 .جيوز ذلك، والسيما إن كان العالج ميثل ضرورًة للزوج أو الزوجةـ 
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 أحكام اللَّمس: الخامس
 هل تحرم مصافحة الرجل للمرأة األجنبية بدون شهوة؟ ولماذا؟: 1440س 

األجنبية إال حباجز كالقفاز، كما وحيرم النظر إليها أو حمادثتها حترم مصافحة املرأة ـ 
بشهوة، وذلك مجيعه يرجع إىل أن اإلسالم يريد حصر التماس بني املرأة والرجل يف إطار 

 .العالقة الزوجية، حرصاً على مزيد من الطهارة يف العالقة بني اجلنسني
 ان أحدهما يرتدي القفازات؟هل تجوز المصافحة بين الرجل والمرأة إن ك: 1441س 

مع وجود احلاجب وعدم املالمسة بالبشرة، جيوز ذلك مع عدم الغمز، أي مع عدم ـ 
الضغط على اليد بشكل يتحسَّس الطرف اآلخر، وهذا ما ورد يف موثقة مساعة عن اإلمام 

 ال حيل للرجل أن: ")ع(عن مصافحة الرجل املرأة؟ قال) ع(سألت أبا عبد اهللا:)ع(الصادق
أخت أو بنت أو عمة أو خالة أو بنت  -يصافح املرأة إال امرأًة حيرم عليه أن يتزوَّجها 

وأما املرأة اليت حيل له أن يتزوَّجها، فال يصافحها إال من وراء الثوب وال  - أخت أو حنوها 
 ".يغمز كفها

آن ما الدليل على حرمة المصافحة بين الرجل والمرأة؟ وهل ذكر ذلك في القر : 1442س 
 الكريم؟ وما الحرج المبيح للمصافحة؟

عن ذلك عندما بايعته بعض النسوة، ) ص(لو كانت املصافحة جائزًة، ملا امتنع النيبـ 
فأمر بوعاء فيه ماء، ووضع يده داخل املاء من طرف، وأمر النسوة بوضع أيديهن يف 

فعاله حجة علينا، ميثل لنا األسوة احلسنة، وأ) ص(الطرف اآلخر من املاء، وحيث إن النيب
عن املصافحة، ما يدل على حرمة ذلك، ) ص(فال بدَّ من االقتداء به يف ذلك، حيث امتنع

ناهيك عن الروايات اليت صّرحت باحلرمة، وجمّرد أنه إذا مل يذكر الشيء يف القرآن ال يّدل 
ة الصادرة عن على أنّه مباح، ألنه ال بدَّ لنا أيضًا من النظر إىل الروايات الصحيحة واملعترب 

وال حيق ألحد البناء على اإلباحة وحلّية شيء ما قبل الفحص التام  ،)ع(واألئمة) ص(النيب
وأما مسألة املصافحة يف موارد احلرج، فليس املراد من احلرج اخلوف من أن يشعر . واملعترب

ن جرّاء الطرف اآلخر بالفشل لعدم املصافحة، بل احلرج هو حالة اإلرباك اليت تنشأ لإلنسا
خوفه على فقد عمله أو التعرض للذل واملهانة إذا إمتنع عن املصافحة، وإال فمجرد اخلوف 
من شعور الطرف اآلخر بذلك ال جييز احلرام، فمثًال، لو فرضنا أن البعض يعمل يف 
مؤسسة ما أو شركة ما، وكان رئيسه امرأة، وكان خيشى إذا رفض مصافحتها من أن يؤثر 

وال عمل له غري هذا العمل لو طرد من عمله، فعندئٍذ جيوز له املصافحة ذلك على عمله، 
رفعًا هلذا احلرج، وكذلك لو كان اإلنسان ضعيف احلجة كلياً، حبيث ال يستطيع بيان أن 
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عدم املصافحة هو نتيجة االلتزام الديين، حبيث إن الطرف اآلخر سوف يفسر ذلك تفسرياً 
وطاعة هللا سبحانه وتعاىل، وعندئٍذ سوف يعرضه هذا املوقف سلبيًا ال على أنه التزام ديين 

حلرج نفسي شديد ال ميكن له حبسب حاله حتمله، فلرفع هذا احلرج جيوز ارتكاب 
املصافحة، ولكن ليس معىن ذلك أن يؤدي إىل أن تكون املصافحة مربرًة دائماً، ألن احلرج 

رمة على حاهلا، وال جيوز السالم إذا وجد ارتفعت احلرمة، وإال فمع عدم احلرج تبقى احل
عندئٍذ باملصافحة، واإلنسان هو الذي يعرف كيف مييز بني املوردين، وقد أكد القرآن ذلك 

يِن ِمْن َحَرجٍ {: يف قوله تعاىل  ].78:احلج[}َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِّ
أة هل يجوز، في حال اقتضت ضرورة العمل مصافحة كل من الرجل والمر : 1443س 

 للجنس اآلخر؟
ال جيوز ذلك إال باملقدار الذي يرفع الضرورة فقط، والضرورات تقدَّر بقدرها، وإن ـ 

 .اإلنسان على نفسه لبصري
هل يجوز لمن يتعلَّم مهنة الطّب أو التمريض، أن يلمس المريض من الجنس : 1444س 

 اآلخر عند تعذر لبس القفازات؟
ضرورة التعليم، كما جيوز للطبيب أو الطبيبة أو جيوز ذلك مبقدار ما تتوقف عليه ـ 

املمّرض واملمّرضة، أن يلمس من جسد املريض غري املماثل ما يستلزمه العالج مع عدم 
وجود املماثل، أو كون الطبيب أرفق بعالج املرأة، أو مع كون العالج يقتضي أن ال يكون 

رة فقط، وأن ال يكون اللَّمس البسًا القفازات، على أن يقتصر يف ذلك على مقدار الضرو 
 .بشهوة

هل يجوز لمن وظيفته إنقاذ الغرقى، معالجة الغريقة بإعطائها التنّفس : 1445س 
 االصطناعي، وذلك بوضع الفم على الفم؟

 .جيوز ذلك عند ضرورة اإلنقاذ واملعاجلة، وعدم وجود املماثلـ 
 يم المتفّوقين؟ما حكم مصافحة المرأة لوزير التعليم في حفل تكر : 1446س 

 .على الفتاة جتّنب ذلك، ولو بلبس القفازات عند الضرورةـ 
 هل يجوز للشاب الذي يريد الزواج من فتاة أن يصافحها برضاها؟: 1447س 

 .ال جيوز له ذلك وإن كان برضاها، فهي ال زالت أجنبيًة عنهـ 
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في الغرب،  أيلول، أصبحت أفعال المسلم وتصرفاته مراقبةً  11بعد أحداث : 1448س 
بحيث تحسب عليه كل حركاته وتصرفاته، فهل يجوز مصافحة األجنبية، إن لم يكن هناك حرج 

 شديد، ولكن لدفع النفور وتقريب القلوب؟
أيلول جيب أن تزيد املسلمني تضامناً  11إن الظروف اجلديدة اليت أعقبت أحداث ـ 

هو أمر طبيعي وحق مصون، وهو  وتعاوناً وإصراراً على تقاليدهم وأحكام دينهم، من حيث
جزء من الكيان واهلوية، وعلى املسلمني العمل إلفهام الدولة األمرييكية والشعب 

وعلى كل حال، فما ذكر يف . األمرييكي، أن االلتزام اإلسالمي شيء واإلرهاب شيء آخر
 .ا منهاالسؤال ليس مربراً جلواز املصافحة، واحلرج املبيح لذلك مصاديقه قليلة، وليس هذ

 هل يجوز أن تقّبل البنات بعضهن بعضاً في الفم؟: 1449س 
ال جيوز ذلك إذا كان عن شهوة، وال مانع منه إذا كان من دون شهوة وريبة، وإن كان ـ 

 .األفضل ترك ذلك خصوصاً يف األماكن العامة
 هل يجوز للمحارم معانقة وتقبيل بعضهم البعض؟: 1450س 

 .التقبيل بشهوةجيوز ذلك مع عدم كون ـ 
 أنا شاب، ولي صديق كثيراً ما أقّبله وأعانقه، فهل في ذلك إشكال؟: 1451س 

إذا كان ذلك بعيدًا عن أجواء اإلثارة وقصد السوء، فال بأس بذلك، ولكننا ال ننصح ـ 
 .به إذا جتاوز احلدود املألوفة بني األصدقاء

من وراء الثياب، لمجرد اللعب هل يجوز للرجل أو المرأة لمس عورة المماثل : 1452س 
 والمزاح، مع فرض عدم إثارة الشهوة؟

 .ال جيوز ذلك، ألنه خمالف لالرتكاز الشرعي األخالقيـ 
أعمل في المساج العالجى، فأعالج اإلصابات الرياضية وبعض اآلالم في : 1453س 

 الجسد، وعملي يشمل الرجال والنساء، فما مدى شرعية هذا العمل؟
بالنسبة إىل الرجال إن كان بعيداً عن اإلثارة والريبة، أما بالنسبة إىل النساء، جيوز ذلك ـ 

فال جيوز إال مع االضطرار إليه وعدم وجود املماثِلة من النساء، على أن يكون بعيدًا عن 
 .اللذة وإثارة الغرائز

 هل يجوز لي مصافحة أخ زوجي أو عّمه أو خاله؟: 1454س 
 .يسوا من حمارمكال جيوز لك ذلك، فهم لـ 
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 التبرج والتزين: السادس
هل يجوز للمرأة وضع بعض المساحيق الخفيفة على الوجه، أو استعمال : 1455س 

بعض الكريمات المبّيضة للوجه، والخروج بها أمام غير المحارم؟ وما هي الضابطة العامة للزينة 
 وغيرها؟المحرَّمة وغير المحرَّمة؟ وهل هناك فرق بين المرأة المتزوجة 

احملرَّم من الزينة ما يصدق عليه أنه من التربج، وهو يتحقق باستخدام األصباغ والثياب ـ 
والعطور واحللّي اليت تلفت النظر وتثري الناظر وجتعله عرضًة لالفتتان باملرأة، وال فرق بني 

ذا الشكل واخلروج به أمام غري الزوج واحمل ارم من خمتلف النساء، فال جيوز هلن التزين 
ا تربج، كحّف احلواجب، ووضع بعض  الرجال، وأما حيث ال يصدق على الزينة أ
الكرميات واألصباغ اخلفيفة املتوافقة مع لون البشرة، ولبس الثياب الرزينة واحللّي املتعارفة 

 .والعطر اخلفيف، فال مانع منه حينئذٍ 
رض منها حماية العين من هل يجوز للمرأة لبس النظّارة الشمسية إن كان الغ: 1456س 
 الشمس؟

 .جيوز لبسهاـ 
 هل يجوز للمرأة لبس الخلخال في القدم؟: 1457س 

 .جيوز لبسه مع عدم عّده من الزينة امللفتة املثريةـ 
 هل يجوز لبس الحذاء الذي يخرج صوتاً عند لبسه والمشي فيه؟: 1458س 

 .هو ليس حمرَّماً يف ذاته، وإن كان األفضل تركهـ 
 هل يجوز تطويل األظافر؟: 1459س 

 .ال حيرم ذلك من حيث املبدأ، وإن كان يستحبُّ تقليم األظافرـ 
 هل يجوز للفتاة أن تضع حلقاً في منخرها؟: 1460س 

 .جيوز ذلك، لكن قد حيرم من جهة استلزامه اهلتك للفتاة إن مل يكن مألوفاً يف اجملتمعـ 
 لونه األصلي؟ هل يجوز للمرأة صبغ الشعر بغير: 1461س 

 .جيوز ذلكـ 
 هل يجوز وضع الّرموش االصطناعية؟: 1462س 

 .جيوز ذلك مع بقاء الوجه معه أقرب إىل وضعه الطبيعيـ 
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 هل يجوز وضع وشم خال على الوجه؟: 1463س 
 .ال جيوز ذلك، إذا كان من الزينة املثريةـ 

 المحارم؟هل يجوز للمرأة لبس خاتم الزواج وإظهاره أمام غير : 1464س 
 .جيوز هلا ذلك، فهو ليس من الزينة اليت حيرم عليها إظهارهاـ 

 هل يجوز للمرأة لبس األساور والخواتم للزينة أمام األجنبي؟: 1465س 
 .جيوز لبس اخلامت ألنه ال يعدُّ زينًة ملفتًة، وكذا جيوز لبس األساور والقالدةـ 

ار فوق اللباس؟ وما حكم إظهار هل يجوز للمرأة أن تظهر الساعة أو السو : 1466س 
 الخاتم في اليد؟

 .ال مانع من ذلكـ 
 هل يجوز للمرأة وضع العطر والخروج به أمام الناس في الشارع؟: 1467س 

 .يؤثر حترك الغرائز لدى اآلخرين فال جيوزإذا كان مبقدار ـ 
 هل يجوز وضع قليل من العطر لمنع رائحة العرق، والخروج به؟: 1468س 

كان العطر قليًال لتخفيف التعرق من دون أن يؤدي إىل أي حالة من اإلثارة فيجوز إذا  ـ 
 .ذلك

 هل يجوز حف الحواجب للرجال والنساء؟: 1469س 
 .جيوز ذلك للرجال ما مل يصل إىل حد التشبه بالنساء، وجيوز ذلك للنساءـ 

 هل يجوز للمرأة لبس العدسات الالصقة بدل النظارات الطبية؟: 1470س 
 .جيوز لبسها ولو مع عدم وجود ضرورة طبيةـ 

 هل تعتبر الكحلة العربية أو المكية من الزينة؟: 1471س 
 .الظاهر من العرف أنَّ الكحلة ليست من وسائل التربّج، ووفقاً لذلك فهي غري حمرمةـ 

 هل يعتبر طالء األظافر من الزينة المحرَّمة؟: 1472س 
 جيوز إظهارها أمام غري احملارم، إال إذا كانت بلون الظفر هي من الزينة احملرَّمة اليت الـ 

 .فيجوز حينئذٍ 
 هل يجب حلق شعر العانة كّل أربعين يوماً أو انه مستحب؟: 1473س 

 .ليس ذلك واجباً، ولعله يكون راجحاً عند احلاجة إليهـ 
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 هل يجوز للرجل إزالة الشعر عن الصدر واليدين والرجلين؟: 1474س 
 .يف ذلك، بل قد ورد استحباب ذلك كل أربعني يوماً ال حرمة ـ 

 هل يجوز للرجل تطويل شعر رأسه ليصل إلى الرقبة أو أطول من ذلك؟: 1475س 
ال حيرم ذلك، إال إذا كان مستهجنًا عند العرف ووصل االستهجان فيه إىل حد هتك ـ 

جدر باملؤمن فاأل وعلى كل حال ،حرمة املؤمن، فال جيوز حينئٍذ من باب حرمة اهلتك
مراعاة أعراف اجملتمع الذي يعيش فيه يف زيّه وهندامه، ليكون حضوره كرميًا ومظهره الئقاً 

 .ومقبوالً 
 هل يجوز حلق الشعر على الطريقة األمريكّية؟: 1476س 

ال ننصح بالتشبه بالغرب من دون أن يكون لذلك أية فائدة كما يف املورد املذكور، ـ 
 .ولكّننا ال حنّرمه

هل يجب على المرأة نزع الشعر الزائد عن جسدها، أم أن ذلك مستحب؟ : 1477س 
 وهل هناك فرق بين المتزّوجة وغيرها؟

هو أمر مباح؟ نعم، قد يكون مستحباً للمرأة املتزّوجة إذا كان من باب التزين والتجمل ـ 
 .للزوج، كما يستحّب للزوج التجّمل هلا

 شعر واألظافر؟ما هي أوقات استحباب قص ال: 1478س 
قد ورد استحباب التزّين، الذي منه قصَّ الشعر وتقليم األظافر، كّلما دعت احلاجة إىل ـ 

ذلك، وأما التحديد بوقت أو زمان خاص فلعّله مرتوٌك لإلنسان، من جهة أن اإلنسان 
 .يتحرك تلقائياً حنو إزالة مثل هذه الزوائد كّلما دعت احلاجة إىل ذلك

 للرجل لبس خاتم فيه حجر أخضر ممّوج؟هل يجوز : 1479س 
 .جيوز ذلك شرط أن يكون املعدن الذي فيه احلجر مما جيوز لبسه للرجالـ 

 ما حكم التختم باليمين وبالشمال وباالثنتين معًا؟: 1480س 
 .ال مانع من ذلك، إذ املهّم لتحصيل االستحباب عدم ترك التخّتم باليمنيـ 

عليه نجمة تمثل نجمة داوود الموجودة على علم هل يجوز لبس خاتم : 1481س 
 إسرائيل؟

حيرم ذلك من جهة إظهار شعار دولة إسرائيل الغاصبة إن كان يقصد به االنتماء إليها ـ 
 .أو تأييدها
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 ما يحرم من العالقات الجنسية: السابع
 اـــــالزنـ  1

 ما هو الزنا؟ وهل يعتبر تقبيل الفتاة من الزنا؟: 1482س 
الذي يوجب إقامة احلّد هو الدخول باملرأة ولو مبقدار احلشفة، من دون عقد  الزناـ 

شرعي يبيح ذلك وال شبهة، وأما غري ذلك كالتقبيل، وحنوه، فهو ليس زنا باملعىن املتقّدم، 
والزنا . ولكنه من احملرَّمات اليت يكون اإلصرار عليها من الكبائر، وقد يوجب ذلك التعزير

َوالَِّذيَن َال َيْدُعوَن َمَع اللَِّه ِإَلًها َآَخَر {: قال تعاىل يف وصف املؤمنني من كبائر الذنوب،
 *َوَال يـَْقتـُُلوَن النـَّْفَس الَِّتي َحرََّم اللَُّه ِإالَّ بِاْلَحقِّ َوَال يـَْزنُوَن َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك يـَْلَق أَثَاًما

ِإالَّ َمْن تَاَب َوَآَمَن َوَعِمَل َعَمًال  *َيْخُلْد ِفيِه ُمَهانًاُيَضاَعْف َلُه اْلَعَذاُب يـَْوَم اْلِقَياَمِة وَ 
- 68:الفرقان[} َصاِلًحا فَُأولَِئَك يـَُبدُِّل اللَُّه َسيَِّئاتِِهْم َحَسَناٍت وََكاَن اللَُّه َغُفورًا رَِحيًما

70.[ 
 ما هي مقّدمات الزنا؟ وما الفرق بينها وبين الزنا؟: 1483س 

الزنا هي األفعال اليت متّهد الرتكاب فاحشة الزنا، من النظر بشهوة وريبة مقّدمات ـ 
والتقبيل وحنوها من املداعبات اليت قد توصل إىل الزنا، وهي من احملرَّمات اليت ال بدَّ من 
ا  االبتعاد عنها واالستغفار والتوبة منها توبة نصوحاً، وهذه وإن مل توجب احلد كالزنا، إال أ

 .لتعزير، ويستحقُّ فاعلها العقاب يوم القيامة ما مل يتب منها قبل املماتقد توجب ا
ما حكم جلوس مجموعة من النساء المتزّوجات مع بعضهن البعض وتبادلهن : 1484س 

 أحاديث الجنس، مع تحدث كل منهن حول ما تفعله مع زوجها، فهل هذا يعتبر زنا؟
رار الزوجية اليت يسيء كشفها إىل الّزوج ال جيوز هلن التحدث مبا يؤدي إىل كشف األسـ 

ويؤذيه، أو تلك اليت قد ال يرضى الزوج بكشفها، كما ال جيوز هلن التحدث مبا يثري 
ا ال تعترب  الشهوات الذي يكون مظنًة للوقوع يف احلرام، وهذه األحاديث وإن حرمت إال أ

 .من الزنا
 بإخبار زوجها بذلك؟إذا زنت المرأة المتزّوجة، فهل هي ملزمة : 1485س 

ال جيب عليها ذلك، وعليها التوبة والندم واإلكثار من االستغفار والطلب من اهللا أن ـ 
يتجاوز عنها ويغفر هلا ويساحمها، وأن توطِّن نفسها على عدم العودة إىل مثل ذلك، ولكن 

وال  لو حصل محل جرّاء ذلك، فعليها أن ال تنسب هذا الولد إىل زوجها، ألنه ولد زنا،
 .جيوز هلا إحلاقه بغري أبيه
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بأختها أو أمها؟ وهل تحرم المزني  ىتحرم الزوجة على زوجها في حال زنهل : 1486س 
 بها على زوجها؟

ال حترم زوجته عليه، وال حترم أخت أو أم الزوجة على زوجها، فإن احلرام ال حيّرم ـ 
 .احلالل

 الزنا؟ هل يعتبر حمل المرأة العازبة دليًال على: 1487س 
ا قد ـ  إذا مل تكن متزوجًة ولو باملنقطع، يكون محلها دليًال على الزنا إذا مل حيتمل كو

 .تعرَّضت لالغتصاب
هل يعتبر إدخال ماء الرجل في رحم امرأة أجنبية بطريقة التلقيح الصناعي من : 1488س 
 الزنا؟
من ذلك يلحق بصاحب  هو ليس من الزنا، وإن كان حمّرمًا يف نفسه، والولد املتوّلدـ 

 .النطفة وال يعترب ابن زنا
 هل يعتبر لمس ذكر الرجل لفرج المرأة األجنبية من الزنا؟: 1489س 

حيرم هذا الفعل ويستحقُّ فاعله التعزير، وإن كان ال يعترب من الزنا، مع مالحظة أنه ال ـ 
 .رامجيوز للرجل واملرأة أن جيلسا يف خلوة خيشيان فيها من الوقوع يف احل

 هل تعتبر المرأة المغتصبة زانيًة؟ وهل عليها إخبار زوجها بذلك؟: 1490س 
ال يعترب ذلك زنا من جهتها، وليس عليها إمث يف هذا العدوان الواقع عليها بالقهر ـ 

 .واإلكراه، وال جيب عليها إخبار زوجها يف مطلق األحوال
 غتصاب؟هل يجوز للفتاة قتل نفسها في حالة تعرضها لال: 1491س 

ال جيوز هلا ذلك، وعليها استيعاب األمر باإلرادة القوية والثقة بالنفس والتفاؤل ـ 
باملستقبل، وتوظيف هذه املعاناة والتجربة املرَّة يف اجتاه األفضل، وال سيما أنه ميكنها ترقيع 
البكارة وإخفاء وضعها عن اآلخرين، وال جيب عليها قول شيء حول ذلك ملن يريد 

 .خطبتها
 ما عقاب الزاني؟ وهل تقبل توبته؟: 1492س 

عقاب الزاين، رجًال كان أو امرأة، الرجم إن كان حمصناً، واجللد مائة جلدة إن مل يكن ـ 
 .حمصناً، وتقبل توبته إن تاب قبل إقامة احلد عليه ويسقط عنه احلد
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لقرآن الكريم، ما هي أدّلة حكم الرجم بالنسبة إلى الزاني رغم أنه لم يرد في ا: 1493س 
 .أال يمكن أن يكون هذا الحكم من المؤثرات اليهودية التي دخلت اإلسالم

: )ع(الرجم ثابت يف اإلسالم، ويف ذلك روايات كثرية، منها ما ورد عن أيب عبد اهللاـ 
قضى للمحصن ) ع(، أو ما ورد من أن أمري املؤمنني"فإذا زىن الرجل احملصن رجم ومل جيلد"

 .الكثري من الروايات، وليس ذلك من اإلسرائيليات يف شيءالرجم، وغريها 
 من هو المحصن؟: 1494س 

الرجل احملصن، هو الذي يكون عنده زوجة حاضرة بالزواج الدائم يقدر على اإلستمتاع ـ 
 .ا بالنحو الذي يريد وساعة يشاء، وكذلك املرأة احملصنة

 هل يقام عليه حّد الزاني المحصن؟إذا كان الزاني متزوجاً زواجاً منقطعاً، : 1495س 
 .ال يقام حّد الزاين احملصن على املتزوِّج زواجاً مؤقتاً ـ 

 ما هو حّد الزنا بالمحارم؟: 1496س 
الزنا باحملارم من كبائر الذنوب، وحّده يف اإلسالم القتل ولو مل يكن الزاين حمصناً، ـ 

 .ولكن ذلك مشروط بوجود احلاكم الشرعي املبسوط اليد
 ما هي عقوية اإلغتصاب؟: 1497س 

ُه القتل، حمصنًا كان أو غري حمصن، ويلزم مبهر املثل للمرأة  من اغتصب امرأةً ـ  حدُّ
 .املغتصبة إن كانت بكراً 

 هل يقام الحّد على المرأة المغتصبة؟: 1498س 
 .يف حال اإلكراه ال إمث عليها وال حّد، وإمنا اإلمث واحلّد على املغتصب خاصةً ـ 

نعرف أنه ال تثبت تهمة الزنا إال بأربعة شهود، فهل تثبت في حال قام شحٌص : 1499س 
 واحد بتصويرها بآلة تصويريّة؟

أمٌر تعّبدي يلزم توفُّره يف ترتيب آثار الزنا وإقامة احلد،  عة شهداءالشهادة على الزنا بأربـ 
بطريقة خاصة  ، خصوصًا أن من املمكن التصرف يف الصورةال يثبت بالتصوير وحدهو 

 .برتكيبها على خالف الواقع
 إذا أغمى على الزاني أثناء جلده؛ هل يجب التوقف عن ضربه حتى يستيقظ؟: 1500س 

 .ال يبعد ذلكـ 
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 هل يوجب جماع المرأة في الدبر حّد الزنا؟: 1501س 
 .نعم، يعترب ذلك زناً ما دامت ليست زوجته، ويقام عليه حّد الزناـ 

 اب األطفال الذين قاموا بممارسة الجنس قبل البلوغ؟ما هو عق: 1502س 
م مكلَّفني ال إمث عليهم، لكن على الويل واملطَّلع على حاهلم ـ  قبل بلوغهم وصريور

من قبل احلاكم  رالتعزي إلصالح معهم، وعليهم حدُّ منعهم من املنكر واتباع وسائل ا
 .الشرعي
رسان الجنس، وعند القبض عليهما اّدعيا لو فرضنا أن رجًال وامرأًة ضبطا يما: 1503س 

 الزنا؟ ال شهود، فهل يطبَّق عليهما حدُّ  أنهما متزوِّجان زواجاً منقطعًا، حيث إنه
ما متزوِّجان، والزنا ال يثبت إال بأربعة ـ  ّ ال يُقام عليهما حدَّ الزنا مع تصادقهما على أ

 .شهود أو باإلقرار أربع مرات
 ن يقتل زوجته إذا علم يقيناً أنها تخونه؟هل يجوز للزوج أ: 1504س 

الشرعي يف إقامته احلّد الذي تستحقه شرعاً، وله  كم جيوز له ذلك، بل يرجع إىل احلا الـ 
 .أن يطلقها إن شاء

ما هي عقوبة المرأة التي يراها أربعة شهود تقبِّل رجًال غير زوجها بطريقة : 1505س 
 جنسّية؟

وعليها التعزيز من قبل احلاكم الشرعي يف حال قدرته على هي مأثومة يف فعلها هذا، ـ 
 .تنفيذ العقوبات الشرعية

 ما حّد القذف بالزنا؟: 1506س 
 .حّد القذف مثانون جلدةـ 

 متى يجب حّد القذف؟: 1507س 
جيب حّد القذف على كّل من يتَّهم اآلخر بالزنا أو اللوط، رجًال كان املتَّهم أو امرأة، ـ 

 .غري حمصَّن، وإمنا يكون ذلك إذا مل يكن لدى القاذف الشهود املعتربين شرعاً حمصناً أو 
 ما جزاء من يشتم أحداً بكلمة نغل؟: 1508س 

ا عند اهللا مهما صغرت، قال تعاىلـ  ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َشرًّا َوَمْن يـَْعَمْل {: لكل معصية عقا
ا أّن الش]8:الزلزلة[}يـََرهُ  ا ابن زنا، فيستحق ، وهذه الكلمة إن قصد  خص املخاطب 

 .قائلها عقوبة القذف
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 للواط والشذوذ الجنسيـ ا 2
 ما حّد اللواط في اإلسالم؟: 1509س 

حكمه يف الشريعة هو القتل بالسيف، أو باإللقاء من شاهق، أو باإلحراق، أو بالرجم ـ 
 معظم باحلجارة، على أن يكون املتصدي لذلك السلطان العادل، وهو غري متوفر يف

البلدان اإلسالمية اليوم، فإن تاب العاصي قبل ثبوت احلكم عليه، يتب اهللا عليه ويُعف من 
 .القتل

 هل يجوز لإلنسان إقامة حّد اللواط على نفسه خوفاً من الفضيحة؟: 1510س 
ال حيق له ذلك، ألن إقامة احلّد من شؤون احلاكم الشرعي، لكنه إذا مل يشهد عليه ـ 

 .ند احلاكم الشرعي ميكنه أن يتوب، وسيغفر اهللا تعاىل له، وال يقام عليه احلدأربعة بذلك ع
، وأرجو أن )اللواط(صرت معتادًا على ممارسة العالقة المثلية المسماة : 1511س 

تساعدني على حّل هذه المشكلة، ألنني حاولت وفشلت، وهل أعتبر كافرًا ال يجوز لي دخول 
 الم؟المسجد؟ وما هو حكمي في اإلس

األمر املذكور وإن كان حمّرماً، إال أنه ال يوجب الكفر، وإن كان الفاعل فاسقاً على كل ـ 
ا، وال جيوز  حال، وال مانع من دخول املسجد إذا كان متطّهرًا من اجلنابة إن كان حمدثًا 
قتله بأيِّ حنو كان، ألن ذلك خمتص بإقامة احلدود، وهو من شؤون احلاكم الشرعي مع 

وعلى كّل حال، فال بدَّ لك من التوبة واإلستغفار، والعمل . يته للشرائط وبسط يدهجامع
على اإلبتعاد عن مثل هذا األمر مهما كّلفك ذلك، ولو من خالل االستعانة ببعض أهل 
ذا الفعل،  اخلربة القادرين على ذلك، كما ال بدَّ من اإلبتعاد عن األجواء اليت تذكرك 

و باملنقطع ليكون البديل عن فعلك احملرَّم هذا، واألهم من هذا كّله، وجيب عليك الزواج ول
استذكار عذاب اهللا يوم القيامة عن هذه النزوة العابرة اآلنية، وعزمك على اإلبتعاد عن هذا 

 .الفعل احملرَّم
 ما هو حكم تقبيل الرجل للرجل في فمه مباشرًة؟: 1512س 

ٍذ وشهوة، فهو ـ  حمرَّم ال بدَّ من تركه واملبادرة إىل التوبة منه واإلستغفار، إذا كان عن تلذُّ
وأما إن كان ليس كذلك، فإنه وإن كان غري حمرَّم، إال أنه ال ينبغي هلما فعل ذلك، ملا فيه 

مة هلما وخوف من وقوعهما يف ما هو حمرَّم  .من 
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 كيف ومتى تحدَّد عقوبة الشذوذ الجنسي؟: 1513س 
ا أو بإقرار اجلاين، وبعد أن يتضح  تثبت عقوبة اللواطـ  والسحاق بشهادة العدول 

ذلك للقاضي، حيكم عليه بالعقوبة اليت هي القتل يف اللواط، واجللد أو الرجم باحلجارة يف 
 .السحاق
 ما حكم ما يعرف بالشذوذ الجنسي ؟: 1514س 

ن أحياناً الشذوذ اجلنسي هو العمل اجلنسي املتمثل بالسحاق أو اللواط، واملقرت ـ 
بالعزوف عن الشريك املخالف وامليل احلاد إىل املماثل، وهو من كبائر الذنوب واحملرَّمات، 
وتصل عقوبته يف شرعنا إىل القتل، كما أنه رغم ما قد يكون له من جذور نفسية، فإن 
 شرعنا املطّهر ال يقبل قيام املكلَّف به وارتكابه له، وهذا املوقف واضح يف القرآن الكرمي

ِإالَّ َعَلى َأْزَواِجِهْم  *َوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفظُونَ {: النبويّة املطهرّة، يقول تعاىلوالسّنة 
ُر َمُلوِمينَ   }َفَمِن ابـْتَـَغى َورَاَء َذِلَك فَُأولَِئَك ُهُم اْلَعاُدونَ  *أْو َما َمَلَكْت أَْيَمانـُُهْم فَِإنـَُّهْم َغيـْ

اإلنسان الواعي لو فكَّر يف املوضوع، لرأى أن اهللا جعل للجنس ولعل  ،]7-5:املؤمنون[
أسلوباً طبيعياً حيقق للرجل واملرأة كل وسائل االكتفاء اجلنسي من اجلانب املادي والعاطفي،  
كما أن موضع الشذوذ يف اللواط، وهو الدبر، ليس معّدًا لذلك، ورمبا يؤدي اإليالج فيه 

، تتقمص فيه )السحاق(اإليدز، كما أّن الشذوذ املؤّنث إىل نتائج غري صحية، وال سيما 
إحدى املرأتني شخصية الرجل، وقد تستعمل بعض األشياء اليت تشبه القضيب، ما يوحي 

قد ) الشذوذ(بأن اجلنس الطبيعي هو األمر الطبيعي ومن الطريف أن تسميته احلديثة بــــ
 .نساين والفطرة اإلنسانيةجاءت منسجمًة ومستوحاًة من كونه على خالف الطبع اإل

ماذا عن الشاذين الذين يقولون إن شذوذهم من اهللا، وإنهم ال يستطيعون أن : 1515س 
 يفعلوا شيئاً حيال ذلك؟

ليس هناك شذوذ من اهللا تعاىل، مبعىن أن يقال إن اهللا أراد لفالن الشذوذ، ألن اهللا ـ 
تعاىل أنه خلق اإلنسان يف أحسن  تعاىل هو اخلري، وال يكون منه إال اخلري، وقد أكَّد

تكوين، وقد وضع قانون اخللق من خالل التناسل وجعل لعملية الوراثة والتأثر بالبيئة أسباباً 
تتدخل يف عملية اخللق وتنوعه، وعلى املبتلى بالشذوذ رفضه من خالل التحّلي بالتقوى 

 .سويّةواإلرادة القوية والعالج بطريقة أو بأخرى للوصول إىل احلال ال
منذ طفولتي وأنا أشعر بشعور األنثى رغم أنني ذكر، وكان الجميع في المدرسة : 1516س 

والعائلة يالحظون أنوثتي، وعند بلوغي الحظت أن شهوتي تميل إلى الرجال ال النساء، مكتشفاً 
أنني أعاني مرض الشذوذ الجنسي، مع العلم أنني لم أمارس الجنس مع أّي شخص، ولم أتعرض 
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موقف في طفولتي، فأنا ال أقطع الصالة والصوم، وأحاول التقرب كثيرًا من اهللا، وأعيش في  ألي
 عائلة محافظة، فما هو حكمي؟ وهل تحرم علّي العادة السرية التي هي متنفسي الوحيد؟

عليك أن حتافظ على احلدود الشرعية واجتناب أية عالقة جنسية مع الرجال، وعليك ـ 
ك اجلنسية من خالل الزواج، ولو زواج املتعة، حيث ميكن أن أن حتاول قضاء حاجت

تستمتع بزوجتك بأنواع االستمتاع، ولو بأن تستمين بيدها ومباشرة جسدها، فضًال عن 
وطئها وغري ذلك، وال سّيما أن الشذوذ من األمور اليت ميكن مواجهتها والتصّدي هلا 

 .ن الناحية الطبية والنفسيةباإلميان واإلرادة القوية، كما أنه ميكن عالجه م
ما حكم الفتاة التي تجلس مع صاحبتها وتبادلها القبالت باستمرار بدافع : 1517س 

 المودة فيما بينهما، وليس القصد مخالفة الشرع أو الخطأ؟
ال حيرم ذلك إال أن يكون بلذٍة وريبة، أو يلزم منه إثارة الشهوات والوقوع يف العالقات ـ 

 .حنو التمهيد لذلك، فيجب اجتنابه حينئذ الشاّذة ولو على
طبيعة عملي كطبيب تحتِّم علّي التعامل مع كافة شرائح المجتمع، فأنا أعمل : 1518س 

مع ممرضين وممرضات وأطباء ومرضى من الشّواذ، وأجد في صدري حرجًا من هذا األمر، 
 ولست أعرف كيف أتعامل معهم؟

عتاد، يف العالج ويف العالقات االجتماعية ال مانع من التعامل معهم بالنحو املـ 
املتعارفة، سواء الذكور منهم أو اإلناث، وإذا أمكنك نصح بعضهم بالتخلي عن ذلك 

 .فافعل، بل هو واجب إن كان مسلماً واحتملت أن يتأثر بنصيحتك
ما هو السحاق؟ وهل تعتبر المرأة التي تمارس الجنس مع أخرى بوجود : 1519س 

 لية سحاقًا؟ وهل يجوز أن يتزوَّج ولد إحداهما بنت األخرى؟المالبس الداخ
يتحقق السحاق بدلك الفرج على الفرج، ومع الفصل باملالبس فال يصدق السحاق ـ 

وإن كان ذلك حمرَّمًا أيضاً، والسحاق من كبائر احملرَّمات، وكما حيرم السحاق فإنه حترم كل 
حاق بني امرأتني إىل حرمة تزّوج أوالد عالقة جنسية بني امرأة وأخرى، وال يؤدي الس

 .إحدامها من األخرى
 العادة السرية واإلستمناءـ  3
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ما هي العادة السرية؟ وهل يجوز ممارستها للرجل، وهل هناك دليل على : 1520س 
 حرمتها؟

اإلستمناء أو العادة السرية، هو قيام الرجل مبداعبه عضوه التناسلي إىل أن خيرج منه ـ 
وهو حمرَّم على الرجل ويدل عليه األخبار املانعة من وضع املاء يف غري موضعه، ولعن املين، 

عّزر من عبث بذكره وأمىن، مث أمر له مبال ليتزّوج به، ) ع(فاعله، ويف بعضها أن اإلمام علي
ْم أْو َما ِإالَّ َعَلى َأْزَواِجهِ  *َوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفظُونَ {: ويستدل له بقوله تعاىل

ُر َمُلوِمينَ  ، }َفَمِن ابـْتَـَغى َورَاَء َذِلَك فَُأولَِئَك ُهُم اْلَعاُدونَ  *َمَلَكْت أَْيَمانـُُهْم فَِإنـَُّهْم َغيـْ
ورغم حتفظنا على داللة . حيث يكون االستمناء مشموًال ملا هو وراء بذل الفرج للزوجة

الرأي املعتمد عندنا، وهو يعطينا  بعض النصوص الشريفة املذكورة، فإن حرمة االستمناء هي
ا يف غري حملِّها،  فكرًة واضحًة عن أن اإلسالم يريد من اإلنسان عدم تعطيل طاقته أو ذها

 .فاهللا سبحانه أعطى اإلنسان هذه الطاقة من أجل التناسل
 هل يجوز للمرأة ممارسة العادة السرية؟: 1521س 

هل اخلربة، ولكون النهي منصباً على إخراج املين، مبا أن املرأة ال مين هلا كما ثبت عند أـ 
فال يشملها النهي الوارد يف املقام، خبالف الرجل، وهذا ما جعلنا نقول بعدم حرمة العادة 
السرية للمرأة لعدم حتّقق موضوعها، فالذي حيرم هو إخراج املين باليد وحنوها من خالل 

بة، فال تكون مداعبة املرأة لعضوها التناسلي مداعبة العضو التناسلي، ال جمرد العبث واملداع
من قبيل طلب خروج املين، وإن حصلت على اللذة من خالل هذا الفعل، إذ ال دليل على 
حرمة مثل هذا إذا مل يؤّد إىل اإلضرار بالفتاة، أو غري ذلك من العناوين الثانوية اليت قد 

إال أننا ننصح الفتيات، وال سيما  وحنن وإن كنا ال نفيت حبرمة هذا الفعل،. توجب احلرمة
األبكار منهن، بعدم ممارسة ذلك، ألنه قد يؤدي إىل بعض اآلثار السلبية، وألنه أنسب 

 .بالعفة اليت هي من القيم األخالقية احلميدة
هل يجوز للمرأة إدخال شيء في فرجها في حال غياب زوجها عنها لعدة : 1522س 
 أشهر؟
ا ترك ذلك، لكو ـ  نه خالف املرتكز الشرعي، لكن ال حيرم عليها فعل العادة األجدر 

السرية بيدها وحنوها، والرطوبة اليت خترج منها عند وصوهلا إىل ذروة الشهوة طاهرة، وال 
ار الصوم، وإن كان  تنقض الوضوء وال توجب الغسل وال تضر بالصوم لو حدثت 

 .األفضل التعفُّف عنها إال عند خوف الوقوع يف احلرام
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هل يجوز للزوجين القيام بالكالم الجنسي عبر التلفون أو اإلنترنت إلى حد : 1523س 
 الوصول إلى االستمناء؟

ما إىل ـ  ال حيرم التخاطب اجلنسي بني الزوجني عرب اهلاتف أو االنرتنت، وإن وصل 
ا والتأثر به جنسيًا  وأداء حّد اإلثارة اجلنسية وخروج املين من الرجل من خالل مساع صو

ذلك لإلمناء من دون مساعدة نفسه باليد وحنو ذلك، وال جيوز للرجل القيام مبساعدة 
نفسه إلخراج املين، فإخراج املين من غري طريق مباشرة الزوجة حمرَّم، أما ما تقوم به املرأة من 
مداعبة نفسها للوصول إىل حال االكتفاء فليس حمرَّماً، خصوصًا مع زوجها وبسماع صوته 

 .لتأثر به أو ختيله، لعدم وجود مين للمرأةوا
 هل يجوز للمرأة أن تتخيل وكأنها تقوم بالعملية الجنسية مع رجل؟: 1524س 

التخيل غري حمّرم، ولو وصلت بسببه إىل ذروة الشهوة، لكن جيدر باملؤمنة أن ال ـ 
 .تستغرق يف مثل هذه التخيالت ولو مل تؤد إىل الوقوع يف الزنا وحنوه

 ما حكم من فقدت عذريتها أثناء ممارسة العادة السرية؟: 1525س 
ال إمث عليها، لكنها قد فقدت بذلك غالبًا رصيدها األهّم يف حتقُّق حلمها بالزواج، ـ 

واألفضل للفتاة املؤمنة ترك العادة السريّة مراعاًة لفضيلة العفة اليت هي من القيم األخالقية 
ا إىل   .فقدان البكارةاحلميدة، حىت لو مل تؤد 

 هل يجوز للرجل االستمناء بيد زوجته؟: 1526س 
 .جيوز ذلك وهو ليس من االستمناء احملرَّم على الرجلـ 

 متى يجوز للرجل االستمناء؟: 1527س 
ال جيوز للرجل االستمناء مطلقًا إال إذا كان عدمه موجبًا للوقوع يف الضرر، كما يف ـ 

اخلروج بشكل طبيعي ما يسبب آالمًا حادًة للشاب، أو حاالت املرض واحتباس املين عن 
يف حال احلاجة إىل العالج من العقم، ومل يكن هناك وسيلة إلخراجه إال من خالل ذلك، 

 .فإنه جيوز حينئٍذ مبقدار ما يرفع الضرورة، والضرورات تقدَّر بقدرها
عند نظره إلى رجل ينظر إلى صورة زوجته بقصد اإلستمناء فيمني متعّمدًا : 1528س 

الصورة، وآخر ينظر إلى صورة زوجته بقصد اإلستمناء أيضًا لكن في األثناء تدور في فكره 
 تصورات فيمني، فهل هذا جائز؟

ال إمث عليه يف احلالة األوىل، وكذا يف احلالة الثانية إال أن يكون اإلمناء بسبب ختيله ـ 
ا  .لغريها، وليس من نظره إىل صور
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 بة اإلستمناء؟ما عقو : 1529س 
االستمناء حمرَّم للرجل، ومن ارتكب هذا اإلمث وجب عليه التوبة واالستغفار وتركه ـ 

 .ائياً، وليس عليه عقوبة معّينة سوى أنه معصية هللا تعاىل يؤاخذ عليها
 هل يجوز االستمناء لمن يريد إجراء فحص للحيوانات المنوية؟: 1530س 

نعم إذا مل يتيسر له ذلك لعدم إمكان . اشرة مع الزوجةال جيوز ذلك إال من خالل املبـ 
احلصول على زوجة ولو باملنقطع، أو كان حضورها معه إىل املخترب فيه حرج، وكان إجراء 

 .الفحص ضرورياً، جاز له ذلك
ينصح األطباء النفسيون من يعانون من بعض المشاكل الجنسية باالستمناء : 1531س 

روة في الفعل الجنسي، والتي تنعكس سلبًا على نفسية المريض لعالج مشكلة عدم بلوغ الذ
وتسبِّب له اضطرابات نفسية متنوِّعة، فهل يجوز للرجل فعل ذلك إذا انحصر العالج به بعد 

 استنفاد الطرق األخرى؟
حيرم االستمناء للرجل حىت يف هذه احلالة، لعدم وضوح احنصار العالج به، إذ بتدريب ـ 

ثقافة اجلنسية الصحيحة ميكنه الوصول إىل الذروة كما ذكر يف بعض النفس وحتصيل ال
األحباث، ألنه إذا كان اإلنسان قادرًا على الوصول إىل الذروة من خالل االستمناء، فقد 
ميكنه الوصول أيضًا من خالل االستمناء بيد الزوجة، فال ينحصر احلّل عندئٍذ باملمارسة 

 تطوير أساليبهما مبا يكفل هلما ذلك معاً، ألن املشكلة الذاتية لذلك، مث قد ميكن للزوجني
ليست يف نوع املمارسة مبقدار ما هي من خالل كيفية املمارسة واخللفية الثقافية لذلك، 
واملشكلة هي أن العديد من اخلرباء قد ال يعريون األحكام الشرعية أي اهتمام ما دام 

 .ما اتفقغرضهم هو الوصول إىل احلّل لبعض املشاكل كيف
أّكدت الدراسات النفسية العلمية حول االستمناء، أنّه ببلوغ الطفل السادسة : 1532س 

أو السابعة من العمر، يكثر عدد الممارسين للعادة السرية من الجنسين، وأّن عبثهم اليدوي 
بأعضائهم الجنسية مسألة طبيعية، وأن منعهم من االستمناء خطأ تربوي قد يؤّدي إلى تعقيد 

لحياة النفسية للطفل في المستقبل، فما واجب األهل تجاه أطفالهم في هذه المسألة من ا
 الناحية الشرعية؟

ال حيرم العبث باألعضاء التناسلية بعيدًا عن االستمناء، وميكننا منع ولدنا من ذلك ـ 
ال يعّقد باألسلوب املناسب بعيدًا عن إخافته أو ترهيبه، كي ال يرتك أثرًا سلبيًا يف نفسه، و 

 .له حياته مستقبالً 
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 اب للتخلص من العادة السرية؟بما هي نصيحتكم للش: 1533س 
ا ال حتقق هلم اإلشباع اجلنسي ـ  على الشباب اإلقالع عن هذه العادة، وأن يعلموا أ

ا تساعد على تبديد الطاقة دون طائل، وال سّيما بلحاظ احلالة النفسية  املطلوب، بل إ
الفراغ من ذلك، ألن االستمناء ال حيقق إال إخراج املين عن طريق اليد دون اليت تكون بعد 

وجود طرف آخر يأنس به ويشاركه لذَّته، وهو ما يتحقق من خالل الزواج، ولذا ال بدَّ هلم 
من االمتناع عن ذلك بتقوية اإلرادة وعدم االستسالم للشهوة وإغراءات الشيطان، واالبتعاد 

قوٍل أو فعٍل، واالنشغال بالرياضة املتعبة واجملهدة للبدن، وعدم النوم  عن كل ما هو مثري من
منفرداً، واإلكثار من الدعاء واالستغفار، والتوجه إىل اهللا تعاىل للمساعدة يف هذا اجملال 
م اجلنسية، إن مل يكونوا قادرين  وتيسري الزواج، كما ميكنهم الزواج املؤّقت إلشباع رغبا

 .معلى الزواج الدائ
 كيف لي أن أعرف إذا كان غشاء البكارة ما يزال موجوداً أو افتض بالخطأ؟: 1534س 

ال تقلقي كثريًا من هذه الناحية، فإن غشاء البكارة ال يتأثر باألمور البسيطة، ومع ـ 
وجود سبب مهم، فعليك مصارحة والدتك إذا كانت مستعدًة لتفهم وضعك، وذلك 

سم الوضع، وإال فال بّد لك من زيارة الطبيبة بنفسك باصطحابك إىل الطبيبة اليت حت
  .وحسم األمر دون مرافقة والدتك لك

 أحكام األعراس: الثامن
 ما الحدود الشرعية الواجبة في حفالت الزواج النسائية والرجالية؟: 1535س 

يب جيوز للنساء الرقص غري اخلليع والغناء، مبا يف ذلك الغناء املشتمل على التغزل باحلبـ 
وحنوه، لكن يفّضل أن ال تصاحبه املوسيقى، وجيب أن ال خيتلطن بالرجال خالل ذلك، 
وأن يقتصرن فيه على حفل الزفاف ال حفل اخلطوبة، فال جيوز الغناء بذلك النحو يف غري 

أما الرجال، فيجوز هلم إنشاد ومساع األغاين اليت فيها مدائح وحنني إىل . حفل الزفاف
وحنو » الدبكة«م إنشاد األشعار والرقص الشعيب املعروف عندنا بــــالوطن، كما جيوز هل

 .ذلك
ما حكم إقامة األعراس التي يصاحبها الغناء في الفنادق، مع احتمال وجود  : 1536س 

 كاميرات مراقبة وضعت من قبل الجهات األمنية في الفندق؟
ن كان األفضل ُخلّوه منها، جيوز الغناء يف يوم الزفاف للنساء ولو صاحبته املوسيقى، وإـ 

دون فرق بني األمكنة اليت يقام فيها العرس، شرط خلوها من الرجال، وال يضرُّ باجلواز 
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احتمال وجود مراقبني أو كامريات مراقبة احتماًالً◌ ضعيفًا ال يعتد به عند العقالء، حيث 
ها مطالبتهم يكفي يف ذلك الوثوق باستجابة إدارة الفندق لشروط أصحاب املناسبة، ومن

 .حصر املراقبة بالنساء فقط
 هل يجوز الغناء والرقص في األعراس فقط بحضور النساء فقط؟: 1537س 

 .جيوز ذلك يف مناسبة الزفاف، ال يف مناسبة اخلطوبةـ 
 هل يجوز استعمال أشرطة الغناء في األعراس؟: 1538س 

ستخدام اآلالت املوسيقية جيوز عندنا الغناء يف األعراس للنساء خاصة، ولو صاحبه اـ 
وكانت املغنية امرأًة، وإن كان األفضل جتنُّب استخدام اآلالت املوسيقية، كما يفّضل عدم 

 .استخدام أشرطة الغناء املتعارفة واستبداهلا باألغاين الشعبية املتوارثة
 هل يجوز استعمال اآلالت الموسيقية في األعراس؟: 1539س 

بالنساء، حبيث ال يدخل عليهن الرجال ومل يكن هناك حمّرم  جيوز ذلك، إذا كان خاصاً ـ 
نعم، قد يكون بني احلاضرات من ال جييز مرجعها ذلك، . آخر، وكان ذلك يف ليلة الزفاف

 .مراعاة ذلك -حينئٍذ  -فالالزم أخالقياً 
هل يجوز الضرب على الدفوف في األعراس المختلطة من الرجال والنساء، : 1540س 

 ؟)ع(ه الرجال في إنشاد مدائح ألهل البيتإذا استخدم
 .جيوز ذلك، لكن األجدر باملؤمنني الفصل بني الرجال والنساء يف األعراسـ 

 هل يجوز بث الموسيقى عبر مكّبرات الصوت؟: 1541س 
 .الالزم احلرص على عدم خروج الصوت إىل اخلارجـ 

، أن يدخل بين النساء من هل يجوز للعريس ليلة زفافه عندما يزّف إلى عروسه: 1542س 
محارمه وغيرهن وهّن بكامل زينتهن، ثم يقوم بتقبيل عروسه أمام الحضور وربما قام بحملها 

 والرقص معها؟
جيوز دخول العريس، وخاصة إذا كان النسوة املتزينات من حمارمه، كعّماته وخاالته وحنو ـ 

حلرمة إبداء زينتهن أمام  ذلك، أما إذا كن أجنبيات عن العريس، فيجب عليهّن التسرت
األجنيب، وأما تقبيل العريس عروسه أمام احلضور، فهو جائز إذا مل يكن مثرياً، وكان وفق ما 

 .هو متعارف يف هذه املناسبات، وإال حرم
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هل يجوز للمرأة أن ترتدي الثياب التي تكشف بعض مفاتنها بين النساء في : 1543س 
 األعراس؟

 حيرم أيُّ نوع من املالبس، واألجدر باملؤمنة جتنب املالبس مع عدم وجود األجنيب الـ 
 .الفاضحة اليت قد تؤدي إىل االحنراف يف اجلو النسائي

 ما حكم الضرب بالدّف، سواء في األعراس أو في غيرها؟: 1544س 
 .ال جيوز ذلك إذا كان بطريقة مثرية للغرائزـ 

 سينيات ونحوها؟هل تجوز إقامة حفالت الزواج في مثل الح: 1545س 
جيوز ذلك إن مل يكن خمالفًا للوقف، ومل يوجب هتك حرمة املكان حبسب عرف ـ 

 .املؤمنني يف البلد
 ما حكم التصفيق في الحسينيات والمساجد في وقت الزواج؟: 1546س 

 .جيوز ذلك ما دام ال يوجب هتك حرمة املكان املقّدس حبسب عرف البلدـ 
األعراس والمواليد إذا كانت في المسجد أو الحسينية؟ ما حكم التصفيق في : 1547س 

 وما حكم الدبكة؟
جتوز إقامتها يف األماكن املذكورة إن مل تكن منافيًة للوقف، وكانت غري مستهجنة يف ـ 

عرف املؤمنني، وخصوصًا يف احلسينيات، وكذا جتوز الدبكة احملتشمة، مع عدم وجود 
 .اختالط بني الرجال والنساء

 ما حكم من اضطر لحضور زفاف فيه بعض المحرَّمات، كالغناء المحرَّم؟ :1548س 
جيوز احلضور، ولكن دون املشاركة فيما هو حرام فعًال، ولو باالنشغال عن ذلك بأمور ـ 

أخرى، وحينئٍذ ال ينبغي التواجد أزيد من الضرورة، فإن كان استمراره يف احلضور موجباً 
 .مياين، وأمكنه إثبات حضوره واخلروج، وجب عليه ذلكهلتك حرمته ومنافياً ملوقعه اإل

 هل يجوز للمرأة أن ترقص في األعراس التي تحضرها النساء فقط؟: 1549س 
إذا مل يكن الرقص خليعًا وال فاحشاً، ومل يكن مصاحبًا للموسيقى احملّرمة، وكان ذلك ـ 

 .خاصاً بالنساء، حبيث ال يدخل عليهن الرجال، فال بأس بذلك
 هل يجوز التصفيق والهلهلة في الموالد؟:س

ا الزغردة، أو ـ  كما ) الزلغوطة(جيوز التصفيق يف املوالد، وأما اهللهلة، فإن كان املراد 
 .تسمى يف لبنان، فهي حالل أيضاً 
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هل تجوز إقامة حفلة الزواج في الفنادق العالمية الموجودة في البلدان : 1550س 
وغيره، والتي تقدم الخمور إلى النزالء عادًة، علماً أن الحفلة ال يقدم فيها اإلسالمية، كالشيراتون 

 الخمر، ومقتصرة على النساء فقط؟
جيوز ذلك، وال مانع منه بالنحو املذكور يف السؤال، ولكن لو دار األمر بني هذه ـ 

يكون الفنادق وبني صاالت أخرى ال تقّدم اخلمور، وكانت تفي بالغرض، فاختيار الثانية 
 .أوىل عندئذٍ 

ما حكم المشاركة في األعراس التي يجري فيها إلقاء القصائد الزجلية، مع : 1551س 
 استعمال المزمار وتحّلق الرجال على شكل دوائر واسعة يرقصون ما يعرف بالدبكة الشعبية؟

جيوز ذلك، إذا كان العرس خاصًا بالرجال، أي بالنحو الذي ال يكون العرس خمتلطاً، ـ 
 .كان الغناء املذكور بعيداً عن أجواء اإلثارة والتغين بالباطلو 
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 في صفات الزوجين: الفصل االّول
  

  :وموضوعاته هي التالية
 
 الكفاءة في الدين: األوَّل
  

 ما الخصائص التي ينبغي للمرء أن يبحث عنها في الزوجة؟: 1552س 
خالق، وأن تكون من أسرة الدين واأل: أهّم الصفات اليت ينبغي توافرها يف الزوجةـ 

شريفة عفيفة ذات مسعة حسنة، وأن متلك من الوعي والثقافة ما يؤهلها للقيام مبسؤولية 
ا عادة، كاجلمال النسيب،  الزوجة واألم واملربية، إضافة إىل األمور األخرى املرغوب 

 .والبكارة، والعمر املعتدل
 م من تزوج من غير الكتابية؟هل يجوز الزواج من غير المسلمة؟ وما حك: 1553س 

ال جيوز للرجل املسلم الزواج إال باملرأة املسلمة أو الكتابية دون غريمها من أتباع األديان ـ 
ا   األخرى، والعقد على غريمها، كالبوذية واهلندوسية وحنومها، باطل، وال جيوز له معاشر

، وعليه ترك ذلك والتوبة كزوجة، ومع العلم بذلك، يأمث املتزّوج منها، ألنه من الزنا
 .واالستغفار

 هل يجوز للرجل الزواج من فتاة صابئة؟: 1554س 
م ليسوا من ـ  األحوط وجوبًا ترك التزّوج منهم إن مل يعلنوا إسالمهم صراحًة، حيث إ

م، ورمبا ينقل االختالف فيما بينهم  .أهل الكتاب، وهناك خالف حول تفاصيل عقيد
 ج من العلويين؟هل يجوز الزوا : 1555س 

، وإال فال جيوز الزواج منهم ) ع(جيوز الزواج منهم، إن كانوا ال يعتقدون ألوهية عليّ ـ 
 .حينئذٍ 

تقدم لخطبتي شخٌص درزي، فهل يجوز لي الزواج منه؟ وهل يعتبر الدروز : 1556س 
 مسلمين؟
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) ص(ولنبينا حممدال جيوز للمسلم وال للمسلمة الزواج إال ممَّن يقرُّ هللا بالوحدانية، ـ 
بالنبوة، وببعث اخلالئق يوم القيامة للحساب، ويدخل فيما يدخل فيه املسلمون ويعترب 
نفسه منهم، وعند الشك يف توافر هذه األمور يف بعض الفرق، ال حيكم بإسالمهم إال بعد 

 .الفحص عن حاهلم وحتصيل اليقني بإسالمهم
 هل يجوز الزواج من الزيدية؟: 1557س 

الزواج ممن يلتزم اإلسالم دينًا وال خيرج عن ضروراته يف عقيدته وشريعته، والزيدية جيوز ـ 
 .منهم

 هل يجوز الزواج من األباضية؟: 1558س 
م ال يظهرون ـ  األباضية فرقة من اخلوارج، وهم مسلمون جيوز الزواج منهم، وال سيما أ

 . S البغض آلل بيت الرسول
 سماعيلية؟هل يجوز الزواج من اإل: 1559س 

 .حكم اإلمساعيلية حكم غريهم من املذاهب اإلسالمية، وجيوز الزواج منهمـ 
 هل يجوز للمرأة الزواج من غير المسلم؟: 1560س 

ال جيوز للمرأة الزواج من غري املسلم، سواء كان من أهل الكتاب أو من غريهم من ـ 
 .الكفَّار

 إن نطق بالشهادتين قبل العقد؟هل يجوز للمسلمة الزواج من غير المسلم : 1561س 
ال يكفي إسالمه اللفظي مع عدم اعتقاده باإلسالم اعتقادًا نابعًا من املعرفة الواعية ـ 

 .واإلميان العميق، فاإلسالم انتماء عقيدي حقيقي وإن مل يصاحبه االلتزام العملي
لمة الزواج لماذا يحق للرجل المسلم الزواج من كتابية، وال يحق للمرأة المس: 1562س 

 من الكتابي؟
من الثابت يف الشرع حرمة تزوَّج املسلمة بغري املسلم، ولعل احلكمة يف ذلك، أن ـ 

اإلسالم يعرتف بالديانات والرساالت السابقة، يف حني ال يعرتف املسيحي، حبسب ما 
الف يلتزمه، باإلسالم، فالرجل املسلم الذي يتزّوج املسيحية حيرتم دينها من هذه اجلهة، خب

املسيحي ما لو تزّوج املسلمة، إضافة إىل أن تبعية األوالد من حيث إنتمائهم الديين تكون 
 .لألب، كما أن التأثري داخل األسرة يكون عادًة للرجل ال للمرأة

 ما حكم زواج المرأة التي تعتنق اإلسالم دون زوجها؟: 1563س 
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أسلم خالل ذلك بقيا على بإسالمها تنفصل عنه، وتنتظر مدة عدة الطالق، فإن ـ 
 .زواجهما وإال بانت منه

 هل يجوز للمرأة الشيعية أن تتزوَّج من غير الشيعي؟: 1564س 
ال يشرتط وحدة املذهب بني الزوجني ما دام كل منهما مسلماً، وال بدَّ هلا من أن تأمن ـ 

ا، وال على دينها ومذهبها يف حال الزواج من غري الشيعي، حبيث يكون ممن حيرتم عقي د
 .)ع(يضغط عليها للتخّلي عنها، وال يكون ممن يظهر العداوة ألهل البيت

 هل يجوز الزواج من امرأة تؤمن بوجود اهللا دون أن تكون ملتزمًة بدين معين؟: 1565س 
ا أن تكون من أهل الكتاب، أي من اليهود أو النصارى، ـ  يكفي يف صحة الزواج 

كن ملتزمًة بتعاليم دينها، وأما إن كانت متنكرًة لذلك، حبيث تعتقد بعقائدهم وإن مل ت
ا  .وتلتزم العلمانية عقيدة،فال تعترب كتابية وال يصح الزواج 

 هل يجوز التمّتع بالمسيحية العلمانية التي ال تؤمن بوجود اهللا؟: 1566س 
 .ال جيوز التمتع بالعلمانية اليت ال تؤمن باهللاـ 

 امرأة ليست من أهل الكتاب؟هل يجوز الزواج من : 1567س 
 .ال جيوز ذلك، إال أن تسلم إسالماً صحيحاً قبل الزواج ولو بفرتة قصريةـ 

لو تزوَّج رجل امرأًة غير مسلمة معتقدًا أنها كتابية، ثم اكتشف بعد الزواج أنها : 1568س 
 ليست من أهل الكتاب، فما حكم هذا الزواج؟ وما حكم األوالد الناتجين منه؟

 .م ببطالن الزواج، أما األوالد فهم أوالد شبهة وشرعيون وليسوا أوالد زناحيكـ 
 هل يجوز للمتزوِّج من مسلمة أن يتزوَّج من كتابية؟: 1569س 

 .الزواج الدائم من كتابية حيتاج يف رأينا إىل إذن الزوجة الدائمة املسلمةـ 
 هل يجوز الزواج من ابن أو بنت الزنا؟: 1570س 

َوَال َتِزُر َواِزرٌَة {: جيوز الزواج منهما، وال ذنب هلما يف ذلك إن كانا صاحلني، قال تعاىلـ 
 .}ِوْزَر ُأْخَرى

هل يجوز للهاشمية الزواج من غير الهاشمي؟ وهل في ذلك إهانة لساللة : 1571س 
 ؟)ص(النبي
ري لساللة ال حيرم زواج اهلامشية من غري اهلامشي، وليس يف ذلك أي إهانة أو حتقـ 
 ".املؤمن كفؤ املؤمنة": أنه قال) ص(، فقد ورد عن النيب)ص(النيب
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 هل يكره زواج األقارب؟: 1572س 
م األقارب املباشرين، ـ  قد وردت بعض األحاديث بكراهة ذلك، والظاهر أن املراد 

اف ومن ناحية األب واألم، إذا تكّرر ذلك جيًال بعد جيل، ورمبا ملا قد ينتج عنه من إضع
 .للنسل، كما يقال يف علم الصحة احلديث

قد كشف  ما حكم الزواج من األكراد؟ وما مدى صحة ما يقال من أنهم جنٌّ : 1573س 
 الغطاء عنهم ؟

ورد يف الزواج جائز وصحيح، واملسلم الكردي هو يف الفضل كاملسلم العريب، فإنه قد ـ 
املشط، وأنه ال فضل لعريب على تأكيده أن الناس سواسية كأسنان ) ص(ثر عن النيباأل

ا ثوابت  أعجمي إال بالتقوى، لذا فإن مثل هذه األحاديث غري صحيحة، ملنافاة مضمو
 .الدين وبديهياته

 عندما يتقدم الشاب لخطبة الفتاة، هل يجب عليه أن يذكر ماضيه السيئ لها؟: 1574س 
ك بعض التأثري السليب ال جيب عليه ذلك، وال سيما يف بعض احلاالت اليت يكون لذلـ 

للحكم على اآلخر، إال ما يكون من قبيل التغرير، فال بد من ذكره عندئٍذ، مع احلرص 
على عدم الكذب يف ذلك، نعم، من األفضل أن تبىن احلياة الزوجية على الصراحة 
والتفاهم من أول األمر، وأن يكون كل من الطرفني واضحًا أمام اآلخر لتفادي السلبيات 

 .قد حتدث يف املستقبل إن مت انكشاف بعض األمور فيما بعداليت 
 هل يجوز الزواج من الفتاة المسلمة التي ال ترتدي الحجاب؟: 1575س 

ال حيرم الزواج من املسلمة غري امللتزمة باحلجاب، ولكن على الشاب املسلم املؤمن أن ـ 
سالمي ملتزم، وال سيما من خالل خيتار الزوجة املؤمنة املتديّنة اليت حتّول البيت إىل بيت إ

النظر إىل مستقبل األوالد الديين، وقد جاء يف احلديث النبوي الشريف عندما سأل شخص 
 ".عليك بذات الدين: ")ص(من أتزوج؟ قال: )ص(النيب

 هل يجوز الزواج من تارك الصالة؟: 1576س 
ضل ترك التزّوج إذا كان تركه للصالة عن عصيان، فهو مسلم جيوز تزوجه، لكن األفـ 

ا بعد ما ضيَّع حق اهللا تعاىل  منه، ألنه ال يرجى أن يؤدي حق زوجته وحيسن عشر
 .واستكرب على طاعته وشكره على نعمه
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هل يجوز لرجل مريض بمرض السكر الزواج من امرأة مريضة بالمرض الوراثي : 1577س 
وت أو العذاب طوال نفسه، مع العلم أن األوالد سيحملون المرض نفسه ما يعرضهم للم

 عمرهم؟
جيوز ذلك من حيث املبدأ ويصحُّ العقد، وخصوصاً إذا كان انتقاله إىل الولد ليس على ـ 

 .حنو القطع، لكن األفضل احلرص على اختيار الشريك السليم، والذريّة السليمة
هل يحق للفتاة وأهلها رفض رجل ذي خلق ودين إال أّن به صرع، أم ال يجوز : 1578س 

 ؟"إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه" )ص(م ذلك، لقول الرسولله
من حق الفتاة وأهلها رفض هذا الزواج، وهلا حرية اختيار من تريد الزواج منه، ومراد ـ 

احلديث النبوي بيان أن التدين من الشروط األساسية، وهو ال مينع من االهتمام بأمور 
لى تأمني نفقات أسرته، وجاذبيته ومجاله النسيب، أخرى، مثل وضعه املايل ومدى قدرته ع

ووضعه الصحي، وميل قلبها إليه وارتياحها له، وعمره وثقافته، وتناسب موطنه وعاداته مع 
 .ظروفها ومزاجها، وما أشبه ذلك مما يرغب به الناس

 ما رأيكم في زواج الشاب من فتاة أكبر منه سنًا؟: 1579س 
شرعية، لكن عليهما أن يدرسا املوضوع جيدًا ومن مجيع ال مانع من ذلك من ناحية ـ 

النواحي، كي ال يكون الفارق يف السن موجبًا إلحساس الشاب بعد فرتة زمنية معينة بأنه 
أخطأ يف هذا الزواج، ما قد يؤدي إىل تعقيد احلياة الزوجية يف املستقبل، هذا وحنن ال حنبِّذ 

 .برياً ذلك، خصوصاً فيما إذا كان فارق العمر ك
 هل يستحبُّ الزواج من البكر؟: 1580س 

قد ورد استحباب ذلك، ومن الواضح أنه إرشاد ملا يفضله الناس بالفطرة، لكنه ال مانع ـ 
تزوَّج البكر ) ص(لو اختار زواج الثيب ولو بدون سبب، ومن املعلوم تارخييًا أن النيب

 .والثّيب
 ما المقصود بالمرأة الثّيب والبكر؟: 1581س 

ا، واملرأة الثّيب هي اليت  ـ ا موجودًة ولو مع الدخول  املرأة البكر هي من ال تزال بكار
ا باجلماع ولو من الزنا، أو من عارٍض ما  .زالت بكار
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من سعادة الرجل أن «:الذي يقول) ص(الحديث المروّي عن النبيبما رأيكم : 1582س 
 ؟»ال تحيض ابنته في بيته

بالعبارة املذكورة احلّث على الزواج يف أقرب وقت مناسب للظروف الظاهر أن املراد ـ 
الشخصية واألعراف االجتماعية، فحيث تتوافر إمكانات جناح الزواج املادية واملعنوية، فإّن 
اإلسالم يفضل املبادرة إليه وعدم تأجيله، ومن مجلة اإلمكانات اليت ينبغي توافرها العمر 

 .الناضج
 تكم بالزواج المبكر للفتاة؟ما رأي سماح: 1583س 

يستحبُّ التعجيل بالزواج حتصينًا للشباب والفتيات عن الوقوع يف احملرَّمات، لكن ال ـ 
بد من توافر عناصر جناح الزواج حىت ال يعود بالسلبيات على اإلنسان ويؤدي إىل عكس 

 .ما يُرجى منه
من ترضون دينه  إذا جاءكم«: أرجو من سماحتكم تفسير الحديث الشريف: 1584س 

؛ هل معنى هذا إلغاء رأي الفتاة »وخلقه فزّوجوه إال تفعلوا تكن فتنة في األرض وفساٌد كبير
وتزويجها من أيِّ رجل، حتى لو كانت عقليته ال تتناسب مع عقليتها، وشخصيته ال تتناسب مع 

 شخصيتها، ولم ترتح له الفتاة ولم تقتنع به؟
ال ختتار الفتاة شخصاً غري متدّين وغري خلوق انسياقاً  ليس األمر كذلك، بل معناه أنـ 

مع بعض مطامعها أو عاطفتها غري الواقعية، واإلسالم هنا يؤسس للصفات املطلوبة، حبيث 
يكون رأي الفتاة وخيارها قائمًا ضمن األفراد اجلامعني هلذه الصفات إن رأت يف نفسها 

انسجامًا معه، وذلك مع مالحظة توافر سائر ميًال واجنذابًا إىل الشخص املتقدم خلطبتها و 
 .الصفات اليت جيب توافرها فيه شرعاً وعرفاً 

ما الموقف الشرعي من زواج الشعوب التي ال تدين بدين؟ وهل يعتبر أوالدهم : 1585س 
شرعيين؟ وما هو حكم الزواج المدني بالنسبة إلى الشعوب األوروبية والتي ال توافق عليه 

وما حكم العرف السائد بين هذه الشعوب بالنسبة إلى األشخاص المتعايشين الكنيسة عندهم؟ 
 فيما بينهم بدون عقد؟

زواج كل شعب، مهما كان دينه، يعترب زواجًا حمرتمًا يف شرعنا، فما دامت العالقة ـ 
الزوجية قائمة وفقًا لشريعتهم، فإن املرأة ال تعترب خّلية وال جيوز التزوج منها، كما وأن 

، أما الزواج املدين الشائع بني أهل »أن لكّل قوم نكاحاً «دهم شرعّيون، فقد ورد أوال
الكتاب، فإن كان العاقدان علمانيني ال يتدينان باملسيحية، فزواجهم املدين حمرتم واألوالد 

  .شرعيون، وإال فال، وأما عالقة الصداقة فهي ليست زواجاً، واألوالد فيها غري شرعيني
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 لزواج من المحارمحرمة ا: الثاني
 محارم النسبـ  1

 هل يعتبر خال أو عم األب أو األم من المحارم؟: 1586س 
 .نعم من احملارم، فهم أعمام وأخوال بالواسطةـ 

 هل يعتبر عم أو خال الزوج من المحارم على زوجته؟: 1587س 
 .هم ليسوا من احملارمـ 

 هل يمكن لشخص أن يتزّوج من خالة أّمه؟: 1588س 
ا أخت جّدته، أو زوجة جده ألمهـ   .ال جيوز له التزوُّج من خالة أمه إذا أريد 

امرأة مسلمة متزوِّجة من مسيحي زواجًا كنسياً؛ هل يحل للمولود الذكر : 1589س 
 المتولد من هذا الزواج الباطل النظر والسالم باليد على أخت أمه؟

هذا الولد حمرمًا ألقاربه كاإلبن  تتحّقق بالزنا آثار النسب من هذه اجلهة، ويكونـ 
الشرعي، أما حمارم املصاهرة فال تتحّقق، ولذا ال جيوز ألم الزوجة أن تنكشف على الزوج 

 .املسيحي البنتها املسلمة ألن هذا الزواج باطل
 محارم المصاهرةـ  2

 هل يجوز للرجل أن يعقد متعًة على أخت زوجته؟: 1590س 
بالعقد الدائم أو املنقطع العقد على أختها عقدًا دائمًا أو ال جيوز للمتزّوج بامرأة ـ 

ا من الطالق . منقطعاً، حلرمة اجلمع بني األختني مطلقاً  نعم، لو طلَّق زوجته وأمتت عد
 .الرجعي، أو انقضت مدة الزواج املؤقت، جاز له حينئٍذ العقد على أختها

 هل يجوز الجمع بين أختين بالرضاعة؟: 1591س 
 .جيوز ذلك، فإنه حيرم من الرضاع ما حيرم من النسبال ـ 

سنة، فهل يجوز لي  20و 15عقدت على امرأة لديها بنتان تبلغان من العمر : 1592س 
 مصافحتهما وتقبيلهما باحتشام؟ وهل يجوز لهما عدم لبس الحجاب أمامي في المنزل؟

ا تصبحان من حمارمك، فال حيل ـ  لك التزوج منهما ولو مع العقد على األم والدخول 
بعد مفارقة األم، وجيوز لك مصافحتهما وتقبيلهما بدون ريبة أو شهوة ورؤيتهما بدون 

ما  .حجاب، وإن كان األجدر بك ترك تقبيلهما، واالحتشام يف سائر جوانب عالقتك 
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تزّوجت امرأًة مطّلقًة، ثم بعد سنين تزّوجت امرأًة ثانيًة، ورزقني اهللا منهما : 1593س 
أوالدًا، ثم اكتشفت بعد مدة أن زوجتي الثانية هي ابنة زوجتي األولى، فماذا علّي أن أفعل وما 

 حكم األوالد؟
زواجك من الثانية باطل، وعليك مفارقتها فوراً، وإن كنت غري مأثوم بالزواج منها ـ 

 .جلهلك باملوضوع، واألوالد الذين أجنبتهم منها هم أوالد شرعيون
عة على فتاة ولم أدخل بها، فهل يجوز لوالدي أن يتزّوجها بعد عقدت مت: 1594س 

 انقضاء المدة؟
 .ال جيوز له ذلك، فقد أصبح والد زوجها ْحمرماً هلا مبجرد العقدـ 

 هل يجوز للمرأة الزواج من خال طليقها أو عّمه؟: 1595س 
 .جيوز هلا الزواج من عّم أو خال زوجها السابق بعد طالقهاـ 

يجوز لألب وابنه أن يتزوَّجا من أٍم وابنتها، بحيث يتزوج األب من األم هل : 1596س 
 واالبن من ابنتها؟

 .نعم جيوز للولد أن يتزوج ربيبة والده ما دامت ليست من والده وال من أمهـ 
هل يجوز ألخ الزوجة الثانية أو أبيها أن يتزوج من بنت الزوج من زوجته : 1597س 
 األولى؟

 .جيوز هلما ذلكـ 
 هل يجوز للرجل أن يتزوج بابنة زوجته بعد وفاة األم أو طالقها؟: 1598س 

يف حال الدخول باألم تصبح ابنتها من حمارمه، فال جيوز له الزواج منها مطلقاً، وأما لو ـ 
ا، قال تعاىل : مل حيصل الدخول باألم، فيجوز الزواج من البنت بعد طالق األم أو وفا

ِتي َدَخْلُتْم ِبِهنَّ فَِإْن َلْم َتُكونُوا َدَخْلُتْم َورَبَائُِبُكُم الالَّ { ِتي ِفي ُحُجورُِكْم ِمْن ِنَساِئُكُم الالَّ
 ].23: النساء[}ِبِهنَّ َفَال ُجَناَح َعَلْيُكمْ 

ابني متزّوج من امرأة لها بنت، فهل يجوز لي كأب أن أتزّوج بنت زوجة ابني : 1599س 
 أو أمها؟

ا أجنبية عنك، وهي ربيبة ابنك، كما  نعم، جيوز لك الزواجـ  من بنت زوجة ابنك، أل
 .جيوز لك الزواج من أم زوجته أيضاً 
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 هل يعتبر أبناء الجّدة من زوجها السابق من المحارم، كأعمامي وأخوالي؟: 1600س 
هم من حمارمك، إال إن كان أبوك أو أمك ليسا من زوجته الثانية، وإمنا كنتم تطلقون ـ 

اجلدة تساحماً، أي كان جدك له أوالد ليسوا من هذه املرأة، وهي أيضًا هلا أوالد عليها لفظ 
ليسوا منه، ومل يكن أبوك أو أمك متوّلدين منها، فحينئٍذ هم ليسوا من حمارمك، فال بّد من 

 .التسرت عنهم وعدم مصافحتهم
 أخواتي؟هل يعتبر أبناء زوجي من زوجته السابقة من المحارم بالنسبة إلى : 1601س 

م، ولذا ال بد ـ  هم ليسوا من احملارم، ألنه ال قرابة بينهم وبني أخواتك، وال يعتربن خاال
 .هلنَّ من التحّجب أمامهم

 هل يجوز لي أن أصافح زوجة خالي التي ربتني وأعتبرها كأمي؟: 1602س 
مة، نعم، إن كانت أرضعتك الرضاعة احملرِّ . ال جيوز لك ذلك، فهي ليست من حمارمكـ 

 .فهي حينئٍذ أمُّك بالرضاعة
 هل تعتبر أخت الزوجة من المحارم ويجوز مصافحتها؟: 1603س 

أخت الزوجة ليست من احملارم، وإن كان حيرم الزواج منها ما دام متزوجًا من أختها، ـ 
 .ولذا ال جتوز مصافحتها، وال خروجها أمامه بدون السرت الكامل، فهو أجنيب بالنسبة إليها

 هل يعتبر زوج األم أو زوجة األب من المحارم؟: 1604س 
 .نعم، مها من احملارمـ 

هل تعتبر زوجة أب الزوجة من محارم الزوج، وهل يعتبر زوج أم الزوج من : 1605س 
 المحارم على زوجته؟

 .مها ليسا من احملارمـ 
م هل يعتبر زوج بنت زوجي من المحارم، وكذلك زوجة ابن الزوجة من محار : 1606س 
 زوجها؟

 .مها ليسا من احملارمـ 
 بعدما تطلَّقت من زوجي، هل يجوز لي أن أخلع الحجاب أمام ابنه؟: 1607س 

جيوز لك خلع احلجاب أمام ابن زوجك وإن كنت قد تطلَّقت منه، ألنه يبقى حمرماً ـ 
 .لك
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 ى؟هل يجوز لوالدة زوجتي الثانية أن تخلع الحجاب أمام ابني من زوجتي األول: 1608س 
 .ال جيوز هلا ذلكـ 

 هل على أم زوجتي أن تضع الحجاب أمامي؟: 1609س 
 .ال جيب عليها ذلكـ 

 هل يجوز للمرأة مصافحة زوج بنت أخيها أو أختها؟: 1610س 
 .ال جيوز هلا ذلك، ألنه ليس من حمارمهاـ 
 محارم الرضاع وأحكامهـ  3

 ما الرضاع الذي يوجب نشر الحرمة؟: 1611س 
إما رضاع يوم وليلة من دون أن يتخلل ذلك : الذي يوجب نشر احلرمة هوالرضاع ـ 

رضاع آخر من امرأة أخرى، أو الرضاع الذي يشّتد به العظم وينبت به اللحم، أو مخس 
عشرة رضعًة متتاليًة، وال بدَّ من أن يكون اللنب لزوج واحد، وأن تكون املرضعة قابلة لذلك،  

ذلك من الشروط، فلو مل تتوافر هذه الشروط، وأرضعت،  كأن يكون هلا ولد ترضعه، وحنو
 .فال يكون هلذا اإلرضاع أثر عندئذ

 هل يصبح األخ من الرضاعة، محرَّماً على جميع األخوات؟: 1612س 
حيرم من الرضاعة ما حيرم من النسب، فلو ارتضع شخص الرضاع احملرِّم، كان مجيع ـ 

ا أخوًة وأخوات له بالرضاعة، واملرضعة أمًا له بالرضاعة، وزوجها  أوالد املرضعة وبنا
 .صاحب اللنب أباً له بالرضاعة

هل يؤدي إرضاع المرأة لحفيدها اُبن االبن أو اُبن البنت إلى حرمة الزوج على : 1613س 
 زوجته؟
لو أرضعت إبن بنتها فاملشهور حرمة الزوج على زوجته مع توافر الشروط املعتربة يف ـ 

األقوى خالفه، فال حترم يف رأينا الزوجة على زوجها بذلك، وإن كان األوىل الرضاع، إال أن 
 .ترك إرضاع اجلّدة إلبن بنتها، أما إرضاع اجلّدة إلبن إبنها فال يرتتب عليه شيء

 هل يجوز للزوجة أخذ األجرة على إرضاع أوالدها؟: 1614س 
طلب األجرة على إرضاعه،  ال جيب على الزوجة أن تقوم بإرضاع ولدها، وهلا احلقُّ يفـ 

فَِإْن َأْرَضْعَن َلُكْم {: على أن ال يزيد ما تطلبه عن األجر املعقول واملتعارف، قال تعاىل
َنُكْم ِبَمْعُروٍف َوِإْن تـََعاَسرْ  ُتْم َفَستـُْرِضُع َلُه َفَآتُوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َوْأَتِمُروا بـَيـْ
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قة األسرية أن تقوم على أساس املودة والرمحة فاهللا سبحانه أراد للعال. ]6:الطالق[}ُأْخَرى
والعاطفة، ورمبا كان أخذ األجرة ال ينسجم مع عاطفة األمومة اليت تتفجَّر حنانًا على 
ولدها، ورمبا أراد اإلسالم من خالل جعله للمرأة حق أخذ األجرة على اإلرضاع أو على 

ا تقوم باألعمال عن عمل املنزل، أن يشعر الرجل بتضحية املرأة يف احلياة ال زوجية، وأ
 .طيب خاطر ال كواجب، فيدفعه ذلك إىل الشعور مبكانتها واحرتامها وتقديرها

 هل يجوز للمرأة أن ترضع طفلة الغير بما ينشر الحرمة من دون إذن زوجها؟: 1615س 
ال حيتاج اإلرضاع يف ذاته إىل إذن الزوج إذا مل يزاحم حقه يف االستمتاع، كما لو ـ 

 .ستوجب خروجها من املنزل وقت حاجته إليها، أو حنو ذلكا
 عندي أخت من الرضاعة، فهل كل إخوانها وأخواتها يعتبرون من المحارم؟: 1616س 

ا اخوًة لك من ـ  ا وأخوا إذا كنت أنت قد ارتضعت معها من أمها، فيكون مجيع أخو
إن كانت قد ارتضعت هي  الرضاعة، فجميع أوالد املرضعة يصبحون إخوًة للمرتضع، أما

ا إخوانًا لك وأخوات من الرضاعة، لكنك  ا وأخوا معك من والدتك، فال يكون إخوا
 .تكون أنت وإخوتك إخوًة هلا من الرضاعة

 هل يجوز للمرأة أن ترضع طفلها وهي على جنابة؟: 1617س 
هي من ال حرمة يف ذلك، وال كراهة فيه، فإن اجلنابة واحليض والنفاس وحنوها، ـ 

ا  .احلاالت الطبيعية اليت ال تتناىف مع سائر أعمال املرأة وال تضر 
هل يجب على األم إرضاع طفلها لتمام العامين، إن كان فطامه قبل ذلك : 1618س 

 يساعده على النمو أكثر كما قال الطبيب، ألن الطفل يعاني من بعض المشاكل الصحية؟
 مطلقاً، وباألخص إن كان ذلك ملصلحة ال جيب إكمال اإلرضاع لتمام احلولنيـ 

َواْلَواِلَداُت {: الطفل، وإن كان األفضل يف احلاالت العادية إمتام احلولني، قال اهللا تعاىل
 ].233:البَـَقَرة[ }يـُْرِضْعَن َأْوَالَدُهنَّ َحْولَْيِن َكاِمَلْيِن ِلَمْن َأرَاَد َأْن يُِتمَّ الرََّضاَعةَ 

 ترضع اُبنها أكثر من عامين؟ هل يجوز لألم أن: 1619س 
جيوز ذلك وال مانع منه، ولكنها لو أرضعت ولدًا غري ولدها بعد أن كان ذلك الولد ـ 

 .قد بلغ العامني، فال يصري حمرماً هلا مهما أرضعته
شابٌّ يريد الزواج من ابنة عمه التي ارتضع أخوه مع أختها من جّدتهما، فهل : 1620س 

 يصح هذا الزواج؟
 .هلما الزواج يف احلالة املذكورة جيوزـ 
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 هل يجوز إلخواني الزواج من أختي بالرضاعة؟: 1621س 
م ليسوا إخوان ـ  جيوز هلم ذلك، إذا كنت أنت املرتضع من والدة أختك الرضاعية، ألّ

 .أختك يف الرضاعة
 هل يجوز لوالد الرضيع أن يتزّوج من مرضعة ولده؟: 1622س 

أبداً، ألن أقصى ما يوجب هذا الرضاع، هو كون املرضعة أماً جيوز ذلك وال حرمة فيه ـ 
 .البنه، وال يوجب هذا العنوان حرمة الزواج منها

 هل يجوز للرجل أن يشرب من حليب زوجته المرضعة؟: 1623س 
ال بأس بذلك وال حرمة فيه، وهو ال يوجب احلرمة بني الطرفني، ألن مثل ذلك ال ـ 

 .ينطبق عليه عنوان الرضاع
إذا أرضعت المرأة طفًال وهي على ذمة الرجل األول، ثم أرضعت طفلًة وهي : 1624 س

 على ذمة رجل آخر، فهل يصبح الطفالن أخوين بالرضاعة؟
ال يكونان أخوين يف الرضاع مع اختالف الزوج الذي كان سببًا لوجود حليب املرأة ـ 

 .عند إرضاعها للطفلني
وقامت زوجة أخيها بإرضاعه، فهل تصبح هذه  امرأة تبنَّت طفًال رضيعاً،: 1625س 

السّيدة عّمته، وتترتَّب عليه كل األحكام الشرعية، من جواز دخوله عليها إذا كبر إذا كان ذكرًا، 
 أو على زوجها إن كان المتبنى فتاًة؟

نعم، بالرضاع املذكور تتحقَّق احملرمية، وتصري املرأة عمًة، لكنها لو كانت فتاًة ال حتل ـ 
ى الزوج إّال إذا ارتضعت من أخته أو زوجة أخيه أو غريمها ممن جيعله الرضاع منهم عّماً عل

 .أو خاًال أو أخاً للفتاة
شخص رضع من امرأة، ثم بعد أن كبر تزوَّج ابنتها وأنجب منها أوالدًا، فما : 1626س 

 الوظيفة الشرعية هنا؟
عليه زوجته إن كانت بنتًا نسبيًة مع التأكد من كونه رضاعًا شرعيًا حمرِّماً، حترم ـ 

للمرضعة، وجيب عليه أن ينفصل عنها، أما األوالد فهم أوالد شرعيون رغم كون الزواج 
 .منها باطًال، ألنه عن شبهة



298 

 

أرضعت ابن أختي مع ولدي ما يقارب ثالثة أيام متواصلة، وهي أرضعت اُبني : 1627س 
بناتي أيضاً، أم أنه أخ البني الذي رضع معه أيضاً، فهل يكون ابن أختي الذي ارضعته أخًا ل

 فقط؟
نعم، يصري الولد املرتضع منك أخًا جلميع أبنائك وبناتك مبن فيهم الذين سيولدون ـ 

الحقاً، بل إن مجيع أقاربك وأقارب زوجك من أجداٍد وإخوة وأخوات وأعمام وعمات 
، وكذا حال ولدك الذي وأخوال وخاالت، يصريون أرحامًا له، متامًا كأنك ولدته فعالً 

 .ارتضع من أختك
 هل يجوز إرضاع األّم طفلها أمام أبنائها أو األخت أمام أخواتها؟: 1628س 

 .جيوز ذلك إذا مل يلزم منه أّي حمذور آخر، واألفضل للشابة جتنب ذلكـ 
 حكم تزوج ذات البعل: الثالث

لها رفضوا وقرروا تزويجها تعّرفت على فتاة، فقررت التقدم لخطبتها، إال أن أه: 1629س 
: لشخص آخر دون رضاها، وحددوا موعد العرس، فطلبت مني الفتاة أن أعقد عليها، فقلت لها

هل تقبليني زوجًا على مهر قدره قرآن كريم؟ فأجابت نعم، ورغم رفض البنت الزواج من ذلك 
رفضت التوقيع، الشاب، إال أن األهل أحضروا كاتب العدل وزّوجوها للشاب الثاني، وعندما 

 وّقعوا عنها وتمَّ الزواج، فهل العقد الذي تعاقدنا عليه صحيح شرعًا؟ وما حكم العقد الثاني؟
ما كان ينبغي لكما فعل ذلك، لكّن العقد الذي وقع بينكما صحيح ونافذ، وإن كان ـ 

: الرجلزّوجتك نفسي مبهر قدره كذا، فيقول : األحوط تبديل صيغة العقد بأن تقول الفتاة
قبلت التزويج، وال حيق لألب إجبارها على الزواج ممن ال ترتضيه زوجًا هلا، والعقد الثاين 

 .وقع باطًال فال بدَّ هلما من االفرتاق
إذا سافر رجل وانقطع خبره وكان متزّوجاً، ثم بعد ذلك وصل خبر موته : 1630س 

زوجته عدة الوفاة وتزوَّجت بعد وأحضرت جثة مشوَّهة وتم دفنها على أنها للزوج، فاعتدَّت 
ذلك، ثم بعد سنوات تبيَّن أن الزوج ما زال حياً، وأن الجثة التي دفنت لم تكن له، وعاد الرجل 
إلى بيته، فوجد زوجته متزّوجًة بآخر، فما األحكام المترتبة على زواج الزوجة من الرجل األول 

 ومن الرجل الثاني؟
اكم الشرعي، وليس لزوجها األول سبيل عليها، وبدون هي لزوجها الثاين إذا طلقها احلـ 

 .ذلك فهي لزوجها األّول
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 هل يجوز للزاني بذات البعل الزواج من المزني بها بعد طالقها وانتهاء عدتها؟: 1631س 
ا، واألحوط استحباباً ترك التزوج من املزين ـ  جيوز له التزوُّج منها بعد طالقها وانتهاء عد

 .ت بعل، وخصوصاً إن كانت مطاوعةً ا إن كانت ذا
 ما حكم الزواج من امرأة مسيحية اعتنقت اإلسالم بعد طالقها مدنيًا؟: 1632س 

جيوز الزواج منها، إذ باعتناقها اإلسالم تبني من زوجها، لعدم صحة زواج املسلمة من ـ 
قبل العقد غري املسلم، ولكن عليها بعد إسالمها االعتداد من زوجها السابق عدة الطالق 

 .عليها
هل تعتبر المرأة طالقًا ويجوز العقد عليها، فيما لو هجرها زوجها لمدة ثالث : 1633س 

 سنوات أو أكثر؟
وعليه، فال جيوز العقد عليها . ال تطلق املرأة من زوجها مهما هجرها أو غاب عنهاـ 

ا تعترب ذات بعل  .أل
ل يجوز له الزواج منها بعد طالقها من عقد على ذات البعل جاهًال بحالها، ه: 1634س 

 وانتهاء عدتها؟
إذا عقد الرجل على املرأة ذات البعل جاهًال حباهلا ال حترم عليه مؤبداً، رغم علمها هي ـ 

ا من  بذلك، لكنها آمثة وعليها االستغفار والتوبة، ويصح التزوج منها بعد انتهاء عد
 .طالق زوجها

 ى ازدياد نسبة الطالق في المجتمع؟ما األسباب التي تؤدي إل: 1635س 
عوامل عديدة تتحكم يف هذه املسألة، ويف كثري من األحيان، تتداخل هذه العوامل ـ 

ما معاً، فمن هذه العوامل، عدم  وترتاكم حىت تؤدي إىل عدم متكن الزوجني من إمتام حيا
كري والثقايف االنسجام بني الزوجني الذي يكون عادًة بسبب االختالف يف املستوى الف

بينهما، كما أن احلالة االقتصادية تلعب دورًا مهمًا يف توسيع اخلالف بني الزوجني، ومنها 
تدخل األهل السليب، وهنالك أسباب أخرى تتعلق باالحنراف والفساد، وتأثر أحد الطرفني 

يناً، أو كالمها بأجواء معينة من بيئته أو عمله جتعل عنده نفورًا من اآلخر أو طموحًا مع
 .وغري ذلك

ثم تبيَّن أنها غير مطلقة،  ،قتلِّ ما حكم الزواج من امرأة أخبرها أبوها أنها طُ : 1636س 
 في طالقها لعدم ثقته بأبيها؟% 90مع أن العاقد عليها كان عنده شك بنسبة

ا، بلحاظ االطمئنان بعدم إجراء الطالق حبسب السؤالـ   .األحوط وجوباً عدم الزواج 
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جل عقيم طلَّق امرأته، وبعد إتمام العدة منه تزوَّجت من رجل آخر بعقد ر : 1637س 
مؤقَّت ودون أن يدخل بها، لتزرع بيضتها مع نطفة المتمتع بها في رحمها بطريقة اصطناعية في 
مدة العقد، وبعد حصول الحمل وانتهاء مدة العقد تعود المرأة إلى زوجها األول وهي حامل من 

ودون أن تعتّد منه، ألنه لم يدخل بها، والحمل إنما تم بطريقة التلقيح  زوجها المتمّتع بها
 االصطناعي، فما حكم هذا الزواج؟

كون الزواج صحيحًا أثناء محلها حملُّ إشكال، واألحوط هلا عدم الرجوع إىل زوجها إال ـ  
 .بعد وضع احلمل

لي أنها متزوجة وزوجها تزوَّجت من امرأة مسيحية ظنًا مني أنها خلية، ثم تبين : 1638س 
 ال يريد أن يطّلقها، فهل يجوز لي الزواج منها إن أسلمت؟

زواجك منها باطل ما دامت متزوجًة من شخص آخر، وإن كان بعيدًا عنها مدًة ـ 
ا ذات بعل مل حترم  طويلًة، فالعقد احلايل باطل وإن حتوَّلت إىل اإلسالم، ومع اجلهل بكو

ا من زوجها العقد عليها عليك مؤبّداً، فيمكن لك ب عد حتوهلا إىل اإلسالم وانقضاء عد
 .جمدداً 

امرأة مسيحية متزّوجة في أوروبا زواجًا مدنيًا من شخص مسيحي، ثم تزّوجت : 1639س 
من مسلم ال يعلم أنها متزوجة مدنياً، فهل الزواج المدني باطل، أو أنَّ زواجها من المسلم هو 

 الذي يبطل؟
ًة فكريًا بالدين املسيحي فزواجها املدين باطل، وإال فإن كانت علمانيًة إن كانت ملتزمـ 

فزواجها املدين صحيح مع كون الزوج علمانيًا كذلك، وحينئٍذ ال يصح زواج املسلم منها، 
 .والقاعدة يف ذلك هي البناء على ما يلتزمه اإلنسان كدين وفكر

ن طالق، ثم تزوَّجت من رجل امرأة هجرت زوجها لمدة ثماني سنوات من دو : 1640س 
آخر وأنجبت منه ولدًا دون أن تعلمه أنها لم تطلق من زوجها األول، فما حكم زواجها الثاني 

 والولد المتوّلد من هذا الزواج؟
الزواج الثاين باطل، وال بدَّ هلما من االنفصال الفوري، لكنه ال حيرم عليها مؤبداً، وأما ـ 

إىل أبيه اجلاهل باحلقيقة، وابن زنا بالنسبة إىل أمه، لكون  الولد فهو ولد شرعي بالنسبة
 .الزوج الثاين جاهًال، والزوجة عاملًة وملتفتةً 

 هل أجمع العلماء على حرمة زواج الزاني من ذات البعل المزنّي بها؟: 1641س 
مل جيمع العلماء على حرمة ذلك، ورأينا عدم احلرمة، ألنه ليس هناك نصٌّ يف احلرمة، ـ 

 .ولكن بعض العلماء استنبطوا ذلك من حرمة العقد على ذات البعل مع الدخول
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 هل يجوز لمن قام بتفخيذ امرأة دون الدخول بها، الزواج من ابنتها؟: 1642س 
 .جيوز له ذلكـ 

 هل يجوز العقد على المتزّوجة بالزواج المدني؟: 1643س 
ا متزوجةً ـ  بالزواج املدين الذي تلتزم به حبسب  ال جيوز وال يصحُّ العقد عليها، مع كو

 .قناعتها والتزامها
 حكم الزواج من المعتدة: الرابع

 ما حكم العقد على من ال يعلم أنها في العّدة؟: 1644س 
ال يصحُّ العقد الدائم أو املنقطع على املرأة يف عدَّة طالقها البائن أو الرجعي، ويعترب ـ 

ومع اجلهل بذلك، ال حترم املرأة على العاقد، ويصحُّ له العقد الغيًا ال قيمة له وال أثر، 
ا، سواء يف ذلك الزواج الدائم أو املؤقت  .التزّوج منها بعد انتهاء عد

 هل الزنا بذات العدة الرجعية جهًال يؤدي إلى حرمتها على الزاني أم ال؟: 1645س 
لعلم أو اجلهل، وإن كان ال يؤدي الزنا بذات العدة إىل حرمتها على الزاين، سواء مع اـ 

 .األحوط استحباباً اجتناب الزواج منها
هل يجوز للمرأة خالل عدتها بعد زواج مؤّقت أن تتزوج مرًة ثانيًة من الرجل : 1646س 
 ذاته؟
 .جيوز هلا ذلك، وال عّدة للمرأة إن كانت تريد الزواج من الرجل نفسهـ 

دتها في حال كان زوجها قد هجرها هل يجوز العقد على المرأة قبل إتمام ع: 1647س 
 مدًة طويلًة قبل طالقها؟

 .ال جيوز ذلك وال يصحُّ العقد، بل ال بدَّ هلا من إمتام العدةـ 
ما حكم من تزّوج متعًة من امرأة مطلقة منذ شهرين ظنًا منهما أن العدة : 1648س 

 حيضتان فقط؟
ا ماـ  زالت يف العدة، وعليهما االنفصال يبطل العقد وال حترم عليه مؤبّداً، جلهلهما بأ

 .وانتظار انتهاء عدة طالقها من زوجها األول، مث العقد عليها دواماً أو متعةً 
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هل الدخول في دبر المرأة وهي أثناء عدَّتها يعتبر زناً، علمًا أني عقدت عليها : 1649س 
 امل أو ال؟متعًة، وتجاهلي للعدة كان لظني أن العدة هي لمجرد معرفة المرأة أنها ح

حيكم ببطالن العقد، وال حترم عليك مؤبّداً، العتقادك جبواز العقد متعًة على املعتّدة إن ـ 
 .أمكن توّقي احلمل باجلماع دبراً وحنوه، علماً أن اجلماع دبراً غري جائز على األحوط

جت تزّوجت زواجًا منقطعًا ووطأني زوجي في الدبر، وبعد انتهاء المدَّة تزوَّ : 1650س 
 زواجاً دائماً دون انتظار انتهاء العدة، فهل زواجي الثاني صحيح؟

ال عدَّة على املوطوءة دبرًا حبسب رأينا الفقهي، ولذا يكون زواجك الثاين صحيحاً، ـ 
 .وإن كان األحوط استحباباً للموطوءة دبراً االعتداد

 أثر بعض الفواحش على حرمة التزّوج: الخامس
 ني الزواج ممن زنا بها؟هل يجوز للزا: 1651س 

ال مانع من الزواج منها، واألحوط وجوبًا ترك العقد عليها مباشرًة إىل أن يأتيها ـ 
 .احليض، مث يعقد عليها بعد ذلك، فإن كانت حامالً جاز العقد عليها مباشرة

 لو زنا الرجل بأخت زوجته أو أمها، هل تحرم عليه زوجته؟: 1652س 
بذلك، فاحلرام ال حيّرم احلالل، وإن كان قد ارتكب إمثًا عظيماً، ال حترم عليه زوجته ـ 

 .وعليه االستغفار والتوبة
 هل يجوز الزواج من أخت المزنّي بها؟: 1653س 

 .جيوز له العقد عليهاـ 
 هل يجوز للالئط الزواج من أخت الملوط به؟: 1654س 

ياطًا وجوبيًا عند توافر أمور، إمنا حترم أخت امللوط به أو بنته أو أمه على الالئط احتـ 
بالغاً، وامللوط به صبيًا غري بالغ، فلو كان العكس أو  » الفاعل«أن يكون الالئط : األول

أن يتحقق الدخول باللواط، سواء مع القذف أو : كانا كالمها بالغني، فال أثر له، الثاين
دث ذلك قبل العقد أن حي: بدونه، فال يكفي جمرد التفخيذ ولو حدث معه القذف، الثالث

على األم أو األخت أو البنت، فلو حدث اللواط بعد الزواج فال أثر له، ومع الشك يف 
حصول اإلدخال مبقدار احلشفة حال كون الالئط بالغًا فال حيكم بالتحرمي، ووفقًا لذلك، 
فإنه إذا حدث اللواط بتلك الشروط، حرم على الالئط وحده أن يتزوَّج أم امللوط به أو 
أخته أو بنته، على األحوط وجوباً، يف حني ال حيرم على امللوط به أن يتزوَّج من أقارب 

 .الالئط
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 هل يجوز للفتاة أن تتزوَّج من أخ التي ساحقت معها؟: 1655س 
 .ال يؤّدي السحاق إىل حرمة إحدى املساحقتني على أخ األخرىـ 

 أنثى وبالعكس؟ما حكم زواج المتحولين جنسياً من ذكر إلى : 1656س 
مع تغّري اجلنس حقيقًة حبيث يصدق أّن من قام بذلك أصبح من اجلنس اآلخر من ـ 

 .خالل طبيعته وخصائصه ووظائفه، تُرّتب عليه أحكام اجلنس اجلديد، وإال فال
أو الجنس الثالث، والذي هو أشبه بالمرأة في الشكل » الشيميل«ما حكم : 1657س 

اء التناسلية للرجل، هل لهذا النوع أن يتزوج، ومع مْن، مع الرجل الخارجي، مع امتالكه األعض
 أو مع المرأة أو مع مثله؟

هذا النوع هو من اخلنثى، وحكمه عدم جواز التزّوج من أٍي من اجلنسني إذا مل يعلم ـ 
انتسابه إىل أحدمها، وأما لو كان له ميل إىل أحدمها يف تركيبته اجلسدية، حبيث يظهر من 

 .ه ذكراً أو أنثى، فيصّح له الزواج من اجلنس اآلخرذلك كون
 عدد الزوجات: السادس
هل يجوز للرجل الزواج بأكثر من امرأة إن كانت زوجته بصحة جيدة؟ وما : 1658 س

 الدليل على ذلك؟
جيوز للرجل اجلمع بني أربع نساء، وال يشرتط لذلك وجود املربر والعذر، كوجود ـ 

نعم، تشرتط القدرة على اإلنفاق، والعدل بني الزوجات . وهامشاكل صحية عند زوجته وحن
باملبيت بالنحو الذي ال يؤدي إىل أن تكون إحداهن كاملعلقة، وأما امليل القليب فليس 

فَاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمثْـَنى َوُثَالَث َورُبَاَع {: شرطاً، ويدلُّ عليه قوله تعاىل
 }َذِلَك َأْدَنى َأالَّ تـَُعوُلواَأالَّ تـَْعِدُلوا فـََواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت أَْيَماُنُكْم  فَِإْن ِخْفُتمْ 

 ].3:النِّساء[
 هل يجوز للمتزّوج من مسلمة العقد على كتابية؟: 1659س 

ال يصحُّ للمسلم املتزوج من مسلمة أن يتزوَّج عليها كتابيًة بالزواج الدائم بدون رضاها، ـ 
 .ه ذلك يف الزواج املنقطعوجيوز ل

هل يجوز الجمع بين هاشميتين؟ وهل يجب االستئذان من الزوجة الهاشمية : 1660س 
 قبل الزواج الثاني؟

جيوز ذلك وال مانع منه، وال جيب االستئذان من اهلامشية عند إرادة التزوج عليها، بدون ـ 
 .فرق بني كون الزواج الثاين من هامشية أو غري هامشية
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 هل يجب على من استمتع بامرأة أن يعدل بينها وبين زوجته بالدائم؟: 1661س 
 .ال جيب عليه ذلكـ 

 هل يجوز الجمع بين بنات العم؟: 1662س 
 .نعم، جيوز ذلكـ 

 هل يجوز الزواج من خالة زوجتي أو عّمتها؟: 1663س 
إن كانت الزوجة نعم، . ال مانع من اجلمع بني اخلالة وابنة أختها والعمة وابنة أخيهاـ 

ا، يف حني  األوىل هي العمة أو اخلالة فليس له أن يتزوج بنت أخيها أو بنت أختها إال بإذ
 .ال جيب استئذان بنت األخ أو األخت لو أراد أن يتزوج عليها عمتها أو خالتها

 هل يجوز الزواج من ابنة أخ أو أخت الزوجة زواجاً منقطعًا؟: 1664س 
 .بعد رضا الزوجة، وال فرق بني العقد الدائم أو املنقطع يف ذلكال يصحُّ ذلك إال ـ 

 هل يجوز العقد على األخت قبل انتهاء عدة أختها؟: 1665س 
 .ال جيوز ذلك إن كان الطالق طالقاً رجعياً، وأما إن كان بائناً فال بأس بذلكـ 

يعجز عن ما حكم المرأة التي تطلب الطالق من زوجها بسبب شكله، وهو : 1666س 
 إقناعها بالعدول عن طلب الطالق؟

ال بدَّ يف هذه احلالة من تدخل بعض من ميكنه التأثري فيهما حلل املشكلة، بإقناعه ـ 
بالطالق، أو إقناعها باإلعراض عن طلب الطالق واألفضل للزوج أن يستجيب هلا إذا 

 .أصرت عليه
 حباط في الحياة الزوجية؟ما حكم االستخارة على الطالق بسبب الشعور باإل: 1667س 

على املؤمن أن يدرس أموره ويوازن بني اإلجيابيات والسلبيات، ويستشري فيما يتحريَّ ـ 
فيه، فإن اتضح له األمر مضى فيه، وإن ظل مشكًال فليستخر اهللا تعاىل، غري أن الطالق 

عجزمها يف معظم احلاالت ليس هو احلل األمثل، بل هو مؤشر إىل عدم كفاءة الزوجني و 
عن التكيف واالنسجام يف ظل حياة زوجية ناجحة، وهو أبغض احلالل عند اهللا، وخباصة 

 .مع وجود الولد
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بأكثر من أربع نساء بينما ) ع(ومعظم أهل البيت) ص(لمادا تزوَّج الرسول: 1668س 
 أشار القرآن الكريم إلى جواز زواج الرجل بأربع نساء ال أكثر ؟

وأما أئمة أهل . )ص(بع نساء كان حكمًا خاصًا بالرسولالزواج من أكثر من أر ـ 
يراد به ) ص(فلم جيمعوا بني أكثر من أربع نساء، ولعل السبب هو أن زواج النيب) ع(البيت

قد كانت عليه يف قبال ذلك واجبات ) ص(مصلحة الرسالة، فلم حيرَّم عليه، وال سيما أنه
 .افل عليه وقيام جزء كبري من الليلأزيد مما على سائر املكلَّفني، كمثل وجوب النو 

 هل تعاقب الزوجة إذا منعت زوجها من الزواج بامرأة أخرى؟: 1669س 
ال عقاب على ذلك إذا كان ذلك من خالل األساليب املشروعة، كأن اشرتطت عليه ـ 

 .ذلك ضمن عقد الزواج أو حنو ذلك
 ثانية؟هل يجوز للوالدين منع ابنهما من التزّوج بزوجة : 1670س 

 .ال حيق هلما منعه، لكن هلما عليه النصيحة فقطـ 
 ؟ةً األقصى للجمع بين النساء متع ما هو الحدّ : 1671س 

ال حّد لذلك، فيجوز للشخص أن يعقد على أكثر من أربع نساء متعًة، لكن األفضل ـ 
 .عدم جتاوز األربع نساء بالدائم واملنقطع

ذا يجب أن يفعل الرجل قبل الزواج الثاني هل هناك بعض التوجيهات حول ما: 1672س 
 والثالث؟

عليه أن يعي مسؤولية ما يقدم عليه، ولزوم العدل فيما أمر اهللا بالعدل فيه بني ـ 
ا للمقارنة  الزوجات، وأن يراعي مصلحة عائلته ويدرس سلبيات هذه اخلطوة وإجيابيا

 .واختيار األفضل
 ت؟ما الحكمة من تحليل تعدد الزوجا: 1673س 

تعدد الزوجات أمر يوافق مصلحة كلٍّ من الرجل واملرأة على السواء، بغّض النظر عن ـ 
السلبيات املوجودة فيه، فإن إجيابياته اّليت تفوق سلبياته جتعل تشريعه أمراً ضرورياً، وال سيما 
مع مالحظة أن التعدد قد الزم العالقة بني اجلنسني ماضياً وحاضراً بشكل معلن أو خفي، 

م مع اجلنس اآلخر، ف في اجملتمع املتمدن اليوم، ال تعدو نسبة الرجال الذين تقتصر عالقا
سواء بعنوان الزواج أو غريه، على امرأة واحدة، ال تعدو العشرة يف املائة، األمر الذي يدل 
على وجود حاجة أصيلة للتعدد نابعة إّما من حاجة الرجل بطبيعته جسديًا ونفسياً، وإما 

ف خارجية تتعلق بالرجل أو املرأة، مثل العقم أو املرض أو غريمها، وأصالة تلك من ظرو 
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احلاجة جتعل من اعتماد الوحدة يف الزواج سبباً لالحنراف ومصدراً للمشاكل وتعقيداً للحياة 
بصورٍة تفوق ما ميكن أن يسّببه التعدد، من هنا، فإن التعدد ال ميثل انتقاصًا للمرأة أو 

حقها يف االستقرار يف عالقتها بشريكها، وال سيما مع توفر العدالة اليت يتحقق اعتداًء على 
 .معها ضمان سالمته وجناحه

 أمور متفرقة: السابع
حججت ولكّني لم أطف طواف النساء، ثم تزوَّجت، فهل زواجي قائم بما أني : 1674س 

 لم أكن أعرف بأمر طواف النساء؟
 .هعقدك باطل، وال بّد لك من جتديدـ 

 ما حكم من طلَّقها زوجها ثالث مرات؟: 1675س 
ال بدَّ ملن طلَّقها زوجها الشيعي ثالث مرات بالنحو املوافق للشروط املعتربة يف فقه ـ 

املذهب اإلمامي، أن تتزوج غريه زواجًا دائمًا كي حيل له التزوج منها بعد طالق الثاين هلا 
ا  .أو وفاته عنها وانقضاء عد

 يجوز العقد على المشهورة بالزنا؟هل : 1676س 
ال جيوز التزّوج من املرأة املشهورة بالزنا على األحوط وجوباً، سواء يف ذلك الزواج ـ 

الدائم أو املؤقَّت، كما أنه ال يصح العقد من جهة عدم توفر القصد اجلدي لدى هؤالء 
ن إمنا يقدمن على العالقة اجلنسية عادة بدون قصد جّديّ  للزواج، رغم قبوهلن  للزواج، فإ

ظاهرًا بالتلّفظ بألفاظ العقد، لكن لو فرضنا أن إحداهن أقدمت على العقد عن قصد 
جدي، فانه ميكنك يف هذه املسألة الرجوع إىل غرينا من الفقهاء الذين يقولون جبوازه، 

يه هذا، ونقصد باملشهورة بالزنا من متتهن البغاء وتأخذ عل. فيحل لك العقد عليها حينئذ
أجراً، سواء من كان هلا مكان خاص، أو كانت تعرض نفسها يف ناد ليلي أو على طريق 

 .وحنو ذلك
 هل يجوز التمّتع بالزانية؟: 1677س 

جيوز ذلك يف غري املشهورة بالزنا، لكن األحوط وجوباً انتظار أن حتيض بعد الزنا فيعقد ـ 
 .عليها بعد ذلك

 لرجل المشهور بالزنا؟هل يجوز للمرأة الزواج من ا: 1678س 
 .ال حيرم ذلك، ولكنَّه مكروٌه لصعوبة انسجامها معه وثقتها بهـ 
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  في العقد والمتعاقدين: الفصل الثاني

 
  :وموضوعاته هي التالية

 
 صيغة العقد وشروطه: األول

 ما هي صيغة العقد؟ وما الشروط الّتي يجب أن تتوافر فيه؟: 1679س 
، »...«زوَّجتك نفسي على مهر قدره كذا: املرأة للرجلصيغة العقد هي أن تقول ـ 

، واألحوط استحبابًا تقدمي اإلجياب من املرأة والنطق »قبلت«: فيقول الرجل بعد ذلك
وال بدَّ لصحة العقد من القصد اجلدي ملضمون . بالقبول بعد ذلك مباشرًة من الرجل

من أن يكون العاقدان بالغني  الزواج، حبيث ال يكونا ساهيني أو عابثني، وكذا ال بدَّ 
 .رشيدين، وخمتارين غري مكرهني

 هل يجوز إجراء صيغة العقد بغير العربية؟: 1680س 
ال تشرتط العربية يف صيغة العقد، وميكن إجراؤها بأيّة لغة كانت مبا يكون ترمجة لصورة ـ 

 .العقد الصحيح بالعربية
 هل اللحن في صيغة العقد يبطل العقد؟: 1681س 

ال يبطل العقد بذلك، واملهم أن تكون الصيغة داّلًة عرفًا على قصد إنشاء الزوجية من ـ 
 .قبل املرأة، وعلى قبول الرجل بذلك

 هل يجوز لمن ال تعرف الّلغة العربية أن توكِّل من يزوجها باللغة العربية؟: 1682س 
 .حيوز هلا ذلكـ 

هل أنت راضية، فهزت : لها أبوها عند أخذ وكالة البنت عند عقد قرانها، قال: 1683س 
 رأسها موافقة دون أن تنطق بكلمة نعم بسبب الخجل، فهل هذا العقد صحيح؟

يكفي يف صحة توكيلها اإلمياء برأسها، واملفرتض أّن والدها هو الذي سيصرِّح بلفظ ـ 
 .القبول وكالًة عنها حني القيام بالعقد
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 التلفون؟هل يجوز إجراء عقد الزواج على : 1684س 
 .جيوز ذلك بعد االطمئنان بكون املتكلم على الطرف اآلخر هو املقصود بالعقدـ 

 هل يجوز إجراء العقد عبر اإلنترنت؟: 1685س 
ال يصح ذلك مبجرد كتابة اإلجياب والقبول، بل ال بد من النطق بالصيغة مواجهة أو ـ 

رف كلٌّ منهما اآلخر ولو إمجاًال، باهلاتف وما يشبهه، إضافة إىل ذلك فإنه ال بدَّ من أن يع
وإن كنا ال ننصح بفعل ذلك، لعدم الوثوق باجتماع الشروط الشرعية أو االجتماعية ملثل 

 .هذا الزواج
هل يجوز الزواج بنية الطالق، ألنه قد توافق الفتاة من مذهب السّنة على : 1686س 

 المنقطع، ألنه غير جائز في مذهبها؟الزواج الدائم ثم الطالق بعد فترة، وال توافق على الزواج 
جيوز ذلك، على أن يكون العقد ناجتًا من قصد حقيقي للزواج، وإن كان يف نيته ـ 

الطالق بعد فرتة، مع مالحظة أن أبغض احلالل عند اهللا الطالق، واإللتفات إىل أن يطلقها 
 .وفقاً لشروط مذهبه يف الطالق، كي تصري طالقاً منه فعالً 

نعم، فهل : هل تقبلين الزواج مني؟ فأجابته بكلمة: سأل الرجل المرأة فقال لو: 1687س 
 يعتبر ذلك عقداً أم ال؟

ذه ـ  ال يكفي ذلك مبجرده إذا كان املراد منه السؤال واإلستفهام وليس إجراء العقد 
الصيغة، لذا ال بدَّ من النطق بالصيغة الدالة على الزواج عرفًا مع قصد ذلك من كال 

 .فني، ولو بالطريقة املذكورةالطر 
 هل يجوز العقد على المرأة وهي في الحيض؟: 1688س 

 .اخللّو من احليض ليس شرطاً يف صحة العقد، وإمنا هو مانع من الوطء والدخولـ 
ما حكم العقد الذي يقع ال بقصد الزواج الحقيقي وإنما من أجل الحصول : 1689س 

 على األوراق الرسميَّة فقط؟
 .ج غري شرعي يف مفروض السؤال، ويبقى كلٌّ منهما أجنبياً عن اآلخرالزوا ـ 

 هل يجب اإلشهاد على العقد وتوثيقه في المحكمة؟: 1690س 
ال يشرتط عندنا حضور شاهدين يف صحة عقد الزواج، بل هو مستحب، أما التوثيق ـ 

وم، ألنه مما تنتظم به يف احملكمة فإنه وإن كان غري واجب شرعاً، إال أنه أمر ال بدَّ منه الي
 .األمور وحتفظ به احلقوق
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ما حكم العقد إن تم بموافقة الفتاة دون قناعة شخصية منها، بل من أجل : 1691س 
 إرضاء والديها؟

 .يصّح العقد إن وافقت على الزواج، ولو كان ذلك من خالل ضغط األهلـ 
 هل يجوز للفتاة الخرساء أن تتزوج من الرجل األخرس؟: 1692س 

جيوز ذلك، والعقد يكون بطريقة اإلشارة املفهمة منهما، كما ميكنهما توكيل من يقوم ـ 
 .بالعقد نيابًة عنهما

هل يصحُّ العقد الدائم على المرأة من الشخص نفسه الذي ما يزال زوجها : 1693س 
 بالعقد المنقطع قبل انتهاء مدة الزواج؟

بقية، وإال وقع الثاين باطًال، لعدم صحة وقوع ال يصح العقد إال بعد أن يهبها املدة املتـ 
 .عقد على عقد، ويبقى العقد األول إىل حني انتهاء مدته

 هل يجوز العقد بالدائم أو المنقطع على امرأتين في آن واحد؟: 1694س 
ا، ويقول الرجلـ  قبلت : جيوز ذلك، وذلك بأن تقول كلُّ واحدة صيغة العقد املختصة 

 . فرق يف ذلك بني العقد الدائم أو املنقطعالزواج منكما، وال
عقدنا زواجًا مؤقتًا لمدة ثالثة أشهر، وبعد شهر قررنا أن نتزوج زواجًا دائمًا،ثم : 1695س 

 تزوجنا في المحكمة هنا في أميركا دون أن نذهب إلى شيخ، فهل يجوز هذا أم ال؟
اء العقد املؤقَّت، بأن يهبك املدة املـ  تبقية، مث جتريان العقد الدائم ولو عليكما أوًال إ

 .فيما بينكما، وينبغي توثيقه من قبل اجلهة املخّولة
 هل يجوز عقد الزواج في المحكمة السنية إن كنت أريد الزواج من فتاة سنية؟: 1696س 

جيوز ذلك، والعقد صحيح وال إشكال فيه، ألنه ال فرق يف صيغة العقد بني السنة ـ 
 .والشيعة
 يجوز للمرأة أن تشترط في عقد الزواج أن تكون العصمة بيدها؟ هل: 1697س 

جيوز ذلك، ومعىن أن تشرتط املرأة كون العصمة بيدها، هو أن تكون وكيلًة عن الزوج ـ 
 .يف طالق نفسها منه، وهو شرط الزم ونافذ
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هل يجوز للمرأة االشتراط على الرجل أثناء العقد عدم الزواج عليها؟ وهل : 1698س 
 على ذلك ألنه تحريم لما أحّله اهللا تعالى؟ تؤثم
جيوز هلا ذلك، وال إمث عليها يف هذا، ألن الزواج الثاين ليس أمرًا واجبًا حىت يكون ـ 

 .مصداقاً لتحرمي ما أحّل اهللا
لو اشترطت الزوجة على الرجل أثناء العقد الدائم عدم الزواج المنقطع، فهل : 1699س 

 رط؟ وفي حال خالف الشرط، هل يكون عقده باطًال؟يجوز للزوج مخالفة هذا الش
حيرم على الزوج خمالفة ما وافق عليه من شروط لزوجته أثناء العقد، وعليه الوفاء هلا، إال ـ 

أن تسقط هي الشرط وترضى بتزّوجه، ولكن لو خالف الشرط وتزّوج يكون عقده 
 .صحيحاً، وإن كان آمثاً مبخالفة الشرط

 للمرأة اشتراط عدم المهر في العقد؟هل يجوز : 1700س 
ال يصح ذلك يف العقد الدائم، ويثبت هلا مهر املثل حينئٍذ، وأما يف املنقطع، فإن عدم ـ 

 .ذكر املهر يوجب بطالن العقد، ويف كال العقدين جيوز هلا التنازل عن مهرها بعد العقد
 ما؟هل يصح اشتراط عدم التوارث بين الزوجين حال موت أحده: 1701س 

 .ال يصحُّ ذلك، ألنه شرط خمالف ملقتضى العقدـ 
 هل يلزم الزوجان بإجراء التحاليل التي يفرضها األطباء قبل الزواج؟: 1702س 

 .ال يلزم ذلك شرعاً، لكنَّه إجراء احرتازي لصاحل الزوجني، فاألفضل القيام بهـ 
وكانت قد شرطت رجل يعيش في ألمانيا، تزّوج من فتاة تعيش في السويد، : 1703س 

عليه إلغاء لجوئه في ألمانيا واالنتقال للسكن في السويد، ووافق الرجل على هذا الشرط، وبعد 
سنة من العقد، حدث خالف بينهما، فقامت البنت وأهلها باشتراط أمور تعجيزيّه، كطلب أثاث 

ى السويد فاخر وغير ذلك من الشروط التي يصعب عليه تنفيذها، فهل يبقى شرط االنتقال إل
 قائماً بعد أن أخلَّت بوعودها؟

هو ملزم بالوفاء بالشرط، وليس ملزماً مبا يطلبونه مما هو خارج قدرته، أو ممّا هو خمالف ـ 
 .لسالمة حياته الزوجية

لو اشترطت الزوجة غير المسلمة على زوجها أثناء العقد بأنَّ لها الحق في : 1704س 
 ل الشرط، أو يبطل العقد؟تربية األوالد على دينها، فهل يبط

يصح العقد ويبطل الشرط إن كان دينها غري اإلسالم ومذهبها غري مذهب أهل البيت ـ 
 .عليهم السالم
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هل يجوز لمن يريد الزواج من مسيحية أن يقيم عرسًا شكليًا على يد الكاهن : 1705س 
 في الكنيسة، بعد أن يعقد عليها بحسب الشرع اإلسالمي؟

سلم القيام بذلك، وإن قام به يكون مأثوماً، لكنه ال يؤثِّر على صحة حيرم على املـ 
 .العقد الشرعي

هل يجوز للرجل المصاب بااليدز الزواج من امرأة إن أخبرها بذلك، وكان : 1706س 
 ملتزماً بالعالج، واستخدام الواقي الذكري أثناء الجماع؟

 .جيوز بالنَّحو املذكورـ 
ست وعشرون سنة،  هأة من شخص معوَّق فكرياً، عمر ما حكم زواج المر : 1707س 

 ولكن عقله وتفكيره ال يتعدى عقل طفل عمرة تسع سنوات؟
جيوز للمرأة العاقلة التزّوج من غري العاقل مهما كانت درجة قصوره العقلي، لكن ال بدَّ ـ 

 .ارلولّيه من إجراء العقد إذا كان إدراكه كإدراك غري البالغ، حبيث ال ميلك االختي
هل يكون عقد الزواج باطًال فيما لو تبيَّن بعد العقد أن المرأة مصابة بانفصام : 1708س 

 الشخصية، وقد أخفت ذلك عن الزوج قبل العقد؟
يثبت للزوج حق فسخ العقد للتدليس، إذا كان هذا املرض مما يدخل يف الشروط ـ 

ما أن العقد مبين على أن   الضمنية يف قضايا عقد الزواج، حبيث يعرف الطرفان ومن حييط
كل واحد منهما سامل من األمراض املستعصية كانفصام الشخصية، ولكنه إذا رضي بالزواج 

 .بعد اّطالعه على املرض يسقط حقه حينئذٍ 
هل يجب على الرجل المصاب بانفصام الشخصية أن يخبر الفتاة التي ينوي : 1709س 

 الزواج منها بذلك؟
ما الزوجية وإستمرارها، وإذا ابتىن األجدر به إخبارها ـ  بذلك، ألنه اضمن لنجاح حيا

العقد على السالمة من مثل هذه األمراض فأخفاه عنها كان ذلك تدليساً، وثبت هلا خيار 
 .الفسخ
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كنت سنياً، ومنذ ثالث سنوات أصبحت شيعياً، ووقعت في حب فتاة : 1710س 
وقد أسلمت وتشيَّعت وتوافقت معها على مسيحية كنت أساعدها في التعرف إلى اإلسالم، 

الزواج، لكن والدّي ال يريدان لي الزواج من فتاة مسيحية األصل، وخصوصًا وأنها أصبحت 
 شيعيًة، فهل يجوز لي الزواج منها بدون إذنهم؟

جيوز لك الزواج منها بدون موافقتهما، ألن البالغ الراشد ميلك أمر نفسه يف الزواج ـ 
ضل لك عدم الزواج منها إال بعد إقناع والديك بذلك، والدخول معهم يف وغريه، لكن األف

 .حوار هادئ إلقناعهم باألمر، ولو من خالل من ميلك التأثري عليهما
هل يجب على الفتاة التي فقدت عذريَّتها بالزنا أو غيره، أن تخبر من يتقدم : 1711س 

 خبره بذلك؟لطلب يدها بذلك، وهل يكون العقد باطًال في حال لم ت
ا بكرًا أو غري بكر، وال ـ  يصحُّ عقد الزواج على املرأة مهما كان حاهلا من جهة كو

جيب عليها إخبار من يتقدَّم إليها بذلك، وإن كان إخباره أفضل لضمان استقرار احلياة 
الزوجية فيما بعد، ويف حال مل ختربه باألمر، واكتشف ذلك بعد الزواج، فال حيقُّ له حينئذ 

ا بكر  .فسخ الزواج إالّ إذا كانت قد دلست عليه وأومهته أ
تق البكارة وعدم إخبار هل يجوز للفتاة التي فقدت عذريتها، القيام بعملية ر : 1712س 

 بذلك؟ ،لها للزواجمن يتقدم 
جيوز هلا ذلك، ولكن لو سأهلا اخلاطب صراحًة عن ذلك، مل جيز هلا إخفاء األمر عليه، ـ 

 .أمثت، وجاز له فسخ الزواج خبيار التدليس إن علم بذلك بعد العقدفإن أخفته 
هل يجوز للفتاة التي فقدت بكارتها باالغتصاب أو الزنا أو بأي شيء آخر، : 1713س 

 أن تجري عملية ترقيع البكارة، وتخفي ذلك عّمن يتقدم إليها للزواج؟
ليها غري واجبة، لكنه أفضل جيوز إجراء عملية ترقيع الغشاء، ومصارحتها ملن يتقدم إـ 

من باب تفادي املشاكل يف املستقبل، وكي تقوم العالقة بينهما على الثقة، ولكن لو سأل 
 .عن ذلك حيرم إخفاء احلقيقة عنه

 هل إزالة غشاء البكارة باألصبع حرام؟: 1714س 
تبة ال حيرم ذلك على البنت، وخاصة إذا كانت مستعدة لتحمل النتائج السلبّية املرت ـ 

 .على ذلك
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تزوَّج شاب من شابة، وفي ليلة الزفاف لم يخرج دم البكارة عند الجماع، فهل : 1715س 
 يحق له الشك بها؟

ليس له الشك فيها، فكثريًا ما يكون غشاء البكارة مطاطيًا ال يتمزَّق بدخول العضو ـ 
 .الذكري، وميكن تأكيد ذلك مبراجعة الطبيبة املختصة واستيضاح األمر

زوجي ينتمي إلى حزب علماني، وهو ناكر وجود اهللا تعالى، ويطلب مني : 1716س 
التزين أمام رفاقه وشرب الخمر وارتداء لباس البحر، ويحاول إقناعي بترك الصالة والصوم 

 والعبادات، ويهّددني بالطالق وحرماني من ولدي، فما حكم بقائي معه كزوجة؟
يث يعلن إنكاره لوجود اهللا ولإلسالم، فإن إذا كان زوجك ملحدًا يف العقيدة، حبـ 

زواجك به باطل وعليك االنفصال عنه، وأما إن مل ينكر وجود اهللا تعاىل عقيديًا وإمنا هو 
منتٍم إىل هذا احلزب سياسياً فقط، فزواجك يبقى قائماً، وال جيوز لك طاعته فيما يأمرك به 

 .من معصية اهللا تعاىل
 عقد الولي ولواحقه: الثاني

 لمن تثبت الوالية على البنت؟: 1717س 
ال والية ألحد على البالغة الرشيدة، وأما غري البالغة أو البالغة غري الرشيدة فالوالية ـ 

عليها ثابتة لألب أو اجلد لألب، ومع فقدمها وعدم وجود قيم من قبلهما فالويل هو احلاكم 
 .الشرعي، وال فرق يف ذلك بني البنت أو الصيب

ما العمر اّلذي تعتبر الفتاة فيه بالغًة راشدًة، وتستطيع االستقالل بزواج نفسها : 1718س 
 بالمنقطع؟

ليس للرشد سن معينة، فالفتاة البالغة هي اليت بلغت سن الثالثة عشرة قمرية، أو ـ 
وصلت إىل مرحلة النضوج اجلنسي باحليض قبل هذه السن، والراشدة هي اليت وصلت 

فيه ما يصلحها وما يضّرها وتتحمل املسؤولية حبسب ما يعرف من  ملرحلة من العمر تدرك
ا، وتستطيع دفع األذى املعنوي عن نفسها، فإن أدركت ذلك جاز  حاهلا ووعيها وتصرفا
هلا العقد من دون إذن وليها، ولكن رغم رشدها، فاألفضل استشارة األهل يف ذلك، خلفاء 

ا بالناسبعض التعقيدات االجتماعية عنها وضآلة جتر   .بتها وقلة خرب
 هل يجوز العقد على البكر دون أخذ إذن وليها ؟: 1719س 

جيوز للبنت البكر الرشيدة أن تعقد لنفسها من دون أخذ اإلذن من ولّيها، لكننا رغم ـ 
ذلك، نفّضل هلا أن حترص على استئذان ولّيها، وننصح املتقدم خلطبتها بالتقرب من أهلها 
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الطرق، نظرًا إىل ما قد يرتتب على عدم االستئذان من سلبيات تضرُّ  واسرتضائهم بشىتَّ 
ما الزوجية  .مبستقبل حيا

هل يجوز لألب أن يكره ابنته على الزواج من ابن عمها إن كانت ال ترغب في : 1720س 
 ذلك، وما حكم هذا الزواج إن تم؟

أكرهها على ذلك يقع ليس لألب إجبار ابنته على الزواج ممَّن ال توافق عليه، ولو ـ 
 .العقد باطًال، إال إذا قبلت به ولو حتت ضغط األهل

 هل تبقى والية األب على الفتاة إن أسلمت دون والديها؟: 1721س 
 .إن كانت بالغًة رشيدًة، فإن هلا أن تستقّل بأمر زواجها حىت لو كان والدها مسلماً ـ 

 ممن هو كفؤ لها؟ ما حكم األب إن كان يمانع في تزويج ابنته: 1722س 
رأينا أنه ليس ألحد والية على البكر البالغة الرشيدة، وتسقط والية األب على البكر ـ 

البالغة الرشيدة، حىت عند من يقول بوجوب االستئذان، مع استبداده برأيه ومنعها من 
 .التزّوج ممن هو كفؤ هلا شرعاً وعرفاً 

 أفيدوني؟. قاطعاً  أنا فتاة يمنعني أبي من الزواج منعاً : 1723س 
إذا كنت بالغًة وراشدًة وكنت حباجة إىل ذلك، خوفاً من الوقوع يف احلرام، وكان يستبد ـ 

يف ذلك فال إشكال عندئٍذ يف سقوط واليته يف هذا اجملال، حىت عند من يشرتط إذنه يف 
 .الزواج

 فيين؟ها متو هل يجوز للبنت أن تستقّل بتزويج نفسها إن كان أبوها وجدّ : 1724س 
جيوز هلا ذلك إذا كانت بالغًة رشيدًة حىت لو كانا حيني، وال حيقُّ ألحد منعها من ـ 

ذلك، ولكن ال بدَّ من دراسة األمور بدّقة مبا يوافق مصلحتها والعرف االجتماعي، حذراً 
ا من قبل اآلخرين لقّلة جتربتها، وينبغي أن تستنصح أقرباءها أو أهل  من اخلداع والتغرير 

 .ثقة من الناسال
هل والية األب على البنت تعني التصرف في حياتها الشخصية وتحديد الزوج : 1725س 

 لها وإلغاء رأيها؟
واليته على البالغة الرشيدة هو على حنو اإلحتياط االستحبايب، ولكن ال يعين ذلك ـ 

َ◌رر عنها  من خالل إلغاء رأيها، بل هي من أجل توجيهها إىل ما فيه صالحها ودفع الضَّ
جتربته ووعيه، وال حيق له املنع، وعليه أن يراعي مصلحة ابنته ويتصرف بوحي من التعاليم 

 .الدينية
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 هل يجوز الزواج من الطفلة بعد موافقة ولي أمرها؟: 1726س 
إمنا ينفذ تصرف الويل فيما للصغري مصلحة فيه، وال مصلحة للصغرية يف زواجها حال ـ 

ل، وال تتحقق به املصاهرة وال التحلل على أمها إن كان ذلك هو صغرها، والعقد عليها باط
 .اهلدف

 هل تجوِّزون التمتع بالرضيعة، كما ذكره بعض العلماء؟: 1727س 
ما ذكره العلماء من ذلك إمنا هو من ناحية نظرية حبتة، إال أنه ملا كانت الرضيعة أو ـ 

ا من نواح عدة، فال جيوز ذلك الطفلة عمومًا غري مؤهَّلة جسديًا ومعنويًا لالستمت اع 
بالعنوان الثانوي، مع مالحظة مهمة، وهي أن العقد على الصغرية الرضيعة ليس صحيحاً، 

 .لعدم توافر قصد معىن الزوجية، وليس هلا يف ذلك مصلحة غالباً حىت لو عقد هلا الويل
 هل ما يسمى بالعقد التحريمي جائز أم ال؟: 1728س 

بني األجنيب وأم املعقود » احملرمية«تزويج يف العقد الذي يراد منه إجياد حيث إن إرادة الـ 
 .عليها غري جدية، فإن عقد التحرمي غري صحيح وال أثر له

 هل لألخ والية على أخته؟: 1729س 
ال والية لألخ على أخواته بأي شيء إال النصيحة واإلرشاد إن كان أهًال لذلك، وعلى ـ 

 .ة وعطف وحيوط عائلته بالرعاية واملعاملة باحلسىناألخ أن يتصرف مبسؤولي
هل لألم والية على البنت، بحيث يكون لها أن تقبل أو ترفض من يتقدم إلى : 1730س 
 ابنتها؟
 .ال والية لألم على ابنتها، وليس هلا إال النصح واإلرشاد مبا يتناسب مع مصلحة ابنتهاـ 

وفاة أبيها؟ وهل له رفض من يتقدم إلى الفتاة هل لعم الفتاة الوالية عليها بعد : 1731س 
وإجبارها على الزواج ممن ال ترغب فيه ألسباب عشائرية فقط، كالرغبة في تزويجها من ابن 

 عمها مثًال؟
ليس للعم والية على البنت البكر، وال جيوز له إجبارها على الزواج من غري من ترضاه، ـ 

ن العشرية بالطريقة اليت ال تؤّدي إىل مشاكل ولكن ال بدَّ من إدارة موضوع الزواج ضم
 .وتعقيدات، ولو بإدخال كبار العشرية باحلكمة واألسلوب احلسن



317 

 

هل لألب أن يمنع ابنه من الزواج ممن يرغب ألنها أجنبية وليست من بلده؟ : 1732س 
 وهل يعتبر هذا ظلمًا؟

بارات شخصية، على أن ال ال حيرم على األب معارضة ابنه يف الزواج ممن يريد ولو العتـ 
تصل هذه املعارضة إىل حد اإلجبار، فليس من حق األب إجبار ولده على عدم الزواج ممن 

 .يريد، كما ال جيب على الولد إطاعة والده إذا عارضه يف الزوجة اليت يريدها شريكًة له
ى إذا تم تزويج البنت بإذن الجد بسبب سفر األب، فهل لألب االعتراض عل: 1733س 

 الزواج والمطالبة بفسخ العقد؟
 .ليس له ذلكـ 

 إلى من تنتقل الوالية في حال تعّنت الولّي ؟: 1734س 
إىل احلاكم الشرعي إن مل تكن البنت راشدًة، أما الرشيدة فال والية ألحد عليها، ـ 

 .وميكنها االستقالل بتزويج نفسها
وأسلمت، وأنا أريد الزواج بها إال تعرفت إلى فتاة غير مسلمة وعّرفتها اإلسالم : 1735س 

أن أهلي يعارضون ذلك ألنها غير مسلمة األصل وغير محجبة، وخوفًا من عدم تحجبها فيما 
أريد من سماحتكم إرشادي . بعد، وأنا مطمئن بأنها سوف تتحجب بعد أن تختلط بأجوائنا

 ي؟لكيفية التعامل مع هذه المشكلة التي بدأت تؤثر في نفسيتي ونومي وعمل
ال سلطة لألهل على الولد يف اختيار الزوجة، وإن كان األفضل على كل حال نيل ـ 

رضا األهل ولو بتكرار احملاولة وتبيان خطئهم يف النظرة املذكورة، مث إنه ال بد من التأكد 
من موافقة الفتاة على ارتداء احلجاب وااللتزام الكامل باإلسالم، وال بد من النظر إىل 

بعقل بارد وبعيداً عن التأثر العاطفي الذي يسيطر على كيانك، ألنك يف مثل هذه املسألة 
 .احلالة قد ال تستطيع اختاذ أي قرار مناسب

 من هي المرأة البكر أو الثيب؟: 1736س 
البكر هي املرأة اليت ال يزال غشاء البكارة موجودًا لديها وإن وطئت دبراً، والثّيب هي ـ 

 .ا بالدخول أو بغريه، وسواء كان الدخول بزواج أو زنا أو اغتصاباليت زال غشاء بكار
فتاة وكَّلت من يزّوجها على الهاتف، فهل هذه الطريقة صحيحة وشرعية، وهل : 1737س 

 يقع العقد صحيحًا؟
الطريقة املذكورة شرعية مع رضا الفتاة بالتوكيل، والعقد يقع صحيحًا مع كون الفتاة ـ 

 .بالغًة راشدةً 
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 ما هو عقد الزواج الفضولي؟: 1738س 
هو الزواج الذي يتمُّ فيه العقد من غري مباشرة أو توكيل أحد الطرفني أو كليهما، وهو ـ 

 .باطل، إال أن حتصل اإلجازة الالحقة ممن ُأجري العقد عنه
 في عيوب الزوجين: الثالث

 ما الحاالت التي يتمُّ فيها إبطال الزواج؟: 1739س 
د يف حال التدليس او اجلنون او كون الرجل مقطوع العضو التناسلي أو يتم فسخ العقـ 

عاجزًا عن اإلنتصاب، أو كانت املرأة كفيفة، أو غري ذلك، ويف هذه احلاالت، يكون 
الفسخ حقاً للطرف غري املصاب من الزوجني، فإن استخدم حقه وأوقع صيغة الفسخ، فقد 

وهناك حاالت . ني، وميكنه إسقاطه والتخّلي عنهنفذ الفسخ وحتقَّق به االنفصال بني الزوج
يكون الفسخ فيها قهريًا ضمن شروط خاصة، كما لو أسلم أحد الزوجني الكافرين دون 
اآلخر، أو ارتدَّ أحد الزوجني املسلمني دون اآلخر، كما جيب التفريق بني الزوجني فيما لو 

ا ما تزال وقع العقد باطًال من األساس، كما لو تبنيَّ له أن زوجت ه أخته بالرضاعة أو أ
 .زوجة لشخص آخر، أو حنو ذلك

 هل للمرأة خيار الفسخ فيما لو أصاب زوجها العنن بعد أن أنجبت منه ولدًا؟: 1740س 
العجز اجلنسي احلادث بعد الدخول جيعل للمرأة حقَّ الفسخ، وعليها رفع األمر إىل ـ 

بقيت معه، وإال جاز هلا فسخ الزواج، القاضي الشرعي، فيمهله سنًة، فإن صلح أمره 
 .واألحوط استحباباً ضم الطالق إليه يف هذه الصورة

أشعر ببعض األوجاع والحريق في األعضاء الجنسية، ذهبت إلى عدة أطباء : 1741س 
وأجريت فحوصات، فلم يظهر عندي أيُّ مرض، وأريد الزواج من فتاة، فهل عليَّ أن أخبرها 

 بذلك؟
طباء من خالل الفحوصات الالزمة بعدم وجود أّي مرض معٍد لديك، مع تأكيد األـ 

وإمكان إقامتك عالقًة جنسيًة طبيعيًة مع زوجتك بدون أّي خطر، فال جيب عليك إخبارها 
 .بذلك
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لو أكتشف رجل قبل الزواج أنه عقيم، فهل يجب عليه أن يخبر المرأة التي : 1742س 
النسبة إلى المرأة، وماذا لو لم يتم اإلخبار وتزوَّجا فهل يريد الزواج بها بذلك، والفرض نفسه ب

 يثبت هنا حّق الفسخ؟
ال جيب اإلخبار، وال يثبت به حقُّ الفسخ، لكن اإلخبار أفضل أخالقياً، وأحفظ ـ 

 .للعالقة الزوجية وأضمن الستمرارها
خيار  لو تبيَّن ألحد الزوجين أن الطرف اآلخر مصاب باإليدز، فهل يثبت له: 1743س 
 الفسخ؟

 .يثبت له خيار الفسخ، وإن كان األفضل ضّم الطالق إليهـ 
تزوَّجت امرأة منذ ثالثة أشهر، ثم اكتشفت أنها مصابة بالصرع ولم تخبرني : 1744س 

 بذلك قبل الزواج، فهل يحق لي أن أطّلقها؟ وهل يثبت لها المهر ؟
ا مصابًة بالصرع كحالة جنون ولو أدواريـ  ، فلك فسخ الزواج، كما أنه مع تبني كو

جيوز أيضًا الطالق يف كلِّ حال، وال تستحقُّ املرأة املهر إن حصل الفسخ قبل الدخول، 
وأما إن كان بعد الدخول، فلها متام املهر، إال مع ثبوت التدليس، فليس هلا شيء حينئٍذ إن  

 .لى من دّلس عليهكانت هي اليت دّلست، وإال لزم الزوج دفع متام املهر هلا ويرجع به ع
 هل يثبت للزوجين حق الطالق إن عرض ألحدهما العقم أو العجز الجنسي؟: 1745س 

طروء العقم على الزوج ال جيعل للمرأة احلق يف احلصول على الطالق إال أن يطّلق ـ 
الزوج، وأما الزوج، فبيده الطالق من ناحية شرعية ولو مل تكن املرأة عقيماً، لكن ال ينبغي 

أما . بعروض العقم على زوجته أن يطّلقها مبجرد ذلك، كما أنه لو طلقها فعليه مهرهاله 
عروض العجز اجلنسي على الرجل، أو حدوث ما مينع من صالحية املرأة للجماع، فهو 
عيب موجب لفسخ كلٍّ منهما عروة زواجه من اآلخر، ولكن ضمن شروط معينة، 

 .وبإشراف القاضي الشرعي
فى الزوج مرضه النفسي أو العضوي عن الزوجة وأهلها، كتوقف إحدى  إذا أخ: 1746س 

 كليتيه، فما حكم هذا الزواج؟
جمرد ذلك ال يثبت به حق الفسخ للزوجة إال مع التدليس، لكن ميكنها املطالبة ـ 

 .بالطالق أو رفع أمرها إىل احلاكم الشرعي على كل حال
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تزوَّجت في الماضي زواجًا مؤقتًا أن تخبر من هل يجب على الفتاة البكر التي : 1747س 
 يتقدم لخطبتها بذلك؟

نعم، لو فقدت عذريتها فالالزم هو إخباره إذا  . ال جيب عليها ذلك ما دامت بكراً ـ 
ا بكر، ومع ذلك، فلو أخفت ذلك عنه بطريقة  كان قد أراد الزواج منها على أساس أ

ج عندئٍذ اخليار يف فسخ هذا العقد أو إبقاء التدليس، فال يكون الزواج باطًال، بل للزو 
 .احلال على ما هو عليه

 إذا كان للرجل بيضة واحدة، فهل يجب عليه إخبار من يريد الزواج منها؟: 1748س 
ال بدَّ له من إخبار من يريد الزواج منها إن كان له تأثري سليب على قدرته اجلنسية، حىت ـ 

ات اليت قد ترتتب على عدم إخبارها بذلك، وأما إن مل ال يكون هناك غش، وتالفياً للسلبي
يكن له تأثري من هذه اجلهة، بل من جهة كونه عقيماً، فاألفضل إخبارها به وإن مل جيب 

 .ذلك
 هل يجوز للمرأة صبغ شعرها باللون األسود دون إعالم الخاطب بذلك؟: 1749س 

ا كان ذلك بداعي إخفاء جيوز هلا صبغ شعرها وعدم إعالم اخلاطب بذلك، لكن إذـ 
 .الشيب عن اخلاطب، فهو من التدليس الذي يوجب للرجل حقِّ خيار الفسخ

ما حكم المرأة التي تتزوَّج الرجل على أساس أنه ملتزم بدينه، فيتبين لها قبل : 1750س 
الدخول أنه تارك للصالة وشارب للخمر ومرتكب للمعاصي، مع العلم أنه أخبرها قبل العقد 

أنه يصلي ويصوم وملتزم باألحكام الشرعية، وبعد معرفتها طلبت منه الطالق فرفض، فهل عليها 
 يعتبر هذا من التدليس الذي يجعل لها حق الفسخ؟

إذا كان العقد مبنيًا على تديّنه، حبيث كان اإلقدام على الزواج بناًء على ذلك، فهذا ـ 
دون حاجة إىل الطالق، ولكن ال من باب التدليس الذي حيّق للمرأة معه فسخ العقد من 

 .بدَّ من إثبات التدليس عند التنازع
هل اإلنسان ملزم بأن يخبر من يريد الزواج منها بأّي عيب جسدي أو نقص : 1751س 

 أو شائبة فيه، إن كان ذلك ال تأثير له على صحته ؟
ا بالعيوب إن وجدت، حرصًا على جنـ  اح جيدر بالزوج أن خيرب من يريد الزواج 

زواجهما واستمراره، وال جيوز إخفاؤها إن سألته، ويعترب ذلك تدليسًا منه، وجيعل هلا حق 
 .الفسخ إذا علمت به الحقاً ومل ترض به
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زوجتي تعاني من الضعف الجنسي بسبب ختانها في الصغر، فما الحكم في : 1752س 
 غبة الجنسية؟إخفاء األمر عن الزوج؟ وهل يجوز لها استعمال الكريمات لزيادة الر 

إخفاء األمر عن الزوج ال يعترب تدليساً إذا مل يكن قد سأل عنه وخاصة إذا كان ختان ـ 
النساء متعارفًا يف جمتمعه، وجيوز هلا استعمال املثريات اجلنسية، ما دامت ال تضرها ضرراً 

 .معتّداً به
 عٍد؟هل يجوز للمرأة فسخ العقد إن اكتشفت أن زوجها مريض بمرض م:  1753س 

إذا كان العقد مبنيًا حسب اتفاقهما املعلن أو الضمين على خلّوه من األمراض، جاز ـ 
 .هلا الفسخ على أساس التدليس، وكذا جيوز هلا الفسخ إذا استجّد املرض بعد الزواج
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  في الحقوق الزوجية: الفصل الثالث

 
  :وموضوعاته هي التالية

 
 حقوق الزوج: األول

واجبات الزوجة وحقوقها على الزوج؟ وما هي واجبات الزوج وحقوقه ما هي : 1754س 
 على الزوجة؟

ترتكز احلياة املشرتكة بني الزوجني على مجيع األسس الشرعية واألخالقية اليت جعلها ـ 
الشرع املطهَّر لكل عالقة إنسانية قائمة بني شخصني ألي سبب كان، كالصداقة والعمل 

وغريها، وهي حقوق متساوية وكاملة ومتبادلة للزوج على زوجته والتجارة والسفر والقرابة 
وللزوجة على زوجها، مثل الصدق واالحرتام واإلنصاف والصرب واحملبَّة والنصيحة وحسن 

فحق الزوجة على زوجها أن ينفق عليها : أما احلقوق الزوجيَّة اخلاصة. الظن وغري ذلك
أن تؤدي له حقه اجلنسي، وأن ال تفعل : هوحق الزوج على زوجت. ويؤدي هلا حقها اجلنسي

ما يَنفره منها وينايف هذا احلّق، كرتك التزيُّن املوجب لعزوفه عنها، وخروجها من بيته من 
 .دون إذنه
هل يجوز للمرأة عدم االستجابة لزوجها إذا طلب منها ممارسة الجنس يومياً، : 1755س 

 مام؟بحجة عدم رغبتها بذلك أو بأنها ال تريد االستح
ليس هلا االمتناع عن ذلك مع عدم وجود مانع قاهر، وال يقبل متنعها حبجة عدم الرغبة ـ 

نعم، يفضَّل للرجل معاشرة زوجته باملعروف، ومن ذلك أن ال . أو االنزعاج من االستحمام
 .يرهقها مبا يصعب عليها القيام به، وتقدير ظروفها ومزاجها

الستحمام قبل المعاشرة الزوجّية، فهل يجوز لها إذا طلب الزوج من الزوجة ا: 1756س 
 الرفض؟

إن كان ترك االستحمام يوجب نفوره من املعاشرة اجلنسية حلاجتها إىل التنظيف حبسب ـ 
حالتها اجلسدية، فعليها أن تليب طلبه املنسجم مع حقه اجلنسي الذي يعترب فيه أن ال يظهر 

اهلا، وقد وردت األحاديث باستحباب أن تتزين منها ما يوجب نفوره منها يف أفعاهلا أو أقو 
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املرأة لزوجها وتتودَّد له وتعرض نفسها عليه، وأما لو كان عدم االستحمام ال مينع من 
 .االستمتاع، لعدم وجود ما ينّفر، فال جيب عليها تلبية طلبه

بعد  زوجي تمتَّع علّي بامرأة أجنبية، فهل يجوز لي عدم إطاعته في الفراش إال: 1757س 
 أن يجري فحص اإليدز، ألنني أخاف أن يكون قد أصيب به وتنتقل العدوى إلّي؟

مع خوف الضرر املعترب، ال جيب على الزوجة إطاعة زوجها يف طلب املعاشرة اجلنسية، ـ 
 .أما إذا كان ذلك جمرد أوهام وختّيالت، فيجب عليها إطاعته

يها بعقد شرعي، االستجابة هل يجب على المرأة المخطوبة والمعقود عل: 1758س 
 لطلب خطيبها بالمبيت في بيت أهله؟

ملا كان العرف الغالب يف فرتة اخلطوبة، هو عدم إنفاق الزوج على زوجته اليت ما تزال ـ 
ا وفقاً لذلك غري  يف بيت أهلها، وعدم التزام الزوجة بكامل احلق اجلنسي لزوجها عليها، فإ

نعم، قد يلزمها . هي ملزمة بالقيام حبقه اجلنسي كامالً  ملزمة باملبيت يف بيت أهله، وال
العرف باملداعبات السطحية، كما يلزمه العرف بتقدمي شيء من املال كمصروف شخصي 

 .هلا، واألفضل هلما التفاهم قدر اإلمكان يف هذه الفرتة احلساسة
فترة هل يجب على الخطيبة تمكين خطيبها من نفسها إن طلب منها ذلك في : 1759س 
 الخطوبة؟

ال جيب على املرأة يف فرتة اخلطوبة متكني الزوج من نفسها باجلماع، ولو كان هناك ـ 
عقد شرعي، وإمنا جيب عليها ذلك عندما تصبح يف بيته وينفق عليها، لوجود شرط ضمين 
يلزم الزوج بعدم القيام بذلك، نعم، عليها أن متكنه من القيام باملداعبات اليت ال تصل إىل 

 .حد اجلماع
 هل يجب على المرأة إطاعة زوجها إن كان غير ملتزم بالصالة والصيام؟: 1760س 

جتب اإلطاعة فيما هو من حقوقه كزوج،أي باجلماع وحنوه، رغم كونه غري ملتزم مبا ـ 
 .ذكر

هل يجوز للزوج منع زوجته من زيارة والديها، أو منعها من الذهاب إلى : 1761س 
 المجالس الحسينية؟

إذا كان خروجها ينايف حقه يف االستمتاع، فال جيوز هلا اخلروج إال بإذنه، حىت وإن كان ـ 
نعم، إذا مل . خروجها لزيارة أهلها أو لطاعة اهللا سبحانه، فإنه ال يطاع اهللا من حيث يعصى

يكن الزوج حباجة إليها حال وجوده يف البيت، ولو من أجل األنس حبضورها، جاز هلا 
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ما الزوجية   اخلروج، وإن كان األفضل هلا االستئذان مطلقًا حفاظًا على سالمة حيا
 .واستقرارها
هل يجوز للرجل منع زوجته من زيارة أختها، لوجود بعض اإلشاعات حول : 1762س 

 أختها وزوجها؟
ال جيوز للزوج منع زوجته من زيارة أختها أو غريها من الناس إال يف األوقات اليت يكون ـ 

نعم، ينبغي . يها يف املنزل، ويرغب يف بقائها معه وحوله، ولو جملرد األنس حبضورهاموجوداً ف
على الزوجة تفّهم وضع الزوج والوصول معه من خالل احلوار إىل ما ينبغي هلما فعله، 
وعليهما أن ال يكونا أسريين لإلشاعات، مع اإلشارة إىل أنه ال جيوز تناول أعراض الناس 

 .ليهوال ترتيب أي أثر ع
مطّلقة لديها ولد من زوجها األول، وعندما تزوَّجت ثانيًة،اشترطت على زوجها : 1763س 

احترام أمومتها وعالقتها بولدها، وبعد الزواج، قام الزوج بمنع الزوجة من السفر لزيارة ولدها، مع 
 العلم بأنها متكفلة بنفقات السفر، فهل يحق للزوج منعها من السفر؟

لك، وخاصة أثناء العقد، ال حيق له منعها، وجيب عليه الوفاء بشرطه، مع اشرتاطها ذـ 
 .وينبغي هلما أن يتفامها على عالقة كل منهما بعائلته جتنباً للمشاكل والتصادمات

أعيش مع زوجي في بغداد، وأريد الخروج إلى بلد آخر بسبب الظروف األمنية : 1764س 
عراق مع أوالدي بدون رضا زوجي إلى حين تحسن وزوجي ال يقبل، فهل يجوز لي الخروج من ال

 الظرف األمني؟
ال حيق لك ذلك إذا كانت ظروف السالمة متوفرًة يف مكان اإلقامة، وينبغي لكما أن ـ 

تتفامها على هذا األمر وتراعيا مصلحة العائلة، وخصوصًا إذا كان اخلروج إىل بلد غري 
 .لسلبياتإسالمي، حيث ال خيلو العيش فيه من كثري من ا

هل تعتبر المرأة ناشزًا إن خرجت من بيتها إلى بيت أهلها لمدة خمسة أشهر : 1765س 
 دون أن تعود؟ وما هي حقوقها؟ وهل يحق لها أن تأخذ ابنتها معها؟

إن كانت قد تركت املنزل بغري وجٍه حق فهي ناشز، وتسقط نفقتها خالل فرتة نشوزها ـ 
حيق هلا أخذ البنت من دون إذن األب، ألن األب هو حىت تعود إىل بيتها الزوجي، وال 

 .الوّيل، وال بدَّ من حل كل هذه املشاكل من خالل إزالة األسباب اليت أدت إىل ذلك
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 هل يجوز للمرأة الصيام بدون علم زوجها؟: 1766س 
الصيام املستحب من دون علم الزوج قد ال يكون حمموداً، إال مع غياب الزوج عن ـ 

النهار، وأما مع حاجة الرجل إىل املرأة، ولو من أجل األنس باألكل معها، فال  البيت طوال
 .بدَّ هلا من االستئذان

 هل للزوج سلطة على زوجته بحيث ال يسامحها بالقيام ببعض األعمال؟: 1767س 
ليس للرجل كزوٍج سلطة على املرأة، وال ميلك منها إال إلزامها يف االستجابة له فيما ـ 

قه اخلاص، وفيما عدا ذلك، ال حيق له إلزامها أو منعها عن أي شيء إال من باب يتعلق حب
األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ولكن ال بد للمرأة أن تكون حكيمًة يف مراعاة مزاج 

ما الزوجية  .زوجها ومداراته للحفاظ على استقرار حيا
 رفضت ذلك تعتبر ناشزًا؟ هل للزوج إلزام زوجته بلبس العباءة؟ وهل إذا: 1768س 

ليس له ذلك، وال جيب عليها طاعته يف هذا املورد، وال تكون ناشزاً لو رفضت ذلك، ـ 
واحلجاب غري حمصور يف العباءة، وإن كانت هي من أفضل مصاديقه، كما أن األفضل هلا 

 .مداراته ومطاوعته فيما هو من اخلري، واحلرص على استقرار عالقتها به
 تقّدم إطاعة الزوج على إطاعة الوالدين، أم بالعكس؟هل : 1769س 

مع تنايف األمرين الصادرين منهما، تقّدم إطاعة الزوج على إطاعة الوالدين، مع ـ 
مالحظة، وهي أنه ال جتب إطاعة الزوج إال فيما له من حق االستمتاع، وال جتب إطاعة 

ما ب  .عدم أذيتهماالوالدين يف كل ما يأمران به، وإمنا الواجب الرب 
 هل يجوز للمرأة أن تعمل دون أخذ اإلذن من زوجها؟: 1770س 

جيوز هلا ذلك مع عدم منافاته حلقوقه، لكن إذا كانت تعمل قبل زواجها ومل يشرتط ـ 
عليها زوجها يف العقد ترك العمل، ال جيوز له إجبارها على ترك العمل، ألنه يكون مبثابة 

 .الشرط الضمين
ز للمرأة أن ترسل شيئًا من راتبها الشهري إلى أهلها دون علم زوجها هل يجو : 1771س 

 إن كان زوجها يرفض ذلك؟
ال والية للزوج على مال الزوجة الذي تتقاضاه، وهلا احلرية الكاملة يف التصرف بذلك ـ 

املال، وإن كان األوىل وجتنبًا للمشاكل أن يكون ذلك من خالل إعالمه، ولكن لو منعها 
 .املال إىل أهلها مل جتب طاعته من إرسال
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هل يحق للرجل إرغام زوجته على إعطائه المال الذي تخصصه لها الدولة : 1772س 
 األسترالية؟

 .ما ختصِّصه الدولة للزوجة هو هلا، وال جيوز له أخذه منها دون رضاهاـ 
 هل يجوز للزوج التدخل في راتب الزوجة؟: 1773س 

 .على الرجل أخذ شيء منه بدون رضاها التام واحلقيقيمال الزوجة ملك هلا، وحيرم ـ 
} الرَِّجاُل قـَوَّاُموَن َعَلى النَِّساءِ {: ما المقصود من القوامة في قوله تعال: 1774س 

 ؟]34:النِّساء[
ما الزوجية، على مجيع املبادئ الشرعّية ـ  ترتكز العالقة بني الرجل واملرأة، يف إطار حيا

املوّدة : م كلَّ عالقة بني شخصني يف كل جماالت احلياة، واليت جيمعها واألخالقّية اليت حتك
والرمحة والصرب واالحرتام والتواضع واإلنصاف، سواء يف ذلك الصغري والكبري، والبعيد 
والقريب، والرجل واملرأة، واحلاكم والرعية، فليس للرجل حني يصري زوجاً أي سلطة أو والية 

ه أن يتجاوز ما يقتضيه االحرتام واإلنصاف وحسن املعاشرة أو متيز على زوجته يبيح ل
ا ما ال ترغب فيه، مبا يف ذلك  معها، بل وال أن يفرض عليها يف نفسها وجسدها وسري
مزاجها ولباسها وطعامها ونومها وراحتها وعالقتها وأسرارها الشخصية، سوى ما ينبغي 

ازل عنه من تلك اخلصوصيات من عليها هي أخالقيًا ومن باب حسن املعاشرة، أن تتن
أجل االنسجام مع زوجها والتوفيق بني الرغبات املتضاّدة لبناء حياة مشرتكة مستقرة، 
وسوى حقه اخلاص املفروض له عليها برضاها حينالتعاقد وقبوهلا به زوجاً، واألمر نفسه 

قد اختصر هذه  جيري بالنحو نفسه من جهة املرأة جتاه الرجل، وفقًا لذلك، فإن اهللا تعاىل
َوَلُهنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ {: احلقيقة بثالث كلمات، هي قوله تعاىل

 }َوِللرَِّجاِل َعَلْيِهنَّ َدرََجةٌ {: تعاىل أضاف فقاللكنه، ]228:البقرة[}بِاْلَمْعُروفِ 
  .]228:البقرة[

وتوجيه  وقد بينت األحاديث الشريفة، أن هذه الدرجة هي مسؤوليته عن إدارة البيت
حركة األسرة، من حيث إن البيت بيته واألوالد أوالده، حيث ال بدَّ من رئيس يدير هذه 

وعلى هذا األساس، فإن حق الزوج الوحيد مبقتضى العالقة الزوجية هو أن ال . املؤسسة
ا، مبا يف ذلك ما يتبع هذا احلق ويرتتب  متنعه الزوجة من نفسها حني يريد االستمتاع 

أن ال خترج من البيت وقت وجود الرجل فيه ورغبته يف بقائها، ولو لألنس بنفس  عليه، وهو
حضورها جمردًا عن االستمتاع اجلنسي الفعلي، ولذا مل جيز هلا اخلروج حال حضوره، يف 
حني ال جيب عليها استئذانه حال غيبته، وهلا أن خترج ألمورها دونإذنه، ولكن بعد أن 
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ما تتفاهم معه على احلدود اليت  قد يسبب جتاوزها حساسيًة وانزعاجًا وإرباكًا ملسار حيا
 .الزوجية املشرتكة

أنا امرأة متزوجة، أريد أن أعرف ما هي واجباتي تجاه أهل زوجي؟ وما واجبات : 1775س 
 زوجي تجاه أهلي؟

ينبغي على كل من الزوجني جتاه أهل اآلخر أن يعاشرهم باملعروف، فيظهر هلما املودة، ـ 
املهما باحلسىن، ويتواصل معهما بالنحو املتعارف بني الناس، وبغض النظر عما ميكن ويع

 .أن يصدر عنهما من إساءة يف القول أو الفعل
 كيف يجب أن تتعامل الزوجة مع حماتها، والعكس كذلك؟: 1776س 

على كل واحدة منهما أن تعامل األخرى معاملة مودة واحرتام، وأن تبتعدا عن ـ 
ما أصبحا عائلًة واحدًة، فال بد من خلق جو االنسجام بينهما املشاحنا ت، وليعلما أ

ما هادئًة ومن دون مشاحنات قد توقعهما يف احلرام كما حيصل عادًة  لكي تكون حيا
 .لكثري من الناس

كيف يجب على الزوج الحرص في التعامل مع زوجته عندما تكون والدته : 1777س 
 تعيش معهما؟

يوّفق بني الرب بوالدته واإلحسان إليها يف القول والتصرف، وبني احرتام زوجته عليه أن ـ 
وأداء حقوقها ومنع املشاكل والتصادمات، وال بد يف ذلك من التحلي بالوعي واخللق 

 .اإلسالمي وتقوى اهللا تعاىل
كيف يجب على الزوجة الحرص في التعامل مع زوجها وحماتها عندما تكون : 1778س 
 تعيش معهما؟حماتها 

ا ـ  ا جتاهه، وبني مراعاة شعور محا عليها أن توفق بني استقالليتها يف بيتها ومسؤوليا
واحرتامها وإظهار املودة والتقارب منها، وأن تدفع باليت هي أحسن كل ما ميكن أن حيصل 

 .من مشاكل وتصادمات، فتتبع أسلوب التهدئة والصرب وحسن املعاملة
متزّوجة ولدّي أوالد، ومنفصلة عن زوجي بدون طالق، وقد طالب أنا امرأة : 1779س 

أوالدي بعودة والدهم إلى البيت، فقبلت ذلك شرط أن نعيش في المنزل معًا ولكن ليس كزوج 
وزوجة، وبدون أي واجبات ألحدنا على اآلخر، فهل يجوز لي تنفيذ هذه الشروط، أو يجب 

 إلى المنزل ؟ علي أن أقوم بجميع واجباتي كزوجة إذا عاد
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مع عدم حصول الطالق تعتربين زوجًة شرعيًة له، جيب عليك القيام جبميع واجباتك ـ 
الزوجية جتاهه، كما جيب عليه القيام جبميع واجباته الزوجية جتاهك، إال إذا رضيتما بالتنازل 

 .عن حقوقكما، ولو رضي أحدكما بالتنازل عن حقوقه دون اآلخر، يسقط حقه فقط
 هل يجب على المرأة استئذان الزوج إذا أرادت أن تدعو أحداً إلى منزلها؟: 1780س 

هلا أن تقوم بذلك مع علمها برضا زوجها وجريان الوضع العائلي على اإلذن بذلك من ـ 
الزوج، وإال فال بدَّ من حتصيل رضاه، حبيث لو منع منه كان له احلق بذلك، هذا مع كون 

 .من ماله البيت أو كون الصرف على الضيوف
 هل يجوز للزوجة إخفاء عالقاتها قبل الزواج عن زوجها؟: 1781س 

ا السابقةـ   .جيوز هلا ذلك، إذ ال جيب عليها إخباره بكل تفاصيل حيا
طويل، فهل الأرغب في قّص شعري وزوجي غير راٍض، ألنه يحب الشعر : 1782س 

 يجب علّي أن أطيعه في هذا األمر؟
ة الرجل فيه، غري أّن األفضل للمرأة التوافق مع زوجها يف مثل هذا ليس مما جتب طاعـ 

هذه األمور اليت قد تربك العالقة العاطفية بني الزوجني، وللمرأة األجر والثواب باالستجابة 
 .لرغبة زوجها يف اجلوانب اجلمالية، وقد ورد أن جهاد املرأة ُحسن التبّعل

منعي من وضعه في المناسبات الخاصة، هل لزوجي الذي ال يحبُّ الماكياج : 1783س 
 والتي تكون محصورة بالنساء فقط؟

ليس للزوج إلزام زوجته بعدم وضع املاكياج يف احلاالت العادية، وال يف املناسبات ـ 
ا اإلعتبارات الشرعية ما، ال جيوز هلا وضع املاكياج إن . العامة، مع مراعا نعم، حال خلو

 .ا والنفرة منهاتسبَّب يف عزوفه عن األنس 
 هل يجوز للزوجة االمتناع عن السفر إلى البلد الذي يقيم فيه زوجها؟: 1784س 

ال جيوز هلا ذلك، إال إن كانت قد اشرتطت عليه ذلك، وإال فمع امتناعها عن السفر ـ 
 .من دون مربر شرعي تعترب ناشزاً عندئذٍ 

 ؟هل تغطية وجه المرأة من حقوق الزوج على زوجته: 1785س 
 .ليس ذلك من حقوق الزوج، كما أنه ليس واجباً على املرأةـ 

هل أكون آثمًة لعدم إطاعة زوجي بالخروج معه إلى المراقص، أو بمشاهدة : 1786س 
 األفالم الجنسية؟
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ال إمث عليك يف خمالفته، بل اإلمث يف طاعته يف ذلك، إذ ال طاعة ملخلوق يف معصية ـ 
 .م فعل ما يغضب اهللا تعاىل، ولك األجر والثواباخلالق، وعليك اإلصرار على عد

مشكلتي أنني أخاف من معاشرة زوجي وأبتعد عنه وال أسمح له بالمعاشرة، : 1787س 
وهذا أمر خارج عن إرادتي، وعجز عن حّله األطبَّاء النفسيون، فأرجو إفادتي ماذا أفعل، فقد مر 

 بالطالق؟ على زواجي سنة وما زلت بكراً وعالقتي اآلن مهدَّدة
إما أفكار خاطئة جداً عن املعاشرة الزوجية بالنحو : ال بدَّ وأن يكون ذلك ألحد أمرينـ 

الذي يكون هلذه األفكار مثل هذه اآلثار السلبية، وإما يكون نتيجة حادثة معينة يف الصغر 
إىل تركت هذا األثر السليب، وهنا ال بدَّ لزوجك من أن يساعدك يف هذا األمر بعد الرجوع 

أهل اخلربة من األطباء النفسانيني، ألن احلل الوحيد هو تبديل األفكار اخلاطئة الناجتة من 
معلومات مغلوطة أو حادثة سلبية، والتوجه إىل اهللا سبحانه وتعاىل للمساعدة يف هذا 
األمر، وال بدَّ من اإللفات إىل أن البعض قد يقول لك إن ذلك مّرده إىل أمور غري واقعية،  

ن والسحر وحنومها، فال تصغي إليه، فهو أمر ال تأثري له، بل هو غري واقعي، وإن كان كاجل
 .اجلن حقيقًة واقعيةً 

عندي صديقة كرهت الحياة مع زوجها بسبب تكرار خيانته لها، فكيف لها أن : 1788س 
 تتصرف معه مع وجود أطفال؟

فإن ذلك ال يعدُّ خيانًة إذا كان زوجها يقوم بعالقات مع غريها من خالل الزواج ـ 
زوجيًة، إال أن األجدر به حفظ زوجته وعدم جرح شعورها بذلك، وإن كان ما يقوم به 

وأما إذا كانت . حالًال، وأن ال جيعل ذلك سببًا لتقصريه معها يف النفقة أو االستمتاع
ب  عالقاته من دون عقد شرعي، فلها أن تأمره باملعروف وتنهاه عن املنكر، فإن استجا

كان ذلك جيداً، وإال فنحن ننصحها بالصرب وحماولة اجتذاب زوجها إليها بوسائلها 
يار، وأطفاهلا  اخلاصة، فلعل ذلك مينعه من العالقات األخرى، فتحافظ على بيتها من اال

 .من الضياع
 ما حكم الزوجة التي تعيش مع زوجها الذي ال يصلي وال يصوم؟: 1789س 

ا دام مسلماً، وإن كان مقصِّراً يف عباداته والتزامه الديين، وعليها ميكنها أن تعيش معه مـ 
 .أن تأمره باملعروف وتنهاه عن املنكر إن أمكنها ذلك

هل على المرأة ذنب إن كان زوجها ال يواظب على الصالة، وقد حاولت معه  : 1790س 
 كثيراً بدون جدوى؟
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ولكن عليها دائمًا أمره باملعروف  ال ذنب عليها يف ذلك، إذ ال تزر وزارة وزر أخرى،ـ 
يه عن املنكر، وبالطريقة اليت حتبب إليه ذلك وال توجب نفوره، وال بد من تكرار ذلك  و

 .بعدة وسائل وأساليب حىت يهديه اهللا
هل العمل في البيت واجب على الزوجة؟ وهل يجب عليها إطاعة زوجها في : 1791س 
 كل شيء؟

الزوجة، إال مع اشرتاط ذلك عليها، كما أنه ال جتب  خدمة البيت غري واجبة علىـ 
إطاعة الزوج يف كل شيء، بل يف خصوص تلبية حاجته اجلنسية من اجلماع واالستمتاع 
وعدم اخلروج من بيته إذا كان ذلك ينايف حقه، إال بإذنه، وإطاعته يف التصرف فيما ميلكه 

.  يغضب اهللا وال خيالف الشرعمن مال وأغراض، ويستحب إطاعته يف سائر األمور مما ال
مث إنَّ على الزوجني أن يعيشا روحية التفاهم والتعاون والقيام باألمور اخلاصة بكل منهما 
ولو مل تكن على حنو الوجوب، حتقيقًا للوئام العائلي والتكامل يف إدارة البيت، فكما أن 

ل للزوجة أن تقوم الرجل قد ينفق بتوسعة على عياله أزيد مما جيب عليه، فكذلك يفضّ 
خبدمة البيت واألوالد رغم عدم وجوبه عليها، وحرصًا على التعاضد إلجناح احلياة العائلية، 
وكأن اهللا تعاىل يريد منهما القيام بذلك ال على حنو الوجوب، بل لشعور كل منهما 

 .باإلحسان إىل اآلخر، ما يزيد املوّدة بينهما
 المنزلية؟هل المرأة ملزمة باألعمال : 1792س 

من الناحية اإللزامية، مبعىن اللزوم التكليفي، هي غري مكلَّفة بذلك، سواء فيما خيتص ـ 
ا، ومع ذلك فنحن  خبدمة الزوج أو األوالد، ومع امتناعها عن ذلك ال حيق ألحد إلزامها 

ذا األمر من الناحية العاطفية أو األخالقية، بل قد ال  نرى أن املرأة عادًة تلزم نفسها 
ترضى من الزوج أن يأيت مبن يساعدها يف ذلك، وهلذا ندب اإلسالم هذا األمر حىت تشعر 

ا تشارك بطواعية يف بناء البيت واألسرة مع الرجل  .بأ
هل بإمكان الزوج إرغام زوجته على إرضاع ولدهما إن رفضت ذلك خوفًا على : 1793س 

 جمال صدرها؟
من احلليب، وليس للزوج إرغامها على ) اللباء(ال جيب على األم إرضاع ولدها غري ـ 

ذلك، ولكن ال بد من نصح هذه الزوجة بإرضاع ولدها انسجامًا مع حنان األمومة، 
 .وبسبب ما قد يرتكه رفضها من النتائج السلبية على عالقتها بزوجها
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كيف تتصرف الزوجة الواعية والحكيمة عندما تشعر بأن زوجها يميل إلى : 1794س 
ء كثيرًا بطريقة غير عادية وغير مقبولة، وكأن المرأة عنده عبارة عن جسد فقط وليست النسا

 إنسانًة؟
املؤسف أن هذا امليل طبيعي عند الرجال، ومن أجل ذلك، أمرهم اإلسالم بغضِّ ـ 

أبصارهم، وكذا أمر النساء بغضِّ البصر وجتّنب االختالط بالرجال، وهذا ال يعين أن الرجل 
أة إال جسداً، بل هو ينطلق من امليل الطبيعي من كلٍّ من الذكر واألنثى إىل ال يرى املر 

اآلخر، وعلى الزوج املؤمن أن يتلطَّف مبشاعر زوجته، وأن يغض بصره عمَّا حرم اهللا تعاىل،  
كما أن على الزوجة أن ال تالحق زوجها يف النظرات واملشاعر، فسريهقها ذلك، ولن جتين 

، وخباصة إن كان زوجها غري مبال مبشاعرها، أو كان غري متعفف يف نظره إال األمل واملعاناة
تم فيه بنفسها  وعالقاته، وعلى الزوجة أن تكون أكرب من هذا، ولتبين هلا عاملًا خاصًا 
ا الشخصية، فإن السعادة هي قدرة النفس على القناعة وقبول اآلخر   وتقيم صرح سعاد

 .كما هو
 :حقوق الزوجة: الثاني
 ما هي حقوق الزوجة على الزوج؟: 1795 س

ا، كما جيب عليه ـ  جيب على الزوج اإلنفاق على زوجته مبا حتتاجه وحبسب حاهلا وشأ
االستجابة حلاجتها اجلنسية مبا حيقق هلا االكتفاء يف هذه الناحية كلما كانت حباجة إليه، 

عرفًا وشرعًا معاشرًة باملعروف، وال جيوز له اإلساءة إليها بالضرب أو حنو ذلك مما ال يعدُّ 
وعدم » اجلنسية«وجيب أن يعرف أنه ال والية له على الزوجة إال فيما يتصل حبقوقه الزوجية 

 .خروجها من بيته املعارض لذلك
يرجى من سماحتكم بيان الحقوق الشرعية الواجبة للزوجتين، لجهة تحقيق  1796:س 

 العدل الشرعي بينهما؟
ن معاملة كل واحدة منهما ويعاشرها باملعروف ويقوم باإلنفاق على الرجل أن حيسـ 

عليها مبا يناسب حاهلا، وال بدَّ يف حال التعدد من القسم بني الزوجات، بأن يكون لكل 
واحدة ليلة من أربع، وهذا هو معىن العدل املعترب يف موارد تعدد الزوجات، وأما العدل 

ري ممكن، ولكن عليه أن يتعامل مع كل واحدة منهما بينهما يف احملبة وامليل القليب، فهو غ
بطريقة ال يظهر منها العزوف عن إحدامها وإيذاؤها بذلك، وأن ال يؤدي إىل ظلم الزوجة 

 .األخرى
 امرأة أسترالية اعتنقت الدين اإلسالمي، وتسأل عن حقوق المرأة في اإلسالم؟: 1797س 
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ويعاشرها باملعروف، وأن يؤدي حقها من حق املرأة على زوجها أن حيسن معاملتها ـ 
الشخصي من االستمتاع واجملامعة، وأن ينفق عليها مبا حتتاجه، وال جيوز أن يسيء إليها أو 

 .يؤذيها أو يظلمها ومينعها حقوقها
من كان لديه زوجتان، بعد أن يبيت عند كل واحدة ليلة، هل يجوز له أن يبيت : 1798س 

عند إحداهما؟ ومتى يبدأ حق المبيت من الوقت؟ وهل يتسع  في الليلتين الباقيتن وحده أو
ليشمل ساعات اليوم كلها، وإذا كنُت ُأسكن كل واحدة في شقة مجاورة لشقة األخرى، وفي 
إحدى الشقتين يقع مكتبي الذي أؤدي فيه جزءًا مهمًا من عملي، فهل انشغالي فيه من أجل 

على حق المبيت الخاص بساكنة الشقة األخرى؟ العمل حتى وقت متأخر من الليل يُعتبر جورًا 
 ومتى يُعتبر الزوج مقصِّراً في حق زوجتيه أو إحداهما من حيث عدد حاالت الجماع؟

منطلق القسم يف املبيت بني الزوجات هو األربع ليال، فإذا بات عند واحدة من ـ 
ن األربع له أن يضعهما زوجتيه ليلًة لزمه املبيت عند األخرى ليلًة، مث الليلتان األخريان م

عند من شاء منهن، لكنه إن بات بعد مضّي األربع ليايل ليلًة عند إحدامها لزمه املبيت عند 
األخرى ليلًة أخرى من الليايل الثالثة التالية، وهكذا، واملراد باملبيت هو التواجد ليًال يف 

إىل الراحة مث النوم، وجيب  منزهلا بعد أن ينتهي من أعماله وعالقاته العادية ويريد أن خيلد
عليه حني النوم أن ينام جبانبها ووجهه إليها بالنحو الذي يرضيها ويشعرها باالهتمام 
والتودُّد، غري أنه يستحب له أن يتواجد عند كل منهما يومًا كامًال ابتداًء من صبيحة كل 

وجيب على . ايوم، يذهب خالله إىل عمله وعالقاته، حبيث ينطلق من عندها ويرجع إليه
الزوج حني حضوره وقدرته االستجابة لرغبة زوجته باجلماع، واحدًة كانت الزوجة أو أكثر، 
وهو أمر ال يتقدر باأليام وال بعدد، غري أن حق املبيت ال يتضمن وجوب اجلماع، كما أنه 
لو جامع إحدى زوجتيه يف ليلتها، ال جيب عليه من أجل ذلك مجاع األخرى يف ليلتها، 

وجود يف شقة إحدامها للعمل ليًال على النحو املذكور يف السؤال ال يعترب جتاوزاً حلق من وال
هلا حق املبيت بالدقة الشرعية، لكن حيث إن وجوده يف شقة األخرى هو مدعاة أنس هلا 
واختالط معها رغم كونه مستغرقًا يف عمله، فاألفضل، بل األحوط أخالقيًا وشرعياً، تدبر 

ا مكتبه عن موضع سكنهطريقة معينة   .يفصل 
رجل خصَّص لكل واحدة من زوجتيه يومًا ينام عندها فيه، فلو لم يستطع : 1799س 

المبيت عند إحداهما في ليلتها، هل عليه أن يعّوضها باليوم التالي الذي يكون يومًا لألخرى، أم 
 تبقى الليلة لألخرى كما خصصه مسبقًا؟
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بل هو واليوم الذي بعده للزوج نفسه جيعلهما حيث يشاء، اليوم التايل ليس لألخرى، ـ 
وعلى كل حال فإنه إذا كان ختلُّفه عن املبيت عندها ملانع فال جيب عليه التعويض هلا، 

 .واألفضل التعويض يف اليوم الذي خيتص به
 هل يجوز للرجل عدم تلبية حاجة زوجته الجنسية؟: 1800س 

اجلنسية عند طلبها وحاجتها إىل ذلك، إال مع   جيب على الزوج تلبية حاجة زوجتهـ 
كونه معذورا يف ذلك، مع مالحظة أن معذوريتة عن اجلماع ال تعين املعذورية عن غريه من 

 .االستمتاعات األخرى
ما حكم الزوج الذي يعاني من مشاكل جسمّية ونفسية وال يؤدي حق زوجته : 1801س 

 في الجماع وال يرغب في العالج؟
له التخلف عن العالج إذا كان ممكناً، وخصوصاً إذا كان ترك العالج يؤدي به ال حيق ـ 

إىل املزيد من اإلضرار بنفسه وبزوجته، وعليه إمَّا العالج أو طالق زوجته إن طلبت ذلك، 
وإذا امتنع عن العالج أو الطالق، وكانت الزوجة ختشى على نفسها، فلها أن تطلب 

 .احلاكم الشرعي ليطلقها قهراً عنه الطالق من خالل رفع أمرها إىل
هل يجوز للرجل أن يمتنع عن مقاربة زوجته ثالثة أشهر بحجة أنه ال يحق : 1802س 

 للمرأة أن تعترض على زوجها لدى الحاكم إال إذا ترك مقاربتها مدة أربعة أشهر؟
ىل ذلك ما رأينا أنه جيب على الزوج مقاربة زوجته وإمتاعها جنسياً كلَّما كانت حباجة إـ 

دام حاضراً عندها وقادراً على فعل ذلك، ألننا نرى أنَّ حق الزوجة اجلنسي على زوجها هو  
َوَلُهنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعُروِف َوِللرَِّجاِل {: كحق الرجل اجلنسي عليها، لقوله تعاىل

 ].228:البَـَقَرة[ }َعَلْيِهنَّ َدرََجٌة َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيمٌ 
 هل يجوز للرجل أن يترك مقاربة زوجته المتمّتع بها ألكثر من أربعة أشهر؟: 1803س 

جيب عليه القيام حبقها يف اجلماع وحنوه كلما رغبت يف ذلك مع قدرته وتوفر الظرف ـ 
 .املناسب له

 ما حكم الشرع في سفر الزوج ألكثر من ستة أشهر دون الموافقة من زوجته؟: 1804س 
ا مع عدم رضاها إذا كان حاضراً عندها وقادراً على تلبيتها، إمنا الـ   جيوز له ترك معاشر

وهلا أن تطالبه بذلك من خالل القضاء الشرعي إن مل يكن معذورًا يف ترك حقها، فإن 
سافر لضرورة أو لغري ضرورة، فال إمث عليه لو فّوت عليها شيئًا من حقها يف االستمتاع، 

نعم، لو كان يضرها سفره بالنحو الذي ختشى على . ضور وترك السفروليس هلا إلزامه باحل
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نفسها الوقوع يف احلرام، فلها أن تطلب الطالق، فإن امتنع، ألزمه احلاكم بأداء حقها أو 
 .بطالقها، فإن مل يستجب، طلَّقها احلاكم حينئذٍ 

درًا من هل من حق الزوجة مطالبة زوجها بأن يجلب لها خادمًة إن كان قا: 1805س 
 الناحية المادية؟

 .ال جيب على الزوج تلبية طلبها، مع مالحظة أنه ال جيب عليها القيام بأعمال البيتـ 
هل يجوز للزوج إجبار زوجته على السكن في مكان معين، كالسكن عند : 1806س 

 أهله، وهل يحق لها المطالبة بسكن مستقل؟
أهله، فليس هلا إلزامه بغريه ما دام ال إن كان القسم الذي تسكن فيه منفصًال عن ـ 

م هلا  .يشاركها أهله فيه رغم جماور
 هل يحق للرجل إرغام زوجته على السكن مع أهله؟: 1807س 

ال ميكنه أن يرغمها على ذلك، وجيوز هلا املطالبة مبسكن مستقل ال يزامحها فيه أحد، ـ 
 .وجيب على الرجل االستجابة هلا

الذي ال يحترم زوجته ويعتبرها خادمًة، وأنّه ليس لها أي قرار  ما حكم الزوج: 1808س 
 في المنزل وال في تربية األوالد؟

ال سلطة ألحد الزوجني على اآلخر إال يف إطار حقوقهما يف االستمتاع واإلنفاق، فال ـ 
جيوز للزوج تعّدي ذلك إال من خالل موافقتها ورضاها، والزوج وإن كان قّيماً، إال أن ذلك 
خيتصُّ بإدارة البيت وشؤونه من الناحية العامة، والزوجة شريكة يف ذلك وليست خادمًة، 
ا ليست ملزمًة بالقيام بالواجبات املنزلية من الطبخ وحنوه، وال حيق للزوج إلزامها مبثل  أل

وهنا ال بدَّ من االلتفات إىل ضرورة بناء . هذه األمور إذا مل يكن قد اشرتط عليها ذلك
ة الزوجية على املودة والرمحة، ال على االستبداد والغلظة، وعلى الرجل أن حيسن احليا

فِإْمَساٌك ِبَمْعُروٍف َأْو َتْسرِيٌح {:معاشرة الزوجة، وإال فليسّرحها بإحسان، قال تعاىل
 .، وال ثالث هلما يف الشريعة}بِِإْحَسانٍ 
معها في جميع الليالي أو أنا متزوج من امرأة واحدة، هل يجب علّي أن أنام : 1809س 

 ليالي؟ 4ليلة من بين كل 
ال جيب عليك النوم معها يف مجيع الليايل، ولكن املعاشرة باملعروف اليت أراد اهللا للرجل ـ 

ا زوجته قد تفرض ذلك، وهذا هو عنوان املودة والرمحة اللتني جعلهما اهللا طابع  أن يعامل 
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فراش الزوجية قد يرتك يف نفسها تأثريًا سلبياً العالقة بني الزوجني، ألن االنفصال عن 
 .وشعوراً باحلزن

 هل يجوز للزوج هجران زوجته في الفراش؟: 1810س 
ال جيوز للزوج ذلك إال إذا كانت الزوجة ناشزًا أو خاف نشوزها من خالل بعض ـ 

ا، وإال فال حيق له ذلك، وهو آمث عندئٍذ، وال سيما مع حاجتها إىل هذه األ  .مورتصرفا
 هل يجوز للمرأة ترك بيت الزوجية ألن زوجها تزوُّج عليها؟: 1811س 

 .ال حيق هلا ذلك شرعاً، وال جيوز هلا ترك املنزل من دون إذن زوجهاـ 
 هل يجوز للرجل أن يتزوَّج بدون علم زوجته؟: 1812س 

 جيوز له ذلك، ولكن قد يوقعه ذلك يف بعض املشاكل، ولذا فاألنسب أن يكون ذلكـ 
من خالل إخبارها بذلك، ويفضل التدرج يف اإلخبار جتنُّباً لوقوعها يف الصدمة، وفعل ذلك 

 .قبل الزواج الفعلي، لريى كيف يعاجل األمور، وخصوصاً إن مل يكن مضطراً للزواج الثاين
 هل يجوز للرجل ترك زوجته كالمعلقة؟: 1813س 

ومساكنة وغريمها، جاز هلا أن ترفع  ال جيوز له ذلك، فإن مل يؤّد هلا حقوقها من نفقةـ 
 .أمرها إىل احلاكم الشرعي لينظر يف ذلك

 العالقة الجنسية بين الزوجين: الثالث
 ما هي مستحبات ومكروهات ممارسة الجنس مع الزوجة؟: 1814س 

حيل لكل من الزوجني أن يستمتع باآلخر بكل ما يرغبان فيه من أقوال وأعمال، مع ـ 
ار الصوم، ويف أيام احليض والنفاس، احلرص على إرضائه  واالنسجام معه، ما عدا اجلماع 

وما عدا مطلق املتع اجلنسية يف فرتة اإلحرام للحج أو العمرة، وال جيوز للزوج إجبار زوجته 
على فعل ما هو غري مألوف من األعمال اجلنسية، واألحوط وجوبًا ترك اجلماع يف الدبر 

ورد يف األحاديث وصايا عديدة حول هذا املوضوع، وأمهها وقد . حىت مع رضا املرأة به
 .تزين كلٌّ منهما لآلخر، واحلّث على املداعبة، والصرب عليه حىت يأخذ حاجته

 ما الشروط الواجب توافرها قبل اختالط الزوجين وبعده وأثناءه؟: 1815س 
نفسية أو اجلسدية، ال بدَّ للزوجني من أن يتفهَّم كل منهما حاجات اآلخر ومتطلباته الـ 

وال بد أن يكون ذلك على أساس اإلحسان الذي يكون قائمًا على املودة والرمحة بني 
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الطرفني، وأن يعرف كل منهما دوره وحدوده ليكون مكمالًّ ومساعدًا لآلخر، وبذلك 
ما  .يسود الوئام بني الطرفني، وختيم السعادة على حيا

 سي عبر الهاتف، حتى يصال إلى الذروة؟هل يجوز للزوجين الكالم الجن: 1816س 
ا من خالل احملادثة ـ  ال مانع من ذلك من جهة املرأة، فإّن هلا أن تصل إىل ذروة شهو

بأية طريقة ترغبها، وكذا ال مانع أن يصل الرجل من خالل احملادثة إىل القذف، شرط عدم 
 .استخدامه يده، بل حبيث يستند القذف إىل حديث الزوجة فقط

هل يجوز للخطيبين بعد عقد قرانهما وقبل االنتقال إلى بيت الزوجية، أن ينظر  : 1817س 
 كل منهما إلى عورة اآلخر؟

جيوز لكلٍّ منهما النظر إىل عورة اآلخر بعد إجراء عقد القران ولو مل يزفها بعد إىل ـ 
ماعدا منزل الزوجية، وكذا جيوز لكلٍّ منهما االستمتاع باآلخر جبميع االستمتاعات 

اجلماع،أما اجلماع فإنه ال جيب على الزوجة يف هذه احلال مطاوعة الزوج لو أراد ذلك قبل 
االنتقال إىل بيت الزوجية، واألفضل هلما مراعاة األعراف املتبعة يف ذلك، واحلذر من 

 .عواقب خمالفتها
 هل يجوز اختالق قصص خيالية جنسية بين الزوجين بقصد اإلثارة؟: 1818س 

مانع من ذلك ما دام يظهر من قائله أنه ال يريد اإلخبار بغري الواقع كذباً، بل جمرد ال ـ 
 .اإلثارة

هل يحرم التفكير في أشياء محرَّمة خالل ممارسة الجنس مع الزوجة لزيادة : 1819س 
 اإلثارة؟

اخلياالت واخلواطر اجلنسية ال حرمة فيها مهما كانت، واألفضل عدم االستغراق فيها، ـ 
 .مالحظة أنه يكره جمامعة الزوجة بشهوة غريها مع

برضاها؟ وهل تحرم على زوجها ) الدبر(هل يجوز مجامعة الزوجة من الخلف : 1820س 
 لو فعال ذلك؟

األحوط وجوبًا ترك مجاع املرأة يف الدبر، ولو مع رضاها بذلك، وال حترم على زوجها ـ 
 .إن فعاله ولو عصياناً 

 كل من الزوجين لعورة اآلخر بالفم؟  الحكم في مداعبة: 1821س 
 .جيوز ذلك، مع لزوم جتنب الزوجة بلع مين الزوج يف حال حصول القذف يف فمهاـ 
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هل يجوز للرجل أثناء المعاشرة الجنسية أن يذكر أسماء بعض النساء ويقوم : 1822س 
الجنسية بوصف أجسامهن ومفاتنهن، مع العلم أن بعضهن معروفات، بهدف زيادة الشهوة 

 عنده؟
ال جيوز له وصف األجنبيات بقصد إثارة شهوته اجلنسية، وال سيما مع التعيني، كما ـ 

 .يكره جمامعة الزوجة بشهوة غريها
هل يجوز أن يتخيل الزوجان أو أحدهما، فتاًة معهما مجهولة الهوية أثناء : 1823س 

 المعاشرة الجنسية، لزيادة اإلثارة بينهما؟
 .ألنه مكروه، وإن كان ال مانع منهال ننصح بذلك ـ 

هل يجوز للمرأة استخدام القضيب االصطناعي في أثناء العملية الجنسية مع : 1824س 
 الزوج؟
ا اجتناب ذلك، لكونه على خالف االرتكاز الشرعيـ   .األجدر 

 هل يجوز معاشرة الزوجتين في السرير نفسه؟: 1825س 
املرتكز يف الذهنية اإلسالمية، هذا باإلضافة إىل األحوط وجوباً ترك ذلك، ألنه خالف ـ 

ما قد يستلزم ذلك من نظر كل من الزوجتني إىل عورة األخرى، واستلزامه الريبة والشهوة 
عادًة اليت حتصل من النظر إىل العملية اجلنسية، هذا باإلضافة إىل ما يرتكه ذلك من تأثري 

يين، وعلينا عدم االحندار يف القيم األخالقية سليب على روحية اإلنسان والتزامه اخللقي والد
إىل هذا املستوى تقليداً للغرب الذي حتلل من قيمه األخالقية وأطلق العنان للحرية اجلنسية 
للرجل واملرأة، واتباع قيمنا األخالقية اليت حتفظ العالقة اجلنسية بني الزوجني يف األطر 

 .السليمة وضمن احلاجات الطبيعية لإلنسان
 هل يجوز الجماع مرتين متتاليتين دون االغتسال من الجنابة؟: 1826س 

 .جيوز ذلك وال كراهة فيهـ 
 أي القذف خارج رحم زوجته؟» العزل«هل يجوز للرجل: 1827س 

 .حيرم ذلك، إال يف حال موافقة الزوجة على ذلكـ 
غير تلك  ما هي األيام واألوقات التي ال يستحبُّ فيها المعاشرة الجنسية،: 1828س 

 األوقات التي تكون في أيام عاشوراء؟
للزوج والزوجة احلق يف املعاشرة الزوجية يف كل وقت يشعران فيه باحلاجة إىل ذلك، ومل ـ 

تثبت لنا الكراهة يف أوقات معينة حىت يف أيام عاشوراء، وال سيما إذا كانت املعاشرة متنع 
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فرتة احليض والنفاس : فيها اجلماع، وهياإلنسان من احلرام، ما عدا األوقات اليت حيرم 
 .عتكافالإلحرام للحج أو العمرة، واوالصوم وا
 هل يجوز مجامعة الزوجة وفي الغرفة طفل رضيع؟: 1829س 

 .جيوز ذلكـ 
 هل يجوز للرجل تصوير العملية الجنسية مع زوجته؟: 1830س 

 .جيوز له ذلك، ولكن ال جيوز لغريمها رؤيتهاـ 
 للمرأة وضع المنشطات الجنسية لزوجها في الطعام؟ هل يجوز: 1831س 

 .جيوز هلا ذلك إن كان برضاه، ومع األمن من حدوث الضرر عليهـ 
 هل يجوز للرجل أن يشرب الحليب من صدر زوجته؟: 1832س 

 .جيوز له ذلكـ 
هل يجوز وضع سرير النوم بحيث تكون األرجل مقابلًة للقبلة؟ وهل يجوز : 1833س 

 ال االستقبال أو االستدبار للقبلة؟الجماع في ح
. جيوز وضع السرير بالنحو املذكور، كما جيوز استقبال القبلة أو استدبارها حال اجلماعـ 

 .نعم، يفضل جتنب ذلك، إال مع احلرج فال كراهة حينئذٍ 
 هل يجوز جماع الزوجة الحامل؟: 1834س 

 .على احلملجيوز ذلك مع اختيار األوضاع اليت ال تشكِّل خطراً ـ 
 المهر وأحكامه: الرابع
 ما يعتبر في المهرـ  1

ها إلى روح أحد ءمهرها قراءة سورة الفاتحة، وإهدا ةهل يصح أن تجعل الفتا: 1835س 
 أقاربها؟

 .ال بأس بذلك، واألفضل أن يكون للمهر قيمة مالّيةـ 
 لفقراء ؟هل يجوز للمرأة أن تجعل مهرها مبلغاً بسيطاً يتصدق به على ا: 1836س 

 .يصحُّ ذلك على أن يكون التصدق نيابًة عنها، وأن حيدد املبلغ الذي عليه التصدق بهـ 
 هل يصحُّ العقد بدون مهر إن كان ذلك برضا المرأة؟:  1837س 
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ال بدَّ يف العقد من املهر ولو كان قليًال، ومع عدم ذكره، يصح العقد ويثبت هلا مهر ـ 
 .دائماً، ويبطل العقد إن كان منقطعاً  إذا كان العقد بالدخول املثل

 كم مقدار مهر السنة؟: 1838س 
هو مخسمائة درهم فضي من الفضَّة املسكوكة، وهو يزن حوايل ألف ومائتني ومخسني ـ 

غرامًا من الفضة، فتقدَّر قيمتها حبسب سعر معدن الفضة بعملة البلد حني العقد، وجيعل 
 .مهراً 

 البنته مهراً أقّل من المتعارف وإقناع ابنته بذلك؟ هل يحق لألب أن يطلب: 1839س 
املهر حق الفتاة، وعلى الوالد أن يراعي مصلحة الفتاة، وال مانع أن يطلب أقل من ـ 

 .املتعارف إن كان برضا منها وقناعة تامة، فلو رفضت مل جيز له إجبارها على القبول
 ق قبل الدخول؟هل يجب دفع المؤجل من المهر في حال حصل الطال: 1840س 

ا من قبل الزوج املطلِّق، فلها نصف املهر املسمى حني ـ  إن كانت املطلَّقة غري مدخول 
 العقد، أي نصف املعجَّل واملؤجل؟

 متى يجب دفع المؤجَّل من المهر؟: 1841س 
يدفع حبسب ما ينصُّ عليه يف العقد، وقد جرت العادة أن جيعل إىل أقرب األجلني، ـ 
أو الطالق، إال إذا اتفق الزوجان يف ضمن العقد أن يكون إىل حني طلب املوت : أي

 .الزوجة أو إىل وقت معني، فال بد من االلتزام بذلك
شخص كتب مهرًا مؤّجًال لزوجته حين عقد الزواج ثالثة آالف دينار عراقي، : 1842س 

توازي دوالرين فقط، أي ما يوازي عشرة آالف دوالر، واآلن عندما أراد الطالق، أصبحت قيمته 
فهل يحق للزوجة المطالبة بما كان يوازيه من قيمة، أم أنها تستحق الثالثة آالف دينار مهما  
كانت قوتها الشرائية اآلن؟ وماذا لو كان كل من الزوجين مقلِّدًا لمرجع يختلف رأيه عن اآلخر 

 في هذه المسألة؟
قد مقّدراً بالدوالر وحنوه من العمالت ال بدَّ من تقييم املهر على أساس قيمته حني العـ 

الثابتة القيمة، وعند االختالف يف التقليد يف مثل هذه املسألة، ميكنهما الرتافع عند احلاكم 
الشرعي الذي يرتاضيان عليه، وعليهما االلتزام حبكمه مهما كان، ألن احلكم يف موارد 

 .لد ملن رجع إليه يف حّل ذلكالقضاء ملزم للطرفني، وإن كان أحدمها أو كالمها غري مق
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 األداء والتسليمـ  2
هل تستحق المرأة المطلَّقة مهرها المؤجَّل، وماذا لو عجز الرجل عن دفعه : 1843س 

 دفعًة واحدًة؟
لسنة معينة بعد الطالق، فالّالزم دفعه عند الطالق، ومع عجز  الً إن مل يكن مؤجـ 

الرجل عن دفعه دفعًة واحدًة، ال بد هلما من االتفاق على تأجيله أو تقسيطه عليه حبسب 
َنِظَرٌة ِإَلى َمْيَسَرٍة َوَأْن {: استطاعته كأيِّ دين آخر، قال تعاىل َوِإْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة فـَ

ٌر لَ   ].280:البَـَقَرة[ }ُكْم ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلُمونَ َتَصدَُّقوا َخيـْ
 هل يجوز للمرأة التخلي عن المقدَّم والمؤخَّر؟ وكيف تكون الصيغة لذلك؟: 1844س 

املهر مقدمه ومؤخره حق للمرأة، هلا التصرف فيه كيف تشاء، فيصحُّ منها هبته والتنازل ـ 
: ا يدل عليه من لفظ أو فعل، مثلعنه للزوج دون إكراه أو ضغط، والتنازل عنه يتم مب

 .وهبتك أو ساحمتك، وحنوه
 في حال وفاة الزوج، هل يحق للزوجة المطالبة بمؤخَّر الصداق؟: 1845س 

حيقُّ هلا ذلك إن كان مؤخراً إىل أقرب األجلني، فهوَ دْيٌن يف ذّمة الزوج خيرج من أصل ـ 
 .الرتكة قبل توزيعها

تتراجع عن المهر الذي كتب أثناء العقد وتطلب مهراً هل يجوز للمرأة أن : 1846س 
جديدًا، بحجة أنها ليست هي التي حدَّدت المهر وإنما أبوها، وكانت قد وافقت نزوًال عند رغبة 

 أبيها؟
ميكنها ذلك بالتنازل عن قسم منه عند كاتب العدل أو أمام القاضي الشرعي، وضم ـ 

 .الزواج احملفوظ يف احملكمة وثيقة التنازل إىل وثيقة العقد يف ملفّ 
جرت العادة أن تستعمل المرأة المقّدم من المهر في شراء ثياب أو حلّي وما : 1847س 

شابه، فهل يحق لها التصرف فيه في غير ذلك، كأن تساعد به أخاها أو تودعه في البنك أو 
 إلى المهر؟تفتح به تجارًة أو ما شابه ذلك من التصرفات غير المتعارف عليها بالنسبة 

املهر املقدم من الزوج، وكذلك املؤخر، هو ملك للزوجة، ومن حقها أن تتصرف فيه  ـ 
كيف تشاء، وال جيب عليها شراء الثياب واحللّي به، وإن جرى العرف على ذلك، كما 

 .ليس ألحد احلّق يف منعها من التصرف فيه أو إجبارها على التصرف به بنحو خاص
بتها بمهر قدره ألف دينار نقدًا، وسبعمائة دينار كتبت في العقد فتاة تمَّت خط: 1848س 

على أن تكون مصاريف خارجية، وعقد من الذهب هديّة من الزوج إلى الزوجة، ثم حدث 
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الطالق قبل حفل الزواج، فطالبها الزوج بإرجاع السبعمائة دينار بحجة أنه دفعها مصاريف 
 ماً أنه حصل دخول أثناء فترة الخطوبة؟للزفاف الذي لم يتم، فهل من حقه ذلك، عل

إذا كانت من ضمن املهر فليس له ذلك، وأما إن كان دفعها حلفل الزواج، وصرفت ـ 
ا، وأما إذا كانت ما  يف مقدمات حفل الزفاف وصارت حبكم التالفة، فليس له املطالبة 

 .تزال موجودًة، فله احلق يف اسرتجاعها
ازل عن مهرها بحجة أن من شؤم المرأة كثرة مهرها، طلبت من زوجتي أن تتن: 1849س 

وبعد إلحاح مني على ذلك، قبلت وتنازلت عنه، ثم بعد مدة طالبتني بالمؤخَّر، وعندما قلت لها 
إنك تنازلت عنه، ادَّعت أنها شعرت بضغط مني عليها فتنازلت عنه مكرهًة، فهل يحق لها 

 المؤخر أم ال؟
ختيار، رغبًة منها يف إرضائك بسبب إحلاحك عليها، إن كانت تنازلت عن قناعة واـ 

فالتنازل صحيح وملزم، وليس هلا املطالبة به بعد ذلك، رغم أن طلبك منها ذلك وإحلاحك 
ا نادمة على ذلك، فاألوىل اسرتضاؤها  عليها قد كان عمًال غري جيد من أساسه، ومبا أ

َوَآتـَْيُتْم ِإْحَداُهنَّ ِقْنطَارًا َفَال تَْأُخُذوا {: واالستجابة هلا وإبقاء مهرها كما كان، قال تعاىل
 ].20:النساء[}بـُْهَتانًا َوِإْثًما ُمِبيًنا ِمْنُه َشْيًئا أَتَْأُخُذونَهُ 

مع ذكر المهر المؤجَّل وعدم ذكر أجل خاص في أثناء العقد، هل للمرأة : 1850س 
 المطالبة بالمهر في أيِّ وقت شاءت؟

صبح املهر كّله حاّالً، وحيُق للمرأة املطالبة به يف أي وقت مع عدم ذكر األجل، يـ 
 .شاءت

لو عقد على امرأة، وجعل قطعًة من أرضه على نحو اإلشاعة مهرًا مؤّجًال لها، : 1851س 
 فهل يحق للزوج التصرف في األرض بالبيع ونحوه بدون إذنها؟

ا أصبحت من امللكـ  ا، أل ية املشاعة اليت ال جيوز ال جيوز له التصرف فيها إال بإذ
 .التصرف فيها إال بإذن مجيع املالكني

مهري هو شراء بيت وتسجيله باسمي في بلدي، واآلن يقول لي زوجي إن : 1852س 
 ذمتي إذا أخذته، فهل البيت من حقي ألنه مهري أم له؟ئ البيت بيته، وإنه لن يبر 

قبال مهرك، وإال فهو ليس  إن كان حني اشرتاه قد صرَّح بأنه لك، فقد صار لك يفـ 
 .لك بعينه، لكنك تستحقني يف ذمته بيتاً بالنحو املذكور يف نص عقد الزواج

 لو زنت المرأة هل يسقط مهرها، وماذا لو تنازلت عنه تحت التهديد؟: 1853س 
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ال يسقط املهر بالزنا وإن كانت مأثومًة، كما ال يسقط املهر إن تنازلت عنه حتت ـ 
 .التهديد

عقدت قراني على فتاة ودفعت لها المقّدم من المهر، فإن أردت طالقها، : 1854س 
 فهل يجب علّي دفع شيء من المؤّخر إن لم يحصل دخول؟

إن كنت تريد طالقها، فال بدَّ من دفع نصف املهر الكلّي املكّون من املقّدم واملؤخر، ـ 
 .لكن إن تفامهت معها وساحمتك بشيء منه فال بأس بذلك

إذا فرض الطالق علّي، فهل يكون المبلغ الذي فرضته المحكمة المدنية : 1855س 
 ألدفعه لها والبنتي جزءاً من المهر؟

ما تدفعه من نفقة على زوجتك وابنتك ال حيتسب من مهر زوجتك، بل هو واجب ـ 
ا من طالقها الرجعي، ويبقى عليك أن تدفع  هلا عليك بعنوان النفقة، مبا يف ذلك فرتة عدَّ

 .ما بقي من مهرها املنصوص عليه حني العقد
في تقاليدنا، يدفع المهر لعائلة الفتاة، فهل يجب على الرجل إعطاء المرأة : 1856س 

 مهراً غير الذي دفعه لعائلتها؟
مع رضا الفتاة بأخذ أهلها املهر، ليس عليه أن يدفع هلا مهراً غريه، وإال فال بدَّ له من ـ 

 .حل هلذه املشكلةالتوافق معها على 
شخص خطب فتاًة، وبعد مدة طالبت بالطالق، فرفض طالقها إال إذا تنازلت : 1857س 

عن مهرها وأعادت إليه الهدايا التي كان أعطاها إيّاها، ودفعت له المصاريف التي كان قد دفعها 
دخول لها كقسط الجامعة وثمن الثياب وما شاكل ذلك، فهل يحق له ذلك، مع العلم أنه حصل 

 في فترة الخطوبة؟
مع حصول الدخول يثبت هلا متام املهر بالطالق، فإن كانت هي الطالبة للطالق، حقَّ ـ 

ا،  لزوجها أن يطالبها بالتنازل مقابل الطالق، ويطالبها برّد ما تكّلفه، وال ينبغي أن يضّر 
بإحسان،  بل أن يتفامها على ضوء الضوابط الشرعية من اإلمساك مبعروف أو التسريح

 .وخاصة إذا كرهته دون سبب وجيه
 ما الحكم فيما لو كان المهر مما ال مالية له شرعًا؟: 1858س 

مع كون املهر احملدَّد يف العقد مما ال مالية له شرعاً، يصحُّ العقد ويبطل املهر، وتستحق ـ 
بطالن املهر  هذا يف الزواج الدائم، وأما يف املنقطع، فمع. مهر املثل الدخول املرأة عند

 .يبطل العقد
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هل يحقُّ للمرأة إذا طلبت الطالق، وطلَّقها زوجها، أن تطالبه بالمقدّم : 1859س 
 والمؤّخر من مهرها؟

ال يسقط حقها باملهر مبجرَّد طلبها الطالق واستجابة الزوج لطلبها، إال أن يشرتط ـ 
ا إىل ما هو  عليها يف استجابته لطلبها تنازهلا وترضى بذلك، ويكفي يف ذلك التفا

 .املتعارف من أن طلبها للطالق يستتبع تنازهلا عن حقها، فليس هلا حينئٍذ مطالبته بشيء
 :النفقة وأحكامها: الخامس

 :نفقة الزوجةـ  1
هل تبقى نفقة الزوجة واجبًة علّي في حال كانت تعمل ويمكنها اإلنفاق على : 1860س 
 نفسها؟

ى زوجها، سواء كانت تعمل وتنتج أو ال، وسواء كانت النفقة حقُّ واجب للزوجة علـ 
متلك ماًال أو ال، ويف حال قّصر الزوج يف اإلنفاق الواجب على زوجته، ولو بسبب فقره 

ا عند قدرته  .وعجزه، تبقى النفقة ديناً يف ذمته على مدى الزمن، وهلا أن تطالبه 
ال بيدها في كل شهر إن كان هل يجب على الزوج إعطاء زوجته مبلغًا من الم: 1861س 

 ينفق عليها؟ وهل يجب عليه إعطاؤها المال لشراء الهدايا إن لم يكن ميسورًا؟
إذا كان الزوج قائمًا حبق الزوجة يف اإلنفاق من مجيع النواحي، فليس هلا عليه أزيد من ـ 
وأبنائها،  نعم، هلا أن تشرتط عليه مصروفاً معيناً لقاء ما تقوم به من خدمات لزوجها. ذلك

أما شراء اهلدايا فغري واجب، ولكن ال بأس بالتجاوب مع رغبة الزوجة مع اإلمكان، كما 
 .أن على الزوجة تقدير ظروف الزوج وعدم إرهاقه مبا ال يقدر عليه

هل العالوة الزوجّية التي تعطى ضمن الراتب للموظفين تعتبر من حّق الزوجة : 1862س 
 اتب؟ألنها مسّماة باسمها في الر 

ا جزء من الراتب يعطى للزوج لكونه ينفق على الزوجة ـ  ا ليست للزوجة، أل الظاهر أ
واألسرة، وهي ختتلف عن املساعدات اجملانّية اليت تُقدم إىل الزوجة بصرف النظر عن 

 .زوجها، كما يف رواتب الالجئني إىل الدول األوروبية
اإلنفاق عليها، أن تأخذ من أمواله  هل يجوز للمرأة التي يُقّصر زوجها في: 1863س 

 بدون علمه؟
ال بدَّ هلا أوًال من مطالبته باإلنفاق، فإن امتنع، جاز هلا األخذ من ماله مبقدار نفقتها ـ 

 .ال أكثر، لكن بعد استئذان احلاكم الشرعي
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لو أن رجًال متزّوجًا من اثنتين واحدة من أسرة فقيرة واألخرى من أسرة غنية، : 1864س 
 لایر؟ 200رياًال، ولألخرى بقيمة  50فهل يجوز له أن يشتري لألولى ثوباً مثًال بقيمة 

ا وحاجتها، حبيث ال ـ  ال مانع من ذلك، إذا كان يشرتي لكل واحدة ما يناسب شأ
يعترب مقّصرًا يف اإلنفاق عليها عرفاً، ولكن عليه أن يعاجل مثل هذه األمور مبا ال يؤدي إىل 

 .عالقته بالفقرية، وأن ال يكسر خاطرهاالتعقيد يف 
هل يجب على الزوج دفع النفقة نقدًا إلى زوجته؟ وهل لها أن تلزمه بشراء : 1865س 

 حاجاتها من مكان معين؟
ال جيب على الزوج دفع ما يوازي قيمة النفقة الواجبة ماًال نقدياً، بل للزوج أن حيضر ـ 

ودواًء وغري ذلك، كما أنه ليس هلا إلزامه بالشراء من  هلا النفقة املناسبة هلا مأكًال وملبساً 
نعم، لو أعطاها ماًال نقداً يف قبال ما هلا عليه من النفقة، فلها أن تشرتي من . مكان معّني 

 .أيِّ مكان تريد، ما مل يشرتط عليها غري ذلك
 هل تعتبر أدوات الزينة للزوجة من النفقة الواجبة على الزوج؟: 1866س 

التجمُّل املناسبة هلا واملوافقة للمتعارف يف جمتمع الزوجة هي جزء من النفقة أدوات ـ 
 .الواجبة على الزوج

 هل يحقُّ للزوجة المطالبة بالسكن في بيت منفصل عن بيت أهل زوجها؟: 1867س 
نعم، حيق هلا ذلك إن كانت ترغب بذلك وال تشعر باالستقرار مع الزوج إال من خالل ـ 
 .ذلك

ل تجب النفقة على الزوجة التي تخرج من بيتها دون رضا زوجها لعدة شهور ه: 1868س 
 وتأخذ أوالدها معها؟

إن كانت خارجًة بدون حق فهي ناشز، وليس هلا مع نشوزها نفقة، ولكن تبقى نفقة ـ 
 .األوالد واجبة عليه

 زوجي يضربني ويشتمني وال ينفق علّي وال على أوالدي، فهل تجب طاعته؟: 1869س 
جيب على الزوج اإلنفاق على الزوجة واألوالد ورعايتهما، وال جيب عليك طاعته مع  ـ

 .عدم اإلنفاق عليك
هل تجب النفقة على الزوجة من حين العقد، أم بعد االنتقال إلى بيت : 1870س 
 الزوجية؟
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ال جتب عليه النفقة إال بعد االنتقال إىل بيت الزوجية، عدا ما تعارف حتمله من قبل ـ 
 .لزوج لزوجته قبل ذلك، مثل مصروفها اخلاص، وما أشبه ذلكا

عند خطبتي لزوجتي، طلبت أن تكمل تعليمها، وبعد الزواج التحقت بالثانوية : 1871س 
 وهي تريد اآلن أن تلتحق بالجامعة، فهل تدخل تكاليف تعليمها في النفقة الواجبة علّي؟

ط منها بأن يكون مسؤوليتك، فيجب إن كان طلبها إكمال التعليم على حنو االشرتاـ 
 .ذلك، وإال فال جيب عليك حتّمل نفقات تعليمها

رجٌل يعيش في بلجيكا طلَّق زوجته، وعنده منها طفل عمره أربعة أشهر، وهو : 1872س 
مستأجر شقًة من شقق الدولة ويدفع أجرتها من المساعدات التي تدفعها الدولة لهم، وهو 

شقة بعد العدة، ولكنها ترفض ألن قانون البلد يعتبر الشقة من حق يطلب من طليقته مغادرة ال
الزوجة، ألن الطفل بحضانتها، ولصعوبة إيجاد شقة أخرى عليها، فهل يجوز لها البقاء في الشقة 

 بمقتضى القانون؟
جيب على الزوج اإلنفاق على زوجته يف العدة الرجعية، وكذلك هلا عليه حق السكن ـ 

ب عليه النفقة على ابنه، ومنها السكىن له وملن حتضنه إن كانت احلضانة يف العدة، كما جي
لألم، وأما بالنسبة إىل الشقة، فإن كانت للدولة، فحق السكىن فيها يكون ملن تعطيه الدولة 
حق السكىن، فإذا كانت الدولة متنحها للزوجة، فال إشكال يف سكناها، وعلى الزوج أن 

 .يتدبَّر أمر سكناه
أنا متزّوج ودخلي محدود، وعندي العديد من النفقات، فلو كان علّي تسديد  :1873س 

 دين، وإعالة زوجتي وأمي، والصرف على األمور الخيرية، فأيها أقدِّم؟
أداء الدين مقدَّم إال إن تعذر معه اإلنفاق الواجب الضروري الذي يلزم من تركه العسر ـ 

َنِظَرٌة ِإَلى َمْيَسَرٍة {: عاىلواحلرج، فحينئٍذ جيوز تأجيل الدين، قال ت َوِإْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة فـَ
ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلُمونَ  ، مث بعد أداء الدين يقدم ]280:البَـَقَرة[ }َوَأْن َتَصدَُّقوا َخيـْ

اإلنفاق على النفس والزوجة، مث اإلنفاق على األوالد واألم، ألنه مشروط بغىن االبن وفقر 
 .واألم وحاجتهما، مث اإلنفاق يف أمور الّرب، وهو مستحباألوالد 
 ما حكم بقاء الزوج بال عمل عالًة على غيره؟: 1874س 

ال جيوز له أن يكون عالًة على غريه مع قدرته على العمل، وقد ورد عن اإلمام علي بن ـ 
، وعن اإلمام "نوحيك، إن هللا يومًا خيسر فيه البطالو :  ـأي للبطّال  ـقوال له : ")ع(احلسني
جيفة بالليل بطّال : أي عبادك أبغض إليك؟ قال": ربه) ع(سأل موسى: )ع(الباقر
 ".بالنهار
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 نفقة األوالد واألقاربـ  2
 هل وجوب النفقة على األبوين مختصٌّ بالولد األكبر فقط؟: 1875س 

 مع -ال يقتصر وجوب اإلنفاق على الوالدين على ولد دون آخر، وإمنا هو واجب ـ 
على مجيع األوالد القادرين عليه، بال فرق بني الولد األكرب  - حاجة األبوين إىل النفقة 

 .وغريه، ذكراً كان الولد أو أنثى
هل يجب على البنت اإلنفاق على والديها؟ وهل يحق لهما أن يأخذا نصف : 1876س 

 راتبها الشهري؟
ا على اإلنفاق عـ  ليهما من ماهلا اخلاص، وال جيب عليها ذلك مع حاجة األبوين وقدر

 .جيوز هلما أخذ نصف راتبها بدون رضاها
أنا شاٌب بحاجة إلى الزواج، وراتبي ال يكفي لذلك، فهل يجب على والدي : 1877س 

 مساعدتي على الزواج إن كان قادرًا؟
جيب على األب اإلنفاق على ولده فيما حيتاج إليه، من مأكل وملبس ومسكن، كما ـ 

ب، مع قدرته، مساعدة ولده على الزواج مع حاجته إليه وعجزه عن ذلك جيب على األ
 .مادياً 

 هل يجب علّي مساعدة أخي مادياً إن كان محتاجًا؟: 1878س 
ال جيب عليك مساعدته وإعالته إن كنت مستطيعًا وكان عاجزًا عن العمل، ولكنه ـ 

ملعروف الذي يثاب عليه عمل مستحبٌّ وعليه ثواب عظيم، ألن تقدمي العون إليه هو من ا
 .اإلنسان، واألقربون أوىل باملعروف

هل يجب على األوالد اإلنفاق على زوجة أبيهم وأطفالها إخوتهم من أبيهم : 1879س 
 بعد وفاة األب؟

ا وبأوالدها لتقوية أواصر األخوَّة ـ  م االهتمام  ال جيب عليهم ذلك، وإن كان األجدر 
 .بينهم

وجة منع زوجها من مساعدة أهله؟ وهل يحق لها أن تطلب منه هل يجوز للز : 1880س 
 مبلغاً من المال شهرياً لكي تساعد أهلها به؟

ال حيّق هلا منع زوجها من تقدمي املساعدة املالية إىل أهله، فإنه قد جيب عليه ذلك وقد ـ 
 ال جيب، بل يكون مستحبًا على كل حال، وال يتعني على الزوج مساعدة أهل زوجته،،

ا، فإنه ميكنها مساعدة أهلها من هذا املال  .ولكن إذا أعطى زوجته ماًال خاصاً 
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هل يجوز للزوجة التصرف في أغراض البيت ببيعها أو رميها من دون علم : 1881س 
 زوجها ورضاه، بحجة أننا لم نعد بحاجة إليها؟

مبعرفته ورضاه،  ال جيوز هلا ذلك، وال حيق هلا التصرف يف ما يكون ملكًا للزوج إالـ 
 .مهما كانت الظروف واملربرات

 هل حقوق الوالدين تجري أيضاً للجّد والجّدة؟: 1882س 
يصدق عنوان الوالد على كل من يتولَّد منه اإلنسان، ولو والدًة غري مباشرة، فيشمل ـ 

األجداد واجلّدات من جهة األب واألم، ويثبت للجميع احلقوق نفسها إمجاًال، مثل 
ما وطاعتهما يف األمور اإلشفاقية، رغم اإلنفا ق والتوارث والوالية على القاصر، ولزوم الّرب 

 .االختالف بني الوالدين املباشرين وبني األجداد ببعض التفاصيل
 سنة؟17أرغب في تكّفل يتيم، فهل يمكن أن يكون أخي البالغ من العمر: 1883س 

يزال دون سن البلوغ، وهو حينئٍذ كيتيم ميكنك تكّفل أخيك إذا تويف والدك وكان ما ـ 
أوىل بالتكّفل من غريه، وأمَّا وقد صار أخوك فوق سن البلوغ، فإن كفالتك له ال ينطبق 
عليها عنوان كفالة اليتيم، ولكنه صدقة مستحبة ألخيك وأختك إذا كانا يف حاجة ماّسة، 

 .«قة وذو رحم حمتاجال صد«: وهو من صلة الرحم، واألقربون أوىل باملعروف، وقد ورد
إذا تمَّ التوافق بين الزوج والزوجة عند الطالق على أن يكون األوالد عند األم : 1884س 

 والنفقة على األب، فهل يجوز مطالبته بما فات من النفقة؟
ا األب، ولذا ليس ألحد ـ  نفقة األوالد ال تقضى وال تتحول إىل دين إذا مل يقم 

ا  .مطالبته 
 هي حقوق الولد المالية المترتِّبة على األب؟ما : 1885س 

جيب على األب مع قدرته، اإلنفاق على أبنائه الذكور واإلناث حىت يستقلُّوا بأمر ـ 
 .نفقتهم

عامًا في السنة الثالثة الجامعية، وهو يلح على  23لديَّ ولٌد يبلغ من العمر : 1886س 
يست مناسبة؟ وهل يجب علّي تزويجه من الزواج، فهل يجوز لي معارضته لتقديري أن ظروفه ل

 مالي؟
ال بدَّ لألب أن يالحظ مصلحة االبن وحاجته إىل الزواج، فإن كان األب قادرًا على ـ 

مساعدة ابنه فينبغي له ذلك، بل قد جيب مع حاجة االبن إىل الزواج حتصينًا للنفس من 
ية خاصة، فعليه أن يناقش احلرام، ومع أهليته لتحّمل مسؤولية الزواج، وإن كان لألب رؤ 
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األمر مع ابنه ويبّني له ذلك باحلسىن، حبيث يشعر االبن بأنَّ األب يقّدر رغبته ومصلحته 
 .ويتعاطف معه

 نشوز الزوجة: السادس
 ما معني النشوز وما حكمه؟ ومتى تصبح المرأة ناشزًا؟: 1887س 

املنفرات وإساءة العشرة واخلروج تنشز املرأة عندما متنع الرجل حقه اجلنسي، ولو بفعل ـ 
ا تأمث بذلك وتسقط نفقتها وجيب عليها أن  من بيته حني حضوره بدون إذنه، وحكمها أ

 .ترجع إىل االعتدال ومعاشرة الزوج باحلسىن
أنا عراقي أقيم في الدانمرك، ولي ستة أبناء، قررت العودة إلى العراق، : 1888س 

مستغلًة القانون الدانمركي، وأمها وأخوتها األربعة يقفون  وزوجتي ترفض ذلك، وتعاملني بنشوز
معها، فهل يجوز لها االمتناع عن العودة إلى العراق، ومنع أوالدي من الرجوع معي؟ وهل يجوز 

 ألهلها منعي من إعادتها إلى العراق؟
إذا أردت العودة إىل وطنك العراق، فالواجب والالزم على الزوجة أن تعود معك وال ـ 
ق هلا خمالفة هذا األمر، كما ال حيق هلا منع األوالد أيضًا من مرافقتك والعودة معك، وال حي

ا التدخل ومنعها من مرافقتك، واألفضل يف مثل هذه احلالة أن حتل  ا وأخو جيوز لوالد
 .املشكلة باليت هي أحسن، ومن خالل احلوار احلسن حىت يتم لك مرادك

المرتاحة نفسيًا لممارسة الجنس مع زوجها، لكنَّها ما حكم المرأة غير : 1889س 
 تستجيب له كالميتة؟

 .عليها أن ال تظهر من الربود ما يوجب انصراف الزوج عمَّا يرغب فيه من االستمتاعـ 
دخل رجل بيته فجأًة، فوجد زوجته في هيئة مريبة مع صديقه، فكيف له أن : 1890س 

 يتصرف معهما؟
ك زوجته ويأمرها بالتوبة واإلخالص إذا عرف منها ذلك، وبني هو باخليار بني أن ميسـ 

أن يطلقها لتمضي إىل حاهلا بعد أن يبّني هلا حرمة ما أقدمت عليه وأن عليها التوبة 
واالستغفار، وأن عاقبة فاحشة الزنا هي الرجم أو اجللد، وأن يبادر صديقه بأمره باملعروف 

يه عن املنكر ولزوم التوبة واالبتعا  .د عن ذلكو
ما حكم المرأة المتزوِّجة التي تهمل نفسها ومظهرها وترتيبها، وتدَّعي أنه من : 1891س 
 اإلسراف؟
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هي مأثومة بذلك، واإلسالم احلنيف يأمرها بالتهيؤ لزوجها مبا حيقق اإللفة واملوّدة ـ 
غري احملارم  والسعادة بينهما، ويأمرها بالنظافة والتجّمل مع احلفاظ على السرت الشرعي أمام

ندامه ومظهره، وقد أمر  من الرجال، وليس من اإلسراف أو التبذير اعتناء اإلنسان 
بالتطّيب، وكان يتطّيب وحيب الطيب، وإزالة شعر البدن أيضاً من السنة، وقد ) ص(الرسول

 أن اهللا«: ، وورد أيضاً »إن اهللا تعاىل حيب اجلمال والتجمل ويبغض البؤس والتباؤس«: ورد
إن اهللا إذا أنعم على عبد نعمًة أحب أن «:، وورد»يبغض من الرجال القاذورة) ز وجلع(

رجًال شعثًا شعر رأسه، وسخة ثيابه، سيئة حاله، ) ص(، وقد رأى»يرى أثر تلك النعمة
ثالثة أشياء ال حياسب اهللا «: )ع(وعن اإلمام الصادق. »من الدين املتعة«: )ص(فقال

ا فرجه طعام يأكله،: عليها املؤمن ، وغريه »وثوب يلبسه، وزوجة صاحلة تعاونه وحيصِّن 
 .الكثري من األحاديث احلاثّة على التزّين والنظافة

أعمل ساعات طويلة في اليوم، وزوجتي تغار وال تثق بي، وتحاول التفريق بيني : 1892س 
ج، وعندما وبين أهلي، وهي تخرج من البيت رغم منعي لها من الخروج، فتفعل ما تريد وتخر 

 أذهب الصطحابها إلى البيت، ترد بوجهي بكالم بذيء فماذا افعل؟
عليك بالنظر يف األمور اليت تغضب زوجتك وجتعلها تتمرد على أوامرك، فإن كانت ـ 

ا وكنت مقصراً يف أداء حقوقها، فعليك إصالح األمر وحتسني معاملتك هلا، وإن مل  حمقة 
 .ل اخلري لإلصالح بينك وبينهاتكن كذلك، فعليك باالستعانة بأه

إذا اختلف الزوجان حول بعض األمور التي تخص األوالد، وفي الطريقة التي : 1893س 
يتعامل بها بعضهم مع البعض اآلخر، وكل يظن أنه على حق، ما سبب انشقاقًا في البيت، فهل 

 م العكس هو الصحيح؟على الرجل أن يسلِّم أمور البيت إلى المرأة حفاظاً على سالمة األسرة، أ
ال بدَّ واحلال هذه من مالحظة مصلحتهم والتفاهم على نقاط اخلالف وحلها مبا ـ 

يناسب مصلحتهم، ال أن تؤخذ األمور بالتعنت والعناد وإثبات الرأي فقط، فعلى كل من 
 .الزوج والزوجة التنازل عن بعض األمور ملصلحة البيت واألسرة

مع زوجتي وكّلما اقترب بعضنا من بعض يحصل شيء أعاني من سوء عالقة : 1894س 
 يبعدنا عن بعضنا البعض، وتحصل المشاكل بيننا على أقل األشياء، فما هو الحل؟

احلل هو بأن متلكا الوعي لكي يستوعب كلُّ منكما اآلخر ويصرب عليه ويتعاىل عن ـ 
التسامح والعطف  التوقف عند كل صغرية وكبرية، فاحلياة الزوجية ال بدَّ أن تقوم على

 .والعفو، وعليكما أن متلكا األخالق اإلسالمية السامية



350 

 

هل يجوز للزوج أن يضرب زوجته؟ وإذا كان جائزًا ففي أي الحاالت يجوز له : 1895س 
 ذلك؟
ا، واملسألة املذكورة يف القرآن الكرمي هي حال النشوز الشرعي، ـ  ال جيوز له أن يضر

ك بالوسائل املتدّرجة؛ من الوعظ مث اهلجر يف املضجع، فإن حيث يستعمله الزوج لعالج ذل
مل ينفع ذلك، جاز له استعمال الضرب كوسيلة أخرية ملنع النتائج السلبية اليت تنعكس على 
سالمة العائلة، على أن يكون ضربًا للردع عن اخلطأ وغري مربّح، ويف غري ذلك ليس له 

ا، وال جيوز أن يؤ  مث . ذيها بأيِّ شيء، كما ال جيوز هلا ذلك جتاههالسلطة عليها بأن يضر
إن النشوز ليس أمرًا يفسِّره كل أحد من خالل ما حيبُّ ويريد، بل يعين التمرد على الزوج 
من قبل الزوجة يف ما يتصل باجلانب اجلنسي، والذي ميثِّل حقًا من حقوق الزوج مبقتضى 

لو ترك هلا اخليار يف ذلك، فقد تلجأ املرأة  االلتزام العقدي للزوجة، حبيث تكون املسألة بأنه
 .إىل املنع الدائم، ما جيعل املسألة دائرًة بني الطالق واإلصالح

إذا كانت الزوجة ال تستجيب لحقوق الزوج في الفراش في جميع األوقات، : 1896س 
وتتعذر بأسباب غير منطقية، مثل التعب أو برودة الجّو وصعوبة الغسل أو غير ذلك من 
األعذار، كما أنها ال تريد أن يقذف الزوج في رحمها، وبعد استخدام جميع الوسائل الممكنة 
إلقناع الزوجة، وبعد هجره لفراشها، هل يجوز أن يلجأ إلى ضربها بعد خروجه عن طوره ضرباً 

 غير مبرح، وخصوصاً في ما يخصُّ الفراش؟
ءة إليه أمر حمرم عليها، وإذا تصرُّف الزوجة مبنع حق زوجها بغري عذر شرعي واإلساـ 

متادت يف األمر تعترب ناشزاً، وذلك عند منعها زوجها من هذا احلق بدون عذر مقبول، بل 
ا التامة على الوفاء له حبقه، وهنا  بداعي قهره وظلمه والتمرد عليه ومنعه حقه مع قدر

طار األسرة، ودون عرضها تعترب املرأة آمثًة وعاصيًة، فيحق للرجل أن يعاجل هذه املشكلة يف إ
على احلاكم الشرعي، وذلك من موقع كونه مظلوماً، ومن موقع كونه مدير األسرة اليت 
 :حدثت فيها املشكلة، فقد أعطته الشريعة صالحية عالج نشوز زوجته وفقاً لألمور التالية

باحلكمة  أن يسلك طريق األخالق الفاضلة، فيتحلَّى بالصرب واألناة ويعاجل متردها: األول
 .واملداراة، ويوثق فيما بينه وبينها ما وهن من أسباب املودة

أن يعظها، فيخّوفها من املعصية وحيذِّرها من العقاب، ويأمرها بتقوى اهللا تعاىل، : الثاين
وينبغي له أن يكرر ذلك وينوّع أساليبه، بل ويستعني بغريه من أهل املعرفة والعلم ممن ميكنه 

 .رب عليها يف ذلك حىت ييأس من تأثرهاالتأثري فيها، فيص
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أن يهجرها فيدع مضاجعتها، بأن ينام يف غرفة غري غرفتها، أو ينام يف غرفتها : الثالث
ا، ورغم أن مضاجعة الزوجة غري واجبة دائماً، فإن اهلجران  لكنه يدير هلا ظهره فال يعبأ 

مة وتوثيق عرى املودة، هو وسيلة ضغط نفسي مهمة لردع املتمرد، مقدمًة إلعادة اللح
وحيث تكون املضاجعة واجبًة، فإن هجران الناشزة ال جيوز إال بعد اليأس من ارتداعها 

 .باملوعظة، وإال جاز اللجوء إليه قبل املوعظة
ا، وهو خيار غري الزم، فإن شاء جلأ إليه، وإن شاء عزف عنه، وحيث : الرابع  أن يضر

 :ما يلي يرغب يف اللجوء إليه يلزمه مراعاة
ا لكّل : أوالً  أن يكون بعد املوعظة واهلجران، حبيث يظهر له إصرارها على التمرد وفقدا

 .عذر، وخباصة مع حسن أخالق الزوج وقيامه حبقوقها كافةً 
ا ال : ثانياً  أن يأمل تأثرها بذلك ورجوعها إىل الطاعة وترك النشوز، فلو علم من حاهلا أ

ا تتأثر بذلك البتة مل جيز له  .ضر
ا ال بقصد التشفي واالنتقام: ثالثاً  ا بقصد إصالحها وحرصاً على مود  .أن يكون ضر
أن يقتصر على أقّل مقدار حيتمل معه التأثري، وحّده األعلى أن يكون غري موجب : رابعاً 

المحرار اجللد واسوداده، ويف داخل هذا احلد جيب الرتتيب يف مراتب الشدة، فال جيوز 
 األشد مع حصول الغرض باألقل منه، فإن أخذه الغضب فزاد عن ذلك احلد اللجوء إىل

ا فامحّر جلدها أو أسود أو أدماها، كان ذلك منه جنايًة يأمث عليها  املسموح به، فضر
 .ويضمن هلا ديتها بالنحو املقرر يف مباحث الديات

زوج أنفق عليها، منعها من النفقة بعد سقوط حقها فيها بالنشوز، فإن شاء ال: اخلامس
وإن شاء منع عنها النفقة، وسقوط النفقة وإن مل يُنص على كونه طريقًا من طرق ردعها، 
لكنه يتضمَّن قوَّة ردع فاعلة، وال سيما حيث تعتمد الزوجة يف عيشها على نفقة الزوج، فال 

جلاء الزوج إىل ميكنها غالبًا االستمرار يف نشوزها فرتًة طويلًة إذا مل يكن هدفها من النشوز إ
  .طالقها واخلروج من حياته
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 في حقوق األوالد واألقارب: الفصل الرابع
  

  :وموضوعاته هي التالية
 
 أحكام النسب ولواحقه: األول
  
 ما يتحقَّق به النسبـ  1

 هل يعتبر الولد المتوّلد من الزواج المنقطع ولداً شرعياً له كامل الحقوق؟: 1897س 
على األب أن يتحمل مسؤوليته يف نسبته إليه وتسجيله على هو ولد شرعي، وجيب ـ 

 .امسه واإلنفاق عليه
امرأة متزوِّجة زنت مع رجل آخر وحملت منه، فهل يجوز لها أن ال تخبر : 1898س 

 زوجها بذلك؟
 .ال جيوز هلا إحلاق الولد بزوجها ونسبته إليه إن قطعت أن احلمل كان من الزناـ 

المتزّوجة وأنجبت طفًال، ومن المعلوم أنّه يلحق الطفل  إذا زنت المرأة: 1899س 
، فهل تنطبق هذه القاعدة في حال عرف »الولد للفراش وللعاهر الحجر«: بزوجها، ألنه ورد

 بواسطة الطب الحديث أن الولد هو ابن الزاني؟
 شرعي الولد للفراش يف مورد الشبهة، أما إذا ُعلم كون احلمل من الزنا، فيعترب الولد غريـ 

 .وال ينتسب إىل الزوج
امرأة انفصلت عن زوجها مدًة طويلًة وطلبت الطالق، ثم تزوَّجت بالمنقطع : 1900س 

قبل حصولها على الطالق، جهًال منهما بحرمة ذلك، ثم أنجبا بنتًا من هذا الزواج، فهل تعتبر 
 البنت بنت زنا؟ وهل يجوز لألب إصدار وثيقة رسمية لها ونسبتها إليه؟

ا نتيجة وطء شبهة، بلحاظ جهل األم واألب ببطالن عقد  ـ البنت بنت شرعية أل
ا إليهما من دون إشكال،  املتعة، وعلى هذا األساس، جيوز إصدار وثيقة قانونية بانتسا

 .ويثبت هلا كل حقوق البنوة الشرعية
 ما حكم طفل األنابيب؟: 1901س 
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 .واألم صاحبة البويضةهو طفل شرعي ويتبع األب صاحب النطفة ـ 
أن ينجبا طفًال عن طريق التلقيح الصناعي، وكذلك  ( X )قرر السيد والسيدة: 1902س 

يبة في ، وكانوا جميعًا يتعالجون لدى طبيبة واحدة، فأخطأت الطب( Z)فعل السيد و السيدة
، ( X)السيدةببويضة  ( Z )ومني السيد ( Z )ببويضة السيدة ( X) التلقيح ولقَّحت مني السي

وزرعت البويضات الملقَّحة في رحم الزوجتين، ثم اكتشف األمر بعد فترة، وقبل أن تضع كّل من 
الزوجتين مولودها، علم الطرفان باألمر، وقررا أن يتبادال األوالد بعد الوالدة، فهل يعتبر هذا 

 الحل مقبوًال من الناحية الشرعية؟ وما حكم األوالد؟
النطفة، وهو والده الشرعي، وحيقُّ له اسرتجاعه بعد الوالدة، وكذا الولد يتبع صاحب ـ 

تعترب أمه صاحبة البويضة، حىت لو محلته وولدته غريها، لذا فإن التبادل هو املطلوب، 
 .ويعترب الولد ولداً شرعياً 

رجل تزوَّج متعًة من امرأة أجنبية وأنجب منها طفًال، وهو عنده ولد من غيرها : 1903س 
عاماً، وبعد مرور سنة، سافر ابنه إلى البلد نفسه وتزوَّج بالمنقطع بالمرأة نفسها  20عمره 

وأنجب منها طفًال، وهو ال يعلم أن والده كان قد تزوَّج منها سابقاً، فما هو حكم األوالد 
 الصغار، هل هم أخوة، وهل هم أوالد شرعيون؟

جة أبيه جهًال هو وطء شبهة، نعم، مها أخوان وإبنان شرعيان، وزواج االبن من زو ـ 
 .لكن على الولد مفارقة زوجة أبيه فوراً، حىت لو مل تكن على ذمة أبيه اآلن

على فرض حرمة تلقيح المرأة بمني زوجها المجمَّد بعد وفاته، فما حكم : 1904س 
 الطفل الذي يولد بهذه الفرضية؟

 .يلحق الولد بأبيه ولكن ال يرثهـ 
فحملت منه، ثم تزوَّجها قبل أن تضع حملها، فهل يصبح  رجل زنى بامرأة: 1905س 

 الولد ولداً شرعياً بذلك؟ وهل يجوز إسقاطه قبل ولوج الروح فيه؟
اجلنني املتكون من وطء غري شرعي يعدُّ ابن زنا عند والدته، وإجراء عقد الزواج بني ـ 

هما يعترب حًال ملصلحة الطرفني بعد الزنا وتكّون اجلنني ال جيعله ولدًا شرعياً، لكن زواج
أما اإلسقاط، فهو غري جائز، وإن كان ذلك قبل ولوج الروح يف اجلنني، إال . الولد والطرفني

 .مع خوف األم الفضيحة وعدم تزوج الرجل منها
ما حكم الولد الناشئ من انتقال نطفة الرجل بالسحاق من زوجته إلى امرأة : 1906س 

 أم امرأة أخرى غيرها؟ ومن تكون األم في هذه الحالة؟ أخرى، سواء كانت الثانية زوجة له
 .الولد لصاحب النطفة وصاحبة البويضة هي األمـ 
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 إثبات النسبـ  2
 ؟ DNA هل يمكن إثبات النسب بواسطة فحص: 1907س 

نعم، يثبت به النسب ما دامت نتيجته قطعيًة، لكن ال يثبت به الزنا وال يرتتب عليه ـ 
 .وغريه آثاره الشرعية من حدٍّ 

لو أنَّ أربعة رجال شهدوا على امرأة بأنها زانية، وأن ولدها ولد زنا، وتم إجراء : 1908س 
 ؟ DNA ، وتبين أن الولد للزوج، هل نأخذ بشهادة الشهود الشرعية أم بفحص DNA فحص
بعد أن ثبت أنَّ الفحص املذكور يفيد القطع، فهو حجٌة يف كون الولد للزوج، وتصح ـ 

م مستوفية للشروط من هذه اجلهة، يف حني شهادة  ا زانية، إن كانت شهاد الشهود بكو
م لو شهدوا به  .ال تصح منهم الشهادة بأن الولد ابن زنا، بل وال يثبت ذلك بشهاد

إذا كان مشهور الفقهاء هو انتساب ولد الزنا إلى أبيه، فما معنى القول بأن : 1909س 
 الولد للفراش وللعاهر الحجر؟

قاعدة الفراش تكون يف حال كانت املرأة متزوِّجًة وزنت ومل يعلم أن الولد من غري ـ 
زوجها، وأما يف حال العلم بأنَّ الولد لغري الزوج، كما لو كان الزوج مسافرًا مدًة طويلًة أو 

 .يف حال كانت املرأة غري متزوجة، فالولد يلحق بالزاين
ع، وأنجبت من زواجها طفًال، ثم توفي والد الطفل امرأة تزوَّجت بالعقد المنقط: 1910س 

وهي ال تعرف عائلته وال اسمه الحقيقي، فهل يجوز لها وضع اسم وهمي له ليحصل على أوراق 
 رسمية؟

ال مانع من ذلك من خالل العلم بأنه ولد شرعي ألبيه اجملهول، ولكن ال جيوز نسبته ـ 
 .إىل شخص آخر موجود غري أبيه

 زناحكم ابن الـ  3
 هل يجوز للمتوّلد من الزنا أن يدرس دراسًة حوزويًة؟: 1911س 

 .جيوز له ذلك، ولكن عليه أن ال ينصِّب نفسه للمرجعية والقضاء وإمامة اجلماعةـ 
 ما حكم اُبن الزنا لو أصبح مؤمنًا؟: 1912س 

اُبن الزنا كغريه يف استحقاق الثواب والعقاب، وكغريه من املسلمني يف احلقوق ـ 
والواجبات، عدا مرياثه من أبويه، وتصّديه لبعض املناصب الدينية، كاإلمامة واملرجعية 
والقضاء وإمامة الصالة، وهذا ليس انتقاصًا من قيمته اإلنسانية، وإمنا هو احتياط حلفظ 

 .حرمة هذه املواقع وتعزيز قدسيتها وفعاليتها يف قلوب الناس
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 زوجة أبيه؟ هل يعتبر اُبن الزنا من محارم: 1913س 
ولد الزنا هو ولٌد بُكلِّ ما للكلمة من معىن، فهو ولد نسيب، ويعترب من حمارم زوجة ـ 

 .أبيه، إال أنه ال يرث أبويه وال سائر أقاربه وال يرثونه
 هل يعتبر اللقيط مسلمًا؟: 1914س 

 .حيكم بإسالمه إن كان لقيط بلد إسالميـ 
 الزنا؟ هل يجوز الزواج من اُبن أو بنت: 1915س 

 }ٌة ِوْزَر ُأْخَرىَأالَّ َتِزُر َواِزرَ {: جيوز الزواج منهما وال ذنب هلما، قال تعاىلـ 
 ].38:الّنْجم[

ولدت من أبوين غير مسلمين لم يكونا متزوجين، وأعطيت لعائلة أخرى ربَّتني : 1916س 
ال يمكن أن أكون عاماً، وقيل لي إن هذا يعني أنه  19وتحوَّلت إلى اإلسالم عندما كان عمري 

 عالماً من أيِّ نوع، وال يمكن أن أعلِّم اآلخرين، وال يمكن أن أؤّم صالًة، فهل هذا صحيح؟
، فأنت ال تتحمَّل مسؤولية ما ]38:الّنْجم[ }َأالَّ َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى{: قال تعاىلـ 

ك وعملك إىل أعلى اقرتفه أبواك، وأنت مسلم كأيِّ مسلم آخر، وميكن أن تصل بإميان
درجات القرب من اهللا تعاىل، كما ميكن أن ترقى يف مراتب العلم ما استطعت، وأن تكون 
عامل دين وتعلِّم اآلخرين، إال أن بعض املناصب واملسؤوليات تتطلب بعض الشروط، 
التصال ذلك بتحقيق أهدافها واحلفاظ على قدسّيتها، فقد منعت الشريعة من إمامة 

للمتولِّد من زواج شرعي، وهناك احتياط بعدم صحة تقليده إن وصل إىل مرتبة الصالة إال 
 .االجتهاد واملرجعية، وكذا حكم بأنه ال يرث أبويه وسائر أقاربه وال يرثونه

، فلماذا منع ]38:الّنْجم[} َأالَّ َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى{: يقول القرآن الكريم: 1917س 
 أداء األعمال االجتماعية الحّساسة، مثل المرجعية والتقليد والقضاء؟ اإلسالم ابن الزنا من

قد يكون ذلك ملا متثِّله هذه األعمال من مناصب قيادية يف اجملتمع، ومبا أن الزنا ـ 
منقصة اجتماعية، فاملتوّلد من طريق الزنا يعترب يف العرف االجتماعي ذا منقصة اجتماعية، 

عن هذه املناصب حفظها من املناقص لكي ال يصيبها الوهن،  واهللا سبحانه أراد بإبعادهم
 .ملا هلذه املناصب من أمهية عند الشارع والعرف

 كيف تكون عالقة أبن الزنا بوالديه وأخوته؟: 1918س 
جيب أن تقوم العالقة معهم على مجيع األحكام واآلداب اليت تقوم عليها العالقة بني ـ 

 .ما عدا املرياث بينه وبينهمالولد الشرعي وأبويه وأخوته، 
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 الحمل والوالدة: الثاني
 الحمل ومنع الحملـ  1

لمن يعود القرار إن كانت الزوجة تريد إنجاب األطفال والزوج ال يريد ذلك، : 1919س 
 أو بالعكس؟

بالنسبة إىل الطفلني األّولني أو الثالثة، فإنه حّق لكل منهما على اآلخر، فليس ـ 
آلخر منه إن رغب فيه، وما زاد عن ذلك فليس ألحدمها إلزام اآلخر به، ألحدمها أن مينع ا

وال إمث على الزوجة لو محلت دون علم الزوج بوسائلها اخلاصة، إال أن يشرتط أحدمها على 
 .اآلخر ذلك، فيصري ملزماً به لو قبله

 هل يجوز للرجل إجبار زوجته على استعمال موانع الحمل؟: 1920س 
 .ها على ذلكليس له إجبار ـ 

 هل يجوز للزوجة استعمال موانع الحمل من دون علم الزوج أو رضاه؟: 1921س 
والثالث، أجيوز هلا استعمال موانع احلمل حىت بدون رضاه ملنع احلمل بعد الولد الثاين ـ 

ما الزوجية  .واألفضل التوافق على مثل هذه األمور حفظاً الستقرار حيا
 زوجها من اإلنزال في رحمها خوفاً من الحمل؟ هل يحق للزوجة منع: 1922س 

 .ليس هلا احلق مبنعه من ذلك، وعليها تدبّر وسيلة أخرى ملنع احلملـ 
 هل يجوز للمرأة أن تحّدد عدد األطفال الذين تريد أن تنجبهم؟: 1923س 

للزوج حقُّ اإلجناب من زوجته، ولكن ال تلزم الزوجة بذلك، فلها احلق يف حتديد عدد ـ 
نعم، أصل اإلجناب واجب . ات اإلجناب، إال مع االتفاق حني الزواج على خالف ذلكمر 

 .عليها للتباين الضمين عليه
 هل يحق لزوجتي أن ترفض اإلنجاب بحجة أنها تعمل؟: 1924س 

ليس من حقها أن ترفض ذلك مع رغبتك يف اإلجناب، وعليكما أن تتفامها على ذلك ـ 
 .دفعاً للمشاكل

جوز للزوج أن يمنع زوجته من اإلنجاب بطريقته الخاصة، كأن يعزل في هل ي: 1925س 
 أثناء الجماع، أو بأيِّ طريقة أخرى؟ وهل من حق الزوجة مطالبته بالولد؟
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ليس له منعها من الولد، وال جيوز له العزل إال برضاها، وهلا احلق يف املطالبة بالولد، ـ 
ه، واألفضل يف مثل هذه احلاالت أن يكون وهلا استخدام بعض الوسائل لإلجناب دون علم

 .هناك اتفاق بني الزوجني على ذلك
هل يجوز للرجل أن يمتنع عن اإلنجاب دون أن يخبر زوجته، ألنها كانت قد : 1926س 

 أجهضت ثالث مرات متتالية ؟
نعم، جيوز له ذلك ولو مل خيرب زوجته، لكن ال جيوز القيام بعمل مينعه من اإلجناب ـ 

 .ياةمدى احل
 هل يجوز العدول عن الوالدة الطبيعية بناًء على رغبة الزوجة أو الزوج؟: 1927س 

ال جيوز لألم اختيار اجلراحة على الوالدة الطبيعية دون ضرورة، ولو كان هناك اختيار، ـ 
 .فهو من حّق الزوجة ال الزوج

 هل يجوز للرجل استخدام الواقي الذكري دون رضا الزوجة؟: 1928س 
 .جيوز ذلك دون رضا الزوجة الـ 

 هل استعمال موانع الحمل جائز في اإلسالم؟: 1929س 
ال مانع من ذلك إن مل يستلزم حمرَّمًا آخر، كاستلزام النظر من الطبيب الرجل، يف غري ـ 

حاالت الضرورة اليت تبيح ذلك، أو يف حال استلزم العقم الدائم، أو كان يؤدي إىل الضرر 
 .و إىل إجهاض اجلنني بعد انعقاد نطفته واستقراره يف الرحمالبالغ باملرأة، أ

ما حكم التعّرف على جنس الجنين باالستعانة بالوسائل الطبّية : 1930س 
 المتاحة،كاألشعة مثًال؟

ال مانع من ذلك، إال إذا استلزم النظر إىل ما حيرم، وال سّيما من قبل الطبيب، إذ ال ـ 
 .ضرورة عندئٍذ لذلك

 ل هناك مانع من مواقعة الزوجة الحامل؟ه: 1931س 
 .ال مانع من ذلك، إن مل يكن هناك مشاكل صحية عند املرأةـ 
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هل يجو للزوجين اختيار جنس الجنين، وذلك بأن يؤخذ مني الرجل وتفصل : 1932س 
الحيوانات المنوية الذكرية عن األنثوية في المختبر، ثم تخصب بويضة المرأة خارج الرحم 

 ذي اختاره الّزوجان، الذكر أو األنثى، ثم تعاد بويضة الّزوجة إلى رحمها؟بالجنس ال
اختيار اجلنس بالوسائل العلمية ليس حمرَّماً، ألن اهللا جعل لإلنسان علم ذلك وأسبابه، ـ 

ولكن ال بد من مراعاة احلدود الشرعية يف إجراء هذه الطريقة، من عدم تعرض املرأة 
ن استلزم ملس اجلسد أو رؤية ما حيرم رؤيته من جسدها لكشف الطبيب الرجل عليها إ

 .لألجنيب
 هل يجوز استعمال بعض الطرق الطبية الختيار جنس الجنين؟: 1933س 

جيوز ذلك إن مل يستلزم الكشف على جسد املرأة من قبل الطبيب، إذ ال يعترب ذلك ـ 
 .مربِّراً شرعياً جلواز الكشف

المرأة من دون فضِّ بكارتها، كإنزال المني على هل من الممكن أن تحمل : 1934س 
 باب الفرج أو في الدبر؟

األمر ممكن، ولكن ال يكون ذلك إال إذا أهرق الرجل منيه على باب الفرج، وال يكون ـ 
 .من خالل الدخول دبراً، إال إذا خرج املين منه وجرى إىل الفرج

، إلى »المذي«ي، والمعروفة بــــ هل تؤدي المادة الشفافة التي تخرج قبل المن: 1935س 
 الحمل؟

ا ال تؤدِّي إىل احلمل، رغم وجود عدد كبري من احلومينات فيهاـ   .املعروف أ
 ما موانع الحمل المشروعة، وموانع الحمل غير المشروعة؟: 1936س 

العزل، أي القذف خارج الرحم مع رضا الزوجة بذلك، : موانع احلمل املشروعة هيـ 
ي الذي مينع وصول املين إىل داخل الرحم، واعتبار العدد عند املرأة إلجتناب ولبس الواق

فرتات اإلخصاب عندها، واستعمال اللولب بالنسبة إىل املرأة مع احلفاظ على الضوابط 
وأما غري املشروعة، فتلك اليت . الشرعية حال تركيبه، واستعمال بعض حبوب منع احلمل

قتل النطفة بعد استقرارها يف  رأة أو الرجل، أو اليت توجبد املتؤدي إىل العقم الدائم عن
 .الرحم

 ما رأي سماحتكم بالتعقيم؟: 1937س 
إذا كان ذلك يؤدِّي إىل العقم الدائم، أي قتل الطاقة كليًة، حبيث ال يعود بإمكان ـ 

املكلف أن ينجب أبدًا ألنه جعل نفسه عقيماً، فهذا غري جائز، وأما إذا كان ذلك يؤدي 
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إىل العقم املؤقت، فال بأس به مع مراعاة احلدود الشرعية بالنسبة إىل كشف العورة وحنو 
 .ذلك

هل يجوز للمرأة التي تعاني من مشاكل صحية صعبة، أن تجري عملية ربط ما : 1938س 
 بحيث يؤدي ذلك إلى العقم الدائم، بعد إصرار األطباء على ذلك خوفاً منهم على صحتها؟

ذا املستوى من  جيوز هلا ذلكـ  ا، ما دامت القضية  إذا توقف عليه رفع اخلطر عن حيا
 .اخلطورة على صحتها

إذا كان الّزوجان مصابين بمرض يؤثر على اإلنجاب مثل السكلر، فهل يجوز : 1939س 
 لهما القيام بعملية التعقيم الدائم؟

دائماً، فال بد هلما من  ال جيوز هلما ذلك، ألن ذلك ليس مربراً لتعقيم نفسيهما تعقيماً ـ 
 .البحث عن طريقة أخرى ملنع احلمل

 هل يجوزاستخدام اللولب كوسيلة لمنع الحمل؟: 1940س 
جيوز ذلك، بشرط أن تضعه املرأة بإشراف الطبيبة ال الطبيب، إال يف حال الضرورة ـ 

ها يف واللولب حسب إفادة أهل اخلربة، ال يقتل النطفة بعد استقرار . وعدم وجود امرأة
الرحم، بل مينعها من االستقرار، واحملرم عندنا هو اإلسقاط بعد استقرار النطفة يف الرحم، 
ال قبله، واملهم يف الوسائل املانعة للحمل أن ال تقتل النطفة بعد علوقها يف جدار الرحم، 

 .ألن هذا هو القتل احملرَّم
نابيب جائزة؟ وإذا كانت هل عملية التلقيح الصناعي أو ما يعرف بأطفال األ: 1941س 

 جائزة، فما هي الشروط الواجب اتباعها في هذه الحالة؟
جيوز ذلك شرط حدوث التلقيح حبومين رجل ونطفة امرأة متزوجني بعضهما من بعض، ـ 

ومع مراعاة الضوابط الشرعية يف إجراء العملية، بأن يكون أخذ املين من الرجل ال بطريق 
كون املباشر ملعاجلة املرأة هو الطبيبة املرأة ال الرجل، إال مع االضطرار االستمناء احملرَّم، وأن ي

 .وكون املسألة من موارد الضرورة
هل يجوز تلقيح زوجة الرجل الذي ال ينجب بنطفة رجل أجنبي، عن طريق : 1942س 

 وضع النطفة في رَِحِمها؟
جنيب، ويف حال حدث ال جيوز ذلك، إذ ال جيوز تلقيح بويضة املرأة بنطفة الرجل األـ 

 .ذلك يكون صاحب النطفة هو والد اجلنني ال الزوج
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في عملية إجراء التلقيح خارج الرحم، يقوم األطباء بتلقيح عشر بويضات : 1943س 
خارج الرحم، ويتم إدخال ثالثة من تلك األجنة داخل الرحم، ويجمد الباقي في بنك خاص 

ملية األولى، وهكذا حتى يتم الحمل، فلو تحقق إلدخال ثالث بويضات أخرى إن لم تنجح الع
الحمل من المحاولة األولى، فهل يمكن التخلص من األجنة المجمدة بإتالفها؟ وهل يعدُّ عدم 

 إدخال األجنة إلى الرحم إجهاضاً لها؟ وهل يلزم من ذلك الدية؟
م، فيجوز ال يعترب إتالف األجنة قبل استقرارها يف الرحم جنايًة وال هو إجهاض حمر ـ 

 .للمخترب كما جيوز للوالدين التصرف فيها كما يشاؤون، وليس عليهم إمث وال دية
هل يجوز لزوجتي إجراء عملية التلقيح االصطناعي، علمًا أن الذي سيقوم : 1944س 

بإجراء العملية طبيب رجل، لعدم وجود إمرأة طبيبة مختصة في هذا المجال عندنا، ويتعّذر علّي 
 خارج لضيق الحال وضعف اإلمكانات المادية؟السفر إلى ال

مع وجود الضرورة امللّحة، ومع كون عدم اإلجناب حرجياً بالنسبة إىل زوجتك، جيوز هلا ـ 
ذلك رفعًا للحرج املذكور بإجراء عملية التلقيح عند طبيب رجل مع عدم وجود الطبيبة 

لقيح املذكور إذا كان من غري مين املماثلة، أو كان الطبيب أرفق حباهلا، وال جيوز أن يتم الت
 .الزوج أصالً 

هل يجوز تلقيح بويضة امرأة بحيوان منوي من زوجها، ثم تستأجر امرأًة أخرى : 1945س 
 تكون حاضنًة لهذه البويضة؟

ال جيوز ذلك إال إذا كانت احلاضنة للبويضة امللّقحة زوجًة لصاحب البويضة، وتكون ـ 
 .رأينااألم هي صاحبة البويضة حبسب 

 ما حكم طفل األنابيب؟: 1946س 
ذه العملية مع احلفاظ على احلدود الشرعية يف كيفية ـ  هو ولد شرعي، وجيوز القيام 

أخذ املين من الرجل، ومبباشرة الطبيبة املرأة للزوجة، إال مع عدم تيسر ذلك ووجود احلاجة 
 .املاسة إىل هذه العملية

إلى تجميد مني الرجل في بنك المني، والشيء ما الحكم الشرعي بالنسبة : 1947س 
تجميدها في بنك البويضات، في حال كان  سبة إلى بويضات المرأة، حيث يتمُّ نفسه بالن

 استعمالها للزوجين، وفي حال وجود ضرورة لذلك أو مع عدم وجود ضرورة؟
يستلزم  جيوز جتميد مين الرجل أو بويضة املرأة يف البنك املخصَّص هلما، على أن الـ 

ذلك فعًال حمرَّماً، كالكشف احملرم على الطبيب بالنسبة إىل املرأة، أو إخراج املين بطريقة 
حمرَّمة بالنسبة إىل الرجل، وال فرق يف ذلك بني وجود ضرورة لذلك أو عدم وجود ضرورة، 
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ه ال ولكن ال جيوز التلقيح إال بني الزوجني وعلى أن يتم تلقيح الزوجة مبين الزوج يف حيات
 .بعد موته
في حال كان تجميد البويضات يحتاج إلى إزالة بكارة البنت، فهل الحكم : 1948س 

 الشرعي يختلف عن المرأة الثيب؟
ال فرق يف اجلواز بني استلزامه إزالة البكارة أو عدم استلزامه ذلك إن كان بإذن املرأة، ـ 

 .تقبلهاوإن كان األوىل للفتاة أن ال تفعل بنفسها ما يضرُّ مبس
 هل يجوز للرجل وضع حيوانه المنوّي في بنك معّد لذلك؟: 1949س 

ال مانع من ذلك إن مل يتم عن طريق االستمناء باليد، شرط أن يتم تلقيح الزوجة به ـ 
 .حال حياة الزوج ال بعد موته

 الوالدة واألوالد والتبنيـ  2
؟ما اّلذي يجب على المرأة الحامل القيام به وما : 1950س   اّلذي يستحبُّ

عليها أن متتنع عن كل ما هو حمرَّم من األعمال، وال سيَّما فيما تأكله أو تشربه، ـ 
ليكون غذاء جنينها على ما هو حالل، وعليها أن تتحلى باألخالق احلسنة، فذلك يؤثّر 

ا أو باجلنني، وخصوصاً م ا قد على اجلنني سلباً وإجياباً، كما أن عليها أن تتجنَّب ما يضر 
يؤدي إىل إجهاضه، وأن ختتار املأكوالت املغذية هلا وجلنينها، وأن تكثر من ذكر اهللا تعاىل 

 .يف خمتلف أحواهلا، بالدعاء وقراءة القرآن والصالة
هل هناك من تغذية روحيَّة للجنين بعد أن تلج الروح فيه، كقراءة القرآن : 1951س 

 واألدعية وما إلى ذلك؟
ا  L راءة القرآن من قبل احلامل، واالبتهال إىل اهللاال شكَّ يف أن لقـ  والدعاء له، تأثريا

اإلجيابية على روحية املرأة احلامل ونفسيتها، مما قد ينعكس إجيابًا على اجلنني من خالل 
العالقة التفاعلية بني احلامل وجنينها، ومن خالل ما يفيض اهللا من رمحته على عباده 

 .الذاكرين
بطفٍل إن شاء اهللا، فأرجو تزويدي ببعض األدعية واألعمال المستحبة  سأرزق: 1952س 

 لألم والطفل؟
أن يكون أول ما تأكله املرأة بعد الوالدة سبع : أهم ما ورد استحبابه عند الوالدة هوـ 

حبات من الرطب، أو التمر، وتغسيل الولد حني والدته، مث األذان يف أذنه اليمىن واإلقامة 
أو أحد من أهل ) ص(تسميته باسم حسٍن، وأفضلها ما كان باسم النيب يف اليسرى، مث
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أو ما اشتمل على العبودية هللا تعاىل، ويستحب يف اليوم السابع حلق شعر رأس ) ع(بيته
املولود والتصدق بوزنه ذهبًا أو فضًة، وختانه إن كان صبياً، وذبح عقيقة عنه، فيذبح أنثى 

تحب أن تكون من األنعام الثالثة، وأن تكون مسينًة خاليًة عن األنثى وذكراً عن الذكر، ويس
من العيوب، فيذبح احليوان ويقطع بدون كسر العظم، ويتخري بني توزيع اللحم أو طبخه 
ودعوة املؤمنني عشرًة فما زاد إليه، ويستحبُّ ملن يأكل منها الدعاء للمولود، ويكره أن 

ا الفقراء، وينوي الذابح حني يأكل منها األب وعياله، واألفضل يف توزيعه ا أن خيصَّ 
ا عقيقه عن فالن ابن فالن  .الذبح أ

لم يعّق أهلي عني في الصغر، وأنا اآلن في الثالثين من عمري أواجه مصاعب : 1953س 
ومصائب كثيرة في حياتي، وقد نصحني بعض الناس بتقديم عقيقة، فهل تتحقق فوائد العقيقة في 

 مثل هذا العمر؟
ثبت استحباب العقيقه املؤكَّد على مدى العمر، فافعل ذلك، فإنه من األعمال  قدـ 

غري أن ما جيري عليك ال عالقة . املربورة، نعم من حج وذبح اهلدي يكتفي به عن العقيقة
له بذلك، بل هي ظروف عصيبة جتتمع على شخص دون آخر، سواًء عقُّ عنه أو مل يعّق، 

حياتك واختيار األفضل، وتوكِّل على اهللا تعاىل يف مجيع وعليك إعادة النظر يف أسلوب 
 .أمورك

تزّوجت امرأًة روسيًة بعد أن أسلمت، وبعد أن أنجبت منها طفلًة عادت إلى : 1954س 
ديانتها وأرادت تعميد طفلتي في الكنيسة، فرفضت ذلك رفضًا شديدًا، وهدَّدتها بالطالق إن 

 غيابي، إذ إنَّ لي غيبات طويلة بمقتضى عملي؟ فعلت ذلك، فما تكليفي لو عمَّدتها في
ا فعلت ذلك خالف إرادتك، ـ  عليك منعها من القيام بذلك أشد املنع، ولو فرض أ

فال إمث عليك يف ما قامت به دون علمك وإرادتك، كما أن العمادة ال تؤثِّر على إسالم 
يًة إسالميًة وتعريفها على الطفل إن حدثت يف مرحلة الطفولة، وإمنا عليك تربية ابنتك ترب
ويف كل احلاالت، عليك . اإلسالم خشية احنرافها عن الدين القومي عند بلوغها تأثرًا بأمها

العمل إلنقاذها من هذا اجلّو ونقلها إىل جّو أفضل، ولو أدى ذلك إىل طالق زوجتك ما 
يحية إن كانت دامت غري منقادة إليك وال حترتم رغبتك وعقيدتك، بل إن رجوعها إىل املس

َة  آمنت باإلسالم عن بصرية ومعرفة يعترب ارتداداً، وحينئٍذ ال بد لك من االنفصال عنها مدَّ
ا، فإن رجعت إىل اإلسالم رجعت الزوجية بينكما، وإال فقد بانت منك، واألحوط  عد

 .وجوباً عدم العقد عليها جمدداً 
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 لألم؟ لمن الحق الشرعي في تسمية المولود، لألب أو: 1955س 
احلق يف ذلك لألب، ألنه ويلُّ أمر الطفل، ولكن من احلسن التوافق بني األبوين على ـ 
 .ذلك

، ألنني سمعت بحرمة ذلك، ألن اهللا »كريم«هل يجوز تسمية المولود باسم : 1956س 
 وحده الكريم؟

كان فيه ما  : ال حرمة يف ذلك، ولكن قد ورد عندنا أن خري األمساء ما ُمحّد وُعّبد، أيـ 
حممد وأمحد ومحيد وحامد وما اشبهها، أو كان فيه شيء من : شيء من ألفاظ احلمد، مثل
 .عبد احلميد وعبد الرزاق وعبد اهللا وما أشبهها: ألفاظ العبودية هللا تعاىل، مثل

 إحدى الفتيات اسمها جاكلين، هل يجب عليها أن تبدِّل اسمها؟: 1957س 
له، وال يوجد أي إشكال فيه، ما عدا أنه قد يكون ال جيب عليها ذلك وال ضرورة ـ 

 .خالف األوىل، واملسؤولية تقع على األبوين ال على صاحبة االسم
 سبعة أيام؟) محمًّداً (هل يستحب تسمية المولود : 1958س 

قد ورد استحباب ذلك، ويستحبُّ لألهل اختيار األمساء احلسنة ألوالدهم، فقد ورد ـ 
حسن، فليحسن أحدكم أسم  ما يّرب الرجُل ولده، أن يسميه باسمٍ  أولّ : "عن بعض األئمة

 .كان يغري األمساء القبيحة يف الرجال والبلدان) ص(، كما ورد أن النيب"ولده
هل يجوز تسمية الولد بأسماء األنبياء، ولكن باإلنكليزية، كأن ُأسميه جوزيف : 1959س 

 بدًال من يوسف، وموزس بدًال من موسى؟
بصيغتها الواردة يف القرآن الكرمي أفضل وأشرف، بل حيرم استبداهلا ) ع(ألنبياءأمساء اـ 

باألمساء األخرى إن كان عن ذّل وخوف من محل األمساء األصلية، وخباصة إذا كان هلا 
ا  .تأثري سليب يف املستقبل على عقيدة املولود واعتزازه 

، ولكن بعض أفراد عائلتي يطلب »حسناً «أنا أترقَّب مولودًا، وأريد تسميته : 1960س 
مني تغيير االسم، ألن المبّصرين أخبروه أن اسم الولد ال يتوافق مع اسم والدته، وهو مجلبة 

 للنحس له، فهل ما يقال صحيح؟
ا، ـ  هي حسابات غري صحيحة وال أساس شرعيًا أو علميًا هلا، وعليك أن ال تبايل 

رعة، فما خترج به القرعة فسّمه به، وتوكَّل على اهللا وإذا ختريت بني عدة أمساء فاحسمها بالق
 .تعاىل
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 هل يجوز عدم ختن الطفل؟: 1961س 
جيب على الوالد ختان ولده الذكر قبل البلوغ، فإن بلغ ومل خينت وجب عليه املبادرة إىل ـ 

أنه ) ع(ذلك، ويستحبُّ خنت الصيب يف اليوم السابع لوالدته، فقد روي عن اإلمام الباقر
، ويف صحيح ابن يقطني، عن »أما السّنة، فاخلتان على الرجال وليس على النساء«: لقا

سألته عن ختان الصيب لسبعة أيام من السنة هو أو يؤخِّر فأيهما  :) ع(اإلمام أيب احلسن
، واخلتان واجب يف نفسه، "لسبعة أيام من السنة، وإن أخَّر فال بأس: ")ع(أفضل، قال

 . العمرة واحلج، وليس شرطاً يف صحة الصالةوشرط يف صحة الطواف يف
 هل يجب الختان على الرجل الذي يعتنق اإلسالم؟: 1962س 

إذا أسلم الرجل اختنت ولو بلغ مثانني : ")ع(جيب عليه االختتان، فعن أمري املؤمننيـ 
 ".سنة

هل يستحب ختان البنت، وأيُّهما األفضل لبناتنا القيام بختانهن أم عدم : 1963س 
 الختان؟

اخلتان للنساء غري واجب وليس مستحباًّ، بل حيرم ذلك يف زماننا هذا خاصًة، بلحاظ ـ 
 .بعض العناوين الثانوية اليت توجب اإلضرار بالفتاة

 ما حكم التبني في اإلسالم؟: 1964س 
ربَّاه، ال تبين يف اإلسالم بالنَّحو الذي يكون فيه االبن املتبىنِّ كاالبن احلقيقي ملن تبناه و ـ 

فال يكون حمرمًا له وألوالده وزوجته إن كان املتبىن ذكراً، وال حمرمًا هلا وألوالدها وزوجها إن  
كانت أنثى، وال من ناحية التوارث، كما ال جيوز للشخص أن يسجل هذا املولود على 

، ، والدع]4:األحزَاب[ }َوَما َجَعَل َأْدِعَياءَُكْم أَبـَْناءَُكمْ {: امسه، قال تعاىل ّي هو الولد املتبىنِّ
، وهذا غري الرعاية ]5:األحَزاب[ }اْدُعوُهْم ِآلَبَائِِهْم ُهَو َأْقَسُط ِعْنَد اللَّهِ {: وقال تعاىل

واإلنفاق على األيتام واحملتاجني، ولو كان ذلك من خالل تواجدهم يف بيته ومعاملتهم 
 .معاملة األبناء، إال فيما ينايف حدود اهللا

طفلًة من يوم والدتها، فهل يجوز لي أن أراها بغير حجاب بعد بلوغها  تبنيت: 1965س 
 سن التكليف؟

ال بدَّ هلا من رعاية السرت أمامك وأمام أبنائك الذكور، فيحرم عليك وعلى أبنائك ـ 
 .النظر إليها من دون حجاب، إال إن كان هناك رضاعة حمرِّمة
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 هي شروطه؟ هل يمكن التبني بواسطة الرِّضاعة، وما: 1966س 
ميكن التبين بواسطة اإلرضاع، ويكون إما من خالل إرضاع يوٍم وليلة، أو إرضاعه مخس ـ 

عشرة رضعًة من دون فصل بطعام آخر أو مرضعة أخرى، أو بإرضاعه مدة طويلة ينبت 
خالهلا اللحم ويشتد العظم ولو فصل بينها طعام آخر، إضافًة إىل شروط أخرى، فإذا حتقق 

ا الرضاع الشر  ا أقارب له، متامًا كأ عي صارت املرضعة أمًا للرضيع، وصار مجيع أقار
 .ولدته، لكن رغم ذلك، فإنه ال ميكنه تسجيله على امسه

 هل يجوز لزوجتي أن تأخذ أسم زوج والدتها؟: 1967س 
ال بدَّ هلا من أن تأخذ اسم عائلة أبيها، وال حيق شرعًا أن تأخذ اسم عائلة زوج ـ 

ا،   .وال بأس بأن تأخذ اسم عائلتك إىل جانب اسم عائلتهاوالد
 هل يجوز الزواج من الربيبة المتبنَّاة، والتي كان تكفل بتربيتها؟: 1968س 

ا فتصري حينئذ من حمارمهـ   .جيوز ذلك إال إذا تزوج أّمها ودخل 
 ما ثواب كافل اللقيط؟: 1969س 

 .أجره عند اهللاكل من رّىب طفًال تربيًة سليمًة وصحيحة فله ـ  
توجد في بعض البلدان الفقيرة، خصوصًا أفريقيا وبعض دول آسيا، ما يسمى : 1970س 

بتجارة الرقيق األبيض، فتباع الفتيات، خصوصاً الصغيرات منهن من أجل الجنس، أو تخلصاً من 
 الفقر عند بعض العوائل الفقيرة، فلو تسنى لشخص أن يشتري فتاًة من أحد التجار رجاء أن
يخلِّصها من تلك الحياة ويحتسب ذلك عند اهللا، فهل يعتبر ذلك من قبيل عتق الرقبة؟ وهل 

 تجري عليها أحكام ملك اليمين؟
ال جيوز شراء الناس األحرار وإن اسرتقَّهم البعض أو استعبدوهم، ولذا ال يكون ذلك ـ 

وحنوها من آثار من مصاديق عتق الرقبة، وال جيري عليه حكم الرقيق من ملك اليمني 
شرعية، كما أن البيع يقع باطًال، ألن املعاملة وقعت غري صحيحة، ولو فرض أنه أخذها 
من سارقها بقصد اإلحسان إليها، فإنه يثاب على ذلك وجيب عليه إرجاعها إىل أهلها إال 
أن يكون فيه ضرر عليه، فال جيوز له حينئذ أخذها، لكن قد جيب عليه إخبار الدولة 

 .و إخبار أهلهابذلك أ
 حكم اإلجهاضـ  3
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 ما حكم اإلجهاض عمومًا؟: 1971س 
لزوم اخلطر من بقاء : األوىل: ال جيوز اإلجهاض بشكل عام، وهو حمرم إال يف حالتنيـ 

لزوم احلرج الشديد : اجلنني على حياة األم، حبيث تتعرض للهالك أو ما حبكمه، الثاين
ز اإلجهاض يف هذه احلالة إال مع كون اجلنني يف الذي ال حيتمل من بقاء احلمل، وال جيو 

 .مرحلة ما قبل ولوج الروح
 متى تلج الروح الجنين؟ وهل يجوز اإلسقاط قبل ولوج الروح؟: 1972س 

لقد ورد يف بعض الروايات أن الروح تلج اجلنني عند بلوغه أربعة أشهر، واإلسقاط ـ 
ا إذا وجلت الروح أو مل تلج، وإن كان حرام مبجرد انعقاد النطفة، وال فرق يف ذلك بني م

ا إسقاط اجلنني من الناحية  ذلك يوجب فارقًا يف مقدار الدية، واحلالة الوحيدة املسموح 
الشرعية، هي حالة الدفاع عن األم عندما يكون احلمل خطرًا عليها أو حرجًا بنحو شديد 

 .ال حيتمل عادة، ما يسبب إرباك احلياة كلياً 
وز لي اإلجهاض في األسابيع األولى من الحمل لعدم استعدادي هل يج: 1973س 

 وزوجي الستقبال طفل جديد بسبب انشغالي بالدراسة والعمل؟
 ال جيوز اإلجهاض يف هذه احلالة؟ـ 

 ما عقاب المرأة إذا أجهضت نفسها؟: 1974س 
ليت اإلجهاض حمرَّم، وهو على حد القتل، والالزم عليها إذا حصل ذلك دفع الدية اـ 

 .ختتلف باختالف عمر اجلنني، هذا عدا العقاب يف اآلخرة
هل يجوز للمرأة إسقاط جنينها إن كانت تخشى الضرر من الحمل نتيجة : 1975س 

 حالتها الصحية؟
ال جيوز هلا اإلجهاض إال مع اجلزم بوجود أضرار خطرية عليها، ونريد بالضرر اخلطري ما ـ 

حبيث يعطّلها أو يضعفها، فضًال عّما لو أدى إىل  يضر بوظيفة حيوية من وظائف اجلسم،
 .الوفاة

أعيش في المهجر، وتزَّوجت من امرأة غير مسلمة، وهي اآلن حامل في : 1976س 
أسبوعها الخامس، وأنا على وشك طالقها، فهل يجوز لي أن اجعلها تجهض ألنها سيكون من 

 دين اإلسالم؟حقها حضانة الولد بعد والدته، ما يجعله يتربى على غير 
 .ال جيوز ذلك، ألن ما ذكر ليس مربراً لإلجهاضـ 
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ال عالج لمرض التالسيميا بحسب األطباء، إال بزراعة النخاع من شخص : 1977س 
هل يجوز لألم إجهاض الجنين إذا . مطابق، أو نقل دم الحبل السري من الجنين بعد إجهاضه

م أن تقوم بالحمل لغاية اإلجهاض واستعمال تبيَّن انه مصاب بمرض التالسيميا؟ وهل يجوز لأل
 سائل الحبل السري لمعالجة إبنتها المصابة بهذا المرض؟

ال جيوز إجهاض اجلنني احلامل للمرض وإن كان يف فرتة ما قبل ولوج الروح، كما ال ـ 
جيوز اإلجهاض من أجل استخدام احلبل السري جلنني سليم أو مريض باملرض نفسه من 

 .آخر مريض أجل عالج شخص
 هل يجوز اإلجهاض فيما لو علم أن الطفل سيولد مشَّوهاً جسدياً وعقليًا؟: 1978س 

ال جيوز إسقاط اجلنني بعد ولوج الروح فيه فيما بني الثالثة واألربعة أشهر مهما كانت ـ 
يقدر درجة التشّوه، أما قبل ذلك، فإنه جيوز إسقاطه إذا كان التشّوه متيقناً، وكان بدرجة ال 

 .األهل معها على القيام برتبيته بعد والدته إال مع احلرج الشديد واملشقة البالغة
تزوجت بالمنقطع في بالد الغربة، وحصل أن تأخرت على زوجتي الدورة : 1979س 

الشهرية، فهل يجوز لي أن آمرها بشرب دواء يعجل في مجيء عادتها خوفًا من حصول 
كبيرًة مع زوجتي في وطني فيما لو علمت لو كانت   الحمل، ألن ذلك سيشكل لي مشكلةً 

 حامًال فعًال؟
ا ـ  قبل التأكد من حدوث احلمل، جيوز للمرأة أن تشرب دواًء يعجِّل يف جميء عاد

الشهرية، وأما مع اجلزم حبدوث احلمل، فال جيوز اإلجهاض، وعليك حتمل نتائج هذا 
وطنك، إذ إن مثل هذا احلرج ال  احلمل، رغم بعض احلرج الذي ستعيشه مع زوجتك يف

 .يربر اللجوء إىل اإلجهاض
لقد قمنا بمحاولة اإلنجاب عبر ما يسّمى طفل أنبوب، لوجود صعوبة في : 1980س 

الحمل العادي، وبعد إجراء العملية بأربعين يوماً، اكتشفنا أن زوجتي حامل بثالثة أجنة، وقد 
د الخطر في إتمام الحمل فيما لو بقي الجميع، نصحتنا الطبيبة المعالجة بإنزال أحدها، لوجو 

 فهل يجوز إسقاط أحدها في هذه الحالة؟
ما دامت النطفة قد انعقدت، فال جيوز اإلسقاط ما مل ميثل خطورًة مؤكدة على حياة ـ 

 .اجلنينني اآلخرين
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فتاة تزوَّجت بالمنقطع خفية عن أهلها وحملت نتيجة لهذا الزواج، هل يجوز : 1981س 
 إسقاط الجنين ألنها تخشى الفضيحة أو القتل إن علم أهلها بأمرها؟لها 

إذا كان اجلنني ما يزال دون األربعة أشهر، وخشيت الفتاة الفضيحة والعار بنحو ـ 
يصعب عليها حتّمل آثاره، ومل ميكنها تاليف الفضيحة، كأن تعلن زواجها الدائم ممن متّتعها، 

ت يف هذه احلالة، لزمها دفع دية اجلنني لورثته، وهي جاز هلا اإلجهاض حينئٍذ، فإن أجهض
ختتلف باختالف عمر اجلنني، أما إذا خشيت القتل فإنه جيوز هلا اإلجهاض مهما كان 

 .عمر اجلنني، مع حتمل الدية
هل يجوز للمرأة التي اغتصبت أن تسقط جنينها الذي حملت به من الشخص : 1982س 

 الذي اغتصبها؟
جهاض إن مل يكن احلمل يسبِّب حرجًا هلا، وجيوز هلا ذلك إن كان يف ال جيوز هلا اإلـ 

بقائه حرٌج شديٌد ال حيتمل، وكان احلمل يف فرتة ما قبل ولوج الروح فيه، أو كان يف بقاء 
ا  .احلمل خطر على حيا

 هل يجوز للمرأة التي حملت من الزنا أن تسقط جنينها؟: 1983س 
 .خافت على نفسها من القتل أو العار ال جيوز هلا اإلجهاض إال إذاـ 

 هل يجوز إسقاط الجنين بسبب الضائقة المادية؟: 1984س 
ال جيوز ذلك مع عدم وجود مربر شرعي لإلجهاض، فضيق األحوال املادية ليس مربراً ـ 

 ".الرزق مع النساء والعيال: ")ع(لإلسقاط، وقد ورد يف احلديث عن اإلمام الصادق
على حرمة إجهاض الجنين إذا كان ما زال مكوَّنًا من مجموعة قليلة ما الدليل : 1985س 

من الخاليا، حيث ال يمكن رؤيته بالعين المجرَّدة، وال سّيما أن علماء األجنة ال يعلمون ما إذا  
كان لمثل هذا الكائن الضئيل حياة من قبيل الحياة التي يتميز بها الحيوان واإلنسان عن النبات 

 ة الخلية؟والكائنات وحيد
، وقد حرَّمت النصوص الشريفة »نطفةً «اجلنني يف هذه املرحلة مساه القرآن الكرمي ـ 

الواردة إجهاضه، ورتَّبت الدية على من يقوم باإلجهاض، ومثل هذه النصوص ال ميكن 
التخلي عن ظاهرها جملرد حدوث فهم عريف حديث يقلل من شأن اجلنني يف ساعاته 

 .لعرف ال يعارض مثل تلك النصوصاألوىل، ألن مثل هذا ا
 تربية األوالدـ  4
 مسؤولية األهل - أ 
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ما حدود المسؤولية الشرعية لألب في حال ترك ابنه التزامه الديني بعد أن كبر : 1986س 
 واستقل عن أهله، مع أنه كان يبذل قصارى جهده لتربيته تربيًة صالحًة في صغره؟

شاد ولده وتربيته الرتبية السليمة وضبطه بالسلوك ما دام األب قد قام ما بوسعه يف إر ـ 
املستقيم، فال مسؤولية شرعية عليه يف احنراف الولد، مع لزوم القيام بكافة الوسائل املمكنة 

 .إلعادته إىل الطّريق السليم إن أمكن
 عاماً، وهو تارك للصالة، فماذا عليَّ أن افعل؟ 19ابني يبلغ من العمر : 1987س 

دام خمتلف أساليب الرتغيب والرتهيب، ومنها التودد إليه ومصادقته عليك استخـ 
واالستماع إىل مشاكله، وترغيبه مبعاشرة املؤمنني، فإن اهتدى فخري، وإال فيتحمل وزر 

 .نفسه، ولكن عليك االستمرار بني آونة وأخرى بنصحه باألسلوب املناسب
سلبًا في نشأة أوالدي، وهناك هناك برامج تلفزيونية معينة أحس أنها تؤثر : 1988س 

 خالف بيني وبين زوجتي على البرامج، فهل يحق لي منعهم من مشاهدتها؟
ا، وعليك التفاهم مع ـ  مع تأثريها السليب تربوياً وأخالقياً، فيحق لك منعهم من مشاهد

 .زوجتك انطالقاً من مصلحة األوالد
مؤمن وأب صالح، ولكن المشكلة أنا امرأة شيعية متزوجة من رجل سني، وهو : 1989س 

وأنا أجد  ،)ع(أنه يريد أوالده أن يّتبعوا المذهب السّني رغم أنه ال يكّن العداء ألهل البيت
صعوبًة في القبول بهذا األمر، وفي الوقت نفسه، ال أريد أّن يقع أوالدي في الحيرة أو أن يؤثر 

 يجب أن أفعله؟أرجو من سماحتكم نصيحتي بما . ذلك فيهم فيضعف إيمانهم
عليك أن تؤثري يف أوالدك من خالل األساليب اليت قد تكون أكثر قوًة وتأثريًا من ـ 

وأخالقهم لتكوين  S الكالم والتوجيه املباشر، وذلك من خالل التزامك بتعاليم أهل البيت
م إىل  أية من الدعاة الصامتني، وهذا ما يرتك تأثريًا شديدًا يف األوالد، وبطريقة ال تؤدي 

تعقيدات أو سلبيات، وال بدَّ لك باإلضافة إىل ذلك من تشجيعهم على التعقل، ليقارنوا 
 .بني األشياء ويصلوا إىل النتائج الصحيحة واحملقة من خالل أنفسهم
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سنة، وأعمل كممّرضة، والدي يجبرني على أن تكون  21أبلغ من العمر : 1990س 
هم من الجامعيين أو من ذوي مستوى دراسي عاٍل صداقاتي وعالقاتي باآلخرين محصورة بمن 

فقط، تعرفت إلى فتاة حوزوية مثقفة وأصبحنا صديقتين، وأخذت تنّورني بأمور ديني وتبين لي 
الكثير مما لم أكن أعرفه، وعندما عرف والدي باألمر، منعني من التواصل معها، وأنا بدوري ال 

 ك، وهل يحق له منعي من التواصل معها؟زلت أتواصل معها من دون علمه، هل يجوز لي ذل
ال حق له يف منعك من صداقة من تريدين وخصوصًا إن كانت من تصادقينها من ـ 

املؤمنات امللتزمات، وعليك الدخول مع والدك يف حوار هادئ وبناء حول هذه األمور، 
ديين، وجيوز لك إقامة عالقات صداقة مع من تشائني وباألخص اللوايت يقوين التزامك ال

 .ولكن عليك االحرتاز حىت ال يتسبب ذلك يف مشاكل أنت بالغىن عنها
أنا فتاة حديثة التخرج من المدرسة، أريد االنضمام إلى الجامعة، إال أن أبي : 1991س 

يمنعني من ذلك ويريد مني االنضمام إلى الحوزة العلمية، فماذا أفعل، ورغبتي مواصلة الدراسة، 
 ًة لوالدي؟وال أريد أن أكون عاق

األفضل لك إقناعه حباجتك إىل التعلم يف اجلامعة، وبعدم رغبتك يف الدراسة يف احلوزة، ـ 
 .مع تأكيدك له بأن دخولك إىل اجلامعة لن يرتك تأثرياً سلبياً يف دينك والتزامك الشرعي

 كيفية التربية  -ب 
 في أي سن تبدأ تربية األوالد؟: 1992س 

والتأديب، تبدأ بواكريها مع عمر اخلامسة، حيث ينبغي االقتصار الرتبية مبعىن التوجيه ـ 
على أمور بسيطة وضرورية دون إعناف عليه، فتستمر إىل السابعة فما بعدها مع التدرج 
والرتقي بالتوجيه برتقي مدارك الطفل واهتماماته، وذلك إىل حواىل سن الثالثة عشرة والرابعة 

 التنويع يف األساليب، وبذل اجلهد والعناية التامة، عشرة، حيث حيتاج العمل الرتبوي إىل
وحيث يغلب على هذه املرحلة التوجيه بالكلمة والقدوة واملتابعة املعقولة، وقد حيتاج إىل 
الضرب اخلفيف الذي ال يوجب االمحرار، مع احلرص قدر اإلمكان على جتنبه، مث بعد سن 

 .زوم املصادقة لهالرابعة عشرة، تبدأ مرحلة الرتوي يف النصح ول
 من أيِّ عمر يمكن أن نبدأ بتعليم الطفل قراءة القرآن الكريم وحفظه؟: 1993س 

ميكن االبتداء مع الطفل من حني اإلحساس بوعيه وقدرته على احلفظ، ويكون ذلك ـ 
 .من خالل التدرج يف ذلك ولو آيًة كل يوم، ليكون ذلك أثبت وأخّف وطأة عليه
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 ظاهرة الكذب عند األطفال؟ وكيف يمكن معالجتها؟ ما أسباب ظهور: 1994س 
لعل هذه الظاهرة تعود إىل الرتبية أوًال، وإىل سوء الرفقة ثانياً، فللرتبية دور مهم يف منع ـ 

الطفل من الكذب، كما أن لظلم األهل يف بعض احلاالت وقسوة التعامل مع أوالدهم، 
ك، فال بدَّ للقضاء على هذه الظاهرة دور للجوء الطفل إىل استعمال الكذب هربًا من ذل

من تربية أوالدنا على الصدق، ويكون ذلك من خالل سلوكنا أوًال، فباستئصال الكذب 
من قاموس حياتنا، يتأثر األبناء بنا، فيبتعدون عن الكذب، هذا إضافة إىل اإلرشاد إىل 

 .حسن الصدق وقبح الكذب، وبيان عاقبة الكاذب يف الدنيا واآلخرة
بعض الشباب في حّينا منحرفون، وانحرافهم يؤثر في الصغار في الحي الذين : 1995س 

 يجلسون معهم ويجذبونهم بالكالم في الرياضة والمزاح، فما واجبنا لحماية الصغار؟
ال بد من تعاون الشباب املؤمنني من أجل إجياد بدائل إميانية جتذب هؤالء األطفال ـ 

فساد، واألفضل الرجوع يف ذلك إىل عقالء احلي أو البلدة وتساهم يف إبعادهم عن أجواء ال
 .والتشاور معهم فيما ينبغي فعله

 هل يجوز لألهل ضرب أوالدهم؟: 1996س 
م ضربًا خفيفًا للتأديب دون أن يرتك هذا الضرب أثراً، فإن ترك أثرًا فعليه ـ  جيوز ضر

 .الدية اليت ختتلف بني أثر وآخر
لسادسة عشرة من العمر، نشبت بيني وبين أهلي خالفات، ما أنا فتاة أبلغ ا: 1997س 

أدى إلى خروجي من البيت في إحدى الليالي ولجوئي إلى بيت إحدى صديقاتي، التي بدورها 
أخبرت أهلي بوجودي عندها، وعندما جاؤوا إلعادتي إلى البيت، رفضت ولم أقبل، فجاء والدي 

المستشفى بعد أن أصابني انهيار عصبي، وأهلي وضربني وأعادني إلى البيت، ثم نقلوني إلى 
اآلن يحّملونني مسؤولية ذلك ويقولون إنني أنا المذنبة، وكلما تذكرت ما حدث أبكي وأتمنى 

 الموت، فأرجو منكم المساعدة؟
مهما قسا األهل فإن حقهم عليك كبري، ومهما كانت أسباب عنفهم، فإن بإمكان ـ 

ما، وما دام الولد أن يكون مطيعًا لوالديه،  هادئًا يف تعامله معهما، نافعًا هلما يف عالقته 
الولد كذلك، فلن يكون ألهله سبيل عليه، بل سوف يتعاملون معه باللني والرمحة، وأنا ال 
أمحلك املسؤولية، لكن لو فرضنا أن قسوة أهلك عليك ليس هلا مربر، فليس أمامك إال 

على الصرب عليهم، والتكيف معهم، فإنه ال غىن إظهار احملبة هلم والصفح عنهم، والعزم 
م معك من  م ينطلقون يف بعض تصرفا لك عنهم، وهم ال غىن هلم عنك، وبالتأكيد فإ
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موقع حمبتهم لك واحلرص على مصلحتك، فتوكلي على اهللا تعاىل، وتعايشي معهم باخلري 
 .هللا تعاىلواحلكمة، واستمعي إليهم وأطيعيهم تفلحي وتسعدي وتثايب إن شاء ا

من العمر، منذ صغري وأنا أهان وأضرب من قبل أهلي، ألنني  24أنا فتاة في : 1998س 
ال أساعد والدتي في أعمال المنزل، فهل أعمال البيت والتنظيف من واجب المرأة، سواء كانت 

 زوجًة أو بنتًا؟
ا من أجل ذلك، لكن عمل البنت يف ـ  منزل أهلها ال جيوز لألهل إهانة ابنتهم وال ضر

جيد وضروري ومناسب لدورها املستقبلي كزوجة وأم، رغم أنه غري واجب عليها، إضافة 
ا يف عمل البيت ما دامت  إىل ذلك، فإن وجود البنت يف املنزل يقتضي منها مساعدة والد
ا  ا نظافًة وطعامًا وغريمها، إذ ليس من املناسب أن تؤدي والد تستفيد من خدمات والد

عمال من أجلها وهي جالسة تنظر إليها، بل يفّضل للمؤمنة أن تبادر هي إىل هذه األ
ا دون أن تطلب منها ذلك، وبقدر كبري من  القيام مبا تقدر عليه من أعمال بدًال من والد

 .احملبة والتضحية واإلخالص
 هل يجوز ضرب التالميذ في المدرسة إذا لم يمكن ضبطهم إالبذلك؟: 1999س 

ذلك، إال إذا كان يف مقام التأديب بعد استئذان ويل الطفل وإجازته، على أن ال جيوز ـ 
 .ال يكون ضرباً مربحاً يوجب اإلضرار أو الكسر أو اجلرح، وإال وجب دفع دية ذلك عندئذٍ 

هل يجوز أن أدخل ابنتي إلى معهد لتعليم اللغة اإلنجليزية، علمًا بأن هذا : 2000س 
 عندنا في البحرين أصحاب السفارة؟المعهد يعود إلى ما يسمون 

 .إننا ال ننصح بأيِّ معهد يرتكز يف فكرته على الباطلـ 
 سنة على لبس الحجاب؟ 13هل يجوز لألم إجبار ابنتها البالغة من العمر : 2001س 

 .هلا أن جتربها على ذلك من باب وجوبه عليها، ومن باب األمر باملعروفـ 
 ضغطوا على ابنتهم لترتدي الحجاب؟هل يجب على األهل أن ي: 2002س 

م باحلجاب الشرعي وأن يعلموهنَّ أمور دينهّن، فاألوالد ـ  جيب على األهل إلزام بنا
يَا {: أمانة يف أعناق أهلهم، فيجب على األهل حسن تربيتهم ورعايتهم، قال اهللا تعاىل 

َها َمَالِئَكٌة أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُقوا أَنـُْفَسُكْم َوَأْهِليُكْم نَا رًا َوُقوُدَها النَّاُس َواْلِحَجارَُة َعَليـْ
، واألفضل أن ]6:الّتْحرمي[ }ِغَالٌظ ِشَداٌد َال يـَْعُصوَن اللََّه َما َأَمَرُهْم َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُرونَ 

 .يكون ذلك باحلسىن واإلقناع، ال باإلجبار
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 لكي يحفظ القرآن؟هل يجوز لألب أن يضرب ابنه بشكل مبّرح : 2003س 
حيرم على الوالد استخدام العنف يف تربية ولده، وخصوصًا ما يزيد عن ثالث أو أربع ـ 

ضربات حبيث ال توجب امحرار اجللد، فإن زاد على ذلك أمث ولزمته الدية، وخصوصًا يف 
ما أمور غري إلزامية، مثل حفظ القرآن الكرمي، بل خيشى أن يرتد العنف سلباً، فيكره الولد 

 .جيرب عليه ويؤذى من أجله
هل يجب على األب إيقاظ أبنائه ليصّلوا صالة الصبح، وماذا لو لم يكن : 2004س 

 األوالد راضين بذلك؟
 .لم يكن واجباً ية هلم بذلك، وإنلوجود مصلحة أخرو جيوز له ذلك ـ 

 هل يجوز لألهل التفريق بين أبنائهم بالمعاملة؟: 2005س 
ريق يف املعاملة بني أبنائهم، ملا قد خيلقه ذلك من احلساسيات على األهل عدم التفـ 

واخلالفات بني األبناء، اليت جيب على األهل تفادي وقوعها بينهم، وقد ورد عن 
كما حتبون أن يعدلوا بينكم يف   -أي العطايا  - أعدلوا بني أوالدكم يف الِنحل : ")ص(النيب

إىل رجل له ابنان، فقبَّل أحدمها وترك ) ص(نظر رسول اهللا: ")ع(، وعن علي"الّرب واللطف
 ".فهال واسيت بينهما:)ص(اآلخر، فقال النيب

 هل يجوز ألخي البالغ أن ينام مع أخواته البنات في غرفة واحدة؟: 2006س 
يستحب التفريق بني الفتية والفتيات يف املضاجع إن بلغوا سن العاشرة، كما ورد ذلك ـ 

 ".والصبية يفرق بينهم يف املضاجع لعشر سننيالصيب ": قال) ص(عن النيب
لديَّ ولد في الحادية عشرة من عمره، بدأ يسأل عن وجود اهللا وإثباتات لكل : 2007س 

 ما يحّرمه اهللا عليه ويحّلله له، فما هو األسلوب األفضل للتعامل معه؟
 .عنه عليك أن جتيبيه حبسب عمره وقدرته على االستيعاب، وأن توضحي له ما يسألـ 

سنة، فكيف لي أن  11عرفت أن ابني يسرق النقود مني، وهو يبلغ من العمر : 2008س 
 أتعامل معه؟

عليك التعامل معه حبزم يف هذه األمور، حىت ال يؤدِّي به ذلك إىل االحنراف الكبري ـ 
فيما بعد، كما عليك أن ال يكون تعاملك معه منفراً له منك، بل ال بد من أن تبقي قريبة 

 .نه حىت تبقى كلمتك مسموعة عندهم
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 سنة؟ 13و  11ما الكتب المناسبة ليقرأها األطفال بين سن : 2009س 
ميكن إرشادهم إىل قراءة القصص الدينية، كقصص األنبياء يف القرآن الكرمي، وقراءة ـ 

 .القصص األخالقية اليت تشتمل على املفاهيم الرتبوية
المؤلَّفة، والتي لم تحصل حقيقًة كالتي تحكى هل يجوز سرد القصص : 2010س 
 لألطفال؟

جيوز ذلك ما دامت حتكى على هذا النحو، وينبغي مراعاة التوجيه السليم واالبتعاد ـ 
 .عما يضر بالرتبية ويزرع يف األطفال املفاهيم املغلوطة

لدي بنت صغيرة، أضربها في بعض األحيان بسبب عنادها وعدم طاعتها لي، : 2011س 
 فهل يجوز لي ضربها بدافع التأديب؟

جيوز الضرب اخلفيف إذا كان بداعي التأديب، على أن ال يرتك أثراً على جسم الطفل ـ 
حىت مثل االمحرار، فإن ترك مثل هذا األثر البسيط، فإنه إضافة إىل اإلمث، يرتتب عليه دفع 

 .دية إىل الطفل
ورجله ويبصق عليها، ألنها ال  سنة، بيده 16أب يضرب ابنته التي عمرها : 2012س 

تقبل بأن تقوم ببعض أعمال البيت بحجة الدراسة لإلمتحان فهل يجوز له ذلك، وهل عليها 
 القيام بما يطلب منها؟

هذا األب خمطئ يف هذا األسلوب وخمالف للتعاليم األخالقية واألصول الرتبوية، وهو ـ 
نعم، للوالدين على . على العمل يف البيت مأثوم بضربه ابنته وأذيّتها، وال حيق له إجبارها

ما مع عجزمها حبسب قدرته، ومع تسبيب األذية هلا حيق هلا  ما ومساعد الولد حق الّرب 
املطالبة بالتعويض، وعالقة األهل باألبناء جيب أن تكون عالقة حمبة وتفاهم، حبيث تنطلق 

ط العائلي وصلة الرحم اليت مساعدة كل طرف لآلخر من خالل الشعور باملسؤولية والراب
ا اهللا تعاىل، وقد ورد يف احلديث الشريف  .«وّقروا كباركم وارمحوا صغاركم«: أمر 

 هل يجوز ضرب الطالب في المدرسة للتأديب؟: 2013س 
ال جيوز ضرب التالميذ يف املدارس من قبل املعلمني واملرّبني، إال ما كان ميثل األسلوب ـ 

تمّرد والعصيان عند التلميذ، على أن ال يكون ضربًا مربحًا يرتك أثراً  األخري لعالج حالة ال
هذا من . كاالمحرار أو االسوداد، فضًال عن اجلرح أو الكسر، وبعد أخذ إذن وّيل التلميذ

جهة، ومن جهة ثانية، فإنه جيب اتباع األساليب الرتبوية الناجعة مع األطفال والفتيان يف 
رتغيب والرتهيب والقصاص بغري الضرب، وتعزيز الرقابة والتواصل املدارس، فهناك أسلوب ال

 .مع األهل واملؤسسات االجتماعية والرتبوية وحنو ذلك
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 التثقيف الجنسي -ت 
 ما رأيكم في الثقافة الجنسية للشباب؟: 2014س 

ا إذا كانت من خالل مناهج علمية وموضوعية وبعيدة عن أجواء اإلثارة، ـ  ال بأس 
 .ليميًة حمضةً وكانت تع
 هل يجوز تقديم الثقافة الجنسية لألطفال في المدارس؟: 2015س 

جيوز ذلك حبسب أعمارهم إن كانوا مؤهَّلني، وباألساليب املناسبة اليت ال تؤدي إىل ـ 
 .إحياءات جنسية مفسدة

 ما الطريقة المثلى إليضاح المسائل الجنسية لألطفال؟: 2016س 
بعض الكتب العلمية واملدرسية تعترب من الطرق الناجحة، واليت لعل الطرق املتَّبعة يف ـ 

تراعى فيها مسألة السّن اليت قد يتهيأ فيها الطّفل الستيعاب مثل هذه املسائل، ألن 
ا  .املشكلة ليست يف عرض هذه املسائل وتعليمها، بل يف الطريقة اليت ينبغي تقدميها 

ثيرًة محرجًة تتعلق بالجنس، ويتلفظ سنة، يسأل أسئلًة ك 11ابني عمره : 2017س 
 بكلمات نابية يسمعها من رفقائه في المدرسة، فكيف لي أن أتعامل معه؟

ميكن التعامل معه بتبيان بعض األمور باألسلوب األديب الالئق الذي يتناسب مع سنه، ـ 
ة وال ميكن التعامل معه بطريقة اإلسكات والزجر، ألنه سوف يأخذ ذلك من رفقائه بطريق

خاطئًة إن مل يتصدَّ األهل لتعليم أبنائهم ذلك، وميكن اتباع طريقة التدريس ملادة علمية، أو 
تعليمه بعض األحكام الشرعية اليت تتصل مبوضوع اجلنس، كأحكام اجلنابة للصيب، أو 

 .احليض للبنت
طفل عمره ثماني سنوات، اكتشفنا قبل عدة أشهر أنه يتصفَّح المواقع : 2018س 
ية، وبعد سؤاله عن الموضوع، تبيَّن أنه يريد أن يعرف معنى بعض الكلمات التي يسمعها اإلباح

 في المدرسة، مع العلم أننا نعيش في دولة أروبيه، فكيف لنا أن نتصرف معه في هذا العمر؟
ال بد من إفهامه هذه األمور حبسب مستواه ومؤهَّالته، وخطورة هذا العمل وقبحه ـ 

إبعاده عن هذا التصرف باألسلوب احلكيم ترغيبًا وترهيباً، ومراقبته وعدم وآثاره السلبية، و 
فسح اجملال أمامه للدخول إىل املواقع املذكورة، بإبعاده عن التصرف يف اإلنرتنت عندما 

 .يكون وحيداً 
جاءت إلى مدرستنا المرشدة االجتماعية وحدثتنا عن الفتاة والمراهقة، وعن : 2019س 

سنة أريد  13وأهمية أخذ المعلومات الكافية لنأخذ احتياطاتنا، فأنا فتاة عمري  الثقافة الجنسية



376 

 

معرفة المعلومات التي يسمح بها سني من الثقافة الجنسية، ألنني أحسست أنها ضرورية جدًا 
في حياتنا، وألني أشعر بالخجل عندما أسأل أمي في هذه األشياء، فهل من الممكن أن تزوِّدني 

 لتي يسمح بها سني بالمعرفة عن الثقافة الجنسية ؟بالمعلومات ا
من املهم لإلنسان أن يعرف بعض األمور عن اجلانب اجلنسي حلياته، لكنك ال ـ 

حتتاجني اآلن إىل أمور كثرية، قد يكون من املهم أن تتعريف موضوع احليض الذي سيحدث 
لشهوانية اليت قد تشعر عند الفتاة يف مثل سنك، وعن حدود احلالل واحلرام يف الرغبات ا

ا الفتاة جتاه الشاب أو عند مالمسة جسدها، واإلسالم قد حث الفتاة على العفة، 
وذلك برتك النظر أو حمادثة الشاب مبا يثري الغريزة، وترك مالمسة العضو التناسلي، وترك 

فرتة املراهقة ال والتزام الفتاة بالعفة يف . مشاهدة األمور اخلالعّية اليت تظهر يف بعض األفالم
ضرر منه، كما أنه ال ضرر عليك لو جهلت تفاصيل جنسية لن حتتاجيها إال حني 
تتزوجني، وذلك خالفاً ملا تقوله املرشدة االجتماعية، ألن بعض آراء هؤالء هي صدى آلراء 
الغرب املتحرر يف ذلك، وعلى كل حال، فإننا مستعدون لإلجابة عن أسئلتك اليت 

 .ا يف مثل هذه األمورتوّجهينها إلين
 حقُّ الحضانة والوالية: الثالث

 إذا تطلَّق زوجان لديهما أوالد، فلمن تكون الحضانة؟: 2020س 
لألم املطلَّقة حق حضانة ولدها الذكر واألنثى لسبع سنني، ما مل تتزوَّج، فإن تزوَّجت ـ 

متتد حضانة األم إىل أو بلغوا سبع سنني، انتقلت احلضانة إىل األب، ويف حال وفاة األب، 
حني بلوغ األوالد ولو تزوَّجت، فليس ألحد نزع احلضانة منها ما دامت مأمونًة دينياً 
وأخالقيًا على تربيتهم، إال إذا تنازلت عن ذلك برضاها، وليس لألم احلاضنة أن تسافر 

 .هبأوالدها خارج وطنهم بدون رضا ولّيهم، وخباصة مع وجودهم مع ولّيهم يف الوطن نفس
 هل تسقط حضانة األم فيما لو تزوَّجت بالمنقطع؟: 2021س 

 .ال تسقط حضانتها إن تزّوجت زواجاً مؤقتاً باملنقطعـ 
 هل تسقط حضانة األم إن زنت؟: 2022س 

 .ال تسقط حضانة األم مبجرد زناهاـ 
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 هل يلزم األب بدفع أجرة لألم مقابل حضانتها ألوالدها إن طلبت ذلك ؟: 2023س 
انة حق لألم لسن السابعة للذكر واألنثى، وهي عمل تربعي ال تستحق األم عليه احلضـ 

األجرة لو طلبتها، وأما بعد سن السابعة، فهي غري ملزمة باحلضانة، وهلا أن تطلب أجرًة 
 .عليها، وحتلُّ هلا إن وافق الزوج، وإن كان غري ملزم باستئجارها

 رجل آخر؟ هل لألم الحضانة في حال زواجها من: 2024س 
تسقط حضانة األم بالزواج الدائم إن كانت مطّلقًة، دون الزواج املنقطع، وأما يف حال ـ 

 .وفاة والد الطفل، فال تسقط حضانتها وإن تزوَّجت مرًة أخرى
لمن من الوالدين حق الوصاية على األطفال في حال طالقهما، وفي حال وفاة : 2025س 

 الية على األطفال؛ لألم أو لألعمام؟األب والجد لألب إلى من تعود الو 
الوالية على األطفال تكون لألب أو اجلد لألب يف حال الطالق وغريه، ويثبت لألم ـ 

ما مل تتزوج حق احلضانة على األطفال حال الطالق إن كان األوالد يف سن احلضانة، 
فاق تام وإن كانوا وعلى األب أو والده القيام مبسؤوليته كاملًة على األوالد، من رعاية وإن

حبضانة األم، ويف حال وفاة األب، فاألم أحق باحلضانة من كل أحد وإن تزوَّجت رغم 
نعم، تكون للجد لألب الوالية الشرعية مبا يتصل بشؤون األوالد اخلاصة . وجود اجلد لألب

م من جهة األب أو األم، بل  دون احلضانة، ومع وفاة اجلد، ال والية عليهم ألحد من أقار
الوالية حينئٍذ للحاكم الشرعي مع حاجتهم إىل ذلك، وله حينئذ تولية من شاء للقيام 

 .بذلك
هل يجوز لألب التصرف في أموال ولده القاصر، بأن يشتري له بعض : 2026س 

 حاجياته من أمواله؟
 األب ويلُّ مال الولد يف حال كونه غري راشد، فيجوز له التصرف يف أموال ولده مبا فيهـ 

 .مصلحته، كما جيوز له شراء بعض حاجيات الولد من مال الولد اخلاص به
 على من تقع مسؤولية تربية األطفال؛ على األم أو األب؟: 2027س 

تربية األطفال مسؤولية كال الزوجني، وإن كانت غري واجبة على الزوجة، وعليهما أن ـ 
 .يتفامها على ذلك
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تسقط واليته على أوالده؟ وهل يحق لي أن أجعل  زوجي غير ملتزم دينياً، فهل: 2028س 
 عليهم وصياً بعد وفاتي؟

والية األوالد للوالد وليس للوالدة حىت لو كان غري ملتزم دينياً، ولو فرض تعّرض األوالد ـ 
من ولّيهم خلطر االحنراف والضياع، فللحاكم الشرعي الوالية عليهم، وله حينئٍذ أن يتدخل 

 .ال دور لألم ال يف الوالية وال يف تكليف غريها بالوصايةمبا حيفظ مصلحتهم، و 
هل يجوز لي االنتقال إلى معهد المعلمين دون رضا أبي الذي يرغب في : 2029س 

 إكمال دراستي الجامعية؟
جيوز لك االنتقال إىل املعهد دون رضاه، لكن األفضل إقناع والدك بذلك وأّن ـ 

تنع عن تغطية نفقات تعليمك إن كانت أزيد من مصلحتك هناك، خاصة وأنه ميكنه أن مي
 .املقدار الواجب

 ما هي حدود والية الوالدين على أبنائهم؟: 2030س 
ال والية عليهم إال لألب أو اجلد لألب على غري البالغ وعلى البالغ غري الراشد يف ـ 

ا حق النصيحة نعم، هلم. الزواج واألمور املالية، أما البالغ الراشد فال والية هلما عليه
 .والتوجيه واإلنفاق والوصل هلم

عاماً، وغير متزوجة،  22هل يجوز لألب أن يمنع ابنته التي تبلغ من العمر : 2031س 
 من العمل كصحفّية، ويلزمها بالعمل في مجال التعليم؟

ليس لألب أن يفرض على أبنائه االختصاص الذي ال يرغبون فيه، ولكن ال بد من ـ 
 .باحلوار وباليت هي أحسن إدارة املسألة

هل يجب على الفتاة أن تستأذن أباها إذا أرادت الصوم المستحب أو الخروج : 2032س 
 من البيت؟

ال يشرتط يف الصيام املستحب إذن األب، وكذا بالنسبة إىل اخلروج من املنزل إذا مل ـ 
الذي ال يؤدي  يكن يف ذلك خطر عليك، وحنن ننصح بإدارة أمرك يف إطار العائلة بالنحو

 .إىل مشاكل ضمنها
أرغب في القيام بدورة عسكريّة، لكّن والدي يرفض ألنّني الصبي الوحيد في : 2033س 

 العائلة، فهل يجوز لي شرعاً مخالفته بذلك؟
إن اهللا مينحك الثواب على نيَّتك، وعليك أن تطيع والدك فيما يأمرك به ما دمت يف ـ 

شفاقية النابعة من اخلوف عليك، أو إذا تعارضت مع بعض عياله، وخصوصًا يف األمور اإل
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يا ": فقال) ص(األمور األخرى املهمة، فقد ورد يف بعض النصوص أن شابًا سأل النيب
ما يأنسان يب ويكرهان خروجي، فقال رسول  رسول اهللا، إن يل والدين كبريين يزعمان أ

يومًا وليلًة خري من جهاد  أقم مع والديك، فوالذي نفسي بيده ألنسهمابك: )ص(اهللا
 ".سنة

 مع فقدان األب، هل تكون الوالية لألم على البنت القاصر؟: 2034س 
اجلد والد األب هو أحد الوليني على القاصر حىت مع وجود األب، فإن فقدا فالويل ـ 

هو الوصي املنّصب قيمًا من قبل احدمها، فإن فقد فالويل هو احلاكم الشرعي أو من جيعله 
 .ماً عليهقيّ 

هل يجوز للمتردِّدين على بيت فيه أيتام، أن يتصرفوا فيه باألكل والشرب : 2035س 
 والصالة وما شابه ذلك من التصرفات؟

حيث إنَّ األم متواجدة مع أوالدها القّصر يف املنزل، فإن هلا أن تستقبل وتضيف من ـ 
ألوالد القّصر، حيث تشاء، حيث حيتسب ذلك من شؤون األم، بل وأيضًا هو من شؤون ا

 .جيوز بذل شيٍء من ماهلم بإزائها ما دام ضمن املتعارف
 هل يجوز لألب التصّرف في أموال ولده الصغير؟: 2036س 

ليس لألب التصرف يف مال ولده الصغري إال مبا يكون فيه مصلحة للولد، كما جيوز ـ 
جيب على الوالد اإلنفاق على للوّيل صرف مال ولده واعتباره مقابل ما يصرفه عليه، ألنه ال 

الولد إال مع حاجته وعدم غناه، فإذا كان للولد مال، أمكن اإلنفاق عليه منه، كما ميكن 
 .لألب االقرتاض من مال ولده يف حال حاجته إىل ذلك

 في أي سن يجب على األبوين تعليم أوالدهما األحكام الشرعية؟: 2037س 
د األوالد، وعليهما االهتمام بتعليمهم األمور اليت جيب ذلك عند ظهور بوادر البلوغ عنـ 

ا وحدوثها منهم، مثل احرتام مال الغري وجتنب الغيبة والسب والقول  يكثر قيامهم 
الفاحش، واملهم من أحكام الطهارة والوضوء والغسل، وبعض أحكام الصالة والصوم، 

ات أصول العقيدة وبعض األمور اجلنسية، وما أشبه ذلك، وذلك إضافًة إىل عمومي
 .واألخالق والعادات احلسنة
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 بّر الوالدين وصلة األرحام: الرابع
 هل طاعة الوالدين واجبة في كل شيء؟: 2038س 

جتب طاعة الوالدين يف األمور اإلشفاقية، مبعىن أنه جيب على الولد إطاعة أبويه فيما ـ 
ياه عنه لكونه يشكل خطراً خيافان فيه عليه، فلو كان السفر إىل مكان ما موجبًا لذلك و 

عليه، فالالزم هو عدم السفر، وأما فيما يعود إىل غري ذلك مما يرتبط حبياته اخلاصة وتقرير 
مصريه، كنوع التخصص والزواج وحنوه فال جتب طاعتهما، وإن كان األوىل احلصول على 

ما وموافقتهما يف كل شيء سعياً لنيل رضامها، ألنه من كمال التوفيق  .إذ
 ما هو دور األب، وما هي واجباته وحقوقه؟: 2039س 

األب هو ركن األسرة وعمادها واملسؤول عنها، فهو ويل أوالده القاصرين، وعليه أن ـ 
ينفق عليهم ويوّجههم توجيهًا صحيحاً، كما أن على األوالد أن يكرموه وحيرتموه، وأن 

فاق على نفسه، فإن عليهم اإلنفاق ينقادوا إليه يف حدود واليته، وإذا كرب وعجز عن اإلن
 .عليه

 هل يجب على الرجل والمرأة أن يطيعا والديهما في كل شيء يأمرانهما به؟: 2040س 
على املؤمن، رجًال كان أو امرأة، أن يعاشر والديه باملعروف، وخيفض هلما جناح الذل ـ 

صة مع عدم لزوم من الرمحة، وجيهد نفسه يف إطاعتهما، وذلك من موقع أخالقيته، وخبا
نعم، ال جتب طاعتهما يف كل أمر إال ما يكون أمرمها به من موقع اخلوف . العسر واحلرج

على الولد واإلشفاق عليه من املخاطر العقالئية احملتمل ترتّبها على العمل الذي يعزم على 
 .القيام به
ثل صالة هل تجب طاعة األب إن أمر ولده بعدم القيام بفعل المستحّب، م: 2041س 
 الليل؟
ال وجوب لطاعة األب يف هذا أو غريه، وما جيب هو الرب بالوالدين وترك ما يؤذيهما ـ 

 .يف غري ما يلزم منه ترك طاعة اهللا يف الواجب واملستحبّ 
 هل يجب على الولد أن يستأذن والديه من أجل صيام المستحب؟: 2042س 

، فاألفضل له االستجابة إن كان ال جيب ذلك، ولكن لو منعاه من الصيام املذكورـ 
 .األمر بذلك إشفاقاً عليه من ضرر حمتمل للصوم

والدي من النوع العصبي، وال يمكن التفاهم معه بصوت العقل، وكّلما واجهته : 2043س 
 ، ما يشكل توتراً عائليًاسريعاً، فكيف لي أن أتعامل معه؟)عّز وجلّ ( مشكلة ما يبدأ بالكفر هللا
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َوِإْن َجاَهَداَك َعلى َأْن ُتْشِرَك ِبي َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم َفَال {: قال اهللا سبحانه وتعاىلـ 
َيا َمْعُروفًا َواتَِّبْع َسِبيَل َمْن أَنَاَب ِإَليَّ ثُمَّ ِإَليَّ َمْرِجُعُكْم  نـْ ُهَما ِفي الدُّ ُتِطْعُهَما َوَصاِحبـْ

، فال بدَّ من أن تسلك مع والدك سلوكًا حيبب ]15:لقَمان[ }ُلونَ ُكْم ِبَما ُكْنُتْم تـَْعمَ فَأُنـَبِّئُ 
إليه سلوكك، مما قد يكون سبباً ملراجعة نفسه ما دام يعيش بعض االلتزام، وال بد من الصرب 
واالتكال على اهللا وطلب املعونة منه لتجاوز ذلك خبري وعافية، واهللا ال يرتك عباده 

 .املخلصني
اّلذي كان عاقًّا لوالديه، بحيث كان يقوم بضربهما ونعتهما  ما حكم الولد: 2044س 

 بألفاظ غير الئقة، وقد توفي الوالد، والولد على هذه الحالة؟
ال بدَّ له من االستغفار أوًال، وطلب املساحمة من والدته اليت ما زالت حّيًة، وقد ورد أن ـ 

ه بعض األعمال احلسنة، ؤ إهدارضا اهللا من رضا الوالدين، وميكنه االستغفار عن والده و 
فقد يكون ذلك تكفريًا عّما بدر منه جتاهه، فال بد للمؤمن من إحراز رضا والديه بأيِّ 

 .طريقة ممكنة، ألن العقوق من الكبائر اليت قد ال يطهر منها إال بالنار
 كيف يكون الولد عاقاً لوالديه؟: 2045س 

ب عليه طاعتهما فيه، وعدم اإلحسان إذا تعرَّض هلما باإلساءة والعصيان فيما جيـ 
إليهما فيما حيتاجان إىل إحسانه فيه، ومن ذلك، عدم اإلنفاق عليهما إذا كانا حمتاجني، 

 .وكان قادراً على اإلنفاق عليهما، وحنو ذلك
هل يكون الولد عاقًا لوالديه لو اختلف معهما في مسألة تخّصه، كالزواج أو : 2046س 

الولد إطاعتهما في كلِّ شيء يأمرانه به أو ينهيانه عنه حتى لو كان التخصص؟ وهل يجب على 
 مستحباً، كالصوم المستحب ونحوه؟

جيب على الولد طاعة أبويه يف األمور اإلشفاقية فقط، أما فيما يتصل ببناء حياة ـ 
الشخص املستقبلية، كاختيار الزوجة أو نوع العمل أو الدراسة، فال جيب عليه إطاعتهما 

وال تعترب املخالفة عندئٍذ عقوقاً، وإن كان األفضل التصرف بطريقة ليس فيها إساءة  فيه،
إليهما، كما أنه حيسن بالولد أن جيهد يف طاعة والديه، وخباصة عندما يعيش معهما يف 

ما وصوناً للتعايش اهلادئ والسليم بني أفراد األسرة الواحدة  .بيتهما، وذلك براً 
 لألب أن يمنع ابنته من خدمة المآتم الحسينية والمجالس الدينية؟هل يحقُّ : 2047س 

ال حيق له منعها من ذلك وال من غريه، ما دام ال ضرر فيه وال عيب، وخصوصًا إذا  ـ 
 .كان ذلك هو الطريق الوحيد للحصول على الثقافة الدينية واإلسالمية
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 واج؟هل يحق لألهل التدخل في خصوصيات أبنائهم بعد الز : 2048س 
اخلاصة، مما قد يربك  - ابنهم أو ابنتهم  - ال ينبغي لألهل التدخل يف حياة أوالدهم ـ 

م بعد الزواج، فللولد أن يستقل متامًا عن أهله، ويف املقابل، ال بدَّ للولد من  هلم حيا
 .التصرف حبكمة مع أهله ملنعهم من التدخل يف شؤونه اخلاصة

وهو غير عادل مع زوجته األولى التي هي أمي، ونتيجة أبي متزّوج من امرأتين، : 2049س 
لذلك، عشت في بيت جدي منذ الصغر، وهو اآلن يعاملني باحتقار، ويطلب مني المال وأنا ال 
ألبيه، وفي بعض األحيان ال أسلِّم عليه إن مررت بقربه، تجنبًا للمشاكل المحتملة، فماذا علّي 

 أن أفعل؟
يم، وأداء ذلك احلق جبميع جوانبه األخالقية والشرعية إن حّق الوالد على ابنه عظـ 

ا حبق ولده، وعليك   اإللزامية واجب على الولد، رغم اإلساءة اّليت قد يكون الوالد قام 
 .كظم غيظك والعّض على اجلراح والتزام طريق الرب بوالدك، فإنه أقرب إىل اهللا وأبرد للقلب

أقطع صلتي ببعض أرحامي، فهل يجب في حال طلب مني أحد والدّي أن : 2050س 
 إطاعته بذلك؟

 .ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق، ولكن ال بدَّ من التلّطف معه إن خالفته يف ذلكـ 
ما هي حقوق زوجة األب على ابن زوجها الذي ربَّته بعد وفاة والدته، هل هي : 2051س 

 حقوق الوالدة نفسها؟
هلا عليه حق رّد اجلميل حبسن تربيتها وتّعهدها ليست هي حقوق الوالدة نفسها، لكن ـ 

ْحَساِن ِإالَّ {: له وما تكّبدته يف سبيل ذلك من جهد ومشقة، قال تعاىل َهْل َجَزاُء اْإلِ
ْحَسانُ   ].60:الرمحن[}اْإلِ
أنا أعمل في مجال التبليغ الديني في والية أميريكية، وبصدد شراء مركز : 2052س 

مريضة وبحاجة إلى الرعاية، وهي مقيمة في سوريا وترفض المجيء  والعمل من خالله، ووالدتي
 إلى أميريكا، فهل أكون عاقاً إن لم أذهب ألسكن معها في سوريا؟

ال جيوز لك ترك موقعك اإلسالمي التبليغي الرتبوي، وال يتحقق العقوق ببقائك بعيداً ـ 
معك، وإال فأوص من  عنها، وعليك أن حتاول إقناعها بطريقة وبأخرى باجمليء للسكن

ا ولو بأجرة مع قدرتك على ذلك  .يهتّم 
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 ما حكم من ال يصلى ويأكل المأكوالت المحرَّمة ويشرب الخمر أمام أوالده؟: 2053س 
من يفعل ذلك فهو عاٍص هللا، مرتكب لكبائر احملرَّمات مما يستوجب اإلمث والعقاب، ـ 

ذه املعاصي، وجيب عليه االستغفار هللا تعاىل والتوبة النصوح ، وال أقل من عدم التجاهر 
 .خصوصاً أمام أوالده، حفظاً هلم عن التأثر به واالحنراف

إن كان األب ال يصل أبناءه لمدة سنوات وال ينفق عليهم وال يسأل عن : 2054س 
 أخبارهم وال يهتم ألمورهم، فهل يجب عليهم أن يبّروه؟

م وتواصله معهم ـ  يعترب معصية هللا تعاىل، وعليهم أن ال يقابلوه إمهاله هلم وعدم برّه 
باإلمهال واملقاطعة، بل جيب عليهم أن يصلوه ويربوه رغم ما فعله معهم، ألن صلة الرحم 

 .وبّر الوالدين واجبان وإن مل يكن الرحم َوُصوًال والوالد باراً 
قبل أن كيف أتعامل مع والدتي وهي عاصية هللا وتأمرني بقطع رحمي، إذ ال ت: 2055س 

 أتواصل مع أخي الكبير الذي هو ليس ابنها، ومع عماتي، بسبب خالف قديم فيما بينهّن؟
عليك عدم طاعة والدتك فيما يوجب غضب اهللا ومعصيته، ألنه ال طاعة ملخلوق يف ـ 

معصية اخلالق، ويف الوقت نفسه، عليك أن حتسن إليها يف املعاملة، بالنحو الذي ال 
ذلك عليك أن تصل أخاك األكرب وعماتك، وأن حترص على عدم جيعلك عاقًا هلا، ول
 .إغضاب والدتك

سنة، وأودُّ أن أشارك في شهر رمضان،  13أنا مسلم هولندي، عمري : 2056س 
والمشكلة أن أهلي ال يقبلون اعتناقي اإلسالم ويمنعونني من أن أعيش كمسلم جيد، وأمي 

رغمتني على أمور أخرى منافية لإلسالم كشرب تجبرني أحيانًا على أن آكل في رمضان، وهي أ
 الخمر؟

عليك التعامل مع أهلك بالّلني، والصرب على ما يقومون به جتاهك، والّتعامل معهم ـ 
باألخالق اإلسالمية، وما قمت به من األعمال املخالفة لإلسالم جمربًا ال إمث عليك به، 

 .وميكنك التسّرت على إسالمك قدر اإلمكان
، وأمي غير موافقة بسبب )ع(أود السفر إلى العراق لزيارة اإلمام الحسين: 2057س 

 الظروف األمنية هناك، فهل يجوز لي الذهاب من دون موافقتها؟
ا وإحساناً ـ  مع كون منعها لك إشفاقاً، وذهابك يسيء إليها، فعليك ترك الذهاب برّاً 
 .إليها

قته الكبرى، فصعق لهذه الرؤيا، وأخذ استيقظ الولد على أبيه وهو يداعب شقي: 2058س 
يصرخ محاوًال قتل أبيه، ولما فوجئت األم بما حدث، طردت زوجها من البيت فورًا، ولم 
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تعدتسمح له بالعودة مطلقًا، والولد أبعد إلى بلد آخر وال يزال يريد قتل والده، والزوجة اآلن 
نه يشرب الخمر ويلعب القمار وال تخاف على بقية البنات من زوجها إذا ما عاد إلى البيت، أل
 يلتزم بواجباته الدينية، وتطلب الطالق منه، فماذا تنصحونها؟

ال بدَّ لألم من االلتفات إىل مصلحة أوالدها ذكورًا وإناثاً، والعمل على حتصينهم ضد ـ 
اً الوقوع يف االحنراف واالبتعاد عن خط اهللا تعاىل، فإن قيامها مبثل هذا العمل يعترب جهاد

يثيبها اهللا عليه وهو يتوىل الصابرين، كما ننصح الشاب بعدم التهور، ألن هذا العمل غري 
شرعي، فال جيوز له هو أن يقتص من والده، ألن األمر منوط باحلاكم الشرعي، فإن فعل 
ذلك فإنه يعرِّض نفسه للخطر يف الدنيا واآلخرة، والالزم عليه البقاء يف البيت ومحاية والدته 

واته بدًال مما هو عليه اآلن، أما الزوج، فإذا كان ال يرجى منه اخلري أبداً، أي ال ميكن له وأخ
أن يتوب ويعود إىل رشده وميتنع عن كل ما هو عليه من األمور احملرَّمة، فاألوىل للزوجة 
ا، وميكنها رفع أمرها إىل احلاكم الشرعي للنظر يف  طلب الطالق حفاظًا على بيتها وبنا

ا تعترب زوجته، وال جيوز هلا منع نفسها عنه األ ا مادامت غري مطَّلقة فإ مر، مع مالحظة أ
وإن كان فاسقًا وغري ملتزم بتكاليفه الشرعية، كما ال حيق هلا طرده من البيت إال إن كانت 

ا منه بالطرق املناسبة  .هي املالكة أو املستأجرة له فعًال، وعليها محاية بنا
 لبر بالوالدين أمر أخالقي أم شرعي إلزامي؟هل ا: 2059س 

َوَقَضى رَبَُّك َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن {: هو أمر إلزامي شرعي، قال تعاىلـ 
ُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكبَـَر َأَحُدُهَما َأْو ِكَالُهَما َفَال تـَُقْل َلُهَما ُأفٍّ َوَال تَـ  َهْرُهَما َوُقْل ِإْحَسانًا ِإمَّا يـَبـْ نـْ

 ].23:اإلسرَاء[ }َلُهَما قـَْوًال َكرِيًما
 ما الفرق بين عقوق الوالدين وعدم طاعة الوالدين؟: 2060س 

طاعة الوالدين ليست واجبًة، أما عقوق الوالدين فهو حمرَّم، والعقوق هو أذيتهما، ـ 
ما يف األوامر اإلشفاقية النابعة من اخلوف  وتتحقق بفعل ما يسيء إليهما، ولو بعصيا

عليك، وأما عدم إطاعتهما، فهو خمالفتهما فيما يأمران به، وإطاعتهما غري واجبة يف غري 
 .األمور اإلشفاقية

أنا فتاة مسيحية األصل، وقد أسلمت مؤخَّرًا، وأهلي غير المسلمين يشربون : 2061س 
 الكحول بوجودي، فكيف أتّمم واجباتي تجاههم؟

مك، وندعو لك بالتوفيق والسعادة، وأقول لك إن هذا اإلسالم إننا نبارك لك إسالـ 
الذي آمنت به هو أعظم نعمة أنعمها اهللا تعاىل عليك، فحافظي عليه بكل قوة، وعليك 
أن تبقي على عالقة طبيعية مع أهلك، وخصوصًا جلهة احرتامهم وطاعتهم واإلصغاء إىل 
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م يف األمور اليت ال ختالف اإلسالم، وم م، مع جتّنب ما هو حمرَّم،  توجيها شاركتهم يف حيا
كشرب اخلمر وأكل حلم اخلنزير وامليتة ومصافحة غري األرحام وتقبيلهم، واستماع الغناء 
احملرَّم وممارسة الرقص، حيث ميكنك التواجد معهم ولو كانوا يفعلون بعض احملرَّمات، ويف 

وحنوه، فإن عليك ترك احلفل  حال ال جيوز بقاؤك معهم، كما يف حفالت الرقص اخلليع
 .دوء، وهكذا

 من هم األرحام اّلذين يجب على اإلنسان أن يصلهم؟ وكيف يتمُّ وصلهم؟: 2062س 
هم األقرباء من جهة األب أو األم ممَّن حتسن صلتهم وتقبح قطيعتهم حبسب العرف، ـ 

واألخوات واألعمام  ويشملون اآلباء واألمهات واألجداد واجلدات واألبناء والبنات واألخوة
والعمَّات واألخوال واخلاالت، وأبناءهم من الذكور واإلناث، واملعترب يف وصل الرَّحم ما 
يتحقق به التوّدد والتواصل معه وعدم املقاطعة، وخيتلف ذلك حبسب الظروف، فقد يتطلب 

لسالم أو الزيارة والقيام باملسؤوليات االجتماعية يف املناسبات، وقد يصدق مبثل إرسال ا
، وعن "صلوا أرحامكم ولو بالتسليم: ")ع(االتصال اهلاتفي وحنو ذلك، وعن أمري املؤمنني

، وأفضل ما توصل به الرحم كفُّ األذى "ِصل رمحك ولو بشربة ماء: ")ع(اإلمام الصادق
 .عنه

هل يحرم أن ينأى المرء بنفسه عن أعمامه وعّماته وأوالدهم نظرًا إلى : 2063س 
 ذا كان هذا هو السبيل الوحيد ليحافظ على نفسه؟أطماعهم، إ

ال ينبغي وال جيوز للمسلم املؤمن قطع الصلة مع أرحامه، جملرد طلبه للراحة، وصلة ـ 
الرحم من األمور الواجبة اليت ال ينبغي تركها وقطعها إال يف موارد األمر باملعروف والنهي 

و كان يف وصلهم ضرر أو إهانة للشخص، نعم، ل. عن املنكر إذا توّقف الردع على املقاطعة
 .جاز قطعهم مبقدار دفع الضرر أو اإلهانة

 هل يجوز للمرأة أن تقاطع أهلها تجنباً للمشاكل مع زوجها؟: 2064س 
على املرأة أن توازن بني العالقة بأهلها واستقرارها يف بيتها الزوجي، بأن تبقي التواصل ـ 

ا  معهم بأيِّ شكل من األشكال، مع عدم إفساحها يف اجملال هلم بالتدخل يف شؤو
ا الزوجية، كما أن على األهل مراعاة ظروف ابنتهم والتصرف مبا  اخلاصة مما يعّقد حيا
حيفظ هلا االستقرار يف بيتها، مع مالحظة أن صلة الرحم ال تكون بالزيارة فقط، بل هناك 

ا، كالسؤال عن أحواهلم من  الغري، أو التواصل التلفوين أمور أخرى ميكن وصل األهل 
معهم، أو غري ذلك من الوسائل املتاحة، كما أن صلة الرحم قد تكون بالدعاء هلم مع 

 .العجز عن غريه
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هل يحقُّ للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها وأقاربها، وبالخصوص والديها، : 2065س 
 في أثناء مرضهم؟

حقه الفعلي يف االستمتاع، بل ال جيوز  ال حيق له ذلك، وخصوصًا إذا كان ال يعارضـ 
ا، وال سيما الوالدين، ألن ذلك ليس  له القيام مبا يسيء إىل عالقة زوجته بأهلها وأقار
إنسانيًا وال إسالمياً، إال إذا كان هناك مشكلة صعبة تسيء إىل العالقة الزوجية من خالل 

 .تمردالتدخل السليب هلم يف حياة الزوجني ودفع الزوجة إىل ال
أمي ال توافق على زيارتنا ألقاربنا، وهي تتضايق وتنزعج من ذلك إلى حدِّ كبير، : 2066س 

 لوجود خالفات قوية بينهم، فما هو واجبنا الشرعي في هذه المسألة؟
ال حاجة إىل رضاها يف صلة األرحام الواجبة، لكن ميكنكم عدم إخبارها بذلك حرصاً ـ 

 .لمت وانزعجت فال إمث عليكمعلى عدم إزعاجها، لكنها لو ع
 رضى الوالدين أو صلة الرحم؟: أيُّهما أولى: 2067س 

 .كالمها واجب، وعلى املكلَّف أن يوازن بني األمرين باحلكمة واألسلوب احلسنـ  
 أمي على خالف مع عائلة أبي، فهل تكون مأثومًة إن لم تقم بزيارتهم؟: 2068س 

ا السعي أهل أبيك ليسوا أرحامًا ألمك لتكو ـ  ن قطيعتهم قطيعًة للرحم، لكن األجدر 
 .إلزالة أسباب اخلالف والعمل على مصاحلتهم

 هل يجوز للزوج منع زوجته من زيارة أهلها؟: 2069س 
ال جيوز له ذلك، ألنه من قطيعة الرحم، وألنه يتناىف مع املعاشرة باملعروف، وعلى ـ 

 .خرالزوجني التفاهم حول عالقة كل منهما بأهل اآل
هل يجوز لألم منع أبنائها من زيارة أخواتهم من أبيهم وتهديدهم بأنها : 2070س 

 ستغضب على من يحاول التقرُّب منهن؟ وهل يجوز ألبنائها مخالفتها في ذلك؟
ال جيوز هلا منعهم، وجيوز هلم خمالفتها، ولكن ينبغي عليهم أن يستخدموا أسلوباً ـ 

محكيماً ال يؤذي األم وال يؤّدي إ  .ىل القطيعة مع أخوا
 هل يجوز للفتاة أن تقطع عالقتها بأبيها ألنّه كان ظالماً لها؟: 2071س 

ال جيوز هلا قطع رمحها، وجيب عليها زيارة والدها وإن كان ظاملاً هلا، فقد أمر اهللا تعاىل ـ 
 .مبصاحبة الوالدين يف الدنيا باملعروف ولو كانا مشركني
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 ج المؤقَّتفي الزوا : الفصل الخامس
  

  :وموضوعاته هي التالية
 
 مشروعيته وأهدافه: األوَّل
 ما الدليل على جواز زواج املتعة؟: س 

ُهنَّ َفَآتُوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ {: زواج املتعة حالل يف صريح قوله تعاىلـ  َفَما اْسَتْمتَـْعُتْم ِبِه ِمنـْ
، واألخبار )ص(زمن الرسول، ومل يثبت عندنا نسخ هذه اآلية يف ]24:النساء[}َفرِيَضةً 

ا، فال بدَّ من  الواردة يف نسخها متعارضة، وقد تصل إىل حدِّ التهافت، فال ميكن األخذ 
العمل مبقتضى هذه اآلية، ألّن حالل حممد حالل إىل يوم القيامة وحرامه حرام إىل يوم 

ت أي عنوان ومربر، القيامة، وال حيقُّ أليِّ أحد املنع مما دّل عليه ظاهر القرآن صراحة حت
ألنه ما دمنا نريد التقّيد باألحكام اإلهلية، فال بدَّ من أن نكون كذلك يف مجيع املوارد، لئال 
نكون ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر بالبعض اآلخر، ولكن ال بدَّ من مراعاة الشروط 

 .نسبة إىل املرأةوالضوابط الشرعية، وكذلك مراعاة اجلوانب االجتماعية السلبية، وال سيما بال
ما قولكم في ما يقوله الزيدية من أن زواج المتعة وإن كان موجودًا في القرآن : 2073س 

 الكريم، إال أنه منسوخ؟
النسخ حيتاج إىل دليل قطعي، وقد أخطأ من اّدعى النسخ، ألّن النسخ يف مثل هذه ـ 

سّيما إذا كان ذلك نسخاً األمور العامة البلوى يكون واضحًا عادًة وال يكون خفياً، وال 
آلية واضحة الداللة على املطلوب، كآية االستمتاع، واليت هي يف العادة حمل ابتالء للناس، 

وكيف يكون  ،)ع(ال سّيما اإلمام علي ،)ع(ولو فرض كونه منسوخاً، لعلم به أهل البيت
ى عن املتعة ما زىن إال: ")ع(هناك نسخ وقد قال اإلمام علي ، فلو  " شقيلوال أّن عمر 

يه عن املتعة، ) ع(كان هناك نسخ ألشار إليه، وملا صحَّ توجيه اللوم إىل عمر من حيث 
 .وال سّيما أن أفعال الصحابة وأقواهلم تنايف ذلك، كابن عباس وابن عمر وغريمها
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 هل يمكن إثبات أن الخليفة الثاني هو الذي منع المتعة؟: 2074س 
ث، أن عمر بن اخلطاب هو من حرَّم املتعتني؛ متعة لقد أكَّد عدد من كتب احلديـ 

أنه قد صحَّ عن عمر أنه » املبسوط«احلج ومتعة النساء، فقد ذكر السرخسي يف كتابه 
ى عنهما؛ متعة النساء ومتعة احلج) ص(متعتان كانتا على عهد رسول اهللا«: قال ، »وأنا أ

د ذلك يف سنن البيهقي ويف ، وقد ور »وأعاقب عليهما«وذكر يف بعض الروايات إضافة 
، بل إن يف »بداية اجملتهد«أحكام القرآن للجصاص، وقد أكَّد ذلك ابن رشد يف كتابه 

بعض روايات صحيح مسلم ومسند أمحد ما يدل على هذا األمر، وقد أكده اإلمام 
ى عن املتعة ما زىن إال شقي«: من خالل قوله) ع(علي ، وقد أورد ذلك »لوال أّن عمر 
يرحم اهللا عمر، ما كانت املتعة إال رمحًة من اهللا «: زي يف تفسريه الكبري، وعن ابن عباسالرا

ا أمة حممد يه ما احتاج إىل الزنا إال شقي) ص(رحم  ، كما أكده أبو سعيد »، ولوال 
متتعنا إىل نصف من «: اخلدري وجابر بن عبد اهللا األنصاري، حيث روى عنهما قوهلما

 .»ى عمر الناسخالفة عمر، حىت 
) ص(قال لي أحد اإلخوة السنة إن زواج المتعة محرم، وقد نهى عنه رسول اهللا: 2075س 

 ، فهل هذا صحيح؟)ع(يوم خيبر بحسب حديث مروّي عن اإلمام علي
من املؤكَّد عدم صحة هذا احلديث حبسب قواعد احلديث وموازينه، إضافًة إىل أن ـ 

يه عنها ما زنا قد أكَّد يف ) ع(اإلمام علّياً  أكثر من مرة على أنه لوال حترمي عمر للمتعة أو 
ى عن ذلك، فكيف ) ص(، ولو كان النيب»أي قليل«إال شقي، أو إال شفا  هو الذي 

 ينسب اإلمام علي النهي إىل عمر؟
أال يعتبر الزواج المنقطع مشّجعًا للشباب والشابات على االنحراف، من : 2076س 

اشتراط اإلشهاد فيه أو توثيقه في المحاكم، بل حتى إذن الولي غير معتبر فيه حيث سّريته وعدم 
للثّيب أو للبكر، على خالف في البكر، فيحقَّ للشاب الخروج مع أيِّ فتاة، كما يحق للفتاة 
الخروج مع أي شاب دونما رقيب أو محاسبة من أحد، ألن الكل يستطيع االدعاء بأنه متزوج 

إمكاننا السيطرة على أوالدنا أو بناتنا، أليس هذا داعيًا لتحريم الزواج  متعًة، وال يعود في
 المنقطع؟

ة جواز العقد املنقطع، وثبت أن حالل حممد حالل إىل بعد أن ثبت بالكتاب والسنّ ـ 
يوم القيامة، وحرامه حرام إىل يوم القيامة، ال ميكن أليِّ أحد أن حيرِّم املتعة، ووجود بعض 

رّاء سوء التطبيق من البعض، ميكن تالفيها بوضع بعض القيود والتشريعات السلبيات من ج
والضوابط اليت تقّلل من هذه السلبيات، وال ميكن على أساسها إلغاء التشريع نفسه، مع 
مالحظة أن استغالل التشريع وسوء تطبيقه ال يعين إلغاءه كلياً، وهذا ما نراه يف تعدد 
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ن وحنوها، فهل ميكننا إلغاؤها إذا أساء بعض األزواج ومل الزوجات والوالية على القاصري
م، أو أساء بعض األولياء التصرف يف شؤون القاصرين، أو استخدم  يعدلوا بني زوجا
الرجل الطالق بطريقة اعتباطية، فزواج املتعة أريد منه إكمال احلّل للمشكلة اجلنسية مما ال 

تخدام بعض الناس له بشكل سّىيء ليس سبباً  يتكفَّل به الزواج الدائم بشكل مطلق، واس
 .كافياً لتحرميه كما هو واضح

أنا فتاة أعيش في بالد الغرب، وسؤالي عن الزواج المؤقت وشروطه، فقد : 2077س 
الحظت هنا أن بعض الشباب يضيعون بسبب الزواج المؤقت، ألّن الّشاب يختلط ببنات غير 

كها، فيأخذ من أفكارهن وتصرفاتهن، ويترك تقاليده مسلمات ال يملكن القيم نفسها التي نمل
وأعرافه التي ترّبى عليها، ويهمل عائلته وأوالده من جّراء ذلك، فالشاب وإن كان يفرغ طاقته 
الجنسية بطريقة مشروعة، لكّنها تنقلب على شخصيته وأهله وحياته كلها، أليس من األفضل أن 

القصوى، وأن ال يكون األمر سهًال، لكي ال نقود يستعفف شبابنا وشاباتنا إال في الحاالت 
 الشباب والشابات إلى االنحراف؟

ا حتقيق أهداف معينة، ومنها إشباع الرغبة ـ  ال خيفى أن الزواج عالقة إنسانية كرمية يُراد 
اجلنسية من حيث هي حاجة تلحُّ على الرجل واملرأة مبا أودع اهللا يف تكوينهما من غرائز 

يث يتساوى يف ذلك الزواج الدائم واملؤقت، فإن اإلنسان قد يفرِّط أحياناً وقوانني، وح
فيسيء إىل اآلخر من خالل عالقته الزوجية به دون أن يكون للّزواج نفسه عالقة، ويكون 
السبب هو أخالق اإلنسان السيئة وحرصه وأنانيته اليت تدفعه إىل حتقيق املنفعة لنفسه على 

من سلبيات ال ترتتب على زواج املتعة وحده، بل هي موجودة حساب اآلخر، وما ذكرته 
م وينصرفون عنهن ويتزوجون  أيضًا يف الزواج الدائم، فما أكثر الرجال الذين ميلُّون زوجا
ّن زوجات أخريات، يف حني ال  ن ويستبدلون  عليهّن زواجًا ثانيًا وثالثاً، ورمبا يطلقو

يه الدائم أو املؤقَّت ما يبيح للرجل أن يسيء ِعشرة يوجد يف نظام الزواج اإلسالمي بنوع
زوجته فيظلمها حقوقها الواجبة عليه، فال جيوز للزوج إمهال زوجته وعدم أداء حقها 
وتعريض عائلته للمشاكل من جراء ممارسته لزواج املتعة، وقد تكون املشكلة هي يف عدم 

هدي اإلسالم العام يف شىت جماالت توعية بناتنا وفتياتنا، ومعهن شبابنا وأبناؤنا، على 
السلوك اإلنساين، ومنها خباصة احلياة الزوجية الناجحة والرشيدة، وال سيما يف بالد الغرب 

 .اليت ال تقتصر مشكالت احلياة فيها على اجلانب اجلنسي فقط
 ما الفوائد االجتماعية لزواج المتعة؟: 2078س 

، وال سيما إذا كانت ظروف الزواج الدائم غري حتصني اإلنسان من الوقوع يف احملرَّماتـ 
 .متيسرة له مطلقاً أو يف بعض األوقات، كما يف حال االغرتاب الطويل
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 كزوجة، هل يمكن أن أرفض؟. زوجي يرغب في الزواج المؤّقت ليشبع رغباته: 2079س 
حل له التزّوج لقد أحلَّ اهللا تعاىل للرجل أن يتزوَّج زواجًا دائمًا أكثر من امرأة، وكذا أـ 

متعًة، وال ميكننا تغيري شرع اهللا تعاىل، ولكن ذلك ال يعين أن األمر واجب على الرجل،  
كما أنه ليس ظاهرًة عامًة، بل إن اهلدف منه هو إتاحة الفرصة للرجل لقضاء حاجته 
اجلنسية عندما ال تكفيه زوجته ألسباب خمتلفة، ورغم أن ذلك قد يؤذي الزوجة، فإنه ال 

هلا من الرضا بالتشريع والنظر إىل مربراته نظرًة واقعيًة، وال سّيما أنَّ الشريعة قد صرَّحت  مفرَّ 
ا حثّته على  بذلك فحّثت الرجل على عدم التزوج متعًة إال يف حاالت الضرورة، كما أ
معاشرة زوجته باحلسىن وترك ما يؤذيها من قول أو فعل، فقد ورد يف احلديث الشريف عن 

ما أنت وذاك «: يف جواب من سأله عن جواز املتعة، فقال له مستنكراً ) ع(الرضااإلمام 
هي حالل مباح «: أيضاً جواباً عن سؤال آخر حول املتعة) ع(وعنه» ..وقد أغىن اهللا عنها

زويج فهي مباح له مطلق ملن مل يغنه اهللا بالتزويج، فليستعفف باملتعة، فإن استغىن عنها بالت
  .»إذا غاب عنها

ن ويرتكوا ما و  م، وأن يرفقوا  لذا فإننا حنب ألبنائنا املؤمنني أن يكونوا أوفياء لزوجا
م وسالمتها واستقرارها أكثر  يؤذيهن من قول أو فعل، وأن يكون حرصهم على صيانة أسر
من حرصهم على إشباع نزوة غري ضرورية وال مربرة، كما أننا نريد من الزوجة املؤمنة أن 

جة زوجها اجلنسية نظرة تعاطف وتّفهم، فال متنعه من إشباعها حني يعرض تنظر إىل حا
عليها ما مينعها من القيام بذلك، وال سيما حني يطول األمر وتلحُّ على الرجل رغباته، 

 .وخيشى على نفسه الوقوع يف احلرام
 هل زواج المتعة مستحب؟: 2080س 

ألنه أدعى للعفة وأحصن للفرج، فإن  الظاهر رجحانه ملن مل يتعفَّف بالزواج الدائم،ـ 
 .أحلَّت عليه شهوته وخاف الوقوع يف احلرام، صار الزواج واجباً ولو متعةً 

 ما الفرق بين الزواج المنقطع والزواج الدائم؟: 2081س 
الزواج املنقطع له أمد حمدود ينتهي بانتهائه من دون حاجة إىل طالق، وال جيب فيه ـ 

 .ال توارث بينهما لو مات أحدمها أثناء املدةاإلنفاق على الزوجة، و 
 ما الفرق بين زواج المتعة وزواج المسيار؟: 2082س 

عقد املتعة هو عقد مؤقَّت له شروط حمدَّدة من ناحية ذكر املهر واملدة وكونه حيتاج إىل ـ 
ار، عدة بعد االنتهاء، وحنو ذلك من الشروط املذكورة يف حملها، وأما ما يسمى بزواج املسي
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فهو زواج دائم، مع اشرتاط الزوج يف ضمن العقد إسقاط العديد من األمور، كالنفقة 
 .واملبيت وحنو ذلك

 ؟تكون العالقة عابرًة وغير دائمة ما الفرق بين زواج المتعة والزنا؛ ففي الحالين: 2083س 
املنقطع فهو  الزنا هو فعل شهوة ال يفرِّق فيه الفاعل بني احملصنة وغريها، وأما الزواج ـ 

كالزواج الدائم يرتكز على التعاقد بني الرجل واملرأة العازبة، وفيه قدر من املسؤولية من 
طرف الرجل وطرف املرأة، كما أن الولد املتولد من هذا الزواج ولد شرعي يرث أبويه 

 .هويرثانه، خبالف املتوّلد من عالقة الزنا، فهو ولد غري شرعي، فال توارث بينه وبني أبوي
ما رأيكم فيما يقال من أن زواج المتعة أصبح وسيلًة إلشباع الرغبات الجنسية : 2085س 

 فقط، فإذا كان كل من احتاج إلى الجنس لجأ إلى المتعة، لتحوَّل اإلنسان إلى حيوان؟
كون الغاية من الزواج إشباع الغريزة اجلنسية ال يعترب عيبًا يذّم فاعله، فإن من أهداف ـ  

 - الرجل واملرأة  -نعم، على اإلنسان . احلاجة اجلنسية وقضاءها مبا أحله اهللا الزواج سدّ 
دراسة األمر جيدًا لتاليف السلبيات يف املستقبل، وال سيما بالنسبة إىل املرأة، وباخلصوص 

 .الفتاة العذراء
 هل المتعة واجبة على كل مسلم مرًة واحدًة في العمر على األقل؟: 2086س 

 .الدائم أو املؤقَّت مستحب، وقد جيب إذا توقف عليه حفظ النفس من احلرامالزواج ـ 
 العقد وشروطه: الثاني

 ما هي صيغة الزواج المنقطع؟ وما هي شروطه؟: 2086س 
مبهر » ...«زوَّجتك نفسي ملدة كذا : صيغة العقد املنقطع هي أن تقول املرأة للّرجلـ 

حنو ذلك من التعابري الدالة على هذا النوع من  قبلت، أو: ، ويقول الرجل»...«قدره كذا 
الزواج، وال بد من حتديد املهر واملّدة، وأن تكون املرأة عازبًة وليست يف عدة من زواج 
سابق، و جيب أن تكون املرأة املعقود عليها إما مسلمًة أو كتابيًة، فال جيوز العقد على غري 

لى الرجل غري املسلم وإن كان كتابياً، واملهم أن الكتابية، وال جيوز للمرأة املسلمة العقد ع
حيصل القصد من الطرفني عند النطق بالصيغة، وينتهي هذا الزواج بانتهاء مدَّته املعينة يف 
بة الرجل املدة الباقية  اؤه قبل األجل املتفق عليه  العقد بدون حاجة إىل طالق، وميكن إ

ا، بأن يقول هلا ا أن تعتد . »ة الباقيةوهبتك املد«: للمتمتع  وجيب على املرأة املدخول 
ا هي مضّي حيضتني عليها بعد  من عالقتها السابقة إذا أرادت التزوج بشخص آخر، وعدَّ
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انتهاء مدةعقدها السابق، كما ال يلزم الرجل باإلنفاق عليها خالل فرتة العقد، إال إذا 
 .الوفاة خالل فرتة الزواجاشرتطت عليه ذلك، وال يرث أحدمها اآلخر إن حدثت 

مّتعتك : عندما يتفق الطرفان في زواج المتعة على المهر والمدة، فتقول المرأة: 2087س 
 قبلت، فهل هذه الصيغة صحيحة؟: نفسي على المهر المعلوم للمدة المعلومة، ويقول الرجل

 .الصيغة املذكورة صحيحة بعد االتفاق على املهر واملدة، بشكل تفصيليـ 
 هل يصح العقد المنقطع دون مهر إن كانت المرأة راضيًة بذلك؟: 2088س 

ال يصحُّ عقد املتعة بدون مهر، فلو وقع كذلك يقع باطًال وإن رضيت به املرأة، ألن ـ 
 .املهر من شروط صحته

هل يجوز للرجل أن يكون وكيًال عن المرأة لتزويجها لنفسه بالعقد المنقطع إن  : 2089س 
 جراء الصيغة؟كانت ال تجيد إ

زوَّجت نفسي موكليت : ميكنه ذلك، لكن بعد شرح مضمون العقد هلا، فيقول الرجلـ 
 .قبلت الزواج لنفسي: مبهر قدره كذا ملدة كذا، مث يقول مباشرة» فالنة«

 هل يجوز إجراء عقد المتعة على التلفون، وبدون شهود؟: 2090س 
لعقد بواسطة اهلاتف إذا كان كل منهما ال يشرتط وجود الشهود، وميكن عندئٍذ إجراء اـ 

يعرف صوت اآلخر، وأنه هو املقصود بالعقد، ولكننا ننصح بأن حتتاط املرأة لنفسها بإجياد 
أو محاية نفسها من  - لو حدث هناك محل  - وسائل لإلثبات من أجل إحلاق الولد 

 .النتائج السلبية االجتماعية للعالقة
 التلّفظ بالعقد أم تكفي الكتابة الدالَّة على ذلك؟هل يجب في زواج المتعة : 2091س 

 .ال بد من التلّفظ بالعقد، وال جيزي جمرد الكتابةـ 
 هل يحدد عدد الزوجات في الزواج المنقطع كما هو في الزواج الدائم؟: 2092س 

يصحُّ للرجل العقد متعًة على أكثر من أربعة، حىت لو كان عنده أربع زوجات دائمات، ـ 
 .ألفضل اإلحتياط بعدم الزيادة على األربع، دائمات أو منقطعات أو خمتلفاتلكّن ا

 عذراء دون إذن ولي أمرها؟» سنية«هل من الجائز عقد زواج المتعة على فتاة : 2093س 
إن السنة يرون عقد املتعة غري شرعي، لذلك فإن بقاءها على مذهبها يعين عدم ـ 

رى، وهي أن السنة يرون أن الزواج ال يصح إال بإذن اعرتافها بزواج املتعة، مع مالحظة أخ
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الويل وحضور شاهدين، فإذا جتاوزت ذلك كله والتزمت برأي مذهبنا وقصدت مضمون 
 .العقد، صحَّ زواجها حينئٍذ متعةً 

هل يجوز التمتع مع شخص من المذهب السني، مع العلم أنّه مقتنع بحلّية : 2094س 
 زواج المتعة وال يعتبره زنا؟

مع وثوقها » متعةً «جيوز للمؤمنة أن تتزوَّج ممن خيالفها يف املذهب زواجًا منقطعًا ـ 
 .باعتقاده حبلّية ذلك الزواج، وقصده له جدياً 

 هل يجوز العقد متعًة على المشهورة بالزنا؟: 2095س 
ا أن األحوط وجوبًا عدم العقد على املشهورة بالزنا، وهي اليت تتَّخذ الزنا مهنًة هلا، كمـ 

ن ال يقصدن معىن العقد، أي عقد املتعة، بطريقة جديّة، فتكون  الغالب يف أمثال هؤالء أ
 .العالقة غري شرعية

 هل يجوز التمتع بالزانية غير المشهورة بالزنا؟: 2096س 
جيوز العقد عليها إن كان الزنا يتفق وقوعه منها، وإن كان ذلك مكروهًا أيضاً، ـ 

يريد التمتع باليت سبق أن زنت، أن ال يعقد عليها إال بعد أن حتيض واألحوط وجوبًا ملن 
 .بعد زناها
هل يصحُّ أن تكون مدَّة العقد المنقطع طويلًة؟ وما هي أقل مدة يمكن : 2097س 
 تحديدها؟

املهم يف املدة أن ال تكون أكرب من العمر االعتيادي للزوجني، فال يصح كون املدة ـ 
وأقل مدة هي ما ميكن حتقق االستمتاع فيه بني الزوجني، مثل ربع مائة سنة أو حنو ذلك، 

 .ساعة، أو أكثر
 هل يجوز التمتع بالكتابية أو الهندوسية؟: 2098س 

ا ليست من أهل ـ  جيوز للرجل العقد متعًة على املسلمة والكتابية دون اهلندوسية، أل
 .الكتاب

ة الكتابية، دون موافقة زوجته هل يجوز للرجل أن يتزّوج متعًة من المرأ: 2099س 
 المسلمة؟

 .جيوز ذلك، وال حاجة إىل موافقة الزوجة إذا كان الزواج منقطعاً ـ 
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 هل يجوز التمتع بأخت الزوجة؟: 2100س 
ال جيوز ذلك، ألنه من اجلمع بني األختني احملرَّم بصريح القرآن الكرمي، وال فرق يف ـ 

 .حرمة الزواج منها بني الدائم واملنقطع
 هل يجوز التمتع بالمطلقة على غير المذهب الشيعي؟: 2101س 

جيوز ذلك إن كان طالقها صحيحًا حبسب املذهب اّلذي تدين به، أو يدين به ـ 
 .مطّلقها

 هل يجوز عقد المتعة على الخنثى؟: 2102س 
ا ذكر أو أنثىـ   .ال جيوز ذلك ما دامت خنثى مشكًال، أي ال يعرف أ

ألب أن يتزوَّج من امرأة متعًة، فهل يجب على االبن إن كان متزوجاً إذا أراد ا: 2103س 
 بها سابقاً أن يخبر أباه بذلك؟

اـ  ا ال حتلُّ لألب بعد أن كان االبن قد تزوَّج   .عليه أن خيربه بذلك، أل
 هل يجوز لي تجديد عقد المتعة بعد انتهاء المدة، بدون عدة؟: 2104س 

مًا انتهت مدة العقد، وال حتتاج املرأة إىل العدة يف حال مت ال مانع من التجديد كلَّ ـ 
 .جتديد العقد على الرجل نفسه

 هل يصح العقد في حال تم تحديد المدة إلى حين عودته من السفر؟: 2105س 
ال يصحُّ ذلك، بل ال بد من أن تكون املدة معينة بوقت حاسم، وإال صار زواجاً ـ 

إن أراد مفارقتها، نعم لو كان لعودته وقت معلوم عندمها، مثل  دائماً، وعليه حينئٍذ طالقها
ا  .أسبوع أو شهر، صح التعيني 

 إذا نسيت المدة في عقد زواج المتعة، فماذا عليَّ أن أفعل؟: 2106س 
إذا كان العقد مبنيًا على املدة املعينة بني الزوجني، ومل يذكراها غفلًة فالعقد صحيح، ـ 

 .دائماً، وعليه طالقها إن أراد مفارقتهالكنه يقع زواجاً 
هل يصحُّ لطرف ثالث أن يجري عقد زواج مؤقت فضوًال، أم أن عقد الفضول : 2107س 

 ال يصحُّ إال في الزواج الدائم فقط؟
يصحُّ العقد الفضويل يف الزواج الدائم واملؤقت، لكنه ال يلزم الطرف اآلخر، وال ينّفذ ـ 

 .إال برضاه وإجازته
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الزواج الدائم أو : أي الزواجين أفضل وأولى، في حال القدرة عليهما معاً : 2108س 
 المؤقت ؟

 .الزواج الدائم هو األفضلـ 
 هل يصحُّ للفتاة أن تشترط بعض الشروط في عقد المتعة؟: 2109س 

زوجتك نفسي ملدة كذا، على مهر قدره كذا، وبشرط كذا : جيوز هلا ذلك، بأن تقولـ 
 .وكذا

 هل يجوز لمن طلَّق زوجته ثالث مرات أن يعقد عليها بالمنقطع؟: 2110س 
ثالث مرات إال بعد أن تتزوج بشخص  تهطلَّقمالعقد الدائم أو املنقطع على  له ال جيوزـ 

 .آخر ويطّلقها وتعّتد منه
 هل تصّدق غير المسلمة إن ادَّعت أنها مطّلقة؟: 2111س 

ا مطلَّقةإذا كانت املرأة مأمونًة ومستقيمة السلـ  ا تصّدق إذا ادَّعت أ  .وك، فإ
 هل يصحُّ عقد المتعة على البنت البكر من دون إذن ولّيها؟: 2112س 

األحوط استحباباً االستئذان مطلقاً، وإن كان جيوز للفتاة البكر الرشيدة أن تستقل عن ـ 
ضرها ويفسد هلا ولّيها يف تدبري أمورها كافًة، إذا كانت تأمن على نفسها من الوقوع مبا ي

ا املستقبلية، ومن ذلك أن جتري عقد زواجها الدائم أو املنقطع دون الرجوع إىل ولّيها  حيا
ا مراجعة ولّيها وأخذ  ألخذ موافقته، لكّنه رغم صحة عقد زواجها ونفوذه، فإن األجدر 

وضمان إذنه يف ذلك، مراعاًة لألعراف االجتماعية النافعة، ملا فيها من محاية للفتاة 
، أن »زواج املتعة«ويف هذا الصدد، فإننا ننصح الفتاة يف عقد الزواج املنقطع . ملستقبلها

ا، وأن تقصِّر مدة العقد كي تبقى قادرًة على التحرر  تشرتط على الشاب عدم الدخول 
هذا، والرشد هو كون الفتاة على درجة من الوعي واملعرفة بقضايا . من الزواج يف أقصر مدة

 .س، جتعلها قادرًة على اختيار األفضل هلا، ولذا فهو ال ينحصر بعمر معنيَّ النا
 هل رشد الفتاة يعني أنها يجب أن تلغي رأي أهلها؟: 2113س 

كون الفتاة رشيدًة ال يعين لزوم متردها على أهلها يف أمور مهمة كالزواج، بل األفضل ـ  
 .األهل ومعرفتهم هلا التعفف وترك التزّوج متعًة أو دواماً إال بإذن
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 ؟21ما هي سن الرشد للفتاة؟ فهل تعتبر الفتاة راشدًة في سن الــــ : 2114س 
ليست العربة بالسن، والرشد يتحقق إذا عرفت كيف تدفع عن نفسها ما يضرها ـ 

ويسوؤها، وتعرف كيف جتلب هلا ما يفيدها وينفعها، وقد يتحقق ذلك يف مثل هذه السن 
 .عدهاوقد يتحقق قبلها أو ب

 هل يجب على الشاب االستئذان من والده في الزواج المؤقَّت؟: 2115س 
ال جيب على الشاب اإلستئذان من والده يف خصوص الزواج املؤقت أو الدائم، ما دام ـ 

قد جتاوز سن البلوغ والرشد، ولكننا ننصح بذلك وال سيما يف الدائم، ألن األب يكون 
 .لولدعادًة ذا خربة وجتربة أكثر من ا

 في عقد المتعة، طلبت الفتاة أن يكون مهرها قُبلة، فهل يجوز ذلك؟: 2116س 
الظاهر أنَّ مثل هذا ال يعترب مهراً عرفاً، فيبطل العقد بذلك، ألن املهر شرط يف صحة ـ 

 .على هذا األساس إعادة اجرائهعقد املتعة، وال بدَّ من 
 جل؟ وهل لها المطالبة بها؟هل تثبت النفقة للمتمتَّع بها على الر : 2117س 

ا على الزوج، ولكن حيق هلا أن تشرتط عليه أثناء العقد أن ينفق ـ  ال نفقة للمتمتع 
ا  .عليها، فإن وقع العقد على ذلك ثبتت هلا النفقة عليه وهلا املطالبة 

 هل يرث ولد المتعة أم ال؟: 2118س 
أبيه وأمه بكل معىن الكلمة، ويرث  ولد املتعة كولد الزواج الدائم، فهو ينتسب إىل ـ 

 .كباقي الورثة
 متى يبلغ الشاب سن الرشد في اإلسالم؟: 2119س 

يكون املكلف رشيدًا عندما يصري قادرًا على إدارة أموره بطريقة مقبولة، بال فرق يف ـ 
 .ذلك بني الصيب والبنت، وهذا ليس له عمر معني

عن زوجتي إن كنت قد حلفت لها سابقًا هل يجوز لي إخفاء زواجي المؤقَّت : 2120س 
 أن ال أتزوَّج عليها بالمنقطع؟

جيوز لك من حيث املبدأ إخفاء ذلك عن زوجتك وعن غريها، ولكن ال جيوز الكذب ـ 
يف ذلك، وقد أمثت مبخالفة اليمني، وعليك دفع كفَّارة عن ذلك إطعام عشرة مساكني، 

تجنب ما يؤذيها، ومن ذلك أن يرتك الزواج وعلى الزوج أن يعاشر زوجته باملعروف، وأن ي
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عليها دوامًا أو متعًة ما دام مكتفيًا معها جنسياً، وهذا ما يستفاد من بعض األحاديث 
 .الشريفة اليت حتثُّ املتزوجني املكتفني على ترك التزّوج متعةً 

هل يجوز إنجاب أطفال في زواج المتعة؟ وإلى أين يذهب هذا الطفل في : 2121س 
 انتهاء مّدة الزواج؟حال 
جيوز إجناب األطفال يف زواج املتعة، فهو زواج عادي، إال أنه ينتهي مبدة معينة، ـ 

والطفل املتولد تكون حضانته ألمه مدة احلضانة، مث يعود إىل أبيه، ونفقته على أبيه حىت 
 .يف فرتة احلضانة

تشعر بما تشعر به عقدت على فتاٍة بالمنقطع، وهي تخبرني منذ أيام أنها : 2122س 
 الحامل، فإن تبين أنها حامل، فماذا يجب علّي أن أفعل؟

عليك أن تتحّمل مسؤوليتك وحتفظ هذه الفتاة، بأن تتزوجها زواجًا دائمًا وتسجلها ـ 
 .وابنها على امسك

هل يبطل عقد المتعة إن زنت المرأة المتمتَّع بها أثناء مدة العقد؟ وهل يجوز : 2123س 
 زواجاً دائماً من الرجل نفسه العاقد عليها؟الزواج بها 

ا دائماً بعد ذلك من ِقبل الزوج األولـ   .ال يبطل العقد عليها بزناها، وجيوز التزوج 
ما حكم من نسيت الفترة المحدَّدة في زواج المتعة؟ وهل يجوز لها العقد مرة : 2124س 

 ثانية مع نفس الشخص؟
ا مث جتديد العقد معها، وجيوز جتديد ميكن يف هذه احلالة هبة املدة مـ  ن الزوج للمتمتَّع 

 .العقد مع الشخص نفسه ولو من دون انقضاء عدة الزوجة يف حال وجوب العدة عليها
هل يجوز للمرأة المتزّوجة أن تتمتع إذا غاب عنها زوجها مدًة طويلًة، وخافت : 2125س 

 على نفسها من الوقوع في الحرام؟
ا متزّوجًة أو يف عدة ال حيقُّ هلا ذـ  لك، وحيرم عليها أيُّ زواج دائم أو منقطع حال كو

زواج سابق، وعدم تعدد األزواج بالنسبة إىل املرأة من األحكام الضرورية يف الشريعة 
 .اإلسالمية
 المفارقة والعدَّة: الثالث

 كيف يحصل الفراق في الزواج المنقطع؟: 2126س 
تعة مبجرد انتهاء الوقت املعني دون قول شيء من قبل أحد يتحقَّق الفراق يف زواج املـ 

بة الزوج ما تبّقى من املدة لزوجته، وذلك  الزوجني، كما يتحقق قبل انتهاء الوقت املعني 
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وهبتك املدة، فإذا قاهلا انفصلت عنه وحرم عليه مقاربتها، وال حتل له إال بعقد : بقوله هلا
 .جديد

يهب المرأة المدة عبر وسائل االتصال الحديثة، كالهاتف هل يصحُّ للرجل أن : 2127س 
 واإلنترنت؟

ال مانع من ذلك إذا حصل االطمئنان بكون الشخص هو الشخص املالك حلق فسخ ـ 
 .ذلك

 كم هي عدة المرأة المتمتع بها؟: 2128س 
ا مع الدخول مرور حيضتني ملن حتيض، أو ـ  يومًا إذا كانت يف سن  45عدة املتمتع 
حتيض وال حتيض، وأما لو اقتصر االستمتاع على املداعبات بدون دخول، فال جتب من 

العدة عليها حينئٍذ، وإذا تويف الزوج يف خالل املدة املعينة، وجب عليها احلداد والعدة ولو 
ا، وعدة الوفاة هي أربعة أشهر وعشرة أيام  .مل يكن قد دخل 

لمرأة التي يكون حيضها غير منتظم، ما هي مدة العدة من عقد المتعة، ل: 2129س 
 ،وأحياناً أقل أو أكثر؟»خمسة شهور تقريباً «بحيث تأتيها الدورة الشهرية أحياناً بعد عدة شهور 

مثل هذه املرأة تنظر بعد املفارقة يف حاهلا، فإن مضت مدة مخسة وأربعني يوماً دون أن ـ 
ا، وهلا أن تتزوج ا، فتكتفي  حينئٍذ، وأما إذا حاضت قبل  حتيض فيها فتلك هي عد

مضّي تلك املدة، فال بدَّ هلا من انتظار احليض الثاين مهمًا طالت فرتة االنتظار والطهر، 
 .على األحوط وجوباً 

إذا تزوَّج رجل زواجًا مؤقتًا ودخل بها، وانقضت المدة أو وهبها إياها، وقبل : 2130س 
ولم يجامعها خالله، وانتهت مدة الزواج المؤقت  انتهاء العدة عقد عليها مرًة أخرى عقدًا مؤقتاً 
 الثاني، فهل عليها استئناف العدة من جديد؟

ا من ـ  ليس عليها استئناف عدة جديدة، بل يكفيها إكمال ما كان قد انقضى من عد
 .عقدها األول، وقبل العقد عليها ثانيةً 

 هل يجوز للرجل بعد طالق زوجته أن يتزوَّجها متعًة؟: 2131 س
جيوز له ذلك يف العدَّة البائنة ما مل يكن الطالق طالقاً ثالثاً، أما يف العدة الرجعية، فال ـ 

ا حبكم الزوجة، فإن فعل مل يصح  .يصح عقد املتعة عليها، أل
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إنما قلت : وهبتك المدة، ثم تراجع وقال: لو قال الرجل للمرأة المتمتَّع بها: 2132س 
 اقصد ذلك؟ذلك في ساعة غضب ولم أكن 

ال قيمة إلنكاره القصد اجلّدي للهبة بعد أن كان ظاهر كالمه وحاله اجلدية، وعلى ـ 
ضوء هذا، فهي قد خرجت عن الزوجية وأصبحت حرًة خليًة تتزوج من تشاء، ولكنها إذا  
كانت تعتقد أنه مل يقصد اهلبة بشكل جدي، فعليها التقيد باملدة الباقية لزواجها فيما بينها 

 .اهللاوبني 
 هل هناك طالق في زواج المتعة؟: 2133س 

: ال طالق يف املتعة، بل ينتهي العقد بانتهاء املدة أو هبتها من قبل الزوج، فلو قال هلاـ 
اءه قبل وقته، لزمه أن يقولا أنت طالق، فهو لغو، ويبقى الّزو  : ج مستمراً، فإن أراد إ

 .تكن حاضرةً وهبتك املدة الباقية، فيتحقق به الفراق ولو مل 
هل يمكن التحول من زواج دائم إلى زواج مؤْقت؟ وكيف يتم ذلك؛ هل يجب : 2134س 

 أن أطلق زوجتي أوالًّ؟
من أراد فعل ذلك، البد له أوًال من طالق زوجته واعتدادها منه بثالثة أطهار إن  ـ 

ا وكان الطالق رجعياً، مث العقد عليها مؤقتاً   .كانت مدخوًال 
 صحُّ للرجل أن يهب المتمتَّع بها المدة المتبقية مع عدم حضورها؟هل ي: 2135س 

ا، إذ ال يشرتط حضورها يف صحة هبة املدة، وعليها مع الدخول ـ  ميكنه ذلك يف غيا
 .االعتداد
 هل للمتزّوجة بعقد المتعة عدة بعد انتهاء المدة؟ وكم هي عدتها؟: 2136س 

ا حيضتانـ  كاملتان، فإن مل تكن حتيض وهي يف سن   عليها العدة مع الدخول، وعد
ا مخسة وأربعون يوماً   .من حتيض فعد

امرأة تزّوجت متعًة مع الدخول، وبعد انقضاء مدة العقد جددت العقد مع : 2137س 
الرجل نفسه مع اشتراط عدم الدخول لكي ال يكون لها عدة بعد انقضاء المدة، فهل تعتبر غير 

 ثاني في حال إنها لم تعتّد في المرة األولى؟ذات عدة بعد انقضاء العقد ال
ا من عقدها األول بإكمال ـ  ال تعترب بذلك غري ذات عدة، بل عليها أن تتمَّ عد

 .حيضتني من حني انتهاء العقد األول
 هل على الموطوءة دبراً بالعقد المنقطع عدة أم ال؟: 2138س 

 .االعتداد ال عدة عليها من الوطء دبراً، واألحوط استحباباً ـ 
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 هل على المرأة المتمتَّع بها العدة إن لم يكن هناك دخول؟: 2139س 
 .ال عدة هلا مع عدم الدخولـ 

 هل للمرأة المتزّوجة زواجاً مؤقتاً أن تنهي العقد دون موافقة الرجل؟: 2140س 
اء العقد قبل مّدته من تلقاء نفسها، فذلك بيد الزوج،ـ   ال تستطيع الزوجة املؤقتة إ

اء العقد، فلها ذلك، بأن تقول بوكاليت عن فالن : لكن مع اشرتاط الوكالة لنفسها يف إ
 .أهب املدة املتبقية لنفسي

 هل تصحُّ هبة المدة للزواج المنقطع عن طريق إرسال رسالة عبر الهاتف؟: 2141س 
بة املدة، فإن فعل ذلك وأخربها عرب إرسال رسالة ـ  باهلاتف أو عرب ال بدَّ من التلفظ 

أي وسيلة اتصال أخرى، فال إشكال فيه، وتعترب نفسها خليًة وتبدأ بالعدة، إن كانت هلا 
 .عدة، منذ تلفظه باهلبة

إذا تم استعمال الواقي الذكري حال الجماع، فهل يجب عليها انتظار أربعين : 2142س 
 يوماً ليحق لها الزواج مجددًا؟

، وعّدة الزواج املؤقت هو أن ترى املرأة العادة »عّدة«هذا االنتظار يسمى يف الشرع ـ 
الشهرية مّرتني، ال أن تنتظر أربعني يوماً، فإذا حدث الدخول وجبت هذه العدة حىت مع 

 .استخدم الواقي أو غريه من موانع احلمل
كنت متزوَّجة زواجًا مؤقّتاً، ولقد وهبني المدة وأنا في يومي الثاني من العادة : 2143س 

الشهرية، فمتى أخرج من عدتي؟ وهل تحتسب العادة الشهرية التي أنا فيها بأنها حيضة أولى أم 
 ال ؟

ال حيتسب احليض الذي أنت فيه حيضًة أوىل، بل عليك انتظار حيضتني أخريني ـ 
 .لتنتهي عدتك بعد طهرك من احليض األخري على األحوط وجوباً 

بحيث يجوز الزواج منها بعد طالقها هل تجب العدة على غير المسلمة، : 2144س 
 مباشرًة؟

جتب العدة على املرأة املتزّوجة، سواء بالزواج الدائم أو املنقطع مع حصول الدخول، ـ 
ا، وال  وال فرق يف ذلك بني املرأة املسلمة أو غريها، وال جيوز الزواج منها قبل انتهاء عد

ا وال على ا لزانية وال على من بلغت سن اخلمسني جتب العدة على املرأة غري املدخول 
 .قمرية
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 هل يجب للرجل ذكر العدَّة لغير المسلمة، حيث إنهم ال يعتبرونها؟: 2145س 
 .ال جيب عليه ذلكـ 

 كيف للرجل الذي يريد الزواج من امرأة بالمنقطع أن يعرف أنها خلية أم ال؟: 2146س 
ا يف عدة زواج سابق فال شيء علـ  ا متزوجة مع عدم علمه بكو يه، وإذا كان يعلم أ

ا خلية إذا كان  سابقاً، فال حيل له العقد عليها إال بعد استعالم حاهلا، ويكفيه اّدعاؤها أ
 .يعهدها صادقةً 

أريد القيام بزواج المتعة مع فتاة مسيحية، فهل يجب عليها أن تعتدَّ قبل : 2147س 
 الزواج؟

ًة زواجًا سابقاً، إال بعد أن تعتد من زوجها ال جيوز لك العقد عليها إن كانت متزوجـ 
ا وإن كانت ال تؤمن بالعدة، إال أّن تكليفك أن ال تتزوج من امرأة ما دامت  السابق، فإ

 .يف العدة
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 في الطالق والعّدة: الباب الثاني والعشرون
  

  :وموضوعاته هي التالية
 
 أقسام الطالق: األول

 ي والطالق البائن؟ما الفرق بين الطالق الرجع: 2148س 
الطالق الرجعي هو الذي حيق للزوج الرتاجع عنه مىت شاء ما دامت املرأة يف العدة، ـ 

والطالق اخللعي هو الذي يكون بطلب من املرأة لكره يقع منها للرجل، فيحق للرجل أن 
طالقها، فإن يطلب من املرأة أن تتنازل عن مهرها أو تعُرض هــــــي عليــه أن تدفع له مقابل 

طلقها على ذلك فال يـــحق له الرجوع يف الطالق ما مل ترجع املرأة عما تنازلت عنه أو 
دفعته له، فإن تراجعت عما تنازلت عنه، وكانت ال زالت يف العدة، حّق للزوج الرجوع 
إليها بدون عقد جديد، والطالق البائن هو الذي ال ميكن للزوج الرجوع فيه دون عقد 

 . و يكون للمرأة اليت ال عدة هلا، كالصغرية أو اليائس أو املطّلقة ثالثاً جديد، وه
ما هو الطالق الرجعي، وهل يستطيع الزوج إعادة زوجته أثناء العدة بدون : 2149س 
 موافقتها؟

ا ـ  الطالق الرجعي هو الذي حيق للزوج الرجوع عنه ما دامت الزوجة يف العدة، أل
 . تكون حبكم الزوجة حينئذ

 ما هي شروط الطالق الغيابي؟: 2150س 
املقصود بالطالق الغيايب هو طالق املرأة بدون حضورها، وذلك كما يف حال الطالق ـ 

الرجعي الذي ال يشرتط فيه حضورها إذا توفرت سائر الشروط املعتربة شرعًا يف صحة 
جة، وذلك الطالق، إال أنه ال ينبغي للجهات الشرعية إجراء الطالق بدون حضور الزو 

هذا، وقد يراد . حرصاً منها على التدقيق يف طبيعة اخلالف، وحماولة تقدمي النصيحة املناسبة
بالطالق الغيايب طالق احلاكم القهري الذي يقع بدون رضا الزوج أو يف حال غيابه، وهو 
ا حيصل بعد رفع الزوجة أمرها له، ومتابعة القضية مبحاولة االتصال بالزوج والطلب منه إم
 .القيام بواجباته أو الطالق، فإن رفض كال األمرين طلقها احلاكم الشرعي، وكان طالقاً بائناً 
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 ما هو الطالق الخلعي، وهل يجب دفع المهر المؤخر في هذا الطالق؟: 2151س 
هو من أنواع الطالق البائن الذي ال حيق للزوج فيه مراجعة زوجته بعد طالقها، ـ 

ة له، وبذهلا مقدارًا من املال كي يطلقها، فريضى الزوج ببذهلا ويتحقق عند كراهة الزوج
 . ويطلقها يف قبال ما بذلت، وعليه فإنه لن يكون مطالباً مبؤخر املهر بعد ما بذلته له

 ما هو مورد الطالق الخلعي وكيفيته وشروطه؟: 2152س 
جل، وال يلزم الرجل به، مورده كراهة املرأة للزوج وبذهلا ماًال مقابل الطالق، وهو بيد الر ـ 

ومع املضارة وعدم أداء حق الزوجة، هلا أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي، وصيغته بعد بذل 
زوجيت فالنة خالعتها على ما بذلت، هي : املرأة املال املتفق عليه وقبول الرجل، أن يقول

 . خمتلعة، هي طالق
للحاكم الشرعي طالق المرأة متى يحق : ما هو مورد التفريق القضائي، بمعنى: 2153س 

 من زوجها؟
الطالق بيد الزوج، ولكن هناك بعض احلاالت اليت يتدخل فيها احلاكم الشرعي إلجراء ـ 

الطالق دون رضا الزوج، أو دون أخذ اإلذن منه، وذلك بعد رفع املرأة أمرها إىل احلاكم 
داء حقوق زوجته ونظره يف القضية، وهذا يكون يف حاالت خاصة، كما لو رفض الزوج أ

ا باملعروف أو طالقها،  املادية واجلسدية ورفض الطالق أيضاً، فيخريه احلاكم بني معاشر
فإن رفض األمرين طلقها احلاكم الشرعي، وكذلك للحاكم تطليق املرأة اليت غاب عنها 

 . زوجها ومل يُعلم خربه بعد البحث عنه مدة أربع سنوات
عي من تطليق الزوجة طالقًا خلعيًا من غير موافقة متى يتمكن الحاكم الشر : 2154س 
 الزوج؟
إذا امتنع الزوج عن القيام حبقوق الزوجة، خّريه احلاكم بني القيام حبقوقها أو طالقها، ـ 

فإن رفض كليهما طلقها احلاكم الشرعي، ويكون طالقًا بائنًا ال جيوز للزوج الرجوع فيه،  
 . عدة إن مل تكن حامالً كما ال تستحق املرأة النفقة أثناء ال

هل سوء عشرة الرجل لزوجته من الموارد التي يجوز للحاكم فيها تطليق : 2155س 
 المرأة، أم في حال االمتناع من النفقة فقط؟

ا بالضرب وحنوه، وكان باذالً ـ  إذا مل يصل سوء العشرة إىل درجة اخلطر على حيا
 . ل احلاكملنفقتها، فال يكون سبباً للطالق القهري من قب
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اتفقت مع زوجي أن أتنازل عن حقوقي في المحاكم األمريكية مقابل أن : 2156س 
 يطلقني طالقاً شرعياً، وطبقاً لهذا اإلتفاق طلقني بصورة شرعية، فهل يعد هذا الطالق خلعيًا؟

إذا وقع الطالق على ما بذلت له مع كراهتك االستمرار معه، وأوقع العامل الديين صيغة ـ 
ق اخللعي، فهو خلعي، وحينئذ ال جيوز له الرجوع أثناء العدة إال إن رجعت أنت الطال

 . بالبذل، وإال فهو رجعي جيوز له الرجوع أثناء العدة
إذا طلبت الزوجة الطالق فهل تخسر المهر، رغم قول الزوج أنه ال يريد أن : 2157س 

 يتابع الحياة معها؟
حيث ميكن للزوج أن يستجيب لك ويطلقك  ال ختسرين املهر مبجرد طلبك للطالق،ـ 

دون مقابل، ولكنه إذا رفض الطالق إال إذا تنازلت عن املهر، فيمكنك حينئذ باختيارك أن 
 . تتنازيل عنه، فتحصلني على الطالق

 هل يجوز للرجل عدم مساكنة زوجته وعدم طالقها، فقط للتنكيل بها؟: 2158س 
ون طالق وبدون القيام حبقوقها كافة، فإن فعل ال جيوز مضارّة الزوجة وتعليقها بدـ 

 الرجل ذلك فلها أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي ويطلقها احلاكم بعد تبّني املسألة ومتابعتها
. 

إذا طلق الرجل زوجته بعد أن طلبت هي الطالق، هل تستحق المهر والذهب : 2159س 
 الذي أعطاها إياها عند العقد؟

ق ال يسقط حقوقها املادية، نعم إن تنازلت عن حقوقها قبل جمرد طلب املرأة الطالـ 
الطالق، وطلق الزوج على هذا األساس، تسقط حقوقها حينئذ لتنازهلا، وليس لطلبها 

 . الطالق
أنا متزوج من فتاة لبنانية، أنا في كندا وهي في لبنان، وهي تطلب مني الطالق : 2160س 

يحق لي طلب المال الذي أنفقته بسبب هذا الزواج، بدون أسباب، هل أنا ملزم بالقبول، وهل 
 وهل أستطيع رفض هذا الطالق؟

إن مل يكن هناك سبب موجب للطالق فلست ملزمًا باملوافقة عليه، وجيوز لك طلب ـ 
البذل مقابله، ولكن حيسن باملؤمن أن يعف نفسه عن حماسبة اآلخر، وأن يتعاىل عن 

ة لإلستمرار يف هذا الزواج فاألفضل أن تليب طلبها الضغائن، فإذا كانت هذه الفتاة كاره
بعد حماولة إصالح األمر وعدم الوصول لنتيجة، وحيق لك حينئذ طلب تنازهلا عن حقها 

 . مبؤخر الصداق مع إرجاع ما دفْعَته هلا مقّدماً، وخاصة مع عدم الدخول
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ب عليها قبل بعد الخلع هل يستطيع الزوجان تجديد عقد الزواج، أم أنه يج: 2161س 
 ذلك أن تتزوج من رجل آخر؟

إن مل يكن الطالق اخللعي طالقًا ثالثًا ميكنهما الرجوع أثناء العدة بدون عقد جديد، ـ 
وذلك بعد رجوع املرأة عن البذل ورجوع الزوج عن الطالق، كما ميكنهما الرجوع بعقد 

واألفضل أن يكون ذلك جديد بعد إنتهاء العدة، وذلك دون ضرورة ألن تتزوج من غريه، 
 . بإشراف العامل الديين

إذا طلبت المرأة الطالق فهل يحق للزوج طلب ما أنفقه من مال قبل إتمام : 2162س 
 عقد الزواج وبعده؟

جيوز له أن ميتنع عن الطالق إال مقابل ذلك، واألفضل له االقتصار على طلب التنازل ـ 
 . عن املهر ومساحمتها مبا عداه

ال تكون الزوجة كارهة للزوج، لكنها مع ذلك تطلب الطالق بسبب  قد: 2163س 
إختالٍف في وجهات النظر، فهنا إذا بذلت الزوجة مهرها للزوج أو أعطته ماًال لكي يطلِّقها، فهل 

 يكون الطالق رجعياً أو بائنًا؟
 . الطالق رجعي، وتلحقه أحكامهـ 

 جوع برّد المال المبذول؟لو كان الطالق رجعياً فهل تقّيد صحة الر : 2164س 
إذا كان البذل للحصول على الطالق ال بعنوان اخللع، ال يتقيد الرجوع برد املال ـ 

املبذول، لكن إذا فهم أن التنازل مشروط بعدم الرجوع، فيلغو التنازل إذا رجع، ويعود هلا 
 . مهرها الذي تنازلت عنه

مهر أو البذل عوضًا عن الطالق، لو فرضنا أنَّ الزوجة صالحت زوجها على ال: 2165س 
 فهل تجري عليه أحكام الصلح الالزم؟

ال مانع من جريان أحكام الصلح إذا كان الطالق يف مقابل املال، ولكن يكفي يف ـ 
حتقق املعاوضة صدور الطالق منه، وال يُلزمه ذلك بعدم الرجوع إال إذا كانت قد شرطت 

 . عليه ذلك
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أخذ الوكالة للطالق الخلعي أن يأخذ أيضًا الوكالة من هل يشترط فيمن يريد : 2166س 
 المرأة بالبذل، أم أن مجرد الوكالة بإيقاع الطالق الخلعي كافية؟

ال حيتاج الطالق اخللعي إىل توكيل من الزوجة، لذا ال بد من صدور التوكيل من قبلها ـ 
وج عن توكيله بقبول بالبذل بكل ما يدل عليه، نعم تكفي الوكالة بالطالق اخللعي من الز 

ا شاملة ضمناً لقبول البذل بعد حتديده  . البذل، أل
قد يرفض الزوج طالق زوجته بالحسنى، فتضطر أن تدفع له فدية لكي : 2167س 

 يخلعها، فهل يحق للزوج أن يطلب فدية أكثر من المهر المسّمى في العقد؟
ملتها أن ميارس عليها بعض ال جيوز للزوج إذا أراد تطليق زوجته أو إذا أساء معاـ 

الضغوط لتفتدي نفسها، سواء كان ما تفتدي به أقل من املهر أو أكثر من ذلك، ويكون 
أخذه للمال عندئذ حمرمًا ألنه من مصاديق أكل املال بالباطل، نعم إذا كرهت املرأة 
االستمرار يف احلياة مع الزوج، وأرادت احلصول على الطالق، وكان الزوج يعاشرها 

املعروف، فله أن ميتنع عن طالقها إال إذا افتدت نفسها، سواء كان الفداء أقل من املهر ب
 . أو أكثر
هل تطلق الزوجة إن هجرها زوجها لعدة سنوات دون أن ينفق عليها وعلى : 2168س 
 أوالده؟

ا  ال يبطل الزواج وال تعترب الزوجة طالقًا مبجرد ابتعاد زوجها عنها ولو ملدة طويلة، وإذـ 
 . كانت تريد الطالق فعليها برفع أمرها إىل احلاكم الشرعي

أنا منفصلة عن زوجي منذ ثمانية أشهر وبصدد إجراء معامالت الطالق، وكل : 2169س 
 أنت طالق، فهل أعتبر طالقاً شرعاً، وهل يجوز لي زواج المتعة؟: ما أحتاجه هو أن يقول لي

وع يف إجراءات الطالق، فإن مل يطلقك زوجك ال تعتربين طالقاً مبجرد االنفصال والشر ـ 
متعًة، كما أنه لو كانت املرأة مدخوًال ز لك التزوج بآخر، دواماً أو بالشروط الشرعية ال جيو 

ا  .بعد ايقاع الطالق، وذلك رغم طول االنفصال ا فال بد هلا أيضاً من انتظار مضّي عّد
 شروط الطالق: الثاني

ي ال بد من توافرها لوقوع الطالق، وهل تقبل شهادة تارك ما هي الشروط الت: 2170س 
 الصالة إن كان معروفاً بعدم الكذب؟

ا إن مل تكن حامًال أمران، األولـ  أن تكون يف : يشرتط لصحة طالق املرأة املدخول 
أن يكون حبضور شاهدين عدلني، فيقول الزوج أو وكيله : طهر مل يواقعها الزوج فيه، الثاين
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، فيتحقق الطالق، وال تصح شهادة تارك الصالة وإن كان )زوجيت فالنة طالق(: حينئذ
 . معروفاً بعدم الكذب

 هل يصح الطالق الشيعي عند شيخ سني؟: 2171س 
أن : ال يشرتط وحدة املذهب لصحة الطالق إذا توفرت فيه الشروط الشرعية، وهي

ا وغري احلامل يف طهر مل يواقعها الزوج فيه، وأن يقع الطالق أمام  تكون املرأة املدخول 
 . شاهدين عدلني، فمع توفر هذين الشرطني يصح الطالق، وإال فال

 هل يشترط لصحة الطالق وقوعه عند شيخ؟: 2172س 
ال يشرتط ذلك إن كان املطّلق عارفًا بالشروط، ولكن جرت العادة أن يقع الطالق ـ 

بشروط الطالق، ومن أجل استصدار وثيقة عند عامل الدين لعدم معرفة الناس بشكل عام 
 . من احملاكم الشرعية

 هل يصح الطالق أمام رجل وامرأتين؟: 2173س 
 . ال يصح الطالق إن مل يكن أمام رجلني عادلنيـ 

هل يعتبر في الطالق حضور الشاهدين في وقت واحد، أم يكفي أن يجري : 2174س 
 واحد؟الزوج الطالق مرتين، وكل مرة أمام شاهد 

ال يكفي ذلك، بل ال بد من حضور الشاهدين معًا يف وقت واحد ليشهدا على ـ 
 . الطالق

 إذا حصل الطالق هنا في الواليات المتحدة، فهل يكون طالقاً شرعيًا؟: 2175س 
ال يكون الطالق شرعيًا إال إذا وقع من الزوج دون إكراه، وكان مستوفيًا الشروط ـ 

ز كونه كذلك إذا وقع يف احملاكم املدنية أو غري اإلسالمية، لذا ال الشرعية للطالق، وال حير 
 . يكتفى به وال ترتتب عليه آثاره

 هل يصح الطالق إن حصل بواسطة البريد اإللكتروني؟: 2176س 
ال يصح الطالق بالكتابة العادية أو االلكرتونية، بل ال بد من توفر شروط الطالق ـ 

 . يغة الطالق أمام شاهدين عدلنيالشرعية اليت منها التلفظ بص
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 هل يمكن للمرأة تطليق نفسها إن رفض زوجها طالقها؟: 2177س 
الطالق أساسًا بيد الرجل، وليس للمرأة تطليق نفسها إال إن وكلها الزوج عنه يف ـ 

الطالق، فتوقع الطالق حينئذ بالنيابة عنه، نعم لو حدثت بعض موجبات الطالق القهري، 
 . طالق، جاز هلا أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي لينظر باألمرورفض الزوج ال

 هل يبطل الطالق إن تبين أن المرأة كانت في العادة الشهرية حين إيقاعه؟: 2178س 
اـ   .يكون الطالق يف هذه احلالة باطًال وال بد من إعادته، إن كانت مدخوًال 

لمته، فهل تعتبر طالقًا إن  أنت طالق إن ك: تشاجرت مع أخي، وقلت لزوجتي: 2179س 
 كلمته؟

 . هكذا طالق لغو وباطل، وال يرتتب عليه شيءـ 
 هل يصح طالق الحامل، وكيف تكون عدتها؟: 2180س 

يصح طالق احلامل أثناء محلها، وتستمر العّدة طوال فرتة احلمل، وتنتهي مبجرد ـ 
 .الوالدة

 هل يصح طالق الزوجة في غيابها؟: 2181س 
ضور الزوجة لصحة الطالق، فإن وقع بغياب الزوجة، وكان جامعاً ال يشرتط حـ 

 . للشروط املعتربة، يقع صحيحاً 
رجل سني المذهب وزوجته شيعية، وقد طلقها ثالث مرات دون شهود كما : 2182س 

 هو مذهبه، فهل يصح طالقه؟
كان العربة مبا يلتزمه الرجل من مذهب عند إجراء الطالق، فإن وقع عن قصد جدي، و ـ 

صحيحًا حبسب مذهبه، تطلق منه زوجته، فإن تكرر ثالثًا حرمت عليه حىت تنكح زوجاً 
 . غريه

 ما حكم الطالق الذي يقع من الزوج تحت اإلكراه؟: 2183س 
إن وافق الزوج على الطالق نتيجة بعض الظروف، أو من خالل إقناع اآلخرين له، ـ 

أجرب وأكره عليه، حبيث مل يصدر منه  صح الطالق وإن كان خبالف رغبة الزوج، أما إن
 . قصد الطالق، فال ينفذ
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رجل طلق امرأته دون أن ُيخبرها، ودون أن يعلم أنها في طهر أم ال، ما حكم : 2184س 
 هذا الطالق؟

ا كانت حني الطالق طاهرة من احليض، ومل يكن قد واقعها يف طهرها ـ  إن صادف أ
 . ، فالطالق صحيح، وإال مل يصحذاك، وكان الطالق أمام شاهدين عادلني

وقد تفوهت بكلمة طالق في  ،)ع(عقدت قراني وفقًا لمذهب أهل البيت: 2185س 
ساعة غضب ثالث مرات، ثم ندمت، فهل يعتبر هذا الطالق صحيحاً، وهل يجب أن تتزوج من 

 شخص آخر كي يمكنني الرجوع إليها؟
أثر له، لكن وجمرد إجراء العقد وفقاً وفقًا ملذهب الشيعة اإلثين عشرية هو لغو ال ـ 

ال جيعل الزوج شيعياً، لذا فإن طالقه صحيح يف مذهبه، ُهناك من ) ع(ملذهب أهل البيت
يفيت من علماء السنة أنه يقع طالقًا واحداً، وليس ثالثاً، ولذا فإنه يكفيه هنا أن يراجعها، 

 .ويستمر زواجهما
توجد مدة معلومة لفترة اعتقاله، طلبت منه اعتقل زوجي ألسباب غامضة، وال : 2186س 

الطالق بواسطة أخيه، فقال له زوجي أنه ال يمانع في الطالق، فهل يعتبر ذلك توكيًال من زوجي 
 ألخيه بالطالق؟

 . ال يعترب ذلك توكيًال، بل ال بد له أن يعّرب عما يفيد أنه يوّكل فالناً بطالق زوجتهـ 
العدالة شرط في الشاهد على الطالق، وحيث أن يذكر الفقهاء أن : 2187س 

من الناس يرتكبون الكبائر من المحرمات، مما يعني أنهم ليسوا عدوًال وال %) 99،99(
مؤهلين للشهادة، وبالتالي فإن معظم حاالت الطالق باطلة، فما حكم المطلقات اللواتي يتطلقن 

 هذا الزواج؟ ثم يتزوجن من جديد، وما حكم األوالد الذين يولدون من
كثري من : القول بوجود هذه النسبة ممن يأتون احملرمات خمالف للواقع، هذا أوًال، وثانياً ـ 

إن : املؤمنني ممن قد يقعون يف احملرمات يتوبون عن ذلك، والعدالة ترجع بالتوبة، وثالثاً 
ن الظاهر، لكنها تعرف ُحبس ،العدالة الواقعية يوإن كانت ه ،العدالة املطلوبة يف الشاهد

وما مل يعلم خالفه بالنسبة للمكلف فيبقى حكم صحة الطالق على حاله، وعلى فرض 
 . بطالن الطالق واقعاً فإن األوالد ليسوا أوالد حرام، بل عن شبهة، وهم أوالد شرعيون

هل يحق لقاضي الشرع أن يحكم بالطالق الغيابي استنادًا إلى استماع الشيخ : 2188س 
 الطالق الغيابي دون سماع الشهود الذين أورد أسماءهم في هذه الوثيقة؟الذي كتب وثيقة 

يعترب يف صحة الطالق الصادر من الزوج أو وكيله كون املرأة يف طهر مل جيامعها فيه ـ 
زوجها، وحضور شاهدين عدلني، فإن نّصت إفادة املشرف الديين على توفر الشروط 
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عدالة الشاهدين أو أحدمها أو كون املرأة حال املعتربة كفى، إال أن يعلم خالفها كعدم 
ا يف طُهر املواقعة، فإذا حصل الطالق من دون اإلستعالم عن  الطالق يف احليض أو كو
ا كانت يف احليض حال  حاهلا مع القدرة عليه، حلضورها يف بيت الزوج، فأدعت أ

 . الطالق، ُأخذ بقوهلا
 جة، وما معنى كون العصمة بيد الزوجة؟هل يجوز أن يجعل الطالق بيد الزو : 2189س 

جيوز جعل الطالق بيدها، ويتحقق ذلك بأن جيعل الرجل زوجته وكيلة عنه يف طالق ـ 
 .نفسها، وذلك خالل إجراء عقد الزواج، واألفضل أن يكون بإشراف العامل الديين وتوجيهه

 هل يستطيع الرجل تطليق زوجته إن كانت العصمة بيدها؟: 2190س 
العصمة بيد الزوجة معناه أن تكون وكيلة عن الزوج يف طالق نفسها، وهذا ال جعل ـ 

 . يعين عدم صالحية الزوج يف طالق زوجته، فلو طلقها كان طالقه نافذاً 
إمرأة تهدد زوجها في ماله أو في عالقاته االجتماعية إن لم يطّلقها، فلو طّلقها : 2191س 

 ألنه طالق المكره؟والحال هذه، فهل يعتبر الطالق باطًال 
يقع الطالق يف هذه احلال صحيحاً، ألنه طالق املضطر، ال طالق املكره، ألن طالق ـ 

املكره يوجب سلب االختيار، فال يصح، يف حني ال يسلب طالق املضطر االختيار 
 .فيصح

 هل يبطل الطالق في حال لم يدفع الرجل المهر المؤخر بعد الطالق؟: 2192س 
 . و أخر دفع املهريصح الطالق ولـ 

 أنت طالق، فهل تطلق منه أم ال؟: إذا قال الزوج لزوجته في ساعة غضب: 2193س 
إذا مل يكن قاصدًا للطالق ساعة نطق به، يقع الطالق باطًال، هذا باإلضافة إىل لزوم ـ 

توفر الشروط املعتربة شرعًا يف الطالق حني وقوعه، وهو ما ال يكون متوفرًا عادة يف مثل 
 . ه احلالهذ

هل أن غلبة الجانب العاطفي عند المرأة هو السبب الذي من أجله جعل : 2194س 
 اإلسالم الطالق بيد الرجل؟

لقد أقام اإلسالم نظام األسرة على أساس مركزية موقع الرجل، ووفقًا لذلك فإن الرجل ـ 
ه العالقة هو الذي يستدعي املرأة إىل حياته، فمن الطبيعي أن يكون هو الذي ينهي هذ

ا ال حتقق السعادة واإلستقرار ألسرته، وذلك حىت يف احلالة اليت يكون سببها   حينما يرى أ
كراهة الرجل للمرأة ذاتياً، وعليه فإنه حني تتعقد األمور وتصل إىل حد اإلنفصال، فإنه إذا 
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لرجل أو مل يكن قرار الطالق بيد الرجل فهو سيكون إما بيد املرأة وحدها أو مشرتكًا مع ا
بيد القاضي وحده، ومجيع هذه اخليارات ستتعارض، إما من جهة كون الرجل هو املسؤول 
ا ستصعب عملية الطالق حني لن يتوافق عليها الزوجان، أو  عن األسرة، أو من جهة أ

 . حني لن يدرك القاضي أمهية األسباب الشخصية اليت تدفع للطالق أحياناً 
 تعدد الطالق: الثالث

إمرأة طُلقت، وبعد إكمال عدتها تزوجت زواجًا منقطعًا من شخص آخر بدون : 2195س 
دخول، ثم بعد إنتهاء مدة العقد رجعت إلى زوجها السابق بعقد جديد، ثم تطلقت، وبعد عدتها 
عقدت بالمنقطع على نفس الذي عقدت عليه أوًال، ولم يكن هناك دخول، ثم بعد إنتهاء مدة 

ى زوجها السابق بعقد جديد، ومن ثم طلقت مرة ثالثة، فهل يعتبر العقد رجعت مرة أخرى إل
زواجها بالمنقطع بعد كل طالق هادم لمفهوم الطلقات المتتاليات، وعليه ال تحتاج إلى أن تتزوج 

 إن أراد زوجها األول إرجاعها إليه؟
منقطعاً، تزّوجها من غريه خالل فرتات طالقها املتكرر منه، سواء كان الزواج دائمًا أو ـ 

ال أثر له يف حتليلها لزوجها األول، وال يبطل مفهوم الطلقات الثالث حسب تعبريك يف 
الرسالة، خاصة مع عدم الدخول، بل كي حتل له بعد طالقها الثالث ال بد هلا من التزوج 
من غريه زواجاً دائماً مع الدخول، مث تتطلق من زوجها الثاين وتعتد منه، مث تعود إىل زوجها 

 . ألول إن أرادا ذلكا
إذا طلقت المرأة ثالث طلقات فال يحل لها أن ترجع على ذمة زوجها إال أن : 2196س 

تنكح زوجًا غيره، فهل يجوز أن يقوم الزوج أو الزوجة باالتفاق مع أحد األشخاص ليتزوجها 
 وبعد ذلك يطلقها لتعود لزوجها األول؟

ا من جيوز عقد مثل هذا االتفاق مع احمللِّل، فـ  إذا تزوجها زواجاً دائماً، وحتقق الدخول 
ا منه، صح لزوجها األول تزوجها من جديد  . الزوج الثاين، مث طلقها وانقضت عد

هل يجوز لمن طلق زوجته ثالث مرات أن يعقد عليها بالمنقطع قبل أن تتزوج : 2197س 
 من شخص آخر؟

بعد أن تتزوج غريه زواجاً دائماً مث يطلقها ال جيوز له العقد املنقطع عليها وال الدائم إال ـ 
 . وتعتد منه
 أحكام الِعدد: الرابع
 :عدة الطالق - أ 
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 ما هي العدة التي يجب على المرأة القيام بها؟: 2198س 
الفرتة اليت جيب أن متضي بعد مفارقة املرأة لزوجها مبوت أو طالق، كي : العدة هيـ 

لعدة على املرأة اليت ما تزال دون سن اليأس واملدخول حيل هلا التزوج من غريه، وإمنا جتب ا
ا، إال يف حال موت الزوج فيجب على املرأة أن تعتد  ا قبًال، فال عدة لغري املدخول 
ا أم ال، وسواء كان العقد دائماً أو منقطعاً، وسواء كانت  عدة الوفاة سواء كانت مدخوًال 

 .قد بلغت سن اليأس أو كانت ما تزال دونه
 على من تجب العدة؟: 2199س 

جتب العدة بعد الطالق يف الزواج الدائم، أو بعد انتهاء عقد الزواج املؤقت، على املرأة ـ 
ا يف الفرج ال يف الدبر، إن كانت بالغة ومل تصل إىل سن اليأس، واألحوط  املدخول 

ا دبراً اإلعتداد، وكذا جتب العدة عليها  . بعد وفاة الزوج مطلقاً  استحباباً للمرأة املدخول 
 ما هو مقدار العدة؟: 2200س 

عدة الطالق للمرأة اليت حتيض هي ثالثة أطهار، يأتيها احليض خالهلا ثالث مرات، ـ 
حيث تنتهي مبجرد بدأ احليض الثالث، وأما اليت ال حتيض وهي يف سن من حتيض، أو اليت 

ا ثالثة أشهر، وعدة احلامل هي يطول طهرها بني احليضني لثالثة أشهر فصاعداً، فعد
وضع محلها، وعدة املتويف عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام إن مل تكن حامًال، وإن  
كانت حامًال فأبعد األجلني، أي وضع محلها إن امتد محلها إىل ما بعد األربعة أشهر، أو 

ا ا وغري  انتهاء األربعة وعشرة أيام إن وضعت محلها قبل ذلك، وعدة املتمتع  املدخول 
 . احلامل حيضتان تامتان، أي بانتهاء احليض الثاين تكون املرأة قد خرجت من العدة

 كيف تحسب العدة باألطهار؟: 2201س 
فرتة الطهر اليت تفصل بني حيض وآخر، واكتمال العّدة » القروء«أو » األطهار«يراد بـ ـ 

طهر للمطلقة هو ذلك الذي يقع باألطهار يستلزم مضى ثالث حيضات، حيث يعترب أول 
فيه الطالق، فإذا حاضت بعده وطهرت بدأ طهرها الثاين، فإذا حاضت مرة ثانية فقد بدأ 
ا مبجرد بدأ احليض، دون  طهرها الثالث، فإذا حاضت مرة ثالثة تكون قد خرجت من عد

 . حاجة النتظار انتهاء احليض الثالث
 ما هي أحكام العدة؟: 2202س 

طلقة طالقًا رجعيًا خالل فرتة العّدة حبكم الزوجة من جهة وجوب النفقة تعترب املـ 
واملساكنة، فال جيوز للرجل إخراجها من البيت ما دامت يف العدة، ويتوارثان يف حال موت 
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أحدمها قبل انقضاء العدة، كما جيوز للرجل الرجوع عن الطالق أثناء العدة دون حاجة إىل 
ا أثناء العدة عقد جديد، وجيب على املرأ ة أن متكن زوجها من نفسها إن أراد االستمتاع 

إن كان بنّية الرجوع، أما املطلقة طالقًا بائناً فال نفقة هلا وال توارث بينهما إن مات أحدمها 
قبل انتهاء العدة، كما ال جيوز للزوج الرجوع أثناء العدة إال إن كان الطالق خلعياً ورجعت 

ا أو يائساً  الزوجة بالبذل، ويكون  . الطالق بائناً إن كانت الزوجة غري مدخول 
 هل يجوز للمطلقة السفر أثناء العدة؟: 2203س 

جيوز هلا ذلك إذا كانت تعتد من الطالق البائن أو اخللعي، وأما إن كان طالقها رجعياً ـ 
ك بنية فهي فيه حبكم الزوجة، فيشرتط إذن الزوج فيما ينايف حق االستمتاع مع إرادته ذل

 . اإلرجاع
هل تجب العّدة على المرأة التي كان هجرها زوجها ولم يقاربها عدة سنين : 2204س 

 قبل طالقها؟
ا قبل هجرها مهما طالت مدة اهلجرـ   .جيب عليها عدة الطالق إن كان قد دخل 

 هل يجوز للمرأة المطلقة رجعّياً التزين أمام زوجها وهي في العدة؟: 2205س 
هلا ذلك، ولكن لو علمت بأن زوجها ال يريد إرجاعها ال جيوز هلا متكينه من جيوز ـ 

 . نفسها باإلستمتاع، ولو مبثل النظر إليها متزينة
هل يجوز للمرأة المعتدة الذهاب للعمل في حال كان عملها في مكان : 2206س 
 مختلط؟

ا املختلفة من جيوز هلا ذلك، إذ ال حيرم على املعتدة اخلروج من بيتها ألجل حاـ  جا
عمل أو دراسة أو غريمها، إال إذا كانت رجعية، وكانت ما تزال يف بيت زوجها، فال حيل هلا 

ا بنية الرجوع  . اخلروج فرتة تواجده يف البيت إن كان ميكنه أن يرغب يف االستمتاع 
 الطالق؟إذا كان البيت ملكاً للزوجة هل يجوز لها إخراج الزوج منه أثناء عدة : 2207س 

 . جيوز هلا ذلك مىت شاءتـ 
 هل يجوز للزوجة اشتراط خروج الزوج من البيت أثناء عدة الطالق؟: 2208س 

 . جيوز هلا اشرتاط ذلك، ولكن ال جيب عليه القبولـ 
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إمرأة سافر زوجها، وبعد ثالثة أشهر بعث لها ورقة الطالق، متى تبدأ بحساب : 2209س 
 لطالق أو من حين وقوعه؟العدة، من حين استالم ورقة ا

ا من حني وقوع الطالق ال من تاريخ استالمها ورقة الطالق، فلو تبني هلا ـ  تبدأ عد
ا ا قضت ثالثة أطهار بعد تاريخ الطالق، تكون قد خرجت من عد  . حني إستالمها أ

هل يجوز للمرأة تعجيل انتهاء عدتها بتناول الدواء لتعجيل موعد دورتها : 2210س 
هرية، وهل تخرج من العدة إن فعلت ذلك وجاءها الحيض ثالث مرات، وفي حال فعلت الش

 ذلك وتزوجت فهل يكون زواجها الثاني باطًال؟
ا بتناول احلبوب مع توفر الشروط، بأن يكون الدم جامعاً ـ  جيوز هلا تعجيل موعد عاد

فعلت ذلك لصفات احليض، ويفصل بني احليضني أقل الطهر، وهو عشرة ايام، فإن 
 . بالشكل الصحيح جاز هلا الزواج من جديد

هل يحق للزوجة عند طالقها قضاء عدتها عند أهلها، وهل للزوج منعها من : 2211س 
 الخروج من البيت أثناء العدة؟

من حق الزوجة على الزوج أن تقضي عدة طالقها الرجعي يف منزل زوجها، وحينئذ له ـ 
قه، أما لو توافقا على قضاء فرتة العدة خارج املنزل الزوجي أن مينعها من اخلروج املنايف حل

ا يف بيت أهلها، وليس للزوج عندها منعها من اخلروج من منزل أهلها  . جاز هلا قضاء عد
رجل عقيم طلق امرأته، وبعد إتمام العدة منه تزوجت من رجل آخر بعقد : 2212س 

المتمتع بها في رحمها في مدة العقد،  مؤقت دون دخول، وبهدف أن تزرع بويضتها مع نطفة
هل يجب عليها في هذه الحالة أن تعتد من الزواج المنقطع رغم عدم الدخول ولحصول الحمل 

 بالتلقيح االصطناعي، وإن كان عليها عدة فما مدتها؟
 . األحوط وجوباً هلا أن ال ترجع إىل زوجها السابق بعقد جديد إال بعد وضع محلهاـ 

 لمطلقة األجنبية عدة إن كانت متزوجة بالعقد المدني، وكم يوماً عدتها؟هل ل: 2213س 
إن كانت علمانية فإن زواجها املدين جيعلها ذات بعل، فإذا طلقت مل جيز للمسلم ـ 

ا ثالثة  ا، وعد التزوج منها إال بعد اإلعتداد إن كانت بالغة، ودون سن اليأس ومدخوًال 
ا أطهار ملن حتيض، أو ثالثة أشه ر ملن ال حتيض وهي يف سن من حتيض، مع مالحظة أ

 .إذا ارتدت عن دينها الكتايب، ومل تكن مسلمة، مل جيز له التزوج منها
 هل تجب العدة على المرأة المغتصبة؟: 2214س 

 . ليس عليها عدة، واألحوط استرباؤها حبيضةـ 



415 

 

 هل على البنت المخطوبة عدة الطالق؟: 2215س 
 . مع عدم الدخول ليس عليها عدةـ 

 هل تجب العدة على المدخول بها دبرًا؟: 2216س 
 . ال عدة هلا مع الدخول يف الدبر، وإن كان األحوط استحباباً هلا االعتدادـ 

 هل على المرأة عدة إن كان الجماع يتم باستعمال الواقي الذكري؟: 2217س 
 . نعم جتب عليها العدةـ 

المرأة التي أغلقت األنابيب بشكل كامل، وال يحتمل هل تجب العدة على : 2218س 
 بحقها أن تكون حامًال؟

ا ما تزال ـ  ال يسقط عنها بسب ذلك وجوب العدة مع بلوغها وحتقق الدخول، وكو
دون سن اليأس، فإن وجوب العدة أمر شرعي تعبدي ال تنحصر حكمته باسترباء الرحم 

 . من احلمل
ة رجوع الزوج إلى زوجته خالل فترة العدة إذا كان أريد أن أعرف عن كيفي: 2219س 

 الطالق رجعيًا؟
ا الرجعية فيمكن للزوج الرجوع عن الطالق بأن يعرب عن ـ  ما دامت الزوجة يف عد

أرجعت زوجيت، أو الفعل املشروع بني الزوجني بنية اإلرجاع، مثل : ذلك باللفظ فيقول
بل يتحقق الرجوع بالفعل العادي املقصود به  تقبيلها بشهوة، أو جمامعتها، وما أشبه ذلك،

 . اإلرجاع، كأن يرجعها إىل بيتها مثًال بقصد العدول عن الطالق
 طلقت زوجتي منذ شهرين وأريد أن أرجع، فماذا عليَّ أن أفعل؟: 2220س 

ا، فيكفي أن تعّرب عن رجوعك هلا ـ  إن كنَت طلقتها طالقًا رجعياً، وما زالت يف عد
أرجعتك إىل : مبثل تقبيلها أو جمامعتها بقصد الرجوع إليها، أو بالقول مبثل قولك هلابالفعل 

ا، فال  ا، أو قد انتهت عد عصمة زواجي، وما أشبه ذلك، وإال فلو كانت غري مدخول 
 . بد من أن يكون الرجوع بعقد جديد

 هل يجب حضور شاهدين للعودة عن الطالق؟: 2221س 
جوع عنه ال حيتاج إىل شاهدين، لكنه األفضل من أجل توثيقه إن حدث الطالق فالر ـ 

 . وتأكيده عند التنازع
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تطلقت، وأثناء العدة حدث جماع بيني وبين طليقي، لكن ال بنية الرجوع، : 2222س 
 وإنما عن نزوة، فهل يبطل الطالق بذلك؟

مقرتٍن عند الطالق صحيح رغم حدوث اجلماع بينكما أثناء العدة، ما دام اجلماع غري ـ 
زوجك بقصد الرجوع، ولكنك لو رغبت باإلحتياط يف هذا األمر، فليعد زوجك السابق 

 . طالقك مث تعتّدين من جديد قبل أن تتزوجي من شخص آخر
 :عّدة الوفاة: ب

توفي زوجي وأنا في الشهر السابع من الحمل، كم تكون عدتي، هل تنتهي : 2223س 
 ة، وهل يجوز لي الذهاب إلى العمل أثناء العدة؟بوضعي الحمل، أم علي أن أتم المد

عدتك هي الفرتة األبعد لوضع احلمل أو مضّي أربعة أشهر وعشرة أيام من حني وفاة ـ 
زوجك، فإن كان وضع محلك بعد متام هذه املدة تكون قد انتهت عدتك بوضعك احلمل، 

 . لذهاب إىل عملكوإال وجب اإلنتظار إىل حني متام املدة، وجيوز لك أثناء العدة ا
 سنة توفي زوجها، فهل تجب عليها العدة؟ 62إمرأة عمرها : 2224س 

 . نعم جتب عليها عدة الوفاة واحلدادـ 
 هل تجب عدة الوفاة على المتزوجة بالزواج المنقطع، إن مات العاقد عليها؟: 2225س 

بعة أشهر وعشرة جيب عليها اإلعتداد عدة الوفاة وإن كان الزواج منقطعاً، والعدة أر ـ 
 . أيام

 إمرأة عقد قرانها ومات زوجها قبل أن يدخل عليها، هل عليها العدة أم ال؟: 2226س 
اـ   . على املرأة املتوىف عنها زوجها أن تعتد عدة الوفاة وإن كانت غري مدخول 
 :أحكام الحداد: ت

داد وأن تبيت هل تستطيع المرأة المعتدة لوفاة زوجها أن تخرج في فترة الح: 2227س 
في بيت ابنها أو بنتها، وهل يحرم على أخ الزوج دخول بيت أخيه أثناء هذه الفترة، وما هو 
اللباس الذي تلبسه عند الخروج لقضاء حوائجها، وهل يجب عليها أن تغطي الوجه واليدين 

 والرجلين؟
اللباس واحللي، ولذا ال جيب على املعتدة عدة الوفاة إال احلداد برتك التربج والتزين يف ـ 

ال جيب عليها البقاء يف بيتها، بل جيوز هلا اخلروج منه مىت شاءت واملبيت خارجه، وإن كره 
هلا ذلك لغري ضرورة، كما أنه ال جتب تغطية الوجه واليدين والقدمني، وجيوز أن يدخل أخو 

 . زوجها أو غريه إىل بيتها مع مراعاة احلدود الشرعية
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لمرأة الخروج من منزل الزوجية في عدة الوفاة، إذا لم يكن لديها هل يجوز ل: 2228س 
 من يؤنسها وتخشى على نفسها أثناء النهار؟

 . جيوز هلا اخلروج، وخاصة يف احلالة املذكورةـ 
هل يجوز للمرأة في فترة الحداد أن تخرج إلى االحتفاالت التي تقام بمناسبة : 2229س 

 علم أن االحتفاالت تقام في الليل غالبًا؟مع ال) ع(مواليد األئمة األطهار
ال حيرم ذلك، وإن كان األفضل اجتنابه، إذ يكره هلا اخلروج من بيتها لغري ضرورة، ليًال ـ 

اراً   .أو 
 هل يجب على األرملة في وقت الحداد اإللتزام باللباس األسود؟: 2230س 

ترب تزيناً، ألن املهم خالل ال جيب عليها ذلك خبصوصه إذا كان لبس غري األسود ال يعـ 
 . فرتة احلداد أن ال تلبس ما يعترب زينة يف شكله ولونه حبسب العرف االجتماعي

أنا عاملة في مستشفى وأرتدي زيًا معّيناً، توفي زوجي وأنا اآلن في عدة الوفاة، : 2231س 
 فهل يجوز أن أذهب للعمل بالمالبس المخصصة له؟

 . جيوز لك ذلكـ 
توفي والدي ولم يمض على زواجي إال شهر واحد، هل أستطيع أن أتبرج : 2232س 

 لزوجي، وما الفترة التي يفترض علي ارتداء األسود فيها؟
جيوز لك التربّج لزوجك وال حداد عليك يف الشرع جتاه أبيك، إال من جهة مراعاة ـ 

 . املتعارف بعدم الظهور أمام الناس مبا يتناىف مع احلزن على األب
 أبي متوفى منذ أسبوع، هل يجوز لي استعمال مزيل برائحة أو عطر؟: 2233س 

احلداد على الوالدين وعلى غريهم من األقارب غري واجب شرعًا على املرأة، فيجوز 
استعمال مزيل الرائحة، وكذا جيوز استعمال العطور يف داخل املنزل، بل ويف خارجه إال إذا  

 . ثل هذه األمور مراعاة األعراف السائدةكان مثرياً للفتنة، واألفضل يف م
 هل يجب الحداد ولبس السواد عند موت أحد األرحام؟: 2234س 

احلداد الواجب يف الشرع هو حداد الزوجة على زوجها املتوىف مدة أربعة أشهر وعشرة ـ 
أيام، ومن واجبات احلداد عدم التزين الذي يتناسب معه يف زمننا لبس السواد، أما غري 

وج من األقارب أو غريهم فال جيب احلداد أو لبس السواد عند وفاته، لكن األفضل هلا الز 
مراعاة العرف االجتماعي يف مثل هذه األمور، وخاصة عند فقد أحد الوالدين أو األبناء، 

  .ألن احلداد عليه من مظاهر الّرب به والوفاء له 
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 أحكام المفقود زوجها: الخامس
ا في الحرب منذ أكثر من عشر سنوات، ولم تعلم عنه شيئًا، إمرأة فقد زوجه: 2235س 

 هل يجوز لها الزواج بعد هذه المدة الطويلة من فقده؟
إذا حصل هلا اإلطمئنان بوفاته بعد البحث الدقيق فعليها أن تعتد وتصري حرّة، وإّال ـ 

 . فال بد هلا من أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي لتحصل على الطالق
رأة خطف زوجها قبل حوالي سنة، وفي حينه اتصل الخاطفون وقالوا ألهله إم: 2236س 

بأننا قمنا بقتله، ثم اتصلوا بزوجته وقالوا لها إننا لم نقتله، وقد انقضت سنة ولم يرجع إلى أهله، 
 فهل تبقى زوجته على ذمته، أم تحكم بموته في هذه الحالة؟

ياً، وعدم تأمني النفقة هلا من مال مع عدم حصول العلم بالوفاة واحتمال بقائه حـ 
الزوج أو ولّيه، أو مع عدم صربها عن حاجتها اجلنسية، فلها أن ترفع أمرها للحاكم 
الشرعي، فيمهلها أربع سنوات من حني رفع الدعوى، ويُفحص عن الزوج، فإذا انقضت 

تجب أجرب السنوات األربع ومل يتبني شيء أمر احلاكم الشرعي الويل بالطالق، فإن مل يس
 . عليه، وإال طلقها احلاكم بنفسه

 الظهار: السادس
 ما هو الظهار، وما هي شروطه، وما هي كفارته؟: 2237س 

أنت علَي كظهر : أن يقصد الزوج فراق زوجته واإلنفصال عنها بقوله هلا: الظهار هوـ 
عدلني،  ويشرتط فيه ما يشرتط يف الطالق، من كونه أمام شاهدين. أمي، أو ما يف معناه

وكذا يشرتط فيه إن كانت الزوجة غري حامل أن تكون يف طهر مل يواقعها الزوج فيه، فإذا 
حتقق الظهار بشروطه أمث الزوج وعصى، ومل يتحقق به الفراق، بل يبقى الزواج قائماً، لكن 

صيام شهرين متتابعني، فإن عجز : ال حيل له مجاعها حىت يكّفر، والكفارة يف زماننا هي
 . ستني مسكيناً  أطعم

حصل خالف عائلي بيني وبين زوجتي، وأنا في حالة عصبية تفوهت بكالم ال :2238س 
أو » تحرمين علي مثلما تحرم علي أختي«: أستطيع أن أتذكره بالضبط، ولكن هو أنني قلت

، فهل تعتبر هذه الحالة مظاهرة، وما هي الكفارة المتوجبة »تحرمين علي مثلما تحرم على أمي«
 ينا؟عل

ال يعترب مثل هذا ظهاراً، ألن الظهار احملرم هو ما يكون بقصد الطالق ال بقصد إيذاء ـ 
الزوجة، إضافة إىل لزوم توافر شروط الظهار األخرى، لذا ال أثر لقولك هذا، وال كفارة 

 .عليه
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  في اإلرث: الباب الثالث والعشرون
 

توزع تركته بين الورثة؟ وهل يأخذ رجل توفي وترك أبًا وزوجة وأوالدًا، كيف : 2239س 
 األب السدس قبل الزوجة أو تأخذ الزوجة الثُّمن قبل األب؟

لألب السدس، وللزوجة الثمن، والباقي للذكر مثل حظ األنثيني، واملراد بالسدس ـ 
والثمن، سدس الكل ومثن الكل، فال يكون هناك قبل وال بعد، فلو كان له ابن واحد 

ديناراً، والباقي  150دينار، وللزوجة  200دينار، فلألب  1200ة وبنتان، وكانت الرتك
جيعل أربع حصص، فيعطى االبن حصتني، وتعطى كل بنٍت حصة، فسواء أعطي األب 

 .ديناراً  150دينار والثمن  200السدس قبل الزوجة، أو العكس، يبقى السدس 
 ك بيتًا بقيمةية بنات، وتر توفي شخص وله أم وزوجة وستة أوالد وثمان: 2240س 

 قدًا، فكيف توزَّع تركته؟لایر " 17,000"لایر، و" 110,000"
لألّم السدس من مجيع الرتكة؛ العقار والنقد، وللزوجة اليت هي أمُّ أوالده الثُّمن من النقد ـ 

سهماً، فيأخذ  20والعقار أيضاً، والباقي يوزَّع للذكر مثل حظ األنثيني، أي يقسَّم على 
 .البنت سهماً واحداً الذكر سهمني و 

توفي رجل عن زوجتين وستة أوالد، ابنان وأربع بنات، وترك المنزل الذي : 2241س 
يسكن فيه ومزرعًة وسجًال تجاريًا هو عبارة عن رخصة حملة للحج واألماكن المقدَّسة، وكان قد 

التجاري  هجر زوجته األولى لمدة عشرين سنًة من دون أن ينفق عليها، كما أنه قد وهب سجّله
لولده األكبر في حياته، ألن السجل التجاري يبطل بموته ويعود إلى الحكومة وال يورَّث بحسب 
القانون، كما أنه قد وهب أوالده الذكور المنزل الذي يقيم فيه، وأما المزرعة، فقد وهبها لجميع 

قائه ساكنًا في أوالده الذكور واإلناث، مع تمكينه كالًّ منهم بالتصرف في ما وهبه له، مع ب
المنزل إلى أن توفاه اهللا، فهل ما فعله يكون صحيحاً، وهل ترث زوجته األولى شيئًا؟ وهل لها 

 شيء غير اإلرث؟
إّن كتابة السجل باسم الولد األكرب وتسلم الولد األكرب له يف حياة والده وعدم النص ـ 

ية الوالد له بعد موته،  من قبل الوالد على أن هذا التسجيل شكلي، إضافًة إىل عدم ملك
ذا السجّل، وحيث إن املنزل قد وهبه الوالد  كل ذلك يؤكد عدم أحقية أحد من الورثة 
أثناء حياته ألبنائه ومكنَّهم منه رغم بقائه ساكنًا فيه، كما انه قد وهب يف حياته املزرعة 

ُمثَْن ما تركه نعم، ترثان . للجميع ومكنهم منها، فليس لزوجتيه أن ترثا يف شيء من ذلك
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من أموال نقدية أو عينّية غري ما ذكر، كالثياب واألثاث وغريها، مما مل يهبه أثناء حياته 
ألحد، ويقسم بينهما بالسوية، كما أنه يثبت لزوجته األوىل نفقتها يف مجيع تلك السنني 

ال نقدية اليت هجرها فيها ومل ينفق عليها فيها، وهي َدْين يف ذمته تدفع مما تركه من أمو 
 .وغريها مما مل يهبها يف حياته ألحد، وذلك قبل توزيعها على الورثة

 هل للنساء حقٌّ في الميراث إذا كان الموروث أرضاً أو عقارات؟: 2242س 
ال فرق بني الرجال والنساء من األوالد واألقارب يف وراثتهم يف األرض واملباين والشجر ـ 

نعم، قد اختلف الفقهاء يف مرياث الزوجة من األراضي اليت . والنقد وغريه مما تركه املتوىفّ 
ا ترث من األرض  يرتكها زوجها على أكثر من رأي، ورأينا إنه إن كان هلا ولد منه، فإ
وغريها كسائر الورثة، وكذا إن مل يكن هلا ولد منه، وإن كان األفضل االحتياط بالتصاحل 

والشجر، اعتماداً مّنا على األصل القرآين، وعلى بينها وبني الورثة على األرض وعلى البناء 
ذا األمر، ) ع(عدم ورود أية رواية إال عن األئمة املتأخرين يف ذلك، مع عموم البلوى 

 .أو فيما بعده) ص(سواء يف زمن النيب
تقولون إنه ال بدَّ من التصالح بين الورثة والزوجة على نحو االحتياط الوجوبي : 2243س 

 اإلرث من أصل األرض، فماذا لو تعذَّر التصالح بينهم؟بالنسبة إلى 
إذا مل يتم التصاحل والرتاضي بينهم، فإن إرث الورثة اآلخرين غري الزوجة مبا يقابل حصة ـ 

الزوجة من األرض يكون حمّل إشكال، وميكنهم الرجوع إىل احلاكم الشرعي ليحل النزاع 
 .برأيه

يًة، فهل يحق ألحد الورثة االستئثار بها بعد إن كان األب يملك رخصًة تجار : 2244س 
 موته؟
احلقوق املعنوية ذات القيمة املادية، كالرخصة املذكورة يف السؤال، جيري عليها حكم ـ 

 .املرياث، فيتقامسها الورثة كلٌّ حبسب حصته كباقي األموال
 شخٌص توفي وله أب وأم وأربع أخوات، كيف توزَّع تركته؟: 2245س 

دس والباقي لألب، فاألم وإن كان هلا الثلث بالفرض، إال أن نصيبها ينحط لألم السـ 
 .إىل السدس إن اجتمع أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات

 امرأة توفي زوجها وليس لها منه أوالد، فما هي حصتها من اإلرث؟: 2246س 
فالباقي يرجع إىل هلا الربع بالفرض والباقي للورثة، فإن مل يكن له وارث غري الزوجة، ـ 

 .اإلمام، فهو وارث من ال وارث له
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ترك لنا والدي محًال تجاريًا، فقمت مع بعض أخوتي بتطوير المحل، وأردنا : 2247س 
اآلن تقسيم التركة بعد أن تطّور المحل كثيرًا عما كان عليه حين وفاة والدي، فكيف يمكن 

الد، أم تحسب قيمته اليوم، أي توزيع حصص المحل اآلن؛ هل تحسب قيمته حين وفاة الو 
 حين توزيع التركة؟

ما دام تقسيم الرتكة حصل بعد حصول النماء، فكل الورثة يرثون من النماء كما يرثون ـ 
نعم، لك وألخوتك الذين عملوا معك يف احملل التجاري، زيادة على حصتكم . من األصل

ن ما قمتم به من عمل هو بقصد باإلرث، أجرة املثل على العمل الذي قمتم به، إال إذا كا
 .التربع منكم

 إذا مات االبن قبل موت األب، فهل يرث أوالده من جّدهم شيئًا؟: 2248س 
إذا مات االبن قبل موت أبيه، فال يرث أوالده من جدهم شيئاً، إن كان لألب أبناء ـ 
 .غريه

فكيف توزّع توفيت امرأة ولها أخوة وأوالد ابن كان قد توفي في حياتها، : 2249س 
 تركتها؟
ا شيء من الرتكة، فابن ـ  تعود الرتكة مجيعها إىل أوالد ابنها املتوّىف قبلها، وليس ألخو

غري ابنها املتوىف، فال  - ذكور أو إناث  -نعم، لو كان هلا أوالد . االبن مقدَّم على األخ
 .يرث أوالد ابنها شيئاً 

ت؛ أختان ألم وأب، وأختان ألم فقط، كيف امرأٌة توفيِّت ولها زوٌج وأربع أخوا: 2250س 
 توزَّع تركتها؟

ا األربع، يتوزَّعنه  ـ  مع عدم وجود ولد هلا فلزوجها النِّصف، والنصف الثاين يكون ألخوا
الثلثان ألختيها من أمِّها وأبيها، والثلث األخري ألختيها من أمها، وتتقاسم كل : كما يلي

 .اثنتني منهما نصيبهما بالتساوي
ثالثة أخوة توفي أحدهم وكان له أوالد، ثم توفي الثاني وليس له أوالد وال : 2251س 

زوجة وال أب وال أم، والولد األكبر لألخ المتوفى أوًال اّدعى أن عمه المتوفى أوصى له بكامل 
تركته وصيًة شفهيًة، فهل يجوز له االحتفاظ بكامل التركة، مع مالحظة أن األخ الحي تنازل عن 

 أخيه لصالح أبناء أخيه المتوفى؟تركة 
يرث  -وهو عمه حبسب الفرض  -مع ثبوت الوصية، أو مع تصديق الورثة الباقني له ـ 

ابن األخ املوصى له الثلث فقط، والباقي يعود إىل الورثة، ألن الوصية بعد املوت ال تنفَّذ إال 
 .من الثلث



423 

 

بالمنقطع، وله أوالد من الزوجتين، رجل له زوجتان، إحداهما بالدائم واألخرى : 2252س 
 فهل ترث زوجته المتمتع بها؟ وهل يرث األوالد من الزوجتن بالنسبة نفسها؟

ا شيئاً، والباقي يوزع على ـ  ترث زوجته بالزواج الدائم الثمن، وال ترث الزوجة املتمتع 
تولدين بالزواج مجيع أوالده من زوجتيه للذكر مثل حظ األنثيني، بدون فرق بني األوالد امل

 .الدائم أو املنقطع، فهم يف مرتبة واحدة
توفي رجل وعنده عقار من طابق واحد يحتوي على أربع شقق، حيث تم بناء : 2253س 

شقتين على نفقته وشقتين على نفقة بعض أوالده، وتم االتفاق بينه وبينهم أن يسكنوا فيها لمدة 
ر لتعويضهم المبلغ الذي صرفوه في البناء ما غير محددة، وإذا أخلوها قبل خمس سنوات، تؤج

 هو رأي الشرع في ذلك إن كان بعض األوالد غير راضين عن ذلك؟
ينتقل باملوت ما ميلكه إىل ورثته، ومن حق األخوة الذين صرفوا من ماهلم يف البناء أن ـ 

، أو يسرتدوا ما أنفقوه على بناء الشقتني من األجرة حبسب االتفاق بينهم وبني أبيهم
 .حيسب هلم زيادة يف نصيبهم

زوج أختي موظف حكومي مات شهيدًا، فقدَّمت الحكومة خمسة آالف دوالر : 2254س 
إلى عائلته، وقد ترك زوجًة وطفلين وأبوين، ثم توفي والده بعد استشهاده وقبل تقسيم اإلرث، 

يتقاضاه في  فهل لوالده نصيب في اإلرث؟ وهل لوالديه نصيب من معاشه الشهري الذي كان
 حياته؟
التعويض املقّدم من احلكومة ال يعترب تركًة، بل هو هبة، فتوزّع على من قصدت ـ 

احلكومة إعطاَءه من أهله، وباملقدار الذي تعينه لكل واحد منهم، وكذا حال راتبه 
الشهري، فإنه يرجع فيه إىل قانون الدولة بالنحو الذي ذكرناه يف التعويض، أما سائر أمواله 
العينية والنقدية، فينحصر وارثه فيها بأبيه وأمه وزوجته وأوالده، والوالد يرث ولده الشهيد إن  
كان حياً ولو لساعة بعد موت ولده، وبذلك ال بدَّ من أن حيسب له حسابه من تركة ولده 

 .الشهيد، وتعطى لورثته، وهم والدة الشهيد وإخوته، إال أن يتنازلوا عنها ألسرة الشهيد
 توفي رجل وترك إخوًة من أمه وأبيه، وإخوة من أمه فقط، فكيف توزَّع تركته؟: 2255س 

 .لإلخوة من أمه الثلث بالسوية والباقي لإلخوة من األبوينـ 
توفي شخص ولم يترك من األقارب إال بنت عم له وأوالد أبناء عمومته، فهل : 2256س 

 بنت العم تحجب أبناء إخوانها أم ال؟
العم بالرتكة وحتجب أبناء أبناء عمومتها اآلخرين، فال يرثون معها من الرتكة تنفرد ابنة ـ 
 .شيئاً 
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 هل يرث ابن المتعة من أبويه؟: 2257س 
ابن املتعة ولد شرعي، له من احلقوق وعليه من الواجبات ما إلخوته الباقني املتولدين ـ 

 .تقص من نصيبه شيءمن الزواج الدائم، ولذا فهو يرث من أبويه كسائر إخوته وال ين
رجل معيل لزوجته وأخته وليس له أوالد، وقد سجل في إدارة المعاشات : 2258س 

والتقاعد أنه معيل لزوجته وأخته، وبعد وفاته تمكَّنت الزوجة عن طريق عالقاتها الخاصة أن 
كله،   تغطي على األوراق الرسمية وتثبت أنه كان معيًال لها فقط، لتستحوذ على الراتب التقاعدي

وعندما طالبت األخت بحقها في المحكمة، رفضوا الحضور إلى المحكمة إلى ان توفيت 
 األخت، واآلن هل من حق ورثة األخت المطالبة بما استولت عليه الزوجة ظلمًا؟

ما دام قد ثبت أن ألخت املتوىفَّ حقًا يف راتبه التقاعدي من خالل نظام القانون ـ 
 .اتب، فهو من حقها شرعاً، ومن حق الورثة املطالبة بهاجملعول على أساسه هذا الر 

توفي شخص وليس له وارث معروف، وله أموال في البنك، فعرض علّي البنك : 2259س 
 أن أستلم أمواله المودعة لديه، فهل يحق لي ذلك؟

إن مل يكن له وارث معروف من أقربائه، فإن وارثه اإلمام الذي هو وارث من ال وارث ـ 
هذه احلال، إن استلمت املبلغ املذكور، فعليك تسليمه إىل احلاكم الشرعي  له، ففي

 .ليتصرف فيه وفق القوانني الشرعية
أنا شاب جزائري، أنهيت دراستي الجامعية، وكان المرحوم الوالد قد وعدني : 2260س 

حوالي بدفع نفقات دراستي العليا المكلفة في الخارج، إال أن وفاته التي جاءت بعد تخرجي ب
شهر، غيرت مسار حياتي، إذ لم يترك المرحوم سيولة من المال كافيًة لتغطية تلك النفقات، 
وبصفتي الولد األكبر، قمت بإدارة جزء من تجارة ثانوية كان يديرها مع أحد الشركاء، وكنت 
أقتطع مصاريفي الخاصة ومصاريف العائلة من المال المجموع من تجارة المرحوم الوالد، كما 
صرفت جزءًا من هذا المال في أداء ديونه و في تسديد ثمن البيت المشترى بالتقسيط من 

وأنا  ،)ع(في السنوات األخيرة، استبصرت والتزمت بمذهب أهل البيت. طرف المرحوم الوالد
ما هو تكليفي . اآلن أعمل وأدفع ثمن هذا البيت، كإرجاع لجزء من المال الذي تصرفت فيه

ال المذكور، مع العلم أنني ال أستطيع تحديد نسبته الدقيقة؟ وهل يجوز لي الشرعي تجاه الم
اعتبار ما وعدني به المرحوم الوالد منمال لمواصلة دراساتي العليا في الخارج كحق لي وإن لم 

 يستعمل في ذلك اإلطار؟
ما وعدك به والدك ال يلزمه وال جيعل لك حقًا يف الرتكة زيادًة على نصيبك منها، ـ 

وليس لك يف تركة أبيك إال حصتك من مجيع ما ترك، وكذا لك بنسبة حصتك من فوائد 
وعلى هذا، فإن كل ما صرفته على نفسك من الرتكة جيب أن تعتربه من حصتك، . املال
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وما شاركك فيه سائر الورثة حيتسب بنسبته من حصصهم، ولذا فإنه ال بد من تعيني حصة  
صاء املصاريف اليت أنفقتها وإخراج نصيب كل واحد من كل واحد منكم من الرتكة، مث إح

املصاريف املشرتكة من حصته من الرتكة، وما سيبقى جممًال من املصاريف ميكنكم التصاحل 
 .بشأنه والرتاضي عليه

 إن كان للميت بنت واحدة، هل ترث جميع المال أم يشاركها به عمومتها؟: 2261س 
فهي ترث مجيع ما تركه أبوها، وال يشاركها فيه  إن مل يكن للميت إال بنت واحدة،ـ 

 .أحد من إخوة امليت، أي من عمومتها
 هل ترث األم المطلَّقه من أوالدها؟: 2262س 

 .ترث منهمـ 
 هل ترث زوجة األب من أوالد زوجها؟: 2263س 

 .ال ترث منهمـ 
 هل ترث المرأة الناشز من زوجها شيئًا؟: 2264س 

ا غري مطلَّقةـ   .ترث من زوجها وإن كانت ناشزاً عند موته مع كو
 هل يرث تارك الصالة أبويه؟: 2265س 

ا بالنحو الذي ـ  يرثهما، إن كان تركه هلا عن عصيان ال عن إنكار وجحود لوجو
يوجب ارتداده وخروجه عن اإلسالم، حيث يكفر بذلك، وحينئٍذ ال يرث الولد الكافر 

 .والده املسلم
 الزنا من والده؟هل يرث ابن : 2266س 

 .ال يرث ابن الزنا من والده، إذ يشرتط يف التوارث التوّلد من نكاح شرعيـ 
 امرأة مسلمة تزوَّجت من رجل مسيحي، فهل يحق البنها المسيحي أن يرثها؟: 2267س 

ا إن كانت عاملًة ـ  زواجها باطل، وال يرثها ولدها، ألنَّ الكافر ال يرث املسلم، كما أ
زواجها فهي ال ترث ولدها، ألن البّنوة واألمومة القائمة بينهما مل تقم على  بعدم شرعية

 .أساس زواج شرعي
 هل يتوارث الزوجان إن كان أحدهما مسلماً دون اآلخر؟: 2268س 
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الكفر من موانع اإلرث، فإن كان أحد الزوجني مسلمًا واآلخر كافراً، فاملسلم منهما ـ 
ما من املسلم شيئاً، وكذلك احلكم فيما لو كان الولد يرث الكافر وال يرث الكافر منه
 .مسلماً واألبوان كافرين أو العكس

إذا مات المسلم وترك أوالداً مسلمين وغير مسلمين، فهل يجوز التحايل على : 2269س 
 المحكمة لكي ال يرث غير المسلمين من أوالده؟

 .ق املتوّفرةغري املسلم ال يرث املسلم، فيجوز منعه من اإلرث بالطر ـ 
توفي رجل وله ولدان وبنت، وكان له ولد قد توفي في حياته، فقام الولد : 2270س 

األكبر بإدخال أبناء أخيه في التركة بعد موافقة جميع الورثة، فهل يحق لبعض الورثة الذين رضوا 
 بهذا أن يتراجعوا عن ذلك بعد توزيع التركة؟

وزيع الرتكة، وقبض أبناء األخ حصتهم، ليس هلم مع رضا الورثة بتوريث أبناء األخ، وتـ 
الرجوع عن ذلك، أما لو توافقوا على ذلك، ومل يقبض أبناء األخ حصتهم، فإن رجوع 

 .بعضهم عن ذلك صحيح وملزم
اشترى رجل قبل أن يموت قطعة أرض، وبناها لولده األكبر وسجَّلها باسمه، : 2271س 

العائلة الكبير، أم يكون ما بناه له أبوه هو نصيبه من فهل يبقى لهذا الولد نصيٌب في بيت 
 اإلرث؟

إن مل يكن والده قد اشرتط عليه حني بىن له بيته اخلاّص أن يتنازل عن حصته يف ـ 
البيت الكبري، فهو يرث منه كسائر إخوته، لكن األفضل له عدم مزامحة إخوته يف البيت 

 .الكبري يف مثل هذه احلالة املفروضة
خالي أوصى ببيع الشقه التي يسكنها إذا حضره الموت، ودفع ما يتوجب  :2272س 

إلنجاز ما عليه من صوم وصالة وغيرهما من بنود الوصية، والباقي يدفع لمسجد بلدتنا الذي هو 
قيد اإلنشاء عن روحه، وجعلني المشرف على تنفيذ الوصية، ثم ساءت حالته، فاستحضر كاتب 

وأعطى وكالًة ألخته ببيع الشقه ودفع مصاريف شفائه لعدم توفر  العدل المحلف إلى المستشفى
 المال لديه، بعدها بيومين توفي، فما الحكم الشرعي؟

تنفذ الوصية يف الثلث وال تنفذ يف ما زاد عن الثلث إال برضا الورثة، فإن أوصى بصوم ـ 
ثة، وينبغي أو صالة أكثر من الثلث، يقضى عنه مبقدار الثلث والباقي يعود اىل الور 

االلتفات إىل لزوم سداد ديونه قبل ذلك، ومنها مصاريف عالجه، فإن مل يبَق شيء، ال 
 .يكون هناك حمل للوصية حينئذٍ 

 هل يعزل مؤخَّر الصداق من أموال التركة قبل توزيعها مثل باقي الديون؟: 2273س 
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 .الطالق أو الوفاة نعم يعزل، ألنه دين يف ذمة الزوج يستحقُّ حبلول أقرب األجلني منـ 
، »في بنك المني«لو عمدت المطلَّقة إلى الّتلقيح من مني مطّلقها المجمَّد : 2274س 

 وحصل اإلنجاب، وبعد فترة توّفي الرجل، فهل يرث هذا الولد من أبيه؟
إذا كان التلقيح قبل وفاة صاحب النطفة، حبيث كان احلمل يف حياته، فإنه يرث منه، ـ 

 .قاد النطفة بعد موته، فال يرث منه شيئاً وأما إن كان انع
توفي والدي إثر حادث سير، ودفع المتسبب بالحادث الدية، فكيف توزّع : 2275س 
 الدية؟
 .مع وفاة الوالد، ال بدَّ من توزيع الدية على الورثة حبسب التوزيع الشرعيـ 

ضمان كانت جدتي مضمونة على اسم عمي األصغر، وبعد وفاتها، دفع ال: 2276س 
االجتماعي مبلغًا من المال كتعويض، فهل يحق لعمي الذي كانت مضمونًة على اسمه أخذ تلك 

 األموال؟
ال تعترب أموال الضمان املستحقة هلا من تركتها، بل هي هبة من الدولة، وتعطى ملن ـ 

ا، ويوزع حبسبه  .تعتربه الدولة مستحقاً هلا يف قانو
من الجد الذي كان يعمل في زمن االستعمار  أب وأوالده ورثوا مسكناً : 2277س 

الفرنسي قاضياً في محاكم الجزائر المستعمرة، ما هو حكم هذا الميراث، سواء ُعلم أنه كان من 
 أصل عمله كقاٍض، أو لم يُعلم ذلك؟

ما دام ال يعلم قطعًا بكونه حراماً، فال بأس بتمّلكه، وإال فال بد من املصاحلة عند ـ 
 .إذا قطع بكونه عني احلرام احلاكم الشرعي

 هل يجب دفع ثلث تركة الميت عن روحه؟: 2278س 
 .ال جيب ذلك إذا مل يكن قد أوصى امليت بذلكـ 

توفّيت أمي التي تعيش معي في أستراليا وتركت مبلغًا من المال، ودفعت أنا : 2279س 
تركته، فهل يجوز لي تكاليف إرسال جنازتها إلى العراق الذي كان أكثر من المبلغ الذي 

 استخدام المبلغ الذي تركته لمصاريف الجنازة؟
ا هو يف إطار تنفيذ وصيتها ضمن الثلث، أو  ـ  إذا كان املال الذي أنفقته على جناز

كان لألمور الضرورية للدفن وجتهيزها وما يتعلق بذلك من نفقات، فيمكن لك ذلك، وإال 
يكون للورثة، إال إذا رضي باقي الورثة بذلك، فيمكن لك أخذ املقدار الضروري والباقي 

 .فيجوز لك أخذه حينئذٍ 



428 

 

أعطى والدي في حياته إلى زوج أختي محًال ليعمل فيه، فهل يجوز استرداده : 2280س 
 منه بعد وفاة أبي ليوزَّع على جميع الورثة؟

كان قد مسح   إذا كان قد ملَّكه إياه يف حياته، فهو له، ال جيوز اسرتداده منه، وأما إذاـ 
 .له بالتصرف فيه فقط، فهو من الرتكة وجيوز اسرتداده

هل يجوز للرجل أن يهب في حياته ألحد أوالده أو لزوجته أكثر من نصيبه في : 2281س 
 اإلرث؟

جيوز للشخص يف حياته التصرف يف أمالكه كما يشاء، فله أن يهب من يشاء ما ـ 
يرثه بعد موته أو مل يكن كذلك، وسواء كان  يشاء من أمالكه، سواء كان املوهوب له ممن

املوهوب مقدار نصيبه إن كان من الورثة أو اقل أو كثر من نصيبه، فهو ماله يتصرف فيه  
نعم، إن كان التمليك بعد املوت، فال ينفذ إال بثلث ماله، فإن كان املوهوب . كيف يشاء

هوب هلا وتشارك الورثة يف ثلث ماله أو أقل من الثلث، كان له ذلك وملكت الزوجة املو 
باقي الرتكة حبسب نصيبها، وأما إن كان املوهوب أكثر من الثلث، فال تنفذ اهلبة إال مبقدار 

نعم، لو . كل حبسب نصيبه  -ومنهم الزوجة  - الثلث، ويرجع الباقي تركًة يوزَّع على الورثة 
 .ررضي الورثة باهلبة صحَّت، سواء كانت مبقدار الثلث أو أقل أو أكث

 هل يجوز ألحد الورثة بيع الدار الموروثة من دون رضا باقي الورثة؟: 2282س 
ال جيوز له ذلك، فهو شريك مع باقي الورثة يف الدار، وال جيوز للشريك التصرف يف ـ 

 .مال الشركة من دون رضا اآلخرين
 أال يعتبر إعطاء المرأة نصف ما للرجل من اإلرث ظلماً لها؟: 2283س 

ينطلق من الثقة باهللا تعاىل، وأنه هو املشرِّع احلكيم الذي ال : له شقان؛ األولالردُّ ـ 
يشرع إال ما فيه مصلحة البشرية العامة، وهذا ال يكون إال من خالل اإلميان باهللا وصفاته 

ينطلق من خالل النظر يف واقع حياة كل من : والثاين. اليت من ضمنها العادل واحلكيم
ك ألن الرجل، وإن أخذ ضعف ما للمرأة، إال أنه يرتتب عليه مقابل الرجل واملرأة، وذل

ا من النفقة واملهر ودية العاقلة وما هنالك من املتطلبات احلياتية  ذلك أعباء احلياة ومتطلبا
ا،  الكثرية، يف حني ال جيب على املرأة مقابل ذلك شيء حىت لو كانت متلك ماًال خاصاً 

اقع كل من الرجل واملرأة من جهة واجباته ومتطّلباته احلياتية، وهي فكأن التشريع ناظر إىل و 
 .على الرجل أكثرها منها على املرأة
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 في أحكام القضاء: الباب الرابع والعشرون
  

  :وموضوعاته هي التالية
 
 عمل القاضي والمحامي: األول

 هل يشترط االجتهاد فيمن يتولَّى منصب القضاء؟: 2284س 
االجتهاد يف القاضي حبسب رأينا الفقهي، إذ يكفي أن حيكم حبسب فتوى ال يشرتط ـ 

اجملتهد اجلامع للشرائط مع قدرته على إدارة املسألة القضائية، ولو كان غري جمتهد فليس له 
البّت يف األمور اليت يرجع فيها إىل احلاكم الشرعي، كاحلكم بالتعزير أو الوالية على القصَّر 

 .وما شابه، بل ال بدَّ له من الرجوع إىل احلاكم الشرعي للبّت فيهاأو الطالق القهري 
 هل يشترط إذن اإلمام أو نائبه لتوّلي منصب القضاء؟: 2285س 

جيوز ملن يكون واجدًا لشروط القضاء توّيل منصب القضاء، وال يشرتط إذن اإلمام أو ـ 
 .نائبه يف ذلك

 هل يجوز تولي المرأة منصب القضاء؟: 2286س 
 .األحوط وجوباً عدم تويل املرأة منصب القضاءـ 

 هل يجوز العمل في سلك القضاء والمحاماة؟: 2287س 
ال مانع من العمل يف سلك احملاماة والقضاء مبا ال يتعارض مع األحكام الشرعية، كما ـ 

ا، واملن ع يف موارد الدفاع عن املظلومني واملستضعفني، ويف موارد إيصال احلقوق إىل أصحا
 .من التعدي والتجاوز مبا يؤدي إىل زعزعة استقرار النظام العام حلياة األمة واجملتمع

هل يجوز الدخول في سلك القضاء الشرعي الشيعي في الدول ذات األنظمة : 2288س 
الوضعية، مع العلم أنه يتبع إداريًا للوزارة، ويكون تعيينه من الحكومة مباشرًة؟ وهل يجب أن 

 لذلك مجتهدًا؟يكون المتصدي 
ال مانع من ذلك إذا كان الشخص قادرًا من خالل علمه وخربته وتقواه على إدارة ـ 

مسألة القضاء حبسب املوازين الشرعية حىت لو كان غري جمتهد، ألننا ال نشرتط االجتهاد يف 
ة القاضي، بل تكفي اخلربة باألحكام الشرعية املتعلِّقة بشؤون القضاء، وباملسألة التنظيمي
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اإلدارية للقضاء، أما كون التعيني من جانب احلكومة، فال مانع منه إذا كان القاضي ميلك 
 .احلرية يف القضاء وال يسقط حتت تأثري احلكومة

أنا طالب من ماليزيا متشّيع، وقد عرضت علّي وظيفة في المحكمة الشرعية : 2289س 
قتضى المذهب السني المعمول به في بلدي، فهل يجوز لي قبولها، علمًا أنني سوف أقضي بم

 في المحاكم عندنا؟ وهل يكون راتبي الذي سأتقاضاه من جّراء هذه الوظيفة حالًال؟
ال مانع من قبول هذه الوظيفة من حيث املبدأ، والراتب الذي تتقاضاه حالل، وال ـ 

إىل مانع من فّض النزاع بني املتخاصمْني وفقًا لفتوى مذهبهما، ويف حاالت االضطرار 
إصدار حكم قضائي هو على خالف مؤهالتك، كما يف حال الطالق القهري مثًال، 
فيمكنك إحالة احلكم إىل قاٍض موافق هلما يف املذهب إن مل ميكن إقناع الزوج بالطالق 

 .اختياراً 
ما رأيكم في من يتولى منصب القضاء في داخل دولة غيِّبت فيها أحكام : 2290س 

ولم يعد القاضي يحكم بما أنزل اهللا، اللهمَّ إال في المسائل المتعلقة بقضايا الشريعة اإلسالمية، 
األسرة، فصار القاضي في المنازعات المدنية والتجارية والجنائية يلجأ إلى القوانين الوضعية التي 
سنَّتها الدولة رغم ما فيها من نصوص معارضة للشريعة اإلسالمية؟ وماذا لو حاول القاضي قدر 

كان أن يبحث عن أنسب هذه القوانين في إنصاف المظلومين ورّد الحقوق المغتصبة إلى اإلم
 أصحابها دون إجحاف، متوّخياً في ذلك إحقاق العدل بين الناس ونيل رضا اهللا تعالى؟

ال جيوز للقاضي املدين إصدار حكم ملزم للطرفني يف املنازعات املذكورة ما دام خمالفاً ـ 
طهَّرة، مبا فيها اآلراء الفقهية االجتهادية يف املسائل املختلف فيها بني ألحكام الشريعة امل

املذاهب أو الفقهاء، بل ال جيوز له التصدي للقضاء واجللوس يف هذا اجمللس واحلكم وفقاً 
. للشريعة اإلسالمية، إال إذا كان عارفًا بالفقه اإلسالمي وجامعًا للشروط املعتربة يف مذهبه

ك، فإنه ال مناص للقاضي املتدين من عدم االستمرار يف منصبه، إال أن وبناًء على ذل
ما، أو بأن جيعله املتنازعان حكمًا بينهما  حيصر عمله بالسعي ملصاحلة املتنازعني ومراضا
يف إطار ما يعرف عندنا يف الفقه اجلعفري بقاضي التحكيم، وحينئٍذ، له أن حيكم مبا 

 .ه فعل حرام أو ترك واجبيرتاضيان عليه، إن مل يلزم من
 هل يجوز الترافع إلى المحاكم في الدول الغربية؟: 2291س 

ال جيوز ذلك، إال مع عدم إمكانية التحاكم إىل القضاء الشرعي، وتوّقف حفظ احلق ـ 
 .على ذلك
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لو حكم القاضي بأن المال لفالن، وكان ذلك خالف الواقع، فهل يجوز : 2292س 
 المال؟ للمحكوم لصالحه أخذ ذلك

 .ال جيوز له ذلكـ 
زوج ضرب زوجته، فخرجت من البيت، وبعد تدّخل الخّيرين تعهَّد بمعاملتها : 2293س 

بالحسنى وعدم ضربها ودفع ما يتوجَّب عليه من دية الضرب، إال أنها رفضت الرجوع إلى 
تصبها، هل البيت، ورفعت عليه دعوى عند السلطات القضائية األلمانية، مفادها أنه ضربها واغ

 يجوز لها ذلك؟
ا زوجته شرعاً، وليس عليه إال دية ـ  الرتافع املذكور ليس جائزاً، وهو ليس مغتصبًا لكو

الضرب حبسب أثره إن كان له أثر، وليس هلا أن تبقى خارج املنزل مع تعّهده حبسن 
زوجته أو املعاملة، فإن رفضت الرجوع إىل بيتها، مل تستحق النفقة، كما ال جيوز له ضرب 

 .أن يسيء معاملتها
 هل يجوز العمل كقاٍض في الدول الغربية؟: 2294س 

جيوز ذلك فيما إذا كان الغرض من العمل نصرة املظلومني، وأمكنه أن حيكم مبا ال ـ 
 .خيالف الشريعة املطهَّرة، وخصوصاً بني املرتافعني من املسلمني

ا كان المطلوب مّني إعداد أعمل كمحاٍم متدرب في مكتب محاماة، فإذ: 2295س 
مرافعة عن مّتهم أعلم عدم براءته من التهمة الموّجهة إليه، ولكن هناك ثغرة في القانون يمكن 
من خاللها تبرأته من الجرم المطالب به، فهل يجوز لي إعداد هذه المرافعة، مع العلم أن عدم 

 إعدادها يُعدُّ خيانًة لصاحب المكتب الذي أعمل فيه؟
وز الدفاع عنه وال املسامهة يف تربئته ما دمت تعلم أنه غري بريء، وخيانة اهللا أوىل ال جيـ 

باالجتناب من خيانة الناس، وال بدَّ يف عمل احملاماة بشكل عام من اجتناب خمالفة الشرع 
 .اإلسالمي احلنيف الذي يقضي حبرمة تربئة اجملرم، وإدانة الربيء

 غير المسلم؟ هل يجوز لي توكيل المحامي: 2296س 
 .جيوز ذلك مع كون احلق إىل جانبك يف القضيةـ 
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 وسائل اإلثبات: الثاني
هل يؤخذ بقول الصبي فيما لو ادعى على آخر أنه جنى عليه جنايًة يترتب : 2297س 

 عليها الضمان؟
ال يكتفى مبجرَّد اّدعاء الصّيب اجملين عليه أو وليه، بل ال بد من إثبات ذلك من خالل ـ 

 .دالشهو 
اإليمان، : نعمل في مؤسسة إسالمية في نيوزلندا، ومن شروط العضوية فيها: 2298س 

واألمانة، والسيرة الحسنة، وكل من يثبت خروجه عن هذه الضوابط أو يثبت تهاونه أو عدم 
من المؤسسة، وقد تلّقينا من  تعاونه في أداء المسؤوليات المناطة به دون سبب، يتم فصله

اتهامات ضّد شخصين من األعضاء بأنهما يقومان بإيقاع الفتنة بينه وبين الناس، وعندما  شخص
طلبنا من المدَّعي البينة، لم يكن عنده بّينة، لكنه أبدى استعداده لحلف اليمين إلثبات دعواه، 

 فهل يجوز القسم في هذه األمور؟
ما العلم السابق وعدم ـ  تقدمي بيِّنة على خالفه، يكفي لرتتيب األثر على حسن سري

ومن دون تقدمي البّينة ال يصح ترتيب األثر على اّدعائه، واحللف إمنا يكون يف النزاعات 
 .وأمام القاضي

إن ادَّعت امرأة على شخص باالغتصاب، ولم يكن لديها أربعة شهود، فهل : 2299س 
م الولد المتولد من ؟ وما حك»دي أن أي«يمكن الحكم باالغتصاب إن ثبت ذلك بفحص الــــ 

 هذا االغتصاب؟
الفحص املذكور تثبت به نسبة الولد إليه، لكن ال يثبت به االغتصاب إن مل يعرتف ـ 

هو بذلك، فرمبا محلت منه بعقد زواج، أو بالزىن فيها برضاها، أو بإدخال منيه يف فرجها 
ك الولد املنتسب إليه بغري مجاع، وما مل يتم إثبات الزىن بشهادة الشهود أو باإلقرار، فذل

 .يعترب ولداً شرعياً من جهته
لدى والدي بيت، أّجره لمدة سنتين مع تعّهد من المستأجر بإخالء الدار عند : 2300س 

انتهاء المدة، ولكن بعد سنة واحدة، تفاجأ والدي بوجود شخص آخر غير المستأجر، مدعيًا أن 
ة أشهر، ذهبت مع والدي للمطالبة بإخالء المستأجر قد مات وقد حّل محّله، وبعد سنتين وعد

البيت، فرفض وطالب بمبلغ كبير إلخالئه الدار، ألنه غير قادر على دفع مبلغ اإليجار لبيت 
جديد، فهل يحق له البقاء في البيت أو المطالبة بمبلغ من المال لكي يخلي البيت؟ وهل يجوز 

 رفع دعوى عليه في المحاكم المدنّية؟
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بقاء يف البيت أبداً، وال حيق له املطالبة بأيِّ بدل مايل لإلخالء مهما كانت ال حيق له الـ 
الظروف، وعليه إخالء البيت فوراً ما دام مل يكن هو املستأجر األصلي، وما دام قد سكن 
البيت وفقًا للشروط املتوافق عليها مع املستأجر األصلي، وحيق للمالك القيام بأي وسيلة 

ه بإخالء املنزل، ومن مث ال مانع من الرتافع إىل السلطات القضائية من من أجل دفعه وإلزام
 .أجل احلصول على احلق

 هل يجوز لصاحب الحق الحلف كذباً لتحصيل حقه، إن لم يكن عنده بيَّنة؟: 2301س 
 .ال جيوز له ذلكـ 

 هل يجب أن تكون إقامة البيِّنة واليمين عند القاضي؟: 2302س 
 .ذلك عند القاضي الشرعي املرتافع عنده نعم، جيب أن يكونـ 

لو ادَّعى أحٌد على شخصين بأن أحدهما قاتل بدون تعيين، ثم مات أحد : 2303س 
 الشخصين المّدعى عليهما قبل ثبوت الدعوى، فهل يثبت القود أو الدية على اآلخر؟

حلي هو ال يثبت ذلك، ألن العلم اإلمجايل برتدد القاتل بني شخصني ال يعني أنَّ اـ 
 .القاتل

هل يجوز االعتماد على الوسائل العلمية الحديثة إلثبات الجريمة، كاالعتماد : 2304س 
 على فحص الحمض النووي؟

جيوز االعتماد على كل ما يوجب القطع من وسائل اإلثبات احلديثة، إذ إن القطع ـ 
 .حجة بذاته

ة والدنا، قمنا بتقدير النسب كان بين عّمنا ووالدنا شراكة في مزرعة، وبعد وفا: 2305س 
بيننا وبينه، وتم االتفاق فيما بيننا وبينه، وتمت عملية توزيع الحصص بحضور الشهود وأوراق 
رسمية، إال أنّه بعد أيام من عملية التوزيع، أخذ يقول إنّه غير مبرئ لذمة والدي، وإّن المبالغ 

ا ادَّعاه، وهل تكون ذمة والدي أو هل يثبت لعمي م. النقدية كانت أكبر من التي حصل عليها
 ذمتنا مشغولة؟ وهل يجوز لنا أن ندفع له من أموالنا الخاصة كبراءة للذمة؟

ال يثبت لعمك شيء ما مل يأت ببينة على ما يّدعيه، ولذلك ال تكون ذمتكم وال ذمة ـ 
بعدم والدكم مشغولًة بشيء جتاه عمك، وخصوصًا إذا تضمن االتفاق بينكم وبينه اإلقرار 

وجود حق له عندكم وإبراء ذمتكم، لكن إن أردمت املصاحلة مع عمك والدفع له من 
 .أموالكم اخلاصة، فهو جائز وال إشكال فيه
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أرٌض شراكة بين أربعة إخوة، اشتريتها من أحدهم وأتفقت معه على البيع : 2306س 
رض وسعرها وأنها دفعة والثمن والتسليم وإنجاز المعامالت الالزمة، ونص العقد على مساحة األ

على الحساب الجاري بيني وبينه، وبعد أربع سنوات، وحين حان الوقت للتنازل عن األرض في 
الدوائر العقارية، كان سعر األرض قد ارتفع أكثر من ثالثة أضعاف، فرفض األخوة التنازل عن 

خ الذي تمَّت المعاملة األرض بحجة أنهم ال يعلمون بالبيع، وأنهم غير موافقين عليه، كما أن األ
معه، يدعي أنه لم يطلع إخوته عليه، فهل يحق لهم التنصل من البيع، مع العلم أن هناك شهوداً 
وقرائن تدل على أنهم كانوا على علم بالبيع؟ وهل يحق لي أن أطلب منهم قسم اليمين على 

 معرفتهم وموافقتهم على البيع؟
إنكاره، وال يقبل منهم الرتاجع عنه، وجيوز لك مع موافقتهم على البيع ال جيوز هلم ـ 

م عند العامل الديين الذي ترتاضون عليه، ولك أن تطلب إحالفهم اليمني، ومع  مقاضا
م موافقون على البيع، وعند عدم إمكان الوصول اىل  توافر الوقائع املؤيدة لك واعتقادك أ

ألمر إىل احملاكم املدنية، وفعل حقك إال بالتقاضي عند قاضي اجلور فإنه جيوز لك رفع ا
الالزم، نعم لو كان التقاول بينك وبينهم ما يزال يف إطار الوعد بالبيع، دون أن يتم إجراء 

 .عقد فعًال، فال تلزمهم بالبيع وميكنهم الرتاجع عنه
هناك تشريعات حدَّدها الشارع المقدَّس من حدود وقصاص وتعزيرات : 2307س 

والجلد أو الرجم للزاني أو الزانيه في حال ثبت ذلك بأربعة شهود عدول، مختلفة، كحّد الرّدة، 
وقطع اليدين للسارق أو السارقة، فهل هذه التشريعات تعبدية ال يجوز تجاوزها، أم هي قوانين 

الدولة اإلسالمية في عصر  س كان الغرض منها تنظيم وتقنينوتشريعات من الشارع المقدَّ 
يجوز لنا أخذ ما يناسب منها ووضع قوانين أخرى أو تحويرها لتتناسب  اإلسالم األول، وبالتالي

مع الوقت الراهن دون الطعن في اإلسالم أو نبي اإلسالم أو القرآن، فمثًال لو ضبط رجل وامرأة 
في وضع غير أخالقي دون وجود أربعة شهود ودون التأكد من اإليالج، وبعد الفحص الطبي 

أثر السائل المنوي للرجل في رحم المرأة، فهل يقام عليهما الحدَّ والتحاليل المخبرية اكتشف 
حينئٍذ، وكذا لو حملت المرأة وشك زوجها في نسبة الولد إليه وثبت بتحليل الحمض النووي 

الولد للفراش : عدم وجود نسبة بين المولودوالزوج، فهل ينسب الولد إلى الّزوج وتطبق قاعدة
 وللعاهر الحجر؟

ت الزنا بأربعة شهود أمر تعبدي ال جيوز التعدي عنه من حيث املبدأ، إال ما مسألة إثباـ 
ثبت بالدليل كونه غري تعبدي، كما يف بعض التفاصيل كموارد القتل بالسيف، كما أنه 
ميكن إثبات اجلرم بالوسائل العلمية يف بعض احلاالت، وكذا ميكن نفي الولد عن الزوج إن 

هذا وال بد من االلتفات إىل أن احلدود تدرأ . ولدًا من غريهثبت بالدليل القطعي كونه مت
بالشبهات، ومعىن ذلك أنه ال بدَّ من التفريق بني إثبات النسب وإقامة احلّد، فحىت لو ثبت 
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أن الولد ليس للزوج، فليس معىن ذلك أنه يثبت احلّد على املرأة، ألنه مشروط بالشهود 
 .غتصبةاألربعة العدول، وقد ميكن أن تكون م

اشتريت أرضًا وبعد إتمام الشراء، ادَّعى بعض األشخاص ملكّيتهم لألرض، : 2308س 
علمًا أنهم ال يملكون أيَّ سند قانوني يثبت ذلك، وإنما مجرد دعوى، حيث يدَّعون أن 
أجدادهم منذ مدة طويلة يزرعون هذه األرض ولكنهم لم يقوموا بتسجيلها، وجاء شخص آخر 

ك المنطقة، واّدعى أنها من أمالكه، وقام بتحصيل سند عليها ثم قام ببيعها، يملك أراضي في تل
 واشتريتها بعد ذلك، وأنا ال أعلم بكل ذلك، فما هو تكليفي الشرعي في هذه الحالة؟

على املّدعي البيَّنة، وحيث ال بيِّنة، وال وثيقة قانونية تثبت دعواهم فال إشكال ما ـ 
ببيع شرعي صحيح، وال قيمة لدعواهم، إن مل يستطيعوا  دامت األرض قد انتقلت إليك
ا بالطرق القانونية أو الشرعية  .إثبا

إذا تنازع اثنان في أمر ما، وكان كلُّ منهما يقلِّد مرجعًا غير الذي يقلِّده اآلخر، : 2309س 
 فكيف لهما أن يتحاكما؟

إذا تنازع طرفان يف حقِّ ما، فال بد هلما من أن يعودا إىل قاٍض جامع للشرائط ويلتزما ـ 
مبا حيكم هلما وإن مل يكن أحدمها أو كالمها مقلِّدًا له، إذ ال ضرورة يف مثل هذه املوارد 

 .رجوع كل مكلٍف إىل من يقلدهل
كذب أكثر من لماذا شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؛ هل ألن المرأة ت: 2310س 

 الرجل أم ألنها ناقصة العقل؟
ـ أي تنسى أو  ْن َتِضلَّ ِإْحَداُهَماإَ {: ال ليس كما ذكرت، بل ملا ذكره القرآن الكرميـ 

َر ِإْحَداُهَما اْألُْخَرى تنحرف ـ ، ليحصل بينهما التكامل يف احلقيقة، ]282:البقرة[}فـَُتذَكِّ
ا، ومثل هذه األمور موجودة يف شهادة الرجل، وذلك احتياطًا للعدالة، ال انتقاصًا من  شأ

فإن اإلسالم مل يقبل يف العديد من األمور إال شهادة أربعة رجال، فهل يكون ذلك انتقاصاً 
 من قدر الرجل، أو أنه ليس إال من أجل االحتياط للعدالة؟

هل تجوز الشهادة على شخص بأنّه شرب الخمر لمن لم يره فعل ذلك، : 2311س 
 رأى بعض آثار شرب الخمر، كرائحة فمه أو نطقه ببعض الكلمات التي تدل على ذلك؟ ولكن
ال يكفي ذلك للشهادة على شرب اخلمر، بل ال بد من معاينة نفس الفعل واجلزم بأن ـ 

. ما يف الكوب مخر، ومن دعي للشهادة بدون هذه املعاينة فليس له أن يشهد على الشرب
 . كان عليها والكلمات اليت قاهلانعم، له أن يذكر احلالة اليت
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هل تجوز الشهادة على واقعة لم يشهدها الشاهد فعلياً، فقط إلتمام إجراءات : 2312س 
 معينة إلنقاذ شخص ما من ضياع حقه؟

ال جتوز الشهادة مع عدم العلم واملشاهدة، وهي شهادة زور حىت لو أّدى تركها إىل ـ 
 .ضياع حق ذلك الشخص

الشهادة على أنَّ هذه األرض وقف، ال لعلم من الشاهد بذلك، بل  هل تجوز: 2313س 
 الطمئنانه بما يقوله أحد المؤمنين الذين يّدعون ذلك؟

وهو يشري إىل ) ص(ال جيوز للشخص أن يشهد مبا ال يعلم، فقد ورد عن النيبـ 
فالشهادة الصحيحة هي أن يشهد اإلنسان . »على مثل هذا فاشهد، وإّال فدع«: الشمس

 .على ما يعرفه هو، وليس على ما يعرفه من يثق به
 هل تقبل شهادة المرأة في رؤية الهالل أو القتل؟: 2314س 

ا يف رؤية اهلالل إال ما أوجب االطمئنان، أما يف القتل، فشهادة امرأتني ـ  ال تعترب شهاد
 .بشهادة رجل
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 في القصاص والديات: الباب الخامس والعشرون
  

  :لتاليةوموضوعاته هي ا
 
 القصاص: األول

هل يجوز قتل من عمله استدراج الناس األبرياء إلى مكان يسهل فيه قتلهم : 2315س 
سنة واستلم مقابل ذلك  25مقابل بدل مادي، حيث تسبب أحدهم بقتل أخي البالغ من العمر 

 األمر إليها؟ألف دوالر، مع العلم أن الحكومة العراقية اليوم ال يمكنها تحصيل حقنا إن رفعنا 
ال جتوز املبادرة إىل معاقبة ذلك اجملرم، وال بدَّ من جعله يف يد القضاء العادل ليصدر ـ 

 .عليه احلكم املناسب، وذلك رغم عجز القضاء اآلن عن محاية الناس
سمعت أنه ال يجوز لي أخذ الثأر أو االنتقام في ظل اإلسالم وفي مجتمعنا : 2316س 

ضاة يمكنني اللجوء إليهم، لذا أودُّ أن أعلم وجهة نظر اإلسالم في الحالي، لوجود قضاء وق
 ذلك وما الفرق بين االنتقام والثأر ؟

َلى اْلُحرُّ بِاْلُحرِّ {: قال تعاىلـ  يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ِفي اْلَقتـْ
بِاْألُنـَْثى َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء فَاتـَِّباٌع بِاْلَمْعُروِف َوَأَداٌء ِإلَْيِه َواْلَعْبُد بِاْلَعْبِد َواْألُنـَْثى 

َلُه َعَذاٌب أَلِيمٌ   }بِِإْحَساٍن َذِلَك َتْخِفيٌف ِمْن رَبُِّكْم َورَْحَمٌة َفَمِن اْعَتَدى بـَْعَد َذِلَك فـَ
اِص َحَياٌة يَا ُأوِلي اْألَْلَباِب َلَعلَُّكْم َوَلُكْم ِفي اْلِقصَ {: ، وقال تعاىل]178:البَـَقَرة[

َوَال تـَْقتـُُلوا النـَّْفَس الَِّتي َحرََّم اللَُّه ِإالَّ بِاْلَحقِّ َوَمْن {: ، وقال تعاىل]179:البقرة[}تـَتـَُّقونَ 
 }َكاَن َمْنُصورًا  قُِتَل َمْظُلوًما فـََقْد َجَعْلَنا ِلَولِيِِّه ُسْلطَانًا َفَال ُيْسِرْف ِفي اْلَقْتِل ِإنَّهُ 

أال ال يقتلن يب إال «: يف القصاص من قاتله) ع(وقد جاء عن اإلمام علي ،]33:اإلسراء[
فقد شرَّع اإلسالم القصاص ردعاً للجرمية والفساد وحفظاً حلق املظلوم، وال يسقط . »قاتلي

ر، حق االقتصاص مبرور الزمن، ولكن يكون ذلك بإذن احلاكم الشرعي، تنظيمًا لألمو 
 .واحرتازاً من الفوضى

عندما ال يكون هناك أي دليل وبّينة في قتل العمد، وال حتى أي قرينة أو : 2317س 
شاهد ظّني على انتساب القتل إلى المّدعى عليه، فهل يمكن ألولياء الدم أن يثبتوا دعواهم 

 بحلف اليمين؟ وهل حلفهم يُثِبت القصاَص أيضًا؟
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عليه عن احللف وعلمهم القطعي بكونه قاتًال ، ويثبت هلم ذلك مع نكول املدَّعى ـ 
 .القصاص بعد ثبوت القتل عليه

إذا نكل المّدعى عليه بالقتل عن الحلف، وأّدى نكوله إلى حصول الظن لدى : 2318س 
الحاكم بصدق المّدعي في دعواه، فهل يجب على أولياء الدم في هذه الصورة أن يثبتوا 

 لفهم كاٍف في ذلك؟دعواهم بالقسامة أو أنَّ ح
يكفي احللف وال حاجة إىل القسامة إال يف حال اللوث، وهو وجود بعض القرائن ـ 

 .ملصلحة املدَّعى عليه
 هل يكون القصاص من القاتل المباشر، أم من اآلمر به؟: 2319س 

نعم، إذا كان املباشر مكرهًا على . القصاص من املباشر، وعلى اآلمر احلبس مؤبداً ـ 
مهدداً بالقتل إن مل يقتل، فال قصاص منه، بل عليه الدية، وعلى من أكرهه احلبس القتل و 
 .املؤبد

 هل يجوز لولي الدم االقتصاص من دون أخذ إذن الحاكم الشرعي؟: 2320س 
األحوط وجوبًا عدم املبادرة لالقتصاص بشكل مباشر من قبل ويل الدم، ملا قد يرتتب ـ 

الفوضى اليت قد حتدث من خالل تصدي غري الويل انفعاًال أو عليه من اآلثار السلبية يف 
اشتباهًا أو ما إىل ذلك، وخصوصًا أن إثبات اجلرمية حباجة إىل إثبات شرعي من قبل 

 .احلاكم الشرعي ومن ناحية قضائية
 ما حكم أب قتل ابنه عمداً وبدون حق ؟: 2321س 

م مبا يراه مناسباً، وعليه ديته، وال يرثه عليه إمث عظيم، وال يقتصُّ منه لكن يعاقبه احلاكـ 
 .والده القاتل، وعليه كّفارة هي يف هذا الزمان صيام شهرين متتابعني وإطعام ستني مسكيناً 

 ما حكم شخص قتل أحد أوالده خوفاً من عدم القدرة على اإلنفاق عليه؟: 2322س 
ُقْل تـََعاَلْوا {: قال تعاىلذلك معصية كبرية يستحقُّ عليها العذاب وعليه الدية أيضاً، ـ 

دَُكْم ِمْن أَْتُل َما َحرََّم رَبُُّكْم َعَلْيُكْم َأالَّ ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيًئا َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َوَال تـَْقتـُُلوا َأْوَال 
َها َوَما َبَطَن َوَال تـَْقتـُُلوا  ِإْمَالٍق َنْحُن نـَْرزُُقُكْم َوِإيَّاُهْم َوَال تـَْقَربُوا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـْ
 ].151:األنَعام[ }النـَّْفَس الَِّتي َحرََّم اللَُّه ِإالَّ بِاْلَحقِّ َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلونَ 

 هل يجب في القصاص من القاتل أن يكون ذلك بالسيف؟: 2323س 
 .يف مورد القصاص، ال ينحصر ذلك بوسيلة معيَّنة كالسيفـ 
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 ما هو فاضل الدية؟ ولمن يكون؟: 2324س 
فاضل الدية ألهل امليت، كما لو قتل الرجل امرأًة فعلى أولياء الدم نصف الدية إن ـ 

ا ألهل امليت، ففي صحيحة عبد اهللا بن سنان قال مسعت : أرادوا االقتصاص منه يدفعو
أهلها أن يقتلوه قتلوه  إن شاء«: يقول يف رجل قتل امرأته متعمداً، قال) ع(أبا عبد اهللا

، ويف »ويّؤدوا إىل أهله نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا بنصف الدية مخسة آالف درهم
يف الرجل يقتل املرأة متعّمدًا فأراد أهل املرأة أن : )ع(صحيحة احلليب عن أيب عبد اهللا

ف دية ذاك هلم إذا أدوا إىل أهله نصف الدية، وإن قبلوا الدية فلهم نص«: يقتلوه، قال
 .»الرجل

إذا أذن المجنّي عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع إلى الجاني، : 2325س 
فهل تجوز إعادته، وإذا استطاع المجني عليه إعادة العضو المقطوع منه، هل يجوز للمقتص منه 

 إعادة العضو بعد قطعه؟
ادة وصله لنفسه بل جيب على صاحب العضو املقطوع يف حّد أو قصاص العمل إلعـ 

مع اإلمكان، وإال وجب على القادر مساعدته إلجناز ذلك الوصل مبن فيهم احلاكم 
 .الشرعي
 الديات: الثاني
 دية القتل - 1

إذا وقع القتل غير العمد في آخر يوم من شهر شّوال، وكان ذلك اليوم يوم : 2326س 
 في ثُبوت الهالل؟شك، فهل يحكم بتغليظ الدية؟ وما الحكم إن كان هناك خالف 

تغلظ الدية إذا وقع القتل يف األشهر احلرم، ومع الشك يف كون اليوم الذي وقع فيه ـ 
القتل من األشهر احلرم أو من غريه، ال حيكم بتغليظ الدية، لعدم اجلزم بدخول الشهر 

 .احلرام، إال أن يعلم أنه منه فيما بعد
سقطت أحد القذائف الصاروخية  أثناء مهمة جهادية في فلسطين المحتلة: 2327س 

على إحدى المباني السكنية خطًأ ما أدى إلى قتل شخصين، فما هو الحكم الشرعي الذي 
يتوجب على اإلخوة الذين باشروا عملية اإلطالق، وعلى الذين كانوا يقومون بمهمة المساندة 

 لهذه المجموعة والمسؤولين عن التنظيم؟
تيلني، لكن ال من أمواهلم الشخصية كمقاتلني، بل من جيب عليهم دفع الدية ألهل القـ 

 .مال املسلمني العام
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رجل كان يقود سيارته فقتل شخصًا راكبًا على دراجته ليًال، فماذا يجب عليه : 2328س 
 أن يفعل في هذه الحالة؟

هذا من القتل اخلطأ، وعلى القاتل دفع الدية ألهل املقتول، وعليه كفارة صيام شهرين ـ 
 .بعني، فإن عجز فإطعام ستني مسكيناً متتا

 ما مقدار الّدية؟ ولمن تدفع؟: 2329س 
دية قتل النفس ألف دينار، ومقداره مخسمائة لرية ذهبية عثمانية رشادية للذكر، ـ 

 .ونصفها لألنثى، وتدفع الدية لورثة املقتول
يما ما الحكم الشرعي لمن يقتل شخصًا بحادث سير؟ وهل يختلف الحكم ف: 2330س 

 لو كان ذلك عن عمد أو غير عمد؟
إذا كان املقتول مسلماً، وتعّمد قتله بالدهس بالسيارة، فقد ارتكب معصيًة كربى، ـ 

وجزاؤه جهنم خالدًا فيها إال أن يتوب، ويتخري وّيل املقتول بني االقتصاص منه أو القبول 
ا النـَّْفَس الَِّتي َحرََّم اللَُّه ِإالَّ َوَال تـَْقتـُُلو {: بالدية، وإن كان العفو هو األفضل، قال تعاىل

بِاْلَحقِّ َوَمْن قُِتَل َمْظُلوًما فـََقْد َجَعْلَنا ِلَولِيِِّه ُسْلطَانًا َفَال ُيْسِرْف ِفي اْلَقْتِل ِإنَُّه َكاَن 
مخسمائة لرية ذهبية عثمانية رشادية للذكر، : ومقدار الدية هو]. 33:اإلسرَاء[} َمْنُصورًا

نثى، وعليه إضافًة إىل ذلك كفارة مجع، وهي يف هذا الزمان صيام شهرين ونصفها لأل
متتابعني وإطعام ستني مسكيناً، وأما إذا قتله خطأ فال إمث عليه، وعليه الدية املذكورة، 

 .صيام شهرين متتابعني، فإن عجز أطعم ستني مسكيناً : وكّفارة هي
 والكبير؟هل هناك فرق في مقدار الدية بين الطفل : 2331س 

 .ال فرق يف مقدار الدية بني الكبري أو الصغريـ 
 هل يشترط في دفع الدية حكم الحاكم الشرعي؟ وإلى من تدفع؟: 2332س 

جيب دفع الدية ألصحاب الدم، أي أولياء القتيل، ودفعها يكون بعد ثبوت اجلناية ـ 
 .وقبول أصحاب الدم بالدية، وال يشرتط فيها حكم احلاكم الشرعي

 إذا أريد تشريح الجثة، وأهل الميت موافقون، فهل تجب الدية؟: 2333س 
 .ال جتب الدية إذا كانت هناك رخصة شرعيةـ 
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 لماذا جعلت دية المرأة أقّل من دية الرجل؟: 2334س 
رمبا ألن اخلسارة املادية املرتتّبة على فقد الرجل هي غالبًا أكرب من اخلسارة املرتتبة على ـ 

 .فقد املرأة
 دية إجهاض الجنينـ  2

 ما حكم إجهاض الجنين؟ وكم هي قيمة دية إجهاض الجنين ؟: 2335س 
حيرم على املرأة إجهاض جنينها مهما كان عمره، حىت لو طلب زوجها ذلك منها، إال ـ 

 :يف احلاالت التالية
خوف حدوث املوت أو ما هو دونه من األخطار الشديدة، كالشلل أو العمى أو ـ  1
أشبههما، وذلك إما لعارض صحي، أو الستهدافها باالنتقام حملو العار، ففي هذه ما 

 .احلالة جيوز اإلجهاض مهما كان عمر اجلنني
حاالت الضرر أو احلرج اليت هي دون املوت، واليت هي غري بالغة الشدة، وذلك  ـ  2

 :كما يف حالة
 .الضرر الصحي الصعب - أ 

 .يف احلرج الشديدخوف الفضيحة املوجبة للوقوع  -ب 
اجلزم بوجود تشوه شديد يف اجلنني، حبيث توجب تربيته وقوع األهل يف احلرج  - ت 
 .الشديد

إذا كان دون : ففي هذه احلاالت، جيوز إجهاضه إن مل تكن قد وجلته الروح بعد، أي
ا معذورًة فيه ومضطرة إليه، فإن عليها د. األربعة أشهر فع فإذا أجهضته األم، ولو حال كو

دية ختتلف باختالف عمر اجلنني، فإن كان عمره دون األربعني يوماً، فديته عشر لريات 
ته عشرون لرية ذهبية، وإن كان فوق يوماً، فديذهبية، وإن كان فوق ذلك ودون الثمانني 

َي حلماً ريًة ذهبية، وإن زاد عن ذلك فُكسذلك ودون املائة وعشرين يوماً، فديته ثالثون ل
تكن قد وجلته الروح بعد، فديته مخسون لريًة ذهبيًة، ومجيع ذلك ال فرق فيه بني  وعظماً ومل

ما لو كان اجلنني ذكراً أو أنثى، فإن وجلته الروح فديته دية اإلنسان الكامل، فإن كان ذكراً 
ة ليست  ومخسون لريًة ذهبيًة، وهذه الديفديته مخسمائة لريًة ذهبيًة، وإن كان أنثى فمائتان 

جَهض، لذا فإنَّ األوىل مراجعة العامل   كفارةً 
ُ
كي تعطى للفقراء، بل هي حق لورثة اجلنني امل

 .الديين لتحديدوارثه، كما أن بإمكان الوارث البالغ الرشيد أن يسامح اجلاين حبصته
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 ما مقدار الليرة الرشاديه العثمانية في وقتنا الحاضر؟: 2336س 
تقريباً، وينظر قيمتها يف سوق  اً غرامات ذهب) 7,3(اللرية الرشاديه العثمانية هي حوايل ـ 

 .الذهب يوم دفعها
 على من تجب دية الجنين؟ ولمن تدفع؟: 2337س 

جتب دية إسقاط اجلنني على من باشر عملية اإلجهاض، فإن تناولت املرأة دواًء أو ـ 
اشر غري فعلت يف نفسها أي فعل لتسقط جنينها وأسقطته فالدية عليها، وأما إن كان املب

ا أحد على بطنها وأسقطت، فالدية على املسبب، وأما إن كان الطبيب  املرأة، كما لو ضر
هو املباشر، وكان ذلك برضا املرأة، فالدية تكون على املرأة والطبيب يدفع كل منهما نصف 

نئٍذ الدية، أما إذا كانت املرأة جمربة من ِقبل الزوج وكان املباشر هو الطبيب، فالدية تقع حي
 .على الزوج والطبيب، وتدفع الدية لورثة اجلنني عدا املباشر لإلجهاض

 امرأة أسقطت جنينها من الزنا، لمن تكون الدية؟: 2338س 
عليها دفع الدية للحاكم الشرعي لكون اجلنني ابن زنا، وال وارث له حينئٍذ إال احلاكم ـ 

عي، فتقدر قيمته بالقياس إىل الشرعي، وديته هي مثامنائة درهم فضة، حبسب النص الشر 
 .غرام) 2,5(قيمة الفضة يف السوق على أساس أن زنة الدرهم الشرعي هي 

امرأة أسقطت حملها في األيام األولى من الحمل بدون سبب موجب، : 2339س 
 وبتشجيع من الغير، فما حكمها وحكم من شجَّعها على ذلك؟

يكون حراماً، وال بدَّ هلا عندئٍذ من دفع ال جيوز هلا فعل ذلك، والتشجيع على احلرام ـ 
الدية لورثة اجلنني دون املسقط أو املساعد إن كان من الورثة، وهي ختتلف باختالف عمر 

 .اجلنني، كما أن عليها التوبة واالستغفار
امرأة حامل استعملت دواًء لتسقط الجنين، ثم بعد أن أسقطت تبين أنها  : 2340س 

 ليها دفع دية جنين واحد أو اثنين؟كانت حامل بتوأم، فهل ع
 .جيب عليها دفع ديٍة عن كل جنني، وعليها االستغفار والتوبةـ 

قبل أن أعلم بأني حامل، تعرَّضت لمادة مشّعة خطرة بشهادة طبيبتي، ما : 2341س 
اضطرني إلسقاط الجنين خوفًا من التشّوه وهو في الشهر الثاني والنصف، وكان ذلك برضا 

 أحضر لي األقراص، فهل تجب علّي الدية؟ ولمن تكون؟زوجي الذي 
إن الضرر املربر لإلجهاض هو الضرر احلاصل على املرأة احلامل، ال التشوه احملتمل على ـ 

اجلنني، ولذلك ال بدَّ من دفع الدية، وهي يف األصل تدفع للزوج لكونه والد اجلنني ووارثه، 
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ض، فالدية تدفع إىل ورثة اجلنني غري األبوين، ولكن مبا أنه كان شريكًا يف عملية اإلجها
 .وهم أجداده ألبيه وأمه وإخوته

امرأة أسقطت جنينها برضا زوجها، وال تريد إخبار أحد بذلك هربًا من : 2342س 
 اإلحراج، فهل عليهما دفع الدية؟ وهل تجب عليهما الكفارة؟

وأجداده، وميكن هلما احتساب ما ال بدَّ هلما من دفع الدية، وهي هنا إلخوة اجلنني ـ 
يصرفانه على أوالدمها من الدية، كما ميكنهما دفع نصيب األجداد بعنوان اهلدية إن رغبا 

 .يف كتمان األمر، هذا وال كفَّارة عليهما
يقوم البعض في بعض المنتديات على اإلنترنت بتصميم بعض الصور المخيفة : 2343س 

تظهر فجأًة أمام الداخل إلى هذه الصفحة، وعندما  وإرسالها إلى بعض الصفحات، بحيث
دخلت إحدى النساء الحوامل إلى بعض صفحات اإلنترنت، تفاجأت بإحدى هذه الصور 
ففزعت، ونتيجة لذلك الفزع أسقطت جنينها، ففي هذه الحالة على من اإلثم؛ هل هو على من 

 قام بتصميم هذه الصور، أم األم لدخولها إلى هذه الّصفحة؟
 .اإلمث على من قام بإرعاب األم من خالل جعل ذلك يف اإلنرتنت ـ

 ما مقدار دية الجنين في الشهر الرابع؟: 2344س 
دية كاملة، أي ألف دينار إن كان ذكراً، ومخسمائة إن كان أنثى، والدينار نصف لرية ـ 

 .ذهبية عثمانية
تت، فعلى من تكون إذا وضعت البويضة المخّصبة في الحاضنة الصناعية وما: 2345س 
 الدية؟
 .ال دية هلا ولو مع تعمُّد إتالفها ما دامت خارج الرحمـ 

تزوَّجت بالمنقطع بدون علم أهل الفتاة، وحصل حمل، فأسقطناه بعد مضي : 2346س 
أربعة أشهر ونصف تقريباً، ألننا كنا جازمين بأن القتل ينتظرنا سويًا إن انكشف أمرنا، فما حكم 

 عليه؟ وما الذي يتوجَّب علينا فعله؟ما أقدمنا 
 .عليكما الدية وإن كنتما غري مأثومني لإلجهاضـ 
 دية الجرح واللطم ونحوهماـ  3
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صدمت رجًال بسيارتي من غير عمد، ما أدى إلى كسر ساقه اليمنى، وكان هو : 2347س 
 مخالفاً لقانون المرور، فماذا يجب علّي فعله؟

ة، وهي مائة دينار، ومقدارها مخسون لريًة عثمانيًة جيب يف كسر الساق دفع الديـ 
 .رشاديًة ذهبيًة، رغم كونه خمالفاً لقانون املرور

 هل تجب الدية على الطبيب العدلي عند تشريح جثة؟: 2348س 
 .ليس عليه دية إن كان مأذوناً ـ 

 ما هي دية اللطم والضرب؟: 2349س 
كان اسوداداً فديته ثالث لريات ذهبية، وإن  إذا كان الضرب على الوجه وترك أثراً، فإن  ـ 

كان اخضرارًا فديته لرية ونصف لرية ذهبية، وإن كان امحرارًا فديته ثالثة أرباع لرية ذهبية، 
 .وأما إذا كان الضرب يف البدن فديته نصف دية الوجه

كنت في حالة غضب شديد،وبغير قصد مني ضربت أحد التالميذ بمسطرة : 2350س 
تج عن ذلك احمرار الجلد واسوداده، وتسامحت من أهل التلميذ بعد ذلك، فما ألمونيوم ن

 الذي يتوجَّب عليَّ شرعًا؟
ال بد من التسامح من التلميذ نفسه أيضًا إذا كان بالغاً، وال يكفي مساحمة األهل ـ 

عندئٍذ، بل ال بد من تعويض األهل للتلميذ مبقدار الدية، ولو بإحتساب ذلك يف نفقتهم 
 .يه تربعاً عنكعل

ما دية ضرب طفلة إلى حّد االحمرار؟ ولمن تعطى الدية إن كانت الطفلة قد : 2351س 
 ماتت بعد ذلك ؟

احلكم هو دفع دية عن كل حالة يضرب فيها الولد، فإذا كانت على الوجه، فالدية ـ 
 .لورثتها ثالثة أرباع اللرية الذهبية، وان كانت على اجلسد، فالدية نصف دية الوجه، وتدفع

أحد اإلخوة ضرب ابنته ذات العاشرة من العمر، ما أدى إلى كسر ذراعها : 2352س 
 اليمنى، فهل عليه دية؟

عليه دية، وهي مخسون لريًة ذهبيًة، وتدفع إىل أبنته اليت ضربت وكسر ذراعها، لكن ـ 
ا مما ينفقه عليها  .ميكنه احتسا

 دفع الدية لها؟ إذا ضرب الرجل زوجته، هل يجب عليه: 2353س 
ال بدَّ له من دفع الدية هلا أو التسامح منها إن كان ضربه بنحو يوجب الدية، كما لو ـ 

 .ترك أثراً ولو مبثل االمحرار أو االسوداد
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 ما هي دية االحمرار إن كان الضرب على الرِّجل؟: 2354س 
 .من اللرية الذهبية الرشادية 0,37الدية هي ـ 

 الذي يضرب ابنه ضرباً مبرحًا؟ما حكم األب : 2355س 
ال جيوز ضرب الولد أكثر من ثالث أو أربع ضربات رقيقات، فإن امحر أو أسود اجللد ـ 

 .وجبت عليه دية تلك الضربة
ما المقصود من االحمرار الذي تجب معه الديه؛ هل االحمرار الذي يذهب : 2356س 

 بسرعة، أم ذاك الذي يبقى أثره فترة من الزمن؟
 .المحرار املستقّر عرفاً، حبيث يبقى مدة بعد الضربهو اـ 

طفل متخلف عقليًا عمره سبع سنوات، وهو يضرب أخته ذات السنوات : 2357س 
 الثالثة، وأهله يضربونه أحياناً لمنعه من ضرب أخته، فهل عليهم الدية؟

ضربًا تأديبياً حيرم ضرب الطفل، وخصوصًا إذا كان الطفل متخّلفًا عقلياً، إال إذا كان ـ 
 .غري مربح، وال جتب الدية إال إذا ترك الضرب أثراً من االمحرار أو االخضرار أو االسوداد

هــــل تجــــب الدية علــــى الطبيــــب الجــــّراح، في حال تسبب في ضرر على : 2358س 
 المريض؟

 .احملضيضمن الطبيب مع التقصري الذي يوصف صاحبه بالتعمد يف مقابل اخلطأ ـ 
شخص يعمل تحريًا في سلك الدرك، ووظيفته تحّتم عليه استعمال بعض : 2359س 

أساليب الضرب والتعذيب للضغط على من يتم توقيفه ليعترف بالجرائم التي ارتكبها، كما وأن 
الدولة تطلب من المحققين أن يعمدوا إلى الّتعذيب، فما الحكم الشرعي في حال تم ضرب 

 ا بعد أنه مظلوم؟ وهل يجب دفع دية له؟ وهل يجوز الضرب من األساس؟شخص ثمَّ تبين فيم
ال جيوز استخدام أسلوب الضرب والتعذيب مع املتهم، وال بد من دفع ديته حبسب ـ 

 .األثر املرتتب، وال بد من استعمال األساليب احلكيمة لإليقاع باملذنب
من جسمها على الميت ال هل تجب الكفَّارة على من ضربت وجهها أو جزءًا : 2360س 

 إرادياً وأحدث ذلك أثرًا؟
ال كّفارة يف ذلك، وال إمث إن مل يكن فيه استعظام وشكوى من اهللا تعاىل، وإالَّ فيكون ـ 

 .حينئٍذ فيه اإلمث فقط
   



446 

 

 في الحدود: الباب السادس والعشرون
  

  :وموضوعاته هي التالية
 
 حكم المرتدّ : األول
  

 اإلسالم؟ ما حكم المرتد في: 2361س 
غري املسلم يصري مسلمًا مث يرتد عن : املرتد إما أن يكون ملّيًا أو فطرياً، واألّول هوـ 

وحكم األّول أنه يستتاب فإن . املسلم الذي يولد من أبوين مسلمني: اإلسالم، والثاين هو
عند  تاب خلِّي سبيله، وإّال فيقتل، وأما الثاين فإنه يقتل بعدما يتم التوثق من ارتداده

احلاكم الشرعي املبسوط اليد والقادر على تنفيذ مثل هذه األحكام، فهي مشروطة بوجود 
 .دولة إسالمية تقيم احلدود

 ما تعريف الرّدة؟ وما هو حّدها؟: 2362س 
التوحيد : يتحقق االرتداد باإلنكار املتعمَّد واجلازم لواحد من أركان اإلسالم الثالثةـ 

املرتد هو القتل بقرار يصدر عن القاضي الشرعي عند ظهور اإلصرار والنبّوة واملعاد، وحّد 
 .وعدم الشبهة

 ما حكم الرجل المرتد؟ وما حكم زوجته وأوالده؟: 2363س 
يقام عليه احلد بإذن احلاكم الشرعي، وتنفصل عنه زوجته وتعتد منه عدة الوفاة من ـ 

تب عليه حىت وإن تاب وقبلت حني ارتداده، ويقسم مرياثه بني ورثته، وهذه األحكام ترت 
نعم، جيوز له بعد توبته وعدم تنفيذ القصاص حبقه الزواج من مسلمة، كما أنه ميكنه . توبته

 .الرجوع إىل زوجته السابقة على االرتداد، ولكن بعقد جديد
ًا؟: 2364س   هل يعتبر تارك الصالة أو الزكاة مرتدَّ

ماال يعترب مرتداً إن كان تركه هلما عن ـ   .عصيان، ال عن إنكار لوجو
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 هل يعتبر الشاك في اإلسالم مرتدًا؟: 2365س 
 .إذا أعلن عدم التزامه باإلسالم كدين، فهو مرتدّ ـ 

لماذا يحكم على المسلم المرتد عن فطرة بالقتل، بينما ال يعامل بذلك من ال : 2366س 
 يكون مسلماً باألصل؟

ما القتل عقوبة على ارتداده، نعم إمنا يعطى ال فرق بينهما من جهة إستحقاق كل منهـ 
املرتد املّلي الذي أسلم بعدما كان كافرًا فرصًة لرياجع نفسه وقناعاته قبل إقامة احلد عليه، 
ألنه رمبا يكون قد تعجل يف اإلسالم وبقيت يف نفسه بعض الشبهات، فإذا تاب يعفى 

 عذر له يف اإلرتداد، فال تقبل توبته، عنه، أما املرتد الفطري فاملفرتض أن إميانه راسخ، وال
وإمنا يعاقب املرتد ألنه حني صار مسلمًا قد اعتقد باحلق مث أنكره، فيعاقب على ذلك يف 
الدنيا واآلخرة، ملا يف ارتداد املسلم من فتنة وتضليل لآلخرين، ما قد جيعلهم حييدون عن 

 .احلق
 هل تجب إقامة الحّد مباشرة على المرتد؟: 2367س 

ال يقام عليه احلّد إال بعد أن تقام عليه احلجة والربهان، ويكون ذلك مبناقشة العلماء ـ 
 .له مبا يكون قد علق يف ذهنه من الشبهات، فإن بقي على عناده أقيم عليه احلد عندئذٍ 

يورد العلمانيون شبهات على اإلسالم حول حكمه على المرتد بالقتل، حيث : 2368س 
لوب مناٍف لحرية اإلنسان في االعتقاد واالختيار ألسلوب التفكير في يزعمون أن هذا األس

الحياة، وبما أن اإلسالم يؤكد حرية االعتقاد، فكيف يعاقب من ينتمي إليه عندما يختار منهجاً 
وعقيدًة أخرى، ولماذا ال يقبل بالبعثات التبشيرية في بالد المسلمين؛ أال ينافي ذلك اآلية 

 ؟]256:البقرة[} َراَه ِفي الدِّينِ َال ِإكْ {: الكريمة
ْسَالمُ {: قال تعاىلـ  يَن ِعْنَد اللَِّه اْإلِ َوَمْن {: ، وقال تعاىل]19:آل عمران[ }ِإنَّ الدِّ

ْسَالِم ِديًنا فـََلْن يـُْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي اْآلَِخَرِة ِمَن اْلَخاِسرِينَ  َر اْإلِ آل [} يـَْبَتِغ َغيـْ
ِإنَّ اللََّه َال يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن {: ، وقال تعاىل]85:ِعمرَان
، واملعاد ) ص(، واإلسالم هو االعتقاد بوحدانية اهللا تعاىل، ونبوة حممد]48:النِّساء[ }َيَشاءُ 

رب املسلم مرتداً إذا فارق اإلسالم يوم القيامة، والكفر هو إنكار هذه الثالثة أو بعضها، ويعت
فأنكر واحدًة أو أكثر من تلك األركان الثالثة، إما مباشرًة، أو بسبب إنكاره شيئًا من 

، كإنكار )ص(ضرورات الدين وبديهياته، وذلك بالنحو الذي يؤدي إىل تكذيب النيب
 .وجوب الصالة أو إنكار حرمة اخلمر، أو ما أشبه ذلك
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جرميًة يعاقب عليها التشريع بالقتل، ألن تلك احلقائق الدينية هي  وإمنا صار االرتداد
على درجة عالية من البداهة والتوافق مع الفطرة، حبيث يتعقلها اإلنسان مهما كان مستواه 
ا ليس له  الثقايف واحلضاري عند التأمل املخلص واهلادئ، لذا فإن إنكارها بعد اإلميان 

مام اإلميان اجمللل بالبساطة والبداهة، وحني ننظر إىل أثر اإلميان مربر، وميثل سقوطًا فكريًا أ
بتلك األركان الثالثة وما جتلى عنها من تشريعات سامهت يف رفع املستوى احلضاري املدين 
ا، فإننا نرى أيضًا يف االرتداد عنها نكوصًا حضاريًا وعودًة  والفكري للشعوب اليت آمنت 

ل ما يعنيه ذلك من ظالمية وختلف وجاهلية، كما أننا حني إىل درك الوثنية والشرك بك
ننظر إىل اجلانب الرباين يف هذه املسألة، نرى أن املرتد مذنب عند اهللا تعاىل مثلما يكون 
الزاين وشارب اخلمر وتارك الصالة مذنباً، بل إن املرتد أكرب جرماً وأعظم ذنباً، ألنه قد وّجه 

مباشرًة، فرّد عليه دينه الذي ارتضاه لعباده، وأنكر ما هو أصل  عصيانه ومترده إىل اهللا تعاىل
يف معرفته تعاىل ومرتكز يف التواصل معه، وكما يصحُّ يف منطق التشريع معاقبة الزاين وإقامة 
احلد عليه الذي قد يصل إىل اإلعدام رمجًا باحلجارة، فإنه يصح باملنطق نفسه وبنحو 

فهل يا ترى يصح أن نلغي عقوبة الّزىن حتت . القتل عليهأوضح، معاقبة املرتد وإقامة حد 
ذريعة احلرية الشخصية، بل وكل عقوبة على ما يشبه هذه الذنوب، كاللواط والسحاق 

فإذا مل يصح ذلك، فسيكون استنكار عقوبة االرتداد غري صحيح بدرجة ! وشرب اخلمر؟
ا ذنب موّجه إىل الذات اإلهلية أكرب، وستكون هذه اجلرمية أكثر شناعًة وتقبًال لإلدانة،  أل

ِإنَّ اللََّه {املقدسة مباشرًة، ورمبا كانت هذه اخلصوصية بالذات هي السبب يف القرار اإلهلي 
ألنه ذنب عظيم حبقه تعاىل، يف حني أنه يغفر غريه من ، ]48:النساء[} َال يـَْغِفُر َأْن ُيْشَركَ 

 ].48:النساء[}َذِلَك ِلَمْن َيَشاءُ َويـَْغِفُر َما ُدوَن {الذنوب رمحًة بعباده 
أما القول بأن هذه العقوبة تتناىف مع ما جيب أن يكفله اإلسالم من حرية االعتقاد 

يِن َقْد تـَبَـيََّن الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ {: املنصوص عليه يف قوله تعاىل } َال ِإْكَراَه ِفي الدِّ
 :لتفصيل، فنقولفإن اجلواب عليه حيتاج إىل شيء من ا ،]256:البقرة[

ا القانونية واألخالقية املرَتكز الذي يقوم عليه صرح ما يصطلح عليه  متثِّل العقيدة وجتّليا
، فبه تتبلور شخصيتها، وتتحدد ميزها وخصائصها، وجيتمع مشل أفرادها، »األمة«بــــ

ا، يتساوى يف ذلك األمم املؤ  ا وحرما منة وُتضمن دميومتها واستمرارها، ويصان كيا
والكافرة، واملتدينة والعلمانية، والقدمية واحلديثة، لذا فإن بين البشر قد أمجعوا على ضرورة 
صيانة العقيدة من االحنراف، ومحايتها من االنتهاك، واعتربوا االنقالب عليها واخلروج عنها 

ا ع قاب خيانًة وكفراً، فأدانوه، وحكموا على فاعله بأحكام خمتلفة، جيمعها ويربرها أ
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وحيث إن . يستحقه فاعله من حيث إن خروجه عنها جرمية كبرية يطاول أثرها مجيع األمة
ما وصارت تصنع من  اإلسالم هو العقيدة والدستور اللذان توافقت عليهما األمة وآمنت 
خالهلما تارخيها عرب القرون، وتشيد صرح تراثها العلمي والثقايف، وتتمايز بتقاليدها، فقد 

س والفقهاء علىإدانة املسلم الذي محل عقيدة األمة وفكرها، وعاش يف كنفها أمجع النا
ا وارتد عنها جماهراً بذلك على رؤوس  وترعرع يف جمتمعها ونشأ بني أهلها، إذا فارقها وكفر 
ا  ذا االرتداد العلين يكون قد اعتدى على حرمة األمة يف أقدس خصوصيا األشهاد، ألنه 

نتها، حني أعلن خروجه منها وانسالخه عنها، ورفض ما حترتمه وأهم مرتكزات كينو 
 :وتقدسه، وخطّأها فيما تؤمن وتعتقد، وهنا لن تشكره األمة على ذلك

ا معنية باملرتد نفسه وال تريد خروجه من احلق الذي تعتقد إىل الباطل الذي  :أوالً  أل
 .مال إليه، إشفاقاً عليه ورغبًة يف استعادته

ا حني ستعاقبه سيموت أل :وثانياً  ا معنية حبماية نفسها من تكاثر أمثاله، فرغم أ
ا هيبة متنع الكثري من ضعاف النفوس من االجرتاء عليها  وينعدم، لكنها ستضفي على كيا
ا تعترب نفسها قد وفرت له فرصة أن يفهم احلق ويستوعبه،  ا، وال سيما أ واالستهانة حبرما

عمق فيه وحتسني استيعابه له، وهي بذلك العقاب ستحثُّ أمثاله فلماذا مل حيرص على الت
م بشكل أفضل، كي ال يقنعوا بإميان شكلي ال يصمد أمام  على أن يعيدوا قراءة عقيد

 .الشبهات
لقد أفسح اإلسالم يف اجملال للناس أن يتساءلوا ويبحثوا ويناقشوا من موقع الشك  :ثالثاً 

الذي يريد صاحبه الوصول إىل احلقيقة، لكنه حذَّره من التسرع يف إعالن موقف غري 
ناضج، فهو حرٌّ يف أن يبحث، بل جيب أن يبحث ألنه يشك وألنه ال ميكن منعه من أن 

ن ارتداده قبل استكمال معرفته، وليس حرًا يف أن يعلن يشك، لكنه ليس حرًا يف أن يعل
ارتداده حىت بعد اعتقاده الكفر، ألن هلذا اإلعالن لياقاته اليت جيب أن ال تضر حبرمة 

َل امسهم وعاش يف رعايتهم، فإن وا يف نشأته ومحَ مقدَّسات اآلخرين الذين ولدوه وسامه
، أن احلاكم ال ميكنه الدخول إىل قلبك ليضع ]256:البقرة[}َال ِإْكَراَه ِفي الدِّينِ {معىن 

فيه الفكرة اليت يريد أو املشاعر اليت حيبها، ألن القلب هو املكان األكثر حريًة يف الدنيا 
واألكثر امتناعًا على القهر واإلكراه، ولكن ليس معىن ذلك أنك إن كفرت فأنت حر يف 

تكتم ارتدادك ما دمت يف رعاية أن تعلن كفرك على الناس املخالفني لك، بل عليك أن 
اجر عنها إىل أمة أخرى تنسجم معك وتقبل بك مواطناً  هذه األمة ومواطنًا فيها، أو أن 
جديدًا فيها وفردًا يف أمتها، وإال فإن بقاءك فيها واعتبار نفسك منها سريتب عليك 



450 

 

، ما دمت ال مسؤوليًة جنائيًة إن أنت أعلنت الكفر بدستورها وأنت ما تزال على أرضها
تؤمن بقيمها ولن تلتزم أحكامها، ومن أجل ذلك مجيعًا ستعاقبه، ولكن بعد أن تعطيه 
فرصًة أخريًة لتحاوره، فعساها تزيل شبهته وتساعده يف استعادة الثقة بعقيدته واإلميان اجلازم 

 .ا
 أما حرية الرأي يف املصطلح السياسي اإلسالمي، فهي ال تعين حرية اجلهر بعقيدة
مضادة لعقيدة األمة، بل هي حق يكفله التشريع اإلسالمي لكل فرد يريد االعرتاض على 
ذا املعىن واجب أخالقي على كل فرد  أداء احلاكم لتسديده ونصحه وإغناء خياراته، وهو 
من موقع كونه معنياً بسالمة املسرية، حيث يتجلى من املواطن نصحاً للحاكم، ومن احلاكم 

الناس، وذلك من خالل العديد من املؤسسات الدستورية واألهلية اليت يراد إصغاًء لنصيحة 
ا إمساع احلاكم صوت الشعب والتواصل معه، وذلك مبختلف الوسائل املشروعة 

 .واألخالقية املتناسبة مع قيم اإلسالم وآدابه
نه، كذلك، فإنه يراد حبرية الرأي، حرية االجتهاد واختيار أحد اآلراء اليت ستنتج م

والذي قد يوافق رأي اآلخر ومذهبه وقد خيالفه، شرط أن يكون ضمن القواعد اليت 
تستهدي تراث األمة الفكري وال يصل إىل حد البدعة، اليت إن مل تصل إىل حد االرتداد، 
ا ستتيح للحاكم التدخل للمنع من الرتويج هلا من موقعه كحام للرتاث وحمافظ على  فإ

عام حني يتجاوز املفكر اخلطوط احلمر، وحني يهدد التمادي يف سيادة اخلط الفكري ال
 .استخدام حرية الرأي األصول العقالئية والضوابط الشرعية لالجتهاد، فيتحول إىل بدعة

كذلك فإن اإلسالم يسمح حبرية الرأي من حيث اختيار أسلوب التعبري عن الرأي كتابًة 
ثيًال أو حنو ذلك، شرط أن يكون مجيع ذلك ملتزماً، أو خطابًة، ونثراً أو شعراً أو رمسًا أو مت

أي متوافقاً مع اآلداب اليت اختارها اجملتمع منطاً لسلوكه وعنواناً لقيمه، فإذا جتاوز األسلوب 
هذه اآلداب والقيم، فصار متحلًال إباحيًا أو هجوميًا فضائحياً، فإنه سيكون من حق 

 .ملنظومة القيم اليت حيرتمها اجملتمع احلاكم محاية قيم اجملتمع من موقعه كحامٍ 
حول حّد الرّدة؟ وهل يتفق ) ع(واألئمة) ص(ما المرويّات الواردة عن النبي: 2369س 

 ؟]256:البَـَقَرة[} َال ِإْكَراَه ِفي الدِّينِ {: وجود هذا الحّد مع اآلية القرآنية
آلية عدم اإلكراه يف أصل ال تنايف بني حكم املرتّد واآلية الشريفة املذكورة، حيث تبني اـ 

الدخول يف الدين، بل إن اإلنسان يؤمن ويلتزم دينًا معينًا مبلء اختياره، وال يستطيع أحد 
أن يلجئه إىل ذلك، أما حكم املرتد، فهو ملن أسلم مث ارتد عن دينه، فجعل اهللا على ذلك 

ومما ورد يف .  تعاىلعقوبة حتصيناً للدين وجمتمعه، وردعاً عن الكفر الذي هو عظيم عند اهللا
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رجل ولد على اإلسالم مث  «: يف جواب من كتب له) ع(املرتّد من أخبار عن اإلمام الرضا
. »يُقتل: )ع(كفر وأشرك وخرج عن اإلسالم، هل يستتاب، أو يقتل وال يستتاب؟ فكتب

يقتل : سألته عن مسلم تنّصر قال«: )ع(وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه اإلمام الكاظم
وعن اإلمام . »يستتاب فإن رجع وإّال قُتل: ستتاب، قلت فنصراين أسلم مث ارتد، قالوال ي
ويف صحيحة أخرى سئل عن . »ومن جحد نبياً مرسًال نبوته وكّذبه فدمه مباح«: )ع(الباقر

بعد إسالمه، فال ) ص(من رغب عن اإلسالم وكفر مبا أنزل على حممد«: )ع(املرتد فقال
 .»وبانت منه امرأته ويُقسم ما ترك على ُولدهتوبة له، وقد وجب قتله 

يرى بعض العلماء أن حّد الردَّة ال يجب إال إذا جاهر المرتدُّ بالعداء لإلسالم، : 2370س 
 فما رأيكم في هذا التصور؟

 .ال يبعد ذلك، فإذا أخفى املرتد ارتداده ومل يعلنه، فُريتَّب عليه آثار اإلسالمـ 
 الملحد؟هل يجب قتل : 2371س 

 .إذا كان مسلماً فتحول إىل اإلحلاد، فهو مرتد، وجتري عليه احكام الردةـ 
 عقوبة السرقة وعقوبات أخرى: الثاني

 هل يطّبق حكم قطع اليد على السارق ألموال الناس عن طريق اإلنترنت؟: 2372س 
ن يف الدرج ال بدَّ يف حتقق عنوان السرقة من أخذ املال من موضعه احملرز فيه، كأن يكو ـ 

أو اخلزانة أو حنو ذلك، وما عدا ذلك يعترب غصبًا ال سرقًة، وال تقطع يد الغاصب، وإمنا 
 .تقطع يد السارق

 هل عقوبة السجن موجودة في اإلسالم؟: 2373س 
السجن موجود يف اإلسالم من حيث هو عقوبة إىل جانب سائر العقوبات، أو من ـ 

بعض األحيان، وله أحكام تفصيلية يف كتب حيث هو احرتاز لضمان حق املدعي يف 
 .خاصة موّسعة

 ما الطريقة المثلى في معاملة السجناء؟: 2374س 
ال بدَّ من إتباع أسلوب املعاملة بالعدل وعدم الظلم واألذية، واالقتصار على احملاكمة ـ 

 .العادلة، وأخذ اجلزاء العادل حبسب الشرع احلنيف



452 

 

 رض؟ما عقوبة الفساد في األ: 2375س 
ِإنََّما َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحارِبُوَن اللََّه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِفي اْألَْرِض َفَساًدا َأْن {: قال تعاىلـ 

َفْوا ِمَن اْألَْرِض َذِلَك َلهُ  ْم يـَُقتـَُّلوا َأْو ُيَصلَُّبوا َأْو تـَُقطََّع أَْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخَالٍف َأْو يـُنـْ
َيا َوَلُهْم ِخْزٌي فِ  نـْ  ].33:املائدة[ }ِفي اْآلَِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ ي الدُّ
 ما حكم من سّب اهللا سبحانه وتعالى وهو في حال غضب؟: 2376س 

 .عليه التوبة من ذلك واالستغفارـ 
 أو يهينه؟) ص(هل يجب قتل من يسبُّ النبي: 2377س 

متعّمدًا قاصدًا بذلك حتقري  يقتل إذا كان السابّ ) ص(القاعدة هي أن ساّب النيبـ 
، واخلروج عن دين اإلسالم، ولكن ال بدَّ من دراسة املوضوع جيدًا من خالل )ص(النيب

 .احلاكم الشرعي املبسوط اليد
 ما حكم من يفتري على المسلمين ويشتمهم؟: 2378س 

قبته مبا أمره بيد احلاكم الشرعي املبسوط اليد، فإن له أن يأمر باعتقاله وحماكمته ومعاـ 
 .يناسب

 ما عقوبة العاصي في الحياة الدنيا؟: 2379س 
إن العقوبة على املعاصي اليت مل يذكر هلا عقوبة معّينة، يرجع فيها إىل ويل األمر، حيث ـ 

قد يرى لزوم تأديبه بالتعزير ردعاً له عنها، وذلك على قاعدة لزوم حفظ اجملتمع من الفساد 
 .وردع فاعلي املنكر

 ما كفارة مجامعة الحيوانات كالغنم والبقر وغيرها؟: 2380س 
هو آمث وعاٍص هللا تعاىل، وال كفارة عليه، ولكن عليه التعزير حبسب ما يراه احلاكم ـ 

الشرعي، وإن تاب قبل ذلك فال شيء عليه، لكّن مثة أحكامًا أخرى هلذا املوضوع تذكر 
 .عادة يف باب احلدود أو األطعمة واألشربة
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 في النواهي: السابع والعشرونالباب 
  

  :وموضوعاته هي التالية
 
  الكذب: األول

 
 في أي الحاالت يجوز الكذب؟: 2381س 

جيوز الكذب إذا كان لإلصالح بني املتخاصمني، أو للنجاة من الظامل، وذلك حيث ـ 
 .ال ميكن التورية

اإلجابة عن أنا طبيٌب، تقدمت بطلب لتوقيف سيارتي في المرآب، وكذبت في : 2382س 
األسئلة، مّدعيًا أّني أستخدم السيارة خالل عملي، فهل يجوز لي إيقافها فيه مع دفع الرسم  

 كامًال؟
ال جيوز الكذب، بل ال بدَّ من بيان الواقع، وحّلية إيقافها فيه حمل إشكال، بل هو غري ـ 

 .جائز حتماً إن كان املستشفى خاصاً 
ثل تخيل قصص عن أشخاص قد ال يكونون هل يجوز الكذب غير الضاّر م: 2383س 

 موجودين في الحياة الدنيا؟
ال جيوز ذلك إذا كان بصدد اإلخبار عن الواقع، أما إذا كان ذلك بطريقة تصوير األمر ـ 

 .على حنو اخليال من ناحية متثيلية أو فكاهية، فيجوز
وذلك كالنكت إذا قلنا غير الحقيقة، بحيث يعلم من يسمعه أنه غير صحيح، : 2384س 

 والطرائف والقصص وغيرها، فهل ذلك جائز؟
 .ال حرمة يف ذلك ما دام املتكلم ليس يف مقام اإلخبار عن الواقعـ 

هل يجوز الكذب ألجل المزاح وتلطيف الجو مع تضمين الكالم ما يدل على : 2385س 
 أنه مزاح؟

وال جيوز الكذب قول ما هو خالف الواقع دون قصد ملضمونه من باب املزاح جائز، ـ 
 .ولو مزاحاً مع اعتقاد الطرف اآلخر باإلخبار اجلدي
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نعرف أختًا ال تلبس الحجاب بشكله الصحيح، ونصحناها عدة مرات لكنها : 2386س 
) ع(كانت تحاول التهرب من الموضوع، فهل يجوز أن نقول لها كذبًا إننا حلمنا باإلمام الحسين

 يأمرها بالحجاب؟
ب، وال بد من السعي إلقناعها باحلجاب بالوسائل األخرى، فإنه ال ال جيوز لكم الكذـ 

 .يطاع اهللا من حيث يعصى
 هل يجوز الكذب على األطفال إلسكاتهم أو للتهرب من موقف محرج؟: 2387س 

ال جيوز الكذب مع األطفال، وميكن اتباع أسلوب آخر حكيم معهم، من أجل ـ 
م أو جتّنب احلرج معهم  .إسكا

 هل تعتبر المجاملة وتضخيم حجم األمور من الكذب؟: 2388س 
اجملاملة مبا ال خيرج عن احلق، وال يستلزم حمرَّمًا آخر، ال حرمة فيها، أما املبالغة فهي ـ 

جائزة يف إطار أساليب البالغة املتعارفة، وال حرمة فيها بشرط أن ال تسيء إىل احلقيقة 
 .ائعوالعدالة يف تقييم األشخاص واألحداث والوق

 هل تعتبر المبالغة في الكالم من الكذب المحرَّم؟: 2389س 
 .ال يعترب ذلك كذباً إن صدق عليه عنوان املبالغةـ 

 ماذا يعني الكذب األبيض؟: 2390س 
ال يوجد كذب أبيض يف الشريعة، فجميع الكذب حرام ولو كان مزاحاً، إال ما يتوقف ـ 

 .من الظاملعليه اإلصالح بني املتخاصمني أو النجاة 
 هل يجوز الكذب على المريض حين يخشى على صحته من قول الحقيقة له؟: 2391س 

 .ميكن يف هذه احلالة استعمال التورية بإخفاء احلقيقة وعدم الوقوع يف الكذبـ 
هل يجوز الكذب على الزوجة إن كان إخبارها بالحقيقة يؤدي إلى كثير من : 2392س 

نت أريد أن أتزّوج غيرها، فإن قلت الحقيقة فقد يؤدي إلى المشاكل، كما لو سألتني إن ك
 الطالق؟

ميكنك يف مثل هذه األمور احملرجة أن تستخدم التورية، حيث ميكنك أن تقول إنك ال ـ 
وإن كان يفضل الوضوح يف احلياة الزوجية وعدم . تريد التزّوج عليها مثًال، وتقصد اآلن

 .إخفاء الرغبات اليت ستظهر الحقاً 
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هل يجوز الكذب على الزوجة تالفيًا للمشاكل، إذ إن زوجتي تتشاجر معي  : 2393س 
كّلما علمت أني كلمت أحدًا من أخوتي وأحيانًا تطلب الطالق، وتتضايق كّلما ذهبت إلى بيت 

 والدتي وتسألني أين كنت، فأكذب وأقول إني كنت في الدكان؟
ردعها عن االسرتسال يف ذلك إذا كان ذلك عن تعنت منها واستبداد، فإن عليك ـ 

ا غري جادة يف مثل هذا الطلب، وال حيسن منها هذا التعنت، كما ال  وخمالفتها جهاراً، فإ
حيسن منك هذا الرتاخي، ووفقًا لذلك، فإنه ال جيوز لك الكذب يف مثل هذه احلالة، 

باغض فيما وحيسن من الزوج إصالح األمور بني أهله وزوجته، وإزالة أسباب التنافر والت
 .بينهم، وذلك من أجل حّل املشكلة من جذورها

 هل يجوز الكذب على أهل الضالل والبدع؟: 2394س 
ال جيوز الكذب إال يف موردين؛ أوهلما للنجاة من الظامل الذي ال ميكنك دفع أذاه إال ـ 

بذلك، وثانيهما إذا توقف اإلصالح بني املتخاصمني على الكذب، وفيما عدا هذين 
 .ردين هو غري جائزاملو 

 هل يجوز الكذب لإلصالح بين شخصين؟: 2395س 
 .إمنا جيوز الكذب لإلصالح حيث يتوقف على ذلك، وحيث ال ميكن استخدام التوريةـ 

 ما كفَّارة الكذب؟: 2396س 
 .كفارة الكذب االستغفار والتوبة وإصالح ما أفسده الكاذب بكذبهـ  

 ما هي التورية ؟: 2397س 
ملا كان الكذب هو اإلخبار خبالف الواقع، وكانت التورية إخباراً : هي كما يليالتورية ـ 

بالواقع، ولكن بألفاظ توهم السامع خبالف الواقع حبيث يفهم السامع من احلديث أمراً غري 
ما هو الواقع، فإن الفقهاء مل يعتربوا التورية كذباً، ومثال ذلك، ما لو طرق إنسان الباب 

ود يف املنزل، فأجبته أنت بأنه ليس هنا، وقصدت أنه ليس جبوارك، يسأل عن شخص موج
وكنت صادقًا ألنه كان يف غرفة النوم أو االستقبال، ففهم منها الطارق أنه ليس يف البيت  
كلياً، وهو خالف الواقع، لكننا رغم ذلك نرى أن األجدر باملؤمن تركها إال يف حاالت 

الثقة اليت ينبغي أن تتعزز بني الناس من خالل الضرورة، ملا فيها من سلبيات تضر ب
الصدق، وخباصة إذا أكثر الناس من استخدامها يف خمتلف احلاالت وانكشف أمرهم 

م قد استخدموا التورية ام بالكذب دون أن يدري اآلخر أ ّ  .وصاروا موضع لوم وا
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 الغيبة: الثاني
 ما تعريف الغيبة وما حكمها؟: 2398س 

ذا ذك: الغيبة هيـ  ر العيب املستور الذي ال يرضى صاحبه بكشفه، وحترم غيبة املسلم 
املعىن ولو كان غري شيعي أو غري ملتزم دينياً، أما الكفار والظَلمة فال حترم غيبتهم، ولكن 
ينبغي للمؤمن أن يدرس تصرفاته على أساس احرتام كرامات اآلخرين الذين يريد منهم 

، كما أنه ال »عامل الناس مبا حتب أن يعاملوك به«:عدة احرتام كرامته، على أساس القا
يُعدُّ من الغيبة احملرَّمة ما لو شكا املظلوم ظالمته، وال ما لو حتدث اإلنسان عن أعمال غريه 
دف النصح أو التحذير  دف االنتقاص منه، بل  اليت يعتربها أخطاًء، شرط أن ال يكون 

ىن املتقدم يف مقام النصيحة، كما يف حال الزواج أو هذا، وجتوز الغيبة باملع. أو التعلم
الشركة أو حنومها، وال إمث على املغتاب حينئٍذ، وعلى فرض وقوع الغيبة احملرَّمة، فإنه ال جيب 

 .التسامح من املغتاب، بل يكفي التوبة واالستغفار والدعاء له
 هل تجوزغيبة شخص غير معين؟: 2399س 

 .ن الغيبة مع عدم التعينيجيوز ذلك، لعدم صدق عنواـ 
 هل تجوز غيبة األطفال غير البالغين؟: 2400س 

 .ال ختتص حرمة الغيبة بالبالغـ 
 هل يجب التسامح من الشخص المغتاب، أم يكفي االستغفار له والتوبة؟: 2401س 

غتاب التوبة واالستغفار لنفسه، ويستحب له االستغفار ملن اغتابه، ـ 
ُ
جيب على امل

 .منه مع اإلمكان وعدم خوف الفتنة أو الضرروالتسامح 
 هل يجوز للوالدين غيبة أبنائهما؟: 2402س 

 .ال جيوز هلما ذلك، إال أن يكونا يف مقام التناصح والعمل لتأديبهـ 
هل يعتبر تقليد لهجة اآلخرين بقصد المزاح، والذي قد يؤدي إلى ضحك : 2403س 

 السامعين، من الغيبة المحرَّمة؟
ا من الغيبة، ولكن قد حيرم إن انطبق عليه عنوان السخرية، أو كان بقصد ليس هذـ 

 .اإلنتقاص
 هل تجوز غيبة ومقاطعة من اتهم بالزنا ونفى عن نفسه ذلك؟: 2404س 
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امه بدون بّينة شرعية، كما ال جتوز غيبته وكشف سرته لو ثبت ذلك ومل ـ  ال جيوز ا
 .إىل هتك حرمته فتحرم يكن شائعاً، وأما مقاطعته، فإن كانت تؤدي

 هل يجوز الجلوس مع أناس يتكّلمون على اآلخرين بداعي المزاح؟: 2405س 
 .ال جيوز االشرتاك يف اجملالس اليت يغتاب فيها اآلخرون وإن كان ذلك مزاحاً ـ 

 ما هي موارد جواز الغيبة؟: 2406س 
ركة أو غريمها، ويف يستثىن من حرمة الغيبة ما يكون يف مقام النصيحة للزواج أو الشـ 

مقام االنتصار من الظامل، وللمتجاهر بالفسق وتبيان حال الشهود، ورد االحنراف الديين 
 .وتبيان مواقع اخلطأ

 هل االستماع إلى الغيبة حرام؟: 2407س 
حيرم االستماع إىل الغيبة إن كان موجبًا لتشجيع املستغيب على الغيبة والتهكم على ـ 

االستماع هتٌك حلرمة املستغاب، كما جيب ردع املستغيب من باب اآلخرين، أو كان يف 
 .النهي عن املنكر

إذا كنت أجلس في مجلس يُغتاب فيه شخص وأنا أستمع فقط، فهل أنا : 2408س 
 مأثوم؟
مع القدرة على رّد الغيبة والنهي عن املنكر أو االنسحاب من اجمللس ومل تفعل تكون ـ 

 .مأثوماً، وإال فال
 هل ذكر الناس وأحوالهم يعتبر من الغيبة؟ وهل هو حرام؟ :2409س 

 .ذكر أحواهلم العادية بدون سخرية وال ذكر العيوب املستورة ال يعّد غيبة، وال هو حرامـ 
 ما حكم غيبة الميت؟ وكيف يمكن التكفير عنها؟: 2410س 

فار، ويستحب له حترم غيبة امليت كما حترم غيبة احلّي؟، فعلى املستغيب التوبة واالستغـ 
 .الدعاء للميت بالرمحة والغفران

 هل يغفر اهللا الغيبة؟ وكيف يكفِّر المغتاب عن غيبته؟: 2411س 
يغفر اهللا تعاىل كل ذنب إال الشرك به، فإذا تاب املؤمن وترك الذنب واستغفر منه يغفر ـ 

ن ظلمه فاألوىل ويكفِّر عنها باالستغفار والتوبة، فإن استطاع التسامح مم. اهللا تعاىل له
 .ذلك
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هل يحرم سماع الغيبة أو النميمة من قبل رجال السياسة في نشرات األخبار : 2412س 
 على التلفاز؟

جيوز ذلك، وخاصة إذا كانت باملقدار الذي يتكلم اإلنسان فيه عن ظالماته، أو يف ـ 
 .مقام النصح والتحذير منه

الغيبة، إن قلنا في ذهننا إنه قليل هل يعتبر مجرد التفكير في الشخص من : 2413س 
 األدب مثًال؟

ال يعترب ذلك من الغيبة، وليس هو حرامًا حتت أي عنوان كان، فإنه ال يؤاخذ املسلم ـ 
 .على خواطره الذهنية إمجاالً 

 هل تجوز غيبة الظالم في كل شيء، أم فقط في مورد ظلمه فقط؟: 2414س 
مه إن كانت عيوبه األخرى مستورًة، ومل يكن ال جتوز غيبة الظامل إال يف موارد ظلـ 

 .متجاهراً بالفسق العام
 هل يجوز بهتان أو استغابة من استغابني أو بهتني؟: 2415س 

 .ال جتوز مبادلة البهتان أو الغيبة مبثلهما، وتساحمك معه أفضل وأعّز لكـ 
يهم كنت في صغري أستغيب العديد من األشخاص، وال يمكنني التعرف إل: 2416س 

 جميعاً اآلن، فما الحل؟ وكيف لي التكفير عن ذنبي؟
جيب عليك التوبة واالستغفار مما ارتكبته من غيبة حال كونك مكلَّفاً، ويستحب أن ـ 

تدعو ملن اغتبته، أما املساحمة من الشخص املستغاب فغري واجبة، وإن كانت أفضل إن مل 
 .يرتتَّب عليها حرج أو مفسدة

 بة أن نقول إن المنشد أو القارئ الفالني صوته غير حسن؟هل من الغي: 2417س 
 .مع ظهور ذلك ال يكون من الغيبة احملرَّمة، وكذا لو كان يف مقام التناصح والتوجيهـ 

 ما تعريف الغيبة الجماعية؟: 2418س 
 .هي ذكر مجاعة معينة بعيب هلم خمفي ويكرهون ذكرهـ 

اديق الغيبة، كأن يقال مثًال إّن األكراد هل التكلم عن عيوب الجماعة من مص: 2419س 
 أو الهنود أغبياء مثًال؟

ذلك من الغيبة احملرَّمة إذا كان مما ال يعلمه السامع، وكذا حيرم لو كان معلومًا وقاله يف ـ 
 .مقام اإلنتقاص والسخرية منهم
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ي هل تجوز غيبة المتجاهر بالمعصية بالمطلق، أم أن جواز الغيبة هو فقط ف: 2420س 
 المعصية التي يجاهر بها؟

يقتصر يف جواز غيبة املتجاهر باملعصية على ما جتاهر فيه فقط، فإن كان متجاهراً ـ 
 .بالفسق عامًة، فقد أسقط جلباب احلياء وال غيبة له لعدم تسرته

امرأة تنافقني وتغتابني، تضحك في وجهي تارًة وتعبس تارة أخرى وبدون : 2421س 
 معها، وأنا أسكن معها في المنزل نفسه؟سبب، فكيف أتعامل 

عليك أن تتصريف معها حبكمة، وعليك نصحها مهما أمكن ولو من خالل تصرفك ـ 
 .احلسن معها، ألنه ورد أن دفع السيئة باحلسنة توجب حتول العدو إىل صديق

 ما الفرق بين الغيبة والنميمة ؟: 2422س 
: احبه ذكره أمام اآلخرين، والنميمة هيذكر العيب املستور الذي يكره ص: الغيبة هيـ 

 .نقل الكالم املفنت بني الناس
كيف يمكن أن نفّرق بين الغيبة المحرَّمة والنقد البنَّاء الذي ال بد منه في : 2423س 

إصالح الفرد والمجتمع، مع ما فيه من بيان أوجه النقص والقصور، والتي قد تكون غير واضحة 
 لكثير من الناس؟

ب اجملتمع العامة إلصالحها ليس من الغيبة احملرَّمة، أما ذكر عيوب فرد معني ذكر عيو ـ 
فجوازه حمصور حبالة التناصح والتوجيه وباملقدار الذي حيقق ذلك، إضافة إىل جواز غيبة 

 .املظلوم لظامله واملتجاهر بالفسق
 السخرية والشتم: الثالث

 ما حكم االستهزاء والتهكم على اآلخرين؟: 2424س 
ال جيوز التهكم على املؤمن واالستهزاء به وإهانته، وقد ورد أن حرمة املؤمن عند اهللا ـ 

أشد من حرمة الكعبة الشريفة، كما أن االستهزاء باآلخرين، سواء كانوا مسلمني أو غري 
يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َال {: مسلمني، ليس من األخالق اإلسالمية يف شيء، قال تعاىل

ُهْم َوَال ِنَساٌء ِمْن ِنَساٍء َعَسى َأْن َيُكنَّ َيسْ  ًرا ِمنـْ َخْر َقوٌم ِمْن قـَْوٍم َعَسى َأْن َيُكونُوا َخيـْ
يَمانِ  ُهنَّ َوَال تـَْلِمُزوا أَنـُْفَسُكْم َوَال تـََنابـَُزوا بِاْألَْلَقاِب بِْئَس اِالْسُم اْلُفُسوُق بـَْعَد اْإلِ ًرا ِمنـْ  َخيـْ

 ].11:اُحلجرَات[ }ولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ َوَمْن َلْم يـَُتْب فَأُ 
 ما الفرق بين السخرية والمزاح، وما حكمهما؟: 2425س 
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قد يلتقيان إذا كان يف املزاح سخرية من اآلخر، وقد يفرتقان فيكون هناك مزاح مع ـ 
مع عدم السخرية من اآلخرين، واملزاح جائز إذا مل يكن فيه أذيّة لآلخر أو سخرية منه، أما 

 .حصول األذية واالستهزاء فهو حمرَّم
 هل يجوز تعييب اإلنسان ببنيته الجسمية إن كان سمينًا؟: 2426س 

 .ال جيوز ذلك إذا كان على حنو االنتقاص واإلساءة إىل مشاعرهـ 
هل يجوز استخدام السّب والشتم واأللفاظ القبيحة بحق أشخاص غير : 2427س 

 ن تصرفاتهم منكرة؟موجودين عند سرد موضوع عنهم، أل
ال جيوز التحدث باأللفاظ البذيئة الفاحشة أمام اآلخرين، وحيرم سبُّ املسلم وشتمه ـ 

، وورد عن "ال تكونوا سبَّابني وال لعانني: ")ع(ولو مل يكن حاضراً، وقد ورد عن الصادق
م بصفني، فقال  :هلم أمري املؤمنني أنه مسع قومًا من أصحابه يسبون أهل الشام أيام حر

إين أكره لكم أن تكونوا سّبابني، ولكن لو وصفتم أعماهلم، وذكرمت حاهلم، لكان أصوب "
اللهمَّ احقن دماءنا ودماءهم، وأصلح : يف القول وأبلغ يف العذر، وقلتم مكان سبكم إياهم

ذات بيننا وبينهم، وأهدهم من ضاللتهم، حىت يعرف احلق من جهله، ويرعوي عن الغّي 
 ".هلج به والعدوان من

 هل يجوز للرجل أن يسّب زوجته ويشتمها عند وقوع الخالف بينهما؟: 2428س 
حيرم على املسلم سب املسلم ولو كان زوجته أو ولده، وعلى الزوج عند الغضب ـ 

االستعاذة باهللا من الشيطان الرجيم وعدم التمادي يف غضبه، ولتتجسد مراقبة اهللا له يف كل 
 .متاديه يف الغضب حركة، فإن ذلك خيفف من

يقوم بعض الشباب بسّب بعضهم بعضًا عند وقوع الخالف بينهم، فما هو : 2429س 
 حكمهم؟

ال جيوز للمسلم سّب أخيه املسلم، وعلى الشباب التحلي باألخالق احلسنة، ألن ـ 
قيمة اإلنسان يف أخالقه وحسن تعامله مع اآلخرين، وشخصية اإلنسان تعرف من لسانه، 

 .إعطاء صورة حسنة عن أنفسنا لآلخرين، وعليهم التوبة واالستغفار من ذلكفعلينا 
 شكلك يشبه حيواناً قبيحًا؟: ما حكم من أساء إلى مؤمن عمدًا، كأن يقول له: 2430س 

ال جتوز اإلساءة إىل املؤمن وال إهانته، فإن ذلك من الكبائر اليت توّعد اهللا عليها ـ 
 .«إن حرمة املسلم عند اهللا أعظم من حرمة الكعبة«: ديثبالنار، وقد ورد يف بعض األحا
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 ؟)ع(هل يجوز تكفير أهل السنة ولعنهم ألنهم ال يوالون اإلمام علّياً : 2431س 
 .حيرم نعت املسلم بالكفر وإهانته وسّبه مهما كان مذهبهـ 

 هل يجوز نعت المرأة غير الملتزمة بالحجاب بالكفر؟: 2432س 
 .ال جيوز ذلكـ 

 هل يجوز لعن الشيعي المتجاهر بالفسق؟: 2433س 
ال جيوز لعنه، رغم أنه جتوز غيبته، فإن األوىل أن يوعظ باحلكمة واملقالة احلسنة وينصح ـ 

أََلْم تـََر َكْيَف َضَرَب اللَُّه {: مبودة، فعسى أن تؤثر فيه الكلمة الطيبة اليت قال اهللا تعاىل فيها
 ].24:إبراهيم[ }َرٍة طَيَِّبٍة َأْصُلَها ثَاِبٌت َوفـَْرُعَها ِفي السََّماءِ َمَثًال َكِلَمًة طَيَِّبًة َكَشجَ 

هل يجوز لعن الخلفاء الثالثة أو بعض الصحابة الذين تخلفوا عن أمير : 2434س 
 ؟)ع(المؤمنين

جيب على املؤمنني أن ميتنعوا عن فعل وقول كل ما يضّر بوحدة املسلمني وتناصرهم ـ 
م على اخلري، وخصوصًا سب من هو حمرتم عندهم من الصحابة واألولياء والعلماء،  وتعاو

ى يف كتابه اجمليد عن سّب الكافرين  حىت لو كان لنا عليه مآخذ، وإذا كان اهللا تعاىل قد 
الذين يعبدون األصنام، وذلك احرتازًا من رد فعلهم بسب اهللا تعاىل عدوًا بغري علم، فما 

معهم على جّل العقائد واألحكام، والذين نعيش وإياهم  بالك باملسلمني الذين نتوافق
م وأفكارهم، والكف  مهومًا واحدة ومصريًا واحداً، فإن الواجب يدعونا إىل احرتام قناعا
م يف مسائل االختالف باحلسىن واملوضوعية، ال  م وشعائرهم، وحماور عن إهانة مقدَّسا

ألصحابه ) ع(م، نستذكر كالم أمري املؤمننياملقا اباالنفعال والسباب والشتائم، ويف هذ
وجنده يوم صفني، عندما مسعهم يسبون خصمه معاوية وجنده، رغم خروجه عليه وحربه 

إين أكره لكم أن تكونوا سبابني، ولكن لو وصفتم أفعاهلم، وذكرمت حاهلم، ": له، فقال
احقن دماءنا  اللهمَّ : لكان أصوب يف القول وأبلغ يف العذر، وقلتم مكان سبكم إياهم

ودماءهم، وأصلح ذات بيننا وبينهم، حىت يعرف احلق من جهله، ويرعوي عن الغي 
 ".والعدوان من هلج به

 ؟ما حكم الفحش من القول مع الناس :2435س 
: حيرم اإلكثار من التلفظ بألفاظ الفحش أمام اآلخرين وقد ورد يف احلديث الشريفـ 

 ".فّحاش بذيء قليل احلياء، ال يبايل مبا قال وال ما قيل لهإن اهللا حرَّم اجلّنة على كل "
 هل مجّرد التلفظ بأسماء األعضاء الجنسية هو حرام بحد ذاته؟: 2436س 
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احملرَّم هو اإلكثار من التلفظ بألفاظ العورة املستقبحة، حبيث يصدق عليه عنوان ـ 
 .الفّحاش البذيء

 الرياء والعجب: الرابع
 العجب؟ما هو : 2437 س

أن يعجب اإلنسان بعمله وال يرى فيه النقص وإن كان ناقصاً، وال يقبل : العجب هوـ 
 ).عّز وجلّ (التنبيه من اآلخرين على نواقصه، مع نسيان إضافته إىل املنعم، وهو اهللا

 ما هو الرياء؟: 2438س 
 .هو أن يقوم بالعمل على أنه هللا تعاىل، ولكن يقصد به غري وجه اهللا: الرياءـ 

أحب أن أصنع لوحات ورسومات، وخصوصًا في الموسم الحسيني المبارك، : 2439س 
وذلك تعبيرًا عن واقعة كربالء، وأحبُّ أن يرى اآلخرون هذا العمل، ولكن ليس على سبيل 
الرياء، بل من باب إعجابي به من الناحية الفنية، فهل إعجابي بهذا العمل مما يوجب بطالنه؟ 

 ن إلى أن يروه هو من نوع الرياء أو العجب المحرَّمين؟وهل دعوتي اآلخري
ما ذكرته ليس من الرياء أو العجب املذمومني، فما دامت نيتك هللا تعاىل، فال يضرُّ ـ 

بالعمل رغبتك يف أن يراه اآلخرون، وال إعجابك مبا تفعله، وخصوصاً فيما يكون من شأنه 
 .أن يعرض على الناس ليستفيدوا منه

أفسد اإلنسان عمله بالعجب، فهل يجب عليه من الناحية الشرعية أن يقوم  لو: 2440س 
 بقضاء ذلك العمل الذي أفسده بالعجب؟

أثر الرياء على العمل أشدُّ من أثر العجب، فلو خالط الرياء العمل العبادي وجبت ـ 
 .إعادته وال جتب اإلعادة من العجب

 ما عالج الرياء؟: 2441س 
س على اإلخالص من خالل استشعار املؤمن عظمة اهللا تعاىل يف عالجه بتوطني النفـ 

نفسه، ومعرفته أن العمل للناس يذهب هباًء، وأن العمل هللا تعاىل هو الذي يبقى ويستمر، 
 .ومن خالل الرغبة يف ما عند اهللا من رضاه وثوابه

 ى؟ما األعمال التي يقوم بها الشخص لكي يكون مخلصاً هللا سبحانه وتعال: 2442س 
التزام الواجبات وترك احملرَّمات، واالرتباط باهللا تعاىل نيًة وعمًال، واحلرص على ثواب ـ 

ارجها  .اآلخرة أكثر من حرصه على زخرف الدنيا و
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 كيف يتخّلص اإلنسان من الفخر والتكّبر؟: 2443س 
على اإلنسان أن ينظر إىل من فوقه، حّىت يعرف أنه مهما كان عنده من  :أوَّالً ـ 

عليه أن ينظر إىل مواقع الضعف يف : وثانياً . خصائص ممّيزة، فإنَّ هناك من هو أفضل منه
أللهمَّ وال ترفعين يف «: نفسه أكثر مما ينظر إىل مواقع القوة فيها، ففي دعاء مكارم األخالق

الناس درجًة إال حططتين عند نفسي مثلها، وال حتدث يل عزًا ظاهرًا إال أحدثت يل ذلًة 
ما البن آدم والفخر، أّوله نطفة، «: قوله) ع(وعن اإلمام علي. »عند نفسي بقدرها باطنهً 

 .»وآخره جيفة
 كيف أكون متواضعًا؟: 2444س 

م جديرون باالحرتام ـ  التواضع هو أن ترى اآلخرين مساوين لك يف اإلنسانية، وأ
م  م وألوا م منك، والكرامة واإلنصاف مهما كانت مكانتهم االجتماعية ولغا ودرجة قر

فال تتكرب عليهم لشعورك بأنك أفضل منهم مجاًال أو ماًال أو مكانًة أو غري ذلك، لكن 
 .بشرط أن ال تصل يف ذلك إىل حد الذل وإهانة النفس

 التجسس: الخامس
إذا شككت في أن اثنين سيزنيان، فهل يجوز التجسس عليهما لمنعهما من : 2445س 
 ذلك؟
عليهما جملرد الشك، وجيوز فعل ما مينع حصول ذلك من األفعال ال جيوز التجسس ـ 

 .اليت حتول بينهما وبني ارتكاب احملّرم على فرض كون نيتهما ارتكابه
هل من الجائز للولد أن يسترق السمع ليستمع إلى نقاشات والديه حول : 2446س 

 تصرفاته، ألنه يخشى من النتائج السلبية لهذا النقاش؟
 .ذلك ال جيوز لهـ 

صفحات اإلنترنت،  ىأملك مقهى إنترنت، فهل يجوز لي مراقبة الداخلين عل: 2447س 
 بهدف منعهم من دخول الصفحات الخليعة؟ وهل يعتبر ذلك تجسسًا؟

هو من التجسس على اآلخرين، إال أنه جائز إذا كان بداعي االحتياط، وال سيما مع ـ 
 .األشخاص الذين يدخلون هذه الصفحات

 هل يجوز لموظف البنك أن يكشف حسابات المودعين؟ :2448س 
 .ال جيوز له ذلكـ 
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 هتك الحرمات: السادس
نعيش في أوروبا، والعرف العام هنا يتساهل في بعض التصرفات الحميمة بين : 2449س 

الزوج وزوجته، فهل يجوز أن يحضن الزوج زوجته ويضعها في حجره ويقّبلها على خدها في 
 ا لم يعد هذا خدشاً للحياء العام في عرف المجتمع؟األماكن العامة إذ

ال ينبغي القيام بذلك، حفاظًا على حرمة الزوجة بشكل خاص، وحرمة املؤمن بشكل ـ 
 .عام، مع أن هذا التصرف قد يكون ملفتاً لبعض األشخاص أو مثرياً هلم

ي الموالد هل يجوز للمرأة أن تخبر زوجها عما تلبسه النساء أو ما يفعلنه ف: 2450س 
 النبوية مثًال؟

ال جيوز ذلك بالنحو الذي يطَّلع به الزوج على حماسن هؤالء النساء مبا يشكل هتكاً ـ 
 .حلرمتهن
 هل يجوز لغير الفقير االستجداء؟: 2451س 

من حيث املبدأ ال جيوز له ذلك، ملا فيه من ذلة ومهانة للنفس، فقد ورد يف احلديث ـ 
وكيف يذل نفسه؟ : قلت له. ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه ال: ")ع(عن اإلمام الصادق

إن اهللا فّوض إىل املؤمن أموره كلها ومل يفّوض إليه : ")ع(وعنه ،"يتعرض ملا ال يطيق: قال
، ]8:املنافقون[ }َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنينَ {أن يذل نفسه، أمل تسمع لقول اهللا

فعلى املؤمن احملفاظة على حرمة نفسه وكرامتها، . "وال يكون ذليالً فاملؤمن يكون عزيزًا 
م من خالل ما قد  وعدم تعريضها للهوان والذل واهلتك بسوء كالم اآلخرين وسوء نظر
يفعله من أفعال مستنكرة، وكذا حيرم على الغري إيذاء املؤمن وكشف عيوبه واإلساءة إليه 

 .صوناً حلرمته كرامته
 ار بالنفس وباآلخريناإلضر : السابع

هل يحرم اإلضرار بالنفس مهما كان مقداره، أم أّن الحرمة خاصة بما يوصل : 2452س 
 إلى التهلكة فقط؟

هناك مبنيان عند الفقهاء يف مسألة حرمة اإلضرار بالنفس، فمنهم من يقول باحلرمة إن ـ 
وما شاكل، ومنهم وصل إىل حّد التهلكة أو الضرر البالغ القريب من ذلك، كإتالف عضو 

من يقول حبرمة اإلضرار بالنفس ضرراً معتداً به ولو مل يصل إىل حّد التهلكة وهو املشهور،  
كما يذكره السيد اخلوئي يف تعليقه على العروة، وهذا ما نراه موافقًا ملفاد األدلة الشرعية يف 

 الصوم يف العديد من املوارد الفقهية اليت دلت على حرمة اإلضرار بالنفس، كما يف
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، وكما يف موارد االنتقال إىل التيمم "كلما أضرَّ به الصوم فاإلفطار له واجب: ")ع(قوله
ا تفيد وجوب توقي الضرر املعتّد به ولو مل يصل إىل حّد اهلالك، وهو الظاهر  وغريها، فإ

ة يف بيان سبب حترمي اخلمر وامليت) ع(من بعض الروايات، ففي احلديث عن اإلمام الصادق
: ، وحديثه اآلخر»وَعِلَم ما يضّرهم فنهاهم عنه وحرَّمه عليهم«: والدم وحلم اخلنزير أنه قال

وكل شيء يكون فيه املضرةعلى اإلنسان يف بدنه وقوته فحرام أكله إال يف حال «
، وغريها من األخبار، كذلك فإن العقالء يذمُّون من يعّرض نفسه للضرر املعتّد به »الضرورة

م مستمرة على ذلك، ومن هنا قلنا حبرمة التدخني، لكونه ولو مل يك ن حبد التهلكة، فسري
 .مسّبباً رئيساً للعديد من األمراض اخلطرة، ولو بلحاظ اإلدمان عليه

 هل يجوز قطع عضو من أعضاء إنسان حّي للتشريح إذا رضي بذلك؟: 2453س 
عتداً به، والتشريح ليس ضرورًة ال جيوز للمكلَّف أن يفعل يف نفسه ما يوجب له ضرراً مـ 

 .مبيحًة لفعل احلي ذلك بنفسه
 هل يجوز العمل في مصنع مليء بالدخان والغبار بحيث يضر ذلك بالصحة؟: 2454س 

جيوز العمل فيه، ولكن إذا كان مستلزمًا للضرر الصحي املعتّد به، فعليه البحث عن ـ 
 .ّمامات أو ما شاكلعمل آخر أو استعمال ما ميكن تاليف الضرر به، كالك

 هل يجوز للمريض أن يمتنع عن أخذ الدواء؟: 2455س 
حيرم على املكلف إيقاع الضرر املعّتد به بنفسه وجسده، والضرر املعتد به هو ما حيرص ـ 

العقالء على دفعه عن أنفسهم، فإذا كان يعلم أن ترك الدواء يؤدي إىل اإلضرار بنفسه مثل 
 .هذا الضرر، مل جيز له تركه

رجل دخلت إليه امرأة في منتصف الليل هربًا من خطر كان يالحقها، وكان : 2456س 
وحيدًا في المنزل، ولكي ال يقع في الفاحشة وضع شمعًة، وكلَّما حدثته نفسه بالسوء أحرق أحد 

 أصابعه، فهل هذا الفعل جائز؟
 إمث فيه، وأما حرقها إذا كان جملرد إشعار إصبعه حبرارة النار ومس هلبها مسًا خفيفًا فالـ 

فعًال فهو غري جائز، ألّن اهللا مل يسلِّط املكلِّف على إيذاء نفسه، وبإمكانه التهرب من 
احلرام بعدة وسائل مباحة أخرى، كالنوم يف غرفة أخرى مثًال أو حنو ذلك، ومع ذلك، فإن 

 .الرجل قد يكون مأجوراً على نيته حىت لو أخطأ يف الوسيلة
ز لإلنسان أن يضع حدًا لحياته؟ وهل يصلَّى على المنتحر؟ وكيف هل يجو : 2457س 

 يدفن؟ وما هو عقاب المنتحر عند اهللا؟
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حيرم االنتحار، فال جيوز لإلنسان إزهاق نفسه دون هدف عام وساٍم، كما يف موارد ـ 
اجلهاد واالستشهاد، فاهللا تعاىل كّرم اإلنسان وجعله يف أحسن تقومي، وزيّنه بالعقل 

دي به، فيعرف نفسه وحاجاته وربَّه واآلخرين، فيقيم من خالله عالقًة متوازنًة مع من ليسته
حوله، وينتصر به على الصعوبات اليت تعرتض طريقه، وهذا اجلسد وديعة اهللا تعاىل عند 
النفس، فلم يسمح ربنا مبجرد إيذائه وإيقاع الضرر به، صوناً له وحرصاً على سالمته وقيامه 

، فكيف إذا أراد إهالك نفسه وقتلها، إنه ــــ حينئٍذ ــــ قد يكون اعتدى على بدوره بكفاءة
نفسه عدوانا كبرياً، ودّل بفعله هذا على فشله يف إدارة شؤون حياته، وهذا غري مسموح به 

َوَال تـُْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإَلى التـَّْهُلَكِة {: وحرام، وحرمته قرار إهلي خالد متثل يف قوله تعاىل
، فحّرم سبحانه االنتحار مهما ]195:البَـَقَرة[ }َوَأْحِسُنوا ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنينَ 
ولكن رغم جناية املنتحر الفظيعة على نفسه، فإناهللا . عظمت الصعوبات واشّتدت اآلالم

تعاىل قد أمر بتكرمي جسده بعد املوت، ومعاملته معاملة غريه من املوتى، فيصلى عليه 
أما ما هي عقوبة . فن، وذلك بعد تغسيله وتكفينه وحتنيطه حبسب األصول الشرعيةويد

من قتل نفسه متعمدًا فهو يف نار ": قال) ع(ذلك، فهي ما روي من أن اإلمام الصادق
 ".جهنم خالداً فيها

 هل يجوز لإلنسان أن يلقي بنفسه من مكان عاٍل، ال بقصد االنتحار؟: 2458س 
إن مل يكن بقصد االنتحار، ما دام يؤدي به إىل املوت أو الضرر ال جيوز له ذلك و ـ 

 .املعتّد به
 هل استعمال المفرقعات حرام؟: 2459س 

كل ما يوجب اإلضرار بالناس وإيذاءهم ولو من خالل إزعاجهم، هو حرام وينايف ـ  
إىل أنه  األخالق اإلسالمية واحلدود الشرعية، ولذا ال بدَّ من االمتناع عن ذلك، هذا إضافة

قد يكون إسرافاً، كما أنه قد ينعكس سلبًا على اجلانب األخالقي والرتبوي من خالل 
 .االعتياد على األلعاب املؤذية اليت تؤدي إىل اإلضرار بالناس وإيذائهم

هل يجوز استعمال مكبرات الصوت في الحسينيات بصوت عاٍل بحيث : 2460س 
 بالحسينية؟يسبب األذى واإلزعاج للجيران المحيطين 

ال جيوز ذلك يف الفرض املذكور، مبعىن حرمة رفع الصوت مبا يسبب األذية للناس، ـ 
 .وعلى املتولني أمر احلسينية أن يراعوا ذلك
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 ما حكم التشفيط بالسيارة؟: 2461س 
 .حيرم كل ما يتسبب بأذى الناسـ 
 العين والحسد: الثامن

 بالعين؟ما هو الحسد؟ وما معنى اإلصابة : 2462س 
احلسد آفة نفسية، وهو أن حيبَّ اإلنسان زوال النعمة عن غريه ال لسبب، بل فقط ـ 

إلرضاء أهواء نفسه ولعدم حتّمله رؤية اآلخرين يتنعمون بنعم اهللا، وهو حمرَّم، ومل يثبت تأثريه 
لة هذا على اإلنسان إال من ناحية أثره النفسي الذي خيّيل إليه أنه تأثر به، وال مانع من إزا

كما ميكن أن يؤثر احلسد باحملسود من خالل سعي احلاسد . األثر بالتربك بالقرآن واألدعية
َوِمْن َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا {: إىل اإلضرار به وإزالة النعمة عنه، وهذا هو املراد بقوله تعاىل

 أما العني، فقد يكون. إذا مارس فعل الشر خارجيًا باحملسود: أي ]5:الفلق[}َحَسدَ 
ا قد ذكرت يف بعض األخبار الشريفة، وذكر هلا  صاحبها حسودًا وقد ال يكون، ورغم أ
رُقًى معينة، فإّن الشرع مل يذكر حقيقتها، كما أن ما يتداوله الناس حول ذلك هو جمرد 
ا إىل العني، وذلك بدون قاعدة مطَّردة وال دليل جازم، لذا فإنه ال ميكننا  أحداث ينسبو

ائي حول هذا املوضوع، ال نفيًا وال إثباتاً، وحينئٍذ ال مانع من استخدام تأكيد شيء 
 .الرقى املأثورة يف ذلك عند حدوث ظواهر يصعب تفسريها

ما هي عين الحسود؟ وما حقيقتها؟ ومدى تأثيرها على اإلنسان؟ وهل اآليات : 2463س 
َتْدُخُلوا ِمْن بَاٍب َواِحٍد َواْدُخُلوا ِمْن أَبـَْواٍب َوقَاَل يَا بَِنيَّ َال {: قال تعالى: التالية تفسيرها العين

ْلَيتَـوَكَِّل ُمتَـَفرَِّقٍة َوَما ُأْغِني َعْنُكْم ِمَن اللَِّه ِمْن َشْيٍء ِإِن اْلُحْكُم ِإالَّ ِللَِّه َعَلْيِه تـَوَكَّْلُت َوَعَلْيِه فَـ 
لَِّذيَن َكَفُروا لَيُـْزِلُقوَنَك بِأَْبَصارِِهْم َلمَّا َسِمُعوا َوِإْن َيَكاُد ا{: وقال تعالى، ]67:يوسف[} اْلُمتَـوَكُِّلونَ 

 ].51:القلم[} الذِّْكَر َويـَُقوُلوَن ِإنَُّه َلَمْجُنونٌ 
َوَيْسأَُلوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح {: هذا ممكن، فإن يف اخللق أسراراً، وقد قال تعاىلـ 

ذا ]85:اإلسراء[ }اْلِعْلِم ِإالَّ َقِليًال  ِمْن َأْمِر رَبِّي َوَما ُأوتِيُتْم ِمنَ  ، ولكن حىت مع القول 
التأثري للعني، فال يعين ذلك أن أثر احلسد من هذه الناحية اخلفية فقط، بل إن شر احلاسد 
من جهة سعيه إليقاع الضرر مبن حيسد، ورغبته بزوال النعمة عنه، وسلبه إياها واالستئثار 

الكيد والظلم، والوقاية من ذلك تكون بالوعي واحلذر والتوكل ا، مما جيلب العداوات و 
على اهللا تعاىل والتحرز بذكره ودعائه، أما اآليات املذكورة فال ظهور هلا فيما ذكر، بل ميكن 
أن تكون الثّانية تعبرياً عن النظرة احلاقدة أو املستهزئة، وأما األوىل فرمبا كانت إلبعادهم عن 

م عندما ي  .رى اآلخرون اجتماعهم العددياإلضرار 
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 كيف يصاب اإلنسان بالحسد؟: 2464س 
ليس املقصود بتأثري احلسد التأثري اخلفي يف الشخص احملسود من جراء حسد احلاسد ـ 

له، بل ما يسعى به احلاسد من خالل متنيه زوال النعمة عن احملسود من إضرار به وعمل 
يفلح فيه وقد ال يفلح، وعلى اإلنسان أن حيرتز خبالف مصلحته، وظلم وتعد، وهذا ما قد 

 .بالوعي وبذكر اهللا تعاىل والتوكل عليه
أختي فتاة جميلة، وهي تصاب بالعين دائمًا وتمرض كثيرًا، وخصوصًا إذا رأتها : 2465س 

 بعض النساء، أرجو منكم إعطائي حرزاً لها من العين والحسد؟
 ليس من األمور الواقعية، وفيه الكثري من ما يتناقل بني الناس من اإلصابة بالعنيـ 

املبالغة، ومن أراد دفع هذا التوّهم، عليه قراءة القرآن، فكل سوره وآياته مفيدة إن شاء اهللا 
ما شاء اهللا، ال قّوة إال باهللا «: تعاىل، وقد ورد احلّث على قراءة املعوذتني ثالثاً، وكذا قول

 .«العلي العظيم
إياكم والحسد، فان الحسد يأكل «: أنه قال) ص(اهللاورد عن رسول : 2466س 

 ما المقصود بهذا الحديث؟. »الحسنات كما تأكل النار الحطب
املقصود به النهي عن احلالة النفسية اليت يعيشها احلاسد بتمين زوال النعمة عن اآلخر، ـ 

 .ما قد يستدعي العمل وفق ذلك مبا يلحق الضرر باحملسود
 ارتداء خرزة زرقاء أو عين زرقاء بغرض إبعاد الحسد؟هل يجوز : 2467س 

هذا من اخلرافات، وال فائدة منه يف دفع احلسد والعني، وعلى املؤمن اإلستعاذة باهللا ـ 
 .تعاىل لدفع الشرور اخلفية مبثل قراءة املعوذتني وحنو ذلك

 الدخول في أماكن الفساد: التاسع
 ليلّية للتسلية فقط؟هل يجوز الدخول إلى المالهي الّ : 2468س 

ال جيوز ارتياد األماكن اليت ال يأمن فيها اإلنسان على نفسه من الوقوع يف احلرام، ـ 
ومنها املالهي اليت ترتكب فيها املعاصي واحملرَّمات، كما ال جيوز للمؤمن التواجد يف مثل 

لى املسلم امللتزم هذه األجواء، ملا ترتكه عليه من آثار سلبية، وجتعله يسقط حتت تأثريها، فع
 .بدينه أن خيتار األماكن اليت ميكنه أن حيافظ فيها على دينه واستقامته
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 ما رأيكم في السهر إذا كان لّلعب واللهو؟: 2469س 
ال حيبَّذ السهر وتضييع األوقات يف العبث واللهو، فإن اإلنسان، وخصوصًا الشاب، ـ 

واالستفادة واإلفادة، وتنمية شخصيته من  مسؤول عن وقته وطاقاته، ولزوم صرفها يف التعلم
 .خالل العلم والثقافة والعمل الصاحل

هل يجوز حضور حفل التخرج الخاص الذي ستقيمه المدرسة لي في أحد : 2470س 
 الفنادق، الذي قد يكون فيه ملهى أو من يبيع الخمر؟

ُمتارس فيه بعض يف فندق مع خلّو احلفل من احملرَّمات، ال مانع من حضوره، وإن كان ـ 
 ماتاحملرَّ 

هل يجوز الجلوس في المقاهي التي يوجد فيها بعض األلعاب المحرَّمة والغناء : 2471س 
 المحرَّم؟

ال ينبغي للمسلم اجللوس يف األماكن اليت يرتكب فيها احلرام، بل ال جيوز له ذلك إذا ـ 
ا، أو استلزم خمالفة ما يقتضيه النه  .ي عن املنكرخاف على نفسه من التأثر 

ماذا يجب علّي أن أفعل إن ذهبت إلى حفلة وكان فيها موسيقى وغناء محرَّم : 2472س 
 ورقص، بالرغم من أنني ال أرقص، وكانت الحفلة نسائيًة فقط؟

إن كان حفل زفاف، فال حيرم فيه الغناء واملوسيقى والرقص غري اخلليع، وإال فهو من ـ 
نعم، لو ُأحرج . حمرَّم، فال يناسب املؤمن التواجد أصًال فيهجمالس املعصية ملا فيه من غناء 

املؤمن واضطر للتواجد فيه فال مانع من التواجد لفرتة قصرية مث يغادر معتذراً، مع احلرص 
 .على عدم اإلصغاء إىل الغناء احملرَّم

 هل يجوز الذهاب إلى دور السينما؟: 2473س 
مستهجنًا عند العرف، حبيث يكون الدخول  جيوز ذلك من حيث املبدأ، إال أن يكونـ 

موجبًا هلتك حرمة املؤمن، أو تكون األفالم من النوع الذي حيرم مشاهدته، أو مع وجود 
أجواء فساد واحنراف، فتحرم حينئٍذ، كما ينبغي للمؤمن اختيار ما هو مفيد وغري ضاّر من 

ا، وعلى الشباب أن يكونوا هادفني م األفالم، فهي  األفالم اليت يريد مشاهد يف مشاهد
 .وإن جاز حضورها، إال أن عليهم أن ال يتأثروا مبا فيها من مشاهد عنف أو غريها
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 التواجد في دور عبادة غير المسلمين: العاشر
هل يجوز للمسلم الدخول إلى الكنيسة لبعض المناسبات االجتماعية،  : 2474س 

 كحضور زفاف صديق مثًال؟
اىل الكنيسة ليس حمرَّماً، لكن عليه أن ال يشارك يف القداس، فيجوز جمرد دخول املسلم ـ 

دخول الكنيسة لبعض األمور اإلجتماعية والعالقات بني الطوائف الدينية، واحملرَّم هو فيما 
 .إذا مل يأمن على دينه بسبب الدخول

هل يجوز حضور جلسات الصلوات في الكنائس بغرض التعرف وحب : 2575س 
 االطالع؟

ال حيرم ذلك حبّد ذاته، على أن يقتصر على ذكر اهللا تعاىل وال يتأثر املسلم الداخل ـ 
إليها بأجوائها، وال يقوم بأي عمل ينايف الدين اإلسالمي احلنيف، مثل وضع إشارة 

 .الصليب أو اإلحنناء أمامه أو ما أشبه ذلك
ون فيه األصنام، إذا دعانا أصدقاؤنا الهندوس إلى حضور احتفال ديني يعبد: 2476س 

فهل يجوز لنا الحضور دون المشاركة في عبادتهم، حيث يتضمن الطقس وضع عالمة حمراء 
 على الجبين في نهاية الصالة؟

ال جيوز ذلك إذا كان يف احلضور نوع من الدعم وإضفاء الشرعية على طقوسهم، ـ 
ا، فمع عدم حض ور طقوس خصوصًا أن لكل مجاعة دينًا تتدين به وطقوسًا خاصة 

 .اآلخرين، يتم تفهم هذا األمر عادًة، فال يكون املسلم مضطراً حلضورها
 ما حكم االستماع إلى الّتراتيل والصلوات المسيحية؟: 2477س 

 .جيوز االستماع إليها إال مع خوف التأثر السليب مبا فيها من مفاهيم خمالفة للحقـ 
 في نواهي متفرقة: الحادي عشر

 سراف، وما الفرق بين اإلسراف المكروه واإلسراف المحّرم ؟ما هو اإل: 2478س 
نعم، إن  . اإلسراف هو اإلفراط يف الصرف واإلنفاق يف غري ما حيتاج إليه، وهو حمرَّمـ 

كان مما يتساهل فيه، كاإلسراف العادي يف املياه مثًال، فال يصل إىل حّد احلرمة، ويكون 
 .مكروهاً 
 األعالم والتوابيت ؟هل يجوز تقبيل : 2479س 

 .جيوز ذلكـ 
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 هل يجوز رمي التربة الحسينية المتَّسخة في مكب النفايات؟: 2480س 
ا غالبًا ليست من تراب القرب الشريف، فإن األجدر باملؤمن احرتامها وعدم ـ  رغم أ

 .إلقائها بني النفايات
 هل تجوز تسمية الغيتار بغيتار المالئكة ؟: 2481س 

 .، ملا قد يستلزمه من هتك حرمة املالئكة حبسب العرف العاميفضل جتّنبهـ 
 هل يجوز الخوض في النقاشات التي تؤدي إلى الفرقة بين المؤمنين؟: 2482س 

 .ال جيوز فعل ما يؤدي إىل الفرقة والتشّتت بني املؤمننيـ 
 هل يجوز الظن الّسيء، مع وجود قرائن تشير إلى أن هذا الظن في محله؟: 2483س 

 .ال جيوز ترتيب األثر على ظن السوء إال بالربهان القاطعـ 
ومن معه في  ) ع(هل يجوز لي أن أفتخر بنفسي كما افتخر اإلمام الحسين: 2484س 

كربالء، بأن أقول أنا فالن ابن فالن، وأصف نفسي بصفات فيها افتخار، كالقوة والشجاعة 
 مثًال؟
دف مناصرة احلق ال حيرم ذلك إن كان التفاخر بآباء مؤمنني ـ  م، و من جهة إميا

 .وبيان املظلومية، على أن ال يكون التفاخر من أجل التكرب على اآلخرين
أنا طالب في المرحلة الثانوية، ولدينا في الصف طالب يزعجوننا برنين : 2485س 

التي  هواتفهم النقالة الممنوعة في الصف، فهل يعتبر إخباري المشرف بذلك من الفتنه المحرَّمة
 هي أشّد من القتل؟

ال يعترب فتنًة، وميكنك التهديد جديًا بأنك ستخرب املشرف، فإن ارتدعوا كان به، وإال ـ 
ديدك  .فنَّفذ 

إذا قام شخص بذم أحد األشخاص بأمر غير صحيح، ونّبهته إلى أن هذه : 2486س 
 يتكلم عليه بالباطل؟الحديث يعتبر غيبًة، فهل علي أن أخبر الشخص اآلخر أن هذا الشخص 

 .ال جيوز لك نقل ذلك إىل ذلك الشخص، ألنه من الفتنة احملرَّمةـ 
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كيف لي التخلص من الغضب، خصوصًا مع زوجتي المؤمنة خادمة أهل : 2487س 
 ؟)ع(البيت
، واحرص على أن ال تعصيه بارتكاب الكبائر اليت )عّز وجلّ (عليك بااللتزام بطاعة اهللاـ 

واملؤمن، وزوجتك منهم، والغضب جند من جنود الشيطان، فإن  منها أذية املسلم
 .أحسست بالغضب، فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم

 كيف أستطيع أن أسيطر على غضبي؟: 2488س 
الغضب جند من جنود الشيطان، فاستعذ باهللا من الشيطان عند إحساسك به، ـ 

ة اهللا تعاىل، فإن الصرب رأس واجعل اهللا نصب عينيك كي ال يتمادى بك فتقع يف معصي
  .اإلميان وأصله

   



473 

 

  الباب الثامن والعشرون
 في قضايا علمية وإجتماعية

  
 قضايا طبيةـ  1

  
 أ وجوب العالج وآدابه

 هل من حق المريض أن يرفض العالج؟: 2489س 
م ضروة خضوع املريض للعالج، وكان ترك العالج ـ  إذا شخَّص األطباء من موقع خرب

بقاء الضرر أو تفاقمه، وكان الضرر الواقع مما يسعى العقالء لدفعه عن أنفسهم،  مؤديًا إىل
فليس للمريض أن يرفض العالج ويبقي نفسه يف حال األذى، وال أن يتسبب بإيقاع املزيد 

 .منه يف نفسه
 ما األحكام الشرعية واالجتماعية بالّنسبة إلى المرضى المصابين باإليدز؟: 2490س 

من حوله أن يشعروه بالرعاية، وان يساعدوه يف العالج، وخاصة إذا كان ينبغي على ـ 
ضحية لغريه، أما املريض نفسه فإن عليه االمتناع عن نقل املرض إىل غريه ، وأخذ العالج 

 .الالزم لذلك
أنا طبيب استشاري أعمل في العناية المركَّزة، في بعض األحيان، يحدث : 2491س 

في العناية المرّكزه وال يكون هناك إّال سرير واحد، ويكون المريض تزاحم بين مريضين للنوم 
في المئة إذا قدِّمت خدمة العناية المركزة له،  90األول في مقتبل العمر ويرجى شفاؤه بنسبة 

في المئة عند تقديم  30بينما المريض الثاني ذو مرض ميؤوس منه ويرجى شفاؤه فقط بنسبة 
في  90فهل تعطى األولوية للمريض األول الذي يرجى شفاؤه بنسبة خدمة العناية المركزة له، 

 المئه؟
ال يبعد كون ذلك هو املتعني حبسب التزاحم والفهم العقالئي، مع وجوب بذل ـ 

 .قصارى اجلهد يف حفظ املريض الثاين بنقله إىل مشفى آخر وحنو ذلك مما ميكن
هل يجب علّي إخباره  كوني طبيبًا اكتشفت إصابة صهري بمرض خبيث،: 2492س 

 بذلك، علماً أّن ذلك سيؤدي إلى نتائج نفسيه سلبية؟
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ياره واألعمار بيد ـ  ال جيب عليك إخباره بذلك، بل قد ال جيوز ذلك إذا أّدى إىل ا
اهللا، فكم من سليم قضى قبل املريض، وكم من مريض استعصى عليه املرض مث عافاه اهللا، 

 .دون إخباره بنوع مرضه أو بالتورية عليه فيه لكن قد جيب حثه على العالج ولو
 ما موقف اإلسالم من القتل الرحيم ؟: 2493س 

اء حياته، بل ـ  ال جيوز القتل املسمى بالقتل الرحيم، ألن االنسان املريض ال ميلك إ
 .ذلك بيد اهللا تعاىل

القلق ما االسباب التي تؤدي إلى ظهور الحاالت أو األمراض النفسية مثل : 2494س 
 والوسواس واالكتئاب وغير ذلك؟ وكيف يمكن معالجتها؟

ا الشخص، ـ  األمراض النفسية تكون عادًة نتيجة بعض الظروف القاسية اليت مير 
وعالجها يكون مبراجعة الطبيب النفسي، وال صحة ملا يزعم هلا من أسباب غيبية هلا عالقة 

اقعية وليس هلا ما يؤكدها يف النصوص بالسحر أو اجلن أو ما أشبه ذلك، فهي أمور غري و 
 .الشرعية املعتربة

 هل يجوز التنويم المغناطيسي الطبي؟: 2495س 
  .جيوز ذلك إذا كان غري مضّر وغري مستلزم ألمر غري أخالقي، وكان مبوافقة املريضـ 

 الموت الدماغي -ب 
 إذا كان المريض ميتاً دماغياً، فهل يجوز رفع األجهزة عنه؟: 2496س 

مع التأكد من حصول املوت الدماغي، وعدم إمكانية احلياة لوال هذه اآلالت، جيوز  ـ
 .رفعها وال جيب إبقاؤها

إذا طلب المريض من الطبيب عدم إنعاشه باآلآلت الطبية إن توقف قلبه أثناء : 2497س 
ل إجراء العملية له، فهل يجوز للطبيب اإلستجابة لطلبه؟ ومتى ال يجب على الطبيب التدخ

 إلنقاذ حياة المريض؟
يف حال توقفت احلياة على إنعاش القلب، جيب على الطبيب القيام بعملية اإلنعاش ـ 

وال جيوز له االستجابة لطلب املريض، والذي ال جيب فعله هو ما إذا كان عمل األعضاء 
متوقفًا على وجود اآلآلت حبيث ال يعمل القلب أو الدماغ أو أي عضو رئيس آخر من 

هذه اآلالت، فهنا ال جيب وضعها إلطالة عمر املريض، وذلك يف حال موت الدماغ دون 
 .كلياً، حبيث ال ميكن إرجاعه إىل العمل
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 التبرع باألعضاء -ت 
 هل يجوز التبرع بأعضاء الجسد بعد الموت؟ وما أحكامه؟: 2498س 

مبا يف ذلك  جتوز االستفادة من أعضاء امليت يف مقام العالج، مهما كان نوع العضو،ـ 
وعليه، فإنه جيوز للمكلَّف أن يوصي بذلك، جمَّانًا أو . القلب والعينان والكبد وغريها

بالعوض، وجيب على الوصّي تنفيذ وصيته بالنحو الذي أوقعها، كذلك فإنه جيوز للوارث 
أن يأذن بأخذ شيء من جسد مورّثه للعالج، ولكن جماناً وبدون عوض، ويف فرض الوصية 

اشرتاط أخذ العوض، فإن العوض ال جتري عليه أحكام الرتكة، وعلى الورثة أن  بذلك مع
يتقامسوه ذكوراً وإناثاً بالسوية ما مل يعني املوصي مصرفاً آخر له، كما أنه ال جتب الدية على 

 .الطبيب املباشر للعالج، حال كون األخذ جائزاً 
شفائه طبياً، وال يعيش إال من طفل مريض ومعاق حركيًا وعقلياً، وال أمل في : 2499س 

 خالل جهاز التنفس الصناعي، هل يجوز إيقاف تشغيل جهاز التنفس؟
إن كان عنده حالة موت دماغي وال يعيش إال نبض القلب فيجوز إيقاف اجلهاز وإال ـ 

إذا فقد قلب املريض القدرة على احلركة : فال، واملبدأ الذي يعتمد يف مثل هذه احلاالت هو
وصار يتحرك بواسطة آلة التنفس، اليت لوالها لتوقف عن احلركة، فإنه جيوز يف مثل الذاتية 

 .هذه احلالة نزع أجهزة التنفس
هل يجوز زرع بعض أعضاء الحيوانات في جسد المريض للعالج؟ وماذا لو  : 2500س 

 كان ذلك جزءاً من حيوان نجس العين كالكلب أو الخنزير؟
عضو من أعضاء الكائنات األخرى من أجل معاجلة  جيوز للمريض االستعانة بأيِّ ـ 

مرضه، سواء كانت جزءاً من كائن حيواين أو إنساين، وحينما يلصق العضو به ويصري جزءاً 
من جسده، حيكم بطهارته حىت لو كان مأخوذًا من امليت، أو من حيوان جنس، كالكلب 

 .أو اخلنزير
 لآلخرين؟ هل يجوز للحي التبرع بأحد أعضاء جسمه: 2501س 

جيوز لإلنسان حال حياته أن يهب أو يبيع من أعضاء جسده ما ميكنه االستغناء عنه، ـ 
إما لوجود شبيه له يكتفى به يف وظيفته، كالكلية الواحدة، أو لكونه زائدًا يف اجلسد،  
كبعض العظام واألوردة، أو لكونه مما يتجدد، كبعض السوائل واألنسجة، بدون فرق بني 

نعم إن كان من األعضاء احليوية اليت ال يستغين عنها . كانت اهلبة ملسلم أو لغريهما لو  
 .اجلسم، كالكبد مثًال، فال جيوز عندئذٍ 
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 هل يجوز للمسلم التبرع بكليته إلنقاذ حياة شخص غير مسلم؟: 2502س 
، »يف كل ذات كبٍد حرَّى أجر«: قال) ص(ال حرمة يف ذلك، فقد ورد أن سول اهللاـ 
 .مع عدم تأثريه على حياة املسلم بإجياب الضرر الصحي وذلك

 هل يجوز لي التبرع بكليتي دون موافقة أبي؟: 2503س 
وإن كان األوىل هنا . جيوز ذلك وال مانع منه، بل قد يثاب الشخص على ذلكـ 

 .االستئذان من األب وحتصيل املوافقة على ذلك
 إنسان حّي إلى آخر ؟هل يجوز التبرع بقرنية العين من : 2504س 

 .جيوز ذلك إال يف حال الضرر الشديد للمتربعـ 
 هل يجوز نقل رحم امرأة إلى أخرى؟: 2505س 

ال جيوز ذلك، ألن الرحم من األعضاء اليت ال تستغين عنها املرأة، ولو فرض أنه نقل ـ 
 .فيصبح حكمه حكم أجزاء جسم اليت نقل إليها الرحم

 الخصيتين من ميت إلى حي؟ هل يجوز نقل و زرع: 2506س 
 .جيوز ذلكـ 

 تغيير الجنس واختياره -ث 
 هل يجوز تغيير جنس االنسان من ذكر إلى أنثى أو العكس؟: 2507س 

ال جيوز ذلك، ملا فيه من ضرر على اجلسد، باإلضافة إىل عدم واقعية التحول الكامل ـ 
التحول إىل اجلنس  فيما لو كان الشخص ال حيمل خصائص اجلنس اآلخر، ويف حال مت

اآلخر، جتري عليه أحكام اجلنس الذي حتول إليه إن كان التحول إليه حتوًال حقيقيًا ال 
 .بالشكل فقط

 ما الحاالت التي يجوز فيها عمل عمليات تحويل الجنس؟: 2508س 
ذه العمليات للخنثى الذي حيمل بالواقع صفات الذكورة واألنوثة، وإن  ـ  جيوز القيام 

ه الصفات غري ظاهرة، وكان ميكن إظهارها من خالل العملية، فيتم إظهارها كانت هذ
ويتحول إىل أنثى أو ذكر، وبذلك ميكن ترتيب األثر على ذلك بعد التحول املذكور، وهذا 
احلكم ينطبق على اخلنثى املشكل الذي ال تكون ميوله إىل أحد اجلنسني واضحًة، أو غري 

حد اجلنسني واضحًة، ويتحقق بذلك التحول احلقيقي ال املشكل الذي يكون ميوله إىل أ
 .الشكلي
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هناك أشخاص ظاهرهم الذكورة إّال أنهم يمتلكون بعض خصائص األنوثة من : 2509س 
الناحية النفسية، ولديهم ميول جنسية أنثوية كاملة، فإذا لم يبادروا إلى تغيير جنسهم وقعوا في 

 راء عملية جراحية؟الفساد، فهل يجوز معالجتهم من خالل إج
إذا كانت العملية املذكورة توجب حتّوهلم إىل إناث بكل خصائصها، وكان ذلك عالجاً ـ 

حلاهلم، فال بأس بذلك وال حرمة فيه أبداً، وأما إذا كان األمر جمرد إجياد جتويف بدل 
اط العضو الذكري، فهو ال جييز هلم عندئٍذ إقامة العالقة مع الرجل، ألنه يكون من اللو 

 .احملرَّم
 التشريح - ج 

 هل يجوز لي كطبيب تشريح جثة الميت إن طلب مني ذلك ؟: 2510س 
ال جيوز ذلك، ملا فيه من هتك حلرمة امليت، إال إن كان فيه مصلحة، كإثبات حق أو  ـ 

 .كشف جرمية أو معرفة سبب الوفاة وحنو ذلك، فيجوز عندئذٍ 
جساد الموتى في دراستنا، مع العلم أنهم  أدرس طبَّ األسنان، وعلينا تشريح أ: 2511س 

كانوا قد تبّرعوا بأجسادهم لهذا الغرض قبل موتهم، فهل هذا جائز؟ وهل علينا أن نغتسل حتى 
 لو كنا نرتدي قفازات لدى التشريح؟

ا، وال جيب االغتسال من مّسها ـ  جيوز ذلك لغرض التعلم مع تربع أصحاب اجلثث 
كانت لو  ب الغسل يف حال مس اجلثة بدون قفازات فيما مع لبس القفازات، كما ال جي
 .اجلثة قد غسلت تغسيل امليت

هل هناك فرق بين جثة الميت المسلم وغير المسلم بالنسبة إلى جواز : 2512س 
 التشريح؟

 .ال فرق بينهما يف حال اإلضطرار، ومع تيسرمها معاً فتقدم جثة غري املسلمـ 
 االستنساخ - ح 

 نظرة الشرع اإلسالمي لالستنساخ البشري؛ هل هو محرم؟ما هي : 2513س 
ال حرمة شرعية يف االستنساخ البشري، إال إذا كانت املفاسد املرتتبة على ممارسته أقوى ـ 

 .من املصاحل بلحاظ النوع البشري العام، أو بلحاظ الشخص املستنسخ نفسه
ي أودُّ بعض سؤالي يتعلق بفتوى صدرت عنكم حول االستنساخ البشر : 2514س 

التوضيحات حولها، وأنا كوني متخّصصًا في هذا المجال، استغربت هذه الفتوى بعض الشيء، 
ما هي مبررات فتواكم حول جواز االستنساخ البشري، فاالستنساخ : والسؤال الذي أود طرحه
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إلى أن  البشري له مخاطر كبيرة جدًا، ويترتَّب عليه نتائج سلبية كبيرة قد تكون خطيرًة، إضافةً 
بعض األمور ال زالت بحاجة إلى تأكيد من ناحية علمية فالرجاء التوضيح، ولكم األجر والثواب 

 .مع فائق احترامي
إن قولنا جبواز ذلك وعدم حرمته، إمنا هو من ناحية املبدأ، فإننا ال نرى أن ذلك ميثل ـ 

دام يعرب عن اكتشاف قانون تعدياً على اهللا تعاىل، وال يعترب منافياً أليِّ حد من حدوده ما 
جديد يتم من خالله تكوين اجلنني، وإن كان ذلك حيتاج إىل شروط وظروف معّينة، وهذا 
ائي، بأّن احللية مطلقة، وحتت أي ظروف ونتائج،  بطبيعة األمر ال يراد منه اخلروج بقرار 

و إجيابية، قبل إذ ال بّد من دراسة الكثري من النتائج املرتتبة على ذلك، سلبيًة كانت أ
اإلقدام على جتارب قد تكون كارثيًة يف نتائجها، فحّلّية أصل املوضوع شيء، وحرمته يف 
بعض الظروف من حيث النتائج شيء آخر، متامًا كما يقال إنه ال مانع من االستفادة من 
الطاقة الذرية ملا فيه من فائدة ومصلحة للناس، ولكن استخدام ذلك فيما يكون ضاراً 

م، كالقنابل الذرية، هو عمل حمرَّمبال ولذلك ال نستطيع حترمي االستنساخ . ناس وفتَّاكًا 
نعم، لو تبني . ألّن فيه بعض السلبيات طاملاأنه قد ترتتب عليه إجيابيات كثرية تفوق سلبياته

من الناحية العلمية والنظرية أن سلبياته تفوق إجيابياته، عندئٍذ ميكن حترمي ذلك، إال أن 
 .لك غري معلوم اآلن، بل رمبا عدمه واضحذ

 أال يعتبر االستنساخ البشري منافياً للدين الحنيف؟: 2515س 
االستنساخ البشري هو أحد القوانني اإلهلية اليت مت اكتشافها على أيدي العلماء يف ـ 

ء هذا العصر، كما هو الشأن بالنسبة إىل الّتلقيح خارج الرحم، وإن كان من خالل االستغنا
عن قانون الزوجية، وال منلك دليًال حامسًا أنه موجب للشرك باهللا تعاىل، أو أنه حمرم بتاتاً، 
ألن دور اإلنسان هو توظيف اإلمكانات اليت هي خملوقة هللا فيما هو مفيد ونافع له، ولكن 
ال بدَّ من البحث عن اآلثار السلبية واإلجيابية لذلك، فإذا كانت السلبيات أكثر، قلنا 

التحرمي من خالل ذلك، وإذا كان األمر بالعكس كان احلكم باجلواز، وقد ال يكون األمر ب
 .متاحاً قبل استكمال العديد من الدراسات والبحوث اجلادة يف هذا اجملال

 ما حكم االستنساخ الحيواني؟: 2516س 
 .ال مانع من ذلك شرط أن ال يؤدي إىل تعذيب احليوان بال مربر عقالئيـ 

هل يجوز نقل خاليا جسدية من جسم إنسان ذكر غير حالل على المرأة التي : 2517س 
سوف يتم نقل نواة هذه الخلية إلى رحمها، حيث يتم دمج بويضة هذه المرأة مع تلك النواة؟ 

 وهل يعتبر اإلنسان المستنسخ هنا ابن زنا؟
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 .األمر ال خيلو من إشكال، ولكن الولد ال يكون ابن زنا على أيِّ حالـ 
تقدم علماء بريطانيون بطلب للتصريح لهم بإنتاج أجنة من خالل حقن حمض : 2518س 

بشري في بويضات بقرة، وسوف تستخدم األجنة البشرية المهجنة حيوانياً » دي إن إيه«نووي 
، ولن يسمح بنموها ألكثر من بضعة أيام، لكن المعارضين »الجذعية«في أبحاث خاليا المنشأ 

لون إنها غير أخالقية، وتؤدي إلى نتائج خطيرة على المستوى البشري، ويذكر لهذه الخطوة يقو 
المعروف أن  ت الواعدة في العلوم الطبية، إذأن أبحاث الخاليا الجذعية من أكثر المجاال

الخاليا الجذعية هي الخاليا الرئيسة والمهيمنة في جسم اإلنسان، وتمتلئ بها األجنة التي لم 
خمسة أيام، بحيث يمكن أن تتحول كل من هذه الخاليا لتشّكل أحد أنسجة تتجاوز أعمارها ال

الجسم، وهذه هي القدرة التي يرغب العلماء في التحكم بها لتسخيرها في عالج أمراض 
والسكتة الدماغية وغيرها، وينوي العلماء حقن بويضة  يمستعصية، مثل الزهايمر والشلل الرعاش

لة المادة الجينية منها، ومن ثم يقومون بتخليق جنين باألسلوب بقرًة بحمض نووي بشري بعد إزا
نفسه الذي استخدم في تخليق النعجة دولي، وسيكون الجنين الناتج من هذه العملية بشرياً 

بالمئة، وسيكون العنصر الحيواني الوحيد فيه هو الحمض النووي خارج نواة  99,9بنسبة 
إنسانيًا، أما الهدف،  -تبر، من الناحية الفنية، حيوانيًا الخلية، ورغم ذلك، فإن هذا الجنين سيع

 فسيكون استخراج خاليا جذعية من الجنين المخلق عندما يبلغ عمره ستة أيام ومن ثم تدميره؟
إننا ال نوافق من حيث املبدأ على التالعب بعملية إنتاج األجنة مبثل هذه الوسائل اليت ـ 

 عملية تكوين اإلنسان، ولكننا ال نستطيع إصدار قد تؤدي إىل بعض اخلطوط السلبية يف
فتوى حبرمة ذلك من الناحية الشرعية، وذلك لعدم وجود نص واضح يف ذلك، أما مسألة 

، فهو غري جائز، ألنه حيرم قتل أي جنني 99,9قتل اجلنني الذي يكون بشريًا بنسبة 
 .بشري مهما كانت طبيعته التكوينية

لناس واستخدام أعضائهم لناس عاديين وإنقاذ حياتهم، هل يجوز استنساخ ا: 2519س 
 أي استنساخ ناس وقتلهم الستخدام أعضائهم؟

 .ال جيوز ذلكـ 
هل يسمح بالهندسة الجينية؟ وإذا كان ذلك مقبوًال، فماذا عن استخدام قلب : 2520س 

 الخنزير المعدل لإلنسان كونه األقرب إلى قلب اإلنسان ؟
 .جيوز ذلكـ 

 الشبابقضايا ـ  2
 نصائح عامة - أ 
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 ما هي نصيحتكم للشباب في عصرنا الحاضر؟: 2521س 
م بناء أنفسهم ثقافياً، وحتصني أنفسهم أخالقياً ـ  ننصحهم بأن حياولوا جهد إمكا

ودينياً، ليملكوا املؤّهالت العالية من الناحيتني الدينية والدنيوية، واليت متّكنهم من قيادة 
اهللا ويضمن هلم النجاح، ونقل جمتمعهم إىل أرقى درجات الرقي املستقبل مبا يرضي 

األخالقي والروحي والعلمي، فمجرد التطور العلمي ال يكفي لتحقيق استقرار األمة، بل ال 
 .بدَّ من ضم الناحية األخالقية والدينية إليه ليسمو اجملتمع إىل أعلى درجات الرقي

وأقيم في كندا، ما هي نصيحتكم لي حيث عام  15أنا فتاة أبلغ من العمر : 2522س 
 أعيش في أجواء بعيدة عن القيم اإلسالمية كل البعد؟

إنين أقدِّر لك طلب النصيحة اليت تدُّل على حرصك على التعرف إىل احلق والتمسك ـ 
أن حترصي : باخلري والفضيلة، وأدعو لك بدوام التوفيق والسعادة، وأهم ما أوصيك به أمور

االستزادة من العلم مهما أمكنك، ومن ذلك أن تتعريف اإلسالم معرفًة جيدًة على التعلم و 
وتعملي به، وأن ختتاري الصديقات الفاضالت الصاحلات، وتبتعدي عن االختالط املوجب 
للفساد واملثري للغرائز، كاحلفالت الغنائية والراقصة وحنوها، وأن حتسين إىل أبويك وتطيعيهما 

وإن أردت خمالفتهما فصارحيهما بوجهة نظرك بلطف وحمبة، وأن وتصغي إىل نصائحهما، 
تعاشري من حولك من الناس بلطف وحمبة وهدوء وصدق، وجتنَّيب اجلدال مطلقاً، 
وخصوصًا يف األمور اليت تثري البغضاء وتؤدِّي إىل التخاصم والعداوة، وإذا تقّدم إليك 

، وقادرًا ماليًا وصحيح اجلسد، خاطب فاحرصي على أن يكون متدينًا وخلوقًا وهادئاً 
واسأيل عن صفاته قبل أن توافقي عليه، وذلك من خالل قيامكووالديك بسؤال من يعرفه، 
وأوصيك بشكل خاص باحملافظة على الصالة وسائر الفرائض، وعلى احلجاب اإلسالمي، 

لديين، فإنه عنوان كرامة الفتاة املسلمة، كما ال بدَّ لك من أن حتافظي على التزامك ا
وتعملي على احلصول على الثقافة الدينية الالزمة والثقافة العامة اليت حتصِّنك يف املستقبل، 
ليكون بإمكانك خدمة جمتمعك من خالل ذلك، وال بد لك من املواظبة على قراءة القرآن 
 قراءة تدبر ووعي، وبناء عالقة متينة مع اهللا سبحانه وتعاىل، حىت يكون لك عونًا يف بالد

 .الغرب اليت تساعد على االحنراف يف كل جماالت احلياة، واهللا احلافظ، وهو نعم الوكيل
 ما هي نصيحتكم للطالب؟: 2523س 

نصيحتنا بأن يستغل الطالب مرحلة دراسته بالتحصيل والفهم واحلصول على ما أمكن ـ 
 .يف ذلك من الثقافة يف ختصصه أو بشكل عام، وأن ال يؤجل أو يضيِّع وقتاً أو فرصةً 

 ما هي نصيحتكم للشباب الجامعي؟: 2524س 
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يعترب طالب اجلامعات الطاقة الكبرية لألمة يف مستقبلها، فعليهم أن يعوا هذه ـ 
املسؤولية ويستعدوا لألخذ بأسباب العلم وفرصه، واستغالل وقتهم أفضل استغالل، وعدم 

م، وما إضاعته باللهو والتسويف، فوقتهم رأس ماهلم الذي ال ميكنه م تعويضه إن فا
حيصِّلونه من العلم اليوم ّخيوهلم اإلنتاج بأوسع جمال، كما عليهم املشاركة يف النشاطات 
الثقافية واحلوارية املفيدة هلم وملستقبلهم ما استطاعوا إىل ذلك سبيًال، وأن ميلكوا الثقافة 

 .اإلسالمية الواعية ليكونوا على استعداد لبناء جمتمع صاحل خّري 
هل يجوز للشاب المؤمن أن يعتزل العمل اإلسالمي ألنه ليس لديه الكفاءة : 2525س 

للعمل في هذا المجال؟ وما هي النصيحة التي توجهها إلى الشباب المؤمن الطيب الذي ال 
 يتصدى للعمل اإلسالمي؟

 العمل اإلسالمي عنوان عام يتضمن أمورًا عديدة ليست مجيعها واجبة، وحدُّه األدىنـ 
أنه جيب على املكلف أن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر عند اجتماع شروطهما عنده، 
وكذا جيب عليه أن يدافع عن كيان اإلسالم ويناصر قضايا األمة احملقة، ومجيع ذلك على 

وبغض النظر عن الوجوب ونوعه، فإن على مجيع شبابنا املؤمن أن . حنو الوجوب الكفائي
م  يستنفروا جهودهم كافة من أجل نصرة الدين والعدل، وأن يعملوا من أجل تنمية قدرا

ذا الواجب املقدس م للقيام   .ومؤهال
هل مطالبة الشباب المؤمن بالّتصّدي لقيادة المجتمع ومؤسساته ضرورة حركية : 2526س 

أم ترف تنظيري، إذ يصطدم الشباب بمواقع الجمود في أثناء حركتهم التطويرية للمجتمع 
سالمي ويصاب الكثيرون بخيبة األمل جراء صّد الكبار عن إعطائهم فرصة العمل التطوعي، اإل

 ما نصيحتكم للشباب في هذا المورد؟
إن قيام الشباب بدور فاعل على صعد شىت من حركة اجملتمع هو أمر مهم وضروري، ـ 

أن مينعهم  وهم قد يلقون معارضًة من بعض املتصدين إلدارة بعض املواقع، لكن ال ينبغي
ذلك من التواجد الدائم يف ساحة العمل إىل جانب غريهم من املتصدين، والقيام بالنصح 
م وحماولة  يف بعض احلاالت دون إصرار أو تصادم مع اآلخرين، والنظر باجيابية إىل جتار

دي فهمها واالستفادة منها، فإذا وجدوا موقعاً خالياً ال منافس هلم فيه، فالالزم عليهم التص
 .برويَّة وحكمة وواقعية مللء الفراغ وإدارة املوقع
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 ما األسلوب األفضل لهداية الشباب المنحرف واحتضانه؟: 2527س 
مصادقته وتوجيهه مبختلف األساليب، وجعله يف وسط متدين من الشباب املقاربني له ـ 

لة تعّرف يف السن، واصطحابه إىل جمالس الدعاء واملساجد واحملاضرات الدينية، وحماو 
 .الشبهات واملوانع اليت متنعه من التدين، وذلك إلزالة تلك املوانع وكشف تلك الشبهات

 ما هي كلمتكم تجاه الشباب المنحّل أخالقيًا؟: 2528س 
عليهم أن يعلموا أن العمر قصري، وأن الشهوة سريعة الزوال، وأن الشباب يفىن، وأن ـ 

من أجل أهداف سامية يكرب فيها اإلنسان بقدر  اإلنسان مل خيلق ليشبع غرائزه فقط، بل
 .ما يقدِّم من خري إىل نفسه وإىل اجملتمع

من عمري، ومشكلتي هي أنني ال أرغب في الصالة،  18أنا شاب في الــــ : 2529س 
 ماذا أفعل حتى أقّوي إيماني؟. ودائماً أشغل نفسي بأشياء وأعمال تافهة وقت الصالة

عيش الصراع الدائم بني النفس األمارة بالسوء وإرادته جلعل البّد للمؤمن من أن يـ 
اإلرادة قويًة وصلبًة، كي خيضع هذه النفس ملا يريده اهللا سبحانه وتعاىل من استقامة وارتداع 
عن احملارم واآلثام واحلفاظ على إقامة الصالة واإلتيان باخلريات، وال بد لك من االستمرار 

ها، فهي عمود الدين وأساسه، فالذي يتخلى عما هو أساس يف الصالة وعدم االنقطاع عن
وعماد لدينه سوف يتخلى عن غري ذلك ولو بالتدريج، وسوف يكون مصريه اخلسران 

عليك حماربة الشيطان يف نفسك وعدم اإلفساح له يف اجملال ليتغّلب عليك، وهذا . املبني
نفس يتطلب إرادًة قويًة وصلبًة، باجلهاد األكرب، ألن جهاد ال) ص(ما عّرب عنه النيب حممد

وهنا ال بدَّ لإلنسان من . وال سيما يف مثل هذا الزمان الذي طغت عليه املاديات واملغريات
أن يتوجه إىل اهللا تعاىل واإلحلاح عليه من أجل توفيقه لذلك، وال سيما األدعية املأثورة عن 

َوِإنِّي َلَغفَّاٌر ِلَمْن تَاَب {: ل تعاىل، وقا»أن اهللا حيبُّ الشاب التائب«: وقد ورد ،)ع(األئمة
 ].82:طه[} َوَآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا ثُمَّ اْهَتَدى

 ما رأيكم في االستخارة على األمور المهمة كالزواج؟: 2530س 
من ناحية املبدأ، ولكن بعد أن يستنفد اإلنسان جهده وطاقته ولو من  منهاال مانع ـ 

خالل الرجوع إىل أهل اخلربة واالختصاص، وقد ورد يف خصوص الزواج استحباب 
االستخارة، ولكن لعلَّ ذلك يكون يف املوارد اليت ال يستطيع اإلنسان الوصول إىل قرار 

طاقاته وخربته واللجوء إىل االستخارة قبل  حاسم يف املوضوع، وعلى اإلنسان أن ال يعطِّل
 .دراسة األمر من مجيع جوانبه
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إحدى األخوات تصلي وملتزمة بالحجاب، ولكنها تقوم ببعض األمور التي ال : 2531س 
تعتبرها ذات بال، كوضعية الحجاب، وعدم لبس الجوارب أمام الغريب، والمزاح مع صهرها 

 وابن عمها، فما حكمها؟
ا من االلتزام بكل ما جيب على املكلَّف االلتزام به، وال جمال للتبعيض بااللتزام ال بدَّ هلـ 

ببعض األمور وترك البعض اآلخر، وال بد من التنبيه إىل أن لبس اجلوارب ليس واجباً، إذ ال 
جيب سرت القدمني إىل حد مفصل القدم وإن كان األفضل سرتمها، وأما املزاح مع األجنيب، 

الصهر أو ابن العم، فال جيوز مبا يكون موجبًا لإلثارة وحنو ذلك، وال بأس مبا  ولو كان مثل
ال يكون كذلك، وال بدَّ هلا من تعلم املسائل اليت تكون حمل ابتالٍء هلا من أجل عدم الوقوع 

 .مبا خيالف الشرع احلنيف
أحرار فيما ما رأيكم في الشباب الذين ال يطيعون أوامر والديهم بحجة أنهم : 2532س 

 يعملون، وأنهم ال يجب عليهم طاعة والديهم بكل شيء؟
حّث اإلسالم على قيام العالقة بني الشاب وأهله على قاعدة اإلميان واألخالق ـ 

اإلسالمية القائمة على االحرتام املتبادل والتعامل بروية وحكمة، وعلى الشباب أن يعرفوا 
رك طاعته، فحدود حرية اإلنسان تتوقف عند أنه ال حرية لإلنسان أمام معصية اهللا وت

معصية اهللا تعاىل وعند املساس حبرية اآلخرين، كما أن على الشباب أن يعلموا أنه وإن كان 
جيب عليهم إطاعة الوالدين يف األمور اإلشفاقية فقط، إال أنه عليهم أن ال يرتكوا األخذ 

ال جيوز هلم أن يفعلوا ما يؤذيهم، فاهللا بنصائحهم، فهم أكثر جتربًة منهم يف احلياة، كما أنه 
 .حثَّ على اإلحسان إليهم يف كتابه الكرمي وقرن شكره بشكرهم

 أنا شاب على مشارف البلوغ، ماذا علّي أن أفعل وأنا في هذه السن؟: 2533س 
جيب عليك أن حتضِّر نفسك ملرحلة البلوغ، بأن تتعّلم الفرائض والواجبات وأحكامها، ـ 

ا بالنحو املطلوب والصحيح، وهذا يكون من خالل تقليد اجملتهد اجلامع مقدمًة للق يام 
 .للشرائط
 ما نصيحتكم لشاب ال يعمل وال يدرس وهو عالة على والديه؟: 2534س 

ال بدَّ من حثه على العمل، واملشاركة يف املساعدة يف البيت، ألنه من غري املعقول أن ـ 
يف يبين مستقبله إذا تفرقت عنه العائلة وذهب كل إىل يبقى عالًة على العائلة، وإال فك

إن املشكلة هي أن ما هو عليه اآلن ال يدوم له، وال بد من البحث عن حل ! مستقبله؟
 .يضمن له مستقبله، وإال فهناك العديد من املشاكل اليت تنتظره
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 ما رأي سماحتكم في سهر الشباب أيام العطلة الصيفية؟: 2535س 
نعم، . سهر وإن كان للتسلية إذا مل يصاحبه ما هو حمرَّم يف الشريعة اإلسالميةال حيرم الـ 

ال بدَّ للشاب من أن جيمع يف سهره بني التسلية والرتفيه وبني االستفادة من سهره يف األمور 
العلمية أو الدينية أو االجتماعية، وأن حيرص على أن ال يؤثر على أداء عمله أو درسه 

شاب أن ينظم وقته وميأله مبا هو مفيد ملستقبله، وأن ال جيعل أيام الشباب اراً، وعلى ال
أيام هلو ولعب فقط، بل ال بد من أن تكون أساسًا يقوم عليه بناء مستقبله الذي يطمح 
إليه، كما ينبغي للشاب احلرص على االستيقاظ لصالة الصبح واجتناب ما مينع منه، 

 .ر مما حيصل عليه من متعة السهروليعلم أن ما يفوته من الثواب أكث
ما تأثير سهر البنات خارج المنزل ألوقات متأخرة من الليل على المجتمع؟ : 2536س 

 وكيف يمكن الحد أو القضاء على هذه الظاهرة؟
ال بدَّ لإلنسان، رجًال كان أو امرأة، من أن يكون هادفًا يف ما يقوم به، وأن ال يعطي ـ 

ومن هنا، قد ال حيسن لشبابنا إطالة السهر . تؤثر على مستقبله عن نفسه صورًة سلبيًة قد
خارج املنزل، لكونه أمراً خارجًا عن املألوف، وال سّيما للشابات، اللهمَّ إال إذا كان لغرض 
عقالئي كالعبادة أو العلم أو العمل، وعليه، فإن السهر مذموم إمجاًال، سواء للمرأة أو 

، ولذا ال نشجع على السهر مطلقاً، ألنه قد يكون من الرجل إن مل يكن لغرض عقالئي
األسباب املؤّدية إىل تعطيل بعض الطاقات، مع أن األمر يكون أكثر سلبيًة بالنسبة إىل 

ومما جتدر اإلشارة إليه، أنه ال بدَّ من دراسة األسباب املؤّدية إىل . سهر املرأة أو الفتاة
احللول املناسبة هلا، وذلك من خالل األساليب  انتشار هذه الظاهرة بشكلها السليب، لوضع

 .الرتبوية الفعالة
كيف للشاب المصاب بالشذوذ الجنسي أن يقلع عنه، وهو مما ال عالج له  : 2537س 
 كما يقال؟

ال صحة ملا يقال من أنه ال عالج ملثل هذه احلالة، فيمكن التغلب على الشذوذ ـ 
بالصرب للوصول إىل ذلك، واالستعاضة بالزواج  اجلنسي من خالل اإلرادة القوية، والتحلي

الدائم أو املنقطع، وأن يذكِّر املبتلى بذلك نفسه دائمًا أن ما يقوم به، إضافة إىل أنه من 
 .أكرب احملرَّمات، هو خالف الفطرة اإلنسانية الطبيعية، ويكفيه أن يقال عنه إنه شاذ

 هوالحل؟ مشكلتي أني ال أحب االجتماع بالناس، فما: 2538س 
العزوف عن الناس وكراهة صحبتهم رمبا تعود إىل حالة نفسية ال بد من عالجها، ـ 

وميكن أن يتم ذلك عن طريق اختصاصّي خبري، كما وميكن حماربتها والتغلب عليها من 
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خالل اإلرادة القوية واالخنراط مع الناس شيئًا فشيئًا والتودد إليهم، وإذا مل يوجد التصميم 
 .ك، فقد ال ميكن الوصول إىل حل أبداً القوي لذل
، وأعاني من مشكلة تالزمني منذ سنوات، وهي الخجل من 19عمري : 2539س 

االجتماع بالناس، فأنا أشعر دائمًا بقلق شديد، ونتيجة القلق أسرع في الكالم، وأنا أجلس 
ليحبني وأفكر فيه لمّدة حتى يصيبني ما يسمى باالكتئاب، كيف أتخلص من هذه المشكلة 

 الناس؟
عليك أن متلك الثقة بالنفس، وأن خترق حاجز اخلجل واالنطواء من خالل اإلرادة ـ 

واجلرأة، ولو أدى ذلك إىل خجٍل هنا وخطأ هناك، لكن بذلك تأخذ دورك االجتماعي يف 
حميطك وتتخلص من الكآبة، ولتعرف أن غريك من الناس فيه ضعف وسلبيات أيضاً، 

تأيت تبعًا حلسن اخللق والصفات احلسنة، من طيب النفس وحسن  واحملبوبية من الناس
 .املعاشرة وحمبة اآلخرين والسلوك املستقيم

أعاني نفسيًا من جوانب الحياة الصعبة، ومن التفكك األسري داخل العائلة : 2540س 
ما وبعض الظروف القاهرة األخرى، األمر الذي دفع بي إلى نبذ الحياة وكرهها كرهًا شديدًا، 

أدى بي إلى عواقب سيئة كثيرة، منها التخلف في الدراسة، والخمول وسلب اإلرادة، ووقوعي 
 في بعض المحّرمات والذنوب، فكيف لي أن أتخلص من هذه الحالة؟

إن ضغوط احلياة املعاصرة قد صارت كبرية، وهي ترهق نفوسنا بأمور كثرية تتجلى كآبًة ـ 
ا، غري أن على املؤمن أن يكون أقوى من وكراهيًة للحياة وميًال إىل العزل ة واهلروب من تبعا

هذه الضغوط، وأن يستنفر قواه من أجل الصمود يف معركة احلياة، فأنفض عنك الكسل، 
وواجه يومك صباحًا بابتسامة مشفوعة بالعزم على النجاح، وتوكل على اهللا تعاىل، واخرت 

اإلنتاج وتافها فهو سيساعدك على أي باب معيشي واشغل وقتك به، مهمًا كان قليل 
 .نسيان واقعك الصعب ويزرع فيك املزيد من التفاؤل

هل يجوز لنا كمسلمين دخول المالهي الليلية في بالد الغرب للمرح : 2541س 
 والرقص، من دون أن نشرب الكحول؟

سعيدًا يف إن اهللا تعاىل حيبَّ لعبده املسلم أن يعيش أجواء املرح والبهجة، وأن ينطلق ـ 
احلياة، لكنه ال يرغب يف أن يكون ذلك من خالل الغناء املشتمل على ألفاظ احلب 
والكلمات املثرية للغرائز، وال من خالل الرقص والتواجد يف املنتديات الليلية العابقة بأجواء 
املعاصي، ولذا فإن عليكم أنتم الشباب يف بالد االغرتاب، أن توجدوا منتديات خاصًة 
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تشتمل على وسائل التسلية واملرح احملللة واملفيدة، فذلك أفضل ألخالقكم ودينكم بكم، 
 .وتقاليدكم
معظم أصدقائي يشربون الخمر والكحول عند الذهاب إلى العشاء أو إلى أي : 2542س 

مكان آخر، ونحن مضطرون إلى أن نكون معهم، وخصوصًا أننا أصدقاء منذ الصغر، لذا أوّد أن 
 ما هو الحكم في هذه المسألة؟أسأل سماحتكم 

ال جيوز لك مرافقة أصدقاء السوء الذين يعصون اهللا، ملا قد يرتك اخنراطك بأجوائهم ـ 
م إن مل تستطع أن  من أثر على استقامتك والتزامك الديين ولو بعد حني، وعليك اجتنا

 .تؤثر فيهم وجتعلهم يبتعدون عن تلك األجواء الفاسدة واحملرَّمة
 ادثة والصداقة بين الجنسينالمح -ب 

 ما حكم االختالط بين الجنسين مّما نراه في المجتمع اآلن؟: 2543س 
ال حيرم االختالط الذي يؤمن معه الفتنة وعدم الوقوع يف احلرام، وخباصة أن اجملتمع يقع ـ 

إىل يف احلرج بسبب الفصل التام بني الرجال والنساء، واالختالط احملرَّم هو الذي يؤدِّي 
جتاوز احلد الشرعي، فعلى الشاب والفتاة جتّنب اخللوات وجتنب الكالم يف غري األمور 
العامة أو أمور العمل والدراسة، وعليهم جتنب املزاح والضحك الزائد واحلرص على التعفف 

 .واحلشمة
 هل تجوز الصداقة بين الرجل والمرأة والتكلم بأمور عامة وخاصة؟: 2544س 

ضد الصداقة مبا متثله من عالقة أخوية قائمة على الصدق واألمانة اإلسالم ليس ـ 
واالحرتام واحملبة والوفاء، لكن الصداقة بني الشاب والفتاة إذا اعرتاها االختالء فيما بينهما، 
ا صداقًة خالصًة، ومن  والنظرات املثرية واألحاديث اخلاصة املثرية كذلك، خرجت عن كو

ال سيما أن الصداقة بينهما وإن بدأت عاديًة، لكنها قد . المهذا اجلانب يعارضها اإلس
ولذا، فاألفضل . تتحول إىل عالقة محيمة يصعب معها احلفاظ على عنوان الصداقة فقط

الرتك مطلقًا إال ضمن األجواء العامة، كما ينبغي أن تقتصر العالقة بني الرجل واملرأة 
دثًة، وجيب جتّنب التلّذذ عند حمادثة أحدمها األجنبيني على مقدار الضرورة اختالطًا وحما

اآلخر وعند النظر إليه، وذلك بدون فرق بني املرأة املتزّوجة وغريها، وبدون فرق بني أنواع 
 .التواصل بينهما
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أنا طالبة في المرحلة الثانوية، يرفض والداي اشتراكي في بعض البرامج : 2545س 
ناك مانٌع من اشتراكي مع كوني بينهم باللباس الساتر التثقيفية المختلطة بين الجنسين، فهل ه

 والعفة الكاملة؟
ما فهما أخرب منك يف أمور ـ  ال بدَّ لك من عدم التمرد على والديك والعمل بتوجيها

ا، ولذا هم مبنعك من املشاركة يف مثل هذه النشاطات، يقصدان حتصينك  احلياة وتعقيدا
نت جتدين أن هذه النشاطات فيها فائدة لك، فال بد من الوقوع يف ما قد يؤذيك، فإن ك

من إقناع والديك قبل املشاركة فيها، واحلرص على عدم اخلروج عن طاعتهما، كما أن 
 .عليك االلتزام باحلدود الشرعية واألخالقية عند التعامل مع زمالئك يف املدرسة

ي الطالبات هاتفياً أنا طالب في كلية الطب، هل يجوز لي التحدث مع زميالت: 2546س 
أو مباشرًة لالستفسار عن بعض األمور؟ وهل يجوز لي الخروج مع بعضهن لتناول الغداء في 

 مكان عام؟ وهل هناك إشكال في تقديم الهدايا اليهّن؟
ال ننصح باللقاءات اخلاصة، وكذا تبادل اهلدايا ملا قد يرتّتب عليه من سلبيات شرعية ـ 

 .اليد، وال سيما بالنسبة إىل الفتياتأو اجتماعية حلساسية التق
شباب يريدون إنشاء جمعية في بلدهم من أجل القيام بنشاطات ثقافية وبيئية، : 2547س 

 فاقترحوا أن تكون مختلطًة، هل يجوز ذلك؟
ال مانع من وجود أقسام خاصة بالفتيات والنساء يف برامج اجلمعيات اليت تعىن بالشأن ـ 

 أنه ال ينبغي، وفقًا لآلداب اإلسالمية، قيام الشباب والفتيات الثقايف واالجتماعي، غري
 .بنشاطات خمتلطة مع إمكان فصل األنشطة واالقتصار يف االختالط على حاالت الضرورة

هل يجوز االختالط بين الشباب والشابات في محافل معينة، حيث يسود : 2548س 
 عبات الكالمية؟فيها جو من الضحك وعدم التكلفة بين الجنسين والمدا

ال جيوز ذلك، ألنه يؤدي غالبًا إىل الوقوع يف احلرام ولو مبثل النظرة احملرَّمة أو الصوت ـ 
نعم، ال مانع من االختالط الذي يكون عاديًا حمضًا من . املوجب لإلثارة أو حنو ذلك

 حيث طبيعة األمور، كما يف موارد العمل والدراسة، شرط أن ال يؤدي ذلك أيضًا إىل
 .احلرام

 ما حكم الجلوس مع البنت في مكان خاص؟: 2549س 
ال جيوز ذلك مع عدم األمن من الوقوع يف احملرَّم، ولو مبثل النظر املثري واللمس وغريمها، ـ 

ويف كل حال، ال ننصح به وينبغي جتنبه، وال سيما للمراهقني، فإن االستغراق يف مثل هذه 
 .باها عادًة، ولذلك ال بد من تركهااألجواء يؤدي إىل نتائج ال حتمد عق
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هل يجوز قيام عالقة بين الفتاة والشاب بهدف الزواج؟ وهل يجوز أن تجلس : 2550س 
 معه بدون حجاب وأن يلمس يدها؟

ال جيوز من حيث املبدأ أن يراها من دون حجاب، كما أنه ال جيوز له أن يلمسها ـ 
اً، وأما إن كانت هذه العالقة ضمن احلدود مطلقاً، ألنه ال بد من جتنب ذلك ما دام أجنبي

الشرعية، أي دون أن يتخللها أحاديث يف احلب والغزل، وليس فيها نظر أو استماع إىل 
حديث اآلخر بتلذذ وشهوة، فيجوز قيام مثل هذه العالقة حينئٍذ، ولكننا ننصح برتك ذلك 

قد تؤدي إىل ما ال إال مع وجود شخص ثالث، كما حنّذر من حتوهلا إىل عالقة محيمة 
حتمد عقباه، أما رؤيتها بدون حجاب عند رغبته يف التزوج منها، فهو جائز ملرة أو مرتني، 

 .ومبقدار ما يتحقق به التعرف عليها، وهو ما ينبغي حدوثه مبعرفة األهل ورضاهم
 هل يجوز للمرأة أن تكون في السيارة وحدها مع الرجل األجنبي؟: 2551س 

 .ألمن من الفتنة والوقوع يف احلرامجيوز ذلك مع اـ 
هل يجوز ممارسة الرياضة مع الجنس اآلخر، مع االلتزام بالحدود األخالقية : 2552س 

 ؟الشرعية بالنسبة إلى لباس المرأةو 
ال جيوز ذلك، ملا يالزمه عادة من عدم االحتشام وعدم احملافظة على السرت الالزم ـ 

 .من هتك حلرمة املؤمن اليه رد للفتنة والريبة، وملا قد يؤديمو شرعاً بالنسبة إىل املرأة، وألنّه 
 في العمل؟) الذكور(ما هي الحدود الشرعية في التحدث مع زمالئي : 2553س 

احلدود الشرعية هي أن يكون احلديث عادياً، بأن يكون حديثًا بني إنسانني ال بني ـ 
رام، كالنظرة احملرَّمة وحنو ذلك، وال ذكر وأنثى، فال يكون مثريًا أو موجبًا للوقوع يف احل

 .بالنحو الذي يطمع الذي يف قلبه مرض
تنتشر ظاهرة خطيرة بين الشباب، وهي ظاهرة الزواج من خالل الهاتف، أي : 2554س 

أن يتزوج الشاب الفتاة هاتفيًا ويمارس معها الجنس الكالمي عبر الهاتف، فتداعب جسمها 
 سيًة بيده، ما رأي الدين في هذا الموضوع؟بيدها، وهو كذلك يحقق متعًة جن

ذه الطريقة للرجل غري جائز، ـ  الزواج صحيح إن كان زواجًا جدياً، لكن االستمناء 
وإن كان جائزًا للمرأة أو الفتاة، وعلى الشباب االمتناع عن ذلك كلياً، ألنه ميثل لونًا من 

 .سبة إىل الفتياتالعبث الذي قد يؤدِّي إىل نتائج سلبية، وخصوصاً بالنّ 
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 هل يجوز للموظَّفين حضور حفل الغداء المختلط؟: 2555س 
ال مانع من حضوره إن كان احلفل خاليًا من األعمال احملرَّمة، وكان الطعام والشراب ـ 
 .حملَّلني

 هل هناك إشكال شرعي في الرحالت الدينية المختلطة بين الجنسين؟: 2556س 
 .هناك حفاظ على احلدود الشرعيةال مشكلة يف ذلك ما دام ـ 

 هل يجوز لي أن أحجز فتاًة بهدف الزواج منها في المستقبل؟: 2557س 
 .إذا كان ذلك برضاها، وكان القصد جدياً، فال بأس عندئذٍ ـ 

 هل يجوز االحتفاظ بصور الممثلين والممثالت والرياضيين؟: 2558س 
ر باملؤمن اجتناب ذلك واتباع ما فيه ال حيرم ذلك بالنسبة إىل الصور احملتشمة، وجيدـ 

فائدة له يف دينه ودنياه، وأن يرتك اللغو من األمور، وأن ال يتخذ رموزاً من غري أهل اإلميان 
 .والعلم والصالح

هل يجوز للرجل الذهاب إلى النوادي الرياضية المختلطة، مع تجّنب النظر : 2559س 
 إلى النساء غير المحتشمات بقدر اإلمكان؟

ال جيوز الذهاب إىل األماكن اليت يكون فيها اإلنسان يف معرض الوقوع يف احلرام، وال ـ 
 .يأمن على نفسه من الوقوع يف احلرام ولو مبثل النظرة احملرمة

هل يجوز إهداء الفتاة التي أحّبها هديًة في بعض المناسبات، كعيد ميالدها : 2560س 
 مثًال؟
ون العالقة ضمن الضوابط الشرعية، وينبغي أن ليس ذلك حراماً، مع احلرص على كـ 

ا حذراً من أن توّدي إىل الوقوع يف احملظورات  . تكون بغاية الزواج، وإال فاألفضل اجتنا
 ؟ةهل يحرم التفكير في الشخص الذي أحّبه من ناحية جنسيه خيالي: 2561س 

أو إىل العالقة  لشابلدى ا حيرم التفكري اجلنسي املثري إذا كان يؤّدي إىل االستمناءـ 
احملرَّمة، وأما جمرد التخيل فهو ليس حراماً، وإن كان األفضل جتنبه مطلقًا وعدم تعويد 

 .النفس على ذلك
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هل من ضرر أو خدش روحي للفتاة الشابة،إن دخلت إلى السينما أو المجمع : 2562س 
حاجياتها ومالبسها من التجاري أو مطاعم الوجبات السريعة، وكذلك إذا حرصت على اقتناء 

آخر صيحات الموضة، كأن تلبس األلوان الزاهية كالسماوي والوردي، واألحذية التي تطقطق 
 عند المشي بها، والتي تظهر أصابع القدمين بدون جوارب؟

دف إىل ـ  على الفتاة، بل وعلى الفىت أيضاً، مراعاة ما حثَّ عليه اإلسالم من آداب 
اجملتمع، وهي تلك اآلداب اليت حتوَّلت إىل أعراف وتقاليد  تعزيز احلشمة والعفة يف

اجتماعية شائعة يف اجملتمع اإلسالمي امللتزم، ولذا فإن على الفتاة ترك التبذل يف مثل هذه 
األمور، وخصوصًا أن بعضها حرام، كلبس الثياب الضيقة أو ذات األلوان الزاهية امللفتة 

ا إذا كانت موجبًة لفتنة الناظر، يف لألنظار، ولبس األحذية اليت تصدر أ صواتاً عند املشي 
حني ال حيرم األكل يف مطاعم الوجبات السريعة، مع مراعاة الضوابط الشرعية من حجاب 

 .وغريه
 هل يجوز لي كفتاة محجَّبة التحدث مع الفتاة غير المحّجبة ومصادقتها؟: 2563س 

ري امللتزمة ببعض أحكام الشريعة  ال مانع من قيام املؤمنة مبصادقة ومصاحبة غـ 
ا، وخباصة ما لو كانت ترجو أن تؤثر  كاحلجاب وحنوه، إذا أمنت على نفسها من التأثر 

 .هي فيها لتصري متدينةً 
 هل يحرم على الفتاة أن ترفض من تقدَّم إلى خطبتها لوجود عيب خلقي فيه؟: 2564س 

ا وأحاسيسهاال مالمة وال إمث عليها يف ذلك، فمن حقها أن ختـ   .تار ما يوافق رغبا
 الحب -ت 

 ما معنى الحب والعالقات بين الجنسين؟ وما هو الحب الزائف؟: 2565س 
احلب هو نبض القلب جتاه اإلنسان اآلخر، سواء كان رجًال أو امرأًة، كما أن العالقة ـ 

اختالف بني اجلنسني قد تكون مصاحبًة للحب وقد تكون بدونه، والدافع للحب خيتلف ب
اجلوانب اليت حتوز على اهتمام اإلنسان الواعي والالواعي، ولعل االجنذاب يكون بتأثٍري من 
هذه العوامل، أما بالنسبة إىل احلّب الزائف، فيمكن معرفته من خالل تتبع آثاره اليت تظهر 
ور بطريقة التعامل واالنفعال ورّدات األفعال، مما خيتلف باختالف األشخاص، وهو من األم

 .اليت ال ميكن إعطاء خط تفصيلي ثابت ملعرفتها
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 هل الحب حرام أم حالل في نظر اإلسالم؟: 2566س 
ال جيوز قيام أكثر من عالقة الصداقة العادية بني الفىت والفتاة، فاحلب إذا كان جمرد ـ 

هذا حالة وجدانية يعيشها أحد اجلنسني جتاه اجلنس اآلخر، فال يكون حراماً، إال إذا حتّول 
احلب إىل عمل خارجي بعيدًا عن االلتزام باحلدود الشرعية، كما إذا أّدى إىل النظر احلرام، 
أو كان التعبري عنه من خالل الكالم املثري للغرائز، فال جيوز مصارحته باحلب والتغزل به، أو 

 .حنو ذلك مما هو حرام يف ذاته
لفتاة؟ وما حكم تكلم فتاة مع هل يجوز إقامة عالقة حب طاهرة بين الشاب وا: 2567س 

شاب في الهاتف وبث حّبهما بعضهما لبعض، من دون أي شهوة أو كالم مبتذل، مع علم أو 
 عدم علم أهل الفتاة بذلك؟

جيوز التحادث بني الرجل واملرأة يف غري احلب من األمور العادية، وبدون تلذذ وشهوة، ـ 
ذه يف حني حيرم التحدث يف احلب ولو بدون شهوة، س واء يف ذلك ما لو علم األهل 

العالقة أو مل يعلموا، ولكن تطور العالقة احلميمة بينهما قد يؤّدي بالطرفني إىل ما ال حتمد 
 .عقباه

هل يجوز إقامة العالقة الغرامية بين الرجل والمرأة؟ وهل يجوز لهما أن يتبادال : 2568س 
أو يلمس أحدهما يد اآلخر؟ وهل يختلف الهدايا في المناسبات، وأن يتكلما على التلفون، 
 الحكم بين علم أهل الفتاة وعدم علمهم بذلك؟

ال جيوز قيام عالقة غرامية بني الشاب والفتاة إذا ترتَّب عليها التحدث يف أمور احلب، ـ 
أو النظر واستماع احلديث بشهوة، وكذا ملس اجلسد بشهوة أو بدون شهوة، سواء مع علم 

 .هماألهل أو بدون علم
 هل يجوز لي كفتاة، إن أعجبُت بشاب وأحببته، أن أخبره بذلك؟: 2569س 

ا بشخص ما ومصارحته برغبتها يف التزوج منه، ولكن ـ  ال حيرم على الفتاة إبداء إعجا
ذلك مناف ملقتضيات احلشمة وخمالف لألعراف االجتماعية، مما قد يعرض الفتاة لبعض 

ب نفسه، إضافًة إىل أنه ال جيوز هلا النظر إليه واالستماع السلبيات يف اجملتمع، وبنظر الشا
 .إىل حديثه بتلذذ وشهوة، وعليها قصر العالقة معه على األمور العادية
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هل يجوز أن أرسل رسالًة عبر التلفون إلى شخص ليس من محارمي ولكني : 2570س 
 مات؟واهللا لك وحشة وما شاكلها من الكل: أعتبره كأخ لي، بحيث اكتب فيها

ا إذا توطدت قد تؤدي إىل بعض ـ  ال حنّبذ مثل هذه الرسائل بني اجلنسني، وال سّيما أ
النتائج السلبية إذا كانت من دون عقد، وال مانع من املراسلة بني اجلنسني إذا كانت بعيدًة 

 .عن أجواء اإلثارة والوقوع يف احلرام
 ا الحب صحيح أم ال؟ما رأيكم في الحب عن طريق الماسنجر، هل هذ: 2571س 

ال مانع من ذلك من ناحية املبدأ، ولكن قد ال يكون ذلك كافيًا ملعرفة الشاب ـ 
وتفاصيل حياته، فال ننصح باالرتباط جملرد التعرف من خالل ذلك، ألن الزواج هو من 
أخطر القرارات لدى اإلنسان، وال سيما للمرأة، ما يفرض الكثري من الدراسة واالستشارة 

 .املعرفةألهل 
هل يجوز للشاب الذي يحب فتاًة أن يقابلها خفيًة عن أهلها، أمام الناس وفي : 2572س 

 األماكن العامة، مع الحفاظ على الحدود الشرعية بينهما؟
ما إىل الوقوع يف احلرام، فال بدَّ من االمتناع عن ذلك، ـ  إذا عرفا أن ذلك قد يؤدي 

احلرام، فال مانع من ذلك، وال بد من رعاية وضع الفتاة وإال فمع إحرازمها عدم الوقوع يف 
 .االجتماعي وعدم تأثري ذلك فيها سلباً 

عامًا وأخبر أهلها بذلك بعد أن طلبت الفتاة منه  17 شاب أحّب فتاًة عمرها: 2573س 
ذلك لتستمر عالقتهما، إال أنهم رفضوا هذه العالقة بحجة أنهم صغار وأنهم يرفضون أن يقال 

 لفالن، فماذا يجب عليهما أن يفعال؟ فالنة
ال بّد للشباب، ذكورًا وإناثاً، أن يكونوا واقعيني يف ذلك، فإن احلب يف مثل هذه ـ 

السن، قد يؤدي إىل تعميق العالقة حبيث تضغط بشدة على عواطفهما وميوهلما إىل حد 
العالقات يف فرتة اخلروج عن احلدود الدينية وااللتزام الشرعي، وهو املشاهد من مثل هذه 

املراهقة، وحنن ال نشجِّع على ذلك من دون وجود عقد شرعي وصحيح، ألن هذه 
العواطف من دون عقد شرعي قد توجب الوقوع يف االحنراف، وإنّنا نتصوَّر أن إقدام 
الشاب على الزواج بالعقد الشرعي مع تفاهم العائلتني، مينع السلبيات اليت خياف منها 

إدخال األرحام واألصدقاء للتوسط يف املوضوع، كما ننصح الشباب يف  أهلها، واألفضل
مثل هذه العالقات مراعاة األعراف والتقاليد االجتماعية، وعدم التمرد على رغبات األهل، 

م يف املستقبل  .فيما قد يربك حيا
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بعض الناس يرون أن من عوامل توثيق الرابطة بين الزوجين، هي معرفتهما : 2574س 
ضهما البعض قبل الزواج، وذلك يؤدي إلى فهم كال الطرفين لبعضهما البعض، وتقوية العالقة لبع

الزوجية فيما بعد، وهناك من يؤيد العالقة قبل الزواج، وهناك من يعارض هذه العالقة، فما رأي 
 سماحتكم في هذا األمر؟

 يريد االستقرار من قد يكون التعارف قبل الزواج مهماً، ولكن إذا كان كلٌّ من الطرفنيـ 
ما طبقاً لذلك، وليس ذلك  خالل الزواج، فإن عليهما أن يكّيفا طبعهما وأخالقهما وعادا
صعبًا ما دامت اإلرادة موجودة حىت لو مل يسبق هلما التعارف، وإن كان من املمكن من 

لفرتة حمددة،  الناحية النظرية الشرعية أن يعقد الرجل على الفتاة اليت يريدها زوجًة للمستقبل
 .ومبعرفة أهل الطرفني وموافقتهما ليكون ذلك فرتة االختبار املطلوبة

 المرأة متزّوجة مع علمه بذلك؟) أحبك(هل يحق لشاب أن يقول كلمة : 2575س 
ال جيوز التعرض مبثل ذلك للنساء احملصنات، ألنه يوحي بالرغبة فيها، ما قد يؤدي إىل ـ 

 .لذي توحي به الكلمةاحلرام بسبب اجلّو احلميم ا
 هل حرام أن أغازل بنتاً في المدرسة؟: 2576س 

نعم هو حرام، لكن ال حيرم عليك مصادقتها كزميلة لك يف املدرسة والتحدث معها يف ـ 
 .األمور الضرورية فقط

 قضايا المرأةـ  3
 حرية المرأة ودورها - أ 

 ما المكانة التي تحتلها المرأة في اإلسالم؟: 2577س 
الرجل واملرأة كالمها العنصر اإلنساين يف احلياة، واإلسالم ال يعترب املرأة أنقص من ـ 

الرجل، وال مييِّز بينهما يف اإلنسانية ولزوم العدل، وال يف التكليف واجلزاء، أما ما ختتلف فيه 
بعض التشريعات بني األنثى والذكر، فذلك يتصل خبصوصية كل منهما التكوينية، 

ور واملوقع واملسؤوليات، واإلسالم رّكز على لزوم الرمحة باملرأة وحرمة ظلمها وخبصوصية الد
وأكل حّقها بالتسّلط عليها من قبل الرجال عندما جيعلها اجملتمع يف موقع الضعف نتيجة 

 .النظرة السلبية غري اإلسالمية
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دين بأن النساء ناقصات ال) ع(ما رأيكم في الحديث المروي عن اإلمام علي: 2578س 
 والعقول؟

أوًال مل يثبت سند احلديث، وثانيًا هو يشري إىل اختالف بعض موارد التكليف بني ـ 
الرجل واملرأة من جهة خصائص املرأة الطبيعية، وال يدل على نقص يف اإلنسانية أو اإلميان 

أهله، أو العقل مبعىن التفكري والقيمة اإلنسانية، واحلديث، على فرض ثبوته، يُردُّ علمه إىل 
ملا فيه من تعليل ال يتناسب مع الفكرة املطروحة، فإن تعليل نقصان العقل بأنه شهادة 
امرأتني يف مقابل شهادة رجل واحد قابل للنفي، ألن الشهادة ال دخل هلا بالعقل، بل قد 
يكون هلا دخل بقوة العاطفة، وأما تعليل نقصان احلظوظ بنقصان حصتها من اإلرث، فإنه 

مع أحكام توزيع اإلرث بأن للذكر مثل حظ األنثيني، ألن التشريع هنا أخذ منها ال يتالءم 
مقابل ما أعطاها، وأعطى الرجل مقابل ما أخذ منه، وهناك حديث يذكر هذا التوازن عن 

إن املرأة ليس عليها جهاد وال نفقة وال معقلة، وإمنا ذلك على : ")ع(اإلمام الصادق
لدين من جهة ترك الصالة، فهذا ال يستقيم، ألن املرأة ترتك ، وأما تعليل نقصان ا"الرجال

ا طاعًة هللا تعاىل، وهذا ليس من نقصان الدين، بل من متامه ألنه التزام  العبادة يف أيام دور
ى، وإال لزم كون قصر الصالة أو اإلفطار يف السفر نقصان دين لذا . بطاعة اهللا فيما أمر و

ىل أهله، مع النظر إىل املبادئ القرآنية اليت تدل على أن املعيار ال بد من ردَّ علم احلديث إ
 .هو عمل اإلنسان دون فرق بني الذكر واألنثى

 ماذا نعني بحرية المرأة؟ وماذا يعني أن الرجال قوامون على النساء؟: 2579س 
ع أن تعطى املرأة احلقوق اليت أعطتها إياها الشريعة، حبيث تتمت: نعين حبرية املرأةـ 

بكرامتها كإنسان دون امتهان وال عدوان، وبذلك متلك املرأة مصريها وحريتها ضمن احلدود 
وأما قوامة الرجال على النساء، فهي خاصة باحلياة الزوجية، وهي ليست مبعىن ان . الشرعية

ا مسلوبة اإلرادة أمامه، بل هي مبعىن انه رئيس األسرة وراعيها  الزوج وّيل الزوجة وسيدها وأ
 .من حيث إنه أقدر على ذلك معنوياً، وأنه هو الذي ينفق على زوجته وسائر األسرة

 ما هي حدود قوامة الرجال على النساء المذكورة في القرآن الكريم؟: 2580س 
قوامة الرجل ختتص بالدائرة الزوجية، بلحاظ التعليل بالتفضيل واإلنفاق، فإن احلالة ـ 

ل اإلنفاق على املرأة هي حالة الزواج، والقوامة يف دائرة الوحيدة اليت جيب فيها على الرج
الزواج تتعلق بعنوان تنظيم البيت الزوجي وإدارته، وهو دور ال حيتمل أن يتوىل قيادته أكثر 
من شخص واحد، لذلك كانت الوالية للرجل باعتبار متتعه ببعض اخلصائص اليت تؤهله 

 .ليه لإلنفاقلذلك جسدياً ونفسياً، إضافًة إىل مسألة تو 
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ما حكم المرأة التي تخرج إلى األسواق لشراء حاجياتها أو إلى الحدائق : 2581س 
 والمتنزهات؟

ا والتزامها وطريقة تصرفها، وعدم وقوع النظر ـ  ال مانع من ذلك مع احلفاظ على حجا
كان هناك أو احلديث أو اللمس احملرَّم، وال بدَّ هلا من احلذر من خالل طبيعة األجواء إذا  

 .ما ينايف األخالق، كما ال بدَّ هلا من مراعاة األعراف االجتماعية يف ذلك
أنا امرأة متزوجة، فهل يجوز لي أن أقيم عالقة صداقة مع شاب آخر، علمًا : 2582س 

أنّني أعرف حدود الحالل والحرام، وأنا في الغربة بحاجة إلى من أتكلم معه، وحدود عالقتنا ال 
 ة األشياء العامة؟تتجاوز مناقش

ال ينبغي للمرأة، وباألخص املتزوجة، إقامة عالقات صداقة وطيدة مع الرجال خارج ـ 
ا الزوجية، إذ من املمكن أن تتحول هذه العالقة إىل ما ال حتمد عقباه فيما بعد نتيجة  حيا

وحيّول رسوخها وغياب الزوج، ال سّيما وأن االستمرار يف اللقاء والعالقة يوطِّد األمر 
املشاعر إىل مشاعر حادَّة ال يستطيع اإلنسان السيطرة عليها أبداً، مع مالحظة أن اخللوة 

 .املثرية للفتنة بني الرجل واملرأة األجنبيني حمرَّمة
 هل يجوز للمرأة تولي منصب رئاسة الدولة؟: 2583س 

ك من ناحية ال مانع من ذلك من ناحية املبدأ، وإن كان هناك بعض املناقشات يف ذلـ 
 .التفاصيل
هل يجوز للمرأة ترشيح نفسها للبرلمان في بلد ال يعتبر الدين اإلسالمي : 2584س 

 .المصدرالوحيد للتشريع، كما هو حال معظم البلدان اإلسالمية
جيوز ذلك للرجل واملرأة، ولكن بعد دراسة إجيابيات ذلك من قبل أهل اخلربة الذين ـ 

 .الشرعي، وقضاء الضرورة بذلكيفضل أن يكون معهم احلاكم 
ما رأيكم في خروج النساء في المسيرات المشتركة مع الرجال ورفع أصواتهن : 2585س 

 في المسيرات؟
ال مانع من ذلك، مع مراعاة الضوابط الشرعية من السرت الشرعي وعدم االختالط ـ 

، كما لو كان بالرجال بشكل يؤدي إىل االفتتان أو الفساد، وقد يكون خروجها ضرورياً 
املطلوب أن تعرب األّمة، كل األّمة، عن بعض القضايا العامة، مثل قضية رفض ما جيري من 

 .اعتداء سافر على الشعب الفلسطيين املظلوم أو غريها
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ما حكم تعّلم المرأة قيادة السيارة إن كان المدرب رجًال؟ وهل يجب أن : 2586س 
 مها تجنباً للخلوة؟يكون معها مرافق من محارمها أثناء تعلّ 

جيوز للمرأة قيادة السيَّارة اليت تلزم منها جواز تعّلمها القيادة، واألفضل هلا أن يكون ـ 
املعلم هلا امرأًة أو أحد أرحامها من الرجال، أما التعلم عند رجل من غري حمارمها فهو 

يؤدي إليه من مشكل، بسبب ما سيحدث فيه من اخللوة اليت هي مثار الفتنة غالباً، ومبا س
مالمسة يديها، او ما يشبه ذلك، بل حيرم عليها ذلك إن كان موجبًا هلتك حرمتها، ولو 

 .الستنكار العرف له
 هل يجوز للمرأة ركوب الدراجة أو الحصان في األمكنة العامة؟: 2587س 

ال جيوز ذلك إذا كان يستلزم اهلتك هلا من ناحية عدم قبول العرف العام لذلك، وإال ـ 
ا بالكامل  .فال مانع من ذلك من ناحية املبدأ، مع احملافظة على حجا

هل يمكنني كامرأة ممارسة رياضة كرة السلة والريشة،في الملعب أو في : 2588س 
 حديقة المنزل، مع ارتداء المالبس المحتشمة والحجاب؟

 .ال مانع من ذلك من ناحية املبدأـ 
سنوات، وهي تمارس لعبة الكاراتيه، فهل من ـ لديَّ ابنة تبلغ من العمر : 2589س 

 الممكن االستمرار في ذلك حتى بلوغها سن التكليف والحصول على الحزام األسود؟
ال مانع من االستمرار يف ممارسة الفنون القتالية إذا كان ذلك ضمن املوازين الشرعية، ـ 

 .اة احلجاب الشرعيواليت منها عدم اإلختالط بالرجال خالل التعلم واملباراة، ومراع
 هل يجوز للمرأة تعلم الكاراتيه عند مدرب رجل؟: 2590س 

 .ال جيوز ذلك، لكونه عادًة مظنًة للنظر احملرَّم أو االفتتان أو وجود األجواء غري الربيئةـ 
من المعروف أن صالة المرأة في البيت أفضل، فهل هذا عام يشمل الصالة : 2591س 

 ؟)ع(سجد النبوي ومراقد األئمةفي بيت اهللا الحرام، والم
ليس ذلك عامًا بل خيتلف األمر حبسب الظروف واملالبسات، ومنها احلصول على ـ 

روحانية يف املسجد أكثر من البيت، أو االستفادة من املواعظ وتعلم األحكام الشرعية 
 .وتفسري القرآن

 عمل المرأة -ب 
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 وهل يحق للزوج منعها؟هل يجوز للزوجة أن تعمل دون إذن زوجها، : 2592س 
إذا كان ذلك ال يتعارض مع حقه يف االستمتاع، كأن كان دوام عملها أثناء عمله، فال ـ 

مانع من ذلك، وال حيق له منعها، وإن كان األفضل حل املسألة من خالل التفاهم 
واألسلوب اهلادئ، مراعاًة لالستقرار الداخلي للعائلة، حيث قد تكون املصلحة يف عدم 

 .مل أو العكسالع
 هل يجوز للمرأة أن تعمل بدون علم زوجها؟: 2593س 

ال حيرم ذلك بدون إذنه إال فيما يزاحم حقه الزوجي وينافيه فيشرتط إذنه حينئٍذ، وعلى ـ 
ا فيما تقدم عليه من عمل، وتتجنب حدوث  الزوجة أن تراعي مصلحة زوجها وأسر

 .ألموراملشاكل من خالل التفاهم مع زوجها على هذه ا
 هل يجوز للمرأة طلب العلم رغم عدم رضا الزوج بذلك؟: 2594س 

جيوز هلا ذلك إذا كان ال يتعارض مع حق الزوج مبا هو زوج، أي يف خصوص حقه يف ـ 
االستمتاع، أو كان قد رضي بذلك قبل الزواج فال حيق له الرتاجع عنه بعد الزواج، واألفضل 

ا الزوجيةهلا التوافق عليه مع الزوج كي ال ي  .ربك حيا
 ما حكم عمل المرأة مع تحقق االختالط بالرجال أو بدونه؟: 2595س 

ال حيرم عليها ذلك إذا حافظت على احلدود الشرعية يف التعامل مع زمالئها من ـ 
 .الرجال، وكان عملها ال يؤدي إىل أي احنراف يف دينها وسلوكها

يحتِّم عليَّ عملي االتصال بالرجال، وأنا أنا صحفية متدربة في جريدة محلية، و : 2596س 
ال أقوم بذلك إال بما هو مسموح به من كالم وحتى مالطفتهم، فهذه طبيعة عملي للحصول على 

 المعلومات، فهل هناك خطأ؟
االتَّصال املذكور، مبا أنَّه ضمن نطاق العمل، وبعيدًا عن أجواء اإلثارة والوقوع يف ـ 

احلرص على عدم متادي األمور إىل أكثر من الالزم، فاحلرام هو  احلرام، فال إشكال فيه، مع
ما إىل الوقوع يف احلرام، وبعيداً  التواصل الذي يؤدِّي إىل اإلثارة بني اجلنسني، ما يؤدي 

 .عن ذلك ال مانع منه
أرغب في الحجاب، ولكن لو تحجبت فسوف أفصل من العمل كما قال لي : 2597س 

 دم؛ العمل أو الحجاب؟صاحب العمل، فأيهما أق
ال مفر لك من احلجاب، ولو أدَّى إىل ترك الوظيفة ما دام ميكنك تدبر أمرك يف مكان ـ 
 .آخر
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 ما رأي سماحتكم في عمل المرأة بالتمثيل؟: 2598س 
ال مانع من ذلك من ناحية املبدأ، وعليها أن تراعي الضوابط الشرعية مما يرتبط ـ 

باملرأة، وال سيما أن هناك أدوارًا ميكن للمرأة أن تقوم  باحلجاب وحنو ذلك مما هو خاص
ا، وبالنحو الذي ينسجم مع تكاليفها الشرعية، فإذا استطاعت التوفيق بني هذين 
األمرين، فال حرمة عليها يف التمثيل، بل قد يكون ضروريًا ومطلوبًا من حيث هو من 

 .عن املنكراألساليب املتطورة يف عملية األمر باملعروف والنهي 
، أن للمرأة في اإلسالم حق العمل في كل »دنيا المرأة«: ذكرتم في كتاب: 2599س 

مواقع العمل المشروع، كما للرجل حق العمل في كل مواقع العمل المشروع، وذكرتم في موقع 
 آخر من الكتاب، أنه عندما تتحمل المرأة المسؤولية التي يتحملها الرجل، تصبح ملزمًة باالبتعاد
عن األمومة، ألن ذلك يفرض عليها أن تمنح كل جهدها إلعطاء هذه المسؤولية غناها وحيويتها 
وامتدادها، في الوقت الذي تثقلها األمومة، األمر الذي يترك تأثيرًا كبيرًا على دورها كأم وعلى 

غير  كيف يحق لها العمل مع أنه كثيرًا ما تكون طبيعة العمل: األسرة والمجتمع، فالسؤال هو
 متناسبة مع الطبيعة العاطفية والنفسية والجسدية للمرأة، مما يتعارض مع دورها كأم؟

إننا نتكلم عن ذلك من ناحية املبدأ، والقانون العام لعمل املرأة، ولكن إذا كان عملها ـ 
يعارض دورها كأم، فال إشكال عندئٍذ يف أفضلية التخلي عن العمل لصاحل األمومة، وإن 

اجلمع بني األمرين من دون لزوم أي حرج أو مشقة ولو نفسية، فال مشكلة أمكن هلا 
 .عندئٍذ ألن املهم هو التخطيط الناجح للعمل واملوازنة بني العمل واألمومة

 هل يجوز للمرأة العمل في األماكن المختلطة مع عدم حاجتها إلى الوظيفة؟: 2600س 
ما دام جو العمل حمتشماً، وما دامت جيوز هلا ذلك، رغم عدم حاجتها إىل العمل، ـ 

 .تأمن على نفسها من الوقوع يف احلرام
زوجة تريد العمل وزوجها يرفض ذلك، وقد وصل بهما األمر إلى الطالق، مع : 2601س 

 فما نصيحتكم لهما؟. العلم أنَّه عندهما طفل ال يتجاوز عمره السنتين
لطرفني عن موقفه لصاحل الطرف اآلخر، ال بدَّ حللِّ مثل هذه املشكلة من تنازل أحد اـ 

ومع إصرار كلٍّ منهما على موقفه، فاألرجح استجابة الزوجة لرغبة زوجها إن كانت تريد 
احلفاظ على املؤسسة الزوجية، ألن عدم خروج املرأة إىل ساحة العمل هو األوفق باآلداب 

 .اإلسالمية، واألفضل ملستقبل األسرة، واألحوط يف وفاء حق الزوج
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ما حكم المرأة العاملة التي تقوم بصرف بعض معاشها على شؤونها الخاصة، : 2602س 
 إلى المال؟ ،الذي ال يعمل ،مع علمها بحاجة زوجها

هلا أن تصرف ماهلا بالنحو الذي تريد، وهي غري مسؤولة عن اإلنفاق على زوجها، وإن  ـ 
ن العمل أو أنه بصدد كان األفضل هلا مراعاة ظروف البيت إن كان الرجل عاجزًا ع

 .البحث عن العمل
ما مكانة المرأة في اإلسالم لجهة االستقالل المالي، هل يحق للرجل أن يجبر : 2603س 

 زوجته على وضع جميع أموالها في ميزانية األسرة؟
املرأة يف اإلسالم مستقلة يف أمواهلا اخلاصة، فليس ألحد أن يتوىل أمرها يف ذلك ما ـ 

شدة، وليس للزوج عليها سلطة يف ذلك، فال حيق للزوج أو غريه أن جيربها دامت بالغًة را
ا، وحيق هلا الصرف من ماهلا على من  على صرف ماهلا يف جهة ما حىت ولو كانت أسر

 .شاءت، سواء من أهلها أو من غريهم
 سفر المرأة -ت 

 هل يجوز للمرأة السفر؟: 2604س 
حمَرم من حيث هي امرأة، إال إذا خافت على ال حيرم يف األصل سفر املرأة بدون ـ 

نفسها، فيصاحبها احملرم لدفع األذى احملتمل إن وقع، وال فرق يف ذلك بني دواعي السفر 
 .املعقولة واملقبولة عرفاً وشرعاً، واملهم للمتزّوجة رضا الزوج بالسفر وإذنه هلا

 هل يحرم سفر الفتاة إلى البالد األجنبّية؟: 2605س 
 .ا ذلك مع األمن على النفس من الفساد والضالل والوقوع يف احلرامجيوز هلـ 

عاماً، وأدرس في بلدي البحرين، حصلت  23أنا فتاة أبلغ من العمر حوالي : 2606س 
بعد العناء على منحة دراسية من السفارة الكندية إلكمال الماجستير هناك، إال أن والدي رفض 

ل يجوز لي السفر دون رضا والدي، وباألخص إن كانت فكرة سفري إلى الخارج للدراسة، فه
 دراستي على حساب المنحة ال على حساب والدي؟

على الفتاة اليت تريد السفر أن تدرس املوضوع دراسًة متأنيًة بعيدًة عن العاطفة ـ 
واالنفعال، وأن تأخذ باالعتبار املخاوف اليت من أجلها يرفض والدها سفرها، وباألخص 

ه ناجتاً من خوفه على التزامها الديين، مع مالحظة أنه حيرم خمالفة الوالدين فيما إن كان رفض
يرجع إىل األمور اإلشفاقية، واليت قد يكون هذا من مصاديقها، ألن رفضه قد يكون ناجتاً 
من خوفه عليك من السفر وحدك، والعيش يف بالد الغرب اليت تتزايد فيها روح التعصب 
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فه على قدرتك على التمسك بالتزامك الديين يف اجملتمع الغريب والعنصرية، أو من خو 
دوء وإقناعه وتبديد خماوفه كي نصح أن يتم مناقشة األمر مع والدالفاسد، ولذا فنحن ن ك 

 .ييسَّر أمر سفرك
 ما الحكم على سفر الفتاة ضعيفة الوازع الديني بدون محرم؟: 2607س 

 .احنرافها وبعدها عن دينها والتزامهاال جيوز هلا إذا كان ذلك يؤدي إىل ـ 
 ما هو الحكم الشرعي في سفر البنت ضمن نشاط مدرسي؟: 2608س 

إذا كان ذلك مع وجود املشرفني املأمونني من املدرسة، حبيث تكون األجواء منضبطًة ـ 
ا، وحترم إذا مل يؤمن فيها من  فال مانع منه، أما الرحالت اخلاصة بالطالب فال ننصح 

 .اب احملرَّماتارتك
 قضايا إجتماعيةـ  4

 االحتفال بالمواليد واألعياد - أ 
 هل يجوز للشخص االحتفال بعيد ميالده؟: 2609س 

ال حيرم ذلك، شرط عدم اشتماله على احملرَّمات، كما ينبغي استغالل يوم املولد للتفكر ـ 
شروره، وبذلك يكون يوم يف ما قدَّم اإلنسان من عمٍل ليستزيد من خريه، ويستغفر اهللا من 

املولد فرصًة للتذكر، وحمطة للتأمل يف العمر الذي هو زاد اإلنسان إىل اآلخرة، واألفضل 
 .ترك مثل هذه االحتفاالت اليت هي يف أصلها تقليد غريب، واليت صارت ترهق كاهل الناس

 هل يجوز االحتفال بعيد األم؟: 2610س 
ا، ويؤجر اإلنسان إن قصد ال مانع من تكرمي األم وإظهار االهـ  تمام باالحتفال 

 .إدخال السرور عليها بذلك
ووضع شجرة الميالد في ) ع(هل يجوز االحتفال بعيد ميالد السيد المسيح: 2611س 
 البيت؟

ذه املناسبات، على أن ال يتخللها ممارسات حمرَّمة، ـ  ال حيرم من حيث املبدأ االحتفال 
تقاليد اإلسالمية، كما ينبغي تعويد األوالد والعائلة على لكن ليس ذلك من العادات وال

ا  .االحتفال بذكرى األنبياء بأسلوب معرفة قصصهم واالعتبار 
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 ما رأي سماحتكم في إحياء ليلة رأس السنة الميالدية؟: 2612س 
ال نرجِّح ذلك، وقد حيرم يف حال ارتكاب بعض احملرَّمات فيها، كما حيدث غالباً ـ 

ا، كما أن األجدر باملسلم أن يريب نفسه وعائلته على عدم االستغراق يف  للمحتفلني 
االحتفال مبثل هذه املناسبات، اليت هي يف الغالب مناسبات غري إسالمية، وعلينا االهتمام 

 .باملناسبات اإلسالمية اليت حتمل قيمنا وأعرافنا
كل عام وانتم : كأن نقول لهم  هل يجوز تهنئة غير المسلمين بمناسباتهم،: 2613س 
 بخير؟
ال حيرم ذلك، بل قد يكون راجحًا من خالل إبراز األخالق اإلسالمية مع أتباع ـ 

 .الديانات األخرى
 ما هو عيد النيروز؟ وهل يستحب االحتفال به؟: 2614س 

آذار من كل  21عيد النريوز هو رأس السنة الفارسية، ويكون يف أول فصل الربيع يف ـ 
، وال يستحب االحتفال به، وما ورد يف ذلك غري تام، وما ورد من تقديٍر ليوم النريوز سنة

يف األحاديث بعد تسليم صحتها، حممول على أنه نوع من اجملاملة واملراعاة ألعراف 
اجتماعية خالية مما ينايف الشرع احلنيف، وذلك دون أن يكون لذلك اليوم أمهية دينية يف 

 .ذاته ومضمونه
 هل يجوز االحتفال بعيد الحب؟ وهل يجوز قبول الهدية فيه؟: 2615س 

ال حيرم من ناحية شرعية االحتفال فيه بني األزواج وقبول اهلدية فيه، ولكن ينبغي عدم ـ 
االهتمام مبثل هذه املناسبات اليت ال أساس شرعّياً أو إنسانّياً هلا،خصوصاً مع احنراف الناس 

حظة أّن علينا أن ال نأخذ كل شيء يأتينا من الغرب، بل فيها عن جادة الصواب، مع مال
ال بدَّ من أن خنتار ما يوافق هويتنا وعاداتنا يف جمتمعاتنا، لذا فإننا ال نشجِّع أبناءنا وبناتنا 
م يسامهون بذلك يف تكريسه كعرف  من أهل اإلميان على إظهار االهتمام به، أل

 .اجتماعي
 العالقة بغير المسلم -ب 

 هل يجوز للمسلم أن يقيم عالقة صداقة مع غير المسلم؟: 2616س 
ال مانع من ذلك يف الدين اإلسالمي، على أن ال يتأثر املسلم سلبًا به وبأفكاره ـ 

املخالفة للحق، بل ميكن للمسلم أن يكون داعيًة لإلسالم بأخالقه وحسن تعامله مع 
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ى اآلخرين انفتاح وعي ومسؤولية، اآلخرين، واملطلوب منا كمسلمني أن نكون منفتحني عل
 .فنقدم إليهم إسالمنا بعملنا قبل تقدميه بألسنتنا

عندي صديق يهودي، وقد انتقل إلى إسرائيل وانضم للجيش اإلسرائيلي، فهل : 2617س 
 يجوز لي االستمرار بمصادقته؟

 ال بدَّ لك من وضع حد هلذه الصداقة، وال مانع من أن تصارحه بسبب قطع عالقتكـ 
به، فإن الصديق إمنا يكون جديرًا بالصداقة إذا كان حيمل قيم اخلري واحملبة والسالم 

 .والتسامح، فإذا فقدها، فهو غري جدير بالصداقة
أدرس في أوروبا، وأجبرت على أن أكون ضمن مجموعة من الطالب : 2618س 

 اإلسرائيلّين، فكيف لي أن أتعامل معهم؟
ل ظروفك، ولكن ينبغي لك الدخول معهم يف حوار حول ال حيرم التعامل معهم يف مثـ 

القضية الفلسطينية، وطريقة حكومتهم غري اإلنسانية يف الضغط على الشعب الفلسطيين 
 .واحتالل أرضه

يعيش بين ظهرانينا في البحرين بعض األجانب من مسلمين وغيرهم، ويصعب : 2619س 
الت، هل يجوز االبتداء بالسالم مع عدم التمييز بينهم، ففي حال الدخول إلى محل من المح

 .احتمال كون المسلَّم عليه مسلماً أو غير مسلم
اـ   .جيوز إلقاء السالم على غري املسلم حىت مع العلم حباله، فضًال عن اجلهل 

 كيف يمكن الرد على غير المسلم إذا بادرنا بالسالم؟: 2620س 
تؤدي إىل مقابلة اإلحسان باإلحسان، فمن ميكن الرد عليهم بالتحية املناسبة، واليت ـ 

 .حسن أخالق املسلم رّد التحية حىت لغري املسلم
 هل يجوزالتواضع بالقول أو بالفعل لغير المسلم؟: 2621س 

 .جيوز ذلك باملقدار الذي ال يعترب تذلالً ـ 
 هل يجوز إعطاء الهدية للكفار والكتابيين أو أخذها منهم؟: 2622س 

 .جيوز ذلكـ 
 هل يجوز أن أتبرع بالدم لغير المسلم؟: 2623س 

 .«يف كل كبد حّرى أجر«: جيوز ذلك، وقد وردـ 
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هل يجوز أن تعمل في بيتي خادمة أجنبية غير مسلمة، وهل يجب أن أفرض : 2624س 
 عليها الحجاب في بيتي؟

 نعم، ال بد من. جيوز ذلك، وال جيب فرض احلجاب عليها، وإن كان ذلك أمراً راجحاً ـ 
 .احتشامها يف لباسها، وال سيما إذا كان يف البيت رجال

هل يجوز انتخاب اليساريين من غير اإلسالميين في نقابات العمال، علمًا بأن : 2625س 
من سيفوز في هذه االنتخابات يقتصر هدفه على خدمة العمال والمطالبة بحقوقهم والدفاع 

 عنهم؟
ال تؤثر ميوله الفكرية غري اإلسالمية يف  جيوز انتخاب الشخص الكفء املوثوق الذيـ 

 .خدمة العمال والعمل مبصلحتهم
هل يجوز لنا في العراق رعاية عوائل الشهداء الشيوعيين الذين سقطوا إبان : 2626س 

 حكم صدام؟
 .جيوز رعاية عوائلهم يف كل حال، وخاصة إذا كانوا يعتقدون العقائد اإلسالمية احلقةـ 

 الخدم في اإلسالم؟ما هي حقوق : 2627س 
اخلادم هو صنف من العمال، وهلم على خمدومهم أن يفي هلم مبا تعاقد عليه معهم، ـ 

م وفقًا لتعاليم اإلسالم احلنيف وقيمه األخالقية، دون  وأن يساويهم بنفسه وحيسن معاشر
فرق بينهم وبني أي شخص آخر ممن جتمعك به عالقة عمل أو صداقة أو قرابة أو جرية أو 

 .ريهاغ
 شؤون االغتراب -ت 

 ما حكم اإلقامة في بلد أجني غير إسالمي؟: 2628س 
ميكن لإلنسان املسلم السفر للعمل أو الدرس يف البالد غري اإلسالمية، مع احملافظة ـ 

على أمور دينه، فال يعمل مبا هو حمرَّم كبيع اخلمر وحنوه، ويتجنب العالقات غري الشرعية 
ه حىت مصافحة النساء من غري حمارمه، إال يف حاليت الضرورة واحلرج مع النساء، فال جيوز ل

الشديد، فيقتصر على ما يرفعهما، على أن ال يصبح ذلك قاعدًة عامة يف حياته، كما عليه 
عدم خمالفة النظام العام يف البلد الذي يتواجد فيه، فيعمل مبا أجاز له القانون، ويستفيد مما 

اجتماعية وخدمات حبسب القانون املتَّبع، فال خيالف ذلك،  تقدمه الدولة من مساعدات
 .ال سيما أن املخالفة تستوجب الكذب احملرَّم يف أكثر األحيان
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هل تجوز اإلقامة في أوروبا؟ وهل يختلف الحكم باختالف الدافع لإلقامة كما : 2629س 
 لو كانت للتبليغ مثًال؟

ف االلتزام الديين أو االحنراف الديين، ال مانع من ذلك، إال إذا خاف على نفسه ضعـ 
وأما مع عدم ذلك، فقد يكون من األمور الراجحة إذا ترتب على إقامته فائدة دينية  

 .كالتبليغ وحنوه
 ما حكم اللجوء السياسي إلى البالد غير اإلسالمية؟: 2630س 

 .جيوز ذلك مع األمن على الدين من النقص، والنفس من األخطار واملذلةـ 
ريكي وشكل الحكومة والتعهد وز لي الموافقة على الدستور األمهل يج: 2631س 

 بالدفاع عن البلد والقسم بالرب صادقاً للحصول على الجنسية األميريكية ؟
ميكن لك القسم املذكور مبعىن املوافقة على الدستور الذي حيفظ نظام الناس العام ـ 

احملتل ال مطلقاً، وال مانع من القسم بالنية والتعهد بالدفاع عن البلد من العدو الغازي و 
 .املذكورة

أعيش الجئًا في الغرب، وأنامدين، وليس لي وسيلة لقضاء ديني إال االدعاء : 2632س 
بطالق زوجتي، ففي هذه الحالة، تقّدم إلّي الدولة مبلغًا أقضي به ديني، فهل يجوز لي هذا 

 االدعاء؟
ة اخلاطئة غري الواقعية، ومن جهة عدم استحقاق ما ال جيوز ذلك من جهة تقدمي اإلفادـ 

 .يؤخذ من املال حينئٍذ حبسب النظام هناك
أدرس حاليًا في أستراليا، ويحدث أحيانًا أن يمد أحد الطلبة أو األساتذة : 2633س 

أيديهم ليصافحونا، فنواجه حرجًا كبيرًا في رفض مصافحته أو وضع حاجز من قطعة قماش أو 
يقتصر األمر على هذا، بل إنهم يتصورون إننا متخلفون وال زلنا نعيش العقد، ونحن  غيره، و ال 

كبنات ال نبالي بما يقولونه، ألنناعلى يقين تام بصحة ما نقوم به، ولكن ما يحز في النفس هو 
 الفكرة السلبية التي يأخذونها من جّراء ما حصل، فكيف تنصحوننا بالتصرف في موقف كهذا؟

املصافحة بني الرجل واملرأة األجنبيني حمرَّمة، وهذا ناتج من رؤية إسالمية عامة إن ـ 
تستوعب كل تفاصيل عالقة الرجل باملرأة، ولكن قد يقع اإلنسان يف بعض احلرج الذي 
يصعب حتمله فيجوز له املخالفة، ألن اهللا مل جيعل على املكلف أي حكم شرعي يوجب 

ي لإلنسان أن يكون غري متهاون، فال يبادر إىل املصافحة له اإلرباك واحلرج، ولكن ينبغ
بالنحو الذي يتحوَّل عنده إىل ممارسة طبيعية وينسى املبدأ األصلي العام، ألن ذلك استثناء 

 .للقاعدة، ويكون يف موارد االضطرار واحلرج الشديدين
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ك العديد هناك إحباط لدى العديد من المسلمين في الواليات المتحدة، وهنا: 2634س 
 من األكاذيب تطلق ضدهم، فماذا يجب علينا أن نفعل حيال ذلك؟

عليكم احملافظة على وجودكم كمواطنني أو كمقيمني يف هذا البلد، وأن تعاجلوا بعض ـ 
املشاعر السلبية بفعل الدعاية املضادة لإلسالم واملسلمني، بالعقل واحلكمة، وأن تواجهوا 

واعية، وعليكم بالصرب حفاظًا على وجودكم، والعمل على اإلعالم خبطة إعالمية مضادة و 
 .أساس الوحدة يف خط املسؤولية

ما رأي سماحتك في العمل بما يسمى باألسود في بالد الغرب، أي العمل : 2635س 
دون تبليغ السلطات بذلك لالستفادة من الخدمات االجتماعية التي تقدمها الدولة إلى من ال 

 الشهرية الحكومية ال تكفي وال تسد حاجاتنا الضرورية؟ عمل له، وألن اإلعانة
ال جيوز ذلك إذا كان خيالف قوانني البلد الذي تعيش فيه، والسيما بعد توقيعك على ـ 

وثيقة تؤكد امتناعك عن ذلك، وعلى هذا األساس تعطى اإلقامة أو اللجوء، وهو من 
ا  .العقود اليت يلزم الوفاء 

 المكتسب من العمل باألسود ماًال حرامًا؟ هل يعتبر المال: 2636س 
املال الناتج من هذا العمل ال يعترب ماًال حراماً، وإن كان العمل غري جائز، ملخالفته ـ 

 .النظام الذي تعهدت باإللتزام به
هل يجوز تزوير أوراق الدخول إلى البالد األجنبية والظهور بمظهر الفقراء : 2637س 

 عائلية؟للحصول على المساعدات ال
 .ال جيوز هلم تزوير األوراق للحصول على املساعداتـ 

 هل يجوز إجراء عقد صوري مع فتاة للحصول على اإلقامة؟: 2638س 
 .يف ذلك إشكال، واألفضل أن يتزوجها عقدياً بشكل جدي مث يطلقها بعد ذلكـ 

ما حكم الدخول في بعض الوظائف في بالد الغرب، كالبوليس والجيش : 2639س 
 االستخبارات؟و 

ال جيوز الدخول يف أي عمل يؤدي إىل معونة الظلمة، أو إىل اإلساءة إىل الناس ـ 
والتجسس عليهم، أو يلزم منه االشرتاك يف حماربة املسلمني وحنو ذلك مما هو معلوم احلرمة، 
وأما إذا كان بنحو يؤدي إىل استقرار حياة الناس العامة والعمل على ذلك، فال مانع منه 

 .ن حيث املبدأم
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هل يجوز التحول إلى المسيحية على األوراق فقط، لتيسير بعض األمور في : 2640س 
 بالد الغرب؟

 .ال جيوز ذلك حىت ولو كان ذلك شكلياً ـ 
هل يجوز التبرع بالدم للمستشفيات األسترالية وغيرها من المستشفيات في : 2641س 

 الدول غير اإلسالمية؟
 .«يف كل ذات كبد حّرى أجر«: احلديث الشريف جيوز ذلك، وقد ورد يفـ 

هل يجوز لنا نحن الذين نقيم في الغرب، المشاركة في اقتراع احتجاجي، كأن : 2642س 
نصوِّت ضد الحرب مثًال، مع عدم وجود أمل في النجاح، وإنما مجرد احتجاج سياسي وترك 

 بصمة تغيير للواقع هنا؟
ذلك ضمن دراسة للواقع وآثار التحرك  جيوز ذلك، بل هو راجح، على أن يكونـ 

 .مبراعاة املصلحة العامة هناك
هل يجوز العمل في مطعم يبيع لحم الخنزير لغير المسلمين في الدول : 2643س 
 األوروبية؟

جيوز العمل يف مطعم يستخدم يف مأكوالته حلم امليتة واخلنزير، وال إمث على العامل يف ـ 
من غري املسلمني، ولكن ال جيوز للتاجر املسلم على األحوط طهيها وتقدميها إىل الزّبائن 

 .وجوباً شراء ذلك، ولو لغرض بيعه لغري املسلم ممّن يستحل ذلك
استلفت ماًال من بطاقات االئتمان هنا في كندا، ودخلت في مشروع ولم : 2644س 

والقانون هنا  أوفق، وعملت جاهدًا لسدادها، وبقي عندي القليل من المال في هذه البطاقات،
يقول إذا دخلت في مشروع ما وخسرت فمن حقك أن تعلن اإلفالس، فهل يجوز لي أن أعلن 

 إفالسي والتصرف في المبلغ المتبقي في البطاقات؟
غري خمالف للقانون فهو جائز، وكذا جيوز  املذكورة إذا كان إعالن اإلفالس يف احلالةـ 

 .نياً، وإال مل جيز لك ذلكلك التصرف فيما بقي إن مسح لك بذلك قانو 
وإعالن إفالسي بعد ذلك لعدم قدرتي ) الكارد(هل يجوز سحب مبالغ على : 2645س 

 على رّد المبلغ، ألن القانون يسمح بذلك؟
ال خيّولك السحب أكثر مما هو مدوَّن فيه، فإن سحب ذلك ) الكارد(إذا كان ذلك ـ 

حب املبلغ الذي تشاء وكنت عاجزًا عن املال الزائد حرام، وكذا فيما لو كان حيق لك س
الوفاء به، فإنَّ سحب املقدار الذي تعجز عن الوفاء به حرام، رغم قبول القانون منك 

 .إعالن اإلفالس، وإال فهو حالل
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عاش صديقي في بلد غربي، وكانت الدولة تدفع له مبلغًا معّينًا شهريًا لكونه : 2646س 
 استمر ذلك المبلغ بطرق غير قانونية، فهل يجوز له ذلك؟يعيش هناك، وبعد تركه البلد، 

ال جيوز له االستمرار يف قبض هذه األموال إذا كان شرطها البقاء يف البلد، وعليه ـ 
 .تسليم ما أخذه للحاكم الشرعي والتصاحل معه بشأنه

شخص يعمل في شركة لبطاقات االعتماد، فيحصل على المعلومات المتعلقة : 2647س 
بأصحاب البطاقات لدى الشركة، ويستعمل ذلك من أجل شراء بعض الحاجيات، فهل هذا 

 حرام؟
ال جيوز سرقة اآلخرين، وال جيوز لإلنسان املسلم أن خيون األمانة، فهو غصب للمال ـ 

 .بغري حق، ويعطي انطباعاً سلبياً عن املسلم
ة عدم إرجاعه إليهم، هل يجوز أخذ قرض من بنك أميريكي في أستراليا بنيَّ : 2648س 

 باعتبار أن أميريكا قوة محتلة لبلدي؟
 .ال جيوز ذلكـ 

 هل صحيح أنه يجوز سرقة األجانب ألنهم غير مسلمين؟: 2649س 
ليس ذلك صحيحًا فال جيوز سرقة أي إنسان مسامل حمرتم النفس والعرض واملال ولو  ـ 

 .سلمني فعلياً فقطكان كافراً، ومن ليس له حرمة هو الذي حيارب ويقاتل امل
أعيش في كندا، حيث العديد من المتزّوجين المسلمين ال يسجلون زواجهم : 2650س 

وال يصرحون به للدولة الكندية، ويعلنون أنهم يعيشون معًا كعالقة الصديق بالصديقة كما يفهمها 
ول الكنديون، حجتهم للقيام بذلك أن الحكومة غير مسلمة، وهم يفعلون ذلك من أجل الحص

 على المساعدات المالية من الحكومة، فهل يجوز ذلك؟
ال جيوز الكذب حىت مع احلكومات غري املسلمة، وعلى املؤمن أن يعيش الصدق ـ 

 .واألمانة مع كافة الناس، وإن كان خيتلف معهم يف الدين أو التفكري
مبلغ من  مع أحد البنوك في الدول الغربية، وفيه) كردت كارد(إذا كان لديَّ : 2651س 

المال مسموح لي باستخدامه، فهل يجوز لي سحب هذا المبلغ بنية عدم سداده في المستقبل، 
والسيما أنّه ليس في ذلك ضرر علّي سوى أن البنك سوف ال يعطيني مبلغًا آخر ويعمل معي 

 ؟)الباد كردت(نظام الــــ 
عن املسلم، مما ينعكس ال جيوز ذلك، ألنه سرقة وغصب للمال، ويعطي انطباعاً سلبياً ـ 

 .وهناً على اإلسالم
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أنا مسلم أعيش في الخارج، تزوَّجت فتاًة كتابيًة وأنجبت منها طفلًة، وبعد : 2652س 
ذلك وقع الخالف بيننا في طريقة تربية الطفلة، وذلك بسبب االختالف العقيدي بيننا، ما خلق 

أعرف قدرتي على التحمل، رغم  مشاجرات مستمرة، فإن طلَّقت أخسر الطفلة، وإن بقيت فال
أني دائم اإلرشاد والتوضيح، فما حالي أمام اهللا يوم القيامة في هذه الظروف إذا لم أستطع أن 

 أربي ابنتي كما يجب؟
ال مانع من البقاء مع هذه الزوجة، ألنه ال حيرم على الرجل املسلم الزواج من كتابية، ـ 

ريق الصحيح، ومن دون أن يؤدي ذلك إىل خلق وحاول مهما أمكنك توجيه الفتاة حنو الط
مشاجرات داخل البيت، ألن لذلك بعض اآلثار السلبية على الطفلة، إىل أن متكنك 
الظروف من الوصول إىل طريقة تبقى البنت من خالهلا معك دون أن يكون ألي طرف 

 .واللباقة آخر أي تأثري فيها، فاألمر يتطلب الصرب والرتوي يف األمور والتصرف باحلكمة
أعمل في التجارة في الغرب، وأشتري بضائع قد تكون مسروقًة نظرًا إلى ثمنها : 2653س 

 المتدني، فهل يجوز لي ذلك؟
ال جيوز ذلك إذا كانت البضاعة مسروقًة، ومع عدم العلم بالسرقة أو الشك فيها جيوز ـ 

 .شراؤها، وإن كان األفضل االجتناب يف حال الشك املعترب
هل يجوز التهرب من دفع الضرائب في إنكلترا أو الواليات المتحدة  :2654س 
 األميريكية؟

على كل إنساٍن يعيش يف بالد معينة أن ال خيالف النظام العام للدولة اليت دخل إليها، ـ 
فإن دخل َدْفُع الضرائب حتت هذا العنوان، أو كان مما إلتزم به حني دخل إليها، فال جيوز 

دفع، وخاصة إن كان سينال املقيم كثري من الضمانات املتنوعة يف مقابل له التهرب من ال
 .الضرائب اليت يدفعها

 هل يجوز التهرب من دفع الضرائب في بالد الغرب بطرق قانونية؟: 2655س 
 .نعم، جيوز ذلك ما دام األمر حيدث بطريق قانوينـ 

ع من الخارج، وعندما نريد أنا تاجر في إحدى الدول األفريقية، أستورد البضائ: 2656س 
إدخال البضاعة نصرَّح للجمارك بأسعار غير صحيحة لتخفيض نسبة الضريبة المفروضة عليها، 

 فهل هذا جائز أم ال؟
التهرب من الضرائب اجلمركية وإن مل يكن حمرمًا يف غري مورد االلتزام ولو الضمين ـ 

إّال أن أسلوب اإلخبار خبالف الواقع بقانون البلد الذي يسكن فيه اإلنسان أو يهاجر إليه، 
 .حمرَّم من جهة الكذب، وإن مل يكن أصل اإلخبار والتصريح واجباً 
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لماذا ال يكون للمسلمين، كغيرهم في أميريكا، منظمة يلجأون إليها للمطالبة : 2657س 
 بحقوقهم؟

من  هذا املطلب هام وضروري وإن كان ليس هيناً، وقد دعونا إىل مثل ذلك يف أكثرـ 
م مواطنون، وعليهم أن  مناسبة، وقلنا إن على املسلمني يف بالد االغرتاب أن يشعروا بأ
يعملوا للحصول على حقوقهم من هذه اجلهة، كما أن عليهم االلتزام مبا يؤكد هذه 
احلقوق، وذلك بإنشاء املنظمة اليت جتمعهم أو املنظمات اليت تلتزم اهلدف اإلسالمي الكبري 

بينها، مع مراعاة األوضاع القانونية للواليات املتحدة األمرييكية للحصول على مع التنسيق 
 .رخصة قانونية تتيح هلا املطالبة باحلقوق احليوية للمسلمني هناك، ويف بلدان أخرى

هناك الكثير من الطالب يريدون بعض المعلومات عن اإلسالم، فما : 2658س 
 اإلسالم في بداية األمر؟المعلومات التي أقدمها إليهم عن 

عليك أن تبني هلم يف البداية عقيدة اإلسالم يف التوحيد ونبذ الشرك، واالعتقاد بنبوة ـ 
، واليوم اآلخر، وأن القرآن الكرمي كتاب اهللا املنزل، مث )ص(مجيع األنبياء وخامتهم النيب حممد

وارتباط التشريع باهللا ربِّ  تبنيِّ مفاهيم اإلسالم يف شريعته ومبادئه األخالقية والسلوكية
العاملني، وتوّجههم إىل مطالعة الكتب املتكّفلة ببيان ذلك، والتعرف على الدين يف تفاصيله 
وتشريعاته األساسية من خالل العلماء الواعني، ولك أن تنصحهم مبطالعة ما كتبه العلماء 

 .ار املهمةحول ذلك، ومنها كتبنا اليت تشتمل على كثري من املوضوعات واألفك
 ما تكليف المؤمن في بالد الغرب تجاه المجتمع الغربي؟: 2659س 

عليكم أن تكونوا خري دعاة إىل مذهب احلق بأعمالكم، وخاصة أمانتكم وصدقكم ـ 
وورعكم عن احملارم وحسن التعامل مع اآلخرين، وبيان تعاليم اإلسالم ومنهجه وفضائله من 

 ).ع(وأهل بيته) ص(الشريفة الثابتة عن النيبخالل القرآن الكرمي والسنة 
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أعيش مع عائلتي في كندا، وزوجتي محجبة، إال أنها تريد خلع الحجاب : 2660س 
لظروف المجتمع والنظرة غير الحسنة للمسلمين بصورة عامة، والمحجبات بصورة خاصة، علمًا 

أنه قد صادف أن أغلب بأنه يوجد عدد كبير من المسلمين والمحجبات في مونتريال، خصوصًا 
صديقاتها قد خلعن الحجاب وبقيت هي الوحيدة تقريبًا محجَّبة بينهن، فدار بيني وبينها نقاش 
لعدة أيام حول الموضوع، ووصل بي األمر إلى أن هددتها بالطالق إن خلعت حجابها، ولكنها 

اتهم على خلع ال زالت مصرًة على رأيها، وباألخص أن هناك الكثير من الرجال يشجعون زوج
 الحجاب هرباً من المضايقات، أرجو من سماحتكم النصيحة، وما تكليفي حيال ذلك؟

ال جيوز للمرأة املوجودة يف بالد الغرب أن ختلع احلجاب حبجة الوضع العام، وخلع ـ 
بعض النساء للحجاب غري مربّر لذلك، إال يف حال االضطرار وخوف الضرر، وعلى املرأة 

م سلباً، املسلمة أن تتم ا، وأن تؤثِّر يف النساء من حوهلا إجيابًا ال أن تتأثر  سَّك حبجا
ا يف ذلك اجملتمع  ا هو حفاظ على هويتها وعدم ذوبا ولتعلم أن حفاظها على حجا
ا سيكون حصنًا هلا وألوالدها من االحنراف، وعلى املؤمن أن  املنحرف، كما أن حجا

ننصحك بأن تستمر يف مناقشتها، وشجعها . شيء آخر يفضِّل رضا اهللا وطاعته على أي
على استشارة عامل الدين يف منطقتكم وحاول إلزامها باحلجاب مع اإلمكان، وال جيب 

 .عليك طالقها إن أصرت على خلع احلجاب، فهذا تكليفها وتتحمل هي وزره
أجل  إذا كّنا نعيش في الغرب، هل يجوز لنا اللجوء إلى المحاكم هنا من: 2661س 

 قضايا الطالق والحصول على ضمانات اجتماعية؟
ال جيوز الرجوع إىل قضائهم حلفظ احلق واحلصول عليه مع التمكن من ذلك من خالل ـ 

 .القضاء الشرعي، وال يصح الطالق إال إذا وقع وفق الشروط الشرعية
ية لحل كثيرًا ما تلجأ األسر المسلمة المقيمة في الغرب إلى المحاكم الغرب: 2662س 

الخالفات األسرية بعيدًا عن أحكام الدين الحنيف، والذي يلجأ إلى المحاكم غالبًا هم النساء، 
ألن القانون معهم هنا في الغالب، ما يشجّعهن على التمرد على ازواجهن وعدم القيام بواجباتهن 

ل يجوز حيالهم وحيال األسرة، ونحن نعيش في بلٍد ملزمون بإتباع أحكامه مهما كانت، فه
 للنساء اللجوء إلى هذه المحاكم؟

ال جيوز للمرأة املسلمة خمالفة احلكم الشرعي انسجاماً مع األجواء والقوانني الغربية ومع ـ 
التزامات احملكمة املدنية اليت ال تنسجم مع اإلسالم، فإن ذلك حمرَّم وباطل، فال جيوز 

م الشرع يف أمثال هذه األمور وغريها، التحاكم لغري شريعة اهللا تعاىل، وال جيوز خمالفة حك
وجيب على املسلمني اخلضوع ألحكام اهللا، كما على الرجل أن ال يظلم زوجته ويهضم 
حقوقها اليت أقرَّها اهللا هلا، وأن ال يرهقها بطلباته، وأن يراعي ظروفها اليت قد تزيدها الغربة 
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يازات، ولو من خالل اللجوء تعقيداً، ما يدفعها إىل لتحصيل بعض ما تصبو إليه من امت
وحنن ننصح املسلمني هناك بأن يلجأوا حلل . إىل السبل غري الشرعية املتاحة أمامها

م إىل علماء الدين أو بعض املؤمنني الصاحلني الذين ميكن أن يكون تدخُّلهم  خالفا
 .لصاحل الطرفني واألسرة بشكل عام

 قضايا التعليم والمدارسـ  5
 قوانين المدرسيةااللتزام بال - أ 

هل يجوز أخذ أسئلة االمتحان وتوزيعها على الطالب قبل االمتحان، وما : 2663س 
 حكم من يطّلع عليها؟

حيرم سرقة أسئلة االمتحانات وتسريبها إىل الطالب، ولو اطلَّع عليها الطالب من ـ 
ا  .خالل ذلك ال يكون هو املأثوم بل من سرَّ

وج من المدرسة ألداء الصالة إن كان عندهم بعض هل يجوز للطالب الخر : 2664س 
 حصص الفراغ، مع العلم أن المشرفين ال يرضون بذلك؟

جيب على الطالب االلتزام بقوانني املدرسة اليت تعهَّد بالتزام قوانينها مبقتضى التعاقد ـ 
 الذي قُبل على أساسه تلميذًا يف املدرسة، إال أن يرتتب على ذلك تفويت واجب، فتجوز

 .املخالفة مبقدار تأدية الواجب
بعض تالميذي ليس لهم معدل يوّهلهم لالرتقاء إلى الصف األعلى، فقمت : 2665س 

بإضافة بعض العالمات إلى معدالتهم في المادة التي أدّرسها بطلب من اإلدارة، وذلك ألن 
م مستوى بعضهم قريب جدًا لمستوى الطالب الناجحين، وبعضهم إن لم أفعل ذلك معه

 سيطردون ويصبحون بدون علم، فهل هذا جائز؟
جيب اتباع العدل واحلق يف ذلك، بإعطاء كل طالب ما يستحقه من التقييم وعالمة ـ 

نعم، إن كان . االمتحان، وال جيوز جماراة اإلدارة يف ذلك إذا طلبت احلكم بغري احلق والواقع
اسب ويشجعه فهو جائز، هذا من صالحية اإلدارة أو األستاذ بأن يعطي الفرصة للر 

 .وباألخص إن كان يتوقف عليه مستقبل الطالب
هل يجوز لألستاذ عدم إعطاء الطالبة حقها في العالمات بحجة أنها فتاة : 2666س 

 مبتذلة وساقطة، وهو ال يريد أن يخرج إلى المجتمع من ينشر فيه الفساد؟
ق نفسها واجملتمع، فإن عليه ال جيوز له ظلمها يف العالمات، حىت لو كانت مقصرًة حبـ 

إنصافها، وهي اليت تتحمل وزر نفسها إن كانت فاسدًة، هذا باإلضافة إىل أنه غري حمقٍّ يف 
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ا، ورمبا مع  ا قد تعرِّض نفسها واجملتمع لإلفساد بدرجة أكرب مع رسو هذا األسلوب، إذ إ
وعظها ونصحها جناحها وختّرجها يصلح أمرها، واألسلوب األفضل هو اإلستمرار يف 

 .باألسلوب املناسب
أدرِّس الرياضيات في المرحلة الثانوية، ويحرجني بعض أولياء التالميذ الذين : 2667س 

 يعرفونني ألزيد ألبنائهم عالمات كي يحصلوا على المعدل، فإن فعلت ذلك هل أكون آثمًا؟
افاً بغري أساس، عليك أن تكون أميناً يف مهمتك وعملك، فال جيوز زيادة العالمات جز ـ 

 .إال ما كان وفق النظام وصالحيات املدّرس
هل يجوز للمدرسة أن تمتنع عن تسجيل تلميذ للتقدم إلى الشهادة الرسمية : 2668س 

حفاظًا على صيتها، وتتركه لمصيره المجهول، علمًا أّن  15/20ما لم يحصل على معدل 
نفسها، هذه المدرسة تقوم بتبّني التلميذ التلميذ كان قد أمضى مراحل تعّلمه في المدرسة 

 المتفوق باهتمام خاص لينال مرتبًة مهمًة لرفع اسم المدرسة؟
هذا يرتبط بنظام املدرسة، فإن كان نظامها كذلك مع إعالنه وتوضيحه للطالب ـ 

 .وأوليائهم، فال مسؤولية عليها، وإال فليس هلا احلق يف ذلك
 الغش في االمتحان -ب 

 يجوز الغش في االمتحانات؟ وكيف يكون الغش؟ هل: 2669س 
حيرم الغش يف االمتحانات، وذلك مبعىن نقل اإلجابة عن الكتاب وحنوه، أو االعتماد ـ 

على من يكتبه له، أو وضع املصحح عالمًة ال يستحقها الطالب، ومن ذلك شراء شهادة  
ديد كفاءة مهنية أو علمية مزورة، فإن مجيع ذلك غري جائز، ملا فيه  من مفاسد، أمهها 

م، من قبل هؤالء الذين سيتصدون هلذه املصاحل بدون كفاءة  .مصاحل الناس يف شىت جماال
ما حكم الغش في االمتحانات؟ وهل علّي إن غششت أن أتدارك األمر وأخبر : 2670س 
 األستاذ؟

ا من غشن: ")ص(عن رسول اهللاففي احلديث الشريف ال جيوز الغش يف االمتحان، ـ 
، ولو حصل وغش الطالب يف امتحانه، ال جيب استعادة الورقة والتدارك، "فليس منا

وباألخص إن لزم من ذلك اإلحراج أمام أساتذته وزمالئه من الطالب، أو حصول بعض 
 .املشاكل له، وعليه التوبة واالستغفار وعدم العودة إىل ذلك مستقبالً 
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 طالب آخر بموافقته وإذنه؟ هل يجوز لطالب أن يأخذ اإلجابة من: 2671س 
ال جيوز ذلك يف االمتحانات، وال ينبغي للطالب االعتماد على مثل ذلك، بل عليه أن ـ 

 .يدرس وحيضِّر نفسه لالمتحان
 عندما يعطي طالب طالباً آخر اإلجابة، فهل هو مأثوم؟: 2672س 

 .يعترب ذلك من الغش، وال جيوز للمؤمن أن يكون غشاشاً ـ 
بجمع المعلومات ألحد طالب الماجستير، ألقوم الحقًا بكتابة الرسالة  أقوم: 2673س 

 عنه مقابل أجٍر على ذلك، فهل هذا جائز؟ وما حكم المال الذي أتقاضاه حيال ذلك؟
العمل جبمع املعلومات واألحباث العلمية ليس حمرَّمًا ألجل مساعدة الطالب به، ولكن ـ 

 .عية عنه، وما تقاضيته من مال ليس حمرماً ال جيوز القيام بكتابة الرسالة اجلام
 "في إسرائيل"الدراسة  -ت 

 هل يجوز لي أن أكمل دراساتي العليا في تل أبيب؟: 2674س 
ال جيوز ذلك ملن يعيش خارج فلسطني من جهة حرمة التعامل مع الكيان الصهيوين ـ 

 .الغاصب، ولكن قد جيوز ذلك للفلسطينيني يف الداخل مع احلاجة امللحة
أدرس في أحد أكبر مراكز األبحاث السرطانية في تكساس، اهتممت ببحث : 2675س 

أحد األساتذة، واتفقت معه على االنضمام إلى مختبره، بعد لقائه، علمت أنه إسرائيلي، هو يقوم 
 ببحث عظيم، هدفه علمّي بحت، وال أعرف إذا كان العمل معه جائزًا؟

ة ودولة إسرائيل الغاصبة، فعليك ترك التعامل معه، إن كان له خلفية عالقة بالصهيونيـ 
وإال فليس ذلك حمرمًا يف حدود الدرس والبحث العلمي، ولكن إذا كان ذلك ضروريًا يف 

 .تقدمك العلمي الدراسي، فال مشكلة يف التعامل معه من الناحية العلمية
 تّذوق الخمر للدراسة -ث 

الفنادق، وأنا على وشك التخرج، ولكن إحدى أنا طالب أتخصص في إدارة : 2676س 
المواد التي أدرسها من أجل إنهاء التخصص هو صف فحص النبيذ، حيث عليَّ تذوق أنواع 

 مختلفة من النبيذ والكتابة عنها، فهل يجوز لي تذوق النبيذ؟
ال جيوز لك ذلك، وعليك مراجعة إدارة اجلامعة كي يعفوك من مثل هذه االختبارات ـ 
ال تتناسب مع التزامك الديين، ولو أدى األمر إىل إجبار إدارة اجلامعة على ذلك من اليت 

خالل القضاء عند امتناعهم عن تلبية رغبتك، فإن اختصاصك ال تنحصر جماالته باخلمر  
 .كي تلزمك اجلامعة بذلك
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 تعلم األفكار الباطلة - ج 
ريس نظريات سياسية أو تتطلب الدراسة األكاديمية في الجامعة دراسة وتد: 2677س 

أدبية نقدية مخالفة لإلسالم في بعض أطروحاتها، مثل النظرية الماركسية وغيرها، فما حكم 
 دراستها أو تدريسها؟

ا وال ـ  ما دام يف مقام التدريس وبيان األفكار واملذاهب فال حرمة فيها ما دام ال يؤمن 
ا والتوهني منهايظهر مناصرته هلا، واألفضل إلفات نظر الطالب إىل   .بعض جوانب بطال

 هل يجوز لي أن أطلع على الديانة المسيحية وأدرِّسها في المدارس؟: 2678س 
جيوز لك اإلطالع على الديانة املسيحية، ولكن بعد أن تكوين قد اطلعت على ـ 

ديانتك اإلسالمية اطالعًا جيداً، وصرت قادرًة من خالل ثقافتك اإلسالمية على معرفة ما 
ينايف عقائد اإلسالم احلقة يف الديانة املسيحية، أما تعليمها للناس ولو كانوا مسيحيني، فهو 
جائز يف إطار إعطاء فكرة عن األديان والعقائد األخرى، وخصوصًا إذا متت مقارنتها 

 .بالعقائد اإلسالمية وإظهار أحقية اإلسالم
 مسائل حول اإلنترنتـ  6

 المحادثة على اإلنترنت - أ 
 ما رأيكم في اإلنترنت؟ وهل يجوز استعماله؟: 2679 س

مما ال شك فيه، أنَّ اإلنرتنت أصبح من أهم أدوات االتصال يف أيامنا هذه، إذ جعل ـ 
العامل قريًة صغريًة، فسهل التواصل، وقرب األسواق، وقّدم املواد العلمية املهمة اليت وضعها 

ة منه يف األمور التجارية والبحوث العلمية بني يدي العلماء والباحثني، فيمكن االستفاد
والثقافة العامة، كما أن فيه الكثري من مواد الفساد واإلفساد احملرَّمة اليت يسهل الوصول 
إليها لطالبيها، ولذا فإن احلكم جبواز أو حرمة استعماله خيتلف باختالف طبيعة املادة 

احلرام يكون حراماً، وإن استعمل يف املستعملة من قبل املكلَّف، فإن استعمل يف مصاديق 
 .مصاديق احلالل يكون حالالً 

 ما المواقع التي ال يجوز زيارتها على اإلنترنت؟: 2680س 
هي املواقع اليت توجب اإلثارة والوقوع يف احلرام، كاملواقع اخلالعية واملثرية جنسياً، واليت ـ 

 .شيء بنوادي القمارتدعو إىل امليوعة واالحنراف، واملواقع اليت هي أشبه 
توجد برامج كمبيوتر للبيع على اإلنترنت يمكن تنزيلها على الكمبيوتر : 2681س 

الشخصي، ولهذه البرامج رقم سري خاص بها ال تعمل بدونه، وهو حق حصري للشركة 
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المنتجة، يحصل عليه المستهلك من خالل شرائه من الوكيل المعتمد لدى الشركة، لكن بعض 
 رامج توفر هذه األرقام مجاناً، فما حكم استخدام تلك البرامج المجانية؟المواقع والب

ال مانع من استخدام تلك املفاتيح والدخول إىل تلك الربامج واملواقع ما دامت ال ـ 
 .تشتمل على حمرم، على أن تكون لالستعمال الشخصي فقط وليس بغرض التجارة

ذلك عبر إضافة خدمة المحادثة، ولكني لديَّ موقع سياحي وأريد أن أطوره، و : 2682س 
ال أضمن عدم ارتكاب الزوار ألمور غير شرعية داخل غرف المحادثة، فهل أنا مسؤول عن كل 

 ما يذكر داخل غرف المحادثة؟
ا من املشرتكني، ومع ـ  عليك وضع الضوابط الشرعية واألخالقية وطلب االلتزام 

 .خمالفتهم لذلك ال إمث عليك
جوز لي إنشاء موقع على شبكة اإلنترنت يكون بمثابة دليل للكتب هل ي: 2683س 

العربية الموجودة على الشبكة، ما يسّهل على الباحث الوصول إلى الكتب لمطالعتها أو تنزيلها، 
بحيث يجمع الموقع روابط الكتب المتوافرة على اختالف دين أو مذهب مؤلفها وما تحتويه من 

 لضرورة مع المذهب الشيعي أو مع الدين اإلسالمي؟عقائد وأفكار قد ال تتفق با
 .جيوز ذلك، ولكن األفضل ذكر الكتب اخلالية من االحنراف الفكريـ 

 ما حكم وضع صور الممثلين والمغنين في المنتديات والمسنجر؟: 2684س 
 .هو غري جائز، ملا فيه من ترويج ألهل الفساد والباطلـ 

بالحوارات المختلطة بين الجنسين على اإلنترنيت، حيث ما رأي سماحتكم : 2685س 
يتناولون فيها مختلف األحاديث من دينية وسياسية واجتماعية، وقد تصل إلى التعارف في بعض 

 األحيان؟
الدردشة واألحاديث بني اجلنسني عرب اإلنرتنت وغريه، إذا كانت ألغراض عقالئية ـ 

حلرام، فهي جائزة، أما إذا كانت لغرض اإلثارة أو  وبعيدًا عن أجواء اإلثارة والوقوع يف ا
كانت توجب الوقوع يف احلرام، فهي حرام ال بّد من االمتناع عنها، وحنن ال ننصح 
ا قد تؤدي إىل خالف ذلك فيما  باالستغراق يف ذلك، فالبدايات وإن كانت حمللة، إال أ

 .بعد
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عاديًة ثم طلبني للزواج،  كنت أتحدث مع شاب عن طريق اإلنترنت محادثةً : 2686س 
وبدأ بالحديث عن الزواج وتخيالته لعالقتنا ما بعد الزواج، وبشرح تفصيلي لما يدور بين 

 األزواج، فهل نعتبر آثمين بذلك؟
ال جيوز ذلك، وال بد لك من االبتعاد فورًا عن مثل ذلك، كما أن عليك التوبة ـ 

ألمور اجلنسية قد ه معك يف إثارة اواالستغفار وعدم تكراره، واألسلوب الذي استخدم
ة مع أكثر من عتيكون أسلوبًا م مدًا يقصد به إثارتك وإغراءك، وقد يكون له عالقة مشا
 .واحدة غريك

ما رأي سماحتكم في التحدث وإنشاء الصداقات عبر مواقع الدردشة مع : 2687س 
المواقع، كتغيير اسم البلد الجنس نفسه ومع الجنس اآلخر؟ وما رأيكم في الكذب في مثل هذه 

 أو االسم الشخصي؟
احملادثة بني اجلنسني عن طريق اهلاتف أو اإلنرتنت، خماطبًة أو كتابًة، إذا كانت ـ 

ألغراض عقالئية وبعيدة عن اإلثارة أو الوقوع يف احلرام، فال مانع منها من ناحية املبدأ، 
عقباه، حبيث تكون الفتاة فريسًة  ولكن املشكلة أن ذلك يف الغالب يؤدي إىل ما ال حتمد

سهلًة، وال سّيما بعد أن تتوّطد العالقة بني الطرفني، ولذلك ننصح بالرتك لكثرة ما مسعنا 
من أخبار غري سارّة يف هذا اجملال، ويف حال حصوهلا، يفضل االقتصار فيها على 

ال بأس باستعارة  الضرورات، ألنه من الصعب بقاء العالقة بني الذكر واألنثى أخويًة، كما
اسم مغاير أو لقب يلقب الشخص به نفسه، ولكن ال جيوز أن يكون ذلك على حنو 
الكذب، بأن يقصد أن هذا هو امسه احلقيقي أو لقبه كذلك، بل بالنحو الذي إذا أراد 
الشخص مناداته أو تسميته عرب اإلنرتنت، فيكون هذا هو االسم أو اللقب الذي يناديه 

 .به
يجوز للمرأة المتزوجة المحادثةعبر المسنجر في اإلنترنت مع شاب، إذا  هل: 2688س 

 كانت المحادثة بينهما في جو األدب واالحترام؟
حنن ال ننصح النساء باالستمرار يف ذلك ال سيما مع املتزوجات منهن، ألن ذلك قد ـ 

ن إذا تعمقت مثل هذه العالقات، وقد تؤدي إىل ما ال حتمد ع قباه من يربك هلن حيا
نتائج كما هو املشاهد عادًة، ولذلك فهناك خطورة عادة يف االستمرار مبثل ذلك من قبل 

 .املتزوجات وغريهن
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هل يجوز للشاب والفتاة الحديث عبر اإلنترنت عن كل شيء حتى عن : 2689س 
 الجنس، بحجة أن الشاب قد وعد الفتاة بالزواج عندما تسمح ظروفه بذلك؟

عرب اهلاتف وحنوه يف أمور احلب واجلنس بني الرجل واملرأة حمرم، وكذا احلديث املسموع ـ 
املكتوب على شاشة االنرتنت إن أدى إىل الوقوع يف ما هو حمرَّم، وإننا ننصح الفتيات بأن 
ال يعتمدن على وعود الشباب بالزواج، وال سيما أمثال هذا الشاب الذي حياول اللهو مع 

س وحنوه، ما جيعل الفتاة يف حالة طوارئ جنسية، قد تقودها هذه الفتاة باحلديث عن اجلن
 .إىل االحنراف بفعل التوتر الغريزي

هل يجوز للرجل أن يقضي وقته على اإلنترنت يدردش مع الفتيات ويتبادل : 2690س 
 معهن رسائل الغزل؟

حيرم اجللوس إىل غرف الدردشة والشات على اإلنرتنت، إذا كان ذلك جملرد تضييع ـ 
لوقت بالكالم احملرَّم وهو الذي يكون حبسب طبيعته موجبًا إلثارة اجلنس اآلخر، أو مؤدياً ا

إىل الوقوع يف احلرام، وال سّيما إذا أّدى ذلك إىل إمهال الواجبات األخرى سواء الدينية منها 
 .أو االجتماعية

وعدني تعرفت إلى رجل عن طريق الماسنجر، وخرجت معه بالسيارة، بعد أن : 2691س 
بالزواج وقام ببعض الممارسات المحرمة كاللمس والتقبيل، ثم ندمت على ذلك وتبت إلى اهللا، 

 فهل يجب عليَّ دفع كفارة حيال ذلك؟
ال كّفارة عليك لذلك وإن كان ما قمت به أمر حمرَّم وال يقرُّه دين، فعليك التوبة ـ 

عربة لك كي ال تقعي ضحيًة واالستغفار، وأن ال تعودي إىل مثله، وجيب أن يكون ذلك 
مرًّة ثانيًة، ومن أجل هذا وأمثاله حذَّرنا مرارًا من خماطر التحادث بني اجلنسني على 

بعدم التمادي يف  -وباألخص الفتيات  - اإلنرتنت أو اهلاتف أو حنومها، ونصحنا شبابنا 
ياً عن مثل هذه ذلك، وقلنا إنه قد يؤدي إىل ما ال حتمد عقباه، وال بد لك من االمتناع كل

 .احملادثات، حذراً من تكرار ذلك معك مستقبالً 
 ما رأي سماحتكم في دخول الفتيات البالتوك؟: 2692س 

حيرم ذلك على من خاف على دينه، مبا يثار يف مثل هذه الغرف عادة، مع تواجد ـ 
الدينية  نعم، الغرف اليت تناقش املواضيع اجلادة. العديد من االجتاهات والطباع وحنو ذلك

والعلمية احملضة ال مانع من دخوهلا، مع حصول االطمئنان بااللتزام بذلك من قبل 
 .املشاركني اآلخرين
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تعرفت إلى شاب عبر اإلنترنت، ثم التقيت به في مكان عام، وأعجب بي : 2693س 
وأخبرني أنه سيتقدم لخطبتي بعد أن يكمل دراسته، وطلب مني إعطاءه صورتي، ولكنني رفضت 

 تخوُّفي من النتيجة، فهل تنصحونني بإعطائه صورتي؟ل
حسنًا فعلت بعدم إعطائه صورتك، فاألفضل لك عدم إعطائه صورًة لك يف الوقت ـ 

احلاضر، وال سيما أنه قادر على رؤيتك لكونه صديقاً ألخيك، ولذا فنصيحتنا هي بالرتك،  
ًة إذا جاء إليها الزوج املناسب كما أننا ال نشجع انتظار الفتاة للشاب مدًة طويلًة أو قصري 

 .قبل ذلك
صديقتي متزوجة وقد أخذت في الفترة األخيرة تدخل إلى مواقع الدردشة : 2694س 

الكتابية على النت وتتحدث كتابة مع شباب في مختلف المواضيع، وحتى الجنسية منها، وهي 
ب بكذب، فهل ما تفعله تعتبر ذلك غير محرَّم، ألنه مجرد عالم وهمي ومجرد كتابة، وكله كذ

 حرام؟
ما تفعله من التكلم باألحاديث اجلنسية وإقامة عالقات ولو مؤقتة أمر حمرَّم، وإن كان ـ 

 .عن طريق الكتابة، وعليها ترك ذلك كلياً، ملا قد يؤديه من االجنرار إىل ما هو أقبح وأكرب
بسبب رفض فتاة مخطوبة بعقد، كانت تحب شخصًا ولم يستطيعا الزواج : 2695س 

حادثه زال مع الشخص األول، وتُ األهل، هي اآلن على الرغم من أنها مخطوبة، إال إن قلبها ما
فهل حديثها معه عبر اإلنترنت وبدون علم خطيبها يعتبر خيانة ). اإلنترنت(أحيانًا على المسنجر 

اقع زوجية، مع العلم أن حديثهما سؤال عن األحوال فقط؟ وهل يجوز للمتزوجة دخول مو 
بدون علم زوجها، مع العلم أن الحديث يكون عامًا في مختلف األمور ) الشات(الدردشة 

 وبعيداً عن األمور الشخصية؟
الكالم عرب التلفون أو اإلنرتنت وإن مل يكن حمرمًا حبد ذاته إن كان كالمًا عاديًا وال ـ 

تزوجة أو املخطوبة أن ال يتطرق إىل ما ميكن أن يثري الشهوات، إال أنه ينبغي على املرأة امل
ا، وبالنسبة إىل  تتصرف هكذا تصرفات، كي ال ختلق املشاكل اليت ميكن أن تعقِّد حيا
الفتاة املخطوبة، فعليها العمل لنسيان من كانت حتبه وعدم حمادثته، حىت يكون باإلمكان 

ا أصبحت مرتبطًة بشخص آخر، وعليها اإلخالص له وبدا ا، أل ية حياة إخراجه من حيا
 .جديدة معه

 ما رأي سماحتكم في التعارف والزواج عن طريق اإلنترنت؟: 2696س 
إننا ال ننصح بذلك، ألنه من الضروري يف مثل هذه القرارات اخلطرية دراسة األمر ـ 

، وبعيدًا عن األجواء االنفعالية والعاطفية، لذا ال بدَّ أن يكون قرارمها ناجتًا من السؤال  برتوٍّ
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عن الشخص بالطرق الكفيلة بتحصيل االطمئنان سلبًا أو إجياباً، وهو أمر ال  والفحص
 .تتيحه املعرفة باإلنرتنت

لفت انتباهي في اآلونة األخيرة في القسم األدبي في أحد المنتديات : 2697س 
اإللكترونية، استغراق الشباب في القصائد الغزلية، واإلسراف في استخدام هذا اللون من 

أال . ع أن المجتمع اإلسالمي والعربي فيه الكثير من القضايا الجديرة بالطرح والنقاشاألدب، م
 تعتقدون أن استغراق الشباب في ذلك يؤدي إلى تمييع الفكر وتهميشه عن الواقع؟

ال ريب يف أن االعتدال حسن يف مجيع األمور، فرغم أنه ال مانع من نظم الشعر الغزيل ـ 
لشباب أن ال جيعلوه فرصًة للهروب من قتامة الواقع وإحلاح غري اإلباحي، فإن على ا

مشاكله، بل أن جيعلوه فرصًة لتجديد العزم على االستمرار يف مواجهته وتكثيف احلضور 
م أمل األمة وعنوان كرامتها وضمانة مستقبلها الواعد  .فيه، وال سيما أ

 المواقع المذهبية -ب 
المحادثة المختصة بالتشكيك في صحة المذهب هل يجوز دخول مواقع : 2698س 

 الشيعي والدعوة إلى المذاهب األخرى؟
ال بد أن يكون هدف الداخل إىل مثل هذه املواقع هو الدفاع عن املذهب احلق ورد ـ 

الشبهات واألكاذيب واالفرتاءات اليت تطلق من هنا وهناك، ولذا ال بدَّ ملن يرغب يف 
ن حيصِّن نفسه قبل الدخول إليها بالثقافة العامة اليت متكنه اخلوض يف هذه النقاشات من أ

من حتقيق هدفه، وكي ال يقع من حيث ال يدري فريسة األكاذيب واألضاليل، ومع اخلوف 
 .على الدين، ال جيوز الدخول إليها

ما رأيكم في الدخول إلى مواقع الحوارات المذهبية بما تحتويه من شتم و : 2699س 
 تخلف ومغاالة؟

ال نشجع الدخول إىل هذه املواقع واخلوض يف احلوارات اليت يكون هدف الداخل إليها ـ 
شتم اآلخرين والتهجم عليهم، نعم لو كان يرجى منها الوصول إىل نتيجة مرضية فال بأس 
حينئذ، كما ال بد أن يكون النقاش ضمن الدعوة إىل اهللا باحلكمة واملوعظة احلسنة واجلدال 

ا عرب وسائل اإلعالم إال باليت هي أحسن ، وعدم إثارة املواضيع اليت ال مصلحة يف إثار
 .ضمن األجواء العلمية وجمالس احلوار اخلاصة

 اآلداب والسننـ  7
 أحكام السالم - أ 
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 عندما يقول لك أحدهم سلِّم على فالن، فهل يجب إيصال ذلك السالم؟: 2700س 
 .حية األخالقية، لكنه جيد من الناإبالغه السالمال جيب ـ 

 هل يجب إسماع رّد السالم لمن يسلِّم علينا؟: 2701 س
 مع امكان ذلك .إمنا يصدق الرّد مع إمساع اآلخر اإلمساع، ألنّه جيبو ـ 

 هل يجب رّد السالم الذي نسمعه من المذيع في الراديو أو التلفاز؟: 2702س 
 .ال جيب رّد السالم يف مثل املورد املذكورـ 

 يجب رّد التحية التي ال تكون بصيغة السالم ؟هل : 2703س 
 .جيب رّدهاـ 

 آداب النوم -ب 
 هل يجوز النوم مستدبراً أو مستقبًال القبلة؟: 2703س 

 .جيوز ذلكـ 
هل صحيح أن النوم واالستحمام بعد العصر مع اقتراب الغروب منهي عنه، : 2704س 

األطفال يستحسن أن ال يتركوا خارج البيت ألن ذلك الوقت تنتشر فيه الجن والشياطين، وحتى 
 ليلعبوا في ذلك الوقت خشية أن يصيبهم مكروه؟

 .هذا كالم ال أساس له من الصحة، ومل يثبت كراهة النوم قبل الغروبـ 
هل صحيح أن النوم على البطن هو نوم الشياطين، وماذا أفعل إن لم أستطع : 2705س 

 تغيير عادتي في النوم على البطن؟
ورد يف بعض الروايات كراهة ذلك، وإذا أراد املكلف ترك ذلك ال بد له من أن حياول، ـ 

وسوف يستطيع تغيري ذلك مع مرور الزمن، ألن العادة كالطبيعة الثانية لإلنسان، والتغيري 
 .حيتاج إىل الثبات يف احملاولة وتكرارها

 آداب ومستحبات متفرقة -ت 
س من أن السفر يوم السبت غير محبَّذ وله آثار هل صحيح ما يتداوله النا: 2706س 
 سيئة؟
 .ليس ذلك صحيحاً، ومل يثبت وثاقة وصحة ما ورد يف ذلكـ 
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 هل صحيح أنه يكره السفر أول أيام العيد؟: 2707س 
مل يقع حتت نظرنا ما يفيد كراهة السفر يوم العيد، لذا فال مانع من السفر يف هذا ـ 
 .اليوم

 ة ومتى وقتها؟ما هي الحجام: 2708س 
احلجامة هي عملية إخراج الدم الزائد من اجلسد الذي قد يسبب له األضرار ـ 

واألمراض، وهذا أمر طيب أرشد إليه اإلسالم يف تعاليمه، ورمبا يتحقق يف زماننا بطريقة 
سحب الدم املعروفة، وقد يكون له طرق خاصة يرجع فيها إىل أهل اخلربة، وقد ورد 

 -عليكم باحلجامة ال يتبيغ : ")ص(وأنه من السنة، فقد ورد عن النيب استحباب احلجامة،
أنه كان حيتجم، فعن اإلمام ) ص(، وورد عنه"بأحدكم الدم فيقتله -يعين يهيج به 

 ".حيتجم يوم االثنني بعد العصر) ص(كان النيب: ")ع(الصادق
 ة؟هل يجوز إسبال الثوب بحيث يصل إلى األرض مما يعرضه للنجاس: 2709س 

ا إال بعد . ال حيرم ذلك وإن تنجَّس الثوبـ  نعم، مع تنجس الثياب ال تصح الصالة 
تطهريها، وما ورد كراهته من إسبال الثوب هو ما يعربِّ عن اخليالء والكرب، فقد ورد عن 

إياك وإسبال اإلزار والقميص فإن ذلك «: أنه أوصى رجًال من بين متيم فقال له) ص(النيب
، أو من جهة احملافظة على طهارة الثوب ونظافته، فقد »اهللا ال حيب املخيلةمن املخيلة و 

ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك «: إىل فىت ُمرخًى إزاره، فقال) ع(ورد أنه نظر أمري املؤمنني
إىل رجل قد لبس قميصًا يصيب ) ع(، ونظر أبو عبد اهللا اإلمام الصادق»وأتقى لربك
، »إين ألكره أن يُتشبه بالنساء«: ، ويف حديث آخر»هرما هذا ثوب طا«:األرض، فقال

 .وورد استحباب تشمري الثوب، أما احلّد املستحب للثوب، فيكفي فيه رفعه وعدم جرّه
 هل يستحب وضع اليد على الرأس أو القيام عند ذكر القائم المنتظر؟: 2710س 

 .يستحسن فعل ذلك احرتاماً، لكنه غري واجب وال مستحب يف نفسهـ 
هل إن البصق في الطريق يوجب عذاب القبر، وأحيانًا ال يجد اإلنسان منديًال : 2711س 

 ليبصق فيه، فماذا يفعل؟
البصق يف وسط الطريق ليس من اآلداب، فاألفضل أن خيتار اإلنسان مكاناً منزوياً عن ـ 

 طريق الناس للبصق به عندما يضطر إىل ذلك، وإن كان البصق يف الطريق ال يستوجب
 .عذاب القرب كما قيل لك
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 هل يجوز تقبيل أيدي األم واألب وعلماء الدين؟: 2712س 
 .جيوز تقبيل أيديهم وال إشكال يف ذلك، إذ إنه من باب االحرتام هلمـ 

 ما األعمال والسنن المستحبة عند السكن في منزل جديد؟: 2713س 
، وميكن صالة عّز وجلالله أول ذلك العزم على جعل ذلك البيت عامراً باإلميان وتقوىـ 

ما أن يوّفقه  إىل ذلك، وقد ورد استحباب ذبح كبش وإطعامه اهللا ركعتني يدعو 
اللهمَّ ادحر : للمساكني، ويستحب أيضًا أن يومل عند االنتقال إىل دار جديدة، وأن يقول

 .عين مردة اجلن واإلنس والشياطني، وبارك يف بنائي
 وليلة الجمعة محرَّم أو مكروه؟ هل نظم الّشعر في يوم: 2714س 

 .ال مانع من نظم الشعر، وال سيما يف القضايا اليت تتضمن قوة احلق وإزهاق الباطلـ 
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 356          ما حيرم من العالقات اجلنسية: السابع

 356                  الزناـ  1
 361              اللواط والشذوذ اجلنسيـ  2
 365              العادة السرية واإلستمناءـ  3

 370              أحكام األعراس: الثامن
 374            يف صفات الزوجني: الفصل االّول

 374              الكفاءة يف الدين: األوَّل
 382            حرمة الزواج من احملارم: الثاين
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 382                حمارم النسبـ  1
 382                حمارم املصاهرةـ  2
 386              حمارم الرضاع وأحكامهـ  3

 390            حكم تزوج ذات البعل: الثالث
 394            حكم الزواج من املعتدة: الرابع

 395        أثر بعض الفواحش على حرمة التزّوج: اخلامس
 397              عدد الزوجات: السادس
 400                أمور متفرقة: السابع

 402            يف العقد واملتعاقدين: الفصل الثاين
 402              صيغة العقد وشروطه: األول
 410              عقد الويل ولواحقه: الثاين
 414              يف عيوب الزوجني: الثالث

 419            يف احلقوق الزوجية: الفصل الثالث
 419                حقوق الزوج: األول
 431                حقوق الزوجة: الثاين
 437            العالقة اجلنسية بني الزوجني: الثالث
 441              املهر وأحكامه: الرابع

 441                ما يعترب يف املهرـ  1
 442                األداء والتسليمـ  2

 447              النفقة وأحكامها: اخلامس
 447                نفقة الزوجةـ  1
 451              نفقة األوالد واألقاربـ  2

 453              نشوز الزوجة: السادس
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 459          يف حقوق األوالد واألقارب: الفصل الرابع
 459            أحكام النسب ولواحقه: األول

 459              النسبما يتحقَّق به ـ  1
 461                إثبات النسبـ  2
 462                حكم ابن الزناـ  3

 464              احلمل والوالدة: الثاين
 464              احلمل ومنع احلملـ  1
 471              الوالدة واألوالد والتبينـ  2
 477                حكم اإلجهاضـ  3
 481                تربية األوالدـ  4
 481                مسؤولية األهل - أ 

 483                كيفية الرتبية  -ب 
 489              التثقيف اجلنسي -ت 

 491              حقُّ احلضانة والوالية: الثالث
 495            بّر الوالدين وصلة األرحام: الرابع

 506            يف الزواج املؤقَّت: الفصل اخلامس
 506              مشروعيته وأهدافه: األوَّل
 512              العقد وشروطه: الثاين

 520              املفارقة والعدَّة: ثالثال
 525        في الطالق والعّدة: الباب الثاني والعشرون

 525              أقسام الطالق: األول
 531              شروط الطالق: الثاين
 536              تعدد الطالق: الثالث
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 537                أحكام الِعدد: الرابع
 537                عدة الطالق - أ 
 543                عّدة الوفاة: ب
 544                أحكام احلداد: ت

 546            أحكام املفقود زوجها: اخلامس
 546                الظهار: السادس

 548          في اإلرث: الباب الثالث والعشرون
 561        في أحكام القضاء: الباب الرابع والعشرون

 561            عمل القاضي واحملامي: األول
  564              وسائل اإلثبات: الثاين

 571        في القصاص والديات: والعشرون الباب الخامس
 571                القصاص: األول
 574                الديات: الثاين

 574                دية القتلـ  1
 576              دية إجهاض اجلننيـ  2

 583          في الحدود: الباب السادس والعشرون
 583                حكم املرتدّ : األول
 590            عقوبة السرقة وعقوبات أخرى: الثاين

 593          في النواهي: الباب السابع والعشرون
 593                الكذب: األول
 596                  الغيبة: الثاين
 601              السخرية والشتم: الثالث
 604              الرياء والعجب: الرابع
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 606                التجسس: اخلامس
 607              هتك احلرمات: السادس
 608            اإلضرار بالنفس وباآلخرين: السابع
 611              العني واحلسد: الثامن
 613            الدخول يف أماكن الفساد: التاسع
 615          التواجد يف دور عبادة غري املسلمني: العاشر

 616            يف نواهي متفرقة: احلادي عشر
 618      الباب الثامن والعشرون في قضايا علمية وإجتماعية

 618                قضايا طبيةـ  1
 618              دابهوجوب العالج وآ - أ 

 620              املوت الدماغي -ب 
 620              التربع باألعضاء -ت 
 622              تغيري اجلنس واختياره -ث 
 623                التشريح –ج 
 624                االستنساخ –ح 
 627                قضايا الشبابـ  2
 627                نصائح عامة - أ 

 635            احملادثة والصداقة بني اجلنسني -ب 
 641                  احلب –ت 
 645                قضايا املرأةـ  3
 645              حرية املرأة ودورها - أ 

 650                عمل املرأة -ب 
 653                سفر املرأة -ت 



533 

 

 654                قضايا إجتماعيةـ  4
 654            االحتفال باملواليد واألعياد - أ 

 656              العالقة بغري املسلم -ب 
 658              شؤون االغرتاب -ت 
 668              قضايا التعليم واملدارسـ  5
 668              االلتزام بالقوانني املدرسية - أ 

 670              الغش يف االمتحان -ب 
 671              "ليف إسرائي"الدراسة  -ت 
 672              تّذوق اخلمر للدراسة -ث 
 672              تعلم األفكار الباطلة -ج 
 673              مسائل حول اإلنرتنتـ  6
 673              احملادثة على اإلنرتنت -  أ

 679                املواقع املذهبية -ب 
 680                آلداب والسننـ ا 7
 680                أحكام السالم - أ 

 680                آداب النوم -ب 
 681            آداب ومستحبات متفرقة -ت 

 685                  الفهرس


