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  بسم هللا الرحمن الرحیم
  

 
ّ
ن
ُ
  ة أهل اخلربةس

رة وسنة الشیاع وسنة   # یقولون في طرحھم سنة أھل الخب
النص من المجتھد إلى المجتھد ھي سنن أول من أوجدھا عمر 

ا وأ ك السنن فم ى تل ادي إل ا وین ول بھ ون من یق ر ویلعن و بك ب
  ؟ھم ھذاحتقولون في طر
   :بسمھ تعالى

ان مـــا ذكـــرت مـــن عنـــاوين يمكـــن إرجاعهـــا أو بعضـــها إلـــى 
شــئ ولهــذا اشــترط فيهــا أن تكــون مــن منا ،الســيرة العقالئيــة

يمثل موضـوع االتبـاع والطاعـة  وإعلم أن ما ذكر ال ،عقالئية
رق للعلـم أو االطمئنـان طـن تكون معرفـات و بل هي تصلح أ

ــــم واالطمئنــــان( وهــــذان ــــان الواجــــب ) أي العل همــــا الحجت
فعلينـــا اتبـــاع الطـــرق العقالئيـــة العلميـــة المســـددة  ،اتباعهمـــا

لعاقـــل االعتـــراض له ال يصـــح وعليـــ ،األثـــر العلمـــيو الـــدليل ب
  .واهللا العالم .على هذا الطرح وهذا المعنى
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ّ
  هالالرد على كالم اجل

ول إن  # قضیة إن السید واثق البطاط من محافظة میسان یق
ث ) دام ظلھ( السید محمود الحسني دخل البح ان ی باطلة وأنھ ك

ھ السید الشھید دس سره( الخارج الذي كان یلقی ال) ق أي ( وق
 قال للسید الشھید السید محمود في أحد األیامان  )السید واثق

ره( دس س ال) ق كال فق یدنا إش ید س دس( الس ره ق ن ) س م
  .المستشكل

ني ود الحس ید محم ال الس ھید ،ق ید الش ال الس ره( ق دس س ) ق
  .ھذا إدعاءه!!  سید ومتى كان السید الحسني 
ول ) إلمامھ( وكذلك یقول الفكر المتین حسب ما یقول وكذلك یق

ر  ان یحض ھ ك ى الإن ب إل یس طال تطرق ول ارج مس ث الخ بح
  ؟ بحث

   :بسمھ تعالى
ر الزمــان ال عالقــة لنــا بــه فالواجــب خــآعزيــزي كــالم جّهــال 

 واألثـر العلمـي ألنـه دليـل المعصـومعلينا جميعاً اتباع الدليل 
ة جــاألدلــة وهــي ح نوقــد أصــدرنا العديـد مــ ،)عليـه الســالم(

على الجميع وأحذرك ونفسي مـن الوقـوع فـي فـتن الكـاذبين 
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ــذين يمهــّدون للــدجال بــل كــل مــنهم يمثــل  أئمــة الضــاللة ال
فمـــن وقـــع فـــي فـــتن هـــؤالء وقـــع فـــي فتنـــة  ،تطبيقـــاً للـــدجال
ومـن نجـا مـن هـذه الفتنـة برعايـة وعنايـة اهللا  ،األعور الدجال

   :واستحضر ما ورد ،جا من فتنة األعور الدجالنتعالى 
دون السـاعة {{ ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( عن رسول اهللا

  .}}إثنان وسبعون دجاالً منهم من ال يتبعه إال رجل واحد 
قبــــل ( بــــين يـــدي{{ ) صــــلى اهللا عليـــه وآلــــه وســـلم( لـــهوقو 

  .}}نيف وسبعون دجاالً الدجال ) خروج
ما تقوم السـاعة حتـى {{ ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( وقوله

  .}}أحدهم األعور الدجال يخرج ثالثون كذاباً 
لفتنة بعضكم أخوف عنـدي مـن فتنـة {{ وعن خاتم األنبياء 

ال تتصــنع إصــغيرة وال كبيــرة  إنهــا ليســت مــن فتنــة ،الــدجال
                        }} جا منها ـفمن نجا من فتنة ما قبلها ن ،لفتنة الدجال

  واهللا الحاكم القاهر
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  اادلة باحلسىن
دي سماحتكم وأواجھ مشكلة وال  # ین من مقل إني أحد المكلف

ا م الشرعي فیھ اً الحك دیك راجی ین ی  ،أعرف حلھا ووضعتھا ب
ال دي ث نام عُ ل دي األص ن مقل قاء م دینارث أش اد ال درھم  ب وال

یرة  ي العش ي ف راءة من معتي والب اربتي وتشویھ س اموا بمح ق
و  د وھ بب واح ي لس اكل مع وا المش بحوا یخلق ة وأص والمنطق
دون  ربي ب ي وض ب ل ھ الس اموا بتوجی ماحتكم فق دي لس تقلی

حتى وصل األمر إلى ضربي بشدة وخروج الدم من سبب یذكر 
اه وجھي و زم الصمت اتج ي الجبن إذ ألت أصبحت أشعر بنفس

د  ؟عدوانھم فما تنصحونا بالعمل واالجراءات ھل أجاھدھم عن
اذا ت ر الجزاء  .صحونانإعتدائھم في المستقبل أو م جزاكم خی

  .المحسنین
   :بسمھ تعالى

الحســــــنى والتحلــــــي بــــــأخالق الواجــــــب علينــــــا المجادلــــــة ب
تك المطروحـة يجـب وفي قضـي) عليهم السالم( المعصومين

عليك التدرج في األمر بـالمعروف والنهـي بـدفع الضـرر عـن 
ب المناســب ويبقــى األمــر لــك فــي اختيــار األســلو  .نفســك

وإن شـــاء اهللا  ،وأنـــت مـــأذون فـــي هـــذا ،لـــدفع الضـــرر عنـــك
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، االسـتقرار دون أي ضـررو تعالى تصل إلى الصـلح والهـدوء 
عليـــه ( ام الحــقجميعـــاً إلــى نــور الحـــق وإمــهــدانا اهللا تعــالى 

     .واهللا المسدد) السالم
  

لية
ّ
  اخلل واحل

  :ما حكم الخل المصنوع بالطریقة اآلتیة #

   
حیث یكون (( والماء) HCL( حرق السكر وخلطھ مع حامض

ب صناع )) على شكل مسحوق وھذه الطریقة التي یجربھا أغل
  ؟اكم هللا خیر الجزاءزالمخلالت في ھذه األیام وج

  
   :بسمھ تعالى

وأمــا بيعــه  ،فــال إشــكال فيهمــا ،مــن ناحيــة النجاســة والحليــة
  .واهللا العالم ،ن ان يتحقق فيه الغش فغير جائزاو نبع
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  مخرية اجلنب
  

  

ة  # ن األنفح تخرج م ي تس بن وھ رة الج م خمی و حك ا ھ م
ا ة منھ ة األجنبی غیر ( وخاص ل الص دة العج ن مع تخرج م تس

یع ر) الرض ب وتخث د الحلی د تجم ھ وبع د ذبح و بع ن ھ ه یطح
ھید  اة السید الش ي حی ذا السؤال ف ر ھ د أثی دة الرضیع وق ومع

اني در الث ره( الص دس س ا ف .)ق ذلك افتون م ب و رأیك ا ھ م
  .مأجورین

  :بسمھ تعالى
بعد تجمد الحليب ( إذا كانت الطريقة المذكورة في السؤال

إذا كانــت هــذه الطريقــة ) وتخثــره يطحــن هــو ومعــدة الرضــيع
فــي الــزمن و نــد النــاس فــي هــذا الوقــت هــي المتبعــة كمــادة ع

ــــات عــــن المعصــــومينالماضــــ علــــيهم ( ي عــــن صــــدور الرواي
  واهللا العالم .فالخميرة طاهرة جاز استعمالها. )السالم
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  الزي اجلامعي
ة # ار( یلزم الطالب بإرتداء الزي الموحد في جامع ا ) ذي ق فم

   ؟ھو حكم من یخالف ھذا الزي
  .قبل المسؤولین إذا لم تكن ھناك محاسبة من -أ

  .إذا كانت ھناك محاسبة -ب
  .بالكالم فقط. ١
  .بالطرد من الصف. ٢
  .بتوجیھ عقوبة التنبیھ واإلنذار. ٣
   :سمھ تعالىب

ال يسبب لك الحرج أو الضرر  ،إذا كان عدم االلتزام بالزي
   واهللا العالم ،فال بأس في مخالفة الزي ،المادي أو المعنوي

  

  معيةفرات اجلاسال
ھل ھو سفر  ،ما حكم السفرات الجامعیة المختلطة للجنسین* 

  .معصیة وما ھو حكم الصالة ھناك
  .إذا كان الشخص ناویاً على المعصیة قبل السفر  -أ

  .سفرإذا حدثت المعصیة بعد ال  -ب
   :بسمھ تعالى
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إذا كــان فــي الســفر معصــية أو كــان مقدمــة للمعصــية فيحــرم 
ناويــــاً علــــى إرتكــــاب وفعــــل خص فــــإذا كــــان الشــــ ،الســــفر

فسفره سفر معصية ووجب عليه إتمام  ،المعصية قبل السفر
متحققـــة خـــالل النيـــة ومـــا دام هـــذا القصـــد وهـــذه  ،الصـــالة

ومـع عـدم المعصـية وعـدم قصـد  ،السفر فعليه إتمام الصـالة
المعصية وكـان السـفر صـباحاً فعليـه قصـر الصـالة إذا كانـت 

  عالمواهللا ال .المسافة شرعية
  

  طالق بالوالية
زوج ا # ن ال ال م دیھا أطف ة ول رأة متزوج وفىم ابق  المت الس

د ا الجدی أمور  ،وأطفال من زوجھ ا ب ذا مقصر عنھ ا ھ وزوجھ
ة  ل ثالث راش قب ا من الف اد عنھ زل واالبتع كثیرة منھا ترك المن

ذي أشھر وال  ل كل شھر ال غ القلی ینفق علیھا غیر بعض المبل
ا ي وعیالھ ا ھ كنھا  ،ال یكفیھ ذي تس دار ال ب ال ھ كت اً إن علم

ت ھ تزوجھا واآلن ترید الطالق من أن بإسمھا بعد ا حاول د م بع
 إلى المنزل ولكنھ ال یرغب إال بعد بیع الدار إرجاعھمع والدھا 

ب .واستالم أموالھ ذه  .ھذا من جان ت ھ ب آخر إن بن ومن جان
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ا  ن زوجھ رأة م وفىالم ین المت ة ب نة٢٠( بالغ ان زوج و) س ك
ھذا بعد مشاھدة ) والعیاذ با( ھابھا یطاردھا كل یوم رغبة أم

رھا و ف یحاص ا كی ومھیأمھ رب ذات ی د  ،ددھا بالض وتوج
 واآلن المرأة ،تفاصیل كثیرة ال یلیق البوح بھا عن ھذا المجرم

رفض  ھ ی ھ ولكن انون الطالق من ت بالق ا حاول متحیرة رغم أنھ
د ا ال دم امتالكھ ھ لع ال الطالق والقانون مع ى أفع افي عل لیل الك

ھ مع اب ،ھذا المجرم اً علماً إنھا لم تصرح على أفعال ا حفاظ نتھ
ذلك ،طعن سمعتھا إال لكم فق م ب ا رأیك ك  ،فم ا ال تمتل اً إنھ علم

ذا ال اول ھ ذي یح ط ال دار فق ذا ال وى ھ يء س ھ زأي ش وج بیع
فھل یوجد ھناك إذن من سماحتكم بالطالق غیابیاً  ،حتى یطلقھا

سلطة أم تبقى ھذه المرأة وابنتھا مھددة تحت  ،ا الزوجعن ھذ
   .ھذا ولكم األمر جزاكم هللا عنا جزاء المحسنین .ھذا المجرم

   :بسمھ تعالى
 ،إذا كـــان الـــدار يعـــود لهـــا فـــال يحـــق للـــزوج مطالبتهـــا ببيعـــه

وعليهـا مراجعــة الوكيــل فـي مــدينتها إلرســال مـن يثــق بهــم أو 
طة وإصــالح اســنين ويقــوم بو يــذهب بنفســه مــع بعــض المــؤم

وإبالغـه بوجـوب مواصـلة زوجتـه ووجـوب بـذل بين الـزوجين 
مـا عليـه  وإذا لـم يسـتجب  لهـذا ولـم يـؤدِ  .النفقة على عياله

فعلــى  ،وبعــد مــرور ســتة أشــهر مــن تــاريخ تبليغــه ،مــن واجــب



  ) ١٢(                                              الرسالة اإلستفتائیة الثانیة عشرة
-------------------------------------------------------------------------- 

  ١٢

ـــائج حتـــى يعطـــ اإلذن ى الوكيـــل الكتابـــة بخصـــوص هـــذه النت
  لعالمواهللا ا .بتطليقها بالوالية

  

  دعوة طالق
ھناك أحد المؤمنات التي تسكن في النمسا وقد وكلتني برفع  #

اني من  ة تع ذه المؤمن ى سماحتكم أن ھ ا إل دعوة طالق أرفعھ
یصرف علیھا لمدة سنتین فھي  زوجھا بأنھ قد ھجرھا وھو ال

   .ترید من سماحتكم أن تطلقونھا كون سماحتكم حاكم شرعي
   :بسمھ تعالى

لإلتصــال بــالزوج ولــو عــن طريــق  ،ا فــي منطقتــكراجــع وكيلنــ
ولــيكن التبليــغ أمــام  ،إبالغــه عــن طريــق أحــد المــؤمنين الثقــاة

ويبلغـه بالمواصـلة مـع زوجتـه والصـرف المـالي عليهـا  ،شهود
وإذا لـــم يســـتجب وبعـــد  ،مـــن المأكـــل والمســـكن والملـــبس

أشـــهر يكتـــب الوكيـــل هـــذا اإلجـــراء حتـــى أعطيـــه ) ٦( مـــرور
  واهللا الموفق والمسدد   ،قاع الطالقاإلذن في إي
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  الوطئ من غري البالغ
وان ما حكم الحیوان الموطوء من قب # ل اإلنسان علماً أن الحی

ر من  ى شخص غی مأكول اللحم وقد تم بیعھ من قبل الواطئ إل
بح قط وان وأص اثر الحی د تك رعیاً وق زم ش نیملت ار  ع م األبق

ي ون السن ادعلماً أن الشخص الواطئ كان  ا ف ذا م ي ھ لتكلیف
   .األمر افتونا جزاكم هللا خیر جزاء المحسنین

   :بسمھ تعالى
 ،ان كان الـواطئ صـغيراً فـال يحـرم لحمـه ولحـم نسـله ولبنهـا

  واهللا العالم  .ن كان األحوط االجتنابإو 
  

  الوطئ من البالغ
ل إنسان  # وان إذا وطئ من قب أكول اللحم من الحی ما حكم م

  .وما حكمھ مع اإلنزال بالغ بدون إنزال
م  ث ال نعل ات بحی ین الحیوان ر ب اثر وانتش وان تك اً أن الحی علم

  .نسلھ وأین ھو اآلن
   :بسمھ تعالى
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سواء أنزل  .إذا تحقق الوطئ حرم لحمه ولحم نسله ولبنهما
نعـم لـو كنـت قـد  ،وفي فرض السؤال ال شـيء عليـك ،أم ال

لزومـاً ارجـاع بعت ذلك الحيـوان لشـخص فـاألحوط وجوبـاً و 
  واهللا العالم  .الثمن إلى ذلك الشخص

  

  شهداء أم مقتولني ظلماً 
قط  # د س ة وق ة اإلیرانی رب العراقی د حدثت الح ون ق ا تعلم كم

ا من كال م ھؤالء  الجانبین عدد كثیر من األشخاص فم ھو حك
وما ھي توجیھات  .ھل ھم شھداء أم مقتولین ظلماً  ؟األشخاص

الة والصیام لمثل ھؤالء األشخاص من سماحتكم لمن أراد الص
    ؟قبل أبنائھم

  
  

  :بسمھ تعالى
وهـــل يســـتحقون أجـــر  ،اهللا تعـــالى العـــالم بســـرائرهم ونيـــاتهم

   ؟الشهيد
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العلــم عنــد اهللا تعــالى وال بــأس عليــك فــي الصــالة والصــيام 
 ولـك األجـر والثــواب ،نيابـة عـنهم وإهـداء ثـواب العمـل لهـم

يوفقـــك ويوفقنـــا لعمـــل  ن تعـــالى أأســـأل اهللا .عنـــد اهللا تعـــالى
  .واهللا الموفق والمسدد .إنه سميع الدعاء ،الخير والصالح

  

  فقدان زوج
اء  # ك ج د ذل ة وبع ة اإلیرانی رب العراقی اء الح ي أثن د زوج فق

ي  ل یجوز ل ذلك فھ اة ب ھادة وف وفي وأعطوني ش ھ مت ر بأن خب
ر ت الحاض ي الوق زواج ف ص  ؟ال ت الفح د أجری ي ق اً إن علم

روذھ ھ أي خب م أجد عن ھ ول ث عن ران للبح ى إی ت إل ا  ؟ب أفتون
  .مأجورین

  
  :بسمھ تعالى

وال بـأس  ،كتـب لنـا عـن القضـيةيُراجع وكيلنا في منطقتك ويُ 
عليــــك اآلن البحــــث مــــرة أخــــرى فــــي المكــــان أو األمــــاكن 

  .المحتمل والمتوقع معرفة مصيره فيها أو منها
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  واهللا العالم
  

  حكم األموال الزائدة
ز  # د مراك ى أح وة إل ت دع د رفع رقة وق ة س ي حادث دثت ل ح

 علماً إن مقدار ما ُسرق مني ھو ،الشرطة قرب منطقة الحادث
ة دوالرور ٥٢( ة مئ د س .)قة دوالر فئ دعوة إن وق ي ال جلت ف

ة دوالر) ورقة ٨٠( مقدار ما ُسرق مني ھو ة مئ اً  ،من فئ علم
ي ُس وال الت ك األم م أن تل ا حك ارة فم ت للتج ي كان رقت من

دة ي  ،األموال الزائ اء ألنن ر نم اجر ھل تعتب ك األموال أت ي تل ف
  .مع العلم بأن المدة ھي أربعة أشھر .التي ُسرقت مني

  
  

   :بسمھ تعالى
ولــك  ،حقق عــين مالــك فقــط والزيــادة ترجــع إلــى مالكهــاتُـــ 

ــه خــالل  األجــر والثــواب علــى الجهــد والصــبر الــذي تحملت
  .والعذاب لوزرالفترة وعلى الفاعل السارق ا

  واهللا الحاكم الرازق
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  الذمة وحقوق الناس
دیكم  # د مقل ي أح ادي أرإن ذا إلرش تفتائي ھ یكم اس ع إل ف

ق  د تعل وء وق ل س ن ك كم هللا م ي خلص راء ذمت ي وإب وتخلیص
  :بذمتي حقوق للناس في مرحلتین

   :األولى
ي م اً إن ف علم ي الری كن ف ت أس دما كن د عن  ١٩٣٩ن موالی

ان من  الیم اإلسالمیة وك وكان الدین غائباً حیث كنا نجھل التع
النادر أن تجد مصلیاً والعرف السائد حینھا إن إبن الریف ال بد 
ي نظر  اً ف ان جبان ھ شجاع وإال ك ؤمن بأن ان یكون لصاً حتى ی

اس ان  .الن ا ك ناً وحینھ ي س ر من ي أكب اك صدیق ألخ ان ھن وك
ان ) سنة٢٠( عمري وم بسرقة المواشي واألفرشة من وك یق

رقة  ن الس تي م ت حص ھ وكان رج مع ت أخ ره وكن جاد وغی س
ذھب  ا ت ال وأن ذلك الم ب ب ن أرغ م أك ي ل ث إن ر حی ي األكب ألخ

ياآلن أتذكر تلك السرقات وكان مقدار حصتي المفترضة وال  ت
ـ (    كانت تذھب ألخي ما مجموعھ ا اآلن ال  )٨٠ ـــ ار وأن دین

د مشاكل ى ھؤالء المیمكنني الرجوع إل اً من تول سروقین خوف
اً نال یسع ةكثیر یھم عرف ي ذكرھا في ھذا االستفتاء والرجوع إل

  .مستحیل أفیدونا أفادكم هللا
   :الثانیة

ام ي ع د ) ١٩٩٠( ف ت وق ي الكوی عبي ف یش الش ي الج ت ف كن
دور المتر ات من ال ت قمت بأخذ حاجی ھ وكان ة وبعضھا بعت وك

ة ة( )١٠١٠١٠( القیم انیر مئ رة دن ف وعش د أل ) وواح

    ٣  
   ٤ 
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 فخمسة أال( )٥.٧٥٠( تھ بالسعر الحاليوالمتبقي عندي قیم
بعمائة  ون وس اروخمس ي) دین ا الكل غ مجموعھ  ویبل

تة ( )١٠٦٧٦٠( ة وس ار الفأمئ تون دین بعمائة وس ) وس
  ؟وكذلك لقیمة المتبقي بعتھ ما فكیف التصرف بقیمة

ال ا الس اء هللا طریقن تم إن ش دى أن یدنا المف اة هللا س ك لمرض
فخلصني من ھذا الدنس الذي لحق بي خلصك هللا من كل سوء 
ا  اراً وقودھ ي ن دفع عن ك أن ی ووفقك لمراضیھ وأسأل هللا بحق
ت  آل البی ماحتكم ف د س دیت لتقلی د أن اھت ارة بع اس والحج الن

ة  م رحم دعاة لھ ة وال ارحم زاء  أفتون ر ج زاكم هللا خی ج
  .المحسنین والحمد  رب العالمین

  :بسمھ تعالى
ـــا للعمـــل  ـــل توبتنـــا جميعـــاً وأن يوفقن نســـأل اهللا تعـــالى أن يقب

بالنســـبة للمواشـــي  ،وأن يثبـــت أقــدامنا علـــى ذلــك ،الصــالح
وعليــك إيصــاله  ،فالعــدد المتــيقن منهــا قّيمــه بالســعر الحــالي

إلـــى أصـــحابه ولـــو عـــن طريـــق إرســـاله بالبريـــد أو عـــن طريـــق 
بأصــــحابه  تصــــالاالوســــيط أو يوضــــع فــــي مكــــان آمــــن ثــــم 

مـــع طلـــب إبـــراء الذمـــة مـــنهم للتـــأخير كـــل هـــذه  ،الســـتالمه
ولــــو تعــــذر عليــــك  .المــــدة وعــــدم إيصــــال أمــــوالهم إلــــيهم

مواجهتهم فال بأس عليـك مـن كتابـة طلـب إبـراء الذمـة علـى 
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وإن شـــاء اهللا تعـــالى توفـــق إلبـــراء  ،المـــال مـــعورقـــة توضـــع 
ال األموال عن ذلك أي عدم إمكان إيص تعذرالومع  .الذمة

أصحابها لعـدم معرفـة أصـحابها أو تعـذر الوصـول إلـيهم  إلى
 ،عليـــك تســليم األمــوال إلـــى الحــاكم الشـــرعي ،بأيــة وســيلة

  .اهللا العالمو  .ونفس الحكم يجري في األغراض الكويتية
  

  ةلقيطة شا
اني ) شاة( أحد البدو الرحالة وجد لقیطة # ى طرف ث ا إل باعھ
ن الشاة أعلماً  هشیا) ٤( بح العددھدیت إلى طرف ثالث وأصأو

تاأل د مات ى ق ا  ،ول م أموالن رف األول دام هللا ظلك م الط ا حك م
  .افتونا مأجورین ؟والثاني والثالث
   :بسمھ تعالى

التعريـــف بالشـــاة وفـــي فـــرض ) البـــدوي( علـــى الطـــرف األول
المواصـــفات والحـــديث عـــن ذكر بـــالســـؤال يكـــون التعريـــف 

هـا كفـإذا عـرف مال ،ذه الحادثـةومـا يتعلـق بهـ طاقوقت االلت
ــة عــدم  ،وجــب دفــع قيمتهــا إليــه ،وطالــب بقيمتهــا وفــي حال
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، البدوي قـد أجـرى المصـالحة الشـرعيةوكان  ،معرفة مالكها
وفـي حالـة إجرائـه المصـالحة  ،ملـك قيمتهـاتفهو مأذون فـي 

ــى الحــاكم الشــرعي ــه تســليم قيمتهــا إل  .الشــرعية وجــب علي
  واهللا العالم

  

  ك التدخنيقسم برت
بقسم وقسمت ) السكائر( إني أحد مقلدیكم قد تركت التدخین #

دة كارة واح ـّن س ي أن ال أُدخ ى نفس كارة  ،عل ـّن س وإذا أُدخ
ة  روف طارئ ّرت ظ اكین وم رة مس م عش وف أُطع دة س واح
د اآلن كائر لح دد الس غ ع ى بل كائر وحت رب الس دت لش  وع

   ،أو أكثرسكارة ) ١٦٠(
ي سیدي المفدى ھل   -أ ى یسقط عن دیل حت ھناك حكم خاص ب

  ؟ما قلتھ
  ؟الحكم وأرجع إلى السكائربھ ھل ھناك حكم اسقط   -ب
ـ ع  -ج ن أدف ى م دفع وإل دار ال ا مق ذا وال ذاك م ان ال ھ وإذا ك

اكین اكین  ،للمس دفع للمس دار ال ا مق اكین وم د مس ل یوج وھ
رض بیل الف ى س ن  :وعل ریس أو تم ا ھ غ م تري بمبل إذا اش

رق أو  ذین وم اكین ال ى المس ي إل ھ بنیت يء وأوزع أي ش
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ام  ،توصفھم إلي ي أم ـُبرء ذمت م لكي ت الى ولك هللا سبحانھ وتع
  ؟دوام النعمة والقبول

   :بسمھ تعالى
إذا كانت الظروف الطارئـة جعلتـك مضـطراً للتـدخين بحيـث 

فلــيس  ،عــدم التــدخين يســتلزم الضــرر أو الحــرج الشــديدين
ــــك شــــيء ــــك ،علي ــــر ذل ــــي غي ــــك اإللتــــزام بإطعــــام  ،وف فعلي

وال بـأس عليـك مـن مراجعـة الوكيـل الشـرعي فـي  ،المساكين
مــــدينتك لمعرفــــة جهــــة الصــــرف أو إليصــــالها إلــــى الحــــاكم 

  .واهللا العالم .الشرعي لغرض صرفها في موردها
  

  التدخني االبتدائي
ر من مدھل یعتبر التدخین بعد فترة انقطاع ل # ة أسبوع أو أكث

دخین االبت و رالت ا ھ یددائي وم ماحة الس ھ( أي س ي ) دام ظل ف
  .وھل ھو على نحو الفتوى أم االحتیاط. ذلك

   :بسمھ تعالى
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ــدائي ــه مــن التــدخين االبت ــم  ،ظــاهر الحــال ان مــا دام التــرك ل
  واهللا العالم  .يستلزم الضرر أو الحرج الشديدين

  

  حكم إسقاط
م  # و حك ا ھ ة الحمام ي بدای یبت ف ت شرعاً وأص رأة حمل  لم
ال أن ) بمرض الحصبة( فقال لھا األطباء إن ھذا المرض احتم

  :ما ھو حكم اإلسقاطیشوه الطفل إذا استمرت في الحمل 
   إذا لم تلجھ الروح -إذا ولجتھ الروح     ب -أ

   :بسمھ تعالى
  .واهللا العالم .ال يجوز لها اإلسقاط

  عقار طبي
ر م شخص # ھ غی زوج یعاني من التھیجات الجنسیة مع كون ت

وع ( فھل یجوز لھ تناول حبوب تھدئ حالتھ وتصرف عنھ الوق
أن بالفعل المحرم مع العلم إن وب( أحد الصیادلة أخبره ب ) الحب

ذه  ،تقلل النسل وھو یحتاج لھا لصعوبة ضبط نفسھ وصرف ھ
  .)حالة التھیج( الحالة

   :بسمھ تعالى
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 عليــك االســتعانة بالصــيام والصــالة والــدعاء وقــراءة القـــرآن
ـــدفع تلـــك الوســـاوس والتهيجـــات ومـــع الضـــرورة ال بـــأس  ،ل

  .)الحبوب( عليك في استعمال ذلك العقار الطبي
  واهللا العالم والمسدد 

  

  صالة العمليات
ي  # حي ف لك الص ي الس وظفین ف ن الم ة م ن مجموع نح

ان  ر األحی ي أكث ات نتعرض ف مستشفى الزھراوي قسم العملی
ورة من  عند القیام بكشف المریض أو المریضة ى النظر للع إل

عر عر أو ال نش ث نش نین  .حی ة الس تمرت طیل ة اس ذه الحال وھ
ل  ذ زمن طوی ة من ذه الحال اني من ھ واألیام السابقة ونحن نع
ي  ل ف ة تعم د أي ممرض ث ال توج ل حی فت اللی ي ش ة ف وخاص

دنا ن عن ة م ت مجموع ث قام یالً وحی ات ل ن ( العملی م
مشایخ وقد أجابوھم بالذھاب إلى بعض العلماء وال) الممرضین

ث ال ل حی ذا خالف العق ھ وھ ب ترك  یجوز بعدم جواز ذلك ویج
ا  لنا االنتقال أتون غیرن د ی ا ق و انتقلن من صالة العملیات ألننا ل

وبھذا نكون  ،كونون غیر حریصین على ستر المریضوربما ی
تم أ ا قد رفعنا إلى سماحتكم التفصیل الموجز للحالة وأن م بھ عل
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لكم األجر والثواب ونسألكم افتونا ،  م بكل شيءألن األعلم أعل
  .الدعاء

   :بسمھ تعالى
حسب ما تصف من مخالفة العقل وتسلط المنحـرفين علـى 

فـال  ،مثل هذا األمر مما يسبب الفساد وهتك الستر ونحوه
علــيكم فــي البقــاء بالعمــل ولكــن تجهــد نفســك وتفعــل   أسبــ

مــــن  ،كــــل مــــا بمقــــدورك مــــن أجــــل عــــدم الوقــــوع بــــالمحرم
االســــتعانة بالبــــديل أو البديلــــة أو غــــض البصــــر فــــي أحيــــان 

وما يحصـل قهـراً فـال شـيء عليـك  ،وهكذا ،وحاالت أخرى
  .واهللا العالم .خير إن شاء اهللا تعالىعلى وأنت 

  

  عمل بعض الطبيبات
ات # ض الطبیب د بع ة عن اك حال ائیة (( ھن اص نس اختص

   :وھي)) وتولید
ن كو م ي تش ة الت وم المریض ـ ( تق رجيفالبواسیر ر ش ) ط

د  ا موع ة بإعطائھ وم الطبیب ات وتق دى الطبیب ة إح بمراجع
خولھا إلى صالة العملیات یقوم الطبیب الجراح دللعملیة وعند 
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م  و حك ا ھ دیر فم ة التخ ا أدوی د إعطائھ ا بع ة لھ إجراء العملی ب
ث  م المریضة من حی ا ھو حك الطبیبة وما ھو حكم الطبیب وم

   .تدري ونسألكم خالص الدعاءتدري بالجراح أو ال 
   :بسمھ تعالى

حســـب ظـــاهر الكـــالم وحســـب القاعـــدة يحـــرم ذلـــك علـــى 
. ذلك المريضـة إذا كانـت عالمـة بـذلكوكـ ،الطبيب والطبيبة

الحــــرج أو الضــــرر ترتــــب نعــــم مــــع جهــــل المريضــــة أو مــــع 
جـراء إنحصـار العـالج و إو  ،الشديدين الذي ال يتحمـل عـادة

    .جاز ذلك ،ذكرت في السؤاللية بالصورة التي العم
  واهللا العالم

  

  عدة احلامل املتويف زوجها
ة  :أوالً  ي بدای ا ف وفي زوجھ ي ت ل الت رأة الحام ما ھي عدة الم

   .تقریباً من حملھا) یوماً  ٣٠( حملھا أي بعد مرور
   :بسمھ تعالى
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وضـع ( و) أربعة أشـهر وعشـرة أيـام( عدتها أبعد األجلين من
ــ .)الحمــل إذا أســقطت  ،ة المــذكورة فــي الســؤالففــي الحال
يومــــاً مــــن ) ٤٠( بعــــد مــــرور) ال ســــمح اهللا تعــــالى( الحمــــل

أما ) أربعة أشهر وعشرة أيام( ، فإن عدتها تتعين بإتمامالوفاة
مــن حــين ) أشــهر وعشــرة أيــام أربعــة( إذا مضــى مــن الوقــت

   .تهي عند وضع الحملنن عدتها تإ، فالوفاة
  واهللا العالم

ا   :ثانیاً  دة م ي من م ا وبق وفي زوجھ ي ت ل الت ھي عدة الحام
  .حملھا مدة تقل عن األربعة أشھر وعشرة أیام

  
   :بسمھ تعالى

) أشــهر وعشــرة أيــام أربعـة( فعتــدها ،أصـبح الجــواب واضــحاً 
  واهللا العالم

  

  مخس اإلرث
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دیكم وق # د مقل ي أح ي بیت دإن ن أب ت ع ا  اورث ھ أن كن فی أس
بك د مكت ائلتي ونحن مخمسون عن اركوع ل  ،م المب وسؤالي ھ

  .علماً أن أبي لم یخمس ؟یخمس البیت أم ال
   .افتونا مأجورین
   :بسمھ تعالى

وال بــأس عليــك مــن  ،حســب القاعــدة يجــب إخــراج خمســه
 ،مراجعــة وكلينــا فــي محافظتــك إلجــراء المصــالحة الشــرعية

  .واهللا العالم
  
  

  إرث الزوجة
ا # ن أرض زوجھ رث م ة أن ت ل للزوج اً  ؟ھ أن األرض  علم

ل ة قب ت متروك والي كان ذه األرض ) ٢٠( ح اع ھ نة واآلن ب س
ا  اع بھ ي ب الولد األكبر وطالبتھ زوجة المتوفي ثمن الحصة الت

  .األرض فما ھو رأیكم في ھذا الموضوع أفتونا مأجورین

  
   :بسمھ تعالى
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واألحـــوط إرضـــاء الزوجـــة فـــي  ،ال تـــرث الزوجـــة مـــن األرض
  .والموفق فرض السؤال واهللا العالم

  
  

  دعـــــــاء
دعو # ؤاالً أن ت ألك س ام  نس ار اإلم ن أنص ون م ا أن نك لن
ھ عوأ ن-وان ن الحس ك  -)عجل هللا فرجھ( الحجة ب ونقسم علی

راء ك الزھ الم( بأم ا الس الم ) علیھ دعاء والس انا بال أن ال تنس
   .علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

  
   :بسمھ تعالى

وفقنـا للعمـل  ،بعلهـا وبنيهـااللهم بحق الزهراء وأبيهـا وأمهـا و 
ـــه حتـــى تجعلنـــا مـــن المســـتحقين للكـــرم  ـــا علي الصـــالح وثبتن

ونــة كرمنــا بنصــرة وخدمــة ومعتوالفــيض اإللهــي بــأن تشــرفنا و 
صـلوات اهللا وسـالمه عليـه ( اإلمام المعصوم قائم آل محمـد

   .إن اهللا سميع الدعاء ،)وعلى آبائه
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  الفهرسالفهرس
  صص  املوضوعاملوضوع  صص  املوضوعاملوضوع

  ١٦١٦  حكم األموال الزائدةحكم األموال الزائدة  ٣٣  الخبرةالخبرة  ُسنة أهلُسنة أهل
  ١٧١٧  الذمة وحقوق الناسالذمة وحقوق الناس  ٤٤  الرد على كالم الجّهالالرد على كالم الجّهال

  ١٩١٩  لقيطة شاةلقيطة شاة  ٦٦  المجادلة بالحسنىالمجادلة بالحسنى
  ٢٠٢٠  قسم بترك التدخينقسم بترك التدخين  ٧٧  الخل والحلّيةالخل والحلّية
  ٢٢٢٢  التدخين االبتدائيالتدخين االبتدائي  ٨٨  خميرة الجبنخميرة الجبن
  ٢٢٢٢  حكم إسقاطحكم إسقاط  ٩٩  الزي الجامعيالزي الجامعي

  ٢٣٢٣  عقار طبيعقار طبي  ٩٩  السفرات الجامعيةالسفرات الجامعية
  ٢٣٢٣  صالة العملياتصالة العمليات  ١٠١٠  اليةاليةطالق بالو طالق بالو 

  ٢٥٢٥  عمل بعض الطبيباتعمل بعض الطبيبات  ١٢١٢  دعوة طالقدعوة طالق
  ٢٦٢٦  عدة الحامل المتوفي زوجهاعدة الحامل المتوفي زوجها  ١٣١٣  الوطئ من غير البالغالوطئ من غير البالغ

  ٢٧٢٧  خمس اإلرثخمس اإلرث  ١٣١٣  الوطئ من البالغالوطئ من البالغ
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  ٢٨٢٨  إرث الزوجةإرث الزوجة  ١٤١٤  شهداء أم مقتوليين ظلماً شهداء أم مقتوليين ظلماً 
  ٢٨٢٨  دعاءدعاء  ١٥١٥  فقدان زوجفقدان زوج

  


