
  
  
  
  
  
  
  
  

  لسماحة ولي أمر المسلمین آیة هللا العظمى 

  السيد حممود احلسني 
  ) دام ظله الشريف( 

  
  

  إعداد
  أحد طلبة احلوزة العلمية الصادقة 

  النجف األشرف
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)٣( 

  

  بسم هللا الرحمن الرحیم
  

  االس احلسينية
ذین یقیمون المجالس الحسینیة وھم  ما/ س ھو حكم سماحتكم بال

  ؟غیر ملتزمین بالواجبات الدینیة

  
 بسمھ تعالى:-   

لَم يقيم المجلس الحسيني أو ليسأل نفسه دون أن  ،أحدهم لو سألت
ويحتمــــل فــــي الــــرد أجوبــــة عديــــدة نــــذكر أثنــــين رئيســــيين  ،يســــأله أحــــد

  :حان في ذهن أي إنسانينقد
  .أنه يقيم المجلس من أجل الرياء والسمعة :الجواب األول

علـــى مثـــل هـــذا ) صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه وســـلم( وقـــد حكـــم رســـول اهللا
یأتي (( :قــال) صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم( الشــخص حيــث ورد أنــه س

ھ  ن فی رائرھم وتحس ھ س ث فی ان تخب اس زم ى الن عل
دنیا ال ي ال اً ف تھم طمع م عالنی د ربھ ا عن دون م ون  ،یری یك

الطھم خوف اء ال یخ نھم ری ھ  ،دی اب فیدعون م هللا بعق یعمھ
  .))ب لھمیدعاء الغریق فال یستج
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عليــــه ( أنــــه يقـــيم المجلــــس مـــن أجـــل حبــــه للحســـين :الجـــواب الثـــاني
فـــي الـــدنيا وفـــي ) عليـــه الســـالم( ومـــن أجـــل شـــفاعة الحســـين) الســـالم
أن نعلــم بالضــرورة أن  نــاوقبــل الحكــم علــى هــذا الشــخص علي ،اآلخــرة

) عليــه الســالم( أفضــل مــن اإلمــام الحســين) ه الســالمعليــ( اإلمــام علــي
أفضل من اإلمـام علـي ومـن ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( وأن رسول اهللا
الحكم الذي حكم به وبعد هذا أذكر  )السالم ماعليه( اإلمام الحسين

يــث ورد عــن علــى مثــل هــذا الشــخص ح) عليــه الســالم( اإلمــام البــاقر
ابر ال .. .(: (أنـــه قــال) عليـــه الســالم( جــابر عـــن اإلمــام البـــاقر ا ج ی

ذاھب ك الم ذھبن ب اً  ،ت ب علی ول أح ل أن یق ب الرج حس
ب  ك أح د ذل ال بع و ق االً فل ك فع ع ذل ون م م ال یك واله ث وأت
ع سیرتھ وال  م ال یتب ي ث رسول هللا ورسول هللا خیر من عل

ا  ،یعمل بسنتھ ما نفعھ حبھ إیاه شیئاً  وا بم اتقوا هللا واعمل ف
ى هللا  ،لیس بین هللا وبین أحد قرابة ،عند هللا اد إل أحب العب

ابر  ،تعالى وأكرمھم علیھ اتقاھم وأعملھم بطاعتھ وهللا یا ج
ن  راءة م ا ب ا معن ة وم الى إال بالطاع ى هللا تع رب إل ا ُیتق م

ن حجة د م ار وال وهللا ألح ا  ،الن و لن اً فھ ان  مطیع ن ك م
ا إال  ،ومن كان  عاصیاً فھو لنا عدو ،ولي ال والیتن ا تن م

  .واهللا العالم .))بالعمل والورع
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  )عليها السالم( عصمة الزهراء
راء/ س ل أن الزھ الم( ھ ا الس اء) علیھ مة األنبی ومة كعص  معص

ة) علیھم السالم( یھم السالم( واألئم م ) عل ك فھل إذا ل ان ذل إذا ك ف
ف تتصدى لقیادة األمة اإلسالمیة یوجد معصوم في زمانھا فھل سو

  ؟عند ذلك وھل سوف تصلي جمعة أو جماعة بإمامتھا

  
 بسمھ تعالى:-   

وال فرق من هـذه الجهـة من المعصومين ) عليها السالم( فاطمة الزهراء
 أو) علـــيهم الســــالم( وعصـــمة األنبيــــاء) عليهــــا الســـالم( بـــين عصـــمتها

وإذا ســجل فــرق فهــو اعتبــاري ولـــيس ) علــيهم الســالم( األئمــةعصــمة 
ة فكمـــا يقـــال أن الحســـن بـــن علـــي إمـــام معصـــوم ولـــيس بـــامرأ ،حقيقيـــاً 

امــرأة معصــومة وأم ) عليهــا الســالم( كــذلك يقــال أن الزهــراء  ،معصــومة
 وال) نبـــي معصـــوم( وال) إمـــام معصـــوم( أئمـــة معصـــومين وال يقـــال عنهـــا

نــواع للعصــمة ال مدخليــة لهــا مــن هــذه ومــا يطــرح مــن أ) رجــل معصــوم(
والفـرض المحــال المـذكور فــي السـؤال يـرد فيــه عـدة مناقشــات  ،الجهـة

الـــذي يمثـــل االمتـــداد  ))اإلمـــام المعصـــوم(( منهـــا هـــل يشـــترط باإلمامـــة
  ؟الرجولة أو ال) عليه الصالة والسالم( للنبي

  .لرجالومنها أن أدلة إمامة الجماعة والجمعة واشتراط الذكورة إلمامة ا
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إضــافة لــذلك يــأتي  ؟أو ال) هــل تشــمل الزهــراء( هــل تشــمل المعصــوم
النقاش فـي أصـل المالزمـة بـين العصـمة وقيـادة األمـة وبـين إمامـة صـالة 

عليهـــا ( جميـــع التقـــادير فمـــا دامـــت الزهـــراء وعلـــى ،الجمعـــة والجماعـــة
صـلى اهللا عليـه وآلـه ( معصومة ومادام قولها قـول النبـي األكـرم) السالم
صـلى اهللا عليـه ( وهو قـول اهللا تعـالى ومـا دام رضـاها رضـا النبـي) وسلم

 ومـــا دام غضـــبها غضـــب النبـــي األكـــرم ورضـــا اهللا تعـــالى) وآلـــه وســـلم
فـــإذا .. .وغضـــب اهللا ســـبحانه وتعـــالى و) صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه وســـلم(

) صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم( فهــو حكــم النبــي بشــيء حكمــت وأمــرت
وعليـــه ال  .ذا يجـــب إطاعـــة أمرهـــا وحكمهـــاوهـــو حكـــم اهللا تعـــالى ولهـــ

عليهــا ( يمكــن تصــور وقــوع المعارضــة الواقعيــة بــين مــا تــأمر وتحكــم بــه
علــــيهم ( وبــــين مــــا يــــأمر ويحكــــم بــــه غيرهــــا مــــن المعصــــومين) الســــالم
المعارضـــة الواقعيـــة بــــين الحكمـــين تعنـــي المعارضـــة بــــين  الن) الســـالم

ويوجــد تفصــيل  .اً حكمــين إلهيــين وهــذا مرفــوض شــرعاً وعقــالً ووجــدان
لثمرة العلميـة وال العمليـة اللكالم ال داعي لذكره في المقام لعدم ترتب 

  .في كالم كهذا
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  اخلمس ألول مرة
خص خ/ س درمَّش ید الص ھاد الس د استش رة بع دس ( َس ألول م ق

ره ید) س ب الس ى مكت ھ إل ن خمس ماً م ع قس ره( ودف دس س ) ق
ام ھم اإلم ن س راء م ى الفق ر إل بعض اآلخ ادةو وال ر  ،الس ل یعتب ھ

اً  اً مخمس اً حالی ھ حالی ب علی ا یترت یل ؟؟ وم ا بالتفص م ( أفتون حفظك
  .)هللا

  
 بسمھ تعالى:-   

  .عليه مراجعتنا إلجراء المصالحة الشرعية معه
  

  القتل املتعمد
  ؟ماذا یترتب علیھ یوم القیامة ،شخص قتل نفساً متعمداً / س
  .أقیم علیھ الحد وقتل :إذا

  .بدون أن یقتل ،إذا أعطى الدیة
  .أي بدون دیة  ،إذا تراضى مع أھل المقتول بالتسامح

  
  
 بسمھ تعالى:-   

عليــك أن تســتغفر اهللا وتتــوب إليــه توبــًة نصــوحاً بحيــث تعــيش الخــوف 
ــــه وكبريائــــه و  تعــــيش الخــــوف مــــن مــــن اهللا ســــبحانه وتعــــالى ومــــن عظمت
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العقوبات المترتبة علـى جناياتـك ومعاصـيك فعليـك أن تجتهـد فـي تـرك 
ألنـه ورد فـي قولــه  ،وال تـأمن مــن مكـر اهللا ،المعاصـي وكسـب الطاعـات

ِ إِالَّ اْلقَْوُم اْلَخاِسُرونَ  {  :تعالى  .٩٩/األعراف } فََال یَأَْمُن َمْكَر هللاَّ
قُْل { ل شيء كما في قوله تعالىويبقى األمر هللا تعالى فرحمته وسعت ك 

 ِ ِة هللاَّ ْن َرْحَم وا ِم ِھْم َال تَْقنَطُ ى أَْنفُِس َرفُوا َعلَ ِذیَن أَْس اِدَي الَّ ا ِعبَ  }یَ
فعلينا أن نعيش رجاء اهللا تعالى ليغفر ويتوب علينا والنتيجـة . ٥٣/الزمر

  .عليك أن تعيش بين الخوف والرجاء
ي(: ()عليــه الســالم( ورد عــن أميــر المــؤمنين ا بن اً ، ی ف هللا خوف خ

ك رى أن ك  ت ا من م یتقبلھ ل األرض ل نات أھ ھ بحس إن أتیت
ا  ھ بسیئات أھل األرض غفرھ و أتیت ك ل وأرُج هللا رجاء كأن

  .))لك
  

  

  القتل ملرضاة اهللا سبحانه
ھ/ س ل فی ام بعم ین ق د المكلف الح  أح بحانھ وإص ا هللا س رض

ل صاحب  وھذا العمل أدى ،وإفساد عمل الشیطان، للمجتمع ى قت إل
ذا المج ي ھ ى  ،الھذا العمل الشیطاني أو العامل ف ب عل اذا یترت فم

  ؟أو یزیدیاً أو مسیحیاً  ،إذا كان المقتول مسلماً ، ھذا المكلف

  



 الرسالة اإلستفتائیة الثالثة عشر

)٩( 

  
 بسمھ تعالى:-   

وإذا كـان المقتــول  ،إذا كـان عملـك بفتـوى المجتهـد فلــيس عنـدنا كـالم
وإذا كـان المقتـول يسـتحق القتـل  ،القتل فال يجـوز لـك قتلـه ال يستحق

صـلى ( وثبت ذلك بالبينة واإلقرار وكان المقتول قـد سـّب النبـي األكـرم
أو ســّب ) هم الســالمعلــي( األئمــة أو ســّب أحــد) اهللا عليــه وآلــه وســلم

أو كــان المقتــول قــد اّدعــى النبــوة فــال ) عليهــا الســالم( فاطمــة الزهــراء
  .ءيترتب عليك شي

  الزواج املنقطع
دون زواج شرعي/ س ا ب ا( امرأة أفاضت بكارتھ واآلن ھي ) بالزن

ا ا ،غیر مشھورة  بالزن زواج المنقطع منھ ال  ،فھل یجوز ال وبإدخ
ّي أو  ،علماً أنھا بالغة رشیدة ،قبالً أو دبراً  دھا ح ان وال اذا إذا ك وم

  ؟أفتونا مأجورین ،متوفي
 بسمھ تعالى:-   

فـال يجـوز الـزواج بهـا مطلقـاً إال بـإذن  ،إذا كان والدها علـى قيـد الحيـاة
  .ولي أمرها

أمـــا إذا كـــان والـــدها قـــد فـــارق الحيـــاة فـــال يجـــوز الـــزواج بهـــا إال بـــإذن 
  .الحاكم الشرعي
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  الصدقة
ا ورد عن / س اة كم ما ھي الصدقة المحرمة على السادة غیر الزك

ة د األئم المعل( أح ت ( )یھم الس احرم ا  علین ل لن دقة وأح الص
  ؟)الُخمس

وّ  اء یج ض العلم معنا أن بع ن وس ولین م دقة للمتس اء الص ز إعط
  ؟فكیف ذلك ؟السادة

 بسمھ تعالى:-   
وزكاة الفطـرة وإذا أضـطر  ،يحرم على السادة الصدقة الواجبة من الزكاة

  .جاز له ذلك وجاز اإلعطاء له منها أحد السادة إلى ذلك
أنـــاس مــن الســـادة ومـــن غيـــر الســـادة تتـــنعم  ،وإنــا هللا وإنـــا إليـــه راجعـــون

وال تــدري مــاذا تفعــل بهــا ) عليــه الســالم( بــأموال الســادة وأمــوال اإلمــام
ومـع  ،وأين تصرفها ألنها صـرفت فـي جميـع الطـرق حتـى المحرمـة منهـا

أعاننــا اهللا بالصـبر والســلوى  .هـذا يوجـد مثــل أولئـك الســادة المسـاكين
  .ورزقنا حسن العافية وشفاعة محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين

  
  الفحص إىل حني االطمئنان

م الموجودین ،نحن من مقلدي أحد العلماء/ س أنكم أعل  ،وسمعنا ب
احةلو ي الس اجئ ف وركم المف بب ظھ ان بس ل االطمئن م یحص ن ل  ،ك
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ر   ،كمعلماً أننا اطلعنا على بعض مؤلفات فھل تجوزون الفحص أكث
  ؟من شھر إلى حین االطمئنان

  
 بسمھ تعالى:-   

العتقادنا بأحقية أطروحتنا وبسـاطتها ووضـوحها وتماميتهـا ولعـدم وجـود 
فإننا ال نجيز تقليد الغير فإذا كان هـذا  ،أطروحة مناسبة ومنافسة أخرى

 يجوز لكم مخالفته ولو للحظة واحدة وإذا لـم الكالم حجة عليكم فال
يكن الكالم عليكم حجة فاألمر بينكم  لميكن الدليل عليكم حجة أو 

  .وبين اهللا سبحانه وتعالى
  

  االطمئنان لألعلمية باالستخارة
ام / س ل أی تكم وقب أنا في حیرة من أمري بالنسبة لالطمئنان إلعلمی

اء عن السید محمود  بأنني سألت أحد( رأیت رؤیا في المنام العلم
ني تخارة ،الحس ك باالس بعھ علی راً بإص ي مؤش ال ل باح  ،ق ي ص وف

یا أھل الكتاب ( :تقول اآلیة ،الیوم أخذت استخارة في القرآن الكریم
ون تم تعلم ق وأن ون الح ل وتكتم ق بالباط ون الح َم تلبس ؤال ) لِ الس

ث االستخارة  :ھو ة من حی ة الكریم وھل ماذا تقولون في ھذه اآلی
  .نورونا أنار هللا طریقكم ؟مئناناالستخارة تفید االط
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 بسمھ تعالى:-   
يوجد في الساحة أطروحات عديدة فعليـك التـرجيح فيمـا بينهـا بـالطرق 

وإذا  ،العلميــة والشــرعية واألخالقيــة مبتعــداً عــن العواطــف وأهــل الــدنيا
مع  ،ال تلبسه بالباطل بل عليك أن تدعو لهتوصلت للحق فال تكتمه و 

واالنتصـــار لقضـــيتي  الـــدعوىاألخـــذ بنظـــر االعتبـــار أنـــي أفتـــي بوجـــوب 
وأطروحتـــي فعلـــى كـــل مكلـــف أقتنـــع بالـــدليل واعتقـــد بـــه وجـــوب إقنـــاع 

  .اآلخرين به
  

  الزواج املنقطع

زوج/ س اً ( أحد األشخاص مت اً منقطع ة ) زواج اكر بالغ رأة ب من ام
ھل یجوز أن  ،ي حالة انتھاء مدة العقد بعد لحظاتوف ،بدون إدخال

  ؟یتزوج أختھا زواجاً منقطعاً وأیضاً بدون إدخال

  
 بسمھ تعالى:-   

أو بــإذن الحــاكم الشــرعي مــع  ،إذا كــان الــزواج الثــاني بــإذن ولــي أمرهــا
  .عدم وجود ولي أمرها جاز لك الزواج بها
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  ة حلمل النطفة تطالب اجلننياملستأجر
رأ/ س م ام ي رح ھ ف ل زرع نطفت ب رج طة األنابی ة بواس ة أجنبی

ین لكون رحم ، الطبیة غ مع ل مبل متفقاً معھا على حمل الجنین مقاب
ھ  اء زوجت ھ وم ة من حمین ة مكون ین والنطف ل الجن ھ ال یتحم زوجت

ة رأة األجنبی ا اإلم رعیة وإنم ط(( الش ل فق اء حام م ) )وع م العل رغ
د ب ت بالول حرمة ذلك المشكلة ھي أن المرأة المستأجرة للحمل طالب

  ؟الذي نمى في أحشائھا فما ھو موقف الشرع من ذلك

  
 بسمھ تعالى:-   

ـــة المســـتأجرة  ،حســـب ظـــاهر الســـؤال فاإلجـــارة باطلـــة والمـــرأة األجنبي
ــــد والرجــــل صــــاحب الحــــيمن يكــــون ــــه تكــــون أمــــاً للول ــــاً ل وللمــــرأة  ،أب

نتقــل الحضــانة بعــدها إلــى المســتأجرة حــق حضــانة الولــد إلــى ســنتين وت
  .األب

  
  اإلمام احلجة ووضع اليد على الرأس عند ذكره

ن/ س ن الحس ة ب ام الحج ر اإلم د ذك رأس عن ى ال د عل ع الی  وض
ر ؟بروایة معتبرة ةھي مروی) علیھما السالم( د ذك  وكذلك القیام عن
  ؟فداه أرواحنا) القائم(
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 بسمھ تعالى:-   
 ،فــي اآلداب والســنن ال حاجــة للبحــث عــن اعتبــار الروايــة فــي الغالــب

ـــل كانـــت تلـــك  ـــة أصـــالً فـــي مـــورد الســـؤال ب ـــم توجـــد رواي حتـــى ولـــو ل
الصالحين فال بـأس مـن ذلـك بـل هـو و قد صدرت من العلماء  األعمال

   :ووضع اليد على الرأسحسن ألن مثل ذلك القيام 
يمكـــــن أن يكـــــون أحـــــد مصـــــاديق الســـــكينة  والوقـــــار والخضـــــوع  -١

كـــل ذلــك هللا ســـبحانه وتعـــالى مــن خـــالل التواضـــع   ،والتــذلل والتواضـــع
  .لباب اهللا تعالى

أحد مصاديق أو مـن مقـدمات الخشـوع وحضـور  يكون ويمكن أن -٢
وتعــالى مــن  القلــب واإلجــالل وتعميــق اإليمــان واالعتقــاد بــاهللا ســبحانه

القــديس المعصـوم الـذي يمثـل بــاب اهللا خـالل الشـخص الطـاهر الزكـي 
   .ه ومهبط وحيه وخازن علمههووج

ويمكـــــن أن يمثـــــل أحـــــد مصـــــاديق أو عالمـــــات الحـــــزن والكـــــرب  -٣
عليــه ( المظلـوم المهضـومويمـر بــذلك اإلمـام المعصـوم  واألسـى ِلمـا مـرّ 

والفقر  الضيمالظلم و وعجل اهللا تعالى فرجه الشريف من أجل ) السالم
  .والجهل الذي يصب على الناس بصورة عامة
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  غسل يوم اجلمعة
ل / س بت قب وم الس ي ی اءاً ف ة قض ل الجمع ف غس ل المكل إذا أغتس

  ؟الزوال ھل یجزي عن الوضوء لصالة الظھر

  
 بسمھ تعالى:-   

  .للصالة إليه وضوءنعم يجزي ذلك واألحوط استحباباً ضم ال
  

  عملية قطع النسل
ھل یجوز للمرأة المتزوجة والتي لدیھا أطفال أن تجري عملیة / س

  ؟جراحیة لقطع النسل بحیث ال تنجب أبداً 

  
 بسمھ تعالى:-   

يجـوز ذلـك بشـرط عـدم اسـتلزام العمليـة لحرمـة كالكشـف والنظـر إليهـا 
العمليـة بحيـث  تلك أن تكون نتائجألجنبي ويشترط أيضاً ولمسها من ا

  .ال يحصل تلقيح وتخصيب البيضة أصالً 
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  احلقوق الشرعية
د إذا / س ھل یجوز للمكلف دفع الحقوق الشرعیة لغیر مرجع التقلی

  ؟علم أن الغیر یصرفھا في مواردھا الشرعیة

  
 بسمھ تعالى:-   
بــل يجــب علــى  ،نــا ال أجيــز التصــرف بــالحقوق الشــرعية مــن الســهمينأ

وكـــذلك ال أجيـــز نقـــل الحقـــوق  ،المكلـــف إيصـــالها إلـــى مرجـــع التقليـــد
  .للمكاتب األخرى

  
  حصول االطمئنان

ة / س ان لمن یشھد لنفسھ باألعلمی ـلف االطمئن كیف یحصل للمكــ
  ؟من المراجع

 مھ تعالىبس:-   
ـــرجحيجـــب علـــى المكلـــف أن  العلمـــاء فـــي الســـاحة  اطروحـــاتبـــين  ي

مـــن وذلـــك بمتابعـــة آثـــار العـــالم فمـــن البـــديهي أن يكـــون للعـــالم عـــدداً 
التي تـدل علـى كونـه عالمـاً وال بـأس أن تراجـع مـا ذكرنـا مـن أدلـة اآلثار 

  .ترضى بأقل من هذه األطروحة ال ومؤيدات وعليك أن
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  والية الفقيه
ل م/ س ة وھ ا األعلمی ترط فیھ ل یش ھ وھ ة الفقی ي والی ولكم ف ا ق

  ؟تتعدد بتعدد البلدان
 بسمھ تعالى:-   

  .وهي غير قابلة للتعدد في الواقع ،يشترط في والية الفقيه األعلمية
  

  الغذاء احمللل
الل ا ح وب علیھ الت مكت ي المح ة ف ة معروض واد غذائی د م .. .توج

ثالً  ا م ف فمنھ واد یختل ذه الم أ ھ ر ( ومنش ا -مص أ  )تركی والمنش
  ؟اآلخر ھو أجنبي فھل یحصل االطمئنان بوجود كلمة حالل أم ال

 بسمھ تعالى:-   
إذا علمت أن المنشأ بلـد إسـالمي جـاز لـك اسـتعماله وتناولـه وإذا كـان 

  .فال يجوز لك ذلكالمنشأ بلداً غير إسالمي 
  

  لعب األتاري
  ؟ھل یجوز لعب األتاري إذا كان بأجرة/ س
 بسمھ تعالى:-   

  .إذا لم يستلزم ذلك حرمة أخرى فال بأس به
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  زواج العلوية
ة( كثیر من السادة ال یجوزون زواج/ س ذي ) العلوی امي ال ى الع إل

ى  ،ن العشیرة ویھدد بالقتلیزوج ابنتھ للعامي یطرد م م عل فما ردك
  ؟مثل ھذه األفكار

 بسمھ تعالى:-   
  .مثل تلك التصرفات غير جائزة ال في الشرع وال في األخالق

  
  الرهن يف املصارف

یرھن بیتھ في مصرف حكومي ویقبض ماالً على  أنرجل أراد / س
دة على شكل أن یسدد المبلغ ع فائ دة ستة أشھر مع دف  ،أقساط لم

  ؟فما ھو الحكم الشرعي جزاكم هللا خیر جزاء المحسنین
 بسمھ تعالى:-   

  .من الحاكم الشرعي ،تحتاج هذه المعاملة إلى إذن خاص
  

  بعد استشهاده) قدس سره( تقليد السيد الصدر
اً ) قدس سره( ني من مقلدي السید الصدرإ/ س د استشھاده طبق بع

ل  اء هللا فھ دیكم إن ش ن مقل ا اآلن م وبي وأن یخ الیعق اوى الش لفت
در ید الص ا الس دت فیھ ي قل رة الت ة للفت ون الذم ره( تبرئ دس س ) ق

  ؟جزاكم هللا خیراً وجعلكم ذخراً للمسلمین
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 بسمھ تعالى:-   
  .هللا تعالىتبرأ ذمتك إن شاء ا

  

  طالق احلائض
ح / س ل یص ائض فھ ا ح ین أنھ ك تب د ذل ھ وبع ق زوجت خص طل ش

  ؟طالقھا في ھذه الحالة

  
 بسمھ تعالى:-   

  .طالقها باطل
  

  اخلمس والبنك احلكومي
دة / س ك الحكومي لم ي البن عھ ف ن األموال وض غ م ھ مبل رجل لدی

م ھ ا حك نوات م بع س ا س س وم ا الخم ب علیھ ل یترت وال ھ ذه األم
  ؟حكم األرباح المترتبة علیھ

  
 بسمھ تعالى:-   

  .عليه مراجعة الحاكم الشرعي للحصول على اإلذن الستالمها
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  اجلنب من احلرام
ـوفین/ س ر المتـــــ ع العص د مراج وى ألح اك فت ره( ھن دس س ) ق

ـ ـول ب اء أ(( تقــ ل بالم ن أن یغتس ھ م د ل رام ال ب ن الح ب م ن الجن
ادة السریة ألن  ،البارد صیفاً وشتاءاً كالزاني والالئط ومستعمل الع

عرقھ نجس وكل ما ّمر علیھ ماء حار أو صار في جو حار تصبب 
تم إال  ك ال ی ـامات وذل د المســ اً إال بس الطبع نجس و ب اً وھ عرق

ین ل ارد المع اء الب ا حین الغسلباالغتسال بالم م  ؟))ھ ا ھو رأیك فم
  ؟في ھذه الفتوى

 بسمھ تعالى:-   
وال مـــانع مـــن الصـــالة فيـــه وأن كـــان  ،عـــرق الجنـــب مـــن الحـــرام طـــاهر

  .األحوط استحباباً ترك الصالة فيه واالجتناب عنه
  

  وقت التصدي للمرجعية
ي/ س ة ف دیكم للمرجعی ب لتص و الموج ا ھ ذات  م ت بال ذا الوق ھ

  ؟مباشرة) قدس سره( ولماذا لم یكن بعد استشھاد السید الصدر
 بسمھ تعالى:-   

من األسباب الرئيسية التـي أوجبـت علينـا التصـدي فـي هـذا الوقـت هـو 
وللتفصــيل  ،تحقــق الشــبهة المســتحكمة ومــا ترتــب عليهــا مــن شــبهات

  .)لمستحكمةالشبهة ا( راجع
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  لعبة كرة القدم
  ؟)كرة القدم( ما ھو رأیكم بلعبة/ س
 بسمھ تعالى:-   

  .ال بأس بها إذا لم تستلزم الحرمة
  

  العدول باالغتسال
ل / س ى الغس ك عل د ذل دل بع ي وع ب الغسل الترتیب وى المجن إذا ن

  ؟الوضوء وھل یجزئ عن ؟االرتماسي ھل یجوز لھ ذلك
 بسمھ تعالى:-   

  .عن الوضوء ومجزيءغسله صحيح 
  

  الصالة بال مخس
س اآلن/ س د خم ابقاً وق س س م یخم خص ل ھ  ،ش ب علی ل یج فھ

ر  إعادة صلواتھ ألنھ كان یصلي في دار غیر مخمسة وبمالبس غی
  ؟وأھمیتھ ویعترف بأمر الخمس مخمسة علماً أنھ كان غیر عاصٍ 

 بسمھ تعالى:-   
عليـــه مراجعـــة الحـــاكم الشـــرعي أو أحـــد وكالئـــه للحصـــول علـــى اإلذن 

  .شاء اهللا تعالى المصحح  ألعماله فتبرأ ذمته إن
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  جواب املرجع
ھ/ س وھل  ،ھل یجب على المرجع الجواب على كل سؤال یطرح ل

  ؟أراد المكلف ذلكیجب علیھ إعطاء الدلیل إذا 
 بسمھ تعالى:-   

حتـى ) معليه السـال( هل تعتقد أن مرجع التقليد هو علي بن أبي طالب
  ! يجيب على كل سؤال يطرح له

  
  الوضوء باملاء النجس

  ؟ما حكم من توضأ بماء متنجس ناسیاً / س
  
 سمھ تعالىب:-   

  .وضوءه باطل حتى لو كان جاهالً به
  

  الزواج املنقطع من الباكر
دخول/ س ة رشیدة وبشرط عدم ال اة بالغ دون إذن  ،رجل تمتع بفت

ید الصدر ول الس ب ق ا حس ي أمرھ دس سره( ول ب ) ق ا حس وتركھ
ا ،فتوى سماحتكم ي أمرھ ة ول دھا( ولعدم إمكان حصول موافق ) وال

ا الزواج ال( بتزویجھ عب زم ) منقط ر ملت الً وغی لي أص ھ ال یص وألن
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وى السید ،دینیاً  ى فت ذه المسألة إل دیكم الرجوع بھ  فھل یجوز لمقل
  ؟الفتاة من المفسدة إلنقاذلوجود ضرورة ) قدس سره(

  
 بسمھ تعالى:-   

  .ال يجوز ذلك
  

  التلفازاقتناء 
ء التلفزیون في الوقت الحاضر مع ما ھو رأي سماحتكم باقتنا/ س

  ؟العلم أن مثل ھذا یسبب انحراف أفكار وعقول أغلب الناس
 بسمھ تعالى:-   

  .إذا كان يسبب لك أو لعائلتك هذا االنحراف فال يجوز االقتناء
  

  الشك يف الوضوء
اء الصالة ھل ھو ت/ س ف بالوضوء أثن ؟ وضأ أم ال إذا شك المكل

  ؟ماذا علیھ أن یفعل

  
 بسمھ تعالى:-   

  .عليه أن يتوضأ ويعيد الصالة
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  مخس الذهب
ھ خمس أم ال/ س ت  ،الذھب الذي تملكھ الزوجة ھل علی وإذا رفض

ھ  ،الزوجة دفع خمس ذھبھا فھل على الزوج دفع خمسھا من أموال
  ؟لدفعالخاصة أم یجبرھا على ا

  
 بسمھ تعالى:-   

يجــــب عليــــه إخــــراج خمــــس مــــا تملكــــه مــــن  ،فــــي الخمــــس االبتــــدائي
  .وال يجب على الزوج إجبارها على الدفع ،الذهب

  
  صالة اجلمعة

  ؟ما ھو رأي سماحتكم في حضور صالة الجمعة في ھذه األیام/ س
 بسمھ تعالى:-   

ـــا وحصـــل علـــى اإلذن المكتـــوب فـــي  إذا كـــان إمـــام الجمعـــة قـــد راجعن
وجب الحضور مع عدم الضرر  ،إقامتها أصالً أو في االستمرار بإقامتها

فـــال نســـتطيع  ،أمـــا إذا لـــم يكـــن إمـــام الجمعـــة قـــد راجعنـــا ،أو الحـــرج
ك أمـــا أنـــه ال يمتلـــ ،ألن مثـــل ذلـــك اإلمـــام ،الحكـــم بوجـــوب الحضـــور

أو أنه ال يمتلك الشـجاعة والهمـة والغيـرة ال علـى اإلسـالم وال  ،العدالة
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)٢٥( 

ألنــه لــم ينصــر مثــل هــذه القضــية الصــحيحة الشــرعية  ،علــى المســلمين
واألخالقيــة واالجتماعيــة وهــو بهــذا يحــرف صــالة الجمعــة عــن الغــرض 
والهدف الرئيسي من إقامتها لنصرة الحق وأهل الحق فكيف يترك أهـم 

لمكلـــف والمجتمـــع ولـــم ينصـــرها ولـــم يناقشـــها النقـــاش قضـــية تخـــص ا
  .العلمي والشرعي واألخالقي

  
  قضاء الصوم

ة) في رمضان( رجل مرض في أشھر الصوم/ س دفع الدی ان ی  ،وك
ى  ن  سنة ٣٠واستمر المرض إل ى االب ھ ھل عل د وفات ر فبع أو أكث

  ؟األكبر قضاء ما فات من الصوم عن والده

  
 بسمھ تعالى:-   

فــي ) كــالمرض كمــا هــو ظــاهر الســؤال( إذا كــان األب قــد أفطــر بعــذر
فال يجب على االبـن األكبـر  ،شهر رمضان واستمر به العذر حتى مات

  .القضاء عن والده
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)٢٦( 

  تكرار الوضوء
دما نسألھ / س أحد األشخاص یتوضأ أكثر من مرة بدون حدث وعن

  ؟فما صحة ھذا العمل ،وضوء یقول نور على نورعن تكرار ال

  
 بسمھ تعالى:-   

  .ال بأس بذلك
  

  إثبات األعلمية
م / س د أعل ب أن یكون المجتھ ة یج وم الدینی في أي من موارد العل

  ؟وكیف یمكن للمكلف إثباتھا ؟حتى تحصل أعلمیتھ على غیره

   
 بسمھ تعالى:-   

ـــدليل  ،األعلميـــة بالفقـــه واألصـــول وكـــل شـــخص مـــن حقـــه أن يطـــرح ال
باألســلوب المناســب مــع أذهــان المقابــل فتــارة يكــون بأســلوب مبســط 
وأخــــرى يكــــون بأســــلوب أكثــــر صــــعوبة وثالثــــة يكــــون بأســــلوب معمــــق 

اليـة لكــل وعلـى المكلــف متابعـة اآلثــار وحسـاب القــيم االحتم ،وصـعب
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)٢٧( 

أثــر ولكــل أطروحــة وبالتــالي يتمســك باألطروحــة التــي لهــا قــيم احتماليــة 
  .أعلى فهي حجة عليه

  
  األضحية

اً / س وفي علم ون للمت ما معنى األضحیة والعقیقة فتوجد أناس یعق
وق ا ف ھر فم ت وھو ستة أش راً ثاب ا عم ون أن لھ م یقول ل  ،أنھ وھ

ذي ال ضحیة عمر ثابت فإذا كان لھا عمر ثابت فملأل ر ال ا حال الفقی
  ؟یستطیع أدائھا

  
 بسمھ تعالى:-   

ويسـتحب أن تـذبح فـي اليـوم  ،العقيقة مسـتحبة علـى مـن ولِـد لـه مولـود
 ،وإذا كانت من الغنم أستحب أن يكون قد أتم الشهر السـابع ،السابع

. نة األولــــىحب أن تكـــون قــــد أتمــــت الســــوإذا كانـــت مــــن المعــــز أســــت
واألضحية فهي من واجبات حج التمتع وإذا كانت مـن الغـنم فـاألحوط 

وفــي غيــر  ،وجوبــاً أن يكــون قــد أكمــل الســنة األولــى ودخــل فــي الثانيــة
  .الحج  يستحب األضحية في يوم عيد األضحى
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)٢٨( 

  الفائدة من البنك احلكومي
مي ھل یجوز إیداع المبالغ الزائدة  عن الحاجة في البنك الحكو/ س

  .علماً أن ھذه األموال مخمسة ؟وبدون أخذ أي فائدة علیھا

  
 بسمھ تعالى:-   

إذا كــان هــذا الطريــق هــو المناســب واالمثــل لــديك للحفــاظ علــى قيمــة 
لكــن عليــك مراجعــة الحــاكم الشــرعي ألخــذ  ،فــال بــأس بــذلك ،األمـوال

  .من البنك اإلذن الخاص في استالم األموال
  

  اإلسقاط
   :وفي أي الحاالت التالیة ؟إسقاط الحمل ھل یعتبر قتالً عمداً / س

  .قبل أن تلج الروح. أ
  ؟بعد أن تلج الروح. ب
  
  
 بسمھ تعالى:-   

واألحـوط وجوبـاً ولزومـاً ثبـوت الديـة  ،في هذه الحالة يعتبر القتـل عمـداً 
  .على القاتل
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)٢٩( 

  الصالة خلف الشامتني
ؤال / س ي س الة  ٣٧ف ن الرس تفتائیةم ة  اإلس ول الطلب ة ح الثالث

   .الذین یتكلمون علیكم بالكالم البذيء
  ؟فما ھو المقصود بأنھ ال یترتب أي أثر شرعي أو دیني :أوالً 

اً  ل :ثانی ولكم مث ذا ق ام  ھ روط إم ھ الش وفرت فی خص إذا ت الش
ذلك الكالم  ،الجماعة قلتم جاز الصالة خلفھ یكم ب تكلم عل ان ی وإن ك

  ؟فكیف تجوزون الصالة خلف مثل ھؤالء
اً  یكم  :ثالث ذبوا عل د ك ة وق ونھم وكال ذین تعط خاص ال ض األش بع

  ؟سابقاً فكیف ذلك
  
 بسمھ تعالى:-   

ك أن تسـأل قبـل هـذا لِـم جعـل وعليـ ،مثل هذا السؤال يستلزم العجب
العديــد مــن األصــحاب علــى رؤوس ) صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم( النبــي

بعــض الحمــالت العســكرية وكــان كــل مــنهم إمامــاً لصــالة الجماعــة فــي 
عليـــه ( علمـــاً أن هـــؤالء يعلـــن العـــداء والـــبغض لعلـــي ،تلـــك الحمـــالت

أو بالفعــــل بــــل كــــان بعضــــهم يتجــــرئ ويتجــــاوز علــــى  القولبــــ) الســــالم
 ،كمـا يشـهد بـذلك التـاريخ)  وسـلمصلى اهللا عليه وآلـه ( شخص النبي

لــى بعــض لِــم ســكت ع) عليــه الســالم( المــؤمنين وعليــك أن تســأل أميــر
عليـه ( هـل سـمعت أن اإلمـام ،ذب علنـاً األشخاص ممن كان يسـبه ويكـ
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)٣٠( 

؟ وحكـم بفسـقه وأعلـن ذلـك أمـام النـاسأسقط عدالـة أحـدهم ) السالم
كــن أن إضــافة إلــى ذلــك يم) علــيهم الســالم( وهكــذا ســيرة أهــل البيــت

يقــال أن المصــلحة فــي هــذا الوقــت وهــذا الظــرف تقتضــي ذلــك خاصــة 
مع األخذ بنظر االعتبار أن باب التوبة مفتـوح وأن اهللا غفـور رحـيم مثـل 
هــذه التوبــة يمكــن أن تحقــق عنــوان العدالــة ظــاهراً أمــا حقــي الشخصــي 

    .مال وال بنونال  هفيفسأطلب به في ذلك اليوم الذي ال ينفع 
   :ذلك يمكن أن يقالإضافة إلى 

ـــه الـــدليل العلمـــي والشـــرعي لحـــ ـــم يصـــل ل د اآلن أن ذلـــك الشـــخص ل
وعندما يصله الدليل كما وصـل  ،يتحدث بما يعتقد أنه واجبه الشرعيو 

كــذب أو اســتخدم التوريــة ســـابقاً وتــاب مــن فعلتــه وجــاء إلينـــا مــن  إلــى 
ل ومثـ ،سوف ينتبه اآلخر ألنه الحـق والصـواب ،واعترف بأحقية قضيتنا

هــذا االحتمــال يمكــن للمكلــف االعتمــاد عليــه فــي هــذا الوقــت وهــذا 
  .والصالة خلف ذلك الشخص أو قبول عذر اآلخر وتوبته ،الظرف

      

  االجتهاد غري كافية دعوى
ن / س الً ع اد فض ماحتكم باالجتھ دعوة لس ةال ة  األعلمی ر كافی غی

داً  ونكم مجتھ ادكم ،بك ین اجتھ ت للمكلف ف تثب ي ؟فكی د ف ل یوج  وھ
  ؟النجف األشرف من یشیر أو یقول باجتھادكم من العلماء الفضالء
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 بسمھ تعالى:-   
راجع ما طرحناه من أدلة ومؤيدات وأفهمها وأذهب إلـى أي عنـوان مـن 
تلــك العنــاوين وســتجد كيــف يكــون صــغيراً أمامــك وســترى وستســتيقن 

  .ل هو الجاهلبأنك العالم والفاضل والمقاب
  

  )قدس سره( التصدي يف زمن السيد الصدر
اد ذكرتم في الرسالة االستفتائی/ س ي خصوص االجتھ ة السابعة ف
ید الصدر" اة الس ي حی دون ف م تعتق ره( أنك دس س ھ ) ق ا تعتقدون م

ي " كشفاً  دونھااآلن فعدلتم  ادكم ف رون اجتھ م ت ي أنك ذا یعن فھل ھ
ید ن الس ره( زم دس س رون األع) ق اً أم ت ة أیض دم  ؟لمی ل ع وھ

ي نفس  رتم ف اً ذك التصدي لقیام السید باألمر أم ألسباب أخرى علم
الة ص ید ١٣الرس ق الس وص طری ر( بخص دس س ق ) هق و طری ھ

  ؟نقي إلثبات الحق والعلم واألعلمیة التصدي وأنھ طریق صافٍ 

  
 بسمھ تعالى:-   

قــدس ( لعــدم التصــدي هــو قيــام الســيد الشــهيدمــن األســباب الرئيســية 
  .بذلك) سره
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  علم وتعدد البلداناأل
داق األ/  س ل أن مص دد ھ ة أم یتع دود الجغرافی ى الح م یتخط عل

  ؟بتعدد البلدان

  
 بسمھ تعالى:-   
  .ن مصداق األعلم واحد وغير قابل للتعدد في عالم الواقعإ

  

  نظام اجلنائي اإلسالميخطأ ال
ي / س أ ف وع الخط ن موض المي م ائي اإلس ف الجن و موق ا ھ م

مثال األول أن یرید الجاني قتل شخص معین  ،الشخص والشخصیة
ھ  ،فیصیب غیره ى أن ومثال الثاني أن یقصد الجاني قتل شخص عل

وال ذه األح ل ھ ي مث ل ف ر القات ل یعتب ره ھ ھ غی ین أن د فتب اتالً  زی  ق
  ؟ب على ھذا األساس أم ماذامتعمداً ویعاق

  
 بسمھ تعالى:-   

ان قــد أســتعمل آلــة إذا كــان القاتــل قاصــداً للقتــل وكــ ،فـي المثــال األول
فيعتبـر هـذا  ،وكان هو المقصر في التطبيق وفي عدم التنبيـه ،تقتل غالباً 

إذا كــان  ،ثــال الثــانيوفــي الم ،قــتالً عمــداً علــى األحــوط وجوبــاً ولزومــاً 
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فيعتبـر هـذا قـتالً  ،القاتل قاصدًا للقتل وكان قد أستعمل آلـة تقتـل غالبـاً 
  .عمداً 

  
  الدينار والدرهم وأهل اخلربة

ة / س موالنا المفدى ھناك من أھل الخبرة من یشیر إلى أن األعلمی
ید  اع الس ون بإتب اض ویقول یخ الفی تانيللش یاع  ،السیس ألن الش

دلیل العلمي  ،للسید السیستاني م أن ال ك مع العل ف تفسرون ذل فكی
  ؟ھو الحجة على المكلف أمام هللا

  
 بسمھ تعالى:-   

دنـــانيره ) دام ظلـــه( السيســـتانيوالســـيد  ،هــؤالء عبـــدة الـــدينار والـــدرهم
  .ودراهمه أكثر

  
  إىل الفياض) قدس سره( إشارة السيد الصدر

ن أھالً  ؟شیخ الفیاض حاصل على االجتھادھل أن ال/ س م یك وإذا ل
ھ ) قدس سره( لالجتھاد فكیف تفسرون إشارة السید الصدر ھ أن إلی

  ؟رجل طیب القلب
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 الجواب في عدة وجوه    -:بسمھ تعالى:  
  .طيب القلب ليس له عالقة باالجتهاد. ١
) قـــدس ســـره( ل بعصـــمة الســـيد الصـــدرهـــل تقـــو  ،لـــو ســـلمنا ذلـــك. ٢

  .يخالف العصمة شيءبحيث ال يصدر منه 
في ذلـك الوقـت إال ) قدس سره( ويحتمل قوياً أنه ليس أمام السيد. ٣

  .هذه األطروحة وال يوجد البديل
قضية االجتهاد واألعلمية نسبية تختلف من مرحلة إلـى أخـرى ومـن . ٤

  .م آخرعلم إلى علم يقاس به إلى علم آخر أو عال
  .ولو سلمنا بكل شيء فيكفي أننا أثبتنا بالحجة القطعية أننا أعلم. ٥
  

  اهلروب من املناظرة
م  شیع في المجتمع أن ھناك من دعاكم إلى المناظرة أُ / س وقیل أنك

  ؟ھربتم من الدعوة فما تقولون

  
  بسمھ تعالى* 

للهــم اكشــف هــذه الغمــة عــن هــذه ا }إنــا هللا وإنــا إليــه راجعــون{ :أقــول
  .األمة واجعل غضبك على الكاذبين
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  وترك الصالة الزوجة
خص / س زمش اً  ملت وم ،دینی الة أو الص الي بالص ھ ال تب  ،وزوجت

ن الم الخش رب والك ك بالض ى ذل ا عل ا یجبرھ م  ،وزوجھ لي ث فتص
وي ال  ول شیطاني ق تقطع وعندما یسألھا عن سبب قطع الصالة تق

ةماذا یفعل زوجھا  ،أستطیع االستمرار بالصالة ذه الحال د  ؟في ھ فق
یة ع ھ النفس ت حالت ا وأتعب ّل منھ تطیع م ا وال یس ھ یحبھ اً أن لم

  ؟ھجرھا

  
 بسمھ تعالى:-   

 ،وأدام العلقـــة والمـــودة بينكمــــا ،أصـــلحك اهللا تعـــالى وأصـــلح زوجتــــك
 ،بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر خاصــة مــع أهلــك عليــك األمــرويجــب 
األخــــــرى مــــــن التثقيــــــف الــــــديني التــــــاريخي تبــــــاع األســــــاليب إ وعليــــــك

والعقائــدي والحكمــي وابــدأ بنفســك وعمــق المســتوى اإليمــاني عنــدك 
 أســلوبواتبــع  ،حتــى يكــون كالمــك وأســلوبك مــؤثراً إن شــاء اهللا تعــالى

  .واهللا الحاكم ،التدرج في التبليغ والنصح
  

  العصمة
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مة/ س ي العص ا ھ ة ؟م ة ربانی ي ملك ل ھ ل ؟وھ اك  وھ د ھن توج
  .نرجو إیراد أمثلة على ذلك ؟عصمة ثانویة

 بسمھ تعالى:-   
العصـمة هـي اللطـف الــذي يفعلـه اهللا تعـالى فيختــار العبـد االمتنـاع  عــن 

 أن اهللا عصــمه بــأن فعـل لــه مــا اختـار عنــده العــدول ،فعـل القبــيح فيقـال
عصوم ألنـه اختـار عنـد هـذا الـداعي الـذي ويقال أن العبد م ،عن القبيح

حصــل لــه االمتنــاع عــن القــبح فالعصــمة أمــا مقيــدة أو مطلقــة والعصــمة 
المقيدة تنطبق مثًال على كل عبد اختار االمتناع عن فعل بعـض القبـائح 

المطلقــة فتطلــق علــى األنبيــاء واألئمــة الهــداة أمــا العصــمة  ،ال جميعهــا
ألنهــــم ال  ))مه علــــيهم أجمعــــينصــــلوات اهللا وســــال(( وفاطمــــة الزهــــراء

يفعلـــون شـــيئاً مـــن القبـــائح وهـــذه ال تعـــرف إال مـــن اهللا ســـبحانه وتعـــالى 
  .بالنص

 ب ..... .{ ): عليـــه الســـالم( ورد عـــن أميـــر المـــؤمنين م الكواك فھ
مة  مس العص ن ش رقة م ة المش وار العلوی ة واألن العلوی

ةفي سما ،الفاطمیة ..  .ء العظمة المحمدیة واألغصان النبوی
رة  اھرون والعت ة الط م األئم ة فھ ر البری م خی ھ

  .}المعصومون
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  مة ... .{  ):عليــه الســـالم( عــن اإلمــام الكـــاظمورد ت العص لیس
  .}فذلك ال یكون منصوصاً  ،من ظاھر الخلقة فیعرف بھا

 ودليـــل  قســـيم للعصــمة فليســأل عـــن أصــلومــن تصــدى لمثـــل ذلــك الت
ذلــك الكــالم وعــن الثمــرة الفقهيــة أو العقائديــة أو األخالقيــة أو غيرهــا 

  .المترتبة على ذلك
  

  املدة يف الزواج املنقطع
اة / س دة ستة أشھر من فت أحد األشخاص تزوج زواجاً منقطعاً لم

دبراً  بشرط عدم اإلدخال قبالً أو ،باكر بالغة رشیدة بدون إذن الولي
د ) قدس سره( على فتوى السید الشھید الصدر ى تقلی واآلن عدل إل

تم ال  اً وأن رون یوم ذكورة عش دة الم ن الم ت م ماحتكم وبقی س
ي  ھ اآلن ف تجیزون الزواج المنقطع إال بإذن الولي فماذا یترتب علی

  ؟باقي المدة
 بسمھ تعالى:-   

ال المدة الباقيـة وبعـده ال يجـوز لـه الـزواج إال بـإذن الـولي نأذن له بإكم
  .واهللا العالم

  الكحول النجسة
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وما ھي نسبة الكحول  ؟أي نوع من أنواع الكحول تعتبر نجسة/ س
ي األطع ا ف موح بھ ة المس ربةالنجس ة واألش ن  ؟م ف یمك وكی

  ؟تحدیدھا

  
  
 بسمھ تعالى:-   
وســؤال أحــد  ،كحــول المنــتج مــن العنــب نجــس علــى األحــوط وجوبــاً ال

أهل االختصاص من الثقاة يكفي في معرفة النسبة أما باقي األنـواع فـال 
    .بنجاستها نحكم

  احلوزة  الناطقة
ة/ س ا وصفھا السید الصدر ،ما ھي خصائص الحوزة الناطق  كم

  ؟في تقییم صفة الناطقیة المعیاروما ھو  ؟)قدس سره(

  
 بسمھ تعالى:-   

ــــي حصــــلت فــــي المجتمــــع وبعــــد الخــــداع  بعــــد الشــــبهات الكبيــــرة الت
قــرآن ونفســر مــا أراده والكــذب واالفتــراء الــذي صــدر فعلينــا أن نتبــع ال

فــالمراد هــو الناطقــة بالصــدق  ،مــن الناطقــة) قــدس ســره( الســيد الصــدر
ى  { تعـالىيس بالكذب ويشهد لهذا قوله ول َذَب َعلَ ْن َك ُم ِممَّ ْن أَْظلَ فََم

افِِریَن  ًوى لِْلَك نََّم َمْث ي َجَھ ْیَس فِ اَءهُ أَلَ ْدِق إِْذ َج ذََّب بِالصِّ ِ َوَك * هللاَّ
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وَن  ُم اْلُمتَّقُ َك ھُ ِھ أُولَئِ دََّق بِ ْدِق َوَص اَء بِالصِّ ِذي َج ا * َوالَّ ْم َم لَھُ
    .٣٤، ٣٣، ٣٢/الزمر }َجَزاُء اْلُمْحِسنِینَ یََشاُءوَن ِعْنَد َربِِّھْم َذلَِك 

  
  

  الفهرس
  

  ص  املوضوع  ص  املوضوع
    والیة الفقیھ    المجالس الحسینیة

علیھا (عصمة الزھراء 
    الغذاء المحلل    )السالم

    لعب األتاري    الخمس ألول مرة
سبحانھ (القتل لمرضاة هللا 

    زواج العلویة    )وتعالى

    بال خمسالصالة     الزواج المنقطع
    جواب المرجع    الصدقة

    الوضوء بالماء النجس    الفحص إلى حین االطمئنان
    الزواج المنقطع من الباكر    االطمئنان لألعلمیة باالستخارة
    التلفازاقتناء     الزواج من األخت في المنقطع

المستأجرة لحمل النطفة تطالب 
    الشك في الوضوء    بالجنین

ید على اإلمام الحجة ووضع ال
    خمس الذھب    الرأس عند ذكره
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    صالة الجمعة    غسل یوم الجمعة
    الرھن في المصارف    عملیة قطع النسل

قدس ( تقلیدالسیدالصدر    الحقوق الشرعیة

    بعداستشھاده)سره

    طالق الحائض    حصول االطمئنان
  
  

ص  املوضوع  ص  املوضوع

إلى )قدس سره( السیدالصدر إشارة    الخمس والبنك الحكومي
    الفیاض

    الھروب من المناظرة    الجنب من الحرام
    الزوجة وترك الصالة    وقت التصدي للمرجعیة

    العصمة    لعبة كرة القدم
    المدة في الزواج المنقطع    العدول باإلغتسال

    الكحول النجسة    وتعدد البلدان األعلم
    الحوزة الناطقة    خطأ النظام الجنائي اإلسالمي

    الفھرس    الدرھم وأھل الخبرةالدینار و
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