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املقدمة
الحمد لله رب العالمين

والصالة والسالم على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
تمثـل هذه المجموعة الحلقة الثالثة من سلسـلة (عناوين فقهية 
 مختـارة) تتعلـق بـ (فقه المسـاجد والحسـينيات) على ضـوء فتاو
سـماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مد ظله) 
وقد قام جناب العالمة الشـيخ محمد جواد الشهابي(دامت توفيقاته) 
مشكوراً بجمع األسـئلة المرتبطة بفقه الحسينيات وتبويبها وترتيبها، 
كما قام بعض األفاضل في مكتب سـماحة السـيد الحكيم (مد ظله)   
بإضافة أحكام المساجد وترتيب بعض المسائل من أحكام الحسينيات. 
رات منها، وإضافة األسئلة ذات الطابع العام وأجوبتها. وحذف المكرّ
وقد بذلت لجنة االفتاء الموقرة في مكتب سماحته  جهوداً مضنية 
. لتطبيـق الفتـاو وقامت باضافـات نافعة ومهمة، جزاهـم الله خيراً

نسـأل الله تعالى أن يجعله جهداً نافعـاً وخالصاً لوجهه الكريم 
وأن يتقبله  بقبول حسن بمنّه وفضله.

الناشر       

بسمه تعاىل
 متـت مراجعـة هـذا الكتـاب وتطبيقـه وفـق فتاو
سامحة املرجع الديني الكبري السيد احلكيم (مدَّ ظله).





آتَى  ةَ وَ الَ امَ الصَّ قَ أَ رِ وَ مِ اآلخِ يَوْ الْ ِ وَ نَ بِاهللاّ نْ آمَ ِ مَ دَ اهللاّ اجِ سَ رُ مَ مُ امَ يَعْ ﴿إِنَّ
﴾ (التوبة: ١٨). ينَ تَدِ ُهْ نَ املْ واْ مِ ونُ لَـئِكَ أَن يَكُ وْ ى أُ سَ عَ َ فَ ْشَ إِالَّ اهللاّ ْ خيَ ملَ اةَ وَ كَ الزَّ
 من اختلف إىل املسجد أصاب إحد» : A قال اإلمام عيل *
الثامن: أخاً مسـتفاداً يف اهللا ، أو علامً مسـتطرفاً ، أو آيةً حمكمةً ، أو رمحةً 
ه عن رد ، أو يسـمع كلمـة تدلّه عىل هد، أو  منتظـرةً ، أو كلمةً تردّ

. (١ ) « يرتك ذنباً خشيةً أو حياءً
* قال اإلمام الصادق A : «إذا بلغت باب املسجد فاعلم أنّك 
قصـدت باب بيـت ملك عظيم ال يطأ بسـاطه إالّ املطهرون، وال يؤذن 
يقون ، وهب القدوم إىل بساط خدمة امللك  بمجالسـة جملسـه إالّ الصدّ
فإنّك عىل خطر عظيم إن غفلت هيبة امللك، واعلم أنّه قادر عىل ما يشاء 
من العـدل والفضل معك وبك ، فان عطف عليك برمحته وفضله قبل 
منك يسـري الطاعة ، وآجرك عليها ثواباً كثرياً ، وإن طالبك باستحقاقه 
الصـدق واإلخـالص عدالً بك ، حجبـك ورد طاعتـك وإن كثرت ، 
وهو فعال ملا يريد، واعرتف بعجزك وتقصريك وفقرك بني يديه ، فإنّك 
هت للعبادة له ، و املؤانسـة ، واعـرض أرسارك عليه ، ولتعلم  قـد توجّ
أنّه ال ختفى عليه أرسار اخلالئق أمجعني و عالنيتهم ، وكن كأفقر عباده 
بـني يديه ، وأخل قلبك عن كلّ شـاغل حيجبك عن ربّك فإنه ال يقبل 

إالّ األطهر واألخلص .

١ ـ األمايل ، الشيخ الصدوق: ٤٣٢ / ٩٦٩ - ص ٤٧٤.
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 وانظر من أيّ ديوان خيرج اسمك ، فان ذقت من حالوة مناجاته 
ولذيذ خماطباته ورشبت بكأس رمحته وكراماته من حسـن إقباله عليك 
وإجابتـه ، فقـد صلحت خلدمته ، فادخل ، فلـك األمن واألمان ، وإالّ 
فقـف وقـوف مضطرّ قد انقطع عنه احليل ، وقـرص عنه األمل ، وقىض 
عليه األجل، فإذا علم اهللا عزّ وجلّ من قلبك صدق االلتجاء إليه ، نظر 
إليـك بعني الرمحة والرأفة والعطف ووفقك ملا حيبّ ويرىض فإنّه كريم 
ين إليه املحرتقني عىل بابه لطلب مرضاته ،  حيب الكرامة لعباده املضطرّ

.  (١ )  «﴾... اهُ عَ ا دَ رَّ إِذَ طَ ُضْ ِيبُ املْ ن جيُ : ﴿أَمَّ قال اهللا عزّ وجلّ

١ ـ  بحار األنوار، العالمة املجليس: ج ٨٠، ح  ٤٠ ، ص ٣٧٣ - ٣٧٤، 
ومستدرك الوسائل، املريزا النوري: ج ٣ ، ح ٤/٣٩٤٦، ص ٤٣٨، وغريها.
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س ١: هـل يصـح وقـف املسـجد خلصـوص 
الصـالة بحيث يقصد الواقـف أن يكون املكان 
وقفـاً خلصوص املصلني فال يدخله وال ينتفع به 

غريهم؟
، ال يكون ذلك مسـجداً، ألنّ املنظور يف وقف املسجد  ج ١: كالّ
كونه بيت اهللا تعاىل من دون نظر للموقوف عليهم فال خيتص باملصلني، 
نعم اذا وجد املتويل ان من مصلحة املسجد أن ال تقام فيه بعض املراسيم 

فتلزم مراعاته، كام تلزم مراعاته عند إقامة صالة اجلامعة ونحو ذلك.
س ٢ : هـل يصح وقف املسـجد جلامعة خاصة 
ة، بحيث ال حيق لغريهم الصالة  مثـل أبناء املحلّ

والدخول فيه؟
، ال يصح وقف املسـجد كذلك، ألن املنظور يف وقف  ج ٢: كالّ
املسـجد العنوان اخلاص وهو كونه مسجداً وبيت اهللا تعاىل، فال خيتص 
بجامعة خاصة، نعم حيقّ للمتويل أن يمنع بعض الناس من إقامة بعض 
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املراسيم اخلاصة إذا وجد من مصلحة املسجد ذلك.
س ٣: مـا حكـم مـن أوقـف مكانـاً خلصوص 
الصـالة أو خلصوص العبـادة أو الدعاء؟ وهل 

يصح هذا الوقف؟ وهل يعترب مسجداً؟
ج ٣: يصح الوقف املذكور، لكنه ال يكون مسـجداً، وال تنطبق 

عليه األحكام اخلاصة باملسجد.
س ٤: هـل جيـوز رصف مـال الـزكاة ـ سـواء 
كان مـن زكاة املـال أم زكاة الفطـرة ـ يف إعـامر 

املسجد؟
ج ٤: نعـم جيـوز ذلـك، إذا كان املسـجد بحاجة اىل ذلـك، فانه 

يكون مصداقاً لعنوان (يف سبيل اهللا) الذي هو أحد مصارف الزكاة.
س ٥: إذا قال الواقف: وقفت قطعة من أمالكي 
، مسـجداً فهل يصح  بمقدار مخسـامئة مـرت مثالً

الوقف املذكور؟
ج ٥: كال، ال يصـح الوقـف املذكور، بل البدّ من صحة الوقف 

املذكور من حتديد املكان وتشخيصه.
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س ٦: هـل تتوقـف صحـة وقف املسـجد عىل 
القبـض أو عىل حتقـق االنتفاع فيـه بالفعل مثل 

الصالة ونحوها؟
د إنشاء صيغة الوقف  ج ٦: كال، فإن وقف املسـجد يصح بمجرّ

عىل املكان اخلاص من الواقف الذي جتتمع فيه رشوط الواقف.
س ٧: من وقف مسـجداً هل يثبت له امتياز أو 
ماً عىل غريه يف  حق خاص فيه بحيث يكون مقدّ

الصالة أو االنتفاع به؟
ج ٧: كال، بل يكون هو كسائر املسلمني يف االنتفاع به، نعم املتويل 
م نظره يف رعاية  الرشعي عىل املسـجدـ  سـواء كان املتربع أم غريهـ  يقدّ
مصلحة الوقف عىل غريه، كام هو الشـأن يف كلّ املتولّني عىل األوقاف.

س ٨: هـل يصـح وقـف املسـجد مـن الصبي 
املمميّز قبل بلوغه الرشعي؟

ج ٨: األحوط وجوباً عدم نفوذ وقف الصبي مطلقاً حتى إذا بلغ 
عرش سـنني، نعم إذا رأ وليه ذلك من مصلحته، فأوقف الصبي بإذنه 

صح الوقف.
س ٩: هل جيوز أن جيعل واقف املسجد الوالية 
لنفسه ومن بعده لشخص آخر مثل ولده أو عامل 

البلدة؟

١٣ ....................................................................... أحكام املساجد 
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ج ٩: نعم. جيوز ذلك، فانه األحق بتعني الويل عىل املسجد.
س ١٠: إذا وقف الشـخص مكاناً مسـجداً من 
دون أن يعنيّ نفسه أو غريه ولياً عليه فمن يكون 

الويل عىل املسجد؟
ج ١٠: يكـون الـويل عىل املسـجد يف احلالة املفروضـة هو الفقيه 

اجلامع للرشوط.
س ١١: إذا أمهـل الـويل املعـني رعاية املسـجد 

فلمن تكون الوالية عليه؟
ج ١١: إذا كان الواقـف قد عنيَّ خلفـاً للويل املذكور فيكون هو 
الـويل الفعيل، بعد فـرض عجز الويل األول أو خيانتـه إو إمهاله لرعاية 
املسـجد والقيام بمصاحله وشـؤونه، واذا مل يعنيّ الواقف من يقوم مقام 
الويل املذكور، فيكون حكم املسـجد حكم ما ال ويل له، فتكون الوالية 

ع إليه يف إدارته ورعايته.  للحاكم الرشعي، ويُرجَ
نعـم، هـذا خيتص بصورة عـدم قيام الـويل املعنيَّ بوظيفتـه ـ إما 
خيانةً أو عجزاً أو إمهاالً ـ أما اذا كان الويل املعنيّ يقوم برعاية املسـجد 
وفق ما يراه صالحاً، واختلف بعض الناس معه يف تشخيص املصلحة، 
فـان ذلك بمجرده ال يُسـقط واليته، ألن من الطبيعـي اختالف وجهة 
األشـخاص يف مثل ذلك، فال ينبغي أن يؤدي اىل خمالفة الويل والشقاق 

واملهاترة بني املؤمنني.



إلدارة  الرشعـي  احلاكـم  يعيّنـه  مـن   :  ١٢ س 
املسجد هل ينعزل بوفاة احلاكم املذكور أو يكون 
امً فتبقى قيمومته بعد وفاة احلاكم الرشعي؟ قيّ

د  ج ١٢: نعـم ينعزل بمـوت احلاكم الرشعي املذكـور، ألنه جمرّ
امً عىل املسـجد،  ه، وال يكون قيّ وكيل عنـه، فتبطل وكالته بموت موكلّ

بل حيتاج اىل وكالة من حاكم رشعي آخر جامع للرشوط. 
س ١٣: هـل جيـب عـىل املتـويل الـرصف عـىل 
املسـجد مـن ماله اخلـاص إذا مل يكن للمسـجد 
ر عليـه الفائدة وهل تسـقط واليته إذا  مـورد يدّ

مل يرصف من ماله؟
، ال جيـب عىل املتويل الرصف عىل املسـجد املذكور،  ج ١٣: كالّ
ات ونحوهـا لعامرة املسـجد بالنحو الذي ال  وإنام يسـعى لتوفـري تربعّ
يكون مهمالً له، من دون أن يتحتّم عليه بذل اجلهود املضنية أو رصف 

وقته يف ذلك.
س ١٤: إذا هدم مسجد ودار األمر بني استعامل 
انقاضه مثل شـبابيكه وأخشابه يف مسجد آخر، 
وبيعها ورصف ثـمنها ملصالح املسـجد السابق 

م؟ ام يقدّ فأهيّ
ج ١٤: الالزم بيعها ورصف ثـمنها ملصلحة املسـجد نفسه، فأنه 

األقرب عرفاً للوقف.

١٥ ....................................................................... أحكام املساجد 
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س ١٥: إذا اهندم املسـجد أو قـلّ االنتفاع منه، 
فهـل جيـوز بيعـه أو بيـع أرضـه ورصف ثـمنه 

ألعامر مسجد آخر؟
، ال جيوز ذلك، فإن املسجد أو أرضه ال يباع بأي حال. ج ١٥: كالّ

س ١٦: املساجد القديمة التي ال حيتفظ بوقفيتها 
الرشعية كيف يثبت كوهنا وقفاً؟

ج ١٦: تثبت وقفيتها من خالل تعامل الناس ـ جيالً بعد جيل ـ 
وبنائهم عىل كوهنا مسـاجد فانـه كافٍ يف ثبوت وقفيتها. أما مع وجود 
منازعات فيختلف احلكم تبعاً خلصوصية كل من احلاالت والفروض.
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س ١٧: هـل جيوز للمجنـب واحلائض دخول 
املساجد؟

ج ١٧: ال جيوز للمجنب واحلائض دخول املسجد احلرام يف مكة 
املكرمة، واملسـجد النبوي الرشيـف يف املدينة املنـورة مطلقاً، وإن كان 
بنحـو املرور واالجتياز، ولو فـرض أن نام فيهام واجنب فيلزمه املبادرة 

 . باخلروج منهام بعد التيمم رسيعاً
وأما سائر املساجد فيجوز اجتيازها بالدخول من باب واخلروج 
من باب اُخر من دون مكث، وكذلك جيوز الدخول ألخذ يشء منها 

كام إذا نيس كتابه أو نحو ذلك.



س ١٨: املسـاجد األثريـة أو غـري العامـرة هل 
جيوز للمجنب واحلائض دخوهلا واملكث فيها؟

، ال جيـوز هلـام املكث فيها وال دخوهلا يف غري احلالتني  ج ١٨: كالّ
السـابقتني ومها حـال االجتياز، والدخول ألجل أخـذ يشء منها. وال 
فـرق يف ذلـك بـني املسـاجد األثريـة واملسـاجد املخروبـة وغريها من 

املساجد.
الصغـرية  للمسـتحاضة  جيـوز  هـل   :١٩ س 

واملتوسطة والكبرية دخول املسجد؟
ج ١٩: نعم جيوز هلا ذلك. إالّ أن األحوط وجوباً هلا عدم دخول 

الكعبة املرشفة حال االستحاضة مطلقاً حتى اذا عملت بوظيفتها.

UÅqâ∏\;ÿÊ|Å’;◊â∆’\Â;ÔÊîÊ’\

س ٢٠: هل يسـتحب الغسـل لدخول املسجد 
وهل جيزي عن الوضوء؟

ج ٢٠: الثابـت مـن ذلك هـو الغسـل لدخول الكعبـة املرشفة، 
والغسل لدخول مسجد النبيo. وكلٌ منهام جيزي عن الوضوء، أما 
الغسـل لدخول باقي املسـاجد فيؤتى به برجـاء املطلوبية، وال جيتزأ به 

عن الوضوء.
س ٢١: هل يستحب الوضوء لدخول املسجد؟ 
وهل يكون صحيحاً  بحيث يكون للشخص أن 

١٧ ....................................................................... أحكام املساجد 
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يصيل فيه صالة الفريضة؟
ج ٢١: ذكـر اسـتحباب ذلك بعـض العلـامء, ولكن حيث 
مل يثبـت  االسـتحباب بطريـق معترب فيؤتى بـه برجـاء املطلوبية، لكن 
الوضوء املذكور صحيح ويمكن االكتفاء به لصالة الفريضة وغريها، 

كام يصح الوضوء لصالة ركعتي حتية املسجد.
س ٢٢:كيف يصح الوضوء إذا كانت مرشوعية 

غايته غري حمرزة وبرجاء املطلوبية؟
ج ٢٢: ألنـه يكفـي يف صحة الوضوء أن يكـون قربياً أي بداعي 
القربـة إىل اهللا تعـاىل، ولـو ألجل امتثـال األمر املحتمل، كـام إذا توضأ 
اإلنسـان لقضاء صالة حيتمل فواهتا، فإنه يأيت بالصالة املذكورة برجاء 
املطلوبيـة ولكن وضوءه صحيح، وجيوز له أن يصيل به الصالة األدائية 

وسائر األعامل املتوقفة عىل الوضوء.

U‰3‚ŞhÂ;Åqâ∏\;äËqfih;€“t

س ٢٣: املعـروف بـني الفقهاء حرمـة تنجيس 
املسـجد فهل خيتـص ذلك بـام إذا أوجب هتك 

املسجد؟
، ال خيتـص بذلك، بل حيرم تنجيس املسـجد مطلقاً،  ج ٢٣: كالّ
وإن مل يوجـب هتكـه، نعـم إذا توقف إعامر املسـجد ونحوه عىل ذلك، 

فيجوز إذا كان بنظر ويل املسجد. 



س ٢٤: هل تشـمل حرمة تنجس املسجد مباين 
املسجد وحائطه وفرشه؟

ج ٢٤: نعم تشـمل احلرمة مجيع ذلك باستثناء السطح اخلارجي 
ه من دون التقيّد يف  حلائط املسـجد الذي جرت سرية املسـلمني عىل مسّ
ذلك. وكذلك توابع املسـجد التي يبتني وقفها عىل تعرضها للنجاسـة 

ـ مثل اخلشب املعدّ لوضع األحذية عليه ـ فإهنا ال حيرم تنجيسها.
س ٢٥: هـل حيـرم تنجيـس املشـاهد املرشفـة 

بمراقد النبيo واألئمةD؟
ج ٢٥: نعم حيرم تنجيسها.

س ٢٦: هل جتب إزالة النجاسـة عن املسـاجد 
واملشاهد املرشفة؟

ج ٢٦: نعـم جتب إزالة النجاسـة عنها وجوباً كفائياً إذا اسـتلزم 
ف، بـل األحوط وجوبـاً إزالة  بقاؤهـا هتـك املسـجد أو املشـهد املرشّ

النجاسة عنهام حتى مع عدم ترتب اهلتك عىل بقائها.
س ٢٧: هـل حيرم إدخال النجـس او املتنجس 
إىل املسجد إذا مل يؤدِّ ذلك اىل تنجيس املسجد؟

، ال حيرم ذلك، إذا مل يؤدّ اىل هتك املسجد. ج ٢٧: كالّ
س ٢٨: يتعرّض باطن احلذاء عادةً اىل النجاسة 
أثناء امليش يف الشـوارع واألزقـة، فهل جيوز مع 
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ذلك الدخول به اىل باحة املسجد؟
ج ٢٨: جيوز ذلك يف عدة موارد منها:

. ١ ـ إذا مل يعلم بنجاسة باطن احلذاء فعالً
٢ ـ إذا تنجـس باطـن احلـذاء، وطهـر بامليش عـىل األرض ـ إذا 

اجتمعت الرشوط املذكورة يف تطهري األرض له ـ .
، حيث ال تنتقل  ٣ ـ إذا كان باطن احلذاء وأرض املسـجد جافنيّ

النجاسة منه اىل أرض املسجد.
UÅqâ∏\;g\Ä`;

س ٢٩: هل جيوز جلار املسـجد أن يصيل خارج 
املسجد؟

ج ٢٩: يكره ذلك من غري سبب وجيه كاملطر والربد واحلرّ ونحوها. 
كام يكره للمسـلمني تعطيل املساجد، بل ينبغي إعامرها بالصالة 

وقراءة القرآن واألدعية ونحوها. 
كام يكره اخلروج من املسـجد بعـد األذان حتى يصىلّ فيه، إالّ أن 

خيرج حلاجة مثالً ثم يعود للصالة فيه.
س ٣٠: هل جيوز إقامة مراسـيم التأبني وإحياء 

املناسبات املختلفة يف املسجد؟
ج ٣٠: املراسيم التي تنجسم مع حرمة املسجد جتوز إقامتها فيه.



س ٣١:  جيتمـع بعـض املسـلمني يف املسـاجد 
ـر  جيّ وربـام  ومشـاكلهم  شـؤوهنم  ويتداولـون 
ذلك اىل النـزاع واخلصومة فيام بينهم فهل جيوز 

ذلك؟
ج ٣١: اجتامع املسلمني يف املساجد وتداوهلم لشؤوهنم ومصاحلهم 
خصوصاً املصالح العامة أمر جيّد، إالّ أنه يلزمهم حفظ حرمة املسجد 
وجتنّـب هتكها، وليكن شـعورهم بحرمة املسـاجد وانتسـاهبا هللا تعاىل 
د من العصبيـة واألنانية واالعتداء عىل حقوق  اً هلم للوئام والتجرّ حمفـزّ

اآلخرين وغريها من الصفات واملامرسات املذمومة.
ويف احلديث عن النبي o: «اجللوس يف املسجد النتظار الصالة 
دث. قيل: يا رسول اهللا، وما احلدث؟ قال: االغتياب».  عبادة، ما مل حيُ
جمانينكـم  مسـاجدكم  «جنبّـوا   :o عنـه  آخـر  حديـث  ويف 
وصبيانكم(١)، ورفـع أصواتكم إالّ بذكر اهللا تعاىل، وبيعكم ورشاءكم 
روهـا (لتطيب روائحها) يف كل سـبعة أيـام، وضعوا  وسـالحكم ومجّ

املطاهر عىل أبواهبا».
س ٣٢: هـل جيـوز ملـن يـأكل الثـوم أن يدخل 

املسجد ويصيل فيه مجاعة؟
ج ٣٢: ال ينبغي ملن يأكل الثوم ونحوه أن يؤذي املصلني وغريهم 
يف املسـجد برائحته، فقد رو عمر بن أذينة ، عن حممد بن مسـلم عن 
ادها  وروّ للهتك  املساجد  حرمة  ضون  يعرّ الذين  منهم  املقصود  أن  الظاهر  ـ   ١
لإليذاء بأفعاهلم وضجيجهم وعراكهم ونحو ذلك، بسبب إمهال أوليائهم هلم.
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 sقال : « سـألته عن الثوم ، فقال : إنام هنى رسـول اهللا j أيب جعفر
عنه لرحيه ، وقال: من أكل هذه البقلة اخلبيثة فال يقرب مسجدنا ، فأما 

من أكله ومل يأت املسجد فال بأس»( ١).
س ٣٣: هنـاك الكثـري مـن املناطـق الفقـرية ال 
توجد فيها مسـاجد لعدم توفـر اإلمكانية املادية 
ألهايل تلك املناطق لبناء املساجد فهل جيب عىل 

غريهم من املسلمني بناء املساجد هلم؟
ج ٣٣: ال يمكن احلكم بوجوب بناء املساجد، إالّ أننا ننبه إىل أمرين: 
األول: أنه ال يشرتط يف املسجد أن يكون واسعاً وضخامً، فيمكن 
االقدام عىل بناء مساجد متواضعة جتمع أبناء املنطقة كي ال حيرموا من 

ن ظروفهم.  ثوابه، ويتم تطوير البناء وجتديده عند حتسّ
الثـاين: حـث املؤمنني اآلخريـن عىل املسـامهة ببناء املسـاجد يف 
املناطق الفقرية، فان املسـجد أينام كان هو بيت اهللا تعاىل، وحيصل املرء 
عىل ثواب بنائه، خاصة من املناطق التي هي بأمس احلاجة اىل املسجد، 
ليكون مناراً جيمع شـمل املؤمنني ويكون سبباً هلدايتهم وصالح دينهم 
ودنياهم، وقد حثت النصوص عىل بناء املسـاجد وأشارت اىل الثواب 
اجلزيـل لبانيهـا ففـي احلديث عن النبـي o: «من بنى مسـجداً، ولو 

كفحص قطاة بنى اهللا له بيتاً يف اجلنة» ( ٢).

١ ـ من ال حيرضه الفقيه: الشيخ الصدوق، ج ٣، ح ٩، ص ٣٥٨ ـ ٣٥٩.
٢ ـ وسائل الشيعة: احلر العاميل: ج٥، ح ٢/٦٣٣٤.
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س ٣٤:  مـا هي توجيهاتكـم للمؤمنني وألئمة 
املساجد ومتوليها؟

ج ٣٤: أما بالنسبة ألئمة املساجد فنحثّهم عىل أمور: 
١ ـ املداومـة عـىل احلضور يف صـالة اجلامعة املقامة يف املسـجد، 
وعدم االنقطاع عنها، فان ذلك يؤدي إىل فتور املؤمنني عن حضورها، 
وربـام إىل ردود أفعـال سـلبية باجتاهات شـتى، وحيبذ أن يكـون إلمام 
اجلامعـة من ينـوب عنه عند غيابه لئـال تنقطع إقامة الصالة واألنشـطة 

 .الدينية والثقافية النافعة األخر
٢ـ  تعريف املؤمنني بأمهية املسجد ودوره اإلجيايب الفاعل وحثهم 

عىل شكر هذه النعمة بأداء حقها وحفظ حرمة املسجد. 
٣ـ  إقامة حمارضات يومية أو دورية ودعوة العلامء والشخصيات 

العلمية للمشاركة فيها تعميامً للفائدة وتويعاً هلا.
٤ ـ  تنويـع األنشـطة الدينيـة والعباديـة والثقافيـة واالجتامعيـة 
املفيـدة، مثـل إقامـة النـدوات والنـرشات وحـل املشـاكل االجتامعية 

وتأسيس الصناديق اخلريية وغريها. 
وعـدم االقتصار عىل أداء اجلامعة التي ال تشـغل إالّ فرتة قصرية 

جداً يعود بعدها املسجد خالياً طيلة الوقت.
٥ ـ املسـجد بيـت اهللا تعاىل فيفرتض أن يكـون جامعاً للمؤمنني 

٢٣ ....................................................................... أحكام املساجد 
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وسـبباً أللفتهـم وتقوية وشـائجهم واملحبة فيام بينهم وعدم اسـتغالل 
املسجد ملصالح شخصية أو فئوية أو سبباً للتناحر والشقاق بني األخوة 

املؤمنني.
٦ـ  تأسيس مكتبات مقروءة وصوتية وغريها وإن كانت حمدودة 

ليكون املسجد مناراً لرواده.
املسـاجد  عـىل  والقائمـني  الرشعيـني  للمتولـني  بالنسـبة  وأمـا 

فنوصيهم بام ييل:
١ ـ عدم تعطيل املساجد من إقامة صلوات اجلامعة.  

عـني إلقامـة  ٢ ـ اختيـار العلـامء واألفاضـل املوثوقـني واملتورّ
الصلوات واألنشطة الدينية والثقافية واالجتامعية النافعة.

٣ ـ  عدم فسـح املجـال للمنحرفـني وذوي األهواء السـتغالل 
املساجد بام ال ينسجم مع رسالتها وحرمتها.

٤ـ  التشاور والتعاون مع إمام املسجد واملوثوقني من الشخصيات 
االجتامعيـة البارزة لتطوير األنشـطة النافعة يف املسـجد، واالبتعاد عن 

التعايل واالستبداد بالرأي.
٥ ـ  الدقـة يف اختيار املتولني من بعدهم من الصاحلني احلريصني 
عىل مصلحة املسجد واملؤمنني إلدامة تلك األنشطة النافعة، وكم رأينا 
أشـخاصاً رصفوا مبالغ طائلة وبذلـوا جهوداً مضنية ألجل بناء وإدارة 
د أن فارقوا احليـاة الدنيا أضاع املتولون  مسـجد ضخـم، إالّ أهنم بمجرّ
مـن بعدهم تلـك اجلهود وخيبّوا تلك اآلمال العريضة ملن سـبقهم من 



آبائهم أو غريهم من املتولني السـابقني، فتشـبثوا بإدارة املسجد حفاظاً 
عىل مصاحلهم الشـخصية وعناوينهم االجتامعية، وأمهلوا رعايته وربام 

أسلموه اىل من ال أهلية له جهالً أو عصبية.
وأما نصحيتنا للمؤمنني فمن خالل ما ييل:

١ ـ التذكري بوصايا النبي oواألئمة Dباملسـاجد باعتبارها 
بيوت اهللا تعاىل، وعرفان حرمتها. 

٢ ـ احلضور يف املساجد وإعامرها بالصالة وقراءة القرآن الكريم 
والتدبـر فيـه واألدعيـة واملشـاركة باألنشـطة املتنوعـة. وعـدم إخالء 
املسـاجد ففـي احلديث عن اإلمـام الصادق A قال: «ثالثة يشـكون 
: مسـجد خراب ال يصيل فيه أهلـه، وعامل بني جهال،  اىل اهللا عـزّ وجلّ

ومصحف معلّق قد وقع عليه غبار ال يقرأ فيه» ( ١).
ومن خصائص املساجد أهنا جتمع املؤمنني عىل اختالف مشارهبم 
وخصوصياهتم، فتكون سبباً أللفتهم وتقوية أوارص املحبة فيام بينهم.

٣ـ  حفـظ حرمـة املسـاجد ممـا ال يليـق هبا مـن ممارسـات مادية 
كاألوساخ والقاذورات ومعنوية كالسباب والشجار واملهاترات.

٤ ـ املسامهة يف بناء املساجد وإعامرها وتنظيفها، فاهنا من شعائر 
اإلسالم ومقدساته. 

وفق اهللا تعاىل اجلميع ملرضاته. 

١ ـ اخلصال: ١٤٢/١.

٢٥ .................................................................... أحكام احلسينيات 
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س ٣٥: ما هو الفرق بني املسجد واحلسينية؟
ج ٣٥: املسجد بيت اهللا تعاىل وترتتب عليه جمموعة من األحكام 
الفقهية مثل لزوم طهارته وعدم مكوث اجلنب فيه واستحباب الصالة 

فيه وغري ذلك.
 أما احلسـينية فهي املـكان املوقوف إلقامة مراسـيم إحياء ذكر
استشـهاد اإلمام احلسنيA وسائر ذكريات أهل البيتDوكذلك 
اليات اخلريية  إقامة األنشطة الثقافية واالجتامعية الراجحة وعموم الفعّ
املتنوعـةـ  حسـب خصوصية الوقفيةـ  فهي تشـبّه اىل حـدّ كبري املراكز 
فت باالنتساب  اإلسالمية ومباين املؤسسات اخلريية ونحوها، إالّ أهنا رشّ
لإلمام احلسني A، وعىل كل حال فال ترتتب عليها أحكام املسجد.
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س ٣٦: مـا هـي حـدود والية واقف املسـجد 
الـذي جعـل لنفسـه الواليـة، وكذلـك واقف 

احلسينية؟
ج ٣٦: خيتلف ذلك باختالف الصالحية التي جعلت له بمقتىض 
الوقفية يف كل وقف بحسبه والبد يف الويل من أن يكون نظره عىل طبق 

املوازين العقالئية والرشعية.
 س ٣٧  : احلسـينيات واملسـاجد التي تشـرت 
أراضيهـا وتبنـى بتربعات مـن النـاس، ويقوم 
شخص معني بتويل بنائها وجتهيزها. هل يمكن 
اعتبار هذه املنشـآت املبنية هبـذه الطريقة وقفاً؟ 
ومـن يوقفهـا (أي مـن هـو الواقـف) ؟ ومـن 
لـه حـق حتديد جهة وأغـراض الوقـف؟ ومتى 
يصدق عليها عنـوان الوقف، من حني الرشوع 

بالبناء أم بعد اكامهلا؟
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ج ٣٧ : يوقفها الشخص القائم بجمع تلك التربعات وجتهيزها، 
ويوقفهـا عـن املتربعني، بوكالـة منهم إىل خامتة العمل بـام هو الصالح 

املأذون فيه، واهللا العامل.

;UÈ¡Öç’\;È’Êi∏\;3Ë∆h;

 س ٣٨:  إننـا يف البحريـن لدينـا مسـأله حـول 
األوقـاف التـي أوقفهـا أجدادنا يف سـبيل مأتم 
سـيد الشـهداء A قبـل وفاهتم، وقـد حددوا 
القائـم عليها واملترصف هبا بأنه يكون (الصالح 
مـن العائلـة املحـددة) . فهـل جيـوز تغيري ذلك 
الشـخص مادام قائام بواجبه عىل أحسـن وجه، 
ومل يسـجل عليـه أي تقصـري يف خدمـة اإلمـام 

احلسنيA؟
ج ٣٨: إذا جعل الواقف لنفسه وملن يتوىل بعده حق نصب املتويل 
حـني الوقـف، فاملتويل املنصوب من قبله أو من قبل املتويل السـابق هو 
املتـويل الرشعـي، والجيوز ألحد مزامحتـه يف ذلك نعـم إذا مل يقم الويل 
املجعـول من قبل الواقف بمقتـىض واليته خيانة أو عجـزاً أو امتناعاً، 
فـإن كان الواقـف قد عـني خلفاً له فهو، وإال جـر عىل الوقف حكم 
. ولـو عـاد وأراد القيام بمقتىض  الوقـف الـذي مل يعـني الواقف له ولياً
الوالية كان له ذلك، ومل يسقط عن الوالية بقصوره أو تقصريه السابق، 

إال أن تتضمن الوقفية انعزاله بذلك. واهللا العامل.
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;UÈ’Êi∏\;ÿá¡;

 س ٣٩:  إذا كان حسب الدستور من صالحية 
املتولني األساسـيني انتخاب متولني جدد، فهل 
مـن صالحياهتم أيضـاً عزل هـؤالء إذا رأوا أن 

وجودهم ال يـخدم املؤسسة؟
ج ٣٩: يتبـع ذلك جعـل حق العزل للمتويل حـني الوقف، نعم 
إذا مل يقـم املتولـون اجلـدد بمقتـىض واليتهم فـان كان الواقف قد عني 
بديـالً هلم اسـتبدلوا وإالّ جـر عىل الوقف حكم مـا مل يعني له متويل. 

واهللا العامل.
مـن  غريهـا  ويف  الغربيـة  الـدول  يف    :٤٠ س   
العـامل توجـد مراكز إسـالمية أسسـت من قبل 
تربعـات  عـىل  وباحلصـول  املؤمنـني  بعـض 
مـن عمـوم املؤمنـني أو مـن احلقـوق الرشعيـة 
بحسـب االجازة من مرجـع التقليـد. وإلدارة 
املتولـني  عـىل  ينـص  قانـون  يوضـع  املؤسسـة 
وكيفيـة اسـتبداهلم بغريهـم يف حالـة العجز أو 
الوفاة وأن اآلراء تتخـذ بالتصويت بني املتولني 
وحسـب رأي االكثريـة أو رأي ثلثـي األمنـاء 
 وعىل أساسها تنفذ القرارات اإلدارية ، ما مد
صحـة ورشعية مثل هذه التولية أو الوقفية هلذه 

املؤسسات واملراكز؟
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ج ٤٠ : إذا كان الواقفـون وكالء مـن قبـل املتربعـني يف تعيـني 
املتويل وكذلك من احلاكم الرشعي إذا كان التأسيس من احلق الرشعي 
ـ اخلمـس ـ  وقرروا تعيـني املتويل بالكيفية املذكـورة حني الوقف فهو 

نافذ وجيب العمل به واهللا العامل.
اً عىل الوقف   س ٤١ :  إذا مل جيعـل الواقـف وليّ

فلمن تكون والية الوقف؟
ج  ٤١: ترجـع الواليـة يف الوقـف اخلـاص مثل الوقـف للذرية 
إىل املوقوف عليهم ومع تشـاحهم البد مـن الرجوع للحاكم الرشعي 
حلل املشـكلة بينهم باختيار ما هو األوفق بنظره بمصلحة الوقف، ويف 
الوقـف العـام تكون الواليـة للحاكم الرشعي، فال ينفـذ الترصف مع 
عـدم مراجعته. نعم ال حيتاج ملراجعته يف االنتفـاع به بمقتىض الوقفية، 
ويف خدمته وإصالحه فيام ال حيتمل فيه فساد من جهة ما، أما مع احتامل 

الفساد فالبد من الرجوع للحاكم الرشعي. 
وكذا احلال إذا تردد العمل بمقتىض الوقف بني وجهني أو أكثر، 
فإنـه البد مـن الرجوع للحاكـم الرشعـي يف اختيار األوفـق واألرفق 
بالوقـف واملوقوف عليهم، كام إذا حصل الرتدد يف وقت فتح املسـجد 

أو احلرم، أو يف وقت اإلنارة أو التربيد أو غري ذلك. واهللا العامل.
 س ٤٢:  إذا انتخب متولون جدد بناء عىل طلب 
احد املتولني مديراً للمركز، وحسـب وعده بأنه 
لو حتقق له ضامن رأ االكثرية فسوف يبذل كل 
جهده يف اإلدارة، ولكن بعد مدة يتبني أنه أخلف 
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وعـده ومل يبذل جهدا إضافياً ومل ينجح باإلدارة 
كام وعد، فهل من حق املتولني األساسيني فصل 
املتولني اجلـدد باعتبار أن انتخاهبم كان هلدف مل 

يتحقق؟
ج ٤٢: جيوز هلم ذلك إذا جعل هلم حق العزل حني الوقف لكن 
إذا مل يقم املتولون اجلدد بمقتىض واليتهم جر يف حقهم احلكم املتقدم 

يف جواب سؤايل ٣٨ و ٤١ واهللا العامل.

;UÈ’Êi∏\;Ï›]Ë|;

 س ٤٣:  كيف يترصف املؤمنون إذا ظهرت هلم 
خيانة املتويل؟ 

ج ٤٣ : جيري يف حق اخلائن ما تقدم يف جواب سؤايل ٣٨ و ٤١.
 س ٤٤:  وهل للواقف ذلك؟ 

ج ٤٤: ليس للواقف نفسـه أن يعزله ويعني غريه إالّ إذا اشـرتط 
لنفسـه احلـق يف ذلـك نعم جيـري يف حق اخلائـن ما تقـدم يف يف جواب 

سؤايل ٣٨ و ٤١. واهللا العامل.
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;UÈ’Ê’\;ÏË’Êh;

 س ٤٥:  هـل جيـوز للمتـويل عىل احلسـينية أن 
يفوض توليته لغريه؟ 

ج ٤٥: ليـس للمتـويل تفويض التولية إىل غـريه حتى مع عجزه 
عن التصدي إال إذا جعل له ذلك يف الوقفية، نعم جيوز له توكيل الغري 
فيام يكون من وظيفته إذا مل يشرتط عليه املبارشة يف تنفيذه. واهللا العامل. 

 س ٤٦:  هـل بإمـكان الواقـف أن يـويل أحـد 
أبنائـه أو أحـد املؤمنني عىل الوقـف بعد وفاته؟ 
واذا كان الجيـوز. فمـن هو الـويل الرشعي بعد 

وفاة الواقف؟
ج ٤٦: جيـوز جعله حـني الوقف، فـإن مل يُعنيِّ جـر التفصيل 

املتقدم يف جواب سؤال ٣٨. واهللا العامل. 

;UÏl\ÑÊ’]d;jâË’;ÏÁˆÊ’\;

 س ٤٧:  هـل تنتقـل إدارة املسـجد أو املأتـم 
بالوراثة، مع العلم بأن املؤسسني غري موافقني؟

ج ٤٧ : الترصف يف شـؤون املسـجد أو املأتـم يتوقف عىل كون 
املتـرصف وليـاً أو مأذونـاً من قبل الـويل وليس أمـراً ينتقـل بالوراثة، 

واهللا العامل.
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 س ٤٨:  هـل جيوز حتويـل املأتم من وقف عام 
إىل وقف خاص؟

ج ٤٨ : ال جيوز التبديل والتغيري، نعم جيوز للواقف أن يشـرتط 
لنفسه أو لغريه التبديل يف املوقوف عليهم بإدخال غريهم فيهم وإخراج 
بعضهم منهم، أو يف كيفية االنتفاع بالوقف، وحينئذٍ يكون العمل عىل 
مقتىض الرشط. أما إذا اشـرتط حق التغيري يف كيفية الوقف ففي صحة 
الرشط إشـكال، كام إذا وقف مسـجداً عىل أن له أن جيعله حسـينية، أو 

متجراً ينفق وارده يف جهة عامة أو خاصة، أو بالعكس.واهللا العامل.

;UÏËfiËâ¢\;∫;ÿÊ|Å’\;flŸ;Åt¯;È’Êi∏\;√fiŸ;

 س ٤٩:  منع متويل احلسينية شخصاً من دخوهلا 
ثم مات املتويل فهل يرسي املنع اىل ما بعد وفاته 

وإن أجاز له القائم اجلديد بعد ذلك؟

ج ٤٩ : ال يرسي املنع مع إجازة املتويل احلايل، كام أن املتويل مسؤول 
عـن تطبيـق ضوابط الوقفيـة، وال حيق له املنع بدون مـربر. واهللا العامل.
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ÏËfiËâ¢\;k]…ÊÕÊŸ;√Ëd

;Uk]…ÊÕÊ∏\;√Ëd;Ü\Êp;ÄÑ\ÊŸ;

 س ٥٠:  متى جيوز بيع موقوفات احلسينية؟ 
ج ٥٠: يظهـر أن مورد السـؤال هو األشـياء املوقوفة للحسـينية 
كأدوات اإلنـارة والتربيد والفرش ونحوها وحينئذٍ فيشـرتط يف جواز 

بيعها اجتامع رشوط: 
ر االنتفاع منـه يف الوجه الذي  ١ ـ خـراب العـني املوقوفة أو تعذّّ
. اوقفت عليه دائامً أو مدة طويلة عىل نحو يسـتلزم تعطيل الوقف عرفاً
٢ ـ األحوط وجوباً عدم إمكان االنتفاع يف العني املوقوفة يف مثل 
اجلهـة التي وقفت هلا مع حاجتها، وإال فالالزم االنتفاع هبا يف حسـينية 
 . أخـر يف فرض السـؤال ورعايـة األقرب فاألقـرب إىل الوقف عرفاً
٣ـ  إذا تعذر استعامله يف حسينية أخر فاألحوط وجوباً استعامله 
بعينه يف نفس جهة االنتفاع يف املكان األقرب للوقف مثل اسـتعامهلا يف 
مسـجد وإذا مل يوجـد ففي جهـة عامة قريبـة، ثم إذا مل يكـن ففي جهة 

خاصة قريبة.
نعـم إذا امكـن االنتفـاع ببـدل تلـك العـني املوقوفـة يف نفـس 



٣٧ .................................................................... أحكام احلسينيات 

احلسـينية، مثـل بيع أداة التربيد القديمة واالسـتفادة مـن ثـمنها لرشاء 
أداة تربيد جديدة تعني ذلك بدالً من استعامله يف جهة أخر فأنّه أقرب 

. إىل الوقف عرفاً
أما إذا مل يمكن مجيع ذلك فالظاهر أهنا تكون صدقة جيوز للمتويل 

بيعها ورصف ثـمنها يف مرصف الصدقات.
وإذا مل يكن للوقف ويل خاص، فاألحوط وجوباً مراجعة احلاكم 
الرشعي واسـتئذانه يف الترصف بالعني املوقوفة عـىل التفصيل املتقدم.

س ٥١:  إذا جاز بيع موقوفات احلسينية لبعض 
املسوغات فمن الذي تكون له الوالية عىل ذلك؟ 
ج ٥١ : تكون الوالية للمتويل عىل الوقف، وإذا مل يكن له ويل ومل 
جيعل له بديل، أو كان هناك بديل أو ويل وعجز أو امتنع عن القيام بمقتىض 
واليته فاألحـوط وجوباً مراجعة احلاكم الرشعي واسـتئذانه يف ذلك.

 س ٥٢:  إذا تـم بيع بعـض املوقوفات ففي أي 
يشء يرصف الثـمن؟ 

غات املتقدمة فالبد من انفاق  ج ٥٢ : إذا تـم البيـع ببعض املسـوّ
الثـمـن يف املـرصف املقـرر، فمثـالً إذا بيـع بعـض األدوات إلصـالح 
البعـض اآلخـر تعنيّ الـرصف يف ذلـك، وإذا بيع القديـم ألجل رشاء 
اجلديد وجب رشاء اجلديد بالثـمن ألنه األقرب عرفاً للموقف وهكذا 

سائر املوارد املتقدمة يف جواب سؤال ٥٠. واهللا العامل. 
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;UÏËfiËâu÷’;k]…ÊÕÊ∏\;√Ëd;

 س ٥٣:  هـل جيـوز بيع حاجيات احلسـينية اذا 
استغنى عنها؟

ج ٥٣: اتضح جوابه من نفس جواب سؤال ٥٠. واهللا العامل.
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]‚h\ÂÄ^Â;ÏËfiËâ¢\;3p_h

;Uã\Ö¡˘’;ÏËfiËâ¢\;3p_h;

 س ٥٤:  هـل جيوز تأجري مبنـى املأتم حلفالت 
األعـراس وعىل فـرض عدم جـواز ذلك، فهل 
يمكـن ملسـتخدم مبنـى املأتم للموضوع نفسـه 
(وبدون نية اإلجيار) دفع مبلغ ما وحسب رغبته 

بنية التربع للمأتم؟
 س ٥٥:  هل جتوز إقامة االعراس يف احلسينيات  
القديمة؟ علامً أن الواقفني للحسينيات القديمة 
مل يالحظـوا ذلـك باعتبار أن األعـراس مل تكن 
تقـام يف احلسـينيات بخـالف الوقـت احلارض، 

وهل هناك تفصيل يف املسألة؟
ج ٥٤، ٥٥: حيـث إن الغالـب يف وقف املآتم واحلسـينيات أهنا 
موقوفـة لالنتفـاع اخلاص هبا فال جيوز االسـتفادة منها للحفالت، نعم 
إذا كانـت الوقفيـة تتضمـن رصاحة أو ضمنـاً ما جييز االسـتفادة منها 
للحفـالت بأجـرة أو بدوهنا فال مانع من ذلك، وخيتلف ذلك بحسـب 

صيغة الوقف واألعراف التي تبتني عليه الوقفية. واهللا العامل.
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 س ٥٦:  هل جيوز لويل احلسـينية أن يعطيها يف 
مناسبة األعراس ويرضب فيها الطبول وحيدث 

فيها الرقص؟
ج ٥٦: ال جيـوز للـويل السـامح باسـتخدامها يف جمالـس اللهـو 

والعصيان عىل كل حال. واهللا العامل.
 س ٥٧:  عندنـا يف البحرين يسـتفيد الناس من 
احلسـينيات (املآتم) يف بعض الشؤون اخلاصة، 
مثل إقامة حفالت الزواج يف نفس احلسينيات، 
وكذلك قراءة القرآن (الفاحتة)عىل أرواح املوتى 
وأربعينياهتـم واجللـوس يف املأتـم واألكل مـن 
طعامه من قبل أهل امليت؛ ليأيت الناس للسـالم 
عليهـم. فهل جيوز ذلك، أم أنه يتوقف عىل دفع 
مبلغ مقابل هـذه الترصفات؟ وإذا كان كذلك، 
فهـل تعتـرب يف املبلغ اُجرة املثـل، أم يكفي حتّى 
املبلغ الرمزي؟ ومن الذي حيدد املبلغ إذا كان؟

ج ٥٧: يراجع يف ذلك الويل الرشعي عىل الوقف وعليه مالحظة 
مقتىض الوقفية والعمل عىل أساسـها، كام تقدم يف جواب سـؤال ٥٥. 

واهللاّ العامل.
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;UÀÕÊ’\;kˆ`;ó¬d;ÎÑ]pb;

 س ٥٨:  هـل جيوز إجـارة بعض آالت الوقف 
جرة يف جهة الوقف؟ عىل أن ترصف االُ

املوقوفـة  تأجـرياألواين  جيـوز  هـل    :٥٩ س   
للحسـينية عىل مـن يريد االسـتفادة منها خارج 
احلسـينية؟ وكذا األدوات املوقوفة للحسـينية. 
هـل جيوز اسـتعامهلا خارج احلسـينية بـام يرجع 

مردوده لفائدة احلسينية نفسها؟
ج ٥٨، ٥٩: جيـب العمـل بالوقف بام له مـن الرشائط واحلدود، 
فإن أحرز وقفها لالسـتفادة من إجيارها جاز ذلك، كام تقدم يف جواب 

سؤال ٥٥، وأن احتمل خالفه فال جيوز. واهللا العامل.



............................................................. فقه املساجد واحلسينيات  ٤٢

;∫;k]…Öëi’\
]‚¬ËdÂ;ÏËfiËâ¢\;;k\ÑÂÉ›

;UÏËfiËâu÷’;k\ÑÂÉfi∏\;√Ëd;

 س ٦٠:  هل حيق للمتويل بيع منذورات احلسينية؟
ج ٦٠: خيتلف ذلك باختالف احلاالت، فإذا قصد املتربع أو الناذر 
وقف اليشء للحسينية جر يف حقه التفصيل املتقدم  يف جواب سؤال ٥٠.
وإذا قصد التصدق به ملرصف خاص للحسـينية وجب الرصف 
فيـه، نعـم إذا تعـذر ذلك أو ارتفـع موضوعه رصف املـال يف مصارف 
ي األقرب فاألقـرب للمرصف  قـات، واألحوط اسـتحباباً حتـرّ الصدّ

اخلاص. واهللا العامل.
 س ٦١:  هل جيوز ألصحاب املأتم بيع ما يدفع 
نذراً ملجالس عزاء أيب عبد اهللا احلسني A من 
الذبائح وغريها، ورشاء مورد آخر رضوري؟

ج ٦١: كال، ال جيوز فإن املنذور يرصف طبقاً لنذره. واهللا العامل.



٤٣ .................................................................... أحكام احلسينيات 

;UÏê]£\;k\ÑÂÉfi’\;ÃÖëŸ;

ألمـري  أو   o للرسـول  ينـذر  مـا    :٦٢ س   
أو   D املعصومـني  ألحـد  أو   Aاملؤمنـني
للعبـاس A أو لغريهـم مـن الذريـة الطيبـة 

والذوات الطاهرة، يف أي وجه يرصف؟ 
ج ٦٢: جيوز أن يرصف يف وجوه اخلري سيام ما خيص ذلك اإلمام 
اره املحتاجـني أو إقامة  كالـرصف عىل مشـهده الرشيف أو معونـة زوّ
املجالـس إلحيـاء ذكـره أو طبع ونرش الكتـب اخلاصة بـه ونحو ذلك 

وجيعل ثواهبا للمنذور له.
نعـم إذا قصد الناذر مرصفاً خاصاً ولـو باعتبار تعارف ذلك فيه 

تعني الرصف فيه خاصة. 
علـامً أن النـذر الذي جيب الوفـاء به رشعاً هو مـا كان هللا تعاىل، 
ويمكن أن خيصص رصفه للرسـول o أو أحد املعصومني Dأو 

األولياء أو أي جهة خريية أخر. واهللا العامل.
 D ألحدهـم  النـاذر  نـذر  إذا    :٦٣ س   
وقصـد بنذره ان يـرصف املال املنـذور يف إقامة 
مآمتهـمD، وعزائهم أو ذكر وفياهتم، أو يف 
اإلطعام فيها والقيام ببعض شـؤوهنا فهل جيوز 

للمتويل أن يرصفه يف غري ذلك؟ 
ج ٦٣: جيـب رصفه يف اجلهـة املذكورة وال يـرصف يف النواحي 
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االخر. واهللا العامل.
 س ٦٤:  إذا نـذر النـاذر ألحدهـم D وعينه 
ملأتـم إمام خاص فهل يتعني وهل جيوز للمتويل 

أن يرصفه يف غري ذلك؟ 
ج ٦٤: إذا عينـه ملأتـم امـام خـاص أو شـهيد أو ويل معني تعني 
 للجهـة التـي حددها الناذر، وكذلك إذا كان نـذره جلهة خاصة أخر
كاملواليد واالطعام أو االنفاق يف أيام الزيارات املخصوصة هلم فيختص 

باجلهة املعينة واهللا العامل.

;UÑÇ]fi’\;ÅëÕ;√eiÁ;ÑÉfi’\;
 س ٦٥:  إذا نـذر املكلـف شـيئاً معينـاً وليكـن 
(ذبيحـة)  فهـل جيـوز لـه أن يأخـذ منهـا شـيئاً 
للربكـة، وخصوصـاً أن منطقتنـا متعـارف فيها 
أنّ أي انسـان ينذر نذراً يأخذ شـيئاً  للربكة مثالً 

الكبد، الفخذ.. فهل هذا جيوز؟
ج ٦٥: يتبـع ذلك نذره، فإن نذر مثالً أن يتصدق باللحم وقصد 
اسـتثناء يشء، جـاز أخـذه، وإن مل يقصد االسـتثناء مل جيـز، بل وجب 

رصف الذبيحة بكاملها يف مورد النذر. واهللا العامل.



٤٥ .................................................................... أحكام احلسينيات 

;ÏË’]Ÿ;‡Âıå
ÏËfiËâ¢\;#a∏\

;U„ŸÅ¡Â;„et]ê;”÷Ÿ;Ì÷¡;„d;ƒ1i∏\;ÿ]∏\;Ô]Œd;

 س ٦٦:  تعارف بني الناس أن جيمعوا املال من 
األفراد املتربعني إلقامة بعض الشـعائر املطلوبة 
فيجمـع أهـل البلـد أو القريـة األمـوال منهـم 
إلقامة مأتم اإلمام احلسـنيA يف بلدهم أو يف 
قريتهـم، وجيمعهـا صنف خاص مـن العامل أو 
من القبائل إلقامة مأتـم هلم، أو إلطعام الطعام 
يف أيام معلومة بمناسبة معلومة، فهل يبقى املال 

بعد دفعه عىل ملك صاحبه؟ 
ج ٦٦: األقـو أهنا نوع خاص من الصدقات والبذل يف قربات 
خاصة فيشـرتط رصفه يف تلك اجلهات املعينة. ونتيجة لذلك فال يبقى 
املـال بعد عزله هبـذا القصد ملكاً لصاحبه وال ترتتـب عليه آثار ملكه، 
فـال حيـق لصاحبه الذي بذله للجهة أن يرجـع به اال إذا رشط ذلك وال 
يرثـه وارثه إذا مات قبل أن يـرصف املال، وال حيل لدائنه أن يأخذ املال 

وفاءاً لدينه. واهللا العامل. 
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 س ٦٧:  وإذا اجتمع املال من األفراد املتربعني 
إلقامة بعض الشـعائر املطلوبة ومل يمكن رصفه 
يف اجلهة املشرتطة أو زاد عىل املقدار املحتاج إىل 

رصفه ماذا يصنع به؟ 
ج ٦٧: ان أمكن تأخريه مدة ورصفه يف اجلهة املعينة لزم ذلك، وان 
تعذر ذلك أو مل يمكن حفظ املال، رصف يف مصارف الصدقات واألوىل 
حتـري ما هو األقـرب فاألقرب إىل تلـك اجلهة املشـرتطة .واهللا العامل.

 س ٦٨:  إذا دفـع املالـك املـال إىل الشـخص 
الـذي يتوىل مجـع املال مـن املتربعني للمناسـبة 
املتقـدم ذكرها، وظهر من القرائـن أنه إنام يدفع 
املال أمانة بيد الشـخص اآلخذ ويراه وكيال عنه 
يف رصف املـال يف اجلهـة املعلومـة، هل يـخرج 

املال عن ملك صاحبه؟
ج ٦٨: ال خيـرج املال عن ملك صاحبه هبذا الدفع، فيجوز له ان 
يسـرتد املال قبل رصفه وإذا مات املالك قبل رصفه رجع مرياثاً لوارثه، 
ولدائنـه أن يرجع عىل اآلخذ فيأخذ املال وفـاءاً لدينه إذا فلس أو مات 
وقرصت تركته عن ديونه، وإذا تعذر رصف املال يف اجلهة املعينة وجب 
عىل اآلخذ مراجعته يف رصف املال، وكذلك جتب مراجعته إذا احتمل 

أنه إنام دفع املال كذلك ومل تدل القرائن عىل يشء. واهللا العامل.



٤٧ .................................................................... أحكام احلسينيات 

;UÏËfiËâ¢\;ÿ\ÊŸ^;flŸ;ô\2Õˆ\;

 س ٦٩:  يوجد ويل إلحد احلسينيات، وتلك 
احلسـينية يوجد هبا صنـدوق فيـه مبالغ خاصة 
باحلسـينية.. فهل جيوز للويل أو بإذنه االقرتاض 
مـن صندوق احلسـينية ملـدة معينـة وإعادته إىل 
الصنـدوق يف وقـت ال حتتـاج احلسـينية فيه إىل 
أي مصاريـف، أي أن املبلـغ اليؤثـر عىل عطاء 
احلسـينية. فهل جيوز مثل هـذا الترصف حلاجة 

عقالئية؟
ج ٦٩: ال جيـوز ذلـك إالّ مـع ختويـل املتربعـني للـويل املذكور 

. واهللا العامل. والسامح له هبذا الترصف رصاحة أو ضمناً
قرضـاً  أراد  املؤمنـني  أحـد  أن  لـو    :٧٠ س   
الوقـف،  ختـص  التـي  األمـوال  مـن  (سـلفة) 
وهـي حتت تـرصيف عـىل أن يردهـا بعـد قضاء 
حاجتـه بعـد فـرتة مـن الزمـن. هـل جيـوز يل 
التـرصف بذلـك وإقراضـه من هـذه األموال؟

ج ٧٠: ال جيوز. واهللا العامل.
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U‘Êfie’\;∫;ÏËfiËâ¢\;ÿ\ÊŸ^;ƒ\ÅÁb;

س ٧١ :  هل جيوز إيداع بعض ايرادات الوقف 
يف البنك؟

ج ٧١ : جيـوز ذلـك بإذن املتـويل الرشعي، والفائـدة ـ يف صورة 
جواز أخذها ـ بحكم االصل. واهللا العامل.

 س ٧٢:  هـل جيـوز للـويل عـىل األوقـاف أن 
يـودع أمواهلا يف البنوك، مع خوفه من بقاء تلك 

األموال يف منزله من التلف أو الرسقة؟
ج ٧٢: ال مانـع منه فيام مل خيش من ضياعه يف البنك، واهللا العامل.

U‡]⁄ï’\;ÄÂÅt;

 س ٧٣:  وما هي حدود الضامن هلا مع إيداعها 
يف البنوك، أو بقائها يف منزله؟

ج ٧٣: حدود الضامن هي التفريط يف احلفظ. واهللا العامل.

ÏËfiËâ¢\;Ïp]t;fl¡;ÎÅ\á’\;ÿ\ÊŸ¯\;

 س ٧٤:  مـا حكـم األموال الزائـدة عن حاجة 
احلسينية؟ وما هو وجه انفاقها؟

ج ٧٤: التربعات املذكورة حتفظ حلاجة احلسينية ولو يف املستقبل 



٤٩ .................................................................... أحكام احلسينيات 

املنظور فإن استغنت عن األموال باملرة أو خيف عليها من التلف ونحوه 
رصفت يف مصارف الصدقات واألوىل رصفها يف حسينية أو حسينيات 

أخر. واهللا العامل.
 س ٧٥:  هـل جيوز اسـتعامل الوقف الزائد عن 
احلاجـة يف مكان آخر إما مماثل أو غري مماثل مثل 
مـن مأتـم آلخـر أو من مسـجد آلخـر أو مأتم 

ملسجد وبالعكس؟
ج ٧٥: إذا مل يكـن له مـرصف يف مورد الوقف أصالً بحيث كان 
إبقاؤه موجباً لتلفه أو تعذر استعامله يف املنفعة املقررة له بحسب الوقفية 
جـاز للمتويل اسـتعامله يف مـورد مماثل فإن مل يكن له مماثـل أو مل تكن به 
حاجـة إليه جاز رصفه يف غريه مع رعايـة األقرب فاألقرب إىل الوقف 

. واهللا العامل. عىل األحوط وجوباً
;UÏËfiËâ¢\;ÿ\ÊŸ^;∫;ÃÖëi’\;

تنتمـي  املؤمنـات  مـن  جمموعـة    :٧٦ س   
إلحد احلسـينيات النسـائية، وكانـت اإلدارة 
بيدهـن، ولكنهن لسـن الوكيـالت الرشعيات 
للحسـينية، وكن جيمعن اشـرتاكات شهرية من 
النسـاء (الاليت ترتاد احلسـينية) مـن أجل إقامة 
االحتفـاالت والـدروس الدينيـة وغريهـا من 
األنشـطة اإلسـالمية، وقد جتمع مبلـغ كبري من 
ذلـك، وبعد سـنني حدثت خالفات شـخصية 
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فتم اسـتبعاد تلك املجموعة عن اإلدارة وإقامة 
األنشـطة، وحـل مكاهنـن أخريـات مؤمنـات 
واملجموعة اجلديدة كذلك، وحتى الرجال ليس 
لدهيم الوالية الرشعية عىل احلسينية، والسؤال: 
مـا هو حكم األمـوال املوجودة عنـد املجموعة 

األوىل؟
ج ٧٦: ال جيـوز التـرصف يف الوقـف لغـري املتـويل الرشعي فان 
كانت املؤمنات املذكورات مأذونات من قِبل املتويل جاز هلن الترصف 
بمقدار اإلذن هذا بالنسـبة إىل أصل الوقف، أما التربعات للوقف فهي 
رصَ الترصف باملتـويل أو املأذون من قبله ولو  تتبـع قصد املتربع، فإذا حَ
باعتبـار أن ظاهر حال السـلطة عىل اإلدارة الواليـة أو اإلذن من املتويل 
فـال جيوز الترصف يف التربعات إالّ بإذن املتويل، وإذا مل يكن للحسـينية 
ويلّ منصـوب كانت واليتها للحاكـم الرشعي، فال ينفذ الترصف فيها 
بـدون مراجعتـه، نعم ال حيتاج ملراجعته يف االنتفاع باحلسـينية بمقتىض 
الوقفيـة، وكذلـك يف خدمتها وإصالحها فيام ال حيتمل فيه جهة فسـادٍ 
، أما مع احتامل الفسـاد فالبد مـن الرجوع للحاكم الرشعي فيه.  أصالً
وكذلـك البد من مراجعته إذا تردد العمل بمقتىض الوقف بني وجهني 

أو أكثر، لكي خيتار هو األوفق واألرفق بالوقف. واهللا العامل.
 س ٧٧:  قـام بعـض املؤمنـني بجمع التربعات 
 لبنـاء مأتم (حسـينية) ، ولكن بعـد اجلمع رأ
بعـض املؤمنـني بأنـه من األفضـل إقامـة مركز 
إسـالمي يقوم بمهام املأتـم، باإلضافة إىل مهام 



٥١ .................................................................... أحكام احلسينيات 

إسـالمية اُخر، ما حكم املال املجموع باسـم 
املأتم؟

ج ٧٧: ال جيـوز التـرصف فيـام مجع باسـم املأتم يف غـريه إالّ إذا 
كانت التربع عىل نحو يشمل إقامة املركز املذكور. واهللا العامل.
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;flŸ;ÎÄ]iàˆ\
]‚¬d\ÊhÂ;ÏËfiËâ¢\

Uk]ËfiËâ¢\;∫;k\Öî],\;Ô]Œ’b;

املآتـم  مـن  االسـتفادة  جيـوز  هـل    :٧٨ س   
(احلسينيات) يف تدريس الدروس الدينية وغري 
الدينية وكذلك إلقاء املحارضت الدينية وغريها 
بغري مقابل يدفع إىل املأتم، أم ال بد من دفع مبلغ 

مقابل ذلك؟ وإذا كان فام قيمته؟
ج ٧٨: جيـوز ذلك إذا مل يلزم منه حمذور رشعي مع إجازة املتويل 
الرشعـي ورعاية الضوابـط التي جيعلهـا، وعىل املتـويل رعاية ضوابط 

الوقف والضوابط الرشعية بشكل عام. واهللاّ العامل.
املسـاجد  اسـتخدام  جيـوز  هـل    :٧٩ س   
واحلسـينيات لغرض تدريس املـواد غري الدينية 
كاللغـة اإلنـجليزية أو التاريـخ أو اجلغرافيا أو 

غري ذلك ممّا يكون نافعاً؟
ج ٧٩: جيـوز ذلـك مـا مل يلـزم حمذور رشعـي والبد مـن رعاية 
ضوابـط الوقـف يف مجيـع الترصفـات بالوقـف، وال جيـوز التـرصف 



٥٣ .................................................................... أحكام احلسينيات 

املنايف له. واهللا العامل.
 س ٨٠:  املأتـم املوقوف للقـراءة عىل مصائب 
أهـل البيـتD يف شـهر حمـرم احلرام وشـهر 
صفـر، هـل جيـوز للمتـويل عليـه دعـوة بعض 
املحـارضات اللقاء بعض املحارضات الصحية 

أوالسياسية أو ما إىل ذلك؟
ج ٨٠ : عـىل املتويل رعاية ضوابط الوقفية، ثم إذا أجاز ذلك فال 
مانع منه، ونؤكد عىل أن ال تكون املحارضات منشأ للخالف والشقاق 

بني املؤمنني، بل يراعى فيها الصالح العام، وتثبيت احلق. واهللا العامل.
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fât;Ì÷¡;k]…ÊÕÊ’\
]‚÷·^;]‚ÕÂ^;]Ÿ

Uƒ]i›ˆ\;Ï‚p;ÅÁÅü;∫;√pÖ∏\;

 س ٨١:  احلسـينيات التي تنشـأ من التربعات، 
ما هـو املرجـع يف حتديد جهة االنتفاع هبا سـعة 
وضيقـا؟ وهل يكفـي العرف الشـائع يف حتديد 
جهـات االنتفـاع تلـك؟ وهـل جيـوز اجللوس 
غـري  يف  وتوابعهـا  مرافقهـا  واسـتخدام  فيهـا، 

أوقات التعزية؟
 ، ج ٨١: املرجع يف ذلك هم املتولون الرشعيون هلذه احلسينية فعالً
وعليهم مالحظة القرائن املحيطة بذلك التربع رصاحة أو ضمناً كام أن 
العرف الشـائع يكفي إلثبات حدود الوقفية مع فرض عدم النص عىل 

خالفه. واهللا العامل.

Uƒ]i›ˆ\;fl¡;ÏŞÕ]â’\;Ï…ÊÕÊ∏\;Ô]Ëå¯\;

 س ٨٢:  اشـرتيت بعض املسـتلزمات اخلاصة 
باحلسينية وبعد رشائي هلا وجتربتها قالوا يل بأهنا 
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التنفع للعمل ومل جير اسـتخدامها إال نادراً فهل 
جيوز يل أخذها واالسـتفادة منهـا يف مكان آخر 
كالبيـت أو غريه بدالً من تركها دون اسـتفادة؟ 

كوين أنا الذي اشرتيتها باميل اخلاص؟
ج ٨٢: حيـث إنـك تربعـت باألمـوال املذكـورة وقصدت من 
إخراجهـا عـن ملـكك للحسـينية فقـد صـارت من أمـوال احلسـينية 
وال حيـق لـك اسـرتجاعها وال التـرصف فيهـا إالّ يف املـرصف املقـرر 
للحسـينية وإذا مل يمكـن اسـتعامهلا يف املـرصف املذكـور كـام يبدو من 
السـؤال كانت من الصدقـة املطلقة وترصف يف مصـارف الصدقات، 

. واألوىل رصفها يف األقرب إىل احلسينية فاألقرب عرفاً
وكذلـك إذا اشـرتيت العني لنفسـك ثم قصـدت إخراجها عن 

ملكك للحسينية.

Uflât¯]d;ÏËfiËâ¢\;k\ÂÄ^;ÿ\Åeià\;

 س ٨٣:  يتـربع البعض من املؤمنني باسـتبدال 
بعض احلاجيات القديمة يف احلسـينية بأحسـن 
منهـا، وال يعلم هل إهنا وقف أم ال، فهل يمكن 

بيعها أو استبداهلا هلذا الغرض؟
ج ٨٣: ظاهر كوهنا يف احلسـينية أهنا وقـف عليها وعليه فالالزم 
م بذله  نقلها  يف احلالة املذكورة إىل حسينية أخر فإن مل يمكن ذلك تَقدّ

للفقراء عىل البيع.
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س ٨٤:  متـربع يريـد اسـتبدال ثريـا قديمـة يف 
حسينية بأحسن منها، وال يعلم هل إهنا وقف أم 
ال، فهل يمكن بيعها أو استبداهلا هلذا الغرض؟ 

ج ٨٤ : يتضح اجلواب من سابقه .

;UÀÕÊ’\;∫;◊Ÿ]¬’\;ÎÖp^

 س ٨٥:  الفائـدة الزائدة يف املزرعة الوقفية هل 
جيوز أخذها ملن يقوم عىل الوقف؟

ج ٨٥: ال جيـوز الترصف يف الوقف ونامئه يف غري اجلهة املوقوف 
عليهـا، نعم ال مانع من إعطاء العامـل فيه األجرة عىل عمله من أموال 
الوقـف املخصصة ملثـل هذه املصـارف بإجازة املتـويل الرشعي.  واهللا 

العامل.

;U‡Ê›]Œ’\;ˆ;ƒÖç’\;fât;Ï…ÊÕÊ∏\;ôÑ¯\;

 س ٨٦:  أرض موقوفـة رشعـاً عـىل املوازيـن 
وليسـت موقوفة قانوناً حسـب النظام املعمول 
بـه. هل تثبت الوقفية وهـل جيوز خمالفة الوقفية 

الرشعية؟
ج ٨٦: إذا تمّ الوقف حسب املوازين الرشعية تثبت الوقفية وال 

جتوز خمالفتها. واهللا العامل.
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Uk]eà]fi∏\;∫;ÏËfiËâ¢\;‹\Å}ià\;

يف  احلسـينية  اسـتخدام  جيـوز  هـل    :٨٧ س   
؟ وهل جيوز اسـتخدام  املناسـبات كالعيـد مثالً
طهـي  وأواين  أثـاثٍ  مـن  احلسـينية  حمتويـات 
وتقديـم، علامً بـأن بعض موجودات احلسـينية 

وقف للحسينية، وبعضها هدية؟
ج ٨٧: إذا كان استعامل احلسينية يف هذه املناسبات بصورة عامة 
أمراً متعارفاً، ومل يرصح يف الوقفية بمنع ذلك، جاز استخدامها بإجازة 

املتويل الرشعي. واهللا العامل.

Uk]ËfiËâ¢\;È›]eŸ;∫;k]…Öëi’\;

 س ٨٨:  الترصف اليسـري يف احلسـينيات الذي 
هـو كنقـل املطبخ من مـكان إىل آخـر، وكذلك 
الدرج ونحوه، هل هو جائز مع إذن الويل، أم ال؟

ج ٨٨: إذا كان التـرصف املذكـور مصلحة للحسـينية وال يرض 
هبا، فال بأس به يف مفروض السؤال. واهللا العامل.

 س ٨٩:  هـل جيـوز تغيـري يشء يف الوقـف إىل 
األحسـن كهـدم جـدار لبنـاء آخر أحسـن منه 
فقـط، أو تغيـري نافـذة أو تبديل مصبـاح بام هو 

أمجل وأنسب مثال وما إىل ذلك؟
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ج ٨٩: جيـوز التغيـري لألصلح إذا مل يكن خمالفـاً لرشائط الوقفية 
مـع إجازة املتويل الرشعي. ولكـن جيري عىل األدوات القديمة ما تقدم 

يف جواب السؤال ٥٠. واهللا العامل.
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;k]ËfiËâ¢\;Â^;#a∏\;ÿ\Åeià\
]⁄‚h\ÂÄ^;ó¬d;Â^

UÏËfiËâ¢\;√Ëd;

 س ٩٠:  هل جيوز للناظر عىل حسينية ان يبيعها 
لعدم امـكان االسـتفادة منها بالنحـو املطلوب 

؟ لقدم بنائها مثالً
ج ٩٠: ال جيـوز ذلـك، بل يلزم االنتفاع هبـا كام هي مادام يمكن 
االنتفـاع هبـا نفعاً معتداً بـه وإن كان قليالً نسـبياً، أمـا إذا تعطلت عن 
االنتفـاع املعتـد به عرفـاً، فإن أمكن تعمريهـا من واردهـا أو من غريه 
بنحـو حيفـظ عنوان احلسـينية ويـؤدي الغـرض املطلوب منهـا ولو يف 
ر ذلك فالظاهر  الزمن الالحق، فاألحوط وجوباً القيام بذلك، وان تعذّ
أهنـا تصـري صدقة مطلقـة فيجـوز بيعهـا ورصف ثـمنهـا يف مصارف 
الصدقات كام جيوز إبقاؤها وإعطاؤها جلهة خريية تسـتحق الصدقات 
تقوم هي بتعمريها واالستفادة منها والبد يف إجراء ذلك من أن يقوم به 
ويل الوقـف اخلاص مع وجوده وإالّ فاحلاكم الرشعي، وعليه مالحظة 
القرائـن العامة واخلاصة يف تشـخيص الصورة والوجه الذي وقع عليه 

الوقف ومع اشتباه احلال فالالزم االحتياط. واهللا العامل.
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;U„÷l]⁄∏;Å\á’\;ÀÕÊ’\;ÿ]⁄¬ià\;

 س ٩١:  هـل جيوز اسـتعامل الوقف الزائد عن 
احلاجة يف مـكان آخر إما مماثل أو غري مماثل من 
مأتم آلخر أو من مسـجد آلخر أو مأتم ملسجد 

وبالعكس؟
ج ٩١: إذا كانـت هلـا منفعـة معتـد هبـا يف نفـس املنفعـة املقررة 
كاسـتخدام املكيف يف التربيد أو التدفئة يف نفس احلسـينية تعنيّ ذلك، 
ر االنتفاع هبا يف ذلك مؤقتاً، أما إذا تعذر االنتفاع دائامً  وكذلـك إذا تعذّ
أو ملدة طويلة بحيث تسقط عن االنتفاع املقرر عرفاً كام يبدو من السؤال 
فان كانت احلسينية بحاجة إىل بديل يؤدي نفس تلك املنفعة تعني بيعها 
واستخدام الثـمن يف رشاء البديل، ألنه هو األقرب إىل الوقف ظاهراً، 
وإن مل تكـن احلسـينية بحاجة إىل ذلك فاألحـوط وجوباً االنتفاع هبا يف 
نفـس مورد الوقف يف حسـينية أخر وما وقف للمسـجد يف مسـجد 
آخـر مع رعاية األقرب فاألقـرب إىل الوقف عرفاً، كام تقدم يف جواب 
السـؤال ٥٠، وإذا مل يوجد مورد مماثل تعني اسـتخدامها يف نفس تلك 
املنفعة يف مورد مقابل كاسـتعامل التربيد املخصص حلسـينية يف مسجد 

. أو بالعكس، مع رعاية األقرب فاألقرب عرفاً
وإن مل يمكن االنتفاع بالعني يف املنفعة املقررة أصالً كاألخشـاب 
التالفة أو لالسـتغناء عنها كاملصابيـح النفطية كانت صدقة جيوز بيعها 

ورصف ثـمنها للفقراء.
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س ٩٢:  ما حكم استعامل الوقف التابع ملأتم يف 
آخر خصوصـاً إذا كان الوقف زائداً عن حاجة 

املأتم األول؟
ج ٩٢: ال جيوز استعامل العني املوقوفة يف غري املأتم أو املسجد الذي 
وقفت له حتى إذا كان زائداً عن حاجته مؤقتاً، أما إذا تعذر االنتفاع به يف 
ذلك املأتم دائامً أو ملدة طويلة بحيث يلزم تعطيله عرفاً، فاألحوط وجوباً 
االنتفاع به يف األقرب فاألقرب عىل التفصيل املتقدم يف جواب السؤال ٩١.

;U„ŸÅ·;Åfi¡;€ÁÅŒ’\;flŸ;ÈŒei∏\;€“t;

 س ٩٣:  يوجد عندنا حسـينية اقتىض األمر أن 
جيدد بناءها، والسـؤال هنا: ما نصنع يف ما تبقى 
من بناءها القديم ولوازمها كاحلجارة واملكيفات 
والفـرش واملراوح واألبـواب والنوافذ، مع أن 
إعادة هذه األمور القديمة اىل احلسـينية اجلديدة 
ال يناسـب شأهنا يف الوقت احلايل، علامً بأن قسامً 
منها صالح للبيع ولو بثـمن بخس، وقسـامً آخر 

غري صالح للبيع، فامذا نصنع هبذه األمور؟
ج ٩٣: يتعـني بيعهـا ورصف ثـمنها يف األقرب إىل منفعتها وهو 
اسـتبداهلا باجلديـدة يف املبنى اجلديـد، أما ما ال يصلـح للبيع فاألحوط 
وجوبـاً االسـتفادة منـه يف األقـرب إليـه فاألقـرب عرفـاً، فـإذا أمكن 
اسـتخدامه يف حسـينية فهو املتعني، وإن مل يمكن وأمكن اسـتخدامه يف 



............................................................. فقه املساجد واحلسينيات  ٦٢

مسـجد تعـني ذلك، وإن مل يمكـن االنتفاع هبا بمثل االنتفـاع املقرر هلا 
كانت صدقة ترصف يف مصارف الصدقات مع اإلمكان. 

;UÓÖ|^;∫;ÏËfiËâ¢;Ï…ÊÕÊ∏\;fi“’\;ÿ]⁄¬ià\;

 س ٩٤:  الكتب املوقوفة حلسينية معينة،  هل جيوز 
أخذها اىل حسينية اُخر إذا دعت احلاجة لغرض 
القراءة ثم أرجاعها اىل حملها يف احلسينية االوىل؟

ج ٩٤: ال جيـوز اخراجها من احلسـينية املعينـة إىل غريها، إالّ إذا 
كان ظاهر الوقفية إجازة اخراجها إىل حسينية أخر يف بعض احلاالت، 

ويتعني التقيد بمقتىض وقفية الكتب املذكورة. واهللا العامل.
;UÔ\ÑÊå]¡;‹]Á^;ã]fi’\;„¬…ÅÁ;]Ÿ;ÃÖê;ÏËË—;

 س ٩٥:  يدفع الناس أيام حمرم أمواالً ويقولون: 
 A الفضـل  أليب  أو:   A احلسـني  لالمـام 
وظاهـر الدافع اهنا عن روحه أو ملجالسـه كيف 

يتم لنا رصف هذه األموال؟
ج ٩٥: يتعـني رصفهـا يف مـا يظهر مـن املتربع بحسـب القرائن 

العامة واخلاصة.
 س ٩٦:  مـن ضمـن فعاليات املأتم االشـرتاك 
يف بعـض الربامج املشـرتكة مع مآتـم أخر يف 
مناطـق أخـر أو مع مؤسسـات إسـالمية من 
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خـارج منطقتنـا يف إقامة االحتفـاالت املركزية 
ملواليـد أهـل البيتD  أو االشـرتاك يف عزاء 
بعـض أيـام عاشـوراء يف مناطق خمتارة حسـب 
جدول متفق عليه من اللجنة املشرتكة، ويطلب 
من املآتم املشـرتكة دفع مبلـغ لتغطية مصاريف 

هذه االحتفاالت، علامً أن إيرادات املأتم من: 
١ ـ األوقاف اخلاصة باملأتم.

٢ ـ   تربعـات مـن أهـل املنطقـة أو مـن خارجها 
باسم املأتم.

٣ ـ تأجري املأتم لألعراس.
فهل يمكننا كإدارة، دفع املبالغ املرتتبة عىل مأمتنا 
لتغطيـة مثل هذه االحتفـاالت التي تقام خارج 

مبنى املأتم من ميزانية املأتم؟
ج ٩٦: ١ ـ يتعـني رصف األوقاف بحسـب مفـاد وقفيتها، فإذا 
كانـت موقوفة جلميع برامج املأتم وبحسـب ما يـراه املتويل من برامج 

قديمة أو حديثة جاز رصف ريعها يف تلك الفعاليات بأذن املتويل.
وإذا كانـت موقوفـة لربنامج خـاص أو مقيدة بمبنـى املأتم مثالً 

فالبد من التقيّد يف رصفها بخصوص ما وقفت له ال غري.
 ٢ ـ املرجـع يف مقدار الرصف ونوعه هـو قصد املتربع والقرائن 

احلالية واملقالية املقارنة للتربع، وال ضابط لذلك.
٣  ـ جيوز رصف ريع اإلجيار يف مصارف املأتم التي تنسـجم مع 
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مقتـىض الوقف بإجـازة املتويل، علـامً أن أصلَ اإلجيـار كذلك البد أن 
يكـون بإجازة املتويل وعىل املتـويل االلتزام بمقتىض الوقفية، وقد يكون 
مقتىض الوقف االنتفاع املجاين منها كام يف وقفية املسجد فال جيوز أخذ 
أجـرة عـىل منفعته، وقد يكون مقتىض الوقف االنتفاع بحسـب ما يراه 
املتـويل مـن أخذ إجيـار أو عدمه كـام يف وقفية بعض املـدارس وكذلك 
وقفية بعض املآتم املوقوفة النتفاع املشاركني يف الشعائر ونحوها، فإذا 

قيدها الواقف بأخذ األجرة رصاحة أو ضمناً جاز ذلك.

;U#_∏\;k\ÂÄ^;ó¬d;ÎÑ]¡b

س ٩٧:  هـل جيوز للـويل أن يعري أحـداً بعض 
أدوات املأتم كالفرش ونحوه لتستخدم خارجه 
كام لـو أن أحد املؤمنـني أراد أن يقيم عزاءاً عىل 
أن  وأراد  داره  يف   A احلسـني  اهللا  عبـد  أيب 
يستعري مكرب الصوت أو الفرش أو غري ذلك؟

ج ٩٧: مـع كوهنا وقفـاً خمصوصاً ال جيوز االنتفـاع هبا يف غريه. 
واهللا العامل.

UÏËfiËâ¢\;k\ÂÄ^;ó¬d;fl¡;Ô]fi∆iàˆ\;

 س ٩٨:  اآلالت واألثـاث والفرش واألجهزة 
التي جتعل يف احلسينية وأدوات التربيد والتدفئة 
واإلضـاءة وتكبري الصوت التـي تكون فيها إذا 
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أصبـح االنتفاع هبـا قليـالً أو كان بصـورة غري 
معتادة كام إذا اسـتعمل الفراش سـرتاً للنسـاء، 
أو مظلـة تقـي عـن الشـمس مـاذا يصنـع هبا؟ 
ج ٩٨: حكمهـا مـا تقـدم يف جـواب سـؤال ٩١  بـال فـرق.    

و اهللا العامل.
 س ٩٩:  وإذا استغنت احلسينية عن أثامهنا؟ 

ج ٩٩: إذا اسـتغنت عنها وعن أثامهنا رصفت يف مصلحة متاثلها 
من احلسينيات األخر، فإذا استغنت عنها رصفت يف األقرب فاألقرب 
إليها من املصالح عىل األحوط وجوباً، وإذا سقطت عن االنتفاع هبا يف 
املنفعـة املقررة أصالً كاألخشـاب التالفة كانت صدقـة جيوز إعطاؤها 

للفقراء.

;Uó]’\;

 س ١٠٠:  يفيض ما جيمع لعزاء سـيد الشهداء 
أرواحنـا فداه عن احلاجة. فهـل جيوز رصفه يف 

جهات اخلري؟
ج ١٠٠: ال جيـوز، إالّ إذا تعـذر رصفـه يف العـزاء فيـرصف يف 
مصـارف الصدقـات واألحوط اسـتحباباً األقـرب فاألقـرب للعزاء 

املذكور. واهللا العامل.
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تكثـر  حمـرم  شـهر  يف  خصوصـاً    :١٠١ س 
النـذورات يف احلسـينيات ويتـم طهـي كميات 
كبرية من الرز واللحوم تنتهي بالرمي يف القاممة 
بدون أي فائدة ، فهل هذا جائز وهل جيوز تقديم 
الفائض يابساً ( قبل الطبخ ) إىل اجلمعيات لكي 
تقـوم بتوزيعه عىل الفقراء يف متسـع من الوقت 

واالستفادة منه بدالً من رميه؟  
ج  ١٠١: الـالزم أخـذ تفويـض مـن املتربعني بالتـرصف باملال 
بحسب نظر الويل ولو من خالل اخلطباء واملرشدين او حني أخذ التربع 
من صاحبه فيجوز الترصف ويف حالة عدم اخذ التفويض فالالزم دفع 
الزائـد اىل حسـينية اخـر او مأتم آخر ولـو يف البيـوت اخلاصة فإن مل 

يتيرس ذلك جاز دفعه للجمعيات مع رصفه بعنوان النذر والتربع .
مـن  الكثـري  املآتـم  لبعـض  تصـل    :١٠٢ س 
النـذورات مـن نقـود وغـري ذلـك فهـل جيـوز 
للمتـويل عـىل تلك احلسـينية أن يدفع شـيئا من 
تلـك النقود الزائدة أو األثاث الزائد عىل حاجة 
تلك احلسينية حلسينية أخر حتتاج إىل ترميم أو 

إنشاء أو غري ذلك من املساعدات؟  
ج  ١٠٢:  مع تعذر االنتفاع به يف احلسينية املؤدي اىل تعطيل املال 

جيوز ذلك .
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Uk]ËfiËâ¢\;∫;ôÑ]¬∏\;ÏŸ]Õb

يف  معـرض  إقامـة  جيـوز  هـل  ـ  أ    :١٠٣ س 
 A احلسـينية املوقوفـة أليب عبـد اهللا احلسـني
ويقوم ذلك املعرض بعرض األشـياء الرتاثية يف 
البالد مثل األبنيـة املصغرة الكرتونية ومهارات 
اآلخريـن أو غريهـا، يف اخلياطة أو الرسـوم أو 
غري ذلك، كـام يعرض بعض الكتب واألرشطة 
للمحـارضات الدينيـة، وجيني املعـرض عوضاً 
ماليـاً مقابـل ذلك العرض سـواء للمشـاركني 
أو  املعـرض،  يف  املعروضـة  السـلع  أصحـاب 
للقائمـني عـىل إدارة املعـرض مـع أن غـرض 
القائمني عىل العرض هو تنشيط كفاءات البالد 
، فهل جيوز اسـتعامل  واالسـتفادة الثقافيـة مثالً
وبالتـايل  املعـرض؟  لذلـك  احلسـيني  الوقـف 
هـل جتـوز سـائر الترصفـات األخـر التابعـة 
للمعرض مثل وضع املناظر والرسـوم واألبنية 
املصغـرة وغـري ذلـك مـن شـؤون املعـرض؟ 
ب ـ كـام أنـه هـل جيـوز حرصاالسـتفادة مـن  
احلسـينية يف مدة املعرض لغـرض املعرض ولو 
، وبالتـايل عدم  اسـتمرت ملـدة أسـبوعني مثـالً
إمكانيـة القيـام فيها بالشـأن الوقفي مثـل القاء 

املحارضات بتعليم الناس اثناء تلك املدة؟
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احلسـينية  وقفيـة  يتبـع  احلكـم  ـ   أ   :١٠٣ ج 
وموافقـة القيّم الرشع عليها، فإذا كانت الوقفية 
شـاملة لذلـك واذن القيّـم عليهـا فيجـوزـ  مع 
مراعاة حرمة املكان ـ وإالّ فال جيوز إذا كان عىل 
خالف مقتىض الوقفيـة أو تم عرض ما يوجب 

هتك حرمة احلسينية.
ب ـ ال جيوز ذلك ما دام يتناىف مع مقتىض الوقف.  

;U#a∏\;∫;Î˜ë’\;ÏŸ]Õb

 س ١٠٤:  هـل جيـوز إسـتخدام احلسـينيات 
إلقامـة صـالة اجلامعـة بشـكل منتظـم ومرتب 

كاملساجد؟ 
ج ١٠٤: جيوز ذلك يف حالتني: 

األوىل: أن يكون الواقف أو الواقفون قد الحظوا ذلك وقصدوه 
يف وقفهم للحسينية. 

الثانيـة: أن يكـون اسـتخدام احلسـينية هلـذا الغـرض دارجاً بني 
املؤمنني وال جيوز إذا كان عىل خالف مقتىض الوقف. واهللا العامل.

;Uk]¡1i’\;œÁÄ]fiê;
 س ١٠٥:  األمـوال التـي توضـع يف صنـدوق 

املسجد واليعلم نية باذهلا، كيف ترصف؟
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ج ١٠٥: تـرصف يف القدر املتيقن من مصارف املسـجد املذكور 
كمصارف إدامته وإنارته. واهللا العامل.

;U€÷â∏\;3≈;k]¡1h;

 س ١٠٦:  هـل تقبـل مسـاعدة غري املسـلم أو 
احلاكم للحسينية؟

ج ١٠٦: إذا مل يكن ذلك وسيلة للسيطرة أو النفوذ عىل احلسينية 
أو براجمها وأنشطتها فال مانع واهللا العامل.

;UÖ]°\;‡]Ş÷â’\;k]¡1h;ÿÊeÕ;

 س ١٠٧:  هـل جيـوز أخـذ يشء مثـل وجبـة 
الغذاء ملأتم احلسـينية من شـخص ظامل متسلط 

متجرب عىل الناس؟
ج ١٠٧: جيوز إذا مل يرتتب عليه تشـجيع له عىل احلرام أو معونة 
لـه يف ظلمه، ونحو ذلك مـن العناوين الثانوية عىل أنه إذا كان اإلعطاء 
من أموال الدولة غري املبتنية عىل ادعاء الوالية الرشعية جر عىل املال 

حكم جمهول املالك. واهللا العامل.

U#_∏\;Ô]fie’;k]›ÊdÊ“’\;√Ëd;

 س ١٠٨:  هل جيوز بيع كوبونات بسـعر معني 
) بعنوان صدقة  (دينـار بحرينـي للكوبون مثـالً
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جارية، علامً بأن ريع املبيعات لصالح بناء مأتم؟ 
وإذا كان اجلـواب باجلواز فهل جيوز وضع هذه 
املبالـغ يف حسـاب املأتـم، أي مـع اشـرتاكات 
األعضـاء ومـع التربعات وغريهـا، لكن مبالغ 
الكوبونـات سـتكون معلومـة احلسـاب دفرتياً 

ولكنها خمتلطة عينياً؟ 
ج ١٠٨: نعـم جيـوز البيـع، وجيـوز وضـع املبالـغ يف احلسـاب 
املذكور، ولكن جيب أن ال ترصف مبالغ بيع الكوبونات يف رشاء املواد 
االسـتهالكية للمأتم كاملأكوالت واملرشوبات، وإنام ترصف يف عملية 

البناء ومستلزمات ومواد البناء واهللا العامل.
 س ١٠٩:  وهـل جيـوز رصـد جائـزة نقدية أو 
عينيـة بحيـث تعطى للفائـز بعد السـحب عىل 
الكوبونـات، وذلك بعد بيع كمية معينة منها أو 

؟ بعد مرور فرتة سـتة أشهر مثالً
ج ١٠٩: جيـوز رصـد اجلائزة بـرشط أن تكون مـن مبلغ صالح 
هلذا املرصف فال جيوز رصف التربعات اخلاصة بالبناء يف رشاء اجلائزة. 

واهللا العامل.
 س ١١٠:  وهل يصح أن تكون اجلائزة من نفس 
مبالغ املبيعات أم ال بد وأن تكون من مال آخر؟ 
ج ١١٠: اجلائـزة ال جيـوز توفريهـا من مبالغ املبيعـات كام تقدم 
وإنـام تـرصف مبالغ املبيعـات يف خصوص ما يكون مـن قبيل الصدقة 
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. واهللا العامل. اجلارية كبناء مأتم أو مسجد... مثالً

;UÏÁÑ\Ä¸\;k]d]}i›ˆ\;

، أو   س ١١١:  هـل جيـوز تعيـني إدارة موكـبٍ
مأتمٍ مركزيٍ لقريةٍ من خالل االنتخابات؟ 

ج ١١١: إذا كان للموكب أو املأتم أرض أو مكان موقوف وكان 
له متولٍ رشعي فال جيوز تغيريه باالنتخابات، نعم حيسـن التشاور معه 
ملا فيه صالح الوقف عىل أن تكون الوالية له وتشـخيص ما يصلح وما 

ال يصلح له وحده.
وإذا مل يكن له متولٍ رشعي كانت الوالية الرشعية للحاكم الرشعي 
فال ينفذ الترصف بدون مراجعته، نعم ال حاجة إىل مراجعته يف االنتفاع 
بمقتـىض الوقفية، ويف خدمة الوقف وإصالحه فيام ال حيتمل فيه فسـاد 
من جهة ما، أما مع احتامل الفساد فالبد من الرجوع للحاكم الرشعي. 
وكذا احلال إذا تردد العمل بمقتىض الوقف بني وجهني أو أكثر، 
فإنـه البد مـن الرجوع للحاكـم الرشعـي يف اختيار االوفـق واألرفق 
بالوقـف واملوقوف عليهم، كام إذا حصل الرتدد يف وقت فتح املسـجد 

أو احلرم، أو يف وقت اإلنارة أو التربيد أو غري ذلك. 
أما إذا مل يكن للموكب أو املأتم مكان موقوف، بل أرادوا تأسيس 

موكب جاز هلم تعيني الويل باالنتخابات. واهللا العامل.
 س ١١٢:  هل جيوز ألهل منطقة أن ينتخبوا جلنة 
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إدارية عليا ملسـجدهم، هتتم بأمور املسـجد من 
الناحية اإلدارية والثقافية واملالية واخلدماتية، أم 
أن هذه املسـؤولية من شـؤون الفقيه، فهو يعني 
هذه اللجنة وال حيق ألهل املنطقة انتخاهبم؟

ج ١١٢: تنحـرص الواليـة عىل الوقف يف فرض السـؤال باملتويل 
الرشعي كام تقدم يف اجلواب السابق. واهللا العامل.

 س ١١٣:  عندمـا يتـوىف رئيـس أحـد املآتـم 
- والرئيـس من عائلـة فالنٍ من النـاس- فهل 
جيـوز للمشـاركني يف املأتم ومن دون مشـاركة 
املؤسسني أن يتوجهوا لعمل انتخاباتٍ لرتشيح 
أحد األشخاص لرئاسة املأتم، دون موافقة أهل 

املتوىف، والذي هو من العائلة املؤسسة؟
ج ١١٣: إذا جعل الواقف بديالً للمتويل من الورثة أو من غريهم 
مبارشة أو جعل للمتويل األول نصب املتويل من بعده ونصب شـخصاً 
كان هـو الويل الرشعـي، وإن مل يوجد ويل منصوب ففـي الوقف العام 
كاملسـجد و احلسـينية تكون الواليـة للحاكم الرشعي، عـىل التفصيل 

املتقدم يف جواب السؤال ١١١. واهللا العامل.

;UÏËfiËâ¢\;k]Ÿ\Å}ià\;‹ÊàÑ;

 س ١١٤:  هـل جيوز فرض الرسـوم املالية من 
قبـل إدارات املآتم املنتخبة عىل اسـتخدام املأتم 
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بصفـة شـخصية مثل الـزواج أو عقـد القران ، 
وذلك لتعويـض األرضار التي قد حتدث ، علامً 

بأن املأتم تابع لألوقاف اجلعفرية؟
ج ١١٤: خيتلف ذلك باختالف نوع الوقف والقيود املأخوذة فيه، 
فال جيوز يف وقف املسـجد ونحوه مما يتقوم بحفظ عنوان خاص بقطع 
النظـر عن موقوف عليه تعود املنفعة له، مثل وقف املشـاهد املرشفة أو 
جعل مكان منسـوب لنبي أو إمام عىل نحو يقصد من النسـبة ترشيف 
املكان بنسبته له اعالءً لذكره وشداً لقلوب الناس نحوه، كوقف مكان 
باسـم احلسـني A فال جيوز أخذ األجرة عىل املنفعة، ألهنا إذا كانت 
داخلة يف منافع الوقف فهي جمانية، وإذا كانت ال تنسجم مع الوقف فال 

جيوز السامح هبا، وال جيب ضامن املنفعة حتى مع غصبها.
وإن كان امللحـوظ بالوقـف هـو انتفـاع املوقـوف عليهـم مثـل 
الزائريـن أو املؤمنـني املهتمـني بإقامـة الشـعائر واملجالـس ونحوهـا، 
فاملعيار يف جـواز أخذ األجرة منهم عىل حلاظ ذلك يف الوقفية، ويكفي 
يف حلاظ ذلك أن يكون متعارفاً جرت السـرية عليه يف ذلك املأتم. ومع 

الشك يف السامح بذلك بمقتىض الوقف يبنى عىل عدمه.
 س ١١٥:  هـل جيـوز إسـتخدام ميزانيـة املأتم 

املالية يف األمور التالية: 
 أـ   الدورات التعليمية، مثل تعليم القرآن والفقه؟ 
 بـ   الندوات السياسية الداخلية، أو االجتامعية؟
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 جـ ـ عمل النـرشات التي حتمل بعض القضايا 
الوطنيـة ذات العالقة بالناس، أو صوراً لبعض 

العلامء؟
 د ـ  إقامـة االحتفـاالت لتكريـم أبنـاء القريـة 
احلاصلـني عـىل الدرجـات العليـا يف الدراسـة 

لتشجيعهم عىل بذل املزيد؟
 ج ١١٥: البـد مـن متييـز مـوارد امليزانيـة ورصف كل مورد بام 
نيّ له، فام عني للرصف عىل املجالس احلسـينية مثالً ال جيوز رصفه يف  عُ
أيّ واحـد من هذه األمور، وما عني للـرصف عىل خدمة الدين خيتص 
باملجالس احلسـينية والدورات الدينية و نحوها، وال يشـمل الندوات 

وال باقي الفقرات.
نعـم مـا يعطى بعنوان اخلـري العام جيوز رصفـه يف مجيع الفقرات 
املذكـورة بـرشط أن يكون فيها نـوع من أنواع اخلـري كخدمة الدين أو 

خدمة املؤمنني أو خدمة الصالح العام.
لكـن اقحـام األمور غـري الدينيـة يف برامج املأتم قـد خيرجه عن 

أهدافه السامية.
س ١١٦:  مـا هو العنوان العام جلواز الترصف 
يف ميزانيـة املأتـم، يف غري مورد خطبـاء املنرب أو 

مواكب العزاء؟
ج ١١٦: اتضح أنه البد من متييز التربعات واملوارد بحسب ما    
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صت له وال جيوز استخدامها يف غري موردها املقرر علامً أن ما يعطى  صِّ خُ
للمأتـم بصورة مطلقة جيوز رصفه يف مجيـع براجمه املعروفة لد املتربع 
كمصـارف اإلنارة والتربيـد واإلدامة والتنظيف وغريهـا. واهللا العامل.

 س ١١٧:  بعـض األمـوال يتـربع هبـا لصالح 
القراءات احلسـينية يف حسـينية معينة فهل جيوز 
لـويل تلك احلسـينية أن يـرصف الفاضـل منها 

لصالح حسينيات اُخر؟
ج ١١٧: ال جيوز إذا خصص ذلك املال للقراءة يف تلك احلسينية، 

وإن كان عاماً جاز رصفه للقراءة يف غري ذلك املكان واهللا العامل.
 س ١١٨:  االموال التي يتربع هبا للحسـينيات 
وصاحبهـا  للخمـس،  متعلقـة  كانـت  إذا 

ال يـخمس، فهل جيوز للناس الترصف فيها؟ 
. واهللا العامل. ج ١١٨: جيوز ذلك للمؤمنني مطلقاً

 س ١١٩:  هل جيوز البناء فوق احلسينية ويؤجر 
ويعود إجاره ملنفعة احلسينية؟

ج ١١٩: ذلك راجع إىل ظاهر صيغة الوقف، فإن كانت تسمح بذلك 
فهو جائز وإالّ فال جيوز، ومع الشك يبنى عىل عدم السامح. واهللا العامل.

ـن هـو املتـويل املنصوب مـن قِبَل   س ١٢٠:  مَ
الواقـف وغري املنصـوب من قِبَلـه؟ وإذا جعل 
ناً متولياً للوقف، وجعل له  الواقف شخصاً معيّ
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ن  تعيـني املتـويلّ الالحق من بعده، فهـل يعترب مَ
يعيّنـه هذا املتويل األول الوقـف من بعده متولياً 

منصوباً أيضاً؟
ج ١٢٠: املتـويلّ املنصـوب هـو الـذي يعيّنـه الواقف يف إنشـاء 
الوقـف متولياً عليـه؛ وإذا كان الواقف قد جعل يف إنشـاء الوقف حق 
ب من قِبَله، فـال مانع من مبادرته إىل تعيني  تعيـني املتويل للمتويل املنصَّ
املتـويل مـن بعده، ويكون الشـخص الـذي عيّنه لتوليـة الوقف بحكم 

املتويل املنصوب من قِبَل الواقف. واهللا العامل.
 س ١٢١:  هل جيوز إلدارة األوقاف إقالة متويل 
الوقف؟ وإذا كان جيوز هلا ذلك، فام هي رشوطه؟

ج ١٢١: ال حيـق هلـا عزله بـل إذا مل يقم الويل املجعـول من قبل 
الواقف بمقتىض واليته خيانة أو عجزاً أو امتناعاً، فإن كان الواقف قد 
عـني خلفاً له فهـو، وإال جر عىل الوقف حكـم الوقف الذي مل يعني 
. ولو عاد وأراد القيام بمقتىض الوالية كان له ذلك، ومل  الواقـف له ولياً
يسـقط عن الوالية بقصوره أو تقصريه السـابق، إال أن تتضمن الوقفية 

انعزاله بذلك. واهللا العامل.
 س ١٢٢:  هـل جيـوز ملتـويل الوقـف أن يمنح 

توليته لدائرة األوقاف والشؤون اخلريية؟ 
ج ١٢٢: خيتلف ذلك باختالف كيفية التولية له يف صيغة الوقف، 
فإذا كان ظاهرها إجازة ذلك فهو جائز وإالّ فال جيوز، ولكن ال مانع من 



توكيله دائرة األوقاف أو شخصاً آخر للقيام بشؤون الوقف. واهللا العامل.

U„Ë÷¡;ÃÊÕÊ∏\;

املوقوفـات  رصف  حيـرص  هـل    :١٢٣ س   
أو  الطعـام  وبـذل  العـزاء  جمالـس  إقامـة  عـىل 
يمكـن رصفهـا يف غـري ذلك من وجـوه اخلري؟ 
 A ج ١٢٣: إذا وقـف الواقـف وقفـاً مـا عىل اإلمام احلسـني
انرصف عىل األكثـر الغالب من هذه املوقوفات إىل إقامة جمالس عزائه 
وذكـر استشـهادهA وبذل الطعام أو غري الطعـام يف ذلك عىل النحو 
املألـوف املعـروف يف عـرف الواقف وبلـده، وقد تعـني القرائن لذلك 
أيامـاً خاصة كأيام شـهادته A أو أيام أربعينتـهA فتتعني كذلك، 
 A وقـد تـدل القرائـن عـىل ان املـراد  الوقف العـام لإلمام احلسـني
 ال خصوص إقامـة عزائه فيرصف يف اخلريات املحبوبة عند اهللا وهيد
ثواهبـا للحسـني A وكذلك إذا وقف عىل النبـي  o أو عىل أحد 
املعصومني من أهل بيته D فينرصف إىل إقامة املجالس لبيان فضلهم 
ومناقبهم وذكر مصائبهم عىل النحو املتقدم، وقد تدل القرائن عىل غري 

ذلك فتتبع داللتها. واهللا العامل.
س ١٢٤:  ماذا يصنع بالوقوفات اخلاصة بإمام 

العرصf؟ 
ج ١٢٤: ال معنى للوقف له f، نعم يمكن تعيني املال لصاحله، 

املحتويات ............................................................................ ٧٧
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وعليه فيتصدق به عنه .  

;U#a∏\;∫;k\ÄÊŒ∏\;
 س ١٢٥:  حيـدث يف املجالس احلسـينية بعض 
األمـور، كتبدل احلذاء.. فهـل جيوز لبس املبدل 
أسـبوعاً مثـال لغـرض التعريـف بـه؟ أو يقدر 
املبـدل ويدفع ثـمنه كرد مظـامل عن صاحبه، أو 

يرتك يف مكانه؟
ج ١٢٥: جيـوز ذلـك إذا علم برضـا صاحبه خصوصـاً إذا كان 

غرضه إيصاله إليه ورجاء اطالعه عليه بحيث حيرز رضاه بذلك.
وكذلـك جيـوز إذا علـم بأنه تعمد رسقـة متاعه أو نعلـه فيجوز 
أخذ نعل السـارق مـن باب املقاصـة إذا كانت قيمته مسـاوية أو أقل، 
وإذا كانـت قيمتـه أكثر جاز له بيع املتاع أو النعـل بعد مراجعة احلاكم 
الرشعي أو احتسـابه عىل نفسـه والتصدق بالزائد مـن قيمته كل ذلك 
بمراجعة احلاكم الرشعي،  ويف غري هاتني الصورتني ال جيوز الترصف 
باملتـاع أو النعـل املبـدل بـل جيـري عليه حكـم جمهول املالـك، وجيب 
الفحص عن صاحبه، ومع اليأس عن معرفته أو عن الوصول إليه بعد 
الفحـص أو بدونـه يسـتأذن احلاكم الرشعي يف أن يسـتويف منه قيمة ما 

أخذه ويتصدق بالزائد.واهللا العامل.
 س ١٢٦:  هـل جيوز لرواد املسـجد اسـتخدام 
منافع احلسينية املجاورة للمسجد كدورات املياه؟
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ج ١٢٦: إذا علمت كيفية وقف دورة املياه واهنا موقوفة عىل رواد 
احلسـينية فقط فليـس لغريهم اسـتخدامها وإذا علم عدم االختصاص 
وإن كان من جهة جريان العادة عىل اسـتفادة اجلميع منها فيجوز لرواد 
املسـجد اسـتخدامها وأمـا مع الشـك يف كيفيـة الوقف بسـبب وجود 
قرائن عىل االختصاص برواد احلسـينية فالالزم االحتياط باالقتصار يف 

االستفادة منها عىل رواد احلسينية فقط. واهللا العامل.
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