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 كلمة الناشر
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

ائل اإلســالمية(  ــد يتبـــاهر إا رهنــه الرســالة العمليــة امل صـــلة مــن يقــرأ هــذا العنـــوا  )املســ
مســةلة هقهيــة و ــد  بعــت  3242لســماحة اإلمــام الشــرياظه )ح  ــه اهلل( والــ   تــوه علــ  

 مرة وترمجت إا لغات عاملية خمتل ة. 22أكثر من 
 إال أ  هذا الكتاب املوجوه بني يديك خيتلف عن تلـك الرسـالةف ههـو كتيـو  تـوه علـ 
عديـــد مـــن اابـــواب ال قهيـــة وهـــرا مبســـل للمهمـــات املســـائل الشـــرعية مـــن أحكـــام التقليـــد 
والطهـارة والصـالة والصـوم وا مـل وال كـاة إا بعـب أبـواب الكسـو والعقيقـة واا ـحية ومـا 

 أهبه..
 و د أ  نا إا عنوا  الكتاب يف هذه الطبعة كلمة )املختصرة( متيي اً بني الكتابني.

م الع ـــيم هـــو رســـالة اهلل الكاملـــة إا اإلنســـانية كلهـــا والبشـــرية بةمجعهـــاف نعـــمف إ  االســـال
 وهي هتدف إا إخراج البشر من ظلمات اجلهل واهلوى إا حيث العلم والنور والتق ..

وهــي رســالة تلــح مجيــا حــوائجت النــامجف وتيــو علــ  مجيــا تســا الهتم  ختلــف أهــكاهلم 
ـــواومفوعت خمتلـــف العصـــور والـــدهور ويف ـــ   وأل  كـــل بقعـــة مـــن بقـــان اار  ورلـــك منـــذ أ  ن

وإيل يومنـا  الوحي املقدمج يف رحاب مكـة املكرمـة علـ  رسـو  اإلنسـانية ملمـد املصـط   
 هذاف واا آخر يوم من عمر الكرة اار ية.

واختالف ال روف وااو ات واامكنة حلها الدين اإلسالمي احلنيف بالعمومـات الـوارهة 
 هـــتب بـــاب االجتهـــاه الـــذه يعـــ  اســـتنباط ال ـــرون مـــن ااصـــو  وإ ـــاه يف الشـــريعة مضـــاهاً إا

 احللو  ومعرهة احلكم الشرعي اية مسةلة مستجدة يف احلياة أينما كانت وكي ما تكو ..
واملرجا الدي  ااعل  اإلمام الشرياظه )هام ظله( من أههر وأع م علماء العصـر الـراهنف 

ل املسـتحدةة وغريهـا وإعطــاء الـرأه الســديد وحكـم الشــرن املعـروف بتتبعـه الــد يق لتلـك املســائ
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 هيها..
و د  منا بإعاهة  با هذا الكتيوف ملـا نـراه مـن  ـرورة انتشـار أمثالـه بـني خمتلـف  بقـات 

 اامة وخاصة الشباب منهمف سائلني اهلل التوهيق والقبو ف انه مسيا الدعاء.
 

 مؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر
 شوران 0101 لبنان ص.ب: ـبيروت 

)عليه aba@shiacen)عليه السالم(almojالبريد اإللكتروني: 
 er.comالسالم(
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 المقدمة
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عل  ملمد وآله الطاهرين.

 فكتبتهـا للمبتـدئني  «اإلسـالمية المسائل» يقو  ملمد بن املهده احلسي  الشرياظه هـذه
 واهلل املستعا .

  
 كربالء المقدسة  
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 أصول الدين

 
 أصو  الدين مخسة:

 التوحيد: 0
 العد : 2

 النبوة: 9

 اإلمامة: 4

 املعاه: 5

مــن عنــد ربــه..كما  ــو  )صــل  اهلل عليــه وآلــه( و ــو االعتقــاه بكــل مــا أتــ  بــه ملمــد
 .القلو ة القرآ  وههمهف وح  ه من ظهرء را يالعمل بةحكام القرآ ف وينبغ
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  المعصومون
 :وهم فاملعصومو  أربعة عشر

 .)صل  اهلل عليه وآله(الرسو  ااع م ملمد: 0
 . ها مة ال هراء: 2

 .)عليه السالم(علي  اإلمام أمري املؤمنني: 9

 .)عليه السالم(اإلمام احلسن: 4

 .)عليه السالم(اإلمام احلسني: 5

 .)عليه السالم(اإلمام ظين العابدين: 0

 .)عليه السالم(اإلمام ملمد البا ر :9

 .)عليه السالم(اإلمام جع ر الصاهق :0

 .)عليه السالم(اإلمام موس  الكاظم :3

 .)عليه السالم(الر ا ياإلمام عل :01
 .)عليه السالم(اإلمام ملمد اجلواه: 00
 .)عليه السالم(اهلاهه ياإلمام عل: 02
 .)عليه السالم(سن العسكرهاحلاإلمام : 09
 .اإلمام احلجة املهده: 04

اار  عـدال و سـطا بعـد  خـر ال مـا  لـيمأآوسي هر يف  الدنيافوهذا اإلمام حي يف هار 
 أ  ملئت ظلما وجورا.
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 اإلسالم

 اإلسالم له:
 دم.ف و د تقأصو : 0
 .«اآلهاب»و «ااخالق»و «املعامالت»و «العباهات» :هيو  فهرونو : 2

 ..هالالظم عل  اإلنسا  االلت ام بةحكام اإلسالم
ــه وهــو نــي ا  ــرة مــن :  ــا  اهلل تعــاا ــل من ــا  نلــن يقب ــر اإلســالم نين ــر اي ومــن يبت

الخاسرين
(0). 

 

                                                           
 .82سورة آ  عمرا :  (0)
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 التقليد 

 
 يشرتط يف مرجا التقليد أمور وهي:مسألة: 

 بلوغ.الـ 0
 العقل.ـ 2
 اإلميا .ـ 9
 احلرية.ـ 4
 االجتهاه.ـ 5
 العدالة.ـ 0
 بة  ال يكو  ولد ظنا.ف  هارة املولدـ 9
 . يف التقليد االبتدائيف احلياةـ 0
 الذكورة.ـ 3

 وظ البقاء عل  تقليد امليـت يف مجيـا املسـائلف سـواء عمـل مـاف أم ، يعمـلف إرا مسألة: 
 عمل يف بعب املسائل.

 من ، يقلد وخالف عمله الوا ا كا  آمثاً. مسألة:
 ما. ي و عل  كل أحد أ  يتعلم املسائل ال  يبتلمسألة: 
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 الطهارةأحكام 

 أقسام الماء

 املاء عل   سمني:مسألة: 
 املاء املطلقف وهو الذه يطلق عليه إسم املاءف حنو مياه ااوار والعيو  وما أهبههما.: 0
كمـــاء الرمــا  ومـــاء   فلـــذه ال يطلــق عليـــه إســم املـــاء إال بإ ــاهةاملــاء املضـــافف وهــو ا: 2
 العنو.

 املاء املطلق عل  أ سام نذكر منها:مسألة: 
)سـبعة  ه:أهـبار( أه مموعـ ةالكرف وهو ما كـا  كـل مـن  ولـه وعر ـه وعمقـه )ةالةـ: 0

 وعشرو  هتاً(.
 املاء القليلف وهو ما كا  أ ل من الكر.: 2
 ماء املطر.: 9
 لبئرف والن ي  وما أهبههما.ماء ا: 4
 املاء اجلارهف وماء العيو .: 5

وإرا و عــــت هيــــه  اســــة  فاملــــاء املضــــافف  ــــاهر بن ســــهف ولكنــــه ال يطهــــر هــــيئاً مســــألة: 
 تنجل.

واملشـهور بـني العلمـاء أنـه يـنجل  ال ـاة  فاملاء املطلق القليل  ـاهرف ويطهـر غـريهمسألة: 
 النجل.

 اللبامج وحنوه.ال يعتت العصر يف غسل مسألة: 
الشـــــحوم املســـــتورهة مـــــن خـــــارج الـــــباله اإلســـــالميةف ملكومـــــة و اجللـــــوه واللحـــــوم مســـــألة: 

 بالنجاسة وحرمة االستعما .
 ال بةمج بسائر ااهياء ال  تستوره من ا ارجف ههي ملكومة باحللية والطهارة.مسألة: 
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صــالة هيــهف و ــوظ اللبــامج املشــكوك اجمللــوب مــن ا ــارج ملكــوم بالطهــارة وتــوظ المســألة: 
 سائر استعماالته.

 النجاسات

 النجاسات عشرة:مسألة: 
 البو .: 0
 الغائل.: 2
 الدم.: 9
 .امل : 4
 الكلو.: 5
 ا ن ير.: 0
 امليتة. :9
 الكاهر. :0
 ا مرف وكل مسكر مائا بااصالةف كال قان: )البرية( وغريه. :3

 دة.بعذرة اإلنسا  م هعرق اإلبل اجلاللةف ال  تغتذ :01

 المطهرات

 املطهرات أربعة عشر:مسألة: 
 املاء.: 0
 الشمل.: 2
 اار .: 9
 اإلسالم.: 4
 االستحالةف بة  تبد  حقيقة الشيء إا هيء  اهرف كالعذرة تصري رماهاً باإلحراق.: 5
ـــة  تبـــد  بعـــب صـــ ات الشـــيء  ـــا ال يســـم  الشـــيء ااو ف كـــا مر : 0 االنقـــالبف ب
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 تنقلو خال.
  ينتقـــل هــيء  ـــل إا هــيء  ـــاهرف كــالبو  ينتقـــل إا بــا ن احليـــوا  : االنتقــا : بــة7

 الطاهر اللحمف هيطهر إرا خرج منه بوال أو عر اً.
 يف بدوا من الدم. يالذبيحةف هإنه مطهر ملا بق ن: خروج الدم املتعارف م8
 : أحجار االستنجاء.9
 : االستتاء با ر ات.12
 ر له.استتاء احليوا  اجلال  هإنه مطه: 10
ل بعـب مـا يتعلـق بـهف ي رأينـاه وهـو يسـتعمل رلـك إرا غاب املسـلمف و ـد كـا   ـ: 12

 الشيء استعما  الطاهرف حكم عليه بالطهارة.
 ظوا  النجاسة عن بد  احليوا ف وبا ن اإلنسا .: 19
  ال ـــرف يطهـــر أيضـــاًف وكـــذا إرا أســـلم إتبعيـــة ظـــرف ا مـــرف إرا صـــارت خـــالف هـــ: 14

 الصغري التابا له. الكاهر يطهر ولده
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 أحكام التخلي

 ـــو علـــ  كـــل إنســـا  أ  يســـرت عورتـــه عـــن النـــاظر ا ـــرتمف والعـــورة هـــي القبـــل مســـألة: 
 والدبر.

  رم يف حا  التخلي استقبا  القبلةف أو استدبارها.مسألة: 
إرا بــا  اإلنســا ف أو تغــوطف غســل خمــرج البــو  باملــاء مــرتنيف وخمــرج الغــائل حــ  مســألة: 

 العني.ت و  
وظ تن يف خمرج الغـائل بثالةـة أحجـارف أو ةـالق خـرقف هإنـه إرا ظالـت العـنيف  مسألة: 
  هر ا ل.

 موجبات الوضوء

 ما ينقب الو وء هو:مسألة: 
 البو .: 0
 الغائل.: 2
 الريب ا ارج من ملل الغائل.: 9
 النوم الغالو عل  القلو والسماف ح  ال يسما اإلنسا ف وال ي هم.: 4
 ما ي يل العقلف من جنو ف أو سكرف أو إغماء.: 5
 ا سية،يف غري اجلنابة هإوا توجو الغسل هقل.ممكلما يوجو الغسلف : 0

  و الو وء امور:مسألة: 
وأجـــ اء الصـــالة املنســـيةف واحتيا ـــا  فالصـــالة واجبـــة أو مســـتحبةف وركعـــات االحتيـــاط: 0

 لسجوه السهو.
 الطواف الواجو.: 2
 ـ احتيا ا ـ . واائمة  ف وأمساء اهلل واانبياء مل كتابة القرآ: 9
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 شرائط الوضوء

 يشرتط يف الو وء أمور:مسألة: 
 إ الق املاء.: 0
  هارة املاء.: 2
 إباحة املاء.: 9
أ  ال يكو  مـاء الو ـوء مسـتعمال يف رهـا احلـدقف هاليصـب الو ـوء  ـاء اغتسـل بـه : 4
 سابقاً.
 كمر  يضر به املاءف هإنه  و التيمم حينئذ.  فءأ  ال يكو  مانا من استعما  املا: 5
 أ  يباهر الشخص بن سهف يف حالة االختيار بة  ال يو ئه غريه.: 0
 الرتتيو. :9
املــواالةف بــة  يتــابا بــني أعضــاء الو ــوءف هــال يصــب أ  يغســل وجهــه صــباحاًف ويــده  :0

 ظهراًف مثاًل.
 النيةف بة  ينوه الو وء  ربة إا اهلل تعاا. :3

هــال يضــم إليــه ريــاء أو مسعــةف أو  صــداً  فا لــو ف بــة  يكــو  و ــوءه هلل ســبحانه :01
 آخر.

 أنعال الوضوء

 الو وء عبارة عن:مسألة: 
غسل الوجهف من  صا  هعر الرأمج إا  رف الذ ن ـ  وال ـ وما هارت عليه اإلمام : 0

 .ـ  عر اـ والوسط  
 ابا.ي غسل اليد اليمىن من املرهق إا ر ومج ااص: 2
 ي غسل اليد اليسرى من املرهق إا ر ومج ااصابا.: 9
 ي مسب الربا املقدم من الرأمجف بالكف اليمىن.: 4
 ي مسب ظاهر الرجل اليمىنف من ااصابا إا الكعوف بالكف اليمىن.: 5
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 اهر الرجل اليسرىف من ااصابا إا الكعوف بالكف اليسرى.ظي مسب : 0
 

 اسالاأل
 

 الواجبة سبعة:  اااغسمسألة: 
 اجلنابة.: 0
 احليب.: 2
 الن امج.: 9
 االستحا ة.: 4
 مل امليت.: 5
 غسل امليت.: 0
 ما الت مه اإلنسا  بنذر أو عهد أو ميني أو هرط. :9

 الجنابة

 اجلنابة هلا سببا :مسألة: 
 من املو ا املعتاهف ولو كا  مقدار رأمج إبرة. خروج امل : 0
 و ة )وهـي رأمج الـذكر باملقـدار املختـو ( يف  بـل املـرأة أاجلمانف ورلـك بإهخـا  احلشـ: 2
 أو أحدمها من اإلنسا  أو احليوا  عل  ااحوط يف بعضها. فهبرها

 ـرم االسـتمناءف وهـو  لـو خـروج املـ ف بن ـر أو ت كـريف أو ملـلف أو مـا أهـبهف مسألة: 
 مة.إال ما ال وجة واا

 ما يشترط بالغسل

 :ال يصب من اجلنو ـ مثال ـ أ  ية،ي ماف هيشرتط بالغسل أمورمسألة: 
 .واجبة ومندوبة الصالة: 0
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 الصوم.: 2
 الطواف الواجو.: 9
 مل أمساء اهلل سبحانه وكتابة القرآ .: 4
 هخو  املساجد لو ا هيء هيها.: 5
)صل  اهلل عليـه  اللبث يف املساجدف وهخو  املسجدين: مسجد مكةف ومسجد النح: 0

 .آله(و 
 النجم( و )حم هصلت( و )أ، تن يل( و )ا رأ(.ة و سور  راءة الع ائم اارباف وهي ) :9
 ما الغسل. )عليه السالم(احلسنياإلمام انه بالغسلف كما لو نذر ظيارة تيما نذر إ :0

 يف حكم املساجدف هال  وظ مكث اجلنو هيها. مشاهد اائمة مسألة: 

 كيفية الغسل

 للغسل كي يتا :مسألة: 
 الرتتيحف وهو يشتمل عل  ةالةة أعما :: 0

 غسل الرأمج والر بة. :األول
 غسل الطرف اامين من البد ف ويدخل هيه النصف من السرة والعورة. :الثاني
 السرة والعورة.النصف من غسل الطرف اايسر من البد  ويدخل هيه  :الثالث

 ل جبميا جسده يف املاء مرة واحدة عرهية.ماإلرمتاسيف وهو أ  يغ: 2
 الو وء ـ كما تقدم ـ .يعتت يف الغسل أمور يعتت يف مسألة: 
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 الحيض

هم احلـيب يف الغالـوف أمحـر غلـيرف خيـرج بلـدغ وحر ـةف وإرا خـرج هـذا الـدم عـن مسألة: 
 املرأةف ترتو عليه أحكامه.

إمنــا خيــرج هــذا الــدم مــن املــرأة بعــد البلــوغف هــال تــراه الصــبيةف كمــا أ  هــذا الــدم ال مســألة: 
 .خيرج عن املرأة بعد سن البلوغ )مخسني سنة(

 أ ل احليب ةالةة أيامف وأكثره عشرة أيامف وأ ل هاصلة بني احليضني عشرة أيام.مسألة: 

 أحكام الحائض

كمـــا  ـــرم عليهـــا   فو ـــرم و يهـــا ف ـــرم علـــ  احلـــائب الصـــالة والصـــوم والطـــوافمســـألة: 
واملكــــث يف ســــائر املســــاجدف و ــــرم  ال هــــا إال يف بعــــب  فهخــــو  املســــجدين  كــــة واملدينــــة

 وكذلك  رم عليها سائر ما  رم عل  ا دق.املوارهف 

 النفاس

هم خيـــرج مـــن والهة الط ـــلف أو بعــدهاف وال حـــد لقلتـــهف وال يتجـــاوظ عـــن الن ــامج مســـألة: 
 العشرة.

الن ســاء كاحلــائب يف مجيــا ااحكــامف وأ ــل الطهــر بــني الن ــامج واحلــيب املتــةخر مســألة: 
 عشرة ـ كما يف احلائب ـ .

 االستحاضة

الستحا ــة ـ يف الغالــو ـ بــاره ر يــق أصــ ر خيــرج ب تــورف وال حــد لقلتــه وال هم امســألة: 
ف وال حــــد لل صــــل بــــني أيضــــاً  تــــراه املــــرأة  بــــل البلــــوغف وبعــــد ســــن اليــــةمجميكــــن أ  و  فلكثرتــــه
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 االستحا تني.
 كل هم ليل حبيبف وليل من جراف أو بكارة ههو ملكوم بكونه استحا ة.مسألة: 
 أ سام:االستحا ة عل  ةالةة مسألة: 

 ن ذ هيها.ت ليلةف وهي ما تلوق ظاهر القطنة ـ الداخلة يف ال رج ـ وال : 0
 رج منها.ختن ذ يف با ن القطنةف وال تومتوسطةف وهي ما : 2
أحكــــام )وللمستحا ــــة أحكــــام مــــذكورة يف  فســــيل منهــــاتن ــــذ و توكثــــريةف وهــــي مــــا : 9
 .(2)(اإلسالم

 مس الميت

 ف بعد برهه و بل تطهريه. و الغسل  ل امليت اآلهميمسألة: 
 كل  طعة مبانة عن احلي أو امليت رات الع م  و الغسل  سهف كذلك.مسألة: 

 أحكام األموات

 لأموات أحكام:مسألة: 
 االحتضار.: 0
 الغسل.: 2
 احلنوط.: 9
 الك ن.: 4
 الصالة.: 5
 الدهن.: 0

ل بــا ن رجليــه إا  ــو توجيــه ا تضــر إا القبلــةف بــة  يســتلقي علــ    ــاه و عــمســألة: 
 القبلة.

 :أغسا  ة و غسل امليت بثالةمسألة: 
                                                           

 من تةلي ات اإلمام الشرياظهف تشتمل عل  العديد من املسائل الشرعية بنون من الت صيل. (2)
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 . اء هيه هيء من السدر :األول
 . اء هيه هيء من الكاهور :الثاني
 .باملاء ا الص :الثالث

يمم بــثالق تيممـاتف بيــد احلـيف وا ــرم اليغســل  ـاء الكــاهورف بــل يــولـو ، ميكــن الغسـل 
 بالسدر و ائني.
ف الغسل مسب موا ا سجوه امليت السـبعة بالكـاهور إرا ، يكـن ملرمـا و بعد مسألة: 
 .«احلنوط»ويسم  بـ 

 يك ن امليت بثالق  طا:مسألة: 
 املئ رف وهو يسرت ما بني السرة والركبة.: 0
 القميصف وهو يسرت ما بني الصدر إا نصف الساق.: 2
 امليت. هاالظارف وهو يشتمل عل  مجيا البد ف حبيث يلف هي: 9

تــو الصــالة علــ  كــل ميــت مســـلمف وهــي تشــتمل علــ  مخــل تكبــريات مـــذه مســألة: 
 الكي ية:
 اهلل أكتف أههد أ  ال إله أال اهللف وأههد أ  ملمد رسو  اهلل.: 0
وصـــل علـــ  مجيـــا اانبيـــاء واملرســـلنيف  فاهلل أكـــتف اللهـــم صـــل علـــ  ملمـــد وآ  ملمـــد: 2

 وعل  مالئكتك املقربني.
 غ ر للمؤمنني واملؤمنات.ا اهلل أكتف اللهم: 9
 غ ر هلذا امليت.ااهلل أكتف اللهم : 4
 اهلل أكت.: 5

)اللهـم أجعلـه ابويـه ولنـا سـل اً  :إرا كا  امليت   اًلف  ا  عقيو التكبرية الرابعةمسألة: 
 وهر ا وأجراً(.
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 التيمم

رلـك يتحقـق  و التيمم هيما ، ميكن للمكلف استعما  املاء عقالً أو هرعاًف و مسألة: 
 بةمور: 

 بعدم وجوه املاءف أو  يق الو تف أو ا وف من استعما  املاءف إا غري رلك.
 كي ية التيمم:مسألة: 

أ  يضـــرب ببـــا ن ك يـــه علـــ  اار ف وميســـب ممـــا جبهتـــهف مـــن  صـــا  الشـــعر إا : 0
مج  رف اانف ااعل ف ي ميسب ظهر الكف اليمىن ببا ن الكف اليسرىف من ال ند إا ر و 
 ااصاباف ي ميسب ظهر الكف اليسرى ببا ن الكف اليمىنف من ال ند إا ر ومج ااصابا.

أ  يضرب بيديه عل  اار  مرة ةانيةف ي ميسب مما ظهر الك ـني هقـل ـ كمـا تقـدم : 2
 ـ .
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 الصالةأحكام 

 أوقات الصلوات وأعدانها

 الصلوات الواجبة مخل:مسألة: 
 اليومية.: 0
 اآليات.: 2
 الطواف.: 9
 صالة امليت.: 4
 صالة االستيجارف والنذرف والعهدف واليمنيف وحنوها.: 5

 ـ: صلوات ال رائب اليومية سبا عشرة ركعة ـ يف مخلمسألة:
 صالة الصبب ركعتا .: 0
 صالة ال هر أربا ركعات.: 2
 صالة العصر أربا ركعات.: 9
 صالة املغرب ةالق ركعات.: 4
 صالة العشاء أربا ركعات.: 5

لكل صـالة مـن هـذه الصـلوات و ـت خـا  ال  ـوظ تقـدميها علـ  رلـك الو ـتف مسألة: 
 وال تةخريها عنهف هـ:

 صالة الصببف و تها من  لون ال جر الصاهقف إا  لون الشمل.: 0
 وصالة ال هر والعصر و تهما من ظوا  الشمل إا غروما.: 2
 لليل.وصالة املغرب والعشاء و تهما من املغرب إا نصف ا: 9
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 القبلة

 تو مراعاة القبلة يف أحوا :مسألة: 
 الصالة واجبة أو مندوبةف إال املندوبة حا  املشي والركوب.: 0
 حا  تذكية احليوا .: 2
 حتضارف وحا  و ا امليت للصالة عليهف وحا  ههنه.حا  اال: 9
 .حيث  رم استقبا  القبلة واستدبارها حا  التخلي: 4
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 مكان المصلي

 يشرتط يف مكا  املصلي ـ أه ما يستقر عليه وال ضاء الذه يشغله ـ أمور: مسألة:
 أ  ال يكو  غصباًف وال  ساًف وأ  يكو  را استقرار.: 0

 الستر والساتر

  ، االركعــات االحتيا يــة وااجــ اء املنســيةف و يف ســرت العــورةف و   ــو يف الصــالةمســألة: 
 يكن هناك ناظر ملرتم.

ويف املــرأة مجيــا اجلســد إال الوجــه والك ــني  فرجــل )القبــل( و )الــدبر(العــورة يف المســألة: 
 وظاهر القدمني.
 يشرتط يف لبامج املصلي أمور:مسألة: 

 فوال من امليتـةف وال حريـراً ملضـاً للرجـا  فوال يكو  من غري املةكو  فأ  يكو  مباحاً : 0
 وال  ساًف وال رهباً للرجا .
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 األذان اإلقامة

 را  واإل امةف للصلوات اليوميةف استحباباً مؤكداً وهذه صورة اارا :يستحو اامسألة: 
 اهلل أكبر.. اهلل أكبر.. اهلل أكبر.. اهلل أكبر.. 

 أشهد أن ال إله إال اهلل.. أشهد أن ال إله إال اهلل .. 
 أشهد أن محمدا  رسول اهلل.. أشهد أن محمدا  رسول اهلل.. 

 ن عليا  ولي اهلل.. أشهد أن عليا  ولي اهلل.. أشهد أ
 حي على الصالة..حي على الصالة.. 
 حي على الفالح.. حي على الفالح.. 

 حي على  ير العمل.. حي على  ير العمل.. 
 اهلل أكبر.. اهلل أكبر.. 

 ال إله إال اهلل.. ال إله إال اهلل.
 فمــرة واحــدة (هللال إلــه إال ا)ويف آخرهــا  فمــرتني (اهلل أكــت)واإل امــة كــاارا  إال يف أوهلــا 

 مرتني. ( د  امت الصالة) (:حي عل  خري العمل)وتضاف بعد 
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 النية

 .ف هينوه: أصلي  ربة إا اهلل تعااتو يف الصالة النيةف كما تقدم يف الو وءمسألة: 

 القيام

 ــو القيــام يف الصـالة حــا  تكبــرية اإلحـرامف وحــا  القــراءةف و بـل الركــونف وبعــد مسـألة: 
 الركون.

 ــــــو يف حــــــا  القيــــــام الو ــــــوف علــــــ  الــــــرجلني واالســــــتقرار بــــــة  ال يتحــــــركف لة: مســــــأ
 واالستقال  بة  ال يعتمد عل  هيء.

 تكبيرة اإلحرام

 .(اهلل أكت) :ت تتب الصالة بتكبرية اإلحرامف ول  هامسألة: 
  صد االهتتاا.و  فواالستقال  فاالستقرارو  فوالقيام فيعتت حا  التكبري االستقبا مسألة: 
 يستحو رها اليدين حا  التكبري مبتدئاً بابتدائهف ومنتهياً بانتهائه.مسألة: 

 القراءة

تو يف الركعة ااوا والركعة الثانية من كل صالة واجبة  ـراءة )احلمـد( و )سـورة  مسألة: 
 كاملة( بتقدمي احلمد عل  السورة.

  وت الو ت.ف والسور الطوا  ال  ت(9)ال  وظ  راءة الع ائم ااربامسألة: 
ا  تيـــيف الـــركعتني ااخريتـــنيف يتخـــري املصـــلي بـــني  ـــراءة احلمـــد وحـــدهاف وبـــني االمســـألة: 

 بالتسبيحات ااربا وصورهتا:
وية،ي ما ةالق مراتف ويك ي مرة « سبحا  اهللف واحلمد هللف وال إله إال اهللف واهلل أكت»

                                                           
 وسورة هصلتف وسورة النجمف وسورة العلق. وهي سورة السجدةف (9)
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 واحدة.
كعتني ااوليـــني مـــن صـــالة املغـــربف  ـــو اجلهـــر بـــالقراءةف يف صـــالة الصـــببف والـــر مســـألة: 
للرجا ف و و اإلخ ات يف ال هر والعصر والركعـة الثالثـة مـن صـالة املغـربف  فوصالة العشاء

 وااخريتني من صالة العشاء.
 ليل عل  النساء جهرف وإمنا يتخريين بني اجلهر واإلخ اتف يف مواره اجلهر.مسألة: 
 لف بني اجلهر واإلخ ات.يف سائر أركار الصالة يتخري املكمسألة: 

 الركوع

ويلـــ م هيـــه االحننـــاء علـــ  النحـــو  ف ـــو يف كـــل ركعـــةف ركـــون واحـــد بعـــد القـــراءةمســـألة: 
 املتعارفف ح  تصل ك اه إا ركبتيه.

ــــذكرف ويتخــــري بــــني  فاال مئنــــا ف واالســــتقرارف واالســــتقال يف الركــــون  ــــو مســــألة:  وال
 ةالق مرات. «سبحان اهلل» وبني فمرة واحدة« سبحان ربي العظيم وبحمده»

 السجون

 عـل جبهتـه وك يـه وركبتيـه و  ـو يف كـل ركعـة سـجدتا ف بـة  يهـوه إا اار  مسألة: 
 رجليه عل  اار . يوإمام

والـذكرف ويتخـري هيـه بـني  فواالسـتقرار ف ـو يف السـجوه اال مئنـا ف واالسـتقال مسألة: 
 .اً ةالة «حان اهللسب»مرة واحدةف وبني  «سبحان ربي األعلى وبحمده»
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 التشهد

 و التشهد يف الركعـة الثانيـةف مـن كـل صـالةف وكـذا يف الثالثـة مـن املغـربف وكـذا مسألة: 
 يف الرابعة من الرباعيةف ومو عه بعد السجدة الثانية.

أشــهد أن ال إلــه إال اهلل » لــل مطمئنــاً مســتقراً مســتقاًلف ويقــو : يف التشــهد مســألة: 
أشـــهد أن محمـــدا  عبـــده ورســـوله  اللهـــم صـــل علـــى محمـــد و ل وحـــده ال شـــريو لـــه  و 

 .«محمد

 السالم

والرابعـــة مـــن  ف ـــو الســـالم يف الركعـــة الثانيـــة مـــن الصـــببف والثالثـــة مـــن املغـــربمســـألة: 
 بعد التشهدف وبه خيرج عن الصالة. فال هرين والعشاء
لســالم علينــا الســالم عليــو أيهــا النبــي ورحمــة اهلل وبركاتــه  ا» :صــورة الســالممسـألة: 

ف والسالم ااو  مسـتحوف «وعلى عبان اهلل الصالحين  السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
   كا  االحتياط ركر الثالثة لو ركر الثانية.إويكت ي بةحد ااخريينف و 

 

 الترتيب والمواالة

 ي الســورةف ي في احلمــد ف ــو الرتتيــو بــني أجــ اء الصــالةف بــة  يقــدم التكبــريةمســألة: 
 الركونف وهكذا.

 القنوت

يســـتحو القنـــوتف يف الركعـــة الثانيـــة مـــن كـــل صـــالة بعـــد الســـورةف و بـــل الركـــونف مســـألة: 
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 و وظ هيه كل ركر أو هعاء.

 مبطالت الصالة

 مبطالت الصالة أمور:مسألة: 
 هقدا  بعب الشرائل حا  الصالةف ككونه مستدبر القبلةف أو بال سرتف أو حنومها.: 0
 اً كا  أو صغرياًف ولو  بل السالم ااخري.احلدقف كبري : 2
 .«أح ر»أه  «ق»حنو  فالتكلم عمداًف ولو حبرف واحد م هم: 9
عمــداًف نعــم  ــو اجلــواب  ثــل الســالمف لــو ســلم عليــه  الســالم علــ  هــخص ابتــداءً : 4
 أحد.
احنــراف البــد ف إا اليمــني أو اليســارف أو ا لــفف وكــذا االحنــراف بالوجــه إا ا لــف : 5
 عمداً.
 و ا إحدى اليدين عل  ااخرىف لغري تقية.: 0
 البكاء امر هنيوهف وال بةمج به امور اآلخرة. :9
 وال بةمج بالتبسم. فالقهقهةف وهي الضحك املشتمل عل  الصوت ا ا  :0
 ال عل املاحي لصورة الصالةف كالوةبة والط رة. :3

 أو ااوليني من الرباعية. فكاملغربأو الثالةية   فاستقرار الشك يف الثنائية كالصبب :01
صورة الصالة كابتالن بقايا الطعام مـن  يااكل والشربف إال إرا كا   ليالً ال ميح: 00

 بني ااسنا .
 بعد احلمد. «آمني» و  : 02
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 صالة القضاء

والن ـامجف واجلنـو ف  فال  ـو  ضـاء الصـلوات الـ  هاتـت حـا  الط ولـةف واحلـيبمسألة: 
ف مـــا اســـتيعاب اامـــور املـــذكورة متـــام الو ـــتف و ـــو القضـــاء علـــ  الســـكرا  والك ـــر ااصـــلي

 النائم واملرتد ال طره.و 
  و  ضاء الصالة يف غري املذكورات.مسألة: 
  هاتـت متامـا  ضـ  او  فيقضـي الصـالة كمـا هاتـتف هـا  هاتـت  صـرا  ضـ   صـرامسـألة: 

 متاماً.

 صالة الجماعة

وات امل رو ـة عـدا النواهـل املنـذورةف وال تشـرن يف تستحو اجلماعة يف مجيا الصلمسألة: 
 النواهل االبتدائيةف إال االستسقاء.

ال  وظ علو اإلمام عل  املةموم أظيـد مـن هـت إال إرا كـا  املكـا  احنـدارياًف و ـوظ مسألة: 
 علو املةموم عل  اإلمام أظيد من رلك.
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 صالة المسانر

ت ــي بــركعتني مــن صــالة ال هــرف والعصــرف  ــو علــ  املســاهر  صــر الصــالةف هيكمســألة: 
 وال  صر يف الصبب واملغرب. فوالعشاء

 يشرتط يف  صر الصالة هروط:مسألة: 
أ  يقصد مسا ة مثانية هراسخف رهاباً أو إياباًف أو أربعـة رهابـاً وأربعـة إيابـاًف بشـرط أ  : 0

 يكو  اإلياب  من عشرة أيام.
 س ر ، يقصر.استمرار القصدف هلو ترهه يف أةناء ال: 2
 طا املساهة بالعبور عل  و نهف أو بإ امة عشرة أيام يف أةناء سـ رهف وإال  هأ  ال ينو : 9

 ، يقصر.
 ف والتاجر الذه يدور يف تارتهف والسائق.هأ  ال يكو  الس ر عمال لهف كاملكار : 4
 أ  ال يكو  س ره معصيةف كال رار من اجلهاهف وكالس ر إلعانة ال لمة.: 5
يبتعـد عـن بلـده  قـدار ال يسـما أرا  البلـدف وال يـرى جدرانـهف بـا  يتحققـا معـًا ـ  أ : 0

 احتيا اً ـ .
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 صالة ا يات

وسائر اآليات  فوسببها كسوف الشملف وخسوف القمرف وال ل لةصالة اآليات مسألة: 
 املخوهة السماوية واار ية.

خريهـا إا بعـد ا ـالء الشـمل ا  مذه الصالة حا  اآليـةف هـال  ـوظ تةي و االتمسألة: 
 .كثرياً والقمرف أو تةخريها إا ما بعد ال ل لة  

 كي ية هذه الصالة:مسألة: 
 أ  تكتف وتقرأ احلمد والسورةف وتركا.: 0
 وتقوم من الركونف وتقرأ احلمد والسورة وتقنتف وتركا.: 2
 وتركا. فوتقوم من الركونف وتقرأ احلمد والسورة: 9
 ونف وتقرأ احلمد والسورة وتقنتف وتركا.وتقوم من الرك: 4
 وتقوم من الركونف وتقرأ احلمد والسورة وتركا.: 5
 .وتقوم من الركونف ي هتوه إا اار ف وتسجد سجدتني: 0
 وتقوم وتقرأ احلمد والسورةف وتقنتف وتركا. :9
 وتقوم من الركونف وتقرأ احلمد والسورة وتركا. :0
 وتركا. فحلمد والسورةف وتقنتوتقوم من الركونف وتقرأ ا :3

 وتقوم من الركونف وتقرأ احلمد والسورة وتركا. :01
 .وتقوم من الركونف وتقرأ احلمد والسورة وتقنتف وتركا: 00
 ..ي هتوه إا اار ف وتسجد السجدتنيف وتتشهد وتسلم: 02

 ههي صالة رات ركعتني هيها عشرة ركوعاتف ومخل  نوتات.
 ف هلإلنسا  أ  ال ية،ي ماف أو ية،ي بالقنوت ااخري.لكن القنوتات مستحبات
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 الصومأحكام 

 شروط الصوم

الصـوم هـو الكـف عـن امل طـرات العشـرة ـ اآلتيـة ـ  ربـة إا اهلل تعـااف مـن  لـون مسـألة: 
 ال جرف إا املغرب.

  و الصوم عل  من مجا هيه هروط ستة:مسألة: 
 تحو للط ل املمي .ساالبلوغ هال  و عل  غري البالغ وإ  : 0
 العقل هال  و عل  اجملنو .: 2
سـواء كـا  مريضـاً هعـاًلف أو  فأ  يكو  ساملا من املر  الـذه خيـاف عليـه مـن الصـوم: 9

 خاف من مر  متو ا حصوله.
 أ  ال يكو  املرأة حائضاً وال ن ساء.: 4
 أ  ال يكو  مساهراً بس ر يقصر هيه.: 5
 الغالو عل  احلوامج. أ  ال يكو  ساملاً من اإلغماء: 0

 يشرتط يف صحة الصوم أمور:مسألة: 
كلما يشرتط يف وجوبـهف هانـه إرا هقـد الشـخص أحـد تلـك الشـروط ، يصـب صـومهف : 0

 نعم  د عرهت صحة صوم الصح.
   وجو عليه.اهال يصب الصوم من غري املؤمن و  فاإلميا : 2
 ر واا ح .أه ال طف  ابلية ال ما  للصومف هال يصب صوم العيدين: 9
هلـو صـام أحـد هـؤالء بـدو   «الن ـامج»و  «احلـيب»و  «اجلنابة»الطهارة من حدق : 4

  .وكذلك املستحا ة إرا ، تعمل بوظي تها الغسل بطل صومه
حـــ  يصـــب مـــن هـــؤالء  فر  املـــوا للعبـــداو  فر  الوالـــدين للولـــداو  فر  الـــ وج لل وجـــةا: 5

 الصوم املستحو.
اجـــو بااصـــالةف لصـــحة الصـــوم املنـــدوبف هلـــو كـــا  عليـــه هـــراغ الذمـــة مـــن الصـــوم الو : 0
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  ضاء رمضا  ، يصب منه الصوم املندوب.
 نية القربة واإلخال ف هبدووا ال يصب الصوم. :9

 المفطرات

 امل طرات ال   و اإلمساك عنها عشرة:مسألة: 
 ااكل ولو كا   لياًلف أو غري معتاه كالرتاب.: 0
 و غري متعاه.الشرب ولو كا   لياًلف أ: 2
 اجلمان ولو ، ين  .: 9
 االستمناء وهو  لو خروج امل ف بغري اجلمان.: 4
 البقاء عل  اجلنابة إا  لون ال جر.: 5
 احلقنة باملائاف أما اجلامدف هال بةمج به.: 0
 : إيصا  الغبار إا احللقف ومثله إيصا  الدخا  الغلير.7
 : التقيؤ.8
 ف وعل  اائمة عليهم الصالة والسالم.: الكذب عل  اهلل وعل  رسوله9
 : اإلرمتامج يف املاءف بإهخا  متام الرأمج ولو كا  البد  خارجاً.12

 الفطرة

علــ  العا ــل البــالغ احلــر الغــ ف هــال تــو علــ  الصــحف وال  «ال طــرة»ظكــاة تــو مســألة: 
 وال عل  ال قري. فوال عل  اململوك فعل  اجملنو 

 غـــروب الشـــمل مـــن ليلـــة عيـــد رمضـــا ف هلـــو كـــا  و ـــت وجـــوب ال طـــرةف حـــنيمســـألة: 
وإال ، تـــو عليـــهف نعـــم لـــو  فالشـــخص  بـــل الغـــروب جامعـــاً للشـــرائلف وجبـــت عليـــه ال طـــرة

 اكتملت هيه الشرائل إا  بل ظهر يوم العيد استحبت له ال طرة.
خـرف وهـو العائلة ال قرية تستحو هلا هطرة واحدةف بة  يعطي أحـدهم ال طـرة لآمسألة: 

 لثف إا أ  ينتهي الدور ي خيرجووا عنهم.الثل



 

 32 

 ــو علــ  املكلــف اجلــاما للشــرائل إعطــاء ال طــرة عــن ن ســهف وعــن كــل عائلتــه مســألة: 
الـــذكر واانثـــ ف واجـــو الن قـــة وغـــري واجـــو  فاحلـــر والعبـــدف الكبـــري والصـــغريف الصـــائم وامل طـــر

 الن قة.
هلو ، خيرج أخرج بعد رلك  فو ت إخراج ال طرةف من صبب يوم العيد إا ال هرمسألة: 
 بنية القربة.

 ــوظ عــ   ال طــرة عــن مالــهف يف الو ــت املــذكورف ي إخراجهــا إا املســتحق بعــد مســألة: 
 رلك.

 .«الشعري»و «احلنطة»و  «ال بيو»و  «التمر» وظ إخراج ال طرة من مسألة: 
  وظ إعطاء  يمة أحد املذكورات هو  أعياوا.مسألة: 
ممـــا  «و يـــةأكـــربالء املقدســـة وةالةـــة أربـــان   ةنصـــف حقـــ»ن كـــل إنســـا  ال طـــرة عـــمســـألة: 

 تقريباً. «ةالق كيلوات»يعاه  
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 الخمسأحكام 

 ما يجب نيه الخمس

 ـو ا مـل علـ  اإلنسـا  إعطـاء ا مـل ـ إه واحـد مـن مخسـة ـ مـن ااهـياء مسـألة: 
 التالية:
 أو نائبه. اإلمام  الغنيمة املةخورة من الك ار حا  احلربف ال  تقام بإر : 0
إرا بلـــغ  يمتـــه مـــا يعـــاه   فاملعـــد ف ســـواء كـــا  ســـائالً كـــالن لف أو جامـــداً كالـــذهو: 2

 مخسة عشر مثقا  رهو بعد إخراج املؤ .
بشــرط كونــه يف هار احلــربف أو املــوات مــن  فالكنــ ف وهــو املــا  املــذخور  ــت اار : 9

 أر  اإلسالم ما عدم أةر اإلسالم عليه.
 شرعي.القدار املرجا ف بشرط بلوغه اللؤلؤ واملالغو ف ك: 4
 املا  احلال  املختلل باحلرامف ما جهله باملقدار احلرام وجهله  الكه.: 5
 يف بعب أ سامه. ااحتيا  فاار  ال  انتقلت من املسلم إا )الكاهر الذمي(: 0
ف أو إجـــارة ااربـــااف وهـــو كـــل مـــا ينت ـــا اإلنســـا  مـــن تارتـــهف أو ظراعتـــهف أو صـــناعته :9

 أو سائر أنوان املناها. فأمالكهف أو إجارة ن سه

 مصرف الخمس

 ينقسم ا مل إا  سمني:مسألة: 
ــــه إا ســــهم اإلمــــام : 0 ف وأمــــره راجــــا إا اإلمــــام يف حــــا  حضــــورهف ويف حــــا  غيبت
 اجملتهد.
  سهم السـاهة وهـو راجـا إا السـيد ـ أه اهلـااي ـ ال قـري املتـدينف ويصـرف إليـه بـإر: 2
 اجملتهد.
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 الزكاةأحكام 

 شرائط وجوبها

 يشرتط يف وجوب ال كاة أمور ستة:مسألة: 
يف متام احلو  هيمـا يشـرتط هيـه احلـو ف وعنـد تعلـق الوجـوب هيمـا ال يعتـت هيـه  فالبلوغ: 0
 احلو .
 وهو كالبلوغ هيما تقدم. فالعقل: 2
 احلرية.: 9
 بب.امللكية التامةف هال  و يف املوهوب  بل الق: 4
 و يف املا  املسروقف واملرهو . التمكن من التصرفف هال : 5
 أه وصو  املا  إا  در خا . فالنصاب: 0

 نيما يتعلق به الزكاة

 «النقـــــدا »و «اانعـــــام» :تـــــو ال كـــــاة يف تســـــعة أهـــــياءف وهـــــي ةـــــالق هئـــــاتمســـــألة: 
 :«الغالت»و

 األنعام الثالثة:
 اإلبل: 0
 البقر: 2
 الغنم: 9

 النقدان:
 الذهو: 4
 ال ضة: 5
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 الغالت:
 احلنطة: 0
 : الشعري7
 : التمر8
 : ال بيو9

 المستحقون للزكاة

 مصرف ال كاة مثانية أصناف:مسألة: 
 ولعياله. ال قراءف وهم من ال  د مؤنة سنته لن سه: 0
 املساكنيف وهم أسوء حاالً من ال قراء.: 2
 كاة و بطها وسائر هؤووا.أو اجملتهد جلما ال   العاملو ف وهم من عينه اإلمام : 9
إلسـالم أو للجهـاهف واملسـلمو  الـذين لاملؤل ة  لوممف وهم الك ار الذين يـراه أل ـتهم : 4

 اإلسالم بإعطائهم. ميرتسخ هيه
 يشرتو  بال كاة ويعتقو . فالر ابف وهم العبيد الذين  ت الشدة: 5
 و  من هها الدين.الغارمو ف وهم الذين استدانوا إلهارة هؤوومف وال يتمكن: 0
: سبيل اهللف وهو مطلق املصاحل للمسلمنيف من بناء املدارمج واملسـاجد وإصـالا املـد  7
 وغريها.
: ابن السـبيلف وهـو املسـاهر الـذه ن ـذ مالـهف هـال يـتمكن مـن الرجـون إا أهلـهف هيعطـي 8

 من ال كاة مؤنة رجوعه.
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  األمر بالمعروفأحكام 
 والنهي عن المنكر

 
عـروف هـو كـل مـا أوجبـه اإلسـالمف كالصـالة والصـيام أو نـدب إليـهف كالتصـدق املمسألة: 
 واإل عام.

املنكــر هــو كــل مــا حــذر عنــه اإلســالمف كال نــا وهــرب ا مــرف أو كرهــه كمجــالل مســألة: 
 البطالنيف وااكل عل  الشبا.

  و اامر باملعروف الواجو ويستحو اامر باملعروف املندوب.مسألة: 
 نهي عن املنكر ا رمف ويستحو النهي عن املنكر املكروه. و المسألة: 
 لأمر باملعروفف والنهي عن املنكر هرائل:مسألة: 

 مرف والناهيف املعروف واملنكر.أ  يعرف اآل: 0
احتما  التةةريف هلو علم أ  الشخص الذه يةمره باملعروفف أو ينهـاه عـن املنكـرف ال : 2

 يبايلف ،  و اامر والنهي.
هـــإرا كانـــت هنـــاك  فأ  يكـــو  ال اعـــل للمنكـــر والتـــارك للمعـــروف مصـــراً علـــ  عملـــه: 9

عالمـة علـ  أ  املرتكــو نـدمف وأنــه ي عـل املعــروف هيمـا بعــدف أو يتجنـو عــن املنكـر بعــداًف ، 
  و اامر والنهي.

مــن اامــر بــاملعروفف اامــر بااخــذ بةحكــام اإلســالم يف مجيــا هــؤو  احليــاةف يف مســألة: 
الشـــهاهةف واإلرق واحلقـــوقف و إلجـــارة والـــرهن والو ـــوفف والنكـــاا والطـــالقف والقضـــاء البيـــا وا

كمــا أ  مــن النهــي عــن املنكــر النهــي عــن ااحكــام الغربيــة … والقصــا  والــدياتف وغريهــا
 اليوم يف الباله اإلسالمية. والشر ية السارية
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 المكاسبأحكام 

 أقسام الكسب

 ينقسم الكسو إا:مسألة: 
 واجو: 0
 ملرم: 2
 مندوب: 9
 مكروه: 4
 مباا: 5

 .(البو )و (الغائل)و (ا ن ير)و  (ا مركـ)ال  وظ التكسو بااعيا  النجسةف  مسألة: 
 ــوظ إجــارة )الكــاهر( للخدمــة واالسرت ــانف كمــا  ــوظ بيــا )كلــو الصــيد( ويف مســألة: 

لصـلب عـن )العـذرة( )كلو املاهية واحلائل وأمثاهلا( ااحوط التصـاحلف كمـا أ  االحتيـاط يف ا
 وعن )الدم( إرا كا  له من عة ملللة مقصوهة. فللتسميد

ال  لـــه احليـــاة مـــن امليتـــةف كالصـــوفف والشـــعرف واملخلـــوف كمـــا ال   ـــوظ بيـــا مـــامســـألة: 
 الدماء الطاهرة إرا كا  هلا من عة.و إهكا  يف بيا اارواق واابوا  

ذه ال يقبــل التطهــري إرا ، يتو ــف  ــوظ بيــا املتــنجل الــذه يقبــل التطهــريف والــمســألة: 
 االنت ان منه عل  الطهارة.

  وظ بيا أ سام السبانف مما له من عة ملللة مقصوهة.مسألة: 
كمــــا  ــــرم بيــــا وآالت القمــــار كالشــــطرنجتف   فكــــامل امري  ف ــــرم بيــــا آالت اللهــــومســــألة: 

 الصليو والصنم.
 الغش. رم التعامل بالنقوه املغشوهة املعمولة اجل مسألة: 
وبيــا ا شــو لصــنا آلــة هلــو أو صــليو أو  ف ــرم بيــا العنــو والتمــر ليعمــل مخــراً مســألة: 
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 صنم أو آلة  مار.
 ـرم بيـا الســالا اعـداء الـدين حـا  مقــاتلتهم للمسـلمنيف بـل إرا أراهوه لــذلك مسـألة: 

 ولو يف حا  اهلدنة.
صــنا اجملســمةف  ويكــرهف تصــوير روات اارواا مــن اإلنســا  واحليــوا  بــالقلميكــره مســألة: 

 الروا. هوال بةمج بتصوير وتسيم غري ر
إعانــة ال ــاملني حــرامف والتكســو بــذلك ملــرمف خصوصــاً إرا كــا  ال ــا،  ــارب مســألة: 

 اإلسالم.
إال للــره ومـــا أهـــبهف وكتـــو  ف ــرم ح ـــر كتـــو الضــال ف وكتابتـــهف والتكســـو بـــهمســـألة: 

 خالق أو العمل مما أمر به اإلسالم.الضال  هي كل كتاب يوجو احنراف العقيدة أو اا
كمــــا  ــــرم الرجــــون إا الســــاحرف   ف ــــرم الســــحرف عملــــه وتعليمــــه والتكســــو بــــهمســــألة: 

 وكذلك الكاهن والقائف واملشعبذ.
  رم الغش جبميا أنواعه.مسألة: 
 رم أخذ ااجرة عل  الواجبات الدينية العباهيةف كالصالة والصيامف وعلـ  بعـب مسألة: 
 .يف اجلملة كتغسيل امليت الك ائيةف الواجبات

  رم الربا واالحتكار.مسألة: 
ال  ــوظ الــدخو  يف املناصــو يف احلكومــات الــ  التعمــل باإلســالمف وأ  مســت مســألة: 

 ر  اجملتهد.إأن سها بإسم اإلسالم إال ب
  رم التكسو بالقمارف وسائر ا رمات.مسألة: 
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 العقيقة
 

حبات ال الواجبـــاتف ويســـتحو أ  يعـــق عـــن املولـــوه يف اليـــوم مـــن املســـتالعقيقـــة مســـألة: 
 والبالغ يستحو له أ  يعق عن ن سه إرا ، يعق عنه أحد. فالسابا من والهته

اإلبـلف والبقـرف والغـنمف وال يعتـت هيهـا السـن هتصـب إرا كانـت  :وتكو  من اانعـام الثالةـة
وال يشـرتط هيهـا  فة مـن العيـوبلكن يستحو هيها أ  تكـو  مسينـة وسـامل فأ ل من ستة أههر

هيجـــوظ أ  تكـــو  عرجـــاء أو عـــوراء إرا كانـــت رات حلـــم كثـــريف ويكـــره لأبـــوين ااكـــل  فرلـــك
منهــاف وكــذلك يكــره احــد مــن عيــا  ااب ااكــل منهــا أيضــاًف ويعطــي للقابلــة الربــا والبــا ي 

 يوظن عل  ا تاجني.
ل أ  يكــــو  عــــدههم عشــــرة وااهضــــ فوااهضــــل أ  يعمــــل عليهــــا وليمــــة ويــــدعو املــــؤمنني

 ويستحو عدم كسر ع امها.واكثرف 
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 األضحية
 

 ــحية واحــدة عــن أمــن املســتحبات: و ــوظ االهــرتاك مــا بــة  تكــو  اا ــحية مســألة: 
هإرا ،  فاةنني أو أكثرف و وظ التتن ما عن احلي وامليتف وو تها يوم العيد بعد  لون الشمل

 حلاهه عشر.يذبب يوم العيد أخرها إا اليوم ا
وإرا ، يذبب يوم احلاهه عشر أخرها إا اليوم الثاين عشرف وأمـا يف مـىن هيمتـد و تهـا إا 

 .اليوم الثالث عشر
 .الغنمف أو املع  وأالبقرف  وأ  يف اانعام الثالةةف اإلبلف و منا تكإواا حية 

هســةف هاإلبــل مـا أكمـل ا امسـة وهخـل يف السا :وااهضـل أ  يكـو  سـن الضـحية هكـذا
 والغنم ما أكمل ااوا وهخل يف الثانية. فوالبقر واملع  ما أكمل الثانية وهخل يف الثالثة

ــــة ويك ــــي هيهــــا ســــالمة العينــــني واارنــــني هقــــلف ويســــتحو أ  تكــــو   فوأ  تكــــو  مسين
 ساملة من العيوب. فتامة فصحيحة
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 المحرمات
 

ف «العـــاهة الســـرية»ف «لـــواطال»ف «ال نـــا»ف «الغـــدر»ف «القمـــار»ف «ا مـــر» ـــرم مســـألة: 
الن ـر إا الرجـل »ف «الن ر إا املرأة ال  ليست  حـرم»ف «املساحقة»ف «القتل»ف «الكذب»

هـــهاهة »ف «أكـــل امليتـــة»ف «الـــر ص»ف «الغنـــاء»ف «ا يانـــة»ف «الغـــش»ف «الـــذه لـــيل  حـــرم
ف «بالســــــبا»ف «الدياةــــــة»ف «القيـــــاهة»ف «احلكـــــم بغــــــري مـــــا أنــــــ   اهلل»ف «الرهــــــوة»ف «الـــــ ور

 .«إيذاء النامج»ف «الربا»ف «أكل ما  النامج بالبا ل»ف «التجسل»ف «ةمالنمي»ف «الغيبة»
ســــــو اهلل والنــــــح واائمــــــة أو الــــــدين أو املــــــذهو أو ســــــائر »كمــــــا  ــــــرم حرمــــــة غلي ــــــة 

 .ل يف بعب املواره يوجو السو الك ر ـ والعيار باهلل ـف ب«املقدسات
تــرك »ف و«تــرك ا مــل»ف و«تــرك احلــجت»و «تــرك الصــوم»و «تــرك الصــالة»وكــذلك  ــرم 

 .«ترك النهي عن املنكر»ف و«ترك اامر باملعروف»ف و«ال كاة
 

 
 و وير   واهلل املستعا .ونسة  اهلل تعاا التوهيق ملا  

 كربالء المقدسة 
 الحسيني الشيرازي محمد بن المهدي 
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