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 كلمة الناشر
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 الفقه: ضرورة حضارية ملتابعة احلياة ومعرفة حكم اهلل يف كل شيء..
والفقهاااااء: هاااام وسااااارة تلااااة الضاااارورة احلضاااااريةا فهاااام ماااان ي ينااااون لنااااا ا حكااااا  وا راء 

ء ورثاة العلماا»الفقهية يف كل ماا يسات ع ىلاس مساري احليااة اليومياةا ولاذلة ألااء يف ا   اار 
 .(0)«ا ن ياء

 . (4)«معاد العلماء أفضل من دماء الشهعاء»وألاء: 
ا ىلاس حا ا اهلل وحراماها وهاذا  والعلمااء هام أمنااء الاوحي ا بعاع ا ن يااء وا و اياء 

 .بالض ة هو فلسفة ضرورة املراألع الفقهاء يف زمن غي ة اإلما  املعصو  
هبااذا القضااايا يف زماان اللي ااة الكاا  ا   فاااملراألع هاام: الااذين وكلااوا ماان ي اال املعصااومن

ماان كااان ماان الفقهاااء  ااارنا »: ويااع أماار الناااج بااالرألويف إلاايهم يف احلااوادا الوايعااةا ياااا 
 .(3)«لنفسه حافظاً لعينها خمالفاً ىلس هوااا مطيعاً  مر موالاا فللعوا  أن يقلعوا
وأباااعاً إل ىلماااارهم ولاااذلة ااااع ا ماااة اإلسااا مية ا و ا اااة الشااايعة ا يرألعاااون دارمااااً 

ومااراألعهم يف كاال  االرية وك اارية ملعرفااة حكاام اهللا يف كاال مااا يساات ع  اام ماان مسااارل ويضااايا 
 حياتية إما مشافهة أو مراسلة أو بأي طريقة من الطرق املعروفة حالياً ل تصاا.

والياو  وبعااع هااذا السارىة املذهلااة للتقااع  والتطاور التكنولااوألي واحلضاااري واملاادي كاام هااو 
                                                           

 .2ي 32ص 1الكايف: ج (0)
إذا كااان يااو  القيامااة  ااع »: ياااا: ا وفيااه: ىاان اإلمااا  الصااادق 8383ي 2ب 393ص 4راألااع ماان ال  ضاارا الفقيااه: ج (4)

اهلل ىزوألل الناج يف  عيع واحع ووضعت املاوازين فتاوزن دمااء الشاهعاء ماع ماعاد العلمااء فاريألل ماعاد العلمااء ىلاس دمااء 
 «.الشهعاء

 .12ي 14ب 33ص 2حبار ا نوار: ج (3)
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وري تااااأليب كتااااا ومنشااااوراع وكراساااااع ءمااااع فيهااااا االسااااتفتاءاع املوألهااااة إل املراألااااع ضاااار 
 العظا ا وذلة  نه ا يف  معظم ا حيان ا يتعسر ىلس الكثري منا االتصاا باملراألع م اشرة.

فوألاااود الكتااااب الاااامع للمساااارل يفاااي كثااارياً ماااا باااذلة ويعطاااي أألوباااة ىلاااس الكثاااري مااان 
 م اهلل فيها..املسارل اليت ءا معرفة حك

ومساحاة املرألاع الاعيأل ا ىلاس اإلماا  السايع سماع احلسايأل الشاريازي ا دا  ملاه ا هاو مان 
املراألع الك ار ىلس مسري احلياة اليومية وله آالف مؤلفاة مان االساتفتاءاع وا ساولة والقضاايا 

ط اع ان املست عة ويع  ع الكثري منهاا وط اع يف ىاعد مان الكتااا وبعضاها يف طريقهاا إل ال
 شاء اهلل.

ومان هاذا املنطلا .. ياا  الشاي  حسان الفسارة الماري ا حفظاه اهلل ا جملماع هاذا ا موىاة 
واسااتفتارها م اشاارة ماان اإلمااا  الشااريازيا حياا  أألاااب مساحتااه ىليهااا اااة يااعا امل اركااةا وهااا 

 حنن يمنا بط عه تتميماً وتعميماً للفارعة.
                                       

 
 مؤسسة المجتبى للتحقيق والنشر

 شوران 0101بيروت ـ لبنان ص.ب:                   
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 توجيهات 
 حول القرآن الكريم

 
ألست بربكم قالوا بلىياا اهلل تعال:  :0س

: )لو يالوا نعم ا ياا ابن ى اج (2)
 ؟لكفروا( فما معىن ذلة

 نة ربنا.مبعىن ا بلس)نعم( هنا مبعىن )لست بربكم( لكن ج:
هااااي وضااااع اإل اااار وا غاااا ا ىاااان  ورد يف القاااارآن الكاااارف أن وميفااااة الرسااااوا  :4س

 ؟ا فما هو املقصود باإل ر وا غ ا(5)املسلمن وىن الناج
 القيود االألتماىية والقانونية. ج:
بعااا العلماااء يقااوا: لعيااه ماانهن أفضاال إلسااتنطاق النصااوص اإلساا ميةا ويااعىي  :0س

فهل يوألع منهن غري القرآنا وإذا تعاار  بان العقال والنقال  ؟والسنةان منه ه منهن القرآن 
 ؟فما هو رأيكم الشريب

 املنهن يف القرآن والسنة فقة. ج:
وجدها تغرب في عين حمئةما هو املراد من يوله تعال:  :2س

(0). 
 .(7))العن( ال حرا )محوة( مل ة بل ار ا ف  ج:
ين آمنـوا اتقـوا اهلل وابتغـوا هليـو الوسـيلويـا أيهـا الـ يقوا اهلل تعاال:  :5س

ا فماا (0)

                                                           
 .172سورة ا ىراف:  (2)
 .187سورة ا ىراف:  يضع عنهم هصرهم واألغالل التي كانت عليهمياا تعال:  (5)
 .38ورة الكهب: س (0)
اإلنسااان إذا كااان يف طاارف ملربااه أل اال رأ  الشاام  تلاارب  لااب : »17ص 18ويف تفسااري )تقريااا القاارآن إل ا ذهااان( ج (7)

ال ل وإذا كان  حراء رآها تلرب يف الصحراءا وإذا كان حبراً وألعها تلرب يف ال حرا وكان ذو القرنن و ال إل سال مان 
سامس حبار الظلمااع ا فوألاع الشام  تلارب يف ال حارا فاان ال حار يف الللاة يسامس )ىينااً(  شااط  اياية ا طلساي ا وكاان ي

كما ان محوة مبعىن كعرة أي يف حبر ذي كعرة يف لون مارها أو املراد أنه رآها يع غربات يف ىان ك ارية ذاع محااةا وال  فاس 
 «.لوايعفهي حكاية ىما ألاء يف نظر ذي القرننا ال ىن ا وجدهاأن ا ية تقوا: 
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 هي الوسيلة.
 .املعصومون  ج:
هاال نكاان للااري املساالمن أن يسااتفيعوا ماان القاارآن الكاارفا ويف أي ا اااالع نكاان  :0س
 ؟ذلة

 نعم يف كل ا االع. ج:
 ؟كيب ياو  القرآن الكرف اإلى   املضاد  :7س
 باإلى   الصحيل. ج:
 ؟دور القرآن يف الفقه اإلس ميما هو  :0س
 يسم من الفقه مأ وذ من القرآن احلكيم. ج:
 ؟ما هو دور القرآن يف الفكر اإلس مي :9س
 هو مصعر الفكر اإلس مي. ج:
 ؟ما هو دور القرآن يف الرتبية وا عاية :01س
 هو يهعيا ويريب. ج:
 ؟هل يشرتط حت ا املرأة ىنع ت وة القرآن الكرف :00س
 إال إذا كان هناك غري سر   ا. الا ج:
 ؟ما الفرق بن التفسري والتأويل :04س
 )التفسري( املعىنا و)التأويل( ا وا والنتي ة. ج:
 ؟ما فارعة وألود املتشابه يف القرآن: 03س
 المتحان الناج. ج:
 ؟ما معىن )الوحي( يف القرآن الكرف :02س
 .(9)لما يوحي اهلل إل أن يارها أو إل مثل النح ج:
 ؟ صو اً بالنس ة للش اب املسلم ما هي فارعة يصة يوسب  :05س
 التعليم والتنزيه. ج:

                                                                                                                                                                      
 .38سورة املارعة:  (0)
 .83سورة النحل:   وأوحى ربك هلى النحل أن اتخ ي من الجبال بيوتًا ومن الشجر ومما يعرشونحي  ياا تعال:  (9)
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اتقــوا اهلل حــق تقاتــوهاال هناااك تنااايا باان يولااه تعااال:  :00س
ا ويولااه تعااال: (01)

فاتقوا اهلل ما استطعتم
 ؟(00) 

 ا فتأمل.حق تقاتوهو  ما استطعتم ج:
للــ ين   اارة ومااا هااو تعلاايقكم ىلااس يولااه تعااال: هاال نكاان أن ناار  اهلل يف ا :07س

أحسنوا الحسنى وزيادة وال يرهق وجوههم قتـر وال للـة أولئـك أصـحاب الجنـة هـم فيهـا 
خالدون

هلى ربها ناظرة وجوه يومئ  ناضرة ا ويوله تعال: (04)
 ؟(03)

 ال يعقل رؤية اهللا واملراد نامرة إل إحسانه س حانه. ج:
وجعلنـــي مباركـــاً فهاااو  ال كاااة يف يولاااه تعاااال: نرألاااو إيضااااي م :00س

ا بأسااالوب (02)
 ؟مقنع

 أي كثري النفع. ج:
هن اهلل يـــدافع عـــن الـــ ين آمنـــواكياااب تفهماااون يولاااه تعاااال:  :09س

ا هااال هاااو (05)
تشاااريع للاااعفايف أو إ  اااار ىااان سااانة إ ياااةا وماااا يتحقااا  هاااذا الاااعفايف يف الاااعنيا أ  يف ا  ااارةا 

 ؟وكيب
   تق له القلوب.سنة إ يةا  ن احل ج:
هنـــو مـــن كيـــدكن هن كيـــدكن عظـــيميااااا اهلل تعاااال:  :41س

ا فهااال للنسااااء كياااع (00)
 ؟ومكرا وهل هو ىظيم

 لي  هذا الك   هللا بل حكاا اهلل ىزوألل يف القرآن. ج:
وفـي السـما  هل ءاوز املازاي يف آيااع القارآن ماثً : )مساع إىارايب يولاه تعاال:  :40س

                                                           
 .102سورة آا ىمران:  (01)
 .18سورة التلابن:  (00)
 .28سورة يون :  (04)
 .23ا  22سورة القيامة:  (03)
 .31سورة مرف:  (02)
 .33 :احلنسورة  (05)
 .23سورة يوسب:  (00)
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رزقكم وما توعدون
 ؟فقاا: وأين السلم إليه( ا(07)

 إذا كان إهانة ال ءوزا والسلم الطري  اليت ألعلها اهلل س حانه. ج:
 ؟هل يستويف القرآن اإلألابة ىن  يع اإلشكالياع الفلسفية والعلمية :44س
 نعم. ج:
هنمــا المؤمنــون الـ ين هلا لكــر اهلل وجلــت قلــوبهم يقاوا اهلل تعاال:  :43س

ا (00)
ــ كر اهلل تطمــئن قلــوبهم أالويقااوا أيضاااً:  ب

. فكيااب نكاان لنااا أن نااوازن باان هاااتن (09)
 ؟ا يتن
 )الوألل( ال ينايف االطمونان. ج:
يا أيها النبي لم تحرم ما أحل اهلل لكياا اهلل تعال:  :42س

ا فهل ءوز للنيب (41)
 ؟أن  ر  ىلس نفسه بعا ا شياءا وهل يكون ذلة سنة 

هال ما حرم هسرائيل على نفسوكما ياا تعال:   التحرف مبعىن امتناىها ج:
(40). 

لقــد تـاب اهلل علــى النبــي والمهــاجرين واألن ــاريااا اهلل تعااال:  :45س
ا فمااا (44)

 ؟ معىن التوبة ىلس النيب 
 مبزيع الرمحة. التوبة مبعىن الرألويفا أي رألع إليه  ج:
اهللفــرا المخلفــون بمقعــدهم خــال  رســول يقااوا اهلل تعااال:  :40س

ا فهااو (43)
 ؟ا فما معىن هذا الفرييقرر فري هؤالء لتخلفهم ىن رسوا اهلل 

 كان فيهم شع ة نفاق.  ج:
حافظوا علـى ال ـلوات وملاذا التأكيع ىلس الص ة الوسطس يف يوله تعال:  :47س  

وال الة الوسطى
 ؟(42)

                                                           
 .22سورة الذارياع:  (07)
 .2سورة ا نفاا:  (00)
 .23سورة الرىع:  (09)
 .1سورة التحرف:  (41)
 .93سورة آا ىمران: (40)
 .117سورة التوبة:  (44)
 .31سورة التوبة:  (43)
 .233سورة ال قرة:  (42)



 

 9 

 أي الظهرا  نه غال اً ويت العمل والكسا. ج:
وقرآن الفجر هن قرآن الفجر   ة الص ل يف يوله تعال:  ملاذا التأكيع ىلس :40س

كان مشهودا
 ؟ا وملاذا هي مشهودة(45)

  نه يشهعها م ركة الليل وم ركة النهار. ج:
تبيانــا لكــل شــي يااا تعااال:  :49س

ا فمااا هااو الاعاىي لعلاام التفسااري حياا  أن (40)
 ؟ التفسري إمنا يكون لشيء فيه غمو ا وهل يف كتاب اهلل غمو 

 القرآن لي  أيل من كتاب املعارج ايتاج إل العرج والتفسري. ج:
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
 .73سورة اإلسراء:  (45)
 .39سورة النحل:  (40)
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 توجيهات حول الدعا 
 

اللهااام ماااا ىرفتناااا مااان احلااا  فحملنااااا وماااا يصااارنا ىناااه »ورد يف )دىااااء االفتتااااي(:  :0س
 ؟ا فما معىن هذا الفقرة من العىاء الشريب(47)«ف للناا
 صرنا( أي مل نعلمه.)فحملناا( أي وفقنا للعمل بها و)ي ج:
 

                                                           
 دىاء كل ليلة من شهر رمضان. 830ته ع: صمص اي امل (47)
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 توجيهات حول العقيدة
 
هااال اإلناااان يناىاااة أ  شاااعورا وهااال لاااه  ااالة بالقلاااا أو العقااالا وهااال العقااال هاااو  :0س
 ؟القلا
 يناىةا بكليهماا ك . ج:
ىن اإلحساان بقولاه: )ان تع اع اهلل كأناة تاراا فاكن مل تكان  حعثنا رسوا اهلل  :4س

من الضاوء ىلاس هاذا املوضاويفا فعمال اإلحساان هال هاو  ا نرألو إلقاء مزيع(40)تراا فكنه يراك(
 ؟العرفان أو التصوف

 الا العرفان: املعرفةا واإلحسان: العمل. ج:
بالنس ة للكتا املقعسة ىناع اليهاود والنصاار : التاوراة واإلايال ييال إن فيهاا شايواً  :3س

حارتا  يف ىقياعتنا بسيطاً من الصحة من يوا اهلل تعالا فعلس هذا القوا هل  ا شايء مان اال
 ؟ا حنن املسلمن ا أو ال احرتا   ا وال يعسية

 نعم  ا بعا االحرتا . ج:
 ؟ما هي الع ية بن امل ع  الن وي واإلسراء واملعراجا وملاذا مسي م عثاً  :2س
 ا مث أسري إليه.بع  رسوا اهلل  ج:
 ؟عصو  ما هو الفرق بن العصمة والععالةا وكيب يتم تعين اإلما  امل :5س
 .العصمة فوق الععالةا من ي ل اهلل بواسطة النيب  ج:
 ؟« ذ اإلس   كله أو دىه كله»ما هو تعليقكم ىلس مقولة:  :0س
 ال أ ل  ذا الك  . ج:
هنااك دىاوة الفاتيكاان بالساماي للمسالمن كااي يلاريوا ديانهم ملان يرغاا يف ذلااةا  :7س

 ؟فما هو ردكم ىلس ذلة

                                                           
 .118ص 1ب 82حبار ا نوار: ج (40)
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 ال أىلم با مر. ج:
ال يســ ل عمــا يفعــل وهــم يســ لونياااا اهلل تعااال:  :0س

ا لااو أن اهلل كااان ىاملاااً (49)
مبا سيحصل لل شار وللارياا وأن مصاري فا ن إل الناار وأناه ال تفياعا الاعىوة إل اإلسا  ا وأن 
مصري ذلة إل النةا فلماذا يكلب اإلنسان أ ً ا ولو كاان اهلل يعلام باذلة فماا هاي اللاياة 

 ؟ءادإذاً من اإل
العلم ال يرت ة باملعلو ا فانة إذا ىلمت باأن ف ناا ساي أل املسا ع فهال بنااؤا مارت ة  ج:

 !.بة
املعروف هو أن ابن الزنا ننع مان التصاعي لا عا ا ىمااا رغام التزاماه باإلسا  ا  :9س

هن أكــرمكم عنــد اهلل أتقــاكمفلماااذا ذلااةا أال يشاامله يولااه تعااال: 
ا مث مااا ذن ااه إذا  (31)

 ؟بواا املذن نا فلماذا ال يكون املقياج هو تقو  اهلل تعالكان أ
ذلاااة ل حتيااااط يف ىاااع  شااايويف الزنااااا فهااال أنااات لتناااا ا بااارصا لذن اااه أو لكاااي   ج:

 يسري هذا املر .
)الشااايعة يف امليااازان(ا ان  يرأناااا يف كتااااب الع ماااة الشاااي  سماااع ألاااواد ملنياااة  :01س

ا وهاااذا يعاااأل ان بعاااا التشاااريعاع العينياااة ال  ضاااع الاااعين يف دارااارة والعقااال يف دارااارة أ ااار 
 ؟للعقلا فلماذا ال  ضع له

  ن العقل ال يصل إل حكمة بعا التشريعاع. ج:
كياااب لناااا أن نوفااا  بااان غي ياااة الاااعين يف كثاااري مااان مساااارله الرريساااة كياااو  ال عااا    :00س

 ؟دلة العقلية والنقليةووألود الثواب والعقابا وبن أن العين حبع ذاته يطال نا بأن نقتنع با 
 العقل يف جمالها والشريف يف جماله. ج:
ير  ال عا أن املوع ىامل تث ية ىن العملا حي  يقولون ما الفارعة من هذا  :04س

 ؟العمل أو ذاك إذا كان املوع هو املصري احلتمي
 لص ي العنيا ولص ي ا  رة. ج:

                                                           
 .23سورة ا ن ياء:  (49)
 .13سورة احل راع:  (31)
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 توجيهات حول التقليد
 
اً يف مسألة ىع  ألواز تقليع امليت ابتعاًء ا فمن أيان نشاأع كثر القيل والقاا أ ري   :0س

 ؟هذا الفكرة
 وهكذا التقليع من هذا الق يل. ؟هل تراألع الط يا امليتا أو املهنعج امليت ج:
 ؟ما الفرق بن النظريتن السياسيتن اإلس ميتن )والية الفقيه( و)الشور ( :4س
 كثرية ا راء.الشور  يعأل ا اذ الفقهاء القرار بأ ج:
 ؟ما معىن ياىعة الفراغ الشرىي :3س
 إذا  رع إل الركويف وشككت يف احلمعا لري ياىعة الفراغ وهكذا. ج:
ن حظ ان بعا الت اين يف آراء ا تهاعين يعاود ال ات ف الثقافاة نفساها ومباا أنناا  :2س

للمرألعياة ان يف جمتمع  تلب ىن ا تمعاع الساابقةا ألاي  مان الضاروري ىلاس مان يتصاع  
يكون مطلعاً ىلاس الواياع الثقاايف واالألتمااىيا أ  ان ذلاة غاري ضاروريا وبنااًء ىلاس هاذا هال 
ءااااوز للمااااؤمن العااااعوا ماااان مرألااااع إل آ اااار لكااااون املرألااااع الثااااا  أكثاااار درايااااة ومعرفااااة بوايعااااه 

 ؟االألتماىي والسياسي والثقايف
 إذا كان الثا  أىلما نعم. ج:
الااعوا ا ألن يااةا وهاو لاازو  ات ااايف املرألعيااة فقااة واالبتعاااد  هنااك رأي يطااري بقااوة يف :5س

ىن كل ما ي تعع ىن هاذا اطاة حاا لاو كاان الطريا  ا  ار إسا مياً ك معياة إسا مية أو ماا 
 ؟شاكلا فما هو رأيكم هبذا التوأله

 ءا أن تكون المعية وحنوها مقلعاً. ج:
دة السياساية واإلألتماىياة لةماةا هل تعأل املرألعية العينياة يف أحاع مضاامينها القياا :0س

فكن كانت كذلةا فكيب نكن تفسري تعاعد املراألاع وبالتااع تعاعد ا راء وا ات ف وألهااع 
النظر يف حل القضايا مما يؤدي إل ىع  وحاعة الصاب يف ذلاةا وإن مل تكان كاذلة فكياب 

 ؟نكن لإلس   أن يرتك ا مة بعون ييادة م اشرة
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 .(30) ا مر  تاج إل الشور  ج:
هااال يساااتطيع الفقياااه احلااااكم يف دولاااة إسااا مية أن يؤألااال تط يااا  بعاااا ا حكاااا   :7س

الشااارىية املرت طاااة باحلاااعود كاااالرألما وذلاااة مراىااااة للوضاااع الاااعوع الاااذي يعتااا  الااارألم والتعزيااار 
 ؟خمالفاً حلقوق اإلنسان

 إذا كان هناك أهم ومهم يقع  ا هم. ج:
يااة فأألابااه اططيااا ومل يسااأله ىاان مقلااعاا سااأا شااخي  طي اااً من ياااً مسااألة فقه :0س

فاكتشب السارل أن الاواب مل يكان مطابقااً لفتاو  مقلاعاا وياع راألاع ذلاة اططياا فقااا: 
إنأل أأل تة ىلس وف  املرألع الف  ا ولقع ىمال هاذا الشاخي وفا  الفتاو  أيامااً كثارية فهال 

 ؟يعيع ىمله
 ال يعيع. ج:
وان ا وعا أو حاا ا بااالعنوان ا وعا أو ساار  مااا معااىن هااذا الع اااراع:  اار  بااالعن :9س

 ؟بالعناوين الثانويةا مع ا مثلة
 ان الوضوء واألا أوع لكن إذا مر  يتيمم بالثانوي. ج:
 ؟ما هو أفضل كتاب لتعلم الفقه بالنس ة لطالا العلم :01س
 .(34)الشرارع وشرحه ج:
أيلاع هاذا أماا  النااجا أماا  هل لوز التقياة يف تقلياع مرألاع مان املراألاعا أي إناأل :00س

 ؟يف ال اطن فأنا أيلع شخصاً آ ر
 إذا كان سذورا ف  بأج. ج:
 ؟أنا شاب سأل فهل ءوز ع تقليع مساحتكم :04س
 نعم. ج:
هل هناك ني شرىي يلز  اإلنسان باأن يت اع أو يلتاز  بفقياه معان طاواا حياتاها  :03س

 ؟ يتعر   ا الفقيه الذي ات عه وأيلعاىلماً بأن هناك فقهاء كثريين  م آراء وفتاو  مل
 إذا مل يكن له فتو ا ترألع إل فقيه آ ر. ج:

                                                           
 أي شور  الفقهاء املراألع. (30)
 .)دا  مله(ا وشرحه  ية اهلل املعظم السيع  ادق الشريازي )يعج سرا()شرارع اإلس  (: للمح  احللي  (34)



 

 18 

يقاوا لنااا الفقهاااء ءااا ىلايكم تقليااع ا تهااع ا ىلااما وحان نسااأا رألاااا الااعين  :02س
ال حنصااال ىلاااس ألاااواب واضااال يااااطعا وحااان نساااأ م ىااان السااا ا  ؟مااان هاااو ا تهاااع ا ىلااام

! وياع ساألنا ىاعداً مان أهال اطا ة فقاالوا: إن حتعياع ا تهاع يقولون: حنان لسانا مان أهال اطا ة
ا ىلم  تاج إل دراسة مفصالة لكتاا الفقهااء ا تهاعين حاا نساتطيع حتعياع ا تهاع ا ىلام 
من بينهما وهذا ىملية طويلة ومعقعة و ع ةا فسلوا غريناا فكذا كانت مشكلة حتعيع ا تهع 

لعينياةا فكياب تكاون املشاكلة يف الاعوا ال عياعة ىنهااا كماا ا ىلم معقعة يف مراكز العراساة ا
يف الاااعوا اللربياااةا وإذا كناااا بعاااع مكاباااعة نقناااع الشااااب والشاااابة بااااإللتزا  الشااارىي بالواأل ااااع 
واإلبتعاد ىن ايرماع يف بلعان كهذاا فلما يصل ا مر إل التقليع ىن ا ىلم فاكذا بناا الااع 

 ؟ةألواباً.. فهل من حل  ذا املشكل
 إذا مل يعرف ا ىلما يلع جمتهعاً ىاداًل. ج:
وكياب نصال إلايهم  ؟كيب نعرف من هم أهل اط ة لنساأ م ىان ا تهاع ا ىلام  :05س

 ؟وحنن بعيعون ىن احلوزاع العلميةا وىن الشرق كلها فهل من حل يسهل ىلينا ا مر
 كالساب .  ج:
تقلياعا فيماا لاو ا تلاب أهال  تركن النف  أحيانااً  تهاع مااا فهال يكفاي هاذا يف :00س

 ؟اط ة يف تشخيي ا تهع ا ىلم
 نعما إذا توفرع فيه الشروط. ج:
إذا ا تلاب أهاال اطاا ة يف تشااخيي ا تهااع ا ىلاما أو يااالوا بااكألزاء تقليااع ىااعد  :07س

منهما فهل    للمكلب أن يقلع جمتهعاً يف فتو  ماا ويقلع جمتهعاً آ ر يف فتو  آ ر حا 
 ؟ا تهع ا ىلم فيقلعايتضل له 
 نعم. ج:
لااو اساات عع مسااألة مااا للمكلااب ومل يعاارف فيهااا رأي مقلااعاا فهاال ءااا ىليااه  :00س

الفحي وال ح  ىن رأي مقلعا وساؤاا الاوك ء ىناها مباا يف ذلاة اإلتصااا التلفاو  املكل اب 
لعماااال أو يكفيااااه العماااال باااارأي أي جمتهااااع آ اااار نكنااااه معرفااااة رأيااااه بسااااهولةا وا ؟أو االنرتنياااات

ومااا حكاام ا ىماااا السااابقة إذا  الفاات  ؟مبقتضاااا حااا إذا اطلااع ىلااس رأي مقلااعا ىماال بااه
 ؟رأي جمتهعا
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 يكفي. ج:
هل هناك دليل يرآ  أو من السنة الشاريفة ىلاس وألاوب إرألاايف احلقاوق الشارىية  :09س

الع ااع ماان  اا  وزكاااة إل ا تهااعا ومااا العلااة يف إرألاىهااا إل ا تهااعا وهاال هناااك واسااطة باان 
 ؟ويف الع اداع ؟وربه

وهاااااو  كاااااذلة يلعطاااااس لوكيااااال اإلماااااا    كماااااا كاااااان ياااااؤد  اطمااااا  إل اإلماااااا    ج:
 )ا تهع(.
يقااوا ىااعد ماان العلماااء حااوا دراسااة )ىلاام ا  ااوا( أنااه تضااييع للعماار فيمااا ال  :41س

 ؟فارعة فيها فما هو الس ا يف ذلةا وهل هو دىوة لرتك العراسة يف هذا العلم
  وا الزمة.دراسة ا  ج:
زوألي طالا حوزة ومنهمة وغارق يف العراسة وال حواا ولكن ىلاس حسااب  :40س

وييت  نأل أحا أن أألل  معه يومياًا وهو يقوا بأن إطالة اللوج معاة ياؤثر ىكساياً ىلاس 
 ؟دراسيت
 ك ا بل ال ز  معاشرهتا باملعروف.  ج:
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 توجيهات 
 حول الم طلحات الفقهية

 
   هذا املصطلحاع الفقهية:بينوا لنا معا س:
 االحتياط الوألويب. :0
 الز . ج:
 االحتياط االستح ايب. :4
 غري الز . ج:
 اإلحرا  بالنذر. :3
 بأن  ر  بس ا النذر ي ل امليقاع. ج:
 ا حوط ا ول. :2
 لي  ب ز . ج:
 ا حوط لزوماً. :5
 الز . ج:
 اإلستحالة. :0
 ص ل  ً .تلري الشيء إل شيء آ را كاطمر ت ج:
 اإلستصحاب. :7
 إبقاء احلالة السابقة. ج:
 اإلسته ك. :0
 زواا حقيقة الشيء. ج:
 أطراف ش هة ا ىلمية. :9
 أي ال يعلم ان هذا أو ذاك ا ىلم. ج:
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 اإلطمونان. :01
 اليقن. ج:
 آالع اللهو. :00
 املسمس يف العرف بذلة. ج:
 التعلي . :04
 كاد اا املاء يف اللنب.  ج:
 تذكية.ال :03
 الطريقة الشرىية لذبل احليوان حي  توألا حليته أو طهارته. ج:
 التقصري يف الص ة. :02
 كما يف السفر الشرىي.  ج:
 الاهل القا ر. :05
 الذي لي  مبقصر. ج:
 الاهل باحلكم. :00
 أي ال يعلم هذا ح ا أو حرا ا وهكذا.. ج:
 التلذذ ال لي لل شر. :07
 ا.يتلذذ من ألن  أو حنو  ج:
 الاهل املقصر. :00
 الذي يعايا ىلس ألهله. ج:
 الر  احلارل. :09
 أي يوألا ىع  و وا املاء. ج:
 احلرج. :41
 الشعة. ج:
 ح  اإل تصاص. :40
 أي لي  للريا. ج:
 العية. :44
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 ما يعطس لقتل أو ألري. ج:
 رد املظامل. :43
 ما  ار ىلس ذمة اإلنسان لشخي جمهوا. ج:
 الزواا. :42
 الظهر. ج:
 الش هة املفهومية. :45
 أي ال يعلم معىن الك  . ج:
 الشرط الضمأل. :40
 بأن يقصعا املتعام ن. ج:
 الشة. :47
 ال يعلم هل هذا أو ذاك. ج:
 الصورة الصناىة اليت هبا يوا  املالية. :40
 أي  صل اإلنسان املاا منه. ج:
 ضرر معتع به. :49
 ضرر كثري ىرفا. ج:
 للتكليب.الضرورة الرافعة  :31
 ف  تكليب شرىاً. ج:
 الععة. :30
 ما تأ ذ املطلقة وحنوها من ا يا ا وال تتزوج    ا. ج:
 الفتنة النوىية. :34
  اىة تقع يف الفتنة. ج:
 الفس . :33
 إبطاا العقع. ج:
 يف حع ذاته. :32
 أي بنفسه من دون النظر إل شيء آ ر. ج:
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 فيه تأمل. :35
  يتضل ا مرا أو هناك اشكاا يف ال ح . تاج إل التأمل حا ج:
 فيه إشكاا. :30
 لي  له دليل واضل. ج:
 يصع ال علية. :37
 كأن يقصع التيمم بعا الوضوء.  ج:
 ييل. :30
 يوا ال يذكر يارله. ج:
 الكافر الذمي. :39
 من هو يف ذمة اإلس   وحفظه. ج:
 الكافر املعاهع. :21
 ىهع إليه بأن ال يهان. ج:
 ر ايرت  املاا.الكاف :20
 بأن كان غري حريب. ج:
 ما يلي  بشأهنا بالقياج لزوألها. :24
 فزوألة الشخي اللألا يف املعيشة ليست كزوألة الفقري. ج:
 ماء اللسالة. :23
 املاء ال ايي بعع تطهري الشيء باملاء. ج:
 املؤونة السنوية ال رقة بالشأن. :22
 كيب مصرفه يف السنة.  ج:
 رييف.املثقاا الص :25
 هو أكثر من املثقاا الشرىي. ج:
 جمهوا املالة. :20
 ال يعرف مالكه. ج:
 ساذاة امليقاع. :27
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 بععا ىن مكة بقعر بعع امليقاع ىن مكة. ج:
 املشهور كذا. :20
 غالا العلماء يقولون به. ج:
 النشوز. :29
  روج الزوألة ىن موازين الشريف. ج:
 نية القربة املطلقة. :51
 يواً  ا اًا بل أ ل التقرب إل اهلل.ال ينوي ش ج:
 وطسء الش هة. :50
 يزىم أهنا زوألته وليست بزوألته. ج:
 الوع. :54
 الذي له ح  التصرف. ج:
 امل ك. :53
 العلة اليت س  ت احلكم. ج:
 ءا ىلس إشكاا. :52
 لي  الوألوب يطعياً. ج:
 ءا ىلس تأمل. :55
 كالساب .  ج:
 ءا كفاية. :50
 أحعهم. أي يأيت به ج:
 ءوز ىلس إشكاا. :57
 لي  ألوازا يطعياً. ج:
 ءوز ىلس تأمل. :50
 كالساب .  ج:
 االألتهاد. :59
 إتعاب النف  لفهم احلكم الشرىي ىن ا دلة التفصيلية. ج:
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 ا تهع. :01
 من يتعا نفسه لفهم احلكم. ج:
 التطميل بال وا. :00
 يضرب بوله إل ا واء. ج:
 اطلوة بالزوألة. :04
 كأن يريعان المايف.  ج:
  لوق الكع ة. :03
 ىطر من العشا. ج:
 إحتكار. :02
  فظ ما  تاأله الناج. ج:
 تأمن. :05
 ىقع مشهور. ج:
 ال مانع. :00
 لي  له حرمةا وحنوا. ج:
 من أنكر. :07
 من مل يق ل. ج:
 الرهن. :00
ن ذلاة املاااا هاو أن ءعاال املاعيون مقااعاراً مان مالااه ىناع الااعارن ليحصال ىلااس ديناه ماا ج:

 إذا امتنع ىن تسعيع العين.
 احل ر. :09
هااو أن ال يااتمكن اإلنسااان ماان التصاارف يف  يااع أموالااه أو بعضااها  حااع ا ساا اب  ج:

 الس عة: الصلرا النونا السفها الفل ا املر ا الرييةا املوع.
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 توجيهات حول الطهارة
 
مية مبصااااديقها املتعاااعدة  ماااا هاااو حكااام اللاااود املساااتوردة مااان الاااعوا غاااري اإلسااا  :0س 

وهاااال نكاااان  ؟كا حذيااااة واحلقارااااا ومعا اااام الساااااىاع ومقاىااااع السااااياراع الفخمااااة وغريهااااا
االستناد إل ياىعة أو أ ل الطهاارة للحكام بطهارهتااا أو إل العلام اال ااع حيا  نعلام مان 

ا تقاو  بعا التقاارير الت ارياة أن هنااك بعاا الاعوا اإلسا مية كاعوا الشاماا ا فريقاي وتركيا
بتصعير اللود إل بعا الشركاع ا وربية اليت تقو  بعورها بتصنيعها بعع دباغتهاا وتصاعيرها 

 ؟ثانياً إل العوا اإلس مية
 ا  ل ىع  التذكية. ج:
ذكااار يف بعاااا الصاااحب ي ااال ىاااعة أشاااهر ضااا ة إى مياااة حاااوا التاااعاوي باااأبواا  :4س

 ؟اإلنسان  صو اً يف ا نعا فهل ءوز ذلة شرىاً 
 ك ا إال مع الضرورة.  ج:
هناك من يتعاطس اطمور ولكنه ال يتأثر هبا نظاراً إلدماناه واىتيااداا فهال مثال هاذا  :3س

الشخي ال تتوأله إليه احلرمة  صو اً إذا ىلمنا أن العلة يف التحرف إمنا هي اإلساكارا وهال 
 ؟ءوز ملثله ان يع ل يف الص ة إذا أراد اإلتيان هبا

 قاً.اطمر حرا  مطل ج:
ماااا حكااام ماااا تاااراا املااارأة مااان ترشاااحاع دموياااة يف فااارتة احلمااال وهااال ءاااا بسااا  ها  :2س

 ؟ومارب شرىية  ا ة
 إذا كان حيضاً فعليها أحكامه وإال فأحكا  املستحاضة. ج:
إ  طال ة ألامعية أدرج الطا يف يسم الراحاةا وكثارياً ماا أذهاا برفقاة الطال ااع  :5س

سا فهااااي ءااااا ىلااااي غساااال ماااا  املياااات لااااو اسااااتعملت إلألااااراء تط يقاااااع ىمليااااة ىلااااس املااااوت
 ؟القفازاع
 ال غسل بعون امل  امل اشر. ج:
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 توجيهات حول ال الة
 
إ  امرأة متزوألة ىنعما أدىس حلف ع الازواج املساارية أضاطر للاذهاب إل  االون  :0س

 احل ية ي ل اللروب لعمل املكياج وتسريل الشعر وحنو ذلة ىلس يع ح يااع مسايحياع أو
بوذياااعا فهاال ءااوز ع أداء  اا يت امللاارب والعشاااء باحلالااة الاايت أنااا ىليهااا بعااع م اشاارهتن ع 

 ؟برطوبةا أ  ءا ىلي تطهري مواضع م مستهن ع
 ءا التطهري يف ال وذياع. ج:
هاال يضاار بصااحة الصاا ة اباات يف بقايااا اللااذاء املتخلفااة باان ا ساانان أثناااء تأديتهااا  :4س

 ؟بعون ىمع ويصع
 يضر. ال ج:
هل ءوز التمعد أثناء س ود الص ة كمثال االن طااي حاا يكااد السام أن يكاون  :3س

من سطاًا وكماا مسعناا باأن تكاون الرك تاان أثنااء السا ود ىلاس ىان الرك اةا وهال يوألاع ناي أو 
 ؟رواية كما يزىمه بعا أرمة الماىة وهل ت طل الص ة بذلة

 مشكل. ج:
الساىة الثانية ىشرة مساء ى مة ىليها كما هو وهل  ؟كيب نعرف منتصب الليل  :2س

 ؟شارع ا ن ىنع بعا الناج
 بن امللرب وأذان الف ر. ج:
 اان وياات الصاا ةا والعاماال املساالم يف ىملااها والعماال هنااا ىزيااز مطلااوبا في ااع  :5س

العامال  ااعوبة يف تارك العماال للصاا ةا ورمباا يتساا ا موياب كهااذا إل طااردا مان العماالا فهاال 
أو ىليااه أن يااأيت هبااا حااا لااو أد  ذلااة إل تركااه للعماال ايتاااج  ؟داء  اا ته يضاااءيسااتطيع أ

 ؟إليه
 يصلي ي ل  روج الويت. ج:
هل ءوز الس ود ىلس أوراق الكتابةا وىلس اياار  الوريياة )الكليانك (ا وحنان ال  :0س



 

 28 

 ؟نعري من أي مادة  نعت
 ءوز. ج:
ساامعها ماان املساا لةا فهاال ءااا ىلينااا يقاارأ يااارق القاارآن آيااة الساا عة الواأل ااة فن :7س

 ؟الس ود لذلة
 ءا الس ود. ج:
 ؟ع بعا ا يارب ال يصلونا ويصرون ىلس ىع  الص ة فما حكمي :0س
 نصحهم. ج:
 ؟وهل ءوز ا كل معهما وما حكمي إذا  افحت تارك الص ة ويعا رط ة :9س
 ال بأج با مرين. ج:
أيااااريب غاااري امللتااازمن وىناااعما أهااام بالصااا ة  : أناااا شااااب ملتاااز  أياااو  أحيانااااً بزياااارة00س

 ؟فما حكم الص ة يف بيوع هؤالء مع العلم أهنم يكرهون ذلة ؟أالحظ انزىاألهم
 ال بأج. ج:
: استيقظ لص ة الليل وأرغا أن أؤديها ا ولكأل الأستطيعا كأن شيواً ما ي عع  00س

 ؟ىنها ف ماذا تنصحو 
 تذكر اهللا وترغيا النف . ج:
ا هااو رأيكاام بصاا ة الماىااة  لااب ماان ال ءيااع العربيااةا ىلماااً أن املااأمو  ءيااع : ماا02س

 ؟العربية أفضل من اإلما 
 إذا يرأ  حيحاً كفس. ج:
 ؟: هل ءوز أن منر أو نقب أما  املصليا وهل إذا فعلنا ذلة ت طل الص ة03س
 ءوز وال ت طل. ج:
س اإلءارا فهل ءاوز ع : ع  عي  ساكن يف بيتا بينه وبن  اح ه   ف ىل04س

 ؟الص ة يف بيته
 إذا مل تعلم بلص ها نعم. ج:
 ؟: هل ءوز الص ة بامل ب  اليت تعطس من ي ل العاررة احلكومية اليت أىمل فيها08س
 ال بأج. ج:
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: ماااا حكااام الهااار يف مقاااا  اال فااااع واال فااااع يف مقاااا  الهااار ىناااع القاااراءة يف 08س
 ؟الص ة اليومية

 معاًا وال بأج سهواً.ال ءوز ى ج:
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 توجيهات حول ال وم

 
هاال ياااؤثر اساااتخعا  الاااعواء يف العااان أو الععسااااع ال  اااقة الااايت توضاااع يف سلاااوا  :0س

 اص ي ل اساتخعامها ىلاس  احة الصايا ا  صو ااً ان هنااك بعاا ا دوياة واملاراهم ىناعما 
 اااص فيااه وحنااو توضااع أو تقطاار يف العاان يظهاار  مااا أثاار يف احللاا  أو إحساااج بنشااأة طعاام 

 ؟ذلة
 ءوز فيما ال يظهر له أثر. ج:
مااريا يسااتعمل ألهاااز ال خااار لعاا ج ماار  الضاايقة ويتمااا تنتابااه باار  رذاذا يف  :4س

 ؟احلل ا هل يؤثر ذلة ىلس  حة  ومه يف شهر رمضان أو يضاره
 ال بأج. ج:
ماااا حكااام الطالاااا الاااامعي الاااذي يضاااطر لقطاااع أكثااار مااان أربعاااة فراسااا  يوميااااً يف  :3س

لااذهاب  اا احاً ومثلهااا يف اإلياااب مساااءاً إل الامعااةا هاال ءااا ىليااه القصاار يف الصاا ة يف ا
 ؟سارر أيا  السنةا وأن يفطر يف شهر رمضان

 يصلي تاماًا ويصو . ج:
ما حكم الطالا الامعي املنتسا الذي تصادف إمتحاناته يف أيا  شهر رمضاان  :2س

 ؟متعاد ا يا  املقررةولععة أيا  حبي  يتكرر ذهابه وإيابه ىلس ا
 كثري السفر يصو  ويصلي متاماً.  ج:
ما هو حكم ا ب أو أحع أيرباء الطالا الامعي أو الطال ةا الذي اىتاد تو يله  :5س

 ؟أو تو يلها يومياً إل الامعة وكان ىلس املسافة املذكورة يف شهر رمضان
 إذا  ار كثري السفر يصو  ويصلي متاماً. ج:
لفتااااة الااايت تزوألااات وانتقلااات إل بيااات زوألهااااا ويف شاااهر رمضاااان ترياااع ماااا حكااام ا :0س

اإلفطااار يف مناازا والااعهاا أو تااعىس مااع زوألهااا لإلفطااار يف بياات والااع زوألهاااا هاال ءااوز  ااا 
 ؟الذهاب إليهما يف الص اي فض ً ىن املساء

 ءوز وال يضر بصومها إذا مل تكن مسافة. ج:
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الفلكية ا وربياة يف حتعياع أويااع الف ار وشاروق هل نكننا االىتماد ىلس املرا ع  :7س
الشاام  والظهاار واللاااروب طيلااة أيااا  السااانةا مبااا فيهااا أياااا  شااهر رمضااان امل ااااركا ىلماااً بأهناااا 

 ؟ىلمية ودييقة ألعاً حا يف أألزاء الثانية
 إذا حصل العلم لإلنسان ال بأج. ج:
لااااه إطعااااا  غااااري  ااااارم يف شااااهر رمضااااان امل ااااارك يف بلااااع غااااري إساااا ميا هاااال  اااا   :0س

 ؟املسلمن 
 ءوز. ج:
وإذا ث ات يف أمريكاا فهال  ؟إذا ث ت ا  ا يف الشرقا فهل يث ت ىناعنا يف اللارب :9س

 ؟يث ت يف أوربا كذلة
 إذا ث ت يف الشرق ث ت يف اللربا ويلز  احتاد ا ف . ج:
 :  أحيانااااً يعلااان ىااان ث اااوع ا ااا ا يف بعاااا بااا د الشااارق اساااتناداً إل أياااواا مااان00س

 شهعوا برؤيته فيهاا ولكن يقرتن ذلة ب عا ا مور: 
ا ويف 3ا ويف يام املقعساة 2كون الشهود موزىن ىلاس ىاعة بلاعانا ماث ً يف أ افهان  :0
 ؟ا ويف سوريا..ا وهكذا8ا ويف ا حساء 2ا ويف ال حرين8ا ويف الكويت4يزد

 ال بأج. ج:
منن فيهاا ماع ىاع  وألاود مااانع  افاء ا فا  يف ىاعد مان الا  د اللربياة واسااته ا املاؤ  :4
 ؟للرؤية
 الرؤية واتفاق ا ف  ال بأج. ج:
إىا ن املر اع الفلكااي ال يطاا  اناه يسااتحيل رؤياة ا اا ا يف هاذا الليلاة ا مااثً  ا يف  :3

بريطانياااا ماااا مل يساااتخع  املنظاااار )التلساااكوب( وأن رؤيتاااه باااالعن ا اااردة إمناااا يتيسااار يف الليلاااة 
 ؟أفتونا مأألورين ؟يف هذا احلالة ال حقة فما هو احلكم

 امل كا الرؤية الشخصيةا أو الشهودا أو اتفاق ا ف . ج:
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 توجيهات حول الحج
 
هناااك بعااا املرشااعين الوسواساان يقومااون بأ ااذ ح اااج احلماا ع لعااعة موايياات  :0س

لإلحاارا  منهاااا بنحاااو متكاارر بقصااع الت عياااع ثانياااً بااازىم أن ذلااة أوفاا  لإلحتيااااطا فهاال ماااا 
 ؟قومون به  حيلي

 يكفي ميقاع واحع. ج:
ومااذا  ؟لو ألري رأج احلاج أثنااء حلقاه مباىن فسااا دماها مااذا يفعال يف هاذا احلالاة :4س

 ؟يرتتا ىليه بعع ذلة
 ال شيء ىليه. ج:
 صاااي اململكاااة العربياااة الساااعودية للح ااااج أمااااكن إياااامتهم يف ىرفااااع وماااىن وال  :3س

فيااه شاارىاً أو  ارألااها فهاال ءااا ىلينااا التث اات  نااعري هاال هااي دا اال احلااع املطلااوب املكاا 
 ؟والسؤاا
 الظاهر أهنا ضمن احلعود. ج:
يقااا إن بعااا أمااكن النحاار يف ماىن أو كلهااا  اارج حااعود ماىنا فهاال ءاا ىلينااا  :2س

التأكاااع ي ااال النحااار مااان ذلاااةا ىلمااااً باااأن التأكاااعا مث التوألاااه للم ااازرة ثانياااةا مث التأكاااع مااارة 
 ؟يع كما تعلمونا والويت ضي ا فهل من حل لذلةأ ر ا ىملية شاية يو  الع

 ال بأج بالذبل يف أماكن النحر. ج:
تواأله احل اج مشكلة النحر و عوبته  ز يف النف  أن هذا الاذبارل تاذها بعاع  :5س

حنرها هعراً رغم كثرة فقرارنا املنتشارين يف بلاعاننا اإلسا مية ممان ال ياذويون اللحاو  أيامااًا فهال 
 يف بلعاننا.    لنا النحر

 .الذبل  اص مبىنا كما فعله الرسوا  ج:
شاااب أىاازب اسااتطايف للحاان وهااو يفكاار بااالزواجا فلااو سااافر  داء مناسااة احلاانا  :0س

 ؟لتأ ر مشرويف زواأله فرتة من الزمن فأيهما يقع 
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 إذا كانت ىزوبته ىسر ىليه يقع  الزواج. ج:
ن نتوسااع يف فهاام الاا اءة ماان كاال إياارتن احلاان بااال اءة ماان املشااركنا فهاال نكننااا أ :7س

 ؟أىعاء اإلس   واملسلمن
 مل أألع هذا ا مر يف كتا الفقه. ج:
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 توجيهات حول الزواج
 
 ؟ما املقصود بالزفاف :0س
 االذهاب بالزوألة إل بيت الزوج. ج:
 ؟كيب دىوة اإلس   إل احياء الزفاف  :4س
 بالشكل املقرر شرىاًا املذكور يف كتاب النكاي. ج:
إذا دىاااي أحاااعكم إل » اااحيل:  هااال هاااذا احلاااعي  املنساااوب إل رساااوا اهلل  :3س

 .«وليمة ىرج فلي ا ومن مل ءا العىوة فقع ىصس اهلل ورسوله
 .(33)مل أألعا ج:
 ؟ما رأيكم حبف ع الزواج اليت تقا  اليو ا وما الذي ءا إللاؤا منها :2س
 يللس ما كان فيه حرا . ج:
 ؟زواج بواسطة التلفونهل يصل إألراء ىقع ال :5س
 نعم. ج:
 ؟هل نكن أداء الشهادة بالتلفون أو بالفاك  أو برسالة بريعية :0س
 نعم. ج:
 ؟هل ءوز النظر بتمعن لسع من يريع التزوج هباا ىعا العورة :7س
 ب  تلذذ ال بأج. ج:
ماا هل ءوز لل كر وضع مساحي  الت ميل اطفيفة بقصع إثارة االنت اا وزيادة ال :0س

 ؟وذلة بقصع الزواجا وهل يعع ذلة إ فاء للعيوب السعية ؟يف ا ال  النسارية اطا ة
 ءوز إذا مل يكن تعليساً. ج:
إذا لاااوزع املاارأة الث ثاان وهااي بكاارا فهاال ءااا ىليهااا االسااتوذان ماان وليهااا ىنااع  :9س

                                                           
 .30ي 38ص 1غواع اللواع: ج«. : إذا نودي أحعكم إل وليمة فليأهتاياا رسوا اهلل »ود: وامنا املوأل (33)
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 ؟الزواج
 نعما إال مع االضطرار. ج:
ت ان تنفصال ماديااً ويف الساكن ىان بيات أبيهاا : يف بعا العوا اللربياة  ا  لل نا00س

بعع لاوزها السادسة ىشر من العمرا مث تستقل هاي باكدارة شاؤوهناا فاكذا استشاارع أباهاا أو 
أمهاااا فكمناااا لتساااتأن  باااالرأيا أو القضاااية أدبياااة حبتاااةا فهااال  ااا  ل كااار كهاااذا أن تتااازوج دون 

 ؟استوذان أبيها يف الزواج متعة أو دواماً 
 استوذان ا ب.  حتتاج إل ج:
: هال ءاا إ  ااار مان يرياع التاازوج باامرأة مان أهاال الاعياناع الساماوية السااابقة أو 01س

 ؟من مسلمةا أن هذا املرأة مل تعتع من زوألها الساب ا أو أهنا ا ن يف الععة
 نعم. ج:
 ؟: لو زنت امرأة مسلمةا فهل ءوز لزوألها يتلها02س
 ر يف الفقه.ك ا إال يف املورد املشرويف املذكو   ج:
 ؟: ترد يف الرسارل العملية أحياناً ى ارة: )الزانية املشهورة بالزىن( فما معناها03س
 تز  ب  م االع. ج:
 .؟: ما معىن يوا الفقهاء: )ال ىعة يف الزانية من زناها(04س
 أي ءوز أن يتزوج هبا الرألل بعون الععة. ج:
دون ىقاااعا مث ىقاااع ىليهاااا ىقاااعاً  : رألااال ىاشااار امااارأة يا اااعاً التااازوج هبااااا وأااااا08س

  ؟شرىياً بعع ذلةا فهل يعت  زواأله للفرتة السابقة ىلس العقع شرىياً 
 ؟وهل للعقع ال ح  أثر رألعيا وما هو حاا أوالدا ي ل العقع ىلس كل اإلحتماالع

 ال شرىية للعمل الساب ا الولع زنا. ج:
ناء االستق اا أو التودياعا فهال : مسافر مسلم يعان  زوألته ويق لها أما  الناجا أث08س

 ؟ءوز له ذلة
 ال ءوز إذا كان استهتاراً. ج:
 
: رمبا تنط  املرأة غري املسلمة بالشهادتن للر  الازواجا فا  يعارف أهناا ياع آمنات 07س
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 ؟باإلس   حقاً أو الا فهل يرتا ىليها آثار املسلمة
 نعم. ج:
 ؟ن ي ل اإلس   مهر للنساء: ما هي ىلة تشريع املهر يف الزواجا وهل كا03س
 احرتا  النساءا وكان ي ل اإلس   أيضاً. ج:
: هنااااك ىقاااود زواج ذاع تسااامياع حعيثاااة كعقاااع املسااايار والااازواج بشااارط الطااا ق 09س

 بعع أمع معن وحنو ذلةا فهل  ذا ا مناط اطا ة من العقود مسوغ شرىي نستنع إليه؟
نفتااي احلار يف تكاوين الع يااع النساية بان وهل تسمل الشاريعة اإلسا مية مبثال هاذا اال

 ؟الرألل واملرأة وبأي حنو يتف  ىليه الطرفان الرألل واملرأة
 العقع بشرط ألارزا أما املعاشرة بعون ىقع ف  ءوز. ج:
: مبا أن ا نكحة الشرىية منحصرة يف أربعة ال  ام   اا وهي )النكاي العارم(ا 40س

ا )ىقااع حتلياال ا مااة(ا فمااا يااولكم الشااريب يف زواج املساايار )النكاااي املتعااة(ا )ملااة اليماان(
 ؟الذي أ  ل سارعاً وشارعاً يف اململكة العربية السعودية بن ا  وة من أهل السنة

 إذا كان بعقعا ألاز. ج:
وإذا  ؟: إذا رمس زوج لفظ الط ق ىلس زوألته يف حلظاة غضاا شاعيع فهال يصال41س

 ؟اتكرر منه ذلة هل  كم بتععدا ونفاذ
 باطلا إال بشروطه. ج:
 ؟: ح ذا لو نسمع منكم شيواً مفص ً ىن الزواج املع  وىن مويب اإلس   منه42س
 هو نكاي املتعةا إذا كان بشرارطها. ج:
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 توجيهات حول المرأة
 
املااارأة شااار كلهاااا وشااار ماااا فيهاااا أناااه ال باااع »: نساااا الااا عا إل اإلماااا  ىلاااي  :0س
 .(32)«منها

ينس م مع مفاهيمنا اإلس مية اليت تر  يف اإلنساان ا رألا ً كاان أو  فان هذا احلعي  ال
باإلضاافة إل أناه مان الا ز  ي ال ان ننساا … امرأة ا كياناً  مل يف دا له يابلية اطري والشر

أن نااعي  يف ساانعها ومااعلو اا فااكذا كااان الساانع مرساا ً والعاللااة  الكلمااة إل اإلمااا  ىلااي 
وكال »يف ماا ياالوا:  يا فعليناا أن نرفضاهاا كماا ىلمناا أهال ال يات خمالفة للمفهو  االس م

 ؟فما هو رأيكم (35)«حعي  ال يواف  كتاب اهلل فهو ز رف
 (30)…ال  اااحة للحاااعي ا أو يرياااع اإلماااا  املااارأة املعهاااودة اطا اااةا أو كناياااة مااان  ج:

ونبلوكم بالشر والخير فتنة
(37). 

 ؟رنا احلاعما رأيكم الشريب بوايع املرأة يف ىص :4س
 كما كانت سابقاً.  ج:
ا ويقااوا أحااع «ان حتلاا  املاارأة رأسااها هنااس رسااوا اهلل »: ياااا اإلمااا  ىلااي  :3س

فلماااذا ىلماؤنااا يضااعون هااذا الرواياااع ومااا هااو … العلماااء ان هااذا الروايااة ضااعيفة ومل تث اات 
 ؟رأيكم الشريب

 حل  رأسها كامً ا ال ءوز. ج:
 ؟املرأة وكيفية حل املشكلة النسية هل تؤيعون ال ح  يف يضية :2س
 ال ح  النزيه ألارز. ج:

                                                           
 .238ب 89ص 19هنن ال  غة شري ابن أيب احلعيع: ج (32)
 .3ي 89ص 1الكايف: ج (35)
 هناك كلمة يف النسخة ا  لية غري مقروءة. (30)
 .38سورة ا ن ياء:  (37)
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وهلا بشر أحدهم باألنثى ظل وجهو مسـوداً وهـو كظـيمياا اهلل تعال: :5س
ا (30)

 ؟ملا يشعر بعا الرألاا باالح اط ىنع والدة زوألاهتم بال نت
 غلة ألاهلي. ج:
س السا مة(ا أماا إذا كاان املولاود وملاذا ىنعما تلع املرأة بنتاً يالوا  ا: )احلمع هلل ىلا :0س

 ؟ذكراً فيقولون: )م وك(اما الفرق
 ال دليل ىليه. ج:
بعااا العلماااء يقااوا: إن ألااو التخلااب حاان يتفشااسا اليسااتثأل ىلماااء الااعين ماان  :7س

اإل ااابة والتااأثر بااها إذا كااان ىنااعهم االسااتععاد لااذلةا حبياا  يعكاا  ىلااس ىااامل الااعين هااذا 
ورواساا التخلاب املوألاودة فيهاا يف فهماه للاني والواياعا لاذلة فاكن التأثر ال شعوري بال يواة 

اللال ياااة نظااارهتم سااال ية لااااا املااارأةا ويليااال مااانهم مااان درج القضاااايا بعمااا  وركاااز ىلاااس الاناااا 
اإلنسا  الذي يستوي فيه الرألل واملرأةا وهو أمر يؤكع ىليه القرآنا سيعي املرألع هل يوألاع 

 ؟ىلماء متخلفن هبذا الصورة
 ال أألعا. ج:
يقااااا إن اإلنساااان لاااي  سكومااااً إل تكويناااه ال يولاااوألي والاااوميفيا فلمااااذا الااا عا  :0س

 ؟يرفا اطضويف حا  ذا ايعدا فيعمل ىلس تليري هويته النسيةا ما رأ  اإلس   بذلة
 يف نظري ألارز إذا مل يقارن حراماً. ج:
تتحااوا إل رألاال إذا كاناات  يقااوا بعااا العلماااء: إن اإلساا   مل ننااع املاارأة ماان أن :9س

أوضاااىها السااعية تسااتعىي ذلااة كمااا يف حاااا )ا نثااس ا اطنثااس(ا ومل ننااع الرألاال ماان أن 
 … يتحوا إل امرأةا كما يف حاا )الرألل ا اطنثس(ا ومل يعت  املتحوا جمرماً 

ويف مكاااان آ ااار يقاااوا: )ان املااارأة ىناااعما تسااارتألل لااان تكاااون امااارأة ولااان تصااا ل رألاااً ا 
 نعما يتأن ا فكنه لن يكون ذكراً ولن يص ل أنثسا وبذلة يفقع حا نفسه(.والرألل ى
 ؟ملاذا اع تنايضاً يف هذا القوا مع العلم بانه من نف  الكاتا 
 العلم العيعا يؤيع ك  التحولن. ج:
: إذا كاناات النسااية حقاااً للماارأةا فعلااس أي أساااج يااتم  تاهنااا ىنااع الاا عا باساام 00س

                                                           
 .83سورة النحل:  (30)
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 ؟اإلس  
 عا الشفرين مما يوألا  ا زيادة اللذة ىنع المايف بزوألها.أ ذ ب ج:
: أىطس القانون الوضعي املرأة ح  الشاهادة وسااواها بالرألال فيهااا هال تعارضاون 00س
 ؟ذلة

 لي  له اط قا كما يف كتاب الشهاداع. ج:
: ىلااس الاارغم ماان اىاارتاف القااانون بشااهادة املاارأةا إال انااه ماان الشااارع لااع  الااعوارر 02س
 ؟ية يف العولةا ىع  ي وا شهادة املرأة مطلقاًا ما رأيكم الشريبالرمس

 غري  حيل. ج:
: يعلاال القااارلون بعااع  مقااعرة املاارأة ىلااس تااوع الساالطةا بأهنااا خملااوق ضااعيبا وأهنااا 03س

 ؟غري يادرة ىلس التحكم بعاطفتهاا ما ردكم الشريب
 يؤ ذ بالشريفا ال أكثر. ج:
إال حعي  واحع يستعا به ىلاس ىاع  مشاروىية  : بعا العلماء يقوا: )ال يوألع04س

ا وهااو حااعي  ضااعيب  اااوا الاا عا (39)«وال تااوع املاارأة القضاااء»تااوع املاارأة للقضاااءا وهااو 
تعىيمااااه مبسااااألة الشااااهادة وهااااذا ال تااااعا ىلااااس حرمااااة تااااوع املاااارأة القضاااااءا  هنااااا تنطلاااا  ماااان 

 ؟اطصو ية اليت س   ذكرهاا فهل تؤيعون هذا الرأي
 أييع احلعي  وفيه   ف.املشهور ت ج:
: أال يقودناااااااا التأكياااااااع اإلسااااااا مي ىلاااااااس  صو اااااااية املااااااارأة كاااااااأنثس يف ا حكاااااااا  08س

 ؟والتشريعاع إل االستنتاج بأن دور املرأة ا ساسي إس مياً هو دور مربية املنزا
 دور املربيةا وأكثر. ج:
 بالعمال  ارألاها : أال يتضمن القوا بأن املرأة غري ملزمة بالعمل دا ل املنازاا وال08س

 ؟إيراراً م طناً هبامشية دورها يف احلياةا أو ىلس ا يل تش يعاً  ا ىلس التزا  ا امش
 هي يف املنتا ال يف ا امش. ج:
 ؟: هل يعع إيعايف الطفل يف دور احلضانة أمراً مق والً 17
 ألارزا إذا أىطي حقه. ج:

                                                           
 .8782ي 2ب 384ص 4ال  ضرا الفقيه: جراألع من  (39)
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 ؟شي: ما املويب اإلس مي الشرىي من ىمل املرأة املعي03س
 كل ىمل ألارز  ا إال اير .  ج:
: هاال يف القاارآن الكاارف نصااوص واضااحة حتااعد أألاار املاارأة والرألاالا أ  أن التشااريع 09س

 ؟اإلس مي العا  هو الذي  عد ذلة
 كما ذكرا الفقهاء يف أحكامها.  ج:
: إذا كاااااان ىماااااال املاااااارأة م احاااااااً فهاااااال يعاااااع ىملهااااااا يف ميااااااادين املسااااااري والسااااااينما 40س

 ؟ىلس ما يفرتضه هذا العمل من ا ت طا مق والً  والتلفزيونا
 اال ت ط اير  حرا ا وكذلة إذا كان حرا  آ ر. ج:
: لااو رأ  الرألاال أن ىماال املاارأة يف اطااارجا سااوف يااؤثر ساال اً ىلااس واأل اهتااا دا اال 41س

 ؟املنزاا فهل    له منعها من العمل
 للزوج ح  املنع. ج:
 حياهتااااا اطا ااااة والعامااااةا وإذا ىااااار  الاااازوج : كيااااب نكاااان للماااارأة أن توفاااا  باااان42س

 ؟مشاركتها يف النشاط العا  ما املويب الشرىي من ذلة
 إذا ناىف ح  الزوج فللزوج احل . ج:
: تساااتهلة ا موماااة ياااعراً مااان ويااات املااارأة وألهاااعهاافكيب نكااان للمااارأة بااارأيكم 43س

 ؟التوفي  بن دورها كأ  ودورها االألتماىي العا 
 ومةا ال مطلقاً.تستثىن ا م ج:
 ؟: كيب يقاا إذاً إن ىلس املرأة أن تطيع اهلل يف زوألها44س
 لكل من الزوألن احل  ىلس ا  ر. ج:
: فتااة تزوألاات ماان شاااب يتعاااطس املخااعراعا هال تطلاا  شاارىاً بعااع ىلمهااا بااذلة 48س

 ؟وإااهبا طف ً منه
 .إذا كان ىسر ىليهاا  ا احل  يف أل ا بالط قا أو ترك املخعر ج:
: إذا مل تكااان املااارأة ملزماااة بطاىاااة زوألهااااا فلمااااذا يتوألاااا ىليهاااا ىاااع  اطاااروج إال 48س

وهااال  ااا  للااازوج أن يسااا ن زوألتاااه سااا ناً  ؟بكذناااها ويف ذلاااة ماااع ل للسااايطرة ىلاااس حركتهاااا
 ؟مؤبعاً 
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 ءا ىليها طاىته يف يصع املوافقةا واطروج املنايف حلقه. ج:
امرأة سألته ان كان ءوز  ا اطروج من  أن : هناك رواية مشهورة ىن الرسوا 47س

وياااا إن اهلل … بيتهااا دون اذن زوألهااا لعيااادة أبيهااا املااريا ىلااس فاارا  املااوعا فأألاهبااا ساال اً 
ا فمااا تعلاايقكم ىلااس هااذا الروايااةا كيااب (21)غفاار لوالااع هااذا املاارأة نتي ااة إطاىااة ابنتااه لزوألهااا

 ؟تفهمون داللتها الفقهية
 امرأة. هذا فعلا ال حكم ىا  لكل ج:
: إذا كانت املرأة متلة ىلس زوألها احل  النسي أيضااًا فيكاب  ا  للرألال ضارهبا 43س

إذا امتنعااات ىااان أداء هاااذا احلااا ا ألاااي  يف ذلاااة ت يااار ملمارساااة العناااب ضاااع املااارأةا وامتهاااان 
 ؟لكرامتها ككنسان

ألاا ال ءوز الضرب إال بشروط ا مر باملعروف والنهي ىن املنكرا وكل من ترك الوا ج:
 لآل ر احل  يف هنيه ىن املنكرا والزوج والزوألة يف ذلة سواء.

: هل نكن ان يتحوا الن  إل واألا تؤديه املرأة لاا زوألها حا لو مل يتوافا  49س
 ؟ذلة مع رغ تها

 ىلس كل من الزوألن واأل اع لاا ا  ر. ج:
 ؟: أال يتناىف ضرب الرألل للمرأة مع النظرة اليها كشريكة حياة30س
ال ءوز الضرب كما ذكرنا إال بشروط ا مر باملعروف والنهي ىن املنكرا وضربه  اا   ج:

 كضرهبا لها حرمة وألوازاً.
: إذا كان باستطاىة الرألل ضرب زوألته طل اً حلقها ما الاذي تساتطيع املارأة فعلاها 31س

 ؟إذا امتنع الرألل ىن أداء حقويها

                                                           
ياا: ان رألا ً مان ا نصاار  ىن ابن سنان ىن أيب ى ع اهلل ». وفيه: 138ي 37ب 148ص 22راألع حبار ا نوار: ج (21)

 رج يف بعا حوار ها فعهع إل إمرأته ىهاعاً أن ال  ارج مان بيتهاا حاا يقاع ا يااا: وان أباهاا  ىلس ىهع رسوا اهلل 
فقالااات: إن زوألاااي  ااارج وىهاااع إع أن ال أ ااارج مااان بيااايت حاااا يقاااع  وان أيب مااار   املااارأة إل النااايب مااار ا ف عثااات 

: إأللساي يف بيتاة وأطيعاي زوألاةا يااا: فثقال فأرسالت إلياه ثانيااً باذلة فقالات: فتأمر  أن أىوداا فقاا رساوا اهلل 
اا ف عثاات إليااه أن أيب يااع ماااع فتااأمر  أن فتااأمر  أن أىااوداا فقاااا: إأللسااي يف بيتااة وأطيعااي زوألااةا ياااا: فماااع أبوهاا

إن اهلل ياع غفار لاة  أ لي ىليها فقاا: ال أأللسي يف بيتة وأطيعي زوألةا ياا: فعفن الرألل ف ع  إليهاا رساوا اهلل
 «.و بية بطاىتة لزوألة
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ماار باااملعروف والنهااي ىاان املنكاارا وللماارأة ال ءااوز الضاارب كمااا ذكرنااا إال بشااروط ا  ج:
 نف  احل  بشروطها كما ذكرته يف )الفقه النكاي(.

: ملاذا  صي اإلس   الرألل حب  الطا قا ومل يعطاه للرألال واملارأة معااًا طاملاا أن 32س
 ؟الع ية الزوألية بعأع بكرادهتما املشرتكة

أة أن لعاااال حاااا  الطاااا ق  ن اإلدارة للرألاااالا وإال لااااز  الفوضااااسا هااااذا ويصاااال للماااار  ج:
 لنفسها أيضاً بالشرط حاا العقع.

: أال يكون حصر ح  الط ق بيع الرأللا وىع  تقييع ذلة احلا ا إفسااحاً  ااا 33س
التعسب حب  املرأة يف االستقرار ىان ألهاة ويف اساتعادة احلرياة مان ألهاة أ ار  إذا ماا وألاعع 

 يسااتعمل فيهااا الرألاال حاا  الطاا ق ضاارورة لااذلةا وكيااب نكاان محايااة املاارأة ماان احلاااالع الاايت
 ؟بشكل تعسفي

 يصل للمرأة ان لعل ح  الط ق لنفسها بالشرط حاا العقع. ج:
 ؟: هل غرية املرأة ىلس الرألل حرا  أ  ح ا34س
 غرية كل ىلس ا  ر غري الشرىية حرا . ج:
 ؟: هل أن غرية الرألل ىلس املرأة ح ا أ  حرا 38س
 كما ذكرنا.  ج:
 ؟اهلل للوالعين إذا أأل ا ابنتهما ىلس الزواج: هل يلفر 38س
 ال ءوز  ما ال . ج:
: ملااااذا أىطاااس اإلسااا   الرألااال يف حااااا الطااا ق حااا  حضاااانة ا طفاااااا ومل يعطاااه 37س

 ؟للمرأةا ىلماً أن حاألة ا طفاا إل أمهاهتم أيو  نفسياً 
  ا احل  يف احلضانة سنتن أو س ع سنواع. ج:
 ؟  يع أير التععدا ملاذا حصر برأيكم ذلة احل  بالرألل دون املرأة: ما دا  اإلس 33س
  ن الرألل يستوىاا واملرأة ال تستوىا. ج:
: أال يشكل ا والد يف حااا وفااة ا ب ىارقااً أماا  زواج ا  ا فعلاس مان تعاود إذاً 39س

 ؟حضانتهم يف حاا كهذا
 ك .  ج:
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معينااة يف حاااا االنفصاااا ىاان الاازوجا : يلااز  ىلااس الزوألااة االمتنااايف ىاان الاازواج ملااعة 20س
ساواء   ذلااة باالط ق أو بوفاتااها وال يلااز  ىلاس الرألاال االنتظاارا ألااي  هااذا متييازاً باان الرألاال 

 ؟واملرأة
 من حكمة الععة التأكع من ىع  احلمل. ج:
: ملاااذا تعتااع املاارأة ىااعة الوفاااةا حااا لااو كاناات يارساااً ومل يكاان احتماااا احلماال وال 21س

 ؟ صل العك 
 الععة مع اليأجا  هنا نويف احرتا  لرابطة الزواج. ج:
: يعطااي اإلساا   للرألاال حاا  الاازواج ماان أربااع نساااء يف آن معاااًا ملاااذا هااذا العااعد 22س
وأال تاارون يف التعااعد انتقا اااً ماان ييمااة املاارأة ككنسااانا واىتااعاًء ىلااس حقهااا يف حياااة  ؟بالااذاع

 ؟ىارلية آمنة ومستقرة مع شرية ال يشاركها أحع
هذا العاعدا  ن الرألال ىاادة ال يقاعر ىلاس أكثارا وءاوز لاه ذلاة حاا أن النسااء ال  ج:

 ي قن ب  زوجا والزوألاع كا  واع التضر باالستقرار.
: ربااة اإلساا   تعااعد الزوألاااع بتحقاا  شاارط العااعاا وأياار يف الوياات نفسااها بأنااه 23س

واحـــدةفـــخن خفـــتم أال تعـــدلوا ف شااارط مساااتحيل التحقااا  يف يولاااه تعاااال:
لـــن ا و (20)

تستطيعوا أن تعدلوا بين النسا  ولو حرصتم
ا فيكاب ي قاس هاذا القاانون ماع اساتحالة (24)

 ؟حتق  شرط الععالة بكيرار القرآن
 أي الععالة القل يةا والععالة املشروطة هي يف النفقة وما أش ه. لن تستطيعوا ج:
 ؟احية العملية: يف حاا ىع  تط ي  الععالةا ما مويب الشريف من الن24س
 أل  الرألل بالععالة أو بالط ق. ج:
: يعااع اإلساا   غاارية املاارأة كفااراًا كيااب  اسااا اهلل املاارأة ىلااس اللاارية وهااي شااعور 28س

 ؟ط يعيا يف مل تشريعه تععد الزوألاع
  اسا اهلل ىلس العمل ىلس وف  اللرية ايرمةا أما اللرية الط يعية بعون ىمل ف . ج:
ساااتعماا ماااا يسااامس باااا)لولا( كاااأداة ملناااع احلمااالا ىلمااااً باااأن وألاااودا : هااال ءاااوز ا28س

                                                           
 .3سورة النساء:  (20)
 .129سورة النساء:  (24)
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 ؟يس ا ىع  زريف ال يضة املخص ة يف ألعار الرحم
 ءوز  إذا مل يوألا إسقاط يوة اإلاابا لكنه يكرا بعون س ا وأليه. ج:
: احل اب أحع أهم مفرداع ا وية يف شخصية املرأة املسالمة و اورهتاا ماا فلسافة 27س

 ؟لز تشريعه كواألا م
  ألل حفظ املرأة ىن االبتذاا. ج:
 ؟: كيب يلعا احل اب دورا يف الض ة ا   يي23س
 إذ بعونه تكون املرأة م تذلةا كما حصل يف غري اي  اع ىادة. ج:
: ناار  انتشااار احل اااب يف بلااعان العااامل الثالاا  غال اااًا وهااي باا د تعااا  ماان الفقاار 29س

اب وبان ماا تعانياه تلاة ال لاعانا فيعتقاع أن احل ااب والتخلبا ورمبا ياربة الا عا بان احل ا
 ؟ينايف ل ؤج املرأة ورمز ملتاى هاا ما ردكم

 الفقر والتخلب لعع  التععدية السياسية والوىي العا  واليرت ة باحل اب وىعمه. ج:
: يااااربة اللربيااااون باااان احل اااااب وباااان التخلااااب الااااذي تعانيااااه ا تمعاااااع الشاااارييةا 50س

 املقابااال مظهااار تطاااور ب دهاااما فهااال فاااة ى ياااة بااان التخلاااب والهااال يف ويعتااا ون السااافور يف
 ا تمع؟
هااال مااان التطاااور ابتاااذاا املااارأة وألعلهاااا وسااايلة لاااذة ر يصاااة وبضااااىةا وحرماهناااا ىااان  ج:
 الزواج!
وال يبدين زينتهن هال ما ظهر منها: ما تفسري 51س

 ؟(23)
 أي بعون ا تيار كالريل املزيل للح اب وما أش ه. ج:
 ؟: هل يلز  ح اب الوأله52س
 الوأله والكب مستثىن. ج:
 ؟  نب وألوههن وأكفهن : هل كانت نساء النيب 53س
وهلا س لتموهن متاعاً فاس لوهن من ورا  حجاب ج:

(22). 
  ؟: هل يوألع زي مفضل للح اب بنظركم54س

                                                           
 .31سورة النور:  (23)
 .  83سورة ا حزاب:  (22)
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 ال. ج:
 ؟: ما رأي اإلس   باحل اب )املتمو ( الشارع هذا ا يا 58س
 فسروا. ج:
 ؟: ما املراد بثياب الشهرة58س
 ما يوألا االشتهار ىنع الناجا رأل ً أو امرأة. ج:
سيكون يف آ ر الزمان نساء كاساياع ىاريااع »: ما القصع من احلعي  الن وي: 57س

 ؟ (25)«مار ع مصي ع رؤوسهن كأمسنة ال خت الع افا إلعنوهن فكهنن ملعوناع
 وق الرأج إلثارة الرألاا. رألن بأثواب شفافةا وءمعن الشعر ف ج:
 ؟: ملاذا هنيت املرأة ىن املشي وراء النازة53س
 يكراا وال  ر . ج:
 ؟: ما رأي اإلس   بامللريين طل  اهللا )مايكل ألاكسون( ىلس س يل املثاا59س
 . (20)التليري بزيادة ىضو أو نقي ىضوا وتفصيل املسألة يف الفقه ج:
 ؟شعر آدمي أو غري آدمي أثناء استعما ا الزينة: هل ي اي للمرأة و ل شعرها ب00س
 ءوز. ج:
لعاااااان اهلل الواملاااااااع واملسااااااتوملاع »: : ىاااااان اباااااان مسااااااعودا ىاااااان رسااااااوا اهلل 01س

 ؟ما رأيكم (27)«والنافعاع واملنتخماع واملنفل اع للحسن امللرياع طل  اهلل
 .89كما ذكرنا يف املسألة   ج:
تخاباااااع ا ااااال  النيابيااااة يف الااااعوا الاااايت : هاااال ءااااوز للماااارأة ترشاااايل نفسااااها يف ان02س

 ؟وهل ءوز  ا االنتخاب ؟حتكمها حكوماع غري شرىية
  ع من الفقهاء ءوزون ذلة. ج:

                                                           
يظهار يف آ ار الزماان وايارتاب القياماة وهاو شار ا زمناة »يااا:  . وفياه ىان أماري املاؤمنن 201ع مكار  ا   ق: صراأل (25)

نسوة مت ألاع كاشفاعا ىارياع من العينا دا  ع يف الفنتا مار ع إل الشهواعا مسارىاع إل اللاذةا مساتح ع 
 «.  للحرماعا يف ألهنم  العاع

 ملسارل املت عدة( لإلما  الشريازي.راألع )موسوىة الفقه: ا (20)
لعان رساوا اهلل النامصاة واملنتمصاةا والواشارة واملوتشارةا »ياا:  راألع وسارل الشيعةا وفيه: ىن ألعفر بن سمع ىن آباره  (27)

 .7ي 19ب 98ص 12والوا لة واملستو لةا والواملة واملستوملة(. وسارل الشيعة: ج
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: ماااا رأيكااام أن تلقااااي املااارأة ساضاااراع أو تشاااارتك يف االحتفااااالع مبناسااا ة مواليااااع 03س
وهال ا فضال  بكلقاء كلمة يف املس ع من  لب ساتار ماع وألاود الرألاااا ووفياع ا رمة 

 ؟ترك ذلة مع أنه يوألع بعيل بأن تكتا املرأة ساضرهتا ويلقيها أحع الرألاا نيابة ىنها
 ك مها ألارزا مع مراىاة الشؤون الشرىية.  ج:
: روي ىااان ابااان ى ااااج يااااا: )ان اهلل ملاااا أ ااارج إبلاااي  مااان الناااة ولعناااه بقاااي آد  04س

فأ ااااذ منااااه ضاااالعاً فخلاااا  منااااه  فاسااااتوحش أن لااااي  معااااه ماااان يسااااكن إليااااه فااااألقي ىليااااه النااااو 
 ؟هل تؤيع هذا الرواية وما مع   حتها…( حواء

 ال  حة  ا. ج:
 ؟: ما هو حكم استو ار الرحم08س
 ألارز بشروطه. ج:
: هنااااااك ى ااااااراع يف ا حاديااااا  الشاااااريفة حتتااااااج إل توضااااايل مثااااال )املااااارأة كلهااااااا 08س
االع السياساااااااية ا فهااااااال يشاااااااري ذلاااااااة إل احلساساااااااية مااااااان انفتااااااااي املااااااارأة يف ا ااااااا(20)ىاااااااورة(

 ؟واالألتماىية
 أي ال تكون كالرألل ويلز  ىليها رىاية موازينها الشرىية. ج:

                                                           
 .103ص 1دىارم اإلس  : ج (20)
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 توجيهات حول التبني
 
 ؟ما هي ا س اب من وراء حترف الت أل حترناً ياطعاً ومؤبعاً يف الشريعة اإلس مية :0س
  نه املت أل لي  بولع ألسعاً وروحاً وىقً . ج:
الطفل اليتيم أو جمهوا الوالعين لاع  ا سارة ال حرينياة فاكن هنااك  يف حالة حضانة :4س

مشكلة تواأله هؤالء ا طفااا وهي مشكلة ىع  التمتع بأي حقوق من إرا وما أشا ها  ن 
 ؟اإلس   اليقر بالت ألا فما هي حقوق هؤالء ا طفاا من الناحية القانونية

 أ  ق ا تمع. حقويهم املادية ىلس بيت املاا واملعنوية ىلس ج:
يف ماااال ىااااع  إياااارار الشااااريعة اإلساااا مية للت ااااأل فهاااال هناااااك خمااااارج فقهيااااة وشاااارىية  :3س
 ؟لذلة
 يزوألها أو يتزوج هبا مع الشرارة املقررة. ج:
 ؟كيب تعاجل الشريعة اإلس مية وضعية جمهوع ا بوين  :2س
 يلز  إدارهتم من بيت املاا. ج:
احتضاان ا طفااا الاذكور الاذي تقاو  برىاايتهم  ي ل ىشرة أىوا  كان اإلي ااا ىلاس :5س

دار رىاياااة ا يتاااا  بشاااكل منقطاااع النظاااريا وكاااان مااان الناااادر أن ي لااا  طفااال ذكااار واحاااع سااان 
اطامسااة دون أن  تضاانا وكااان ىلااس ىكاا  ذلااة اإلي اااا ىلااس ا يتااا  اإلنااااا ومنااذ ىشاارة 

أكثاارهم ساان اطامسااة  أىااوا  انقل اات ا يااة و ااار اإلي اااا ىلااس اإلناااا دون الااذكور حااا بلاا 
 ؟ىشر من العمرا سؤاع هو: ما مويب اإلس   من احتضان اليتيم الذكر أو ا نثس

 يلز  رىاية كليهما مبوازين الرىاية الشرىية. ج:
 ؟هل يفرق اإلس   يف االحتضان بن اليتيم الذكر وا نثس :0س
 ك .  ج:
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 توجيهات 
 حول الم كوالت والمشروبات

 
ء اللحاام ىلااس أنااه مااذكس ماان )سااوبر ماركاات(  اااح ه مساالم لكنااه ي يااع أءااوز شاارا :0س
 ؟اطمر
 بيعه اطمر حرا ا لكن حلمه سكو  بالصحة. ج:
ترمااي ساافن الصاايع الك اارية شاا اكها فتخاارج أطناناااً ماان الساامة وتطااري  اايعها يف  :4س

املااء  ا سواقا ويع باع معروفاً أن طريقة الصيع احلعيثة تقو  ىلس أساج إ راج السمة مان
حياااًا باال رمبااا ترمااي الشااركاع الساامة الااذي نااوع يف املاااء  وفاااً ماان التلااواا فهاال  اا  لنااا 

  ؟الشراء من اي ع اليت ي يع فيها غري املسلمن هذا السمة
وهاال  اا  لنااا الشااراء ماان اياا ع الاايت ي يااع فيهااا املساالمون غااري امللتفتاان للحكاام الشاارىي 

هااذا الساامكة الاايت أمااامي يااع أ رألاات حيااة ماان املاااءا أو  هااذا الساامةا ىلماااً بااأن إحااراز أن
 حتصيل شاهع مطلع ثقة يقوا بذلةا أمر  عا ألعاًا بل هو غري ىملي وال وايعي.. 

فهل هناك من حل ملشكلة املسلمن امللتزمن الذين يعاانون  اعوبة يف إحاراز تذكياة حلاو  
 ؟العألاج وال قر واللنم فيهرىون إل السمة

  ااايع السااامة مااان املااااء حيااااً وان كاااان الصاااارع غاااري مسااالما ويكفاااي ال يشااارتط إال ج:
 االطمينان بذلة.

لااو د اال مساالم ملقهااسا وأللاا  يشاارب الشااايا وألاااء غريااا ىنااه يشاارب اطماار  :3س
 ؟ىلس نف  املارعةا فهل ءا ىليه يطع شرب الشاي واطروج

 ي تعع ىنه. ج:
 ؟ا(هل  ل شرب ال رية املكتوب ى ارة ) الية من الكحو  :2س
 كل مسكر حرا .  ج:
وهال هاي  ؟يع ل الكحوا يف تركيا كثري من العقاايري وا دوياةا فهال ءاوز شارهبا :5س
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 ؟طاهرة
 الكحوا ليست  راً. ج:
يلااااز   ااااانعو ا غذيااااة واملعل اااااع واحللوياااااع بااااذكر ستوياااااع ال ضاااااىة الاااايت ت ااااايف  :0س

)مااواد حافظااة( يااع يكااون  للمسااتهلةا ومبااا أن ا غذيااة معرضااة للفساااد فااكهنم يضاايفون إليهااا
( وهكااذاا E472( و)E450( مقرتناااً بأىااعاد مثاال)Eأ االها حيوانياااًا ويرماازون  ااا حباارف )
 فما هو احلكم يف احلاالع ا تية:

 ال يعلم املكلب حقيقة هذا املكوناع؟. :0
 ال بأج. ج:
 شاااهع املكلاااب يارماااة  اااادرة مماان ال يعرفاااون شااايواً ىااان االسااتحالة تقاااوا باااأن أريامااااً  :4

 معينة يذكروهنا سرمة  هنا من أ ل حيوا ؟.
 ال دليل. ج:
التحقي  يف  لة منهاا والتأكع من أهنا مل ت   ىلس حا ا بل ت اعلت  اورهتا النوىياة  :3

 واستحالت إل مادة أ ر ؟.
 ال بأج. ج:
 ؟هل  ل أكل سرطان ال حرا والقوايع ال حرية :7س
 ال. ج:
 ؟ ا ال  اليت تقع  فيها اطمورهل ءوز للمسلم أن  ضر يف :0س
 ال ءوز ىلس مارعة اطمر. ج:
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 توجيهات 
 حول المكاسب المحرمة 

 
هاااال ءااااوز شااااراء اطنااااازير الوحشااااية الاااايت تصااااطادها إدارة الصاااايع وف حااااو املنطقااااة  :0س

 ؟حفاماً ىلس املراتع لتعليا حلومها وتصعيرها إل ال  د غري اإلس مية
 .بعا يقوا بالواز ج:
لعينا  عية تعاونية ل يع املواد اللذارياة واالساته كيةا وحيا  إن بعاا تلاة املاواد  :4س

اللذارية من امليتة ومما  ار  أكلاها فماا هاو حكام الفواراع السانوية احلا الة مان ذلاة الايت تاوزيف 
 ؟ىلس املسامهن

 فيه ح ا وحرا  ويعطس  سه. ج:
مي فاضاطر إل بياع اطماور وا غذياة ايرماة لو فتل املسلم فناعياً يف بلاع غاري إسا  :3س

حي  إنه لو مل ي ع تلة ا ماور فلان ينازا ىناعا أحاع  ن النااج هنااك غال ااً مان النصاار  ال 
يأكلون إال إذا شاربوا ماع طعاامهم اطمار وال ينزلاون يف فناعق ال يقاع  إل الناازلن فياه اطمارا 

من هذا ا مور ايرمة للحااكم الشارىيا فهال  ىلماً أن هذا التاألر يريع ان يعفع كل ما يرحبه
 ؟ءوز له ذلة
 اطمر ال ءوز بأي حاا. ج:
هاال احليواناااع املاريااة الاايت  اار  أكلهاااا لااو أ رألاات ماان املاااء حيااة سكومااة حبكاام  :2س

وهاال ءااوز بيعهااا وشااراؤها للااري طعااا  اإلنسااان )يف تلذيااة الطيااور  ؟امليتااة فيحاار  بيعهااا وشااراؤها
 ؟لتصنع(واحليواناع وا

 ال بأج للري طعا  اإلنسان. ج:
 ؟هاال ءااوز العماال يف نقاال املااواد اللذاريااة يف حاااا وألااود حلاام غااري مااذكس ضاامنها :5س

 ؟وهل هناك فرق بن نقلها إل من يستحل أكلها وغريا أ  ال
 ءوز ملن يستحلها. ج:
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 ؟هل ءوز التكسا بتصليل شاحناع محل اطمور :0س
 ال. ج:
يااة ذاع فاارويف ل يااع املااواد اللذاريااة إال أن بعااا هااذا املااواد اللذاريااة هناااك شااركة لار  :7س

مان ا ناوايف ايرماة شارىاً )كلحاو  امليتاة املساتوردة( مماا يعاأل بالتااع إن ألازءاً مان أماواا الشااركة 
من املاا اير  شرىاًا فهل ءوز شراء احلوارن من فرويف هذا الشركة املتواألع فيها بضاىة سللة 

ةا وىلاااس فااار  الاااوازا فهااال  تااااج يااا ا املت قاااس مااان املااااا املاااعفويف إل إألاااازة وأ ااار  سرمااا
احلااااكم الشاااارىي  ناااه  ااااار مااان جمهااااوا املالاااةا وىلااااس فااار  التويااااب ىلاااس االألااااازةا فهاااال 

 ؟تسمحون باإلألازة ملن يشرتي حوار ه من تلة اي ع
 بكألازة احلاكم الشرىي. ج:
 ؟ري املسلمن وأ ذ ا ألرة ىليههل ءوز االشتلاا حبرق أمواع غ :0س
 إذا كان من دينهم ذلةا وا حوط الرتك. ج:
 ؟هل ءوز ملن يقعر ىلس العمل أن يستعطي الناج ويعيش من ىطاياهم :9س
 مشكل. ج:
: مااا هااو حكاام ىماال تاازين املنااازا )ديكااور( إذا كاناات ممااا تسااتخع  يف ا ىماااا 00س

وهااال بنااااء الصااااالع الااايت  ؟  لع اااادة الصااانمايرماااةا ال سااايما إذا كاااان بعاااا اللااارف يساااتخع
 ؟ تمل استخعامها يف الريي وغريا ألارز أ  ال

 االستفادة باحلرا ا ال حتر  احل ا. ج:
: هاال ءااوز بناااء م ااىن ال لعيااة املتضاامن للساا ن ومركااز الشاارطة وتسااليمه إل العولااة 01س
 ؟وهل ءوز االشتلاا يف أىماا ال ناء للم ىن املذكور ؟الاررة
 مشكل. :ج
: ىملي هو ىار  مصاارىة الثاريان أماا  املشااهعين الاذين ياعفعون م للااً مان املااا 02س

وهاال الااربل احلا اال منااه  ؟ملشاااهعهتا بعنااوان هعيااةا فهاال نفاا  هااذا العماال ألااارز شاارىاً أ  ال
 ؟ح ا أ  ال
 ألارزا ح ا. ج:
ؤذيااة أ  مااا هااو حكاام اسااتعماا املفريعاااع و اانعها وبيعهااا وشاارارها سااواء كاناات م 03س
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 ؟ال
 املؤذية ال. ج:
 ؟: هل أألرة العالا ح ا أ  ال04س
 ح ا. ج:
 ؟: ما هو حكم رواتا ا ساتذة الذين يعرسون الفقه وا  وا يف كلية الشريعة08س
 بكألازة احلاكم للشريعة.  ج:
وهاال ءااوز لرألاااا الااعين الااذين يعلماااون  ؟: مااا هااو حكاام تعلاايم املسااارل الشاارىية08س

 ؟لشرىية أ ذ ا ألرة ىلس ذلةالناج املسارل ا
 ألارز. ج:
: هاااال ءااااوز أ ااااذ الراتااااا الشااااهري ىلااااس إيامااااة  اااا ة الماىااااة والتوأليااااه الااااعيأل 07س

 ؟واإلرشاد اإلس مي يف املراكز والعوارر احلكومية
 ال بأج. ج:
 ؟: هل ءوز أ ذ ا ألرة ىلس تلسيل امليت03س
 الظاهر الواز. ج:
 ؟ء ىقع النكاي: هل ءوز أ ذ ا ألرة ىلس إألرا09س
 نعم. ج:
وهاال ءااوز  ؟: مااا هااو حكاام اللعااا بااالوز أو بااال يا  وحنااوا ممااا لااه ماليااة شاارىاً 40س

 ؟لةطفاا مثل هذا ا لعاب
 بعون الرهانا ألارز. ج:
 ؟: ما هو حكم اللعا بآالع القمار كالورق وحنوا ىلس آلة الكم يوتر41س
 ال ءوز. ج:
 ؟الكيو (: ما هو حكم اللعا با)ا ونو( و)42س
 إذا ىع يماراًا أو بشرط املااا ال ءوز. ج:
 ؟وما هو احلكم فيها إذا مل يتأثر هبا  ؟: هل ءوز االستمايف إل ا غا  يف ال يت43س
 ال ءوز. ج:
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: أىمل يف مكان يستمع  اح ه دارماً إل أشرطة اللناءا فأألاع نفساي جما اً ىلاس 44س
 ؟السمايفا فهل ءوز ع ذلة أ  ال

 تعة يل ة. ال ج:
: ماااا هاااو حكااام اساااتمايف وتوزياااع ا غاااا  واملوسااايقس اللهوياااة الااايت تناااتن يف ال لاااعان 48س
 ؟اللربية
 ال ءوز. ج:
: هاال ءااوز االسااتمايف إل  ااوع املاارأة إذا كااان مااع الرتأليااع سااواء كااان حضااوراً أ  48س

يف مااان  ااا ا الكاسااايت فيماااا إذا مل يصااال إل حاااع اللنااااء املطااارب ومل يسااا ا وياااويف الرألااال 
 ؟احلرا 

 إذا كان غناء ال ءوز. ج:
 ؟وما هي حعود استخعامها ؟: ما هو حكم شراء وبيع آالع املوسيقس47س
 ال ءوز. ج:
: شاب يعمل كمعرب وحكم دوع يف بعا أنوايف الرياضة ويع يستلز  ىملاه هاذا 43س

لااه ذلااةا الااع وا إل بعااا ا نعيااة الاايت تضاان باللناااء وأ ااواع املوساايقس ايرمااةا فهاال ءااوز 
ىلماااً بااأن ىملااه هااذا يااؤمن لااه ألاازءاً ماان معاشااها وفاارص العماال يليلااة يف املنطقااة الاايت يسااكن 

 ؟فيها
 ءوزا لكن ال يستمع. ج:
: هاااال ءااااوز مااااع يااااراءة )القاااارآن الكاااارف( ىاااازف املوساااايقس بلااااري ا الع املتعااااارف 49س

 ؟استعما ا يف جمال  اللهو واللعا
 ال ءوز. ج:
رة ىلااس استنسااار ا شاارطة الصااوتية الاايت حتتااوي ىلااس أمااور : هاال ءااوز أ ااذ ا ألاا30س
 ؟سرمة

 ال ءوز. ج:
: اماارأة متزوألااة تااريي يف ا ىااراج أمااا  ا ألانااا ماان دون اطاا يف وإذن زوألهاااا 31س

ويااع تكاارر منهااا هااذا العماال ىااعة مااراع وال يااؤثر فيهااا ا ماار باااملعروف والنهااي ىاان املنكاار ماان 
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 ؟زوألهاا فما هو التكليب
 ا.إرشاده ج:
: هاااال هناااااك إشااااكاا يف مشاااااهعة أو اسااااتمايف الاااا امن الفكاهيااااة ماااان اإلذاىااااة أو 32س
 ؟التلفزيون
 إذا مل يكن فيه احلرا ا ألاز. ج:
: هااال هنااااك إشاااكاا يف تق يااال  اااور العلمااااء والشاااهعاء مااان ألهاااة كاااوهنم أألاناااا 33س

 ؟ىلينا أ  ال
 ال حرمة. ج:
 وأماري املاؤمنن  ا كار : ما هو حكم إىعاد وبياع الصاور املنساوبة للرساوا 34س

 ؟من أألل وضعها يف ال يت واإلما  احلسن 
 هي  ور  يالية. ج:
 ؟: ما هو حكم يراءة الكتا وا شعار امل تذلة املثرية للشهوة38س
 إذا استلز  حراماً ا كاالستمناء ا ال ءوز. ج:
اىيااااة : تعااار  التلفزيوناااااع أو القنااااواع ال اااا  امل اشاااار الفضااااارية مسلساااا ع األتم38س

حتكااي القضااايا االألتماىيااة يف ا تمااع اللااريب إال أهنااا حتتااوي ىلااس ا فكااار الفاسااعة ماان ي ياال 
احل  ىلس اال ات ط بان النسان وانتشاار الزناا فماا هاو احلكاما وهال  تلاب احلااا لاو كاان 

 ؟يشاهعها لينتقعها ويستعر  سل ياهتا وينصل الناج برتكها
 إذا كان حراماً مل ءز النظر. ج:
: ماا هااو حكاام مشاااهعة الرألاااا املتاازوألن ا فا   الاايت حتتااوي ىلااس تعلاايم الطريقااة 37س

 ؟الصحية ملقاربة املرأة احلامل ىلماً أن ذلة لن يويعه يف احلرا 
 .(29)إذا مل يكن النظر حراماًا ال بأج ج:
: مااا هااو حكاام مراي ااة مااومفي وزارة اإلىاا    نااوايف ا فاا   وا اا ع واملنشااوراع 33س

ا شاارطة للاار  تشااخيي مااا ءااوز نشاارا ىمااا ال ءااوزا نظااراً إل أن ذلااة يتطلااا املشاااهعة و 
 ؟العينية واال لاء واالستمايف إليها
                                                           

 لة كالنظر إل رسم املرأة اطيالية ال  ورة أو فيلم املرأة احلقيقية.وذ (29)
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 بقعر الضرورة. ج:
: مااا هااو حكاام مشاااهعة أفاا   الفيااعيو الاايت حتتااوي أحياناااً ىلااس مشاااهع منحرفااةا 39س

 ؟بقصع مراي تها وإزالة الفاسع منها لعرضها ىلس ا  رين
 كالساب .  ج:
وهااال ءاااوز  ؟: هااال ءاااوز للااازوألن مشااااهعة أفااا   الفياااعيو النساااية دا ااال املنااازا20س

للمصااب بقطااع النخاايف مشاااهعة هااذا ا فا   بقصااع إثاارة شااهوته ليااتمكن باذلة ماان مقاربااة 
 ؟زوألته
 .37كما يف السؤاا   ج:
اإلسا مية : ما هو حكم مشاهعة ا ف   والصور املمنوىة يانونيااً مان ي ال العولاة 21س

  ؟يف اطفاء إذا مل يكن فيها مفسعة
 إذا مل تكن ممنوىاً شرىاً ألاز. ج:
: ماا هااو حكام بيااع وشااراء وايتنااء جماا ع ا ل ساة النسااارية الاايت حتتاوي ىلااس  ااور 22س

 ؟نساء أألن ياعا واليت يستفاد منها ال تيار أزياء ا ل سة
 إذا كن كفاراًا ال بأج. ج:
اء واسااتخعا  ألهاااز التقاااط الاا امن التلفزيونيااة ماان ا يمااار : هاال ءااوز شااراء وايتناا23س

 ؟الصناىية )الع  والط  ( وما هو احلكم فيها لو حصل ىليه جماناً 
 ألازا بشرط أن ال يكون النظر حراماً. ج:
: ىملي تصليل أألهزة التقاط برامن اإلذاىة والتلفزياونا ويف ا وناة ا  ارية توالات 24س

ل تركيااااا وتصاااليل ألهااااز االلتقاااااط مااان القماااار الصاااناىي )الط اااا  مراألعااااع الزباااارن ماااان أألااا
 ؟وما هو حكم بيع وشراء يطع هذا الهاز ؟والع ( فما هو تكليفنا يف ذلة

 ال بأج بالرتكيا والتصليل. ج:
: ماا هاو حكام ارتاعاء الرألااا ا ل ساة النساارية وباالعك   ألال التمثيال املسارحي 28س

 ؟ساء   واع الرألاا وبالعك وما هو حكم تقليع الن ؟والسينماري
 ال بأج إذ مل يشتمل ىلس سر . ج:
: ما هو حكم اساتفادة النسااء مان الاعهون ومسااحي  الت ميال يف املسارحياع أو 28س
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  ؟التمثيلياع اليت يشاهعها الرألاا
 ال ءوز. ج:
: ما هو حكم  ناىة العمسا وحنت وتصوير ورسم الكارناع احلية )مان الن اتااع 27س
 ؟وما هو حكم بيعها وشرارها وايتنارها وىرضها مسرحياً  ؟نا واإلنسان(واحليوا
 ال بأج. ج:
: يف املاانهن العراسااي العيااع درج بعنااوان االىتماااد ىلااس الاانف ا ويساام ماان هااذا 23س

العرج  تي بالنحتا وبعا املعلمن يأمرون الطا ب بصانع دمياة أو متثااا كلاا أو أرناا 
آ اار حتاات ىنااوان املشاااغل اليعويااةا فمااا هااو حكاام  اانع وأمثاااا ذلااة ماان القمااا  أو شاايء 

 ؟وهل متامية أألزارها أو ىع  متاميتها  ا مع لية يف احلكم ؟ا شياء املذكورة
 ال بأج مطلقاً. ج:
كااأن   ؟: مااا هااو حكاام رساام املواضاايع القصصااية القرآنيااة ماان ي اال ا طفاااا والفتيااان29س

فيااال )ماااث ً ( أو يصاااة غااارق ال حااار يطلاااا مااان ا طفااااا باااأن يقوماااوا برسااام يصاااة أ اااحاب ال
 ؟وغريمها لفرىون و روج موسس

 ال بأج. ج:
: ما هو حكام تعلايم وتعلام ومشااهعة الشاع ذة والقياا  با لعااب الايت تعتماع ىلاس 50س
 ؟ فة اليع
 ال بأجا إذا مل يشتمل ىلس سر . ج:
 ااا  ىااان : هااال ءاااوز تعلااام ىلااام الفااار والرمااال واالزيااااج وغريهاااا مااان العلاااو  الااايت تن51س
 ؟امللي اع
 ا ل العلم ال سذور فيه. ج:
 ؟: هل ءوز الضرب بالرمل والتكسا به شرىاً 52س
 الضرب ألارزا والتكسا إذا مل يوألا فساداً. ج:
 ؟: هل ءوز التنوف امللناطيسي53س
 ألارز بشرط ىع  الضرر. ج:
إمهااار : يقااو  الاا عا بتنااوف ا شااخاص ملناطيسااياً ال بقصااع العاا ج وإمنااا بقصااع 54س
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وهال ءاوز أن يقاو  هباذا العمال أفاراد متاعربون  ؟ياعرة اإلنساان الروحياةا فهال ءاوز هاذا العمال
 ؟من غري ذوي اال تصاص

 ءوزا إذا مل يضر. ج:
 : لع  شخي سيارة ىرضها لليانصياا وذلة بالطريقة التالية: 58س

قيمااة معيناااةا يقااو  املشاارتك بشااراء القساايمة الاايت ءااري السااحا ىليهااا يف تاااري  معاانا ب
وىنع انتهاء املعة واشرتاك ىعة معن مان النااج ياتم الساحاا فمان  رألات لاه القيماة الراحباة 
يفاااوز هباااا ويأ اااذ السااايارة ذاع القيماااة املرتفعاااةا فهااال هاااذا الطريقاااة ل ياااع السااايارة ىااان طريااا  

 ؟السحا ألارز شرىاً 
 ألارز. ج:
ن ىاماااة النااااج ىلاااس ان : هااال ءاااوز بياااع أوراق  اااع الت ىااااع لةىمااااا اطريياااة مااا58س

لااري القرىااة فيمااا بعااع ويااتم تقااعف يساام ماان املاااا ا مااويف كهااعايا للااراحبن واملاااا الزارااع ي قااس 
 ؟لصاحل املقاومة اإلس مية

 ءوز. ج:
: بعااااا املتعاااااملن مااااع املصاااارفا ناااانل ملومفيااااه أمااااواالً مقاباااال اإلساااارايف يف إااااااز 57س

نه لوال ييا  املومب بذلة ملا كاان املتعامال يعطياه أىما م وتقعف  عماع أفضل  ما ىلماً أ
 ؟شيواً من املااا فما هو حكم أ ذا للماا يف هذا احلالة

 أ ذ املاا لعمله ألارز.  ج:
: يعطي بعا املتعاملن مع املصارفا هعياة العياع للماومفن وفقااً للعاادة املألوفاةا 50س

ال يقااعمون لااه اطااعماع بالشااكل  وهااو ياار  أنااه لااو امتنااع ىاان إىطاااء تلااة ا عيااة  اام فااكهنم
 ؟املطلوبا فما هو احلكم يف ذلة

 ال بأج. ج:
: ي حااظ أحيانااااً أن بعااا ا شاااخاص يتقاضااون الرشاااوة ماان املاااراألعن يف مقابااال 59س

 ؟إااز أىما ما فهل ءوز  م دفعها ىنع ذلة
 إذا كان يف ي اا ىمل ح ا مل يكن رشوة. ج:
ايف احلااا  ماااع العلااام ان ذلاااة ياااع يوألاااا مزامحاااة : ماااا هاااو حكااام دفاااع الرشاااوة النتاااز 01س
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 ؟ا  رينا كتقعف  احا احل  ىلس غريا
 إذا كانت  إلنقاذ حقه ألاز. ج:
: ا مااواا الاايت يعطيهااا بعااا ال ااارعن لااوك ء الشااراء ماان الااعوارر أو الشااركاع ماان 00س

ا هااو وماا ؟دون إدراألهااا يف القيمااة املساا لة ىلااس الو االا مااا هااو حكمهااا بالنساا ة إل ال ااارع
 ؟حكمها بالنس ة إل الوكيل يف الشراء

 إذا ىع تعليساً وغشاً مل ءز.  ج:
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 توجيهات حول الطب
 
ا ماا ماع  (51)«إن اهلل مل ءعل شفاءكم فيماا حار  ىلايكم»: : ياا رسوا اهلل 0س

 ؟ حة هذا احلعي  وهل أن كل ما حر  ىلس اإلنسان ال ءوز استخعامه يف الع ج
 ياًا مادا  احل ا موألوداًا نعم إذا اضطر ألاز.أي ى ألاً ط يع ج:
: طفل له ستة أ ابع يف كل ياع  ويرياع أهلاه أن يقطعاوا هاذا ا  اابع الزاراعةا فاكذا 4س

 ؟يطعوها هل يرتتا ىليهم حكم
 ال بأج. ج:
: ما هو حكم  احا املر  املزمن مثل القرحةا بالنس ة لصو  شهر رمضانا وهو 3س

 ؟من ي ل الط يا املختي مأمور بتناوا ح وب يومياً 
 ال  و  ىليه. ج:
: هال يساتطيع اإلنساان أن ي ياع ىضااواً مان أىضااره كاالعن أو ا ذن أو الكلياة وهااو 2س

 ؟ىلس ييع احلياة
 إذا كان لع ج إنسان مضطر وال يسقة ال ارع ىن االىت ارا ألارز. ج:
هذا ا موااا وهل : إذا بايف الورثة أىضاًء من ألسع امليت ل عا املرضسا ملن تعود 5س

 ؟هي أمواا ح ا
 يصرف املاا للميت. ج:
: أود التاا يف بأىضاااري واالسااتفادة ماان ألساامي بعااع وفااايتا ويااع أطلعاات املسااؤولن 0س

 ؟ىلس رغ يت هذاا فطل وا من تس يلها يف الو ية وإ  ار الورثة بذلةا فهل    ع ذلة
 نعم. ج:
 ؟: ما هو حكم إألراء ىملياع الت ميل الراحية7س

                                                           
: ماا فقااا  ؟ىن اطمار يكتحال منهاا سول أبو ى ع اهلل»ا وفيه: 228ي 4ب 113ص 9راألع هتذيا ا حكا : ج (51)

 .«ألعل اهلل يف حرا  شفاء
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 إذا مل يكن ضاراً ضرراً باللاًا ألاز. ج:
 ؟: هل ءوز بيع ا ىضاء من ا شخاص ايتاألن  ا0س
 ءوز كما تقع . ج:
: هاال لااوز االسااتفادة ماان شااراين ألسااع الشااخي املتااوىف وترييعهااا يف بااعن شااخي 9س
 ؟مريا
 ءوز بكألازة امليت ي ً ا أو إألازة ورثته. ج:
إ ااااباع يف املااا  مماااا النكااان ى ألهاااا فيفقاااعون : يتعااار  بعاااا ا شاااخاص إل 00س

نتي ااة ذلااة  يااع النشاااطاع الصااادرة ىاان مركااز الااعماغ ويظلااون يف حالااة إغماااء تااا ا فتنعااع  
ماااانهم القااااعرة ىلااااس التاااانف  واالساااات ابة للمن هاااااعا الضااااورية منهااااا واملاديااااةا ويف مثاااال هااااذا 

ضااعها الط يعااي وي قااس ضااربان احلاااالع ينعااع  مطلقاااً احتماااا رألااويف النشاااطاع املااذكورة إل و 
يلااا املااريا يعماال تلقارياااً ولكاان بشااكل مؤياات ومبساااىعة ألهاااز تاانف  ا ااطناىي وال تااعو  
هذا احلالة إل مفارية احلياة متاماً  كثر مان ىاعة سااىاع أو ىاعة أياا  ويطلا  ىليهاا يف ىلام 

حسااااج الطاااا اسااام )املاااوع الاااعماغي( الاااذي يسااا ا فقاااعان وانعاااعا  كااال أناااوايف الشاااعور واإل
واحلركة اإلراديةا ويف ألانا آ ر هنالة ىعة مرضس يتويب إنقاذ حياهتم ىلس االستفادة من 
أىضاااء املصااابن باااملوع الااعماغيا فهاال لااوز االسااتفادة ماان أىضاااء املااريا املصاااب باااملوع 

 ؟العماغي إلنقاذ حياة املرضس ا  رين
 بكألازته حاا  حته أو إألازة وليه. ج:
ماا حصاال ماان ا ىضااء الاايت   بيعهااا مان شااخي وزرىهااا يف : هال ءااا  مااي  00س

 ؟شخي آ ر
 يصاحل ىليها. ج:
: لو أألريت لشخي ىملية إبعاا الكلياةا فهال ءاا دفان الكلياة املريضاة الايت   04س

 ؟استوصا ا
 تعفن. ج:
: لااو اسااتخرج ماان بااعن املياات أحااع ا ىضاااء ماان أألاال زرىااه بااا  را فهاال ءااا 03س

 ؟من ن  ذلة العضوغسل م  امليت ىلس كل 
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 .(50)بشرارطه املذكورة يف الرسالة ج:
: الرأي الطيب يقوا بأنه نكن االستفادة من د  بعا احليواناع )الاع  املركاز وهاو 02س

الكريّاع احلمر فقة( بعع معالتها ط ياً مبواد كيماوية لتص ل  احلة لإلنسانا ما رأي الشريف 
 ؟بذلة
 ال بأج. ج:
 ؟و اليا( إشكاا شرىي للع ج من ا مرا : هل يف تناوا )أب05س
 إذا  ار مضطراً ألاز. ج:
: هناااك بعااا ا دويااة العهنيااة واملااراهم املسااتخعمة لعاا ج ا ماارا  اللعيااةا فهاال 00س

ومااا حكاام ماان توضااأ و االس وهااذا املااواد ىلااس ألسااعا و صو اااً ىلااس  ؟هااي م طلااة للوضااوء
 ؟أىضاء الوضوء ناسياً أو ألاه ً باحلكم

 لا لكن ال تصل الص ة هبا إذا كانت من غري املأكوا.ال ت ط ج:
 ؟: هل اطتان واألا07س
 نعم. ج:
 ؟: شخي مل  نت إال أن حشفته ماهرة بشكل كاملا فهل ءا ىليه اطتان00س
 إذا كان كاملختونا ال. ج:
: هاال ءااوز للط يااا إألااراء ىمليااة الت مياال للماارأة فيمااا إذا اسااتلز  ذلااة النظاار أو 09س
 ؟اللم 
 ال ءوز إال إذا  ار سرماً  ا. :ج
 ؟: هل ءوز االستمناء بأمٍر من الط يا من أألل حتليل وفحي املأل41س
 إذا أمكن بس ا الزوألة وإال ال ءوزا إال مع االضطرار. ج:
: هااال ءاااوز للط ي اااة أن تكشاااب ىلاااس ىاااورة امااارأة مااان أألااال الفحاااي وتشاااخيي 40س
 ؟املر 
 ىنع اإلضطرار ءوز. ج:
 ؟وز للط ي ة مل  ألسع املرأة والنظر اليها يف موارد املعالة الط ية: هل ء44س

                                                           
 راألع رسالة املسارل اإلس ميةا احكا  الطهارةا احكا  م  امليت. (50)
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 نعم. ج:
: هل ءوز فحي العورة من أفراد املؤسسة العسكرية طتان غري املختونن ومعالاة 43س

 ؟وهل ءوز إأل ارهم ىلس هذا الفحي ؟املرضس منهم
 إذا كان الفحي مضطر إليه ألاز. ج:
ىمرهاا ملتزماة باحل ااب وياع أ اي ت بصاعايف أو مار  : فتاة يف الرابعة ىشار مان 42س

آ ار يف الاارأج وراألعاات ط ي اااً أ صااارياً لع ألهاا )والط يااا مساالم( فكااان ألوابااه أن شاافاءها 
الااع احل ااابا فراألعاات ط ي اااً آ اار بعااع فاارتة ماان الاازمن فكااان ألوابااه نفاا  ألااواب الط يااا 

لشخصاية أن أمل رأساها يازوا ا واا مع م حظة أن الفتاة تر  نفسها أيضااً حساا لربتهاا ا
 ؟إذا  لعت احل ابا فهل ءوز  ا  لع احل اب واطروج سافرة وذلة للع ج

 ال يلز  يف احل اب أن يكون ثقي ً ىلس الرأج. ج:
: نظااراً  مهيااة ترييااع الكليااة يف إنقاااذ حياااة املااريا فااان ا ط اااء يفكاارون يف إنشاااء 45س

شخاص سي ادرونه ا تياراً إل إهعاء أو بياع الكلاسا بنة للكلسا وهذا يعأل أن الكثري من ا 
وماا هاو حكام  ؟فهل ءوز بياع أو إهاعاء الكلياة أو أي ىضاو آ ار مان أىضااء السام ا تيااراً 

  ؟ذلة ىنع الضرورة
 ءوز ىنع الضرورة. ج:
: هل لا العياة يف القرنياة الايت تؤ اذ مان باعن امليات وترياع يف باعن إنساان آ ار 40س

وماا هاو مقاعار العياة يف كال مان  ؟أكثر ا حيان مان دون إذن ذوي امليات حي  يتم ذلة يف
 ؟العن والقرنية ىلس فر  وألوهبا هنا

ءااا اسااتوذاهنما والعيااة  سااون دينااار ذهاااا والااعينار الشاارىي ث ثااة أربااايف الااعينار  ج:
 الصرييف )الصاغة(.

تاأذ  ويتحارج : هل ءوز زريف الشعر يف الرأج ملان احارتق شاعر رأساه حبيا  كاان ي47س
 ؟أما  الناج من ذلة

 نعم. ج:
: هنااك أشااخاص مااهرهم الذكوريااة إال أهنام نتلكااون بعاا  صاااري ا نوثاة ماان 40س

الناحية النفسية والسعية ولعيهم ميوا ألنسية أنثوية كاملةا فلو مل ي اادروا إل تلياري ألنساهم 
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 ؟يةويعوا يف الفسادا فهل ءوز معالتهم من   ا إألراء ىملية ألراح
 ءوز. ج:
 ؟: ما هو حكم إألراء العملية الراحية إلحلاق اطنثس باملرأة أو بالرألل49س
 حي  يريع هوا ألارز. ج:
: هاال ءااوز اسااتعماا بعااا ا دويااة الااايت يكااون مشااكوكاً بأهنااا حتتااوي ىلااس ماااواد 30س
 ؟خمعرة
 يسأا أهل اط ة. ج:
ىاان طرياا  ا نااب أو الفاام  : ال خااار املسااتعمل لعاا ج الربااو واحلساسااية سااواء كااان30س

 ؟هل ي طل الصو 
 ال. ج:
: ما حكم دواء ا نسولن الذي يستخع  لع ج مر  السكر واملصنويف من غعة 34س

 ؟ال نكرياج املوألودة واملستخرألة من بعن حيوان اطنزير
 إذا استحااا ألاز. ج:
ساا ماا : ا دوية اليت حتتوي ىلس ماواد خماعرة يقاو  الط ياا بكىطارهاا للماريا ح33س

ياار  ماان املصاالحةا ولكاان الاا عا  ااالب إرشاااداع الط يااا ويأ ااذ كميااة ماان هااذا ا دوياااة 
تكااون أكثاار ممااا ياارر لااه الط ياااا فهاال ءااوز ملثاال هااؤالء املرضااس أن  ااالفوا إرشاااداع الط يااا 

  ؟شرىاً 
 إذا مل يكن ضاراً ألاز. ج:
املناسا لع أله وتويف  : إذا يا  الط يا بكىطاء العواء إل مريا ماناً بأنه العواء34س

املااريا نتي ااة املضاااىفاع الاايت ساا  ها هااذا الااعواءا فهاال ءااا ىلااس الط يااا شاايء يف حالااة 
 ؟ حة منه وىع   حته

 الط يا ضامن. ج:
: مااا حكاام اسااتخعا  بعااا الصااماماع القل يااة لإلنسااان  صو اااً  ااما  اطنزياارا 38س

 ؟هل هو ألارز مع االضطرار وبعونها وكذلة مع التفضيل
 إذا  ارع استحالةا أو اضطر ألاز. ج:
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: طال اااع وطاا ب كليااة الطااا يقومااون بعراسااة ا ىضاااء التناساالية وال وليااة لكاا  38س
النسن وبصورة ىملية أي تط يقياةا فهال ءاوز ذلاة أو ينطاوي حتات ياىاعة حرماة النظار إل 

 ؟ىورة اللري
 مع تويب الطا ىليه ألارز. ج:
ريا يف منطقاة الوألاه فاأثرع ىلاس ىيناه ففقاعهاا : إذا يا  ط ياا باكألراء ىملياة ملا37س

 ؟هل ءا ىلس الط يا شيءا ىلماً أن التأثري ىلس ىن املريا كان نتي ة ططأ الط يا
 الط يا ضامن. ج:
: يقااو  بعااا ا ط اااء باالىتماااد ىلااس تشااخيي ط يااا آ اار باااحلكم ىلااس ماار  33س

تمااداً ىلاس تشاخيي ط ياا بعا املرضسا فلو يا  ط ياا باستوصااا أحاع أىضااء املاريا اى
آ اارا وبعااع فاارتة ماان الاازمن راألااع املااريا ط ي اااً  آ اار فظهاار أنااه غااري مصاااب هبااذا املاار  وأن 

 ؟االستوصاا كان  طأا فهل ءا ىلس الط يا القارم بعملية االستوصاا شيء أ  ال
 الط يا ضامن. ج:
 ؟ا امل مل: هل ءوز إألراء ىملياع الت ميل بتليري الشكل العا  للوأله أو بع39س
 ءوز. ج:
: مسلم احتااج إل إباعاا أحاع أىضااء بعناه وياا  كاافر ب ياع ذلاة العضاو إل هاذا 20س

 ؟املسلما فهل ءوز إألراء مثل هذا العملية
 ال بأج. ج:
ىلماااااً بأنااااه يف بعااااا ا حيااااان  ؟: مااااا حكاااام اطتااااان بااااا ألهزة الكهرباريااااة احلعيثااااة21س

  ؟ارف ىليهايس ا ضرراً لكنه أسريف من الطريقة املتع
 ما ال يوألا الضرر الزارعا ألارز. ج:
: يف بعا ا مرا  النساارية يقاو  الط ياا بفحاي املارأة بتعريتهاا متامااًا وياع يقاو  22س

بلماا  السااع فيهااا وإد اااا أألهاازة ط يااة يف الق اال أو الااعبرا ويااع تثااار شااهوة النساااء نتي ااة 
 ؟الفحيا فهل ألارز هذا مع االحنصار بالط يا دون الط ي ة

 إذا اضطرع ألاز. ج:
وما حكم الط يا الذي يقو  بكألراء العملياة ساواء  ؟: ما حكم ىملية ىقع الرحم23س
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 ؟كان ىاملاً باحلكم أو ألاه ً به
 ءوز العقع غري العارما لكنه يكراا إال مع الضرورة. ج:
: مااااااا هااااااو حكاااااام اسااااااتعماا وساااااايلة املنااااااع املؤياااااات الاااااايت تساااااامس آيا يااااااوا دي 22س

(I.U.D )يعاارف ألزماااً حااا ا ن كيفيااة منعهااا للحماال إال أن املعااروف هااو أهنااا متنااع الاايت مل 
 ؟من انعقاد النطفة

 (.43كما يف املسألة )  ج:
 ؟: هل املشاكل االيتصادية لّوز منع احلمل العارم28س
 العارما ال. ج:
 ؟: هل ءوز منع احلمل العارم للمريضة اليت  اف من احلمل ىلس نفسها28س
 نعم. ج:
مااا حكاام اسااتخعا  اللولااا مااع العلاام أن هناااك نااوىن منااها أحااعمها ننااع  ااعود  :27س

احلياااوان املناااوّي إل ال يضاااة مااان أألااال التلقااايل وا  ااار نناااع انفاااراز ال يضاااة املخصااا ة يف ألاااعار 
 ؟الرحم
 ألارز. ج:
: فتاااااة بكاااار اىتااااع  ىليهااااا شااااخيا فهاااال ءااااوز القيااااا  بعمليااااة إسااااقاط لل ناااان 23س

ريف( الذي يقاا  ىليهاا مان ي ال ذويهاا مطلقااً يف حالاة رضااها باالىتاعاء حلمايتها من )احلع الع
 ؟أو كانت مكرهة

 إسقاط النن غري ألارزا إال مع  وف الفتنة. ج:
: هل ءوز االمتنايف العارم ىن احلمل للنساء اللوايت لاعيهن أرضاية مسااىعة لاوالدة 29س

 ؟ أبناء مشوهن أو مصابن بأمرا  وراثية ألسعية ونفسية
 ألارز. ج:
 ؟: ما هو حكم إغ ق القناة املنوية للرألل ملنع تكاثر النسل50س
 مكروا إذا مل يكن إسقاطاً لقوة اإلااب. ج:
: هااال ءاااوز للمااارأة احلامااال الااايت ترياااع إغااا ق ينااااة الااارحم أن لاااري ىملياااة ييصااارية 50س

 ؟للوالدة لكي يتم غل  يناة الرحم أثناء العملية
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 ألارز. ج:
 ؟قاط النن بس ا املشاكل االيتصادية: هل ءوز إس54س
 ال. ج:
: إد اااا ماااء الرألاال يف رحاام اماارأة أألن يااة بطريقااة التلقاايل الصااناىيا هاال يرتتااا 53س

 ؟ىليهما أحكا  حع الزنا
 حرا ا لكنه لي  بزنا. ج:
: ماااا حكااام الاااعواء الاااذي يساااتورد مااان بااا د غاااري إسااا مية ماااع ىاااع  الوياااوف ىلاااس 54س

 ؟ىيةمكوناته من الناحية الشر 
 ال بأج. ج:
: أدوياااة التنشاااية النساااي الااايت تعطاااي للرألااال ياااوة لزياااادة احلالاااة النساااية هااال هاااي 55س

 ؟ألارزة أ  ال
 ألارزة. ج:
 ؟: هل ءوز تناوا احل وب املضعفة لللريزة النسية لع  الرألل58س
 ألارز. ج:
: هل ءوز أ ذ ح وب ط ية ينصل الط يا بأ ذها ملر  شاعيع لكنهاا متناع مان 57س

 ؟ستيقاظ لص ة الص لاال
 إذا كان مضطراً ألاز. ج:
وكذلة الرطوبة اليت  ارج مان املارأة  ؟: املاء الذي تراا املرأة ي ل الوالدة طاهر أ  ال53س

 ؟ىنع امل ى ة طاهرة أ  ال
 طاهرا ك مها. ج:
: رألاال ضاارب زوألتااه ضاارباّ أد  إل إسااقاط الناان الااذي حتملااها ىلماااً أن احلماال 59س

 ؟يوماًا ما احلكم املرتتا ىلس الزوج 30 يع مضس ىليه
 العيةا واالستلفار. ج:
 ؟: من يتحمل العية إذا طلا ا بوان من الط ي ة إسقاط النن00س
 الشخي امل اشر لإلسقاط. ج:
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: بالنظر إل أن بعا ا زواج  ملون مار  فقار الاع  الاوراثي ولاعيهم ا ن بعاا 00س
ما( ولااااذلة يقومااااون بعمليااااة إسااااقاط الناااان يف حاااااالع ا والد املصاااابن بفقاااار الااااع  )ت سااااي

احلمااال ال حقاااةا ومباااا أن هنااااك أألهااازة وأسااااليا ط ياااة نكااان اساااتخعامها لكشاااب أن النااان 
 ؟احلاع )يف رحم ا  ( هل هو مصاب هبذا املر  أ  ال

هاااال ءااااوز لنااااا اسااااتخعا  أمثاااااا هااااذا ا ساااااليا مااااع مراىاااااة املااااوازين الشاااارىية يف فــــ واًل: 
 ؟ةاملعال
 ءوز. ج:
وهل ءا كتمان املر  ىلس الوالعين فيما لو احتمل إيعامهما ىلاس إساقاطه ىناع  ثانياً:

ىلمهمااااا بااااذلةا وهاااال نكااااون ضااااامنن لعيااااة إسااااقاط الناااان فيمااااا لااااو أىلمنااااا والعيااااه مبرضااااه 
 ؟فأسقطاا
 النن ال ءوز اسقاطه. ج:
وال ماان  ؟ة ىمااعاً : مااا هااو مقااعار ديااة الناان الااذي لااه شااهران ونصااب إذا أسااق02س

 ؟ءا دفع العية 
 مذكور يف أحكا  العياعا وتعطس لوارا الطفلا ال الذي أسقطه. ج:
: ال وا اطارج من الانا ىن طري  اسطوانة ب ستيكية إل كي  لت مياع ال اواا 03س

 ؟هل هو نايا للوضوء أ  الا فانه غري  ارج ىن املوضع املعتاد
 نايا. ج:
  الصااو  وي اال طلااويف الف اار أ ااذ ير اااً منّوماااً فنااا  إل وياات : لااو أن شخصاااً نااو 04س

 ؟اإلفطار فهل  ومه جمزق
 يكفي. ج:
: لاااو اضاااطرع املااارأة احلامااال ملعالاااة اللثاااة أو ا سااانان وحساااا تشاااخيي الط ياااا 08س

نظراً إل أن النان  ؟ا  صاري حتتاج إل إألراء العملية الراحيةا فهل ءوز  ا إسقاط النن
 ؟سيصاب بنقي بس ا االحتقان والتصوير با شعة يف الرحم
 اإلسقاط حرا  إال مع االضطرار. ج:
: هل ءوز تلقيل زوألة الرألل الذي ال ين ا بنطفة رألل أألنيب ىن طري  وضاع 00س
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 ؟النطفة يف رمحها
 ال ءوز. ج:
: مااااا هااااو حكاااام إتاااا ف ال ويضااااة املخصاااا ة  ااااارج الاااارحم الاااايت نكاااان حفظهااااا يف 07س

 ؟السااتمرار حيويتهااا كااي يااتم وضااعها يف رحاام  اااح ة ال ويضااة ىنااع احلاألااةحافظاااع  ا ااة 
 ؟ىلماً أن حفظ ال ويضة يف هذا احلافظاع يكلب أألرة غالية ألعاً 

 ال ءا احلفظ. ج:
: طالااا ألااامعي يااعرج منااذ أربااع ساانواع يف كليااة الطاااا ولعيااه رغ ااة شااعيعة يف 03س

دراسااة الطااا أو ءااوز لااه االنصااراف إل  دراسااة العلااو  العينيااةا فهاال ءااا ىليااه االسااتمرار يف
 ؟دراسة العلو  العينية

 ءوز له االنصراف. ج:
: البع لط ب الطا )الذكور واإلناا( من فحي ا ألنيب )باللم  والنظر( مان 09س

أألاال الااتعلما وحياا  إن هااذا الفحااوص ألاازء ماان ال نااامن العراسااي وال غااىن ىنهااا يف التأهاال 
تااارك التاااعرب ىلاااس ذلاااة ياااع يسااا ا ى ااازا يف املساااتق ل ىااان لعااا ج املرضاااس يف املساااتق لا و 

 ؟تشخيي مر  املرياا فهل هذا التعري اع ألارزة أ  ال
 ج إذا كان البعا ءوز.

: بنااءاً ىلااس ألاواز فحااي املرضاس غااري ايااار  لطا ب العلااو  الط ياة ىنااع الضاارورةا 70س
 ؟فمن هو املرألع لتعين هذا الضرورة

 أهل اط ة. ج:
بعاا املااوارد مان فحاي غااري اياار  أثنااء الااتعلما وال نعلام هال ساايكون  : تواألهناا70س

ولكنهاااا تعاااع ألااازءاً مااان املنهااااج العاااا  التعليماااي يف الامعااااع  ؟ اااا ضااارورة يف املساااتق ل أ  ال
ووميفة الطالا أو تكليفا لاه مان ي ال ا ساتاذا وىاع  اإلتياان هباا سايلح  باه الضاررا وبنظرناا 

ع تكااون ط ابتنااا يف املسااتق ل ضااعيفةا فهاال ءااوز لنااا إألااراء مثاال إذا مل منااارج هااذا الفحو ااا
 ؟هذا الفحو اع

 لوز مع ال بعية. ج:
: يف أغلا موارد فحي ا ىضاء التناسلية سواء من املماثل أ  من غاريا ال تراىاس 72س
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ا حكا  الشرىية كالنظر ى  املرآةا وحي  إنه البع لنا من متاابعتهم لكاي ناتعلم مانهم كيفياة 
 ؟شخيي ا مرا  فما هي وميفتنات

 كما تقع .  ج:
: هاال ءااوز النظاار إل  ااور ا شااخاص غااري املساالمن املوألااودة يف الكتااا اطا ااة 73س

بفرىنا العراسي حي  تعر   ور رألااا ونسااء شا ه ىاراةا ىلمااً باأن هاذا الكتاا مان لاواز  
 ؟تعلم الطا
 يف الفر  املذكور إذا مل يثر الشهوةا ال  ر . ج:
يشاهع الطل ة الامعيون يف الفريف الطيب  ا ا العراساة  اوراً وأف مااً خمتلفاة مان  :74س

 ؟وما هو حكم رؤية ىورة غري املماثل ؟مواضع ال عن هبعف التعلما فهل هذا ألارز أ  ال
 (.70كما تقع  يف املسألة )  ج:
اع وماا هاو تكلياب املمرضااع املسااىع ؟: ما هو تكليب املارأة أثنااء حالاة الوضاع78س

  ؟بالنس ة إل كشب العورة والنظر اليها
 ال بأج. ج:
:  اا ا العراسااة الامعيااة يسااتفاد ماان ا ألهاازة التناساالية ا ّساامة )مصاانوىة ىلااس 78س

 ؟شكلها من مواد ب ستيكية(ا فما هو حكم النظر إليها وملسها
 ال بأج إذا مل يكن بشهوة. ج:
تقو  هبا سافل اللرب العلمية حاوا  : إن أحباثي تعور ضمن إطار التحقيقاع اليت77س

تساااكن ا مل ىاااان طرياااا  ا سااااليا التاليااااة: )املعالااااة باملوسااايقسا املعالااااة باااااللم ا املعالااااة 
بااالرييا املعالااة بالااعواءا املعالااة بالكهرباااء( ويااع أفاارع أحباااثهم يف هااذا ا ااااا فهاال ءااوز 

 ؟شرىاً القيا  مبثل هذا التحقي 
 ألارز. كلما اضطر إليه   ج:
 ؟: هل ءوز للممرضاع النظر إل ىورة املرأة فيما إذا كانت العراسة تتطلا ذلة73س
 مع ال بعيةا ألارز. ج:
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 توجيهات حول  
 حقوق الطباعة والت ليف واألعمال الفنية

 
: ير  ال عا أن اال رتاىاع وا ثار الفنية والفكرياة إذا  اعرع مان فكار أ احاهبا 0س

شار ملكاً  ما فما مع   حة هذا الرأيا وهل ءوز أن يتقاضس املؤلفاون ف  تعود بعع االنت
واملرت ون وأ حاب ا ثار الفنية م للاً من املااا  تعااهبم أو كحا  للتاأليب إزاء ماا باذلوا مان 

 ؟ألهع وويت وأمواا إلىعاد ذلة العمل
 ءوز التقاضيا  نه ح   م. ج:
نااان م للاااً ماان املاااا إزاء الط عااة ا ولا واشاارتط : لااو اسااتلم املؤلااب أو املاارتألم أو الف4س

ماااع ذلاااة لنفساااه حقااااً يف الط عااااع ال حقاااةا فهااال ءاااوز ذلاااةا وماااا هاااو حكااام اسااات   هاااذا 
 ؟امل ل 

 الط عاع ال حقة حقه أيضاً. ج:
: لو مل يذكر املصانب واملؤلاب يف إذناه للط عاة ا ول شايواً بشاأن الط عااع ال حقاة 3س

امل ادرة إل إىادة الط ع ب  است ازة منه من ألعيع ومن غري إىطاره م للاً ا فهل ءوز للناشر 
 ؟من املاا
 املرألع أهل اط ة. ج:
: يف حالااااة غياااااب املصاااانب لساااافرا أو وفاااااةا أو مااااا شااااابه ذلااااةا فمماااان ءااااا أن 2س

 ؟ومن الذي يستلم املاا ؟يستأذن منه يف إىادة الط ع
 ن من وارثه ويستلم الوارا.إذا تويف حي  ألعل احل  لوارثه يستأذ ج:
: يوألع ىلس بعا أشرطة القرآن والتواشيل ى ارة: )حقوق التسا يل سفوماة( فهال 5س

 ؟ءوز يف هذا احلالة استنسا ها وإىطاؤها للراغ ن فيها
 ال ءوز بعون االألازة. ج:
ا وىلاااس فااار  احلرماااةا فهااال (Disk): هااال ءاااوز استنساااار ا شااارطة الكوم يوترياااة 0س
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ىلمااً ان بعااا  ؟ا شارطة املعوناة يف ال حارين أو تشامل ا شارطة ا ألن ياة أيضااً  تقتصار ىلاس
 ؟ ا شرطة الكوم يوترية نظراً  مهية ستواها  ا أفان باهظة ألعاً 

 املرألع أهل اط ة. ج:
: هل العناوين وا مساء الت ارية للمح ع والشركاع خمتصة مبالكيهاا حبيا  ال  ا  7س

 ؟ هتم أو شركاهتم بنف  االسم وإذا كان من نف  العارلة كيبلآل رين تسمية س
 هو ح  أيضاً إذا ياا به أهل اط ة. ج:
: يااأيت بعااا ا شااخاص إل ساال تصااوير ا وراق والكتااا فيطلااا تصااوير مااا لعيااه 0س

ويار   ااحا اياال وهاو مان املااؤمنن ان هاذا الكتاااب أو الورياة أو ا لاة تنفااع املاؤمننا فهاال 
وهل  تلب احلااا لاو ىلام أن  ااحا  ؟ه تصويرها من دون استوذان  احا الكتابءوز ل

 ؟الكتاب ال يرضس بذلة
 إذا مل ير   احا الكتابا هو ح . ج:
: بعااااا املااااؤمنن يسااااتأألرون أشاااارطة فيااااعيو ماااان ساااا ع تااااأألري ا شاااارطة وإذا ناااااا 9س

بااب أن حقاوق  الشرية إى اهبم يقومون بتس يله أو نسخه من دون إذن  احا ايل مان
  ؟الط ع غري سفومة ىنع كثري من العلماءا فهل ءوز  م ذلة

وىلااااس فاااار  ىااااع  ألااااوازا ويااااا  أحااااعهم بالتساااا يل أو النساااا ا فهاااال ىليااااه ا ن إىاااا   
 ؟ احا ايل أو يكفيه سو املادة املس لة ىلس الشرية

  تاج إل اإلذن. ج:
وهل يعع هذا الل اج  ؟ ور أألن ية: هل ءوز ارتعاء الل اج املط ويف ىليه أحرف و 00س

 ؟نشراً للثقافة اللربية
  تلب الشرارة وأيسا  الكتابة والصورا وما أش ه ذلة. ج:



 

 89 

 
 

 توجيهات حول السيرة
 
 ؟: ما الفرق بن السنة والسرية وأيهما تشارك يف تفسري القرآن0س
 .م ا والسرية استمرار ىملهالسنة ما ورد من فعلهم ويو م وتقريرهم  ج:
ىنااعما أ ذتااه )حليمااة السااععية( وكااان طفاا ً  : هاال القصااة الاايت تقااوا إن الناايب 4س

يف الاااوادي فأ اااذا رألااا ن وشاااقا بطناااه وغسااا ً يل اااه مااان نقطاااة ساااوداءا كماااا يرويهاااا  ااااحا  
 ؟كتاب )الكامل يف التاري (ا هل هذا القصة  حيحة

 إذا  ل ذلة كان معنوياا ال مادياً. ج:
 ؟قرآن الكرف أهم مصعر للسرية الن وية: ملاذا تعت ون ال3س
 كان أ  يه ط   القرآن.   ن النيب  ج:
أميااااً ال يعااارف القاااراءة والكتاباااةا أ  أناااه ألااااء مااان )أ  القااار (  : هااال كاااان النااايب 2س

وهي مكة املكرمةا فلقع يرأع يف كتاب )سلو  ي ل ان تفقعو ( للمرحو  الشي  سمع رضاا 
 ؟فما رأيكم بذلةاحلكيميا أنه لي  أمياًا 

 مل يتعلم القراءة والكتابة لكنه كان يعرفهماا كما يعرف سارر ا شياء. النيب  ج:
األتهع يف حياتها ويستعا ىلس ذلة حبادثة ا سر   : يعىي ال عا بأن النيب 5س
 ؟وغريها
هن هو هال وحي يوحى وما ينطق عن الهوى غري  حيلا  ج:

(54). 
طهاااري م حظاااة حاااوا كتاااا السااارية الن وياااة وذلاااة أهناااا : للشاااهيع الشاااي  مرتضاااس م0س

وأحاعاثهاا ولكنهاا ال تعتاأل حلاع ا ن بالسارية الن وياة مباا  تقتصر ىلس تس يل حياة النايب 
 ؟هي طريقة يف احلياة يف كل ألوان ها فهل تتفقون معه يف ذلة

 .كتا السرية تذكر كل شيء حوا النيب   ج:

                                                           
 .4و3سورة الن م:  (54)
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تاااارة  إن أياااواا وأفعااااا وتقرياااراع الرساااوا » : يااارأع كتابااااً يقاااوا الكاتاااا فياااه:7س
تكااون باىت ااارا رسااوالً م للاااً ومشاارىاً ىاان اهلل فهااي ملزمااة لميااع املساالمن  ن )حاا ا سمااع 

وتااارة أ اار  تكااون باىت ااار أنااه (53)(حاا ا إل يااو  القيامااة وحاارا  سمااع حاارا  إل يااو  القيامااة
تمااع ويف كااال ىصاار وزمااانا فمااا هاااو حاااكم شاارىيا وبالتااااع فاا  نكنناااا تط يقهااا ىلاااس كاال جم

 ؟تعليقكم ىلس هذا املقولة
 يط   يف موردا. بل كل شيء من الرسوا  ج:
ىلاااس ت ليااا  آياااة الوالياااة حيااا  يااااا اهلل  : ملااااذا شااا ع القااارآن الكااارف رساااوا اهلل 0س
يــــا أيهــــا الرســــول بلــــن مــــا أنــــزل هليــــك مــــن ربــــك وهن لــــم تفعــــل فمــــا بلغــــت  تعااااال: 
رســالتو

وهااو ررااي  العولااة ورسااوا اهلل  ااش ماان أماار ماااا فمااا هااو هااذا   ا هاال كااان(52)
 ؟ا مر

لما خفتكم:نعما فا ن ياء  شون الهاا ياا موسس  ج:
(55). 

: يف السرية الن وية اع شاواهع تؤكاع دور ا  ارة يف تقوياة أسا  اإلناانا وحنان الياو  9س
 ؟فيع من هذا ا  رة القهريةنعيش ا  رة حنو ديار أىعارناا فما هو تعليقكما وكيب نست

 تعليم اللرب وهعايتهم وتقوية أنفسنا. ج:

                                                           
ياا: ح ا سمع ح ا أبعاً إل ياو  القياماة وحراماه حارا  أباعاً إل  ىن أيب ى ع اهلل »وفيه:  19ي 83ص 1الكايف: ج (53)

 .  «يو  القيامة
 .87سورة املارعة:  (52)
 .21سورة الشعراء:  (55)
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 توجيهات فكرية
 
 ؟: ىنع فشل لربة ما.. من يتحمل املسؤولية: الفكر أو الذين  ملون هذا الفكر0س
 أحياناً هذاا وأحياناً ذاك. ج:
 ؟: ما هي تصوراتكم للتقريا بن املذاها اإلس مية4س
 .(50)(كيف نجمع شمل المسلمينتاب )ذكرع ذلة يف ك ج:
احل ااااب »: يقاااوا بعاااا املاااؤلفن يف كتاباااه: )حقيقاااة احل ااااب وح ياااة احلاااعي (: 3س

لاااي  فرضااااً دينيااااً وىمااا ً شااارىياًا لكناااه يف الواياااع شاااعار سياساااي وى ماااة حزبياااة مااان إدىااااء 
 ؟ا فما هو ردكم الشريب«اإليعيولوأليا اإلس مية ولي  هو من ألوهر اإلس  

فاس لوهن من ورا  حجاب حيلا ياا تعال:  غري ج:
(57). 

فاالفكر اإلسا مي املعا ار مل يساتطع إل »: ورد يف كتاباع أحع املاؤلفن ماا نصاه: 2س
حااع ا ن  ااياغة منظومااة فكريااة تصاال إل مسااتو  النظريااة أو املااذها يف ا اااا االألتماااىي 

هاااو تعلااايقكم ىلاااس هاااذا  ا فماااا«ىلاااس العماااو  ويف جمااااا فلسااافة التاااأري  ىلاااس وألاااه اطصاااوص
 ؟الك  
 غري  حيلا بل كل شيء مصاغ. ج:
: ماا املقصاود بفكاارة )املسات ع العااادا( وهال يصاال اساتعماا هااذا التع اري يف اططاااب 5س

 ؟وهل نكن أن يكون احلاكم املسلم العادا مست عاً  ؟اإلس مي
 ك .  ج:
 ؟صادية وغريها: ه  ذكر  لنا مويب اإلس   من العوملة السياسية وااليت0س
  حيل يف اإلطار اإلس مي. ج:
: كياااب نواألاااه اللااازو الفكاااري والثقاااايف الاااذي اساااتفحل  طااارا يف ىاملناااا اإلسااا مي 7س

                                                           
 شريازي )دا  مله(.انظر كتاب )الفهرست( ملعرفة القارمة التفصيلية ملؤلفاع اإلما  ال (50)
 .83سورة ا حزاب:  (57)
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 ؟والعريب املعا ر
 الفكر اإلس مي هو الس ي أما  ذلة الفكر. ج:
: هناااك ماان يتحااعا ىاان ىلمانيااة اإلساا  ا فهاال نكاان أن نساامل مبقاربااة إساا مية 0س
 ؟ىلمانية
 ال شة أن اإلس   ىلميا ال ىلما  باملعىن املصطلل. :ج
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 توجيهات حول المجتمع
 
: بعااااا العلماااااء يقااااوا: )إنااااأل أؤماااان بااااعور الصااااعفة يف تليااااري الوايااااع(ا  ن معالااااة 0س

 ؟سيعي املرألعا هل تؤيعون هذا الرأي…( مشاكله الصع ة بطريقة تقليعيةا ال لعي نفعاً 
ا كااليتصااااد والسياساااة وغريمهااااا واالألتماااايف يساااري حتااات االألتماااايف لاااه ياااوانن  ا اااة ج:

 تلة القواننا ف   عفة باملعىن الذي ذكر .
هال تؤياعون ملاؤلفن آ ارين  (50) (العائلـة: مساحة السيع املرألاع بعاع كتاباة كتاابكم )4س

 ؟الكتابة يف نف  املوضويف
 نعم. ج:
 ؟: هل يسلا الوالية من ىنع ا ب أحياناً 3س
  ا ةا ال مطلقة. والية ا ب ج:
 ؟: ما معىن كلمة احلعا يف احلكم الشرىي2س
 ما  عا ىنع اإلنسان مما ينتقا غسله أو وضوءا. ج:
 ؟: هل تؤيعون ساكمة ا حعاا  ألل الرتبية5س
 ك ا إال بقعر ذكرا الفقهاء يف كتاب )احلعود(.  ج:
 ؟: ما هو العمر ايعد للحعا0س
 .(59)ي ل ال لوغ حلعي  )الرفع( ج:
: هل لاوز غي اة ا ناون ألنونااً اط اييااًا وإذا كاان ألنوناه أدواريااً فهال تصال غي تاه يف 7س

 ؟حالة ألنونها أفتونا مأألورين
 لوز. ج:

                                                           
 انظر كتاب )الفهرست( ملعرفة القارمة التفصيلية ملؤلفاع اإلما  الشريازي )دا  مله(. (50)
رفااع ىاان أماايت تسااعة أشااياء: اططااأ والنساايان ومااا أكرهااوا ىليااه ومااا ال يعلمااون ومااا ال يطيقااون ومااا اضااطروا إليااه »: ياااا  (59)

 .1ي 88ب 298ص 11. وسارل الشيعة: ج«ر يف الوسوسة يف اطلوة ما مل ينطقوا بشفةواحلسع والطرية والتفك
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وهاال تصال غي اة املخاالفن أفتونااا  ؟…: هال تصال غي اة الكفااار ومان حبكمهام مثال0س
 ؟مأألورين
 اللي ة ايرمة للمؤمن فقة. ج:
أ اااا ويقاطعااه مااع  العماار كمااا شاااىت هااذا الظاااهرة  : هاال ءااوز لااةر أن  ا اام9س

 ؟بن ىعد لي  بقليل من أبناء جمتمعنا
 ال ءوز. ج:
وماااا موياااب  ؟ومااان أيااان ألااااءع ؟: ماااا تااااري  االحتفااااالع بعياااع املاااي د الشخصاااية00س

 ؟الشريف منها
 هذا شيء ألعيعا أ ذ من اللربا وإذا مل يكن مشربا حبرا ا فهو ألارز. ج:
 ؟ار املرتت ة ىلس القيا  هبا: ما هي ا ث00س
 التش يع ىلس الوالدةا واحرتا  ا والد. ج:
 ؟: ما السل ياع واإلءابياع يف رأية الشخصي  ذا االحتفاالع02س
 كما ذكرنا.  ج:
تصااااور مااااا ساااايؤوا إليااااه الناااااج يف آ اااار  : وردع رواياااااع ىاااان الناااايب ا كاااار  03س

اللااار  واللاياااة مااان ورود أمثااااا تلاااة  وماااا ؟الزماااانا فهااال ماااا تضااامنته سااايقع ىلاااس حناااو احلاااتم
 ؟الرواياع
 بعضها حتمي وبعضها غري حتمي. ج:
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 توجيهات متفرقة
 
 ؟: ما معىن تش يه الرألاا بالنساء والعك 0س
 ل   املرأة ل اج الرأللا وبالعك ا والتش يه يف الك   أيضا. ج:
 ؟: هل ءوز تش ه الرألاا بالنساء4س
 لواز. اىة من العلماء يقولون با ج:
( أن مضاحة فرىاون كاان يتشا ه مبوساس بان ىماران هحيا  العلوم: يرأع يف كتاب )3س
   كراىي غنم يع ل   مع ة  وف يصرية وبيعا ىصا يهش هبا ىلاس غنماها وياع اااا اهلل

لتش ه باه وإن كاان  ألال أن يضاحة فرىاون  من اللرق أو رفع ىنه العذاب كرامة ملوسس 
 ؟يلوأللساره ىليها فهل هذا  ح

 مل أألعا فيما ورد ىنعنا. ج:

: هااال هنااااك حااااالع ومصاااادي ا لضااارورة ياااراءة الفكااار اللاااريب بشاااكل م اشااار حاااا 2س
 ؟يتسىن الرد ىليه

 نعم ضروري  هل اط ة. ج:
: يطاااوا الكااا   ىااان ساااقوط الرأمسالياااة ولكنهاااا مازالااات بايياااةا فهااال أن السااا ا هاااو 5س

 ؟نقعها لنفسها أ  أن هناك س  اً آ ر
 ا تليريها بك  حها دارماً.الس  ج:

: هل    لإلنسان أن يتكلم مع  اعيقه بكلمااع لعال نفسايته مملاوءة ىلياه كمثال 0س
 ؟الع اراع الارحة أثناء املزاي

 ك .  ج:
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 ؟: هل ءوز الكذب يف املزاي ويف ا ام ع7س
 الكذب يف املزاي مكروا. ج:
ق الرياضااية اإلساا ميةا ىلماااً : مااا حكاام تشاا يع الفاارق الرياضااية ا ألن يااة ضااع الفاار 0س

 ؟بأن  سارة أو فوز الفرق الرياضية اإلس مية ال يضر اإلس   وال ينفعه يف شيء
 تش يع ال اطل غري س وب. ج:
 ؟: هل ءوز شرىاً التلفظ با لفاظ النابية وما يستق ل ذكرها9س
 يكراا إال إذا كانت إهانة للطرف فيحر . ج:
 ؟هل ءوز ع أن آ ذ شيواً من أمواله لشراء لواز  ضرورية ع: إذا كان أيب اي ً ف00س
 ما كان واأل اً ىلس ا ب وال يفعله )من النفقة( ءوز ا  ذ منه. ج:
 ؟: ملاذا ال توألع ريابة ىلس القنواع الفضارية العربية من ألانا التشريع اإلس مي00س
 ال ألامع ل هتما  بأمر املسلمن. ج:
ا أو أحاااع ا ن يااااء إ اااراج مشاااهع يظهااار فياااه النااايب سماااع: هااال ءاااوز تصاااوير و 02س
ا أو الرمااوز التار يااة املقعسااة ىلااس شاشااة السااينما أو ا أو ا رمااة املعصااومن السااابقن

 ؟التلفزيون أو ىلس املسري
 نعما مع رىاية املوازين ولنا تصويرهم. ج:
ا الف يف مشاااريع  رييااة مااع وألااود ىشااراع  : هاال ءااوز  اارف حاا  اإلمااا  03س

 ؟من املؤمنن  تاألون إل كسرة اط ز ويطعة الل اج للتسرت وأمثا ا
 ال ءوز إال إذا أألازا احلاكم الشرىي. ج:

 ؟: ما هو أحسن شري لنهن ال  غة برأيكم الشريب04س
 .(01)شري )ابن ميثم( من أحسن الشروي ج:

                                                           
ولإلما  املؤلب شري باسم )توضيل هنن ال  غة( يف أربعة جملعاع. انظار كتااب )الفهرسات( ملعرفاة القارماة التفصايلية لكتاا  (01)

 اإلما  الشريازي )دا  مله(.
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ا املشاكل يف هذا : أحياناً يصاب طالا العلم باإلح اط واليأج والكآبة من   08س
 ؟اطة أو هذا النهنا فما هي نصيحتكم له

 .أنصحه بااليتعاء بصمود املعصومن  ج:
: توألااع يف بعااا املكت اااع وا سااواق اللااواز  املعرسااية وامل باا  الاايت تط ااع ىليهااا 00س

 ؟ ور أبطاا وا ف   املسلس ع فهل ءوز بيعها وشراؤها
 .إذا مل يكن ضاراً دينياً ال بأج ج:
 ؟: إذا نظم شاىر يصيعة يف غري املسلم وذكر ألان اً مشرياً يف حياته فهل يأمث07س
 إذا مل يكن كذباً وال يضرا كمعي )حا ( ال بأج. ج:
: فتاااة س  ااة أرساالت  ااورهتا بااعون ح اااب واملومفااون يف ال يااع أحياناااً يفتحااون 03س

 ؟الرسارل فهل ءوز النظر إل هذا الصورة
 ال ءوز. ج:
  ؟هل ءوز االشرتاك بأوراق اليانصيا :09س
 )القمارية( ال ءوزا واال ألاز. ج:
: مسعناااااا مااااان بعاااااا اإل اااااوة أن لااااا   اطاااااا  مقلوبااااااً يف القناااااوع فياااااه شااااايء مااااان 40س

 ؟اإلشكااا فهل أن هذا  حيل
 ك .  ج:
 ؟: ما هو الوىي40س
 الرشع الفكري. ج:

 ؟: ما هو الفرق بن اإلنسان الواىي واملثقب44س
 ثقب يعلما لكن الواىي رشيع.امل ج:
 ؟: نعيش أزمة وىي ديألا فما هو احلل43س
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 نشر الكتا وا شرطة التوىوية والشرىية وحنوها. ج:

 ؟: ما مويع مفهو  احلعاثة وما بعع احلعاثة يف اإلس  44س
 يطل  احلعا ىلس الش اب الذي مل يتلون ذهنه بلون  اص. ج:
ر  وألودهاااا أياان اااعها ومااا مقااعار تأثريهااا : هاال يف التشااريع ساال ياعا وىلااس فاا48س

 ؟ىلس حركة اإلنسان
 ال سل ياع يف التشريع الفقهي. ج:
: ال ياااازاا الااااعا يارماااااً يف موضااااويف العنقراطيااااة والااااعينا فاااا أيكم مااااا هااااي نقاااااط 48س

 ؟اال ت ف بن العنقراطية والعينا وما هي نقاط التواف 
 التععدية من العين. ج:
العمااال مااان أألااال تط يااا  الشاااريعة اإلسااا ميةا وهااال هنااااك إمكانياااة : مااان أيااان ن اااعأ 47س

 ؟للتوفي  بن الشريعة والقانون الوضعي
 ممكن بقعرا واالبتعاء باءاد الوىي.  ج:

ماااا رفعااات كاااب إل اهلل أحاااا إلياااه مااان كاااب فيهاااا »: : يااااا اإلماااا  الصاااادق 43س
 ؟ا هل تعأل هذا الرواية فر اطا  يف القنوع(00)«ىقي 

 هو مذكور.كما   ج:
 ؟: هل يوألا ترك املطال ة باحل  أو تأ ريها إل ىامن مث ً سقوط احل  شرىاً 49س
 ك .  ج:
: هل لل ارع فس  املعاملة مان دون ث اوع اطياار لاها أو أن يزياع شايواً ىلاس القيماة 30س

 ؟بعع ما   ال يع
 ك .  ج:

                                                           
 .232ص 1موسوىة الفقه: كتاب ا داب والسننا ج (00)
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وان الوثيقاة بكونااه : هال ءااوز ملان ال ر اايع لاه يف ال نااة أن يوياع ىلااس الشاية بعناا30س
 ؟ضامناً لشخي آ ر

 نعما وىليه التسعيع. ج:
 ؟: هل ءوز شرىاً التصرف يف ا عية اليت يهعيها اليتيم غري ال ال 32س
 بكألازة وليها نعم. ج:
: هاال ا ااعايا الاايت هتااع  للاازوألن  اا ا احلياااة الزوأليااة ملااة للاازوج أ  للزوألااةا أ  33س
 ؟ ما معاً 
 ملن يقصعا املهعي. ج:
: هل ا شياء اليت اشرتاها ا بناء لة  يف حياهتا تعع من أموا اا اطا اة هباا حبيا  34س

 ؟تكون من تركتها بعع وفاهتا
 نعم. ج:
 ؟: ما هو حكم إىطاء أو أ ذ ا عية من الكفار38س
 ألارزا إذا مل يكن سذور. ج:
 ؟: ا مواا اليت تعطس للمعاين وألرحس احلرب هل تعت  هعايا  م38س
 نعم. :ج
:  اااحل رألاال زوألتااه ىلااس  يااع مااا نلكااه ماان املسااكن والساايارة والساا اد و يااع 37س

لواز  وأثاا منزلها كماا أناه ياع ألعال  اا أيضااً الو ااية )القيموماة( ىلاس أوالدا الصالارا فهال 
 ؟   لوالعيه بعع وفاته املطال ة بشيء مما تركته

 حسا الصلل. ج:
يع  احل ابنه ىلس بعا أمواله وأناه سالمها فهال  : ألاء يف وثيقة الصلل أن ا ب33س

 ؟مثل هذا الوثيقة معت ة شرىاً ويانوناً 
 إذا كان دليل ىلس  حتها فمعت ة شرىاً. ج:
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 ؟: هل ءوز العمل يف وميفة يف حكومة غري إس مية39س
 يف احل ا نعم.اال إذا كان سذور. ج:
الكنعيااة مااث ا هاال ءااوز لااه أن  : بعااع حصااوا املساالم ىلااس النسااية ا مريكيااة أو20س

وهل ءوز له أن يعمل يف العوارر احلكومية مثال ال لعياة وغاري ذلاة  ؟يع ل اليش أو الشرطة
 ؟من املؤسساع التابعة للعولة

 لةمور الارزة نعما كما س  . ج:
وهااال ءاااوز  ؟: هااال ءاااوز فاااتل مكاتاااا السااافر إل اساااراريل يف ال لاااعان اإلسااا مية20س

 ؟ء التذاكر من هذا املكاتاللمسلمن شرا
 الصور خمتلفة. ج:
 ؟: ما هو حكم تقليع اللرب يف يي الشعر22س
 ال بأج إذا ال ير  العرف انه تش ه هبم. ج:
: هل ءوز إلدارة املعرسة حل  شعر الت مذة الذين يرت اون ويزيناون شاعر رؤوساهم 23س

لماااااً أننااااا كلمااااا أرشااااعناهم ى ؟بأشااااكاا غربيااااة  ااااالب ا داب اإلساااا مية ممااااا تشاااا ه بالكفااااار
 ؟ونصحناهم مل يفع ذلة

 ىلية النصلا وا مر باملعروف. ج:
: هل ءوز للنساء املشاركة يف مراسيم االستق اا والرتحياا الايت تقاو  هباا الاوزاراع 22س

وهال يصال ت يار اساتق اا النسااء  ؟واإلداراع احلكومية وغريها للرتحياا وتقاعف الزهاور للوفاود
يااااة بأننااااا نريااااع أن نظهاااار للاااا  د غااااري اإلساااا مية حريااااة واحاااارتا  املاااارأة يف ا تمااااع للوفااااود ا ألن 
 ؟اإلس مي
 الصور خمتلفة ألوازاً وحرمة. ج:
 ؟: ما هو حكم حياكة وبيع وشراء ول   الورب النساري الشفاف28س
 ال ءوز ل سه أما  ا ألانا. ج:
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و واألاااا املااارأة يف الويااات : ملواألهاااة اللااازو الثقاااايف ىلاااس جمتمعناااا اإلسااا مي ماااا هااا28س
 ؟احلاضر
 كواألا الرأللا يف الويوف أمامه.  ج:
 ؟: هل ءوز ل   امل ب  اليت حتمل شعار اطمر ىلس امل ب 27س
 ال. ج:
: ما هو حكم العيش يف بلع تتوفر فيه أس اب املعا يا كالسفور ومساايف ا شارطة 23س

 ؟ليب حعيثاً هناكوما حكم من بل  سن التك ؟املوسيقية امل تذلة وغري ذلة
 ءوز السكون يف ال لع لكن ءتنا املنكر. ج:
: يف بعاااا ا حياااان يقاااا  حفااال ضااايافة  اىياااة مااان ي ااال أسااااتذة ألامعاااة إحاااع  29س

ال لااعان ا ألن يااةا وماان املعلااو  مساا قاً وألااود املشااروباع الكحوليااة يف تلااة ا ااال ا فمااا هااو 
 ؟ملشاركة يف هذا احلفلالتكليب الشرىي للطل ة الامعين الذين يريعون ا

 حضور حفل اطمرا ال ءوز. ج:
 ؟: هل ءوز دفع املاا وأ ذا مقابل كتابة ا حراز50س
 ا حراز املشروىة نعم.  ج:
وهال هاذا  ؟: ما هو حكم ا دىية اليت يعىي الكاتا أهناا مان كتاا أدىياة يعناة50س

 ؟ا دىية معت ة شرىاًا وما هو حكم الرألويف إليها
 ملعت ةا ال بأج.الكتا ا ج:
 ؟: هل ءا العمل باالستخارة52س
 ال ءا. ج:
 ؟: هل تصل االستخارة أكثر من مرة يف مورد واحع53س
 ك ا إال مع الزيادة أو النقيصة.  ج:
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تاوزيف  : يشاهع أحيانااً مكتوبااع حتتاوي ماث ً ىلاس ىناوان مع از لإلماا  الرضاا 54س
ا الزياااراع املوألااودة يف املاازاراع واملساااألع ىلااس الناااج ىاان طرياا  ألعلهااا فيمااا باان أوراق كتاا

ويااع كتااا ناشاارها يف ذيلهااا أن ىلااس ماان يرأهااا أن يكت هااا كااذا ماارة ويوزىهااا ىلااس الناااج فأنااه 
وهال ءاا ىلاس مان يرأهاا أن يستنساخها   ؟يصل باذلة إل حاألتاها فهال هاذا ا مار  احيل

 ؟كما طلا منه الناشر
 ال دليل ىلس ذلة. ج:
وهاااال لياااازون التعزياااار املاااااع ىلااااس  ؟  اااار  احتكارهااااا شاااارىاً : مااااا هااااي ا مااااور الاااايت58س

 ؟ايتكرين أ  ال
 حسا رأي شور  الفقهاء. ج:
: يقاااا: اسااتعماا الطايااة الكهرباريااة ل ضاااءة وان كااان أكثاار ماان يااعر احلاألااة ال 58س

 ؟يعت  اسرافاًا فهل هذا القوا  حيل
 ك .  ج:
بعناااوان التاااوفريا وبعااع ماااعة أىطاااا   : أودىاات يف املصااارف الااوطأل م للااااً مااان املاااا57س

 ؟م للاً بعنوان الارزةا فما هو حكم أ ذ هذا املاا
 ادفع    الزارع. ج:
وماا هاو  ؟: متنل ألوارز إليعاىاع القر  احلسنا فما هو حكم أ ذ هذا الوارز53س

 ؟وىلس فر  ألواز أ ذهاا فهل يتعل  هبا اطم  ؟حكم اإليعايف بنية أ ذ الارزة
 طم .فيها ا ج:
: هاال ءااوز االسااتفادة ماان بطايااة التااأمن الصااحي ملاان لااي  ماان ىارلااة  اااحا 59س 
 ؟وهل ءوز لصاحا ال طاية وضعها حتت تصرف ا  رين أ  ال ؟ال طاية
 نعما إذا كانت حكوميةا وإذا كانت أهليه فحسا ما يقوا  احا التأمن. ج:
املساااتأمن يف التاااأمن ىلاااس  : تتعماااع شاااركة التاااأمن ضااامن العقاااع املااا   بينهاااا وبااان00س
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احلياةا بأن تعفع ىنع وفاته م للااً مان املااا إل الاذين يعيانهم الشاخي املساتأمنا فاكذا كانات 
ىليه ديون ال تكفي تركتاه للوفااء هبااا فهال  ا  للاعارنن أن يأ اذوا دياوهنم مان امل لا  املاعفويف 

 ؟من ي ل شركة التأمن أ  ال
 نعما واهلل العامل. ج:

 قم المقدسة                                        
 محمد الشيرازي                                       



 

 34 

 
 
 

 من م ادر التهميش
 

 القرآن الكرف 
 حبار ا نوار 
 تقريا القرآن إل ا ذهان / لإلما  الشريازي 
  هتذيا ا حكا 
 توضيل هنن ال  غة / لإلما  الشريازي 
   دىارم اإلس 
 ة املسارل اإلس مية / لإلما  الشريازيرسال 
   شرارع اإلس 
 شري هنن ال  غة البن أيب احلعيع 
 غواع اللواع 
 الفهرست 
 الكايف 
 مص اي املته ع 
 مكار  ا   ق 
 من ال  ضرا الفقيه 
 موسوىة الفقه: املسارل املت عدة 
 موسوىة الفقه: كتاب ا داب والسنن 
 وسارل الشيعة 
 

 



 

 38 

 الفهرس
 

 3 .................................................. كلمة الناشر

 8 .................................... حوا القرآن الكرف توأليهاع

 10 ....................................... توأليهاع حوا العىاء

 11 ....................................... توأليهاع حوا العقيعة

 13 ....................................... توأليهاع حوا التقليع

 17 ........................... حوا املصطلحاع الفقهية توأليهاع

 23 ...................................... توأليهاع حوا الطهارة

 24 ....................................... ةتوأليهاع حوا الص 

 27 ....................................... توأليهاع حوا الصو 

 29 ......................................... توأليهاع حوا احلن

 31 ........................................ توأليهاع حوا الزواج

 34 ......................................... توأليهاع حوا املرأة

 44 ........................................ توأليهاع حوا الت أل

 48 ......................... حوا املأكوالع واملشروباع توأليهاع

 47 ............................... حوا املكاسا ايرمة توأليهاع

 88 ........................................ توأليهاع حوا الطا

 87 ......... حقوق الط اىة والتأليب وا ىماا الفنية توأليهاع حوا

 89 ........................................ توأليهاع حوا السرية

 71 ............................................. توأليهاع فكرية

 73 ....................................... توأليهاع حوا ا تمع

 78 ............................................. توأليهاع متفرية

 34 ......................................... من مصادر التهميش

 38 ..................................................... الفهرج

 

  
 


