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 كلمة الناشر

 

 
 

 احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على خري خلقه حممد وآله الطاهرين.
 .1(فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمونقال تعاىل: )

 ىل فرجه الشريف(: وقال اإلمام املهدي )عجل اهلل تعا
)وأمـــا احلـــوااق الواقعـــة فـــارجعوا فيهـــا فىل رواة  ـــدي نا فـــا م  جـــ  علـــي م وأنـــا  جـــة 

 .2اهلل(
يف عصــر بيبـــة اإلمــام )عليـــه الاـــنم( يرجــر امل منـــون فىل املراجـــر العظــام يف شـــ ون ال تيـــا 

سـ لة الـ  وأخذ املاائل الشرعية، وقد جرت الاـرية علـى اتسـت تاء مـنهم، وهـذ  نلـة مـن األ
وجههــا األســتاد عبــد املــنعم املــال م فىل املر ــوم آيــة اهلل العظمــى الاــيد حماــن احل ــيم )قــد  
سر (، وبعد وفاته أرسلها فىل املرجر الديين األعلى اإلمام الايد حممـد احلاـيين الشـريا)ي )اام 

لل ائـدة،  ظله( مر جمموعة أخرى من األس لة، وقد أجاب مسا ته عنها، وقمنـا بنشـر  تعميمـا
ومسينا  بـ : )أجوبة املاائل املال ية( نظراً للمات  ، كما قمنا بعنونة املاائل وتبويبهـا ونعهـا 
حتت موضوعاهتا اخلاصـة كالوضـوء والصـنة والصـوم ومـا أشـبه، فضـافة فىل بعـح التوضـيحات 

 يف اهلامش و ذف األس لة املت ررة.
 ئية أخرى، منها:ولإلمام الشريا)ي )اام ظله( جمموعات است تا

 : أجوبة املاائل الشرعية، أعدها الشيخ جع ر احلائري، طبر ثنق مرات.1
 : أ  امك يف البنا األجنبية، أعدها الشيخ عبد العظيم املهتدي البحراين، مطبوع.2
 : أجوبة املاائل اللبنانية، مطبوع.3

                                                           
 .7األنبياء : - 1
 ط اتسنمية. 9ح 11ب  101/  11وسائل الشيعة  - 2
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 : أجوبة املاائل املال ية، ما بني يديك.1
 لوية، بري مطبوع.: أجوبة املاائل الع5
 : است تاءات، أعدها الشيخ  ان  اني، مطبوع.6
 : أجوبة املاائل املقدااية، حتت الطبر.7
 : أجوبة املاائل ال ويتية، بري مطبوع.1
 عداا. 13: أجوبة املاائل الشرعية، نشرة فقهية صدر منها 9

 : جمموعة اتست تاءات الشرعية، عدة جملدات، بري مطبوع.10
  تاءات الشرعية، عدة جملدات، بري مطبوع.: اتست11
 : أجوبة املاائل احلائرية، بري مطبوع.12

ناــ ل اهلل ســبحانه أن يوفقنــا لنشــر األ  ــام اإلســنمية وتعــاليم العــمسة الطــاهرة، انــه مسيــر 
 جميب.

 مركز الرسول األعظم )ص( للتحقيق والنشر
 م1997هـ  1111
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 طلب االستفتاء

 مبسم اهلل الرحمن الرحي
 حممد الشريا)ي )سلمه اهلل(. الايدمسا ة سيدنا اجملتهد األكرب آية اهلل 
 الانم علي م و رمحة اهلل وبركاته. 

 أاام م اهلل  ر)اً و صنا لإلسنم و دخراً وسنداً للمالمني، انه مسير الدعاء.
أمـا بعـد:  ـد مسـا ت م يف هـذا ال ـرا  صـ حات فيهـا أسـ لة كانـت موجهـة اىل املر ـوم 

ية اهلل احل يم )قد  سر ( وقد أجاب عليها رمحـه اهلل، فـ رجو الت  ـل بـالتعليق عليهـا ان   آ
 .3ت ن مطابقة ل تاوى مسا ت م

وجتــدون يف هـــذا ال ــرا  أي ـــا صــ حات أخـــر فيهــا أســـ لة موجهــة اىل ســـياات م، أرجـــو 
 اتمتنان. الت  ل باإلجابة عليها، ول م من اهلل األجر وال واب، ومنا جزيل الش ر وفائق
 المخلص

 عبد المنعم المالكي/ قلعة صالح

                                                           
قد تركنا يف طبـر هـذا ال تـاب أجوبـة املر ـوم آيـة اهلل العظمـى الاـيد احل ـيم )قـد ( رعايـة لإلختصـار، واكت ينـا شـواب اتمـام الشـريا)ي  - 3

 وجعلنا  مباشرة بعد الا ال. الناشر.)اام ظله( 
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 الجواب الشريف

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 احلمد هلل رب العاملني والصنة والانم على حممد وآله الطاهرين.
 ف يلة األخ األستاد عبد املنعم املال م اام عز .

 الانم علي م ورمحة اهلل وبركاته.
 م عط ــه ولط ــه ورضــا ، ووفسق ــم وســائر اإلخــوان مــن أهــا  أاام اهلل بقــاءكم واســبي علــي

 قلعة صاحل احملمسمني ل ل خري، وهو املاتعان.
 أما ما دكرمت من األس لة، فهذ  أجوبتها، واهلل املوفق املاتعان.

 
 كربالء المقدسة

 محمد
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 التقليد
 
 

 الرجوع الى مجتهد آخر
 ل  و) الرجوع فيها اىل جمتهد آخر؟، ه5يف فتاوى املقلَّد 4 : يف موارا اإلش ال

 .6ج: يف املوارا ال  ت ي ون للمقلَّد فتوى،  و) الرجوع اىل جمتهد آخر
 

 البقاء على تقليد الميت
 : لو أن أ داً قلسد مسا ت م يف ال توى شوا) البقاء على تقليد امليـت، فمـا هـم األمـور 

 د امليت وبعد أن قلدكم يف هذ  ال توى؟ال  يرجر فيها اىل مسا ت م بعد أن بقى على تقلي
 ج: يقلد يف املاائل ال  ت يعلم فتوى اجملتهد امليت فيها.

 
 الرسالة العملية

 : الظــــاهر ان كتــــاب )أ  ــــام اإلســــنم( هــــم رســــالت م العمليــــة، فلمــــادا   تاــــتوعب 
 البحث  ول بعح املوضوعات املهمة؟.

 .7شاء اهلل تعاىلج: عندي رسالة عملية م صلة تطبر عن قريب فن
 

                                                           
 ك ن يقول اجملتهد : )فيه فش ال( أو )مش ل(.  - 4
 أي مرجر التقليد. - 5
 مراعيا األعلم فاألعلم على األ وط. - 6
. طبعــت لإلمــام الشــريا)ي )اام ظلــه( رســائل عمليــة عديــدة، منهــا: )املاــائل اإلســنمية( و)توضــيا املاــائل( و)تاــهيل األ  ــام( و. - 7

 مبختلف اللغات العاملية.
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 الطهارة والنجاسة
 
 

 الدواء المستورد
  : الدواء الذي يدخل بنا املالمني هل هو حم وم بالطهارة؟.

 ج: نعم حم وم بالطهارة، ات ادا علمنا بنجاسته.
 طهارة الطفل

 : هـل للط ــل ةاســة عرضـية، وهــل هنالــك  ـد شــرعم ا ــن األخـذ بــه واعتبــار الط ــل 
 طاهراً ؟.
 الط ل طاهر ات ادا علمنا انه باشر النجاسة.  ج:

 ما يخرج من المرأة عند الشهوة
 : ما يقول سيدي يف املااة اللزجة ال  خترج عن الزوجـة  ـال فثـارة شـهوهتا، فهـل هـذ  

 املااة حب م املين النجس؟
 ج: ت ت ون حب م املين النجس.
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 المذي والوذي والودي
 طاهرة؟. 10ايوالو  9والودي 8 : هل ان املذي

 ج: نعم كلها طاهرة.
 األحذية المستوردة

  : ما يقول موتي يف األ ذية ال  تاتورا من بنا ال  ر هل  و) شراؤها ولباها؟.
 .11ج: ادا علمتم ا ا جلد، وا ا من بنا ال  ار، حي م بنجاستها 

 تطهير العجين النجس
  : كيف يتم تطهري العجني النجس؟

 
  أم ن تطهري  بال  ري وبالقليل من املاء، كما يطهر ال وب.ج: ادا خبز العجني

 وسقوطه في الماء12الوزغ
 : ت ريب ان الو)غ ـ أبوبريص ـ من دوات الن س بري الاائلة احمل ومة بالطهارة، ول ـن 
مسعت انه من احلشرات الاامة الـ  لـو سـقطت يف املـاء لن  ـت فيـه الاـم، فلـو ثبـت هـذا أمـا 

 املاء الذي يرى فيه هذا احليوان بالربم من طهارة املاء؟  ب اتجتناب عن
ج: ادا صـــار املـــاء باـــبب وقـــوع الـــو)غ م ـــراً ضـــرراً متزايـــداً  ـــرم اســـتعماله يف مـــا يوجـــب 

 ال رر كالشرب وحنو  وان كان طاهراً، فان الطهارة ت تنايف كونه  راماً.
                                                           

املذي: املاء اخلـارج بعـد املنعبـة. ويف لاـان العـرب مـااة مـذي: )مـا اـرج عنـد املنعبـة والتقبيـل، قـال ابـن اثـري: املـذي، باـ ون الـذال  - 8
ي مـا اـرج مـن الرجـل عنـد خم ف الياء، البلل اللزج الـذي اـرج مـن الـذكر عنـد منعبـة الناـاء وت  ـب فيـه الغاـل. وقـال ابـن اتنبـاري املـذ

 النظر(.
 الودي : املاء اخلارج بعد املين. - 9

الــواي: املــاء اخلــارج بعــد البــول . ويف لاــان العــرب مــااة واي: )املــاء الرقيــق األبــيح الــذي اــرج يف اثــر البــول، وخصــص ات)هــري يف  - 10
ان، قــال اتنبـاري: الـواي اــرج مـن الرجــل بعـد البــول ادا كـان قــد هـذا املوضـر فقــال: املـاء الــذي اـرج ابــيح رقيقـاً علـى اثــر البـول مــن اإلناـ

 جامر قبل دلك او نظر، يقال منه: واي يدي وأواى يواي، واألول اجوا.
 ات ادا علم بوجوا شرائط التذكية. - 11
لو)بـة سـام ابـرص، وا مـر مااة الواو: و)غ، الو)غ: اويبة. التهذيب: الـو)غ سـوامس أبـرص. ابـن سـيدة: ا 159ص 1يف لاان العرب ج  - 12

 و)غ وأو)اغ، ويف احلديث: انه امر بقتل األو)اغ.
فصل الواو من باب الغني: الو)بة حمركة سام أبرص كما يف احمل م، ويف العباب اويبة )مسيت هبا خل تها  35ص  6ويف تاج العرو  ج 

 وسرعة  ركتها(.
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 تطهير السجادة الكبيرة
لقليـل مـن اون رية فهل ا ن تطهريها بــ ااملـاءا ا : ادا تنجس موضر من الاجااة ال ب

 فخراجها من الغرفة؟
ج: ا ــن تطهريهــا باملــاء القليــل، ودلــك بصــب املــاء عليهــا   ماــا املــاء بقمــا  طــاهر 

 ، كما ا ن تطهريها مباء األنبوب.13_م ن_   صب املاء عليها ثانيا 
 

 الثعلب
 علــب( الــذي يقــال انــه مــن فصــيلة  : ت شــك يف أن ال لــب ةــس العــني، فهــل أن )ال

 ال لب، ةس العني أي اً ؟.
 ج: ليس اال علبا بنجس، بل طاهر.

 
 اذا وقع الكلب في الماء

  : لو وقر ال لب يف املاء الذي قدر  كر أو كران فهل ينجس املاء؟.
 .14ج: ت ينجس ال ر بوقوع ال لب فيه

 
 طهارة الفاسق المسلم

ر ب وامر اإلسنم وت ينتهـم عـن نواهيـه، وبـاأل رى الـذي  : ال اسق املالم الذي ت ي مت
 ت حيتاط من جهة الطهارة والنجاسة، هل  ب اتجتناب عنه من نا ية مباشرته باليد؟.

 ج: ت  ب اتجتناب عنه ات ادا علمنا بنجاسته.
 
 

                                                           
 . 162ملا لة ا 120، وص 159املا لة  119راجر املاائل اإلسنمية ص - 13
 ات ادا تغري املاء باببه. - 14
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 اإلسبرتو
  : هل ان اإلسربتو طاهر أم ةس، وهل  ب اتجتناب عنه؟.

 .15جتناب عن اتسربتوج: ت  ب ات
 

 التطهير بالشمس
  : هل تطهر احلصران والبواري املتنجاة، بالشمس؟.

 .16ج: الظاهر أ ا تطهر بالشمس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
وفيــه: اتســربتو وال ولونيــا وكــل مــا   ي بــت ةاســته حم ــوم  10املاــ لة  29-21راجــر موســوعة ال قــه، كتــاب املاــائل املتجــداة ص  - 15

 ل عن اهل اخلربة.بالطهارة، لقاعدة )كل شمء لك طاهر ( وما قيل من ةاسته ـ مطلقاً أو بت صيل ـ   ي بت لنا بعد الا ا
 .190املا لة  121بشروط مذكورة يف )املاائل اإلسنمية( ص  - 16
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 الوضوء
 
 

 عدم مانعية الوسخ
  : وجوا الوسخ على القدم هل انر عن املاا يف الوضوء؟ 

 ج: ادا   ي ن الوسخ  ائنً   ي ن مانعا عن املاا.
 عدم مانعية الحبر

 : هل ان املااة املعروفة يف ال تابة، واملاماة بـ )احلرب( تعترب كجـرم مـانر عـن الغاـل يف 
 الوضوء واملاا، فيما ادا تلوثت هبا اليد او القدم ؟ 

 ج: اللون ليس مبانر، ات ادا كان له جرم حيول بني املاء وبني البشرة.
 مقدار مسح الرأس

 لرأ  يف الوضوء ان ي ون املاا ب نثة أصابر؟. : هل ي  م عند ماا ا
ج: ي  ـــى ماـــا أي جـــزء مـــن مقـــدم الـــرأ  وبـــ ي مقـــدار كـــان وان كـــان وجـــوب املاـــا 
عرض فصبر أ وط، واأل وط استحباباً ان ي ون الطول قدر فصبر وا د والعرض قدر ثنثة 

 .17أصابر م مومة
 تجفيف موضع المسح

ضـوء( علـى الـرجلني قبـل ماـحهما، سـواء سـقط  : ما ياقط من ماء الوضوء )أثناء الو 
 من الوجه او اليدين، هل  و) املاا عليهما من اون جت يف؟.

 ج: ات تياط أن    ها   ااا عليها.
 

                                                           
 الوضوء.  251املاالة  136راجر املاائل اإلسنمية ص  - 17
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 الوضوء من القنوات والسواقي
 : هل  ـو) الشـرب والوضـوء مـن القنـوات والاـواقم الـ  ت خـذ ماءهـا مـن النهـر ال بـري 

 العلم بان املاكنة قامان: قام ملك لألها  وقام ملك للدولة؟عن طريق امل ائن؟ مر 
 ج: ت ب   بذلك ادا   يعلم بعدم رضى األها  املال ني للم ائن.

 تحريك الخاتم في الوضوء
 : لـــو  ـــر  اخلـــامت أثنـــاء الوضـــوء، أي مت باـــببه فيصـــال املـــاء حتـــت اخلـــامت، فهـــل  ـــز  

 دلك؟.
 اخلامت ك ى دلك.ج: نعم ادا علم بوصول املاء حتت 

 اليد المتختمة
  : هل  و) املاا باليد املتختمة باخلامت املزبور؟.

 ج: ت ب   بذلك.
 المسح على الشعر

 : ت شك ان مـن واجبـات الوضـوء ماـا الـرأ ، فهـل ي  ـم املاـا علـى الشـعر فقـط 
 أم  ب ان اس جلد الرأ ؟.

 .18تدىل خرج عن  د الرأ  ج: ي  م املاا على الشعر ادا   ي ن ك رياً حبيث لو
 المسح على الشعر المتدلي

  : لو ماا على الشعر املتد  )عند ماا الرأ ( سهواً، فهل يبطل الوضوء؟.
ج: ادا كان املاا على الشعر الذي ارج عن الرأ  عند تدليه، كـان املاـا بـاطًن، فـان 

 وات بطل الوضوء. 19تدار  صا وضوئه
 
 

                                                           
: ت  ــب املاــا علـى خصــوص جلــدة الــرأ  ، بــل يصـا املاــا علــى شــعر الــرأ ، 255املاــ لة  136ويف )املاـائل اإلســنمية( ص  - 18

مقدم الرأ  طوينً جداً حبيث لو سر ه تسمسسل على الوجه او سقط على جانـب آخـر فانـه  ـب عليـه ان ااـا علـى ول ن لو كان شعر 
 منبت الشعر او ي شف عن م رق الشعر وااا على جلدة الرأ  .

 بان ماا املوضر الذي  ب ماحه من الرأ  فوراً . - 19



 

 11 

 في غسل اليد
عنــد باــل اليــد اليمــس )بعــد باــل الظــاهر بال  ــة األوىل ومــن   باــل  : يف الوضــوء 

 الباطن بال  ة ال انية( هل  و) الرجوع اىل الظاهر مرة أخرى بعد بال الباطن؟
 .20ج: نعم  و)

 رفع القدمين
  : هل  و) رفر ف دى القدمني عند املاا يف الوضوء، أفتونا سلم م اهلل وأيدكم ؟.

 ج: نعم  و).
 لرجلين بعد الوضوءغسل ا

  : بال الرجلني بعد الوضوء مباشرة، هل ي ر يف صحة الوضوء ؟.
 ج: ت ي ر.

 
 
 
 
 

                                                           
 ادا   ي ن بالة ثال ة. - 20
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 الغسل

 

 
 هل يكون التكاسل عذرًا؟

 : هل يعترب ال ال )الت اسل( كعذر شرعم تستعمال التيمم بدتً من الغال )باـل 
 ا نابة(؟.

شرعيا، ولو فعل  ىت ضاق الوقـت ج: ت  و) تر  الغال ت اسن، وليس ال ال عذرا 
 وتيمم أ  وصا تيممه.

 نية الغسل عند ضيق الوقت
  : كيف ت ون نية بال ا نابة عند ضيق الوقت؟

 ج: ي  يه نية ال ون على الطهارة.
 خروج البلل المشتبه

 : 21 : دكر مسا ت م يف باب ا نابة املا لة ال ال ة
بالغاـل والوضـوء(، فهـل 22فق أو ال تورـ ا تـاط)ادا كان أ د هذ  األمور ـ الشهوة أو الد

أن  صول هذ  األمور مشروطة خبروج بلل مشتبه أم مبجـرا  صـول وا ـدة منهـا اون خـروج 
 أي بلل؟

 ج: نعم مشروطة خبروج بلل مشتبه.
 الصفات الثالث للمني

 : املــين يعــرف باجتمــاع االصــ اتا الــ نق: )الشــهوة والــدفق وال تــور( فهــل ي  ــم يف 
 املين  صول وا دة والشك يف األخرى، أم  ب اجتماع ال نق؟.  معرفة

ج: ادا شــــــك يف ان اخلــــــارج مــــــين او بــــــري  ت ي  ــــــم  صــــــول وا ــــــدة مــــــن العنمــــــات 

                                                           
 نم(.يف كتاب )أ  ام اإلس - 21
ات تياط هنا استحبايب فانه لو شك يف كون البلل اخلارج منياً ت حي م ب ونـه منيـاً اتس ادا اجتمعـت فيـه العنمـات الـ نق: )الشـهوة  - 22

 . 350املاالة  156والدفق و ال تور( راجر املاائل اإلسنمية ص 
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 .23ال نق

 غسل الجبيرة
  : هل ي ر يف صحة بال ا نابة ا رح الذي عليه جبرية أو اواء؟.

 ج: يغتال بال ا برية.
 معتادخروج المني من الموضع غير ال

 : نرجو توضـيا مـا يلـم اوـا ورا يف الرسـالة العمليـةا: )مـن أسـباب ا نابـة خـروج املـين 
مــــن املوضـــــر املعتـــــاا، وبـــــري ، وان كـــــان ات ـــــوط عنــــد اخلـــــروج مـــــن بـــــري املعتـــــاا ا مـــــر بـــــني 

 .24الطهارتني(
 ج: لو خرج املين من ثقبة يف باطن اإل ليل حيتاط با مر الذي دكرنا .

 التيمم
 و) بال الوجه واليدين مباشرة بعد التيمم؟ : هل  

 ج: نعم  و) دلك.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ( ط ال ويت.350أ  ام ا نابة، املاالة ) 156راجر )املاائل اإلسنمية( ص  - 23
 يعين الوضوء والغال. - 24
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 ةالصال
 
 

 الصالة الوسطى
 هم صنة الظهر؟25 : هل ان الصنة الوسطى املذكورة يف القرآن ال رمي

 .26ج: نعم هم صنة الظهر
 وقت صالة المغرب

  : هل ان وقت فري ة املغرب عند دهاب احلمرة املشرقية؟
 دهبت احلمرة عن قمة الرأ  اىل طرف املغرب، اخل وقت اصنةا املغرب. ج: ادا

 
 وقت صالة العشاء
  : يف أي وقت ختتص صنة العشاء اون املغرب؟

 . 27ج: اتد وقت العشاء للمختار اىل نصف الليل وللم طر اىل ال جر الصااق
 الزوال

وبروهبــا، فهــل ان   : مــن املعلــوم ان وقــت الــزوال هــو املنتصــف مــا بــني طلــوع الشــمس
 املقصوا من بروهبا هو جمرا بروهبا عن األفق، ام دهاب احلمرة املشرقية أي ا؟

 .28ج: املقصوا من الغروب هنا سقوط القرص
                                                           

 .231( البقرة / حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى وقوموا هلل قانتينقال تعاىل: ) - 25
ط األعلمم، وفيه: )واختلف فيها، وب ل وا دة من اخلمس قائل، واألشهر واألقوى عندنا: ا ا الظهـر يف  17راجر ت اري شرب ص  - 26

 يوم ا معة(. بري ا معة، وا معة
: )و امـا الوقـت املخصـوص بصـنة العشـاء للمختـار، فهـو مـا يبقـى مبقــدار 131املاـ لة  117ويف )منتخـب املاـائل اإلسـنمية( ص  - 27

أااء صــنة العشــاء اىل منتصــف الليــل حبيــث ادا   يــ ت ا ــد بصــنة املغــرب اىل هــذا الوقــت وجــب ان يــ   بصــنة العشــاء اوت   يصــلم 
 املغرب.

 .731املا لة  211ويعرف الزوال بظهور الظل بعد انعدامه او )يااته بعد نقصانه وقت الظهر، راجر )املاائل اإلسنمية( ص  - 28
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 الوقت المختص لصالة العصر
  : هل اتص وقت صنة العصر بااعة قبل الغروب، أم أقل، ام اك ر؟

 ج: ختتص العصر من آخر الوقت مبقدار أاائها.
 

 طلوع الشمس
  : هل يعرف طلوع الشمس بظهور متام القرص أم مبجرا ظهور شمء من القرص؟.

 ج: فدا ظهر شمء من القرص فقد طلعت الشمس .
 لو أدرك ركعة واحدة

 : ادا أار  املصـلم صـنة الصـبا بركعـة وا ــدة ومـن   طلعـت الشـمس، تصـا صــنته 
 ام عليه الق اء؟.

ا صــنته وت ــون أااءاً وت ق ــاء عليــه، ل نــه ت  ــو) ج: ادا أار  مــن الوقــت ركعــة تصــ
 ت خري الصنة اختياراً اىل هذا الوقت.

 وقت صالة الظهر
 : هــل يعــرف وقــت صــنة الظهــر عنــد بلــوغ ظــل الشــخص قــدمني أو مــا ياــمى ســبعم 

 الشخص؟
ج: يعـــرف وقـــت صـــنة الظهـــر حبـــدوق الظـــل بعـــد عدمـــه أو بزيااتـــه بعـــد نقصـــانه، ولـــو 

 ، وت اعتبار بالقدمني يف هذ  املا لة.29مبقدار قليل
 الجهر في صالة الظهر من يوم الجمعة

 : معلــوم لــدى مســا ت م ب نــه ياــتحب ا هــر يف أوليــ  الظهــر مــن يــوم ا معــة، فهــل 
  و) ا هر يف اولي  العصر من ن س اليوم؟.

 ج: ت  و) ا هر يف عصر ا معة.
 التحرك في الصالة

عــب بــالرأ  او أ ــد األع ــاء يف أثنــاء الصــنة يوجــب ســجد   : هــل ان التحــر  والل
                                                           

 .731املا لة  211راجر )املاائل اإلسنمية( ص  - 29
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 الاهو أم ت ؟.
ج: ي ر  اللعب يف الصنة، والتحر  القليل ت ب   بـه وت يوجـب سـجد  الاـهو، نعـم 

 ادا كان التحر  ك ريا حبيث احم صورة الصنة بطلت الصنة.
 الجهر بتكبيرة اإلحرام

ــــة  : هــــل  ــــب ا هــــر بت بــــرية اإل ــــرام يف  ال ــــرائح ا هريــــة واإلخ اتيــــة، أم يف ا هري
 فقط؟.

 ج: اري بني ا هر واتخ ات هبا يف كافة ال رائح، جهرية كانت أم فخ اتية.
 الترجيع في األذان

 يف األدان؟ 30 : هل  و) المسجير
 ج: ادا   ي ن بناًء جا).

 الصالة في األراضي الحكومية
 ة او األماكن واألراضم العائدة للح ومة؟ : هل جتو) الصنة يف املدار  احل ومي

 ج: نعم جتو) ادا   يعلم بغصبيتها.
 الجهر باالستغفار

، فهـل  ـو) اتجهـار هبـا 31 : من املعلوم انه ياتحب اتستغ ار مر التابيحات األربر
 أم  ب اتخ ات هبا كوجوب اتخ ات يف التابيحات األربر؟

 ج:  و) كل من األمرين.
 ة السجدةالشك في زياد

  : لو شك يف )يااة سجدة، هل ي ت م باجد  الاهو أم يعيد الصنة ؟
 ج: صنته صحيحة وت حيتاج اىل سجدة الاهو.

 الصالة في الكنائس والبيع
  : هل جتو) الصنة يف كنائس النصارى وصوامر اليهوا؟

                                                           
 ترايد الصوت يف احللق. - 30
 يف الركعة ال ال ة والرابعة من الصنة. - 31
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 .32ج: نعم جتو) مر رضى أصحاهبا 

 لبس الجورب الضيق
 ال يق يف الصنة؟  : هل ي ر  لبس ا ورب

 ج:   أجد الينً على دلك.
 السلس

هــــل  ــــو) لــــه الصــــنة يف  33 : مــــا   ــــم مــــن بــــه ااء ك ــــرة التبــــول، والتبــــول الــــنفرااي
 النجس؟

ج: ادا كانت له فمسة تار الوضوء والصنة، توض  وصلى يف تلك ال مسة، وادا كان متواتر 
وج البــول أثنــاء الصــنة، نعــم ادا كــان البــول توضــ  ل ــل صــنة وضــوءاً، وت ي ــر   ين ــذ خــر 

 .34اخلروج مرة أو مرتني يف أثناء الصنة جدا الوضوء يف أثناء الصنة بعد خروج البول
 الصالة في القطار

  : هل تصا الصنة يف القطار؟
 ج: ت ب   هبا ادا حت ظ على القبلة.

 ؟…هل يكون في حكم الوطن
للمهاجر عنها اار س س كان لبث فيها ستة   : هل يعترب يف   م الوطن، املدينة ال 

 أشهر؟.
 ج: الوطن هو حمل فقامة اإلناان، وت اعتبار لدار الا س ف ابا أو سلباً.

 الشهادة الثالثة
  : هل أن دكر الشهااة ال ال ة يف األدان واإلقامة بقصد اتستحباب أم الوجوب؟

 . 35ج: ت يبعد أن ي ون  اهلا  ال سائر فصول األدان

 
                                                           

 وان ثانوي.اتس ادا ترتب عليه عن - 32
 الالس. - 33
 .319-311/ املاالة 116-115راجر املاائل اإلسنمية ص  - 34
 األدان واإلقامة. 926املاالة  275يعترب اإلمام الشريا)ي )الشهااة ال ال ة( جزء األدان، راجر املاائل اإلسنمية ص  - 35
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 قضاء الصلوات على الولد األكبر
 : ت ريب يف وجـوب ق ـاء الصـنة علـى الولـد األكـرب عـن والـد  بعـد وفاتـه، فـادا كـان 

 الولد األكرب ت يعلم مقدار ما فات والد  من الصنة، ف م املدة ال  يصليها؟
 ج: يصلم باملقدار املتيقن، واألف ل ان يصلم باملقدار املظنون.

 لقبلةالجدي ومعرفة ا
، 36 : ورات أ اايـــث ك ـــرية بـــ ن طريـــق معرفـــة القبلـــة هـــو الـــنجم املعـــروف بــــ )ا ـــدي(

 ف يف يعرف هذا النجم؟. وهل أنه ةم وا د أم عدة ةوم ؟
ج: ا ـــدي ةـــم وا ـــد يف طـــرف الـــدب األصـــغر )بنـــات الـــنعش( يف طـــرف الشـــمال مـــن 

 أواسط العراق.
 اذا شك في المسافة الشرعية

 املاــافة املشــ و  يف بلوبهــا )يف الاــ ر( هــل يقصــر الصــنة، أم  : مــا يقــول ســيدي يف
 يتمها، أم  مر بني القصر والتمام؟

ج: ي حــص، فــان    ــد ا ــواب، أمت ادا كــان قاصــدا مــن وطنــه اىل خارجــه، وادا قصــد 
 من اخلارج اىل وطنه يقصر ـ استصحاباً يف املقامني ـ .

 مقدار المسافة الشرعية
 ( كيلوممسا ؟.11الشرعية يف الا ر البالغة مثانية فراسخ، تااوي )  : هل ان املاافة

 ألن كل فرسخ يقرب من مخاة كيلوات وشمء . 37(11ج: اقل من )
                                                           

 اري  عن امساعيل بن أيب )يـاا، عـن جع ـر بـن حممـد، : حممد بن ماعوا العياشم يف ت3ح  5ب  223ص  2يف وسائل الشيعه ج  - 36
ا قال: ا ـدي، ألنـه ةـم ت يـزول وعليـه بنـاء القبلـة وبـه يهتـدي 16(ا النحل / وبالنجم هم يهتدونعن آبائه قال: قال رسول اهلل )ص(: )

 أهل بالرب والبحر.
ا قـال: ظـاهر وبـاطن ا ـدي عليـه تبـس القبلـة وبـه 16لنحـل/ اا )وعالماات وباالنجم هام يهتادون(وعن أيب عبد اهلل )ع( يف قوله اتعـاىلا: 

 ا.1ح 5ب  223ص  2هتتدي أهل الرب والبحر ألنه ةم ت يزول. اوسائل الشيعة ج 
 23ب  2وعن حممد بن مالم عن أ دمها )عليهما الانم(قال: س لته عن القبلة، فقال: ضر ا ـدي يف ق ـا  وصـلسه. االتهـذيب ج 

 ا.1ح 5ب  222ص  2الشيعة ج . ووسائل 11ح  15ص 
وعن حممد بن علم بن احلاني قال: قال رجل للصااق )ع(: أين أكون يف الا ر وت أهتدي ا  القبلة بالليل، فقال: أتعرف ال وكـب 

ص  2الــذي يقــال لــه جــدي؟ قلــت: نعــم، قــال: اجعلــه علــى اينــك، وادا كنــت يف طريــق احلــا فاجعلــه بــني كت يــك. اوســائل الشــيعة ج
 ا.160ح 210ص  1، ومن ت حي ر  ال قيه ج 2ح 5ب  222
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 الذكر في الركوع والسجود
سابحان رباي األعلاى ( ثنثـاً مـر: )سابحان اهللبقولـه: ) 38 : هل  و) ا مر يف الذكر

 ( ؟.وبحمده
 ج: نعم  و)، بل ياتحب.

 م على المصليالسال
  : لو سلم أ د على نر من املصلني فهل  ب الرا عليهم نيعاً؟.

 ، فادا قام به وا د سقط عن اآلخرين.39ج:  ب الرا وجوباً ك ائياً 

 الصالة في المناطق القطبية
 : ما هو   م الصنة مـن  يـث أاائهـا يف أوقاهتـا يف املنـاطق القطبيـة الـ  ي ـون فيهـا 

 هر والليل ستة اشهر؟.النهار ستة اش
ج: ي   كل أربر وعشرين ساعة خبمـس صـلوات مو)عـة، كمـا يصـوم مبقـدار شـهر يف كـل 

 .40سنة، وقد فصلنا  وله يف تتمة )موجز أ  ام اإلسنم(
 من ابتلى بكثرة إعادة الصالة

 : ما يقول سيدي يف رجل قد ابتلى ب  رة فعااته للصنة نظـراً للغ لـة الـ  طغـت علـى 
 فهل جتو) الها فعااة الصنة، أفتونا   ظ م اهلل؟.قلبه، 

 ج: حترم اإلعااة ادا كانت عن وسوسة.
 حمل الذهب في الصالة 

  : محل الذهب يف جيب املصلم كالقناة أو اخلامت .. هل ي ر يف صحة الصنة ؟.
 ج: ت ي ر، وليس محل الذهب للرجال  راماً، وامنا احملرم اللبس أو التزيني.

                                                                                                                                                                      

 
 كيلوممساً.  - 37
 يف الركوع أو الاجوا. - 38
الواجــب ال  ــائم هــو مــا ياــقط عــن اآلخــرين لــو قــام بــه الــبعح، خبــنف الواجــب العيــين فانــه يتعــني علــى كــل م لــف ان يــ   بــه،   - 39

 كوجوب الصنة.
 داة( لإلمام الشريا)ي.وراجر اي اً كتاب )ال قه: املاائل املتج - 40
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 قامة عشرة أيامنية اإل
 : هل  و) ملن أراا اإلقامة اك ر من عشرة أيام، أن ينوي اإلقامة اك ـر مـن عشـرة أيـام، 

 أم  ب عليه جتديد النية كل عشرة أيام؟.
 ج:  و) أن ينوي اإلقامة عشرة أيام او اك ر، وت  ب جتديد النية.

 السجود على الطين والجص والنورة
 ني وا ص والنورة بعدالطبخ؟. : هل  و) الاجوا على الط

ادا   ارجهــا الطــبخ اىل اإل ــراق، امــا بالناــبة اىل الطــني )الو ــل(  41ج: الظــاهر ا ــوا)
 .42فمش ل، ويف بعح مراتب الو ل ت  و)

 المسافر في رجوعه الى بلده
 : مــا يقــول ســيدي يف املاــافر الــذي رجــر مــن ســ ر  اىل وطنــه وقبــل وصــوله اىل وطنــه 

عة فراسخ   ر  وقت الصنة فهل يصلم قصراً  ىت يرى جدران البلـد أو ياـمر ب قل من أرب
 أدانه، أم يصلم متاماً باعتبار ان املاافة قليلة و  تعد ماافة شرعية؟.

 ج: قبل ان يصل اىل  د المسخص )ظهور ا دران ومساع األدان( يصلم قصراً.
 االلتفات في تسليم الصالة

السااالم يمــني واىل الشــمال يف تاــليم الصــنة عنــد قــول: ) : هــل  ــو) اتلت ــات اىل ال
 ( بنية التاليم على املل ني احلافظني؟.عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 ج: ت ب   بذلك. 
 الصالة على السرير

  : هل جتو) الصنة على الارير بري املتحر ؟.
 ج: نعم جتو). 

                                                           
 يف ا ص والنورة. - 41
: يصـــا الاـــجوا علـــى  جـــر ال لـــس 1017هــــ ط ال ويـــت، املاـــالة 1111ويف )املاـــائل اإلســـنمية( الطبعـــة اخلاماـــة والعشـــرون  - 42

 يف  ال اتختيار. )النورة( و جر ا ص . وات وط استحباباً ان ت ياجد على ا ص والنورة )ال لس( املطبوخ واآلجر واخلزف وما شابه
 ( : الاجوا على الطني، و المساب الرخو الذي ت تاتقر عليه ا بهة وت حيصل هلا التم ن باطل.1091ويف ) املاالة 
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 الصوم

 
 

 الشياع في رؤية الهالل
ع امل يـد للعلـم عنـد رؤيـة اهلـنل، أن ي ـون عـدا مـن رأى اهلـنل  : هل ي  ـم يف الشـيا 

 )عشرة( أم اك ر؟ وادا كان أك ر ف م هو العدا احملدا يف الشريعة ل بوت الشياع؟
، 43ج: ت عدا حمدا للشياع، فان أفـاا الشـياع العلـم ك ـى، ولـو كـان عـدا القـائلني قلـينً 

عرفـاً، بـان يقـال: )فن الشـائر عنـد النـا  ا ـم وان   ي د العلم، فان حتقق ما ياـمى شـياعاً، 
 رأوا اهلنل(   استبعد ك اية دلك.

 اإلبر المقوية للصائم
  : هل  و)  قن اتبر املقوية للصائم؟

 .44ج: نعم  و)
 الصوم في المناطق القطبية

مــن  يــث كي يتــه عنــد  45 : مــا هــو   ــم الصــيام يف شــهر رم ــان يف املنــاطق القطبيــة
 عند اإلفطار؟.الشروع به و 

ان مت ــن مــن معرفــة تلــك اآلفــاق، وات فيــ    46ج: يــ   بالصــوم  اــب اآلفــاق املعتدلــة
 بصيام اثن  عشرة ساعة يف كل أربر وعشرين ساعة.

 المتجاهر باإلفطار
  : ما احل م الذي يمستب على املتجاهر باإلفطار يف شهر رم ان؟.

وخلـــرق  رمـــة شـــهر رم ـــان، واهلل  ج: ان كـــان بـــري معـــذور عـــزر ألجـــل ففطـــار  العمـــدي
                                                           

 ل ن مر صدق الشياع . - 43
 حتت عنوان ) قن اتبر الصائمة(. 106املا لة  61راجر موسوعة ال قة، كتاب املاائل املتجداة ص  - 44
 فيها النهار ستة اشهر والليل ستة اشهر.ال  ي ون  - 45
 والبنا املتعارفة كـ )م ة امل رمة واملدينة املنورة(. - 46
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 العا .
 الكذب في الصوم

  : هل ان مطلق ال ذب يف الصوم مبطل له ؟.
ج: كن، وامنا ال ذب على اهلل وعلى األنبياء وعلى األئمة الطاهرين، صلوات اهلل علـيهم 

 أنعني.
 إفطار ذوي األعذار

ن النـا ، علمـاً ب نـه  : هل  و) لذوي األعذار، اإلفطار يف شهر رم ان علـى مـرأى مـ
 وا ينبغم على املالم احملافظة على قدسية هذا الشهر املبار  ؟.

 ج: ادا كان خرقاً حلرمة شهر رم ان املبار     ز.
 المطعم في شهر رمضان

 : مــا يقــول مــوتي يف املبلــي الــذي يو)عــه صــا ب املطعــم امل تــوح ـ يف شــهر رم ــان 
 ، هل  و) أخذ  ؟. …ية بغية عدم مزامحة أول ك لهاملبار  ـ على أصحاب املطاعم الباق

ج: ادا كــان فــتا املطعــم  ــنًت،   ي ــن بــذلك بــ  ، امــا ادا كــان فــتا املطعــم  رامــاً، 
 .47ف م  لية هذا املال توقف، اد لعله ي ون من آكل املال بالباطل

 بيع المأكوالت في شهر رمضان
خـة ـ مـ ًن ـ يف  ـار الصـيام متجـوتً يف  : مـا يقـول سـيدي يف مـن يبيـر املـ كوتت املطبو 

 األسواق فهل  و) له دلك ، علماً بان التجاهر باإلفطار يف شهر رم ان املبار  حمرم؟.
 ج: ت  و) له دلك ادا كان خرقاً حلرمة شهر رم ان املبار .

                                                           
 ا.111(،ا البقرة / وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطلفشارة اىل قوله تعاىل: ) -47
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 الخمس

 
 

 دار السكن
  : هل تعترب اار الا س من امل ونة ام ت ؟

 .48 من امل ونةج: نعم اار الا س
 النقد الذي جمع للزواج

 : ما يقول سيدي يف النقوا ال  نعت للتزوج هبا أو شراء اار أو بناء، هل  ب فيها 
 اخلمس؟.

 ج: ادا مرت الانة عليها، كان فيها اخلمس.
 الهاشمي الفاسق

  : هل  و) اعطاء اخلمس للهامشم ال اسق؟
 زنا وشرب اخلمر ات وط عدم اعطائه.ج: ادا كان متجاهراً بال اق ال بري كال

 خمس المسجلة
  : من الك اآللة املعروفة بـ )املاجل(، فهل  ب عليه اخراج مخاه؟

 ج: ادا كان وا حيتاج اليه اتناان املالك له،   ي ن فيه مخس.
 الفاضل من الطعام

اثنــاء  : هــل يــدخل يف ال اضــل عــن م ونــة الاــنة الــذي  ــب فيــه اخلمــس مــا اشــمسا  يف 
الاــنة مــن طعــام كــالر) والتمــر واحلنطــة..   بقــم منــه شــمء، أو مــا اشــمسا  مــن لبــا  و ــذاء 

 وفر  وكتب ومدف ة .. وبقيت عينها؟
ج: اتطعمة الباقية ادا كانـت قليلـة فالظـاهر عـدم اخلمـس فيهـا، امـا اللبـا  ومـا اشـبه وـا 

 حيتاجه فيما بعد، فهم من امل ن فن مخس فيها.
                                                           

 وت مخس يف امل ونة. - 48
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 خمس المهر
: هــل  ــب اخلمــس علــى الــزوج يف املهـــر )قبــل تاــليمه للزوجــة( أم علــى الزوجــة بعـــد  

 تالمها أيا ؟
 ج: ادا اارت الانة على املهر قبل أن يالمه الزوج وجب على الزوج أن اماه.

 خمس االثاث
 ـــب اخلمـــس يف   : مـــا يقـــول مســـا ت م يف املهـــر الـــذي اشـــمسي بـــه اثـــاق البيـــت، هـــل 

 اتثاق؟
 يف اتثاق ادا كان بقدر الش ن.ج: ت مخس 

 لو تبرع بمال الحج
 : مــا يقــول مســا ت م يف مــن تــربع مبقــدار مــن مالــه ألخيــه أو ا ــد أقاربــه بقصــد ارســاله 
اىل  ا بيت اهلل احلرام، هل  ب يف املبلي املتربع به اخلمس ، ادا   يعلم باخراج مخس مـال 

 املتربع به؟
ات ادا علـــم بـــ ن البـــادل قـــد تعلـــق بـــه اخلمـــس و  ج: ت  ـــب علـــى املبـــذول لـــه اخلمـــس، 

 امس.
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 الزكاة
 
 

 األوراق النقدية
  : األوراق النقدية املتداولة هل جتب فيها الزكاة؟.

 ج: ت جتب.
 مقدار الدينار الشرعي

 : ســيدنا كــم مقــدار الــدينار الشــرعم؟ وهــل أنــه ياــاوي عشــرين ارمهــاً، كمــا يف الــدينار 
 املتداول؟.

( 11ينــــار شــــرعم هــــو ثنثــــة أربــــاع امل قــــال عنــــد الصــــابة، فالــــدينار الشــــرعم )ج: كــــل ا
 محصة.

 مستحق الصدقات
  : هل يشمسط يف ماتحقم الصدقات من ال قراء، العدالة؟.

 ج: العدالة ليات بشرط، نعم اشمسط بعح ال قهاء ان ت ي ون متجاهراً بال اق.
 زكاة الحلي

مـا ل ظـه: ))كـاة احللـم فعارهتـا(، فهـل ان  49نـةاملا لة ال ام 67 : دكر مسا ت م يف ص
فعــارة احللــم هنــا علــى وجــه الوجــوب أم اتســتحباب؟ وادا كانــت واجبــة فلــو كــان حيتمــل يف 

 فعارهتا اماا  ال قري عليها وعدم فعااهتا، ما يقول سيدي يف دلك؟.
 ، ولذا دكرنا . 51على وجه اتستحباب، والل ظ وارا يف الرواية  50ج: هذا 

                                                           
 من كتاب )ا  ام اإلسنم(. - 49
 أي: فعارة احللم. - 50
 ا.101ح  1ب  1ص  1الشيخ باسناا  عن حممد بن يعقوب ات أنه قال: )كاة احللم ان يعار. االتهذيب ج وروا   - 51
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 وكاتالمسك
 : هـــل يـــدخل يف )كـــاة الـــذهب وال  ـــة املاـــ وكات الـــ  كانـــت هلـــا معاملـــة يف )مـــان 

 سابق، م نً بالنابة للروبية أو اللرية الع مانية؟.
 ج: نعم، فا ا تعامل عليها. 

 الهاشمي وزكاة الفطرة
  : هل  و) للهامشم اعطاء )كاة فطرته اىل اهلامشم؟

 ج: نعم  و) دلك.
 عزل زكاة الفطرة

  : هل  و) عزل )كاة ال طرة ولو اىل اشهر عديدة؟
 ج:  و) العزل بانتظار ال قري.

 

                                                                                                                                                                      

عــن الصــدوق يف املقنــر فــ علم ان )كــاة احللــم ان تعــري  م منــاً ادا اســتعار  منــك  7707ح  12ص  1ب  7ويف ماــتدر  الوســائل ج 
 فهذ  )كاته.

يب عمـري، عـن بعـح اصـحابنا عـن ايب عبـد اهلل )عليـه الاـنم( قـال: )كـاة احللـم عاريتـه. وحممد بن حييم، عن امحد بن حممد، عـن ابـن ا
 ا.6ح  511ص  3اال ايف ج 

وعــن حممــد بــن حيــد، عــن امحــد بــن حممــد، عــن ابــن ايب عمــري، عــن بعــح اصــحابنا عــن ايب عبــد اهلل )عليــه الاــنم( قــال: )كــاة احللــى 
 ا.3ح  3ب 7ص  2اعارته. ااتستبصار ج 
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 الحج

 
 

 الحرز المخيط
 املخيط؟ 52 : هل  و) للمحرم لبس احلر)

 ج: نعم  و)، ل ن ت ي ون دلك اثنني، ك ن يلبس  ر)ا ومهيانا، بل أ دمها.
 حمل الهدي الى بلده

دي )الذبيحـــة( بعـــد دحبهـــا يف مـــس، اىل بلـــد  الـــذي  : هـــل  ـــو) للحـــاج أن حيمـــل اهلـــ
يعيش فيه، في كل منها ويو)ع الباقم على ال قراء، باعتبار ان الذبائا تبقى م دسة هنا  من 

 اون ان تو)سع على ال قراء؟
 ج: ت ب   بذلك ادا كان يف معرض ال ياع وال ااا.

 عدم تقسيم الهدي الى ثالثة أقسام 
ي )الناسـك( دبــا هديـه مـن اون تقاـيمها اىل ثنثـة أقاــام  : هـل  ـزي صـا ب اهلـد

)ثلــث لن اــه باعتبــار  اشــى ال ــرر مــن اكلهــا، وثلــث لل قــراء باعتبــار عــدم معرفــة ال قــراء أو 
ل ااا الذبائا وعدم املباتة هبا، وثلث إلخوانه امل منني باعتبارهم اشون ال رر من آكلها( 

 ووضعها مر الذبائا هنا ؟
أن ي خذ ـ قبًن ـ وكالـة مـن مـ من وفقـري فـادا دحبهـا قب ـها بالوكالـة عنهمـا،  ج: ات تياط

 .53اما األكل فان خشم ال رر    ب
 لبس النظارات

  : هل  و) للمحرم أن يلبس النظارات املعدة للت بري أو اخلاصة بالقراءة ؟
                                                           

 حلر): حم ظة النقوا.ا - 52
وفيـه : ات ـوط اسـتحباباً أن  116املاـالة 111يرى اإلمام الشريا)ي استحباب األكـل للحـاج ت وجوبـه، راجـر )مناسـك احلـا( ص  - 53

أو وكليـه ياكل احلاج شي اً من الذبيحة، ويهدي قاماً منها اىل مـ من ـ ولـو كـان بنياًــ او وكليـه، ويتصـدق بالقاـم اآلخـر علـى املـ من ال قـري 
 وان ي ون مقدار كل من اهلدية والصدقة ثلث الذبيحة.
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 ج: نعم  و) ادا   ت ن )ينة.
 (عليه السالمحرز اإلمام الجواد )

 ـــو) للناســـك احملـــرم أن يلـــبس  ـــر) اإلمـــام ا ـــواا )عليـــه الاـــنم( أو أي اعـــاء  : هـــل 
 آخر؟

 ج: ت ب   بذلك ادا   ي ن خميطاً وت معقوااً _ بالنابة اىل الرجال _.
 األكل من الهدي

 : مــن املعلــوم انــه علــى صــا ب اهلــدي أن ي كــل شــي اً مــن هديــه ولــو كــان قلــيًن، فــادا 
 ي( ال رر من أكله فهل ياقط عنه األكل ؟.خشم الناسك )صا ب اهلد

 .54ج: ادا خشم ال رر سقط األكل
 عقد طرفي اإلحرام

  : ادا كان ت  و) للناسك عقد طريف ثوب اإل رام، فمادا يعمل ؟.
ج:  و) فاخال طرف اإل رام حتت اهلميان، أو لف الطرفني حبيث ت ي ون عقداً، هذا 

 يجو) هلن العقد.بالنابة اىل الرجال، اما النااء ف
 حج الطفل

 : مــا يقــول ســيدي يف ط ــل   يبلــي ســن احللــم والرشــد، أخــذ  والــد  اىل م ــة امل رمــة 
للحا، وقام حبا ابنه شمير شرائط احلا اوأفعالهامن اإل رام والاعم والطواف.. فهل يصا 

 حلا؟ ا الط ل؟ وادا كان  جه صحيحاً فهل  و) تزو ه ادا بلي احللم من اون فعااة ا
 ج:  جه صحيا و و) له التزويا، ل نه ليس حبجة اإلسنم.

                                                           
 .116املاالة  111علماً بان اإلمام الشريا)ي يرى استحباب األكل من اهلدى للحاج ن اه ت وجوبه راجر مناسك احلا ص  - 54
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 الجهاد
 
 

 الخديعة في الحرب
  : هل جتو) اخلديعة يف احلرب؟.

، تن ال ـــافر اي ـــاً ياـــتعملها، فهـــم مـــن بـــاب التقابـــل 55ج: اخلديعـــة يف احلـــرب جـــائزة 
 .)56عليكم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى بامل ل، قال تعاىل: )

 قتل الشيوخ والنساء واألطفال
 : ت شك ان اإلسنم حيرم قتل الشيوخ والنااء واألط ال يف احلرب، فما احل م الـذي 
يمستــب علــى )ماننــا هــذا،  يــث الاــنح ال تــا  املــدافر والطــائرات والقنابــل املختل ــة الــ  يعــم 

 ات تياط يف دلك؟شرها الصغري وال بري والشيوخ والنااء واملرضى، ف يف ا ن 
ج: يلزم اتجتناب من كل دلك ول ن ادا توقف األمر عليه جـا)، وقـد أبـيا يف اإلسـنم 

وهــذا مــن  58ال ــافر )كمــا دكــر  علماؤنــا يف كتــاب ا هــاا( 57قتــل املاــلم أي ــاً ادا تــمسس  بــه
 ي اً.باب ال رورات أو املقابلة بامل ل، فا م ت يرمحون ط نً وت شيخاً وت امرأة وت مر 

 
 
 
 

                                                           
 كتاب ا هاا.  11-17بشروطها، راجر موسوعة ال قة ج  - 55
 .191البقرة /  - 56
 مى به وجعله يف مقدمة املقاتلني من جيش األعداء.تمس  به: ا ت - 57
 كتاب ا هاا. 11-17راجر موسوعة ال قه ج  - 58
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 المعامالت

 
 

 الزيادة في بيع النسيئة
 : لو أت ق شخصان على ان يبير أ دمها لآلخر منساً من احلنطة مببلي اينار وا د على 
ان يدفعه يف الانة القاامة، علماً ب ن من احلنطة سعر  احلا  )نقداً( ثنثة أرباع الدينار، فهل 

 صرف فيه أم يعترب رباً؟ان الربر الدينار الزائد  و) قب ه والت
 ج: ت ب   هبذ  املعاملة وتامى يف الشرع بـ )الناي ة(.

 األسعار المحددة
 : ادا  ـــدات الاـــلطة أســـعار املـــواا اتســـتهنكية الـــ  يبيعهـــا النـــا  وفرضـــتها علـــيهم 

اشـــى  59فرضـــاً، فهـــل حيـــل للمشـــمسي املاـــتهلك الشـــراء باألســـعار احملـــداة؟ علمـــاً بـــان البـــائر
 هذا وت ا ى على مسا ت م وجوب رضا الطرفني، ف يف حتل هذ  املع لة؟. الزيااة،
 

اال أن ، فقـــد قـــال ســـبحانه تعـــاىل: 60ج: ت  ـــو) التعامـــل مبـــا ت يرضـــى ا ـــد الطـــرفني
)تكون تجارة عن تراض منكم 
 61. 

 رواتب الشركات
  : هل ان رواتب و خمصصات الشركات  نل  و) أخذها؟

ليــة  ــنل، امــا الشــركات احل وميــة فهــم حباجــة اىل األدن مــن ج: رواتــب الشــركات األه
 احلاكم الشرعم.

 

                                                           
 ت يرضى بذلك. - 59
 حتت عنوان )حتديد اتسعار(. 110املا لة  63راجر موسوعة ال قه، كتاب املاائل املتجداة ص  - 60
 .29النااء /  - 61
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 التهريب
  : هل ان الربا احلاصل من جتارة التهريب )القجق( احمل وفة باملخاطر،  نل ام  رام؟

ج: ت  و) التهريب مـر خـوف ال ـرر البـالي، ولـو هـرب وكـان املـال  ـنتً شـرعاً فـالربا 
  نل.

 ع الدين بأقل منهالكمبيالة وبي
( اينــار 100( اينــاراً بـــ )170 : مــا يقــول مــوتي يف مــن اشــمسى ورقــة كمبيالــة قيمتهــا )

 ( ايناراً تعترب  نًت، أم   مها   م الربا احملرم؟.70نقداً ، فهل ان الـ )
 ج: بير الدين ب قل منه جائز شرعاً.

 اصطياد الخنازير للنصارى
 طياا اخلنا)ير للنصارى؟ : هل  و) أخذ األجرة لقاء اص

 ج: ات تياط أن ي خذ املال عوض الرصاصة وما أشبه.
 أجرة حلق اللحية

 : ت ريـب يف  رمـة اخــذ األجـرة علــى  لـق اللحيـة، فمــا يقـول ســيدي يف أن ك ـرياً مــن 
اهــل اهــذاا الزمــان يرت بــون هــذا املن ــر، فهــل ي  ــم يف رفــر احلرمــة قــول احلــنق للزبــون: بــ ن 

 ــرام، أم ا ـب أنا يعتــرب األجــرة عوضـاً عــن  لــق الـرأ  اون اللحيــة ملــن  لــق  لـق اللحيــة 
 رأسه وحليته؟.

ج: ادا تبانيــا علــى ان ت ــون األجــرة ملــا عــدا احللــق مــن ســائر مــا ي علــه احلــنق   ت ــن 
 األجرة  راما.

 أرباح البنوك
اايق  : يقـــول مســـا ت م بعـــدم اخـــذ الزائـــد الـــذي تعطيـــه املصـــارف عنـــد اإليـــداع او صـــن

التوفري يف الربيد ، وت ا ى على سياات م ان موظ م البنو  او الربيد اشون مـن الاـلطة يف 
عـــدم فعطـــاء الزائـــد حبجـــة ان هـــذا الزائـــد ت ا ـــن را  اىل خزينـــة البنـــك أو الربيـــد، فهـــل  ـــو) 

 أخذ  وتو)يعه على ال قراء؟
علـى ال قـراء او أوصـله اىل  ج: ت  و) أخذ  ات ادا كان هنا  اضطرار، وادا أخـذ  و)عـه



 

 35 

 احلاكم الشرعم.
 شراء الراديو

  : هل  و) شراء الراايو واستماع ما حيل استماعه من القرآن واألخبار؟.
 ج:  و) دلك بشرط عدم مساع ما حيرم منه.

 عدم اشتراط الصيغة
ضـا  : هل  ب يف اإل ار بالنابة للدار _ م ًن_ فجراء صيغة العقد ل ظاً، أم ي  م ر 

 الطرفني؟ وكذلك بالنابة للبير هل  ب فجراء الصيغة ام ي  م رضا الطرفني فقط؟.
 ج: ت  م املعاطاة بدون فجراء الصيغة يف البير واإل ار.

 اليانصيب
  : هل  و) اقتناء اليانصيب املتعارفة، وهل  و) التصرف مببلي ا ائزة ان رحبت؟

ا ـائزة ملـن اسـهم، وقاـم يعـدس مـن بـاب  ج: اليانصيب على قاـمني: قاـم يعطـى بعنـوان
القمــار، فالقاــم األول جــائز والقاــم ال ــاين  ــرام، و ــو) التصــرف يف األول اون ال ــاين واهلل 

 العا .
 أرباح اإليداع

  : هل  و) أخذ الزائد الذي تعطيه املصارف  ال اإليداع أو صناايق التوفري؟
 او بإجا)ة من احلاكم الشرعم.ج: ت  و) أخذ  ات ادا كان هنا  اضطرار، 

 المؤسسات المؤممة
  : هل  و) شراء الب ائر من امل ساات امل وة امن قبل احل ومةا؟

 ج: ادا كانت الب اعة للح ومة و  ت ن بصبا جا)،  اهلا  ال سائر أموال احل ومة.
 كتابة التمائم والمعوذات
 وات را)؟  : هل  و) أخذ األجرة على كتابة التمائم واملعودات

ج:  و) دلك، ادا   ت ن حمرمة، )واحملرمة م ل احلر) ألجل العداوة( و  ت ن من أقاـام 
 الاحر.
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 النكاح
 
 

 لفظ القبول
 : تبـــد للعقـــد مـــن طـــرفني )ف ـــاب وقبـــول( والقبـــول يـــ   بعـــد اإل ـــاب وي ـــون بل ـــظ 

( أم )قبلــــت(، نرجــــو الت  ــــل بتحريــــك هــــذ  الل ظــــة مــــن النا يــــة اللغويــــة الصــــ حيحة )قَِبلــــتم
(؟.  )قـََبلتم

 ج: الصحيا ب ار الباء )األول(.
 سلفة الزواج

 : هـــل أن ســـل ة الـــزواج الـــ  ت خـــذ مـــن احل ومـــة جمانـــاً جتـــو) شـــرعاً، علمـــاً بـــ ن الاـــل ة 
املزبورة قد أخذت بعد مرور سنة أو اك ر، أي بعد أن تزوج مبال ماتدان، وت ا ى أن قصد 

 املاتلف تاديد ايونه؟.
 : ت ب   بذلك ب دن احلاكم الشرعم.ج

 الخادمة للزوجة
  : هل  ب على الزوج، ان كانت )وجته مري ه، ان ي   خباامة هلا؟.

 ج: ادا توقف الش ون الواجبة على الزوج ف)اء الزوجة على اخلاامة يلزم دلك.
 لو تزوج بحامل عن زنا

ريـق الزنـا فهـل ان اخولـه  : مـا يقـول سـيدي يف رجـل تـزوج بـامرأة وكانـت  ـامنً عـن ط
 هبا كان صحيحاً و نًت؟

 ج: الزنا ت يوجب العدة فيجو) التزويا هبا، ات ان ات تياط اتستحبايب يف المس .
 التلفظ غير الصحيح

 : لــو قــال وكيــل الزوجــة املعقــوا عليهــا عنــد فيقــاع صــيغة العقــد: ))وجتــك مــوكل  هــذ  
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، فهـل يصـا 62تل ظ الل ـظ الصـحيا ل لمـة )قـدر (مبهر معجل قدر  مائـة اينـار( بـدون أن يـ
 العقد؟.

 ج: نعم يصا العقد.
 الزنا بامرأة ليست بذات بعل

 : لــو )ش شــخص بــامرأة لياــت بــذات بعــل، وأراا أن يتزوجهــا بعــد دلــك هــل  ــو) لــه 
 فجراء العقد عليها؟

 ج: نعم  و) له فجراء العقد عليها.
 إصرار الوالد في الزواج

ي يف شـخص ت يربـب بـالزواج مـن ابنـة عمـه، ول ـن والـد  يصـر عليـه  : ما يقول سيد
 بزواجها؟

ج: يشــمسط يف صــحة العقــد رضــا الطــرفني، وان   ي ــن الولــد راضــياً بــالزواج كــان العقــد 
 باطًن، نعم ادا رضم ولو استجابة لرببة أبيه فالعقد صحيا.

 وطي الشبهة
املوطـــوءة دات بعــل   حيـــز  مـــا يلــم: )ادا كانــت 63(19ماــ لة ) 110 : جــاء يف ص 

 لزوجها وطيها يف مدة عدهتا( ما هو املقصوا من هذ  العبارة؟.
ج: ادا كانــت امــرأة هلـــا )وج فوط هــا فناـــان آخــر وطـــم شــبهة، وجـــب علــى املوطوئـــة ان 
ت خـذ العــدة عـن وطــم الشــبهة، وبعـد متــام العــدة شـو) لزوجهــا ان يط هــا، وعـدة وطــم الشــبهة 

 ثنثة أطهار.
 لمؤجلالمهر ا

 : يف املهر امل جل : هـل  ـب تعيـني مـدة الوفـاء بـه ام ت،كـ ن تقـول: ))وجتـك ن اـم 
مبهـر معجــل قـدر  مائــة ومهــر م جـل قــدر مائــة ومخاـون( أي مــن اون دكــر مـدة الوفــاء بــاملهر 

                                                           

 
 ب ن يقول م نً : گدر . - 62
 

 أ  ام اإلسنم(.من كتاب ) - 63



 

 31 

 امل جل؟.
 ج: يلزم دكر األجل اما باملدة املعينة كانة و اما ب ونه لدى القدرة، م ًن. 

 نكاحألفاظ عقد ال
 : هــل  ــو)، فيقــاع عقــد الن ــاح ب  ــد هــذ  األل ــا،: ))وجتــك، متعتــك، أن حتــك(  
ك ن تقول املرأة: ))وجتك ن ام مبهر قدر  كذا(، وهل ي  م القبول بل ظ )قبلت( فقط من 

 اون دكر كلمة )لن ام(؟
 ج: ت ب   بذلك، ادا قصد الرجل القبول لن اه.

 المراد من اآلية الشريفة
 ؟.61(نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتما من قول اهلل تعاىل: ) : ما املرا

ج: يف نلـــة مـــن الت اســـري ان املـــراا: )يف كـــل )مـــان(، ويف نلـــة مـــن الت اســـري ان املـــراا: 
)اإلاخال يف القبل سواء من األمام أو من اخللف( مقابل قول اليهوا الذين كانوا يقولـون: ادا 

 .65خرج الولد أ ولأاخل يف قبل )وجته من اخللف 
 التمتع بالبكر
  : هل  و) التمتر بالب ر من اون فدن وليها؟.

 .66ج: يشمسط يف )واج البنت الباكر ـ على ات وط ـ فدن أبيها او جدها األبوي

                                                           
 .223سورة البقرة /  - 64
 ط األعلمم. 11راجر ت اري شرب ص  - 65
 ( .2557املاالة ) 601راجر ) املاائل اإلسنمية( أ  ام الن اح، ص  - 66
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 أحكام النظر

 
 أخت الزوجة

  : هل تعترب أخت الزوجة من احملارم؟
 ج: ليات من احملارم.

 ستر الوجه والكفين
ب علــى املــرأة ســمس الوجــه وال  ـني عــن األجانــب؟ مــر العلــم بــ ن اهلل ســبحانه  : هـل  ــ
 ؟.67(وال يبدين زينتهن اال ما ظهر منهاوتعاىل يقول: )

 .68ج: الظاهر است ناء الوجه وال  ني مر عدم الزينة وعدم التلذد والريبة
 أخ الزوج
 رماً؟.أما ي ون دلك حم 69 : ما يقول موتي يف امرأة تبدي )ين  حلميها

 ج: ت فرق بني احلمى وبري  يف  رمة فبداء الزينة هلا.
 
 
 
 
 
 

                                                           

 
 

 .31النور /  - 67
  والااتر.حبث الااتر. و)العروة الوثقى( أ  ام الصنة فصل يف الامس 19كتاب الصنة ص   11راجر موسوعة ال قه ج  - 68
 أي: أخ بعلها. - 69
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 الطالق

 
 

 كيفية الرجوع في الطالق
 : يف فرجاع الزوجة بعد طنقها رجعيـاً يف أثنـاء العـدة، هـل  ـب علـى الـزوج أن يـتل ظ 
 بقول: )أرجعتك اىل ن ا م، أو أرجتعتك، أو رجعت بك( أم ي  م بال عل فقـط )كالتقبيـل

 ؟.…(بشهوة 
 ج: ي  م ال عل كاملس والتقبيل مر قصد الرجوع.

 لو وكل في تطليق زوجته
 : ادا وكــل الــزوج وكــينً عنــه يف تطليــق )وجتــه ول ــن الوكيــل بقــى مــدة أك ــر مــن أربعــة 
أشــهر متمــاهنً عــن الطــنق ت يعلــم هــل عمــداً أم ناــياناً، فمــا يقــول ســيدي يف دلــك؟ علمــاً 

  اه بان )وجته فننة مطلقة؟.ب ن الزوج يتصور يف ن
 ج: ادا   يوقر الوكيل الطنق بقيت املرأة على )وجيتها للرجل.
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 النذر والعهد واليمين

 
 

 مصرف النذر
، اىل 70 : هل  و) فعطاء النذر املهدى لإلمام املعصوم )عليه الانم( أو بـري املعصـوم

 أ د الاااة ال قراء؟.
 ج: نعم  و) دلك.

 لو أقسم باهلل
 : ما يقول موتي يف رجل كان قد أقام باهلل أن يعمل عمـنً مـا يف وقـت معـني، فلمـا 
  ر دلك الوقت شـعر أنـه ادا أقـدم علـى دلـك العمـل ت ـون عاقبتـه املـوت أو اخلطـر، فمـادا 

 ي عل وهو الذي أقام باهلل العظيم، هل يعدل عن اينه أم ت؟.
 ج: ت ي عل مبقت ى اليمني وت  رمة عليه.

 
 

                                                           
 ك يب ال  ل العبا  عليه الانم والايدة )ينب عليها الانم والايدة معصومة عليها الانم.  - 70
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 الكفارات

 
 

 كفارة مخالفة النذر
ال تــــوى التاليــــة: )يف ك ــــارة النــــذر  71(1املاــــالة ) 119 : يف بــــاب النــــذر والعهــــد ص 

قوتن: األول انه ك ارة  نث اليمني، ال اين انه ك ارة من افطـر يف شـهر رم ـان( فحين ـذ أي 
 القولني نتبر؟.

 .72ج: ات تياط يف فعطاء ك ارة شهر رم ان، للحنث
 كفارة فيهماال  

:   يذكر مسا ت م املااة العاشرة والرابعـة عشـرة 76ص 73 : يف باب ك ارات احملرمات
 من ال  ارات؟.

 ج: تنه ت ك ارة فيهما .
 

 كفارة وطي الزوجة الحائض
، فهـــــل أن اول احلـــــيح اينـــــار 74 :   يـــــذكر مســـــا ت م ك ـــــارة وطـــــم الزوجـــــة احلـــــائح

ار؟ وهل ان الدينار هنا هو الدينار الشرعم أو الـدينار ومنتص ه نصف الدينار وربعه ربر الدين
 الورقم املتدوال الذي مقدار  عشرون ارمهاً ؟

ج: نعـم ال  ـارة مـا دكـرمت ـ علـى ات ـوط يف وجـوب افعـه ـ واملـراا بالـدينار هنـا: الـدينار 
 محصة(. 11الشرعم الذي هو ثنثة أرباع م قال الصابة )

                                                           
 من كتاب )أ  ام اإلسنم( لإلمام الشريا)ي. - 71
 (.2979املاالة ) 691( وص 2971املاالة ) 691راجر )املاائل اإلسنمية( ص  - 72
 إلسنم(.من كتاب )أ  ام ا - 73
 156املاـــالة  176أي   يــذكر يف كتـــاب )أ  ـــام اإلســنم( امـــا يف )املاـــائل اإلســنمية( فموجـــواة، راجـــر املاــائل اإلســـنمية ص  - 74

 أ  ام احليح.
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 الَدين والقرض
 
 

 دينلو وهب ال
 : مــا يقــول ســيدي يف اائــن كــان قــد أوهــب اينــه )الطلــب( للمــدين، وبعــد مــرور مــدة 
تـــويف هـــذا الـــدائن ف خـــذ وكيلـــه يف اســـتي اء ايونـــه فوجـــد أن الـــدين املوهـــوب ماـــجل يف افـــمس 
احلاابات من اون ختر ه من احلاـاب بعنـوان اهلبـة، فهـل  ـب علـى املـدين املـذكور )املـدعم 

 وكيل املتوىف؟.اهلبة( تاديد الدين ل
 ج:    ب على املدين التاديد ادا ثبت ان الدائن أبرء دمته.

 رسوم المحاكم
 : ما يقـول مـوتي يف رسـوم احملـاكم الصـلحية احلاليـة الـ  ت رضـها علـى الـدائن ـ مبقـدار 

 اينه ـ ومن   تتقاضاها من املدين بعد استنم الدين، فهل يتحمل الدائن و)رها؟.
ن ت حيمل الدائن املـدين رسـوم احملـاكم ومصـارف الـدعوى، ات انـه حيتمـل ج: ات تياط ا

 فيما ادا كان املدين الابب يف مراجعة الدائن أن  و) حتميله.
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 الصيد
 
 

 الصيد بالبندقية
  : هل حيل الصيد بالبندقية لو مات ااحليوانا قبل دحبه؟.

 . كان الصيد هبا  نتً   75ج: ادا اجتمر سائر شروط احللية

 صيد الطيور
 : ان املتعارف يف صيد الطيـور يف )ماننـا هـذا هـو الصـيد ببندقيـة )الصـجم(، فمـا يقـول 

 مسا ت م يف الصيد املقتول هبا و  تزهق رو ه بل أار  ودبا؟
ج: ادا أار  الصيد  ياً فذحبه فن فش ال يف احللية وادا خرق الصجم ا لد وقتل باببه 

 .76 ل بشرائط  لية الصيد
 د األسماك المحرمةصي

 : هـــل  ـــو) اصـــطياا األمســـا  احملرمـــة وبيعهـــا علـــى الطوائـــف املاـــلمة الـــ  تـــرى  ليـــة 
 أكلها، كا رسي م ًن؟

 .77ج: نعم  و)
 قتل الحشرات

  : هل  و) قتل احلشرات؟
 .78ج: نعم  و) خصوصاً ادا كانت م دية

                                                           
 (.2910املاالة ) 676الشرائط مذكورة يف ) املاائل اإلسنمية( ص  - 75
 أ  ام الصيد باألسلحة. 2910املاالة  676راجر )املاائل اإلسنمية( الص حة  - 76
 عمنً بقانون اإللزام، راجر موسوعة ال قه، كتاب القواعد ال قهية لإلمام الشريا)ي )اام ظله(. - 77
ويف قتـــل بع ـــها ال راهـــة كمـــا ورا يف النملـــة، فقـــد روى حممـــد بـــن احلاـــن، باســـناا  عـــن حممـــد بـــن امحـــد بـــن حيـــد، عـــن ابـــراهيم بـــن  - 78

احلان بن ااوا الرقم، عن ايب عبد اهلل )ع( قال: لقد أخربين أيب عن جدي ان رسول اهلل صـلى اهلل عليـه اسحاق، عن علم بن حممد، عن 
ص  17ب  16وآلــه: ) ــى عــن قتــل الاــتة النحلــة والنملــة وال ــ دع والصــرا واهلدهــد واخلطــاف( وروا  ال ليــين اي ــا. االوســائل الشــيعة ج 

 ا1ح  116
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 األطعمة واألشربة
 
 

 الوقوف عند األكل
 وف عند األكل؟ : هل ي ر  الوق

 ج: اين   أجد نصاً يف دلك.
 الزبيب والكشمش عند الغليان

بـ ن ات تيـاط يق ـم بإحلـاق الزبيـب  79 : يقول مسـا ت م يف بـاب األطعمـة واتشـربة 
وال شمش بالعصري العنيب من  يث احلرمة عنـد بليـه، فهـل ان ات تيـاط هنـا وجـويب ؟. وادا  

وا وضــر الزبيــب وال شــمش يف احملشــى عنــد الطــبخ أو كــان ات تيــاط وجوبيــاً فهــل أن املقصــ
 عندما يقلى يف الدهن ومن   يوضر على التمن ااألر)ا..؟.

 
ج: ات تياط استحبايب، وات تيـاط امنـا ي ـون عنـدما يعلـم اإلناـان ب  مـا بليـا، امـا ادا 

 .80األر)   يعلم بالغليان، كان  نًت، والغالـب عدم الغليان ادا قلم بالدهن ووضر فوق
 

                                                                                                                                                                      

موســى بــن جع ــر )ع( قــال: ســ لته عــن قتــل النملــة، أيصــلا؟ قــال: ت تقتلهــا ات ان ت ديــك.ا وعــن علــم بــن جع ــر يف كتابــه عــن أخيــه 
 ا.5ح 391ص  17ب  1الوسائل الشيعة ج 

 : باب كراهة قتل اهلدهد والصرا والنحل والنمل وال  دع.121ص  16ويف ماتدر  الوسائل ج 
اح، يقول اإلمام الشريا)ي )اام ظله(: ت حيو) قتـل احليـوان بـري كتاب )احملرمات( يف قتل دوات األرو   291ص 93ويف موسوعة ال قه ج

املــ دي ات فيمــا ابا ــه الشــارع كــذبا البهــائم ل ائــدة األكــل اىل بــري دلــك، و يــث دكرنــا ت صــيله يف بــاب الن قــات فنوجــه للت ــرار، 
 انتهى.

 من كتاب )أ  ام اإلسنم(. - 79
 .113املاالة  110راجر )املاائل اإلسنمية( ص  - 80
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 األفيون والترياق
  : هل  و) شرب او تناول األفيون : المسياق؟

 ج: حيرم املقدار امل ر ضرراً بالغاً كما حيرم اتعتياا.
 ما كان صفيفه اكثر من دفيفه

الــ  ورات يف حلــم 81 : القاعــدة ال قهيــة: )مــا كــان صــ ي ه أك ــر مــن افي ــه فهــو  ــرام(
 س الدفيف؟.الطيور، فما معس الص يف وما مع

ــــد  ــــه عن ــــدفيف: حتري ــــه جنا ي ــــد الطــــريان. وال ــــه عن ج: الصــــ يف: باــــط الطــــائر جنا ي
 الطريان.

 األكل في بيوت النصارى
  : هل  و) األكل يف بيت النصراين والصائيب؟

 ج: نعم  و)، ادا ت يعلم بنجاسته و رمته.

                                                           
… عن أيب جع ر )ع(: ان كان الطري يصف ويدف ف ان افي ـه أك ـر مـن صـ ي ه اكـل وان كـان صـ ي ه أك ـر مـن افي ـه فلـم ي كـل  - 81

 ا.1ح  19ب 122ص 16. ووسائل الشيعة ج 1116ح  2ب  321ص  3احلديث اال قيه ج 
وكان افي ه اك ر مـن صـ ي ه اكـل وان كـان صـ ي ه وعن اهلداية: كل من الطري ما اف وت ت كل ما صف فان كان الطري يصف ويدف 

 ا.27ح  112ص  3ب  62اك ر من افي ه   ي كل. احبار األنوار ج 
ويف فقه الرضا )ع(: ي كل مـن الطـري مـا يـدف شنا يـه وت ي كـل مـا يصـف وان كـان الطـري يـدف ويصـف وكـان افي ـه أك ـر مـن صـ ي ه 

 ا.19519ح  113ص  15ب  16املاتدر  الوسائل ج أكل وان كان ص ي ه اك ر من افي ه   ي كل. ا
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 البلوغ
 
 

 من عالمات البلوغ
ال قـــــرة ال ال ـــــة: بـــــ ن مـــــن  3املاـــــ لة  129ص 12 : دكـــــر مســـــا ت م يف كتـــــاب احلجـــــر

عنمــات البلــوغ الاــن بــ ن يــدخل الــذكر يف االانةاالاااســة عشــرة واألن ــى يف العاشــرة، مــر 
: ت  ــو) مقاربــة املــرأة قبــل فكمــال 3ماــ لة  1313العلــم بــ ن ســياات م دكــرمت يف كتــاب الن ــاح

ا ت م ـ ف يــف  ــو) تاــر ســنني.فادا   يتحقــق بلوبهــا ات يف العاشــرة ـ كمــا هــورأي مســ
 الدخول هبا بعد فكمال تار سنني )أي قبل بلوبها(؟.

 ج: فكمال التار معنا  الدخول يف العاشرة فن تنايف بني املا لتني.
 خروج المني من النساء

(:بــ ن مــن عنمــات البلــوغ 3ماــ لة ) 84بــاب )احلجــر(129 : دكــر ســياات م يف ص 
فهــل للناــاء مــين ؟. علمــاً بــ ن املــين اــتص بالرجــل خــروج املــين، وهــو يف الناــاء قليــل جــداً، 

والبوي ة ختتص هبا النااء وت ا ى ب ن من خواص املـين وجـوا  يوانـات منويـة وامـا البوي ـة 
يف املــرأة تبقــى يف الــر م منتظــرة احليــوان املنــوي للتلقــيا، فــادا   جتــد ســقطت علــى شــ ل ام 

 يامى احليح؟.
األخبار، وأيد  األطبـاء وهـو مـاء ينــزل مـنهن أ يانـاً،  نعم للنااء مين كما الت عليه ج:

 ل نه قليل جداً، واملين بري رطوبات ال رج فإ ا طاهرة وت توجب الغال.
 
 
 

                                                           
 من كتاب )أ  ام اإلسنم(. - 82
 من كتاب )أ  ام اإلسنم(. - 83
 من كتاب )أ  ام اإلسنم(. - 84
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 الوقف

 
 

 إخراج الكتب من المسجد
 : هــل  ــو) فخــراج مــا أوقــف يف املاــجد اىل خارجــه تنت ــاع النــا    فرجاعهــا، مــ نً 

 اجد تاتعار للمطالعة يف اخلارج؟.ال تب املوقوفة مل تبة امل
ج: الظاهر ان ال تب ت توقف للمطالعة يف املاـجد فقـط ولـذلك  ـو) فخراجهـا ات ادا 
علمنا ا ا وق ت لتطالر يف املاـجد فقـط، امـا سـائر مـا يتعلـق باملاـجد فاملنـاط فيهـا: ا ـا ان  

  جا).كانت أوق ت حبيث ت  و) فخراجها من املاجد    ز اإلخراج وات
 شراء آجر المسجد

  : هل  و) شراء اآلجر واألخشاب العائدة اىل أ د املااجد؟
 ج: نعم  و) ادا قام ببيعها املتو  الشرعم، فيما جا) تبديلها اىل األ ان.
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 الوكالة

 
 

 صيغة الوكالة
  : ما هم الصيغة الشرعية ال  تتم الوكالة مبوجبها؟

 ج: ب ي ل ظ أاى املعس ك ى.
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 اللقطة

 
 

 العثور على مبلغ
 : مــا يقــول مــوتي يف رجــل كــل اشــم يف أ ــد األســواق وع ــر علــى مبلــي قــدر  ثنثــة 
انانري ونصف، مطويسا بع ها على البعح اآلخر اومنا قطعة قما ، وقد ا ت ظ بذلك املبلي 

لقـاً، عند  ملدة مخاة أيام بدون ان يتصرف فيها، فلم يامر أ ـداً ياـ ل عـن دلـك املبلـي مط
 فاضطر اىل صرف املبلي بشراء بعح احلاجيات فهل ي ون آمثا بصرفه للمبلي أم ت؟

ج: ادا كان الطمس يعد عنمة او كانت هنا  عنمة أخرى وجـب تعري ـه اىل  ـد اليـ  ، 
 .85وات جا) تصرفه فيه
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 اإلرث

 
 

 
 لو ساوى القانون في ارث الرجل والمرأة

ية الاابق قـد سـاوى بـني الرجـل واملـرأة يف املـرياق ـ خنفـاً  : فن قانون األ وال الشخص
ــ فمـا يقـول سـيدي يف امـرأة أخـذت 16(: )للذكر مثل حظ األنثاينللشريعة املقدسة ال  تقول

 مرياثاً  اب القانون املزبور؟
ج:  ــب عليهــا را مــا أخذتــه )ائــداً، اىل أصــحابه الشــرعيني، او تامسضــيهم، او تتصــاحل 

 معهم.
 أة المطلقةارث المر 

 : لو طلقت املرأة طنقا رجعيساً بعد فةاهبا بنتاً ومات )وجها بعـد م ـم سـنني عديـدة، 
 فهل  و) هلا أن ت خذ من مرياثه، أي هل تاتحق املرياق؟

 ج: ت تاتحق هذ  املرأة من املرياق شي اً.
 

                                                           
 . 11النااء /  - 86
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 القضاء

 
 

 التحاكم إلى الظالم
)فاال ورباك ال يؤمناون  ن اآلية الشري ة تقـول:  : هل  و) التحاكم اىل الظا ، علماً ب

 ؟.87حتى يحكموك فيما شجر بينهم(
ج:  و) المسافر ادا توقف استنقاد احلق على الرجوع اليه، واآلية ال راة امنا هم يف صورة 

 عدم توقف استنقاد احلق على الرجوع اىل الظا  واهلل العا .
 مراجعة المجتهد في القضاء

م ب نـه مــن الواجـب علــى املاـلمني مراجعــة اجملتهـد ا ــامر للشــرائط يف  : يقـول مســا ت 
 الق اء، ف يف يتقاضى اىل مسا ت م وانتم بعيدون عنا؟

ج: امنا كان قولنـا يف مقابـل املراجعـة اىل ا ـائر، وات فيجـو) املراجعـة اىل أي جمتهـد كـان، 
 .88واىل وكنء املراجر

                                                           
 .65النااء /  - 87
 .15-11يف باب الق اء. راجر موسوعة ال قه ج ادا توفرت فيهم الشروط املذكورة - 88
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 الشهادات

 
 

 شهادة حالق اللحية
 ل أن  الق اللحية تقبل شهااته شرعاً ؟ : ه

ج: امنــا تقبــل شــهااة العــاال، واحللــق ان   ي ــن عــن اضــطرار جمــو) شــرعاً، فالشــهااة ت 
 تقبل.

 الشاهد في الهالل
 : عند احل م باهلنل، هـل  ـب أن ي ـون الشـاهد برؤيتـه عـاات، وهـل حيلـف الشـاهد 

 على دلك؟
 ، وت حيلف الشاهد.ج: نعم يشمسط يف الشاهد ان ي ون عااتً 

 كتمان الشهادة
  : هل  و) كتمان الشهااة ادا كان الشاهد حيتمل يف اظهار شهااته اثارة فتنة؟

 ج: حيرم كتمان الشهااة ات ادا كان يف اظهارها حمظور.
 

 شهادة االخباري
  : هل يشمسط يف العدالة أن ي ون الشاهد شيعياً أصوليا اون األخباري؟

 بل شهااة األخباري أي ا ادا كان عااًت.ج: كن، بل تق
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 متفرقات

 
 

 مهنة المختار
  : ما يقول سيدي يف مهنة )املختار( هل جتو) شرعاً؟

 ج: ادا   يعمل  راماً، وخدم اإلسنم وامل منني باب مهنته فن ب   بعمله.
 األناشيد الوطنية

 )الراايو(؟ : هل  و) استماع األناشيد الوطنية املذاعة من املذياع 
 ج: ان   ت ن بناءاً جا) اتستماع.

 تعلم السحر
  : هل  و) تعلم الاحر بقصد الن ر ؟

ج: القصد اجملرا ت ين ـر، بـل ادا كـان هنـا  ابـتنء لـبعح النـا  بالاـحر )كعقـد الرجـل 
 عن )وجته( وتعلسم بقصد اإلبطال جا).

 قتل السارق
  و) قتله؟. : الاارق ادا اخل بيتاً ألجل الارقة، فهل 

ج: ت  ــــو) القتــــل ات يف مــــوارا قليلــــة ويف أقصــــى  ــــاتت ال ــــرورة وــــا هــــو مــــذكور يف 
 .89امل صنت

 الهدية في قبال كتابة األدعية
  : هل  و) اخذ اهلدية املعطاة مقابل كتابة األاعية وات را) والتمائم واملعودات؟

 .5190ج:  و) دلك بالشرط الذي تقدم يف الص حة 

                                                           
 كتاب احلدوا والتعزيرات.  11و  17راجر موسوعة ال قه ج  - 89
 حتت عنوان )كتابة التمائم واملعودات(. - 90
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 موال الدولةسرقة أ
 : مــا يقــول ســيدي يف رجــل كــان قــد ســرق أمــواتً ك ــرية مــن الدولــة، وقــد تلــف أك رهــا، 
واآلن رجــر عــن بيــه وتــاب اىل اهلل تعــاىل ونــدم علــى مــا فعــل ول نــه ت ياــتطير الوفــاء ل قــر ، 

 فمادا يعمل واحلال هذ ، وما هو احلل هلذ  املش لة، أفتونا م جورين؟
 م، ليعمل معه مداورة را املظا  أو ما أشبه.ج: يراجر احلاكم الشرع

 التصرف في أموال الدولة
  : هل  و) التصرف يف األشياء العائدة للح ومة؟

 ج:  و) بإدن احلاكم الشرعم.
 األراضي الزراعية العائدة للدولة

 : مــــا يقــــول مســــا ت م يف األراضــــم الزراعيــــة األمرييــــة )العائــــدة للدولــــة( هــــل  ــــب يف 
 أو متل ها اتست ذان من مسا ت م؟ است مارها

 ج: ادا   ت خذها الدولة من مال يها بصبا، جا) التصرف فيها بإدن احلاكم الشرعم.
 الشعر المنسوب لإلمام الحسين )ع(

  : هل يصا أن ي ون البيت اآل  صااراً عن اإلمام احلاني عليه الانم: 
 خذيني( )ان كان دين محمد لم يستقم اال بقتلي يا سيوف   

وهــو لاــان  ــال اإلمــام احلاــني عليــه الاــنم، وت مــانر مــن  91ج: البيــت أل ــد الشــعراء
 دلك.

 رد المظالم
  : ما معس را املظا ؟

ج: أمـــوال للنـــا  تتعلـــق بذمـــة األناـــان، وت يعـــرف اصـــحاهبا، يعطيهـــا للحـــاكم الشـــرعم 
 ليتخلص من تبعتها.

 لبس الرباط
  : هل لبس الرباط الذي تشد به مقدمة القميص من جهة العنق  رام ؟

                                                           
 وهو الشاعر الشيخ حمان ابو احلب )قد  سر ( من شعراء كربنء املقدسة . - 91
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 ج: ت حيرم دلك فت فدا انطبق عليه عنوان ثانوي.
 الدراسة في الغرب 

 : مــــا يقــــول ســــيدي يف البع ــــات املرســــلة اىل البلــــدان ال ــــافرة بقصــــد اراســــة العلــــوم أو 
مـــة الـــ  ت كـــل يف بـــنا ال  ـــر اآلااب، فهـــل هـــم جـــائزة شـــرعاً أم ت ؟ مـــر العلـــم بـــ ن األطع

 حم ومة بالنجاسة ؟.
ج: ت حي ــم علــى أطعمــة الــبنا ال ــافرة بالنجاســة، ات ادا علــم بنجاســتها، امــا الــذهاب 

 .92اىل تلك البنا فهو جائز يف ن اه بشرط أن يواظب اإلناان على اينه

 تصوير ذوات األرواح
اإلناـــان واحليـــوان، وهـــل أن  : هـــل يقـــول مســـا ت م حبرمـــة تصـــوير دوات األرواح مـــن 

 املقصوا بذلك النحت والتجايم أم الرسم باليد؟.
ج: الظاهر كراهية التصوير واملراا الرسـم باليـد، امـا النحـت والتجاـيم فـاحملرم منـه مـا كـان 

 مقدمة للعبااة، كما كان متعارفاً عند الوثنيني.
 رجوع الروح إلى الميت في القبر

اة خبصــوص امليســت اانــها ادا أاخــل يف قــرب  تــدخل رو ــه  : هــل ان بعــح األخبــار الــوار 
يف بدنــه يف اول ســاعة حلاــاب الــرب)خ وضــغطة القــرب، ومــن   تن صــل عــن بدنــه وتبقــى معلقــة 

 ؟93به، فهل هذ  األخبار معوسل عليها
ج: ليس املراا بتلك األخبار، اخول الروح )الدنيوي( وعواة احلياة الدنيوية، بل من نـوع 

 به اإلناان احلم. بر)خم ت حيس

                                                           
 حتت عنوان )اتبمساب للدراسة(. 225املا لة  110– 109 راجر موسوعة ال قه، كتاب املاائل املتجداة ص - 92
وفيه: روى م لف كتاب )هرة الرياض عن عبـد اهلل بـن سـنم انـه قـال: سـ لت رسـول  11ح 23ب 231ص 56راجر حبار اتنوار ج - 93

ت ملك قبل ان يدخل من ـر اهلل )ص( عن اول ملك يدخل يف القرب على امليت قبل ن ري ومن ر؟ قال )ص(: يا ابن سنم يدخل على املي
ون ــري يــتألأل وجهــه كالشــمس امســه رومــان فيــدخل علــى امليــت فيـــدخل رو ــه   يقعــد  فيقــول لــه: اكتــب مــا عملــت مــن  اــنة وســـي ة.. 

 احلديث.
وى بيــان العنمــة اجمللاــم قــد  ســر : ان احليــاة يف القــرب  يــاة بر)خيــة ناقصــة لــيس معهــا مــن آثــار احليــاة ســ 1ب 213ص 6ويف البحــار ج

ذ.. ات اا  بات  او اللذة... قال يف شرح املقاصـد: ات ـق اهـل احلـق علـى انـه تعـاىل يعيـد اىل امليـت يف القـرب نـوع  يـاة قـدر مـا يتـ   ويلتـ
 واحلق ان الروح يتعلق به وات ملا قدر على اجابـة املل ـني ول نـه تعلـق ضـعيف كمـا يشـعر بـه مـا روا  يف ال ـايف عـن الصـااق عليـه الاـنم يف

  ديث طويل: فيدخل عليه مل ا القرب ن ري ومن ر فيلقيان فيه الروح اىل  قويه...
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 المستحبات وقاعدة التسامح
 : مــا يقــول مســا ت م يف ك ــري مــن املاــتحبات املــذكورة يف رســائل بعــح اجملتهــدين الــ  
يبـــس اســـتحباهبا علـــى قاعـــدة التاـــاما يف أالـــة الاـــنن، و يـــث   ت بـــت عنـــدهم يقولـــون ب نـــه 

 فتمس  برجاء املطلوبية؟. يتعني اإلتيان هبا برجاء املطلوبة. وكذا احلال يف امل روهات
ج: عندي ما افـىت بـه ال قهـاء مـن اتسـتحباب وال راهـة، ألبـا  بـه فـن يلـزم قصـد رجـاء 

 املطلوبية.
 91نية الوجه

 :   يـــذكر ســـياات م يف نيـــة العبـــااات ل ـــظ الوجـــوب أو اتســـتحباب أو ال ـــون علـــى 
ون ل ــظ الوجـــوب أو الطهــارة، ســوى قصــد القربــة اىل اهلل تعــاىل، فهـــل ان دلــك ي  ــم مــن ا

اتستحباب أو ال ون على الطهارة مر ان العبااات ختتلف من  يث الوجـوب واتسـتحباب 
 ؟…واخول وقت ال ري ة وقبل اخول الوقت وعند ضيق الوقت

 ج: نعم ت  م نية القربة يف كل العبااات.
 فرحة الزهراء )عليها السالم(

  : ما املقصوا ب ر ة الزهراء )عليها الانم(؟
 .95ج: معناها ان الزهراء عليها الانم ت رح يف جنان اخللد مب ل هذا اليوم

 االنضمام الى حزب ال إسالمي
  : من ان م اىل  زب ت فسنمم معتقداً به فهل حي م ب  ر ؟.

 ج: جمرا اتن مام ت يوجب احل م بال  ر، وان كان  راماً.
 عيد النيروز

 و) ات ت ال به؟. وهل هنا   ديث ورا عن   : ما يقول موتي يف عيد النريو)، هل
 النيب )ص( اوعن األئمة )عليهم الانم( يف جوا) ات ت ال به؟..

انـه يـوم عيـد، وياـتحب فيـه مـا ياـتحب يف كـل عيـد، ومـن  96ج: يف نلة من الروايـات

                                                           
 اصطنح فقهم يراا به: نية وجه العمل من الوجوب او اتستحباب وما أشبه. - 94
 .120ص  31اي يف يوم التاسر من ربير اتول، على رواية م صلة مذكورة يف حبار اتنوار وبري ، راجر البحار ج  - 95
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 دلك الغال وبري .
 قتل المسلم الفاسق
 ه آ ؟ : لو قتل املالم املشهور بال اق وال جور فهل قاتل

 ج: نعم قاتله آ ، وت  و) القتل ات يف موارا ناارة جدا وبإدن احلاكم الشرعم.
 التصوير بالكامرة

 : هــل أن لقــط الصــورة بال ــامرة )آلــة التصــوير( يــدخل يف  رمــة تصــوير دوات األرواح 
ني من فناان او  يوان، علماً ب ن لقط الصورة بآلـة التصـوير متعـارف عليـه يف أوسـاط املاـلم

 ؟. 
ج: املشـهور بــني علمائنــا جــوا) دلــك، واحل ــم بالناــبة اىل تصــوير دوات األرواح ال راهــة  

 كما سبق.
 الفصل العشائري

 : ما يقول سيدي يف ال صل بالنااء الذي  ري بني العشائر حلـل املنا)عـات، هـل هـو 
 جائز شرعاً ؟

وكــان صــلحاً جـــائزاً يف ج: ال صــول العشــائرية ت جتــو)، ات ادا كانـــت مــن قبيــل الصـــلا، 
 .97الشريعة اإلسنمية ت صلحاً  راماً فانه  و) من باب فجا)ة اإلسنم لذلك

                                                                                                                                                                      
وهـو … عن الصااق )ع( :ان يوم النـريو) هـو اليـوم الـذي اخـذ فيـه النـيب )ص( ألمـري املـ منني )ع( العهـد بغـدير خـم فـ قروا بالوتيـة  - 96

توقـر اليوم الذي يظهر فيه قائمنا أهل البيت ووتة اتمر ويظ ـر  اهلل تعـاىل بالـدجال فيصـلبه علـى كناسـة ال وفـة ومـا مـن يـوم نـورو) ات حنـن ن
ص  56، حبـــار األنـــوار ج 6972ح  352ص  10ب  6، ماـــتدر  الوســـائل ج 2ح 11ب  211ص  5ل رج.اوســـائل الشـــيعة ج فيـــه ا
 ا.22ب 119

 ـر  واتى على )ع( هبدية النريو) فقال )ع(: ما هذا؟ قالوا يا امري املـ منني اليـوم النـريو) فقـال)ع(: اصـنعوا لنـا كـل يـوم نـريو)ا.امن ت حي
 ا.2ب  1073ح  300ص  3ال قية ج 

وروى املعلى بن اخلنيس عن موتنا الصااق )ع( يف يوم النريو) قال: ادا كان يوم النريو) فابتال، البس انظف ثيابك وتطيب ب طيب 
 ا. 2ح  22ب  101ص  56طيبك وت ون دلك اليوم صائماً. احبار األنوار ج 

 .1ح  22ب 91ص  56وهنا  رواية م صلة يف يوم عيد النورو) راجر حبار األنوار ج 
، ال صل احلااي عشر: يف اعمال عامة واعمال النريو): انه ياتحب يف دلك اليوم: الغال 299-291ويف م اتيا ا نان ص 

 والصوم والصنة اخلاصة.

 يف اعمال النريو)، ط: بريوت، م ساة ال  ر اإلسنمم.  571وراجر )الدعاء والزيارة( لإلمام الشريا)ي ص 
 حتت عنوان )ال صول العشائرية(. 131املا لة  72ل قه، كتاب املاائل املتجداة ص راجر موسوعة ا - 97
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 تعلم السحر ال بقصد اإلضرار
 : ت شك يف  رمة تعلم الاحر ول ن هل  و) تعلـم الاـحر ألجـل الن ـر وال ائـدة ت 

 بقصد اإلضرار واإلفااا؟
 .98ج: تقدم ا واب عنه 

 سب اهلل سبحانه
 : من سب اهلل تعاىل هل حي م ب  ر ؟ وهل  ب قتله؟. 

ج: ادا كان الاب وا يعتاا  جهال هذا الزمان بدون قصد املعس  قيقة، فالن)م ت ايب 
 الااب وت حي م ب  ر  وت  و) قتله.

 تسمية شهر رمضان
 : هل  و) تامية شهر رم ان بـ )رم ـان( اون دكـر كلمـة شـهر؟ علمـاً بـ ن رم ـان 

 ، فضافة اىل وروا بعح األخبار الناهية عن دلك؟99من أمساء اهلل تعاىل اسم
 ج: جا) ول نه ي ر .

 كتابة االسامي المقدسة
او ف ــدى صــ اته تعــاىل، او اســم النــيب )صــلى 100 : مــا يقــول مــوتي يف كتابــة الباــملة

رســائل الـــ  اهلل عليــه وآلــه( او أمســاء أ ــد األئمــة املعصــومني )علــيهم الاــنم(، يف األوراق وال
ضـة لاـحق  يغلب عليها عدم اتعتناء والنمباتة بطر ها يف األرض  يـث ت ـون بـذلك معـر

األرجـــل، فهـــل جتـــو)  ين ـــذ ال تابـــة مـــا اامـــت معرضـــة لإلهانـــة؟ أمـــا ي ـــون األجـــدر ب اتـــب 
الرسالة م نم ان يذكر اسم اهلل األعظم من الباملة او احلمد.. ش وياً  ني كتابته للرسالة من 

 ن حترير؟او 

                                                           
 من هذا ال تاب، حتت عنوان )تعلم الاحر(. 11يف الص حة  - 98
عن عدة من اصحابنا عن امحد بن حممد، عن امحد بن حممد بن ايب نصر، عن هشام بن سا ، عن سعد، عن ايب جع ر )ع( قـال:  - 99

نية رجال فذكرنا رم ان، فقال: ت تقولوا هـذا رم ـان وت دهـب رم ـان وت جـاء رم ـان، فـإن رم ـان اسـم مـن امسـاء اهلل عـز كنا عند  مثا
وجل ت  مء وت يذهب، وامنا  مء ويذهب الزائل، ول ن قولوا شهر رم ان، فالشهر م اف اىل اتسم واتسم اسم اهلل. اخلرب.ا ال ـايف 

، ويف حبـــــــار 1610ح  139ص  12ب  7، ماـــــــتدر  الوســـــــائل ج 2ح  232ص  19ب  7عة ج ، وســـــــائل الشـــــــي2ح  69ص  1ج 
 باختنف يف الاند عن ايب جع ر عليه الانما. 116ح  396ص  67ب 21األنوار ج 

 .بسم اهلل الرحمن الرحيمأي:  - 100
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 ج: ال تابة جائزة، ل ن فهانتها بري جائزة .
 حلق اللحية وإبقاء الذقن

  : هل ي  م يف صدق اللحية  لق العارضني وفبقاء الذقن ؟
 .101ج: ت ي  م، نعم ت ب   حبلق اخلدين وحتت الذقن

 البناء على القبور 
ابة لعامة املالمني اون  : ما يقول موتي يف البناء على القبور املعروفة يف  اضرنا بالن

أئمــتهم هــل هــو جــائز شــرعاً ؟ علمــاً بــوروا األخبــار والروايــات عــن النــيب )ص( وآلــه )علــيهم 
 الانم( ال  حتمل النهم عن دلك؟.

عـن أم ـال  102ج: بالنابة اىل قبور العلماء والصاحلني ياـتحب البنـاء، واألخبـار منصـرفة
 ه تء.

 اللطم والزنجيل
الزةيــل ةــد مــن يقــول: ان بعــح املشــمسكني يف دلــك مــن الاــ لة  : فيمــا اــص اللطــم و 

والنأخنقيـــني املعـــروفني عنـــد أهـــل البلـــدة، أمـــا جتلـــب دلـــك انتقـــاا أعـــداء اإلســـنم وصـــريورة 
 املالمني أضحوكة وموضر استهزاء ال  ار واملنافقني ؟

ة علااى يااا حساار ج: اتســتهزاء ت يغــري   مــا مــن أ  ــام اإلســنم، ويف القــرآن احل ــيم:)
 .103(العباد ما يأتيهم من رسول اال كانوا به يستهزئون

 دفن الحيوان
  : ادا مات احليوان امل كول اللحم هل  ب افنه؟.

 ج: ت  ب افنه.

                                                           
 ا الذقن(.حتت عنوان ) لق ما عد 115املا لة  56راجر موسوعة ال قه، كتاب املاائل املتجداة ص  - 101
 أي ان اتخبار الناهية الدالة على ال راهة ت تشمل قبور العلماء والصاحلني. - 102
 .30يس /  - 103
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 كتاب )المحاسن(

، هـــل ان كـــل مـــا فيـــه 104 : مـــا يقـــول ســـيدي يف كتـــاب )احملاســـن( إليب جع ـــر الربقـــم
 القدر واخلري والشر( ؟.صحيا وموافق ملذهبنا وت سيما ) الق اء و 

 ج: فيه ضعيف وفيه قوي، فالن)م مراجعة الاند ومن ظة الدتلة.
 الحديث الشريف

 : ما يقول سيدي يف احلديث التا : قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآلـه( لعلـم )ع(: 
فهــل ان هــذا  105)يــا علــم ت يبغ ــك ات منــافق او ولــد )نيــة او مــن محلتــه امــه وهــم طامــث(

 األ اايث املتواترة؟.من 
 ج: هذا  ديث معروف وت مانر له شرعاً أو عقًن.

 المراد من اآليات الشريفة
لااو يشاااء اهلل  اوقــال ســبحانها:  106لااو شاااء لهااداكم أجمعااين : قــال تعــاىل:

                                                           
ويف مقدمــة كتــاب )احملاســن( ط م ساــة اارال تــاب اإلســنمية قــم ، ايــران يف ترنــة الشــيخ الربقــم: قــال العنمــة الاــيد مهــدي حبــر  - 104

ابن عبد الرمحن بن حممد بن علم، كويف من موا  أيب احلاـن األشـعري، وقيـل مـوىل جريـر بـن عبـد  العلوم الطباطبائم يف رجاله: أبوهم خالد
اهلل، قتل يوسف بن عمر وا  العراق جد  حممد بن علم بعد قتل )يد رضم اهلل عنه، فهرب خالد وهو صغري مر أبيـه عبـد الـرمحن اىل )بـرق 

 ابوا فليها وهم أهل بيت علوم وفقه و ديث وأاب.روا( قرية يف سواا قم على واا هنا  يعرف بذلك فن
وقال صا ب الروضات: هو ـ أبو جع ر امحد بن حممد بن خالد الربقم ـ من أجنء أصحابنا املشاهري، مصرح بتوثقيـة يف عبـارات ك ـري 

ت. ولـه تصـانيف ك ـرية من أصحابنا، دكر  الشيخ يف رجـال ا ـواا )ع( واهلـااي )ع(، ووـن يـروي عنـه الصـ ار صـا ب بصـائر الـدرجا
فصلها الرجاليسون، ومن أجلها وأنعها كتاب )احملاسن( املشهور املوجوا بيننا يف هذ  األ)مان، وقد اشتمل على أ)يد مـن مائـة بـاب مـن 

رياً أبـواب ال قــه واحل ــم واآلااب والعلــل الشـرعية والتو يــد وســائر مراتــب األصـول وال ــروع، وكــان الصــدوق )ر (، وضـر علــى  ــذوها ك ــ
 من م ل اته.

ء وتويف )ر (يف  دوا سنته أربر وسبعني ومائتني، وكان )ر ( ماهراً يف العربية وعلوم األاب جداً وكان أبو  حممد بن خالد أي اً مـن كـربا
 الرواة واحملدثني وعظماء أهل ال  ل و الدين ومن ثقاة أصحاب الرضا وال اظم )عليهم الانم(كما نص عليه الشيخ. 

اعتماا املشايخ ال نثة يف ال تب األربعة عليها، وتـدور ر ـى مـذهب الشـيعة يف اسـتنباط أ  ـام الشـريعة علـى هـذا ال تـاب  فمن دلك
 اد كل منهم انتزع أخباراً ك رية وأواعها كتابه.

ت ثنثـة: . وفيه: عن ام سلمة قالت مسعت رسول اهلل )ص( يقـول لعلـم )ع(: تيبغ ـ م ا19ح 1ب 101ص 71حبار اتنوار ج - 105
ولــد )نــا ومنــافق ومــن محلــت بــه امــه وهــم  ــايح. وعــن جــابر عــن ايب ايــوب عــن رســول اهلل )ص( انــه قــال لعلــم )ع(: تحيبــك ات مــ من 

 وتيبغ ك ات منافق او ولد )نية او من محلته امه وهم طامث.
 .9النحل/ - 106
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لهاادى الناااس جميعاااً 
نرجــو تزويــدنا بت اــري مقنــر هلــاتني اآليتــني ال ــراتني، علمــاً بــ ين  107

 سري فلم أجد ما يروي الغليل ؟.راجعت بعح الت ا
، ول ـــن   يشـــ  108ج: لـــو شـــاء اهلل هلـــدى النـــا  نيعـــاً اأي:ا بـــإكراههم علـــى اهلدايـــة

دلــك بــل تعلقــت فشــاءته بــ ن ي ــون النــا  خمتــارين يف أفعــاهلم بعــد أن بــني هلــم طريــق اهلــدى 
تحق وطريـــق ال ـــنل بواســـطة أنبيائـــه علـــيهم الاـــنم، فمـــن ســـلك طريـــق اهلـــدى باختيـــار  اســـ

 ال واب ومن سلك طريق ال نل باختيار  استحق العقاب.
 الذهب األبيض

 : مـــا يقـــول مـــوتي يف الـــذهب األبـــيح )البنتـــني( هـــل حيـــرم لباـــه للرجـــال كالـــذهب 
 األص ر؟

 ج: ت ب   بلباه، فانه ليس بذهب.
 اقل ما يكفي في اللحية

  : هل ي  م يف اللحية ان ت ون ب خن الورقة؟
 اً انه حلية ك ى.ج: ادا صدق عرف

 حلق جانبي الوجه
  : هل  زي يف فرسال اللحية فبقاء الذقن فقط اون جانيب الوجه؟

 .109ج: تقدم ا واب عن دلك
 المؤلفات

 : أشــار علــمس بعــح املــ منني ان اطلــب مــن مســا ت م الت  ــل بــذكر م ل ــات م الــ    
 تطبر او ال  حتت الطبر ول م جزيل الش ر واألجر؟.

( ولــو 115قــة اين   ا ــب دكــر امل ل ــات الــ    تطبــر امــا الــ  طبعــت فا ــا )ج: احلقي

                                                           
 . 31الرعد / - 107
 قد ي ون اإلكرا  ت وينياً. - 108
 من هذا ال تاب، حتت عنوان ) لق اللحية وابقاء الذقن(. 90راجر الص حة  - 109
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 .110ت  لتم علمس بالدعاء ل م يوفقين اهلل سبحانه لطبر الباقم واهلل املاتعان

 صالة الجمعة
 : ملــــادا ت تقــــام اصــــنةا ا معــــة يف هــــذا الزمــــان وحنــــن يف أشــــد احلاجــــة أليهــــا مــــر أن 

 يا ؟سياات م يعتربها واجبا ختيري 
ج:  يـــث ان األئمـــة الطـــاهرين علـــيهم افصـــل الصـــنة والاـــنم )الـــذين   ي ـــن بيـــدهم 
الاــلطة الظاهريــة(  يقيموهــا، صــار املــ لوف عنــد الشــيعة عــدم أقامتهــا،  ــىت ان الــراوي قــال 

 .111لإلمام )ع(: هل آتيك ألصلم معك ؟ قال اإلمام )ع(: ت
 اللعب بالمحبس

 احملبس( مر الرهان ؟ : هل  و) اللعب املعروف بـ )
 ج: ت  و) لعب احملبس مر الرهان.

 الريسز
  : هل  و) سباق اخليل املامى يف )ماننا هذا بـ )الرياز( مر الرهان أو بدونه ؟

 ، حمرم ت  و).112ج: الاباق الذي ليس بالشروط املقررة، يف كتاب الابق والرماية
 بين السماع واالستماع

اع واتســـتماع، وادا كـــان الغنـــاء حمرمـــاً، فمـــا احل ـــم يف  : هـــل هنالـــك فـــرق بـــني الاـــم
 مساعه؟.

 ، اما الاماع بدون اتختيار ت ب   به.113ج: ت فرق بني الاماع واتستماع يف احلرمة
 أموال الدولة

 : مــا يقــول ســيدي يف أمــوال الدولــة هــل تعتــرب مــن جمهــول املالــك الــذي  ــب اإلدن يف 
                                                           

( كتاباً وكتيباً، راجر كتاب )اضواء على  ياة اإلمـام الشـريا)ي 990لقد جتاو)ت م ل ات اإلمام الشريا)ي )اام ظله( اىل يومنا هذا ) - 110
 اام ظله( وكتاب )قائمة م ل ات اإلمام الشريا)ي اام ظله(.

: روى هشـــام بــن ســا  عـــن )رارة بــن اعــني قـــال  ــدثنا ابــو عبـــد اهلل )ع( علــى صـــنة  3ح 1ب 163ص  16جويف حبــار اتنــوار  - 111
 ا معة  ىت ظننا انه يريد ان ن تيه، فقلت: نغدو عليك؟ فقال: امنا عنيت دلك عندكم.

 كتاب الابق والرماية.  60راجر موسوعة ال قه ج  - 112
أنه كما حيرم اتستماع حيرم الاماع، اد ت اليل علـى ا ـوا) فيـه، فـالن)م اتبتعـاا عنـه  وفيه:   251ص 1راجر امل اسب احملرمة ج - 113

 مر اإلم ان، وادا   ا ن   ياتمر ألنه أشد من الاماع، فيدخل حتت ما دكرنا  من قاعدة اتضطرار، انتهى.
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 التصرف فيها من احلاكم الشرعم؟.
 ج: نعم حيتاج اىل اإلدن من احلاكم الشرعم.

 اإلذن في التصرف
  : وادا كانت من باب جمهول املالك، فهل ت دن ملن قلد  يف التصرف فيها؟.

 ج: ت ب   بذلك مر رعاية الشروط واهلل املاتعان.
 العمل الشعبي

ول يف أيامنـا  : ما يقول سيدي يف املدار  ال  مت بناؤها عن طريق العمل الشـعيب املتـدا
 هذ  ، هل جتو) الصنة فيها؟.

 ج: نعم جتو) ادا   ت ن أرضها وفرشها وما أشبه مغصوبة.
 تصوير اإلنسان والحيوان

 : هـــل تقولـــون حبرمـــة تصـــوير دوات األرواح مـــن اإلناـــان واحليـــوان، وهـــل أن املقصـــوا 
 بذلك النحت والتجايم أم الرسم باليد؟.

نحت والتجايم فـاحملرم منـه مـا كـان مقدمـة للعبـااة ، كمـا  ج: الظاهر كراهية دلك، اما ال
 كان متعارفاً عند الوثنيني، بدعوى انصراف األالة الناهية اىل دلك.

 مشاهدة التلفزيون
  : هل جتو) مشاهدة احل نت الدينية والرباما العلمية ال  تعرض يف التل زيون؟.

  : ادا   يشتمل على احلرام ت ب   بذلك.
 في دور اليهودالسكنى 

 : هــل  ــو) الاــ س يف اور اليهــوا الــ  اســتولت عليهــا الدولــة بعــد هجــرة اليهــوا اىل 
 فلاطني بعنوان األموال اجملمدة؟.

 .114ج: نعم  و) الا س يف الدور املذكورة

 الكتابة للنساء
  : هل ي ر  تعليم ال تابة للنااء اون القراءة؟.

                                                           
 بإدن احلاكم الشرعم. - 114
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، وبدونـه ت ي ـر ، 115يمـا ادا كانـت يف معـرض ال اـااج: كراهية تعليم ال تابة امنا هـو ف
 بل قد ي ون ماتحباً.

 الهدية للموظف
 : هل  و) للموظف قبول اهلديـة الـ  هتـدى لـه، لقـاء اةـا) عمـل مـا، أو لاـرعة فةـا) 

 العمل، من قبل صا ب العمل واحلاجة؟.
 ج:  و)قبول اهلدية وفعطائها.

 مقدار المد والمثقال والصاع
 و مقدار املد وامل قال والصاع بالنابة اىل ال يلو برام؟. : كم ه

وكـل م قـال شـرعم هـو ثنثـة أربـاع … مب اقيل الصابة 116ج: كل كيلو برام مائتا م قال
( محصـة، ومـن معرفـة الناـبة 11( محصة، وم قال الشرع )21امل قال، أي ان م قال الصابة )

 .117الا البني امل قالني، تعرف سائر املقااير املذكورة يف 
 إهداء قراءة القرآن إلى الحي

  : هل  و) فهداء تنوة القرآن احل يم أو ف دى سور  الشري ة فىل احلم؟.
 ج: نعم  و) دلك.

 قبض الراتب من الحكومة
 : هـــل يـــتم ن مســـا ت م بالت  ـــل يف منحـــم فدنـــا أو وكالـــة حتريريـــة  ـــول  ليـــة قـــبح 

نظـراً لبعـد وطـول املاـافة بيننـا، علمـاً بـ نين مـن والتصـرف بـه ؟. بنـاءاً علـى  رمتـه، و 111الراتب
 مقلدي مسا ت م.

 ج: انتم وكيل عين يف دلك، وفدا )اا عن م ونة الانة فعلي م اخلمس.
 الفاسق الجعفري

 : مــا يقــول مســا ت م يف األخبــار املرويــة عــن أئمــة أهــل البيــت )علــيهم الاــنم( الدالــة 
                                                           

 وقد حترم  ين ذ. - 115
 تقريبا. - 116
 ال قه / كتاب الطهارة والصوم والزكاة وال  ارات وما أشبه.راجر موسوعة  - 117
 امل خود من اولة بري شرعية. - 118
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 على ان ال اسق ا ع ري يدخل ا نة؟.
لذين كملت أصول اينهم يدخلون ا نة أخرياً، ولو بعد تعذيبهم مبا ياتحقون، امـا ج: ا

الذين   ت مل أصول اينهم وكانوا مقصرين يف دلك فهم الصحاب النار هم فيهـا خالـدون ـ 
  119 والعياد باهلل ـ .

 التطبير
  : ما يقول مسا ت م يف ضرب الرؤو  بالايوف  زناً على سـيد الشـهداء )ع( وبـاقم

 الشعائر احلاينية، اما يمستب على دلك ضرراً على الن س؟.
ج: كل شـمء   ي ـن نـص علـى حتراـه فهـو جـائز شـرعاً، وادا صـار مـن الشـعائر أو كـان 

 .120ااخنً حتت عنوان راجا من العناوين العامة كعنوان )اإلب اء( م ًن، صار ماتحباً 

                                                           
 وهنا  روايات عديدة تدل على ان ال اسق ا ع ري سيدخل ا نة، منها: - 119

ر ات مـــن هـــم آل حممـــد )ع(، ت يـــدخل ا نـــة ات مـــن عـــرفهم وعرفـــو ، وت يـــدخل النـــا)… قـــال: ابـــو جع ـــر البـــاقر )ع( يف  ـــديث: 
 ا.102ح  331ص  1ان رهم وان رو (، احبار األنوار ج 

وعــن علـــم بــن حممـــد، عــن امحـــد بــن ايب عبـــد اهلل، عــن ع مـــان بـــن عياــى، عـــن مياــر، قـــال: اخلــت علـــى ايب عبــد اهلل )ع( فقـــال: كيـــف 
ان مت  ـا فاسـتوى جالاـاً   قـال:  اصحابك؟ فقلت: جعلت فدا  لنحن عندهم اشر من اليهوا والنصارى واجملو  والذين اشركوا، قال: وكـ

كيــف قلـــت؟ قلــت: واهلل لـــنحن عنــدهم اشـــرمن اليهــوا والنصـــارى والـــذين اشــركوا، فقـــال: امــا واهلل ت يـــدخل النــار مـــن م اثنـــان، ت واهلل وت 
اً ام زاغات عانهم االبصاار )وقالوا ما لنا ال نرى رجااالً كناا نعادهم مان االشارار اتخاذناهم ساخريوا د، واهلل ان م الذين قال اهلل تعاىل: 

 1ا   قـال: طلبـوكم واهلل يف النـار واهلل فمـا وجـدوا مـن م ا ـداً.احبار األنـوار ج 63-62ا سـورة ص / ان ذلك لحق تخاصام اهال الناار(
 ا.1ح  351ص  27ب 

ل اهلل، قـال: فغ ـب  ـىت واخل مساعة بن مهران علـى الصـااق )ع( فقـال لـه: يـا مساعـة مـن شـر النـا  عنـد النـا ؟ قـال: حنـن يـا ابـن رسـو 
امحرت وجنتا    استوى جالااً وكان مت  اً، فقال: مساعة، من شـر النـا  عنـد النـا ؟ فقلـت: واهلل مـا كـذبتك يـا ابـن رسـول اهلل، حنـن شـر 

فينظــرون الـــي م  النــا  عنــد النــا ، أل ــم مسونــا ك ــاراً وراف ـــة، فنظــر ا س   قــال: كيــف ب ــم ادا ســيق ب ـــم اىل ا نــة وســيق هبــم اىل النــار
يا مساعة بـن مهـران: انـه مـن اسـاء مـن م اسـاءة مشـينا اىل  ا63-62ص /  اسورة)ما لنا ال نرى رجاالً كنا نعدهم من االشرار( فيقولون: 

ل، و اهلل ت اهلل تعاىل يوم القيامة ب قدامنا فنش ر فيه فنشـ ر، واهلل ت يـدخل النـار مـن م عشـرة رجـال، واهلل ت يـدخل النـار مـن م ثنثـة رجـا
 ا.10ح  259ص  63ب  21يدخل النار من م رجل وا د، فتنافاوا يف الدرجات واكمدوا اعداءكم بالورع.احبار األنوار ج 

ان ت يـدخل النـار حمـب لنـا وت يـدخل ا نـة مـبغح لنـا، تن اهلل ياـ ل العبـاا يـوم القيامـة عمـا عهـد )… وروي عن أيب عبد اهلل )ع( 
 ا.11ح  21ص  1ب  25ما ق ى عليهم(. احبار األنوار ج اليهم وت يا هلم ع

يف بيـان احلـديث مـا هـذا نصـه: وامـا أصـحاب ال بـائر مـن  27ب  363ص  1وقد دكر العنمة اجمللام قد  سر  يف حبار األنوار ج 
ألخبـار خمتل ـة فـيهم اختنفـاً ك ـرياً، األمامية فن خـنف بـني األماميـة يف أ ـم ت الـدون يف النـار وامـا ا ـم هـل يـدخلون النـار أم ت ، فا

 ومقت ى ا مر بينها أنه حيتمل اخوهلم النار وا م بري ااخلني يف األخبار ال  ورات ان الشيعة وامل من ت يدخل النار تنه قد ورا يف
ة الت على ان الش اعة تلحقهم أخبار ا زان الشيعة من شاير علياً يف اعماله وان اتاان مركب من القول والعمل ل ن األخبار ال  ري 

 …قبل اخول النار
 ( لإلمام الشريا)ي و)فتاوى علماء الدين  ول الشعائر احلاينية(.13راجر كتاب )رؤى عن   ة اإلمام احلاني ص - 120
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يــد، امــا ال ــرر يف ا ملــة، فــن اليــل امــا ال ــرر، فالــدليل امنــا ال علــى  رمــة ال ــرر املتزا
على  رمته، نعم من علم ال رر املتزايد يف عمل استحبايب    ز له دلك العمل، ومـن شـك 

 .121أجرى أصالة الرباءة عن كونه  راماً 
 لعب األطفال
  : هل حيرم لعب األط ال بال عاب والدعبل؟.

 .122رفر القلم فيه ج: األط ال مرفوع عنهم القلم، ات فيما علم شرعاً عدم
 قتل الوزغ

  : هل ياتحب قتل الو)غ )ابو برص( كما ورا يف بعح أخبار العامة؟.
، يوجــب املــرض ـ كمــا 123ج: ت يبعــد رجحــان قتلــه، فانــه باإلضــافة اىل دمــه يف األخبــار

 دكر  بعح العلماء واألطباء ـ فقتله وقاية عن األمراض.
 دفع الغيبة

فهــل  ــو) لآلخــر افــر الغيبــة مبد ــه وهــو يعلــم  : لــو دكــر شــخص أمــام آخــر باــوء، 
بص اته الذميمة؟ فان مد ه فقد كذب وان ت لم احلقيقة فقد ابتاب وان س ت فقد شاركه 

 يف الغيبة؟.
ج:  ب على الاـامر أن ينهـر املـت لم عـن الغيبـة، ات ادا كـان املغتـاب جـائز الغيبـة، وت 

                                                           
يف  5ول جراجــر كتــاب )الوصــائل يف شــرح الرســائل( و)رســالة يف قاعــدة تضــرر( لإلمــام الشــريا)ي )اام ظلــه(، وكتــاب )بيــان األصــ - 121

 قاعدة ت ضرر( آلية اهلل الايد صااق الشريا)ي )اام ظله(.
 كالقتل والزنا وشرب اخلمر.  - 122
 وقد ورات روايات عديدة يف دم الو)غ، نذكر منها: - 123

عــن كــرام، عــن عبــد اهلل بــن طلحــة، قــال ســ لت ابــا عبــد اهلل )ع( عــن الــو)غ، فقــال: هــو رجــس وهــو ماــخ كلــه فــادا قتلتــه فابتاــل.ا 
 باختنف ياريا.2601ح  13ب  515ص  2. ويف ماتدر  الوسائل ج 1ح  19ب  957ص  2لوسائل ج ا

والعقـرب كـان منامـاً والـدب والـو)غ والزنبـور كـان حلامـاً ياـرق يف امليـزان( وروا  الصـدوق يف العلـل )… وعـن ايب احلاـن الرضـا)ع( قـال: 
 9ن عن حممد بن احلان بن عنن عـن ايب احلاـن )ع( حنـو . االتهـذيب ج عن ابيه عن علم بن ابراهيم عن ابيه عن امساعيل بن مهرا

 ا.7ح 2ب  311ص  16ـ وسائل الشيعة ج  1ب  166ح  39ص 
وعـــــن الرضـــــا )ع( انـــــه قـــــال: ) وامـــــا الـــــو)غ ف ـــــان ســـــبطاً مـــــن اســـــباط بـــــين اســـــرائيل ياـــــبون اوتا اتنبيـــــاء ويبغ ـــــو م فماـــــخهم اهلل 

 ا.15ح 2ب  315ص  16الوسائل ج …(او)باً 
 : باب طهارة س ر ال ار واحلية والعظاية والو)غ والعقرب واشباهه واستحباب اجتنابه.223ص1ويف ماتدر  الوسائل ج 

 ا. 1ح  2ب33ص  12وحبار األنوار ج  73ص  2وكان الو)غ ين خ يف نار ابراهيم )ع(. ات اري القمم ج … وقال الصااق )ع( 
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  و) ال ذب.
 ب على الزوجةالك

 ب على الزوجة ؟  : هل  و) ال ذ
 . 124ج: ت  و) ال ذب ات فيما أست ين

 طلب قضاء الحوائج
 : هــل  ــو) للزائــر ان يطلــب ق ــاء  اجتــه مــن اإلمــام املعصــوم )عليــه الاــنم( او بــري 

بقوله م نم: )أطلب منك يا موتي يا أبا عبد اهلل ان تعـافيين مـن مرضـم وتق ـم  125املعصوم
 ؟.…( اج  

ه يف الواقر يطلب من املعصوم )عليه الانم( ان يش ر لـه عنـد اهلل ج: ت ب   بذلك فان
ســبحانه يف ق ــاء  اجتــه، فــا م علــيهم الاــنم أ يــاء اعنــد رهبــم ير)قــونا وبيــدهم ك ــري مــن 

 اتمور.
 السالم على الكافر

، ول ـن هـل  ـو) للماـلم أن حييـم ال ـافر 126 : ت ريب يف  رمة الانم على ال ـافر
  باخلري( م نً أو يرا عليه؟.بقوله: )صبحك اهلل

ـــذلك توفيـــق اهلل لـــه ألن ي ـــون قـــابنً  128خصوصـــاً ادا قصـــد بالـــدعاء 127ج: ت بـــ   ب
 أللطافه سبحانه تعاىل.

                                                           

 
 .33-59ص  2حملرمة جراجر موسوعة ال قه كتاب امل اسب ا - 124
 ك يب ال  ل العبا )عليه الانم( والايدة )ينب )سنم اهلل عليها(.  - 125
  رمة الانم على ال افر بري مالمة، كما سي   بعد قليل. - 126
حتـت عنـوان )الاـنم علـى اشـخاص( يقـول اتمـام الشـريا)ي )اام  21كتـاب )احملرمـات( الـرقم   195ص  93ويف موسوعة ال قـه ج  - 127

ظلــه(: الظــاهر ان الروايــات الــواراة يف النهــم عــن الاــنم علــى اشــخاص حممولــة علــى ال راهــة، ولعــل هــذا هــو املشــهور وان كــان دهــب بــري 
وا د اىل احلرمة استناااً اىل ظهور النهـم، ل ـن النهـم منصـرف باـبب اتالـة الدالـة علـى ا ـوا).. ومـن نلـة القـرائن املن صـلة صـحيحة ابـن 

ت تيب احلان )عليه الانم(: ارايت ان ا تجب اىل طبيـب نصـراين اسـلم عليـه وااعـو لـه؟ قـال: نعـم انـه ت ين عـه اعائـك. احلجاج قال قل
(. بـــل لعـــل جـــوا) الاـــنم ابتـــداءاً وجوابـــاً بالناـــبة اىل بـــري احملـــارب ااخـــل يف قولـــه 1مـــن العشـــرة ح  53البـــاب  156ص  1)الوســـائل ج 

لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديااركم ان تباروهم وتقساطوا الايهم ان اهلل يحاب  ال ينهاكم اهلل عن الذينسبحانه:
 ا انتهى. 1ا املمتحنة:  المقسطين

 أي بقوله: )الانم عليك( او بقوله: )صبحك اهلل باخلري(. - 128
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 إجراء العملية الجراحية
 : ادا كان ش اء املرض يتوقف على فجراء عمليـة، وكـان املـريح اشـى مـن العمليـة بـل 

 و) له البقاء على علته ومرضه ام حيرم؟.أ ياناً يغمى عليه من اخلوف، فهل  
ج: ليس املدار هنا اخلوف، بل ادا كان املرض خطرا وجبـت العمليـة، وادا   ي ـن خطـرا 

 .129  جتب
 التوكل على األولياء

 : هــل  ــو) التوكــل علــى النــيب وآلــه )ص( بقولــه مــ نً :)توكلــت علــى اهلل وعلــى حممــد 
 وعلى علم(؟.

ت ب   به كما يتوكـل بع ـنا علـى بعـح  130ول التوكل على اهللج: ادا أريد التوكل يف ط
 يف امور الدنيا.

 جزئية الشهادة الثالثة
عنــد الشــهااة ال ال ــة ب  ــا ماــتحبة،  131 : يف بــاب األدان واإلقامــة   يــذكر ســياات م

 فهل أ ا كذلك؟.
 .132ج: اين ت استبعد ان ي ون  اهلا  ال سائر فصول األدان واإلقامة

 لمرتد الفطريتوبة ا  
ان اهلل ال يغفار أن يشارك باه ويغفار  : هل تقبل توبة املرتد ال طري واهلل تعاىل يقول: )

 ؟.133(ما دون ذلك لمن يشاء
 ج: نعم تقبل، واملراا باآلية ادا مات على الشر  )كما يف الت اسري( واهلل العا .

                                                           
 را ية(.حتت عنوان )العملية ا  16املا لة  51راجر موسوعة ال قه كتاب ) املاائل املتجداة( ص  - 129

 
 ت يف عرض اهلل. - 130
 أي يف كتاب )أ  ام اإلسنم(. - 131
وفيـه : الظـاهر )ان اشـهد ان عليـاً و  اهلل( جـزء مـن األدان واإلقامـة وقـد اشـري اىل  926املاـالة  275راجر املاائل اإلسـنمية ص  - 132

 دلك يف الروايات يف ا ملة كما فصلنا  يف شرح العروة.
 .11النااء /  - 133
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 رب ساااابحان ربااااك رب العاااازة عمااااا يصاااافون  وسااااالم علااااى المرساااالين  والحمااااد هلل
 العالمين  والصالة والسالم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

 كربالء المقدسة
 محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي
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