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 كلمة الناشر

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 العلماء ورثة األنبياء ..
على صدور  نعم.. هذه العبارة الرائعة هي الوسام اجلميل الذي علقه الرسول األعظم

عظمى هي  علماء هذه األمة املرحومة.. جتعل منهم مشاعل هداية ونور، وحتملهم مسؤولية
 من أعظم وأكرب املسؤوليات على اإلطالق وهي محل رسالة السماء، إلنقاذ أهل األرض.

هذه هي مهمتهم، وهذا هو  ومن بعدهم األئمة املعصومون  فاألنبياء الكرام 
.. شأهنم ورسالتهم، وعلماء هذه األمة محلت وحتملت هذه املسؤولية الكربى تبعا هلم 

 بة.إلنقاذ بين البشر قاط
فمسؤولية العلماء يف عصر الغيبة الكربى ـ هو استمرار ومواصلة املسؤولية يف إبالغ 
وتطبيق الرسالة اإلسالمية على أرض احلقيقة والواقع.. وإيصاهلا إىل كل الناس يف مجيع بقاع 

 األرض إن أمكن وحسب املستطاع.
اهلل الباقني ورحم ومن أولئك العلماء ومن خريهتم هم مراجع التقليد الكرام ـ حفظ 

املاضني ـ فاملسؤولية عليهم أكرب ومحلهم الرسايل أثقل ـ إن صح التعبري ـ ألهنم يتحملون 
 مسؤوليات جسيمة وعظيمة من إدارة شؤون األمة واحلوزات والوكالء واألموال والفقراء و... 

يعة احلياة ويف العصر احلاضر حيث املسؤولية أكثر وتعقيد احلياة أوسع وأمشل ـ بسبب طب
وتعقيداهتا احلالية ـ راح مساحة املرجع الديين األعلى اإلمام السيد حممد احلسيين الشريازي )دام 
ظله( بالتصدي ملا يهم األمة اإلسالمية يف خمتلف النواحي والتعقيدات وذلك منذ حوايل 

عظم يية اهلل نصف قرن تقريباً، حيث طرحته احلوزات العلمية مرجعًا للتقليد خلفًا لوالده امل
، ومنذ ذلك احلني واىل اليوم يقود الركب بقوة العظمى السيد مريزا مهدي الشريازي 

 …وكفاءة عالية أمده اهلل وأعانه
ومن األساليب اليت اتبعها مساحته ـ ومنذ البداية ـ هي اإلجابة على االستفتاءات الشرعية 
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ني اجلمهور وذلك لضرورهتا لكل اجملتمع ومجعها وتنسيقها وحماولة طباعتها ونشرها وتوزيعها ب
وكل الطبقات ألن الكثري من الناس قد يتعذر عليهم الوصول إىل املرجع نفسه أو وكيله 

 …لالستفتاء املباشر أو غري املباشر
جمموعة من اإلستفتاءات اليت توجهت إىل مساحته  )أسئلة وأجوبة شرعية(وهذا الكتاب 

تبها بعض العلماء، فرأينا نشره إميانًا منا بأمهية املوضوع وأجاب عليها خبط يده، مجعها ور 
 وضرورته، وتعميماً للفائدة املرجوة يف األمة اإلسالمية املباركة..

 ويخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
 مؤسسة المجتبى للتحقيق والنشر 
 شوران0101بيروت لبنان ص ب: 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 عاملني،والصالة والسالم على حممد وأهل بيته الطيبني الطاهرين.احلمد هلل رب ال

 
 أسئلة حول القرآن

قبل االبتداء بسورة الفاحتة يف  )أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم(هل التلفظ بقول  :0س
 الصالة جائز ام ال؟

 جائز. ج:
 ؟ (0)الرحمن الرحيمما معىن  :4س
 .(4)الرحيم للباطن، والرمحن للظاهر ج:
 ؟الرحيمعلى  الرمحنما سبب تقدمي  :3س
 ألن اإلنسان أوالً يطلع على الظاهر مث الباطن. ج:
 ؟هل البسملة يية من كل سورة من سور القرين :2س
 نعم. ج:
 ؟ما الفرق بني احلمد والشكر، وما معنامها :5س
 احلمد للذات، والشكر للنعم. ج:
)سبحان اهلل واحلمد هلل(، فما سبب التسبيح مقدم على التحميد، ألنه يقال:  :0س

 ؟وقوع التحميد يف البداية من سورة الفاحتة

                                                           
 .1سورة احلمد:  (0)
ر )تقريب القرين إىل األذهان( أي الرمحة الباطنية والرمحة الظاهرية، وهناك معان أخرى ذكرها اإلمام الشريازي يف تفاسريه، انظ (4)

 فان لكل بسملة يف القرين معىن خاصاً.
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 التسبيح تنزيه أوالً والبسملة مشتملة على التسبيح. ج:

العالمينقوله:  :7س
 ؟مجع عامل، ما املقصود بالعاملني (3)

 هلل تعاىل عوامل متعددة. ج:
الرحمن الرحيمما وجه تكرار قوله:  :0س

 ؟(2)
 لتأكيد على صفة الرحم فيه سبحانه.ل ج:
إياكما وجه التكرار يف قوله  :9س

 ؟(5)

 للتأكيد. ج:
إياك نعبد وإياك نستعينملاذا انتقل من الغيبة إىل اخلطاب يف قوله: :01س

بعد  (0)
مالك يوم الدينقوله: 

 ؟(7)
 ألنه ملا ذكر الصفات تصور انه تعاىل حاضر ولذا خاطبه. ج:
لصراط المستقيماما هو  :00س

 ؟(0)
 لكل شيء مادي ومعنوي صراط مستقيم ويخر منحرف. ج:

 ؟ما معىن الغضب منه سبحانه وهو صفة من صفات البشر :04س
 املراد: نتيجة الغضب كما قال املتكلمون: خذ الغايات وأترك املبادئ. ج:
 ؟هل جيب قراءة سورة الفاحتة يف الصالة :03س
 نعم. ج:
 هذه احلروف املفتتحة هبا بعض السور مثل:  ما املقصود من :02س

                                                           
 .2سورة احلمد:  (3)
 .4و1سورة احلمد:  (2)
 .5سورة احلمد:  (5)
 .5سورة احلمد:  (0)
 .3سورة احلمد:  (7)
 .6سورة احلمد:  (0)
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الم
(9). 

المص
(01). 

المر
(00) . 

الر
(04) . 

كهيعص
(03). 

حم
(02) . 

عسق، حم
(05) . 

 ؟ومباذا تشري إليه هذه احلروف ؟وما إىل ذلك
 .(00)يف احلروف املقطعة أقوال، منها أهنا إشارات إىل أمساء اهلل تعاىل ج:
 ؟تقطيع القرين الكرمي سوراً ما هي الفائدة من  :05س
 ألن االستمرار قد يوجب االمشئزاز. ج:
ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقينقال اهلل تعاىل:  :00س

وذلك يشار  (07)
 ؟هبا إىل البعيد، فلماذا أشري هبا هنا إىل غري البعيد

                                                           
 .1سورة البقرة:  (9)
 .1سورة األعراف:  (01)
 .1سورة الرعد:  (00)
 .1سورة يونس:  (04)
 .1سورة مرمي:  (03)
 .1سورة غافر:  (02)
 .2، 1سورة الشورى:  (05)
من سورة الروم: اهنا  المللتفصيل راجع )تقريب القرين إىل األذهان( لإلمام الشريازي، فمثاًل قال يف تفسري قوله تعاىل  (00)

من األقوال البالغة نيفًا وعشرين.  رمز بني اهلل ورسوله، أو أن هذا الكتاب من جنس )الف( و)الم( و)ميم(، أو غري ذلك
ويف سورة السجدة: ان املشركني كانوا يصيحون حني يبدأ الرسول بالقرين ليمنعوا الناس عن مساع صوته، فكانت تنـزل 

 املقطعات لتوجب الدهشة فيهم فينصتوا استغرابا.
 .2سورة البقرة:  (07)
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 ألنه يف مقام عال جداً، فالبعد معنوي. ج:

اليه، وهل صحيح ما يزعمه البعض من ان املراد الذي أشار  الكتابما هو  :07س
 ؟بالكتاب هو التوراة، كتاب اليهود

 ال، بل القرين. ج:
 ؟كيف نفى الريب على سبيل االستغراق، وكم من مرتاب فيه  :00س
 أي ان شأنه، عدم الريب فيه. ج:

هدى للمتقينملاذا قال:  :09س
 ؟واملتقون هم املهتدون (00)

 تقوى يهدى، ال غري املبايل.ألن من له حالة ال ج:
والذين يؤمنون بما أنزل إليكقال اهلل تعاىل:  :41س

 ؟ما هو اإلميان (09)
 االعتقاد. ج:
ختم اهلل على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم قال اهلل تعاىل:  :40س
غشاوة

وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، وقال أيضاً: (41)
، ما (40)

 ؟)على( يف هذه اآلية وجه تكرار
 للرتسيخ يف نفس السامع. ج:
 ؟ملاذا مجع القلوب واألبصار وأفرد السمع :44س
 .(44)انه نوع من البالغة، وبعض قال علة يخرى ج:
 ؟: ملاذا خص هذه األعضاء بالذكر43س

                                                           
 .2سورة البقرة:  (00)
 .3سورة البقرة:  (09)
 .7بقرة: سورة ال (41)
 .24سورة اجلاثية:  (40)
قال الطربسي: )إن قيل له مل خص هذه األعضاء بالذكر، فاجلواب: إهنا طرق العلم فالقلب حمل العلم وطريقه إما السماع  (44)

 .7، تفسري سورة البقرة: 34س 1أو الرؤية(، جممع البيان: ج
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 ألهنا أداة األخذ، والقلب أداة الوعي. ج:

اهلل وباليوم اآلخر وما هم ومن الناس من يقول آمنا بقال اهلل تعاىل:  :42س
بمؤمنين

ما الوجه يف تكرار الباء هنا، وملاذا اختص بالذكر االميان باهلل واالميان باليوم  (43)
 ؟اآلخر

 لتالزمهما يف االعتقاد، والستقالل كل واحد كرر الباء. ج:
يخادعون اهلل والذين آمنوا وما يخدعون إال أنفسهم وما قال اهلل تعاىل:  :45س
ونيشعر 

، كيف خيادعون اهلل والذين يمنوا، مع ان خمادعته تعاىل وخمادعة املؤمنني ال (42)
 تصح.

 .(45)أي عملهم عمل املخادع ج:
.. في قلوبهم مرض فزادهم اهلل مرضاً ولهم عذاب أليمقال تعاىل:  :40س

(40)  ،
 ؟كيف يصح أن يزيدهم اهلل مرضاً 

 زيادة عنادهم.حيث ان انزال الكتاب وإرسال الرسول يسبب  ج:
اهلل يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهونقال اهلل تعاىل:  :47س

(47) ،
قالوا االستهزاء عيب وجهل، وال جيوز على اهلل سبحانه العيب واجلهل أال ترى قوله تعاىل: 

أتتخذنا هزوًا قال أعوذ باهلل ان أكون من الجاهلين
فما معىن استهزاؤه، وما معىن  (40)

 ؟طغياهنممدهم يف 
 االستهزاء جزاء استهزائهم، واملّد ألنه ال يغريهم عن واقعهم. ج:
انما نحن ملاذا ال يقول: )اهلل مستهزئ هبم( ليكون مطابقًا لقوله:  :40س

                                                           
 .8سورة البقرة:  (43)
 .9سورة البقرة:  (42)
 خيدعوا بأعماهلم..أي يريدون أن  (45)
 .11سورة البقرة:  (40)
 .15سورة البقرة: (47)
 .67سورة البقرة:  (40)



 

 11 

مستهزؤن
 ؟قبل هذه اآلية (49)

 فعل املضارع يدل على االستمرار. ج:
فما ربحت تجارتهم  أولئك الذين اشتروا الضاللة بالهدىقال اهلل تعاىل:  :49س

وما كانوا مهتدين
، كيف قال ابن عباس ذلك وإمنا كانوا منافقني، ومل يتقدم نفاقهم (31)

 ؟إميان
 تفسري غري املعصوم ال حجية فيه. ج:
 ؟مع انه ذهبت فيها رؤوس أمواهلم فما ربحت تجارتهمملاذا قال:  :31س

 عدم الربح، النتفاء املوضوع. ج:
 ؟ان إىل التجارة، والتجارة ليس من شأهنا اخلسارة والربحكيف أسند اخلسر   :30س
 بالنظر إىل النتيجة. ج:
مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً قال اهلل تعاىل:  :34س

، ملاذا مل يقل: )كمثل (30)
الذين استوقدوا ناراً( فاتى باللفظ مفرداً، أال يليق ان يكون مجعاً، ألن اجلماعة إمنا تشبه 

 ؟واحدباجلماعة ال بال

 االختالف مفرداً ومجعاً وما أشبه نوع من البالغة. ج:
يجعلون أصابعهمملاذا قال:  :33س

مع ان األصابع ال توضع يف األذن امنا  (34)
 ؟الذي يوضع هو األمنلة، فالوجه ان يقال )أناملهم( واألنامل رؤوس األصابع

 إلفادة سد يذاهنم سداً حمكماً. ج:
اهلل ال يستحي أن يضرب مثاًل ما بعوضة فما  إنقال اهلل تعاىل:  :32س

                                                           
 .13سورة البقرة:  (49)
 .16سورة البقرة:  (31)
 .17سورة البقرة:  (30)
 . 19سورة البقرة:  (34)
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فوقها
، ملاذا قال فما فوقها، وحقه ان يقول فما دوهنا، ألن املقصود بالتشبيه هنا (33)

 ؟حقارهتا وما هو أحقر منها، وألن ما فوقها كاألسد ال يكون مثالً على احلقارة
 فما فوقها، يف جانب الزيادة، وجانب النقيصة. ج:
غري وانكسار يعرتي اإلنسان من ختوف ما يعاب به ويذم، فكيف جاز احلياء ت :35س

 ؟وصف اهلل تعاىل به، وهو الذي ال جيوز عليه التغري واخلوف والذم
 . (32)…(تقدم )خذ الغايات ج:
وإذ قال ربك للمالئكة إني جاعل في األرض خليفة قالوا قال اهلل تعاىل:  :30س

اء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدم
أعلم ما ال تعلمون

 ؟، من هو اجملعول يف األرض خليفة(35)
 .األنبياء واألئمة  ج:
إذا كان األمر كما ذكرمت فمن الالزم أن يقال: خلفاء أو خالئف، فلماذا قال  :37س
 ؟خليفة

 يراد اجلنس. ج:

فسد يف األرض ويسفك من ي من اين عرف املالئكة ان يف ذرية يدم  :30س
 ؟الدماء، وهل ذلك إال غيب

 إما لسبق احلياة يف األرض، وأما الستكشاف ذلك من اهلل عزوجل. ج:
 ؟ما الغرض من أخبار اهلل تعاىل مالئكته بذلك :39س
 المتحاهنم. ج:
وعلم آدم األسماء كلها ثم عرضهم على المالئكة فقال قال اهلل تعاىل:  :21س

                                                           
 .26سورة البقرة:  (33)
 .12راجع اجلواب على السؤال  (32)
 .41سورة البقرة:  (35)
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الء إن كنتم صادقينأنبئوني بأسماء هؤ 
وملاذا قال  ؟، كيف علم اهلل تعاىل يدم األمساء(30)

 ؟)عرضهم( ومل يقل عرضها
 باإلحياء، واملراد املسميات. ج:
أنبئوني بأسماء إن اهلل تعاىل عامل بعجز املالئكة عن اجلواب، فما وجه قوله  :20س

 ؟وكيف طلب منهم اجلواب مبا ال يعلمون هؤالء إن كنتم صادقين
 داللة على عجزهم، حىت يعرفوا ذلك. ج:
األمساء وال  من صفات اهلل سبحانه وتعاىل )العدل(، فكيف يعّلم يدم  :24س

 .يعلمها للمالئكة وهم من يعبدونه وخيلصون له يف العبادة من قبل خلق يدم
 ليست قابليتهم كقابلية يدم.  ج:
فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم  قال يا آدم أنبئهم بأسمائهمقال اهلل تعاىل:  :23س

أقل لكم إني أعلم غيب السماوات واألرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون
(37) ،

من أين علمت املالئكة صحة قول يدم، ومطابقة األمساء واملسميات، وهي مل تكن عاملة 
ذلك مل بذلك من قبل، والكالم يقتضي أهنم ملا أنبأهم يدم باألمساء علموا صحتها، ولوال 

معىن وملا استفادوا  الم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات واألرضيكن لقوله تعاىل:
 ؟نبوته ومتيزه واختصاصه مبا ليس هلم، ألن كل ذلك امنا يتم مع العلم

 ألهنم علموا عصمته. ج:
وآمنوا بما أنزلت مصدقًا لما معكم وال تكونوا أول كافر به قال تعاىل:  :22س

بآياتي ثمنًا قلياًل وإياي فاتقونوال تشتروا 
 ، ما معىن ان ما أنزل على حممد (30)

 ؟مصدق ملا أنزل على اليهود

 كانوا يعرفون ذلك، لعلمهم بالتوراة.  ج:

                                                           
 .41سورة البقرة:  (30)
 .44سورة البقرة:  (37)
 .31سورة البقرة:  (30)
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، ومل يقل: )أول كافرين به( والضمري يف )به( ملن أول كافر بهملاذا قال:  :25س
  ؟يعود، هل للقرين أم للنيب

لم يتسنهذا وهذا، مثل باعتبار اجلنس، وهل ج:
(39). 

 ؟يف هذه اآلية قليالً الثمن ال يشرتى وامنا يشرتى به، وما معىن :20س
 كل مثن لآلخر، وقليالً يف مقابل اآلخرة.  ج:
واستعينوا بالصبر والصالة وإنها لكبيرة إال على قال اهلل تعاىل:  :27س

الخاشعين
ل إىل الصالة أم إىل االستعانة، أم ه إنها، إىل اين يعود الضمري يف قوله (21)

 ؟إىل شيء حمذوف وهو اإلجابة لدعوة الرسول 
 .(20)االستعانة ج:
وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده قال اهلل تعاىل:  :20س

وانتم ظالمون
وهل  ؟، ملاذا قال أربعني ليلة، ومل يقل أربعني يوماً، على ما هو املتعارف(24)

 ؟ه الليايل معينة معروفة يف وقت خاص ويف شهر خاص أم الهذ
 .نعم شهر ذي احلجة، وألنه يف الليايل كان خياطب اهلل موسى ج:

وقالوا لن يدخل الجنة إال من كان هودًا أو نصارىقال اهلل تعاىل:  :29س
(23) ،

 ؟إذا كان املراد من قوله )هوداً( اليهود، فلماذا قال كان ومل يقول كانوا
 .(22)يراد به )اليهود( و)كان( مبعىن ثبت ج:
خالدين فيها ال يخفف عنهم العذاب وال هم قال اهلل تعاىل:  :51س

                                                           
 . 259سورة البقرة:  (39)
 .35سورة البقرة:  (21)
 راجع تفسري )تبيني القرين( لإلمام املؤلف )دام ظله(. (20)
 .51سورة البقرة:  (24)
 .111سورة البقرة:  (23)
 واالتيان باملفرد باعتبار لفظ )من(. (22)
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ينظرون
 ؟، ما الفرق بني اخللود والدوام(25)

 اخللود يراد به االستقرار. ج:
، ملاذا (20)…حافظوا على الصلوات والصالة الوسطىقال اهلل تعاىل:  :50س

 ؟ر وما هيخص الوسطى بالذك
 ألن الغالب ان الناس يف وقتها مشغولون بأعماهلم مع اطالعهم. ج:
نزل عليك الكتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه وأنزل قال اهلل تعاىل:  :54س

التوراة واإلنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان
وأنزل ، ما وجه قوله (27)

 ؟ب هو الفرقانوالكتا نزل عليك الكتاببعد قوله:  الفرقان
 تغيري للبالغة. ج:
ان مثل عيسى عند اهلل كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال قال اهلل تعاىل:  :53س

له كن فيكون
وقد وجد هو بغري أب ووجد يدم بغري أب ، كيف شبه عيسى بآدم(20)

 ؟وأم
 فكالمها خلقا من الرتاب. ج:

مرون بالمعروف وتنهون كنتم خير أمة أخرجت للناس تأقال اهلل تعاىل:  :52س
عن المنكر

 ؟، مىت كان العرب خري أمة للناس(29)
 املسلمون خري أمة. ج:
وال يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا اهلل قال اهلل تعاىل:  :55س

شيئاً 
  ؟، احلزن على كفر الكافر ومعصية العاصي طاعة، فكيف هنى اهلل عن الطاعة(51)

                                                           
 .162سورة البقرة:  (25)
 .248البقرة:  سورة (20)
 .3و4سورة يل عمران:  (27)
 .59سورة يل عمران:  (20)
 .111سورة يل عمران:  (29)
 .176سورة يل عمران:  (51)
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 م الفائدة.هذا كناية عن عد ج:

أتريدون ان تهدوا من أضل اهلل ومن يضلل اهلل فلن تجد له قال اهلل تعاىل:  :50س
سبيال

، كيف صح اسناد االضالل إليه سبحانه، وهل هذا إال ايقاع العبد يف املعصية، (50)
 ؟مث مؤاخذته عليها وهذا ظلم، تعاىل اهلل عن ذلك علواً كبرياً 

 أي تركهم بدون جرب وهتذيب. كما يقال أفسد األب أوالده،  ج:
فضل اهلل المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين قال اهلل تعاىل:  :57س

درجة وكاًل وعد اهلل الحسنى وفضل اهلل المجاهدين على القاعدين أجرًا عظيماً 
(54)  ،

كيف قال اهلل ان فضل اجملاهدين على القاعدين درجة يف بداية اآلية مث فضلهم على 
 ؟عدين أجراً عظيماً يف يخر اآلية وهذا متناقض الظاهرالقا

 الدرجة تشمل األجر العظيم، وبني الدرجة والدرجة البون الشاسع كما يف الروايات. ج:
إن المنافقين يخادعون اهلل وهو خادعهمقال اهلل تعاىل:  :50س

، كيف صح (53)
خيدعه غريه، ألن هذه صفة  نسبة اخلداع إليه سبحانه، وذلك ال جيوز عليه، وكيف جاز أن

 ؟من خيفى عليه الواقع، واهلل ال ختفى عليه خافية

 املراد الصورة ال احلقيقة فانه جيزيهم مبثل ما يعملون. ج:
يا أيها الذين آمنوا ال تحلوا شعائر اهلل وال الشهر قال اهلل تعاىل:  :59س
الحرام

 ؟، ما هي شعائر اهلل، وما هو الشهر احلرام(52)
 صالة والصوم واحلج وأمثاهلا شعائر، وحتليل الشهر احلرام العمل مبا يوجب هتكه.ال ج:
.. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل قال اهلل تعاىل:  :01س

فما بلغت رسالته
 ؟، ما سبب نزول هذه اآلية(55)

                                                           
 .88سورة النساء:  (50)
 .95سورة النساء:  (54)
 .132سورة النساء:  (53)
 .2سورة املائدة:  (52)
 .67سورة املائدة:  (55)
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 .أمري املؤمنني خليفة من بعده  نصب علي  ج:

يوم يجمع اهلل الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا ال علم لنا ىل: قال اهلل تعا :00س
إنك أنت عالم الغيوب

 ؟وقد علموا مبا أجيبوا ال علم لنا، كيف يقولون (50)
 التفصيل خاص باهلل سبحانه. ج:
وال تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون قال اهلل تعاىل:  :04س
وجهه

 ؟اد، هل هلل وجه حىت ير (57)
 الوجه: الذات. ج:

وكذلك نصرف اآليات وليقولوا درستقال اهلل تعاىل:  :03س
، هل يستفاد (50)

 ؟يقرأ ويكتب وانه مل يكن أمياً  من هذه اآلية أن الرسول األعظم 
 ال ربط. ج:
ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ان أفيضوا علينا من قال اهلل تعاىل:  :02س

الماء
هل النار أهل اجلنة، وأهل اجلنة يف السماء على ما جاءت به ، كيف ينادي أ(59)

 ؟الرواية، وأهل النار يف األرض، وبينهما أبعد الغايات من البعد

فبصرك اليوم حديدهناك تقوى احلواس، قال تعاىل:  ج:
(01). 

إن اهلل اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم  قال اهلل تعاىل: :05س
وهلل ملك كيف يصح نسبة الشراء إليه سبحانه وهو القائل: ،  ،(00)الجنة

السماوات
وهلل خزائن السماوات واألرض، وقال: (04)

تبارك الذي بيده ، و(03)
                                                           

 .119سورة املائدة:  (50)
 .52 سورة األنعام: (57)
 .115سورة األنعام:  (50)
 .51سورة األعراف:  (59)
 .22سورة ق:  (01)
 .111سورة التوبة:  (00)
 .189سورة يل عمران:  (04)
 .7سورة املنافقون:  (03)
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الملك
 ؟، وما هي النكتة يف حصر الشراء باألنفس واألموال(02)

 صورة الشراء، حنن نعطيهما واهلل يعطي اجلزاء. ج:
صم اليوم من أمر اهلل إال من رحمال عاقال اهلل تعاىل:  :00س

، معىن اآلية ان (05)
 ؟من رمحه اهلل فهو عاصم من أمر اهلل، فمن هو املعصوم من أمر اهلل

 أي ال حيفظ مما يريده اهلل. ج:
كّل الطعام كان حاًل لبني إسرائيل إال ما ما تعين هذه اآلية قال اهلل تعاىل:  :07س

حرم إسرائيل على نفسه
(00). 

اليهود كانوا يقولون حبرمة بعض األطعمة، والقرين حتّداهم بأنه ال دليل على  ألن ج:
حرمة ما يقولون، وإسرائيل )يعقوب( حرم اجلزور على نفسه ألنه كان مريضًا مبرض يضره 

 .(07)اجلزور
عبس وتولى أن جاءه األعمىقال اهلل تعاىل:  :00س

، ينقل البعض ان اآلية (00)
 ؟هل ذلك صحيح.. نزلت تعاتب النيب 

وإنك لعلى خلق عظيمهذا غري صحيح، ألنه ينايف قوله تعاىل:  ج:
(09). 

الرحمن الرحيمقال اهلل تعاىل:  :09س
، هل يدل على مدى العالقة بني اهلل (71)

                                                           
 .1سورة امللك:  (02)
 .34سورة هود:  (05)
 .94سورة يل عمران:  (00)
اليهود  لبين إسرائيلأي حالال  كان حالإدعوا حترميه  ويف تفسري تقريب القرين: )املراد بالكل االضايف يف مقابل ما (07)

إال ما حرم إسرائيل أي يعقوب على نفسه  وهو حلم اإلبل كان إذا أكله هيج عليه اخلاصرة =فحرمه على
ان فليس حترميه على إسرائيل دلياًل على بقائه على احلرمة ف على موسى  من قبل أن تنـزل التوراةنفسه وكان ذلك 

يف دعواكم ان  إن كنتم صادقنيحىت يظهر أنه مل حيرمه التوراة كما ذكرت لكم  فاتلوهاالتوراة ملا نزلت مل حترمه 
ـ ألنه أمي ـ ال علم له  التوراة حرم اإلبل لكنهم مل يأتوا بالتوراة فتبني كذهبم وقد كان اليهود يظنون أن الرسول 

 (.93قم )الر  11ص 3بالتوراة. تقريب القرين: ج
 .2-1سورة عبس:  (00)
 .3سورة القلم:  (09)
 .4سورة الفاحتة:  (71)
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 ؟وبني العبد

 نعم. ج:
وال تهنوا وال تحزنواقال اهلل تعاىل:  :71س

 ؟، ما هي العالقة بني الوهن واحلزن(70)
 وهن هو الضعف وهو متعلق بالبدن، واحلزن متعلق بالنفس.ال ج:
وقفوهم انهم مسئولونقال اهلل تعاىل:  :70س

، ماذا نفهم من هذه اآلية يف (74)
 ؟حياتنا العملية

 اننا مسئولون عن عقائدنا وأعمالنا. ج:
 ان علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن عليناقال اهلل تعاىل:  :74س

بيانه
 ؟، ما املراد بكلمة القرين(73)
 قرائته: أي وحيه. ج:
فينسخ اهلل ما يلقي الشيطان ثم يحكم اهلل آياتهقال اهلل تعاىل:  :73س

، ما (72)
 ؟هو تعريف النسخ لغة

 أي يزيله. ج:
 ؟ما مفهوم النسخ عند الصحابة :72س
 كما عندنا.  ج:
 ؟ما هي حكمة النسخ :75س
 ابقة مبعىن إزلة ما يلقيه الشيطان.النسخ يف اآلية الس ج:
 ؟ما هو سبب االختالف يف النسخ :70س

                                                           
 .149سورة يل عمران:  (70)
 .23سورة الصافات:  (74)
 .19 - 17سورة القيامة:  (73)
 .52 :سورة احلج (72)
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 اختالف االجتهادات. ج:

 ؟ما هو أول ما نسخ القرين :77س
 ال دليل عندنا على ذلك. ج:
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون  قال اهلل تعاىل:  :70س

يعلمون كالم اهلل ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم
 ؟، ما معىن التحريف(75)

 يزيدون وينقصون. ج:

قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيباقال اهلل تعاىل:  :79س
(70) ،

 ؟هي النكتة يف التعبري عن الشيب باالشتعال، وما معىن االشتعال هنا
 . (77)تعبري بالغي مجيل ج:
ك امرء سوء وما كانت أمك يا أخت هارون ما كان أبو قال اهلل تعاىل:  :01س

بغيا
، وقال تعاىل يف سورة يل هي أخت هارون ، هذه اآلية تقول ان مرمي (70)

وإني سميتها … إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرراعمران:
مريم

ومريم ابنة عمران أبوها عمران، كما قال عزوجل:  ، فتقول اآلية أن مرمي (79)
فرجها التي أحصنت

وأخي  أخو هارون ، ويف سورة القصص ان موسى(01)
هارون هو أفصح مني لسانا

أم عيسى أختًا ملوسى،  وعلى هذا يلزم ان تكون مرمي (00)
ألن عمران أبوها بنص اآليتني يف يل عمران والتحرمي، وألن هارون أخوها بنص قوله يف سورة 

مدة  ، ولكن بني عيسى وموسى ومها ابنا عمران بال شك يا أخت هارونمرمي 
 ؟طويلة، أوضحوا لنا ذلك

                                                           
 .75سورة البقرة:  (75)
 .3سورة مرمي:  (70)
 ذا جاء يكون كالنار فيشتعل يف فرتة قصرية.وقد ذكر املفسرون وجه التشبيه باالشتعال حيث ان الشيب إ (77)
 .28سورة مرمي:  (70)
 .46، 45سورة يل عمران:  (79)
 .12سورة التحرمي:  (01)
 .43سورة القصص:  (00)
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 كال، بل أخت هارون خطاب وكناية عن ما زعموه من عملها السيء.  ج:

ما أنزلنا عليك القرآن لتشقىقال اهلل تعاىل:  :00س
، مل خاطب اهلل نبيه (04)

 ؟هبذه اآلية 
 كان يتعب نفسه زائداً.  ألن النيب  ج:
لو كان فيهما آلهة إال اهلل لفسدتا قال اهلل تعاىل: :04س

، إذا فرضنامها (03)
 ؟حكيمني، وال خيطآن فمن أين يأيت الفساد

 ألن كل واحد يريد شيئاً ويريد اآلخر خالفه. ج:

قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقونقال اهلل تعاىل:  :03س
(02) ،

 ؟ان يقول: بل فعله كبريهم هذا راهيم مع العلم بأن كبريهم مل يفعل، فكيف يصح من اب
 .…ان كانوابل مشروط بـ  ج:
الذين هم في صالتهم خاشعونقال اهلل تعاىل:  :02س

، هل اخلشوع يف (05)
 ؟الصالة يكون يف القلب خاصة، أو يكون فيه ويف اجلوارح

 يف كليهما. ج:

حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعونقال اهلل تعاىل:  :05س
، الوجه (00)

 ؟ارجعونان يقال: )رب ارجعين( ألن املخاطب مفرد، فلم قال: 
 ألن امليت يالحظ املالئكة احمليطني به. ج:
ان تتبعون إال رجاًل مسحوراً قال تعاىل:  :00س

ومل يقل  مسحوراً ، ملَ قال:(07)
 ؟ساحراً 

                                                           
 .2سورة طه:  (04)
 .22سورة األنبياء:  (03)
 . 64سورة األنبياء:  (02)
 .2سورة املؤمنون:  (05)
 .99سورة املؤمنون:  (00)
 .8سورة الفرقان:  (07)
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 ساحر، وانه مسحور أيضاً. كانوا يقولون ان النيب   ج:

 ؟وز قراءة القرين إذا كان الذي يقرأ ال جييد مراعاة احلركات والسكنات: هل جي87س
 جيوز لكن الالزم التصحيح.ج: 
 ؟ما هو رأيكم فيمن يقول بنقصان القرين :00س
وإنا نحن ال جيوز ذلك، وال نقص وال زيادة يف القرين اطالقاً، قال اهلل تعاىل:  ج:

نزلنا الذكر وانا له لحافظون
(00). 

ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل المالئكة تنـزيالً ل تعاىل: قا :09س
، كيف (09)

 ؟تتشقق السماء بالغمام يوم القيامة
 ألنه يأيت غمام يشق السماء. ج:
إن هم إال كاألنعام بل هم أضل سبيالقال تعاىل: :91س

كيف كانوا أضل   (91)
 من األنعام؟

 تعرف.  ألن اإلنسان حيّرف بعد أن يعرف واألنعام ال ج:

فانهم عدو لي إال رب العالمينقال اهلل تعاىل:  :90س
فانهم ، مل قال: (90)

ومل يقل فاهنم عدو لكم، مع أنه قصد األصنام، ومل مل يقل أعدائي، وما وجه هذا  عدو لي
 ؟االستثناء
 استثناء منقطع واملراد اجلنس. ج:
تيكم منها بخبر أو إذ قال موسى ألهله إني آنست نارًا سآقال تعاىل:  :94س

آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون
، من املعلوم انه مل يكن مع موسى إال زوجته (94)

                                                           
 .9سورة احلجر:  (00)
 .25سورة الفرقان:  (09)
 .33سورة الفرقان:  (91)
 .77سورة الشعراء:  (90)
 .7سورة النمل:  (94)
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مث قال:  أو آتيكممث قال:  سآتيكمكان تزوجها مبدين فكيف قال: بنت شعيب 
لعلكم تصطلون ؟بصيغة مجع الذكور وهي وحدها وليس معه غريها 

 .(93)ألفاظ تعارف تأيت بصيغة اجلمع ج:
فلما جاءها نودي ان بورك من في النار ومن حولهاقال اهلل تعاىل:  :93س

(92) ،
 ؟من كان يف النار ومن كان حول النار حىت يباركه اهلل

 كانت املالئكة يف النار وحوهلا.  ج:
ومكروا مكرًا ومكرنا مكرًا وهم ال يشعرونقال اهلل تعاىل:  :92س

، ما معىن (95)
 ؟املكر منه سبحانه

 اخفاء ما يريده الشخص. ج:
فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوًا وحزناً قال اهلل تعاىل:  :95س

، ظاهر (90)
 ؟هذه اآلية ان العدوان واحلزن كانتا مقصودتني آلل فرعون

 الالم للنتيجة. ج:
من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فال قال اهلل تعاىل:  :90س

سيئات إال ما كانوا يعملونيجزي الذين عملوا ال
، مل كرر ذكر اإلساءة واكتفى بذكر (97)

ان أحسنتم احسنتم ألنفسكم وان أسأتم اإلحسان مرة واحدة، ويف سورة اإلسراء: 
فلها

 ؟، كرر ذكر اإلحسان واكتفى بذكر اإلساءة مرة واحدة(90)
 .الثاين قاعدة كلية، لتشمل األول.. وألن تغيري الكالم مجال بالغي ج:

                                                           
وإمنا أتى بالضمائر مجعاً، مع أن املراد زوجته فقط، إما تعظيما أو ملا سبق )…  124س 19ويف تفسري تقريب القرين: ج (93)

 خر فرياد من اجلمع الواحد فما فوق ومن اجلنس اجلمع(.من أن كال من اجلمع واجلنس يقوم مقام اآل
 .8سورة النمل:  (92)
 .51سورة النمل:  (95)
 .8سورة القصص:  (90)
 .83سورة القصص:  (97)
 .7سورة االسراء:  (90)
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واغفر ألبي انه كان من الضالينقال اهلل تعاىل:  :97س
، كيف صح ان (99)

 ؟يستغفر ألبيه املشرك الضال، وهو يعلم ان اهلل ال يغفر أن يشرك به
 قبل ان يوحى إليه بأنه ال يصح. ج:
وان أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمونقال اهلل تعاىل:  :90س

(011) ،
 ؟وكل أحد يعلم وهن بيت العنكبوت كانوا يعلمونلو  ما معىن قوله 

 تعبري عريف بالغي. ج:
يا أيها النبي اتق اهلل وال تطع الكافرين والمنافقين ان اهلل  قال اهلل تعاىل:  :99س

كان عليمًا حكيماً 
بتقوى اهلل وعدم اطاعة  ، كيف صح ان خياطب النيب(010)

 ؟الكافرين
 .لوجوبه عليه  ج:
وكان عهد اهلل مسؤوالً  تعاىل: قال اهلل :011س

، كيف يصح ان يوجه (014)
 ؟السؤال للعهد

 بعالقة السبب واملسبب. ج:

على صراط مستقيم انك لمن المرسلين قال اهلل تعاىل:  :010س
، ما (013)

وقد علم ان املرسلني ال يكونون إال على الصراط  على صراط مستقيماحلاجة إىل قول 
 ؟مستقيم
 منحرف. ول املشركني انه يف قبال ق ج:
واذكر عبدنا أيوب إذا نادى ربه أني مسني الشيطان  قال اهلل تعاىل:  :014س

                                                           
 .86سورة الشعراء:  (99)
 .31سورة العنكبوت:  (011)
 .1سورة األحزاب:  (010)
 .15سورة األحزاب:  (014)
 .3 -4سورة يس:  (013)
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بنصب وعذاب
، وما الوجه يف ، هل يصح ان يكون للشيطان سبيل على األنبياء(012)

 مبا ابتاله اهلل به؟ ابتالء أيوب
 لالمتحان. (015)ال سبيل، امنا النصب والعذاب ج:
فبأي آالء ربكما تكذبانهلل تعاىل: قال ا :013س

، ما وجه تكرار هذه (010)
 ؟اآلية

 تذكري، بعد تذكري، راجع جممع البيان. ج:
سأل سائل بعذاب واقعقال اهلل تعاىل:  :012س

، من السائل وما سبب (017)
 ؟ومل يقل عذاباً واقعاً  بعذاب واقعالسؤال، ومل قال 

 .(010)ير خمالباء للتبعيض، والقصة مربوطة بغد ج:
ما ودعك ربك وما قلىقال اهلل تعاىل:  :015س

 ؟، ما سبب نزول هذه اآلية(019)
 .(001)كان الكفار يقولوهنا، ألنه يف فرتة تأخر الوحي  ج:
إذا جاء نصر اهلل والفتحقال اهلل تعاىل:  :010س

، ما الفرق بني النصر (000)
 ؟والفتح حىت عطف الفتح على النصر

 تح مادي.النصر معنوي، والف ج:

                                                           
 .31سورة ص:  (012)
 فان الشيطان كان يؤذيه ويريد أن يغويه ومل ميكنه ذلك. (015)
 .14سورة الرمحن:  (010)
 .1 ج:سورة املعار (017)
 .451ص 5راجع جممع البيان للطربسي: ج (010)
 .4سورة الضحى:  (019)
الوحي توديعًا لك  أي ما ترك عنك ربكيا رسول اهلل  ما ودعك: 171ص 41ويف تفسري )تقريب القرين(: ج (001)

أي ما قالك مبعىن ما أبغضك فان القلي مبعىن البغض. روي عن  وما قلىبان يكون كاملفارق الذي يودع صديقه 
مث  إقرأ باسم ربك الذي خلقوانه كانت أول سورة نزلت  : )إن جربئيل أبطأ على رسول اهلل اإلمام الباقر 

 .ما ودعك ربك وما قلىكك فال يرسل إليك؟ فأنزل اهلل تبارك وتعاىل أبطأ عليه، فقالت خدجية: لعل ربك قد تر 
 .1سورة النصر:  (000)
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، وما شاهبها من احلروف حم عسقما هو التفسري الصحيح لقوله تعاىل:  :017س
 ؟يف أوائل السور

 قال بعض إهنا إشارة إىل أسامي اهلل سبحانه. ج:
 وما أدراك ما الطارق  والسماء والطارقما هو تفسري قوله تعاىل:  :010س

خلق  ظر اإلنسان مما خلق فلين إن كل نفس لما عليها حافظ النجم الثاقب 
يخرج من بين الصلب والترائب من ماء دافق 

، فقد اختلفنا يف معىن الطارق (004)
 ؟وألفاظ أخرى يف السورة، وقررنا ان نتوجه إليكم لرتشدونا إىل املعىن الصحيح

 .(003)الطارق، الذي يطرق نوره السماء ليالً فرياه اإلنسان ج:
والسالم علي يوم ولدت  :ن عيسى بن مرمي قال اهلل تعاىل على لسا :019س

ويوم أموت ويوم أبعث حياً 
 ؟، فما احلكمة يف ختصيص عيسى بالسالم على نفسه(002)

 سوءاً. ألن اليهود كانوا يقولون عنه  ج:
لقد تاب اهلل على النبي والمهاجرين واألنصار الذي قال اهلل تعاىل:  :001س

اتبعوه في ساعة العسرة
 ؟ن النيب يف حاجة اىل التوبة فما معىن اآلية الكرمية، مل يك(005)

 التوبة، الرجوع واالقبال. ج:
إن اهلل نص يف القرين على ان مرمي سيدة نساء العاملني فكيف تقولون ان  :000س

 ؟سيدة نساء العاملني )فاطمة( 
 امل زماهنا.مثل قولنا فالن دولة أقوى الدول، فاملراد ع )العاملني( بالنسبة إىل مرمي  ج:
من طني ونفخ فيه من  يصور لنا القرين الكرمي انه سبحانه خلق يدم  :004س

روحه، بينما العلم احلديث يبحث عن أصل وجود احلياة واإلنسان على األرض فيحتملون 
                                                           

 .7و1سورة الطارق:  (004)
أي قسمًا بالطارق  والطارقأي قسمًا بالسماء  والسماء»، وفيه: 118ص 41راجع تفسري )تقريب القرين(: ج (003)

أما يف النهار فقد كانت العادة اجلارية لديهم أن تفتح األبواب فإذا جاء وهو الذي يأيت لياًل، مسي طارقاً ألنه يطرق الباب 
 «.أحد استأذن ودخل، واملراد به هنا النجم الذي يطلع ليالً 

 .44سورة مرمي:  (002)
 .117سورة التوبة:  (005)
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 ؟ان احلياة ابتدأت من خالل خلية فأخذت تنمو وتتطور، وغريها من النظريات
 ال دليل على ما يقولون. ج:
 ؟يف ليلة واحدة أو بالتدريج هل ان القرين نزل على الرسول  :003س
 أوالً مرة، مث بالتدريج. ج:
 ؟ملاذا مل يرتب القرين بالشكل الذي نزل به :002س
 .ألن ترتيبه يف اللوح احملفوظ كما يف القرين، كذا قاله الرسول ج:
وقتلهم األنبياء بغير حققال اهلل تعاىل:  :005س

املقابل لذلك هو ، الوجه (000)
 ؟جواز قتلهم إذا كان حبق، وهو ينايف عصمة األنبياء

 هذا للتأكيد يف قبال قول الكفار بأنه كان حيق هلم ان يقتلوا األنبياء. ج:
ادعوني استجب لكمقال اهلل تعاىل:  :000س

، لقد جاءت هذه اآلية (007)
ألدعية مع مراعاة الشروط الشريفة مطلقة وبدون ذكر أي شرط، فلماذا ال تستجاب أكثر ا

 ؟املذكورة يف الروايات أيضاً 
 جيمع دائماً بني كلمات أي بليغ. ج:
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع فإن قال اهلل تعاىل:  :007س

خفتم أال تعدلوا فواحدة
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو ، وقال أيضاً: (000)

ل الميلحرصتم فال تميلوا ك
، فما الفرق بني العدالة الظاهرية واملعنوية، وما هو امليل (009)

 ؟النفسي املتعلق هبذا املوضوع
 ألنه حيب هذه دون هذه أكثر. ج:
ال تكتموا الشهادةقال اهلل تعاىل:  :000س

، لقد حرم اهلل سبحانه وتعاىل  (041)
أربعة شهود حبيث لو شهد  كتمان الشهادة وجعلها بشاهدين عادلني، ولكن يف الزنا جعلها

                                                           
 .181سورة يل عمران:  (000)
 .61سورة غافر:  (007)
 .4سورة النساء:  (000)
 .129سورة النساء:  (009)
 .284ورة البقرة: س (041)
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ثالثة ومل يشهد الرابع وجب إقامة احلد عليهم للقذف، فهذا األمر يوجب كتمان الشهادة، 
 ؟وهو يعارض النهي يف اآلية عن كتمان الشهادة

 الزنا شهادة على نفرين الرجل واملرأة وحباجة إىل أربعة شهود. ج:
يخر يية من سورة لقمان،  لقد خص اهلل تعاىل نفسه بعلم الغيب كما يف :009س

ولكن شوهد بعض األشخاص خيربون بالغيب مث يقع ما أخربوا كاماًل، نرجو رفع هذا 
 اإلشكال؟

 علم الغيب خاص باهلل تعاىل وهو يفيضه على بعض الناس. ج:

 ؟ما حكم قراءة القرين يف املسجد مجاعة :041س
 املسجد مكان مقدس ولألمور املقدسة. ج:
 ؟اءة القرين مجاعة مع الدليل من الكتاب والسنةما حكم قر  :040س
 ال أجد دليالً على ذلك، إال انه جائز. ج:
من عادتنا حنن املغاربة أن نقرأ القرين مجاعة صباحاً ومساءاً بعد صالة الصبح  :044س

 ؟واملغرب، فهنا من يقول إهنا بدعة

 ال بدعة. ج:
ة يوم اجلمعة قبل دخول ما حكم قراءة القرين مجاعة بصوت واحد وخاص :043س
 ؟اإلمام

 جائز. ج:
هل جيوز ألحد أن جيمع الناس ويأمرهم بقراءة القرين له لغرض من األغراض،  :042س

 مثالً أراد ان يبتدأ عمالً أو جتارة، ومجع الناس ليقرءوا له القرين لينال بركة يف عمله.
 جيوز. ج:
 ؟كيف يدعو القرين الكرمي إىل هتذيب النفس  :045س
 كما ذكروه يف علم األخالق.  ج:
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 ؟ما الغاية من تكرار سرد القصص يف القرين الكرمي :040س

 اختالف خصوصيات القصص. ج:
 ؟ما هو تأثري تالوة القرين على قلب املؤمن :047س
 تقوية اإلميان. ج:
 ؟ما هو القدر املناسب لتالوة القرين كل يوم :040س
يسر من القرآنفاقرؤوا ما ت حزب مثاًل، قال تعاىل: ج:

(040). 

 ؟ما هي اآلثار السلبية لعدم تدبر القرين الكرمي :049س
 عدم قوة اإلميان. ج:
 ؟ما هي أمهية العمل بأحكام القرين :031س
 خري الدنيا واآلخرة. ج:
 ؟ما هو فضل تالوة القرين الكرمي :030س
 ثواب عظيم. ج:

 ؟ما هو حق تالوة القرين الكرمي :034س
 زل والعمل به.قراءته كما أن ج:
 ؟ما هي يداب تالوة كتاب اهلل اجمليد :033س
 الطهارة، واالستقبال، والتأدب.  ج:
 ؟ما هو اهلدف من تالوة اآليات الكرمية :032س
 تقوية االميان. ج:

 ؟هل تالوة اآليات حق لكل الناس أم لطائفة حمددة منهم :035س
 لكل الناس. ج:

                                                           
 21سورة املزمل:  (040)
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 ؟قرين وتذكري الرسولمن هم الذين يتأثرون بتالوة ال :030س

 الذين يتدبرون يف القرين. ج:
 ؟ختتلف أهداف الناس من قراءة القرين، فما هي أفضل القراءة :037س
 لالستفادة. ج:
 ؟ما هي شروط التدبر يف القرين الكرمي :030س
 فهم املعىن والتفسري. ج:

 ؟ما هي املغالطة اليت يقع فيها الكثري من الناس :039س
 عن املوازين العقلية.البتعادهم  ج:
 ؟على طريقة تفسري القرين الكرمي كيف يدل اإلمام علي   :021س
 كما هو مذكور يف الروايات.  ج:

 ؟(044): ما معىن أن القرين )تبيان لكل شيء(020س 
 ألنه يضع اخلطوط العامة للحياة. ج:

 ؟ما هي مناهج القرين لدى املفسرين :024س
 كل استفاد جانباً.  ج:
 ؟ينقسم القرين الكرمي كيف  :023س
 كما يف كل جزء جزء.  ج:
 ؟ما هو معىن )اآلية( :022س
 العالمة. ج:

 ؟ما الفرق بني اآليات احملكمة واملتشاهبة :025س
 املتشاهبة ال تفهم إال بالتفسري الوارد. ج:

                                                           
 .89، سورة النحل: ءونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيإشارة إىل قوله تعاىل:  (044)
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 ؟ما هي السورة :020س

 سور حول بعض اآليات.ج: 
املتصلة بالعلم فيجعل مدلوهلا مرحياً  ملاذا مل يوضح اهلل سبحانه ييات القرين :027س

 ؟ال لبس فيه؟ وقاطعاً ال حيتمل معاين عديدة
 ذكرها اهلل سبحانه كما يف التفاسري، مضافاً إىل أسلوب القرين اخلاص. ج:
ملاذا مل يعط القرين نصًا علميًا دقيقًا لقضية علمية اكتشفها العلم اليوم،  :020س

وال ميكن االعتذار بان ذلك النص من أهل ذلك  ؟ن إليهلتهدف بوجود اهلل وانتساب القري
العصر الذي نزل فيه القرين، وملاذا نزل فيه ما هو مبهم كاحلروف املقطعة يف أوائل بعض 

 ؟السور
 ذكره املفسرون، ومن مجال القرين ان يكون له مبهم وواضح. ج:
عند  كيف نفسر وجوب غسل اليدين من املرفقني إىل أطراف األصابع  :029س

فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافقالوضوء والقرين الكرمي يقول: 
، ويف اللغة (043)

 ؟الفرق بني )من( و)إىل( واضح

 )إىل( غاية املغسول، ال الغسل والتفصيل يف كتب الفقه واللغة واحلديث. ج:
 ؟هل جيوز التغين بالقرين :051س
 كال.  ج:
 ؟يطلب من املفسر وماذا ؟كيف يكون التفسري صحيحاً   :050س
 التفسري الذي يوافق العقل والروايات. ج:
 ؟هل ورد يف القرين حديث عن وجود خملوقات غري منظورة وغري معروفة لنا :054س

 ؟وما رأيكم عن اجلن
ويخلق ما ال نعم هناك خملوقات غري اجلن واملالئكة، قال اهلل تعاىل: ج:

                                                           
 .6سورة املائدة:  (043)
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تعلمون
(042). 

 ؟عجاز القرين الكرميكيف نستطيع التعرف على إ  :053س
 عدم التمكن من االتيان بسورة من مثله هو دليل على إعجازه. ج:
 ؟هل جيوز لإلنسان ان يفهم القرين فيما كان القرين ظاهراً فيه :052س
 الظواهر حجة بشروطها. ج:
إين أقرأ القرين ولكن ال أستطيع أن أفهم أو أفسر منه شيئاً، ماذا تنصحين أن  :055س

 ؟أستطيع فهم وتفسري القرينأعمل حىت 
 راجعوا التفاسري. ج:
 ؟ما حكم من كانت قراءته غري صحيحة خلطأ يف اللفظ أو يف األعراب :050س
 يلزم عليه التصحيح. ج:
 ؟هل اإلدغام واجب أم مستحب يف القراءة :057س
 واجب حسب املتعارف ال أكثر. ج:

 ؟هل مراعاة قواعد التجويد واجبة :050س
 ة.بل مستحب ج:
 ؟كيف نقرأ القرين  :059س
 كما يقرؤه العرب.  ج:
 ؟هل حيصل اإلنسان على ثواب قراءة القرين بنظره من دون تلفظ :001س
 القراءة أكثر ثواباً. ج:

قراءة القرين دون التلفظ ودون قصد وبدون معرفة بالقراءة الصحيحة، ما هو  :000س
 ؟احلكم يف ذلك

                                                           
 .8سورة النحل:  (042)
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 النظر يف القرين مستحب. ج:

قرين كتاب هداية ونور للبشرية.. كيف نتعامل مع اآليات املتشاهبة.. وما ال :004س
 ؟هي أسس معرفة اآليات املتشاهبة

 يف تفسريها. الرجوع إىل أهل البيت  ج:
والشمس تجري لمستقر لهاورد يف القرين أن  :003س

ولكن العلم  (045)
 ؟اإلسالم ككلاحلديث مل يعرتف إىل اآلن هبذه الظاهرة، فما هو رأيكم ورأي 

 بل أعرتف كما يف كتب الفلك مثل )بصائر جغرافيا(. ج:

 ؟ما هي التفاسري اليت ميكن االعتماد عليها :002س
 .(040)من التفاسري املوجزة تفسري )شرب( ويل تفسري أيضاً  ج:
 ؟هل لبس احلجاب والوضوء عند قراءة القرين الكرمي واجب :005س
 كال، الطهارة مستحب.  ج:

 ؟جيوز للمرأة أن تقرأ القرين من غري لبس احلجاب هل :000س 

 نعم ولكن ال أمام األجانب. ج:
 ؟هل جيوز للحائض أن تقرأ القرين :007س
 جائز، غري سور العزائم. ج:
 ؟هل جيوز ختم القرين يف احلج :000س
 مستحب. ج:
 ؟هل جيوز ختم القرين لشخص حي :009س

 نعم. ج:

                                                           
 .48سورة يس:  (045)
 وهو )تقريب القرين إىل األذهان( و)تبيني القرين(.  (040)
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 ؟ت كلمات القرين الكرمي نفسههل جيوز وضع خطوط بالقلم حت :071س

 نعم. ج:
 ؟ما هي الطريقة املثلى حلفظ القرين الكرمي :070س
 احلفظ قليالً قليال. ج:
 ؟ما الفرق بني التفسري والتأويل :074س
 التفسري املعىن، والتأويل ما يؤول إليه. ج:

 ؟هل التأويل يشمل مجيع الكتاب أم بعضه :073س
 كل الكتاب.  ج:
 ؟التأويل منحصر باهللهل علم  :072س
 وأوليائه. ج:
 ؟ما هو التفسري باملأثور :075س
 .ما ورد عن الرسول والزهراء واألئمة  ج:

 ؟يأمر بكتابة املصحف هل كان النيب  :070س
 بكتابته.  كان يأمر ج: 
 ؟كيف السبيل ملعرفة سبب نزول اآلية  :077س
 االستمرار يف دراسة التفاسري. ج:
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 العقائدأسئلة حول 
 
طاملا أن معرفة اهلل سهلة وميسرة إىل هذه الدرجة، ملاذا جند عشرات األدلة  :0س

 ؟والرباهني ومئات الكتب واملناظرات تكتب كل سنة إلثبات وجود اهلل

 أمام املنكرين.ج: 
 ؟ما هي أمهية معرفة اهلل تعاىل :4س

 إنه أعظم احلقائق، ويوجب الصالح واإلصالح.ج: 
 ؟ي معرفة اهلل إىل الزهد يف الدنياملاذا تؤد :3س

 ألن اإلنسان يصل إىل ضآلة الدنيا.ج: 
 ؟ملاذا جيب على اإلنسان أن يستدل على العقيدة :2س

 وإال كل معتقد بشيء يرى صحته، إذا مل حيتج األمر إىل دليل.ج: 
يقول البعض: إننا إذا قبلنا أصل العدالة فبماذا نفسر وجود احلوادث واآلفات  :5س

 لزالزل والعواصف وخلقة الناس املشوهني واجملانني؟وا
 لإلمتحان ولغري ذلك.ج: 
 ؟ما هو معىن اجلور :0س

 الظلم.ج: 

 ؟ملاذا ال يستغين الناس عن األنبياء :7س
 ألهنم ال يعرفون طريق األمور.ج: 
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 ؟ملاذا جيب االعتقاد باألنبياء السابقني :0س

 ألهنم حقيقة.ج: 
 ؟لنيب معصوماً ملاذا جيب أن يكون ا :9س

 لئال خيطأ.ج: 
 ؟ما هي أهم يثار االعتقاد باملعاد :01س

 حفظ اإلنسان عن االنزالق.ج: 

 ؟كيف متيز األمور الفطرية عن غريها  :00س
 إن كمون اإلنسان فطرة.ج: 
 ؟ملاذا تعترب عبادة اهلل أمراً فطرياً  :04س

 ألن باطن اإلنسان ينادي به.ج: 
 ؟ملاذا نثبت وجود اهلل :03س

 حىت يُطاع.ج: 

 ؟هل من الضروري إثبات وجود اهلل :02س 
 نعم.ج: 
 ما الفرق بني اإلثبات واملعرفة. :05س

 اإلثبات بعد املعرفة.ج: 
 ؟ملاذا اعترب الكتائب أن )ال إله إال اهلل( تكمل نصاب التوحيد :00س

 ال إله إالّ اهلل، هو التوحيد.ج: 

 ؟كل من الفالسفة والعرفاء  ما الفرق بني التوحيد الصفايت عند :07س
 أي ان كل صفة هلل ال جزء هلا.ج: 
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 ؟هل ختالف املعجزة قانون العلية :00س

 نعم.ج: 
 ؟ما الفرق بني املعجزة والكرامة :09س

 ما يأيت ألجل التحدي وإظهار عجز الناس معجزة، وما ليس كذلك كرامة.ج: 
 ؟ما الفرق بني املعجزة املؤقتة واملعجزة اخلالدة :41س

 املؤقتة كشفاء املريض، واخلالدة هي الباقية كالقرين العظيم.ج: 

 ؟ما هي أسس الرتبية الروحية :40س
 أن يرىب الروح على الفضائل.ج: 
 ؟ما هي اخلطوات العملية لالرتباط مع اهلل :44س

 ذكر اهلل كثرياً قوالً وعمالً.ج: 
 ؟ما هي األفعال اليت تؤدي إىل الكماالت الروحية :43س

 اإلتيان باملستحبات والنوافل.ج: 

 ؟، ما هي أخالق اهلل(047)هناك رواية )ختلقوا بأخالق اهلل( :42س
 ما ذكره علماء األخالق كما يف جامع السعادات.ج: 
  ؟ما حكم الصالة والقرين واألدعية بدون خشوع وكيف يأيت اخلشوع حينئذ   :45س

 اخلشوع يكون بالتمرين.ج: 
 ؟تقوية الرابطة بينه وبني ربهكيف يستطيع اإلنسان   :40س

 بكثرة ذكر نعم اهلل واجلنة والنار وما أشبه.ج: 

ما هي اإلثباتات يف القرين الكرمي واحلديث الشريف على عصمة الرسول  :47س
 ؟علماً بأن اإلخوة السنة ال يعرتفون بعصمة الرسول  واألئمة  األعظم 

                                                           
 .32ب 129ص 58حبار األنوار: ج (047)
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ما ينطق عن الهوى إن هو إالّ يم: ، ويف القرين احلك(040)كما يف زيارة اجلامعةج: 
إنما يريد اهلل ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وقال عّز وجل:  (049)وحي يوحى

ويطهركم تطهيرا
(031). 

 ؟ما فائدة زيارة القبور وهل تبقى الروح يف القرب إىل يوم القيامة :40س
 الثواب للزيارة واألنس للميت.ج: 
من مينعنا أن منسح أو نقّبل ضريح الرسول يوجد يف بعض األماكن املقدسة  :49س
 ؟ما رأيكم الشريف 

 املنع غري صحيح، لألدلة على ذلك.ج: 
 ؟ملاذا يصر فريق من املسلمني على اعتبار زيارة القبور وتقبيل األضرحة شرك :31س

 ال دليل هلم.ج: 
 ؟(030) : )امتحنك اهلل قبل أن خيلقك(ما معىن العبارة الواردة يف الزهراء  :30س

 أي قبل خلقها يف هذه الدنيا كانت ممتحنة يف عامل األرواح.ج: 

 ؟مطلقة أم نسبية، وملاذا مل متتد يف ذريتهم هل عصمة األئمة  :34س
 مطلقة، والذرية كسائر الناس.ج: 
 ؟عند نزول الوحي عليه أول مرة موجود مع النيب  هل كان اإلمام علي  :33س

 نعم.ج: 
لكنهم خيتلفون يف فهم معىن  ن يدعون ارتباطهم باألئمة كثريون هم الذي  :32س

 ؟االرتباط، ما هو معىن االرتباط من وجهة نظركم

                                                           
 انظر )الدعاء والزيارة( و)مفاتيج اجلنان(. (040)
 .3-4سورة النجم:  (049)
 .44سورة األحزاب:  (031)
 ط بريوت. 11ح 5ب 193ص 97حبار األنوار: ج (030)
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 باالتصال روحاً هبم.ج: 

حىت لو   هل من املفروض احرتام الشخص الذي ينتسب إىل يل الرسول  :35س
 ؟كان منحرفاً 

 كال، بل إذا مل يكن منحرفاً.ج: 
 ؟الكساء ما مدى صحة رواية أهل :30س

 صحيح.ج: 

 ؟ما هي األحاديث القدسية :37س
 .(034)مذكورة يف البحارج: 
 ؟ ما هو اجلفر املنسوب إىل أهل البيت  :30س

 جلد فيه ودائع وكتابات.ج: 
 ؟هل أعطى اهلل النبوة آلدم وبذلك يكون أول األنبياء :39س

 نعم.ج: 

الرتبة احلسينية  يقال إن أرض كربالء أفضل من أرض مكة.. والسجدة على :21س
 ؟أفضل من السجدة على أرض احلرم.. هل هذا صحيح

 نعم.ج: 
، هناك رجل مؤمن يطيع (033) : )شيعتنا من أطاع اهلل(يف قول لإلمام علي  :20س

 ؟هل يعترب أنه قد أطاع اهلل ورسوله اهلل ورسوله ولكنه ال يوايل يل الرسول 
 ال.ج: 

 ؟ ة( يف نسبته إىل اإلمام الصادق ما مدى صّحة كتاب )مصباح الشريع :24س

                                                           
 امتداد النبوة( من حماضرات اإلمام املؤلف. راجع أيضاً )فاطمة الزهراء  (034)
 .ر ، عن أيب جعف7ح 19ب 154ص 65انظر حبار األنوار: ج (033)
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 ليس قوياً.ج: 

 ؟هل جيوز التقليد يف أصول الدين :23س
 كال.ج: 
 ؟ما الفرق بني النيب والرسول :22س

 النيب ال يلزم أن يكون رسوالً.ج: 
 ؟من أهل السنة واجلماعة كيف يكون اإلمام زيد بن علي بن احلسني   :25س

 ليس من أهل السنة.ج: 
طلق املصطلحات املتعارف عليها اليوم.. هل كان اإلمام زيد سنيًا أم من من :20س

 ؟شيعياً 
 شيعي.ج: 
 ؟ما نظرة الزيدية إىل اإلمامة :27س
 .ال يعتقدون ببعض األئمة ج:  

ما هو التكليف الشرعي لدى الزيدية بالنسبة إلمامة اإلمام علي وبقية أئمة يل  :20س
 ؟ البيت 

 . ال يقبلون بعض األئمةج: 
 ؟من هم األئمة وما صفتهم :29س

 اثين عشر املشهورون.ج: 
لقد أمرنا اهلل تعاىل شأنه يف اآليات املتقدمات باالستقامة على التوحيد، فكيف  :51س

 ؟ميكن ذلك
 بأن ال ينحرف يف عقيدة أو عمل.ج: 
 ؟هل العلويون يعتقدون بأصول الدين :50س
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 .(032)نعم إهنم شيعة أهل البيتج: 

 ؟هو معىن كلميت القضاء والقدرما  :54س
 القدر: التقدير، والقضاء: األمر والنهي.ج: 
 ؟ما هو التقدير التكويين اخلارجي :53س

 كبناء الكون هبذه الكيفية.ج: 
 ؟كيف يغري الدعاء القضاء  :52س

 ألن اهلل قادر عليه.ج: 
 ؟ما معىن كلمة )البداء( وهل البداء هو تغري القدر :55س

 ر ما خفي قبالً.البداء إظهاج: 
 ؟ما هو القصد من أن التوحيد أمر فطري :50س

 ألن فطرة اإلنسان تدل على أن اهلل إلٌه واحٌد.ج: 
ما هو الفرق بني األعمال اليت حتصل عن طريق العقل والتفكري، واألعمال اليت  :57س

 ؟حتدث عن طريق الصدفة
 الصدفة بدون سابق ختطيط.ج: 
 ؟القما الدليل على وجود اخل :50س

 الكون.ج: 
 ؟إذا كان اخلالق هلذا العامل هو اهلل فمن خلق اهلل :59س

 اهلل واجب الوجود فال خالق له.ج: 

 ؟ما الدليل على أن اخلالق هلذا العامل هو اهلل :01س
 ألن األثر يدل على املؤثر.ج: 

                                                           
 انظر البيان الصادر عنهم حتت عنوان )املسلمون العلويون شيعة أهل البيت(. ط سورية. (032)
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 ؟ما هي صفات اخلالق الثبوتية اليت جيب أن يوصف هبا :00س

 ريد، مدرك، قدمي، متكلم، صادقعامل، قادر، حي، مج: 
 ؟ما معىن أن اهلل عامل :04س

 أنه يعلم كل شيء.ج: 
 ؟ما معىن أنه خمتار :03س

 باختياره يفعل ما يفعل، ال باجلرب.ج: 

 ؟ما معىن أنه قادر :02س
 .أنه يتمكن من كل خلقج: 
 ؟ما معىن أنه حي :05س

 أنه ليس مبيت.ج: 
 ؟ما معىن مدرك :00س

 .. اخل.أي يرى ويسمعج: 
 ؟ما معىن قدمي أزيل :07س

 من األزل إىل األبد.ج: 
 ؟ما معىن أبدي :00س

 دائم.ج: 
 ؟ما معىن متكلم :09س

 خيلق الكالم.ج: 

 ؟ما معىن أنه صادق :71س
 ال يكذب.ج: 
 ؟ما تعريف القبيح وما هو :70س
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 كل شيء يقبحه العقل.ج: 

 ؟ما معىن الظلم :74س
 العمل خالف املوازين.ج: 
 ؟ا هو اعتقادنا يف القضاء والقدرم :73س

 إهنما موجودان.ج: 
 ؟ما هو اعتقادنا يف األرزاق :72س

 إن اهلل هو الرازق.ج: 
 ؟ما هو أجل احلياة وما أجل املوت والقتل :75س

 مدهتما.ج: 
 ؟كم عدد األنبياء  :70س

( نيب... ومن أولئك األنبياء نوح، إبراهيم، موسى وعيسى 123111عددهم )ج: 
 األنبياء األربعة مع نيب اإلسالم هم أعظم من سائر البشر. وهؤالء
 ؟من هم أفضل األنبياء :77س

 .أولوا العزم، وأفضلهم رسول اهلل حممد ج: 
 ؟ملاذا مسوا بأويل العزم :70س

 ألهنم بعثوا إىل شرق األرض وغرهبا.ج: 
 ؟كم عدد الكتب املنزلة وما هي  :79س

 غري معلوم لنا.ج: 

 ؟ت النيب اليت جيب أن يتصف هباما هي صفا :01س
 العصمة.ج: 
 ؟ما معىن اللطف :00س
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 أي يلطف بعباده.ج: 

وشاورهم في األمرما معىن قوله تعاىل:  :04س
 ؟(035)

 يشاور املسلمني. كان النيب ج: 
 ؟ما هو الصراط :03س

 بني احملشر واجلنة.ج: 
 ؟ما هو امليزان :02س

 يوزن فيه األعمال.ج: 
 ؟لم اجلوارحما معىن تك :05س

 كما يتكلم اللسان.ج: 
 ؟ما معىن تطاير الكتب :00س

 يلقى من فوق اإلنسان.ج: 
 ؟ما معىن حساب القرب :07س

 روح امليت حياسب يف القرب.ج: 
 ؟ما معىن حساب البعث :00س

 يوم القيامة حياسب اإلنسان.ج: 
 ؟ما هي اجلنة :09س

 قصور وبساتني وحور وولدان وسائر اخلريات.ج: 
 ؟ما هي النار :91س

 جهنم وفيها النريان والعذاب.ج: 
 ؟ما هي الشفاعة وملن تكون :90س

                                                           
 .159سورة يل عمران:  (035)
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 يشفع النيب واألئمة ومن إليهم للعصاة.ج: 

 ؟ما هو احلوض :94س
 يشرب منه الناس يوم احملشر.ج: 
 ؟ما هي كتابة األعمال :93س

 كل عمل عمله اإلنسان تكتبه املالئكة فيعطى كتابه يف احلشر.ج: 
 ؟ل صحيح أن الشيعة تغلو يف هؤالء األئمةه :92س

 كال، وإمنا تعتقد الشيعة أهنم عباد اهلل سبحانه وخلفاء لرسوله.ج: 
 ؟ بنت رسول اهلل  ما هو اعتقاد الشيعة حول فاطمة الزهراء  :95س

 اعتقادهم أهنا صديقة طاهرة نزلت يف شأهنا وشأن أبيها وبعلها وبنيها )يية التطهري(ج: 

(030). 
 ؟ما هو اعتقاد الشيعة حول القرين :90س

اعتقاد الشيعة أن القرين كالم اهلل املنزل على نبينه بقصد اإلعجاز والتحدي، وأنه ج: 
الكتاب الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، وتعتقد أنه مصدر األحكام، وانه 

 مل يزد فيه ومل ينقص.
 ؟مما هو اعتقاد الشيعة حول اإلسال :97س

اعتقاد الشيعة أن اإلسالم هو دين األنبياء مجيعاً، وإمنا أكمل الرسالة نيب اإلسالم ج: 
ومن يبتغ غير اإلسالم دينًا فلن يقبل منه وهو في ، وأنه باق إىل يوم القيامة حممد 

اآلخرة من الخاسرين
(037). 

 ؟ما هو اعتقاد الشيعة حول اجلرب والتفويض :90س

اهلل سبحانه وتعاىل خلق اإلنسان وركب فيه القوى، وأرشده إىل  اعتقاد الشيعة أنج: 
                                                           

 .44سورة األحزاب:  (030)
 .85سورة يل عمران:  (037)
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اخلري وبني له السبل، فمن عصى أو كفر كان من نفسه، ومن يمن واهتدى وأطاع كان 
 بفضل اهلل وحسن اختياره، كما ورد يف احلديث: )ال جرب وال تفويض، بل أمر بني أمرين(

(030). 
 ؟ما هو اعتقاد الشيعة حول التقية :99س
  (039)إاّل أن تتقوا منهم تقاةاعتقاد الشيعة هو ما بّينه القرين احلكيم بقوله: : ج
فعلى اإلنسان أن يعمل حسب قوانني   (021)إاّل من أكره وقلبه مطمئن باإليمانوقوله:

اإلسالم إاّل إذا كان هناك ضرر أو حرج، مما أباح الشارع خالف ذلك، كما قال سبحانه: 
ر وال يريد بكم العسريريد اهلل بكم اليس (020)  وقال الرسول ال ضرر وال ضرار( :

 .(024) يف اإلسالم(
 ؟ما هو اعتقاد الشيعة حول الكفر واإلسالم :011س

اعتقاد الشيعة أن )املسلم( هو من شهد الشهادتني )أشهد أن ال إله إاّل اهلل( ج: 
من عند ربه،  ا النيب و)أشهد أن حممد رسول اهلل( والتزم بأحكام اإلسالم اليت جاء هب

وإن هذا الشخص حمقون دمه حمفوظ ماله وعرضه، طاهر، له ما للمسلمني وعليه ما عليهم، 
وإن )الكافر( هو من أنكر إحدى الشهادتني، أو ضرورياً من ضروريات اإلسالم مما علم من 

 .دين النيب 
 ؟ما معىن العصمة :010س

 املعاصي، كبريها وصغريها إطالقاً.معىن العصمة أن الشخص يكون منزهاً من ج: 
 ؟من هم املعصومون عند الشيعة: 014س

هم األنبياء، واألئمة االثنا عشر، والصديقة الطاهرة، واملالئكة كما قال سبحانه ج: 

                                                           
 .2ح 4ب 197ص 3حبار األنوار: ج (030)
 .28سورة يل عمران:  (039)
 .116سورة النحل:  (021)
 .185سورة البقرة:  (020)
 ط مؤسسة يل البيت. 42482ح 1ب 13ص 26وسائل الشيعة: ج (024)
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ال يعصون اهلل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرونبالنسبة إىل املالئكة 
(023). 

وابنه.. هناك  لقرين صورة نوح طرح ا وإمساعيل  يف قبال صورة إبراهيم  س:
دعوة للذبح وهنا دعوة للنجاة.. هناك إمتثال وطاعة.. هناك رفض ومترد.. ماذا نستوحي من 

 ؟ذلك
 كل شخص وعمله.ج: 
 ؟هل األمر اإلهلي جيعل الشرك غري شرك :013س

 كال.ج: 

 ؟هل االعتقاد بالسلطة الغيبية لغري اهلل معيار التوحيد والشرك :012س
 .كالج: 
 ؟هل عادية وغري العادية مالك التوحيد والشرك :015س

 كال.ج: 
 ؟هل طلب الشفاء واإلشفاء من غريه سبحانه شرك :010س

 كال.ج: 
 ؟هل طلب الشفاعة من عباد اهلل سبحانه شرك :017س

 كال.ج: 
 ؟هل االستعانة بأولياء اهلل شرك :010س

 كال.ج: 
 ؟هل دعوة الصاحلني شرك :019س

 كال.ج: 
 ؟هل تعظيم أولياء اهلل وختليد ذكرياهتم شرك :001س

                                                           
 .6سورة التحرمي:  (023)
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 كال.ج: 

 ؟ما معىن األلوهية والربوبية :000س
 اإلله هو اخلالق، والرب هو املريّب.ج: 
 ؟ما معىن التربك :004س

 طلب الربكة.ج: 
 ؟هل التربك بآثار النيب واألولياء شرك :003س

 كال.ج: 
 ؟هل البناء على القبور شرك :002س

 كال.ج: 
 ؟هل زيارة القبور شرك :005س

 كال.ج: 
 ؟هل الصالة عند قبور الصاحلني شرك :000س

 كال.ج: 
 ؟هل احللف بغري اهلل وأقسامه مبخلوق أو حقه عليه شرك :007س

 كال.ج: 
 ؟ملاذا الوهابية يعتربون هذه األشياء شرك وما هي األسباب :000س

 ال دليل هلم.ج: 
 ؟ى لزوم توفر شروط خاصة يف اإلمامما هي اآليات القرينية الدالة عل :009س

ومن ذريتي، قال ال ينال عهدي الظالمينقوله تعاىل: ج: 
(022). 

 ؟ما هي األنواع اليت ميكن تصورها للرؤية الكونية :041س
                                                           

 .123سورة البقرة:  (022)
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 حسب الفلسفة الكونية الشاملة.ج: 

 ؟ما هي الطرق اليت ميكن من خالهلا اثبات املسائل اإلسالمية للرؤية الكونية :040س
 الفلسفة الصحيحة وعلم الكالم. ج:
وهل ميكن معاجلة املسائل األساسية للرؤية  ؟ما هي الرؤية الكونية العرفانية :044س

  ؟وملاذا ؟الكونية على الشهود العرفاين
 ال.ج: 

 ؟وملاذا ؟هل إن التوسل بأولياء اهلل ينايف التوحيد :043س
إليه الوسيلةوابتغوا كال، ألن اهلل أمر بذلك قال عّز وجل: ج: 

(025). 
 ؟ما هي احلكمة يف أمر اهلل تعاىل بالتوسل :042س

 حىت ال ييأس اإلنسان.ج: 
 ؟هل إن العلم اإلهلي األزيل ينفي اختيار اإلنسان :045س

 كال.ج: 

 ؟بإعجاز القرين ما هي عالقة أمية النيب  :040س
 إنه كيف أتى أمي هبذا الشيء املعجز.ج: 
 ؟الف يف القرين على أنه معجزةكيف يدل عدم االخت  :047س

 ألنه لو مل يكن إعجازاً كان خمتلفاً فيه.ج: 
 ؟هل البناء على قبور األولياء تعظيم للشعائر اإلهلية :040س

 نعم.ج: 

 ؟هل جيوز للنساء زيارة القبور :049س
 نعم.ج: 

                                                           
 .45سورة املائدة:  (025)
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 ؟ما هي العقيدة اإلسالمية :031س

يتبع تلك األصول فهي: التوحيد  العقيدة اإلسالمية حتتوي على أصول ثالثة وماج: 
 والعدل والنبوة واإلمامة واملعاد.

 ؟ما هي األصول الثالثة :030س
أواًل: التوحيد: وهو االعتقاد بأن هلذا الكون إهلًا عاملًا قديرًا حكيمًا مسيعًا بصرياً،  ج: 

ب، كان من األزل ويبقى إىل األبد، شاماًل جلميع صفات الكمال، خالياً عن كل نقص وعي
وهذا اإلله واحد ال شريك له، وال يشبهه شيء من خلقه وال ميكن رؤيته ال يف الدنيا وال يف 

 اآلخرة.. وقد دلت األدلة والرباهني على )توحيده(.
 ؟ما هو الثاين من أصول العقيدة اإلسالمية :034س

ق واىل هو النبوة: ومعناها أن اهلل سبحانه أرسل أنبياء إىل البشر، للهداية إىل احلج: 
 صراط مستقيم.

 ؟ما هو الثالث من أصول العقيدة اإلسالمية :033س
الثالث من أصول العقيدة اإلسالمية هو )املعاد(، ومعناه أن اهلل سبحانه وتعاىل بعد ج: 

فناء العامل، وموت كل ذي روح، يعيد الناس إىل احلياة، ليجزيهم مبا عملوا يف دار الدنيا فمن 
 اجلنة، ومن كفر أو عصى كان مصريه النار. يمن وأحسن كان جزاؤه

 ؟هل جيب على كل إنسان أن يتدين بدين :032س
 جيب التدين بدين صحيح.ج: 
 ؟هل حتصيل معرفة خالق الكون واجب أم ال... :035س

 واجب.ج: 

 ؟ما هو الدين الذي يلزم التدين به :030س
 اإلسالم.ج: 
 ؟ال.. هل كان النيب حيسن الكتابة والقراءة أم :037س



 

 51 

 حيسن بإعجاز.ج: 

 ؟هل تعد الرجعة أو البداء من ضروريات الدين، وإنكارها يعد كفراً  :030س
 ضروريان.ج: 
 ؟..على لسان النيب  ما هي األومسة اليت منحها اهلل تعاىل لإلمام علي :039س

يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت كثرية، منها ج: 
لتهرسا

(020) 

 ؟حني ظهوره ما الطريق إىل معرفة اإلمام املهدي  :021س
 معجزاته واهلل املستعان. ج: 

 
 
 

                                                           
 .67سورة املائدة:  (020)
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 أسئلة حول الصالة
 
وهل من املمكن بلوغهم قبل  ؟ما هو سن التكليف الشرعي لألوالد والبنات :0س

 ؟السن احملدد
و اإلمناء أو الدخول يف العاشرة يف البنت، وإكمال اخلامس عشرة يف الذكر، أج: 

 انبات الشعر اخلشن.نعم ممكن.
هل ميكننا ان حندد سن التكليف وزمن البلوغ باالعتماد على اهلوية الشخصية  :4س

 ؟والقيام بالوظائف الشرعية على أساسها
 ال.ج: 
: شخص يف الثانية عشرة من عمره خرج منه املين بواسطة االستمناء فهل يعترب 3س

 يكن ملتفتاً هلذه األحكام فقد شرع يف صالته وصومه يف سن اخلامسة ومبا انه مل ؟بالغاً أم ال
 ؟عشرة فهل عليه القضاء فقط ام دفع الكفارة أيضاً 

 يقضي الصلوات والصوم.ج: 
كل شخص يعلم كيفية الصالة ويستطيع أدائها، »هل هلذه املسألة من صحة:  :2س

 .«فالصالة واجبة عليه
 ال.ج: 
 خلاص لصاليت العصر والعشاء طبقاً للساعة.الرجاء بيان الوقت ا :5س

 بعد الظهر، وبعد املغرب.ج: 
تقوم وسائل اإلعالم باألخبار عن برنامج مواقيت الشرعية لليوم التايل، فهل ميكن  :0س

 ؟االكتفاء بذلك، وبعد إذاعة األذان من الراديو والتلفزيون هل يتيقن بدخول الوقت أم ال
 إذا كان عن علم، نعم.ج: 
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لو كانت شدة املعارك يف احلرب متنع من حتديد جهة القبلة فهل ميكن الصالة إىل  :7س
 ؟أي جهة كانت

 نعم.ج: 
 ؟هل جيب يف الصالة التلفظ بالنية أم ال :0س

 ال.ج: 
يستحب حال التكبري رفع اليدين إىل مقابل األذنني، فهل تبطل الصالة فيما لو   :9س

 ؟كان مقدار الرفع أقل أو أكثر من ذلك

 ال.ج: 
 ؟ما حكم الشك بني السجدة والسجدتني :01س

 .(027)يبين على أنه سجدة واحدة، والتفصيل يف املسائل اإلسالميةج: 
إذا رن اهلاتف أو جرس الباب واملكلف يف حال الصالة هل جيوز القطع للرد  :00س

 ؟على اهلاتف أو الطارق

 ال جيوز، إال يف الصالة املستحبة.ج: 
ن يصلي أكثر األوقات بشكل سريع ومن غري ان يأيت شخص تعود ا :04س

 ؟باملستحبات، فما هو حكمه
إذا كان يقرأ ما جيب قراءته يف الصالة بالشكل الصحيح ومن غري استخفاف ال ج: 

 بأس.
 ؟ما حكم صالة وصوم من حيلق اللحية، هل الصحة أم البطالن :03س

 صالته صحيحة ولكنه يأمث على احللق.ج: 
خل من الباب وحييي بتحية السالم وهناك عدة أفراد مشغولون شخص يد :02س

 ؟بالكالم وال يلتفتون، مع وجود شخص يصلي بالقرب منهم، فهل جيب عليه أن يرد السالم
                                                           

 ( وما بعدها، ط مؤسسة الوفاء بريوت.1259املسألة ) 446انظر )املسائل اإلسالمية( ص (027)
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 إذا كان من ضمن املقصودين بالسالم ومل يرد عليه أحد، وجب عليه الرد باملثل.ج: 

 ؟ان بصالة الليلهل ميكن حال احلراسة والذهاب واإلياب اإلتي :05س
 إذا كان ميشي ويصلي الليل ال بأس.ج: 
يف صالة الليل ويف ركعة الوتر عندما أريد ان أدعو ألربعني مؤمنًا ال أعرف ملن  :00س

 ؟أدعو، فإذا أمكنكم ان ختربونين ملن أدعو، وهل تذكر األموات يف حال الدعاء
ه من املؤمنني بعيداً كان أدع للمؤمنني من أهلك وإخوانك وأصدقائك وكل من تعرفج: 

 عنك أو قريباً، وجيوز الدعاء لألموات.
 ؟ما حكم من شك يف تأدية صالته بني التمام والقصر :07س

 جيمع بينهما.ج: 
هل تصح صالة من كرب تكبرية اإلحرام وهو بالصف األول قبل أن يكرب من  :00س

صالة من كرب ممن هو وهل تصح  ؟خلف اإلمام ممن هو بالصف األول أيضًا القريب منه
 ؟بالصفوف اخللفية قبل أن يكرب من هو بالصف األول

 تصح الصالة يف الفرضيني املذكورين إذا كان األقرب لإلمام قد هيأ حاله للتكبري.ج: 

ما هو تكليف الصوم والصالة بالنسبة للموظفني والعمال احلكوميني والذي  :09س
 ؟ني منازهلم وأماكن عملهميوجب عملهم قطع املسافة الشرعية يومياً ب

 يتمون الصالة والصوم.ج: 
 ؟إذا مسع املأموم أن اإلمام ال يؤدي بعض احلروف صحيحاً فما وظيفته: 41س

 يقرأ تلك احلروف املغلوطة.ج: 

إقامة صالة اجلماعة يف الفنادق وأماكن نزول املسافرين يف مكة واملدينة، مع أن  :40س
 ؟جلماعة املسلمني، فهل هذا جائز شرعاً هذا األمر يعترب خمالفة عملية 

 جائز.ج: 
مع  هل نعقب بعد الصالة بالشعارات اإلسالمية أم تسبيحات الزهراء  :44س
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 ؟بعد الصالة االلتفات إىل التأكيد الكبري يف الروايات يف مورد تسبيحات الزهراء 

 .تسبيح الزهراء ج: 
أم ال، وذلك بسبب عدم  : إنين ال أعلم هل هناك قضاء صوم وصالة علي24س

 ؟اليقني، فما هو تكليفي
 ال قضاء عليك.ج: 
 ؟وهل من فرق بينهما؟ وماذا تعين املسافة الشرعية ؟ماذا يعين حد الرتخص :42س

األول حدود ثالثة أرباع الفرسخ، واملسافة تعين أربعة فراسخ ذهابًا وإياباً، والتفصيل ج: 
 .(020)يف املسائل اإلسالمية

 ؟املقصود من الوطن األهلي يف الرسالة الشريفةما هو  :45س
 الوطن الذي أهله فيه.ج: 
 ؟يف أي جزء من أجزاء الصالة ؟هل الدعاء بغري العربية جائز يف الصالة :40س

 قسم من الفقهاء قالوا باجلواز.ج: 

عندما خيطئ اإلمام يف قراءة السورة، هل جيب على املرأة أن تصحح القراءة مع  :47س
 ؟ما رأيكم يف هذه املسألة ؟فات الرجال هلذا اخلطأعدم الت

 نعم يلزم.ج: 
من كان كثري الشك يف الصالة، إذا شك يف صالة االحتياط مبا يشك فيه يف  :40س

 ؟الصالة، هل يعتين بشكه أم ال
 ال.ج: 

يف مثل البحرين حيث هي دولة واحدة )بلدة واحدة(، هل يعترب يف اخلروج من  :49س
 ؟إىل أخرى القصر إذا توفرت شروط القصر األخرى من مسافة وغريها منطقة والذهاب

                                                           
 الصالة، احكام صالة املسافر.راجع املسائل اإلسالمية، كتاب  (020)
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 البحرين وغري البحرين حكمهما واحد من حيث القصر والتمام.ج: 

صالة ليلة زفاف العروس والعريس واجبة أم مستحبة، وجيب قراءهتا على  :31س
 ؟العريس والعروس أم على غريمها

 .(029)مستحبة، هلما ج: 
 ؟يف قراءة الصالة لتعليم اآلخرينهل من إشكال  :30س

 ال.ج: 

وهل جيوز  ؟هل جيوز للرجال أن يصلوا مع النساء يف مقام السيدة زينب  :34س
 ؟للمرأة ان تصلي مبحاذاة أخيها أو أبيها

 يف الفرادى نعم.ج: 
السالم عليك »كنت طوال عشرين سنة أقول يف الركعة األخرية من الصالة:   :33س

السالم علينا وعلى عباد اهلل »وألتفت إىل اليمني، مث أقول:  «اهلل وبركاتهأيها النيب ورمحة 
 ؟وألتفت إىل اليسار، فهل صاليت صحيحة «الصاحلني
 ال بأس مبا مضى.ج: 

 ؟ما هو حكم تارك الصالة عمداً أو املستخف هبا :32س
 احلرمة، وعليه العقاب.ج: 
ن أول وقت الفريضة إىل ما إذا استمر نزف الدم من الفم، أو من األنف م :35س

 ؟يقرب من يخر وقتها، فما هو حكم الصالة
 يصلي كما يقدر.ج: 

 ؟هل صالة النساء يف املساجد أفضل أم يف البيوت :30س
 يف املساجد مع رعاية املوازين الشرعية.ج: 

                                                           
، الفصل الرابع يداب الزفاف، وكتاب الوسيلة إىل 218يستحب صالة ركعتني ليلة الزفاف، راجع )مكارم األخالق( ص (029)

 . واملوسوعة الفقهية كتاب النكاح.414نيل الفضيلة: ص
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وما حكم ذلك يف  ؟هل جيوز ممارسة الرياضة يف مسجد احمللة أو النوم فيه :37س
 ؟رىاملساجد األخ

 الرياضة مبا ال ينايف احرتام املسجد، ال بأس.ج: 
هل جيوز االستفادة من صحن املسجد ألجل التوعية الفكرية والثقافية،  :30س

مع األخذ بعني االعتبار قلة األمكنة  ؟والعقائدية والعسكرية )بالدروس العسكرية( للشباب
 ؟املخصصة لذلك

 جيوز إذا مل يكن هتك حلرمة املسجد.ج: 

يف بعض املناطق، وال سيما يف القرى، يقيمون جمالس األعراس يف املساجد، أي  :39س
أهنم يقيمون جملس الرقص والغناء يف البيت، ولكنهم يتناولون طعام الغداء أو العشاء يف 

 ؟املسجد فهل هذا جائز شرعاً أم ال
 تناول الطعام يف املسجد جائز.ج: 
أيت بعض املؤمنني لزيارة القبور يأخذون املاء يوجد مسجد قرب املقربة وعندما ي :21س

من املسجد لرشه على قرب أحد أرحامهم مثالً، وال تعلم هل هذا املاء موقوف على املسجد 
أم انه سبيل عام، وعلى فرض العلم بأن املاء مل يكن موقوفًا على املسجد ولكنه خمصص 

 ؟ذكورلالستفادة يف الوضوء والتخلي فقط، فهل جيوز التصرف امل
 الظاهر اجلواز.ج: 
إذا كان املسجد حباجة إىل الرتميم، فهل جيب اإلذن من احلاكم الشرعي أو  :20س

 ؟وكيله
 إذا مل يكن له متول خاص، ال.ج: 

حنن مجاعة من الشباب جنلس معًا يف الديوانيات واحلسينيات، وعندما حيني  :24س
 الصالة، ولكن بعض األخوة وقت الصالة نقدم أحد األشخاص العدول لإلقتداء به يف

 ؟يستشكلون الصالة ويقولون بأنه حيرم الصالة خلف غري عامل الدين، فما هو احلكم
 جائز.ج: 
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 ؟ما هي كيفية صفوف النساء والرجال يف الصالة من دون وجود الساتر واحلائل :23س

 مع تأخر النساء عن الرجال.ج: 
 ؟هل جتوز الصالة خلف السنة مجاعة :22س

 ا كانت التقية فال بأس.إذج: 
كيف تكون مشاركتنا حنن الشيعة يف الصالة يف مساجد البلدان األخرى مع   :25س

وهل جيب علينا املتابعة يف التكتف مثلهم، أو  ؟أبناء السنة حيث يصلون مكتويف األيدي
 ؟نصلي بال تكتف

 املشاركة مع التقية، ويصلي بال تكتف.ج: 
رب قبل أذان املغرب، يف موسم احلج أو يف غريه هل األخوة السنة يصلون املغ :20س

 ؟يصح لنا االقتداء هبم واالكتفاء بتلك الصالة
 ال. ج: 
بعنوان إهنا من أئمة املسلمني يف اخلطبة  هل جيب االتيان باسم الزهراء  :27س

 الثانية؟ أو يذكر االسم بقصد االستحباب؟
 بقصد االستحباب.ج: 
صيام بالنسبة للكوادر الذين يستخدمهم اجليش أو ما هو حكم الصالة وال :20س

حرس الثورة، والذين يبقون أكثر من عشرة أيام يف املعسكرات وأكثر من عشرة أيام يف 
 ؟املناطق احلدودية

 الصالة ، ويصوم. يتمج: 
 ؟هل جيب ان تصلى النوافل جهراً أو إخفاتاً  :29س

 يف النهار خيفت، ويف الليل جيهر استحباباً.ج: 
 ؟ما هي الكيفية اليت جيوز هبا إيقاظ أفراد العائلة لصالة الصبح :51س

 هبدوء.ج:  
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 ؟يف أي سن جيب على األب واألم تعليم أبناءهم األحكام الشرعية والعبادات :50س

 قرب وقت البلوغ.ج: 
 ؟إذا كانت املرأة تصلي وال تعلم بربوز شعرها، فهل جيب إعالمها بذلك :54س

 ال جيب.ج: 
ذا شعرت املرأة أثناء الصالة أن جزءًا من شعرها مكشوف فسرتته، هل جيب إ :53س

 ؟عليها إعادة الصالة

 ال.ج: 
 ؟إذا كانت عقارب الساعة ذهباً هل جيوز الصالة هبا :52س

 ال بأس.ج: 
 ؟وما حكم لبسها يف الصالة ؟هل جيوز لبس النظارات ذات االطار الذهيب :55س

 ال.ج: 
 ؟التزين باجملوهرات عند الصالةهل يستحب للمرأة  :50س

 نعم.ج: 
وما حكم لبس املاس  ؟هل جيوز للرجل لبس خامت فيه حجر ماس عند الصالة :57س

 ؟عامة
 جائز.ج: 
 ؟ما رأي مساحتكم )حفظكم اهلل( يف اجتاه القبلة يف أمريكا وكندا :50س

 كما يتعارف عندهم.ج: 

مرتني، وحنن  «عليًا ويل اهلل أشهد ان»ذكرمت يف كتاب املسائل اإلسالمية:  :59س
أشهد ان عليًا وأبناءه املعصومني »مرة واحدة والثانية  «اشهد ان عليا ويل اهلل»هكذا نقول:

 ؟، هل يف ذلك إشكال«حجج اهلل
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 ال بأس.ج: 

 ؟ما هو اجلهر واإلخفات :01س
 ظهور جوهر الصوت أو عدمه.ج: 
 ؟القراءة يف فكره وقلبههل تسقط الصالة عن األخرس، ام انه جتب عليه  :00س

 بل يف قلبه.ج: 
قبل ان أستقر يف  «مسع اهلل ملن محده»يف حال االنتهاء من الركوع كنت أقول:  :04س

القيام، ومسعت بعد ذلك من أحد العلماء ان ذلك غري صحيح ويلزم االستقرار، فما حكم 
 ؟الصالة اليت صليتها على هذه احلالة

 صحيح.ج: 
 ؟على بالط املوازييكهل يصح السجود  :03س

 إذا كانت من االمسنت جاز.ج: 
 ؟هل يصح السجود على حمارم الورق :02س

 نعم.ج: 
هل يصح إنشاء دعاء من قبل اإلنسان نفسه، أم جيب عليه اإللتزام باألدعية  :05س

 ؟املأثور أثناء الصالة
 جائز من قبل نفسه واألفضل الدعاء املأثور.ج: 
 ؟ع اجلماعة يف صالة النوافلملاذا مل جيّوز الشر  :00س

 حىت ال يقيد املسلم.ج: 

 ؟ما الفرق بني السهو والنسيان :07س
 السهو يين، والنسيان امتدادي.ج: 
 ؟ما هي الشروط املعتربة يف صالة االحيتاط :00س
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 .(051)كما يف الرسالةج: 

 ؟ما حكم صالة العسكري وصومه إذا كان تابعاً لسرية متنقلة :09س
 املسافرين.كسائر حكم ج: 
إذا كان إمام اجلماعة عاداًل ولكنه حليق اللحية، هل جيب علي أن اسأله عن  :71س

 ؟عذره أو أمحله حممالً حسناً ان كان عنده عذر شرعي
 مشكل. ج: 

إذا كانت اجلماعة قائمة ودخلت إىل املسجد، فهل جيوز يل أن أنفرد بصاليت  :70س
 إلمام؟علماً بأن صاليت لوحدي قد حتسب إهانة ل

 اإلهانة، ال.ج: 
حنن طالب نتعلم يف معهد، وعند وقت الغذاء نذهب إىل الصالة فنصلي وراء  :74س

 شخص موثوق من األخوة املؤمنني اجملاهدين يف سبيل اهلل، هل جيوز لنا ان نصلي وراءه؟
 إذا كان عاداًل، ال بأس.ج: 

                                                           
 ء _ بريوت لبنان.( وما بعدها، ط مؤسسة الوفا1224املسألة ) 429انظر املسائل اإلسالمية: ص (051)
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 أسئلة حول الحج
 
ليل عندما ينتقل من املدينة املنورة إىل مكة هل جيوز للمحرم التظليل أثناء ال :0س

ان كان اجلواب بالنفي فما هو حكم احملرم الذي ينتقل أثناء الليل يف سيارته  ؟املكرمة مثال
من منطقة إىل أخرى فاحتًا نوافذ السيارة حبيث يصبح اجلو اخلارجي مشاهبًا للجو الداخلي 

كم إذا أصبح اجلو الداخلي للسيارة أكثر للسيارة، أو مغايرًا له بعض الشيء، وما هو احل
 ؟إزعاجاً عن اجلو اخلارجي يف مثل هذا الفرض وذلك بسبب التيار الذي حتدثه سرعة السيارة

 التظليل مشكل مطلقاً يف الطريق.ج: 
: هل جيوز للمحرم التظليل حال املشي مبظلة، أو راكبًا بسيارة مسقوفة يف مكة 4س

 ؟املكرمة وعرفات ومزدلفة ومىن
 ال اشكال.ج: 

هل جيوز للمحرم ان يظلل رأسه مبظلة حينما يكون متواجداً يف مكة املكرمة ويف  :3س
عرفات ويف املشعر احلرام ومىن، وإذا كان يصح ذلك حالة املشي على القدمني، فهل يصح 

 ؟حال املسري يف سيارة مكشوفة
 يصح مطلقاً.ج: 
له سد نوافذ السيارة عن اهلواء والشمس، إذا اضطر احملرم إىل التظليل، هل جيوز  :2س

 ؟ام تقدر الضرورة بقدرها

 جيوز.ج: 
إذا كانت السيارة فيها فتحة من أعالها تكفي للرأس والكتفني دون بقية اجلسد  :5س

 ؟هل جيوز الركوب فيها يف حال اإلحرام
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 يف الطريق، ال.ج: 

لكفارة حينئذ هل جيوز ان يتظلل لشدة حرارة الشمس اضطرارا، وتلزمه ا :0س
 ؟لالضطرار أم ال

 جيوز لالضطرار، واالحتياط يف الكفارة.ج: 
 ؟إذا اضطر احملرم إىل التظليل وقتاً ما، هل جيوز له التظليل يف غري وقت الضرورة :7س

 ال.ج: 

لو أجربت الشرطة احلجاج على النزول من سطح السيارة إىل داخلها، فهل جيب  :0س
 ؟لفرض أم الدفع كفارة التظليل يف هذا ا

 ال.ج: 
هل جيوز التظليل للمحرم من مىن مبا يسمى )بالشمسية( إذا خرج من اخليمة  :9س

 ؟متوجهاً إىل رمي اجلمرات
 نعم.ج: 

هل ختلل صالة اجلماعة يف املسجد احلرام للطواف مبطلة له، مع العلم اهنا  :01س
 ؟ربعة أشواط أم بعدهاوهل هناك فرق بني كون القطع قبل األ ؟تستغرق نصف ساعة تقريباً 

 ال يبطل.ج: 
هل جيوز للمكلف ان يطوف باألزار فقط، علمًا بأنه ساتر من السرة إىل  :00س

 ؟الركبة
 االحتياط مع الرداء أيضاً.ج: 

 ؟هل الفصل بني الطواف وصالته مبقدار نصف ساعة يضر باملواالة :04س
 ال.ج: 
 ؟ل هي كما يف الصالةما املراد بعورة املرأة بالنسبة للطواف، ه :03س
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 نعم.ج: 

 ؟إذا قصر احملرم مث تبني بطالن سعيه ماذا جيب عليه :02س
 يعيد السعي.ج: 
 ؟هل احلج فريضة عبادية وسياسية :05س

 احلج فريضة عبادية.ج: 
املعذور من رمي النهار جيوز له الرمي يف الليل، فهل جيب عليه الرمي لياًل أو  :00س

 ؟هناراً  جيوز له االستنابة للرمي
 ج: جيب عليه الرمي ليالً.

 ؟هل جيوز للمرأة لبس القفازين حال اإلحرام :07س
 ج: ال.

هل جيوز للمرأة احملرمة ان خترج إىل الطواف بدون جوارب، علمًا أن الرجل  :00س
 ؟يدوسون على رجليها حبسب العادة

 ال بأس.ج: 
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 أسئلة حول المرأة
 
 ؟ملرأة يف اإلسالمما هي الشروط الشرعية حلجاب ا :0س

 ان يكون ساتراً جلميع البدن إال الوجه والكفني وظاهر القدمني وان ال يكون زينة.ج: 

إذا اشرتطت الزوجة ضمن عقد الزواج ان ال مينعها زوجها من العمل أو زيارة  :4س
األهل أو املواظبة على صالة اجلماعة يف املسجد أو املناسبات الدينية، وقبل الزوج بذلك، 

 ؟فهل يستطيع ان مينعها بعد ذلك
يستطيع ان مينعها عن اإلفراط يف هذه األمور، وعن األمور اخلارجة عن االشرتاط ج: 
 املسبوق.
هل جيوز للمرأة ان ختلع حجاهبا ألجل العمل وكسب الرزق إذا مل يوجد معيل  :3س

 ؟هلا، وان جاز للضرورة فما حدود االجازة
 ال جيوز ذلك.ج: 
مصافحة املرأة األجنبية باليد عند الضرورة، خاصة وإن هذه املسألة هل جيوز  :2س

 ؟تسبب إحراجاً للعاملني مع األجانب القادمني من جمتمعات غريبة
 ال جيوز مصافحة املرأة إال مع لبس القفاز وعدم عصر اليد.ج: 
 ؟إذا كان هناك خوف من شلل املرأة احلامل فهل جيوز إجهاضها :5س

 تمال علمي عقالئي جيوز اإلجهاض.إذا كان االحج: 
إذا أسلم الكتايب أو الكافر مع علمه أنه ال يصح له الزواج من مسلمة حىت  :0س

 ؟يسلم، فهل يقبل منه ذلك
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 نعم يصح ويقبل منه.ج: 

 ؟هل جيوز للمرأة ان تظهر زينتها أمام الرجل األعمى :7س
 ال بأس مع كراهة.ج: 
يف الثانية عشر من العمر( ان تلعب يف األماكن هل جيوز للبنت البالغة )كاليت  :0س

 ؟العامة واحلدائق وما فيها كاألرجوحات وهي مرتدية للباس الشرعي
 إذا مل يلزم من ذلك حمرم فال بأس.ج: 

وقد تعمل يف  ؟هل جيوز للزوجة ان تذهب إىل مكان عملها بدون إذن زوجها :9س
 ؟النهار ملدة مثان ساعات أو أكثر

 ك إال بإذن زوجها.ال جيوز ذلج: 
هل حيوز للمرأة ان تتكلم مبكرب الصوت يف حفالت الزواج أو املناسبات  :01س
 ؟الدينية

 ال بأس بأصل الكالم مع رعاية املوازين الشرعية.ج: 

بعض العلماء أو املؤمنني يقومون بتدريس النساء األحكام الشرعية والعلوم  :00س
لسبورة للتوضيح والنساء عادة ينظرون إىل وجه اإلسالمية ويضطر املدرس أن يكتب على ا

 ؟االستاذ ورأسه من دون ريبة، فهل يف ذلك حمذور شرعي
 ال بأس بذلك.ج: 
ال تنزلوا النساء الغرف وال تعلموهن »هذا القول:  ورد عن اإلمام الصادق  :04س

منع .. أال يكون (050)«الكتابة وعلموهن املغزل وسورة النور وال تعلموهن سورة يوسف
الكتابة عن النساء حرجاً على املرأة مع العلم إن الكتابة من ضروريات احلياة، ومنع املرأة عن 

ألن قراءة القرين تعطي الرجل واملرأة املواعظ  ؟هل هو وارد قراءة سورة يوسف 
 ؟تكون حصناً للمرأة املصونة، ما رأيكم يف هذا القول وباخلصوص يف سورة يوسف 

                                                           
 .1189ح 473ص 1من ال حيضره الفقيه: ج (050)
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 اخلطر عليها وليس احلديث مطلقاً.ذلك يف موضع ج: 

مبا معناه أنه خري للمرأة ان  ما تعين هذه الرواية عن الصديقة فاطمة الزهراء  :03س
 ؟(054)ال ترى الرجال وال يروها

 املرأة بغري حجاب.ج: 
 هل جيب على املرأة أن تتعلم العلوم والعقائد اإلسالمية كما جيب على الرجل؟ :02س

 .(053)على كل مسلم ومسلمة طلب العلم فريضةج: 

هل قيادة السيارة جائزة للمرأة؟ وهل جيوز أن ختلو باألجنيب )معلم السياقة( يف  :05س
 ؟تدريب السياقة داخل السيارة

 يف نفسه جائز إال إذا استلزم اخللوة، فالالزم أن يكون معهما ثالث.ج: 
 ؟غري حمرم هلا ما حكم املرأة اليت تنام يف غرفة واحدة مع حمرم هلا أو :00س

 مع غري حمرم ال جيوز، وإذا كان خطراً مع احملرم ال جيوز أيضاً.ج: 
ما حكم املرأة اليت تتزين باخلامت أو تضع كحاًل يف عينيها أو تضع نظارة للزينة  :07س

 ؟وتظهر أمام األجانب
 ال جيوز.ج: 
أو لتوديعهن، هل جتوز معانقة الرجل حمارمه القادمات من السفر كاحلج مثالً،  :00س

 ؟أمام األجانب واألجنبيات
 جائز، إذا مل تكن بشهوة وال هتكاً.ج: 
 ؟هل جيوز للرجل تقبيل زوجته أمام النساء ليلة الزواج :09س

 إذا مل يكن هتكاً، جاز.ج: 

                                                           
: إهنا مين(. مكارم : )خري النساء أن ال يرين الرجال وال يراهن الرجال، فقال رسول اهلل  قالت فاطمة الزهراء  (054)

 الفصل التاسع. 244األخالق: ص
 .176لنواظر(: ص، انظر )تنبيه اخلواطر ونزهة احديث شريف مروي عن رسول اهلل  (053)



 

 67 

 ؟هل جيوز للمرأة عناق وتقبيل املرأة يف الشارع العام :41س

 مشكل.ج: 
 ؟ي مقدار ويف أي عمرهل جيوز النظر إىل العجائز وبأ :40س

 مبقدار ما يتعارف، والعمر ان تكون عجوزة عرفاً.ج: 
 ؟ما هو احلكم يف كشف املرأة للوجه والكفني :44س

 بال تزيني وال خطر ال بأس.ج: 

توجد بعض البيوت تسكن فيها عدة عائالت، مثل عائلة العم واخلال، يعيشون  :43س
 ؟العائلتني من أوالد وبنات، فما هو قولكممع بعض وخيتلط يف البيت مجيع األبناء من 

 ال بأس بشرط مراعاة احلجاب وعدم النظر.ج: 
: هناك من املؤمنات من يقمن بدراسة التمريض وهذه الدراسة تتطلب النظر على 23س

عورات األجانب وملس جسم األجنيب، فما حكم ذلك؟ علمًا بأهنن مضطرات إىل ذلك وال 
 ؟يوجد جمال يخر

 اضطرار من الطرفني ال بأس، لكن مع االحتياط الشديد يف املزاولة. إذا كانج: 
هل جيوز إعطاء فيلم حيتوي على صور نساء حمجبات يف حالة التكشف،  :45س

 ؟للرجال األجانب غري احملارم لتظهريه
 ال جيوز نظر األجانب إىل صورة النساء.ج: 
هو معاقبة الفتاة اليت تنحرف هناك واقع نعيشه يف البالد العربية اإلسالمية، و  :40س

أخالقيًا بالقتل حتت شعار )الدفاع عن الشرف( و)غسل العار( فما هو موقف اإلسالم من 
 ؟ذلك

الالزم الرتبية الصحيحة وتلبية حاجاهتا، وتزوجيها يف الوقت املناسب وهو الكفيل ج: 
 بعدم احنرافها، أما القتل فال يكون عالجاً وهو غري جائز شرعاً.

بعض الفقهاء حيرم النظر إىل وجه املرأة، أما فتوى أو على األحوط، إال يف  :47س
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 ؟احلالة امللحة أو يف اإلضطرار، فهل احلج وزيارة األماكن املقدسة من الضروريات

 ال يتعمد النظر بشهوة وال بأس.ج: 
رية التحديات اليت تواجه املرأة املسلمة كثرية، ومن تلك التحديات الدعوة إىل ح :40س

 ؟املرأة فما حدود هذه احلرية يف نظركم
 احلريات اإلسالمية.ج: 
ال تزال أكثر الدعوات إىل مواجهة املرأة املسلمة للتحديات املعاصرة دعوات  :49س

 ؟نظرية، كيف ميكن ان تصبح املواجهة عملية

 بقدر ما ذكرناه يف )فقه املرأة(.ج: 
كل من الشيشان، كشمري، البوسنة رسائل نبعث هبا إىل املرأة املسلمة يف   :31س

 ؟واهلرسك، فلسطني، العامل العريب، أوروبا وأمريكا وذلك للتوجيه اإلسالمي
 ال بأس.ج: 
 ؟فتاة الغالف يف بعض اجملالت وفتاة الدعايات واإلعالن ماذا تقول هلن.. :30س

 ال.ج: 
 ؟ما حكم لبس الرباقع يف اإلسالم :34س

 مستحب.ج: 
لبس النساء للمالبس اليت كتب عليها بعض اآليات القرينية  ما هو احلكم يف :33س

 ؟«ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل»أو عبارة 
 ال بأس بدون مسه غري متوضئة.ج: 

هل جيوز ان تكشف املرأة املسلمة شعرها أمام امرأة غري مسلمة خاصة وإهنا  :32س
 ؟تصف املرأة املسلمة أمام الرجال من أقربائها غري مسلمني

 مكروه.ج: 
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ما هو حكم رؤية صور النساء املتربجات يف األفالم األجنبية واحمللية من  :35س
 ؟التلفزيون والفيديو

 حكم النظر إىل صورة املرأة كحكم النظر إليها.ج: 
هل يستطيع الزوج ان جيرب زوجته، أو األخ أخته على لبس احلجاب بعد ان مل  :30س

 ؟لنهي عن املنكرتثمر حماوالت األمر باملعروف وا
 نعم.ج: 
 ؟الضرب بالدف يف حفالت الزواج جائز للنساء أم ال :37س

 ليلة الزفاف جائز.ج: 
 ؟هل جيب على املرأة سرت القدمني :30س

 ال جيب سرت ظاهرمها املتعارف واملالصق لألرض.ج: 
هل يستطيع الرجل ان مينع زوجته من زيارة والديها أو أرحامها، ليس لسبب  :39س

 ؟ا ظلما على زوجتهوإمن

 صلة الرحم واجبة، وال جيوز للزوج املنع.ج: 
كيف تفسرون بأن الصيب املميز تقبل شهادته يف االستهالل، بينما املرأة ال   :21س

 ؟تقبل
 املميز مؤيد وال يكون أحد الشهود.ج: 
 ؟يقال نشوز املرأة يعاجله الشرع بالضرب :20س

بالسواك ويريد به اإلهانة وهو أحسن من  الضرب خفيف جداً حىت ان البعض قالج: 
 النزاع إىل احملاكم.

حني نتكلم عن احلق اجلنسي للمرأة يف العالقة اخلاصة بني الرجل واملرأة يقال  :24س
 ؟ان حق املرأة على زوجها ان يقارهبا مرة كل أربعة أشهر، فهل هذا هو حقها الشرعي

 ال، بل بالقدر املتعارف.ج: 
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جل نفسه من املرأة يف العالقة اجلنسية، كيف تستطيع هي معاجلة إذا منع الر  :23س
 ؟املوضوع
 باليت هي أحسن.ج: 
بالنسبة إىل موضوع تعدد الزوجات، هل يكفي ما فرضه اإلسالم من العدل يف  :22س

ذلك أدنى أال تعولواالنفقة واملعاشرة باملعروف، قال اهلل تعاىل:
 ؟ (052)

  سبحانه.كما قرر يف الشرع وذكره اهللج: 
 ؟يف حالة تطبيق العدالة، فما هو موقف الشرع من الناحية العملية :25س

 يف كل النواحي. تطبيق الشريعةج: 
أنا امرأة متزوجة ولزوجي زوجة أخرى مقيم معها وهو ينفق علينا ولكنه ال ينام  :20س

 ؟غري مطلقةمعنا يف املنزل إال كل سنة مرة تقريباً، هل جيوز له أن يراين علماً أين 
 نعم، ما دامت الزوجية.ج: 
ان القانون الوضعي قد أعطى املرأة حق الشهادة ومساواهتا للرجل يف الشهادة،  :27س

 ؟فهل أنتم تعارضون ذلك

 الالزم العمل مبا ذكره القرين.ج: 
 ؟بالنسبة لالدالء بالشهادة ماذا لو وقعت الثانية حتت تأثري العاطفة :20س

فتذكر احداهما األخرى: ولذا قال سبحانهج: 
(055). 

 ؟ما رأيكم بالزوج املعتمد على راتب زوجته مع قيامها بالواجبات املنزلية :29س
 برضاها جائز.ج: 

ما هو الدور األفضل للمرأة واليت جيب عليها ان تؤديه؟ وما هو توجيهكم إىل  :51س
 ؟الذين حيجمون دور املرأة يف منزهلا فقط

                                                           
 .4سورة النساء:  (052)
 .282سورة البقرة:  (055)
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 ع وال )حجم( بل ذكرناه يف الفقه.العمل مبا قرره الشر ج: 
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 أسئلة حول الجامعة
 ؟ما حكم الدخول يف اجلامعة علماً بأهنا خمتلطة وال تراعي أحكام اإلسالم :0س

 ال بأس يف الدراسة اجلامعية لكنه يتجنب احلرام.ج: 
يف اجلامعة تبدو صور السفور واضحة مكثفة حبيث يصعب أن ختلو النظرات  :4س

وهل يؤثر ذلك يف صحة  ؟فما هو احلكم الشرعي يف ذلك ؟ية هذه املناظرالعفوية من رؤ 
 ؟الصوم

 صومه صحيح، لكنه يتجنب النظر.ج: 
غالبًا يف ختصص الرياضة، تتدرب الطالبة أمام الدكتور جهرًا وعياناً، فما حكم  :3س

 ؟هذا العمل
 ال جيوز.ج: 
 ؟ان كونه )مسجداً(خصصت اجلامعة مكاناً للصالة فهل يصدق على هذا املك :2س

 ال يعترب مسجداً، إال إذا قصد املسجدية ووقف على ذلك.ج: 
ماذا يفعل الطالب أو الطالبة إذا سجال يف مقرر، وصادف ان كانت اجملموعة  :5س

للمقرر املسجل به كلها من اجلنس اآلخر، فهل يبقى يف اجملموعة أو ينسحب، علمًا بأن 
عليه بأضرار كتأخر يف التخرج أو عدم املالئمة يف  االنسحاب أو تبديل اجملموعة يعود

 ؟الوقت
 ال بأس بالبقاء مع اجتناب النظر وسائر احملرمات.ج: 
 ؟ما حكم سالم الطالب على الفتيات يف اجلامعة بقصد إلقاء التحية فقط :0س

 االبتداء بالسالم مكروه، ورد السالم واجب، إال إذا كانت فيه إثارة فيحرم.ج: 
 ؟عترب )احلفاف( زينة للفتاة يف اجلامعةهل ي :7س

 نعم يعترب من الزينة.ج: 
 ؟ما حكم حذاء املرأة الذي يصدر صوتاً أثناء املشي :0س

 مشكل.ج: 
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 ؟ما هو احلكم الشرعي خبصوص شم الروائح العطرة يف شهر رمضان :9س
 مكروه.ج: 
ميية، فهل قد يذهب أحد الطالب إىل الدكتورة ملناقشة بعض الدروس األكاد :01س

 ؟يعترب هذا خلوة سواء أكان الباب مفتوحاً أو مغلقاً 
 إذا أمكن دخول اآلخرين عليهم يف أي وقت كان أثناء احلوار بينهم فال يعترب خلوة.ج: 
 ؟هل وجود الطالب والطالبة وحدمها يف املصعد يعد خلوة :00س

 نعم خلوة.ج: 
 ؟هو جائز وما هي معايريه حديث الطالب مع الطالبة يف شؤون الدراسة، هل :04س

 احلديث حول الدرس بدوت الريبة واخللوة ال بأس به.ج: 
 ؟هل جيوز تكوين صداقة بني الطالب والطالبة :03س

 ال جيوز.ج: 
 ؟ما هي كيفية اجللوس يف غرفة احملاضرة بني الطالب والطالبة :02س

 تراعى املوازين الشرعية.ج: 
وبالعكس إذا كان ذلك ضروريًا ألحدمها  ما حكم تدريس الطالب الطالبة، :05س

 ؟لفهم الدروس
 جيوز مع مراعاة املوازين الشرعية.ج: 
إذا طلب الدكتور أو املدرس من الطالب والطالبة ان يشرتكا يف عمل ما، وكان  :00س

ذلك العمل يتطلب اجللوس لوحدمها يف أثناء احملاضرة أو يف مكان يخر يستدعي اخللوة؟ فما 
 ؟هو حكمه

 إذا مل يكن بريبة وال خلوة ال بأس. ج:
 ؟ما حكم جلوس املرأة والرجل األجنبيني يف مقاعد الباصات :07س

 إذا مل يكن مقرتناً مبحرم ال بأس، واألفضل ان جتلس النساء خلف الرجال. ج: 
يطلب مدرس االسالميات من الطالبات قراءة السور واآليات املقررة يف املنهج  :00س

لتجويد والتالوة، ويتفق ان يكون هناك طالب ذكور، فما هو احلكم يف بغرض تعليمهن ا
 ؟قراءة الطالبة أمام الرجال
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 إذا مل يكن خبضوع يف القول ال بأس.ج: 
ما تفعل الطالبة إذا كانت حائض وطلب منها القراءة، حيث إخبار الدكتور  :09س

 ؟بذلك يسبب هلا إحراجاً 
 سور العزائم. جيوز للحائض قراءة القرين ما عداج: 
طالب جامعي يقطع املسافة الشرعية للوصول إىل اجلامعة فما هو حكم الصالة  :41س

ولو خرج يف رحلة من اجلامعة إىل منطقة معينة وصادف أن قطع املسافة فما  ؟والصوم فيها
 ؟هو حكم صالته وصومه

 .(050)يةالطالب كسائر الناس يف قصر الصالة والصوم كما ذكر يف الرسالة العملج: 
 ؟ما حكم صوت املرأة يف اجلامعة :40س
 إذا مل يكن خبضوع يف القول، جائز. ج:
ما حكم املرأة اليت تقوم بلبس )البالطو( امللون املشكل يف أجواء اجلامعة بني  :44س

 ؟الشباب حىت وان مل يكن هدفها لفت النظر
 إذا مل يعد زينة ومل يكن ريبة فال بأس.ج: 
معات يتوفر فيها االختالط حيث التربج وعدم تعفف غالب توجد كليات وجا :43س

علماً بأن الطالب رمبا ال يوفق إىل عمل  ؟النساء فيها، فما رأيكم يف جواز التحاق الرجل هبا
 ؟راق إال باحلصول على شهادة من هذه الكليات أو اجلامعات

 مع حفظ نفسه عن احلرام ال بأس.ج: 
 ؟املرأة بتلك الكليات أو اجلامعاتوما رأي مساحتكم يف التحاق  :42س

 كالسابق.ج: 
هل جيوز للطالب أن ينظر إىل املدرسة إذا كانت شابة وغري حمجبة وطبيعة  :45س

 ؟الطالب أنه ينظر إىل املدرس أثناء الشرح
إذا كانت غري مسلمة وال يكون النظر بريبة، ومل يكن هناك عالج، فال بأس بذلك ج: 

 بقدر الضرورة.
 

                                                           
 فإذا صار كثري السفر، أمت صالته وصام. (050)
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بحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هلل رب العاملني وصلى س
 اهلل على حممد ويله الطاهرين.

  
 قم المقدسة 

 محمد الشيرازي  
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