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 كلمة الناشر 

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
عنــاما نمن ــا بالــاين اكســدم  كعقيــاة ونظــام أ ــبن مــن الــدبم علينــا أن نتمســ  بتعــاليم 
اكسـدم علـا اتسـتول اليـراال واالعتمـاع ى فعلــا اتسـلم واعبـات  سـا قبيعـة العد ـة بينــ  

 أخرل. وبني اهلل سبحان  وتعاىل من عهة وبني الناس والطبيعة من عهة
فيجب أن جيعل كدً من أفعال  وتصرفات  وعد ات  مع اجملتمع والطبيعة علـا أسـاس الشـريعة 

 اكسدمية.. 
وتــا كانــف اليا ــلة الزمنيــة بيننــا وبــني بمــن التشــريع إىل حــا ال كاننــا معهــا أخــذ األحاــام 

سـائل واوـواا  الشرعية من األئمـة اتعصـومني )علـيهم السـدم( مبا ـرةى وهنـاري الااـري مـن ات
ـــا األئمـــة )علـــيهم الســـدم(  اتتجـــااة تبعـــا للتطـــور العلمـــ  ووســـائل العصـــر اواياـــةى مـــذا أمرن
بـــــالرعوا إىل اليقهـــــاء اتراعـــــع. كمـــــا ورا عـــــن اكمـــــام اوجـــــة )عجـــــل اهلل فرعـــــ (   التو يـــــع 

ا حجـة الشريف: )وأما اوواا  الوا عة فارععوا فيها إىل رواة حـايانا فـم م حجـل علـيام وأنـ
 .1اهلل(

ومن هنا  ام فقهاؤنا األعدم باسـتنبا  األحاـام الشـرعية وبيا ـا للنـاس ورفـع النمـو  عـن 
اتو ــف العملــ  للمالــف  ــاع الو ــائع الــل يواعههــاى فاخــذوا بتبويــب اتســائل وبيا ــا بشــال 

 رسائل عملية لتاون نبعا  افيا   متناول الناس يراون  أىن  اءوا .
ة الــزمن واويــاة   تطــور ســريع مــن حــني آلخــر مــن خــدل وســائل اكنتــا  وتــا كانــف عجلــ

وقبيعـــة العد ـــات التجاريـــة واتصـــرفية وتطـــور وســـائل اكعـــدم والـــافاا والنقـــل إىل  ريهـــاى كـــل 
ذلـــــ  اعـــــا اليقهـــــاء العظـــــام إىل كتابـــــة مســـــائل مســـــتحا ة وبيـــــان أحاامهـــــا ليواكبـــــوا بـــــذل  

 احتياعات اتسلمني   كل عصر.
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ام اترعع الايين األعلا اكمام السيا حمما اوسيين الشريابال )اام ظل ( باتابـة كتـب و ا  
عايــاة   هـــذا اجملــال منهـــا )الـــف مســألة مســـتحا ة( ومنهـــا )اليقــ : اتســـائل اتتجـــااة( و.. 
ومنهـــا هـــذا الاـــراس: )مســـائل حاياـــة( أليـــ    كـــربدء اتقاســـة وقبـــع ماـــررا  ـــمن الرســـالة 

   مساحت  أخريا وأ اف إلي  بعض اتسائل. العملية. و ا راعع
ونظــرا ألتيتــ    وا عنــا اتعا ــر رأينــا مــن اتناســب قبعــ  بصــورة مســتقلة تعميمــا لليائــاةى 

 سائلني اهلل سبحان  وتعاىل القبول والتوفيق.
 

 مركز الرسول األعظم )ص( للتحقيق والنشر
 بيروت ـ لبنان 
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 المقدمة
 

 
 

  والصدة والسدم علا حمما ونل  الطيبني الطاهرين. اوما هلل رب العاتني
أمــا بعـــا: فهــذع نموعـــة مــن اتســـائل اواياــة كتبناهـــا عســا ان ينتيـــع  ــا ات منـــونى ومـــا 

 توفيق  اال باهللى علي  توكلف والي  أنيب. 
  

 كربالء المقدسة   
 محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي  
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 السفر بالوسائل الحديثة
حام السير بوسائل النقل اواياة نيس حام السير بالوسائل الباائيةى فلـو  :1ةالمسأل

ســافر الصــائم بالطــائرة أو بالبــاخرة أو بالقطــار أو بالســيارة أو باتركبــة اليفــائية و طــع مســافة 
 مثانية فراسخ وعب علي  اكفطارى ووعب علي   صر الصدة.

 االعتبار بالمسافة
شــرع  بقطــع مســافة مثانيــة فراســخى اون أن ياــون فــر    يتحقــق الســير ال :2المســألة 

 تل  اتسافة بني أن تاون   خط أفق  أو عمواال أو م رب. 
ــــ  اتســــافة بــــني أن تاــــون   األر  أو   اتــــاء أو    ومــــن اون أن ياــــون فــــر    تل

 اليفاء أو   سائر الاواكب. 
انيـة فراسـخ ارتياعـاً   خـط فـمذا حلـق  ـبآ بةليـة قـائرة ـ مهمـا كـان نوعهـا ـ مسـافة مث

عمواال   اليفاء ـ ذهابـاًى أو مليقـاً مـن الـذهاب واكيـاب ـ لزمـ  اكفطـار   الصـيام والقصـر 
   الصدة. 

ولو  اص  بآ بةلية  وا ـة ـ مهمـا كـان نوعهـا ـ مسـافة مثانيـة فراسـخ ايفـااراً   خـط 
ياب ـ لزم  اكفطار   الصـيام والقصـر عمواال فر اً   اتاء ـ ذهاباً أو مليقاً من الذهاب واك

   الصدةى وكذل  اوام بالتجول علا سطوح سائر الاواكب أو فيما بينها. 
ال اعتبـار بالزمــان   ققيـق السـير الشـرع  ولــزوم أحاامـ ى وإرـا االعتبــار  :وبعبـارة أخـرل

 باتسافة فقط.

 حد الترخص
 يـاب ادـاران واختيـاء  ـوت  يتحقق )حا الرتخآ( بقطع مسافة تسـبب :3المسألة 

األذانى هــذا إذا كــان الســير   خــط أفقــ ى وأمــا إذا د تنــب عنــ  ادــاران ود  تــف  ــوت 
األذانى إما ألن اتاينة  ري عااية بأن كانف ذات بنايات عاليةى وإما ألن  وت األذان كـان 

 خط عمواالى ال  ري قبيع ى وكان بواسطة ماربات الصوت ـ ماًد ـ وإما ألن السير كان  
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 اعتبار   )حا الرتخآ( بالعدئم اتذكورةى أل ا نرا عدئمى وارا االعتبار باتسافة فقط.

 المدن الكبار
يتحـــاا )حـــا الـــرتخآ( بقطـــع تلـــ  اتســـافة اتعمولـــة الـــل  يـــ  ادـــاران  :4المســـألة 

ة أو ماينـــة  و ــوت األذان  ـــاى اون فـــار    قققــ  بـــني أن ياـــون مبـــاأ الســير ماينـــة  ـــنري 
 كبرية.

 اختالف األفق
لــو ققــق الــوري الشــمس لــط نصــف النهــارى فصــلا اتصــل   ــدة الظهــر  :5المســألة 

مــاًدى س ســافر بةليــة متحركــة فو ــل إىل ماــان د تــال  فيــ  الشــمس خــط نصــف النهــارى س 
الاــفى وعبــف عليــ  إعــااة الصــدةى ونيــس اواــم جيــرال بالنســبة إىل ســائر االو ــات وســائر 

 الصلوات.

 السفر مع حركة الشمس
لــو ســافر بةليــة تتحــرري مــع حركــة الشــمس وبــنيس ســرعتهاى علــا األر  أو  :6المســألة 

  ادــوى ثيــن كــان اائمــاً   مو ــع  ابــف مقابــل الشــمس وعبــف عليــ   ــس  ــلوات كــل 
 أربع وعشرين ساعةى وتراعا نيس النسبة فيما لو كانف ماة السير أ ل أو أكار.

 فاق المختلفةالصوم واآل
لو كان الصائم   ماينة  ابف عنها الشمس فأفطرى س سـافر إىل ماينـة د  :7المسألة 

 تنب عنها الشمس بعاى وعب علي  اكمساري احتياقاً. 
ولــو كــان الصــائم   ماينــة قلــع فيهــا اليجــر فأمســ ى س ســافر إىل ماينــة د يطلــع فيهــا 

 جر.اليجر بعاى عاب ل  اكفطار ما د يطلع الي

 العبادات في القطبين
  اآلفــا  الرحويــة الــل يســتمر الليــل مــاة مايــاةى كــالقطبني ومــا عاورتــاى  :8المســالة 

و  اآلفـــا   ـــب  الرحويـــة حيـــن يطـــول الليـــل أو النهـــار أربـــع وعشـــرين ســـاعة أو أكاـــرى جيـــب 
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 اكتيان بالصدة وبالصيام وبسائر العبااات اتو وتة حسب التعارف.

 آلفاق الرحويةالتوقيت في ا
  هــذع اآلفــا  الــل يصــل فيهــا الليــل أو النهــار إىل أربــع وعشــرين ســاعة أو  :9المســألة 

أكاـــرى هـــل جيـــب تو يـــف الصـــدة و ريهـــا مـــن العبـــااات اتو وتـــةى بتو يـــف ماـــة اتارمـــةى أو 
بتو يـــف خـــط االســـتواءى أو بتو يـــف البلـــا الـــذال ســـافر منـــ  الشـــبآ إىل تلـــ  اآلفـــا  ى أو 

 رب بلا قبيع  إلي ى احتماالت وال يبعا االحتمال األخري.بتو يف أ 

 الصالة في وسائل النقل
جيوب ركوب اآلليات السيارة أو الطيارة وإن كان يعلم أن  كف  متـام و ـف  :11المسألة 

الصدة   اوركةى وال يستطيع الرو  من  ألااء الصدة خارعهاى في اال الصدة فيها حسب 
  ارت .

 فاق المختلفةالصالة واآل
مـن  ـلا  ـدة الصـبن ـ مـاًد ـ   ماـان قلـع عليـ  اليجـرى س سـافر إىل  :11المسألة 

 ماان د يطلع علي  اليجر أعاا الصدةى وهاذا بالنسبة إىل سائر الصلوات.

 القبلة في الفضاء
مــن ســافر إىل اليفــاء الــارع ى فقبلتــ  كــرة األر ى فمــن كــان   الســين  :12المســألة 

ئية أو   أحــا الاواكــب كــالقمر واتــريخ ويفوتــاى وعــب عليــ  التوعــ  إىل األر  حالــة اليفــا
 الصدة.

 سكان الكواكب
الظـاهر أن حاـم السـاكن   سـائر الاواكـب كحاـم السـاكن   األر   :13المسألة 

بالنســـبة إىل  يـــع األحاـــام اتو وتـــة بالشـــرو  والنـــروبى ويعتـــرب الشـــرو  والنـــروب   ماـــان 
يعمـــل حســـب أفقـــ  إال إذا كـــان خارعـــاً عـــن اوـــا اتتعـــارف فياـــون حامـــ  حاـــم ســـاناع و 

 اآلفا  الرحوية.
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 شمس اخرى
مــن كــان   كوكــب تطلــع عليــ  اــس  ــري هــذع الشــمس الــل تطلــع علــا  :14المســألة 

األر ى جيب علي  تو يف أعمال  العبااية مبقتفا حركة تل  الشمسى إال إذا كانف خارعـًة 
 .عن اوا اتتعارف

 الشموس المتعددة
مــن كــان   كوكــب تطلــع عليــ  اســان أو عــاة اــوس متعــااةى جيــوب لــ   :15المســألة 

اختيار حركة أيتها  اء لتو يف أعمال  العباايةى هذا إذا كانف اتسافات بينـ  وبـني الشمسـني 
 أو الشموس متساويةى وإال فالظاهر وعوب اختيار حركة الشمس الل ياور الاوكب حوما .

 ألقمار المتعددةا
من كان   كوكب يطلع عليـ   مـران أو أكاـرى جيـوب لـ  اختيـار حركـة أيهـا  :16المسألة 

 ــاء لتو يــف أعمالــ  العباايــة الــل تقــاس ثركــة القمــرى كالصــيام والمــس والزكــاة وأماامــاى هــذا 
انويـــاً إذا تســـاوت األ مـــار   البعـــا عـــن كوكبـــ ى وإال اختـــار حركـــة القمـــر الـــذال يعتـــرب ســـواع  

 بالنسبة إىل كوكب .

 التيمم على سائر الكواكب
الظـــاهر كيايـــة التـــيمم علـــا تـــراب ســـائر الاواكـــب إذا  ـــا  عليـــ  اســـم  :17المســـألة 

الرتابى وإال في  كياية التيمم علا ترا ا أو لزوم التيمم علا تراب األر  إذا د يان حرعـاً 
 احتماالن.

 المالك في البلوغ
معــال البلــوم   ماــان مــن األر ى أو   بعــض الاواكــبى أو لــو تــأخر  :18المســألة 

 تقامى فهل يعترب السن وحاع اليدً علا البلوم؟ 
أو ياــون كــل مــن االحــتدم والشــعر الشــن علــا العانــة أو اوــيض اتتــأخر واتتقــام أيفــاً 

 اليدً علا البلوم؟ 
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أو اوــيض الــيدً علــا  فيــ  احتمــاالنى وال يبعــا الاــانى أال كــون اكحــتدم والشــعر الشــن
 البلوم إال إذا كان خارعاً عن اتتعارف بااري.

 ال استبداد في الحكم
اواــم   اكســدم بالنســبة لنــري اتعصــومني )علــيهم الســدم( هــو بأكاريــة  :19المســألة 

 اآلراء وبالشورلى كما جيب توفري بقية الشرو  الشرعية أيفاًى وال جيوب االستبااا   اوام.

 التوقيت في الكواكب ميزان
لو كانف األيام أو األ هر أو السـنني   بعـض الاواكـب أقـول أو أ صـر  :21المسألة 

منها   األر ى كما لو كان الشهر في  معـااالً لشـهرين   األر ى أو كـان يومـ  نصـف يـوم 
اعة   األر ى فاالعتبار ب ى إال إذا كان أقول أو أ صر بااريى كمـا لـو كـان يومـ  سـنة أو سـ

   األر ى في خذ مبيزان األر  وفق تو يف ماة اتارمة إن أمان التعرف علي .

 حركة الكواكب
حركـة الاواكـب ال تعتـرب سـيراً بالنسـبة إىل سـاكنيهاى إال إذا كانـف ثيـن  :21المسـألة 

ة تعا سـيراً عرفـاً بالنسـبة إلـيهمى كمـا لـو د تاـن مـا حركـة انتقاليـة وفجـأة تتحـرري ثركـة انتقاليـ
بشــال م  ــفى أو كانــف  ــنرية ثيــن تعتــرب أ ــب  باتركبــة اليفــائية مــن كو ــا كــرةى هــذا إذا 

  ا  علي  السير.

 المكلف في سائر الكواكب
الظـــاهر ان أحاـــام اتالـــف   ســـائر الاواكـــب هـــ  نيـــس أحاامـــ     :22المســـألة 

 األر ى إال ما خر  باليل.

 عالمات البلوغ
البلــوم أو تــأخرت عــن موعــاها اتعتــاا بعــد ى كمــا  لــو تقــامف عدمــات :23المســالة 

لو استعمل اواء أال إىل تقام اويض أو تأخرعى أو تقام ظهـور الشـعر الشـن أو تـأخرعى او 
تقـــام اوـــيض أو تـــأخرع   ســـن اليـــأسى فالظـــاهر االعتبـــار  ـــا ال مبوعـــاها اتعتـــااى خا ـــة   
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إبقــاء  ابليــة اومــل   اتــرأة. اللهــم إال اوــيض اتتــأخر   ســن اليــأس وبــاألخآ إذا أال إىل 
 إذا كان التقام أو التأخر خار اً للعااة عااًى كما إذا أال إىل احتدم الطيل ماًد.

 تلقيح المرأة
 الظاهر عواب تلقين اترأة مبين بوعها ويلحق  ما الولا. :24المسألة 

 التلقيح الحرام
 ـري بوعهـاى وال يعتـرب الولـا حينالـذ حـداًلى  الظاهر حرمة تلقـين اتـرأة مبـين :25المسألة 

 وإذا كان التلقين لشبهة فالولا ولا  بهة.

 تلقيح الحيوانات
 الظاهر عواب تلقين اويوانات باتين احمليوظ   البن  اتنوال. :26المسألة 

 تكوين الولد في غير رحم
عـــل واتـــرأة   الظـــاهر عـــواب تاـــوين الولـــا    ـــري الـــرحم بتلقـــين مـــين الر  :27المســـألة 

 الوعاء ات اال إىل ذل .

 حكم الولد في غير رحم
ـــرحمى كحاـــم الولـــا الـــذال  لـــق    :28المســـألة  حاـــم الولـــا الـــذال  لـــق    ـــري ال

الرحمى فمذا كان من مين الزوعني فهو ولا حدل يلحق  ماى وإذا كان من مـين أعنبيـني فهـو 
 لا  بهة. ري حدلى وإذا كان من مين أعنبيني لشبهة فهو و 

 حقوق اإلنسان 
 يلزم رعاية حقو  اكنسان علا الوع  الذال أمر ب  اكسدم. :29المسألة 

 منع الحمل
ال جيــوب منـــع اومــل بشــال اائـــم ســواء بمحــاا   ـــلل   بعــض أعهـــزة  :31المســألة 
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التناســـل مـــن عانـــب الرعـــل أو مـــن عانـــب اتـــرأةى أو بمجيـــاا اتناعـــة  ـــا اويوانـــات اتنويـــة   
 ل أو   اترأةى نعم جيوب منع اومل ات  ف.الرع

 إسقاط الجنين
ال جيوب إسقا  ادنـني ولـو كـان نطيـةى إال ألمـر أهـمى كحيـاة األم ـ مـاًد ـ  :31المسألة 

فــمذا تو يــف حيالــا علــا إســقا  ادنــني عــاب وكــان ذلــ  ااخــدً   مســألة الــافاا فــد جيــب 
 افع الاية حينالذ.

 المرأة ومني األجنبي
ال جيـوب للمـرأة التعـر  تـين األعنـ  إذا كانـف قمـل منـ ى كـأن  لــس    :32مسـألة ال

اومــام أو مــا أ ــب  مــن ماــان فيــ  مــين األعنــ ى وان فعلــف ذلــ  مــع العلــم بــ  ومحلــف منــ  
فولاها  ري حدلى وجيوب ما التعر  تين بوعهاى وولاها ولا حدل ويلحـق  مـا الولـاى وإن 

 بشبهةى فولاها ولا  بهة. تعر ف تين األعن 

 الفرج المطاطي
ال جيــوب للرعــل اســتعمال اليــر  اتطــاق ى وال اســتعمال الــاما اتصــنوعة  :33 المســألة

 علا هيالة اترأةى وال جيوب مدمستها ان كانف مارية للشهوة. 
كمــا ال جيــوب للمــرأة اســتعمال الــذكر اتطــاق  وال اســتعمال الــاما اتصــنوعة علــا هيالــة 

 وال جيوب مدمستها ان كانف مارية لشهولا. الرعلى

 االستمناء 
ال جيوب االستمناء بالتنومي اتنناقيس  وما  ا  ى نعم جيـوب النـوم الطبيعـ   :34 المسألة

 وإن علم ان  حيتلم إذا نام.

 االستمناء بالزوجة
فــر     ال جيــوب للرعــل االســتمناء إال بزوعتــ ى وال للمــرأة إال بزوعهــاى وال :35 المســألة

حرمــة االســتمناء بــني أن ياــون باليــا أم بــالنظر إىل  ــورةى أم مبدعبــة متاــالى أم بالتبيــلى أم 
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 بتناول   ء ي اال إىل ذل .

 بيع وشراء المصحف
ال جيـوب ـ علـا األحـو  ـ بيـع و ـراء اتصـحفى نعـم جيـوب معاملتـ  بعنـوان  :36 المسـألة

 اماية.

 الحريات اإلسالمية 
  الســــير واك امــــة  :لمون  يعــــاً أحــــرار   كافــــة الــــاول اكســــدميةاتســــ :37 المســــألة

والزراعـــة والبنـــاء والعمـــل والتجـــارة ونشـــر الاتـــب واجملـــدت وادرائـــاى واالســـتيااة مـــن اكذاعـــة 
والتليزيـــــــونى و  تأســـــــيس األحـــــــزاب والتاـــــــتدتى و  التـــــــأليف والطابـــــــة والـــــــزوا ى و يـــــــع 

 تصـااية والسياسـية و ريهـاى إال   احملرمـات الشـرعيةى وال النشاقات االعتماعية والاقافية واال
 حيق ألحا منعهم من األمور اتذكورة.

 الضرائب
ال جيــوب أخــذ أال نــوا مــن الفــرائب مــا عــاا اوقــو  الشــرعية اتــذكورة    :38 المســألة
 المس والزكاة و ادزية والرا . :اليق ى وه 

 مصادرة األموال
نـــوا مـــن مصـــاارة األمـــوال وإلقـــاء القـــبض علـــا األ ـــباص  ال جيـــوب أال :39 المســـألة

ونيــيهم وإخــراعهم مــن البلــا وســجنهمى إال   اتــوارا اتقــررة  ــرعاًى و  اتــوارا الشــرعية جيــب 
 العمل وفق اواوا الشرعية.

 ما يتحول إلى خمر
 ال جيوب تناول اتواا الل تتحول   عوف اكنسان إىل  ر. :41 المسألة

 شياءانقالب األ
كل   ء انقلب إىل  ريع ثين عا  ري األول محل حاـم العنـوان الاـانى   :41 المسألة
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فــاورام إذا انقلــب إىل اوــدلى كــاللحم احملـــرم إذا انقلــب رمــاااًى والعــذرة إذا انقلبــف رمـــاااً أو 
  ابوناً  ار حداًل. واودل إذا انقلب إىل اورام كالل إذا انقلب  راً  ار حراماً. 
 والطاهر إذا انقلب جنساً والنجس إذا انقلب قاهراً كان ل  حام اتنقلب إلي .

 ال عنف في اإلسالم 
ال جيوب أال نوا من أعمال العنف واكرهاب الذال يوعب ايذاء الناس أو  :42 المسألة

 تشوي  مسعة اكسدم واتسلمني.

 تشريح األجساد
حملــرتمى وكاــن تعل ــم الطــب بتشــرين ال جيــوب مطلقــاً تشــرين عســا اتيــف ا :43 المســألة

ــــة اكنســــان مــــن اتطــــا  ويفــــوعى و  حــــال  ــــا هيال أعســــاا اويوانــــات والتما يــــل اتصــــنوعة عل
 اال طرار يقام التشرين دسم الاافر علا عسم اتسلمى بقار الفرورة.

 زرع األعضاء
 ى إذا برا عزء من جنس العني كالالب والاافر   عسا مسلمى يطهر بـ :44 المسألة

وإذا برا عــزء مــن قــاهر العــني مــن اويــوان أو اكنســان   عســا جنــس العــني يــنجس بــ ى إذا 
 عا عرفاً عزًء من اتنتقل إلي .

 زرع أعضاء الحيوان
جيـــوب برا أعـــزاء اويـــوان   عســـا اكنســـانى كتبـــايل بيفـــت  أو  لبـــ  أو  :45 المســـألة

 سائر أعفائ  بأمااما من اويوان.

 تكثير األوالد
جيوب تااري األوالا بعد ى كتلقين اترأة بـاواء يـ اال إىل محلهـا قيلـني أو  :46 سألةالم

 أكارى كما جيوب عد  اترأة مبا ي اال إىل محلها كل عام أكار من مرةى إذا أمان.
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 نقل الجنين
جيوب نقل ادنني من رحم اتـرأة إىل وعـاءى ونقلـ  مـن وعـاء إىل رحـم اتـرأةى  :47 المسألة

  ا إىل موت  وال إىل  ررع أو  ررها.إذا د ي

 التشريك في الولد
ال جيــوب التشــري    الولــا بتلقــين اتــرأة مبــين رعلــنيى وإن كــان كــل منهمــا  :48 المســألة

حــدالً مــا حــال اكمنــاءى كمــا لــو احــتيل مبــين بوعهــا س قلقهــا وتزوعــف مــن  ــريعى فجمـــع 
 شبهة. منياتا   تلقيحة واحاةى وان فعلف ذل  فالولا ل

 والظاهر عام عواب تلقين اترأة مبين بوعها بعا الطد  واالنيصال.

 من أحكام التلقيح
األ ـــرب عـــام عـــواب تلقـــين اتـــرأة مبـــين بوعهـــا إذا كـــان  ـــا اخـــذ منـــ   بـــل  :49 المســـألة
 تزوعها من .

 التلقيح بمني الحيوان
 أمان. ال جيوب تلقين اترأة مبين حيوانى كالقرا ويفوعى إن :51 المسألة

 نقل العضو
كـــل عفـــو نقــل مـــن حيــوان أو إنســـان إىل  ـــريعى كالقلــب والعـــني والابـــا   :51 المســألة

 والبيفةى حيام علي  بعا نقل  عفواً من اتنقول إلي  ال اتنقول من .

 تبديل الرأس
إذا أماـــن نقــل رأس إنســـان إىل  ـــريعى كـــأن  طـــع رأس حمتفـــر وبرا علـــا  :52 المســـألة

رأس  ـ مـاًد ـ فالظـاهر انـ  يصـبن إنسـاناً عايـااً ال حياـم عليـ  ثاـم  عسا إنسان يشاو من
  احب الرأس وال ثام  احب ادسا. 

فلــو كــان أحــاتا بوعــاً أو مــايوناً أو حاعــاً أو معــامدً أو  ا ــياً  ــيام  أو متطهــراًى ود 
 يان اآلخر كذل  ال حيام علي  ثام ى و  اتسألة فروا واحتماالت كارية.
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 حكام تبديل الرأسمن أ
لو كان  احب الرأس وار اً من بيـا و ـاحب ادسـا وار ـاً مـن عمـروى س  :53 المسألة

 مات اتور  انى فهل ير  اكنسان اتركب منهما ار هما معاً؟ 
 أو ال ير ؟ 

 أو ير  من  احب الرأس؟ 
 أو ير  من  احب ادسا؟ 

 احتماالت. 
الزوا  من حمارم أحا األ لنيى فد يصن بواع   والظاهر ان مال هذا اكنسان ال جيوب ل 

مــن أخــف  ــاحب الــرأس وال مــن أخــف  ــاحب ادســاى كمــا ال جيــوب العاــسى فــد يصــن 
 للرعل أن يتجوب من امرأة رأسها أو عساها من أخت  ماًد.

 قطع أعضاء الميت
 هل جيوب  طع عفو من اتيف احملرتم لنيع او  ام ال؟ :54 المسألة

إذا تو يف حياة او  أو كمال  علا ذل  مع إعـابة اتيـف  بـل موتـ   :ماء ال بعض العل
 عابى كما لو أعاب بيا ان تقلع عين  بعا موت  لتزرا   مقلة عمرو األعما ماًد.

 إحياء الميت
جيوب إحيـاء اتيـف بـالطر  العلميـة ـ ان افـرت  إماانـ  ـ واويـاة حينالـذ مـن  :55 المسألة

 واكنسان وسيلة وأااة لتنييذ إرااة اهلل.اهلل تعاىل وبممام ى 

 من أحكام اإلحياء
إذا أحيــ  إنســان ـ بعــا موتــ  ـ فلــ  أحاامــ  كانســان عايــاى ولــيس لــ   :56 المســألة

 أحاام   بل موت ى وللمسألة فروا واحتماالت كارية د نذكرها لدختصار.

 سحب الدم
 اتيف.جيوب سحب الام من او  وال جيوب سحب  من  :57 المسألة
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 تغيير الجنس
ال جيوب قويل الرعل إىل اترأةى وال قويل اترأة إىل الرعلى وجيـوب ذلـ     :58 المسألة
 اويوانات.

 زرع الذكر والفرج
  برا الـــذكر   عســـم األناــا وبرا اليـــر  أو إحاا ــ    عســـم الرعـــلى  :59 المســألة

 احتماالن وال يرتري االحتيا .

 زرع العضو
لــــو برا الــــزو  عفــــواً أو عــــزًء مــــن أعنــــ    عســــم ى  ــــار عــــزءاً مــــن  :61 المســــألة

عســم ى وكــذل  الزوعــة لــو برعــف عفــواً أو عــزءاً مــن أعنبيــة   عســمهاى  ــار عــزءاً مــن 
 عسمها.

 نقل العلم
جيــوب نقــل العلــم مــن رأس إىل رأس بانتزاعــ  مــن امــام وتطعــيم امــام نخــر  :61 المســألة

 ب ى بشال من األ اال. 
ر ـــاتا أم الى احتمـــاالنى هـــذا إذا د يعتـــرب تصـــرفاً فيهمـــاى وأمـــا إذا اعتـــرب  وهـــل يشـــرت 

 تصرفاً فيشرت  في  إعابلما  طعاً.

 الحيوانات والتجارب العلمية
جيـــوب إعـــراء لتلـــف التجـــارب العلميـــة و ريهـــا علـــا اويوانـــات بتعريفـــها  :62 المســـألة

 لألمرا  واآلالم النيسية وادساية.

 ب العلمية اإلنسان والتجار 
جيـــوب إعـــراء لتلـــف التجـــارب علـــا اكنســـان إذا د تاـــن  ـــارة بـــ ى مـــع  :63 المســـألة

 إعابت . 
وأما إذا كانف  ارة ب   رراً بالناً فد جيوب إعراؤها عليـ  حـم مـع إعابتـ ى إال إذا كانـف 



 

 11 

 ألمر أهم  رعاً أو كان الفرر بسيطاً.

 التجسس
 وو ع ادواسيس عليهم. حيرم التجسس علا اتسلمني :64 المسألة

 أجهزة اإلعالم الحديثة
جيـوب اسـتعمال أعهـزة اكعـدم اواياـة ـ كـالراايو والتليزيـون ـ إذا خلصـف  :65 المسـألة

 برانهما عن احملرمات.

 األفالم والمسارح
  وب مشاهاة األفدم واتسارح الل ليس فيها   ء من اورام. :66 المسألة

 التأمين 
وب التـــأمني علـــا اويـــاة وســـائر اتمتلاـــاتى كالتـــأمني علـــا الســـيينة   جيـــ :67 المســـألة

أوفوا بالعقودالبحر والطائرة   ادوى أل ا معاملة عقدئية فيشملها عموم  ول  تعاىل: 
2. 

 حقوق الطبع وما أشبه
حقو  الطبع والرت ة والنقل والتأليف وحم حق االختصـاص بالنسـبة إىل  :68 المسألة
  و ريهمى إذا عات حقو اً   نظر العرفى فالظاهر احرتامها  رعاً.اتبرتعني

 البنوك
)البنـوري( حـدلى إال الربـا فمنـ  حـرام أخـذا  : يع اتعـامدت مـع اتصـارف :69 المسألة

وعطاءاًى وإذا انطبق علا تل  اتعامدت عنوان نخر من عناوين احملرماتى فم ا تاـون حرامـاً 
 أيفاً.

                                                           
 .1سورة اتائاة: اآلية  - 2
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 الجوائز
ادـــــوائز الـــــل جيعلهـــــا أ ـــــحاب األمـــــوال لتشـــــجيع بفـــــائعهم أو  علهـــــا  :71 المســـــألة

 م سسات أو االفراا لتشجيع أال عمل حمللى عائزة.

 اليانصيب
اليانصـيب مـن القمـار وحمـرمى إال إذا  ـررع وا ـعوع وفـق الشـريعة اكسـدمية  :71 المسألة

 بمعراء معامدت تييا فائات .

 الرايسز
  اليــــول اتتعــــارف اليــــوم: )الرايســــز( حــــرامى إال إذا كانــــف بشــــال ســــبا :72 المســــألة

 .3اتسابقة الشرعية اتذكورة   فصل )السبق والرماية(

 صندوق اإلجراء
ال جيـوب افـع )األعـرة( إىل  ـناو  االعـراءى وإذا فعـل اتسـتأعر ذلـ  ود  :73 المسألة

 ير  اتوعر كان  صباً.

 الصالة في األراضي المغصوبة
ال  ــوب الصــدة   األرا ــ  الزراعيــة اتنصــوبةى كمــا ال جيــوب التصــرف    :74 ألةالمســ

 اتعامل اتنصوبة.

 السلطات وأموال الناس
ما تأخذع السـلطات مـن أ ـحاب األرا ـ  الزراعيـة واتعامـل ومـا أ ـبهها  :75 المسألة

بم تنظـيم اال تصـاا وتعطي  لليدحني والعمال بـاون ر ـا اتـالاني ال جيـوب التصـرف فيـ ى والـد
علـــا يفـــو اكســــدمى ال علـــا يفــــو الســـائا اآلن   الــــبدا اكســـدمية اتــــأخوذة مـــن اال تصــــاا 

 الرأمسايل النريب أو الشيوع  الشر  .

                                                           
 .615ـ  617. و)اتسائل االسدمية( ص 65راعع موسوعة اليق :   - 3
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 السرقفلي
اتال الذال ي خذ باسم )السر يل ( ان كان يأخذع اتال  جيـوبى وان كـان  :76 المسألة

 يصا  علي  عنوان حملل نخرى جيوب أيفاً. يأخذع اتستأعر مقابل األ ا  أو كان

 السالم عبر التليفون
جيب را السدم الذال يوع  عرب التلييونى وال جيب را السدم اتوعـ  عـرب  :77 المسألة

 أعهزة الراايو والتليزيون.

 تشريح الميت
 ال جيوب حفور تشرين اتيف وان كان للتعلم أو التعليم. :78 المسألة

 صورة المرأة
ال جيوب النظر إىل تصوير اترأة اتعروفةى و  النظر إىل تصوير اتـرأة اجملهولـة  :79 ألةالمس

 جيب االحتيا .

 التصاوير الخيالية
ال بأس بالنظر إىل تصـاوير النسـاء الياليـةى إذا د تاـن ماـرية للشـهوةى ود  :81 المسألة

 تان   النظر إليها ميساة أخرل.

 الكمبيالة
يـــل الامبيالـــة اوقيقيـــة عـــائزى وأمـــا تنزيـــل الامبيالـــة  ـــري اوقيقيـــة فـــد تنز  :81 المســـألة

 جيوب.

 حوالة النقود
 وب حوالة نقا بلـا بأ ـل منـ  أو بـأكار منـ    بلـا نخـرى كحوالـة الـاينار  :82 المسألة

 بأ ل من  إىل  ري البلا الذال يرو  في ى ألن  من فر  العملة وليس من الربا.
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 الحكومات الجائرة
 ال جيوب التعاون مع اواومات ادائرة. :83 مسألةال

 أجهزة الراديو والتلفزيون
جيـــــوب االســـــتماا إىل األحاايـــــن الـــــل تلقـــــا عـــــن قريـــــق أعهـــــزة الراايـــــو  :84 المســـــألة

والتليزيونى كما جيوب التحا  عن قريقهماى وجيـوب النظـر إىل الصـور ادـائزة الـل تعـر  علـا 
  يوعب حمرماً نخر ود ي ا إىل حمذور  رع  نخر. ا ات التليزيونى كل ذل  إذا د

 التوسل بالسلطة
الظاهر ان  جيوب التوسل بالسـلطة تنـع اتناـراتى وان كانـف هـ  ال متنعهـا  :85 المسألة

بــالطر  الشــرعية كحــبس الســار  مــاًدى وارــا جيــوب هــذا إذا كــان  ــررع أ ــل مــن نيعــ  ود كاــن 
 ذل  عن قر  أخرل.

 من أقسام اللوث
إذا وعا  تيل   اار  ـبآ وااعـا انـ  انتحـرى كـان ذلـ  )لو ـاً( و ـرال  :86 المسألة

 .4في  أحاام القسامة اتذكورة   مسائل القصاص

 ال تعذيب في اإلسالم 
التعذيب حرام   اكسدمى وال جيوب انتـزاا اك ـرار  ـن حيتمـل فيـ  اكعـرام  :87 المسألة

ليــ  بــالطر  الشــرعيةى وإذا اعــرتف   هــذع الصــورة ال بالفــرب والتعــذيبى بــل جيــب التو ــل إ
 اعتبار ب .

 تشريع األحكام
 )اتصاحل اترسلة(. :ال يصن تشريع األحاام استناااً إىل  اعاة :88 المسألة

نعــم يصــن للاولــة اكســدمية الــل تاــون قــف إ ــراف  ــورل اليقهــاء اتراعــع اتنــع عــن 
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 تنظــيم اتوا ــدت كجعــل ســري الســيارات ذهابــاً   األمــور الــل تفــر مبصــاحل اتســلمنيى مــادً 
)افـع الفـرر( أو)رفـع العسـر  : ارا واياباً    ارا نخر وما أ ب  ذل ى  ا يـاخل    اعـاة
 .5واور ( أو)األهم واتهم( وما أ ب  من القواعا الشرعية العامة 

 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
يما إذا أال األمـر بـاتعروف والنهـ  عـن اتناـر إىل الظاهر عام الفمان ف :89 المسألة

 .6ادرح أو إتدف اتالى   اتوارا الل جيوب فيها ذل 

 القتلى في الحروب
ال يرتتب حام الشهيا علا القتيل الذال كوت   اوروب الـل ال تاـون  :91 المسألة

وعـبى وإال جيـب تيممـ   باتوابين اكسدميةى بل يرتتب علي  حام اتيفى فان أمان تنسيل 
 وقنيط  وتايين  والصدة علي  ـ ولو علا أ دئ   ري اتتميزة عن بعفها ـ وافن .

 التصوير
 يارع تصوير ذال الروح بالريش والقلمى وأما باآللة ويفوها فالظاهر عوابع. :91 المسألة

 االرتداد الجماعي
 اعـة كبـرية مـنهمى س رععـوا إذا أ ابف اتسلمني فتنة ارتات علـا أ رهـا  :92 المسألة

 إىل اكسدمى فالظاهر أ م ليسوا ثام اترتا   تبيني األبوا  و سمة األموال والقتل. 
ولــــذا د جيرهــــا أمــــري اتــــ منني )عليــــ  الســــدم( علــــا مــــن خرعــــوا عليــــ    البصــــرة و ــــيني 

 والنهروان بعا متان  منهم.

 توبة المرتد الفطري
 رتا اليطرال أيفاً.تقبل توبة ات :93 المسألة
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 مقاطعة أهل العصيان
الظــاهر انــ    ماــل هــذا الزمــان ال  ــب مقاقعــة أهــل العصــيانى بــل يلــزم  :94 المســألة

ماارالم كيما يرععوا عن  ـيهمى ولـو كـانوا تـارك  الصـدة أو عـاملني بسـائر اتناـراتى إال إذا  
 كان   معا رلم حمذور نخر.

 الزوجة الخامسة
و تـزو  بالزوعـة الامسـة بعـا مـوت الزوعـة الرابعـةى س عـاات الرابعـة إىل لـ :95 المسـألة

 اوياة ـ بشال من األ اال ـ كانف الامسة بوعت  اون احملياة.

 بعد عدة الوفاة
لـو فـر  حيـاة الـزو  بعـا امتـام عـاة الزوعـة فهـ  مبانـة عنـ ى وال جيـوب أن  :96 المسألة

 اوياة   أ ناء العاة فيي  احتماالن. ترعع إلي  إال بعقا عاياى وإذا عاا إىل

 المسلم ليس بأجنبي
ال جيـوب للمسـلم أن يصــف أخـاع اتسـلم بأنــ  أعنـ ى وان اختلـف عنــ     :97 المسـألة

 العنصر والشال والبلاى فاألعن    نظر اكسدم هو كل خار  من الاين اكسدم .

 إخراج المسلم
ـر   :98 المسألة اتسـلم اآلخـر مـن البلـا اكسـدم  وان كـان مـن ال جيوب للمسـلم أن  ر

 بلا نخر أ دً أو كانف ل  لنة أخرل.

 االنتحار
 ال جيوب االنتحار   نظر اكسدم. :99 المسألة

 من يعلم بالموت
ال جيـــوب لانســـان أن يقتـــل نيســـ  وان كـــان يعلـــم بأنـــ  ســـيموت  ريبـــاًى   :111 المســـألة

    بشاة.كاتبتلا بالسرقانى أو من يعان من مر 
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 اإلسبيرتو
 االسبريتو والقولونيا و ريتا الل جناستها  ري  ابتةى حماومة بالطهارة. :111 المسألة

 إرسال الشعر
إرسـال الرعـل لشـعر رأسـ  كـاميبيني ان د ياـن تشـبهاً بالايـار د ياـن  :112 المسألة

 في  إ االى وان كان تشبهاً  مى فاألحو  ترك .

 األبرة المقوية 
 جيوب للصائم استعمال اكبرة الطبية اتقوية. :113 ألةالمس

 من أحكام الطواف
جيــــوب الطــــواف حـــول الاعبــــة اتشـــرفة أبعــــا مــــن ســـتة وعشــــرين ذراعــــاًى  :114 المســـألة

 خصو اً   حالة اال طرار.

 تأخير الحيض
إذا تناولــف اتــرأة اواًء يــ خر حيفــهاى فحامهــا   أعمــال اوــ  حاــم  :115 المســألة

 الطاهرة. اترأة

 العقول اإللكترونية 
ال جيوب االعتماا علا أخبـار العقـول اكلارتونيـة بالنسـبة إىل هـدل أول  :116 المسألة

 الشهرى أو الام األ باصى أو براءلمى أو ما  اب .

 األمراض المسرية
ال جيـــــــوب علـــــــا اتصـــــــاب بـــــــاألمرا  اتســـــــرية )اتعايـــــــة( اوفـــــــور    :117 المســـــــألة
 األماكن العامةى ولو فعل ذل  وأ يب أحا مبر   أو تلف بسبب   من.االعتماعات و 
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 مراجعة الطبيب
إذا علم الشبآ اتريض بأن عـام مراععتـ  للطبيـب يشـاا مـن مر ـ ى  :118 المسألة

ويلحق ب   رراً بالناً ى ال جيوب ل  ترري مراععة الطبيبى و  هذع الصورة جيب عليـ  اسـتعمال 
 لطبيب.األاوية الل يصيها ل  ا

 األحكام العامة والعناوين الثانوية 
تشـــــبيآ األحاـــــام العامـــــة ومو ـــــوعالاى والعنـــــاوين الاانويـــــة العامـــــة  :119 المســـــألة

 وإعراءها   اجملتمعى يتو ف علا تأييا  ورل اليقهاء اتراعع.

 الحيوانات المضرة
و ريهـا ـ بـاتواا جيـوب إبـااة اويوانـات اتفـرة ـ كـادرذان والبـق والـذباب  :111 المسـألة

 السامة.

 اإلنسان في القمر
إذا ســان اكنســان   القمــر أو   الاواكــب األخــرل وتناســل هنــاريى  :111 المســألة

فحامـ     يـع األحاــام ـ كالصـدة والصــيام والـزوا  والطــد  واوـاوا واكر  واتعــامدت 
با اع كرة األر ى كما و ريها ـ حام اكنسان الساكن علا الارة األر يةى وجيب ان يصل  

 تقام.

 مع أهل الكواكب األخرى
ـــا وبـــني النـــاس اتوعـــواين   ســـائر الاواكـــب الســـماوية  :112 المســـألة اتعـــامدت بينن

األخــرل كاتعــامدت بيننــا وبــني أهــل األر    األحاــامى وال فــر     فــايا الــزوا  واكر  
 و ريها من اتسائل بني ادميع. 

 زرع األسماك
جيـــوب برا األمســـاري وتااريهـــا  ـــناعياً   البحـــر أو األحـــوا  كمـــا هـــو  :113 ةالمســـأل

 متعارف ومتااول اآلن   بعض البدا.
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والطعــام احملــرم الــذال تطعــم بــ  تلــ  األمســاري ال يســتوعب حرمتهــاى أمــا لــو أعطيــف مــن 
األ ذية النجسة ثيـن  ـارت عدلـة جيـب تطهريهـا واسـترباؤها ـ حسـب اسـتور الشـرا ـ  بـل 

 النتياا  ا وأكلها.ا

 تساقط الفلس
اذا أكــل الســم  مــن الطعــام الــذال يوعــب تســا ط اليلــس عنــ  د حيــرم  :114 المســألة

ومها حم إذا انتقل هذا إىل نسلهاى ولان إذا قو ل نـوا السـم  الـذال لـ  فلـس إىل نـوا ال 
 فلس ل  حرم وم ى فالعربة بتبال النوا إىل نوا نخر بالاامل.

 نبات الفلس
إذا أكــل الســم  الــذال ال فلــس لــ  قعامــاً يوعــب نبــات اليلــس علــا  :115 لمســألةا

علاعى فالظاهر عام حليت  حم إذا انتقلف هذع اوالة إىل نسل ى نعم إذا قو ل نـوا السـم  
 إىل نوا نخر ل  فلس في  هذع الصورة حيل وم .

 القنابل المولدة للمطر
اســطة القنابـــل اتولــاة للســحاب واتطـــر إذا أحــا  الســـحاب واتطــر بو  :116 المســألة

  ناعياًى فحام  حام اتطر الطبيع    الطهارة.

 االمتياز
ال جيــوب إعطــاء االمتيــاب إىل  ــركة أو فــرا   األمــور الــل يتســاول فيهــا  :117 المســألة

 .7  يع الناسى أو   اتوارا الل تتناىف مع  اعاة )تسلط الناس علا أموامم(

 د الكفرالسفر إلى بال
جيــــوب الســــير إىل بــــدا الايــــار لتحصــــيل العلــــوم بشــــر  أن ال يرتاــــب  :118 المســــألة

احملرمــاتى كأكــل وــم ذبيحــة  ــري اتســلمى وبشــر  أن ال ينظــر إىل مــا حيــرم النظــر إليــ  كــالنظر 
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 إىل اليتيات والنساء. 
صـيام ومـا وجيب أن ال يصاا  اليتيات كما جيب ان ال يرتري واعبات  الاينيـة كالصـدة وال

  اب ..

 الزواج من أهل الكتاب
جيــوب للشــاب اتســافر إىل الــبدا النربيــة أن يتــزو  بيتيــات أهــل الاتــاب  :119 المســألة

بواعاً اائمـاً أو منقطعـاً )أال متعـة( بشـر  إعـراء  ـينة الـزوا  بصـورة  ـحيحةى ولـو بـاكبرا  
نة الناـاحى أمـا الـزوا  بنـري أهـل إىل البدا اكسدمية وا ـاذ وكـدء جيـرون عنـ  وعـن اليتـاة  ـي

 الاتاب من الايار فد جيوب.

 الدفاع عن اإلسالم
اتسلمون الذين يسـافرون إىل الـبدا النربيـة إذا هـوعم اكسـدم أمـامهمى  :121 المسألة

جيب عليهم الافاا عن اكسدم مع مراعاة  رو  األمر بـاتعروف والنهـ  عـن اتناـرى وإذا د 
لـا االعرتا ــات وااللامـات اتوعهــة إىل اكسـدم وعــب االسـتمااا بــالبدا كاـنهم اكعابــة ع

 اكسدمية للحصول علا اكعابات والراوا اتناسبة.

 الصالة في المسابقات
ال جيـــوب اال ـــرتاري   مســـابقات الســـباحة الطويلـــة الـــل توعـــب فـــوات  :121 المســـألة

يـات إىل فـوات الو ـفى و  األ نـاء التيـف الصدة اختياراًى نعم لـو  ـرا   اتسـابقة اون االلت
 إىل ذل ى فمن أمان  إيصال نيس  إىل اليابسة أو  ارب وعب أن  ر  من اتاء ليصل .

وإن د كانـ  ذلـ ى أو كـان الو ـف  ـيقاً عـااً وعـب أن يصـل    نيـس حالـة السـباحة 
 علا النحو اتمان ويشري برأس  بال الركوا والسجوا. 

 تسابقات األخرل كمسابقة الاراعات والسيارات والطائرات.وهاذا األمر   ا

 مواكب العزاء
  جيـوب بـل يسـتحب  يـع أنـواا مواكـب العـزاء علـا اكمـام اوسـني  :122 المسألة

 كما هو اتتعارف.
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 الغناء
الننـــاء حـــرامى ولـــو  ـــرأ القـــرنن أو التعزيـــة بالننـــاء فعـــل حرامـــاًى ولاـــن ال  :123 المســـألة

   بصوت حسن وال ياون  ناًء.إ اال    راءت

 الموسيقى
 اتوسيقاى إذا كان بةلة مو أو رافق  النناء كان حراماً. :124 المسألة

 بيع أعضاء البدن
اذا باا الاافر عفواً من بان  كعين  أو  لب  أو كليتـ ى لييصـل عـن بانـ   :125 المسألة

 ي  إ اال. بعا موت  أو   حال حيات ى ليزرا   بان  بآ نخرى د يان ف
أمــا إذا أراا اتســلم أن يبيــع عفــواً مــن بانــ ى فقــا أعــاب بعــض العلمــاء  طــع ذلــ  العفــو 

 من  بعا موت . 
أمـــا  طعـــ    حـــال حياتـــ  فيجـــوب إذا كـــان هنـــاري أمـــر  ـــرورالى كنجـــاة اتســـلمى وذلـــ  

 لقاعاة األهم واتهم.
 

   
 

 واتستعان. وهذا نخر ما أرانا ايرااع   هذا الاتابى واهلل اتوفق
 

 كربالء المقدسة 
 محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي 
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