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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
الطانالني الطالاين، ، والىع ال   هوالسالة  لىالن ينا الا  مالد و لال والصالة  ني،احلمد هلل رب العامل

 .قاا  ،و  الد،  إىل الدائم  لىن ألدائهم أمجعني

 االجتهاد والتقليد
 ما يي وظاف  الشناب يف لصن الغان  الكربى بال سن  ألخذ األحكا  الشنلا ؟. س:
جيب النجوع يف لصن الغان  الكربى إىل مناجع التقىاالد ااالامعني لىشالنائس حسالب مالا  ج:

أّما احلوادث الواقع  فارجعوا فاها إىل «ورد يف التوقاع الشن،ف ل  اإلما  احلج  أرواح ا فداه: 
وال جيوز النجوع إىل غرييم يف ذلال   1»حجيت لىاكم وأيا حج  اهلل لىاهم روا  حد،ث ا فإهنم

 إطةقاً.
 يل جيوز التقىاد يف أصول الد،  واألمور العقائد، ؟. س:
 التقىاد يف الفنوع فقس، وال جيوز يف أصول االلتقادات لىن املشهور. ج:
تهالالد،  اذا جالالا  يالالل نكالال  ملالال  ،قىالالدجم أ  ،نجالالع يف بعالالغ املسالالائل إىل غالالريجم مالال  اج س:

 العمل لىن رأي الغري أ،سن م  رأي مساحتكم؟.
 .2ال جيوز يف املسائل اليت لىاها الفتوى ج:
 يل جيوز العدول يف التقىاد م  جمتهد آلخن مع اجتماع الشنوط يف االث ني؟. س:
  العدول خةف االحتااط. ج:
 صحاح؟.، سب إىل مساحتكم جواز العدول م  جمتهد إىل  خن فهل يذا  س:
 مل أفِت بذل  إالّ يف العدول إىل األلىم وحنوه. ج:
 يل جيوز لىشاب أ  ،قىد املنجع املتوىف؟ س:
 ال جيوز النجوع إىل اجتهد املتوىف يف التقىاد االبتدائي. ج:
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 اذا جا  ،قىد منجعاً فتويف فهل جيوز النقاء لىن تقىاده؟ س:
 حااته. جائز حىت يف املسائل اليت مل ،عمل هبا يف ج:
 يل جيب تقىاد األلىم؟ س:
 األحوط وجوباً تقىاد األلىم. ج:

 عالئم البلوغ
 ما يي لةئم النىوغ؟ س:
 لةمات النىوغ يي: ج:

 ينت الشعن اخلش  حتت النط  لىن العاي ، وال لرب  بالشعن الضعاف. .1
 أو االحتة ، مبعىن خنوج املين، ويذه العةم  يف االياث قىاى  جداً. .2
 ء مخس لشن  س   قمن،  يف الذجور، وتسع س ني يف اإلياث. أو ايقضا .3

مالالا يالالو احلكالالم لالالو تقالالدمت لةمالالات النىالالوغ، أو تالالملخنت لالال  مولالالديا املعتالالاد بعالالةج،   س:
جمالالا لالالو اسالالالتعمل دواء أدى إىل تقالالد  االحالالالتة  أو تالالملخنه، أو تقالالد  ظهالالالور الشالالعن اخلشالالال  أو 

 تملخنه؟
املعتاد، إالّ إذا جا  التقد  أو التملخن خارقالاً  الظاين االلتنار بعةئم النىوغ ال مبولديا ج:

 لىعاد  جداً.
 م  لةمات النىوغ خنوج املين.. فهل لى ساء مين ؟.  س:
يعم لى ساء مين جما دلت لىاه األخنار، وأ،ده األطنالاء ويالو مالاء ، الالزل مال ه  أحاايالاً،  ج:

 لغسل.لك ه قىال جداً، واملين غري رطوبات الفنج فإهنا طاين  وال توجب ا

 الطهارة
 ما حكم أيل الكتاب م  حاث الطهار  وال جاس ؟ س:
 الظاين طهارهتم. ج:
 م  يم أيل الكتاب؟ س:
 ال صارى والاهود واجوس.ج: 
 توجد غساالت ويشافات لام  يف النةد غري اإلسةما ، فما حكمها؟ س:
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  كوم  بالطهار ، إالّ إذا لىم لىماً قطعااً بال جاس . ج:
نةد غالالري اإلسالالةما  أحاايالالاً جيالالد اإليسالالا  املسالالىم رطوبالال  لىالالن مقالالالد النالالا  أو يف الالال س:

القطارات وغرييا وال ،عىالم يالل يالي مال  الكالةب أو اخلمالور أو األمطالار... لىمالاً بالمل  املقالالد 
ال تطّهن بالالطن  الشالنلا  بالل ت ظالف بالسالوائل املعقمال  أو بشاليء قىاالل مال  املالاء الالذي ال  ىالو 

 ل جاس  فما حكم يذه النطوب ؟.لاد  م  التةقي با
  كوم  بالطهار  إذا مل ،قطع ب جاستها. ج:

 الوضوء والغسل والتيمم
بال سن  لىنجل؟ ويل الوشالم حائالل مال  وصالول املالاء إىل النشالن  يف  3ما حكم الوشم  س:

 الوضوء والغسل؟.
 يو مكنوه وال ،كو  حائةً يف الوضوء والغسل. ج:

   الغةف جالنةستا  وحنوه؟ما يو حكم االدخال بواسطس: 
 حاله حال اإلدخال بدو  ذل  يف الغسل وغريه.ج: 
 يل جيوز استندال الغسل بالتامم بسنب ال عاس أو الربد؟ س:
 إذا جا  مضطنا ال شنلا ال ال بملس. ج:
يالالالل نكالالال  لىشالالالاب ا  ،تالالالامم لضالالالار وقتالالاله مالالال  جهالالال  ارتناطالالاله باملدرسالالال  أو مالالالا أشالالالنه  س:

 فاصىي ي اك متامماً؟.
 إذا جا  مضطناً ال شنلاً ال فة بملس به. ج:
 يل املنأ  حتتىم؟  س:
 يعم لك ه قىال جداً، وجيب الغسل لىاها إذا لىمت خبنوج املين. ج:
مالالا حكالالم ملالالس لظالالا  اإليسالالا  املاالالت ألجالالل الالالتعىم والتعىالالام بالالدو  لالالازل ويالالل حيتالالاج  س:

 إىل غسل املّس؟.
 إذا مل ،ُغسل املات احتاج إىل الغسل. ج:

 الصالة
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يل جيوز رجوب الساار  والطاار  مل  ،عىم أهنا متضي متا  وقت الصالة  يف احلنجال  فالة  س:
 ،ستطاع اخلنوج م ها ألداء الصة  خارجها، وجاف ،ؤدي صةته؟

 جيوز ذل ، و،ؤدي الصة  فاها حسب قدرته. ج:
تكالالالو  الشالالالمس يف بعالالالغ الالالالدول الغنباالالال  سالالالن،ع  الغالالالنوب فةتالالالنى يف أجثالالالن األحاالالالا   س:

 الغاو ... جاف تعنف أوقات الصة ؟. بسنب
 حسب التقومي املعتمد. ج:
يالالل جيالالوز التهالالاو  يف إ،قالالاا حالالد،ثي النىالالوغ لىصالالة  أو بقاالال  االلتزامالالات الالاليت ،تثالالاقىو   س:

 م ها، وذل  حتاشااً ل فوريم م ها جىااً؟.
 الواجب إ،قاظهم وأمنيم بذل  باحلكم  واملولظ  احلس  . ج:
   إذا جا  ،عىم أيه ال ،ستاقظ لصة  الصنح؟.يل جيوز تملخري ال و  س:
 جة.  ج:
مالالالا حكالالالم الصالالالة  يف الن الالالوك والالالالدوائن واملالالالدارس احلكوماالالال   الالالا حيتمالالالل غصالالالنا  املكالالالا   س:

 فاها؟.
 إذا مل ،عىم بالغصب صىن بإجاز  احلاجم الشنلي أو وجاىه. ج:
 يل جتوز الصة  يف احلجاب املتعارف ل د النعغ )املايطو(؟. س:
 م إذا توفنت فاه شنوط الساتن الشنلي.يع ج:
 يل جيوز االلتماد لىن السال  الادو،  أو اادار،  يف معنف  أوقات الصة ؟. س:
 إذا اطمئ  إىل ضنطها جاز. ج:

 صالة الجماعة
الصيب غري النالغ والذي ال ،عىم صح  صالةته مال  بطةهنالا، يالل ،صالح أ  ،صالىي يف  س:

 صفوف األخنى حباث ،كو  االتصال بواسطته؟.الصف األول م  اامال  أو يف ال
 ال بملس بذل . ج:

 صالة المسافر
الشاب الذي ،قام يف مكا  ودراسته الاوما  يف مكا   خن ،نعالد مسالاف  شالنلا  فمالا  س:
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يو حكم صةته وصومه؟ لىماً أيه ال،تمك  م  اإلقامال  ثةثال  أشالهن متوالاال  يف مكالا  إقامتاله 
 فنه يف أ،ا  العطى  األسنولا ؟.ومسك ه، وسنب لد  إقامته يو س

 ،تم صةته و،صو  واهلل العامل. ج:
 م  أ،  تندأ املساف  الشنلا  يف املد  الكنري  مثل القاين ؟ س:
 م   خن املد،   بة فن  بني املد  الكنار والصغار. ج:
مالال  جالالا  بالالني  الالل لمىالاله أو دراسالالته وباتالاله مسالالاف  شالالنلا  و،الالذيب إلاهالالا جالالل ،الالو  فهالالل  س:

 صةته أو ،ُتم؟.،قصن 
 ،تم صةته. ج:
إذا تزوجالالت املالالنأ  وذينالالت إىل باالالت زوجهالالا، فهالالل ،عتالالرب يالالذا إلناضالالاً لالال  باالالت أباهالالا  س:

 حباث إذا ذينت إلاه لىز،ار  تعترب مسافن ؟.
 االلتنار بقصديا، يل ألنضت أ  ال. ج:

 الصوم
 يل خبار محا  السناح  ،عد مفطناً؟. س:
 اً.ال، إالّ إذا جا  جثرياً جد ج:
 يل االستم اء يف شهن رمضا  موجب لكفار  اامع؟. س:
 يعم لىن األحوط. ج:

 الخمس 
املال الذي جيمعه املهاجن لكي ،سالتعني باله لىالزواج أو السالفن إىل بالةده يالل ،تعىالر باله  س:

 اخلمس؟.
 يعم لىاه اخلمس، إالّ إذا جا  مضطناً ف جوز له أ  ،تصنف إىل ال صف. ج:
 لىمشار،ع اإلسةما ؟.يل جيوز دفع اخلمس  س:
يعالالالالم يف سالالالالهم اإلمالالالالا  )لىاالالالاله السالالالالة ( بإجالالالالاز  احلالالالالاجم الشالالالالنلي وأمالالالالا سالالالالهم السالالالالاد   ج:

 فاتصاحل مع احلاجم الشنلي.
الناتالالب الالالذي ،ُعطالالن لىعائىالال  الةجئالال  يف الالالدول األوروباالال  حسالالب أفالالناد العائىالال ، فهالالل  س:
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 لغني فقس؟.اخلمس ،تعىر بكل الناتب وفاه حص  األطفال أ  ،تعىر حبص  النا
 بكل احلصص أليه حكم وضعي. ج:

س: ما ،قول سادي يف ال قود اليت مجعت لىتزوج هبا أو شناء دار أو ب اء، يل جيب فاها 
 اخلمس؟.

 ج: اذا منت الس   لىاها، جا  فاها اخلمس.

 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  يالالذه األشالالنط  بعالالغ الشالالناب امل حالالنف ل الالده أشالالنط  فاالالد،و خةلاالال  يالالل جيالالوز سالالنق س:

 حباث ال ،شعن به وذل  لغنض اإلصةح وخوفاً م  ايتشاريا يف اجتمع وإفساده؟.
 جيب ال هي ل  امل كن إذا مل ،سنب ضنراً.  ج:
يل األمن باملعنوف وال هي ل  امل كن والتنىاغ واإلرشاد خالا  بعىمالاء الالد،  أو ،عالم  س:

 مجاع الفئات يف اجتمع اإلسةمي؟.
 املسىمني بشنوطه. ،عم مجاع ج:
يف بعالالغ األحاالالا  ،شالالايد املسالالىم املىتالالز  يف الطن،الالر أو يف  الالةت الناالالع أو يف وسالالائل  س:

ال قالالل ،تحالالدث مالالع امالالنأ  أج ناالال ، فهالالل جيالالوز إخنالالار األصالالدقاء اآلخالالن،  والتشالالهري بالاله ال بقصالالد 
االغتااب بل م  باب املالزاح، لىمالاً أ  ذلال  ،سالنب لالد  ارتاالاح ذلال  الشال ص وحتنجاله أمالا  

 اآلخن، ؟.
 ال جيوز.  ج:
 يل تىز  مقاطع  املسىم املذيب والعاصي؟. س:
 ال ،قاطعه بل ، صحه. ج:
 يل ،ىز  مقاطع  أيل العصاا  يف مثل يذا الزما ؟ س:
الظاين أيه يف مثل يذا الزمالا  ال جيالب مقاطعال  أيالل العصالاا  مبالا ،ىالز  مالداراهتم جامالا ج: 

أو لالالالالامىني بسالالالالائن امل كالالالالنات إالّ إذا جالالالالا  يف  ،نجعالالالالوا لالالالال  غالالالالاهم، ولالالالالو جالالالالايوا تالالالالارجي الصالالالالة 
 معاشنهتم  ذور  خن.

 اخالقيات
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 ما حكم سوء الظ  وتتنع العثنات ويشنيا بني ال اس؟. س:
 حنا  قطعاً. ج:
 ما حكم التجسس لىن سىوك اآلخن،  يف لةقاهتم الش صا ؟. س:
 أو وجاىه ذي الصةحا . ال جيوز، إالّ إذا جا  م  أجل التقومي واهلدا،  بإجاز  املنجع ج:
إذا زّلت قد  املسالىم فسالقس يف معصالا  ا تالاب واسالتقا ، فهالل جيالوز تسالقاطه وتعاالريه  س:
 بذل ؟.
 جة.  ج:
إذا جا  الش ص ال ،ُعنف إالّ إذا ذجن لقنه الذي ال ،نضن به، فهل جيوز ذجن لقناله  س:

 يف يذه احلال ؟.
 جة.  ج:

 الهجرة واالغتراب
 اهلجن  م  النةد اإلسةما  إىل غرييا؟.يل جيوز االغرتاب و  س:
جيالوز ال اال اذا اشالتمل لىالن  الذور شالنلي ال خاصال  إذا جالا  اإليسالا  مضالطناً إىل ذلال   ج:

 أو إذا جايت اهلجن  سنناً إلرشاد ال اس ويدا،تهم.
 ما يي وظاف  املهاجن؟. س:
ال باحلكمالال  أ  ،ىتالز  بد، اله، وأ  ،الدلو غالري املسالىمني إىل اإلسالة  ال حسالب اإلمكالا   ج:

 واملولظ  احلس  .
 يل جيوز مل  ال نك ه مقاوم  الفساد أ  ،هاجن و،ىتجئ إىل الغنب؟.  س:
 ال جيوز إالّ يف صور  االضطنار الشنلي ولد  وجود الند،ل.  ج:
لالالو مل ،الالتمك  املسالالىم مالال  أداء وظائفالاله الد، االال  ومالال  اإلرشالالاد والتنىاالالغ يف بىالالده، فهالالل  س:

 جتب لىاه اهلجن ؟.
 توقف أداء الوظائف الشنلا  الد، ا  لىن اهلجن  وجنت م  باب املقدما .لو  ج:
مالالالالا ،قالالالالول سالالالالادي يف النعثالالالالات املنسالالالالى  اىل النىالالالالدا  الكالالالالافن  بقصالالالالد دراسالالالال  العىالالالالو  أو  س:

اآلداب، فهل يي جائز  شنلاً أ  ال، مع العىم بمل  األطعم  اليت تؤجل يف بةد الكفن  كوم  
 بال جاس  ؟.
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أطعمالال  الالالنةد الكالالافن  بال جاسالال ، اال اذا لىالالم ب جاسالالتها، امالالا الالالذياب ال حيكالالم لىالالن  ج:
 .4اىل تى  النةد فهو جائز يف يفسه بشنط أ  ،واظب اإليسا  لىن د، ه

 يل جيوز السفن إىل بةد الكفار لتحصال العىو  وما أشنه؟ س:
 ، ظالن جيوز بشنط أ  ال ،نتكب احملنمات جملجل حلم ذباح  غري املسىم وبشنط أ  ال ج:

إىل مالا حيالالن  ال ظالالن إلااله جالالال ظن إىل الفتاالالات وال سالاء، وجيالالب أ  ال ،صالالاد  الفتاالات جمالالا جيالالب 
 أ  ال،رتك واجناته الد، ا  جالصة  والصاا  وما شابه.

يل جيوز لىشاب املسافن إىل الالنةد الغنباال  أ  ،تالزوج مال  فتاالات أيالل الكتالاب زواجالاً  س:
 دائمااً أو م قطعاً؟ 

بشالالالالنط إجالالالالناء صالالالالاغ  الالالالالزواج بصالالالالور  صالالالالحاح  ولالالالالو بالالالالاإلبنا  إىل الالالالالنةد جيالالالالوز ذلالالالال   ج:
اإلسةما  واختاذ وجةء جينو  ل ه ول  الفتا  صاغ  ال كاح، أما الزواج بغري أيل الكتالاب مال  

 الكفار فة جيوز.
الشالالالناب الالالالذ،  ،سالالالافنو  إىل الالالالنةد الغنباالالال  إذا يالالالوجم اإلسالالالة  أمالالالامهم مالالالا ذا جيالالالب  س:
 لىاهم؟ 
ىالالالاهم الالالالدفاع لالالال  اإلسالالالة  مالالالع منالالالالا  شالالالنوط األمالالالن بالالالاملعنوف وال هالالالي لالالال  جيالالالب ل ج:

امل كالالالن، وإذا مل نكالالال هم اإلجابالالال  لىالالالن االلرتاضالالالات واالهتامالالالات املوجهالالال  إىل اإلسالالالة  وجالالالب 
 االستمداد بالنةد اإلسةما  لىحصول لىن اإلجابات والندود امل اسن .

 المعامالت
 هبا األطفال، ويي صور جمسم  لذي النوح؟. ما حكم باع وشناء الدما  اليت ،ىعب س:
 جائز. ج:
 ما حكم اقت اء جمسمات ومتاثال ذوات األرواح ألجل الز،  ؟. س:
 مكنوه. ج:
 يل جيوز رسم وتصو،ن ذوات األرواح؟. س:
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 مكنوه. ج:
 يل جيوز الت ومي املغ اطاسي مع لد  موافق  الش ص؟. س:
 ال جيوز مع لد  املوافق . ج:
 الن،اض  النوحا  ألجل العثور لىن األشااء املفقود ؟.يل جتوز  س:
يالالذه الطن،قالالال  غالالالري صالالالحاح  غالنالالالاً، لكالالال  إذا مل ،كالال  فاهالالالا شالالاليء  الالالالف لىشالالالنع فالالالة  ج:

 بملس.
 ما حكم قناء  الكف والف جا  والفناس  واافن والنمل وغرييا؟. س:
 لاس حبنا  بشنط لد  الضنر. ج:
 يل جيوز حتضري األرواح وااا ؟. س:
 إذا مل ،ضن فة بملس. ج:
يالالالل جيالالالوز لسالالالائر التكسالالالي أ  ،نجالالالب ش صالالالاً حيمالالالل معالالاله اخلمالالالن ومالالالا حكالالالم األجالالالن   س:

 اململخوذ  لىن ذل ؟.
 إذا صد  لىاه التعاو  لىن اإلا لنفاً مل جيز، وجايت األجن   نم  حا ئٍذ. ج:
  ؟.يل جيوز هتن،ب النضائع )احملىى  االستعمال( بدو  منالا  القوايني اامنجا س:
 ال مجارك يف اإلسة  إطةقاً، وإمنا احملّكم قايو  )الضنر(. ج:
 يل جيوز شناء النضائع م  الشنجات الاهود،  واملاسويا  املنتنط  بإسنائال؟ س:
 الشنجات املنتنط  بإسنائال ال جيوز الشناء م ها. ج:
لىالن أيالالواع يالل جيالوز الالالدخول يف فالنوع الشالنجات العاملاالال  )سالوبن مارجالت( الالاليت حتتالوي  س:

املناعات احملىى  واحملنم  )مثل اخلمور والىحو  احملنم ...( ويل جيوز محل يذه النضائع وتقىانهالا 
 لإلطةع فقس؟.

 ال بملس بذل . ج:
يالالالل جيالالالوز باالالالع أو إجيالالالار األفالالالة  الالالاليت حتتالالالوي لىالالالن مقالالالاطع خةلاالالال ، أو حتتالالالوي لىالالالن  س:

 ثقافات وأفكار ختالف اإلسة ؟.
 جة.  ج:
 لعمل يف الوظائف احلكوما ؟.يل جيوز ا س:
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 ال بملس به بإجاز  احلاجم الشنلي أو وجاىه. ج:
 يل جيوز العمل يف اإلذالات غري اإلسةما ؟. س:
 مع جت ب احلنا  ال إشكال يف ذل . ج:
املوظالالف احلكالالومي أو األيىالالي يالالل جيالالوز لالاله اسالالت دا  التىافالالو  ألغناضالاله اخلاصالال  مالالع  س:

 ألغناض اخلاص  أ  جاالت العمل فقس؟.لد  العىم بكو  اهلاتف موصوالً ل
 ال ،فعل ذل . ج:

 الرياضة
 يل جتوز األلعاب األوملنا ؟س: 
جتالالوز بشالالنط لالالد  الضالالنر الكثالالري املم الالوع م الاله ولالالد  الالالني  ولالالد  جوهنالالا مالال  احملنمالالات،  ج:

 يعم تصح ااائز  املت ذ  م  ش ص ثالث.
 يل جتوز املصارل  احلن  واملةجم ؟ س:
 ط بعد  األضنار الزائد  احملنم  يف اإلسة .ااواز مشنو  ج:
 يل جيوز لىصائم االشرتاك يف مسابقات السناح ؟. س:
 يعم بشنط أ  ال ،نمتس. ج:
 يل جيوز لعب جن  القد  مع الشنط بدفع املال أو ااائز  لةلنني؟. س:
 إذا جا  دفع املال م  ش ص ثالث ال غري الةلنني ال فهو جائز. ج:
 لعاب ال ار،  اليت تستعمل يف األفناح وغرييا؟يل جتوز األ س:
 ال بملس هبا اذا مل تك  ي ا جه   نم . ج:

 آالت اللهو والقمار
 يل جيوز لعب الشطنيج إذا مل ،ك  لىن ريا ؟. س:
 حنا  مطىقاً. ج:
 ما يو حكم الاايصاب؟. س:
 جيوز إذا جا  ألجل املشار،ع اخلري،  لىن حنو ااوائز. ج:
لصالالالاالت الضالالال م  امل صصالالال  لىقمالالالار وذلالالال  بالوسالالالائل احلد،ثالالال  مثالالالل ي الالالاك بعالالالغ ا س:
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)الكمناالالالالالوتن( فهالالالالالل جيالالالالالوز التجالالالالالول بالالالالالني طالالالالالاوالت و الت القمالالالالالار يف تىالالالالال  الصالالالالالاالت لىتفالالالالالنج 
 واالطةع فحسب؟.

 مشكل. ج:

 الغناء والموسيقى
 يل حين  الغ اء، ويل جيوز قناء  القن   أو التعز،  بالغ اء؟  س:
وز قالالالناء  القالالالن   أو التعز،الال  بالغ الالالاء، ولكالال  ال إشالالالكال يف قناءتالالاله الغ الالاء حالالالنا .. وال جيالال ج:

 بصوت حس  ال ،كو  غ اء.
 ما يو حكم املوساقن؟ س:
 املوساقن إذا جا  بآل  هلو أو رافقه الغ اء جا  حناماً. ج:
 ما حكم الضنب لىن الطست أو قدور املطنخ أو بعغ األواين لىهو؟. س:
 هو.جائز لو مل تك  م  أدوات الى ج:
يل جيوز لىمنأ  ا  تىقي األياشاد اإلسةما  وذل  يف مدح األئم  )لىالاهم السالة (  س:

وال يب )صىن اهلل لىاه و له وسىم(.. وبعضها مصحوب  باملوسالاقن وبعضالها لالاس مصالحوباً هبالا 
 جما يو جاٍر يف بعغ النةد االسةما ؟.

 جاز.إذا مل ،صاحب الغ اء واملوساقن ومل  تىس مبحن   خن  ج:
 يل االستماع واإليصات يو احملن  يف الغ اء أ  السماع أ،ضاً؟. س:
 ال جيوز االستماع وال السماع. ج:
 يل جيوز االستماع إىل املوساقن غري املطنب ؟. س:
 ال. ج:
 ما حكم رقص املنأ  يف األلناس مع ال ساء فقس، وما حكم رقص الزوج  لزوجها؟. س:
 تىطاً مبحن .يف يفسه جائز إذا مل ،ك    ج:
 يل جيوز التصفار والصفري يف األلناس واحلفةت الد، ا ؟. س:
 جةمها جائز.  ج:

 النكاح
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إذا أرادت فتالالالا  بالغالالالال  ولاقىالالالال  الالالالزواج مالالالال  شالالالالاب مالالالالؤم  ولكالالال  والالالالالديا ،الالالالنفغ ذلالالالال   س:
 ألسناب ماد، ، فهل جيوز هلا الزواج م ه بغري إذ  الوالد إذا أصن األخري لىن النفغ؟.

   احلاجم الشنلي ال إذا جا  الزوج جفوءاً ال .جاز بإذ ج:
 يل ،عترب إلناض األرمى  ل  الزواج إمثاً؟. س:
 .5»فم  رغب ل  س يت فىاس مين«قال )صىن اهلل لىاه و له وسىم(:  ج:
مالال  املالالمللوف واملتعالالارف لىاالاله يف اجتمعالالات الغنباالال  أ  الالالنوابس الالاليت جتمالالع بالالني النجالالل  س:

عقد، فهل جيوز لىمسىم أ  ،تمتع بالكتابا  دو  إجناء العقد معها، واملنأ  يي الصداق  دو  ال
 �و،كو  جناع املعاطا  مثًة؟.

 ال جيوز لىمسىم إالّ لقد غري ذات الزوج. ج:
 يل ،شرتط يف لقد املتع  أ  تفهم الكتابا  حقاق  الزواج والصاغ ؟. س:
 يعم ولو إمجااًل. ج:
د لىالن لسالاهنا دو  أ  تعالنف مع ايالا ولالو لنفالت إذا رددت املنأ  الكتاباال  صالاغ  العقال س:

 أيه زواج المت عت م ه، فهل ،صح يذا العقد؟.
 ال ،صح. ج:
 ما حكم ختّال احلنا ، جما لو أيه ختّال أيه ،قارب امنأ  معا   ولاست بزوج  له؟. س:
 إذا جا  استم اءاً حن . ج:
العصن احلاضالن ال ،عالادل إالّ إذا جا  مهن الزوج  لشن،  د، اراً قنل ثةثني س  ، ويف  س:

د، اراً واحداً م  الديايري القدن  فهل جيزي دفع العشن،  أو دفع ما ،عادل العشن،  القدنال  يف 
 الوقت احلاضن؟.

 ،تصاحلا . ج:
ما ،قول سادي يف ش ص ال ،نغالب بالالزواج مال  اب ال  لماله، ولكال  والالده ،صالن لىااله  س:
 بزواجها؟
نفني، وا  مل ،كالال  الولالالد راضالالااً بالالالزواج جالالا  العقالالد ،شالالرتط يف صالالح  العقالالد رضالالا الطالال ج:

                                                           
اشار  اىل قالول رسالول اهلل )صالىن اهلل لىااله و لاله وسالىم(: )ال كالاح سال يت، فمال  رغالب لال  سال يت فىالاس  - 5

 .101مين( جامع األخنار:  
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 باطًة، يعم اذا رضي ولو استجاب  لنغن  أباه فالعقد صحاح.
يالالالل جيالالالوز لقالالالد املتعالالال  مالالالع الن الالالت النالالالاجن مالالال  غالالالري أخالالالذ اإلذ  مالالال  ولّاهالالالا مالالالع لالالالد   س:

 الدخول؟.
 إذا جا  هلا أب أو جّد فهو مشكل. ج:
لالالألب أو ااالالد لىالالن الفتاالالات الكتاباالالات النالالواجن يف أغىالالب الالالنةد األج ناالال  ال وال،الال   س:

حاث يي املسؤول  ل  يفسها ويالي مطىقال  الع الا  فهالل جيالوز التمتالع معهالا بالعقالد املؤقالت مال  
 غري إذ  األب أو ااد هلا؟.

 يعم جيوز لقايو  اإللزا . ج:
 نا ؟.ما حكم التزوج م  العاين  أوالسافن  أوشارب  اخلمن مع العىم بملهنا ال ترتك احل س:
 املشهور بني الفقهاء الكناي . ج:
 ما حكم الزواج الدائم واملؤقت م  الكتابا ؟. س:
 جيوز. ج:
 ما حكم الزواج الدائم واملؤقت م  امل الف ؟. س:
 جيوز. ج:
 يل جيوز لىمنأ  الشاعا  الزواج م  النجل السيّن؟. س:
 املشهور ااواز، إالّ إذا جا  ي اك  ذور. ج:
نأ  لىن الزوج أ  ال ،تزّوج لىاها يل ،صح يذا الشنط مع قنول الالزوج لو شنطت امل س:

 له؟.
 يعم. ج:
 يل جيوز الدخول بالزوج  دبناً؟. س:
 املشهور الكناي  الشد،د ، لك  ،شرتط أ  ،كو  بنضايا وأ  ال ،رتتب لىاه ضنر. ج:
 يل جيوز لىعنوسني الذياب اىل شهن العسل؟ س:
 مال لىن  ن .جيوز ذل  بشنط لد  االشتج: 
اذا جايالالت جثالالن  املمارسالال  اا سالالا  موجنالال  ألذى الزوجالال  ومنضالالها أو جالالا  لسالالناً لىاهالالا  س:

 فهل جتب املطاول ؟
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 يف صور  األذى أو املنض او ما أشنه مل جتب املطاول . ج:
اذا مالالالنض الشالالالاب مبالالالا أوجالالالب لالالالد  ايتشالالالار لضالالالو الالالالذجور ، ومل تسالالالمح الزوجالالال  لالالال   س:

 اه العةج؟حقها الواجب، فهل جيب لى
 يعم. ج:
 م  فقدت زوجها يف جارث  أو حنب، ما ذا تفعل؟ س:
تناجع احلاجم الشنلي لىفحص ل  زوجهالا، فالا  مل ،ظفالن باله طىقهالا بشالنائس مالذجور  ج: 
 يف الفقه.
 يل جيوز ااماع يف فرت  احلاغ مع لنس العازل املطاطي؟. س:
 جة.  ج:
 طاع الد  وقنل الغسل؟.يل جيوز ااماع بعد ايقضاء مد  احلاغ وايق س:
 جيوز. ج:
يل حتل املنأ  م  أيل الكتاب لىنجل املسىم بعقالد مال  الك اسال ، أ  ال بالد مال  لقالد  س:

 وفر الشن،ع  اإلسةما ؟.
،ىالالز  أ  ،كالالو  العقالالد وفالالر الشالالن،ع  االسالالةما ، وإذا جالالا  لقالالد الك اسالال  وفالالر الشالالن،ع   ج:

 اإلسةما  ومل ،ك   ذور  خن جاز.
 ال كاح لرب اهلاتف أ  البّد م  حضور الطنفني يف جمىس واحد؟. يل ،صح لقد س:
 ،صح لرب اهلاتف. ج:
يالالل جيالالوز العقالالد لىالالن األج ناالال  إذا جالالا  العاقالالد ،عىالالم بعةقالال  املعقالالود لىاهالالا مالالع رجالالل  س:

 خن.. العةق  املعنوف  يف الغنب بال: بالوي فنيالد، أي الصالداق ، لىمالاً أ  يالذا ال الوع مال  العةقال  
 ا نارس الزوجا  يف أجثن احلاالت؟.نارس فاها م

 جائز، أل  تى  العةق  غري جائز  وغري  رتم  شنلاً. ج:
يل احلصول لىن موافق  الن ت ووالديا لىن الزواج وذلال  مالا ،سالمن بالال )اخلطنال ( لاله  س:

 حكم الزوجا ؟.
 .6اخلطن  بدو  العقد ال أثن هلا ولاس هلا أحكا  الزوجا  ج:

                                                           
  جيوز تربجها أما  خطانها.. أو ما أشنه.فالن ت امل طوب  ال تستحر ال فق  وال - 6
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يل جيب التفّوه بصاغ  العقد املذجور  يف الكتب الفقهاال ، أ  ،صالح يف الزواج املؤقت  س:
 بمل،  جىم  أو حنج  تفاد موافق  الطنفني ويي تتضم  معىن الزواج املؤقت؟.

 ،ىز  التعنري مبا يف النسائل العمىا . ج:
 ما العمل إذا جايت املنأ  ال تعنف الىغ  العنبا  إلجناء صاغ  العقد؟. س:
 صاغ  م  قنىها، وجال .النجل جيني ال ج:
يالالل جيالالوز لىمسالالىم  الالالزواج مالال  غالالري املسالالىم.. سالالواء جالالا  لىالالن حنالالو الالالزواج الالالدائم أو  س:
 املؤقت؟.
 ال جيوز مطىقاً. ج:
الذي ، كن وجود اخلالالر أو ،عنالد األصال ا ، يالل تنالاح أموالاله وألناضاله، أ  حيالن  األول  س:

 ؟.وال حيل الثاين إالّ بالعقد، أو ال جيوز العقد مطىقاً 
 حين  أمواله وألناُضه، وال ت كح امل كن . ج:
يالالل جيالالالوز لقالالد لالالالد  يسالالالاء إىل لالالد  رجالالالال مالالالع ذجالالن اسالالالم جالالالل واحالالد مقابالالالل زوجتالالاله  س:

 بصاغ  لقد واحد ؟.
 يعم جيوز. ج:
إذا أراد الطناب لّا   م  املاد  امل و،  م  اإليسا  العقام فهل جيالوز لاله االسالتم اء يف  س:

 يذه احلال ؟.
 نار جائز، وإ  أمك  االستم اء بزوجته فهو الةز .مع االضط ج:
 يل لألب أو ااد لألب وال،  لىن الن ت النكن إذا جايت رشاد ؟. س:
 .7هلما الوال،  لىن الن ت النكن، مع رضايا يي أ،ضاً  ج:
 يل جيوز العقد الفضويل يف الزواج جمل  ،عقد يو ل فسه فضوالً ل  األج نا ؟. س:
 ازت بعد ذل .،قع العقد إذا ج ج:
اذا جالالا  الالالزوج  الال  ال ،هالالتم بزوجتالاله يف القضالالا،ا العاطفاالال  وال ،تالالز،  وال ،تهاالالمل هلالالا بالالل  س:

 ،نى ذل  م  واجب الزوج  فقس، فهل ،عترب يذا إجحافاً حلر املنأ  م  ال احا  الشنلا ؟.
 إجحاف إذا جا  خنوجاً ل  املواز،  الشنلا . ج:

                                                           
 بالزواج. - 7
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 ل يف بات زوجها أ  إ  املوضوع مرتوك هلا؟.يل جيب شنلاً لىن الزوج  أ  تعم س:
  مرتوك هلا، إالّ إذا جا  ي اك شنط ضمين. ج:

 الوالدة ومنع الحمل
 يل جيوز م ع احلمل بشكل دائم أو موقت؟ س:
ال جيوز م ع احلمل بشالكل دائالم بإحالداث شالىل يف بعالغ أجهالز  الت اسالل مال  جايالب  ج:

ضالالد احلاوايالالات امل و،الال  يف النجالالل أو يف املالالنأ ، يعالالم النجالل أو مالال  جايالالب املالالنأ  أو بإجيالالاد امل الالال  
 جيوز م ع احلمل املؤقت.

 يل جيوز اسقاط اا ني؟ س:
 ال جيوز إسقاط اا ني ولو جا  يطف  إالّ ألمن أيم، جحاا  األ  ال مثةً ال . ج:
 ما حكم م ع احلمل بطن،ق  ربس النحم؟. س:
 ما بعد.جيوز إذا مل ،وجب ضنراً جثرياً وأمك  فتحه فا ج:
 يل جيوز اإلجهاض بعد ايعقاد ال طف ؟. س:
 ال جيوز اال إذا جا  خطناً لىن األ . ج:
 إذا أراد أحد الزوجني اإلجناب واآلخن ،ملىب ذل  ونايع فىم  ،كو  النأي؟. س:
 لكل م هما حر امل ع لك  التوافر با هما احس . ج:
 يل جيوز لىنجل الطناب أ  ،توىل لمىا  الوالد ؟. س:

 مع االضطنار شنلاً جائز. :ج
 يل جيوز إرضاع الطفل أجثن م  س تني جامىتني حىت أربع س وات مثًة؟. س:
 إذا مل ،ضّن ضنرا جثرياً جاز مع الكناي . ج:

 حقوق الوالدين واألوالد
 ما يي احلدود الواجن  لىن االب  يف تملمني معاش الوالد،  الفقري، ؟. س:
 متمك اً. بقدر احلاج  إذا جا  الولد ج:
 ما يي حدود طال  الوالد، ؟. س:
 طالتهما واجن  إذا تملّذ،ا بسنب امل الف ، ومل  ّل ذل  ب ظا  حاا  الولد. ج:
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إذا جالالا  الولالالد ،نغالالب يف الدراسالال  اإلسالالةما  ولكالال  الوالالالد ن عالاله فمالالا احلكالالم يف ذلالال   س:
 لد، ؟.يل جيوز لىولد حتصال العىو  اإلسةما  والسفن لذل  م  دو  إذ  الوا

 إذا جا  طىب العىم واجناً لا ااً، أو جفائااً ومل ،ك  بقدر الكفا،  جاز. ج:
 إذا مل ،ستطع الولد قضاء صىوات أباه وصاامه فماذا ،فعل؟. س:
 ،عطي م  ماله الستاجار م  ،قضاها ل ه وإ  مل ،ك  له مال فة حنج لىاه. ج:
لالالالده مالالال  الصالالالة ، فكالالالم املالالالد  الالالاليت اذا جالالالا  الولالالالد األجالالالرب ال ،عىالالالم مقالالالدار مالالالا فالالالات وا س:
 ،صىاها؟
 ،صىي باملقدار املتاق ، واألفضل ا  ،صىي باملقدار املظ و . ج:
لالو تالالنك الوالالالد صالالومه وصالةته لمالالداً يف حااتالاله فهالالل جيالب لىالالن االبالال  األجالالرب القضالالاء  س:

 ل ه بعد وفاته؟.
 ال جيب ولك  األفضل القضاء ل ه. ج:
 وز لىوالد،  التصنف فاها بالناع واهلن  وما أشنه؟.اهلدا،ا اليت تقد  لىطفل، يل جي س:
 تنالن يف ذل  مصىح  الطفل. ج:

 الحجاب والنظر واالختالط
يل جيوز لىطالب أ  ، ظن إىل املدرسال  إذا جايالت شالاب  وغالري  جنال  وطناعال  الطالالب  س:

دّرس أث اء الدرس؟.
ُ
 أيه ، ظن إىل امل

نالال  ومل ،كالال  ي الالاك لالالةج فالالة بالالملس بالالذل  إذا جايالالت غالالري مسالالىم  ومل ،كالالو  ال ظالالن بن، ج:
 بقدر الضنور .

،ىتقالالالالي الشالالالالناب الطىنالالالال  يف املالالالالدارس وااامعالالالالات حبكالالالالم الزمالالالالال  الدراسالالالالا  بالشالالالالابات  س:
و،تحدثو  يف مسائل الدروس وغرييا والتناحث وامل اقش  ورمبا تكو  املفاجه  والضالح  فهالل 

 جيوز ذل  بدو  ر،ن ؟.
 ك  برتك املفاجه .جما تقد  يف ااواب السابر ل  ج:
يف حال  سفن الزوج ألمن ضنوري، وبقاء املنأ  وحالديا يف الناالت يف بالةد املهجالن رمبالا  س:

،الالؤّدي إىل اختطافهالالا أو تعنضالالها لىم الالاطن فهالالل جيالالوز هلالالا أ  تالالذيب إىل باالالت صالالد،ر زوجهالالا 
 حاث ،ؤدي ذل  إىل اخلىو  معها؟.
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 مشكل جداً. ج:
حالالص املالالنأ  املن،ضالال  مالال  بالالاب الالالتعىم أو العالالةج اذا احتالالاج الطالالالب يف جىاالال  الطالالب لف س:

وذلالال  ،تطىالالب ال ظالالن والىمالالس اسالالد املالالنأ  أحاايالالاً أو دخالالول غنفالال  العمىاالالات ملشالالايد  لمىاالال  
 الوالد  أو ملس األلضاء الت اسىا  ألجل الفحص فما يو حكمه؟.

 جل شيء اضطن إلاه اإليسا  جيوز، ولو جا  االضطنار م  باب األيم واملهم.  ج:
د يالالنى وضالالالع حائالالل مالالال  السالالتار بالالالني النجالالال وال سالالالاء و،قالالول الالالالنعغ إ  مثالالل يالالالذا قالال س:

 احلائل يف الصة  أو جمالس الولظ ال دالي له ما يو رأي مساحتكم؟.
مل ،كالال  يف مسالالجد رسالالول اهلل )صالالىن اهلل لىاالاله و لالاله وسالالىم( ال حالالال صالالةته بالنجالالال  ج:

 وال ساء ال حائل، يعم إذا جايا يف صف واحد لز .
ي حالالالالالدود احلجالالالالالاب اإلسالالالالالةمي؟. ويالالالالالل لالالالالالنس املةبالالالالالس الطو،ىالالالالال  الفضفاضالالالالال  مالالالالالا يالالالالال س:

واحلجاب لىن النأس )جاملق ع  أو النبط ( ،كفالي، ومالا يالي الكافاال  الاليت نكال  أ  تظهالن فاهالا 
 املنأ  أما  األج يب؟.

 إذا مل ،ظهن جسم املنأ  وشعنيا جفن إذا جا  فضفاضاً. ج:
 يل ،نتد م  ، كن احلجاب؟.يل وجوب احلجاب م  ضنور،ات اإلسة ؟ و  س:
احلجالالاب ضالالنوري، لكالال  إذا مل ،نجالالع اإليكالالار إىل تكالالذ،ب النسالالول )صالالىن اهلل لىاالاله  ج:

 و له وسىم( مل ،ك  منتداً.
 ما يو رأ،كم يف قااد  املنأ  لىساار ؟. س:
 إذا مل تك  خطناً أخةقااً لىاها ال حنم  فاها. ج:
ةما  بالالدو  ويل أو  الالن ، مالالع حتصالالال يالالل جيالالوز لىمالالنأ  السالالفن لتحصالالال العىالالو  اإلسالال س:

 إذ  ولاها، اذا جا  املكا  الذي ستسافن إلاه مورد أم  واطمئ ا  لىاها؟.
 يعم. ج:
 يل جيوز ال ظن إىل تصو،ن املنأ  املعنوف  أو غري املعنوف ؟ س:
ال جيالالالوز ال ظالالالن اىل تصالالالو،ن املالالالنأ  املعنوفالالال ، ويف ال ظالالالن إىل تصالالالو،ن املالالالنأ  اجهولالالال  ،نالالالالن  ج:

 االحتااط.
 يل تستطاع املنأ  حتصال العىو  اإلسةما  والوصول إىل درج  االجتهاد؟. س:
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 يعم، لك  ال ،صح تقىاديا. ج:
يالل حيالر لىمالنأ  تملسالاس اهلائالات الد، اال  وإلقالاء احملاضالنات اإلسالةما  وغالري ذلال  مال   س:

 ال شاطات االسةما ؟.
 يف احلدود الشنلا  يعم. ج:
 ن و،دي وساقي املنأ  السافن  بدو  شهو ؟.ما حكم ال ظن إىل شع س:
 ال جيوز. ج:
 ال ظن إىل قن  وجه املنأ  بدو  ر،ن  أو شهو  يل يو جائز؟. س:
 إذا جايت ي اك ر،ن  أو شهو  أو خوف افتتا  أو تز،  مل جيز. ج:
 ما املقصود م  الذ،  ال ،ْ َتهني إذا هُنني؟ ويل جيوز ال ظن إلاه  بدو  شهو ؟. س:
قصالالود ال ظالالن إىل مالالا تعالالارف مالال  الوجالاله والكفالالني ومالالا أشالالنه مالال  املسالالىمات الىالالوا  ال امل ج:

 ،نتدل  ل  لمىه  بال هي ل  امل كن، واالحتااط يف تنك ال ظن إلاه .
 يل ال ظن إىل شعن وساقي األج ناات الكتاباات وغريي  يف التىفز،و  وغريه جائز؟. س:
بعالغ الشالعن والقالدمني وحنومهالا جيالوز ال ظالن القدر املتعارف جشالفه قنالل يالذا القالن  مال   ج:

 إلاه إذا مل تك  ي اك لذ  وال ر،ن  وال خوف افتتا .
 يل جيوز ال ظن اىل التصاو،ن اا سا ؟ س:
 ال جيوز. ج:
يالالالالل جيالالالالوز ال ظالالالالن اىل لالالالالور  الغالالالالري، او جسالالالالد املالالالالنأ  األج ناالالالال  باملنا،الالالالا املعاجسالالالال  أو يف  س:

 التىفز،و ؟
 ال جيوز ذل . ج:
الدراسالالالال  يف ااامعالالالال  إذا جايالالالالت  تىطالالالال  حباالالالالث ،كالالالالو  النجالالالالال إىل األمالالالالا   يالالالالل جتالالالالوز س:

 وال ساء إىل اخلىف، أو بالعكس؟.
 مع منالا  املواز،  الشنلا  ال إشكال فاه. ج:

مالالا حكالالم تنالالادل املالالنأ  والنجالالل األج ناالالني بكىمالالات احلالالب ومالالا شالالابه جمالالا لالالو قالالال هلالالا:  س: 
 إين أحن  وألتّز ب  وما أشنه؟.
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 د سوءاً أو صاحنه  ّن  مل جيز.إذا قص ج:
توجد يف الكتب املدرسا  صور اسم إيسا  لالاٍر فهالل جيالوز ال ظالن إلاهالا مال   تىالف  س:

 اا سني؟.
 جيوز ال ظن إ  مل تك  الصور  حقاقا  ومل ترتتب لىاه إثار  أو  ذور شنلي  خن. ج:
 يل حيوز وضع املنأ  ،ديا لىن رأس االج يب والعنث بشعنه؟. س:
 ال جيوز. ج:
مالا حكالالم تقناالالل النجالالل األج الاليب لىمالالنأ  أو العكالالس وذلالال  مالال  فالالو  العنالالاء  أو قمالالاش  س:

 بدو  ر،ن  ولذ  وم  قنال التربك أو االحرتا ؟.
 الغالب اختةط ذل  باحملنمات. ج:
يالالالالالل لىمالالالالالنأ  أ  ت ظالالالالالن إىل مسالالالالالابقات النجالالالالالال يف السالالالالالناح  أو لعالالالالالب جالالالالالن  القالالالالالد  أو  س:

 ب أجساديم تظهن فاه؟.املصارل ، مع العىم أ  غال
 ال تتعمد ال ظن. ج:
 يل جيوز لىمنأ  رجوب اخلال أما  منأى ومسمع النجل األج يب يف ال وادي العام ؟. س:
 الغالب اختةط ذل  باحملنمات. ج:
 يل جيوز لىمنأ  تعطري طفىها حباث ،تصور م  ،شم النائح  بملهنا رائح  لطن األ ؟. س:
 األفضل تنك ذل . ج:
 كم املزاح مع األج نا  بالىسا  أو بالاد جنش املاء لىن بعضهم النعغ؟.ما ح س:
 ال جيوز يف الفنض املذجور، وحىت بالىفظ مشكل. ج:
يالالالل جيالالالوز الىعالالالب مالالالع األج ناالالال  مب تىالالالف أيوالالالاله جالالالالت س وجالالالن  امل ضالالالد  والقالالالد  ومالالالا  س:
 شابه؟.
 مشكل. ج:
 .يل جيوز السنا  مع املنأ  األج نا  يف النجغ وغريه؟ س:
 مشكل. ج:
 يل جيوز تنادل احلّزورات مع املنأ  األج نا ؟. س:
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 إذا اختىس مبحن  مل جيز. ج:
 ويل نك  لىطنفني طنح ال كات والفكايات املضحك  لىن النعغ؟. س:
 جالسابر.  ج:
 يل النجوب يف الناصات املزدمح  باا سني جائز؟. س:
 يعم جائز. ج:

 لرب النسائل وما أشنه بني األج ناني؟ س: يل جيوز املغازل  واملعاشق 
 ج: ال جيوز.

س: يالل جيالالوز لىفتاالا  اختالالاذ اخلىالاةت املسالالىمات أو الكالافنات، ويالالل جيالوز لىفتاالالات اختالالاذ 
 األخةء؟

 ج: ال جيوز.
يالالل جيالالوز لىالالزوجني أ  ،تعايقالالا و،ُقنالالل بعضالالهما اآلخالالن، و،ضالالم زوجتالاله إىل صالالدره ومالالا  س:

 أشنه، أما  األج يب واألج نا ؟.
 مشكل. :ج

 يل جيب لىن املنأ  سرت الذق  أما  األج يب؟. س:
 يعم. ج:
يالالالالل جيالالالالوز تطناالالالالب أسالالالال ا  األج الالالاليب واألج ناالالالال  مالالالالع العىالالالالم أ  ذلالالالال  ،سالالالالتدلي إلقالالالالاء  س:

 األصابع بالف  والشفاه؟.
 إذا مل ،ك  ي اك اا س املوافر جاز. ج:
،سالنب ال ظالن غالري  يل الذياب إىل امل الاطر الاليت ،كثالن فاهالا االخالتةط والتالربج والالذي س:

 املتعمد إىل النعغ جائز أ  ال؟.
 إذا مل ،تعمد ال ظن جائز. ج:
 يل جيوز أ  ،دّرس األج يب املنأ  وجذل  العكس؟. س:
 جيوز إذا مل ،ستىز   ّنماً. ج:
يف حالالال الناالالع مالالثةً ،عطالالي النجالالل ال قالالود لىمالالنأ  وتىتقالالي الاالالدا  وحتصالالل املةمسالال  فمالالا  س:

 يو احلكم؟.
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 .ال جيوز ج:
 ما حكم ااىوس لىن مائد  طعا  واحد  لىج سني األجايب؟. س:
 جيوز إذا مل ،ستىز   نماً. ج:
يالالالل جيالالالوز لىمالالالنأ  قاالالالاد  وسالالالائل ال قالالالل احلد،ثالالال  جالدراجالالال  اهلوائاالالال  والن ار،الالال  والسالالالاار   س:

 والطائن  والناخن  والسفا   والزور  وما أشنه؟
 إذا مل ،ك   ذور شنلي فة بملس. ج:
ي مسالالالاحتكم يف مشالالالايد  األفالالالة  واملسىسالالالةت الالالاليت تظهالالالن فاهالالالا ال سالالالاء لىالالالن مالالالا رأ س:

 شاش  التىفز،و ؟.
 حكم ال ظن إىل صور املنأ  جحكم ال ظن إىل يفس املنأ . ج:
 ما حكم ال ظن إىل صور  املنأ  األج نا  اليت ال ،عنفها؟. س:
 نوف .ال ظن إىل صور  املنأ  اجهول  جال ظن إىل صور  املنأ  املع ج:
 يل جيوز لىنجل تعىام السااق  لىمنأ  اذا جايت وحديا معه يف يفس الساار ؟. س:
جالالالائز إذا مل ،كالالال  ي الالالاك تالالالربج وال ر،نالالال  وال خالالالوف افتتالالالا  باإلضالالالاف  إىل لالالالزو  وجالالالود  ج:

 ش ص ثالث معهما.
ما حكم لمل املنأ  مع النجال ويي  جن ؟ مع العىم أ  بعغ النجال الالذ،  معهالا  س:
 غري مىتزمني؟. يف العمل
 إذا استىز  ذل   نماً مل جيز. ج:
 يل جيوز ال ظن إىل املسىمات املتربجات؟. س:
 جة.  ج:
إذا مالالالّدت األج ناالالال  ،الالالديا لىمصالالالافح ، وجالالالا  رّديالالالا إيايالالال  هلالالالا، أو ،رتتالالالب لىالالالن ذلالالال   س:

شيء م  اإلحناج أو مشاجل  تمى ، فهل جتالوز املصالافح ، ويكالذا العكالس، إذا مالّد األج اليب 
 لىمنأ  املسىم ؟. ،ده

 ال جيوز إالّ لو اضطن اضطناراً شنلااً. ج:
إذا جايالت السالناح  بالملمن الطناالب ال لغالنض العالةج ال وجالا  املسالنح  تىطالاً، ولكال  غالري  س:

 مزدحم حباث نك  السناح  بعاداً ل  التةقي فهل جتوز السناح  جذل ؟.
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 ،نحث ل  الند،ل لذل . ج:
ج ناالال  أو جىالالب رضالالايا لىالالزواج م هالالا، يالالل جيالالوز الىقالالاء إذا جالالا  اهلالالدف يالالو يدا،الال  األ س:

 والتحدث واخلىو  معها م  دو  الىمس؟.
 اخلىو  ال جتوز. ج:
إذا خالالنج الالالزوج ملالالد  سالالالات قىاىالال  مالال  امل الالزل وتالالنك صالالد،قه يف الناالالت مالالع زوجتالاله يف  س:

 غالالنفتني م فصالالىتني، يالالل تصالالد  لىالالن ذلالال  خىالالو ؟ لىمالالاً أهنمالالا مؤم الالا  ال  طالالن يف باهلمالالا أي
 شيء؟.
 يعم ذل  خىو . ج:
الن الالت الالاليت تنىالالغ وتكمالالل التاسالالع  مالال  لمنيالالا فهالالل تُىالالز  مبالالا تُىالالز  بالاله املالالنأ  مالال  حاالالث  س:

 احلشم  والوقار واحلجاب؟.
 إذا بىغت جايت جسائن ال ساء. ج:
 يل جيوز لىمنأ  وضع الكحل ولنس اخلامت والسال  أما  األجايب؟. س:
 ال جيوز أليه إبداء لىز،  . ج:
 ل جيوز لىمنأ  إطال  األظفار حباث ،نايا األجايب؟.ي س:
 إذا جايت ز،   أو مايع  لىوضوء ال جيوز. ج:
 يل جيوز ال ظن اىل احلاوا  بشهو ؟ س:
 ال جيوز ذل . ج:
 ما معىن خوف االفتتا  والن،ن ؟ ويل ،شمل النجل واملنأ  أو  تص بملحدمها؟. س:
 احلنا ، والن،نال  مبعالىن ال ظالن بقصالد السالوء خوف االفتتا  مبعىن خوف وقوع أحدمها يف ج:

 وإ  مل حتصل م ه لّذ  فعًة، و،شمل جىاهما.

 حكم األلبسة
 يل جيوز لنس الذيب لىنجال؟. س:
 ال جيوز. ج:

 يل جيوز لىنجل لنس الذيب االصط الي أو احلن،ن االصط الي؟س: 
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 يعم جيوز ذل . ج:
 يل جيوز لىنجل لنس النةتني؟ س:
 ل .يعم جيوز ذ ج:
يالالالل جيالالالوز لىمالالالنأ  لالالالنس قالالالةد  أو حىقالالال  ذيناالالال  لىاهالالالا صالالالىاب وذلالالال  ألجالالالل الز، الالال  ال  س:

 االلتقاد هبذا الشعار؟.
 الصىاب حنا . ج:
مالا حكالم إرسالال النجالل شالعن رأساله أو تسالنحيه لىالن شالكل تسالنحي  املغ الني الكفالالار أو  س:

 لنسه جىنسهم؟.
 إذا ُلدَّ تشنهاً بالكفار فهو خةف االحتااط. ج:

 لنس النباط الذي تشد به مقدم  القماص م  جه  الع ر حنا  ؟ س: يل
 ج: ال حين  ذل  اال اذا ايطنر لىاه ل وا  ثايوي.

 الشعائر الدينية والحسينية
التهاو  يف حضور اجالالس الد، اال  وتعظالام الشالعائن إ  جالا  ،الؤدي إىل ضالعف احلالال   س:

 اإلسةما  لدى الفند، يل ،عترب م  املعاصي؟.
 .يعم ج:
مالالالا يالالالو حكالالالم الشالالالعائن احلسالالالا ا  مالالال  مثالالالل جمالالالالس التعز،الالال  والىطالالالم لىالالالن الصالالالدور، أو  س:

مواجالالالب لالالالزاء الزجناالالالل والضالالالنب بالسةسالالالل لىالالالن الظهالالالور أو مواجالالالب التطنالالالري وشالالالد  الالالالن وس 
 بالساوف والقامات اىل غري ذل ؟

  يف ا  اقام  شعائن اإلما  احلسني )لىاه السة ( بالملي حنالو جالا  وبكالل صالوره املتعارفال ج:
 أوساط الشاع ، أمن جائز لىن ما يو املشهور بني الفقهاء، بل يو مستحب أ،ضا.

 ما يو حكم الشعائن احلسا ا ؟  س:
،سالالتحب إقامالال  مجاالالع أيالالواع العالالزاء لإلمالالا  احلسالالني )لىاالاله السالالة (، جالنكالالاء، والىطالالم،  ج:

 والتطنري، وإقام  اململمت، وما شابه.

 المسائل المتفرقة
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 سة  بال سن  اىل التكتةت احلزبا  والت ظاما ؟ما يو يظن االس: 
 جيوز التكتل والت ظام اذا مل ،شتمل لىن ما  الف االسة .ج: 
 يل جيوز االيتماء إىل الت ظامات اإلسةما ؟ س:
 الت ظام الصحاح املنجعي ال بملس به. ج:
 ما حكم تشن،ح جسم املات ألجل التعىام؟. س:
 جيوز، ولو جا  االضطنار م  باب األيم واملهم.جل شيء اضطن إلاه اإليسا    ج:
 ما حكم التصفار بالاد،  لىتشجاع أو يف األفناح؟. س:
 جائز. ج:
 ما حكم تعىار الصور الفوتوغنافا  لةلنني واملمثىني يف الغنف ؟. س:
 مكنوه. ج:
 يل جيوز حضور السا ماءات واملسنحاات املفزل ؟ س:
 لضار،  ضنراً بالغاً فغري جائز.اذا جايت توجب اخلوف والفزغ ا ج:
 يل جيوز شنب أو ت اول األفاو  : الرت،ا ؟ س:
 حين  املقدار املضن ضنراً بالغاً جما حين  االلتااد.ج: 
 ما يي لّى  حتنمي امل درات؟. س:
 م  ِحَكم ذل  إفساد العقل والد،  واملال. ج:
 ؟يل جيوز استعمال اهلريوئني والكوجائني وسائن امل درات س:
 ال جيوز.ج: 
 يل جيوز ا  ،سكن االيسا  يفسه بواسط  التزر،ر وما أشنه؟ س:
 ال جيوز ذل .ج: 
 ما يو حكم التدخني ابتداًء؟. س:
 مكنوه. ج:
الشالالاب الالالذي ،نتكالالب املعصالالا  ا ،تالالوب ا ،عصالالي ا ،تالالوب ويكالالذا وذلالال  لضالالعف  س:

 يفسه أما  الشهوات فهل ،عترب يذا استهزاء باهلل تعاىل؟.
 ،املس م  روح اهلل.ال  ج:
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 ما حكم املزاح املؤذي لألصدقاء واألحن ؟. س:
 األذ،ّ   ّنم . ج:
 ما يو حكم حىر الىحا ؟  س:
حيالالالن  حىالالالر الىحاالالال ، ولالالالو باملاج الالال  إ  جالالالا  مثالالالل احلىالالالر، وحكالالالم مجاالالالع النجالالالال يف يالالالذا  ج:

 سواء، وال تتغري أحكا  اهلل باالستهزاء.
 حىقه م  الىحا ؟. ما يو املقدار الشنلي الذي ال جيوز س:
 .8املقدار يو الصد  العنيف ج:
 يل جيوز حىر العارضني وإبقاء الذق  فقس؟. س:
 املشهور بني الفقهاء ا  الىحا  تشمل الذق  والعارضني. ج:
 ما يو حكم االستم اء؟ س:
 حين  االستم اء ويو ما ،سمن اآل  بالعاد  السن، ، وجيوز االستم اء مع الزوج . ج:
لقوبال  االسالتم اء حاالث ،عالرتف الشال ص املسالتمين أمالا  القاضالي الشالنلي أو ما يي  س:

 أما  لامل د، ؟.
 التوب  أفضل م  االلرتاف، ولو الرتف ُلزِّر بشنوطه. ج:
 يل جيوز أجل أو شنب شيء ،سنب االحتة  يف امل ا ؟ س:
  ال بملس بذل ، فايه لاس م  االستم اء. ج:
   أو ما اشنه؟يل جيوز االستم اء بالت ال ألمن  س:
 اذا جا  الت ال ،وجب إم اءه فة جيوز.ج: 
 يل جيوز االدخال يف الفنج املطاطي، او ادخال الذجن املطاطي؟ س:
 ال جيوز.  ج:
 ويل ،وجب الغسل؟ س:
 اذا خنج املين فعىاه الغسل. ج:
 يل جتوز املعاشق  مع األموات، جالزوج  املات ؟ س:

                                                           
 حباث ،صد  أيه مىتح لنفاً. - 4
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 ال جتوز. ج:
 مع التماثال املطاطا  وغرييا؟ يل جتوز املعاشق  س:
 ال جتوز.ج: 
 م  ايضم إىل حزب ال إسةمي معتقداً به فهل حيكم بكفنه؟. س:
 جمند االيضما  ال ،وجب احلكم بالكفن، وا  جا  حناماً.ج: 
 الشاب إذا مل ُ تنت فما يو حكمه؟ س:
حالىت بىالغ وجالب  األحالوط ال وجوبالًا ال لالويل الطفالل أ   النت الطفالل قنالل بىوغاله، ومل  ت اله ج:

 لىن الطفل يفسه.
 ما يو رأي االسة  بال سن  اىل اا د،  االجنار،  واليت تسمن باخلدم  العسكن، ؟ س:
 التج اد يف االسة  اختااري اال يف حال  االضطنار. ج:
 اذا جا  اا دي مضطناً لةشرتاك يف حنب غري إسةما  فما ذا ،فعل؟ س:
نح ايساياً وال ،تىف مااًل..بل ،وجه ب دقاته اىل اهلالواء أو جيب ا  ال ،قتل احدا وال جيج: 
 ما أشنه.
 ما يي الضنائب الشنلا ؟ س:
الضالالنائب الشالالالنلا  يالالي اخلمالالالس والزجالالا  وااز،الالال  واخلالالناج، وال جيالالالوز أخالالذ أي يالالالوع مالالال   ج:

 أيواع الضنائب املالا ، سوى احلقو  الشنلا  املذجور .
   االيسا ؟ما يو رأي اإلسة  بال سن  اىل حقو  س:
 جيب منالا  حقو  اإليسا  جما أقنيا اإلسة . ج:
 ما يو رأ،كم بال سن  اىل ما يناه م  ألمال الع ف واإلرياب؟ س:
ال جيالالالالالوز فعالالالالالل مالالالالالا ،وجالالالالالب تشالالالالالو،ه مسعالالالالال  اإلسالالالالالة  أو املسالالالالالىمني مالالالالال  ألمالالالالالال الع الالالالالف  ج:

 واإلرياب.
 يل جيب رد السة  الذي ،وجه لرب جهاز التىفو ؟ س:
 يعم. ج:
 ل جيب رد السة  املوجه لرب أجهز  الناد،و والتىفز،و ؟.ي س:
 ال. ج:
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إذا أصالالابت املسالالىمني فت الال  ارتالالدت لىالالن اثنيالالا مجالالال  جنالالري  مالال  الشالالناب ا رجعالالوا إىل  س:
 اإلسة  فهل حيكم لىاهم باالرتداد؟ 

ا الظاين أهنم لاسوا حبكم املنتد يف تنالني األزواج وقسالم  األمالوال والقتالل، جمالا مل جينيال ج:
أمالالري املالالالؤم ني )لىاالالاله السالالالة ( لىالالن مالالال  خنجالالالوا لىاالالاله يف النصالالن  وصالالالفني وال هالالالنوا  بعالالالد متك الالاله 

 م هم.
 يل ،قنل توب  املنتد الفطني؟  س:
 الظاين أ  توب  املنتد الفطني تقنل أ،ضاً. ج:
 يل ،صح لىمسىم أ  ،سمي أخاه املسىم أج نااً؟ س:
 الالاليب، وإ  اختىالالالف ل الالاله يف الع صالالالن ال جيالالالوز لىمسالالالىم أ  ،صالالالف أخالالالاه املسالالالىم بمليالالاله أج ج:

 والشكل والنىد، فاألج يب يف يظن اإلسة  يو جل خارج م  الد،  اإلسةمي فقس.
يالالل جيالالوز لإليسالالا  أ  ،قتالالل يفسالاله وإ  جالالا  ،عىالالم بمليالاله سالالاموت قن،نالالاً وإ  مل ، تحالالن،   س:

 جاملنتىن بالسنطا ، أو م  ،عاين م  منضه بشد ؟.
 . 9وال تقتلوا أنفسكم ال جيوز ذل ، قال اهلل تعاىل: ج:

 يل جيوز التربع بالد  لىمنضن؟س: 
 ،ستحب ذل .ج: 
 يل جتوز جتاب  أو قناء  القصص النومايسا ؟س: 
 جائز  اذا مل توجب مفسد . ج:
 يل جتوز جتاب  أو قناء  القصص الغناما ؟ س:
 القصص املوجن  لىفساد ال جتوز.ج: 
د،ال  واألشالهن النوماال  واألسالامي غالري االسالةما  يل جيوز تقىاالد الكفالار يف السال   املاة س:

 وما أشنه؟
 اذا سنب ذل  ضااع معامل الد،  واضةل املسىمني فىم جيز، واال جا  جائزاً. ج:
 يل تصح مقول : )الغا،  تربر الوساى (؟ س:
 ال تصح، يعم قالد  األيم واملهم صحاح . ج:

                                                           
 .29سور  ال ساء:  -9
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 يل ن ع االسة  ل  ثقاف  املنأ  ولمىها؟ س:
 ن ع االسة  م  ذل ، وامنا ن ع ل  النذ،ى  والتهت  واالستهتار. ال ج:
 يل جتوز يوا،  مجع الطوابع او سائن اهلوا،ات املشاهب ؟ س:
 اهلوا،ات اليت مل ن عها اإلسة  جائز .ج: 
 يل جتوز يوا،  مناسى  الفتاات والتعنف لىاه  واىل ألماري  وما أشنه؟ س:
 ال جتوز.ج: 
عالالغ الشالالناب مالال  ا  االسالالة  متطالالور فالالة جيالالب األخالالذ بملحكامالاله حنفاالالا، مالالا ،قولالاله ب س:

 يل يذا صحاح؟
 ،ىز  األخذ باالسة  حنفاا، ويذا ال ، ايف تطور االسة .ج: 
 ما يو رأي اإلسة  يف الزواج؟ س:
االسة  ،نى استحناب الزواج و،ؤجد لىن ذل  .. فىىمنأ  بإجماهلا س  التاسالع  مالع ج: 

 ماله س  اخلامس لشن  .. وذل  حىت ال ،قع الفحشاء والنغاء.النشد ولىنجل بإج
 
 
 
 
 
 



 

 31 

 
 

 فصل
 روايات في الشباب

 
 

 جدوا واجتهدوا
يف احلد،ث القدسي: ا  اهلل تعاىل ،نسل مىكاً ، زل يف جل لاى  ، ادي: )،ا أب الاء العشالن،  

ألربعالني مالا ألالددمت لىقالاء جدوا واجتهدوا، و،ا أب اء الثةثالني التغالنيكم احلاالا  الالدياا، و،الا أب الاء ا
 .10…(ربكم

 شددا عليه
ويف احلد،ث القدسي: ا  العنالد لفالي فسالح  مال  أمالنه مالا با اله وبالني أربعالني سال  ، فالاذا بىالغ 
األربعني، أوحن اهلل اىل مةئكته: )ا  قد لمنت لندي يذا لمناً، فشددا واغىظا واجتنا لىاه 

 .11 قىال لمىه وجثريه وصغريه وجنريه(

 اغتنم شبابك
ال رسول اهلل )صالىن اهلل لىااله و لاله وسالّىم(: )،الا أبالا ذر اغتال م مخسالاً قنالل مخالس: شالناب  ق

قنالالل ينمالال ، وصالالحت  قنالالل سالالقم ، وغ الالاك قنالالل فقالالنك، وفناغالال  قنالالل شالالغى ، وحااتالال  قنالالل 
 .12موت (

 من تعلم في شبابه

                                                           
 .346موالظ، النقم  350جىم  اهلل:     - 10
 .347موالظ، النقم  351جىم  اهلل:     - 11
 .13ح 27ب 46  1وسائل الشاع : ج - 12
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قالالال رسالالول اهلل )صالالىن اهلل لىاالاله و لالاله وسالالّىم(: )مالال  تعىالالم يف شالالنابه جالالا  مب زلالال  النسالالم يف 
 .13جن، وم  تعىم ويو جنري جا  مب زل  الكتاب لىن وجه املاء(احل

 من هو المجنون؟
مّن بنسول اهلل )صىن اهلل لىاه و له وسّىم( رجل ويو يف أصحابه فقال بعغ القو  جم و  
فقال ال اليب )صالىن اهلل لىااله و لاله وسالّىم(: )بالل يالذا رجالل مصالاب إمنالا اج الو  لنالد أو أمال  أبىاالا 

 .14ال  اهلل(شناهبما يف غري ط

 خير شبابكم
قالالال رسالالول اهلل )صالالىن اهلل لىاالاله و لالاله وسالالّىم(: )خالالري رجالالالكم لىالالي بالال  أ  طالالالب وخالالري 

 .15شنابكم احلس  واحلسني وخري يسائكم فاطم  ب ت  مد )صىن اهلل لىاه و له وسّىم((

 سيدا شباب أهل الجنة
ا شالالالالناب أيالالالالالل قالالالالال رسالالالالول اهلل )صالالالالىن اهلل لىاالالالاله و لالالالاله وسالالالالالّىم(: )احلسالالالال  واحلسالالالالني سالالالالاد

 .16اا  (

 مكانة الشباب
 .17قال رسول اهلل )صىن اهلل لىاه و له وسّىم(: )خاارجم شنابكم(

 الشباب وطاعة اهلل
قالالالال رسالالالول اهلل )صالالالالىن اهلل لىاالالاله و لالالاله وسالالالالّىم(: )مالالالا مالالالال  شالالالاب ،الالالدع لالالالالّذ  الالالالدياا وهلويالالالالا 

                                                           
 .6ح 7ب 222  1. حبار األيوار: ج14يوادر الناويدي:   - 13
 يف إجنا  الشاو . 17فصل  169مشكا  األيوار:   - 18
، فصالالالل يف أيالالاله )لىاالالاله السالالالة ( خالالالري اخلىالالالر بعالالالد ال الالاليب )صالالالىن اهلل لىاالالاله و لالالاله 10  3امل اقالالالب: ج - 15

 وسّىم(.
 .14ح 12ب 360  25حبار األيوار: ج - 16
 ، باب األس ا  وذجن الصنا والشناب و...118تذجن  األخنار:   - 17
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 .18و،ستقنل بشنابه طال  اهلل إالّ ألطاه اهلل أجن اث ني وسنعني صّد،قاً(

 خذ من شبابك
قالالال رسالالول اهلل )صالالىن اهلل لىاالاله و لالاله وسالالّىم(: )خالالذ مالال  صالالحت  لسالالقم  ومالال  شالالناب  

 .19هلنم  وم  حاات  لوفات (

 خير شبابكم
قال رسول اهلل )صىن اهلل لىاه و له وسّىم(: )خري شنابكم م  تزي بزي جهولكم، وشن  

 .20جهولكم م  تزي بزي شنابكم(

 الشاب التارك للدنيا
 )صالالىن اهلل لىاالاله و لالاله وسالالّىم(: )،الالا أبالالا ذر مالالا مالال  شالالاب تالالنك الالالدياا وأفالالىن قالالال رسالالول اهلل

 .21شنابه يف طال  اهلل إالّ ألطاه اهلل أجن اث ني وسنعني صّد،قاً(

 إذا أكرم الشاب شيخا  
قال رسول اهلل )صىن اهلل لىاه و له وسّىم(: )ما أجن  شاب شالا اً لسال ه إالّ وقالد مالّ  اهلل 

 .22له ل د جرب سّ ه(

 ما تدين تدانك
قال رسول اهلل )صىن اهلل لىااله و لاله وسالّىم(: )مالا اجالن  شالاب شالا اً إالّ قضالن اهلل لاله لال  

 .23شانته م  ،كنمه(
                                                           

 باب األس ا  وذجن الصنا والشناب و.. 118تذجن  األخنار:   - 14
 .10ح 7ب 143  78حبار األيوار: ج - 19
 .4ب 81إرشاد القىوب:   - 20
 .866مكار  األخة :   - 21
 .9772ح 56ب 393  4مستدرك الوسائل: ج - 22
 .9775ح 56ب 393  4، مستدرك الوسائل: ج50الفصل  92جامع األخنار:   - 23
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 الشاب المؤمن
قال رسول اهلل )صىن اهلل لىاه و له وسّىم(: )ما م  شاب ، شمل يف لناد  اهلل حالىت نالوت 

 .24لىن ذل  إالّ ألطاه اهلل أجن تسع  وتسعني صّد،قاً(
 الشاب المؤمل

قالالالالال رسالالالالول اهلل )صالالالالىن اهلل لىاالالالاله و لالالالاله وسالالالالّىم(: )بالالالالئس لعمالالالالن اهلل لمالالالالل الشالالالالاخ املتوسالالالالم 
 .25والشاب املؤمل(

 .26وقال )صىن اهلل لىاه و له وسّىم(: )بئس لعمني الشاب املؤمل والكهل املؤمن(
 .27وقال )صىن اهلل لىاه و له وسّىم(: )بئس سري  الشاخ املتململ والشاب املؤمل(

 شاب التائبال
قالالالال رسالالالول اهلل )صالالالىن اهلل لىاالالاله و لالالاله وسالالالّىم(: )مالالالا مالالال  شالالاليء أحالالالب إىل اهلل مالالال  شالالالاب 

 .28تائب(
 الشاب وظل اهلل

قال رسول اهلل )صىن اهلل لىاه و له وسّىم(: )سالنع  يف ظىالل اهلل ،الو  ال ظالل إالّ ظىاله إمالا  
 .29مقتصد وشاب يشمل يف طال  اهلل ولنادته( اخلرب

 

 بادر بشبابك
ل اهلل )صىن اهلل لىاه و له وسّىم( يف وصاته لعىي )لىاه السة (: )،ا لىي بادر قال رسو 

بملربع قنل أربع بشناب  قنل ينم ، وصحت  قنل سالقم ، وغ الاك قنالل فقالنك، وحااتال  قنالل 

                                                           
 يف ذجن الشنا . 14فصل 171األيوار:   مشكا  - 28
 .8ح 43ب 168  39حبار األيوار: ج - 25
 سور  احلجن. 375  1تفسري القمي: ج - 26
 .456اخلنائج واانائح:   - 27

 جمىس يف ذجن التوب . 841روض  الوالظني:   - 24
    .باب ذجن ما جاء يف سنع 54. ومعد  ااواين:  5فصل 25ح 49  1غوايل الىئايل: ج - 29
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 .30موت (

 أصحاب المهدي شباب
قال أمري املؤم ني )لىاه السة (: )أصحاب املهدي شناب ال جهول فاهم إالّ مثالل جحالل 

 .31لعني واملىح يف الزاد وأقل الزاد املىح(ا
 جهل الشاب

 .32قال أمري املؤم ني )لىاه السة (: )جهل الشاب معذور ولىمه  قور(
 اذا كبر الشاب

قال أمري املؤم ني )لىاه السالة (: قالال رسالول اهلل )صالىن اهلل لىااله و لاله وسالّىم(: )مالا أجالن  
 .33ه م  ،كنمه(شاب شا اً لسّ ه إالّ قّاغ اهلل ل د جرب س ّ 

 توبة الشباب
 .34قال أمري املؤم ني )لىاه السة (: )التوب  حس   لك ها يف الشناب أحس (

 بين الشيب والشباب
 قالالال أمالالري املالالؤم ني )لىاالاله السالالة (: )مالالا أقالالنب الالالدياا مالال  الالالذياب والشالالاب مالال  الشالالناب(

35. 
 بين الشباب والعافية

،عالالالنف فضالالالىهما اال مالالال  فقالالالدمها الشالالالناب  قالالالال أمالالالري املالالالؤم ني )لىاالالاله السالالالة (: )شالالالائا  ال
 .36 والعافا (

                                                           
 املنادر  بملربع قنل أربع. 46ح 239اخلصال:   - 30
 .876. غان  الطوسي:  63ح 27ب 333  52حبار األيوار: ج - 31
 .1197يف ااهل ح 160فصل  76غنر احلكم ودرر الكىم:   - 32
 .17فصل 164مشكا  األيوار:   - 33
 .114  2ت ناه اخلواطن ويزي  ال واظن: ج - 38
 .2307ح 133غنر احلكم:   - 35
 .7532ح 328غنر احلكم:   - 36
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 ال تنس شبابك
 وال تنننس نصننيبك مننن النندنياقالالال أمالالري املالالؤم ني )لىاالاله السالالة ( يف قالالول اهلل لّزوجالالل: 

 .38: )ال ت س صحت  وقوت  وفناغ  وشناب  ويشاط  أ  تطىب هبا اآلخن (37

 الشاب السخي
رف لىالذيوب سال ي أحالب إىل اهلل مال  شالاخ قال اإلما  الناقن )لىاه السة (: )شاب مقا

 .39لابد خبال(

 الشباب والتفقه
قال اإلما  الناقن )لىاه السة (: )لالو أتاالت بشالاب مال  شالناب الشالاع  ال ،تفقاله يف الالد،  

 .40ألوجعته(
قال اإلما  الناقن واإلما  الصاد  )لىاهما السة (: )لو أتات بشالاب مال  شالناب الشالاع  

 .41ال ،تفقه ألدبته(

 تطاع فليتزوجمن اس
قال اإلما  الناقن )لىاه السة (: )،ا معشن الشناب م  استطاع م كم الناه فىاتالزوج ومال  

 .42 مل ،ستطعها فىادم  الصو  فإ  له وجاء(
 

 الشاب وحسن الخلق 
قالالالال اإلمالالالا  الصالالالاد  )لىاالالاله السالالالة ( وصالالالا  ورقالالال  بالالال  يوفالالالل خلدجيالالال  ب الالالت خو،ىالالالد )لىاهالالالا 

                                                           
 77سور  القصص:  - 37
، ومسالالالالالتدرك 872، روضالالالالال  الالالالالالوالظني:  10ح 80جمىالالالالالس  224األمالالالالالايل لىشالالالالالاخ الصالالالالالدو :   - 34

 .159ح14ب 123 1الوسائل: ج
 .8الفصل 230مشكا  األيوار:  - 39
 .17ح 6ب 218  1حبار األيوار: ج - 80
 .16ح 6ب 218  1حبار األيوار: ج - 81
 .378لوالظني:  روض  ا - 82
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س  اخلىر مفتاح لى ري مغة  لىشن، وأ  الشالاب الشالحاح السة (: )والىمي أ  الشاب احل
 .43اخلىر مغة  لى ري مفتاح لىشن(

 الشاب وقراءة القرآن 
قال اإلما  الصاد  )لىاه السة (: )م  قنأ القن   ويو شاب مؤم  اختىس القالن   بدماله 

مال  و،قالول ،الا رب وحلمه وجعىه اهلل مع السفن  الكنا  الربر  وجا  القالن   حجاجالاً ل اله ،الو  القاا
إ  جالالل لامالالالل قالالد أصالالالاب أجالالالن لمىالاله إالّ لالالالامىي فنىالالغ بالالاله جالالالنمي لطا،الالاك فاكسالالالوه اهلل لّزوجالالالل 
حىتالالني مالال  حىالالل اا الال  و،وضالالع لىالالن رأسالاله تالالاج الكنامالال  ا ،قالالال لالاله يالالل أرضالالا اك فاالاله فاقالالول 
القالن   ،الالا رب قالد ج الالت أرغالب لالاله فامالا يالالو أفضالالل مال  يالالذا، قالال فاعطالالن األمال  باما الاله واخلىالالد 

ا ،دخل اا   فاقال له اقنأ  ،  واصعد درج  ا ،قال له بىغ ا به وأرضالا اك فااله فاقالول  باساره
 .44الىهم يعم(

 رواية الشباب
وجالالالاء صالالال دل فقالالالال اعفالالالن بالالال   مالالالد )لىاالالاله السالالالة ( ،الالالا أبالالالا لنالالالد اهلل ا  يالالالؤالء الشالالالناب 

قالالالال: جيائويالالالا ل الالال  بملحاد،الالالث م كالالالن ، فقالالالال لالالاله جعفالالالن )لىاالالاله السالالالة (: ومالالالا ذاك ،الالالا صالالال دل، 
جاءيالالالا ل الالال  ايالالال  حالالالدثتهم : )ا  اهلل ،غضالالالب لغضالالالب فاطمالالال  و،نضالالالن لنضالالالايا(، قالالالال فقالالالال 
جعفالالالن )لىاالالاله السالالالة (: ،الالالا صالالال دل ألسالالالتم رو،الالالتم فامالالالا تالالالنوو  أ  اهلل تنالالالارك وتعالالالاىل لاغضالالالب 
لغضالالب لنالالده املالالؤم  و،نضالالن لنضالالاه، قالالال: بىالالن، قالالال: فمالالا ت كالالنو  ا  تكالالو  فاطمالال  مؤم الال  

 .45ضايا، قال فقال: اهلل ألىم حاث جيعل رسالته(،غضب اهلل لغضنها و،نضن لن 

 أعظم الناس حسرة
قالالال اإلمالالا  الصالالاد  )لىاالاله السالالة (: )ألظالالم ال الالاس حسالالن  رجالالل مجالالع مالالاالً لظامالالاً بكالالد 
شالالد،د ومناشالالن  األيالالوال وتعالالنض األخطالالار ا أفالالىن مالالاله صالالدقات ومالالرياث وأفالالىن شالالنابه وقوتالاله 

                                                           
 .5ح 33ب 886  75حبار األيوار: ج - 83
 .101و100ثواب األلمال:   - 88
 .1ح 61اجىس  348أمايل الصدو :   - 85



 

 34 

  طالب )لىاه السة ( حقه وال ،عنف له لنادات وصىوات ويو مع ذل  ال ،نى لعىي ب  أ
 .46يف اإلسة   ىه( اخلرب

 إن اهلل يكرم الشباب
قالال اإلمالا  الصالاد  )لىااله السالة ( أل  بصالري: ) ،الا أبالا  مالد إ  اهلل تنالارك وتعالاىل ،كالالن  
الشناب م كم أ  ،عذهبم، و،ستحاي م  الكهول أ  حياسنهم، قال قىالت: يالذا ل الا خالا  أ  

 .47فقال: ال واهلل، اال لكم خاص ( أليل التوحاد،

 احذروا على شبابكم
قال اإلما  الصاد  )لىاه السة (: )احذروا لىن شنابكم الغة  ال،فسدويم فالإ  الغالة  

 .48شّن خىر ،صّغنو  لظم  اهلل و،ّدلو  النبوبا  لعناد اهلل(

 ستسأل عن شبابك
ا  اب ه: والىالم ايال  ستسالملل قال اإلما  الصاد  )لىاه السة (: )جا  فاما ولظ به لقم

غالالداً إذا وقفالالت بالالني ،الالدي اهلل لالالّز وجالالل مالال  أربالالع: لالال  شالالناب  فامالالا أبىاتالاله ولالال  لمالالنك فامالالا 
 .49أف اته ومال   ا اجتسنته وفاما أيفقته(

 ما يسرع الشباب
 .50قال اإلما  الصاد  )لىاه السة (: )أطعموا صناايكم النما  فإيه أسنع لشناهبم(

 التوبة من الشاب 

                                                           
 7ب 146  27. وشالالالنهه يف حبالالالار األيالالالوار: ج268ح 27ب 162  1مسالالالتدرك الوسالالالائل: ج - 86

 .85ح
 .17ح 4ب 179  7حبار األيوار: ج - 87
 .6ح 10ب 265  25حبار األيوار: ج - 84
 .198  2ت ناه اخلواطن ويزي  ال واظن: ج - 89
 .460ح 111ب 586احملاس :   - 50
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ل اإلمالالا  الصالالاد  )لىاالاله السالالة (: )سالالت  أشالالااء حسالال  ولكالال  مالال  سالالت  أحسالال : العالالدل قالالا
حس  ويو م  األمناء أحس ، والصرب حس  ويو م  الفقناء أحس ، والورع حسال  ويالو مال  
العىمالالاء أحسالال ، والسالال اء حسالال  ويالالو مالال  األغ االالاء أحسالال ، والتوبالال  حسالال   ويالالو مالال  الشالالاب 

 .51أحس ، واحلااء حس  ويو م  ال ساء أحس (

 إذا تزوج الشاب
قال اإلما  الصاد  )لىاه السالة (: )مالا مال  شالاب تالزوج يف حداثال  سال ه إالّ لالج شالاطايه 

 .52،قول ،ا و،ةه لصم يذا مين ثىثي د، ه فىاتر اهلل العند يف الثىث الناقي(
 خذ من شبابك

قال اإلما  الكاظم )لىاه السة (: )خذ م  ست  قنل ست : خذ م  شناب  قنل ينم ، 
  صحت  قنل سقم ، وم  قوت  قنل ضعف ، وم  غ اك قنالل فقالنك، ومال  فناغال  قنالل وم

 .53شغى ، وم  حاات  قنل موت (
 من صفات القائم 

قالالال اإلمالالا  النضالالا )لىاالاله السالالة (: )فالالا  القالالائم يالالو الالالذي اذا خالالنج خالالنج يف سالال  الشالالاو  
 .54 وم ظن الشناب(

 أيها الشاب
لّذ  الدياا وهلويالا و،سالتقنل بشالنابه طالال  اهلل ول هم )لىاهم السة (: )ما م  شاب ،دع 

إالّ ألطاه اهلل أجن سنعني صّد،قاً.. ،قول اهلل لّز وجل: أ،ها الشاب املنتذل شنابه يل، التالارك 
 .55شهواته أيت ل دي جنعغ مةئكيت(

                                                           
 يف أحاد،ث م ت ن . 52ب 193إرشاد القىوب:   - 51
. ويالالالالالالوادر الناويالالالالالالدي: 646فصالالالالالالل ذجالالالالالالن النغائالالالالالالب يف ال كالالالالالالاح، ح 190  2دلالالالالالالائم اإلسالالالالالالة : ج - 52

 12. 
 .20ح 138  2، والكايف: ج 55معد  ااواين:   - 53
 .528  2ف الغم : ججش  - 58
 .37  1ت ناه اخلواطن ويزي  ال واظن: ج - 55
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 سكر الشباب
ول الاله )لىاالاله السالالة (: )أصالال اف السالالكن اربعالال : سالالكن الشالالناب وسالالكن املالالال وسالالكن ال الالو  

 .56 املى (وسكن 
 

 
 خاتمة

ا إ  ما ذجنياه م  األمور بال سن  إىل الشناب وإ  جا  فاهالا شاليء مال  الصالعوب  إالّ أهنالا 
إن اهلل منع النذين تسهل باالستشار  والعز  الناسالخ والتوجالل لىالن اهلل وجثالن  االسالتعاي  باله، فالال 

اتقوا والذين هم محسنون
57 . 

 اهلل املوفر لىصواب ويو حسن ا ويعم الوجال ويذا  خن ما أرديا إ،ناده يف يذا الكتاب و 
 

 هن 1417/ ذي الحجة /  28آخر الليل من 
 قم المّقدسة 

 محمد الشيرازي 

                                                           
 .128حتف العقول:   - 56
 .124سور  ال حل:  - 57



 

 81 

 
 مصادر التهميش

 القن   الكنمي .1
 هنج النةغ  .2
 لإلما  الشريازي  أجوب  املسائل الشنلا  .3
 لإلما  الشريازي  اإلرث يف اإلسة  .8
 لإلما  الشريازي  إرشادات إسةما   .5
 أل   مد احلس  ب   مد الد،ىمي   إرشاد القىوب .6
 )القن  الثام  اهلجني(    
 لإلما  الشريازي إىل أب اءيا يف النةد األج نا   .7
 لإلما  الشريازي إىل إخواين يف اهل د وباجستا  وأفغايستا   .4
 أل   مد احلس  ب   مد الد،ىمي  ألة  الد،  يف صفات املؤم ني .9
 ثام  اهلجني()القن  ال      
 يال(341ال  306) لىشاخ الصدو   األمايل  .10
 يال(1111ال  1037) لىعةم  اجىسي   حبار األيوار .11

 لىحس  ب  شعن  احلناين )القن  النابع اهلجني(  حتف العقول .12
 لإلما  الشريازي تذجن  األخنار يف تى اص رباع األبنار .13
   لعىي ب  إبنايام القمي  تفسري القمي .18
 يال(341ال  306)  ىشاخ الصدو ل ثواب األلمال .15
 امل سوب حملمد ب   مد الشعريي )القن  السادس يال( جامع األخنار .16
 لإلما  الشريازي احلجاب الدرع الواقي  .17
 يال(573)ال   لسعاد ب  ين  اهلل القطب الناويدي اخلنائج واانائح .14
 يال(341ال  306) لىشاخ الصدو   اخلصال .19
 يال(6  الفتال ال اسابوري )القن  روض  الوالظني أل  لىي  مد ب  احلس .20
 يال(363)ال  لىقاضي يعما  ب   مد املصني دلائم اإلسة   .21



 

 82 

  الد،وا  امل سوب اىل أمري املؤم ني  .22
 يال(358ال  302) أل  الطاب املت يب   د،وا  املت يب .23
 لإلما  الشريازي السنال إىل إهناض املسىمني  .28
 لإلما  الشريازي  الصااغ  ااد،د   .25
 يال(481ال  743) الب  فهد احلىي   ليلد  الدا .26
 يال(510لىشاخ لند الواحد اآلمدي )ال    غنر احلكم ودرر الكىم .27
 يال( 980الب  أ  مجهور األحسائي )ال    غوايل الىئايل .24
 يال(329أو  324لىشاخ الكىاين )ال    الكايف .29
 يال(693)ال   أل  الفتح اإلربىي    جشف الغم  .30
 يال(1800ال  1358لىشهاد الشريازي )   جىم  اهلل  .31
 يال(1359ال  1298لىمحدث القمي )  الكىن واأللقاب  .32
 يال(278)ال  ألمحد ب   مد الربقي   احملاس  .33
 لإلما  الشريازي  املسائل اإلسةما  .38
 لإلما  الشريازي  املسائل احلد،ث  .35
 يال(1320ال  1258) لىمحدث ال وري مستدرك الوسائل .36
 يال(6قن  أل  الفضل لىي ب  احلس  )ال مشكا  األيوار  .37
 يال(6)القن   أل  يصن احلس  الطربسي مكار  األخة  .34
 يال(341ال  306) لىشاخ الصدو  معاين األخنار .39
 يال(889أل  الفتح  مد ب  لىي الكناجكي )ال  معد  ااواين .80
 يال(1359ال  1298) لىمحدث القمي مفاتاح اا ا  .81
 يال(544ال  844الب  شهن  شوب املازيدراين )  امل اقب .82
 لإلما  الشريازي ائل اإلسةما  م ت ب املس .83
 لإلما  الشريازي  م  قصص املستند،   .88
 يال(966أو  965ال  911لىشهاد الثاين )   م ا  املن،د .85
 لإلما  الشريازي موسول  الفقه: جتاب الدول  اإلسةما   .86



 

 83 

 لإلما  الشريازي  موسول  الفقه: جتاب الطهار   .87
 لإلما  الشريازي موسول  الفقه: جتاب القضاء  .84
 لإلما  الشريازي موسول  الفقه: املسائل املتجدد  .89
 لإلما  الشريازي  حنو ،قظ  إسةما   .50
 يال(605أل  احلسني ورا  ب  أ  فناس )ال  يزي  ال واظن وت ناه اخلواطن  .51
 يال(573لفضل اهلل احلساين الناويدي )ال    يوادر الناويدي .52
 لإلما  الشريازي  يذا يو ال ظا  اإلسةمي .53
 يال(1108ال  1033لىمحدث احلن العامىي )   وسائل الشاع  .58
 لإلما  الشريازي وألول من  يف تار،خ العامل  .55
 جن،د  األيناء الكو،تا  .56
 جن،د  الوط  الكو،تا   .57

 جن،د  الوفا  اإلسةمي   .54
 جمى  ااال .59
 جمى  النأي اآلخن .60
 جمى  الشناع  .61
 جمى  اجى  .62
 جمى  ال نمل  .63



 

 88 

 
 الفهرس

 

 2 ................................... والتقىاد تهاداالج

 3 ....................................... النىوغ لةئم

 3 ........................................... الطهار 

 8 ............................. والتامم والغسل الوضوء

 8 ............................................ الصة 

 5 ..................................... اامال  صة 

 5 ...................................... املسافن صة 

 6 ............................................ الصو 

 6 ........................................... اخلمس

 7 ..................... امل كن ل  وال هي باملعنوف األمن

 7 ......................................... اخةقاات

 4 ................................... واالغرتاب اهلجن 

 9 ......................................... املعامةت

 11 ......................................... الن،اض 

 11 .............................. والقمار الىهو  الت

 12 .................................. واملوساقن الغ اء

 12 .......................................... ال كاح

 17 ............................... احلمل وم ع الوالد 

 17 ........................... واألوالد الوالد،  حقو 

 14 ........................ واالختةط وال ظن احلجاب

 28 .................................... األلنس  حكم

 25 .......................... واحلسا ا  الد، ا  الشعائن



 

 85 

 25 ................................... املتفنق  املسائل

 31 ............................ الشناب يف روا،ات فصل

 80 ............................................. خامت 

 81 ................................... التهماش مصادر

 88 ........................................... الفهنس

 
 


