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  األول: الباب

 العبادية الشؤون





 والتقليد االجتهاد األول: الفصل

 واإلمامأأأأأأة والنبأأأأأأ   والعأأأأأدل )الت حيأأأأأأد الأأأأأدي : ب صأأأأأأ ل املسأأأأأل  اعتقأأأأأأاد يكأأأأأ ن أن جيأأأأأأ  مسأأأأأ لة:
 دليأأل  وند فيهأأا أحأأد كأأ   يقبأأل أن مبعأأى فيهأأا  يقلأأد أن لأأأ  جيأأ   وال وبرهأأان  دليأأل عأأ 1واملعأأاد 
 والص    الص   ك ج ب الدي   فروع م  الضروريات على أيضا   ذلك وجيري
 ال ومأأ  حمتاطأأا   أو مقلأأدا   أو جمتهأأدا   يكأأ ن أن إمأأا املكلأأ  علأأى جيأأ  وفروعأأ  الأأدي  أحكأأا  ويف
 مأأأ  األحكأأأا   مجيأأأ  التقليأأأد ويعأأأ    جمتهأأأدا   يقلأأأد أن عليأأأ  جيأأأ  االحتيأأأا  ميكنأأأ  وال جمتهأأأدا   يكأأأ ن
 واملباحات  واملكروهات واملستحبات واحملرمات ال اجبات وم  واملعام ت  داتالعبا

 وجأ د ال حيأ  الشأرعية األحكأا  ألخذ بالنسبة الكربى الغيبة عصر يف املؤمنني وظيفة هي وهذه
 فأداه : )أرواحنأا احلجأة اإلمأا  عأ  الشأري  احلدي  يف ورد ما حس  املنتظر لإلما  خاص لنائ 
وال 2علأأيه  اهلل حجأأة وأنأأا علأأيك  حجأأي فأأم   حأأديانا روا  إىل فيهأأا فأأارجع ا ال اقعأأة احلأأ اد  أمأأا 

 إط قا   غريه  إىل 3الرج  جي  
 تعريفات
 االجتهاد:

 جمتهأأدا   يسأأ ى االسأتنبا  علأأى يقأأدر ومأ  التفصأأيلية  أدلتهأا مأأ  الشأأرعية األحكأا  اسأأتنبا  هأ 
 االسأأتدالي الفقأأ  إن بأأل اجملتهأأد  باجتهأأاد للشأأهاد  منحصأأرا   طريقأأا   اآلخأأري  الفقهأأا  إجأأا   وليسأأ 
 العل ية  احل ارات وكذلك ذلك  إلثبات يكفي بشروط 

                                

    ما بني الق سني م  إضافة املرج  الديين آية اهلل العظ ى السيد صادق الشريا ي1
  23121ح 11ب 110ص 22  وسائل الشيعة: ج2
   أي يف أخذ األحكا  الشرعية  3
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 االحتيا :
 مأ  مجاعأة أفأى لأ  مال ا بالتكلي   قا  ب ن  اليقني لل حتا  حيصل حن  على بال ظيفة القيا  ه 

 بعأأ  أفأأى إذا أو الع أأل  ذلكبأأ اليأأ ي بأأ ن احتأأا  حرمتأأ  بعأأد  آخأأرون وأفأأى ع أأل حبرمأأة اجملتهأأدي 
   الع ل  بذلك يق   ب ن احتا  باستحباب  آخرون وأفى ع ل ب ج ب

 جمتهدا   يُقل د أن علي  جي  االحتيا  ميكن  وال جمتهدا   يك ن ال م  مس لة:
 التقليد:

   مقلِّدا   يس ى بذلك يع ل وم  للشرائط  جام  جمتهد برأي الع ل ه 
 فقط  معني جمتهد بتقليد االلتزا  وليس بالع ل املكلَّ  م  التقليد يتحقق مس لة:
 يُعأأأد   الصأأأ اب  جأأأاد  عأأأ  االحنأأأرا  مأأأ  هبأأأا  يبتلأأأي الأأأي الشأأأرعية املسأأأائل لأأأتعل  التأأأار  مسأأأ لة:

  عاصيا
 أحكامأ  عأ  بالسأؤال يكتفأي كأان بأل باخلصأ ص  جمتهأد فتأ ى ضأ   علأى يع أل ال م  مس لة:

 األحكأأا  يف التقليأأد ل جأأ ب تقليأأد  بغأأري ع أأل مأأ  مباابأأة  لأأ ع يكأأ ن العلأأ   طلبأأة مأأ  احلاجأأة عنأأد
 اجملتهد  الفقي  إىل فيها والرج ع الشرعية

 العامأأة  ومعل ماتأأ  اإلسأأ مية ثقافتأأ  إىل باالسأأتناد الشخصأأي االجتهأأاد لل سأأل  جيأأ   ال مسأأ لة:
 الشرعية  ألحكا ا استنبا  يف اخلرب  إىل حيتاج األمر ألن اإلس    يف الرأي حرية بداف  وذلك
 اجملتهد شرائط

   يقلده: الذي اجملتهد يك ن أن جي  :مس لة
   رج    :1
   بالغا   :2
   عاق    :3
   حرا   :1
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   عشريا   اثى شيعيا   :5
 امل لد  طاهر :6
ابتدا    املي  تقليد جي   ف  حيا   :2

1   
 مأأ  حالأأ  عأأ  استفسأأر لأأ  حبيأأ  احملرمأأات  ويأأ   بال اجبأأات يع أأل مأأ  هأأ  والعأأادل عأأادال   :8
   بص ح   ألخربوا حملت  أهل أو يعاشرون  مم  أو جريان 
 واألجأأأ د عصأأأره يف اجملتهأأأدي  سأأأائر مأأأ  أعلأأأ  أي: وج بأأأا   األحأأأ   علأأأى األعلأأأ  يكأأأ ن أن :9

 األحأ   علأى وجأ  األعل  تشخيص تعسر وإذا واالستنبا   اخلرب  أهل تعيين  يف واملرج  استنباطا  
 غأأريه أعل يأأة عأأد  ويعلأأ  ب عل يتأأ  ضأأعيفا   احت أأاال   حيت أل مأأ  يقل أأد وكأأذا األعلأأ   أنأأ   يظأأ مأأ  تقليأد
 ولكأأ  مأأنه   واحأأدا   قل أأد أأأ نظأأره يف أأأ األعل يأأة يف مجاعأأة تسأأاوى إذا أمأأا  2)اسأأتحبابا   األحأأ   علأأى
   3)استحبابا   األح   على س اه دون قل ده أورع أحده  كان إذا

 اجملتهد أعل ية
 األمأأأ ر يف منحصأأأر التقليأأد  مرجأأأ  يف الفقهأأأا  بعأأ  يشأأأ ط  الأأأذي األعل يأأة شأأأر  هأأل س: ■
 األمأأأ ر يف أيضأأأا   تكأأأ ن أن ينبغأأأي األعل يأأأة أن أ  الع ليأأأة  الرسأأأائل يف املتداولأأأة واملعام تيأأأة العباديأأأة
 الناس  بشؤون املرتبطة احليا  جماالت م  وغريها و   واالقتصادية السياسية العامة 
 لكل ا يف بل ج:
 الشأأرو  بعأأ  تأأ فر عأأد  احت أأال مأأ  األعلأأ   غأأري قل أأد مأأ  أع أأال بأأبط ن حيكأأ  هأأل س: ■
 األعل   الشخص يف التقليد يف املعترب 
 بالصحة  حمك مة أع ال  م  مضى وما اآلن  الفحص علي  جي  ج:

                                

 : )على األح   وج با     اإلما  الشريا ي الراحل1
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل2
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل3
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 هأذا حت أل على واألقدر اهلل بكتاب األعل  تقليد أ  األمة لقياد  األصلح تقليد جي  هل س: ■
 كأان وإذا «عليأ  وأقأدرك  اهلل بكتأاب أعل كأ  األمأر هبذا أوالك :»املؤمنني أمري ع  ك ا األمر

 األمأأأأأة  لقيأأأأأاد  واألكفأأأأأ  األصأأأأألح وجأأأأأ د مأأأأأ  تقليأأأأأده جيأأأأأ  فهأأأأأل األعلأأأأأ   تقليأأأأأد ب جأأأأأ ب اجلأأأأأ اب
 رغأ  تقليأده جي  فهل بشؤو ا  اط ع  لعد  األمة قياد  على قادر غري األعل  كان إذا وباخلص ص

 ذلك 
 املراج   الفقها  ش رى فبيد األمة قياد  وأما األعل   تقليد وج با   األح   ج:
 الكتأأأ  وتأأأ لي  الشأأأرعية األحكأأأا  اسأأأتنبا  يف العأأأامل برباعأأأة يكأأأ ن األعل يأأأة ميأأأزان هأأأل س: ■

 العل ية  الساحة يف امس  وشي ع اإلس مية
 الشأأرعية لألحكأا  وفه أأا   اسأتنباطا   أجأأ د العأامل يكأ ن أن هأأ  األعل يأة معأأى أن العل أا  ذكأر ج:
 ومآخذها  أص هلا إىل الفروع وبمرجاع الفقهية والنظائر باألشباه وأعر  هبا إحاطة وأكار
 ميكأأأ  هأأأل وج بأأأ  فأأأر  وعلأأأى األعلأأأ   تقليأأأد ل جأأأ ب الشأأأرعي واملأأأدر  املسأأأتند هأأأ  مأأأا س: ■
 حأأأأاهل  ومعرفأأأأة األمأأأأة عل أأأأا  جل يأأأأ  الكامأأأأل التقصأأأأي عأأأأد  بسأأأأب  ذلأأأأك تعسأأأأر وإذا واقعأأأأا   حتققأأأأ 

 الع ل  ه  ف ا ومؤلفاهت  
 مأ  الاقأا  بشأهاد  ويعأر  أشأب   وما العق   بنا  علي  والدليل وج يب  احتيا  األعل  تقليد ج:
 األعل   بك ن  يظ  م  فيقلد ذلك تعسر أو تعذر وإذا اخلرب   أهل
 بعأأد إال   بأأذلك أتأأيق  ومل  دي  امل جأأ بأأني األعلأأ  لأأيس وهأأ  املراجأأ   أحأأد أقل أأد كنأأ  إذا س: ■
 تقليدي  حك  ه  ف ا األعل   املرج  ت يف أن

 بالصحة  حمك   األع ال م  مضى وما اآلن  م  األعل  تقليد األح   على جي  ج:
 جيأأأ  هأأأل واجلهأأأاد السياسأأأة يف اآلخأأأر مأأأ  أعلأأأ  أحأأأد ا وكأأأان فقيهأأأان هنأأأا  كأأأان إذا س: ■
   إلي   الرج ع
 السياسأأية الشأأؤون يف أمأأا الفرعيأأة  املسأأائل يف األعلأأ  الفقيأأ  إىل رجأأ عال األحأأ   علأأى جيأأ  ج:
 املراج   الفقها  ش رى رأي ه  فاحلاك  العامة األم ر م  أشب  وما
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 اجملتهأأأد أن اتضأأأاح بسأأأب  اآلخأأأر احلأأأي اجملتهأأأد إىل احلأأأي اجملتهأأأد مأأأ  العأأأدول جيأأأ   هأأأل س: ■
 جي    ج:  األعل    ه  اآلخر
 اجملتهد معرفة طرق
 معرفأة مأ  ويأت ك  العلأ  أهل م  نفس  الشخص يك ن ب ن بذلك  نفس  اإلنسان يتيق  أن :1
 اجملتهد 
 عاملأأأان خرب أأأا خيأأأال  ال أن بشأأأر  اجملتهأأأد  معرفأأأة ميكنه أأأا عأأأادالن عاملأأأان بأأأذلك خيأأأرب أن :2
 آخران  عادالن
 هبأأأأ    ثأأأقوي اجملتهأأأد تشأأأخيص علأأأى يقأأأدرون ممأأأأ  واخلأأأرب  العلأأأ  أهأأأل مأأأ  مجاعأأأة يشأأأهد أن :3

 أحد  باجتهاد
 بذلك  أ ثقة   كان إذا أ واحد شخص إخبار كفاية 1واألق ى

 الفقها  ش رى
 واملعاهأأدات واحلأأرب كالسأأل  العامأأة األمأأ ر ويف اإلسأأ مي  باإلطأأار مقيأأد  الفقيأأ  واليأأة مسأأ لة:

   الفقها   ش رى حس  تك ن ذلك وحن  الدولية
 الفتأ ى بأني احلجيأة يف فأرق وال مقلديأ   أو آخأر دجمتهأ على ال مقلدي  على حجة الفقي  مس لة:
 تطبيأأق وميكأأ  بفتأأاواه  بالع أأل للشأأرائط  آخر)جأأام  فقيأأ  مقلأأدي يُكأأره أن لفقيأأ  جيأأ   وال واحلكأأ  
 كأل وبأني وك ئهأ   بينه  عأرب في أا اجلغأرايف والتباعأد التقليأد مراج  تعد د م  الفقها   )ش رى فكر 
 الي    عامل يف ظائرن ولذلك ب نفسه   جيت ع ن مد 
 أن حأأأني يف وشأأأرعية  واقعيأأأة هأأأي الأأأي الفقهأأأا   )شأأأ رى فكأأأر  طأأأرح الضأأأروري مأأأ  هأأأل س: ■
 حأى حاليأا   طرحهأا عأ  الكأ  أ  هلأا  خمالفأة أخأرى أفكأار ل جأ د املشأاكل بعأ  يسأب  رمبا طرحها
 القضايا  هذه ملال ال عي مست ى يرتف 

                                

 : )والظاهر    اإلما  الشريا ي الراحل1
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 احلسنة  وامل عظة باحلك ة تطرح ج:
 الفقي   وفا  بعد الفقي  والية تست ر له س: ■
 ال الية  أدلة م  املتيق  القدر ألن  املذك ر   وبالشرو  احليا  حبال حمدد   الفقي  والية ج:
  املقلد  ه  م 

 بمحأدى الأذك ر يف البلأ   ويتحقأق امأرأ   أو كأان رجأ    العاقأل  البأال  املكلأ  ه  املقلد مس لة:
  الا  : الع مات
 الناع   بالشعر عرب  وال العانة  على البط  حت  اخلش  الشعر نب   1
  1اختيار ب  أو باالختيار اليقظة أو الن   يف املين خروج مبعى االحت     2
   ق رية  سنة عشر  مخس انقضا   3
 ق رية  سن ات تس  بمك اهل  البل   2)ينحصر  فأ اإلنا  وأما
  اجملتهد رأي على احلص ل

 فتأأأ ى علأأأى واحلصأأأ ل غالبأأأا   إليهأأأا حيتأأأاج الأأأي املسأأأائل تعل أأأ  املكلأأأ  املقلأأأد علأأأى جيأأأ  مسأأأ لة:
 املسائل  تلك يف ورأي  اجملتهد

 التالية: األرب  الطرق بمحدى ذلك ويك ن
 اجملتهد  م  املباشر الس اع أ 1
 اجملتهد  فت ى ينق ن عادلني م  الس اع أ 2
   نقل على ويعت د بق ل  ي ثق مم  الس اع أ 3

                                

 : )وهذه الع مة يف اإلنا  قليلة جدا   ما  الشريا ي الراحل  اإل1
    مل يك  ما بني الق سني يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل2
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 مأأأ  وسأأأ متها الرسأأأالة يف جأأأا  مأأأا بصأأأحة االط ئنأأأان مأأأ  الع ليأأأة  رسأأأالت  يف الفتأأأ ى وجأأأ د أأأأ 1
 األخطا  
 فتأأأأ ى علأأأأى للحصأأأأ ل وغريهأأأأا والربيديأأأأة اهلاتفيأأأأة االتصأأأأاالت علأأأأى االعت أأأأاد ميكأأأأ  هأأأأل س: ■
 املرج  
 منها  االط ئنان حصل إذا نع  ج:
 هأي وهأل اإللك ونيأة  الصأفحة يف اإلن نأ  شبكة على ترد الي الفتاوى على يعت د هل س: ■
 الع لية  الرسالة مال هبا الع ل جي   ثقة مصدر
 منها  االط ئنان حصل إذا نع  ج:
 املرجأأ  خأأت  وجأأ د عأأد  مأأ  اإللكأأ وي الربيأأد أو الفأأاكس عأأرب الفتأأ ى علأأى احلصأأ ل هأأل س: ■
 اط ئنان  مصدر يعترب

 املكت   ع  صدوره إحرا  م  نع  ج:
 أو الفأأأاكس أو اهلأأأات  عأأأرب وكيلأأأ  أو املرجأأأ  مأأأ  الشأأأرعية احلقأأأ ق يف املصأأأاحلة جتأأأ   هأأأل س: ■
 نع   ج:  اإللك وي  الربيد
 ك أا الع ليأة  رسأالتك  مأ  أخأذها مأ  بأدال   الفقهيأة كتأبك  م  فتاواك  أخذ يصح هل س: ■
 ال ثقى  العرو  على التعليقة كتاب م  الفت ى أخذ جيزي وهل

 مأأا االسأأتفتا ات وال الع ليأأة الرسأأالة يف تكأأ  مل إذا 1الفقهيأأة الكتأأ  مأأ   ىالفتأأ أخأأذ جيأأ   ج:
 ب   األخذ فيج   العرو  حاشية يف ما وأما يعارضها 
 تصرفات   حدود هي وما املطلق  ال كيل معى ه  ما س: ■
 امل كل  جعل حس  ج:

                                

 : )جي   أخذ الفت ى م  امل س عة الفقهية       اإلما  الشريا ي الراحل1
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 حالأة يف األحيأا  أو نياملاضأ املراجأ  م  مرجع  لغري الع لية الرسائل وفق الع ل جي   هل س: ■
 إلي   ال ص ل وتعسر مرجع  رسالة على حص ل  عد 

 الع أأأأل جأأأأا  االحتيأأأأا  وال امل ضأأأأ ع ت جيأأأأل ميكأأأأ  ومل املقلَّأأأأد رأي إىل ال صأأأأ ل ميكأأأأ  مل إذا ج:
 عليه   اهلل رض ان املتقدمني برسائل الع ل جا  عليها حيصل مل وإن حي   آخر جمتهد برسالة
 باحلك  اجلهل

 حأأى يصأأرب أن عليأأ  وجأأ  أمكأأ  فأأمن حك هأأا  يعأأر  ال مسأأ لة للشأأخص اتفقأأ  إذا مسأأ لة:
 إن باالحتيأأا  الع أأل طريأأق عأأ  ب ظيفتأأ  يقأأ   أن أو تقليأأده  مرجأأ  فتأأ ى علأأى احلصأأ ل مأأ  يأأت ك 
 ذلك  على قدر

 اجملتهأأد فتأأ ى طابقأأ  إن أع الأأ  صأأح  الزمأأان  مأأ  مأأد  تقليأأد دون املكلأأ  ع أأل إذا مسأأ لة:
 كأأان )وإن فعأأ    تقليأأده عليأأ  يتعأأني الأأذي اجملتهأأد فتأأ ى طابقأأ  أو تقليأأده  عليأأ   جيأأ كأأان الأأذي

  1الفعلي  لل جتهد مطابقت  استحبابا   األح  
  واالحتيا  الفت ى بني الفرق

   الظاهر  اليبعد  األقرب  على األق ى  على حير   جي   مال: بتعابري  الفت ى ع  يعرب مس لة:
 ت مأل  حمأل املسأ لة هأذه األحأ    علأى وج بأا   األحأ   ماأل: بتعأابري  عنأ  فيعرب االحتيا   وأما
 إشكال  حمل

 األحأأأ   علأأأى آخأأأر جمتهأأأدا فيهأأأا يقلأأأد أن ملقلأأأده جيأأأ   فأأأ  مسأأأ لة  يف األعلأأأ  اجملتهأأأد أفأأأى وإذا
 آخر  جمتهد بفت ى يع ل أن لل قلد فيج   اجملتهد احتا  إذا أما وج با  

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
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 والتبعي  العدول
 األعل يأأة يف اجملتهأأدي  تسأأاوي )ماأأل: املقأأرر  الشأأرو  مراعأأا  مأأ  فيأأ  إشأأكال ال لتبعأأي ا مسأأ لة:
  1األعل   إىل )إال   االحتيا   خ   العدول لك  وحن ها  

 بعأأد  عل هأأ  مأأ  شأأخص عأأدل ولأأ  االحتيأأا   بأأاب مأأ  اجلأأ ا  عأأد  يعأأين االحتيأأا  وخأأ  
 ع ل   م  مضى ما وصح لألول عاد العدول  ج ا 

 مأ  التقليأد أول مأ  التبعأي  كأان إذا إال   الفتأ ى عليهأا الأي املسأائل يف التبعأي  جي   ال :مس لة
 بينه   التبعي  يت  الذي  اجملتهدي  يف الشرائط اجت اع
 املسأأ لة هأأذه يف للشأأرائط جأأام  آخأأر جملتهأأد العأأدول لأأأ  بأأدا مث بفتأأ اك  مقل أأدك  ع أأل إذا س: ■
    ذلك من  يصح فهل التسهيل  أجل م 

 جا   من ا  احتيا  كان إذا ج:
 السياسأأأية بأأأالظرو  تأأأ ثره نتيجأأأة ولكأأأ  للشأأأرائط جامعأأأا   مرجعأأأا   يقلأأأد كأأأان مأأأا شأأأخص س: ■

 تقليأأد إىل رجأأ  الظأأرو   تلأأك وذوبأأان احنسأأار بعأأد مث آخأأر  مرجعأأا   قل أأد ال قأأ  ذلأأك يف واإلع ميأأة
 امل ض ع  هذا ح ل إشكاالت أي هنا  هل األول  املرج 
 ذلك  يف إشكال ال ك  ج:
 الناس  بني الشياع جملرد احلي إىل األعل  املي  م  العدول جي   هل س: ■
 احلي  إىل العدول جي   نع  ج:
 اجملتهد م ت عند

 إما: يلز  الشخص  يقلده الذي اجملتهد مات إذا مس لة:

                                

   الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل  ما بني1
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 البقأا   يأزجي حأي جمتهأد مأ  بمجأا   وذلأك فتأاواه  مجيأ  يف امليأ  اجملتهأد تقليد على يبقى أن  1
 املتجدد   املسائل يف احلي هذا إىل ويرج 
  احلي  اجملتهد تقليد إىل يعدل أو  2
 جأ ا  مسأ لة يف أأ الرجأ ع دون املي أ  تقليأد علأى بقأي   متأ ف ني ملراج  املقلدي  بع  هنا  س: ■
 م أأأ  ىلوإ أع الأأ  حكأأ  ف أأأا احلأأي املناسأأ  املرجأأ  عأأأ  يبحأأ  أن إىل املراجأأ  مأأأ  احلأأي إىل أأأ البقأأا 
 مخس   يدف 

 مأات م أ  علأى فيجأ  املسأ لة  هأذه يف احلأي تقليأد دون مأ  املي  تقليد على البقا  جي   ال ج:
 للشرائط  اجلام  احلي لل جتهد اخل س يدف  أن  ك ا البقا   ج ا  يف حي جمتهد تقليد جمتهده
 بقأى وقأد ملرجأ ا هأذا تأ ى مث اهلل  )حفظهأ  املراجأ  أحأد يقلد كان شخص عندنا ي جد س: ■
 تقليأأده علأأى يبقأأى هأأل اآلن الع أأل ف أأا حأأي مرجأأ  مأأ  إجأأا   طريأأق عأأ  الأأزم  مأأ  مأأد  تقليأأده علأأى
 أعل    ترون  م  أو آخر مرج  إىل يعدل أ  املت ى املرج  لذلك
 يكأ ن أن وج بأا   واألحأ   احلأي  إىل الرجأ ع وجي   احلي بمجا   املي  تقليد على البقا  جي   ج:
 اخلرب   أهل طريق ع  األعل   ويعر  أعل  
 مأأأ  الأأأدليل هأأأ  مأأأا ولكأأأ  ابتأأأدا    امليأأأ  تقليأأأد جيأأأ   ال ب نأأأ  الع ليأأأة رسأأأالتك  يف ذكأأأرم س: ■
 ذلك  على البي  أهل أحادي  أو السنة أو القرآن
 املفي  حيا  يف األدلة لظه ر ج:



 والنجاسة الطهار  الااي: الفصل

 النجاسات أوال:
 النجاسات أقسا  :1

 عشر : إحدى النجاسات
 والغائط الب ل :2و1

 سأأأائلة نفأأس ذي اللحأأأ  حأأرا  حيأأأ ان كأأل ومأأأ  اإلنسأأان مأأأ  والغأأائط البأأأ ل مسأأ لة:
 الأذي اللحأ  احلرا  احلي ان م  والغائط الب ل ولك  جنس  الذبح  عند دافق د  ذي )أي
 احلأأأ ل اناحليأأأ   مأأأ  وكأأأذا كاحلشأأأرات  هلأأأا حلأأأ  ال الأأأي أو الأأأذبح عنأأأد دافأأأق د  لأأأأ  لأأأيس

   طاهر  اللح  
 فضأأأ ت وخص صأأأا   اللحأأأ  احملرمأأة الطيأأأ ر فضأأأ ت عأأ  االجتنأأأاب يسأأأتح  مسأأ لة:
  وب ل   اخلفاش

 وطأأ ه الأذي احليأ ان وبأ ل غأائط وهكأذا جنسأأان  وغائطأ  اجلأ ل احليأ ان بأ ل مسأ لة:
 حل    اشتد   حى اخلنزير  لنب م  ارتض  الذي الغن  أو اإلنسان 

 املين :3
 جنس  الذبح  عند الدافق الد  ذي واحلي ان اإلنسان  مين مس لة:

 امليتة :1
 نفسأ   تلقأا  مأ  مأات سأ ا  جنأس  الذبح  عند الدافق الد  ذي احلي ان ميتة مس لة:

 طأأاهر  ف يتتأأ  دافأأق د  لأأ  لأأيس إنأأ  حيأ  السأأ ك أمأأا الشأرعية  الطريقأأة علأأى ال ذبأح أو
 ماأل احليأ ان  مأ  احليأا  حتلهأا ال الأي األجأزا و  أكلأ   جيأ   ال نعأ  املا  يف مات ول  حى

 الربيأأان  واخلنزيأأر الكلأأ  مأأ  إال   طأأاهر  كلهأأا واألسأأنان  والعظأأ  والأأ بر والشأأعر الصأأ  
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 حياتأ   حالأة السأائلة الأنفس ذي احليأ ان أو احلأي  اإلنسان بدن م  ُقط  أو انفصل وإذا
   جنس  فه  احليا   حتل  مما آخر شي  أو اللح  م  قطعة
 الد  :5

 احليأأأأ ان د  أمأأأا جنأأأس  الأأأذبح  عنأأأد دافأأأأق د  ذي حيأأأ ان وكأأأل اإلنسأأأان د  مسأأأ لة:
 د  لأأأ  هأأل يأأدرى ال الأأذي املشأأك   أو والبعأأ    السأأ ك ماأأل دافأأق د  لأأأ  لأأيس الأأذي
   فطاهر  كاحلية  ال  أ  الذبح عند دافق

 تعأأأار  مأأا منأأ  وخأأأرج الشأأرعية الطريقأأة علأأأى ذبأأح إذا اللحأأ  احلأأأ ل احليأأ ان مسأأ لة:
 طاهرا   ج ف  يف املتبقي الد  كان الد   م  خروج 
  البي  يف الد 

 فأأمذا عليأأ   الأأذي الغشأأا  ينخأأرق ومل قلأأي    البأأي  يف امل جأأ د الأأد  كأأان إذا 1مسأأ لة:
   طاهرا   البي  كان بالبي   خيتلط مل بص ر  اُخرج
 الظفر حت  املنج د الد 

 إذا الأأر   ] الق يأأة الضأأربة بسأأب  اجللأأد أو الظفأأر حتأأ  ينج أأد الأأذي الأأد  مسأأ لة:
 هأل يعلأ  مل وإذا فأنجس  د  إنأ  قيأل وإن طأاهر  فهأ  د   أنأ  عليأ  يُطلق ال حبي  صار
 طاهرا   كان الر   أثر على احلالة بتلك صار حل  أ  اجللد حت  جت د د  هذا أن
 بالغليان يطهر ال الد 

 الطعأأا  ذلأأك كأأل تأأنجس الأأد   مأأ  ذر  أأأ غليانأأ  حأأال أأأ الطعأأا  يف سأأقط إذا مسأأ لة:
 مطهرات  النار أو احلرار  أو الغليان وليس إناؤه  وكذا

                                

: )إذا كأأان الأأد  يف صأأفار البأأي  فالبيأأا  طأأاهر مأأا دا  الغشأأا  الرقيأأق الأأذي علأأى   اإلمأأا  الشأأريا ي الراحأأل1
 الصفار مل يت زق  
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 اجلرح ح ل األصفر الرشح
 طبقأأأة أحيانأأأا   ويشأأأكل ويعلأأأ ه اجلأأأرح أطأأأرا  يف يظهأأأر الأأأذي األصأأأفر الرشأأأح مسأأأ لة:

 علأأ  لأأ  )وكأأذا طأأاهر  بالأأد   اخأأتلط أنأأ  يعلأأ  مل بُرئأأ  إذا عنأأد اجلأأرح فأأ ق صأألبة سأأ دا 
    1جلدا   استحال لكن  بالد  ت ط اخ
 واخلنزير الكل  :2و 6

 والرط بأأأة واملخالأأ  وعظ ه أأأا شأأعر ا حأأأى جنسأأان  الربيأأأان واخلنزيأأر الكلأأأ  مسأأ لة:
   طاهران  البحريني واخلنزير الكل  ولك  منه ا 

 الكافر :8
  نبأأأ   ينكأأأر أو شأأأريكا   لأأأأ  يتخأأأذ أو اهلل وجأأأ د ينكأأأر مأأأ  وهأأأ  جنأأأس  الكأأأافر مسأأأ لة:

 الصأ   ماأل الأدي  ضأروريات مأ  ضروريا   ينكر م  كل وهكذا  حم د األنبيا  خام
 الأدي   ضأروريات مأ  هأذا أن يعل  أن بشر  الدي   م  جز    املسل  ن يعتربه مما والص  
 الضأأرورية والكبأأائر املعأأاد ينكأأر مأأ  )وكأأذا  الرسأأ ل إنكأأار إنكأأاره يسأأتلز  أن وبشأأر 
    2اخل ر  وشرب الزنا كحرمة
  األحأأأأأأ   )علأأأأأأى جنأأأأأأس أأأأأأأ والرط بأأأأأأات والظفأأأأأأر الشأأأأأأعر حأأأأأأى أأأأأأأ الكأأأأأأافر بأأأأأأدن وكأأأأأأل
  3وج با  

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
  تاوى اإلما  الشريا ي الراحل  ما بني الق سني مل يك  يف ف2
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل3
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 واملسل  الكافر اب  الصيب
تأأأأ  وأمأأأأ  جأأأأد ه وكأأأذلك البأأأأال  غأأأأري الصأأأأيب والأأأأد كأأأأان إذا مسأأأ لة:  كفأأأأارا   مجيعأأأأا وجد 
 تابعأأا   الصأأيب كأأان مسأأل ا   هأأؤال  أحأأد كأأان إذا وأمأأا أيضأأا   النجاسأأة يف يتأأبعه  فالصأأيب
 طاهر  فالصيب الطهار   يف املسل  لذلك
 البي  ألهل املعادي

 أحأأأد أو الزهأأرا  فاط أأأة أو األكأأر  النأأأيب املسأأل ني أحأأأد سأأ    إذا مسأأ لة:
  1جنس فه  عاداه   أو عشر االثين األئ ة
 اخل ر :9

 ماأأأل باألصأأأل مأأأائ  غأأأري كأأأان وإن جنأأأس  باألصأأأل مأأأائ  مسأأأكر وكأأأل اخل أأأر مسأأأ لة:
 مائعا   جعل  شي  في  ألقي وإن جنسا   ليس ولكن  فحرا  احلشيش  أو البنج

  االصطناعي اإلسبريت 
 والكراسأي واملناضأد األبأ اب وطأ   صأب  يف املسأتع ل االصأطناعي اإلسأبريت  مس لة:

 طاهر  مسكر  ب ن  يعل  مل إن شاهبها  وما
  املغلي والكش ش والزبي  والت ر العن 

 طأأاهر  لكنأأ  حأأرا  ف كلأأ  نفسأأ  تلقأأا  مأأ  العنأأيب العصأأري أو العنأأ  غلأأى إذا مسأأ لة:
 أو الكشأأ ش أو الزبيأأ  أو الت أأر غلأأى وإذا الطأأب   ب اسأأطة غلأأى إذا أكلأأ  حيأأر  وهكأأذا
   فح ل  عصريها

                                

 : )على األح   يف بع  ص ر الس     اإلما  الشريا ي الراحل1
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 الفقاع :10
 الأأذي املأا  ولكأ  جنأس  الشأعري  مأ  املتخأذ املخصأ ص الشأراب وهأ  الُفقأاع مسأ لة:

 طاهر  الطيب  الشعري )ما  ويس ى جللع  األطبا  وصفة حس  الشعري م  يؤخذ
 اجل ل احلي ان عرق :11

 اعتأأأادت الأأأي اإلبأأأل )أي اجل لأأأة اإلبأأأل عأأأرق مأأأ  االجتنأأأاب وج بأأأا   األحأأأ   مسأأأ لة:
 ذلك   على اعتاد )أي: ج ل حي ان كل وعرق اإلنسان  عذر  أكل

 النجاسة إثبات طرق :2
   طرق: ث   بمحدى النجاسة تاب  مس لة:
 ف يلزمأ  شأي  بنجاسأة ظأ  إذا أما الشي   بنجاسة نفس  الشخص يتيق  أن األوىل:
 عن   االجتناب
 إذا مال أأأا وتصأأأرف   حيا تأأأ  يف الأأأنجس الشأأأي  يكأأأ ن مأأأ  بالنجاسأأأة خيأأأرب أن الاانيأأأة:

 جنأس  تصأرفها وحتأ  يأدها يف الأذي الشأي  هأذا أو اإلنأا  هذا اخلادمة: أو الزوجة قال 
 اليد  ذي بمخبار ىيس  وهذا عن   االجتناب فيلز 

 واحأأأأد شأأأأخص أخأأأأرب إذا وهكأأأأذا الشأأأأي   بنجاسأأأأة عأأأأادالن رجأأأأ ن خيأأأأرب أن الاالاأأأأة:
 )علأأأى الشأأأي  ذلأأك عأأأ  االجتنأأأاب فيلأأز  ك مأأأ   إىل واط أأأئ  الشأأي   بنجاسأأأة 1عأأادل
  2األق ى 

                                

 : )وهكذا إذا أخرب شخص واحد ثقة       اإلما  الشريا ي الراحل1
  : )على األح   وج با    اإلما  الشريا ي الراحل2
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  الطهار  يف الشك
 والطأأأاهر جنأأأس  ال  أ  طأأأاهرا   صأأأار هأأأل أنأأ  يف يشأأأك الأأأذي الأأأنجس الشأأأي  مسأأ لة:

 اليلأز  جناسأت  أو بطهارتأ  العلأ  مأ  متكأ  ولأ  طأاهر  ال  أ  جنسأا   صأار هل يشك يالذ
 الفحص  علي 
  لباسني أو إنا ي  أحد بنجاسة العل 

 يسأأتع له ا  ممأا ك  أا وكأأان تأنجس  اللباسأني أو اإلنأأا ي  أحأد أن علأ  إذا مسأ لة:
 مأا    يعلأ  مل إذا ولكأ  كليه أا  ع  االجتناب وج  تنجس  الذي ه  أيه ا يدري وال
 يلأأأأز  ال للغأأأأري  ويكأأأأ ن أبأأأأدا   يسأأأأتع ل  ال الأأأأذي الاأأأأ ب أ  تأأأأنجس الأأأأذي هأأأأ  ث بأأأأ  هأأأأل

 ث ب   ع  االجتناب
 الطاهر  األشيا  تنجس كيفية

 حبيأ  مرطأ بني أحأد ا أو ك  أا وكأان طأاهرا   شأيئا   الأنجس الشأي  القى إذا مس لة:
 جأدا   قليلأة الرط بأة كانأ  إذا أمأا ر الطأاه الشأي  تنجس اآلخر إىل أحد ا رط بة تسري
 الطاهر  الشي  يتنجس مل اآلخر إىل تسري ال حبي 
 والق اش األر  يف

 جافأأأة كانأأأ  أو جنسأأأا   والقأأأ  مبللأأأة كانأأأ  إذا وشأأأبهه ا والق أأأاش األر  مسأأأ لة:
 البأأأاقي وكأأأان خاصأأأة  النجاسأأأة ي قأأأي الأأأذي امل ضأأأ  منهأأأا تأأأنجس مبلأأأل  جنأأأس والقاهأأأا
 شاهبه ا  ما وكذا من   م ضعا   النجاسة الق  إذا اخليار أو بطي ال وهكذا طاهرا  

  والدبس الده  يف
 املكأان امأتأل شأي  منأ  أخأذ ل  حبي  كان إن شاهبه ا وما الدبس أو الده  مس لة:

 الفأرا  الميتلأ  حبيأ  كأان وإن من   لنقطة النجاسة م قا  مبجرد كل  تنجس ف را   الفار 
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 حبيأ  كأان إن امل قأي امل ضأ  إال   النجاسأة مب قأا  يتأنجس ال فمنأ  فأ را   باألخأذ احلاصل
 امل قأأأي امل ضأأ  تأأأنجس هأأذا  ماأأل يف الفأأأ ر فضأألة سأأأقط  فأأمذا بعأأد  في أأأا الفأأرا  ميتلأأ 
 طاهرا   الباقي وكان للفضلة
  والبلغ  النخامة

 ضأ امل   كأان د   فيه أا كأان إذا واحللأق األنأ  مأ  اخلارجان والبلغ  النخامة مس لة:
 طاهرا   والباقي جنسا   منه ا الد  في  الذي
  النجاسة وي قي البدن يف يدخل ما

 مل ثأأأا   إخراجأأأ  بعأأأد يكأأأ  مل فأأأمن النجاسأأأة والقأأأى البأأأدن يف شأأأي  أدخأأأل إذا مسأأأ لة:
 أو سأأكني أو إبأأر  غُأأر ت أو الغأأائط خمأأرج يف حقنأأة أدخلأأ  فأأمذا طأأاهرا   كأأان بالنجاسأأة 

 البصأاق وهكأذا جنسأة  تكأ  مل بالنجاسأة مل ثأة تكأ  مل اإخراجه وبعد البدن يف أشب  ما
 بالد   مل ثا   يك  ومل خرج مث واألن  الف  داخل يف الد  القى إذا واملخا 

 النجاسة أحكا  م  :3

 القرآن تنجيس حرمة
 إذا فأأأ را   عنأأأ  النجاسأأأة إ الأأأة وجيأأأ  الكأأأر   القأأأرآن وكتابأأأة خأأأط تنجأأأيس حيأأأر  مسأأأ لة:
 القأأأرآن أخأأأذ وجيأأأ  للقأأأرآن  هتكأأأا   كأأأان إذا للكأأأافر الكأأأر  رآنالقأأأ إعطأأأا  وحيأأأر  تأأأنجس 
 من  

 ُكتأأ  الأأي كال رقأأة أأأ اح امأأ  جيأأ  ممأأا آخأأر شأأي  أو القأأرآن ورق سأأقط إذا مسأأ لة:
 وإن وتطهأأأريه إخراجأأأ  وجأأأ  املرحأأأا  يف أأأ اإلمأأأا  أو النأأأيب أو اهلل اسأأأ  عليهأأا
 ذلأأأأك إىل الأأأأذهاب يأأأأ   أن وج بأأأأا   فأأأأاألح   إخراجأأأأ  ميكأأأأ  مل إذا وأمأأأأا أجأأأأر   كل أأأأ 
 ال رق  ذلك كتابة وفنا  باض ح ل يتيق  حى املرحا 
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 تأر  وجأ  إخراجأ   وتعأذر اخلأ   بيأ  يف احلسينية ال بة م  شي  سقط إذا وهكذا
 وتض حل  ال بة تزول حى املكان ذلك يف التخلي
  النجس أكل حرمة

 إطعأأا  حيأأر  وهكأأذا تأأنجس امل كاملأأا  املتأأنجس أو الأأنجس  وشأأرب أكأأل حيأأر  مسأأ لة:
 الطعأأا  الطفأأل أكأأل إذا ولكأأ  فقأأط  الأأنجس عأأني إىل بالنسأأبة األطفأأال حأأى للغأأري ذلأأك

 ردع   جي  مل أكل   م  ضرر علي  يك  ومل نفس  تلقا  م  املتنجس
 يلأأأأز  ال الأأأأنجس الاأأأأ ب يف يصأأأألي أو الأأأأنجس ي كأأأأل أحأأأأدا   املكلأأأأ  رأى إذا مسأأأأ لة:
 إخباره 

 إخبأأار عليأأ  وجأأ  الطعأأا  بنجاسأة أأأ األكأأل أثنأأا  يف أأ املنأأزل صأأاح  علأأ  إذا مسأ لة:
 اآلخري   إخبار اليلزم  بذلك الضي   أحد عل  ل  أما ضي ف  
  الطهار  يف الصيب ق ل

 ل ط ئنأان  م جبأا   ك م  وكان هذا طه رت البل    م  القري  الصيب قال ل  مس لة:
 االط ئنان  ي ج  م ك  وكان شي  بنجاسة أخرب إذا وكذا ق ل   قُبل

  النجس احلي ان أجزا  استخدا 
 والشأأرب  لألكأأل )كأأاخلنزير  النجسأأة احلي انأأات مأأ  أجأأزا  اسأأتخدا  جيأأ   ال مسأأ لة:

 وقأأأ  منهأأأا التطهأأأري وجيأأأ  بأأأ س فأأأ  وغأأأريه  األمأأأرا  كعأأأ ج االسأأأتع االت سأأأائر وأمأأأا
 الص   
  اإلسكار ع  سقط  ل  اخل ر

 علأى تبقأى فهل خاص  ك ك  يف أو الفضا  يف سكرت مل اخل ر أن فر  ل  مس لة:
 وإن اإلسأكار  بأذهاب فتأذه  لإلسأكار تابعأة ب  ا قلنا فمن النجاسة أما ال  أ  حرمتها
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 االجتنأاب لأزو  تقتضأي األدلة لك  للنجاسة  حتر  وحينئذ جنسة فتك ن مستقلة ب  ا قلنا
 هأأذا يسأأكر مل لأأ  االجتنأأاب يلأأز  وكأأذا أدلتأأ   إلطأأ ق يسأأكر مل وإن مطلقأأا   اخل أأر عأأ 

 وحن ه  ملان  الشخص
 الفضائية املسكرات
 بعأأأ  يف أو الفضأأأا  يف ك نأأأ  بسأأأب  مسأأأكر  غأأأري ملأأأائ  إسأأأكار حصأأأل لأأأ  مسأأأ لة:
 لسأأب  مسأأكر عأأ  السأأكر ذهأأ  وإذا  1حأأرا  مسأأكر كأأل ألن شأأرب   حأأر  الك اكأأ 
 حيأأأأر  ال أنأأأأ  فالظأأأأاهر شأأأأرب   حيأأأأر  ب نأأأأ  وقلنأأأأا الك اكأأأأ  بعأأأأ  يف أو الفضأأأأا  يف ك نأأأأ 

 اسأأأأتع ال حيأأأأر  أنأأأأ  علأأأأى دل إمنأأأأا والأأأأدليل مبسأأأأكر  لأأأأيس إذ الشأأأأرب غأأأأري يف اسأأأأتع ال 
  املسكر 
  العني جنس د  تزريق

 فأأأمن الشأأأا  يف الكلأأأ  د  كتزريأأأق طأأأاهر  حيأأأ ان يف العأأأني جنأأأس د   رق إذا مسأأأ لة:
 منأأ  عأأار املت املقأأدار خأأروج بعأأد طأأاهرا   صأأار الشأأا   د  إنأأ  يقأأال حبيأأ  منأأ  جأأز    صأأار

 كاإلنسأأأان الأأأد  جنأأأس أو كالكلأأأ  العأأأني جنأأأس حيأأأ ان يف طأأأاهر د   رق وإذا بالأأأذبح 
 أأأ طأأاهر العأأروق يف الأأد  بأأ ن قلنأأا فأأمن الاأأاي يف أمأأا امل قأأا   مبجأأرد األول يف الأأد  تأأنجس
 جأأز    صأأار إن الطأأاهر )فالأد  أأأ جنسأأا   يكأ ن ال البأأدن مأأ  خيأأرج مل مأا الأأد  إن يقأأال حيأ 
  2جنسا   صار وإال   العروق  داخل ه  مادا  طاهرا   كان اإلنسان
 وحت ل  الد  ل ن تغري

 طهارتأ  فالظأاهر حقيقتأ  عأ  تغأري فأمن الل ن  أبي  صار حى الد  عاجلنا ل  مس لة:
 تغيأأأري جمأأأرد إذ النجاسأأأة  علأأأى بقأأأي حقيقتأأأ  عأأأ  يتغأأأري مل وإن االسأأأتحالة  قبيأأأل مأأأ  ألنأأ 

                                

  1حر  كل مسكر    ح باب أن رس ل اهلل 102ص 6  الكايف: ج1
 : )فالد  الطاهر إن صار جز  اإلنسان صار جنسا  وإال كان طاهرا     اإلما  الشريا ي الراحل2
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أأرات  مأأ  لأأيس اللأأ ن  الفأأرق إذ وطهأأر  حأأل   اللأأنب إىل الأأد  تبأأديل مكأأانإ فأأر  ولأأ  املطه 
 خ    اخل ر انق ب قبيل م  فمن  خارج   أو البدن داخل بني ذلك يف
 الب ل تغري

 فيأأ  للب ليأأة حقيقأأة ال خالصأأا   مأأا    ب لأأ  جعأأل دوا    شأأرب أو مبأأر  ابتلأأى لأأ  مسأأ لة:
 صأدق بل املخص ص  ض امل م  اخلروج املعيار ليس إذ طاهرا   يك ن أن  فالظاهر أص   
 وال تغيأأري دون مأأ  ب لأأ  حمأأل مأأ  خيأأرج يشأأرب  الأأذي املأأا  أن فأأر  فلأأ  عرفأأا   بأأ ال   ك نأأ 
 بنجاست   للحك  وج  ال فمن  ب ال   عرفا   يس ى
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 املطهرات ثانيا:
  املطهرات: أقسا 

   قس ا : عشر إثنا املتنجسة  األشيا  تطهر )الي املطهرات
  املياه :1

 املياه أن اع
 شأأي   مأأ  معتصأأرا   كأأان مأأا هأأ  املضأأا  واملأأا  مضأأا   أو مطلأأق إمأأا املأأا  مسأأ لة:

 وغأأريه بأأالطني امل أأزوج املأأا  ماأأل بشأأي    ممزوجأأا   كأأان أو الأأ رد  ومأأا  الرمأأان عصأأري ماأأل
 قيد  دون م  املا  اس  علي  يطلق ما ه  املطلق واملا  املا   اس  علي  يُطلق ال حبي 
 املطلق ملا ا أقسا 
 الكر ما  :1

 أشأأأبار  ث ثأأأة وع أأأق أشأأأبار  ث ثأأأة وعأأأر  أشأأأبار  ث ثأأأة بطأأأ ل وعأأأا    مأأأأل مأأأا وهأأأ 
 مكعبا   شربا   وعشري  سبعة اجمل  ع يك ن أن ويكفي

 أو جنأأأأس شأأأأي  أي أو البأأأأ ل أو الأأأأد  م قأأأأا  مبجأأأأرد الكأأأأر مأأأأا  يتأأأأنجس ال مسأأأأ لة:
 طع ها  أو رائحتها أو النجاسة ل ن  واكتس تغري إذا إال   املتنجس  الا ب مال متنجس

 مأأأ  السأأأاقط فاملأأأا  بأأأالكر  متصأأأل مأأأا  أنبأأأ ب حتأأأ  جنأأأس شأأأي  ُغسأأأل إذا مسأأأ لة:
 أو طع هأأا أو النجاسأأة لأأ ن يكتسأأ  ومل بأأالكر متصأأ    كأأان إذا طأأاهر الأأنجس  الشأأي 
 النجاسة  عني فيها يك  ومل رائحتها
  املا  ُكر ي ة إثبات طرق

 بذلك  نفس  اناإلنس يتيق  أن األوىل:
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  1واحد  عادل )أو عادالن رج ن بذلك خيرب أن الاانية:
 إذا احل أأأامي كمخبأأأار املأأأا   ذلأأأك بكريأأأة  2حيا تأأأ  يف املأأأا  يكأأأ ن مأأأ  إخبأأأار الاالاأأأة:

 كر  احل ا  ح   يف املا  قال:
 القليل املا  :2

  الكر  مبقدار يك ن وال األر  م  ينب  ال الذي املا  وه 
 تنجس  جناسة القت  أو جنس شي  على القليل املا  ص  إذا مس لة:

 اجلاري املا  :3
 والقن ات  والس اقي واأل ار العي ن ك ياه وجيري  األر  م  ينب  الذي وه 

 أو ل نأأ  يتغأأري مل مأأا طأأاهرا   كأأان النجاسأأة ف قتأأ  الكأأر مأأ  أقأأل املأأا  كأأان إذا مسأأ لة:
 النجاسة  بسب  رائحت  أو طع  

 تغأري الأذي املقأدار تأنجس منأ   قسأ ا   وغأريت اجلأاري املأا  النجاسة  الق إذا مس لة:
 النجاسة  بسب  رائحت  أو طع   أو ل ن 

 املأا  حكأ  منأ   أخأذ كل أا ينبأ  ولكنأ  جاريأا   يك ن ال الذي النب  ما  حك  مس لة:
 اجلاري 

 اجلاري  حك  حك   اجلاري باملا  املتصل األ ر بقرب الراكد املا  مس لة:
 وغريهأأا احلنفيأأات مأ  تصأأ  والأأي األبنيأة أو احل امأأات يف الأأي األنابيأ  ميأأاه  لة:مسأ

 املأأأا  حكأأأ  حك هأأأا أأأأ الشأأأرب ميأأأاه شأأأبكة ماأأأل أأأأ بأأأالكر متصأأألة كانأأأ  إذا كأأأأ)الدوش 
 اجلاري 

                                

 : )أو ثقة واحد    اإلما  الشريا ي الراحل1
 يا ت   : )أن يط ئ  إىل إخبار م  يك ن املا  يف ح  اإلما  الشريا ي الراحل2



 

17 

 

 املطر ما  :1
 أصأأاب  مأأا منأأ  طهأأر النجاسأأة عأأني فيأأ  لأأيس متنجسأأا   شأأيئا   املطأأر أصأأاب إذا مسأأ لة:

 أو املطأأأر مبأأا  ُغسأأأل  سأأ ا  العصأأأر  شأأاهبه ا ومأأأا والفأأراش الاأأأ ب يف  يشأأ   وال املطأأر 
 أنأأ  عليأأ  يصأأدق حبيأأ  يكأأ ن أن يلأأز  بأأل القطأأرات أو القطأأر  املطأأر يف يكفأأي وال بغأأريه 
 مطر 

 كانأأأأأ  آخأأأأأر مكأأأأأان إىل منأأأأأ  وترشأأأأأح الأأأأأنجس عأأأأأني علأأأأأى املطأأأأأر سأأأأأقط إذا مسأأأأأ لة:
 النجاسأة رائحأة تكتسأ  مل أو النجاسأة  عني م  شي  يصحبها مل ما طاهر  ال شحات

 ل  ا  أو طع ها أو
 عليها  املطر بسق   تطهر النجسة األر  مس لة:
 طاهرا   يصري طينا   علي  املطر بسق   يصبح الذي النجس ال اب مس لة:
 علأى املأا  وجأرى جنسأة أر  علأى مفأروش طأاهر فأراش على املطر تساقط إذا مس لة:
 الفراش  ينجس وال النجسة  األر  طهرت األر 

  البئر ما  :5
 مأا الكأر  مأ  أقأل كأان إذا حأى طاهر األر  ج   م  ينب  الذي البئر ما  مس لة:

 ل نأ  فغأريت بئأر يف جناسأة صأب   وإذا النجاسأة  ب اسطة طع   أو رائحت  أو ل ن  يتغري مل
 )نعأأأ  املأأأا   طهأأأر التغأأأري ذلأأأك  ال وإذا املأأأا   مأأأ  تغأأأري   مأأأا تأأأنج س طع أأأ  أو رائحتأأأ  أو

  1البئر  م  ناب  جديد مبا  خيتلط أن استحبابا   األح  
  املتنجسة لألشيا  املا  تطهري شرو 

 شأاهبه ا  ومأا الصفصأا  وعأرق الأ رد ك أا  املضأا  فاملأا  مطلقا   يك ن أن األول:
 املتنجسة  األشيا  يُطه ر ال

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
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 طاهرا   يك ن أن الااي:
 النجاسأة لأ ن يكتسأ  وال بأ   الأنجس ي الشأ غسل عند مضافا   يصري ال أن الاال :

 رائحتها  أو طع ها أو
 التطهري  بعد النجاسة عني م  شي  في  يبقى ال أن الراب :

 باملا  التطهري أحكا 

 النجس اإلنا 
 مأرات ثأ   غسل  القليل  باملا  غسل  أريد إذا النجس اإلنا  تطهري يف جي  مس لة:
 الكر  يف مر    غسل  ويكفي احتياطا  

 لطأأأ  )أو مأأأائ  شأأأي  أي أو املأأأا  منأأأ  وشأأأرب الكلأأأ  فيأأأ  ولأأأ  الأأأذي اإلنأأأا  مسأأأ لة:
 أوال   تعفأأأريه جيأأ   1ف أأأ   لعأأاب اإلنأأأا  يف وقأأ  لأأأ  وج بأأا   األحأأأ   وعلأأى بلسأأأان   اإلنأأا 
 ف رتني  بالقليل أما مر    اجلاري أو الكر يف تطهريه مث الطاهر  بال اب
  اخلنزير ول  إنا 

 وهأأ  اجلأأرذ  فيأأ  مأأات )أو مائعأأا   فيأأ  شأأرب أو اخلنزيأأر فيأأ  ولأأ  ذيالأأ اإلنأأا  مسأأ لة:
الربي أأة  الفأأ ر مأأ  الكبأأري

 ويكفأأي مأأرات  سأأب  غسأأل  جيأأ  القليأأل باملأأا  غسأأل  أريأأد إذا  2
 تعفأريه أأ اسأتحبابا   أأ األحأ   كأان وإن بأال اب تعفأريه يلأز  وال واحأد   مأر  الكر يف غسل 
 أيضا   بال اب

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل2
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  النجس الفخار
 املأأأا  نفأأأذ الأأأي أو الأأأنجس  الطأأأني مأأأ  املصأأأن عة الفخاريأأأة واألواي الظأأأرو   لة:مسأأأ
 طهأأرت  أطرافهأأا كأأل إىل املأأا  فبلأأ  اجلأأاري أو الكأأر يف وضأأع  إذا جسأأ ها يف الأأنجس
 كأل إىل املأا  ينفأذ حأى مد  اجلاري أو الكر يف تبقى أن لز  أيضا   باطنها تطهري أريد وإذا

 جس ها 
 اإلنا  تطهري طرق

 ث  : طرق بمحدى القليل باملا  تطهريه ميك  النجس اإلنا  مس لة:
 مرات  ث   يُفر  مث باملا  اإلنا  ميأل أن األوىل:
 أو اليأأد بمعانأأة النجسأأة أطرافأأ  مجيأأ  إىل يأأدار مث املأأا   مأأ  شأأي  فيأأ  جيعأأل أن الاانيأأة:
 مرات  ث   ذلك يفعل الغسالة  من  خيرج مث غريها 

 الكأر  مأا  يف أأ بغأريه أ  بأالب ل غأريه أ  كأان إنأا    أأ املتأنجس الشأي  سيغ  أن الاالاة:
 النجاسأأة  عأأني عنأأ  تأأزال أن بعأأد واحأأد   مأأر  عليأأ  بأأالكر املتصأألة احلنفيأأة مأأا  اسأأتي   أو

 ومأأا والفأأراش والاأأ ب اللبأأاس يف العصأأر يلأأز  وال املتنجسأأة  م اضأأع  مجيأأ  إىل املأأا  ويصأأل
 ابا  استحب أح   كان وإن شاهبها 
  بغريه أو بالب ل املتنجس تطهري

 عأأني إ الأأة بعأأد أأأ واحأأد  مأأر  املأأا  عليأأ  فصأأ  البأأ ل  بغأأري شأأي  تأأنجس إذا مسأأ لة:
 الغسأألة يف النجاسأأة عأأني  الأأ  لأأ  يطهأأر وهكأأذا طهأأر  املأأا   انفصأأل مث أأأ عنأأ  النجاسأأة
 الرضأأي  بأأ لب املتأأنجس يف )وكأأذا ثانيأأة  مأأر  املأأا  عليأأ  صأأ  النجاسأأة  وال بعأأد مث األوىل
  1أح    واملرتان مر  علي  املا  ص  يكفي فان  بالطعا   املتغذي غري

 القليل  باملا  ُغسل إذا مرتني غسل  جي  بالب ل املتنجس مس لة:
                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
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 والر  والصاب ن احلنطة تطهري
 أو الكأر يف فغ أس شأاهبها  ومأا الصأاب ن أو الأر  أو احلنطأة ظأاهر تأنجس إذا مس لة:
  عنأأأأأأ  وانفصأأأأأأل مأأأأأأر  القليأأأأأأل املأأأأأأا  عليأأأأأأ  صأأأأأأ    لأأأأأأ  يطهأأأأأأر )وكأأأأأأذا ا  طأأأأأأاهر  صأأأأأأار اجلأأأأأأاري
 منأأأديل يف جعلأأأ  علأأأى تت قأأأ  )فطهارتأأأ  األشأأأيا  هأأأذه أحأأأد بأأأاط  تأأأنجس وإذا  1املأأأا  
 أيضا   باطن  فيطهر باطن   إىل املا  ينفذ حى اجلاري أو 2الكر  يف ووضع 
  ورائحتها وطع ها النجاسة ل ن بقا 

 البأأ س ولكأأ  عنأأ   النجاسأأة عأأني  وال بعأأد إال   يطهأأر ال متأأنجس شأأي  كأأل مسأأ لة:
 مث وطه أره أأ مأا    أ الا ب ع  الد  أ ال فمن رائحت   أو طع   أو النجاسة ل ن في  بقي إذا
 ذرات بقأا  الرائحأة أو اللأ ن مأ  استكشأ  إذا )أما طاهرا   كان الد  ل ن الا ب يف بقي

  3سا  جن كان بقائها  يف شك أو الشي  ذلك يف النجاسة
 والشح  اللح  تطهري

 إذا وهكأأأذا األخأأأرى  األشأأأيا  بقيأأأة ماأأأل يطهأأأران املتنجسأأأان والشأأأح  اللحأأأ  مسأأأ لة:
 إليه ا  املا  وص ل م  متن  ال قليلة دس مة دمسا   املتنجس الا ب أو البدن كان

                                

  ق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل  ما بني ال1
: )فطهارتأأأأ  تت قأأأأ  علأأأأى جفأأأأا  الرط بأأأأة النجسأأأأة النافأأأأذ  يف باطنأأأأ  مث ي ضأأأأ  يف   اإلمأأأأا  الشأأأأريا ي الراحأأأأل2

 الكر     
: )أمأأأا إذا تأأأيق  بسأأأب  اللأأأ ن أو الرائحأأأة  أو احت أأأل احت أأأاال  عق ئيأأأا  بقأأأا  ذرات   اإلمأأأا  الشأأأريا ي الراحأأأل3

 نجاسة يف ذلك الشي  كان جنسا   ال
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  الطهار  يف الشك
 عأأأأني أ ال هأأأأل بعأأأأد في أأأأا شأأأأك مث بطهارتأأأأ  وأيقأأأأ  متنجسأأأأا   شأأأأيئا   غسأأأأل إذا مسأأأأ لة:
 ملتفتأأا   أأأ تطهأأريه حأأني أأأ يكأأ  مل إذا )حأأى طأأاهرا   الشأأي  ذلأأك كأأان ال  أ  عنأأ  النجاسأأة

  1النجاسة  عني  وال إىل
  املفروشة األر  تطهري

 املأا   فيهأا ينفأذ ال الأي الصألبة واألر  بأاآلجر  أو بالصأخر املفروشة األر  مس لة:
 فأأمذا عليهأأا جيأأري حبيأأ  عليهأأا ملأأا ا صأأ  جيأأ  لكأأ  القليأأل  باملأأا  فتطهأأران تنجسأأتا إذا
 النجسة  األر  كل طهر األر  باط  إىل فيها ثق  م  عليها املصب ب املا  نفذ

 أن يلأأز  ولتطهأأريه جنسأأا   الغسأأالة فيأأ  تتج أأ  الأأذي امل ضأأ  بقأأي الغسأأالة ختأأرج مل وإذا
 ل اببأأأأا احلفأأأأري  تطأأأأ  مث بعدئأأأأذ   املأأأأا  خيأأأأرج مث الغسأأأأالة فيأأأأ  لتجت أأأأ  هنأأأأا  حفأأأأري  حتفأأأأر

 ب اسأطة املأا  جي أ  مث الطأاهر  املأا  عليأ  يصأ  مث ق اشأة ب اسأطة املأا  جي أ  أو الطاهر 
 أيضا   امل ض  ذلك يطهر حى آخر ق اش

 األر  :2
 باألر  التطهري شرو 

 شرو : با ثة النجسني واحلذا  القد  باط  األر  تطهر مس لة:
 طاهر   األر  تك ن أن األول:
 جافة  ألر ا تك ن أن الااي:
 الأأأنجس )كأأأالطني املتأأأنجس أو البأأأ ل   أو )كالأأأد  النجاسأأأة عأأأني تأأأزول أن الاالأأأ :

 عليهأا  احلأك أو األر  علأى املشأي بسأب  احلأذا   أو القد  بباط  ملتصقا   يك ن الذي
                                

: )أمأأا إذا مل يكأأ  حأأني تطهأأريه ملتفتأأا  إىل  وال عأأني النجاسأأة لأأز  تطهأأريه مأأر  ثانيأأة    اإلمأأا  الشأأريا ي الراحأأل1
 على األح    
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 فأأأ  شأأأاهبه ا  مأأأا أو صأأأخرا   أو ترابأأأا   األر  تكأأأ ن أن أأأأ بأأأاألر  التطهأأأري يف أأأأ يلأأأز  ك أأأا
 أو اخلضأأأأر  أو احلصأأأأري أو الفأأأأراش علأأأأى باملشأأأأي املتأأأأنجس احلأأأأذا  وأ القأأأأد  بأأأأاط  يطهأأأأر

 أي: األر   حكأ  فحك هأا احلصأى مأ  املصأن ع واإلمسنأ  واجلص اآلجر أما العش  
 مطهر   إ ا

 باألر  التطهري أحكا 
 األر  علأأى أو اإلسأأفل  علأأى باملشأأي الأأنجس واحلأأذا  القأأد  بأأاط  طهأأار  مسأأ لة:
 ل إشكا حمل باخلش  املفروشة
 املطهر املشي مقدار

 عشأأر  مخأأس األر  علأأى ميشأأي أن األفضأأل احلأأذا   أو القأأد  بأأاط  لتطهأأري مسأأ لة:
 حصأأأأ ل يف يلأأأأز  وال ذلأأأأك  مأأأأ  ب قأأأأل تأأأأزول النجاسأأأأة عأأأأني كانأأأأ  وإن أكاأأأأر أو خطأأأأ  
 جافا   كان إذا أيضا   يطهر بل رطبا   النجس احلذا  أو القد  باط  يك ن أن الطهار 
  والركبتني اليدي  على املشي

 يطهأأأر فمنأأأ  ركبتأأأاه  أو كفأأأ   بأأأاط  تأأأنجس إذا وركبتيأأأ  يديأأأ  علأأأى ميشأأأي مأأأ  مسأأأ لة:
 وإطأأأارات الأأأدواب ونعأأأل االصأأأطناعية األقأأأدا  كعأأأ  أو العصأأأا كعأأأ  أمأأأا عليأأأ   باملشأأأي
 أيضا   األر  على بالسري طهارهتا فالظاهر شاهبها  وما والعربات السيارات

  الل ن أو الرائحة بقا 
 رائحأة احلأذا  أو القأد  باط  يف أ األر  على املشي بعد أ بقي إذا إشكال ال مس لة:
  وال إىل املشأي األفضأل كأان وإن منهأا  اجملأرد  بأالعني تأرى ال ذرات أو ل  ا أو النجاسة
 أيضا   األم ر هذه
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 الش س :3
  بالش س التطهري شرو 

 والشأأأبابيك والن افأأأذ كأأأاألب اب شأأأاهبه ا ومأأأا واألبنيأأأة األر  تطهأأأر الشأأأ س مسأأأ لة:
 خب سأة وذلك احلائط  يف املاب  املس ار يطهر وهكذا تنجس   إذا األبنية يف املستع لة
 شرو :

 رط بتأ   إليأ  سأرت شأي  القأاه إذا حبيأ  رطبأا   الأنجس الشي  ذلك يك ن أن األول:
 الش س  لتجفف  تبليل  لز  جافا   كان فمذا

 علي   الش س شراقإ قبل النجاسة عني من  تزول أن الااي:
 عليأ  الشأ س أشأرق  إذا يطهر ف  شي   الش س إشراق ع  حيج  ال أن الاال :

 رقيقأا   السأتار أو السأحاب كأان إذا ولكأ  وجففتأ   شاب  ما أو سحاب أو ستار ورا  م 
 في   إشكال ف  الش س إشراق ع  حيج  ال حبي 

 يف الأأريح سأأاعدها إذا ريطهأأ فأأ  الأأنجس  الشأأي  بتجفيأأ  الشأأ س تنفأأرد أن الرابأأ :
 الأأأأأريح جففتأأأأأ  يقأأأأأال: ال حبيأأأأأ  جأأأأأدا   قلأأأأأي    الأأأأأريح كأأأأأان إذا بأأأأأ س ال ولكأأأأأ  التجفيأأأأأ  
 معا   والش س

 واحأأد  مأأر  النجاسأأة فيأأ  نفأأذت الأأذي البنأأا  مأأ  مقأأدارا   الشأأ س جتفأأ  أن اخلأأامس:
 واحد    إشراقة يف )أي

 أو البنأأأأأا  هرظأأأأأا وجففأأأأأ  النجسأأأأأني والبنأأأأأا  األر  علأأأأأى الشأأأأأ س أشأأأأأرق  إذا أمأأأأأا
 جنسأا   باطنه أا وبقأي فقأط ظاهر أا طهأر باطنه ا  وجفف  ثانية مر  أشرق  مث األر  
 املذك ر   الشرو  بع  يف األح   على
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 االستحالة :4

 )االسأتحالة  هلأذا: ويقأال طأاهرا   يصأري طاهر آخر شي  إىل الشي  حت ل إذا مس لة:
 ويسأأأتحيل امل لحأأة األر  يف لكلأأ ا يأأنغ س أو رمأأأادا   الأأنجس اخلشأأ  يصأأري أن ماأأل
 دقيقأا   الق أح يصأري أن ماأل الأنجس الشأي  حقيقأة تتبأدل مل إذا يطهر ال ولك  ملح  إىل
 خبزا   يصن  أو

 فيأ   امللأح أو اخلأل إلقأا  ماأل بع ج أو نفس  تلقا  م  خ    اخل ر انقل  إذا مس لة:
 طاهرا   يصري

 العنيب العصري ثلاي ذهاب :5

 غلأأى وإن وشأأرب   أكلأأ  حيأأر  ولكأأ  بالنأأار  غلأأى إذا العنأأيب العصأأري سيأأنج ال مسأأ لة:
 إال   حيأل ال فمنأ  نفسأ  تلقأا  مأ  غلأى إذا ولكأ  أكلأ   حأل   الالأ  وبقأي ثلااه ذه  حى
 خ    انقل  إذا

 غلأى إذا ولكأ  وطأاهر  حأ ل ال  أ  غلأى هأل يُأدرى ال الأذي العنأيب العصري مس لة:
 حيأأل ال نفسأأ  تلقأأا    مأأ  غلأأى إذا وهكأأذا ثلايأأ   بنقصأأان يتأأيق  مل مأأا أكلأأ  حيأأل مل بالنأأار
 خ    صار ب ن  يتيق  مل ما أكل 

 ذلأأك لعصأأري قيأأل فأأمن العنأأ  مأأ  حبتأأان أو حبأأة حصأأر  عنقأأ د يف كأأان إذا مسأأ لة:
 طأأاهرا   كأأان غلأأى مث العنأأيب العصأأري حأأ و  مأأ  أثأأر فيأأ  يكأأ  ومل احلصأأر   )عصأأري العنقأأ د
 أكل   وحل  

 مل واسأأتحال   معأأ  احلبأأة وغلأأ  بالنأأار يغلأأي شأأي  يف عنأأ  حبأأة وقعأأ  اإذ مسأأ لة:
  1عن  االجتناب جي 

                                

: )إذا وقعأأ  حبأأة عنأأ  يف شأأي  يغلأأي بالنأأار وغلأأ  احلبأأة معأأ   وجأأ  االجتنأأاب   اإلمأأا  الشأأريا ي الراحأأل1
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 عن   أ  حصر  ه  هل يدرى ال ما بالغليان ينجس ال مس لة:
 االنتقال :6

 الد  انتقال
 إىل انتقأل إذا أأ الذبح عند أ دافق د  لأ  الذي احلي ان د  أو اإلنسان د  يطهر مس لة:

 الأد  أمأا باالنتقأال  هأذا ويسأ ى دمأ   م  واحتس  دافق د  لأ  ليس يالذ احلي ان بدن
 د  عليأأأأ  يطلأأأأق بأأأأل العلأأأأق د  يسأأأأ ى ال إنأأأأ  حيأأأأ  اإلنسأأأأان  مأأأأ  العلأأأأق ميتصأأأأ  الأأأأذي

 جنسا   يك ن اإلنسان 
  والبقة اإلنسان د 

 امتصأت  ممأا البقأة مأ  اخلأارج الأد  هأل يدري وال بدن  على حط  بقة قتل إذا مس لة:
 ولكنأأ  منأ  البقأأة امتصأت  ممأأا الأد  أن علأأ  إذا وهكأذا طأأاهر  فهأ  نفسأأها البقأة مأأ  أ  منأ 
 هأذا يقأال: حبيأ  جأدا   قليلأة والقتل االمتصاص بني الف   كان  إذا أما بد ا  جز  صار
 األح    على جنسا   كان إنسان د  أ  بقة د  لأ  يقال هل يدري ال أو إنسان  د 

 اإلس   :7

 أن وأشأأأهد اهلل إال إلأأأ  ال أن أشأأأهد» قأأأال: أي بالشأأأهادتني لكأأأافرا نطأأأق إذا مسأأأ لة:
 ولكأ  وعرقأ   وخنامتأ  وريقأ  بدنأ  أأ إسأ م  بعأد أأ وطهأر مسأل ا   صأار «اهلل رسأ ل حم أدا  
 وتطهأأأأري النجاسأأأأة إ الأأأأة لأأأأز  إسأأأأ م   حأأأأني بدنأأأأ  علأأأأى النجاسأأأأة عأأأأني ت جأأأأد كانأأأأ  إذا

 ذلأأأك تطهأأأري 1)اسأأتحبابا   األح  فأأأ إسأأ م  قبأأأل النجاسأأة عأأأني  الأأ  إذا بأأأل م ضأأعها 
 املتنجس  امل ض 

                                                                             

 عن   
  بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل  ما 1
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 فهأأأ  ال  أ  قلبأأأ  اإلسأأأ   دخأأأل هأأأل يأأأدري وال بالشأأأهادتني الكأأأافر نطأأأق إذا مسأأأ لة:
 أظهأأر بأأل لإلسأأ   خيضأأ  مل أنأأ  مبعأأى قلبأأا   اإلسأأ   يعتنأأق مل أنأأ  علأأ  إذا ولكأأ  طأأاهر 
 خضأأأأ  ولكأأأأ  ا  قلبأأأأ يسأأأأل  مل الأأأأذي املنأأأأافق ولكأأأأ  فأأأأنجس  فقأأأأط لسأأأأان  علأأأأى اإلسأأأأ  
 طاهر  لإلس  

 التبعية :8

 آخر كتبعيأأأة جنأأأس شأأأي  طهأأأار  ب اسأأأطة جنأأأس شأأأي  يطهأأأر أن هأأأي التبعيأأأة مسأأأ لة:
   اجلد   أو اجلد أو األب ي  أحد بمس   الكفار م  البالغني غري األطفال طهار 
 خ  اخل ر صار إذا

 اخل أر إليأ  وصأل الأذي امل ضأ  إىل أأ لأأ  تبعأا   أأ إنأاؤه طهأر خأ    اخل أر صأار إذا مس لة:
 تبلأل إذا عأاد   اإلنا  ف هة على ي ض  الذي الق اش أو الغطا  أيضا   وطهر غليان   حال
 الرط بة  بنفس
  غاسل  ويد املي  مسجى

 ع رتأ   تسأ  الي واخلرقة املي  علي  ويسجى ي ض  الذي الصخر أو اخلش  مس لة:
 الغسل  متا  بعد تطهر كلها غاسل   ويد

  الغسالة انفصال
 انفصأأال بعأأد القليأأل  باملأأا  يطهأأر الأأذي الأأنجس اإلنأأا  يف املتبقأأي القليأأل املأأا  مسأأ لة:
 طاهر  عن   الُغسالة
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 النجاسة عني  وال :9
  احلي ان بدن

 أو الأد   ماأل النجاسة بعني تل   فمذا عن   النجس بزوال احلي ان بدن يطهر مس لة:
 يطهأأأر وهكأأأذا طهأأأر  املتأأأنجس أو الأأأنجس نيعأأأ عنأأأ   الأأأ  مث املتأأأنجس  كاملأأأا  املتأأأنجس
 مأأ  د  خأأرج فأأمذا عنه أأا  النجاسأأة عأأني بأأزوال والفأأ  األنأأ  كبأأاط  اإلنسأأان بأأدن بأأاط 
 األسأأأنان تنجسأأأ  إذا وكأأأذا الفأأأ   داخأأأل تطهأأأري يلأأأز  مل الفأأأ  مأأأا  يف و ال األسأأأنان بأأأني

 تطهريها  األفضل كان وإن االصطناعية
 
 
 
 

   الف  باط  يف الد 
 البقايأأأأا فهأأأأذه طعأأأأا   بقايأأأأا أسأأأأنان  بأأأأني وكأأأأان ف أأأأ  بأأأأاط  يف الأأأأد  خأأأأرج إذا مسأأأأ لة:

  1طاهر 
  النجس ال اب أو الغبار

 الي جأ  شأاب   ما أو الفرش أو الا ب على النجس ال اب أو الغبار حط إذا مس لة:
 طاهرا   كان النجس الغبار عن  يسقط حبي  حرك  فمذا  2الشي  ذلك جناسة

                                

 : )فهذه البقايا طاهر  ما مل يعل  ب ص ل الد  إليها    اإلما  الشريا ي الراحل1
 : )نع  إذا كان كاريا  فاألح   عد  الص   يف ذلك الا ب حال وج د الغبار علي     اإلما  الشريا ي الراحل2
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 اجل ل احلي ان استربا  :01

 وسأأائر وفضأأ ت  اإلنسأأان  عأأذر  أكأأل اعتأأاد الأأذي )وهأأ  اجلأأ ل احليأأ ان بأأ ل مسأأ لة:
 مأ  اجلأ ل احليأ ان حيأبس أن مبعأى: اسأتربائ   مأ  البأد تطهأريه أريد ول  جنس   1رط بات 
 فتحأأأبس اجلأأ ل  احليأأأ ان عليأأ  يصأأأدق ال حأأى مأأد  الطأأأاهر الطعأأا  ويطعأأأ  العأأذر  أكأأل
 والغأأن  ي مأأا   ث ثأأني البقأأر حيأأبس و أأأ اسأأتحبابا   األحأأ   علأأى أأأ ي مأأا   نيأربعأأ اجل لأأة اإلبأأل
 وتطعأ  النجاسأة أكل م  ومتن  أيا   ث ثة األهلي والدجاج أيا   سبعة والبط أيا   عشر 

 هأأذه بعأأد اجلأأ ل احليأأ ان عنأأ ان عليهأأا صأأدق ولأأ  املأأد   هأأذه خأأ ل يف الطأأاهر بالطعأأا 
 عنأأ ان عليهأأا يصأأدق ال حأأى أخأأرى مأأد  إىل الأأنجس كأألأ عأأ  حتأأبس أن يلأأز  أيضأأا   املأأد 

 اجل ل 
 املسل  غيبة :00

  بغياب  املسل  خيص   ما طهار  شرو 
 وغأأري والفأأراش كاآلنيأأة منأأ  آخأأر شأأي  أي أو ث بأأ  أو املسأأل  بأأدن تأأنجس إذا مسأأ لة:

 تأ فرت إذا بالطهأار  األشأيا  هأذه علأى حيكأ  املسأل   ذلأك غأاب مث حيا تأ   يف مما ذلك
 بعضها   يف )احتياطا   ستة: شرو 
 شأاب   مأا أو ث ب  أو بدن  جن س الذي الشي  ذلك بنجاسة املسل  ذلك يعتقد أن :1
 غيبتأأ  فأأمن غأأاب  مث جنسأأا   اخل أأر يعتأأرب ال وهأأ  اخل أأر مأأ  شأأي  بدنأأ  أو ث بأأ  مأأس   فأأمذا
 مطهر   تك ن ال هذه
 شاب   ما أو بدن  أو ث ب  إىل النجاسة ب ص ل املسل  يعل  أن :2

                                

 مل ي جد )وفض ت  وسائر رط بات    ريا ي الراحل  يف فتاوى اإلما  الش1
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 أن ماأأأل الطهأأأار   فيهأأأا يشأأأ   أع أأال يف األشأأأيا  تلأأأك يسأأأتع ل املسأأأل  يأأرى أن :3
 النجس  الا ب ذلك يف يصلي وه  يراه

 أن يلأز  ب نأ  يعلأ  مل فأمذا الع أل  ذلأك يف الطهأار  باشأ ا  نفسأ  املسل  يعل  أن :1
 الاأأ ب ذلأأك اراعتبأأ ميكأأ  ال الأأنجس الاأأ ب ذلأأك يف وصأأل ى طأأاهرا   املصأألي لبأأاس يكأأ ن
 املسل   غيبة بسب  طاهرا  
 ال يطهأأره مل ب نأ  تأيق  فأمذا الأنجس  الشأأي  لأذلك املسأل  ذلأك تطهأري حيت أل أن :5
 الطأأأاهر بأأأني فأأأرق املسأأأل  ذلأأأك نظأأأر يف يكأأأ  مل إذا وهكأأأذا طأأأاهرا   الشأأأي  ذلأأأك يعتأأأرب

 إشكال  حمل أ الغيبة بسب  أ حينئذ   طاهرا   اعتباره فمن والنجس
 وج با   األح   على بالغا   املسل  ذلك يك ن أن :6
  ال كيل تطهري

 الاأ ب ذلأك كأان الا ب  طهرت قال: ل  ث ب  تطهري يف أحد قبل م  ال كيل مس لة:
 طاهرا  
 ال س اس عند بالظ  االكتفا 

 جنأأأس  شأأأي  تطهأأأري عنأأأد بالطهأأأار  اليقأأأني لأأأأ  حيصأأأل ال مأأأ  وهأأأ  ال س اسأأأي مسأأأ لة:
 بالظ   يكتفي أن لأ  جي  

 متفرقة مسائل
  النجاسة أحكا  يف أ:

  األعلى إىل األسفل م  النجاسة سريان
 أسأفل مأ  جنسأة رط بأة باجلأدار والتقأ  جأدار على م ج د  رط بة كان  إذا س: ■
 امل قا   هبذه اجلدار ينجس فهل اجلدار
 األسفل  بسب  األعلى ينجس ال ج:
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  احلرا  م  اجلن  عرق
 جنس  أ  طاهر  احلرا م  اجلن  عرق هل س: ■
 خأأرج سأأ ا  أفضأأل  فيأأ  االحتيأأا  كأأان وإن بأأنجس لأأيس احلأأرا  مأأ  اجلنأأ  عأأرق ج:
 بأأأأ طي أو بأأأأالل ا  أو كأأأأان بالزنأأأأا امأأأأرأ   أو كأأأأان رجأأأأ    بعأأأأده  أو اجل أأأأاع حأأأأال العأأأأرق

 نفس    م  املين إخراج تع د )أي االست نا  أو احلي انات
  النجاسة عني خبار
 والأأذي املتنج سأأة  الايأأاب أو البأأ ل  ماأأل النجاسأأة نيعأأ مأأ  املتصأأاعد البخأأار س: ■
 بنجاست   حيك  هل الزجاج  أو احلائط على قطرات إىل يتح ل قد

 طاهر  ج:
  العامة الغس االت
 هأذه فهأل فيهأا  ثيابأ  ويضأ  يأ ي كأل لل  بس  عامة غساالت عندنا ي جد س: ■

   الغساالت  تلك يف ل غس الي امل بس تطهر أن يلز  هل يعين طاهر   الغساالت
 بنجاست  تعل  حى طاهر شي  كل ج:
  العامة التجفي  مكائ 
 الايأأاب تتأأنجس فهأأل النأأاس  خمتلأأ  يسأأتخدمها عأأاد  جتفيأأ   مكأأائ  ت جأأد س: ■
 املكائ   هبذه جتف  الي

 بعين   جنس أن  تعل  حى طاهر لك شي  كل ج:
  اجلراحة آالت
 يف النجاسأأة ت قأأي وقأأد اإلنسأأان  جسأأد ىلإ آلأأة يأأدخل الأأذي اجلأأراح الطبيأأ  س: ■

   اآللة  هذه بطهار  حيك  فهل النجاسة  أثر عليها وليس خترج لكنها الباط   
   .طاهر  اآللة ج:
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 الد  يف ب:
  والرباغي  البع   د 

 اجلس   م  الربغ   أو البع   ميتص  الذي الد  حك  ما س: ■
  طاهرا   كان 1دم   م  )واحتس  جس   دخل إذا ج:
 املفككة الد  عناصر
 احلكأأ  ميكأأ  ف أأى بعأ   عأأ  بعضأأها عناصأأره وتفأر ق الأأد  جيأأز أ املختأربات يف س: ■
   األجزا   هذه بطهار 
   .االستحالة م  ج:
  القيصرية الع لية دما 
 بعأأد الأأد  خأأرج مث أأأ بطنهأأا بشأأق أي أأأ قيصأأرية بع ليأأة منهأأا اجلنأأني أخأأرج مأأ  س: ■
  نفاسا   يعد هل امل ض  م  ذلك

 ف   وإال   نفاسا   كان املتعار  امل ض  م  الد  خرج إذا ج:
 امليتة يف ت:
  الساقطة الشفاه وبا ر قش ر
 مأأ  أخأأرى وم اضأأ  الشأأفاه  تعلأأ  الأأي الطفيفأأة والباأأ ر القشأأ ر حكأأ  هأأ  مأأا س: ■
 سق طها  وحان البدن
 إن القشأ ر هأذه عأ  االجتنأاب اسأتحبابا   األح   ولك  اختيارا   نزعها وإن طاهر  ج:
 سق طها  وق  حيني أن قبل نزع 

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
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 اللح  م ك ل لغري املست رد  اجلل د
 ماأأأل اللحأأأ   مأأأ ك ل غأأأري حليأأأ ان الكفأأأار بأأأ د مأأأ  املسأأأت رد اجللأأأد حكأأأ  مأأأا س: ■
 وحن  ا  والسب  الاعل 
 دافق  د  ذا احلي ان كان إذا بالنجاسة حمك   ج:
  اخل ر يف  :

  العط رات كح ل
 جنسة  األجنبية العط ر يف ملستخدمةا الكح ل هل س: ■
 الطهار   األصل ج:
  املقطر  الصناعية الكح ل
 إ أأأأ  حيأأأأ  املسأأأأكر  الكحأأأأ ل مأأأأ  مأأأأ خ ذ  إ أأأأا يقأأأأال الصأأأأناعية الكحأأأأ ل س: ■

 أ  جنسأأة تعتأرب فهأأل للشأرب قابأأل غأري قأأات    مسأا   تصأأبح الطريقأة وهبأأذه ويقطرو أا يبخرو أا
 ال 

 طاهر   ج:
 احلي  يف ج:
  املشرفة واملشاهد  احلائ
  لل عص مني املشرفة املشاهد أروقة إىل احلائ  املرأ  دخ ل جي   هل س: ■
  1املشاهد  نفس )دون نع  ج:

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
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  احلي  حلص ل دوا 
 مأأ  للفأأرار وذلأأك احلأأي   حصأأ ل يسأأب  دوا    تسأأتخد  أن لل أأرأ  جيأأ   هأأل س: ■
 حأى احلأي  مأ  مينأ  مأا يدتستف ب ن العكس جي   وهل ذلك  وغري والصيا  الص   أدا 

   ما  وتص   تصلي
   .نع  ج:
 الكافر يف ح:
  املسل ني ب د يف األجنبية املرأ 
 فهأأأل أأأ كأأذلك عامأأل أو أأأأ األجانأأ  بأأ د مأأ  لكنهأأأا املسأأل ني بأأ د يف امأأرأ  س: ■
 الأذي  الع أال يعامأل وهأل تشأ لها  مسأل  ب ن  حمك   اإلس   بلد يف اإلنسان أن قاعد 
 الأزواج وجيأ   الطأاهر معاملأة اإلسأ   بلأد يف يعأامل ن مأا    )اهلنأد النائية الب د م  قدم ا
 )يف الغأأرب بأأ د مأأ  القأأادم ن الع أأال وكأأذا كفأأارا   أو مسأأل ني كأأ    يعلأأ  مل إذا هبأأ  
 الشك   ص ر 
 اإلسأأ   بأأ د مأأ  رجأأل العكأأس: صأأ ر  ويف  1بكفأأره  حيكأأ  املأأذك ر الفأأر  يف ج:
 ل ستصحاب  بمس م  حيك  الكفر  دب يف يعيش لكن 
 الكتاب أهل طهار 
 الكتاب  أهل يف الفقهي مساحتك  رأي ه  ما س: ■
  2وحرج عسر في  كان إذا إال   اجتناهب  وج با األح   ج:

                                

بلد االسأ   وإن  : )إذا مل يعل  ب  ا كان  سابقا  كافر  حك  بمس مها حبك  أ ا يف   اإلما  الشريا ي الراحل1
 كان االحتيا  بالفحص ال ينبغي ترك   

 : )الطهار   ولكن  خ   االحتيا     اإلما  الشريا ي الراحل2
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 الغرب يف والكافر املسل  اخت  
 الطهأار  حيأ  مأ  احلأذر يصع  دوهل   يف والكفار املسل  بني االخت   يف س: ■
 علأى الطهأار  حكأ  ف أا والتنأافر الفه  س   إىل ذلك أدى ورمبا احلرج  حد إىل جاسةوالن
 ذلك  ض  

 الص    ألجل النجس امل ض  ويغسل مرف ع  احلرج ج:
  املسل ني مساجد املسل  غري دخ ل
 مسأأاجد دخأ ل مأ  كتأايب غأأري أو كتابيأا   املسأل   )غأري الكأأافر منأ  جيأ  هأل س: ■

 اإلسأأ   دخأأل فرمبأأا اإلسأأ   علأأى التعأأر  بغأأر  كأأان إذا  لأأ دخ حكأأ  ومأأا املسأأل ني 
 بذلك 
 بذلك  ب س ال 1)شرعا   أه  كان وإذا منعه   )جي  نع   ج:
  املسل ني ب د يف الكافر  الع الة
 األشأأيا  ويل سأأ ن التجاريأأة احملأأ ت يأأدخل ن كاأأريون  كفأأر  ع أأال ب دنأأا يف س: ■
 إىل أجسأأامه  عأأرب تنتقأأل الأأي الرط بأأة حكأأ   هأأ ف أأا أشأأب   ومأأا احلليأأ  كعلأأ  الرطبأأة
 منعه   يسبب  الذي باحلرج عل نا إذا األخرى العل 
 بقدره  يقدر واحلرج والعسر جنسة  الرط بة ج:
 الب ذي أو املسيحي اخلاد 
 ب ذيا   أو مسيحيا   اخلاد  يك ن أن اإلس   جييز هل س: ■
 الطهار   مراعا  م  ب س ال ج:

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
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  والتزامه  لناسا دي  م  التيق 
 وكتأأابي ن كفأأار بيأأنه  مأأ  كاأأريون أجانأأ  املكلأأ  مكأأان يف ي جأأد كأأان إذا س: ■
 يسأأ ل  أن اإلسأأ   أو الطهأأار  لأأأ  جيأأ  في أأا أحأأده  مأأ  التعامأأل أراد إذا عليأأ  جيأأ  فهأأل
 وعدم   ذلك يف الشك فر  م  ديانت  ع 

  بلأأأأأأأد مأأأأأأأ  ك نأأأأأأأ  علأأأأأأأ  إذا )إال السأأأأأأأؤال إىل حيتأأأأأأأاج ال اإلسأأأأأأأ   بلأأأأأأأد كأأأأأأأان إذا ج:
  1الكفر 
 املطهرات يف خ:

  واأل قة الش ارع مستنقعات
أأأ  هأأأل والشأأأ ارع   األ قأأأة يف األمطأأأار حتأأأدثها الأأأي الصأأأغري  املسأأأتنقعات س: ■  حُتك 
 املطأأر  نأأزول وحأأني قبأأل فيهأأا غالبأأا   تشأأاهد وعأأذرهتا الكأأ ب ألن نظأأرا   بالنجاسأأة  عليهأأا
 قبل  م  وج دها يُعل   ولك  تشاهد ال وأحيانا  
 نأأزول حأأني امل قأأا  كانأأ  أو الُكأأر   بق أأد ر كانأأ  أو وجأأدانيا   عل أأا   ي علأأ  مل إذا ج:
 طاهر   فهي بعده  ال املطر
  واخلش  اإلسفل  على املشي تطهري
 علأأأى أو اإلسأأأفل  علأأأى باملشأأأي الأأأنجس احلأأأذا  أو القأأأد  بأأأاط  يطهأأأر هأأأل س: ■
 احلذا   أو القد  باط  طهار  حد ه  ما باخلش  و املفروشة األر 

أأرا   ك نأأ  يبعأأد فأأ  اإلسأأفل  ج:أمأأا  أن واألفضأأل إشأأكال  حمأأل اخلشأأ  ولكأأ  مطه 
 مأ  ب قأل تأزول النجاسأة عأني كانأ  وإن أكاأر أو خطأ   عشأر  مخأس األر  على ميشي
 بأأأل رطبأأأا   الأأأنجس احلأأأذا  أو القأأأد  بأأأاط  يكأأأ ن أن الطهأأأار  حصأأأ ل يف يلأأأز  وال ذلأأأك 
 ا  جاف كان إذا أيضا   يطهر

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
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  الكبري  املنا ل فرش تطهري
 باألر   ال صق )امل كي   أو الكبري  الفرش يطهر كي  س: ■
 املأأا  وصأأ  م ضأعها وحصأأر النجاسأة عأأني بم الأة وذلأأك )احلنفيأة   األنابيأأ  مبأا  ج:
 أشب   ما أو ق اش أو إسفنج بقطعة املا  ذلك وتنشي  واحد  مر  باحلنفية املتصل
 األجنبية ب دال يف السيارات مقاعد
 البأاص مقاعأد علأى رط بة املسل  اإلنسان جيد أحيانا   اإلس مية غري الب د يف س: ■
 أمطأار   أو عليهأا مسأك بة مخأ ر أو الك ب م  هي هل يعل  وال وغريها  القطارات أو

 ال الأذي املأا  مأ  قليأل بشأي  أو املعق  أة بالسأ ائل تنظأ  بأل تطهأر ال املقاعأد ب ن عل ا  
 الرط بة  هذه حك  ف ا بالنجاسة الت قي م  عاد  خيل 

 بنجاستها  يقط  مل إذا بالطهار  حمك مة ج:
  األجنبية الب د يف املست جر  املنا ل أثا 
 أن بيأ  اسأتئجار عنأد جيأ  هأل مشأركة  أو )كأافر  اإلسأ مية غأري الدول يف س: ■
 ال  أ  النجس معاملة واألواي األثا  م  يتعامل
 بالنجاسة  القط  م  إال   الطهار  األصل ج:
  والب اري للحصري الش س تطهري
 املعروفأأأة والبأأ اري احلصأأر علأأى والبأأ اري للحصأأري الشأأ س تطهأأري تقتصأأر هأأل س: ■
 املصأن عة احلصأر مأ  اليأ   األر  على يفرش ما كل إىل احلك  يتعدى أ  الروايات  مان
 بامل كي   يعر  وما والسجاد الب ستيك م 

 ذلك  يش ل  احلصري قسا أ كل ج:
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 االستحالة يف د:
  الصاب ن يف الشح   استحالة
 امليتأأة  أو اخلنزيأأر شأأح  والصأأاب ن الغسأأيل مسأأاحيق بعأأ  تركيأأ  يف يأأدخل س: ■
 النجاسة  عني تطه ر هنا االستحالة هذه فهل آخر  شي  إىل استحالت  بعد ولك 
 يطهر  عرفا   االستحالة علي  صدق  إذا ج:
  امل اشي ا عظ م  ماد 
 البسأأأأأك ي  )مأأأأأا    واألجنبيأأأأأة اإلسأأأأأ مية الأأأأأب د مأأأأأ  املأأأأأ ك الت حكأأأأأ  مأأأأأا س: ■

 سأائلة مأاد  هأذه إليها أضي  ل  في ا ذلك  وغري احلل ى وبع  والعلكة    والش ك الت 
 املأأ ك الت هأأذه مأأ  مأأاد  أي أن عل أأا   ذلأأك  وغأأري والغأأن  البقأأر عظأأا  بأأني مأأ  تسأأتخرج
 أو االسأتحالة قبيأل مأ  هأذا فهأل هلا  حفظا   إال ليس والسائل ىأخر  إىل ماد  م  تتح ل

 جنسا   هذا كان ل  في ا للنجس املطهر االنق ب
  1فالنجاسة الشك وم  طاهرا   كان عرفا   استحالة ذلك عد   إذا ج:

  احمل مات يف ذ:
  اهلل أمسا  معاي مس
 اللغأأأأأات يف اوأمااهلأأأأ الفارسأأأأية  يف )خأأأأدا  كل أأأأأة مأأأأس لل حأأأأد  جيأأأأ   هأأأأل س: ■
  العربية  يف )اهلل  كل ة تعادل الي األخرى
   تعاىل  امس  مبعى تك ن كل ة مس جي   ال ج:
 اخل   بي  يف احلاس ب قرص
 )الديسأك  القأرص وقأ  إذا باحلاسأ ب  الكأر  القأرآن فيأ  خيأزن الأذي القأرص س: ■
 إخراج   جي  فهل اخل    يف

                                

 : )نع  استحالة  ي الراحل  يف فتاوى اإلما  الشريا  1
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 وج   وإال اإلخراج  جي  ال بسق ط  الكر  القرآن امنحى إذا ج:
 واألطع ة األشربة يف ر:
  السكر يف العظ  ماد 
 أو إسأأأ مية بأأأ د مأأأ  املسأأأت رد احليأأأ ان عظأأأ  إليأأأ  املضأأأا  السأأأكر حكأأأ  مأأأا س: ■
 هبأأأأذا ليصأأأأبح إليأأأأ  العظأأأأ  مأأأأاد  دخأأأأ ل مأأأأ  البأأأأد السأأأأكر مأأأأاد  إن قأأأأال ا حيأأأأ  أجنبيأأأأة 
 احلاصل  التغري بعد املطهرات ض   ذلك يدخل فهل وعلي  الشكل 
 ب س  ال ج:
  املسكر غري الشعري ما 

 يف يبأاع كالأذي الكحأ ل مأ  واخلأاي املسأكر غأري الشعري ما  شرب جي   هل س: ■
 اإلس مية  الب د
  1ب س ال في   والكح ل مسكرا   يك  مل الذي الطيب الشعري ما  ج:

  متفرقات  :
 املست رد  واجلل د األحذية
 اإلسأ مية غأري الأب د مأ  املست رد  اجللدية الساعات وسري مةواألحز  األحذية س: ■
 فيها  والص   لبسها جي   هل اإلس مية الب د يف تُباع والي

 لبسأأأأها جأأأأا  صأأأأناعية أ أأأأا علأأأأ  أو طبيعيأأأأة  أو صأأأأناعية جلأأأأ د أ أأأأا يعلأأأأ  مل إذا ج:
 فيها  والص  

                                

 : )إذا مل يك  مسكرا  قطعا  ف  ب س    اإلما  الشريا ي الراحل1
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  اإلنسان جس  م  جز  انفصال م ض 
 فهأأل عظ أا   أو حل أأا   أو جلأدا   كأان سأأ ا  اإلنسأان جسأ   مأأ جأز  انفصأل إذا س: ■
 أ  الأأأد   منأأأ  خيأأأرج مل إذا بالنجاسأأأة عليأأأ  حمك مأأأا   اجلسأأأ  مأأأ  االنفصأأأال م ضأأأ  يكأأأ ن
 طاهرا    يك ن
 طاهر  ج:
  املراحي  مبياه الطعا  بقايا اخت  
 احي املأر  مبيأاه ختأتلط الزمأان هأذا يف املنأا ل يف التنظيأ  مياه جماري أصبح  س: ■
 منهأا اليسأري يف احلكأ  مأا احلرمة فر  وعلى اجملاري  تلك يف الطعا  بقايا رمي حير  فهل

 األواي  يف األكل بعد اليدي  يف كالعالق
 ُيستهلك  ألن  ب  ب س ال وحن ه باليد والعالق ترمى  ال ج:
  تكريرها وإعاد  املياه تنقية
 يف النأأاس يسأتخدم  أن بعأد ملأا ا وتصأفية تكريأأر إعأاد  إىل الأدول بعأ  تلجأ  س: ■
 مل ثة  املياه فض ت تصبح فالنتيجة االستع االت  مبختل  منا هل 

 تصأأبح هأأل والتنقيأأة التصأأفية ع ليأأات تلأأك اجملأأاري ميأأاه علأأى جتأأري أن بعأأد والسأأؤال:
  واملأأأأأأأأأأ اد بأأأأأأأأأأاآلالت متأأأأأأأأأأ  املعاجلأأأأأأأأأأة أن مأأأأأأأأأأ  املطلأأأأأأأأأأق املأأأأأأأأأأا  معاملأأأأأأأأأأة وتعامأأأأأأأأأأل طأأأأأأأأأأاهر 

 الكي اوية 
    1الكر م  أقل يك  ومل السابق  العن ان علي  يصدق مل إذا  ب ب س ال ج:
  احللي  تطهري
 لينفأذ املأا  يف اجلأنب هأذا نقأ  م  البد أ  جنب  إىل بتح ل  احللي  يطهر هل س: ■
  ويطهر  إلي 

                                

 : )ال ب س ب  إذا مل يصدق علي  العن ان السابق  ووصل بالكر الطاهر أو حن ه    اإلما  الشريا ي الراحل1
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   .كر   ما  يف ينق  ج:
 يعرفها ال م  عند الطهار  أحكا 
 اليبأأال ن أو يعرف  أأا ال املسأأل ني النأأاس مأأ  كاأأري الطهأأار   أحكأأا  تطبيأأق يف س: ■
 برط بأة م مسأته  عنأد للصأ   م بسأنا تطهأري أو طعأامه  جتنأ  علينا يلز  فهل بذلك 
 سارية 
 بالنجاسة  العل  م  إال ال  ج:
  لل ي  الداخلية األعضا  ملس
 املتصألة غأري عأا ل  )بأدون باليأد مباشأر  الداخليأة امليأ  أعضا  ملس حك  ما س: ■
 أشب   وما والقل  الكبد الم بعظ  
 مبس ها  الغسل فيج  تغسيل  وقبل املي  برد بعد كان إذا ج:

 والتزي  النظافة ثالاا:
 التخلي أحكا  :1

 أو التخلأي حأني سأ ا  مكلأ   بأال  كأل عأ  ع رتأ  سأ  اإلنسأان علأى جيأ  مسأ لة:
 جيأأ  ذاوهكأأ وأمأأ   ك ختأأ  حمارمأأ  مأأ  النأأاظر ذلأأك كأأان ولأأ  حأأى األخأأر  األوقأأات يف
 سأ ها الزوجأة علأى يلأز  ال ولكأ  والشأر  اخلأري بأني امل يأز والطفأل اجملنأ ن عأ  العأ ر  س 
 العكس  وكذا  وجها ع 

 مقأأاد  يكأأ ن ال أي التخلأأي  حأأال يسأأتدبرها وال القبلأأة يسأأتقبل ال أن جيأأ  مسأأ لة:
 عكسها  أو القبلة ص ب وركبتي   وصدره بطن  )أعين بدن 

 ع رتأأ  حيأر  أن أأ هلأا مسأتدبرا   أو للقبلأة مسأتقب    املتخلأي كأان اإذ أأ يكفأي ال مسأ لة:
 ال أن وج بأا   فأاألح   هلأا مسأتدبرا   أو للقبلأة مستقب    يك  مل وإذا اجلهتني  تلك غري إىل
 عكسها  أو القبلة ص ب ع رت  جيعل
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 لأةللقب مسأتقب    يك ن حن  على الطفل جيلس ال أن يف االحتيا  رعاية يلز  ال مس لة:
 مل نفسأ   تلقأا  مأ  التخلأي حأال اسأتدبرها أو القبلأة الطفأل اسأتقبل وإذا هلا  مستدبرا   أو
 ذلك  م  منع  يلز 

  التخلي حرمة م اض 
 م اض : مخسة يف التخلي حير  مس لة:

 )غأري السأالكة الطأرق يف وهكأذا بأذلك  أصأحاهبا يأ ذن مل إذا السأالكة غري األ قة  1
 باملار   اراإلضر  ص ر  يف املسدود  

 في   بالتخلي ي ذن مل م  ملك يف  2
 الدينية  املدارس بع  مال الناس م  خاصة مجاعة على امل ق فة األماك  يف  3
 ل   إهانة ذلك كان إذا املؤم  قرب ف ق  1
 اح امها  م  التخلي يتناى الي احمل مة األماك  يف  5
 باملا  الغائط خمرج طهار  ص ر

 يف االحتيأأا  علأأى بنأأا  فقأأط  باملأأا  إال الغأائط خمأأرج يطهأأر ال صأأ ر ثأأ   يف مسأ لة:
 بعضها:
 خارج  م  جناسة الغائط خمرج مس  إذا  1
 كالد   أخرى جناسة الغائط م  خرج إذا  2
 املعتاد  م  أكار املخرج الغائط تعدى إذا  3

 بأأأأاخلرق باملسأأأأح أو باملأأأأا  الغأأأأائط خمأأأأرج يطهأأأأر أن فيجأأأأ   املأأأأ ارد  هأأأأذه غأأأأري يف وأمأأأأا
 أفضل  باملا  الغسل كان وإن شاهبها  وما واألحجار
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  الب ل خمرج غسل ما  مقدار
 مأر  أأ كاحلنيفأة أأ اجلأاري أو الكأر يف غسأل ولأ  املأا   بغري الب ل خمرج يطهر ال مس لة:

 ث ثا   غسل  واألفضل مرتني بالقليل غسل  ويلز  كفاه  الب ل  وال بعد واحد 
 االستنجا  أحجار
 شأاهبها ومأا أ ال رقية كاملناديل أ واخل ر ق واملدر باحلجر الغائط خمرج تطهري جي   ة:مس ل

 إىل الينتقأأأل حبيأأأ  الرط بأأة مأأأ  شأأي  فيهأأأا كأأان إذا بأأأ س وال وطأأاهر   يابسأأأة كانأأ  إذا
 بأأأأاملر  املخأأأأرج تنظأأأأ  وإن حأأأأى مأأأأرات ثأأأأ   عأأأأ  الت سأأأأح يقأأأأل ال أن وجيأأأأ  املخأأأأرج 
 املرتني  أو ال احد 

 ربا االست :2
 التأأيق  ألجأل التبأ ل مأأ  الفأرا  بعأد الرجأأال بأ  يأ ي مسأأتح   فعأل االسأتربا  مسأ لة:

 اجملرى  يف الب ل م  شي    وج د عد  م 
  االستربا  كيفية

 )إذا أوال   الغأأائط م ضأأ  املتخلأأي يطهأأر أن أفضأألها: أشأأكال  علأأى اإلسأأتربا  مسأأ لة:
 يأأأده مأأأ  ال سأأأطى باإلصأأأب  سأأأحمي مث البأأأ ل  انقطأأأاع بعأأأد وذلأأأك أيضأأأا   تغأأأ   قأأأد كأأأان

 الأذكر فأ ق إهبامأ  يضأ  مث وبقأ    مأرات ثأ   الأذكر أصل إىل الغائط خمرج م  اليسرى 
 مرات  ث   يعصره مث مرات  ث   الذكر رأس إىل بق   وميسح الذكر حت  وسبابت 
  الرجل ما  أقسا 

 هر طا وه  )مذيا   يس ى امل عبة بعد الرجل م  اخلارج املا  مس لة:
  )وذيا   ويس ى املين بعد اخلارج املا  وهكذا  

  الب ل يصب  مل إن طاهر فه  )وديا   ويس ى التب ل بعد اخلارج املا  وكذلك
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 هأذه أحأد أ  بأ ل هأ  هأل وشأك مأا  منأ  خأرج مث الب ل بعد الرجل استربأ إذا مس لة:
 طاهرا   يك ن املذك ر   املياه

  والغائط الب ل احتباس
 بالبأدن مضأرا   االحتبأاس هأذا كأان إذا وحيأر  بأل والغأائط  البأ ل احتبأاس هيكأر  مسأ لة:

 وهكأذا ويصألي  يغتسل أو يت ض  مث الص   قبل اإلنسان يب ل أن ويستح  بالغا   ضررا  
 املين  خروج وبعد اجل اع  وقبل الن    قبل التب ل يستح 

 األواي أحكا  :3

  اجللد م  املصن ع اإلنا 
 وحيأأأأر  جنأأأس  امليتأأأة  أو الربيأأأني اخلنزيأأأر أو الكلأأأأ  جلأأأد مأأأ  املصأأأن ع اإلنأأأا  مسأأأ لة:

 يشأأأ   الأأأي األع أأأال يف يسأأأتع ل وال منأأأ   يغتسأأأل وال يت ضأأأ  وال فيأأأ   والشأأأرب األكأأأل
 امليتأأة أو اخلنزيأأر أو الكلأأ  جلأأد يسأأتع ل ال أن أأأ اسأأتحبابا   أأأ األحأأ   بأأل الطهأأار   فيهأأا
 األواي  غري يف حى
  والفضة الذه   م املصن ع اإلنا 

 تأأأر  اسأأأتحبابا   واألحأأأ   والفضأأأية  الذهبيأأأة األواي يف والشأأأرب األكأأأل حيأأأر  مسأأأ لة:
 األجأر  أخأذ حيأر  ك أا والفضأية  الذهبيأة األواي صأن  وحيأر  للزينأة  حى مطلقا   استع اهلا
 الأأأأأذه  مبأأأأأا  املطليأأأأأة )أي واملفضضأأأأأة املذهبأأأأأة األواي بأأأأأأاستع ال بأأأأأ س وال ذلأأأأأك  علأأأأأى

 إن آخأأر مبعأأدن املخل طأأة الفضأأة أو املخلأأ   الأأذه  مأأ  املصأأن عة اآلنيأأة وأمأأا   والفضأأة
 ذهأ  مأ  إنأا  هأذا يقأال: ال حبيأ  الفضأة أو الأذه  مأ  أكاأر فيهأا املعأدن مقأدار كان
 إشكال  ففي  وإال   بأاستع اهلا  ب س ف  فضة  أو

 االضطرار  عند الفضة أو الذه  م  املصن عة األواي بأاستع ال ب س ال مس لة:
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 أو الأأأذه  مأأأ  مصأأأن ع هأأأ  هأأأل يأأأدري ال الأأأذي اإلنأأأا  بأأأأاستع ال بأأأ س ال مسأأأ لة:
 آخر  شي  م  أو الفضة

 الطهار  أقسا  رابعا:
 ال ض   :1

 ال ض   كيفية
 القدمني  وظهر الرأس مقد  ومسح واليدي  ال ج  غ سل ال ض   يف جي  مس لة:

 ال ج  غسل :1
 الأذق    ايأة إىل اجلبأني  أعلى )يف الشعر قصاص م  ط ال   ال ج  غسل جي  مس لة:
 هأأأذا مأأأ  شأأأيئا   يغسأأأل مل وإن ال سأأأطى  واإلصأأأب  اإلهبأأأا  واحت تأأأ  عليأأأ  دارت مأأأا وعرضأأأا  
 وض ؤه  بطل القدر

 عامأأة خلقأأة يف املتعأأار  مأأ  أصأأغر أو أكأأرب كفأأاه أو شأأخص وجأأ  كأأان إذا مسأأ لة:
 وجأأأ هه  اخللقأأأة مت سأأأط  سالنأأأا يغسأأأل مقأأأدار أي إىل ي حأأأ  أن عليأأأ  وجأأأ  النأأأاس 
 الطبيعأي حأده جتأاو  قأد رأسأ  مقأد  شعر كان إذا احلك  وهكذا ماله   فيغسل وأيديه 
 بالعكس  كان أو منها  مقدارا   غطى )أي اجلبهة إىل ونزل

 عينيأأ  أطأأرا  أو حاجبيأأ  يف آخأأر شأأي  أي أو وسأأ  وجأأ د حيت أأل كأأان إذا مسأأ لة:
 يلأأز  عق ئيأأا   مقبأأ ال   احت أأاال   كأأان فأأمن البشأأر   إىل ال ضأأ   مأأا  وصأأ ل مأأ  مينأأ  وشأأفتي 
 كان  ل  املان  ويزيل ال ض   قبل يفحص أن احتياطا  

 مل إذا وأمأأا إليهأأا  املأأا  إيصأأال وجأأ  الشأأعر ورا  مأأ  ال جأأ  بشأأر  ظهأأرت إذا مسأأ لة:
 حتت   إىل املا  إيصال يلز  وال الشعر غسل كفى تظهر

 ومأأأ  اإلطبأأأاق حأأني الشأأأفتني مأأ  خيتفأأأي مأأأا وال األنأأ  داخأأأل غسأأل يلأأأز  ال مسأأ لة:
 اإلغ ا   عند اجلفنني
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 األسأأفل مأأ  غسأأل ولأأ  األسأأفل  إىل األعلأأى مأأ  واليأأدي  ال جأأ  غسأأل جيأأ  مسأأ لة:
 وض ؤه  بطل األعلى إىل

 حبيأأأ  الكأأأ  بلأأأل مقأأأدار وكأأأان ويديأأأ  وجهأأأ  علأأأى هبأأأا ومسأأأح كفأأأ  بلأأأل إذا مسأأأ لة:
 كفاه  مسحها  دعن واليدي  ال ج  على املا  م  قليل جيري
 اليدي  غ سل :2

 إىل املرفأق مأ  اليسأرى اليأد غسأل مث الي أى اليأد غسأل جيأ  ال جأ  غسأل بعد مس لة:
 األصاب   رؤوس

 عأأ   اد ومأا مسأتحبة والاانيأة واجبأة  ال ضأ   يف واليأدي  لل جأ  األوىل الغسألة مسأ لة:
 املت ضأأ  لنيأأة تأأاب  فأأذلك الاانيأأة أو األوىل هأأي تكأأ ن الغسأأ ت أي أن أمأأا حأأرا   ذلأأك

 إشأكال فيأ  يك  مل مرات عشر األوىل الغ سلة بقصد وجه  على املا  ص  فمذا وقصده 
 األوىل  الغسلة مجيعها: واعترب
 الرأس مسح :3

 الكأأ   علأأى املتبقأأى ال ضأأ   ببلأل الأأرأس مقأأد  مسأأح جيأ  ال جأأ  غسأأل بعأأد مسأ لة:
 األسفل  إىل األعلى م  الي ى بالك  ميسح أن وج با   واألح  
 أي مسأأح فيكفأأي املسأأح م ضأأ  هأأ  للجبهأأة  )امل اجأأ  الأأرأس مأأ  املقأأد  الربأأ  مسأأ لة:

 إصأأب  عأأر  مبقأأدار املسأأح وجأأ ب كأأان وإن كأأان  مقأأدار وبأأ ي امل ضأأ  هأأذا مأأ  جأأز 
 أح   

 أصأأاب  ث ثأأة قأأدر والعأأر  واحأد  إصأأب  قأأدر الطأأ ل يكأ ن أن أأأ اسأأتحبابا   أأأ واألحأ  
 مض  مة 
 شأأأعر علأأأى املسأأأح يصأأأح بأأأل الأأأرأس  جلأأأد  خصأأأ ص علأأأى سأأأحامل جيأأأ  ال مسأأأ لة:

 ال جأ  علأى الس سأل سأرح  ل  حبي  جدا   ط ي    رأس  مقد  شعر كان ل  ولك  الرأس 



 56         على النص الذي ترغ  يف أن يظهر هنا  Heading 2خط ! استخد  ع مة التب ي  "الصفحة الرئيسية" لتطبيق 

 

 عأ  يكشأ  أو الشأعر منبأ  علأى ميسأح أن عليأ  جيأ  فمن  آخر  جان  على سقط أو
 الرأس  جلد  على وميسح الشعر مفرق
 القدمني مسح :1

 يف املتبقيأأة ال ضأأ   رط بأأة بأأنفس القأأدمني ظهأأر مسأأح جيأأ  أسالأأر  مسأأح بعأأد مسأأ لة:
 اسأأتحبابا   واألحأأ   القأأدمني  قبتأأا )و أأا الكعبأأني إىل األصأأاب  رؤوس مأأ  وذلأأك الكفأأني 
 املفصل  إىل املسح

 األحأأ   ولكأأ  املسأأح  مسأأ ى القأأدمني علأأى املسأأح عأأر  مقأأدار يف يكفأأي مسأأ لة:
 القدمني  ظاهر متا  مسح واألفضل   مة مض أصاب  ث ثة مبقدار يك ن أن استحبابا  

 فأأأمذا امل اضأأأ   هأأذه علأأأى اليأأأد ميأأرر أن جيأأأ  القأأأدمني وظهأأر الأأأرأس مسأأأح يف مسأأ لة:
 أشأأأكل يديأأأ   حيأأأر   أن بأأأدل قدميأأأ   أو رأسأأأ  وحأأأر   قدميأأأ  أو الأأأرأس علأأأى كفأأأ  وضأأأ 

 عليه ا  اليد مسح عند قلي    القدمني أو الرأس حتر  إذا ب س ال ولك  وض ؤه 
 علأى رط بتأ  تأؤثر حبيأ  رطبأا   كأان وإذا جافأا   املسأح م ضأ  يك ن أن جي   لة:مس
 الرط بأأة كانأأ  إذا بأأ س ال ولكأأ  ال اجأأ   االحتيأأا  خأأ   ذلأأك كأأان الكأأ  رط بأأة
 الك   رط بة م  إ ا يقال: املسح بعد فيها رط بة ش هدت إذا حبي  جدا   قليلة

 ي خأذ أن جيأ   ال البلأل م  ب  ميسح ام يبق ومل الك  على الرط بة جف  إذا مس لة:
 هبا  وميسح ال ض   م اض  م  ي خذها أن جي  بل اخلارج  م  رط بة

 أن يلأأأأز  عليأأأأ   املسأأأأح ألجأأأأل تطهأأأأريه ميكنأأأأ  وال جنسأأأأا   القأأأأد  ظهأأأأر كأأأأان إذا مسأأأأ لة:
 يتي   
 ال ض   شرائط

 أمرا : عشر أربعة ال ض   صحة يف يش   مس لة:
 اهرا  ط ال ض   ما  يك ن أن  1
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 والأأأأنجس املضأأأأا  باملأأأأا  ال ضأأأأ   ألن مضأأأأافا   ال مطلقأأأأا   ال ضأأأأ   مأأأأا  يكأأأأ ن أن  2
 بأذلك صألى قأد كأان وإذا ذلأك  نسي أو جناست  أو مضافيت  املت ض  يعل  مل وإن باطل
 صحيح  وض   م  ص ه ما إعاد  جي  ال ض  
 املغصأأ ب باملأأا  فال ضأأ   مباحأأا   بال ضأأ   فيأأ  يأأ ي الأأذي والفضأأا  املأأا  يكأأ ن أن  3
 وإذا مغصأأ بة  أر  علأأى واليأأدي  ال جأأ  مأأ  ال ضأأ   مأأا  سأأقط لأأ  وهكأأذا وحأأرا   باطأل
 وض ؤه  صح ب  وت ض  ما  غصبية نسي
 مباحا   ال ض   ما  إنا  يك ن أن  1
   الفضة  أو الذه  م  ال ض   ما  إنا  يك ن ال أن  5

 مأأا  عنأأده يكأأ  ومل مغصأأ ب أو فضأأي أو ذهأأيب إنأأا  يف ال ضأأ   مأأا  كأأان إذا مسأأ لة:
 فيهأأأأا ت ضأأأأ  فلأأأأ  األواي  تلأأأأك مبأأأأا  يت ضأأأأ  أن لأأأأأ  جيأأأأ   وال يتأأأأي    أن جيأأأأ  غأأأأريه آخأأأأر

 ب اسأطة أو بكفأ  منهأا اغأ   ولأ  وض ؤه  بطل ويدي  وجه  على منها ص  أو ارمتاسيا  
 وض ؤه  صح ويدي  وجه  على وص  آخر شي 
 م اضأأ  أحأأد تأأنجس فأأمذا طأأاهر   واملسأأح الغ سأأل حأأني ال ضأأ   أعضأأا  تكأأ ن أن  6
 وكأأان ت ضأأ  وضأأ ؤه وإذا صأأح ال ضأأ   إمتأأا  وقبأأل مسأأح  أو غسأأل  بعأأد املسأأح أو الغ سأأل
 وض ؤه  صح جنسا   أ ال ض   أعضا  غري أ بدن  م اض  م  م ض 
 متأا  وقأ  ت ض  ل  حبي  ال ق  ضاق فمذا معا   والص   لل ض   ال ق  يكفي أن  2
  مأأأان بقأأأدر ال ضأأأ    مأأأان كأأأان إذا أمأأأا يتأأأي    أن لأأأز  ل قأأأ ا خأأأارج بعضأأأها أو الصأأأ  
 ال ض    حينئذ   جي  التي  
 آخأر بقصأد أو للتربيأد ت ضأ  ولأ  تعاىل  اهلل ألمر امتااال   يعين القربة بنية يت ض  أن  8
 يف يكأ ن أن يكفأي بأل قلبأ   علأى ميرهأا أو ال ضأ   بنيأة يأتلف  أن يلأز  وال وضأ ؤه  بطل
ئل ل  حبي  ال ض   إىل تفتا  مل ال ض   متا  ُُ  أت ض   قال: يفعل  ع ا ُس

 ال ض    بطل الريا  إليها ض    فل  النية  يف اإلخ ص  9
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 مث ال جأ   بغسأل يبأدأ أن أي: ذكرناهأا  الأي ال ض   أفعال يف ال تي  يراعي أن  10
 ال تيأأ  هأأذا بغأأري ت ضأأ  ولأأ  الأأر جلني  مث الأأرأس  ميسأأح مث اليسأأرى  اليأأد مث الي أأى  اليأأد
 باط    وض ؤه كان

 كاأأريا   مقأأدارا   ال ضأأ   أفعأأال بأأني فصأأل فأأمذا ال ضأأ    أفعأأال بأأني ويتأأاب  يأأ اي أن  11
 السأأابقة األعضأأا  كأأل جفأأ  قأأد تكأأ ن التأأاي العضأأ  مسأأح أو غ سأأل يريأأد عنأأدما حبيأأ 
 غسأل فأمذا ال ض    أثنا  الت شي يف ب س وال وض ؤه  بطل قبل  مسح  أو غسل  الي
 وض ؤه  صح وقدمي  رأس  مسح ذلك وبعد أقدا  بضعة مشى مث ويدي  وجه 
 مسأأاعد  دون املسأأح م اضأأ  وميسأأح ويديأأ  وجهأأ  يغسأأل أي بنفسأأ   يت ضأأ  أن  12
 الأأرأس مسأح أو يديأأ  أو وجهأ  إىل املأأا  إيصأال يف سأاعده أو أحأأد  وض أ ه فلأأ  أحأد  مأ 
 أحأأأدا   يسأأأتني  أن عليأأأ  جيأأأ  بنفسأأأ  ال ضأأأ   ميكنأأأ  ال ومأأأ  وضأأأ ؤه  بطأأأل القأأأدمني أو

 هأ  ينأ ي أن املت ضأ  علأى ولكأ  متكأ   لأ  األجأر  دفأ  حينئأذ فيلأز  ب جر   ول  لي ضئ 
 بنفسأ  املسأح يتأ ىل أن ميكنأ  مل وإذا املسأح  م اضأ  علأى بيأده ه  ميسح وأن ال ض   نية
 أن جيأ  أيضأا   هأذا ميكن  مل املسح وإذا م اض  هبا وميسح بيده ي خذ م  يستني  أن لز 

 مسح   م اض  هبا وميسح املت ض  ك  م  الرط بة نائب  ي خذ
 ت ضأ   لأ  مبأر  يصاب أن خيا  وم  املا   استع ال م  مان  لأ  يك ن ال أن  13

 هأأأل يعلأأأ  مل إذا أمأأأا يت ضأأأ   ال أن جيأأأ  بأأأ   وت ضأأأ  الشأأأرب تأأأر  لأأأ  العطأأأش خيأأأا  أو
 يضره  كان املا  أن بعد في ا  عل وإن وض ؤه صح وت ض   ال أ  املا  استع ال يضره

 البشر   إىل املا  وص ل م  مان  ال ض   م اض  على يك ن ال أن  11
 جيأأ  األظفأأار قلأأ  إذا ولكأأ  األظفأأار حتأأ  يكأأ ن الأأذي ال سأأ  يف بأأ س ال مسأأ لة:

 ال سأأأ  إ الأأأة جيأأأ  املتعأأأار  مأأأ  أطأأأ ل األظفأأأار كانأأأ  لأأأ  وهكأأأذا ال سأأأ   ذلأأأك إ الأأأة
 حتتها  املتج  
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 يف عق ئيأأا   احت الأأ  كأأان فأأمن وضأأ ئ   أعضأأا  علأأى مأأان  وجأأ د يف شأأك إذا مسأأ لة:
 أ  يأده علأى الطأني مأ  شأي  التصأق هأل الطأني اسأتع ال بعأد شك ل  ما    العر   نظر
 املأا  ب صأ ل يتأيق  أو أأ كأان لأ  أأ بزوالأ  اليقأني حيصأل حى حك  أو الفحص  وج  ال 
 حتت   إىل

 فيأأ  لأأيس وسأأخا   كأأان مه أأا مسأأح  أو ال ضأأ   يف غسأأل  جيأأ  الأأذي امل ضأأ  مسأأ لة:
 البدن  إىل املا  وص ل م  ال س  مين  مل ما إشكال

 وض ؤه  صح ال  أ  وض  ه أعضا  على مان  كان هل ال ض   بعد شك إذا مس لة:
 ال ض   أحكا 
 ال ض   أفعال يف الشك

 إباحتأأأ  وأ املأأأا   طهأأأار  ماأأأل شأأأرائط   أو ال ضأأأ   أفعأأأال يف شأأأك  يكاأأأر مأأأ  مسأأأ لة:
 بشك   يعتين ال أن جي  وغصبيت  
 يسأترب  مل إذا ولكأ  وضأ ئ   بقأا  علأى بأى ال  أ  وض ؤه بطل هل شك إذا مس لة:

 شأأي  أ  بأأ ل هأأ  هأأل يعلأأ  ال منأأ  خارجأأا   بلأأ    ال ضأأ   بعأأد رأى مث ت ضأأ  مث البأأ ل بعأأد
 وض ؤه  بطل آخر 

 يت ض   أن جي  ال  أ  ت ض  هل شك م  مس لة:
 أيه أا واليأدري كالب ل  لل ض   مبطل حد  من  وصدر ت ض   أن  يعل  م  مس لة:
 صأأ ت  هأأد  الصأأ   أثنأأا  يف كأأان وإن يت ضأأ   أن وجأأ  الصأأ   قبأأل كأأان فأأمن املتقأأد  
 للصأأأأل ات يت ضأأأ  ولكنأأأ  صأأأ ها  الأأأي صأأأأ ت  صأأأح  الصأأأ   بعأأأد كأأأان وإن وت ضأأأ  
 ال حقة 
 أن جيأ  ولكأ  صأ ت   صأح  ال  أ  قبلهأا ت ضأ  هأل الصأ   بعد شك إذا مس لة:

 ال حقة  للصل ات يت ض 
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 بطلأأأ  ال  أ  الصأأأ   يف الأأأدخ ل قبأأأل ت ضأأأ  هأأأل الصأأأ   أثنأأأا  يف شأأأك إذا مسأأأ لة:
 يصلي  مث يت ض  أن وجي  ص ت 
  ال ض   يف السلس دا 

 قطأأر    قطأأر  النأأزول يسأأت ر بأأل ب لأأأ  ينقطأأ  )أي:ال السأألس دا  بأأ  كأأان مأأ  مسأأ لة:
 مأ  أأ متهلأ  علتأ  أن علأ  إذا منأ   الغأائط خأروج منأ  علأى يقأدر ال )أي: مبط نأا   كان أو
 تلأأأك يف بالصأأأ   يأأأ ي أن جيأأأ  والصأأأ   ال ضأأأ   مبقأأأدار أأأأ آخأأأره إىل الفريضأأأة وقأأأ  أول

 يأ ي أن جيأ  الصأ   مأ  ال اجبأة لألع أال إال   تتسأ  ال املذك ر  املهلة كان  وإذا الف   
 واإلقامة  واألذان كالقن ت املستحبات وي   فقط تبال اجبا الف   تلك يف

 أن عليأ  يصأع  مل إذا نفسأ   ضأبط علأى يقأدر ال الذي املبط ن أو املسل س مس لة:
 فأأ را   منأأ  ت ضأأ  غأأائط  أو بأأ ل منأأ  خأأرج وكل أأا مأأا  إنأأا  عنأأده جعأأل مأأر   كأأل يف يت ضأأ 
 ب ضأ   صأ   لكأل يأ ي أن عليأ  فأال    مأر   لكل الت ضؤ علي  صع  وإذا ص ت   وأم
  1واحد

 أن منأأ  الأأريح خأأروج منأأ  علأأى يقأأدر ال مبأأر  مصأأابا   يكأأ ن مأأ  علأأى جيأأ  مسأأ لة:
 واملبط ن  املسل س وظيفة حس  يع ل

 فأأأ را   بالصأأأ   يشأأأتغل مث صأأأ   لكأأأل يت ضأأأ  أن جيأأأ  املبطأأأ ن أو املسأأأل س مسأأأ لة:
 االحتيأأا  صأأ   أو نسأأيامل التشأأهد أو املنسأأية السأأجد  إلتيأأان يت ضأأ  أن جيأأ  ال ولكأأ 
 ت خري  ودون ف را   الص   عقي  هبا أتى ل  الص    عقي  إتيا ا جي  الي

 مأأ  الصأأ   يف يأتحف   أن جيأأ  أأ باسأأت رار البأ ل منأأ  يقطأر الأأذي أأ املسأأل س مسأ لة:
 وج بأا   واألحأ   مأا    قطأ  فيأ  كأيس ب ض  بدن   م  األخرى امل اض  إىل الب ل تعدي

                                

ط نفسأ   إذا مل ميكنأ  إتيأان شأي  مأ  : )املسل س أو املبط ن الذي ال يقدر على ضب  اإلما  الشريا ي الراحل1
 الص   م  ال ض   فاألح   وج با  أن ي ي لكل ص   ب ض   واحد  
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  1املشأقة  عأد  )مأ  صأ   كأل قبأل البأ ل خمأرج وكأذا تأنجس الذي الكيس ريطه   أن ه 
 أمكأأأأ   إن الصأأأأ    مبقأأأأدار غائطأأأأ  تعأأأأدي مأأأأ  يأأأأتحف  أن املبطأأأأ ن علأأأأى يلأأأأز  وهكأأأأذا
 مشقة  ذلك يف يك  مل إن ص   لكل الغائط خمرج املبط ن يطهر أن وج با   واألح  
 حأأال يف صأأ ها الأأي صأأل اتال يقضأأي أن املبطأأ ن أو املسأأل س علأأى جيأأ  ال مسأأ لة:

 ل   املقرر  ال ظيفة حس  هبا أتى كان إذا من   الشفا  بعد مرض 
  ال ض   ما  اخت  
 مبأا  ال جأ  مأا  اخأتلط أو جبينأ  يأده أصأاب  أطأرا  ف مسأ  رأس  مسح إذا س: ■
 ال ج   ما  هبا خيتلط مل الي اليد براحة القد  ظاهر ميسح أن يكفي فهل اليد 

  يكفي ج:
 علأى اليأد مسأح ال جأ   علأى جديد ما  وض  بدون مث ال ج  غسل أك ل ل  س: ■
 وضأأ  هأأل أخأأرى: وبعبأأار  للاالاأأة  بالنسأأبة وهكأأذا ثانيأأة  غسأألة تعتأأرب فهأأل كأأام    ال جأأ 
 ال  أ  الغسل لتعدد مق    اجلديد املا 

 األظهر  على مق   اجلديد املا  وض  نع   2ج:
 ال ض    أثنا  احلنفية على املتبقي املا  لبقايا اليدي  م مسة حك  ما س: ■
  3اليدي  ما  يف مستهلكا   املا  ذلك كان إذا ب  ب س ال ج:

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
 : )إذا كان بقصد الغ سل نع   وهكذا يف الاالاة م  القصد    اإلما  الشريا ي الراحل2
 : )ال ب س ب  إذا كان ذلك املا  قلي    الراحل  اإلما  الشريا ي 3
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 ال ض   نية
 األذان وقبأأل الطهأأار    علأأى )الكأأ ن بعنأأ ان اآلتيأأة وضأأ  ات  كأأل أن نأأ ى لأأ  س: ■

 علأى  نالك )نية ونسي فت ض  الص   م عد وحيل ألع ال  خيرج س   أن  فكر بساعتني
 صحيح  أو باطل وض ؤه فهل الطهار    
 قريبأأا   كأأان إذا وكأأذلك ال ضأأ    صأأح ارتكأأا ا   الطهأأار  علأأى الكأأ ن نيأأة كانأأ  إذا ج:
  1التهيؤ علي  يصدق حبي  ال ق  دخ ل م 

 غفلأأة معاكسأأة نيأأة نأأ ى مث قبأأل   مأأ  نأأ اه ع أأل كأأل يف كأأذلك احلكأأ  هأأل س: ■
 األوىل  النية ع 

 كالسابق  ج:
 جائز  ال ق  حل ل م  ساعة قبل )التهيؤ  بنية ل ض  ا س: ■
 بعيأأأدا   املسأأأجد إىل طريقأأأ  يكأأأ ن كأأأ ن بأأأ س  فأأأ  التهيأأأؤ مصأأأاديق مأأأ  كأأأان إذا ج:
 ذلك  وحن  عنده املا  والجيد
 التهيؤ  فيها يصدق الي للف   الدقيق املقياس ه  ما س: ■
 عندها  املا  جيد وال ساعتني اجل اعة ع  داره بأ ُعد ك   عريف إن  ج:
 آلخر  شخص م  ذلك خيتل  وهل س: ■
 نع   ج:
 بال جأ  الأذراع اخأت   مأ  مأا    الكأ  غأري يف ال ض   ما  اخت   حك  ما س: ■
 أشب   وما

  1األظهر  )على ب س ال ج:

                                

 : )    وإال  ف ض ؤه مشكل    اإلما  الشريا ي الراحل1
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 بأأأأالك  مث الي أأأأى بأأأأالك  مأأأأر  مأأأأرتني  رأسأأأأ  اإلنسأأأأان مسأأأأح إذا ال ضأأأأ   يف س: ■
 ف أأا سأأن ات  عشأأر تكأأ ن قأأد الأأزم  مأأ  مأأد  ذلأأك لأأىع وكأأان بأأاحلك   جهأأ    اليسأأرى
 املاضية  وص ت  وض ئ  حك 
 املتعار   حس  فيع ل اآلن م  أما صحيحان  ك  ا ج:
 العضأأ  ذلأأك المسأأ  منأأ  الفأأرا  وبعأأد ال ضأأ   أعضأأا  مأأ  عضأأ ا   غسأأل إذا س: ■
 وض  ه  يبطل فهل اآلخر  العض  م  بلل أو رط بة
  2ظهر األ )على وض ؤه يبطل ال ج:
 جافة  الغ سل أعضا  تك ن أن جي  هل يت ض  أن اإلنسان أراد إذا س: ■
 جي   ال ج:
 أ  للجبهأة احملأاذي الرأس بلل يده المس  هل وشك رأس  املت ض  مسح إذا س: ■
 بط ن   على أ  ال ض   صح ة على يبين هل ال 

 صحت   على يبين ج:
  واملسح ال ض   م ان 
 الغ سأل عأ  مانعأا   تعتأرب )احلأرب  بأ واملس ا  الكتابة يف ستخدمةامل املاد  إن هل س: ■
 القد   أو اليد هبا تل ث  إذا في ا واملسح  ال ض   يف

 البشر   وبني املا  بني حي ل جر  لأ  كان إذا إال مبان   ليس الل ن ج:
 والغسل  لل ض   مبطلة العي ن داخل ت ض  الي ال صقة العدسات هل س: ■
 ك   ج:
 لل ض    مانعة بالشعر للعناية املستخدمة والكرميات الزي ت هل س: ■

                                                                             

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل2
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 إىل املأأا  وصأأ ل مأأ  متنأأ  حبيأأ  كانأأ  إذا خفيفأأة وأما كانأأ  إذا مانعأأة تكأ ن ال ج:
  ال ض    يصح ف  الشعر أو البشر 
 هنأأا  كانأأ  ال ضأأ   قبأأل أنأأ  تأأذكر ال ضأأ   بعأأد و للصأأ   املصأألي ت ضأأ  إذا س: ■
 إعأأأاد  عليأأأ  يلأأأز  فهأأأل قأأأرح  أو جأأأرح بسأأأب  ال ضأأأ   أعضأأأا  أحأأأد علأأأى قليأأأل د  بقايأأأا

  ال أ  ال ض   
 ف ضأ ؤه ال ضأ   حأال  ال قأد يكأ ن أن واحت أل د   أأ تأذكر حني أ ي جد مل إذا 1ج:
 ف   وإال صحيح 
 ال ض   وما  املسح
 أصاب   با ثة املسح يك ن أن ال ض   يف الرأس مسح عند يكفي هل س: ■
 مقأأدار وبأأ ي للجبهأأة  امل اجأأ  الأأرأس مأأ  املقأأد  الربأأ  مأأ  جأأز  أي حمسأأ يكفأأي ج:
 الطأ ل يكأ ن أن اسأتحبابا   واألحأ   أحأ    إصأب  بعأر  املسأح وجأ ب كأان وإن كان
 مض  مة  أصاب  ث ثة قدر والعر  واحد إصب  قدر
 سأ ا  مسأحه ا  قبأل الأر جلني علأى ال ضأ    )أثنا  ال ض   ما  م  يسقط ما س: ■
 جتفي   دون م  عليه ا املسح جي   هل اليدي   أو ال ج  م  سقط
 تأأ ثري مأأ  مانعأأة غأأري الرط بأأة كانأأ  إذا إال   عليهأأا  ميسأأح مث جيففهأأا أن االحتيأأا  ج:
 حينئذ  ب س ف  املاسحة  اليد رط بة
 الرأس   بشر  متس   أن جي  أو الرأس شعر مسح يكفي هل س: ■
 عأأأ  مبأأأد ه خيأأرج ال الأأأذي املقأأأدار حأأدود يف املقأأأد   الربأأأ  شأأعر علأأأى املسأأأح يكفأأي ج:
 املقد   الرب  حدود

                                

مل ضأأ  قبأأل ال ضأأ   ف ضأأ ؤه صأأحيح وهكأأذا إذا كأأان وضأأ ؤه مبأأا  كأأر  : )إذا غسأأل ا  اإلمأأا  الشأأريا ي الراحأأل1
 ك ا  احلنفية واط ئ  إىل  وال العني حني غسل امل ض   
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 ال ض    يف املسح عند القدمني إحدى رف  جي   هل س: ■
 جي    نع  ج:
 املأا  يصأل  مل يده م  جز    أن   وأخربه ال ض   أثنا  مع  واقفا   شخص كان إذا س: ■
 ض   ال   ذلك م  انتهى أو العض  ذلك م  انتهى وإن تصديق  جي  فهل

 مأ  حصأل إذا إال   ال ضأ   مأ  الفأرا  بعأد األمأر يف شأك إذا تصديق  علي  يلز  ال ج:
 عدال   كان أو الشخصي ال ث ق ك م 
 ب   يضر ال ض   يف قلي    اليد إرجاع هل س: ■
 املتعار   ع  خيرج ال أن يلز  ج:
 حكأأ  ف أأا ط يلأأة  مأأد  اخللأأ  إىل األمأأا  مأأ  رأسأأ  ميسأأح شأأخص كأأان إذا س: ■
 اإلعاد   تلز  هل املاضية وصل ات  السابق وض ئ 
 فيها  إشكال ال ج:
 باملا   مبت    الرأس شعر كان إذا ال ض   يصح هل س: ■
 تأأأ ثري مأأ  متنأأأ  ال الأأي اليسأأأري  الرط بأأة نعأأأ  جافأأا   املسأأأح م ضأأ  يكأأأ ن أن جيأأ  ج:
 هبا  ب س ال املاسح رط بة
 إعأاد  لأأ  جيأ   فهأل كأام    يك  مل جلنيالر   على املسح أن املت ض  تص  ر إذا س: ■
 املسح 
 نع   ج:
 علأأأأى الي أأأأى تقأأأأد  مأأأأ  البأأأأد أ  ال ضأأأأ    يف معأأأأا   الأأأأر جلني مسأأأأح جيأأأأ   هأأأأل س: ■

 اليسرى 
 اليسرى  على الي ى الر جل مسح تقد  واألفضل جائز  ج:



 66         على النص الذي ترغ  يف أن يظهر هنا  Heading 2خط ! استخد  ع مة التب ي  "الصفحة الرئيسية" لتطبيق 

 

 ال ض   ماد 
 اليد   بل س قطرات أو رط بة حيد  كان إذا بالالج ال ض   جي   هل س: ■
 ال ض    صح م ض  إىل م ض  م  ينتقل املا  كان إن ج:
 يصأأح هأأل مغصأأ ب  كهربأأا  أو وقأأ د فيهأأا اسأأتخد  قأأد بآلأأة املسأأتخرج املأأا  س: ■
  .ب   والغسل ال ض  
   يصح  نع  ج:
   مغص بة  اآللة نفس كان  ل  ماذا س: ■
  ال ض    صح اآللة  بتلك ال ض   نفس يك  مل إذا 1ج:
  مز   ما  م  ال ض     جي هل س: ■
 جي   نع  ج:
  احلد  ودائ  احلد  أحكا 
 ال  أ  رحيأأا   كأأان إن أعلأأ  ال ولكأأ  املخأأرج  يف حبركأأة أحسسأأ  الصأأ   أثنأأا  س: ■
 أحأأس أن دون حصأأل الشأأي  هأأذا أن العلأأ  مأأ  الصأأ    وأعيأأد جديأأد مأأ  أت ضأأ  فهأأل
 آخر  شي  أي أو ريح خبروج
 عليك  شي  ال ج:
 والص    لل ض   بالنسبة الريح  خبروج احلد   دائ  حك  ما س: ■
 أن دون ذلأأأأك يأأأأؤدي أن ميكنأأأأ  فأأأأ   يف ال ضأأأأ   مأأأأ  بالصأأأأ   اإلتيأأأأان أمكنأأأأ  إذا ج:
 أمكنأأ  فأأمن ذلأك ميكنأأ  مل وإن الفأ    تلأأك يف الصأأ   إتيأان عليأأ  فيجأ  وضأأ ؤه ينأتق 
 ويت ضأ  بقربأ  املأا  يضأ  أن فأاألح   الصأ   أثنأا  الأريح فيهأا خيأرج مأر  كأل بعد الت ضؤ

                                

 : )كالسابق    اإلما  الشريا ي الراحل1
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 عليأ  فأال    مأر   لكأل ال ضأ   عليأ  صأع  )وإذا  1االنقطأاع م ضأ  م  ص ت  ويك ل
  2واحد  ب ض   ص   لكل ي ي أن

 ال ض   هلا جي  الي األم ر
 أم ر: خل سة ال ض   جي  مس لة:

 املي   ص   عدا ما ال اجبة للصل ات :1
 وال الصأ    وبأني بينهأا كالب ل حد  من  صدر اإذ املنسيني التشهد أو للسجد  :2
 حس   أ رجا    أ امل رد هذا يف بال ض   اإلتيان أن إال السه   لسجد  ال ض   جي 
 املشرفة  الكعبة ح ل ال اج  للط ا  :3
 ب ض    ي ي أن اهلل عاهد أو أقس  أو نذر إذا :1
 قرآنأأأأأا   يطهأأأأأر أن أراد إذا وكأأأأأذا بدنأأأأأ   مأأأأأ  مب ضأأأأأ  القأأأأأرآن خأأأأأط ميأأأأأس أن أراد إذا :5

 أن إىل أأأأ التأأأ خري يف كأأأان لأأأ  أمأأأا شأأأاب   ومأأأا اخلأأأ   بيأأأ  مأأأ  إخراجأأأ  أراد أو متنجسأأأا  
 أن دون شأاب  ومأا اخلأ   بيأ  مأ  القأرآن إخأراج إىل يبأادر أن جيأ  للقأرآن إهانة أ يت ض 
 يت ض  
 وض   بدون القرآن مس حرمة

 خأأط ميأأس ال أن وج بأأا   األحأأ  و  وضأأ    دون بالبأأدن القأأرآن خأأط مأأس حيأأر  مسأأ لة:
 القأأرآن ترمجأأة مأأس يف إشأأكال ال ولكأأ  طأأ ي    الشأأعر يكأأ ن أن إال أيضأأا   بشأأعره القأأرآن

 اللغات  م  غريها أو بالفارسية

                                

: )وجيأأ   لأأ  اإلتيأأان بالصأأ   ب ضأأ   واحأأد  ولأأ  بطأأل وضأأ ؤه أثنأأا  الصأأ   ال يعتأأين   اإلمأأا  الشأأريا ي الراحأأل1
 ويت ض  للص   الاانية كذلك  بذلك  

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل2
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 مسأأه  كأأان إذا ولكأأ  القأأرآن  خأأط مأأس مأأ  اجملنأأ ن أو الطفأأل منأأ  جيأأ  ال مسأأ لة:
 منعه   وج  للقرآن إهانة
 أن 1اسأتحبابا   واألحأ   وضأ    دون كأان لغأة بأ ي عأاىلت اهلل اس  مس حير  مس لة: 
 )علأأيه  الزهأأرا  فاط أأة واسأأ  املعصأأ    واإلمأأا  األكأأر   النأأيب اسأأ  املت ضأأ  غأأري ميأأس ال

 أمجعني   اهلل س  
   الص   وق  قبل ال ض  
 وضأ ؤه  صأح طهأر  علأى يكأ ن أن بنيأة أأ الص   وق  حل ل قبل أ ت ض  إذا مس لة:

 بقصأد ذلأك فعأل لأ  الصأ   وقأ  قبيأل ت ضأ  إذا إشأكال ال وهكذا ب   يصلي أن وجي  
 للص    التهيؤ
  املي  لص   ال ض  

 املسأأأأاجد ولأأأأدخ ل القبأأأأ ر  أهأأأأل ولزيأأأأار  امليأأأأ   لصأأأأ   ال ضأأأأ   يسأأأأتح  مسأأأأ لة:
 ح اشأأأي   وملأأأس وكتابتأأأ  وقرا تأأأ  القأأأرآن حل أأأل وهكأأأذا  الطأأأاهري  األئ أأأة ومشأأأاهد
 وللن   

 فيأأ  يعتأأرب مأأا بكأأل يأأ ي أن لأأأ  جيأأ   املأأذك ر  األمأأ ر هأأذه مأأ  لشأأي  ضأأ ت   لأأ  مسأأ لة:
 كالص    ال ض  
 األجان  أما  املرأ  وض  
 أحيانأا   السأيار  أو بالقطأار املأدن بأني اإلنسأان يسأافر عندما األماك  بع  يف س: ■
 مأأأأا أ تت ضأأأأ  فهأأأأل هنأأأأا  املأأأأرأ  تفعأأأأل ف أأأأاذا األنظأأأأار  أمأأأأا  قليلأأأأة حنفيأأأأات إال   الت جأأأأد
   تتي    أ  األجان 

                                

 : )واألح   وج با     اإلما  الشريا ي الراحل1
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   .تتي   وإال   منها  حير  ما األجان  يرى أن بدون ذلك أمك  إذا تت ض  ج:
 احلرجي ال ض  
 حرجيأأا   ال ضأأ   يكأأ ن مأأ رد يف متع أأدا   وت ضأأ  املكلأأ  خأأال  لأأ  احلكأأ  مأأا س: ■
 ال ق   ضيق يف كال ض   حمرما   ال ض   يك ن م رد يف متع دا   خال  ل  احلك  وكذا
 ضأأيق يف ال ضأأ   إىل وبالنسأأبة بطأأل  1شأأرعا   حت لأأ  )حيأأر  شأأديدا   حرجأأا   كأأان إذا :ج
 التقييأأد حنأأ  علأأى الصأأ   هأأذه حيأأ  مأأ  بأأ  املتعلأأق األمأأر امتاأأال قصأأده كأأان إن ال قأأ 
 لألمأأأر قصأأأده كأأأان أو القربأأأة بقصأأأد أو أخأأأرى لغايأأأة ت ضأأأ  لأأأ  نعأأأ : أيضأأأا   باطأأأل فهأأأ 

 وظيفتأأ   بأ   آمثأأا   كأان وإن صأأحيح  ف ضأ ؤه أأأ تقييأدال بنحأأ  ال أأ الأأداعي بنحأ  الصأ ي
 التي    أي

 ال ض   مبط ت
 سبعة: ال ض   تبطل الي األم ر مس لة:

 الب ل  :1
 الغائط  :2
 واألمعا   املعد  م  كان إذا الغائط خمرج م  اخلارج الريح :3
 إذا أمأا  العأني تأرى وال األذن تسأ   ال حبيأ  والبصأر السأ   علأى غل  إذا الن   :1
 ال ض    يبطل ف  العني ورأت األذن مسع 
 إغ ا   أو جن ن أو سكر م  العقل  يزيل ما كل :5
 االستحاضة  :6
 كاجلنابة  الغسل أوج  ما كل :2

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
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 وأحكامها اجلبري  وض  
 بالض اد  ويس ى عليه ا ي ض  وما والكسر اجلرح ب  يشد ما هي اجلبري 

  اجلرح على املبللة اليد إمرار
 وكأأأأأان كسأأأأأر أو دمأأأأأل أو جأأأأأرح ال ضأأأأأ   م اضأأأأأ  مأأأأأ  م ضأأأأأ  يف كأأأأأان إذا مسأأأأأ لة: 

 فأأاألح   عليأأ   املبللأأة اليأأد إمأأرار يضأأره ال ولكأأ  عليأأ  املأأا  صأأ  يضأأره وكأأان مكشأأ فا  
 ميكأأ  وال جنسأأا   اجلأأرح كأأان أو أيضأأا   يضأأره هأأذا كأأان وإذا عليأأ   املبللأأة اليأأد إمأأرار وج بأأا  
 يضأأأ  أن وج بأأأا   واألحأأأ   األسأأأفل  إىل األعلأأأى مأأأ  اجلأأأرح حأأأ ل مأأأا غسأأأل لأأأز  تطهأأأريه
 الطأاهر  الق اشأة وضأ  ميكأ  مل وإذا املبللأة  باليأد عليهأا وميسح اجلرح على طاهر  ق اشة
 استحبابا   األح   على أيضا   يتي   مث اجلرح  ح ل ما غسل يلز 

 وكأأأان القأأأدمني ظهأأأر أو الأأأرأس مقأأأد  يف الكسأأأر أو الأأأدمل أو اجلأأأرح كأأأان إذا مسأأأ لة:
 ببلأل عليهأا وميسأح طأاهر  خرقأة عليأ  يضأ  أن وجأ  عليأ  املسأح ميكأ  مل فمن مكش فا  
 أن جيأأ  ولكأأ  املسأأح يلأأز  ال عليأأ  اخلرقأأة وضأأ  ميكأأ  مل وإذا الكأأ   يف املتبقأأي ال ضأأ  
 احتياطا   ال ض   بعد يتي  

 أن وجأأأأ  متامه أأأأا أو اليأأأأدي  إحأأأأدى متأأأأا  أو ال جأأأأ  متأأأأا  اجلبأأأأري  غطأأأأ  إذا مسأأأأ لة:
 وج با   األح   على أيضا   ويتي   اجلبري  ب ض   ت ض ي

  اجلرح على الزائد  اجلبري 
 نأزع وكأان اجلرح  أطرا  م  متعار  ه  مما أكار مقدارا   اجلبري  است عب  إذا مس لة:

 األحأأ   علأأى يتأأي   وأن اجلبأأريي  ال ضأأ   وظيفأأة حسأأ  يع أأل أن وجأأ  متعأأذرا   الزائأأد
 ال جأأأأ  يف اجلأأأأرح كأأأأان فأأأأمن رفعهأأأأا  وجأأأأ  ممكنأأأأا   ونزعهأأأأا ري اجلبأأأأ رفأأأأ  كأأأأان وإذا وج بأأأأا  
 ويع أل أطرافأ   مسأح القأدمني ظهأر أو الرأس مقد  يف كان وإذا ح ل   ما غسل واليدي 
 اجلرح  م ض  يف اجلبري  حبك 
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   باملا  تضرر ل 
 يضأرها املأا  كأان ولكأ  كسر أو دمل أو جرح ال ض   م اض  يف يك  مل إذا مس لة:

  ب ضأأأأأأأأأأأأ   يأأأأأأأأأأأأ ي أن اسأأأأأأأأأأأأتحبابا   )واألحأأأأأأأأأأأأ   التأأأأأأأأأأأأي   وجأأأأأأأأأأأأ  ى أخأأأأأأأأأأأأر  جهأأأأأأأأأأأأة مأأأأأأأأأأأأ 
  1جبريي 
 ال ض   أعضا  ع  احلاجز رف  مشقة

 كأأأان أو متعأأأذرا   نزعأأأ  وكأأان ال ضأأأ    م اضأأأ  بأأأبع  الصأأقا   شأأأي  كأأأان إذا مسأأ لة:
 )ويتأأأي    اجلبأأأريي ال ضأأأ   كيفيأأأة حسأأأ  يع أأأل أن يلأأأز  عأأأاد    تتح أأأل ال مشأأأقة يسأأأتلز 
  2استحبابا   األح   على
 اجلبريي وال ض   التي   بني ال دد

 بأأأاالثنني يأأأ ي أن يلأأأز  اجلبأأأريي  ال ضأأأ   أ  التأأأي   وظيفتأأأ  هأأأل يأأأدري ال مأأأ  مسأأأ لة:
 وج با   األح   على

 الغسل ب:

 ال اجبة األغسال
 سبعة: ال اجبة األغسال مس لة:
 اجلنابة  غسل األول:
 احلي   غسل الااي:
 النفاس  غسل الاال :
 االستحاضة  غسل الراب :

 املي   مس غسل اخلامس:

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
  ا بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل  م2
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 املي   غسل السادس:
 أشب   وما والعهد النذر بسب  وجب  الي األغسال الساب :

 اجلنابة غسل :1
  اجلنابة حتقق

 أمري : بسب  اجلنابة تتحقق مس لة:
 أيضا   وحن ه الب ستيك ) احلائل م  أو اجملر د  باإلدخال ويتحقق اجل اع  أ:

 شأأأه    بغأأأري أو بشأأأه   كاأأأريا   أو قلأأأي    اليقظأأأة  أو النأأأ   يف سأأأ ا   املأأأين خأأأروج ب:
 اختيار  بغري أو باالختيار

  اجلن  على حتر  الي األم ر 
   أم ر: مخسة اجلن  على حتر  مس لة:

 أمسأأأا  أمأأأا تعأأأاىل  اهلل اسأأأ  أو الكأأأر   القأأأرآن كتابأأأة إىل البأأأدن مأأأ  شأأأي  إيصأأأال :1
 أن وج بأأأأأأا   فأأأأأأاألح   الزهأأأأأأرا  وفاط أأأأأأة الطأأأأأأاهري  واألئ أأأأأأة األنبيأأأأأأا 
   أيضا   الميسها
  فيها  املرور وحى النيب ومسجد احلرا  املسجد دخ ل :2
 والالطأأاهري  األئ أأة مشأأاهد وهكأأذا األخأأرى  املسأأاجد يف واللبأأ  الت قأأ  :3
 فيهأأأا الأأأدخ ل وكأأأذا آخأأأر  بأأأاب مأأأ  واخلأأأروج بأأأاب مأأأ  )أي:الأأأدخ ل فيهأأأا بأأأأأاملرور بأأأ س
  منها  شي  ألخذ
 شأي  وضأ  حرمأة وج بأا   األحأ   بل في   شي  وض  بقصد املسجد يف الدخ ل :1
  في   الدخ ل بدون ذلك م ول  حى في 
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 علأأأأى حتتأأأأ ي الأأأأي القرآنيأأأأة السأأأأ ر وهأأأأي 1العأأأأزائ  سأأأأ ر مأأأأ  السأأأأجد  آيأأأأة قأأأأرا   :5
   أرب : وهي ال اجبة  السجدات

   )السجد    والا ث ن الاانية الس ر  أ1
   )فصل    واألربع ن ال احد   ر الس أ2
   )النج    واخل س ن الاالاة الس ر  أ3
   )العلق   والتسع ن السادسة الس ر  أ1

 وأمأا األربأ   السأ ر هأذه مأ  واحأد حأر  حأى يقأرأ ال أن 2استحبابا   األح   مس لة:
 تآيأأأا مسأأ  وإذا العأأزائ   لسأأ ر اجملنأأأ  اسأأت اع جيأأ   ولكأأ  قرا هتأأأا  فيحأأر  السأأجد  آيأأة

 سجد  السجد 
  اجلنابة غسل

 ولكأ  شأاهبها  ومأا ال اجبأة للصأ   واجأ  نفسأ   يف مسأتح  اجلنابأة غسل مس لة:
 ال اجبأأة  القأأرآن وسأأجدات الشأأكر وسأأجد  امليأأ  لصأأ   اجلنابأأة مأأ  االغتسأأال يلأأز  ال
   املي   لص   االغتسال استحبابا   األح   كان وإن

 ينأ ي أن يكفأي بأل االسأتحباب  أو ال جأ ب يين   أن أ الغسل حني أ يلز  ال مس لة:
  اإلهلي   األمر وامتاال تعاىل  اهلل إىل بالغسل )أي:التقرب القربة
 الغسل أقسا 

   قس ني: إىل أ مستحبا   أو واجبا   أ الُغسل ينقس  مس لة:
   ال تييب الغسل :1
 االرمتاسي  :2

                                

 : )قرا   س ر العزائ     اإلما  الشريا ي الراحل1
 : )األح   وج با     اإلما  الشريا ي الراحل2
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 ال تييب الغسل كيفية
 مث األميأأ   اجلانأأ  غ سأأل مث أوال   والرقبأأة الأأرأس سأألغ   جيأأ  ال تيأأيب الُغسأأل يف مسأأ لة:

 جلهلأأأ  أو نسأأأيانا   أو ع أأأدا   ال تيأأأ  هبأأأذا أخأأأل وإذا الغسأأأل  بنيأأأة األيسأأأر اجلانأأأ  غ سأأأل
 علأى املأا  بصأ  اغتسأل قأد كأان إذا )هأذا  1وج بأا   األح   )على غسل  بطل باملس لة
 املأا  يسأت ع  ممأا حن  أا أو دوش الأ أو املطأر  حت  اغتسل إذا وأما بمنا   أو بيده نفس 
  3مراعات   2األح   كان وإن ال تي  لزو  عد  يبعد بدن  ف  مجي 

 البأأأأدن  مأأأأ  األميأأأأ  اجلانأأأأ  مأأأأ  العأأأأ ر  ونصأأأأ  السأأأأر  نصأأأأ  غسأأأأل جيأأأأ  مسأأأأ لة:
 متأأا  غسأأل كفايأأة واليبعأأد اسأأتحبابا   األحأأ   )علأأى األيسأأر اجلانأأ  مأأ  اآلخأأر والنصأأ 
 مأأ  العأأ ر  ومتأأا  السأأر  متأأا  يغسأأل أن األفضأأل بأأل  1الطأأرفني  أحأأد مأأ  العأأ ر  ومتأأا  السأأر 
 اجلانبني  م  جان  كل غسل

 امل ضأ  هأذا كأان فأمن البأدن  مأ  م ضأعا   يغسأل مل أن  أ الُغسل بعد أ عل  إذا مس لة:
 )فأأأاألح   األميأأأ  اجلانأأأ  يف كأأأان وإن غسأأأل   يكفأأأي األيسأأأر اجلانأأأ  يف املغسأأأ ل غأأأري

 أن يلأز  والرقبأة الأرأس يف كأان وإن األيسأر  اجلانأ  غسل يعيد أن  غسل بعد 5استحبابا  
 كأأأان )وإذا أخأأرى  مأأأر  األيسأأر اجلانأأ  مث األميأأأ  اجلانأأ  يغسأأل مث امل ضأأأ  ذلأأك يغسأأل
 األعضأا  غسأل فلأزو  البأدن مجيأ  املأا  واسأت ع  حن  أا أو الأدوش أو املطر حت  الغسل
  6معل    غري بعدها الي

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
   أي استحبابا  2
  وى اإلما  الشريا ي الراحل  ما بني الق سني مل يك  يف فتا3
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
 : )يلز    اإلما  الشريا ي الراحل5
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل6



 

75 

 

  اسياالرمت الغسل كيفية
 عرفأأأا   واحأأد آن   يف البأأأدن متأأا  املأأا  يسأأأت ع  أن جيأأ  االرمتاسأأأي الغسأأل يف مسأأ لة:

 املأا  يصأل بقأدر قلأي    األر  مأ  قدميأ  حيأر   أن جيأ  االرمتاسأي الغسل بنية ارمتس فمذا
   أسفله ا  إىل

 بدنأأأ   م اضأأأ  بعأأأ  إىل املأأأا  وصأأأ ل بعأأأد  االرمتاسأأأي  الغسأأأل بعأأأد علأأأ  إذا مسأأأ لة:
    1الغسل إعاد  األح    )على وج  يعل   مل أ  املكان ذلك ل ع س ا 
  متفرقة أحكا  

  الغسل واجبات م 
 الغسأأأل يف ولكأأأ  طأأأاهرا   البأأأدن مجيأأأ  يكأأأ ن أن جيأأأ  االرمتاسأأأي الغسأأأل يف مسأأأ لة:

 قبأل منأ  قسأ  كأل طهأر مث جنسأا   البأدن كأل كأان فأمذا البدن  مجي  طهار  يلز  ال ال تييب
 كفى  غسل 

 يبطأل اجلنابأة غسأل يف مغسأ ل غأري البدن  م  شعر  رأس مبقدار ول  بقي إذا ة:مس ل
 واألن   األذن باط  مال البدن م  املرئية غري امل اض  غسل جي  ال ولك  الغسل 

 البدن  إىل املا  وص ل م  مين  ما كل إ الة جي  مس لة:
 وال البأأأدن  مأأأ  جأأأز    حتتسأأأ  الأأأي القصأأأري  الشأأأعريات غسأأأل يلأأأز  الغسأأأل يف مسأأأ لة:

 صأح الشأعر بأل   دون البشأر  إىل املأا  إيصأال مأ  متكأ  إذا بل الط يل  الشعر غسل جي 
 ليصأل غسأل  وجأ  الشأعر غسأل دون البشأر  إىل املأا  إيصأال ميك  مل إذا ولك  الغسل 
 البشر   إىل املا 

 يف عتأربت وإباحتأ   املأا  طهأار  ماأل ال ض    صحة يف تعترب الي الشرو  مجي  مس لة:
 يلأأز  ال وهكأأذا األسأأفل  إىل األعلأأى مأأ  الغ سأأل يلأأز  ال الُغسأأل يف ولكأأ  الغسأأل  صأأحة

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
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 بأأل تأأ خري  ودون فأأ را   السأأابق القسأأ  غ سأأل بعأأد ال حأأق القسأأ  غ سأأل ال تيأأيب الُغسأأل يف
 الطأر  يغسأل مأد  وبعد األمي   الطر  يغسل مث والرقبة الرأس غسل بعد يصرب أن ميكن 

 األيسر 
 الغسأأأل عليأأأ  جيأأأ  لأأأأ   يغتسأأأل مل وأنأأأ  منأأأ  أنأأأ  وعلأأأ  منيأأأا   ثيابأأأ  يف رأى إذا :مسأأأ لة

 املين  ذلك خروج بعد ص ها أن  يتيق  الي الصل ات مجي  قضا  علي  وجي 
  الغسل يف الشك  

 بعأأد أأأ شأأك إذا ولكأأ  يغتسأأل  أن وجأأ  ال  أ  اغتسأأل هأأل أنأأ  يف شأأك إذا مسأأ لة:
 الغسل  إعاد  يلز  مل ال  أ  صحيحا   غسل  وق  هل أن  يف أ االغتسال
 الأأأأي صأأأأ ت  صأأأأح  ال  أ  اغتسأأأأل هأأأأل أنأأأأ  يف ُجُنبأأأأا   صأأأأار مأأأأ  شأأأأك إذا مسأأأأ لة:
 اآلتية  للصل ات يغتسل أن علي  ولك  ص ها 

 فأأأمن غري أأأا  أ  بأأأ ل أ  مأأأين أهأأأي يعلأأأ  وال رط بأأأة اإلنسأأأان مأأأ  خرجأأأ  إذا مسأأأ لة:
 يكأ  مل وإن املأين  حبك  حمك مة كان  خروجها بعد البدن وارختى ودفق بشه   خرج 
 ولكأ  املأين  حكأ  هلأا يك  مل بعضها أو كلها الا   الع مات هذه م  شي  أي فيها

 خأأأرج إذا بأأأل بالأأأدفق مصأأأح با   املأأأا  ذلأأأك خأأأروج يكأأأ ن أن يلأأأز  ال املأأأري  إىل بالنسأأأبة
 بدفق  يك  مل وإن املين  حك  يف كان خروج   عند البدن وارختى بشه  
 الغسل  علي  جي  ال ال  أ  احلشفة مبقدار دخل هل شك إذا لة:مس 

 أأ رط بأة الغسل بعد من  وخرج  يبل مل ول  املين  خروج بعد التب ل يستح  مس لة:
 املين  حك  هلا كان أ أخرى رط بة أ  مين أهي يعل  ال

 جيأ  ال ال  أ  املأين منأ  خأرج هأل شك أو خيرج  ومل مكان  م  املين حتر  إذا مس لة:
 الغسل  علي 
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  الغسل ما  حلية
 غسأل   بطأل املخ أس غأري أو احلأرا  املأال مأ  احل أامي أجأر  يدف  أن أراد إذا مس لة:

 الغسل  على أ ك    أو بعضا   أ املقابل أخذ بعد  راضيا   احل امي يك ن أن إال  
 ال ض   ع  اجلنابة غسل كفاية

 يف ولكأأأأأ  للصأأأأأ    يت ضأأأأأ  فأأأأأ  ال ضأأأأأ    عأأأأأ  كفأأأأأاه للجنابأأأأأة اغتسأأأأأل مأأأأأ  مسأأأأأ لة:
 أيضا   يت ض  أن يلز  واملستحبة  ال اجبة األخرى: األغسال
 أو اجل يأ   بنيأة واحأد بغسأل يأ ي أن لأأ  جيأ   أغسأال  عأد  عليأ  وجبأ  م  مس لة:

 حد   على غسل بكل ي ي أن
 جمنأ  غأري لكنأ  ال ضأ   م  بدال   اجلنابة غسل الزم  م  مد  يغتسل شخص س: ■
  صل ات   حك  ف ا

 وض    بدون ص  ها ب ن  يعل  الي الصل ات يعيد ج:
 أأأ السأأن  أدلأأة يف التسأأامح بقاعأأد  ولأأ  أأأ مسأأتحبا   غسأأ    اغتسأأل ملأأ  جيأأ   هأأل س: ■
 اهلل أمسأأا  أو القأأرآن كتابأأة مأأس ماأأل الصأأ    غأأري ال ضأأ   أو اجلنابأأة بغسأأل جيأأ   مأأا فعأأل
   تعاىل 
   .ال ج:
  الغسل إعاد 

 الغسأل يك  أل أأ مأا    بال ل  ك ا أ الغسل أثنا  يف أصغر حد  من  صدر إذا مس لة:
  2أيضا   ويت ض  علي  ما بنية الغسل ويست ن  ي ك  )أو  1أيضا   يت ض  مث

                                

 : )واألح   استحبابا  إعاد  الغسل م  جديد بنية ما علي  واقعا    ي الراحل  اإلما  الشريا1
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل2
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 امأرأ  بأ  املأدخ ل كان س ا  أكار  أو احلشفة مبقدار وأدخل الرجل جام  إذا مس لة:
 املأأأين  خيأأأرج مل أو املأأأين خأأأرج بأأأال   غأأأري أ  كأأأان بالغأأأا   الأأأُدبُر  يف أ  الُقبُأأأل يف رجأأأ    أو

 الغسل  وج 
 والتي   الغسل

 بعأأأد ولأأأ   وجتأأأ  جيأأأام  أن جيأأأ   التأأأي    ميكنأأأ  ولكأأأ  الغسأأأل ميكنأأأ  ال مأأأ  مسأأأ لة:
 الص    وق  دخ ل
  أ  عليأأأ   اجلنابأأأة غسأأأل جيأأأ  فهأأأل أسأأأل   مث كفأأأره حأأأال الكأأأافر أجنأأأ  لأأأ  س: ■
 امل رد  هذا يش ل 1قبل  ما جُي    اإلس   أن

 ذلك  ملال الش  ل األظهر 2ج:
 ال قأ   لضأيق نظأرا   وث بأ  بدنأ  وبنجاسأة بتي  أ  يصألي أن للجنأ  جيأ   هل س: ■
 قضا    ويصلي ويغتسل يتطهر أ 

 علأأى مقأأد  فال قأأ  يأأت ك  مل وإن متكأأ   إذا والتأأي   امل ضأأ  تطهأأري بعأأد يصأألي ج:
 الشرائط  سائر
 بعأأد ولأأ   وجتأأ  جيأأام  أن جيأأ   هأأل التأأي   كنأأ مي ولكأأ  الغسأأل ميكنأأ  ال مأأ  س: ■
 الص    وق  دخ ل
 نع   ج:
  واجلنابة اجل عة غسل
 اغتسأأأأل أو اجل عأأأأة ُغسأأأأل واغتسأأأأل يتأأأأذكر ومل اجلنابأأأأة غسأأأأل عليأأأأ  كأأأأان مأأأأ  س: ■

 اجلنابة  غسل ع  جيزي هل آخر ملستح   
                                

  8625ح 15ب 118ص 2  مستدر  ال سائل: ج1
 : )عندي ليس ب اج  ولكن  احتيا     اإلما  الشريا ي الراحل2
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 اإلعاد   استحبابا   األح   كان وإن ذلك  ع  جيزي ج:
 الشعر م  املس سل غسل
 عأأأد  وهأأأل شأأأعرها  مأأأ  املس سأأأل غ سأأأل الُغسأأأل أثنأأأا  املأأأرأ  علأأأى جيأأأ  هأأأل س: ■
 الغسل  بط ن ي ج  الغسل أثنا  الشعر خصل م  مقدار إىل املا  وص ل
 البشر   غسل جي  وإمنا ذلك جي  ال ج:
 اجلسد وأجزا  املا  فحص
 للغسأأل بالنسأأبة ال أ  الكأر   مأأ  أقأل اخلأأز ان يف املأا  أن عأأ  الفحأص جيأأ  هأل س: ■

 ال اج  
 جائز  القليل باملا  الغسل ألن ال  ج:
 ال أ  غسأأأل  فيجأأ  البأأأدن ظأأاهر مأأأ  األذن يف القأأر  م ضأأأ  ثقأأ  يُعأأأد   هأأل س: ■
 جي  
 غسل   يلز  ف  وإال   غسل  وج  داخل  يرى حبي  واسعا   الاق  كان إذا ج:  
 أ  إليهأأا املأأا  صأأالإلي املرختيأأة اجلسأأ  أعضأأا  بعأأ  شأأد جيأأ  هأأل الغسأأل يف س: ■
 عليها  املا  سك  جمرد يكفي أن 
 البشر   متا  إىل املا  إيصال يكفي ج:  
 أو الغسأأأأل عنأأأأد نزعهأأأأا جيأأأأ  هأأأأل العأأأأني يف ت ضأأأأ  الأأأأي ال صأأأأقة العدسأأأأات س: ■

 ال ض   
 نزعها  جي  ال ج:  
  وث اهبا الغسل نية

 هأأل  «تعأأاىل اهلل ىلإ قربأأة   أغتسأأل» املغتسأأل فيأأ  يقأأ ل الأأذي االبتأأدائي الغسأأل س: ■
 وال وج بأأأا   ال داع  وال لأأأ  وجأأأ  ال الغسأأل هأأأذا أن عل أأا   لأأأأ   قي أأة ال أو عليأأأ  ماأأاب هأأ 

 غسل  حم  ه  بل استحبابا  
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 تعاىل  اهلل شا  إن علي  مااب تعاىل اهلل إىل القربة في  ين ي ع ل كل ج:
  واملرأ  املري  على اجلنابة حتقق

 والفتأأأأأأ ر باجت اع:الأأأأأأدفق اختأأأأأأرب ال  أ  مأأأأأأين أنأأأأأأ  ارجاخلأأأأأأ املأأأأأأا  يف شأأأأأأك إذا مسأأأأأأ لة:
 منيأأا  إال بك نأأ  حيكأأ  ال منهأأا واحأأد فقأأد منيأأا  وم  بك نأأ  حيكأأ  اجت اعهأأا والشأأه   ف  

 احلكأأ  يف والفتأأ ر اجت اع:الشأأه   يكفأأي واملأأري  املأأرأ  ويف منيأأا   بك نأأ  العلأأ  حصأأل إذا
  منيا   بك ن 
 واملستحاضة للحائ  اجل عة غسل
 اجل عة  غسل تغتسل أن واملستحاضة احلائ  لل رأ  جي   هل س: ■
 نع   ج:
  الزيار  غسل كفاية
  اإلمأأأأأأا   يأأأأأأار  غسأأأأأأل بأأأأأأمجزا  إلأأأأأأيك  نسأأأأأأب  مسأأأأأأائل فيهأأأأأأا ورقأأأأأأة يف قأأأأأأرأت س: ■
 الأذي اجل عأة غسأل عأ  ومأاذا لكأ   نسأبت  صأحيح هذا فهل ال ض    ع  احلسني

 وأوضح  أكار روايات في 
 العامل  واهلل فقط  اجلنابة ه  ال ض   ع  لكايفا الغسل بل ك   ج:

  الا ثة الدما  غسل :2
 رمحهأا  مأ  ختأرج الأي الدما  هي املرأ   على الغسل ت ج  الي الا ثة الدما  مس لة:

 أقسا : ث ثة على وهي
 احلي   :1
 االستحاضة  :2
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  1النفاس :3
 املي  مس غسل :3

 وجأأ  بدنأأ   مأأ  مب ضأأ  مغسأأل  غأأري ردبأأا ميأأ  إنسأأان بأأدن أحأأد مأأس إذا مسأأ لة:
 مأأأأ  اليقظأأأة  أو النأأأ   يف املأأأس هأأأأذا حتقأأأق سأأأ ا  «امليأأأ  مأأأأس غسأأأل» يغتسأأأل أن عليأأأ 

 عظأأ  أو ظفأأر عظ أأ   أو بظفأأره مأأس لأأ  حأأى الغسأأل جيأأ  بأأل اختيأأار  بأأ  أو االختيأأار
 عأأ  خارجأأا   طأأ ي    منه أأا كأأل شأأعر يكأأ  امليأأ  ومل شأأعر بشأأعره مأأس إذا )وكأأذا امليأأ  
 ميتا   حي انا   مس ل  الغسل جي  ال ولك   2ر  املتعا

 مأس وإن حأى بدنأ   مجيأ  يأربد مل إنسأان   ميأ  مس م  على الغسل جي  ال مس لة:
 من   باردا   م ضعا  

 شأأأهره م سأأأقطا   كأأأان لأأ  حأأأى ميتأأأا   طفأأ    مأأأس إذا امليأأأ  مأأس غسأأأل جيأأأ  مسأأ لة:
 الراب  

 امليأأ   مأأس غسأأل عليأأ  جيأأ  ال الا ثأأة  أغسأأال  ك لأأ  ميتأأا   أحأأد مأأس إذا مسأأ لة:
 املأاس علأى جيأ  الاالأ  الغسأل اكت أال قبأل امليأ  بأدن مأ  م ضأعا   ببدن  مس ل  ولك 
 امل ض   لذلك الاال  الغسل متا  بعد ذلك كان ول  حى املي  مس غسل

 أن بعأأأد اجملنأأأ ن علأأأى الغسأأأل وجأأأ  ميتأأأا   بأأأال  غأأأري صأأأيب أو جمنأأأ ن مأأأس إذا مسأأأ لة:
 األح    على يبل  أن عدب الصيب وعلى يفيق 

 عظأأأ   فيأأ  جأأأز  املغسأأل غأأري امليأأأ  بأأدن مأأأ  أو احلأأي  بأأدن مأأأ  انفصأأل إذا مسأأ لة:
 امليأأأ   مأأأس غسأأأل املأأأاس علأأأى جيأأأ  تغسأأيل   قبأأأل املنفصأأأل اجلأأأز  ذلأأأك اإلنسأأأان ف أأس
 ملس   الغسل جي  مل عظ  املنفصل اجلز  يف يك  مل إذا ولك 

                                

 فصل املرأ   م  هذا الكتاب ملزيد م  التفاصيل انظر )  1
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل2
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 واجل أأأاع  املسأأأجد  يف الت قأأأ  مأأأ  بعأأأد  يغتسأأأل ومل ميتأأأا   مأأأس ملأأأ  مأأأان  ال مسأأأ لة:
 أن أراد إن ويت ضأ  يغتسأل أن جي  ولك  واجبة  سجدات فيها )الي العزائ  س ر وقرا  
 وشبهها  بالص   ي ي
 املي  مس غسل كيفية

 مأأس غسأأل اغتسأأل مأأ  أن إال الكيفيأأة  يف اجلنابأأة كغسأأل امليأأ  مأأس غسأأل مسأأ لة:
 أيضا   يت ض  أن علي  جي  يصلي أن أراد ل  املي 

 التي   ج:

 التي  : م ارد
 م ارد: سبعة يف والغسل ال ض   م  بدال   التي   جي  مس لة:

 املا  فقدان :1
 ممك   غري الغسل أو ال ض   مبقدار املا  حتصيل كان إذا

 أأ علأ  مث متي  أا   فصلى الفحص بعد املا  جيد ومل املتعار  باملقدار فحص إذا مس لة:
 يكأأأأ ن أن إال صأأأأ ت   صأأأأح  فيأأأ   فأأأأتش الأأأأذي املكأأأأان يف املأأأا  جأأأأ دب   أأأأأ الصأأأأ   بعأأأد

 استحبابا   األحأ   عألى صأ ت  يأعأيد الأص ر  هأذه فأفي بأاقيا   يأزال ال الأ قأ 
 أراق لأأ  أنأأ  وعلأأ  الغسأأل مبقأأدار أو ال ضأأ   مبقأأدار املأأا  مأأ  عنأأده كأأان مأأ  مسأأ لة:

 أن واألحأأأ   املأأأا   إراقأأأة حأأأر     داخأأأ الصأأأ   وقأأأ  كأأأان فأأأمن جيأأأده  لأأأ  فسأأأ   املأأأا 
 أيضا   الص   وق  قبل اليريق 

  وقأأأأأ  دخأأأأأ ل بعأأأأد أأأأأأ وضأأأأ  ه ف بطأأأأأل املأأأأا  علأأأأأى حيصأأأأأل لأأأأ  أنأأأأأ  علأأأأ  مأأأأأ  مسأأأأ لة:
 كأأان وإن التأي    مأ  صأ ت  تصأح ولكأ  وأمث  عصأى معأ   الأذي املأا  أراق أو أأ الصأ  
 الص    تلك يعيد أن استحبابا   األح  
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 املا  إىل ال ص ل تعذ ر :2
 مأأأأ  اخلأأأ   أو الشأأأيخ خة بسأأأب  املأأأأا  إىل الت صأأأل إمكانأأأ  يف يكأأأ  مل إذا مسأأأ لة:
 البئأأر  مأأ  املأأا  بأأ  يسأأح  مأأا وجأأ د لعأأد  أو شأأاهب   مأأا أو املفأأ س احليأأ ان أو السأأارق
 اسأتع ال  أو املأا   حتصأيل يف كأان إذا يتي   أن علي  جي  وهكذا يتي    أن علي  وج 
 لها حت    ميك  ال مشقة
 املا  باستع ال التضرر :3

 أو عيأأأ  فيأأأ  يظهأأأر أن خأأأا  أو املأأأا   اسأأأتع ال مأأأ  نفسأأأ  علأأأى خأأأا  إذا مسأأأ لة:
 جيأ  املأا   اسأتع ال بسأب  معاجلتأ  تصأع  أو يشأتد  أو بأ  مرضأ  يطأ ل أن أو مر  
 يغتسأأأل أو يت ضأأأ  أن وجأأأ  السأأاخ  املأأأا  اسأأأتع ال يضأأره مل إذا ولكأأأ  يتأأأي    أن عليأأ 
 التي    إىل يعدل وال اخ الس باملا 

 احت الأأأ  وكأأأان الضأأأرر احت أأأل إذا حأأأى بأأأل باملأأأا   بتضأأأرره يتأأأيق  أن يلأأأز  ال مسأأأ لة:
 أن جيأأأ  االحت أأأال ذلأأأك بسأأأب  خأأأ   عنأأأده وحأأأد  العأأأر   عنأأأد عق ئيأأأا   احت أأأاال  
 التي    إىل يعدل
 العطش م  اخل   :1

 أو عيالأ   أو هأ  مي ت أن أ الُغسل أو ال ض   يف املا  استع ل إن أ خشي إذا مس لة:
 يعطشأأ ا أو ميرضأأ ا  أو العطأأش  مأأ  واخلادمأأة  كاخلأأاد  بأأ  يأأرتبط مأأ  أو رفيقأأ  أو أوالده
 إذا وهكأأأأذا الغسأأأأل  أو ال ضأأأأ   عأأأأ  بأأأأدال   يتأأأأي   أن جيأأأأ  حت لأأأأ   علأأأأيه  يشأأأأق عطشأأأأا  
 وهكأذا احليأ ان  ويسقي يتي   أن علي  وج  العطش  بسب  لأ  حي ان يتل  أن خشي
 إذا وكأأذا املأأا   يعطأأ  مل إذا املأأ ت معأأ  خيشأأى عطشأأا   حياتأأ  حفأأ  جيأأ  مأأ  طأأشع إذا

 بعد  في ا يعطش ب ن خا 
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 واخلباية احلدثية للطهارتني: املا  كفاية عد  :5
 أو ت ضأأأ  لأأأ  املأأأا   مأأأ  قليأأأل مقأأأدار وعنأأأده جنسأأأا   بدنأأأ  أو لباسأأأ  كأأأان مأأأ  مسأأأ لة:
 املأأأا  بأأأذلك يطهأأأر أن عليأأأ  جيأأأ   بدنأأأ  أو لباسأأأ  لتطهأأأري شأأأي  منأأأ  يبقأأأى ال بأأأ  اغتسأأأل
 أو يت ضأ  أن جيأ  ب  يتي   ما لدي  يك  مل وإذا للص    ويتي   املتنجس بدن  أو لباس 
 املتنجس  الا ب أو البدن م  ويصلي املا  بذلك يغتسل

 املا  إباحة عد  :6
 نأأأأا اإل أو كاملأأأأا  اسأأأأتع ال  حيأأأأر  الأأأأذي اإلنأأأأا  أو املأأأأا  إال عنأأأأده يكأأأأ  مل إذا مسأأأأ لة:

 ال ض    أو الغسل ع  بدال   يتي   أن جي  شاب   وما الغصيب
 ال ق  سعة عد  :2

 أو كلهأأا الصأأ   وقعأأ  اغتسأأل  أو ت ضأأ  لأأ  حبيأأ  الصأأ   وقأأ  ضأأاق إذا مسأأ لة:
 يتي    أن جي  ال ق  خارج بعضها 

 عصأى االغتسأال أو للت ض أؤ وقأ  لديأ  يبقأى ال حى متع دا   الص   أخر إذا مس لة:
 صحيحة  التي   م  ص ت  ولك   وأمث

 هبا التي   يصح الي األشيا 
 واحلصأأأي أأأأ اليأأأابس الطأأأني قطأأأ  وهأأأ  أأأأ واملأأأدر والرمأأأل بأأأال اب التأأأي   يصأأأح مسأأأ لة:
 الأأأأ اب ي جأأأد مل وإذا ممكنأأأأا   دا  مأأأا الأأأ اب بغأأأأري يتأأأي   ال أن األفضأأأأل ولكأأأ  واحلجأأأر 
 واحلجر  فباحلصى راملد فقد فمذا فباملدر  الرمل فقد فمذا فبالرمل 

 يصأأأح وكأأذا اجلأأص  وحجأأأر أأأ النأأ ر  حجأأأر أي أأأ الكلأأس حبجأأأر التأأي   يصأأح مسأأ لة:
 باطل  العقيق حجر مال املعدن حبجر التي   ولك  املطب خ  باجلص التي  

 العأالق بالغبأار يتأي   أن جيأ  واحلجأر  واحلصأى واملأدر والرمأل الأ اب فقد إذا مس لة:
 وإذا بأأالطني  يتأأي   األشأأيا  هأأذه يف غبأأار ي جأأد مل وإذا اب  شأأ مأأا أو اللبأأاس أو بأأالفراش
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  قضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاؤها 1)اسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأتحبابا   التي   واألحأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ   بأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدون يصأأأأأأأأأأأأأأأأأأألي الطأأأأأأأأأأأأأأأأأأأني فقأأأأأأأأأأأأأأأأأأأد
 بعد  في ا

 طأاهر شأي  لديأ  يكأ  مل وإذا طأاهرا   يكأ ن أن جيأ  بأ  يتأي   الأذي الشي  مس لة:
  2ستحبابا  )ا األح   على الص   تلك يقضي مث يصلي أن فعلي  ب  التي   يصح

 فأأأمذا غصأأأبيا   الشأأي  ذلأأأك وحمأأأل بأأ  يتأأأي   الأأأذي الشأأي  يكأأأ ن ال أن جيأأأ  مسأأ لة:
 دون أأأأ الغأأأري ملأأأك يف وضأأأع  ولكنأأأ  لأأأأ  ملكأأأا   الأأأ اب كأأأان أو الغصأأأيب الأأأ اب علأأأى تأأأي  
 باط    تي    كان ب  وتي   أ رضاه

 اك أأأأ بأأأأالك   يعلأأأأق غبأأأأار بأأأأ  يتأأأأي   الأأأأذي الشأأأأي  يف يكأأأأ ن أن يسأأأأتح  مسأأأأ لة:
 الغبار  ليتساقط أ الشي  ذلك على هب ا يضرب أن بعد أ يدي  ينف  أن يستح 

 حكأأ  عليه أأا جأأرى حقيقأأة   وترابأأا   مأأا    كانأأا إذا االصأأطناعيان  والأأ اب املأأا  مسأأ لة:
   وحن ه  التطهري يف حبك ه ا يك نان ال فقط  ص ر  وترابا   ما    كانا وإذا وال اب  املا 
   ال ض بدل التي   كيفية

 أم ر: أربعة جت  ال ض   ع  بدال   التي   يف مس لة:
 النية  :1
 ب   التي   يصح الذي الشي  على معا   الكفني ضرب :2
 األنأ   وأعلأى احل اجأ  إىل الشعر قصاص م  بالكفني وطرفي  اجلبهة متا  مسح :3

 أيضا   احل اج  على بالكفني ميسح أن واألح  
 اليسأأأرى الكأأأ  ظهأأأر ومسأأأح اليسأأأرى  الكأأأ  ببأأأاط  الي أأأى الكأأأ  ظهأأأر مسأأأح :1
 الي ى  الك  بباط 

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل2
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 الغسل بدل التي   كيفية
 هب أأا وميسأأح الأأ اب علأأى كفيأأ  يضأأرب ينأأ ي  أن بعأأد الغسأأل بأأدل التأأي   يف مسأأ لة:
 أن األحأأأ   علأأأى وجيأأأ  املتقدمأأأة  املسأأأ لة يف قلنأأأا مأأأا حنأأأ  علأأأى كفيأأأ   وظهأأأر جبهتأأأ  
 كفي   ظهر هب ا وميسح أخرى مر  األر  على كفي  يضرب

 النحأأ  علأأى أأأ الغسأأل أو ال ضأأ   بأأدل كأأان سأأ ا  أأأ بأأالتي   يأأ ي أن األفضأأل مسأأ لة:
 مث كفيأأأ   ظهأأر مث جبهتأأأ  هب أأا وميسأأأح األر  علأأى أأأأ واحأأد  مأأأر  أأأ كفيأأأ  يضأأرب التأأاي:
 كفي   ظهر هب ا وميسح األر  على أخرى مر  يضرهب ا
 التي   أحكا 
 التي   أعضا  متا  مسح تيق 

 مل سأ ا  تي  أ   بطأل كفيأ  ظهأر أو جبينأ  مأ  يسري ول  شي  مسح فات  إذا ة:مس ل
 بأأل الكاأأري  الدقأأة تلأأز  ال ولكأأ  ناسأأيا   أو باملسأأ لة جأأاه    كأأان أو متع أأدا   ذلأأك ميسأأح
 كفي   وظهر جبين  متا  مسح إن  يقال أن يكفي

 قلأأي    نأأدالز  فأأ ق مأأ  ميسأأح أن جيأأ  كفيأأ  ظهأأر متأأا  مسأأح ب نأأ  يتأأيق  لكأأي مسأأ لة:
 أصابع   بني ما مسح يلز  ال ولك 
 التي   يف جي  ما

 أن وجيأأأأ  األسأأأأفل  إىل األعلأأأأى مأأأأ  الكفأأأأني وظهأأأأر اجلبهأأأأة متسأأأأح أن جيأأأأ  مسأأأأ لة:
 بطأأأل يتأأأي    إنأأأ  يقأأأال ال حبيأأأ  بينهأأأا فصأأأل ولأأأ  وبأأأالت اي  تباعأأأا   التأأأي   أع أأأال تأأأؤدى
 تي    

 بأأدل كأأان ولأأ  الغسأأل  أو ال ضأأ   بأأدل يتأأي   أنأأ  يعأأني أن جيأأ  النيأأة عنأأد مسأأ لة:
 الغسل  ن عية يعني أن جي  الغسل
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 كأأأان وإذا طأأاهر   وظهر أأا الكفأأني وبأأاط  اجلبهأأأة تكأأ ن أن التأأي   يف جيأأ  مسأأ لة:
 أن إال النجسأأأني الكفأأأني ببأأأاط  يتأأأي   أن يكفأأأي تطهأأأريه ميكأأأ  وال جنسأأأا   الكفأأأني بأأأاط 
 أن جيأأ  احلالأأة هأأذه ففأأي جتفيفأأ  ميكأأ  ومل بأ   تأأي   مأأا إىل تسأأري حبيأأ  النجاسأأة تكأ ن
 الكفني  بظهر يتي  

 ظهأأأر أو جبهتأأأ  يف كأأأان وإذا للتأأأي    إخراجأأأ  جيأأأ  خأأأام اليأأأد يف كأأأان إذا مسأأأ لة:
 إ الت   وج  أ هبا ملتصق شي  يك ن أن مال أ مان  كف 

 ضأ اد أو بق اشأة مشدود  وكان  جراحة الكفني ظهر أو اجلبهة يف كان إذا مس لة:
 بأأأأاط  يف كأأأأان إذا وهكأأأأذا عليأأأأ   ميسأأأأح أن وجأأأأ  نزعأأأأ   ميكأأأأ  وال خأأأأرآ شأأأأي  أي أو

 جيأأأ  وإ التأأأ  نزعأأأ  ميكأأأ  ال آخأأأر شأأأي  أي أو ضأأأ اد أو ق اشأأأة وعليهأأأا جراحأأأة الكفأأأني
 ال جأأ  هب أأا وميسأأح بأ  التأأي   يصأأح مأا علأأى الضأأ اد أو الق اشأأة تلأك مأأ  الكفأأني ضأرب
 الكفني  وظهر

 أن النائأ  وعلأى يستني  أن وج  التي    ميكن ومل التي   وظيفت  كان  إذا مس لة:
 الأأ اب  علأأى كفيأأ  بضأأرب ال ذلأأك ميكأأ  مل وإذا عنأأ    املنأأ ب بيأأدي )أي بيديأأ  يي  أأ 
 هب أا وميسأح نفسأ  بيأدي بأ  التأي   يصأح مأا النائأ  يضرب أن جي  علي   ب ضعه ا وال

 كفي   وظهر عن   املن ب جبهة
 التي   يف والشك العل 

 صأح ال  أ  صأحيحا   تي    كان هل أ اليسرى يده ظهر مسح عدب أ شك إذا مس لة:
 تي    

 مأأ  يصأألي أن لأأأ  جيأأ   سيسأأت ر عأأذره أن علأأ  إذا التأأي   وظيفتأأ  كانأأ  مأأ  مسأأ لة:
 أن عليأأ  جيأأ  ال قأأ  آخأأر إىل سأأيزول عأأذره أن علأأ  إذا ولكنأأ  ال قأأ   سأأعة يف التأأي  
 جيأأ  عأأذره يأأزول أن عق ئيأأا   احت أأل لأأ  وهكأأذا الغسأأل  أو ال ضأأ   مأأ  يصأألي مث يصأأرب

 ال ق   ضيق يف التي   م  يصلي أو الغسل  أو ال ض   م  ويصلي يصرب أن احتياطا  
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 التي   م  احلد 
 التأأي   بعأأد حأأد  منأأ  صأأدر إذا الغسأأل عأأ  بأأدال   يتأأي   أن عليأأ  وجأأ  مأأ  مسأأ لة:
 الغسل  بدل التي   يعيد أن استحبابا   واألح   لصل ات   يت ض  أن كفاه )كالب ل 
 العذر بارتفاع التي   بط ن

 تي     بطل عذره  ال مث املا   وج د لعد  أو عذر  بسب  تي   إذا مس لة:
 أيضأأا   ال ضأأ   عأأ  بأأدال   يكأأ ن الأأذي التأأي   تبطأأل ال ضأأ   تبطأأل الأأي األمأأ ر مسأأ لة:

 أيضا   الغسل ع  بدال   يك ن الذي التي   تبطل الغسل تبطل الي األم ر أن ك ا
 باألع أأأأأال يأأأأأ ي أن لأأأأأأ  جأأأأأا  لع أأأأأل  تأأأأأي   إذا التأأأأأي   وظيفتأأأأأ  كانأأأأأ  مأأأأأ  لة:مسأأأأأ 
 ضأأأيق عأأأذره كأأأان إذا ولكأأأ  بأأأاقيني  وعأأأذره تي  أأأ  دا  مأأأا الغسأأأل أو بال ضأأأ   املشأأأروطة
 أن لأأ  جيأ   عنأده  املأا  وجأ د مأ  طُهر على الن   أو املي  على للص   تي   أو ال ق  
 أخرى   الأع دون خاصة لأ  تي   مبا مع  ي ي
 السأأعة بانأأ  مث وصأألى فتأأي   الغسأأل أو ال ضأأ   عأأ  ال قأأ  ضأأيق اعتقأأد لأأ  س: ■
   .صحيحة  هي أ  املائية بالطهار  ص ت  يعيد فهل
  .ف  وإال   وأعاد  هبا تطه ر املائية الطهار  يس  ال ق  كان إذا ج:  

 أغسال عد  ع  التي   كفاية
 واحد  تي   كفاه أغسال عد  علي  وجب  إذا يغتسل أن يستطي  ال م  مس لة:
 تأأي   إذا ولكأأ  للصأأ    يت ضأأ  أن يلزمأأ  ال اجلنابأأة غسأأل عأأ  بأأدال   تأأي   إذا مسأأ لة:

 بتأأي   يأأ ي أن وجأأ  ال ضأأ   ميكنأأ  مل وإذا يت ضأأ   أن جيأأ  األخأأرى األغسأأال عأأ  بأأدال  
 ال ض    ع  بدال   آخر
 املأأأا  وجأأأ د لعأأأد  أو خجأأأ    أو حيأأأا    اجلنابأأأة غسأأأل الشأأأخص يغتسأأأل مل إن س: ■
 الغسل  بدل التي   ميكن  فهل الساخ 
 بالتي    ب س ف  الضرر أو واحلرج العسر يسب  املا  استع ال كان إذا ج:
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 يف إال احل أأأأأأا  إىل نأأأأأأذه  أن الشأأأأأأتا  يف لنأأأأأأا يسأأأأأأ ح وال اجلنديأأأأأأة يف أخأأأأأأد  س: ■
 أو مأر  صأ   لكل أتي   أن علي   جي  فهل األسب ع  وسط أحيانا   وأحتل  مر   األسب ع
 فقط  واحد  مر  أتي  
 ص    لكل وتت ض  الغسل بدل واحد  مر  تتي   ج:



 الص   الاال : الفصل

 قُبأل قُبلأ  إن الأدي   ع أ د هي بل وأ ها  الدينية األع ال أجل   م  الص   مس لة:
 يف نهأرال ك أا  الأنفس  وهتأذي  الأروح تطهأري يف وهأي سأ اها  ما رد   ُرد ت وإن س اها ما

  مرات  مخس وليلة ي   كل اإلنسان في  استح    إذا البدن ونظافة اجلس  تطهري
 هبأا واسأتهان بصأ ت  اسأتخ  ف أ  أوقاهتأا  أول يف بصأل ات  يأ ي أن لإلنسأان وينبغي

 يف وعأأأاش 1«بصأأأ ت  اسأأأتخ  مأأأ  مأأأين لأأأيس» اهلل: رسأأأ ل قأأأال يصأأألي  ال ك أأأ  كأأأان
 هبأأأا يأأأ ي وال امل اظبأأأة أشأأأد صأأأ ت  علأأى  اظأأأ ي أن اإلنسأأأان علأأأى فيتحأأأت  وشأأأقا   بأأؤس
 يلتفأأ  وأن وقأأ را   خاشأأعا   لربأأ   خاضأأعا   أأأ الصأأ   حأأال أأأ يكأأ ن وأن وعجأأل  سأأرعة علأأى
 وكربيائأأأ  اهلل عظ أأأة أمأأأا  نفسأأأ  يأأأرى وأن حيأأأاد !  مأأأ  ويعلأأأ  يتحأأأد ! مأأأ  مأأأ  أنأأأ  إىل

 ينسأى أن جأديرا   نكأا املطلأ  هأذا إىل الصأ   حأال يف املصألي التفأ  ول  صغريا   حقريا  
 السأأه  اسأأتخرج ا إذ املأأؤمنني أمأأري مل النأأا حأأد  ك أأا اجلأأ ل ذي يأأدي بأأني نفسأأ 
 ب مل   يشعر أن دون الص   حال الشريفة رجل  م 

 الأذن ب جيتنأ  وأن إلي   بكل  ويت ج  العظي   اهلل يستغفر أن لل صلي ينبغي وهكذا
 املسأأكرات وشأأرب احلأأرا  وأكأأل والغيبأأة والكأأرب كاحلسأأد صأأ ت  قبأأ ل متنأأ  الأأي واملعاصأأي

 اإلط ق  على معصية كل بل والزكا   اخل س وتر 
  ال اجبة الي مية الص  

 صل ات: مخس الي مية ال اجبة الص   مس لة:
 ركعات  أرب  الظهر: ص    1
 ركعات  أرب  العصر: ص    2
 ركعات  ث   املغرب: ص    3

                                

  2باب م  حاف  على ص ت  أو ضيعها ح 269ص 3  الكايف: ج1
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 ركعات  أرب  العشا : ص    1
 ركعتان  الصبح: ص    5

  الي مية الص   مقدمات

 :الص   م اقي  :1
 والعصر الظهر ص ي وق 
  الزوال وق  حتديد

 تطلأأأأ  فعنأأأأدما مسأأأأت ية  أر  علأأأأى يشأأأأاهب  شأأأأي  أي أو ع أأأأ دا   نصأأأأب  إذا مسأأأ لة:
 الشأ س ارتفعأ  وكل أا املغأرب  جان  إىل األر  على الع  د ظل يق  صباحا   الش س

 يصأأل حأأني أأأ مناطقنأأا يف أأأ الظهأأر وقأأ  ويكأأ ن ويأأتقلص الع أأ د ظأأل ك شيأأن السأأ ا  يف
 يف الظأأأل يقأأأ  الظهأأأر ميضأأأي وعنأأأدما والقلأأأة  االنك أأأاش مأأأ  درجأأأة آخأأأر إىل الع أأأ د ظأأأل

 املغيأأأ   حن  الش س هبط  كل ا باالمتداد وي خذ املشرق  جان 
  خأأأأذي مث القلأأأأة مأأأأ  درجأأأأة آخأأأأر إىل املأأأأذك ر الع أأأأ د ظأأأأل يصأأأأل حين أأأأا هأأأأذا فعلأأأأى
 مكأة ماأل الأب د بعأ  يف ولكأ  حصأل  قأد الشرعي الزوال أن نعر  واال دياد باالمتداد
 يظهأر أن بعأد الظهأر  وال يكأ ن أحيانأا   الأزوال عنأد متامأا   الظأل فيهأا ينعأد  الأي املكرمة 
 السأأاعة قبأأل دقأأائق عأأد  هأأ : السأأنة م اقأأ  بعأأ  يف الشأأرعي والظهأأر أخأأرى  مأأر  الظأأل
 بعدها  األحيان بع  ويف  ظهرا   عشر  الاانية
  املخص ص ال ق 

 الزمأان مأ  ينقضأي أن إىل الزوال أول م  ه  الظهر بص   املخص ص ال ق  مس لة:
 سأأأه ا   ال قأأأ  هأأأذا يف متامهأأأا العصأأأر صأأأ   أحأأأد صأأألى فأأأمذا الظهأأأر  صأأأ   أدا  مبقأأأدار
 هذه  ص ت  بطل 
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 الشأ س غأروب إىل نالزمأا مأ  يبقأى مأا هأ  العصأر بصأ   املخص ص ال ق  مس لة:
 قضأا    صأارت ال قأ  هأذا إىل الظهأر صأ   أحأد يصأل   مل فأمذا العصأر  صأ   أدا  مبقدار
 خاصة  العصر بص   ي ي أن وعلي 
 املش   ال ق 

 املخصأأ ص ال قأأ  بأأني ال اقأأ  الزمأأان هأأ  والعصأأر الظهأأر بأأني املشأأ   ال قأأ  مسأأ لة:
 يف متامأأا   العصأأر بصأأ   أتأأى إذا  حبيأأ العصأأر  بصأأ   املخصأأ ص وال قأأ  الظهأأر بصأأ  
 عصأرا   لأأ  واحتسأب  صأ ت  صأح  سأه ا   الظهر ص   إتيان قبل أ املش   أ ال ق  هذا

 يف مأأأا بنيأأأة: هبأأأا يأأأ ي أن اسأأأتحبابا   )واألحأأأ   بعأأأدها الظهأأأر بصأأأ   يأأأ ي أن عليأأأ  وجيأأأ 
  1الذمة 
ُ   الظهر قبل العصر ص    ُ  ُ  ُ  سه ا 

 يف عأأأر  مث سأأأه ا   أأأأ الظهأأأر بصأأأ   اإلتيأأأان قبأأأل أأأأ رالعصأأأ بصأأأ   اشأأأتغل إذا مسأأأ لة:
 إىل النيأة يغأري أن وجأ  الصأ تني بأني املشأ   ال قأ  يف هذا كان فمن أخط   أن  األثنا 
 يكأ ن بأ  سأي ي ومأا بأ  أتى ما كل أن أ الص   يف وه  أ ين ي أن يعين الظهر  ص   نية

 العصر  بص   يي  الظهر  ] الص   هذه يت  أن وبعد الظهر  ص  
 بأأاط    بأأ  أتأأى مأأا كأأل كأأان الظهأأر  بصأأ   املخصأأ ص ال قأأ  يف هأأذا كأأان إذا وأمأأا
     بعدها  أ  الص   أثنا  يف خط ه عر  س ا 

 والعشا  املغرب ص ي وق 
 جانأأ  يف تظهأر الأأي احل أر  )وهأأي املشأرقية احل أأر  تتجأاو  عنأأدما هأ  املغأأرب مسأ لة:

 اإلنسان  رأس على م  الش س غروب دبع الش س  غروب عند املشرق

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
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 املخص ص ال ق 
 الزمأأأأان مأأأأ  ميضأأأأي أن إىل املغأأأأرب أول مأأأأ  هأأأأ  بأأأأاملغرب املخصأأأأ ص ال قأأأأ  مسأأأأ لة:

 ال قأأ  هأأذا يف بت امهأأا العشأأا  بصأأ   املسأأافر أتأأى لأأ  حبيأأ  املغأأرب  صأأ   أدا  مبقأأدار
 ص ت   بطل  سه ا  

 مأ  ركعأات ثأ   أدا  مبقأدار يبقأى مأا هأ  العشأا  بصأ   املخصأ ص ال قأ  مس لة:
 ال قأأ  هأأذا إىل املغأأرب بصأأ   أحأأد يأأ ت مل إذا حبيأأ  الليأأل  منتصأأ  إىل العشأأا  صأأ  
  1املغرب يصلي مث أوال   العشا  بص   ي ي أن وج 
 املش   ال ق 

 بصأأ   املخصأأ ص ال قأأ  بأأني مأأا هأأ  والعشأأا : املغأأرب بأأني املشأأ   ال قأأ  مسأأ لة:
 هأأأذا يف العشأأا  بصأأأ   أحأأد أتأأأى لأأ  حبيأأ  العشأأأا   بصأأ   صاملخصأأأ   وال قأأ  املغأأرب
 صأأ ها الأأي صأأ ت  كانأأ  خطأأ ه  لأأأ  تبأأني مث سأأه ا   املغأأرب صأأ   قبأأل املشأأ   ال قأأ 

 ذلك  بعد املغرب بص   ي ي أن ولز  صحيحة 
  سه ا املغرب قبل العشا  ص  

  أثنأأأأأا  يف أأأأأأ وعأأأأأر  سأأأأأه ا   املغأأأأأرب صأأأأأ   قبأأأأأل العشأأأأأا  بصأأأأأ   اشأأأأأتغل إذا مسأأأأأ لة:
 ركأ ع إىل يبلأ  ومل املشأ   ال ق  يف بعضها أو الص   بت ا  أتى فمن أخط   أن  أ الص  
 ويأت  مغربأا   بأ  وأتأى قأرأ مأا ويعتأرب املغأرب صأ   نيأة إىل نيتأ  يغأري أن وجأ  الرابعأة الركعأة
 تشأأأهدوي الرابعأأأة الركعأأأة ركأأأ ع إىل يأأأذه  أن دون أأأأ قائ أأأا   كأأأان إذا أأأأ جيلأأأس )أي الصأأأ  
 ذلك  بعد العشا  بص   ي ي مث ويسل  

                                

: )ال ق  املخص ص بص   العشا  لل ختأار أ غأري املضأطر أ هأ  مأا يبقأى مبقأدار أدا    اإلما  الشريا ي الراحل1
صأأ   العشأأأا  إىل منتصأأأ  الليأأأل حبيأأ  إذا مل يأأأ ت أحأأأد بصأأأ   املغأأأرب إىل هأأذا ال قأأأ  وجأأأ  أن يأأأ ي بصأأأ   

 العشا  أوال  مث يصلي املغرب  
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 بصأ   ذلأك بعأد يأ ي مث الصأ   يأت  أن وجأ  الرابعأة الركعأة بركأ ع أتأى قأد كان وإن
 املغرب 

 لأأ  ك أأا أأأ املغأأرب بصأأ   املخصأأ ص ال قأأ  يف العشأأا  صأأ   بت أأا  أتأأى إذا مسأأ لة:
 العشأا  بصأ   مث غربامل بص   ي ي أن ووج  باطلة  كان  أ قصرا   وصلي مسافرا   كان
 ال تي   على
  الليل منتص  بعد والعشا  املغرب ص  

 وجيأأأأأ  الليأأأأل  منتصأأأأ  هأأأأ  لل ختأأأأار والعشأأأأأا  املغأأأأرب صأأأأ   وقأأأأ  آخأأأأر مسأأأأ لة:
 هأذا وعلأى الشأ س  طلأ ع إىل ولأيس الفجأر أذان حأى الغأروب حأني م  الليل احتساب
 هأأذا الشأأرعي  الظهأأر علأأى تقريبأأا   وربأأ  سأأاعة عشأأر أحأأد مضأأي بعأأد وقته أأا آخأأر يكأأ ن

 بسأأأب  صأأأ هتا تأأأ خرت مأأأ  أو نائ أأأا   كأأأان مأأأ  أو الناسأأأي أو لل ضأأأطر وأمأأأا لل ختأأأار 
 الصبح  أذان احلي  فمي
 فأأأاألح   وعصأأأيانا   عأأأذر دون الليأأأل منتصأأأ  عأأأ  العشأأأا  صأأأ   أخأأأر لأأأ  مسأأأ لة:

 والقضا   األدا  نية دون الفجر أذان قبل حى إتيا ا وج با  
 بحالص ص   وق 

 ويسأأ ى األعلأأى حنأأ  األفأأق يف يتحأأر  بيأأا  املشأأرق جهأأة مأأ  يظهأأر عنأأدما مسأأ لة:
 يف البيأأأأا  هأأأأذا ي خأأأأذ عنأأأأدما أمأأأأا الصأأأأبح  صأأأأ   تصأأأأح ال أأأأأ الكأأأأاذب أأأأأ األول بأأأأالفجر
 وقأأأ  أول ويكأأأ ن )الصأأأادق  الاأأأاي الفجأأأر يكأأأ ن فحينئأأأذ أأأأ أفقيأأأا   أي: أأأأ عرضأأأا   االمتأأأداد
 الش س  طل ع فحني حالصب ص   وق  آخر وأما الصبح  ص  
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 وترتيبها الص   وق  أحكا 
  الص   ترتي 

 صأأأ   بعأأأد العشأأأا  وصأأأ   الظهأأأر  صأأأ   بعأأأد العصأأأر بصأأأ   اإلتيأأأان جيأأأ  مسأأأ لة:
 والجيأ   ص ت   بطل  ع دا   املغرب قبل العشا  أو الظهر  قبل بالعصر أتى ول  املغرب 
 ال اجبة  الص   إىل املستحبة الص   م  وال األدا   إىل القضا  م  وتبديلها النية تغيري

 األدائيأة الصأ   م  بنيت  يعدل أن جا  واسعا   األدائية الص   وق  كان إذا مس لة:
 عليأ  أن فتأذكر الظهأر بصأ   مشأتغ    كان إذا الص   ك ا أثنا  يف القضائية الص   إىل

 الركعأأأأة يف يأأأدخل مل مأأأا الصأأأبح قضأأأأا  إىل بنيتأأأ  يعأأأدل أن لأأأأ  جيأأأأ   فمنأأأ  الصأأأبح  قضأأأا 
 الاالاة 
  ضيقا   الص   وق  كان إذا

 وقأ  مسأتحباهتا ببع  اإلتيان أراد ل  حبي  جدا   ضيقا   الص   وق  كان إذا مس لة:
 القنأ ت إتيأان كأان لأ  مأا    املسأتحبات  بتلك ي ي ال أن يلز  ال ق   خارج منها مقدار
 القن ت  تر  لز  ال ق  خارج الص   م  شي  وق ع ي ج 
  ركعة مبقدار ال ق 

 يأأأأ ي أن جيأأأأ  الصأأأأ   مأأأأ  ركعأأأأة إتيأأأأان مبقأأأأدار ال قأأأأ  مأأأأ  عنأأأأده كأأأأان مأأأأ  مسأأأأ لة:
 هكذا  وقتها يضيق حى الص   ت خري جي   ال ولك  األدا   بنية بالص  
  املعذور انتظار

 يتأأأي   أن اضأأأطر ال قأأأ  أول يف يصأأألي أن أراد لأأأ  حبيأأأ  عأأأذر لأأأأ  كأأأان إذا مسأأأ لة:
 أن لأأ  جأا  ال قأ  آخأر إىل عأذره ببقأا  عل  فمن جنس  ث ب يف بالص   ي ي أو  للص 
 يأأأزول حأأأى ينتظأأأر أن وجأأأ  عأأأذره  وال احت أأأل إذا ولكأأأ  وقتهأأأا  أول يف بالصأأأ   يأأأ ي
 ال ق   آخر يف صلى عذره يزل مل وإذا عذره 
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  ال ق  متس  يف الدي  تسديد
 إن أوال   دينأ  يسأدد أن عليأ  جيأ  بدينأ   دائنأ  وطالبأ  الصأ   وقأ  اتس  إذا مس لة:
 بالص    يشتغل مث أمك  
  ال ق  حتديد طرق

 إخبأأار بعأأد أو وقتهأأا  دخأأ ل مأأ  التأأيق  بعأأد إال   بالصأأ   االشأأتغال جيأأ   ال مسأأ لة:
 لل ثأأأأ ق مأأأأ ردا   يكأأأأ ن مأأأ  وهأأأأ  واحأأأأد  ثقأأأأة بمخبأأأار أو ال قأأأأ   بأأأأدخ ل عأأأأادلني رجلأأأني

 واالط ئنان 
 بأأأأدخ ل نفسأأأأ  اإلنسأأأأان تأأأيق  أو ال قأأأأ  بأأأأدخ ل عأأأادالن جأأأأ نر  أخأأأأرب إذا مسأأأ لة:

 صأأأ ت  كانأأأ  بعأأأد  ال قأأأ  دخأأأ ل عأأأد  لأأأأ  تبأأأني األثنأأأا  ويف بالصأأأ   فاشأأأتغل ال قأأأ 
 ولكأ  ال قأ   قبأل بت امهأا وقعأ  ب  أا الصأ   بعأد علأ  إذا باطلة تك ن وهكذا باطلة 
 يف دخأأل ال قأأ  بأأ ن   الصأأ بعأأد عأأر  أو الصأأ   أثنأأا  يف وهأأ  ال قأأ  بأأدخ ل علأأ  إذا
 ص ت   صح  الص   أثنا 

 أو الغأأي   أو الع أأى  بسأأب  أولأأأ   يف ال قأأ  دخأأ ل مأأ  التأأيق  ميكنأأ  ال إذا مسأأ لة:
 ال ق   بدخ ل يتيق  حى ص ت  يؤخر أن وج  سج   يف لك ن  أو الغبار 
 متفرقة مسائل
 والع ل الص   أوقات
 أوقأات يف الصأ   وقأ  يقأ  حبيأ  فيهأا ارالنهأ يقصأر أوروبا يف املناطق بع  س: ■
 الصأ   أدا  حأني شأديد حأرج يف هنأا  املسأل  امل ظأ  أو العامأل يك ن ما وغالبا   الع ل
 بسأأأب  أو م بسأأأ   أو بدنأأأ  طهأأأار  لعأأأد  أو والطأأأاهر  املناسأأأ  املكأأأان وجأأأ د لعأأأد  إمأأأا
 وكيف أأا احلالأأة هأأذه علأأى الصأأ   ميكنأأ  فهأأل واالسأأتخفا   بالسأأخرية إليأأ  األنظأأار ت جأأ 
 بعد  في ا يقضيها أ  كان



 

97 

 

 أمكن   كيف ا يصلي ج:
 بعأأد إال   الع أأل مأ  أنتهأأي وال الع أل  أثنأأا  الصأ   مأأ  الع أل صأأاح  منعأين س: ■
 أتصر   أن جي  كي  الص ر  هذه ففي ال ق   ف ات
 الع ل  ذلك تر  عليك يلز  الع ل  أثنا  الص   لك ميك  مل إذا ج:
 مأ  االسأتفاد  جيأ  وهل التع   أو الن   حبجة الصبح ص   الإ  جي   هل س: ■
 لإليقاظ  املنب 
 ت قأأأأأ  إذا واجأأأأأ  املنبأأأأأ  مأأأأأ  واالسأأأأأتفاد  مطلقأأأأأا   الصأأأأأل ات إ أأأأأال جيأأأأأ   ال س: ■

 ذلك  على االستيقاظ
 الغرب ب د يف األوقات
 رأس علأى مأ  املشأرقية احل أر  بذهاب مشرو  املغرب ص   وق  دخ ل هل س: ■
 احل أأأر  هأأأذه تأأأذه  ال الشأأأتا  عنأأأد الشأأأ الية أوروبأأأا يف أ أأأا عل أأأا   املغأأأرب  حنأأأ  ناإلنسأأأا
  سريعا  
 بالتقدير  بل ال  ج:
 الشأأأأ س تغأأأأرب ال قأأأأد النأأأأرويج منأأأأاطق بعأأأأ  يف يعيشأأأأ ن الأأأأذي  املسأأأأل  ن س: ■
 الي ميأأة صأأل اهت  حتديأأد يف صأأع بة ي اجهأأ ن وهأأ  السأأنة  يف متتأأاليني شأأهري  ملأأد  عنأأده 
 قابلأأأة وغأأأري املنطقأأأة هأأأذه يف معل مأأأة غأأأري الصأأأ   وأوقأأأات والعشأأأا   واملغأأأرب الفجأأأر ماأأأل

 الشهري   هذي  خ ل يصل ن وكي  ماذا الف    هذه خ ل للتحديد
ي  املت سأأأأطة املتعارفأأأأأة البلأأأأدان حسأأأأ  يصأأأأل ن 1ج: أأأأط إفأأأأرا  بأأأأأني خمأأأأري   علأأأأأى املت س 

 اخل أأس للصأأل ات ثأأةث  ف اصأأل جعأأل وبأأني هأأذا بأأني التخيأأري يبعأأد ال كأأان األحأأ   وإن
 الص    يف وهكذا املت سطة  البلدان م  تقريبا   متناسبة

                                

: )يصأأل ن حسأأ  أقأأرب االفأأاق الطبيعيأأة إلأأيه  أو ي قتأأ ن صأأل اهت  حسأأ  ت قيأأ    اإلمأأا  الشأأريا ي الراحأأل1
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 الص   أوقات يف مسائل
 الص    إمتا  بعد إال   لذلك ينتب  ومل الظهر قبل العصر صلى م  حك  ما س: ■
 بمتيأأان حيتأأا  أن وينبغأأي ذلأأك  بعأأد بأأالظهر يأأ ي أن عليأأ  ويلأأز  صأأ ت   صأأح  ج:
 الذمة  يف ما بقصد الظهر  ص  بعد ركعات أرب 
 الصبح  لص   يستيق  ال أن  يعل  كان إذا الن   ت خري جي   هل س: ■
 ك   ج:
 الأأأي االلتزامأأأات بقيأأأة أو للصأأأ   البلأأأ   حأأأدياي إيقأأأاظ يف التهأأأاون جيأأأ   هأأأل س: ■
 كليا   منها نف ره  ع  حتاشيا   وذلك األمر   باد  يف منها يتااقل ن
 شرعي  حمذور هنا  يك ن أن إال   وأمره   إيقاظه   ال اج  ج:
 إذن   بدون للص   النائ  إيقاظ جي   هل س: ■
 فنع   باملعرو  األمر باب م  كان إذا ج:
  الص   وق  تضيق
 لأأأ  في أأأا صأأأ ت  خيفأأأ  أن املصأأألي علأأأى جيأأأ  فهأأأل الصأأأ   وقأأأ  تضأأأيق لأأأ  س: ■
 ذلك  جي  ال أ  ال ق  داخل كاملة ل ق عها سببا   التخفي  كان

 خيف   ج:
 مث الفجأأأر  عليأأأ  طلأأأ  مكأأأان يف أأأأ مأأأا    أأأأ الصأأأبح صأأأ   صأأألى مأأأ  حكأأأ  مأأأا س: ■
 الفجر  علي  يطل  مل مكان إىل سافر
 الصل ات  باقي إىل بالنسبة احلك  وهكذا 1األح    )على الص   أعاد ج:

                                                                             

 مكة املكرمة  
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
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 مستحدثة مسائل
 ونصأ  ي مأا مأا    اليأ   صار ل  ك ا بطيئة صارت األر  حركة أن فر  ل  مس لة:

 مقأأدار يأأ   كأأل صأأار إذا أمأأا اليأأ    بأأذلك االعتبأأار كأأان «سأأاعة وث ثأأني سأأتا   أي» يأأ  
   املعتاد   األيا  مبقدار االعتبار يك ن أشب  ما أو ساعة مائة

 فأأمذا الظهأأ ر  ع ئأأ  أحاديأأ  يف ك أأا املغأأرب مأأ  الشأأ س طلأأ ع فأأر  لأأ  مسأأ لة:
 النصأأرا  ثانيأأة  مأأر    والعشأأا  املغأأرب صأأ ي  إعأأاد جتأأ  مل 1قلأأي    مقأأدارا   الطلأأ ع كأأان
 انصرا   بدون األدلة إلط ق وجب  كاريا   كان إذا أما مال   ع  األدلة
  القبلة :2

 مكأأة يف املصأألي يت جأأ  أن وجيأأ  املكرمأأة  مكأأة يف املشأأرفة الكعبأأة هأأي القبلأأة مسأأ لة:
 أنأأ  عليأأ  يصأأدق حبيأأ  يقأأ  أن عنهأأا ونأأ ى بعُأأد ملأأ  يكفأأي نفسأأها لك  الكعبأأة باجتأأاه
 القبلة  حن  مت ج 
  القبلة حتديد طرق

 القبلأأأة جهأأأة علأأأى احلصأأأ ل يف وجيتهأأأد جيأأأد   أن جيأأأ  الصأأأ   إتيأأأان أراد مأأأ  مسأأأ لة:
 مأأ  لأأأ  حيصأأل الأذي بظنأأ  يع أأل أن لأز  القبلأأة جهأأة مأأ  التأيق  تعأأذر وإذا بيقأأني  ملعرفتهأا
 لأأأأ  حصأأأل إذا ويكفيأأأ  لبأأأ األخأأأرى  الطأأأرق مأأأ  أو قبأأأ ره  أو املسأأأل ني مسأأأاجد حمأأأراب
 العل ية  بالق اعد القبلة جهة يعر  م  إخبار أو ق ل م  الظ 

 جبهأأة   ظأأ  لأأأ  حيصأأل مل أو القبلأأة  اجتأأاه ومعرفأأة لتحصأأيل وسأأيلة أيأأة لديأأ  تكأأ  مل وإذا
 أأأأ األربأأأ  اجلهأأأات حنأأأ  صأأأل ات أربأأأ  صأأأل ى واسأأأعا   الصأأأ   وقأأأ  كأأأان فأأأمن السأأأعي  رغأأأ 

                                

مأر  ثانيأة   جت  الص   على أصأحاب علأي: )مل جت  الص   مر  ثانية  ك ا مل  اإلما  الشريا ي الراحل1
 الش س  النصرا  االدلة ع  مال       حني رجع  ل 
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 لأأ  يتسأ  مأا بقأدر أأ احتياطأا   أأ صأل ى صل ات أرب  مبقدار ال ق   يس مل إذا وأما أ احتياطا  
  1شا   جهة ب ية يصل يها واحد  ص   كفاية يبعد ال كان )وإن ال ق  
  القبلة استقبال

 وبطنأ  وصأدره ب جهأ  القبلأة يسأتقبل أن جيأ  قيامأا   ال اجبة بصل ات  ي ي م  مس لة:
 أيضا   القبلة حن  رجلي  أصاب  ك نت أن استحبابا   واألح   رجل   ومقاد 

 بأأل عاديأأة بصأأ ر  اجللأأ س يسأأتط  مل إذا جل سأأا   الصأأ   وظيفتأأ  كانأأ  مأأ  مسأأ لة:
 أأأأأ وسأأأأاقاه وبطنأأأأ  وصأأأأدره وجهأأأأ  يكأأأأ ن أن جيأأأأ  األر  علأأأأى رجليأأأأ  بأأأأاط  جيعأأأأل كأأأأان

 القبلة  حن  أ احتياطا  
 حبيأ  األميأ  ب جن على نائ  وه  يصلي أن جي  جل سا   الص   ميكن  ال م  مس لة:

 حبيأأ  األيسأر جانبأ  علأى نأائ  وهأ  صألى ذلأك تعأذر وإذا القبلأة  حنأ  بدنأ  مقأد  يكأ ن
 قدميأ  بأاط  يكأ ن حبيأ  قفاه على نا  أيضا   هذا تعذر ول  القبلة  حن  بدن  مقد  يك ن
 كاحملتضر  القبلة حن 

 الق ر يف الص  
 القأأأد  حتأأأ  أو الأأأرأس  قفأأأ ع أأأ دا   األر  كأأأ ن حأأأال يف الق أأأر يف املصأأألي مسأأأ لة:

 شأأأأأأا   جهأأأأأأة أيأأأأأأة إىل يصأأأأأألي األر  ذلك خلفأأأأأأا  ميكنأأأأأأ  مل وإذا األر   باجتأأأأأأاه يصأأأأأألي
 ج ان   أرب  إىل الص   علي  جي  ال أن  2واألظهر

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
 : )والظاهر    اإلما  الشريا ي الراحل2
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  املصلي لباس :3
 الص   يف البدن س 

 أن واألفضأل أحأد  يأره مل وإن الصأ   حأال ع رتأ  يسأ  أن الرجأل علأى جي  مس لة:
 أيضا   الركبة إىل السر   م يس 

 والشأأأأعر  الأأأأرأس حأأأأى بأأأأد ا كأأأأل الصأأأأ   حأأأأال تسأأأأ  أن املأأأأرأ  علأأأأى جيأأأأ  مسأأأأ لة:
 املقأأأدار ذلأأأك تسأأأ  أن يلأأأز  ال ولكأأأ  أيضأأأا   قأأأدميها بأأأاط  تسأأأ  أن اسأأأتحبابا   واألحأأأ  
 ظهأأأر وكأأأذا الزنأأأدي   إىل الكفأأأني سأأأ  يلأأأز  ال وكأأأذا ال جأأأ   مأأأ  ال ضأأأ   يف تغسأأأل  الأأأذي

 تسأأ  أن جيأأ  سأأ ه  جيأأ  مأأا سأأ ت ب  أأا تتأأيق  لكأأي ولكأأ  مفصأأليه ا  إىل القأأدمني
 الزندي   دون مما وشيئا   ال ج  أطرا  م  شيئا  

 واألحأأأ   يسأأأ ها  أن جيأأأ  مكشأأأ فة ع رتأأأ  بأأأ ن الصأأأ   أثنأأأا  يف علأأأ  إذا مسأأأ لة:
 إىل حيتأأاج العأأ ر  سأأ  كأأان إذا خص صأأا   أخأأرى  مأأر  يعيأأدها مث صأأ ت  يأأت  أن اسأأتحبابا  
 فصأ ت  الصأ   يف مكشأ فة كانأ  ع رت  ب ن الص   بعد عل  إذا ولك  ب   معتد وق 

 صحيحة 
  املصلي لباس شرو 
  الطهار  األول: الشر 

 مأأأ  أو الأأأنجس اللبأأأاس يف صأأألى ولأأأ  طأأأاهرا   املصأأألي لبأأأاس يكأأأ ن أن جيأأأ  مسأأأ لة:
  ص ت   بطل  متع دا   النجس البدن

 صأأأأح  الصأأأأ   بعأأأأد بأأأأذلك وعلأأأأ  جنأأأأس  لباسأأأأ  أو  بدنأأأأ بأأأأ ن يعلأأأأ  مل إذا مسأأأأ لة:
 ص ت  
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 بعأأأدها  أو الصأأأ   أثنأأأا  يف ذلأأأك وتأأأذكر جنأأأس لباسأأأ  أو بدنأأأ  أن نسأأأي إذا مسأأأ لة:
  1ال ق  مضى قد كان إذا يقضيها أو الص    تلك يعيد أن وج 

 بنجاسأة الصأ   بعأد علأ  مث معه أا  وصألى بدنأ  أو ث بأ  طهأار  يف شك م  مس لة:
 ص ها  الي ص ت  صح  بدن  أو ث ب 

 هأأأأ  أيه أأأأا يأأأأدري ال ولكأأأأ  أحأأأأد ا بنجاسأأأأة وعلأأأأ  ث بأأأأان عنأأأأده كأأأأان مأأأأ  مسأأأأ لة:
 يأأأأ ي أن أراد لأأأأ  مأأأأا    االثنأأأأني  يف يصأأأألي أن جيأأأأ  واسأأأأعا   ال قأأأأ  كأأأأان فأأأأمن  2الأأأأنجس
 وجأ  ضأيقا   ال قأ  كأان إذا ولكأ  اللباسأني  م  واحد كل يف هب ا أتى والعصر بالظهر

 ثأأأأأ ب يف ال قأأأأأ  بعأأأأأد قضأأأأأاؤها اسأأأأأتحبابا   )واألحأأأأأ   شأأأأأا   أيه أأأأأا يف ت بصأأأأأ  يأأأأأ ي أن
  3طاهر 

 )علأأأأى فيأأأأ  يصأأأألي أن عليأأأأ  جيأأأأ  الأأأأنجس  الاأأأأ ب إال   لديأأأأ  يكأأأأ ن ال مأأأأ  مسأأأأ لة:
 ص ت   وصح  شاب  وما الربد بسب  ث ب  نزع ميكن  مل إذا خص صا   1وج با   األح  
  اإلباحة الااي: الشر 

   مباحا   املصلي باسل يك ن أن جي  مس لة:
 مغصأ ب ثأ ب يف الصأ   إتيأان تع أد و املغصأ ب الا ب لبس حبرمة عل  إذا مس لة:

 احلكأأأ  وهكأأأذا صأأأ ت   بطلأأأ  مغصأأأ ب آخأأأر شأأأي  أي أو أ رار أو خأأأيط فيأأأ  ثأأأ ب أو
 األح    على املقص ر اجلاهل إىل بالنسبة

  ص ت  صح  في  فصلى غصيب ث ب  أن نسي أو يعل  مل إذا مس لة:

                                

 : )على األح      اإلما  الشريا ي الراحل1
    وكان ال ميكن  تطهري الا بني2
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل3
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
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 ي خأأأذ ال أن ألجأأأل أو حياتأأأ   علأأأى حفاظأأأا   غصأأأيب لبأأأاس يف أحأأأد صأأألى إذا مسأأأ لة:
 ص ت   صح  الغصيب  الا ب ذلك السارق

 أو مخسأ  يأدف  مل ممأا )أي املزكى وغري املخ س غري املال بعني ث با   اش ى إذا مس لة:
 إشكال  حمل ص ت  كان  1في  وصلى  كات  
  امليتة جزا أ م  يك ن ال أن الاال : الشر 

 عنأد الأدافق الأد  ذي احليأ ان ميتأة أجأزا  مأ  املصألي لبأاس يكأ ن ال أن جي  مس لة:
 ميتأأة أجأأزا  مأأ  املتخأأذ اللبأأاس يف أيضأأا   يصأألي ال أن وج بأأا   األحأأ   بأأل كأأالغن   الأأذبح
 واحلية  كالس ك الدافق الد  ذي غري احلي ان

 كأأأاللح  احليأأأا  حتلأأأ  كانأأأ  اممأأأ امليتأأأة مأأأ  شأأأيئا   معأأأ  املصأأألي استصأأأح  إذا مسأأأ لة:
 ل   لباسا   ذلك يك  مل وإن ص ت   بطل  واجللد

 ال ممأأا اللحأ  احلأأ ل احليأ ان ميتأأة أجأزا  مأأ  شأيئا   معأأ  املصألي استصأأح  إذا مسأ لة:
 ص ت   صح  األشيا  هذه م  متخذ لباس يف صلى أو وص ف   كشعره احليا  حتل 

  اللح  احلرا   اناحلي أجزا  م  اليك ن أن الراب : الشر 
 وتبطأأأأل اللحأأأأ   احلأأأأرا  احليأأأأ ان أجأأأأزا  مأأأ  املصأأأألي لبأأأأاس يكأأأأ ن ال أن جيأأأأ  مسأأأ لة:

 شعر   ول  حى منها شي  علي  كان ل  الص  
 احليأأأ ان شأأأعر صأأأ   أو أو وبأأأر  مأأأ  اختأأأذ هأأأل اللبأأأاس هأأأذا أن يف شأأأك إذا مسأأأ لة:

 أو اخلأأارج صأأن  مأأ  انكأأ سأأ ا  فيأأ   الصأأ   جأأا ت اللحأأ   احلأأرا  مأأ  أ  اللحأأ  احلأأ ل
 الداخل 

                                

 : )بطل  ص ت     اإلما  الشريا ي الراحل1
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 بامل ضأأ ع جأأاه    اللحأأ  احلأأرا  احليأأ ان أجأأزا  مأأ  منسأأ ج ثأأ ب يف صأألى إذا 1مسأأ لة:
 الأأنجس يف صأألى إذا الناسأأي وكأأذا الأأبط ن  وج بأأا   فأأاألح   تقصأأرييا   جهأأ    احلكأأ  أو
 اللح   حرا  م 

  2السنجاب وكذا الص    يف اخلالص اخلز لبس يف إشكال ال مس لة:
 للرجل بالنسبة الذه  م  اليك ن أن اخلامس: الشر 

 مأ  بأزر املأزرور )أو الأذه   مأ  خبيأ   املنسأ ج الا ب لبس الرجل على حير  مس لة:
   الص    غري ويف الص   يف للنسا  ذلك يف إشكال وال في   الص   وتبطل 3الذه  

 التخأأت  أو العنأأق  يف ذهبيأأة سلسأألة لأأبس ماأأل بالأأذه   التأأزي  للرجأأال حيأأر  مسأأ لة:
 مأ  التجنأ  وجيأ  معهأا  الصأ   وتبطأل ذهبيأة  يدويأة سأاعة ارتدا  أو ذه   م  خبام

 التأأأزي  مطلأأأق يف إشأأأكال ال ولكأأأ  الأأأذه   مأأأ  كانأأأ  إذا النظأأأارات إطأأأارات اسأأأتع ال
 الص    غري ويف الص   يف لل رأ  بالذه 

 مأأ  فصأألى ذلأأك يف شأأك أو ذهأأ   مأأ  لباسأأ  أو خامتأأ  أن رجأأل نسأأي إذا مسأأ لة:
 يف ولكأأ  قاصأأرا   جأأاه    كأأان إذا احلكأأ  وهكأأذا صأأ ت   صأأح  اللبأأاس أو اخلأأام ذلأأك
 بالدليل  خرج ما إال   املسائل سائر يف الفحص جي  وهكذا الفحص  جي  الشك ص ر 

                                

ت  : )إذا صألى يف ثأأ ب ال يعلأأ   أو نسأأي أنأ  مأأ  احليأأ ان احلأرا  اللحأأ  صأأح  صأأ   اإلمأا  الشأأريا ي الراحأأل1
 على األق ى  

 : )ولك  األح   أ وج با  أ أن ال يصلي يف جلد السنجاب    اإلما  الشريا ي الراحل2
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل3
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  للرجل بالنسبة احلرير م  يك ن ال أن السادس: الشر 
 لأأأ  وحيأأر  رجأأ    كأأان إذا اخلأأالص يأأراحلر  مأأ  املصأألي لبأأاس يكأأ ن ال أن جيأأ  مسأأ لة:

 السأأأأأروال  خأأأأيط )أي والتكأأأأة )القلنسأأأأ    العرقشأأأأني وأمأأأأأا الصأأأأ    غأأأأري يف أيضأأأأا   لبسأأأأ 
 االحتيا   فخ   وحده في  الص   يت  ال مما ونظائر ا

 لبسأأ  يف إشأأكال ال ال  أ  اخلأأالص احلريأأر مأأ  هأأ  هأأل يعلأأ  ال الأأذي اللبأأاس مسأأ لة:
 الص    حال

 املصألي  جيأ  يف شأاهب  ومأا احلريأر مأ  املصأن ع املنأديل يكأ ن أن إشكال ال مس لة:
 مع   الص   تبطل وال

 الص    غري يف أو الص   يف س ا  لل رأ  احلرير لبس يف إشكال ال مس لة:
 اخلأأالص احلريأأر مأأ  اختأأذ ومأأا الغصأأيب الاأ ب لأأبس مأأ  االضأأطرار عنأأد مأأان  ال مسأ لة:

 بالصأأأ   يأأأ ي أن حينئأأأذ لأأأأ  وجأأأا  امليتأأأة  أجأأأزا  مأأأ  املصأأأن ع أو الأأأذه  مأأأ  املنسأأأ ج أو
 فيها 

 الرجأأال م بأأس النسأأا  تلأأبس وال النسأأا   لبأأاس الرجأأال يلأأبس ال أن األحأأ   مسأأ لة:
  اآلخأأأأأأأأأأأأر لبأأأأأأأأأأأأاس أحأأأأأأأأأأأأد ا لأأأأأأأأأأأأبس يف )وال فيهأأأأأأأأأأأأا  الصأأأأأأأأأأأأ   يف إشأأأأأأأأأأأأكال وال دائ أأأأأأأأأأأأا  
  1م قتا  
 باس ول املصلي بدن طهار  فيها يلز  ال الي امل ارد

 ص رتني: يف النجس الا ب م  الص   تصح مس لة:
 ال ممأأأأا وغريهأأأأا واجلأأأأ رب كالعرقشأأأأني لل صأأأألي الصأأأأغري  األلبسأأأأة تنجسأأأأ  إذا األوىل:

 الصأ   صأح  اللحأ  احلأرا  واحليأ ان امليتأة مأ  مصن عة تك  مل فمن الع ر   لس  يكفي
 النجس  اخلام م  الص   يف إشكال ال وكذا فيها 

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
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 أو املفتأاح أو الصأغري كاملنأديل متنجسأا   شيئا   مع  املصلي يستصح  أن   جي مس لة:
 ص ت   بصحة يضر ال فمن  املتنجس السكني

 غأري لأديها يكأ  ومل الصأيب ذلأك ببأ ل صأبيها تأريب الأي املربيأة ث ب تنجس إذا الاانية:
 يف غسأألت  فأأمذا غأأريه  ث بأأا   تسأأتعري أو تسأأت جر أو تشأأ ي أن ميكنهأأا مل فأأمن الاأأ ب ذلأأك
 الصأيب  ببأ ل اآلخأر اليأ   إىل تأنجس وإن فيأ  تصألي أن هلأا جا  واحد   مر  والليلة الي  
 عنأدها كأان إذا وهكأذا والعصأر  الظهأر لصأ   العصأر عند ث هبا تطهر أن األفضل ولك 
 تلأأأك تطهأأأر أن كفاهأأأا مجيعأأأا   لبسأأأها إىل مضأأأطر  كانأأأ  ولكنهأأأا واحأأأد ثأأأ ب مأأأ  أكاأأأر

 والليلة  الي   يف واحد  مر  األث اب
 م ارد: ث ثة يف النجس اللباس أو البدن م  الص   تصح مس لة:
 النجس  الا ب أو البدن م  يصلي أن اضطر إذا األول:
 بدنأ   يف دمأل أو قأرح أو جأرح م  اخلارج بالد  ث ب  أو املصلي بدن تل   إذا الااي:

 الاأ ب ذلأك مأ  الص   لأ  جا   1مشقة  تبديل  أو الا ب أو البدن تطهري يف كان )فمن
 قأيح الاأ ب أو البأدن يف كأان إذا وهكأذا الأدمل  أو القأرح أو اجلأرح يأربأ مل دا  مأا والبأدن
 ب   وتنجس اجلرح على وض  دوا  أو بالد   مصح با   خرج

 علأأى الأأدره  )ومقأأدار الأأدره  مأأ  أقأأل مبقأأدار بالأأد  ث بأأ  أو بدنأأ  تلأأ   إذا الاالأأ :
السأأأب ابة  عقأأأد ارمقأأأد وج بأأأا   األحأأأ  

 والرط بأأأة الأأأد  جم أأأ ع كأأأان فأأأمذا رط بأأأة وأصأأأابت  2
 مقأدار يبلأ  مل إذا  و3معأ  الصأ   بطلأ  أطرافأ  ولأ    أكاأر أو دره  حبج  إلي  ال اصلة
 مع   الص   تر  استحبابا   فاالح   أطراف   يل   ومل در ا والرط بة الد  جم  ع

                                

  الشريا ي الراحل  ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  1
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل2
: )بل حى إذا مل يبل  مقدار جم  ع الد  والرط بة در ا ومل يلأ   أطرافأ  كأان الصأ     اإلما  الشريا ي الراحل3

 في  م ض  إشكال  
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 أو احلأأأي  د  مأأأ  إبأأأر   رأس مبقأأأدار ولأأأ  ث بأأأ   أو املصأأألي بأأأدن يف كأأأان إذا مسأأأ لة:
 بطلأأأأ  امليتأأأأة مأأأأ  أو الكأأأأافر  د  أو اخلنزيأأأأر  أو الكلأأأأ  د  أو النفأأأأاس  أو االستحاضأأأأة

   األح    على ص ت 
 استحبابا   األح   على اللح  احلرا  احلي ان د  في  كان إذا وهكذا
 احلأأ ل احليأأ ان د  أو اإلنسأأان كأأد  األخأأرى الأأدما  مأأ  الصأأ   يف إشأأكال ال ولكأأ 
 جم  عهأأا يكأأ ن أن بشأأر  الاأأ ب أو البأأدن مأأ  م اضأأ  عأأد  يف منتشأأرا   كأأان وإن اللحأأ 
 الدره   م  أقل

 متفرقة مسائل
  املنق ل اللباس
 أو الصأ   أثنأا  والتفأ  النقأ د  حمفظأة أو كأاحلزا  مأذك ى غأري جبلد صل ى م  س: ■
 اإلعاد   علي  جي  هل بعدها 
 ص ت  ويت  ينزع  ج:
 حيأ ان جلأد مأ  وحزامهأا جيبأ  يف اليأد سأاعة املصألي يصأطح  أن جي   هل س: ■
 مذك ى  غري

 بطلأأ  كاجللأأد احليأأا  حتلأأ  كانأأ  ممأأا امليتأأة مأأ  شأأيئا   معأأ  املصأألي اصأأطح  إذا ج:
 اليد  ساعة كحزا  لأ  لباسا   ذلك يك  مل وإن ص ت 
 أثنأأأأا  ذلأأأأكو  د   فيهأأأا )كخرقأأأأة اجليأأأ  يف الأأأأنجس الشأأأأي  وضأأأ  حكأأأأ  مأأأا س: ■
 الص   
 ب س  ال ج:
 هأل اخلأارجي الصأ ت حلجأ  الصأ   أثنأا  أذنأ  على مساعة املصلي وض  إذا س: ■
 ال  أ  ص ت  تبطل
 بذلك  ص ت  تبطل ال ج:
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 هأأل أعأأر  ال ولكأأ  الغأأرب بأأ د مأأ  مسأأت رد جلأأد مأأ  صأأن  حزامأأا   اشأأ ي  س: ■
 في   الص   ي جي   فهل اصطناعي  جلد أو حي اي جلد ه 

 املذك ر  الفر  يف جي   ج:
 فيها  الص   جي   هل ذهبا   الرجل ساعة عقارب كان  إذا س: ■
 االحتيا  خ   ج:
 اللباس ن ع يف الشك
 أو صأأأ   أو وبأأأر مأأأ  أختأأأذ اللبأأأاس هأأأذا هأأأل أنأأأ  يف يشأأأك املصأأألي كأأأان إذا س: ■
 ال  أ  في  الص   جت   هل اللح   احلرا  أو اللح  احل ل احلي ان شعر

   غريها  أو املسل ني ب د صن  م  كان س ا  في  الص   جت   نع  ج:
 الا ب على اهلر  شعر
 أو الصأ   انتهأا  بعأد إال يعأر  ومل هأر   شأعر  عليأ  باأ ب صلى م  حك  ما س: ■
 أثنائها  يف

 األثنأأأا  يف علأأأ  وإن األقأأأ ى  علأأأى عليأأأ  شأأأي  فأأأ  الصأأأ   بعأأأد إال يعلأأأ  مل إذا ج:
 ص ت   وتصح ف را   أ الت  علي  جي 
 وشعرها املرأ   ينة
 الص    عند باجمل هرات التزي  لل رأ  يستح  هل س: ■
 نع   ج:
  وباطن   القد  ظهر تكش  ب ن اجل رب لبس بدون املرأ  تصلي أن جي   هل س: ■
 ب س ال ج:
 هأأأل فأأ را   فتسأأأ ه مكشأأ فا   شأأأعرها بعأأ  تأأأرى الصأأ   حأأأال املأأرأ  كانأأ  إذا س: ■
 ال  أ  اإلعاد  عليها جي 
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 الص    وتت  شعرها تس  ج:
 احلي ان جبلد املخيط اللباس
 ذكات   معل   غري حي ان جبلد خميطة باياب الص   حك  ما س: ■
 الصأ    فيأ  وجتأ   طأاهرا   كأان ذكاتأ  بعأد  يعلأ  ومل املسأل ني سأ ق م  أخذ إذا ج:
 الصأ   جتأ   وال طأاهر غأري فاجللأد اتأ ذك بعأد  علأ  أو املسأل ني سأ ق مأ  يؤخذ مل وإن
 في  

 مستحدثة مسائل
 يكأأ ن فهأأل فنيأأة  ب سأأائل احلي انأأات بعأأ  مأأ  حقيقأأة احلريأأر اختأأاذ أمكأأ  لأأ  مسأأ لة:

 ذلك  األظهر 1ال  أ  اللبس حرمة يف احلرير مال
 حيكأأ  ال أنأأ  فالظأأاهر حريأأرا   لعابأأ  يكأأ ن ال أن سأأب  مبأأا القأأز دود أطعأأ  لأأ  مسأأ لة:

 لبسأأأ  يف حرمأأأة فأأأ  حريأأأر  ال أنأأأ  واملفأأأرو  مل ضأأأ ع   تأأأاب  احلكأأأ  ألن حلريأأأر ا حبكأأأ 
 للرجال 

  املصلي مكان :1
  املصلي مكان شرو  أ:

  2مباحا   يك ن أن األول:
 سأرير أو فأرش علأى صلى ل  حى باطلة فص ت  مغص ب مكان يف صلى م  مس لة:

   غصبا   يك  مل مما أشب  ما أو

                                

رمأأة اللأأبس إذا صأدق احلريأأر حقيقأأة ال امسأأا وصأأ ر  : )احت أأاالن  وإن كأان األقأأرب ح  اإلمأا  الشأأريا ي الراحأأل1
فقأأط  اللهأأ  إال أن يقأأال باالنصأأرا  عأأ  حريأأر غأأري دود القأأز فت مأأل  ك أأا أن احلكأأ  كأأذلك يف اللؤلأأؤ مأأا   ال 
خيتلأأ  فيأأ  بأأني اللؤلأأؤ الطبيعأأي أو االصأأطناعي ك أأا يفعلأأ  بعأأ  الأأدول الصأأناعية لكأأ  بال سأأائل الفنيأأة يف نفأأس 

 ئط   البحر وسائر شرا
   ب ن ال يك ن غصبا  ومل يتعلق ب  احلق ق الشرعية ال اجبة كاخل س والزكا  2
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 يكأأأ  مل إذا 1املغصأأأ بة واخلي أأأة املغصأأأ ب السأأأق  حتأأأ  لصأأأ  ا يف مأأأان  ال مسأأأ لة:
   املغص ب  يف تصرفا   العر  عند

 صألى أو الصأ    بعأد بأذلك عل  مث مغص ب أن  يعل  ال مكان يف صلى إذا مس لة:
 ص ت   صح  الص    بعد ذلك تذكر مث غصبيت  نسي مكان يف

 بعأ  مأ  علأ  ولكأ  ملكأ   يف الصأ   يف أأ بلسأان  أأ امللأك صأاح  أذن إذا مس لة:
 امللأك  صأاح  يأ ذن مل إذا وأمأا امللأك  ذلأك يف الص   بطل  قلبيا   رضاه عد  القرائ 
 ملك   يف الص   صح  قلبيا   برضاه تيق  ولك 

 كانأأ  فيأأ  وصأألى مكانأأ  شأأخص فغصأأ  املسأأجد مأأ  م ضأأ  يف جلأأس مأأ  مسأأ لة:
 إشكال  حمل ص ت 

 ذلأأك يف تصأأرف  حأأر  املزكأأى غأأري أو املخ أأس غأأري الاملأأ بعأأني ملكأأا   اشأأ ى إذا مسأأ لة:
 إشكال  حمل في  ص ت  وكان  2امللك

 ك أأأا  3يأأأدفعه ا مل  كأأأا  أو مخأأأس وعليأأأ  مأأأات مأأأ  ملأأأك يف التصأأأر  حيأأأر  مسأأأ لة:
 يكأأ  مل أدا هأأا  ورثتأأ  ضأأ   أو احلقأأ ق  هأأذه سأأددت إذا ولكأأ  فيأأ   الصأأ   وتشأأكل
  في   الص   يف إشكال

 الصأأ   وتشأأكل ك أأا  1للنأأاس ديأأ ن وعليأأ  مأأات مأأ  ملأأك يف تصأأر ال حيأأر  مسأأ لة:
 يف الشأأأأرعي احلأأأأاك  أو وصأأأأي  أو غرمأأأأاؤه وأجأأأأا  دي نأأأأ   تسأأأأديد ضأأأأ ن ا إذا ولكأأأأ  فيأأأأ  

 ملك   يف والص   التصر  جا  التصر  

                                

 : )إذا مل يك  الفضا  تابعا  هل ا    اإلما  الشريا ي الراحل1
 : )وبطل  ص ت  في     اإلما  الشريا ي الراحل2
 : )ك ا وتبطل الص   في     اإلما  الشريا ي الراحل3
 : )ك ا وتبطل الص   في   ي الراحل  اإلما  الشريا  1
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 متحر   غري ساكنا   أي: مستقرا  يك ن أن الااي:
 آخأأأر  سأأأب  أو ال قأأأ  ضأأأيق بسأأأب  متحأأأر  مكأأأان يف للصأأأ   اضأأأطر إذا مسأأأ لة:
 أأأ أمكنأ  مأأا أأ احلركأأة حأال يف يقأأرأ ال أن وجأ  الطأأائر   أو القطأار أو السأأيار  يف كالصأ  

 القبلة  ص ب ه  ينحر  أن جي  آخر طر  إىل القبلة ع  احنرف  وإذا
 في  الص   إمتا  م  يت ك  أن الاال :

 إمتأأأأأا  إىل املصأأأأألي  يط أأأأأئ ال الأأأأأي األمأأأأأاك  يف الصأأأأأ   يف الشأأأأأروع جيأأأأأ   ال مسأأأأأ لة:
 كأأان أو ذلأأك يف يشأأك كأان لأأ  ولكأأ  الأأريح  أو اال دحأا  أو املطأأر بسأأب  فيهأأا الصأ  
 صحيحة  كان  الص   مت   فيها فان يشرع أن جا  الص   إمتا  إمكان حيت ل
 حراما   في  البقا  يك ن ال أن الراب :

 سأأأأأق  حتأأأأ    كالصأأأأ فيأأأأ   البقأأأأا  جيأأأأأ   ال مكأأأأان يف يصأأأألي أن جيأأأأ   ال مسأأأأ لة:
 واال دا   اخلراب على مشر 
 حراما   علي  اجلل س أو ال ق   يك ن ال أن اخلامس:

 كالسأأأأجاد عليأأأأ   جيلأأأأس أو يقأأأأ  أن جيأأأأ   ال مكأأأأان يف يصأأأألي أن جيأأأأ   ال مسأأأأ لة:
 تعاىل  اهلل اس  علي  كت  الذي

  في  والسج د والرك ع القيا  م  يت ك  أن السادس:
 االنتصأأأأاب ميكنأأأأ  ال حبيأأأأ  نأأأأا ل سأأأأق  ذي مكأأأأان يف يصأأأألي أن جيأأأأ   ال مسأأأأ لة:
 إىل اضأأطر لأأ  وأمأأا فيأأ   والسأأج د الركأأ ع ميكنأأ  ال حبيأأ  جأأدا   الصأأغري حتتأأ  وال الكامأأل
 اإلمكان  قدر وسج ده ورك ع  بقيام  ي ي أن وج  األماك  هذه يف الص  
 املعص   قرب يساوي وال يتقد  ال أن الساب :

   واألئأأأ أأأأأة األعظأأ  الرسأأأأأ ل قأأرب علأى مأأأأتقدما   يصأألي أن جيأأ   ال مسأ لة:
 وج با   األح   على هلا مساويا   يصلي ال وهكذا
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 جنسا   يك ن ال أن الاام :
 ث بأأ   أو بدنأأ  إىل رط بتهأأا تسأأري بنجاسأأة جنأأس مكأأان يف يصأألي أن جيأأ   ال مسأأ لة:
 جافأأأأأا   ا  يابسأأأأأ كأأأأأان ولأأأأأ  حأأأأأى جنسأأأأأا   اجلبهأأأأأة سأأأأأج د م ضأأأأأ  كأأأأأان إذا الصأأأأأ   وتبطأأأأأل

  1أص    جنسا   املصلي مكان يك ن ال أن استحبابا   )واألح  
 أدىن   أو أعلى جبهت  سج د م ض  يك ن ال أن التاس :

 مأأ  أدىن أو أعلأأى جبهتأأ  سأأج د م ضأأ  يكأأ ن مكأأان يف يصأألي أن جيأأ   ال مسأأ لة:
 مض  مة  أصاب  أرب  م  أكار قدمي  وإهبامي ركبتي  م ض 
  الص   يف املرأ  على الرجل مكان تقد  ب:

 يكأ ن أن وال اجل اعأة  صأ   غأري يف الرجل ع  مت خر  املرأ  تق  أن يلز  ال مس لة:
 ذلك  األفضل كان وإن بقليل  الرجل وق   حمل ع  مت خرا   سج دها م ض 

 واليلأأز  الصأأ    يف لأأأ  مسأأاوية أو الرجأأل علأأى متقدمأأة تقأأ  أن لل أأرأ  يكأأره مسأأ لة:
 ذلك  فع   ل الص   إعاد 

 الص   فيها تستح  الي األماك  ج: 
 املساجد أفضل

 يف الصأأ   إتيأان بشأ ن املقدسأة اإلسأ مية الشأريعة يف كاأري  ت كيأدات وردت مسأ لة:
 يف النأأيب مسأأجد مث املكرمأأة  مبكأأة احلأأرا  املسأأجد املسأأاجد: مجيأأ  وأفضأأل املسأأاجد 
 مث بلأأد  كأأل يف اجلأأام  مسأأجد مث قصأى األ املسأأجد مث الك فأأة  مسأأجد مث املنأأ ر   املدينأة
 الس ق  مسجد مث احملل ة  مسجد

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
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  املساجد ص   م  افضل املشاهد ص  
 أفضأل فيهأا الصأ   بأل املعصأ مني األئ أة مشأاهد يف الصأ   تستح  مس لة:

 صأأأ    ألأأأ  مأأأ ي تعأأأادل املأأأؤمنني أمأأأري اإلمأأأا  مشأأأهد يف والصأأأ   املسأأأاجد  مأأأ 
 وعتأق ع أر  وألأ  حجة أل  منها ركعة كل تعادل احلسني ما اإل قرب عند والص  
 مرسل  نيب م  جهاد وأل  عبد أل 
  املسجد يف املرأ  ص  

 الغأأأر  يف بأأأل البيأأأ ت يف بصأأأل اهت  يأأأ تني أن للنسأأأا  أأأأ نفسأأأ  يف أأأأ األفضأأأل مسأأأ لة:
ن أن قدرن ل  أ األفضل ولك  اخللفية   أن  هلأ أأ األجانأ  الرجأال مأ  كاملة بص ر  يتس  
 اجل اعة  يف خص صا   املسجد يف بالص   ي تني
  املسجد جار ص  

 الأأأأأي املهجأأأأ ر  املسأأأأاجد وخص صأأأأا   املسأأأأاجد ارتيأأأأاد مأأأأ  اإلكاأأأأار يسأأأأتح  مسأأأأ لة:
 عذر  لأ  يك  مل إن املسجد غري يف املسجد جار ص   وتكره فيها  الُيصلى
  املساجد تطهري

 جدرانأأ   مأأ  الأأداخلي وال جأأ  وسأأطح  وسأأقف  وأرضأأ  املسأأجد تنجأأيس حيأأر  مسأأ لة:
 علأى وجيأ  1أيضأا   املسأجد جدران م  اخلارجي الطر  تنجيس حرمة وج با   )واألح  

 ف را   النجاسة يزيل أن امل اض  هذه أحد بتنجس عل  م 
 وجأأأ  أحأأأدها تأأأنجس ولأأأ  املعصأأأ مني األئ أأأة مشأأأاهد تنجأأأيس حيأأأر  مسأأأ لة:
 تطهريه 

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
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  املساجد وتزيني بنا 
 هتأأأد  وإذا واخلأأأراب  اال أأأدا  علأأأى امل شأأأك املسأأأجد وتع أأأري بنأأأا  سأأأتح ي مسأأأ لة:
 جيأأ   بأأل جديأأد  مأأ  بنائأأ  وإعأأاد  هدمأأ  جأأا  وإصأأ ح  تع أأريه ميكأأ  ال حبيأأ  املسأأجد
 ذلك  إىل الناس احتاج إذا لت سيع  املتهد  غري املسجد هد  أيضا  

 شأأأأأأأاهدم يف بأأأأأأأذلك بأأأأأأأ س وال بالأأأأأأأذه   املسأأأأأأأاجد تأأأأأأأزيني عأأأأأأأد  األحأأأأأأأ   مسأأأأأأأ لة:
 كصأأأأأ ر  األرواح ذوات صأأأأأ ر فيهأأأأأا يأأأأأنقش ال أن األحأأأأأ   علأأأأأى وجيأأأأأ    األئ أأأأة
 شاهب   وما ال رد كص ر  األرواح ذوي غري نقش ويكره واحلي ان  اإلنسان
  متفرقة مسائل
 السفر آلة يف الص  
 متأأأا  ميضأأأي أنأأأ  يعلأأأ  كأأأان وإن والطأأأائر  كالسأأأيار  اآلليأأأات ركأأأ ب جيأأأ   هأأأل س: ■
 خارجها  الص   ألدا  منها اخلروج يستطي  وال احلركة  يف الص   وق 
 قدرت   حس  فيها الص   ويؤدي جي    ج:
 علأأى سأرعتها وبأنفس الشأ س حركأة مأ  تتحأر  بآليأة سأافر مأ  يصألي كيأ  س: ■
 الش س  مقابل ثاب  م ض  يف دائ ا   كان حبي  اجل   يف أو األر 
 في أأا النسأأبة نفأأس وتُراعأأى ة سأأاع وعشأأري  أربأأ  كأأل صأأل ات مخأأس عليأأ  وجبأأ  ج:

 ساعة  وعشري  أرب  م  أكار أو أقل السفر مد  كان  ل 
 أن فيضأأأطر الصأأأ    ألدا  الصأأأ   وقأأأ  يف يقأأأ  ال القطأأأار بأأأ ن يعلأأأ  مأأأ  س: ■
 القطار  هذا رك ب جي   فهل القطار يف يصلي
 نع  ج:
 الكتاب أهل مكان
 يه د ال وص ام  النصارى كنائس يف الص   جت   هل س: ■
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 كأأأان لأأأ  ك أأأا ثأأأان ي  عنأأأ ان عليأأأ  ترتأأأ  إذا إال   أصأأأحاهبا  رضأأأى مأأأ  جتأأأ   نعأأأ  ج:
 هنا   الص   حير  فمن  هل  تعظي ا   اليه د ص ام  يف احلض ر
 أن يسأأأتح  ولكأأأ  الكتأأأاب أهأأأل معابأأأد يف الصأأأ   جيأأأ   أنأأأ  الفقهأأأا  يأأأذكر س: ■
 حاجأة فأ  طأاهرا   املكأان نكأا فلأئ  الأرش  هأذا فائأد  هأي ف ا باملا   ص ت  م ض  يرش
 عاد   القليل باملا  يك ن ألن  مبطهر الرش هذا فليس جنسا   كان ولئ  الرش  إىل

 أنظ   جيعل  والرش الطهار   األصل ج:
 إنأأ  يقأأ ل ق أأاش وعلأأى الكتأأاب أهأأل مأأ  شأأخص بيأأ  يف الصأأ   تصأأح هأأل س: ■

 مغس ل 
 فاليأأأأابس وإال   رطبأأأأا    ك نأأأأ حأأأأال يف )هأأأأذا الصأأأأ   تصأأأأح جنأأأأس ب نأأأأ  يعلأأأأ  مل إذا ج:

 اليُنج س  
  املخ سة وغري املغص بة الدار
 يأؤثر فهأل هبأا  البيأ  بأين الأي كاألحجأار مغص با املنزل أجزا  بع  كان ل  س: ■
 الص    صحة على ذلك

 صحيحة  فالص   مغص بة غري عليها يصلي الي األر  كان  ل  ج:
 هدايت   اهلد  كان ل   ال  أم خي  س ال شخص دار يف الص   تصح هل س: ■
 وكيل   أو الشرعي احلاك  بمذن تصح ج:
 الرجل أما  املرأ  ص  
 فاصل  دون م  جانب  إىل أو املصلي الرجل أما  املرأ  تصلي أن جي   هل س: ■
 يكره  غريها ويف جي   ال اجل اعة يف ج:
 لرجأالا مبحأاذا  الصأح  يف النسأا  صأ   حيأ   ينأ  السيد  مقا  يف س: ■
 ذلك  جي   هل



 116        على النص الذي ترغ  يف أن يظهر هنا  Heading 2خط ! استخد  ع مة التب ي  "الصفحة الرئيسية" لتطبيق 

 

 مجاعة  الص   تك  مل إذا ب س ال ج:  
  احلك مية املباي يف الص  
 العائأأأأأد  األراضأأأأأي أو األمأأأأأاك  أو احلك ميأأأأأة املأأأأأدارس يف الصأأأأأ   جتأأأأأ   هأأأأأل س: ■

 للحك مة 
 جت    نع  ج:
  مستحدثة مسائل

 أمأا االسأتقرار  الصأ   يف املعيأار إذ أأ القطأ  يف أأ الالج على بالص   ب س ال مس لة:
 كأأ  ر متحركأأا الأأالج كأأان لأأ  نعأأ  عليأأ   دليأأل فأأ  خأأاص شأأي  علأأى اإلنسأأان يكأأ ن أن

 يف إال باالسأأأأتقرار  ذلأأأأك اضأأأر إذا يصأأأأح مل الأأأأذوبان  حأأأال يف كأأأأالالج أو اجلاريأأأأة الأأأالج
 االضطرار  ص ر 
  واإلقامة األذان :5

 هب ا اإلتيان حك 
 الي ميأة  ال اجبأة بالصل ات اإلتيان قبل قي اوي يؤذنا أن واملرأ  للرجل يستح  مس لة:

 قبأأل هبأأا أتأأى إذا تصأأح وال األذان  بعأأد باإلقامأأة يأأؤتى أن ويلأأز  اإلقامأأة  تأأر  ينبغأأي ال بأأل
 األذان 

 فصأأل ولأأ  اإلقامأأة  وكأأذا األذان  ومُج أأل فصأأ ل بأأني كاأأريا   يفصأأل ال أن جيأأ  مسأأ لة:
 جديد  م  إعادهتا يلز  املتعار  م  أكار بينها
  ص هل اف

 ه : فص    عشري  م  األذان يت ل  مس لة:
اهللُ   مرات أرب  أْكرب   ُ 
 مرتان  اهللُ  إال إل    ال أنْ  أْشه دُ 
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 مرتان  اهلل   ر ُس لُ  حُم  َّدا   أنَّ  أْشه دُ 
 مرتان  اهلل  و يي  ع ل يا   أنَّ  أْشه دُ 
 مرتان  الصَّ    ع لى   ح يَّ 
 مرتان  اْلف  ح  ع لى   ح يَّ 
 مرتان  اْلع   ل  خ رْي   ع لى   يَّ ح  
 مرتان  أْكرب   ا هللُ 
 مرتان  اهلل  إال إل    ال

 واحأأد وهتليأأل األول مأأ  تكبريتأأني بسأأق   وذلأأك عشأأر  تسأأعة اإلقامأأة فصأأ ل مسأ لة:
ُ  » بعد مرتني «الصَّ   قام     ق دْ » وإضافة األخري م     « اْلع   ل خ رْي   ع لى ح يَّ

 ويسأأأأتفاد واإلقامأأأأة  األذان مأأأأ  جأأأأز  «اهلل و يي  ع ليأأأأا   أنَّ  ه دُ أشأأأأ» أن 1األظهأأأأر مسأأأأ لة:
  2الروايات بع  م  ذلك
 واإلقامة  األذان سق   يف يكفيان وإقامتها املسجلة أذان هل س: ■
  3األظهر  )على هب ا اعتبار ال ج:
 جالسا   يؤديه ا أن للص   واإلقامة األذان أراد مل  جي   هل س: ■
  قيا   م  هب ا اإلتيان يستح  ولكن  جي    نع  ج:
  الص   أفعال
  الص   أركان

   هي: الص   أركان مس لة:

                                

 : )الظاهر    اإلما  الشريا ي الراحل1
 : )ك ا فصلناه يف الفق     اإلما  الشريا ي الراحل2
 : )على األح    ا ي الراحل  اإلما  الشري 3
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 النية أ:
 اإلحرا   تكبري  ب:
   الرك ع  قبل أي بالرك ع املتصل والقيا  1اإلحرا   تكبري  حني )القيا  ج:
 الرك ع  د:
 السجدتان  هأ:

 ذكرها  سي ي للص   أخرى واجبات وهنا 
 يةالن أ:

 واليلأز  أمأره  وامتاأال اهلل إىل التقأرب بنيأة بالصأ   يأ ي أن املصألي علأى جيأ  مس لة:
 فلأ  أأ مأا    أأ اهلل إىل قربأة الظهأر ص   ركعات أرب  أصلي بلسان : يق ل أو بقلب  ميررها أن
 الريأا   خلصأ ص بص ت  أتى س ا  ص ت   بطل  الناس لرياه يصلي أن يعين ريا    هبا أتى
 الريا   الط خ أو

 يف غفأأل فأأمذا آخرهأأا  إىل الصأأ   أول مأأ  نيتأأ  علأأى املصأألي يسأأت ر أن جيأأ  مسأأ لة:
 ص ت   بطل  يق ل ماذا يعل  ال تفعل ماذا ُسئل ل  حبي  الص   أثنا 
  القيا  ب:
  برك  ليس وما الرك 

 والأذي الركأ ع إىل الأذهاب قبأل والقيأا  اإلحأرا   تكبأري  أدا  حأال القيا  جي  مس لة:
 والسأأأ ر   احل أأأد قأأأرا   حأأأال القيأأأا  ولكأأأ  ركأأأ   وهأأأ  بأأأالرك ع  املتصأأأل بأأأأ)القيا  يسأأأ ى
 األخأريي  هأذي  أحأد تأر  وإذا بأرك   ليسأا الركأ ع مأ  االنتصاب بعد يك ن الذي والقيا 
 ص ت   صح  سه ا  

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
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 القيا  حال االستقرار
 علأى يتكأ  وال جانأ   إىل مييأل ال وأن القيأا   حأال بدن  يتحر  ال أن جي  مس لة:
 رجليأأ  حأأر  لأأ  إشأأكال ال ك أأا اضأأطرارا   األمأأ ر هأأذه فعأأل لأأ  إشأأكال ال ولكأأ  شأأي  
 الرك ع  إىل االحننا  عند

 القيأأا  حأأال شأأي  علأأى اتكأأ  أو جانأأ  إىل مأأال أو بدنأأ  حأأر   إذا إشأأكال ال مسأ لة:
 نسيانا  
  القرا   حال االستقرار
 إذا حأأأى شأأأي  بقأأأرا   االشأأأتغال حأأأال را  مسأأأتق املصأأألي بأأأدن يكأأأ ن أن جيأأأ  مسأأأ لة:

 الي أني أو اليسأار حنأ  يتحأر  أو يتأ خر أو يتقد  أن أراد وإذا املستحبة  األذكار م  كان
 يقأأ ل: حأأني االسأأتقرار يلأأز  ال ولكأأ  القأأرا    عأأ  ويت قأأ  يسأأك  أن عليأأ  جيأأ  قلأأي   
 النه    حال يف «وأقْأُعد أقُ  ُ  و قُأ َّت     اهلل   حب  ْ ل  »

 ال أن املسأتح  ولكأ  احل د  قرا   حال واألصاب  اليد حتريك يف إشكال ال  لة:مس
 أيضا   حينئذ   حيركها
 االضطرار عند اجلل س

 كأان فلأ  لأأ   ممكنأا   القيأا  دا  مأا اجللأ س إىل يعأدل ال أن املصألي علأى جيأ  مس لة:
 مييأل  أو شأي   لأىع االعت أاد إىل مضطرا   كان أو اضطرارا   القيا  حال بدن  يتحر  مم 
 أمكنأأ   مأأا قائ أأا   يصأألي أن عليأأ  يلأأز  املتعأأار   مأأ  أكاأأر رجليأأ  بأأني يفأأرج أو ينحأأين  أو

 القيأأأا  حأأأى األحنأأأا  مأأأ  حنأأأ  بأأأ ي القيأأأا  ميكنأأأ  مل إذا ولكأأأ  حالأأأ   اقتضأأأى مأأأا وحسأأأ 
 جل سا   ويصلي منتصبا   جيلس أن جي  راكعا   أو منحنيا  

 قيامأا   يصألي أن لأز  القيأا  على أ الص   أثنا  يف أ متك  إذا جل سا   يصلي م  مس لة:
 متاما   يستقر مل ما شيئا   يقرأ ال ولك  أمكن   ما
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 االضطرار عند االضطجاع
 وإذا جالسأأا   الصأأ   علأأى قأأادرا   دا  مأأا األر  علأأى ممتأأدا   يصأألي ال أن جيأأ  مسأأ لة:

 مطلقأأا   اجللأأ س كنأأ مي مل وإذا أمكنأأ   كيف أأا جيلأأس أن وجأأ  منتصأأبا   اجللأأ س ميكنأأ  مل
 مل وإذا القبلأأة  أحكأأا  يف مأأر ك أأا القبلأأة  مسأأتقب    األميأأ  جانبأأ  علأأى يضأأطج  أن يلأأز 
 حبيأأأ  قفأأاه علأأأى اسأأتلقى وإال   األيسأأر  جانبأأأ  علأأى اضأأطج  كأأأذلك االضأأطجاع ميكنأأ 
 القبلة  ص ب قدمي  باط  يك ن

  متفرقة مسائل 
 القرا    أثنا   اخلل إىل أو األما  إىل حتر  م  حك  ما س: ■
 في   جس   حتر   الذي املقدار يعيد متع دا   يك  مل إذا ج:
 مكان   فتغري شخص ب  اصطد  م  ص   تبطل هل س: ■
 الص    هيئة ع  بذلك خيرج مل إذا تبطل ال ج:
 للأرد القطأ  جيأ   هأل الصأ   حأال يف واملكلأ  البأاب طُرق أو اهلات  رن   إذا س: ■
 طارق ال أو اهلات  على

 املستحبة  الص   يف إال   جي    ال ج:
 نفسأ  مينأ  أن قدر إذا إال الضحك  م  ص ت  تصح الضحك  مبر  املبتلى مس لة:

 حأأأال وكأأأذلك ل ط ئنأأأان  املنافيأأأة واحلركأأأة البكأأأا  الضأأأحك وماأأأل بالصأأأ    إتيانأأأ  بقأأأدر
 مرات  ص ت  يف يغف  ب ن الن   كاري
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 اإلحرا  تكبري  ج:
  ولغتها نيتهاورك كيفيتها

 أركأان مأ  وهأي صأ    كأل أول يف أْكرب   ا هللُ  ق ل: )أي اإلحرا  تكبري  جت  مس لة:
 بأأأأالعريب يق هل أأأأا أن جيأأأأ  وكأأأأذا و)أكأأأأرب   )اهلل  كل أأأأي بأأأأني يتأأأأاب  أن وجيأأأأ  الصأأأأ   
 الصحيح 
 مل شأأي   بقأأرا   اشأأتغل فأأمن ال  أ  اإلحأأرا  بتكبأأري  أتأأى هأأل أنأأ  يف شأأك إذا مسأأ لة:

 بالتكبري   ي ي أن لز  شيئا   يقرأ مل وإن بشك   يعنت
  هبا اإلتيان حال االستقرار
 حأأأال كأأرب   فأأأمذا اإلحأأرا   تكبأأأري  إتيأأان حأأأال مسأأتقرا   املصأأألي يكأأ ن أن جيأأأ  مسأأ لة:

 التكبري   بطل  الع دية احلركة
  األخرس تكبري 

 بنحأأأأ  ري بأأأأالتكب النطأأأأق ميكنأأأأ  ال حبيأأأأ  آفأأأأة لسأأأأان  يف كأأأأان ومأأأأ  األخأأأأرس مسأأأأ لة:
 إمرارهأا وجأ  مطلقأا   بشأي  التلف  يستط  مل وإذا أمكن   كيف ا يق هلا أن جي  صحيح
  1اإلمكان قدر لسان  حتريك م  التكبري  إىل يشري وأن بقلب  
 القرا   د:

 ال اجبأة الصأل ات مأ  األوليأني الأركعتني يف كاملأة وسأ ر  «احل أد» قرا   جي  مس لة:
 مأأر  األربأ  التسأبيحات قأأرا   أو فقأط احل أد قأأرا   والرابعأة الاالاأة الركعأأة يف وجيأ   الي ميأة 
 أْكأأأأرب   واهلل اهللُ  إال إلأأأأ    و ال هلل   و احلْ ْ أأأأدُ  اهلل )ُسأأأأْبحان   هأأأأي: األربأأأأ  والتسأأأأبيحات واحأأأأد  
 ث ثا   التسبيحات هذه تكرار ويستح 

                                

 : )احتياطا     اإلما  الشريا ي الراحل1
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 وسأأأأ ر  ىل األو  الركعأأأأة يف القأأأأدر سأأأأ ر  يقأأأأرأ أن الصأأأأل ات مجيأأأأ  يف يسأأأأتح  مسأأأأ لة:
 الاانية  الركعة يف الت حيد
  الس ر  قرا  

 تركهأأأا جأأأا  الكأأأافرون  سأأأ ر  أو الت حيأأأد سأأأ ر  غأأأري سأأأ ر  الصأأأ   يف قأأأرأ إذا مسأأأ لة:
   النص   بل  وإن حى أخرى س ر  إىل والعدول

 لأأأ  ك أأأا السأأ ر   قأأأرا   عأأد  إىل املصأأألي اضأأطر أو الصأأأ    وقأأ  ضأأأاق إذا مسأأ لة:
 الجيأأ  السأأ ر   قأأرأ لأأ  آخأأر شأأي  يصأأيب  أو حيأأ ان  يف سأأ  أو  سأأارق يد أأ  أن خأأا 
 الس ر   يقرأ أن علي 

 بسأأأأب  الصأأأأ   تلأأأأك وجبأأأأ  وإن املندوبأأأأة الصأأأأ   يف السأأأأ ر  قأأأأرا   يلأأأأز  ال مسأأأأ لة:
 خمص صأأة  سأأ ر فيهأأا الأأي أأأ ال حشأأة كصأأ   أأأ املندوبأأة الصأأل ات بعأأ  يف ولكأأ  النأأذر 
 املقرر   كيفيتها حس  الصل ات بتلك ي ي أن أراد إن الس ر  تلك يقرأ أن يلز 

 الس ر  قرا   يف ال تي 
 سأأه ا   ذلأأك فعأأل وإذا صأأ ت   بطلأأ  ع أأدا   احل أأد قأأرا   قبأأل السأأ ر  قأأرأ إذا مسأأ لة:

 أوهلا  م  الس ر  يقرأ مث احل د يقرأ مث الس ر  ي   أن وج  األثنا   يف وتذكر
 إىل ال صأ ل بعأد ذلأك تذكر مث أحد ا نسي أو والس ر  احل د قرا   نسي إذا مس لة:

 ص ت   صح  الرك ع
 لضأيق إمتامهأا عد  إىل اضطر أو أ قرا هتا أثنا  يف أ الس ر  م  مقدارا   نسي إذا مس لة:

 أخرى  س ر  وقرا   تركها جا  آخر  لسب  أو ال ق 
  واإلخفات اجلهر

 والعشأا   واملغأرب صأبحال صأ   يف والس ر  باحل د جيهر أن الرجل على جي  مس لة:
 والعصر  الظهر ص ي يف هب ا خيافتا أن واملرأ  الرجل على وجي 
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 واملغأأأرب الصأأأبح صأأأ   يف والسأأأ ر  باحل أأأد جتهأأأر أو ختافأأأ  أن لل أأأرأ  جيأأأ   مسأأأ لة:
 األح    على أجنيب مسعها إذا هب ا ختاف  ولكنها والعشا  

 الاالاأأة الأأركعتني يف التسأأبيحات أو باحل أأد اإلخفأأات واملأأرأ  الرجأأل علأأى جيأأ  مسأأ لة:
 إخفاتأأا   فيهأأا البسأأ لة يقأأرأ أن فأأاألح   والرابعأأة الاالاأأة الركعأأة يف احل أأد قأأرأ وإذا والرابعأأة 
 أيضا  

 حيأأ  اإلجهأار تع أد أو اجلهأأر  عليأ  جيأ  حيأ  اإلخفأأات الرجأل تع أد إذا مسأ لة:
 صأأأأح  جهأأأأ    أو نسأأأأيانا   ذلأأأأك فعأأأأل لأأأأ  ولكأأأأ  صأأأأ ت   بطلأأأأ  اإلخفأأأأات عليأأأأ  جيأأأأ 

 هأأأ  مأأأا إىل يعأأأدل أن جيأأأ  والسأأأ ر  احل أأأد قأأأرا   أثنأأأا  يف خبطئأأأ  عأأأر  إذا وأمأأأا صأأأ ت  
 خط   قرأه ما إعاد  يلز  ال ولك  الصحيح 
 عأال بصأياح قرأ أا لأ  ك أا املتعأار  مأ  أكاأر والسأ ر  باحل أد صأ ت  رفأ  إذا مس لة:

 ص ت   بطل 
  القرا   يف الظ 

 يف ب نأأأ  منأأ  ظنأأأا   الصأأ   مأأ  األوليأأأني الأأركعتني يف ربأأ األ التسأأأبيحات قأأرأ إذا مسأأ لة:
 الركأأ ع يف علأأ  وإن والسأأ ر   احل أأد يقأأرأ أن وجأأ  الركأأ ع قبأأل خبطئأأ  علأأ  األخريتني فأأمن

 ص ت   صح  بعده أو
 يف احل أأأد قأأأرأ أو األوليأأأني  أ  أأأا بظأأأ  األخريتأأأني الأأأركعتني يف احل أأأد قأأأرأ إذا مسأأأ لة:
 الركأأ ع قبأأل ظنأأ  خبطأأ  علأأ  سأأ ا  صأأ ت   صأأح  األخريتأأني  أأاأ  بظأأ  األوليأأني الأأركعتني

 بعده  أو
 لسأأان  علأأى التسأأبيحات فجأأرت األخريتأأني الأأركعتني يف احل أأد يقأأرأ أن أراد إذا مسأأ لة:

 يلأأز  ال عفأأ ا   لسأأان  علأأى احل أأد سأأ ر  فجأأرت فيه أأا التسأأبيحات يقأأرأ أن أراد أو عفأأ ا  
 يك لها  أن يكفي  بل أوال   أراده ما وقرا   تركها
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  القرا   يف الشك
 مل فأأمن ال  أ  الصأأحيح النحأأ  علأأى الكل أأة أو اآليأأة قأأرأ هأأل أنأأ  يف شأأك إذا مسأأ لة:
 اشأأتغل وإن صأأحيح  بشأأكل الكل أأة أو اآليأأة بتلأأك يأأ ي أن وجأأ  بعأأده بشأأي  يشأأتغل
 يف أأ الركأ ع يف وهأ  أأ شأك أن ماأل ركنأا   التأاي هأذا كأان فمن املشك   يلي الذي بالشي 

 يعتأأأأين ال أن وجأأأأ  ال  أ  صأأأأحيحة السأأأأ ر  مأأأأ  الف نيأأأأة الكل أأأأة أو اآليأأأأة قأأأأرأ هأأأأل  أنأأأأ
 هأ  )قأل قأرأ هأل أنأ  يف الصأ د   )اهلل يقأرأ: وهأ  يشك أن مال ركنا   يك  مل وإذا بشك  

 بشك   يعتين ال أن أيضا   جا  ال  أ  صحيحة أحد  اهلل
  متفرقة مسائل
 مأأأ  آيأأأات قأأرا   يكفأأأي أ  ال اجبأأأة  الصأأ   يف احل أأأد بعأأأد السأأ ر  جتأأأ  هأأل س: ■
 احملق قني  وشي  احللي الع مة إلي  ذه  ك ا ط يلة س ر 
 واجبة  الس ر  نع  ج:
 مأ  يعيأد أ  خط  قرأه ما يعيد فهل خط  اآلية م  األخري اجلز  املصلي قرأ إذا س: ■
 الص    أذكار بقية يف وكذا اآلية  بداية
 في   أخط  ما تكرار يكفي ج:
 يصن   ماذا آياهتا بع  نسى مث س ر  قرا   يف شرع م  س: ■
 أخرى  س ر  إىل ينتقل ج:
 القأأرا   حيأأ  مأأ  بالصأأ   كاأأريا   أهأأت  كنأأ  مأأا بلأأ غي مأأ  األوىل السأأنة يف س: ■
 فهأأأل املأأأؤمنني  االخأأأ   أحأأأد نب هأأأين أن بعأأأد ذلأأأك إىل والتفأأأ  وغريهأأأا  والسأأأج د والركأأأ ع
 عددها  أعر  ال أي والسي ا الفائتة  الصل ات إعاد  علي   جي 

 العل   مبقدار اإلعاد  فتج  بعضها أو بط  ا عل  إذا إال اإلعاد  جت  ال ج:
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 أن فبأأأأدل التشأأأأهد عبأأأأار  يف خيطأأأأ  وهأأأأ  العبأأأأارات يقأأأأرأ املصأأأألني أحأأأأد رأيأأأأ  س: ■
 يهأت  مل ذلأك لأأ  ذكأرت لأ  أي الع ر وأعل  يف كبري رجل وه  وهكذا يرف  صار ينص 
 إرشاده  علي جي  الع ر فهل يف ربهلك باألمر
 عليك  الشي  ج:
 هأأل ط يلأأة  فأأ   خأأ ل الركأأ ع أو السأأج د وأذكأأار القأأرا   يف خيطأأ  كأأان مأأ  س: ■
 خطئ   إىل انتب  أن بعد صل ات  إعاد  علي  جت 

 بعد  ملا قرا ت  يصحح ولك  علي   إعاد  ال ج:
 عأأ  وينقلأ ن عاصأ  عأ  حفأص بروايأة هأ  اليأ   أيأدينا بأني امل جأ د املصأح  س: ■
 إىل جمراهأأأا ألأأأ  إمالأأأة أي ومرسأأأاها جمراهأأأا اهلل بسأأأ  تعأأأاىل: ق لأأأ  يف اإلمالأأأة عاصأأأ 
   الص    يف اإلمالة جت  فهل اليا  
   جت  ال ج:
 فلأأ  اإلحأأرا  تكبأأري  بعأأد القأأرا   أراد مأأ  أو الصأأ   يف الفاحتأأة يقأأرأ كأأان مأأ  س: ■
 عنهأا بأدال   سأ ر  يقأرأ أ  عنهأا بأدال   يسأب ح هأل فرضأ    هأ ف أا بعضأا   أو كأ    آياهتا يتذكر

   بقدرها 
 يف متكأأأ  إذا إال   املصأأأح   عأأأ  بقأأأرا   ولأأأ  جديأأأد  بصأأأ   ويأأأ ي الصأأأ   تبطأأأل ج:
   باملصح   يستعني أن م  الص   نفس
 يف والعبأأأأأأارات الكل أأأأأأات بعأأأأأأ  يضأأأأأأيف ن املصأأأأأألني األخأأأأأأ   مأأأأأأ  كاأأأأأأريا   أرى س: ■

 مسأأ  وبعأأد العأأاملني   رب هلل )احل أأد يق لأأ ن الصأأ   يف الفاحتأأة قأأرا   بعأأد مأأا    صأأ هت  
 يق لأأأأ ن: اإلخأأأأ ص سأأأأ ر  قأأأأرا   وبعأأأأد العأأأأاملني  رب هلل )احل أأأأد يق لأأأأ ن: محأأأأده ملأأأأ  اهلل

  ويبطلها  الص   يف  ياد  هذه يعترب أال ربنا   اهلل )كذلك
   .حال كل على حس  سبحان  اهلل ذكر وإمنا ك   ج:
 ال او  أو اهل ز  م  وبسك  ا الفا  بض  )كف ا   قرا   جي   هل س: ■
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 املصاح   يف ك ا وال او  بالض  يقرأ ج:
 فيها  خيط  ورمبا جيدا   حيفظها ب ن  يتيق  ال س ر  يقرأ أن لل صلي جي   هل س: ■
 قرا هتا  بصحة يط ئ  ما يقرأ بل ذلك  يقرأ ال ج:
 فيأأ  والقأأرا   الصأأ   فأأرائ  إحأأدى ةإقامأأ أثنأأا  الكأأر  القأأرآن محأأل جيأأ   هأأل س: ■
 اإلخفاتية  أو اجلهرية الن افل أو املكت بة الص   يف س ا 
 بذلك  ب س ال ج:
 الرك ع هأ:

  كيفيت 
 كفيأ  يضأ  أن فيأ  يسأتطي  حأد إىل ركعأة كأل يف القأرا   بعأد ينحأين أن جيأ  مس لة:

 ثأأأ   «اهلل ُسأأأْبحان  » الركأأأ ع: يف يقأأ ل أن واألحأأأ   بأأأالرك ع  يسأأ ى وهأأأذا ركبتيأأأ  علأأى
 عنأأد أو ال قأأ   ضأأيق يف ولكأأ  واحأأد   مأأر  «و حب  ْ أأد ه اْلع ظ أأي    ر يبِّ   ُسأأْبحان  » أو مأأرات 

   واحد   مر  اهلل ُسْبحان   يق ل أن يكفي االضطرار
 إىل بركبتيأأ  يأأدف  وأن الركأأ ع إىل يأأذه  أن قبأأل قأأائ  وهأأ  يكأأرب أن يسأأتح  مسأأ لة:

 وأن لظهأره  مسأاويا   وجيعلأ  عنقأ   وميأد مسأت يا   ظهأره علأى ف حيا وأن الرك ع  يف اخلل 
 يقأأ ل: وأن الركأأ ع  ذكأأر بعأأد حم أأد وآل حم أأد علأأى يصأألي وأن قدميأأ   بأأني مأأا إىل ينظأأر
 منتصبا   ويق  الرك ع م  ينه  أن بعد «مح  د ه ل    ْ  اهلل مس     »

  املضطر رك ع
 مل وإذا ويركأأ   شأي  علأى يعت أأد أن  جيأ الركأ ع مبقأأدار االحننأا  ميكنأ  مل إذا مسأ لة:

 وإذا اإلمكأان  قأدر بأ  يأ ي أن جيأ  والت كأؤ  االعت أاد مأ  حأى كاملتعأار  الركأ ع ميكنأ 
 برأسأ   للركأ ع يأ مي أو جالسأا   ويركأ  الركأ ع عنأد جيلأس أن جيأ  مطلقا   االحننا  ميكن  مل
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 ينحأأين أن واألفضأأل ركبتيأأ   مقابأأل وجهأأ  يصأأري حبيأأ  ينحأأين أن جيأأ  جالسأأا   يركأأ  ومأأ 
 سج ده  م ض  إىل وجه  يق ب حبي 

 ط يلتأان يأداه كانأ  لأ  مأا    اآلخأرون  عليأ  ع أا ركبتاه أو يداه اختلف  م  مس لة:
 النأاس ركأ  مأ  أنأزل ركبتأاه كانأ  أو ركبتيأ   إىل كفاه وصل  قلي    احنى ل  حبي  جدا  
 كاملتعار   يرك  أن يلز   ركبتي  إىل كفاه تصل حى كاريا   ينحين أن جي  حبي 

  الذكر حال االستقرار
 أمأأا ال اجأأ   الأأذكر مبقأأدار الركأأ ع حأأال مسأأتقرا   املصأألي بأأدن يكأأ ن أن جيأأ  مسأأ لة:

 إشأأكال فأأ  أصأأابع   حأأر  أو االسأأتقرار حالأأة عأأ  خيرجأأ  ال حبيأأ  قلأأي    البأأدن حتأأر  إذا
 الذكر  إعاد  إىل حاجة وال

 بطلأأأ  الركأأأ ع يف الأأأ    باملقأأأدار ينحأأأين أن قبأأل  عالركأأأ ذكأأأر إتيأأأان تع أأأد إذا مسأأ لة:
 وإذا صأأأ ت   بطلأأ  ال اجأأ  الأأذكر إمتأأأا  قبأأل الركأأ ع عأأ  رأسأأأ  رفأأ  تع أأد وإذا صأأ ت  
 قأأا  ولأأ  بأأالرك ع  يأأ ي مث يقأأ  أن جيأأ  السأأج د  إىل يصأأل أن قبأأل وتأأذكر الركأأ ع نسأأي
 ص ت   بطل  منحنيا   الرك ع إىل
 السج د و:

 كيفيت 
 بدنأأأ  يسأأأتقر أن وبعأأأد الركأأأ ع  ذكأأأر مأأأ  الفأأأرا  بعأأأد منتصأأأبا   يقأأأ  أن  جيأأأ مسأأأ لة:

 ص ت   بطل  املذك ر االستقرار قبل أو ال ق   قبل سجد ول  السج د  إىل يه ي
 ركعأأات مأأ  ركعأأة كأأل يف الركأأ ع  بعأأد بسأأجدتني يأأ ي أن املصأألي علأأى جيأأ  مسأأ لة:
 وطأريف والأركبتني الكفأني اط وبأ اجلبهأة وضأ  هأي والسأجد  واملسأتحبة  ال اجبأة الصأل ات
 األوىل  السأجد  ذكأر م  الفرا  بعد جيلس أن وجي  األر   على القدمني م  اإلهبامني

 ثانية  مر  السجد  إىل يذه  مث بدن  يستقر حى
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 ُسأأأْبحان  » أو مأأأرات  ثأأأ   «اهلل ُسأأأْبحان  » السأأأجد : يف يقأأأ ل أن األحأأأ   مسأأأ لة:
 يأأ ي وأن الكل أأات  هأأذه بأأني املأأ اال  يراعأأي أن وجيأأ  واحأأد   مأأر  «و حب  ْ أأد ه األْعلأأى ر يبِّ  
 مأأرات مخأأس «و حب  ْ أأد ه األْعلأأى ر يبِّ   ُسأأْبحان  » يقأأ ل أن ويسأأتح  الصأأحيحة  بالعربيأأة هبأأا
 مرات  سب  أو

  السج د ركنية
 عأأأ  ال اجبأأأة الصأأأ   يف معأأا   املصأأألي تركه أأأا إذا حبيأأأ  ركأأ   معأأأا   السأأأجدتان مسأأ لة:

 ص ت   بطل  أخريني سجدتني إليه ا أضا  أو نسيان  أو ع د
 نقأأأأص إذا وأمأأأأا صأأأأ ت   بطلأأأأ  ع أأأأدا   السأأأأجدتني إحأأأأدى  اد أو نقأأأأص إذا مسأأأأ لة:

 الحقة  مسائل يف حك   فسي ي سه ا   واحد  سجد 
  الذكر حال االستقرار

 ويسأأأأتقر األر  إىل جبهتأأأأ  تصأأأأل أن قبأأأأل السأأأأج د بأأأأذكر اإلتيأأأأان تع أأأأد إذا مسأأأأ لة:
 ص ت   بطل  ع دا   السجد  ذكر إمتا  قبل رأس  رف  أو البدن 

 السأأج د ذكأأر إتيأأان حأأال األر  عأأ  السأأبعة مسأأاجده إحأأدى رفأأ  تع أأد إذا مسأأ لة:
 حأأأال غأأأري يف اجلبهأأأة  عأأأدا مأأأا مسأأأاجده أحأأأد رفأأأ  إذا إشأأأكال ال ولكأأأ  صأأأ ت   بطلأأأ 
 أخرى  مر  األر  إىل أعاده مث سه ا   الذكر إتيان

 يضأأعها أن جيأأ   ال سأأه ا   سأأج ده ذكأأر إمتأأا  قبأأل األر  عأأ  جبهتأأ  رفأأ  إذا مسأأ لة:
 مأ  أخأرى م اضأ  رفأ  إذا ولكأ  واحأد   سجد  احتساهبا وجي  أخرى مر  األر  على

 بالذكر  وي ي األر  إىل يعيدها أن لز  سه ا   األر  ع  أ اجلبهة عدا أ مساجده
 صأأ   يف الاالاأأة الركعأأة ماأأل فيه أأا  تشأأه د ال اللتأأني والاالاأأة األوىل الركعأأة يف مسأأ لة:

 حركأة وبأدون قلأي    الاانيأة السأجد  بعد جيلس أن وج با   األح   والعشا   والعصر الظهر
 االس احة  جبلسة اجللسة هذه وتس ى ال حقة للركعة ينه  مث
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 املضطر سج د
 الأأأأأذي احلأأأأأد إىل ينحأأأأأين أن جيأأأأأ  األر  إىل جبهتأأأأأ  إيصأأأأأال ميكنأأأأأ  مل مأأأأأ  مسأأأأأ لة:
 عليهأأأا جبهتأأ  ويضأأ  عأأال شأأي  علأأى عليأأأ  يسأأجد ممأأا غريهأأا أو ال بأأة ضأأ ي مث يسأأتطي 
 قدميأأأ  وإهبأأأامي وركبتيأأأ  كفيأأأ  بأأأاط  يضأأ  أن 1واألحأأأ   سأأأجد  أنأأأ  عليأأأ  يصأأأدق بنحأأ 
 كاملعه د  األر  على

 ميكنأأأ  مل وإذا للسأأأج د  برأسأأأ  يأأأ مي أن جيأأأ  أبأأأدا   ينحأأأين أن يقأأأدر ال مأأأ  مسأأأ لة:
 حمأأأل ويرفأأأ  جيلأأأس أن اسأأأتحبابا   األحأأأ   الصأأأ رتني كلتأأأا ويف بعينيأأأ   يشأأأري أن يلأأأز  ذلأأك

 ينأ ي أن جيأ  العينأني أو بأالرأس اإلميا  تعذر وإذا أمكن   إن علي  جبهت  ويض  السجد 
 للسجد   بيده يشري أن استحبابا   واألح   قلب  يف السجد 
  السج د م ض  ع  اجلبهة انفصال

 عأأأأ  إمسأأأأاكها لأأأأز  منأأأأ  اختيأأأأار بأأأأ  السأأأأج د حمأأأأل عأأأأ  اجلبهأأأأة انفصأأأأل  إذا مسأأأأ لة:
 بأأذكر أتأأى سأأ ا  واحأأد  سأأجد  هأأذه وحتسأأ  أمكأأ   إن أخأأرى مأأر  السأأجد  إىل الرجأأ ع
 السأأأج د م ضأأأ  إىل عأأأادت بأأأل الرجأأأ ع عأأأ  حبسأأأها ميكنأأأ  مل وإن ال  أ  فيهأأأا السأأأج د

 واحد   سجد  اجل ي  حس  من  اختيار دون
  السج د حال واحلرج التقية

 يأأأذه  أن يلأأأز  وال التقيأأأة  مأأأ ارد يف شأأأاهب  ومأأأا الفأأأراش علأأأى السأأأج د جيأأأ   مسأأأ لة:
 أو حصأأأري علأأأى يسأأأجد أن أمكنأأأ  ولأأأ  ذلأأأك  األحأأأ   ولكأأأ  آخأأأر  مكأأأان إىل للصأأأ  
 أن 2وج بأا   األحأ   )علأى يلأز  لأأ  حرجأا   ي جأ  ال بنحأ  السأج د يصأح ممأا آخر شي 
 شاهب   وما الفراش على يسجد ال

                                

 : )األح   استحبابا     اإلما  الشريا ي الراحل1
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل2
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  السج د م ض 
 مأأ  أكاأأر الأأركبتني م ضأأ  مأأ  أعلأأى اجلبهأأة سأأج د م ضأأ  يكأأ ن ال أن يلأأز  مسأأ لة:

 إهبأأأامي م ضأأأ  مأأأ  أنأأأزل اجلبهأأأة م ضأأأ  يكأأأ ن ال أن األقأأأ ى بأأأل مضأأأ  مة  أصأأأاب  أربأأأ 
 مض  مة  أصاب  أرب  م  أكار والركبتني القدمني

 ال بأة علأى كان فمذا حائل أي السج د وم ض  اجلبهة بني يك ن ال أن جي  مس لة:
 إذا إشأأكال ال ولكأأ  سأأجدت  بطلأأ  لل بأأة اجلبهأأة م مسأأة مأأ  املأأان  ال سأأ  مأأ  شأأي 
 ال بة  ل ن تغري
 السج د م ض  طهار 

 ال ولكأأأ  طأأأاهرا   عليأأأ  يسأأأجد ممأأأا آخأأأر شأأأي  أي أو ال بأأأة تكأأأ ن أن جيأأأ  مسأأأ لة:
 ولكنأأ  جنسأأا   ال بأأة طأأريف أحأأد كأأان أو جنأأس فأأراش علأأى الطأأاهر  ال بأأة وضأأ  إذا إشأأكال
 منها  الطاهر الطر  على جبهت  وض 
  علي  السج د يصح ما

   النب   مث احلجر مث ال اب مث احلسينية  ال بة ه  علي  للسج د شي  أفضل مس لة:
 األر  م  ينب  ما

 املأأأأأأأ ك الت )عأأأأأأأدا األر  مأأأأأأأ  ينبأأأأأأأ  ومأأأأأأأا األر  علأأأأأأأى السأأأأأأأج د جيأأأأأأأ  مسأأأأأأأ لة:
 وال الف اكأأ  ك املأ ك الت علأى السأج د يصأأح وال الشأجر  وورق كاخلشأ  وامللب سأات 

 كالذه   )الفلزات  املعدنية واألشيا  كالقط  امللب سات على
  الكلس حجر

 اسأتحبابا   واألحأ   اجلأص  وحجر )الن ر   الكلس حجر على السج د يصح مس لة:
 حأأال يف شأأاب  ومأأا واخلأأز  واآلجأأر املطبأأ خ  )الكلأأس  والنأأ ر  اجلأأص علأأى يسأأجد ال أن

 االختيار 
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  القرطاس
 السأأج د يصأأح ممأأا مصأأن عا   كأأان إذا )الكاغأأذ  القرطأأاس علأأى السأأج د جيأأ   مسأأ لة:

 ومأا القطأ  مأ  املتخأذ الكاغأذ علأى أيضأا   السأج د جأ ا  الظأاهر كأان وإن كأالتنب  علي 
 شاب  
  علي  السج د يصح ما فقدان

 ميكنأ  ال ولكأ  ذلأك عنأده كأان أو عليأ  السأج د يصأح مأا عنأده يك  مل إذا مس لة:
 الكتأان أو القطأ  مأ  ث بأ  كأان فأمن أأ مأا    أ الشديد احلر أو الشديد  دللرب  علي  السج د
 كفأ  ظهأر علأى يسأجد أن جيأ  آخأر شأي  مأ  ث بأ  كأان وإن ث ب   على السج د جي 
 ظهأأر علأأى يسأأجد ال أن اسأأتحبابا   األحأأ   ولكأأ  العقيأأق  كخأأام معأأدي شأأي  علأأى أو
 ممكنا   املعدن على السج د دا  ما كف 

 يصأأأأح مأأأأا عنأأأأده يكأأأأ  ومل عليأأأأ  يسأأأأجد كأأأأان مأأأأا الصأأأأ   أثنأأأأا  يف فقأأأأد إذا مسأأأأ لة:
 يسأأجد أن لأأز  ال قأأ  ضأأاق وإن الصأأ    قطأأ  للصأأ   ال قأأ  اتسأأ  فأأمن عليأأ  السأأج د
 علأأى سأجد غري أأا مأ  مصأأن عة كانأ  وإذا الكتأأان  أو القطأ  مأأ  كانأ  إذا ثيابأأ  علأى
 العقيق  خام مال معدي شي  على أو كف  ظهر

 السج د حال بهةاجل استقرار
 باطل  اجلبهة علي  تستقر ال الذي الرخ  وال اب الطني على السج د مس لة:
 عأأأ  ينزعهأأأا أن يلأأأز  األوىل السأأأجد  يف باجلبهأأأة أأأأ مأأأا    أأأأ ال بأأأة التصأأأق  إذا مسأأأ لة:

 األح    على الاانية للسجد  جبهت 
 تعاىل اهلل لغري السج د

 األر  علأى اجلبأاه وضأ  مأ  الأبع  يفعلأ  ومأا حرا   تعاىل اهلل لغري السج د مس لة:
 فهأأ  وإال   فيأأ   إشأأكال فأأ  املتعأأال هلل شأأكرا   كأأان إذا الطأأاهري  األئ أأة قبأأ ر مقابأأل
 سج دا   واليك ن مستح  بل فجائز األئ ة مشاهد يف العتبة تقبيل وأما حرا  
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 متفرقة مسائل
 ال رقية  الع لة على السج د جي   هل س: ■
   مشكل ج:
 األئ أأأأة أمسأأأأا  ماأأأأل كتابأأأأة نقأأأأش عليهأأأأا ي جأأأأد احلسأأأأني تربأأأأة بعأأأأ  إن :س ■
 النقش  جهة على السج د جي   فهل األطهار
 ب س  ال ج:
 السأ اد مأ  قريأ  أثأر أو سأ دا  بقعأة عليهأا الأي ال بة على السج د حك  ما س: ■
 عليها  السج د أثر م 

رما   يشكل مل إذا ج:   ب  ب س ف  ال بة ف ق حائ    ج 
  طاهر  غري تربة على السج د حك  ما س: ■
 عليها  السج د يصح ال ج:
 وذلأك باحلك  جه    ال ج ب بنية ث ثا   األرب  بالتسبيحات أتى م  حك  ما س: ■
 ط يلة  ملد 

  في   إشكال ال ج:
 شي   أي وبدون تربة بدون الص   جت   هل س: ■
 إال   منهأا نبأ  مأا وكأذا األر  اسأ  عليأ  يصأدق مما ال بة غري على السج د جي   ج:
 وامللب س  امل ك ل
 امللب س  أو امل ك ل على الص   جت   ال ملاذا س: ■
 األر  علأى يكأ ن أن جيأ  السأج د بأ ن البي  أهل ع  الروايات يف ورد ج:
 يلبس  أو ي كل ما إال   منها نب  وما

 الص    سجاد  على الص   جي   وهل س: ■
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 كانأ  إذا وجيأ   والق أاش  اخليأ   مأ  املصأن عة السأجاد  على  دالسج جي   ال ج:
 عليها  السج د جي   م اد م  املتخذ احلصري م  مصن عة
  الرخأأأأأأأأأا  علأأأأأأأأأى وكأأأأأأأأأذا املل نأأأأأأأأأة املناديأأأأأأأأأل ورقأأأأأأأأأة علأأأأأأأأأى السأأأأأأأأأج د حكأأأأأأأأأ  مأأأأأأأأأا س: ■

 والكاشي 
 األر   غري م  الرخا  يك  مل إذا جائز  ج:
 املا  ب مبلل منديل على الص   حك  ما س: ■
 يابسا   أو مبل    يك ن أن بني علي  السج د جي   ما يف فرق ال ج:
 مستحدثة مسائل

 فالظأاهر تط يريأة ب سائل األكل قابلية ع  امل ك لة النباتات م  قس  خرج ل  مس لة:
 مب ك ل  ليس اآلن ألن  التط ير  بعد علي  السج د ج ا 

 فهأل تؤكأل  ال الأي النباتأات وأبأدل  تط يرية ب سائل نبات كل أكل تقرر ل  مس لة:
 الطارئأة  احلالأة هأذه باعتبأار السأج د يصأح ال أو سأابقا   يؤكأل مل ما على السج د يصح
 لل  ض ع  تاب  احلك  ألن الصحة عد  الظاهر

 امللبأ س غأري صأار بأ ن امللب س النبات يف جار السابقتني املس لتني يف تقد  ما مس لة:
  تط يرية  ب سائل ملب س غري سامللب   صار أو ملب سا  

 التشهد  :
 الركعأة ويف ال اجبأة  الصأل ات كأل مأ  الاانيأة الركعأة يف للتشأهد اجللأ س جيأ  مس لة:

 جيلأس أن بعأد وذلأك والعشا   والعصر الظهر ص   م  والرابعة املغرب  ص   م  الاالاة
 البدن: مستقر وه  فيق ل الاانية  السجد  م 

هُ  اهلل إال    إلأأ ال أنْ  أْشأأه دُ » أأريك   ال و ْحأأد  أأدا   أنَّ  و أْشأأه دُ  لأأأ   ش   اللَُّهأأ َّ  و ر ُسأأ لُُ   ع ْبأأُدهُ  حُم  َّ
 « حُم  َّد و آل   حُم   د   ع لى ص لِّ 
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 مث وتشأأهد  جلأأس يتشأأهد  مل أنأأ  الركأأ ع قبأأل وتأأذكر وقأأا  التشأأهد نسأأي إذا مسأأ لة:
 بعأأأد السأأأه  بسأأأجدي يأأأ ي مث الصأأ   ويأأأت  الركعأأأة  تلأأأك يف قرا تأأ  جيأأأ  مأأأا ويقأأأرأ يقأأ 
  1وج با   األح   )على حمل  غري يف للقيا  الص  
 التسلي  ح:

 حأأأأال يف وذلأأأأك الصأأأ   مأأأأ  األخأأأأري  الركعأأأة يف التشأأأأهد بعأأأأد التسأأألي  جيأأأأ  مسأأأ لة:
أأأأ  ُ » يقأأأأ ل: أن ويسأأأأتح  البأأأأدن  واسأأأأتقرار اجللأأأأ س أأأأا ع ل ْيأأأأك   السَّ ُ  أيأيه   اهلل   و ر مْحأأأأةُ  النَّأأأأيب 
 اهلل و ر مْح أأأةُ » إليأأأ  ويضأأأي  « ع ل أأأْيُك ْ  السَّأأأ  ُ » ذلأأأك: بعأأأد يقأأأ ل أن وال اجأأأ  « و بأ ر كاتُأأأ
  «الصَّأأاحل  ني اهلل ع بأأاد   و ع لأأى ع ل ْينأأا السَّأأ  ُ » يقأأ ل: أو 2اسأأتحبابا   األحأأ   علأأى «و بأ ر كاتأأ 
 و ر مْح أأةُ  ع ل أْيُك ْ  السَّأ  ُ » بعأده: يقأ ل أن 3)اسأأتحبابا   فأاألح   السأ   هأذا قأرأ إذا ولكأ 
 أيضا   «و بأ ر كات  اهلل

  الص   صحة شرو 
 ال تي  أ:

 أتأأأأى أو احل أأأأد  قبأأأأل السأأأأ ر  قأأأأرأ أن ماأأأأل ع أأأأدا   الصأأأأ   ب تيأأأأ  أخأأأأل إذا مسأأأأ لة:
 ص ت   بطل  الرك ع قبل بالسج د
 الرك  نسيان

 أتأأأأى لأأأأ  مأأأأا    يليأأأأ   الأأأأذي بأأأأالرك  وأتأأأأى الصأأأأ    أركأأأأان مأأأأ  ركنأأأأا   نسأأأأي إذا مسأأأأ لة:
 ص ت   بطل  بالرك ع ي ي أن قبل لسجدتنيبا

                                

  ك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل  ما بني الق سني مل ي1
 : )على األح   وج با     اإلما  الشريا ي الراحل2
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل3
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 ويأ ي السأجدتني ينسأى أن ماأل ركنأا   يكأ ن ال ممأا يليأ  مبا وأتى ركنا   نسي إذا مس لة:
 وسه ا   خط  قبل  أتى ما قرا   يعيد مث املنسي بالرك  ي ي أن جي  بالتشهد 
  برك  ليس ما نسيان

 واشأتغل احل أد نسأي لأ  مأا    يليأ   الأذي بأالرك  وأتأى بأرك  لأيس مأا نسي إذا مس لة:
 ص ت   صح  بالرك ع

 نسأأي لأأ  مأأا    أيضأأا   ركنأأا   يكأأ ن ال ممأأا يليأأ  مبأأا وأتأأى بأأرك  لأأيس مأأا نسأأي إذا مسأأ لة:
 مل ب نأأ  الركأأ ع يف تأأذكر مأأا    يليأأ   الأأذي بأأالرك  اشأأتغل قأأد كأأان فأأمن السأأ ر  وقأأرأ احل أأد
 أن جيأأ  يليأأ  الأأذي بأأالرك  يشأأتغل مل وإذا صأأ ت   وتصأأح ميضأأي أن جيأأ  باحل أأد يأأ ت
 أخرى  مر  سه ا   قرأه مبا ي ي مث نسي  مبا ي ي
 امل اال  ب:

 أأ الصأ   ب فعأال يأ ي أن يعأين الص    يف امل اال  يراعي أن املصلي على جي  مس لة:
 الأي األذكأار يف املأ اال  ويراعأي يتأاب  وكأذا فصل  وب  تباعا   أ والتشهد والسج د كالرك ع

 يصأألي إنأأ  اليقأأال حبيأأ  األمأأ ر هأأذه بأأني فصأأل ولأأ  ومعهأأ د  متعأأار  هأأ  ك أأا قرؤهأأاي
 ص ت   بطل 
 الص   يف القن ت
  القن ت م ض 

 قبأأل وذلأك )املسأأتحبة  واملندوبأة ال اجبأة الصأأل ات مجيأ  يف القنأأ ت يسأتح  مسأ لة:
 ويسأتح   اجبأة ال الصأل ات يف تركأ  عأد  اسأتحبابا   األحأ   بل الاانية  الركعة يف الرك ع
 ويف قنأ ت  ركعأة كأل يف اجل عأة ولصأ   واحد   ركعة كان  وإن ال تر ص   يف القن ت
 ويف قن تأأات مخسأأة منهأأا األوىل الركعأأة يف العيأأد صأأ   ويف قن تأأات  مخسأأة اآليأأات صأأ  
 الفطأأأأر عيأأأأدي صأأأأ   قن تأأأأات تأأأأ   ال أن واألحأأأأ   قن تأأأأات  أربعأأأأة منهأأأأا الاانيأأأأة الركعأأأأة

 واألضحى 
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  فيت كي
 حنأأأ  باطنه أأأا وجيعأأأل وجهأأأ   حمأأأاذا  إىل كفيأأأ  يرفأأأ  أن القنأأأ ت يف يسأأأتح  مسأأأ لة:
 باطنه أأا  إىل ينظأأر وأن إهباميه أأا  عأأدا مأأا أصأأابعه ا ويضأأ  بعأأ   جنأأ  وإىل السأ ا  
 واحد   مر  اهلل سبحان قال: ل  حى شا  ذكر أي يقرأ أن القن ت يف ويكفي
 القن ت قضا 

 مبقأدار ينحأين أن قبأل وتأذكره نساه وإذا يقضي   ال ع دا   لقن تبا ي ت مل إذا مس لة:
 القنأ ت يقضأي أن يسأتح  الركأ ع يف وهأ  تأذكر ولأ  ويقنأ   يقأ  أن يسأتح  الركأ ع
 الس    بعد القن ت يقضي أن يستح  السج د يف وه  تذكر ول  الرك ع  بعد

 الص   تعقي 
 دعأا  أو ذ كأر م  التعقيبات ببع  الص   بعد يشتغل أن صلى مل  يستح  مس لة:

 أن وقبأأل مكانأأ  مأ  يتحأأر  أن قبأأل القبلأة  مسأأتقب    بتعقيباتأأ  يأ ي أن واألفضأأل قأرآن  أو
 أن األفضأل ولكأ  بأالعريب  التعقيأ  يكأ ن أن يلأز  وال تي  أ   أو غسل  أو وض ؤه يبطل
 املقرر   التعقيبات م  األدعية كت  يف ورد ما يقرأ

 يقأ ل أن ال تيأ : هبأذا وهأ  الزهأرا  تسأبيح جأدا   املؤكأد  التعقيبأات م  مس لة:
  اهلل سبحان مر  33 مث هلل احل د مر  33 مث أكرب اهلل مر  31

 النيب على الص  
 ك ح أأأأد املباركأأأأة أمسأأأأا ه مسأأأأ  كل أأأأا النأأأأيب علأأأأى يصأأأألي أن يسأأأأتح  مسأأأأ لة:

 إليأ  العائأد الض ري  مس ول  بل القاس   ك يب كنيت  أو كاملصطفى  لقب  أو وأمحد 
 الص    يف وه  مسعها ل  حى
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 املبط ت

 الص   يف والشك القط  وم ارد
 الص   مبط ت
 عشر: اثنا الص   تُبطل الي األم ر مس لة:
 الصأأ   أثنأأا  يف يعلأأ  أن ماأأل شأأروطها  مأأ  شأأرطا   الصأأ   أثنأأا  يف يفقأأد أن األول:
 املكان  بغصبية

 أو كأأأان ع أأأدا   الغسأأأل  أو ال ضأأأ   يُبطأأأل مأأأا الصأأأ   أثنأأأا  يف لأأأأ  يعأأأر  أن الثاااا ي:
 الب ل  من  خيرج أن مال اضطرار  ع  أو سه ا  

 األخرى  على اليدي  إحدى وض  وه  التكفري  الثالث:
 مل تقيأأة   أو سأأه ا   ذلأأك قأأال إذا ولكأأ  احل أأد  قأأرا   بعأأد «آمأأني» يقأأ ل أن الرابااع:

 ص ت   تبطل
 القبلأأة ميأأني إىل ينحأأر  أو 1جهأأ    )أو نسأأيانا   أو ع أأدا   بلأأةالق يسأأتدبر أن الخااام :

 وإن صأأ ت  بطلأأ  القبلأأة  مسأأتقبل إنأأ  يقأأال: ال مبقأأدار ع أأدا   احنأأر  إذا بأأل يسأأارها  أو
 اليسار  أو الي ني إىل ينحر  مل

 بالكل ات  التلف  السادس:
  احلرفني أو احلر  ذات الكل ة

 معأأأأأى  ذات تكأأأأأ  مل وإن أكاأأأأأر  أو رفنيحأأأأأ ذات بكل أأأأأة ع أأأأأدا   تلفأأأأأ  إذا مسأأأأأ لة:
 حأر  ذات بكل ة تلف  وإذا ص ت   تبطل مل سه ا   ذلك فعل إذا ولك  باطلة  فص ت 
 احفأ   مبعأى يقأي  )وقأى مأ  أمأر فعأل هأ  الأذي )ق  ماأل معى ذات كان  فمن واحد

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي1
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 ر يعأ مل إذا حأى الص   إعاد  وج با   األح   بل ص ت   بطل  وقصده معناها وعر 
 ملتفتا   كان ولكن  معناها
 والت وه والتجشؤ السعال

  آخ قأأأأأ ل: ولكأأأأأ  الصأأأأأ    يف والتأأأأأ و ه والتجشأأأأأؤ السأأأأأعال يف إشأأأأأكال ال مسأأأأأ لة:
 ع د  ع  كان إذا الص   يبطل حرفني  ذات يك ن مما شاب  وما آهو

 هبأأا ويرفأأ  أكأأرب  اهلل يقأأ ل: أن ماأأل الأأذكر بقصأأد بكل أأة أتأأى إذا إشأأكال ال مسأأ لة:
 أمر  إىل الغري لتنبي  ص ت 
  الكل ات تكرار

 أذكأار مأ  غريهأا أو السأ ر  أو احل أد كل أات مأ  شأي  تكأرار يف إشأكال ال مسأ لة:
 اجلزئيأأأة  يقصأأد أن دون ع أأدا   كررهأأا إذا حأأى إشأأكال وال احتياطأأا   مأأرات عأأد  الصأأ  
  1  األح   )على ص ت  بطل  ال س اس بسب  مرات عد  شيئا   كرر ل  ولك 
  الص   أثنا  الس  

 علأأأى الراكأأأ  ُيسأأأل   أن علأأأى كاأأأريا   أكأأأد وقأأأد مسأأأتح   بالسأأأ   االبتأأأدا  مسأأأ لة:
 شأخص سأل   وإذا واجأ   واجلأ اب األكأرب  علأى واألصغر القاعد  على والقائ  الراجل 
 أجأاب لأ  عأنه  ويكفأي سأ م   علأى يأردوا أن أأ كفايأة   أأ اجل يأ  علأى وج  مجاعة على

 أحده  
 ك أا رده املصألي على وج  أحد علي  سل   وإذا أحد  على املصلي يسل   ال س لة:م
 قأأال: إذا ولكأأ   علأأيك  سأأ   جميبأأا : املصأألي يقأأ ل علأأيك  سأأ   قأأال: فأأمذا سأأل   
 الس   عليك

  عليك  س   يق ل: أن املصلي على فاألفضل 2

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي1
 : )جي  على املصلي أن يق ل س   عليك  على األح    ا  الشريا ي الراحل  اإلم2
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 أأأأ السأأأ   رد   أخأأأر ولأأأ  لصأأأ   ا غأأأري يف أو الصأأأ   يف فأأأ را   السأأأ   رد جيأأأ  مسأأأ لة:
 يف كأأان فأأمن السأأ    لأأذا  ج ابأأا   حيسأأ  مل رد   لأأ  حبيأأ  كاأأريا   تأأ خريا   أأأ نسأأيانا   أو ع أأدا  
  1الرد جي  مل الص   يف يك  مل وإذا يرد  ال الص  

 كفأاه أصأ   املسأل   كان وإذا املسل    يس ع  حبي  الس   على يرد أن جي  مس لة:
  كاملتعار  يرد أن

 ص ت   تصح ولك  وأمث  الس   عصى على املصلي يرد   مل إذا مس لة:
 يف رد ه جيأأأأأ   )وال سأأأأأخرية  أو مزاحأأأأأا   سأأأأأل   مأأأأأ  سأأأأأ   علأأأأأى الأأأأأرد جيأأأأأ  ال مسأأأأأ لة:
  2الص   

 سأه ا   القهقهأة مأ  ضأحك لأ  وأمأا اضأطرارا   أو ع أدا   القهقهأة م  الضحك السابع:
 الص    التبس  يُبطل ال وهكذا الص    لةحا م  خيرج أن إال   ص ت  يف إشكال ف 

 حي أر أن ماأل ضأحك  صأ ت ظهأ ر مأ  نفس  من  أجل م  حالت  تغريت إذا مس لة:
 جيأأأ  فحينئأأأذ   الصأأأ   صأأأ ر  مأأأ  خيأأأرج أن إال   صأأأ ت  إعأأأاد  3)اسأأأتحبابا   فأأأاألح   ل نأأأ 
 ص ت   إعاد 

 أن وج بأا   واألح   ة الدني ي األم ر أجل م  الص   يف بص ت البكا  تع د الثامن:
 اهلل خأأ   مأأ  البكأأا  يف إشأأكال ال ولكأأ  صأأ ت  بأأدون حأأى الأأدنيا أجأأل مأأ  يبكأأي ال

 األع ال  أفضل م  ه  بل منخف  أو مرتف  بص ت اآلخر   أم ر ألجل أو عزوجل 

                                

   وإن عصى ب   اجل اب 1
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي2
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي3
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 شأاب   ومأا الكبأري والقفأز الكاأري كالتصأفيق الصأ    صأ ر  ميحأي شأي  فعأل التاسع:
 كاإلشأأأار  الصأأأ   صأأأ ر  ميحأأأي ال بع أأأل اإلتيأأأان يف إشأأأكال ال ولكأأأ  نسأأأيانا   أو ع أأأدا  
 باليد 

 ص ت   بطل  يصلي  إن  يقال: ال حبي  كاريا   الص   أثنا  يف سك  إذا مس لة:
 يصأأألي  إنأأ  يقأأال: ال حبيأأ  الصأأ   يف وشأأأرب أكأأل فلأأ  والشأأرب  األكأأل العاشاار:

 امل جأ د  الطعأا  بقايأا أأ الصأ   أثنأا  يف أ ابتل  وإذا نسيانا   أو كان ع دا   ص ت   بطل 
 مأأأ  شأأأي  الفأأأ  يف بقأأأي لأأأ  إشأأأكال ال وهكأأأذا صأأأ ت   تبطأأأل ال ف أأأ  يف أو أسأأأنان  بأأأني

 ج ف   يف ودخل فشيئا   شيئا   الص   يف وذاب السكر
 مأ  األوليأني الأركعتني يف أو والا ثيأة الانائيأة الص   ركعات يف الشك عشر: الحادي
 ة الرباعي الصل ات

  يأأاد  ولكأأ  سأأه ا   أو ع أأدا   الصأأ   أركأأان مأأ  ركنأأا   يزيأأد أو يأأنقص أن عشاار: الثااا ي
 األركأان غأري يف الع ديأة النقيصأة أو الزيأاد  وهكأذا الصأ    تبطل ال سه ا   اإلحرا  تكبري 
 الص    تبطل

 ال  أ  الصأ   يبطأل مبأا الصأ   أثنأا  يف أتأى هأل أنأ  يف الص   بعد شك إذا مس لة:
 ص ت   صح 
 فيها الص   قط  جي  الي امل ارد

 أو مأأال حلفأأ  الصأأ   قطأأ  يف مأأان  ال ولكأأ  اختيأأارا   الصأأ   قطأأ  جيأأ   ال مسأأ لة:
 أمتهأا بأل الصأ   يقطأ  مل إذا الصأ   يقطأ  أن عليأ  وج  وم  بدي  أو ماي ضرر دف 

 ص ت   صح  ولك  عصى 
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  لأ  أ ية ال ما يف
 حفأ  أو حفظهأا  جيأ  مأ  نفأس حفأ  أو نفس   حف   صليلل أمك  إذا مس لة:

 قطأ  يكأره ولكأ  الصأ    يقطأ  ال أن جيأ  الصأ    قطأ  دون حفظأ  جيأ  الأذي املال
 أ ية  ذا يك ن ال مال حلف  الص  

  الدي  تسديد سبيل يف
ي   دائنأ  وطالب  ال ق  سعة يف بالص   اشتغل إذا مس لة:  يسأد د أن أمكأ  فأمن بالأد 

 تسأأديد ميكأأ  مل وإذا الصأأ    يقطأأ  ومل احلأأال تلأأك يف فعأأل الصأأ    حأأال يف وهأأ  نأأ د ي
ي   يصلي  مث علي  ما ويدف  الص   يقط  أن وج  الص   بقط  إال   احلق وأدا  الد 

 الشك  
ُ   23 الص   شك     قس ا 
 املبطلة الشك  

 وهي: بسببها  الص   تبطل شك   مثانية مس لة:
 ولكأ  املسافر  ص   أو الصبح  كص   الانائية الصل ات ركعات عدد يف الشك :1
 الصأأأ   تبطأأل مل االحتيأأا  وصأأ   الانائيأأة  املندوبأأأة الصأأل ات ركعأأات عأأدد يف شأأك إذا

 بسببها 
 الا ثية  الص   ركعات عدد يف الشك :2
 أكار  أ  ركعة صلى هل أن  يف الرباعية الص   يف يشك أن :3
 صأأألى هأأل يأأدري فأأأ  أأأ الاانيأأة السأأأجد  إمتأأا  قبأأل أأأأ الرباعيأأة  الصأأ  يف يشأأك أن :1
 أكار  أ  ركعتني
 اخل س  م  واألكار االثنتني أو واخل س  االثنتني بني الشك :5
 الس   م  واألكار الا   أو والس   الا   بني الشك :6
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 صلى  ركعة ك  يدري ف  الص    ركعات أصل يف الشك :2
 السأأجد  إمتأأا  قبأأل السأأ  مأأ  واألكاأأر األربأأ  بأأني أو لسأأ  وا األربأأ  بأأني الشأأك :8
 الاانية 

 أن أو 1الصأأ   يقطأأ  أن لأأأ  جيأأ   املبطلأأة الشأأك   أحأأد لل صأألي عأأر  إذا مسأأ لة:
 ل   الظ  أو اليقني حص ل م  يي س أن أو الص    ص ر  مع  تنهد  حد إىل يفكر

 هبا يعتى ال الي الشك  
  ستة: هبا تىيُع ال الي الشك   مس لة:
 هأأل أنأ  يف أأ الركأأ ع يف وهأ  أأ يشأأك أن ماأل حملأ   جتأأاو  بعأد شأي  يف الشأك األول:

   ال  أ  احل د قرأ
 ك أأا ال  أ  ال اجبأأة الصأأ   أع أال بأأبع  أتأأى هأأل الصأ   أثنأأا  يف شأأك إذا مسأ لة:

 بأأذلك يأأ ي أن جيأأ  ذلأأك يلأأي مبأأا يشأأتغل مل فأأمن ال  أ  احل أأد قأأرأ هأأل أنأأ  يف شأأك لأأ 
 يعتأأين فأأ  املشأأك    الع أأل ذلأأك بعأأد إتيانأأ  جيأأ  مبأأا اشأأتغل إذا وأمأأا املشأأك    لع أألا

 بشك  
 الس    بعد الشك الثا ي:
 شأك لأ  مأا    ال  أ  صأحيحة صأ ت  كانأ  هأل أن  يف الس   بعد شك إذا مس لة:

 أربأأأ  صأأألى هأأأل أنأأأ  يف الرباعيأأأة الصأأأ   يف السأأأ   بعأأأد شأأأك أو ال  أ  ركأأأ  هأأأل أنأأأ  يف
 الشأأأك طأأأريف كأأأ  كأأأان إذا ولكأأأ  بشأأأك   يعتأأأين ال أن جيأأأ  ركعأأأات  مخأأأس أ  كعأأأاتر 

 مخأأأأس أ  ركعتأأأني صأأأألى أنأأأ  يف الرباعيأأأة الصأأأأ   يف السأأأ   بعأأأد شأأأأك إذا مال أأأا بأأأاط  
 ص ت   بطل  ركعات 

                                

يقطأأ  الصأ   بأل يفكأر إىل حأد أن تنهأد  معأأ   : )وإن كأان األحأ   اسأتحبابا  أن ال  اإلمأا  الشأريا ي الراحأل1
 ص ر  الص    أو أن يي س م  حص ل اليقني أو الظ  ل   
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 الص    وق  انقضا  بعد الشك الثالث:
 يصأأل مل أنأأ  ظأأ  أو ال  أ  صأألى هأأل أنأأ  يف أأأ ال قأأ  مضأأي بعأأد أأأ شأأك إذا مسأأ لة:

 أو ال  أ  صألى هأل أن  يف أ ال ق  خروج قبل أ شك إذا ولك  هبا  ي ي أن يلز  مل أص   
 هبا  أتى أن  ظ  إذا حى هبا  اإلتيان جي  بل هبا  اإلتيان جي  يصل مل ب ن  ظ 

 الشك  كاري شك الرابع:
 صأأأل ات ثأأأ   يف شأأأك أو مأأأرات  ثأأأ   واحأأأد  صأأأ   يف أحأأأد شأأأك إذا مسأأأ لة:

 كاأأر  كأأان وإن بشأأك   يعأأنت ومل الشأأك كاأأري كأأان والعصأأر  والظهأأر كالصأأبح تتاليأأات م
 بال  اضطراب أو خ   أو لغض  شك 

 الشأأك وظيفأأة حسأأ  يع أأل أن جيأأ  ال  أ  الشأأك كاأأري ك نأأ  يف شأأك إذا مسأأ لة:
 العأاديني حالأة إىل رج عأ  يتأيق  مل دا  مأا بشأك  يعتأين ال أن الشك كاري وعلى العادي 

 اس الن م 
 عأأأأددها  املأأأأ م   حفأأأأ  إذا الصأأأأ   ركعأأأأات عأأأأدد يف اجل اعأأأأة إمأأأأا  شأأأأك الخااااام :

 الص    ركعات عدد اإلما  حف  إذا امل م   شك وهكذا
 هأأأل أنأأأ  يف يشأأأك أن ماأأأل الصأأأ    ركعأأأات عأأأدد يف اجل اعأأأة إمأأأا  شأأأك إذا مسأأأ لة:

 ب نأأ  اإلمأأا   وأفهأأ ركعأأات بأأ رب  أتأأى ب نأأ  املأأ م   تأأيق  فأأمن أربأأ   أ  ركعأأات ثأأ   صأألى
 إذا وهكأأذا االحتيأأا   بصأأ   اإلتيأان يلزمأأ  وال الصأأ   يأأت  أن اإلمأا  علأأى لأأز  بأأ رب  أتأى
 اليعتأأين أن املأ م   علأى لأأز  العأدد يف املأ م   وشأأك الركعأات  مأ  عأأدد إتيأان اإلمأا  تأيق 

 بشك  
 املندوبة  الص   يف الشك السادس:
 الشأك يف األكاأر الطأر  كأان فأمن دوبأةاملن الصأ   ركعأات عأدد يف شأك إذا مس لة:

 هأأل يأأدري فأأ  الصأأبح نافلأأة يف الشأأك لأأأ  عأأر  لأأ  مأأا    األقأأل  علأأى بأأى الصأأ   يبطأأل
 األكاأر الطأر  يكأ  مل إذا وأمأا بأركعتني  أتأى أنأ  علأى يبأين أن يلأز  ث ثا   أ  ركعتني صلى
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 طأأر  بأأ ي ع أأل واحأأد   ركعأأة أ  بأأركعتني أتأأى هأأل أنأأ  يف شأأك لأأ  مأأا    للصأأ   مأأبط   
 ص ت   وصح  شا 

 أتأأأأى ركأأأأ  غأأأأري أو ركنأأأأا   كأأأأان سأأأأ ا  النافلأأأأة أفعأأأأال أحأأأأد إتيأأأأان يف شأأأأك إذا مسأأأأ لة:
 احملل  جتاو  ل  بشك  يعتين ال ولكن  حمل   يتجاو  مل ما باملشك  
 التشأهد  أو سأجد   نسأي أو السأه   سجد  يست ج  ما النافلة يف فعل إذا مس لة:

 أو املنسأأأأية  السأأأجد  بقضأأأا  أو السأأأه   بسأأأجد  الصأأأ   عقيأأأ  يأأأ ي أن عليأأأ  يلأأأز  ال
 املنسي  التشهد
 )املعترب   الص   معها تصح الي الشك  

 الصأأأل ات ركعأأأات عأأدد يف شأأأك إذا فأأ را   والتفكأأأر الت مأأل املصأأألي علأأى جيأأأ  مسأأ لة:
 جأأأانيب مأأأ  جانأأأ  يف ظأأأ  أو يقأأأني إىل ت ملأأأ  قأأأاده فأأأمن صأأأ ر  تسأأأ  يف وذلأأأك الرباعيأأأة
 يقأده مل إذا وأمأا الصأ    وأم ظنأ  أو يقينأ  عليأ  اسأتقر الأذي اجلانأ  بذلك أخذ الشك
 تفصيلها: اآلي الق اعد حس  ع ل أمر  إىل وتفكريه ت مل 

 بأركعتني أتأى هأل أنأ  يف أأ الاانيأة السأجد  مأ  الرأس رف  بعد أ شك إذا األوىل: الص ر 
 أخأرى بركعأة ويأ ي ويقأ   بأا   تأىأ أنأ  علأى يبأين أن جي  الص ر  هذه ففي با    أ 

 بأأأركعتني أو قيامأأأا   االحتيأأأا  صأأأ   مأأأ  واحأأأد  بركعأأأة الصأأأ   بعأأأد يأأأ ي مث الصأأأ   ويأأأت 
 بعد  في ا تفصيلها ي ي حسب ا جل سا  

 أأأ الاانيأأة السأأجد  مأأ  الأأرأس رفأأ  بعأأد أأأ واألربأأ  االثنتأأني بأأني شأأك إذا الاانيأأة: الصأأ ر 
 بأأأركعي الصأأأ   بعأأأد يأأأ ي مث جأأأالس  وهأأأ  صأأأ ت  ويأأأت  األربأأأ  علأأأى يبأأأين أن جيأأأ  ففيهأأأا
 قياما   احتيا 
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 السأأجد  مأأ  الأأرأس رفأأ  بعأأد أأأ واألربأأ  والأأا   االثنتأأني بأأني شأأك إذا الاالاأأة: الصأأ ر 
 بعأد يأ ي مث جأالس  وهأ  صأ ت  ويأت  بأ رب  أتأى أنأ  علأى يبأين الصأ ر  هأذه ففأي أأ الاانية
 أيضا   جل س م  نيوبركعت قياما   احتيا  بركعي الص  

 بأى أأ الاانيأة السأجد  مأ  الرأس رف  بعد أ واخل س األرب  بني شك إذا الرابعة: الص ر 
 السه   بسجدي الص   بعد وأتى جالس وه  ص ت  وأم ركعات أرب  صلى أن  على

 السأأأجد  يف بالأأأذكر اإلتيأأأان بعأأأد األربعأأأة الشأأأك   هأأأذه أحأأأد لأأأأ  عأأأر  إذا مسأأأ لة:
 يعيأد أن اسأتحبابا   واألحأ   فيهأا  املذك ر الشك حبك  ع ل منها الرأس رف  وقبل الاانية
 الص    تلك

 أن يلأأز  الصأأ    مأأ  م ضأأ  أي يف واألربأأ   الأأا   بأأني شأأك إذا اخلامسأأة: الصأأ ر 
 جل س  م  بركعتني أو قياما   احتيا  بركعة ي ي مث ص ت   ويت  األرب  على يبين

 جيلأس أن يلأز  أأ القيأا  حأال يف وهأ  أأ واخل أس األربأ  بأني شأك إذا السادسة: الص ر 
 مأأأأ  بأأأأركعتني أو قيأأأأا  مأأأأ  واحأأأأد  احتيأأأأا  بركعأأأأة يأأأأ ي مث الصأأأأ   ويأأأأت  ويسأأأأل   ويتشأأأأهد
 الزائد  للقيا  وذلك أيضا   السه  بسجدي ي ي أن وج با   واألح   جل س 

 جيلأأأس أن يأأأ فعل أأأأ القيأأأا  حأأأال يف أأأأ واخل أأأس الأأأا   بأأأني شأأأك إذا السأأأابعة: الصأأأ ر 
 بسأجدي ويأ ي قيأا  مأ  احتيأا  بأركعي الصأ   بعأد يأ ي مث صأ ت  ويأت  ويسل   ويتشهد
 وج با   األح   على الزائد القيا  أجل م  أيضا   السه 

 أن فعليأأأ  أأأأ القيأأأا  حأأأال يف أأأأ واخل أأأس واألربأأأ  الأأأا   بأأأني شأأأك إذا الاامنأأأة: الصأأأ ر 
 مأأأ  وبأأأركعتني قيامأأأا   احتيأأأا  بأأأركعي بعأأدها يأأأ ي مث الصأأأ    ويأأأت  ويسأأأل   ويتشأأأهد جيلأأس
 الزائد  القيا  أجل م  أيضا   السه  بسجدي ي ي أن وج با   واألح   جل س 

 جيلأأأس أن فعليأأأ  أأأأ القيأأأا  حأأأال يف أأأأ والسأأأ  اخل أأأس بأأأني شأأأك إذا التاسأأأعة: الصأأأ ر 
 بسأأجدي يأأ ي أن وج بأأا   واألحأأ   السأأه   بسأأجدي السأأ   بعأأد ويأأ ي ويسأأل   ويتشأأهد
 الزائد  للقيا  أخريني سه 
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  الشك حاالت أحكا 
 الشك بعد للص   املست ن 
 لأ  أمأا صأ ت   يقط  ال أن فعلي  الصحيحة الشك   أحد لل صلي عر  إذ مس لة:

 صحيحة  الاانية فالص   جديد م  الص   واست ن  ص ت  قط 
 صأأ ت  أم فأأمن االحتيأأا  صأأ   تسأأت ج  الأأي الشأأك   أحأأد لأأأ  عأأر  إذا مسأأ لة:
 أن قبأل الصأ   اسأت ن  فأمذا عصأى  االحتيأا  بص   ي ي أن دون جديد م  واست نفها

 األحأأأ   علأأأى الاانيأأأة صأأأ ت  بطلأأأ  أأأأ القبلأأأة عأأأ  ال جأأأ  كأأأمدار  أأأأ الصأأأ   يبطأأأل مبأأأا يأأأ ي
 صأأأأ ت  صأأأح  األوىل يبطأأأأل مأأأا إتيأأأان بعأأأأد الاانيأأأة بالصأأأ   اشأأأأتغل إذا وأمأأأا اسأأأتحبابا  
 الاانية 
  الشك طريف ب حد الظ  غلبة

 يف الطرفأأأان تسأأأاوى مث األمأأأر أول يف الشأأأك طأأريف مأأأ  بطأأأر  ظنأأأ  غلأأأ  إذا مسأأ لة:
 أول يف نظأأأره يف متسأأأاويني الطرفأأأان كأأأان وإذا الشأأأك  حبكأأأ  يع أأأل أن عليأأأ  جيأأأ  ظنأأأ 
 أن جيأأ  الطأأرفني مأأ  آخأأر طأأر  علأأى ظنأأ  غلأأ  ولكأأ  وظيفتأأ  هأأ  مأأا علأأى فبأأى األمأأر
 الص    ويت  ب  ظن  ترجح الذي بالطر  ي خذ

 يع أأل أن جيأأ  يتسأأاويان أ  ظنأأ  يف الطأأرفني أحأأد يأأ جح هأأل يعلأأ  ال الأأذي مسأأ لة:
 الشك  ب ظيفة
  آخر وعرو  شك  وال

 مث والأا   االثنتأني بأني أوال   شأك مأا    آخر  شك لأ  عر  مث شك   ال إذا مس لة:
 الااي  بالشك ع ل واألرب  الا   بني شك
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  الص   بعد الشك عرو 
 ولكأ  مأا  شأك الصأ   أثنا  يف لأ  عر  قد كان ب ن  الص   بعد عر  إذا مس لة:

 مأأأ  كأأأان إذا أو الصأأأحيحة  الشأأأك   مأأأ  أ  املبطلأأأة الشأأأك   مأأأ  كأأأان هأأأل يأأأدري ال
 فقط  الص   إعاد  يكفي  1كان قس  أي ف   الصحيحة الشك  
 جل س م  الص   يف الشك

 أو قيامأأأا   احتيأأأا  ركعأأأة يسأأأت ج  شأأأك لأأأأ  عأأأر  إذا جالسأأأا   يصأأألي الأأأذي مسأأأ لة:
 ركعأأي يسأأت ج  شأأك لأأأ  عأأر  وإذا جل سأأا   واحأأد  بركعأأة يأأ ي جل سأأا   احتيأأا  ركعأأي
 جل س  م  بركعتني ي ي قياما   احتيا 
 متفرقة مسائل
 التفأ  مث اللغأة لق اعأد خمالفأة بالتسأبيحات وأتى الاالاة  للركعة املصلي قا  إذا س: ■
 ألنأأ  بأأ  لإلتيأأان الرجأأ ع عليأأ  جيأأ  فهأأل التشأأهد  إتيأأان يف شأأك قرا تأأ  صأأححي أن وقبأأل
   الصحيحة  بالتسبيحات إتيان  لعد  الحق واج  يف يدخل مل هذه واحلال
 بشك   يعتين ال ج:
 الس ر   يف الدخ ل بعد احل د قرا   يف الشك حك  ما س: ■
 ب   يعتين ال ج:
 لتسلي  ا قبل التشهد صحة يف الشك حك  ما س: ■
  2ب   أتى بالتشهد اإلتيان أصل يف الس   قبل شك إذا )لك  ب   يعتين ال ج:
 احملل  يف وه  التعقي  قبل الس   يف شك م  حك  ما س: ■

                                

: )يأأ ي بأأركعتني مأأ  صأأ   االحتيأأا  قيامأأا   وركعتأأني مأأ  جلأأ س  وبسأأجدي السأأه    اإلمأأا  الشأأريا ي الراحأأل1
 ويعيد الص   أيضا   ولك  يكفي إعاد  الص   فقط  

   مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل  ما بني الق سني2
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 بالتسلي   ي ي ج:
 السجدتني  إك ال بعد الفاحتة قرا   صحة يف الشك حك  ما س: ■
 ب   يعتين ال ج:
 قطأأأ  لأأأأ  جيأأأ   فهأأأل الصأأأحيحة الشأأأك   مأأأ  شأأأك  وكأأأان املصأأألي شأأأك إذا س: ■
 وإعادهتا  الص  
 جي    ال ج:
 االحتيا  ص  
  كيفيتها أ:

 ينأأأ ي أن أأأأ فأأأ را   الصأأ   بعأأأد أأأأ عليأأ  جيأأأ  االحتيأأأا  صأأأ   عليأأ  وجبأأأ  مأأأ  مسأأ لة:
 جتأ  ممأ  كأان فأمن بالسأجدتني  ويأ ي ويركأ  فقأط احل أد ويقأرأ ويكرب   االحتيا   لص  
 عليأأأ  جتأأأ  ممأأأ  كأأان إن وأمأأأا وسأأأل    السأأجدتني بعأأأد تشأأأه د احأأد و  احتيأأأا  ركعأأأة عليأأ 
 تشأأهد مث األوىل الركعأأة حنأأ  علأأى أخأأرى بركعأأة وأتأأى السأأجدتني بعأأد  أأ  احتيأأا  ركعتأأا
 وسل   

 باحل أأأأأأد  خيافأأأأأأ  أن وجيأأأأأأ  قنأأأأأأ ت  وال سأأأأأأ ر  االحتيأأأأأأا  صأأأأأأ   يف لأأأأأأيس مسأأأأأأ لة:
 أيضا   بالبس لة خياف  أن واألح   بنيتها  واليتلف 

  الص   بصحة عل  ل  ب:
 ال صأأحيحة  صأأ ها الأأي صأأ ت  بأأ ن أأأ االحتيأأا  صأأ   إتيأأان قبأأل أأأ علأأ  إذا مسأأ لة:

 اليلزمأأ  أأأ االحتيأأا  صأأ   أثنأأا  يف وهأأ  أأأ بأأذلك علأأ  وإذا االحتيأأا   صأأ   إتيأأان يلزمأأ 
 مبقأأدار كأأان صأأ ت  ركعأأات نقصأأان بأأ ن أأأ االحتيأأا  صأأ   إتيأأان بعأأد أأأ علأأ  وإذا إمتامهأأا 
 علأ  مث واألربأ  الأا   بأني الشأك عنأد واحأد  احتيأا  بركعأة أتأى مأا    االحتيأا    ص 
 ص ت   صح  ركعات  ث   صلى قد كان ب ن  االحتيا  ص   بعد
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  االحتيا  بص   اإلتيان يف الشك ج:
 كأأان فأأمن ال  أ  عليأأ  وجبأأ  الأأي االحتيأأا  بصأأ   أتأأى هأأل أنأأ  يف شأأك إذا مسأأ لة:

 آخأأر  بع أأل يشأأتغل مل فأأمن باقيأأا   ال قأأ  كأأان إن بشأأك  وأما يعأأنت   مل الصأأ   وقأأ  بعأأد
 بصأ   يأ ي أن يلأز  القبلأة  كاسأتدبار الصأ   يبطأل مبأا يأ ت ومل صأ ت  حمأل مأ  يق  ومل

  مأأأان الشأأأك وعأأأرو  الصأأأ   بأأأني فصأأأل أو الصأأأ   يبطأأأل مبأأأا أتأأأى إذا وأمأأأا االحتيأأأا  
 أخرى  مر  لهاب ص الص   إعاد  استحبابا   فاألح   ط يل
  االحتيا  ص   يف والنقيصة الزياد  د:

 بطلأ  فيهأا  واحأد  ركعأة بأدل بركعتني أتى أو االحتيا  ص   يف ركنا    اد إذا مس لة:
 جديد  م  الص   أصل إعاد  وجي  االحتيا  ص  
 أن 1اسأأتحبابا   )فأأاألح   بأأرك  لأأيس مأأا سأأه ا   االحتيأأا  صأأ   يف نقأأص أو  اد وإذا
 السه   بسجدي لأ  ي ي
  االحتيا  ص   يف الظ  هأ:

 يكأأأ ن أن إال   اليقأأأني  حكأأأ  االحتيأأأا  صأأأ   ركعأأأات عأأأدد يف الظأأأ  حكأأأ  مسأأأ لة:
 اليقني  حك  للظ  يك ن ال الص ر  هذه ففي الص    لبط ن سببا   بشي  الظ 
  املنسي والتشهد السه  وسجدي االحتيا  ص   و:

 منسأي تشأهد قضا  أو منسية سجد  وقضا  االحتيا  ص   علي  وجب  إذا مس لة:
 أوال   االحتيا  بص   ي ي أن جي  سه  سجدي إتيان أو

                                

 : )فاألح   وج با     اإلما  الشريا ي الراحل1
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  وال اجبة الي مية الص   يف والسه  والظ  الشك أ: 
 والصأأأأأل ات الي ميأأأأأة الصأأأأل ات يف والظأأأأأ  والسأأأأه  الشأأأأأك حكأأأأ  يف فأأأأأرق ال مسأأأأ لة:

 فحيأ  بأركعتني أ  بركعأة أتى هل أن  يف تاآليا ص   يف شك ل  ف ا    األخرى  ال اجبة
 هلا  مبطل فيها الشك فمن ثنائية اآليات ص   إن

 متفرقة مسائل
 فيأأ  يشأأك مبأأا االحتيأأا  صأأ   يف شأأك إذا الصأأ   يف الشأأك كاأأري كأأان مأأ  س: ■
   ال  أ  بشك  يعتين هل الص   يف

 يعتين  ال ج:
 جتأأ   فهأأل قلبأأ   علأأى طغأأ  الأأي للغفلأأة نظأأرا   للصأأ   إعادتأأ  بكاأأر  ابتلأأي مأأ  س: ■
 الص    إعاد  لأ 

 وس سة  ع  كان  إذا اإلعاد  حتر  ج:
 عأدد يف شأاكا   نفسأ  املصألي وجأد الاانية للركعة الاانية السجد  م  القيا  بعد س: ■
 بعأأده أ  السأأجدتني إمتأأا  قبأأل لأأأ  عأأر  الشأأك هأأذا أن هأأل يعلأأ  وال 3و 2 بأأني الركعأات

   حك    ف ا
 ص ت   والتبطل السجدتني  بعد الشك عرو  لىع يبين ج:
 وشأكك  املأؤمنني بيأ ت إحأدى يف بالنأاس اخلسأ   ص   مر  ذات صلي  س: ■
 وخت أأأ  االحت أأأاالت أقأأأ ى علأأأى فبنيأأأ  التحأأأري مأأأ  نأأأ ع وأصأأأابين الركعأأأات إحأأأدى يف

 ال متابعأأة معأأي صأأل ا خلفأأي صأأل ا الأأذي  النأأاس أن بعأأدها عل ا   أط أأئ  مل أي إال الصأأ  
 شأأديدا   حيأأا    مأأنه  اسأأتحيي  ولكأأين الصأأ   يعيأأدوا أن هلأأ  أقأأ ل أن بأأ دي وكأأان إمامأأة 
 رحأأي  تعأأاىل واهلل اهلل شأأا  إن نأأاف  عليأ  بنيأأ  الأأذي الظأأ  فهأل مأأات  قأأد وبعضأأه  جأدا  
 كاري  ع  ويعف 
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 الركعات  يف كالظ  الص   أفعال يف الظ  حجية األظهر 1ج:
 السه  سج د

 عليأأ  وال اجأأ  عصأأى  ع أأدا   الصأأ   تسأألي  بعأأد السأأه  بسأأج د يأأ ت مل إذا مسأأ لة:
 وال فأ را   تأذكر مأا مأى بأ  يأ ي أن لز  سه ا   ب  ي ت مل ول  األوقات  أقرب يف ب  ي ي أن

 الص    إعاد  تلزم 
 السه  سجدي كيفية

 السأأأه   لسأأأج د الصأأأ   سأأأ   بعأأأد ينأأأ ي أن هأأأي: السأأأه  سأأأجدي كيفيأأأة مسأأأ لة:
 حُم  َّأد   ع لأى اهللُ  و ص ألَّى و ب اهلل   اهلل   ب ْس   » ويق ل: علي  السج د يصح ما ىعل جبهت  ويض 
 يقأ ل: أن واألفضأل « حُم  َّأد و آل   حُم  َّأد   ع لأى ص أل   اللَُّه    و باهلل   اهلل   ب ْس   » يق ل: أو «و آل  
أأأا ع ل ْيأأأك   السَّأأأ  ُ  و ب أأأاهلل   اهلل   ب ْسأأأ   » ُ  أيأيه   مأأأر  يسأأأجد مث جيلأأأس مث « و بأ ر كاتُأأأ  اهلل   و ر مْح أأأةُ  النَّأأأيب 

 واحدا   س ما   ويسل   ويتشهد وجيلس املذك ر  األذكار أحد ويقرأ ثانية
  السه  بسجدي اإلتيان م جبات
 سه ا   الص   أثنا  يف 2تكل   إذا األول:
 سه ا   األوىل الركعة يف سل   ل  ما    التسلي   حمل غري يف سل   إذا الااي:

 السجدتني  إحدى نسي إذا لاال :ا
 التشهد  نسي إذا الراب :

 أ  ركعأأات بأأ رب  أتأأى هأأل الرباعيأأة  الصأأ   يف الاانيأأة السأأجد  بعأأد شأأك   إذا اخلأأامس:
 احل أأد قأأرا   حأأال يف جلأأس إذا مأأا    القيأأا   م ضأأ  يف سأأه ا   جلأأس إذا وهكأأذا خب أأس 
 فأأال    سأأه ا   التشأأهد حأأال يف وقأأ  إذا ك أأا اجللأأ س م ضأأ  يف قأأا  أو خطأأ    والسأأ ر 

                                

 : )غلبة ظ  الصحة يكفي يف الصحة إن شا  اهلل  واهلل العامل    اإلما  الشريا ي الراحل1
 : )إذا تكل  حبرفني       اإلما  الشريا ي الراحل2
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 بسأأأجدي يأأأ ي أن وج بأأأا   األحأأأ   بأأأل السأأأه   بسأأأجدي يأأأ ي أن وج بأأأا   األحأأأ   علأأأى
 الص    يف سه ية ونقيصة  ياد  لكل السه 
 متفرقة مسائل

 للغلط  السه  سج د إتيان يلزم  مل غلطا   قرأه ما صحيح بشكل أعاد إذا مس لة:
 سأج د كفأاه آنفأا   املأذك ر  الا ثأة بالسأ مات أأ سأ  ال حمل غري يف أ أتى إذا مس لة:

 فقط  واحد  مر  السه 
 جيأأ  التاليأة الركعأة ركأ ع قبأل ذلأك وتأذكر تشأهدا   أو واحأد  سأجد  نسأي إذا مسأ لة:

 السأه  بسأج د الصأ   بعأد يأ ي مث الصأ    أفعأال مأ  بعأده ومأا باملنسي وي ي يرج  أن
 األح    على حمل  غري يف للقيا 
 معينأأة لسأأ ر  جديأأد  بسأأ لة وقأأرأ السأأ ر  يعأأني   ومل السأأ ر  البسأأ لة سأأبق  إذا س: ■
 السه   سجدتا علي  جت  هل

 جي   ال ج:
 املنسي والتشهد املنسية السجد  قضا 

 الشأأرو  مجيأأ  املنسأأي التشأأهد قضأأا  أو املنسأأية السأأجد  قضأأا  عنأأد يشأأ   مسأأ لة:
 الشرو   م  وغريها القبلة واستقبال والا ب البدن كطهار  الص    يف املعترب 
 القضا  يف ال تي 

 نسأأأي  مأأأا بقضأأأا  يبأأأدأ أن وج بأأأا   فأأأاألح   وتشأأأهد واحأأأد  سأأأجد  نسأأأي إذا مسأأأ لة:
 مث يتشأهد مث أوال   بسأجد  يأ ي أن األحأ   علأى يلأز  أوال   نسأي  أيه ا يعل  مل وإذا أوال  
 آخأأأر بتشأأأهد مث بسأأأجد  يأأأ ي مث أوال   بتشأأأهد يأأأ ي أو التشأأأهد  بعأأأد أخأأأرى بسأأأجد  يأأأ ي

 املنسيني  والتشهد السجد  قضا  يف ال تي  حبص ل اليقني لأ  ليحصل
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  والتشهد السجد  قضا  م ض 
 الركعأأأة مأأأ  التشأأأهد نسأأأي أو سأأأجد  نسأأأي أنأأأ  بعأأأده  أو الركأأأ ع يف تأأأذكر إذا مسأأأ لة:
 التشأأأهد أو املنسأأأية السأأأجد  يقضأأأي أن أأأأ الصأأأ   مأأأ  السأأأ   بعأأأد أأأأ عليأأأ  جيأأأ  السأأأابقة
 السه   بسج د ذلك بعد ي ي مث املنسي
 والتشهد السجد  وقضا  الص   بني

 مأأأا املنسأأأي التشأأأهد أو املنسأأأية السأأأجد  وقضأأأا  الصأأأ   سأأأ   بأأأني فعأأأل إذا مسأأأ لة:
 علأأأى يلأأأز  أأأأ مأأأا    أأأأ القبلأأأة كاسأأأتدبار خ هلأأأا يف حأأأد  لأأأ  الصأأأ   وسأأأه ه ع أأأده يبطأأأل

 كانأأ  إذا املنسأأي التشأأهد أو املنسأأية السأأجد  يقضأأي أن بعأأد الصأأ   يعيأأد أن األحأأ  
 الركعأأأة مأأأ  كأأأان إذا وأمأأأا األخأأأري   الركعأأأة غأأأري مأأأ  املنسأأأي التشأأأهد أو املنسأأأية السأأأجد 
 الص    أصل إعاد  فاألق ى األخري 
 السه  سجدي يف السه 

 الركعأأأة مأأأ  املنسأأأي التشأأأهد أو املنسأأأية السأأأجد  وقضأأأا  السأأأ   بأأأني فعأأأل إذا مسأأأ لة:
 يقضأي أن جيأ  سه ا   كالتكل  السه  سجدي الص   حال إتيان  يست ج  ما السابقة
 إىل إضأأأأأافة آخأأأأر سأأأأه  بسأأأأج د يأأأأ ي أن يلأأأأأز  وال املنسأأأأي التشأأأأهد أو املنسأأأأية السأأأأجد 
 املنسيني  التشهد أو السجد  لقضا  ب  ي ي الذي السه ي السج د
  والتشهد السجد  تعدد

 عليأأ  وجأأ  فأأمن املنسأأي  التشأأهد أو نسأأيةامل السأأجد  قضأأا  عليأأ  وجأأ  مأأ  مسأأ لة:
 التشأأهد أو السأأجد  يقضأأي أن أأأ الصأأ   بعأأد أأأ عليأأ  يلأأز  أيضأأا   آخأأر ألمأأر سأأه  سأأج د
 السه   بسج د ي ي مث أوال  
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  والتشهد السجد  قضا  يف الشك
 ال  أ  املنسأي التشأهد أو املنسأية السأجد  أأ الصأ   بعأد أأ قضأى هأل شك إذا مس لة:

 وقأ  يكأ  مل وإن التشأهد  أو السأجد  قضأا  إعأاد  وجأ  باقيأا   صأ  ال وقأ  كان فمن
 املنسي  قضا  فاألفضل باقيا   الص  
  والزياد  النقص

 وشرائطها الص   أجزا  يف
 كأأان لأأ  حأى صأأ ت  بطلأأ  ع أدا   منهأأا نقأأص أو الصأ   واجبأأات يف  اد إذا مسأ لة:

 واحدا   حرفا  
 صأأأأأ ت  بطلأأأأأ  باملسأأأأأ لة منأأأأأ  جهأأأأأ    نقأأأأأص أو الصأأأأأ   واجبأأأأأات يف  اد إذا مسأأأأأ لة:
 واملغأأأأرب الصأأأأبح صأأأأ   يف والسأأأأ ر  احل أأأأد قأأأأرا   يف جهأأأأ    خافأأأأ  لأأأأ  ولكأأأأ  احتياطأأأأا  
 صأأأأح  جهأأأأ    السأأأأفر يف الصأأأأ   أم أو والعصأأأأر  الظهأأأأر يف جهأأأأ    جهأأأأر أو والعشأأأأا  
 ص ت  

  املندوبة والليلة الي   صل ات :2

 أأ الن افأل بأني مأ  أأ ت كأدت ولكأ  كاأري   افأل بالن   وتسأ ى املندوبة الصل ات مس لة:
 التاي: النح  على ركعة وث ث ن أرب  أ اجل عة ي   عدا ما أ ي   كل يف وهي املرتبة الي مية
 قبلها  ُتصلى الظهر  نافلة هي ركعات مثان
 قبلها  ُتصلى العصر  نافلة هي ركعات ومثان
 بعدها  ُتصلى املغرب  نافلة هي ركعات وأرب 
 بعدها  جل س م  ُتصلى العشا   نافلة هي عتانورك

 الليل  ص   هي ركعة عشر  وإحدى
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  قبلها  ُتصلى الصبح  نافلة هي وركعتان
 واحد   ركعة حتتس  لذلك جل سا   تصلى العشا  نافلة إن وحي 
 أخأأأرى  ركعأأأات أربأأأ  عشأأأر   السأأأتة الظهأأأري  ن افأأأل إىل فتضأأأا  اجل عأأأة يأأأ   يف أمأأأا
 متاما   الصبح كص   ركعتني  ركعتني الي مية افلالن   هذه كل وتصلى

 الغفيلة ص  
 املغأأأرب صأأأ   بأأأني حملهأأأا يكأأأ ن الأأأي الُغفيلأأأة صأأأ   املسأأأتحبة الصأأأل ات مأأأ  مسأأأ لة:

 التاي: النح  على ركعتان وهي العشا   وص  
أبا   ذ ه أ    إ ذ الن أ ن   و ذ ا السأ ر : بأدل احل د  بعد يقرأ األوىل الركعة يف  أ ن ف ظ أ    ُمغ اض 
أأأأأأات   يف   فأ ن أأأأأأاد ى   ع ل ْيأأأأأأ    نأ ْقأأأأأأد ر   ل أأأأأأ  أأأأأأ    ُكنأأأأأأ ُ  إ ي   ُسأأأأأأْبح ان ك   أ نأأأأأأ    إ ال   إ ل أأأأأأأ     ال   أ ن الظ ُل    م 

الظ ال   ني  
1 

هُ  السأ ر : بأدل احل أد  بعد يقرأ الاانية الركعة ويف أآ ال   اْلغ ْيأ    م ف أات حُ  و ع نأد   إ ال   يأ ْعل ُ ه 
أ  ت ْسأُقطُ  و م أا و اْلب ْحر   اْلبأ ر   يف   م ا و يأ ْعل  ُ  ُه    أا إ ال   و ر ق أة   م  ب أة   و ال   يأ ْعل ُ ه   األْر    ظُُل  أات   يف   ح 
م ب ني   ك ت اب   يف   إ ال   ي اب س   و ال   ر ْط    و ال  

2 
 أن أنأأأأ  إال   يعل هأأأأا ال الأأأأي الغيأأأأ  مبفأأأأاتح أسأأأأ لك إي اللهأأأأ » القنأأأأ ت: يف ويقأأأأ ل

 ح ائجأ   وكأذا كأذا مكأان )ويأذكر وكأذا كأذا يب تفعل أنو  حم د وآل حم د على تصلي
 حم أأد حبأأق ف سأأ لك حأأاجي تعلأأ  طلبأأي علأأى والقأأادر نع أأي وي أنأأ  اللهأأ  يقأأ ل: مث
 « ي قضيتها مل ا الس   وعليه  علي  وآل 

 مأأأ  ركعتأأأني كأأأل حيسأأأ  أن األفضأأأل ولكأأأ  جل سأأأا   بالن افأأأل يُأأأؤتى أن جيأأأ   مسأأأ لة:
 يأأأ ي ركعأأأات  الا أأأاي ذات الظهأأأر بنافلأأأة يأأأ ي أن أراد مأأأ  ا   ف أأأ واحأأأد   ركعأأأة جلأأأ س

                                

  82  س ر  األنبيا : 1
   59نعا :   س ر  األ2



 156        على النص الذي ترغ  يف أن يظهر هنا  Heading 2 خط ! استخد  ع مة التب ي  "الصفحة الرئيسية" لتطبيق

 

 الليأل  صأ   آخأر يف تكأ ن )الأي بأال تر يأ ي أن أراد وإذا جلأ س  مأ  ركعة عشر  بس 
 بركعة  منه ا كل بص تني أي جل س  م  بركعتني أتى

 اجل عة ص   :3
 اجل عة ص   حك 

 الظهأأأر بأأأدل اإلنسأأأان يصأأألي نأ املعصأأأ   اإلمأأأا  حضأأأ ر  مأأأان يف جيأأأ  مسأأأ لة:
 األحأأأأ   أأأأأ الزمأأأأان كهأأأأذا أأأأأ غيبتأأأأ   مأأأأان يف ولكأأأأ  اجل عأأأأة  يأأأأ   يف اجل عأأأأة صأأأأ   ركعأأأأي

 أيضا   الظهر بص   ي ي أن اجل عة بص   ي ي مل  أ استحبابا  
  متفرقة مسائل 

 اجل عة  ي   ظهر يف بالقرا   اجلهر حك  ما س: ■
 باجلهر  استحبابا   األح   1ج:
 قبأل تكأ ن فهأل أيضأا   بأالظهر اإلتيان االستحبايب االحتيا  اجل عة ص   يف س: ■
 جائز  ك  ا أ  بعدها أو اجل عة
 جائز ك  ا ج:
 ومل السأأجد  آيأأات مأأ  آيأأة ومأأرت القأأرآن تأأ و  جملأأس يف الشأأخص كأأان إذا س: ■
 أ أأأا علأأأ  وإذا السأأأؤال  عليأأأ  جيأأأ  فهأأأل ال  أ  ال اجبأأأة السأأأجدات مأأأ  هأأأي هأأأل يعلأأأ 
 فات  ما بنية القضا  علي  جي  فهل واجبة
 يقضي  الااي: الشق ويف السؤال  جي  ال ج:
 الص    كحض ر اجل عة ص   خطبي حض ر هل س: ■

                                

 : )أفضل    اإلما  الشريا ي الراحل1
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 مينأأ  مبأأا يتحأأدث ا ال وأن اخلطبأأة املأأ م م ن يسأأت   أن األحأأ   علأأى )وجيأأ  نعأأ  ج:
  1است اعه   م 

 الشرعي  احلاك  إذن إىل حتتاج اجل عة ص   هل س: ■
 ال  ج:
 مأا فقأط  ركعتأني )أي اجل عة ص   وصلى اجل عة خطبة املصلي حيضر مل إذا س: ■
 الظهر  ص   احتياطا   يصلي هل الص    هذه حك 
 بالظهر  ي ي أن 2االستحبايب االحتيا  ج:
 بكأأأأل تقأأأأا  كانأأأأ  إذا الظهأأأأر  صأأأأ   حمأأأأل وحتأأأأل   واجبأأأأة اجل عأأأأة صأأأأ   هأأأأل س: ■

 شرائطها 
 الظهأأر جتأ  فأ  بشأأرائطها  اجل عأة صألى وإذا واجل عأة  الظهأأر بأني خمأري ناإلنسأا ج:
   حينئذ 

 اجل اعة ص   :4

 ويت كأأد اجل اعأأة  مأأ  الي ميأأة وخص صأأا   ال اجبأأة  بالصأأل ات اإلتيأأان يسأأتح  مسأ لة:
 أذان يسأأأأأ   مأأأأأ  وكأأأأأذا املسأأأأأجد  جلأأأأأار خص صأأأأأا   والعشأأأأأا   واملغأأأأأرب الصأأأأأبح صأأأأأ   يف

 املسجد 
  قأأأأأأأأد كأأأأأأأأان مأأأأأأأأا مجاعأأأأأأأأة  يعيأأأأأأأأد أن املأأأأأأأأ م   أو اإلمأأأأأأأأا  أراد إذا إشأأأأأأأأكال ال مسأأأأأأأأ لة:

 ص ها 

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
 : )االحتيا  ال ج يب    اإلما  الشريا ي الراحل2
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  اجل اعة ص   ث اب
 مائأأة ثأأ اب صأأ هت ا مأأ  ركعأأة فلكأأل اجل اعأأة بممأأا  واحأأد شأأخص اقتأأدى إذا مسأ لة:
 ا داد وكل أأأأا صأأأ    سأأأت ائة ثأأأ اب ركعأأأة فلكأأأأل شخصأأأان اقتأأأدى ولأأأ  صأأأ    ومخسأأأني
 فحينئأذ   العشأر  جتأاو  فأمن أشأخاص  عشأر  إىل بلأ  إذا حى صل اهت  ث اب ا داد عدده 

 واجلأ  أق مأا   واألشأجار مأدادا   والبحأار وصأحائ   أوراقا   كلها الس اوات أصبح  ل 
تبة   وامل ئكة واإلنس  صل اهت   م  ركعة ث اب يكتب ا أن على قدروا ملا ك 

  اجل اعة ص   أحكا 

  املندوبة الص   يف مجاعة ال
 الأي ال اجبأة الص   وإال   االستسقا   ص   إال مجاعة بالن افل اإلتيان جي   ال مس لة:
 حضأأأ ر  مأأأان يف ال اجبأأأة واألضأأأحى الفطأأأر عيأأأدي كصأأأ   مأأأا  لسأأأب  مندوبأأأة صأأأارت
  غيبت  بسب  املندوبتني  اإلما 
 القضائية اجل اعة إما  بص   االقتدا 

 كأان إذا وأمأا بأ   االقتأدا  جيأ   الي مية بص ت  مشتغ    اجل اعة إما  كان إذا مس لة:
  االقتأأأأأأدا  ففأأأأأأي غأأأأأأريه ف ائأأأأأأ  احتياطأأأأأأا   يقضأأأأأأي أو احتياطأأأأأأا   لأأأأأأأ  قضأأأأأأائية بصأأأأأأ   يأأأأأأ ي
 قطعيا   قضاؤه يك ن أن إال الغري  ف ائ  قضا  على أجر  ي خذ مل وإن حى إشكال ب 

 يأأأانوإت بأأأ  االقتأأأدا  جأأأا  الي ميأأأة بالصأأأل ات مشأأأتغ    اجل اعأأأة إمأأأا  كأأأان إذا مسأأأ لة:
 مأ  الي ميأة صأل ات  يعيأد اجل اعأة إمأا  كأان إذا ولكأ  خلفأ   الي ميأة الصأل ات م  ص  
 إشكال  ب  االقتدا  ففي االحتيا  باب
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  اجل اعة ص   صف   اتساع
 أمأأا  يقأأ  مأأ  صأأ   صأأح  املسأجد بأأاب إىل اجل اعأأة صأأف   وصأأل  إذا مسأ لة:

 صأأ   صأحة )واألقأ ى خلفأأ   يقأ  مأ  صأأ   تصأح وكأذا الصأأ   خلأ  املسأجد بأاب
 أيضا   األمامي الص  يرى وال  1طرفي   على يق  م 

 اجل اعة إما  م ض 
 املأ م   وقأ   م ضأ  مأ  أعلى اجل اعة إما  وق   م ض  يك ن ال أن جي  مس لة:

 كأأأان إذا إشأأأكال وال ذلأأأك  مأأأادون أعلأأأى كأأأان إذا إشأأأكال وال واحأأأد  شأأأرب مأأأ  بأأأ كار
 ما  اإل م ق  م  أعلى امل م   م ق 
  امل يز الطفل فصل

 بأأأبط ن يعل أأأ ا مل فأأأمن مميأأأز طفأأأل واحأأأد صأأأ  يف يقفأأأ ن مأأأ  بأأأني فصأأأل إذا مسأأأ لة:
 االقتدا   هل  جي   ص ت 
 اإلحرا  تكبري  على الصف   تعاق 

 أن أهلأأأ  وأوشأأأك األول الصأأأ  هتيأأأ  إذا اإلحأأأرا  تكبأأأري  اإلمأأأا  يكأأأرب أن بعأأأد مسأأأ لة:
وا  حأأأى ال ي أأأ  يلأأأز  وال اإلحأأأرا  تكبأأأري  يكأأأرب أن يالاأأأا الصأأأ  يف يقأأأ  ملأأأ  جأأأا  يكأأأرب 
 الصف    سائر إىل بالنسبة وكذلك التكبري  م  األمامي الشخص ينتهي
  اإلما  عدالة بعد  الص   بعد العل 

 كأأان اإلمأأا  أن أو عأأادال   يكأأ  مل اإلمأأا  بأأ ن أأأ الصأأ   بعأأد أأأ املأأ م   علأأ  إذا مسأأ لة:
 مأا    وضأ   غأري علأى كأان لأ  ك أا األسأباب  مأ  سب ل باطلة ص ت  كان  أو كافرا  
 امل م    ص   صح 

                                

 : )وتشكل ص   م  يق  على طرفي        اإلما  الشريا ي الراحل1
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  الص   أثنا  امل م   انفراد
 أن اليلأز  والسأ ر  احل أد بعأد عأذر مأ  أو عأذر  دون االنفأراد امل م   ن ى إذا مس لة:

 هأأ  يقأأرأ أن جيأأ  والسأأ ر  احل أأد إمتأأا  قبأأل االنفأأراد نأأ ى إذا ولكأأ  والسأأ ر   احل أأد يقأأرأ
 اإلما   يقرأها مل الي والس ر  احل د ةبقي

 نيأأة عأأ  يعأأدل أن لأأأ  جيأأ   ال اجل اعأأة صأأ   أثنأأا  يف االنفأأراد املأأ م   نأأ ى إذا مسأ لة:
 يأأأت  أن علأأأى عأأأز  مث ال أ  االنفأأأراد نأأأ ى هأأأل تأأأردد إذا ولكأأأ  ثانيأأأة  اجل اعأأأة إىل االنفأأأراد
 ص ت   صح  اجل اعة م  ص ت 
 ك عالر  أثنا  باإلما  االقتدا 

 لأ  حأى صأ ت  صأح  رك ع  وأدر  أ الرك ع يف واإلما  أ باجل اعة اقتدى إذا مس لة:
 مل ولكأأ  الركأأ ع مبقأأدار احنأأى إذا أمأأا ركعأأة  لأأأ  واحتسأأب  الركأأ ع  ذكأأر مأأ  اإلمأأا  انتهأأى
 وأمأأا اإلمأأا   ركأ ع سأأيدر  أنأ  يعلأأ  مل إن األحأ   علأأى صأ ت  أعأأاد اإلمأا   ركأأ ع يأدر 
 كأأأان وإن األقأأأ ى  علأأأى صأأأ ت  صأأأح  اإلمأأأا  ركأأأ ع سأأأيدر  أنأأأ  مأأأ  متيقنأأأا   كأأأان إن

 اإلعاد   1)استحبابا   األح  
 امل ق  يف امل م   على اإلما  تقد 

 تسأأأأاوى إذا إشأأأأكال وال امل قأأأ   يف اإلمأأأأا  علأأأأى املأأأ م   يتقأأأأد  ال أن جيأأأأ  مسأأأ لة:
 يقأأ  أن 2حبابا  اسأأت )فأأاألح   اإلمأأا  مأأ  أطأأ ل كأأان لأأ  املأأ م   ولكأأ  واملأأ م    اإلمأأا 
 اإلما   على يتقد  مل سجد أو رك  ل  حبي 

                                

    الشريا ي الراحل  ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما1
 : )فال    على األح   وج با     اإلما  الشريا ي الراحل2
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  وامل م   اإلما  بني الفاصل
 اليُأأرى حبيأأ  غأأريه أو سأأاتر مأأ  حائأأل واملأأ م   اإلمأأا  بأأني يفصأأل ال أن جيأأ  مسأأ لة:

 املأ م   يتصأل الأذي اآلخأر واملأ م   املأ م   بأني شأي  يفصل ال أن جي  وهكذا ورا ه  ما
 بأني احلائأل ب جأ د إشأكال ف  أناى وامل م   رج    اإلما  كان إذا ولك  باإلما   ب اسطت 
 باإلما   بسبب  املرأ  تتصل الذي والرجل امل م مة املرأ  بني أو واإلما   املرأ 
  الاانية الركعة يف اإلما  إدرا 

 ولكأأأأ  والسأأأأ ر  احل أأأأد يقأأأأرأ أن يلأأأأز  ال الاانيأأأأة الركعأأأأة يف باإلمأأأأا  اقتأأأأدى إذا مسأأأأ لة:
 أصأأاب  يضأأ  بأأ ن التشأأهد  قأأرا   حأأال يتجأأاى أن واألحأأ   اإلمأأا   مأأ  ويتشأأهد قنأأ  ي

 مأ  التشأهد بعأد يقأ   أن ويلأز  األر   عأ  ركبتيأ  ويرفأ  األر  علأى قدمي  وصدر يدي 
 أو باإلمأأا  ويلحأق لقرا هتأأا ال قأ  يتسأأ  مل إذا السأ ر  ويأأ   والسأ ر   احل أأد ويقأرأ اإلمأا 
 احل د  لقرا   ال ق  يتس  مل إن املنفرد وظيفة حس  ويع ل 1االنفراد ين ي

 الركعأأأة بتشأأهد اإلمأأا  يأأ ي عنأأأدما أأأ لأأأ  يسأأتح  بركعأأأة اإلمأأا  عأأ  ختلأأ  إذا مسأأ لة:
 عأأ  ركبتيأأ  ويرفأأ  األر  علأأى قدميأأ  وصأأدر يديأأ  أصأأاب  يضأأ  بأأ ن يتجأأاى أن أأأ األخأأري 
 يق    مث الص   م  وينتهي اإلما  يسل   حى ويصرب األر 

  الرباعية م  الاانية الركعة يف اإلما  درا إ
 مأأ  اجللأأ س بعأأد أأأ عليأأ  يلأأز  الرباعيأأة  مأأ  الاانيأأة الركعأأة يف باإلمأأا  اقتأأدى إذا مسأأ لة:
 واجأأأ  هأأأ  مبأأأا يتشأأأهد أن لإلمأأأا  الاالاأأأة الركعأأأة تكأأأ ن الأأأي الاانيأأأة ركعتأأأ  يف أأأأ السأأأجدتني

 ال قأأ  يتسأأ  مل فأأمن الاالاأأة كعتأأ ر  إلتيأأان يأأنه  مث التشأأهد مبسأأتحبات يأأ ي أن لأأأ  وجيأأ  
 الرك ع  يف باإلما  والتحق واحد  مر  هبا أتى ث ثا   األرب  التسبيحات لتكرار

                                

 : )على األح      اإلما  الشريا ي الراحل1
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  اإلما  قرا   إدرا  عد 
 قأأأرا   ميكنأأأ  ال ب نأأأ  املأأأ م   وعلأأأ  الرابعأأأة أو الاالاأأأة الركعأأأة يف اإلمأأأا  كأأأان إذا مسأأأ لة:

 إىل اإلمأأأأا  يأأأذه  حأأأى يصأأأرب أن ج بأأأا  و  فأأأأاألح   باإلمأأأا   اقتأأأدى لأأأ  والسأأأ ر  احل أأأد
 الرك ع  يف ب  يقتدي مث الرك ع
 والرابعة الاالاة الركعتني يف القرا   لزو 

 إن والسأأ ر  احل أأد يقأأرأ أن يلأأز  الرابعأأة أو الاالاأأة الركعأأة يف باإلمأأا  اقتأأدى إذا مسأأ لة:
 يف باإلمأأا  ويلحأأق احل أأد يأأت  أن لأأز  للسأأ ر  ال قأأ  يسأأ  مل إن وأمأأا هل أأا  ال قأأ  وسأأ 
 الرك ع 
 اإلما  ركعة مب ض  العل  عد 

 جيأأأأ   اإلمأأأأا   يكأأأأ ن ركعأأأأة أيأأأأة يف املأأأأ م   يأأأأدري وال واقفأأأأا   اإلمأأأأا  كأأأأان إذا مسأأأأ لة:
 بعأد في أا علأ  وإن القربأة بقصأد والس ر  احل د يقرأ أن يلز  ولك  ب   يقتدي أن لل  م  

   ص ت صح  الاانية أو األوىل الركعة يف كان اإلما  أن
  القرا   م ض  يف امل م   قرا   عد 

 تبأني مث الاانيأة أو األوىل الركعأة يف اإلمأا  أن باعتقأاد والسأ ر  احل د يقرأ مل إذا مس لة:
 ص ت   صح  الرابعة أو الاالاة الركعة يف كان اإلما  أن الرك ع بعد لأ 

 اجل اعة إما  يف يش   ما
 طأأاهر عأأادال   عشأأريا   اثأأين إماميأأا   عأأاق    ا  بالغأأ اجل اعأأة إمأأا  يكأأ ن أن يلأأز  مسأأ لة:

 بأأ  اقتأأدى إذا رجأأ    اإلمأأا  يكأأ ن أن يلأأز  ك أأا صأأحيح  حنأأ  علأأى بالصأأ   يأأ ي امل لأأد 
 اآلخر  امل يز بالصيب امل يز والصيب بالنسا  النسا  اقتدا  يف مان  وال الرجل 
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 املضطج  أو القاعد اإلما 
 الصأأ   ميكنأ  والأذي بالقاعأأد  االقتأدا  لأأ  جيأأ   ال قائ أا   الصأ   ميكنأأ  الأذي مسأ لة:

 مضطجعا   يصلي مب  االقتدا  لأ  جي   ال جالسا  
   والطهار  ال ض   يف العذر ذو اإلما 
 وضأ   مأ  أو التأي   مأ  أو جنأس ثأ ب يف يصألي الأذي باإلمأا  االقتأدا  جيأ   مس لة:

 لعذر  اجلبريي ال ض   أو   التي إىل عدول  أو النجس للا ب لبس  كان إذا اجلبري 
 اجل اعة أحكا 

  النية عند اإلما  تعيني
 اإلمأأا   اسأأ  معرفأأة يلأأز  ال ولكأأ  النيأأة  عنأأد اإلمأأا  تعيأأني املأأ م   علأأى جيأأ  مسأأ لة:

 ص ت   صح  «احلاضر باإلما  اقتدى» هكذا: قال فل 
  الص   ب جزا  امل م   إتيان

 احل أأد قأأرا   عأأدا مأأا بنفسأأ   الصأأ   جأأزا أ بكأأل يأأ ي أن املأأ م   علأأى جيأأ  مسأأ لة:
 قأرا   املأ م   فعلأى رابعتأ  أو اإلمأا  ثالاة   الاانية  أو األوىل ركعت  كان  ل  ولك  والس ر  
 والس ر   احل د
 اإلحرا  تكبري  إتيان

 أأأأأ األحأأأأ   بأأأأل اإلمأأأأا   قبأأأأل اإلحأأأأرا  بتكبأأأأري  يأأأأ ي ال أن املأأأأ م   علأأأأى جيأأأأ  مسأأأأ لة:
 التكبري   م  اإلما  ينت  مل ما يكرب ال أن أ استحبابا  
 اإلما  تسلي  قبل التسلي 

 تع أأأأد فلأأأأ  بالسأأأأ   اإلتيأأأأان يف اإلمأأأأا  عأأأأ  يتأأأأ خر أن املأأأأ م   علأأأأى جيأأأأ  ال مسأأأأ لة:
 مأأ  أخأأرى مأأر  السأأ   إعأأاد  عليأأ  يلأأز  وال صأأ ت  صأأح  اإلمأأا  يسأأل  أن قبأأل التسأألي 
 ث اب   ل  ق اإلما  يسل  أن قبل سل   ل  نع  اإلما   تسلي 
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  اإلما  قبل باألق ال اإلتيان
 تكبأأأأري  عأأأأدا )مأأأأا الصأأأأ   مأأأأ  األخأأأأرى األذكأأأأار املأأأأ م   أتأأأأى إذا إشأأأأكال ال مسأأأأ لة:

 فأاألح   اإلمأا  يق لأ  مى يعل  أو يس عها كان إذا ولك   اإلما  قبل والس    اإلحرا 
 اإلما   قبل يق هلا ال أن استحبابا  
 بكاري اإلما  بعد أو قبل والسج د بالرك ع اإلتيان تع د

 أو اإلمأأا  مأأ  والركأأ ع كالسأأج د األذكأأار عأأدا مبأأا يأأ ي أن املأأ م   علأأى جيأأ  مسأأ لة:
 مأأ  صأأ ت  صأأح  بكاأأري اإلمأأا  بعأأد أو اإلمأأا  قبأأل هبأأا اإلتيأأان تع أأد ولأأ  بقليأأل  بعأأده

 املتعار   غري والتقد  الكاري الت خر يف العصيان احت ال
  ما اإل قبل الرك ع م  اخلروج

 اليأأزال اإلمأأا  كأأان فأأمن 1)سأأه ا   اإلمأأا  قبأأل الركأأ ع مأأ  رأسأأ  املأأ م   رفأأ  إذا مسأأ لة:
 بزيأأاد  صأأ ت  تبطأأل وال اإلمأأا  مأأ  ينتصأأ  مث الركأأ ع إىل يرجأأ  أن عليأأ  وجأأ  الركأأ ع يف
 اإلمأأا  رفأ  الركأ ع إىل يصأل أن قبأل ولكأ  الركأأ ع إىل رجأ  إذا وأمأا الصأ ر   هأذه يف ركأ 
 الصحة  يبعد ال كان وإن ص ت  اُشكل  ك عالر  م  رأس 
 ساجدا   اإلما  كان إذا

 عليأ  جيأ  ساجدا   يزال ال اإلما  ورأى خط    السج د م  رأس  امل م   رف  إذا مس لة:
 السجدتني  يف السه  هذا مال تكرر ول  ف را   السج د إىل يرج  أن

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
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  األما  قبل الرك ع
 مأأ  شأأيئا   يأأدر  مل القيأأا  إىل رجأأ  لأأ  حبيأأ  نوكأأا سأأه ا   اإلمأأا  قبأأل ركأأ  إذا مسأأ لة:

 صأ ت  تصأح وهكأذا صأ ت   صأح  الركأ ع يف اإلمأا  يلحقأ  حى صرب فمن اإلما  قرا  
 اإلما   م  رك  مث اإلما  متابعة بقصد الرك ع م  رأس  رف  ل 

 والتشهد القن ت يف اإلما  سه 
 ال ركعأأأة يف سأأأه ا   تشأأأهد وأ فيهأأأا  قنأأأ ت ال ركعأأأة يف سأأأه ا   اإلمأأأا  قنأأأ  إذا مسأأأ لة:

 يقأ   وال اإلمأا  ركأ ع قبأل يركأ  ال ولكأ  ذلأك  يف متابعتأ  لل أ م   يصح ال فيها  تشهد
 مث السأه ي  التشأهد أو القنأ ت ذلأك اإلمأا  يت  حى ينتظر أن علي  بل اإلما   قيا  قبل
 الص    بقية مع  يت 

 امل م مني اضع  حال اإلما  مراعا 
 وقن تأأأأ  رك عأأأ  يطيأأأل فأأأأ  املأأأ م مني  أضأأأع  حأأأال مراعأأأأا  ا لإلمأأأ يسأأأتح  مسأأأ لة:
 ذلك  يف امل م مني 1)مجي   رغبة يعل  أن إال   وسج ده
  اجل اعة ص   مستحبات
 كأان وإذا اإلمأا   ميأني علأى يقأ  أن واحأدا   رجأ    كأان إذا لل  م   يستح  مس لة:

 ركبأأأي م ضأأأ   مأأأ سأأأج دها م ضأأأ  يسأأأاوي حبيأأأ  اإلمأأأا  ميأأأني عأأأ  تقأأأ  واحأأأد   امأأأرأ 
 يقأأأ  أن يسأأأتح  نسأأأا   وعأأأد  رجأأأ    أو وامأأأرأ   رجأأأ  كأأأان إذا أمأأأا قدميأأأ   أو اإلمأأأا 
 عأأأد  أو رجأأال عأأد  كأأأان ا إذا وأمأأا اإلمأأا   خلأأأ  البأأاقي ويقأأ  اإلمأأأا  ميأأني عأأ  الرجأأل
 أن يسأأتح  نسأأا  وعأأد  رجأأال عأأد  كأأان ا وإذا اإلمأأا   خلأأ  يقفأأ ا أن يسأأتح  نسأأا 

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1



 166        يف أن يظهر هنا  على النص الذي ترغ  Heading 2خط ! استخد  ع مة التب ي  "الصفحة الرئيسية" لتطبيق 

 

 خلأأأ  النسأأأا  تقأأأ  أن 1)اسأأأتحبابا   األحأأأ   علأأأى ويلأأأز   اإلمأأأا  خلأأأ  الرجأأأال يقأأأ 
 الرجال 

 واليتقأأد  متسأأاويني يقفأأا أن فاألفضأأل أناأأى  ك  أأا واملأأ م   اإلمأأا  كأأان لأأ  مسأأ لة:
 امل م    على اإلما 

 والفضأأأل العلأأأ  أهأأأل يقأأأ  وأن الصأأأ   وسأأأط يف يقأأأ  أن لإلمأأأا  يسأأأتح  مسأأأ لة:
 األول  الص  يف والتق ى

 ف اصل  وال فيها خلل ال م اصة منتظ ة الصف   تك ن أن يستح  مس لة:
  الص   قام  قد اإلما : ق ل بعد ينهض ا أن لل  م مني يستح  مس لة:
 االقتأأدا  يريأأد جديأأد مأأ م   حبضأأ ر الركأأ ع  يف وهأأ  علأأ  إذا لإلمأأا  يسأأتح  مسأأ لة:

 يريأأأد آخأأأر شأأأخص حبضأأأ ر علأأأ  وإن ذلأأأك  بعأأأد يقأأأ   مث ضأأأعفني الركأأأ ع يطيأأأل أن بأأأ  
 ب   االقتدا 

 اجل اعة ص   مكروهات
 م اضأ  الصأف   يف كانأ  إذا واحأد صأ  يف مبفأرده يقأ  أن لل  م   يكره مس لة:

 وفارغة  خالية
 اإلما   يس ع  حبي  الص   ب ذكار ي ي أن لل  م   يكره مس لة:
 أن أأ  والعشأا والعصأر كأالظهر أ الرباعية صل ات  يف يقصر الذي لل سافر يكره مس لة:
 الصأأل ات هأأذه يف يقتأأدي أن املسأأافر لغأأري يكأأره وكأأذا مسأأافرا   يكأأ ن ال مبأأ  فيهأأا يقتأأدي
  2وحن ها  احلزا   وج د يك ن وقد الا اب أقلية يك ن قد الكراهة )ومعى باملسافر 

                                

   يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل  ما بني الق سني مل1
    )ومعى الكراهة ه  أقلية الا اب  اإلما  الشريا ي الراحل2
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 متفرقة مسائل

 للعدالة الظاهر ص ح
 اجل اعة  إما  عدالة إلثبات يكفي هل الظاهر ص ح س: ■
 نع  ج:
  النية خط 
 أ أأا تبأأني   مث اجل عأأة فنأأ ى اجل عأأة  صأأ   يأأؤدي اجل اعأأة إمأأا  أن تصأأ ر رجأأل س: ■
 المتاأال قاصأدا   ك نأ  مأ  التطبيق يف أخط  أن  باعتبار ص ت  تصحيح ميك  فهل الظهر 
 ال اقعي  األمر
  ظهرا   صح   التطبيق يف اخلط  م  كان إذا ج:
 كانأأ  اإلمأأا  صأأ   إن الصأأ    إ أأا  بعأأد تبأأني مث بممأأا  املصأألي اقتأأدى إذا س: ■
 الص    إعاد  امل م   على جي  فهل نافلة 
 الرك ع  كزياد  املنفرد وظيفة خال  إذا إال   اإلعاد  جت  ال ج:
 اجل اعة حض ر م  فرادى
 انفأرد أن ي جيأ   فهأل املسأجد  إىل ودخلأ  قائ أة اجل اعأة ص   كان  إذا س: ■

 لإلما   إهانة حتس  قد ل حدي يص  ب ن عل ا   بص ي 
 اإلهانة  حتر  ج:
  اخلاط  األدا 
 وظيفت   ف ا صحيحة الكل ات بع  يؤدي ال اإلما  أن امل م   مس  إذا س: ■
 املغل طة  الكل ات تلك يقرأ ج:
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 اإلما  عدالة يف الشك
   ب االقتدا  لأ  جي   فهل قرا ت  يف أو اإلما  عدالة يف امل م   شك إذا س: ■
 اإلمأأأا  قأأرا   صأأأحة يف الشأأك مأأأ  وأمأأا اجل اعأأأة  تصأأح ال العدالأأأة يف الشأأك مأأ  ج:
  1الصحة ألصل اجل اعة  تصح
  املخالفني م  الص  
 يصأأألي أن جيأأأ   هأأأل مجاعأأأة  فيأأأ  يصأأأل ن مكأأأان يف املخأأأالفني مأأأ  كأأأان مأأأ  س: ■
 آخر  مكان يف والص   املكان مغادر  م  متكن  م  معه 
 املذك ر  الفر  يف ص ت  تكفي ال معه  صلى إذا ج:
 وإذا الشأأرو   هأي ف أأا جيأ   كأأان وإن خمأال   إمأأا  خلأ  الصأأ   جيأ   هأل س: ■
 فل اذا  جي   ال

 والصأأأ   احلأأأق  باتبأأأاع إال العدالأأأة تتحقأأأق وال العدالأأأة  اجل اعأأأة إمأأأا  يف يشأأأ   ج:
 لكأ  خلفأ    الصأ لأأ  جيأ   ذلأك علأى اإلنسأان أحأرج إذا لك  باطلة  العادل غري خل 
 ذلك  بعد اإلعاد  علي  جت 
  اإلما  قرا   يف الشك
 أتأى هأل قرا ت  يف أشك ولكين املغرب ص   مجاعة إما  م  مر  ذات صلي  س: ■
 ذلك  يف احلك  ف ا خاطئة أ  صحيحة هبا

 صحتها  علي تبين ج:

                                

 : )العدالة وصحة القرا   شر  يف إما  اجل اعة    اإلما  الشريا ي الراحل1
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  فرادى كان 
 باإلمأأا  الاتصأأ لديأأ  يكأأ ن أن اجل اعأأة صأأحة شأأرو  مأأ  أن جيهأأل كأأان مأأ  س: ■
 صأأ ت  بأأبط ن حيكأأ  فهأأل احلأأال  هأأذه علأأى الأأزم  مأأ  مأأد  وصأألى بأأ   يتصأأل مبأأ  أو

 أأأ وقعأأ  أ أأا مأأ  مجاعأأة صأأ ت  أن باعتقأأاد اإلمأأا  قأأرا   علأأى اعت أأادا   القأأرا   تأأر  حيأأ 
   صحيحة  ص ت  ج:  فرادى  أ قهرا  
 الفرادى إىل العدول حال الس ر  قرا  
 كاأري  آيأات منهأا قأرأ وملأا ط يلأة سأ ر  قأرا   يف شأرع فاحتأةال اإلما  قرأ أن بعد س: ■
 اإلمأأأا   قرأهأأأا الأأأي السأأأ ر  بقيأأأة حيفأأأ  ال ولكنأأأ  اإلفأأأراد  إىل العأأأدول املأأأ م مني أحأأأد أراد
 اختارهأأا الأأي السأأ ر  نفأأس إك أأال مأأ  البأأد إنأأ  أ  ذلأأك  ويكفأأي قصأأري  سأأ ر  يقأأرأ فهأأل

 اإلما  
 ذلك  ويكفي قصري  س ر  يقرأ ج:

  لإلما  الاالاة الركعة يف
 أن املعلأأأ   ومأأأ  بأأأ  يلتحأأأق أن املصأأألي وأراد الاالاأأأة الركعأأأة يف اإلمأأأا  كأأأان إذا س: ■
 يركأأأ  حأأأى يصأأأرب أن فعليأأأ  الفاحتأأة قأأأرا   مأأأ  يأأأت ك  لأأأ  أنأأ  يعلأأأ  كأأأان إذا امللتحأأأق هأأذا
 معأأ   فركأأ مباشأأر  ركأأ  مث بعأأد يركأأ  مل واإلمأأا  املأأ م   كأأرب لأأ  والسأأؤال: يكأأرب  مث اإلمأأا 
 امل م  : كان إذا احلك  ف ا الفاحتة قرا   دون امل م  
 باحلك   جاه    :1
 ب   عل   م  احلك  ع  غاف    :2
 الص رتني  يف صحيحة ص ت  ج:
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 اإلما  ع  انفصل إذا
 متأأا  انقضأأا  قبأأل اإلمأأا  عأأ  انفصأأل ولكنأأ  األخأأري  الركعأأة يف اإلمأأا  أدر  مأأ  س: ■
 اجل اعة  لأ  حتس  هل الاانية السجد  يف الذكر
 اجل اعة  لأ  حتس  نع  ج:

 اجل اعة انته  ل 
 يك أل الأذي باملأ م   يقتأدي أن انتهائهأا بعأد مجاعة الص   أراد مل  جي   هل س: ■
 الاالاة  أو الاانية الركعة يف امل م   يدر  أن مال فرادى  ص ت  م  بقي ما

 جي    نع  ج:
 العامة م  اثنان
 جنأ   إىل جنبأا   العامأة مأ  اثنأان اجل اعأة صأ   ص  يف يك ن أن جي   هل س: ■
  فاص    حيس  لئ  بينه ا التفريق جي  هل اجت عا وإذا

 التفريق  جي  وال جي   ج:
  الص   إعاد  نية

 ب يأة لكأ  لل  م    أو لإلما  أو لل نفرد س ا  مجاعة  الص   إعاد  يستح  س: ■
 الاانية  الص   هذه تك ن نية

 هبأأأأذه اإلتيأأأأان نفأأأأس املسأأأأتح  )يعأأأأين 1واجبأأأأة الصأأأأ   بين أأأأا مسأأأأتحبة  اإلعأأأأاد  :ج
 ال اجبة   كالص   فتك ن وغري ا والسه  الشك م  األحكا  يف أما الص  

                                

لقربأأة مأأ  دون تعيأأني : )ويف ماأأل هأأذه املسأأائل ميكأأ  لل كلأأ  ان يأأ ي بالعبأأاد  بنيأأة ا  اإلمأأا  الشأأريا ي الراحأأل1
 الكيفية م  ال ج ب واالستحباب  
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 اجل اعة بص   االستخفا 
 هبأأا  االعتنأأا  لعأأد  اجل اعأأة صأأ   إىل احلضأأ ر عأأد  جيأأ   ال املسأأائل: يف ورد س: ■
 اجل اعأأأأة صأأأأ   حضأأأأ ر وجأأأأ ب علأأأأى يأأأأدل هأأأأذا هأأأأل عأأأأذر  دون مأأأأ  تركهأأأأا ينبغأأأأي وال

 فقأأط املؤكأأد االسأأتحباب علأأى يأأدل أنأأ  أ  سأأب   دون مأأ  تركهأأا وحرمأأة منهأأا لل أأت ك 
 سب   دون م  ل كها الشديد  والكراهية لل ت ك  
 استخفافا   احلض ر عد  يك ن أن إال   مستحبة اجل اعة ص   ج:
 اجل عة بغسل يصلي اإلما 
 كفايأأة يأأرى مرجعأأا   يقلأد إمأأا  خلأأ  مسأأاحتك  مقلأدي أحأأد صأأ   تصأأح هأل س: ■
 ال ض    ع  اجل عة غسل
 يضر  ف  يراه ما هذا أن جمرد أما يت ض   مل أن  عل  إذا مشكل 1ج:
  السفر يف اإلما  عدالة م  التاب 
 أن حيأأأد  مأأأا كاأأأريا   السأأأفر ويف اجل اعأأأة  إمأأأا  يف تأأأ فره جيأأأ  شأأأر  العدالأأأة س: ■
 إمأأا  عدالأأة مأأ  التابأأ  علينأأا جيأأ  فهأأل قائ أأة  فيهأأا واجل اعأأة للصأأ    ملسأأاجدا نأأدخل
 والصأأ   بعدالتأ  ل ط ئنأأان الأديين و يأأ  املصألني مجأ ع يكفأأي أ  بأ  االئت أأا  قبأل اجل اعأة
 خلف  
 عنهأا الكاشأ  الظأاهر حبسأ  وتُعأر  احملرمأات  وتأر  ال اجبأات فعل هي العدالة ج:
 للعل   املفيد وبالشياع عدلني هاد بش وتاب  ظنا   أو عل ا  

                                

 : )تصح    اإلما  الشريا ي الراحل1
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  القرا   يف الرا  لف  وض ح عد  يف الشك
 تكأأأأ ن ال آيأأأأة كأأأأل  ايأأأأة يف الأأأأي والأأأأرا  القأأأأدر  سأأأأ ر  يقأأأأرأ إمأأأأا  ورا  أصأأأألي س: ■
 )كأل ال أ  واضأحة كانأ  أ أا يف نشأك األحيأان بعأ  ويف مساعهأا ميكننا ال أو واضحة
 احلاالت  هذه يف التكلي  ه  ف ا را  ال نطق يف صع بة لدي  اإلما  ألن ذلك

 الصحيح  على فعل  حي ل وعدمها الصحة يف الشك حالة يف ج:
  لل  م   الدخ ل تكبري بعد اإلما  قيا 
أأربَّ  لأ  املأأ م   حكأ  مأا س: ■  الركأأ ع مأ  اإلمأأا  فقأا  الركأأ ع  يف باإلمأا  ل لتحأاق ك 
 احلالة  هذه يف امل م   ع ل ه  وما االلتحاق قبل

 أن إىل قأأائ  وهأأ  اإلمأأا  انتظأأر شأأا  وإن انفأأرد  شأأا  فأأمن اإلحأأرا   تكبأأري  تصأأح :ج
 عأ  اخلأروج يلأز  حبيأ  اإلما  أبط  إذا إال ل   األوىل فيجعلها األخرى  للركعة اإلما  يق  
 معينا   فينفرد االقتدا  صدق
  اجل اعة إما  ح ل ماار  شك  
 إمأأأأا  لشأأأأرائط جأأأأام  ثقأأأأة شأأأأخص أي خلأأأأ  مجاعأأأأة الصأأأأ   ي جيأأأأ   هأأأأل س: ■

 الشأأأأأك   بعأأأأأ  ح لأأأأأ  تاأأأأأار فقيهأأأأأا   كأأأأأان لأأأأأ  حأأأأأى يقلأأأأأد ع أأأأأ  النظأأأأأر بغأأأأأ  اجل اعأأأأأة
 واإلشكاالت 

 الرسأأأالة يف املأأأذك ر  اجل اعأأأة إمأأأا  شأأأرائط فيأأ  اجت عأأأ  مأأأ  خلأأأ  الصأأأ   جيأأ   ج:
 الع لية 
  النسيان حال يف اإلما  تنبي 
 إذا آيأأأة تصأأأحيح أو آيأأأة سأأأيانن حالأأأة يف اإلمأأأا  تنبيأأأ  املأأأ م   علأأأى جيأأأ  هأأأل س: ■
 لتنبيه   السه  سجدي امل م   على يلز  وهل اإلما   أخط 



 

171 

 

 أو النسأأيان م ضأأ  نفسأأ  املأأ م   قأأرا   أو اإلمأأا   تنبيأأ  بأأني ذلأأك يف املأأ م   خيأأري 1ج:
 السه   سجدي يسجد أن امل م   علي واليلز  اخلط  
 اجل اعة إما  وفسق عدالة
 نفسأأأأ  مأأأأ  يعلأأأأ  وهأأأأ  عدالتأأأأ  باعتقأأأأاد اجل اعأأأأة صأأأأ   إىل شأأأأخص قُأأأأد   إذا س: ■
 ال  أ  اإلمامة ن ى س ا  التقد  لأ  جي   فهل الفسق
 جي    نع  ج:
  اجل اعة ص   أثنا  الص ت رف 
 صأأأأأ   ت ديأأأأأة أثنأأأأأا  املسأأأأأجد يف الصأأأأأل ات مجيأأأأأ  يف صأأأأأ ت  يرفأأأأأ  مأأأأأ  هنأأأأأا  س: ■

 اإلمأأا  أن العلأأ  مأأ  املصأألني مأأ  كاأأريا   آذى وقأأد املسأأجد إىل جميئأأ  حكأأ  ف أأا اجل اعأأة 
 بال    نصح ه قد امل م مني وبع 
 جي    ف  وامل م مني لإلما  واإليذا  اهلتك سب  إذا ج:
  اجل اعة وق  يف فرادى الص  
 واحأأد  وقأأ  يف مجاعأأة الصأأ   فيأأ  تقأأا  مسأأجد يف فأأرادى الصأأ   حكأأ  مأأا س: ■
 وقأد القريأة  يف كبأري  اجت اعيأة مكانأة ذو فرادى يصلي الذي الشخص هذا أن العل  م 

 املؤمنني  بع  لدى اإلما  عدالة يف الشك إىل ذلك يؤدي
 جي    ف  اإلما  هتك سب  إذا ج:
  اجل اعة إما  أجر 
 اجل اعة  ص   على األجر  أخذ لإلما  هل س: ■
   العد   األفضل ج:

                                

 : )نع   وال يسجد سجدي السه     اإلما  الشريا ي الراحل1
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  فرادى إىل الااي الص  ص   انق ب
 بأ  أخأرى ص   يف اإلما  م  للص   قام ا مث ملتقد  ا الص  ص   مت   إذا س: ■
 غريه  م  املسافر ص   مال املت خر الص  ص   تشكل فهل فصل 
 صحيحة  وتك ن فرادى إىل ص هت  تنقل  ج:
  اإلما  رك ع بعد امل م   قرا   سق  
 أو لاأأأةالاا الركعأأة يف للركأأ ع اإلمأأأا  هأأ ى حأأني اإلحأأرا  تكبأأأري  املأأ م   كأأرب   لأأ  س: ■
 والس ر   احل د قرا   وج ب عن  يسقط فهل الرابعة 
 نع   ج:
  الصحيحة القرا   أدا  يف امل م   وظيفة
 وظيفت   ف ا صحيحا   احلرو  بع  يؤدي ال اإلما  أن امل م   مس  إذا س: ■
 الكل ة  تلك يقرأ ج:
  األمامية الصف   تكبري قبل التكبري
 مأ  يكأرب أن قبأل األول بالص  وه  اإلحرا   تكبري  كرب   م  ص   تصح هل س: ■
 أن قبأل اخللفيأة بالصأف   وهأ  كأرب   مأ  صأ   تصأح وهل من   قريبا   أو اإلما  خل  ه 
 األول  بالص  ه  م  يكرب  

  هتيأأأأأأأأ  قأأأأأأأأد لإلمأأأأأأأأا  األقأأأأأأأأرب كأأأأأأأأان إذا املأأأأأأأأذك ري  الفرضأأأأأأأأني يف الصأأأأأأأأ   تصأأأأأأأأح ج:
 للتكبري 
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 املسافر ص   :5

 والعشأا  والعصأر الظهأر وهأي أ الرباعية صل ات  يف يقصر أن املسافر على جي  مس لة:
 مثانيأأة شأأرو  اجت عأأ  إذا وذلأأك منهأأا  األخريتأأني الأأركعتني ويسأأقط ركعتأأني يصأأليها أي أأأ

 هي:
 املسافر ص   شرو 

  الشرعية املسافة حتقق :1
 شأأأرعية  فراسأأأ  مثانيأأأة عأأأ  سأأأفره يف يقطعهأأأا الأأأي املسأأأافة تقأأأل ال أن األول: الشأأأر 

 تقريبا   ونص  كيل م ات مخسة ع  عبار  الشرعي لفرس وا
  املسافة مبدأ

 فراسأ   مثانيأة )أي الشأرعية املسأافة مبأدأ جيعأل أن جيأ  جأدار للبلأد كأان إذا مس لة:
 بيأ ت آخأر مأ  املسأافة هأذه حيتسأ  أن وج  جدار للبلد يك  مل وإن البلد  جدار م 

 البلد 
  املسافة يف الشك

 يبلأأ  هأأل املسأأافر يعلأأ  مل أو فراسأأ   مثانيأأة مأأ  أقأأل السأأفر مسأأافة كانأأ  إذا مسأأ لة:
 مثانيأأأة سأأأفره بلأأأ  هأأأل أنأأأ  يف شأأأك لأأأ  وأمأأأا صأأأ ت   يقص أأأر ال ال  أ  فراسأأأ  مثانيأأأة سأأأفره
 بأني تعأار  أو عأادالن أخأربه فمن 1)احتياطا   والتحقيق الفحص علي  جي  ال  أ  فراس 
 ص ت   قص ر فراس  مثانية استغرق سفره ب ن أ االط ئنان ي ج  بنح  أ الناس
 وعليأأ  صأأ ت   يف يقص أأر أن يلأأز  فراسأأ  مثانيأأة بلأأ  سأأفره بأأ ن واحأأد عأأادل أخأأربه وإذا

  2الي   ذلك ويقضي يص   ال أن

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
   أي إن كان جي  ص م  2
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  واحد حملل مسافتان
 أو فراسأأ  مثانيأأة وأخأأرى فراسأأ  مثانيأأة مأأ  أقأأل واحأأد  طريقأأان  حملأأل كأأان إذا مسأأ لة:

 وإن صأأ ت   قص أأر فراسأأ  مثانيأأة يبلأأ  الأأذي الطريأأق مأأ  احملأأل ذلأأك إىل سأأافر فأأمن أكاأأر 
 ص ت   يت  أن جي  فراس  مثانية ع  يقل الذي الطريق م  سافر
  الشرعية املسافة قط  قصد :2

 إىل سأأافر إذا هأأذا فعلأأى سأأفره  أول مأأ  فراسأأ  مثانيأأة قطأأ  يقصأأد أن الاأأاي: الشأأر 
 لأ  حبيأ  آخر حمل إىل الذهاب قصد هنا  إىل ال ص ل وبعد فراس   مثانية ع  يقل حمل
 حأأأني مأأأ  املسأأأافة هأأأذه قطأأأ  يقصأأأد مل إنأأأ  فحيأأأ  فراسأأأ   مثانيأأأة لبلغتأأأا املسأأأافتني ضأأأ 

 يقصر  وال ص ت  يت  أن جي  األول  خروج 
 اختفأى حمأل إىل وصأل إن صأ ت  يقصأر أن جيأ  فراسأ  مثانيأة قطأ  قصد م  مس لة:

 مسع   ع  األذان ص ت اختفى أو البلد  جدران في 
  الشرعية املسافة ع  العدول عد  :3

 املسأأأأأافة قطأأأأأ  يف عزمأأأأأ  عأأأأأ  الطريأأأأأق أثنأأأأأا  يف املسأأأأأافر يعأأأأأدل ال أن الاالأأأأأ : الشأأأأأر 
 ص ت   يُت  أن وج  تردد أو فراس  أربعة بل   قبل قصده ع  عدل فمن الشرعية 

  اإلقامة أو بال ط  املرور عد  :1
 البقأا  يريأد ال وأن فراسأ   مثانيأة بلأ   قبأل وطنأ  ىعلأ املأرور يريد ال أن الراب : الشر 

 أراد أو فراسأ   مثانيأة بلأ   قبأل وطنأ  علأى ميأر أن أراد فأمذا أكار  أو أيا  عشر  مكان يف
 ص ت   يت  أن وج  أيا  عشر  حمل يف اإلقامة

  معصية سفر يك ن ال أن :5
 معصية  سفر سفره يك ن ال أن اخلامس: الشر 
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 ص ت   فيقص ر واالستج ا   التنزه ألجل كان إذا السفر حير  ال مس لة:
  السفر أو الع ل حرمة

 وجأ  كالسأرقة حأرا  لع أل سأافر فأمذا حرا   وع ل ملعصية يسافر ال أن يلز  مس لة:
 إذن بأدون الزوجأة كسأفر حراما   السفر نفس كان إذا ص ت  يت  وهكذا ص ت   يت  أن

 يكأأأ  مل إن ال لأأأد  خمالفأأأة عأأأ  أذيته أأأا مأأأ  أمأأأ  أو أبيأأأ   أأأي مأأأ  ال لأأأد سأأأفر أو  وجهأأأا 
 ص هت ا  ك  ا يقصر ال اج  احلج سفر مال يف ولك  واجبا   سفر ا

 ال لأد  علأى ضأررا   السأفر تأر  يكأ  ومل أب يأ  ألذى م جبا   كان إذا السفر حير  مس لة:
 مل أو ا  حرامأأأ سأأأفره يكأأأ  مل ومأأأ  ويصأأأ    صأأأ ت  يأأأت  أن احلالأأأة هأأأذه يف املسأأأافر وعلأأأى
 أحأأدا   اغتأأاب إذا ك أأا هأأذا  سأأفره يف مبعصأأية أتأأى وإن صأأ ت   يقصأأر حأأرا  ألمأأر يسأأافر
 مخرا   شرب أو
  الب ادي أهل م  يك ن ال أن :6

 رأوا فأمذا الصأحارى يف يتج لأ ن الذي  الب ادي أهل م  يك ن ال أن السادس: الشر 
 ص هت   يت  ا أن هؤال  على فمن قليل  بعد عن  يرحل ن مث نزل ا عشبا   أو ما   

 سأفره امتأد فأمن ألنعامأ  ومرعأى منأزل عأ  للبحأ  البأ ادي أهأل م  ه  م  سافر فمذا
 مع   أمتعت  تك  مل وإن ص ت  يت  أن علي  يلز  فراس  مثانية

 وجأأ  شأأاب  ومأأا التجأأار  أو واحلأأج للزيأأار  البأأ ادي أهأأل مأأ  هأأ  مأأ  سأأافر إذا مسأأ لة:
 ص ت   يقصر أن
 السفر ع ل  ك ني ال أن :2

 والسأائق واملكأاري احل لأدار فمن ولذلك لأ   شغ    السفر يك ن ال أن الساب : الشر 
   أمتعت   لنقل سافر وإن األول سفره غري يف يت  شاهبه  وم  وامل ح
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 السأأفر يكأأ  مل وإذا صأأ ت   يأأت  أن جيأأ  لأأأ  شأأغ    السأأفر كأأان إذا احل لأأدار مسأأ لة:
 الص    قصر لأ  شغ   

 املتج ل والبائ  لسائقا
 الفرسأأخني بلأأده عأأ  تبعأأد أمأأاك  علأأى يأأ دد الأأذي املتجأأ ل البأأائ  أو السأأائق مسأأ لة:
 قأأأال إذا ولكأأأ  صأأأ ت   يف يقصأأأر أن جيأأأ  فراسأأأ  مثانيأأأة سأأأافر أن لأأأأ  اتفأأأق إن والا ثأأأة
 األق ى  على ص ت  يت  أن علي  يلز  فراس  مثانية سافر فمن السفر  شغل  إن الناس:
 ائحالس

 ص ت   يت  أن جي  وطنا   لنفس  يتخذ مل الذي البلدان يف السائح مس لة:
 للع ل يسافر مل إذا

 احلأأج أو للزيأأار  سأأافر إذا ك أأا آخأأر  ألمأأر سأأافر إذا السأأفر شأأغل  يكأأ ن مأأ  مسأأ لة:
 هأأ  وذهأأ  للزيأأار  أأأ سأأيارت  السأأائق أجأأر لأأ  ك أأا أأأ وسأأيلت  أجأأر إذا ولكأأ  صأأ ت   يقصأأر
 ص ت    يت أن وج  معه 
 اإلقامة قصد إذا

 سأأفر  أول يف قصأأر أيأأا  عشأأر  وطنأأ  غأأري يف أقأأا  إذا السأأفر شأأغل  يكأأ ن مأأ  مسأأ لة:
 أول مأأ  يقصأأد مل إذا أمأأا األمأأر  أول مأأ  قصأأد عأأ  إقامتأأ  كانأأ  إذا العشأأر  تلأأك بعأأد
 العشر   بعد سفر  أول يف ص ت  يت  أن وج  أيا  عشر  املكان ذلك يف يقي  أن األمر
 ال خص دح :8

 الأأذي املكأأان عأأ  وكأأذا الأأ خص  حأأد إىل ويصأأل وطنأأ  عأأ  يبتعأأد أن الاأأام : الشأأر 
 البلأد  ذلأك أذان في  يس   وال البلد  جدار في  خيتفي مبقدار في   أيا  عشر  إقامة قصد
 يلأأز  وال األذان  مسأاع أو اجلأدران رؤيأة عأأ  مينأ  فيأ  غبأار ال صأأافيا   اجلأ  يكأ ن أن بشأر 
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 تظهأأأر ال أن يكفأأأي بأأأل أصأأأ    اجلأأأدران يأأأرى وال واملنأأأائر القبأأأاب يأأأرى ال يأأأ حب يبتعأأأد أن
 جيدا   اجلدران

 فقط اجلدران ير مل أو األذان مس  إذا
 يأأأرى أو جدرانأأأ   يأأأرى ال ولكأأأ  البلأأأد أذان فيأأأ  يسأأأ   مكأأأان إىل سأأأافر إذا مسأأأ لة:
 يف يأأأت  أن عليأأأ  هنأأأا  يصأأألي أن يريأأأد كأأأان فأأأمن أذانأأأ   يسأأأ   ال ولكأأأ  البلأأأد جأأأدران
 ص ت  

 أو بلأأأده جأأأدران رأى إذا صأأأ ت  يأأأت  أن جيأأأ  وطنأأأ  إىل يعأأأ د الأأأذي املسأأأافر مسأأأ لة:
 احملأل ذلأك جأدران رأى إذا أيا  عشر  حمل يف يقي  أن يريد الذي املسافر وكذا أذان   مس 
 أذان   مس  أو

 صأأ ت  يقصأأر أن جيأأ  عأأادي غأأري األذان صأأ ت أو أذنأأ  أو عينأأ  كانأأ  إذا مسأأ لة:
 فيأأأ  تسأأأ   وال للبلأأأد  املت سأأأطة اجلأأأدران املت سأأأطة العيأأأ ن فيأأأ  تأأأرى ال الأأأذي امل ضأأأ  يف

 العادي  األذان املت سطة األذان
  اإلقامة وحمل ال ط 

 مأأي ده كأأان سأأ ا  وطنأأ   يعتأأرب والتأأ ط  لإلقامأأة الشأأخص خيتأأاره الأأذي احملأأل مسأأ لة:
 فيأ   للتأ ط  هأ  اختأاره أ   ألب يأ  وطنأا   كأان وسأ ا  ال  أو رأسأ   مسأقط كأان )أي في 
 ل   وطنا   أ الناس نظر يف أ وعد  

 حيسأ  سأن ات مخأس أو كأ رب  الزمأان مأ  ط يلأة مأد  في  اإلقامة يقصد الذي واحملل
 صأ ت  يأت  أن جيأ  أخأرى مأر  البلأد ذلأك إىل عأاد مث سأفر لأأ  عأر  فأمذا عرفأا   لأ  وطنا  
 في  
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  امل طنني ذو
 سأأتة آخأأر بلأأد ويف أشأأهر سأأتة بلأأد يف يسأأك  أن ماأأل بلأأدي   يف تأأ ط  مأأ  مسأأ لة:

 للسأكى بلأد مأ  أكاأر لنفس  اختار إذا احلك  وهكذا ل   وطنا   البلدان كان أخرى أشهر
 ل   وطنا   تعد األماك  هذه كل فمن الغرار  هذا على

 فيأأ  الصأأ   يأأت  ال عنأأ  أعأأر  ولكنأأ  سأأابقا   وطنأأ  كأأان مكأأان إىل وصأأل إذا مسأأ لة:
 بعد  لنفس  آخر وطنا   خي  مل وإن
 هبا والعل  اإلقامة قصد

 سأيبقى أنأ  يعلأ  أو بأالت اي أيأا  عشأر  مكأان يف اإلقامأة يقصأد الأذي املسأافر مس لة:
 املكان  ذلك يف الص   يت  أن جي  من   اختيار دون أيا  عشر  املكان ذلك يف

 متصلني وغري متصلني بلدي  يف اإلقامة قصد
 إذا إال   صأ ت  يأت  أن لأأ  جيأ   ال حمأل  يف أيأا  عشأر  إقامة يريد الذي املسافر مس لة:

 يقص أر أن جيأ  بلأدي   يف عشأر  إقامأة قصأد فأمذا العشأر   متا  واحد مكان يف البقا  أراد
 فله أأأا ببعضأأأه ا متصأأألني كانأأأا إن وأمأأأا ببعضأأأه ا  متصأأألني البلأأأدان يكأأأ  مل إذا صأأأ ت 
 ال احد  البلد حك 

 قصدها بعد اإلقامة ع  اإلعرا 
 أن قبأل البقأا  عأ  أعأر  فأمن أيأا   عشأر  مكان يف يقي  أن مسافر قصد إذا مس لة:

 أعأر  إذا وأمأا ص ت   يقص ر أن جي  أ ذلك قبل أ البقا  يف تردد أو رباعية  بص   ي ي
 رباعيأأة صأألى أن بعأأد املأأذك ر الأأ دد لأأأ  حصأأل أو املكأأان ذلأأك يف اإلقامأأة عأأ  وانصأأر 
 هنا   دا  ما يت  أن فعلي 
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 الظهر بعد اإلقامة ع  اإلعرا 
 وأعأر  انصأر  مث صأا  إذا أيأا  عشأر  مكأان يف اإلقامأة قصأد الأذي املسأافر مسأ لة:

 صأح املكأان ذلأك يف رباعيأة بصأ   أتأى أن بعأد انصأراف  كأان فأمن الظهأر بعأد البقأا  عأ 
 رباعيأة بص   ي ي أن قبل انصراف  كان إذا وأما هنا   مادا  صل ات  يت  أن وعلي  ص م 
 يف الصأأأ   لأأأ  والجيأأأ   ال حقأأة صأأأل ات  بقيأأة يقصأأر أن وعليأأأ  اليأأ   ذلأأأك يف صأأ م  صأأح
 ال حقة  األيا 
  آخر مكان على ال دد م  اإلقامة قصد

 دون مأا إىل خيأرج أن أراد إذا أيأا   عشأر  مكأان يف اإلقامة قصد الذي املسافر مس لة:
 خيأأرج الأأي املأد  يف صأأ ت  يأت  أيأأا  عشأر  فيأأ  ويبقأى ولاأل مكانأأ  إىل ويعأ د فراسأأ  أربعأة
 عشأأر  فيأأ  يبقأأى أن أأأ األول املكأأان إىل رج عأأ  بعأأد أأأ يريأأد ال كأأان إذا ولكأأ  ويعأأ د  فيهأأا
 فيهأأا يبقأأى الأأي املأأد  ويف فراسأأ  أربعأأة دون مأأا إىل اخلأأروج عنأأد صأأ ت  يأأت  أن فعليأأ  أيأأا 
 1)اسأأتحبابا   واألحأأ   األقأأ ى  علأأى العأأ د  وبعأأد األول املكأأان إىل الرجأأ ع وعنأأد هنأأا 
 املكأان كأان إذا وأمأا اإلقامأة  حمأل ويف العأ د  عنأد خص صأا   والت أا  القصأر بأني جي   أن

 إىل الأذهاب عنأد صأ ت  يقصأر أن فيجأ  أكاأر أو فراسأ  أربعأة إليأ  خيأرج أن يريأد الذي
 أيضا   الع د  وبعد الع د  وحال هنا   فيها يبقى الي املد  ويف املكان ذلك
  آخري  ظ  على اإلقامة قصد

 يريأأأأدون رفقأأأأا ه أن ظأأأأ  أو باعتقأأأأاد أيأأأأا  عشأأأأر  مكأأأأان يف اإلقامأأأأة قصأأأأد إذا مسأأأأ لة:
 اإلقامأأأة يقصأأأدوا مل بأأأ    علأأأ  واحأأد  رباعيأأأة صأأأ   إتيأأأان وبعأأد فيأأأ   أيأأأا  عشأأأر  اإلقامأأة
 اإلقامة  ع  أيضا   ه  انصر  وإن هنا   دا  ما ص ت  يت  أن فعلي 

                                

  ى اإلما  الشريا ي الراحل  ما بني الق سني مل يك  يف فتاو 1
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 فقط أيا  بتسعة اإلقامة جتديد
 انقضأأا  بعأأد أأأ أراد إذا مكأأان يف أقأأل أو أيأأا  تسأأعة إقامأأة يريأأد الأأذي املسأأافر مسأأ لة:

 أن عليأ  ي مأا   ث ثأني حأى وهكأذا أقأل  أو أخأرى أيأا  تسعة يبقى أن أ أقل أو أيا  تسعة
 والا ثني  ال احد الي   يف يت 

 ي ما   ث ثني اإلقامة يف امل دد حك 
 الا ثأني بعأد يأت  أن عليأ  يتعأني ال ي مأا   ث ثأني مأد  اإلقامأة يف املأ دد املسأافر مس لة:

 هأأأذه أمضأأأى إذا وأمأأأا واحأأد  مكأأأان يف الا ثأأأني األيأأأا  هأأذه كأأأل أمضأأأى قأأأد كأأان إذا إال  
 الا ثني  بعد حى ص ت  يف قص ر متعدد  أماك  يف ي ما   الا ثني
 متفرقة مسائل
 لل سافر الص   إمتا  أماك 

 ومسأأجد النأأيب ومسأأجد احلأأرا  املسأأجد يف صأأ ت  يأأت  أن لل سأأافر جيأأ   مسأأ لة:
 يأت  أن لل سأافر جي   وهكذا املقدسة  والك فة املن ر  واملدينة املكرمة مكة يف بل الك فة 
 يقصأأر أن اسأأتحبابا   األحأأ   ولكأأ  املشأأرفة  بكأأرب   الشأأري  احلسأأيين احلأأائر يف صأأ ت 
 ذراعا   وعشري  مخسة مبقدار الشري  القرب أطرا  م  أبعد م ض  يف صلى إذا
 ع دا   القصر ص   إمتا 

 هأأذه غأأري يف ع أأدا   أم لأأ  صأأ ت   يقصأأر أن عليأأ  وأن مسأأافر أنأأ  يعلأأ  الأأذي مسأأ لة:
 صأأأ   أن نسأأي إذا وهكأأذا صأأ ت   بطلأأ  املتقدمأأأة املسأأ لة يف املأأذك ر  األربعأأة األمأأاك 
 تأأذكر إن ويقضأأي باقيأأا   ال قأأ  كأأان إذا صأأ ت  يعيأأد أن يأأ عل جيأأ  فأأ م  قصأأر املسأأافر
 األح    على ال ق  انقضا  بعد



 

111 

 

 الص   قصر يف والنسيان الغفلة
 بطلأأأأ  غفلأأأأة  أم لأأأأ  الصأأأأ   يقصأأأأر أن عليأأأأ  وأن مسأأأأافر أنأأأأ  يعلأأأأ  الأأأأذي مسأأأأ لة:
 ص ت   صح  أم إذا ال  أ  الص   قصر علي  جي  هل يعل  ال والذي ص ت  

 إعادهتأأأا وجأأأ  ال قأأأ  داخأأأل يف تأأأذكر فأأأمن صأأأ ت  وأم مسأأأافر أنأأأ  نسأأأي إذا :مسأأأ لة
 قضاؤها  علي  جي  مل ال ق  انقضا  بعد تذكر وإن قصرا  

 بالقصر والتذكر بالت ا  االشتغال
 قطأ  أنأ  إىل التفأ  أو مسأافر  أنأ  تأذكر أثنائهأا ويف رباعيأة بصأ   اشتغل إذا مس لة:

 صأأأأ ت  خيأأأأت  أن وجأأأأ  الاالاأأأأة الركعأأأأة ركأأأأ ع إىل يأأأأذه  مل فأأأأمن سأأأأفره  يف فراسأأأأ  مثانيأأأأة
 ركعتني 
  بالقصر اإلتيان قبل ال ط  إىل ال ص ل

 أو ال قأأأ   انقضأأأا  قبأأأل وطنأأأ  إىل وصأأأل إذا بالصأأأ   يأأأ ت مل الأأأذي املسأأأافر مسأأأ لة:
 مل إذا مسأافرا   يكأ ن ال ومأ  يت   أن علي  جي  في  أيا  عشر  إقامة يريد مكان إىل وصل
 السفر  يف يقصر أن وج  وسافر ال ق  أول وطن  يف لص  با ي ت
  القصر صل ات ف ات

 أو العصأأأر أو الظهأأأر صأأأ   فاتتأأأ  إذا صأأأ ت  يقصأأأر أن جيأأأ  الأأأذي املسأأأافر مسأأأ لة:
 غأأأأري فأأأأات وإذا احلضأأأأر  يف يقضأأأأيها أن أراد لأأأأ  حأأأأى قصأأأأرا   يقضأأأأيها أن وجأأأأ  العشأأأأا 
 أن أراد وإن أأأ رباعيأأة أي أأأ متامأأا   يهايقضأأ أن وجأأ  الأأا   الصأأل ات هأأذه إحأأدى املسأأافر
 السفر  يف يقضيها
 وإقامت  الطال  سفر
 مسأأأافة يبعأأأد آخأأأر مكأأأان يف الي ميأأأة ودراسأأأت  مكأأأان يف يقأأأي  الأأأذي الطالأأأ  س: ■
 وص م   ص ت  حك  ه  ف ا شرعية
 العامل  واهلل يص   و ص ت  يت  ج:
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 العطلأة ويف الأزم    مأ مأد  للدراسأة مأا مدينأة يف يقي  كان شخص حك  ما س: ■
 صأ ت  حكأ  ف أا للع ج  شخص مرافقة أو مري  لزيار  املدينة تلك إىل ذه  الصيفية
 وصيام  
   أكار  أو أيا  عشر  هنا  البقا  قصد إذا واليص   إال   يقص ر 1ج:
 أهلها بي  إىل املتزوجة سفر
 أهلهأا تأزور وأخأرى فأ   وبني بلده  يف  وجها م  وسكن  الفتا  تزوج  إذا س: ■ 
 بلأأأد يف والصأأأيا  للصأأأ   بالنسأأأبة حك هأأأا ف أأأا شأأأرعية مسأأأافة البلأأأدي  وبأأأني بلأأأده   يف

 أهلها 
 قصر  في  فص هتا أهلها بلد ع  أعرض  إذا ج:
  عن  واإلعرا  ال ط  تعدد

 )وتعأدد وع قاتأ  ع ل  مبقتضى واحد وط  م  أكار يتخذ أن لإلنسان ميك  مس لة:
 وطن   ع  اإلنسان أعر  ما إذا ال ط  حك  لريتف  النية جمرد 3ويكفي  2بي ت  

 سأأكناه حمأأل عأأ  تبعأأد منطقأأة يف يع أأل اإلنسأأان كأأان إذا ويصأأ   متامأأا   يصأألي مسأأ لة:
 ع لأأأ  حملأأأل ذهأأأ  فأأأمن يأأأ    كأأأل سأأأكناه حمأأأل إىل ع لأأأ  حمأأأل مأأأ  ويعأأأ د شأأأرعية مسأأأافة
 للنزهأأة  ذهأأ  أو الع أأل عأأ  العطلأأة أيأأا  يف املستشأأفى يف مريضأأا   يأأزور كأأ ن آخأأر لغأأر 

  1أيا   عشر  يق  مل ما يص   وال الص   يقصر )فمن  ذلك حن  أو

                                

: )إذا مل تنتأ   فأ   الدراسأة جيأ  عليأ  الت أا  والصأيا   مبعأى أنأ  تنحأى عأ  املكأان يف   اإلما  الشريا ي الراحل1
 العطلة الصيفية فقط  

    ما بني الق سني م ج د يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل2
 : )وال يكفي    اإلما  الشريا ي الراحل3
 : )فمن  يت  ص ت  ويص   وإن مل يق  عشر  أيا   اإلما  الشريا ي الراحل  1
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  اجلندي ص  
   شرطني: ب حد الص   يت  الاكنة يف اجلندي مس لة:
   أكار  أو أيا  عشر  إقامة ين ي أن األول:
  مأا  سأن ات أربأ  أو لأا   فيهأا  البقأا  يقأرر بأ ن ل   وطنا   الاكنة تصبح أن الااي:

 واحلاضأر املسأافر حكأ  يف غأريه عأ  خيتلأ  ال اجلنأدي فمن مسافر  فيها أن  يس ى ال مما
 اخلص صيات  جب ي 
 وطن  ع  بعيدا كان ل 

 إقأأامي مقأأر إىل عأأدت وعنأأدما إقأأامي  مقأأر عأأ  بعيأأد وأنأأا الصأأ   وقأأ  حأأان س: ■
 خأأارج كنأأ  األذان وقأأ  يف ألنأأين قصأأرا   أصأألي فهأأل قائ أأا    ال مأأا الصأأ   وقأأ  كأأان
 قائ ا   ما ال الص   وق  ألن كام    أصلي أ  الشرعية  املسافة
 املذك ر  الفر  يف تامة ص   تصلي ج:
 وصأأل  مث أصأأل   ومل إقأأامي مقأأر عأأ  سأأافرت وبعأأدها الصأأ   وقأأ  حأأان إذا س: ■
 ألنأين قصأرا   أصألي أ  األذان  بعأد خرجأ  ألنأين كأام    أصألي فهأل السفر يف وجهي إىل

 الشرعية  املسافة قطع 
 متاما   تصلي اإلقامة ن ي  ل  نع  املذك ر  الفر  يف قصرا   تصلي ج:
 مستحدثة مسائل

 إلمتأا  امل جبأة اإلقامأة يف األر   نقا  إىل السفر حك  يف الفضا  إىل السفر مس لة:
 يف الخيتلأأأ  أنأأأ  1)فأأأاألظهر  السأأأفر  وصأأأدق األدلأأأة إلطأأأ ق وغريهأأأا  والصأأأ   الصأأأ  
 ومؤربا   ونزوال   صع دا   واألفقي  الع  دي السفر:

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
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 حكأأأأ  يف كأأأأان الق أأأأر  اإلنسأأأأان اسأأأأت ط  فأأأأمذا سأأأأفرا   تعأأأأد ال الق أأأأر حركأأأأة مسأأأأ لة:
 جأأدا   صأأغري  أجأأرا  الفضأأا  يف كانأأ  لأأ  نعأأ  حركتأأ   عأأ  السأأفر أدلأأة النصأأرا  املقأأي  
 قبيأل مأ  انكأ شأهرا   إنسأان سأكنها إذا أما حك    يف كان عرفا   سفرا   حركتها يعد حبي 
 حركتها  لدوا  السفر كاري

 حأأأال حالأأ  صأأار السأأري  دائأأ  صأأأناعي ق أأر أو غ اصأأة يف اإلنسأأان كأأان إذا مسأأ لة:
 السأأفر حكأأ  يف النأأاس كسأأائر كأأان أخأأرى ومتحركأأا   تأأار  سأأاكنا   كأأان ولأأ  السأأفر  كاأأري

 واحلضر 
 يف وحن هأأا «السأأفر كاأأر »و «اإلقامأأة»و «السأأفر»و «الأأ ط » أحكأأا  جتأأري مسأأ لة:

 إىل بالنسأبة وكأذلك الك اكأ   وسأائر الفضا  مرتادي إىل بالنسبة والصيا  الص   أب اب
 إلطأ ق أشأب   ومأا الغ اصأات ك حطأة املأا  قعأر يف أو املأا  حتأ  أو املأا  فأ ق البحاري 
 عرفا   السفر ولصدق للج ي   الشامل األدلة

 القضا  ص   :6
 وترتيبها قضائها ووج ب الصل ات ف ات

 القضا  ص    بوج
 كأأأان ولأأأ  حأأأى قضأأأاؤها  عليأأأ  جيأأأ  وقتهأأأا يف ال اجبأأأة بالصأأأ   يأأأ ت مل مأأأ  مسأأأ لة:

 باختيأاره  احلأادثني اإلغ أا  أو السأكر بسأب  الصأ   فاتتأ  أو الصأ    وقأ  ط ال نائ ا  
 بعأد أأ عل  وإذا والنفاس  احلي  حال يف فاتتها الي الي مية صل اهتا املرأ  تقضي ال ولك 
 يقضيها  أن وج  باطلة كان  ص ها الي ص ت  أن أ الص   وق 
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 القضا  صل ات يف ال تي 
 الفأائتني والعصأر كأالظهر أدائهأا يف ال تيأ  يعتأرب الي الفائتة الي مية الصل ات مس لة:

 علأأأأى يقضأأأأيها أن جيأأأأ  واحأأأأد   ليلأأأأة مأأأأ  الفأأأأائتني والعشأأأأا  املغأأأأرب أو واحأأأأد  يأأأأ   مأأأأ 
 ال تي   مراعا  أ استحبابا   أ فاألح   لكذ غري يف أما ال تي  

 املندوبة  بالصل ات ي ي أن لأ  جي   فائتة صل ات قضا  علي  كان م  مس لة:
 إذا عصأأرا   أ  ظهأرا   كانأ  هأل يعلأ  وال منأ  رباعيأأة صأ   بفأ ات يعلأ  الأذي مسأ لة:

 كفت   فاتت  ما قضا  بنية رباعية بص   أتى
 احلاضر  على القضا  ص   وت خري تقد 

 مث أوال   يقضأأيها أن عليأأ  جيأأ  ال السأأابقة األيأأا  مأأ  أكاأأر أو صأأ   فاتتأأ  مأأ  مسأأ لة:
 قضأا  قأد  أمكنأ  فأمن احلاضأر  ي م  م  أكار أو ص   فاتت  إذا ولك  باحلاضر   يشتغل

 استحبابا   األح   على باحلاضر  أتى مث أوال   ي م  يف فات  ما
 مجاعة الص   قضا 

 أ  أدائيأة اإلمأا  صأ   كانأ  سأ ا  اجل اعة  م  الف ائ  بقضا  اإلتيان   جي مس لة:
 صأألى لأأ  إشأأكال فأأ  اإلمأأا   صأأ   مأأ  متفقأأة املأأ م   صأأ   تكأأ ن أن يلأأز  وال قضأأائية 
 العصر  ص   اإلما  يصلي حني يف اجل اعة م  الصبح ص   امل م  
  احلي ع  القضا  ج ا  عد 

 قضائها  ع  عاجزا   احلي ذلك كان وإن احلي ف ائ   قضا للغري جي   ال مس لة:
 يست جره م  أو األكرب االب  على القضا 

 مل إذا والصأيا  الصأ   مأ  والديأ  عأ  فأات مأا قضأا  األكأرب االبأ  على جي  مس لة:
 أو م هت أأأا  بعأأأد ال الأأأدي  ف ائأأأ  قضأأأا  جيأأأ  وإمنأأأا القضأأأا   وأمكنه أأأا عصأأأيانا   يفته أأأا
 وإن السأأفر بسأأب  فاهت أأا الأأذي الصأأ   ولكأأ  الف ائأأ   هأأذه  أأاعنه يقضأأي مأأ  يسأأت جر
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 يقضأأأأي  مأأأأ  يسأأأأت جر أو األكأأأأرب االبأأأأ  يقضأأأأي  أن وج بأأأأا   فأأأأاألح   القضأأأأا  ميكنه أأأأا مل
 عنه ا 
  ال اجبات ف ات يف الشك

 أو الصأأأ   مأأ  شأأي  وأمأأ  أبيأأ  مأأ  فأأات هأأل أنأأ  يف األكأأرب االبأأ  شأأك إذا مسأأ لة:
 القضا   م  شي  علي  جي  مل الصيا  
  للقضا  االستئجار وصية

 علأأأى جيأأأ  فأأأ  وصأأأ م  صأأأ ت  لقضأأأا  أحأأأد يسأأأت جر بأأأ ن امليأأأ  أوصأأأى إذا مسأأأ لة:
 صحيح  بنح  األجري هب ا ي ي أن بعد يقضيه ا أن األكرب االب 
 القضا  يف األكرب االب  وظيفة

 يفتأ وظ حسأ  يع أل أن وج  أم  أو أبي  ف ائ  قضا  األكرب االب  أراد إذا مس لة:
 أم   ع  يقضيها كان إذا والعشا  واملغرب الصبح ص   قضا  يف جيهر ما    أ نفس  أ

 الصل ات لقضا  االستئجار
 شأأخص تأأربع ولأأ  امليأأ  عأأ  الفائتأأة العبأأادات لقضأأا  شأأخص اسأأتئجار جيأأ   مسأأ لة:

 صح  أجر  دون املي  ف ائ  بقضا 
 للعبادات النفس ت جري

 )املسأأأأتحبة  املندوبأأأأة األع أأأأال بعأأأأ  ألدا  فسأأأأ ن الشأأأأخص يأأأأؤج ر أن جيأأأأ   مسأأأأ لة:
 واألمأأ ات  األحيأأا  عأ  نيابأأة الطأأاهري  األئ أة وقبأأ ر األكأأر  النأيب قأأرب كزيأار 
 األحيا   أو األم ات إىل ث اب  ويهدى تربعا   املستحيب بالع ل يق   أن جي   وهكذا
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  النية عند عن  املن ب تعيني
 بامسأأأ   يعلأأ  أن يلأأز  وال النيأأة  عنأأد عنأأ  نأأأ بامل يعأأني أن األجأأري علأأى جيأأ  مسأأ لة:

 ل   استؤجرت ع   نيابة أصلي اآلي: النح  على ن ى إذا فيكفي
 الرجل أو املرأ  نيابة

 الرجأل اسأتئجار جيأ   وهكأذا الرجأل  امليأ  ف ائ  لقضا  املرأ  استئجار جي   مس لة:
   واالخفات  هرللج بالنسبة وظيفت  حس  واحد كل ويع ل املرأ   ف ائ  لقضا 

 بالنائ  االط ئنان
 علأأى بالعبأأادات يأأ ي أنأأ  إىل يط أأئ  مأأ  العبأأادات لقضأأا  يسأأت جر أن جيأأ  مسأأ لة:

 صحيح  حن 
  متفرقة مسائل

 بعأد والتفأ  خاطئأة بطريقة الزم  م  ف   والس ر  احل د يقرأ املصلي كان إذا س: ■
 مأأ  القضأأا  عليأأ  جيأأ  لوهأأ السأأابقة  صأأل ات  حكأأ  ف أأا قرا تأأ  وصأأحح خطئأأ  إىل ذلأأك
 خل   سن ات لعد  كان ذلك أن

 أح    لكن  اإلعاد   إىل االحتياج عد  الظاهر ج:
 وبعأأأد ال اجبأأأة  صأأأل ات  بت ديأأأة يهأأأت  ال بل غأأأ  بدايأأأة يف كأأأان الأأأذي املكلأأأ  س: ■
 وكيأأ  فاتأ    مأأا قضأا  عليأأ  جيأ  هأأل وتأدي     التأأز  الشأرعي التكليأأ  بل غأ  مأأ  سأنني
 متاما   مقدارها يعر  ال ه و  القضا  يك ن
 خت ين   حس  يقضي ج:
 أن األصأأأدقا  أحأأأد مأأين فطلأأأ  احلسأأني اإلمأأأا   يأأار  إىل مت جهأأأا   كنأأ  س: ■
 رجأ عي  بعأد وتذكرتأ  ذلأك نسأي  ولكأين اإلمأا  مرقأد عنأد حاجأة ركعأي لأ  أصلي
 بذمي  هي أ  آخر  مكان يف وأنا عن  أصلي فهل
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 عليك  شي  ال ج:
 عاملأأأأا   كأأأأان إذا في أأأأا هأأأأذا والأأأأده  صأأأأل ات يقضأأأأي الأأأأذي هأأأأ  األكأأأأرب االبأأأأ  س: ■

 بعددها  جاه    كان ل  ذا ما مبقدارها 
 املظن ن  باملقدار يصلي أن واألفضل والده  ذمة يف أن  املتيق  باملقدار يصلي ج:
 أو مسأأتحبة صأأل ات يصأألي أن لأأأ  جيأأ   هأأل الصأأل ات بعأأ  قضأأا  عليأأ  مأأ  س: ■
 ملي   قضا   
 نع  ج:
 حأأأائ  وهأأأي الشأأأ س طلأأأ ع بعأأأد جلسأأأ  مث جنابأأأة علأأأى وهأأأي نامأأأ  مأأأ  س: ■
 وقأأ  ألدا  تسأأ  مبأأد  الصأأ   وحضأأ ر الفجأأر بعأأد أو الفجأأر قبأأل حاضأأ  أ أأا والتعلأأ 
 حك ها  ف ا يقظة كان  ل  الص  
  والغسأأأأأأل احلأأأأأأي  عأأأأأأ  نقائهأأأأأا بعأأأأأأد اليأأأأأأ   لأأأأأأذلك الصأأأأأبح صأأأأأأ   عليهأأأأأأا لأأأأأيس 1ج:
 أح    كان وإن
 جيأ   هأل أول  أيهأا وال هأي ك  يعل  وال ي مية صل ات عد  لي ع كان  م  س: ■
 وكانأ  خاصأة  صأ   صألى مأ  أنأ  البي  أهل ع  ال ارد  بالروايات يع ل أن لأ 

 عليها  حياسب  ال اهلل فمن فائتة صل ات علي 
 يعل   مل ل  في ا الروايات تلك ولعل املتيق   باملقدار يقضي ج:
 كأأ ن فاسأأد   وقعأأ  البلأأ   بعأأد مأأا فأأ   يف عبادتأأ  أن حيت أأل شخصأأا   أن لأأ  س: ■
 بشأأأكل اجلنابأأأة غسأأأل يغتسأأأل كأأأان هأأأل يعلأأأ  مل أنأأأ  أو بأأأاط    كأأأان وضأأأ  ه أن حيت أأأل

                                

 : )تقضي ص   الصبح لذلك الي   بعد الغسل    اإلما  الشريا ي الراحل1
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 يبأأين أ  وصأأ    صأأ   مأأ  الفأأ   تلأأك يف عباداتأأ  قضأأا  عليأأ  جيأأ  فهأأل ال  أ  صأأحيح
 الصحة  على

 الصحة  على يبين ج:
 الكيفيأة يف الصأ   حيسنان ال اللذي  الس  يف ي الكبري  واملرأ  الرجل حك  ما س: ■
 القضأأأا  جيأأأ  وهأأأل العقأأأل  وضأأأع  الكأأأرب بسأأأب  وذلأأأك الركعأأأات مأأأ  والعأأأدد وال قأأأ 
 مماهت ا  بعد عنه ا
 يستح   وإمنا 1األظهر  )على القضا  جي  ال ج:
 تقاسأ  وقأد سأن ات  مخأس يقأارب مأا صأل ات قضأا  وعلي  شخص مات إذا س: ■

 يف ال تيأأ  فهأأل أكاأأر  أو شأأهرا   فأأرد كأأل يقضأأي حبيأأ  الصأأل ات  كتلأأ قضأأا  أصأأدقاؤه
 أ  يشأا   وقأ  أي يف يبأدأ أن فأرد كأل يسأتطي  هأل أعأين واجأ   الصأل ات هذه قضا 

 اآلخر  يبدأ يقضي  الذي الشهر م  انتهى وإذا أحد ا يبدأ أن ال اج 
  2األظهر  )على واملصلني األشهر بني ال تي  يش   ال ج:

 مستحدثة مسائل
 يف صأأبح  صأأ   فقضأأي  لفقأأري  دينأأارا   أعطأأى صأأ ت  قضأأي  لأأ  أنأأ  نأأذر لأأ  س: ■
 عليأ  جيأ  فهأل فصألى  باقيأا   فيأ  ال قأ  كأان آخأر أفأق إىل ووصأل الطأائر  رك  مث أفق
 الدينار  أدا 

 الدينار  أدا  علي  جي  ال أن  األظهر 3ج:

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل2
: )احت االن  وإن كان وج ب قضا  تلأك الصأ   املقضأية وإن صألى يف األفأق الاأاي   اإلما  الشريا ي الراحل3

 الفجر أقرب  
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 الشأ س رأى حأى ع  ديأا   وطأارت طأائر  ركأ  مث أفقأ  يف الش س غاب  إذا س: ■
 الشأ س مث غيأاب إىل الصأ   تأر  ملالأ  جيأ   فهأل أدا    صأ ت  كانأ  الطأائر  يف وصلى
 الطائر   تلك يف هبا اإلتيان
 االحتيا   ي   ال أن ينبغي كان وإن لذلك  ي فق ب ن  عل   م  اجل ا  اليبعد 1ج:

 اآليات ص   :7
  وج هبا م اض 

 أم ر: لعد  اآليات  بص  اإلتيان جي  مس لة:
 أحد  من  خي  ومل منها شي  كس  ل  حى الش س  كس   األول:
 أحد  من  خي  ومل من  شي  ُخس  ل  حى الق ر  خس   الااي:
 أحد  منها خي  مل وإن الزلزلة الاال :
 شأاهبها  ومأا واحل أرا  السأ دا  الريأاح وهبأ ب والصأيحة والصاعقة والربق الرعد الراب :

 الناس  أكار منها ا خ إذا
  اآليات ص   م جبات تعدد

 يصألي أن جيأ  اآليأات لصأ   امل جبأة األمأ ر هأذه مأ  أشأيا  عد  وقع  إذا مس لة:
  لزلأأة وحأأدث  الشأأ س كسأأف  لأأ  ف أأا    حأأد   علأأى اآليأأات صأأ   منهأأا واحأأد  لكأأل
 مرتني  اآليات بص   اإلتيان جي  أيضا  

                                

يف تلأك الطأأائر  : )ال جيأ   تأأر  الصأ   إىل أن تغيأ  الشأ س  وإن صأألى بعأد ذلأك   اإلمأا  الشأريا ي الراحأل1
 لصدق تف ي  الص    
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  اآلية وق ع منطقة
 أن فقأط أهلهأا علأى جيأ  ما  منطقة يف للص   امل جبة اآليات وق ع فقات ل  مس لة:

 املنطقأة كانأ  إذا نع  األخرى  واملناطق الب د أهاي م  غريه  دون اآليات بص   ي ت ا
 املنطقأة أهأل علأى اآليأات ص   وجب  واحد  منطقة املنطقتان تعد حبي  قريبة  األخرى
 أيضا   األخرى
  لص  با الف ري اإلتيان

 أن اإلنسأان علأى جي  شاب   وما الربق أو الرعد حيد  أو الزلزلة  تق  عندما مس لة:
 يصأأأليها  حأأى عليأأ  وج هبأأأا ويبقأأى عصأأى ذلأأأك يفعأأل مل وإذا فأأ را   اآليأأأات بصأأ   يأأ ي

 هبا  أتى وق  أي يف أدا    وتك ن
  اآلية اجن   بعد العل 

 اجلأأأر   لكأأأل شأأأام    كأأأان اخلسأأأ   أو الكسأأأ   أن االجنأأأ   بعأأأد علأأأ  إذا مسأأأ لة:
 اخلسأأ   أو الكسأأ   بأأ ن االجنأأ   بعأأد علأأ  إذا ولكأأ  اآليأأات  صأأ   يقضأأي أن جيأأ 
 القضا   جي  مل اجلر  بع  يف كان
  بط  ا بعد الص   إعاد 

 داخأأأل إعادهتأأأا يلأأأز  باطلأأأة كانأأأ  صأأأ ها الأأأي اآليأأأات صأأأل ات أن علأأأ  إذا مسأأأ لة:
 خارج   وقضاؤها ال ق  
  النفاس أو احلي  حالة يف   الص

 احلأي  حأال يف املأرأ  وكانأ  والزلزلأة  واخلسأ   كالكسأ   اآلية وقع  إذا مس لة:
 تأ ي أن اسأتحبابا   األحأ   نع  عليها  قضا  وال اآليات  ص   عليها جي  مل النفاس أو

 تطهر  أن بعد اآليات بص  



 191        على النص الذي ترغ  يف أن يظهر هنا  Heading 2 ي  "الصفحة الرئيسية" لتطبيق خط ! استخد  ع مة التب

 

  اآليات ص   كيفية
   رك عات  مخسة ركعة كل يف ركعتان: اآليات ص   مس لة:
 احل أأد يقأأرأ مث ويركأأ   كاملأأة وسأأ ر  احل أأد ويقأأرأ أأأ النيأأة بعأأد أأأ يكأأرب   أن هأأي: وكيفيتهأأا

 يهأ ي اخلأامس الركأ ع مأ  النهأ   وبعأد مأرات  مخأس إىل وهكذا يرك   مث كاملة وس ر 
 مث امأأأا  مت األوىل يف فعأأأل مال أأأا ويفعأأأل الاانيأأأة  للركعأأأة يقأأأ   مث هب أأأا ويأأأ ي السأأأجدتني إىل

 ذكرها  سي ي ثانية طريقة وهنا  ويسل    يتشهد
  الص   يف الس ر  تقسي 

 مخسأأة إىل سأأ ر    يقس أأ  أن أأأ احل أأد وقأأرا   النيأأة بعأأد أأأ جيأأ   اآليأأات صأأ   يف مسأأ لة:
 قأأأرا   دون السأأ ر  مأأأ  الاأأاي القسأأأ  ويقأأرأ يأأنه  مث يركأأأ   مث أكاأأر أو آيأأأة فيقأأرأ أقسأأا  
 الركأأأأ ع قبأأأأل السأأأأ ر  مأأأأ  واألخأأأأري اخلأأأأامس القسأأأأ  ينتهأأأأي حأأأأى اوهكأأأأذ يركأأأأ   مث احل أأأأد

 هأأ  قأأل فيقأأرأ يأأنه  مث يركأأ   مث الت حيأأد سأأ ر  بقصأأد )البسأأ لة  يقأأرأ ف أأا    اخلأأامس 
 يلأد مل ويقأ ل يأنه  مث يركأ   مث الص د اهلل ويق ل ينه  مث يرك   مث أحد اهلل
 اخلأامس  الركأ ع يركأ  مث أحأد فأ ا  ك لأ  يك  ومل ويق ل ينه  مث يرك   مث ي لد ومل

 يف فعأأل مأأا ماأأل ويفعأأل الاانيأأة للركعأأة يقأأ   مث السأأجدتني  إىل يأأذه  منأأ  النهأأ   وبعأأد
 ويسل    يتشهد السجدتني يسجد أن بعد مث األوىل  الركعة

 مأأأرات  مخأأأس األوىل الركعأأأة يف السأأأ ر  وهكأأأذا احل أأأد قأأأرا   كأأأرر إذا بأأأ س ال مسأأأ لة:
 العكس  وكذا أقسا   مخسة إىل الس ر  وجز   واحد  مر  احل د انيةالا الركعة يف وقرأ

  اآليات ص   مستحبات
 صأأأ   يف ويسأأأتح  جيأأأ  ال اجبأأأة الصأأأل ات يف يسأأأتح  أو جيأأأ  مأأأا كأأأل مسأأأ لة:

 الصأ   واإلقامأة: األذان بأدل يقأ ل أن اآليات ص   يف يستح  ولك  أيضا   اآليات
 مرات  ث  
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 أتأى ول  والعاشر  والاام  والسادس والراب  الااي الرك ع قبل القن ت يستح  مس لة:
 كفى  العاشر الرك ع قبل واحد بقن ت
  الص   يف الشك

 أو بزيادهتأأا اآليأأات صأأ   تبطأأل ركأأ   اآليأأات صأأ   رك عأأات مأأ  ركأأ ع كأأل مسأأ لة:
 سه ا   أو ع دا   نقصا ا

 شأأي  إىل تفكأأريه ينتأأ  ومل صأألى  ركعأأة كأأ  أنأأ  يف اآليأأات صأأ   يف شأأك إذا مسأأ لة:
 ص ت   بطل 
 مستحدثة مسائل

 أو مشأأأأس أو أق أأأأار  عأأأأد  أو ق أأأأر لأأأأأ  كأأأأان ك كأأأأ  يف الشأأأأخص كأأأأان لأأأأ  مسأأأأ لة:
 كس    أو خس   لكل اآليات ص   وج ب فاألظهر مش س 

 يأ   كأل ينخس  وكان متعدد  أق ار لأ  كان  ك ك  يف الشخص كان ل  مس لة:
 عأأأد  واألظهأأأر إشأأأكال  فيأأأ  خسأأأ    لكأأأل الصأأأ   جتأأأ  فهأأأل منهأأأا  اثنأأأان أو واحأأأد

  1مر   ي   كل اآليات بص   اإلتيان )واألح   ال ج ب 
 أو مأأر  يأأ   كأأل فيأأ  الأأزال ل تسأأت ر األر  مأأ  مكأأان يف الشأأخص كأأان لأأ  مسأأ لة:

 يأأ   كأأل هبأأا اإلتيأأان )واألحأأ    لزلأأة  لكأأل اآليأأات صأأ   وجأأ ب عأأد  فالظأأاهر مأأرات 
  2مر  

  3املأأا  علأأى أثأأره رأينأأا مبأأا  لأأزال قاعأأ  يف وحأأد  البحأأر يف الشأأخص كأأان لأأ  مسأأ لة:
 بصأأ   اإلتيأأان فأأاألح   عرفأأا   الزلأأزال يصأأدق حبيأأ  السأأطح مأأ  قريبأأا   القأأاع كأأان فأأمن

                                

 : )وحيت ل ال ج ب كل ي   مر     اإلما  الشريا ي الراحل1
 : )وحيت ل ال ج ب كل ي   مر     اإلما  الشريا ي الراحل2
: )فهأأل جتأأ  صأأ   اآليأأات أ  ال  احت أأاالن  وإن كأأان يقأأرب عأأد  ال جأأ ب إال إذا    اإلمأأا  الشأأريا ي الراحأأل3
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 اإلنسأأأان كأأأان فأأأمن األر   و لزلأأأ  اجلأأأ  يف الشأأأخص كأأأان لأأأ  احلأأأال وكأأأذلك اآليأأأات 
 وامل ض ع  احلك  يف العريف قالصد واملعيار األح    على وجب  األر  إىل قريبا  

 وإمنأأأا اجملأأأرد   لألبصأأأار يتضأأأح مل قليأأأل مبقأأأدار واخلسأأأ   الكسأأأ   كأأأان لأأأ  مسأأأ لة:
 أعلأى اإلنسأان فأر  ولأ  عرفأا   الصأدق لعد  اآليات  ص   جت  مل وحن ه باجملهر اتضح
 النصأأأأرا  اآليأأأأات عليأأأأ  جتأأأأ  مل انكسأأأأ  أو فاخنسأأأأ  الشأأأأ س أو الق أأأأر سأأأأطح مأأأأ 

 أفقه ا  يف م  إىل الدليل
 العيدي  ص   :8

 مجاعأأة  تقأأا  أن ويلأأز  العصأأر إمأأا  حضأأ ر  مأأان يف واجبأأة العيأأدي  صأأ   مسأأ لة:
 فرادى  أو مجاعة حينئذ هبا اإلتيان وجي   غيبت   مان يف ومستحبة
 من   الزوال إىل العيد ي   م  الش س طل ع أول م  العيدي  ص   وق  مس لة:

 العيدي  ص   كيفية
 والسأأأ ر  احل أأأد قأأرا   بعأأأد يكأأأرب   األوىل يف ركعتأأني  عأأأ  عبأأأار  العيأأدي  صأأأ   لة:مسأأ 
 ويركأ  أخأرى تكبأري  يكأرب اخلامس القن ت وبعد تكبري   كل بعد ويقن  تكبريات  مخس
 مث تكبأري  كأل بعأد ويقنأ  تكبريات ب رب  وي ي الاانية للركعة يق   مث بالسجدتني  ي ي مث

 ويسل    ويتشهد الرك ع بعد بالسجدتني ي ي مث يرك  مث خامسة بتكبري  ي ت
 العيد خطبة 

 أي اجل عأأأة  صأأأ   خطبأأأة بكيفيأأأة هأأأي وهأأأل العيأأأد  صأأأ   خطبأأأة جتأأأ  هأأأل س: ■
 جلسة  وبينه ا خطبتني

                                                                             

 ريبا م  السطح حبي  يصدق الزلزال عرفا  كان القاع ق
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 بعأأأد تك نأأأان اخلطبتأأأني أن إال   كاجل عأأأة  فتصأأألى ال جأأأ ب شأأأرائط اجت عأأأ  إذا ج:
 ومجاعأأة  فأرادى فتجأ   الشأرو  جت أاعا عأد  صأأ ر  ويف ال اجأ  مأ  جأز  وهأي الصأ   
 مجاعة  الص   كان  وإن الغيبة  مان يف اخلطبتني تر  وجي  



 الص   أحكا  الراب : الفصل

 إىل الفجأأأأر أذان مأأأأ  خاصأأأأة مفطأأأأرات عأأأأ  اإلنسأأأأان ميسأأأأك أن هأأأأ  الصأأأأ   مسأأأأ لة:
 مندوب و  ومكروه وحمر  واج  أقسا : أربعة على وه  تعاىل  اهلل ألمر امتااال   املغرب 

 الشهر أول إثبات طرق

 أم ر: خب سة الشهر أول ياب  مس لة:
 بنفس   اهل ل يرى أن  1
 ميكأأأ  مبأأأا وثبأأأ  اهلأأأ ل رؤي لأأأ  وهكأأأذا بك مهأأأ   ي ثأأأق مجاعأأأة برؤيتأأأ  خيأأأرب أن  2

 إلي   االط ئنان
 وصأأأ  يف اختلفأأأا إذا ولكأأأ  لأأأي    اهلأأأ ل شأأأهدا ب   أأأا عأأأادالن رجأأأ ن خيأأأرب أن  3
 الشهر  أول ياب  مل اهل ل
 رمضأان  شأهر أول ب اسأطت  ليابأ  ي ما   ث ث ن شعبان شهر أول على ينقضي أن  1

 سأأائر يف وكأأذا شأأ ال  أول ب اسأأطت  ليابأأ  ي مأأا   ث ثأأ ن رمضأأان شأأهر أول علأأى وينقضأأي
 الشه ر 
 الشهر  هب ل الشرعي احلاك  حيك  أن  5

 ال ملأأ  حأأى حبك أأ  الع أأل  لأأز  الشأأهر أول بابأأ ت الشأأرعي احلأأاك  حكأأ  إذا مسأأ لة:
 الشأرعي احلأاك  أن يعلأ  كأان مأ  وكأذا ثب تأ   بعد  آخر حاك  حيك  مل إذا هذا يقلده 
 الشرعي  احلاك  ذلك حبك  الع ل ميكن  ال حك   يف أخط 

 إىل يط أئ  اإلنسأان كأان لأ  ولكأ  املنج أني  بتكهنأات الشأهر أول ياب  ال مس لة:
 بمخباره   الع ل وج  إخباره 

 السأأأأابقة الليلأأأأة أن علأأأأى دلأأأأي    املغيأأأأ  يف تأأأأ خره أو اهلأأأأ ل ارتفأأأأاع يكأأأأ ن ال مسأأأأ لة:
 الشهر  أول ليلة كان 
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 البلأأأدان يكأأأ ن أن إال آخأأأر بلأأأد ألهأأأل يفيأأأد ال فمنأأأ  بلأأأد يف اهلأأأ ل ثبأأأ  إذا مسأأأ لة:
 واحد  أفقه ا أن عل  أو متقاربني 

 أول أ  رمضأأأأان هرشأأأأ آخأأأأر هأأأأ  هأأأأل يأأأأدرى ال الأأأأذي اليأأأأ   يف الصأأأأ   جيأأأأ  مسأأأأ لة:
 اإلفطار  علي  وج  ش ال أول كان أن  املغرب قبل عل  إذا ولك  ش ال 

 الص   عليه  جي  ال الذي  األشخاص

 جيأأ  مل لشأأيخ خة عليأأ  شأأاقا   الصأأ   كأأان أو الصأأ   علأأى يقأأدر ال كأأان مأأ  مسأأ لة:
 الطعا   م  مدا   ي   كل ع  للفقري يعطي أن علي  يلز  ولك  الص    علي 

 أأ العطأش عليأ  يشأق وكأان كاريا   العطش حت ل ميكن  ال م  وه  أ العطاش ذو لة:مس 
 عليأأ  ويلأأز  للفقأأري  الطعأأا  مأأ  مأأدا   يأأ   كأأل بأأدل يعطأأي أن ويلأأز  الصأأ   عليأأ  جيأأ  ال

 بعد  في ا متك  إن فات  ما قضا 
 مضأرا   ذلأك كأان إذا رمضأان شأهر صأيا  املرضأ  أو احلامل املرأ  على جي  ال مس لة:

 رمضأأأان شأأأهر إىل احلأأأال اسأأأت ر إن القضأأأا  عليهأأأا جيأأأ  ال وكأأأذلك الرضأأأاع  أو احل أأألب
 فديأأة  للفقأأري الطعأأا  مأأ  مأأد ي  إعطأأا  أفطأأرت  يأأ   كأأل عأأ  عليهأأا جيأأ  ولكأأ  القأأاد  
 القضا   لعد  والاانية لإلفطار األوىل

 النيأأأة
 النية ألفاظ

 قلبأأ : يف يقأأ ل كأأ ن القلأأ  ىعلأأ الصأأيا  نيأأة إمأأرار وال بالنيأأة الأأتلف  جيأأ  ال مسأأ لة:
 املغأأرب إىل الفجأر أذان مأ  الصأ   يبطأأل مأا إتيأان عأ  ميسأأك أن يكفأي بأل غأدا   )أصأ  
 عأأ  ميسأأك أن يلأأز  املأأد  هأأذه كأأل صأأائ ا   كأأان أنأأ  مأأ  يتأأيق  ولكأأي تعأأاىل  اهلل إىل قربأأة  

 أيضا   بقليل املغرب أذان بعد ويفطر بقليل  الفجر أذان قبل املفطرات
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 ةالني وق 
 أن وجيأ   اآلي  اليأ   لصأ   رمضأان شهر لياي م  ليلة كل يف ين ي أن جي   مس لة:

 الشهر  مجي  ص   الشهر م  األوىل الليلة يف ين ي
 الصبح  أذان إىل الليل أول م  رمضان شهر ص   نية وق  مس لة:
 مل فأأأمذا النيأأأة  مبقأأأدار الغأأروب إىل الليأأأل أول مأأأ  املسأأأتح  الصأأ   نيأأأة وقأأأ  مسأأ لة:

 ص م   صح االستحبايب الص   ون ى ال ق  هذا إىل املفطرات م  بشي  ي ت
 ونأأ ى الظهأأر قبأأل اسأأتيق  إذا الصأأ   ينأأ ي أن دون الصأأبح أذان قبأأل نأأا  مأأ  مسأأ لة:

 مل الظهأر بعأد اسأتيق  لأ  وأمأا مسأتحبا   أو واجبأا   صأ م  كأان سأ ا  صأ م   صح الص  
 ال اج   الص   ين ي أن يك 

 ثالأ  أو ثأاي كأان أنأ  بعأد في أا علأ  مث رمضان شهر أول ص   بنية ا ص إذا مس لة:
 ص م   صح رمضان شهر

 صأأأأح املغأأأرب بعأأأد إال   يسأأأتيق  ومل نأأأا  مث الصأأأبح أذان قبأأأل الصأأأ   نأأأ ى إذا مسأأأ لة:
 ص م  

 مبفطأر يأ ت مل فأمن الظهأر قبأل علأ  مث رمضأان شأهر يف أن  نسي أو جهل إذا مس لة:
 مفطأأأرات مأأأ  بشأأأي  أتأأأى لأأأ  وأمأأأا صأأأ م   ويصأأأح ينأأأ ي أن وجأأأ  الصأأأ   مفطأأأرات مأأأ 

 ميسأك أن عليأ  جي  ولك  ص م  بطل رمضان شهر يف أن  الظهر بعد التف  أو الص   
 رمضان  شهر بعد الي   ذلك يقضي مث املغرب إىل الص   مفطرات ع 

 لنفسأأ   اسأأتحبايب بصأأ   يأأ ي أن ميأأ  صأأ   لقضأأا  نفسأأ  أجأأر ملأأ  بأأ س ال مسأأ لة:
 أتأأى ولأأ  اسأأتحبايب  بصأأ   يأأ ي أن لأأأ  جيأأ   ال فائأأ  صأأ   قضأأا  عليأأ  كأأان مأأ  ولكأأ 
 إىل بنيتأ  يعأدل أن وجي   املستحيب  ص م  هد  الظهر قبل وتذكر نسيانا   استحبايب بص  
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 ولأأ  املسأأتحيب  صأأ م  بطأأل الظهأأر بعأأد التفأأ  لأأ  وأمأأا عليأأ   مأأر الأأذي القضأأائي الصأأ  
 املستحيب  ص م  صح املغرب بعد التف 

 قضأا  صأ   بنيأة رمضأان  شأهر وأول شأعبان آخأر أن  املشك   الي   صا  إذا مس لة:
 أن جيأأ  رمضأأان شأأهر مأأ  اليأأ   ذلأأك أن األثنأأا  يف علأأ  مث شأأاب  ومأأا مسأأتحيب صأأ   أو
 رمضان  شهر نية إىل نيت  يغري

 هأأل أنأأ  يف رمضأأان شأأهر صأأ   ماأأل ب قأأ  املعأأني ال اجأأ  الصأأ   يف تأأردد إذا مسأأ لة:
 رجأأأ  لأأأ  حأأأى األحأأأ    علأأأى صأأأ م  بطأأأل صأأأ م   إبطأأأال قصأأأد أو ال  أ  م صأأأ   يهأأأد 
 هأل اليأدري أمأر عأرو  بسأب  الأ دد كأان إذا ولكأ  مبفطأر  يأ ت ومل قصأده ع  وتاب
 نيأة يف الأ دد ذلأك ي جأ  مل إن مبفطأر  يأ ت مل إن صأ م  صأح ال  أ  للصأ   مبطل ه 

 الص   
 )املفطرات  الص   مبط ت

 شربوال األكل :2 أأأ1
 املأ ك ل ذلأك كأان سأ ا  صأ م   بطأل ع أدا   شأيئا   شأرب أو الصأائ  أكأل إذا مس لة:

 عصأأار  وشأأرب الأأ اب ك كأأل معتأأاد غأأري أو شأأاب   ومأأا واملأأا  كأأاخلبز معتأأادا   املشأأروب أو
 بمعأأاد  حأأى الصأأ   فيبطأأل كاأأريا   أو جأأدا   قلأأي    واملشأأروب املأأ ك ل كأأان وسأأ ا  الشأأجر 
 رط بأأة تضأأ حل أن إال الرط بأأة تلأأك وابأأت ع منأأ  إخراجأأ  بعأأد لفأأ ا إىل املرطأأ ب املسأأ ا 
 خارجية  رط بة ابتل  أن  علي  يطلق ال حبي  الف  يف املس ا 

 ص م   يبطل مل سه ا   شيئا   شرب أو الصائ  أكل إذا مس لة:
 )اإلبأأأر   الطبيأأأة احلقأأأ  اسأأأتع ال عأأأ  الصأأأائ  جيتنأأأ  أن اسأأأتحبابا   األحأأأ   مسأأأ لة:
 للدوا   واإلبر للعض  املخدر  اإلبر  استع ال يف إشكال وال املغذية 

 ص م   بطل أسنان  بني الطعا  م  بقي ما ع دا   الصائ  ابتل  إذا مس لة:
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 احل  ضأأة ختيأأل أثأأر علأأى الفأأ  يف اجت أأ  وإن الصأأ   يبطأأل ال البصأأاق ابأأت ع مسأأ لة:
 ما   

 إىل تصأأل مل الأأي صأأدر وال الأأرأس أخأ   وهأأي النخامأأة ابأأت ع يف إشأأكال ال مسأ لة:
 األح    على يبتلعها ال أن يلز  الف  فضا  دخل  إذا ولك  الف   فضا 

 احللأأأق إىل يصأأأل ال ممأأا شأأأاب  ومأأأا تذوقأأ  وكأأأذا الطأأأري أو للطفأأل الطعأأأا  مضأأأ  مسأأ لة:
 مأأأ  يعلأأأ  كأأأان لأأأ  ولكأأأ  واتفاقأأأا   صأأأدفة احللأأأق إىل وصأأأل وإن الصأأأ   يبطأأأل ال عأأأاد  
 عليأ  وجتأ  يقضأي   أن ويلز  وصل  إذا ص م  بطل احللق إىل صلي قد الطعا  أن البداية
 أيضا   الكفار 

 حبيأأأأ  كاأأأأريا   الضأأأأع  كأأأأان إذا ولكأأأأ  للضأأأأع  الصأأأأائ  يفطأأأأر أن جيأأأأ   ال مسأأأأ لة:
 اإلفطار  يف إشكال ف  عاد  اليتح ل

 اجل اع أ 3
 شأك وإذا  املأين ينزل ومل احلشفة مبقدار إال   يُدخل مل ول  الص   يبطل اجل اع مس لة:

 ص م   صح ال  أ  احلشفة مبقدار أدخل هل
 السرية  )العاد  االست نا  أ 1

 بطأأل نفسأأ   مأأ  املأأين وأخأأرج السأأرية العأأاد  اسأأتع ل )أي الصأأائ  اسأأت ى إذا مسأأ لة:
 ص م  

 ي جأ  مأا فعأل إذا ولك  ص م   يبطل مل من   اختيار دون املين من  خرج إذا مس لة:
 ص م   بطل تياراخ دون من  املين خروج

 خيأرج مل وإن األحأ    علأى صأ م  بطأل املأين خروج بقصد الصائ  داع  إذا مس لة:
 مين  من 
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 ب نأ  مط ئنأا   كأان فأمن املأين  خروج بقصد ال أحدا   وداع  الصائ  الع  إذا مس لة:
 عأد  إىل مط ئنأا   يكأ  مل إذا ولكأ  واتفاقا   صدفة خرج وإن ص م  صح مين من  خيرج ال

 من   خرج إن ص م  بطل املين خروج
 واآلل والنيب اهلل على الكذب أ 5

 األئ أأأة أو األنبيأأا  أو تعأأأاىل اهلل إىل كذبأأة أأأ ع أأأدا   أأأ الصأأأائ  نسأأ  إذا مسأأ لة:
 وقأأال فأأ را   تأأاب وإن صأأ م  بطأأل شأأاب   مأأا أو إشأأار  أو كتابأأة أو لفظأأا   الطأأاهري 
 أيضا   مفطر  الزهرا فاط ة على الكذب أن وج با   واألح   كذب  

 أنأأأأ  باعتقأأأأاد املعصأأأأ   اإلمأأأأا  أو النأأأأيب أو اهلل عأأأأ  شأأأأيئا   نقأأأأل إذا مسأأأأ لة:
 ص م   يبطل مل اإلما  أو النيب أو اهلل إىل نسبت  صحة عد  لأ  تبني مث صحيح

 احللق إىل الغلي  الغبار إيصال أ 6
 أكلأأ  حيأل امأأ غبأار كأأان سأ ا  للصأأ    مبطأل احللأأق إىل الغلأي  الغبأأار إيصأال مسأ لة:

 إيصأأال عأأد  وج بأأا   واألحأأ   الأأ اب  كغبأأار أكلأأ  حيأأر  مأأا غبأأار أو الق أأح  دقيأأق كغبأأار
 أيضا   احللق إىل الغلي  غري الغبار

 والتبأأ  السأأجاير ودخأأان الغلأأي  البخأأار الصأأائ  ي صأأل ال أن وج بأأا   األحأأ   مسأأ لة:
 أيضا   احللق إىل شاب   وما

 الغبأار دخأل أو حلق   إىل الغبار وص ل م  تحف ال وتر  صائ  أن  نسي إذا مس لة:
 ص م   يبطل مل من   اختيار دون حلق  إىل شاب  وما

 يف للضأأأأيق املصأأأأاب ن ويستنشأأأأق  العلبأأأأات يف حيفأأأأ  الأأأأذي األوكسأأأأجني غأأأأا  مسأأأأ لة:
   الغلي   الغبار م  ليس ألن  الص    بط ن ي ج  ال الف   عرب تنفسه 
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 املا  يف الرأس رمس أ2
 كأأان وإن صأأ م   بطأأل ع أأدا   املأأا  يف رأسأأ   متأأا  أدخأأل )أي رأسأأ  رمأأس إذا مسأأ لة:

 مأ  شأي  وبقأي املأا  يف بدنأ  متأا  رمأس لأ  صأ م  يبطأل ال ولكأ  املأا   خارج بدن  باقي
 املا   خارج رأس 

 ص م   صح ال  أ  املا  يف رأس  متا  وغ س أدخل هل أن  يف شك إذا مس لة:
 رمأأس أو املأأا   يف رأسأ  متأأا  ودخأأل منأ  اختيأأار بأأ  ملأا ا يف الصأأائ  سأأقط إذا مسأ لة:

 ص م   يبطل مل صائ   أن  ناسيا   املا  يف رأس  متا 
 الفجر أذان إىل والنفاس واحلي  اجلنابة على البقا  أ 8

 ومل التأأأأي   وظيفتأأأأ  كانأأأأ  أو الفجأأأأر  أذان إىل ع أأأأدا   اجلنأأأأ  يغتسأأأأل مل إذا مسأأأأ لة:
 ك أا قضأائ   أو رمضأان شأهر يف كأان سأ ا  ص م   بطل الفجر  حان حى ع دا   يتي  
 ال اجأأأأ  يبطأأأأل ال ولكأأأأ  املعأأأأني  ال اجأأأأ  الصأأأأ   يف الأأأأبط ن هأأأأ  وج بأأأأا   األحأأأأ   أن

 بذلك  املندوب الص   وال امل س  
 يغتسأأل مل إن رمضأأان شأأهر كصأأ   واجأأ  بصأأ   يأأ ي أن يريأأد الأأذي اجلنأأ  مسأأ لة:

 ذلأأك يقضأأي أن اسأأتحبابا   واألحأأ      ويصأأ يتأأي   أن جيأأ  ال قأأ  يتضأأيق حأأى ع أأدا  
 أيضا   الص  

 وال ل غتسأال يسأ  ال وق  يف رمضان شهر لياي يف نفس  إجناب تع د م  مس لة:
 يسأ  وقأ  يف نفسأ  أجنأ  لأ  ولكأ  والكفأار   القضأا  عليأ  وجيأ  صأ م   بطل للتي  
 الي    ذلك قضا  استحبابا   واألح   ويص    يتي   أن جي  للتي  

 إىل يسأأأتيق  مل نأأأا  لأأأ  أنأأأ  وعلأأأ  رمضأأأان شأأأهر مأأأ  ليأأأل يف جنبأأأا   صأأأار مأأأ  لة:مسأأأ 
 ووجأأ  صأ م  بطأل الفجأأر إىل يسأتيق  ومل نأا  ولأأ  النأ    قبأل يغتسأأل أن وجأ  الفجأر 
 والكفار   القضا  علي 
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 قبأأأل ثانيأأأة ينأأأا  أن لأأأأ  جأأأا  واسأأأتيق   رمضأأأان شأأأهر يف لأأأي    اجلنأأأ  نأأأا  إذا مسأأأ لة:
 ينأأأا  أن لأأأأ  )جيأأ   1االسأأأتيقاظ عادتأأ  تكأأأ  مل وإذا االسأأأتيقاظ   عادتأأ كانأأأ  إن الغسأأل
 حأى الينأا  أن واألحأ   الفجأر  أذان قبأل ثانية ويفيق يستيق  أن احت ل ل  الغسل قبل

 يغتسل  
 مأ  االسأتيقاظ عادتأ  مأ  كأان أو وعلأ  رمضأان شأهر يف لأي    جنبأا   صأار م  مس لة:

 حأأى النيأأة هأأذه مأأ  ونأأا  اسأأتيقاظ  بعأأد يغتسأأل أن ناويأأا   كأأان فأأمن الفجأأر أذان قبأأل النأأ  
 ص م   صح الفجر

 عادتأأ  مأأ  كأأان أو وعلأأ  واسأأتيق   الليأأل يف رمضأأان شأأهر يف اجلنأأ  نأأا  إذا مسأأ لة:
 إذا االغتسأأأأال علأأأأى عأأأأز  أن بعأأأأد ثانيأأأأة فنأأأا  ثانيأأأأة  نأأأأا  لأأأأ  الفجأأأأر أذان قبأأأأل االسأأأتيقاظ
 لأأأأ  وأمأأأأا اليأأأأ    ذلأأأأك صأأأأ   يقضأأأأي أن وجأأأأ  الفجأأأأر إىل يسأأأأتيق  مل ولكنأأأأ  اسأأأأتيق  
 عليأأ  وجأأ  الفجأأر أذان إىل يسأأتيق  ومل ثالاأأة النأأ   إىل عأأاد مث الاانيأأة ن متأأ  مأأ  اسأأتيق 
  3أيضا   الكفار  استحبابا   )واألح   2القضا 

 االغتسال  إىل واملسارعة املبادر  علي  جي  مل النهار يف الصائ  احتل  إذا مس لة:
 صأح حمتل أا   نفس  ووجد الفجر أذان بعد رمضان شهر يف الصائ  استيق  إذا مس لة:

 األذان  قبل احتل  أن  عل  وإن حى ص م 
 أو ع أدا   تغتسأل ومل الفجأر أذان قبأل النفأاس أو احلأي  مأ  املأرأ  طهرت إذا مس لة:

 ويف قضأائ  ويف بأل رمضأان  شأهر يف صأ مها بطأل ع أدا   تتأي   ومل التأي   وظيفتها كان
 وج با   األح   على أيضا   معني واج  ص   كل

                                

: )فاألح   وج با  أن ال ينا  قبل الغسل حى ل  احت ل أن يستيق  ويفيق ثانية قبل   اإلما  الشريا ي الراحل1
 أذان الفجر  

 : )والكفار     اإلما  الشريا ي الراحل2
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل3
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 د  رأت أو الفجأأأأأر  أذان بعأأأأد النفأأأأأاس أو احلأأأأي  د  مأأأأ  املأأأأأرأ  طهأأأأرت إذا مسأأأأ لة:
 املغرب  قبيل كان ل  حى ص مها بطل النهار  أثنا  يف النفاس أو احلي 

 مأا صأح يأ مني أو يأ   بعأد ذلأك وتذكرت النفاس أو احلي  غسل نسي  إذا مس لة:
 صامت  

 صأأأح االستحاضأأأة  أحكأأأا  يف املأأأذك ر  ب غسأأأاهلا أتأأأ  إذا ستحاضأأأةامل املأأأرأ  مسأأأ لة:
 ص مها 

 يف امليأ  مأس وإذا امليأ   مأس   ُغسأل بأدون يصأ   أن لأأ  جيأ   ميتأا   مأس   مأ  مس لة:
 ص م   يبطل مل الص   حال

 السائلة احلقنة استع ال أ 9
 وكأأأأان اضأأأأطرارا   كأأأأان لأأأأ  حأأأأى الصأأأأ    يبطأأأأل بالسأأأأ ائل الأأأأُدبُر يف االحتقأأأأان مسأأأأ لة:
 لل عاجلة 

 التقيؤ أ 10
 وال صأأ م  بطأل شأاب   ومأأا ملأر  لأذلك اضأطر وإن التقيأأؤ  الصأائ  تع أد إذا مسأ لة:

 سه ا   تقي   ل  إشكال ال ولك  علي   كفار 
 مسائل عد 

 أمكأأأ  فأأأمن صأأأائ  أنأأأ  تأأأذكر حلقأأأ  إىل يصأأأل أن وقبأأأل سأأأه ا   شأأأيئا   ابتلأأأ  إذا مسأأأ لة:
 ص م   وصح ذلك لز  إخراج 
 ولأ  خارجأا   إلقأاؤه وجأ  ف أ   فضا  إىل أو حلق  إىل شي  وصعد جتش  إذا ة:مس ل
 ص م   صح من  اختيار ب  ابتلع 
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 املفطرات أحكا 
 إذا إشأأكال وال صأأ م   بطأأل واختيأأارا   ع أأدا   املفطأأرات ب حأأد الصأأائ  أتأأى إذا مسأأ لة:

 ومل السأابقة لاملسأائ يف املأذك ر التفصيل حس  اجلن  نا  إذا ولك  ع د  غري ع  كان
 ص م   بطل الفجر أذان إىل يغتسل
 الص   كفار 

 يصأأأ   أو عبأأأدا   يعتأأأق أن يلأأأز  رمضأأأان شأأأهر صأأأ   كفأأأار  عليأأأ  وجبأأأ  مأأأ  مسأأأ لة:
 يعطأي أو مسأكينا   سأتني يطعأ  أو أأ التاليأة املسأ لة يف يأ ي مأا حن  على أ متتابعني شهري 
 أو الشأعري أو احلنطأة مأ  أأ تقريبأا   كيلأ ال أربأاع ث ثأة يعأادل مأا أي أأ مأدا   مأنه  واحد لكل
 ي مأأأا   عشأأأر مثانيأأأة يصأأأ   أن بأأأني خمأأأريا   يكأأأ ن األمأأأ ر هبأأأذه القيأأأا  ميكنأأأ  مل وإذا شأأأاب   مأأأا

 أن وجأأ  اإلطعأأا  وال الصأأيا  ال ميكنأأ  مل وإذا الفقأأرا   مأأ  اسأأتطاع مأأا يطعأأ  أو متتابعأأة
 متكأأأأ  إذا يكف أأأأر أن ج بأأأأا  و  واألحأأأأ   اهلل  اسأأأأتغفر واحأأأأد : مأأأأر  قأأأأال وإن اهلل  يسأأأأتغفر
 مالية  قدر  لأ  وجتددت

 يصأأ   أن يلأأز  رمضأأان شأأهر صأأ   كفأأار  عأأ  متتأأابعني شأأهري  صأأ   أراد مأأ  مسأأ لة:
 منها  بقي ما التتاب  على يص  مل إذا إشكال وال متتابعة  ي ما   وث ثني واحدا  
 أو النفأأاس أو ي كأأاحل عأأذرا   بالتتأأاب  صأأ مها جيأأ  الأأي األيأأا  أثنأأا  يف لأأأ  عأأر  وإذا
 يأأأ ي بأأأل جديأأأد مأأأ  الصأأأ   يسأأأت ن  أن عأأأذره  وال بعأأأد عليأأأ  جيأأأ  مل اضأأأطراري سأأأفر
 العذر   وال بعد بالباقي
 باحلرا  أفطر م 

 حرامأأأا   صأأأار أو والزنأأأا  كأأأاخل ر باألصأأأالة حرامأأأا   كأأأان سأأأ ا  حبأأأرا  أفطأأأر إذا مسأأأ لة:
 الزوجأة مأ  كاجل أاع أو غأا  بال ضأررا   بأ  اإلنسأان لتضأرر أكلأ  حيأر  الأذي كالطعأا  بسب 

 ويصأأ   عبأأدا   يعتأأق أن جيأأ  يعأأين الأأا    الكفأأارات بأأني جي أأ  أن فأأاألح   حيضأأها يف
ا   فقأأري لكأأل يعطأأي أو مسأأكينا   سأأتني ويطعأأ  متتأأابعني شأأهري   أو خبأأزه  أو الق أأح مأأ  ُمأأد 
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 راتالكفأا إعطأا  عأ  عجأز وإذا الت أر  مأ  مأدا   أو الزبيأ   مأ  مأدا   أو خبأزه  أو الشأعري
 أمكن   ما إعطا  وج  معا   الا  

 عليأ  جتأ  ال اإلمأا  أو النأيب أو اهلل إىل الكأذب الصأائ  نسأ  إذا مس لة:
 الكذب  أي باحلرا  أفطر قد كان وإن اجل    كفار 

 كفأار  مأر  كأل عأ  دفأ  مأرات  عأد  رمضأان شأهر  أار يف الصأائ  جام  إذا مس لة:
 أأ حيضأها يف الزوجأة م  كاجل اع أ علي  حراما   اجل اع كان إذا أما ح ال   مجاع  كان إن

 املس لة  ص ر بع  يف األح   على اجل   كفار  مر  كل يف علي  وج 
 كفأأى مأأرات  عأأد  اجل أأاع غأأري مبفطأأر رمضأأان شأأهر  أأار يف الصأأائ  أتأأى إذا مسأأ لة:

 اجل ي   ع  واحد  كفار  إعطا 
 أن جيأ  ع أدا   اليأ   ذلأك يف صأ م  طلأب فمن معينا   ي ما   يص   أن نذر إذا مس لة:

 مسكينا   ستني يطع  أو متتابعني شهري  يص   أو رقبة   يعتق
 املغأأرب حصأأ ل عأأ  خيأأرب مأأ  قأأ ل علأأى أفطأأر لأأ  ال قأأ  تشأأخيص ميكنأأ  مأأ  مسأأ لة:

 والكفأأار  القضأأا  عليأأ  وجأأ  مغربأأا   يكأأ  مل أنأأ  بعأأد في أأا تبأأني مث ثقأأة  يكأأ ن أن بأأدون
 معا  

 علأأأى أكرههأأأا فأأأمن الصأأأائ ة   وجتأأأ  مأأأ  رمضأأأان شأأأهر يف الصأأأائ  م جأأأا إذا مسأأأ لة:
 كانأ  إن وأمأا أيضأا   وكفارهتأا نفسأ  كفأار  يأدف  أن وجأ  راضأية  هأي تكأ  ومل اجل اع
 فقط  نفس  كفار  منه ا واحد كل على وج  باجل اع راضية هي

 ذلك  إىل املسارعة جي  ال ولك  الكفار   دف  يف التهاون جي   ال مس لة:
 الظهأأر  بعأأد مبفطأأر اإلتيأأان تع أأد إذا رمضأأان شأأهر صأأ   بقضأأا  يأأ ي الأأذي مسأأ لة:

 ذلأأك عأأ  عجأأز وإذا الطعأأا   مأأ  واحأأدا   ُمأدا   فقأأري لكأأل فقأأرا  عشأأر  يطعأأ  أن عليأأ  جيأ 
 أيا   ث ثة يص  
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 الكفار  دون الص   لقضا  امل جبة امل ارد
 م ارد: عد  يف الكفار  دون الص   قضا  جي  مس لة:

 أو املأأأأا  يف االرمتأأأأاس تع أأأأد )أو رمضأأأأان شأأأأهر  أأأأار يف التقيأأأأؤ الصأأأأائ  تع أأأأد إذا  1
  1السائلة  احلقنة استع ل
 الفجر  أذان إىل الاانية ن مت  م  ينتب  ومل رمضان شهر يف لي    جنبا   صار إذا  2
 يقصأأأأد أو الصأأأأ   عأأأأد  يقصأأأأد أو الصأأأأ    ينأأأأ ي ال ولكأأأأ  مفطأأأأرا   يرتكأأأأ  ال أن  3
 األح    على الص   يبطل مبا اإلتيان
 أيا   عد  أو ي ما   اجلنابة م  ويص   رمضان شهر يف اجلنابة غسل ينسى أن  1
 بعأد في أا لأأ  تبأني مث رمضأان شأهر يف الصأبح عأ  التحقيق عد  م  مبفطر أتى إذا  5
 الظأأأأ  مأأأ  الصأأأبح عأأأ  التحقيأأأأق بعأأأد مبفطأأأر أتأأأى مأأأأ  )وكأأأذلك حقيقأأأة   الصأأأبح دخأأأ ل
 الصأأبح بأأدخ ل شأأك مأأ  حأأى بأأل الصأأبح  دخأأ ل بعأأد في أأا لأأأ  تبأأني   مث الصأأبح بأأدخ ل
  2القضا   علي  جي  فمن  الصبح دخ ل لأ  تبني مث مبفطر وأتى التحقيق بعد
 لأأأ  يتبأأني مث املخأأرب قأأ ل علأأى بأأاملفطر فيأأ ي الصأأبح دخأأ ل بعأأد  شأأخص خيأأربه أن  6
 صبحا   كان أن  بعد في ا
 املخأأأأأرب أن يتخيأأأأأل أو املخأأأأأرب  خبأأأأأرب قياأأأأأ ومل الصأأأأأبح بأأأأأدخ ل شأأأأأخص أخأأأأأربه إذا  2
 صبحا   كان أن  بعد في ا لأ  يتبني مث مبفطر في ي ميا ح  
 املغرب  حل ل عد  لأ  تبني مث خمرب خرب على اعت ادا   األع ى أفطر إذا  8
 يكأ  مل أنأ  لأأ  تبأني مث ف فطر الظل ة بسب  النقي اجل  يف املغرب حل ل تيق  إذا  9
 القضا   يلز  ال بالغي   املتلبد اجل  يف املغرب حل ل إىل ط  نا إذا أما مبغرب 

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل2
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 بأأ  ج فأأ  يف فأأدخل أأأ عباأأا   أي أأأ سأأب  بغأأري أو للتأأربد  ف أأ  يف املأأا  أدخأأل إذا  10
 من   اختيار

 بأ  ج فأ  يف املأا  فأدخل لل ضأ   متضأ   أو املا   فابتل  صائ  أن  نسي ل  مس لة:
 علي   قضا  ال من  اختيار

 باملأا  استنشأق أو منأ   اختيأار بأ  ج ف  يف ودخل املا  غري ف   يف أدخل إذا مس لة:
 القضا   علي  جي  مل من   اختيار ب  ج ف  إىل فدخل
 والكفار  للقضا  امل جبة امل ارد

 علأى البقأا  مسأ لة يف املأذك ر التفصأيل حسأ  واسأتيق  لأي    جنبأا   صأار إذا 1مسأ لة:
 أتأأى إذا وأمأأا فقأأط  القضأأا  عليأأ  وجأأ  الفجأأر أذان إىل يسأأتيق  ومل ثانيأأة نأأا  مث اجلنابأأة 
 القضأأأأا  عليأأأأ  وجأأأأ  صأأأأ م  يبطأأأأل األمأأأأر هأأأأذا أن يعلأأأأ  كأأأأان فأأأأمن ع أأأأدا   آخأأأأر مببطأأأأل

 مأأأ  بيتأأأ  وأهأأأل والنأأأيب اهلل علأأأى الكأأأذب تع أأأد يف الكفأأأار  )لكأأأ  والكفأأأار  
  2ال اج   االحتيا  باب

 القضا  ص   أحكا 
 أيأأا  فاتأأ  مأأا الصأأ   مأأ  يقضأأي أن عليأأ  جيأأ  ال جن نأأ  مأأ  اجملنأأ ن أفأأاق إذا مسأأ لة:
 جن ن  

                                

: )إذا تع أأد الصأأائ  التقيأأؤ يف النهأأار أو صأأار جنبأأا  لأأي   واسأأتيق  حسأأ  التفصأأيل   اإلمأأا  الشأأريا ي الراحأأل1
 نأا  ثانيأة ومل يسأتيق  إىل أذان الفجأر وجأ  عليأ  القضأا  فقأط  وأمأا إذا املذك ر يف مس لة البقا  علأى اجلنابأة  مث

أتأأى مببطأأل آخأأر ع أأدا  فأأمن كأأان يعلأأ  أن هأأذا األمأأر يبطأأل صأأ م  وجأأ  عليأأ  القضأأا  والكفأأار   لكأأ  الكفأأار  يف 
 بع  الص ر م  باب االحتيا   

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل2
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 ولكأ  كفأره  أيأا  الصأ   مأ  فات  ما يقضي أن علي  جي  ال الكافر أسل  إذا مس لة:
 أيأأأأا  الصأأأأ   مأأأ  فاتأأأأ  مأأأأا يقضأأأي أن عليأأأأ  جيأأأأ  االرتأأأداد بعأأأأد أسأأأأل  مث املسأأأل  ارتأأأأد لأأأ 

 ارتداده 
 منهأأا واحأأد أي قضأأا  تقأأد  جيأأ   اناترمضأأ عأأد  صأأيا  قضأأا  عليأأ  كأأان إذا مسأأ لة:

 القأاد  الرمضأان حللأ ل بقي إذا مال ا األخري  الرمضان قضا  وق  ضاق إذا ولك  شا  
 قضأأا  يقأأد  أن فأأاألح   األخأأري  الرمضأأان مأأ  أيأأا  مخسأأة قضأأا  عليأأ  وكأأان أيأأا  مخسأأة

 غريه  على األخري الرمضان
 القضأأا  وقأأ  يكأأ  مل إذا مضأأانر  شأأهر قضأأا  يف الأأزوال قبأأل يفطأأر أن جيأأ   مسأأ لة:

 ضيقا  
 قبأأل ومأأات مأأر  أو نفأأاس أو حلأأي  رمضأأان شأأهر صأأ   الشأأخص فأأات إذا مسأأ لة:

 الشهر  ذلك يف الص   م  فات  ما عن  يقضى أن جي  ال رمضان شهر ينتهي أن
 مل القادمأة السأنة رمضأان إىل مرضأ  واسأت ر ملأر  رمضأان شهر ص   فات  إذا مس لة:

 كأأل الفقأأري يعطأأي أن عليأأ  وجيأأ  الشأأهر  ذلأأك يف الصأأ   مأأ  فاتأأ  امأأ قضأأا  عليأأ  جيأأ 
ا   يأأأأ    مأأأأ  ُمأأأأدا   أو خبأأأأزه  أو الشأأأأعري مأأأأ  ُمأأأأدا   أو خبأأأأزه  أو الق أأأأح أي الطعأأأأا   مأأأأ  ُمأأأأد 

 الرمضأان إىل عأذره واسأت ر كالسأفر لعأذر الصأ   فاتأ  إذا وأمأا الت ر  م  ُمدا   أو الزبي  
 ُمأدا   يأ   كأل عأ  ويعطأي فاتتأ  الأي األيا  ص   ييقض أن وج با   األح   على لز  القاد 
 للفقري 

 جتأأدد ولكأأ  رمضأأان شأأهر بعأأد مرضأأ  و ال ملأأر  رمضأأان شأأهر صأأ   فاتأأ  إذا مسأأ لة:
 )فأأاألح   قأأاد  رمضأأان إىل فاتأأ  مأأا بقضأأا  يأ ي أن ميكنأأ  مل حبيأأ  اسأأت ر آخأأر عأأذر لأأ 

 الطعأا  مأ  ُمأدا   يأ   لكأ عأ  يعطأي أن وجيأ  الصأ    مأ  فاتأ  مأا يقضي أن 1استحبابا  

                                

 : )فاألح   وج با   إلما  الشريا ي الراحل  ا1
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 ولكنأأأ  رمضأأأان بعأأأد و ال املأأأر  غأأأري لعأأأذر رمضأأأان شأأأهر صأأأ   فاتأأأ  إذا وهكأأأذا للفقأأأري 
 1اسأتحبابا   )فأاألح   لأأ  عأر  مأر  بسأب  قأاد  رمضأان إىل فاتأ  مأا قضأا  ع  عجز
 للفقري  الطعا  م  واحدا   مدا   ي   كل ع  يدف  أن وجي  ص م   يقضي أن

 أن بعأأد فقأأط األخأأري الرمضأأان قضأأا  عليأأ  وجأأ  أعأأ ا  عأأد  املأأر  طأأال إذا مسأأ لة:
 السابقة  األع ا  م  فات  ي   كل ع  الطعا  م  ُمدا   ويدف  يربأ 

 كفأأار  يأأدف  أن لأأأ  جيأأ   يأأ    كأأل عأأ  للفقأأري ُمأأدا   يأأدف  أن عليأأ  وجأأ  مأأ  مسأأ لة:
 واحد  لفقري أيا  عد 

 فديأأة ودفأأ  القضأأا  عليأأ  جيأأ  أعأأ ا  عأأد  رمضأأان شأأهر صأأ   قضأأا  أخأأر إذا مسأأ لة:
 فات   ي   كل ع  واحد 

 مأأأ  حياتأأأ  حأأأال يف امليأأأ  أبأأأاه فأأأات مأأأا يقضأأأي أن األكأأأرب ال لأأأد علأأأى يلأأأز  مسأأأ لة:
 يف فاهتأا مأا م هتأا بعأد أمأ  عأ  يقضأي وهكأذا مأر  الذي التفصيل حس  والص   الص  
 وج با   األح   على والص    الص   م  حياهتا

 املسافر ص   أحكا 
 وعليأأأ  أيضأأأا   يصأأأ   ال أن جيأأأ  الصأأأ   يف القصأأأر عليأأأ  جيأأأ  الأأأذي املسأأأافر ة:مسأأأ ل
 سأفره كأان أو لأأ  وع أ    شأغ    السأفر كأان مأ  ماأل الصأ   يأت  الأذي واملسأافر القضا  
 يص    أن جي  معصية سفر

 مأ  للفأرار كأان إذا السأفر يكأره ولكأ  رمضأان  شهر يف السفر يف إشكال ال مس لة:
 الص   

                                

 : )فاألح   وج با     اإلما  الشريا ي الراحل1
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 التفأ  النهأار أثنأا  ويف السفر يف صا  إذا للص   مبطل السفر أن يعل  ال م  مس لة:
 ص م   صح املغرب إىل احلك  إىل يلتف  مل وإن ص م   بطل احلك  إىل

 لأز  الظهأر قبأل سأافر وإذا صأ م   يأت  أن وجأ  الظهأر بعأد الصأائ  سأافر إذا مس لة:
 وخيتفأأأي البلأأأد جأأأدران ختتفأأأي عنأأأدما أي أأأأ الأأأ خص حأأأد إىل يصأأأل مأأأا عنأأأد صأأأ م  إبطأأأال
 وج با   األح   على الكفار  علي  وجب  ذلك قبل ص م  أبطل وإذا أ أذان 

 أيأأا  عشأأر  إقامأأة يريأأد مكأأان إىل أو وطنأأ   إىل الظهأأر قبأأل املسأأافر وصأأل إذا مسأأ لة:
 أتأى قأد كأان وإن اليأ    ذلأك يصأ   أن وجأ  اللحظأة تلأك إىل مبفطأر يأ ت مل فمن في  
 يقضي   بل الي   ذلك ص   علي  جي  مل مبفطر

 فيأ   أيأا  عشر  إقامة يريد مكان إىل أو وطن  إىل الظهر بعد املسافر وصل إذا مس لة:
 الي    ذلك يص   ال أن جي 

 واملكروه احملر  الص  
 آخأر أنأ  يف املشأك   اليأ   صأ   حيأر  وكأذا واألضأحى  الفطر عيد ص   حير  مس لة:

 رمضان  شهر أول بنية صام  ذاإ رمضان شهر أول أ  شعبان
  وجهأأا  حلأأق تف يأأ  ذلأأك يف كأأان إذا اسأأتحبابا   تصأأ   أن الزوجأأة علأأى حيأأر  مسأأ لة:
 حبق   يضر مل ول  حى إذن  دون املستح  بالص   ت ي ال أن استحبابا   واألح  

 )أو ال الأأدي  أذى ي جأأ  كأأان إذا االسأأتحبايب الصأأ   إتيأأان ال لأأد علأأى حيأأر  مسأأ لة:
  1اجلد  

 الطبيأأأ  أخأأأربه ولأأأ  حأأأى يصأأأ   أن عليأأأ  جيأأأ  يضأأأره ال الصأأأ   أن علأأأ  مأأأ  مسأأأ لة:
 جيأأ  اخلأأ   أوجأأ  حبيأأ  ذلأأك احت أأل أو يضأأره الصأأ   أن تأأيق  ومأأ  بالصأأ    بتضأرره

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
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 يصأأح مل هأأذه واحلأأال صأأا  ولأأ  يضأأره ال الصأأ   بأأ ن الطبيأأ  أخأأربه لأأ  حأأى يصأأ   ال أن
 ص م  

 عيأأد يأأ   أ  عرفأأة يأأ   أنأأ  يف املشأأك   اليأأ    وصأأ   عاشأأ را   يأأ   صأأ   يكأأره مسأأ لة:
 األضحى 

 املندوب الص  
 فيهأأا يكأره أو حيأأر  الأي املأأذك ر  األيأا  عأدا مأأا السأنة أيأأا  كأل صأأ   يسأتح  مسأ لة:
 مجلتها: م  والي األيا  بع  ص   على احل    ت كد وقد الص   
 األول ربعأأأا )واأل منأأأ   األخأأأري واخل أأأيس شأأأهر كأأأل أول مأأأ  اخل أأأيس يأأأ   صأأأ    1
  1الشهر  م  العاشر بعد يق  الذي
 شهر  كل م  عشر واخلامس عشر والراب  عشر الاال  ص    2
 واحدا   ي ما   ول  الشهري  هذي  وبع  وشعبان  رج  أيا  كل ص    3
 والتاسأ  والعشأري  اخلأامس واليأ   شأ ال  مأ  التاسأ  إىل والرابأ  النأريو   ي   ص    1

 كأأأأان إذا ولكأأأأ  احلجأأأأة  ذي شأأأأهر مأأأأ  التاسأأأأ  إىل واألول لقعأأأأد  ا ذي مأأأأ  والعشأأأأري 
 اليأأ    ذلأأك صأأ   كأأره عرفأأة  يأأ   ب دعيأأة اإلتيأأان مأأ  مينعأأ  الصأأ   مأأ  الناشأأ  الضأأع 
 األول واليأأأأأ   احلجأأأأأة  ذي 21) املباهلأأأأأة ويأأأأأ   احلجأأأأأة   ذي 18) الغأأأأأدير عيأأأأأد وصأأأأأ  
 عشأر واخلأامس األول   ربيأ  12) الشري  النب ي امل لد وي   احملر   م  والساب  والاال 

 رج    22) الشري  النب ي املبع  وي   األوىل  مجادى شهر م 
 أخ دعأاه لأ  بأل املغأرب  إىل إمتامأ  عليأ  جيأ  مل املسأتح  بالص   اشتغل ل  مس لة:

 النهار  أثنا  يف ويفطر دع ت  جيي  أن استح  للطعا  مؤم 

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
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 النية أحكا  م 
 ونأأ ى الظهأأر قبأأل اسأأتيق  إذا الصأأ   ينأأ ي أن دون بحالصأأ أذان قبأأل نأأا  م أأ  س: ■
 ص م   يصح هل الص  
 أو املعأأأني غأأأري مطلقا  سأأأ ا  وال اجأأأ  املنأأأدوب الصأأأيا  يف صأأأ م  صأأأحة األظهأأأر ج:
 رمضان  كشهر املعني   ال اج 
 ثالأ  أو ثأاي كأان أنأ  بعأد في أا علأ  مث رمضان شهر أول ص   بنية صا  إذا س: ■
 م  ص   يصح هل رمضان شهر

 ص م   صح ج:
 يابأأأ  مل أقل أأأده الأأأذي واملرجأأأ  وكيلأأأ   أو مرجأأأ  عنأأأد رمضأأأان شأأأهر ثبأأأ  إذا س: ■
 بذلك  ُمقل دي إع ن أنتظر أ  رمضان لشهر الصيا  أن ي فهل ذلك  عنده
 بالرؤيأأأأأة شأأأأأهد أو بنفسأأأأأ  اهلأأأأأ ل رأى إذا إال   ذلأأأأأك  يف مرجعأأأأأ  يتبأأأأأ  مقلِّأأأأأد كأأأأأل ج:
  الشهاد  أو بالرؤية فيع ل عادالن
 ي تبأني مث كلأ  الشأهر صأيا  ون يأ  رمضان  شهر ه ل ثب ت ع  أعل  إذا س: ■
 صيامي  حك  ف ا رمضان شهر م  يك  لي  أن  التاي الي   يف

 عليك  شي  ال ج:
 واحأد أي يتنأاول ومل الظهأر صأ   بعأد رمضأان شأهر يف الشخص استيق  إذا س: ■
 الكفار   خيرج أن وعلي  النهار آخر ىلإ ميسك أو صائ ا   الي   يك ل هل املفطرات م 

 فصأأأ م  ينأأأا  أن قبأأأل الصأأأ   نيتأأأ  مأأأ  كأأأان أو الشأأأهر أول مأأأ  نأأأ ى قأأأد كأأان إذا ج:
 علي   كفار  وال صحيح
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 والسفر الص  
 شأأرعية مسأأافة وقطأأ  سأأكن  حمأأل عأأ  بعيأأد  منطقأأة يف يع أأل الصأأائ  كأأان إذا س: ■
 حكأ  ف أا الأزوال  قبأل الع أل طقأةمن إىل وعاد ما  لغر  آخر مكان إىل الع ل حمل ع 

 ص م  
 في   إشكال ال ج:
 هأأأل السأأأفر يف وصأأأا  باطأأأل املسأأأافر صأأأ   أن نسأأأي أو مسأأأافر أنأأأ  نسأأأي إذا س: ■
 ص م   يبطل
 ص م   بطل ج:
 وال ق  الص  
 يفعل  ف اذا باألكل مشتغل وه  الفجر حبل ل عل  م  س: ■
 ص م   طلب ع دا   ابتلعها ول  ف را   اللق ة إخراج جي  ج:
 املعت أأأد  التقأأأاو  يف املأأأذك ر  األوقأأأات علأأأى نعت أأأد املبأأأار  رمضأأأان شأأأهر يف س: ■
 ذلك  جي   هل اإلفطار وق  عند االحتيا  مراعا  دون

 يف االحتيأأأا  واألفضأأأل بأأأذلك  بأأأ س فأأأ  ت قيتأأأ  يف دقيأأأق التقأأأ   بأأأ ن عل أأأت  إذا ج:
 ال ق   بع  ذلك

 الطعا  متبقيات
 قبأل الطعأا  مأ  بينهأا مأا وينأزع أسأنان  خيلل أن علي  جي  هل الصيا  أراد م   س: ■
 الفجر  أذان

 النهار  يف ج ف  إىل ينزل ال املتبقي الطعا  أن إىل اط  ن   إذا جي   ال ج:
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 البصاق
 الص    يبطل البصاق ابت ع هل س: ■
 يبطل  ال ج:
 والبخار الغبار
 إىل الغبأأأار وصأأأ ل عأأأ  الصأأأائ  ميأأأان  ومل الريأأأاح ب اسأأأطة غلأأأي  غبأأأار نشأأأ  إذا س: ■
 حك    ف ا غفلت  وعد  التفات  رغ  احللق
 ص م   بطل ج:
 مفطرا   يعد   السباحة محا  خبار هل س: ■
 جدا   كاريا   كان إذا إال   ال  ج:
 الصائ   حلق إىل البخ ر دخان إيصال حك  ما س: ■
 أبطل  غليظا   كان إذا ج:
 العر   ج:  الغلي   وغري الغلي  الغبار بني الفاصل ه  ما س: ■
 البخ اخ  استع ل إذا الصائ  يفطر هل س: ■
 ف   األوكسجني غا  جمرد كان وإذا الص    بطل السائل م  ذرات في  كان إذا ج:
 متفرقة أحكا 
  ال أ  املأأأأأأأا  يف رأسأأأأأأأ  متأأأأأأأا  وغ أأأأأأأس أدخأأأأأأأل هأأأأأأأل أنأأأأأأأ  يف الصأأأأأأأائ  شأأأأأأأك إذا س: ■
 حك    ف ا

 ص م   صح ج:
 ص م   يبطل هل ف    فضا  إىل أو حلق  إىل شي  وصعد جتش  إذا س: ■
 ص م   صح من  اختيار ب  ابتلع  ول  خارجا   إلقاؤه وج  ج:
 األسنان  ومعج ن الفرشا  الصائ  استع ال حك  ما س: ■
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 دون   وما املعج ة اخلا  خمرج وه  احللق إىل يصل مل إذا ب س ال ج:
 خفيأأ  املعطأأر الصأأاب ن وكأأذلك رمضأأان  شأأهر يف العطأأر اسأأتخدا  حكأأ  مأأا س: ■
 املعطر  اليد ومرط  الرائحة 
 جائز  ج:
  الصيا  يف الصحية األوضاع
 للضع   يفطر أن للصائ  جي   هل س: ■
 عاد   يتح ل ال حبي  كاريا   الضع  كان إذا إال   جي   ال ج:
 ف أأأأا الغأأأروب إىل صأأأأ م  علأأأى البقأأأا  يسأأأأتطي  ال أنأأأ  بظأأأأ  الصأأأائ  أفطأأأر إذا س: ■
  حك  
 القضا   علي  وجي  علي   ب س ال مضطرا   كان إذا ج:
 الكفار   علي  وهل ص م  يبطل هل شاب  وما ملر  للتقيؤ الصائ  اضطر إذا س: ■
 علي   كفار  وال ص م  بطل ج:
 قأأ ل علأأى اإلفطأأار لأأأ  يصأأح فهأأل ال  أ  للصأأ   باسأأتطاعت  يعلأأ  يكأأ  مل إذا س: ■
 الكافر  الطبي 
 ثقة  الطبي  كان إذا إلفطارا لأ  جي   نع  ج:
 أو كأاحلي  عأذر اليأ   نفأس يف لأأ  حأد  مث صأ م  إبطأال الصأائ  تع  د إذا س: ■
 الكفار   علي  جت  هل مر  أو النفاس
 جت   ال ج:
يأأأة اإلبأأأر أنأأأ اع لكافأأأة الصأأأائ  اسأأأتع ال هأأأل س: ■  الأأأدوا   أبأأأر أو املخأأأد ر  أو )املغذ 
 الص    يبطل
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 الص    يبطل ال ج:
 ف أأأا خأأأ    االحت أأأال ذلأأأك مأأأ  لأأأأ  وحأأأد  يضأأأر ه الصأأأ   بأأأ ن احت أأأل إذا س: ■
 حك   
 ص م   يصح مل صا  ول  يص   ال أن جي  ج:
 الصأأأ   أن املغأأأرب بعأأأد وعلأأأ  صأأأا  إن يضأأأره  ال الصأأأ   أن يعتقأأأد كأأأان م أأأ  س: ■
 القضا   علي  جي  هل ل   مضرا   كان

 جي   ال ج:
 الشأأأديد الضأأأع  بسأأأب  يأأأت ك   فلأأأ بل غأأأ  أول يف الصأأأيا  حأأأاول شأأأخص س: ■
 يتح أأل ال شأأديد صأأداع حصأأ ل مأأ  القيأأا  اسأأتطاعت  عأأد  إىل األمأأر يصأأل كأأان حيأأ 
 السأأن ات تلأأك وبعأأد اسأأتطاعت   بعأأد  اعتقأأاده علأأى بنأأا    عأأد   لسأأن ات يصأأ  فلأأ  عأأاد  
 مضى  ما حك  ف ا الصيا   على القدر  نفس  يف ف ح  صا 

 مأأأأ  ُمأأأأدا   يأأأأ   كأأأأل عأأأأ  يأأأأدف  السأأأأنة  طأأأأ ل الصأأأأ   يسأأأأتطي  ال سأأأأابقا كأأأأان إذا ج:
 ويطع   يقضي يص  ومل يستطي  كان وإذا الطعا  
 مأأأ  حليبهأأأا علأأأى خشأأأي  إذا رمضأأأان شأأأهر يف تفطأأأر أن لل رضأأأ  جيأأأ   هأأأل س: ■

 اجملف    باحللي  الطفل إرضاع الزم  هذا يف ميك  أن  م  النقصان
 اإلفطار  هلا جي   ج:
 التكليأأأ  بل غهأأأا سأأأنة أول يف رمضأأأان شأأأهر صأأأ   عليهأأأا وجأأأ  الأأأي البنأأأ  س: ■

 حك ها  ف ا أ ما    أ املا  وتريد وتبكي الص   تطيق ال ولكنها الشرعي 
 جي   ف  شديدا   حرجا   كان أو بصحتها يضر الص   كان إذا ج:
 أال النأأاس  مأأ  مأأرأى علأأى رمضأأان شأأهر يف اإلفطأأار األعأأذار لأأذوي جيأأ   هأأل س: ■
 املبار   رالشه هذا قدسية ذلك ينايف
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 جيز  مل املبار  رمضان شهر حلرمة خرقا   كان إذا ج:
 الص    يبطل الفحص بقصد املستشفى يف الد  إخراج هل س: ■
 يبطل  ال ج:
 للصائ   املق ية اإلبر حق  ج  م ملاذا س: ■
 عرفا   منه ا اإلبر  وليس  والشرب  األكل على دل إمنا الدليل ألن ج:

  الصيا  كفارات
 فصأأا  قضأأا ه  وأراد بأأاحل ل ع أأدا   رمضأأان شأأهر مأأ  ي مأأا   الصأأائ  أفطأأر ذاإ س: ■
 جتأأ  فهأل أأ ال قأ  اتسأاع مأ  أأ بعأده البأاقي وأك أل الاأاي رمضأان شأهر قبأل ي مأا   أربعأني
 ال  أ  كفار  علي 

 أخرى  كفار  علي  جت  ال ج:
 رمضان  شهر كفار  يف الا   اخلصال ع  عجز م  حك  ما س: ■
 يطيق  مبا يتصدق أو ي ما   18 يص   أن جي  ذلك ع  عجز إذا ج:
 جأأأاه    وكنأأ  رمضأأان شأأهر أيأأا  مأأ  يأأ   يف متع أأدا   أفطأأرت بلأأ غي أيأأا  يف س: ■
 شي   ذمي يف فهل باحلك 
 واالستغفار  القضا  عليك ج:
 الكفار   م  يستط  مل إذا رمضان شهر يف متع دا   أفطر م  حك  ما س: ■
 صأأأيا  بأأأني ختأأأري الكفأأأار  خصأأأال مأأأ  يسأأأتط  مل وإن غفار واالسأأأت القضأأأا  عليأأأ  ج:
 ولأأ  اهلل اسأأتغفر أيضأأا   ذلأأك ميكنأأ  مل وإن فقأأرا   مأأ  ميكنأأ  مأأا إطعأأا  أو ي مأأا   عشأأر مثانيأأة
 جأاه    أو بأاحلك  عاملأا   اإلفطأار حأني كأان إذا هأذا اليأ    ذلك ص   ويقضي واحد  مر 

 وحده  القضا  بل فار ك ف  احلك  ع  غاف    جاه    كان وإن مقصرا  
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 املسج ن صيا 
 رمضان  شهر حل ل م  التيق  ميكن  ال الذي املسج ن حك  ما س: ■
 السنة  يف شهرا   يص   أن صح الظ  لأ  يتيسر مل وإذا ظن    حس  الع ل جي  ج:
  البلدان وافق السفر
 بأني دمتحأ األفأق إن القأ ل معأ  ميكأ  الأذي الت قيأ  يف الفأارق املقدار ه  ما س: ■
 البلدي   هذي 
 وحن ه  الساعة رب  يقارب ما وه  امل   ه  األفق يف البلدي  قرب ج:
 بأ ن الفحأص علي  هل الزوال  عند رمضان شهر يف بلده م  الصائ  سافر ل  س: ■
 بط ن   أو الي   ذلك يف ص م  صحة ليعل  ال  أ   ال  الش س
 األح    على نع  ج:
 عدم   أو بالزوال يعل  أن دون سافرو  الفحص تر  ل  ماذا س: ■
 ويقضي  يفطر إن  األظهر ج:
 تكليف   ف ا الفحص م  يت ك  مل وإذا س: ■
 كالسابق  ج:
 حأأأل اجلأأأ  يف التحليأأأق مأأأ  مأأأد  وبعأأأد بالطأأأائر  الأأأزوال بعأأأد شأأأخص سأأأافر إذا س: ■
 وال واضأأأحة  الشأأأ س يأأأرى أنأأأ  مأأأ  الطأأأائر  يف وهأأأ  يفطأأأر هأأأل بلأأأده  يف اإلفطأأأار وقأأأ 
 ما    ساعات سب  بعد إال إلي  املسافر البلد يف اإلفطار لحيص

 عن   املسافر ال إلي  املسافر البلد أفق ي ح  ج:
 عأأ  ممسأأكا   وكأأان الأأزوال قبأأل وطنأأ  إىل رمضأأان شأأهر  أأار يف املسأأافر رجأ  إذا س: ■

 قبأأل أي احلأأني ذلأأك يف اإلفطأأار لأأأ  جيأأ   أنأ  يظأأ  كأأان لكنأأ  وصأأ ل   حأأني إىل املفطأرات
 الكفار   القضا  م  علي  جي  فهل هذه واحلال املفطر تناول فمذا باملس لة  جه    الزوال
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  1األظهر  )على فقط القضا  علي  جي  ج:
 وإمتأأأأأا  الصأأأأيا  بأأأأاب يف كراتشأأأأي ماأأأأأل الكأأأأربى املأأأأدن يف مسأأأأاحتك  رأي مأأأأا س: ■
 الص   
 العامل  واهلل واحد  مدينة تعترب ج:
 املأأأأدن بعأأأأ  إىل الشأأأأركة قبأأأأل مأأأأ  اُرسأأأأل لكأأأأين أجنبيأأأأة  شأأأأركة يف اع أأأأل أنأأأأا س: ■
 املأد  ختتلأ  حيأ  أيأا   عشأر  مأ  أكاأر هنأا  البقأا  إىل أحيانا األمر ويضطري البعيد  

 والصيا   الص   إىل بالنسبة حك ي ف ا مر   كل يف املدن تلك يف اقضيها الي
 مكأان يف تسأتقر ال حبيأ  ومسأت ر دائ  بشكل الشركة قبل م  اإلرسال كان إذا ج:
 يكأأ  مل وإذا والصأأيا   الصأأ   إمتأأا  وهأأ  السأأفر كاأأري ع أأل تع أأل فصأأاعدا   أيأأا  عشأأر 
 فتقصأأر وإال   أيأأا   عشأأر  البقأأا  تعلأأ  كنأأ  إذا أيأأا  عشأأر  اإلقامأأة تنأأ ي أن فممأأا كأأذلك
 السفر  أثنا  وتفطر الص  
 بينه أأأا املسأأافةو  أخأأرى  ملدينأأأة أيأأا  مخسأأة ل متحأأأان يأأذهنب جامعأأة طالبأأات س: ■
 صأ هت َّ  حكأ  هأ  ف أا أيأا  ث ثأة يأداوم  مث يأ مني مأد  يعطلأ  حيأ  تقريبا   ك  150

 وصيامه َّ 
 ويُصأأ    تامأأة فصأأ هت  االمتحأأان مدينأأة نفأأس يف الأأدائ  دراسأأته  مقأأر كأأان إذا ج:
 ويفطرن  الص   فيقصرن فقط  االمتحان ألجل إليها ذهاهب  كان وإن
 ألأ  مأ  أكاأر تبعأد أخرى منطقة إىل رمضان شهر يف ع لي قبل م  اُرسل  س: ■

 ملأد  مؤقتأة ع أل  يأار  وهأي املنطقأة  تلأك إىل فيهأا أذهأ  الأي األوىل املأر  وهي كيل م  

                                

  الراحل  ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي 1
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 هنأأأا  وهأأل صأأيامي  حكأأ  ومأأا قصأأرا   أ  متامأأأا   أصأألي هأأل دائ أأة  وليسأأ  فقأأط أيأأا 1
 التقليد  مراج  بني املس لة هذه يف اخت  
 الفقها   بني اخت   املس لة هذه يف وليس اإلفطار  عليك جي و  تقصر ج:
 إىل اإلنسأان فسأافر مأا   سأاعات أرب  البلد هذا يف الش س لغروب بقى إذا س: ■
 الصأأيا  يف األمأأر ألن سأأاعة  بعأأد هنأأا  يفطأأر أن لأأأ  جأأا  واحأأد   سأأاعة لغروبأأ  بقأأي بلأأد

 ويف احلكأأ   يتحقأأق املغأأرب م ضأأ ع وبتحقأأق الصأأائ   فيأأ  الأأذي ل ُفأأق تابعأأان واإلفطأأار
   1ومغربك  مشرقك عليك )فممنا الصحيحة
  رمضان شهر يف واملطاع  املقاهي

 ومأا املطعأ  فأتح وكأذلك حأرا   رمضأان شهر انتها  ي ج  الذي املقهى فتح مس لة:
 وحأأرا  إعطأأاؤه حأرا  لل خأأيص للبلديأأة واملقهأى املطعأأ  صأأاح  يعطيأ  الأأذي واملأأال أشأب  
 مأأأأأ  غأأأأريه إىل رمضأأأأان لشأأأأهر اهلتأأأأك مأأأأ  أل أأأأأا لفتحه أأأأا  البلديأأأأة إجأأأأا   ا وحأأأأر  أخأأأأذه

 مأ  بقأدره حأل الشأرعي احلاك  وأجا  املسافري  جهة م  اضطرار كان إذا نع  احملرمات 
 ومأأ  باملسأأافر خاصأأا   يكأأ ن بأأل حرامأأا   يفطأأر مأأ  إليأأ  يأأذه  ال أن ورعايأأة السأأ  رعايأأة
 وحن ه   املرضى م  اإلفطار لأ  جي  
  القطبية اآلفاق يف لص  ا

 وخأأأا  ليأأل  أو  أأأار وقتأأ  كأأل مكأأأان إىل ذهأأ  إذا القضأأا  صأأأ   عليأأ  مأأ  س: ■
 بعأأد أنأأ  وعلأأ  املأأ ت خيأأ  مل إذا أمأأا هنأأا   عليأأ  القضأأا  وجأأ ب يف إشأأكال ال املأأ ت 
   ال  أ  هنا  الص   يقضي أن لأ  جي   فهل املعتدلة  اآلفاق إىل يرج  ما  شهر

 املعتدلة  اآلفاق إىل القضا  ت خري األح   كان إنو  احت االن  ج:

                                

  662باب م اقي  الص   ح 220ص 1  م  ال حيضره الفقي : ج1
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  الفطر  و كا  العيد

 الفطر   كا 
 وغأأري وواعيأأا   وعأأاق    بالغأأا   الفطأر  عيأأد ليلأأة غأأروب عنأأد يكأ ن مأأ  علأأى جيأأ  مسأ لة:

 واحأأأد كأأأل عأأأ  عيالأأأ   مأأأ  فأأأرد وكأأأل نفسأأأ  عأأأ  للفقأأأري يأأأدف  أن ألحأأأد  ممل كأأأا   وال فقأأأري
 أو الأذر  أو الر  أو الزبي  أو الت ر أو الشعري أو احلنطة م  ا  تقريب كيل ات ث ثة صاعا :

 كفاه  األشيا  هذه أحد قي ة أعطى ول  شاهبها  ما
 أن ب اسأطت  ميكنأ  كسأ  عنأده ولأيس ولعيالأ  لنفسأ  سأنت  ق ت ميلك ال م  مس لة:

 الفطر    كا  علي  جت  وال فقريا   يُعد   ولعيال   لنفس  سنت  ق ت يؤم 
 العيال فطر 

 صأغريا   الفطأر  عيأد ليلأة غأروب عنأد عيالأ  مأ  يعتأرب مأ  فطأر  يعطأي أن جي  مس لة:
 كأأأان املعطأأأي بلأأأد يف ال  أ  عليأأأ  نفقتأأأ  وجبأأأ  كأأأافرا   أ  كأأأان مسأأأل ا   كبأأأريا   أ  كأأأان
 ال  أ  يعيش
 الغروب بعد عيال

 بعأأد عيالأأ  مأأ  أحأأد صأأار أو الفطأأر  عيأأد ليلأأة غأأروب بعأأد م لأأ د لأأأ  ولأأد إذا مسأأ لة:
 مأ  يُعأد   مأ  كأل فطأر  يعطأي أن املسأتح  كأان وإن فطرتأ   دف  علي  جي  مل الغروب 
 العيد  ي   م  الظهر قبل ما إىل الفطر عيد ليلة غروب بعد عيال 
 الضي  ع  الفطر   كا 

 الفطأأر عيأأد ليلأة غأأروب قبأل عليأأ  ينأزل الأأذي ضأأيف  فطأر  املضأأي  علأى جتأأ  مسأ لة:
 علأأأأى ينأأأأزل الأأأأذي الضأأأأي  فطأأأأر  أمأأأأا شأأأأ ال  هأأأأ ل حأأأأني عنأأأأده الضأأأأي  وكأأأأان برضأأأأاه 
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 كأأأان وإن املنأأأزل  صأأأاح  علأأى جتأأأ  فأأأ  الفطأأر  عيأأأد ليلأأأة غأأروب بعأأأد املنأأأزل صأأاح 
 منزل   يف وأفطر الغروب  قبل دعاه
 الفقري فطر 

 مأأ  أكاأأر أو أأأ تقريبأأا   كيلأأ ات ث ثأأة أي أأأ صأأاعا   ميلأأك الأأذي للفقأأري يسأأتح  مسأأ لة:
 عأنه  الفطأر  يأدف  أن وأراد عيأال ذا كان وإذا الفطر   يدف  أن فقط  شاهبها وما احلنطة
 اآلخأأذ يعطيهأأا مث عائلتأأ  أفأأراد أحأأد إىل نفسأأ  عأأ  الصأأاع ذلأأك يعطأأي أن يسأأتح  مجيعأأا  
 يأأديرون وهكأأذا نفسأأ   عأ  الفطأأر  قصأأد أي القصأأد  بأنفس العائلأأة مأأ  آخأأر شأخص إىل

 أفأراد أحأد كأان وإذا لعائلأة ا عأ  خأارج شأخص إىل ويعط هأا عأنه  خيرج ها حى الفطر 
 أخأأأذه مأأأا يعطأأأي ال أن اسأأأتحبابا   واألحأأأ   عنأأأ   نيابأأأة الفطأأأر  الأأأ ي أخأأأذ صأأأغريا   العائلأأأة
 ألحد  للصغري

 الفطر  غريه دف  إذا
 هأأذا علأأى جتأأ  مل الفطأأر  الغأأري ذلأأك يأأدف  ومل الغأأري علأأى فطرتأأ  وجبأأ  مأأ  مسأأ لة:
 عأ  الفطأر  هأ  فأدف  الغأري علأى فطرتأ  وجبأ  ومأ  نفس   ع  الفطر  يدف  أن الشخص
 علي   جت  الفطر  كان  الذي الغري ع  سقط  نفس  
 تربعأا   هبأا ملزمأا   يكأ  مل آخأر شأخص دفعها إذا الذمة تربأ هل الفطر   كا  يف س: ■
 عأأأأ  الصأأأأديق أو كأأأأذلك  العكأأأأس أو اليع لأأأأ   ألنأأأأ  والأأأأده عأأأأ  ال لأأأأد دفعهأأأأا إذا ك أأأأا

   صديق  
 الذمة  تربأ نع  ج:
 الغروب بعد اتم م 

 عيالأأ  وفطأأر  فطرتأ  تأأدف  أن جيأأ  الفطأر عيأأد ليلأة غأأروب بعأأد أحأد مأأات إذا مسأ لة:
 تركت   م  عيال  وفطر  فطرت  دف  جي  مل الغروب قبل مات إذا ولك  تركت   م 
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 الفطر   كا  مصر 
 الزكأأأا   بأأأاب يف املأأأذك ر  الا انيأأأة ال جأأأ ه أحأأأد يف الفطأأأر   كأأأا  صأأأر  يكفأأأي مسأأأ لة:

 فقط  الشيعة لفقرا  إعطاؤها استحبابا   األح   ولك 
  الزكا  صر  شرو 

 وج بأا   األحأ   ولكأ  عأادال   يكأ ن أن جي  ال الفطر  لأ  تعطى الذي الفقري مس لة:
 باملعصية  لل تجاهر وال اخل ر  لشارب الفطر  تعطى ال أن

 السأأيد  إىل فطرتأ  يأدف  أن األحأ   علأأى لأأ  جيأ   ال السأاد  مأأ  يكأ  مل مأ  مسأ لة:
 السيد  إىل فطرت  يدف  أن جي   ال منه  ه  يك  ومل الساد  م  عيال  كان ل  وكذا

 وال واحأأد  صأأاع مأأ  أقأأل الفطأأر  مأأ  فقأأري لكأأل يعطأأى ال أن وج بأأا   األحأأ   مسأأ لة:
 ذلك  م  أكار إعطائ  يف إشكال

 يكف   مل معي ب جنس م  الفطر  دف  إذا مس لة:
 الزكا  دف  ق و 

 شأهر يف يعطيهأا ال أن 1واألحأ   يصأح  مل رمضأان شأهر قبل الفطر  دف  إذا مس لة:
 مث مأأاال   أأأ رمضأأان شأأهر يف أو رمضأأان شأأهر قبأأل أأأ الفقأأري أقأأر  لأأ  ولكأأ  أيضأأا   رمضأأان
ي  احتساب جا  بعد  في ا الفطر  علي  وجب   الفطر   م  الد 

 فطرتأ  يأدف  أن أأ ابا  اسأتحب األحأ   علأى أأ يلز  العيد ص   يصلي أن أراد م  مس لة:
 يأأأؤخر أن جأأأا  العيأأأد صأأأ   يصأأألي أن يريأأأد ال إذا ولكأأأ  العيأأأد  صأأأ   قبأأأل لل سأأأتحق

 الظهر  إىل دفعها

                                

 : )واألح   استحبابا     اإلما  الشريا ي الراحل1
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 يف مالأ  كأان مأا    إليأ   ال صأ ل يسأتطي  ال مأاال   ميلك العيد ي   يف كان م  مس لة:
 يؤخرهأا أو الأزوال قبأل الفطأر  ألدا  يقأ   أن فممأا الزكأا   عليأ  جت  1مغلقا   وكان البنك
 إلي   املال وص ل حني إىل
 الفطر  عزل

 ويضأأأ  لنفسأأأ  وي خأأأذها فيهأأأا يتصأأأر  أن جيأأأ   ال مالأأأ  مأأأ  الفطأأأر  عأأأزل إذا مسأأأ لة:
 للفطر   آخر ماال   بدهلا
 القربة نية

 عنأأد ينأأ ي وأن تعأأاىل  اهلل أمأأر امتاأأال بنيأأة أي القربأأة  بنيأأة الفطأأر  دفأأ  جيأأ  مسأأ لة:
 فطر  ال  كا  أ ا الدف 

 يأأدف  أن جيأأ  أيضأأا   يعزهلأأا ومل دفعهأأا  وجأأ ب حأأني الفطأأر   كأأا  يأأدف  مل إذا مسأأ لة:
 األدا   أو القضا  نية دون بعد في ا الفطر 

 الفطر  مستحبات
 مث اآلخأأأري   علأأأى الفقأأأرا  أقربأأأا ه يقأأأد  أن الفطأأأر   كأأأا  إعطأأأا  يف يسأأأتح  مسأأأ لة:

 جهأأأة مأأأ  أفضأأألية اآلخأأأري  يف كانأأأ  لأأأ  ولكأأأ  الفقأأأرا   العلأأأ  أهأأأل مث الفقأأأرا   جريانأأأ 
 األفضل  تقد  استح  أخرى

                                

 : )جي  علي  أن يق   ألدا  الفطر  قبل الزوال إذا متك     اإلما  الشريا ي الراحل1



 احلج أحكا  اخلامس: الفصل

 ف ريأا   وج بأا   الع أر  متأا  يف واحأد   مر  مسل  كل على اإلس   ح جة جت  مس لة:
   االستطاعة  عا  ع  هبا اإلتيان ت خري لل ستطي  جي   وال

 هي: أقسا   ث ثة احلج مس لة:
  ت الت حج  1  

 الت ت    و)حج الت ت   )ع ر  عبادتني: م  الت ت  حج ويت ل 
 الق ران حج  2
 اإلفراد حج  3

 أو شأأأرعيا   فرسأأأخا    16) مكأأأة عأأأ  بلأأأده يبعأأأد مأأأ  علأأأى واجأأأ  الت تأأأ  حأأأج مسأأأ لة:
 كيل م   ونص  كيل ات مخسة م  يقرب فرس  وكل أكار 

 عأ  بلأده  يبعأد مأ  أو رمأةاملك مكأة سأاكين علأى واجأ  واإلفراد الق ران حج مس لة:
 شرعيا   فرسخا   16 م  أقل مكة

 أو الق أأران وظيفتأأ  ومأأ  احلأأج  قبأأل بع رتأأ  يأأ ي أن عليأأ  الت تأأ   وظيفتأأ  مأأ  مسأأ لة:
 احتياطا   احلج بعد بع رت  ي ي أن علي  اإلفراد

 خبأ   معأ   هدي  ويس ق القارن احلاج حير  أن ه  واإلفراد الق ران بني الفرق مس لة:
 ل   هدي ال فمن  اإلفراد
  اإلس   حجة وج ب شرو 
 ولي   لأ  أذن إن يستح  ولك  الصيب  على جت  ف  بالغا   الشخص يك ن أن  1
 اجملن ن  على جت  ف  عاق    يك ن أن  2
 م اله  لأ  أذن إذا احلج لأ  يستح  ولك  العبد  على جت  ف  حرا   يك ن أن  3
   مستطيعا  يك ن أن  1
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 حجأة احلجأة هأذه تعتأرب فهأل حأج ولكنأ  احلأج وجأ ب شأرو  أحد افتقد م  س: ■
 ذمت   ع  وتسقط اإلس  
 حبجأأأأأة يأأأأأ ي أن مسأأأأأتطيعا   أصأأأأأبح إن عليأأأأأ  وجيأأأأأ  احلجأأأأأة  هأأأأأذه جتزيأأأأأ  ال كأأأأأ  ج:
 اإلس   

 االستطاعة هبا تتحقق أم ر
 والراحلأأة  دالأأزا بأأ  يهيأ  أن ميكنأأ  مأأال عنأأده يكأ ن أو وراحلأأة   اد عنأأده يكأ ن أن  1
 السفر  وسيلة أي

 مبناسك   واإلتيان احلج على بدنيا   قادرا   يك ن أن  2
 الطريق  يف مان  هنا  يك ن ال أن  3
 احلج  مبناسك اإلتيان مبقدار ال ق  يتس  أن  1

 أيضا   حيج أن ماليا   املستطي  لغري ويستح 
  البذي احلج

 احلأج  مصأاري  والراحلأة الأزاد ميلأك ال ملأ  شأخص يبأذل أن ه  البذي احلج مس لة:
 عليأ  جيأ  فحينئأذ «احلأج يف دمأ  مأا عيالأك ونفقأة نفقتأك لأك أبأذل أنأا» يقأ ل: ك ن
 تأ فر بعأد أخأرى مأر  جتأ  وال اإلسأ   ح جة ع  كفاه هذه واحلال باحلج أتى ول  احلج 
 عا  متسأك حأى حيأج أن عليأ  وجيأ  احلأج وجأ ب عليأ  اسأتقر حيأج مل ل  أما احلج  شرو 

 وباملشقة 
  االستطاعة يف متفرقة أحكا 

 كيف أأأا حيأأأج أن عليأأ  جيأأأ  حيأأأج  ومل السأأابقة األعأأأ ا  يف مسأأأتطيعا   كأأان مأأأ  مسأأ لة:
 استطاعت    ال  وإن أمك 
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 إذا ولكنأأأأ  الغأأأأري  حبأأأأج للقيأأأأا  نفسأأأأ  يأأأأؤجر أن جأأأأا  مسأأأأتطيعا   يكأأأأ  مل مأأأأ  مسأأأأ لة:
 لنفس   باحلجة يق   أن علي  وج  بعد في ا استطاع

 ليأذه  شأاب  ومأا وأثاثأ  ومرك بأ  منزلأ  للحأج يبيأ  أن الشأخص علأى جي  ال مس لة:
 احلج  إىل

 أجأأر  إخأأراج وجأأ  حيأأج  أن قبأأل مأأات إذا احلأأج عليأأ  اسأأتقر الأأذي املسأأتطي  مسأأ لة:
 تركت   أصل م  احلج

 لزوجت   الزوج إذن وال لل لد  ال الدي  إذن اإلس   ح جة يف يش   ال مس لة:
 بلأده  مأ  لأ  االستنابة يلز  وال امليقات  م  املي  ع  للحج االستنابة كفيت مس لة:
 االستنابة  أراد إذا احلج ع  العاجز للحي بالنسبة وهكذا

 أو اإلمأأأأا  أو النأأأأيب عأأأأ  النيابأأأأة ينأأأأ ي أن املنأأأأدوب احلأأأأج يف جيأأأأ   مسأأأأ لة:
 عن   احلج ن ى مل  يكت  ك ا احلج ث اب لأ  ويكت  األم ات  أو األحيا  م  غريه 

 التصأأدق ثأأ اب مأأ  أكاأأر احلأأج وثأأ اب عأأا   كأأل حيأأج أن لإلنسأأان يسأأتح  مسأأ لة:
 اهلل  سبيل يف احلج بنفقات
 اهل ل يف والعامة الشيعة اخت  

 اإلتيأأان ميكأأ  مل فأأمن اهلأأ ل أمأأر يف والسأأنة الشأأيعة بأأني االخأأت   حأأد  إذا مسأ لة:
 حج   وصح السنة  نظر حس  هبا اناإلتي لأ  جا  الشيعة  نظر حس  احلج ب ع ال
 للحج القدر  عد  م  االستنابة

 مأأر   أو لشأأيخ خة احلأأج ميكنأأ  ال ولكنأأ  احلأأج مبقأأدار مأأال عنأأده كأأان إذا مسأأ لة:
 عن   حيج م  حيات  يف يستني  أن جي 
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  الت ت  ع ر  أوال:
  الت ت  ع ر  أع ال

  اإلحرا  :1
  اإلحرا  وق 

 وذو القعأأد   وذو شأأ ال  )وهأأي: احلأج أشأأهر هأأ  لت تأأ ا لع أر  اإلحأأرا  وقأأ  مسأ لة:
 احلجة  

  اإلحرا  حمل
 التالية: امل اض  أحد بأ:)امليقات  يس ى الذي وه  اإلحرا  حمل مس لة:

 املدينة  طريق م  حيج وم  املدينة أهل ميقات وه  الشجر   مسجد أ1
 العراق  طريق م  حيج م  ميقات وه  العقيق  وادي أ2
 الطائ   م  يعرب م  ميقات وه  نا ل امل قرن أ3
 الي    م  يعرب م  ميقات وه  يأ ل ْ ل    أ1
 الشا   أو مصر م  حيج م  ميقات وه  اجلحفة  أ5

 اإلحرا  واجبات
 ث ثة: اإلحرا  واجبات مس لة:

 هأ  االحأرا  ومعأى تعأاىل  اهلل إىل قربأة الت تأ  لع أر  )اُحأر  هكأذا: ينأ ي بأ ن النية  1
 ذكرها  سي ي خمص صة أم ر ب    االلتزا
 وص رهتا: األرب  التلبيات يقرأ أن وهي التلبية  2
 ال وامللأأك  لأأك والنع أأة احل أأد إن لبيأأك  لأأك شأأريك ال لبيأأك لبيأأك  اللهأأ  لبيأأك »
 لبيك  «لك شريك
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 أن وجيأأأ  واملأأأرأ   الرجأأأل علأأأى الاأأأ بني هأأأذي  لأأأبس فيجأأأ   اإلحأأأرا  ثأأأ يب لأأأبس أأأأ 3
 يك نأا ال وأن اللحأ   احلأرا  احليأ ان جلأد مأ  وال احلريأر  مأ  يك نا ال وأن طاهري  يك نا
 حتته ا  م  البدن يُرى حبي  رقيقني
 اإلحرا  حال ترك  جي  ما

 أمرا : وعشري  أربعة تر  احملر  على جي  مس لة:
 احلي انأأات مأأ  يكأأ ن أن إال   وذحبأأ   وأكلأ  عليأأ   واإلعانأأة مباشأأرت   الأأربي  الصأيد  1
 ضررها  دف  جي   الي املف سة
 بشه    ملسه  أو بشه   إليه  النظر أو التقبيل أو باجل اع النسا   مقاربة  2
  وأدا  عليأأأأأأأأ   الشأأأأأأأأهاد  حت أأأأأأأأل وهكأأأأأأأأذا لغأأأأأأأأريه  أو لنفسأأأأأأأأ  الأأأأأأأأزواج عقأأأأأأأأد إيقأأأأأأأأاع  3

 ل   الشهاد 
 بغريه  أو باليد االست نا   1
 وكأأذا شأأاب   ومأأا وتأأدهينا   ا  ومشأأ أكأأ    والعأأ د  والزعفأأران كاملسأأك الطيأأ  اسأأتع ال  5
 الكريهة  الرائحة عند أنف  يسد   أن احملر  على حير 
 فيأأأ  حتفأأأ  ممأأأا ذلأأأك غأأأري أو اهل يأأأان لأأأبس وجيأأأ   للرجأأأال  املخيطأأأة  الايأأأاب لأأبس  6
 خميطا   كان وإن الفتق حزا  لبس جي   وهكذا خميطا   كان ل  حى النق د
 االكتحال   2
 املرآ   يف النظر  8
 مأ  شأي  لأبس أراد ولأ  القأد   ظهأر يغطأي مما شاهبه ا وما واجل رب اخُل  سلب  9
 القد   ظهر ي ا ي ما يشق أن وج  ذلك

 والتفاخر  والس  الكذب وه  الفس ق  10
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 مطلأأأأأق عأأأأأ  االجتنأأأأأاب واألحأأأأأ   «واهلل بلأأأأأى»و «واهلل ال» قأأأأأ ل وهأأأأأ  اجلأأأأأدال  11
 القس  
 شاهبه ا  وما غ  والرب  كالُق  ل البدن ه ا  إلقا  أو قتل  12
 مأا حى والزينة التزي  مطلق ع  االجتناب وج با   واألح   الزينة  بقصد التخت   13
 احلنا   شاب 

 تظهأأره ال أن بشأأر  دائ أأا   تلبسأأ  ممأأا تكأأ ن أن إال   للنسأأا   بالنسأأبة احللأأي لأأبس  11
 حملارمها  حى

 سأأ  لأأ  حأأى وحيأأر  بأل أأأ للرجأأال بالنسأأبة أأ األذن أو بعضأأ   أو كلأأ  الأأرأس  سأ   15
 رأس   م  شيئا   املا  يف اإلرمتاس أو احلنا  ب اسطة
 وجههأأا  أمأأا  شأأيئا   تعلأأق أن هلأأا جيأأ   ولكأأ  بغأأريه  أو بأأالربق  وجههأأا املأأرأ  سأأ   16
 ب جهها  يلتصق ال أن واألح  
 أكاأأر  أو واحأأد  شأأعر  كانأأ  سأأ ا  الأأرأس  غأأري مأأ  أو الأأرأس مأأ  الشأأعر نتأأ   12

 ال ض    حال يف سقط إذا لإشكا وال
  االسأأأأأأأتيا  بأأأأأأأ ن ذلأأأأأأأك قبأأأأأأأل علأأأأأأأ  إذا السأأأأأأأ ا  ب اسأأأأأأأطة حأأأأأأأى البأأأأأأأدن  إدمأأأأأأأا   19
 لات   يدمي
 لذلك  يضطر أن إال   اإلدما  إىل يؤدي كان إن 1الس  قل   20
 الظفر  تقلي   21
 املنزل  يف التظليل م  مان  وال للرجال  بالنسبة اختيارا   السري  حال التظليل  22
 احلر   نبات أو شجر قط   23
 شاب   وما والسي  كاملسدس الس ح لبس  21

                                

 : )وإن مل يؤد إىل اإلدما     اإلما  الشريا ي الراحل1
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 الط ا  :2
 مأأأ  الاأأأاي بالع أأأل ويأأأ ي للع أأأر  حيأأأر  أن بعأأأد املكرمأأأة مكأأأة يف احلأأأاج يأأأدخل مسأأأ لة:

 املشرفة  بالكعبة الط ا  وه : الع ر  أع ال
 األسأأ د احلجأأر مأأ  ويبأأدأ يسأأاره علأأى الكعبأأة جيعأأل أن هأأي: الطأأ ا  كيفيأأة مسأأ لة:

 مرات  سب  إلي   وينتهي
 الط ا  شرو 
 تعاىل   اهلل إىل قربة الت ت  لع ر  )أط   يق ل: ب ن النية   1
 أن )أي األصأغر واحلأد  والنفأاس  واحلأي  )كاجلنابأة األكرب احلد  م  الطهار   2
 وض     على يك ن
 والبدن  الا ب طهار   3
 خمت نا   الرجل يك ن أن  1
 الص    حال الساتر يف يش   ما كل الساتر يف ويش   الع ر   س   5
 1وج بأا   األح   )على إبراهي  ومقا  الشريفة الكعبة بني الط ا  يك ن أن  6
 واحلرج  العسر حال يف إال  

جر يك ن أن  2  الط ا   داخل إمساعيل ح 
 تكأ ن أن  يلأز  أيضأا   يأده أن حأى الشأريفة  الكعبأة عأ  خارجأا   بدن  متا  يك ن أن  8
 استحبابا   األح   على الكعبة شاذروان ع  خارجة

                                

 : )على األح   استحبابا   ا  الشريا ي الراحل  اإلم1
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 الط ا  ص   :3
 خلأأ  الطأأ ا  صأأ   بأأركعي اإلتيأأان هأأ : الع أأر  أع أأال مأأ  الاالأأ  الع أأل مسأأ لة:

 هكأأأأذا: ونيتهأأأأا الصأأأأبح صأأأأ   ماأأأأل تكأأأأ ن الصأأأأ   وهأأأأذه عنأأأأده  أو إبأأأأراهي  مقأأأأا 
 اىل  تع اهلل إىل قربة الع ر  ط ا  ص   ركعي )أصل ي

 السعي :1
 علأأى فيجأأ  واملأأرو   الصأأفا بأأني السأأعي هأأ  الع أأر  أع أأال مأأ  الرابأأ  الع أأل مسأأ لة:

 بأأاملرو   وانتهأأا    الصأأفا مأأ  ابتأأدا    أشأأ ا  سأأبعة واملأأرو  الصأأفا بأأني املسأأافة يقطأأ  أن احلأأاج
 خر آ ش طا   يُعد   الصفا إىل املرو  م  والرج ع ش طا   يُعد   املرو  إىل الصفا م  والذهاب
 إىل قربأة الت تأ  لع أر  واملأرو  الصأفا بأني )أسأعى هكأذا: تكأ ن السعي يف النية مس لة:

 تعاىل   اهلل
 التقصري :5

 وهأأأأ : الع أأأأر  أع أأأأال مأأأأ  اخلأأأأامس بالع أأأأل اإلتيأأأأان جيأأأأ  السأأأأعي إمتأأأأا  بعأأأأد مسأأأأ لة:
 وينأأ ي احلاجأأ   أو الظفأأر أو الشأأارب أو الأأرأس شأأعر مأأ  مقأأدار قأأص ويعأأين التقصأأري 
 تعاىل   اهلل إىل قربة الت ت  لع ر  )أقصر هكذا:

 أمأأري  إال اإلحأأرا  ب اسأأطة عليأأ  حأأر  مأأا كأأل لل حأأر  حيأأل التقصأأري هأأذا بعأأد مسأأ لة:
 ونبأأات شأأجر وقلأأ  الصأأيد و أأا: اإلحأأرا  جهأأة مأأ  ولأأيس احلأأر  حرمأأة جهأأة مأأ  حرمته أأا
 احلر  
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 الت ت  حج ثانيا:
 الت ت  حج أع ال 

 باملشأعر  وال قأ   بعرفأات  وال قأ   اإلحأرا  وهأي: عشأر ث ثأة احلج أع ال مس لة:
 النسأا   وطأ ا  والسأعي  وركعتيأ   الزيأار   وطأ ا  التقصأري  أو واحللق واهلدي  والرمي 
 مبى  والبيت تة وركعتي  
 احلج إحرا 

 يف مأر مأا حنأ  علأى للحأج ثانيأة حيأر  أن الع أر  أع ال إمتا  بعد اإلنسان على مس لة:
 اإلحأأرا  بين أأا أأأ آنفأأا   أأأ املأأذك ر  امل اقيأأ  إحأأدى مأأ  يكأأ ن للع أأر   اإلحأأرا  أن غأأري الع أأر 
 نيتأأ  يف ويقأأ ل احلأأرا   املسأأجد مأأ  يكأأ ن أن ويسأأتح  املكرمأأة  مكأأة مأأ  يكأأ ن للحأأج
 تعاىل   اهلل إىل قربة الت ت  حلج )أحر 

 بعرفات  ال ق   يدر  وق  إىل الع ر  بعد م  يك ن احلج إحرا  وق  مس لة:
 بعرفات   ال ق

 صأأحرا  يف البقأأا  يعأأين بعرفأأات ال قأأ   هأأ : احلأأج أع أأال مأأ  الاأأاي الع أأل مسأأ لة:
 عرفأات يف )أقأ  هكأذا: الع ل هذا يف والنية من   الغروب إىل عرفة ي   ظهر م  عرفات
 تعاىل   اهلل إىل قربة الت ت  حلج

 )املزدلفة  احلرا  املشعر يف ال ق  
 صأأحرا  يف وال قأأ   العيأأد  ليلأأة غأأروب بعأأد احلأأرا  راملشأأع إىل الأأذهاب جيأأ  مسأأ لة:

 احلجة  ذي م  العاشر الي   وه  العيد ي   م  أ احتياطا   أ الش س طل ع إىل املشعر
 صأأأحرا  يف )أقأأأ  هكأأأذا: ينأأأ ي العيأأأد  يأأأ   مأأأ  الفجأأأر طلأأأ ع اقأأأ اب عنأأأد مسأأأ لة:

  تعاىل  اهلل إىل قربة الش س طل ع إىل الفجر طل ع م  احلرا  املشعر
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 احللق  الذبح  )الرمي  مى أع ال
 با ثأة هنأا  ويأ ي أأ العيأد يأ   م  الش س طل ع عند أ مى إىل الذهاب جي  مس لة:
 أع ال:
 وينأ ي التأ اي  علأى صغار حصيات بسب  الكربى  اجل ر  )وهي العقبة مجر  رمي  1
 تعاىل   اهلل ألمر امتااال   العقبة مجر  )أرمي هكذا:
 تعأأأاىل   اهلل ألمأأأر امتاأأأاال   )أضأأأحي هكأأأذا: ونيتأأأ  شأأأا   أو بقأأأر  ذبأأأح أو بعأأأري حنأأأر  2
 ذات تكأ ن أن اسأتحبابا   األحأ   وعلأى سألي ة  األجأزا  تامأة األضأحية تكأ ن أن وجي 
 احلج  مناسك ويف املفصلة الكت  يف مذك ر خمص ص وع ر س 

 هأأأأا ثلا ويهأأأأدي أضأأأأحيت   مأأأأ  شأأأأيئا   املضأأأأحي ي كأأأأل أن اسأأأأتحبابا   األحأأأأ   مسأأأأ لة:
 اآلخر  بالاها ويتصدق
 مأأ  شأأي  قأأص أو أأأ اسأأتحبابيا   احتياطأأا   األول  حجأأ  كأأان إن أأأ الأأرأس متأأا  حلأأق  3
 شارب   أو رأس  شعر أو ظفره

 الت تأأ  حأأج مأأ  أأأ أقص أأر أو أأأ )اُحلأأق هكأأذا: التقصأأري أو احللأأق يف النيأأة كيفيأأة مسأأ لة:
 تعاىل   اهلل ألمر امتااال  
 مى يف املبي 

 املبيأأأ  )مأأ  ب ع اهلأأا: لإلتيأأأان العاشأأر  اليأأ   يف مأأى  يف البقأأأا  مأأ  ن مأأا ال مسأأ لة:
 متأأأا  بعأأأد أو عشأأأر  الاأأأاي أو عشأأأر احلأأادي اليأأأ   يف مكأأأة إىل الأأأذهاب مث اجل أأأار  ورمأأي
 مكة  ب ع ال لإلتيان مى  أع ال

 وطأ ا  والسأعي وركعتيأ  الزيأار  طأ ا  )وهي مكة ب ع ال احلاج ي ي أن بعد مس لة:
 واسأتع ال النسأا  مباشأر  حأى اإلحأرا  بسأب  عليأ  حأر  مأا كأل لأأ  حيأل وركعتيأ    النسا
 ال احلأأر  ألجأأل وحرمته أأا احلأأر   نبأأات أو شأأجر وقلأأ  الصأأيد أمأأري : إال والطيأأ  العطأأر

 اإلحرا  
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 جأام  ولأ  عشأر  والاأاي عشر احلادي ليلة يف مى يف املبي  احلاج على جي  مس لة:
 ونيأأأة أيضأأا   عشأأر الاالأأ  ليلأأة يف مأأى يف املبيأأ  عليأأ  وجأأ  صأأاد أو اإلحأأرا  يف  وجتأأ 
 تعاىل   اهلل إىل قربة   للحج مى يف )أبي  هكذا: املبي 

 أأأ الأأزوال بعأأد مأأى مأأ  خيأأرج أن لأأأ  جيأأ   يصأأطد ومل النسأأا  احلأأاج جيأأام  مل إذا مسأأ لة:
 املبيأ  عليأ   وجأ اليأ   ذلأك غأروب إىل مأى يف بقأي ولأ  عشأر  الااي الي   م  أ الظهر
 أيضا   عشر الاال  ليلة

 أن عليأأأ  جيأأأ  فيهأأأا  البيت تأأأة جتأأأ  الأأأي الليأأأاي يف مأأأى يف احلأأأاج يبأأأ  مل إذا مسأأأ لة:
 ع دا   املبي  تر  ل  عاصيا   ويعد شا   ليلة كل ع  يكفر

 اجل ار رمي 
 ى مأأ يف يبيتهأأا الأأي الليأأاي  أأار يف الأأا   اجل أأار يرمأأي أن احلأأاج علأأى جيأأ  مسأأ لة:

 وهبأأأذا حصأأأيات  بسأأأب  واحأأأد  كأأأل العقبأأأة ومجأأأر  ال سأأأطى واجل أأأر  األوىل اجل أأأر  فريمأأأي
 مكة  ب ع ال أتى قد كان إذا احلج أع ال تنتهي
 مكة أع ال

 العيأد يأ   نفأس يف املكرمأة مكأة إىل احلأاج يأذه  مأى أع أال مأ  الفأرا  بعأد مس لة:
 هي: أع ال خب سة هنا  لي ي بعده أو

 تعاىل   اهلل ألمر امتااال   الزيار  ط ا  )أط   ونيت : أش ا  سبعة ر  الزيا ط ا   1
 ركعأأي )أصأألي ونيته أأا: عنأأده  أو إبأأراهي  مقأأا  خلأأ  الزيأأار   طأأ ا  ركعأأي  2
 تعاىل   اهلل إىل قربة الزيار  ط ا 
 بأأني )أسأأعى هكأأذا: ونيتأأ  أأأ سأأابقا   املأأذك ر النحأأ  علأأى أأأ واملأأرو  الصأأفا بأأني السأأعي  3
 تعاىل   اهلل إىل قربة الت ت  حلج واملرو  االصف
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 )أطأأأ   هكأأأذا: فيأأأ  وينأأأ ى الكيفيأأأة  يف احلأأأج طأأأ ا  ماأأأل وهأأأ  النسأأأا   طأأأ ا   1
 تعاىل   اهلل إىل قربة النسا  ط ا 
 اهلل إىل قربأأة النسأأا  طأأ ا  ركعأأي )أصأألي هكأأذا: ونيته أأا النسأأا   طأأ ا  ركعأأي  5
 تعاىل  

 متفرقة مسائل

 جاحل يف االستنابة
   غريه  ع  احلج يف ين ب أن لنفس  حيج مل  جي   هل س: ■
   جا   بنفس  مستطيعا   يك  مل إذا ج:
 اإلس    حجة ع  النائ  ذمة فرا  النيابة حج يف يش   هل س: ■
 أن أأأ ذمتأأ  يف مسأأتقرا   احلأأج يكأأ  مل إذا أأأ املسأأتطي  لغأأري جيأأ   نعأأ  ذلأأك  يشأأ   ج:
 نائبا   يصري
 والعكس  الرجل ع  املرأ  ةنياب جت   هل س: ■
 جت    ج:
 عن   املن ب مقلد أ  مقلده فت ى طبق على يع ل هل النائ  س: ■
 مقلده  رأي على يع ل النائ  ج:
 ببأأاقي يأأ ي أن قبأأل مأأات مث احلأأر  ودخأأل وأحأأر  فحأأج احلأأج عليأأ  وجأأ  مأأ  س: ■
 عن   النيابة جت  أو اإلس   ح جة ع  هذا يكفي  هل احلج  أع ال
 عن   النيابة جت  وال يكفي  ج:
 احلج  عن  يقض ا أن ورثت  على جي  فهل واملشعر عرفات بني مات رجل س: ■
 احلج  لأ  وحيس  جي   ال ج:
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 عأنه  النيابأة ينأ ي بأ ن املسأتحبني والع أر  احلأج يف اآلخأري  تشريك جي   هل س: ■
 ميكأأ  وكيأأ  الع أأل  ثأأ اب يف يشأأركه  بأأ ن اهلل يأأدع  مث لنفسأأ  حيأأر  أنأأ  أو حيأأر   حأأني
 املستحبني  والع ر  احلج يف متعددي  ع  النيابة
 قبأأأأل متعأأأأدد عأأأأ  أو واحأأأأد عأأأأ  النيابأأأة ينأأأأ ي أن ميكأأأأ  املسأأأأتحبة األمأأأأ ر يف نعأأأ  ج:
 الع ل  بعد إليه  الا اب إهدا  وميك  الع ل 

  وعدمها االستطاعة
 سفر ال وصع بة التع  م  اخلشية بسب  احلج ع  االمتناع جي   هل س: ■
 مستطيعا   كان إذا جي   ال ج:
 بلأأده إىل ويرجأأ  بأأ  حيأأج أن يسأأتطي  املأأال مأأ  مقأأدارا   ميلأأك الأأذي الشأأخص س: ■
 املنزل  شرا  أ  أوىل احلج فهل منزال  ميلك ال ولكن 
 املنزل  شرا  بدون شديد حرج يف كان إذا إال   ال    احلج ج:
 مث اآلتيأأأة للسأأأن ات احلجأأأاج ئ قأأأ ا يف امسأأأ  فسأأأج ل للحأأأج مسأأأتطيعا   كأأأان إذا س: ■
 اإلس    حجة ذمت  يف تاب  فهل افتقر ذلك بعد

 ك   ج:
 سابقا   مستطيعا   وكان حيج  مل م  حك  ما س: ■
 ذلك  بعد احلج علي  وجي  سبحان  اهلل يستغفر ج:
 آخر  واج  م  تزاح  أو ضرر إىل أد ى إذا احلج حك  ما س: ■
 لأأأ ح  حأأأرا   فعأأأل أو واجأأأ  تأأأر  اسأأأتلز  وإن   جيأأأ مل ضأأأررا   احلأأأج اسأأأتلز  إذا ج:
 الشارع  نظر يف منه ا األه 
 احلأأج أجأر  ختأرج هأأل حيأج أن قبأل مأأات إذا احلأج عليأ  اسأأتقر الأذي املسأتطي  س: ■
 بعده  أ  التقسي  قبل تركت  أصل م 
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 التقسي   قبل ال كة أصل م  األجر  خترج ج:
  الأ  إن احلأج عليأ  جيأ  هأل حيج  ومل السابقة األع ا  يف مستطيعا   كان م  س: ■

 استطاعت  
 أمك   كيف ا علي  جي  ج:
 أ  للحأج االسأتطاعة علأى حيصأل أن ألجأل يسأعى أن املكلأ  على جي  هل س: ■
 ال 

 جي   ال ج:
  الط ا 
 باملس لة  جه    النسا  ط ا  فات  إذا في ا  وجت  احلاج على حتر  هل س: ■
 كأأأأان وإن التطبيأأأأق يف اخلطأأأأا  بأأأأاب مأأأأ  ذلأأأأك فيأأأأ يك الأأأأ داع بطأأأأ ا  أتأأأأى إذا 1ج:
 اإلعاد   يف االستنابة أو بنفس  اإلعاد  استحبابا   األح  
 ويف احلأأأج مناسأأأك ألدا  أأأأ اهلل شأأأرفها أأأأ مكأأأة إىل ذهأأأ  الشأأأك كاأأأري شأأأخص س: ■
 أنأ  ظنأ  علأى وغلأ  الاأاي  أ  األول الشأ   أ أى قأد هأل شأك لأأ  عأر  النسا  ط ا 
 لعل أأأ  بشأأأك  يعبأأأ  ومل األسأأأاس هأأأذا علأأأى وحجأأأ  ط افأأأ  وأك أأأل الاأأأاي شأأأ ط  أ أأأى قأأأد

 مأر  الشأك راوده منطقتأ  إىل رجأ  عنأدما ولكأ  العباديأة  األمأ ر يف شك ك  بكار  املسبق
 وينهأأأي النسأأأا  طأأأ ا  ويطأأأ   مكأأأة إىل يأأأذه  هأأأل اآلن  يفعأأأل مأأأاذا يعلأأأ  فأأأ  أخأأأرى

   ال  أ  شك ك  
 علي   شي  ال ج:
 نظأأرا   وقتأأا   ي خأأذ تطهأأريه وكأأان الطأأ ا   أثنأأا  د  أأأ مأأا    أأأ إصأأبع  مأأ  خأأرج إذا س: ■
 احلك   ه  ف ا والزحا  لل سافة

                                

 : )نع  حى يط   بنفس  إن متك   وإن مل يت ك  تست ر احلرمة حى يطا  عن     اإلما  الشريا ي الراحل1
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 بعأأأد فيك لأأأ  الأأأد  خأأأروج قبأأأل ونصأأأ  أشأأأ ا  ث ثأأأة أك أأأل فأأأمن تطهأأأريه  جيأأأ  ج:
 التطهري  بعد الط ا  أعاد والنص  الا ثة يك ل مل وإن انتهى  حي  م  التطهري
 الزحا   بسب  الط ا  أثنا  قهرا   الكعبة ملس يضر هل س: ■
 اختيارا  حى يضر ال ج:
 الأأذي احلأأد مأأ  أبعأأد الطأأ ا  1العسأأر  )مأأ  جتيأأزون أنكأأ  عأأنك  املعلأأ   مأأ  س: ■
 ولأأ  الطأأ ا  جأأ ا  هأأذا يعأأين هأأل والسأأؤال واملقأأا   البيأأ  بأأني وهأأ  الفقهأأا  بعأأ  ذكأأره
 يف الطأأأ ا  يكأأأ ن أن جيأأأ  أ  النأأأاس  فيهأأأا يصأأألي والأأأي بالكعبأأأة احمليطأأأة األروقأأأة داخأأأل
 األروقة  وهذه الكعبة بني ال اقعة الساحة
  2العسر  )م  مطلقا   جائز ج:

 وعشأأري  سأأتة مقأأدار مأأ  املقدسأأة الكعبأأة عأأ  أبعأأد الطأأ ا  جأأ ا  األظهأأر 3مسأأ لة:
 وجأأ ب يبعأأد فأأ  احلأأرج أو الضأأرر وعأد  االختيأأار حأأال يف أمأأا االضأأطرار  حأأال يف ذراعأا  

 تعاىل  اهلل شرف  البي  أطرا  مجي  يف راعا  ذ وعشري  ستة لدون الط ا 
 الكعبأأأأة وحتأأأأ  فأأأأ ق والرمأأأأي وال قأأأأ   والسأأأأعي الطأأأأ ا  1جأأأأ ا   )األظهأأأأر مسأأأأ لة:
 حبالأأأأة ذلأأأك اختصأأأأاص 5)واالحتيأأأا  املقأأأأرر   باحلأأأدود لكأأأأ  واجل أأأر   وامل قأأأأ  واملسأأأعى

                                

     ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
   احل  ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الر 2
: )الظأأأاهر جأأأ ا  الطأأأ ا  أبعأأأد مأأأ  مقأأأدار سأأأتة وعشأأأري  ذراعأأأا  خص صأأأا  يف حأأأال   اإلمأأأا  الشأأأريا ي الراحأأأل3

 االضطرار  وعلى هذا فل  اتس  املسجد أكار كان املطا  أكرب أيضا    
 : )جي      اإلما  الشريا ي الراحل1
   أي االستحبايب 5
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 طال سأأأأ يف وبعضأأأأ  العلأأأأ  يف بعضأأأأ  أو م ربأأأأا   الطأأأأ ا  فيجأأأأ   هأأأأذا وعلأأأأى  1االضأأأأطرار 
 السفل  يف وبعض 

    2العريف  الصدق م  املذك ر  امل اق  سائر يف )وكذلك
  اإلحرا  حمرمات
 أثنأأأا  السأأأيارات حمركأأأات مأأأ  تصأأأدر الأأأي الغأأأا ات عأأأ  األنأأأ  سأأأد حكأأأ  مأأأا س: ■

 الصأحية ت ثرياهتأا تظهأر سامة غا ات مك ناهتا يف حت ل الغا ات هذه أن وخاصة اإلحرا  
 شاب   وما الرأس يف ب مل كاإلصابة استنشاقها عند احلال فسن يف تظهر قد أو حني بعد

 جي    ج:
 عذر  غري م  مسق فة سيار  كرك ب  احمُلر   للحاج االستظ ل جي   هل س: ■
 املنزل  يف وجي   الجي    الطريق يف ج:
 اجلديد  مكة
 دعقأ جيأ   فهأل منأاطق  عأد  أحأدث  املكرمأة  مكأة يف الع أراي للت سأ  نظرا   س: ■
 القدمية  احلر  حدود م  أو العزيزية منطقة م  اإلحرا  نية

 )علأأأأأى منهأأأأأا اإلحأأأأأرا  عقأأأأأد يصأأأأأح واجلديأأأأأد  القدميأأأأأة املكرمأأأأأة مكأأأأأة أمأأأأأاك  كأأأأأل ج:
  3األظهر 

 االحتياطي احلج نية
 ف أأأاذا قبأأأل  مأأأ  ال اجأأأ  حأأأج قأأأد ك نأأأ  مأأأ  احتياطأأأا   ثانيأأأة حيأأأج أن أراد مأأأ  س: ■
 ين ي 

                                

  ما  الشريا ي الراحل  ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإل1
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل2
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل3
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 االحتيا   بنية ب  ي ي ج:
 جد  م  اإلحرا 
 النأذر بنيأة لأيس منهأا أحرمأ  وأنأا ميقأات هبأا ي جأد ال جد  مدينة كان  إذا س: ■
 تُعتأرب الع أر  فهأل الأرأس  مغطأى  أارا   املكرمأة مكأة إىل ودخلأ  الشأرعي  بأاحلك  جاه   
 صأأحيحة الع أأر  كانأأ  وإذا الأأرأس  تغطيأأة وكفأأار  اهلأأدي أدفأأ  أن علأأي جيأأ  وال باطلأأة
 الكفار   فقط علي فهل

   فقط  الكفار  وعليك 1األظهر  )على صحيحة الع ر  ج:
 البحري  أهل ميقات
 البحأأأري  أهأأأل يأأأذه  ميقاتأأأان هنالأأأك احلأأأج يف حأأأى أو املسأأأتحبة الع أأأر  يف س: ■
 جيأ  وهأل اآلخأر ع  جيزي منه ا ف ي الكبري  و)السيل )اهلدا  مكة إىل للدخ ل إليه ا
 في يك أحد ا أ  االثنني على املرور
 اسأأتحبابا   )واألحأأ   الاأأاي  مأأ  فيحأأر  منأأ  حيأأر  مل وإن األول مأأ  اإلحأأرا  يكفأأي ج:

  2الااي  م  اإلحرا  وجيدد األول م  حير  أن
  والذبح اهلدي
 اإلمامي  غري يكفي أ  إماميا   مى يف للهدى الذابح يك ن أن جي  هل س: ■
 اإلمامي  غري يكفي ج:
 االمامي  غري الذابح يد على يده مامياإل احلاج وض  يش   هل س: ■
 يش    ال ج:

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل2



 

115 

 

 حيت أل حيأ  التجاري األهلي البنك م  كان إذا احلج يف اهلدي مشروعية ما س: ■
 ومكأان إمأامي غأري مسأل ا   الأذابح يكأ ن أن األغلأ   )بأل وحيت ل معينا   اهلدي يك ن أن

 مى  خارج اجلديد املسل  يف الذبح
 مكأان إىل بالنسأبة وأمأا فأ   وإال فيجأزي  اهلدي يف عترب امل الشرائط اجت ع  إذا ج:
 مكانأا   جيأد ومل مأى  يف الأذبح يسأتط  مل إذا فيأ  الأذبح جي   فمن  اجلديد املسل  يف الذبح
  من   مى إىل أقرب

 املعطر الصاب ن
 غسأأأأل أثنأأأأا  أي اإلحأأأأرا  لأأأأبس قبأأأأل املعطأأأأر بالصأأأأاب ن االسأأأأتح ا  حكأأأأ  مأأأأا س: ■

 اإلحرا  
 ال    يف 1)االستحبايب  حتيا اال ج:
 التتعأدى بفأ   النيأة عقأد قبأل والتطيأ  املعطر بالصاب ن االستح ا  حك  ما س: ■
 ساعة 
 ال    يف 2)االستحبايب  فاالحتيا  اإلحرا   حني إىل الرائحة بقي  إذا ج:
 اإلحرا  يف املرأ  لباس
 جائز  ج:   اإلحرا أثنا  لل رأ  بالنسبة العبا   لبس جي   هل س: ■
 لبسأ  وقأد القأد   ظهأر تغطأي حبيأ  للنسأا  بالنسأبة اجلأ رب لأبس حك  ما س: ■

 كأان وان للنسأا  باجل رب ب س وال عليها  شي  ال ج: احلك   ه  ف ا اجل رب إحداه 
   ظاهره  شق استحبابا   األح  

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل2
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 لل حر  التظليل
 مأ  أ  روقها شأ حى الش س غروب م  ه  هل لل حر  بالنسبة الليل حتديد س: ■
 التظليل  مس لة حك  يف الفجر  طل ع حى الش س غروب
 األظهر  على الليل يف وكذلك  ارا   التظليل جي   ال 1ج:
 احلج أفعال يف األفضل
 التالية: األم ر يف املندوب احلج أو اإلس   حلجة بالنسبة األفضل ه  ما س: ■
 أثنأا  يف املقأا  خأارج الطأ ا  أ  احلأج أع أال ت ديأة يف واملقا  الكعبة بني الط ا   1
 املسل ني  ع  التخفي  يف لإلسها  الشديد الزحا 
 أثنأا  يف العلأ ي الطأابق يف السأعي أ  املتعأار  املسأار يف واملأرو  الصفا بني السعي  2
 املسل ني  ع  التخفي  يف لإلسها  الشديد الزحا 
 سأأبيل يف السأأبع ائة هأأذه ينأأ ي أن أو لاير سأأبع ائة إىل قي تهأأا تصأأل بشأأا  اهلأأدي  3
 بالباقي  ويتصدق لاير با مثائة للشرائط مطابقة شا  فيذبح اهلل

 تلتصأأأأق العقبأأأأة هأأأأذه يف لك  أأأأا تسأأأأتني  أو الكأأأأربى العقبأأأأة مجأأأأر  املأأأأرأ  ترمأأأأي أن  1
 احلرج  عني هذا البع  وعند غي ر  أي يرفض  بشكل الشديد الزحا  بسب  باألجنيب
 الطأ ا  مأ  الضأرر أو للحأرج املقأا  خأارج الطأ ا  ال اجأ  حلأجا يف جي   إمنا 1:2ج
 فاألفضأأل حت له أا  شأرعا   حيأر  مرتبأة الضأرر أو احلأأرج يبلأ  مل إن ذلأك ومأ  املقأا   داخأل
 مطلقا  املقا  داخل الط ا 

                                

: )ال جي   التظليل  ارأ  وكذلك يف الليل على األحأ    ومأا بأني الطلأ عني يعتأرب مأ    اإلما  الشريا ي الراحل1
 النهار يف هذه املس لة  

: )جيأأأ   حأأى يف احلأأج ال اجأأأ  الطأأ ا  خأأارج املقأأأا   وإن كأأان األفضأأل يف احلكأأأ  مأأا  الشأأريا ي الراحأأل  اإل2
األوي الط ا  بني املقا  والكعبة  ولك  ال يبعد يف الفأر  املأذك ر مأ  نيأة القربأة أن يكأ ن الطأ ا  خأارج املقأا  
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 أفضأأأأأأل اآلخأأأأأأري  مزامحأأأأأأة دون األرضأأأأأأي الطأأأأأأابق يف السأأأأأأعي إمكأأأأأأان صأأأأأأ ر  يف :2ج
  1و)أح   
 فالتصأأدق لل أأؤمنني ملحأأة حاجأأة هنأأا  وكانأأ  منهأأا سأأتفاد اال عأأد  صأأ ر  يف :3ج
 ل أأ  تعأأاىل قأأال أفضأأل  قي أأة فأأاألعلى التصأأدق يأأرد مل وإذا أفضأأل  اهلل سأأبيل يف بالزائأأد
نُك ْ  التأ ْق  ى   يأ ن الُ ُ  و ل أ ك   د م آُؤه ا و ال   حلُُ ُمه ا الل     يأ ن ال   م 

2  
 السأؤال فأر  )ويف باألجانأ   بالزحأا  تلأيتب لئ  الليل يف الرمي تقد  هلا جي   :1ج

  3تستني  
 املشاعر يف ال ق  
 يف ال قأأأ   مأأأ  احلأأأاج يأأأت ك  مل حبيأأأ  كاأأأريا   احلأأأج يف اال دحأأأا  كأأأان إذا س: ■
 واألحأأ   خارجه أأا  يف وسأأك  امل قأ   وقأأ  بعأأ  يف مأأرورا   هب أا مأأر واملشأأعر  عرفأات
 إليه ا  فاألقرب األقرب يف السكى 1)وج با  

                                                                             

 م  الزحا  وألجل التخفي  على اآلخري  ل  الفضل  
   سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل  ما بني الق1
  32  س ر  احلج: 2
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل3
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1



 األم ال تزكية السادس: لفصلا

 اخل س أوال:
 اخل س في  جي  ما

 املعادن   1
 البحر  يف بالغ ص عليها حيصل الي اجمل هرات  2
 احلرب  غنائ   3
 الكن     1
 املسل   م  الذمي الكافر يش يها الي األر   5
 والتجار   الكس  أرباح  6
 باحلرا   املختلط احل ل املال  2
 املعادن :1

 والنحأاس  والرصأاص  والفضأة  كالأذه   أأ املعأادن مأ  اسأتخرج  مأا بل  إذا مس لة:
 املعأأأادن وسأأأائر وامللأأأح والأأأزاج  والعقيأأق  والفأأأريو ج  واحلجأأأر  والفحأأأ   والأأأنفط  واحلديأأد 
 اإلخراج  مصار  إخراج بعد مخس  إعطا  وج  النصاب  حد   أ األخرى
 املعدن نصاب

 املعأأأأدن بلأأأأ  إذا أنأأأأ  مبعأأأأى الأأأأذه   مأأأأ  متعارفأأأأا   ماقأأأأاال   15 املعأأأأدن نصأأأأاب مسأأأأ لة:
 يأأدف  أن جيأأ  الأأذه  مأأ  ماقأأاال   15 قي أأة أأأ االسأأتخراج نفقأأات إخأأراج بعأأد أأأ املسأأتخرج
 النقدي    كا  مقدار مراعا  وج با   واألح   مخس  

 كأل نصأي  بل  فمن املعدن م  شي  استخراج على أشخاص عد  تعاون إذا مس لة:
 يأدفع ا أن علأيه  وجأ  ماقأاال   عشأر مخسأة االسأتخراج  نفقأات انا اسأت بعد منه  واحد

 اخل س 
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 البحار معادن
 حتأأ  أو األر   حتأأ  املعأأادن بأأني اخل أأس  فيأأ  ال اجأأ  املعأأدن يف فأأرق ال مسأأ لة:
 املعأادن سأائر حأال حال  البحر م  امل خ ذ امللح أن 1)واألظهر  الدليل  إلط ق البحار 
 البحار  م  امل خ ذ 

 االصطناعية عادنامل
 أو الأأذه  صأأن  مأأ  متكنأأا أنأأ  فرضأأنا فلأأ  فيأأ   مخأأس ال االصأأطناعي املعأأدن مسأأ لة:

 ذلأك  مبنزلأة لأيس فاملصأطن  االسأتخراج  اعتبأار الظأاهر ألن اخل أس  فيأ  يكأ  مل الفضأة
 علي   املعدن صدق لعد 

 ل نصرا   الزكا  في  ما وسائر االصطناعية الغ ت يف احلال وكذلك
 الفضا  أحجار

 وكانأ  الك اكأ  بعأ  مأ  ب  أا عل نأا إذا األر  حنأ  تقأذ  الي األحجار مس لة:
 لل عأادن نظأريا   كانأ  إن حأى فأ   وإال اخل أس  فيهأا وجأ  املعأادن مأ  األحجأار تلك
  أشب   وما احلديد مال عندنا
 بالغ ص عليها حيصل الي اجل اهر :2

 وغري أا  واملرجأان كأاللؤلؤ ج اهر على أ البحر يف الغ ص ب اسطة أ حصل إذا مس لة:
 ومصأأاري  نفقأأات اسأأتانا  بعأأد أأأ أخرجأأ  مأأا قي أأة بلأأ  فأأمن معأأدنيا   أو نباتيأأا   كأأان سأأ ا 

 مأأ  اُخأأرج سأأ ا  مخسأأ  إعطأأا  لأأز  ذهبأأا   الصأأرييف املاقأأال أربأأاع ث ثأأة يعأأادل مأأا أأأ اإلخأأراج
 عأد  مأ  أو واحأد نأ ع مأ  املسأتخرج كان وس ا  دفعات  عد  يف أو واحد  دفعة البحر
 أن اع 

                                

 : )والظاهر    اإلما  الشريا ي الراحل1
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 البحر يف يغرق ما
 يف تغأأرق الأأي أشأأب  ومأأا والأأذخائر والطأأائرات والغ اصأأات السأأف  يف مخأأس ال مسأأ لة:

 البحأأأأأر يف الغارقأأأأأة اجلأأأأأ اهر يف نعأأأأأ  الغأأأأأ ص  مأأأأأ  تعأأأأأد ال أل أأأأأا اسأأأأأتخرجناها إذا البحأأأأأر
 قري   احت ال على الغ ص لصدق اخل س ه  واألح   احت االن 

 ي ةالغن :3
 فقيهأأا   كأأان ولأأ  نائبأأ  بأأ مر أو اإلمأأا  بأأ مر الكفأأار املسأأل  ن قاتأأل إذا مسأأ لة:
 الكفأأار  أمأأ ال مأأ  احملأأارب ن عليأأ  حيصأأل مأأا )وهأأي غني أأة علأأى احلأأرب تلأأك يف وحصأأل ا
 ومحلهأأا عليهأأا احملافظأأة كأأ جر  الغني أأة تلأأك علأأى أأأ مأأال مأأ  أأأ أنفقأأ ه مأأا إخأأراج أوال   جيأأ 

 الصأ ايف  مأ  باإلمأا  خيأتص مأا وإخأراج صأرف   اإلما  يرى ما وإخراج ونقلها 
 الباقي  مخس إخراج مث
 الكنز :1

 اجلبأأل  يف أو الشأأجر  يف أو األر   يف املخبأأ  املأأال وهأ  اخل أأس  فيأأ  الكنأأز مسأ لة:
 ألحأأد  ممل كأأة غأأري أر  يف كنأأزا   اكتشأأ  وإذا كنأأزا   يأأدعى حبيأأ  وكأأان احلأأائط  يف أو

 س  خت ي وعلي  ل   فاملال
 يف سأأيذكر والأأذي نصأأاهب ا أول هأأ  فضأأة أ  ذهبأأا   كأأان سأأ ا  الكنأأز نصأأاب مسأأ لة:

 خت يس   وج  النصاب ذلك حد أ اإلخراج نفقات استانا  بعد أ بل  فمن الزكا   باب
 باحلرا  املختلط احل ل املال :5

 صأاح  ةمعرفأ وال متييز أا ميكأ  ال حبي  احلرا  باملال احل ل املال اختلط إذا مس لة:
 بقيأة يصأبح اخل أس يأدف  أن وبعأد املأال  جم أ ع مخأس يأدف  أن لز  ومقداره  احلرا  املال
 ح ال   املال
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 حكأ  ومأا األسأه   مأ  االسأ باح بقصأد الرب يأة البنأ   يف املسأا ة حكأ  ما س: ■
 تكأ ن قأد األربأاح بأان عل أا   احلأرا   م  لتطهريها اخل س فيها جي  وهل احملصلة  األرباح
 باحل ل  احلرا  خمتلطة معام ت م 

   األرباح  وخي س الشرعي احلاك  بمجا   يساه  1ج:
 يعأأأر  مل ولكأأأ  احلأأأرا  مقأأأدار وعأأأر  احلأأأرا  باملأأأال احلأأأ ل املأأأال اخأأأتلط إذا مسأأأ لة:
 صاحب   بنية املقدار بذلك التصدق وج  صاحب  

 صأاحب   يعأر  ولكأ  اره مقأد يعلأ  ومل احلأرا   باملأال احلأ ل املال اختلط إذا مس لة:
 ي اضيا  أن وج 

 ذلأأأأك ملأأأأك هأأأأ  خبص صأأأأ  م أأأأا شأأأأيئا   أن علأأأأ  فأأأأمن املأأأأال صأأأأاح  يأأأأر  مل إذا وأمأأأأا
 بأ   تأيق  مأا يعطأي أن يلأز  ال  أ  الشي  ذلك م  أكار احلرا  املال هل وشك الشخص
 مل إذا )هأأذا إليأأ   مالأأ  إيصأأال معأأ  حيت أأل الأأذي األكاأأر إعطأأا  هأأ  املسأأتح  واالحتيأأا 

 فأأاألظهر أحأأد ا  يف ولأأ  مقصأأرا   كأأان وإن باملقأأدار  اجلهأأل يف أو اخللأأط يف مقص أأرا يكأأ 
  2علي   األكار وج ب

 املأال أن وعلأ  معل مأا   احلرا  مقدار وكان احلرا  باملال احل ل املال اختلط إذا مس لة:
  إرضأأأأا وج بأأأأا   فأأأأاألح   املالأأأأك هأأأأ  أيهأأأأ  يأأأأدري ال ولكأأأأ  املعينأأأأني األشأأأأخاص ألحأأأأد
 بالنسبة  األشخاص أولئك بني املال ت  ي  لز  يرض ا مل وإذا اجل ي  
أأأس مث حمرمأأأة سأأألعا   اجلأأأائز  البضأأأائ  مأأأ  يبيأأأ  أن املسأأأل  للبأأأائ  جيأأأ   هأأأل س: ■  خي  
 ح ال   مال  يصبح كي املختلفة األرباح
 املظامل  م  ويك ن احملرمة  للسلعة املقابل الا   ميلك ال فعل وإن جي    ال ج:

                                

 بمجا   احلاك  الشرعي   : )خي سها  اإلما  الشريا ي الراحل1
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل2
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 ف أأأاذا اخل أأأس  إخأأأراج قبأأأل بأأأاإلت   بأأأاحلرا  املخأأأتلط املأأأال يف تصأأأر  لأأأ  س: ■
 علي   ي ت 
 الشرعي  احلاك  م  اخل س بش ن يصاحل ج:

 املسل  م  الذمي يش يها الي األر  :6
 مخأس يأدف  أن الأذمي علأى وجأ  املسأل   م  أرضا   الذمي الكافر اش ى إذا مس لة:

 شأأأاب  مأأأا أو دكانأأأا   أو بيتأأأا   اشأأأ ى لأأأ  وأمأأأا اآلخأأأر  مالأأأ  مأأأ  أو نفسأأأها مأأأ  األر  تلأأأك
 االحتيا   باب م  خت يس  ف ج ب

 اخل أس  يأدف  ال أن املسأل  مأ  األر  اشأ ائ  عنأد الذمي الكافر اش   إذا مس لة:
 اخل أأس البأأائ  يأأدف  أن اشأأ   لأأ  أمأأا اخل أأس  الأأذمي يأأدف  أن ووجأأ  شأأرط   يصأأح مل

 صحيح  فشرط 
 والتجار  س الك أرباح :2

 مأأ  السأأن ية عيالأأ  ونفقأأات الشأأخص نفقأأات عأ  يزيأأد مأأا مخأأس إعطأأا  جيأأ  مسأ لة:
 أجأأر  ماأأل األخأأرى املكاسأأ  أو الصأأناعة أو التجأأار  ب اسأأطة عليهأأا حيصأأل الأأي األمأأ ال
 ستذكر  الي الكيفية حس  وذلك االستيجاريني  الص   أو الص  
 امله ر

  1النسا  مه ر يف مخس ال مس لة:
 الأزوج علأى املهر مخس جي  فهل خي  س مل وه  لزوجت  املهر الزوج أعطى إذا  لة:مس

  الزوجة أ 
 الزوجة  فعلى يدف  مل وإذا الزوج على املال هذا يف اخل س جي  ج:

                                

 : )إذا صرفنها    اإلما  الشريا ي الراحل1
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 اإلر  مال
 أن وعلأأأأ  بأأأأاإلر  مأأأأال إليأأأأ  انتقأأأأل لأأأأ  ولكأأأأ  الأأأأ ار   يرثأأأأ  في أأأأا مخأأأأس ال مسأأأأ لة:
 علأأأ  إذا وهكأأأذا هأأأ   خي سأأأ  أن وجأأأ  مخسأأأ   رجخيأأأ مل أي خي سأأأ   مل املأأأال صأأأاح 
 يف خب أس م رثأ  ذمأة باشأتغال عل  ولكن  إلي  املنتقل املال هبذا اخل س تعلق عد  ال ار 
 إلي   املنتقل املال م  إخراج  جي  املال هذا غري
 فهأأل األر  ال لأأد بأأاع مأأات أن وبعأأد خم أأس  مببلأأ  أرضأأا   أبأأ ه اشأأ ى رجأأل س: ■
 نها مث خي  س أن علي 

 اإلر   يف مخس ال ج:
 سأأأأن ي دفأأأأ  لديأأأأ  كأأأأان سأأأأ ا  حنأأأأ ه  تكليفنأأأأا هأأأأ  ف أأأأا املكلأأأأ   مأأأأات إذا س: ■

 أص    خي س يك  مل أ  للخ س
 بتعلأأأق عل أأأ  )وإن عليأأأك  شأأي  فأأأ  ال أو خي أأأس كأأان ب نأأأ  تعلأأأ  تكأأ  مل إذا ج:
  1اخل س  إعطا  وج  مجيعها يف أو أم ال  بع  يف اخل س
 اقاإلنف يف القناعة

 خي أأس أن يلأأز  اإلنفأأاق يف القناعأأة بسأأب  السأأن ية مؤونتأأ  عأأ  شأأي   اد لأأ  مسأأ لة:
 الزائد 
 السنة رأس حتديد

 بعأد أأ خي سأ ا أن شأاهبه  ومأا الصأنعة وصأاح  والكاسأ  التأاجر علأى جي  مس لة:
 سنته   نفقات ع  يزيد ما أ الع ل يف شروعه  ابتدا  على واحد عا  مرور

 خي أأس أن صأأدفة   منفعأأة علأأى حصأأل إذا الكسأأ  شأأغل  يكأأ  مل مأأ  علأأى يلأأز  وكأأذا
 املنفعة  تلك على حص ل  ابتدا  على عا  مير أن بعد سنت   مؤونة ع  يزيد ما

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
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 علأأى حصأأل إذا والكاسأأ  كالتأأاجر لنفسأأ  السأأنة رأس تعيأأني عليأأ  جيأأ  مأأ  مسأأ لة:
 مأأ  م تأأ  عةسأأا إىل أنفأأق مأأا يطأأرح أن جيأأ  السأأنة أثنأأا  يف مأأات مث السأأنة خأأ ل يف ربأأح
 الباقي  خي س مث املنفعة تلك
 النفقات ع  الزائد

 ويشأأ ي ويبيأأ  األمأأ   يأأؤجر كأأان لأأ  ك أأا وأشأأغال حأأر  بعأأد  يشأأتغل مأأ  مسأأ لة:
 آخأأر يف سأأنت  نفقأأات عأأ   اد مأأا كأأل مخأأس يعطأأي أن عليأأ  جيأأ  أيضأأا   ويأأزرع األشأأيا 
 الأأربح مأ  الضأرر دارمقأ أخأرج أخأرى  حرفأة يف ويتضأرر حرفأة مأ  يأربح كأان وإذا السأنة 

 الزائد  مخس مث
 والأأدالل للح أأال يأأدفعها الأأي كأأاألجر  أربأأاح علأأى احلصأأ ل ألجأأل ينفقأأ  مأأا مسأأ لة:

 السنة  مؤونة م  احتساب  جي  
 السنة مؤونة

 واملشأأأأرب امل كأأأأل علأأأأى السأأأأنة أثنأأأأا  يف كسأأأأب  وأربأأأأاح منأأأأاف  مأأأأ  يصأأأأرف  مأأأأا مسأأأأ لة:
 حتصأأيل  مأأ  يأأت ك  مل )إذا البنأأ  وجهأأا  زواج والأأ البيأأ   وشأأرا  املنأأزل وأثأأا  وامللأأبس
 ومل شأأ ن   مأأ  أكاأأر يكأأ  مل إن فيأأ   مخأأس ال ذلأأك شأأاب  ومأأا والزيأأار   1 واجهأأا  حأأني
 والبذل  الصر  يف يفر  

 مأأأا وكأأأذا السأأأنة  مؤونأأأة مأأأ  حمسأأأ ب والكفأأأار  النأأأذر يف يصأأأر  الأأأذي املأأأال مسأأأ لة:
 ش ن   م  دأ ي يك  مل إذا جائز   لأ  يهدي  أو ألحد يهب 

 فأأمن بنتأأ   جلهأأا  شأأيئا   عأأا  كأأل األب يشأأ ي أن أهلأأ  اعتأأاد بلأأد يف كأأان إذا مسأأ لة:
 خي س   أن علي  جي  ال ابنت  جلها  شيئا   السنة تلك مناف  م  العا  أثنا  يف اش ى

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1



 

155 

 

 الأي السأنة مؤونأة مأ  تعتأرب األخأرى والزيأارات احلأج سأفر يف ينفقأ  الذي املال مس لة:
 ال حقة  السنة إىل وامتد سفره طال وإن لسفرا فيها شرع

 اخل أس بأ  يتعلأق ال آخأر مأال لأ  كان إذا والتجار  الكس  م  ماال   ربح م  مس لة:
 فقط  استفاده الذي الربح م  سنت  مؤونة خيرج أن جي  
 املال رأس

 لحصأأ السأأنة انتهأأا  وقبأأل املأأال  رأس وأنفأأق السأأنة أول يف رحبأأا   يسأأتفد مل إذا مسأأ لة:
 األرباح  هذه م  السنة ط ال رأمسال  م  أنفق  ما يطرح أن لأ  ربح  على

 مؤونأأأة عأأأ  تزيأأأد أرباحأأأا   البأأأاقي ب اسأأأطة واسأأأتفاد رأمسالأأأ  مأأأ  شأأأي  تلأأأ  إذا مسأأأ لة:
 رأمسال   م  تل  ما األرباح م  يطرح أن لأ  جي   سنت  

 مخسأأ  ريك شأأ يأأدف  ومل منافعأأ   مخأأس أعطأأى لأأ  آخأأر  مأأ  شأأريكا   كأأان مأأ  مسأأ لة:
 يف يتصأأر  أن رحبأأ  مخأأس الأأذي للشأأريك جأأا  الرأمسأأال  إىل خي سأأ  مل الأأذي رحبأأ  وضأأ 
 الرأمسأأأال يف املخ أأأس غأأأري املأأأال عأأأني جعأأأل )وإذا املشأأأ    الرأمسأأأال يف أي املأأأال  ذلأأأك
  1وج با   األح   على للشرائط اجلام  اجملتهد إلذن في  التصر  فيحتاج املش  
 علي  الي القرو 
 بشأأكل ويرجعأأ  الدولأأة مأأ  املأأر  يستقرضأأ  معأأني مبلأأ  هأأ  اإلسأأكاي القأأر   لة:مسأأ
 وإذا القأر   هأذا يصأح فهأل تقريبأا   %9 فائأد  مأ  مأا    سأنة 20 علأى شهرية أقسا 
 املدف ع  أ  امل خ ذ املال خي  س هل صح  

 في   مخس وال قر   هكذا إىل االضطرار م  جي   ج:

                                

   سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل  ما بني الق1
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 فيأأ  فهأأل سأأنت  رأس عنأأد بعينأأ  م جأأ دا   اسأأتعاره الأأذي د )النقأأ املأأال كأأان إذا مسأأ لة:
 شأيئا   بأ  اشأ ى أو للتجأار   بضأاعة إىل املقأ   النقأد هأذا حتأ ل إذا احلك  وما اخل س 
 سنت   مؤونة ع   ائدا  

 املستقر   املال يف اخل س جي  ال ج:
 دي ن  ب  يؤدي الذي املال

 رحبأا   اسأتفاد سأنت  تنتهأي أن وقبأل  مؤونتأ  ألجأل السأنة أول يف اسأتقر  إذا مس لة:
 يف استقرضأ  مأا عليهأا حصأل الأي األرباح م  يؤدي أن اآلتية السنة رأس حل ل قبل جا 
 السنة  أول
 دي ن   ب  يؤدي أن املالك يريد الذي املبل  خت يس جي  هل س: ■
 األظهأأأأر علأأأأى وجأأأأ  السأأأأنة رأس وحأأأأال عنأأأأده املبلأأأأ  وبقأأأأي الأأأأدي ن  يأأأأؤد مل إذا 1ج:

   املبل    يسخت
ي  منزال   بى م  س: ■  دفأ  مأ  مأد  بعد مث أقسا   شكل على مثن  يدف  وكان بالد 
 مأأأ  دفأأأ  مأأأا خي أأأس هأأأل الأأأدار  هأأأذه مأأأ  عليأأأ  ف أأأاذا مأأأر  ألول خي أأأس أن أراد أقسأأأاط 
 اآلتية  أقساط  باقي حك  وما فيها  ال كيل يصاحل أ  أقسا 
 د ي   أل ا عليها مخس ف  قسا األ باقي أما خي س   األقسا  م  دفع  ما ج:
ي  منزال   بى إذا س: ■  بعأد باعأ  فمذا شهرية  أقسا  شكل على مثن  يدف  وكان بالد 
 الا    كل يف اخل س جي  فهل أقساط  م  جز    دف  ما

   خي س  والباقي الدي ن م  علي  ما الا   م  خيرج ج:

                                

: )يسأأتطي  أن يسأأتاين مأأا يأأؤدي بأأ  دي نأأ  خأأ ل سأأنة  وإن كأأان األفضأأل أن خي أأس   اإلمأأا  الشأأريا ي الراحأأل1
  مجي  ما ميلك عند رأس السنة  
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 ل  الي الدي ن
 أقرضأأها  قأأد دي نأأا   كلهأأا أو أرباحأأ  بعأأ  لأأكاملا ف جأأد السأأنة رأس حأأل إذا س: ■ 
 هذه  املستقرضة األم ال خت يس جي  فهل

 إلي   أدي  مى خي سها أن وبني السنة  رأس عند خي سها أن بني خمري ه  ج:
 األطفال أم ال

 علأأأى حصأأأل أو بأأأاحلرا   خمأأأتلط مأأأال عنأأأده كأأأان أو معأأأدنا   طفأأأل أخأأأرج إذا مسأأأ لة:
 مأا مخأس أي مخسأ   إخأراج الطفأل ذلك وي على وج   ج هرا   بالغ ص أخرج أو كنز 
 وج با   األح   على الطفل  أخرج 

 عنأأ  خي أأس أن فأأاألح   أرباحأأا   منأأ  واسأأتفاد رأمسأأال صأأغري لطفأأل كأأان إذا1مسأأ لة:
 البل    بعد خت يس  الصغري علي جي  وإال   ال ي 

 حيتأأاج ال مأأا ب كسأأ أربأأاح مأأ  اشأأ ى لأأ  بل غأأ  أول مأأ  أم الأأ  خي أأس مل مأأ  مسأأ لة:
 مخس   يدف  أن وج  إلي 

 يف اشأ اه أنأ  علأ  فأمن حبالأ   والئقأا   لشأ ن  مطابقأا   وكأان إليأ  حيتاج ما اش ى إذا وأما
 اشأأ اه ب نأأ  يعلأأ  مل إذا وأمأأا مخسأأ   يأأدف  أن جيأأ  ال الأأربح فيأأ  اسأأتفاد الأأذي العأأا  أثنأأا 
 احلأأأأاك  يصأأأأاحل أن وج بأأأأا   ألح  فأأأأا املأأأأذك ر   السأأأأنة متأأأأا  بعأأأأد أ  السأأأأنة تلأأأأك أثنأأأأا  يف

 الشرعي 
 صأحية وأدوات وكرميأات حفاظأات مأ  الرضي  الطفل أثا  خت يس جي  هل س: ■
 بعد  لأ  نستخدمها مل وألبسة
   ال ي  ويدفع  الطفل أم ال يف اخل س 1وج با   )األح   ج:

                                

خي أأس الزائأأد بعأأد  : )إذا كأأان لطفأأل صأأغري رأمسأأال واسأأتفاد منأأ  أرباحأأا  فأأاألح   أن  اإلمأأا  الشأأريا ي الراحأأل1
 البل   أو خي س عن  ال ي  
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 اجملن ن أم ال
 مأأ  اخل أس دفأ  أهلأ  علأى فهأل عقلأأ   ذهأاب قبأل مبجنأ ن اخل أس تعل أق إذا س: ■
 مال  
 ولي    على ذلك جي  ج:
 أن األكأأأرب ل لأأأده هأأأل املأأأر   أو الشأأأيخ خة أثأأأر علأأأى شأأأع ره فقأأأد شأأأخص س: ■
 اآلن  أم ال  خي  س
 إخراجها  يف الفقي  ويست ذن اخل س أم ال  يف ج:
 احلال ضعيف 
 ك سأأأاعد  شأأأهريا   الدولأأأة مأأأ  مبلغأأأا   يتقاضأأأى الغأأأرب بأأأ د يف يقأأأي  شأأأخص س: ■
 مخسأأ  دفأأ  عليأأ  يت جأأ  هأأل هنأأا   عليأأ  متعأأار  هأأ  ك أأا للجأأ   كراتأأ  أو عيأةاجت ا
 أحيانا   تكفي ال قد النق د هذه ب ن العل  م 

 اخل س  وج  السنة ع   اد إذا ج:
 أن أريأأد أسأأب ع أو شأأهر ملأأد  يكفيأأين يكأأاد ال وهأأ  حمأأدود وراتأأيب م ظأأ  أنأأا س: ■
 فكيأأأ  السأأأنة  مؤونأأأة عأأأ  لفأأأائ ا إخأأأراج هأأأ  اخل أأأس أن وحيأأأ  مأأأر   وألول أمخ أأأس 
 للزواج  مستعد ب نين عل ا   أمخس 
 عليك  مخس ف  املؤونة ع  فائ  مضى في ا لك يك  مل إذا ج:
 بعأأد إال   يفأأتح ال مقفأأل ادخأأار صأأندوق لأأأ  يع أأل أن املسأأل  لل أأر  جيأأ   هأأل س: ■
   فتحأأأ بعأأأد إال خي أأأس ال املأأأال مأأأ  الصأأأندوق هأأأذا يف الأأأداخل بأأأ ن عل أأأا   سأأأنة  مضأأأي

                                                                             

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
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 احلأال ضأعي  رجل الفكر  هذه وصاح  اخل س ألدا  عين  الذي الي   مرور بعد وذلك
 أساسي  شهري رات  لأ  وليس ي ما   وجي ع ي ما   ي كل

 الشرعي  احلاك  إذن إىل حيتاج ج :
 خي س ال م  حك 
 جيأأ  أنأأ  هأأذا يعأأين فهأأل مشأأكل  فصأأ ت  اخل أأس بأأ  تعل أأق باأأ ب صأألى مأأ  س: ■
 اإلعاد   علي 

 الشرعي  احلاك  بمجا   الص   تصح ج:
 املخ س  غري الا ب يف الص   بط ن الصحيح م  هل س: ■
 الشرعي  احلاك  أجا ه إذا إال صحتها  مشكل ج:
 هبأا تعلأق الأي األمأ ال بعأني مشأ ى لبأاس كأل فهأل اخل أس  ب م ال  تعلق م  س: ■
  في  والص   لبس  جي   وال غصبا   يعد اخل س
 الشرعي  احلاك  بمجا   إال جي   ال ج:

 اخل س ب  تعلق ما
 مأال يف شأك لأ  ولكأ  خت يسأ   بعأد  يتأيق  الأذي املأال يف التصر  جي   ال مس لة:

 في   التصر  جا  ال  أ  خم س أن  يف
 اخل س  إخراج قبل خت يس  جي  الذي املبل  استخدا  حك  ما س: ■
 بأأأأأمذن إال   اخل أأأأأس يف صأأأأأر يت وال اخل أأأأأس إخأأأأأراج فيجأأأأأ  السأأأأأنة رأس حأأأأأل   إذا ج:
 الفقي  
 الصأ   تصأح فهأل خي أس  ال املالك ب ن يعل  وه  دارا   اإلنسان است جر ل  س: ■
 فيها 
 الشرعي  احلاك  بمجا   صحيحة ج:
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 أم ال   خي  س ال م   دع   قب ل جي   هل س: ■
 باخلصأأأ ص فيأأأ  أن ويعلأأأ  تصأأأر  )ممأأأا وحنأأأ ه أكلأأأ  مخأأأس قأأأدر خيأأأرج لكأأأ  نعأأأ   ج:

 األح    على وكيل  أو الشرعي احلاك  م  ذلك على يصاحل أو  1 س اخل
 مأأأا جتأأأاه تكلأأأيفه  هأأأ  مأأأا خي أأأس  ال وهأأأ  أبأأأ ه  علأأأيه  ينفأأأق وبنأأأات  أبنأأأا  س: ■
 بأأ م اهل  يتعلأأق مأأا مخأأس يأأدفع ن وهأأ  عأأا   بشأأكل علأأيه  ينفأأق ومأأا ويشأأرب ن  ي كل نأأ 

 اخلاصة  وممتلكاهت  الشخصية
  2خبص ص   ب  اخل س تعلق عل  ا )مما أشب  اوم أكله  على يصاحل ن ج:
 أم الك  خت س كي 
ن  ُ  سنتك رأس عي 
 عليهأا يأدخل املأال مأ  بسأيط مبلأ  سأ ى دخأل أو وظيفأة لأديها ليسأ  امأرأ  س: ■
 منأ  قسأ ا   وتصأر  إليأ   احلاجأة ق أة يف تك ن املبل  ي ي وعندما مر  السنة يف أي سن يا  
 املبل   هذا  سخت أن عليها فهل اخلري  أع ال يف

 املأأأال مأأأ  شأأي  عنأأأدها وكأأان ال قأأأ  ذلأأأك حأأل   وإذا معينأأأة سأأنة رأس تعيأأأني يلأأز  ج:
 خت يس   وج 
 تأأدور أن يكفأأي أو فيأأ   خي  أأس معينأأا   ي مأأا   لنفسأأ  اإلنسأأان جيعأأل أن يلأأز  هأأل س: ■
 استخدا   بدون املال على السنة
 ف را   علي  حيصل ما كل   سخي أن لز  وإال   السنة  يف خاصا   ي ما   يعني أن يلز  ج:
 أم ال   لتخ يس سنت  رأس املكل  حيدد أن ميك  كي  س: ■

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل2
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 سنت   رأس وجيعل  اهلجرية السنة أيا  م  ي ما   خيتار ج:
 أم اي  أمخس أن أردت إذا سنة رأس أض  أن علي   جي  هل س: ■
 مأأأا لكأأأ خي أأأس أن فعليأأأ  وإال لل كل أأأ   األسأأأهل الطريقأأأة هأأأ  السأأأنة رأس جعأأأل ج:
 مؤونت   من  خيرج أن بعد ف را   علي  حيصل
 علأى الزائأد فيهأا خي أس سأنة رأس لأأ  جيعأل أن جيأ  هأل غأريه  عليأ  ينفق م  س: ■
 املؤونة 
 جي   نع  ج:
 اخل س ت خري
 آخر  وق  إىل اخل س ت خري حك  ما س: ■
 الفقي   بمذن إال   جي   ال ج:
 والسه   الع د ص ري يف معينة مد  إىل اخل س يؤخر م  حك  ما س: ■
 يرتكأأأأ  مل وإن ضأأأأام  السأأأأه  صأأأأ ر  ويف ضأأأأام   وهأأأأ  حأأأأرا  الع أأأأد صأأأأ ر  يف ج:
 الص رتني  يف الشرعي احلاك  م  يتصاحل أن وعلي  حراما  
 مث مأأد  ومضأأ  لنفسأأ   قررهأأا الأأي السأأنة رأس يف مالأأ  اإلنسأأان خي  أأس مل لأأ  س: ■
 املأأال كأأان سأأ ا  التخ أأيس وقأأ  قي أأة أ  السأأنة رأس قي أأة ت حأأ  فهأأل التخ أأيس  أراد
 عروضا    أو نقدا  

 السنة  رأس ي ح  ج:
 اخل س ت ري  تغيري
 اخل س  دف  م عد تقد  جي   هل س: ■
 جي    نع  ج:
 الت خري  جي   هل س: ■
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 الت خري  وق  إىل السنة رأس بني ما مخس إعطا  أو الشرعي  احلاك  إجا   م  ج:
  في   خي س الذي سنت  رأس  تاري نسي م  حك  ما س: ■
 حيتا   وإال   املقارب عر  إذا لألول مقارب جديد تاري  لأ  جُيعل ج:
 مر  ألول خي س م 

 كأأل حسأأاب عليأأ  جيأأ  فهأأل السأأنة  رأس تعيأأني وأراد قبأأل مأأ  خي  أأس مل مأأ  س: ■
 ممتلكات   م  شي 
 وكيل   أو املرج  م  ويتصاحل نع  ج:
 كأأل حيسأأ  أن عليأأ  جيأأ  فهأأل مأأر  ألول م الأأ أ خي أأس أن شأأخص أراد إذا س: ■
 النقديأأأة األمأأأ ال إىل باإلضأأأافة وغريهأأأا وامل بأأأس والسأأأيار  البيأأأ  أثأأأا  قبيأأأل مأأأ  ممتلكاتأأ 
 الزيأاد  هأذه علأى ميأر وال قلأي    إال األحأ ال أحسأ  يف منأ  يزيأد ال الذي الشهري والرات 
 غريه  يف أو سفر يف صرف  وقد إال   كامل عا 

 البي   أثا  مال يف الشرعي احلاك  م  يتصاحل مث ذلك كل حيس  أن جي  ج:
 بيتأأ  يف يسأأامح فهأأل أم الأأ  خي  أأس أن وأراد ع أأره طيلأأة مخسأأا   يأأدف  مل الأأذي س: ■
 أم ال   بقية وخي  س إليها حيتاج الي األشيا  م  أشب  وما وم بس  وسيارت 
 الشرعي  احلاك  نظر حس  يصاحل ج:
 وأثاثأ  وبيتأ  كسأيارت  شأي  مأ  إعفأاؤه ميكأ  هأل ع أره طأ ل خي  أس مل الذي س: ■

 خم  س  غري ألن  ميلك شي  كل خت يس جي  أ  وم بس 
  فيهأأأأأأأأا اخل أأأأأأأأس ثلأأأأأأأأ  بأأأأأأأأدف  وكيلأأأأأأأأ  أو للشأأأأأأأأرائط اجلأأأأأأأأام  الفقيأأأأأأأأ  مأأأأأأأأ  يصأأأأأأأأاحل ج:

 أشب   ما أو
 لنفسأأها عي نأأ  وقأأد  واجهأأا أيأأا  إىل بل غهأأا أيأأا  مأأ  خت  أأس ومل متزوجأأة فتأأا  س: ■
   املرج   م  تتصاحل وكي  اآلن  خت  س كي  خت  س  أن دون م  ولك  سنة رأس
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 التخ يس  بعد اجلديد  السنة رأس وتبدأ املصاحلة  يف ال كيل مراجعة ميكنك  ج:
 الزائد النقد مخ س
 جيأ  فهأل مأا    لاير ألأ  إلي  وصل شهر أو أسب ع وقبل سنت  رأس جا  م  س: ■
 مستقلة  نةس رأس يع ل أو األل   خت يس
 األل   خت يس جي  نع   ج:
 التأ مني شأركات مأ  املأؤم  الشأخص يقبضأ  الأذي املأال يف اخل أس جيأ  هل س: ■
 جراحة  أو خسار  حص ل جرا  االتفاق حبس 
 اخل س  في  جي  نع  سنة رأس حل ل عند ذلك كان إذا ج:
 احلالأأأة هأأأذه يف عليأأأ  فهأأأل سأأأنت  رأس وحلأأ  راتبأأأ   امل ظأأأ  تسأأألي  تأأأ خر لأأ  س: ■
 القادمة  السنة أرباح م  حيس  أ  يقبض  مل الذي الرات  خت يس
 املاضية  السنة أرباح م  وحيس  خت يس  جي  ج:
 ورد   الأأدي  وأدا  اخل أأس وجأأ ب يف املأأال قأأب  حبكأأ  الشأأيك قأأب  يعأأد هأأل س: ■
 أ  ذلأك  غأري إىل األجأري أجأر  ودفأ  لرح  كان  إذا اهلبة يف الرج ع ج ا  وعد  ال ديعة

 تفصي    املس لة يف أن
 وترتبأأأأأ  القأأأأأب  حبكأأأأأ  كأأأأأان م عأأأأأده  وحأأأأأل   م جأأأأأ دا   الشأأأأأيك رصأأأأأيد كأأأأأان إذا ج:
 أحكام  
 املخ  س  املال ف ائد يف اخل س جي  هل س: ■
 اسأت مها مبجأرد فأ را   خت س أن فيج  البنكية  بأالف ائد:الف ائد املقص د كان إذا ج:

 املقصأ د كأان وإن اخل سية  السنة  اية يف منها تبقى ما خي س مث حساب   يف جعلها أو
 املؤونأأأأة علأأأأى  ادت إذا السأأأأنة   ايأأأأة يف واحأأأأد بتخ أأأأيس فيهأأأأا فيكتفأأأأي أخأأأأرى  أرباحأأأأا  
 السن ية 
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 كأأأأان سأأأأ ا  ابنتأأأأ   أو ابنأأأأ  إىل األب أو  وجتأأأأ  إىل الأأأأزوج يعطيأأأأ  الأأأأذي املأأأأال س: ■
 عنأد خت يسأ  هأؤال  على لفه خم  سا   األب مال وكان ذلك  لغري أ  الشخصي ملصرفه 
 ال  أ  سنته  رأس

 جي   نع  ج:
 والسفر للزواج مال
 إىل السأفر أو للأزواج بأ  يسأتعني لكي ما    أوروبا إىل املهاجر ي فره الذي املال س: ■
 اخل س  ب  يتعل ق هل ما    ب ده
 مخس   أدا  1وج با   )األح   نع  ج:
 وأنأأا سأأنة  كأأل يف وأمخأأس املأأال  بعأأ  ولأأدي   متأأزوج غأأري م ظأأ  شأأاب أنأأا س: ■
 سأ   حأ  ي يف الأذي املأال فأمن اجلديأد مأاي رأس أمخأس عنأدما ورمبأا الأزواج علأى مقد 

 الزواج  بعد ما إىل اخل س أؤجل أو لدي الزائد أمخس فهل ينقص 
 جأأا  واحأأد  مأأر  دفعأأ  مأأ  يأأت ك  مل وإذا املاليأأة  السأأنة رأس عنأأد التخ أأيس يلأأز  ج:
 الشرعي  اك احل بمذن تقسيط 
 فقأأا  وجيأأز   فأأ   يف املبلأأ  يأأ فر أن يسأأتطي  ال ولكنأأ  الأأزواج شأأخص أراد إذا س: ■
 هأذا يف فهأل اخل س م عد جا  فمذا ما    لاير  2000) شهر كل تدرجييا   املبل  بتج ي 
 مخسا   الزواج ألجل املعد املبل 

 اخل س  في  جي  نع  ج:

                                

  إلما  الشريا ي الراحل  ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى ا1
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 أو للحأأأأج البنأأأأك يف مأأأأاال   أودع أو غأأأأريه  أو املنأأأأدوب للحأأأأج مأأأأاال   وضأأأأ  مأأأأ  س: ■
 فيأأأ  أ  املاضأأأي العأأأا  مؤونأأأة مأأأ  ذلأأأك يعتأأأرب هأأأل السأأأنة  رأس قبأأأل طأأأائر   بطاقأأأة اشأأأ ى
 اخل س 
 اخل س  في  ج:
  أر  لشرا  أم ال
 عأأأد  البنأأأا  يسأأأتغرق قأأأد منأأأزل وبنأأأا  أر  لشأأأرا  املأأأال مأأأ  مبلأأأ  جب أأأ  أقأأأ   س: ■
 املبل   هذا يف اخل س جي  فهل سن ات
 املنزل  يسك  الي السنة يف يصر  ما إال 1األح    )على اخل س في  نع  ج:
 حأأال إذا منأأزل بنأأا  أو أر  لشأأرا  تأأدخر الأأي األمأأ ال يف اخل أأس جيأأ  هأأل س: ■
 أجل   م  أدخرت ملا إال فيها يتصر  ال األم ال هذه ب ن عل ا   احل ل  عليها
  2وج با   األح   )على نع  ج:
 أم النأأا مأ  جأز    ونأد خر شأهرية رواتأ  ونتقاضأى ك أ ظفني نع أل و وجأي أنأا س: ■
 شأركات أسأه  ويف اإلن نأ  طريأق عأ  الدوليأة األسأه  وشرا  بي  يف استا ارها يف سن يا  

 شأرا  أجأل مأ  جن عهأا والأي سأ يا   بيننأا املشأ كة األمأ ال حكأ  ما وملحقاهتا  الك مبي تر
 املسك   شرا  جب عها قص دامل األم ال على اخل س جي  وهل منزل 
 دارا   اشأأأأ ي  وإذا  3وج بأأأأا   األحأأأأ   )علأأأأى السأأأأنة مؤونأأأأة عأأأأ  الفأأأأائ  خت أأأأس ج:
 إال املؤونأأة مأ  تعتأأرب فأ  الشأأرا  قبأل أمأأا املؤونأة  مأأ  تعتأرب السأأنة رأس حلأ ل قبأأل للسأك 

 املسك   ذلك تسك  الي السنة يف

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل2
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل3
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 عديأأد  سأأنني أربأأاح مأأ  إال اؤهأأابن أو شأأراؤها ميكأأ  وال لسأأكن  دارا   احتأأاج لأأ  س: ■
 األرباح  تلك يف اخل س جي  فهل

 السابقة  ج:كاملس لة
 املال رأس
 عليأأ  اإلنسأأان شأأؤون ت قأأ  حأأالي يف التجأأاري املأأال رأس خت أأيس جيأأ  هأأل س: ■
 حمتاج  غري أو ملعيشت  املال رأس الستخدا  حمتاجا   كان وس ا  الت ق   وعد 
 احلالتني  يف جي  نع  ج:
 قي أأأة يف حيصأأأل الأأأذي االرتفأأأاع خت أأأيس جيأأأ  فهأأأل بأأأالنق د  يتأأأاجر كأأأان إذا :س ■
 النق د 
 األظهر  على االرتفاع خت يس جي  نع  ج:
 البي  لبنا  أسه 
 ولكأ  بيتأ   بنأا  يف بعأد في أا قي تهأا على يعت د لكي أسه ا   اش ى شخص س: ■
 ملشأأروع األسأأه  هأأذه نقأأل لأ  ومأأاذا اخل أأس  فيهأأا جيأأ  فهأل سأأن ات  لعأأد  حيتأأاج األمأر
 اخل س  علي  جي  هل للبنا   منها ليستفيد لألم ال منا    أكار آخر

   1وج با   األح   )على الص رتني يف اخل س جي  ج:
 خي س ال املخ س
 خت أيس ع ليأة ضأ   ثانيأة  مأر  املخ س املال خي س هل البل   س  بل  م  س: ■
 ت ا   بل  الذي ال مخس  الذي ه  والده ب ن عل ا   مال   مجي 

                                

  ل  ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراح1
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 عنأأ   والأأده مخ سأأ  مأأا خي أأس وال ملكأأ   يف دخ لأأ  منأأذ منأأ  خي أأس مل مأأا خي  أأس ج:
 قي تها  ارتفع  إذا إال

 الأا   وبقأي ببيعهأا ق أ  سأن ات وبعأد بتخ يسأ   وق أ  دينأار ألأ  عندي س: ■
 املبل   هذا أمخ س أن علي   جي  فهل عا   ملد  سني ق ت ع  فائضا  
ُخ َّس ج:

 خُي َّس  ال امل
 النقد حساب كيفية
 أول ميلكأأأ  كأأأان الأأأذي املأأأال رأس إخأأأراج الصأأأحيح مأأأ  هأأأل التخ أأأيس عنأأأد س: ■
 حأأني العأأا   ايأأة يف ألأأ  العأأا  بدايأأة يف لديأأ  كأأان مأأا  مخسأأ    خيأأرج املتبقأأي مث السأأنة 

 الااي  األل  مخس ويدف  ألفا   فيطرح ألفان بيده صار التخ يس
  1الااي األل  مخس إال علي  ليس ألول ا األل  مخس دف  إذا ج:
 الاانيأأة السأأنة ويف مأأا    خم  سأأة دينأأار مائأأة لأأأ  وبقيأأ  مالأأ  اإلنسأأان مخ أأس إذا س: ■
أأأس املبلأأأ  هأأأل الاالاأأأة السأأأنة ففأأأي فقأأأط  دينأأأارا   مخسأأأ ن لأأأأ  بقأأأي  مأأأ  يسأأأقط الأأأذي املخ  

 اخل س ن  أو املائة ه  التخ يس
 فقط  يسقط اخل س ن ج:
أأأس املأأأال نكأأأا إذا س: ■  درهأأأ  ألأأأ  فصأأأارت دراهأأأ  إىل فصأأأر فها دينأأأار مائأأأة املخ  

 مخس  الزياد  يف فهل الدره   قي ة فارتفع 
 مخس  فيها نع  ج:
 عليأأأ  وحأأأال السأأأ قية قي تأأأ  فأأأزادت أخأأأرى ع لأأأة إىل حأأأ ل إذا املخ أأأس املأأأال س: ■
 ذلأك نيكأ   أن بأني فأرق هنأا  وهأل املأال  كأل أ  فقأط الزائأد خت أيس جي  فهل احل ل 
 ال  أ  للتجار 

                                

   فمذا مخس األل  وكان الصايف مثامنائة  خي س الزائد على الا امنائة 1
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  1األظهر  على األمري  )بني فرق وال الزائد خت يس علي  وج  احل ل حال إذا ج:
 يف اخل أأس عليهأأا الأأي الزيأأاد  تعتأأرب فهأأل مثامنائأأة  عنأأده وبقأأي ألفأأا   مخأأس إذا س: ■
 ونأأةاملؤ  علأى  يادهتأا املأ   وهأأل األلأ   علأى  اد مأا أ  الا امنائأأة علأى  اد مأا املقبأل العأا 
 عنده  واملد خر  املخ  سة الا امنائة ع  النظر بغ  أص    إليها حمتاج غري ك  ا أ 

 هأأ  واملأأ   الا امنائأأة  علأأى  اد مأأا أي سأأابقا   املخ  أأس املأأال علأأى  اد مأأا خي  أأس ج:
 وإن عليأ   مخأس فأ  سأابقا   خم سأا   الزائأد كأان فأمن سنت   مؤونة على  اد ما كل خت يس
 اخل س  في  وج  خي  س مل شي  من  بقي
 مأنه  واحأد كأل أن حبيأ  ماليأة  مجعيأة يف األشأخاص م  جم  عة اش   إذا س: ■
 لاير آال  عشأر  النأاتج فيكأ ن أشأخاص عشأر  اجمل أ ع أن ولنف   ما    لاير أل  يدف 
 عشأأر  النأأاتج لديأأ  وكأأان السأأنة رأس حأأل فأأمذا بالأأدور  مأأنه  ل احأأد شأأهر كأأل يف تُأأدف 
 للج عيأة لاير ألأ  شأهريا   سأيدف  ب نأ  عل أا   املبلأ  كامأل مخأس عليأ  جي  فهل لاير آال 
 يف مأأا وقأأ  يف املبلأأ  مأأ  يسأأتفيد أنأأ  هنأأا  مأأا كأأل تدرجييأأة  بطريقأأة املبلأأ  سأأريد وبالتأأاي
 أشب   ما أو السن ية مؤونت  يف صرف  أو استا اره
 ل   ملكا   وصار األقسا  م  دفع  في ا اخل س جي  ج:
 حمأأر  وعنأأد خم أأس  درهأأ  ألأأ  عنأأده وكأأان حمأأر  شأأهر سأأنت  رأس كانأأ  لأأ  س: ■
 خي أأس فهأأل درهأأ   تسأأع ائة أصأأبح الاالأأ  حمأأر  وعنأأد درهأأ   مثامنائأأة مالأأ  كأأان القأأاد 
 املائأأة خي أأس فهأأل درهأأ  ومائأأة ألأأ  عنأأده الرابأأ  حمأأر  يف أصأأبح وإذا ال  أ  الزائأأد  املائأأة
 الااي  احملر  ع  لزائد ا الا مثائة أ  األول احملر  ع  الزائد 

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
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 ال الاأأأاي حمأأأر  شأأأهر يف سأأأبقتها  الأأأي السأأأنة هأأأي سأأأنة رأس كأأأل يف االعتبأأأار ج: ج:
 والعشري   املائتني خي س الراب  احملر  ويف املائة  خي س الاال  احملر  ويف علي   مخس
  املؤونة ع  الزائد  األعيان
 عأأا  عليأأ  ميأأر قأأد لكأأ  لكتأأ  ا مأأ  خمتلفأأة أنأأ اع إىل عأأاد  حيتأأاج الأأدي  رجأأل س: ■
 علأأى عرفأأا   املؤونأأة لصأأدق أأأ ال أ  اخل أأس هبأأا يتعلأأق فهأأل بعضأأها  مأأ  يسأأتفيد وال كامأأل
 ذلك 
 عرفا   املؤونة م  كان في ا مخس ال ج:
 املسأأأأأتقبل يف إال هبأأأأأا ينتفأأأأأ  ال لكأأأأأ  دراسأأأأأية كتأأأأأ  إىل الطالأأأأأ  احتأأأأأاج إذا س: ■
 ذلك  على سنة مرور بعد اهب ينتف  مل إذا اخل س  فيها جي  هل القري  
 باإلعطا   حيتا  ج:
 الأذي متاعأ  كأل فبأاع في   لإلقامة آخر بلد إىل بلد م  االنتقال أراد شخص س: ■
 االنتقأال يريأد الأذي البلأد يف عنهأا بأدال   بقي تهأا ليشأ ي و    وغسأالة ث جة إلي   حيتاج
   األثا   ةقي  خي س فهل سنت  رأس حل الشرا  على يقد  أن وقبل إلي  

  املذك ر  الفر  يف خي  سها نع  1ج:
 أنأ  يتبأني مث لل ؤونأة  حيتاجأ  أنأ  باعتقأاد املكلأ  يش ي  ما خت يس جي  هل س: ■
 عن   مستغ 
 اخل س  في  جي  ج:
 ارتفأأاع عنأأد ليبيعأأ  بأأ  االحتفأأاظ بقصأأد املكلأأ  يشأأ ي  مأأا خت أأيس جيأأ  هأأل س: ■
 الزائد   كالفرش سعره
 خت يس   جي  ج:

                                

 .يعزل قي ة األثا  والباقي خي س  : )  اإلما  الشريا ي الراحل1
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 امل عأأأد حلأأأ ل عنأأأد العأأأا  هأأأذا ويف أمأأأ اي  مخأأأس أخرجأأأ ُ  املاضأأأي العأأأا  يف س: ■
 مأأ  لأأدي امل جأأ د احمل أأ ل اهلأأات  مخ سأأ  هأأل شأأكك  ولكأأين أيضأأا   اخل أأس أخرجأأ 
 احلك   ه  ف ا املاضية السنة
 في   مخس ف  املؤونة م  اهلات  ك ن الغال  ج:
 مأأ  الكاأأري بأأني متعارفأأة ه ايأأة هأأيو  النقأأ د أو الط ابأأ  مجأأ  ه ايتأأ  كانأأ  مأأ  س: ■
 خي  سها  أن علي  جي  فهل الشباب
   اخل س  ففيها وُتش ى تُباع حبي  متعارفة مالية قي ة هلا كان  إذا ج:
 اهلدية مخس

  اد مث شأأي  إليأأ  أهأأدي إذا بأأل الكسأأ   طريأأق عأأ  ال مأأال علأأى حصأأل إذا مسأأ لة:
  اد  ما مخس إعطا  فاألق ى سنت  نفقات ع 
 ال  أ  خت  س اهلبة س: ■
 األقرب  على اخل س ففيها السنة خ ل تصر  مل إن 1ج:
 بعد  ُتست ع ل ومل عا  عليها مضى الي اهلدية على اخل س جي  هل س: ■
 األقرب  على اخل س فيها جي  نع  ج:
 بقائها  بشر  السنة رأس عند أ  ف را   اهلدايا خت  س هل س: ■
 السنة  رأس عند ج:
 لأأأدى لكأأأ  املاضأأأي  العأأأا  مأأأ  أقأأأل السأأأنة هأأأذه املكلأأأ  ميلكأأأ  مأأأا نكأأأا لأأأ  س: ■
 رأس عأأ  النظأأر بغأأ  اخل أأس عليهأأا فهأأل يسأأتخدمها  ومل اشأأ اها وأشأأيا  هأأدايا املكلأأ 
   مال  

                                

 : )نع     اإلما  الشريا ي الراحل1
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 اخل س  ففي  اخل س يش ل  مما املاضية سنت  خم  س ع   اد كل ا ج:
 ويأأدف  يا نهأا هأأل  قي تهأا جيهأأل كأان وإذا اهلبأأة  أو اهلديأة خت أأيس حكأ  مأا س: ■
  مخسها
 مؤونة  تك  مل إذا وخي  سها يا  نها ج:
 العني  وكذلك علي  احل ل مرور قبل امل ه ب املال يف اخل س جي  هل س: ■
 نفس   حب ل  واالعتبار قبل   في  اخل س جي  ال ج:
  الق ت م  الزائد

 الزيأاد  خي أس أن يأ عل جيأ  سأنت   ملؤونأة القأ ت مأ  واد خر اش اه ما  اد إذا مس لة:
 قي أأة عأأ  و ادت ارتفعأأ  قأأد قي تأأ  كانأأ  فأأمن قي تأأ  يأأدف  أن أراد وإذا األحأأ    علأأى
 السنة  آخر قي ة حس  يدف  أن يلز  اش ائها ي  

 إىل حاجتأ  انتهأ  مث مخسها دف  قبل كسب  أرباح م  لل نزل أثاثا   اش ى إذا مس لة:
 وحلأي جمأ هرات اشأ ى لأ  في ا احلك  كذاوه األثا   ذلك يف اخل س لز  األثا  ذلك
 ش  ا  م  تك  ومل هبا املرأ  تزي  وق  فات إذا نسائية
 اسأأتخراج جيأ  هأأل األوقأات معظأ  يف الزوجأأة تسأتخدمها الأأي الذهبيأة احللأي س: ■
 خم س  غري مبال اش ت  واآلخر هدية احللي هذه م  قس    كان إذا  كاهتا أ  مخسها
 مخ ست   السنة مؤونة ع  فائضا   كان أو خم س غري لما م  اش ت  إذا ج:
 البنا   خي س هل
 بنصأأأ  يصأأأاحل هأأأل للسأأأكى  بيأأأ  بنأأأا  يك أأأل ومل احلأأأ ل  عليأأأ  حأأأال رجأأأل س: ■
 املأأ   ألن الكامأل اخل أس فيأ  أو عرفأا   مؤونأأة ألنأ  إط قأا   مخأس ال أو حنأ ه  أو اخل أس
 احل ل 



 222        على النص الذي ترغ  يف أن يظهر هنا  Heading 2ب ي  "الصفحة الرئيسية" لتطبيق خط ! استخد  ع مة الت

 

 مأ  ألنأ  عليأ  مخأس فأ  السأنة  أثنأا  يف البيأ  ك أل فأمن للسأكى  بيتأا   يبأى م  ج:
 نعأ  السأنة  نفأس مؤونأة مأ  يعأد ال ألن  اخل س علي  وج  احل ل علي  حل وإن املؤونة 

 مع   التصاحل صح احلال ضعي  كان إذا
 السأأنة يف األسأأاس يضأأ  ورمبأأا أكاأأر  أو سأأنة حاليأأا   جمت عنأأا يف البنأأا  يسأأتغرق س: ■
 باألثأأأأأا  البنأأأأأا  جيهأأأأأز الاالاأأأأأة ويف والسأأأأأق    األع أأأأأد  يبأأأأأين الاانيأأأأأة السأأأأأنة ويف األوىل 

 سأنت  رأس  ايأة مأ  البنأا  يف مصأروفات  حيسأ  أن عليأ  جي  فهل األخرى  واملستلزمات
 مخأس وال املؤونأة م  تعترب البنا  ألجل صرف  الي املصروفات هذه أن أ  مخسها  ويدف 
 أشب   وما لإلجيار أو خصيالش للسك  البنا  يك ن أن بني فرق هنا  وهل فيها 
 وإذا السأأأأنة  أثنأأأأا  يف وسأأأأكنها الشخصأأأأي للسأأأأك  كانأأأأ  إذا املؤونأأأأة مأأأأ  تعتأأأأرب ج:
 الشرعي  احلاك  م  صاحل سنة م  أكار استغرق  وإذا اخل س  فيج  لإلجيار كان 
 يف اخل أأس عليأ  جيأأ  ال أنأ  املعأأرو  ف أ  بيتأأ   بنأا  ألجأأل قرضأا   اقأ   إذا س: ■
 مأأأ  صأأر  حبيأأ  البيأأ   لبنأأا  القأأر  هأأأذا يكأأ  مل إذا احلكأأ  مأأا ولكأأ  القأأر  هأأذا

 البنأا  يف صأرف  الأي املصأروفات حساب علي  جي  فهل البنا   أجل م  السن ية أرباح 
 فهأأل اخل أأس  وجأأ ب فأأر  وعلأأى  عليهأأا مخأأس وال املؤونأأة مأأ  تعتأأرب أ أأا أ  وخت يسأها 

 ويسأك  يأت  حأى سأنني البنأا  سأتغرقي أو فيهأا  ويسك  سنت  يف البنا  يت  أن بني يفرق
  فيها

 كالسابق  ج:
 دفأأ  علأأيه  يت جأأ  هأأل حاليأأا   فيهأأا يسأأكن ن وهأأ  دارا   ميلكأأ ن عأأائلي أفأأراد س: ■
 السنة  ق ت ميلك ن ال ب    العل  م  أثا   م  حتت ي ما م  مخسها
 مر   ألول خي  س ن كان ا إن الشرعي احلاك  يصاحل ج:
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 األر   خت س هل
 لتأأ فري جمأأاال   األر  هأأذه تكأأ ن أن بنيأأة دينأأار آال  بأأأخ سة أرضأأا   اشأأ ي  س: ■
 أقأأي  أن بنيأأة ألفأأا  عشأأر اثأأين بقي أأة أكأأرب أرضأأا   واشأأ ي  بعتهأأا فأأ   وبعأأد راتأأيب مأأ  قسأأ 
 ذلك  يف اخل س عليَّ  جي  ف ى بيتا   عليها
 اخل س  ففي  علي  السنة مر ت إذا ج:
 عليهأا حيأ ل أن قبأل وسكنها بناها األو ل أرضا    منه كل اش ى رجال ث ثة س: ■
 هأأي ك أأا تركهأأا والاالأأ  يك لهأأا  ومل احلأأ ل حيأأ ل أن قبأأل بنائهأأا يف شأأرع والاأأاي احلأأ ل 
 منه   واحد كل على اخل س حك  ف ا احل ل  عليها حال حى

 اخل س  علي  والاال  األح    على خي س والااي علي   مخس ال األول ج:
 اخل أس هبأا يتعلأق هل سكنا   عليها ليقي  لإلنسان احلك مة هتبها الي  األر  س: ■
 هبا  يتعلق ومى

 السنة  نفس يف اخل س هبا يتعلق يسكنها مل إذا ج:
 أعأ ا  مضأي وبعأد ليسأكنها بنائهأا مأ  يأت ك  ومل ل لده أرضا   ال الد وه  إذا س: ■
 احلأأأ ل مأأأرور عنأأد خت يسأأأها جيأأ  كأأأان وإذا للخ أأأس  بالنسأأبة عليأأأ  ي تأأ  ف أأأاذا عليهأأا
 فقري  أو دينية عل   طال  يك ن ك ن مخسا   ليدفع  ماال   ميلك ال ال لد ولك  عليها
 يدفع   الت ك  وعند اخل س  علي  ج:
 إىل النتقالأ  عنهأا اسأتغى مث لأ   سك  لبنا  اش اها أرضا   ميتلك كان شخص س: ■
 منأأ   جأأز    األر  تلأأك قي أأة وتعأأد سأأك  إىل حباجأأة يأأزال ال أنأأ  غأأري فباعهأأا  آخأأر  بلأأد
 ال  أ  املبل  ذلك خت يس علي  فهل

 السأأأأنة رأس حلأأأأ ل قبأأأأل فيأأأأ  وسأأأأك  سأأأأكنا   واشأأأأ ى باعهأأأأا مث األر  امتلأأأأك إذا ج:
 لأأأ  صأأح   احلأال ضأأعي  كأان لأأ  نعأ  اخل أأس  عليأأ  وجأ  وإال   عليأأ   شأي  فأأ  اخل سأية

 املف َّ   وكيل  أو الشرعي احلاك  يصاحل أن
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 التجار  وأم ال لع لا أدوات
 أخأأأأرج إذا الع أأأأل  وأدوات )سأأأأرقفلية  خلأأأأ ا   أو عينأأأأا   املشأأأأ ى التجأأأأاري احملأأأأل س: ■
 وقي تهأأا حسأأاهبا م حظأأة جيأأ  ال الأأي املقتنيأأات مأأ  تعتأأرب فهأأل األوىل  السأأنة يف مخسأأ 
 يف الزيأأأاد  مخأأأس إخأأأراج وجأأأ ب عأأأد  وبالتأأأاي التجأأأاري  املأأأال مأأأ  كجأأأز  سأأأنة كأأأل يف

 الأي التجأار  مأال مأ  جأز    يعتأرب أ  فيهأا  الربح وظه ر بيعها بعد إال عليها ارئةالط القي ة
 علأأى اخل أأس حسأأاب ليأأت  ونقصأأانا    يأأاد    قي تهأأا فأأت ح  سأأنة  كأأل يف حسأأاهبا جيأأري
 ذلك  أساس
 سنة  كل اخل س القي ة ارتفاع يف ج:
 بينه أأأأا  أ  املفأأأأ   بيعأأأأ  بقي أأأأة أ  شأأأأرائ  بقي أأأأة حيسأأأأ  هأأأأل التجأأأأار  مأأأأال س: ■

 املال   رأس يف حيس  كي  واملقص د
 في   خت يس  يريد الذي الي   بقي ة ج:
 فيهأا حيسأ  أ  الع أل آالت علأى يصأاحل هأل بأالتخ يس  يبدأ أن يريد الذي س: ■

 اخل س 
 اخل س  فيها ج:
 أثنأأا  اشأأ اها ع أأل آالت ولديأأ  مخسأأ  وقأأ  جأأا  إذا سأأنة  كأأل خي أأس مأأ  س: ■
 حتسأأ  هأأل املأأال رأس يف دخ هلأأا فأأر  وعلأأى ال  أ  املأأال أسر  مأأ  حتسأأ  هأأل السأأنة 
 الفعلية  بالقي ة أ  الشرا  بقي ة
 قل  أ أ  أكار كان  س ا  الفعلية بقي تها اخل س فيها ج:
 الضائ  املال
 قبأأل منأأ  ضأأاع  ولكنهأأا حاجتأأ  عأأ   ائأأد  أشأأيا  وعنأأده سأأنت  رأس حأأل مأأ  س: ■
   ال  أ  مخسها دف  علي  فهل اجلديد  سنةال دخل  أن بعد وجدها مث التخ يس  ي  
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  مخسها  دف  جي  ج:
 البنك ف ائد مخ س
 هبا  التصر  ميك  كي  البن   يف ال دائ  م  احلاصلة الف ائد س: ■
 آلخذه  الباقي وحيل ف را   خت يسها وجي  املالك جمه ل م  تعترب ج:
 وم افقتأأ  وكأأيلك  جأأا  إ بعأأد البنأأ   يف ك ديعأأة املاليأأة املبأأال  وضأأ  جيأأ   هأأل س: ■
 بالفائد   نتصر  وكي 
 كالسابق  ج:
 مأأ  اإليأأداع علأأى فائأأد  تعطأأي الأأي البنأأ   يف املأأال مأأ  مبلأأ  إيأأداع جيأأ   هأأل س: ■
  ذلك أش   مل وإن بمعطائها املسبق عل ي
 كالسابق  ج:
 بلأدي يف إسأ مي بنأك وجأ د مأ  بأالرغ  الرب يأة البنأ   مأ  التعامأل حكأ  ما س: ■
 دون للحسأأأاب تضأأأا  ولكنهأأأا أطلبهأأأا مل بأأأ ي عل أأأا   يعطيهأأأا الأأأي بالفائأأأد  أصأأأن  ومأأأاذا

 مطالبة 
 البنأأأأأ   يف أمأأأأأا الفائأأأأأد   مخأأأأأس وعليأأأأأ  فجأأأأأائز إسأأأأأ مية غأأأأأري البنأأأأأ   كانأأأأأ  إذا ج:

 ف را   اخل س فعلي  بشر   الفائد  تك  مل فمذا اإلس مية
 بأأل مأأين طلأأ  نبأأدو  فائأأد  أعطأأاي وقأأد أهلأأي  ربأأ ي بنأأك يف حسأأاب لأأدي س: ■
 هبا  أصن  ماذا الزبائ   م  التعامل يف ق انين  على جريا  

 الباقي  وحيل ف را   خت يسها وعليك املالك  جمه ل م  الزياد  تعترب ج:
 خت أأيس مث الزيأأاد  مأأ  تعطيأأ  مأأا وأخأأذ التأأ فري  لبنأأ   املأأال إعطأأا  جيأأ   هأأل س: ■
 كأل بأ ن عل أا   إلأيك   ينسأ  ك أا أأ را بأاحل املخأتلط احلأ ل املأال بأاب مأ  أأ الزياد  هذه
 آخر  باب م  أن  أو حرا   الزياد 
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 وخي سها  احلك مية البن   يف ب س ال املالك جمه ل ألن  ج:
 حك ميأأة ن عأأان بلأأدنا يف البنأأ   بأأ ن عل أأا   البنأأ   ف ائأأد يف مسأأاحتك  رأي مأأا س: ■

    واخلسار  الربح يف االش ا  فيها يش   البن   وبع  وشخصية 
 أخذه  إذا ف را   الزائد مخس ويعطي هبا  الب س احلك مية ج:
 ال  أ  إيأأداع فائأد  تريأد هأل فسأ ل ه: البنأأك يف مأاال   يأ دع أن شأخص أراد لأ  س: ■
 فائأأد  أخأأذ وك نأأ  املالأأك جمهأأ ل يف ك أأا مقأأدارها حتديأأد دون الفائأأد  طلأأ  يسأأتطي  هأأل
 اش ا   دون

 الشرعي  احلاك  بمجا   جي   ج:
 ووضأأأأع  دكأأأأان  أو كبنايأأأأة مكا أأأأا آخأأأأر شأأأأي  لشأأأأرا  بيعأأأأ  م ق فأأأأة أر  س: ■
 الزيأاد  أن أ  الفقأرا  علأى الزيأاد  مأ  بشأي  التصأدق جي  هل فزادت   البنك يف القي ة
 ال ق   م  جز    تعترب

 الأربح باقي ويلحق باحلرا   املختلط احل ل املال بعن ان أوال   البنكية الزياد  خت س ج:
 املال  ب صل
 املصاحلة فيها أم ر
 أصأأأاحل أن ي جيأأأ   هأأأل ذمأأأي  يف الأأأذي اخل أأأس قي أأأة معرفأأأة تعأأأذر حالأأأة يف س: ■
 الصأأحيح املبلأأ  ي يتبأأني عنأدما فأأ   وبعأأد ذمأي  يف أنأأ  أعتقأأد مبلأ  علأأى الشأأرعي ال كيأل
 الصلح  أصحح
أأأا كأأأان وإن فيكفأأأي  الذمأأأة يف مأأأا مجيأأأ  عأأأ  الصأأألح كأأأان إذا ج:  يظنأأأ  أو يعل أأأ  ع  
 عل    الذي الباقي خي س خط ه رفظه
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 ف أأا االسأأتئنا  وأراد سأأن ات  لعأأد  ت قأأ  وقأأد قبأأل مأأ  خي أأس كأأان الأأذي س: ■
 مل وك نأأ  جديأأد مأأ  يبأأدأ أ  القأأد   مالأأ  رأس أسأأاس علأأى خي أأس هأأل اآلن  تكليفأأ  هأأ 

 الشرعي  احلاك  م  ويصاحل جديد م  يبدأ ج: قبل  م  خي س
 ماأأل العينيأأات علأأى أ  النقأأد علأأى تؤخأأذ هأأل  أأس اخل يف تؤخأأذ الأأي املصأأاحلة س: ■
 مأأأأأ  تعتأأأأأرب ولكنهأأأأأا الزائأأأأأد  األمأأأأأ ر علأأأأأى جتأأأأأ  وهأأأأأل أيضأأأأأا  وغريهأأأأأا والسأأأأأاعة السأأأأأيار 

 أو واحأأد بيأأ  يف تلفزيأأ نني حأأى أو لبيتأأ  وآخأأر لع لأأ  تلفزيأأ ن ماأأل الشأأخص مسأأتلزمات
 الصالة  أو والغرفة اجمللس يف أكار

 اخل س   علي املنزلية احلاجة ع  الزائد ج:
 اخل س مصر 

 قس ني: إىل اخل س تقسي  جي  مس لة:
 الساد  سه  :1

 الساد   م  السبيل الب  أو الفقري  اليتي  السيد أو الفقري  للسيد إعطاؤه وجي 
 غأأري للسأأيد إعطأأاؤه جيأأ   ال ولكأأ  العأأادل  غأأري للسأأيد اخل أأس إعطأأا  جيأأ   مسأأ لة:
 عشري  االثين اإلمامي

 يتأأأأيق  مل وإن لأأأأأ  اخل أأأأس إعطأأأأا  جأأأأا  بلأأأأد يف بالسأأأأياد  ا  مشأأأأه ر  كأأأأان مأأأأ  مسأأأأ لة:
 بسيادت   املعطي

 الغأأأري ذلأأأك ولكأأأ  الغأأأري علأأأى نفقتأأأ  جتأأأ  فقأأأري لسأأأيد اخل أأأس إعطأأأا  جيأأأ   مسأأأ لة:
 بالنفقة  القيا  م  اليت ك 
 مأ  واملقصأ د سأنت   مؤونأة م  أكار الفقري السيد يعطى ال أن وج با   األح   مس لة:

 ي اهلامش ه  السيد
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 اإلما  سه  :2
 إىل الزمأأان هأأذا يف ويعطأأى اإلمأأا  سأأه  هأأ  اخل أأس مأأ  اآلخأأر النصأأ  مسأأ لة:

 فيها  بصرف  اجملتهد ذلك ي ذن الي اجلهة يف يصر  أو للشرائط  اجلام  اجملتهد
 متفرقة مسائل

 اخل س احتساب
 اخل أأس مأأ  عليأأ  حيتسأأ  أن جأأا  للخ أأس مسأأتحق علأأى ديأأ  لأأأ  كأأان مأأ  مسأأ لة:

 مدف عا   مخسا   ذمت  يف ما ويعترب
 الدف  عند املصاحلة

 ال  أ  املكل  م  مال أي أخذ عد  املصاحلة إجرا  عند لل كيل حيق هل مس لة:
   وكالت   حدود ويف أشب  وما بالفقر من   ج:
 اجملتهد إجا  

 ال أنأ  يعلأ  مأ  مأال مأ  الشرعي  احلاك  إذن بدون اخل س خيرج أن جي   ال مس لة:
 الشرعي  احلاك  إىل ي صل ل خي س
 دون شأأأهريا   الخي أأأس الأأأذي  وجهأأأا راتأأأ  مخأأأس ختأأأرج أن للزوجأأأة جيأأأ   هأأأل س: ■
 علي   اخل س ب ج ب يعل  أن  م  ورضاه عل  
 وحتأأأاول أم الأأأ  مأأأ  ميكأأأ  مأأأا وخت أأأيس بأأأاملعرو   وجهأأأا تأأأ مر أن للزوجأأأة ينبغأأأي ج:
 بينه ا  مشاكل ظه ر اوج  إذا ذلك والتع ل م افقت  جل 
 للأ ك   املأال ويعطأي لغريه خي س أن م ذونية أو وكالة لدي  ليس مل  جي   هل س: ■
 وكالة  عنده كالذي ويزيد وينقص املظامل ورد واملصاحلة اخل س مبل  فيعني
 وكيل   أو الشرعي احلاك  إجا   يلز  ج:
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 الأأأأذي مرجعأأأ  غأأأري آخأأأر مرجأأأ  إىل اخل أأأأس يسأأأل  أن املكلأأأ  يسأأأتطي  هأأأل س: ■
 وك ئ   أو مرجع  إىل يسل   أن جي  أ  اآلخري   املراج  وك   أو يقلده
   املصر   وحد  م  جي   1ج:
 املرج   إذن دون م  الساد  حق يف التصر  لل كل  جي   هل س: ■
 االستئذان  األح   ج:
  الأأأأأأب د   بعأأأأأأ  يف للخ أأأأأأس مسأأأأأأتحقني سأأأأأأاد  علأأأأأأى احلصأأأأأأ ل يتعأأأأأأذر قأأأأأأد س: ■
 ومأأا اخلرييأأة   واملؤسسأأات الأأرب ك ع أأال أخأأرى يةشأأرع مأأ ارد يف حقهأأ  صأأر  ميكأأ  هأأل

 أشب  
 املرج   إىل يُرسل ج:
 فقأأره    أو حلأأاجته  النظأأر دون السأأاد  حأأق يأأدفع ا أن هنأأا  املؤمنأأ ن اعتأأاد س: ■
 ذلك  يف الرأي ف ا أغنيا    يك ن ن قد لساد  يدفع ن  أي

 يصح  ال ج:
 املرجأ  مأ  يطل  أن لأ  هل ف ع املد باملال اخل س داف  ارتبا  مقدار ه  ما س: ■
 علأى يشأ   أن لأ  هل الصر   يف مرجحا   ق ل  يك ن هل معني  حمل يف صرف  وكيل  أو

 يف كأأأأاألجنيب يكأأأأ ن وحينئأأأأذ ذلأأأأك  مأأأأ  لأأأأأ  حأأأأق ال أو خاصأأأأة  جهأأأأة يف صأأأأرف  ال كيأأأأل
 املال  هبذا ع قت 
 واإلجابأأة الطلأأ   لأأأ  جيأأ   نعأأ  بدفعأأ   مكلفأأا   ك نأأ  سأأ ى بأأاخل س لأأأ  ارتبأأا  ال ج:
 عليه   يفر  أن لأ  حيق وال ال كيل  أو لل رج  تك ن

                                

 )إذا مل مين  فه  جائز  :   اإلما  الشريا ي الراحل1
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 خريية جلهات اخل س
 اخلأأأأري مشأأأأاري  بعأأأأ  ت سأأأأيس يف الشأأأأرعية احلقأأأأ ق بعأأأأ  صأأأأر  حكأأأأ  مأأأأا س: ■

 أو فقأأأدت إذا صأأأارفها بذمأأة األمأأأ ال هأأذه تتعلأأأق وهأأل اخلرييأأأة  األع أأال ألجأأأل والتجأأار 
 ما    تلف 
 يض    ال بمذن  تصر  وإذا الشرعي  احلاك إذن إىل حيتاج ج:
 حبيأأ  الشأأرعي ال كيأأل إذن بعأأد مخسأأ  مأأ  جأأز    ي خأأذ أن للشأأخص جيأأ   هأأل س: ■
 تصأر  الصأندوق هأذا إيأرادات بأ ن عل أا   بالعائلأة  اخلأاص الصأندوق يف اجلز  ذلك يض 
 اخلريية  املشاري  يف

 وكيل   أو الفقي  لأ  أذن إذا جي   ج:
 اخلاصة  لظروفه  نظرا العراقي للشع  اسناأمخ إرسال جي   هل س: ■
   نع   الفقي  بمجا   ج:
 مخسا   ذلك واعتبار ماليا   األقربا  م  احملتاجني مساعد  جي   هل س: ■
 االستئذان  م  ساد  كان ا إذا الساد  سه  م  جي   ج:
 نقدا   اخل س دف 
 س اخل  فيها وج  الي غري أخرى ماد  م  اخل س دف  جي  هل س: ■
 جم  عأأة يف اخل أأس وجأأ  فأأمذا أخأأرى  مأأاد  مأأ  ال النقأأ د مأأ  اخل أأس دفأأ  جيأأ   ج:
 اخل أأس عليهأأا اسأأتحق الأأي امل بأأس قي أأة يعطأأي وإمنأأا كتبأأا   بأأدهلا يعطأأى ال امل بأأس مأأ 

 نق دا  
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 وال صل ال كيل
 ثلأأ  هأأ  املأأراد هأأل للأأ ك    الاُلأأ  يف التصأأر  حأأق مأأ  مقصأأ دك  هأأ  مأأا س: ■
 هأأ  املأأراد أن أو أربعأأني  هأأ  والالأأ  وعشأأري  مائأأة املأأال مخأأس كأأان ذافأأم اخل أأس  جم أأ ع
 عشري   ه  في  املتصر  فيك ن اإلما  سه  ثل 

 اجمل  ع  ثل  املقص د ج:
 والنأأذورات األمخأأاس ت صأأيل عأأ  املسأأؤولة اخلرييأأة للجنأأة اخل أأس أدفأأ  عنأأدما س: ■
 بال صل  أطال  أن ي جي   هل املرج   إىل

 بال صل  تطالب ا أن ولك  التقليد  مرج  إىل اخل س ب ص ل التيق  جي  ج:
 التقسيط
 مأأأأر  دفعأأأأ  مأأأأ  يأأأأت ك  مل إذا أقسأأأأا   شأأأأكل علأأأأى اخل أأأأس دفأأأأ  جيأأأأ   هأأأأل س: ■
 واحد  
 جي    نع  ج:
 ال كيأأل وبأأني بينأأ  ذلأأك م وقأأد اخل أأس  يف املصأأاحلة لأأأ  أجريأأ  مأأ  حكأأ  مأأا س: ■
 سأأن ات أربأأ  طأأ ال تسأأديدها يسأأتط  مل ذلأأك ومأأ  ميسأأر   أقسأأا  شأأكل علأأى الشأأرعي
 االتفأاق بأنفس املبلأ  يسأدد فهأل التسأديد  على القدر  لدي  أصبح  ذلك وبعد لعجزه 
 املاضية  للسن ات عبادات  حك  وما الشرعي  ال كيل م  املصاحلة جيدد أ  السابق
 اهلل  شا  إن صحيحة وعبادات  االتفاق  بنفس يع ل ج:
 اخل س فقدان
 األثنأأا  هأأذه ويف الشأأرعي  احلأأاك  إىل إليصأأال  ف خرجتأأ  اخل أأس علأأي   وجأأ  س: ■
 عين  ويسقط ذمي تربأ فهل فُقد  أو مين ُسرق
 ذمتك  تربأ ال وكيل  أو للفقي  ت صل  مل ما ج:



 282        على النص الذي ترغ  يف أن يظهر هنا  Heading 2 خط ! استخد  ع مة التب ي  "الصفحة الرئيسية" لتطبيق

 

 اخل س أرباح
 يف أأأ اخل أأس فيهأأا الأأي األمأأ ال ال اخل أأس نفأأس أي أأأ اخل أأس أمأأ ال وضأأ  لأأ  س: ■
 األرباح  هذه فل   أرباح فحصل البنك
 للخ س  ج:
 اعتبأأأار أو بنكيأأأة تسأأأهي ت علأأأى فحصأأأل البنأأأك يف اخل أأأس أمأأأ ال وضأأأ  لأأأ  س: ■
 لنفس   االعتبار هذا م  يستفيد أن جي   فهل بنكي 
 العامل  واهلل نع  1ج:

 املظامل رد
 املظامل  رد معى ما س: ■
 شأأرعيال للحأأاك  يعطيهأأا أصأأحاهبا  واليعأأر  الشأأخص بذمأأة تتعلأأق للنأأاس أمأأ ال ج:
 تبعتها  م  ليتخلص
 راتبأأ  الدولأأة قطعأ  سأأفره وبسأأب  ببأذل  الأأدامنار  مأأ  للحأج ذهأأ  شأخص س: ■
 إعطأاؤه جيأ   هل آخر  وارد أي لأ  وليس املال م  مقدارا   استدان يده ولضيق شهر  ملد 
 الشهر  هلذا واجبات  يسد مبا املظامل رد أم ال م 

 وكيل   أو الفقي  إجا   م  جا  فقريا   كان إذا ج:
 الزكا  أحكا  ثانيا:
  الزكا  فيها جت  أشيا 

 وهي: أشيا  تسعة يف وتتعلق الزكا  جت  مس لة:
  احلنطة  أ 1

                                

 : )بقدر أجر  ع ل  واهلل العامل    اإلما  الشريا ي الراحل1
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 الشعري  أ 2
 الت ر  أ 3
 الزبي   أ 1
 الذه   أ 5
 الفضة  أ 6
 اإلبل  أ 2
 البقر  أ 8
 الغن   أ 9

 الزكا  وج ب شرو 

 النصاب
 وكأأان تفصأأيل   سأأي ي الأأذي النصأأاب حأأد الزكأأ ي الشأأي  بلأأ  إذا الزكأأا  جتأأ  مسأأ لة:
 التصر   م  ومت كنا   وحرا   وعاق    بالغا   صاحب 
 االس  وصدق احل ل

 شأأهرا   عشأأر أحأأد مأأد  الفضأأة أو الأأذه  أو اإلبأأل أو الغأأن  أو البقأأر ملأأك إذا مسأأ لة:
 جيأأأأ  ولكأأأأ  األحأأأأ    علأأأأى عشأأأأر الاأأأأاي الشأأأأهر مأأأأ  األول حبلأأأأ ل  كاهتأأأأا عليأأأأ  وجأأأأ 

 عشر  الااي الشهر متا  بعد م  التالية السنة مبدأ احتساب
 والشأأأأعري احلنطأأأأة اسأأأأ  صأأأأدق عنأأأأد والشأأأأعري احلنطأأأأة يف الزكأأأأا  وجأأأأ ب وقأأأأ  مسأأأأ لة:
 الت أأر يف الزكأأا  وجتأأ  ُحصأأرما   يصأأري عنأأدما األحأأ   علأأى الزبيأأ   كأأا  وجتأأ  عليه أأا 
 والشأأعري احلنطأأة يف الزكأأا  إخأأراج وقأأ  ولكأأ  األحأأ    علأأى حي أأر أو الت أأر يصأأفر عنأأدما
 اجلذاد  عند والزبي  الت ر ويف عنها  التنب وفصل احلصاد عند
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 املغص ب املال
 نفس   إىل إرجاع  من  لل غص ب ميك  ال الذي املغص ب املال يف  كا  ال مس لة:

 األرب : الغ ت  كا 
 والزبي  والت ر والشعري احلنطة

 النصاب
 النصأأأأأأاب  حأأأأأأد ك يته أأأأأأا بلأأأأأأ  إذا إال األربأأأأأأ  الغأأأأأأ ت يف الزكأأأأأأا  جتأأأأأأ  ال مسأأأأأأ لة:
 غراما   202و كيل غراما   812 يعادل ما ه : والنصاب

 وجأأأ  األربأأأ  غ تأأأ  بمحأأأدى الزكأأأا  وجأأأ ب تعلأأأق أن بعأأأد املالأأأك مأأأات إذا مسأأأ لة:
 بلأ  مأ  كأل علأى الزكأا  وجبأ  ال ج ب تعلق قبل مات ل  ولك  مال   م   كاهتا إعطا 
 النصاب  حد ال رثة م  نصيب 

 البأأائ  علأأى وجأأ  بأأالغ ت  ال جأأ ب تعلأأق أن بعأأد النخأأل أو الأأزرع بأأاع إذا ة:مسأأ ل
  كاهتا  دف 

 ولكنأ  رطبأة تكأ ن عنأدما النصأاب حأد األربأ  الغأ ت مأ  شأي  و ن بلأ  إذا مس لة:
 الزكا   فيها جت  مل جفافها بعد قل  

 السقي
 فزكاهتأا األر  رط بأة مأ  اسأتفادت أو النهأر أو املطأر مبأا  الغ ت سقي  إذا مس لة:

 فزكاهتأأأا اآلالت مأأأ  ذلأأأك شأأأاب  ومأأأا بالأأأدل  سأأأقي  وإذا أأأأ عشأأأر  مأأأ  واحأأأد أي أأأأ الُعشأأأر
 عشري   م  واحد أي العشر  نص 
 سأأأأقي  مث مقأأأأدارا   األر  رط بأأأأة مأأأأ  اسأأأأتفادت أو النهأأأأر أو بأأأأاملطر سأأأأقي  إذا وأمأأأأا
 الُعشأر نصأ  آلخأرا نصأفها و كأا  الُعشأر نصفها فزكا  شاهبها  وما بالدال  املقدار بنفس
 الزكا   باب م  قس ا   األربعني م  أقسا  ث ثة دف  جي  أن  يعين
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 الع ل مؤونة
 اسأأتهلك مأأا حأأى األربأأ  الغأأ ت  راعأأة علأأى صأأرفها الأأي املبأأال  اسأأتانا  جيأأ   مسأأ لة:

 بلأ  إن املبأال  هأذه استانا  وبعد احلاصل  م  الزراعة  بسب  واأللبسة األدوات قي ة م 
  كات   دف  وج  النصاب حد احلاصل م  بقي ما

 مأأأ  مبقأأأداره االسأأأتانا  جأأأا  نفسأأأ  مأأأ  كأأأان إذا للزراعأأأة يصأأأرف  الأأأذي البأأأذر مسأأأ لة:
 املصاري   م  الشرا  عند قي ت  احتساب جا  البذر اش ى قد كان إذا وأما احلاصل 

 عأأأ ا أ عأأأد  إىل الزراعأأأة ينفأأأ  آخأأر أمأأأر أي أو األر  حلراثأأأة مبلغأأأا   صأأأر  إذا مسأأ لة:
 األوىل  السنة مصاري  م  أنفق   ما كل احتساب جا 

 الغ ت إنتاج يف التسري 
 أو قصأأري  مأأد  يف األربأأ  الغأأ ت مأأ  وغريهأأا احلنطأأة حتصأأيل إمكأأان فأأر  لأأ  مسأأ لة:

 وقأأد األدلأأة  إلطأأ ق املقأأرر  ال قأأ  يف الزكأأا  وجأأ ب يف احلكأأ  يفأأرق مل ط يلأأة  مأأد  يف
 ذلك  صناعيةال الب د بع  يف اآلن تعار 
 آخر ح  م  احلنطة تركي 

 أنأأ  عليأأ  يصأأدق كأأان فأأمن احلاصأأل  وخأأرج آخأأر  حأأ  مأأ  احلنطأأة ركبأأ  لأأ  مسأأ لة:
 الصأأأدق يف شأأأك وإذا جيأأأ   مل احلنطأأأة عليأأأ  يصأأأدق مل وإن الزكأأأا   فيهأأأا وجبأأأ  حنطأأأة
  ال ج ب  عد  فاألصل الصدق وعد 

 والفضة الذه  النقدي :  كا 

 الذه  نصاب
  ا: نصابان للذه  مس لة:
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 بلأأأأ  فأأأأمذا متعارفأأأأا   ماقأأأأاال   عشأأأأر مخسأأأأة يعأأأأادل مأأأأا وهأأأأ  شأأأأرعيا   ماقأأأأاال   عشأأأأرون  1
 مأأ  واحأأد )أي ُعشأأرها ربأأ  دفأأ  جيأأ  الشأأرائط بقيأأة فيأأ  واجت عأأ  احلأأد  هأأذا الأأذه 
 الزكا   في  جت  مل احلد هذا يبل  مل وإذا الزكا   باب م  أربعني 
 ث ثأأة أضأأي  إذا يعأأين متعارفأأة  مااقيأأل ث ثأأة ليعأأاد مأأا وهأأ  شأأرعية مااقيأأل أربعأأة  2
 18 جم أ ع مأ  أربعأني  مأ  )واحأد الُعشأر ربأ  دفأ  وجأ  ماقأاال   عشأر مخسة إىل مااقيل
  15) الأأأ  كأأا  دفأأ  فيجأأ  مااقيأأل ث ثأأة مأأ  أقأأل األول النصأأاب عأأ   اد إذا وأمأأا ماقأأاال  
 فيأأ  تكأأ ن ال الاأأاي صأأابللن يصأأل أن قبأأل  اد ومأأا فقأأط  األول النصأأاب دفأأ  أي ماقأأاال  
 فصاعدا   وهكذا  كا  
 الفضة نصاب

  ا: نصابان للفضة مس لة:
 بقيأأة فيأأ  واجت عأأ  ماقأأاال   105 الفضأأة مقأأدار بلأأ  فأأمذا متعارفأأا   ماقأأاال    105)  1

 ماقأأأالني يعأأأادل مأأأا أي أربعأأأني  مأأأ  واحأأأد )أي الُعشأأأر ربأأأ  إعطأأأا  لأأأز  املأأأذك ر  الشأأأرائط
 جتأ  مل احلأد هأذا يبلأ  مل وإذا الزكأا   بأاب مأ  املتعارفة  املااقيل م  املاقال ومث  ونص 

 الزكا   في 
 اجمل أأأ ع وصأأأار ماقأأأاال    21) األول النصأأأاب إىل أضأأأي  إذا يعأأأين ماقأأأاال    21)  2

 إذا وأمأا ُعشأرها  ربأ  إعطأا  أي ذُكر  الذي النح  على  كاهتا دف  وج  ماقاال    126)
 مأ  الزكأا  دفأ  جي  بل الزائد  يف  كا  ف  ماقاال   21 م  أقل األول النصاب إىل أضي 

 أخأأأأرى ماقأأأأاال   21 الاأأأأاي النصأأأأاب إىل أضأأأأي  فأأأأمذا فصأأأأاعدا   وهكأأأأذا فقأأأأط    105)
 الزائد  يف  كا  ف  ماقاال   21 م  أقل الزائد كان إذا أما فيها الزكا  وج 
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 مأ  عنأده مأا كأل مأ  أربعأني  مأ  )واحأد الُعشأر ربأ  الشأخص أعطأى فلأ  هأذا وعلى
 يف ذلأك مأ  وأكاأر بأل دفعأ   علي  ال اج  الزكا  مقدار دف  قد يك ن الفضة أو الذه 
 األحيان  بع 
 املعاملة سكة

 وإن املعاملأأأأة  بسأأأأكة مسأأأأك كني كانأأأأا إذا والفضأأأأة الأأأأذه  يف الزكأأأأا  جتأأأأ  مسأأأأ لة:
 أيضا    كاهتا دف  جي  فمن  امنح  قد ص رهتا كان 

 الزكا   فيه ا جت  ال النسا  هب ا تتزي  اللذي  سك كانامل والفضة الذه  مس لة:
 احل ل

 ملأأد  منهأأا النصأأاب مقأأدار صأأاحبها ملأأك إذا والفضأأة الأأذه  يف الزكأأا  جتأأ  مسأأ لة:
 العأا   أثنأا  يف األول النصأاب ع  عنده ما نقص فمذا أ سابقا   قلنا ك ا أ شهرا   عشر أحد
 الزكا   علي  جت  مل

 وفضأأة آخأأر بأأذه  وفضأأت  ذهبأأ  أأأ شأأهرا   عشأأر األحأأد أثنأأا  يف أأأ اسأأتبدل إذا مسأأ لة:
 للفأرار األع أال هأذه فعل ل  ولك  الزكا   فيه ا جت  مل ذو هب ا أو آخر بشي  أو أخرى
  كاهتا  دف  استحبابا   فاألح   الزكا   دف  م 

 والغن  واإلبل البقر الا ثة: األنعا   كا 
  1 و أا: الشأرائط  مأ  ذكأر مأا إىل مضافا   نآخرا شرطان الا ثة األنعا  لزكا  مس لة:

 السنة  ط ال تع ل  ال )أي ع امل تك ن ال أن
 متأأا  أكلأأ  فأأمذا السأأنة  طأأ ال الصأأحرا   علأأ  مأأ  ترعأأى )أي سأأائ ة تكأأ ن أن  2
 فيهأأا يكأأ  مل آخأأر شأأخص  رع أو مالكهأأا  رع مأأ  أو املهيأأ  العلأأ  مأأ  بعضأأها أو السأأنة
  كا  
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 اإلبل نصاب
 نصابا : عشر اثنا لإلبل مس لة:

 فيأأ  اليكأأ ن احلأأد هأأذا إىل اإلبأأل عأأدد يبلأأ  مل ومأأا شأأا   و كاهتأأا اإلبأأل  مأأ  مخأأس  1
  كا  
 شاتان  و كاهتا عشر   2
 شيا   ث   و كاهتا عشر    مخس3
 شيا   أرب  و كاهتا عشرون   1
 شيا   مخس و كاهتا وعشرون  مخس  5
 الاانية  السنة يف الداخلة اإلبل أي خما   بن  و كاهتا وعشرون  س   6
 الاالاة  السنة يف الداخلة أي لب ن  بن  و كاهتا وث ث ن  س   2
 الرابعة  السنة يف الداخلة أي حقة  و كاهتا وأربع ن  س   8
 اخلامسة  السنة يف الداخلة أي جذعة  و كاهتا وست ن  إحدى  9
 لب ن  بنتا و كاهتا وسبع ن  س   10
   حقتان   كاهتاو  وتسع ن  إحدى  11
 عأأ  ويعطأأى أربعأأني أربعأأني حيسأأ  أن و كاهتأأا فأأ ق  ومأأا وعشأأرون وإحأأدى مائأأة  12
 أو حقأأة  مخسأأني: كأأل عأأ  ويعطأأي مخسأأني مخسأأني حيسأأ  أو لبأأ ن  بنأأ  أربعأأني: كأأل

 واألربعني  باخل سني حيس 
 شأأأأي  بقأأأي إذا أو شأأأي   يبقأأأى ال حبيأأأ  حيسأأأ  أن األحأأأ   صأأأ ر  كأأأل يف ولكأأأ 
 وعأ  حقتأني املائأة عأ  يعطأي إبأ     110) عنأده كأان إذا مأا    التسأ   مأ  أكار اليك ن
 لب ن  بن  األربعني
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 البقر نصاب
  ا: نصابان للبقر مس لة:

 جيأ  الشأرائط بقيأة وتأ فرت العدد هذا إىل أبقاره عدد وصل إذا أن  مبعى ث ث ن   1
 الاانية  نةالس يف دخل ما البقر م  وهي )تبيعة  أو )تبيعا   عنها يدف  أن

 بأأني في أأا الزكأأا  جتأأ  وال الاالاأأة  السأأنة يف الداخلأأة وهأأي )مسأأنة  و كاهتأأا أربعأأ ن   2
 أربعأأني أربعأأني أو ث ثأني ث ثأأني حيسأ  فمنأأ  فصأاعدا   األمأأر وهكأذا األربعأأني  إىل الا ثأني

 ذكرنا  ما حن  على  كاهتا ويدف  وأربعني ث ثني أو
 الغن  نصاب
 هي: أنصبة مخسة للغن 
 احلد  هذا يبل  ال في ا  كا  وال شا   و كاهتا أربع ن   1
 شاتان  و كاهتا وعشرون  وإحدى مائة  2
 شيا   ث   و كاهتا وواحد  مائتان  3
 شيا   أرب  و كاهتا وواحد  ث مثائة  1
 شا   مائة كل ع  ويدف  مائة مائة حيس  ف ق  وما أربع ائة  5

 غن أأ  مأأ  دفأأ  لأأ  يكفأأي بأأل الزكأأ ي الغأأن  نفأأس مأأ  الزكأأا  يأأدف  أن يلأأز  ال مسأأ لة:
 آخر  جنسا   أو نقدا قي ت  يعادل ما دف  أو اآلخر

 النصأأأاب مأأأ  أكاأأأر الغأأأن  عأأأدد كأأأان فأأمذا النصأأأابني بأأأني في أأأا الزكأأأا  جتأأأ  ال مسأأ لة:
 وال غأري ال األربعأني  كأا  يأدف  أن فقأط جيأ  الاأاي النصاب ودون األربع ن  )وه  األول
 التالية  األنصبة إىل بالنسبة وهكذا األربعني ع  الزائد داراملق يف  كا 



 290        على النص الذي ترغ  يف أن يظهر هنا  Heading 2 ي  "الصفحة الرئيسية" لتطبيق خط ! استخد  ع مة التب

 

  متفرقة مسائل

 األنعا  أن اع
 واإلبأأل العأأريب اإلبأأل يعأأد وكأأذا واحأأد  نأأ ع مأأ  واجلأأام س البقأأر يعأأد الزكأأا  يف مسأأ لة:

 أيضا   واحدا   ن عا   واملاعز الغن  يعد وكذا واحدا   ن عا   العريب غري
 واألحأأأأ   أشأأأأهر سأأأأبعة مأأأ  أقأأأأل يكأأأأ ن ال أن يلأأأأز   نا  ضأأأ للزكأأأأا  أعطأأأأى إذا مسأأأ لة:
 السأأأنة  هلأأا يك أأأل أن يلأأز  معأأأزا   أعطأأى وإذا الاانيأأأة  السأأنة يف داخأأأ    يكأأ ن أن اسأأتحبابا  
 الاالاة  السنة يف داخ    يك ن أن استحبابا   واألح  
 واالستبدال الشركة

 حأأد مأأنه  حأأدوا كأأل نصأأي  بلأأ  فأأمن غأأن  قطيأأ  يف شأأركا  مجاعأأة كأأان إذا مسأأ لة:
 الزكا   علي  جت  مل النصاب حد نصيب  يبل  مل وم  الزكا   علي  وجب  النصاب

 اسأأتبدل أو عشأأر  احلأأادي الشأأهر متأأا  قبأأل أخأأرى ب نعأأا  أنعامأأ  اسأأتبدل إذا مسأأ لة:
 أربعأني بدلأ  وي خأذ غأن  رأس أربعأني يعطأي ف أا    اجلأنس  نفأس مأ  آخر بنصاب نصاب 
 فيها  الزكا   علي جت  مل أخرى غن  رأس
  األنعا  تن ية

 أن إىل الشأأا  منيأأ  لأأ  ك أأا الزكأأا   فيهأأا الأأي األنعأأا  تن يأأة إمكأأان فأأر  لأأ  مسأأ لة:
 السأأأخلة  حبجأأ  صأأارت حأأأى البقأأر  صأأغرت لأأأ  ك أأا تصأأغريها أو اإلبأأأل  حبجأأ  صأأارت
 مل االسأ  عأ  خرجأ  إذا نعأ  احلكأ   م ضأ ع هأ  الأذي االسأ  لصأدق  كا   فيها كان
 الزكا   فيها تك 
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 عا   كل الزكا  جت  هل
 مأأأر   كاهتأأأا جتأأأ  مل سأأأن ات عأأأد   كاهتأأأا أخأأأرج الأأأي الغأأأ ت عنأأأده بقيأأأ  لأأأ  مسأأأ لة:

 ثانية 
 بقيأ  لأ  عأا  كأل  كاهتا إعطا  جي  النصاب مبقدار فضت  أو ذهب  كان م  مس لة:

 ذلك  قبل  كاهتا أعطى كان وإن النصاب حد ع  تنقص أن دون عنده
 عليأ  جيأ  فضأة   أو ذهبأا   أو نقدا   عنها أعطى إذا األنعا   كا  علي  وجب  م  مس لة:

 النصاب  ع  ينقص مل عددها دا  ما عا  كل  كاهتا يدف  أن
 الزكا  مصر 

 م ارد مثانية يف الزكا  تصر  مس لة:
 واملسكني الفقري :2و1

 حأاال   أشأد هأ  واملسكني وعيال   لنفس  السن ية املؤونة ميلك ال م  ه  الفقري مس لة:
 فقريا   يك ن ف  سنت  مؤونة لأ  تؤم  صنعة أو ملكا   أو رأمساال   ميلك م  وأما الفقري  م 

 مل فأأمن يركبأأ   مركأأ  لأأأ  كأأان أو ملكأأ  وهأأي يسأأكنها دار لأأأ  الفقأأري كأأان إذا مسأأ لة:
 الزكأا   مأ  ي خأذ أن جيأ   شأ ن   حلفأ  كأان لأ  حأى األشأيا  هذه بدون يعيش أن يقدر

 أشأأيا  أو وشأأت ية صأأيفية ألبسأأة أو أواي أو منأأزي وأثأأا  أدوات عنأأده كانأأ  إذا وهكأأذا
 لفقره  الزكا  ي خذ أن جي   إليها  حيتاج أخرى

 لنفسأ  يهيئهأا أن جيأ   إليهأا  حيتأاج ولكأ  األشأيا  هأذه ميلأك ال الأذي الفقأري مس لة:
 الزكا   مال م 

 قأأد كأأان إذا ولكأأ  شأأاب   ومأأا يأأار والز  للحأأج الزكأأا  مأأ  الفقأأري ي خأأذ أن جيأأ   مسأأ لة:
 شاب   وما للزيار  الزكا  م  ي خذ ال أن فاألح   سنت  مؤونة مبقدار الزكا  م  أخذ
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 الدخل قليل 
 جيأأ   سأأنت  مؤونأة مأأ  أقأأل دخلأ  الأأذي التأأاجر أو املالأك أو الصأأنعة  صأأاح  مسأ لة:

 ملكأ   أو ع لأ   اتأدو  يصأر  أن يلأز  وال سأنت   مؤونأة لتك يأل الزكأا  مأ  ي خذ أن لأ 
 سنت   مؤونة يف رأمسال  أو
 الزكا  جايب :3

 وحفظهأأأأأا الزكأأأأأ ات جل أأأأأ  اإلمأأأأأا  نائأأأأأ  أو اإلمأأأأأا  جانأأأأأ  مأأأأأ  املتصأأأأأدي وهأأأأ 
 مستحقها  إىل أو نائب  أو اإلما  إىل وإيصاهلا وحماسبتها
 أو  اإلسأأ  إىل ملأأال ا الزكأأا  مأأ  أعطأأ ا لأأ  الأأذي  الكفأأار أوال: :وهأأ  قلأأ هب  املؤلفأأة :1
 اإلميان  الضعا  املسل  ن وثانيا : والقتال  احلرب يف املسل ني أعان ا
 وإعتاقه   العبيد لشرا  :5

 تسديدها  م  يت كن ن ال دي ن عليه  م  وه  الغارم ن :6
 مأ  الأدي  حيتسأ  أن جيأ   فقأري علأى د يأ  لأأ  كأان ل  الزكا  علي  وجب  م  مس لة:

 الزكا  
 دينأ  احتسأاب الأدي  لصأاح  جأا  د ينأ  تسأديد عأ  وعجز مدي نا   كان م  مس لة:

 فقريا   املدي ن يك  مل إذا حى الزكا  م 
 اهلل سبيل يف :2

 أو العل يأة واملأدارس املسأاجد كبنأا  العامأة الدينيأة املنفعأة ذات واألمأ ر األع أال وهي
 لل سل ني  الدني ية املنفعة
 السبيل اب  :8

 نق ده  ونفذت فرهس يف انقط  الذي املسافر يعين
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 يكأ  مل إن الزكأا  م  ي خذ أن لأ  جي   مركب  تعطل أو السفر يف مال  نفذ م  مس لة:
 مأ  شأي  بيأ  أو مأال باق ا  ول  مقصده إىل نفس  إيصال ميكن  ومل معصية سفر سفره

 أشيائ  
 اهلدية عن ان

 بأأل الزكأأا   مأأ  هأأ  إليأأ  يدفعأأ  مأأا بأأ ن الفقأأري خيأأرب أن الزكأأا  دافأأ  علأأى يلأأز  ال مسأأ لة:
 جيأأأ  ولكنأأ  اهلديأأة بعنأأ ان يعطيأأأ  أن اسأأتح  الزكأأا  أخأأذ مأأأ  يسأأتحيي الفقأأري كأأان إذا
 الزكا   ين ي أن علي 

 الزكا  مستحقي شرائط
 عشريا   اثين يك ن أن الزكا  آخذ يف جي   1
 ملأأأأ  الزكأأأأا  إعطأأأأا  جيأأأأ   ال ولكأأأأ  يسأأأأتجدي  الأأأأذي للفقأأأأري الزكأأأأا  إعطأأأأا  جيأأأأ    2
 املعصية  يف يصرفها
 مل إذا ولكأ  الزكأا  معطأي علأى نفقأته  جتأ  مأ  علأى الزكأا  مأ  اإلنفأاق جي   ال  3
 إليه   الزكا  إعطا  لآلخري  جي   النفقة يعطه 
 وسأائر اخل أس يكفأ  مل إذا ولكأ  السأيد  غأري مأ  الزكأا  ي خأذ أن للسأيد جي   ال  1

 غأأأري  كأأأا  مأأأ  ي خأأأذ أن أأأأ الأأأةاحل هأأأذه يف أأأأ للسأأأيد جأأأا  الزكأأأا  أخأأأذ إىل واضأأأطر احلقأأأ ق
 السيد 

 الزكا  نية
 اهلل ألمأأر امتاأأاال   الزكأأا  يعطأأي أي القربأأة  يقصأأد أن الزكأأا  معطأأي علأأى جيأأ  مسأأ لة:

 الفطأأر    كأا  أو املأال  كأا  هأ  يعطيأ  مأأا أن النيأة يف يعأني أن األحأ   علأى وجيأ  تعأاىل 
  كأأا  هأأ  يعطيأأ  مأأا أن   يعأأني أن يلأأز  مل والشأأعري احلنطأأة  كأأا  ماأأل عليأأ  وجبأأ  إذا ولكأأ 
 الشعري  أو احلنطة
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 تلأأأ  وقبأأأل القربأأأة  قصأأأد بأأأدون الفقأأأري إىل الزكأأأا  وكيلأأأ  أو املالأأأك أعطأأأى إذا مسأأأ لة:
 ل    كا  احتسب  القربة  نفس  املالك ن ى املال

 الزكا  دف  وق 
  جيأ وعنأدما التأنب مأ  والشأعري احلنطأة تصأفية بعأد للفقري الزكا  دف  األح   مس لة:

 مال   م  الزكا  يعزل أو والعن   الت ر وييبس
 مأ  يعزهلأا أو عشر  احلادي الشهر متا  بعد الا ثة واألنعا  النقدي   كا  إعطا  وجي 

 مال  
 جيأ   جهأة  مأ  أفضل فقري إىل الزكا  إعطا  أراد أو معينا   فقريا   ينتظر كان إذا مس لة:

 الزكا   إعطا  ت خري لأ 
 متفرقة مسائل

 الزكا  لعز 
 عأأزل ولأأ  املأأال  بأأاقي يف يتصأأر  أن لأأأ  جأأا  الزكأأ ي مالأأ  عأأ  الزكأأا  عأأزل إذا مسأأ لة:

 املعزولأة الزكأا  ي خأذ أن جيأ   وال املأال  مجيأ  يف يتصر  أن لأ  جا  اآلخر مال  م  الزكا 
 آخر  ماال   مكا ا وجيعل

 الزكا  مصر  مستحبات
 العلأأأأ  وأهأأأأل اآلخأأأأري   علأأأأى قأأأأارباأل يقأأأأد  أن الزكأأأأا  إعطأأأأا  يف يسأأأأتح  مسأأأأ لة:
 الا ثأة األنعأا   كا  يعطى وأن السؤال  أهل على يس ل ن ال والذي  غريه   على والفضل

 أخأأرى جهأأة مأأ  أفضأأل آخأأر فقأأري إىل الزكأأا  إعطأأا  كأأان إذا ولكأأ  املتعففأأني  الفقأأرا  إىل
 الفقري  ذلك إىل الزكا  إعطا  يستح 
 سرا   املندوبة الصدقة وإعطا  ة ع ني الزكا  إعطا  األفضل مس لة:



 

195 

 

 املش   املال
 قس أ ا مث حصأت   كأا  أحأد ا ودف  الزكا  ب  تعلق مال يف شخصان اش   إذا مس لة:

 سه    م  الزكا  يدف  مل شريك  أن عل  وإن سه   يف التصر  الزكا  لداف  جي   املال
 احلق ق وسائر واخل س الزكا 

 وكانأأ  شأأاب  ومأأا ونأأذر كفأأار  عليأأ  ووجبأ   كأأا  وأ مخأأس ذمتأأ  يف كأأان مأأ  مسأ لة:
 الزكأأا  أو اخل أأس بأأ  تعلأأق الأأذي املأأال كأأان فأأمن مجيعهأأا تسأأديد ميكنأأ  مل فأأمذا ديأأ ن عليأأ 

 والزكا   اخل س دف  وج  م ج دا  
 النأذر أو الكفأار  أو والزكأا  اخل أس يأدف  أن جأا  باقيا   املذك ر املال يك  مل إذا وأما

 ترجيح  دون هاشاهب وما القر  أو
 مأأ  الزكأأا  إخأأراج جيأأ  الزكأأا  فيأأ  جتأأ  مأأاال   وتأأر  مأأدي نا   كأأان مأأ  مأأات لأأ  مسأأ لة:

 ثانيا   دي ن  أدا  مث أوال   تركت 
 الأدَّي  علأى مقأدمان والزكا  اخل س أن   والزكا : اخل س كتاب يف العرو  ظاهر س: ■
 احلكأأأأ  أن أ   أأأأا حل هل فأأأأر  مأأأأ  كأأأأذلك هأأأأ  فهأأأأل بأأأأالعني  وتعلقه أأأأا بالذمأأأأة لتعلقأأأأ 
 التقسيط  أو لألسبق
 حل هل ا  م  كذلك ه  ج:
 الشرعية غري الضرائ 

 مأأ  الشأأرعية احلقأأ ق سأأ ى املاليأأة  الضأأرائ  أنأأ اع مأأ  نأأ ع أي أخأأذ جيأأ   ال مسأأ لة:
 واخلراج  واجلزية والزكا  اخل س
 اإلس مي  االقتصادي والنظا  ال ضعية  الباهظة الضرائ  بني الفرق ه  ما س: ■
 كافأأأأأة يأأأأؤ م  اإلسأأأأأ مي االقتصأأأأادي النظأأأأا  مجلتهأأأأأا:أن مأأأأ  كاأأأأأري  فأأأأروق هنأأأأا  ج:

 الضأأأأرائ  خبأأأ   واألمأأأ ات  احملتأأأأاجني ديأأأ ن حأأأى وأفضأأأأل  أوسأأأ  حبريأأأات احلاجأأأات 
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 وبأني حك متيه أا  إبأان املأؤمنني وأمأري اهلل رسأ ل تأاري  بأني ومقارنأة ال ضأعية 
 ب ض ح  احلقيقة هذه تكش  الطرفني  يف العينيات وكذا الي    العاملي االقتصاد
 العصأأأأر حباجيأأأأات الشأأأأرعية  الضأأأأرائ  ومنأأأأ  اإلسأأأأ مي  االقتصأأأأاد يفأأأأي هأأأأل س: ■

 الكاري   ومتطلبات  احلاضر 
 ذلك  بكل يفي نع  ج:
 الكاري   احلاجيات هبذه وافيا   اإلس مي االقتصاد يك ن كي  س: ■
 لأأ  أن إذ احلاجيأات  تصأاعد حسأ  يتطأ ر متطأ را   االقتصاد وض  اإلس   ألن ج:
   املتغريات  تعاجل وأخرى األسس  تعاجل ق اعد
 تلأأأأك لسأأأأد اإلسأأأأ    يف املقأأأأرر املقأأأأدار يكفأأأأي ال حالأأأأة طأأأأرأت أنأأأأ  لنفأأأأر  س: ■

 «اخل أأأس» مأأأ  أكاأأأر أخأأأذ إىل األمأأأر واقتضأأأى حأأأرب  حالأأأة حأأأدث  إذا ك أأأا احلاجأأأة 
 احلالة  هلذه اإلس   حل ه  ف ا الضرور  بعن ان
 مأأأا األثريأأأا  بأأأذل احلالأأأة  هأأأذه ماأأأل يف فأأأال    واملأأأال  )بأأأالنفس واجأأأ  اجلهأأأاد ) ج:

 املسأأأأأأل ني تقليأأأأأأد مراجأأأأأأ  تشأأأأأأخيص حسأأأأأأ  وذلأأأأأأك الطارئأأأأأأة  احلاجأأأأأأة لسأأأأأأد ب سأأأأأأعه 
 وك ئه   عرب أو بنفسه  بينه   باالستشار 
 والأدع   االقتصأاد يف التأدخل هلأ  حيأق ال اإلسأ   فقهأا  بأ ن يقأ ل مأ  هنا  س: ■
 تقليأد إن يق لأ ن وه  االقتصاد يف أخصائيني وليس ا فقها  أل   اإلس مي قتصاداال إىل

 األخصأأأائيني أن مأأأ  االقتصأأأادية  األمأأأ ر يف إلأأأيه  الرجأأأ ع جيأأأ   فكيأأأ  واجأأأ   األعلأأأ 
 الك    هذا مال على ترد ون كي  منه   أعل 

 علي : ونرد الصحة م  هلا أساس ال مغالطة صر  ه  الك   هذا ج:
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 طيلأأأأة ويكتبأأأأ ن ويبأأأأاحا ن يدرسأأأأ ن أل أأأأ  االقتصأأأأاد يف أخصأأأأائي ن الفقهأأأأا  أن :أوال
 باالقتصأاد يشأتغل ن فهأ  باالقتصأاد  مأرتبط تقريبأا   الفقأ  وربأ  ومقدماتأ   الفق  يف ع ره 
 االقتصاد  الستيعاب تكفي ال املد  هذه مال وهل تقريبا   سنة عشر  مخس مد 
 وال االقتصأأأادية  العلأأأ   اسأأأتيعاب يف هلأأأ  شأأأ ن ال حيأأأ  الفقهأأأا  أن لنفأأأر  وثانيأأأا : 
 حأ ل اإلسأ   نظريأة إعطا  هل  حيق ال أن  أي  م  ولك  واملناهج  الربامج وض  هل  حيق

 االقتصاد  م  واحلرا  واحل ل واملنحر  واملستقي  والصحيح الباطل
 يه إلأأ يقأأدمها الأأي اللأأ ائح علأأى يصأأدق ن الأأذي  الأأدول رؤسأأا  شأأ ن ذلأأك يف شأأ   

 اختصأاص ال الشع  قبل م  املنتخ  الرئيس فان والفن ن العل   خمتل  يف األخصائي ن
 هأأذه كأأل يف لأأأ  األخأأري  الكل أأة ولكأأ  اهلندسأأة  أو املأأال يف وال واجلأأيش االقتصأأاد يف لأأأ 

 الشؤون 
 





 الااي: الباب

  اجملت عات وإص ح اجلهاد

 





 األكرب اجلهاد األول: الفصل

 علأأى فيجأأ  أحأأد  كأأل علأأى عيأأين واجأأ  الأأنفس جهأأاد وهأأ  ألكأأربا اجلهأأاد مسأأ لة:
 س اه  بقيا  عن  يسقط وال ذلك ومسل ة مسل  كل

 بأأاخلريات  واإلتيأأان ال اجبأأات أدا  علأأى نفسأأ  اإلنسأأان حي أأل أن مبعأأى الأأنفس وجهأأاد
 والشرور  احملرمات وتر 

 منها: كاري   ومصاديق  النفس جهاد وص ر
 النفس تربية

 علأأى جيأأ  الأأي األع أأال أفضأأل هأأي ومأأا الأأنفس  ل بيأأة وسأأيلة أفضأأل هأأي مأأا س: ■
 ميارسها  أن اإلنسان
 ك أأا ال اجبأأات وأدا  احملرمأأات باجتنأأاب الأأنفس هأأ ى خمالفأأة لأأذلك طريقأأة أفضأأل ج:

أأأا    م أأأ ْ  و أ م أأأا تعأأأاىل: ق لأأ  يف أأى ر ب أأأ    م ق أأأا    خ  أأأي   اجلْ ن أأأة   ف أأأم ن    اهْل أأأ  ى   ع أأأ    الأأأنأ ْفس   و نأ ه 
 ه 

اْل  ْ و ى  
1  

 الذات معاقبة

 مأأر  يأذن  ال لكأي أذنأأ  إذا نفسأ  اإلنسأان هبأأا يعاقأ  طريقأة أفضأأل هأي مأا س: ■
 أخرى 
 واالستغفار  والت بة الدائ  والذكر تعاىل باهلل االرتبا  ج:

 الرجا 

 احلصأ ل مأ  يأت ك  مقدمأة كأل الشخص هتيئة م  املطل ب  الشي  ت ق  ه  الرجا 
 سأأأأببا   شأأأأي  لكأأأأل   جعأأأأل ولكأأأأ  الكاملأأأأة  بقدرتأأأأ  تعأأأأاىل اهلل يأأأأدب ره الكأأأأ ن وأن عليهأأأأا 

                                

  11-10  س ر  النا عات: 1
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 هأ  فأالراجي إرادتأ   عأ  خأارج هأ  مأا ومنهأا الشخص  متناول يف ه  ما منها واألسباب
 كأأل يأأؤتى حأأى والعأأاد   األلفأأة علأأى املقأأادير جريأأان يرجأأ  مث متناولأأ   يف مأأا يع أأل الأأذي
 العليأا  املقامأات إىل بالنسأبة الرجأا  وهكأذا نتيجتأ   إىل سأب  كل ويصل حاصل   شي 

   الرفيعة  والدرجات
ُرواْ  و ال أذ ي    آم نُأ اْ  ال أذ ي    إ ن   تعأاىل ق لأ  يف الصأحيح الرجأا  تعأاىل اهلل حصأر وقد أاج   ه 
أُدواْ  أب يل   يف   و ج اه  أي    غ ُفأأ ر   و الل أ ُ  الل أ    ر مْح أأة   يأ ْرُجأ ن   أُْول أأ ئ ك   الل أأ    س  ر ح 

 يرجأأ ن ا  أق امأ وذ   1
ل أأ    تعأأاىل: بق لأأ  ع أأل بأأ  أأ  ف خ  ْلأأ    بأ ْعأأد ه  ْ  م  ا ع أأر     ي ْ ُخأأُذون   اْلك ت أأاب   و ر ثُأأ اْ  خ  أأأ ذ   ه 

يُأْغف رُ  و يأ ُق ُل ن   األْدىن      2ل ن ا س 
 وصغرها النفس كرب

 مأال مأ  قليأل  شأي  ميلؤهأا ال فال اسأعة ضأيقة  ومنهأا واسأعة  منهأا كال عأا   النفس
 علأأأأى تبأأأأدو حأأأأى قليلأأأأة مقأأأأادير منهأأأأا تفأأأأي  والضأأأأيقة إليهأأأأا  مأأأأا أو نصأأأأ م أو علأأأأ  أو

 اهلل ر قأ  وإذا ومنتأدى!  جمت   كل يف بمظهاره يق   العل   بع  تعل  إذا ما : أطرافها 
 مت اضأعة  رتبأة تسأل  وإذا حسأاب!  ألأ  لنفسأ  وحس  وتكرب  أعر  املال  م  قلي   
 الأأأأنفس  صأأأأغري يكأأأأ ن وهكأأأأذا للنأأأأاس  هخأأأأد يصأأأأعر السأأأأ ا   علأأأأى ميشأأأأي وك نأأأأ  رايتأأأأ 

 رأى خأري  مأ  رأى كل أا فمن  فكره  آفاق واتسع  نفس  كربت م  ذلك م  وبالعكس
 الكأأأافر ا درا  ال حصأأأل  مبأأأا ويأأأزدري نفسأأأ   لديأأأ  فتتضأأأا ل متسأأأعا    وف قأأأ  أفقأأأا  بعأأأده
 تبطأأأره كأأأي و نأأأا   أوي ملأأأا يقأأأي  فأأأ  احلكأأأي   الفطأأأ  ا درا  بأأأل للفضأأأل  واجلاحأأأد للأأأنع  
 الفضل  م  والزياد  العل   م  املزيد يطل  إن  النع ة 

                                

  218  س ر  البقر : 1
  169  س ر  األعرا : 2
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 والعجلة األنا 

 أقأأل حيركأأ  مأأا النفأأ س ف أأ  املشأأني  وفيهأأا الأأر ي  فيهأأا األشأأيا   مأأ  كغريهأأا النفأأ س
 يأدر  األحيأان غالأ  يف األنأا  وذو وأنأا   ب وي تع ل ما ومنها باألمر  فتستعجل شي 
 حمأرو  واملسأتعجل لصأاحل  ويهتأدي طريق  اإلنسان يرى الت يب إذ العجلة  ذو يدرك  ال ما
   ينجي   ال حي  يزلق ما فكاريا   الفائد   هذه ع 

 ال إمنأأأا واملتأأأ ي يتحأأر   ال احلركأأأة طريأأأق معرفأأة بعأأأد فاملتكاسأأأل التكاسأأل  غأأأري واإلنأأا 
 قأأال العجلأأة  ويكأأره اإلنأأا  حيأأ  واإلسأأ   ينبغأأي  وكيأأ  احلركأأة وجأأ  يعأأر  حأأى يقأأد 
الشيطان م  والعجلة اهلل م  اإلنا  : اهلل: رس ل

1  
 والغض  احلل 

 خفيفأة ومنهأا أمحأق   إيأذا  أو لُأص    أو شام بشت  تتحر  ال حلي ة منها النفس
 مأأأا وتقأأأ   ملكاتأأأ  تنقيأأأة اإلنسأأأان مأأأ  يريأأأد واإلسأأأ   كل أأأة   وأقأأأل شأأأ كة أدىن تزعجهأأأا
 رذيلأة   كأل عأ  وينفأر فضأيلة كأل علأى صحيأر  ولأذلك إنسأانا    يك ن حى منها أع ج
 مأ  البشأر مسأام  علأى تنهأال كأالقطر األحاديأ  نأرى الفضأائل أفضأل م  احلل  أن ومبا
 قأأأال الغضأأأ   عأأأ  وحتأأأذيرا   الفضأأأيلة هأأأذه علأأأى حتريضأأأا   الطأأأاهري  وآلأأأ  النأأأيب
بأاحلل  و يأين بأالعل  أغنأين اللهأ  دعائ : يف اهلل رس ل

 هأي ةالزينأ ونع أة  ينأة فمنأ  2
 في أأأأا بأأأأاحلل  أنبيأأأأا ه اهلل  ود اجت اعيا  وهلأأأأذا مسأأأأت ى يرتقأأأأي بأأأأاحلل  اإلنسأأأأان أن

 وحماس   فضائل م   وده 

                                

  13  حت  العق ل: ص1
   1ح 5ب 22ص 3  هتذي  األحكا : ج2
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 الغي  كظ 

 ي ئأ  ال مأا أحأد لكأل إذ شأريرا   أو كأان قديسأا   ي ئ أ   ال مبأا يهتأاج بطبع  اإلنسان
 مأا يبأدي وأن البأد جاهلأائ فالرجأل الع أل  مأ  سلسألة أول واالهتياج الت تر وهذا ملكات  
 مسأيطرا   ألعصأاب   مالكأا   الشخص كان وإذا قيافة  تغيري أو منجل أو يد أو بلسان يكن 
 وهأأذا الريأاح  تأأذروه رمأادا   النأار تصأأبح حأى الاأائر    هأأذه إمخأاد مأ  يأأت ك  أجهزتأ  علأى
 والعلأ    احللأ  أن ك أا فضأيلة الغأي  وكظأ  حلأ   ال حتلأ  فهأ  الغأي   بكظ  يس ى ما
اْلغ ْي    و اْلك اظ   ني   بق ل : املؤمنني عباده اهلل ميدح فضيلة  إليها وما

1    
 حسأر  يعقبأان فم  أا اهليأاج وتنفيأذ الطأيش وبالعكس وراحة  روحا   يعقب  الغي  وكظ 
 كاأريا    ذلأك عأ  يأنج  مأا عنأك ودع البأدن  وتعأ  الأنفس ا يار م  أقل: ال إذ وندامة
 وقتل  حبس ورمبا وأذى جرح م 

 وفروعها العداو 

 يف يصأأأرف  لأأأأ  وقأأأ  وال ذلأأأك  مأأأ  أكأأأرب إنأأأ  بأأأاحملق رات   يشأأأتغل ال الكبأأأري اإلنسأأأان
 أو الأنفس كرامأة جتأرح بكل أة يأ هب ن ال العظ أا  أن نأرى ولأذا منها  أمث  وقت  إن الت اف  
 عفأ ه كأان أعظأ   الشأخص وكأان أكأرب الأنفس كانأ  وكل ا صغري   نفس أورثتها عداو 

 إال التشأأأتغل خفيفأأأة وعقأأأ ل ضأأأيقة نفأأأ س ذوو النأأأاس صأأأغار وبأأأالعكس أكاأأأر  صأأأفح و 
 وال العفنأأأة  النفأأأ س يف إال تقطأأأ  ال غالبأأأا   والعأأأداو  فأأأ ن   عأأأ رات وتتبأأأ  فأأأ ن مبعأأأادا 
 وتأربص وطعأ  ولعأ  وفحأش وضأرب حقأد م  وفروعها وهي القذر   األرواح يف إال ت رق

 شأأأ ن مأأأ  لأأأيس ممأأأا باألقأأأذار والتياثهأأأا الأأأنفس اخةوسأأأ دليأأأل كلهأأأا غريهأأأا   إىل ل نتقأأأا 
  2حبق د ليس املؤم : اهلل رس ل قال الشرفا  
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  الُعج 

 أن يف يرغأأ  فهأأ  اخلأري  حنأأ  ت جيههأأا مأ  الأأنفس يف الفطأأر  تربيأة علأأى حيأأ  اإلسأ  
 احليأأا   مأأدى ويع أأد ويكأأد   وجيتهأأد جياهأد حأأى املنشأأ د  ك الأأ  دون نفسأأ  اإلنسأأان يأرى
 بأأأ تسأأ ى الأأي الفطأأر  هأأذه خيأأال  مأأا وذ  وروايأأات آيأأات الغايأأة هلأأذه اإلسأأ   صأأدأر  وقأأد
 متخيلأأ  يكأأ ن أن بأأني فأأرق غأأري مأأ  ك أأاال لنفسأأ  اإلنسأأان يأأرى أن ومعنأأاه: العجأأ   )

 خيال! جمرد أ  لأ  حاص 
 الع أل  عأ  النشا  وي ق  والبطالة  الكسل وي ج  اخلري   الق ى يشل العج  إن
 مأأأ  الكأأأايف القأأأدر علأأ  أنأأأ  يأأأرى مأأ  ألأأأيس الأأأنقص! حيأأ  إىل اإلنسأأأان يتأأأده ر وبأأذلك
 يتكاسأل عبادتأ   حأق اهلل ع ب أد أنأ  يتخيأل مأ  ألأيس أ   يأتعل  وال حده عند يق  العل  
 وهكذا  ذلك  بعد الطاعة ع 

 الأأأدي  مهلكأأأة إنأأأ  املهلكأأأات  مأأأ  الُعجأأأ  جيعأأأل أن اإلسأأأ   مأأأ  عجيبأأأا   فلأأأيس إذا  
 املأر  وإعجأاب متبأ   وهأ ى مطاع  شح مهلكات: ث  : هللا رس ل قال والدنيا 
بنفس 

 مأ  واليكسأ  جبأرعته  يتلأ   ال حأى هأؤال   م  يفر أن اإلنسان على ويلز   1
 أخ قه  

 النفس وترفي  التكرب

 ويتصأأأدر اخلأأأي    ذيأأأل فيجأأأر فعأأأل  أو بقأأأ ل كربيائأأأ   عأأأ  يأأأنفس وأن البأأأد املتكأأأرب
 فأروع مأ  وكلهأا و    و   نفسأ    ويزكأي ويبغأي  يفتخأر و  أحد  بكل ويستهني اجمللس 
 الناس  أعني يف وضعة   ه نا   ت ج  املر   الكرب شجر 
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 كلهأأأأا إ أأأأا نفأأأأ ذ  أو أوالد أو جأأأأاه أو مأأأأال صأأأأاح  ألنأأأأ  هأأأأل الفخأأأأ ر   يتكأأأأرب مل  
 عجبأأا  : السأأاجدي  سأأيد قأأال باألقأذار  املليئأأة نفسأأ  إىل اإلنسأأان ينظأأر أال طأ ار  
    1جيفة غدا   ه  مث نطفة  باألمس كان الذي الفخ ر! لل تكرب

 والأأأنفس الرفيعأأأة اإلنسأأأانية تنأأأايف وكلهأأأا قأأأذار   كلهأأأا خأأأ ل الأأأنفس ترفيأأأ  عأأأ  وتأأأنج 
 أمأره طأ ع ويكأ ن لكبأريه  ينقأاد أن لإلنسأان فيصأع  البغأي  اخلأ ل: تلأك وم  الكرمية 
 عقأأاب يكأأ ن ولأأذا لأأ   احل الطاعأأة مثأأرات رئيسأأ  وعلأأى نفسأأ  علأأى يضأأي  وبأأذلك و يأأ  
 احلق ق  تضيي  وعقاب اهل   عقاب مزدوجا : البغي

 الرمحة
 البشأأرية  وتت حأأد الصأأ ت تتج أأ  فبالرمحأأة الفضأأائل  ومعأأدن اخلأأريات  مبعأأ  الرمحأأة

 ولشأد اآلخأر   علأى أحأد ا الزوجأان يأ ل  وهبأا قريبأ   املأر  يصأل وهبأا أبأاه  ال لد يرب هبا
ي    الر مْحأ     الل     ب ْس    الس ر: أو ل يف ليت م ل  اإلنسان يدهش ما  اآلي يبتأدأ فلأ   الأر ح 
 الر مْحأأ      اْلع أال   ني   ر ب   لل أ    احلْ ْ أدُ  احل أد سأ ر  وكأذلك الرمحة  م  كلتا ا بصفتني إال  

ي     أع أأأأاق يف ل كيزهأأأأا ويؤكأأأأد القلأأأأ ب  يف الصأأأأفة هأأأأذه بمجيأأأأاد يهأأأأت  واإلسأأأأ   2 الأأأأر ح 
 إشأباع األوالد  علأى العطأ  ال الأدي   بأر الأرح   صألة احللأ  : مثارها تعطي ىح النفس 
   خري  وكل اجل ار  حس  العارية  األجساد إكسا  اجلائعة  األفراد
أكنافه  يف تعيش ا أمي رمحا  م  والفضل املعرو  اطلب ا: اهلل رس ل قال

3  
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  والشره العفة
 فأالبط  منهأا  ممكأ  قأدر أكأرب حتصأيل إىل تأ اق  الدنيا م ذ إىل ميال بطبع  اإلنسان

 تسأتع ل االشأتعال  دائ أة اجلنسأية والغريأز  لل ق د   املتطل  كاالت ن الطعا   م  ميل ال
 الغريأأز   أو األكأأل يف الزيأأاد  عأأ  يعجأأز مأأا كاأأريا   أنأأ  حأأى جتأأد  ال مأأا وتطلأأ  جتأأد  مأأا

 تأأأ ر  هأأأذي  مأأأ  النقيصأأأة أن وك أأأا الشأأأره  جملأأأرد منه أأأا ممكأأأ  قأأأدر أعظأأأ  يأأأدخر ولكنأأأ 
 والكأ  البأدن  يف وخبأاال   ضعفا   الزائد اجل ع فيسب  اجلس  م  احلي ية األجهز  يف خل 
 وخرابأا   للنسأل وانقطاعأا   بأل األجهز  يف املن ية امل اد اختزان جرا  م  فتاكة  أمراضا   الناهز

 يف واالخأت ل للضأع  وم روثأة للجسأ   مفسأد  ت جأ  فيه أا  الزياد  كذلك للع ران 
 الت ا ن 

 خيل  ك  وال يفسد  شي  ف  هذي  ويف شي  كل يف ال سط حي  واإلس  
 وهأأأأأ  لل سأأأأأط آثأأأأأار وهنأأأأأا  لل قلأأأأأني   الت تأأأأأ  وأخبأأأأأار لل كاأأأأأري  الزهأأأأأد ف حاديأأأأأ 

ُتْسر فُأ  اْ  و ال   و اْشر بُ اْ  ُكُل اْ  االعتدال:
1  

 املال

   ك ! املال    حي  ال أحد هنا  وهل
 احلأأ  إن ميأأزان: بغأأري املأأال وحأأ  مبيأأزان املأأال حأأ  بأأني فأأرق ولكأأ  املأأال   حيأأ كأأل  
 لصأيد شأبكة جعل  وعد  السر   احلق ق وعد  ب دا  احلك ة: م  إطار يف يك ن الذي
 الدنيا  تقا  يك  مل وإال   فضيلة  املع  ي   أم ال
  الرذائل  رأس فمن  وخيبل ويُفسد وُيص    يع ي الذي احل  أما
 هبأا ويقصأد لل أال  مأدح منهأا مجلأة ففأي الطأرفني  مأ  هائلأة كار  واآلثار ياتاآل ويف
 الااي  القس  هبا ويقصد لأ  ذ  مجلة ويف   األول القس 
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 و جي ْع أأل و ب ن أأني   ب أأ  ْم  ال   و مُيْأأد دُْك ْ  أأأ البشأأر علأأى ممتنأأا   أأأ تعأأاىل يقأأ ل األول: القسأأ  ففأأي
ن أأأات   ل ُكأأ ْ  أأأارا  أ نأْ  ل ُكأأأ ْ  و جي ْع أأأل ج   أ ْمأأأ  اُلُك ْ  أ من  أأأآ و اْعل ُ أأأ  اْ   يقأأأ ل: اآلخأأأر القسأأ  ويف  1 ه 

ن ة   و أ ْوال دُُك ْ    2 ف تأْ
 واحلرص القناعة

 مفأاتيح كانأ  وإن املزيأد يطلأ  يأزال فأ  قلب   م  والبؤس الفقر متك  م  الناس م 
 وأي اجلأ اب يف  أت يت رأيتأ  الطلأ   هأذا مل سأ لت : وإن الق    ذات بالعصبة تن   خزائن 
 الفقر  على مط ية لرأيتها أحشائ  ع  كشف  ول  ل   ج اب

 عأأ  يأأده صأأفرت وإن غأأين إنأأ  قلبأأ   يف والقناعأأة الغأأى متكأأ  مأأ  هأأذا مأأ  وبأأالعكس
 مأأأ  أهنأأأاه ومأأأا عأأأيش أيسأأأر علأأأى حصأأأل إذا منأأأ  فأأأات مبأأأا يبأأأاي ال فأأأ اه الأأأدنيا  حطأأأا 
 معيشة 

 القن ع  يس ى الااي الشخص أن ك ا احلريص  يس ى األول والشخص
 يقلأأ  أن يريأد إنأ  مأدح  أفضأل القناعأة ميأأدح أنأ  ك أا ذ   أبلأ  احلأرص يأذ  واإلسأ  

 ويقلأأأق ضأأأ ريه يأأأ خز داخلأأأي باعأأأ  للشأأأخص يكأأأ ن ال حأأأى القلأأأ   مأأأ  الفقأأأر جأأأذور
   :اهلل رس ل قال شي   ال إ ا املنفعة  ما مث ليل    ويسهد راحت 
 إال   آد  ابأأ  جأأ   ميأأأل وال ثالاأأا ! واديأأا   لت أأى ذهأأ  مأأ  واديأأان آد  البأأ  كأأان لأأ 
  3تاب م  على اهلل ويت ب ال اب
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 والط   االستغنا 

 النأاس  أيأدي يف فينظأر اجلأذا  مبأر  يُبتلأى قأد ك أا الط أ   مبر  اإلنسان يبتلى قد
 نأ الأأأدا  هبأأأذا املبتلأأأى يفأأأرق وال صأأأناديقه   حنأأأ  أيأأأديه  حركأأأة ويراقأأأ  عأأأ     وي قأأأ 
 اجلسأأأ   يف ينشأأأ  اجلأأأذا  أن ك أأأا الأأأنفس  يف ينشأأأ  مأأأر  فهأأأ  فقأأأريا  أو غنيأأأا يكأأأ ن
 وط أأ  طلبهأأا بأأدار مسأأ  أو أخأأذه  شأأيئا   ملأأس أو متنأأاه  مأأاال   رأى فأأمذا األعضأأا : فيفسأأد
 وهكذا  فيها 

 وهلأأذا األوهأأا   حنأأ  احلركأأة دائأأ  الأأنفس  معأأذب اجملت أأ   يف مهأأان الأأدا  هبأأذا واملبتلأأى
 النهي: أشد عن   اإلس  ينهى

احلاضر الفقر فمن  والط    إيا : اهلل رس ل قال
1  

 تكأ  شأئ  مأ  إىل واحتج نظريه  تك  شئ  ع   استغ : املؤمنني أمري وقال
  2أمريه تك  شئ  م  إىل وأفضل أسريه 

 والسخا  البخل

 لأأ  اليبقأى حأى يأده يبسأط ف أ  مذم مان  األولني وك  وج د  وخبل  سر   هنا :
 حأأأى يأأأرح  فأأأ  يأأأده يقأأأب  مأأأ  أن ك أأأا مت فأأأا    أوده بأأأ  ويقأأأي  رمقأأأ  بأأأ  يسأأأد   شأأأي 

 الفؤاد  مقل ب اإلنسانية  م ا ي  ع  بعيد الصفة  أصحاب
 ي أأد     جت ْع أألْ  و ال   الكأأر : القأأرآن يقأأ ل شأأي   كأأل يف وال سأأط العأأدل يريأأد واإلسأأ  

حم ُْس را   م ُل ما   فأ تأ ْقُعد   اْلب ْسط   ُكل   اتأ ْبُسْطه   و ال   ُعُنق ك   إ ىل    م ْغُل ل ة  
3  
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لُأأ ن   ال أأذ ي    حي ْس أأنب    و ال   عليأأ  نق تأأ  يصأأ  فاإلسأأ   البخأأل  أمأأا  الل أأ ُ  آت أأاُه ُ  مب  أأآ يأ ْبخ 
اْلق ي ام ة   يأ ْ     ب     خب  ُل اْ  م ا س ُيط   ُق ن   هل ُ ْ  ش ر   ُه    ب لْ  هل ُ ْ  خ رْيا   ُه    ف ْضل     م  

1  
 واشأأهيداه  وقالأأ : باكيأأة فبكتأأ   اهلل رسأأ ل أصأأحاب مأأ  رجأأل اجلهأأاد يف قُتأأل
 ال مبأا يبخأل أو يعنيأ   ال مبأا يأتكل  كأان فلعلأ  شأهيد  أنأ  يدريك وما: النيب فقال
ينقص 

2  
  3م ت  عند السخي حيات  يف البخيل يبغ  اهلل إن: وقال

 البدن تزكية

 البدنيأأة  بالرياضأأة العضأأ ت اكتنأأا  إىل الت صأأل تأأ وتن ي البأأدن تزكيأأة مأأ  القصأأد لأأيس
 ورمبأأأا اهلأأأ ى  مبخالفأأأة الأأأروح وتطهأأأري املعن يأأأة القأأأذارات عأأأ  اجلسأأأ  تطهأأأري القصأأأد وإمنأأأا
 يصأأر  مأأ  فأأمن الأأروح  لطهأأار  سأأببا   الشأأخص هبأأا أصأأي  إذا واألسأأقا  األمأأرا  كانأأ 
 يزكأي هأ اه خيأال  ومأ  وروحأ   جسأ   يزك ي واألخ ق الفضيلة حي  إىل جس   أجهز 
 مأأأأ  الشأأأأخص متكأأأأ  إذا املؤذيأأأأة الطأأأأ ار  يف اخلأأأأري اإلسأأأأ   ت سأأأأ  ورمبأأأأا ونفسأأأأ   روحأأأأ 

 األلي   وحيها م  واالستقا  منها االستفاد 
 اإلنسأان تعلأ  إ أا والتهأ ر   والقسأ   الغلظأة عأ  هلا وتطهري األبدان  كا  األمرا  إن
  واخلض ع  والسكينة باهلدو  اناإلنس إىل ت حي إ ا والرقة  والرمحة الرأفة

 روحأأأ  لتشأأأفي  اسأأأتغلها امله أأأة احلقيقأأأة هبأأأذه علأأأ  إذا اإلنسأأأان إن ذلأأأك  إىل إضأأأافة
 نع أأأة مأأأ  أأأأ إذا   أأأأ أعظ هأأأا ومأأأا ح اسأأأ  وترقيأأأق مشأأأاعره وترقيأأأة واخلأأأري  بالفضأأأيلة وترقيقهأأأا
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الصأأأيا  األبأأأدان و كأأأا   كأأأا  شأأأي  لكأأأل: األعظأأأ  النأأأيب يقأأأ ل و كأأأا  
  فالصأأأيا  1

 وتن ية  وتطهري
 احلرا  طل 

 وأأأية وباطأأل  إمث كأأل سأأبيلها يف ويسأأهل ن وجأأدوها  أيأأ  املأأاد  علأأى النأأاس يتكالأأ 
 اإلنسانية  املال بتضحية إال حتصل ال الي لل اد  قي ة

 الفأ احش وتعأاطي والغأش واخليانأة والغلأ ل والسأرقة واالحتكأار بالربأا حتصل الي املاد 
 ركأأ  كأأل احليأأا  مأأ  هتأأد  وهأأي سأأعيد  حيأأا  تقأأي  هأأل وهكأأذا  بطأأ  ومأأا منهأأا ظهأأر مأأا

 ودعامة 
 أضأأخ  لأأذلك ويرصأأد وفسأأق  إمث كأأل مأأ  حتأذيره احلأأرا  طلأأ  مأأ  اإلسأأ   حيأأذر لأذا

 يف وارتقأأأ ا سأأأعدوا احلأأأرا  عأأأ  النأأأاس تنأأأزه فأأأمن لل جت أأأ   امليأأأزان هأأأ  هأأأذا إن األرصأأأد  
 الشأأأأيطان  مأأأأ  وأرذل البهأأأأائ  مأأأأ  أحأأأأط فهأأأأ  األخأأأأرى كانأأأأ  وإن اإلنسأأأأانية  مأأأأدارج

 للشأأرور ك فتأأاح فهأأ  وحمظأأ ر حمأأذور كأأل إىل ذلأأك جأأره احلأأرا  علأأى اعتأأاد إذا والشأأخص
 واآلثا  

  احلرا  ع  الت رع

 ومنظأره حلأ ا   مذاقأ  كان وإن وآخرت   دنياه ويفسد اإلنسان يلد  العقرب مبنزلة احلرا 
 يغأأ  ذكرنأأاه  مأأا حقيقأأة يعرفأأ ن تع قأأ نوامل مس هأأا  قاتأأل مس أأها لأأني   كاحليأأة ولكنأأ  هبيجأأا  
 العارف ن  مآل  ويعر  اجلاهل ن برونق 
 وسأأرقة اجت اعيأأة أو فرديأأة ورذائأأل دنيئأأة ب ع أأال إال حيصأأل ال إنأأ  احلأأرا   حيصأأل ومبأأا
 وحن ها  الضعفا     و   الناس
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 بأأال رع  أعين نأأا: جعفأأر أبأأ  قأأال التأأ رع  وميأأدح احلأأرا   عأأ  اإلسأأ   حيأأذر ولأأذا
  1فرجا اهلل عند ل  كان بال رع منك  عزوجل اهلل لقي م  فمن

  2ال رع العباد  أشد إن: الباقر اإلما  وقال
 ورع واإلجأار   الأره  يف ورع الشرا   يف ورع البي   يف ورع وفص ل: أعضا  ذو وال رع

 حلركأأأأأأةا يف ورع واملنأأأأأأزل  اللبأأأأأأاس يف ورع واخلطابأأأأأأة  الكأأأأأأ   يف واملشأأأأأأرب ورع امل كأأأأأأل يف
 كأأأل عأأأ  وذائقأأأة    وسأأأامعة وباصأأأر  المسأأأة مأأأ  احلأأأ اس حفأأأ  وباجل لأأأة والسأأأك ن   

 أمأا اط ئنأان  يف وبالأ  هدو   يف ونفس  راحة  يف قلب  وال رع وعصيان  وإمث و ي  احنرا 
 مراح  إىل ينتهي وال ويرك  راحة  جيد وال يدور العقل وخمتبط الل  شارد فه  غريه

  األمانة

 اليلفظأأأ   وجمت عأأأ  يكلأأأ   ال وصأأأديق  خيأأأزه  ال ضأأأ ريه اجل يأأأ   لأأأدى بحمبأأأ   األمأأأني
 واألمانأأأأة تعأأأأاىل  اهلل عنأأأأد العظ أأأأى واملنزلأأأأة والاأأأ اب األجأأأأر مأأأأ  لألمانأأأأة مأأأأا إىل باإلضأأأافة
 األمانأة إرجأاع علأى باعاأة نفسأية صأفة فلألمأني ال جأ د: إىل تأرب ا أن قبأل ملكتأان واخليانة

 ألنأأأ  الخيأأأ ن فهأأأ  الصأأأفة  هأأأذه بضأأأد متصأأأ  اخلأأأائ  بين أأأا كاأأأرت  أو قل أأأ  أهلهأأأا إىل
 واالجت أأأاعي الفأأأردي املأأأر  هأأأذا مأأأ  أعظأأأ  مأأأر  وأي مأأأري   ألنأأأ  خيأأأ ن وإمنأأأا حمتأأأاج
 األجسا   أطبا  دون النف س أطبا  إىل حيتاج نفسي مر  إن  عقار!! ب ي يربأ ال الذي

   دح م ف ق  ليس مبا األمانة ميدح ك ا ذ  ب قسى اخليانة يذ  واإلس  
 األمانأأأة وأدا  احلأأأدي  بصأأدق إال   نبيأأأا   يبعأأأ  مل عزوجأأل اهلل إن: الصأأأادق قأأال

والفاجر الرب إىل
3  

                                

  12باب ال رع ح 28ص 2  الكايف: ج1
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  1باب الصدق وأدا  األمانة ح 101ص 2  الكايف: ج3
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 احلسد

 عأأأد  تأأأراه أن تريأأأد أنأأأك إال سأأأب   أو مأأأربر بغأأأري أخيأأأك  نع أأأة  وال تت أأأى أن وهأأأ 
 نع تأأ    وال تريأأد وملأاذا اهل جأأا    الرذيلأة هأأذه مأأ  خيلأ  وأن البأأد   العاقأل والرجأأل النع أة 
 ذنب    ف ا املسالك  لك ضيق بنع ت  ألن  هل

 الدرجأأة يف يكأأ ن مأ  فأأمن   امل دوحأأة  الغبطأة فهأأ  مالأأ  تكأ ن أن تت أأى كنأأ  إن نعأ 
 يت أأى أن يسأأعى أن ال الاانيأأة  الدرجأأة إىل للرقأأي يسأأعى وأن البأأد الرقأأي  سأأل   يف األوىل
 األوىل  الدرجة حن  إليها الصاعد إنزال

 اهلل عنأد مبغأ   اجملت أ   يف مهان القل   كئي  النفس  معذ ب  دفاحلس أي وعلى
 صفة  م  هبا وأبش  الناس  لدى مكروه تعاىل 

 فأأ  واملشأأاعر  الفأأؤاد نظيأأ  للخأأري  حمبأأا   القلأأ   طأأاهر املأأر  يكأأ ن أن يريأأد واإلسأ  
 وسأيلة بكأل اإلمث  هأذا مأ  قلبأ  يطهأر أن منأ  ويطلأ  بأ   املتص  ويذ  باحلسد  يرضى
 ع ل أأى   الن أأاس   حي ُْسأأُدون   أ ْ  تعأأاىل: قأأال يشأأعر  ال أو يشأأعر حيأأ  مأأ  أهلكأأ  وإال ممكنأأة 

ف ْضل     م   الل  ُ  آت اُه ُ  م آ
1  

 االحتقار

 ف تأأزال القلأأ  يف تنبأأ  إ أأا الشأأياطني  رؤوس ك  أا الا أأار أبشأأ  تا أأر خبياأأة شأجر 
 إن واجلأأأري   واحلركأأأة واللسأأأان العأأأني مأأأ  الفجأأأة  مثارهأأأا وتظهأأأر املأأأر  أكلهأأأا تن أأأ  حأأأى

 وأهان   وملزه و زه حاد بلسان سب   أحدا   احتقر إذا الشخص
 العقأاب عليهأا مت عأد  املطهأر   الشأريعة يف حمر مأة وكلهأا تلأك! نتأائج م  األم ر وهذه
 اهللكة  م ارد الناس وت رد االجت اع  وتفسد األلي  

 باال درا   الناس إىل نظر م  يُعظ  كي  فمن  حُيتقر  وأن البد   واحملتقر
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 اْلُ أأأْؤم ن ني   يأُأأأْؤُذون   و ال أأأذ ي    تعأأأاىل: قأأأال بأأأك  يُع أأأل تع أأأل وك أأأا تُأأأدان  تُأأأدي  ك أأأا
ُل اْ  فأ ق د   اْكت س ُب اْ  م ا ب غ رْي   و اْلُ ْؤم ن ات   م ب ينا   و إ مْثا   بُأْهت انا   اْحت   

1  
 العدل

 جيأأري ك أأا اللسأأان علأأى ريجيأأ عأأذب  كأأل مأأ  وأعأأذب حلأأ   كأأل مأأ  أحلأأى معنأأاه
 يف مالأأأ  شأأأي  وال اهلنيئأأأة  الفاكهأأأة يطعأأأ  ك أأأا اإلنسأأأان ويطع أأأ  النهأأأر  يف الرقأأأراق املأأأا 

 مأأأأأ  اإلنسأأأأأان يأأأأأت ك  وهأأأأأل احليأأأأأا   ج انأأأأأ  مجيأأأأأ  يف امل  مأأأأأة وشأأأأأد  التطبيأأأأأق صأأأأأع بة
 أأأ والظلأأ  األذى كأأ  ومأأ  حقأأ   علأأى أحأأد كأأل إقامأأة ومأأ  عامأأة  شأأؤون  يف االسأأتقامة

 حيا  ! ذي كل ع  أ منلة ف  م  شعري  جلد جل  مال الظل  كان ول 
 وصع ! جدا   صع  إن 

 نصأأأائح فيزجأأأي صأأأغر  مه أأأا بأأأالظل  يرضأأأى فأأأ  بالت كيأأأد  ويريأأأده يريأأأده  واإلسأأأ  
 الظل   حرمة لغر  وت جيهات عق بات يسرد ك ا العدل  وج ب بصدد متتالية

غُأأ ن   الن أأاس   ي ْظل ُ أأ ن   ال أأذ ي    ع ل أأى الس أأب يلُ  إ من  أأا تعأأاىل: يقأأ ل  احلْ أأق   ب غ أأرْي   األْر    يف   و يأ بأْ
ُ ْ  أُْول أ ئ ك   أ ل ي    ع ذ اب   هل 

2  
  والصدق الكذب

 العقل  يذم  ك ا اإلس    ميقت  ع ل  أو ق ل يف الت ا  كل
 وذو فالنفأأأاق الرذائأأأل  مأأأ  كاأأأري جرث مأأأة فمنأأأ  االلتأأأ ا   مصأأأاديق أبشأأأ  مأأأ  والكأأأذب

 الكذب  والئد ذلك   وأشباه املدح  يستحق ال م  ومدح ت لقوال ال جهني

                                

  58  س ر  األحزاب: 1
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 وإال   روحأأأأأ   يف وا أأأأأزا  باطنأأأأأ   يف والتأأأأأ ا  نفسأأأأأ   يف خلفأأأأأة إال   اإلنسأأأأأان يكأأأأأذب وال
 الكذب  إىل حيتاج ال املستقي   فالصريح
 خطأأر  جتنأأ  أو خأأري  إبقأأا  أو جأأاه  احتكأأار أو مأأال  ابتأأزا  يريأأد ألنأأ  يكأأذب  ومل
 ظن   ما ذبالك ي فر وهل

  وهأأأأأ  أأأأأأأأ والصأأأأأدق وا يأأأأأار  واحنطأأأأأا  هلكأأأأأة كأأأأأل فيأأأأأ  الكأأأأأذب العكأأأأأس  بأأأأأل كأأأأأ !
  الكذب يف واهل    1الصدق يف النجا  قيل: وقدميا   ومس   ورفعة جنا  كل في  أأ ضده

 جلبأأاب عنأأ  يأأزول مأأا سأأرعان الكأأذوب ولكأأ  مزع مأأا   خأأريا   الكأأذب وف أأر رمبأأا نعأأ   
 ويلفظأ  البعيأد  عنأ  ويتجنأ  القريأ   فيقيلأ  البشأعة  صأ رت  ىعلأ للنأاس فينظأر االلتأ ا  

  وقي ة  اعتبار وملقال  و نا   لك م  أحد يقي  وال وقاص  دان كل
 شع ا   حربا والكذابني الكذاب حيارب فاإلس   أي  وعلى

 ك أأا النأاس  تركأأ  وإن ممأدوح وهأأ  نفسأ   الكأأاذب عنأد حأأى حمبأ ب حسأأ  والصأدق
  الناس  ترك  وإن اجلهال عند حى ممدوح العل  أن

 روحأأأ   وطهأأأار  نفسأأأ   نزاهأأأة عأأأ  يكشأأأ  فالصأأأادق النزيهأأأة  الأأأنفس مأأأرآ  الصأأأدق
 مسأأأأتقي  هأأأأ  بأأأأل واع جأأأأاج  التأأأأ ا  أي فيأأأأ  فلأأأأيس أضأأأأ ع   عليأأأأ  انطأأأأ ت مأأأأا وسأأأأ مة
 املتألل   كاملصباح نري الف احة  كالزهر  عطر البان  استقامة

 اإلخ ص

 تزهأأأأأر إمنأأأأا واحلضأأأأار  بالع أأأأأل   تسأأأأتقي  إمنأأأأا والنفأأأأأ س  أأأأل   بالع تع أأأأر إمنأأأأا األر 
 حتأأل إمنأأا واملشأاكل بالع أأل   تغأأزى إمنأا والفضأأا  بالع أأل   حتصأل إمنأأا والفضأأيلة بالع أل  
 مجيأأ  ويعبأد احليأأا   ميأادي  خمتلأأ  يأؤم  الأذي ال حيأأد اجلهأا  هأأ  فالع أل إذا : بالع أل  

 واآلخر   الدنيا طرق
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 مأ  كأذلك وسأبخ    عذبأ  األر  مأ  أن وك أا و يفأا   حيحا  صأ الع لأة م  أن وك ا
 هأ  مأا ومنأ  األمأر  انعكأاس ي جأ  مأا كاأريا   بل املطل بة  النتيجة إىل ي صل ال ما الع ل
 وخدمأة اإلخأ ص  بقصد يؤتى الذي فه  الصحيح الع ل أما املطل ب  األمر إىل يؤدي

 الس ا " ج  م  األر  كبعد " الع لني بني والب ن فحس   احلقيقة 
 وإمنأا باحلقيقأة  يهأت  ال تأراه مأاهر  بأان إن  عن : يقال أن بقصد الدار بى ل  البنا  إن
 وهأأأ  قصأأأده   عأأأ  مبعأأأزل فهأأأ  األسأأأاس أمأأأا النأأأاس  انتبأأأاه وجلأأأ  وبأأأان  ظهأأأر مأأأا يبأأأين

 عكأس مزدوجأا   رحبا فريبح باملظاهر  اهت ام  باألساس يهت  فمن  املخلص  الباي خب  
 واآلخر   الدنيا شؤون مجي  يف األمر  وهكذا ذلك 

  النفاق

 أمأا قبأيح  سأي  بأاط  علأى وينط ي مجيل حس  مبظهر للناس اإلنسان يظهر النفاق:
 عأ  يتأ رع مث ظهأر   خل  ميدحك أو و لفى  تقربا   وصيام   ص ت  الناس ع  خيفي أن

 ال الأأأأذي اخلصأأأأال أحسأأأأ  مأأأأ  بأأأأل النفأأأأاق  مأأأأ  هأأأأذا فلأأأأيس أمامأأأأك   فيصأأأأ   الريأأأأا 
 حأأأأ  ذو إال عليهأأأأا حيصأأأأل وال شأأأأاقة  نفسأأأأية مبجاهأأأأدات إال الشأأأأخص عليأأأأ  يتحصأأأأل
 عظي  
 العشأأأأأر  يف أ  والطاعأأأأأة  العبأأأأأاد  يف أ  والأأأأأدي   اإلميأأأأأان يف كأأأأأان سأأأأأ ا  النفأأأأأاق  أمأأأأأا

 أرذل مأأأ  فهأأأ  منصأأأ    أو  وجأأأة أو صأأأي  أو ثأأأرو  لطلأأأ  كأأأان وسأأأ ا  واالجت أأأاع  
 ت وامللكا األع ال وأقبح الصفات 
 هبأأأا وعأأأى ورباهأأأا  سأأأقاها فأأأمن النفأأأاق  مأأأ  بأأأذر  أأأأ عصأأأ  مأأأ  إال   أأأأ إنسأأأان كأأأل ويف
 أخرجهأا حأى نفسأ   راقأ  مأ  أمأا منافقأا    صأاحبها وأصأبح املأر   أكلهأا أت  ورعاها  

 نقأأأأا  قلبأأأأ  ونقأأأأى إال مأأأأد  متأأأأ  مل والصأأأأراحة   بأأأأاإلخ ص نفسأأأأ  حصأأأأ  مث قلبأأأأ   مأأأأ 
 ل   ملكة والصراحة  واإلخ ص الصدق يف املت الة الفضيلة وصارت اللجني
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 الغرور

 بغأأري لل أأال تقأأدير ألنأأ  مغأأرورا   كنأأ  أأأ للأأزوال عرضأأة واملأأال أأأ مبالأأك اغأأ رت إذا إنأأك
 للج أأأال تقأأأدير ألنأأأ  مغأأأرورا   كنأأأ  أأأأ  ائأأأل ظأأأل واجل أأأال أأأأ جب الأأأك اغأأأ رت وإن قأأأدره 
 أحيانأأا  ويعأأد  حينأأا   يكأأ ن بأأل كأأذلك  هأأ  لأأيس بين أأا عليأأ   االعت أأاد وإمكأأان بالأأدوا 
 مأ  يقأدر ك أ  إال   احت ائأ  مأ  اإلنسأان يت ك  ال جلي   حبر والعل  أ بعل ك اغ رت وإن

 أول يف بعأأأأدُ  وأنأأأأ  الك أأأأال  ظننأأأأ  ألنأأأأك مغأأأأرورا   كنأأأأ  أأأأأ البحأأأأر مأأأأ  غرفأأأأة اغأأأأ  
 مزاياه  وسائر وق  ت   بسلطان   اغ  م  وهكذا املراحل  
 مغأرور إنأ  املركأ   اجلاهأل ماأل مركأ   مغأرور هأ ف واقعيأة  مبزيأة لأيس مبأا اغ  م  أما
 يف النهايأأأة إىل ال صأأأ ل حسأأأ  ألنأأأ  مغأأأرور  أخأأأرى ومأأأر  ك أأأال  الأأأنقص حسأأأ  ألنأأأ 
 املزع    ك ال 
 ال اق   وخ   كذب إن  مذم ما   املغرور كان اجلهة هذه م 

 العصيان

 عب أدت الأي واجلأاد  السألي   املأنهج عأ  خيأرج ال حى أمره على ي اظ  م  الناس م 
 عليهأأا  إال   ي اظأأ  وال عنهأأا  إال   يصأأدر ال لأأ   ملكأأة   ذلأأك فيكأأ ن املقأأرر  والدسأأت ر لأأ  
 رجأأأ  تنكأأأ   حأأأى هأأأ اه غلبأأأ  أو مأأأر   ذات نفسأأأ  بأأأ  مالأأأ  وإن شأأأعر  قيأأأد يزيأأأ  وال

  ثانية  مر  الشارع ولز  وتاب 
 فأأ  عصأأى نوإ واسأأتقامة  ملكأأة عأأ  فأأ  أطأأاع إن فرطأأا   أمأأره كأأان مأأ  النأأاس ومأأ 
 وجنأاح  واسأ احة مجأال فاإلطاعأة ومعصأيت   اهلل إطاعأة حأ ل هنا والك   باملعصية  يباي

 والكأ ن اإلنسأان خلأق الأذي وتعأاىل سأبحان  اهلل فأمن وفشأل   واحنأرا  تنكأ  والعصيان
 فكأل واملصألحة  احلك أة أفأق وعلأى الفطأر   طبأق علأى واملنهأاج الدسأت ر وض  الذي ه 
 تعأأأأاىل: قأأأأال الأأأأدي   ويف الأأأأدنيا يف خسأأأأار  وخسأأأأار   خبأأأأال سأأأأبحان  منهاجأأأأ  عأأأأ   يأأأأ 
  و اْلع ْصأأر   أأان   إ ن نس  لُأأ اْ  آم نُأأ اْ  ال أأذ ي    إ ال   ُخْسأأر   ل ف أأى اإل   ب أأاحلْ ق   و تأ   اص أأْ اْ  الص أأاحل  ات   و ع   
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ب الص أأرْب   و تأ   اص أأْ اْ 
 عأأ  نفسأأ  وجينأأ  للطاعأأة  نفسأأ  اإلنسأأان يهيأأ  أن الضأأروري ف أأ   1

 العصيان 
 الرقابة

 يغلبأأأ  لأأأئ  عأأأدو ه والعأأأدو حقأأأ   يبخسأأأ  لأأأئ  شأأأريك  الشأأأريك يراقأأأ  كيأأأ  أرأيأأأ 
 حق   ويهض 
 أعظأأ  نفأأ  هنأأا  وهأل املضأأر   ودفأأ  املنفعأأة جلأ  ألجأأل لإلنسأأان  طبيعيأأة الرقابأة إن
 الشأأر مأأ  أنكأأر ضأأرر هنأأا  وهأأل واآلخأأر   الأأدنيا يف أمجأأ  وللبشأأر لنفسأأ  العأأا  اخلأأري مأأ 
   ك !  واآلخر  األوىل يف مجعا  ولإلنسانية لنفس  ا الع

 يت األ العأا  والشأر البشأر  إلسأعاد وضأعها الي اإلس   خط   يف يت ال العا  واخلري
 اخلط    تلك خمالفة يف

 عأ  نفسأ  حتيأد لأئ    جمت ع  ويراق  نفس  يراق  أن اإلنسان على ال    م  كان لذا
 اإلس    يف املبنية اخلط   ع  جملت  ا يزي  ولئ    اإلس    منهاج

  2ل غ د   ق د م  ْ  م ا نأ ْفس   و ْلت نظُرْ  وتعاىل: سبحان  يق ل
  3ت  ن ا أن قبل و ن ها حتاسب ا  أن قبل أنفسك  حاسب ا: اهلل رس ل ويق ل

 الرضا

 فقأأأد: شأأأعر   قيأأأد عنهأأأا حييأأأد ال القهأأأار  ال احأأأد اهلل إراد  حتأأأ  خاضأأأ  كلأأأ  الكأأأ ن
ن ا ل ت آق ا ط آئ ع ني   أ تأ يأْ

 اإلهليأة اإلراد  هلأذه خاضأ  اإلنسأان  وهأ  الك ن هذا م  وجز   1
 واحلرية    الزما  ف عطاه وتعاىل سبحان  اهلل أراد ما بقدر إال   عنها حييد أن يت ك  ال

                                

  3أأ 1  س ر  العصر: 1
  18  س ر  احلشر: 2
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 والسأأأك ن  التحأأأر  فيأأأ  فسأأأيان يكأأأ ن  مبأأأا األمأأأ ر بعأأأ  يف القضأأأا  قلأأأ  جأأأرى وقأأأد
لُأأأ  ُه ْ  املصأأأائ : بعأأأ  لإلنسأأأان يكأأأ ن أن معينأأأة وألسأأأباب كليأأأةال اإلراد  فشأأأا ت  ل ن بأْ
ع       أ ْحس  ُ  أ يأ ُه 

2  
 وسأأق   وصأأحة ومأأ ت  حيأأا  مأأ  وتعأأاىل  سأأبحان  اهلل قأأدره مبأأا اإلنسأأان رضأأي فأأمذا
 بعأأأد ماابأأأا   احليأأأا   يف اخلأأأاطر مط أأأئ  كأأأان أشأأأب   مأأأا واخنفأأأا  أو وارتفأأأاع وفقأأأر  وغأأأى

 علأى يلأز  ولذا اآلخر   يف والعقاب الدنيا  هذه يف االضطراب إال   حيصل مل وإال   امل ات 
 الشريفة  امللكة هذه نفس  يف وين ي الرضا  على نفس  يدرب أن اإلنسان
 اإلنسأأان يع أأل أن معنأأاه: بأأل الع أأل  وعأأد  والكسأأل االستسأأ   الرضأأا معأأى ولأأيس
 ومل يغضأأ  مل القأدر جأا  إذا مث احليأا   شأؤون خمتلأ  يف اهلل أمأره وك أا املسأتطاع حسأ 
 منق ص  غري أجره يُ ى   حى حس   بقب ل يتقبل  وإمنا يسخط 

 الصرب

 فالصأأأرب املأأأ ا ي   تلأأأك عأأأ  خيأأأرج ال أن لإلنسأأأان ينبغأأأي خاصأأأة  مأأأ ا ي  هلأأأا األشأأأيا 
 والتأأ خر  االحنطأأا  ي جأأ  تلكأأؤ وال والزيأأ   اخلبأأال لسأأب  العجلأأة السأأل    يف اعتأأدال
 بعأأد إىل الأأزواج تأأ خر وإن عجلأأة  كأأان البلأأ    قبأأل ولأأده  واج يف الرجأأل أسأأرع إن مأأا  
 بصأأرب الصأأاحلة  الزوجأأة ليختأأار الأأزواج تأأ خر إذا أمأأا لأأألوان  تف يتأأا   كأأان بسأأن ات البلأأ  
 وهأذا صأرب  اخلأري ع أل يف لأيس أنأ  يأزع  النأاس وبعأ  احملبأ ب  الصأرب هأ  فهأذا وروية 
 والصأرب واالختيأار  االنتقأا  معنأاه بأل التأ خري  معنأاه لأيس فالصأرب الصأرب  معأى عأ  غفلأة

 بنتأأائج تأأ ي إنسأأانية فضأأيلة واألحاديأأ   اآليأأات يف الفضأأل مأأ  فيأأ  ورد مأأا إىل باإلضأأافة

                                                                             

  11  س ر  فصل : 1
  2  س ر  الكه : 2
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 ي اظأ  أن اإلنسأان علأى يلأز  ولأذا الفاسأد  وإصأ ح الع أل وصحة اإلتقان يف مدهشة 
 نفس   يف ملكتها ويق ي الفضيلة  هذه على

   أقسا : ث ثة إىل الصرب عل ا ال قس   وقد
   أشب   وما الزكا  وإيتا  واحلج والصيا  كالص   الطاعة  على الصرب :1
 فالصأرب احلأرا   واقأ ا  اجلرميأة ارتكأاب عأ  نفسأ  يصأرب ك ن املعصية على الصرب :2
 انسأأأياقا   العأأأر   أو العقأأأل أو الشأأرع ينأأأايف ع أأأ    يع أأأل وال خيأأرج  ال بأأأ ن املعصأأأية  علأأى
 العاطفة  را و 

 الب    على الصرب :3



 األصغر اجلهاد الااي: الفصل

 وه : الظاملني  جهاد ويعين اجل لة  يف واج  األصغر اجلهاد مس لة:
 اجلهأأأاد وحيأأأر  الظأأأاملني  الكفأأأار حملاربأأأة اجليأأأ ش املسأأأل  ن يرسأأأل بأأأ ن ابتأأأدائي  إمأأأا أ 

 ولكأأ  وحمأأر   احلجأة  وذو عأأد  الق وذو رجأ   )وهأأي األربعأأة احلأر  األشأأهر يف االبتأدائي
 املسل ني  على الكفار هج  ل  أ األشهر هذه يف حى أ الدفاع جي 
 وأنفسه   أوطا   ع  دفاعا   املعتدي   حيارب ا ب ن دفاعي  أو   بأ

 بقيأا  فأرد كأل عأ  يسأقط أنأ  مبعأى كفأائي  واجأ  أأ بشروط  أ الكفار جهاد مس لة:
 مأأأ  اجل يأأأ  عصأأأى الكفايأأأة فيأأأ  مأأأ  بأأأ  يقأأأ  مل وإذا ة الكفايأأأ فأأأيه  كأأأان إذا بأأأ  اآلخأأري 
  اجلهاد  علي القادري 

 اجلهاد وج ب شرو 

 البل    أ 1
 العقل  أ 2
 احلرية  أ 3
 الرج لة  أ 1
 شيخا   يك ن ال أن أ 5
 اجلهأأأأاد عأأأأ  يعيقأأأأ  مبأأأأر  مصأأأأابا   يكأأأأ ن ال وأن ُمقعأأأأدا   وال أع أأأأى يكأأأأ ن ال أن أأأأأ 6

 والقتال 
 شأرا  ميكنأ  ال الأذي الفقأري علأى اجلهأاد جيأ  فأ  للقتأال  سلحةأ عنده تك ن أن أ 2

 واقتناؤه  الس ح
 باجلهاد  العا  أو اخلاص نائب  أو املعص   اإلما  ي ذن أن أ 8
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  الكفار حماربة
أأأأأأأب يل   يف   تُأق أأأأأأأات ُل ن   ال   ل ُكأأأأأأأ ْ  و م أأأأأأأا الأحأكأأأأأأأأي : الأقأأأأأأأأرآن فأأأأأأأأي تعأأأأأأأأاىل اهلل قأأأأأأأأال  الل أأأأأأأ    س 
ف ني  و اْلُ ْست ْضع  

1  
 م ردي : يف كفائيا   وج با احلرب  املسل ني على جي  أن  الظاهر مس لة:
 الظاملني  م  واملظل مني املستضعفني إلنقاذ أحد ا:
 األعأأأدا  مقابأأأل وب دهأأأ  وأمأأأ اهل  وأعراضأأأه  املسأأأل ني نفأأأ س عأأأ  للأأأدفاع ثانيه أأأا:
 واليهأأ د اجملأأ س )وهأأ  تأأابالك أهأأل مأأ  الكفأأار مأأ  سأأ ا  للعهأأ د  النأأاكاني أو املهأأامجني

 باسأأأأ  املسأأأأ  ني مأأأأ  البغأأأأا  وكأأأأذا وحنأأأأ ه   وامللحأأأأدي  املشأأأأركني مأأأأ  وغأأأأريه  والنصأأأأارى 
 يأ   احلسأني اإلمأا  حأارب ا وكالأذي  والنهأروان  وصأفني اجل أل ك صأحاب أأ اإلس  
   أ عاش را 

 ث ثة: أم ر بني الكتابي ن الكفار خُيري احلرب شروع قبل مس لة:
 والشأهاد  اهلل ب حدانيأة الشأهاد  أي بالشأهادتني  النطأق عأ  عبأار  وهأ   اإلس    1
 اإلس    ب حكا  وااللتزا  حم د اإلس   نيب برسالة
 وغريها  محايته  لقا  املال م  شيئا   لل سل ني يدفع ا أن أي اجلزية   2
  2القتال أو  3

 املتصأأدي  العأأدول الفقهأأا  ىرأ إذا أيضأأا   الكتأأابيني غأأري للكفأأار التخأأري هأأذا 3واليبعأأد
 وترك   القتال بني فيخريون البغا  أما ذلك  يف املصلحة للحرب

                                

  25  س ر  النسا : 1
   أو ما يراه ش رى الفقها  املراج   ( :1  اإلما  الشريا ي الراحل2
: )الظأأأاهر أن الكفأأأار غأأأري أهأأأل الكتأأأاب أيضأأأا خيأأأريون بأأأني هأأأذه األمأأأ ر املأأأذك ر  يف ل  اإلمأأأا  الشأأأريا ي الراحأأأ3

 املس لة السابقة  
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  احلرب ومكروهات حمرمات

 الكفار  بقتلى الت ايل جي   ال ك ا والنسا   األطفال قتل جي   ال مس لة:
 واإلحأأأأراق املأأأأا   وتسأأأأليط األشأأأأجار قطأأأأ  شأأأأديد  كراهأأأأة   احلأأأأرب يف يكأأأأره مسأأأأ لة:
 لأي    العأدو علأى اإلغأار  تكأره ك أا وحن ها  امليكروبية القنابل وإلقا  واهل ا  ا امل وتس ي 
 وحنأأ  هلأأ  اإلهليأأة احلجأأة إمتأأا  عأأ  الكفأأار )كصأأد   ثان يأأة  لعنأأاوي  ذلأأك بعأأ  حيأأر  وقأأد
  1ذلك 

  احلرب غنائ 
 غني أأأة  تسأأأ ى الكفأأأار  مأأأ  حأأأرهب  يف املسأأأل  ن عليهأأأا حيصأأأل الأأأي األشأأأيا  مسأأ لة:
   عليه : جي  الغنائ  على املسل  ن حيصل وعندما
  في   صرف  اإلما  يرى في ا لصرف  شيئا   خيرج ا أن أوال :
   الغني ة  م  باإلما  خاصة تك ن ما وهي الص ايف خيرج ا مث ثانيا:
 أقسا : مخسة إىل بقي ما يقس  ا مث ثالاا:  
 اخل س  كتاب يف مر ما حس  ويصر  اخل س  أ 1  
 سي ي  الذي النح  على املسل ني بني وتصر  مخاس أ أربعة أ 2  

 أي املنقأأ الت مأأ  كانأأ  إن احلأأرب  يف املسأأل  ن عليهأأا حيصأأل الأأي الغني أأة مسأأ لة:
 الراجأأأل بمعطأأأا  املقأأأاتلني املسأأأل ني أفأأأراد بأأأني تقسأأأي ها جيأأأ  شأأأاهبها  ومأأأا األر  غأأأري

 أسأأأأه   ث ثأأأأة متعأأأأدد  أفأأأأراس لأأأأأ  مأأأأ  وإعطأأأأا  سأأأأه ني الفأأأأارس وإعطأأأأا  واحأأأأدا   سأأأأه ا
 الفرس  حك  يف 2تك ن  أن )اليبعد وحن ها والسيار 

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل2
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 متفرقة مسائل
  باملال واملعاملة احلرب

 مأ  احلأرب كانأ  سأ ا  أأ احلأرب يف األعأدا  علأى املسل ني انتصار ت ق  إذا مس لة:
 اهلجأأأ   علأأأى أأأأ الأأأدفاع بأأأاب مأأأ  أو الظأأأاملني احلكأأأا  مأأأ  املظلأأأ مني وإنقأأأاذ اجلهأأأاد بأأأاب
 وذلأك جأا   الكفأار مأ  املقاتلني غري بع  قتل أحيانا   يسب  مما أشب   ما أو اتبالطائر 

 املسأأأل ني  مأأأ  األبريأأأا  هجأأأ مه  بسأأأب  ويقتأأأل يهأأأامج ن أيضأأأا فأأأم   باملاأأأل  لل عاملأأأة
 بأأأأأل أكأأأأأرب  أضأأأأأرارا   األعأأأأأدا  تسأأأأأل ط يف فأأأأأمن وأهأأأأأ   واجأأأأأ  االنتصأأأأأار أن إىل باإلضأأأأأافة
 تأ س لأ  في أا اجلهأاد بأاب يف ذلأك ذكأروا ك أا نأا  أحيا مسل  بقتل ول  واج  االنتصار
 تقأأأدر الضأأأرورات فأأأمن الضأأأرور   أقصأأأى علأأأى االقتصأأأار الأأأ    لكأأأ  باملسأأأل ني  الكفأأأار
 الفقهأا  وإجأا   باأل يأة  واملعرفة اخلربا   بسب  دقيقا   امل ض ع تنقيح بعد وذلك بقدرها 
 املقأاتلني غأري قتأل م  جن   يال األضرار وتع ي  الدية دف  وج ب والظاهر:  1العدول

 بقاعأأد  الع أأل الأأ    كأأان األمأأر تأأردد وإذا املأأال  تلأأ  أو مأأنه  قأأ   أو عضأأ  نقأأص أو
 املاليات  يف العدل وبقاعد   2التا   )واالحتيا  املاليات غري يف اإلمجاي العل 

  الكي ياوية احلروب
 كأان في أا إال وأكيأدا   جأدا   ممن عأة الكفأار ضأد واجلرث مية الكي ياوية احلروب مس لة:

 هأأأاتني بأأأدون أمأأأا ميارسأأأ  ا  الكفأأأار كأأأان أو واملستضأأأعفني  املظلأأأ مني علأأأى أضأأأر تركهأأأا
 واج   فاالجتناب الص رتني

                                

 قها   : )وإجا   ش رى الف  اإلما  الشريا ي الراحل1
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل2
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 التضح ي الع ل
 اإلتيأأأأأان ذلأأأأأك اسأأأأأتلز  وإن احملأأأأأاربني  الكفأأأأار ضأأأأأد التضأأأأأح ي الع أأأأأل جيأأأأأ   مسأأأأ لة:
 بشأر  لكأ  املختأار  بصأ   اإلتيأان مأ  ك الأت  لعد  أو املا  لعد  االضطرارية  بالص  

 وكأذلك واملهأ   األهأ  بأاب مأ  ذلأك فأمن مشأروعة  إسأ مية قيأاد  حتأ  ذلك يك ن أن
 غأأري مأأ  اإلسأأ    يف حرمأأة أخأأ  هأأي والأأي األخأأرى  احملرمأأات بعأأ  الع أأل اسأأتلز  لأأ 
 املأؤمنني مأ  طائفتني حرب يف أو الدفاعية أو املظل مني إلنقاذ االبتدائية احلروب بني فرق

 اقتتل ا 
 وجأأ   عليأأ  1اهلل  )وعبأأاد اإلسأأ   بأأ د إنقأأاذ ت قأأ  إذا التضأأح ي الع أأل مسأأ لة:
 قصأده وكأان عادلأة إسأ مية قيادتأ  كان  إذا التضح ي الع ل يف يدخل الذي واإلنسان
 يكأأ ن ع لأأ  إذ الشأأهيد  حبكأأ  حمك مأأا   كأأان املعركأأة يف استشأأهد إذا اإلسأأ   بأأ د إنقأأاذ
 تعاىل  اهلل سبيل يف جهادا  

 باالغتيال االنتصار
 عليأأ   االنتصأأار ت قأأ  و العأأدو   مارسأأ  إذا إال مغل أأ   حأأرا  ابتأأدا    االغتيأأال مسأأ لة:

 هأأذه اجتنأأاب الأأ    لكأأ  باملاأأل  املقابلأأة بأأاب مأأ  فيجأأ    أشأأب   ومأأا الأأزرع إحأأراق وكأأذا
 القص ى  الضرور  يف إال األم ر

  البارد  احلروب
 الكأأأافر فأأأمن جأأأائز   للعأأأدو املضأأأللة والأأأدعايات العأأأدو ضأأأد البأأأارد  روباحلأأأ مسأأأ لة:

 وأن ممكأ   حأد أبعأد إىل النزاهة م حظة م  باملال  املال مقابلة جي   ذلك  يصن  حي 
 أه   آخر حمرما   ذلك يستلز  ال

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
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  احلريب اجمله د
 أشأب   ومأا  والأذر  الصأ اري  إىل ل حتيأاج ال اجبأة  احلأرب نفقأات ارتفع  إذا مس لة:

 النفقأة أخأذ جا  إمكانياهتا  مجي  استنفاذ فر  م  هبا القيا  م  الدولة تت ك  ال حبي 
 الكأأأل علأأأى اجلهأأأاد ل جأأأ ب وذلأأأك والزكأأأا   اخل أأأس عأأأ  خارجأأأة كانأأأ  وإن األمأأأة  مأأأ 

 أو كأأاالق ا   لألمأأة  كلفأأة األقأأل تأأ خي وجيأأ  للجهأأاد  ال جأأ د مقأأدمات مأأ  والنفقأأة
 ذلك  حن  أو التربعات  مج 

  العسكرية اخلدمة
 األجأأأأ ا  هتيئأأأأة الشأأأأرعية اإلسأأأأ مية الدولأأأأة علأأأأي جيأأأأ  العسأأأأكرية التعأأأأالي  يف مسأأأأ لة:
 امللحة  الضرورات يف إال للجندية اإلجبار جي   وال التط عية  للفرص الشاملة

 اإلس مية غري احلروب
 أحأأأأأدا   ليقتأأأأأ ال أن فال اجأأأأأ  إسأأأأأ مية  غأأأأري حأأأأأرب إىل اجلنأأأأأدي اضأأأأأطر إذا مسأأأأ لة:

 املأال يتلأ  ال أن علي  يلز  وكذا أشب   ما أو اهل ا  إىل بندقيت  ي ج  وإمنا إنسانا   والجيرح
 ومأأأ  يفعأأأل  ال أن عليأأأ  جيأأأ  النأأأاس أمأأأ ال بنهأأأ  القائأأأد أمأأأر فأأأمذا العأأأر   يهتأأأك وال

 فيها  تقية ال فمن  الدما   غري يف وهذا فاألقل  األقل يفعل الشديد االضطرار
 بأاألخ  واألخأذ أمكأ   مه أا االجتنأاب أشأد اجتنابأ  فال    الناس  ي خت   وهكذا
   التدار   علي  يلز  ضام  ه  ذلك وم  شديد   حرمة الغري خت ي  حلرمة فاألخ 

 الناس وحق ق اجلندي
 أو حم مأا   شأيئا   حيأرق أو مأاال   ينهأ  أن للجنأدي جيأ   ال السأابقة املس لة يف مس لة:
 البأأدل عليأأ  ولأأز  احملأأ ق  الشأأي  وضأأ   املأأال ذلأأك ضأأ   ذلأأك لفعأأ فأأمذا حريأأة  يكبأأ 

 تعاىل  اهلل استغفر يت ك  مل فمذا حريت   كب  م  ترضية يلز  ك ا املال  لصاح 
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 املعتدي غري على االعتدا 
 ألولئأأأأك حيأأأأق ال املسأأأأل ني  مأأأأ  مجاعأأأأة علأأأأى الكفأأأأار مأأأأ  مجاعأأأأة تعأأأأدى إذا مسأأأأ لة:
 و ا  ر     ت أز رُ  و ال   تعأاىل: قأال آخأري   كفأار علأى التعأدي املسل ني م  لغريه  أو املسل ني

أُْخأأأر ى   و ْ ر  
 يف لل سأأأل ني حيأأأق ال مأأأا   اهلنأأأد يف املسأأأل ني علأأأى السأأأيك تعأأأدى فأأأمذا 1

 كلهأأ  مأأا    السأأيك كأأان إذا إال باكسأأتان  يف امل جأأ دي  السأأيك علأأى التعأأدي باكسأأتان
 املسل ني  على واحد  يدا  

  الكفار حتال 
 اهلنأأأأأد كفأأأأأار يكأأأأأ  مل إذا في أأأأأا يكأأأأأ ن إمنأأأأأا السأأأأأابقة  املسأأأأأ لة يف ذكرنأأأأأا مأأأأأا  لة:مسأأأأأ

 بعضأأه  علأأى تعأأدى الأأذي  املسأأل ني ضأأد بعأأ  مأأ  بعضأأه  متظأأاهري  مأأا    وباكسأأتان
 عليهأأا أكأأد   الأأي الأأدفاع بشأأرو  باملاأأل الكأأافري  مقابلأأة لل سأأل ني جأأا  وإال اهلنأأد  كفأأار

   اإلس   
   قس ني: على األمر أن السابقة املس لة يف واالستانا  املس لة هذه بني والفرق

 واحدا   االثنان يعد الص رتني كلتا ويف التحال    2  ال حد  1
 التعدي جزا 

 علأأي التعأأدي يأأرد   أن آخأأر ملسأأل  مبأأدئيا   حيأأق ال مسأأل   علأأى كأأافر تعأأدى إذا مسأأ لة:
 علأأأأى التعأأأأدي آخأأأأر ملسأأأأل  حيأأأأق ال مسأأأأل  علأأأأى سأأأأيكي تعأأأأدى إذا مأأأأا  الكأأأأافر  ذلأأأأك

 اإلس مي  والدفاع اجلهاد مب ا ي  كان إذا إال السيكي
 الكفار بني الفنت

 املسأأل ني بأأني وكأأذلك املسأأل ني  حيأأارب ن الأأذي  الكفأأار بأأني الفأأنت إلقأأا  جيأأ   مسأأ لة:
 الكفأأأار لسأأأيطر  منافأأأذ وصأأأاروا باألجانأأأ  وارتبطأأأ ا اإلسأأأ   مبأأأاد  عأأأ  انسأأألخ ا الأأأذي 

                                

  18  س ر  فاطر: 1
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 معه  سأأ ا  ذلأأك جيأأ   ال احملاربني فمنأأ  غأأري الكفأأار حأأى ريه غأأ دون اإلسأأ   بأأ د علأأى
   أخرى  ب د يف ذمت  أو وحت  اإلس   ب د يف كان ا

 الفنت حدود
 ال مأأا إىل منجأأر  الفتنأأة تكأأ  مل إذا في أأا جيأأ   إمنأأا السأأابقة املسأأ لة يف ذكأأر مأأا مسأأ لة:

 احملأرمني بأني الشأرعية األ يأة ت حأ  أن لأز  وإال أشأب   ومأا الأدما  كمراقة اإلس   يرضاه
 أحد ا  م  البد كان إذا

  الكفار أبنا  إيذا 
 املسأأل ني  أبنأأا  يأأؤذون الكفأأار أن مقابأأل الكفأأار أبنأأا  إيأأذا  جيأأ   ال مبأأدئيا   مسأأ لة:

 جيأأأ   ال فمنأأأ  وضأأأغنا   حقأأأدا   ويأأأؤذوه  املسأأأل ني أطفأأأال ي خأأأذون اليهأأأ د كأأأان إذا مأأأا 
 ويؤذو    ليه دا أطفال ي خذوا أن لل سل ني

 األسرى إيذا 
 أسأأرى يأأؤذون الكفأأار أن مقابأأل يف حأأى مطلقأأا   الكفأأار أسأأرى إيأأذا  جيأأ   ال مسأأ لة:
 املسل ني 

  االختطا 
 حأأق وفأا  أو منكأر عأأ   أي أو مبعأرو  أمأر ت قأأ  وإذا االختطأا   جيأ   ال مسأ لة:
 إذا مأأأا  هأأأ  األ فيقأأأد  الشأأأرعية  األ يأأأة ت حأأأ  أن لأأأز  كأأأافر  اختطأأأا  علأأأى مشأأأروع
 خيتطأأأ  أن خ صأأأه  طريأأأق وكأأأان وسأأأجنته   بأأأري  مسأأأل  ألأأأ  كأأأافر  دولأأأة أخأأأذت
 مأ  بمجأا   كلأ  وذلأك املسأل ني  أولئك إنقاذ سبيل يف ذلك جا  و رائها أحد املسل  ن
 العدول  الفقها 
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  باملال املقابلة
 أبنأأا  أذى  عأ الكفأأار ارتأدع لأ  هأأ  إمنأا السأأابقة  الأا   املسأائل يف ذكأأر مأا مسأ لة:
  ال أ  ذلأأأأأك جيأأأأأ   فهأأأأأل بأأأأأ  ردعهأأأأأ  ت قأأأأأ  بأأأأأ ن وإال ذلأأأأأك  بغأأأأأري وأسأأأأأراه  املسأأأأأل ني
 يكأأ ن أن الأأ    إن مث ممكأأ   قأأدر ب قأأل يكأأ ن أن فال اجأأ  بأأاجل ا  قيأأل ولأأ  احت أأاالن 

 وبسأأأ عة املسأأأل ني  بعامأأأة يأأأرتبط ممأأأا ألنأأأ  1املراجأأأ   العأأأدول الفقهأأأا  )بأأأمذن كلأأأ  ذلأأأك
 اإلس   

 الكفار م  التحال 
 أوامأأر عنأأد مسأأل  إليقأأا  أو حمأأارب  كأأافر لضأأرب الكفأأار حمالفأأة أمكأأ  إذا مسأأ لة:

 إلطأ ق وغأريه   الكتأاب أهأل بأني فأرق غأري مأ  جأا   مضأر  احملالفأة يف تكأ  ومل الشرع
 األدلة 

                                

 : )بمذن ش رى الفقها  املراج     اإلما  الشريا ي الراحل1



  والتربي الت ي الاال : الفصل

  والتربي الت ي أحكا 

 وفاط أأأأة املعصأأأأ مني واألئ أأأأة واألنبيأأأأا  تعأأأأاىل اهلل مأأأأ اال  جتأأأأ  مسأأأأ لة:
 اهلل  وأوليا  الزهرا 

 الطأاهري  األئ أة وأعأدا  األنبيأا  وأعأدا  اهلل أعأدا  معأادا  جتأ  مسأ لة:
 األوليا   وأعدا  الزهرا  فاط ة وأعدا 

 يكأأ  مل إن 1احلأأرب  حالأأة يف احلأأربيني )غأأري الكفأأار إىل اإلحسأأان يف مأأان  ال مسأأ لة:
 اهلل ينهأأاك  ال تعأأاىل: اهلل لقأأ ل اإلنسأأانية يف املشأأاركة ألجأأل كأأان بأأل كفأأره   ألجأأل
الدي  يف يقاتل ك  مل الذي  ع 

2  
 بأأذلك صأأرح ك أأا الكأأافر الأأرح  ألجأأل اخلرييأأة باألع أأال اإلتيأأان مأأ  مأأان  ال مسأأ لة:

 األخبار  بع  يف
  السأأأأأعي كفايأأأأأة   ووجأأأأأ  األعأأأأأدا  مأأأأأ  عُأأأأأد   الأأأأأدي  أصأأأأأ ل أحأأأأأد أنكأأأأأر مأأأأأ  مسأأأأأ لة:

 هلدايت  

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
  8  س ر  امل تحنة: 2



  الراب : الفصل

  املنكر ع  والنهي باملعرو  األمر

  والنهي األمر أحكا 
  املعرو 

 كالصأدقة إليأ  نأدب مأا أو والصأيا   كالصأ   اإلسأ   أوجب  ما ه  املعرو  مس لة:
 مستح   املستحبات ويف واج  ال اجبات يف باملعرو  واألمر واإلطعا  
 كافأأة يف وتطبيقهأأا اإلسأأ   ب حكأأا  الع أألب األمأأر بأأاملعرو  األمأأر أقسأأا  مأأ  مسأأ لة:
 الزوجيأأأأة والع قأأأأات وال قأأأأ   والأأأأره   والزراعأأأأة  والسياسأأأأة  كالتجأأأأار   احليأأأأا  جمأأأأاالت

 والقصأأأأأأأاص  واحلقأأأأأأأ ق  اإلر   وأحكأأأأأأأا  والشأأأأأأأهاد   والقضأأأأأأأا   والطأأأأأأأ ق  والعائليأأأأأأأة 
 واألخأأ   اإلسأأ مية  احلريأأات بتطبيأأق األمأأر يلأأز  ك أأا ذلأأك  وغأأري والأأديات واالقتصأأاد 
 ال احد   اإلس مية واألمة اإلس مية 

  املنكر
 والظلأأأ  واإليأأأذا  والغأأأش والربأأأا والزنأأأا كأأأاخل ر اإلسأأأ   حر مأأأ  مأأأا هأأأ  املنكأأأر مسأأأ لة:
   الشب   على واألكل والبطنة  البطالني  جمالس إىل كالذهاب كر ه  أو وغريها 

 ح  مست املكروهات ويف واج   احملرمات يف املنكر ع  والنهي
 والشأأأرقية الغربيأأأة باألنظ أأأة الع أأأل عأأأ  النهأأأي املنكأأأر عأأأ  النهأأأي أقسأأأا  مأأأ  مسأأأ لة:
 عأأ  النهأأي أقسأأام : مأأ  وكأأذلك اإلسأأ مية  الأأب د يف اليأأ   السأأائد  املسأأت رد  كاألنظ أأة
 املشأأأأأروعة  غأأأأأري والضأأأأأرائ  حأأأأأق  بغأأأأأري األمأأأأأ ال ومصأأأأأادر  اإلسأأأأأ مية  احلريأأأأأات كبأأأأأ 

 النهأي وكأذلك اإلسأ مية  الأب د بأني املصأطنعة جلغرافيأةا واحلأدود الناس  على والتجسس
 وغريها  واإلقلي يات الق ميات ع  والنهي أجان   املسل ني تس ية ع 
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  والكفائي العيين ال ج ب 
 مأ  بعأ  أقد  فل  الكفائية  ال اجبات م  املنكر ع  والنهي باملعرو  األمر مس لة:
 عصأأى الكفايأأة فيأأ  مأأ  بأأ  يقأأ  مل لأأ  وأمأأا اآلخأأري   عأأ  سأأقط بأأ  القيأأا  علأأى بأأ  يكتفأأي
 اجل ي  

 اسأأتانا   دون اجل يأأ  علأأى بأأاملعرو  األمأأر وجأأ  خطأأر يف اإلسأأ   كأأان إذا مسأأ لة:
 علأيه  نفسأي ضأرر بأذلك ت جأ  وإن اخلطأر مأ  اإلسأ   ينقأذوا أن اجل يأ  علأى أن مبعى
 ه كه   أوج  أو

  والنهي األمر شرو 
 هي: شرو  عد  املنكر ع  هيوالن باملعرو  لألمر مس لة:

 وباملنكر  باملعرو  عارفا   نفس  املنكر ع  والناهي باملعرو  اآلمر يك ن أن  1
 يع أأل ال بأأاملعرو  يأأ مره الأأذي ف نأأا   بأأ ن علأأ  فأأمذا األقأأل  علأأى التأأ ثري حيت أأل أن  2
 األمر  علي  جي  مل وأمره بق ل 
 أحأأد ارتكأأ  فأأمذا ع لأأ   علأأى مصأأرا   املعأأرو  تأأار  أو املنكأأر مرتكأأ  يكأأ ن أن  3
 املنكر  ع   ي  جي  مل األبد إىل ترك  على وعز  فعل  م  ند  ولكن  منكرا  
  ي   أو أمره بسب  ضرر املنكر ع  الناهي أو باملعرو  اآلمر إىل يت ج  ال أن  1

 والنهي األمر مرات 
 ث  : مرات  املنكر ع  والنهي باملعرو  لألمر مس لة:

 تأار  اجتنأاب أو فاعلأ   وجأ  يف ال جأ  كتقطيأ  املنك أر  م  الكراهة ردجم إظهار أ 1
 ال اجبات 

 واإلرشاد  بال ع  الكراهة وإظهار باللسان اإلنكار أ 2
 احلرا   مرتك  يضرب أن مال باليد  اإلنكار أ 3
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 في خأأذ فيهأأا يتأأدرج أن اإلنسأأان وعلأأى مراتأأ   املراتأأ  هأأذه مأأ  واحأأد  لكأأل مسأأ لة:
 فاألشد  األشد إىل انتقل نفعا   جيد مل فمذا جل ي  ا م  باألخ 

 كراهتأ  إظهأار على قدر س ا  بقلب  املنكرات ينكر أن مكل  كل على جي  مس لة:
 ال  أ 

 احلأاك  إذن إىل احتأاج وإال   والقتأل  اجلأرح حأد يبلأ  مل إذا باليأد اإلنكأار جي   مس لة:
 الشرعي 

 الأأدي  ورجأال العلأ  أهأأل علأى يقتصأران ال املنكأأر عأ  والنهأي بأأاملعرو  األمأر مسأ لة:
 املنكر  ع  وينه ا باملعرو  ي مروا ب ن مكلف ن عامة املسل ني مجي  بل

  متفرقة أحكا 

  النفسي اإلحيا 
 مل إذا النفسأأي  باإلحيأأا  املنكأأر عأأ  والنهأأي بأأاملعرو  األمأأر 1لأأزو   )األحأأ   مسأأ لة:

 ريه غ املنكر ع  والنهي باملعرو  لألمر وسيلة تك 
   اإلس   ع  املغ ب دفاع

 األمأأر بشأأرو  الأأدفاع  عليأأ  وجأأ  املغأأ ب  املسأأل  أمأأا  اإلسأأ   هأأ ج  إذا مسأأ لة:
 االسأأأتعانة لأأأز  ج ابأأأ  مأأأ  يأأأت ك  مل مبأأأا عليأأأ  أشأأأكل وإذا املنكأأأر  عأأأ  والنهأأأي بأأأاملعرو 

 اإلشكال  ذلك ج اب حتصيل يف اإلس   بب د
 الشرعي احلد بغري املنكر دف 

 إذا إال إليأ  الرجأ ع جيأز مل إسأ مي  غأري ب سأل ب املنكأر يرفأ  اجلأائر كأان إذا :مس لة
 النأأأاس نأأأ اميس علأأأى املتعأأأدي بأأأاب يف إليأأأ  رجأأأ  إذا مأأأا : أهأأأ   املنكأأأر ذلأأأك رفأأأ  كأأأان

                                

 : )جي     اإلما  الشريا ي الراحل1
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 النأاس أعأرا  على التعدي بقا  إذ املعتدي  شر لرف  إلي  الرج ع جي   فمن  شهرا   حيبس 
 حك أأأأا لأأأأيس لل تعأأأأدي احلأأأأبس كأأأأان وإن املتعأأأأدى بسحأأأأ مأأأأ  الشأأأأارع نظأأأأر يف أعظأأأأ 

 إس ميا 
 املنكر فاعل على احلجز

 املنكأأأر يفعأأأل أو عليأأأ  ال اجأأأ  املعأأأرو  يأأأ   إنسأأأان علأأأى احلجأأأز أمكأأأ  إذا مسأأأ لة:
 يف أهأأأ  األمأأأري  أي أن ي حأأأ  أن لأأأز  االسأأأتقامة  إىل يضأأأطر حأأأى حنأأأ ه أو عليأأأ  احلأأأرا 
 قبأأال يف واجلأأ ا  جيأأز  مل وإال جأأا  والضأأبط احلجأأز يف األ يأأة حتققأأ  فأأمذا الشأأارع  نظأأر

 اخل أأر يشأأرب ال حأأى مالأأ  حجأأز حأأال وكأأذلك بأأال ج ب  يقأأال أن فأأال    وإال احلرمأأة 
 الشرعي  احلاك  إجا   إىل كل  ذلك وحيتاج ذلك  أشب  ما أو يزي ال أو

  السيئة العادات
 املؤمنني  بني السيئة العادات على السك ت حك  ما س: ■
 املنكر  ع  والنهي باملعرو  األمر جي  حمر مة عاد  كان  إذا ج:
  العارات وتتب  الظ  س  
 الناس  بني ونشرها العارات وتتب  الظ  س   حك  ما س: ■
 قطعا   حرا  ج:
  العاصي مقاطعة
 هذا   ماننا يف والعاصي املذن  املسل  مقاطعة يلز  هل س: ■
 ينصح   بل يقاطع  ال ج:
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  والنهي األمر يف  ج بال ع   
 بعل أا  خأاص واإلرشاد والتبلي  املنكر ع  والنهي باملعرو  األمر وج ب هل س: ■
 اجملت    يف املسل ة الفئات مجي  يع  أ  الدي 
 بشروط   املسل ني مجي  يع  ج:



  وال عن  الس   اخلامس: الفصل

  اإلس   مسعة

 العن   أع ال م  املسل ني أو س  اإل مسعة تش ي  ي ج  ما فعل جي   ال مس لة:
  الس   على اإلس   حرص

 القأأ ل ميكأأ  فهأأل اإلسأأ    شأأعار السأأ   أن ك أأا السأأل  إىل يأأدع  اإلسأأ   س: ■
د آ ُ  تعاىل: ق ل  بدليل فقط املسل ني بني ذلك ب ن نأ ُه ْ  ُرمح  آ ُ  اْلُكف ار   ع ل ى أ ش  بأ يأْ

1  
 اْدف أ ْ  وتعأاىل: سأبحان  قال األعدا   م  ىح الس    على اإلس   حرص لقد ج:
ي   ب ال ي  

ن ك   ال ذ ي ف م ذ ا أ ْحس  ُ  ه  ن  ُ  بأ يأْ او     و بأ يأْ مح  ي    و ي    ك   ن  ُ  ع د 
2  

 وأجأأزي بالنصأأح  غش أأين مأأ  أعأأار  ألن وسأأد دي» :السأأجاد اإلمأأا  قأأال وقأأد
  3«بالصلة ينقطع م  وأكايف بالبذل  حرمين م  وأثي  بالرب  هجري م 

ن ُحأأأأ اْ  و إ ن الكأأأأر : القأأأأرآن ويف أأأأْل    ج  أأأألْ  هل  أأأأا ف أأأأاْجن حْ  ل لس  الل أأأأ    ع ل أأأأى و تأ   ك 
 وقأأأأال  1

  5ك آف ة   الس ْل    يف   اْدُخُل اْ  آم ُن اْ  ال ذ ي    أيأ ه ا ي أا سبحان :
أأد آ ُ  سأأبحان : ق لأأ  أمأأا  االضأأطرار  حأأاالت قصأأ ى حيأأ  فأأذلكاْلُكف أأار   ع ل أأى أش 

 خيففأأأأأ ن واألئ أأأأأة األعظأأأأأ  الرسأأأأأ ل كأأأأأان ولأأأأأذا اخلطأأأأأر   اجلراحيأأأأأة الع ليأأأأأةك
الطلقا  ف نت  اذهب ا: عن  ورد ك ا ويقلص  ا العدا  أسباب

6  

                                

  29  س ر  الفتح: 1
  31  س ر  فصل : 2
 دعا  مكار  األخ ق   20  الصحيفة السجادية: الدعا  3
  61  س ر  األنفال: 1
  208  س ر  البقر : 5
  8ح 10ب 38ص 1  وهتذي  األحكا : ج2ح 512ص 3  الكايف: ج6
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 الس   دي  اإلس  

 احلرب  دي  أ  الس   دي  اإلس   هل س: ■
أأأأا ي أأأأأا تعأأأأاىل: قأأأأال السأأأأ    ديأأأأ  اإلسأأأأ   ج: أأأأْل    يف   لُأأأأ اْ اْدخُ  آم نُأأأأ اْ  ال أأأأذ ي    أيأ ه   الس 
ك آف أأأة  

 ألجأأأل حيأأأارب فاإلسأأأ   املسأأأل ني علأأأى أو النأأأاس علأأأى أحأأأد اعتأأأدى إذا أمأأأا  1
 االعتدا   ورد واحلقيقة العدالة

 الس   دع 

 الس    اإلس   يدع  كي  س: ■
 ينفأي الأداخل ففأي اخلأارج  ويف الأداخل يف األمأ   استتباب وج ب اإلس   يرى ج:
 املعتدي   أيدي على ويضرب أحد  على يتعد ى ال ارجاخل ويف اجلرمية 

  اخلارجية الع قات يف الس  

 اخلارج  يف الس   اإلس   حيف  كي  س: ■
 مأأأال السأأأل  إىل الأأأدول مأأأ  مأأأال ومأأأ  إط قأأأا   أحأأأد علأأأى يعتأأأدي ال اإلسأأأ   إن ج:
ن ُحأأ اْ  و إ ن تعأأاىل: قأأال إليهأأا اإلسأأ   هل  أأا ف أأاْجن حْ  ل لس أأْل    ج 

 خي ضأأها حماربأأة وقعأأ  وإذا  2
 اإلسأ   رد   الأدول مأ  اعتأدى مأ  نعأ  ماي    التاري  هلا يشهد مل ص ر  ب نظ  اإلس  
 اعتدا ها 

  والشع  احلك مة س  

 والشع   احلك مة بني الس   اإلس   حيف  كي  س: ■

                                

  208ر :   س ر  البق1
  61  س ر  األنفال: 2
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 غأأري سالنأأا يريأأد ف أأاذا للكل أأة  الصأأحيح بأأاملعى شأأعبية اإلسأأ   يف احلك مأأة إن ج:
 ي فرهأا ممأا والتقأد   والفضأيلة والصحة واألم  واحلرية والعل  الغى وغري الرأي  يف املشاركة
 ت فري  خري اإلس  
 



 الاال  الباب

  واألسرية االجت اعية الشؤون





  األول: الفصل

  واالخت   والنظر اللباس أحكا 

 اللباس أحكا  :0
  املش   اللباس

 الرجأل مأ  كل يلبسها الي األلبسة يعين املش كة  األلبسة لبس يف إشكال ال مس لة:
   األق شة  بع  أو السروال مال عرفا   واملرأ 

  باللباس اخل س تعلق
 بعأأني مشأأ ى لبأأاس فكأأل اخل أأس  فيأأ  تعلأأق باأأ ب والصأأ   اللأأبس جيأأ   ال مسأأ لة:
 الشرعي  احلاك  بمجا   إال غصبا   يعد اخل س هبا تعلق الي األم ال

 احلرير سلب
 حبريأأر  لأأيس ألنأأ  فجأأائز االصأأطناعي احلريأأر أمأأا احلريأأر  لأأبس للرجأأال جيأأ   ال مسأأ لة:

 لأبس حيأر  ك ا احلرير  م  نصفها أو كلها كان  إذا الا ب بطانة لبس للرجال جي   الو 
 يف إشأأأكال وال الداخليأأة  امل بأأس ماأأل ظأأاهر غأأأري اللبأأاس كأأان وإن الرجأأال علأأى احلريأأر

 مأ  خبأيط املخأيط لأبس وكأذلك اجلي   يف كاملنديل احلرير م  س جمن شي  استصحاب
 جائز  احلرير

  الذه  لبس
 الب تأني وكأذا فجأائز  االصأطناعي الأذه  أمأا الأذه   لأبس للرجأال جي   ال مس لة:

 بال سأائل يبأي  الذي الطبيعي والذه  أص   بذه  ليس ألن  للرجال  لبس  جي   فمن 
 امل بأأأس الرجأأأال علأأأى حيأأأر و  الأأأذه   ب حكأأأا  حمكأأأ    األبأأأي بالأأأذه  يسأأأ ى والأأأذي
 الذه   خي   م  املنس جة أي الذهبية
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 النظر أحكا  :2

 أن وج بأا   األحأ   بأل األجنيب  الرجل ع  وشعرها بد ا س  املرأ  على جي  مس لة:
 والردي   اجليد بني مميزا   كان إن البال  غري الصيب ع  حى وشعرها بد ا تس 

 النظأر ذلأك كأان ول  امل يز  الصيب ع ر  إىل حى اآلخر  ع ر  إىل النظر حير  مس لة:
 ينظأرا أن للأزوجني جيأ   ولكأ  شاب   وما الصايف املا  يف أو املرآ   يف أو الزجاج  ورا  م 
 بعضه ا  بدن متا  إىل

 بقصأد يكأ  مل إذا العأ ر   عأدا ما اآلخر بدن إىل ينظرا أن احملرمني واملرأ  للرجل وجي  
 الفتنة  خ   يك  ومل اللذ 

  لألجنبيات النظر
 التاسأعة سأنتها تت  مل الي البن  حى األجنبية  املرأ  بدن إىل الرجل نظر حير  مس لة:
 أو اللأذ  بقصأد كأان سأ ا  حأرا   شأعرها إىل النظأر وكأذا والأردي   اجليأد بني متيز ولكنها
 إىل املأرأ  نظأر حيأر  وهكأذا اللأذ   بقصأد انكأ إذا حأرا  والكفني ال ج  إىل والنظر بدو ا 
 عنها  األجنيب الرجل بدن

 اخلطأاب أثنأا  اآلخأر وجأ  إىل أحأد ا ينظأر أن األجنبيأني ولل أرأ  للرجل جي   مس لة:
 نظأأأر ولأأأ  افتتأأأان  وخأأأ   وتأأأزي  وريبأأأة تلأأأذذ وبأأأدون الكامأأأل احلجأأأاب علأأأى احملافظأأأة مأأأ 

 جي    ف  ريبة أو شه   ع  كان إذا جب اهلا مست تعا   األجنبية املرأ  وج  إىل الرجل
 والنصأرانيات كاليه ديأات الكتابيات وكف ي وج  إىل الرجل نظر يف إشكال ال مس لة:

 إىل ينظأأر ال أن وج بأأا   واألحأأ   احلأأرا   يف يقأأ  أن خيأأ  ومل الل أأذ  قصأأد بأأدون كأأان إذا
 وكفيه   وجهه  غري
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 الجيأأأ   أشأأب  ومأأا النظأأر يأأ    كأأان إذا لللرجأأأ املأأرأ  أو لل أأرأ  الرجأأل تصأأ ير مسأأ لة:
 للنظأر مسأتلز  فألنأ  التصأ ير أمأا األجنبيأة  م  األجنيب وانفراد املخدع إىل بذهاهبا فكي 
 مستقل  حرا  فه  باألجنبية االنفراد وأما احملر  

  بأأأأأد   مأأأأأ  يكشأأأأأف ا أن األجنبيأأأأأة بنظأأأأأر عل هأأأأأ  حالأأأأأة يف للرجأأأأأال جيأأأأأ   ال مسأأأأأ لة:
 النسأأأا  علأأأى ال اجأأأ  )وابتأأأدا     2الداخليأأأة بأأأامل بس كاالكتفأأأا   1الفسأأأاد  ي جأأأ  )مأأأا
  3الرجال  دون الس 

  لألقارب النظر
 إىل بالنسأأبة األب  وجأأة وكأأذا  وجتأأ   بنأأات شأأع ر إىل النظأأر األ  لأأزوج جيأأ   مسأأ لة:

 حجاب  بدون عليه  تظهر أن هلا جي   الذك ر  م   وجها أوالد
 يشأ   نعأ  بأذلك  تأر  مل وإن إليهأا ينظأر أن امرأ  م  الزواج يريد مل  جي   مس لة:

  قهرا   بنظرها حيصل أن  عل  وإن التلذذ بقصد يك ن ال أن
  امل اثل اجلنس إىل النظر

 املأرأ  ونظأر اللأذ   بقصأد اآلخأر الرجأل بأدن إىل ينظأر ال أن الرجأل على جي  مس لة:
 حرا   اللذ  بقصد األخرى املرأ  بدن إىل

 العارضأأأات تقأأأ   حيأأأ  بالنسأأأا   اخلاصأأأة األ يأأا  لأأأربامج املأأأرأ  مشأأأاهد   جيأأأ   مسأأ لة:
 عارضأأأة جسأأأ  مأأأ  جأأأز  األحيأأأان بعأأأ  يف يظهأأأر وقأأأد املختلفأأأة  النسأأأا  م بأأأس بعأأأر 
 الشه    عد  م  الع رتني عدا ما األ يا 

                                

 : )أكار مما ه  متعار  بني الرجال    اإلما  الشريا ي الراحل1
: )أو يكش  عأ  سأيقان  عنأد قيامأ  بغسأل األفرشأة أو السأيار  أو يسأبح أمأا  أنظأار   اإلما  الشريا ي الراحل2

 النسا  األجنبيات  
  ا ي الراحل  ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشري 3
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  الطيب الكش  نظر
 إال   طريأأأق لأأأأ  يكأأأ  ومل ع رتأأأ  إىل النظأأأر إىل آخأأأر معاجلأأأة يف أحأأأد اضأأأطر إذا مسأأأ لة:

 إشكال  ذلك يف يك  مل ذاهتا  الع ر  إىل النظر
 فأأأ  ميسأأأ   أو بأأأد ا ينظأأأر أن إىل أجنبيأأأة امأأأرأ  معاجلأأأة يف الرجأأأل اضأأأطر إذا مسأأأ لة:
 ميأأس ال أن وجأأ  الل أأس دون بأأالنظر معاجلتهأأا مأأ  اسأأتطاع إذا ولكأأ  ذلأأك  يف إشأأكال
 إليها  ينظر أن دون جلتهامعا وج  النظر دون بالل س معاجلتها م  متك  ول  بد ا 

 تصأأأ ير يف إشأأأكال فأأأ  بأأأديل املستشأأأفى يف اإلشأأأعاعي لل صأأأ ر يكأأأ  مل إذا مسأأأ لة:
 بشه    ينظر ال ولك  الطبية  والبح   التحاليل إجرا  أجل م  املرضى ع رات

 العأأأأ ج بقصأأأأد أخأأأأرى امأأأأرأ  لعأأأأ ر  امأأأأرأ  كشأأأأ  جيأأأأ   االضأأأأطرار حالأأأأة يف مسأأأأ لة:
 األكيد   الضرور  م  جي   املعاجل  للطبي  ذلك جي   وهل وغريه  كالعق 

  املباشر غري النظر
 تلأك إىل النظأر التصأ ير يسأتلز  بنحأ  األجنبيأة املأرأ  يصأ ر أن للرجأل جيأ   ال مس لة:

 الأي املأرأ  وكأذا يعرفهأا  الأي األجنبيأة املأرأ  صأ ر  إىل النظأر جيأ   ال ك أا ص رهتا  أو املرأ 
 األح    على يعرفها ال

 صأ رهتا  إىل النظأر وبأني مباشأر   إليها ك ن  بني األجنبية إىل النظر يف فرق ال مس لة:
 )علأى املأرأ  نفأس إىل النظأر كحكأ  حك أ  التلفأا  يف احملجبأة غأري املأرأ  ص ر  إىل والنظر
    1األظهر 

 مشأأأأاهد  جيأأأأ   وال اخلليعأأأة  واألفأأأأ   الصأأأأ ر إىل ينظأأأر أن للشأأأأاب  جيأأأأ   ال مسأأأ لة:
 وغريهأأا  السأأين ائية األفأأ   يف يظهأأرن كأأال ي العاريأأات شأأب  أو العاريأأات نسأأا ال صأأ ر

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
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 سأأأببا   أو بريبأأأة اجلنسأأأية أو العاريأأأة املتحركأأأة غأأأري الكرت نيأأأة الرسأأأ مات إىل النظأأأر كأأأان وإذا
 جي    ف  احلرا  يف لل ق ع

  ريبة غري م  النظر
 افتتأأأان وخأأأ   وتأأأزي  ريبأأأةو  شأأأه   بأأأدون وكفيهأأأا املأأأرأ  ل جأأأ  والنظأأأر الأأأتكل  مسأأأ لة:

 تركأ  ومأ  إبلأيس  سأها  مأ  سأه  والنظأر ط يلأة  حسأر  أورثأ  قصأري  نظأر  ورب جائز 
 اإلميان  ح و  اهلل أذاق  تعاىل هلل

  متفرقة مسائل

 مأ  القأد  كأر  ومباريأات احلأر  املصأارعة أفأ   املأرأ  مشأاهد  يف احلك  ه  ما س: ■
 املطل ب  الشكلب ساتر غري املصارع لباس أن العل 
 األجنيب  الرجل إىل املرأ  نظر حك  حك   ج:
 إىل التقأد  يريأد وهأ  إليهأا ينظأر أن جيأ   هل الطريق يف امرأ  رجل يرى عندما س: ■
 ال  أ  متزوجة ب  ا يتحقق أن بدون خطبتها
   مشكل  1ج:
 إذ ا  دون منها الزواج على عز  الي املرأ  إىل النظر جي   هل س: ■
 النظر    جي ج:
 للأزوج جت أي    غريهأا عأ  املنفصأل الشأعر رأسأها علأى تض  أن لل رأ  جي   هل س: ■
 األصلي  الشعر بصاحبة الزوج جهل م 

 ب س  ال ج:

                                

 : )ال جي   النظر    اإلما  الشريا ي الراحل1
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 بعأ  كأان ورمبأا ملفتأة  وألأ ان  ينة ذي حبجاب تتحج  أن لل رأ  جي   هل س: ■
 احملتشأ ة امل بأس لبسأ  إذا وكأذا املأرأ   مجال يف ويزيد عرفا   الزينة م  يعد احلجاب أن اع
 احلك   ه  ف ا املرأ   مجال م  يزيد حبي  وملفتة  اهية أل ان ذات ولك 
  ين تأ ُه    يُأْبد ي    و ال   تعاىل: قال جيز  مل الزينة م  كان إذا ج:

1  
  االخت   أحكا  :3

 غري أأا  فيأأ  جأأدي   ال مكأأان يف األجنبيأأني واملأأرأ  الرجأأل بقأأا  2)احتياطأأا   حيأأر  مسأأ لة:
 آخأأأر  بكأأأ   أو اهلل  بأأأذكر مشأأأغ لني كانأأأا سأأأ ا  أيضأأأا   فيأأأ  الأأأدخ ل لغري أأأا ميكأأأ  وال

 غري أأا دخأأ ل ميكأأ  حبيأأ  املكأأان ذلأأك كأأان إذا ولكأأ  يقظأأني  أو نأأائ ني كانأأا وسأأ ا 
 املس لة  يف تفصيل على ذلك  يف إشكال ف  مميز صيب معه ا كان أو في  

  املرأ  على الس  
 احلأرا  علأى اشأت ل إذا التلطأ  وحيأر  النسأا   م  الشابات على الس   يكره لة:مس 

 ل   مقدمة كان أو
 خيأأأأتلط مل إذا نفسأأأأ  يف جأأأأائز بالصأأأأ ت إرخأأأأا  أو ريبأأأأة دون األجنأأأأيب حمادثأأأأة مسأأأأ لة:

 آخر  مبحر  
 يف هبأأ    مأأارا   الشأأخص كأأان إذا األجنبيأأات املسأأل ات علأأى السأأ   جيأأ   هأأل س: ■
 اجلامعة  يف أو ا الع الشارع
 الشابات  على ابتدا    الس   يكره ج:
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  والع ل املرأ 
 ومأأأا بالشأأأاي تأأأ ي الأأأدور يف املكشأأأفات والفتيأأأات النسأأأا  اسأأأتخدا  جيأأأ   ال مسأأأ لة:

 اختأاذ جيأ   ال ك أا جي    ال للحرا  مقدمة ه  الذي فاالستخدا  األجان   للرجال أشب 
 املعتأأاد هأأ  ك أأا أمامأأ   تتكشأأ  سأأكرتري اختأأاذ أ لل أأر  جيأأ   وال مكشأأفة  سأأكرتري  الرجأأل
 واحلرا   باحل ل يبال ن ال الذي  واألناس الكفار عند

 النسأأأا  بركأأأ ب العأأأر  علأأأى منأأأ  يأأأؤم  ال الأأأذي السأأأائق اسأأأتخدا  جيأأأ   ال مسأأأ لة:
 باسأتخدا  العكأس حأال وكأذلك واالنزالق  واجلرمية للفتنة معرضا يك ن مما مع  والفتيات
 الدليل  ل حد  واألوالد الرجال تس ق امم السائقة

  األقارب جمالسة
 علأأأى احملأأار  غأأأري الرجأأال مأأ  غأأأريه  أو أخ اهتأأا أ واج جتأأالس أن لل أأأرأ  جيأأ   مسأأ لة:

 حر   وإال   للحرا   استلزام  عد  بشر  واحد  مائد 
 األجنيب م  وحدها املرأ 

 يكأأأ ن ممأأأا احملأأل أو الأأأدار يف ال احأأد   املأأأرأ  مأأأ  األجنأأيب الرجأأأل تأأر  جيأأأ   ال مسأأ لة:
 شأأأابا   الأأأدار خلدمأأأة يسأأأتخدم ا بأأأ ن النأأأاس بعأأأ  يصأأأن  ك أأأا واالنأأأزالق  للفسأأأاد معرضأأأا  
 نفأس فأمن وحتفأ   مبأاال  دون مأ  الأدار يف الشأابة ابنته  أو الشابة  وجته  م  وي ك ن 

 ا للحأر  ومقدمأة معرضأا   صأار حيأ  أن  إال الص ر بع  يف حراما يك  مل ول  االستخدا 
 )علأأأى فحأأأرا  اخللأأأ   يف واألجنبيأأأة األجنأأأيب اجت أأأاع صأأأ ر  أمأأأا عنأأأ   االجتنأأأاب لأأأز  غالبأأأا  

  1األظهر 

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
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 ألجأأأل إليهأأأا املأأأرأ  تأأأذه  حيأأأ  واحملأأأ ت للأأأدكاكني خمأأأادع اختأأأاذ عأأأد  يلأأأز  مسأأأ لة:
 فتنأأأأة ماأأأأار غالبأأأأا املخأأأأادع هأأأأذه فأأأأمن أشأأأأب   مأأأأا أو ك اليأأأأات أو ذهأأأأ  أو لبأأأأاس اشأأأأ ا 
 احلرا   فذلك مشروع غري ألمر ارتكاهب ا أو فيها باألجنبية األجنيب  اعاجت أما وانزالق 

  املرأ  جس  تقدير
 صأأن  أو هلأأا الاأأ ب خياطأأة ألجأأل بأأالل س املأأرأ  جسأأ  تقأأدير للرجأأل جيأأ   ال مسأأ لة:
 للفتنأأأأأة معأأأأأر  أنأأأأأ  إىل باإلضأأأأأافة حأأأأأرا  األجنأأأأأيب ملأأأأأس فأأأأأمن رجلهأأأأأا  أو ليأأأأأدها الأأأأأذه 
 الفتنة  خي  ومل عليها حمرما  مسال كان إذا إال واالنزالق 

 بالق ل اخلض ع
 باهلأات  كأان وإن حى األجنيب م  للنسا  الق ل يف واخلض ع الدالل جي   ال مس لة:

ب أاْلق ْ ل   خت ْض أأْع    ف أأ    تعأأاىل: قأأال أشأأب   ومأا
 ال سأأائل كأأل يشأأ ل اآليأأة إطأأ ق فأأمن  1

 التلفزيأأ ن أو الراديأأ  يف إ أا بسأأب  إليهأأا ال صأ ل مأأ  مأأر  قلبأ  يف الأأذي يأت ك  مل وإن
 الشريط  أو الفيدي  أو

 الغرا  مناديل
 للفتنأأأأة  امل جبأأأأة أشأأأأب  ومأأأأا املناديأأأأل وشأأأأرا  وبيأأأأ  صأأأأن  جيأأأأ   ال أنأأأأ  الظأأأأاهر مسأأأأ لة:
 بعضأأأه  إهأأأداؤها اجلنسأأأان اعتأأأاد ممأأأا ماأأأري   شأأأعرية أبيأأأات عليهأأأا كتبأأأ  الأأأي كاملناديأأأل
   واحلرا لإلثار  مقدمة ذلك ألن لبع  

                                

  32س ر  األحزاب:   1



 املرأ  الااي: الفصل

  املرأ  مكانة
 اليأد أو العأني مباابأة فأاملرأ  لل جت أ   الي ى اليد أو العني ميا ل الرجل كان إذا مس لة:
 متاأل املأرأ  فأمن للفضأل  وطلأ  ع أل مأ  فيأ  مبأا النهأار مياأل الرجأل كان وإن ل   اليسرى
أار   اْلل ْيأل   ل ُكأ ُ  ج ع أل   ر مْح ت أ    و م أ  تعأاىل: قأال وقأد وسأكينة  سأك  مأ  فيأ  مبا الليل  و النأ ه 

أأ  و ل ت بتأ غُأأ اْ  ف يأأ    ل ت ْسأُكُن اْ  ت ْشأأُكُرون   و ل ع ل ُكأأ ْ  ف ْضأل     م 
 السأأك  أن نعأأر  اآليأأة هأذه ومأأ   1

 تقأأ ل: أخأأرى آيأأة وهنأأا  )الليأأل  إىل يعأأ د كلأأ  التعأأ  بعأأد والراحأأة واالسأأتقرار والسأأكينة
 ْ  أُك ْ  م أ ْ  ل ُكأ  ق  خ ل   أ نْ  آي ات     و م أا ل ت ْسأُكنُأ  اْ  أ ْ و اجأا   أ نُفس  أن ُك  و ج ع أل   إ ل يأْه   و ر مْح أة   م أ  د     بأ يأْ
يأ تأ ف ك ُرون   ل ق ْ     ال ي ات   ذ ل ك   يف   إ ن  

2  
 الليأأأل إىل يعأأ د والسأأأك  والرجأأل    النهأأأار إىل يعأأ د واملعأأأاش الفضأأل وطلأأأ  فالع أأل

م ع اشا   النأ ه ار   و ج ع ْلن ا  ل ب اسا   الل ْيل   او ج ع ْلن   تعاىل قال واملرأ  
3    

 حباجأة فاحليأا  الليأل  علأى النهأار وال النهأار  علأى الليأل نفضأل أن ميكننأا ال هنأا وم 
 والسأك ن املأرأ  إىل حباجأة الزوجيأة احليأا  وكأذلك فيأ   والسأك ن والليل وضيائ  النهار إىل

 ع ل  م  يقد  وما والرجل إليها 
  و ينتها املرأ  بحجا

نأْه ا ظ ه ر   م ا إ ال     ين تأ ُه    يُأْبد ي    و ال   تفسري ما س: ■ م 
1  

  5والكفني  ال ج  )أو أشب  وما للحجاب املزيل كالريح اختيار بدون أي ج:
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 النيب نسا  حجاب
 وأكفه   وج هه  حيجنب النيب نسا  كان  هل مس لة:
ج اب   و ر آ    م   ف اْس  ُل ُه    عا  م ت ا س   ْلُتُ  ُه    و إ ذ ا ج: ح 

1  
 الزهرا  رواية يف لل رأ  خري

 ق هلأا يف الزهأرا  فاط أة الطاهر  الصديقة ع  املنق لة الرواية م  املراد ما س: ■
 واليراهأأأا رجأأأ    تأأأرى ال أن: قالأأأ  لل أأأرأ   خأأأري هأأأ  شأأأي  أي عأأأ  ُسأأأئل  بعأأأدما
  2رجل

 ىعلأأ املأأرأ  وحفأأاظ التسأأ  شأأد  عأ  كنايأأة يكأأ ن أن حيت أأل و حجأأاب بغأأري املأرأ  ج:
 وحجاهبا   عفتها

 احلجاب تشري  فلسفة
 مأأأا وصأأأ رهتا  املسأأأل ة املأأأرأ  شخصأأأية يف اهل يأأأة مفأأأردات أهأأأ  أحأأأد احلجأأأاب س: ■
 ملز   ك اج  تشريع  فلسفة
 االبتذال  ع  املرأ  حف  ألجل ج:

 أخ قي ضبط احلجاب
 األخ قي  طالضب يف دوره احلجاب يلع  كي  س: ■
 غأأأأأري الكاأأأأأريي  يف حصأأأأأل ك أأأأأا أكاأأأأأر  ل بتأأأأأذال معرضأأأأأة املأأأأأرأ  تكأأأأأ ن بدونأأأأأ  إذ ج:

 احملجبات 

                                

  53  س ر  األحزاب: 1
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 احلجاب شرو 
 اإلس    يف املرأ  حلجاب الشرعية الشرو  هي ما س: ■
  ينة  يك ن ال وأن والكفني ال ج  إال البدن جل ي  ساترا   يك ن أن ج:

 احلجاب أل ان
 والنقأ ش  األلأ ان مأ  اخلأاي احلجأاب تلأبس أن احملج بأة أ املأر  علأى يتحأت   هل س: ■
 بأأأأبع  واملنق شأأأأة املأأأأ ر د  املأأأأ دي ت مأأأأ  العديأأأأد اليأأأأ   األسأأأأ اق يف ت جأأأأد وأنأأأأ  خاصأأأأة
 كلهأأأأا أ  الكحلأأأي   األبأأأي   األسأأأأ د  التاليأأأة: بأأأاألل ان االكتفأأأأا  جيأأأ  وهأأأل النقأأأ ش 
 جائز 
 جا   وإال جي   ال  ينة يعد   كان إذا ج:

 احلجاب حدود
 جيأأ  والأأي اللبأأاس لأأبس كيفيأأة هأأي ومأأا اإلسأأ مي  احلجأأاب حأأدود هأأي مأأا س: ■
 األجان   أما  مراعاهتا
  ينة  بدون جسدها املرأ  تس  أن ج:

  والكفني ال ج  س 
 وجأأأ د عأأأد  بشأأأر  األجانأأ   أمأأأا  والكفأأأني ال جأأأ  سأأ  املأأأرأ  علأأأى جيأأأ  ال مسأأ لة:

 االفتتان  خ   وعد  التزي  وعد  ريبة أو بلذ  إليها ينظر ناظر
 العينني دون ال ج  غطا 
 وجأ  غطأا  األيأا  هأذه انتشر الاان ي  باحلك  ال ج  غطا  ب ج ب الق ل م  س: ■
 الشرعي  للحك  امتااال   الن ع هذا مال يك ن فهل فقط  العينني يظهر
   كا   فه  الزينة م  يك  مل ل  ج:
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 والتخل  احلجاب بني
 الفقأر مأ  تعأاي بأ د وهي غالبا   الاال  العامل بلدان يف جاباحل انتشار نرى س: ■

 أن فيعتقأأأأد البلأأأدان  تلأأأك تعانيأأأ  مأأأا وبأأأني احلجأأأأاب بأأأني الأأأبع  يأأأربط ورمبأأأا والتخلأأأ  
 ردك   ما ملتاعبها  ورمز املرأ  لبؤس قناع احلجاب
 باحلجأأأأأاب يأأأأأرتبط وال العأأأأأا  والأأأأأ عي السياسأأأأأية التعدديأأأأأة لعأأأأأد  والتخلأأأأأ  الفقأأأأأر ج:

 دم  وع
 الشأأرقية  اجملت عأأات تعانيأأ  الأأذي التخلأأ  وبأأني احلجأأاب بأأني الغربيأأ ن يأأربط س: ■

 يف واجلهأل التخلأ  بأني ع قأة مثأة فهأل ب ده   تط ر مظهر املقابل يف السف ر ويعتربون
 اجملت   
 عأأ  وحرما أأا وبضأأاعة  رخيصأأة لأأذ  وسأأيلة وجعلهأأا املأأرأ  ابتأأذال التطأأ ر مأأ  هأأل ج:
 الزواج!

  اري اجل أل ان
 تلأبس أن هلأا جيأ   أ  اجلأ ارب  مأ  حمأدد  ألأ ان بلأبس املرأ  اإلس   يقيد هل س: ■
 قدمها  تس  أ ا طاملا ل ن أي

 اإلثار   وعد  الس  في  يكفي ج:
  الصغري  البن  حجاب

 إك أأال عنأأد بنته أأا علأأى احلجأأاب يفرضأأا أن األبأأ ي  علأأى ال اجأأ  مأأ  هأأل س: ■
 هي  برغبتها وتتحج  باحلجاب تقتن  حى ي كا ا أ  التاسعة
  1ن ارا   و أ ْهل يُك ْ  أ نُفس ُك ْ  قُأ  اْ  تعاىل: قال اإلمكان  حس  عليه ا جي  ج:

                                

  6  س ر  التحر : 1



 

151 

 

 يف تلعأ  أن الع أر  مأ  عشأر  الاالاأة أو عشر  )الاانية البالغة للبن  جي   هل س: ■
  وحمافظأأة  الشأأرعي هالباسأأ مرتديأأة وهأأي العامأأة احلأأدائق يف املأأراجيح مباأأل العامأأة األمأأاك 

 ب س  ف  حمر   ذلك م  يلز  مل إذا ج:
 األع ى أما  التكش 

 األع ى  الرجل أما  تتكش   أن لل رأ  جي   هل س: ■
 كراهة  على جي   ج:

  والع ل احلجاب
 معيأل ي جأد ال حيأ  والأر ق  الع أل ألجأل حجاهبأا ختلأ  أن لل أرأ  جيأ   هل س: ■
 جي    ال ج:   هلا 

 احلجاب خل و  الزوج
هأأا ومؤمنأأة  ملتزمأأة امأأرأ  علأأى السأأبيل هأأ  مأأا س: ■  احلجأأأاب خلأأ  بأأني  وجهأأا خري 
 صأأغار أوالد منأأ  وهلأأا ذلأأك  عأأ  امتنعأأ  إن تطليقهأأا أو مترب جأأة الشأأارع إىل معأأ  واخلأأروج
 بذلك  الضرر حيصل أراد  في ا ل  ترض  ومل بالط ق رضي  فمذا

 الشرعي  باملقدار ول  باحلجاب إقناع  حتاول ج:
 العائلي احمليط يف احلجاب

 سأأأأأائر ويف املنأأأأأزل خأأأأأارج الكامأأأأأل الشأأأأأرعي باحلجأأأأأاب يلتأأأأأزم  النسأأأأأ   بعأأأأأ  س: ■
 بأاألحرى أو أقربأائه  منأزل يف أو املنأزل يف يت اجأدن حأني ولك  األخرى  العامة األماك 
 القصأري الكأ  يلبس  أو الشعر خصال بع  إبدا  ع  يت رع  ال العائلي  حميطه  داخل
 احملار    غري أقربائه  أما  مكش فتان اليدان حي 
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الينتهأأأني  أأأني إذا احلأأأدود هأأأذه يف علأأأيه  يصأأأدق فهأأأل
 إلأأأيه  النظأأأر جيأأأ   حبيأأأ  1

 تلذذ  أو ريبة بدون
 النظر  جي   ال ج:

 احلجاب يف املفضل الزي
   بنظرك   للحجاب مفضل  ي ي جد هل س: ■
 فاط أأأأأة النسأأأأأا   وأسأأأأأ   النسأأأأأا  سأأأأأيد  وم التنأأأأأا سأأأأأيدتنا حجأأأأأاب هأأأأأ  املفضأأأأأل ج:
 كام    الساتر  العبا   الزهرا 

 للبدن اجملس  اللباس
 كأأان إن األجنأأيب أمأأا  معاملأأ  ويأأرب  البأأدن جيسأأ  الأأذي حنأأ ه أو )املأأانت   لأأبس مسأأ لة:

 جائزا   كان وإال حراما   كان للفساد معرضا  
 البدن ظل يظهر جلباب

 مقأدار ورائهأا م  يظهر للض   تعر  ذاإ حبي  اجللباب أن اع بع  حك  ما س: ■
  والشعر  اليدي  ظل أو البدن  ظل م 

 والشعر  البدن نفس يظهر ومل للفساد  م جبا   يك  مل إذا الظل  بظه ر ب س ال ج:
  املاري  امل بس

 أو الشأأفافة القفأأا ات بعأأ  لأأبس يف ك أأا املاأأري  امل بأأس بعأأ  لأأبس جيأأ   ال مسأأ لة:
 )ورد  كأأأأأال رود األشأأأأأيا  بعأأأأأ  تعليأأأأأق أو الت ريأأأأأة  الربطأأأأأة أو  املطأأأأأر  اخلفيأأأأأ  اجللبأأأأأاب
 الذهبيأأأأأأة اخليأأأأأأ   ماأأأأأأل الزينأأأأأأة وأدوات بأأأأأأاحللي املأأأأأأانت  أو اجللبأأأأأأاب ترصأأأأأأي  أو الصأأأأأأدر  
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 فأأأتح أو اللبأأأاس  مأأأ  خاصأأأة م اضأأأ  يف التزيينيأأأة األ رار وضأأأ  أو املهلهلأأأة  واملنسأأأ جات
  ينة  عد   إذا س   حتت  كان ول  األ رار بع 

 ث هبا ك  ع  حسرت ل 
 قيأأأاس أو الأأأد   ضأأأغط قيأأأاس أو اإلبأأأر  بأأأزرق القيأأأا  لغأأأر  للنسأأأا  جيأأأ   ال مسأأأ لة:
 الضرور   مبقدار إال األجنيب أما  يدها ع  ث هبا ك  حتسر أن القل  ضربات

 اليدوية والساعة املرأ 
 عاديأأأة  أو ذهبيأأأة أو فضأأأية كانأأأ  سأأأ ا  للنسأأأا   اليدويأأأة السأأأاعة لأأأبس هأأأل س: ■
 أو )اخلأام  الدبلأة ع  وماذا ال   أ  حمر  لبسها فهل الزينة  إبدا  م  جز    تعترب ما با  وغال
 ال  أ  األجنأيب للنأاظر الزينأة إبأدا  مأ  جأز    وتعتأرب حمر مة هي وهل اليد  يف الذهبية احللقة
 الزينة  إبدا  يف احلرمة إمنا ب   ب س ال الزينة ولبس 1األح    على جي   )ال ج:

  اج احل ح 
 حجاهبأأأأا أصأأأأ ل رعايأأأأة ألجأأأأل ح اجبهأأأأا حفأأأأ  الأأأأي املأأأأرأ  علأأأأى السأأأأ  يلأأأأز  مسأأأأ لة:
 الكامل 

 احللقة لبس
 مت اضأعة  )حلقأة الأزواج حلقأة وضأع  الأي املأرأ  على 2األح    )على جي  مس لة:

  ينة  عد إذا األجنيب الرجل ع  تس ها أن للزوج وال فا  للذكرى بل الزينة لغر  ال
 طناعياالص الشعر

 الأرأس بغطأا  أو بشأعرها امل ص ل االصطناعي الشعر تس  أن املرأ  على جي  مس لة:
 الزينة  م  يعد ألن  امرأ   أو رجل شعر امل ص ل الشعر كان ل  حى

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل2



 356        على النص الذي ترغ  يف أن يظهر هنا  Heading 2خط ! استخد  ع مة التب ي  "الصفحة الرئيسية" لتطبيق 

 

 النس ية اجملالس
 األعراس  ك جالس النس ية اجملالس بع  يف للنسا  املرأ  بتج ل الب س مس لة:

 الص ت ذات األحذية
 عنأأد األجنأأيب يسأأ ع  الأأذي الصأأ ت ذات لألحذيأأة النسأأا  لأأبس عأأد  األوىل :مسأأ لة
 للفساد  سببا   يك  مل إذا نفس  يف حبرا  ليس ولكن  املسري 

 الرياضة لباس
 طأأأأأ ب مأأأأأ  الرياضأأأأأة درس متأأأأأارس أن الغأأأأأرب يف املسأأأأأل ة للفتأأأأأا  جيأأأأأ   هأأأأأل مسأأأأأ لة:
 الط يأل )ال اكسأ ت  اضأةالري بدلأة مأ  خمتلطأة  هنأا  الصأف   فمن صفها  يف وطالبات
   الرأس  وغطا 

 مأأأ  حتأأر  وبأأذلك الأأدروس بأأاقي مأأ  حرمأأأ  وإال   الرياضأأة درس علأأى جمأأرب  أ أأا عل أأا  
 العل ي  والتقد  التعل  فرصة
  1جي   ال االخت   م  ج:

 االقتصادي والع ل املرأ 
 الشأأأرعية الشأأأرو  حفأأأ  مأأأ  البيأأأ  خأأأارج املأأأرأ  ع أأأل مأأأ  مينأأأ  ال اإلسأأأ   مسأأأ لة:
 باألسأأر  االهت أأا  مأأ  كأأامرأ  مهامهأأا تأأ   ال أن عليهأأا يؤكأأد ولكأأ  اإلسأأ مية  والشأأؤون
 علأأى بالتجأأار  يأأرتبط مأأا جعلأأ  لأأ  فم أأا هنأأا ومأأ  أشأأب   ومأأا وتأأربيته  واألطفأأال والأأزوج
 هلأا أفضأل كان عاتقها على املنزل بمدار  يرتبط وما  وجها  على نفقتها ألن الرجل  عاتق

 العل أأأأي التقأأأد  مأأأأ  منعهأأأا يعأأأأين ال وهأأأذا وللرجأأأأل  لل جت أأأ  وأحفأأأأ  ألن ثتهأأأا وأنسأأأ 
 واضح  ه  ك ا أشب   وما احليا  يف والتط ر
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 الصأنائ  يف ولأ  العاملة واملرأ  الارو   تدر الي امل ظفة املرأ  احلاضر: احلال يف إن  يقال
 أكاأأر يأأدها ذأخأأ عنأأد مهرهأأا أن حأأى االجت أأاع  يف العاطلأأة قي أأة فأأ ق قي أأة هلأأا اليدويأأة 

 حيأأأأل أن يأأأأت ك  مل والعأأأأامل وتعأأأأاي  تعأأأأاي املأأأأرأ  بقيأأأأ  ذلأأأأك كأأأأل ومأأأأ  …غريهأأأأا مأأأأ 
 األع أأأأال وخاصأأأة باالقتصأأأاد تشأأأأتغل مأأأا عنأأأد إ أأأا حيأأأأ  احلاضأأأر  العصأأأر يف مشأأأاكلها
 واإلجنأاب املنأزل إدار  م  تت ك  مل حينئذ أ ا إىل مضافا   تت ذى  يناسبها  ال الي الشاقة
 العاطفأأة أن إال   األمأأ ر هأأذه بأأبع  قأأا  الرجأأل أن فرضأأنا ولأأ  املطلأأ ب  بالشأأكل وال بيأأة
 كأأأان الرجأأأل  علأأأى ال بيأأأة وضأأأع  إذا مث الرجأأأال  ب بيأأأة حتصأأأل ال األوالد جتأأأاه النسأأأ ية
 اخلفيفة  لألع ال واملرأ  اخلشنة  لألع ال الرجل إن حي  هل ا البنية قاعد  خ  
 إىل: املرأ  أوقات تقس  أن احلل ولعل
 الداخلي  البي  وإدار  وال بية اإلجناب  1
 والدني ية  الدينية والاقافة وال عي بالعل  نفسها ترفي   2
 الع أل أرادت إذا أأ وعفتهأا كرامتها م  ويتناس  ي ئ ها الذي االقتصادي الع ل  3
 الكاملة  احلش ة مراعا  م  أ إلي  اضطرت أو

 واملأرأ  الرجأل جعأل أمأا املسأهلة  احلدياأة لبال سأائ الا ثأة مجأ  إمكان ألجل ويستعان
 وسأأيار  الركأأاب سأأيار  جعأأل ماأأل مالأأ  ولأأ   هلأأا الظلأأ  فهأأ  اجملأأال هأأذا يف واحأأد سأأياق يف

 اإلجنأأأاب عأأأ  أو والع أأأل  العلأأأ  عأأأ  حرما أأأا أن ك أأأا واحأأأد  مسأأأاق يف البضأأأائ  محأأأل
 الااي  يف ولألطفال األول  يف هلا ظل  وال بية 
 واألع أأأال املعامأأأل يف حشأأأره  تشأأأتكيان أخأأأذتا والشأأأرقية الغربيأأأة أ املأأأر  أن نأأأرى ولأأأذا
 هلأأ   الرجأأل إهانأأة مأأ  تشأأتكني ك أأا أنأأ ثته   لأأذب ل وسأأب  طأأاقته   فأأ ق ممأأا اخلشأأنة
 وسأأأيلة أصأأأبح  فقأأأد وبأأأزواجه   بعفأأأته  االعتنأأأا  عأأأد  هنأأأا  السأأأائد ال ضأأأ  إن حيأأأ 
 مأأ  الزوجأأي البيأأ  بأأد    مأأنه كاأأريات حتظأأى وال والدعايأأة  واإلعأأ ن لل تعأأة رخيصأأة
 حيأأ  ثانيأأة  ناحيأأة مأأ  الزوجأأات تعأأدد وحتأأر  ناحيأأة  مأأ  عأأنه  الشأأباب اسأأتغنا  جأأرا 



 358        على النص الذي ترغ  يف أن يظهر هنا  Heading 2خط ! استخد  ع مة التب ي  "الصفحة الرئيسية" لتطبيق 

 

 الأأأذي واالفأأأ اق الطأأأ ق وكاأأأر  الأأأزواج وتأأر  احلأأأروب جأأأرا  مأأأ  واألرامأأأل العأأأ انس كاأأرت
 األسباب  ألتف  حيد 

 العاملة باملرأ  االهت ا 
 علأى وأضأي  وغريهأا  والأ الد  والتس يق زراعةال حق ل يف تع ل تزال وال كان  املرأ 
 واملستشأأفيات والأأدوائر كاملأأدارس احلدياأأة املؤسسأأات يف ع لهأأا احلاضأأر احلأأال يف أع اهلأأا
 املأأرأ  إدار  والدولأأة األمأأة مأأ  كأأل علأأى والبأأد ذلأأك  وحنأأ  واملصأأان  واملعامأأل العجأأز  ودور
 تطأابق مبأا البيأ   بأ م ر واشتغاهلا اوعفته وكرامتها وع اطفها أن ثتها تنايف ال إدار  ككل 
 ممكأأ  وذلأأك بأأاملرأ   القأأ انني أرا  أنأأ  ثبأأ  الأأذي اإلسأأ مي الأأدي  مأأ ا ي  اإلدار  تلأأك
 منها: مجلة نذكر ب م ر

 العل أي بتقأدمها تعتأين لكي وذلك الرجل  م  أكار إجا   العاملة املرأ  منح يلز  أوال :
 االقتصادي  الع ل ميادي  يف تت ح  وال والديين  والاقايف

 وأسأرهتا ب ن ثتهأا تعتأين لكأي وذلأك الرجأل  مأ  أكاأر إجا   العاملة الزوجة منح الااي:
 الع أأل جهأأة وتتح أأل معأأ   أو مرتأأ  بأأدون هأأذه اإلجأأا   تكأأ ن وقأأد و وجهأأا  وأطفاهلأأا
 أجرهتأأا عأأ  تع يضأأا   متأأنح أو االجت اعيأأة  الت مينأأات أحكأأا  وفأأق ذلأأك  التأأ مني وشأأركات

 عادال   الصحيح القان ن هيرا مبا
 أن املعيشأأأأية: احليأأأأا  أعبأأأأا  م اجهأأأأة يف وتيسأأأأريا   اإلنسأأأأانية الناحيأأأأة مأأأأ  يلأأأأز  الاالأأأأ :

 املسأتحق األجأر نصأ  مقابأل يف وذلأك الرمسيأة  الع أل أيأا  نصأ  تع ل ب ن هلا يرخص
 أن  ويلأز  العأاملني  لع أ   املقأرر  االعتياديأة اإلجأا ات نص  احلالة هذه يف وتستحق هلا 

 يظل أأ ن حيأأ  الأأب د مأأ  كاأأري يف املعتأأاد هأأ  ك أأا أأأ أقأأل ال ع لهأأا بقأأدر أجرهأأا يكأأ ن
 أكاأأأر ورمبأأأا الرجأأأل ألع أأأال مسأأأاوية أع اهلأأأا أن مأأأ  الرجأأأل مأأأ  أقأأأل أجأأأرا   فيعط  أأأا املأأأرأ 

 وأصع  
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 واإلرضأأاع  وال ضأ  احل أل لفأ   إجأأا   متأنح أن أأ وتيسأريا   إنسأأانيا   كأذلك أأ يلأز  الرابأ :
 مأأ  حتسأ  وال كامأل  بأ جر وذلأك وقبلأ   ال ضأأ  بعأد أكاأر أو أقأل أو أشأهر  ثأةث ملأد 

 العا   خ ل هلا املقرر  السن ية اإلجا  
 العاملأأة املأأرأ  ت اجأأ  حيأأ  أطفاهلأأا  لرعايأأة احلضأأانة دور تأأ فري كأأذلك يلأأز  اخلأأامس:

 النفسأأي رهااسأأتقرا علأأى يأأؤثر ممأأا الع أأل يف ت اجأأدها أثنأأا  ورعأأايته  أطفاهلأأا تأأر  مشأأكلة
 ضأرور  يتطلأ  املشأكلة هأذه وعأ ج إنتاجهأا  علأى يأؤثر رمبأا وكذلك أع اهلا  ت دية أثنا 

 حمأأل مأأ  القريبأأة واألحيأأا  املنأأاطق يف العأأا  املسأأت ى علأأى للحضأأانة دور إنشأأا  يف الت سأأ 
 اإلشأأرافية العناصأأر وتأأ فري الع أأل تطأأ ير مأأ  واإلنتاجيأأة  اإلداريأأة ال حأأدات يف أو السأك  

 مأأ  جهأأ دا   يتطلأأ  ذلأأك وحتقيأأق للطفأأل  والصأأحية ال ب يأأة بالناحيأأة واالهت أأا  صأأاحلةال
 واألمأة الدولأة جهأ د يف ممالأة املشأكلة هأذه حلأل وتتعأاون تتظأافر أن جيأ  متعدد  جهات

 وغريها  النس ية والتنظي ات
أأأأ  األجهأأأأز  تلأأأأك تأأأأ فر إذ لل أأأأرأ   امليسأأأأر  املنزليأأأأة األجهأأأأز  تأأأأ فري السأأأأادس:  رأ املأأأأ ميك 

 تسأأأهيل ضأأأرور  يتطلأأأ  ذلأأأك وعأأأ ج ويسأأأر  بسأأأه لة املنزليأأأة أع اهلأأأا ت ديأأأة مأأأ  العاملأأأة
 املناسأبة  والشأرو  املرحية واألقسا  القليلة باألسعار األجهز  هذه مال على املرأ  حص ل
 يف املسأأا ة وغأأريه  واجل عيأأات والنقابأأات اإلداريأأة وال حأأدات احلك ميأأة لألجهأأز  وميكأأ 
   أسر   لكل األساسية االحتياجات م  أصبح  الي السل  ههذ مال ت فري

 سأأأبيل يف الكبأأأري اجلهأأأد العاملأأأة املأأأرأ  تبأأأذل فمنأأأ  االسأأأته كية  السأأأل  تأأأ فري السأأأاب :
 إنشأأأأا  يف الت سأأأأ  يتطلأأأأ  وذلأأأأك االسأأأأته كية  السأأأأل  مأأأأ  احتياجاهتأأأأا علأأأأى احلصأأأأ ل
 ضأأرور  مأأ  واألنديأأة  لع أألا وجهأأات السأأك  م اقأأ  يف التنافسأأية االسأأته كية اجل عيأأات
 كأأأأام    جتهيأأأأزا   اجملهأأأأز  األصأأأأنا  إعأأأأداد حيأأأأ  مأأأأ  السأأأأل  تلأأأأك إنتأأأأاج بتطأأأأ ير االهت أأأا 
 يناسأأ  مبأأا والسأأعر والنأأ ع احلجأأ  حيأأ  مأأ  مناسأأبة عبأأ ات يف السأأل  تعبئأأة يف والت سأأ 

 املستهلك  وقدرات ورغبات احتياج م 
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 إىل باإلضأأافة العلأأ  فأأمن السأأ   كبأأري  كانأأ  وإن لتعل هأأا امل ئأأ  املنأأاخ تأأ فري الاأأام :
   األما   إىل اجملت   وتقد  اجملت   يف اإلنسان تقد  ي ج  ن ر إمجاال   شرعي فر  أن 

 املأأدن يف خص صأأا   احلاضأأر العصأأر يف امل اصأأ ت فأأمن امل اصأأ ت  خأأدمات التاسأأ :
 والأي خاصأة  ةبصأف واملأرأ  ككأل  اجملت أ  منها يعاي الي املشك ت أه  م  تعد   الكبار
 سأأ ا  اإلنتاجيأأة الكفايأأة علأأى ت ثريهأأا إىل باإلضأأافة أكاأأر  بصأأ ر  املأأرأ  نفسأأية علأأى تأأؤثر
 عأأأ  حأأأدهتا مأأأ  التخفيأأ  أو املشأأأكلة هأأأذه عأأأ ج يف املسأأا ة وميكأأأ  لل أأأرأ   أو للرجأأل
 أشأأبهه  ومأأ  والنقابأأات واجل عيأأات االقتصأأادية وال حأأدات احلك ميأأة األجهأأز  قيأأا  طريأأق
 تأأ فري مأأ  إلأأيه  ومأأ  والعأأام ت للعأأاملني خاصأأة م اصأأ ت وسأأائل اسأأتئجار وأ بشأأرا 

 يف وفعأأال هأأا  بأأدور القيأأا  العأأا  النقأأل هيئأأة وتسأأتطي  لأأذلك  ال  مأأة املاليأأة االعت أأادات
 بيعهأا فكأر  وتع أي  العأا  النقأل سأيارات لتجديأد عاجلأة خطة وض  طريق ع  اجملال هذا

 فأأ ات يف أو اليأأ   طأأ ال وتشأأغيلها رمزيأأة  اشأأ اكات ابأألمق يف املعينأأة للجهأأات وت جريهأأا
 اخلاصأة السأيارات جعأل م  تت ك  املؤسسات أن ك ا الع ل  وإىل م  والع د  الذهاب
 أو مع أأأأل أو معهأأأد أو مستشأأأفى يف تع أأأل كانأأأ  سأأأأ ا  هبأأأا والأأأذهاب بأأأاملرأ  لل جأأأي 
 ذلك  غري أو والد  دار أو مصن 

 وشأأأأأ ن الدراسأأأأأة  كشأأأأأ ن املأأأأأرأ   شأأأأأؤون ختلأأأأأ مل نسأأأأأ ية مجعيأأأأأات تكأأأأأ ي  العاشأأأأأر:
 والتطريأز كاخلياطأة املهأ  تعلأي  وشأ ن والعانسأات  الفتيأات لتزويج الزواج وش ن اخلطابة 
 لغأأري هلأأ  ال ئأأق الع أأل وشأأ ن والطف لأأة  األم مأأة وشأأ ن مأأنه   الق اعأأد وشأأ ن وحن  أأا 
 وشأ ن العائليأة  ملشأاكلا حأل وشأ ن مأنه   العجأز  وشأ ن الع أل  إىل حتتاج الي املشتغلة
 ال افأأأد  والتيأأأارات الفسأأأاد بأأأؤر يف اإلنأأأزالق عأأأ  ال قايأأأة وشأأأ ن أمراضأأأه   وشأأأ ن الأأأ الد  
 حأأأأأل وشأأأأأ ن االجت اعيأأأأأة  أو الفرديأأأأأة املاديأأأأأة هلأأأأأ  احلاجأأأأأات تك يأأأأأل وشأأأأأ ن والضأأأأأار  
 فعالأة مسأا ة تسأاه  اجل عيأات هذه فمن الشؤون  م  ذلك غري إىل احلك مية مشاكله 

 جأأرا  مأأ  أصأأاهب  الأأذي الشأألل مأأ  هبأأ  والقيأأا  النأأ اقص ورفأأ  احلاجأأات املأأرأ   إعطأأا يف
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 الكافيأة بالرعايأة تق مأا أن واألمأة الدولأة فعلأى والدولأة  األمأة مأ  عليه  املتزايد  الضغ  
 االهت أأأأا  فأأأأمن هلأأأأا  املناسأأأأبة احللأأأأ ل واقأأأأ اح وع ليأأأأة عل يأأأأة دراسأأأأة وبدراسأأأأتها وبشأأأأؤو ا
 باجمل  عأة اهت امأا   ولكأ  فقأط  هبأا اهت امأا   لأيس األمأا  إىل وتقدميها وحلها املرأ  مبشاكل
 والع أة واالبنأة واألخأ  والزوجأة األ  هأي للبشأر بالنسأبة املرأ  ألن أيضا  وللرجال البشرية
 ورقابأأة املشأأروع الع أأل علأأى وحفزهأأا مشأأاكلها وحأأل عليهأأا واحلفأأاظ أشأأبه   ومأأ  واخلالأأة
 بصأ ر  ولألمأة ولألسأر  هلأا حفأ  شرعا   املقرر  احلدود يف ألما ا إىل وتقدميها أدائها كفا  
 عامة 

 مكانتهأأا يف هلأأا ينبغأأي مبأأا والقيأأا  والدينيأأة  األخ قيأأة ب م رهأأا االهت أأا  عشأأر: احلأأادي
 مسأأجد يف اجل اعأأة صأأ   حتضأأر الرسأأ ل  مأأ  منأأذ املأأرأ  كانأأ  وقأأد االجت اعيأأة 

 مأأنه  تريأأد ملأأ  للنسأأا  إمامأأة ورقأأة  )أ  تسأأ ى امأأرأ  الرسأأ ل عأأني وقأأد  النأأيب
 مجاعتأأ   صأأ   يف احلضأأ ر لل أأرأ  ميكأأ  كأأان ك أأا مؤذنأأا   هلأأا وجعأأل مجاعتهأأا يف احلضأ ر
 ملسأأأأاعد  احلأأأروب حتضأأأأر ورمبأأأا وتعت أأأأر  وحتأأأج اهلل رسأأأأ ل مأأأ  تسأأأأافر املأأأرأ  وكانأأأ 
 اجلرحى   كع ج هلا ال ئقة الشؤون يف الرجال
 بالنسأا   خاصأة املسأاجد بعأ  كانأ  الك فأة يف املأؤمنني أمأري اإلمأا  عهد ويف
 واملعاهأأد النسأأ ية  واملأأدارس النسأأ ية  احلسأأينيات تكأأ ي  فأأال    التأأ اري   بعأأ  يف ك أأا

 باإلضأافة العادلأة  متطلباهتأا تلأيب الأي النسأ ية املشأاري  وخمتل  النس ية  واملراكز النس ية 
 ي جأ  ممأا أشأب  ومأا العلأ  ودور الرعايأة رودو  العجأز  ودور احلضانة ودور ال الد  دور إىل

 بأأأأدي  أذهأأأأ  ممأأأأا فيهأأأأا أوقع هأأأأا الأأأأي التأأأأ خر هأأأأ   مأأأأ  انتشأأأأاهلا ليأأأأت  حاجتهأأأأا  إعطائهأأأأا
 مأ  املشأه ر  بالقصأة املسأ لة هأذه ونت   القدر هبذا هنا ونكتفي بعضه   وبدنيا بعضه 
 ملأأاذا وأ أأا رأ  املأأ بشأأ ن االهت أأا  الرسأأ ل مأأ  عليهأأا  اهلل )رضأأ ان سأأل ة أ  مطالبأأة
   املباركة: اآلية هذه سبحان  اهلل ف نزل للرجل  ك ا هلا ليس
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  ن أأأات   و اْلُ أأأْؤم ن ني   و اْلُ ْسأأأل   ات   اْلُ ْسأأأل   ني   إ ن  و الص أأأاد ق ني   و اْلق ان ت أأأات   و اْلق أأأان ت ني   و اْلُ ْؤم 
أأأأع ني   و الص أأأأاب ر ات   و الص أأأأاب ر ي    و الص أأأأاد ق ات   أأأأع ات  و   و اخلْ اش   و اْلُ ت ص أأأأد ق ات   و اْلُ ت ص أأأأد ق ني   اخلْ اش 
ا أأريا   الل أأ    و الذ اك أأأر ي    و احلْ اف أأأظ ات   فُأأأُروج ُه ْ  و احلْ أأاف ظ ني   والص أأائ   ات   والص أأائ   ني    و الأأذ اك ر ات   ك 

ُأ  الل  ُ  أ ع د   ع ظ ي أا   و أ ْجأرا   م ْغف أر     هل 
 اهلل قأان ن أمأا  سأاويانمت واملأرأ  الرجأل أن إىل تنبيهأا   1

 يف معأأرو  هأأ  ممأأا الشأأرع  اسأأتاناه في أأا إال واحلقأأ ق  ال اجبأأات كأأل يف وتعأأاىل سأأبحان 
 يف ذلأأأك إىل أملأأأ  وقأأأد بينه أأأا  املشأأأ كات إىل بالنسأأأبة جأأأدا   قليأأأل وهأأأ  اإلسأأأ مي الفقأأأ 
د ر ج ة   ع ل ْيه     و ل لر ج ال   سبحان : بق ل  احلكي  القرآن

 حمل   يف ك رمذ  تفصيل على 2
 يؤذيهأا ال حبيأ  الشأيطانية  األهأ ا  كأل مأ  آمنأا   املأرأ  ع ل حمل يك ن أن ويلز  هذا
 الأأأذن ب كاأأأر  مأأأ  اليأأأ   يأأأرى مأأأا عكأأأس علأأأى هبأأأا  يتحأأأرش وال عليهأأأا يتجأأأاو  وال أحأأأد

 وغريها  والع لية العلي ة احليا  ميادي  خمتل  يف واملعاصي
 ورجحا ا البيتية اإلع ال

 ذلأأك جأأا  وإن املأأرأ   علأأى واجبأأا   لأأيس البيأأ  خأأارج الع أأل أن  اضأأحال مأأ  س: ■
 املأرأ  علأى جيأ  ال أنأ  الفقهأا  يقأ ل البيأ  داخل الع ل إىل وبالنسبة الشرعية  بالشرو 
 يتضأ   أال هبأا  تقأ   أن األفضأل بأل أشب   وما امل بس وتغسل وتكنس تطب  ب ن ذلك
 مبطنأأأا   إقأأأرارا   خارجأأأ   بالع أأأل وال املنأأأزل داخأأأل بالع أأأل ملزمأأأة غأأأري املأأأرأ  بأأأ ن القأأأ ل هأأأذا

 اهلامش  التزا  على هلا تشجيعا   األقل على أو احليا   يف دورها هبامشية
 األوىل اجلاهليأأأة هبأأأا صأأن  ك أأأا أدا   اختاذهأأأا مأأ  وحتريأأأر هلأأأا تقأأدير هأأأذا بأأالعكس ج:
 املعاصر   واجلاهلية

                                

  35  س ر  األحزاب: 1
  228  س ر  البقر : 2
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 املعيشي والع ل املرأ 
 املعيشي  املرأ  ع ل م  الشرعي اإلس مي امل ق  ما س: ■
 احملأأأأر   إال لأأأأ  جأأأأائز ع أأأأل كأأأأل الرجأأأأل أن ك أأأأا احملأأأأر   إال هلأأأأا جأأأأائز ع أأأأل كأأأأل ج:
 حمضأأا   الفسأأاد منأأ  يأأ ي مأأا أأأ الشأأريفة األحاديأأ  يف ك أأا أأأ املأأرأ  أو للرجأأل احملأأر  وفلسأأفة
 واألكار  واألغل 

 العاملة املرأ  أجر
 التشأري  أن أ  والرجأل  املأرأ  أجأر حتأدد واضأحة نص ص الكر  القرآن يف هل س: ■

 ذلك  حيدد الذي ه  العا  اإلس مي
 أجر   م  الرجل ب  يرضي وما أجر   م  املرأ  ب  ترضى ما ج:

 الع ل يف االخت  
 والسأأأأين ا املسأأأأرح ميأأأأادي  يف ع لهأأأأا يعأأأأد فهأأأأل مباحأأأأا   املأأأأرأ  ع أأأأل كأأأأان إذا س: ■

  مقب ال   اخت    م  الع ل هذا يف ض  ما على والتلفزي ن 
 آخر  حرا  كان إذا وكذلك حرا   احملر  االخت   ج:

 املنزل واجبات و الع ل
 داخأل واجباهتا على سلبا   يؤثر س   اخلارج  يف املرأ  ع ل أن الرجل رأى ل  س: ■
 الع ل  م  منعها ل  حيق فهل املنزل 
 عليها  الي الشرعية ال اجبات على ع لها أثر ل  في ا املن  حق للزوج ج:

  والتعطر الع ل
 خروجهأأا عنأأد خفيفأأة بصأأ ر  العطأأر املأأرأ  اسأأتخدا  يف الشأأرعي احلكأأ  هأأ  مأأا س: ■
 اخلاصة  سيارهتا ب اسطة وتنتقل للبنات مدرسة يف تع ل أ ا عل ا املنزل  م 

 ب س  ف  الرجال ش  معر  يف تك  مل إذا ج:
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 التص ي  وحق اإلدار  يف املشاركة
 اإلدار  جملأأأأأس اجت اعأأأأأات يف حتضأأأأأر أن شأأأأأركة يف العاملأأأأأة لل أأأأأرأ  جيأأأأأ   هأأأأأل س: ■
 التص ي   يف لل رأ  ب  املس  ح املقدار ه  وما برأيها  وتشار  اجمللس داخل كعض  
 األعضا   كسائر واحد ص ت وهلا الشرعية  امل ا ي  مراعا  م  ذلك جي   ج:

  الرجال م  الع ل
بأأأة  يوهأأأ الرجأأأال مأأأ  املأأأرأ  ع أأأل حكأأأ  مأأأا س: ■  الرجأأأال بعأأأ  أن العلأأأ  مأأأ  حمج 
 ملتزمني  غري الع ل يف معها الذي 
 فساد  من  يلز  وال اإلس مية شؤو ا على حمافظة كان  إن جي   ج:
 يف يأأأؤدي والأأأ  ارات كالشأأأركات املختلطأأأة األمأأأاك  يف املأأأرأ  مأأأ  الرجأأأل ع أأأل س: ■
 هأأأذا يف فهأأأل ضأأأرورية  غأأأري أمأأأ ر يف والتحأأأد  واجملاملأأأة احملادثأأأة إىل األحيأأأان مأأأ  كاأأأري

 إشكال 
   كالسابق  ج:

 املرأ  حق ق
 والرجل املرأ  بني تفاوت ال

تأ ف اُوت   م   الر مْح أ     خ ْلق   يف   تأ ر ى   ما تعاىل: قال
 الن أاسُ  أيأ ه ا ي أا عزوجل: وقال  1

أد     نأ ْفأس   م أ  خ ل ق ُكأ ْ  ال أذ ي ر ب ُكأ ُ  اتأ ُق اْ  ل أق   و اح  أا و خ  نأْه  أا  وْ  م  أا و ب أ    ج ه  ُه   نأْ أاال   م  ا أريا   ر ج   ك 
و ن س آ   

2  

                                

  3  امللك:   س ر 1
  1  س ر  النسا : 2
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 وبنأأاتك  أمهأأاتك  فأأم   خأأريا   بالنسأأا  ي صأأيك  تعأأاىل اهلل إن: اهلل رسأأ ل وقأأال
وخاالتك 

1  
 الأذك ر  علأى منأ  أرأ  األنأا  على وتعاىل تبار  اهلل إن قال: اهلل رس ل وع 

القيامة ي   اهلل فرح  إال حرمة اوبينه بين  امرأ  على فرحة يدخل رجل م  وما
2  

 درجأأة  إال   وال اجبأأات احلقأأ ق يف الرجأأل ملكانأأة مسأأاوية اإلسأأ   يف مكانأأة لل أأرأ  إن
أاُل قأ  َّاُمأ ن  ع ل أى النِّس أا  مب  أا ف ضَّأل  الل أُ  بأ ْعض أُهْ  ع ل أى  إن حيأ  الق امأة: درجأة وهي الرِّج 

أأأْ  أ ْمأأأ  اهل     بأأأل مطلقأأأا   املأأأرأ  يف نقصأأأا   ليسأأأ  هأأأذه الق امأأأة ودرجأأأة  ْ بأ ْعأأأ   و مب  أأأا أ نف ُقأأأ اْ م 
 بأأد ال )وأنأأ  منتظ أأة بصأأ ر  احليأأا  لتسأأيري منأأ  البأأد شأأي  )األمأأار   أو )القيأأاد   الق امأأة
 إن فهأأل نفسأأ   الرجأأل علأأى حأأى مفروضأأة الق امأأة إن أي 3فأأاجر  أو بأأر أمأأري مأأ  للنأأاس
 فعليه أأا سأأافرا إذا الرجأأال مأأ  االثنأأني أن واملفأأرو  علأأيه  قائأأد تنصأأي  يرفضأأ ن الرجأأال

 أفأ  وأناأى ذكأر علأى حيتأ ي واحأد بيأ  ذلأك كأان إذا فكيأ  لألمار  احد ا يرشحا أن
 هأأذا احلأأال ولأأيس الأأذكر ترشأأح الطبيعيأأة القأأ انني وكأأل الق امأأة  أو لألمأأار  أحأأد ا يرشأأح
 وحده  باإلنسان خاص

 واالجت اعي السياسي االنفتاح
 كلهأأأأا املأأأأرأ  ماأأأأل ت ضأأأأيح إىل حتتأأأأاج الشأأأأريفة األحاديأأأأ  يف عبأأأأارات هنأأأأا  س: ■
 السياسأأأأأأية اجملأأأأأأاالت يف املأأأأأأرأ  انفتأأأأأأاح مأأأأأأ  احلساسأأأأأأية إىل ذلأأأأأأك يشأأأأأأري فهأأأأأأل  1عأأأأأأ ر 

 واالجت اعية 
 واحلجاب  الس  يف الشرعية م ا ينها رعاية عليها يلز  أي ج:

                                

  159   ج الفصاحة: 1
  2باب فضل البنات ح 6ص 6  الكايف: ج2
 يف اخل ارج ملا مس  ق هل : ال حك  إال هلل  وم  ك   ل  10   ج الب غة: اخلط  3
     وفي : وقال أب  الص ح 122ص 80ذكر آداب ال ض    وحبار األن ار: ج 103ص 1  دعائ  اإلس  : ج1
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 الدولة ملسؤوليات التصدي
 الدولة  يف تلل سؤوليا التصدي لل رأ  جي   هل س: ■
 م ردي : يف إال   عليها مان  ال ج:

   لل جت    أو هلا الفساد ي ج  ما كل أحد ا:
 إن حملهأأا يف تأذكر دقيقأأة فلسأفة ولأأذلك التقليأد  ومرجعيأأة واحلاك يأة القضأأا  ثانيه أا:

 تعاىل  اهلل شا 
 العل  وطل  املرأ 

 علأأأى جيأأأ  ك أأأا يةاإلسأأأ م والعقائأأأد العلأأأ   تأأأتعل  أن املأأأرأ  علأأأى جيأأأ  هأأأل س: ■
 احلأأأأرا   عأأأأ  للأأأأ رع مقدمأأأأة لتزكيتهأأأأا تتعل هأأأأا أن عليهأأأأا الأأأأي ال اجبأأأأات هأأأأي ومأأأأا الرجأأأأل 
  عليها  ال اجبة األحكا  وكذلك
 ومسل ة  مسل  كل على فريضة العل  طل  ج:

  لل رأ  والاقافة الع ل حدود
 الرذيلأأأأة  عأأأأ اإلسأأأأ   مينأأأأ  وإمنأأأأا وع لهأأأأا  املأأأأرأ  ثقافأأأأة عأأأأ  اإلسأأأأ   مينأأأأ  ال مسأأأأ لة:
 تأربج  بأدون ع لأ  وإذا اخأت    بأدون تعل أ  فأمذا إليهأا  والظلأ  واالسأتهتار والتهتأك

 الفقأأ  يف املبأأني اإلسأأ مي اإلطأأار يف ذلأأك كأأل اسأأتهتار  بأأدون احليأأا  شأأؤون أدارت وإذا
 وإال االجت أأأاع  ومصأأألحة ملصأأألحتها خاصأأأة أشأأأيا  املأأأرأ  يف امل نأأأ ع ألن ونع أأأ   فبهأأأا

 مأأ  كاأأريا   لكأ  بأأدليل  خأأرج مأا إال واملأأرأ  الرجأل بأأني االشأأ ا  األحكأا  كأأل يف فاألصأل
 املأأرأ  أوردوا والشأأرقيني الغأأربيني مأأ  وكاأأريا   االجت أأاع  عأأ  النبأأذ حأأد إىل املأأرأ  أ لأأ ا النأأاس
 احملأأل إىل إرجاعهأأا فأأال    االثنأأني  بأأني املأأرأ  ضأأاع  وبأأذلك والفسأأاد  التجأأار  مأأ ارد يف

 والسنة  الكتاب يف بُأني   مما اهل اهلل جعل  الذي
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  العل  لتحصيل السفر
 وي بأأدون احلدياأأة والعلأأ   اإلسأأ مية العلأأ   لتحصأأيل السأأفر لل أأرأ  جيأأ   هأأل س: ■
 عليها  واط ئنان أم  م رد إلي  ستسافر الذي املكان ب ن   عل ا   هلا  ال ي إذن حتصيل م 

 نع   ج:
  القضا  منص  ت ي  

 قاضأأأأية تكأأأأ ن أن أي اإلسأأأأ مي  القضأأأأا  ملنصأأأأ  املأأأأرأ  تأأأأ ي جيأأأأ   ال ملأأأأاذا س: ■
 املناصأأأ  لتأأأ ي تؤهلهأأأا عاليأأأة كفأأأا ات حت أأأل النسأأأا  بعأأأ  أن مأأأ  الأأأرغ  علأأأى شأأأرعية 
   الدولة  أجهز  يف العليا القيادية
 للقضأأأا  املأأأرأ  تأأأ ي جأأأ ا  عأأأد  علأأأى األخأأأرى األدلأأأة عأأأ  فضأأأ    اإلمجأأأاع انعقأأأد ج:

 قضائية  أحكاما   وتصدر شرعا   قاضية تك ن أن أي اإلس مي
 العاطفيأأة اآلثأأار عأأ  فضأأ    لل أأرأ  والروحيأأة النفسأأية ال كيبأأة الفتأأ ى هأأذه صأأحة ويؤيأأد

 خمتلأأأأأ  علأأأأأى واط عهأأأأأا القضأأأأأا  يف املسأأأأأت ر  ممارسأأأأأتها علأأأأأى ت تأأأأأ  الأأأأأي واالجت اعيأأأأأة
  ثانيا   وبيتها أطفاهلا على مث أوال   عليها السلبية وآثارها واجلرائ  اجلنايات
 مبأأا ذلأأك وحنأأ  واالستشأأارات املشأأاورات يف املأأرأ  كفأأا ات مأأ  االسأأتفاد  ينبغأأي نعأأ 
 اخلطأأأري  ومضأأأاعفات  املباشأأأر القضأأأا  ملنصأأأ  ت ليهأأأا وحرمأأأة كفا اهتأأأا اسأأأتا ار بأأأني جي أأأ 
 عليها 

 فأأمن حلريتهأأا  انتهاكأأا   أو إنسأأانيتها مأأ  انتقاصأأا   يعتأأرب ال احلأأق هأأذا مأأ  املأأرأ  وحرمأأان
 مأ  يتفأاوت ممأا احلقأ ق بع  هلا وس    وكرامتها  املرأ  ص ح االعتبار بعني أخذ اإلس  
 أوجأأأ  حيأأأ  وعفتهأأأا شخصأأأيتها علأأأى وإبقأأأا    وع اطفهأأأا لفطرهتأأأا حفظأأأا   الرجأأأل حقأأأ ق
 بأني فرقأا   جيعأل ال ب نأ  يأدعي الأذي الي   عامل يف حى جند أننا ك ا ما    احلجاب عليها
 قليأأل وحن هأأا الدوليأأة كاحملأأاك  العاليأأة القضأأائية  ناصأأ لل النسأأا  تأأ ي أن واملأأرأ   الرجأأل
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 حأد إىل يصأل ومل والشأعار الكأ   طأ ر يف ال ال ذلأك صأحة دعأ ى أن يؤكد وهذا جدا  
 عنده   املطل بة بالدرجة الع ل

 مأأ  اخلاليأأة والكل أأات الشأأعارات م قأأ  مأأ  األمأأ ر يتنأأاول ال اإلسأأ   إن حيأأ  لكأأ 
 يضأره وما واستعدادات  ومك نات  ب سراره والعامل اإلنسان خالق م  مشرَّع وألن  املصداقية 

 للدقأة وحفظأا   هلا رعاية القضا  ملنص  املرأ  ت ي صحة بعد  البد  منذ يصرح ينفع   وما
 اخلاصأأأأة النسأأأأا  ألدوار الرجأأأل تأأأأ ي صأأأأحة بعأأأد  يقأأأأ ل ك أأأأا القضأأأا   بأأأأاب يف املطل بأأأة
 يف املناسأ  الشأي  جيعأل أن احلك أة مأ  فأمن ذلك  وحن  األوالد وتربية األم مة ك ع ال
   املناس   املكان
 عأد  علأى بأ  ُيسأتدل ضعي  واحد حدي  إال   ي جد ال يق ل: العل ا  بع  س: ■

القضا  املرأ  ت ىل وال وه  للقضا   املرأ  ت ي مشروعية
1  

 الفقهأأأا  مأأأ  املئأأأات بع أأأل معتأأأرب واحلأأأدي  احلأأأدي   هأأأذا مأأأ  أكاأأأر املسأأأ لة يف ج:
 الشري   احلدي  مسائل يف االختصاص ذوي األتقيا 

  املرأ  ختان
 باسأ  الأبع  عند ختا ا يت  أساس أي فعلى لل رأ   حقا   اجلنسية كان  إذا س: ■

 اإلس   
 بزوجها  اجل اع عند اللذ   ياد  هلا ي ج  مما الشفري  بع  أخذ ج:

  الشهاد  حق
 هأأأأأل فيهأأأأأا  بالرجأأأأأل وسأأأأأاواها اد الشأأأأأه حأأأأأق املأأأأأرأ  ال ضأأأأأعي القأأأأأان ن أعطأأأأأى س: ■

 ذلك  تعارض ن

                                

  25123ح 123ب 220ص 20  وسائل الشيعة: ج1
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 املرهفأأة بنيتهأأا يناسأأ  ال مبأأا املأأرأ  علأأى حت يأأل بأأل احلأأق  املأأرأ  إعطأأا  لأأيس هأأذا 1ج:
 قأأال وقأد تطيأق  ال مأا يف لل أأرأ  وحشأر األعصأاب لتلأ  معأأر  الشأهاد  فأمن بالعاطفأة 

بقهرمانة وليس  رحيانة املرأ : املؤمنني أمري
2  

  أ املر  دور حصر
 األحكأأأأأا  يف كأأأأأ ناى املأأأأأرأ  خص صأأأأأية علأأأأأى اإلسأأأأأ مي الت كيأأأأأد يق دنأأأأأا أال س: ■

 املنزل  مربية دور ه  إس ميا   األساسي املرأ  دور ب ن االستنتاج إىل والتشريعات
  األعظ  الرس ل تاري  خ ل م  جيدا   ذلك ويعل  وأكار  املربية  دور ج:

 املرأ  ط ق
 بأذلك عل هأا بعد شرعا   تطلق هل املخدرات  عاطىيت شاب م  تزوج  فتا  س: ■
 من   طف    وإجناهبا
 املخدر  تر  أو بالط ق  جربه يف احلق هلا  3شديد  حرج عليها كان )إذا ج:
 طاملأأا معأأا   واملأرأ  للرجأأل يعطأ  ومل الطأأ ق  حبأق الرجأأل اإلسأ   خصأأص ملأاذا س: ■
 املش كة  بمرادهت ا بدأت الزوجية الع قة أن

 وكالأأة العقأد حأال بالشأر  أيضأا   لنفسأها الطأ ق حأق جتعأل أن لل أرأ  يصأح أوال : :ج
 الرجل  ع 

 أو فقأأط  الزوجأأة بيأأد أو فقأط  الأأزوج بيأأد الطأأ ق يكأ ن أن مأأ  األمأأر خيلأأ  ال وثانيأا :
 فيلأز  فقأط  الزوجأة بيأد وأمأا لأ   معأى فأ  األخأري أمأا ثالأ : شأخص بيأد أو معأا   بيد ا
 يقأأ  ال أن فيلأأز  معأأا   بيأأد ا وأمأا أأأ اآلن عليأأ  هأأ  ممأأا أأ مضأأاعفة   أضأأعافا   قالطأأ  وقأأ ع منأ 

                                

 : )ليس ل  إط ق    اإلما  الشريا ي الراحل1
  3باب إكرا  الزوجة ح 510ص 5  الكايف: ج2
 : )إذا كان عليها عسر    اإلما  الشريا ي الراحل3
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 احلأأأأل هأأأذا أأأأ الطأأأ ق فيكأأأ ن وأكاأأأر  أكاأأأأر املشأأأكلة فتزيأأأد وق عأأأ   يلأأأز  حيأأأ  الطأأأ ق
 وحده  بالساق أخذ م  بيد أ الضرور  قص ى عند إال   إلي  يصار ال الذي امل ج  
 إفسأأاحا   احلأأق  ذلأأك تقييأأد وعأأد  ل الرجأأ بيأأد الطأأ ق حأأق حصأأر يكأأ ن أال س: ■
 إذا أخأأرى جهأة مأ  احلريأأة اسأتعاد  ويف جهأة  عأأ  االسأتقرار يف املأرأ  حبأأق التعسأ  جملأال
 الرجأل فيهأا يسأتع ل الأي احلأاالت مأ  املأرأ  محايأة ميك  وكي  لذلك  ضرور  وجدت ما
 تعسفي  بشكل الط ق حق

 الأأزوج عأأ  وكالأأة العقأأد حأأال بالشأأر  لنفسأأها الطأأ ق حأأق جتعأأل أن لل أأرأ  يصأأح ج:
 kالسابق  اجل اب يف ذكر ك ا
 يعطأأ  ومل األطفأال  حضأأانة حأق الطأ ق حأأال يف الرجأل اإلسأأ   أعطأى ملأاذا س: ■
  نفسيا   أق ى أمهاهت  إىل األطفال حاجة أن عل ا   لل رأ  
 ذلأك مأ  )واألكاأر البنأ   يف سأن ات وسأب  االب  يف سنتني احلضانة يف احلق هلا ج:
 وغأأري الأأزوجني بأأني ومشأأك ت لشأأجار وأوالدهأأا يع رضأأها أو غالبأأا   الأأزواج مأأ  املأأرأ  د  يصأأ
   1احلل  مقا  يف األفضل ه  فهذا الكاري   املفاسد م  ذلك

  الزواج اختيار حق
 الزواج  على ابنته ا أجربا إذا لل الدي  اهلل يغفر هل س: ■
 اجلرب  هل ا جي   ال ج:

 الرجل أما  حق قها
 املأأرأ  تسأأتطي  الأأذي مأأا حلقأأ   طلبأأا    وجتأأ  ضأأرب الرجأأل باسأأتطاعة كأأان ذاإ س: ■
 حق قها  أدا  ع  الرجل امتن  إذا فعل  

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
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 املنكأأأأر  عأأأأ  والنهأأأأي بأأأأاملعرو  األمأأأأر بشأأأأرو  إال   ذكرنأأأأا ك أأأأا الضأأأأرب جيأأأأ   ال ج:
 ب نأ  الكرميأة اآليأة تفسري يف الشري  احلدي  يف ورد )وقد بشروطه ا  احلق نفس ولل رأ 
  1معها  باملزاح أشب  وه  بالس ا   الضرب

  التعدد يف الرجل حق
 دون بالرجأأل احلأأق ذلأأك بأأرأيك  حصأأر ملأأاذا التعأأدد  أقأأر قأأد اإلسأأ   دا  مأأا س: ■
 املرأ  
 )وقأأد  وج  مأأ  أكاأأر تسأأت ع  ال واملأأرأ   وجأأة  مأأ  أكاأأر يسأأت ع  الرجأأل ألن ج:
  2عل ية  حقيقة وهذه املقيتة  ألوبئةا لنقل يعر ضها لل رأ  الزوج تعدد أن عل يا   ثب 
 العأدد هأذا ملأاذا معأا   آن يف نسأا  أربأ  مأ  الأزواج حأق للرجأل اإلسأ   يعطي س: ■

 يف حقهأأا علأأى واعتأأدا    كمنسأأان  املأأرأ  قي أأة مأأ  انتقاصأأا   التعأأدد يف تأأرون وأال بالأأذات 
 أحد  يشاركها ال شريك م  ومستقر  آمنة عائلية حيا 

 النسأا  أن حأى ذلأك لأ  وجيأ   أكاأر  علأى يقأدر ال عأاد  الرجأل نأل العأدد  هذا ج:
 أكاأأر النسأأا  إن )وحيأأ  باالسأأتقرار  تضأأر ال كأأاألخ ات والزوجأأات  وج  بأأ  يبقأأني ال

 فحصأر ذلأك  وغأري عل يا   وأسرع أكار الرجال وم ت غالبا   الرجال ت كل واحلروب غالبا  
 حلأق هأدرا   ذلأك ألأيس عأ انس  النسأا  مأ  امل يأني مئأات بقا  معناه واحد  بزوجة الرجل
  3  واحلرمان لألمرا  وتعريضها اإلنسان م  العظي ة الشرحية هذه
 ب نأ  نفسأ   ال قأ  يف وأقأر العدل  شر  بتحقق الزوجات تعدد اإلس   ربط س: ■
 لأأأأأ و ف احأأأأأد  تعأأأأأدل ا أال خفأأأأأت  فأأأأأمن تعأأأأأاىل: ق لأأأأأ  يف التحقأأأأأق مسأأأأأتحيل شأأأأأر 

                                

  يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل   ما بني الق سني مل1
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل2
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل3
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 اسأأتحالة مأأ  القأأان ن هأأذا يبقأأى فكيأأ  حرصأأت  ولأأ  النسأأا  بأأني تعأأدل ا أن تسأأتطيع ا
 القرآن  بمقرار العدالة شر  حتقق
 ومأأا النفقأأة أصأأل يف هأأي املشأأروطة والعدالأأة القلبيأأة  العدالأأة أي تسأأتطيع ا لأأ ج:
 أشب  
 الع لية  الناحية م  الشرع م ق  ما العدالة  تطبيق عد  حال يف س: ■
 بالط ق  أو بالعدالة الرجل جرب ج:

   وجها ب فا  املرأ   واج
 تعأأ د مأأ  فعلأأى األ    واج أمأأا  عائقأأا   األب وفأأا  حأأال يف األوالد يشأأكل أال س: ■
  كهذه حال يف حضانته  إذا  

 االمتناع  فلها عليها واجبة وليس  ل   حق احلضانة ج:
 الأزوج  عأ  االنفصأال حال يف معينة ملد  الزواج ع  االمتناع الزوجة على يلز  س: ■
 بأأأني متييأأأزا   هأأأذا ألأأأيس االنتظأأأار  الرجأأأل علأأأى يلأأأز  وال ب فاتأأأ   أو بأأأالط ق ذلأأأك م سأأأ ا 
  واملرأ  الرجل
 األنسأاب  واشأتباه امليأاه  اخأت   لعأد  احل أل عأد  مأ  الت كد العد  حك ة م  ج:
 الرجل  يف ذلك مال وليس

  احملاضرات وإلقا  اهليئات ت سيس
 وغأأأري اإلسأأأ مية احملاضأأأرات وإلقأأأا  الدينيأأأة اهليئأأأات  سأأأيست لل أأأرأ  حيأأأق هأأأل س: ■
 الشرعية  النشاطات م  ذلك

 نع   الشريعة  حدود يف ج:
 م اليأأد مبناسأأبة االحتفأأاالت يف تشأأ   أو حماضأأرات املأأرأ  تلقأأي أن رأيكأأ  مأأا س: ■
 وهأل الرجأال  وج د م  ستار خل  م  املسجد يف كل ة إلقا  أو األئ ة ووفيات
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 الرجأأال أحأأد ويلقيهأأا حماضأأرهتا املأأرأ  تكتأأ  بأأ ن بأأديل ي جأأد أنأأ  مأأ  ذلأأك تأأر  األفضأأل
  عنها نيابة

 الشرعية  الشؤون مراعا  م  جائز  ك  ا ج:
 السياسة عامل يف املشاركة

 واإلضأرابات السأل ية واملسأريات املظاهرات يف الرجل م  املرأ  خروج حك  ما س: ■
 املظلأ مني عأ  حأى أو واملسأل ني اإلسأ   عأ  فاعوالأد السياسأي  باإلص ح تطال  الي
 املسل ني  غري

 اإلس مية  امل ا ي  حف  م  جي   ج:
 الأأأي الأأأدول يف النيابيأأأة اجملأأأالس انتخابأأأات يف نفسأأأها ترشأأأيح لل أأأرأ  جيأأأ   هأأأل س: ■
 االنتخاب  هلا جي   وهل شرعية  غري حك مات حتك ها
  2رعية الش بامل ا ي  االلتزا  م  ذلك )جي   1ج:
 وأ أا ضأعي   خملأ ق ب  ا السلطة  ت ي على املرأ  مقدر  بعد  القائل ن يعلل س: ■
 الشري   رأيك  ما بعاطفتها  التحك  على قادر  غري

 إىل حباجأة السألطة وتأ ي بتك ينه أا  وثيقأا   يأرتبط اإلسأ   يف والرجل املرأ  )دور 3ج:
 حظأر ال الأذي املادي العامل يف أن ذلك كديؤ  ومما املرأ   تك ي  تناس  ال خاصة قدرات
 ونائبأأأأأة و يأأأأر  حأأأأأى أو للأأأأ  را  أو للج ه ريأأأأة رئيسأأأأأة جتأأأأد ال السأأأألطة  لتأأأأأ ي املأأأأرأ  علأأأأى

 عأأد  بأأل القأأدر   عأأد  فقأأط ليسأأ  فاملسأأ لة أقأأل  أو باملائأأة ال احأأد بنسأأبة إال   لل جلأأس
   1التك ي   تناس 

                                

 : )مج  م  الفقها  جي  ون ذلك    اإلما  الشريا ي الراحل1
  لشريا ي الراحل  ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  ا2
 : )يؤخذ بالشرع ال أكار    اإلما  الشريا ي الراحل3
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
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  متفرقة مسائل

 معاشأأأأر قأأأأال: أنأأأ  املأأأأؤمنني أمأأأري اإلمأأأأا  عأأأ  روي في أأأأا نظأأأرك  هأأأأ  مأأأا س: ■
العق ل    ناقصات خلقنت النسا 

1  
 مأأ  وهأأذا مطلقأأا   ولأأيس اجلأأيش قأأادت مبأأ  تعريضأأا   يكأأ ن رمبأأا اإلمأأا  كأأ   ج:
 الب غة 
  وخالف ه  شاوروه : ق ل  يف نظرك  ه  وما س: ■
 عأأ  نقأأل بأأل  2به كتأأ يف العل أأا  مأأ  مجهأأر  أنكأأره وقأأد ظأأاهرا   وارد غأأري احلأأدي  ج:
 فقأد النأيب أمأا  3الربكأة  خ فهأ  يف فأمن النسأا  )خأالف ا قأال: أنأ  اخلطاب ب  ع ر
 األحادي   م  مجلة يف ورد ك ا م ارد عد  يف النسا  استشارت  روي
 األجنيب  الرجل م  التكل  حدود هي ما س: ■
 الفتنة  خ   وال ريبة  وال بلذ   تك ن ال أن ج:

  ثةالا الدما  :5
 احلي 

 غالبأأا   أيأا  عأد  شأهر كأل يف املأرأ  رحأ  مأأ  خيأرج الأذي الأد  هأ  احلأي  د  مسأ لة:
 غلأأأي   حأأأار أأأأ األوقأأأات أغلأأأ  يف أأأأ احلأأأي  ود  حائضأأأا   احلالأأأة: تلأأأك يف املأأأرأ  وتسأأأ ى
 قالأأأ : أو حأأأائ   أنأأأا املأأأرأ : قالأأأ  وإذا احلرقأأأة  مأأأ  وشأأأي  بقأأأ   خيأأأرج أمحأأأر  أو أسأأأ د
 بكذهبا  يعل  مل إذا ق هلا  بليق احلي   م  طهرت
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 وحتقق  احلي  مد 
 أقأأل رأت فلأأ  أيأأا   عشأأر  علأأى تزيأأد وال أيأأا   ث ثأأة عأأ  احلأأي  مأأد  تقأأل ال مسأأ لة:

 حيضا   يك  مل بقليل ول  أيا  ث ثة م 
 مث يأأ مني الأأد  رأت فأمذا مت اليأأة  احلأأي  مأ  الا ثأأة األيأأا  تكأ ن أن األحأأ   مسأ لة:

 احلأائ  تأرو  بأني بأاجل   االحتيأا  تأر  هلأا ينبغأي ال ثالاا   ي ما   الد  رأت مث ي ما   طهرت
 املستحاضة  وأع ال

 إذا يكفأأأي بأأأل احلأأأي   ليتحقأأأق الا ثأأأة األيأأأا  كأأأل يف الأأأد  خيأأأرج أن يلأأأز  ال مسأأأ لة:
 قليلأة املأد  هأذه وكانأ  يسأري  مأد  الا ثأة األيأا  أثنا  يف طهرت ول  الفرج  يف الد  كان
 حيضا   كان د   أ الا ثة األيا  يف أ فرجها يف كان ال:يق حبي  جدا  

 لأليأأا  الرابعأأة والليلأأة األوىل الليلأأة يف الأأد  تأأرى أن أأأ احلأأي  حتق أأق يف أأأ يلأأز  ال مسأأ لة:
 أذان مأأأ  الأأد  رأت فأأمذا والاالاأأة  الاانيأأة الليلأأأة يف الأأد  ينقطأأ  ال أن يلأأز  ولكأأ  الا ثأأة 
 وسأط م  الد  شرع أو انقطاع  ودون بالت اي الاال    الي غروب إىل األول للي   الصبح
 والاالاأأأة الاانيأأأة الليلأأأة يف ينقطأأأ  ومل الرابأأأ  اليأأأ   مأأأ  ال قأأأ  نفأأأس يف وانقطأأأ  األول اليأأأ  

 حيضا   كان والرابعة 
 ومل ذلأأأك بعأأأد الأأأد  رأت فأأأمن طهأأأرت  مث مت اليأأأات أيأأأا  ث ثأأأة الأأأد  رأت إذا مسأأأ لة:

 أيأا  عشأر  مأ  أ يأد ذلأك ختللأ  الأي الطهأر وأيأا  الأد  فيهأا رأت الأي األيا  جم  ع يك 
 حيضا   اجل ي  كان

 أن وجأأ  استحاضأأة  د  أ  حأأي  د  هأأ  هأأل أنأأ  يف وشأأك  دمأأا   رأت إذا مسأأ لة:
 احلي   شرو  في  كان إن حيضا   جتعل 

 الأأد  كأأان أخأأرى أيأأا  ث ثأأة رأتأأ  مث وطهأأرت أيأأا  ث ثأأة مأأ  أقأأل الأأد  رأت إذا مسأأ لة:
 عادهتا  أيا  يف كان وإن حبي  ليس األول والد  حيضا   ايالا
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  والقرشية البن  حي 
 د  تأأأري  فأأأ  ع أأأره   مأأأ  السأأأتني متأأأا  يف اليأأأ س سأأأ  إىل يصأأأل  القرشأأأيات مسأأأ لة:

 اخل سني  متا  فبعد القرشيات غري وأما ذلك  بعد احلي 
 لأأأيس اليأأأ س سأأأ  بعأأأد أ املأأأر  تأأأراه أو التاسأأأعة متأأأا  قبأأأل البنأأأ  تأأأراه الأأأذي الأأأد  مسأأأ لة:
 حبي  

 أنأأأ  تعلأأأ  ال دمأأأا   رأت إذا ال  أ  يائسأأأة صأأأارت هأأأل أ أأأا يف تشأأأك الأأأي املأأأرأ  مسأأأ لة:
 يائسة  تصر مل أ ا على تبين أن جي  ال  أ  حي 

 احلي  أحكا 

  احلائ  حمرمات
 أم ر: عد  احلائ  على حتر  مس لة:

 ال الأأي العبأأادات ولكأأ  لتأأي   ا أو الغسأأل أو ال ضأأ   علأأى تت قأأ  الأأي العبأأادات  1
 حالأأأأة يف إتيا أأأأا مأأأأ  مأأأأان  فأأأأ  امليأأأأ  كصأأأأ   التأأأأي   أو الغسأأأأل أو ال ضأأأأ   إىل حتتأأأأاج
 احلي  
  اجلنابة  أحكا  باب يف ذكرت والي اجلُن  على حتر  الي األم ر كل  2
 فقأأط احلشأأفة دخأأ ل مبقأأدار ولأأ  واملأأرأ  الرجأأل علأأى حأأرا  وهأأ  الفأأرج  يف اجل أأاع  3
 وأن أيضأا   احلشأفة مأ  أقأل حأى يأدخل ال أن وج بأا   األح   بل املين  ينزل أن دون  ول
 وامل عبأأة كالتقبيأأل االسأأت تاعات سأأائر يف بأ س ال ولكأأ  دبرهأأا  يف احلأأائ  املأأرأ  يطأ  ال
 شاب   وما

 احلائ  مجاع كفار 
 حأأأائ   وجتأأأ  أن علأأأ  إذا املأأأذك ر  الكفأأأار  دفأأأ  للأأأزوج اسأأأتحبابا   األحأأأ   مسأأأ لة:
 كفار   ف  حائ  أ ا يعل  ال وه  جامعها إذا وأما ذلك  م  وجامعها
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 ولكنأأ  مت كنأأا   كأأان لأأ  أمأا اسأأتغفر  املأأذك ر  الكفأأار  دفأ  مأأ  يأأت ك  ال مأأ  مسأ لة:
 يت ك   حين ا دفعها ل  يستح  بعد في ا الكفار  دف  ع  عجز
 الكفار  أيا  أقسا  

 أقسا : ث ثة إىل املرأ  حي  أيا  قس   ل  مس لة:
 حيضأأأأها أيأأأأا  مأأأأ  األول القسأأأأ  يف قُأُبلهأأأأا يف أأأأأ حأأأأائ  وهأأأأي أأأأأ  وجهأأأأا جامعهأأأأا فلأأأأ 

 كفأأار  وذلأأك ذهبأأا   محصأأة 18 يعأأادل مأأا وهأأ  دينأأار دفأأ  1األحأأ    علأأى لأأ  )اسأأتح 
 الفقري  على هبا يتصدق
 دينار  نص  دف  الااي القس  يف جامعها ول   
 دينار  رب  دف  الاال  القس  يف جامعها ول   

 األول اليأأ   أو األوىل الليلأأة يف  وجهأأا جامعهأأا لأأ  أأأ مأأا    أأأ أيأأا  سأأتة حتأأي  الأأي فأأاملرأ 
 الليلأأأة يف جامعهأأأا ولأأأ  دينأأأار  كفأأأار  دفأأأ  2األحأأأ    علأأأى لأأأ  )اسأأأتح  الاأأأاي اليأأأ   أو

 نصأأأ  كفأأأار  دفأأأ  3األحأأأ    علأأأى لأأأ  )اسأأأتح  الرابأأأ  اليأأأ   أو الاالأأأ  اليأأأ   أو الاالاأأة
 علأأأأى لأأأأ  )اسأأأأتح  السأأأأادس أو اخلأأأأامس اليأأأأ   أو الرابعأأأأة الليلأأأأة يف جامعهأأأأا ذاوإ دينأأأأار 

 دينار  رب  كفار  دف  1األح   
 احلائ  مكروهات
 سأأأط ره بأأأني مأأا ومأأأس ومحلأأ  واصأأأطحاب  الكأأأر  القأأرآن قأأأرا   للحأأائ  يكأأأره مسأأ لة:

 شاب   وما باحلنا  ختتض  أن هلا يكره وهكذا ببد ا 

                                

 : )وج  علي  على األح      اإلما  الشريا ي الراحل1
 : )وج  علي  على األح      اإلما  الشريا ي الراحل2
 : )وج  علي  على األح      اإلما  الشريا ي الراحل3
 : )وج  علي  على األح      اإلما  الشريا ي الراحل1
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 الص   ووق  احلائ 
 د  مأ  املأرأ  تنقأى أن وبعأد صأ هتا  بطلأ  الص   أثنا  يف املرأ  حاض  إذا لة:مس 
 أو ال ضأأأ   فيأأأ  يشأأأ   ممأأأا األخأأأرى  ولعباداهتأأأا للصأأأ   تغتسأأأل أن عليهأأأا جيأأأ  احلأأأي 
 جيأأ  تصأألي أن أرادت إذا ولكنهأأا اجلنابأأة  غسأأل ماأأل احلأأي  وغسأأل التأأي    أو الغسأأل

 بعده  أو الغسل قبل تت ض   أن
 املا  قلة

 وإمأأأا للغسأأأل إمأأأا يكفأأأي كأأأان بأأأل معأأأا   والغسأأأل لل ضأأأ   املأأأا  يكأأأ  مل إذا مسأأأ لة:
 كأأان وإذا أأأ وج بأأا   األحأأ   علأأى أأأ ال ضأأ   بأأدل وتتأأي   تغتسأأل أن عليهأأا جيأأ  لل ضأأ   
 بأدل وتتأي   تت ضأ   أن عليهأا جيأ  للغسأل يكفأي وال لل ضأ    يكفأي ما املا  م  لديها

 واآلخأر الغسأل بأدل أحأد ا مأرتني تتأي   أن جيأ  أص    ما  عندها يك  مل وإذا الغسل 
 ال ض    بدل
 وص مها احلائ  ص  

 جيأأ  ولكأأ  حيضأأها  حأأال الي ميأأة الصأأل ات مأأ  فاهتأأا مأأا احلأأائ  تقضأأي ال مسأأ لة:
   احلال  تلك يف ال اج  الص   م  فاهتا ما قضا 

 جيأأ  حاضأأ    الصأأ  أخأأرت لأأ  أ أأا املأأرأ  وعل أأ  الصأأ   وقأأ  دخأأل إذا مسأأ لة:
 ف را   بالص   ت ي أن عليها

 الصأأ   مبقأأدار ال قأأ  أول مأأ  ومضأأى الصأأ    احلأأائ  غأأري املأأرأ  أخأأرت لأأ  مسأأ لة:
 الص    تلك قضا  عليها جي  حاض   مث

 إتيأأان مبقأأدار ال قأأ  واتسأأ  الصأأ    وقأأ  آخأأر يف احلأأائ  املأأرأ  طهأأرت إذا مسأأ لة:
 ركعأة وإتيأان وتطهأريه  اللبأاس هتيئأة ماأل للصأ   خأرىاأل املقدمات وهتيئة وال ض   الغسل



 

179 

 

 أن عليهأا جيأ  تصأل مل ول  تصلي  أن عليها جي  ركعة  م  أكار أو الص   م  واحد 
 تقضيها 

 إتيأأان أمكأأ  ولكأ  وال ضأأ    الغسأأل مبقأدار وقأأ  احلأأائ  لل أرأ  يكأأ  مل إذا مسأ لة:
 وظيفتهأأأا كانأأأ  إذا وكأأأذا  الصأأأ   تلأأأك عليهأأأا جتأأأ  ال قأأأ  داخأأأل التأأأي   مأأأ  الصأأأ  
 أن جيأ  فمنأ  يضأرها املأا  اسأتع ال كأان لأ  ك أا أأ ال قأ  ضأيق ع  النظر بغ  أ التي  
 الص    بتلك وت ي تتي   

 احلائ  أقسا 
 أقسا : ستة على احل ائ  النسا  مس لة:

 والعددية ال قتية العاد  ذات :1
 أيأأأأا  عأأأأدد ويكأأأأ ن احأأأأد و  وقأأأأ  يف متتأأأابعني شأأأأهري  يف احلأأأأي  د  تأأأأرى الأأأأي وهأأأي
 أول مأأأ  متأأأ اليني شأأأهري  يف الأأأد  تأأأرى أن ماأأأل متسأأأاويا   الشأأأهري  مأأأ  كأأأل يف حيضأأأها
 من  الساب  إىل الشهر

 أصنا : ث ثة على والعددية ال قتية العاد  ذوات مس لة:
 وقأ  يف وتطهأر معأني  وقأ  يف متتأابعني شأهري  يف احلي  د  ترى الي املرأ  األول:

 اليأأأأ   يف وتطهأأأأر الشأأأأهر أول مأأأأ  متتأأأأابعني شأأأأهري  يف الأأأأد  تأأأأرى أن ماأأأأل أيضأأأأا   معأأأأني
 الساب   الي   إىل الشهر أول م  عادهتا فيك ن الساب  

 أأ معينأة أيأا  ويف أأ متتأابعني شأهري  يف ترى ولكنها الد   م  تطهر ال الي املرأ  الااي:
 ولكأأ  وحرقأأة  بقأأ   خيأأرج وحأأارا   أسأأ د غليظأأا   يكأأ ن أي احلأأي  د  بصأأفات يتصأأ  دمأأا  
 الأد  تأرى ك ن االستحاضة  د  بصفات يتص  املعينة األيا  هذه غري يف تراه الذي الد 

 عادهتأأا فهأأذه الشأأهري   كأأ  يف منأأ  الاأأام  إىل الشأأهر أول مأأ  احلأأي  بصأأفات املتصأأ 
 ثامن   إىل الشهر أول م  تك ن
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 يسأت ر أن وبعأد معأني  وقأ يف متأ اليني شأهري  يف احلأي  د  تأرى الأي املرأ  الاال :
 يزيأأأد وال أخأأأرى مأأأر  الأأأد  تأأأرى مث أكاأأأر  أو واحأأأدا   ي مأأأا   تطهأأأر أكاأأأر أو أيأأأا  ث ثأأأة دمهأأأا
 الأد  أيأا  ويكأ ن أيأا  عشأر  عأ  املتخللأة الطهأر أيأا  مأ  الأد  فيها ترى الي األيا  جم  ع
 جم أأأ ع اعادهتأأأ يكأأأ ن فهأأأذه متسأأأاويا   الشأأأهري  كأأأ  يف الأأأدمني ختللأأأ  الأأأي النقأأأا  وأيأأأا 
 تتخلأأل الأي النقأأا  أيأا  تكأأ ن أن يلأز  وال املتخللأأة  النقأا  وأيأأا  الأد  فيهأأا تأرى الأأي األيأا 
 مث ثالاأ  إىل أولأ  مأ  األول الشأهر يف الأد  رأت إذا ف أا    الشأهري   يف متساوية الد  أيا 

 أولأ  مأ  د الأ رأت الاأاي الشأهر ويف أيأا   ث ثة أخرى مر  الد  رأت مث أيا  ث ثة طهرت
 أيأا  جم أ ع يأزد ومل أخأرى مأر  الأد  رأت مث أقأل أو أكاأر أو أيأا  ث ثأة طهأرت مث ثالا  إىل
 تسعة  املرأ  هذه عاد  فمن الشهري   م  كل يف أيا  تسعة ع  املتخلل والنقا  الد 
 وت خره احلي  تقد 

 بيأأ مني بعأأدها أو العأأاد  قبأأل الأأد  رأت إذا والعدديأأة ال قتيأأة العأأاد  ذات املأأرأ  مسأأ لة:
 احلأأائ   ب حكأأا  تع أأل أن عليهأأا جيأأ  تأأ خر أو حيضأأها تقأأد  يقأأال حبيأأ  با ثأأة  أو
 ك أأا حيضأأا   يكأأ  مل ذلأأك بأأ ن بعأأده عل أأ  وإذا احلأأي   بصأأفة الأأد  ذلأأك يكأأ  مل وإن
 العبادات  م  فاهتا ما تقضي أن عليها جي  أيا   ث ثة قبل طهرت ل 

 ب يأا  وبعأدها عادهتأا أيأا  يف الأد  واسأت ر ب يأا  عادهتأا قبل الد  املرأ  رأت إن مس لة:
 الأد  كأان أيأا  عشأر  جتأاو  وإن حيضأا   اجل يأ  كان أيا   عشر  اجمل  ع يتجاو  ومل أخر
 استحاضأأة  وبعأأدها العأأاد  قبأأل رأتأأ  الأأذي والأأد  حيضأأا   فقأأط عادهتأأا أيأأا  يف رأتأأ  الأأذي
 حلقتها  والي العاد  سبق  الي األيا  يف العبادات م  فاهتا ما تقضي أن عليها وجي 

 عادهتأأا مبقأأدار ال قأأ  ذلأأك غأأري يف ورأتأأ  عادهتأأا وقأأ  يف الأأد  املأأرأ  تأأر مل إذا مسأأ لة:
 بعدها  أو العاد  قبل س ا  حيضا   الد  فيها رأت الي األيا  جتعل أن جي 
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 ال قتية العاد  ذات :2
 مأأا عأأدد خيتلأأ  ولكأأ  معأأني  وقأ  يف متتأأابعني شأأهري  يف احلأأي  د  تأأرى الأأي وهأي
 أول مأأأأ  األول الشأأأأهر يف الأأأأد  تأأأأرى أن ماأأأأل الاأأأأاي  الشأأأأهر عأأأأ  األول الشأأأأهر يف تأأأأرى

 الاأأام  يف وتطهأأر الشأهر  أول مأأ  الاأأاي الشأهر يف وتأأرى منأأ   السأاب  يف وتطهأأر الشأهر 
 من  

 أصنا : ث ثة ال قتية العاد  ذوات مس لة:
 تطهأأر مث معأأني واحأأد وقأأ  يف متتأأابعني شأأهري  يف احلأأي  د  تأأرى الأأي املأأرأ  األول:

 يف الأأد  تأأرى ف أأا    متسأأاو  غأأري الشأأهري  مأأ  كأأل يف األيأأا  عأأدد ولكأأ  أيأأا   عأأد  بعأأد
 األول الشأأهر يف ولكأأ  الشأأهر  أول مأأ  عادهتأأا تكأأ ن الشأأهر  أول مأأ  متأأ اليني شأأهري 
 عادهتأأا مبأأدأ جتعأأل هفهأأذ ثامنأأ  إىل الأأد  يسأأت ر الاأأاي الشأأهر ويف سأأابع  إىل الأأد  يسأأت ر
 الشهر  أول م 

 يف متتأأأابعني شأأأهري  يف تأأأراه الأأأذي الأأأد  ولكأأأ  الأأأد   مأأأ  تطهأأأر ال الأأأي املأأأرأ  الاأأأاي:
 وأمأأا وحرقأأة  بقأأ   خيأأرج حأأار أسأأ د غلأأي  أنأأ  يعأأين احلأأي  بصأأفات يتصأأ  معأأني وقأأ 
 الأأأي األيأأا  عأأأدد يكأأ ن وال االستحاضأأأة  بصأأفات فيتصأأأ  األخأأرى األيأأأا  يف الأأد  بقيأأة
 يف رأتأ  الأذي الأد  يكأ ن مأا    متسأاويا   الشأهري  يف احلي  بصفة املتص  الد  في  ترى

 منأأ  الاأام  إىل الشأأهر أول مأ  الاأاي الشأأهر ويف السأاب  إىل الشأأهر أول مأ  األول الشأهر
 فهأأأذه االستحاضأأأة  بصأأفات متصأأأفة فتكأأأ ن الأأدما  بقيأأأة وأمأأأا احلأأي   بصأأأفات متصأأفا  
 عادهتا  مبدأ الشهر أول كل جتعل

 أو أيأأأا  ث ثأأأة معأأني وقأأأ  يف متتأأابعني شأأأهري  يف احلأأي  د  تأأأرى الأأي املأأأرأ  الاالأأ :
 مأ  أ يأد الطهأر وأيأا  الأدمني أيا  جم  ع يك ن وال أخرى مر  الد  ترى مث تطهر مث أكار 
 مأأأا    األول  الشأأأهر عأأأ  تأأأنقص أو األيأأأا  هأأأذه تزيأأأد الاأأأاي الشأأأهر يف ولكأأأ  أيأأأا   عشأأر 
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 جتعأل أيضأا   فهأذه أيأا   تسأعة الاأاي الشأهر ويف أيأا   مثانية األول الشهر يف عددها يك ن
 عادهتا  مبدأ الشهر أول
 العددية العاد  ذات :3

 رؤيأة وق  يك ن ال ولك  املتتابعني  الشهري  يف حيضها أيا  عدد يتساوى الي وهي
 العاشأأر  إىل اخلأأامس اليأأ   مأأ  األول الشأأهر يف الأأد  تأأرى مأأا    واحأأدا   الشأأهري  يف الأأد 
 عشر  الساب  إىل عشر الااي الي   م  الااي الشهر يف وترى

 أصنا : ث ثة على العددية العاد  ذوات مس لة:
 وقأأ  ولكأأ  متسأأاويا   متأأ اليني شأأهري  يف حيضأأها أيأأا  عأأدد يكأأ ن الأأي املأأرأ  األول:

 حيضأأا   الأأد  فيهأأا ىتأأر  الأأي األيأأا  كأأل جتعأأل الصأأ ر  هأأذه ففأأي خمتلأأ   فيه أأا الأأد  رؤيأأة
 اليأأأ   مأأأ  الاأأأاي الشأأأهر ويف خامسأأأ  إىل أولأأأ  مأأأ  األول الشأأأهر يف الأأأد  رأت إذا ف أأأا   
 أيا   مخسة عادهتا تك ن من  عشر اخلامس إىل عشر احلادي

 أيأأأا  عأأأد  ويف متأأأ اليني شأأأهري  يف تأأأرى ولكنهأأأا الأأأد  مأأأ  تطهأأأر ال الأأأي املأأأرأ  الاأأأاي:
 األيأأا  عأأدد وكأأان االستحاضأأة  بصأأفة األيأأا  تلأأك غأأري يف ودمأأا   احلأأي  بصأأفة دمأأا   معينأأة
 تكأأ ن الصأأ ر  هأأذه ففأأي خمتلأأ   ال قأأ  ولكأأ  متسأأاويا   الشأأهري  يف احلأأي  بصأأفة الأأي
 ويف خامسأأ  إىل أولأأ  مأأ  شأأهر يف رأت إذا مال أأا هلأأا  عأأاد  احلأأي  بصأأفة املتصأأفة األيأأا 
 بصأأفة املأأدتني هأأاتني يف الأأد  وكأأان عشأأر اخلأأامس إىل عشأأر احلأأادي مأأ  ال حأأق الشأأهر
   أيا   مخسة عادهتا تك ن االستحاضة  بصفة والبقية احلي 

 ي مأأأا   تطهأأأر مث أكاأأأر أو أيأأأا  ث ثأأأة متأأأ اليني شأأأهري  يف الأأأد  تأأأرى الأأأي املأأأرأ  الاالأأأ :
 مل فأأمن الشأأهري   يف الأأد  رؤيأأة وقأأ  واختلأأ  أخأأرى  مأأر  الأأد  تأأرى مث أكاأأر  أو واحأأدا  
 يف متسأاويا   األيأا  عأدد وكأان أيأا   عشأر  عأ  املتخلأل والطهأر نيالأدم أيا  جم  ع يتجاو 
 أن يلأز  وال هلأا  عأاد  املتخلأل والطهأر الأدمني فيهأا رأت الي األيا  جم  ع يك ن الشهري 
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 مأ  األول الشأهر يف رأت لأ  ف أا    الشأهري   كأ  يف متسأاويا   املتخلأل الطهأر أيأا  تك ن
 الأد  رأت الاأاي الشأهر ويف أخأرى أيأا  ث ثأة الد  رأت مث ي مني طهرت مث ثالا   إىل أول 
 مث أقأأأل  أو أكاأأر أو يأأ مني طهأأرت مث منأأ  عشأأر الاالأأأ  يأأ   إىل عشأأر احلأأادي اليأأ   مأأ 
 أيا   مثانية عادهتا كان أيا  مثانية ع  اجمل  ع يتجاو  ومل أخرى مر  الد  رأت

 عشأأر  عأأ  ذلأأك وجتأأاو  اعادهتأأ مأأ  أكاأأر الأأد  رأت إذا العدديأأة العأأاد  ذات مسأأ لة:
 أيا :
 الأأد  رؤيأأة حأأني مأأ  تتحأأي  أن جيأأ  واحأأد  صأأفة علأأى الأأدما  مجيأأ  كأأان فأأمن :1
 استحاضة  الباقي وجتعل عادهتا  أيا  بعدد
 بصأأأفة األيأأأا  بعأأأ  كأأأان بأأأل واحأأأدا   شأأأك    تكأأأ  ومل الأأأدما  صأأأفة اختلفأأأ  إذا :2
 بصأأفة دمهأأا اتصأأ  لأأيا األيأأا  كانأأ  فأأمن االستحاضأأة  بصأأفة اآلخأأر وبعضأأها احلأأي 
 استحاضة  والباقي حيضا   األيا  تلك جعل جي  عادهتا أيا  لعدد مساويا   احلي 
 مأأا جتعأأل عادهتأأا أيأأا  مأأ  أكاأأر احلأأي  بصأأفة دمهأأا اتصأأ  الأأي األيأأا  كانأأ  إذا :3
 استحاضة  جتعل  والباقي حيضا   فقط عادهتا مبقدار يك ن
 أن جيأأ  عادهتأأا أيأأا  مأأ  أقأأل احلأأي  بصأأفة دمهأأا اتصأأ  الأأي األيأأا  كانأأ  إن :1
 عادهتأأا  مقأأدار جم  عهأأا يسأأاوي حبيأأ  أخأأرى أيأأا  عأأد  إىل باإلضأأافة األيأأا  تلأأك جتعأأل
 استحاضة  والباقي هلا  حيضا  
 املضطربة :1

 ال قأ   حيأ  مأ  ال معينأة عادهتأا تكأ  مل ولك  أشهر  عد  يف الد  رأت الي وهي
 ومل العأأأاد  هأأأذه اضأأأطرب  ولكأأأ  منتظ أأأة اد عأأأ هلأأأا كأأأان أو األيأأأا   عأأأدد حيأأأ  مأأأ  وال

 جديد   عاد  هلا تستقر
 بصأأأأفة الأأأأدما  مجيأأأأ  وكانأأأأ  أيأأأأا  عشأأأأر  مأأأأ  أكاأأأأر الأأأأد  املضأأأأطربة رأت إذا مسأأأأ لة:
 استحاضأأة  والبأأاقي حيضأأا   أيأأا  سأأبعة جعلأأ  أيأأا  سأأبعة أقربائهأأا عأأاد  كأأان فأأمن واحأأد  
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 عأاد  كأان وإذا حيضأا   جعلتهأا مأا    أيأا  مخسأة كانأ  لأ  ك أا أقل  عادهت  كان وإذا
 ويف حيضأا   أيأا  سأبعة جتعل أن جي  أيا  تسعة كان  ل  ما    السبعة  م  أكار أقربائها
 وتع أأأل احلأأأائ  حمرمأأأات تأأأ   يأأأ مني  تكأأأ ن والأأأي وعأأأادهت  السأأأبعة بأأأني التفأأأاوت مأأأد 
 استحبابا   األح   على املستحاضة بع ل

 احلأأأأي  بصأأأأفة بعضأأأأها وكأأأأان أيأأأأا  عشأأأأر  مأأأأ  أكاأأأأر الأأأأد  املضأأأأطربة رأت إذا مسأأأأ لة:
 ث ثأأة مأأ  أقأأل احلأأي  بصأأفة الأأي األيأأا  كانأأ  فأأمن االستحاضأأة  بصأأفة اآلخأأر وبعضأأها

 مل وإذا املتقدمأأة  املسأأ لة يف ذكرنأأاه مأأا حسأأ  تع أأل أن وجأأ  عشأأر   مأأ  أكاأأر أو أيأأا 
 كلهأأأا كأأأان أيأأأا  عشأأأر  مأأأ  أكاأأأر وال ث ثأأأة مأأأ  أقأأأل احلأأأي  بصأأأفة املتصأأأ  الأأأد  يكأأأ 
 يتصأ  دمأا   احلأي  بصأفة املتصأ  الأد  عأ  أيأا  عشر  مضي قبل رأت إذا ولك  حيضا  
 تأأرى مث أصأأفر دمأأا   أيأأا  وتسأأعة أسأأ د دمأأا   أيأأا  مخسأأة تأأرى أن ماأأل أيضأأا   احلأأي  بصأأفة
 املتقدمة  املس لة يف ذكرناه ما حس  تع ل أن جي  أس د  دما   أخرى أيا  مخسة
 املبتدئة :5

 يف الأدما  مجيأ  وكانأ  أيأا  عشأر  مأ  أكاأر رأت فأمذا مأر   ولأل الأد  تأرى الأي وهي
 النحأأ  علأأى أقربائهأأا عأأاد  غأأرار علأأى عادهتأأا جتعأأل أن جيأأ  واحأأد   بصأأفة العشأأر  هأأذه
 استحاضة  الباقي وجتعل «املضطربة» يف ذكر الذي
 الناسية :6

 عأأألجت أن جيأأأ  أيأأأا  عشأأأر  مأأأ  أكاأأأر الأأأد  رأت فأأأمن عادهتأأأا  نسأأأي  الأأأي املأأأرأ  وهأأأي
 والع مأات الصأفات ب اسأطة احلي  متييز ميكنها مل وإذا حيضا   احلي  بصفة الي األيا 
 استحاضة  والباقي حيضا   أيا  سبعة جتعل أن وج 
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 متفرقة مسائل 

 احلائ  ع ل يف وعدم  التيق 
 يتصأأأ  دمأأأا   رأيأأأ  إذا العدديأأأة  العأأأاد  وذات والناسأأأية  واملضأأأطربة  املبتدئأأأة  مسأأأ لة:
 وإذا العبأاد   تأر  عليه  جي  أيا   ث ثة يست ر الد  هذا ب ن تيق    أو ي  احل بصفات
 العبأادات  مأ  فأاهت  مأا يقضأني أن جيأ  حيضأا   يكأ  مل ذلأك أن بعأد في ا هل  انكش 

 علأأأى أأأ أيضأأأا   يلأأز  احلأأأي  بصأأفة الأأد  يكأأأ  مل ك أأا أيأأأا  ث ثأأة يسأأأت ر أنأأ  يتأأيق    مل وإذا
 احلأائ   حمرمأات فيهأا وتأ   أيأا  ث ثأة ملأد  ملستحاضأةا ع أل تع ل أن أ وج با   األح  

 حيضا   جتعل  أن جي  أيا  ث ثة قبل تطهر مل فمن
 وعددا وقتا الد  اخت  

 يف رأت إذا ووقتيأأأأة  عدديأأأأة أو وقتيأأأأة  أو عدديأأأأة كانأأأأ  سأأأأ ا  العأأأأاد  ذات مسأأأأ لة:
 حنأأ  علأأى ويكأأ ن تأأا  ووق عأأددا   أو وقتأأا   أو عأأددا   عادهتأأا عأأ  خيتلأأ  دمأأا   متتأأابعني شأأهري 
 هأأذي  يف رأتأأ  مأأا إىل عادهتأأا تتغأأري كليه أأا يف أو ال قأأ  أو العأأدد يف الشأأهري  يف واحأأد

 يف رأت ولكنهأا تطهأر  مث سأابع  إىل الشأهر أول مأ  الأد  تأرى كانأ  إذا ما    الشهري  
 إىل العاشأأأر مأأأ  عادهتأأأا يكأأأ ن طهأأأرت مث عشأأأر السأأأاب  إىل العاشأأأر مأأأ  متتأأأابعني شأأأهري 
 عشر   الساب
  مرتني الشهر يف الد  رأت إذا

 وكأأان مأأرتني شأأهر يف الأأد  رأت إذا عأأاد  مأأر  الشأأهر يف الأأد  تأأرى الأأي املأأرأ  مسأأ لة:
 أن جيأأأ  عشأأأر  مأأأ  أقأأأل املتخلأأأل الطهأأأر أيأأأا  يكأأأ  مل فأأأمن احلأأأي  بصأأأفة الأأأدمني كأأأ 

 حيضا   جتعله ا
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  والص   الص   قضا 
 مل أنأأ  بعأأد في أأا عل أأ  مث بالعبأأادات  تتأأ  ومل حيضأأا   أيأأا  عأأد  جعلأأ  إذا مسأأ لة:

 وإذا األيأأأا   تلأأأك يف والصأأأ   الصأأأ   مأأأ  فاهتأأأا مأأأا تقضأأأي أن عليهأأأا جيأأأ  حيضأأأا   يكأأأ 
 حائضأأا   كانأأ  أ أأا عل أأ  مث حبأأائ  ليسأأ  أ أأا باعتقأأاد أيأأا  عأأد  يف بالعبأأادات أتأأ 
 صامتها  إن األيا  تلك ص   تقضي أن عليها وج 

 االستحاضة
 خيأأرج الأي املأرأ  وتسأ ى املأأرأ   مأ  ختأرج الأي الأأدما  أحأد هأ  حاضأةاالست د  مسأ لة:

 قأ   دون خيأرج بأارد  أصأفر أأ األغلأ  يف أ االستحاضة ود  )مستحاضة   الد : هذا منها
 وخيأرج وغليظأا   وحأارا   أمحأر  أو أسأ د أحيانأا   يك ن أن ميك  ولك  بغلي   وليس وحرقة 
 وحرقة  بق  
  االستحاضة أقسا 

 أقسا : ث ثة على االستحاضة :مس لة
 فيها  يغ ص وال فرجها  يف املرأ  تضعها الي القطنة الد  يط ق أن القليلة:  1
 الأأأأي الق اشأأأأة إىل يتعأأأأداها ال ولكأأأأ  القطنأأأأة بأأأأاط  يف الأأأأد  ينفأأأأذ أن املت سأأأأطة:  2
 جس ها  على الد  انتشار م  لتحف  أ عاد  أ القطنة ف ق املرأ  تشدها
 الق اشأأأة إىل ويصأأأل اخلأأأارج  إىل ويتعأأأداها القطنأأأة  يف الأأأد  يأأأنغ س نأ الكاأأأري :  3

 القطنة  ف ق املشدود 
 املستحاضة أحكا 

 القطنأأأأة  وتغأأأأري صأأأأ    لكأأأأل املأأأأرأ  تت ضأأأأ  أن جيأأأأ  القليلأأأأة االستحاضأأأأة يف مسأأأأ لة:
 إلي   الد  وصل إن الفرج ظاهر وتطهر
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 حلأأأ ل وإىل الصأأأبح  صأأأ  ل املأأأرأ  تغتسأأأل أن جيأأأ  املت سأأأطة االستحاضأأأة يف مسأأأ لة:
 املسأ لة يف ذكرنأاه والأذي القليلأة املستحاضأة تفعلأ  مأا كأل تفعأل القأاد  اليأ   مأ  الصأباح
 الفرج  وتطهري القطنة وتغيري ص   لكل ال ض   م  السابقة

 الغسأل مأ  املت سأطة وظأائ  إىل مضأافا   أأ عليهأا جيأ  الكاأري  االستحاضأة يف مس لة:
 تغأأأري أن صأأأ    كأأأل عنأأأد الفأأأرج ظأأأاهر وتطهأأأري القطنأأأة تغيأأأريو  وال ضأأأ   الصأأأبح  لصأأأ  
 آخأر غسأ    تغتسأل وأن تطهأره  أو أيضأا   القطنأة  فأ ق أأ عاد  أ النسا  تشده )الي املنديل
 الظهأأأأر بأأأأني تفصأأأأل وال والعشأأأأا   املغأأأأرب لصأأأأ   ثالاأأأأا   وغسأأأأ    والعصأأأأر  الظهأأأأر لصأأأأ  
 أن عليهأأأا جيأأأ  الصأأأ تني مأأأ  كأأأل بأأأني فصأأأل  ولأأأ  والعشأأأا   املغأأأرب بأأأني وال والعصأأأر
 لصأ   خامسأا   وغسأ    والعصأر  الظهأر بأني فصأل  إن العصأر لصأ   آخر غس    تغتسل
 والعشا   املغرب بني فصل  إن العشا 

 قأأأدم  لأأأ  والغسأأأل ال ضأأأ   عليهأأأا جيأأأ  الأأأي والكاأأأري  املت سأأأطة املستحاضأأأة مسأأأ لة:
 صح  أيه ا

 تغتسأل أن جيأ  مت سأطة أأ الصأبح صأ   بعأد أأ القليلأة املستحاضة صارت إذا مس لة:
 أن جيأ  كاأري  أأ والعصأر الظهأر ص ي بعد أ املت سطة صارت ول  والعصر  الظهر لص  
 والعشا   املغرب لص ي تغتسل

 جيأأ  كاأأري  أأأ الصأأبح صأأ   بعأأد أأأ املت سأأطة أو القليلأأة املستحاضأأة صأأارت إذا مسأأ لة:
 والعشا   املغرب لص ي خرآ وغسل والعصر  الظهر لص ي بغسل ت ي أن

 بطأأأأل ال قأأأأ  دخأأأأ ل قبأأأأل الصأأأأبح لصأأأأ   الكاأأأأري  أو املت سأأأأطة اغتسأأأأل  إذا مسأأأأ لة:
 مث الليأل صأ   وصأل   الفجر أذان قُبيل الليل لص   اغتسل  إذا ب س ال ولك  غسلها 

 الصبح  ص   إتيان إىل بادرت ال ق  دخ ل بعد
 واجبأأأة  أ  كانأأأ  مسأأأتحبة صأأأ    للكأأأ تت ضأأأ  أن جيأأأ  املستحاضأأأة املأأأرأ  مسأأأ لة:
 فأأأأأرادى صأأأأأل ت  مأأأأأا تعيأأأأأد أن أرادت إذا أو احتياطأأأأأا   الصأأأأأ   تعيأأأأأد أن أرادت إذا وهكأأأأأذا
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 تأأأ ي أن يلأأأز  ال ولكأأأ  لل ستحاضأأأة  ذكرناهأأأا الأأأي األفعأأأال كأأأل تفعأأأل أن يلأأأز  مجاعأأأة 
 نسأأيامل والتشأأهد املنسأأية والسأأجد  االحتيأأا  لصأأ   ذكرناهأأا  الأأي املستحاضأأة ب ظأأائ 
 ت خري  ودون مباشر  الص   بعد األشيا  هبذه أت  إذا السه   وسجد 

 أن تريأأأد صأأأ   ألول تع أأأل أن دمهأأأا ينقطأأأ  أن بعأأأد املستحاضأأأة علأأأى يلأأأز  مسأأأ لة:
 ال حقة  للصل ات ذلك تفعل أن يلز  وال املستحاضة  ب ظائ  تصليها 

 يقينأا   وظيفتهأا هأ  مبأا ع ألت أن يلأز  حاهلأا  ختتأرب أن تقأدر ال إذا املستحاضة مس لة:
 وإذا القليلأة  ب ظأائ  تع أل أن يلأز  مت سأطة  أو قليلأة استحاضأتها هأل تعلأ  مل إذا ما   
 كانأأ  إذا ولكأأ  املت سأأطة  ب ظأأائ  تع أأل أن يلأأز  كاأأري  أو مت سأأطة هأأي هأأل تعلأأ  مل

 ذلأأك ب ظأائ  تع أل أن جيأ  الا ثأة األصأنا  هأذه مأ  صأن  أي مأ  أ أا سأابقا   تعلأ 
 الصن  

 ال ضأأأ    وال الغسأأأل يبطأأأل ال خيأأأرج  ومل البأأأاط  يف االستحاضأأأة د  بقأأأي إذا مسأأأ لة:
 وغسلها  وض ئها  أبطل الد  خرج وإذا

 تصألي أن هلأا جيأ   دما   تر فل  الص   بعد حاهلا اختربت إذا املستحاضة املرأ  مس لة:
 علي   هي الذي ال ض   بنفس

 تغتسأأل  أن جيأأ  متامأأا   الأأد  مأأ  واملت سأأطة  الكاأأري  املستحاضأأة تطهأأر عنأأدما مسأأ لة:
 الغسل  تعيد أن يلز  ال السابقة للص   الغسل بعد الد  خروج بعد  عل   إذا ولك 

 املت سأأأأطة املستحاضأأأأة وعلأأأأى ال ضأأأأ    بعأأأأد القليلأأأأة املستحاضأأأأة علأأأأى جيأأأأ  مسأأأأ لة:
 بأأأأ س ال ولكأأأأ  تأأأأ خري  وبأأأأ  فأأأأ را   بالصأأأأ   تشأأأأتغل أن والغسأأأأل  ال ضأأأأ   بعأأأأد والكاأأأأري 
 تأأأأ ي أن هلأأأأا جيأأأأ   ك أأأأا الصأأأأ    قبأأأأل املأأأأ ث ر  األدعيأأأأة وقأأأأرا   واإلقامأأأأة بأأأأاألذان باإلتيأأأأان

 الص    يف وغريها القن ت مال باملستحبات
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 أن عليهأأا يلأأز  الأأد   منهأأا وخأأرج والصأأ   الغسأأل بأأني فصأأل  إذا املستحاضأأة مسأأ لة:
 وت خري  فاصلة ب  بالص   وتشتغل الغسل تعيد

 االستحاضأأة صأأارت إذا ولكأأ  الغسأأل  صأأح الغسأأل حأأني الأأد  ينقطأأ  مل ذاإ مسأأ لة:
 جديد  م  الغسل تست ن  أن لزمها كاري   الغسل أثنا  يف املت سطة

 لصأأأ   اغتسأأأل  إذا الغسأأأل  عليهأأأا جيأأأ  الأأأي املستحاضأأأة صأأأ   يصأأأح إمنأأأا مسأأأ لة:
 ال اجبأأة النهاريأأة لباألغسأأا تأأ ي وهكأأذا ي مهأأا  صأأ   تريأأد الأأي الليلأأة مأأ  والعشأأا  املغأأرب

 الي    ذلك يف للصل ات
 أذان قبأأأأل الليأأأأل لصأأأأ   واغتسأأأأل  والعشأأأأا   املغأأأأرب لصأأأأ ي تغتسأأأأل مل إذا ولكأأأأ 
 ص مها  صح لصل اهتا النهارية باألغسال أيضا   وأت  الفجر 

 ص مها  صح الغروب إىل تغتسل ومل العصر ص   بعد استحاض  إذا مس لة:
 واالغتسأال الصأ   قطأ  فأاألح   الصأ   أثنا  يف كاري  املت سطة صارت إذا مس لة:
 مل وإذا الصأأأ    بتلأأأك وتأأأ ي للكاأأأري  ال اجبأأأة األخأأأرى األع أأأال بكأأأل واإلتيأأأان وال ضأأأ  
 الغسأأأل بأأأدل واحأأأد بتي  أأأني  تأأأ ي أن عليهأأأا جيأأأ  للغسأأأل وال لل ضأأأ   ال ال قأأأ  يتسأأأ 
 ال ضأأ    أو الغسأأل )أي الع لأأني مأأ  ل احأأد ال قأأ  يتسأأ  مل وإذا ال ضأأ    بأأدل واآلخأأر
 للتأأي   حأأى ال قأأ  يتسأأ  مل وإذا نفسأأ   بأأاآلخر وتأأ ي بدلأأ  بتأأي   تأأ ي أن عليهأأا جيأأ 
 اسأأأأتحبابا   األحأأأأ   علأأأأى تقضأأأأيها مث تت هأأأأا  بأأأأل الصأأأأ    تقطأأأأ  أن هلأأأأا جيأأأأ   ال أيضأأأأا  
 الص    أثنا  يف كاري  أو مت سطة القليلة صارت إذا احلك  وهكذا

 تغيأأأري كأأأان لأأأ  حأأأى عليهأأأا  ال اجبأأأة ال ظأأأائ  إحأأأدى ملستحاضأأأةا تركأأأ  إذا مسأأأ لة:
 ص هتا  بطل  أ ما    أ القطنة

 املسأأأأاجد  دخأأأ ل هلأأأأا حأأأل عليهأأأا  ال اجبأأأأة باألغسأأأال املستحاضأأأأة أتأأأ  إذا مسأأأ لة:
 مل وإن  وجهأأأا  ومقاربأأأة واجبأأأة  سأأأجدات فيهأأأا الأأأي العأأأزائ  سأأأ ر وقأأأرا   فيهأأأا  والت قأأأ 
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 تشأأده الأأذي واملنأأديل القطنأأة تغيأأري ماأأل للصأأ   عليهأأا جيأأ  الأأي األخأأرى باألع أأال تأأ ت
 القطنة  على

 سأ ر  أأ الصأ   وقأ  قبأل أأ تقأرأ أن املت سأطة أو الكاأري  املستحاضة أرادت إذا مس لة:
 إذا وهكأأأذا تغتسأأأل  أن وج بأأأا   فأأأاألح   مسأأأجد دخأأأ ل أرادت أو واجبأأأة  سأأأجد  فيهأأأا
 تت ضأ  أن عليهأا جيأ  بأد ا مأ  مب ضأ  لقأرآنا متأس أن أرادت وإذا جمامعتهأا   وجها أراد

 أيضا  
 اآليأأات لصأأ   تع أأل أن عليهأأا وجيأأ  املستحاضأأة  علأأى اآليأأات صأأ   جتأأ  مسأأ لة:

 الي مية  للصل ات ع ل  جي  ما كل
 صأأ   لكأأل تع أأل أن جيأأ  الفائتأأة صأأل اهتا تقضأأي أن املستحاضأأة أرادت إذا مسأأ لة:

 األدائية   للص  عليها جي  الي األع ال كل منها
 حبكأ  حمك مأا   يكأ  ومل قأرح أو جأرح د  لأيس منهأا اخلارج الد  أن عل   إذا مس لة:
 هأل شأك  إذا بأل املستحاضأة  وظائ  حس  تع ل أن جي  شرعا   النفاس أو احلي 
 يلأز  األخأرى الأدما  ع مأات فيأ  تكأ  مل فأمن األخأرى الأدما  م  أ  االستحاضة د  ه 

 وج با   األح   على املستحاضة ب ظائ  تع ل أن عليها
 طاهر   فهي وإال تتنجس الد  أصاهبا إذا املستحاضة تلبسها الي امل بس مس لة:

 النفاس

 وانقطأأ  بطنهأأا  مأأ  ال ليأأد مأأ  جأأز  أول خأأروج منأأذ د  مأأ  املأأرأ  تأأراه كل أأا مسأأ لة:
 احلالأأأأأة هأأأأأذه يف املأأأأأرأ  وتسأأأأأ ى نفأأأأأاس د  فهأأأأأ  أيأأأأأا   عشأأأأأر  رأس علأأأأأى أو العشأأأأأر  قبأأأأأل

 ولتحقأأق بنفأأاس  لأأيس ال ليأأد مأأ  جأأز  أول خأأروج قبأأل املأأرأ  تأأراه الأأذي والأأد  بالنفسأأا  
 )علقأة  شأكل علأى خأرج إذا حأى بأل اخللقة كامل ال ليد يك ن أن يلز  ال النفاس عن ان
 الأد  كأان إنسأان  املأرأ  هأذه مأ  اخلأارج بأ ن ق ابأل نسأا  أربأ  أخربت أو املرأ  عل   أو
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 واحأد  آن مأ  أكاأر النفأاس د  يكأ ن ال أن ميكأ  و نفاسأا   اللحظة تلك منذ تراه الذي
 أيا   عشر  يتجاو  ال ولك 

 النفسا  أحكا 
 مأأا وكأأل بالبأأدن  القأأرآن كتابأأة ومأأس املسأأاجد  يف الت قأأ  النفسأأا  علأأى حيأأر  مسأأ لة:

 أو يسأأتح  مأأا كأأل ويكأأره هلأأا ويسأأتح  ك أأا األخأأرى  األمأأ ر مأأ  احلأأائ  علأأى حيأأر 
  للحائ  يكره

 كتأأأاب يف املأأأذك ر  الشأأأرو  مأأأ  إال نفاسأأأها حأأأال يف املأأأرأ  طأأأ ق يصأأأح ال مسأأأ لة:
 أيضا   جمامعتها وحير  ك ا الط ق 

 بعباداهتأا  تأ ي وأن النفأاس  د  مأ  تطهأر أن بعأد تغتسأل أن املأرأ  علأى جيأ  مس لة:
 أو أيأأا   عشأأر  بينه أأا املتخلأأل والطهأأر الأأدمني جم أأ ع كأأان فأأمن ثانيأأة مأأر  الأأد  رأت وإذا
 عليهأا وجأ  املتخلأل الطهأر أيا  صام  قد كان  وإن نفاسا   كل  كان العشر  م  أقل

 قضاؤها 
 جعلأأ  احلأأي  يف عأأاد  ذات كانأأ  فأأمن أيأأا   العشأأر  النفأأاس د  جتأأاو  إذا مسأأ لة:

   استحاضة  جتعل  والباقي نفاسا   عادهتا مبقدار
  والبأأأأأأأأأأاقي نفاسأأأأأأأأأأا    أيأأأأأأأأأأا عشأأأأأأأأأأر  إىل كأأأأأأأأأأان احلأأأأأأأأأأي  يف عأأأأأأأأأأاد  ذات تكأأأأأأأأأأ  مل وإذا

 استحاضة 
 باتصأأال  أكاأأر أو شأأهر إىل الأأ الد  بعأأد الأأد  رأت إذا احلأأي  يف العأأاد  ذات مسأأ لة:

 مأأأد  بعأأأد تأأأراه الأأأذي الأأأد  مأأأ  أيأأأا  العشأأأر  وجتعأأأل نفاسأأأا   عادهتأأأا مبقأأأدار جتعأأأل أن جيأأأ 
 يف عادهتأأا تكأأ ن الأأي املأأرأ  ف أأا  : الشأأهرية  عادهتأأا صأأاد  وإن حأأى استحاضأأة النفأأاس
 واسأأت ر الشأأهر مأأ  العاشأأر يف ولأأدت فأأمن والعشأأري  السأأاب  إىل العشأأري  مأأ  شأأهر كأأل
 السأأاب  إىل العاشأأر مأأ  جتعأأل أن عليهأأا جيأأ  انقطأأاع  دون أكاأأر أو شأأهر مأأد  إىل دمهأأا
 يف تأراه الأذي الأد  حى أي استحاضة أيا  عشر  مد  إىل عشر الساب  وم  نفاسا   عشر
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 فأأمن املأأذك ر  العشأأر  األيأأا  انقضأأا  وبعأأد والعشأأري   السأأاب  إىل العشأأري  مأأ  عادهتأأا أيأأا 
 يكأ   مل أ  احلأي  د  بصأفة كأان س ا  حي  فه  عادهتا أيا  يف تراه  الذي الد  كان
 عأأأاد  أيأأأا  أأأأ النفأأأاس مأأأ  أيأأأا  عشأأأر  انقضأأأا  بعأأأد تأأأراه الأأأذي أأأأ الأأأد  يصأأأاد  مل إذا أمأأأا

 استحاضة  فه  احلي  د  بصفة يك  ومل حيضها
 مأأأد  إىل الأأأ الد  بعأأأد الأأأد  رأت إذا احلأأأي  يف عأأأاد  هلأأأا يكأأأ ن ال الأأأي املأأأرأ  لة:مسأأأ 
 استحاضة   الاانية والعشر  نفاس من  األوىل فالعشر  أكار  أو شهر

  استحاضأأأأأأأأة فهأأأأأأأأ  وإال   فحأأأأأأأأي  احلأأأأأأأأي  بصأأأأأأأأفة كأأأأأأأأان إن ذلأأأأأأأأك بعأأأأأأأأد تأأأأأأأأراه ومأأأأأأأأا
 أيضا  

  املرأ  أحكا  م 
 شرا ليس  املرأ 

 املعأأأأأين وهأأأأأذا  1منهأأأأأا بأأأأأد ال أنأأأأأ  فيهأأأأأا مأأأأأا وشأأأأأر كلهأأأأأا شأأأأأر املأأأأأرأ  أن روي س: ■
 حي أل كيانأا   أأ امأرأ  أو كان رج    أ اإلنسان يف ترى الي اإلس مية مفاهي نا م  الينسج 

 املراد  ه  ف ا …والشر اخلري قابلية داخل  يف
 يصأأ  الأأذي وهأأ  كيأأ  النسأأا   كأأل يريأأد ال اإلمأأا  أن املؤكأأد مأأ  2ج:
 بأأل وحنأأ ه  3رحيانأأة املأأرأ : عنأأ  املأأروي ماأأل ورقيقأأة  محيأأد  ب وصأأا  النسأأا  مكأأررا  
 حاربأأأأ  الأأأأي اخلاصأأأأة املعهأأأأ د  املأأأأرأ  يريأأأأد أو ب ظأأأأائفه   امللتزمأأأأات غأأأأري بعضأأأأه  يريأأأأد
 القأأرآن آيأأات بعأأ  يف روي ك أأا « جأأار  يأأا وامسعأأي اعأأين إيأأا » بأأاب مأأ   اإلمأأا 

                                

  53ح 1ب 252ص 100  حبار األن ار: ج1
 : )ال صحة للحدي        اإلما  الشريا ي الراحل2
  3باب إكرا  الزوجة ح 510ص 5  الكايف: ج3



 

191 

 

لُأ ُك  باب م  كناية أو غريه  رادوامل النيب إىل فيها اخلطاب ت ج   حي  الكر   و نأ بأْ
ن ة   و اخلْ رْي   ب الش ر     1ف تأْ

  املرأ  رأس حلق
 هأ  ف أا  رأسأها املأرأ  حتلأق أن اهلل رسأ ل  ى: املؤمنني أمري قال س: ■
  املراد 
 التقصأري النسأا  وعلأى التقصأري  أو احللأق الرجأال على فمن احلج  يف الرواية هذه 2ج:
 ج ا ه  فالظاهر مصيبة  يف جزع دون م  احلج  غري يف رأسها املرأ  حلق اوأم فقط 

  اجلنسي البح 
 اجلنسية  املشكلة حل وكيفية املرأ  قضية يف البح  تؤيدون هل س: ■
 جائز  النزي  البح  ج:

  األناى والد  عند
أأأأأأر   و إ ذ ا تعأأأأأأاىل: اهلل قأأأأأأال س: ■ أأأأأأُدُه ْ  ُبش    و ُهأأأأأأ    ُمْسأأأأأأ  د ا    ُ و ْجُهأأأأأأ ظ أأأأأأل   ب أأأأأأاالُنْأا ى   أ ح 
ك ظ ي   

 بالبن    وجاهت  والد  عند باإلحبا  الرجال بع  يشعر ملاذا 3
 جاهلي  خط  إن  ج:
 إذا أمأا السأ مة  علأى هلل )احل أد هلأا: الأبع  يق ل بنتا   املرأ  تلد عندما وملاذا س: ■
 الفرق  ما )مربو   فيق ل ن: ذكرا   امل ل د كان

 علي   دليل ال ج:

                                

  35  س ر  األنبيا : 1
 : )حلق رأسها كام    ال جي      اإلما  الشريا ي الراحل2
  58  س ر  النحل: 3
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  اآلخر اجلنس إىل ح لالت
   العكس   أو جراحية  بع لية امرأ  إىل يتح ل أن للرجل جي   هل س: ■
 ف شكل  واملرأ  الرجل وأما اجل ا   الظاهر املرأ   اخلناى أو الرجل اخلناى يف ج:

  والعامة اخلاصة احليا  بني
 الأأزوج عأأار  وإذا والعامأأة  اخلاصأأة حياهتأأا بأأني ت فأأق أن لل أأرأ  ميكأأ  كيأأ  س: ■

 ذلك  م  الشرعي امل ق  ما العا   النشا  يف مشاركتها
  وجت : على حقان ل  الزوج ألن وذلك املن   يف احلق فللزوج الزوج حق ناى إذا ج:
 الزوجة  على احلرج أو الضرر عد  حدود يف االستفراش حق  1
 البي   م  اخلروج يف إذ ا وحق  2
 الت فيأأق لل أأرأ  ميكأأ  وجهأأدها فكي  املأأرأ  وقأأ  مأأ  قأأدرا   األم مأأة تسأأتهلك س: ■
 العا   االجت اعي ودورها ك   دورها بني

 األدوار عأأأأأأ  أ يأأأأأأة يقأأأأأأل جأأأأأأدا  ال مهأأأأأأ  واجت أأأأأأاعي إنسأأأأأأاي دور األم مأأأأأأة دور 1ج:
 عليها  مقد ما   فيك ن غريها أو منها االجت اعية س ا  األخرى 

 الزوج طاعة
  وجها  يف اهلل ي تط أن املرأ  على أن م  املراد ه  ما س: ■
 الزوج  حق رعاية جان  يبني وهذا اآلخر  على احلق الزوجني م  لكل ج:
 أشأب   ومأا الطأب  مأ  البيتيأة املسأائل يف  وجهأا بطاعأة ملزمأة املأرأ  تك  مل إذا س: ■
 حركتهأأأا  علأأأى للسأأأيطر  مأأأدخل ذلأأأك ويف بمذنأأأ   إال   اخلأأأروج عأأأد  عليهأأأا يت جأأأ  فل أأاذا
 مؤبدا   سجنا    وجت  ج يس أن للزوج حيق وهل

                                

 : )تستاى اإلم مة ال مطلقا     اإلما  الشريا ي الراحل1
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 األظهر  على حلق  املنايف واخلروج االستفراش يف طاعت  عليها جي  ج:
 اخلأروج هلأا جيأ   كأان إن س لت  امرأ  أن الرس ل ع  مشه ر  رواية هنا  س: ■
 وقأال …سألبا   ف جاهبأا املأ ت  فأراش علأى املأري  أبيهأا لعيأاد   وجهأا إذن دون بيتها م 
 الفقهية  داللتها هي ف ا لزوجها  إطاعتها نتيجة املرأ  هذه ل الد غفر اهلل إن

 خاصأأأة إي أأأأ املنطقيأأأة احلقيقيأأأة ال أأأأ اخلارجيأأأة القضأأأية مأأأ  الروايأأأة هأأأذه تكأأأ ن رمبأأأا1ج:
 طاعأأأة مأأأ  أوىل اهلل طاعأأأة كانأأ  للأأأرح   قطعأأأا   وكأأأان بأأ مر الأأأزوج أمأأأر فأأأمذا وإال مب ردهأأا 
 الزوج 
 مل لأأأ  حأأى  وجهأأا جتأأاه املأأرأ  تؤديأأ  جأأ وا إىل اجلأأنس يتحأأ ل أن ميكأأ  هأأل س: ■
 رغبتها  م  ذلك يت افق
 اآلخر  جتاه واجبات الزوجني م  كل على ج:

  والرجل املرأ  غري 
 ح ل  أ  حرا  الرجل على املرأ  غري  هل س: ■
    2مطل بة  بل جائز  الشرع حدود )ويف حرا  الشرعية غري اآلخر على كل غري  ج:
 حرا   أ  ح ل املرأ  على جلالر  غري  أن هل س: ■
 ذكرنا  ك ا ه  ج:
 شأع ر وهأي الغأري  على املرأ  اهلل حياس  فكي  كفرا   املرأ  غري  اإلس   يعد س: ■
 الزوجات  تعدد تشريع  ظل يف طبيعي 
 ع أأل بأأدون الطبيعيأأة الغأأري  أمأأا احملرمأأة  الغأأري  وفأأق علأأى الع أأل علأأى اهلل حياسأأ  ج:
 ف  

                                

 : )هذا فعل لقضية وليس حك ا  عاما  لكل امرأ   لشريا ي الراحل  اإلما  ا1
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل2
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  تالعاريا الكاسيات
 كاسأأأيات نسأأأا  الزمأأأان آخأأأر يف سأأأيك ن النبأأأ ي: احلأأأدي  مأأأ  املقصأأأ د مأأأا س: ■
  ملع نات فم   العن ه  العجا   البخ  ك سن ة رؤوسه  على عاريات
 الرجأأأأال إلثأأأأار  الأأأأرأس فأأأأ ق الشأأأأعر وجي عأأأأ  شأأأأفافة  بأأأأ ث اب خيأأأأرج  اللأأأأ اي هأأأأ    ج:
 ئلة والعا األسر  وتفس   اجملت   يف الفساد نشر ذلك في ج 

  اجلنا   خل  املرأ  مشي
 اجلنا    ورا  املشي ع  املرأ   ي  ملاذا س: ■
 عليهأأا اإلشأأفاق منهأأا ولعأأل أمأأ ر: وأسأأباب  للتنزيأأ   بأأل للحرمأأة لأأيس هنأأا النهأأي 1ج:

 ذلأأأك  أماأأأال حت أأأل عأأأ  أعصأأأاهبا فتضأأأع  املأأأ تى  جتأأأاه النسأأأا  علأأأى الغالبأأأة للحساسأأأية
 ذلك  وغري االجت اعية  لل فاسد ر   د املطل بة للحش ة منافاهتا ومنها

  اآلدمي شعر إضافة
 اسأأأتع اهلا أثنأأأا  آدمأأأي غأأأري أو آدمأأأي بشأأأعر شأأأعرها وصأأأل لل أأأرأ  يبأأأاح هأأأل س: ■ 
 الزينة 
 جي    ج:

                                

 : )يكره وال حير     اإلما  الشريا ي الراحل1



 الاال : الفصل

  الزوجية واحليا  األسر 

  والزواج النكاح

 ويسأأأتح  يتأأأزوج  أن عليأأأ  جيأأأ  الأأأزواج ل كأأأ  احلأأأرا  يف ال قأأأ ع خأأأا  مأأأ  مسأأأ لة:
 أن املأأأر  سأأأعاد  مأأأ » :الصأأأادق اإلمأأأا  قأأأال فقأأأد البالغأأأة  الفتأأأا  تأأأزويج يف التعجيأأأل
   2«بيت  يف ابنت  1التط  

  النكاح عقد أن اع
  ن عني: على وه  النكاح عقد ب اسطة للرجل املرأ  حتل مس لة:

  الدائ  العقد :1
 تسأأأأ ى: الشأأأأكل ذاهبأأأأ عليهأأأأا املعقأأأأ د والزوجأأأأة للنكأأأأاح  مأأأأد  فيأأأأ  تأأأأذكر مل مأأأأا وهأأأأ 
 )دائ ة  

 املنقط  العقد :2
 أو شأهر أو يأ   أو سأاعة ملأد  امأرأ  على يعقد أن مال واملد   األجل في  عني ما وه 
 هبا   )مت ت  تس ى: الزوجة هذه ومال أكار  أو عا 

 النكاح عقد أحكا 
  اضأأيال جمأأرد يكفأأي وال النكأأاح  عقأأد إجأأرا  واملنقطأأ  الأأدائ  الأأزواج يف جيأأ  مسأأ لة:

 الطرفني  م 

                                

   أي ال حتي  1
  1باب ما يستح  م  تزويج النسا  عند بل غه     ح 336ص 5  الكايف: ج2
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 إلجرائهأا أحأدا   يأ ك   أو والرجأل  املأرأ  نفأس جيريهأا أن إما النكاح عقد صيغة مس لة:
 صأأأيغة جتأأري أن لل أأرأ  جيأأ   بأأل رجأأ    يكأأ ن أن ال كيأأل يف يشأأ   وال عنه أأا  بال كالأأة
 رج    كان ل  حى الغري ع  نيابة النكاح

 عأأ  أأأ املنقطأأ  أو الأأدائ  أأأ النكأأاح عقأأد  إجأأرا يتأأ ىل أن ال احأأد للشأأخص جيأأ   مسأأ لة:
 يزو جهأأأا مث املأأأرأ  جانأأأ  عأأأ  الصأأأيغة إلجأأأرا  يت كأأأل أن للشأأأخص جيأأأ   وهكأأأذا اجلأأأانبني 
 العقد  إجرا  شخصان يت ىل أن استحبابا   األح   ولك  دائ   غري أو دائ  بنح  لنفس 
 الدائ  العقد كيفية

: أوال املأأرأ  وقالأأ  أنفسأأه ا الزوجأأان هأأ  الأأدائ  النكأأاح لعقأأد اجملأأري كأأان إذا مسأأ لة:
ي   وَّْجُتك  » اق   ع لى   نأ ْفس  ْعلُ   الصِّد 

 
 العقد  صح «التأَّْزو يج ق ب ْل ُ » ف را : الرجل قال مث «امل

 العقد وإجرا  ال كيل
 فاط أأة  املأأرأ  اسأأ  كأأان فأأمن عنه أأا  العقأأد ليجأأري غري أأا الزوجأأان وكأأل لأأ  مسأأ لة:

ل ي   وَّْجأأ ُ » املأأرأ : وكيأأل فقأأال أأأ مأأا    أأأ أمحأأد الرجأأل واسأأ   ُ أأة ُمأأ  ُ  ل أأك   ف اط    ُُ  أمْح أأد ُم    
اق   ع لأأى   ْعلُأأ   الصِّأأد  اق ع لأأى   أمْح أأد ل ُ أأ  كِّلي ق ب ْلأأ ُ » فأأ را : الرجأأل وكيأأل قأأال مث «اْل    «الصِّأأد 
 العقد  صح

  متفرقة مسائل
 «  وَّْجأ ُ » املأرأ :  قالأ فلأ  العقأد  يف املرأ  للف  الرجل لف  مطابقة جي  ال مس لة:

 العقد  صح «التزويج قبل » يقل ومل «الن ك اح ق ب ْل ُ » الرجل: وقال
 غريها  أو ال كية أو كالفارسية العربية اللغة بغري الزواج عقد يصح هل س: ■
 أمأا الصأحيحة  بالعربيأة عنه أا الصأيغة جيري م  ت كيل أمك   إن وج با   األح   ج:

 معأأين يفيأد مأأا يقأ ال أن جيأ  ولكأأ  العربيأة بغأري العقأأد إجأرا   أاهل جأأا  ذلأك ميكأ  مل إذا
 « ق ب ْل ُ و   وَّْج ُ »
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 ولأ  معناهأا  تعأر  أن دون لسأا ا علأى العقأد صأيغة الكتابية املرأ  رد دت إذا س: ■
 العقد  هذا يصح فهل من   المتنع   واج أن  عرف 
   يصح  ال ج:
 املنقط  العقد كيفية

 بعأأد املأأرأ  قالأأ  فأأمن الأأزوجني نفأأس هأأ  املنقطأأ  النكأأاح لعقأأد جملأأريا كأأان إذا مسأأ لة:
أأي   وَّْجتُأأك  » واملهأأر: املأأد  تعيأأني  ْعُل م أأة   اْلُ أأدَّ    يف   نأ ْفس 

ْهأأر ع لأأى   امل
 
ْعلأأ   امل

 
 الرجأأل قأأال مث «امل

 العقد  صح «ق ب ْل ُ » ف را :
 العقد وإجرا  ال كيل

أأل لأأ  مسأ لة:  أوال   املأأرأ  وكيأأل قأأال مث عنه أأا  بال كالأأة عقأأدال إلجأأرا  غري أأا الزوجأأان وك 
ل أأك   ُمأأ  كِّلي   م تأَّْعأ ُ »  ْعُلُ م أأة   اْلُ أأدَّ    يف   ُم  كِّ

ْهأأر   ع لأأى   امل ْعلُأأ   اْل  
 
 فأأ را : الرجأأل وكيأأل قأأال مث «امل

 العقد  صح «ه ك ذا ل ُ   كِّلي ق ب ْل ُ »
 النكاح عقد شرائط

 شرو : النكاح لعقد مس لة:
 بأأالعريب العقأأد إجأأرا  مأأ  الزوجأأان يأأت ك  مل ولأأ  الصأأحيح  بأأالعريب عقأأدال إجأأرا   1

 الصأحيح  بأالعريب عنه أا الصأيغة جيأري مأ  ت كيأل أمكأ   إن وج بأا   فأاألح   الصأحيح 
 يفيأأد مأا يقأ ال أن جيأ  ولكأأ  العأريب  بغأري العقأد إجأرا  هل أأا جأا  ذلأك ميكأ  مل إذا وأمأا
 « وق ب ْل ُ    وَّْجُ  » معى
 أنفسأأأه ا الزوجأأأان هأأأ  العقأأأد جمأأأري كأأان فأأأمن اإلنشأأأا  بقصأأأد العقأأأد إجأأأرا  جيأأ   2
أي   وَّْجتُأك  » ق هلأا: مأ  الزوجأة تقصد أن وج   وأن لأك   وجأة   نفسأي جعلأ ُ  أي «نأ ْفس 
 هأأ  العقأأد جمأأري كأأان وإذا الأأزواج  هبأأذا الرضأأا «التأَّأأْزويج ق ب ْلأأ ُ » ق لأأ : مأأ  الرجأأل يقصأأد
  وجني  جعله ا ه  والقب ل اإلجياب م  ال كيل قصد يك ن أن فيج  ال كيل
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 )وإن وك   أا ملأ  أو هل أا العقأد كأان سأ ا  عأاقلني  بالغني الصيغة جمريا يك ن أن  3
  1االحتيا   على مبين في  الرشد كفاية وعد  ال كيل يف البل   اش ا  كان
 بأذكر  الأزوجني يعي نأا أن وجأ  النكأاح عقأد وليه أا  أو الطأرفني  وكيأل أجرى إذا  1
 إحأأأدى  و جتأأأك» لرجأأأل: وقأأأال بنأأأات عأأأد  ألحأأأد كأأأان فأأأمذا إليه أأأا  اإلشأأأار  أو امسه أأأا
 العقد  بطل العقد عند الفتا  تعني مل فمن الرجل  وقبل «بناي
 ظأأأاهرا   اإلذن علأأأى املأأأرأ  أكرهأأأ  لأأأ  ولكأأأ  بالنكأأأاح  راضأأأيني الزوجأأأان يكأأأ ن أن  5
 العقد  صح قلبيا   رضاها وعل 
 متفرقة مسائل

  اهلات  عرب واجالز 
 احلض ر  م  البد أ  اهلات  عرب الزواج عقد يصح هل س: ■
 اهلات   عرب جائز ج:
  الزواج على البن  م افقة
 يسأأأأ ى مأأأأا وذلأأأأك الأأأأزواج علأأأأى ووالأأأأدها البنأأأأ  م افقأأأأة علأأأأى احلصأأأأ ل هأأأأل س: ■

 الزوجية  حك  ل  باخلطبة 
 ة الزوجي أحكا  هلا وليس هلا أثر ال العقد بدون اخلطبة ج:
 بعأأأد في أأا بأأذلك رضأأيا مث وليهأأا  إذن وال إذ أأأا بأأدون لرجأأل امأأرأ   و جأأ  لأأ  س: ■
 احلك   ه  ف ا

 العقد  صح لفظا   رضيا إذا ج:

                                

  الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل  ما بني 1
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 فأأمن الأأزواج أرادت إذا نفسأأها  مصأألحة متيأأز الأأي وهأأي الرشأأيد  البالغأأة البنأأ  مسأأ لة:
 أو أمهأأأأا إذن ز يلأأأأ وال األبأأأأ ي جأأأأد ها أو أبيهأأأأا مأأأأ  تسأأأأت ذن أن فأأأأاألح   ب كأأأأرا   كانأأأأ 
 أخيها 

 االسأأأأتئذان للبنأأأأ  ميكأأأأ  ال حبيأأأأ  غأأأأائبني األبأأأأ ي اجلأأأأد أو األب كأأأأان إذا مسأأأأ لة:
 األب ي  واجلد األب إذن يلز  مل ب كرا   البن  تك  مل أو منه ا 
 شأأأهاد  إال حي أأل ال شأأاب خلطبأأأي تقأأد  وأدرس  الرشأأد سأأأ  بلغأأ  فتأأا  أنأأا س: ■
 قأرب عأ  عليأ  تعرف  أن وبعد اخلطبة ومت  علي  افق و  أي إال االبتدائي  الااي الص 

 علأى إجبأاري شرعا   هل  حيق فهل ب   للقب ل علي   يضغط ن أهلي صار ولك  يعجبين  مل
 شرعيا    واجا   هذا يعترب وهل الزواج 
 برضأأى العقأأد يكأأ ن أن والأأ    الصأأيغة  جتأأر ومل الشأأرعي العقأأد يأأت  مل إذا  واج ال ج:
 األح    على ب كرا   كان  إذا أيضا   هاوالد ورضى الفتا 
 صأأأ رت  ي جلبأأأ ا وقأأأد الطف لأأأة  منأأأذ أره مل أقربأأأائي مأأأ  شأأأاب خلطبأأأي تقأأأد  س: ■
 أن ي تبأني قأرب عأ  رأيتأ  مأا وعنأد اهلأات  عأرب بيننأا العقأد وجأرى خطبتأ   علأى ف افق 
 بنأا  نأ كا عليأ  مأ افقي وأن احلقيقيأة  صأ رت  وليسأ  لصأديق  أو ألخيأ  كانأ  الص ر 
 إىل األمأأأأر حيتأأأأاج هأأأأل رفضأأأأي صأأأأ ر  ويف شأأأأرعيا   العقأأأأد يعتأأأأرب فهأأأأل الصأأأأ ر   تلأأأأك علأأأأى

 ط ق 
 ط ق  إىل حيتاج وال باطل العقد ج:
 ذلأك يأرف  والأدها ولك  مؤم  شاب م  الزواج وعاقلة بالغة فتا  أرادت إذا س: ■

 الرف   على األخري أصر   إذا ال الد إذن بغري من  الزواج هلا جي   فهل مادية  ألسباب
 السؤال  مفرو  يف ك ا كف ا   الزوج كان إذا جا   ج:
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 حك هأأأا يكأأأ ن هأأأل ألبيهأأأا  وجأأأدها أب هأأأا مأأأات الأأأي الرشأأأيد  البكأأأر الفتأأأا  س: ■
 أن وهأأأأل م جأأأأ دي   ووالأأأأدهتا وأع امهأأأأا إخ هتأأأأا كأأأأان لأأأأ  حأأأأى الأأأأزواج  أمأأأأر يف كالايأأأأ 
 العر   حس  واجلد األب بعد ال الية
 مطلقا   غري ا دون ال الية هل ا فقط لألب جلدوا األب ج:
 املأرأ  أجأربت وإذا والدخ ل  العقد قبل الزواج مس لة يف املرأ  رضا يش   هل س: ■
 واختيارهأا  رضأاها عأ  خارجأا    واجهأا وكأان أدبيأا   هتديأدا   والدها هتديد حت  التزويج على
 الزواج  هذا مال يصح فهل

 برضاها  إال   يصح ال ج:
 يفسأأد الأأزواج علأأى والأأدها أجربهأأا ولأأ   واجهأأا  مسأأ لة يف املأأرأ  رضأأا يشأأ   :س ■
 بعأأأد  يعلأأأ  وهأأأ  هبأأأا ينفأأأرد أو عليهأأأا يأأأدخل أن للأأأزوج جيأأأ   فهأأأل الأأأزواج  ويفسأأأ  العقأأأد
 رضاها 
 كالسابق ج:
  العقد يف شرو 
  يأار  أو الع أل مأ  الزوج مينعها ال أن الزواج  عقد ض   الزوجة اش ط  إذا س: ■

 يسأتطي  هأل بأذلك  الزوج وق ب ل   الدينية  واملناسبات املسجد يف الص   حض ر أو ألهلا
 بالشر   ال فا  علي  جي  ج: مينعها  أو ي اج  أن

 مأأا بعدئأأذ  فعأأل ولأأ  ذلأأك الأأزوج وق ب أأل عليهأأا  التأأزوج عأأد  املأأرأ  اشأأ ط  إذا س: ■
 الااي  الزواج حك 
    وجت تصري لكنها الشر  خ   فعل ج:

 مل أ أأأا العقأأأد بعأأد تبأأأني مث بكأأأرا   الزوجأأة تكأأأ ن أن العقأأأد يف الأأزوج اشأأأ   إذا مسأأ لة:
 العقد  فس  ل  جا  بكرا   تك 
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 الأأأزوج وقبأأأل بلأأأدها  مأأأ  الأأأزوج خيرجهأأأا ال أن العقأأأد حأأأني املأأأرأ  اشأأأ ط  إذا مسأأأ لة:
 برضاها  إال   البلد ذلك م  املرأ  إخراج ل  جي   ال ذلك 

 علأأى وجأأ  أخأأرى  معهأأا يتأأزوج ال أن بشأأر  لزوجهأأا مهرهأأا املأأرأ  وهبأأ  إذا مسأأ لة:
 ع أأ    معهأأا أخأرى بأأامرأ  التأزوج عأأد  الأزوج علأأى جيأأ  ك أا بأأاملهر  مطالبتأ  عأأد  الزوجأة
 بالشر  
 وهأي األطفأال ينجأ  وال جنسأيا   عاجز شاب وه  فتا  م  الزواج شاب يريد س: ■
 الأزواج جمأرد تريأد وهأي بينه أا حأ  ع قأة ت جأد ال ب ن  عل ا   هذا  على ووافق  ب  تعل 
 جائز  ج: الزواج  هذا يف اإلس   حك  ف ا

  وإ التها البكار  أحكا 
 أ يلأ  أو الشأبهة  طريأق عأ  البكأار  أ يل  ل  البكر للفتا  بالنسبة احلك  ما س: ■
 ذن اإل واش ا  ال الية مس لة يف أ شرعا   أ ثيبا   تك ن هل شاب   ما أو معني ع ج بفعل
 ف شكل  الدخ ل بغري كان  إذا وأما بالدخ ل  اإل الة كان  إذا ثي  هي 1ج:  

 الأب د بعأ  يف معتأاد هأ  ك ا وحن ها  طبية بع لية البكر بكار  إ الة جي   ال مس لة:
 حتسأأس عأأ  الفتأأا  ختلأأيص ألجأأل وحنأأ ه الأأ الد  مبجأأرد الطفلأأة علأأى اإل الأأة جيأأرون حيأأ 
 ال وكأذا للأزوج  بالنسبة الدية يلز  ال وإمنا ديتها  ض   أ اهلا ول  الفساد  باق ا  الذن 
 افتضأأأا  لنفسأأأها حيأأأق وهأأأل  لبغأأأي مهأأأر ال حيأأأ  بغأأأا    نفسأأأها هأأأي تعطأأأي ملأأأ  ديأأأة

 الأزوج  حأق مأ  حينئأذ ألنأ  بأذلك  يرضأى ال والأزوج متزوجأة كان  إذا جي   ال بكارهتا 
 فيشأ ل اجلسأ ي مأ  األعأ  بالضأرر واملأراد جيأز  مل كاأريا   الضرر كان إذا املتزوجة غري ويف

                                

 : )ثي  ولك  االحتيا  حس     اإلما  الشريا ي الراحل1
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 فضأأأها الأأأزوج أراد ولأأأ   2حت ل أأأ   حرمأأأة ُعلأأأ  حبأأأد   كأأأان )إذا  1أيضأأأا   االجت أأأاعي الضأأأرر
  3اجل ا   عد  فالظاهر )وإال   جا   هي رضي  فمن وحن ه باألصب 

 نفسأأها تظهأأر أن جأأا  كأأاألول  كاملأأة بكارهتأأا أعأأاد دوا  املأأرأ  اسأأتع ل  لأأ  مسأأ لة:
 البكأأأأر الأأأأزواج شأأأأر  كأأأأان إذا إال اللهأأأأ  للأأأأزوج  حأأأأق وال العقأأأأد  عنأأأأد البكأأأأر رمظهأأأأ يف

 أن والظأأأاهر غشأأأا  يكأأأ ن حينئأأأذ املأأأذك ر اإلظهأأأار فأأأمن أصأأأ   تفأأأت  مل حبيأأأ  األصأأألي
 إجا تأأ  إىل حاجأأة فأأ  األصأألية  البكأأار  إىل منصأأر  البكأأر يف األب إجأأا   اشأأ ا  دليأأل
 الغشأا  منأ  دون االصأطناعية البكأار  أما  1بالدخ ل  اإل الة كان  )إذا الاانية البكار  يف
 ثيبا  املرأ  ك ن ع  األمر خيرج ف 

 املرأ  رح  استئجار
 صأاحبة هأي فأاأل  اسأتؤجر ولأ  إشأكال  أجنبيأة امأرأ  رحأ  اسأتئجار ج ا  يف مس لة:
 ولك   الرح   صاحبة دون الب يضة
 أولدت   مم  يتزوج أن ل  جي   هل أ 

 واألخأأ  كأاأل  الزوجأة أو الأأزوج أقأارب مأ  املسأأت جر  املأرأ  كانأ   لأأ احلكأ  مأا ب 
 رمحها  استئجار جي   فهل والع ة  واخلالة
  مرضأأأأأأأأأعة وال والأأأأأأأأأد  ليسأأأأأأأأأ  أل أأأأأأأأأا 5اجلأأأأأأأأأ ا   يبعأأأأأأأأأد ال كأأأأأأأأأان وإن )مشأأأأأأأأأكل أ: ج
 أخرى  جبهة حمرمة وال

                                

 : )وإال فاحت االن  اإلما  الشريا ي الراحل1
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل2
إلصأأب  وحنأأ ه فهأأل جيأأ    ألنأأ  حقأأ  فيحأأق لأأ  اإل الأأة بأأ ي : )ولأأ  أراد الأأزوج فضأأها با  اإلمأأا  الشأأريا ي الراحأأل3

 سب   أو ال  ألن  خ   املنصر   احت االن  
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
 : )نع  جي      اإلما  الشريا ي الراحل5
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 وبأأأأني الزوجأأأأة أو الأأأأزوج أقأأأأارب بأأأأني فأأأأرق وال 1مطلقأأأأا   مشأأأأكل )االسأأأأتئجار ب: ج
 غريه  
 العل ية الكفا  
 والزوجة  الزوج بني العل ية الكفا   ضرور  يف رأيك  ما س: ■
 الشرعي  املنظار يف وج  هلا ليس ج:

 الكتاب ب هل الزواج
 باملسيحيات  الدائ  الزواج جي   هل س: ■
  2ترك   استحبابا   األح   كان )وإن نع  ج:
  النكاح عقد فس  جت   الي العي ب

  زوجال فس   1
 جيأ   الزوجأة يف السأبعة العيأ ب هأذه أحأد ب جأ د أأ العقأد بعأد أأ الزوج عل  إذا مس لة:

   العقد: فس  ل 
 اجلن ن   1
 اجلذا    2
 الربص   3
 الع ى   1
 والزم   اإلقعاد  5
 واحدا   واحلي  الب ل مسلك ك ن أي اإلفضا    6
 واجملامعة  ال    م  مين  الفرج يف ينب  عظ  أو حل  وه  القرن   2

                                

 : )نع  جي   االستئجار    اإلما  الشريا ي الراحل1
  سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل  ما بني الق  2
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 الزوجة فس  :2 
 هلأأأا جيأأأ   الأأأزوج يف العيأأأ ب هأأأذه أحأأأد ب جأأأ د العقأأأد بعأأأد الزوجأأأة عل أأأ  إذا مسأأأ لة:

 العقد: فس 
 اجلن ن   1
 الذكر  مقط ع أي اجلب ب   2
 اإلي ج   م  الت ك  لعد  امل ج  اآللة انتشار عد  يسب  مر  وه  العن    3
 البيضتني  مسل ل أي اخلصا    1
 البيضتني  مرض     الر   5
 اإليد 

 وي جأ  الأزواج يف املأرأ  عيأ ب مأ  يُأع أدي  أأ اإليأد  أ املناعة فقدان مر  أن هل مس لة:
 النكاح  فس 
 الفس   حق ل  كان وعريف ض ين شر  حن  على من  س متها كان إذا ج:
 املعدي املر 

 أو  وجهأا أو جتأ   و  إىل للعأدوى م جبأا   كأان إذا الأزواج م  املري  من  جي   مس لة:
 يف ضأأرار وال الضأأرر فمنأأ  عنأأ   الشأأارع مينأأ  شأأديدا   ضأأررا   املأأر  كأأان إذا في أأا أوالدهأأا 
اإلسأأأ  

 جمأأأرد الأأأزواج مأأأ  املقصأأأ د كأأأان أو العأأأدوى  ي جأأأ  ال الأأأزواج كأأأان إذا نعأأأ   1
 غأأأأري النسأأأأبة كانأأأأ  )أو شأأأأرعا   حت لأأأأ  جيأأأأ   طفيفأأأأا   املأأأأر  كأأأأان أو أشأأأأب   ومأأأأا احملرميأأأأة
 األدلة  إلط ق ذلك كل املن   جي   وال الزواج فيج    2لة حمص  

                                

  32382ح 1ب 11ص 26  وسائل الشيعة: ج1
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل2
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 مأأأ  هلأأأا أو لأأأ  املأأأين إفأأأرا  تأأأر  وكأأأان املأأأذك ر الفأأأر  يف امل مسأأأي الأأأزواج حأأأر  لأأأ  مث
 وإذا العسأر  لرفأ  والتنأ   واجملسأ ة كاليأد أخأرى ب سأائل اإلفأرا  جيأ   فأ  واحلأرج  العسر
 جا   العدوى ضرر بدون الزوجة أو الزوج بسب  اإلفرا  أمك 
 الدائ ة الزوجة أحكا  م 

 عليهأأأا وجيأأأ   وجهأأأا  إذن بأأأدون املنأأأزل مأأأ  ختأأأرج ال أن دوامأأأا   املعقأأأ د  علأأأى مسأأأ لة:
 شأأرعي  عأأذر بأأدون مقاربتأأ  مأأ  متتنأأ  ال وأن االسأأت تاعات  مأأ  يريأأده ملأأا نفسأأها متكأأني
 الغأأأأذا  ةوهتيئأأأأ عليهأأأأا اإلنفأأأأاق  وجهأأأأا علأأأأى وجأأأأ  األمأأأأ ر هأأأأذه يف  وجهأأأأا أطاعأأأأ  ولأأأأ 

 عليأأ  د ينأأا   كانأأ  أأأ اإلنفأأاق علأأى قأأادر وهأأ  أأأ عليهأأا ينفأأق مل ولأأ  هلأأا  والسأأكى واللبأأاس
 لل رأ  

 كانأأأأ  السأأأأابقة  املسأأأأ لة يف املأأأأذك ر  األمأأأأ ر يف  وجهأأأأا الزوجأأأأة تطأأأأ  مل إذا مسأأأأ لة:
 ال املهأأأأر ولكأأأأ  واملضأأأأاجعة  واملسأأأأك  واللبأأأأاس الغأأأأذا   وجهأأأأا علأأأأى تسأأأأتحق ومل عاصأأأية
  بذلك يسقط

 املنزلية  باخلدمة القيا  على  وجت  إجبار للزوج حيق ال مس لة:
 أأأأ املشأأأه ر علأأأى أأأأ أشأأأهر أربعأأأة مأأأ  أكاأأأر  وجتأأأ  مقاربأأأة تأأأر  للأأأزوج جيأأأ   ال مسأأأ لة:
 باملعرو   املعاشر  لزو  واألق ى
 الشغار نكاح

 أخأأأ  واحأأأد كأأأل نفأأأري  تأأأزويج مأأأ  الريأأأ  أهأأأاي بعأأأ  عنأأأد اجلاريأأأة العأأأاد  مسأأأ لة:
 املعأرب هأ  وهذا باطل  األخرى  نكاح منها واحد  كل مهر يك ن أن على بنت  وأ اآلخر
 والبنأ  وكاألخأ  الشأرعي  املهر جعل ال    وإمنا الشغار"  بأ"نكاح اإلس   فق  يف عن 
 غريه   أو بنته ا أو ع ة أو خالة م  غري ا املس لة هذه يف
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 سنتني الزوجة تر 
 وكل أأا البيأأ   إىل يأأ ي وال سأأنتني منأأذ هبأأا يأأدخل ملو   وجتأأ  تأأر  الأأذي الأأزوج مسأأ لة:
 أو الشأأأرعي احلأأأاك  عنأأأد تطلأأق أن احلأأأال هأأأذه يف للزوجأأأة هأأل بأأأاألمر  يهأأأت  ال يراجع نأأ 
 وكيل  
 بالط ق  ير  ومل الزوج م  التقصري كان إذا نع   1ج:  
 وخارج  البي  يف الزوجني أدوار

 مأأأا الأأأزوج يتح أأأل أن بأأأني الأأأزوجني أدوار قس أأأ  اإلسأأأ   أن يعتقأأأد مأأأ  هنأأأا  مسأأأ لة:
 الزوجأة تتح أل أن وبأني املنزليأة  احلاجيأات وجلأ  والع أل  الكأد   مأ  البي  خبارج يرتبط
 هأذا تأرون فهأل …األطفأال ب بيأة واالهت أا  والكأنس الطأب  مأ  البيأ  بأداخل يرتبط ما

 اإلس    م  التقسي 
 االستحباب  سبيل على املرأ  دور لك  نع   ج:
  احل ل م ان  باستع ال اإلذن
 احل ل  م ان  استع ال يف الزوج استئذان املرأ  على جي  هل س: ■
 علأي الزوجيأة حياهت أا بنأا  للأزوجني املؤكأد ولكأ  ذلأك  يف عليها شرعي إلزا  ال 2ج:
 الفاضلة  األخ ق وتبادل التفاه 
  الرح  وصلة الزوج طاعة
 يسأقط فهأل للأر ح   قطأ  ذلأك ويف الأدار  مأ  اخلروج بعد   وجت  ي مر رجل س: ■
 اخلالق  معصية يف ملخل ق طاعة ال ألن  أمره

                                

 : )نع   بعد إنذار احلاك  الشرعي ل     اإلما  الشريا ي الراحل1
 : )ال جي  عليها ذلك    اإلما  الشريا ي الراحل2
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 ال اج   األمر بقدر أمره يسقط نع  ج:
 التشاجر بعد الزوج إذن
 مأأا    والأدها بيأأ  إىل فأذهب  البيأ  مأأ  ف خرجهأا و وجتأأ  الرجأل تشأاجر إذا س: ■
 وجأأ ب يسأأقط هأأل أي   وجهأأا إذن بأأ  والأأدها بيأأ  إىل واخلأأروج الأأدخ ل تسأأتطي  فهأأل
 هنا  الدار م  اخلروج يف الزوج طاعة
 نع   ناشزا   الرجل كان إذا ج:
 العريف اإلنفاق
 ك أا عليهأا اإلنفأاق جيأ  فهأل مت سأطة  عائلأة مأ  وأنأا ثريأة عائلة م   وجي س: ■
 جيأ  أ  عليهأا  أقأدر ال اقتصادية مشاكل ي يسب  ذلك أن عل ا   أهلها بي  يف كان 
 املادية  قدري حبدود يهاعل اإلنفاق
 الزوجني  لك  العريف الش ن حس  على يك ن اإلنفاق ج:

 )املتعة  املؤق  الزواج أحكا 
 واالست تاع  لل ذ  تك  مل ل  حى املتعة تصح مس لة:
 والشأأر   العقأأد صأأح الأأزوج  يقارهبأأا ال أن العقأأد يف هبأأا املت تأأ  اشأأ ط  لأأ  مسأأ لة:

 جأا  باملقاربأة ذلك بعد رضي  ل  ولك  املقاربة  عدا ما اتاالست تاع سائر للزوج وجا 
 ذلك  للزوج
 هبا  متت  مم  محل  ل  حى النفقة حق هبا لل ت ت  ليس  3
 الزوج  منها ير  وال الزوج م  تر  ال ك ا املضاجعة حق هبا لل ت ت  ليس  1
 خروجهأا تلز اسأ إذا ولكأ  إذنأ   بأدون  وجهأا منأزل م  خترج أن هبا لل ت ت  جي    5
 اخلروج  عليها حر   وجها حق تف ي 
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 قأرر مأا إعطاؤهأا وجأ  قارهبأا قأد كأان فأمن هلأا  املأد  بقيأة بأامرأ  املت ت  وه  إذا  6
 املهر  نص  أعطاها يقارهبا مل وإذا املهر  م 

 واملنقط  الدائ  بني الفرق
 األوالدو  والسأأأ  الشأأأرو  حيأأأ  مأأأ  املنقطأأأ   )الأأأزواج املتعأأأة أحكأأأا  هأأأي مأأأا س: ■

 والعد   والعقد والشه د
 وأن املأد   تعيأني فيأ  جي  الااي أن إال   واملنقط   الدائ  الزواج شرو  بني فرق ال ج:
 يف والعأأأد  املضأأأاجعة  يف القسأأأ ة حأأأق وال النفقأأأة  حأأأق هلأأأا ولأأأيس فيأأأ   تأأأر  ال الزوجأأأة
 واحد   حيضة املنقط 
  الكتابية متعة
 جي    ج:  الكتابية  م  املنقط  الزواج جي   هل س: ■
 والصيغة  الزواج حقيقة الكتابية تفه  أن املتعة عقد يف يش   هل س: ■
 إمجاال   ول  نع  ج:
 مسأأأ لة يف التحقيأأأق عليأأأ  جيأأأ  فهأأأل متعأأأة   كتابيأأأة يتأأأزوج أن املسأأأل  أراد إذا س: ■
 الرجال  مصادقة ع  ينتهني ال أ   عل ا   العد  
  2ذلك  بعد عل  إذا األبدية باحلرمة يبتلي ال ي)ك  1أحس  كان وإن يلز   ال ج:
 املسل ة   وجت  إذن بدون بالكتابية يت ت  أن مسل ة م  لل تزوج جي   هل س: ■
 بمذ أأأا  إال   املسأأأل ة علأأأى للكتابيأأأة أأأأ متعأأأة أي وانقطاعأأأا   دوامأأأا   أأأأ التأأأزويج جيأأأ   ال 1ج:
   كراهة  وعلى

                                

 : )وإن كان أح    ما  الشريا ي الراحل  اإل1
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل2
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 وليها  إذن بدون ابيةالكت البكر م  املنقط  الزواج جي   هل س: ■
 اجل د  أو لألب ال الية عد  مذهبه  م  كان إذا جي    ج:
 بأأأني جت أأ  الأأي الأأأروابط أن الغربيأأة اجملت عأأات يف عليأأأ  واملتعأأار  املأأ ل   مأأ  س: ■
 إجأرا  دون بالكتابيأة يت تأ  أن لل سأل  جيأ   فهأل العقأد  دون الصأداقة هأي واملأرأ  الرجل
   ما    املعاطا  كبي  ويك ن معها  العقد
 الزوج  ذات غري عقد إال   لل سل  جي   ال ج:
 واالنقطاع الدوا  بني

 الزوجأة واد عأ  االنقطأاع الأزوج اد عأى بأ ن العقد يف والزوجة الزوج اختل  إذا س: ■
 احلك   ف ا بالعكس أو الدوا 
  االنقطأأأأأأأاع مأأأأأأأدعي أقأأأأأأأا  إذا إال    2الأأأأأأأدوا  يأأأأأأأدعي مأأأأأأأ  مأأأأأأأ  احلكأأأأأأأ  أن األظهأأأأأأأر ج:

 ينة الب
 املسيار  واج 

 بعأأأأ  فيهأأأأا الزوجأأأأة تسأأأأقط دائأأأأ   واج وهأأأأ  املسأأأأيار  الأأأأزواج حكأأأأ  هأأأأ  مأأأأا س: ■ 
 وغريها  واإلر  والنفقة املضاجعة كحق حق قها
 اجلأأأائز احلقأأأ ق بعأأأ  أحأأأد ا أو الأأأزوجني إسأأأقا  الأأأدائ  الأأأزواج بصأأأحة يضأأأر ال ج:
  3إسقاط  صحة عد  فاألظهر اإلر  مال دون إسقاطها

                                                                             

 : )بدون إذن  وجت  مكروه وليس حبرا     اإلما  الشريا ي الراحل1
 : )األصل يف الزواج ه  الدوا     اإلما  الشريا ي الراحل2
  تسقط ب  بع  احلق ق كحأق املضأاجعة والنفقأة وال يسأقط االر  : )صحيح  ولك  اإلما  الشريا ي الراحل3

 وأماال   
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 عقدها وصيغة ط املنق مهر
 صحيح  العقد فهل مهرها يعطيها ال أن ناويا   وكان بامرأ  الرجل متت  إذا س: ■
 مهرها  يعطيها أن علي  جي  ولك  صحيح العقد ج:
  ك  أأأأأا عأأأأأ  فضأأأأأ    املعأأأأأاي فهأأأأأ  عليهأأأأأا يصأأأأأع  ممأأأأأ  هبأأأأأا املت تأأأأأ  كانأأأأأ  إذا س: ■
  وبأأأأأدون عنهأأأأأا نيابأأأأأة العقأأأأأد صأأأأأيغة إجأأأأأرا  جيأأأأأ   هأأأأأل معهأأأأأا  التعامأأأأأل يأأأأأت  فكيأأأأأ  أمي أأأأأة

 وساطة 
 منها  ال كالة أخذ بعد عنها نيابة   العقد صيغة ويقرأ إفهامها  م  هبا الت ت  جي   ج:
  املشاهري  واج

 تت تأأ  بأأ ن العكأأس جيأأ   ك أأا السأأين ا  وجنأأ   اجل أأال مبلكأأات الت تأأ  جيأأ   مسأأ لة:
 املأذك ر اإلسأ مي اراإلطأ يف ذلأك يكأ ن أن جي  لك  السين ا  وجن  اجل ال مبلك املرأ 
 بأأ د يف يعتأاد ك أا ذلأك عأ  اخلأروج أمأا بقسأ ي   النكأاح أدلأة إلطأ ق الفقأ   كتأ  يف

 إشكال  ب  حمر  فه  وحن ها الغرب
 بالزنا  املشه ر  م  املتعة  واج عقد حك  ما س: ■
 عأأأدوى ي جأأأ  مل حيأأأ  فيجأأأ   الأأأدخ ل أمأأأا العقأأأد  نفأأأس يف الكراهأأأة األظهأأأر 1ج:
 ا  بالغ وضررا  
 املنقط  شه د
 شه د  إىل املؤق  الزواج حيتاج هل س: ■
 مستح   الزواج عقد على اإلشهاد ج:

                                

 : )املشه ر بني الفقها  الكراهة    اإلما  الشريا ي الراحل1
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 املنقط  عقد جتديد
 أفعل  ف اذا املد  أجدد أن وأردت متعة  واج متزوجا   كن  إذا س: ■
 جديد  م  العقد صيغة بقرا   عليك ج:
 انتهائ   وقبل ط املنق الزواج يف العقد أثنا  املد  متديد جي   هل س: ■
 أن )واألحأأأ   أطأأأ ل  مبأأأد  جديأأأد  صأأأيغة قأأأرا   جيأأأ   وإمنأأأا املأأأد   متديأأأد جيأأأ   ال ج:
  1اجلديد  العقد جيدد مث السابقة املد  يه 
 ث ثا باملطلقة الت ت 
 انقضأا  بعأد مؤقتأا  واجأا   يتزوجهأا أن لأ  جيأ   هأل ث ثأا    وجتأ  طل أق شخص س: ■
 عدهتا 
 كأأأان سأأأ ا  أأأأ الشأأأرعية املأأأ ا ي  حسأأأ  رج عأأأان يتخللهأأأا راتمأأأ ثأأأ   طلقهأأا إذا ج:
 فأ  أأ جديأد مأ  الأزوج وتزوجهأا العأد  انتهأ  أ  العأد   يف الأزوج ورجأ  عأد  فيأ  الطأ ق
 غأأأريه  وجأأأا   نكحأأأ  إذا لأأأ  وحتأأأل واملنقطأأأ   الأأأدائ  النكأأأاح بأأأني فأأأرق بأأأ  مطلقأأأا   لأأأ  حتأأأل

 العد   ومضي واإلنزال الدخ ل بعد الااي الزوج طلقها مث الدائ  بالزواج
  املنقط  عد 
 ومل األوىل عأأدهتا انقضأأا  قبأأل  وجهأأا عليهأأا عقأأد إذا هبأأا املت تأأ  تعتأأد كيأأ  س: ■ 
 اجلديد  العقد يف هبا يدخل
 مضأى مأا تك أل فم أا املأد   بأاقي وهبهأا أو الاانيأة املأد  وانتهأ  هبأا يدخل مل إذا ج:
 العد   م  حمس بة داجلدي العقد مد  ب ن عل ا   األوىل  العد  م 

                                

 : )وذلك ب ن يه  املد  السابقة مث جيدد العقد اجلديد    اإلما  الشريا ي الراحل1



 111        على النص الذي ترغ  يف أن يظهر هنا  Heading 2د  ع مة التب ي  "الصفحة الرئيسية" لتطبيق خط ! استخ

 

  واجه  حير  نسا 
 .الزوجة وأ  واألخ   كاأل   النسا  ببع  التزوج حير  مس لة:
 علأأ ن  وإن أبيهأأا وأ  وجأأد هتا املأأرأ  تلأأك أ  صأأارت بأأامرأ  اإلنسأأان تأأزوج إذا مسأأ لة:

 .الرجل لذلك حمرما  
 ابنهأأا نأأ ب وكأأذا بنتهأأا وبنأأ   وجتأأ  بنأأ  صأأارت وقارهبأأا امأأرأ  علأأى عقأأد إذا مسأأ لة:

 .بعد في ا ولدن أو العقد  حني ك    س ا  ل   حمار  سفل  وإن
 حمأأار  نزلأأ ا وإن بنتأأ  وابأأ  ابنأأ  وابأأ  الأأزوج وابأأ  علأأ ا  وإن وجأأده  الأأزوج أبأأ  مسأأ لة:

 .بعد في ا ولدوا أو العقد حني كان ا س ا  لل رأ  
 يف مادامأ  ب ختهأا التأزوج لأ  جيأ   ف  هبا  مت ت  أو دائ ة الزوجة كان  إذا مس لة:

 .حبالت 
 لأأ  ولكأأ  الزوجأأة  إذن دون أخيهأأا وبنأأ  الزوجأأة أخأأ  ببنأأ  التأأزوج جيأأ   ال مسأأ لة:

 .إشكال في  يك  ومل العقد صح بعد في ا أجا ت مث إذ ا  دون عليه ا عقد
  وجتأ   أي املأرأ   تلأك عليأ  حتأر  مل ب مهأا  نأا مث قارهبا  مث امرأ  على عقد ل  مس لة:
 .يقارهبا أن قبل املعق د  ب    نا  ل وهكذا

 ال وكأأذا كتأأايب  غأري أ  كأأان كتابيأا   الكأأافر  تتأزوج أن املسأأل ة لل أرأ  جيأأ   ال مسأ لة:
 كاليه ديأأأأأة بالكتابيأأأأأة التأأأأأزوج أمأأأأأا كتابيأأأأأة  غأأأأأري بكأأأأأافر  يتأأأأأزوج أن املسأأأأأل  للرجأأأأأل جيأأأأأ  

 تأأر  اسأتحبابا   حأأ  األ كأان وإن ومنقطعأأا   دائ أا   علأأيه  العقأد مأأ  مأان  فأأ  واملسأيحية 
   .الدوا 

  نأا وإذا مؤبأدا   عليأ  املرأ  تلك حرم  الرجعي  الط ق عد  يف بامرأ   نا إذا مس لة:
 .عليها العقد العد  بعد ل  جا  ال فا  عد  أو البائ   الط ق أو املتعة  عد  يف بامرأ 
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 في أأأا لنفسأأأ  اعليهأأأ العقأأأد لأأأ  جأأأا  عأأأد  يف وليسأأأ  هلأأأا  وج ال بأأأامرأ   نأأأا إذا مسأأ لة:
 يعقأأأد مث احلأأأي  املأأأرأ  تلأأأك تأأأرى حأأأى واالنتظأأأار ال يأأأ  اسأأأتحبابا   األحأأأ   ولكأأأ  بعأأأد 
 .عليها يعقد أن الغري أراد ل  وهكذا عليها 

 ال أن واألقأ ى يف قأا أن وجأ  تزوجهأا ذلأك ومأ   وج ذات املأرأ  أن عل  إذا مس لة:
 .أيضا   بعد في ا لنفس  عليها يعقد

 فج رهأأأا علأأأى وبقيأأأ  تتأأ  مل ولأأأ   وجهأأأا  علأأأى حتأأر  مل  وج اتذ  نأأأ  لأأأ  مسأأ لة:
 .مهرها إعطا  علي  جي  ولك   وجها يطلقها أن فاألفضل

 وامللأأ   بالغأأا   ال ئأأط كأأان إذا )في أأا ال ئأأط علأأى وبنتأأ  وأختأأ  امللأأ   أ  حتأأر  مسأأ لة:
  1بال   غري

 تأأأ ت مل إذا اوهكأأأذ  وجتأأأ   عليأأأ  حرمأأأ  النسأأأا  بطأأأ ا  الرجأأأل يأأأ ت مل إذا مسأأأ لة:
 أو بعأأد  في أأا املأأذك ر بأأالط ا  أتيأأا لأأ  ولكأأ   وجهأأا  عليهأأا حأأر  النسأأا  بطأأ ا  املأأرأ 
 .احلرمة ارتفع  مباشر   ب  القيا  هل ا ميك  مل إن ب  لإلتيان أحدا   استنابا

 املتفرقة النكاح مسائل

 ال الدي  وحج الزواج
 كأأأرب مأأأ  احلأأأج إىل  الأأأدي ال إرسأأأال أ  مقأأأد  الأأأزواج أجأأأل مأأأ  املأأأال مجأأأ  هأأأل س: ■
 احلج  مناسك أدا  قبل ال فا  وخ   سنه ا
 بينه ا  خمري   ج:
 علأى جيأ  فهأل الأزواج إىل حيتأاج شأاب اب  ولدي  ماليا   مقتدرا   األب كان إذا س: ■
 أبنأا ه  يزوج ن وال والاالاة الاانية يتزوج ن أبا  وهنا  اخلاص  مال  م  ابن  تزويج األب
 ذلك  يف الشرع رأي ه  ف ا نفس   على يعت د أن االب  ىعل جي  أن  حبجة

                                

 ل   بالغني على األح    : )وإن مل يك  ال ئط وامل  اإلما  الشريا ي الراحل1
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 علأأأأأى تزوجيأأأأأ  األب علأأأأأى وجأأأأأ  الأأأأأزواج إىل مضأأأأأطرا   وكأأأأأان االبأأأأأ  يأأأأأت ك  مل إذا ج:
 األح   
 مأ  وكأذلك الزفأا  فسأتان شأرا  أجأل م  ضخ ة مبال  أسر  م  حك  ما س: ■
 ممأأأأا طاعت اسأأأت عأأأد  مأأأأ  بأأأالرغ  وذلأأأك الزفأأأأا  مكأأأان يف اجل اليأأأة املظأأأأاهر بعأأأ  أجأأأل
 والد ي   االست   إىل يضطره
 حمر ما  كان اإلسرا  عن ان شي  على انطبق إذا ج:
 وتزينها املرأ  تعطر
 أ  مطلقأا   بأالعطر اخلأروج يف الكراهأة فهأل  وجهأا  لغأري املرأ  تعطر بشد  يكره س: ■
 املرأ   وحمار  النسا  م  عطرها يف الكراهة
 عطرها  األجان  يستش  في ا الكراهة ج:
 بأأاب مأأ  وصأأفر احلأأرا  حمأأر  شأأهري يف لزوجهأأا تتأأزي  ال أن للزوجأأة جيأأ   هأأل س: ■
  اهلل رس ل بي  أهل على املصائ  م  مر ما اح ا 
 إذا ولكأأأ   احلسأأأني اإلمأأأا  مبصأأأاب والعأأأزا  احلأأأزن مبظأأأاهر االلتأأأزا  يسأأأتح  ج:
   اجملت  يف احلزن مظهر على وتبقى خاصة ل  فتتزي  ذلك الزوج عار 
 واملشر  الكتايب  واج
 حأأال ويف الأأزواج  هأأذا حكأأ  مأأا مشأأر   أو كتأأايب مأأ  تزوجأأ  مسأأل ة امأأرأ  س: ■
 حكأ  ومأا االسأتربا   ع ليأة تكفأي أو عأد  إىل حتتأاج هأل لأ  تركهأا أو  وجها م  ط قها
 احملار   إىل بالنسبة أوالدها
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 وإذا بأأالبط ن  لاجلهأأ مأأ  الشأأبهة لأأ ط  1الطأأ ق عأأد  وتعتأأد باطأأل  الأأزواج هأأذا ج:
 ولأأأأد أحكأأأأا  وبقيأأأأة احملرميأأأأة وهلأأأأ  شأأأأبهة أوالد يعتأأأأربون ف والدهأأأأا بأأأأاحلك  جاهلأأأأة كانأأأأ 
 احل ل 
  الزوج الختيار النظر
 معينأأأأا   وكأأأأان الأأأأزوج اختيأأأأار حأأأأق يأأأأدها يف وقأأأأ  املسأأأأل ة املأأأأرأ  أن فأأأأر  علأأأأى س: ■

 عأأأأدا بدنأأأأ   ضأأأأ م ا مجيأأأأ  وإىل إليأأأأ  النظأأأأر عندئأأأذ هلأأأأا جيأأأأ   فهأأأأل هلأأأأا  بالنسأأأأبة شاخصأأأا  
 هأأي مأأا عأأا  بشأأكل قهأأرا   اللأأذ  حصأأ ل فأأر  مأأ  حالأأ  علأأى االطأأ ع لغأأر  العأأ رتني 
  النظر  هذا ملال العامة احلدود
 قهرا   حصل وإن اللذ  قصد عد  بشر  ب س  ال حقيقة  الزوج الختيار ج:
  املكروهة الفلكية األوقات
 الفلكيأأأ ن ذكأأأر معينأأأة  قأأأاتأو  يف النكأأأاح عقأأأد كراهأأأة يف ورد ملأأأا باإلضأأأافة س: ■ 
 يق ل ن  مبا ن خذ فهل أخرى أوقاتا   العل  أهل وبع 
 الكراهأأأأأة ي جأأأأأ  ال قأأأأأ هل  ولكأأأأأ  الفلكيأأأأأ ن ذكأأأأأره مأأأأأا علأأأأأى باالعت أأأأأاد بأأأأأ س ال ج:
 الشرعية 
 للزواج التعار 
 وال والفتأأا  الشأأاب بأأني التعأأار  بعأأد إال   الأأزواج علأأى االتفأأاق يأأت  ال بلأأدنا يف س: ■
 للزواج  مقدمة ذلك جي   فهل بأاحل   يس ى مبا إال   ذلك حيصل
  الشرعية  حدوده يف بالتعار  ب س ال ج:  

                                

 : )احتياطا     اإلما  الشريا ي الراحل1



 118        على النص الذي ترغ  يف أن يظهر هنا  Heading 2خط ! استخد  ع مة التب ي  "الصفحة الرئيسية" لتطبيق 

 

 علأأأأى احأأأأد ا حيأأأأر  نفأأأأري  بأأأأني الرسأأأأائل ب اسأأأأطة واملعاشأأأأقة املغا لأأأأة جتأأأأ   ال مسأأأأ لة:
 حرا   وكلها والريبة والتلذذ التشبي  م  فان  اآلخر 

 اختأأأاذ للفتيأأأات جيأأأ   وال كأأأافرات  كأأأ  ولأأأ  اخللأأأي ت اختأأأاذ للفتيأأأان جيأأأ   ال مسأأأ لة:
 األخ   

 اخللي ت وقان ن املنقط  الزواج بني
 ال كاأأأأريات ونسأأأأا  قلأأأأة رجأأأأال إال يبقأأأأى فأأأأ  الرجأأأأال تبيأأأأد حأأأأروب تقأأأأ  قأأأأد مسأأأأ لة:
 يف احلأق رجأل فلكأل املنقطأ   الأزواج بتشأري  ذلأك اإلسأ   فعأاجل الدائ   الزواج يش له 

 اإلسأأ مي  الفقأأ  يف مأأذك ر نظيأأ  إطأأار يف طلأأبه  ويلأأيب كاأأريات بنسأأا  متعأأة يتأأزوج أن
 خلأأي ت قأأان ن أمأأا دائ أأات   وجأأات أربأأ  رجأأل كأأل يتخأأذ أن جأأ ا  إىل باإلضأأافة هأأذا

 وعرفأأأا   عقأأأ  بأأأل فقأأأط شأأأرعا ال واإلفسأأأاد  الفسأأأاد منتهأأأى يف فأأأذلك األخأأأ   أو الغأأأرب
 أيضا 

 فعأأاجل قلأأي ت نسأأا  إال   يبقأأى فأأ  النسأأا  مأأ  بكاأأري الكأأ ار  جتأأر  أحيانأأا مسأأ لة:
 مث الرجأل حباجأة تفأي أن يف احلأق رغبتهأا مأ  ال احأد  فلل أرأ  الت تأ   جبأ ا  ذلك اإلس  

 بأدون الت تأ  كأان وإذا غأريه   وجأا   تأنكح أن هلا جا  وعدهتا شرعا   املقرر  مدهتا تنتهي ملا
 الدخ ل  م  ول  يائسة كان  إذا كذلك أن  ك ا عد   لل رأ  يك  مل دخ ل
  امللي نريات ج وا 

 مكأأروه ذلأأك لكأأ  والشأأهر   لل أأال السأأين ا جنأأ   لأأزواج السأأعي يف إشأأكال ال مسأأ لة:
 وفعأأل والتأأربج والتعأأري التكشأأ  عأأ  مينعهأأا أن عليأأ  ال اجأأ  كأأان هبأأا تأأزو ج ولأأ  شأأرعا  

 احملرمات 
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 يعلأأأ  أن الأأ    لكأأأ  مأأنه   للأأزواج املليأأأ نريات البنأأات ورا  بالسأأأعي بأأ س ال مسأأ لة:
 أن إىل باإلضأافة الشأريفة  األحاديأ  يف ورد ك أا واجل أال لل أال التأزويج كراهة اعيالس
 للزوج  مشاكل ت ج  الارية الزوجة أن الغال  ألن ذلك  على أيضا يدل العقل
 املت صقة الت ائ   واج

 بأامرأتني   الأزواج هل أا حيأق فهأل مت صأقني  وبقيأا مت صأقان  ت أمان ُولد ل  مس لة:
 إىل بالنسأبة حمرمأا   أمأرا   االقأ اب ي جأ  مل إذا  وجتأ  مأ  كأل اقأ اب وجي   ذلك  الظاهر

 امللصق  اآلخر الشخص
 احلكأأأ  يكأأأ ن شخصأأأان  يعأأأدان في أأأا واحأأأد  حقأأأ  علأأأى جسأأأدان كأأأان إذا مسأأأ لة:
 واحأأأد  إلنسأأأان شأأأرعا   عأأأدا ممأأأا واحأأأد جسأأأ  علأأأى رأسأأأان كأأأان لأأأ  و السأأأابقة  كاملسأأأ لة
 احد ال   الرأس ذي مال فاحلك 
  الع رتني ذي  واج

 فالظأأأاهر بأأأاالخت    أو ملصأأأقتان أو طبيعيتأأأان ع رتأأأان لإلنسأأأان كأأأان لأأأ  مسأأأ لة:
 لكأأأ  امأأأرأ   أو رجأأأ    الشأأأخص كأأأان سأأأ ا   وجتأأأ   أو  وجهأأأا مأأأ  هب أأأا امل مسأأأة جأأأ ا 
 عرفا   من  جز    امللصقة تصري أن بشر 

 لأأأأ  جيأأأأ   ال لصأأأأقتان م أو طبيعيتأأأأان وامأأأأرأ   رجأأأأل ع رتأأأأا إلنسأأأأان كأأأأان لأأأأ  مسأأأأ لة:
 جيأأأ   فأأأ  امأأأرأ   أو رجأأأل إمأأأا ألنأأأ  و وجأأأة   وجأأأا يتخأأأذ بأأأ ن النأأأ عني  إىل هب أأأا امل مسأأأة
 احلرا   بارتكاب للقط  معا   و وجة  وج اختاذ

 اجلأأنس إىل بالنسأأبة العأأ رتني بمحأأدى االنتفأأاع السأأابقة املسأأ لة فأأر  يف جيأأ   مسأأ لة:
 الرج ليأة بآلأة االنتفأاع لأ  جأا  رجأ    صاحبه ا ما    كان فمذا الع ر   لصاح  املخال 
  وجها  إىل بالنسبة األن ثية بآلة االنتفاع هلا جا  امرأ  كان وإذا  وجت   إىل بالنسبة
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 األعراس جمالس
 حرا   على تشت ل مل ما واحلف ت األعراس جمالس إىل الذهاب جي   مس لة:
 واملدائح األناشيد

 الأدع   جتأ   وال املأديح  أو الشأعر إنشأاد لغأر  داحنيامل دع   يف إشكال ال مس لة:
 إيقأأاع عأأد  علأأى واظأأ  إذا إال   واملنكأأرات  الفسأأاد أشأأاع اجمللأأس حضأأر لأأ  أنأأ  يعلأأ  ملأأ 

   اجمللس  يف املعصية
 النسأا  سأائر أو للعأروس والصأ ر األفأ   إعأداد لغر  املص ري  دع   جي   ال مس لة:
 الكايف  احلجاب يراعني ال ب   َّ  عل نا إذا األجنبيات
  والنظر االخت  
 يسأأتلز  األمأأر كأان إن والأأزواج العقأأد جمأالس يف والرجأأل املأأرأ  اخأت   جيأأ   ال مسأ لة:

 كأأ    أو الشأأرعي بالسأأ  سأأ ه  عأأد  حأأال يف النسأأا  سأأائر أو العأأروس إىل األجنأأيب نظأأر
 وكأذا الكأايف  سأ ها عأد  حالأة يف العروس إىل النظر األجان  للرجال جي   وال متزينات 

 املزينات  وكفيها وجهها إىل
 إذا النسأأائية اجملأأالس إىل دخ لأأ  حأأال يف بصأأره يغأأ  أن العأأريس علأأى جيأأ  مسأأ لة:

 املتربجات  األجنبيات النسا  إىل النظر يستلز  ذلك كان
 واحأد  للحظأة ولأ  حأى النسأا  جملأس إىل ذهابأ  حأال يف أنأ  العأريس عل  ل  مس لة:

 املتربجأأأات  النسأأأا  إىل ينظأأأر سأأأ   الأأأزواج  حلقأأأة لأأأبس أو الصأأأ ر التقأأأا  لغأأأر  مأأأا   
 جي    ال فالنظر
  اجملالس يف الغنا 

 جائز  فه  مبحر  خيتلط ومل هل  آلة يصاحب  مل إذا األعراس يف الغنا  مس لة:
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 ولأأ  وبأأالعكس لزوجهأأا الزوجأأة مأأ  حأأى حمرمأأة أيضأأا   اللهأأ  وآالت حمأأر  الغنأأا  مسأأ لة:
 م سيقى  في  وال وماري مطرب غري بشكل
  اجملالس يف الرقص

 مل في أأا لآلخأأر أحأأد ا الأأزوجني بأأرقص بأأ س ال نعأأ  مطلقأأا   الأأرقص جيأأ   ال مسأأ لة:
  1أجنيب هنا  يك 
 الزوجات تبادل

 الغأأرب  مقلأأد  يفعلأأ  ك أأا احل أأرا   الليأأاي يف والزوجأأات األ واج تبأأديل حيأأر  مسأأ لة:
 ذلك  وغري األوالد ومشاكل العائلة هلد  وسب  احملرمات  أشد م  فمن 
 األعراس يف لألذية ال

 شأأ ارع يف أأأ البأأ ق أأأ الصأأ ي املنبأأ  اسأأتع ال أمأأا الزفأأا   سأأيار  بتأأزيني بأأ س ال مسأأ لة:
 جي    ف  سافرات أو مكشفات النسا  كان  أو الناس أذى سب  إذا املدينة

 والع ر  اجلنس أحكا 

 اإلنسان جنس حت ل
 فأ  حقيقيأا   حتأ ال   يكأ ن فقأد رجأ    املأرأ  حت ل  أو امرأ  إىل الرجل  لحت ل  مس لة:
 أجأأرى إذا ك أا صأ ريا   التحأ ل يكأ ن وقأد عليأ   ي تأ  إليأ  احملأ ل أحكأا  أن يف إشأكال

 حالأ  علأى يبقأى فأاحلك   ماننأا  يف اتفأق ك أا ذكأره  فظهأر ع ليأة امرأ  ص ر  يف ه  م 
 اآلن مأأ  يرتأأ  أن عليأأ  لأأز  سأأابقا   نفسأأ  علأأى خمالفأأة أحكامأأا   أجأأرى كأأان وإذا السأأابق 
 أنأأأ  ظهأأأر مث اإلر   يف املأأأرأ  نصأأأي  أخأأأذ قأأأد كأأأان إذا مأأأا    نفسأأأ   علأأأى واقعأأأ  أحكأأأا 

                                

: )ال إشأأكال يف رقأص النسأا  أمأا  النسأأا  يف األعأراس إذا مل يسأتلز  حمرمأا آخأأر  وال   اإلمأا  الشأريا ي الراحأل1
احملار  فقط  جي   رقص الرجل م   وجت  أما  النسا   وجي   رقص النسا  يف جملس العقد والزفا  يف حالة حض ر

 إذا مل يك  ماريا   وال ب س برقص الزوجني أحد ا لآلخر في ا مل يك  هنا  أجنيب  
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 ظهأأر  وجأأة   كأأان ولأأ  العكأأس  وهكأأذا الأأذكر  نصأأي  أخأأذ يف احلأأق لأأ  كأأان ذكأأرا   كأأان
 نكاح   بط ن

 وضأأأ  لأأأ  ك أأأا عل يأأأة  ب سأأأائل الرجأأأل إىل املأأأرأ  أو املأأأرأ  إىل الرجأأأل تغأأأري لأأأ  مسأأأ لة:
 وظهأأرت حقيقأأة امأأرأ  صأأار حأأى األن ثيأأة آلأأة مكا أأا وخأأيط آلتأأ  وقطعأأ  الأأرح  للرجأأل
 عليأ   احملأ ل آثأار مجيأ  إعجا ي ترتأ  خأارق بأ مر ذلك صار أو األنا ية  آثار كل علي 
 وهكذا  أوالده  على واليت  وسقط  اآلن م   واج  بطل ما   

  الفسادو  اجلنس وكاالت
 ذلأأك يف ع أأل وكأأل الغربيأأة  الأأب د بعأأ  يف يعتأأاد ك أأا العهأأر وكالأأة جتأأ   ال مسأأ لة:

 العأأاهرات لتشأأغيل مؤسسأأة ت سأأيس جيأأ   فأأ  أشأأب   مأأا أو كاتبأأا   العامأأل كأأان ولأأ  حمأأر  
   العهر  إىل العاهرات غري واستدراج
 السأأأابقة   لةاملسأأأ يف تقأأأد  مأأأا علأأأى اجلنسأأأي والشأأأذوذ الفسأأأاد وكالأأأة جتأأأ   ال مسأأأ لة:

 احملرمات  أشد م  األمري  ك  أن املعل   وم 
 واألحأأأأأ ا  واألنديأأأأأة السأأأأأين ا ات تفأأأأأتح الأأأأأي اجلأأأأأنس إثأأأأأار  وكالأأأأأة جتأأأأأ   ال مسأأأأأ لة:
 الفسأأاد تشأأجي  ألجأأل وغريهأأا األفأأ   وختأأرج واملسأأاحيق املاأأري  امل بأأس وتصأأن  املختلطأأة
 اجلنسي  والشذوذ احملر  واالخت  
 وجيأأ  حأأرا   العأرا  نأأادي وصأاح  بأأ  واملفعأأ ل امل مسأة ت خأأذها الأي األجأأر  مسأ لة:

 الفقأأرا  يف وصأأرف  املالأأك جمه لأأة احتسأأب  أهلهأأا يعأأر  مل فأأمن أهلهأأا  إىل يرجعهأأا أن
 الشرعي  احلاك  بمذن
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 والت اثيل واحلي انات األم ات معاشقة
 كأأأان إذا حأأأى املأأأين خلأأأروج امل جأأأ  األمأأأ ات مأأأ  اجلنسأأأية املعاشأأأقة جتأأأ   ال مسأأأ لة:

 حأأرا  فمنأأ  امليأأ   مأأ  الغأأرب يف الشأأباب بعأأ  يصأأن  ك أأا هلأأا   وجأأا   أو لأأ   وجأأة امليأأ 
 شرعا  

 الشأأأه   إثأأأار  مطلأأأق فأأأمن املأأأين  خلأأأروج امل جأأأ  احلي انأأأات معاشأأأقة جتأأأ   ال مسأأأ لة:
   حرا   والزوج الزوجة غري بشي 

 متاثيأأأأل كانأأأأ  سأأأأ ا  املأأأأين  خلأأأأروج امل جأأأأ  الت اثيأأأأل مأأأأ  املعاشأأأأقة جتأأأأ   ال مسأأأأ لة:
 واملعشأ ق العاشأق يف فأرق غأري مأ  وذلأك السأابقة  املسأ لة يف تقد  ملا غريها  أو مطاطية
  وجها  أو  وجت  متاال كان ل  حى أناى أو ذكرا   يك ن أن بني

 مل وإن جتأأ    ال احلأأرا  وإثأأار  للفتنأأة امل جبأأة اإلباحيأأة واألفأأ   اجلنسأأية الصأأ ر مسأأ لة:
 حلرمأة أيضأا   ثانيأة حرمأة جهأة فلهأا منهأا ال اقعيأة أمأا خياليأة  كانأ  بأل ةواقعيأ صأ را   تك 
 وعأ رات النسأا  عأ رات إىل ومطلقا   الرجال  ص ر إىل واملرأ  النسا   ص ر إىل الرجل نظر

 األظهر  على الص ر  صاحبة أو صاح  يعر  مل وإن الرجال 
 اإلع   ووسائل اجلنس

 اجلنسأية األمأ ر لنشأر الصأح  يف بأاب فأتح أو ةاإلذاعأ يف رك  جعل جي   ال مس لة:
 ضأأأأررا   أو فسأأأادا   امل جأأأأ  اجلأأأنس تأأأأدريس وكأأأذلك الغأأأأرب  يف العأأأاد  هأأأأ  ك أأأا احملرمأأأة 
 احملرمأأأأات علأأأأى اشأأأت ل ممأأأأا أشأأأأب  ومأأأا وامل هأأأأي والسأأأأين ا ات الت ايليأأأات حأأأأال وكأأأذلك
 واملضار 

 الفتيأان بأني لتعأار ل الصأح  يف حمأ ر فأتح أو اإلذاعأة يف ركأ  جعأل جي   ال مس لة:
 للفتنأة ماأري كأل فأمن والفسأاد  الفتنأة ياأري ممأا أشأب  ومأا والراقصأات النأاس وبأني والفتيات 

 حمر  
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 ومأأا املختلطأأة واألنديأأة اخلليعأأة واألفأأ   احل أأرا  والسأأهرات الراقصأأة احلفأأ ت مسأأ لة:
 مأأ  هأأي بأل  جتأأ   ال وامل بقأأات للفسأاد حمأأ    ويكأأ ن اجلنسأان فيهأأا خيأأتلط ممأا ذلأأك أشأب 
 جائز  غري واملشاهد  وللحض ر الربامج لتهيئة األم ال م  يدف  وما احملرمات  أشد
  البضائ  ل ويج وفتيان فتيات

 يشأت ل مبأا البضأاعة  وتأرويج املشأ ي جلأ  ألجأل الفتيات استخدا  جي   ال مس لة:
 ال ك أأا حرامأأا   الأأا   يكأأ  مل حرامأأا   ذلأأك فعأأل إذا أمأأا أشأأب   ومأأا النظأأر مأأ  احلأأرا  علأأى
 كذلك  الفتيان م  اجل يل األمرد استخدا  جي  

  الزوجية واج  ألدا  الع ج
 حقهأأا عأأ  الزوجأأة تتنأأا ل ومل الأأذك ر  عضأأ  انتشأأار عأأد  أوجأأ  مبأأا مأأر  لأأ  مسأأ لة:
 الزوجية  واج  ألدا  مقدمة الع ج علي  وج  امل مسة  يف ال اج 

 أشأأأأب  مأأأأا أو تأأأأدهينا   أو أكأأأأ    دوا   تع الاسأأأأ إىل العضأأأأ  انتشأأأأار احتأأأأاج لأأأأ  مسأأأأ لة:
  الزوجة  حق م  ال اج  ألدا  وج 

 جيأز مل عليهأا عسأرا   أو ومرضأها الزوجأة ألذى م جبأة امل مسأة كار  كان  إذا مس لة:
 تكأ ن ال ذلأك عأ  الزوجأة امتنع  ول  املطاوعة  حينئذ عليها جت  مل ك ا للزوج  ذلك
 ناشزا  
 اجل ال ملكة انتخاب
 جيأ    ال أشأب  وما الفساد ي ج  مما احملرمة باألسالي  اجل ال ملكة انتخاب لة:مس 
 بأأأدون النسأأأا  بأأأني انتخبأأأ  إذا أمأأأا احملرمأأأة  األمأأأ ر مأأأ  بأأأذلك تعلأأأق كل أأأا جيأأأ   ال ك أأأا

 أشأأب  ومأأا واحلجأأاب الروحأأي والك أأال املعنأأ ي اجل أأال يف وكأأذلك بأأ س  فأأ  حمأأر  اسأأتلزا 
 ذلك 
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 الع رات على اإلشرا 
 علأأى منهأأا يشأأر  وأخأأذ آخأأر حمأأل أو داره يف حن هأأا أو مأأرآ  إنسأأان وضأأ  لأأ  سأأ لة:م
 منعأأ  ينزجأر مل فأأمن  جأره  جيأأ  ك أا منأ  الأأتحف  علأى وجأأ  امأرأ  جسأأ  أو رجأل عأ ر 
 األقأل مراعأا  يلأز  لكأ  فهأدر  أأ الشأرعي احلأاك  إذن بعأد أ عط  أو تل  فمن يصرف  مبا

 إىل حيتأاج ذلأك مأ  األقأل وحأى العطأ  أو التلأ  ي جأ  مأا أن خيفى وال فاألقل  خطرا  
 الشرعي  احلاك  إذن

 األوالد م  األب ي  وع قة ال الد  أحكا 

 اإلجناب حق
 األظهأر  علأى اإلجنأاب  اآلخأر أراد إذا في أا املن  حق والزوجة الزوج م  لكل مس لة:

 أحس   بينه ا الت افق لك 
 مل إذا الزوجأأة ب يضأأة مأأ  الأأزوج نطفأأة مجأأ  وهأأي األنبأأ ب  طفأأل ع ليأأة جتأأ   مسأأ لة:

 مطلقا   املذك ر باجل   الب س الضرور  حالة ويف شرعي  حمذور ذلك يف يلز 
 املخا  آال  ختفي 

 املعأأد  باألدويأأة ختفيفهأأا جأأا  بالغأأا   ضأأررا   ت جأأ  كاأأري  الطلأأق آال  كانأأ  إذا مسأأ لة:
 مأ  الضأرر  مأ  واألمل األعأ   ىبأاملع هنا واجل ا  حت ل   جي   ال البال  الضرر فمن لذلك 
 تكأأ  مل إذا هأأذا ذلأأك  غأأري أو اإلبأأر  تزريأأق أو التخأأدير أو احلبأأ ب ابأأت ع بأأني فأأرق غأأري
 أشب   وما اجلنني إلخراج اجلراحية الع لية حال وكذلك لل الد   ال مة الطلق آال 
 اإلجها  حرمة

 ع ليأأة مباشأأر  أو  أألللح املسأأقطة األدويأأة وصأأ  والأأدكاتر  للق ابأأل جيأأ   ال مسأأ لة:
 مقدمأة اجملهضأة األدويأة وص  فمن شرعا   اإلسقا  ج ا  م  الت كد بعد إال اإلجها  
 الض ان  وفي  ذاي حمر  اإلجها  ومباشر  للحرا  
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 احملرمأأأة األع أأأال مأأأ  واإلجهأأأا  انعقادهأأأا  مبجأأأرد النطفأأأة إجهأأأا  جيأأأ   ال مسأأأ لة:
 أو الأأأزوج أو الطبيأأأ  سأأ ا  إلجهأأأا  ا باشأأأر مأأ  علأأأى جتأأأ  والديأأة اإلسأأأ    يف بشأأد 
 اإلجها   يباشر مل الذي اجلنني ل ار  وتعطى غريه   أو الزوجة
 اجلنني تش ه

 اإلجنأأاب عأأ  نفسأأ  مينأأ  أن جيأأ   معت هأأا   أو مشأأ ها   خيأأرج ولأأده أن يعلأأ  مأأ  مسأأ لة:
  1إشأكال أشأب  ما أو معت ه أو مش ه أن  عل  إذا اجلنني إسقا  ويف املشروعة  باألسباب
 مرضأأ   وال يرجأأى ال والأأذي كأأاملري  أشأأب  مأأا أو معت هأأا   أو مشأأ ها   ع أأرا   بقائأأ  وفائأأد 
 وحي مأ  اإلنسأاي العقأل يلزمأ  أمأر وهأ  لإلنسأان احأ ا  أماأاهل  على اإلبقا  فمن العضال 
 الشري   والشرع العق  

 الشأأأأهر يف لألطبأأأأا  مراجعتهأأأأا وعنأأأأد  وجهأأأأا  مأأأأ  محلأأأأ  الأأأأي املسأأأأل ة املأأأأرأ  مسأأأأ لة:
 أو الرابأأ  الشأأهر يف يسأأقط أن جأأدا   احملت أأل ومأأ  مشأأ ه  اجلنأأني إن هلأأا: قأأال ا مأأا    الاالأأ 

 وحصأأأأل كاأأأأريا   التشأأأأ  ه كأأأأان فأأأمذا اإلسأأأأقا   ملنأأأأ  األدويأأأأة األ  تسأأأأتع ل مل إذا اخلأأأامس 
 األدوية  تر  ج ا  يبعد ال األطبا  ق ل م  االط ئنان
 واحأأأد  وطفلأأأة مقعأأأدون  مرضأأأى مأأأنه  ربعأأأةأ أوالد  مخسأأأة امأأأرأ  أجنبأأأ  إذا مسأأأ لة:
 املأر   بأنفس مصأابا   السأادس امل لأ د يكأ ن أن ويتخ   بالسادس محل  واآلن سلي ة 
 تلجأأ  مل ب نأأ  عل أ  وإن اجلنأأني هأأذا تسأقط أن هلأأا جيأأ   ال الأدما   يف والضأأ  ر اإلقعأاد
 الااي  الشهر يف ما ال أي بعُد  الروح

                                

 : )إال  إذا مل يصدق علي  اإلنسان حى يش ل  دليل حرمة قتل اإلنسان    اإلما  الشريا ي الراحل1
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  مريضة األ  كان  إذا
 كأأأان مأأأا ذلأأأك مأأأ  يسأأأتاى و مطلقأأأا   اإلسأأأقا  جيأأأ   ال النطفأأأة انعقأأأدت إذا مسأأأ لة:

 راجأ  ذلأك وتشأخيص شأديدا   تشأ ها   مشأ ها   الطفأل كأان إذا أو االُ   حيأا  على خطرا  
 الأأديات حبأأ  يف مأأذك ر ومقأأدارها اجلنأأني ع أأر بأأاخت   ختتلأأ  والديأأة اخلأأرب   أهأأل إىل
 اإلس مية  املسائل م 

 معرضأأأة احلامأأأل املأأأرأ  حالأأأة أن إىل االط ئنأأأان يفيأأأد األطبأأأا  اجت أأأاع كأأأان إذا مسأأأ لة:
 إىل اجلنأأأني نقأأأل مأأأ  يت كنأأأ ا ال أن بشأأأر  عليهأأأا  دي أأأة وال اإلسأأأقا  جيأأأ   املأأأ ت  خلطأأأر
 وحن ه  أنب ب

 إذا وجأأ  حيأا   اجلنأني بقأأا  علأى للحفأاظ رمحهأأا قلأ  وأمكأ  حامأأل ماتأ  إذا مسأ لة:
 وحن ه  البط  شق ج ا  يعر  ومن  لأل ية  وذلك لص ر  ا هبذه إال اجلنني بقا  ميك  مل
  واجلنني النطفة أحكا  م 

 جعلأ  جيأ   وكأذلك وبأالعكس  بنتأا   ال لأد جيعأل ب ن اجلنني تغيري ج ا  الظاهر مس لة:
 ناقصأا   أو معلأ ال   جعلأ  جيأ   ال نعأ  ذلأك  أمكأ  إذا الطبيأة امل ا ي  بع  ب اسطة ت أمني
 اهلل  خلق وتغيري اإلضرار م  ألن  ب  أش ما أو مش ها   أو

 تربيتأأ  أمكأأ  إذا مأأا يف بطنهأأا عأأ  الزنأأا مأأ  املتكأأ ن الزانيأأة جنأأني إخأأراج جيأأ   مسأأ لة:
 م جبأأا   رمحهأأا يف بقأأاؤه كأأان إذا ال جأأ ب يف إشأأكال ال نعأأ  يكت أأل  حأأى الأأرح  خأأارج
 وال جأ ب عليأ   أو عليهأا ضأررا   يكأ  مل إذا احلأل  ألصأالة اجلأ ا  والقتأل  الشأديد  للفتنة
 الاان ي  للعن ان

 األب بأدون أشأب  ما أو الكي اوية بامل اد البشر نطفة صن  أمك  أن  فر  ل  مس لة:
 وإمنأأأا أعأأأ ه  طأأأر  مأأ  ووار  حمأأأار  النطفأأأة ذلأأأك مأأ  املصأأأن ع لإلنسأأأان يكأأ  مل واأل  
 وأصهاره  أوالده طر  م  يك نان
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 ومأأا األ  حكأأ  هلأأا فهأأل العل يأأة   سأأائلبال اليائسأأة رحأأ  يف النطفأأة ربيأأ  لأأ  س: ■
  ال أ  أشب 

 فقط  ووعا    ظرفا   بل أما  فليس  غريها بنطفة كان إذا ج:
 رحأ  يف كانأ  لأ  ك أا اجل يأ  يف وربيأ  رحأ  إىل رح  م  النطفة نقل  ل  س: ■
 أو األخأأأأأري   أو األوىل  األ  فهأأأأأل وهكأأأأأذا  مضأأأأأغة  رحأأأأأ  ويف علقأأأأأة  رحأأأأأ  ويف نطفأأأأأة 
  اجل ي 
 فهأي األرحأا  سأائر أمأا احلقيقيأة  األ  أل أا الب يضأة  صأاحبة هأي األ  أن الظأاهر ج:
 باأل   ترتبط ال أوعية

 البشري االستنساخ
 البشري  االستنساخ ع لية جت   هل س: ■
    1جي   ال املعاصر  العاملي ال ض  يف ج:
 منها  امل ل د حك  وما س: ■
 الشبهة  ولد حبك  كان وإال     وجني كانا إذا للطرفني  ولدا   يك ن ج:
 ب يضتها  يف املرأ  نفس خلية  رع جي   هل س: ■
 األوىل  املس لة يف ذكرنا ك ا ج:
 الزوجة  رح  يف الرجل خلية  رع جي   هل س: ■
 ب س  ال ج:
 امرأ   رح  يف الزوج غري خلية  رع جي   هل س: ■
 جي    ال ج:

                                

 مال اخت ل النظا    : )األصل اجل ا   إال أن يس  ذلك حمذورا  شرعيا    اإلما  الشريا ي الراحل1
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 طأأأاهر  املستنسأأأخة البنأأأ  تكأأأ ن فهأأأل واستنسأأأخ   نأأأا ابنأأأة خليأأأة أخأأأذنا إذا س: ■
 أمها  مال أيضا    نا ابنة أ  امل لد
 شأأأأرعية  وجأأأأة صأأأأارت  نأأأأا ابنأأأأة أي الأأأأزوجني  بأأأأني كأأأأان إذا حأأأأ ل ولأأأأد تكأأأأ ن ج:
 االستنساخ  ع لية أجري  مث المرأ   شرعيا    وجا   صار  نا اب  أو إلنسان 
 ال  أ  طاهرا   املستنس  الطفل يك ن هل س: ■
 طاهر  ج:
 الرجأل بأني النكأاح عقأد إجأرا  جيأ  هأل االستنسأاخ  لع لية جت يزك  حالة يف :س ■
 الع لية  يف املستخدمني واملرأ 
 ح ال  ال لد يك ن حى جي  نع  ج:
 وقبأأل الأأزوج وفأأا  بعأأد الزوجأأة رحأأ  يف حقنأأ  جيأأ   فهأأل الرجأأل مأأين حفأأ  إذا س: ■
 2العد   انقضا  بعد ذلك حك  وما 1اإلر   حك  وما العد  انقضا 
 إشكال  الفرعني ك  يف ج:

 الرضاع أحكا 
 إذا كأأاملني عأامني الطفأل إرضأأاع 3)واألحأ    الطفأل  أ  هأأي املراضأ  أفضأل مسأ لة:
 لبنأا   أو غأذا    الطفأل ي كأل ال أن ذلأك يف ويلأز  التحأر   ي ج  بشروط  والرضاع أمك  
 ال حبيأأأ  قليأأل بشأأي  تغأأذى إذا إشأأكال وال الرضأأاع  وليلأأة يأأ   خأأ ل أخأأرى امأأرأ  مأأ 
 اخل أأأس الرضأأأعات كأأأل يكأأأ ن أن جيأأأ  وهكأأأذا الرضأأأاع  أثنأأأا  يف تغأأأذى أنأأأ  عرفأأأا   يقأأأال

                                

 : )ال يبعد اجل ا   والظاهر أن  ير  إذا مل يقس  اإلر     اإلما  الشريا ي الراحل1
 : )ال جي   وال إر     اإلما  الشريا ي الراحل2
 : )ويستح     اإلما  الشريا ي الراحل3
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 يصأرب أو للتأنفس  الفصأل يف إشأكال وال بينهأا  يفصأل أن دون واحأد  مرضأعة م  عشر 
 واحد   رضعة فيها  يشب  الي والاانية األوىل حتس  حبي  قلي   
 احملر  الرضاع شرو 

 هي: مثانية شرو  للتحر  امل ج  عللرضا  مس لة:
 ميتة  امرأ  ثدي م  الرضاع يف فائد  ف  حية  مرضعة م  الطفل يرتض  أن  1
   نأأأأأا  مأأأأأ  ناشأأأأأ  لأأأأأنب مأأأأأ  ارتضأأأأأ  فأأأأأمذا احلأأأأأرا   مأأأأأ  املرضأأأأأعة لأأأأأنب يكأأأأأ ن ال أن  2
 أحد  على حمرما   املرتض  يصر مل

 أثر  ل  يك ن ال ق  حل يف اللنب ص  فمذا الادي  م  اللنب الطفل ميتص أن  3
 آخر  بشي  خيلط ف  خالصا   اللنب يك ن أن  1
 تزوجأ  مث  وجهأا  مأ  لأنب ذات امرأ  طُلق  فل  واحد   وج م  اللنب يك ن أن  5
 مل حبالأ  األول الأزوج مأ  الأذي اللأنب كان ال ض  وعند من   ومحل  آخر بزوج ذلك بعد

 رضأأعات وسأأب  ال ضأأ   قبأأل مأأا    رضأأعات مثأأان طفأأ    منأأ  أرضأأع  قأأد وكانأأ  ينقطأأ  
 أحد  م  حمرما   الطفل ذلك يصر مل الااي الزوج لنب م  بعده
 ملر   اللنب يتقي  ال أن  6
 يف املأأأذك ر بأأأالنح  وليلأأأة ي مأأأا   أو كاملأأأة  رضأأأعة عشأأأر  مخأأأس الطفأأأل يرتضأأأ  أن  2
 الرضاع  كذل م  عظ   واشتد حل   نب  ب ن  يقال حدا   رضاع  يبل  أو التالية  املس لة
 بعأأأد ارتضأأ  فلأأأ  اسأأتك اهل ا  وقبأأأل األولأأني العأأأامني خأأ ل يف الرضأأأاع يكأأ ن أن  8

 أحد  على حمرما   يصر مل العامني استك ال
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 بالرضاع احملار 
 الطفأأل ذلأأك صأأار أعأأ ه  املأأذك ر  الشأأرو  حسأأ  طفأأ    امأأرأ  أرضأأع  إذا مسأأ لة:

 هؤال : على حمرما  
 رضاعية  ما  أ وتس ى املرضعة  املرأ  نفس  1
 رضاعيا  أبا   ويس ى اللنب  صاح  يك ن الذي املرأ   وج  2
 لل رضعة  رضاعيني أب ي  كانا وإن عل ا  وإن املرضعة أب ي  3
 بعده  أو الرضاع قبل ُولدوا س ا  املرضعة  تلك أوالد  1
 أو ألوالدهأأأأأا  حقيقيأأأأأني أوالدا   كأأأأأان ا سأأأأأ ا  نزلأأأأأ ا  وإن املرضأأأأأعة تلأأأأأك أوالد أوالد  5

 بالرضاع 
 رضاعيني  كان ا وإن املرضعة  وأخ ات أخ    6
 الرضاع  م  ول  املرضعة  وع ات أع ا   2
 الرضاع  م  ول  املرضعة  وخاالت أخ ال  8
  بالرضأأأأأأأأاع أوالدا   كأأأأأأأأان ا سأأأأأأأأ ا  نزلأأأأأأأ ا  وإن اللأأأأأأأأنب لأأأأأأأأ  الأأأأأأأأذي املرضأأأأأأأعة  وج أوالد  9
 حقيقيني  أو

 عل ا  نوإ اللنب  ل  الذي املرضعة  وج أب ي  10
 الرضاع  م  كان ا وإن املرضعة  تلك  وج وأخ ات أخ    11
 وإن علأأأأ ا  وإن وخاالتأأأأ  وأخ الأأأ  وع اتأأأأ  اللأأأنب  لأأأأ  الأأأذي املرضأأأأعة  وج أع أأأا   12
 حمأأار  يصأأريون فأأم   التاليأأة املسأأائل يف ذكأأره  سأأي ي ممأأ  هأأؤال  وغأأري الرضأأاع  مأأ  كأان ا

 الرضاع  ب اسطة لل رتض  
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  متفرقة مسائل
 الشأأأأرو  حسأأأأ  طفأأأأ    واحأأأأد  كأأأأل وأرضأأأأع   وجأأأأات عأأأأد  لأأأأ  كأأأأان مأأأأ  مسأأأأ لة:
 املراض   وتلك الرجل ذلك م  وحمار  بع   م  حمار  األطفال أولئك صار املذك ر 

 علأى عقأد ولأ  رضأاعيتني  أختأني كانتأا ولأ  بأ ختني يتأزوج أن للرجأل جيأ   ال مس لة:
 وإذا معأا   بطأ  واحد وق  يف وقعا قد اعقد  كان فل  رضيعتني أ  ا ل  تبني مث امرأتني
 الااي  وبطل األول  صح خمتلفني وقتني يف وقعا

 ولكأ  بعضأا   بعضه  حي   أن يستح  الرضاع  بسب  أقربا  يصريون الذي  مس لة:
 احلق ق  م  احلقيقيني األقارب على ما عليه  وليس يت ارث ن  ال

 ظنأأ ا أو ال  أو للتحأأر  امل جأأ  املقأأدارب الطفأأل ارتضأأ  هأأل أنأأ  يف شأأك  ا إذا مسأأ لة:
 مل أي أحأد  علأى الطفأل ذلأك حير  مل يرتض   مل ب ن  ظن ا أو املقدار  بذلك ارتض  ب ن 
 االحتيا   رعاية األفضل ولك  أحد  على حمرما   يصر

 يف عشأأأأر  اخل أأأأس الرضأأأأعات كأأأأل مقأأأأدار إدخأأأال جهأأأأا  ب اسأأأأطة أمكأأأأ  لأأأأ  مسأأأ لة:
   الكفاية  عد  فالظاهر اللنب  كا   نب واحد  رضعة يف الطفل ج  
 الطفل أم ال

 الطفأأأل مأأأال يف التصأأأر  غأأأريه  أو األقربأأأا  مأأأ  لغري أأأا وال لل الأأأدي  جيأأأ   ال مسأأأ لة:
 فأ ق  ف أا أبيأ  وأب الطفأل أب وه  فقط  لل ي وجي   الطفل  مصلحة يف إال امل يز غري
 مبقأدار عنأ  نيابأة امل يأز غأري لالطفأ مأال مأ  مستحبة صدقة إخراج ال ي قبل م  اجملا  أو

   عرفا   الش ن
 مالأأ  مأأ  للطفأأل وغأأريه الطعأأا  ماأأل إليهأأا حمتأأاج اسأأته كية أدوات شأأرا  جيأأ   مسأأ لة:
 ومأأ  الطعأأا   ذلأأك مأأ  آخأأر أحأأدا يعطيأأا كأأ ن فيأأ  يتصأأرفا أن لل الأأدي  جيأأ   وال اخلأأاص 
 هنأأأا  كانأأأ  وإذا عرفأأأا   الطفأأأل صأأأ ح فيأأ  كأأأان إذا فيأأأ  التصأأأر  للأأأ ي جيأأأ   التعأأ ي 
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 مالأأأ  مأأأ  للطفأأأل والسأأأرير امل بأأأس ماأأأل األمأأأد ط يلأأأة أدوات شأأأرا  جيأأأ   عرفيأأأة مصأأألحة
 اخلاص 

 القي أة للطفأل  قي تهأا يأرد أن البأد الطفأل أدوات يف غريه أو ال ي تصر  إذا مس لة:
 صأأغري  أصأأبح  إذا كأأامل بس حيتاجهأأا  الطفأأل يعأأد مل إذا حأأى الشأأرا   قي أأة ال احلاليأأة
 مسأأتقب    ولأ  التعأ ي  قصأأد إذا إال لآلخأري  إهأداؤها أو إعارهتأا جيأأ   فأ  الطفأل  ىعلأ
 للطفل  مصلحة ذلك يف كان أو

 أو طعامأا   منه أا واحأد لكأل اش ى و ت أمني غري أو ت أمان لشخص كان إذا مس لة:
   طعامأ يؤكلأ  أو أخيأ  لبأاس اآلخأر يلأبس أن جيأ   فأ  بأ   اخلأاص الطفأل مأال مأ  لباسا  
   التربع  يقصد مل إذا العرفية  األجر  مبقدار الطعا  هذا م  ي كل أن لل ي وجي  
 للطفل هدايا

 وغأأأريه العيأأأد يف األقأأأارب يعطأأأيه  ممأأأا األطفأأأال بأأأ م ال التصأأأر  لأأأألب جيأأأ   مسأأأ لة:
 ملصأأألحت  هبأأأا التصأأأر  جيأأأ   وال هبأأأ   السأأأفر أو العأأأاب أو م بأأأس كشأأأرا  ملصأأألحته  
 الكهربا   أو املا  ك ج ر املش كة  البي  شؤون يف يصرفها أن الو  احملضة  الشخصية
 مأ  اهلأدايا الأ الد  حأدياي األطفأال إهأدا  علأى ب دنأا يف النسأا  عأر  جأرى مس لة:

 بأدورها األ  تقأ   أن جيأ   فأ  ل ليأدها  منه  اهلدايا األ  تقب  غري ا  أو ذه  أو مال
 األب إلجأا   ولأيس سأابقا   فعلتأ  ما وتض   ناسبةامل لنفس غريها إىل اهلدايا هذه بمهدا 
 ذلك  يف مدخلية

 وظأل وغريهأا  واإلهأدا  العيأديات بسأب  هبأ   خمأتص مأال لألطفأال كأان إذا مسأ لة:
  اخل أأأأأأأأأأأأس فيأأأأأأأأأأأأ  وجأأأأأأأأأأأأ  احلأأأأأأأأأأأأ ل  عليأأأأأأأأأأأأ  وحأأأأأأأأأأأأال هلأأأأأأأأأأأأ  حيفظأأأأأأأأأأأأ  األب عنأأأأأأأأأأأأد املأأأأأأأأأأأأال
    1األظهر  )على

                                

 : )يف ق ل مجاعة م  الفقها     اإلما  الشريا ي الراحل1
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 الطفل مال استقرا 
أأأأر أو لنفسأأأأ  عنأأأأده الأأأأي الطفأأأأل  الأمأأأأ األب يقأأأأ   أن جيأأأأ   ال مسأأأأ لة:  أو هبأأأأا يت ج 
 للصأأيب مصأألحة فيأأ  أأأك ن أن إال بعأأد  في أأا يعيأأدها مث هبأأا يضأأارب أو لآلخأأري  يقرضأأها
ر ل  الربح وللطرفني االحتيا   سبيل على وهذا  حق   بقدر كل هبا اجت 

 للطفأأل أعطيأأ  مأأا كأأل أن ينأأ ي أن جيأأ   للطفأأل  األب بذمأأة شأأي  كأأان لأأ  مسأأ لة:
 ينتهي  حى الدَّي  ذلك مقابل و   وم وى وشراب طعا  م 
 الطفل دية

 حأأأأاد  يف املصأأأأاب للطفأأأأل تعطأأأأى الأأأأي الدي أأأأة عأأأأ  األب عفأأأأ  يف بأأأأ س ال مسأأأأ لة:
 يف ي قعأأ  أخأأذها كأأان ولأأ  للطفأأل  املصأألحة ذلأأك يف كأأان إذا وحنأأ ه  السأأيار  اصأأطدا 
  1إشكال  اإلعفا  )ففي حرج

 ال الدي  وبر ال بية
 ذلأأك  علأأى نأأد  مث عنأأ   يرضأأيا ومل ف اتأأا والديأأ  مأأ  التعامأأل شأأاب أسأأا  إذا مسأأ لة:
 استطاعت   مبقدار واملربات اخلريات م  روحه ا إىل ويبع  هل ا يستغفر

 الشأأاب ولكأأ  حليتأأ   ليحلأأق عليأأ  والأأده يصأأر   متأأدي   شأأاب هنأأا  كأأان إذا مسأأ لة:
 حيأأاول ولكأأ  ل الأأدي  ا عقأأ ق مأأ  ذلأأك يعأأد فأأ  ال الأأد  غضأأ  أثأأار حبيأأ  ذلأأك رفأأ 

 إرضا ه 
 اخلتان

 بلأ  حأى خيتنأ  مل ولأ  بل غأ   قبأل الطفأل خيأنت أن الطفل ل ي وج با   األح   مس لة:
 نفس   الطفل على وج 

                                

 : )فيج   ل  اإلعفا   ا ي الراحل  اإلما  الشري 1



 

115 

 

 يف اخلتأان عليأ  جيأر ومل ونصأ  سأن ات ثأ   الع أر مأ  ولأ  تأ يف طفأل لدي س: ■
 تأأ خري يف إمث علينأأا فهأأل خيأأنت  أن قبأأل ف أأات والدتأأ   بدايأأة مأأ  بأأ  أمل   ملأأر  األيأأا  أول
 علي   وخ فا   لظروف  مراعا  ختان 
 عليك  إمث ال ج:
 األطفال م  التساوي
 اآلخأأر علأأى أحأأده  يفضأأل ال بأأ ن املعاملأأة يف األوالد بأأني املسأأاوا  جتأأ  هأأل س: ■
 بذلك  التظاهر م 

 ظهأأأري ال أن فاألفضأأل اآلخأأري  دون ألحأأد مييأأأل قلبأأ  كأأان وإن املسأأاوا  جتأأ  ال ج:
  بينه   والبغضا  العداو  ي ج  ما يفعل ال أن 1وج با   )واألح   البقية  أما  ذلك
 ونقأأرأ الصأل ات بعأأ  لأ  ونصأألي بالرمحأة اهلل لأأ  نأدع  وحنأأ  الصأغري ابننأأا تأ يف س: ■
 ومقب ل  مسن ن هذا فهل القرآن م  شيئا  

 نع   ج:
  التل يذ الطفل ت دي 
 ق يا   ضرب  جي   هل اجل ا   فر  وعلى  ليدرس التل يذ ضرب جي   هل س: ■
 يف يستشأأري أن وميكنأأ  مأأؤثر  أخأأرى أسأأالي  يسأأتخد  أن وعليأأ  الضأأرب جيأأ   ال ج:
 جدا   اخلفي  باملقدار يقتصر االضطرار وعند اخلرب   ذوي ذلك
 النأ ع مأ  وأسأرتنا العنيأد النأ ع م  وه  عاما   12 ع ره يتجاو  ال شاب أخي س: ■
 بأأأاالحنرا  بأأأدأ أخأأأي أن املشأأأكلة ولكأأأ  هلل  واحل أأأد بأأأاالحنرا   يسأأأ ح ال الأأأذي امللتأأأز 

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
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 ا داد ب نأ  اجل يأ  واكتشأ  معأ   العنأ  اسأتخدما أ  أا ولدرجأة جأدا   منزعجان ووالداي
 احلالة  هذه م  نتعامل كي  وي اج   يت دب أن بدل

أأب يل   إ ىل    ادْعُ  بأأل احلالأأة هأأذه ماأأل يف ينفأأ  ال العنأأ  ج: أأة   ر ب أأك   س   و اْل  ْ ع ظ أأة   ب احلْ ْك  
أأن ة   احلْ س 

 مأأ  عليأأ  يأأؤثر مأأ  وحتريأأك والتشأأجي   وال غيأأ  واللأأني بأأالرفق معأأ  وحأأاول ا 1
 الص ح  اهلل م  ل  ونت ى منه   املتدينني األصدقا  أو األقارب
 سأأألبا   يأأأؤثر ممأأأا لأأأ  اسأأأتجابته  عأأأد  املعلأأأ  رأى إذا الطأأأ ب ضأأأرب جيأأأ   هأأأل س: ■
  الدراسي   مست اه على

 يف يستشأأري أن وميكنأأ  مأأؤثر  أخأأرى أسأأالي  يسأأتخد  أن وعليأأ  الضأأرب جيأأ   ال ج:
 اخلرب   ذوي ذلك
 مأأأ  إذن أخأأأذ دون مأأأ  االضأأأطرار  )عنأأأد للت ديأأأ  الطالأأأ  ضأأأرب جيأأأ   هأأل س: ■
 ال ي 
 يف يستشأأري أن وميكنأأ  مأأؤثر  أخأأرى أسأأالي  يسأأتخد  أن وعليأأ  الضأأرب جيأأ   ال ج:
 جدا   اخلفي  باملقدار يقتصر االضطرار وعند  اخلرب  ذوي ذلك
  متفرقة مسائل
 سأأبعا   وأد بأأ  سأأبعا   العبأأ  قأأال: أنأأ  األبنأأا   تربيأأة يف اهلل رسأأ ل عأأ  روي س: ■

 ب فعأال قأا  وإن سأن ات سأب  مأد  يضرب  ال أن سبعا   العب  معى فهل  سبعا   وصاحب 
 أخ قية  ال

 الشرعي  اإلطار يف الت دي  م  مان  ف  انا االست ينايف ال القاعد  مقتضى ج:

                                

  125  س ر  النحل: 1
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 ختصصأأا   اختأأاذه  علأأى واإلصأأرار األبنأأا  مبسأأتقبل التأأدخل اآلبأأا  بممكأأان هأأل س: ■
 وأهدافه   رغباهت  م  ينسج  ال كان وإن معينا  

 إيذاؤه   وحير  أمك  مه ا اآلبا  رضا حتصيل األوالد على ولك  ال  ج:
 الط ق

 فلأأأ  و)االختيأأأار   و)العقأأأل  )البلأأأ     وجتأأأ  يطلأأأق الأأأذي الرجأأأل يف يشأأأ   مسأأأ لة:
 ذكأأأر فلأأأ  الطأأأ ق قصأأأد يشأأأ   وهكأأأذا بأأأاط    الطأأأ ق كأأأان  وجتأأأ  تطليأأأق علأأأى أجأأأرب
 مأأأ  طأأأاهر  تطليقهأأأا حأأأني يف الزوجأأأة تكأأأ ن أن ويشأأأ   يصأأأح  مل مزاحأأأا   الطأأأ ق صأأأيغة
 الطهر  ذلك يف الزوج يقرهبا ومل والنفاس  احلي 
 احلائ  ط ق
 م ارد: ث ثة يف والنفاس احلي  حال يف الزوجة ط ق يصح لة:مس 
 منها   واج  بعد الزوج يقرهبا مل إذا  1
 أ أا تبأني مث احلأي  حأال يف الأزوج وطل قهأا ذلك يعل  مل وإذا حامل  أ ا عل  إذا  2
 أخرى  مر  يطلقها أن فاألح   حام    كان 
 ال  أ  نفسا  أو ائ ح هي هل غياب   بسب  الزوج يعل  مل إذا  3
  املقاربة بعد الط ق

 يف قارهبأا أن بعأد النفأاس أو احلي  م  الطاهر   وجت  الزوج يطلق أن أراد إذا مس لة:
 إشأكال وال يطلقهأا  مث احلأي  مأ  تطهر مث حتي  حى ينتظر أن علي  جي  الطهر ذلك
 مأأا وهأأي اليائسأأة يف إشأأكال ال وكأأذا احلامأأل  أو تسأأعا   تك أأل مل الأأي الصأأغري  طأأ ق يف

 قرشية  غري كان  إذا اخل سني وف ق قرشية  كان  إذا الستني ف ق تك ن
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  الط ق صيغة
 رجأأأأأ ن ويسأأأأأ عها الصأأأأأحيحة  العربيأأأأأة بالصأأأأأيغة الطأأأأأ ق يكأأأأأ ن أن جيأأأأأ  مسأأأأأ لة:
 أن جيأأ  أأأ مأأا    أأأ فاط أأة الزوجأأة اسأأ  وكأأان الصأأيغة  إجأأرا  نفسأأ  الأأزوج أراد ولأأ  عأادالن 
أأأ» يقأأأ ل: أأأة ي    ْوج  أأأل ولأأأ  «طأأأال ق ف اط     ال كيأأأل: يقأأأ ل أن جيأأأ  الطأأأ ق إلجأأأرا  أحأأأدا   وك 

 « طال ق ف اط   ة ُم  كِّلي   ْوج ةُ »
 البيأأأ  يف بقاؤهأأأا كأأأان إذا إال   البيأأأ   مأأأ  اخلأأأروج الرجعي أأأة لل طل قأأأة جيأأأ   ال مسأأأ لة:

 والضرر  احلرج دف  مبقدار فيج   عليها ضرريا   أو حرجيا  
   املنقط  الزواج يف الفراق
 هلأا طأ ق ال عأا   أو شأهر ملأد  عليهأا عقأد كأالي معينأة ملأد  هبا املت ت  املرأ  مس لة:

 بقيأة الأزوج هلأا يهأ  أن أو املعينأة املأد  بانقضأا  إمأا يك ن الزوجية حبالة م  خروجها بل
 احلي   م  وخل ها شاهدي  استشهاد يلز  وال «املد  وهبتك  » يق ل: ب ن املد 
  د الع ابتدا 

 املأأرأ  عل أ  سأ ا  الطأ ق  صأأيغة قأرا   انتهأا  حأني مأأ  الطأ ق عأد  ابتأدا  مسأ لة:
 إعأأاد  يلأأز  وال كفأأى  طلقهأأا أنأأ  العأأد  مأأد  انقضأأا  بعأأد عل أأ  فأأمذا ال  أ  طلقهأأا ب نأأ 

 االعتداد 
 واليائسة الصغري  عد 

 مث الأأزوج ارهبأأاق إذا يعأأين اليائسأأة  وال التاسأأعة تك أأل مل الأأي للصأأغري  عأأد   ال مسأأ لة:
 الصغري   مجاع جي   ال لك  عد   دون ف را   تتزوج أن هلا جا  طلقها
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  الط ق عد 
 تعتأد أن مقاربتهأا  بعأد طلقهأا إذا اليائسأة  وغأري الصأغري  غأري املأرأ  على جي  مس لة:

 حتأي  أن إىل تطهأر  مث حتأي   حأى تنتظأر الطهأر  يف تطلق أن بعد يعين الط ق  بعد 
 قبأل الأزوج طلقهأا لأ  ولكأ  ذلأك  بعأد تتزوج أن هلا وجي   عدهتا  تت  وبذلك الاةوث ثانية

 ف را   تتزوج أن هلا فيج   عد   هلا يك  مل مقاربتها
  حتي  ال الي عد 

 جيأأأ   وجهأأأا طلقهأأأا لأأأ  حتأأأي   مأأأ  سأأأ  يف كانأأأ  إن حتأأأي  ال الأأأي املأأأرأ  مسأأأ لة:
 أشهر  ث ثة ملد  الط ق بعد تعتد أن عليها
 احلامل  عد

 لأأ  هأأذا فعلأأى بسأأق ط   أو احل أأل  ب ضأأ  إمأأا عأأدهتا فانتهأأا  احلامأأل طلأأق إذا مسأأ لة:
 عدهتا  انته  أ ما    أ الط ق م  ساعة بعد طفلها ولدت
 هبا املت ت  عد 

  وجهأأا قارهبأأا إن مأأا    سأأنة أو شأأهر ملأأد  هبأأا متتأأ  إذا اليائسأأة غأأري البالغأأة املأأرأ  مسأأ لة:
 حتأأأي   ممأأأ  كانأأأ  فأأأمن تعتأأأد  أن جيأأأ  املأأأد   وجهأأأا وهبهأأأا أو متعتهأأأا  مأأأد  وانتهأأأ 
 الأأزواج جتتنأأ  أن وج بأأا   فأأاألح   حتأأي  ال ممأأ  كانأأ  وإن  1واحأأد   )حبيضأأة اعتأأدت
 ي ما   وأربعني مخسة ملد 

                                

 : )حبيضتني    اإلما  الشريا ي الراحل1
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  وجها عنها املت ى عد 
 املأأرأ  علأأى وحيأأر   وجهأأا  ب فأأا  املأأرأ  معرفأأة حأأني مأأ  يكأأ ن ال فأأا  عأأد  ابتأأدا  مسأ لة:

 أن حيأأر  وكأأذا واالكتحأأال  للزينأأة  تكأأ ن الأأي املل نأأة الايأأاب تلأأبس أن ال فأأا  بعأأد  املعتأأد 
   عرفا    ينة يعترب ما تفعل

 بأ ن أيأا   وعشأر  أشأهر أربعة تعتد أن جي   وجها مات الي احلامل غري املرأ  مس لة:
 يقارهبأا مل أو هبأا  مت تعأا   أو يائسأة  كانأ  إذا حأى املأد   هأذه انقضأا  بعأد إال   تتزوج ال

  وجها 
 محلهأأا  تضأأ  أن إىل تعتأأد أن جيأأ  حأأام     وجهأأا مأأات الأأي املأأرأ  كانأأ  إذا مسأأ لة:

 حأأأى تتأأأزوج ال أن جيأأأ  أيأأأا  وعشأأأر  أشأأأهر أربعأأأة انقضأأأا  قبأأأل محلهأأأا وضأأأع  إذا ولكأأأ 
  وجها  وفا  على أيا  وعشر  أشهر أربعة ميضي

 « ال فا  عد » العد  هذه وتس ى
  لط قا أن اع

 رجعي: أو بائ  إما  الط ق
 بأدون  وجتأ  إىل يرجأ  أن للرجأل وق عأ  بعأد جي   ال الذي ه  البائ  الط ق مس لة:

 أقسا : مخسة على وه  جديد  عقد
 ع رها  م  التاسعة تت  مل الي أي الصغري   ط ق  1
 اليائسة  ط ق  2
 يها عل العقد بعد الزوج هبا يدخل مل الي الزوجة ط ق  3
 ث ثا   املطلقة الزوجة ط ق  1
 بعد  في ا أحكامه ا وسي ي واملبارا  اخلل  ط ق  5



 

111 

 

 أن وق عأ  بعأد للرجأل فيجأ   اخل سأة  األقسأا  هأذه غأري هأ  الرجعي الط ق مس لة:
 جديد  عقد دون العد   يف وهي  وجت  إىل يع د

 الرج ع أحكا 
 بنح ي :  وجت  ىلإ الرجل رج ع جي   الرجعي الط ق يف مس لة:

 إليها  رج  أن  يعين مبا ينطق أن  1
 الرج ع  على يدل ما يفعل أن  2

 بأل بأذلك  الزوجأة خيرب أو رج ع   على أحدا   يستشهد أن الزوج على يلز  ال مس لة:
 أحد  يس ع  أن دون «  ْوج ي   راج ْع ُ » نفس : م  قال إذا ويصح يكفي
 الاال  الط ق بعد الرج ع شرو 
 عأاد مث مأرتني طلقهأا أو مأر   كأل يف إليهأا ورجأ  مأرتني  وجتأ  الرجل طلق إذا  لة:مس
 بعأد تزوجأ  لأ  ولكأ  الاالأ   الطأ ق بعأد علي  حتر  ط ق  كل بعد جديد بعقد إليها

 شرو : ب ربعة أخرى مر  يتزوجها أن األول لزوجها حيل آخر  برجل الاال  الط ق
 الاأأأاي تزوجهأأأا فلأأأ  منقطعأأأا   ال دائ يأأأا    واجأأأا   يالاأأأا الرجأأأل مأأأ   واجهأأأا يكأأأ ن أن  1
 هبأأا يتأأزوج أن األول لزوجهأأا جيأأز مل منأأ  انفصأأل  مث أأأ مأأا    أأأ سأأنة أو شأأهر ملأأد  أي متعأأة 
 أخرى  مر 

 أيضا   اإلنزال واألح   الااي الزوج يقارهبا أن  2
 مي ت  أو الااي الزوج يطلقها أن  3
 وفات   عد  أو الااي الزوج م  ط قها عد  ينقضي أن  1
 اخلل  ط ق

 ليطلقهأأأا  آخأأأر مأأأاال   أو مهرهأأأا  لأأأ  فتبأأأذل  وجهأأأا كرهأأأ  الأأأي املأأأرأ  طأأأ ق مسأأأ لة:
 اخلل   ط ق يس ى
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 مشأ ها    وجهأا كأان إذا في ا  وجها م  اخللعي الط ق تطل  أن لل رأ  جي   مس لة:
 صأح فأدا  مقابأل يف قهأاوطل الأزوج رضي فمذا أشب   ما أو الع ل فاسد أو اخللق سي  أو

 ومأأأا وحأأأرج عسأأأر يف كانأأأ  إذا خص صأأأا الأأأزواج  العأأأد  انقضأأأا  بعأأأد هلأأأا وجأأأا  الطأأأ ق
 لإلط قات  ذلك  أشب 
 املبارا  ط ق

  وجهأأأا  والزوجأأأة  وجتأأأ  الأأأزوج كأأأره أي صأأأاحب   الأأأزوجني مأأأ  كأأأل كأأأره إذا مسأأأ لة:
 « املبارا  ط ق» قالط  هذا مسي ليطلقها  لزوجها املال م  مبلغا   الزوجة وأعط 
  البذل ع  الرج ع

 جأأأأا  املبأأأأارا   أو اخللأأأأ  طأأأأ ق عأأأأد  أثنأأأأا  يف بأأأأذهلا عأأأأ  الزوجأأأأة رجعأأأأ  إذا مسأأأأ لة:
 جديد  عقد دون إليها الرج ع لزوجها
   البذل مال

 وال املهأر  مأ  أ يأد املبارا  ط ق يف الزوج ي خذ الذي املال يك ن ال أن جي  مس لة:
 خلل  ا ط ق يف ذلك يف إشكال
 الط ق يف متفرقة أحكا 
  باإلكراه الط ق
 طأأأ ق حصأأأل فقأأأد سأأأب  أي لأأأ  لأأأيس الطأأأ ق هأأأذا ولكأأأ  مطلقأأأة امأأأرأ  أنأأأا س: ■
 و بالرجعيأأأة اهت أأأين وحأأأدوده اهلل بشأأأرع متسأأأكي وبسأأأب   وجأأأي  والأأأد طأأأر  مأأأ  بأأأالق  
 أن بعأد شأرعيا الطأ ق هذا يك ن فهل ح ل  حيصل ملا إدرا  عنده ليس و وجي التخل 
  غريه م  الزواج ي حيق وهل في  احملك ة حك  صدر
 املأأذك ر  الشأأرعية واملأأ ا ي  الشأأرو  وفأأق وكيلأ  أو الأأزوج قبأأل مأأ  الطأأ ق كأان إذا ج:

 ف   وإال صحيح  فه  الع لية الرسالة يف
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  الكتابية املطلقة عقد
 يف رمسأأأي طأأأ ق بأأأدون ط يلأأأة مأأأد   وجهأأأا عأأأ  انفصأأأل  الأأأي الكتابيأأأة املأأأرأ  س: ■

 عليهأأا يعقأأد أن حينئأأذ لل سأأل  حيأأل هأأل عقيأأدهت   حسأأ  شأأرعي طأأ ق وبأأ  احملك أأة 
 ويتزوجها  شرعيا   عقدا  
 جي    ف  عقيدهت   يف ط قا االنفصال يعترب مل إذا ج:
 الطأأأ ق وكأأأذا الكنيسأأأة  غأأأري يف الكتأأأاب أهأأأل جيريأأأ  الأأأذي املأأأدي العقأأأد هأأأل س: ■
 يصأح ال وعليأ  )ألزمأ ه   قاعأد  حت  يدخل ة الكنيس ب  تس ح وال القان ن جيري  الذي

 الأأأي الكتابيأأأة ويتأأأزوج املأأأدي بالعقأأأد كتابيأأأا تزوجأأأ  الأأأي الكتابيأأأة علأأأى يعقأأأد أن لل سأأأل 
 القان نية  الدوائر يف طلق 
  1األظهر  )على اإللزا  قاعد  حت  ك  ا يدخل نع  ج:
  الشرعي غري القان ي الط ق
 حسأ  طأ ق أي فقط قان نيا ينفص  أن بينه ا في ا والزوجة الزوج اتفق إذا س: ■
 واحأد وكأل االنفصأال قأررا ب   أا الرمسيأة اجلهأات أمأا  يعلنا حبي  األورويب الرمسي القان ن
 علأأى يتفقأأا مل أ  أأا حبجأأة الأأبع  بعضأأه ا يعاشأأران لكنه أأا خأأاص مسأأك  لديأأ  منه أأا
 يف شأأرعا الطأأ ق يقأأ  فهأأل الرمسيأأة اجلهأأات لأأأأأأخداع بأأل اإلسأأ مية الشأأريعة وفأأأأأق الطأأ ق
  احلالة هذه

 املسل ني  و اإلس   مسعة إىل اإلسا   جي   وال الط ق يق  ال ج:
 إىل املسأأأأل  يضأأأأطر فقأأأأد الزوجأأأأات  تعأأأأدد جييأأأأز ال أوروبأأأأا يف القأأأأان ن أن مبأأأأا س: ■
 فأأيعل  األوىل  بالزوجأأة االحتفأأاظ مأأ  أخأأرى مأأ  الأأزواج أراد إذا السأألطات علأأى الكأأذب

 وبأذلك بأ خرى يتأزوج أن القأان ي الطأ ق مأ  أشأهر سأتة بعأد يت ك  حى  وجت  ارقةمف

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي1
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 قأأأأ انني خمالفتأأأأ  علأأأأى يعاقأأأأ  و حيأأأأاك  أمأأأأره كشأأأأ  فأأأأمذا بأأأأاالثنتني  االحتفأأأأاظ يسأأأأتطي 
 احلالة  هذه مال يف الط ق يق  فهل الب د  تلك وأعرا 
 سل ني امل و اإلس   مسعة إىل اإلسا   جي   وال الط ق يق  ال ج:
 رفأأ  املسأأل ة املأأرأ  تسأأتطي  هأأل شأأرعية  حمأأاك  ت جأأد ال حيأأ  الغربأأة بأأ د يف س: ■
 الط ق  وتطل  والقضائية اإلدارية احملاك  إىل شك اها
 وكيل   أو الشرعي احلاك  تراج  وإمنا الط ق يق  ال ج:
 



  الراب : الفصل

 واإلر  وال صية ال فا 

 امل ت أحكا  أ:
  ال فا  أسباب

أأأُك ْ  تأ ْقتُألُأأأ  اْ  و ال   تعأأأاىل قأأأال االنتحأأأار  جيأأأ   ال سأأأ لة:م أ نْأُفس 
 األدلأأأة عليأأأ  ويأأأدل  1

   األربعة 
 مبأأا يُعأأذب كأأان لأأ  ك أأا واملهأأ   األهأ  بأأاب مأأ  كأأان إذا االنتحأأار جيأأ   هأأل مسأ لة:

خأأأذ حيأأأا   بقأأأي إذا أنأأأ  أو حيت أأأل  ال ُُ  وشأأأك ل اجملاهأأأدي   أصأأأدقائ  علأأأى االعأأأ ا  منأأأ  ُا
 عليهأأا واعتأأدي أسأأري  اُخأأذت تنتحأأر مل إذا املأأرأ  أن أو املسأأل ني  أو اإلسأأ   لأأىع خطأأرا  
 تتح ل  ال مبا

  2جدا   مشكل ج:
  مأأأان  بعأأأد مب تأأأ  علأأأ  في أأأا نفسأأأ   يقتأأأل أن لإلنسأأأان جيأأأ   ال أنأأأ  الظأأأاهر مسأأأ لة: 

  3واملر  األمل أشد يف كان وإن ساعة  بعد مي ت ب ن  يعل  الذي بالسرطان كاملبتلى
 أو بالرصأأأاص فالقتأأأل الشأأأرعية  الطريقأأأة بغأأأري القتأأأل يسأأأتحق مأأأ  قتأأأل يشأأأكل مسأأأ لة:
 والفتأ ى الأنص يف الأ ارد السي  قتل ب ن يقال: قد نع  إشكال  في  أشب  ما أو الكهربا 
 القلأ  يف بالرصأاص كالقتأل منأ  أسأهل شأي  كأان فأمذا أن اع   أسهل أن  باب م  كان

                                

  11  س ر  النسا : 1
قطأأ  باأل يأأة مل يسأأتبعد ذلأأك  ولأأ  شأأك يف احلكأأ  أو امل ضأأ ع فاألصأأل هنأأا  : )إذا  اإلمأأا  الشأأريا ي الراحأأل2

 عد  اجل ا   
 : )إال إذا كان عسرا  شديدا  عل  م  الشرع أن القتل جائز ألجل     اإلما  الشريا ي الراحل3
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 جهأأأة كأأأان إذا إال اإلنسأأأان  يأأأرح  أنأأأ  الشأأأارع طريقأأأة  مأأأ املعلأأأ   ألن أوىل كأأأان املأأأ  أو
   نادر   م ارد يف والرج  كاجللد للتشديد  م جبة

 باألمل  يشعر ال حى قتل  وج  م  ختدير جي   إن  1يقال  )ورمبا
 يغلأ  الأي القأ انني غالأ  خبأ   جأدا   جأدا   قليأل اإلسأ   يف اإلعأدا  حكأ  مس لة:

 الأي القليلأة امل ارد أما احملرمات  أشد م  اإلعدا  فمن ري  كا جنايات على اإلعدا  حك 
 أخ   بشي  اإلعدا  تبديل الشرعي للحاك  فيج   اإلعدا   حك ها

 احملتضر أحكا 
 علأأى ُيسأأج ى أن جيأأ  أأأ الأأروح نأأزع حالأأة يف يكأأ ن مأأ  وهأأ  أأأ احملتضأأر املسأأل  مسأأ لة:

 أو كبأريا   امأرأ   أو رجأ    حملتضأرا كان س ا  القبلة  ص ب قدمي  باطنا يك ن حبي  قفاه 
 صغريا  

 وي إذن إىل حيتأأاج وال مسأأل   كأأل علأأى واجأأ  القبلأأة صأأ ب احملتضأأر ت جيأأ  مسأأ لة:
 اآلخري   ع  سقط البع  فعل  وإذا املي  

 وبقيأة عشأر االثأين باألئ أة واإلقأرار بالشأهادتني احملتضر تلقني يستح  مس لة:
 حلظأأأة حأأأى األشأأأيا  هأأأذه تكأأأرر أن يسأأأتح  وكأأأذا   يُلق أأأ مأأأا يفهأأأ  بنحأأأ  احلقأأأة العقائأأأد
 امل ت 

 وحضأأ ر بطنأأ   علأأى ثقيأأل شأأي  وضأأ  يكأأره وكأأذا وحأأده  احملتضأأر تأأر  يكأأره مسأأ لة:
 لدي   وحده  النسا  وتر  عنده  الكاري والبكا  الكاري والتكل  عنده  واحلائ  اجلن 

                                

 : )مث ال يبعد    اإلما  الشريا ي الراحل1
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 امل ت بعد ما أحكا 
 ورجأأ ه  يأداه وميأأد   ف أ   ويُطب أأق مليأ  ا عينأأا تغ أ  أن املأأ ت بعأد يسأأتح  مسأ لة:
 خيأأأأرب وأن م تأأأأ   حمأأأأل يف سأأأراج ي قأأأأد أن اسأأأأتح  الليأأأأل يف مأأأات ولأأأأ  بق أأأأاش  ويغطأأأى
 مب تأ  يتيق  مل إذا االنتظار جي  ولك  دفن   يعجل وأن جنا ت   تشيي  ليحضروا املؤمن ن
 بطنهأا ويف م   حأا امأرأ  امليأ  كأان لأ  أيضأا   الأدف  تأ خري جي  وهكذا حال   يعر  حى
 تدف   مث اجلن  خيا  مث الطفل وخيرج األيسر جنبها يشق أن إىل حي  جنني

 املي  غسل

 الغسل كيفية
 أغسال: با ثة املي  يُغسَّل أن جي  مس لة:
 بالسدر  املخل   باملا  األول:
 بالكاف ر  املخل   باملا  الااي:
 اخلالص  باملا  الاال :
 ارمتاسأيا   امليأ  يُغس أل ال أن واألحأ   الكيفيأة  يف جلنابأةا كغسل املي  غسل مس لة:

 األقسأا  مأ  قسأ  كأل رمأس ميكأ  ال تيأيب الغسأل يف ولكأ  ممكنأا   ال تييب الغسل دا  ما
 الكاري  املا  يف الا ثة
 املي  غسل أحكا 
 الغسل ما  فقد م 

 تأأأر  ينبغأأأي فأأأ  املأأأا  اسأأأتع ال مأأأ  مأأأان  كأأأان أو للغسأأأل مأأأا  ي جأأأد مل إذا مسأأأ لة:
 أوال   واحأأدا   تي  أأا   يُأأي    أن واألحأأ   منفأأردا   تي  أأا   غسأأل كأأل بأأدل يُأأي    بأأ ن االحتيأأا 

 مأ  علأى وجيأ  منفأردا   تي  أا   غسأل كأل بدل يُي    مث الا ثة  األغسال جم  ع م  بدال  
 كفي   وظهر املي  وج  على ميسحه ا مث األر  نفس  بكفي يضرب أن املي  يُي   
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 الكاف رو  السدر
 ك أأأا مضأأأافا   املأأا  جيعأأأل مبقأأأدار كاأأريا   الكأأأاف ر أو السأأأدر يكأأ ن ال أن جيأأأ  مسأأ لة:

 الكاف ر  أو بالسدر خمل   ما  هذا ل  يقال ال حبي  جدا   قلي    يك ن ال أن جي 
 خيلأأط أن أأأ وج بأأا   أأأ فأأاألح   الأأ    باملقأأدار الكأأاف ر أو السأأدر ي جأأد مل إذا مسأأ لة:

 نه ا م يتيسر ما باملا 
 كانأأأا لأأ  ك أأأا اسأأتع اهل ا جيأأأز مل أو أحأأد ا  أو الكأأأاف ر أو السأأدر فُقأأأد إذا مسأأ لة:
 اخلالص  باملا  استع ال   ميك  ال ما كل بدل املي  تغسيل جي  ما    غصبيني
 املي  ُمغس ل

 مبسأأائل عاملأأا   عأاق    بالغأأا   عشأأريا   اثأين مسأأل ا   امليأأ  مغسأل يكأأ ن أن جيأأ  مسأ لة:
 اثأأأأين الغاسأأأأل يكأأأ ن أن يلأأأأز  فأأأأ  عشأأأريا   اثأأأأين امليأأأأ  يكأأأ  مل إذا أمأأأأا أحكامأأأأ  و  الغسأأأل
 عشريا  

 قربأأة   امليأأ  يغس أأل أن يعأأين امليأأ   تغسأأيل  عنأأد القربأأة املغس أأل يقصأأد أن جيأأ  مسأأ لة:
 تعاىل  ألمره وامتااال   اهلل إىل

 أخأذ بقصأد ميتأا   غس ل ول  األم ات  تغسيل على األجر أخذ أ احتياطا   أ حير  مس لة:
 حيأأأر  ال ولكأأأ  الأأأداعي  حنأأأ  علأأأى كأأأان إذا إال   الغسأأأل  ذلأأأك بطأأأل تغسأأأيل  علأأأى األجأأر 
 ال اجبة  غري املقدمات بع  على األجر  أخذ
  املي  جنس 

 إذا وأمأأأا أكاأأأر  أو أشأأأهر أربعأأأة الع أأأر مأأأ  لأأأ  كأأأان إذا السأأأقط تغسأأأيل جيأأأ  مسأأأ لة:
 غسل  دون ويُدف  خرقة يف لف  فيلز  أشهر األربعة دون كان

 تغس أأأل أن جيأأأ   ولكأأأ  للرجأأأل  املأأأرأ  تغسأأأيل أو لل أأأرأ   الرجأأأل تغسأأأيل حيأأأر  مسأأأ لة:
 امليتة   وجت  الزوج يُغس ل أن جي   وكذا املي    وجها الزوجة
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 تنتسأأ  ملأأ  جيأأ   الرجأأال  مأأ  يغسأأل  مأأ  امليأأ  الرجأأل لتغسأأيل حيصأأل مل إذا مسأأ لة:
 ب اسأأطة إليأأ  ينتسأأنب مأأ  أو واخلالأأة  لع أأةوا واألخأأ  كأأاأل  حمارمأأ  مأأ  النسأأا  مأأ  إليأأ 

 علأأأى بدنأأ  يسأأأ  مأأا أو الايأأأاب حتأأ  مأأأ  يغسأألن   أن بسأأأبب   حمارمأأ  مأأأ  وصأأرن الرضأأاع
 للرجأأال جأأا  النسأأا  مأأ  يغسأألها مأأ  امليتأأة املأأرأ  لتغسأأيل حيصأأل مل إذا وهكأأذا األحأأ   
 طريأأأق عأأأ  إليهأأأا املنتسأأأبني حمارمهأأأا مأأأ  أو حمارمهأأأا  مأأأ  ويك نأأأ ن نسأأأبا   إليهأأأا املنتسأأأبني
 األح    على الاياب حت  م  يغسل  ا أن الرضاع

 عأأ ر  إىل املغس أأل نظأأر ولأأ  والزوجأأة  الأأزوج غأأري يف امليأأ  عأأ ر  إىل النظأأر حيأأر  مسأأ لة:
 الغسل  يبطل ال ولك  وأمث عصى املي 
  واحلي  اجلنابة ع  املي  غسل كفاية

 احلأأي  أو اجلنابأأة بغسأل تغسأأيل  يلأز  ال احلأأي  أو اجلنابأة حأأال يف مأات مأأ  مسأ لة:
 قبأأأل تطهأأأريه لأأأز  جنسأأأا   امليأأأ  بأأأدن مأأأ  م ضأأأ  كأأأان وإذا فقأأأط  امليأأأ  غسأأأل يكفيأأأ  بأأأل

 تغسيل  
 احلن   أحكا 

أأر  غأأري أأأ امليأأ  حتنأأيط جيأأ  مسأأ لة: ح 
ُ
 م اضأأ  متسأأح بأأ ن تغسأأيل   بعأأد بالكأأاف ر أأأ امل

 ميسأح أن ويسأتح    قدميأ إهبأامي ورأس وركبتيأ  وكفيأ  امليأ  جبني أي السبعة  سج ده
 العتيأأق يكفأأي وال وجديأأدا   مسأأح قا   الكأأاف ر يكأأ ن أن وجيأأ  أيضأأا   أنفأأ  طأأر  علأأى بأأ 

 ذلك  بسب  عطره فقد الذي
 امل اضأأأأ  بأأأأاقي حتأأأأنط مث ابتأأأأدا    اجلبهأأأأة بالكأأأأاف ر ميسأأأأح أن وج بأأأأا   األحأأأأ   مسأأأأ لة:
 املذك ر  

 ولكأأأ  كأأأاف ر ال مأأأ  احلسأأأني اإلمأأأا  تربأأأة مأأأ  شأأأي  خيلأأأط أن يسأأأتح  مسأأأ لة:
 إهانأة تسأت ج  الأي امل اضأ  إىل بال بة امل زوج الكاف ر ذلك م  شي  يصل ال أن جي 
 ال بة 
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 احلنأ    يلأز  ال احلنأ    دون الُغسأل مبقدار حصل أو الكاف ر  حيصل مل إذا مس لة:
 بأأ   السأأبعة امل اضأأ  كأأل ملسأأح يكفأأي ال كأأان ولكأأ  الُغسأأل عأأ  الكأأاف ر  اد لأأ  وهكأأذا
 امل اض   بقية حينط  اد فمن أوال   باجلبهة يبدأ أن   فاألح
 املي  تكفني

   قط : ث   يف املسل  املي  تكفني جي  مس لة:
 يكأأ ن أن واألفضأأل الأأركبتني  إىل الُسأأر  مأأ  البأأدن أطأأرا  يسأأ  أن وجيأأ  املئأأزر:  1
 القد   ظهر إىل الصدر م 

 أن واألفضأأأل السأأأاق  نصأأأ  إىل الكتفأأأني مأأأ  البأأأدن يسأأأ  أن وجيأأأ  الق أأأيص:  2
 القد   ظاهر إىل يك ن
 فيأأأ  يلأأأ  أن بعأأأد طرفيأأأ  مأأأ  شأأأد ه ميكأأأ  حبيأأأ  طأأأ ي    يكأأأ ن أن وجيأأأ  اإل ار:  3
 اآلخر  جانب  على جانبي  أحد ي ض  أن ميك  حبي  عريضا   يك ن وأن متاما   املي 
 الكف  مال

 نصأأي  مأأ  أأأ ةاملسأأتحب كأأالقط  أأأ ال اجأأ  مأأ  األكاأأر املقأأدار ب خأأذ بأأ س ال مسأأ لة:
 مأأ  للكفأ  ال اجأ  املقأدار مأ  أكاأر يؤخأأذ ال أن واألحأ   إجأا هت   بعأد البأالغني ال رثأة
 البالغني  غري ال رثة سه 
 واملغص ب النجس الكف 

 ي جأأأد مل لأأأ  حأأأى املغصأأأ ب  الكفأأأ  وال امليتأأأة  جبلأأأد امليأأأ  تكفأأأني جيأأأ   ال مسأأأ لة:
 امليأ  بأدن مأ  نزعأ  لز  صاحب  ير  ومل مغص ب كف  يف املي  كف  وإذا آخر  شي 
 الدف   بعد كان ول  حى

 بالق أأأاش وال اخلأأأالص  بأأأاحلرير وال الأأأنجس  بأأأالكف  امليأأأ  تكفأأأني جيأأأ   ال مسأأأ لة:
 االضطرار  حالة يف إشكال وال املذه  
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 أو غ سأأأل جيأأأ  أخأأأرى  بنجاسأأأة أو نفسأأأ  امليأأأ  بنجاسأأأة الكفأأأ  تأأأنجس إذا مسأأأ لة:
 يسأأأت ج  مل إن القأأأرب يف امليأأأ  وضأأ  بعأأأد ذلأأأك كأأأان ولأأ  املتأأأنجس امل ضأأأ  ذلأأأك قطأأ 
 أمكأ  إن طأاهر آخأر بكفأ  تبديل  جي  قطع  أو غ سل  ميك  مل وإذا الكف   تل  ذلك

 التبديل 
 املي  مس غسل

 الطهأأار  بأأاب يف مأأر تفصأأيل علأأى املأأس   غسأأل يغتسأأل أن عليأأ  ميتأأا   مأأس   مأأ  مسأأ لة:
 الكتاب  هذا م 

  املي  على الص  
 املي  على  الص  كيفية

 مخأأأأس املصأأأأل ي كأأأأرب   ولأأأأ  تكبأأأأريات  مخأأأأس مأأأأ  امليأأأأ  علأأأأى الصأأأأ   تتأأأأ ل  مسأأأأ لة:
 لكفاه: اآلي النح  على فقط تكبريات
أأدا   وأنَّ  اهلل  إال إلأأ    ال أنْ  أْشأأه دُ » يقأأ ل: األوىل التكبأأري  وإتيأأان النيأأة  بعأأد  ر ُسأأ لُ  حُم   

 « اهلل
أأأد   ع لأأأى ص أأألِّ  اللَُّهأأأ   » الاانيأأأة: التكبأأأري  بعأأأد ويقأأأ ل أأأد   و آل   حُم  َّ يأأأ    ع لأأأى و ص أأألِّ  حُم  َّ  مج  
 « و اْلُ ْرس لني   األنْب ي ا   

ُؤم ن ات ل لُ ؤم نني   اغف ر اللَُّه   » الاالاة: التكبري  بعد ويق ل
 « و امل

ا اغف أر اللَُّه   » الرابعة: التكبري  بعد ويق ل  يِّأ  هل  أذ 
 كأان ولأ  رجأ    امليأ  كأان إن «امل

ذ ه   اغف ر اللَُّه   » يق ل: امرأ  ملي ا  يِّت ة هل 
 « امل

 املي   ص   بذلك وتنتهي اخلامسة التكبري  يكرب مث
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 املي  الطفل
أل فا   و ل ن أا أل ب  يأ    اجع لأ ُ  اللَُّهأ   » الرابعة: التكبري  بعد قال طف    املي  كان إذا مس لة:  س 

 « و أجرا   و فأ ر ط ا  
 حال  املشتب  املي 
 ل ل أأذ ي    اغف أأر اللَُّهأأ   » الر ابعأأة: التكبأأري  بعأأد قأأال حالأأ   مشأأتبها   امليأأ  كأأان إن  لة:مسأأ
ي  ع ذاب   و ق ه   س بيل ك   و اتأَّبأ ُع ا تابُ ا  « اجل ح 
 املنافق املي 

 الرابعة  التكبري  عقي  لعن  منافقا   املي  كان إن مس لة:
 املي  ص   مستحبات
 األوىل: التكبري  بعد يق ل أن األفضل مس لة:

هُ  اهللُ  إال إلأأ    ال أن أشأأه دُ » أأريك   ال و حأأد  ا   أنَّ  و أشأأه دُ  ل أأُ   ش  أأد  أأل  ُ  و ر ُسأأ لُ ُ  ع بأأُدهُ  حُم  َّ  أرس 
ريا   ب احل ق    « السَّاع ة ي د ي   ب ني   و نذ يرا   ب ش 
 الاانية: التكبري  بعد يق ل وأن
أأد   ع ل أأى   ص أألِّ  الليُهأأ   » أأ و آل   حُم  َّ أأد   ع لأأى و ب أأا ر  د حُم  َّ أأد   وآل   حُم  َّ أأ  حُم  َّ أأدا   و ارح   و آل   حُم  َّ
أأد   أأ    و بار كأأ    ص أألَّي    م أأا ك  فض أأل   حُم  َّ يأأد   إنَّأأك   إبأأر اه ي    و آل   إبأأرا ه ي    ع لأأى و تأ ر محَّ يأأد  مح    جم 
ُرس لني   األن بيا    مج  ي  ع لى و صلِّ 

ا    و امل ني اهلل   ع ب اد   مج  ي و   و الصِّد يق ني   و الشيه د   « الصَّاحل 
 الاالاة: التكبري  بعد ويق ل

ن أأات  ل لُ أأؤم نني   اغف أأر اللَُّهأأ   » ُؤم 
ُسأأل  ني   و امل

ُسأأل  ا ت  و امل
أأنُه  األحي أأا    و امل  واألمأأ  ات  م 

 « ق د ير ش ي    ُكل   ع ل ى إن ك   الد ع  ات   جمي ُ  إنك   باخلريات  و ب ينأ ُه  ب ينأ ن ا الله َّ  ت اب  
 أ: ذكرا   املي  كان إن أ يق ل الرابعة التكبري  وبعد
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أريُ  و أنأ    ب أك   نأ أز ل   أ م ت أك   وابأ ُ  ع بأد     و ابأ ُ  ع بأُد    هذا إنَّ  اللَُّه   »  اللَُّهأ    ب أ    م نأُزول   خ 
ُُ  ال إنَّا ن ُ  ن عل ُ  ن ا  ب     أعل  ُ  و أن    خ ريا   إال   م  أان   إن اللَُّهأ َّ  م  أنا  حمُ  ك  أان     يف ف أز د س   و إن إحس 

أأان   أأيئا   ك   يف   أهل أأ    ع لأأى و اخلُأأ ْ  ع ل ي أأني   أْعل أأى يف   اْجع لأأ ُ  اللَُّهأأ َّ  ل أأُ   واغف أأر ع نأأ ُ  فأ ت جأأاو   ُمس 
 « الرَّامح  ني   أرح     يا ب ر مح ت ك   و ارمح  ُ  الغ اب ر ي   
 املي   ص   وتنتهي اخلامسة التكبري  يكرب مث
 هكذا: الرابعة التكبري  بعد يق ل املصلي فمن أناى املي  انك ل  أما
ُ  ُ  ع بأأد     و ابن أأةُ  أ م تُأأك   هأأذ ه   إنَّ  ال لَُّهأأ   » أأريُ  و أنأأ    ب أأك   نأ ز ل أأ  ا م ت أأك   و ابأأ    ب أأ    م نأأُزول   خ 
أأأا ن عل أأأ ُ  ال إنَّأأأا اللَُّهأأأ َّ  نه  أأأريا   إال   م  نَّأأأا  هب  أأأا أعل أأأ ُ  وأنأأأ    خ   يف   ف أأأز د حُمسأأأن ة   كان أأأ  إن اللَُّهأأأ َّ  م 

أأأا   ا  أأأيئ ة   كان أأأ  و إن إحس  أأأا  واغف أأأر ع نهأأأا فأ ت جأأأاو   ُمس   أعلأأأى يف   ع نأأأد     اجع لهأأأا اللَُّهأأأ َّ  هل 
ها الغاب ري    يف   أهل ها ع لى و اخُل  ع ل يني   ني   أرح     يا ب ر مح ت ك   و ارمح   « الرَّامح 
  املي  ص   واجبات

 هيئتها  ع  الص   خترج ال حبي  تباعا   واألدعية تكبرياتال يقرأ أن جي  مس لة:
 وال أيضأأا   هأأ  واألدعيأأة التكبأأريات يقأأرأ أن امليأأ  صأأ   يف املأأ م   علأأى يلأأز  مسأأ لة:

 هلا  اإلما  بقرا   يكت 
 املي  على الص   أحكا 

 الطفأل أبأ ا يكأ ن أن والبأد   طفأ    كأان وإن املسأل  امليأ  علأى الصأ   جتأ  مس لة:
 ع ره  م  السادسة أم قد يك ن وأن مسل ا   أحد ا أو

 تسأأأتح  ال ولكأأأ  السادسأأأة  يأأأت  مل الأأأذي الطفأأأل علأأأى الصأأأ   تسأأأتح  مسأأأ لة:
 ميتا   ولد الذي الطفل على الص  

 إذا تكفأأأي وال وتكفينأأأ   وحتنيطأأأ  تغسأأأيل  بعأأأد امليأأأ  صأأأ   ُتصأأألى أن جيأأأ  مسأأأ لة:
 املس لة  هبذه جه    أو نسيانا   كان ول  حى  أثنائها يف أو األم ر  هذه قبل صلي 
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 أو غسأأأل أو وضأأأ   علأأأى يكأأأ ن أن امليأأأ  صأأأ   يصأأألي أن يريأأأد ملأأأ  يلأأأز  ال مسأأأ لة:
 غصأأبيا   لباسأأ  كأأان لأأ  حأأى إشأأكال ال بأأل طأأاهرا   لباسأأ  أو بدنأأ  يكأأ ن أن وال تأأي   
 مأأأأ  ريهأأأأاغ يف يراعأأأأى مأأأأا كأأأأل الصأأأأ   هأأأأذه يف تراعأأأأى أن اسأأأأتحبابا   األحأأأأ   كأأأأان وإن

 الصل ات 
 أن جيأأأ  ك أأأا القبلأأأة  يسأأأتقبل أن امليأأأ  علأأأى الصأأأ   يريأأأد مأأأ  علأأأى جيأأأ  مسأأأ لة:

 ورجأ ه املصألي  ميأني علأى امليأ  رأس يك ن حبي  املصلي  أما  ظهره على املي  ي ض 
 املصلي  يسار على

 عنأأد امليأأ  يعأأني وأن القربأأة  قصأأد ومأأ  قيأأا   مأأ  امليأأ  بصأأ   اإلتيأأان جيأأ  مسأأ لة:
 اهلل  إىل قربة املي  هذا على أصلي يق ل: ك ن لنية ا

 بعأأأد علأأأ  أو لعأأأذر  أو نسأأأيانا   أو ع أأأدا   عليأأأ  الصأأأ   دون امليأأأ  دفأأأ  إذا مسأأأ لة:
 الشأأأرو  حسأأأ  قأأأربه  علأأأى يصأأألى أن جيأأأ  عليأأأ   ُصأأألي  الأأأي الصأأأ   بأأأبط ن الأأأدف 
 املي   لص   املذك ر 
 املي  دف 

 مأأأأ  احلي انأأأأات تأأأأت ك  وال رائحتأأأأ   تنتشأأأأر ال  حبيأأأأ امليأأأأ  يأأأأدف  أن جيأأأأ  مسأأأأ لة:
 يشأأأأبه   ومأأأأا بأأأأاآلجر القأأأأرب يبأأأأين أن يلأأأأز  حيأأأأ ان خيرجأأأأ  أن خيأأأأ  وإذا جسأأأأده  إخأأأأراج

 البنا   ويستحك 
 مقأأد  يكأأ ن حبيأأ  األميأأ   جانبأأ  علأأى الأأدف   حأأال امليأأ  ي ضأأ  أن جيأأ  مسأأ لة:

 القبلة  ص ب بدن 
 مقأأأرب  يف الكأأأافر دفأأأ  جيأأأ   ال ك أأأا ار الكفأأأ مقأأأرب  يف املسأأأل  دفأأأ  جيأأأ   ال مسأأأ لة:
 املسل ني 
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 تلقأأى الأأذي املكأأان يف كدفنأأ  إهانتأأ   ي جأأ  مكأأان يف املسأأل  دفأأ  جيأأ   ال مسأأ لة:
 واألوساخ  الق امة في 

 الدف   لغري امل ق فة األر  يف وال الغصبية األر  يف املي  دف  جي   ال مس لة:
 قأأأدميا   القأأرب يكأأأ ن أن إال آخأأر ميأأأ  قأأرب يف امليأأأ  ودفأأ  القأأأرب نأأبش جيأأأ   ال مسأأ لة:
 الأأدف  جيأ   ولكأ  لل يأ  إهانأة يكأ  ومل بأاملر  وت شأى فأين قأد صأاحب  ويكأ ن ومندرسأا  

 الط ابق  ذي القرب يف
 يأأدف  أن جيأأ  أأأ وأسأأنان  وظفأأره شأأعره حأأى أأأ امليأأ  مأأ  ينفصأأل الأأذي الشأأي  مسأأ لة:

 مع  
 الدف  مستحبات
 امليأأ  يأأدف  وأن القامأأة  مت سأأط إنسأأان قامأأة قأأدارمب القأأرب حيفأأر أن يسأأتح  مسأأ لة:

 يف يأأأدف  أن ماأأأل اجلهأأأات  مأأأ  جلهأأأة أفضأأأل األبعأأأد املقأأأرب  تكأأأ  مل إن املقأأأابر  أقأأأرب يف
 أكار  أ الفاحتة لقرا   أ هلا الناس ارتياد يك ن أو الناس  م  الصاحل ن األبعد املقرب 

 مأأ  أذرع عأأد  بُعأأد علأأى األر  علأأى اجلنأأا   ت ضأأ  أن الأأدف  عنأأد يسأأتح  مسأأ لة:
 كأل يف األر  علأى اجلنأا   ت ضأ  دفعأات  ثأ   يف فشأيئا   شيئا   القرب إىل يقرب مث القرب
 القرب  يف يدخل الرابعة املر  ويف ترف  مث مر  

 حبيأأ  الاالاأأة املأأر  يف األر  علأأى ت ضأأ  أن ذكأأرا   امليأأ  كأأان إذا يسأأتح  مسأأ لة:
 جانأأأ  مأأأ  القأأأرب يف امليأأأ  يأأأدخل الرابعأأأة املأأأر  ويف القأأأرب  مأأأؤخر  عنأأأد امليأأأ  رأس يكأأأ ن
 أوال   القرب يف املي  الرُجل رأس يدخل أي الرأس 
 مأأأ  القبلأأأة طأأأر  عنأأأد األر  علأأأى الاالاأأأة املأأأر  يف فت ضأأأ  أناأأأى امليأأأ  كأأأان إذا وأمأأأا
 املأرأ  إدخأال عنأد القأرب فأ ق بق أاش يؤخأذ أن ويسأتح  عرضأا   القأرب إىل تدخل مث القرب
 في  
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 تفأأك وأن الأأدف   وحأأني الأأدف  قبأأل املأأ ث ر  املقأأرر  األدعيأأة تقأأرأ أن يسأأتح  :مسأأ لة
 وت ضأأ  األر   علأأى امليأأ  خأأد ي ضأأ  وأن اللحأأد  يف ي ضأأ  أن بعأأد امليأأ  كفأأ  عقأأد
 ويسأأتلقي يرجأأ  ال لكأأي ظهأأره ورا  مأأدر  أو لبنأأة ت ضأأ  وأن تأأراب  مأأ  خمأأد  رأسأأ  حتأأ 
 قفاه  على

 مضأى لأ  التعزيأة تأر  األفضأل ولكأ  امليأ   ذوي تعزيأة الأدف   بعأد يستح  مس لة:
 الطعأأا  إرسأال يسأأتح  وهكأذا أحأد  عأأز اه  لأ  مصأأيبته  تتجأدد حبيأ  مأأد  ذلأك علأى
 عنده   األكل ويكره أيا   ث ثة ملد  املي  بي  أهل إىل

 وأن خاصأأة  ب لأأده ومصأأاب  ب قربائأأ   مصأأاب  يف يصأأرب أن لإلنسأأان يسأأتح  مسأأ لة:
عُأأأ ن إل ْيأأأ    و إنَّأأأا هلل إنَّأأأا تأأأ :مي تأأأذكر كل أأأا يقأأأ ل ر اج 

 وأن لل يأأأ   القأأأرآن يقأأأرأ وأن  1
 البلأأى إي يسأأرع ال حأأى القأأرب بنأأا  حيكأأ  وأن وأمأأ   أبيأأ  قأأرب عنأأد ح ائجأأ  اهلل مأأ  يطلأأ 

 واخلراب 
 يف إال   يلطأأأأأأ   أن وال أحأأأأأأد مأأأأأأ ت يف وجهأأأأأأ  اإلنسأأأأأأان خي أأأأأأش أن جيأأأأأأ   ال مسأأأأأأ لة:
 أمجعني  ليه ع اهلل س   املعص مني مصائ 
 ال حشة ص  

 وكيفيتهأا ركعتأان وهأي ال حشأة صأ   م تأ  ليلأة يف لل يأ  يصأل ا أن يستح  مس لة:
 بعأأد الاانيأأة الركعأأة ويف واحأأد   مأأر  الكرسأأي آيأأة احل أأد بعأأد األوىل الركعأأة يف يقأأرأ أن هأأي:
 الص  : م  التسلي  بعد ويق ل مرات عشر القدر س ر  احل د
   أأد   لأأىع   ص أألِّ  اللَُّهأأ أأد و آل   حُم  َّ أأا و ابْأع أأ ْ  حُم  َّ  فأأ ن مكأأان ويقأأ ل  فأأ ن قأ أأرْب   إىل ث  ابأ ه 
 املي   اس 
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 القرب نبش
 فأين لأ  إشأكال ال ولكأ  جمن نأا   أو طفأ    كأان لأ  حأى املسأل  قأرب نأبش حير  مس لة:

 األئ أة دوأوال واألئ أة األنبيأا  قبأ ر نأبش وحيأر  ذلأك  يف حمأذور يكأ  ومل ترابأا   وصار بدن 
 عليهأأأا مضأأأى لأأأ  حأأأى والصأأأاحلني والعل أأأا  والشأأأهدا  والسأأأ    الصأأأ   أفضأأأل )علأأأيه 
 عديد   سن ن

  متفرقة أحكا 
 وإن ودفنأ  عليأ  والصأ   وتكفين  املسل  املي  تغسيل مكل  كل على جي  مس لة:

 أحأد اهبأ يقأ  مل وإذا اآلخأري   ع  سقط األم ر هبذه بع  قا  وإذا عشريا   اثين يك  مل
 وعص ا  اجل ي  أمث

 أن عليأأ  جيأأ  دفنأأ   أو تكفينأأ  بطأأ ن أو ميأأ  غسأأل بأأبط ن أحأأد علأأ  إذا مسأأ لة:
 يف شأأك أو األمأأ ر تلأأك بطأأ ن ظأأ  إذا ولكأأ  الصأأحيح  ال جأأ  علأأى أخأأرى مأأر  يعيأأده
 إعادهتا  يلز  مل الصحيح  ال ج  على وق عها

 ودفن   علي  والص   وحتنيط   وتكفين لتغسيل  املي  وي م  االستئذان جي  مس لة:
 النسأا  علأى مقأدم ن وهأ  امليأ  يرثأ ن الأذي  الرجال وبعده  وجها  املرأ  وي   مس لة:

 منه  
 مستحدثة مسائل

 باألشعة األم ات تص ير
 بأأأ ن قلنأأأا إذا اكتأأأ ب     يف حضأأأ ره  عنأأأد باألشأأأعة  األمأأأ ات تصأأأ ير جيأأأ   مسأأأ لة:
 اخلأأارج مأأ  اللحأأد يف األمأأ ات تصأأ ير جأأ ا  يبعأأد ال وكأأذلك جأأائزان  والتحضأأري التصأأ ير
 احلشأأرات تسأألط أو اجلسأأد انتفأأاخ قبأأل ك أأا لل أأؤم  هتكأأا يكأأ  مل إذا األشأأعة  ب اسأأطة
 بالنسأأبة وكأأذلك عرفأأا   هتأأك ألنأأ  جيأأ   فأأ  األئ أأة تصأأ ير أمأأا ذلأأك  حنأأ  أو عليأأ 
  والعباس األكرب علي أماال وإخ ا   أوالده  إىل
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 األعضا  بي 
 لنفأ  م تأ   بعأد أو حياتأ   حأال يف أعضأائ  بعأ  يبيأ  أن لإلنسان جي   هل س: ■
   أخرى  ملنفعة أو آخر 
 اليبعأأد الكليأأة ف اأأل مسأأل ا   كأأان إذا أمأأا حربيأأا   كأأافرا   البأأائ  كأأان إذا إشأأكال ال ج:
 جأأ ا  عأأد  فالظأأاهر وحن هأأا العأأني وماأأل ذلأأك  يف البأأال  الضأأرر عأأد  إحأأرا  مأأ  اجلأأ ا  
  1شرعا   أه  يك ن مما املش ي إىل بالنسبة عظ ى أ ية البي  يف كان إذا إال ذلك

 جأأ ا ه فالظأأاهر ذلأأك  أشأأب  مأأا أو عنأأ  املسأأتغى األمعأأا  كشأأح  األعضأأا   غأأري وبيأأ 
 السابقة  كاملس لة في  فالك   امل ت بعد أما احليا   حال يف

 املي  قرب على الزجاج
 إذا القأرب يف امليأ  جاأة لرؤيأة امل جأ  الزجأاج ضأ و  جيأ   ال أنأ  يف إشكال ال مس لة:

 اجلأأأ ا   يبعأأأد فأأأ  للهتأأأك م جبأأأا   يكأأأ  مل إذا أمأأأا حم مأأأا   امليأأأ  وكأأأان هلتكأأأ  م جبأأأا   كأأأان
 ذي القأأأأرب عأأأأ  مينأأأأ  ال ك أأأأا ذلأأأأك  غأأأأري حرمأأأأة ي جأأأأ  ال مسأأأأت را   القأأأأرب كأأأأ ن وتعأأأأار 
 كأأاحلريب احملأأ   غأأري امليأأ  أمأأا احملأأ    امليأأ  يف هأأذا سأأابقا   متعارفأأا   يكأأ  مل وإن الط ابأأق
 في   إشكال ف  اإللزا  قان ن يش ل  م  أو ما 
 اآلخر باملعى حتنيط

 مأ  سألي ا   ليبقأى احليأ ان وهكأذا مسأل ا   كأان ولأ  اإلنسأان حتنأيط أن الظأاهر مسأ لة:
 لشأأق   م جبأأا   يكأأ ن ال أن علأأى املسأأل  اإلنسأأان حتنأأيط جأأ ا  يت قأأ  نعأأ  جأأائز  اآلفأأات

                                

: )ال إشأأكال إذا كأأان البأأائ  كأأافرا  حربيأأا  أمأأا إذا كأأان مسأأل ا فأأبع  العل أأا  أجأأا  ل  اإلمأأا  الشأأريا ي الراحأأ1
ذلأأك بالنسأأبة إىل بيعأأ  بعأأد املأأ ت  أمأأا يف حأأال احليأأا  فالظأأاهر عأأد  جأأ ا  ذلأأك إال إذا مل يكأأ  ضأأررا للبأأائ   أو  

 كان يف البي  أ ية عظ ى بالنسبة إىل املش ي مما يك ن أه  شرعا  
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 يبعأد فأ  م تأ  بعأد بأ  يفعأل بأ ن ذلأك احلأي أجأا  إذا أمأا أشأب   ومأا أمعائأ  خراجوإ بطن 
  1حيات  حال املي  نفس بمجا   إال   جي   ال تصر  التحنيط أن ك ا ج ا ه 
 إىل نقلأأأأ  بقصأأأأد وذلأأأأك معأأأأ   يأأأأتعف  ال مبأأأأا لل يأأأأ  اإلبأأأأر  تزريأأأأق جيأأأأ   هأأأأل س: ■
   أشب   ما أو املقدسة العتبات
    2األظهر على ي ص مل وإن ا  اجل   يبعد ال ج:
   ال  أ  أم اهت  الكفار بمحراق تس ح أن اإلس مية للدولة جي   هل س: ■
أنفسأه  بأ  ألزم ا مبا ألزم ه  قاعد  م  احت االن: ج: 

 احأ ا  عأد  إىل باإلضأافة 3
 اإلحأأراق ولعأأل اإلسأأ مية  الأأب د يف بأأاملنكرات اإلتيأأان يصأأح ال أنأأ  ومأأ  الكأأافر  جسأأد

 يف مل تأأأأاه  اجملأأأأ س دفأأأأ  كيفيأأأأة وكأأأأذلك املأأأأذك ر   للقاعأأأأد  أقأأأأرب  اجلأأأأ ا  لكأأأأ  نهأأأأا م
 نكأاح مأ  ب س أ ذلك وليس اإلس    من  مين  مما املناكري إظهار م  ذلك وليس الدمخة 
   ذلك  غري إىل العل   غري يف اخل ر شرهب  أو املسل ني  ب د يف حمارمه  الكفار
 الا جة يف املي  وض 

 ذلأأك  أشأأب  مأأا أو نقلأأ  ألجأأل الا جأأات  يف اإلنسأأاي امليأأ  ب ضأأ  بأأ س ال :مسأأ لة
 وضأ  فلأ  شرعا   اجلائز املتعار  ع  دفن  ت خري ي ج  وال ل   هتكا   يك ن ال أن بشر 
 ممأأا العق ئيأأة األغأأرا  لأأبع  اجلأأ ا  يبعأأد ال نعأأ  مشأأك    كأأان اعتباطأأا   سأأنة   الا جأأة يف

 الأأ ي يأأر  مل أو الا جأأة يف ال ضأأ  بعأأد  وصأأى إذا أمأأا   لأأ احلرمأأة دليأأل مشأأ ل يف يشأأك
 جي    ف 

                                

 : )أو إجا   ال ي  لشريا ي الراحل  اإلما  ا1
: )احت أاالن  ورمبأا يفصأل بأني مأا إذا أوصأى هأ  بأذلك فجأائز  وبأني مأا إذا مل يأ ص   اإلما  الشريا ي الراحل2

 فل  جيز  لك  األول أ أي اجل ا  مطلقا  أ أقرب  ألن املي  حيف  م  الفساد بسب  اإلبر   
  26  حباب امل اري 511ص 3  غ اي الآلي: ج3
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 مأأ  اهلل بأأمذن امليأأ  إحيأأا  إىل العلأأ  يت صأأل أن برجأأا  امليأأ  حفأأ  جيأأ   هأأل مسأأ لة:
 جيأأ  أ  الغأأرب  بأأ د بعأأ  يف ذلأأك يصأأن  ك أأا األمأأ ات  مراسأأي  عليأأ  جيأأرى أن دون
  املراسي   إجرا 
 أحكامأ   كأل فل  مي  اآلن ه  ألن  املراسي   را إج وج ب يبعد وال احت االن  ج:
 احلك   سق   ي ج  ال حيىي أن ورجا 
 احمل قة األجساد تس يد

 احملأ   غأري اإلنسأان إحأراق مأ  املع أ ل السأ اد اسأتع ال جأ ا  يف إشكال ال مس لة:
 جي    ف  حم ما   اإلنسان كان إذا أما احمل ق  احملارب كالكافر
  ونقلها املقابر تشجري

 مأأأ  متأأأتص أ أأأا نعلأأأ  ممأأأا احمل مأأأة  املقأأأابر حافأأأة يف األشأأأجار غأأأرس جيأأأ   هأأأل مسأأأ لة:
 أقرب  واجل ا  احت االن  الب د  بع  مقابر يف املعتاد ه  ك ا اإلنسان ذرات

 ومأا وشأ ارع مبأاي جعلهأا جأا  عرفأا   االسأ  م  وسقط  املقرب  اندرس  إذا مس لة:
 عظأأي  إنسأأان أو إمأأا  أو لنأأيب ك نأأ  ماأأل حمأأ    قأأرب هنأأا  يكأأ  مل إذا أشأأب  

  1والعل ا  كاألوليا 
 حأأأ اي تقلأأأ  الأأأي الكبأأأري  ال اكتأأ رات ب اسأأأطة قأأأربه مأأأ  امليأأ  نقأأأل جيأأأ   هأأأل مسأأ لة:

 يف ويشأ   بأاجل ا  القأ ل ميك  النبش  علي  يصدق ال إن  حي  ما    مكعبة أمتار ث ثة

                                

مسأأ لة أخأأرى مضأأافا  إىل املسأأ لة املأأذك ر  وهأأأأأي: )لأأ  كانأأ  هنأأا  مصأألحة    ت جأأد يف فتأأاوى اإلمأأا  الشأأريا ي1
أهأأأ  مأأأ  مصأأألحة بقأأأا  املقأأأرب  جأأأا  تبأأأديل املقأأأرب  بمدخاهلأأأا يف املبأأأاي والشأأأ ارع وجعأأأل املقأأأرب  خأأأارج البلأأأد  لكأأأ  

 واألئ أأأأة اجأأأأ   وهأأأأذا يف غأأأأري قبأأأأ ر االنبيأأأأا التشأأأأخيص بيأأأأد احلأأأأاك  الشأأأأرعي أو شأأأأ رى الفقهأأأأا  املر 
 واألوليا  وم  أشب  
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 يكأأ ن حأأى باالمسنأأ  وحتتأأ  القأأرب أطأأرا  تسأأييج  ومالأأ لل يأأ   هتكأأا   يكأأ ن ال أن ذلأأك
 آخر  مكان يف وجعل  باألجهز  رفع  مث امسني صندوق يف القرب
 باآلالت املي  جتهيز

 يشأأ   لكأأ  باملكأأائ  ودفنأأ  وتكفينأأ  وحتنيطأأ  امليأأ  تغسأأيل جيأأ   أنأأ  الظأأاهر مسأأ لة:
 وكأأأذلك للشأأأرائط  جأأأام  نُ إنسأأأا املاكنأأأة   حيأأأر  أن القربأأأة وقصأأأد املباشأأأر  إىل حيتأأأاج مأأأا يف

 وحن ه  باآللة املسجد كبنا  مستحبا   أو واجبا   ذلك  أشباه إىل بالنسبة
 جسده ت شي عند املي  حك 

 ك أأا أعضأأائ  ت شأأي ألجأأل امليأأ   ودفأأ  وكفأأ  وحنأأ   غسأأل ميكأأ  مل إذا مسأأ لة:
 لشأرعيةا ال ظأائ  مأ  ع لأ  ميكأ  مبأا ع ل أشب   وما األوبئة ألجل أو احلروب  يف يتفق

 علأأى األدويأأة صأأ  جأأا  أشأأب  ومأأا ال بأأا  مأأ  وخيأأ  الأأدف  ميكأأ  مل لأأ  إنأأ  حأأى املقأأرر  
   أشب   وما كأالتيزاب لتفى  األجساد
 أشأب   ومأا الكأافر م  واملسل  املرأ   م  الرجل يعر  ومل األجزا  تداخل  ل  مس لة:

 يف اجل يأ  لأ  مث للغسأل ميأاه ثأ   اجل يأ  علأى يصأ  أن جأا  الزلأزال  بعأ  يف ك أا
 امل كأأ  هأأ  ألنأأ  الأدف   مث 1واحأأد  كفأأ  يبعأأد ال كأان )وإن األحأأ   علأأى أكفأأان ث ثأة
 الفر   حس 
 املي  تشريح

 األهأ  لقاعأد  ذلك ج ا  فر  وإن الدية  املشرح فعلى احمل   املي  شر ح إذا مس لة:
 أو إمكانأ   عأد  ومأ  الفحأص  )وجأ  حمأ   غأري أو حمأ   املي  أن يعل  مل وإذا وامله  
 الدية  عد  فاألصل 2تعبدي  أو وجداي إحرا  إىل وص ل  عد 

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل2
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 القرب م  اجلاة خروج
 مأا أو حيأ ان بسأب  أو كالسأي ل طبيعأي غأري بسأب  القرب م  املي  خرج ل  مس لة:

 يف يأدف  أن جأا  بأل األول  قأربه يف دفنأ  جيأ  مل جائزا   إخراجا   قربه م  أخرج أو أشب  
 أشب   ما أو وصية تك ن أن إال   خر آ مكان
 الق ر يف امل ت

 نقلأ  وجأا  األر   إىل نقلأ  وجأا  فيأ  اإلقبأار جأا  الق أر يف إنسأان مأات لأ  مس لة:
 وال عليأأ   منأ  خيشأى سأأب  هنأا  يكأ  مل وإن الفضأا  يف تركأأ  جيأ   وال آخأر  ك كأ  إىل

 فرضا   الفضا  ألجل رحي  ينتشر
  امل ت بعد الع د 
 الشأخص وكأان مأدرك ن  عأامل ن أنأاس الك اكأ  بعأ  يف كان أن  فر   ل س: ■
 إبانأأة مأأ  هنأأا  املأأ ت أحكأأا  جيأأري فهأأل أشأأب   مأأا أو يأأ   بعأأد حيأأا   عأأاد مأأات إذا مأأنه 
 ال  أ  ذلك  وحن  وكاالت  وبط ن أم ال  وتقسي  واعتدادها الزوجة
 أن يبعأأد ال عاديأأا   رصأأا بأأ ن اإلحيأأا  مأأ  عنأأدنا العلأأ  متكأأ  إذا وكأأذا احت أأاالن  ج:
 فالظأاهر الأبع   يفعلأ  ك أا إرجاعأ   مث البأدن مأ  الأروح إخأراج أمأا وهكأذا   وجت  تبني
 املأرأ  تزوج  أو فعادت  ب ختها الرجل تزوج إذا أن  خيفى: ال ولك  امل ت  م  ليس أن 
 الرج ع  يف حق ال فمن  فعاد  العد  بعد
  التن   خ ل امل ت

 ألنأ  الديأة  فعليأ  ف أات يرجعأ  أن يأت ك  فلأ  مغناطيسيا   ن ما   سانا  إن أنا  ل  مس لة:
 ع د  شب  أو خط  أو ع دا   القتل يف الك   ه  هنا والك   عرفا   القاتل
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 بالرش   القتل دف 
 أراد أو القتأأأل  يسأأأتحق ال مأأأ  بقتأأأل  خطأأا    احلكأأأ   إصأأأدار احلأأأاك  أراد لأأأ  مسأأ لة:

 عليأ   الأدف  ت ق  إذا وج  بل باملال  ذلك دف  جا  القتل  يستحق ال م  قتل الظامل
 مأأ  ألنأأ  ضأأام  وأنأأ  لأأ   املرتشأأي أخأذ حرمأأة يف إشأأكال ال نعأأ  برشأأ    لأأيس حينئأأذ فمنأ 
 بالباطل  املال أكل
  أم  بط  يف اجلنني تقطي 

 إخراجأ  جيأ  عليهأا  خطأرا   بطنهأا يف بقاؤه وكان أم  رح  يف الطفل مات إذا مس لة:
 لذلك  اضطر إذا اجلنني تقطي  يف إشكال وال ق الطر  ب سهل
  الروح إخراج

 يف بأأأأ  مع أأأأ ال   كأأأأان وقأأأأد النفسأأأأية  بال سأأأأائل اإلنسأأأأان روح إخأأأأراج جيأأأأ   ال مسأأأأ لة:
 بأأ  يكأأ  مل التنأأ   قبيأأل مأأ  كأأان بأأل إماتأأة يكأأ  مل إذا نعأأ  إماتأأة  ألنأأ  وذلأأك القأأد   
 عأأد  وبشأأر  بمجا تأأ  إال   جيأأ فأأ  سأألطنت   يف تصأأر  ألنأأ  الطأأر   رضأأى بشأأر  بأأ س
 البال   الضرر
 األرواح أخبار

 أو التنأ   ب اسأطة األرواح هبأا تأ ي الأي األخبأار علأى شأرعا االعت أاد ميكأ  ال مس لة:
 خص صأأأأية إىل حيتأأأأاج مأأأأا غأأأأري يف القطأأأأ   حصأأأأل إذا إال اللهأأأأ  ذلأأأأك  حنأأأأ  أو التحضأأأأري
 شرعا  خاصة
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 بالروح األسرار كش 
 وملأأا النأأاس  سأألطنة خأأ   ألنأأ  النأأاس  أسأأرار لكشأأ  الأأروح دإيفأأا جيأأ   ال مسأأ لة:

 اجلأأ  إرسأأال جيأأ   ال وكأأذا 1 جت  س ُسأأ اْ  و ال   ولق لأأ  الغأأري  سأأر كشأأ  حرمأأة علأأى دل
 ذلك  وحن 
 األرواح م  التعل 

 أشب   ما أو التن   ب اسطة املستحضر  األرواح م  التعل  جي   مس لة:
ي  يرتبط وما األرواح  بالد 
 أو لفأأأ ن دائنأأأا ك نأأأ  يف املستحضأأأر  الأأأروح قأأأ ل علأأأى االعت أأأاد ميكأأأ  هأأأل  لة:مسأأأ
 السأب  حصأر الشأارع يكأ  ومل عل أا   أور  إذا إال ال  الظأاهر ذلأك  أشب  ما أو مدي نا
 فأأ  إليأأ   مأأدي ن أنأأ  الأأروح ذكأأر ملأأ  املأأال دفأأ  الكبأأار ال رثأأة أراد إذا نعأأ  خأأاص  أمأأر يف

  مب ا ين   يك ن أن جي  الذي التقاضي م  التربع إىل أقرب فمن  ج ا ه  يف إشكال
  املعذ بني ب رواح االرتبا 

 والأأأتكل  بأأأ رواحه  االرتبأأأا  ميكأأأ  عصأأأيا   أو لكفأأأره  املعأأأذب ن األمأأأ ات مسأأأ لة:
 خارجي  حمذور كان إذا إال مع   يتكل  الذي املري  حال حاهل  فمن معه 
 املشرفة لل شاهد األرواح  يار 
 أو النأيب مرقأد إىل الأروح إيفأاد أمكأ   لأ  املسأتحبة الزيأار  مأ  يك ن هل س: ■
   ال  أ  هنا  حيضر حى اإلنسان  مي  أو اإلما 
 لل     أو األدلة لع    ذلك استحباب يبعد وال احت االن  ج:

                                

  12  س ر  احلجرات: 1
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 ال صية أحكا  ب:
 يأأأ مر أو شأأأيئا   أأأأ م تأأأ  بعأأأد أأأأ ليع أأأل غأأأريه إىل اإلنسأأأان يعهأأأد أن هأأأي ال صأأأية مسأأأ لة:

 أمأأأره   يلأأأي ومأأأ  أوالده علأأأى قي أأأا   يعأأأني أو م تأأأ   بعأأأد أحأأأد إىل مالأأأ  مأأأ  شأأأي  بأأأدف 
 )وصيا    إلي  يُعهد م  ويس ى

 حينئأأأذ  فتجأأأ  تضأأأي  حقأأأ ق هنأأأا  كانأأأ  إذا إال   مسأأأتحبة  ال صأأأية كتابأأأة مسأأأ لة:
 اللزو   عند تغيريها حك  وهكذا

 ال صية  كتابة يف التعجيل يستح  مس لة:
 لذلك  مناسبا   يراه م  ال صية ب ج د خيرب أن ح يست مس لة:
 يف الأي احلقأ ق أدا  هأي وصأيت  يف يكتبهأا أن لل  صأي ميكأ  الأي األول يأات مس لة:

 واملربات  اخلريات وفعل للناس أو هلل ذمت 
  امل ت ع مات عند ال صية

 ا أد إىل يسأأأارع أن املأأأ ت  ع ئأأأ  نفسأأأ  يف شأأأاهد إذا اإلنسأأأان علأأأى جيأأأ  مسأأأ لة:
 مل أو بنفسأأ  بأأذلك يقأأ   أن ميكنأأ  مل وإذا أجلهأأا  حأأان الأأي الأأدي ن وتسأأديد األمانأأات 

 دي نأأأأ  كانأأأأ  إذا ولكأأأأ  وصأأأأيت   علأأأأى ويستشأأأأهد ي صأأأأي أن جيأأأأ  الأأأأدي ن  أجأأأأل حيأأأأ 
 ال صية  يلز  مل معروفة معل مة

 والزكأا  اخل أس ماأل شأرعية حقأ ق وعليأ  امل ت ع ئ  نفس  يف يشاهد الذي مس لة:
 أو شأأيئا   ميلأأك كأأان فأأمن فأأ را   عليأأ  مأأا دفأأ  ميكنأأ  مل وإن عليأأ   مأأا دفأأ  جيأأ  ظأأامل وامل

 حأأأأج ذمتأأأأ  يف كأأأأان إذا وهكأأأأذا هبأأأأا  ي صأأأأي أن وجأأأأ  ب دائهأأأأا  أحأأأأد يتأأأأربع أن احت أأأأل
 حن ه  أو واج 

 فائأأ   وصأأ   فائتأأة صأأل ات ذمتأأ  ويف املأأ ت ع ئأأ  نفسأأ  يف يشأأاهد الأأذي مسأأ لة:
 أم ال   م  لقضائها يست جروا ب ن ي صي أن جي 
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 يف خمبأ   أو أحأد  عنأد مأال لأ  كأان إذا املأ ت ع ئأ  نفسأ  يف يشأاهد الأذي مس لة:
 يطلعهأأأ   أن وجأأأ  بأأأذلك جهلهأأأ  بسأأأب  حقهأأأ  ضأأأاع فأأأمن ورثتأأأ   بأأأ  يعلأأأ  مل مكأأأان
 لعأد  يضأي  حقهأ  كأان أو الصأغار كأان إذا ولك  الصغار أوالده على قي   تعيني واليلز 
 عليه   أمني قي   نيتعي وج  قي   وج د
  وبط  ا ال صية تصديق

 أ أأا وعلأأ  مقصأأ ده  فهأأ  فأأمن خامتأأ   أو امليأأ  بت قيأأ  م قعأأة كتابأأة رأى إذا مسأأ لة:
 املكت ب  طبق الع ل وج  لل صية مكت بة

 أوصأى الأذي البيأ  يبيأ  أن ماأل وصأيت   عأ  رجأ  أنأ  منأ  يفه  ما ع ل إذا مس لة:
 وصيت   بطل  ليبيع   آخر شخصا   وك ل أو م ت   بعد أحد إىل يعطى ب ن

 والكتابأة بأاللف  تصأح ك أا والكاسأيتات األشرطة يف التسجيلية ال صية تصح مس لة:
  1ذلك  وغري والفاكس باالن ني  تصح )ك ا
  الال  على  اد ما

 وجأأ  لشأأخص  أم الأأ  مأأ  شأأيئا   فيأأ  ميأأ ت الأأذي مرضأأ  يف أأأ أحأأد وهأأ  إذا مسأأ لة:
 شأيئا   ألحأد يعطأى بأ ن أ احلالة هذه يف أ أوصى إذا وأما ل   ل  ه بل الشي  ذلك إعطا 
 عأأأ   اد في أأأا ال رثأأأة إذن وجأأأ  مالأأأ  ثلأأأ  مأأأ  أكاأأأر الشأأأي  ذلأأأك كأأأان فأأأمن م تأأأ  بعأأأد

 للزائد  بالنسبة ال صية بطل  ي ذن ا مل فمذا الال  
 مصأأأر  يف ومنافعأأأ  عائداتأأأ  يصأأأرف ا بأأأل مالأأأ  ثلأأأ  يبيعأأأ ا ال بأأأ ن أوصأأأى إذا مسأأأ لة:

 وصيت   طبق الع ل وج  معني

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1



 

117 

 

  لل صية ال صي تنفيذ
 بال صأأأأية للقيأأأأا  آخأأأأر شخصأأأأا   يعأأأأني أن لل صأأأأي جيأأأأز مل امل صأأأأي  مأأأأات إذا مسأأأأ لة:
 مبأأا نفسأأ  ال صأأي قيأأا  يكأأ  مل امليأأ  مقصأأ د أن علأأ  إذا ولكأأ  نفسأأ   ويعأأزل وتنفيأأذها
أأأل نأ جأأأا  هبأأأا أوصأأأى الأأأي األمأأأ ر بتلأأأك القيأأأا  هأأأ  مقصأأأ ده كأأأان بأأأل بأأأ   أوصأأأى  ي ك 
 بذلك  للقيا  شخصا  
 إخراجأأ  علأأى قأأدرهت  لعأأد  بالتقسأأيط امليأأ  تركأأة ثلأأ  إخأأراج علأأيه  لأأز  ورثأأة س: ■
 مأأا    بيأأ  لبنأأا  الظأأرو  دفعأأته  ولكأأ  يدفع نأأ  شأأهري مبلأأ  علأأى فأأاتفق ا واحأأد  دفعأأة

 تقصأأأريا   هأأأذا يعأأأد فهأأأل منتظ أأأة غأأأري وبصأأأ ر  عليأأأ  املتفأأأق املبلأأأ  نصأأأ  يأأأدفع ن فصأأأاروا
 نا  وهتاو 

 العامل  واهلل عريف  التهاون ج:
  الشرعي احلق إخراج

 واحلقأأأأ ق والأأأأدي ن امليأأأأ   علأأأأى ال اجأأأأ  الفائأأأأ  احلأأأأج أجأأأأر  إخأأأأراج جيأأأأ  مسأأأأ لة:
 امليأ  يأ ص مل إذا حأى املال أصل م  علي   ال اجبة واملظامل والزكا  اخل س مال الشرعية
 هبا 

 كأاخل س الشأرعية واحلقأ ق ال اجأ  احلأج وأجأر  دي ن  ع  املي  مال  اد إذا مس لة:
 معأني مصأر  يف منأ  مقأدار ُيصأر  أو مالأ  ثلأ  يعطأي بأ ن أوصأى فمن واملظامل  والزكا 
 وصيت   حس  الع ل وج 
 في  والتصر  ال كة ثل 
 أحأد يف الالأ  مقأدار ف ضأ  اخلأري ع أل يف مالأ  بالأ  أوصأى وقأد رجل ت ى س: ■
ُ   وديعأأة البنأأ    عليأأ   الأأ ارد بأأالربح املأأال مقأأدار فيهأأا  اد الأأزم  مأأ  فأأ   ذلأأك علأأى ومأأر 
 التصدق  م  فيها والبد املالك جمه ل معاملة الزياد  تعامل فهل
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 املال  ب صل يلحق املذك ر الفر  يف الربح ج:
 والصأأأيا  الصأأل ات علأأأى مالأأ  ثلأأأ  مأأ  جأأأز  يصأأر  بأأأ ن امل صأأي أوصأأى إذا س: ■
 األخأأذ لأأ  جيأأ   فهأأل مأأا    للأأزواج حمتاجأأا   ثتأأ ور  أحأأد وكأأان اخلأأري أع أأال يف والبأأاقي واحلأأج
 ال كة  ثل  م 

 كل   ال بقدره ج:
  ال صية يف ال ق 
 األر  حي لأأأ ا أن أبنأأأاؤه وأراد تأأأ ى  مث اخلأأأري لع أأأل أرضأأأا   شأأأخص أوقأأأ  إذا س: ■
 ذلك  جي   فهل هل  بنائها أو لبيعها الحتياجه  بامسه 
 ال صية  حس  يع ل وإمنا ك  ج:
 القرآن را  بق ال صية

 صأرح إذا إال املسأجل  وضأ  القأرب علأى القأرآن قأرا   وصأية إنفأاذ يف يكفي ال مس لة:
 اجلهة  هذه م  إط ق أو ع    لك م  كان أو ذلك يريد ب ن  امل صي

 اإلر  أحكا  ج:

 ال رثة طبقات
 الاالاأأة أو الاانيأة الطبقأة تأر  ال أأ طبقأات ثأ   النسأ  ب اسأطة يرثأ ن الأذي  مسأ لة:

 وهي: أ تسبقها الي الطبقة م  أحد وج د عد  م  إال  
 أوالده  ف والد يك ن ا مل فمن وأوالده  املي  أب ا  1
 ف والده   واألخ ات األخ   ي جد مل فمن وأخ ات   وأخ ت  وجد ت  املي  جد    2
 ي ي  تفصيل على وأوالده   وخالت  وخال  وع ت  املي  ع     3
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 األوىل الطبقة يف اإلر  تقسي 
 مأأنه  يأأر  نزلأأ ا  وإن أوالده فأأ والد يك نأأ ا مل فأأمن وأوالده  أبأأ اه امليأأ    يأأر  مسأأ لة:

 مأأ  أحأأد يأأر  ال الطبقأأة هأأذه مأأ  واحأأد ي جأأد ومأأادا  امليأأ   إىل أقأأرب كأأان مأأ  كأأل
 الطبقة: هذه يف اإلر  تقسي  تفاصيل بع  وهذه التالية  الطبقة

 أو واحأأأد  ابأأأ  أو األ   أو كأأأاألب  فقأأأط واحأأأدا   شخصأأأا   امليأأأ  خلأأأ  إذا مسأأأ لة:
 كل   املال ور  واحد   بن 

 بيأأأأنه  املأأأأال قسأأأأ  فقأأأأط بنأأأأات عأأأأد  أو فقأأأأط  أوالد عأأأأد  امليأأأأ  خلأأأأ  إذا مسأأأأ لة:
 بالس ية 

 ال لأأد وأعطأأي أقسأأا   ث ثأأة املأأال قسأأ  واحأأد   وبنتأأا   واحأأدا   ولأأدا   خلأأ  إذا مسأأ لة:
 واحدا   قس ا   والبن  قس ني

 ترثأ  مأا ضأع  ال لأد ير  حبي  املال ُقس   بنات  وعد  أوالد د ع خل  إذا مس لة:
 البن  
 الاانية الطبقة يف اإلر  تقسي 

تأ  جأد ه املي  ير  مس لة:  واألخأ ات األخأ   وجأ د عأد  ومأ  وأخ اتأ   وأخ تأ  وجد 
 ال الطبقأة هأذه مأ  أحأد ي جأد دا  وما املي   إىل منه  أقرب كان م  كل أوالده  يرث 
 الطبقة: هذه يف اإلر  تقسي  تفاصيل بع  وهذه التالية  الطبقة م  أحد ير 

 كل   ل  فاملال فقط  أختا   أو فقط  أخا   املي  خل  إذا مس لة:
 املأأأال ُقسأأأ  لألبأأأ ي   أخأأأ ات عأأأد  أو لألبأأأ ي   أخأأأ   عأأأد  امليأأأ  خلأأأ  إذا مسأأأ لة:

 بالس ية  بينه 
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 األخأ   تأر  ما ضع  أخ لك ور  لألب ي   واألخ ات األخ   اجت   إذا مس لة:
 أخ لكأأل أعطأأي أقسأأا   مخسأأة املأأال ُقس أأ  لألبأأ ي  واحأأد  وأختأأا   أخأأ ي  خلأأ  إذا ف أأا   
 واحدا   قس ا   ولألخ  قس ني
 الاالاة الطبقة يف اإلر  تقسي 

 مأأأ  أحأأأد ي جأأأد ومأأأادا  وأوالدهأأأ   وخالتأأأ  وخالأأأ  وع تأأأ  ع أأأ  امليأأأ  يأأأر  مسأأأ لة:
 ع أأا   امليأ  خل أأ  إذا ولكأ  أوالدهأأ   مأ  أحأأد يأر  ال وخاالتأأ  وأخ الأ  وع اتأأ  أع امأ 
 األب ي  الع  دون األب يين الع  اب  ير  أب يين ع  واب  أب يا  

 أوالد وال أوالدهأأأأأأ  وال وخالأأأأأة  خأأأأأال وال وع أأأأأة  عأأأأأأ  لل يأأأأأ  يكأأأأأ  مل إذا مسأأأأأ لة:
 ورثأ   نأ ا يك مل وإذا وخاالهت أا  وأخ اهل ا وع اهت ا أم  وأع ا  أبي  أع ا  يرث  أوالده  
 مل وإذا وخاالهت أأا  وأخ اهل أأا وع اهت أأا وجدتأأ  جأأده أع أأا  ورثأأ  يك نأأ ا مل وإذا أبنأأاؤه  
 الطبقة: هذه يف اإلر  تقسي  تفاصيل بع  وهذه ف والده   يك ن ا

 امليأ  والأد مأ  يشأ   )أي لألبأ ي  كأان سأ ا  ع أة   أو ع أا   امليأ ُ  خل أ  إذا مس لة:
 كل   املال ير  فقط  لأل  وأ فقط لألب أو األب ي   يف

 لألبأ ي   مجيعأا   وكأان ا فقأط ع أات عأد  أو فقأط أع أا  عد  املي ُ  خل   إذا مس لة:
 بالس ية  بينه  املال قس   لألب  مجيعا   أو

 ضأأع  العأأ  ور  لأأألب  ك  أأا أو لألبأأ ي   ك  أأا والع أأة العأأ  كأأان إذا مسأأ لة:
 للع أأة قسأأ  أقسأأا   مخسأأة املأأال ُقس أأ  واحأد  وع أأة ع  أأني امليأأ  خلأأ  إذا ف أأا    الع أة 
 بالس ية  يقتس ان  للع ني والباقي

 لأأل   وع أة ع أا   أو لأأل   ع أات عأد  أو لأأل   أع أا  عأد  املي  خل   إذا مس لة:
 بالس ية  بينه  املال ُقس  
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 الزوجة أو الزوج إر 
 علأى املأذك ر   ةالا ثأ املرات  كل م  اآلخر  م  والزوجة الزوج م  كل ير  مس لة:

 التاي: النح 
 إىل البأأأأاقي وأعطأأأأي ماهلأأأأا  نصأأأأ  الأأأأزوج ور  أوالدا   ختلأأأأ  ومل امأأأأرأ  ماتأأأأ  إذا  1
 اآلخري   ورثتها
 بقيأة وور  ماهلأا رُبأ  الزوج ور  آخر   وج م  أو الزوج ذلك م  أوالد هلا كان وإذا
 املال  باقي ال رثة
 اآلخأأأرون ورثتأأأ  وور  مالأأأ   رُبأأأ   وجتأأأ   ورثأأأ أوالدا   خيل أأأ  ومل الرجأأأل مأأأات إذا  2
 املال  بقية

 املأأأال  مثُأأأ   وجتأأأ  ورثأأأ  أخأأأرى   وجأأأة مأأأ  أو الزوجأأأة تلأأأك مأأأ  أوالد لأأأ  كأأأان ولأأأ 
 اآلخري   ل رثت  والبقية
 عأأأأني مأأأ  تأأأر  وال قي تهأأأا  مأأأ  وال عينهأأأا مأأأ  ال األر   مأأأ  الزوجأأأة تأأأر  وال  3
 حك أ  ذلأك شأاب  ومأا القنأا  وجمأرى تهأا قي  مأ  تأر  ولك  واألشجار  واألبنية اآلالت
 األبنية  حك  يف في  املستخدمة األم ر م  وغريه والطاب ق األر   كحك 
  وجات   على مال  رُب  و  ع أوالد ل  يك  مل فمن  وجة  م  أكار لل ي  كان إذا  1
 مر  الذي النح  على بالس ية   وجات  على مال  مثُ  ُو  ع أوالد ل  كان وإن
 الزوجأة تلأك تأر  مل جيامعهأا  ومل بأ  مي ت الذي املر  يف امرأ  على عقد ل  لة:مس 
 أيضا   املهر يف هلا حق ال ك ا من  
 األكرب لل لد احلب  

 تكأأ ن بأأاحل بأْ    تسأأ ى مأأا وهأأي لبسأأ  الأأذي ولباسأأ  وسأأيف  وقرآنأأ  امليأأ  خأأام مسأأ لة:
 خاصة  األكرب لل لد
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 أو قرآنأان لأ  كأان لأ  ك أا األشأيا   هأذه مأ  واحأد م  أكار لل ي  كان ل  مس لة:
 ال رثة  بقية م  األكرب ال لد فيها يتصاحل أن فاألح   خامتان 
 احلب    م  تعد لل ي  الي املصح   )غري الكت  هل س: ■
 تصاحل ا  كاري  الكت  كان  إذا ج:
 اإلر  م ان 
 الكفر  1

 ولكأأأ  أبأأأاه  أو امليأأأ  ابأأأ  كأأأان وإن حأأأى امليأأأ  املسأأأل  مأأأ  الكأأأافر يأأأر  ال مسأأأ لة:
 الكافر  املي  م  ير  املسل 

 القتل  2
 ماأل خطأ    قتلأ  إذا ولكأ  يرثأ   مل وع أدا   ظل أا   أقربائأ  أحأد شأخص قتل إذا مس لة:

 ديأة مأ  إرثأ  عأد  األقأ ى ولكأ  ورثأ   وقتلأ   صأدفة أقربائأ  أحأد ف صأاب حجأرا   رمى أن
 القتل 
 ال كة ثل 
 يغأري ومل )األب  امل صأي وفأا  قبأل البنأ  ت فيأ  مث بنتأ  ال بالال  أوصى م  س: ■
 التالية: امل ارد يف احلك  ما ت يف  حى وصيت  امل صي
 البن   ورثة إىل املال وص ل بذلك يقصد وكان يغريها مل إذا أ:
   من   غفلة يغريها مل إذا بأ:
 غر   ألي يغريها مل أن  نعل  مل إذا جأ:
  البن   ل رثة يك ن أ: ج
 املي   نفس ل رثة مرياثا   كان ارتكا  حير  مل وإن العريف  االرتكا  حس  وجأ: بأ
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 بعأأأد لزوجتأأأ  ممتلكاتأأأ  مجيأأأ  يكأأأ ن بأأأ ن حياتأأأ  يف الرجأأأل ي صأأأي أن جيأأأ   هأأأل س: ■
  ممات  
 وإمضأا  م افقأة إىل حيتأاج  اد ومأا فقأط  ال كأة مأ  الالأ  يف نافأذ  تكأ ن ال صية ج:
   املي   بذم ة املتعلقة الدي ن إخراج بعد كل  هذا ال رثة  بقية
 الصغري سه 

 أن جيأ   ال ولكأ  أسأه ه   مأ  عزائأ  يف ينفقأ ا أن ل رثت  جا  أحد مات إذا مس لة:
 سأأأه  يف التصأأأر  يف احلكأأأ  وكأأأذا الصأأأغري  الأأأ ار  سأأأه  مأأأ  شأأأاب  ومأأأا للعأأأزا  ينفقأأأ ا
 قي  أأ  أو وليأ  ورأى سأأري ال عليأ  جأأرت ممأا املتعأأار  بالقأدر التصأأر  كأان إذا إال   الصأغري 
 االحتيا   مراعا  واألح   ذلك  يف مصلحة

 ال رثة إجا   في  يش   ما
 أو لا ثأأأة الفاحتأأأة تقأأأا  الأأأدف  فبعأأأد اجملت عأأأات  بعأأأ  يف متعارفأأأة أمأأأ ر هنأأأا  س: ■
 الأأأذي  لل عأأأزي  والعشأأأا  الغأأأدا  طعأأأا  بتقأأأد  امليأأأ  أهأأأل ويقأأأ   أكاأأأر  ورمبأأأا أيأأأا  مخسأأأة

 تركأأة مأأ  األمأأ ال هأأذه وخُتأأرج مبأأال   يكلأأ  وهأأذا ونسأأا    رجأأاال   الفاحتأأة جمأأالس حيضأأرون
 احلك    ه  ف ا املي  
 واحأد حصأة مأ  ختأرج أو كله   ال رثة بمذن إال   ال كة م  خترج ال وأشباهها هذه ج:
 بمذن   منه 
 يف القان نيأأأة أو العرفيأأأة حق قأأأ  مأأأ  شأأأي  أو امليأأأ  اسأأأ  اسأأأتخدا  جيأأأ   هأأأل س: ■
 ويف بامسأأ   جتاريأأة أسأأه  لشأأرا  امليأأ  اسأأ  شأأخص يعطأأي كأأ ن وغريهأأا  لتجأأار ا قضأأايا
 ال رثة  إذن إىل حيتاج هل اجل ا  ص ر 
   1ورثت  استجا   وج با   فاألح   العرفية حق ق  م  حقا   عد إذا ج:

                                

 : )إذا عد حقا  م  حق ق  حيتاج إىل إجا   ورثت     اإلما  الشريا ي الراحل1
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 بعأ  بمجأا   عل نأا إذا احلكأ  ف أا قأ    وسكنها أر   غصبية عندنا اشتهر س: ■
 اآلخر  البع  م    اإلجا وعد  ال رثة
 ال رثة  كل برضى إال جي   ال ج:
 املي  وواجبات ال كة
 شي   ال رثة على جي  فهل تركة ل  يك  ومل احلج املي  على وج  إذا س: ■
 عن   نيابة باحلج اإلتيان ولي  على يستح  ولك  ال  ج:
 األم ال  هذه تدف  فل   ذمت  يف املستقر املي  ع  للحج ال كة ت  مل إذا س: ■
 لل رثة  ك  ا فالظاهر د ي  علي  يك  مل إذا ج:
 جيأأأ  فهأأأل احلأأأج ملصأأأر  التت أأأة بأأأدف  غأأأريه  أو ال رثأأأة مأأأ  متأأأربع وجأأأد إذا س: ■
 ال  أ  للحج إبقاؤها
 للحج  إبقاؤها جي  ج:
 كأأأأان في أأأأا أو للحأأأأج االسأأأأتئجار قبأأأأل ال كأأأأة يف التصأأأأر  لل رثأأأأة جيأأأأ   هأأأأل س: ■
 جي    ال ج:  كة لل   مستغرقا   احلج مصر 
 



 الراب : الباب

 الشخصية وبنا  األخ ق





  الشباب األول: الفصل

 التأأأاري  يعرفهأأأا مل حيأأأ  املآسأأأي   أكأأأرب مأأأ  القأأأرن هأأأذا يف الشأأأباب م سأأأا  مسأأأ لة:
 تستشأأأأري ال مسأأأأتقلة طبقأأأأة يك نأأأأ ا مل قأأأأدميا   الشأأأأباب ألن وذلأأأأك سأأأأبق   في أأأأا املكتأأأأ ب
 احليأأا  يأأ ردو   فكأأان ا الناضأأجني   آلبأأائه  تبأأ   هأأ وإمنأأا بنصأأحه    ت خأأذ وال الكبأأار
 مبقأأأدار إال مشأأأاكله  تكأأأ  فلأأأ  اآلبأأأا    مسأأأد يسأأأد وا حأأأى بأأأ  بأأأ س ال بنضأأأج تأأأدرجييا  
    1«حمف فة بالب   دار» :علي املؤمنني أمري قال حي  لإلنسان الطبيعية املشاكل
 بأأأأبع  مبتلأأأأى نيكأأأأ   فعأأأأاد  شأأأأرائط  كانأأأأ  مه أأأأا أأأأأ الأأأأدنيا هأأأأذه يف أأأأأ اإلنسأأأأان ألن
 الطبيعأي مبقأدارها املشأاكل وهذه ذلك   أشب  وما والقلق والعدو   واملر  كالفقر املشاكل
   لألبنا    كذلك دوره  يف لآلبا  هي وك ا وستك ن  قبل م  كان 

 العامليأأة فاملنأأاهج بكاأأري   الطبيعأأي حأأدها جتأأاو ت الأأي اليأأ   مشأأاكل يف الكأأ   ولكأأ 
 األبنأأا   وطبقأأة اآلبأأا  طبقأأة بأأني أأأ األكاأأر علأأى أأأ حديأأديا   فاصأأ    أوجأأدت القأأرن هأأذا يف

 واإلذاعأأة واجملأ ت واجلرائأأد والنأ ادي املأأدارس مأ  لألبنأأا  هيأؤوه الأأذي اجلأ    بسأأب  وذلأك
 اهت أأأ  ك أأأا املسأأأؤولة  غأأأري والتج عأأأات املنظ أأأات وخمتلأأأ  والسأأأين ا والفيأأأدي  والتلفأأأا 
 أول وهأأأذا اآلبأأأا  عأأأ  األبنأأأا  عأأأزو  سأأأب   مم أأأا أشأأأب  ومأأأا الفهأأأ  وعأأأد  بالرجعيأأأة اآلبأأأا 
 ال ه   

 ذاتيأة رقابة ف  اآلخر   والي   اهلل ع  أ ال سائل مبختل  أ الشباب إبعاد إىل باإلضافة
 تنضأأأأجه  أن قبأأأأل احليأأأأا  واقأأأأ  يف أصأأأأبح ا وبأأأأذلك األسأأأأباب  مأأأأ  غريهأأأأا وال أب يأأأأة وال

 نأأادمني  ألنفسأأه  اختأأذوها الأأي القأأرارات مأأ  الكاأأري يف مأأنه  الكاأأري ف صأأبح التجأأارب 
   خاطئة   قرارات كان  أل ا

                                

  226   ج الب غة: اخلطبة 1
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 الشأأأباب قأأأدر  والشأأأه ات املأأأال طأأأ  ب ومأأأ  الصأأأيادي  مأأأ  مجاعأأأة اسأأأتغل وقأأأد هأأأذا
 لأأأأذلك وتبعأأأأا   واالحنأأأأ ل  الفسأأأأاد ومناهأأأأل االسأأأأتع ار مأأأأ ارد فأأأأ وردوه  بأأأأ  مته  وأخأأأأذوا
 واملأأأأراقص وامل هأأأأي اغياملبأأأأ هبأأأأ  ف لئأأأأ ا والعزوبأأأأة   العن سأأأأة منهأأأأا الأأأأي املشأأأأاكل جأأأأا ت
  املشانق  هل  ونصب  السج ن هب  امتألت وبذلك الفاسد    والن ادي
 الأأأأدول يف التعأأأأذي  أنأأأأ اع خمتلأأأأ  حتأأأأ  وقعأأأأ ا الأأأأ اعني الشأأأأباب مأأأأ  كاأأأأريا   أن ك أأأأا
  القب ر   هب  وملئ  أ العامل يف أكارها وما أ الدكتات رية

 واملأأر  والفقأأر البطالأأة مأ  لشأأباب ا حيأأا  غطأأ  الأي األخأأرى املشأأاكل إىل باإلضأافة
 شأأرق   عأ  وغربأأا   غأرب   عأأ  شأرقا   ذلأأك يف يفأرق مل مم أأا ذلأك   وغأأري والقلأق والتسأي  
 س ا   في  فالكل بنات   ع  وبنني مسل    غري ع  ومسل ا  
 العائلأة  د   مأ  أأ األكاأر علأى أأ حأرم  حيأ  النسأا   علأى األكأرب الع   وق  نع 
 لأ ويج ال سأائل أرخأص مأ  وسأيلة أو والشه ات  اهل ى ط ب بيد رخيصة سلعة وصرن
 أشب   ما أو اإلع نات واجهة يف الزبائ  وجل  البضائ 

 الشباب  ع  املسؤول م 
 الشأأأباب مبسأأأ لة يهت أأأ ا أن وغأأأريه  العل أأأا  مأأأ  العقأأأ   علأأأى الضأأأروري مأأأ  مسأأأ لة:
 الغأأرب أحأأزاب يف ينخرطأأ ا ال حأأى صأأحيحة تنظي أأات يف بالشأأباب في خأأذوا ومشأأاكله 
 احليأأأا  ملنأأأاهج جتأأأارهب  وعأأأد  أنفسأأأه  بطيبأأأة الشأأأباب فأأأمن الفسأأأاد  مجاعأأأات أو والشأأأرق
 االنأدفاع لأ  ي جبأان العارمأة وشه ات  املتزايد الشاب ط  ح أن وخص صا   االنقياد   سهل
 األمري   هذي  ل  يؤمِّ  أن  يتص  ر اجتاه كل يف

 إال   يكأأأ ن ال الشأأأباب  مأأأا  متلأأأك فأأأمن  اجل يأأأ   عأأأاتق علأأأى كبأأأري  مسأأأؤولية فهنأأأا 
 قبأأال يف الع أأل اجلنسأأني مأ  للشأأباب يأأ ف ر حبيأأ  والع أل العقيأأد  يف صأأحيح بن أأا  جبأذب
 واحل ايأأة الصأأحي والعأأ ج واملسأأك  والسأأك  اجلهالأأة  قبأأال يف والدراسأأة والعلأأ  البطالأأة 
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 احلأأال يف سأأ  اإل بأأ د مأأ  جعلأأ  األعأأدا  وكاأأر  الف ضأأى فأأمن عأأدمها  قبأأال يف وغريهأأا
 هأأذا تأأ ف ر عأأد  منهأأا كاأأري  ألسأأباب حصأأر وال هلأأا حأأد   ال مشأأاكل يف تأأرتط  مأأا احلاضأأر
 الشباب  أ م ة العق   أخذ بعد  األمر
  الشباب ت عية

 سأبل يسألك كيأ  يعأر  حى الشباب صف   يف الت عية ب  الضروري م  مس لة:
   اآلمنة  احليا 
 يؤخأأذ أن فأأال    أأأ العصأأر هأأذا يف خص صأأا   أأأ وشأأائكة وصأأعبة متشأأعبة احليأأا  سأأبل إن
 بسأأ    الضأأنك هأأذا يف يسأأري أن ميكنأأ  كيأأ  يعأأر  حأأى وع أأ    عل أأا   الشأأباب ب يأأدي

 حيأأل   أن يأأت ك  وكيأأ  وغريهأأا   والعائليأأة والسياسأأية واالجت اعيأأة االقتصأأادية األبعأأاد يف
   مشاكل  
 إذ األخأأأرى  اجل انأأأ  رسأأأائ يسأأأتق  مل األمأأأ ر هأأأذه مأأأ  جانأأأ  يسأأأتغل مل فأأأمذا وإال  
 الفسأأاد يأأ    بعأأد كأأل يف والفاسأأد األبعأأاد سأأائر يف الصأأحة يأأ    بعأأد كأأل يف الصأأحيح

   األبعاد   سائر يف
  الشباب عقيد 

 حت أأأي الأأأي هأأأي العقيأأأد  فأأأمن العقيأأأد   بالشأأأباب املرتبطأأأة املسأأأائل أهأأأ  مأأأ  مسأأأ لة:
 الضأأأ ان هأأأي كامأأأل بشأأأكل الصأأأحيحة فالعقيأأأد  احلياتيأأأة   املراحأأأل خمتلأأأ  يف اإلنسأأأان
 فبقأأأدر االحنأأأرا  مأأأ  بشأأأي  املنحرفأأأة العقيأأأد  وأمأأأا املفاسأأأد  خمتلأأأ  يف االجنأأأرا  لعأأأد 

 العقيد   مطلق فقد مقابل يف اإلجيايب األثر هلا يك ن صحتها
 فالشأأأأأباب والأأأأأدليل  والفطأأأأأر  للعقأأأأأل مطابقأأأأأة املباركأأأأأة اإلسأأأأأ مية العقيأأأأأد  إن وحيأأأأأ 
 باسأأأأتقامة اخلأأأأط آخأأأأر إىل يسأأأري حأأأأى اخلأأأأط أول يف سأأأأيريهت املهأأأ  وإمنأأأأا بسأأأأرعة  يقبل  أأأا
 تعاىل  اهلل شا  إن وثبات
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  الشباب دراسة
 أ ْخأأر ج ُك  و الل أأ ُ وتعأأاىل: سأأبحان  قأأال ك أأا والدتأأ   عنأأد جاهأأل اإلنسأأان إن مسأأ لة:

أأات ُك ْ  بُطُأأ ن   م أأ  أأْيئا   تأ ْعل ُ أأ ن   ال   أُم ه   األنأأ و  والعأأني األذن مأأ  الظأأاهر  ح اسأأ  وإمنأأا 1ش 
 الأأأأي العلأأأأ   لأأأأ  تسأأأأب  الأأأأي هأأأأي العقأأأأل مأأأأ  اهلل وهبأأأأ  مأأأأا إىل باإلضأأأأافة والل أأأأس والفأأأأ 

 عل يأأا   اكتسأأابا   وإمأأا األطفأأال  يف حأأى نشأأاهده ك أأا طبيعيأأا   اكتسأأابا   إمأأا هبأأا  يكتسأأبها
 سلسألة إىل سأبيل احلأ اس هأذه مأ  حاسأة كأل فأمن إلأيه   ومأ  العل أا  يف نشاهده ك ا
 يف والل  سأأأأية والذوقيأأأأة والشأأأأ  ية والسأأأأ عية البصأأأأرية العلأأأأ   مأأأأ  صأأأأىحت وال تعأأأأد ال كبأأأأري 
 املبكر  البل  

 ال معأأى  مأأ  للكل أأة مبأأا والعلأأ  الدراسأأة للشأأباب يهيئأأ ا أن القأأاد  علأأى فأأال    ولأأذا
 ابتأأدؤوا اجلامعأأة وأ أأ ا العلأأ     بدراسأأة اشأأتغل ا إذا إ أأ  حيأأ  الزمأأان هأأذا يف كاملتعأأار 

 ونظريأأأأأات والجتأأأأأارب عل يأأأأأة أخأأأأأرى اسأأأأأتفادات دون مأأأأأ  العل أأأأأي تقأأأأأد لل تأأأأأاركني احليأأأأا 
 جديد  
 للشباب الع ل فرص

   عاط     الشاب يبقى ال حى للشباب  الع ل فرص إجياد الضروري م  مس لة:
 اهلل رسأ ل ضأرب وقأد غأريه  مأ  أكاأر والع أل   الع أل مأ  يأت ك  الشأاب فمن
 كأأأأأان حيأأأأأ  الأأأأأدؤوب  للع أأأأأل اأأأأأال  م أروع الكأأأأأرا  وأصأأأأأحاب  بيتأأأأأ  وأهأأأأأل بسأأأأأريت 
 بعأأأأأ  يف ورد ك أأأأأا بأأأأأالقر  اجللأأأأأ د دبأأأأأ  يف يع أأأأأل القصأأأأأري فراغأأأأأ  حأأأأأال يف النأأأأيب

  الت اري  

                                

  28  س ر  النحل: 1
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  الشباب تنظي 
 العل يأأة املأأ ا ي  حسأأ  تنظي أأا   الشأأباب بتنظأي  القأأاد  يهأأت  أن الضأأروري مأأ  مسأ لة:
   اخلطر    أهدافه  يف واستغل ه  شبابنا بتنظي  األعدا  أخذ وقد والشرعية 
 أو الاقافيأة أو السياسأية أو احلزبيأة اخل يأا يف أبعأاده بكأل شأرعيا   ع ليأا   التنظي  وليك 
  أشب    وما االجت اعية

  الشباب  واج
 بنأني الشأباب يزوجأ ا أن الشأباب بأ م ر املهت أني القأاد  على الضروري م  إن   مس لة:

 وهيجا ا  الشه   ق ة يف ع اراأل تلك يف الشباب إن حي  مبكر    أع ار ويف وبنات
 الكبأأري  والتشأأريفات الكاأأري !  املهأأ ر مأأ  الأأزواج مع قأأات حتطأأي  أيضأأا   الأأ    أن   ك أأا

 الشباب  أكار أيدي عاد  تناهلا ال الي
 مل بعأأدُ  أنأأ  أو اجلنديأأة  إىل الأأذهاب أو كالدراسأأة! املع قأأات مأأ  يزع أأ ن ممأأا وهكأأذا
  تنسأأأأأأأج  وال الفطأأأأأأأر  تصأأأأأأأاد  الأأأأأأأي ألعأأأأأأأذارا مأأأأأأأ  ذلأأأأأأأك أشأأأأأأأب  مأأأأأأأا أو نفسأأأأأأأ ! يكأأأأأأأ  ن
 معها  
 يف صأأأأأأرف  الصأأأأأأحيح م ردهأأأأأأا يف تصأأأأأأر  مل إذا اجلنسأأأأأأية الطاقأأأأأأة أن ال اضأأأأأأح ومأأأأأأ 
 املعقد   والنفسية الصحية واملشاكل األمرا  ي ج  واالحنرا  االحنرا  
 اآلبأأأأأا  إشأأأأأرا  حتأأأأأ  أأأأأأ السأأأأأابق الأأأأأزم  يف ك أأأأأا أأأأأأ الأأأأأزواج يكأأأأأ ن أن الأأأأأ    مسأأأأأ لة:
 عأأأد  فأأأمن الفتأأأا   وكأأأذلك بأأأ  تليأأأق ال مأأأ  ال لأأأد ينتخأأأ  مأأأا فكاأأأريا   وإال     وباستشأأأارهت

 مأأأ  كاأأري يف ينتهأأي ممأأا العأأائلي البيأأ  يف السأأأل كية االحنرافأأات مأأ  كاأأريا   ي جأأ  النضأأج
 ثُلأأ  الطأأ ق أصأأبح إسأأ ميتني!! مأأدينتني يف أن قأأرأت وقأأد الطأأ ق  كارثأأة إىل األحيأأان
 الزواج 
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  الشباب فرا 
 والتقأد    العلأ  ب سأباب فيها الفراغات متأل حبي  الشباب أوقات تنظي   يلز  مس لة:

     الشاعر: قال ال فيهية  أو الاقافية واألم ر والبصرية الس عية املناهج مبختل  وذلك
 مفسد  أي   لل ر  مفسد         واجلد  والنأزاع الفرا  إن     
 الفأأأرا  ميأأأأل مل فأأأمذا فراغأأأ   مأأأل  يأأأديُر  بطبيعتأأأ  اإلنسأأأان أن ال اضأأأح ف أأأ  الفأأأرا : أمأأأا
 الصحيحة  غري باملناهج مأل الصحيحة باملناهج
الفار  الصحيح يبغ  اهلل إن: النيب ع  احلدي  ويف

1    
الفار  العبد ليبغ  اهلل إن: الكاظ  اإلما  وع 

2  
الس   ع  يبح  الفار  القل : املؤمنني أمري ع  روي وفي ا

3  
 الغأأأري ذلأأك دفأأ  يف قأأ اه كأأل جي أأ  غأأأريه ينأأا ع مأأ  إذ اإلنسأأان  فيفسأأد النأأأزاع: وأمأأا
 والأدي  واملأال ال قأ  صأر  ي جأ  ممأا وهأذا اآلخأر  الطر  وكذلك أمك   إن وحتطي  
   يه   ال في ا ذلك م  أكار وأحيانا   واألخ ق
ر حُيُك ْ  و ت ْذه     فأ تأ ْفش ُل اْ  تأ ن ا  ُع اْ  و ال   تعاىل: قال

1    
 الشباب كلمشا  حل

 مشأأأأاكل حبأأأأل يهت أأأأ ا أن بأأأأ م ره   هتأأأأت  الأأأأي الشأأأأبابية القيأأأأاد  علأأأأى جيأأأأ  مسأأأأ لة:
 مأأأأ  غريهأأأأا   أو منا عأأأأات املشأأأأاكل كانأأأأ  سأأأأ ا    وبنأأأأات  بنأأأأني اجلنسأأأأني مأأأأ  الشأأأأباب
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 االقتصأادية مشأاكله  حأل وكأذا العائليأة   املنا عات وحى غريه   م  أو البع  بعضه 
   ذلك   أشب  ما أو النفسية أو االجت اعية أو واملالية
 املأؤمنني أمأري قأال املشأاكل  مأ  كبأري شأي  ففيهأا هادئة كان  مه ا الدنيا حيا  فمن  
    1«معروفة وبالغدر حمف فة بالب   دار» أ ا: الدنيا وص  يف علي

 حتأأل أن البأأد صأأحيح وبشأأكل الشأأرعية القيأأاد  عنأأد حتأأل مل إن الشأأباب مشأأاكل فأأمن
 وك  أأا حلأأ ل بأأ  تبقأأى أو أشأب   ومأأا الشأأرعيني غأأري والقضأا  احلكأأا  عنأأد إمأأا اخلأارج يف
 صحيح  غري

 الشباب صحة
 وع جأأا   وقايأأة الشأأباب بصأأحة االهت أأا  الشأأبابية القيأأاد  علأأى ال اجأأ  مأأ  مسأأ لة:

 أن ك أأا منهأأا  كاأأري عأأ ج وصأأع  املرضأأى وا داد األمأأرا  كاأأرت احلأأدي  العصأأر ففأأي
 املرضأى لعأ ج برنأامج وضأ  فيلز  غالبا   الشاب يتح ل  ال وفري مال إىل حباجة منها كاريا  

 الشباب  إىل بالنسبة واألمرا 
 الصأأأأحيح  التأأأأ مني يف الشأأأأباب إدخأأأأال اإلنسأأأأاي: اجلانأأأأ  تسأأأأهل الأأأأي األمأأأأ ر ومأأأأ 
   املعاجلة  أمر يف املال م  كبريا   شيئا   ي ف ر إن  حي 

 أشأأأب  ومأأأا اإلنسأأأانية واملست صأأفات ةاخلرييأأأ باجل عيأأأات الأأأدائ  االرتبأأا  يلأأأز  أنأأأ  ك أأا
  الشباب  وحلرمة اإلنسان لكرامة ومناسبا   ورخيصا   سريعا   الع ج يك ن حى ذلك 

  الشباب استيعاب
 أو مسأأتق    إمأأا أأأ العأأامل يف مركأأز إلدار  الشأأبابية القيأأاد  هتأأت  أن الضأأروري مأأ  مسأأ لة:
 إىل مكأان مأ  سأافروا أو حأال إىل الحأ مأ  انتقلأ ا إذا الشأباب لتلقأي أ الغري م  بالتعاون
   ذلك   حن  أو الدراسة أو السياحة ألجل مكان

                                

  226اخلطبة     ج الب غة:1
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 عأ  وحفظهأ  صأيانته  إىل باإلضأافة الصأحيح  جهأ  يف اسأت راره  يعين التلقي فان
 جتأأأأأأذهب  ال حأأأأأأى هلأأأأأأ  واالحتيأأأأأأا  واحلصأأأأأأانة واالحنأأأأأأرا   الفسأأأأأأاد مهأأأأأأاوي يف االنأأأأأأزالق
   وحن ه  كاملافيا ع ليا   أو عقائديا   منحرفة منظ ات كان  س ا  املنحرفة املنظ ات
 تأأ ف ر ومأأ  الشأأباب  علأأى لل حافظأأة ضأأ انا   يعتأأرب أنأأ  إال   صأأعبا   كأأان وإن األمأأر وهأأذا
ي  والرجأال الصأحيحة املنظ أات وسائر الشبابية القياد  بني اجله د  الأب د خمتلأ  يف اخلأري 
 ذلك  ميك 

 أو لنأأأأدن إىل يأأأأذهب ن الشأأأأباب كأأأأان إذا ف أأأأا    األمأأأأ ر  بأأأأبع  تسأأأأهيل  ميكأأأأ  ك أأأأا
 مناسأبة  ط بية بي تا   الب د هذه يف هتي  أن القياد  على يلز  للدراسة  ني ي ر  أو باريس
 تأ فري إىل باإلضأافة مهيأ   ووسأائل  هيأد  بأ ج ر لط هبأا مسأكنا   البي ت تلك تك ن لكي
 الشرعي  الزواج مقدمات هتيئة حى املسل  الشاب حيتاج  ما
 احلر  الشبابية خاباتاالنت

 احلأأأأأر  االنتخابأأأأأات علأأأأأى الشأأأأأباب وتأأأأأدري  وتعلأأأأأي  تنظأأأأأي  الضأأأأأروري مأأأأأ  مسأأأأأ لة:
 فأأأمن اإلسأأأ مية  الصأأأحيحة احلريأأأات وخمتلأأأ  اإلجيأأأايب والتنأأأافس الدسأأأت رية واملؤسسأأأات
 تن أأأأ  وال تظهأأأأر فأأأأ  يتقأأأأد  ولأأأأ  يبأأأأدع لأأأأ    احلريأأأأة مناخأأأأات لأأأأأ  تتأأأأ فر مل إذا اإلنسأأأأان
   كفا ات  
 كأأأل مأأأ  اإلسأأأ مية   الأأأب د يف اليأأأ   احلريأأأات مأأأ  شأأأي  وجأأأ د عأأأد   اضأأأحال ومأأأ 
  امليادي   كل ويف اجلهات

 البأأأديل إجيأأأاد فأأأال    عأأا   بشأأأكل احلأأأر  واالنتخابأأأات احلريأأات وجأأأ د ولعأأأد  وحينئأأذ
 ويكأ ن أشأب  ومأا اجت اعيأة ومؤسسأات منظ أات هنأا  فتؤسأس الشباب  لن   املناس 
 استشأارية  أجأ ا  يف اإلدار  شأ رى أو األمأ ر إدار  يف األجأدر ردللفأ االنتخاب نظا  فيها
 هأذا حن  جر بنا وقد الشؤون    بسائر أو بالع ل أو الشبايب بالتنظي  املرتبطة األم ر س ا 
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 بأأني اجليأأد التنأأافس جعأأل أنأأ  ك أأا رائعأأة بنتأأائج فأأ تى الط بيأأة مؤسسأأاتنا بعأأ  يف األمأأر
 والاقافيأة اإلداريأة النشأاطات وسأائر والكتابأة اخلطابأة م  ةخمتلف أم ر يف والقياد  األعضا 

  اخلريات   يف والتنافس املسابقة يف اجلنة جعل وتعاىل سبحان  اهلل فمن واإلبداعية 
  الشباب محاية

 يف والفتيأات الفتيأان انأزالق دون حي لأ ا أن الشأبابية القيأاد  علأى الضروري م  مس لة:
 إن   حيأأأأ  الأأأراه   ال قأأأأ  يف الشأأأباب إليأأأأ  يسأأأرع مأأأأا لأأأكوذ والفسأأأأاد   الرذيلأأأة مهأأأاوي
 وإال   اآلخأأر اليأأ   يف احلسأأاب مأأ  واخلأأ   بأأاهلل اإلميأأان هأأ  االنأأزالق دون ال حيأأد احلائأأل
 القأان ن وإمنأا األمأر  وقأ ع دون حيأ ل ال ذلأك أشأب  وما واالستخبارات والب ليس فالقان ن

 الظأاهر مأ  فأ كار البأاط  أما جليا   من  يظهر ما دون إال   حي ل وال الشي  بع  يعاجل قد
 وكاري  بكاري
 الشباب لدى اخلري  املعاي  رع

 فأمن الشأباب  نفأ س يف اخلأري  املعأاي  رع الشأبابية القيأاد  علأى الضأروري مأ  مس لة:
 األْر    م أ    أ نب أت ُك ْ  و الل أ ُ  سأبحان : قأال النبأات  ين أ  ك أا وروحا   جس ا   ين   اإلنسان
    1 نأ ب اتا  

أأا سأأبحان : قأأال العأأذرا  مأأر  إىل وبالنسأأبة أأا فأ تأ ق بأ ل ه  أأ    ب ق بُأأ ل   ر بأ ه  أأا ح س   و أ نب تأ ه 
    2 ح س نا   نأ ب اتا  

 ال عنأ   رع جيأ  ك أا نف سه  يف واألخ   ال احد  واألمة احلرية  رع: جي  ف ا  :
 خيرقأأ ا أن علأأيه   جيأأ وأنأأ  اجلغرافيأأة   احلأأدود عأأد  فكأأر  وكأأذلك فيهأأا  التعأأاون وحأأ 
  في   ويذوب ا احمليط يف ينخرط ا أن ال الشرع  يقتضي  مبا االجت اعي الفاسد احمليط

                                

  12  س ر  ن ح: 1
  32  س ر  آل ع ران: 2
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 اإلداري والنظأأأأا  العامأأأأة  النظافأأأأة علأأأأى وبنأأأأات بنأأأأني اجلنسأأأأني ير بأأأأ ا أن يلأأأأز  مسأأأأ لة:
 الكبأأأأار  واحأأأأ ا  الع أأأأل  يف واإلتقأأأأان املناسأأأأ   اخلأأأأارجي بأأأأاملظهر واالعتنأأأأا  الصأأأأحيح 

 األخ قيات  وسائر واجلش  الط   وعد  الصحيح  القان ن وحف  الصغار  عايةور 
 األحدا  ومتابعة الشاب

 وذلأأك السأأاحة  يف جيأأري ملأأا الدائ أأة املتابعأأة الشأأباب تربيأأة يف الضأأروري مأأ  مسأأ لة:
 أو القيأأأاد  يسأأأعى مبأأأا وارتباطأأأ  دقأأأة بكأأأل احلأأأد  وحتديأأأد بيأأأ    ي مأأأا   األحأأأدا  مبتابعأأأة
   السلي ة   اإلس مية األهدا  م  إلي  وال ص ل ل غ لب اجل اعة
 ميكأأأ  فمنأأأ  سأأأريعا   قأأأرارا   تتطلأأأ  الأأأي امل اقأأأ  يف االرجتأأأال عأأأ  والبعأأأد احلأأأز  يلأأأز  ك أأأا
  والتفكر   واالستشار  الرأي وج ه مبقارنة ذلك

 ال اجبأات تقسأي  علأى والقدر  وت جيه   الع ل واحت ا  فه  على القدر  تش   ك ا
 شأأأأأأ ن هأأأأأأ  ك أأأأأأا قليلأأأأأأة أيأأأأأأاد   يف أو يأأأأأأد يف السأأأأأألطة حصأأأأأأر دون األكف أأأأأأا  فأأأأأأراداأل بأأأأأأني

   الدكتات ريني  
 باألفضأأل يأأ ي وهأأذا وتصأأ راهتا  الفرديأأة النزعأأة ونبأأذ بالشأأ رى اجل يأأ  يلتأأز  أن فأأال   

 مل إن وقصأ ر ع لأي أو فكأري لأنقص بأ  يأ ي أن مأ  يأت ك  ال أ عاد  أ الفرد ألن دائ ا  
   تقصريا   يك 

 بالشباب االهت ا 
 الدولأأة قيأأا  قبأأل اإلسأأ مي والتيأأار اإلسأأ مية  الدولأأة علأأى يلأأز  مأأا أهأأ  مأأ  مسأأ لة:
 غالبأأا   اجملت أأ  ثلأأ  أأأ االجت أأاع عل أأا  بعأأ  ذكأأره مأأا علأأى أأأ فأأم   بالشأأباب  االهت أأا 
 احلالأأة تلأأك لإلنسأأان لأأيس ممأأا املتزايأأد  وانأأدفاعه  حليأأ يته  الالأأ   مأأ  أكاأأر ونشأأاطه 

 يقأارب مأا إىل بأل الا ثأني فأ ق إىل تقريبأا   العاشأر  مأ  فأامله  بعأده  وال الشباب س    قبل
 املتعدد : الك ار  إىل يؤدي هؤال  وتر  األربعني 
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 تأزول ال: اهلل رسأ ل عأ  احلأدي  ويف بنفسها  اهلائلة الطاقة هذه ضياع األول:
 وعأ  أبأ ه  في أا وشأباب  نأاه أف فأي  ع ره ع  أرب : ع  ُيس ل حى القيامة ي   عبد قدما
البي  أهل حب نا وع  أنفق   وفي ا اكتسب  أي  م  مال 

1  
 فيه   الكامنة وطاقاهت  م اهبه  م  اجملت   استفاد  عد  الااي:
 يعقأ  ممأا وحن ها ال أخ قية األع ال بسب  بالفساد إما اهلد   إىل احنرافه  الاال :
 والغربيأأة  الشأرقية األحأزاب إىل واالجنأذاب املخ أدر    اداملأ واسأتع ال واألمأرا   األعأرا 

 آلأة يكأ ن وبالنتيجأة اإلسأ    بأ د يف املسأتع رون صأنعها الي املزي فة األديان م  فيها مبا
 الغريب  أو الشرقي املستع ر سبيل يف اإلس   وب د واملسل ني اإلس   هد 

 متزايأأأدا   اهت امأأأا   أأأأ والبنأأأات بنأأأنيال مأأأ  أأأأ الشأأأباب بشأأأ ن االهت أأأا  ال اجأأأ  ف أأأ  ولأأأذا
 وصأ ح ب دهأ   وصأ ح أنفسه   ص ح حي  إىل طاقاهت  وت جي  حاجاهت   بمعطا 

 وانعقأأاد البن أأا    املنأأاهج عشأأرات إىل حباجأأة بأأل اليسأأري  بالشأأي  لأأيس وذلأأك جمأأت عه  
 ذلك  إىل وما االستشارية  املؤمترات
  الشباب رعاية مق مات

 ت فرها: يلز  مق مات شبابال للرعاية مس لة:
 حأأزب مرجأأ  لكأأل فيكأأ ن املراجأأ   للفقهأأا  التابعأأة اإلسأأ مية األحأأزاب تكأأ ي  أوال :

 الأأأزمنيني الأأأدينيني املاقفأأأني مأأ  مجاعأأأة املراجأأأ  لأأأدى ويكأأ ن ومريديأأأ   مقل ديأأأ  شأأأباب مأأ 
  نويكأأ املرجأأ   منظ أأة يف ينخرطأأ ن الأأذي  الشأأباب أولئأأك  مأأا  لي خأأذوا النأأزيهني  الاقأأا 
 سأأائر غأأري شأأي  وهأأذا اخلاصأأة  اجلهأأة هأأذه وإدار  الشأأباب أمأأ ر إدار  الاقأأا  أولئأأك شأأ ن
 بعضأأأه  املسأأأل ني  شأأأؤون إلدار  بأأأ  حيف أأأ ن مجاعأأأات مرجأأأ  لكأأأل   حيأأأ  املرجأأأ   شأأأؤون
 جأأ اب ألجأل وبعضأه  الأ ك    شأؤون إدار  ألجأأل وبعضأه  العل يأة  احلأ    إدار  ألجأل

                                

 ع  اخلصال واألماي للصدوق  1ح 11ب 258ص 2  حبار األن ار: ج1
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 أشأأب   ومأأا واملأدارس كاملسأأاجد الدينيأأة املؤسسأات أمأأ ر لألجأأ وبعضأه  الأأ ارد   املسأائل
 أمأأأأ ر إدار  ألجأأأأل املقأأأ ح  الأأأأبع  هأأأذا فيكأأأأ ن وهكأأأذا  املاليأأأأة األمأأأ ر ألجأأأأل وبعضأأأه 
 رأى إذا الشأأأاب أن ال اضأأأح ومأأأ  بعأأأ   مأأأ  اجل اعأأأات هأأأذه بعأأأ  ويتعأأأاون الشأأأباب 
 مأأأأ  والشأأأأرق لغأأأأربا شأأأأبكات لأأأأ  هتي ئأأأأ  الأأأأذي اآلسأأأأ  الطعأأأأا  إىل جيأأأأنح ال طيبأأأأا   طعامأأأأا  
 الطعأأأأا  مأأأأ  الطيأأأأ  جيأأأأد مل إذا الفاسأأأأد يتنأأأأاول حيأأأأ  جأأأأائ  كأأأأل شأأأأ ن شأأأأ ن  الفسأأأأاد 
 نذكرها  الي التالية لألم ر ع ادا   يك ن األول األمر وهذا والشراب 
 الع ريأة مست ياهت  خمتل  حس  الشباب بش ن ال ئقة والكت  املكتبات هتيئة ثانيا :
 املنأأأأأابر  مأأأأأ  الاقافأأأأأة أنأأأأأ اع سأأأأأائر إىل بالنسأأأأأبة وكأأأأأذلك  وهكأأأأأذا واالجت اعيأأأأأة والاقافيأأأأأة

 ذلك  أشب  وما والفيدي هات واألشرطة  واجمل ت  واجلرائد  والتلفزي نات  واإلذاعات 
 يف اجلامعأأأأة إىل الروضأأأأة مأأأأ  مسأأأأتلزماهتا  وتأأأأ فري الاقافيأأأأة احلاجأأأأات إعطأأأأاؤه  ثالاأأأأا :
 وخص صياهتا  شؤو ا خمتل 

 باالكتسأاب ليقأ   ل    مال وال منه  الع ل يريد مل  املناس  لاملا رأس إعطا  رابعا :
 واالمتهان  واالجتار

 والبنأات البنأني إىل بالنسأبة الزوجأة أو الأزوج مأ  اجلسأدية حاجأاهت  إعطأاؤه  خامسا :
 ذلك  أشب  وما الكس  وحمل السكى ودار

 احملأأأأامني  ادواحتأأأ املأأأأدارس  يف الطلبأأأة احتأأأأاد قبيأأأل مأأأأ  هلأأأ  التنظي أأأأات عقأأأد سادسأأأا :
 ذلك  أشب  وما الع الية  والنقابات واحلق قيني  واألطبا  
 واحلسأأأأينيات املسأأأأاجد قبيأأأأل مأأأأ  هلأأأأ  الأأأأديين والنشأأأأا  العبأأأأاد  أمأأأأاك  تأأأأ فري سأأأأابعا :
 وحن ها 

 والصأأأيدليات  واملستشأأأفيات املست صأأأفات قبيأأأل مأأأ  الصأأأحية حاجأأأاهت  تأأأ فري ثامنأأأا :
 أشب   وما ال الد   ودور واحلضانة الرضاعة دور وهكذا
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 واالقتصأأأأأادية والسياسأأأأأية واالجت اعيأأأأأة العائليأأأأأة مشأأأأأاكله  حلأأأأأل أفأأأأأراد جعأأأأأل تاسأأأأأعا :
 وغريها 

 احلأأدي   يف ك أأا اللحأأد إىل املهأأد مأأ  وتأأزكيته  واحلك أأة  الكتأأاب تعلأأي ه  عاشأأرا :
 ذلك  يستلز  الشباب على اإلشرا  فان

 الشباب هت  شرعية مسائل

 البل   ع ئ 
 البل    ع ئ  هي ما س: ■
 هي: البل   ع مات ج:
 الناع   بالشعر عرب  وال العانة  على البط  حت  اخلش  الشعر نب  أ 

 جدا   قليلة اإلنا  يف الع مة وهذه املين  خروج مبعى االحت    أو ب 
 يف كاملأأأأة سأأأأنني وتسأأأ  الأأأأذك ر  يف كاملأأأة ق ريأأأأة سأأأأنة عشأأأر  مخأأأأس انقضأأأا  أو ج 
   اإلنا  
 املعتأأأاد م عأأأدها عأأأ  تأأأ خرت أو البلأأأ    ع مأأأات تقأأأدم  لأأأ  احلكأأأ   هأأأ مأأأا س: ■
 الشأأعر ظهأأ ر تقأأد  أو تأأ خره  أو االحأأت   تقأأد  إىل أدى دوا  اسأأتع ل لأأ  ك أأا بعأأ ج 
 ت خره  أو اخلش 
 التأأ خر أو التقأأد  كأأان إذا إال   املعتأأاد  مب عأأدها ال البلأأ   بع ئأأ  االعتبأأار الظأأاهر ج:
 جدا   للعاد  خارقا  
   مين   للنسا  فهل املين   خروج البل   ع مات م  س: ■
 مأأأنه  ينأأأأزل مأأأا  وهأأأ  األطبأأأا  وأيأأأده األخبأأأار  عليأأأ  دلأأأ  ك أأأا مأأأين للنسأأأا  نعأأأ  ج:
 الغسل  ت ج  وال طاهر  فم ا الفرج رط بات غري واملين جدا   قليل لكن  أحيانا  
 بالغا   يك ن فهل احلب ب بسب  الطفل احتل  إذا س: ■
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 الطفأأل احأأتل  إذا مأأا  : فأأ   وإال   فأأنع   قليأأل مبقأأدار االحأأت   احلبأأ ب قأأرَّب ذاإ ج:
 يف هأأأ  الأأأذي الطفأأأل احأأأتل  إذا أمأأأا بالغأأأا   يكأأأ ن فأأأ  مأأأا    سأأأن ات مخأأأس ع أأأره الأأأذي
 بال   فه  العاشر 
 الت ييز س 
 ملتأأبس األمأأر إن حيأأ  مفصأأل بشأأكل البيأأان نرجأأ  الت ييأأز  )سأأ  بأأأ املأأراد مأأا س: ■
   واألمهات  اآلبا  م  الكاري على

  ذلك وحن  واملرأ  الرجل بني ميي ز أن ج:
   ال  أو الت ييز س  الصبية أو الصيب بل   يف شككنا إذا احلك  ما س: ■
 البل    عد  األصل ج:
  الشاب سفر
 مسأأأافة يبعأأأد آخأأأر مكأأأان يف الي ميأأأة ودراسأأأت  مكأأأان يف يقأأأي  الأأأذي الشأأأاب س: ■
 مت اليأة أشأهر ث ثأة اإلقامأة مأ  اليأت ك  أنأ  عل أا   وصأ م    صأ ت حكأ  ه  ف ا شرعية
 األسب عية   العطلة أيا  يف سفره ه  إقامت  عد  وسب  ومسكن   إقامت  مكان يف

 العامل  واهلل ويص   ص ت  يت  ج:
 الفاسد  الفيدي  أشرطة
 هأأأذه سأأأرقة جيأأأ   هأأأل خ عيأأأة فيأأأدي  أشأأأرطة عنأأأده املنحأأأر  الشأأأباب بعأأأ  س: ■
 اجملت أأأأ  يف انتشأأأأارها مأأأ  وخ فأأأأا   اإلصأأأ ح لغأأأأر  وذلأأأك بأأأأ   يشأأأعر ال حبيأأأأ  طةاألشأأأر 

 وإفساده  
  احلسنة  وامل عظة باحلك ة املنكر ع  النهي جي  ج:
   اآلخري  عارات تتب 
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 الناس   بني ونشرها العارات وتتب  الظ  س   حك  ما س: ■
 قطعا   حرا  ج:

 األخري  على التجسس
 الشخصية   ع قاهت  يف اآلخري  سل   ىعل التجسس حك  ما س: ■
 ذي وكيلأأأأأ  أو املرجأأأأأ  بمجأأأأأا   واهلدايأأأأأة التقأأأأأ   أجأأأأأل مأأأأأ  كأأأأأان إذا إال   جيأأأأأ    ال ج:

 الص حية 
  اآلخري  تسقيط
 تسأأقيط  جيأأ   فهأأل واسأأتقا   تأأاب مث معصأأية يف فسأأقط املسأأل  قأأد   ل أأ  إذا س: ■
 بذلك   وتعيريه
 ك   ج:
 باأللقاب التنابز
 جيأأ   فهأأل بأأ   يرضأأى ال الأأذي لقبأأ  ذكأأر إذا إال   يُعأأر  ال الشأأخص كأأان إذا س: ■
 احلالة   هذه يف لقب  ذكر

 ك   ج:
 املتعة  واج
 الكتأاب أهأل فتيأات مأ  يتأزوج أن الغربيأة الأب د إىل املسأافر للشاب جي   هل س: ■
   منقطعا   أو دائ ا    واجا  
 الأأب د إىل بأأاإلبراق ولأأ  ة صأأحيح بصأأ ر  الأأزواج صأأيغة إجأأرا  بشأأر  ذلأأك جيأأ   ج:

 الكتأاب أهل بغري الزواج أما النكاح  صيغة الفتا  وع  عن  جيرون وك   واختاذ اإلس مية
 جي    ف  الكفار م 
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 ولأأ  معناهأأا تعأأر  أن دون لسأأا ا علأأى العقأأد صأأيغة الكتابيأأة املأأرأ  رد دت إذا س: ■
 العقد   هذا يصح فهل من   المتنع   واج أن  عرف 
 يصح  ال ج:
  اإلس   ع  الدفاع
 اإلسأأأأأ   هأأأأ ج  إذا الغربيأأأأة الأأأأب د إىل يسأأأأافرون الأأأأذي  الشأأأأباب علأأأأى مأأأأاذا س: ■

   أمامه  
 شأأأرو  مراعأأأا  مأأأ  احلسأأأنة وامل عظأأأة باحلك أأأة اإلسأأأ   عأأأ  الأأأدفاع علأأأيه  جيأأأ  ج:
 مأاتواالهتا االع اضأات علأى اإلجابأة ميكأنه  مل وإذا املنكأر  عأ  والنهي باملعرو  األمر

 اإلجابأأأأأات علأأأأأى للحصأأأأأ ل اإلسأأأأأ مية بأأأأالب د االسأأأأأت داد وجأأأأأ  اإلسأأأأأ   إىل امل جهأأأأة
 املناسبة  والردود
  الشبابية الرياضة
 األوملبية  األلعاب جت   هل س: ■
 مأأأأ  ك  أأأأا وعأأأأد  الأأأأره   وعأأأأد  منأأأ   امل نأأأأ ع الكاأأأأري الضأأأأرر عأأأأد  بشأأأأر  جتأأأ   ج:

 ل  ثا شخص م  املتخذ  اجلائز  تصح نع  احملرمات 
 وامل ك ة  احلر  املصارعة جت   هل س: ■
 اإلس    يف احملر   الكاري اإلضرار بعد  مشرو  اجل ا  ج:
 السباحة  مسابقات يف االش ا  للصائ  جي   هل س: ■
  1يرمتس ال أن بشر  نع  ج:
 ل عبني  اجلائز  أو املال بدف  الشر  م  القد  كر  لع  جي   هل س: ■

                                

   أي ال يدخل رأس  يف املا   ويف اللغة: ارمتس يف املا  أي انغ س في  حى يغي  رأس  ومجي  جسده في  1



 

191 

 

 بعنأأ ان ولكأأ  منه أأا )أو أأأ ال عبأأني غأأري أأأ ثالأأ  شأأخص مأأ  املأأال دفأأ  كأأان إذا ج:
 جائز  فه  1اجلائز   أو اهلدية
 وغريها  األفراح يف تستع ل الي النارية األلعاب جت   هل س: ■
 حمر مة  جهة هنا تك  مل إذا هبا ب س ال ج:
 احلدياأأأة بال سأأأائل وذلأأأك للق أأأار املخصصأأأة الضأأأخ ة الصأأأاالت بعأأأ  هنأأأا  س: ■
 للتفأرج الصأاالت تلأك يف الق أار وآالت طاوالت بني التج ل جي   فهل الك مبي تر  لما

 فحس   واالط ع
 حراما   فيك ن حراما   استلز  إذا إال جائز  نفس  يف 2ج:
  املدر سة إىل النظر
 وطبيعأة حمجبأة  وغأري شأابة كانأ  إذا املدر سأة إىل ينظأر أن للطالأ  جيأ   هل س: ■
ُدر س ىلإ ينظر أن  الطال 

 الدرس   أثنا  امل
 بأذلك بأ س فأ  ع ج هنا  يك  ومل بريبة النظر يك ن ومل مسل ة غري كان  إذا ج:
 الضرور   بقدر

  الكذب
 معينة  م اق  يف الكذب جي   هل س: ■
 أو مأؤم  لنجأا  أو البأني ذات إلص ح إال   جي   ف  الكبائر احملر مات م  الكذب ج:
  ة امله امل ارد هذه أماال

                                

   ي الراحل  ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا1
 : )مشكل    اإلما  الشريا ي الراحل2
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  األجنبية م  واللع  املزاح
 بعضأأأأه  علأأأأى املأأأأا  كأأأأرش   باليأأأأد أو باللسأأأأان األجنبيأأأأة مأأأأ  املأأأأزاح حكأأأأ  مأأأأا س: ■

 البع   
 وكأل الريبأة  مأ  وهل أا مطلقأا   والكفني ال ج  لغري والنظر مطلقا   الل س جي   ال 1ج:

 حرا   فه  األم ر هذه ملال م  ما   أو سببا   كان ما
 والقأأد  املنضأأد  وكأأر  كأأالتنس أن اعأأ  مبختلأأ  األجنبيأأة مأأ   اللعأأ جيأأ   هأأل س: ■
 شاب    وما

  2كالسابق ج:
 وغريه   الرك  يف األجنبية املرأ  م  السباق جي   هل س: ■
  3كالسابق ج:
 األجنبية   املرأ  م  احلز ورات تبادل جي   هل س: ■
  1كالسابق ج:
 البع    على ضحكةامل والفكاهات النكات طرح للطرفني ميك  وهل س: ■
 كالسابق  ج:
  باملزاح التشهري
 يف أو البيأأ  حمأأ ت يف أو الطريأأق يف امللتأأز  املسأأل  يشأأاهد األحيأأان بعأأ  يف س: ■
 بأ  والتشأهري اآلخأري  األصأدقا  إخبأار جيأ   فهأل أجنبيأة  امأرأ  مأ  يتحد  النقل وسائل

                                

 : )ال جي   يف الفر  املذك ر  وحى باللف  مشكل    اإلما  الشريا ي الراحل1
 : )مشكل    اإلما  الشريا ي الراحل2
 : )مشكل    اإلما  الشريا ي الراحل3
 : )إذا اختلط مبحر   مل جيز    اإلما  الشريا ي الراحل1
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 الشأخص ذلأك ارتيأاح  عأد يسأب  ذلك أن عل ا   املزاح  باب م  بل االغتياب بقصد ال
 اآلخري    أما  وحترج 
   جي    ال ج:
 املزدمحة الباصات
 جائز   باجلنسني املزدمحة الباصات يف الرك ب هل س: ■
 احلرا   جتن  م  جائز  ج:
 الرسائل عرب املغا لة
 األجنبيني  بني أشب  وما الرسائل عرب واملعاشقة املغا لة جي   هل س: ■
 جي    ال ج:
 لي تاخل اختاذ
 للفتيأات جيأ   وهأل الكأافرات  أو املسأل ات اخللأي ت اختاذ للفتيان جي   هل س: ■
 األخ    اختاذ

 جي    ال ج:
 واملسلس ت األف   مشاهد 
 النسأأأا  فيهأأأا تظهأأأر الأأأي واملسلسأأأ ت األفأأأ   مشأأأاهد  يف مسأأأاحتك  رأي مأأأا س: ■
 التلفزي ن   شاشة على

 املرأ   نفس إىل النظر حك ك املرأ  ص ر إىل النظر حك  ج:
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 األجنبية مصافحة
 علأأأى ي تأأأ  أو هلأأأا  إهانأأأة رد هأأأا وكأأأان لل صأأأافحة  يأأأدها األجنبيأأأة مأأأد ت إذا س: ■
 إذا العكأأس  وهكأأذا املصأأافحة  جتأأ   فهأأل حمت لأأة  مشأأاكل أو اإلحأأراج مأأ  شأأي  ذلأأك
 املسل ة   لل رأ  يده األجنيب مد  

 غ ز  دون وم  القفا  م  ليك ف اضطر وإذا  1مطلقا   املس جي   ال ج:
 املختلطة املسابح
 ولكأ  خمتلطأا   املسأبح وكأان العأ ج  لغأر  الطبي  ب مر السباحة كان  إذا س: ■
 كذلك   السباحة جت   فهل الت قي ع  بعيدا   السباحة ميك  حبي  مزدح  غري

 لذلك  البديل ع  يبح  ج:
  البن  حش ة
 مأأأ  املأأرأ  بأأ  تُلأأأز  مبأأا تُلأأز  فهأأل ع رهأأأا مأأ  عةالتاسأأ وتك أأأل تبلأأ  الأأي البنأأ  س: ■
 واحلجاب   وال قار احلش ة حي 
 النسا   كسائر كان  بلغ  إذا ج:
 األجان  أما  الزينة إبدا 
 األجان    أما  والساعة اخلام ولبس الكحل وض  لل رأ  جي   هل س: ■
 للزينة  إبدا  ألن  جي   ال ج:
 للتزي  األظفار إطالة
 األجان    يراها حبي  األظفار إطالة لل رأ    جي هل س: ■

                                

 : )إال ل  اضطر اضطرارا  شرعيا  ا  الشريا ي الراحل  اإلم1
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 جي    ال لل ض   مانعة أو  ينة كان  إذا ج:
 بالصلي  التزي 
 الزينأة ألجأل وذلأك صألي   عليها ذهبية حلقة أو ق د  لبس لل رأ  جي   هل س: ■
 الشعار   هبذا االعتقاد ال

 حرا   الصلي  ج:
  املغنني تسرحية
 املغنأأأني تسأأأرحية شأأأكل علأأأى تسأأأرحي  أو رأسأأأ  شأأأعر لالرجأأأ إرسأأأال حكأأأ  مأأأا س: ■
 كلبسه    لبس  أو الكفار
 ال اج   االحتيا  خ   فه  بالكفار تشبها   ُعدَّ  إذا ج:
 العنق ربطة
 حرا   العنق جهة م  الق يص مقدمة ب  تشد الذي الربا  لبس هل س: ■
 حمر    ثان ي عن ان علي  انطبق إذا إال ذلك حير  ال ج:
 وامل الني ال عبني  رص تعليق
 الغرفة   يف وامل الني ل عبني الف ت غرافية الص ر تعليق حك  ما س: ■
 مكروه  ج:
 املفزعة واملسرحيات األف  
 املفزعة  واملسرحيات السين ا ات حض ر جي   هل س: ■
 جائز  فغري بالغا   ضررا   الضاري  والفز  اخل   ت ج  كان  إذا ج:
 دخنيوالت املخدرات تعاطي
 ال ياق  األفي ن: تناول أو شرب جي   هل س: ■
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 فقط  مبقداره و للع ج وجي   حرا   فه  اجملت   وإفساد الفساد ي ج  كل ا 1ج:
 املخدرات   حتر  عل ة هي ما س: ■
ك   م  ج:  واملال  والدي  العقل إفساد ذلك ح 
 املخدرات  وسائر والك كائني اهلريوئني استع ال جي   هل س: ■
 جي    ال ج:
 أشب   وما التزريق ب اسطة نفس  اإلنسان ُيسكر أن جي   هل س: ■
 ذلك  جي   ال ج:
 ابتدا     التدخني حك  ه  ما س: ■
 مكروه  ج:
  العاصي ت بة
 وذلأأأك وهكأأأذا  يتأأأ ب مث يعصأأأي مث يتأأأ ب مث املعصأأأية يرتكأأأ  الأأأذي الشأأأاب س: ■
 تعاىل   باهلل استهزا  هذا يعترب فهل الشه ات  أما  نفس  لضع 
 اهلل  روح م  يي س ال ج:
 املؤذي املزاح
 واألحبة   لألصدقا  املؤذي املزاح حك  ما س: ■
 حمر مة  األذي ة ج:
  اللحية حلق
  اللحية  حلق حك  ه  ما س: ■

                                

 : )حير  املقدار املضر ضررا بالغا   ك ا حير  االعتياد    اإلما  الشريا ي الراحل1
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 هأذا يف الرجأال مجيأ  وحكأ  احللأق  ماأل كأان إن باملاكنأة ولأ  اللحيأة  حلأق حير  ج:
 باالستهزا   اهلل أحكا  تتغري وال س ا  
 اللحية   م  حلق  جي   ال الذي الشرعي املقدار ه  ما س: ■
 العريف  الصدق ه  املقدار ج:
 الشرعية  باألحكا  يتقيد ال الذي احل قة صال ن دخ ل جي   هل س: ■
 بذلك  ب س ف  حرا  م  است جر أو اش ي أن  تعل  مل إذا ج:
  اللحية  م  العارضني حلق حك  ما س: ■
 مقأدار حلأق وجيأ   اللحيأة  عظأ  علأى النابأ  الشعر حلق األظهرأ على جي  أ ال 1ج:
 األن   وجبن  العني حت  اخلد على الناب  الشعر م 

 األقل  حد ها ه  وما احل قة مباكنة اللحية ختفي  جي   هل س: ■
 ج  ل   وجها   ق بل إذا تشاهد أن ميك  و هلا حلقا   يعد ال الذي باملقدار نع   ج:
 ذلأك رفأ  الشأاب ولكأ  حليتأ   ليحلق علي  والده يصر   متدي   شاب هنا  س: ■
 ال الدي   عق ق م  ذلك يعد فهل ال الد غض  أثار حبي 
 إرضا ه  حياول ولك  ال  ج:
 للظهأأأأأ ر الزفأأأأأا  ليلأأأأأة أول يف بامل سأأأأي اللحيأأأأأة حبلأأأأأق يق مأأأأأ ن األ واج بعأأأأ  س: ■
 ذلك  جي   لفه البع   استهزا  لدف  أو معني مبظهر
 جي    ال احللق ج:
  الغرامية القصص
 الرومانسية  القصص قرا   أو كتابة جت   هل س: ■

                                

: )املشأه ر بأني : )األحأ   وج بأا عأد  حلأق العارضأني   ويف اسأتفتا  آخأر قأال  اإلما  الشريا ي الراحأل1
 والعارضني  أ أي ف  جي   حلق ذلك أ   الفقها  أن اللحية تش ل الذق 
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 مفسد   ت ج  مل إذا جائز  ج:
 الغرامية  القصص قرا   أو كتابة جت   هأل س: ■
 جت    ال للفساد امل جبة القصص ج:
 واالحتفاالت األمسا  يف التقليد
 غأأأري واألسأأأامي الروميأأأة واألشأأأهر املي ديأأأة السأأأنة يف الكفأأأار تقليأأأد جيأأأ   هأأأل س: ■

 أشب   وما اإلس مية
 جائزا   كان وإال جيز  فل  املسل ني وإض ل الدي  معامل ضياع ذلك سب  إذا ج:
 الط اب  مج  ه اية
 املشاهبة  اهل ايات سائر أو الط اب  مج  ه اية جت   هل س: ■
   جائز  اإلس   مينعها مل الي اهل ايات ج:
  املراسلة ه اية
 أشب   وما أع اره  وإىل عليه  والتعر  الفتيات مراسلة ه اية جت   هل س: ■
 جت    ال ج:
  اإلس   ختل  مق لة
 ب حكامأ  األخأذ جي  ف  متط ر غري اإلس   أن م  الشباب بع  يق لأ  ما س: ■
 صحيح  هذا هل حرفيا 
 اإلس    تط ر يفينا ال وهذا حرفيا   باإلس   األخذ يلز  ج:
 الذه  لبس

 األوىل  االحتيا  خ   وللرجل واملذهبة  الذهبية األسنان وض  لل رأ  جي   مس لة:
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 بالأأذه  كهربائيأأا   مطليأأة ولكنهأأا مت سأأط سأأعرها سأأاعات األسأأ اق يف ت جأأد س: ■
 للرجال  لبسها جت  ون هل فقط  األسفل م  الساعة يغطي الذي القرص يف

   اللبس  تر  وج با   واألح   مشكل 1ج:
   الذهبية  النظارات الرجال يستخد  أن جي   هل س: ■
   .ال ج:
   ذه   علي  يصدق مل إذا الذهيب بالط   التزي  جي   هل س: ■
   .الب س ذهبا   يك  مل إذا ج:
 للرجل  الذهبية األسنان لبس جي   هل س: ■
 ب س  ف  الزينة لغري كان  إذا ج:
 الب تني لبس
 الرجال  إىل بالنسبة الب تني لبس جي   هل س: ■
 جائز  فه  الذه   غري آخر معدنا كان إن الب تني ج:
 للرجال  لبس  حرمة يف األصفر كالذه  )الب تني  األبي  الذه  هل س: ■
 بذه   ليس فمن  بلبس   ب س ال ج:
 ال ش 
 ال ش   حك  ما
 مكروه  ج:

                                

 : )إذا مل يظهر الذه  نع     اإلما  الشريا ي الراحل1



 اجلنس أحكا  الااي: الفصل

 االست نا 

 للرجأأأأل جيأأأأ   وال السأأأرية  بالعأأأأاد  أأأأ اليأأأأ   أأأأ يسأأأأ ى مأأأا وهأأأأ  االسأأأت نا  حيأأأأر  سأأأ لة:م
 بزوجها  إال   لل رأ  وال بزوجت   إال   االست نا 
 أ  بالتخيأل  أ  متاأال  مب عبأة أ  صأ ر   إىل بأالنظر أ  باليأد  أكان س ا  اجل ا  وعد 
 ذلك  إىل يؤدي شي  بتناول

 مل املأأين خأأروج ي جأأ  أشأأب  مأأا أو امأأر  أو المأأرأ  ذكرالتأأ أو التخيأأل كأأان إذا مسأأ لة:
 الأأزوجني  إىل بالنسأأبة حأأى جيأأ   ال أنأأ  والظأأاهر االسأأت نا   يف داخأأل فمنأأ  التخيأأل  جيأأز

 املين  خروج ي ج  مما العكس أو عن  غائبة وهي  وجت  الرجل يتذكر ب ن وذلك
 االست نا  عق بة
 القاضأأأأي أمأأأأا  املسأأأأت ين شأأأأخصال يعأأأأ   حيأأأأ  االسأأأأت نا  عق بأأأأة هأأأأي مأأأأا س: ■
 دي    عامل أما  أو الشرعي
  1بشروط   )اُد ب اع   ول  االع ا   م  أفضل الت بة ج:
 املنا   يف االحت   يسب  شي  شرب أو أكل جي   هل س: ■
   االست نا   م  ليس فمن  بذلك  ب س ال ج:
 أشب   ما أو امرأ  بتخيل االست نا  جي   هل س: ■
 جي    ف  آخر حمرما   أو إمنا ه ي ج  التخيل كان إذا ج:

                                

 : )عزر بشروط     اإلما  الشريا ي الراحل1
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 اجلنسية التصاوير
 تصأأأاوير تكأأأ  مل وإن جتأأأ    ال احلأأرا  وإثأأأار  للفتنأأأة امل جبأأة اجلنسأأأية التصأأأاوير مسأأ لة:

 خيالية  كان  بل واقعية
 



  الاال : الفصل

  احل يد  واآلداب األخ ق

 الس    و اإلشاعات

 غأري اآلخأر والأبع  صأحيحا   يكأ ن قأد عضأهاب اإلشأاعات  فيأ  تكاأر جمت عنا س: ■
 بعأأأأ  متأأأأس وأحيانأأأأا   والعل أأأأا  األفأأأأراد مسأأأأت ى علأأأأى اإلشأأأأاعات هأأأأذه وبعأأأأ  صأأأأحيح 
 اإلشاعات  هذه جتاه مسؤوليتنا حندد كي  املراج  
أأأْ     إ ن   ع ْلأأأ    ب أأأ    ل أأأك   ل أأأْيس   م أأأا تأ ْقأأأ ُ  و ال   احلكأأأي : كتابأأأ  يف تعأأأاىل اهلل قأأأال ج:  الس 
أان   أُولأأأ ئ ك   ُكأل   اْلُفأأؤ اد  و   و اْلب ص أر   م ْسأُؤوال   ع ْنأأ ُ  ك 

 التحأأد  جيأ   فأأ  بشأي  عل أأ  وإذا  1
 يعلأ  مأا كأل مأا: املأؤمنني أمأري اإلمأا  عأ  نقأل وقأد أشأب   مأا أو إهانأة كان إذا ب 

 فجائز  البدع أهل ردع باب م  كان إذا نع   2يقال
 املزاح  سبيل على الس  حك  ه  ما س: ■
 ف كروه  إال   و جي    ف  احملرمات  م  غريه أو قذ  على اشت ل إذا ج:

 اإلخ ص

 مظهره  ألجل وليس هلل أع ال  يؤدي أن لإلنسان ميك  كي  س: ■
 وه ا أأا الأأدنيا صأأغر يتصأأ ر بأأ ن وذلأأك سأأبحان  الكأأر  ل جهأأ  خالصأأة ين يهأأا أن ج:
 اآلخر   والدار وتعاىل سبحان  اخلالق وعظ ة
 شأأهريا   راتبأأا   يتقاضأأى أنأأ  مأأ  التعلأأي  يف ع لأأ  علأأى املخلأأص علأأ امل ياأأاب هأأل س: ■
  احلك مة  م 
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 تعاىل  هلل الع ل أخلص إذا نع  ج:
  الص   أدا  يف التهاون

 طريأأأق يف أسأأأري وكنأأأ  أمريكأأأا إىل رفحأأأا  مأأأ  خرجأأأ ا الأأأذي  الشأأأباب مأأأ  إي س: ■
 بالصأ   أهتأاون أتفبأد الشأيطان أغأ اي حى اخل س والفرائ  ال اجبات وأؤدي صحيح

 اليأأأ   منأأأذ داخلأأأي يف النأأأد  ولكأأأ  الطريأأأق هأأأذا يف أسأأأري أن أسأأأتطي  ال بأأأ ي وأحسسأأأ 
 داخلأي ويف هلأا  ناسيا   ولس  الص   ع  مت ق  إي وباألحرى الص    في  ترك  الذي
 وي شأأخص ألي أسأأي  مل الفأأ   هأأذه طأأ ال ولكأأ  والنأأد  الضأأ ري أنأأ  وأعلأأ  يعأأذبين أمل

 يقبأأأل ج لأأأ  جأأأل اهلل هأأل ولكأأأ  جديأأأد مأأ  أبأأأدأ أن وأريأأأد أشأأأهر سأأتة الأأأةاحل هأأأذه علأأى
 نفسي  حق يف ع لت  الذي بعد ت بي
 وارجأ  مبأني  عأدو   لإلنسأان فمنأ  وإغ ا اتأ  الشيطان وساوس ع  تبتعد أن حاول ج:
 قضأأا  عليأأك وجيأأ  رحأأي   غفأأ ر اهلل فأأمن تائبأأا   مسأأتغفرا   صأألبة إميانيأأة بأأمراد  تعأأاىل اهلل إىل
ُ   ول  الف   هذه خ ل والصيا  الص   م  فاتك ما  تدرجييا 

 أن لأأك ينبغأأي ك أأا الت بأأة  صأأ   تصأألي وأن االسأأتغفار غسأأل تغتسأأل أن اجليأأد ومأأ 
 فأأمن الت سأأل دعأأا  وبأأاألخص البيأأ  أهأأل عأأ  املأأ ث ر  واألدعيأأة الكأأر  القأأرآن تقأأرأ
 الأرب   فأنع  جديأد   فحةصأ لأك ويفأتح جديد م  قلبك ين ِّر س   وتعاىل سبحان  اهلل
احلسأأني اإلمأأا  قأأال ك أأا رب نأأا

 ع ل أأى   أ ْسأأر ُف اْ  ال أأذ ي    ع ب أأاد ي   ي أأا  تعأأاىل: قأأال وقأأد  1
ه  ْ  ي ُ  اْلغ ُف رُ  ُه    إ ن  ُ  مج  يعا   الذ نُ ب   يأ ْغف رُ  الل     إ ن   الل     ر مْح ة   م   تأ ْقن طُ اْ  ال   أ نُفس  الر ح 

2  
 ممأأأأا فيهأأأأا أسأأأأك  الأأأأي املنطقأأأأة خأأأأارج جامعأأأأة يف وأدرس عيجأأأأام طالأأأأ  أنأأأأا س: ■

 مأأ  أن اكتشأف  هلأ  معاشأأري وبعأد ولكنأين الطأأ ب  بعأ  مأ  السأأك  علأي يسأت ج 

                                

  100ص 1  واملناق : ج32بقية الباب  5ص 15  حبار األن ار: ج1
  53  س ر  الزمر: 2
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 يف هبأا تأذكريه  وعنأد ب ج هبأا  عل هأ  مأ  هبأا مأنه  هتاونأا   الصأ   يأؤدون ال أفأرادا   بينه 
 احلأال هأ  وهأذا اإلجابأة عأ  اديأا  تف يق ل  أا ورمبأا بعد  في ا نصلي س   يق ل ن: أوقاهتا
   معاشرهت   حك  ه  ف ا الصل ات  أوقات مجي  يف معه 
أأأأأأأأأب يل   إ ىل    ادْعُ  ج: أأأأأأأأأة   ر ب أأأأأأأأأك   س  أأأأأأأأأن ة   و اْل  ْ ع ظ أأأأأأأأأة   ب احلْ ْك   أأأأأأأأأاد هْلُ  احلْ س  أأأأأأأأأي   ب أأأأأأأأأال ي   و ج 

  ه 
أ ْحس  ُ 

 هبا   سب ف  املعاشر  وإما باملعرو   األمر م  ذكرت مما أكار عليك وال  1
  الشه ات ع ج والصيا  الزواج

 هأي ف أا منهأا الأتخلص يستطي  وال الشه ات كاري األعزب اإلنسان كان إذا س: ■
 الشه ات  ع  تبعده الي ال سيلة
 فليص   ذلك م  يت ك  مل الزواج وإن علي  وج  احلرا  يف ال ق ع خشي إذا ج:

 املسروق املال م  الذمة تربئة

 تسأديده علأى يقأدر وال املأال مأ  مبلغأا   سأرق ألنأ  ذمتأ  يأرب  نأ يريد أحده  س: ■
 عليأأأ  تصأأأبح سأأأ   سأأأرقتك أي املأأأال لصأأأاح  قأأأال وإن الضأأأ ري   بت نيأأأ  حيأأأس وهأأأ 

 لي كأل ع أل علأى حيصأل لأ  املسأتقبل ويف ع لأ    مأ  سأيطرد أنأ  ك ا شنعا    فضيحة
 ثانيأأأة   مأأأر  يسأأأرق ال بأأأ ن نفسأأأ  علأأأى تعهأأأدا   أخأأأذ ب نأأأ  عل أأأا   وألبنائأأأ    لأأأ  عأأأيش لق أأأة
 مل لكأ  الأربح بعد يسدده أن ون ى يربح كي لتشغيل  أخذه سرق  الذي املبل  فمن وللعل 
 ب   قا  مبا يع   أن السارق على هل املبل    كامل وخسر مبتغاه ل  حيصل
 وال صأأأاحبها  إىل وصأأأ هلا تضأأأ   طريقأأأة ب يأأة املأأأ خ ذ املقأأأدار نفأأأس إرجأأأاع جيأأ  ج:
 ال وأن والت بأة االسأتغفار وعليأ  الضأرر  أو احلرج وج د م  أحد أي ما أ ل ع ا  داعي
 ملالها  يع د

                                

  125  س ر  النحل: 1
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 املدرسية ال بية

 أ أأ  عل أأا   ال هأأابيني مأأدارس إىل أوالدهأأا ترسأأل أن الشأأيعية للعائلأأة جيأأ   هأأل س: ■
 شهريا   املال بع  هل  خيصص ن
 التضليل  ي ج  ما جي   ال ج:
 أو بالفضأأيلة معاويأأة عأأ  تتحأأد  املدرسأأة منأأاهج يف التارخييأأة الأأدروس بعأأ  س: ■
 تلأأأك وغأأرس ذلأأك الطأأ ب تأأأدريس ي جيأأ   فهأأل العأأاص بأأأ  ع أأرو أو العباسأأي هأأارون
   كاذبة  فضائل أ ا عل ا   عق هل  يف الفضائل
 أحأأأد علأأأى أو عليأأأك ضأأأررا   ي جأأأ  ال حكأأأي  ب سأأأل ب احلقأأأائق تبأأأني أن عليأأأك ج:

   الط ب 
  املتف ق حق رعاية

 هأذا يأؤدي حبيأ  املتفأ قني وغأري املتفأ قني ط بأ  بأني الت ييأز لل عل  جي   هل س: ■
   اآلخر  بعضه  م  الط ب بع  امتعا  إىل الفعل
 اآلخري   مشاعر مراعا  ينبغي ولك  جائز التشجي  أصل ج:

  العل  طل  يف التعف 

 جأألالر  بأأني االخأت   عامأأل جت أ  العصأأر هأأذا يف والكليأات اجلامعأأات أغلأ  س: ■
 العل أأي والت اصأأل العلأأ  طلأأ  وضأأرور  جانأأ   مأأ  التعفأأ  وعأأد  التأأربج وحيأأ  واملأأرأ  

 الشرعي  احلك  ه  ف ا آخر  جان  م  للرجل شهاد  على واحلص ل
 ب س  ال احلرا  ع  نفس  حف  م  ج:

 امل ج  التلفا  م  الس   رد

   اباجل ويس   التلف ن جها  عرب ي ج   الذي الس   رد جي  هل س: ■
 نع   ج:
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 والتلفزي ن   الرادي  أجهز  عرب امل ج  الس   رد جي  هل س: ■
 ال  ج:
 غأأأري لفأأأ  كأأأل وهكأأأذا عليأأأ    الأأأرد جيأأأ  هأأأل )أهأأأ   أو )مرحبأأأا   قأأأال مأأأ  س: ■
 الس   
 مؤك د  مستح  املذك ر الفر  يف اجل اب 1ج:
 جائز  اهلل  )سل  ك  بأ عليك   )س   ج اب س: ■
  ا  اجل يبعد ال 2ج:
 جائز  ذلك وحن  التحية  )عليك  بأ الس   ج اب س: ■
 جي    ال ج:
  الرسالة  يف املكت ب الس   رد جي  هل س: ■
 ذلك  األفضل نع  الرسالة  س   على الرد جي  ال ج:
 رد طريقأأة هأأي ومأأا ثالأأ   شأأخص ب اسأأطة املنقأأ ل السأأ   رد حكأأ  هأأ  مأأا س: ■
 الس    هذا

 الس    وعليك  علي  يق ل: أن األفضل ج:
 وخارجها  الص   حال امل يز الصيب على الس   رد جي  هل س: ■
 وج بيا   احتياطا   جي  ج:

                                

 : )املشه ر عد  ال ج ب    اإلما  الشريا ي الراحل1
 : )جي      اإلما  الشريا ي الراحل2
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 مشأأغ ل ن أفأأراد عأأد  وهنأأا  اإلسأأ   بتحيأأة وحييأأي البأأاب مأأ  يأأدخل شأأخص س: ■
 يأأرد أن عليأأ  جيأأ  فهأأل مأأنه   بأأالقرب يصأأل ي شأأخص وي جأأد إليأأ   يلتفتأأ ا ومل باحلأأدي 
 الس   
 باملال  الرد علي  وج  أحد علي  يرد ومل بالس   املقص دي  ض   م  كان إذا :ج
 إضأأأافة مأأأ  البأأأد أ  )السأأأ    أو )سأأأ    بقأأأ ل السأأأ   حتيأأأة رد يكفأأأي هأأأل س: ■

 األيا   هذه األول استخدا  شاع فقد )عليك  
 ب   حيي   مما ب فضل يرد   أن األفضل كان وإن ذلك يكفي ج:
 أ  مسأأتح  أ  واجأأ  هأأ  هأأل األجنأأيب  علأأى بالسأأ   املأأرأ   ابتأأدا حكأأ  مأأا س: ■
 أفضل  ترك 

 امل ارد  اخت   حبس  مستحبا   أو مكروها   يك ن وقد جائز  ج:
 فقط  التحية إلقا  بقصد اجلامعة يف الفتيات على الشاب س   حك  ما س: ■
 فيحر   إثار  في  كان  إذا إال واج   الس   ورد   مكروه  هنا بالس   االبتدا  ج:
 معه   والتلط  النسا  على الس   حك  ما س: ■
 كأان أو احلأرا  علأى اشأت ل إذا التلطأ  وحيأر  مأنه   الشابات على الس   يكره ج:
 ل   مقدمة

 االنتحار

 وإن نفسأأأ  يقتأأأل أن لإلنسأأأان جيأأأ   فأأأ  اإلسأأأ    نظأأأر يف االنتحأأأار جيأأأ   ال مسأأأ لة:
 مرضأأ  مأأ  يعأأاي مأأ  أو بالسأأرطان  كأأاملبتلى ينتحأأر  مل إن قريبأأا   سأأي  ت ب نأأ  يعلأأ  كأأان
 بشد  
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 الغيبة

 ذلأك مأ  يسأتحل أن فسأادا   يسأتلز  مل إن فاألح   مسل ا   إنسان اغتاب إذا س: ■
 غيبتأ  سأبب  ولأ  لأأ   اهلل يسأتغفر أن جيأ  ذلأك ميكنأ  مل وإن عفأ ه  منأ  ويطل  املسل 
 أمك   إن نةاإلها تلك إ الة وج  املسل  لذلك وإهانة هتكا  
 االسأتهزا   منأ  يفهأ  حبيأ  كأان ولكأ  الغيبة بقصد ال إنسان صفة ذكر م  س: ■
 لل حر   مرتكبا   مستغيبا   القائل يعد فهل

 نع   ج:
 ولكأأأ  عنأأأ  يرضأأأى أن منأأأ  وطلأأأ  منأأأ  واعتأأأذر نأأأد  مث إنسأأأانا   اسأأأتغاب مأأأ  س: ■

 الص ر   هذه يف املستغي  يفعل ف ا عن   ير  مل املستغاب
 ل   ستغفري ج:
 فهأأأل أأأأ ت دبأأأا   أأأأ  يأأأ  يسأأأتطي  ال وهأأأ  شخصأأأا   يسأأأتغي  أبيأأأ  إىل اسأأأت   مأأأ  س: ■
 مع   اإلمث يتح ل
 أحس   هي بالي ردع  حياول ولك  حينئذ  علي  إمث وال اليست    ج:
 ك أا غيأاهب  يف أو حضأ ره  يف اآلخري  مساو  اإلنسان يذكر أن الغيبة هل س: ■
 غيبة ال كل ة م  ذلك يظهر رمبا

 ألنأ  أيضأا   حأرا  فهأ  حضأ ره  يف كأان ومأا غيأاهب   يف كأان ما إال   الغيبة ليس  ج:
 إهانة 
 يف يعتأأرب أ  غيبأأة هأأذه تعأأد فهأأل خبيأأل  اخل سأأة هأأؤال  أحأأد إنسأأان: قأأال لأأ  س: ■
  املفع ل   )اس  املغتاب تعيني الغيبة
   .للج ي  إهانة ألن  جي   ال ج:
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 غيبأة  تكأ ن لئ  امس  يذكر أن دون ع رو  عند بس   إنسانا   ذكر  يدا   أن ل  س: ■
  غيبة  هذه تك ن فهل اغتي   الذي فسيعر  األمر استقصى ل  ع رو أن يعل  وه 

   .ال ج:
 غيبت   جت   فهل يغتاب ه  أن للناس ج    املؤمنني م  شخص س: ■
 جت    ال ج:

 الغيبة يف مسائل
 وهأأ  مبدحأأ  الغيبأأة دفأأ  لآلخأأر  جيأأ   فهأأل بسأأ    آخأأر أمأأا  شأأخص ذُكأأر لأأ  س: ■
أأأأ ُ  فأأأأمن الذمي أأأأة  بصأأأأفات  يعلأأأأ   وإن اغتابأأأأ   فقأأأأد احلقيقأأأأة تكلأأأأ  وإن كأأأأذب  فقأأأأد م د ح 
 الغيبة  يف شارك  فقد سك 
 كأأأان إذا إال الغيبأأأة  عأأأ  املأأأتكل  ينهأأأر أن السأأأام  علأأأى وجيأأأ  الكأأأذب  جيأأأ   ال ج:
 الغيبة   جائز املغتاب
 بفسق   تجاهرامل غري الفاسق غيبة جت   هل س: ■
 وبشروط   املنكر ع  النهي باب م  كان إذا إال ك   ج:
 ممأأأا للطأأأرفني اسأأأت   أن ذلأأأك يسأأأتلز  ولكأأأ  عأأأائلتني بأأأني اإلصأأأ ح حاولأأأ  س: ■
 اإلص ح  مقدمة باب م  ذلك ي جي   فهل اآلخر  بعضه  اغتياب يتض  
 نع   ج:
 يتجأاهر الأذي احلأرا  الفعأل غأري يف اغتيابأ  جيأ   هأل بالفسق املتجاهر الفاسق س: ■
   علي   يقتصر أ  ب 

 أنأأأ اع مبختلأأأ  املتجأأأاهري  مأأأ  كأأأان إذا إال   الشأأأرع  فيأأأ  خيأأأال  مأأأا علأأأى يقتصأأأر ج:
   الفسق 
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 بعأأ  حالأأة عأأ  مفص أألة تقأأارير ع أأل مأأين يتطلأأ  اجت أأاعي كباحأأ  ع لأأي س: ■
 بعأأ  إي   وتنكشأأ  عأأنه  ف سأأ ل املسأأاعد   بطلأأ  اجل عيأأة إىل يتقأأدم ن الأأذي  األفأأراد

 هأذه نقأل جيأ   وهأل غيبأة  إىل است اع أح اهل  ع  والسؤال التقصي يعترب فهل أسراره  
 اجل عية  إىل األسرار
 أخرى  أماك  يف ذلك نقل عد  ويلز  بالع ل  يرتبط ما مبقدار ذلك جي   ج:

 واحلرج الضرور 

 الدي   يف احلرج نفي معى وما الدي   يف الضرور  حدود هي ما س: ■
 إذ ذلأك  يف خيتلفأ ن واألفأراد النأاس   ع    يراه ما ه  )العر : أ عرفيان ك  ا ج:
 علأأى حرجأأا   يكأأ ن وال عليأأ   حرجأأا   أمأأر يكأأ ن شأأخص فأأرب شخصأأيان  واحلأأرج الضأأرور 
 للضرور   بالنسبة وهكذا آخر
 



  اخلامس: الباب

 واألشربة األطع ة شؤون





 وصيده احلي ان ذبح األول: الفصل

 أأ بعأد في أا سأتذكر الي الشرعية الطريقة حس  أ اللح  احملل ل احلي ان ذبح إذا مس لة:
 ولكأ  أهليأا   أ  وحشأيا   أكأان سأ ا  طأاهرا   وبدنأ  حأ ال   أأ الأروح خأروج بعأد أأ حل أ  كان

 ُيسأتربأ مل إذا العأذر  أكأل علأى اعتأاد الأذي اجلأ  ل واحليأ ان اإلنسأان  وط ه الذي احلي ان
 ح ال   الذبح بعد حل   يك ن ال شرعا   عترب امل الطريقة حس 

 فهأ  بنفسأ   مأات إذا كالسأ ك دافأق د  لأ  لأيس الأذي اللح  احمللل احلي ان مس لة:
 حل    أكل جي   ال ولك  طاهر 

 احليأ ان وأمأا حل ه أا  أكأل حيأل وال والصيد  بالذبح واخلنزير الكل  يطهر ال مس لة:
 صأأأيد أو سأأأتذكر الأأأي الطريقأأأة حسأأأ  ذبأأأح لأأأ  لن أأأر وا كالأأأذئ  املفأأأ س اللحأأأ  احملأأأر  

 ففأأي الصأأيد بكلأأ  صأأيد ولأأ  حل أأ   أكأأل حيأأل ال ولكأأ  طأأاهرا   يكأأ ن وشأأبه  بالسأأه 
 أيضا   إشكال بدن  طهار 

 الشرعي الذبح طريقة

 حتأأأ  مأأأ  األربعأأأة األوداج يقطأأأ  أن هأأأي شأأأرعيا   وذحبأأأ  احليأأأ ان تذكيأأأة طريأأأق مسأأأ لة:
 بت امها  قطعها جي  بل قلي    قطعها جمرد يكفي وال كامل بنح  اجل   

 الذبح شرائط

 وهي: شرو  عد  الشرعي للذبح مس لة:
 بيأأأ  أهأأأل بعأأأداو  معلأأأ  غأأأري أأأأ  امأأأرأ  أو كأأأان رجأأأ    أأأأ مسأأأل ا   الأأأذابح يكأأأ ن أن  1
 احلي ان  ذبح ل  جا  مميزا   املسل  ولد كان ول   النيب
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 مل لأأأ  حبيأأأ  احليأأأ ان وكأأأان ذلأأأك جأأأدي   مل ولأأأ   1حديديأأأة بآلأأأة احليأأأ ان يأأأذبح أن  2
 احلاد   والصخر  كالزجاج أخرى حاد  آلة ب ية أوداج  قط  جا  ملات ف را   يذبح
 وجهأأأ  واملقأأأاد  أأأأ الأأأذبح عنأأأد القبلأأأة  جهأأأة علأأأى احليأأأ ان بأأأدن مقأأأاد  تكأأأ ن أن  3
 سأأين لأأ  ولكأأ  حل أأ   حأأر  ع أأدا   القبلأأة بأأاحلي ان يسأأتقبل مل فلأأ  أأأ وبطنأأ  وأرجلأأ  وأيديأأ 
 ميكنأأ  ومل القبلأأة باجتأأاه يعلأأ  مل أو القبلأأة  تشأأخيص يف أخطأأ  أو املسأأ لة  جهأأل أو ذلأأك 
 إشكال  في  يك  مل القبلة ص ب احلي ان ت جي 
 ويكفأأي عنقأأ   علأأى السأأكني يضأأ  أو احليأأ ان ذبأأح يريأأد عنأأدما اهلل اسأأ  يأأذكر أن  1
 احليأأأ ان  ذا  يطهأأأر مل الأأأذبح  بنيأأأة ال اهلل اسأأأ  ذكأأأر ولأأأ  فقأأأط  «اهلل بسأأأ » يقأأأ ل: أن

 ذكأأر نسأأي لأأ  إشأأكال ال ولكأأ  باملسأأ لة  جهأأ    اهلل اسأأ  يأأذكر مل لأأ  وكأأذا حل أأ   وحأأر 
 الذبح  عند اهلل اس 
 ذنبأ  حيأر  أو عينأ  تطأر  أن ماأل يسأري    حركأة ولأ  ذحب  بعد احلي ان يتحر  أن  5
 ق ائ    أو

 مشك    احلل   كان  فقط ال ريدي  قط  فمذا األربعة  األوداج يقط  أن  6  
 اإلبل لنحر الشرعية الطريقة

 أأأأأ جيأأأأ  وحأأأأ ال   طأأأأاهرا   أأأأأ الأأأأذبح بعأأأأد أأأأأ يكأأأأ ن حبيأأأأ  اإلبأأأأل تذكيأأأأة أراد إذا مسأأأأ لة:
 مأأأا أو سأأأكينا   يأأأدخل أن أأأأ سأأألفا   املأأأذك ر  الأأأذبح يف املعتأأأرب  الشأأأرائط مراعأأأا  إىل باإلضأأأافة
 متصأ    الصأدر أعلأى يف ال اقأ  املأنخف  امل ضأ  وهأ  )لبتأ   يف احلاد  اآلالت م  أشبه 
 بأأ ن القبلأأة اسأأتقبال ويلأأز  باإلسأأتيل  التذكيأأة مأأ  مأأان  وال بأأالنحر  هأأذا ويسأأ ى بأأالعنق
 القبلة  إىل البعري وج  يك ن

                                

   املقص د باآللة احلديدية ما يش ل االستيل وما أشب  أيضا 1
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 حأأر  الأأذبح  بأأدل شأأاب  ومأأا والبقأأر الغأأن  حنُأأر أو النحأأر  بأأدل اإلبأأل ُذبأأح لأأ  مسأأ لة:
 جنسا   بد ا وكان حل ها 

 سأقط أو لأ   املقأرر  الشأرعية الطريقأة على ذحب  ميك  ومل احلي ان استعصى إذا مس لة:
 أن جأأا  الشأأرع  طريقأأة علأأى ذحبأأ  ميكأأ  ومل هنأأا  ميأأ ت أن احت أأل حبيأأ  البئأأر يف مأأا   
 القبلأة  حنأ  ت جيهأ  حينئأذ يلأز  وال اجلأرح  أثر على لي  ت بدن  م  م ض  أي يف جيرح 
 احلي ان  ذبح يف  املعترب  الشرائط بقية مراعا  يش   ولك 

  الذبح مستحبات

 منها: مستحبات  احلي ان لذبح مس لة:
 حنره  أو ذحب  قبل احلي ان على املا  يعر  أن  1
 سأأكين  حيأأد   أن ماأأل واألذى التعأأذي  عأأ  أبعأأد هأأ  مأأا احليأأ ان ذبأأح يف يفعأأل أن  2
 الذبح  ويسرع جيدا  

  الذبح مكروهات

 منها: أم ر  الذبح يف يكره مس لة:
 احليأأأ ان عنأأأق خلأأأ  مأأأ  السأأأكني يأأأدخل بأأأ ن قفأأأاه  مأأأ  احليأأأ ان أوداج يقطأأأ  أن  1
 القفا  م  األوداج ويقط 
 ذلأك فعأل لأ  ولكأ  البأدن  مأ  روح  خروج قبل بدن  م  احلي ان رأس يفصل أن  2
 كراهة  ذلك يف يك  مل من  اختيار دون وسبق  السكني حد   بسب  أو غفلة  
 من   الروح جخرو  قبل جلده يسل  أن  3
 من   الروح خروج قبل خناع  يقط  أن  1
 إلي   ينظر آخر وحي ان يذحب  أن  5
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 صأأ ر  يف ذلأأك يف بأأ س وال اجل عأأة  يأأ   مأأ  الأأزوال قبأأل أو لأأي    احليأأ ان يأأذبح أن  6
 واحلاجة  الضرور 
 األنعا   م  رباه ما بيده يذبح أن  2

 الس ك صيد

  الفلس ذو الس ك
 وحأل   طهأر اليابسأة  يف ومأات حيأا   املأا  مأ  فلأس لأ  الذي لس كا أخذ إذا مس لة:

 فحأأرا  لأأ  فلأأس ال الأأذي السأأ ك وأمأأا أكلأأ   حيأأر  ولكأأ  طهأأر املأأا  يف مأأات ولأأ  حل أأ  
 اليابسة  يف ومات حيا   املا  م  أخذه إذا حى

 فبقأي املأا  غأا  أو السأاحل علأى املأ ج ألقأاه أو املأا  خأارج السأ ك وق  إذا مس لة:
 امل ت  بعد حل م ت  قبل أخرى بآلة أو بيده أخذه فمن اليابسة  على  كالس

  الس ك صيد شرو 
 عنأد اهلل اسأ  ذكأر جيأ  ال ك أا مسأل ا   السأ ك صأائد يكأ ن أن يشأ   ال مس لة:
 أُخأذ هأل يعلأ  ال الذي املي  والس ك بالسكني  ذحب  وال القبلة تش   ال ك ا الصيد 
 حرامأأا   كأأان الكأافر بيأأد كأان وإن حأأ ال   كأان املسأأل  بيأأد كأان نإ ميتأأا   أو حيأا   املأأا  مأ 
 املأا  مأ  وأخأذه ل  إنسان بصيد االط ئنان ل  حيصل أو املا  م  أخذه املسل  يرى أن إال  

 حيا  
  املا  يف الس ك م ت
 املأأا  داخأأل يف وهأ  الشأأبكة يف السأ ك مأأات إذا بالشأبكة  السأأ ك صأيد يف س: ■
 الس ك  هذا حك  ف ا

 باملي   ب س ال حيا   يبقى وبعضها مي ت األمسا  بع  كان إذا ج:



 

519 

 

 ومل املأأا  خأأارج مأأات الأأذي بالسأأ ك املأأا  يف مأأات الأأذي السأأ ك اخأأتلط إذا س: ■
 احلك   ف ا بينه ا الت ييز ميك 
 يستحل  مم  بي  ج:
 وامل ك لة اآلكلة الس كة

 حأ ل امل ك لأة أن ظأاهر:فال ج فهأا  يف ف اتأ  حمللة  مسكة   مسكة   أكل  ل  مس لة:
 كبأأأأري  مسكأأأأة إىل ف لقاهأأأأا إنسأأأان السأأأأ كة صأأأأاد لأأأأ  ك أأأا التحلأأأأل  شأأأأر  فيهأأأأا كأأأان إذا

 لتلته ها 
 الس ك فلس انعدا 

 إىل ذلأأك سأأرى إذا حأأى حيأأر   مل فلسأأ   ذهأأاب أوجأأ  مأأا السأأ ك أكأأل لأأ  مسأأ لة:
 ال الأذي السأ ك ُ رق ولأ  حمأر   هأ  ممأا ل  فلس ال آخر عن ان علي  انطبق إذا إال نسل  
 إىل ذلأأأك سأأأرى ولأأأ   1اجتنابأأأ   وج بأأأا   )فأأأاألح   فلسأأأا   لأأأ  سأأأب  مبأأأا خلقأأأة  لأأأ  فلأأأس
 يف حملأل هأ  ممأا فلأس  لأ  مسك عن ان علي  انطبق إذا إال فلس  ذا نسل  خرج ب ن نسل  

 فلس  ل  مسك ب ن  عرفا   صدق ب ن الشريعة 
  البحار يف الزراعة

 املتقدمأأأة الأأأب د عنأأأد معتأأأاد هأأأ  ك أأأا األمسأأأا   كاأأأريلت البحأأأر يف الأأأزرع جيأأأ   مسأأأ لة:
 اإلنسأأان عأأذر  كأأان لأأ  أمأأا السأأ ك  حرمأأة يف يأأؤثر مل حرامأأا   كأأان لأأ  والطعأأا  صأأناعيا  

 الشريعة  يف املقرر  بالطرق الس ك تطهري يلز  ج  ال الس ك صريور  يسب  ف ا

                                

 : )فالظاهر أن  ال حيل بذلك    اإلما  الشريا ي الراحل1
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  الصيد أح ا 
 والبحأأار األ أار حافأة يف الأدول أو النأاس يصأنعها الأي األمسأا  صأيد أحأ ا  مسأ لة:

 وكأذلك إذنأ   بأدون صيده ألحد حيق ف  احل   لصاح  يك ن الس ك فيها دخل إذا
 أشب   ما أو ال حش أو الطري لصيد تصن  الي الشبكات حال

 باألسلحة الصيد أحكا 

  احللية شرو 
 دنأأأأ ب وطهأأأر حل أأأ  حأأأل باألسأأألحة ال حشأأأأي اللحأأأ  احمللأأأل احليأأأ ان صأأأاد إذا مسأأأ لة:

 شرو : خب سة
 والسأأه  الأأرمح ماأأل حأأادا   أو والسأأي   كالسأأكني قاطعأأا   الصأأيد سأأ ح يكأأ ن أن  1
 أو احلجأر أو العصأي أو الشأبا  ب اسأطة احليأ ان صاد ول  احلي ان  بدن ميزق حلدت  الذي
 أن إال حل أأأأ   أكأأأأل وحأأأأر  احليأأأأ ان ذلأأأأك يطهأأأأر مل ذلأأأأك بسأأأأب  ومأأأأات ذلأأأأك شأأأأاب  مأأأأا

 النأأأاري بالسأأأ ح حي انأأأا   صأأأاد وإذا شأأأرعا   املعتأأأرب  الطريقأأأة  حسأأأ ويذحبأأأ  حيأأأا   يصأأأطاده
 وحأل  طهأر وميزقأ  احليأ ان بأدن يف ينغر  حبي  مسننا   حمددا   رصاص  كان فمن كالبندقية 

 فالظأأأاهر كأأأذلك ويقتلأأأ  بالضأأأغط احليأأأ ان بأأأدن يف يأأأدخل بأأأل مسأأأننا   حمأأأددا   يكأأأ  مل وإذا
 طهارتأأأ  ففأأأي احلأأأرار  تلأأأك بسأأأب  ومأأأات حبرارتأأأ  احليأأأ ان بأأأدن أحأأأرق ولأأأ  أيضأأأا   حليتأأأ 
 إشكال  وحليت 
 صأأأاد ولأأأ  والشأأأر  اخلأأأري بأأأني مييأأأز مسأأأل  ابأأأ  أو مسأأأل ا   الصأأأائد يكأأأ ن أن جيأأأ   2
 ح ال   صيده يك  مل عليه   اهلل )س   البي  ألهل العدا  الناص  أو الكافر
 أأ مأا    أأ مكانأا   هادفأا   سأ ح  مأ  رصاصأة أطلأق فلأ  للصيد  الس ح يستع ل أن  3
 حل    أكل حيل ومل احلي ان ذلك يطهر مل صدفة   احلي ان أصاب مث
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 حيأل مل ع أدا   اهلل اسأ  يأذكر مل ولأ  للصأيد  السأ ح استع ال عند اهلل يس ي أن  1
 نسيانا   ذلك تر  ل  إشكال ال ولك  صيده 
 ال قأ  اتسأ  فلأ  للأذبح  ال قأ  يتسأ  مل حيا   أدرك  إذا أو ميتا   احلي ان يدر  أن  5
 حل    حر  مات حى يذحب  ومل ذحب  مبقدار
  الذبيحة م  املستخرج ال ليد

 علأأى ال ليأأد ذبأأح فأأمن حيأأا   ولأأده بطنأأ  مأأ  وخأأرج ذحبأأ   أو حي انأأا   صأأاد إذا مسأأ لة:
 حر   وإال   حل    حل شرعا   املعترب  الطريقة

 تامأة خلقتأ  كانأ  فأمن  ميتأا   ولأدا   بطنأ  مأ  وأخأرج ذحبأ   أو حي انأا   صاد إذا مس لة:
 وأخأرج فأ را   ذحبهأا بعأد الذبيحأة بطأ  شأق وقد الص    أو الشعر جس   على نب  وقد
 حل    وحل طهر ميتا   ال لد ذلك

 الصيد بكل  الصيد

  بالكل  الصيد شرو 
 مشأروطتان وحليتأ  فطهارتأ  اللحأ  حملأل وحشأيا   حي انأا   الصأيد كل  صاد إذا مس لة:

 شرو : بستة
 منأأأأ  طلأأأأ  إذا ويقأأأأ  للصأأأأيد  أرسأأأأل إذا ينطلأأأأق حبيأأأأ  مأأأأر    الكلأأأأ   نيكأأأأ أن  1

 إشأأكال وال إليأأ   صأاحب  وصأأ ل قبأأل الصأيد مأأ  ي كأأل ال حبيأ  عادتأأ  وتكأأ ن ال قأ   
 واتفاقا   صدفة الصيد م  أكل إذا

 مأأ  نفسأأ  تلقأأا  مأأ  الصأأيد حنأأ  الكلأأ  انطلأأق فلأأ  الصأأيد  إىل صأأاحب  يرسأأل  أن  2
 تلقأأا  مأأ  الصأأيد ورا  انطلأأق لأأ  حأأى بأأل الصأأيد  ذلأأك أكأأل ر حأأ صأأاحب  يرسأأل  أن دون

 أكأل مأ  االجتنأاب فأاألح   الصأيد  إىل ويصأل ليسأرع بعأد في أا صاحب  حا   مث نفس  
 وإغرائ   صاحب  حب    وركض  عدوه سرعة كان إذا حى الصيد ذلك
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 نكأأأا فلأأأ  والشأأأر  اخلأأأري بأأأني مميأأأز مسأأأل  ابأأأ  أو مسأأأل ا   الكلأأأ  مرسأأأل يكأأأ ن أن  3
 الكل   ذلك صيد حر  النيب بي  ألهل العداو  الناص  أو الكافر املرسل
 الصأيد  ذلأك حأر  ع أدا   التسأ ية تأر  ولأ  الكل   إرسال عند اهلل اس  يذكر أن  1
 إشكال  في  يك  مل ذلك نسي ل  ولك 
 الكلأ ُ  خنأق فأمذا الكلأ   أسأنان مأ  أصأاب  الأذي اجلرح بسب  الصيد مي ت أن  5
 حل    حيل مل اخل   م  أو الرك  شد  م  الصيد مات وأ صيد ه 
 لذحبأأأ   ال قأأ  يتسأأأ  مل حيأأا   أدركأأأ  إذا أو ميتأأا   الصأأأيد الكلأأ   مرسأأأل يأأدر  أن  6
 برجلأأأ  يأأأرفس أو ذنبأأأ   حيأأأر   أو عينأأأ   تطأأأر  كانأأ  لأأأ  ك أأأا لذحبأأأ   ال قأأأ  اتسأأأ  ولأأ 

 حل    حيل مل مات حى يذحب  مل فمن األر  
 متفرقة مسائل

  الكهربائية بالش كة بحالذ
 الأأأدجاج  وخاصأأأة ذحبأأأ  قبأأأل للحيأأأ ان الكهربائيأأأة الشأأأ كة أوروبأأأا يف تسأأأتخد  س: ■
 حينئأذ امليتأة حبكأ  تصأبح فهأل الرقبأة  قطأ  بعأد البسيطة احلركة حى الذبيحة تفقد حبي 
 ال  أ 

 الذبيحأأة تصأأبح حيأأا  ف  يبقأأي احليأأ ان يأأذبح مل لأأ  حبيأأ  ختأأديرا   ذلأأك كأأان إذا 1ج:
 امليتة  حبك 

                                

: )تصأأبح حبكأأ  امليتأأة احتياطأأا  اسأأتحبابيا   أي يُفض أأل اجتنأأاب الذبيحأأة يف ماأأل هأأذه ي الراحأأل  اإلمأأا  الشأأريا  1
 احلالة  
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  املسجل بالشريط التس ية
 الأأأأذكر ويأأأأت  كهربائيأأأأة  بسأأأأكينة مأأأأا    الأأأأدجاج مأأأأ  ك يأأأأة ذبأأأأح يصأأأأح هأأأأل س: ■

 مسجل  كاسي  عرب عليها والتس ية
 اإلنسان  بلف  التس ية ال اج  بل  1األظهر  )على يصح ال ج:
 أوروبا يف والطب  الذبح
 بأأ ن عل أأا   أوروبأأا يف املهنيأأة عاهأأدامل يف الطأأب  أو القصأأابة يأأتعل  مأأ  حكأأ  مأأا س: ■

 فهأل هنأا  املتبعأة طأريقته  علأى ويقدمأ  يطبخأ  أو خنزيأرا   يأذبح أن لأ  يقأد   قد الشخص
 وتعل ها  امله  هذه مال دخ ل جي  

 اخلنزير  تقد  م  وميتن  والتعل  املعاهد هذه مبال بالدخ ل ب س ال ج:
 الطريقأة علأى املأذب ح غأري اللحأ  قأد ت الأي املطأاع  يف يع لأ ن املأؤمنني بع  س: ■

 يع لأأأ ن ولكأأنه  الزبأأائ  إىل الطعأأا  يقأأدم ن ال وهأأأؤال  اخلنزيأأر  حلأأ  تقأأد  أو اإلسأأ مية
 يف الع أل فريأق ضأ   مأ  حمسأ ب ن وهأ  اللحأ   وتقطيأ  الصأح ن غسأيل يف أو كس اق
 احلك    ه  ف ا املطع 
  األقرب  على ذلك  دهقص كان وال لآلكلني ه  يقد   مل إذا ب  ب س ال 2ج:
  املعلق الذبح
 هأأل حك أأ  ف أأا األر  علأأى مطأأروح غأأري أي معل أأق  وهأأ  الأأدجاج ذبأأح إذا س: ■
 الذبح  يف األخرى الشرو  ت فر م  ح ل ه 

 ح ل  نع  ج:

                                

 : )على األح      اإلما  الشريا ي الراحل1
 : )ال ب س يف فر  السؤال إذا كان الطعا  يقد  لغري املسل ني    اإلما  الشريا ي الراحل2
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  والذبح املرأ 
 احلي انات  تذبح أن لل رأ  جي   هل س: ■
 نع   ج:
 الش ارع يف احلي انات ذبح

 كأان إذا أشأب  ومأا والسكك الش ارع يف احلي انات ذبح متن  أن لعادلةا للدولة مس لة:
 أن نفسأأ  لإلنسأان جيأ   ال بأل وال سأاخات  الأد  لبقأأا  للنأاس وإيأذا  أمأرا  ماأار الأذبح
 واإليذا   لألمرا  سببا   كان إذا الدولة متنع  مل وإن احلي ان يذبح
  املري  احلي ان إت  
 ماأأل منأ   شأفاؤها يرجأأى ال مبأر  املريضأة ي انأاتاحل وإتأأ   ذبأح حكأ  مأا س: ■ 

 مأأأأ  غريهأأأأا إىل العأأأأدوى انتقأأأأال خطأأأأر حي أأأأة بقائهأأأأا يف حيأأأأ  والطيأأأأ ر واألغنأأأأا  األبقأأأأار
 صاحبها  على ماديا   عبئا   هبا العناية تشكل قد وكذلك الصحيحة  احلي انات
 ذلك  يف إشكال ال ج:
 باحلي انات املتاجر 
 والكأأأ ب والت اسأأأيح والقأأرد  كاألرانأأأ  باحلي انأأات  واملتأأأاجر  البيأأ  حكأأأ  مأأا س: ■
 واحلراسة  للصيد املعد   غري

 ب س  ف  حمل لة عق ئية منفعة فيها كان  إذا ج:
  بالبندقية الطي ر صيد

 ذهأأأ  واحأأأد وحني مأأأ  أكاأأأر منهأأأا ف صأأأاب طيأأأ را   بالبندقيأأأة صأأأياد رمأأأى إذا مسأأأ لة:
 الطي ر  هذه حك  ف ا ميتة وجدها للطي ر
 ح ل  ج:
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 ودفيف  الطائر صفي 
 دفيفأ  احلدياأة ال سأائل بسأب  صار أكار  صفيف  بطبيعت  الذي الطائر أن ل  مس لة:

 احلدياأة ال سأائل بسب  صفيف  صار إذا أكار  دفيف  بطبيعت  الذي والطائر حيل  مل أكار
 حير   مل أكار 
 للصيد والطي ر الس ك ختدير

 حأأأأأى املأأأأأا  علأأأأأى وظه رهأأأأأا األمسأأأأأا  ختأأأأأدير دبقصأأأأأ املأأأأأا  يف قنبلأأأأأة ألقأأأأأى لأأأأأ  مسأأأأأ لة:
 لكأأ  القنبلأأة لصأأاح  صأأيدا   صأأارت أل أأا صأأيدها  ألحأأد حيأأق ال أنأأ  فالظأأاهر يصأأطادها

 الأأأ حش أو الطأأأري أو احل أأأا  إىل القأأأي ولأأأ  حقأأأ   مأأأ  أكاأأأر يصأأأطاد أن للصأأأياد حيأأأق ال
 ألحأأأد حيأأأق مل اهلأأأرب  مأأأ  تأأأت ك  ومل ب اسأأأطتها فتخأأأدرت صأأأيدها ألجأأأل خمأأأدر  حبأأأات
 احلبة  لصاح  صيدا   صارت أل ا صيدها
 والس ك الطري حقيقة تبدل

 إىل احلأأرا  مأأ  أو احلأأرا   إىل احلأأ ل مأأ  الطأأري أو السأأ ك م ضأأ ع تبأأدل إذا مسأأ لة:
 ذلك  أشب  وما ونتاج  ولبن  بيض  ذلك يف تبع  احل ل 
 



  الااي: الفصل

 واألشربة األطع ة أحكا 

  الطي ر أكل حمرمات

 ماأل الطأائر  ر جأل خل  ش كة وهي صيصة  هلا ليس  الي الطي ر أكل ر حي مس لة:
 اهلدهد  حل  أكل ويكره األبابيل  حل  أكل وحيل الشاهني 

  احلي ان أكل حمرمات

 احمللأل احليأ ان مأ  التاليأة  األجأزا  أكأل 1وج بأا   األحأ   علأى يأ   )أو حيأر  مس لة:
 املذكى: اللح 
 الرو   أ 1
 الد   أ 2
 الذ ك ر  أ 3
 الفرج  أ 1
 املشي ة  أ 5
 غالبا   البندقة تشب  اجلس  يف عقد  كل وهي الغدد  أ 6
 البيضتان  االناييان: أ 2
 احل صة  بقدر الدما  وسط خر   وهي الدما   خر   أ 8
 النخاع  أ 9
 الذن   إىل الرقبة م  الظهر على ممتدان صفراوان عصبتان و ا العلباوان  أ 10
 حال الط أ 11

                                

  اإلما  الشريا ي الراحل   ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى1
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 املرار   أ 12
 املاانة  أ 13
 العني  يف الس اد وهي احلدقة أ 11
 الظل   بني امل ج د الشي  وه  األشاج   ذات أ 15

 حل مهأا أصأبح  أحأد وط هأا لأ  وأمأا واحل أار  والبغأل الفأرس حلأ  أكأل يكره مس لة:
 آخر  بلد يف وبيعها البلد  م  إخراجها وجي  حمرمة 

  ال اب أكل حرمة

 الشأهدا  سأيد تربأة مأ  جأدا   يسأري مقأدار أكأل جيأ   ولكأ  الأ اب  أكأل حير  ة:مس ل
 ويلحأأق واملعاجلأأة  للتأأداوي األرمأأين طأأني تنأأاول جيأأ   ك أأا للشأأفا   علأأي بأأ  احلسأأني

 أشب   وما داغستان طني ب 
  املضر الشي  حرمة

 يضأأر مأأا كبريا  أم أأا ضأأررا   باإلنسأأان يضأأر مأأا اسأأتع ال أو شأأرب أو أكأأل حيأأر  مسأأ لة:
 حير   ف  قلي   

  اخل ر شرب حرمة

 سأأببا   ذلأأك وكأأان اسأأتحل   ومأأ  الكبأأري   الأأذن ب مأأ  وهأأ  اخل أأر  شأأرب حيأأر  مسأأ لة:
 اخل أأر: يف قأأال أنأأ  الصأأادق جعفأأر اإلمأأا  فعأأ  كأأافرا   كأأان الرسأأ ل لتكذيبأأ 

 وال   ربأأ يعأأر  فأ  لُب أأ  يسأأل  سأاعة   شأأارهبا علأى يأأ ي شأأر  كأل ورأس اخلبائأأ  أ  إ أا»
 وال قطعهأأأأأا  إال   ماسأأأأأة رمحأأأأأا   وال انتهكهأأأأأا  إال   حرمأأأأأة يأأأأأ   وال ركبهأأأأأا  إال   معصأأأأأية يأأأأأ  
  1«الشيطان بيد  مام  والسكران أتاها  إال فاحشة

                                

  31999ح 12ب 312ص 25  وسائل الشيعة: ج1
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  اجلائ  إطعا 

 املأأ ت علأأى املشأأر  اآلخأأر املسأأل  ويسأأقي يطعأأ  أن مسأأل  كأأل علأأى جيأأ  مسأأ لة:
 حم مة  نفس كل   وكذا  واهل   امل ت م  وينقذه عطشا   أو ج عا  

  الطعا  أكل مستحبات

 أم ر: الطعا  أكل عند يستح  مس لة:
 األكل  قبل اليدي  غ سل  1
 باملنديل  وجتفيفه ا األكل بعد اليدي  غسل  2
 بعده   وينتهي اجل ي  قبل باألكل املنزل صاح  يبدأ أن  3
 مأأأأ  أنأأأأ اع عأأأأد  ئأأأأد املا علأأأأى كأأأأان وإذا األكأأأأل  يف الشأأأأروع عنأأأأد اهلل يسأأأأ ي أن  1
 ل ن  كل أكل عند اهلل يس ي أن استح  الطعا 
 بالي ني  ي كل أن  5
 األكل  م  االنتها  بعد تعاىل اهلل حي د أن  6
 اليسرى  على الي ى رجل  وجيعل قفاه على األكل بعد يستلقي أن  2
 بامللح  وخيتت   األكل يفتتح أن  8
   باملا تناوهلا قبل الف اك  يغسل أن  9

  الطعا  أكل مكروهات

 أم ر: األكل عند يكره مس لة:
 واملشي  السري عند األكل  1



 

519 

 

  1«ممل   بط  م  اهلل إىل أبغ  شي  م  ما» اخلرب ففي األكل  م  اإلكاار  2
 األكل  عند الناس وج ه يف النظر  3
 احلار  الطعا  أكل  1
 يشرب   أو ي كل  الذي الشي  يف النف   5
 شي   علي  يبقى ال حى العظ  على الذي اللح  أكل يف يبال  أن  6
 قشرهتا  م  أكلها ميك  الي الفاكهة تقشري  2
 كلها  أكلها قبل الا ر  رمي  8

  الشرب مستحبات

 أم ر: الشرب يف يستح  مس لة:
 مصا   املا  يشرب أن  1
 قاعدا   الليل ويف واقفا   النهار يف املا  يشرب أن  2
 ذلك  بعد اهلل وحي د املا  شرب قبل اهلل يس ي أن  3
 قاتلي   ويلع  بيت  وأهل احلسني اإلما  يذكر أن  1

 الليأأل  يف قيامأأا   والشأأرب الدسأأ   الطعأأا  أكأأل وبعأأد بكاأأر   املأأا  شأأرب يكأأره مسأأ لة:
 عروت   عند وم  الك   م  املكس ر امل ض  م  والشرب باليسار  الشرب وكذا

                                

  ع  اإلما  الباقر 11باب كراهية كار  األكل ح 220ص 6  الكايف: ج1



 530        على النص الذي ترغ  يف أن يظهر هنا  Heading 2خط ! استخد  ع مة التب ي  "الصفحة الرئيسية" لتطبيق 

 

 متفرقة أحكا 
 ست رد امل املعلبات

 أو حل أأا كأأان إذا إال أكلهأأا  جيأأ   املسأأل ني بأأ د غأأري مأأ  املسأأت رد  املعلبأأات مسأأ لة:
 وال حرمتهأأا  علأأ  إذا إال جأأائز ف كلهأأا اإلسأأ   بأأ د مأأ  املسأأت رد أمأأا احلأأرا   مأأ  شأأح ا  
 واحلرمة  احللية باب يف امل ض عية الشبهات يف الفحص يلز 

  الذبائح تعلي 
 ي جأأأأ  ممأأأا مصأأأأر   بأأأ  بقيأأأأ  إذا مأأأى يف امل جأأأأ د  الأأأذبائح تعليأأأأ  جيأأأ   مسأأأ لة:
 بالتعلي   الشرعيني أصحاهبا رضاية فال    املقرر   امل ارد يف صرفها أمك  إذا فسادها 

 احملرمات عصار 
 حأأأل   االسأأأتحالة إىل ذلأأأك أد ي فأأأمن وخ صأأأتها  عصأأأارهتا احملرمأأأات مأأأ  أخأأأذت إذا
 احلرمة  على بقاؤه لظاهرفا احملللة  االستحالة حتصل مل وإن

 احملرمة امل اد تزريق
 مأا   والأد  الكبأد خ صة كتزريق أكل  حير  ما وتبخري ومتري  بتزريق ب س ال مس لة:

 دليأأل هنأأا  يكأأ ن وال بالغأأا   ضأأررا   ي جأأ  ال أن بشأأر  وتبخريهأأا  احملرمأأة الشأأح   ومتأأري 
 التزريأأأأق يف ال والشأأأأرب كأأأألاأل يف احلرمأأأأة إذ مطلقأأأأا   احملأأأأر  ذلأأأأك اسأأأأتع ال حرمأأأأة علأأأأى

   1أشب  وما والتبخري والت ري 
 الن ل مملكة إت  

 بالنار  احلرق مال بطرق إت فها جي   فهل للن ل كبري  مملكة بيتنا يف مس لة:
  فيكره  وإال   قتلها  فيج   مؤذية أو مضر   كان  إذا ج:

                                

 : )نع  اخل ر حرا  بكل شؤو ا    اإلما  الشريا ي الراحل1
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  املطاع  أصحاب ق ل
 يصأأأح هأأأل املاديأأأة  املصأأأاحل أجأأأل مأأأ  ذبالكأأأ عليأأأ  يغلأأأ  الأأأذي اجملت أأأ  يف مسأأأ لة:
 ح ل  لدي  اللح  ب ن يق ل مسل  مطع  صاح  ق ل إىل االط ئنان
 املسل   ق ل يكفي ج:

  اجل تني
 حك أ  ما كالبسك ي   الغذائية امل اد بع  تركي  يف يدخل الذي اجل تني مس لة:

 الغربية  الب د يف مصن عا   كان إذا
 )كأل فيشأ ل  العلأ  حصأ ل عأد  الغالأ  لك  جي    ال  اناحلي م  أن  عل نا إذا ج:
 ح ل   شي  و)كل طاهر  شي 

 املغلي الدبس عصري
 بالنار  غلى إذا )الدبس  الت ر عصري يف احلك  ما مس لة:
 ب   ب س ال ج:

 املا  يف اإلسرا 
 ذلأأأك يكأأأ  مل ولأأأ  احلاجأأأة  مأأأ  أكاأأأر املأأأا  أنبأأأ ب فأأأتح احملأأأر  اإلسأأأرا  مأأأ  مسأأأ لة:

 ال اضأأح ومأ  ذلأك  أشأب  ومأا واهلأات  والكهربأأا  الغأا  حأال وكأذلك الأا    ملزيأد م جبأا  
 الا    م حظة ال نفس  اإلسرا  معيار أن

 





  السادس: الباب

 اإلنساي والتط ر الاقافة





  القدسي احلدي  و القرآن األول: الفصل

 احلكي  القرآن ت و 

 اجمليد  اهلل كتاب ت و  آداب هي ما س: ■
  1ذلك  وغري والت مل )والتج يد  والت دب  القبلة  واستقبال الطهار   ج:
 بالتج يد  القرآن قرا   جي  هل س: ■
 جي   ال ج:
 احلي  إىل الشريفة س ره إحدى أو الكر  القرآن ت و  ث اب إهدا  جي   هل س: ■
  2األظهر  )على ذلك جي   نع  ج:
 عأأ  وينقلأ ن عاصأ  عأ  حفأص بروايأة  هأ اليأ   أيأدينا بأني امل جأ د املصأح  س: ■
 اليأا  إىل جمراهأا ألأ  إمالأة أي ومرسأاها جمراها اهلل بس  تعاىل: ق لأ  يف اإلمالة عاص 
 سؤاالن: وهنا
   الص    يف ذلك جي  هل  1
   .جي  ال ج:
 ال وهأ  )احلجأا يني  قأريش بلغأة نأزل أنأ  مأ  القأرآن تأ و  يف ذلأك يستحسأ  هل  2
   اللغة  عل ا  ذلك ذكر ك ا متي  بن  ه  مييل ن الذي  مناإ أبدا   مييل ن
  .يستحس  ج:

 للقرآن اإلنصات

 الكر   القرآن ت و  عند اإلنصات جي  هل س: ■

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
  ق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل  ما بني ال2
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 ذلك  يستح  ج:
 الص ت  مبكرب  الكر  القرآن في  يقرأ جملس يف السك ت يستح  هل س: ■
 مؤكدا   يستح  نع   ج:
 الكر   القرآن في  يقرأ جملس يف الك   حك  ما س: ■
 مكروه  ج:

 القرا   تصحيح

 عأأا  مكأأان يف القأأار  أخطأأا  يصأأحح أن الكأر  القأأرآن يسأأت   ملأأ  جيأأ  هأل س: ■
 بعدها  أو القرا   أثنا 

   للقار   اهلتك يسب  ال بنح  لك  التنبي   األفضل ج:
 يسأأب  ممأأا   القأأرا أثنأأا  كاأأريا   خيطأأ  كأأان إذا القأأرآن قأأار  علأأى الأأرد جيأأ  هأأل س: ■
 للجالسني  احلرج
 اإلهانة  يستلز  ال بشكل علي  الرد   جي   ج:

 القرآن يف التدبر

 لل تدبر  الفكرية الت جهات حبس  القرآن يف التدبر حك  ما س: ■
 التدبر  جا  العربية  واللغة وفروعا   أص ال   األحكا  يعر  كان إذا ج:
 القرآن كتابة
 مأأ  آيأأة مجيأأل خبأأط يكتأأ  أن بأأالقل  خيأأط لأأذيا اخلطأأا  لل سأأل  جيأأ   هأأل س: ■
 ما    طري شكل أو  ورق شكل على القرآن
 ب س  ف  اهلتك ذلك م  يلز  مل إذا ج:
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 القرآن اح ا 

 ورا ه  والقرآن اإلنسان جيلس أن جي   هل س: ■
 هتكا   اعترب إذا جي   ال ج:
 )الديسأك  القأرص وقأ  إذا باحلاسأ ب  الكأر  القأرآن فيأ  خيأزن الأذي القأرص س: ■
 إخراج   جي  فهل اخل    يف

 )علأأأأأأأى وجأأأأأأأ  وإال اإلخأأأأأأأراج  جيأأأأأأأ  فأأأأأأأ  بسأأأأأأأق ط  الكأأأأأأأر  القأأأأأأأرآن امنحأأأأأأأى إذا ج:
  1األح   
 ليسأأ  أ أأا أي الشأأهرية  دورهتأأا يف وهأأي الكأأر  القأأرآن مأأس للفتأأا  جيأأ   هأأل س: ■
 القأأرآن مأأاد  يف الدراسأأة امتحأأان عليهأأا أن بسأأب  لأأذلك مضأأطر  ب  أأا عل أأا   طهأأار  علأأى
 ل متحان  لتتقد  اآليات بع  حف  عليها وجي  الكر 
   أشب   وما كالقفا  العا ل  م  الكر  القرآن خط مبس ب س ال ج:
 وتضأأأي  تتبعاأأأر أن مأأأ  وخ فأأأا   أوراقأأأ  متزقأأأ  جأأأدا   صأأأغري مصأأأح  لأأأدي كأأأان س: ■
  احلك  ه  ف ا ب   ق   ما حبرمة بعد في ا عل   مث بمحراق   ق   أوراق 
 وجل  عز   اهلل تستغفر ج:

 القرآن تداول

  2بأاألم ال  التبأادل أنأ اع )وكأل الكأر   القرآن وشرا  بي  تر  وج با   األح   مس لة:
 أشب   ما أو اهلدية بعن ان تداول  في ك 

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل2
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 القرآن قصص

 ومساعدت   النيب لدع  أ  حقيقية القرآن قصص هل س: ■
 وواقعية  حقيقية قصص هي نع  ج:

 لقرآنا حف 

 لعأأأد  والسأأأعي عليأأأ  احملافظأأأة جيأأأ  هأأأل الكأأأر  القأأأرآن مأأأ  مقأأأدارا   حفأأأ  مأأأ  س: ■
 أخرى  مر  واحلف  االستذكار علي  جي  هل النسيان فر  وعلى نسيان  
 أخرى  مر  وحفظ  استذكاره فيستح  نسي وإذا احلف   على امل اظبة األفضل ج:

 القرآن مج 

 ومأأأا  اهلل رسأأأ ل عهأأأد يف الأأأدفتني بأأأني جم  عأأأا   كأأأان الكأأأر  القأأأرآن هأأأل س: ■
  علي اإلما  مصح  وبني بين  الفرق
 وبأ مر اآلن امل جأ د  الكيفيأة هبأذه اهلل رسأ ل حيأا  يف مجأ  قأد الكر  القرآن ج:
 علأأأى يشأأأت ل كأأأان مأأأا فهأأأ  املأأأؤمنني أمأأأري مصأأأح  أمأأأا  الرسأأأ ل مأأأ  مباشأأأر
 كائ   ه  وما يك ن وما كان ما عل  وفي  وأحكام    وت ويل  وتفسريه الكر  القرآن

  القرآن لتحري  ال

 الزيأأأاد  مأأأ  وفيأأأ  القأأأرآن  بتحريأأأ  يق لأأأ ن الشأأأيعة أن الأأأبع  كتأأأ  يف نقأأأرأ س: ■
 كتأاب وحتريأ  إثبأات يف اخلطأاب )فصل بكتاب ذلك على هؤال  ويستشهد والنقصان 

 ذلك  صحة ما األرباب  رب
 علأأى ويأأدل فيأأ   والأأنقص الزيأأاد  وعأأد  القأأرآن حتريأأ  عأأد  علأأى الشأأيعة أمجعأأ  ج:
 حفأ  علأى سأبحان  اهلل نأص وقد والنقلية  العقلية والرباهني القطعية األدلة التحري  عد 
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أ  اْلب اط ألُ  ي ْ ت يأ    ال    تعأاىل: اهلل قال حتريف   وعد  القرآن يْأ    بأ أنْي   م  أ ْ  و ال   ي د  ْلف أ    م   ت نز يأل   خ 
  2 حل  اف ظُ ن   ل  ُ  و إ ن ا الذ ْكر   نأ ز ْلن ا حن ْ ُ  إ ن ا ن :سبحا وقال  1مح  يد   ح ك ي    م  ْ 

 نأص وقأد احلفأ   منافيأات أجلأى مأ  أنأ  ك أا الباطل  مصاديق أجلى م  والتحري 
 املتأ اتر  الروايأات عأ  فضأ    كتأبه  خمتلأ  يف ومفسأرونا عل اؤنا القرآن حتري  عد  على

  والطهار  العص ة بي  أهل ع  واملنق لة
 حمر فأا   الكتأاب كأان لأ  أنأ  ال اضأح ومأ  القأرآن  حجيأة على أمج  عل اؤنا صرح ك ا

 يف ذكأأروه تفصأأيل علأأى التحريأأ   فيهأأا حيت أأل تقأأرأ أو تأأرد آيأأة كأأل ألن حجأأة  يكأأ  مل
أأأ  اْلب اط أأألُ  ي ْ ت يأأأ    ال    ع ز يأأأز   ل ك ت أأأاب   و إ ن أأأ ُ سأأأبحان : اهلل قأأأال مظانأأأ   يْأأأ    بأ أأأنْي   م  أأأ و ال   ي د    ْ م 
ْلف أأ    يأأد   ح ك أأي    م أأ ْ  ت نز يأأل   خ   ال أنأأ  واحلأأق والتحريأأ   الأأنقص عأأ  جيأأل كتأأاب فهأأ  3مح  
 لفظا  سبحان  اهلل آيات تغري مبعى بالتحري  يق ل عل ائنا م  عامل ي جد
 الشأيعة خصأ   بعأ  صأنعها مفصألة قصة ففي  اخلطاب  )فصل املذك ر الكتاب وأما
 حتريأأأأ  علأأأى الأأأرد يف اخلطأأأأاب )فصأأأل أمسأأأاه بأأأا  كتا كتأأأأ  النأأأ ري احلأأأاج أن حيأأأ 

 عأأد  ليابأأ  مجيعأأا   وردهأأا القأأرآن بتحريأأ  القأأائلني الأأبع  أقأأ ال فيأأ  ذكأأر وقأأد الكتأأاب 
 القأأأائل ن يق هلأأأا شأأأبهات مأأأ  أورده مأأأا ف خأأأذوا مكيأأأد  صأأأنع ا اخلصأأأ   ولكأأأ  التحريأأأ  
 أول ليسأأأ  هوهأأأذ الشأأأيعة  علأأأى للتهأأأريج الكتأأأاب وطبعأأأ ا أج بتأأأ  يأأأذكروا ومل بأأأالتحري 

 ومأ  املقأا   بنأا سأيط ل امل ضأ ع هأذا ع  التحد  أردنا ول  اإلس    يف كسرت قارور 
 ووضأأع ا النأأيب أحاديأأ  بعأأ  بتحريأأ  بالأأدينار ديأأنه  بأأاع ا الأأذي  الأأبع  قأأا  قبأأل
 أقأ ال بتحريأ  آخأر مج  يق   أن تستبعد ف  وحك مت  البع  ملصاحل خدمة و ورا كذبا  
 اهلادي  هللوا الشيعة  عل ا 

                                

  12  س ر  فصل : 1
  9  س ر  احلجر: 2
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 االستخار 

  ي مث فهل وتفصي  مجلة االستخار  فكر  املسل  أنكر إذا س: ■
 صحيح  غري إنكاره ج:
  ي مث هل هبا يع ل ومل جيد  النتيجة وكان  اإلنسان استخار إذا س: ■
 علي   إمث ال ج:
  ي مث هل هبا وع ل سيئة النتيجة وكان  اإلنسان استخار إذا س: ■
   علي إمث ال ج:
  وكيل  م  أو  الشرعي احلاك  م  إذن إىل املستخري حيتاج هل س: ■
 أفضل  اإلذن ج:
 ورمبأأا سأأيئة نتأأائج فنأأرى هبأأا نع أأل مث جيأأد  فتكأأ ن نسأأتخري األحيأأان بعأأ  يف س: ■
  ذلك تفسري ه  ما املصائ   بع 
 ال اق   ذلك إىل يصل ال اإلنسان كان وإن حس  ال اق  ج:

 ر الك بالقرآن االستخار 
  باملسباح أ   أفضل بالقرآن االستخار  هل س: ■
 أفضل  بالقرآن االستخار  ج:
 وإذا باالسأأتخار   يع لأأ ن والسأأ    الصأأ   األطهأأار)عليه  األئ أأة كأأان هأأل س: ■
 باملسباح  أ  بالقرآن يستخريون كان ا هل نع   اجل اب كان

   الكر   بالقرآن ويستخريون نع   أحيانا   ج:
 ال دد عند  االستخار 

 احلاالت  كل يف تصح أ  وال دد احلري  عند االستخار  أخذ هل س: ■
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 ال دد  عند ج:
 باملسبحة  أو بالقرآن كان س ا  مر   م  أكار االستخار  حك  ما س: ■
 االستخار   بتجديد ب س ال والشرائط الظرو  تبد ل م  ج:
 التصأأر  هأأذا هأأل املأأا  بشأأر  حأأى بأأ  القيأأا  يريأأد ع أأل ألي يسأأتخري الأأبع  س: ■
  صحيح
 صحيحا   التصر  هذا يعترب ال ك   ج:
 النتيجأة فتكأ ن يسأتخري مث مأا ع أ    يع أل أن اإلنسان يريد األحيان بع  يف س: ■
 علأأأأى حيصأأأل حأأأى مأأأرات عأأأد  يسأأأتخري الع أأأأل ذلأأأك يع أأأل أن يريأأأد وألنأأأ  جيأأأد   غأأأري

  صحيح التصر  هذا هل جيد  استخار 
 بصحيح  ليس ج:

  واآليات اهلل ا أمس

 اآليأأأات بعأأأ  أو احلسأأأى اهلل أمسأأأا  علأأأى حتتأأأ ي الأأأي األوراق رمأأأي جيأأأ   هأأأل س: ■
 النفايات  يف القرآنية
 دفنها  أو الصحرا  أو املا  يف رميها وميك  والهتكها  تنجيسها جي   ال ج:
 عنها  استغين إذا اجل لة اس  عليها املكت ب األوراق ت ض  أي  س: ■
   حفر   يف أو النهر  أو الصحرا  يف يلقيها ج:
 مأأ  ختلأأ  ال والأأي والأأدفاتر الكتأأ  وأجأأزا  األوراق مأأ  الأأتخلص ميكأأ  كيأأ  س: ■
 ي جأأد ال فقأأد الكرميأأة  اآليأأات أو األئ أأة وأمسأأا  األنبيأأا  واسأأ  صأأفات  أو اهلل اسأأ 
 إحراقها  جي   فهل تن حي  حى دفنها وصع بة في  ت ض  قري   ر أو حبر

 وإذا وضأأأأعها  ملكأأأأان ال صأأأأ ل حأأأأني إىل مأأأأا    كاحملفظأأأأة طأأأأاهر مكأأأأان يف فأأأأ حت ج:
 احلرق  جا  اضطر
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 واجملأأأ ت بالصأأأح  يتعلأأأق في أأأا املسأأأائل لأأأبع  سأأأابقة إجابأأأات يف تفضأأألت  س: ■
 يف ترمأى أو تأدف  أن إم أا فقلت  وجل عز اهلل اس  وعليها منها التخلص يراد الي واألوراق
 علأأأأى بالشأأأأط  أو جيأأأأدا   بت زيقهأأأأا أو بأأأأاحلرق إت فهأأأأا   جيأأأأ هأأأأل هأأأأ : والسأأأأؤال البحأأأأر 
 بالقل   تعاىل اهلل اس  وعلى اآليات
 جي    ال احلرق ج:
 مأأ  رميهأأا جيأأ   فهأأل اجل لأأة اسأأ  عليهأأا جمأأ ت أو صأأح  هنأأا  كانأأ  إذا س: ■
 عليها  الطعا  وض  أو الق امة
 جي    ال اهلتك ج:

 القدسي احلدي 

 جيأأأ  وهأأأل وتعأأأاىل  سأأأبحان  اهلل كأأأ   هأأأ  وهأأأل  القدسأأأي احلأأأدي  هأأأ  مأأأا س: ■
  ون اهي   ب وامره واألخذ ب  االلتزا 
 الأأأأي كاألحاديأأأ  بقأأأرآن  لأأأيس لكنأأأ  سأأأأبحان  اهلل كأأأ   هأأأ  القدسأأأي احلأأأدي  ج:
 ومأا كالسأند احلجيأة شأرو  فيأ  تأ فرت إذا حجأة وهأ  م سأى مأ  عز وجأل هبا تكل  
   أشب  
 هأأأأ  هأأأأل 1األفأأأأ       خلقأأأأ  مأأأأا )لأأأأ ال  القدسأأأأي احلأأأأدي  يف رأيكأأأأ  مأأأأا س: ■

  ت ويل   ه  وما صحيح 
 يف اخللأأق مأأ  الغأأر  ألن  الرسأأ ل ألجأأل ُخلأأق الكأأ ن فأأمن معتأأرب  احلأأدي  ج:
ل ْقأأأأ ُ  و م أأأأا تعأأأأاىل: ق لأأأأ  نأأأأس   اجلْ أأأأ    خ  ل يأ ْعبُأأأأُدون   إ ال   و اإل 

 وجأأأأ د لأأأأ ال يتحقأأأأق يكأأأأ  مل 1
  الطاهري  بيت  وأهل الرس ل
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  ي:الاا الفصل

  البي  أهل وروايات النب ي احلدي 

 وسندها الرواية نقل

 بصحتها  يعل  مل إذا ما رواية نقل جي   هل س: ■
 ذات   حد يف ب س ال الراوي أو الكتاب إىل اإلسناد م  ج:
 درجتها  ليعر  الرواية سند يف يبح  أن لإلنسان ميك  هل س: ■
 بعلأأأ  معرفأأأة هلأأأ  الأأأذي  اخلأأأرب  أهأأأل مأأأ  يسأأأ ل أو اخلأأأرب  أهأأأل مأأأ  كأأأان إذا نعأأأ  ج:
   واحلدي   الرجال
 حيأأ  مأأ  السأأعادات   و)جأأام  العقأأ ل  )حتأأ  كتأأايب يف مسأأاحتك  رأي مأأا س: ■
 السند 
 املعترب  والنقل العقل م  ش اهد هل ا كان إذا هب ا ب س ال ج:

 فاط ة سيدتنا مصائ 

 مأأأ  لزهأأأرا ا فاط أأأة العأأأاملني نسأأأا  سأأأيد  علأأأى جأأأرى في أأأا تق لأأأ ن مأأأا س: ■
 جنينها  وإسقا  خدها ولط  دارها اقتحا 
 عنأأد بأأ  معأأ   املصأأائ  مأأ  عليهأأا جأأرى مأأا وبعأأ  الروايأأات  ذلأأك يف تأأ اترت ج:
 سأألي  كتأاب ماأل: الشأ ن هبأذا املعنيأة الكتأأ  راجأ  ذلأك علأى ول طأ ع العامأة  عل أا 
 بيشاور  ولياي والغدير  قيس  ب 

 دار علأأأأأى هج أأأأأ ا القأأأأأ   بأأأأأ ن تقأأأأأ ل الأأأأي الروايأأأأأة صأأأأأحة لأأأأأديك  ثابأأأأأ  هأأأأل س: ■
 املسأأأ ار  وأنبتأأأ ا واجلأأأدار  البأأأاب بأأأني الزهأأأرا  وعصأأأروا البأأأاب فكسأأأروا علأأأي

 احملس   جنينها وأسقط ا خدها لط  ا مث وم  ضلعها فكسروا
 املت اتر   بالروايات ذلك صحة ثب  ج:
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 األحادي  ت ضيح

 السأأ ا  إىل نظأأرت ملأأا إي خطبأأ : إحأأدى يف املأأؤمنني أمأأري اإلمأأا  قأأال س: ■
 طبقأأات بصأأري خأأرق األر  إىل نظأأرت ملأأا و واحلجأأ   العأأرش فأأ ق مأأا إىل نظأأري بلأأ 

 الارى  معى ف ا الارى إىل األر 
 الطبيعيأات يف والبصأري  الرؤيأة نفأاذ عأ  كناية أ التفاسري بع  حس  أ الارى لعل ج:

 احلجأ  و العأرش فأ ق مأا نظأره يبلأ  حأى العل يأات يف رؤيتأ  تنفأذ ك ا والسفليات
 طبقة  طبقة األر  طبقات خيرق األر  يف و

 الاأ أر ى   حت ْأ    و م ا سبحان : ق ل  تفسري ويف الندي  ال اب اللغة: يف الارى معاي وم 

 األر   حت  ما أي 1
 بعأأ  يف ك أأا البأاط  ع قهأأا هأأ  الاأرى أن يفهأأ  قأأد األر  لطبقأات اخلأأرق بقرينأة و
 العامل  واهلل لذكرها اجملال يس  ال آخر نمعا وهنا  املعاي 
 بأأاحل ج  املعأأرو  منصأأ ر بأأ  احلسأأني يف األبأأرار الشأأيعة عل أأا  رأي هأأ  مأأا س: ■
 املنتظأر احلجأة لسأان على امللع نني أحد أن  م  البحار صاح  ينقل  ما عندك  ثب  هل

  فرج   اهلل )عجل
 كتابأ  يف األردبيلأي قأدسامل ذلأك ذكر وقد كذلك  أن  الفقها  بني املشه ر ج:
 نقأل وقأد الشأخص  هلأذا ترمجتأ  عنأد )الرجأال  كتابأ  يف واملامقأاي الشيعة  )حديقة

 ابأأأ   مأأأ  يف إليهأأأا قأأأد  ملأأأا املقدسأأأة قأأأ  مأأأ  طأأأرد وقأأأد عنأأأ   اشأأأتهر ممأأأا أكاأأأر الرجأأأال يف
 وقأد مراجعتهأا ميكنأك أخرى مصادر إىل باإلضافة الصدوق الشي  والد باب ي 
 احل جي ة  على الرد يف كتابا   املفيد الشي  أل 

                                

  6  س ر  ط : 1
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 األدعية

 الس ات  دعا  يف مساحتك  رأي ما س: ■
   الباقر اإلما  ع  وارد أن  األدعية كت  يف ذكر ج:
 لتكأأأأر ر نظأأأأرا   اإلسأأأأرائيليات إىل وينسأأأأب  السأأأأ ات دعأأأأا  يف يت مأأأأل مأأأأ  هنأأأأا  س: ■
   رأيك   ف ا إسرائيل  وبين م سى اهلل نيب ع  الك  
 قصأأة مأأرات عأأد  كأأر ر الكأأر  القأأرآن فأأمن صأأحيح  غأأري واإلشأأكال وارد  الأأدعا  ج:
  م سى
 أهأل عأ  املأ ث ر  واألدعيأة الكرمية اآليات م  حر ا   لزوجها تع ل أن تريد امرأ  س: ■
  ذلك  هلا حيق فهل احملرمات م  حتصين  أجل م  البي 
 ألجأأأأل البيأأأأ  أهأأأأل عأأأأ   املأأأأ ث ر  واألدعيأأأأة الكرميأأأأة اآليأأأأات مأأأأ  االسأأأأتفاد  ج:
 احملر مات  م  مبحر   يق ن مل إذا ذات   حد   يف ب  ب س ال املشروعة األغرا 
 ع أأأأ    كتابأأأأ  مأأأأ  بآيأأأأة أو اهلل أمسأأأأا  مأأأأ  باسأأأأ  يع أأأأل أن لل أأأأؤم  جيأأأأ   هأأأأل س: ■
  وجتأأ  علأأى  وج قلأأ  يعطأأ  أو التخاصأأ  حأأال يف آخأأر علأأى إنسأأان قلأأ  هبأأا ليعطأأ 
 كذلك 
 ب س  ف  حمر   ذلك  م يلز  مل إذا ج:
 يكت   ماد  فب ي الكف  على اجل ش  دعا  كتابة املستحبات م  ورد س: ■
 أفضأأأل األسأأأالي  بعأأأ  ولكأأأ  كانأأأ   كيفيأأأة بأأأ ي باملسأأأتح  بالع أأأل بأأأ س ال ج:
  ال ثقى   )العرو  يف ك ا

 األخ قية الروايات

 اخلأرب  أهأل مأ  لسأنا إننا حي  مصادرنا يف ال ارد  للروايات بالنسبة م قفنا ما س: ■
    املنت أو السند حي  م  ضعفها أو صحتها لنحدد
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 فيهأأا يلأأز  ال وغريهأأا املعاشأأر  آداب مأأ  أشأأب  ومأأا باألخ قيأأات املرتبطأأة الروايأأات ج:
 هبا  الع ل وجي   السن   أدلة يف )التسامح قاعد  تش لها بل السند صحة

 املهدي اإلما  ظه ر

 علأأأأى اعت أأأأادا   وذلأأأأك قريبأأأأا   بأأأأات املهأأأأدي مأأأأا اإل خأأأأروج أن الأأأأبع  يقأأأأ ل س: ■
  ذلك  يف رأيك  بيان مساحتك  م  ف رج  الروايات بع  م  االستنتاج
 يأأ    نصأأ  يف الزمأأان صأأاح  وليأأ  أمأأر يصأألح وتعأأاىل تبأأار  اهلل أن اخلأأرب يف ج:

 ال قأأ  نفأأس يف ولكأأ  األع أأال  أفضأأل االنتظأأار وأن الفأأرج انتظأأار علأأى تؤكأأد والروايأأات
 ويابأأ  يشأأا  مأأا ميحأأ  وتعأأاىل تبأأار  اهلل ألن ذلأأك  أشأأب  ومأأا والتقريأأ  الت قيأأ  عأأ  ي أأ

   الكتاب  أ  وعنده
 سأنراه هأل سيندهشأ ن  هأل النأاس  سأيفعل مأاذا املهدي اإلما  اآلن خرج ل  س: ■
 لأديها أن يعلأ  وهأ  التأ  يف إسأرائيل بغأزو سأي مر هأل احلكأ   سأيبدأ كيأ  التلفزي ن  يف

 أيأأ  ومأأ  ألوامأأره  العظ أأى الأأدول ستسأأتجي  هأأل للقأأارات  عأأابر  وصأأ اري  ذريأأة قنابأأل
   الكفار  ملقاومة بالس ح ي ي

 اإلمأأأأا  قضأأأأية وإن 1ليلأأأأة يف املهأأأأدي أمأأأأر اهلل يصأأأألح الشأأأأري  احلأأأأدي  يف ورد ج:
بالرعأأأأ  ينصأأأأر آخأأأأر حأأأأدي  يف ورد ولأأأذا اإلهلأأأأي اللطأأأأ  يرعاهأأأأا املهأأأدي

 أي  2
 ل   يستسل  ن أو يسل  ن إما ائ أعد قل ب يف الرع  يلقى

 أم ر: إىل االلتفات ينبغي ولك 
 يرعاهأأا الأأي الغيبيأأة القضأأايا مأأ  فرجأأ   تعأأاىل اهلل )عجأأل املهأأدي اإلمأأا  قضأأية إن  1
 أن شأيئا   أراد وإذا قأدير شأي  كل على سبحان  واهلل وحلظة  آن كل يف وتعاىل تبار  ربنا
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 وعظ تأ   اهلل قأدر  أمأا  شأيئا   تسأاوي ال وقدراتأ  العأامل أسلحة وكل فيك ن  ك  ل  يق ل
 فجأر أو املطأر علأيه  ألنأزل أو البحأار عليأ  لسأي ل أو األر  بالعأامل خلسأ  اهلل شأا  ول 

 نصأأأأر  اهلل أراد وإذا فتكأأأأا   وأشأأأأدها العأأأامل أسأأأألحة كأأأأل تقاومهأأأا ال الأأأأي والأأأأزال ل الرباكأأأني
 عأ  ويبطلهأا العأامل أسألحة ي قأ  نأ اهلل أراد وإذا شأي  ملقاومت  ينه  ف  املهدي
 حأأأى املهأأأدي اإلمأأأا  ظهأأأر إذا ذلأأأك يفعأأأل سأأأ   سأأأبحان  اهلل ولعأأأل لفعأأأل  الع أأأل
 علي   اهلل س   ألمره مستسل ني اجل ي  يق 
 اإلمأأأأا  بأأأ ن الشأأأيعة وأعأأأأدا  األئ أأأة خصأأأ   أو الأأأأبع  يتصأأأ ر ك أأأا لأأأيس  2

 اإلمأأأأأأأا  بأأأأأأأل ني وامل يأأأأأأأ اآلال  ويقتأأأأأأأل الأأأأأأأدما  ويسأأأأأأأفك يظهأأأأأأأر سأأأأأأأ   املهأأأأأأأدي
 واحملبأة الرمحأة وسياسأت  احلك أة فدع تأ  اهلل رسأ ل جأد ه كظهأ ر يظهر املهدي
 اليهأأأ د يراهأأأا وعنأأأدما ومعأأأاجزه م سأأأى بآيأأأات يأأأ ي سأأأ   يظهأأأر وعنأأأدما والعأأأدل 
 ك أأأا إليأأأ  اهلل رفعأأأ  الأأأذي عيسأأأى معأأأ  ينأأأزل وكأأأذلك بأأأ   يؤمنأأأ ن سأأأ   وعل أأأاؤه 

 سأأأ   لنصأأأرت  ويأأأدع ه  معأأأ  نبأأأيه  النصأأأارى جيأأأد وملأأأا الكأأأر   القأأأرآن ذلأأأك إىل أشأأأار
 يكفأأأي مأأا وكرامأأات ك نيأأة معأأاجز مأأ  يديأأ  علأأأى تظهأأر سأأ   مأأا أن ك أأا بأأ   يؤمنأأ ن
 غأأأأري النأأأاس مأأأ  يبقأأأأى ال ذلأأأك وبعأأأد بأأأأ   اإلميأأأان إىل وال دينيأأأني الأأأأ ثنيني مأأأ  لآلخأأأري 
 وحامأأل ح سأأ  مأأ  خيأأا  وال سأأ ح اسأأتع ال إىل حاجأأة ال ومعهأأ  القليأأل إال   املأأؤمنني
 الشري    فرج  اهلل )عجل باملهدي يؤم  س   ومالك  الس ح
 شأأرعية تكأأالي  مأأ  علينأأا جيأأ  ومأأا اإلمأأا  فأأرج انتظأأار بأأني نفأأرق أن ينبغأأي  3
 شأأرعا   وراجأأح مشأأروع ع أأل الفأأرج انتظأأار أن ك أأا فمنأأ  النأأاس  وهدايأأة واجلهأأاد الع أأل يف

 الفأرج انتظأار يعأين وال األعأدا   م  تحرروال واحلرية الكرامة وحف  واجلهاد الع ل كذلك
 بأأأأل احلقيقأأأأي للخأأأأ ص طريأأأأق وحأأأأده اجلهأأأأاد أن يعأأأأين ال ك أأأأا بالأأأأذل  والقبأأأأ ل اجللأأأأ س
 والع أأل باجلهأأاد النسأأيب والتحأأرر واخلأأ ص عليأأ   اهلل )سأأ   اإلمأأا  مأأ  احلقيقأأي اخلأأ ص
 الشرعية  شروط  م حظة م  املنكر ع  والنهي باملعرو  واألمر
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 العيد وي   ندبةال دعا 

 اإلنسأأأأان تشأأأأعر ومعانيأأأأ  العيأأأأد  يأأأأ   يف الندبأأأأة دعأأأأا  قأأأأرا   مأأأأ  احلك أأأأة مأأأأا س: ■
 مأأأ  ذلأأأك يتعأأأار  أال الشأأأري   فرجأأأ  اهلل )عجأأأل املهأأأدي اإلمأأأا  علأأأى واحلأأأزن باألسأأأى
 الصيا   شهر انقضا  بعد كربى ربانية كنع ة السعيد الفطر بعيد واالبتهاج الفرحة
 احلجأة اإلمأا  ذكأر عأ  املأؤم  يغفل ال أن فينبغي وسرور فرح ي   العيد ي   أن مبا ج:
 وظه ره  لقائ  يف ال اقعي السرور يك   الذي الشري   فرج  اهلل )عجل

 احلجة باإلما  اللقا 

  احلجة باإلما  لقا ات هل  العظا  املراج  م  العل ا  بع  أن هل س: ■
 أحأأأأأ اهل  بتقص أأأأأي بأأأأأل دعأأأأأا باإل لأأأأأيس ذلأأأأأك  مأأأأأنه  الكاأأأأأري قصأأأأأص يف ورد لقأأأأأد ج:
 عليه    اهلل )رض ان
 احلجأأة اإلمأأا  رؤيأأة يأأدع ن الأأذي  املأأؤمنني بعأأ  دعأأ ى صأأحة مأأدى مأأا س: ■
 ورع مأأأ  عنأأ  عأأر  ملأأأا الرجأأل هأأذا بصأأأدق يقيأأين واليقظأأة م  املنأأأا  يف رؤيتأأ  ميكأأ  وهأأل

 وتق ى 
 اإلمأا  يأرى مأ   واملنا  وعأاد اليقظأة يف فرجأ   تعأاىل اهلل )عجل اإلما  رؤية ميك  ج:
 امللحة  الضرور  عند إال ذلك يدعي ال العل ا  م  فرج   تعاىل اهلل )عجل
 اخلضرا   اجلزير  قصة حادثة يف تق ل ن ماذا س: ■
 األن ار  حبار يف ورد وقد واملؤرخني العل ا  م  مج  ذكره ج:

 املنا  يف املعص   رؤية

 الرؤيأأأا هأأأذه فهأأأل الرؤيأأأا  يف املعصأأأ مني أحأأأد رأى ب نأأأ  أحأأأد أدعأأأى لأأأ  س: ■
 هبا  الع ل جي  وهل حجة 
 وحن ها  اإلس   أحكا  ملقا  شرعية حبجة ليس  املنا  يف الرؤيا ج:
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 البي  أهل أمسا 
 امسهأأأأأأ   عليأأأأأأ  مكتأأأأأأ ب سأأأأأأجاد األئ أأأأأأة أوالد بعأأأأأأ  مقأأأأأأا  يف ي جأأأأأأد س: ■

 ذلك  حك  ف ا ب قدامه  الناس يط ه حبي  األر   على وم ض ع
 دب األ خ   ج:
 وض    بدون والباقر كالصادق األئ ة ألقاب ملس جي   هل س: ■
 ال    االستحبايب االحتيا  1ج:

  احلسينية ال بة

 هأذا حكأ  مأا يقأذف  ا أو احلسينية بال بة يلعب ن األوالد بع  يشاهد أحيانا   س: ■
 التصر  
 ا هل إهانة عرفا   كان ما كل حير  فمن  هبا  اللع  ب   ينصحه  ج:
 

                                

 : )االحتيا  العد     اإلما  الشريا ي الراحل1



 الغربية العل   الاال : الفصل

 األبراج عل 

 اعتبأأار هلأأا وهأأل حقيقيأة أبأأراج هأأي هأأل واجملأ ت الصأأح  يف املتداولأأة األبأراج س: ■
 الشرع  نظر يف

 بأأ س فأأ  حمأأر  علأأى تشأأت ل مل وإذا صأأحتها  علأأى دليأأل وال شأأرعا   هبأأا اعتبأأار ال ج:
 احت ال  ك جرد
 ب   واألخذ لي  وتع األبراج عل  تعل  حك  ما س: ■
 صحتها  على دليل وال شرعي أثر أي علي  ي ت  ال ولك  ذلك  يف حرمة ال ج:

 السحر تعل 

 في   ال ق ع لتجني  السحر تعل  حك  ما س: ■
 بقدره  فجائز ب  السحر إبطال احنصر إذا نع  السحر  تعل  جي   ال ج:

 املستقبل ع  اإلخبار

 وهأأي )الكشأأافة  أو )املط عأأة  لقأأ  علأأيه  قيطلأأ اللأأ اي النسأأا  بعأأ  ي جأأد س: ■
 حكأأ  ف أأا املأأال  مأأ  مبلأأ  بأأم ا  مسأأتقب    حتأأد  سأأ   أمأأ ر عأأ  للنأأاس تكشأأ  امأأرأ 
 متصألة ب  أا ق هلأا صأحة مأدى ومأا للكشأ  إليها يذه  م  حك  وما املرأ   هذه ع ل
 يضره   وال الناس ينف  الذي اخلري   اجل  م 

 باحملر مات  ذلك ت  اخ والغال  لق هلا  حجية ال ج:
 الط س 

 لقضأأأأا  احملبأأأأة أو التسأأأأخري إىل املؤديأأأأة الط سأأأأ  بعأأأأ  اسأأأأتخدا  حكأأأأ  مأأأأا س: ■
 احل ائج 
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 احملر   على اشت ال  وعد  الضرر عد  بشر  الزوجني بني احملبة إلجياد جي   ج:
 ذلأك فعأل لل ظلأ   جيأ   وهأل املعتأدي  الظأامل لأردع الط سأ  ع ل جي   هل س: ■
 اخل    وج د م  علي  يقدر ومل الظامل م  الضرر صلح إذا

 ب س  ف  حمر   ذلك م  يلز  مل إذا ج:
 الفنجان قرا  

 للتسلية  الفنجان قرا   جي   هل س: ■
 إثبأأات ماأأل شأأرعي  أثأأر عليأأ  ي تأأ  مل و مبحأأر   مصأأح با يكأأ  مل إذا بأأ  بأأ س ال ج:
 أشب   وما أحد على السرقة إثبات أو نفي  أو النس 
 ال اق   يطابق ما وكاريا   الفنجان إىل النظر يف مساحتك  رأي ه  ما س: ■
 ذلك  على الشرعية اآلثار ترت  عد  مبعى شرعا   الفنجان بقرا   اعتبار ال ج:

 األرواح حتضري

 إيأذا  إىل ويأؤدي اإلنسأان نفسأية علأى يأؤثر كأان إذا األرواح حتضأري حكأ  ما س: ■
 واألم ات  األحيا 
 املذك ر  الفر  يف   جي ال ج:

 اجل 

 مأأأا أن أ  الزمأأأان  هأأأذا يف لإلنسأأان يظهأأأر أن ميكأأأ  هأأل اجلأأأ   يف تق لأأأ ن مأأا س: ■
 ختي ل  حم  ه  اجل  أن  ويزع  البع  يراه

 كان   مان أي يف يظهر أن ميك  نع  ج:
 ك أأأداوا  غأأأري ال فقأأأط اخلأأأري أع أأأال أجأأأل مأأأ  اجلأأأ  تسأأأخري تعلأأأ  حكأأأ  مأأأا س: ■
 املري  



 

551 

 

 جائز  الضرر تسب  د ع م  ج:
 الضالة الكت 

 يسأتطي  ال أنأ  عل أا   دينأ   عأ  املسل  فكر تضل ل الي الكت  قرا   جت   هل س: ■
 احلقيقة  أ ا ظانا   الشبهات فيختزن اإلجابة  ع  البح  ع  يتهاون وقد الرد

 جي    ال ج:
 احمل مات

 فهأل باألقأدا  تأداس الطريأق يف وأمااهلا والت ر كاخلبز النع  م  ن عا   رأي ُ  إذا س: ■
 رفعها  يستح  أو جي  وهل تركها  على أؤمث

 العأأر  رأى إذا وعدمأأ   إهانأأة العأأر  نظأأر حسأأ  يسأأتح  وأحيانأأا   جيأأ  أحيانأأا   ج:
 فيستح   وإال فيج  إهانة ذلك يف

 



  الراب : الفصل

 احلسينية والشعائر حمر 

 الشعائر استحباب

 والتطبأري  واللطأ   كالبكأا   احلسأني  لإلمأا  العأزا  أن اع مجي  إقامة يستح  مس لة:
 شاب   وما امل م  وإقامة

 حأى واأل قأة الشأ ارع يف واللطأ  العزائيأة احلسينية امل اك  تسيري يف إشكال ال مس لة:
 إشأأكال ال وكأأذا الرجأأال  صأأدور إىل النظأأر تع أأد للنسأأا  جيأأ   وال فيهأأا  النسأأا  عبأأ ر مأأ 
 آالت فيهأأأأا يسأأأتع ل ال أن يلأأأز  ولكأأأ  امل اكأأأ   هأأأذه أمأأأا   شأأأاب ومأأأا البيأأأارق محأأأل يف

 الله  
 البكا 

  احلسني اإلما  على البكا  ملاذا س: ■
 اآلخر   وفائد  الدنيا  لفائد  ج:
 ذكأأر إحيأأا  يف القدميأأة الطأأرق مأأ  احلسأأني اإلمأأا  علأأى البكأأا  يعأأد هأأل س: ■
 حضارية  حالة بكا ال أن أ  واحلضار  الفكر عصر احلدي  العصر إذ املي  
 حضارية  حالة البكا  ج:
 بأأأدم عها تشأأأكل أمأأأة حنأأأ  السياسأأأي  البكأأأا  أمأأأة حنأأأ  البكأأأا    أمأأأة يق لأأأ ن س: ■
 رأيك   ه  ف ا اإلس    ب ج  تق  الي السدود حيط  الذي السيل جريان
 األنبيأأأأا  مأأأأ  كاأأأأري شأأأأ ن هأأأأ  ك أأأأا املظل ميأأأأة  عأأأأ  للتعبأأأأري قأأأأ ي سأأأأ ح البكأأأأا  ج:
 إىل البشأأأر مأأأ  الكاأأأري جلبأأأ  احلسأأأني اإلمأأأا  قضأأأية أن شأأأك وال  واألوليأأأا 
   اإلس    حظري 
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 احلسينية اجملالس

 وفقأأأأأدان الضأأأأأياع حالأأأأأة املسأأأأأل ني بعأأأأأ  يعأأأأأيش الأأأأأزم  مأأأأأ  الربهأأأأأة هأأأأأذه يف س: ■
 الاقافيأأأة املؤسسأأأات ت سأأأيس األفضأأأل مأأأ  هأأأل األجنبيأأأة  الأأأب د يف اإلسأأأ مية الشخصأأأية

 الأب د يف أ  الأب د تلك يف واملساجد احلسينيات قبيل م  ينيةواحلس الدينية الشعائر لنشر
 اإلس مية 
 اإلمكان  وحس  إس مية غري أو كان  إس مية البلدان  كل يف ج:
 إىل يأأأأؤدي كأأأأان إذا الشأأأأعائر وتعظأأأأي  احلسأأأأينية اجملأأأأالس حضأأأأ ر يف التهأأأأاون س: ■
 املعاصي  م  تربيع هل دين   وأبنا  وعيال  الفرد لدى اإلس مية احلالة ضع 
 نع   ج:
 عاش را   إحيا  على احملافظة جي  هل س: ■
 الدينية  الشعائر أه  م  وهي نع   ج:

 عاش را  حدي 

 السأأبطني  )معأأاي كتأأايب: يف املأأذك ر الطأأ  تأأاري  يف الشأأري  رأيكأأ  هأأ  مأأا س: ■
 الشهاد    و)أسرار
 صأأن  ك أأا وبيأأان  شأأرح إىل حباجأأة املطالأأ  وبعأأ  األجأأ    مأأ  الكتأأابني مؤلفأأا ج:
 «  ال ايف»و « األن ار حبار» يف سر ا  )قدس الكاشاي والفي  اجمللسي الع مة
 هأأأ  ف أأأا كبأأأري  ثأأأ اب فيأأأ  املأأأا  شأأأرب بعأأأد احلسأأأني اإلمأأأا  ذكأأأر أن ورد س: ■
 األحادي   هذه مال العا رعلى ميك  وأي  بذلك رأيك 
 الش شأأأ ي جعفأأأر للشأأأي  احلسأأأينية  )اخلصأأأائص كتأأأاب مراجعأأأة وميكأأأنك  نعأأأ   ج:
  احلسني باإلما  املختصة بريوت طبعة 15و11 ج البحار وكتاب
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 النجأا  سأف  األئ أة إن قأال البأاقر اإلما  ب ن يق ل حدياا مسع  س: ■
 علي   العا ر ميك  وأي  صحيح احلدي  هذا هل أكربه   ه  احلسني اإلما  وأن

 وأسأأرع البحأأار جلأأج يف وسأأ أ احلسأأني وسأأفينة النجأأا  سأأف  أ أأ  ورد ج:
 للشأي  النع أة وإمتأا  الأدي  إك أال إىل مضافا   املتقدمني املصدري  مراجعة وميكنك وحن ها

 مياثل   ما أو ستجده الصدوق
 وأسأأر بقتلأأ  عاملأأا   كأأان هأأل العأأراق إىل احلسأأني اإلمأأا  ت جأأ  حأأني س: ■
 هلكة الت يف للنفس إلقا  هذا يعد هل عاملا   كان وإن  بيت  أهل

   الشاعر: نظ   ما مصداق إقدام  وكان بقتل  عاملا   كان ج:
 خذيين سي   يا بقتلي إال     يستق  مل حم د دي  كان إن      
 ومأا للسألطة  أ  للشأهاد  طالبأا   العأراق إىل ت جهأ  يف احلسأني اإلما  كان هل س: ■

 السب  
 ذلك  على اإلس   لت ق  للشهاد   طالبا   ج:
 لل اق   مطابقة هي كرب   فاجعة ع  اخلطبا  يذكرها الي رواياتال هل س: ■
 نع   منها  كاري ج:
 فرضأأنا أننأأا لأأ  عنأأ ان: حت أأل وكانأأ  املأأآم  أحأأد يف قصصأأية مسأأابقة أقي أأ  س: ■
 الأأأي ال خي أأأة الع اقأأأ  عأأأ  ت قعاتأأأك أكتأأأ  يزيأأأد  بأأأاي  احلسأأأني اإلمأأأا  بأأأ ن جأأأدال  
 هأذه مال طرح جي   فهل احلاي  واقعنا على املنعكس وأثرها اإلس مية األمة على ستحل

 أن منظأأأأ ر مأأأأ  اإلمأأأأا  عصأأأأ ة علأأأأى تعأأأأديا   الطأأأأرح هأأأأذا ماأأأأل يعتأأأأرب أال الفرضأأأأيات 
 الع ل  هذا مبال يق   ال ب ن تقتضي العص ة
 فيها  إشكال ف  احلسني اإلما  حلرمة هتكا   تسب  مل إذا ج:
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 اإلمأأأأا  ثأأأ ر  و معاويأأأة مأأأ   احلسأأأ اإلمأأأأا  صأأألح بأأأني تنأأأاق  ي جأأأد أال س: ■
 يزيد  ضد احلسني
 الأأأأي للظأأأأرو  وفقأأأأا   وظيفتأأأأ  إمأأأأا  لكأأأأل إن حيأأأأ  املأأأأ قفني بأأأأني تنأأأأاقص الي جأأأأد ج:
 متاحأأأة تكأأأ  مل احلسأأني لإلمأأأا  أتيحأأ  الأأأي الاأأ ر  ظأأأرو  فأأمن  مانأأأ   يف يعايشأأها
 تأ  إمام مأ  األوىل العشأر السأن ات يف احلسأني اإلمأا  لنفس وال احلس  لإلما 
 مبراجعتهأأأا بأأأ س فأأأ  اإلمأأأامني حيأأأا  تناولأأأ  الأأأي املفصأأألة الكتأأأ  ذكرتأأأ  مأأأا وهأأأذا

    1قعدا أو قاما إمامان واحلسني احلس : النيب ق ل ويكفينا
 والقاس  العباس

 واغأ   املشأرعة إىل ذه  حين ا العباس أن الط  فاجعة مؤر خ  يذكر س: ■
 هأأأذه حتللأأأ ن كيأأأ  املأأأا   فأأأ لقى احلسأأأني اإلمأأأا  أخيأأأ  عطأأأش تأأأذك ر املأأأا  مأأأ  غرفأأأة  
 األعدا   مقاتلة على لتق  ى املا  شرب ل  إذ الرواية
 قضأأأأية أن إىل مضأأأأافا   املأأأأا   شأأأأرب ينفأأأأ  فأأأأ  حأأأأال كأأأأل علأأأأى يُقتأأأأل كأأأأان ج:
 وامل اسا   واألخ   اإلياار ومنها والفضائل القي  جل ي  رمز هي عاش را 
 ص   املع تل  تاي بكل ة: املراد ما س: ■
 العص ة  إىل قري  أي ج:
 املنأأرب علأى ذلأأك ذكأر فهأأل احلسأ   بأأ  القاسأ   واج صأأحة عأد  يأأرى الأبع  س: ■
  املعص   على واف ا    كذبا   يعترب احلسيين
 الكتأ  بعأ  يف ذلأك ورد وقأد صأحت   ثبأ ت يبعأد ال بل صحت   عد  ياب  مل ج:

 والظأاهر األفاضل  والعل ا  األتقيا  اخلطبا  قبل م  نقل  إىل مضافا   للطرحيي  كاملنتخ 
 مسأأأ لة يف وخاصأأة البيأأ  أهأأل سأأري  مأأأ  يتنأأاى ال وهأأ  نقلهأأا  يف اإلشأأكال عأأد 
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 أن أراد فلعل أأأ  العأأزاب النأأار أهأأل أكاأأر الروايأأات: ويف عليهأأا  الت كيأأد هأأي الأأزواج
  العامل واهلل عزبا   القاس  اليستشهد وأن الشباب  بزواج االهت ا  ضرور  يبني

 احلنفية ب  حم د

أأأأرون مبأأأأاذا س: ■  إىل احلسأأأأني اإلمأأأأا  مأأأأ  احلنفيأأأأة بأأأأ  حم أأأأد ذهأأأأاب عأأأأد  تفس 
 العراق 
 قادر  وغري مريضا   كان ألن  ج:
 اإلمأا  مأ  احلسأني اإلمأا  استشأهاد بعأد باخل فة مطالبت  تفسرون ومباذا س: ■
  السجاد
 الغري  إلفها  كان ج:

 واللط  الشعائر

 الأبع  سأخرية خاصة بص ر  واحلسينية عامة بص ر  الدينية الشعائر أثارت ل  س: ■
 تركها  يلز  فهل الشعائر هبذه امللتزمني باملؤمنني واالستهزا 
ْسأأأأر     ي أأأأا الكأأأأر  القأأأأرآن يف ج: أأأأانُ اْ  إ ال   ر ُسأأأأ ل   م أأأأ  ي أأأأْ ت يه  ْ  م أأأأا اْلع ب أأأأاد   ع ل أأأأى ح   ب أأأأ    ك 

 الغافل  وتنبي  اجلاهل دإرشا حينئذ وال    1 ي ْستأ ْهز ئُ ن  
 جأأرى مأأا علأأى حأأزي عأأ  للتعبأأري تكفأأي ال دمأأ عي إن يقأأ ل األشأأخاص أحأأد س: ■
 نفسأي ضأرب فهأل عاشأ را   ي   يف وأصحاب  بيت  وأهل احلسني اإلما  على

 جائز  جسدي وجتريح بالسي 
 إذا إال   مسأتح  ع أل فهأ  التطبري  ومنها الراجحة العناوي  م  احلسينية الشعائر ج:
 ق    فقد أو عض  قط  أو النفس قتل إىل أدى

                                

  30  س ر  يس: 1



 

559 

 

 كأان وهأل  احلسأني اإلمأا  مصأاب علأى اللط  يف مساحتك  رأي ه  ما س: ■
  املعص مني  م  يف

 بأأأذلك قامأأأ  وقأأأد مسأأأتح   بأأأل جأأأائز  املعصأأأ مني مصأأأاب علأأأى اللطأأأ  ج:
  العابدي   ي  اإلما  حمضر يف الفاط يات

 التطبري

 يف اإلسأأأ   مسعأأأة يشأأأ  ه )التطبأأأري  احملأأأر  مأأأ  العاشأأأر   يأأأ الأأأرؤوس ضأأأرب هأأأل س: ■
 الغرب 
 ذلك  فلسفة بيان م  وخاصة اإلس   يق  ي بالعكس ج:
 أخيهأا رأس رأت ملأا  ينأ  السأيد  أن مأ  يأذكر في أا مساحتك  رأي ما س: ■
 القناع  حت  م  الد  فسال احمل ل  مبقد  رأسها نطح  احلسني
 ذلك  ثاب  ج:
 للأأنفس إيأأذا  فهأأ  كأأان مه أأا والتطبأأري الأأنفس  يأأؤذي مأأا كأأل خيأأال  العقأأل س: ■
 الص ر   هذه يف حراما   يعد   فهل

 امله   على دائ ا   يقد  األه  أن م  ذكرم  ملا إط ق ال ج:
 جلأد ه خطابأ  يف فرجأ   اهلل )عج أل احلجأة اإلما  ق ل م  االستفاد  ميك  هل س: ■
 أن يف 1دمأأأأا   الأأأأدم ع بأأأأدل عليأأأأك وألبكأأأأني   ومسأأأأا    صأأأأباحا   فألنأأأأدبن ك: احلسأأأأني
 مؤكد  مستح  التطبري
 نع   ج:
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 يف احلسأني اإلمأا  علأى أنفسأه  يأؤذون كأان ا البيأ  أهأل أن هل س: ■
 أنفسنا  نؤذي حى شعائره تعظي 
 ورد  ك ا نع   ج:
  بالزجنري والضرب بالسي  التطبري حك  ه  ما س: ■
 النفس  إت   أو  عض شل إىل يؤد مل ما ذلك يستح  ج:
 بالأأأد  نتأأأربع ال ملأأأاذا مفادهأأأا: وعبأأأارات أحاديأأأ  جمالسأأأه  يف الأأأبع  يطأأأرح س: ■
 التطبأأري مأأ  حضأأارية أكاأأر بالأأد  التأأربع يعتأأرب أال احملأأر   مأأ  العاشأأر يأأ   يف التطبأأري بأأدل
 هأ  مأا ومبتأدعني  متخلفأني ب ننأا إلينأا تنظأر اإلسأ مية املأذاه  وجيعأل بالبيئة يضر الذي
 ذلك  يف مساحتك  يرأ

 مضأافا   احلسأينية  الشأعائر إقامأة مأ  يتعأار  ال لكنأ  جيأد  ذاتأ  حبأد بالأد  التربع ج:
 وكأأأأان الرسأأأأ ل سأأأأنة وهأأأأ  كاأأأأري  صأأأأحية ف ائأأأأد فيأأأأ  الأأأأرأس مأأأأ  الأأأأد  إخأأأأراج أن إىل

 اتفقأ  وقد أ 2وغري ا الع ال وكنز 1الكايف يف ك ا أ واملنقذ  املغياة يس يها الرس ل
 عأأأ  ورد وقأأأد ذلأأك  يف روايأأأات عأأد  وغأأأريه البخأأأاري وذكأأر واخلاصأأأة  العامأأة ذلأأأك علأأى
 والأأربص واجلأأذا  اجلنأأ ن مأأ  سأأب   مأأ  شأأفا  الأأرأس يف احلجامأأة: الصأأادق اإلمأأا 
والصأأداع العأأني وظل أأة الضأأرس ووجأأ  والنعأأاس

 يأأ   يف بالأأد  التأأربع املؤمنأأ ن ولي أأارس 3
  احلسني اإلما  والد  ي   شعبان م  الاال  كي   آخر
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 احلسيين  العزا  يف ال اجبة الشعائر م  التطبري هل س: ■
 ذلك  يستح  ج:
 ذلك  لنا بي ن ا والنقل  العقل علي  يتفق أمر التطبري هل س: ■
 يشأب  أنأ  وأقلأ  متعأدد   كتأ  يف ومأذك ر الفقهأا  مشأه ر عنأد وراجح جائز ه  ج:
 امل ت  م  أي: 1واملنجية قذ باملن اهلل رس ل مسا ها الذي الرأس على احلجامة
 إىل يأأؤدي ممأا وذلأأك احلأق املأذه  علأأى التشأني  إىل التطبأري ماأأل أمأر أدى لأ  س: ■

 احلكأأأ  هأأ  ف أأا املأأؤمنني قلأأأ ب يف احلسأأيين العأأزا  ماأأل العظ أأأى الشأأعائر بعأأ  إضأأعا 
 حينئذ 
 إن بأأأل وحنأأأ ه  التشأأأني  يسأأأب  أنأأأ  القأأأاط  بالأأأدليل يابأأأ  ومل مسأأأتح   التطبأأأري ج:

 لل أأذه   الناشأأط والأأ ويج ال بيأأة وسأأائل أهأأ  مأأ  أنأأ  يأأرون األعأأ   وسأأائل مأأ  لعديأأدا
 لأأأز  وإال   الشأأأرعية  األحكأأأا  عأأأ  اليأأأد لرفأأأ  يكفأأأي ال وحنأأأ ه التشأأأني  أن إىل مضأأأافا   هأأأذا

 وحن هأأأا  والصأأيا  والصأأ   واحلأأأج اجلهأأاد يف سأأبحان  اهلل أحكأأا  مأأأ  الكاأأري عأأ  التخلأأي
أأانُ اْ  إ ال   ر ُسأ ل   م أأ  ي أْ ت يه  ْ  م أأا اْلع ب أاد   ع ل أأى ْسأر    ح   ي أأا سأبحان : قأأال وقأد ي ْسأأتأ ْهز ئُ ن   ب أ    ك 

2 
 احلق!! إىل الدع   م  النسحاهب  يكفي باألنبيا  االستهزا  فهل
 كاإلدمأأأا  بأأ  معتأأدا   ضأأررا   كأأان إذا بالسأأي  الأأرأس ضأأرب عأأ  النأأاتج الضأأرر س: ■
 املكل   علي  يُااب مستحبا   أو مباحا   ضررا   يعترب هل الكاري 
 أو البأأأدن أعضأأأا  مأأأ  عضأأأ  قطأأأ  أو الأأأنفس قتأأأل إىل: ينتأأأ  مل أنأأأ  دا  مأأأا الضأأأرر ج:
 عنأ ان عليأ  انطبأق وإذا جأائز  فمنأ  وحن هأا   الرؤيأة كمذهاب النفس ق ى م  ق   إسقا 
 الشأأأهدا  سأأأيد م اسأأأا  بقصأأأد والتطبأأأري مسأأأتحبا   يكأأأ ن فمنأأأ  الشأأأارع لأأأدى حمبأأأ ب
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 فمنأ  والصأ  د واإلياار اإلميانية الروح على النفس وتربية احلق ع  والدفاع لأ  حملبةا وإظهار
 سأأأأأري  يف ورد وقأأأأد وحأأأأدياا   قأأأأدميا   العل أأأأا  بأأأأذلك أفأأأأى ك أأأأا املؤكأأأأد   املسأأأأتحبات مأأأأ 

 الأنفس وتأروي  اهلل سأبيل يف األضأرار حت أل أن علأى يدل   الذي الكاري املعص مني
 كانأأ  الزهأرا  فاط أة سأأيدتنا أن ورد مأا منهأا سأتحبة امل العنأأاوي  مأ  التقأ ى علأى
 مشأأيا   اهلل بيأأ  إىل حيجأأاناحلسأأنان وكأأان ت رمتأا   حأأى للعبأأاد  قأأدميها علأأى تقأ 
 خلفه ا  م  تساق والنياق أقدامه ا على
 الأأأدي  بضأأأروريات ملتأأأزمني غأأأري هأأأ  م أأأ  التطبأأأري احلسأأأيين العأأأزا  يف شأأأار  لأأأ  س: ■

 التكليأأ  هأأ  ف أأا والكأأذب  الغيبأأة عأأ  يتأأ رع ال وبعضأأه  ا  والصأأي كالصأأ   اإلسأأ مي
 حينئذ  
 الشأرو  حسأ  القأادر علأى واجأ  بأاملعرو  فأاألمر ذكأرم مأا صحة فر  على ج:
 العبأاد بعأ  التأز  إذا ال اضأح مأ  فأمن احلسأينية  الشأعائر تأر  يعين ال وهذا شرعا   املقرر 
 املقأأدار عأأ  للتخلأأي نأأدع ه  أن جييأأز ال هأأذا فأأمن اآلخأأر الأأبع  وتركأأ ا األحكأأا  بأأبع 
 بأأأ  يلتزمأأأ ن مأأأا علأأأى للبقأأأا  حأأأاه  ينبغأأأي بأأأل بأأأاجل ي   يلتزمأأأ ن ال أل أأأ  أيضأأأا   بأأأ  امللتأأأز 
 امل وكة  باألحكا  االلتزا  على وحاه 
 يعتأرب هأل التطبأري  ويأ   احلسأني اإلمأا  مأ م وخدمأة بأالعزا  ينشأغل م  س: ■
  واإلهانة التحقري ويستحق مذنبا  
 املأأؤم   إهانأأة جيأأ   وال تركأأ   لل كلأأ  جيأأ   واملسأأتح  مسأأتح  ع أأل التطبأأري ج:
 يته ه   أو يهينه  أو باآلخري  يستهز  أن يطرب   ال مل  جي   ال ك ا
 الأأأأأرأس ضأأأأأرب وهأأأأأ  احملأأأأأر    مأأأأأ  العاشأأأأأر يأأأأأ   التطبأأأأأري يف مسأأأأأاحتك  رأي مأأأأأا س: ■

 الضرر  وم  ضرر دون بالسي  
 بال   ضرر في  يك  مل إذا ذلك مستح  ج:
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 احلسيين والعزا  املرأ 

 ع ر   ص هتا وهل حمر    للعزا  القارئة املرأ  ص ت إىل الرجال است اع هل س: ■
ب أأاْلق ْ ل   خت ْض أأْع    ف أأ    سأأبحان : قأأال ك أأا القأأ ل يف خضأأ عا   كأأان مأأا احملأأر   ج:

 ال 1
 مطلقا  
 احلكأأ  خيتلأأ  وهأأل لطأأ  ال أثنأأا  الرجأأل صأأدر إىل تنظأأر أن لل أأرأ  جيأأ   هأأل س: ■
 التلفزي ن  عرب النظر وبني احلية املشاهد  بني

   وغريها  احلية املشاهد  بني فرق وال النظر  تع د جي   ال ج:
 لل جأأأالس الت ايأأأل يف الرجأأأال بأأأ دوار عاشأأأ را  أيأأأا  يف النسأأأا  قيأأأا  حكأأأ  مأأأا س: ■

 امل اثل  ال كساملعا  ثياب لبس م  األكرب علي بدور امرأ  تق   ك ن النس ية 
  والشرعية  األخ قية امل ا ي  رعاية م  جي   ج:

 الط  واقعة متايل

 فيهأأأا  األساسأأأية الشخصأأأيات علأأأى ونركأأأز الطأأأ  واقعأأأة بت ايأأأل سأأأن يا   نقأأأ   س: ■
 يكأأأ ن وقأأد  البيأأ  أهأأل وسأأائر العبأأأاس وشخصأأية املعصأأ   شخصأأية ومنهأأا
 فهأأأل ال  مأأأة  امل اصأأأفات عأأأ  يأأأدبع القامأأأة قصأأأري أو أمسأأأر شأأأاب الشخصأأأية هلأأأذه امل اأأأل
 ذلك  جي  

 لنشأأر املشأأروعة ال سأأائل خمتلأأ  مأأ  االسأأتفاد  تعأأاىل اهلل إىل القربأأات أفضأأل مأأ  ج:
 ال افيأأة الدقأأة مراعأأا  مأأ  احلسأأني اإلمأأا  اخلصأأ ص وعلأأى  البيأأ  أهأأل تأأرا 
  هل  واهلتك اإلهانة يستلز  ال حبي  ال ج ه مجي  م  وجيدا   كام    العر  ليك ن
 أو الطأأأأأ  واقعأأأأة ختأأأأص مسأأأأأرحية متايأأأأل أجأأأأل مأأأأ  م بأأأأأس شأأأأرا  جيأأأأ   هأأأأل س: ■

 املسرحية  ختص مستلزمات
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 في   إشكال ال ج:
 عاش را  ي   الع ل

 احملر   م  العاشر ي   والتجار  للكس  اخلروج جي   هل س: ■
 الربكة  في  يك ن وال يكره  ج:

 الطاهر  الرؤوس

 األجسأأاد مأأ  دفنأأ  و البيأأ  آل مأأ  السأأبايا مأأ  الأأرؤوس أرجعأأ  هأأل س: ■
 آخر  مكان يف ل حدها دفن  أ  الطاهر  
 أخرى  أق ال وهنا  الطاهر  األجساد م  دفن  و أرجع  أ ا املشه ر ج:
 ولكأين فيأ   مأدف ن احلسأني رأس إن يقال مسجد القاهر  يف لدينا ي جد س: ■
 رأس وم ضأأ ع املأأؤمنني أمأأري قأأرب م ضأأ ع بأأاب املأأزار كتأأاب األنأأ ار  حبأأار يف قأأرأت
 الشأا   يف كدفنأ  أخأرى  أقأ ال وهنأا  األشر   بالنج  مدف ن الرأس أن احلسني

   ذلك  يف مساحتك  رأي ما
 وأحلقأأ  املقدسأة كأرب   إىل أرجأ  أنأ  فاملشأه ر احلسأني اإلمأا  لأرأس بالنسأبة ج:
و)لعأأل   أخأأرى أقأأ ال وهنأأا  الطأأاهر  باجلسأأد العابأأدي   يأأ  اإلمأأا 

 هأأ  ذكرنأأاه مأأا 1
   األصح 
 الطأأأاهر  األجسأأأاد دفأأأ  أثنأأا  حاضأأأرا   األنصأأأاري اهلل عبأأأد بأأ  جأأأابر كأأأان هأأل س: ■
 ال  أ  كرب   واقعة بعد

 األربعني  لزيار  جا  بل حاضرا   يك  مل أن  املشه ر ج:

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
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 الزيارات

 بعيأأد مأأ  احلسأأني اإلمأأا   يأأار  يريأأد مأأ  أن األدعيأأة كتأأ  بعأأ  يف نقأأرأ س: ■
 الغرفأأة داخأل مأ  الزيأأار  أن فهأل الزيأار   ويقأأرأ كأرب   حنأ  ويتجأأ  السأطح إىل يصأعد فمنأ 
 ال حقأة اهلديأة صأ   دون م  الزيار  تكفي وهل الدار  سطح إىل الصع د ويلز  جتزي ال
 هلا 

 االستحباب  يف  ياد  والص   السطح وصع د الزيار  تصح ج:
 عنأأد معصأأ   كأأل مرقأأد ناحيأأة لت جأأ ا ينبغأأي هأأل اجلامعأأة  بالزيأأار  القيأأا  عنأأد س: ■
 القبلة  باجتاه الزيار  متا  قرا   تكفي أ  علي   الس  
 أخرى  كيفية ب ي ويصح الشري   القرب إىل الت ج  األفضل ج:
 بعأأأأأأ  يف اخأأأأأأت   ي جأأأأأأد والزيأأأأأأارات األدعيأأأأأأة كتأأأأأأ  بعأأأأأأ  يف نأأأأأأرى ملأأأأأأاذا س: ■

 يف أمأأا مهأأدي  إمأأا  مأأ  ثأأاري  طلأأ يأأر قين )وأن نقأأرأ: عاشأأ را   يأأار  يف مأأا    الكل أأات 
 نتب   وأيه ا التغيري  هذا فل اذا هدى  إما  )م  األخرى: الطبعات بع 
 عليأأ  وماأأاب بأأ  بأأ س ال يقأأرأ وأيه أأا النسأأ   اخأأت   مأأ  ناشأأ  االخأأت   هأأذا ج:

 تعاىل  اهلل شا  إن
 بينه ا  الفرق ه  ما أجسامك   وعلى أجسادك  )وعلى وار   يار  يف ورد س: ■
 ال فا   بعد فتطلق اجلسد كل ة وأما احليا  حالة يف اجلس  كل ة تطلق ج:
 أن األصأأأدقا  أحأأأد مأأين فطلأأأ  احلسأأني اإلمأأأا   يأأار  إىل مت جهأأأا   كنأأ  س: ■
 رجأ عي  بعأد وتذكرتأ  ذلأك نسأي  ولكأين  اإلمأا  مرقد عند حاجة ركعي ل  أصلي
 بذمي  هي أ  آخر  مكان يف وأنا عن  أصلي فهل

 عليك  شي  ال ج:
 الزيار   ركعي بنية تصلى األئ ة ألوالد الزيار  ركعة هل س: ■
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 إليه   ث اهبا يهدى مث تعاىل اهلل إىل قربة ركعتني تصلى الزيار  صل ات كبقية ج:
  صأأأأأأأأحة مأأأأأأأأدى ومأأأأأأأأا صأأأأأأأأحيحتان  عاشأأأأأأأأ را  و يأأأأأأأأار  اجلامعأأأأأأأأة الزيأأأأأأأأار  هأأأأأأأأل س: ■
 الندبة  دعا 
 صحيحة  مجيعها ج:
  اإلمأأأأأأأأا  لفأأأأأأأأ  عأأأأأأأأ  عاشأأأأأأأأ را  و يأأأأأأأأار  املقدسأأأأأأأأة الناحيأأأأأأأأة   يأأأأأأأأار  وردت هأأأأأأأأل س: ■
  املعص  
 ق ل يأأ  ابأأ  رواه ك أأا البأأاقر جعفأأر أيب اإلمأأا  عأأ  وارد  عاشأأ را   يأأار  نعأأ   ج:

 املهأأأأدي احلجأأأأة اإلمأأأأا  عأأأأ  مرويأأأأة فهأأأأي املقدسأأأأة الناحيأأأأة  يأأأأار  أمأأأأا الزيأأأأارات  كامأأأأل يف
  املنتظر
 



 وامل سيقى الغنا  اخلامس: الفصل

 نا الغ

 يف إشأكال ال ولكأ  حرامأا   فعأل بغنأا  التعزيأة أو القأرآن قأرأ ولأ  حأرا   الغنأا  مس لة:
 غنا    يك ن ال حس  بص ت قرا هت ا
 أي بأأدون إليهأأا يسأأت   ب نأأ  العلأأ  مأأ  مضأأطرا   األغأأاي يسأأ   مأأ  حكأأ  مأأا س: ■
 اهت ا   أو انشداد
 فأأأمن جأأائز أأأأ االضأأطرار قأأدروب أأأأ االضأأطرار حالأأة يف والسأأأ اع جيأأ    ال االسأأت اع ج:

 بقدرها  تقد ر الضرورات
 تشأأأ ل أ  الأأأدخ ل بليلأأأة خأأأاص هأأأ  هأأأل األعأأأراس يف للغنأأأا  الفقهأأأا  إجأأأا   س: ■
 وبعدها  قبلها هبا  املتعلقة اللياي
 وال حقة  السابقة اللياي تش ل ال ج:
 م سيقى  وفي  وماري مطرب بشكل ول  لزوجها الزوجة تغين أن جي   هل س: ■
   حمرمة  أيضا الله  وآالت حمر  الغنا  ج:
 أو امل سأأيقية اآلالت اسأأتخدا  مأأ  األعأأراس يف للنسأأا  النسأأا  غنأأا  حكأأ  مأأا س: ■
 بدو ا 

 وغأأأريه  د  مأأأ  اللهأأأ   بأأأآالت ك  أأأا عأأد  مأأأ  األعأأأراس يف الغنأأأا  جأأأ ا  ج:األقأأرب
 آخر  حراما   يستلز  ال أن وبشر 
 الغنأأأا  مضأأأ  ن كأأأان فأأأمذا بالشأأأكل  أ   نباملضأأأ  متعلقأأأة الغنأأأا  حرمأأأة هأأأل س: ■
 احلك   ه  ف ا لإلميان ويدع  وحقا   شريفا  
 املض  ن  ع  النظر بغ  مطلقا   جي   ف  عرفا   الغنا  علي  صدق إذا ج:
 للحرمة  بالنسبة الغنا  إىل واالست اع الس اع بني فرق هنا  هل س: ■
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 بأأ س فأأ  االختيأأار بأأدون لسأأ اعا أمأأا احلرمأأة  يف واالسأأت اع السأأ اع بأأني فأأرق ال ج:
  ب  

 امل سيقى
 حراما   كان الغنا  رافق  أو هل  بآلة كان إذا امل سيقى مس لة:

 آخأأأأأر بشأأأأأكل أو كالك نجأأأأأة هلأأأأأ  بآلأأأأأة يكأأأأأ ن أن بأأأأأني امل سأأأأأيقى حرمأأأأأة يف فأأأأأرق وال
 يف لأأ  عنأ ان ال امل سأيقى أن خيفأى ال نعأ  العأأريف  للصأدق وذلأك أشأب   ومأا كأالك بي تر

 حير   مل وإال   حر  أحد ا كان فمذا والغنا   الله  آلة العن ان وإمنا األدلة 
 امل سيقية  األص ات م  يستخد  وما احملرمة امل سيقى يف امليزان ه  ما س: ■
 جي    ال هل  بآلة كان أو عرفا   غنا  يس  ى ما ج:
 سأأأيقىبامل   يقأأ ن حيأأ  الفيأأدي  أو كاسأأي  شأأأريط عأأرب األجنبيأأة اللغأأة تعلأأ  س: ■
 ال  أ  جائز العابر 
 حرا   واالست اع املذك ر الشريط وتشغيل جائز  التعل  1ج:
 عأأد  مأأ  م سأأيقى تضأأ  الأأي العامأأة واألمأأاك  املطأأاع  يف الأأدخ ل جيأأ   هأأل س: ■

 هلا  االست اع
 أخرى  جهات م  حراما   يستلز  مل ما جي    نع  2ج:
 والتلهأأأأي اإلطأأأأراب منهأأأأا قصأأأأدال يكأأأأ ن ال الأأأأي امل سأأأأيقى أنأأأأ اع بعأأأأ  هنأأأأا  س: ■

 بعأأ  يف ت صأأ  وهأأي األعصأأاب هأأدو  يف تأأؤثر إ أأا يقأأال الأأي الك سأأيكية  )امل سأأيقى
 وهكأذا النأاس  مأ  الكاأري هبأا يأ نس ممأا ب  أا العلأ  مأ  األطبا   قبل م  للع ج احلاالت

                                

 : )إذا كان مضطرا  جا     اإلما  الشريا ي الراحل1
 : )إذا اضطر جا   وإال ف     اإلما  الشريا ي الراحل2
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 مأأأ  وليسأأأ  الطأأأرب منهأأأا اهلأأأد  لأأأيس الأأأي احلربيأأأة احل اسأأأية األناشأأأيد بعأأأ  يف احلأأأال
 إليها  االست اع جي   فهل والفسق  الله  أهل السجم

 مطلقا   جي   ال هل  بآلة يك ن ما1ج:
 عنأأأ ان عليأأأ  يصأأأدق مأأأا هأأأ  هأأأل امل سأأأيقى يف مسأأأاحتك  عنأأأد املنأأأا  هأأأ  مأأأا س: ■

 الله   آالت استع ال أو عرفا   امل سيقى
 حرا   فه  هل  بآلة كان أو غنا    يس ي  العر  كان إذا ج:
 ال طنية  األناشيد إىل االست اع  جي   هل س: ■
 االست اع  جا  الله  آالت م  املنبعاة بامل سيقى مصح بة وال غنا    تك  مل إن ج:
 كأأأأالك مبي تر اإللك ونيأأأة األجهأأأز  مأأأ  الصأأأأادر  امل سأأأيقى يف احلكأأأ  هأأأ  مأأأا س: ■
 األلعاب  وأجهز 
 العريف  للصدق وذلك جت   ال2ج:
 علأأأأى تسأأأأاعد م سأأأأيقى وجأأأأ د مأأأأ  لرياضأأأأية ا للصأأأأاالت الأأأأذهاب حكأأأأ  مأأأأا س: ■
 مأ  إيقأاع  لكأل معينأة رياضأية حركأة تك ن حبي  الرياضية  احلركات م  ال ع  انسجا 
 امل سيقى  إىل االست اع دون م  اللع  ذات يقصد ال ع  ك ن

    3إليها  يست   )وال االضطرار م  إال   جي   ال ج:
  املسرحية  مشاهد يف لت ثرييةا أو احلزينة امل سيقى إدخال جي   هل س: ■
 مطلقا   الله  آالت استع ال جي   ال ج:

                                

 : )إذا مسي أن  هل  مل جيز    اإلما  الشريا ي الراحل1
    آلة الله  مطلقا  : )ال جت  اإلما  الشريا ي الراحل2
 : )وال فرق بني االست اع والس اع    اإلما  الشريا ي الراحل3
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 وآالت  الله 
 اسأأتخدامها جيأأ   هل يأأة غأأري آالت هنأأا  أ  هل يأأة  امل سأأيقى آالت مجيأأ  هأأل س: ■
 هل ي  غري وأيها هل ي أيها يعل  ف 

 الله   بآالت العر  يف يس ى ما حير  ج:
 الله   آلالت املصاحبة ميةاإلس  األشرطة مساع جي   هل س: ■
 الله   آالت إىل االست اع جي   ال ج:
 مأ  تتناسأ  ال كانأ  إذا العسأكرية أو الك سأيكية امل سأيقى مسأاع حك  ما س: ■
 بالطرب  شع ر أي اإلنسان لدى تاري وال الفس ق أهل أحلان
 جت    ف  هل  بآلة أو الغنا  على تشت ل امل سيقى كان  إذا ج:
 املأأأ ث ر  األدعيأأأة تبأأأ  وهأأأي والفضأأأائيات اإلذاعأأأات بعأأأ  إىل أحيانأأأا     نسأأأت س: ■
 رأي هأ  ف أا األحيأان بعأ  يف اهلادئأة لل  سيقى مصاحبة وتك ن البي  أهل ع 

 ذلك  يف مساحتك 
 الله   آالت إىل االست اع جي   ال ج:
 ةبمقامأأأ اإلنسأأان يعلأأ  الأأي واحلفأأ ت األعأأراس جمأأالس إىل الأأذهاب جيأأ   هأأل س: ■
 فيها  الله 
 جائز  أ حمرما   يك  مل إذا أ واللع  الله  ج:

  العزا  يف الله  آالت
 احلسينية  امل اك  يف الله  آالت م  االستفاد  جي   هل س: ■
 ك   ج:
 احلسينية  الشعائر يف والصنج الطبل استع ال حك  ما س: ■
 جائز  ج:
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 الرهبأة مأ  ج  إلضفا  احلسيين العزا  يف امل سيقية اآلالت استخدا  جي   هل س: ■
  والت ثري والق  
 استع اهلا  جي   ال الله  آالت م  كان  إذا ج:
 الص ت  تراجي  على احت ائها حني غنا    احلسينية اللط يات تعترب هل س: ■
 الُعر   في  واملرج  خاصة  كيفية الغنا  ج:
 واألناشأأأيد حلسأأأينيةا اللط يأأأات يف طأأأ را   ليكأأأ ن األغنيأأأة حلأأأ  أخأأأذ جيأأأ   هأأأل س: ■

 اإلس مية 
 ال حبيأأ  وصأأار التغيأأري عليأأ  وأدخأأل لألغنيأأة  اسأأت اع بغأأري اللحأأ  أخأأذ كأأان إذا ج:
 ف   وإال عرفا  جا   الغنا  علي  يصدق

 األئ ة م اليد ويف
 والأأأأي  CDالأأأأأ) و الكاسأأأأي  أشأأأأرطة مأأأأ  تضأأأأا  الأأأأي امل سأأأأيقى حكأأأأ  مأأأأا س: ■
  ئ ةاأل ورثا  مدح يف قصائد على حتت ي
 جي    ف  غنا  أو هل  بآلة كان إذا ج:
 مأأأأدح يف هبأأأأا وينشأأأأدون غنائيأأأأة أحلانأأأأا   ي خأأأأذون املنشأأأأدي  أو املقأأأأرئني بعأأأأ  س: ■

 حيأر  فهأل هلا خمالفا   املض  ن بين ا األغاي لبع  مشاهبا   اللح  فيك ن املعص مني
 ذلك 
 إشكال  ف  غنا    العر  يف يعد   مل إذا ج:

 الرقص
 وآخأأأر حأأأ ل رقأأص هنأأأا  أن أ  مطلقأأا   حمأأأرَّ  هأأأ  هأأل الأأأرقص حكأأ  هأأأ  مأأا س: ■
 حمرَّ  
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  1فقط لزوجت  والزوج لزوجها الزوجة رقص ه  اجلائز ج:
 والتصفيق الزغاريد

 بالغنا   مصح با   يك  مل إذا الرجالية اجملالس يف التصفيق جي   هل س: ■
 جي    2العادي  )التصفيق ج:
 اجل هأأأ ر يبأأأال  قأأأد األئ أأأة م اليأأأد وخص صأأأا   ةاإلسأأأ مي املناسأأأبات يف س: ■

 مساحتك   رأي ه  ف ا أحيانا   حم د وآل حم د على الص   حمل حيل وقد بالتصفيق
 ذلك  عد  األفضل ج:
 أهأل أئ أة م اليأد ماأل اإلسأ مية املناسأبات يف للزغاريد الشرعي احلك  ه  ما س: ■
  البي 
 مبحر    ختتلط مل إذا جائز ج:
 لل  شأأأأأأحات الأأأأأأرادود أدا  عنأأأأأأد املسأأأأأأجد يف والتصأأأأأأفيق الزغاريأأأأأأد جتأأأأأأ   هأأأأأأل س: ■

  البي  أهل م اليد يف اإلس مية
 ف   وإال   فيحر  املسجد حلرمة هتكا   اعترب إذا ج:
 والأأي البيأأ  أهأأل مل اليأأد تقأأا  الأأي االحتفأأاالت يف التصأأفيق جيأأ   هأأل س: ■
 امل ل    ع  خيرج التصفيق بع  إن حي  احلسينيات يف تك ن
 ذات   حد   يف 3)العادي  بالتصفيق ب س ال ج:
 

                                

: )اجلأأائز هأأ  رقأأص الزوجأأة لزوجهأأا والأأزوج لزوجتأأ  والنسأأا  للنسأأا  والرجأأال للرجأأأال   اإلمأأا  الشأأريا ي الراحأأل1
 وبشر  عد  اشت ال  على احلرا   

  شريا ي الراحل  ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  ال2
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل3



 والفن ن اإلع   السادس: الفصل

 الفضائية القن ات

 القنأأأ ات عأأأرب تبأأأ  الأأأي املسأأأل ية أو ال فيهيأأأة الأأأربامج مشأأأاهد  حكأأأ  هأأأ  مأأأا س: ■
 الفضائية 
  فيها  إشكال ف  حمر  على تشت ل مل إذا ج:
 األجنبيأأة القنأأ ات مأأ  الفضأأائية للأأربامج ل قطأأةا األجهأأز  اقتنأأا  حكأأ  هأأ  مأأا س: ■
 تعأأأر  األوقأأأات بعأأأ  يف ولكأأأ  والاقافيأأأة كالعل يأأأة مفيأأأد  بأأأرامج تعأأأر  أ أأأا العلأأأ  مأأأ 

 الشه    تاري لقطات
 واحملظأأأ ر  للشأأأه   املاأأأري  الأأأربامج التقأأأا  حيأأأر  ولكأأأ  بأأأ   بأأأ س ال األجهأأأز  اقتنأأأا  ج:
 شرعا  

 والتلفزي ن الرادي 

 خلصأأأ  إذا أأأأ والتلفزيأأأ ن كأأأالرادي  أأأأ احلدياأأأة اإلعأأأ   أجهأأأز  ع الاسأأأت جيأأأ   س: ■
 احملرمات   م  براجمه ا
 ك أا والتلفزيأ ن الراديأ  أجهأز  طريأق عأ  تلقأى الأي األحاديأ  إىل االست اع جي   ج:
 شاشأأأات علأأأى تعأأأر  الأأأي اجلأأأائز  الصأأأ ر إىل النظأأأر وجيأأأ   طريقه أأأا عأأأ  التحأأأد  جيأأأ  

 شرعي  حمذور إىل يؤد ومل آخر حمرما   ي ج  مل إذا ذلك كل التلفزي ن
 والتلفزيأ ي  اإلذاعي الب  حمطة أجهز  صيانة يف يع ل ن الشباب م  جم  عة س: ■
 يقأد  في أا لأ  دخأل ال وع لهأ  واملرئيأة  املسأ  عة احملرمأات بعأ  حي ي الب  أن ومعل  
 ع له   حك  ف ا برامج   م 

 املذك ر  الفر  يف ب  ب س ال ج:
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 واملسارح   األف

 احلرا   م  شي  فيها ليس الي واملسارح األف   مشاهد  جت   مس لة:
 علأأى ال قأأ  ُتضأأيِّ  حبيأأ  ط يلأأة ألوقأأات األجنبيأأة األفأأ   مشأأاهد  جيأأ   هأأل س: ■
 اجملت    وإص ح الفكر ونشر التبلي  مال علي  واجبة أخرى أم ر ع  وتبعده الفرد

 جي    ف  واج  حق يي تض أو واج  تر  إىل أدى إذا ج:
  واآللة بالقل  التص ير

 جأ ا ه  فالظأاهر باآللأة وأمأا أشأب   وما بالقل  الروح ذي تص ير كراهة الظاهر مس لة:
 وج بأأا   فأأاألح   معرضأأها يف وال العبأأاد  بقصأأد يكأأ  مل إن الأأروح ذي متاثيأأل صأأن  )نعأأ 
  1مطلقا  فحرا  العباد  بقصد كان وإن وشراؤها  بيعها ويكره تركها 

 اآلخري  تاقي 

 مأ  م اجهأة يعيشأ ن وهأ  خاصأة األيأا   هأذه املسأل  الشأباب تنصأح ن مبأاذا س: ■
 املس  مة  الغربية األفكار
 كعقائأأأأأأده أب ابأأأأأأ  خمتلأأأأأأ  يف هبأأأأأأا ويتسأأأأألح ا اإلسأأأأأأ   باقافأأأأأأة يتاقفأأأأأأ ا أن علأأأأأيه  ج:

 واألشأأأرطة الكتأأأ  م يأأأني نشأأأر عأأأرب اآلخأأأري  لتاقيأأأ  يتحركأأأ ا وأن وأخ قأأأ   وأحكامأأأ 
 احلدياة  اإلع   وسائل م  وشبهها واجمل ت

 والعقائد اإلع  
 مأأأ  للنيأأأل حماولأأأة أ أأأا منهأأأا يفهأأأ  الأأأي األقأأأ   بعأأأ  وآخأأأر حأأأني بأأأني تأأأرب  س: ■
 جتاهها  الشرعي تكليفنا ه  وما فيها  رأيك  ما الشيعية  العقائد

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
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أأب يل   إ ىل    ادْعُ  تعأأاىل: اهلل يقأأ ل ج: أأة  ب احلْ   ر ب أأك   س  أأن ة   و اْل  ْ ع ظ أأة   ْك   أأاد هْلُ  احلْ س   ب أأال ي   و ج 
أأأي  
أأأ ُ  ه  أ ْحس 

 مبختلأأأ  احلقأأأة  العقائأأأد نشأأأر تعأأأاىل: اهلل إىل الأأأدعا  طأأأرق أفضأأأل ومأأأ   1
 ذلأك: علأى يسأاعد ومما تعاىل  اهلل بمذن الباطل نف ذ أما  سدا   ذلك يف فمن النشر  طرق

اجل اعة م  اهلل يد فمن بذلك  املهت ة اللجان ت سيس
2  

 والسؤال السك ت
 ال   تعأأاىل: ق لأأ  يف ك أأا أفضأأل  السأأك ت أن مسأأاحتك  يأأرى املأأ ارد أي يف س: ■
ت ُسؤُْك ْ  ل ُك ْ  تُأْبد   إ ن أ ْشي آ    ع  ْ  ت ْس  ُل اْ 

3  
 خيص صأ   أو يقي أده ومل الشأارع عنأ  سك  ع ا السؤال املباركة اآلية هبذه املقص د ج:
 علأى ضأي ق ا حأى البقأر  أوصأا  عأ  يسأ ل ن أخأذوا حي  إسرائيل ينب قصة يف ورد ك ا

 ف اج   واليعرفها املكل   هبا يبتلى الي الشرعية األحكا  ع  السؤال يف أما أنفسه  
 العصا  مقاطعة

 يلأأأأز  بأأأأل العصأأأأيان  أهأأأأل مقاطعأأأأة جتأأأأ  ال الزمأأأأان هأأأأذا ماأأأأل يف أنأأأأ  الظأأأأاهر مسأأأأ لة:
 إال املنكأرات بسأائر عأاملني أو الصأ   تأاركي كأان ا ل و  غيه   ع  يرجع ا كي ا مداراهت 

 آخر  حمذور معاشرهت  يف كان إذا
 تنفأره  عأنه  االبتعأاد يسأب  أحيانا   ب ن  عل ا   العصا   ع  االبتعاد جي  هل س: ■
 املذه   ع 

 مقدمأأأأأة احلسأأأأنة وامل عظأأأأة باحلك أأأأة العصأأأأا  معاشأأأأر  تكأأأأ ن رمبأأأأا الزمأأأأان هأأأأذا يف ج:
 املعاصي  ع  ده وابتعا هلدايته 

                                

  125  س ر  النحل: 1
وفيأ  يبأني بعأ  أحكأا  الأدي  ويكشأ  للخأ ارج الشأبهة ويأنق     وم  ك   لأ 122   ج الب غة: اخلط  2

 ني حك  احلك 
  101  س ر  املائد : 3
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 والعاصي  املذن  املسل  مقاطعة جي   هل س: ■
 ينصح   بل يقاطع  ال ج:

 الت اثيل

 للسأأأيد  املنسأأ بة الناقصأأأة أو الكاملأأة اجملسأأ ات مأأأ  يصأأن  مأأا بيأأأ  جيأأ   هأأل س: ■
 وغريه   للنصارى الس     وعلي  وآل  نبينا )على عيسى اهلل لنيب أو مر 

 فحرا   وإال  1)ف كروه  هتك فيها يك  ومل للعباد  تتخذ مل إذا ج:
 املنا ل  يف للزينة تستخد  الي األرواح ذوات جمس ات اقتنا  حك  ما س: ■
  2مكروه ج:
 البي ت  يف واإلنسان احلي انات م  اجملس ة الت اثيل وض  حك  ما س: ■
  3مكروه ج:
 يف هبأأأا حيأأأتف  الأأأي األثريأأأة والت اثيأأأل بأأأ ذا متاثيأأأل مأأأ  اإلسأأأ   م قأأأ  هأأأ  مأأأا س: ■

 أشب   وما املتاح 
 االحتفأأاظ جيأأ   والاأأروات الأأذخائر مأأ  وتعأأد قدميأأة  آثأأار جمأأرد هأأي الأأي الت اثيأأل ج:
أأأأريُواْ  قُأأأألْ  تعأأأأاىل: اهلل لقأأأأ ل مشأأأأ  ل هبأأأأا واالعتبأأأأار مشأأأأاهدهتا أن إىل مضأأأأافا   هبأأأأا   يف   س 

ف اْنظُُرواْ  األْر   
 وعظة  نظراعتبار أي:انظروا 1

 أ  تأأدمريها وجيأأ  األصأأنا  مسأأ ى حتأأ  اآلثأأار مأأ  اآلن نشأأاهده مأأا يقأأ  هأأل س: ■
 ال 

                                

 : )ف  ب س    اإلما  الشريا ي الراحل1
 : )جائز    اإلما  الشريا ي الراحل2
 : )جائز    اإلما  الشريا ي الراحل3
  69  س ر  الن ل: 1
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 األصأأنا  مسأأ ى حتأأ  تقأأ  وال اآلثأأار  مأأ  وغريهأأا املتأأاح  يف امل جأأ د  الت اثيأأل ج:
 هبا  االحتفاظ فيج   اهلل دون م  تعبد الي
 وتأدمري هبأد  أفغانسأتان يف طالبأان حك مأة ع أل مأ  مسأاحتك  م ق  ه  ما س: ■
 تعبد  أصناما   متال أ ا حبجة الب ذية لالت اثي
 للعبأأاد  تؤخأأذ مل الت اثيأأل وهأأذه اإلسأأ    مسعأأة تشأأ ي  ي جأأ  مأأا ع أأل جيأأ   ال ج:
 جائزا   كان حاهلا على ف كها

 الرس 

 فقأط ال جأ  يرسأ  كأ ن ناقصأة  ولكنهأا بالريشأة األرواح ذوات رسأ  حكأ  ما س: ■
  اجلسد ع  الرأس يفصل حبي  احلي ان رس  أو

 بذلك  ب س ال ج:
 املدارس  يف تعلي ية ألغرا  بالقل  أو بالريشة األرواح ذوات رس  جي   هل س: ■
 مكروه  ج:

  املسرحي اإلنتاج

 األرواح ذات حنأ  يتطلأ  الع أل وهذا اإلس مي  املسرحي اإلنتاج يف نع ل س: ■
 ومأا ذلأك  جيأ   فهأل إسأ مي    مسأرحي ع ل ألي مك ل رئيسي كجز  الستخدامها

 األعضا   مكت لة تك  مل إذا واستخدامها حنتها جي   وهل استخدامها  حك 
 جيأأأ   وكأأأذا فجأأأائز  ناقصأأأها األعضأأأا  وأما مكت أأأل حنأأأ  تأأأر  وج بأأأا   األحأأأ   1ج:
 واالستخدا   الصن  بني فرق فهنا  أيضا   والكامل الناقص استخدا 

                                

 : )جي   ذلك وإن كان  مكت لة األعضا   أما احملر   فه  ما يتخذ للعباد     اإلما  الشريا ي الراحل1
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 طلأ  الفنيأة واألع ال لل سارح الديك ر هندسة قس  يف يدرس املؤمنني أحد س: ■
 وهأأأ  املسأأأيحية الكنأأأائس لأأأدى نشأأأاهده ك أأأا املسأأأيح للسأأأيد متاأأأاال   يصأأأ    أن منأأأ 

 ذلك  ل  جي   فهل الصلي   على مصل ب
 جي    ال ج:
 أ  متحجبأأات  غأري نسأأا  مأ  امل اأأل فيهأا يظهأأر مشأاهد يف الت ايأأل جيأ   هأل س: ■
 ذلك  األمر تطل  إذا الع ل تر  امل ال على جي 

 باحملر مات  ذلك اخت   الغال  ج:
 الك مبي تر أحكا 

 أول هأأأأ ل إىل بالنسأأأأبة اإلليك ونيأأأأة العقأأأأ ل أخبأأأأار علأأأأى االعت أأأأاد جيأأأأ   ال مسأأأأ لة:
 شاب   وما برا هت  أو األشخاص اهتا  أو الشهر
 النسأأخة ليسأأ  أ أا مأأ  احملأأ ت تبيعهأا الأأي الك مبيأأ تر بأرامج شأأرا  جيأأ   هأل س: ■
 حمف ظة  الطب  حق ق أن ل الع م  األصلية
 مأأأ  االستنسأأاخ فيشأأكل حمف ظأأة  االستنسأأأاخ حقأأ ق املنتجأأة الشأأركة جعلأأ  إذا ج:
 املش ي  على ب س ال األصل لك  نسخة
 النسأأخة وبأأاع األصأأل بطبأأق اشأأ اها الأأي الك مبيأأ تر بأأرامج شأأخص طبأأ  إذا س: ■
 يفعل  وماذا أخذه الذي املال حك  ف ا جه    املطب عة
   صحيح  البي  ولك  مشكل  األصل نسخة م  طب ال1ج:

                                

 : )األفضل أن يتجن  ذلك  اإلما  الشريا ي الراحل  1
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 نقأ   وحنأ  لإلنسأان حقيقيأة صأ ر علأى حتت ي ترفيهية ك مبي ترية برامج هنا  س: ■
 تغيأري جيأ   فهأل وهكأذا  مأا    بأالف  ونسأتبدل  العأني م قأ  نغأري أي الصأ ر أشأكال بتغيري
 الص ر  عرب الشخص خلقة
 في   إشكال ف  هتكه  كذل يستلز  ملؤمنني الص ر تك  مل إذا ج:
 مأ  يطلأق رمبأا )فأريوس  بمنتأاج الأبع  يقأ   الك مبيأ تر  اسأتخدا  انتشار م  س: ■
 يف امل جأأأ د  الداخليأأأة الأأأربامج تأأأدمري إىل وينتهأأأي أقأأأراص  خأأأ ل مأأأ  أو اإلن نأأأ  شأأأبكة

 احلكأأأأ  هأأأ  ف أأأا أصأأأحاهبا  علأأأى ب ضأأأرار ذلأأأك يتسأأأب  وقأأأد بعضأأأها  أو الك مبيأأأ ترات
 الفريوس  ملص   بالنسبة ل ضعيوا التكليفي
 العامل  واهلل وضعا   للض ان م ج  وه  تكليفا   ذلك حير  ج:

 اإلن ن 

 الربيأأأأد علأأأأى املرسأأأألة أو اإلن نأأأأ  علأأأأى امل جأأأأ د  بأأأأالفت ى الع أأأأل جيأأأأ   هأأأأل س: ■
 اإللك وي 

 إلي   استنادها أو التقليد مرج  م  بصدورها االط ئنان حصل إذا نع   ج:
 خ هلأأا ومأأ  املأأرور كل أأة مأأ  أكادمييأأا   رق أأا   طالأأ  كأأل بمعطأأا  جلامعأأةا تقأأ   س: ■
 آخأأأر طالأأأ  رقأأأ  اسأأتخدا  جيأأأ   فهأأأل اإلن نأأأ   شأأبكة إىل الأأأدخ ل طالأأأ  لكأأأل ميكأأ 
  مذهيب غري م  اآلخر الطال  رق  استخدا  جي   وهل عل    بدون
 وال  1وج بأا   األحأ   )علأى بمذنأ   إال   جي   ف  عرفا الطال  لذلك حقا عد إذا ج:
 املختلفة  املذاه  بني املس لة يف فرق

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
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 فهأل والفتيأات الفتيأان مأ  اإلن نأ  حأ ارات يف أشأار  احلال وبطبيعة فتا  أنا س: ■
 وأحيانأأا   واإلسأ   الأدي  عأ  أغلبهأا م ضأ عات يف اإلن نأ  عأرب الفتيأان مأ  الأتكل  جيأ  
 اح ا   وبكل الدراسة ع 

 حمر   إىل يؤد ومل صداقة أن  عرفا   علي  يطلق مل إذا بذلك  ب س ال ج:
 وقأأأد البيأأأ  أهأأأل علأأأ   تنشأأأر مفيأأأد  بأأأرامج املأأأؤمنني بعأأأ  عنأأأد ت جأأأد س: ■

 الكاأأري هلدايأأة كبأأريا   سأأببا كانأأ  أ أأا حأأى جأأدا فأأائق حنأأ  علأأى لل أأذه  رواجأأا   أحأأدث 
 يسأأريا   أصأأبح إمنأأا النسأأ  تلأأك انتشأأار ولكأأ  نبأأيه  بيأأ  أهأأل وتعأأريفه  النأأاس مأأ 

 بأأأا   شأأأرا ها مأأأؤم  أي يسأأأتطي  حبيأأأ  األصأأألية النسأأأخة علأأأى املتكأأأرر النسأأأ  بسأأأب 
 الدي   وق   املذه  لرواج سببا   ك ن  م  شرعا   إشكال ذلك يف هل والسؤال يسري 
 أصأأحاب لل أأؤمنني ينبغأأي ب نأأ  عل أأا   بأأ س  فأأ  عرفأأا حقأأا النسأأ  حأأق يعأأد مل إذا ج:
 علأأى تسأأاعد الأأي النسأأ  لعأأر  السأأعي بغأأيين ك أأا بنسأأخها  السأأ اح األصأألية  النسأأ 
 اقتنائهأا  مأ  اجل يأ  يسأتطي  حأى منخفضأة  بقي ة ودينيا   أخ قيا   تاقيفا   اجملت   تاقي 
 التربعات  مج  طريق ع  القي ة ختفي  كان ول 
 امل اضأأي  بعأأ  هنأأا  وتكأأ ن واألدب بأأال ا  يهأأت  اإلن نأأ  يف م قأأ  لأأدينا س: ■
 احملجبأة غأري صأ رهتا وضأ  النسأا  بعأ  تطلأ  وقد والنسا   رجالال اجلنسني م  والشعر
 احلك   ف ا

 جي    ال ج:
 مأأ  اإلن نأأ  علأأى للأأدخ ل مأأا بشأأركة خاصأأة سأأر كل أأة اسأأتخدا  حكأأ  مأأا س: ■
 علأأأأى للأأأأدخ ل رمسيأأأأا   االشأأأأ ا  وأن إط قأأأأا   بالشأأأأركة يضأأأأر ال االسأأأأتخدا  هأأأأذا أن العلأأأأ 

 الا    غال اإلن ن 
 أصحاهبا  بمذن إال هبا التصر  جي   ال احمل مة واألم ال فيةالعر  احلق ق ج:
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 الذن   هذا وكفار  السر  كل ة استخدمنا الذي  حن  تكليفنا ما س: ■
 أصحاهبا  إرضا  جي  حم مة واألم ال احلق ق كان  إذا ج:
 اإلن نأأأ  عأأأرب غربيأأأة شأأأركات لأأأدى اجملأأأاي واللعأأأ  اجملأأأاي االشأأأ ا  جيأأأ   هأأأل س: ■
 اللع   يف يف   مل  مالية  ائزج تض 

  ب س  ف  حمر ما ذلك يستلز  مل و الق ار بآالت اللع  يك  مل إذا ج:
 واجهأة أصأبح حبي  امل ق  هذا واشتهر اإلن ن  شبكة على م قعا   أنش تُ  ل  س: ■

 شخصي  م ق  إىل وأبد ل  امل ق  أغري   أن هكذا واحلال ي جي   هل للطائفة 
 الدينيأأة امل اقأأ  علأأى اإلبقأأا  األفضأأل ومأأ  فيجأأ    لل  قأأ  املالأأك أنأأ  كنأأ  إذا ج:
 املفيد  
 الشيعية  امل اق  على تعتدي الي امل اق  تدمري جي   هل س: ■
ي   ب ال ي   و ج اد هْلُ  تعاىل: اهلل قال ج:

  1 أ ْحس  ُ  ه 
 الطب  حق ق

 إىل بالنسأأأبة اصاالختصأأأ حأأأق وحأأأى والتأأأ لي  والنقأأأل وال مجأأأة الطبأأأ  حقأأأ ق مسأأأ لة:
  2شرعا   اح امها )فاألح   عرفية  حق قا   عدت إذا وغريه  املخ عني
 بأأأمذن إال   الطبأأأ  جيأأأ   وال شأأأرعي حأأأق هأأأ  الطبأأأ  حبقأأأ ق يسأأأ ى مأأأا أن هأأأل س: ■
 املؤل  
 عرفا   حقا   عد   إذا 3األح    )على نع  ج:

                                

  125  س ر  النحل: 1
 : )فالظاهر اح امها شرعا     اإلما  الشريا ي الراحل2
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل3
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 ملكيأة يف احلأق تعطأي الكتأ  بعأ  علأى تكتأ  الي الطب  حق ق عبار  هل س: ■
 املؤل   أو الناشر إذن دون الكتاب نس  ج ا  وعد  الطب  حق

 احلق ق  م  عرفا   كان  إذا 1األح    )على نع  ج:
 احلقأأأأ ق )مجيأأأأ  عبأأأأار  وجأأأ د مأأأأ  صأأأأاحب  إذن بأأأأدون كتأأأاب طبأأأأ  جيأأأأ   هأأأل س: ■

 الكتاب  أول يف حمف ظة 
   ال    األح   2ج:
 إحأأأأدى يف فص أأأأل أو العلأأأأ    أحأأأأد يف ةعل يأأأأ نكتأأأأة إىل التفأأأأ  إنسأأأأانا   أن لأأأأ  س: ■
 أمأأا  نفسأأ  إىل ينسأأب  أن ذلأأك  علأأى اطلأأ  إذا لغأأريه جيأأ   فهأأل مجأأي    تفصأأي    املسأأائل
 السك ت  أو قائل  إىل نسبت  إما علي  جي  أ  الناس 
 السك ت  ذلك يف يكفي ج:
 ذلأأأك علأأأى ي تأأأ  حيأأأ  أخأأأرى لأأأدار طبعأأأ  حقأأأ ق كتأأأاب  طبأأأ  حكأأأ  مأأأا س: ■
 ل   الناشر  بالدار رالضر  إحلاق
 أو املؤلأ  إذن دون لطبعأ  التصأدي جيأ   فهأل كتاب  لطب  ماسة حاجة كان  وإذا
 حم   مادي هبد  الطب  ب ن عل ا   الناشر   الدار

 احلق  بصاح  اإلضرار جي   وال 3األح    )على حق الطب  حق ج:
 ولكأأأ  لأأ  املتبنيأأأة اجلهأأة أو صأأاحب  علأأأ  دون كتأأاب بطباعأأأة شأأخص قأأا  إذا س: ■
 املطالبأأأأأة املؤلأأأأأ  أو للأأأأأدار حيأأأأأق فهأأأأأل الكتأأأأأاب  طباعأأأأأة أصأأأأأل طريقأأأأأة مأأأأأ  يغأأأأأري أن دون

 من   حبق قه ا

                                

   مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل  ما بني الق سني1
 : )ال جي      اإلما  الشريا ي الراحل2
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل3
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 اخلربا   تقدير حس  ضرره بقدر نع   ج:
 النشر  دار أو مؤلف  إذن دون كتاب نشر أو بي  أو تص ير جي   هل س: ■
  االستئذان  وج با   األح   1ج:

 واألقراص األشرطة

 طبعهأأأا حقأأأ ق بأأأ ن وختأأأرب األشأأأرطة تسأأأجل الأأأي الشأأأركات مأأأ  لعديأأأدا ت جأأأد س: ■
 الرئيسي  املصدر م  عليها احلص ل أستطي  ال كن  إذا نسخها حك  ف ا حمف ظة 
 أصحاهبا  بمذن إال   2األح    )على جي   ف  عرفا   احلق ق م  ذلك عدَّ  إذا ج:
 حأق أنأ  أ  ذلأك   مأ مينأ  خطيأ  منأرب يف التسأجيل جبهأا  اإلتيأان جي   هل س: ■
 علي   التعدي جي   ال حق ق  م 

  3األح    )على حق ق  م  حق إن  ج:
 ال  أ  جأأأأائز هأأأأ  هأأأأل اسأأأأتئذان بأأأأدون الك مبيأأأأ تر قأأأأرص نسأأأأ  عأأأأ  سأأأأ ل  س: ■
 أن خص صأأأا   العأأأر  أشأأأخص كيأأأ  ذلأأأك  جيأأأ   فأأأ  عرفأأأا   احلقأأأ ق مأأأ  عأأأد   إذا فأأأ جبت 
 عليهأأأا يكتأأأ  مل وبعضأأأها حمف ظأأأة النسأأأ  حقأأأ ق عليهأأأا مكتأأأ ب ك مبيأأأ تر بأأأرامج هنأأأا 
 املس لة  يف األخ قي اجلان  روعي إذا احلالتني يف جي   فهل شي 
 ومشأأأأأ    بأأأأأائ  مأأأأأ  السأأأأأ ق يف يتعأأأأأامل ن الأأأأأذي  املأأأأأ رد هأأأأأذا يف بأأأأأالعر  املقصأأأأأ د ج:

 حأق علأى جتأاو ا   اسأتئذان بدون النس  وعد وا حقا   النس  حق هؤال  اعترب فمذا وأمااهل ا 

                                

 : )إذا كان الكتاب ضروريا  للدي  وال ي ذن صاحب  جا   وإال ف     اإلما  الشريا ي الراحل1
   فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل  ما بني الق سني مل يك  يف2
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل3
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 احلقأ ق حمفأ ظ الشأي  هأذا أن حتديد ويف فيج    وإال    1األح    )على جي   ف  الغري 
 اخلرب   أهل يراج  ال أ 

 

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1



 طبية مسائل الساب : الفصل

 التشريح

 أجسأأأاد بتشأأأريح وتعل أأأ  الطأأأ  وميكأأأ  احملأأأ    امليأأأ  جسأأأد تشأأأريح جيأأأ   ال مسأأأ لة:
 حن ه و  املطا  م  اإلنسان هيئة على املصن عة والت اثيل احلي انات
 الضرور   بقدر املسل   جس  على الكافر جلس  التشريح يقد  االضطرار حال ويف
 أو التفأأأرج أو التعلأأأي  أو للأأأتعل   كأأأان سأأأ ا  امليأأأ  تشأأأريح حضأأأ ر يف إشأأأكال ال 1ج:
 عرفا   اإلمث على إعانة يك  مل إذا ذلك غري
 فهأأأل امليأأأ  جاأأأة بتشأأأريح إال القاتأأأل علأأأى التعأأأر  ميكأأأ  ومل إنسأأأان  قتأأأل إذا س: ■
 ال  أ  القاتل على التعر  أجل م  التشريح جي  

 بأ س فأ  التشأريح طريأق عأ  إال وسأيلة ب يأة ميك  ال القاتل على التعر  كان إذا ج:
 ب  

 هأأذا مأأ  التشأأريح جيأأ   فهأأل بالتشأأريح  القاتأأل علأأى التعأأر  حيت أأل كأأان إذا س: ■
 فقط  االحت ال
 ب س  ف  2في   منحصر ق)والطري عق ئيا   االحت ال كان إذا ج:
 مأأأ  ال  أ  الأأأتعل   لغأأأر  مسأأأل  جسأأأد لتشأأأريح اإلنسأأأان ينظأأأر أن جيأأأ   هأأأل س: ■
 يباشأأر ال طبعأأا   التشأأريح  تعل أأ  بأأدون ميكأأ  ال الطأأ  كليأأة لطلبأأة الطأأيب الأأتعل   إن العلأأ 
 الو  باملباشأر  التشريح على التعل  ت ق  وإذا فقط  ينظر إمنا التشريح ع لية بنفس  املتعل 
 التشأأريح ذلأأك عنأأد جيأأ   هأأل املسأأل  غأأري جسأأد بتشأأريح املختصأأة اجلهأأات إجبأأار ميكأأ 

 مباشر  
                                

 : )ال جي   حض ر تشريح املي  وإن كان للتعل  أو التعلي     اإلما  الشريا ي الراحل1
    يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل  ما بني الق سني مل يك2
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 إذا ك أا ذلأك إىل اضأطر إذا إال   أشأد  املباشأر  كانأ  وإن 1جيأ   ال األمأري  ك  ج:
 إال اهلل حر مأأ  شأأي  مأأ  ف أأا ذلأأك  علأأى يت قأأ  لل سأأل ني إليأأ  احملتأأاج الطأأ  تعل أأ  كأأان
 املستعان  واهلل إلي  اضطر مل  أحل   وقد
 تشأأأأريح يدرسأأأأ ن أ أأأأ  املعلأأأأ   ومأأأأ  مسأأأأل ة  دولأأأأة يف الطأأأأ  يأأأأدرس طالأأأأ  س: ■
 ال  أ  مسأأل  جاأأة هأأذه هأأل الطالأأ  يعلأأ  وال عليهأأا  للتأأدري  جاأأة هلأأ  فتحضأأر البأأدن 
 احلك   ه  ما ملسل  أ ا ظن  على غل  ول  احلك   ف ا

 فيأأأ   إشأأأكال فأأأ  اضأأأطرارا   كأأأان ذاإ نعأأأ   2األظهأأأر  علأأأى )مطلقأأأا   حمأأأر  التشأأأريح ج:
   بقدرها  تقدر والضرورات
 األمأأ ات أجسأأاد أشأأر ح أن ي جيأأ   فهأأل التشأأريح  قسأأ  جامعأأة يف أسأأتاذ أنأأا س: ■
 الط ب  تعلي  لغر  وذلك أقارهب  م  بمجا   أو امل ت  قبل منه  بمجا  
 حصأأأأأل وإذا أعضأأأأأائها  يف اإلنسأأأأأان تشأأأأأب  الأأأأأي باحلي انأأأأأات ويسأأأأأتبدل جيأأأأأ    ال ج:

 ف   املسل ني أم ات أما إجا هت   م  الكفار فب م ات االضطرار
 يأرى حين أا مسأل  بلأد يف الطأ  يأدرس الأذي املسأل  الطالأ  تكليأ  هأ  ما س: ■
 احلضأأ ر  لأأ  جيأأ   هأأل احلالأأة هأأذه يف ال  أ  ملسأأل  هأأي هأأل يعلأأ  وال للتشأأريح جاأأة   أمامأأ 
 احلض ر  على امعةاجل هذه يف الط  تعل   ت ق  ل  احلك  وما

 عنأأأد واملهأأ  األهأأأ  بأأاب مأأأ  االضأأطرار كأأأان ولأأ  بأأأذلك  بأأ س ال االضأأأطرار مأأ  ج:
 الشرع 

                                

أن التشريح حرا  ولكنأ  احلضأ ر والنظأر إذا مل يسأتلز     سبق يف فتاوى آية اهلل العظ ى السيد صادق الشريا ي1
 حمرما  فه  جائز 

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل2



 

517 

 

 ونقلها األعضا   رع

 بأأأ   يطهأأأر مسأأأل  جسأأأد يف والكأأأافر كالكلأأأ  العأأأني جنأأأس مأأأ  جأأأز  ُ رع إذا مسأأأ لة:
 لاملنتقأأ مأأ  جأأز    عُأأد   إذا بأأ  يأأنجس العأأني جنأأس جسأأد يف العأأني طأأاهر مأأ  جأأز   رع وإذا
 إلي  

 سأأأائر أو قلبأأأ  أو بيضأأأت  بتبأأأديل اإلنسأأأان جسأأأد يف احليأأأ ان أجأأأزا   رع جيأأأ   مسأأأ لة:
 احلي ان  م  ب مااهلا أعضائ 

 والكبأأأأد والعأأأأني كالقلأأأأ  غأأأأريه إىل إنسأأأأان أو حيأأأأ ان مأأأأ  نقأأأأل عضأأأأ  كأأأأل مسأأأأ لة:
 عليأأأ  وجتأأأري منأأأ   املنقأأأ ل ال إليأأأ  املنقأأأ ل مأأأ  عضأأأ  أنأأأ  نقلأأأ  بعأأأد عليأأأ  حيكأأأ  والبيضأأأة 

 من   جز    عرفا   حتس  أن بشر  إلي  املنق ل حكا أ
 جسأأ   مأأ  جأأز    وصأأار جسأأ    يف أجنأأيب مأأ  جأأز    أو عضأأ ا   الأأزوج  رع لأأ  مسأأ لة:

 وصأأار جسأأ ها يف أجنبيأأة مأأ  جأأز    أو عضأأ ا    رعأأ  لأأ  الزوجأأة وكأأذلك ك جزائأأ   كأأان
 ك جزائها  جس ها م  جز   
 قلأأأ  مأأأ  مأأأ خ ذ بصأأأ ا  اإلنسأأأان قلأأأ  صأأأ امات أحأأأد اسأأأتبدال جيأأأ   هأأأل س: ■
 االختصاص  أهل بت صية كان إذا اخلنزير
 جي    نع  ج:

 بيعها أو باألعضا  التربع

 أو احلأأي حيأأا  ت قفأأ  إذا احلأأي  لنفأأ  احملأأ   امليأأ  اإلنسأأان مأأ  عضأأ  قطأأ  مسأأالة:
 بعأد عينأ  تنتأزع أن  يأد أجأا  لأ  ك ا جائز  م ت  قبل املي  إجا   م  ذلك  على ك ال 
 ما    األع ى ع رو مقلة يف رعلتز  م ت 
 امل ت  بعد البشرية باألعضا  التربع حك  ما س: ■
 ولي    أجا  أو بذلك  أوصى قد كان إذا جائز ج:
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 حمتاج  آخر شخص إىل باألعضا  التربع حك  ما س: ■
 املتربع  على كبريا   ضررا   يسب  مل إذا ب  ب س ال ج:
 آخر  حلي حي إنسان م  واحد  عني بي  أو التربع جي   هل س: ■
 اضطر  إذا إال   جي   ال ج:

 الد  سح 

 حأال يف أجأا  إذا )إال امليأ  مأ  سحب  جي   وال احلي  م  الد  سح  جي   مس لة:
  1حيات  

 اجلنس حت يل

 يف ذلأأأك وجيأأأ   رجأأأل  إىل املأأأرأ  حت يأأأل وال امأأأرأ   إىل الرجأأأل حت يأأأل جيأأأ   ال مسأأأ لة:
 احلي انات 

 التدخني

 لل بتدئني  بالنسبة التدخني حك  ما س: ■
   مذم    ضار كل ولك  نفس  يف كراهت  أو التدخني حرمة على دليل ال 2ج:
 حك    ه  ف ا إلي  رج  مث التدخني ع  انقط  قد شخص كان إذا س: ■
 كالسابق  3ج:
 هأأل أأ األطبأا  يقأ ل ك أأا أأ هبأ  أضأر   ورمبأأا احلاضأري  يضأايق كأان إذا التأدخني س: ■
 زا  جائ يك ن

                                

  الشريا ي الراحل  ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  1
 : )مكروه    اإلما  الشريا ي الراحل2
 : )مكروه    اإلما  الشريا ي الراحل3
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 اآلخري   يؤذي ال أن وحياول جائز  نفس  يف التدخني 1ج:
 طأأأيب: حتأأأذير وهأأأ  التأأأدخني علبأأأة غأأأ   علأأأى املكتأأأ ب التحأأأذير إىل اسأأأتنادا   س: ■

 العلأ  إىل باإلضأافة هذا والشرايني"  القل  وأمرا  الرئة لسرطان رئيسي سب  "التدخني
 التأدخني حيأر  فهأل املأادي  لضأررا عأ  فضأ  املستقبل يف باملدخ  سيلحق الذي بالضرر
 النفس  على األضرار هذه بكل العل  م 

 العاجل  الكبري بالضرر تيق  إذا إال جائز  نفس  يف التدخني 2ج:
 اإلنسان على طبية جتارب

 بأأ   بالغأأا   ضأأررا   ضأأار  تكأأ  مل إذا اإلنسأأان علأأى التجأأارب خمتلأأ  إجأأرا  جيأأ   س: ■
 إجا تأأ  مأأ  حأأى عليأأ  إجراؤهأأا جيأأ   فأأ  بالغأأا   ضأأررا    بأأ ضأأار  كانأأ  إذا وأمأأا إجا تأأ   مأأ 
 بسيطا   الضرر كان أو شرعا   أه  ألمر كان  إذا إال  

 املعدية األمرا 

 االجت اعأأأأات يف احلضأأأأ ر املعديأأأأة  املسأأأأرية بأأأأاألمرا  املصأأأأاب علأأأأى جيأأأأ   ال س: ■
 ض    بسبب  تل  أو مبرض  أحد وأصي  ذلك فعل ول  العامة  واألماك 
 حبيأ  العامأة االجت اعأات يف حيضأر أن مرض  يسري الذي لل ري  جي   هل س: ■
 خطأأأريا   املأأأر  كأأأان لأأأ  جيأأأ   هأأأل اجلأأأ ا  فأأأر  وعلأأأى املأأأر   هبأأأذا االبأأأت   هلأأأ  يسأأأب 

 كاجلذا  
 جي    ال اخلطري  األمرا  يف ج:

                                

 : )إذا كان إضرارا  هب   أو أذية  حير     اإلما  الشريا ي الراحل1
 : )التدخني أ ابتدا   أ مكروه  نع  ل  سب  ضررا  كبريا  كان حمرما     اإلما  الشريا ي الراحل2
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 خم  مات م 

 شفائ   يف أمل وال خم   مات م  قتل جي   هل س: ■
 جي    ال 1ج:
 بشري  غيار كقط  خم   مات م  استخدا  جي   هل س: ■
 كالسابق  2ج:

 باجلها  احلي

 أحيانأأا   ولكأأ  احليأأا   هلأأ  حيفأأ  جهأأا  هلأأ  فيجعأأل األفأأراد  بعأأ  علأأى يُغ أأى س: ■
غ أى الميأ ت

ُ
 فهأأل غاليأا   تكل أأ  وهأي احلالأة  هبأأذه فيبقأى كامأأل بشأكل حيأىي وال عليأأ  امل

غ أى ألوليأا  حيأق
ُ
 احلت أي  لل أ ت عليأ  املغ أى ويعر ضأ ا اجلهأا   هأذا يسأحب ا أن عليأ  امل

 التكالي   دف  على يقدرون ال فقرا  أوليائ  ك ن حال يف استانا  هنا  وهل
  األقرب  على جي   ال 3ج:

 احل ل ع ج

 أو طفلأأأني محلهأأأا إىل يأأأؤدي بأأأدوا  املأأأرأ  كتلقأأأيح بعأأأ ج  األوالد تكاأأأري جيأأأ   مسأأأ لة:
 ذلك  أمك  إذا مر   م  أكار عا  كل محلها إىل يؤدي مبا املرأ  ع ج جي   ك ا أكار 

                                

 : )إذا مسي حيا مل جيز  ما  الشريا ي الراحل  اإل1
 : )إذا مسي حيا مل جيز  إال إذا كان م  مصاديق األه  وامله     اإلما  الشريا ي الراحل2
 : )ال جي  إبقا  احليا  هبذه الص ر     اإلما  الشريا ي الراحل3
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 الرح  خارج اإلخصاب

 الأأرح   يف خيلأأق الأأذي ال لأأد كحكأأ  الأأرح   غأأري يف خيلأأق الأأذي ال لأأد حكأأ  مسأأ لة:
 فأأ  أجنبيأأني مأأين مأأ  كأأان وإذا هب أأا  يلحأأق حأأ ل ولأأد فهأأ  الأأزوجني مأأين مأأ  كأأان فأأمذا
 شبهة  ولد فه  لشبهة ينيأجنب مين م  كان وإذا ح ل  ولد يك ن

 الع ليأأأأأة  لنجأأأأاح يقتضأأأأي األنابيأأأأ   أطفأأأأال أي اجلسأأأأ  خأأأأارج اإلخصأأأأاب مسأأأأ لة:
 عأ  فائضأة ب يضأات تظأل في أا بعضأها  راعأة يأت  الأي الب يضأات مأ  أكرب عدد ختصي 
 ماذا  أ  العل ي البح  يف استخدامها أ  الزائد  الب يضات إعدا  جي   فهل احلاجة 
 جائز  تتعلق مل ما النطفة قتل 1ج:
 وعدمها  الضرور  حالة يف األنب ب طفل ع لية جت   هل س: ■
 ويف شأرعي  حمأذور ذلأك مأ  يلأز  مل إذا الزوجأة ب يضأة مأ  الأزوج نطفأة مج  جي   ج:
 مطلقا   املذك ر باجل   ب س ال الضرور  حالة
   االصطناعي  التلقيح لع ليات املشروعة الطرق هي ما س: ■
 الزوج  ما  م  كان إذا االصطناعي قيحالتل جي   ج:

 احل ل من  طرق

 مأأ  التناسأل أجهأز  بعأأ  يف شألل بمحأدا  دائأأ  بشأكل احل أل منأأ  جيأ   ال مسأ لة:
 يف املن يأأأة احلي انأأأات ضأأأد الدائ أأأة املناعأأأة بمجيأأأاد أو املأأأرأ   جانأأأ  مأأأ  أو الرجأأأل جانأأأ 
 املؤق   احل ل من  جي   نع  املرأ   يف أو الرجل
 الل ل   وبالتحديد املان   استخدا  لل رأ    جي هل س: ■
 آخر  حمر   على يشت ل ومل الدائ  العق  ي ج  مل إذا املان  استخدا  جي   ج:

                                

 : )مشكل إال يف أغرا  البح  العل ي    اإلما  الشريا ي الراحل1
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 حأدو  ملنأ  الرجأل أو لل أرأ  األطبأا  جيريهأا الأي الأربط ع لية إجرا  حك  ما س: ■
 احل ل  حلص ل فكها الزم  م  ف   بعد ميك  ب ن  عل ا   احل ل 
 الشرعية  الض ابط مراعا  م  ب  ب س ف  الدائ  العق  ي ج  مل إذا ج:
 أو ال ريأأأأد قطأأأأ  طريأأأأق عأأأأ  النسأأأأل حتديأأأأد أو ل قأأأأ  ع ليأأأأة أجأأأأرا  جيأأأأ   هأأأأل س: ■
 أشب   ما أو الشريان
 عأأد  مأأ  فيأأ  إشأأكال فأأ  مؤقتأأا   كأأان إذا أمأأا جيأأ    فأأ  الأأدائ  العقأأ  أوجأأ  إذا ج:
 حملر    ذلك استلزا 

 اجلنني إسقا 

 ويف أأ مأا    أأ األ  كحيأا  أهأ   ألمأر إال نطفأة كأان ول  اجلنني إسقا  جي   ال مس لة:
 للأدفاع مصأداقا   ذلأك كأان إذا إال الأديات كتأاب يف املأذك ر  الديأة دفأ  جيأ  احلالة هذه
 دية  ف  النفس ع 
 األ   على ضررا   سب  إذا اجلنني إسقا  جي   هل س: ■
 العامل  واهلل جائز فه  أل ا على امل ت خطر سب  إذا ج:
 اسأت ر إذا املأ ت خلطأر معرضأة احلامأل املأرأ  حالأة أن وذكأروا األطبأا  أمجأ  ل  س: ■
 ديأأة دفأأ  جيأأ  هأأل اإلسأأقا  صأأ ر  ويف اجلنأأني  إسأأقا  احلالأأة هأأذه يف جيأأ   فهأأل احل أأل
 اجلنني 
 ال أن بشأأأر  دي أأأة  وال اإلسأأأقا  جيأأأ   االط ئنأأأان يفيأأأد األطبأأأا  اجت أأأاع كأأأان إذا ج:
 أنب ب  إىل أو آخر رح  إىل اجلنني نقل م  يت كن ا
 يف اجلنأأني كأان إذا مأا يشخ صأ ا أن األطبأأا  يسأتطي  العل أي   التطأ ر بسأب  س: ■
 نأأاقص أو مشأأ  ها   سأأي لد اجلنأأني كأأ ن شخ صأأ ا فلأأ  كأأام    أو ناقصأأا   أو مشأأ  ها   الأأرح  
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 فهأأأل واجملت أأأ   لل الأأأدي  ك تمشأأأ ي ل أأأدون اخللقأأأة ناقصأأأي األطفأأأال بأأأ ن عل أأأا   اخللقأأأة 
 اجلنني  إسقا  الص ر  هذه يف ميك 
 األ   حيا  على اخلطر أو الشديد  احلرج حاالت أقصى يف إال جي   ال 1ج:

 اجلنني نقل

 إذا املأرأ   رحأ  إىل وعأا  مأ  ونقلأ  وعأا   إىل املأرأ  رحأ  مأ  اجلنأني نقل جي   مس لة:
 ها ضرر  أو ضرره إىل وال م ت  إىل يؤد مل

 االستنساخ

 البشري  االستنساخ ع لية جت   هل س: ■
 مشكل 2ج:
 منها  امل ل د حك  وما س: ■
  3للطرفني ولدا   يك ن ج:
 ب يضتها  يف املرأ  نفس خلية  رع جي   هل س: ■
 حمرما   يستلز  مل إذا جائز نفس  يف ج:
 الزوجة  رح  يف الرجل خلية  رع جي   هل س: ■
 ب س  ال ج:
 امرأ   رح  يف الزوج غري خلية  رع جي   هل س: ■
  1األظهر  )على جي   ال ج:

                                

 : )يف أقصى حاالت احلرج والعسر قال بع  الفقها  باجل ا     اإلما  الشريا ي الراحل1
 : )األصل اجل ا   إال أن يسب  ذلك حمذورا  شرعيا  مال اخت ل النظا     اإلما  الشريا ي الراحل2
 : )إذا كانا  وجني  وإال كان حبك  ولد الشبهة    اإلما  الشريا ي الراحل3
   الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل  ما بني1
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 طأأاهر  املستنسأأخة البنأأ  تكأأ ن فهأأل واستنسأأخ    نأأا ابنأأة خليأأة أخأأذنا إذا س: ■
 أمها  مال أيضا    نا ابنة أ  امل لد
  1ح ل ولد تك ن ج:
 ال  أ  طاهرا   املستنس  الطفل يك ن هل س: ■
 طاهر  ج:
 الرجأل بأني النكأاح عقأد إجأرا  جيأ  هأل االستنساخ  ع لية ج ا  فر  على س: ■
 الع لية  يف املستخدمني واملرأ 
 أح    كان وإن بعيد غري ال ج ب عد 2ج:
 احلي ان  استنساخ جي   هل س: ■
 نع   ج:
 اللح   م ك ل حي ان م  املستنس  احلي ان حل  أكل جي   هل س: ■
 نع   ج:
 وقبأأل الأأزوج وفأأا  بعأأد الزوجأأة رحأأ  يف حقنأأ   جيأأ   فهأأل الرجأأل مأأين حفأأ  إذا س: ■
 اإلر   حك  وما العد  انقضا 
 اإلر   يقس   مل إذا ير  أن  الظاهر ولك  مشكل  ج:
 العد   انقضا  بعد ذلك حك  ما س: ■
  3مشكل  )واإلر  احلق   جي   ال ج:

                                

: )تك ن ولد ح ل إذا كان بأني الأزوجني  أي ابنأة  نأا صأارت  وجأة شأرعية إلنسأان    اإلما  الشريا ي الراحل1
 أو اب   نا صار  وجا  شرعيا  المرأ   مث أجري  ع لية االستنساخ  

 ك ن ال لد ح ال   : )نع  جي  حى ي  اإلما  الشريا ي الراحل2
 : )وال أر     اإلما  الشريا ي الراحل3
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 ال راثي األطلس

 البشأأأري  الأأأ راثي لأأأساألط أي البشأأأري  اجلينأأأ   عأأأ  فأأأ   قبأأأل العل أأأا  أعلأأأ  مسأأأ لة:
 علأأى يقضأأي وإنأأ  لإلنسأأان  ال راثيأأة الشأأفرات ملعظأأ  م حأأد  تقريبيأأة جينيأأة خريطأأة وهأأي

 األمر  هبذا مساحتك  رأي ف ا الع ر  ويطيل األمرا 
 حمر    من  يلز  مل إذا ذلك جي   ج:

 املعاجلة وج ب

 اجعتأأأأ مر  عأأأأد  بأأأأ ن عق ئيأأأأا   احت أأأأال احت أأأأل أو املأأأأري  الشأأأأخص علأأأأ  إذا مسأأأأالة:
 الطبيأ   مراجعأة تر  ل  جي   ال بالغا   ضررا   ب  يلحق أو كاريا   مرض  م  يشدد للطبي 

 الاقة  الطبي  ل  يصفها الي األدوية استع ال علي  جي  الص ر  هذه ويف
 إسأأعا  أو مهأأ  طأأيب فحأأص أو مرضأأية حالأأة تشأأخيص يأأرف  مأأ  حكأأ  مأأا س: ■

 واخل    ةللصع ب أو الرغبة عد  جملرد وذلك مستعجل
 القب ل  فيلز  عضال مر  م  جنات  أو حيات  إنقاذ علي  ت ق  إذا ج:
 مأأأ  خيشأأأى املأأري  وكأأأان ع ليأأأة  إجأأرا  علأأأى يت قأأأ  املأأري  شأأأفا  كأأان إذا س: ■
 حير   أ  ومرض  علت  على البقا  ل  جي   فهل اخل    م  علي  يغ ى أحيانا   بل الع لية
 يكأأ  مل وإذا الع ليأأة  وجبأأ  خطأأرا   املأأر  كأأان إذا بأأل اخلأأ    هنأأا املأأدار لأأيس ج:
 جت   ال خطرا  

 األدوية

 أن الطبيأأ  ظأأ  إذا التجربأأة بأأاب مأأ  دوا    مريضأأ  إعطأأا  للطبيأأ  جيأأ   هأأل س: ■
 لل ري   مفيد الدوا  هذا

 دواؤه  ه  هذا أن م  واالط ئنان الت كد بعد إال   الدوا  إعطا  جي   ال ج:
 شرعا   حمر مة م اد على احت اؤه ت لاحمل الدوا  شرب جي   هل س: ■
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 حمر مة  م اد على باحت ائ  يعل  مل دا  ما جي   ج:
 التج يلية اجلراحة

 تصأغري أو وتكبأري األن   وجت يل احلروق  ك قي  التج يل  جراحة حك  ما س: ■
 وغريها  الشفاه وجت يل الفخذ  أو البط  م  الشح   وإ الة لل رأ   الادي
 الشرعية  امل ا ي  مراعا  م  ذلك جي   ج:

 الع ج يف الشرعية امل ا ي 

 ميس    أو املعاجلة حني املرأ  بدن إىل ينظر أن للطبي  جي   هل س: ■
 ذلأأك يف إشأكال فأ  ميسأها أو بأأد ا إىل ينظأر أن معاجلتهأا يف الطبيأ  اضأطر إذا ج:
 يل أأس ال أن جأأ و  الل أأس دون بأأالنظر معاجلتهأأا مأأ  اسأأتطاع إذا ولكأأ  الضأأرور   بقأأدر
   إليها  ينظر أن دون معاجلتها وج  النظر دون بالل س معاجلتها م  متك  ول  بد ا 
 وهأأل وغأأريه كأأالعق  العأأ ج بقصأأد أخأأرى امأأرأ  لعأأ ر  امأأرأ  كشأأ  جيأأ   هأأل س: ■
 املعاجل  للطبي  ذلك جي  

 جائز  االضطرار حالة يف ج:
 كأأأ  مأأأ  مرضأأأية حأأأاالت إيَّ  وحتأأأ  ل مستشأأأفى يف أع أأأل أطفأأأال طبيأأأ  أنأأأا س: ■

 علأأى اإلجابأأة الرجأأا  عشأأر   الاانيأأة السأأ  حأأى الرضأأاعة سأأ  مأأ  وإنأأا   ذكأأ ر اجلنسأأني
 التالية: األسئلة
 البل    س  دون امل يز  البن  معاجلة ي جي   هل  1
 أن إذ معاجلتهأأأا  رفأأأ  أسأأأتطي  ال كنأأأ  إذا البالغأأأة البنأأأ  معاجلأأأة ي جيأأأ   هأأأل  2
 شديدا   حرجا   ي يسب  مما املستشفى م  طردي يف تسب ي قد املعاجلة رف 
 للع ج  احلاجة م ض  على ذلك يف ويقتصر جي   االضطرار م  ج:
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 ورعايته  املرضى فحص

 أو والل أس النظأر وفيهأا العأ ج  أو التعلأي  بأاب مأ  املرضى فحص حك  ما س: ■
 أشب   ما أو ملريضة يةع ل أو والد  ع لية ملشاهد  الع ليات غرفة دخ ل مال ك  ا
 األهأأ  بأأاب مأأ  االضأأطرار كأأان ولأأ  جأأائز  فهأأ  اإلنسأأان إليأأ  اضأأطر شأأي  كأأل ج:
 وامله  
 خيأأأأدم ا أن يسأأأأتطيع ن وال املستشأأأأفى يف رعايأأأأة إىل املرضأأأأى مأأأأ  كاأأأأري حيتأأأأاج س: ■

 إال فيهأأأأأأأا ي جأأأأأأأد ال املستشأأأأأأأفيات وهأأأأأأذه ب نفسأأأأأأأه  امليأأأأأأأاه دورات يأأأأأأأدخل ا أو أنفسأأأأأأه  
 شؤون   بسائر هي تق   قد بل امل رضة أما  الرجل تكش  حك  ف ا   امل رضات
 الضرور   يف إال جي   ال ج:
 حأأأأأاالت األحيأأأأأان أغلأأأأأ  يف وتقأأأأأابلين املستشأأأأأفى يف شأأأأأعاعيا   مصأأأأأ را   أع أأأأأل س: ■
 احلك   ه  ف ا الطبية والبح   التحاليل إجرا  أجل م  املرضى لع رات تص ير
 النظر  يتع د ال  ولك إشكال ف  بديل ل  يك  مل إذا ج:
 مأأ  الطبيأأ  لأأدى فحصأأ  إىل احلاجأأة عنأأد باالسأأت نا  املأأين إخأأراج جيأأ   هأأل س: ■
 الشرعي  بالطريق إخراج  م  الت ك  عد 

 الزوجة  بسب  جي   نع  ضرور   تك  مل إذا جي   ال ج:
 املأأأأأرأ  بفحأأأأأص يقأأأأأ   أن والطالبأأأأأة الطالأأأأأ  علأأأأأى يتحأأأأأت  الطأأأأأ  كليأأأأأات يف س: ■
 املأرور مأ  البأد األمر وهذا الع ر   منطقة إىل الفحص يصل وقد األجنيب والرجل األجنبية

 ذلك  جي   فهل الط   لطال  بالنسبة ب 
 الضرور   بقدر إال جي   ال ج:
 



  الاام : الفصل

 اإلنسانية واحلق ق احلريات

 احلريات

 التجأأار و  واإلقامأأة السأأفر يف اإلسأأ مية البلأأدان مجيأأ  يف أحأأرار املسأأل ني مجيأأ  مسأأ لة:
 ذلك  م  املن  ألحد جي   وال شاب   وما

 أو الصأناعة أو الزراعأة أو التجأار  حريأة سأ ا  احلريأات مصادر  فرد  أو لدولة جي   وال
 لإلنسأأأان  الشأأأارع منحهأأأا الأأأي احلريأأأات واملأأأراد: غريهأأأا  أو اإلقامأأأة أو الع أأأار  أو السأأأفر
 والزيأار  احلأج عأ  كأاملن  الشأعائرية احلريأات مصأادر  أمأا احملر   باستانا  تصر  كل وهي

 حترميا   أغل  فهي وشبهه ا
 احلرية  مفه   إىل اإلس   ينظر كي  س: ■
 اإلسأأ   فجأأر بأأز  وملأأا اجلسأأد  إىل بالنسأأبة كالقلأأ  اإلسأأ مي النظأأا  يف احلريأأة ج:
 إال   تتحقأق ال األمأ ر وهأذه والظلأ   والقهأر االسأتبداد على القضا  األوىل   م  م  كان

 باحلرية 
 حدودها  هي وما حريات  اإلس مي التشري  يف هل س: ■
 أو األديأان هبا جا ت الي احلريات أوس  م  اإلس    يف امل ج د  احلريات تعترب ج:
 قليلة  وهي احملرمات إال   احلرية شي  كل يف واألصل احلرية  دي  اإلس   فمن الق انني 
 والسنة  الكتاب م  احلرية على الدليل ه  ما س: ■
ُأ ُ  و حيُ أل   بق لأأ : اإلسأ   نأيب وصأ  فمن  الكر   القرآن م  أما ج:  الط ي ب أات   هل 
ُه ْ  و ي ض أأأأأأأأأأأأأأ ُ  اخلْ ب آئ أأأأأأأأأأأأأأ    ع ل أأأأأأأأأأأأأأْيه  ُ  و حُي أأأأأأأأأأأأأأر  ُ  ان أأأأأأأأأأأأأأ ْ  ال أأأأأأأأأأأأأأي   و األْغأأأأأأأأأأأأأأ  ل   إ ْصأأأأأأأأأأأأأأر ُه ْ  ع أأأأأأأأأأأأأأنأْ   ك 
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ع ل أأأأأْيه  ْ 
 كبتأأأأأ  ممأأأأأا س النأأأأأا أعنأأأأأاق يف كانأأأأأ  الأأأأأي االجت اعيأأأأأة واألغأأأأأ ل فاإلصأأأأأر  1
 القيأأأأأأأ د اسأأأأأأأتعبدهت  أن بعأأأأأأأد وحأأأأأأأرره  فأأأأأأأ طلقه  عأأأأأأأنه  النأأأأأأأيب وضأأأأأأأعها حريأأأأأأأاهت  
 واجلهاالت 
 الكتأأأاب مأأأ  واملأأأ خ ذ  الفقأأأ  كتأأأ  يف املشأأأه ر  فالقاعأأأد  املطهأأأر   السأأأنة مأأأ  وأمأأأا
 يف يتصأأر  أن إنسأأان لكأأل فأأمن وأمأأ اهل  أنفسأأه  علأأى مسأألط ن النأأاس وهأأي: والسأأنة
 الشريعة  يف حمر ما   التصر  ذلك يك ن ال أن شريطة ا  يش مبا مال  ويف نفس 
 اإلس مية  احلريات أن اع هي ما س: ■
 حريأة منهأا: نأذكر لكارهتأا  واحلصأر للعأد   قابلأة ليسأ  اإلسأ   يف احلريأات أقسأا  ج:
 الكأ   حريأة واإلقامأة  السأفر الع ران  حرية املباحات  حيا   الصناعة  الزراعة  التجار  
 واالقتصأأأأادية السياسأأأأية احلريأأأأات الع أأأأل  مأأأأ  أنأأأ اع بأأأأني اجل أأأأ  حريأأأأة والطبأأأأ   ي والتأأأ ل

 الدولأأأة ظأأأل يف هبأأأا يت تعأأأ ن املسأأأل  ن كأأأان مجيعهأأأا وغريهأأأا  والدينيأأأة والفكريأأأة والاقافيأأأة
   اإلس مية 
 للحرية  دعا م  أول ه  األوربيني إن يقال ما صحيح هل س: ■
 احلريأأة  نشأأر يف ودورهأأا اإلسأأ مية يعةبالشأأر  اجلهأأل مأأ  ناشأأ  وذلأأك صأأحيح غأأري ج:
 فم أا شأريعته   يعرفأ ا أن فيلأز  املسأل  ن أمأا اجلهأل  هأذا علأى األوربيني بع  يعذر وقد

 يلحأق ومل مايأل لأ  يسأبق مل مبأا مسأل ني وغأري مسل ني مجيعا   للناس مسؤولة حرية أعط 
 احلرية  يد عي الذي الغرب ب 

 اإلنسان حق ق

 اإلس    أقرها ك ا اإلنسان ق قح مراعا  جي  مس لة:
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 إال واعتقأأاهل   هتجأأريه  جيأأ   ال وحرياهت  ك أأا النأأاس أمأأ ال مصأأادر  جيأأ   ال مسأأ لة:
 الشرع  قرره في ا

 اآلخري  حق ق اح ا 

 تتبأأ  وهأأي مأأاي  باشأأ ا  براجمهأأا تبأأ  فضأأائية قنأأ ات هنأأا  أن املعأأرو  مأأ  س: ■
 أو القنأأا  هأأذه أشأأاهد أن أسأأتطي  حبيأأ  شأأفر ال حأأل جيأأ   فهأأل )دجييتأأال  الرق أأي النظأأا 
 الغري  سرقة باب يف يدخل هذا أن أ  ماي اش ا  ب  تلك

 جي    ف  ل   حقا   العر  يف وعد   املال  حم   القنا  صاح  كان إذا ج:
 بأأدون لآلخأري  من مأة مأاد  وضأ  جيأ   وهأأل املن مأة  احلبأ ب تنأاول جيأ   هأل س: ■

 لساعات  بالن   إال   عليه  يؤثر  ل ذلك أن عل ا   عل ه  
 إعطأأأأاؤه جيأأأ   ال ولكأأأ  الضأأأأرر  بالغأأأة مضأأأاعفات فيأأأأ  يكأأأ  مل إن التنأأأاول جيأأأ   ج:
 برضاه   إال   لآلخري 
 التقليأأد لشأأرائط اجلأأامعني املعاصأأري  املراجأأ  أحأأد نقلأأد أمريكأأا يف شأأباب حنأأ  س: ■

 يف يقأأأدح ن شأأأباب ومعنأأأا الدينيأأأة األنشأأأطة بعأأأ  وعنأأأدنا طأأأ ب وحنأأأ  اهلل  )حفظهأأأ 
 ذلك  م  م قفنا ه  ف ا املرج  ذلك

 واألئ أأأأأأأأأة األكأأأأأأأأأر  النأأأأأأأأأيب سأأأأأأأأأري  يف أن املأأأأأأأأأؤمنني األخأأأأأأأأأ   علأأأأأأأأأى خيفأأأأأأأأأى ال ج:
 وسأ   باإلحسأان اإلسأا   يقأابل ن كأان ا وقأد وأس   لنا قدو  خري الطاهري 
 يف حأأأى احلسأأأنة وامل عظأأأة واحملبأأأة السأأأ   املأأأؤم  صأأأفات مأأأ  فأأأمن املقابلأأأة  حبسأأأ  اخللأأأق
ي   ب ال ي   و ج اد هْلُ  وتعاىل: سبحان  قال ك ا الرأي اخت   م اق 

أ ْحس أ ُ  ه 
 وميكأنك  1

 الأأأزاد خأأأري فأأأمن الفضأأأيلة وتأأأرويج اإلسأأأ   خدمأأأة يف واالهت أأأا  باحلسأأأى األخأأأ   نصأأأيحة

                                

  125  س ر  النحل: 1



 

101 

 

 إىل النأأاس ترشأأد الأأي املنأأاهج أبأأر  مأأ  الصأأدور وسأأعة والسأأ احة العفأأ  إن ك أأا التقأأ ى
ل لتأ ْقأأأ  ى   أ قْأأأأر بُ  تأ ْعُفأأأ  اْ  و أ ن وتعأأأاىل: سأأأبحان  قأأأال ك أأأا حل الصأأأا الع أأأل

 اهلل عصأأأ نا 1
 الزلل  م  وإياك 

  املطب عات على الرقابة

 املطب عأات رقابأة ألجأل عأني الأذي للرقيأ  حيأق وال جت    ال نفسها يف الرقابة مس لة:
 وإمنأأا الشأأريعة يف حأأةاملبا األمأأ ر حيأأذ  أن حيأأق ال وكأأذلك اإلسأأ مية  األمأأ ر حيأأذ  أن
 الضار   األم ر حذ  ل  حيق

  اإلع   أجهز  رقابة

 رقابأأأأة وبأأأأني السأأأأابقة املسأأأأ لة يف ذكأأأأر ك أأأأا املطب عأأأأات  رقابأأأأة بأأأأني فأأأأرق ال مسأأأأ لة:
 وهكذا  اإلذاعة م  با  يقرر وما املباحة  واألف   الت ايليات و األشرطة 

 والرس   اإلجا  

 واالسأأترياد والتجأأار  والصأأناعة والزراعأأة والع أأار  لبنأأا ا وال الشأأركات حتتأأاج ال مسأأ لة:
 وحيأأأا   واإلقامأأأة والسأأأفر املشأأأاري  وفأأأتح والت سأأأيس واخلطابأأأة والنشأأأر والتأأأ لي  واإلصأأأدار
 املسأل  مأنح اإلسأ   فأمن والرسأ    اإلجأا   إىل ذلك أشب  وما األراضي وحتجري املباحات
 باآلخري   إلضراروا احملرمات مزاولة عدا في ا الكاملة احلرية

 احلريات كب 

 إذا إال اتباعهأأا  جيأأ  مل السأألطة منعأأ  ولأأ  احلريأأات  كبأأ  للسأألطة حيأأق ال مسأأ لة:
 ال طأأار  حكأأ  بصأأ ر  املنأأ  وكأأان املراجأأ   الفقهأأا  أمضأأاه عأأادال إسأأ ميا حاك أأا كأأان
 بال   ضرر املزاولة يف كان أو اإلس    وملصلحة دائ 
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 احلق إنقاذ

 ك أأا احلأأق طلأأ  يف وذلأأك عدالتأأ   بعأأد  يعلأأ  حأأاك  إىل تحأأاك ال جيأأ   هأأل س: ■
 إىل التحأاك  بأاب مأ  هأذا فهل  إلي  حتاك  وإذا ما    املسروق إرجاع وأراد بيت  سرق ل 

 الظامل 
 بأاملؤمنني اإلضأرار يسأب  ومل الطريأق هأذا يف منحصأرا   احلق على احلص ل كان إذا ج:
 إلي   بالرج ع ب س ف 

 ماأأل الدسأأت ر  يف ك أأا واجل اعأأات لألفأأراد الأأدول بعأأ  تضأأعها لأأيا احلقأأ ق س: ■
 هبأأأا  تع أأأل ال أ أأأا حأأأني يف واألحأأأزاب  والتظأأأاهر والتج أأأ  والنشأأأر والطبأأأ  الأأأتكل  حأأأق
 احلق ق  هذه مال الدول هذه تض  فل اذا
 احلقأ ق  هأذه ماأل لأب ده  بأ ن العاملي الرأي أما  للتبجح يك ن فقد وضعها أما ج:
 احلق  ينافيان وك  ا واالستئاار االستبداد يريدون فأل   هبا الع ل عد  وأما

 املرتد حك 

 إىل رجعأأ ا مث مأنه  كبأأري  مجاعأة أثرهأأا علأى ارتأأدت فتنأة املسأأل ني أصأاب  إذا مسأ لة:
 والقتأأأأأل األمأأأأأ ال وقسأأأأأ ة األ واج تبيأأأأأني يف املرتأأأأأد حبكأأأأأ  ليسأأأأأ ا أ أأأأأ  فالظأأأأأاهر اإلسأأأأأ  

 وصأأأفني البصأأأر  يف عليأأأ  خرجأأأ ا مأأأ  علأأأى املأأأؤمنني أمأأأري جيرهأأأا مل ولأأأذا والنجاسأأأة 
 منه   متكن  بعد والنهروان
  1من  القب ل يبعد وال احت االن الفطري املرتد ت بة قب ل يف مس لة:

                                

 : )والظاهر أن ت بة املرتد الفطري تقبل أيضا     اإلما  الشريا ي الراحل1
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 والتعذي  السج 

 اإلجأرا  فيأ  حيت أل ممأ  اإلقأرار انتأزاع جيأ   وال اإلس    نظر يف حمر  التعذي  مس لة:
 الشرعية  بالطرق إلي  الت صل جي  بل والتعذي   بالضرب
 التعذي   إثر السجني م  أُخذ الذي االع ا  يف الشري  رأيك  ه  ما س: ■
 التعذي   بدون ول  السجني  باع ا  اعتبار ال ج:
 السجني  م  والصحايف التلفزي ي االع ا  يف الشرع رأي ه  ما س: ■
 ب   اعتبار ال ج:
 هبا  إدانت  ميك  حبي  نفس  على إقرارا   جنيالس اع افات تك ن مى س: ■
 احلرية  وكامل السج  خارج كان إذا ج:

  للتعذي  ال

 احلدياأأة ال سأأائل أ  كالسأأيا   القدميأأة بال سأأائل سأأ ا  أحأأد تعأأذي  جيأأ   ال مسأأ لة:
 أشأأد مأأ  والتعزيأأرات احلأأدود جتأأرى اإلسأأ   يف املقأأرر  اخلاصأأة املأأ ارد يف نعأأ  كالكهربأأا  
 اإلس    حد دها الي اخلاصة والشرو  اخلاص اإلطار ويف االحتيا 

 السج  حد

 أن ألحأأأد حيأأأق فأأأ  جأأأدا   قليلأأأة خاصأأأة مأأأ ارد يف مقأأأرر اإلسأأأ   يف السأأأج  مسأأأ لة:
 يكأأأأ  مل وإذا اإلسأأأأ    يف املقأأأأرر  اخلاصأأأأة املأأأأ ارد يف الشأأأأرعي احلأأأأاك  إال أحأأأأدا   يسأأأج 
 القأأادر علأأى يلأأز  ك أأا اخلطأأر  عأأد  ر بشأأ الفأأرار للسأأجني جأأا  املقأأرر  بالشأأرو  السأأج 

   واج   منكر رف  ألن  السجني يهر ب أن
  الطعا  ع  اإلضراب

 الطعا   ع  اإلضراب حك  ما س: ■
 عض   أو ق   شل   أو لل  ت م جبا   اإلضراب يك  مل إذا جي   ج:
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 األجنيب  ه  م 

 جيأأأأ    فأأأأ مسأأأأل ا  وعلي : يكأأأأ  مل مأأأأ  كأأأأل هأأأأ  اإلسأأأأ   نظأأأأر يف األجنأأأأيب مسأأأأ لة:
 والشأكل واللغأة  العنصأر يف عنأ  اختلأ  وإن أجنأيب  ب نأ  املسل  أخاه يص  أن لل سل 
 والبلد 

 بلأأد مأأ  أصأأل  كأأان وإن إسأأ مي بلأأد مأأ  مسأأل ا   خيُأأرج أن لل سأأل  جيأأ   ال مسأأ لة:
 ثانية  ق مية م  أو أخرى لغة أهل م  كان أو آخر

  امل اطنة حق

 بكاملهأأأا اإلسأأأ مية الأأأب د ألن إسأأأ مي  دبلأأأ أي يف مأأأ اط  هأأأ  مسأأأل  كأأأل مسأأأ لة:
 تسأأأأفري جيأأأأ   فأأأأ  ذلأأأأك  يف وعج أأأأي عأأأأريب بأأأأني فأأأأرق وال واحأأأأدا   إسأأأأ ميا وطنأأأأا تعتأأأأرب

 وطنأ   مأ  أحأد إخأراج جيأ   ال ألن  وذلك آخر  بلد م  األصل يف كان ا وإن املسل ني 
 تسألط خأ   أنأ  إىل مضأافا   فيأ   املقأا  يريأد أو أقأا  م ض  م  مسل  من  جي   ال وكذا
 وأنفسه   أم اهل  على الناس

  السفر حرية

 اإلنسأان علأى لأز  االتبأاع واجبأة الدولأة كانأ  فأمن حصأرا  الدولأة فرضأ  إذا مس لة:
 مأ  أهأ  ملصألحة السفر ع  العادلة اإلس مية الدولة منع  إذا ك ا احلصر  ذلك إطاعة

 علأى يلأز  مل االتبأاع واجبأة لأةالدو  تكأ  مل إذا أمأا أنفسأه "  علأى النأاس "سألطة مصألحة
 اإلس مية  حريت  مزاولة جا  بل الدولة  إطاعة اإلنسان

 اإلنسان حجز

 مأأأا أو حملأأأة  أو قريأأأة أو بلأأأد مأأأ  مكأأأان  يف إنسأأأانا حيجأأأز أن ألحأأأد حيأأأق ال مسأأأ لة:
 علأأى جيأأ  مل حجأأزه ولأأ   وأمأأ اهل  أنفسأأه  علأأى مسأألط ن النأأاس خأأ   فمنأأ  أشأأب  
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 الضأأأرر خأأأ   جهأأأة مأأأ  إال   شأأأا  مكأأأان أي إىل يأأأذه  إن لأأأ  جيأأأ   لبأأأ البقأأأا   احملجأأأ  
 البال  

 املالية الغرامة

 يف إال القأان ن  يقأرره ممأا الغرامأة بعنأ ان أحأد مأ  مأاال   ي خأذ أن ألحأد حيأق ال مس لة:
 حمأ    املأال ألن وحن  أا  والضأ ان الأديات كتاب يف املذك ر  اإلس    يف اخلاصة امل ارد
 واألهأأ  املهأ  لقاعأأد  االسأ   قأرره الأأذي املأ رد يف وإال  أمأ اهل  علأأى لط نمسأ النأاسو
 تضأأأ  أن املراجأأأ  الفقهأأأا  شأأأ رى حيك هأأأا الأأأي الشأأأرعية للدولأأأة حيأأأق نعأأأ  ذلأأأك  شأأأب  أو

 القأأ انني ال املأأرور كقأأ انني الأأب د لأأنظ  جتعأأل الأأي الصأأحيحة القأأ انني خيأأال  ملأأ  غرامأات
 حرياهت   الناس متن  الي املست رد 

  العقار أو األم ال حجز

 يراجأ  أن عليأ  فلل حجأ   أشأب   مأا أو داره أو شأخص دابة إنسان حجز ل  مس لة:
 عق بأأة فيأأ  احملرمأأات كسأأائر احملأأر  احلجأأز ألن احلأأاجز   احلأأاك ُ  فيعاقأأ  الشأأرعي  احلأأاك 
 خلسارت   ض ان  إىل مضافا  

 علي  لل حج   العقار إجار 

 مأأأ  املنأأاف  مأأ  فاتأأ  مأأا مبقأأدار ي خأأأذ أن السأأابقة املسأأ لة يف عليأأ  لل حجأأ   مسأأ لة:
 منأأ   املائأأة ي خأأذ أن لأأ  كأأان مأأا  دينأأار مائأأة إجيأأاره وكأأان سأأنة داره حجأأز فلأأ  احلأأاجز 
 قي تهأأأا بين أأأا مبائأأأة يشأأأ يها املشأأأ ي وكأأأان داره بيأأأ  أراد لأأأ  بأأأل ضأأأرر ال لأأأدليل وذلأأأك
 هأأأ  احلأأأاجز ألن مضأأأ  ن  فالعشأأأرون ي املشأأأ   ذلأأأك لفأأأ ات سأأأببا احلجأأأز فصأأأار مثأأأان ن
 أضره  الذي
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 احلجز يف التقاص

 مأال مأ  التقأاص عليأ  لل حجأ   كأان عليأ   احملجأ   حأق احلأاجز يأراع مل إذا مس لة:
 سأأأرا   ي خأأأذ ال وأن الشأأأرعي  احلأأأاك  يسأأأت ذن أن األحأأأ   لكأأأ  سأأأرا   أ  علنأأأا   احلأأأاجز 
 مفسد   بدون علنا األخذ م  يت ك  مادا 

  والتحجري احليا  

 يف جأأأأائز  كلهأأأأا أشأأأأبهها  ومأأأأا والع أأأأار  األراضأأأأي وحتجأأأأري املباحأأأأات حيأأأأا   مسأأأأ لة:
 لإلنسأأان وجيأأ   األمأأ ر  هأأذه حأأ ل السأألطات تفرضأأ  بقيأأ د اإلنسأأان يقيأأد فأأ  اإلسأأ   
 كالضأأرر نأأادر  أمأأر وهأأ  ضأأررا   أو خطأأرا   كأأان إذا ذلأأك إال يف اإلسأأ مية حرياتأأ  مزاولأأة
 هأذه يف إنسأان يتعأدى ال أن جيأ  نعأ  بقدره  يقد ر والضرر والص    وال ض   الغسل يف

 القادمة  األجيال حق وال اآلخري  حق على األم ر
 اإلس مية والدولة الفقرا 

 مأأأأأ  يت كنأأأأأ ا مل الأأأأأذي  الفقأأأأأرا  بنفقأأأأأات بالقيأأأأأا  مكلفأأأأأة اإلسأأأأأ مية الدولأأأأأة مسأأأأأ لة:
 املأال بيأ  شأؤون مأ  نأ أل وذلأك فعلي  كس  هل  ليس ولك  يت كن ن أو االكتساب 

 علأى تقضأي بصأ ر  هي اإلس مية الق انني أن إىل باإلضافة الزكا   كتاب يف قرر ما على
 ولغريها  امل ج د  الكاري  للحريات وذلك فشيئا   شيئا   الفقر

 الدي ن أصحاب

 ومل ال فأأا   مأ  يت كنأ ا مل الأذي  الغرمأا  ديأ ن ب فأا  مكلفأة اإلسأ مية الدولأة مسأ لة:
 ميتا   أو حيا   املدي ن يك ن أن بني فرق غري م  والباطل  احلرا  يف الد ي  صرف اي
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 لألراضي الدولة بي 

 حنأأأ  أو األراضأأأي مأأأ  متلكهأأأا مأأأا تبيأأأ  أن اإلسأأأ مية للدولأأأة جيأأأ   أنأأأ  الظأأأاهر مسأأأ لة:
 ذلأأأك يف يكأأأ ن ممأأأا للأأأب د الفأأأرد أو الشأأأركة تقدمأأأ  شأأأي  مقابأأأل يف فأأأرد أو لشأأأركة ذلأأأك
 أو مسأأتقب  حمأأذورا البيأأ  يسأأب  ال أن ذلأأك يف يشأأ   لكأأ  واملسأأل ني  سأأ  اإل صأ ح
 حاال  

 الع ران حرية

 ومأأا وع قأأا   وارتفاعأأا   مسأأاحة   البنأأا  قأأدر حتأأدد أن اإلسأأ مية للدولأأة يصأأح ال مسأأ لة:
 اإلس    منحها الي احلريات مصلحة م  أه  شرعية مصلحة كان  إذا إال أشب 

 دهاوحدو  النقابات تشكيل

 جأائز  اإلسأ   خيأال  عقأد أو شأر  وبأدون األطأرا  برضاية النقابة تشكيل مس لة:
 خمأال  شأر  أو عقأد علأى تشت ل أو اإلنسان على نفسها تفر  نقابة تشكيل جي   وال

 مصأأألحة وتفأأأ ق الفرديأأأة  احلريأأأة مصأأألحة تفأأأ ق مصأأألحة هنأأأا  كانأأأ  إذا إال لإلسأأأ   
 جت أأ  أن إىل اإلسأأ مية الدولأأة اضأأطرت ممأأا جماعأأة لأأدالب اجتأأاح إذا مأأا : األوي  احلكأأ 
 بيأأ  علأأيه  وشأأرط  املأأ ت مأأ  النأأاس إلنقأأاذ معينأأة نقابأأة حتأأ  وتأأدخله  الطعأأا  مأأالكي
 احلنطأأة  مقابأأل يف يبذالنأأ  هل أأا مأأال ال والشأأع  الدولأأة كأأ ن صأأ ر  يف بالنسأأيئة احلنطأأة
 الاان ي  بالعن ان جا 

 املعارضة حق ق

 الظاهرية  حك مت  أيا  يف معارضي  م  علي اإلما  م ق  كان كي  س: ■
 يبأدأ ال كأان أنأ  ذلأك وم  حق   حق ذي كل وإعطا  واإلحسان  بالعدل ج:
 أو آرا هأ  ذكأروا إذا واالضأطهاد بالسأج  هلأ  يتعر  وال والقتال  باحلرب منه  احملاربني
 ويُتبأ   احلأق يتضأح حأى فيهأا اخلطأ  وجأ ه يبأني أنأ  مأ  ضأده  مظأاهرات يف خرج ا
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 يعطأأأيه  ذلأأأك وفأأأ ق خطبأأأ   واسأأأت اع واجل اعأأأة اجل عأأأة صأأأ   حضأأأ ر علأأأى جيأأأربه  وال
 املسل ني   مال بي  م  عطاياه  ومنها حق قه 

 األحزاب

 نتيجأأأة كانأأأ  والأأأي مأأأؤخرا   نشأأأ ت الأأأي اإلسأأأ مية األحأأأزاب يف تق لأأأ ن مأأأاذا س: ■
 هلأأأا ولأأأيس اإلسأأأ مية الشأأأريعة طبيأأأقت إىل تأأأدع ا أ أأأا العامل عل أأأا   يف اإلسأأأ مية الصأأأح  
 مرجعية  قياد 
 الشرائط  جامعة شرعية مرجعية قياد  إىل حباجة ج:
 أحزاب  اإلس   يف هل س: ■
 هأ  الأذي لل جلأس مقدمأة كأان إذا الغأريب  ال اإلسأ مي بأاملعين بأاحلزب ب س ال ج:
 التشأأري  بيأده لأأذيا للربملأان مقدمأأة هأ  الأأذي احلأزب أمأأا الشأرعية  األحكأأا  لتطبيأق مقأرر
 سبحان   باهلل خاص القان ن تشري  ألن وذلك ف  
 للحريأأات  كبتأأا   ذلأأك ألأأيس اإلسأأ مية  غأأري األحأأزاب اإلسأأ   جيأأ    ال ملأأاذا س: ■
 أن مأ  الكفأار  حك مأات مأ  حريأة أقأل اإلسأ   حك مأة تكأ ن أن ي جأ  ذلك وأليس
 واخلنق   الكب  دي  ال احلريات  دي  اإلس  
 مأ  ولأيس باألدلأة  املدع ة والشريعة الصحيحة العقيد  على بين دي  اإلس   إن ج:
 يف االحنأرا  إىل ينتهأي العقيأد  يف االحنأرا  أن وواضأح للغلأط  الصحيح إجا   الصحيح
 احليا   هد  معناه الع ل يف واالحنرا  الع ل 

 أجأا ت جبهلهأا أأ احلريأة وليسأ  أ اإلباحية الدول إن بل حرية  أقل اإلس   بلد فليس
 اإلنسأأان اسأتغ ل وأجأا ت الزنأأا  أباحأ  ك أا حريأة وليسأأ  ف ضأى تلأك ألن الف ضأى 
 إطأأأار يف تع أأأل الأأأي األحأأأزاب إال   جتأأأز مل الأأأدول تلأأأك إن مث الضأأأعي   لإلنسأأأان القأأأ ي
 اإلطار  هذا خارج تع ل الي األحزاب جتيز وال الق انني  م  ضي ق
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 الدولة قان ن

 اإلس مية  الدول يف ب  الع ل يلز  الذي القان ن ه  ما س: ■
 والعقل  واإلمجاع والسنة الكتاب م  املستفاد القان ن ه  ج:
 ع لية  بصيغة القان ن هذا يصن  م  س: ■
 والدنيا  بالدي  العل ا  العدول الفقها  إشرا  حت  األخصائي ن يصنع  ج:
 التقيأأد عأأد  ماأأل والكأأافر  اإلسأأ مية الأأدول يف املأأرور أنظ أأة خمالفأأة جيأأ   هأأل س: ■
  الض ئية باإلشار 
 جي    ال لآلخري  ضررا سب  إذا ج:

 التج ل من 

 اهلل منحهأأأا الأأأي اإلنسأأأان حلريأأأة منأأأا  ألنأأأ  التجأأأ ل  متنأأأ  أن للدولأأأة حيأأأق ال س: ■
 فيجأأ   احلريأأة مصأألحة مأأ  شأأرعا   أهأأ  املنأأ  يف مصأألحة هنأأا  كانأأ  إذا إال لأأأ   سأأبحان 
 وكيفا   ك ا   الضرور  بقدر

  االجت اعات حرية

 مخسأأة مأأ  أكاأأر اجت أأاع متنأأ  أو مطلقأأا   االجت اعأأات متنأأ  أن للدولأأة حيأأق ال س: ■
 الضرور   بقدر التقيد م  شرعا   أه  مصلحة املن  يف كان إذا إال ما    ث ثة أو

 االنتخابات

 بلدية  وجمالس وبرملان وأص ات انتخابات اإلس   يف هل س: ■
 وخأريه  ورفأاهه  النأاس معأاش أم ر نظ  يسب  مما ذلك وغري ذلك كل في  نع  ج:
 للتشري   ال اجلزئية  امل ارد على الكلية الق انني لتطبيق فاجمللس اإلس مية  بالصيغة لك 
 الأي الشأرو  هأي ومأا أشأب   ومأا وال  ارات األمة جملس انتخاب حك  ه  ما س: ■
   انتخاب جي   لكي املرشح يف ت فرها يلز 
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 أمأأا الشأأرعية  الضأأ ابط مراعأأا  مأأ  السياسأأية الع ليأأة يف واملشأأاركة االنتخأأاب جيأأ   ج:
 لألفضل  يك ن أن فينبغي االنتخاب

  السياسي النظا 

 اآلرا  وأكاريأأة باالستشأأار  أأأ املعصأأ   لغأأري بالنسأأبة أأأ اإلسأأ   يف احلك مأأة مسأأ لة:
 مأأأ  هأأأي عامأأأة أحكأأأا  عليهأأأا  ي تأأأ الأأأي وامل ضأأأ عات احلكأأأ   يف االسأأأتبداد جيأأأ   فأأأ 

 لذلك  يعي ن ه م  أو ب نفسه   بينه  باالستشار  التقليد مراج  ص حية
 ومأأا اإلسأأ   يف احلكأأ  ملسأأ لة بالنسأأبة لسأأ احتك  السياسأأية النظريأأة هأأي مأأا س: ■
 الفقي   والية نظرية على تعليقك  ه 

 فأأأأم   املراجأأأ   العأأأدول للفقهأأأا  يكأأأ ن املهأأأأدي اإلمأأأا  غيبأأأة عصأأأر يف احلكأأأ  ج:
 الفرديأة املسأائل يف وأمأا الفقها   أكار لنظر طبقا   األمة مبج  ع املتعلقة القرارات يتخذون
 تقليده  مرج  إىل شخص كل فريج 
 معينا   سياسيا   نظاما   الشيعة على تفر  أن الدينية لل رجعية هل س: ■
 وتشأأخيص م حظأأة أأأ  اخلأأرب  أهأأل استشأأار  مأأ  أأأ األمأأة قبأأل مأأ  املقلَّأأدي  لل راجأأ  ج:
 وغريها  السياسية األنظ ة م  املسل ني حبال األصلح
 صأأأأأن  مأأأأ  يكأأأأ ن أن اإلسأأأأ مية للدولأأأأة السياسأأأأي احلأأأأاك  يف يشأأأأ   هأأأأل س: ■

 لبعضه   مقلِّدا   ك ن  يكفي أ  الفقها  
 ارتأأأ وا إذا في أأا أأأ وهلأأأ  «واملراجأأ  الفقهأأأا » اإلسأأ مية: للدولأأة األعلأأى احلأأاك  إن ج:
 مأأأ  األكاريأأأة بأأأرأي يؤخأأأذ االخأأأت   ولأأأدى احلك مأأأة  إلدار  شأأأخص ت كيأأأل أأأأ حةاملصأأأل

 الفقها  
 والأأأأأ  ير كالسأأأأأفري الفقاهأأأأأة لفاقأأأأأد وخت يلهأأأأأا واليتأأأأأ  مأأأأأنح للفقيأأأأأ  ميكأأأأأ  هأأأأأل س: ■

 وشبهه ا 
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 ال كالأأة  حأأدود ويف التطبيأأق يف ك كيأأل اإلسأأ مي اإلطأأار يف التصأأر  الفقيأأ  لغأأري ج:
 ف   عداه ما أما

 اإلطار  هذا خارج حى تاب  أ  الشريعة  إطار يف ثابتة الفقي  والية هل س: ■
 فقط  الشريعة إطار يف بل ج:

  املراج  الفقها  جملس

 للفقها   أ  ال احد للفقي  ال الية ترون هل س: ■
   املسل ني  ع    تع    الي األم ر يف الااي ج:
 مقيد   أ  مطلقة الفقي  والية هل س: ■
 املراج   الفقها  جملس وض   الشرعي باإلطار مقيد  قي الف والية ج:
 ال  أ  الفقي  ال ي ألحكا  االنصياع جي  هل س: ■
 املراج   للفقها  االنصياع يلز  ج:

 السياسي اجملت  

 اإلسأ مية العصأ ر يف علي  كان ك ا ليس الي   اإلس مي اجملت   أن ن ح  س: ■
 عهده  سابق إىل اإلس مي اجملت    إلعاد السبل أفضل ه  ف ا السابقة 
 التالية: باألسس تك ن عهده سابق إىل اإلس مي اجملت   إعاد  إن ج:
 احلريأأأأة وجانأأأأ  ناحيأأأأة  مأأأأ  التنظأأأأي  جانأأأأ  فيأأأأ  يراعأأأأى الأأأأذي الشأأأأرعي التنظأأأأي   1

 هأأأأيك    التنظأأأأي  يكأأأأ ن حأأأأى التعأأأأايش ثقافأأأأة مراعأأأأا  مأأأأ  أخأأأأرى  ناحيأأأأة مأأأأ  اإلسأأأأ مية
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أأأأأ  سأأأأأبحان  قأأأأأال  أأأأأل الع يف استشأأأأأاريا   أأأأأْي    ُكأأأأأل   م   أمأأأأأري اإلمأأأأأا  وقأأأأأال 1 م أأأأأْ ُ ون   ش 
  2«أمرك  ونظ » :املؤمنني
 وغريهأا  واالجت أاع واالقتصأاد السياسأة ميأادي  يف للعصأر املناسأبة الكاملة الت عية  2
 أمأري اإلمأا  وقأال  «لأ  معأاد ال لأ  معاش ال م »و 3«العباد وساسة» امل ث ر: يف ورد فقد
 حتأأأ  مأأأا لغأأأري  ف حأأأ    غأأأري   وبأأأني بينأأأك في أأأا ميزانأأأا   نفسأأأك اجعأأأل» :نياملأأأؤمن

 أن حتأ  ك أا وأحسأ  ُتظلأ   أن حتأ  ال ك أا تظلأ  وال هلأا  تكأره مأا لأ  واكره لنفسك 
  1«إليك حُيس 
 اإلسأ   شأعار تعاىل جعل وقد 5ك آف ة   الس ْل    يف   اْدُخُل اْ  سبحان : قال السل :  3

 الس   
 الصأأأأن ية اختأأأذت حركأأأة وكأأأل املبأأأدأ  دون صأأأأن ا   التنظأأأي  يكأأأ ن فأأأ  يأأأة:اجل اهري   1

 فشيئ ا   شيئا   تنهار وبذلك اجل اهري  ع  انفصل 
 يفقأأأد وبأأأذلك لأأأأ   مقأأأ د غأأأريه إىل حمتأأأاج فكأأأل الأأأذاي  االكتفأأأا  دور أخأأأريا   ويأأأ ي  5
  ع أأ واسأأتغ  أسأأريه  تكأأ  شأأئ  مأأ  إىل احأأتج:»املأأؤمنني أمأأري قأأال القيأأاد   صأأفة
  6«أمريه تك  شئ  م  على وأفضل نظريه  تك  شئ 
 وقأأأأد األمأأأأرا   فيأأأأ  اسأأأأتفحل  قأأأأد اإلسأأأأ مي اجملت أأأأ  أن ال اقأأأأ  يف نأأأأراه مأأأأا س: ■
 الل أأأأ ُ  فأ أأأأز اد ُه ُ  م أأأأر     قُألُأأأأ هب    يف   وتعأأأأاىل: سأأأأبحان  ق لأأأأأ  النأأأأاس مأأأأ  مجلأأأأة علأأأأى انطبأأأأق

                                

  19  س ر  احلجر: 1
 ملا ضرب  اب  ملج  لعن  اهلل  واحلسنيللحس   وم  وصية ل  12   ج الب غة: الكت  2
   يار  جامعة جل ي  األئ ة 609ص 2  م  ال حيضره الفقي : ج3
  13126ح 35ب 311ص 11  مستدر  ال سائل: ج1
  208  س ر  البقر : 5
  15ب 123ص 21  وحبار األن ار: ج 303ص 1  اإلرشاد: ج6
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م ر ضا  
 الأذل مأ  اآلن عليأ  هأ  ممأا اذه وإنقأ املسأل ني كل أة مجأ  إىل الطريأق هأ  ف ا  1
 والتخل  
 أأ اهلأد  إىل ال صأ ل ألجأل سألي ا   ختطيطأا   ختطأط أن العاملة اجل اعة على ال    ج:
 بأأأالتك ي  يبأأأدأ والتخطأأأيط أأأأ والأأأذل التخلأأأ  بأأأراث  مأأأ  وإنقأأأاذه  املسأأأل ني كل أأأة مجأأأ 

 وتعقل  وحز  هدو  وبكل الغريب  ال الشرعي  والتنظي 
 عأأأ  بديلأأأة تكأأأ ن ألن املؤهلأأأة ال ئقأأأة املتكاملأأأة الصأأأحيحة فكريأأأةال األسأأأس ب ضأأأ  مث

 السائد   األوضاع
 تكأأأأ ن حأأأأى والسأأأأعة والشأأأ  ل األنصأأأأار وتكأأأأ ي  والقأأأدرات القأأأأ ى بتج يأأأأ  وينتهأأأي

 املنشأأ د  هأأدفها إىل وصأأل  قأأد اجل اعأأة تكأأ ن وبأأذلك القأأائ  النظأأا  عأأ  بأأدي    بالفعأأل
 والسأأأأ   احلريأأأأة حيأأأأ  مأأأأ  لأأأأ   مايأأأأل ال مبأأأأا األر    يف اهلل حكأأأأ  إقامأأأأة مأأأأ  ومتكنأأأأ 
  املؤمنني أمري اإلما  وكذلك اهلل رس ل مال  ك ا والرفاه  والتقد 

 الشعبية واملسريات املظاهرات

 للسأأأأألطة جيأأأأأز مل مطأأأأأالبه   يف حبأأأأأق املتظأأأأأاهرون وكأأأأأان مظأأأأأاهر  خرجأأأأأ  إذا س: ■
 املظأاهر  ألن وذلأك علأيه   ا املأ خراطي  تسليط أو املبكية امل اد وإلقا  وتفريقه  إرهاهب 
 لطلأ  الجتأ  ان نعأ  واالعتصأا   لل ظأاهر  الشأاملة لإلنسأان امل ن حة للحرية حقه   م 

 املظأأاهر  كانأأ  إذا حأأى بأأل حملرمأأات  ومسأأتلزمة احلأأرا  مقدمأأة مأأ  حينئأأذ أل  أأا الباطأأل 
 أمأأأأأري صأأأأأنع  بأأأأأذلك ك ا لل تظأأأأأاهري  السأأأأأ اح اإلسأأأأأ مي للحأأأأأاك  فينبغأأأأأي حأأأأأق بغأأأأأري

  الصادق اإلما  ع  امل ثق احلدي  يف ما على املؤمنني

                                

  10  س ر  البقر : 1
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 العدل  حنقق كي 

 يف البشأأأر بأأأني الرهيبأأأة االخت فأأأات وجأأأ د مأأأ  العأأأدل حنقأأأق أن ميكأأأ  كيأأأ  س: ■
 ميكأأأأ  وكيأأأأ  احليأأأأا   نعأأأأ  مأأأأ  وغريهأأأأا واألوالد واألمأأأأ ال واملقامأأأأات واملراكأأأأز األشأأأأكال
 يصألها مل منأاطق يف تعيش الي جملت  ا شرائح بع  معرفة جهل م  العدل مق لة تكيي 
 املطل ب  بالشكل ليس ولك  وصلها أو اإلس  
 التكامأأأأل ألجأأأأل احليأأأأا  يف وتعأأأأاىل سأأأأبحان  اهلل سأأأأن  مأأأأ  امل جأأأأ د  االخت فأأأأات ج:
 الأأذي  للبشأأر واالمتحأأان االختبأأار سأأنة ومقتضأأى بأأل العأأدل  مقتضأأى هأأ  وهأأذا والتكافأأل
 الع ر  آنات م  وآن الح كل ويف نع ة كل يف رهب  ميتحنه 
 واحأأأدا   منطأأأا   النأأأاس لكأأأان وامللكأأأات واخلأأأريات والأأأنع  امل اهأأأ  يف االخأأأت   لأأأ ال إذ
 طريأأق الفقأأدان أن إال   التقأأد   إىل سأأعي   وال لألفضأأل ط أأ ح   فيهأأا ولأأيس مملأأة رتيبأأة   واحليأأا 
 رمقأأ  إلشأأباع يسأأعى واجلأأائ  لتعل أأ   يسأأعى العلأأ  فاقأأد فأأمن يق لأأ ن  ك أأا ال جأأدان إىل

 ثروتأ  حل ايأة يسأعى والغأين منصأب   علأى واحلفاظ مسعت  لتحسني يسعى واحلاك  بالع ل 
 سعدا   الناس فيعيش احليا  تسري املن ال هذا وعلى وهكذا  و يادهتا

 الشأي  ووضأ  حقأ  حأق ذي كل إعطا  العدل العدل ألن م  دائ ا   ليس  واملساوا 
 يف اخلبأري العامأل أن ال اضأح: مأ  فمن يت افق  ال وقد املساوا  م  يت افق قد وه  حمل   يف

 ومقتضأى خأرب   منأ  أقأل آخأر عامأل يصأرفها ك أا ليس ساعات   مثان يصر  الذي ع ل 
 عكأس املسأاوا  مقتضى أن م  وكفا ات  ملزاياه الااي م  أكار أجر  لألول يدف  أن العدل
 وهكذا  ع ل  يف اجلاد خلبريا العامل لذلك ظل ا   الص ر  هذه يف املساوا  يف وجتد ذلك 

 إذ املسأاوا   إىل دع هتأا يف العامليأة األنظ أة وبعأ  الشي عية مزاع  بط ن يظهر وهبذا
 ال للعأأأأدل الأأأأدع   هأأأأ  والصأأأأحيح ظل أأأأا   تكأأأأ ن قأأأأد بأأأأل عأأأأدال   دائ أأأأا   املسأأأأاوا  ليسأأأأ 

 لل ساوا  
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 الشأأأكلب لأأأيس ولكأأأ  وصأأألته  أو اإلسأأأ   رسأأأالة تصأأأله  مل الأأأذي  إىل بالنسأأأبة أمأأأا
 ث ثأأأأة علأأأأى الشأأأأرعية واحلجأأأأج واألنبيأأأأا  الرسأأأأل أمأأأأا  النأأأأاس إن فنقأأأأ ل: املطلأأأأ ب
 أقسا :
 كأان يلتأز  مل وإذا االلتأزا   عليأ  فيجأ  اإلهليأة  احلجأج وصلت  أن مبعى هبا  عامل    1
 اآلخر   يف يعاق  وس   عاصيا  
 إىل سأأت اعواال الكتأأ  مطالعأأة أمكنأأ  أو باحلجأأة مسأأ  الأأذي وهأأ  مقص أأر  جاهأأل    2

 طبيعأأي أمأأر وهأأ  أيضأأا   يعاقأأ  فهأأذا وأ أأل  ذلأأك عأأ  تكاسأأل أنأأ  إال   واملبلغأأني املنأأذري 
 يفشأأل وكأأذا جاهأأل  أنأأ  ادعأأى وإن بالضأأ ابط االلتأأزا  يف قص أأر إذا اجلنأأدي يعاقأأ  ك أأا

 واملطالعأأأأة  والأأأأتعل  السأأأأؤال إمكانأأأأ  مأأأأ  بالضأأأأ ابط االلتأأأأزا  أ أأأأل إذا املدرسأأأأة يف الطالأأأأ 
 الدينية  واحلجة الدي  ش ن وكذلك
 عأأ  بعيأأدي  وكأأان ا العأأامل عأأ  منأأ ى يف يعيشأأ ن الأأذي  هأأ  وهأأؤال  قاصأأر  جاهأأل    3
 فأأم   لأأذلك مقص أأرون  ال قاصأأرون فأأم   الشأأرعية  احلجأأج إلأأيه  تصأأل ومل والعلأأ  الاقافأأة
  ميتحأنه أو هلأ   عأذر القصأ ري اجلهأل ألن اجلنة ويدخله  رهب  هل  يغفر إما القيامة ي  
 النار  إىل والعاصي اجلنة إىل املطي  فيدخل اآلخر  يف سبحان  اهلل

 التقية
 لأدى الشأيعة عليهأا اسأتند الي األدلة هي وما واجبة  هي وهل التقية  هي ما س: ■
 النفاق  وبني بينها الفرق ه  وما التقية  مببدأ الع ل
 بسأأب  اآلخأأري  مأأ  رديأأ الأأذي الضأأرر جتنأأ  منأأ  واملأأراد االتقأأا   مأأ  اسأأ  التقيأأة: ج:
 ذلك  وحن  ي افقه  مبا التظاهر ب اسطة الفكر  أو العقيد  يف خمالفته 
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 يف ك أأا النأأار عأأذاب مأأ  واألهأأل الأأنفس إنقأأاذ يف الكأأر  القأأرآن يف التقيأأة وردت وقأأد
أأُك ْ  قُأأأ  اْ  سأأبحان : ق لأأ  أأا ال أأي   الن أأار   ف أأاتأ ُق اْ  تعأأاىل: وق لأأ  1ن أأارا   و أ ْهل أأيُك ْ  أ نُفس   و ُق ُده 
و احلْ ج ار  ُ  الن اسُ 

2  
 اهلل رسأ ل عهد وعلى السابقني األنبيا  عهد على املؤمن ن استع لها وقد
 ر ُجأأل   و ق أأال   سأأبحان : قأأال حيأأ  فرعأأ ن آل مأأؤم  قضأأية يف الكأأر  القأأرآن ذكرهأأا ك أأا
إ مي ان أأ ُ  ي ْكأأُت ُ  ف ْرع أأْ ن   آل   م أأ ْ  م أأْؤم    

 ياسأأر بأأ  ع أأار هبأأا ع أأل اهلل رسأأ ل عهأأد ويف 3
 سأبحان : ق لأ  يف ك أا الكر  القرآن وذكره الكفر كل ة هل  ف ظهر املشرك ن عذب  حين ا
  مي ان   ُمْط  ئ     و قأ ْلُب ُ  أُْكر ه   م  ْ  إ ال ب اإل 

 «فعُأد عأادوا إن ع أار يأا»بق لأ : النأيب وأقر ه 1
 والتعذي   القتل م  نفس  إلنقاذ بذلك تظاهر بل حقيقة يكفر مل ألن  وذلك

ذ   ال   تعاىل: وقال ُن ن   يأ ت خ  أاف ر ي    اْلُ ْؤم  أ  أ ْول ي أآ    اْلك   ذ ل أك   يأ ْفع ألْ  و م أ  اْلُ أْؤم ن ني   ُدون   م 
ُه ْ  تأ تأ ُقأ اْ  أ ن إ ال   ش أْي    يف   الل أ    م     فأ ل ْيس   أنأْ أ ُ  الل أ ُ  و حُي أذ رُْك ُ  تُأق أا    م  أريُ  الل أ    و إ ىل    نأ ْفس  اْل  ص 

5 
 الشريفة  اآليات م  ذلك غري إىل

 ذلأك  وحنأ  املأال أو العر  أو النفس على اخلطري الضرر خ   م ارد يف واجبة وهي
 ويع أأل بأل ذكرنأا  كأالي الفادحأة األضأرار إىل تعرضأ  لأدى عاقأل كأل بأ  يع أل أمأر وهأ 

  افقأأأأأةبامل بالتظأأأأأاهر يأأأأأت  األخطأأأأأار دفأأأأأ  أن وجأأأأأدوا إذا األوليأأأأأة بفطأأأأأرهت  العقأأأأأ   عليهأأأأأا
 عنأد بأ  معتأد   ضأرر خأ   أو ضأرر هنالأك يك ن أن هبا الع ل يف يش   لك  الظاهرية 
 حقيقية  م افقة ال للضرر جتنبا   ص رية م افقة التظاهر يف يك ن أن جي  ك ا العق   

                                

  6  س ر  التحر : 1
   21البقر :   س ر  2
  28  س ر  غافر: 3
   106  س ر  النحل: 1
  28  س ر  آل ع ران: 5
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 أمأأا اإلسأأ    وإظهأأار الكفأأر إخفأأا  النفأأاق ألن عكسأأ   هأأي بأأل النفأأاق غأأري والتقيأأة
 اإلميان  وإخفا  حن ه أو الكفر فمظهار التقية

 هبا  والع ل بل مشروعيتها على تدل متضافر  روايات وردت وقد
 الع ملة

 وسلبياهتا  إجيابياهتا هي وما الع ملة  يف اإلس   فقها  رأي ه  ما س: ■
 احلكأأأ   يتبأأأني مب جبهأأأا الأأأي األسأأأس عأأأد  مناسأأأبات يف اإلسأأأ   فقهأأأا  بأأأني لقأأأد ج:
 والتعأأر  واحلضأأارات األمأأ  بأأني اللقأأا  يف يتعلأأق مأأا وهأأ  ملأأة الع   يف إجيأأايب جانأأ  فهنأأا 

 الل أ    ع نأد   أ ْكأر م ُك ْ  إ ن   ل تأ ع ار فُأ  اْ  و قأ ب آئ ل   ُشُع با   و ج ع ْلن اُك ْ  تعاىل: اهلل قال باحلق  والتعري 
 اآلثأأأأار ملنأأأأ  أساسأأأية تعأأأأدي ت إجأأأرا  إىل حتتأأأأاج احلاليأأأأة صأأأيغتها يف ولكنهأأأأا 1 أ تْأق أأأاُك ْ 
 جانبهأا يف الغربيأة الاقافأة يف الأذوبان باجتأاه واألمأ  الشع ب حت يل إىل هتد  الي السلبية
 العأأامل باقتصأأاديات التصأأر  إىل تع أأد أخأأرى جهأأة مأأ  أ أأا ك أأا اإلجيأأايب  ولأأيس السأأليب
 السلبيات  م  ذلك وغري استغ ي أساس على

                                

  13  س ر  احلجرات: 1





  الساب : الباب

 واملعام ت االقتصادية الشؤون





 والشرا  والبي  التجار  ألول:ا الفصل

 البي  أحكا 
 والشرا  البي  يف املستحبة األم ر

 منها: أم ر والشرا  البي  يف يستح  مس لة:
 هأأذه مأأ  احلاجأأة مقأأدار أمأأا االبأأت    مأأ ارد مأأ  أكاأأر والشأأرا   البيأأ  أحكأأا  تعل أأ   1

 دينأأأ  يف فقأأأ فليت التجأأأار  أراد مأأأ : الصأأأادق اإلمأأأا  قأأأال تعل  أأأ   ف اجأأأ  املسأأأائل
الشبهات يف ت ر  اجتر مث دين  يف يتفق  مل وم  علي   حير  مما ل  حيل   ما بذلك ليعل 

1  
 املسل ني  أفراد بني القي ة يف مييز وال يفرق ال أن  2
 الشي   قي ة يف يستصع  ال أن  3
 البي   عند  ائدا   ويعطي الشرا   عند أ الراجح م  أقل أي أ ناقصا   ي خذ أن  1
 الفس   أراد إذا الفس  من  فيقبل والشرا   البي  يف الناد  يقيل أن  5

 املعاملة صحة يف الشك
 بعأأد ذلأأك كأأان فأأمن باطلأأة  أ  صأأحيحة أجراهأأا الأأي املعاملأأة أن يعلأأ  مل إذا :مسأأ لة
 قبض   الذي املال يف التصر  ل  وجا  بشك  يعتين ال املعاملة

 الكس  أقسا 
 هي: أقسا  مخسة إىل الكس و  التجار  تنقس  مس لة:

 النفقة  واجيب لنفقة أكتس  إذا ك ا ال اج :  1
 واملخدرات  باخل ر كاالكتساب احلرا :  2
 عيال   على الت سعة أراد إذا ما    املستح :  3

                                

  22292ح 1ب 382ص 12  وسائل الشيعة: ج1
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 األكفان  كبي  املكروه:  1
 السابقة  األربعة األقسا  عدا ما كل وه  املباح:  5

 واملستح  ال اج  الكس 
 جيأ  واألوالد  الزوجأة كنفقأة العيأال نفقأة عليأ  ووجبأ  مأال  لأ  يك  مل م  لة:مس 
 الكس   علي 

 الفقأرا  ومسأاعد  العيأال علأى كالت سأعة املسأتحبة  لألمأ ر الكس  يستح  مس لة:
 اخلري  وع ل

  املكروه الكس 
 هي: املكروهة املعام ت ع د  مس لة:

 غالبا   الكس  م  الن ع هذا يف الغش دوج   ه  الكراهة وج  ولعل العقار  بي   1
 القصابة   2
 األكفان  بي   3
 األرذال  م  املعاملة  1
 الش س   وطل ع الفجر )طل ع الطل عني بني ما املعاملة  5
 وجأ د ألجأل الكراهأة ولعأل شأاب   ومأا والشأعري الق أح بيأ  وحرفتأ  شأغل  جيعل أن  6

 غالبا   االحتكار
أأأأ   يف الأأأأدخ ل  2  أن يريأأأأد مأأأأا لشأأأأرا  متبأأأأايعني معاملأأأأة يف التأأأأدخل أي ري  اآلخأأأأ س 
 اآلخر  يش ي 

 احملرمة املكاس 
 هي: ستة احملرمة املعام ت مس لة:
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  النجسة األعيان األول: 
 املسأأأكرات وشأأأرا  وبيأأأ  واخلنزيأأأر  كأأأاخل ر النجسأأأة األعيأأأان وشأأأرا  بيأأأ  حيأأأر  مسأأأ لة:
 باطل  هبا والتعامل حرا  واملخد رات
 النجسأأة  األعيأأان مأأ  حمللأأة عق ئيأأة منفعأأة فيأأ  مأأا وشأأرا  بيأأ  يف إشأأكال ال مسأأ لة:

 للس اد  الستع اهلا العذر  وبي  املاشية وكل  البستان كل  مال
 غأأري بأأ د مأأ  املسأأت رد  والعطأأ ر السأأائلة  األدهأأان وشأأرا  بيأأ  يف إشأأكال ال مسأأ لة:
 النجاسة  معل مة تك  مل إذا إس مية 
 أو اإلسأأ مية  غأأري الأأب د مأأ  املسأأت رد  واجللأأ د والشأأح   للحأأ  ا وشأأرا  بيأأ  مسأأ لة:

 احليأأأ ان مأأأ  أ أأأا علأأأ  إذا ذلأأأك يف إشأأأكال ال ولكأأأ  باطأأأل  الكفأأأار يأأأد مأأأ  تؤخأأأذ الأأأي
 الشرعية  الطريقة على املذب ح
 املغص ب الااي:

 أن الغصأأ  بأأائ  وعلأى باطأأل  الغصأيب املأأال وبيأأ  املغصأ ب  وشأأرا  بيأ  حيأأر  مسأ لة:
 إلي   املش ي م  أخذه الذي املبل  يرد

 ل  مالية ماال الاال :
 إذا بأأأأ س وال املف سأأأأة  احلي انأأأات كأأأأبع  لأأأ   ماليأأأأة ال مأأأا وشأأأأرا  بيأأأ  حيأأأأر  مسأأأ لة:

 حمللة  عق ئية منفعة فيها كان 
 احلرا  يف إال من  يستفاد ال ما الراب :

 كأأأأآالت عأأأأاد  احلأأأأرا  يف إال   منهأأأأا يسأأأأتفاد ال الأأأأي باألشأأأأيا  التكسأأأأ  حيأأأأر  مسأأأأ لة:
   الق ار 

 حرا   منها الصغري  حى شاب  وما الغيتار مال الله  آالت وشرا  بي  مس لة:
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 صأأأأأرف  بقصأأأأأد احلأأأأأ ل  يف منأأأأأ  يسأأأأأتفاد أن ميكأأأأأ  الأأأأأذي بالشأأأأأي  التعامأأأأأل مسأأأأأ لة:
 وباطل  حمر  مخرا   من  يصن  أن بقصد العن  كبي  احلرا  يف واستخدام 
 املعاملأأأأة طريأأأأق عأأأأ  أو الق أأأأار أو بالسأأأأرقة عليأأأأ  حصأأأأل الأأأأذي الشأأأأي  بيأأأأ  مسأأأأ لة:
 األصلي  صاحب  إىل إرجاع  علي  وج  أحد اش اه ول  حرا   الفاسد 
 الربا اخلامس:
 قس ان: وه  مغلظة  حرمة الربا حير  مس لة:

 معاملي  ربا :1
 القر   باب يف ذكره وسي ي قرضي  ربا :2

 ذلك: وتفصيل ربا  فيها الي املعاملة حتر  مس لة:
 مبأأ  احلنطأأة مأأ  منأأا   بأأاع لأأ  ك أأا اجلأأنس  نفأأس مأأ  بزيأأاد  املكيأأل مأأ  مقأأدارا   بأأاع إذا
  نيأة سأبعني مأ  أشأد ربأا مأ  ودرهأ » احلأدي : ويف وحرامأا   ربأا كان احلنطة م  ونص 
  1«حمر  بذات كلها
 خأأرواآل جيأدا   أحأد ا كأأان أو سألي ا   واآلخأر معيبأأا   اجلنسأني أحأد كأأان لأ  حأى بأل 
 فأمذا أيضأا   وحرامأا   ربأا   كأان بزيأاد  بأاع إذا القي أة  يف تفاوت اجلنسني بني كان أو رديئا  
 وحراما   ربا   كان املصا  غري الذه  م  بزياد  املصا  الذه  أعطى

 مأأ  مأأ خ ذي  مقابلأأ   يف ي خأأذه الأأذي والعأأ   يبيعأأ  الأأذي الشأأي  كأأان إذا مسأأ لة:
 مأ  ونصأ  مأ  لقأا  الده  م  منا   باع إذا أما ياد     في  ي خذ ال أن جي  واحد  شي 

                                

  1باب الربا ح 111ص 5  الكايف: ج1
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 الناضأجة الا أر  بأاع إذا وهكأذا االحتيأا   خ   ذلك كان وإن في   إشكال ف  اجلنب
  1ذلك على يصاحل  أو  ياد   ي خذ ال أن جي  الفجة بالا ر 

 أعطأأى مأأا  :  يأأاد   شأأيئا   معأأ  أعطأأى األقأأل يعطأأى الأأذي كأأان إذا إشأأكال ال مسأأ لة:
 عق ئيأأة املعاملأأة تكأأ ن أن بشأأر  احلنطأأة  مأأ  ونصأأ  مأأ  لقأأا  ومنأأدي    احلنطأأة مأأ  نأأا  م

 مأأا    شأيئا   الطرفأان  اد إذا وهكأأذا حيلأة  العقأ   عنأد يعأأد وال  2وج بأا   األحأ   )علأى
 ومنديل  احلنطة م  ونص  م  لقا  ومندي    احلنطة م  منا   باع

 كأأأالبي  يعأأأد مأأأا أو كالق أأأاش الأأأذراع أو بأأأامل  يأأأذرع مأأأا بأأأاع إذا إشأأأكال ال مسأأأ لة:
 بيضة  عشر  إحدى لقا  بيضات عشر يبي  أن مال اجلنس  نفس م  بزياد 

 فأأ  واحأأد جأأنس مأأ  ي خأأذه الأأذي والعأأ   يبيعأأ  الأأذي الشأأي  يكأأ  مل إذا مسأأ لة:
 احلنطأأأة  مأأأ  منأأأني مقابأأأل الأأأر  مأأأ  منأأأا   بأأأاع لأأأ  في أأأا املعاملأأأة فتصأأأح الزيأأأاد   يف إشأأأكال
 عق ئية  املعاملة تك ن أن بشر 

 يف إشأأكال ال ك أأا الأأذمي  غأأري الكأأافر مأأ  الربأأا املسأأل  أخأأذ يف إشأأكال ال مسأأ لة:
  وجها  م  والزوجة  وجت   م  والزوج أبي   م  وال لد ولده  م  الربا األب أخذ

 الغش السادس:
 ومل عل مأا  م الشأي  يكأ  مل إذا بغريه املختلط املتاع كبي  البي   يف الغش حير  مس لة:

 يسأأأ ى الع أأأل وهأأأذا املأأأذاب  بالشأأأح  امل تأأأزج الأأأده  بيأأأ  ماأأأل أيضأأأا   بأأأ  املشأأأ ي خيأأأرب
 « غشا  »

                                

أ علأى األحأ   أ : )فمذا باع منا  م  الده  لقا  م  ونص  م  اجلنب كان ربأا  وحرامأا    اإلما  الشريا ي الراحل1
 وهكذا إذا باع الا ر  الناضجة بالا ر  الفجة جي  أن ال ي خذ  ياد   

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل2
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 وحيشأر منأا  فلأيس شأرا  أو بيأ  يف مسل ا   غش م : األعظ  الرس ل قال وقد 
اليهأأ د مأأ  القيامأأة يأأ  

 وأفسأأد ر قأأ  بركأأة اهلل نأأزع املسأأل  أخأأاه غأأش مأأ : وقأأال  1
  2نفس  إىل كل وو  معيشت  علي 

 احملرمة املكاس  يف استفتا ات
 حرا  اخل ر بي 

 كأان لأ  في أا الغذائيأة املأ اد إىل إضأافة باخل ر تتاجر شركة يف الع ل حك  ما س: ■
 الشأركة عاقبأ  وإذا الغذائية  امل اد قس  يف وإمنا اخل ر قس  يف يع ل ال العامل الشخص
 الشركة  يف الع ل م  استقالت  يقد   أن لي ع جي  فهل اخل ر قس  إىل ونقلت  العامل
 فيها  إشكال ف  احملل لة األشيا  سائر أما اخل ر  قس  يف الع ل جي   ال ج:
 وضأأ  ووظيفتأأ  أأأ ماركأأ  كالسأأ بر أأأ البيأأ  أمأأاك  يف يع أأل مأأ  حكأأ  هأأ  مأأا س: ■
 احملرمات  م  شاهبها وما كاخل ر حمرمة سلعة يض  أن فيصاد  أماكنها  يف السل 
 ب   ب س ال 3اخلنزير  )وحل  اخل ر غري ج:
 )الكتأأايب لل شأأ ي املشأأ ا  السأأل  وضأأ  وظيفتأأ  وتكأأ ن يع أأل مأأ  حكأأ  مأأا س: ■

 وشرب   أكل  حير  ما يض  أن فيصاد  الكيس  داخل يف واملسل  
  1اخلنزير  )وحل  اخل ر إال   ب  ب س ال املسل  لغري ج:
 عل أأا   احملرمأأة واألشأأيا  اخل أأ ر فيهأأا تبأأاع الأأي األمأأاك  يف يع أأل مأأ  حكأأ  مأأا س: ■
 الغرب  ب د يف وذلك حمللة أشيا  فيها تباع أن 

                                

  1968ح باب ذكر مجل م  مناهي النيب 13ص 1  م  ال حيضره الفقي : ج1
  22529ح 86ب 283ص 12  وسائل الشيعة: ج2
   سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل  ما بني الق3
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
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 حبرا   علي  ليس احملر   يب  مل إذا ج:
 كأأاللح   واحلأرا  احلأ ل فيهأا يبأاع الأي البيأ    أمأاك  يف يع أل مأ  حكأ  مأا س: ■
 ولل سل   للكتايب احملر  يبي  أن  عل ا   وغريها   واخل  ر ومشتقات  واخلنزير املذكا  غري

 )وحلأأأأأ  اخل أأأأأر غأأأأأري يف هأأأأذا حأأأأأ ال   يأأأأأراه ممأأأأأ  املسأأأأل  لغأأأأأري احملأأأأأر  ببيأأأأأ  بأأأأ س ال ج:
  1اخلنزير 

 الك ب
 السأأأأرقات كشأأأأ  علأأأأى املدر بأأأأة الكأأأأ ب ماأأأأل باحلي انأأأأات االجتأأأأار جيأأأأ   هأأأأل س: ■

 والس ح  واملخدرات
  س ب ف  حمل لة عق ئية منفعة فيها كان  إذا نع  ج:
 اخلنزير حل  بي 

 فأأأ خربي املطأأأاع   مأأأ  خاصأأأة جم  عأأأة يف بالع أأأل وأرغأأأ  إنكلأأأ ا يف أعأأأيش س: ■
 مثأ  مأ  راتأيب فيكأ ن اخلنزيأر  حلأ  تقد  اجمل  عة هذه ألن حرا  ذلك ب ن األصدقا  أحد
 حرا   فيها الع ل أن صحيح فهل اللح   هذا

 اخلنزيأأأأأر وحلأأأأأ  اخل أأأأأر تقأأأأأد   ال أن عليأأأأأك جيأأأأأ  لكأأأأأ  ع لأأأأأك  يف إشأأأأأكال ال 2ج:
 مأأ  بعينهأأا أ أأا تعلأأ  أومل الكأأافر  هأأ  املعطأأي كأأان إذا فيهأأا إشأأكال ال واألجأأر  لآلكلأأني 
  احلرا  
 اخل ار ومحل التاكسي سائق
 اخل أر معأ  حي أل شخصأا   السيار  يف مع  يرك  أن التاكسي لسائق يصح هل س: ■
 ذلك  على امل خ ذ  األجر  حك  وما

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
  : )ال إشكال يف ع لك  لك  جي  عليك أن ال تقد  حل  اخلنزير لل سل ني   اإلما  الشريا ي الراحل2
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 السؤال  فر  يف ب س ال 1ج:
 اخل أأأأر نأأأأادي إىل ي صأأأأل  أن الراكأأأأ  منأأأأ  يطلأأأأ  قأأأأد األجأأأأر  تكسأأأأي سأأأأائق س: ■

 الناحيأأأأة مأأأأ  يأأأأؤذى قأأأأد امتنأأأأ  وإن ي صأأأأل  أن للسأأأأائق جيأأأأ   فهأأأأل الأأأأدعار   أو واملقأأأأامر 
 الكافر   الب د يف القان نية
 جي    ميكن  مل وإن هتر ب  من  التهرب أمكن  إذا ج:
 فاحشأأأة  امأأأرأ  أو فأأأاجر معأأأ  يركأأأ   حيانأأأا  ف تكسأأأي  سأأأائق   يشأأأتغل شأأأخص س: ■
 ي خذها  الي األجر  حك  ف ا بذلك  يقط  وه 

 باألجر   ب س ال ج:
  األجنبية ومصافحة الع ل
 وحبكأأأأ  الغذائيأأأأة واملأأأأ اد االسأأأأته كية املأأأأ اد لبيأأأأ  حمأأأأل يف نع أأأأل شأأأأباب حنأأأأ  س: ■
 تكأ ن وقأد لل صأافحة هايد الس  كبري  امرأ  متد األحيان بع  يف االجت اعية  ع قاتنا
 أجنبية  أ ا العل  م  ذلك جي   فهل الصغر  يف ربتين املرأ  هذه

 وسأأأب  اإلسأأأ   يف ذلأأأك حرمأأأة هلأأأا فبينأأأ ا بأأأاحلك  جاهلأأأة كانأأأ  وإذا جيأأأ    ال ج:
 احلرمة 
 واحمللل احملر  الكس 
 الشأأأهري راتبأأأ  الكأأأربى الشأأأركات مأأأ  شأأأركة يف امل ظأأأ  تسأأأل   لأأأ  احلكأأأ  مأأأا س: ■
 األمأأأر كأأأان أو الشأأأركة  لتلأأأك تابعأأأة وحمرمأأأة جأأأائز  مبيعأأأات أصأأأل مأأأ  الراتأأأ  هأأأذا وكأأأان
 احلأرا  و احلأ ل الضأخ ة أسأ اقها يف تبيأ  فم أا األجنبيأة الشأركات بع  يف ك ا مشتبها  

 لسأد ظأاهرا   تكفأي ال األمأ ال أن شأك وال للشأركة  التابعأة املصأار  إىل األمأ ال ت خذ مث

                                

 : )إذا صدق علي  التعاون على اإلمث عرفا  مل جيز  وكان  األجر  حمرمة حينئذ     اإلما  الشريا ي الراحل1
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 شأيكاهت  يصأرف ن أو هنأا  مأ  رواتأبه  امل ظفأ ن يتسأل   مث مأ و  بكاملها  الع ال روات 
 املصار   تلك يف

 احلرا   م  بعين  أن  يعل  مل إذا ب  ب س ال ج:
 شأأأيكات أي أأأأ الشأأأيكات صأأأرف  لأأأ  الشأأأرعي احلكأأأ  مأأأا سأأأبق مأأأا إثأأأر علأأأى س: ■
 رب ية  بن   يف أ كان 
 نفس   يف بذلك ب س ال ج:
 املالجأأة اللحأأ   أو البأأري  كبيأأ  احملرمأأات بأأبع  عامأألتت الأأي التجاريأأة احملأأ ت س: ■

 لل حأل وأعطأى حمللأة  أغراضا   رياال   90 مببل  اش ى شخصا   أن ل  اخلارج  م  املست رد 
 لأ  جيأ   هأل العشأر   هأذه يف احلكأ  ف أا ريأاالت  10 إلي  وأعيد واحد   ورقة لاير 100

 بيأأأأ  جأأأأرا  مأأأأ  بأأأأاحلرا  املخأأأأتلط املأأأأال مأأأأ  مأأأأ خ ذ  أ أأأأا يعلأأأأ  كأأأأان إذا فيهأأأأا التصأأأأر 
 هي  املال أي م  يعل  مل إذا احلك  وما احملرمات 
 احلرا   مقابل م خ ذ ب ن  قطعيا   عل ا   يعل  مل إذا باملردود ب س ال ج:
 ك جأ ت املتكش أفات النسأا  صأ ر على املشت لة باجمل ت املتاجر  حك  ما س: ■
 للنسا   املخص صة اجمل ت أو األ يا 
 عن   االجتناب جي  للناس مفسد  في  ما كل ج:
 الأا    واسأت   واحأد أسب ع خ ل إرجاعها حق ولل ش ي تار  السلعة تباع س: ■
 مط لعأأا   كأأان إن البأأائ  أن عل أأا   منهأأا   احلاجأأة قضأأا  بعأأد اإلرجأأاع بنيأأة الشأأرا  جيأأ   فهأأل
 باع   ملا املش ي نية على

 املذك ر  الفر  يف جي   ال ج:



 630        على النص الذي ترغ  يف أن يظهر هنا  Heading 2خط ! استخد  ع مة التب ي  "الصفحة الرئيسية" لتطبيق 

 

 واألمسا  ألران ا بي 
 مأأ  الكأأافر أو كاملخأأال  أكلهأأا جييأأز مأأ  علأأى احملر مأأة األمسأأا  بيأأ  حكأأ  مأأا س: ■
 أنأ  الحت أال بيعهأا كأان إذا احلكأ  ومأا بذلك  العل  أو األكل يف يستع لها أن  احت ال
 احمللل ة  املناف  بع  يف يستع لها
 جائز  ج:
 حيل أأأل مأأأ  علأأأى بيعهأأأا حكأأأ  وكأأأذلك هبأأأا  واملتأأأاجر  األرانأأأ  بيأأأ  حكأأأ  مأأأا س: ■
 أكلها 
 اقتنا ها  يريد ومل  أكلها  حيلل مل  جائز ج:

 احملنطة احلي انات
 جلأده يؤخأذ مث ومأ  احليأ ان روح تزهق احملنطة  احلي انات انتشرت األيا  هذه س: ■
 حكأ  ومأا كه ايأة  ذلأك تعل أ  حكأ  مأا ويبأاع  بأالقط  وجيأ   فقأط اخلأارجي شكل  أو

 واقتنائها  وبيعها  شرائها
 أخرى  جهة م  حراما   يستلز  مل إذا نفس  يف حير  ال ج:
 األعضا  شرا 
 للعأني  القرنيأة كبنأ   اإلنسأان  أعضا  لبي  بن   اآلن ت جد الغربية الدول يف س: ■
 جيأ   وهأل البنأ    تلأك مأ  إليهأا حيتأاج الي األعضا  بع  يش ي أن لل سل  جي   هل

 الكافر  م  تاج حي عض ا   يش ي أن لل سل 
 جائز  ك  ا ج:
 والتن   السحر
 أيضا   حرا  تعل    هل ولك  حرا  بالسحر الع ل س: ■
   نع   ج:
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 ال  أ  جائز م افقته  عد  م  لألشخاص املغناطيسي التن   س: ■
 امل افقة  عد  م  جي   ال ج:
 احملر  الشر 
 يكأأ ن أن مجلتهأأا مأأ  ميأأةإلزا شأأرو  فيهأأا وضأأع  ب ظيفأأة االلتحأأاق جيأأ   هأأل س: ■
 الدوا   على اللحية حليق امل ظ 
 الضرور   قدر على فيقتصر مضطرا   كان إذا إال جي   ال ج:
 الرش  
 حك ها  وما الرش    هي ما س: ■
 وهأأأي باطأأأل  إحقأأأاق أو حأأأق إلبطأأأال احلكأأأ  يف وحنأأأ ه املأأأال إعطأأأا  هأأأي الرشأأأ  : ج:
 حرا  
 املسأأأؤول لل  ظأأ  املأأأال مأأ  مقأأدار عطأأأا إ جيأأ   هأأأل التجاريأأة املناقصأأات يف س: ■
 األفضأل  هأ  لأيس يكأ ن قأد نقدمأ  الأذي العأر  ب ن علينا عل ا املناقصة ترس  أن على
 املال  هذا أخذ امل ظ  لذلك جي   وهل

 ضرر  على يشت ل مل إذا نفس   يف ب  ب س ال 1ج:
  األغاي أشرطة بي 

 بيعهأأأأأا لأأأأأ  جيأأأأأ   فهأأأأأل اي كهأأأأأ أن أراد مث األغأأأأأاي يسأأأأأ   شأأأأأخص كأأأأأان لأأأأأ  س: ■
 منها  واالستفاد 
ها أن وعلي  األغاي  بي  جي   ال ج:  ينف   ما إىل يغري 

                                

 : )في  إشكال    اإلما  الشريا ي الراحل1
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 والنظأر  الصأ ت وترجيأ  كالغنأا  م ضأ عا   املشأك كة املأ ارد ارتكاب جي   هل س: ■
 احلأأ ل ملعرفأأة تطبيقهأأا أو مساعهأأا أو األمأأ ر هأأذه ماأأل رؤيأأة جيأأ   فهأأل املصأأاديق بعأأ  يف
 احلرا   م 

 أهأأأل ثقأأأا  إىل يرجأأأ  املصأأأداق يف الشأأأك صأأأ ر  ويف االسأأأت اع ذلأأأك مأأأ  احلأأأرا  1ج:
 أخرى  جهة م  حراما   يستلز  مل إذا نفس  يف حير  ال االست اع وغري اخلرب  
 واأللعاب الق ار
 أ  اللهأ   أو للق أار  صأنع  هأل نعأر  وال جمت عاتنأا  يف نراهأا ألعأاب هنا  س: ■
 حك ها  ف ا ال 

 العر   املرج  ج:
 صأأأنع  األلعأأأاب هأأذه إن يق لأأأ ن النأأأاس فأأبع  متعارضأأأة األقأأأ ال كانأأ  إذا س: ■
 والق ار  لله  تصن  مل إ ا يق ل اآلخر والبع  والق ار  لل ه 

   األغل   بق ل يُؤخذ ج:
 الكيات  لع  جي   هل س: ■
   فيجأ الق أار آالت مأ  يكأ  مل وإن مطلقا   جي   ف  الق ار آالت م  كان إذا ج:
 رهان  في  يك ن ال أن بشر 
 البليارد  لع  حك  ما س: ■
 بأأأ  أو بعأأأ   كأأأان سأأأ ا  حأأأرا   مطلقأأأا   بأأأ  فاللعأأأ  ق أأأار  آلأأأة كأأأان مأأأا كأأأل 2ج:
   ع   

                                

: )ال جيأ   احملأر   نظأرا  ومساعأا  ومأا أشأب   ويف صأ ر  الشأك يف املصأداق يرجأ  إىل ثقأا    اإلما  الشريا ي الراحل1
 اخلرب    أهل

 : )ال ب س ب  ما مل يك  ع  مقامر     اإلما  الشريا ي الراحل2
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 أو قاعأأد  مأأ  هنأأا  هأأل ال  أ  للق أأار وضأأ  هأأل أنأأ  العأأر  فيأأ  اختلأأ  مأأا س: ■
 إلي   يرج  أصل
 احللية  األصل ج:
 عأامل يف االنتشأار ال اسأعة الب كي أ ن الكرت نيأة اللعبأة يف مسأاحتك  رأي هأ  ما س: ■

 ترسأأي  يف اللعبأأة  أأج علأأى اسأأتندت بتحرميهأأا فتأأاوى الأأبع  أصأأدر فقأأد حاليأأا   األطفأأال
امأأأة مبأأأاد   اللعبأأأة أسأأأس إىل باإلضأأأافة لأأأداروي   النشأأأ   يف التطأأأ ر نظريأأأة علأأأى مبنيأأأة هد 
 بالق ار  اللع  طرق تن ية يف ال رقية
 حمر    على اشت ل إذا إال جائز ذات  حد   يف اللع  ج:
 فيأ  يضأ  كبأري صأندوق ع  عبار  هي والي اإللك ونية األلعاب حك  ه  ما س: ■
 املأربمج الربنأامج مأ  باللعأ  ذلأك بعد ويق   التلفا  أو الشاشة فتع ل نقدية قطعة الزب ن
 اجلها   يف

 برهان  اللع  يك  ومل عرفا   ق ارا   يك  مل إذا ذلك يف إشكال ال ج:
 ال رق لع 
 آلأأة يعأأد   مل مأأا جبأأ ا ه قأأال: فبعضأأه  بأأال رق اللعأأ  جأأ ا  يف اخأأت   حأأد  س: ■
 ذلأأك  عأأد  مأأ  للق أأار كآلأأة تصأأنيفها يف واختلفأأ ا حبرمتأأ   قأأال اآلخأأر والأأبع  للق أأار 

 مساحتك   رأي ه  ف ا
 جي    ف  ق ار آلة عنده  عد   فمن العر   إىل فيها يرج  عرفية املس لة ج:
 للتسأأأألية أخأأأأرى دول ويف دول يف للق أأأأار تسأأأأتع ل أأأأأ اللعأأأأ  ورق أأأأأ اجلنجفأأأأة س: ■
 احلك   ه  ف ا الذهين للتعلي  وكذلك
 برهان  هبا اللع  يك  مل وإن فحرا   الق ار آالت م  كان  إذا ج:
 إذا خص صأا   املنأاطق بعأ  يف بالزجنفأة يسأ ى ما أو ال رق لع  حك  ه  ما س: ■

 الص    أوقات غري ويف لق ارا للع  تعد مل
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 مل وإذا بغأأأريه  أ  برهأأأان كأأأان سأأأ ا  مطلقأأأا   جيأأأ   فأأأ  الق أأأار آالت مأأأ  كأأأان إذا ج:
 أيضا  جي   ال الرهان ف   الق ار آالت م  يك 
 للق أار تلعأ  ال العأر  يف كانأ  وإن حى الك تشينة  ال رق لع  جي   هل س: ■
  للتسلية بل

 للتسلية  كان ل  حى جي   ال الق ار آالت م  كان  إذا ج:
 عليأ  صأدق كل أا ب نأ  وال رق الدومنة لع  ح ل سؤال على ج ابك  يف ورد س: ■
 العر   حس  حرا  كلها األلعاب هذه فهل حرا   فه  ق ار ب ن  عرفا  

 أقسا : على اللع  آالت ج:
 لرهأانا مأ  أكأان سأ ا  حأرا  فهأ  والدومنة الشطرنج مال الق ار آالت م  كان ما أ 
 رهان  ب  أ 

 إذا وأمأا الرهأان  مأ  حأرا  فهأ  الكربيأ   علبأة ماأل الق أار آالت م  يك  مل ما ب 
 الق ار  أدوات م  فم  ا وال رق الدومنة إىل بالنسبة أما و ب   ب س ف  رهان ب  كان

 اليانصي 
  ميةاإلسأأأأ الشأأأأريعة وفأأأأق واضأأأأع ه قأأأأرره إذا إال   احملأأأأر   الق أأأأار مأأأأ  اليانصأأأأي  مسأأأ لة:

 فائدت   تفيد معام ت بمجرا 
 ح ال   اليانصي  يك ن مى س: ■
 ت خأذها الأي األم ال كان  فمذا اجل ائز  حن  على اخلريية املشاري  ألجل كان إذا ج:
 تعطأأى للفأأائزي  وبالنسأأبة والاقافيأأة  اخلرييأأة املشأأاري  يف تصأأر  األوراق تصأأدر الأأي اجلهأأة
 ب   ب س ف  والربح اخلسار  بعن ان ال اجل ائز بعن ان يةالنقد أو العينية األم ال هل 
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 يصأأأر  الأأأا   أن عل أأأا   األوربيأأأة  الأأأدول يف اليانصأأأي  أوراق شأأأرا  جيأأأ   هأأأل س: ■
 األوراق هأذه مأ  أيضأا   وهنأا  أشأب   ومأا العجأز  ودور كاملستشأفيات اخلرييأة األم ر على
  البح  التجاري الغر  هتد  ما

 ال فمنأأأأ  الاأأأاي دون اجلأأأأ ائز  حنأأأ  علأأأأى للفأأأائزي  يعطأأأأي مأأأا نكأأأأا إذا جأأأائز األول ج:
 جي   
 األسه  بي 

 مأأأ  املسأأأت رد  واللحأأأ   كأأأالبري  احملرمأأأات فيهأأأا تبأأأاع الأأأي التعاونيأأأة اجل عيأأأات س: ■
 املشأ ك ن عليهأا حيصأل الأي األربأاح حك  وما باألسه   فيها االش ا  حك  ما اخلارج 

 أسه ه   م 
 وحن ه  02/0 مال: قليلة األسه  سبةن ك ن م  جائز1ج:
 الب رصة: يف التالية للشركات األسه  وشرا  بي  جي   هل س: ■
 اإلس مية  غري البن    1
 واحلرا   احل ل اللح  تبي  الي املطاع   2
 لل سافري   اخل  ر تقد  الي الطريان  شركات  3
 األسه   شركات  1
 تقد   ك ا يلةقل األسه  نسبة ك ن م  ب س  ال 2ج:
 جائز  وشراؤها األسه  بي  س: ■
 نع   ج:

                                

 : )جائز بمجا   الفقي     اإلما  الشريا ي الراحل1
 : )ال ب س  أل   جي  ون ذلك أ بقان ن اإللزا  أ ويف الفائد  علي  اخل س    اإلما  الشريا ي الراحل2
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 بشأرا  التجأار بعأ  فيقأ   العأا  ل كتتأاب أسأه ها الشأركات مأ  كاأري تطرح س: ■
 فهأل االكتتأاب  يف أمسأائه  اسأتخدا  لقأا  معأني مببلأ  املسأا ة يف يرغبأ ن ال الذي  أمسا 
 بأأني وال اضأأي الصأألح انبعنأأ   يصأأح هأأل اجلأأ ا  عأأد  فأأر  وعلأأى البيأأ   هأأذا ماأأل يصأأح

 الطرفني 
   املعاملة  هذه جت   ج:
 الع لة بي 

 الع لأأأأأة  نفأأأأأس مأأأأأ  لاير 1100 بأأأأأأ لاير 1000 يبيأأأأأ  أن لإلنسأأأأأان جيأأأأأ   هأأأأأل س: ■
  الربا م  هروبا   ذلك كان إذا احلك  وما القر   ال البي  بعن ان آخر لشخص
   مطلقا   جي   ال ج:
  الت مني يف االحتيال
 الأأأي احلأأأ اد  وقأأأ  التع يضأأأات بأأدف  السأأأيارات علأأأى التأأأ مني كاتشأأأر  تقأأ   س: ■
 املبلأ  بأدف  الشأركة وتلتأز  أشأب   مأا أو الكس ر بع  إحدا  أو املصدو  وفا  إىل تؤدي

 اسأتبدهلا مث مؤمَّنأة غأري سأيار  حبأاد  شأخص قا  فمذا مؤمَّنة  السيار  كان  إذا لل تضرر
 التع يضأأات بأأدف  احملك أأة أمأأا  التأأ مني شأأركة ليلأأز  مؤمَّنأأة أخأأرى بسأأيار  احلأأاد  إثنأأا  يف

 احلك   ه  ف ا الت مني  قان ن خيال  بشكل لل تضرر
 األهلية  الت مني لشركات بالنسبة جي    ال االحتيال 1ج:
 املتبايعني شرو 

 إمجاال : شرو  ستة واملش ي البائ  يف يش   مس لة:
 عاقلني  بالغني يك نا أن :2و 1

                                

ال جيأأأ    وجيأأأ  علأأأى الشأأأخص الأأأذي أوقأأأ  احلأأأاد  تسأأأديد األضأأأرار  : )االحتيأأأال  اإلمأأأا  الشأأأريا ي الراحأأأل1
 لل تضرر م  مال   
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 العاباة  األم ر ويف عباا   مال  يصر  م  والسفي  سفيهني   نايك ال أن :3
 كانأأأأ  هأأأأذا  بعتأأأأك ما حأأأأا : البأأأأائ  قأأأأال فلأأأأ  حقيقأأأأة  والشأأأأرا  البيأأأأ  يقصأأأأدا أن :1
 باطلة  املعاملة
 املعاملة  على أحد جيرب ا مل خمتار ي  يك نا أن :5
 أنأأا» وقأأال: ملعاملأأةا إجأأرا  بعأأد رضأأي فأأمن املعاملأأة علأأى املشأأ ي أو البأأائ  أجأأرب وإذا
 املعاملة  صح  «را 
 يأأر  مل فأأمن إذنأأ  بأأدون أحأأد مأأال بأأاع فأأمذا واملعأأ    للعأأ   مأأالكني يك نأأا أن :6

 بطل   املعاملة جيز ومل املال صاح 
 البي  يف ال الية

 مأأ  جأأده ل صأأي أو األب ل صأأي وكأأذا األب  مأأ  وجلأأده الصأأغري ألب جيأأ   مسأأ لة:
 أن العأأادل لل جتهأأد جيأأ   ك أأا ضأأرر  ذلأأك يف يكأأ  مل اإذ الصأأغري مأأال يبيأأ  أن األب 
 خاصة  بشرو  الغائ  أو اليتي  الطفل أو اجملن ن مال يبي 

 الع ضني شرو 
 هي: مخسة شرو  واملع    للع   مس لة:

ا   أو و نا   أو كي    القدر  معل مي يك نا أن  1  شاب   وما عد 
 الشأأارد  الفأأرس بيأأ  يصأأح فأأ  ني الع ضأأ تسأألي  علأأى قأأادري  املتبايعأأان يكأأ ن أن  2
 صأأأح  سأأأجاد  إىل منضأأأ ا   بيأأأ  لأأأ  ك أأأا تسأأألي    ميكأأأ  مأأأا املعاملأأأة يف ضأأأ    إذا ولكأأأ 
 الفرس  على يعار مل وإن أ عق ئية املعاملة كان  إذا أ املعاملة
 الناس  أذواق فيها ختتل  والي الع ضني يف األوصا  يعي نا أن  3
 كأان لأ  ك أا أحأد  حأق هب أا تعلأق فأمذا ألحأد  مسأتحقني الع ضان يك ن ال أن  1
 املرهت   بمذن إال يبيع  أن الراه   أي لصاحب  جي   ف  أحد عند رهينة أ ما    أ املع  
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 عأأأا  ملأأأد  شأأأي  منفعأأأة بأأأاع فأأأمذا األحأأأ    علأأأى منفعتأأأ  ال الشأأأي  نفأأأس يبيأأأ  أن  5
 بأدل ع ضأا   بأداره االنتفأاع املش ي جعل ل  ولك   1األح    على إشكال )ففي  واحد
 بداره  االنتفاع ع ض  وجعل سيار  اش ي ل  ك ا إشكال  في  يك  مل ماال   يدف  أن

  متفرقة مسائل
 رضأأأي إذا ولكأأأ  املعاملأأأة  بطلأأأ  املأأأذك ر  الشأأأرو  أحأأأد املعاملأأأة فقأأأدت إذا مسأأأ لة:
 إشكال  التصر  يف يك  مل اآلخر مال يف أحد ا بتصر  املتبايعان

 االسأأأأأتفاد  ميكأأأأأ  ال حبيأأأأأ  امل قأأأأأ   خأأأأأرب إذا ولكأأأأأ  باطأأأأأل   قأأأأأ ال بيأأأأأ  مسأأأأ لة:
 جأا  عليأ  الصأ   ميكأ  ال حبيأ  لل سأجد امل قأ   احلصأري متأزق ل  ك ا من   املقص د 
 ال اق   مقص د إىل أقرب ه  في ا املسجد نفس يف مثن  صر  أ أمك  ل  أ وجي  بيع  

 اإلجأأار  مأأد  يف االنتفأأاع ولكأأ  للغأأري املأأؤجر امللأأك وشأأرا  بيأأ  يف إشأأكال ال مسأأ لة:
 ظأأ  ولكأأ  بأأذلك علأأ  أو مأأؤجر ب نأأ  امللأأك ذلأأك مشأأ ي يعلأأ  مل وإذا لل سأأت جر  هأأ 
 فسأأ  لأ  جأا  ذلأك  خأ   علأى اطلأ  مث األسأاس هأذا علأى واشأ اه اإلجأار  مأد  قصأر
 املعاملة  تلك

 الشأأأي  بيأأأ  لأأأ  مأأا    املعاملأأأة  يف املعتأأأرب  الشأأأرو  أحأأد املبيأأأ  يف يتأأأ فر مل إذا مسأأ لة:
 باطلة  املعاملة كان  و ن  أو كيل دون بالكيل  أو بال  ن بيع  جي  الذي

 جأأا  الع ضأأني يف بالتصأأر  أأأ املعاملأأة عأأ  النظأأر بقطأأ  أأأ املتبايعأأان رضأأي لأأ  مسأأ لة:
 أخأأذه الأأذي الشأأي  كأأان أأأ بالتصأأر  يرضأأيا مل إذا أي أأأ وإال   إشأأكال  فيأأ  يكأأ  ومل ذلأأك
 منه أأا واحأأد كأأل مأأال تلأأ  ولأأ  صأأاحب   إىل رده وجيأأ   كاملغصأأ ب منه أأا واحأأد كأأل

                                

 : )مل تصح املعاملة على األح      اإلما  الشريا ي الراحل1
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 بأأبط ن عل أأا سأأ ا  اآلخأأر  إىل تلأأ  مأأا عأأ   دفأأ  منه أأا كأأل علأأى وجأأ  اآلخأأر عنأأد
 يعل ا  مل أ  املعاملة

 البي  صيغة
 إجراؤهأأأا يكفأأأي بأأأل بالعربيأأأة  والشأأأرا  البيأأأ  صأأأيغة املتبايعأأأان جيأأأري أن يلأأأز  ال مسأأأ لة:

 ويقأأأأ ل « بكأأأأذا الشأأأي  هأأأأذا بعتُأأأك» البأأأأائ : يقأأأأ ل نأ هأأأي والصأأأأيغة أخأأأرى  لغأأأأة بأأأ ي
 « قبل ُ » املش ي:
 اإلخبار  ال وإنشا ه  البي  إيقاع املتبايعان يقصد أن وجي 

 باملعاطا  البي 
 مقابأأل يف لل شأأ ي مالأأ  مل أأك البأأائ  ولكأأ  املعاملأأة حأأني الصأأيغة جيريأأا مل إذا مسأأ لة:

 عند ا  حصل ما ثناناال وملك املعاملة  صح  املش ي م  ي خذه ما
 البي  أقسا 

 وهي: أقسا  أربعة على البي  مس لة:
 النقد  ويس ى: حاال   تبادهل ا وجيري م ج دا   واملا   الا   م  كل يك ن أن  1
 النسيئة  ويس ى: مؤج    والا   نقدا   املبي  يك ن أن  2
 أيضا   السل  ل : ويقال السل   ويس ى: مؤج    واملبي  نقدا   الا   يك ن أن  3
 وهأأأذا بالكأأأاي  الكأأأاي بيأأأ  ويسأأأ ى: مأأأؤج    واملأأأا   الأأأا   مأأأ  كأأأل يكأأأ ن أن  1
 باطل  القس 

 النقد  1
 بتسأأألي  يطالبأأأا أن أأأأ املعاملأأأة بعأأأد أأأأ واملشأأأ ي للبأأأائ  جأأأا  نقأأأدا   شأأأيئا   باعأأأا إذا مسأأأ لة:

 يتسل اه  وأن واملبي  الا  
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 املشأأأ ي تصأأأر  حتأأأ  ب ضأأأعها يكأأأ ن شأأأاهبه ا ومأأأا واألر  البيأأأ  تسأأألي  مسأأأ لة:
 فيها  يتصر  أن ل  ميك  حبي 
 النسيئة  2

 ي خأأذ أن علأأى شأأيئا   بأأاع فأأمذا متامأأا   معل مأأة املأأد  تكأأ ن أن النسأأيئة يف جيأأ  مسأأ لة:
 تكأأ ن بالتحديأأد معل مأأة وغأري عرفأأا   جمه لأأة املضأروبة املأأد  كانأأ  فأمذا احلصأأاد  وقأأ  مثنأ 

 باطلة  املعاملة
 املأد  انتهأا  بعأد املش ي مطالبة للبائ  جا  معل مة مبد  بالنسيئة شيئا   عبا  إذا مس لة:
 إمهال   يلز  املبل  دف  املش ي على تعذر إذا ولك  املقرر  

 أن املأد   نصأ  أأ مأا    أ مضى إذا الا    ألخذ أج    وقرر شيئا   باع مل  جي   مس لة:
 وقأأر ر شأأيئا   باعأأ  لأأ  مأأا    العكأأس  جيأأ   وال نقأأدا   البأأاقي وي خأأذ الأأا   مأأ  شأأيئا   يأأنقص
 شأأيئا   يضأأي  أن للبأأائ  جيأأ   فأأ  األجأأل  عنأأد الأأا   املشأأ ي ي صأأل فلأأ  للأأا    أجأأ   
 للت خري  الا   على
 السل   3

 فأأمذا النسأأيئة  عكأأس علأأى مأأد   بعأأد املبيأأ  ويتسأأل  نقأأدا   الأأا   املشأأ ي يأأدف  أن هأأ 
 قبلأُ   البأائ : وقأال مأا    أشهر ستة بعد املبي  لتسل  ين املال هذا أعطيك املش ي: قال
 أشأأهر  سأأتة بعأأد لأأك أسأأل   أن علأأى الفأأ ي الشأأي  بعتأأك وقأأال: املأأال البأأائ  أخأأذ أو

 املعاملة  صح 
  السلفية املعاملة شرو 
 ماأأل بسأأببها البضأأاعة قي أأة ختتلأأ  الأأي واخلص صأأيات البضأأاعة أوصأأا  يعي نأأا أن :1
 معل مأأأة ب  أأأا عرفأأأا   يقأأأال أن يكفأأأي بأأأل ذلأأأك يف الدقأأأة يلأأأز  الو  واللأأأ ن  والطعأأأ  اجلأأأ د 

 واخلص صيات  األوصا 
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 مبلأأ  لل شأأ ي كأأان إذا أو تفرقه أأا  قبأأل البأأائ  إىل القي أأة كأأل املشأأ ي يأأدف  أن :2
 ويقبأأل البضأأاعة مثأأ  وجيعلأأ  القي أأة بأأاب مأأ  البأأائ  علأأى الأأدي  حيتسأأ  أن البأأائ  ذمأأة يف

 املقأأدار بأأذلك املعاملأأة صأأح  وإن فمنأأ  القي أأة مأأ  مقأأدارا   شأأ يامل دفأأ  إذا وأمأأا البأأائ  
 كلها  املعاملة يفس  أن للبائ  جي   ولك 
 وكانأأ  احلصأأاد  وقأأ  املبيأأ  أسأأل ك قأأال: فأأمذا كأأام    معل مأأة املأأد  تكأأ ن أن :3
 العرفية  بالدقة حمدد  غري املد  لك ن املعاملة بطل  عرفا   جمه لة املد 
 يتعأأذر حبيأأ  املبيأأ  فيأأ  ينأأدر وقتأأا   املبيأأ  لتسأألي  يعي نأأاه الأأذي ال قأأ  يكأأ ن ال أن :1
 تسلي    البائ  على
 يلأز  مل ك مهأ  خأ ل م  ذلك فه  ل  ولك  معل ما   املبي  تسلي  حمل يك ن أن :5
 املعاملة  ض   يف احملل اس  ذكر
 يعأأأأأر  الأأأأأي البضأأأأأاعة يف إشأأأأأكال وال الكيأأأأأل  أو الأأأأأ  ن معلأأأأأ   املبيأأأأأ  يكأأأأأ ن أن :6

 سلفا   تباع أن عاد    باملشاهد  مقدارها
 بالكاي الكاي بي   1

 يكأ ن أي مأد   بعأد مثنأ  أخأذ وكأذا معينة مد  بعد تسلي   وقرر شيئا   باع إذا مس لة:
 املعاملة  بطل  مؤجلني  ك  ا واملا   الا  

 الصر  بي 
 وفيأأأ  والفضأأأة  بالأأأذه  والفضأأأة الأأأذه  أي النقأأأدي   بيأأأ  هأأأ  الصأأأر  بيأأأ  مسأأأ لة:

 شرو   عد 
 اجلنس احتاد م  التساوي شر  أوال:

 وكأأان أأأ غأأريه أو كأأان مسأأك كا   أأأ بالفضأأة الفضأأة أو بالأأذه  الأأذه  بأأاع إذا مسأأ لة:
 حراما   وكان املعاملة بطل  اآلخر م  أكار أحد ا
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 الأأأذه  تأأأراب بيأأأ  وكأأأذا اخلالصأأأة  بالفضأأأة املعأأأدي الفضأأأة تأأأراب بيأأأ  يبطأأأل مسأأأ لة:
 تأراب بيأ  يف إشأكال ال وكأذا ذلأك  يف تصأاحلا إذا إشكال وال اخلالص  بالذه  املعدي
 بالفضة  الذه  وتراب بالذه   الفضة
 اجمللس يف القب  شر  ثانيا :

 أن املتبأأأأأايعني علأأأأأى جيأأأأ  بالفضأأأأأة  أو بالأأأأأذه  الفضأأأأة أو الأأأأأذه  بأأأأأاع إذا مسأأأأ لة:
 مقأدار أي يسأل ا مل وإذا  اجمللأس ذلأك مأ  االفأ اق قبأل الع ضأني  يتسل ا أي يتقابضا 

 يتصاحلا  أن ويلز  البي   بطل املقرري  الع ضني م 
 اخليارات

 املعأأأأام ت وسأأأأائر البيأأأأ  يف واألصأأأأل « اخليأأأأار» يسأأأأ ى املعاملأأأأة فسأأأأ  حأأأأق مسأأأأ لة:
 أطأرا  ألحأد الفسأ  حيق ال أن  اللزو  ومعى ذكرها  وسي ي املعام ت بع  إال   اللزو  
 العقد 

 هي: ص ر  عشر  إحدى يف اخليار وحق املعاملة فس  واملش ي للبائ  مس لة:
 اجمللس خيار :1

  1العقد مكان أي اجمللس  ذلك م  يتفرقا مل إذا ياب  وه 
 الغنب خيار :2

 كأأان أو البضأأاعة قي أأة املشأأ ي جهأأل إذا وتفصأأيل : مغب نأأا   أحأأد ا كأأان إذا وذلأأك
 كبأري  الزيأاد  كانأ  فأمن املتعارفأة  القي أة مأ  بأ غلى البضأاعة فاشأ ى غاف    املعاملة عند
 املعاملة  فس  ل  جا  العر  هبا يهت  حبي 

                                

 : )ول  خبط      اإلما  الشريا ي الراحل1
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 ب قأل البضأاعة فبأاع املعاملأة عنأد غأاف    كان أو البضاعة  قي ة البائ  جهل إذا وهكذا
 املعاملة  فس  ل  جا  عرفا   ب  معتدا   الفارق كان فمن قي تها  م 
 الشر  خيار :3

 مأأأأد  إىل املعاملأأأأة فسأأأأ  يف احلأأأأق ألحأأأأد ا أو هل أأأأا يكأأأأ ن أن عاملأأأأةامل يف اشأأأأ طا إذا
 معينة 

 التدليس خيار :1
   حقيقة  علي  ه  مما ب حس  مال  املش ي أو البائ  أظهر إذا وياب 

 الشر  ختل  خيار :5
 الأأذي الشأأي  يكأأ ن أن أو ع أأ    اآلخأأر لأأ  يع أأل بأأ ن املشأأ ي أو البأأائ  اشأأ   إذا
 املعاملة  فس  لل ش   جي   الشر  يتحقق ومل معينة خص صية ذا يعطي 
 العي  خيار :6

 عي   الع ضني أحد يف تبني إذا وياب 
 يف م جأأأ دا   العيأأأ  كأأأان فأأأمن أخأأأذه  الأأأذي الأأأا   يف عيأأأ  ب جأأأ د البأأأائ  علأأأ  وإذا
 بأأأني الفأأأرق ي خأأأذ أو املعاملأأأة  يفسأأأ  أن لأأأ  جأأأا  بأأأ   جأأأاه    وكأأأان املعاملأأأة قبأأأل الشأأأي 
 حقأ  سأقط عرفيأا   فأ را   املعاملأة يفس  ومل املعاملة بعد بالعي  عل  وإذا ملعي  وا الصحيح

 األح    على الفس  يف
 بالعي  الفس  ج ا  عد  م ارد

 يف عيأ  ب جأ د علأ  إذا أأ التفأاوت أخأذ وال املعاملأة  فسأ  لل ش ي جي   ال مس لة:
 ص ر: أرب  يف أ املبي 
 الشرا   عند بالعي  عل  إذا  1
 بالعي   رضي ذاإ  2
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 آخأأأذ ال وكأأأذا عيأأأ   فيهأأأا كأأأان إذا حأأأى البضأأأاعة أرد   ال املعاملأأأة: حأأأني قأأأال إذا  3
 التفاوت 
 إذا ولكأ  عيأ   مأ  فيهأا مأا مأ  البضأاعة هأذه أبيأ  املعاملأة: حأني البأائ  قال إذا  1
  جأا أيضأا   آخأر عيبا   في  أن تبني مث العي   هذا م  البضاعة هذه أبي  وقال: العي  عني

 واملعيأأأ  الصأأأحيح بأأأني التفأأأاوت ي خأأأذ أو اآلخأأأر  العيأأأ  يقابأأأل مأأأا يسأأأ د أن لل شأأأ ي
 اآلخر  للعي  بالنسبة
 فقط التفاوت أخذ م ارد

 املبيأأأ   يف بالعيأأأ  علأأأ  إذا املعاملأأأة فسأأأ  لل شأأأ ي جيأأأ   ال مأأأ ارد ث ثأأأة يف مسأأأ لة:
 واملعي : الصحيح بني التفاوت أخذ ل  جي   ولكن 
 املعاملة  بعد الشي  يف تصر  إذا  1
 فقط  الفس  يف حق  وأسقط املعاملة بعد بالعي  عل  إذا  2
 القب   بعد آخر عي  الشي  يف حد  إذا  3
 الصفقة تبع  خيار :2

 مل إذا املعاملأأأة كأأأل يفسأأأ  أن لل شأأأ ي جأأأا  للغأأأري  راجأأأ  املبيأأأ  بعأأأ  أن تبأأأني إذا
 بقيأة وتصأح البأائ  مأ  املسأتحق قأدارامل ذلأك مثأ  ي خأذ أن أو باملعاملة  الغري ذلك ير 

 املعاملة 
 يأأأر  ومل للغأأأري  راجأأأ  املشأأأ ي  دفعهأأأا الأأأي القي أأأة مأأأ  مقأأأدارا   أن تبأأأني إذا وهكأأأذا
 مأ  املبيأ  مأ  املقأدار ذلأك يقابأل مأا اسأ جاع أو املعاملأة فسأ  للبأائ  جيأ   فمنأ  صاحب  
 املش ي 
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 الرؤية خيار :8
 ففأأي ذلأأك  خأأ   تبأأني مث املشأأ ي  يرهأأا مل بيأأ مل معينأأة خص صأأيات البأأائ  ذكأأر إذا
 املشأأأأأ ي ذكأأأأأر إذا وهكأأأأأذا إمضأأأأأاؤها  أو املعاملأأأأأة فسأأأأأ  لل شأأأأأ ي جيأأأأأ   الصأأأأأ ر  هأأأأأذه

 فسأأأأ  للبأأأأائ  ذلك جأأأأا  خأأأأ   تبأأأأني مث يدفعأأأأ  الأأأأذي العأأأأ   يف معينأأأأة خص صأأأأيات
 إمضاؤها  أو املعاملة

 الت خري خيار :9
 وتأأأ خر أيأأأا   ث ثأأأة إىل نقأأأدا   اشأأأ اه ذيالأأأ املبيأأأ  مثأأأ  تسأأأديد عأأأ  املشأأأ ي تأأأ خر إذا
 فسأأ  للبأأائ  جأأا  الأأا   دفأأ  تأأ خري املشأأ ي يشأأ   ومل أيضأأا   البضأأاعة تسأألي  يف البأأائ 

 املعاملة 
 مل فأمذا الف اكأ  كأبع  ي   علي  مضى ل  يتل  مما املش ا  البضاعة كان  إذا ولك 
 يكأأ  ومل والا أأر  الفاكهأأة فيهأأا سأأدتف أن يظأأ  الأأي املأأد  انتهأأا  إىل الأأا   املشأأ ي يأأدف 

 املعاملة  فس  للبائ  جا  الت خري اش   قد املش ي
 احلي ان خيار :10

 أعطأأأى إذا وكأأأذا أيأأأا   ث ثأأأة إىل معاملتأأأ  فسأأأ  لل شأأأ ي ميكأأأ  اشأأأ اه الأأأذي احليأأأ ان
 أيا   ث ثة إىل املعاملة فس  للبائ  جا  آخر حي انا   اش اه  الذي احلي ان بدل
 التسلي  تعذر يارخ :11

 ففأي باعأ   الأذي الفأرس شأرد إذا ك أا باعها الي البضاعة تسلي  البائ  يستط  مل إذا
 املعاملة  يفس  أن لل ش ي جي   الص ر  هذه

 متفرقة مسائل

  بالردي  اجليد خلط
 املعاملة  فس  لل ش ي جا  اجليد بعن ان وباع  بالردي  اجليد خلط إذا مس لة:
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   للبائ الزياد 
 مأأأ  ب  يأأأد بعتأأأ  ولأأأ  بكأأأذا بعأأأ  لأأأ : وقأأأال ل سأأأيط بضأأأاعة شأأأخص أعطأأأى إذا مسأأأ لة:

 قأأأأال إذا وكأأأأذا لل سأأأأيط  الزيأأأأاد  كانأأأأ  بزيأأأأاد  ال سأأأأيط باعأأأأ  فأأأأمذا لأأأأك  فالزيأأأأاد  ذلأأأأك
 البضأأأاعة أعطأأأاه أو قبلأأأ   ال سأأأيط: وقأأأال القي أأأة هبأأأذه البضأأأاعة هأأأذه بعتأأأك لل سأأأيط:
 كانأأ  القي أأة  علأأى بزيأأاد  ال سأأيط باعأأ  مث الشأأرا   بقصأأد ال سأأيط وأخأأذه البيأأ  بقصأأد
 لل سيط  الزياد 
 ال ص  تغري إذا

 ل نأأ  يأأزول مأأا البأأائ  فباعأأ  اللأأ ن  ثابأأ  ق اشأأا   أريأأد للبأأزا  املشأأ ي قأأال إذا مسأأ لة:
 الفس   لل ش ي جا 

 املعاملة يف احلل 
 كاذبا   كان إذا وحير  صادقا   كان ل  املعاملة يف احلل  يكره مس لة:

 واملؤجل احلال بي ال
 إذا أعلأأى بسأأعر وباعهأا حأأاال   معأأني بسأعر مأأا سألعة التأأاجر بأأاع لأ  احلكأأ  مأا س: ■
 مد   بعد مؤج    الدف  كان

 بأاخت   بأ س وال إشكال  ال البي   عقد قبل مؤجل أو حال البي  أن تعيني م  ج:
 القي ة 
 بالنسأبة الع أل هبأذا   نقأ وقأد أقأل  بقي أة بيعهأا ميكننا الي السل  بع  لدينا س: ■
ي   أي متأ خرا   يأدف  مل  نبيعها وال لذلك  تشجيعا   نقدا   يدف  مل   املعاملأة هأذه فهأل بالأد 

 جائز  
 نع   ج:
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 حبيأأ  بالبنأأا  بعأأدُ  يشأأرع مل بن أأا  مأأ  سأأل ا   اخلارطأأة علأأى شأأقة شأأرا  جيأأ   هأأل س: ■
 االنتها   عند ما    سن ات مخس بعد املش ي يستل ها
    جي نع  ج:
 السعر تغري
 أأ يسأ ى ك أا أأ عليهأا إن أي: خمفأ  بسأعر تبأاع سألعة الس ق يف تطرح الي   س: ■
 بع ليأأة نقأأ   وحنأأ  األصأألي سأأعرها إىل السأألعة ترجأأ  وبعأأدها معينأأة  وملأأد  خأأاص عأأر 
 فأأ   انتهأأا  بعأأد السأألعة هأأذه سأأعر يرتفأأ  أن حيت أأل أنأأ  هأأ  والسأأؤال السأألعة  هأأذه ختأأزي 
 بالسأأعر اشأأ يناها وقأأد األصأألي بالسأأعر السأألعة هأأذه بيأأ  لنأأا جيأأ   فهأأل هلأأا احملأأدد العأأر 

 املخف  
 ب س  ال ج:
 أنأأ  يعأأين ممأأا أقأأل  بسأأعر ن خأأذها السأأ ق يف اخلأأرب  خأأ ل ومأأ  السأأل  بعأأ  س: ■
 وثانيأأا   الباعأأة  مأأ  غرينأأا يتأأ ذى ال لكأأي ثابتأأا   سأأعرها نبقأأي ولكأأ  أقأأل  بسأأعر بيعهأأا ميكأأ 
 جائز  هذا فهل سعرها تغيري نريد وال  قالس يف سعرها يرتف  قد

 ب س  ال ج:
 هنأا  وكانأ  أعلأى بسأعر وباعهأا  هيد مببل  تاجر م  بضاعة اش ى شخص س: ■
 الأي األمأ ال هأذه فهأل غال ن عها البضاعة إن لل ش ي يق ل فكان البضاعة  على رغبة

  ح ل كسبها
 فجائز  الشرا  بسعر خيربه مل إذا ج:
 الشخصأأأية واملعأأأام ت الأأأدي ن يف أثأأأر والنقأأأد النقديأأأة األوراق قي أأأة لتغأأأري هأأأل س: ■

 بالدقائق  تتغري قد الع لة أن وللعل  والتجارية 
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 متعأأار  وغأأري كاأأريا   التغأأري   صأأار وإذا أثأأر  فأأ  جأأدا   قليلأأة بنسأأبة التغأأري   كأأان إذا 1ج:
 التصاحل  استحبابا   واألح   األظهر  على أثر ل  كان
 ئ والبا املالك بني

 فيهأأأأا  يع أأأأل آخأأأأر شخصأأأأا   وأعطاهأأأأا الغذائيأأأأة املأأأأ اد لبيأأأأ  بقالأأأأة لديأأأأ  إنسأأأأان س: ■
 ال  أ  جائز هذا فهل ع ل   على أجر  معينا   مبلغا   شهريا   ل  يدف  أن شريطة
 نع   ج:
 القب 
 عليأأ  فت تأ  لل أأال  قبضأا   مأا  شأأخص حسأاب إىل األمأ ال حت يأأل يعتأرب هأل س: ■
 املقب    املال أحكا 
 كاملقب    يك ن في  التصر  وأمكن  حساب  يف دخل إذا ج:
 الفس  شر 
 ثلأأ  أعطأأين احملأأل: صأأاح  فقأأال بضأأاعة فاشأأ ى للأأدكان شأأخص جأأا  لأأ  س: ■
 وآخأأذ املعاملأأة أفسأأ  فسأأ   البضأأاعة لتسأأتل  غأأد إىل جتأأي  مل ولأأ  مقأأد ما   أأأ مأأا    أأأ املبلأأ 
 احلك   ف ا دفعت   الذي املبل  ثل  لنفسي
  2األظهر  لى)ع جائز ج:
 

                                

 واهلل العامل   : )املشه ر ال  لك  األح   التصاحل حس  ما يراه أهل اخلرب    اإلما  الشريا ي الراحل1
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل2



 واملعام ت العق د الااي: الفصل

 الشفعة أحكا 
 الشفعة تعري 

 لاالأ   حصأت  يبيأ  أن الشأريكني أحأد أراد مث متأاع  يف شأركا  اثنأان كان إذا مس لة:
 بالشفعة  األخذ يس ى: وهذا قي تها وإعطاؤه من  أخذها لشريك  جا 

  الشفعة شرو 
 هي: شرو  مثانية للشفعة مس لة:

 أو اإلر  ب اسأأأأطة إليأأأ  انتقلأأأأ  فلأأأ  بأأأأالبي   ثالأأأ  إىل حصأأأأت  الشأأأريك ينقأأأل أن  1
 الشفعة  حق اآلخر للشريك يك  مل املهر أو الصلح
 يكأأأ  مل حصأأت  أحأأد ا بأأاع مث حصأأتيه ا وفأأأر ا املشأأ   املتأأاع الشأأريكان اقتسأأ  وإذا
 بعُد  يقس   مل مبا خاص بالشفعة األخذ ألن بالشفعة  األخذ لآلخر
 أي الشأفعة  حأق واجملأاور  اجلأ ار جمأرد يف فلأيس املتاع  يف شركا  االثنان يك ن أن  2
 شفعة  للجار ليس
 يف شأأأركا  أكاأأر أو ث ثأأة كأأان فلأأ  فقأأأط  شخصأأني بأأني مشأأ كا   املتأأاع يكأأ ن أن  3
 الشفعة  حق لآلخري  يك  مل حصت  يبي  أن أحده  وأراد متاع
 أدا  علأأى قأأادرا   يكأأ ن أن جيأأ  احلصأأة خأأذوي  الشأأفعة حبأأق ي خأأذ الأأذي الشأأريك  1
 مثنها 
 مسأل ا   هأ  كأان إذا الشأفعة حبأق ي خأذ أن للشأريك جا  مسل ا   املش ي كان إذا  5
 الشفعة  حق ل  يك  مل كافرا   الشريك كان ول  أيضا  
 أن أراد إذا وأمأأأا شأأأريك   مأأأ  احلصأأأة كأأأل بالشأأأفعة  اآلخأأأذ الشأأأريك يشأأأ ي أن  6
 الشفعة  حق ل  يك  مل احلصة بع  يش ي
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 يريأأأأد حين أأأا احلصأأأة تلأأأك بقي أأأة عارفأأأا   الشأأأفعة  حبأأأق اآلخأأأذ الشأأأريك يكأأأ ن أن  2
 لأأ  بالشأأفعة حى األخأأذ لأأ  يكأأ  مل احلأال تلأأك يف كأأذلك يكأأ  مل فأأمن بالشأأفعة  األخأذ
 احلصة  مث  بل  ما بل  بالشفعة آخذ أنا قال:

 إىل دفأ  مأا مقأدار إليأ  ف يأد أن جي  املش ي م  شريك  حصة ي خذ أن يريد والذي
 ال  أ  احلصة  لتلك احلقيقية القي ة ه  دف  ما أكان س ا  البائ  
 يقبأأأأل ال مأأأأا ويف شأأأأاب   ومأأأأا واألر  كالبسأأأأتان للقسأأأأ ة قأأأأاب    املتأأأأاع يكأأأأ ن أن أأأأأ 8
 خ    القس ة

 ف ري الشفعة حق
 احلق  سقط عذر دون بالشفعة األخذ ع  الشريك ت خر إذا مس لة:

 شركةال أحكا 

 مأ  مالأ  مأ  شأيئا   منه أا واحأد كأل خلأط فأمن يتشأاركا  أن شخصان أراد إذا مس لة:
 أو أخأأرى  بلغأأة أو بالعربيأأة الشأأركة صأأيغة وقأأر ا اخللأأط  بعأأد يت يأأزان ال حبيأأ  اآلخأأر مأأال
 شركته ا  صح  الشركة  يريدان أ  ا من  يفه  ما فع 

 الشركا  شرو 
 ي قعأأ ا وأن عأأاقلني  بأأالغني أأأ الشأأركة عقأأد طةب اسأأ أأأ الشأأركا  يكأأ ن أن جيأأ  مسأأ لة:

 تصأأح فأأ  أمأأ اهل   يف التصأأر  جأأائزي يك نأأ ا أن جيأأ  وكأأذا واختيأأار  قصأأد عأأ  العقأأد
 علي   حمج را   لك ن  وعب   بسف  أم ال  يف يتصر  م  وه  السفي  م  الشركة

 األرباح
 ألربأأأأأاح ا مأأأأأ  األكاأأأأأر النصأأأأأي  ألحأأأأأده  يكأأأأأ ن أن الشأأأأأركا  يشأأأأأ   مل إذا مسأأأأأ لة:
 اختلفأأأ  إذا وأمأأأا أمأأأ اهل   رؤوس تسأأأاوت إذا بالسأأأ ية بيأأأنه  واألضأأأرار األربأأأاح قسأأأ  
 أم اهل   بنسبة عليه  واألضرار األرباح تقسي  وج  األم ال رؤوس
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 نصأأيب  فأأمن اآلخأأر مأأال رأس ضأأعفي أحأأد ا مأأال رأس وكأأان اثنأأان  تشأأار  لأأ  ف أأا   
 أقأل أحأد ا ع أل أو واحد مبقدار ع   ا س   اآلخر  ضعفي يك ن واألرباح األضرار م 
 بتاتا   يع ل مل أو اآلخر  م 

 واخلسار  العامل
 علأأأى واشأأأ ى بأأأاع إذا املشأأأ   املأأأال بأأأرأس الع أأأل إليأأأ  أنأأأيط الأأأذي الشأأأريك مسأأأ لة:
 ع أأل لأأ  اخلسأأار  يضأأ   وهكأأذا اخلسأأار   ضأأ   معاملتأأ  وخسأأرت معأأ  قأأرروا مأأا خأأ  
 شي   مع  قرروي يش   مل وإن املتعار  خ  

 القس ة
 القبأأ ل اآلخأري  علأى وجأ  املشأ   املأال رأس قسأ ة الشأركا  أحأد طلأ  لأ  مسأ لة:

 املد   بع  للشركة بقي  وإن
 املتبقية األم ال

 مأأ  كأأل يأأدف  أن وشأأرط ا لألعأأراس  ليؤجروهأأا خي أأة شأأرا  يف اشأأ ك ا مجاعأأة س: ■
 فاجت عأأأأ  منهأأأأا  ل سأأأأتفاد  ر كأأأأ ج دنأأأأانري عشأأأأر  اخلي أأأأة يف عرسأأأأا   يقأأأأي  أن مأأأأنه  أراد

 العشرات  هبذه يصنع ن ف اذا اخلي ة تلف  ذلك بعد مث العشرات  
 بينه   يقتس   ا للشركا  العشرات ج:

 املضاربة أحكا 
  املضاربة تعري 

 مالأأأ  مأأأ  شأأأيئا   املالأأأك يعطأأأي بأأأ ن عامأأأل مأأأ  مالأأأك يتعامأأأل أن هأأأي املضأأأاربة مسأأأ لة:
 علي   يتفقان ما بقدر األرباح م  العامل في خذ ل العام ب  ليتاجر كرأمسال للعامل
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 العامأأأل  جانأأأ  مأأأ  والقبأأأ ل املالأأأك  جانأأأ  مأأأ  اإلجيأأأاب إىل حتتأأأاج املعاملأأأة وهأأأذه
 صأأح  القصأأد هبأأذا العامأأل وأخأأذه املضأأاربة بنيأأة مالأأ  مأأ  شأأيئا   املالأأك أعطأأى لأأ  ولكأأ 

 املضاربة 
 املتعاملني شرو 

 عنأأد ا ويكأأ ن جمبأأ ري   غأأري عأأاقلني بأأالغني والعامأأل املالأأك يكأأ ن أن جيأأ  مسأأ لة:
 لعأد  املضأاربة تتحقأق مل بأ   وتأاجر املأال هأذا خذ مزاحا : املالك قال فل  املضاربة  قصد
 القصد  وج د

 املضاربة شرو 
 االحتيا : باب م  بعضها كان وإن أم ر عد  املضاربة يف تعترب مس لة:

 يف د ينأا   املضأاربة مأال كأان فأمذا  جأ د  م عينأا   املالأك يدفعأ  الأذي املأال يك ن أن  1
  اجل ا   األق ى كان وإن األح    على املال رأس جعل  جي   ال العامل ذمة
 دينأأارا   أي املعاملأأة  بسأأكة مسأأك كني فضأأة أو ذهبأأا   املأأال رأس يكأأ ن أن املشأأه ر  2
 تصأح مل نيمسأك ك غأري فضأة أو ذهبأا   نقأدا  أو أو بضأاعة  املأال رأس كان فمذا در ا   أو

 غأأأأري مأأأ  املضأأأأاربة تأأأر  اسأأأتحبابا   األحأأأأ   كأأأان )وإن صأأأحتها  األقأأأأ ى لكأأأ  املضأأأاربة 
  1النقد 
 وكانأأأأا املأأأأالني  هأأأأذي  ب حأأأأد أضأأأأاربك قأأأأال: إذا أمأأأأا املأأأأال  رأس املالأأأأك يعأأأأني أن  3

 صحيحة  فاملضاربة متساويني 
 با  ذه لري  أل  ما  : فيق ل وم اصفات   املال رأس مقدار يعني أن  1

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
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 مأأأ  ولأأأك املأأأال هبأأأذا تأأأاجر مأأأا  : قأأأال فلأأأ  األربأأأاح  مأأأ  العامأأأل سأأأه  يعأأأني أن  5
 مل إليأأ  املشأأار العامأأل ي خأأذ مأأا العامأأل يعأأر  مل فأأمذا عاملأأ   إىل فأأ ن يدفعأأ  مأأا األربأأاح
 املضاربة  تصح
 أو النصأأأ  لأأأ  يعأأأني يعأأأين:أن األربأأأاح  مأأأ  معينأأأة نسأأأبة العامأأأل حصأأأة تكأأأ ن أن  6
 أرباحأ   مأ  أأ ما    أ لري  مائة وخذ املال هبذا تاجر املالك: ل  قال فمذا شاب   ما أو الال 
 تصح  مل

 مأأ  شأأيئا   قأأررا فلأأ  األربأأاح  يف شأأركا  فقأأط أأأ املتعاقأأدان أأأ والعامأأل املالأأك يكأأ ن أن  2
 الشر   بنح  كان إذا إال   باط    كان آخر لشخص األرباح
 يف العامأأأأل ليصأأأأرف  مأأأاال   أعطأأأأاه فلأأأأ  ر  التجأأأا يف املأأأأال ذلأأأأك العامأأأل يصأأأأر  أن أأأأ 8
 املعاملة  هذه صح  وإن مضاربة  تك  مل األرباح يف شريكني ويك نا الزراعة 

 الفس  جائز  املضاربة
 قبأل كأان سأ ا  ذلأك  أرادا مى املضاربة فس  ميكنه ا والعامل املال صاح  مس لة:
 ال  أ  أرباح من  حصل  وس ا  بعده  أ  الع ل يف الشروع

 املال تل  إذا
 لصأأاح  العامأأل يضأأ ن  هأأل العامأأل  تقصأأري دون مأأ  املضأأاربة مأأال تلأأ  إذا س: ■
 املال 
 العامأل  يضأ   مل اتفاقأا   املأال وتلأ  يفر  ومل املال حف  يف العامل يقص ر مل إذا ج:
 حيلأأ  أن للعامأأل جأأا  ع أأدا   املأأال أتلأأ  الأأذي هأأ  العامأأل أن املأأال صأأاح  أد عأأى ولأأ 
   ذمت وتربأ
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 الصلح أحكا 
 الصلح تعري 

 منفعتأأأأ  أو مالأأأأ  بعأأأأ  أحأأأأد ا متليأأأأك علأأأأى شخصأأأأني تراضأأأأي هأأأأ  الصأأأألح مسأأأأ لة:
 منفعتأ  أو مالأ  مأ  شيئا   اآلخر الطر  إعطا  مقابل يف حق   أو د ين  إسقا  أو لآلخر 

 أو ألحأد منفعتأ  أو مال  م  شيئا   بذل ل  حى الصلح يصح بل د ين   أو حق  إسقا  أو
 ع    دون د ين  أو حق  أسقط

 املتصاحلني شرو 
 الصلح  لعقد وقاصدي  خمتاري  عاقلني بالغني املتصاحلان يك ن أن جي  مس لة:

 الصيغة
 للصأألح مفهأ  لفأ  بأ ي يصأح بأل العربيأأة  باللغأة الصألح صأيغة إجأرا  يلأز  ال مسأ لة:
 وال اضي 

 الدي  أو احلق بذل
 الصألح هأذا فأمن صألحا   ذمت  يف ل  د ينا   أو حقا   ألحد يه  أن أحد أراد إذا مس لة:

ي  علي  م  قبل إذا يصح إمنا ي  أو احلأق صأاح  أراد إذا ولكأ  احلق  أو الد   إسأقا  الأد 
  1الدي  أو احلق علي  م  قب ل يلز  ف  أحد  م  د ين  أو حق 

 أن مقصأ ده وكأان أقأل مقأدار علأى صأاحل  فأمن أحأد ذمأة يف مؤجأل ديأ  لأ  كان وإذا
 إشكال  في  يك  مل نقدا   الباقي وي خذ د ين  م  شي  ع  ا ليتن

  الفس   جي   مى
 التالية: امل ارد يف الصلح فس  جي   مس لة:

                                

 : )على املشه ر    اإلما  الشريا ي الراحل1
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 حأأق لأ  يكأ ن أن العقأأد يف أحأد ا اشأ   أو اشأأ طا إذا وكأذا بالفسأ   رضأيا إذا  1
 الصلح  يفس  أن احلق هذا ل  شر  مل  جا  شا   مى الفس 
 أراد إذا ولكأ  الصألح  فسأ  لأ  جيأ   معيبأا   صألحا   ي خأذه الذي الشي  كان إذا  2
 الطأرفني رضأا م  إال   إشكال ففي  أ واملعي  الصحيح قي ة بني التفاوت وه  أ األرش أخذ

 بذلك 
 اإلجار  أحكا 

 ذلأك  مقابأل منأ  شأي  وأخأذ بشأرو   لآلخأر مأال منفعة متليك هي اإلجار  مس لة:
 املال  م  ع ضا   ذلك قبال من  ي خذ أن على فيها ليسك  خصلش دارا   يؤجر أن مال

 أو كاخلياطأة معأني لع ل نفس  اإلنسان يؤجر ك ن اإلنسان بنفس اإلجار  تتعلق وقد
   اإلرضاع  أو البنا 

 واملست جر املؤجر شرو 
 اليك نأأأا وأن خمتأأأاري   عأأأاقلني بأأأالغني يك نأأأا أن واملسأأأت جر املأأأؤجر يف يشأأأ   مسأأأ لة:
 غأأري األغأأرا  يف أم الأأ  يصأأر  مأأ  وهأأ  أأأ للسأأفي  حيأأق فأأ  أمأأ اهل   يف التصأأر  ممنأأ عي
 شيئا   يست جر أو يؤجر أن أ العق ئية

 امل كل  مال لت جري آخر ع  شخص يت كل أن جي   مس لة:
 اإلجار  صيغة 

 املالأك قأال لأ  بأل العربيأة  باللغة اإلجار  صيغة إجرا  املتعاقدي  على جي  ال مس لة:
 وكأذا اإلجأار   صأح  «قبلأ » اآلخأر: الطأر  وقأال «هأذا مأاي أجرتأك» أأ: لغأة  يبأ أ

 املسأأت جر وأخأأذه اإلجأأار  بقصأأد املسأأت جر إىل مالأأ  املالأأك سأأل   بأأل بكأأ    ينطأأق مل لأأ 
 أيضا   اإلجار  صح  االستئجار  بقصد
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 أست جره  ما ت جري جي   هل
 يسأأتفيد أن امللأأك صأأاح  عليأأ    واشأأ غرفأأة أو دكانأأا   أو منأأزال   أسأأت جر إذا مسأأ لة:
 آخر  إىل يؤجره أن لل ست جر جيز مل غريه  دون امللك ذلك م  نفس  املست جر
 األجأأر  عأأ  بزيأأاد  تأأ جريه أراد لأأ  ولكأأ  لآلخأأر  تأأ جريه لأأ  جأأا  ذلأأك يشأأ   مل وإذا
 دفأ  مأا بغري يؤجره أو يبيض   أو يع  ره  ك ن أمرا   فيها حيد  أن علي  جي  دفعها  الي
 آخر  شي  أو حبنطة يؤجره بنقد أست جره ل  ما    األجر   م  ه 

 املؤجر الشي  شرائط
 وهي: شرو  عد  املؤجر الشي يف يش   مس لة:

 مل منأا ي  أحأد أجرتأك قأال: فلأ  معينأا   يكأ ن أن يأؤجر الأذي الشي  يف يش    1
 اإلجار   تصح
 كأأام    معل مأأا   يصأأري حبيأأ   صأأيت خص بأأذكر املأأؤجر يصأأف  أو املسأأت جر  يأأراه أن  2
 املست جر  عند
 الشارد  الفرس إجار  تصح ف  ممكنا   تسلي   يك ن أن  3
 والف اك   والطعا  اخلبز إجار  تصح ف  االنتفاع  ب اسطة يفى ال أن  1
 مثارها  م  ل نتفاع الشجر  ت جري يف إشكال وال
 إجأأار  تصأأح فأأ  ممكنأأا   با ائأأ  الاملأأ دفأأ  الأأذي الشأأي  بأأذلك االنتفأأاع يكأأ ن أن  5
 آخر  مبا  سقيها ميك  ومل املطر  ما  يكفها مل إذا للزراعة املست جر  األر 
ُ   أو املالأك عأ  وكأي    ل  أو ملكا   يك ن أن  6  الغأري ملأك تأ جريه يصأح فأ  لأ   وليأا 
 ذلك  يف صاحب  أذن إذا إال  

 املنفعة شرائط
 هي: أربعة ألجلها الشي  يؤجر الي املنفعة شرائط مس لة:
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 ال ك أا حفظهأا  أو فيأ   اخل أر لبيأ  احملل ت جري يصح ف  حمللة  منفعة تك ن أن  1
 ب اسطتها  اخل ر ونقل حل ل السيار  أو الدابة ت جري يصح
 عرفا   لغ ا   با ائها املال دف  يك ن ال أن  2
 يريأأأأده الأأأأذي نتفأأأأاعاال نأأأأ ع تعيأأأأني يلأأأأز  متعأأأأدد   منأأأأاف  املأأأأؤجر للشأأأأي  كأأأأان إذا  3

 عنأأأأد جيأأأأ  احلاجيأأأأات  لنقأأأأل أو للركأأأأاب  تسأأأأتخد  الأأأأي السأأأأيار  أو فالدابأأأأة املسأأأأت جر 
 حل أأأأل أو فقأأأأط الشخصأأأأي االنتقأأأأال يف هبأأأأا االنتفأأأأاع لل سأأأأت جر حيأأأأق أنأأأأ  تعيأأأأني إجارهتأأأأا

 للج ي   أو احلاجيات
 أن ماأل   املأد تعأني   مل وإن الع أل نأ ع عأني   إذا ويكفأي االنتفاع  مد  تعيني جي   1
 خمص ص  بنح  املعني الا ب خياطة على اخليا  م  يتفق

 مل شأأهريا   دنأأانري عشأأر  فيأأ  سأأكن  مأأى املنأأزل إجأأار  وقأأال: اإلجأأار  مأأد  يعأأني   مل وإذا
   اإلجار   يف ت كي  العبار  هذه كان  إذا إال اإلجار  تصح

 أن تقأأرر إن فيأأ   مته إقأأا مأأد  تعأأر  وال والأأزوار  الغربأأا  فيأأ  ينأأزل الأأذي املنأأزل ولكأأ 
 بأ   االنتفأاع يف إشأكال فأ  املنأزل صأاح  وقبل أ ما    أ واحدا   دينارا   ليلة كل ع  يدفع ا
 والت كيأل اجلعالأة  مباأل صأحيحة لكنهأا إجأار   تكأ  مل اإلجأار  مأد  تعني   مل حي  ولك 
 ذلك  وحن  اإلجار  يف

 األجر  شرو 
 وهي: شرو  األجر  يف مس لة:

 أأأأ مأأأا    أأأأ كاحلنطأأأة املأأأ  ون مأأأ  كانأأأ  فأأأمذا معل مأأأة  تكأأأ ن أن األجأأأر  يف يشأأأ    1
 عأأددها يكأأ ن أن وجأأ  كأأالبي  املعأأدود مأأ  كانأأ  وإن معل مأأا   و  أأا يكأأ ن أن وجأأ 
 لأأأ  يصأأأفها أو املأأأؤجر  يراهأأأا أن إمأأأا وجأأأ  والفأأأرس الغأأأن  قبيأأأل مأأأ  كانأأأ  وإن معل مأأأا  
 خص صياهتا  ويذكر املست جر
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 أقأل للعامأل البن أا  أعطأى فأمن الُع  أال  اسأتخدا  يف البن أا    ع ألال صاح  وكل إذا  2
 الع أل  صأاح  إىل إرجاعهأا وجيأ  عليأ   الزيأاد  حرمأ  الع أل صأاح  مأ  ي خأذه ممأا

 آخأر  بن أا  إىل ي كلأ  أو بنفسأ  يبأين أن يف احلأق لأ  وتأر  ع ار  لبنا  نفس  آجر ل  ولك 
 الزياد   ل  حل  فس ن ب  آجر مما أقل اآلخر للبن ا  أعطى فل 

 اإلجار   فس  جي   مى
 التالية: امل ارد يف اإلجار  فس  واملؤجر لل ست جر جي   مس لة:

 الفسأأأ  حأأأق ألحأأأد ا أو هل أأأا يكأأأ ن أن العقأأأد يف اشأأأ طا إذا وهكأأأذا بال اضأأأي   1
 شا   مى

 هأأأذا إىل ملتفتأأأا   يكأأأ  مل فأأأمن املعاملأأأة  يف غُأأأنب أنأأأ  املسأأأت جر أو املأأأؤجر  علأأأ  إذا  2
 ال أن العقأأد ضأأ   اشأأ طا لأأ  ولكأأ  اإلجأأار   فسأأ  لأأ  جأأا  الصأأيغة إجأأرا  حأأني الغأأنب
 الفس   ل  جيز مل مغب نا   ك ن  ظهر ل  حى الفس  حق ألحد يك ن

 علي  املتفق خال  ل 
 بلأأأأ ن صأأأبغ  ولكنأأأ  مأأأا    األ رق بأأأالل ن الاأأأ ب الصأأأبا  يصأأأب  أن تقأأأرر إذا مسأأأ لة:

 األجر   أخذ ل  حيق مل آخر 
 بع ل التعهد

 مأ  الأ    املقأدار هأ  مأا مأاي  عأ   لقأا  املعصأ مني لزيار  تعهد م  س: ■
  الشر  عد  حالة يف الركعتان جت  وهل الزيار  
 املتعار   حس  ج:
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 املزارعة أحكا 
 املزارعة تعري 

 عليأأزر  األر  لأأ  يسأل   بأأ ن املأأزارع مأ  األر  صأأاح  يتعاقأأد أن هأي املزارعأأة مسأ لة:
 احلاصل  يف نصي  األر  لصاح  يك ن أن لقا  فيها 

 الشرو 
 وهي: شرو  لل زارعة مس لة:

 األر  إليأأأأك سأأأأل  » األر : صأأأأاح  يقأأأأ ل بأأأأ ن والقبأأأأ ل اإلجيأأأأاب يشأأأأ    1
 يف ولكأ  الأزارع  ويقبأل للأزارع األر  املالأك يسأل  أو  «قبلأ » الأزارع: ويق ل «لتزرعها
 الزراعة  يف الزارع يشرع مل ما املعاملة فس  والزارع لل الك جي   الص ر  هذه
 السفي   مزارعة تصح ف  خمتاري   قاصدي  عاقلني بالغني املتعاقدان يك ن أن  2
 آخأأرا   أو أوال   حيصأأل مأأا يكأأ ن بأأ ن شأأر  فأأمذا بينه أأا  ُمشأأاعا   احلاصأأل يكأأ ن أن  3

 يتصاحلا  أن وجي  املزارعة بطل  ألحد ا
 املالأأأك: قأأال فأأأمذا شأأاب   ومأأأا الالأأ  أو بالنصأأأ  ه أأامن واحأأأد كأأل حصأأأة تعيأأني  1
 املزارعة  تصح مل «احلاصل م  تريد ما واعطين األر  هذه ا رع»

 حسأ  الأزرع فيهأا يأدر  أن ميك  حبي  املد  تك ن أن وجي  املزارعة  مد  تعيني  5
 العاد  
 الأأزرع كأأ أم ولكأأ  للزراعأأة قابلأأة غأأري كانأأ  وإذا للزراعأأة  قابلأأة األر  تكأأ ن أن  6
 املزارعة  صح  وأصلح  ع جل  ل  فيها
 مأا تعيأني وج  األر  يف خاصا   ن عا   يزرع أن منه ا واحد كل مقص د كان إذا  2
 الن عأأان كأأان أو معأأني  شأأي   راعأأة يهأأدفان يك نأأا مل إذا ولكأأ   رعأأ   الأأزارع علأأى جيأأ 
 العقد  يف ذلك تعيني يلز  مل معل مني  رعه ا يقصدان اللذان
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 قطعأأات عأأد  عنأأده كانأأ  فأأمذا املزارعأأة  عليهأأا جيأأري الأأي األر  املالأأك يعأأني أن  8
  بطلأأأأأأأأأأأأ  يعأأأأأأأأأأأأني ومل «القطأأأأأأأأأأأأ  هأأأأأأأأأأأأذه مأأأأأأأأأأأأ  واحأأأأأأأأأأأأد  ا رع» للأأأأأأأأأأأأزارع: فقأأأأأأأأأأأأال متفاوتأأأأأأأأأأأأة
 املزارعة 
 كانأأأأ  إذا أمأأأأا املصأأأأار   مأأأأ  منه أأأأا واحأأأأد كأأأأل علأأأأى يقأأأأ  مأأأأا يعي نأأأأا أن جيأأأأ   9

 تعيني ال جي  مل معل مة منه ا واحد كل على الي النفقات
 املساقا  أحكا 
 املساقات تعري 

 أجأل مأ  ما أر  أشأجارا   لأ  يسل   ب ن آخر م  شخص يتعاقد أن هي املساقا  مس لة:
 مثرها  م  حصة لقا  معينة  ملد  شؤو ا ويصلح يسقيها أن

 املساقا  م ارد
 اخلأأ   كشأجر املا أر  غأري األشأجار يف 1املسأاقا  أأأ األحأ   علأى أأ تصأح ال مسأ لة:

   ما    كاحلنا  ورقها م  ينتف  الي األشجار مساقا  يف إشكال وال لصفصا  وا
  املزارعأأأأأأأأأأأأة فيأأأأأأأأأأأ  تصأأأأأأأأأأأح   ال الأأأأأأأأأأأي املأأأأأأأأأأأأ ارد يف باملصأأأأأأأأأأأاحلة التعامأأأأأأأأأأأل جيأأأأأأأأأأأ   مسأأأأأأأأأأأ لة:
 واملساقا  

 الشرو 
 وهي: شرو  عد  املساقا  يف مس لة:

 السف   وعد  واالختيار والعقل البل   املتعاقدي  يف يش    1
 م سأ  آخرهأا وجعأل مبأد ها عأني ل  وتصح معل مة  املساقا  مد  تك ن أن جي   2
 مثارها  حص ل

                                

 )قال ا: ال تصح املساقا         اإلما  الشريا ي الراحل1
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 الالأأ  أو النصأأ  واحأأد لكأأل يكأأ ن بأأ ن مشأأاعا   واحأأد كأأل حصأأة تعأأني أن جيأأ   3
 يكأأأ ن والبأأأاقي لل الأأأك  الا أأأار مأأأ  أأأأ مأأأا    أأأأ كيلأأأ  مائأأأة يكأأأ ن أن قأأأررا ولأأأ  شأأأاب   ومأأأا

 املعاملة  بطل  بالعكس  أو للعامل 
 كأأأان وإن واخليأأأار  البطأأأي  ك صأأأ ل ثابتأأأة غأأأري أصأأأ ل علأأأى املسأأأاقا  تصأأأح ال وقأأأال ا:
 الصحة  األق ى

 املساقا  فس  
 أن العقأأد ضأأ   شأأرطا إذا وهكأأذا املتعاقأأدي   ب اضأأي إال املسأأاقا  تنفسأأ  ال مسأأ لة:

 شأر  لأ  بأل املقأرر  حسأ  الفسأ  يف إشأكال فأ  الفسأ   حأق ألحأد ا أو هل أا يك ن
 املساقا   فس  الشر  ل  شر  مل  جا  هبا  يع ل ومل الشرو  بع  قدالع يف

 املغارسة
 احلاصأأل يكأأ ن أن علأأى األشأأجار فيهأأا ليغأأرس أحأأد إىل أرضأأا   سأأل   إذا قأأال ا: مسأأ لة:

 املعاملة  صحة األق ى ولك  املغارسة  تس ى وهذه باطلة  املعاملة كان  هل ا 
 القر  أحكا 
 القر  تعري 

 اآليأأأأات يف عليهأأأأا الكاأأأأري احلأأأأ  ورد الأأأأي املسأأأأتحبة األع أأأأال مأأأأ  ا اإلقأأأأر  مسأأأأ لة:
 :األعظ  الرس ل ع  صح فقد والروايات  القرآنية
 مأأأأ  صأأأ   يف هأأأ  وكأأأان  كأأأا   يف مالأأأ  كأأأأان ميسأأأ ره  بأأأ  ينظأأأر مؤمنأأأا   أقأأأر  مأأأ »

يؤديأأ  حأأى امل ئكأأة
 كأأالربق الصأأرا  علأأى تعأأد ي طلبأأ  يف بأأ  رفأأق وإن: وقأأال  1
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 اهلل حأر  يقرضأ  فلأ  املسأل  أخأ ه إلي  شكا وم  والعذاب  حساب بغري ل م ا اخلاط 
احملسنني جيزي ي   اجلنة علي  عز وجل  

1  
 واملؤجل املعجل القر 

ي   لتسأأديد أجأأ    العقأأد ضأأ   أقأأر ا إذا مسأأ لة:  مطالبأأة عأأد  املقأأر  علأأى وجأأ  الأأد 
ينأأ  املقأأ    مطالبأأة لل قأأر  جأأا  أجأأل ذكريُأأ مل إذا ولكأأ  املقأأرر  األجأأل حلأأ ل قبأأل بد 
ين  املق    شا   مى بد 

 الدي  بتسديد املطالبة
ينأأأ  املقأأأر  طالأأأ  إذا مسأأأ لة:  األدا  عليأأأ  وجأأأ  األدا  مأأأ  املقأأأ   متكأأأ  فأأأمن بد 

 عصى  ت خر ول  ف را  
 جيأأأأز مل إليأأأأ   حيتأأأأاج ممأأأأا أشأأأأب  ومأأأأا منزلأأأأ  وأثأأأأا  مسأأأأكن  غأأأأري املقأأأأ   ميلأأأأك مل وإذا
 املق    ييسر حى وينتظر يصرب أن جي  بل بالد ي   مطالبت  لل قر 

 املدي  املي  تركة
 وجأأأ  ود ينأأأ  أأأأ ودفنأأأ  كفنأأأ  أي أأأأ جتهيأأأزه مصأأأار  عأأأ  امليأأأ  تركأأأة تأأأزد مل إذا مسأأأ لة:

 شي   ل رثت  يُعطى وال األم ر  هذه على ال كة صر 
 القرضي الربا يف مسائل

 القر  يف الزياد  شر 
 عشأأر  يقرضأأ  أن ماأأل اقأأ    ممأأا أ يأأد املقأأ   يأأؤدي أن املقأأر  اشأأ   إذا مسأأ لة:
 لقأأا  بيضأأات عشأأر يقرضأأ  أو ونصأأ   كيلأ ات عشأأر  أدا  ويشأأ   احلنطأأة مأأ  كيلأ ات
 وحمر   ربا فه  بيضة  عشر  إحدى
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 مأأأ  اق ضأأأ  مأأا يأأأؤدي أو مأأأا  بع أأل املقأأأ   لأأ  يقأأأ   بأأأ ن املقأأر  شأأأر  إذا مسأأ لة:
 ربأأا فهأأ  كربيأأ   علبأأة مأأ  اق ضأأ  الأأذي لأأدينارا يأأؤدي أن ماأأل آخأأر  جأأنس مأأ  مقأأدار
 يأأأأؤدي أن مأأأأا    خمصأأأأ ص بنحأأأأ  اق ضأأأأ  مأأأأا يأأأأؤدي أن اشأأأأ   إذا وهكأأأأذا أيضأأأأا   وحأأأأرا 
 أيضا   وحرا  ربا   فه  ُمصاغا   املصا  غري الذه 

 يف يكأ  مل  يأاد   مأ  د ين  أدا  على أ اش ا  وبدون أ نفس  املق   أقد  ل  مس لة:
 مستح   ه  بل إشكال  ذلك

 بلأد يف جانبأ  عأ  لي خذ أ القر  بعن ان ال أ لتاجر املال م  مقدارا   أعطى إذا مس لة:
 باحل االت  الي   يس ى ما وهذا إشكال  في  يك  مل أعطى  مما ب قل آخر

 مأأ  آخأأر بلأأد يف مأأد  بعأأد ي خأأذ أن علأأى ألحأأد املأأال مأأ  مقأأدارا   أعطأأى إذا مسأأ لة:
 أي دينأأار مائأأة بزيأأاد  مأأد  بعأأد آخأأر بلأأد يف لي خأأذه ينأأارد تسأأع ائة يعطيأأ  كأأ ن  يأأاد  
 قأا  أو شأيئا   الزياد  مقابل يف الزياد  ي خذ م  أعطى ل  ولك  وحرا   ربا فه  دينار أل 

 عق ئية  املعاملة كان  إذا إشكال  في  يك  مل بع ل 
 األجأأأل قبأأأل مالأأأ  حتصأأأيل أراد مث ح الأأأة أو ك بيالأأأة د ينأأأ  مقابأأأل يف أخأأأذ إذا مسأأأ لة:

 الك بيالة  بأتنزيل اآلن يس ى ما وه  إشكال ذلك يف يك  مل بنقصان فباعها
 املدي  م ت بعد
 املقأأ   ولكأأ  العأأ ج  وم للعأأ ج املأأال مأأ  مبلغأأا   آخأأر مأأ  شأأخص اقأأ   س: ■
 القأأر   مبلأأ  تأأذك ر قصأأري  ليسأأ  الأأزم  مأأ  فأأ   وبعأأد سأأه ا   عليأأ  الأأذي القأأر  نسأأي
 ف أأأاذا تعأأاىل اهلل رمحأأة إىل انتقأأل أنأأأ  تبأأني   إليأأ  إلرجاعأأ  املأأأال صأأاح  عأأ  السأأؤال وبعأأد
 احلالة  هذه يف يفعل
 املي   ل رثة اق ض  الذي املال يؤدي أن علي  ج:
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 الف ائد م  القر 
 علأأى بأأ  يسأتعني لكأأي معأأني قأر  لأأ  يُعطأأى السأ يد إىل يأأ ي الأأذي الشأخص س: ■
 بأأأ  معينأأأة مأأأد  يف القأأأر  ذلأأأك دتسأأأدي الشأأأخص علأأأى ويلأأأز  شأأأاب   ومأأأا منزلأأأأ  ت ثيأأأ 
 جيأأ   فهأأل  Renta بالأأأ هنأأا املسأأ ى الف ائأأد قأأان ن عليأأ  جيأأري املأأد  هأأذه وبعأأد ف ائأأد 
 الف ائأد مأ  املبلأ  يأدف  أن لأ  هأل املعينأة املأد  يف التسأديد م  يت ك  مل وإذا املبل   أخذ
 ال  أ 

 يكأأأ  مل وإن القأأأر   ب خأأأذ بأأأ س ال املعينأأأة باملأأأد  التسأأأديد باسأأأتطاعت  كأأأان إذا ج:
 جائز  االضطرار ف   كذلك
 يف اجلامعأأأة أو الاان يأأأة لطالأأأ  ميأأأنح الأأأذي الدراسأأأي القأأأر  أخأأأذ جيأأأ   هأأأل س: ■
 الف ائأأد مأأ  إرجاعأأ  جيأأ  املأأذك ر الدراسأأي القأأر  بأأ ن عل أأا   احلك مأأة  قبأأل مأأ  السأأ يد
 بأأأ ن ا  عل أأأ   الفائأأأد  املأأأذك ر املبلأأأ  علأأأى يضأأأا  وبعأأأدها لأأأ  حمأأأدود  مأأأد  هنأأأا  حيأأأ 
 وخترج   دراست  على ب  يستعني لكي آخر طريق أي عنده ليس الطال 
 ب س  ال مضطرا   كان إذا ج:
 املقاصة
 إرجأاع رفأ  السأداد وقأ  حأل   وعنأدما املأال  مأ  مبلغأا   شأخص مين استل  س: ■
ي   الدي   تساوي عينية قي ة ب خذ أو من   بسرقت  اس داده حك  ف ا الد 
 وكيل   أو الشرعي احلاك  بمذن جا  الطريقة  هبذه مالك إنقاذ احنصر ل  ج:

 احل الة أحكا 

 الأدائ  وقبأل اآلخأر  مأ  بذمتأ  مأا ي خذ ب ن آخر  إىل دائن  املدي ن ح  ل إذا مس لة:
 مطالبأة حينئأذ للأدائ  جيأ   وال املأدي ن: ه  أ احل الة انعقاد بعد أ علي  احملال يصري بذلك 
 األول  املدي ن م  د ين 
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 الشرو 
 وعأأأد  واالختيأأأار  والعقأأأل  البلأأأ    عليأأأ : واحملأأأال والأأأدائ  املأأأدي ن يف يشأأأ   مسأأ لة:

 السف  
 الفس 

 جيأأ   الفسأأ   حأأق لنفسأأ  أحأأده  أو عليأأ  واحملأأال والأأدائ  املأأدي ن اشأأ   إذا مسأأ لة:
 واش    قرر ملا طبقا   احل الة فس  ل 

 الره  أحكا 

 مأ  د ينأ  علأى ليحصأل الدائ  عند مال  م  قدارا  م املدي ن جيعل أن ه  الره  مس لة:
 الد ي   تسديد ع  املدي ن امتن  إذا املال ذلك

 العقد كيفية
 بقصأد الأدائ  إىل الرهينأة بأدف  الأره  يصأح بأل صأيغة  قأرا   الأره  يف يلز  ال مس لة:

 القصد  بنفس الدائ  وأخذه الره 
 املتعاقدي  شرو 

 السف   وعد  واالختيار والعقل البل    :واملرهت الراه  يف يش   مس لة:
 الرهينة متليك

 دون أشأب   مأا أو بيأ  أو هببأة ألحأد  الرهينأة متليك الدائ  أو للراه   جي   ال مس لة:
 صح  ذلك بعد اآلخر رضي مث ذلك أحد ا فعل إذا ولك  اآلخر  إذن

 الرهينة  بي  جي   مى
ينأ  الأدائ  طالأ  إذا مس لة:  دينأ   تسأديد عأ  املأدي ن فأامتن  األجأل  حلأ ل عنأد بد 

 متكأأ  إذا ولكأأ  الأأراه   إىل الزائأأد وإعأأاد  مثنهأأا  مأأ  د ينأأ  وأخأأذ الرهينأأة بيأأ  للأأدائ  جأأا 
 بيعها  يف الشرعي احلاك  يست ذن أن جي  الشرعي احلاك  إىل ال ص ل م 
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 أثأأا  لماأأ إليهأا حيتأأاج وأشأيا  يسأأكنها  الأي داره سأأ ى لل أدي ن يكأأ  مل إذا مسأ لة:
ينأأأ   مطالبتأأأ  للأأأدائ  جيأأأز مل املنأأأزل   أي املسأأأتانيات هأأأذه مأأأ  الرهينأأأة كانأأأ  إذا ولكأأأ  بد 
 الدي   واستيفا  بيعها جا  أثاثا   أو منزال   كان 

 الض ان أحكا 

 أن ضأ ان  صأحة يف يكفأي د ينأ   يسد د ب ن أحدا   يض   أن شخص أراد إذا مس لة:
 الأدائ  ويرضأى دينأك  عنأك أسأدد بأ ن ضأ ن  بأ ي أ العربية بغري ول  لغة ب ي أ ل  يق ل
 املدي ن  رضا  يش   وال بذلك 

 املتعاقدي  شرو 
 وغأأري جمبأأ ري   وغأأري وبأأالغني  عأأاقلني  يك نأأا أن والأأدائ  الضأأام  يف يشأأ   مسأأ لة:
 صأأأح جمن نأأأا   أو صأأأغريا   ضأأأ   فأأأمذا املأأأدي ن  يف األمأأأ ر هأأأذه تشأأأ   ال ولكأأأ  سأأأفيهني 
 ض ان  

 فرقةمت مسائل
 يأأأدف  مل إن ضأأام  أنأأا» مأأا  : قأأال بأأ ن شأأرطا   لضأأ ان  الضأأام  اشأأ   إذا مسأأ لة:

 ذلك  صحة يبعد ف  «دين  املدي ن
 ض ان   ع  الرج ع جيز مل أحد  د ي  يسدد أن ض   إذا مس لة:
 أو املأأأأري  وتضأأأرر أخطأأأأ  فأأأمن املأأأأري   إىل بيأأأده الأأأأدوا  الطبيأأأ  أعطأأأأى إذا مسأأأ لة:

 نفسأ  املأري  وأقأد  لل أري  والأدوا  الأدا  ب صأ  اكتفأى ل  وأما الطبي   ض   مات 
 مأأأ  أقأأ ى السأأب  كأأأان إذا إال   الطبيأأ   بضأأ ان احلكأأ  ميكأأأ  ال الأأدوا  اسأأتع ال علأأى

 املباشر 
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 هبأأأذا املأأأري  تضأأأرر إذا ضأأأام  غأأأري أنأأأا ل ليأأأ : أو لل أأأري  الطبيأأأ  قأأأال إذا مسأأأ لة:
 تضأأأرر ذلأأأك ومأأأ  واالحتيأأأا  الدقأأأة راعأأأى إذا ضأأأامنا   يكأأأ ن ال إمنأأأا فمنأأأ  واملعاجلأأأة  الأأأدوا 
 مات  أو املري 

 املسابقة أحكا 
 املسابقة في  جت   ما

 البخاريأأأأة  واآلالت والفيلأأأأة  واإلبأأأأل  واحل أأأأري  البغأأأأال  علأأأأى املسأأأأابقة جتأأأأ   مسأأأأ لة:
 اليأأأ    سأأأ ح وسأأأائر واحلأأأراب والسأأأه  بالسأأأي  جتأأأري الأأأي املسأأأابقات وكأأأذلك وحن هأأأا 
 ذلك  كل يف سبق مل  ع   تعيني يف إشكال ال ك ا

 اشأ ا  جيأ   ال ك أا حمأر   عنأ ان عليها ينطبق مل إذا املسابقة أن اع بقية جت   مس لة:
 التالية  الفقر  يف تفصيل  سي ي ما على فيها  الع  

 الع    اش ا  جي   هل
 السأه و  بالسأي  جتأري الأي املسابقات يف املاي الع   اش ا  يف إشكال ال مس لة:
 الفقأأأأر  يف ذكأأأأر ممأأأأا وغريهأأأأا واإلبأأأأل البغأأأأال علأأأأى املسأأأأابقات ويف السأأأأ ح  أنأأأأ اع وسأأأأائر
 السابقة 

 مل إذا املسأأابقة نفأأس ولكأأ  املسأأابقة  أنأأ اع بقيأأة يف العأأ   اشأأ ا  جيأأ   ال مسأأ لة:
 وسأأباق الأأزوارق وسأأباق املصأأارعة ماأأل: وذلأأك حرامأأا   تكأأ ن ال حمأأر  عنأأ ان عليهأأا ينطبأأق

 شاب   وما األحجار ورف  األثقال ومحل القد  وكر  والرك  والطائرات السيارات
 مل الشأأر  بعنأأ ان يكأأ  مل فأأمن املسأأابقات  هأأذه إحأأدى يف عأأ   ُجعأأل إذا مسأأ لة:

 إشكال  في  يك 
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  املسابقة شرو 
 بأأل العربيأأة  باللغأأة تكأأ ن أن جيأأ  ال ولكأأ  املسأأابقة  يف الصأأيغة إجأأرا  يلأأز  مسأأ لة:

   كان لغة ب ي تصح
 واالختيار  والقصد والعقل البل   املتسابقني يف يش   مس لة:
 أن وجيأأ   املشأأ    املأأال تعيأني جيأأ  االشأأ ا   فيهأأا جيأ   الأأي املسأأابقات يف مسأ لة:

 آخر  شخص م  أو املال بي  م  أو ك  ا أو املتسابقني أحد يبذل 
 الأأأذي الشأأأي  تعيأأأني جيأأأ  ك أأأا وانتهأأأا    ابتأأأدا    املسأأأافة مقأأأدار تعيأأأني جيأأأ  مسأأأ لة:

 علي   يسابق
 سأأبق  عأأد  يتأأيق  حبيأأ  أحأأد ا كأأان فلأأ  منه أأا  واحأأد كأأل سأأبق احت أأال ويشأأ  

 مع   املسابقة تصح ال البال   لضعف 
 وكيفيتها  اإلصابات  وعدد الرمي  عدد تعيني الرمي: مسابقة يف يش   مس لة:

 واأللعاب املسابقات يف استفتا ات
 فأأأ   علأأأى وراهأأأ  اخليأأأ ل سأأأباق يف واشأأأ   معينأأأا   مأأأاال   مشأأأاهد كأأأل دفأأأ  إذا س: ■
 أ  جأائز  هأ  فهأل جأائز  أعطأي فأا  وإن مالأ   ذهأ  الفأرس خسر فمن الكذائي  الفرس
 حمر    ق ار أن 

 جائز  غري ج:
 الق أأار مأ  اليانصأأي  أن اإلسأ مية  لل سأأائل املرافقأة احلدياأأة املسأائل يف ورد س: ■
 فلأأأأ  فائدتأأأأ   تفيأأأأد معأأأام ت بأأأأمجرا  اإلسأأأأ مية الشأأأأريعة وفأأأق واضأأأأع  قأأأأرره إذا إال احملأأأر 
 مث بسأيط  مببلأ  وبيعأ  خاصأة ك ب نأات يف األسأئلة هأذه وكتبأ  ثقافيأة مسأابقة أجري 
 الفأائزي   علأى تأ  ع اجل ائز م  جم  عة وعي ن  الصحيحة اإلجابات على السح  جرى
 املستحصألة املبأال  وبأاقي ك ب نأات ال تلأك قي أة مأ  اجلأ ائز هأذه اشأ ي  لأ  احلك  ف ا



 

119 

 

 ومأا الفقأرا   مسأاعد  أو العأزاب لتأزويج خأريي صأندوق كمنشأا  خأريي ع أل يف وضع 
 ما    التجار بع  هبا يش   ك ن األم ال تلك خارج م  اجل ائز كان  إذا احلك 
 جائز ج:
 النرد  غري وهي والدومنة ال رق لع  حك  ما س: ■
 بأأأ  ولأأأ  بأأأ  اللعأأأ  مطلأأأق حيأأأر  غالبأأأا   الق أأأار حنأأأ  علأأأى بأأأ  يلعأأأ  كأأأان مأأأا كأأأل 1ج:
 رهان 
 شأأي  فيهأأا لأأيس أنأأ  مأأ  حأأرا  هأأي هأأل اليأأد  خبف أأة  ماننأأا يف املعروفأأة األلعأأاب س: ■
 ذلك  على والت ري  احلركة سرعة على تعت د بل السحر  م 

 فيها  ب س ال ج:
  الشطرنج لع  حك  ه  ما س: ■
 حرا   ج:
 باحلرمة  ك صل  حمك   بالك مبي تر الشطرنج لع  هل س: ■
 مطلقا   حرا  بالشطرنج اللع  ج:
 عقلية  فائد  هلا الي األلعاب حك  ه  ما س: ■
 جا   برهان  تك  ومل ضار  وال ق ارا   تك  مل إذا ج:
 احلك   ف ا رهان  وبدون للتسلية لعب  إذا للق ار  املعد  اآلالت س: ■
 مطلقا  هبا اللع  جي   ال ج:

                                

 : )إذا مسي ق ارا  حر  وإذا كان بع   فه  حرا     اإلما  الشريا ي الراحل1
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 بأالك مبي تر تلعأ  هأذه الفأرا   وتقضأية للتسألية لعبة األخري  الف   يف ظهرت س: ■
 ال قأ   معظأ  تسأتغرق قد أ ا لدرجة الشباب وحى الناش  اجليل لدى ق ية جاذبية وهلا
 حك ها  ف ا

 جائز   فهي احلرا  يتخللها مل إذا ج:
 البن   أحكا 

 وعطا    أخذا   حرا  فمن  الربا  إال   ح ل  املصار  م  املعام ت مجي  مس لة:
 والف ائد اجل ائز

 ألنأأأ  حأأأ ل التأأأ فري صأأأندوق يف حسأأأاب لأأأ  ملأأأ  البنأأأك يعطيهأأأا الأأأي اجلأأأائز  مسأأأ لة:
 أحد  على في  ضرر وال الناس  لتشجي  مال  م  يعطيها
 أي ينظأأأر أن لل أأ دع فهأأل اإلسأأ مية  غأأري البنأأ   مأأ  الفائأأد  أخأأذ جأأا  إذا س: ■
 جائز  هذا هل فيها  أم ال  في دع أكار فائد  تعطي البن  
   األظهر  على جائز نع   ج:

 وغأأأري إسأأأ مية أأأأ املشأأأ كة أو اإلسأأأ مية  البنأأأ   مأأأ  الفائأأأد  أخأأأذ جيأأأ   هأأأل مسأأأ لة:
 إس مية 
 اخل س  وفيها جي    1ج:

 وأساسأا   التأ فري  ألصأحاب األوروبية البن   تدفعها الي األرباح أخذ جي   هل مس لة:
 ال  أ  جائز الت فري هذا مال هل

 كفار  ُم  كها بن   م  أ األظهر على أ ج:جائز

                                

: )إذا انطبأأق علأأأى املأأال عنأأ ان جمهأأأ ل املالأأك وأجأأأا  احلأأاك  الشأأرعي فأأأ  بأأ س مأأأ    اإلمأأا  الشأأريا ي الراحأأأل1
 خت يس   
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 وإعطأا  عليهأا السأح  يأت  ك ب نأات مقابأل بنأك يف األم ال إيداع جي   هل مس لة:
  ح ال   اجلائز  أم ال تعترب وهل بالسح   للفائز مالية ج ائز
  اجل ائز  ب خذ ب س وال جائز اإليداع ج:

 سلفا   األرباح حتدد كان  إذا احلك مية البن   أرباح حك  ما مس لة:
 است م   وق  خي  س الزائد لك  الشرعي احلاك  بمجا   ب س ال ج:

 ملأك هأي والأي أأ األجنبيأة أي أأ اإلسأ مية غأري البنأ   مأ  االقأ ا  جيأ   هل مس لة:
 أخأأأذ ألجأأأل سأأأ ميةاإل غأأري أو اإلسأأأ مية البنأأأ   يف املأأأال إيأأداع جيأأأ   وهأأأل املسأأأل   غأأري

 الفقأأأرا  علأأأى يتصأأأدق أن ألجأأأل أو لنفسأأأ   الفائأأأد  أخأأأذ حيأأأل   هأأأل جيأأأز مل وإذا الفائأأأد  
 فهأل املأ دع املأال علأى الفائد  ي خذ سابقا   كان وإذا اإلس مية  لل شاري  أو ويساعده 

 الفائد   أخذ ل  جي   ال كان إذا مال  م  خيرج  أن جي 
 البنأأأأك مأأأأ  القأأأأر  جيأأأأ   لل ضأأأأطر لكأأأأ  وحأأأأرا   بأأأأار  هأأأأ  الفائأأأأد  مأأأأ  االقأأأأ ا  ج:
 البنأأ   ومأأ  الكأأافر   البنأأ   مأ  الفائأأد  وأخأأذ اإليأأداع وجيأ   اهلديأأة  بنيأأة الفائأأد  ويعطأي

 الفائد   خت يس وعلي  1اإلس مية
 إال   ت جأد ال ب دنأا ويف الرب يأة البنأ   يف ك ديعأة املاليأة املبأال  وضأ  جي   هل مس لة:

 إس مية  ب د وهي الرب ية البن  
  2خت يسها وجي  املالك جمه ل م  الزياد  وتعترب ذلك جي   ج:

 اخل س  في  وهل الكافر  البن   م  الربا أخذ جي   هل مس لة:
 اخل س  وفي  جائز  الكافر  البن   م  الربا أخذ ج:

                                

 : )بمذن احلاك  الشرعي  اإلما  الشريا ي الراحل  1
   قد سبق بع  االستفتا ات ح ل نفس امل ض ع يف باب اخل س  فراج  2
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 الغربيأأأأأة  البنأأأأأ   مأأأأأ  والفائأأأأأد  الربأأأأأا أخأأأأأذ يف إشأأأأأكال ال أنأأأأأ  فتأأأأأاواك  يف ورد س: ■
 مأ  يتفأق حبيأ  األمريكيأة  البنأ   مأ  الرب يأة املشأاري  يف االخنأرا  حكأ  هأ  مأا والسؤال:
  معني ربح فيها ك سه  األم ال تك ن أن على البنك
 ذلك  جي  ون أل   اإللزا   بقان ن ب س ال ج:

 والربا القر 
 أجأأل مأأ   يأأاد  مقابأأل البنأأك مأأ  النقأأ د اسأأتقرا  يف اإلسأأ   حكأأ  هأأ  مأأا س: ■
 املنزل  ت سعة
 الزيأاد  ويعطي فيج   بدي    جيد ومل اضطر وإذا ربا  مع  يك  مل إذا جائز القر  ج:
 اهلبة  بقصد
 وهأأذه ربأأ ي  بقأأر  وذلأأك البنأأ   مأأ  البيأأ ت بشأأرا  النأأاس يقأأ   أمريكأأا يف س: ■
 التخأأأريج أو الأأأدليل هأأ  ف أأأا املؤمنأأ ن  فأأأيه  مبأأا النأأأاس عامأأة أوسأأأا  بأأني منتشأأأر  املسأأ لة

 املس لة  هلذه لشرعيا
 إ ال   الكرميأة: اآلية ويف األولية األدلة على احلاك ة الاان ية العناوي  م  االضطرار ج:

اْضأأطُر ْرمُْ  م أأا
 اضأأطروا مأأا أمأأي    عأأ  رفأأ : اهلل رسأأ ل عأأ  املأأروي احلأأدي  ويف 1

   املقرضة  للجهة من  هدية الزياد  ك ن املق   ين ي أن واألح    2إلي 
 الكتأاب أهأل مأ  الربأا م  القر  أخذ ج ا  بعد  سابقة إجابات يف تفضلت  س: ■
 أن العلأأ  مأأ  األمأأ ر  هأأذه يف االضأأطرار حأأد هأأ  مأأا والسأأؤال: االضأأطرار  حأأاالت يف إال  

 ي خأأأذون فأأأم   ذلأأأك حنأأأ  أو سأأأيار  أو منأأأزل شأأأرا  أرادوا إذا أمريكأأأا يف املسأأأل ني بعأأأ 
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 للبيأ  حأاجته  فهأل القأر  فائأد  مأ  قسأطه  رشه كل يدفع ن مث البن    م  القر 
 حياهت   ط ال االستئجار بممكا   أن عل ا   اضطرارا   تعد السيار  أو

 عرفيا   اضطرارا   وتعد جائز  ج:
 الأأأأب د يف احلك ميأأأأة أو األهليأأأأة الرب يأأأأة البنأأأأ   مأأأأ  االقأأأأ ا  حكأأأأ  هأأأأ  مأأأأا س: ■

 مضطر  غري أ  مضطرا   كان س ا  اإلس مية 
 االضطرار  م  جي   ج:

 البن   بطاقات
 تأأأ خر وإذا الحقأأأا  املبلأأ  تسأأأديد ويأأت  للشأأأرا  البنأأأ   بطاقأأات اسأأأتخدا  يأأت    س: ■
  البطاقات هذه استخدا  حك  ما األساسي  الشرا  مبل  على  ياد  تؤخذ التسديد
 التسديد  يؤخر ال لك  الب س ج:

 البنك يف الع ل
 واحتياجأ  آخأر لع ل حص ل  عد  م  بالربا تتعاطى الي البن   يف الع ل هل س: ■
 ال  أ  جائز للع ل 
 وحن  ا  إعطائ   أو الربا  ب خذ احلرا  يتعاطى ال أن بشر  بذلك ب س ال ج:
 األمأأ ر مأأين يتطلأأ  أجنأأيب بنأأك خأأدمات إىل ومسأأ ق بأأائ  ع لأأي طبيعأأة إن س: ■
 اآلتية:
 العنق  ربطة لبس أ أ

 ا هل والتس يق الفيزا بطاقات بي  أ ب
 إليه   والدعاية املش ي  إىل ذهاب أ ج
 النسا   مبصافحة وأحيانا   الس   رد أ د
 دوالر  مائة جائز  على س حصل فيزا بطاقة عشري  م  أكار بع  إذا أ هأ



 621        أن يظهر هنا على النص الذي ترغ  يف  Heading 2خط ! استخد  ع مة التب ي  "الصفحة الرئيسية" لتطبيق 

 

 يدي  خبط الرب ية املعام ت عق د كتابة أ و
 ج:
 مكروه  أ أ

 ب س  ال أ ب
 ب س  ال أ ج
 غ ز  دون وم  القفا  م   نيك االضطرار وعند جي    ال أ د
 ب س  ال أ هأ
 جي    ف  وإال ب س  ف  لذلك مضطرا   كن  إذا أ و
 اإلس مية  البلدان يف تع ل الي الرب ية البن   يف اضطرارا   الع ل جي   هل س: ■
 باحلرا   يتعامل ال أن بشر  جي   ج:
 حمرما   ع لي يك ن فهل رب ي  بنك يف ك ستشار أع ل س: ■
 ب   ب س ف  احملرمات يف يستشر مل إذا ج:
 



  والعطا ات اإليداعات الاال : الفصل

 اجلعالة أحكا 
 اجلعالة تعري 

 مأ  يقأ ل: أن ماأل معأني  بع أل لأ  يقأ   ملأ  مبلغأا   أحأد جيعأل أن هي اجلُعالة مس لة:
 دينارا   ل  أدف  ضالي علي   رد

 « العامل» بالع ل يق   م  ويس ى «اجلاعل» املبل  بمعطا  يلتز  م  ويس ى
 واالستئجار اجلعالة بني الفرق

 إجأأأرا  بعأأأد بالع أأأل األجأأأري يقأأأ   أن جيأأأ  اإلجأأأار  يف أن هأأأ  بينه أأأا الفأأأرق مسأأأ لة:
 ال ق   ذلك منذ املست جر على األجر  يستحق األجري أن ك ا اإلجار   صيغة

 أو يع أأأل أن لأأأ  جيأأأ   بأأأل بالع أأأل  االشأأأتغال العامأأأل علأأأى جيأأأ  ال اجلعالأأأة يف بين أأأا
 كام    الع ل أدا  قبل املست جر على األجر  يستحق ال أن  ك ا اليع ل 

 الشرو 
 حمجأأ ر غأأري يكأأ ن وأن واالختيأأار  والقصأأد والعقأأل البلأأ   اجلاعأأل: يف يشأأ   مسأأ لة:

 شرعا   علي 
 قأأال: فأمذا مفيأأد  وغأري حمأأر  ع أل علأأى تكأ ن ال أن اجلعالأأة صأحة يف يشأأ   مسأ لة:

 تصأأح مل كأأذا  أعطيتأأ  أأأ صأأحيح قصأأد بأأدون أأأ الليأأل ظأأ   يف مشأأى أو  أأراخل شأأرب مأأ 
 اجلعالة 

 ال كالة أحكا 
 ال كالة تعري 

 الشأأأي  ذلأأأك يف التصأأأر  غأأأري ه التصأأأر   لأأأ  جيأأأ   مأأأ  يأأأ ي   أن هأأأ  الت كيأأأل مسأأأ لة:
 امرأ   على ل  يعقد أو داره  يبي  أن يف شخصا   ي ك ل أن مال الع ل  بذلك والقيا 
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 الصيغة   تش   هل
 اآلخأأأر يفهأأأ  أن الشأأأخص اسأأأتطاع لأأأ  بأأأل صأأأيغة  إجأأأرا  ال كالأأأة يف يلأأأز  ال مسأأأ لة:

 مالأ  أحأد يعطي أن مال الت كيل  هبذا قب ل  من  يفه  ما ال كيل وفعل وك ل   ب ن  م ا بفعل
 ال كالة  صح  املال  ال كيل وأخذ ل  ليبيع  آخر إىل

 املتعاقدي  شرو 
 واالختيار  والقصد  والعقل  البل    وال كيل: لامل كِّ  يف يش   مس لة:

  متفرقة مسائل
 فيأأأ  مأأأ ذون غأأأري بتصأأأر  فيأأأ  أتأأأى أو يأأأده  يف مأأأا حفأأأ  يف ال كيأأأل قص أأأر إذا مسأأأ لة:

 جيأ  الاأ ب ذلأك وتلأ  بيعأ  يف وك أل الأذي الا ب لبس فمذا ض    الشي  ذلك وتل 
 ع ض   دف  علي 

أأل عأأزل إذا مسأأ لة:  خأأرب وصأأ ل بعأأد فيأأ   ت كأأل مبأأا القيأأا  لل كيأأل  جيأأ   ال وكيلأأ   امل كِّ
 إلي   اخلرب ذلك وص ل قبل فعل  ما ويصح إلي   العزل

 غائبا   امل كِّل كان ل  حى ذلك وجي   ال كالة  ع  نفس  عزل لل كيل جي   مس لة:
أأل مأأات إذا مسأأ لة: أأل مأأا تلأأ  إذا وهكأأذا ال كالأأة  بطلأأ  ُجأأ    أو ال كيأأل أو امل كِّ  وك 
 لبيعها  وك ل الي األغنا  مت ت أن مال في   للتصر 

 اإلقرار أحكا 
 اإلقرار تعري 

  «درهأ  ألأ  علي   جلعفر» يق ل: أن مال علي   حبق أحد اع ا  ه  اإلقرار مس لة:
 « شي  أمحد على ي ليس» يق ل: أن مال أحد  على ل  حق بنفي اع اف  أو
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 اإلقرار شرو 
 قأال فلأ  ظأاهرا   أو وصأرحيا   جا مأا   كان إذا وصحيحا   نافذا   اإلقرار يك ن إمنا مس لة:

 اإلقرار  يصح مل «دره  أل  علي   جلعفر يك ن أن ميك » ما  :
 فلأأ  املقأأر  علأأى ضأأرر اإلقأأرار يف يكأأ ن أن ونفأأ ذه  اإلقأأرار صأأحة يف يشأأ   مسأأ لة:

 الدليل  ةبمقام إال   ب  يؤخذ وال اإلقرار يصح مل ما    «دره  أل   يد على ي» قال:
 وغأأأأري اجملبأأأأ ر  إقأأأأرار وال مالأأأأ   إىل بالنسأأأأبة والسأأأأفي  الصأأأأغري إقأأأأرار يصأأأأح ال مسأأأأ لة:
 القاصد 

 اإلقرار تغيري
 )جيأ  «لرضأا ملأك» ذلك: بعد قال مث  «لكاظ  ملك الدار هذه» قال: إذا مس لة:

  1بينه ا  التصاحل األح   على
 املري  إقرار

 املأر  يف اإلقأرار يك ن أن إال السلي   حك  أ اإلقرار مس لة يف املري  حك  مس لة:
 يف ويكأأ ن «كأأذا لفأ ن مأأدي ن أنأأا» املأ ت: مأأر  يف يقأأ ل أن ماأل بسأأبب   ميأأ ت الأذي
 املبلأ  هأذا إخأراج جيأ  الصأ ر  هأذه ففأي بال رثأة  اإلضأرار يريأد بك نأ  مته أا اإلقأرار هذا
 ال كة  أصل م  ال الاُل  م  ب  املقر  

 اهلبة أحكا 
 اهلبة تعري 

 ع    وب  جمانا   ألحد شي  إعطا  هي اهلبة مس لة:

                                

كان ال خيل  مأ  : )جي  إعطا  الدار لكاظ   ودف  قي تها لرضا أ على املشه ر أ وإن    اإلما  الشريا ي الراحل1
 إشكال  
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 والقب ل اإلجياب
 بقصأأأد آلخأأأر الشأأأي  أعطأأأى لأأأ  ولكأأأ  والقبأأأ ل  اإلجيأأأاب اهلبأأأة عقأأأد يف يلأأأز  مسأأأ لة:

 صيغة  جتر مل ول  اهلبة  وقع  القصد هبذا اآلخر وأخذه اهلبة 
 ال اه  شرو 

 تصأح فأ  احلجأر  وعأد  واالختيأار والقصد والعقل البل   ال اه : يف يش   مس لة:
 كأان ولأ  حأى ال اهأ  بأمذن امل هأ ب قأب  يكأ ن أن والبأد املفل أس  أو السأفي  م  اهلبة
 العقد  جملس غري يف

  اهلبة  تلز  مى
 فسأأ  لل اهأأ  جيأأ   الشأي   ذلأأك لأأ  امل هأأ ب وقأب  ألحأأد  شأأيئا   وهأأ  إذا مسأ لة:

 هي: ص ر عد  يف إال   وه  ما واس جاع اهلبة
 العأأ  كأأاب  البعيأأدي  أو واألب  كأأاأل  القأأريبني: أنسأأاب  مأأ  لأأأ  امل هأأ ب كأأان إذا  1
 واخلالة 
 الزوجة  أو الزوج ه  ال اه  كان إذا  2
 بعض   أو كل  امل ه ب تل  إذا  3
 لقأا  دارا   وهأ  قأد يكأ ن أن ماأل عأ   لقأا  وهأ  أي مع ضأة  اهلبة كان  إذا  1
 بستان 
 هبت   يف القربة قصد قد ال اه  كان إذا  5
 ل   امل ه ب أو ال اه  مات إذا  6
 امل ه بأة احلنطأة بأاع قأد يك ن أن مال امل ه ب  الشي  يف ل  امل ه ب تصر  إذا  2
 ل   امل ه ب الق اش خا  أو ل  

 ب   املدي  مطالبة أ بعد في ا أ جي   ال لل دي  د ين  الدائ  وه  إذا مس لة:
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 ياواهلدا والتربعات املنح
 تعطأأى غذائيأأة مأأ ادا   تتضأأ   جمانيأأة   مسأأاعدات الأأب د بعأأ  متأأنح الغأأرب يف س: ■
 أخأأذ لل سأأل  جيأأ   فهأأل ماديأأا   الضأأعيفة للحأأاالت وذلأأك شأأهر  كأأل أو أسأأب ع كأأل يف
 املساعدات  هذه

   شرعي  حمذور في  يك  مل إذا للضعي  جي   ج:
   أم اهل حبرمة يعل  الذي  م  التربعات أخذ جي   هل س: ■
 احلرا   املال عني ه  ي خذه ما ب ن عل  إذا إال   جي   ج:
 هأأذا مأأ  فُضأأل مث م أأا  ملناسأأبة التربعأأات جب أأ  املأأآم أحأأد علأأى املتأأ ي قأأا  لأأ  س: ■
 مشاهبة  أخرى مناسبة يف يصرف  ج: ب   يصن  ما شي   املال
 الأذي املأال حكأ  هأ  ف أا بأاحلرا  خمتلطأة أم الأ  بأ ن عن  مشاع شخص هنا  س: ■
 للحسينية  ب  يتربع

 احلرا   املال عني ه  ب  تربع ما ب ن يعل  مل مادا  في  إشكال ال ج:
 إهأدا  جيأ   هأل اإلسأ مي  املركأز إىل ملكيتها تع د الكت  بع  لدينا ت جد س: ■
 يف واملشأاركة احلضأ ر على حاه  أو تاقيفه  لغر  املؤمنني لبع  الكت  هذه م  نس 

 ية الدين املناسبات
 فجائز  املشر  وأجا  وقفا   تك  مل إذا ج:
 الطفأأل اشأأ ى فأأمذا الشأأرا   عنأأد التجاريأأة احملأأ ت تضأأعها هأأدايا ختأأرج أحيانأأا   س: ■
 وهأأأي أأأأ اهلديأأأة تكأأأ ن فهأأأل اهلديأأأة  وخرجأأأ  ذلأأأك غأأأري أو عصأأأري كعلبأأأة البضأأأائ  بعأأأ 
 ل لي   أو للشرا  املباشر للطفل أ عالية قي ة ذات أحيانا  
   ل   فاهلدية مبال  الطفل ىاش   إذا ج:
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 الصدقة أحكا 
 الصدقة تعري 

 اإلسأأأ مية الروايأأأات يف عليهأأأا احلأأأ    ورد الأأأي املسأأأتحبة األمأأأ ر مأأأ  الصأأأدقة مسأأأ لة:
 وجتلأ  الأب   وتأدف  املأال  يأاد  ت جأ  الصأدقة إن الشأريفة الروايأات يف جأا  فقد كاريا  
 أ أأا لفأأ  غأأري مأأ  أي باملعاطأأا   وتقأأ  ىل تعأأا اهلل إىل القربأأة قصأأد فيهأأا ويعتأأرب  1الشأأفا 
 صدقة 

 الصدقة ع  الرج ع
 أخأأذه بعأأدما بأأ  تصأأدق مأأا واسأأ داد الصأأدقة عأأ  الرجأأ ع لل تصأأد ق جيأأ   ال مسأأ لة:

 الفقري 
  والصدقة اهلامشي

 يف أمأأأا الفطأأأر    كأأا  وكأأأذلك اهلأأامشي  غأأأري مأأأ  الزكأأا  أخأأأذ للهأأامشي جيأأأ   ال مسأأ لة:
 اهلامشي  غري م  أخذها للهامشي فيج   وال اجبة املستحبة الصدقات بقية

 الصدقة آداب م 
 فقره  عد  ظ  إذا حى رده ويكره س ل  إذا السائل إعطا  يستح  مس لة:
 للكأافر إعطاؤهأا )وحير  والكافر واملخال  للغين املستحبة الصدقة إعطا  جي   مس لة:
  2والناصيب  احملارب

 عأأأأد  صأأأأ ر  يف أمأأأأا االحتيأأأأاج  صأأأأ ر  يف أأأأأ دا االسأأأأتج أي أأأأأ السأأأأؤال يكأأأأره مسأأأأ لة:
 حرمت   تستبعد ف  االحتياج

                                

 باب يف أن الصدقة تزيد يف املال  10ص 1  انظر الكايف: ج1
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل2
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 الصدقة  يف اآلخري  على الفضيلة وأهل وجريان  أقربا ه يقد   أن يستح  مس لة:
 الصدقة يف استفتا ات

 الصدقة مصر 
 الصدقات  تصر  شي  أي يف س: ■
 اخلريات  مجي  يف ج:
 الع أل مأ ارد يف وغأريه  الب   دف  بعن ان ت ي الي الصدقات صر  جي   هل س: ■

  للفقرا  الصدقة تعطى أن يش ط ن املتصدقني بع  أن عل ا   اإلس مي 
 اش    إذا جي   ال ج:
 مظهأأأأره مأأأأ  واحلاجأأأأة الفقأأأأر عليأأأأ  يبأأأأدو لشأأأأخص الصأأأأدقة إعطأأأأا  جيأأأأ   هأأأأل س: ■

 زام  والت تدين  درجة يعر  وال اليقني وج  على حقيقت  معرفة دون اخلارجي
 جي    نع  ج:
 أمأأأأأا  األسأأأأ اق يف يقفأأأأ ن الأأأأذي  لألشأأأأخاص املسأأأأاعدات إعطأأأأا  جيأأأأ   هأأأأل س: ■
 الفقري   الب د يف التربع صناديق
 مطلقا   جي   بل فقرا   كان ا إذا نع  ج:
 التسلي  قبل الصدقة
 فيها  الرج ع جي   ال واجبة تصبح بعزهلا فهل مستحبة  صدقة عزل م  س: ■
 تصبح  ال ج:
 دفعأأأأة ادفعهأأأأا و بالصأأأأدقة احأأأأتف  أن بممكأأأأاي هأأأأل فقأأأأري هنأأأأا  يكأأأأ  مل إذا س: ■
 ملستحقيها  واحد 
 الب د  مجي  يف عاد  الفقري ت فر الظاهر لك  نع   ج:
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 مث اآلخأأأأري  حاجأأأأة قضأأأأا  أردت أو هبأأأأا التصأأأأر  وأردت صأأأأدقة ي كأأأأان إذا س: ■
 ذلك  جي   هل أرجعتها
 في   إشكال ال ج:
 اد للس الصدقة حك 
 الصدقة  مطلق هي هل أخذها  للساد  جي   ال صدقة أي س: ■
 األح    على الفطر   كا  وكذا الزكا   هي بل ك   ج:
 حمرمة  صدقة ذلك يعترب فهل طعا   إىل السيد ُدعي إذا س: ■
 ك   ج:
 لألقارب الصدقة
 احملتاجني  أخي ألبنا  الصدقة أدف  أن جي   هل س: ■
  باملعرو  أوىل األقرب ن ذلك  جي   نع  ج:
 مأ  ن عأا   أيتأا  أطفأال لأديها الأي األرملأة ألختأ  املسأل  إعانأة اعتبار ميك  هل س: ■

 الصدقة 
 في كنأأأأك 1حمتأأأأاج رحأأأأ    وذو صأأأأدقة ال الشأأأأري : احلأأأأدي  يف ورد فقأأأأد نعأأأأ   ج:
 القربات  أفضل م  وه  مستحبة أو واجبة كان  س ا  صدقة اعتبارها

                                

  1210باب فضل الصدقة ح 68ص 2  م  ال حيضره الفقي : ج1
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 احلجر أحكا 
 احلجر ي تعر 

 بعضأأأها أو أم الأأأ  مجيأأأ  يف التصأأأر  مأأأ  اإلنسأأأان يأأأت ك  ال أن هأأأ  احلجأأأر مسأأأ لة:
 التالية: السبعة األسباب ألحد
 الصغر  أ 1
 اجلن ن  أ 2
 السف   أ 3
 الفلس  أ 1
 املر   أ 5
 الرقية  أ 6
 امل ت  أ 2

 الصغري على احلجر  1
 وإن أم الأ   يف التصأر  الرشأيد  غأري البأال  أو يبلأ   مل الذي للصغري جي   ال مس لة:

 صاحلا   تصرف  كان
  الصغري وي

 األب  األوىل الدرجأة يف وهأ  أم الأ   يف التصأر  لأ  جي   م  ه  الصغري وي مس لة:
 فاحلأاك  يكأ  مل وإن قبله أا  مأ  املنصأ ب فالقي   يك نا مل فمذا للصغري  األب ي اجلد أو

 الشرعي 
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 اجملن ن على احلجر  2
 ولكأأ  كالصأأغري  األحكأأا  بقيأأة يف وهأأ  أم الأأ   يف التصأأر  مأأ  اجملنأأ ن ميُنأأ  مسأأ لة:
 واحلأاك  األبأ ي أوجأده ألبيأ  أمأ ره واليأة تكأ ن أن البلأ   بعأد ُج  ل  أن  وج با   األح  
  1الشرعي  احلاك  ع  مستق  األب ي اجلد أو األب كفاية يبعد )وال معا   الشرعي

 السفي  على احلجر  3
 غأأأري يف وينفقهأأأا العق ئيأأأة غأأأري األغأأأرا  يف أم الأأأ  يصأأأر  مأأأ  هأأأ  السأأأفي  مسأأأ لة:

 قبأل السأف  عليأ  طأرأ إن األبأ ي وجأده ألبيأ  وواليتأ  أم ال   يف التصر  ل  جي   ال حملها 
 األبأأ ي وجأأده أبيأأ  مأأ  الشأأرع حلأأاك  ف اليتأأ  البلأأ   بعأأد السأأف  عليأأ  طأأرأ إذا وأمأأا البلأأ   
  2األب ي  اجلد أو األب كفاية يبعد )وال احتياطا  

 املفلس مسائل
 دي نأ   عأ  مالأ  لقصأ ر مالأ   عأ  الشرعي احلاك  علي  حجر م  ه  املفل س مس لة:

 كانأأ  وإن أم الأأ  يف التصأأر  الشأأرعي احلأأاك  عليأأ  حيجأأر أن قبأأل لل فلأأس جيأأ   ولكأأ 
 ثروت   أضعا  قروض 

 شرو : أربعة ي ف ت فرت إذا أم ال  يف التصر  للُ فل س جي   ال مس لة:
 شرعا   ثابتة دي ن  كان  إذا  1
 باسأأأأتانا  عليأأأأ   الأأأأي الأأأأدي ن مأأأأ  أقأأأأل النأأأأاس علأأأأى ودي نأأأأ  ممتلكاتأأأأ  كانأأأأ  إذا  2

 املنزل  وأثا  كاملنزل القر  كتاب يف ذكرناها الي املستانيات

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
   الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل  ما بني2
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 أجلهأأأا حأأأل   الأأأذي املقأأدار كأأأان أو أجلهأأأا  حأأأل   قأأد عليأأأ  الأأأي الأأأدي ن كانأأ  إذا  3
 ممتلكات   م  أ يد منها
 علي   احلجر الشرعي احلاك  م  الغرما  يطل  أن  1

 وجيأ  الشأرعي  احلأاك  عليأ  حيجأر أن منأذ املفلأس بأ م ال الغرما  حق يتعلق مس لة:
 منها  الغرما  دي ن ويسددوا يبيع ها أن

  ثروتأ كأل كأان إذا ف أا    ديأ     نسأبة علأى الغرما  بني املفلس أم ال تقس   مس لة:
 عشأأري  إعطأأا  جيأأ  دينأأارا   مخسأأ ن وآلخأأر دينأأار  مائأأة عليأأ  ألحأأد وكأأان دينأأارا   ث ثأأني
 لآلخر  دنانري وعشر  املائة  لصاح  دينارا  

 املري  منجزات
 يهأ  كأ ن وتربعأا   جمانأا   مبلغأا   أأ بأ  ميأ ت الذي مرض  يف أ الشخص صر  إذا مس لة:

 واألقأأرب خأأ    حمأأل فهأأ  مأأا    مبائأأة اردينأأ ألأأ  قي تأأ  مأأا بأأاع أو ألحأأد  مالأأ  مأأ  شأأيئا  
 املري   مبنجزات الفق  يف يس ى ما ه  وهذا املال  أصل م  خترج التصرفات هذه أن

 العبد تصرفات
 ال  أ  ميلأك أنأ  هأل أما باطلة  م اله إذن بدون العبد هبا يق   الي التصرفات مس لة:
 ميلك  أن  واألق ى خ  

 وال كة ال صية
 أكاأر يكأ  مل فأمن م تأ   بعأد أحأد إىل أم الأ  مأ  شأي  يُعطأى بأ ن أوصى إذا مس لة:

 كأان لأ  وأمأا ال صأية  تلك تنفيذ وج  ال رثة  وأجا  الال  م  أكار كان أو الال  م 
 ذلأك  عأ   اد في أا وبطلأ  الالأ   مبقأدار ال صأية صح  ال رثة جيز ومل الال  م  أكار
 واملربات  كاخلريات شرعا   جبةال ا غري املالية ال صايا مجي  يف وهكذا
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 الكفالة أحكا 
 الكفالة تعري 

 هبأأذا: املتعهأأد ويسأأ ى الأأدائ   أراد مأأى مأأدي ن بمحضأأار التعهأأد هأأي الكفالأأة مسأأ لة:
 كفي   

 الكفيل شرو 
 إحضأأأأأأار علأأأأأأى والقأأأأأأدر  واالختيأأأأأأار  والعقأأأأأل  البلأأأأأأ    الكفيأأأأأأل: يف يشأأأأأأ   مسأأأأأ لة:
 املكف ل 

 الكفالة  تنفس  مى
 مخسة: أم ر ألحد الكفالة تنفس  مس لة:

 الدائ   بيد لل كف ل الكفيل تسلي   1
 املكف ل  دي  تسديد  2
 حلق   الدائ  إسقا   3
 املدي ن  م ت  1
 الكفالة  م  للكفيل الدائ  إبرا   5

 ال ديعة أحكا 
 ال ديعة تعري 

 وقبأأل ا  لفظأأ حفظأأ  منأأ  وطلأأ  عليأأ  وائت نأأ  أحأأد عنأأد مالأأ  اإلنسأأان أودع إذا مسأأ لة:
 صأح  احلفأ   بقصأد اآلخأر وأخأذ مالأ   أودعأ  أنأ  اللف  بغري ول  أفه   أو املست دع 
  ال ديعة  ب حكا  الع ل ويلز  ال ديعة 
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 املتعاملني شرو 
 والبل    العقل  واملست دع: امل دع يف يعترب مس لة:
 مل أحأأأد  دعنأأأ مالأأأ  اجملنأأأ ن أو الصأأأغري أودع أو جمنأأأ ن  أو صأأأغري عنأأأد مالأأأ  أودع فأأأمذا
 ولي ه ا  إىل رد ه جي  األخري  الص ر  ويف ال ديعة  تصح

 يقبلها  ال أن ال ديعة حف  ع  العاجز على يلز  مس لة:
 جائز  ال ديعة

 إىل ال ديعأة يعيأد أن لل سأت دع وجيأ   أراد  مأى وديعتأ  اسأ جاع لل أ دع جي   مس لة:
 شا   مى امل دع

 ال ديعة تلف  ل 
 يضأأ نها مل تلفأأ   مث فيهأأا  يتعأأد   ومل ال ديعأأة حفأأ  يف املسأأت دع ص أأريق مل لأأ  مسأأ لة:

 قبل  م  الض ان أش   إذا إال  
 أحد ا م ت عند

 إخبأاره  أو ورثتأ   إىل إيصأاهلا املست دع على وج  ال ديعة صاح  مات إذا مس لة:
 ض    تلف  مث اإلخبار يف قص ر أو ال رثة  إىل ي صله ا مل ول  هبا 

 أأ أمكأ  مه أا أأ اإلسأراع وليأ  أو وارثأ  علأى وجأ  ُجأ    أو املسأت دع مأات اإذ مس لة:
 إلي   ال ديعة إيصال أو ال ديعة  صاح  إخبار يف

 باألمانة التصر 
 مأأأ  خ فأأأا   باملأأأال يتصأأأر  ال أن إليأأأ  وأوعأأأز ك مانأأأة  رجأأأل عنأأأد مأأأاال   أودع رجأأأل س:
 يتصأأأأأر  فكيأأأأأ  كبأأأأأري   أرباحأأأأأا   وحقأأأأأق املأأأأأال باسأأأأأتا ار اآلخأأأأأر الرجأأأأأل فقأأأأأا  اخلسأأأأأار  
 نصيب   م  األرباح وهل باألم ال 
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 املتعار   حس  بينه ا األرباح تقسي  1وج با   )األح   ج:
 ال ديعة على الفائد 

 بأأأدون هلأأأا التأأأابعني الع أأأال ودائأأأ  علأأأى الشأأأركات تعطيهأأأا الأأأي الفائأأأد  حكأأأ  مأأأا س:
 والشأأركات كأأافر  شأأريك مأأ  مناصأأفة الشأأركات هأأذه إن العلأأ  مأأ  الع أأال  مأأ  اشأأ ا 
 الاانيأة السأنة ويف ال دائأ  على %10 فائد  األوىل السنة يف فتعطي األم ال  هذه تستا ر
  امل دع املال على %100 مض  نة فائد  الشركة تعطي سن ات 10 بعد وهكذا 20%

 الفقي   بمجا   جي   ج:
 مأأأ  ى الكأأأرب  األجنبيأأأة الشأأأركات مأأأ  شأأأركة يف ألمأأأ اهل  الع أأأال ت ديأأأ  حكأأأ  مأأأا س:
 املشروطة  غري الفائد 
 الشرعي  احلاك  بمجا   ب س ال ج:

 العارية أحكا 
 العارية تعري 

 جمانا   هبا لينتف  مال  على غريه أحد   يسل ط أن هي العارية مس لة:
 جائز  العارية

 اسأتعاره مأا إعأاد  لل سأتعري جيأ   ك ا شا   مى أعاره ما اس داد لل عري جي   مس لة:
 أراد  مى

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
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 العارية ض ان
 مل هبأأأا االنتفأأأاع يف تعأأأد أو حفظهأأأا يف تفأأأريط دون املسأأأتعار  العأأأني تلفأأأ  إذا مسأأأ لة:

 وكأذا ع ضأها  ضأ   تلفأ   لأ  املسأتعار  العني ض ان اش   ل  ولك  املستعري  يض  
 فضة  أو ذهبا   العارية كان  إذا

  متفرقة مسائل
 فيأأأ  جتأأأري وال باطلأأأة  اللهأأأ  تكأأأآال بأأأ  االنتفأأأاع حيأأأر  الأأأذي الشأأأي  عاريأأأة مسأأأ لة:

 العارية  أحكا 
 إذن بأأأأأأدون للغأأأأأأري  إجارهتأأأأأأا أو املسأأأأأأتعار   العأأأأأأني إعأأأأأأار  لل سأأأأأأتعري جيأأأأأأ   ال مسأأأأأأ لة:
 صاحبها 

  ورثتأأأأأأ  إىل املسأأأأأأتعار  العأأأأأأني إعأأأأأأاد  املسأأأأأأتعري علأأأأأأى وجأأأأأأ  املعأأأأأأري مأأأأأأات إذا مسأأأأأأ لة:
 ف را  



  الراب : الفصل

  والكفارات والعه د العامة املتعلقات

 الغص  أحكا 
 الغص  تعري 

 الغري  حق أو مال على العدواي االستي   ه  الغص  مس لة:
 الغص  حك 

 فقأأد شأأديدا   أخرويأا   عأأذابا   مرتكبأ  يسأأتحق الأأي الكبأري  الأأذن ب مأ  الغصأأ  مسأ لة:
 قال: األعظ  الرس ل ع  روي
 السأأابعة ر األ ختأأ   مأأ  عنقأأ  يف ط قأأا   اهلل جعلأأ  األر  مأأ  شأأربا   جأأاره خأأان مأأ » 
 1«مط قا   القيامة ي   اهلل يلقى حى

 يف التصأأأأر  جيأأأأ   ال ك أأأأا املغصأأأأ بة  الزراعيأأأأة األراضأأأأي يف الصأأأأ   جتأأأأ   ال مسأأأأ لة:
 غصيب  مكان كل يف وهكذا املغص بة  املعامل
 سارقها  ه  يك ن ال قد شخص م  املسروقة احلاجيات شرا  حك  ه  ما س: ■
 غاصبها  أو سارقها كان أيا   واملسروقة غص بةامل األشيا  شرا  جي   ال ج:
 يأؤثر فهأل هبأا  البيأ  بُأين الأي كاألحجأار مغص با   املنزل أجزا  بع  كان ل  س: ■
 الص    صحة على ذلك

 صحيحة  فالص   مغص بة غري عليها يصلي الي األر  كان  ل  ج:

                                

  32188ح 1ب 386ص 25  وسائل الشيعة: ج1
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 احلق غص 
 غريهأا أو اجلسأر أو املدرسأة أو باملسأجد االنتفاع م  اآلخري  شخص من  إذا مس لة:

 ف نعأأ  املسأجد يف مكأان إىل بأادر لأ  وهكأذا حقأأ قه   غصأ  فقأد العامأة  األمأاك  مأ 
 من   اآلخر

 ومنائ  املغص ب إرجاع
 صاحب   إىل إرجاع  وج  أحد  م  شيئا   أحد غص  إذا مس لة:
 لأذه ا صأا  لأ  ك أا األوىل  حالتأ  مأ  أفضل يصري بنح  املغص ب غري   إذا مس لة:
 كأذلك  رده وجأ  هأذه  هيئتأ  علأى ماي أعطين املال صاح  قال فمن قرطا   املغص ب
 صن   ما ب جر  يطال  أن ل  وليس

 فهأأ  أأأ مأأا    أأأ الشأأا  ولأأدت لأأ  ك أأا منأأا   مأأ  املغصأأ ب مأأ  حيصأأل مأأا كأأل مسأأ لة:
 مل ولأأ  حأأى لصأأاحبها أجارهأأا دفأأ  عليأأ  وجأأ  دارا   غصأأ  لأأ  وهكأأذا املأأال  لصأأاح 
 الغاص   فيها يسك 

 للأأأأأزارع والا أأأأأر  فأأأأأالزرع شأأأأأجرا   فيهأأأأأا غأأأأأرس أو املغصأأأأأ بة  األر  يف  رع إذا مسأأأأأ لة:
 األر  يف والغأأأأرس الأأأأزرع ببقأأأأا  األر  صأأأأاح  يأأأأر  مل وإذا املشأأأأه ر  علأأأأى والغأأأأارس
 ضرر  ذلك م  حلق  وإن ف را   والغرس الزرع إ الة الغاص  على وج 

 والغأأرس  الأأزرع فيهأأا كأأان الأأي املأأد  ر أجأأ األر  لصأأاح  يأأدف  أن عليأأ  جيأأ  ك أأا
 قلأأأ  مأأأ  نشأأأ ت الأأأي احلفأأأر فأأأيط  خرائأأأ   مأأأ  األر  يف حأأأد  مأأأا يصأأألح أن وعليأأأ 
 ما    الشجر
 جيأأأأأ   ال وهكأأأأأذا لأأأأأ   يؤجرهأأأأأا أو يبيعهأأأأأا بأأأأأ ن األر  صأأأأأاح  إجبأأأأأار لأأأأأ  جيأأأأأ   وال

 ل   والغرس الزرع بي  على الغاص  إجبار األر  لصاح 
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 املغص ب تل 
 صأأأاحب  إىل ع ضأأأ  إعطأأا  الغاصأأأ  علأأأى وجأأ  املغصأأأ ب الشأأأي  تلأأ   لأأأ مسأأ لة:

 التاي: التفصيل على
 قي أأأة ختتلأأأ  ممأأأا أي قي ي أأأا   الشأأأي  ذلأأأك كأأأان فأأأمن املغصأأأ ب الشأأأي  تلأأأ  إذا  1
 قي تأأ   إعطأأا  وجأأ  جلأأده  قي أأة عأأ  حل أأ  قي أأة ختتلأأ  حيأأ  والغأأن   كأأالبقر أجزائأأ  
 واالحتيأأأأا  التسأأأألي   يأأأأ   حسأأأأ  قي تأأأأ  إعطأأأأا  وجأأأأ  السأأأأ قية  قي تأأأأ  اختلفأأأأ  وإذا

 تسلي    ي   إىل غصب  ي   م  القي  أعلى يعطي ب ن يقضي االستحبايب
 الأأذي والشأأعري احلنطأأة قبيأأل مأأ  أي ماليأأا   تلأأ  الأأذي املغصأأ ب الشأأي  كأأان إذا  2
 صأأأاحب   إىل املغصأأأ ب ماأأأل رد وجأأأ  ذلأأأك  يف سأأأ ا  بأأأل القي أأأة  يف أجأأأزاؤه ختتلأأأ  ال

 متاما   التال  املغص ب الشي  مال يعطي  ما خص صيات تك ن أن جي  ولك 
 املأال لصأاح  جأا  الاأاي الغاصأ  عنأد وتلأ  املغص ب الشي  أحد   غص  إذا  3
 مأأأأ  مقأأأأدارا   واحأأأأد كأأأأل مأأأأ  ي خأأأأذ أو شأأأأا   منه أأأأا واحأأأأد أي مأأأأ  بع ضأأأأ  يطالأأأأ  أن

 مأأ  فأأ د مأأا مطالبأأة األول للغاصأأ  جأأا  األول الغاصأأ  مأأ  العأأ   أخأأذ ولأأ  العأأ   
 للغاصأ  جيأز مل رأسأا   الاأاي الغاصأ  مأ  العأ   املالك أخذ ل  ولك  الااي  الغاص 
 األول  م  دفع  ما مطالبة الااي

 وامل ات العامر  األراضي أحكا 
  امل ات األراضي تعري 

 أصأأأ    مالأأأك هلأأأا يكأأأ  مل سأأأ ا  فعأأأ    هلأأأا مالأأأك ال الأأأي العاطلأأأة األراضأأأي مسأأأ لة:
 املنأأدثر   كاملأدن بعأأد  في أا تعطلأأ  لكنهأا سأابقا   مالأأك هلأا كأأان أو  الصأحارى ك غلأ 
 بامل ات  تس ى
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 امل ات حك 
 اآلخري   يضر ال أن بقدر وحيييها  يع  رها مل  امل ات األراضي مس لة:

 العامة الطرق
 شأاب   ومأا بئأر حفأر أو فيهأا  دار بنأا  ألحأد جيأ   ف  للج ي   العامة الطرق مس لة:

 بأأدون فيهأأا التصأأر  لغأأريه  جيأأ   وال فيهأأا  دار لأأ  مبأأ  خمأأتص النافأأذ  غأأري قالطأأر  ولكأأ 
 ورضاه   إذ   دون إليها بابا   يفتح أن ل  جي   ال فيها جدار ألحد كان ل  بل إذ   

 فيهأأأأا حمأأأأل جعأأأأل يف إشأأأأكال ال بأأأأل العامأأأأة  الطأأأأرق يف والصأأأأ   النأأأأ   جيأأأأ   مسأأأأ لة:
 جيأأز مل بسأأاط  ففأأرش أحأأد ذلأأك إىل سأأبق ولأأ  ر  باملأأا مضأأرا   يكأأ ن ال أن بشأأر  للتعامأأل
 مزامحت   ألحد

 الشجر  جذور
 تضأرر ولأ  منهأا  مينأ  أن جأا  آخأر إنسأان ملأك يف شأجر  جأذور دخل  إذا مس لة:

 صاحبها  م  الضرر ي خذ أن جا  ملك  يف اجلذور هذه دخ ل م 
 املسل ني بني املش كات

 ال مأأا كأأل فيأأ  يفعلأأ ا أن هلأأ  فيجأأ    املسأأل ني بأأني املشأأ كات مأأ  املسأأجد مسأأ لة:
 املسجدية  ينايف

 قأا  فأمذا السأبق  حلأق منأ   غصأب  لغأريه جيأز مل املسأجد يف حم    أحد شغل إذا مس لة:
 تأر  ولأ  حقأ   سأقط اإلشأغال اسأت رار علأى يأدل شأيئا   فيأ  يأ   أن دون احملأل ذلأك م 
 يف إشأأأغال  لغأأأريه جأأأا  اناملكأأأ تعطيأأأل أوجأأأ  حبيأأأ  عنأأأ  غيبتأأأ  طالأأأ  ولكأأأ  هنأأأا  شأأأيئا  
 إلي   االحتياج ص ر 

 األحكا   هذه يف كاملساجد املقدسة والعتبات املشرفة املشاهد مس لة:
 املسل ني  مساجد دخ ل م  كتايب غري أو كتابيا   الكافر من  جي  هل س: ■
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  1األقرب  )على نع  ج:
 سأأأببا   كأأأان فرمبأأأا اإلسأأأ    علأأأى التعأأأر  بغأأأر  كأأأان إذا دخ لأأأأ  حكأأأ  ومأأأا س: ■

 إلس م   
 الشرعية  األ ية حتر  الي امل ارد يف بذلك ب س ال ج:
 فقأط للحسأينيات خاصأة وتربعأات نأذور مأ  خمتلفأة أمأ ال لديأ  اجت ع  م  س: ■
 الشرعي  تكليف  ه  ف ا ببعضها واختلط  فقط املساجد أو

 بقاعأأد  قسأأ ي التخ أأني ميكنأأ  مل وإذا اجملت أأ  املأأال مأأ  ويعطيأأ  حأأق  كأأل خي أأ  ج:
 واإلنصا   العدل
 شخصأية ألغأرا  مؤسسة  أو هليئة هبا تتربع ا الي األمتعة استع ال جي   هل س: ■
 للهيئة  األمتعة استع ال حال يف للهيئة األجر  إعطا  جي   وهل للهيئة  وليس
 علأأى املتأأ ي م افقأأة مأأ  األجأأر  بمعطأأا  بأأ س وال الشخصأأي  االسأأتع ال جيأأ   ال ج:
 اهليئة 
 القب ر  على األشجار  رع جي   هل س: ■
 إهانة  كان إذا إال احلرمة  على دليل ال ج:
 الشأأأأ ارع تنظأأأأي  يف البلديأأأأة خطأأأأة وحبسأأأأ  مقأأأأرب   القطيأأأأ  يف لأأأأدينا ي جأأأأد س: ■
 فيها  املرور حك  ه  ما املقرب   داخل السيارات ملرور عاما   طريقا   أنشؤوا
 باملرور  ب س ال ج:

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
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 املش كة املدارس
 فهأأ  غأأريه قبأأل فيهأأا غرفأأة تصأأر  ف أأ  الطأأ ب بأأني مشأأ كة العل يأأة املأأدارس سأأ لة:م
 عنهأأا الغيأأاب كأأان أو أأأ مأأا    أأأ سأأفره وطأأال عنهأأا غأأاب إذا إال   غأأريه  مأأ  هبأأا وأحأأق أوىل
 ال اق   لشر  خمالفا  

 الناس بني املش كات
 معأأدنا   مباحأأة أر  يف أحأأد اسأأتخرج فأأمذا النأأاس  بأأني مشأأ كة واملعأأادن امليأأاه مسأأ لة:

 اآلخري   يضر ال أن بشر  استخرج  الذي بالقدر ل  فه   را   حفر أو
 كعامأأة هأأي الدولأأة بأأل للدولأأة  ملكأأا   ليسأأ  العاطلأأة واألراضأأي واملعأأادن امليأأاه مسأأ لة:

 السابقة  حالتها على فهي وإال   هلا  كان  معدنا   استخرج  أو أرضا   أحي  إذا الناس
 اآلثار حيا  

 تكأأ ن سأألطة أو إنسأأان عليهأأا اسأأت ىل إذا أحأأد  ميلكهأأا ال الأأي القدميأأة آلثأأارا مسأأ لة:
 مشأأأأأاهدت  عأأأأأ  النأأأأأاس مينأأأأأ  أن لل تسأأأأألط فيجأأأأأ   املباحأأأأأات" إىل السأأأأأبق " لقاعأأأأأد  لأأأأأ  

 مأ  األثأر ذلأك أخأذ مأ  احلك مأات بعأ  تفعلأ  أمأا ذلأك  وحن  ب جر  إال   في  والدخ ل
 ب   يرضى مما أشب  ما أو من  را الش يصح نع  ل   شرعية ال بالق   ال اجد

 الفضا  يف احليا  
 فلأأأ  الفضأأأا   يف أو الق أأأر يف م ضأأأ  إىل السأأابق مزامحأأأة جيأأأ   ال أنأأأ  األظهأأأر مسأأ لة:

 كأأان إذا املأأدار نفأأس يف ق أأره يطلأأق أن آلخأأر جيأأز مل خأأاص مأأدار يف صأأناعيا   ق أأرا   أطلأأق
 اجلأأز  ذلأأك حيتأأل أن آلخأأر يكأأ  مل وحجأأزه الق أأر مأأ  شأأيئا   حأأا  لأأ  وكأأذلك لأأ   مزامحأأا  
 احملا  
 باآلخري   يضر ال أن احلائز يف يش   أن  خيفى وال
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  متفرقة مسائل
 ذلأأك  أشأأب  مأأا أو لإلرهأأاب أو فاسأأد قأأان ي جلأأ  متكافئأأة الفأأرص تكأأ  مل لأأ  س: ■
 والغابأأات األر  ماأأل للكأأل  اجملع لأأة األمأأ ر هأأذه مأأ  حقأأ  مأأ  أكاأأر علأأى أحأأد فاسأت ىل

ل ألن أأأأا    و ض أأأأع ه ا و األْر    تعأأأأاىل ق لأأأأ  حسأأأأ  وغريهأأأأا  مليأأأأاهوا املعأأأأادن أو
 مأأأأ  وغأأأأريه 1

 بعأأد عليأأ  قأأدر إذا يسأأ ده هأأل حقأأ   ُغصأأ  الأأذي احملأأرو  عأأ  ف أأاذا والروايأأات  اآليأأات
 ذلك 
 وإن حقأأأ   يسأأ د أن الفأأأرص تكأأافؤ عأأأد  حأأال يف حقأأأ  ُغصأأ  الأأأذي لل حأأرو  ج:
 مأأ و  مسأأل    إليأأ  يسأأبق مل مأأا إىل سأأبق  مأأ قاعأأد  فأأمن أحيأأاه  وإن غأأريه إليأأ  سأأبق
ميتة   أرضا   أحيا

 الأي والروايأات اآليأات مأ  املسأتفاد احلأق إطار يف تك ن إمنا وغري ا  2
 للكل  احلق جتعل
 وبأأأني وغأأريه  املأأال مأأ  إليأأ  حيتأأاج مبأأا العلأأ  تصأأاعد بأأني التعأأار  حصأأل إذا س: ■
 شر الب أ  العل  تقد  األصل فهل البشر  تصاعد
 ولأيس للبشأر  شي  كل ألن م ج دا   كان إذا البشر تقد  ب ج ب 3يقال  )رمبا ج:
  ألجلأي وخلقتأك ألجلك  األشيا  خلق  القدسي: احلدي  ففي آخر  لشي  البشر
 ألن بسأأأبب   الطاقأأأات كاأأأرت البشأأأر كاأأأر كل أأأا إذ لأأأ   واقعيأأأة ال التعأأأار  أصأأأل أن مأأأ 
  الكعبة م  أعزي  املؤم  إن احلدي : ويف وأكار أكار وخربا  عل ا  ين   فيه 

                                

  10  س ر  الرمح : 1
مأ  غأرس شأجرا  أو حفأر واديأا بأديا   :وفي : قال النيب 19ح 11ب 151ص 2  انظر هتذي  األحكا : ج2

  مل يسبق  إلي  أحد  أو أحيا أرضا ميتة فهي ل   قضا  م  اهلل عزوجل ورس ل 
 : )ال    أن يقال    اإلما  الشريا ي الراحل3
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 اللقطة أحكا 
 اللقطة تعري 

 اإلنسان  عليها يعار ما هي اللقطة مس لة:
 ع مة هبا ليس الي اللقطة

 أن لأ  جيأ   صأاحب   هبأا يعأر  حأى فيأ  ع مأة ال مأال علأى اإلنسأان عار إذا مس لة:
 صاحب   ع  ب  صدقيت أن استحبابا   األح   ولك  الت لك  بقصد ي خذها

 ع مة هبا الي اللقطة حك 
 نصأ  )أي الشأرعي الأدره  مأ  أقأل قي تهأا وكأان ع مة  اللقطة يف كان إذا مس لة:

 بأدون أخأذه جيأ   ال رضأاه  يعلأ  وال معل مأا   صأاحبها كأان فأمن فضة  ماقال ورب  ماقال
 إذن  

 ع ضأأ  يأدف  أن  واألحأ   الت لأك  بقصأد أخأأذها جأا  معل مأا   صأاحبها يكأ  مل وإذا
 علي   التعر  عند صاحب  إىل

 علأى جيأ  صأاحبها  معرفأة هبأا ميكأ  ع مأة فيهأا وكأان شأرعيا   در أا   قي تهأا بل  وإذا
 حمارب  غري كافرا   صاحبها كان ول  حى عنها  ويعل  يعر فها أن أخذها م 

 اللقطة ع  اإلع ن
 حسأأأ  عنهأأأا ويعلأأ  نأأأاسال اجت أأاع حمأأأل يف حيضأأأر بأأ ن هأأأي التعريأأ  كيفيأأأة مسأأ لة:
 مأأأ  اإلعأأ ن لأأزو  عأأأد  يبعأأد ال بأأل اليأأأ س  حأأد إىل اإلعأأ ن كفايأأأة يبعأأد وال املتعأأار  

 ت ثريه  بعد  العل 
 أن يكفأي بأل وجنسأها  خص صأياهتا يأذكر أن اللقطأة عأ  اإلعأ ن يف يلز  ال مس لة:

 شي   على عارت يق ل:
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 مأأأ  إىل بأأأذلك يعهأأأد أن جيأأأ    بنفسأأأ بأأأالتعري  يقأأأ   أن اإلنسأأأان يأأأرد مل إذا مسأأأ لة:
 عن   هبا ليعر  إلي  يط ئ 

 بأ   والتعريأ  عنأ  اإلعأ ن مأ  املأذك ر  بالطريقأة يع أل ومل مأال علأى عار م  مس لة:
 صاحب   على عا ره احت ال م  أيضا   عن  اإلع ن علي  جي  عصى أن  إىل مضافا   فه 

 عن   ناإلع  ولي  على وج  مال على الصيب عار إذا مس لة:
 اإلع ن بعد ما

 لأأأ  جيأأأ   صأأأاحبها  علأأأى احلصأأأ ل دون اليأأأ س حأأأد إىل اللقطأأأة عأأأ  أعلأأأ  إذا مسأأأ لة:
 حأى عليهأا حيأاف  أن بقصد أو جيده  عندما صاحبها إىل ع ضها يدف  أن بقصد متلكها
 صاحبها  ع  هبا يتصدق أن أ استحبابا   أ األح   ولك  وجد  إذا صاحبها إىل يدفعها

 اتاخلص صي ذكر
 ذكأأر إذا إال إليأأ  إعطأأاؤه جيأأ   ال لأأأ   ب نأأ  آخأأر فأأادعى شأأي   علأأى عاأأر إذا مسأأ لة:
 الأي الع مات ذكر جي  ال ولك  ل   بك ن  اط  ن أو وع ئ    وم اصفات  خص صيات 

 عاد   الشي  صاح  إليها يلتف  ال
 ببقائها تتل  الي اللقطة

 يعأني يف الشأرعي احلأاك  اسأتئذان يلأز  ال بمبقائهأا يتلأ  ممأا اللقطة كان  إذا مس لة:
 كأأل يفعأأل أن لأأ  جيأأ   بأأل صأأاحبها  إىل ليأأدفعها عنأأده أمانأأة مثنهأأا وإبقأأا  ويبيعهأأا قي تهأأا
 وكيل   أو الشرعي احلاك  إذن دون م  ذلك

خذ ل  ُُ  حذاؤه ُأ
 صأاحب  أن يعلأ  كأان فأمن آخأر  حأذا  مكانأ  وتأر  الشخص حذا  أُخذ إذا مس لة:

 مكأأأان املأأأ و  احلأأأذا  أخأأأذ جأأأا  ع أأأدا   ذلأأأك فعأأأل أنأأأ  وعلأأأ   ه حأأأذا أخأأأذ الأأأذي هأأأ 
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  يأأاد  دفأأ  وجأأ  حذائأأ  قي أأة مأأ  أغلأأى املأأ و  احلأأذا  قي أأة كانأأ  إذا ولكأأ  حأأذا ه 
 جيده  عندما صاحب  إىل القي ة
 الشرعي  احلاك  بمذن صاحب  ع  بالزياد  التصدق وج  حتصيل  م  يئس وإذا
 دون قي تأأأأ  كانأأأأ  فأأأأمن حأأأأذا ه أخأأأأذ ملأأأأ  ملأأأأ و ا احلأأأأذا  يكأأأأ ن ال أن احت أأأأل وإذا
 ذلأأأأك وبعأأأأد عنأأأأ   اإلعأأأأ ن وجأأأأ  أكاأأأأر كانأأأأ  وإن أخأأأأذه  لأأأأ  جأأأأا  الشأأأأرعي الأأأأدره 
 احتياطا   صاحب  ع  ب  يتصدق

 متفرقة مسائل
 العامة  األم ر يف صرفها فيج   املالك  جمه لة اللقطة على يصدق هل س: ■
 الشرعي  احلاك  بمذن العامة األم ر يف صرفها جي   الي س  حى تعريفها بعد ج:
 احلي ان  تش ل هل الع لية الرسالة يف املذك ر  اللقطة أحكا  س: ■
 نع   ج:
 أن أريأأأأد إذا علأأأأي ويصأأأأع  العامأأأأة األمأأأأاك  يف ع مأأأأة لأأأأ  مأأأأال علأأأأى عاأأأأرت س: ■
أأا العامأأة األمأأاك  يف أعرفهأأا  علأأى ألتعأأر   املأأال نفأأس مأأ  أكاأأر أصأأر  أن إىل حيتأأاج ولرمب 
 احلك   ه  ف ا حبهاصا

 صاحب   قبل م  ب  فتصدق واحلرج العسر أوج  إذا ج:
  الكتاب أهل ب د يف اللقطة حك  ما س: ■
 اإلس    ب د يف اللقطة كحك  حك ها ج:
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 املالك جمه ل
 فأأمن منأأ   ألخأأذه يراجعأأ  ومل لأأ   ليصأأنع  صأأنعة صأأاح  إىل شأأيئا   أعطأأى إذا مسأأ لة:

 بنيأأأأأة بأأأأأ  يتصأأأأأدق أن اسأأأأأتحبابا   )فأأأأأاألح   يأأأأأ س ال حأأأأأى الصأأأأأنعة صأأأأأاح  عنأأأأأ  فأأأأأتش
  1صاحب  
 املالك  مبجه ل املقص د ما س: ■
 صاحب   يعل  ال الذي املال ه  املالك جمه ل ج:
 إجأأأا   إىل صأأأرف  حيتأأأاج وهأأأل يصأأأر   وأيأأأ  يرجأأأ   ملأأأ  املالأأأك اجملهأأأ ل املأأأال س: ■
 التقليد  مرج 
 اجملتهأأأأد اسأأأأتئذان واألحأأأأ   فيهأأأأا  وُيصأأأأر  تعأأأأاىل اهلل وقربأأأأات الفقأأأأرا  إىل يرجأأأأ  ج:
 الصر   يف العادل
 انتقلأأأ  مث دينأأأار  ألفأأأي األخأأأرى مأأأ  إحأأأداه  اق ضأأأ  املدرسأأأة يف طالبتأأأان س: ■
 عنهأأأا فسأأأ ل  املدرسأأأة وتركأأأ  بعيأأأد  منطقأأأة إىل املدينأأأة مأأأ  عائلتهأأأا مأأأ  املقرضأأأة الفتأأأا 

 بأأ  يلقبأأ ن مأأا اسأأ و  املنطقأأة اسأأ  سأأ ى عليهأأا احلصأأ ل تسأأتط  ومل جتأأدها فلأأ  املستقرضأأة
 العاأأأ ر تسأأأتطي  ال شأأأخص إىل دينهأأأا تسأأأدد فكيأأأ  جتأأأدها فلأأأ  عنهأأأا للسأأأؤال وذهبأأأ 
 علي  
 ذلأك مأ  يئس  وإذا ذلك  عليها فيج  االنتظار م  عليها احلص ل ت قع  إذا ج:
 بمذن   يصر  أو املالك جمه ل املال هذا أن باعتبار الشرعي احلاك  إىل املبل  فيسل 
 جمهأأأ ل عنأأأدها ويظأأأل املسأأأافرون جيلبأأأ  مأأأا بعأأأ  اجل ركيأأأة سأأألطاتال حتتجأأأز س: ■
 ي خذه: أن منه  يستخلص  أن يستطي  مل  جي   فهل املالك 

                                

 : )جا  ل  أن يتصدق ب  بنية صاحب     اإلما  الشريا ي الراحل1
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 أشب   ما أو التلفزي ن جها  ي خذ ك ن الشخصي لصاحل   1
 األدعية  وكت  واملصاح  احلسينية كال ب واحلسينيات  املساجد لصاحل  2
 شرعي ال احلاك  بمذن ذلك جي   ج:
 أو املينأأا  أرصأأفة علأأى بضأأائعه  لقأأا  رسأأ ما   املسأأت ردي  علأأى اجل أأار  تفأأر  س: ■
 كالتاي: حيصل والذي خما  ا
 عليهأأأا فتسأأأت ي ألخأأأذها  أصأأأحاهبا يأأأ ي فأأأ  البضأأأاعة لبقأأأا  احملأأأدد  املأأأد  تنتهأأأي أ 

 اجل ار  
 لتقأتص بضأاعةال علأى اجل أار  فتسأت ي املسأتحقة  الرسأ   سداد ع  التاجر يعجز بأ 
 الرس    منها

 في كها  كاريا   سيكلف  الت خر بعد البضاعة إخراج أن يرى م  التج ار م  جأ 
 التالية: احلاالت يف احلك  ما
 املتقدمة  الا ثة الفرو  يف مباشر  املينا  م  البضائ  هذه م  األخذ  1
 مأأ  اشأ اها أنأ  نعلأأ  الأذي التأاجر مأأ  أو املينأا  سألطات مأأ  البضأاعة هأذه شأرا   2
 املتقدمة  الا ثة الفرو  يف وكذلك املينا  
 املينا   يف املباعة البضائ  م  كلها بضاعتها أن نعل  الي احمل ت م  الشرا   3
 املينا   م  يش ي  وما ه  يست رده مما خمل طة بضاعت  أن نعل  حمل م  الشرا   1
 احلأاالت بقيأة ويف املينأا   مأ  البضأاعة أن يعلأ  مل مأا شأرا  جي   األخري  احلالة يف ج:
  الشرعي  احلاك  يست ذن والفرو 
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 الكفارات أحكا 
 الكفار  تعري 

 أو واجبأأا   تركأأ  أو حمرمأأا   لفعلأأ  اإلنسأأان علأأى جيأأ  مأأا هأأي 1)غالبأأا   الكفأأار  مسأأ لة:
 احلج  كفارات بع  يف ك ا ذلك  أشب  ما

 الكفارات أقسا 
 منها: مجلة بذكر هنا ونكتفي كاري    هاوحن الذن ب كفارات مس لة:

 فقريا   ستني وإطعا  ي ما   ستني وصيا  رقبة حترير ع دا : املؤم  قتل كفار   1
 ع أدا   املأؤم  قتأل كفأار  ماأل كأاخل ر: بأاحلرا  رمضأان شأهر مأ  ي   إفطار كفار   2
  2وج با   األح   )على
 عجأأز وإن ي مأأا   سأأتني فصأأيا  كنأأ مي مل فأأمن رقبأأة  حتريأأر خطأأ  : املأأؤم  قتأأل كفأأار   3
 فقريا   ستني فمطعا 
 ع دا   املؤم  قتل كفار  نفس الظهار: كفار   1
 فقأأرا   عشأأر  إطعأأا  ع أأدا : الظهأأر بعأأد رمضأأان شأأهر قضأأا  مأأ  يأأ   إفطأأار كفأأار   5
 أيا   ث ثة فصيا  ذلك ميكن  مل وإن
 أو شأأهري   صأأيا  أو بأأة رق حتريأأر احلأأرا : بغأأري رمضأأان شأأهر مأأ  يأأ   إفطأأار كفأأار   6
 فقريا   ستني إطعا 
 أو فقأأرا  عشأأر  إطعأأا  أو رقبأأة حتريأأر قسأأ  : أو نأأذره أو عهأأده خيأأال  مأأ  كفأأار  1 2

 أيا   ث ثة يص   أن جي  ذلك ع  عجز وإذا إكسائه  

                                

   مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل  ما بني الق سني1
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل2
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 احلرا   بغري رمضان شهر إفطار كفار  مال املصيبة: يف شعرها املرأ  جز كفار   8
 مأأ  يأأ   إفطأأار كفأأار  ماأأل  أأارا : أو لأأي    معتكأأ  وهأأ   وجتأأ  م جيأأا مأأ  كفأأار   9
 احلرا   بغري رمضان شهر

 ث بأ  الرجأل شأق وهكأذا املصأيبة  يف وجههأا خأدش أو شعرها  املرأ  نت  كفار   10
 قس    خيال  م  كفار  مال  وجت : أو ولده م ت مصيبة يف

 القربة قصد
 عأأأأد  الشأأأأخص علأأأأى وجبأأأأ  وإذا لقربأأأأة ا وقصأأأأد النيأأأأة الكفأأأأار : يف يشأأأأ   مسأأأأ لة:
 هبا  يق   كفار  كل جهة يعني أن جي  كفارات

 الصيا  تتاب 
 نعأأ  بينه أأا  يفصأل ال أن جيأأ  الكفأأار   بأاب مأأ  شأأهري  يصأ   أن أراد مأأ  مسأ لة:

 هأذه بأني ي مأا   يصأ  مل ولأ  منفصأ    البأاقي يصأ   مث متصأ    ي مأا    31) يك ن أن جي  
 جديد  م  الص   يبدأ أن جي  الكفار  نية بغري صا  أو املذك ر  املد 

 اإلطعا  طريقة
 لكأل يعطأي أو فقأريا   سأتني يشأب  أن يلأز  الكفأار  بأاب مأ  السأتني إطعا  يف مس لة:

 2)اسأتحبابا   واألحأ   تقريبأا   الكيلأ  أربأاع ث ثأة أي الطعأا   مأ  ُمأد   مقأدار مأنه  واحد
 مرتني  ث ثني إشباع يكفي وال واإلدا   باخلبز الفقرا  إشباع
 صأدقة   ودفعأ  مسأكينا   سأتني إطعأا  عأ  ع ضأا   املأال م  مبل  إخراج جي   هل س: ■
 للفقرا  

                                                                             

: )كفأأار  مأأ  خيأأال  عهأأده أو نأأذره: مأأا تقأأد  يف الأأرق  السأأابق: حتريأأر رقبأأة أو صأأيا    اإلمأأا  الشأأريا ي الراحأأل1
حتريأر رقبأة أو إطعأا  عشأر  فقأرا  أو إكسأائه   وإذا شهري  أو إطعا  سأتني فقأريا   ولأ  خأال  قسأ   وجبأ  عليأ  

 عجز ع  ذلك جي  أن يص   ث ثة أيا   
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل2
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 طعاما   ب  يش وا حى أعل ه  إذا جي   ج:
 اللباس صفات

 كاملتعأار   يكأ ن أن جيأ  الكفأار   بأاب مأ  الفقأري بأ  يُكسأى الذي الا ب مس لة:
 ما    والبنطل ن الس   أو الدشداشة يكسي  أن مال

 الكفار  ع  العاجز
 عليأأ  يكأأ  ومل ذلأأك عنأأ  سأأقط رقبأأة  حتريأأر مأأ  اجل أأ  كفأأار  يف ميكنأأ  مل إذا مسأأ لة:

 ي مأأأا   عشأأأر مثانيأأأة يصأأأ   أن جيأأأ  ي مأأأا   سأأأتني صأأأيا  عأأأ  عجأأأز وإذا للعتأأأق  بأأأدال   شأأأي 
 مل وإذا الفقأرا   مأ  أمكنأ  مأا أطعأ  أو املسأتطاع  قدر صا  ذلك ع  عجز وإذا متتابعة 
 االستغفار  علي  جي  أيضا   ذلك ميكن 

 متفرقة مسائل
 عرفأ  سأنة وبعأد الكفأار   حبكأ  جأاه    رمضأان شأهر  أار يف عامدا   أفطرت س: ■
 احلك   ه  ف ا الكفار  فعلي  ع دا   أفطر م  أن

 سأأأأأتني إطعأأأأأا  أو متتأأأأأابعني  شأأأأأهري  صأأأأأيا  أو العتأأأأأق  أمأأأأأا وهأأأأأي الكفأأأأأار  جتأأأأأ  ج:
 ا  مسكين
 مأأ  يسأأتط  مل إذا احلكأأ  ومأأا رمضأأان  شأأهر يف متع أأدا   أفطأأر مأأ  حكأأ  مأأا س: ■

 الكفار  
 أأ بأاهلل والعيأاذ أأ اخل أر شرب على أفطر ل  ك ا احلرا  على ع دا   اإلفطار كان إذا ج:
 مسأأأكينا   سأأأتني وإطعأأأا  ي مأأأا   سأأأتني وصأأأيا  رقبأأة عتأأأق وهأأأي: اجل أأأ  وكفأأأار  القضأأأا  فعليأأ 
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 القضأأأأا  فعليأأأأ  املأأأأا  شأأأأرب لأأأأ  ك أأأأا احلأأأأ ل علأأأأى كأأأأان وإن  1 وج بأأأأا   األحأأأأ   )علأأأأى
 الا    الكفارات وإحدى
 مأ  ميكنأ  مأا إطعأا  أو ي مأا   عشأر مثانيأة صأيا  بأني يتخأري الكفار   م  يستط  مل وإن
 اليأأ    ذلأأك صأأ   ويقضأأي واحأأد  مأأر  ولأأ  اهلل فيسأأتغفر أيضأأا   ذلأأك ميكنأأ  مل وإن فقأأرا  
 عأأ  غأأاف    جأأاه    كأأان وإن مقص أأرا   جأأاه    أو بأأاحلك  عاملأأا   اإلفطأأار حأأني كأأان إذا هأأذا

 وحده  القضا  بل كفار  ف  احلك 
 مل حيأأ  ونأأد  وت سأأ  بعأأدها انتبأأ  مث منأأ   جلهأأل الشأأر  يف املأأؤم  وقأأ  لأأ  س: ■
 تعأأاىل اهلل يقبأل أال نصأأ حا  ت بأة وتأأاب تعأاىل بأاهلل شأأركا   كأان ع لأأ  قأد مأأا أن يعلأ  يكأ 
 2 ذ ل أأأك   ُدون   م أأأا و يأ ْغف أأأرُ  ب أأأ    ُيْشأأأر     أ ن يأ ْغف أأأرُ  ال   الل أأأ    إ ن   تعأأأاىل ق لأأأ  معأأأى مأأأا مث ت بتأأأ  
 باهلل  ونع ذ ل  يغفر ال ومى للعبد اهلل يغفر مى أن  بيان يرجى
 فبأأاب املأأ ت قبأأل عنأأ  تأأاب مأأ  أمأأا الشأأر   علأأى مأأات ملأأ  يغفأأر ال تعأأاىل اهلل إن ج:
 ي  ش كل م  أوس  تعاىل اهلل رمحة

 والي ني والعهد النذر أحكا 
 النذر

 النذر تعري 
 مأأأا بأأأ   يلتأأأز  أو تعأأأاىل  هلل صأأأاحل ع أأأل بمتيأأأان اإلنسأأأان يلتأأأز  أن هأأأ  النأأأذر مسأأأ لة:

   تعاىل  هلل أفضل  ترك  يك ن

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
  18  س ر  النسا : 2
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 صيغت 
 والجيأ  تعأاىل  اهلل باسأ  مقرونأا   لل نذور بذكره بصيغت  اإلتيان النذر يف جي  مس لة:

 أعطيأأ ُ  مرضأأي مأأ  شأأفي ُ  لأأ » أأأ: مأأا    أأأ العربيأأة بغأأري قأأال فلأأ  العربيأأة  باللغأأة يكأأ ن أن
 نذره  صح   «تعاىل هلل للفقري  دينارا  
 شروط 

 علأأأى أحأأأد أجأأأربه فلأأأ  والقصأأأد  واالختيأأأار والعقأأأل البلأأأ   النأأأاذر: يف يشأأأ   مسأأأ لة:
 نذره  يصح مل اختياره فقد حبي  غض  حالة يف نذر أو النذر 

 يف الأأأبط ن كأأأان )وإن بأأأاط    كأأأان فنأأأذرت النأأأذر مأأأ   وجتأأأ  زوجالأأأ منأأأ  إذا مسأأأ لة:
  1االحتيا   على مبنيا   ماهلا يف النذر كان أو الزوج حق م  منافات  عد  ص ر 
 متفرقة مسائل
  والزوج ال الد بمذن النذر

 إذن بأدون نأذر إذا حأى بأل بنأذره  الع أل عليأ  وج  أبي  بمذن ال لد نذر إذا مس لة:
 وهكأأذا النأأذر  ذلأأك بفأأك   ال الأأد يقأأ   أن إال   النأأذر  بأأذلك الع أأل أأأ احتياطأأا   أأأ وجأأ  أبيأأ 
  وجت   نذر بفك الزوج قا  ل 
 واملباح واملكروه احلرا  نذر

 نأأذره  يصأأح مل واجبأأا   ع أأ    يأأ   أو مكأأروه أو حأأرا  بع أأل يأأ ي أن نأأذر إذا مسأأ لة:
 متأا  مأ  2)شأرعا   متسأاويني لأ  وا الفعل كان فمن ي ك  أو مباح بع ل ي ي أن نذر وإذا

 نذره  يصح مل اجلهات

                                

  اإلما  الشريا ي الراحل  ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى 1
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل2
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 الصيا  نذر
 مل ولأأ  اليأأ    ذلأأك نفأأس يصأأ   أن عليأأ  وجأأ  معينأأا   ي مأأا   يصأأ   أن نأأذر إذا مسأأ لة:

 )حتريأر عليأ  جي  يعين الي    ذلك قضا  إىل مضافا   الكفار  علي  وجب  الي   ذلك يص 
  1أيأأأا   ث ثأأأة يصأأأ   ذلأأأك عأأأ  عجأأأز وإذا إكسأأأائه   أو فقأأأرا   عشأأأر  إطعأأأا  أو رقبأأأة 
   فقط  القضا  كفى احلي   أو كاملر  آخر عذر الي   ذلك ص   ع  عاق  إذا ولك 
 ونسيانا جه  خال  إذا

 يف مأأأر مأأأا حسأأأ  الكفأأأار  عليأأأ  وجأأأ  اختيأأأارا   بنأأأذره اإلنسأأأان يع أأأل مل إذا مسأأأ لة:
 الع أأأل بأأأذلك أتأأأى مث لأأأذلك ا  وقتأأأ يعأأأني ومل بع أأأل يأأأ ي ال أن نأأأذر وإذا السأأأابقة  املسأأأ لة
 الكفار   علي  جت  مل جه    أو اضطرارا   أو نسيانا  
 األئ ة ملراقد النذر

 ذلأأك صأأر  عليأأ  وجأ  األئ أأة وأبنأأا  األئ أأة أحأد ملرقأأد شأأيئا   نأأذر إذا مسأ لة:
 اإلمأأا  لأأنفس نأأذر وإذا وخدامأأ    واره إىل يعطيأأ  أو وفرشأأ   وإنارتأأ  املرقأأد ذلأأك تع أأري يف

 مل وإذا املصأأر   ذلأأك يف صأأرف  وجأأ  معينأأا   مصأأرفا   قصأأد كأأان فأأمن شأأيئا    املعصأأ  
 ويهأأدي شأأاب   ومأأا املسأأجد يف يصأأرف  أو والأأزوار  الفقأأرا  إىل يعطيأأ  معينأأا   مصأأرفا   يقصأأد
 نفس   األئ ة أبنا  ألحد شيئا   نذر إذا وهكذا  اإلما  ذلك إىل ث اب 
 عأ  عأاجزا   كأان لكنأ  املعصأ مني مراقأد مأ  ملرقأد نأذرا   اإلنسان نذر ل  س: ■
 آخر  مرقد يف صرف  يستطي  فهل املرقد  ذلك يف صرف 
 الشرعي  احلاك  بمجا   2يك ن  أن )واألح   جي    ج:

                                

 : )الكفار  هي إطعا  ستني فقريا   أو ص   شهري  متتابعني  أو حترير رقبة    اإلما  الشريا ي الراحل1
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل2
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 يصأأرف  فهأأل يسأأتط  فلأأ  علأأي اإلمأأا  مأأي د يف يصأأر  أن شأأخص نأأذر س: ■
 رج   13 ي   القاد  العا  يف لل ي د يؤجل  أو اإلما  بنية شا  وق  أي يف

 األمري   بني خمري   1ج:
 يأأأتلف  ومل ) املعصأأأ مني أحأأأد مقأأأا  يف شأأأا  يأأأذبح أن املكلأأأ  نأأأذر إذا س: ■
 ال فا   جي  هل النذر بصيغة
 املعاهأد  تكأ  مل بأ ن اهلل اسأ  يأذكر مل وان ال فأا   وجأ  تعأاىل اهلل اس  ذكر إذا ج:
 ال فا   مؤكدا   يستح  بل جي   ف  تعاىل اهلل م 

 كأان ذبأائح أربأ  عأ  عبأار  وهأ  احلسأ  لإلمأا  نأذر عليأ  شخص هنا  س: ■
 أن اجمللأأأس يأأأدير ملأأأ  جيأأأ   فهأأأل ذبيحتأأأان  يكفيأأأ  واجمللأأأس معأأأني  جمللأأأس خصصأأأها قأأأد

 الناذر  م افقة بعد النذر بباقي يتصدق
  احلس  اإلما  باس  وين يها نع  ج:
  التزويج نذر

 عأرب  وال إليهأا فأاألمر الفتا  بلغ  مث لسي د ت بن يزو ج أن األ  أو األب نذر إذا مس لة:
 إشكال  حمل النذر أصل انعقاد بل بالنذر 
 وصيغت  النذر إسقا 
 عأأأ  النأأأذر يسأأأقط فهأأأل الفأأأ ي  نأأأذر  مأأأ  أحللتأأأك ل بأأأ : ال الأأأد قأأأال إذا س: ■
 الناذر 
 النذر  حيل نع  ج:

                                

 : )لعل األول أوىل  ا ي الراحل  اإلما  الشري 1



 

709 

 

 أن جيأ  أ  هأا كل عنأ  تسأقط فهل كلها  نذور  م  أحللتك ال الد: قال ل  س: ■
 واحدا   واحدا   يسقطها
 كل   حيل   ج:
 مأ  أحللتأك ال الأد: قأ ل بعد يؤدي  أن الناذر يستطي  الذي النذر يسقط هل س: ■
 يؤدي   أن علي  جي  أ  نذر  
 علي   جي  ال ج:
 يسأأأتطي  فهأأأل ولأأأده  اهلل فشأأأاى مأأأا    صأأأا  ولأأأده اهلل شأأأاى لأأأ  أنأأأ  نأأأذر لأأأ  س: ■
 علي   املعلق حتقق بعد رالنذ حيل   أن األب
  1ذلك  )األظهر ج:
 اجلنأني ومأات محلأ  فلأ  للفقأرا   مبلغا   يعطي أن امرأت  محل  ل  أن نذر م  س: ■
 علي   ي ت  ف اذا األوىل األشهر يف

 علي   وج  أع  نذره كان إذا ج:
 سأأأابقا  مأأأرات ثأأأ   إجهاضأأأي بعأأأد بنتأأأا   أو ولأأأدا   أجنبأأأ  إن نأأأذرا   هلل نأأأذرت س: ■

 جيأأ  فهأأل )املنغ ليأأا  مأأر  وهأأ  لأأ  شأأفا  ال مبأأر  مصأأابة ولكنهأأا بنتأأا   اهلل ر قأأين قأأدول
 ال  أ  علي   بالنذر ال فا 
 ساملة  غري البن  كان  ول  ب  ال فا  جي  النذر متعلق حص ل م  ج:
 الكتابة  أو القل  يف العقد يكفي أ  التلف   النذر يف يش   هل س: ■
 نذر لل حمقق بالنذر التلف  ج:
 يف بأالت اي ينطأق مل ولكنأ  مت اليأة أ أا قاصأدا   وكأان أيأا  عشأر  صأيا  نأذر م  س: ■
 لف   ما أ  ن ى ما اتباع يلزم  فهل النذر صيغة

                                

 : )نع     اإلما  الشريا ي الراحل1
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 النذر  ب صل تلف  ما بعد ن ى ما اتباع يلز  ج:
  واالضطرار النذر نسيان
 علي   جي  ماذا كان  شي  أي نذره أن نسي مث شيئا   الشخص نذر ل  س: ■
 االستغفار  إال   علي  شي  ال ج:
 ي مأأا   فصأأام  ابنهأأا فعأأاد سأأاملا   ولأأدها رجأأ  إن شأأهرا   تصأأ   أن نأأذرت امأأرأ  س: ■

 تقضي  ج: عليها  ي ت  ف اذا الصيا  يف االست رار على تقدر ومل مرض   مث
 ذلأك صأع بة اكتش  مث معني  بع ل يق   أن وجل عز الباري عاهد شخص س: ■
 يف الشأأروع قبأأل كأأان إذا هأأذا حك أأ  ف أأا ينقضأأ  أن وأراد منأأ   الضأأرر احت أأل أو الع أأل
 الع ل 
 حين   احلرج حد  أ  الع ل قبل كان س ا  بالعهد  ال فا  وج ب يرف  احلرج 1ج:
 اهلل سأأأ ل  قأأأد أمأأأر ي حتقأأأق إذا مسأأأكينا   سأأأتني أطعأأأ  بأأأ ن مأأأد  قبأأأل نأأأذرت س: ■
 ب نأ  العلأ  مأ  النأذر يأؤدى فكيأ  األمأر  لأكذ حتقق وفع    ي  حيقق  أن وتعاىل سبحان 
 فهأل شأخص  لكأل واحأد دينأار مبقأدار مسأكينا   سأتني أطعأ  أن النأذر حأني نيي يف كان
 لصع بت   مسكينا   ستني إطعا  ع  خمتلفة بص ر  النذر ت دية ميك 
 وأخأأأأأربه وكيلأأأأأ  أو الشأأأأأرعي للحأأأأأاك  ف عطأأأأأ  تأأأأأت ك  مل وإن ن يأأأأأ   ك أأأأأا النأأأأأذر ج:
 بالنذر 
  الاانية لل ر  النذر ةخمالف
 بعأأأأد خمالفتأأأأ  جتأأأ   هأأأأل ولكأأأ  جتأأأأ    ال األوىل املأأأأر  يف والي أأأني النأأأأذر خمالفأأأة س: ■
 ذلك 

                                

 : )ال جي   النق  إال إذا كان عسرا  أو حرجا  أو ضررا     اإلما  الشريا ي الراحل1
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 قصأأد وإن أبأأدا   املخالفأأة جتأأ   فأأ  مسأأت را   الأأ   قصأأد فأأمن للقصأأد  تأأاب  ذلأأك 1ج:
 األوىل  املر  يف إال   خمالفة ف  الشروع عد 
 النذر ظ 
 ب   ال فا  جي  فهل معينا   نذرا   نذر أن  يا  ق ظن ا   شخص ظ    إذا س: ■
 ب   ال فا  وج  بذلك اط  ن إذا 2ج:
  الُسفر  نذر
 ُسأفر  ماأل صحيحة  هي هل نعل  وال النسا   قبل م  النذورات بع  هنا  س: ■
  الفضل أيب سفر  أو البنني أ 

 ب   ب س ف  شرعي حمذور في  ليس نذر كل ج:
 اولالتد م  النذر ماد  سق  
 تعأأأاىل اهلل أعطاهأأأا وعنأأأدما دنأأانري  مخسأأأة فئأأأة ورقأأأة أربعأأني ت  يأأأ  نأأأذرت امأأرأ  س: ■
 وعشأأأري  مخسأأأة فئأأأة حاليأأأا   متداولأأأة ع لأأأة وأقأأأل التأأأداول مأأأ  ال رقأأأة هأأأذه سأأأقط  مرادهأأأا
 نذرها  بت فية اآلن تق   فكي  دينارا  
 صأحيح فالنأذر   علأيَّ  هلل مأا  : قالأ  ب ن تعاىل اهلل اس  نذرها يف ذكرت إذا ج:
 واحلأأرج العسأأر عأأد  مأأ  املنأأذور  املبلأأ  ذلأأك يعأأادل مأأا تعطأأي بأأ ن وذلأأك بأأ  ال فأأا  ويلأأز 
 واالستطاعة  اإلمكان فبقدر وإال  
 الد  نذر
 إلعطائأأ  سأأحب  جسأأ   يف الأأد   اد فكل أا دمأأ   اإلنسأأان ينأأذر أن يصأأح هأل س: ■
 يصح  ال أ  هلا املنذور اجلهة إىل

                                

 : )نع  حي  وق  احلن  ألول مر     اإلما  الشريا ي الراحل1
 ل حيتاج ل ط ئنان  : )الظ  ال ي ج  ال فا   ب  اإلما  الشريا ي الراحل2



 212        ى النص الذي ترغ  يف أن يظهر هنا عل Heading 2خط ! استخد  ع مة التب ي  "الصفحة الرئيسية" لتطبيق 

 

 والعهأأأأد الي أأأأني إىل بالنسأأأأبة وكأأأأذا النأأأأذر  أدلأأأأة إلطأأأأ ق ذر النأأأأ صأأأأحة يبعأأأأد ال ج:
 والشر  

 وال ق  النذر بني
 ينأذر كأ ن والشأر   والي أني والعهأد بالنأذر ال قأ  فائأد  علأى احلصأ ل ميك  مس لة:

 أدلأأة إلطأأ ق وذلأأك ذلأأك  أشأأب  ومأأا واملستشأأفيات العبأأاد  ودور العلأأ  معاهأأد خيأأد  أن
 وشبه   النذر

 العهأأأأأأأد
 عليأ  وجأ  الشأرعية  حاجتأ  إىل وصأل إذا صأاحل بع ل ي ي أن اهلل عاهد إذا س لة:م

 يقأأأ   أن اهلل عاهأأد إذا وهكأأأذا الشأأرعية  حاجتأأأ  إىل يصأأل أن بعأأأد الع أأل بأأأذلك اإلتيأأان
 بذلك  اإلتيان علي  وج  حاجة ل  تك ن أن دون صاحل بع ل
 العهد شرو 

 مقرونأأأا   املعهأأ د يأأذكر بأأ ن النأأذر  ماأأل الصأأيغة إجأأرا  أيضأأا   العهأأد يف يشأأ   مسأأ لة:
 عبأأاد  إمأأا إتيانأأ   علأأى اهلل عاهأأد الأأذي الع أأل يكأأ ن أن جيأأ  وهكأأذا تعأأاىل  اهلل باسأأ 

 ترك   على راجحا   فعل  يك ن ع     أو املستحبة  أو ال اجبة كالص  
 عشأأر  إطعأأا  أو رقبأأة  حتريأأر )وهأأي الكفأأار  عليأأ  وجبأأ  بعهأأده يع أأل مل إذا مسأأ لة:

  1أيا   ث ثة يص   ذلك ع  عجز وإذا إكسائه   أو ا  فقر 
 مس لتان
 بالصأأأيغة عاهأأأدا إذا ولأأأده أو  وجتأأأ  عهأأأد حيأأأل   أن ولأأأألب للأأأزوج جيأأأ   هأأأل :1س ■

 الشرعية 

                                

 : )الكفار  هي إطعا  ستني فقريا   أو ص   شهري  متتابعني  أو حترير رقبة    اإلما  الشريا ي الراحل1
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 نع   ج:
 ولكنأأأأأين الكفأأأأأار   فعلأأأأأي   شأأأأأربت  ولأأأأأ  الأأأأأدخان  أشأأأأأرب ال أن اهلل عاهأأأأأدت :2س ■
  متعدد  كفارات علي   فهل كاريا   وشرب  خالف 
 وإن مأأأر   بكأأل الكفأأأار  لزمتأأك مسأأت را   الأأأ   قصأأدت فأأمن لقصأأأد  تأأاب  ذلأأك 1ج:
 يف شأأكك  ولأأ  والي أأني  النأأذر يف وهكأأذا واحأأد   كفأأار  لزمتأأك الشأأروع عأأد  قصأأدت
 واحد   كفار  كفتك قصد 

 الي ني أحكا 

 الي ني تعري 
 أقسأأ  أو يصأأ    أن علأأى أقسأأ  إذا مأأا    تركأأ   أو شأأي  فعأأل علأأى أقسأأ  إذا مسأأ لة:

 وهأأي الكفأأار   عليأأ  وجبأأ  ع أأدا   عليأأ  أقسأأ  مأأا خأأال  فأأمن التأأدخني  يأأ   أن علأأى
 أيا   ث ثة يص   ذلك ع  عجز وإذا إكسائه   أو فقرا   عشر  إطعا  أو رقبة  حترير
 وصحت  القس  انعقاد شرو 

  وهي: شرو   الي ني النعقاد مس لة:
 واجملنأأأ ن الصأأيب قسأأأ  يصأأح فأأ  وخمتأأأارا   وقاصأأدا   وعأأاق    بالغأأأا   احلأأال  يكأأ ن أن  1

 االختيار  يسلب  الذي الغض  حالة يف القس  يصح ال وهكذا واجملب ر  والسكران
 يكأ ن ال وأن مكروهأا   أو حرامأا   بأ  اإلتيأان علأى يقسأ  الأذي الع أل يك ن ال أن  2
 مستحبا   أو واجبا   ترك  على يقس  الذي الع ل

                                

 : )ليس عليك إال كفار  واحد  فقط    اإلما  الشريا ي الراحل1



 211        على النص الذي ترغ  يف أن يظهر هنا  Heading 2خط ! استخد  ع مة التب ي  "الصفحة الرئيسية" لتطبيق 

 

 أو  «اهلل» ماأأل سأأ اه علأأى تطلأأق ال الأأي تعأأاىل اهلل ا أمسأأ ب حأأد القسأأ  يكأأ ن أن  3
 دون املقدسأأأة ذاتأأأ  إال   إط قهأأأا عنأأأد منهأأأا يتبأأأادر ال حبيأأأ  بكاأأأر  تعأأأاىل اهلل علأأأى تطلأأأق
 والرا ق  اخلالق مال س اه 
 يصأأح ولكأأ  قلبأأ   يف قصأأده أو كتبأأ  لأأ  يصأأح فأأ  لسأأان   علأأى القسأأ  جيُأأري أن  1
 باإلشار   األخرس قس 
 عليأ  تعأذر ولكن  ممكنا   القس  حني كان ول  ممكنا   القس  مبفاد الع ل يك ن أن  5
 إىل عليأأ  أقسأأ  مبأأا الع أأل تعسأأر إذا وهكأأذا عجأأزه  حأأني مأأ  القسأأ  انفسأأ  ذلأأك  بعأأد
 أيضا   القس  انفس  يتح ل  ال حد

 متفرقة مسائل
 والزوج ال الد بمذن الي ني

 يصأأأأح مل القسأأأأ  مأأأأ   وجتأأأأ  الأأأأزوج منأأأأ  أو القسأأأأ  مأأأأ  ابنأأأأ  األب منأأأأ  إذا مسأأأأ لة:
 قس ه ا 
 إذن بأأأدون الزوجأأأة أقسأأأ   أو أبيأأأ   إذن بأأأدون شأأأي  علأأأى االبأأأ  أقسأأأ  إذا مسأأأ لة:

 قس ه ا  فس  والزوج لألب جا   وجها
 الي ني يف واالضطرار النسيان

 إذا وهكأأأذا الكفأأأار   عليأأأ  جتأأأ  مل اضأأأطرارا   أو نسأأأيانا   بقسأأأ   يع أأأل مل إذا مسأأأ لة:
 بالقس   الع ل د ع على اُجرب
  اهلل بغري والقس  الت رية
 يف الضأأرب عليأأ  وقأأ  الأأذي فاشأأتكى ف دمأأاه  آخأأر مأأ  التشأأاجر بأأدأ شأأخص س: ■

 احملك أأة هيئأأة فطلبأ  الشأأجار  بأأدأ الأذي هأأ  أنأ  علأأى الطأأرفني كأ  يعأأ   ومل احملك أة 
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  أنأ علأى يقسأ  أن الشأجار بأدأ الأذي للشأخص جيأ   فهأل ذلأك  علأى يقسأ ا أن منه ا
 السج   م  نفس  خيل ص حى ت رية يبدأ مل

 اآلخر  الطر  إرضا  وعلي  فجائز  السج  يستحق مل إذا ج:
 أي أو بالعأأأامل احللأأأ  أو باإلمأأأا  كأأأاحلل  اهلل  بغأأأري احللأأأ  حكأأأ  مأأأا س: ■

 الناس  م  البع  لدى معظ ة دينية شخصية
 فقط  وأمسائ  باهلل إال الي ني ينعقد ال ج:

 تن عةم مالية قضايا
 النقد ح الة

 ب قأل الدينار كح الة آخر  بلد يف من  ب كار أو من  ب قل بلد نقد ح الة جت   مس لة:
 ال أن يلأأز  لكأ  الربأا  مأ  ولأيس الع لأة فأرق مأأ  ألنأ  فيأ   يأروج الأذي البلأد غأري إىل منأ 

 التضخ   باب يف للسرقة م جبا   النقل يك ن
 اجل ائز

 املؤسسأات جتعلهأا أو بضأائعه  لتشأجي  األمأ ال صأحابأ جيعلها الي اجل ائز مس لة:
 جائز   حملل  ع ل أي لتشجي  األفراد أو

 السرقفلي
 كأأان وإن جيأأ    املالأأك ي خأأذه كأأان إن السأأرقفلي  باسأأ  يؤخأأذ الأأذي املأأال مسأأ لة:

 لل الأك حأق ألنأ  جيأ    فأ  وإال   أيضأا   جيأ   أشأب  مأا أو األثأا  مقابأل املست جر ي خذه
 حملل  بعن ان عن ن إذا إال    جراملست ال

 الت مني
 امل تلكات  وسائر احليا  على الت مني ج ا  الظاهر مس لة:
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 ظأل يف ضأروري أنأ  باعتقأادك  وهأل احليأا   على الت مني يف مساحتك  رأي ما س: ■
 احليا   مستلزمات وصع بة الراه  ال ض 
 البحأأأر يف السأأأفينة علأأأى كالتأأأ مني امل تلكأأأات  وسأأأائر احليأأأا  علأأأى التأأأ مني جيأأأ   ج:
 املكل   فيقدرها الضرور  وأما عق ئية  معاملة أل ا اجل   يف والطائر 

 التربعات
 احملرمة  امله  أصحاب م  اخلريية لل شاري  التربعات أخذ جي   هل س: ■
 ب س  ال احلرا   عني منه  امل خ ذ املال ب ن يعل  مل إذا ج:
 خلأأأدمات جزئأأأي مببلأأأ  التأأأربع الشأأأخص  مأأأ األحيأأأان بعأأأ  يطلأأأ  كنأأأدا يف س: ■
 سأنة بعأد الشأخص نفأس إىل التأربع رد إذا احلكأ  هأ  ومأا التأربع  جيأ   فهل عامة إنسانية
 لل تربع  امتيا ات ترتب  إذا جي   وهل ما   
 ب   ب س ال ج:

 األمانات
 والسأ عة وال فأا  باألمانأة عرف ا مم  أقربائنا أحد عند الذه  م  ك ية أودعنا س: ■
 مأ  فهأل ُسأرق  مأا مأ  الأذه  وُسأرق حادثأة حأدث  أن إىل األمانأة عنأده وبقيأ  الطيبة
 لكأي شأرو  هنأا  وهأل حقنا  سقط أ  إلينا األمانة يعيد أن الشخص هذا على ال اج 

 األمانة  ترد
 شرعا   ض ان األمني على فليس حفظها يف يُقصِّر مل إذا ج:

  التس ق
 املصأأن  صأاح  مأأ  شأخص يتفأق حيأأ  تسأ ق ال باسأ  معاملأأة عنأدنا ي جأد س: ■

 إذا البضأأاعة  قي أأة تسأأد د والدولأأة للدولأأة ويسأأل  ها الفأأات ر  وي خأأذ بضأأاعة منأأ  ويشأأ ي
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 السأنة جتأاو  وإذا القي أة  يف تزيد ال فالدولة السنة خ ل للدولة القي ة هذه املش ي سل  
  سنة  لكل املائة يف عشري  فتزيد

  .ضطراراال ص ر  يف مشكل إال  1ج:
 الناد  السارق

 إىل سأأأأأرق  مأأأأأا يعيأأأأأد أن ويريأأأأأد منأأأأأ  سأأأأأرق مأأأأأ  يعأأأأأر  الأأأأأذي النأأأأأاد  السأأأأأارق س: ■
 ذمت   إبرا  إىل الطريق ف ا نفس  كش  م  احليا  ي خذه ولكن  أصحاب  
 نفس   تعري  بدون يرد ها ج:

 االش اكات
 إذن دونبأ يصألح  أن ألحأد ا جيأ   ال لشخصأني ملكيتأ  تعأ د الذي احلائط مس لة:
 فيأأ  مسأأ ار دق أو عليأأ  بنايتأأ  أسأأاس بنأأا  أو جذوعأأ  رأس وضأأ  جيأأ   ال ك أأا صأأاحب  

 بمذن   إال
 علأأى االتكأأا  ماأأل عأأاد   هبأأا الشأأريك رضأأا يعلأأ  الأأي التصأأرفات يف إشأأكال ال ولكأأ 
 جيأأز مل أيضأأا   التصأأرفات هبأأذه أرضأأى ال الشأأريك: قأأال وإذا عليأأ   الاأأ ب إلقأأا  أو احلأأائط 

 املش    املال لتقسي  الشرعي احلاك  مراجعة ل  كانو  ذلك  ل 
 ألحأأأده  شأأأهر كأأأل اجمل أأأ ع يكأأأ ن أن علأأأى مأأأاي صأأأندوق يف مجاعأأأة اشأأأ   س: ■
 علأى إضأافة أكاأر يأدف  ملأ  الصأندوق مأال كأل يُعطأى أن القرعة بدل جي   فهل بالقرعة 
 القسط 
 ب س  ف  ذلك على املش كني مجي  ت افق إذا ج:
 أن أوال   املأأال ي خأأذ مأأ  علأأى يشأأ   أن جيأأ   هأأل السأأابق  السأأؤال فأأر  يف س: ■
 غريه  قبل أوال   باملال فا  أكار تربع أو دف  م  فكل خريي  مشروع أو حلسينية ب  يتربع

                                

 : )إذا أضطر جائز    اإلما  الشريا ي الراحل1
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 كالسابق  ج:
 وواجباهت  الع ال حق ق

 صأر  لغأر  الع أال بتقيي  وأق   والع ال الع ل ع  مسؤوال   شركة يف أع ل س: ■
 املسأؤول إىل التقيي أات أرفأ  وعنأدما الع أل  يف كفا تأ  وحسأ  عامأل لكل  يةسن  ياد 
 علأى بمجبأاري ويقأ   الع أال م  الكاري ظاملا   رغبت  حس  التقرير هذا بتغيري يق   املباشر
 ذلك  يف احلك  ف ا األوامر  هذه تنفيذ
ل أأأ ُ  ال   تعأأأاىل: قأأأال ب سأأأعك  مأأأا إال   تع أأأل أن عليأأأك لأأأيس ج:  إ ال   نأ ْفسأأأا   الل أأأ ُ  يُك 
 اإلمكان  حس  تدارك  يلز  أحد حق تضيي  ي ج  ذلك كان إذا نع  1 ُوْسع ه ا
 لأأ  حيأأق فهأأل الأأدوا  ب وقأأات م ظفيأأ  بعأأ  تقيأأد عأأد  الأأدائر  رئأأيس رأى لأأ  س: ■

 هأ  ك أا فصأله   إىل رمبا أو راتبه  تقليل إىل يؤدي تقريرا   عنه  يرف  أو عنه   التغاضي
 مقرر 
 األهلية  يف الشر  حس  ويع ل احلك مية  الدوائر يف تغاضيال جي   ج:
 وقأ  أن عل أا   احلصأة  وقأ  م  مقتط  جز  يف يصلي أن لل در س جي   هل س: ■
 الط ب  حتصيل مبست ى يضر ال الص  
 كالسابق  2ج:
 وجأأ د مأأ  مضأأطرا   كأأان إذا إذن  بأأدون املدرسأأة مأأ  املأأدر س خأأروج حكأأ  مأأا س: ■
 متاما  مكان  ييغط الذي البديل
 كالسابق  3ج:

                                

  285  س ر  البقر : 1
 : )ال ب س بذلك بشر  الت افق م  أصحاب الش ن  أو العل  برضاه   شريا ي الراحل  اإلما  ال2
 : )ال ب س    اإلما  الشريا ي الراحل3
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  البديل وج د عد  م  مضطرا   املدر س خروج حك  ما س: ■
 كالسابق  1ج:
 مكان   يغطي الذي البديل وج د عد  م  اضطرار غري يف اخلروج حك  ما س: ■
 كالسابق  2ج:
 النسأأأا  مأأأ  عأأأدد معهأأأا ي جأأأد حيأأأ  للبنأأأني مدرسأأأة يف املأأأرأ  ع أأأل حكأأأ  مأأأا س: ■

 باللبأأاس الكامأأل االلتأأزا  مأأ  األسأأنان  وممرضأأات االجت اعيأأة ألخصأأائيةوا كالسأأكرتريات
 اإلس مي  الشرعي
   اإلس مية  الشؤون حف  م  ب س ال ج:
 أو مأأأا  ع أأأل إجنأأأا  لقأأأا  إليأأأ   هتأأأدى الأأأي اهلديأأأة قبأأأ ل لل  ظأأأ  جيأأأ   هأأأل س: ■
 واحلاجة  الع ل صاح  قبل م  الع ل  إجنا  لسرعة
 طاؤها وإع اهلدية قب ل جي   ج:

 النفقة
 علأأأأى حصأأأأة لأأأأ  فأأأأاألب شأأأأهري  راتأأأأ  الأأأأدامنار  يف ال جئأأأأة للعائلأأأأة يُعطأأأأى س: ■
 النفقأة األب علأى جيأ  هأل النفقأة واجأ  هأ  ال الد أن ومبا واألوالد  األ  وهكذا انفراد 
 كلها  العائلة رات  م  أو فقط راتب  م  علي 

 األب علأأأى جيأأأ  وال ل مأأأا هلأأأا كأأأان وإن  وجتأأأ  علأأأى اإلنفأأأاق الأأأزوج علأأأى جيأأأ  ج:
 املال  م  هل  كان ما مبقدار األوالد على اإلنفاق

                                

 : )ال ب س م  ال اضي    اإلما  الشريا ي الراحل1
 : )مشكل إذا كان خم  بالعقد م  إدار  املدرسة فاملؤمن ن عند شروطه     اإلما  الشريا ي الراحل2
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 بالتقسيط الشرا 
 املأأاد  قي أأة فيأأ  تكأأ ن بالتقسأأيط الشأأرا  أن عل أأا   بالتقسأأيط  الشأأرا  حكأأ  مأأا س: ■
 االعتيادية  قي تها م  بكاري أعلى املش ا 
   جائز  ج:

 العرس جها  متليك
 مأأا أو هبأأة أو مصأأاحلة إيأأاه مل كهأأا إن لبنتأأ   األب يعطيأأ  الأأذي العأأرس جهأأا  مسأأ لة:

 اس داده  جا  ميلكها مل وإذا منها  يس جع  أن ل  جيز مل أشب  
 احملاما 

 أن مأأأأأ  الأأأأأرغ  علأأأأأى ال ضأأأأأعي  القأأأأأان ن ظأأأأأل يف ك حأأأأأا  الع أأأأأل جيأأأأأ   هأأأأأل س: ■
 غأأأأري احملأأأأاك  أمأأأأا  باالقتضأأأأا  إال   ع ليأأأأا   حقأأأأ قه  نيأأأأل يسأأأأتطيع ن ال احلقأأأأ ق أصأأأأحاب
 اإلس مية 
 احلق  يتب  لك  جي   ج:
أأل احملأأامي بأأني املأأرب  العقأأد كأأان لأأ  مأأاذا س: ■ أأل وامل كِّ  وتبأأني   بالتزامأأات  احملأأامي حُي ِّ
 الأرغ  علأى م قفأ  يكأ ن مأاذا حأق   علأى لأيس م ك لأ  بأ ن لل حأامي  احملاك أة سري أثنا 
 يهأدد ممأا ضأد ه وأدبيأة ئيةقضأا إجأرا ات يت خأذ أن امل كِّأل يسأتطي  الأدع ى تأر  ل  أن  م 

 ك حا   مستقبل 
 ما  بص ر  ختلص وإال   ب   ع ل حق أن  عر  إذا ج:
 علأى لأيس ب نأ  الأدع ى سأري أثنأا  لأ  يتبأني مل إذا احملأامي م ق  يك ن كي  س: ■
 األمر  يف شك جمرد وإمنا حق

 كالسابق  ج:
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أأأدي  كأأأ ن حالأأأة يف س: ■
 
 جيأأأ   هأأأل ضأأأده  ةاملطالبأأأ دعأأأ ى الأأأدائ  ورفأأأ  ُمعسأأأرا   امل

 صأأدور تأأ خري هبأأد  وإمنأأا الأأدَّي  إلغأأا  هبأأد  لأأيس املأأدي  صأأ  يف يقأأ  أن لل حأأامي
 احلك  
 املذك ر  الفر  يف جي   ج:
 الأأأأذي املأأأأؤج ر مقابأأأأل يف املسأأأأأت جر صأأأأ  يف يقأأأأ  أن لل حأأأأامي جيأأأأ   هأأأأل س: ■
 أ  حقأأ   الاسأأتع يف متعس أأفا   أأأ امللأأك صأأاح  أأأ املأأؤجِّر كأأان سأأ ا  األجأأر  بزيأأاد  يطالأأ 
 منصفا  
 املنص   دون يق   املتعس  يف ج:

 الع  لة
 املأأ اد مأأ ردي مأأ  الكاأأري مأأ  وأتعامأأل الشأأركات أحأأد مشأأ يات مأأدير بصأأفي س: ■
 مأأ  مشأأ ياي مقابأأل املأأال مأأ  مئ يأأة نسأأبة الشأأركات هأأذه علأأي   فتعأأر  للشأأركة  ال  مأأة
 علأأأ  بأأأدون أنأأأ  عل أأأا    الطريأأأق هأأأذا عأأأ  املأأأ خ ذ املأأأال حكأأأ  هأأأ  ف أأأا الشأأأركات  تلأأأك

 الشركة 
 علأأأى يأأأؤثر ال املشأأأ يات مقابأأأل املأأأال مأأأ  والنسأأأبة املبلأأأ  إعطأأأا  كأأأان إذا بأأأ س ال ج:
 ميكأأأ  حبيأأأ  السأأأ ق قي أأأة علأأأى يزيأأأدها ال أي املشأأأ يات  لتلأأأك السأأأ قية القي أأأة أصأأأل
 أرخص  بسعر آخر مكان م  السل  هذه على حتصل أن للشركة
 هبأأا أع أأل الأأي للشأركة وتسأأ ق  املأأ اد تلأك لبيأأ  جتاريأأا   حمأ    افتتحأأ  لأأ  في أا س: ■
 ومأا املعاملأة  هأذه حكأ  ف أا الس ق  أسعار وبنفس الشركة  عل  بدون اخلاص حملي م 

 املعاملة  هذه م  امل خ ذ املال حك 
 كالسابق  ج:
 املأ اد أن املعلأ   وم  هل   الشرا  بع لية ويق   املطاع  أحد يف يع ل شخص س: ■
 مأأأأ  ختفأأأي  علأأأى الشأأأأخص حصأأأل لأأأ  ف أأأأاذا عليأأأ   متعأأأار  ثابأأأأ  سأأأعر هلأأأا ئيأأأةالغذا
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 مأأ  الفأأائ  لأأ  ليبقأى األصأألي السأأعر الفأات ر  يف لأأ  يكتبأأ ا أن علأى واتفأأق معهأأ  املتعامأل
 املال  هذا حك  ه  ف ا املال  
 فجائز  بذلك املطع  صاح  رضي إذا ج:
 الكنأأديني بعأأ  علأأي   ويأأ دد ةالعربيأأ املأأ ك الت لبيأأ  كنأأدا يف مطع أأا   اشأأ ي  س: ■
 بأأاملبل  شأيكا   الشأركات هأذه إلأأيه  فتأدف  يأ مي  بأ جر الشأأركات بعأ  يف يع لأ ن الأذي 
 يستحق ن   الذي
 إىل للأذهاب الكأايف ال ق  عنده  ليس أو بالبنك حساب لديه  ليس هؤال  أن ومبا
 املأأال بعأأ  خأأذأ مأأ  املبلأأ  نعطأأيه  وحنأأ  هلأأ  لنصأأرف  إلينأأا فيأأ ت ن الشأأيك لصأأر  البنأأك
 سأأبعة هلأ  نأدف  دوالرات عشأر  الشأيك قي أة كأان فأمذا الشأيك  صأر  علأى كأ جر  منأ 
 مأأ  ال قأأ  بعأأ  ونصأأر  البنأأك إىل نأأذه  حيأأ  لنأأا  كع  لأأة البأأاقي ونعتأأرب مثانيأأة  أو
 ورمبأأا االتفأأاق  هأأذا علأأى م افقأأ ن الع أأال وهأأؤال  البنأأك  إىل الرمزيأأة الع  لأأة بعأأ  دفأأ 

 احلكأأأ  هأأأ  ف أأأا احملأأأل  مأأأ  دوالرات مخسأأأة يشأأأ ي أن شأأأر  علأأأى جمانأأأا   الشأأأيك نصأأأر 
 الشرعي 
 ذلك  يف إشكال ال ج:

 املؤذية احلي انات
 ل   صاح  ال الذي املؤذي احلي ان قتل يف إشكال ال مس لة:
 السامة  بامل اد وغريها والذباب والبق كاجلرذان املضر  احلي انات إباد  جي   مس لة:
 احلي انات  على وغريها العل ية التجارب تل خم إجرا  جي   مس لة:
 ذلك  غري أو قتلها أو كمحراقها املضر  غري احلي انات إيذا  جي   هل س: ■
 حمر   اإليذا  ج:
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 ماأأل منأأ   شأأفاؤها يرجأأى ال مبأأر  املريضأأة احلي انأأات وإتأأ   ذبأأح حكأأ  مأأا س: ■
 مأأ  غريهأا إىل العأأدوى الانتقأ خطأأر حي أة بقائهأا يف حيأأ  والطيأ ر واألغنأأا  األبقأار بعأ 

 صاحبها  على ماديا   عبئا   هبا العناية تشكل قد وكذلك الصحيحة  احلي انات
 ذلك  يف إشكال ال ج:
 بالنار  احلرق مال بطرق إت فها جي   فهل للن ل كبري  مملكة بيتنا يف س: ■
   فيكره  وإال إيذائها  دون قتلها فيج   مؤذية أو مضر   كان  إذا ج:

 االقتصادي التف ق
 الاأأرو   يف الكأافر علأأى املسأل  وتفأأ ق الغأى حتصأأيل وجأ ب أأأ كفايأة أأأ يبعأد ال مسأ لة:

 يف ملنقصأة سأببا   الغأى عأد  كان إذا خص صا املسل   م  أثرى كافر هنا  يك ن ال حى
 ديأأأأنه  إن أو فكريأأأأا   متأأأأ خرون املسأأأأل ني إن يقأأأأال: ألن أو هبأأأأ   اال درا  أو املسأأأأل ني 

 وذلأأأأك باملسأأأأل   االهتأأأأا  خأأأأ ل مأأأأ  الأأأأدي  بأأأأ  ي صأأأأ  ممأأأأا أشأأأأب  مأأأأا أو مجأأأأ ده  سأأأأب 
 وغريه  1علي  يعلى وال يعل  اإلس  : لق ل 

 االقتصادية االتفاقيات
 اإلسأأأأ   بأأأأ د بأأأأني أشأأأأب  ومأأأأا والزراعأأأأة والصأأأأناعة التجأأأأار  حأأأأ ل االتفاقيأأأأات مسأأأأ لة:

 مضأأر  تكأأ  مل إذا جأأائز  اإلسأأ مية غأأري والأأب د اإلسأأ   بأأ د بأأني أو بعأأ   مأأ  بعضأأها
 الأب د  عأ  اخلطأر در  وسأب  املسأل ني تقأد  عليهأا ت قأ  إذا واجبأة بأل اإلس    لب د
 كالاقافيأأأة األخأأأر االتفاقيأأأات يف جأأأار األمأأأر أن ك أأأا حأأأرا   فهأأأي مضأأأر  كانأأأ  إذا وأمأأأا

 ذلك  أشب  وما والفنية وال ب ية

                                

  20985ح 1ب 112ص 12  مستدر  ال سائل: ج1
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 االقتصادية املقاطعات
 أو بلأد  إىل يسأافر ال أو شأخص  مأ  بضأاعة يش ي ال أن يف احلق لإلنسان مس لة:

 مقاطعأأة أو بضأأاعة ملقاطعأأة النأأاس إثأأار  يف احلأأق إنسأأان ألي لأأيس لكأأ  ذلأأك  أشأأب  مأأا
 مأأأ  ذلأأأك أشأأأب  مأأأا أو عنأأأ   والنهأأأي املنكأأأر رد م ضأأأ ع اإلثأأأار  علأأأى انطبأأأق إذا إال بلأأأد 

  الشرعية  الق اعد
 األجان  م  االقتصادية املعاهدات

 أو جتاريأأا   السأأتي ئه  منفأأذا الكفأأار بأأ د بأأبع  التجأأاري االتصأأال كأأان لأأ  مسأأ لة:
 مقدمأة أل أا املأذك ر  االتصأال حأر  اإلسأ    بأ د علأى أشأب  مأا أو اقتصأاديا   أو سياسيا
 عق    حمرمة وهي حينئذ احلرا 

 االقتصادي الدفاع
 اإلسأأأ مية  اتالتنظي أأأ وعلأأأي اإلسأأأ مية الأأأدول مجيأأأ  علأأأى أأأأ كفايأأأة أأأأ جيأأأ  مسأأأ لة:

 الكفأار أسأر حتأ  وقعأ  أفأراد أو مؤمنأة فئأة أو إسأ مية دولأة إنقاذ املسل ني سائر وعلى
 اإلمأأا  عأأ  الصأأحيح الشأأري  احلأأدي  ففأأي حن هأأا  أو عسأأكريا   أو سياسأأيا   أو اقتصأأاديا  
 ذلأأك أمل وجأأد منأأ  شأأيئا   اشأأتكى إن ال احأأد كاجلسأأد املأأؤم  أخ املأأؤم » :الصأأادق

  1«جسده سائر يف

                                

  1باب أخ   املؤمنني بعضه  لبع  ح 166ص 2  الكايف: ج1



 الاام : الباب

 اإلس مية غري الب د إىل اهلجر 





 واالغ اب اهلجر 

 يرتكأأ  ال أن بشأأر  أشأأب  ومأأا العلأأ   لتحصأأيل الكفأأار بأأ د إىل السأأفر جيأأ   مسأأ لة:
 إليأأأأ  النظأأأأر حيأأأر  مأأأأا إىل ينظأأأأر ال أن وبشأأأر  املسأأأأل   غأأأأري ذبيحأأأة حلأأأأ  ك كأأأأل احملرمأأأات
 يأأأأأ   ال أن جيأأأأأ  ك أأأأأا الفتيأأأأأات يصأأأأأادق ال أن وجيأأأأأ  والنسأأأأأا   الفتيأأأأأات إىل كأأأأأالنظر
 شاب   وما والصيا  كالص   الدينية واجبات 
 بأ د يف العأيش ملشأروعية كافيأا   سببا   اإلس مي الع ل بقصد اهلجر  تعترب هل س: ■
 الغرب 
 كأأأأان إذا وراجأأأأح جأأأأائز  فيهأأأأا والبقأأأأا  اإلسأأأأ مية غأأأأري الأأأأب د إىل واهلجأأأأر  السأأأأفر ج:
 ومعتقدات   دين  على خطر أ الص رتني يف أ  يك ومل اإلس مي للع ل
 اجلنسأأأأية  علأأأأى احلصأأأأ ل لغأأأأر  األجنبيأأأأة الأأأأب د إىل املسأأأأل  الفأأأأرد هأأأأاجر إذا س: ■
 لأأأ  جيأأ   أ  املسأأل ني بأأأ د إىل العأأ د  عليأأ  جيأأأ  هأأل سأأن ات  عأأأد  بعأأد عليهأأا وحصأأل
 الغرب  ب د يف البقا 
 ذلك  ل  جا  ومعتقدات  دين  على خطر البقا  يف يك  مل إذا ج:
 إىل مضأطرا   اإلنسأان كأان إذا غريهأا إىل اإلسأ مية الأب د مأ  اهلجأر  جت   هل س: ■
 وهدايته   الناس إلرشاد اهلجر  كان  أو ذلك 
 نع   ج:

 اإلس   ع  الدفاع

 جيأأأ  أمأأأامه  اإلسأأأ   هأأأ ج  إذا الغربيأأأة الأأأب د إىل يسأأأافرون الأأأذي  الطلبأأأة مسأأأ لة:
 املنكر  ع  والنهي باملعرو  األمر شرو  مراعا  م   اإلس  ع  الدفاع عليه 
 وجأأأأ  اإلسأأأأ   إىل امل جهأأأأة واالهتامأأأأات االع اضأأأأات علأأأأى اإلجابأأأأة ميكأأأأنه  مل وإذا

 املناسبة  والردود اإلجابات على للحص ل اإلس مية بالب د االست داد
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 الكتاب أهل احتفاالت

 قبأأأأأل مأأأأأ  إلينأأأأأا ت جأأأأأ  ةاملي ديأأأأأ السأأأأأنة رأس ويف املسأأأأأيح م لأأأأأد عيأأأأأد يف س: ■
 علأأأأيه  الأأأأرد جيأأأأ   هأأأأل سأأأأعيد   جميد سأأأأنة مأأأأي د )عيأأأأد ماأأأأل التهأأأأاي بعأأأأ  املسأأأأيحيني
 وهتنئته  
 ب س  ف  حمر   ذلك م  يلز  مل إذا ج:
  املسأأأأأيح السأأأأأيد مأأأأأي د مبناسأأأأأبة احتفأأأأأاالت معابأأأأأده  يف الكتأأأأأاب أهأأأأأل يقأأأأأي  س: ■
 بنأأأأ   فيهأأأأا يأأأأذكرون الأأأأي االحتفأأأأاالت تلأأأأك حضأأأأ ر لل سأأأأل  جيأأأأ   فهأأأأل  عيسأأأأى
 األقأأأاني  إىل إشأأأار  صأأأدوره  ويل سأأأ ن كبأأأريا   علأأأ ا   يق لأأأ ن ع أأأا تعأأأاىل هلل  عيسأأأى
 القدس  وروح واالب  األب الا ثة
 جي    ال للباطل تروجيا   أو للحرا  مصاحبا   كان ل  ج:
 احلض ر   جي   هل امل ارسات تلك م  احتفاالهت  خل  ل  ماذا س: ■
 كالسابق  ج:
 علأى املسأيحي ن يقي أ  الأذي بالقأداس يسأ ى مأا حيضأر أن لل سأل  جيأ   هل س: ■
   املسيح رب بية في  ذكروا ورمبا م تاه 
 ذكره  السابق كاجل اب ج:

 الكفار معاشر 

 تعتأأأرب هأأأل أأأأ حبقيقتأأأ  جهأأأ    أأأأ اإلسأأأ   يكرهأأأ ن والأأأذي  الكتأأأاب أهأأأل معاشأأأر  س: ■
 امل دوحأة اإلنسأانية الع قأات حبكأ  ائز جأ هأي أ  احلأق  أعأدا  مأ  التأرب ي ل اجأ  نقضا  
 أوروبا  يف سي ا
 جائز  ج:
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 يستحل  مل  احلرا  بي 

 وكأأذا الق أأار  أو الغنأأا  آالت أو اخلنزيأأر أو اخل أأر يبيأأ  أن لل سأأل  جيأأ   هأأل س: ■
 شأأأيئا   يسأأتحل مأأ  كأأل أو الكفأأأار  علأأى وحن هأأا احملرمأأة األمسأأأا  أو املأأذكا  غأأري الذبيحأأة
 منها 
 علأأأى جأأائز ذلأأأك جيأأ   وغري ال اجملت أأ  فسأأأاد ي جأأ  مأأا وكأأأل 1واخلنزيأأر ) اخل أأر ج:
 األظهر 
 بأأ ن عل أأا   أوروبأأا يف املهنيأأة املعاهأأد يف الطأأب  أو القصأأابة يأأتعل  مأأ  حكأأ  مأأا س: ■

 فهأل هنأا  املتبعأة طأريقته  علأى ويقدمأ  يطبخأ  أو خنزيأرا   يأذبح أن لأ  يقأد   قد الشخص
 ا وتعل ه امله  هذه مال دخ ل جي  

 األقرب  على ذلك  قصده كان وال لآلكلني ه  يقد   مل إذا ب  ب س ال 2ج:
 مائدهت  على اجلل س

 أن إال   احملرمأأات أكأأل دون مأأ  الكتأأاب أهأأل مأأ  اجلأأار دعأأ   قبأأ ل جيأأ   هأأل س: ■
 واخل ر  اخلنزير حل  ي جد املائد  على

 اسأأأأأتدراجا   انكأأأأأ إذا غريه خص صأأأأأا   يف وجيأأأأأ   األظهأأأأأر  علأأأأأى اخل أأأأأر يف جيأأأأأ   ال ج:
 اهلداية  إىل للكفار

 مساجدنا إىل دخ هل 

 مسأأأاجد دخأأأ ل مأأأ  كتأأأايب  غأأأري أو كتابيأأأا   الكأأأافر  منأأأ  وجأأأ ب علأأأى بنأأأا    س: ■
 اإلسأأأ   يعتنأأق فرمبأأا اإلسأأ   علأأى التعأأر  بغأأر  كأأان إذا دخ لأأ  حكأأ  مأأا املسأأل ني 
 بذلك 

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
 : )إذا كان مضطرا  ال ب س في ا إذا كان يبيع  للكفار    اإلما  الشريا ي الراحل2
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  1األظهر  )على املذك ر الفر  يف ب س ال ج:
 البلد أغلبية

 والأي الأب د خمتلأ  مأ  ال افأدي  العاملني م  كبري عدد ي جد اخلليج ب د يف س: ■
 القأاد  علأى حيكأ  فب أاذا النسأ  اخأت   علأى املسأل ني غأري م  لل سل ني ت اجد فيها
 بديانت   العل  عد  م  هنا  م 

 إذا )وكأأأذا بالطهأأأار  ف حكأأأ   املسأأأل  ن فيهأأأا يغلأأأ  قريأأأة أو مدينأأأة مأأأ  كأأأان إذا ج:
 األظهر  على بالنجاسة حمك ما   الكفار كان عليها يغل  مدينة م  كان وإن  2شك 
 كفأأأار بيأأأنه  ومأأأ  األجانأأأ  مأأأ  كاأأأري فيأأأ  ي جأأأد مكأأأان يف يع أأأل كأأأان إذا س: ■

 اإلسأ   أو الطهأار  فيأ  جيأ  في أا أحأده  مأ  التعامأل أراد إذا علي  جي  فهل وكتابي ن 
 وعدم   لكذ يف الشك فر  م  ديانت  ع  يس ل  أن

 السؤال  إىل حيتاج ال اإلس   بلد كان إذا ج:
 فهأأل الكفأأر بأأ د يف يعأأيش لكنأأ  اإلسأأ   بأأ د مأأ  رجأأل العكأأس: صأأ ر  يف س: ■
 والنكاح  الطهار  يف الكافر أو املسل  حبك  حمك   ه 

 ل ستصحاب  بمس م  حيك  ج:
 املسيحية العاملة

 أو املنأأأأأأزل يف املسأأأأأأيحية اخلادمأأأأأأة أو املسأأأأأأيحي  اخلأأأأأأاد  اسأأأأأأتخدا  حكأأأأأأ  مأأأأأأا س: ■
 املكت  

                                

   فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل  مل يك  ما بني الق سني يف1
    مل يك  ما بني الق سني يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل2
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 مأأأأ  إال   بالنجاسأأأأة حمك مأأأأان )و أأأأا احلأأأرا   يسأأأأتلز  ال أن بشأأأأر  فيأأأأ   إشأأأكال ال ج:
  1اجتناهب ا  ع  احلرج
 حيأ  مأ  بيأي يف مسأيحية خادمأة ع أل عنأد ي ت  الذي الشرعي احلك  ما س: ■
 أشب   وما وامللبس امل كل طهار 
 بالطهار   حمك ما   كان لشي  الرط بة م  هتام قا يعل  مل مادا  2ج:
 امل كأأأأل يف معهأأأأا التعامأأأأل جيأأأأ   هأأأأل مسأأأأيحية خياطأأأأة البيأأأأ  يف لأأأأدينا ي جأأأأد س: ■

 هبا  اخلاصة أم رها و أوانيها تعزل أ  واملشرب
 االجتناب  ع  احلرج مبقدار إال جنسة  تعترب لكنها معها التعامل جي   3ج:

 الكافر عند الع ل

 التتعامأأل الشأأركة أن   العلأأ  مأأ  هندوسأأي   صأأاحبها شأأركة يف الع أأل جيأأ   هأل س: ■
 حاليا   املسل ني م  غريه م  للع ل بديل هنا  وليس باحملرمات 
 ذات   حد يف بذلك ب س ال ج:

 بمسرائيل املرتبطة الشركات

 عأأ  مسعنأأا وقأأد    ماركأأة ومنهأأا العامليأأة املاركأأات مأأ  امل بأأس لبيأأ  مركأأز لأأدينا س: ■
 أو ي دعهأأا املنتجأأات هأأذه إيأأراد وكأأل األصأل  يهأأ دي شأأخص إىل ترجأأ  أ أأا شأأركةال هأذه
 رأي ف أأأا القأأأ ل هأأأذا مأأأ  مت كأأأدي  ولسأأأنا مسعنأأأاه مأأأا وهأأأذا الصأأأهي نية الدولأأأة إىل يهبهأأأا
 البضائ   هذه مال وترويج بي  أو شرا  لنا جي   وهل امل ض ع هذا ح ل املقد س الشارع
   معها  والتعامل منها الشرا  جي   ف  ئيلبمسرا مرتبطة ب  ا عل   إذا ج:

                                

    مل يك  ما بني الق سني يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
 : )حيك  على أهل الكتاب بالطهار     اإلما  الشريا ي الراحل2
 ا وال يلز  عزل ما يتعلق هبا  : )جي   التعامل معه  اإلما  الشريا ي الراحل3
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 بمسأأرائيل  املرتبطأأة واملاسأأ نية اليه ديأأة الشأأركات مأأ  البضأأائ  شأأرا  جيأأ   هأأل س: ■
  …وعلين مباشر بشكل واآلخر مباشر غري بشكل بعضها
 منها  الشرا  جي   ال بمسرائيل املرتبطة الشركات ج:
 بالع أل جتأاهر بأدأت الشأركة هأذهو  االتصأاالت هلندسأة كنديأة شركة يف أع ل س: ■
 اآلن عليأ  أع أل الأذي واملشأروع هنأا   هلأا فرعأا اشأ ت إ أا وحى إسرائيلية  شركات م 
 مأأأا سأأأؤاي االجت اعأأأات  هأأأذه يف باالشأأأ ا  الأأأز  مأأأا وغالبأأأا   املشأأأ كة  املشأأأاري  مأأأ  هأأأ 

 هذا  يف الشرعي احلك 
 جيز  مل إلسرائيل تق ية في  كان إذا ج:
 ماديا   إسرائيل تدع  الي الدول وبضائ  اإلسرائيلية البضائ  شرا    جي هل س: ■
 الصهي نية  الشركات م  يتعامل ال ج:

 األمريكية املنتجات

 األمريكيأأأأة املنتجأأأأات ملقاطعأأأأة الأأأأدع ات مأأأأ  الكاأأأأري األخأأأأري  اآلونأأأأة يف تأأأأردد س: ■
 امل ض ع  هذا مال يف مساحتك  رأي ما الغاص   الصهي ي للكيان دع ها بسب 
 وهأأ  تضأأعيف  وجيأأ  دع أأ  جيأأ   ال اإلسأأ   أعأأدا  شأأ كة تق يأأة إىل أدى كل أأا 1ج:
 مسل   كل علي واج 

 الكفار لباس

 فقط  الكفار يستخدمها الي امل بس لبس حير  هل س: ■
   ترك   فاألح   هب  تشبها   كان إن 2ج:

                                

 : )ال يتعامل م  الشركات الصهي نية    اإلما  الشريا ي الراحل1
 : )لبسها مشكل    اإلما  الشريا ي الراحل2
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 الربا  ارتدا 

 الغرب  ب د يف الع ل يفو  خاصة مناسبات يف الربا  ارتدا  جي   هل س: ■
   .مكروه 1ج:

  األبنا  رعاية

 وبنأأأني  بنأأأات بأأأالغني وغأأأري بأأأالغ ن أبنأأأا  ولأأأدي   مضأأأطرا   أجنأأأيب بلأأأد يف أعأأأيش س: ■
 خمتلفأأة دروس مدارسأأه  ويف عشأأر   السأأابعة سأأ  لغايأأة إجبأأاري والتعلأأي  خمتلطأأة واملأأدارس

 ارتأأأدا  مأأأ  متأأأان  ال ملأأأدارسا تلأأأك أن عل أأأا   املختلطأأأة  الرياضأأأة ودرس اإلجنيأأأل درس ماأأأل
 بالدراسأأأة اسأأأت راره  مأأأ  مأأأان  هنأأأا  فهأأأل والع ليأأأة  النظريأأأة احلصأأأص كأأأل يف احلجأأأاب
 هأذه ملاأل املسأل ني حاجأة االعتبأار بنظأر أخأذنا إذا والكليأات  كاملعاهأد متقدمة وملراحل
 املست ى  ورفيعة املتخصصة الك ادر
 ب بيته   االهت ا  وعليك الشرعية   ي بامل ا االلتزا  بشر  الدراسة م اصلة جي   ج:

 الكافر م  السرقة

 بأاهلل يأؤم  ال مأ  مأال سأرقة أو الكتأاب  أهل م  الكفار مال سرقة جي   هل س: ■
 ل   دي  ال أي

 جي    ال ج:
 الغرب يف الزواج

  واجأأا   الكتأأاب أهأأل بفتيأأات يتأأزوج أن الغربيأأة الأأب د إىل املسأأافر للشأأاب جيأأ   مسأ لة:
 الأأأب د إىل بأأأاإلبراق ولأأأ  صأأأحيحة بصأأأ ر  الأأأزواج صأأأيغة إجأأأرا  بشأأأر  منقطعأأأا   أو دائ أأأا  

                                

 : )ال ب س    اإلما  الشريا ي الراحل1
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 الكتأاب أهل بغري الزواج أما النكاح  صيغة الفتا  وع  عن  جيرون وك   واختاذ اإلس مية
 جي    ف  الكفار م 

 بأأأني جت أأ  الأأي الأأأروابط أن الغربيأأة اجملت عأأات يف عليأأأ  واملتعأأار  املأأ ل   مأأ  س: ■
 إجأرا  دون بالكتابيأة يت تأ  أن لل سأل  جيأ   فهأل العقأد  دون الصأداقة هأي واملأرأ  لالرج
   ما    املعاطا  كبي  ويك ن معها  العقد
 الزوج  ذات غري على عقد إذا إال لل سل  جي   ال ج:
 والصيغة  الزواج حقيقة الكتابية تفه  أن املتعة عقد يف يش   هل س: ■
 إمجاال   ول  نع  ج:
 ولأ  معناهأا  تعأر  أن دون لسأا ا علأى العقأد صأيغة الكتابية املرأ  رد دت إذا :س ■
   يصح  ال ج: العقد  هذا يصح فهل من   المتنع   واج أن  عرف 
 مسأأأ لة يف التحقيأأأق عليأأأ  جيأأأ  فهأأأل متعأأأة   كتابيأأأة يتأأأزوج أن املسأأأل  أراد إذا س: ■
 الرجال  مصادقة ع  ينتهني ال أ   عل ا   العد  
  أح    كان وإن يلز   ال ج:
 املسل ة   وجت  إذن بدون بالكتابية يت ت  أن مسل ة م  لل تزوج جي   هل س: ■
 املتعأة أمأا كراهأة  وعلأى بمذ أا  إال املسأل ة علأى بالكتابيأة دواما   التزويج جي   ال 1ج:
   مطلقا  اجل ا  يبعد ف  قصري  مبد 
 مسل ة  م  متزوجا   لشخصا كان إذا بالكتابية الت ت  حك  ه  ما س: ■
 كالسابق  2ج:

                                

 : )بدون إذن  وجت  مكروه وليس حبرا     اإلما  الشريا ي الراحل1
 : )جائز  راحل  اإلما  الشريا ي ال2



 

715 

 

 وليها  إذن بدون الكتابية البكر م  املنقط  الزواج جي   هل س: ■
   اجل د  أو لألب ال الية عد  مذهبه  م  كان إذا جي    ج:
 حأأال ويف الأأزواج  هأأذا حكأأ  مأأا مشأأر   أو كتأأايب مأأ  تزو جأأ  مسأأل ة امأأرأ  س: ■
 حكأ  ومأا االسأتربا   ع ليأة تكفأي أو عأد  إىل اجحتتأ هأل لأ  تركهأا أو  وجها م  ط قها
 احملرمية  إىل بالنسبة أوالدها
 باطل  الزواج هذا  1 ج:
 الشبهة  ل ط  احتياطا   الط ق عد  تعتد  2
 احملرمية  وهل  شبهة أوالد يعتربون ف والدها باحلك  جاهلة كان  إذا  3

 الكتابية لزوجت  املسل  معاملة
 وسأأأأأاقيها  شأأأأأعرها بسأأأأأ  الكتابيأأأأأة  وجتأأأأأ  يأأأأأ مر أن ل املسأأأأأ علأأأأأى جيأأأأأ  هأأأأأل س: ■

 دينه   يف واجبا   ذلك يرون ال مادام ا ذلك علي  جي  ال أ  كاملسل ة 
 هدايتها  يف ويسعى باحلجاب ي مرها أن األفضل ج:

 الرمسي القان ن

 يف رمسأأأي طأأأ ق بأأأدون ط يلأأأة مأأأد   وجهأأأا عأأأ  انفصأأأل  الأأأي الكتابيأأأة املأأأرأ  س: ■
 عقأأدا عليهأأا يعقأأد أن هأذه واحلأأال لل سأأل  حيأأل هأل عقيأأدهت   حسأأ  عيشأأر  أو احملك أة
 ويتزوجها  شرعيا  
 جي    ف  عقيدهت   يف ط قا االنفصال يعترب مل إذا ج:
 قاعأد  حتأ  يدخل الكنيسة غري يف الكتاب أهل جيري  الذي املدي العقد هل س: ■

 بالعقأأأد كتابيأأأا تزوجأأأ  يالأأأ الكتابيأأأة علأأأى يعقأأأد أن لل سأأأل  يصأأأح ال وعليأأأ  )ألزمأأأ ه  
  ذلك غري ه  أ  املدي
 اإللزا   قاعد  حت  يدخل نع  ج:
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 هأل ذلأك  حتقيأق مأ  الكأافر احلأاك  ومنعأ  الكتابية م  الزواج املسل  أراد إذا س: ■
 الزواج  يت  أ  الكافر احلاك  حلك  اإلذعان علي  جي 

 مأ  اإلسأ   قأان ن اتبأاع يأ عل يلأز  وإمنأا الكأافر احلأاك  حكأ  تنفيأذ علي  جي  ال ج:
 اح امأأ  لأأ  القأأان ن ألن ال فيكأأ   خارجيأأا   حمأأذورا   ذلأأك أوجأأ  إذا إال   هبأأا فيتأأزوج اجلأأ ا 
 اخلارجي  احملذور بلحاظ عن   ى الشارع ألن بل

 حسأ  طأ ق أي فقط قان نيا ينفص  أن بينه ا في ا والزوجة الزوج اتفق إذا س: ■
 واحأأد وكأأل االنفصأأال قأأررا ب   أأا الرمسيأة اجلهأأات أمأأا  يعلنأأا حبيأأ  األوريب الرمسأأي القأان ن
 وفأأأأأق يطلقأأا مل أ  أأا حبجأأة الأأبع  بعضأأه ا يعاشأأران لكنه أأا خأأاص مسأأك  لديأأ  منه أأا
 احلالة  هذه يف شرعا   الط ق يق  فهل الرمسية  اجلهات لأأأأخداع بل اإلس مية الشريعة
 املسل ني  و اإلس   ةمسع إىل اإلسا   جي   وال الط ق يق  ال ج:
 إىل املسأأأأل  يضأأأأطر فقأأأأد الزوجأأأأات  تعأأأأدد جييأأأأز ال أوروبأأأأا يف القأأأأان ن أن مبأأأأا س: ■
 فأأيعل  األوىل  بالزوجأأة االحتفأأاظ مأأ  أخأأرى مأأ  الأأزواج أراد إذا السأألطات علأأى الكأأذب
 وبأذلك بأ خرى يتأزوج أن القأان ي الطأ ق مأ  اشأهر سأتة بعأد يت ك  حى  وجت  مفارقة

 قأأأأ انني خمالفتأأأأ  علأأأأى يعاقأأأأ  و حيأأأأاك  أمأأأأره كشأأأأ  فأأأأمذا بأأأأاالثنتني  حتفأأأأاظاال يسأأأأتطي 
 كالسابق  ج:  احلالة  هذه مال يف الط ق يق  فهل الب د  تلك وأعرا 
 رفأأ  املسأأل ة املأأرأ  تسأأتطي  هأأل شأأرعية  حمأأاك  ت جأأد ال حيأأ  الغربأأة بأأ د يف س: ■
 الط ق  وتطل  والقضائية اإلدارية احملاك  إىل شك اها
 وكيل   أو الشرعي احلاك  تراج  أن وعليها الط ق  يق  ال ج:
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 احلدود وإقامة الكافر

 مث الكأأأأأافر  علأأأأى املسأأأأأل ة حبرمأأأأة عل هأأأأأا مأأأأ  كأأأأأافرا   تزوجأأأأ  مسأأأأأل ة أن لأأأأ  س: ■
 فهأأل الكأأافر  وجهأأا مأأ  ولأأدها هأأ  وتقأأ ل طفأأ    حت أأل وهأأي أكاأأر أو سأأنة بعأأد شأأ هدت

   عليها  احلد إقامة يف يكفي هذا
   .وغريه الفق  يف ذكر الي الشاقة الشرائط م  إال   تصلح ال احلدود مةإقا ج:
 مث اجلنأأ ن حأأال يف وهأأ  احلأأد عليأأ  ي جأأ  مأأا ارتكأأ  الأأذي اجملنأأ ن حكأأ  مأأا س: ■
 ومأا بلأ   مث احلأد عليأ  ي ج  ما صغره يف ارتك  الذي الصيب حك  وما عقل   إلي  عاد
 أسل   مث احلد علي  ي ج  ما كفره حال يف ارتك  الذي الكافر حك 
 أدبأأا   ال اجلنأأ ن  حأأال يف وهأأ  احلأأد ي جأأ  مأأا ارتكأأ  لأأ  في أأا اجملنأأ ن يعاقأأ  ال ج:
 لأ  يعاقأ  ال فمنأ  الصأيب وكأذلك حد  ل  مبا يكل  مل ألن  حدا   وال انتهى  قد وقت  الن

 يعاقأأأ  ال فمنأأأ  اسأأأل  إذا كأأأذلك الكأأأافر أن ك أأأا بلأأأ   مث حأأأد فيأأأ  مأأأا صأأأغره يف ارتكأأأ 
  1قبل  ما جي    اإلس   اجل : حلدي 

 بي هت  يف الص  

 اليه د  وص ام  النصارى كنائس يف الص   جت   هل س: ■
 كأأأان لأأأ  ك أأأا ثأأأان ي  عنأأأ ان عليأأأ  ترتأأأ  إذا إال أصأأأحاهبا  رضأأأى مأأأ  جتأأأ   نعأأأ  ج:
 هل   تعظي ا   اليه د ص ام  يف احلض ر
 أن يسأأأتح  ولكأأأ  تأأأابالك أهأأأل معابأأأد يف الصأأأ   جيأأأ   أنأأأ  الفقهأأأا  يأأأذكر س: ■
 فأ  طأاهرا   املكان كان فلئ  الرش  هذا فائد  هي ما والسؤال: باملا   ص ت  م ض  يرش
 .عاد   القليل باملا  يك ن ألن  مبطهر الرش هذا فليس جنسا   كان ولئ  الرش  إىل حاجة
   .أنظ  جيعل  والرش الطهار   األصل ج:

                                

  8625ح 15ب 118ص 2  مستدر  ال سائل: ج1
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 إنأأ  يقأأ ل ق أأاش وعلأأى كتأأابال أهأأل مأأ  شأأخص بيأأ  يف الصأأ   تصأأح هأأل س: ■
 وطاهر  مغس ل
 ال فاليأابس وإال   رطبأا   ك نأ  حأال يف وهأذا الصأ    صأح  جنس ب ن  يعل  مل إذا ج:
 ينجس 
 بطهارت   يعل  ال مكان يف الص   جت   هل س: ■
 الطهار   األصل ج:

 الغرب يف الص   أوقات

 أوقأات يف الصأ   وقأ  يقأ  حبيأ  فيهأا النهأار يقصأر أوروبا يف املناطق بع  س: ■
 الصأ   أدا  حأني شأديد حأرج يف هنأا  املسأل  امل ظأ  أو العامأل يك ن ما وغالبا   الع ل
 بسأأأب  أو م بسأأأ   أو بدنأأأ  طهأأأار  لعأأأد  أو والطأأأاهر  املناسأأأ  املكأأأان وجأأأ د لعأأأد  إمأأأا
 وكيف أأا احلالأأة هأأذه علأأى الصأأ   ميكنأأ  فهأأل واالسأأتخفا   بالسأأخرية إليأأ  األنظأأار ت جأأ 
 بعد  في ا يقضيها أ  نكا

 أمكن   كيف ا يصلي ج:
 بعأأد إال الع أأل مأ  أنتهأأي وال الع أل  أثنأأا  الصأ   مأأ  الع أل صأأاح  منعأين س: ■
 احلك   ه  ف ا ال ق   ف ات
 الع ل  ذلك تر  عليك يلز  الع ل  أثنا  الص   لك ميك  مل إذا ج:
 السأأأنة يف تتأأأالينيم شأأأهري  ملأأأد  الشأأأ س تغأأأرب ال النأأأرويج منأأأاطق بعأأأ  يف س: ■

 واملغأأأأأرب الفجأأأأأر ماأأأأأل الي ميأأأأأة صأأأأأل اهت  حتديأأأأأد يف صأأأأأع بة ي اجهأأأأأ ن هنأأأأأا  واملسأأأأأل  ن
 هأأذه خأأ ل للتحديأأد قابلأأة وغأأري املنطقأأة هأأذه يف معل مأأة غأأري الصأأ   وأوقأأات والعشأأا  
 الشهري   هذي  خ ل يصل ن كي  الف   
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 ت قيأأ  حسأأ   اهت صأأل ي قتأأ ن أو إلأأيه   الطبيعيأأة اآلفأأاق أقأأرب حسأأ  يصأأل ن ج:
   املكرمة  مكة

 املذكى غري اجللد

 ذكات   معل   غري حي ان جبلد خميطة باياب الص   حك  ما س: ■
 فيأأأ  وجتأأأ   طأأاهرا   اجللأأأد كأأان ذكاتأأأ  بعأأأد  يعلأأ  ومل املسأأأل ني سأأ ق مأأأ  أخأأذ إذا ج:
 جتأأأأ   وال طأأأأاهر فغأأأأري ذكاتأأأأ  بعأأأأد  علأأأأ  أو املسأأأأل ني سأأأأ ق مأأأأ  يؤخأأأأذ مل وإن الصأأأأ   

 في     الص
 تُبأاع والي اإلس مية غري الب د م  املست رد  اجللدية الساعات وسري األحذية س: ■
 فيها  والص   لبسها جي   هل اإلس مية الب د يف

 لبسأأأأها جأأأأا  صأأأأناعية  أ أأأأا علأأأأ  أو طبيعيأأأأة  أو صأأأأناعية جلأأأأ د أ أأأأا يعلأأأأ  مل إذا ج:
 فيها  والص  
 املسأأت رد  الطبيعأأي اجللأأد مأأ  املصأأن عة حزمأأةواأل واحملأأاف  األحذيأأة حكأأ  مأأا س: ■
 املسل ني  أس اق يف واملت فر  اإلس مية  الدولة خارج م 

 حمكأأ   فهأأ  الأأذبح عنأأد دمأأ  يأأدفق حيأأ ان مأأ  طبيعي وكأأان جلأأد أ أأا عل نأأا إذا ج:
   بالنجاسة 
 ماأأأل اللحأأأ   مأأأ ك ل غأأأري حليأأأ ان الكفأأأار بأأأ د مأأأ  املسأأأت رد اجللأأأد حكأأأ  مأأأا س: ■
 وحن  ا  والسب  الاعل 
 دافق  د  ذا احلي ان كان إذا بالنجاسة حمك   ج:

 الطهار  األصل

 البأاص مقاعأد علأى رط بة املسل  اإلنسان جيد أحيانا   اإلس مية غري الب د يف س: ■
 أو عليهأأأأا مسأأأأك بة مخأأأأ ر أو الكأأأأ ب مأأأأ  هأأأأي هأأأأل يعلأأأأ  وال غريهأأأأا  أو القطأأأأارات أو
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 املأا  مأ  قليأل بشأي  أو املعق  أة بالسأ ائل تنظأ  بأل هأرتط ال املقاعأد بأ ن عل ا   أمطار  
 الرط بة  هذه حك  ف ا النجاسة ت قي م  عاد  خيل  ال الذي
 بنجاستها  يقط  مل إذا بالطهار  حمك مة ج:
 األثأا  مأ  يتعامأل أن بي  استئجار عند جي  هل اإلس مية  غري الدول يف س: ■
 ال  أ  النجس معاملة واألواي
 بالنجاسة  القط  م  إال   الطهار  لاألص ج:
 غأأري املسأأل  أو الكأأافر  ثيأأاب غسأأيل مأأ  املتسأأاقطة امليأأاه بنجاسأأة حيكأأ  هأأل س: ■
 الطهار   ب حكا  املباي
 طاهر  فه  بنجاست  تعل  مل إذا ج:
 بالنجاسأأة حيكأ  هأأل أوروبأا كأأدول الكتأاب أهأأل بأ د يف يعأأيش الأذي املسأل  س: ■
 الرط بأأة مأ  يصأأافح  حين أا يتطهأر حبيأأ  البلأد  ذلأك لأهأأ مأ  ي قيأ  شأأخص كأل علأى

  املسرية 
  .التطهري جي  ف  وإال احلرج  عد  م  وج با   األح   على يتطهر نع  1ج:
 هأأل األجانأأ   قبأأل مأأ  مسأأبقا   مسأأك نة بيأأ ت يف ونسأأك  غأأريب بلأأد يف حنأأ  س: ■
 مبللة  ناوأيدي ملس  نستطي  وما واحلنفيات األب اب مال على بالنجاسة حنك 
 بعين   جنس أن  تعل  حى طاهر لك شي  كل ج:
 الطهأار  حيأ  مأ  احلأذر يصع  دوهل   يف والكفار املسل  بني االخت   يف س: ■

  احلك  ه  ف ا والتنافر الفه  س   إىل ذلك أدى ورمبا احلرج  حد إىل والنجاسة
 الص    ألجل النجس امل ض  ويغسل مرف ع  احلرج ج:

                                

 .ال حيتاج إىل التطهري م  عد  العل  بالنجاسة : )  اإلما  الشريا ي الراحل1
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 الكتاب أهل طهار 

 احلكأأ  عأأنك  نقأأل إنأأ  عل أأا   الكتأأاب  أهأأل يف الفقهأأي مسأأاحتك  رأي هأأ  مأأا س: ■
 بطهارهت  
 حرج  في  كان إذا إال اجتناهب  وج با   األح   1ج:
 وبيأأأأ  أواي مأأأأ  هبأأأأ  يتعلأأأأق ومأأأأا الكتأأأأاب أهأأأأل وم بأأأأس أجسأأأأا  تعتأأأأرب هأأأأل س: ■
 والرط بأأأأة البلأأأأل حالأأأأة يف طأأأأاهر  لأأأأديه   احليأأأأا  مسأأأأتلزمات مأأأأ  وغريهأأأأا وفأأأأراش وسأأأأيار 
 كاريا   املس لة هذه م  نعاي وحن  ب ده  يف امل طر  األيا  يف باألخص
 بالطهار   حمك   بنجاست  يعل  مل هل  شي  كل ج:
 ملأس ذلأك ويلأز  مسأل   غري أخصائي طبي  قبل م  طبيعيا   ركبي معاجلة تت  س: ■
 املعأاجل اجلأز  تطهأري علي   جي  هل تقريبا   ساعة املعاجلة  ف   طيلة مست ر بشكل جس ي
 الكتاب  أهل م  املعاجل ك ن حال احلك  خيتل  وهل جلسة  كل بعد

 يف واألقأ ى الكتاب  أهل م  التطهري وج با   فاألح   برط بة امل قا  كان  إذا 2ج:
 أأ بعضأا   أو كأ   أأ التطهأري يكأ  مل مأا وذلأك الكفأار  أصأنا  بقيأة م  الكتاب أهل غري

 اإلس    يف مرف ع فاحلرج وإال   حرجيا  
 الصأ   حكأ  مأا رطأ   وهأ  وي مسأ  الع أل أثنأا  يف بالكأافر املسأل  خيتلط س: ■
 وبعده  ال ض   قبل لل سل  الطاهر  الاياب الكافر يل س أن بعد

 األح    على التطهري جي  الرط بة م  امل مسة كان  إذا 3ج:

                                

 : )الطهار   ولك  خ   االحتيا    أي االحتيا  االستحبايب   اإلما  الشريا ي الراحل1
  أهأأأأل الكتأأأأاب وكانأأأأ  امل قأأأأا  برط بأأأأة فأأأأاألح   اسأأأأتحبابا  : )إذا كأأأأان املعأأأأاجل مأأأأ  اإلمأأأأا  الشأأأأريا ي الراحأأأأل2

 التطهري  وإذا مل يك  م  أهل الكتاب ومس   برط بة وج  التطهري  
 : )إذا كان كتابيا  ف  ب س  وإال جي  التطهري إذا كان  امل مسة م  الرط بة    اإلما  الشريا ي الراحل3
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 املل   املا  تصفية

 يف النأأاس يسأتخدم  أن بعأد املأا  وتصأفية تكريأأر إعأاد  إىل ولالأد بعأ  تلجأ  س: ■
 طأأاهر  امليأأاه تصأأبح هأأل والتنقيأأة التصأأفية ع ليأأات وبعأأد االسأأتع االت  مبختلأأ  منأأا هل 
 الكي ياوية  وامل اد باآلالت مت  املعاجلة أن م  املطلق املا  معاملة وتعامل
 بأأأالكر ووصأأأل مضأأأافا   يكأأأ  ومل السأأأابق العنأأأ ان عليأأأ  يصأأأدق مل إذا بأأأ  بأأأ س ال ج:
 حن ه  أو الطاهر

 والنظر املصافحة

 أوروبأأأا بأأأ د يف امللتأأأز  اإلنسأأأان ي اجأأأ  ولكأأأ  حأأأرا    األجنبيأأأة مأأأ  املصأأأافحة س: ■
 مل وإذا لتصأأأافح  يأأأدها متأأأد   وهأأأي املاليأأأة مسأأأؤولت  يقابأأأل قأأأد أنأأأ  منهأأأا كاأأأري   إحراجأأأات
 وي تأأ  مطل بأأة غأأري معاملأأة املأأ تع أو إليأأ  تسأأي  وقأأد سأأيئة نظأأر  عنأأ  ت خأأذ يصأأافحها

 احلاالت  هذه مال يف يصافح م  حك  ف ا هنا    بقائ  يف أضرار ذلك على
 اليد  عصر وبدون القفا  لبس م  يصافح الشرعي االضطرار عند ج:
 وطبيعأة حمجبأة  وغأري شأابة كانأ  إذا املدرِّسأة إىل ينظأر أن للطالأ  جيأ   هل س: ■
 الدرس  أثنا  ساملدرِّ  إىل ينظر أن  الطال 
 النظأر تع أد وال والكفأني  ال جأ  إىل جأا  بريبة النظر يك  ومل مسل ة كان  إذا 1ج:
 ريبة  بغري والكفني  ال ج  غري م  فبقليل مسل ة غري كان  وإن والكفني  ال ج  لغري

                                

مسأل ة ومل يكأ  النظأر بريبأة  ومل يكأ  هنأا  عأ ج  فأ  بأ س بأذلك بقأدر    اإلما  الشريا ي الراحل )إذا كان  غأري1
 الضرور   
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 احل ل الطعا  مراعا 

 كأأافر  أو ل مسأأ هأأ  هأأل نعلأأ  ال اللأ حأأأ ا  إىل نأأذه  مأأا عنأأد الغأأرب بأأ د يف س: ■
 وهأأأل ال  أ  مسأأأل ا   كأأأان أيضأأأا   الأأأذابح بأأأ ن نعلأأأ  ال اإلسأأأ   فأأأر  وعلأأأى ال  أو كتأأأايب
 اللح    هذه م  واألكل الشرا  جي   فهل ال  أ  الشرعية الطريقة على ذحب 

 اللحأأأ  أكأأأل جيأأأ   ال كأأأافرا   كأأأان وإذا منأأأ   الشأأأرا  جيأأأ   مسأأأل ا   البأأأائ  كأأأان إذا ج:
 يبيع   الذي
 أو صأأأأأناعتها طريقأأأأأة يعأأأأأر  وال إسأأأأأ مية  غأأأأأري دول مأأأأأ  املسأأأأأت رد  جبأأأأأاناأل س: ■
 أكلها   جي   هل حمت اها
مك  ناهتا  يعل  مل )مادا  ب س ال ج:

 احللية  ألصالة 1
 مأ  مسأل ني  غأري طهأا  فيهأا يع أل الي املسل ة املطاع  م  األكل جي   هل س: ■

 كتابيني  غري ملحدي 
 جي    ف  أعضائه  م  بشي  الطعا  باشروا إذا ج:

 الغرب يف الس ك

 أن جيأأأ  هأأأل الغأأأرب  بأأأ د يف الكتأأأايب مأأأ  يشأأأ ى الأأأذي السأأأ ك حكأأأ  مأأأا س: ■
 األمسأأا  صأأيد مينأأ  أمريكأأا يف الصأأيد قأأان ن أن عل أأا   املأأا   خأأارج وم تأأ  حيأأا   ب خأأذه يعلأأ 

 املا   داخل م هتا يسب  وما باملتفجرات
 جا   بذلك اط  ن إذا ج:
 اجلأأأأائز  ال سأأأأائل عأأأأرب مصأأأأطاد السأأأأ ك أن علأأأأى العأأأأا  الشأأأأياع ييكفأأأأ وهأأأأل س: ■
  املتعارفة

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1
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 كالسابق  ج:
 ال اليأات يف خص صأا   منهأا  احملرمأة غأري ن عية هي ما و األمسا  حك  ه  ما س: ■

 املتحد  
 وكأذلك املأا   خارج وم ت  ل  اإلنسان اصطياد بشر  أكل   حيل فلس ل  كان ما ج:
 الروبيان  أكل جي  
 عأأأأأرب يأأأأأت  الغأأأأأرب  بأأأأأ د يف يصأأأأأطاد الأأأأأذي السأأأأأ ك أن واملشأأأأأه ر املعأأأأأرو  :س ■

 أكل   حيل فهل الشبك 
 نع   فلس  ل  وكان بذلك عل  إذا ج:
 أأ ال أ  فلأس فيهأا هأل يعأر  ال الأي واألمسأا  والنباتأات املأرق مال: أ املعلبات س: ■
 حك ها  ف ا ةاإلس مي غري الدول م  كان  وإذا حك ها  ما اإلس مية الدول م 

 بأ ن علأ  فأمذا األمسأا  وأمأا مطلقأا   هبأا بأ س ال اللحأ   مأ  اخلالية والنباتات املرق ج:
 مأأ  كانأأ  إذا هأأذا أيضأأا   هبأأا بأأ س فأأ  املأأا  خأأارج وماتأأ  اإلنسأأان واصأأطادها فلسأأا هلأأا

 جائز  السؤال يف ذكر ما فكل اإلس مية الدول م  وأما اإلس مية  غري الدول
 الشعائر

 تركها  جي   فهل األجنبية الب د يف البع  سخرية الدينية الشعائر أثارت ل  :س ■
 وسأأأأخروا النأأأأاس ضأأأأحك فقأأأأد مأأأأربرا   يكأأأأ ن ال واالسأأأأتهزا  والسأأأأخرية الضأأأأحك ج:

 قأأأال حأأأى مسأأأريهت  وواصأأأل ا رسأأأالته  األنبيأأأا  يأأأ   ومل باألنبيأأأا  واسأأأتهز وا
  1 ي ْستأ ْهز ئُ ن   ب     ك انُ اْ  إ ال   ر ُس ل   م   ْ ت يه  ْ ي   م ا اْلع ب اد   ع ل ى ح ْسر     ي ا تعاىل:

                                

  30  س ر  يس: 1
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 والكافر املؤم 

 الكر   القرآن يف باملؤم  املقص د ما س: ■
 يف وأيضأأأأا   املنأأأأافق  مقابأأأأل يف وأخأأأأرى الكأأأأافر  مقابأأأأل يف املأأأأؤم  لفأأأأ  يطلأأأأق قأأأأد ج:
  وتعاىل: سبحان  اهلل قال املسل   مقابل
    ُن اْ  مل ْ  ُقل اآم ن   األْعر ابُ  ق ال مي أانُ  ي ْدُخل   و ل   ا أ ْسل ْ ن ا ُق ُل  اْ  و ل أ ك   تُأْؤم   قُألُأ ب ُك ْ  يف   اإل 

1  

 الكافر على الس  

 حتيت   رد حك  ه  وما ابتدا    الكافر على الس   جي   هل س: ■
   السأ  لفأ  غأري التحيأات بقيأة وأمأا  الس   بأ ابتدائ  تر  وج با   األح   2ج:
 لتحيت   وردا   ابتدا    فجائز 
 عليه   الس   رد حك  وما األخرى امللل أهل على الس   جي   هل س: ■
 كالسابق  ج:

                                

  11  س ر  احلجرات: 1
 : )الظاهر ج ا  ذلك    اإلما  الشريا ي الراحل2





  التاس : الباب

 وال ق  املؤسسات





 واجل عيات املؤسسات األول: الفصل

 اخلريية اجل عيات ا:
  والتكت ت اجل عيات حرية

 اإلسأ   فأمن الدولأة  مأ  اإلجأا   إىل التكت تو  واهليئات اجل عيات حتتاج ال مس لة:
 الشأأريعة  يف مبينأأة قليلأأة وهأأي احملرمأأات  عأأدا في أأا املسأأل  لإلنسأأان الكاملأأة احلريأأة أعطأأى
 اإلجأا   إىل االحتيأاج ت  أ ا تفكأري غأري مأ  املسل  ن وتبع  اإلجا   قرر الغرب إن وحي 
 ال الشأأرع إطأأار يف النظأأا  إن اجلأأ اب: لكأأ  النظأأا   مقتضأأى إنأأ  يقأأ ل: بعضأأه  إن حأأى
 الغرب  إطار يف

 اجل عيات تك ي 
 ومجاعأأأأات هيئأأأأات بتشأأأأكيل املنكأأأأر عأأأأ  والنهأأأأي بأأأأاملعرو  األمأأأأر أمكأأأأ  إذا مسأأأأ لة:
 املذك ر  التشكيل وج  ومجعيات
 اخلريي اليانصي 
 احملللأة  بصأ رت  اليانصأي " " جأ ائز بأمغرا  ولأ  النأاس م  املال مج  يستح  مس لة:

 مأأأأ  فمنأأأأ  ذلأأأأك  أشأأأأب  ومأأأأا والفقأأأأرا   األيتأأأأا  ودور واملعاهأأأأد  املستشأأأأفيات  ا بنأأأأ ألجأأأأل
 بعأأ  اليانصأأي  مسأأئ ل  ألعطأأى وإن احملأأر   الق أأار مأأ  هأأذا ولأأيس اخلأأري  علأأى التعأأاون
 لل سا ني  املال نفس م  ول  اجل ائز
 اخلريية املسا ة

 اجلأائز  إعطأا  وألجأل أأ مأا  أأ املستشأفى بنأا  ألجل املال املسا  ن أعطى إذا مس لة:
 بنأا  لغأر  دينأار مائة إنسان أل  جم  ع م  واحد كل أعطى ل  ك ا املسا ني  لسائر

 إعطأا  مأ  ألنأ  ذلك  جا  والتش يق  لإلغرا  جائز  بعضها ختصيص وأباح ا املستشفى 
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 ال أن بشأر  الأبع   أو اجلأ ائز بمعطأا  اجل يأ  يرضأى أن بأني فأرق غري م  بالرضا  املال
 رضاه  ومقدار املالك رضى ه  واملتب  منه   اجلائز  تزيد

 الزواج مؤسسات
 حسأأأ  وذلأأك أأأ متعأأة أو دوامأأا   أأأ العأأأ انس لتأأزويج مؤسسأأة إنسأأان يفأأتح بأأ ن بأأ س ال
 غأري إىل الضأياع  مأ  ال لأد وحفأ  العأد  وأخأذ الصأيغة  إجأرا  فيها الي الشرعية  امل ا ي 
 ماأل مأ  يشأ ئزون الأذي  أن وليعل  البغا   ورد على تقضي املؤسسات هذه ومال ذلك 
 طأأأأ ل يف ترتكأأأأ  الأأأأي الكاأأأأري  واجلنايأأأأات البغأأأأا  عأأأأ  متغأأأأافل ن أو غأأأأافل ن املسأأأأ لة هأأأأذه
 والعزاب  الشباب أما  احل ل انسداد جرا  وعرضها األر 
 هلأأ   املأال ورأس السأأك  وحتصأيل والعا بأات العأأزاب تأزويج املؤسسأات هأأذه عأرب ويأت 

 فأمن اإلسأ   طبق إذا ميس ر ذلك وكل الزوجات  تعدد يف احلل كان لنسا ا فاض  ول 
 ع رها ومل  هلل األر

 وب قربائ   بنفس  ول  يبين وكل الناس بني فتقس  1
 اجلنسي والشذوذ العرا  ن ادي

 مأأ  غريهأأا إىل اجلنسأأي الشأأذوذ وحمأأ ت العأأرا  ونأأ ادي املأأ اخري فأأتح جيأأ   ال مسأأ لة:
 اإلس    احرمه الي األم ر

  اخلريية املؤسسات
 ودور اللقطأأأأأأا   ودور والرضأأأأأأاعة  واحلضأأأأأأانة  الأأأأأأ الد   دور فأأأأأأتح يسأأأأأأتح  مسأأأأأأ لة:
 األم ر  هذه بع  جي  وقد والتق ى  الرب على التعاون م  ذلك فمن املشردي  

                                

  2 ات حباب يف إحيا  أر  امل 229ص 5  الكايف: ج1
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 العاهات ذوي تعلي 
 فأأأأتح وكأأأأذلك والقأأأأرا    الكتابأأأأة لتعلأأأأي ه  للع يأأأأان  مأأأأدارس فأأأأتح يسأأأأتح  مسأأأأ لة:
   والتق ى  الرب على إعانة فمن  العاهات  ذوي لسائر املدارس
 اخلريية الصناديق
 املشأأأاري  ملختلأأأ  املأأأال مجأأأ  ألجأأأل أأأأ أشأأأب  مأأأا أو أأأأ صأأأناديق جعأأأل يسأأأتح  مسأأأ لة:
 سأأببا كأأان لأأ  واجبأأةك ا اجلهأأة تلأأك كانأأ  إذا في أأا جيأأ  قأأد بأأل واإلنسأأانية  اإلسأأ مية

 اإلس    لعل 
 حلسنةا لقر  اخلريي الصندوق
 أشأب  مأا أو املشأاري  ألجأل متربعأني مأ  املأال فيأ  لي دع جيعل الذي الصندوق مس لة:
 حك يأأأة  شخصأأأية لأأأ  تكأأأ ن أن يبعأأأد ال احلاضأأأر  احلأأأال يف يعتأأأاد ك أأأا خاصأأأة بكيفيأأأة
ب أأاْلُعُق د   أ ْوفُأ اْ  م ضأأ ع النطبأاق ذلأأك  أشأأب  مأا أو منأأ  االقأ ا  يصأأح حبيأ 

 عليأأ   1
  2اإلس    يف خاص بعن ان معن نا   العقد يك ن أن لزو  عد  )واألظهر
 والفج ر اخل  ر مظاهر تطهري

 عأ  وتصأفيتها احملرمأة احملأ ت لغلأق االهت أا  قريأة أو بلأد أهأل كل على جي  مس لة:
 عأأأ  املختلطأأأة واألحأأأ ا  املأأأدارس وتصأأأفية البغأأأا  ودور اخل أأأ ر ح انيأأأ  كغلأأأق احلأأأرا  

 االخت   

                                

  1  س ر  املائد : 1
: )فمن  ذهأ  مجاعأة مأ  الفقهأا  إىل عأد  لأزو  أن يكأ ن العقأد معن نأا بعنأ ان خأاص   اإلما  الشريا ي الراحل2

 يف اإلس    
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 السكنية اجل عيات
 ذلأأك مأأ  بأأ كار يبيعهأأا مث سأأكنية دورا   يبأأين أن شأأركة أو فأأردا   لإلنسأأان يصأأح ة:مسأأ ل
 مأأا    وربأأ  مبليأأ ن يبيعهأأا مث دينأأار  مبليأأ ن دار ألأأ  يبأأين كأأ ن باألقسأأا   أو نقأأدا   الأأا  
 ال أن بشأأأأر  لكأأأأ  والبيأأأأ   التجأأأأار  أدلأأأأة إلطأأأأ ق سأأأأن ات  مخأأأأس يف أقسأأأأاطها وجيعأأأأل
 إىل الشأأأرعي احلأأأاك  أوقفأأأ  وإال والفتأأأ ى  الأأأنص يف منأأأ  ممنأأأ ع اإلجحأأأا  ألن جيحأأأ  
 إجحا   ال حي 
 العامة املرافق احتكار

 اسأأأأتغ هلا لشأأأأخص جيأأأأ   ال األهليأأأأة العامأأأأة واملؤسسأأأأات املرافأأأأق أن الظأأأأاهر مسأأأأ لة:
 املعتأأأاد  احلاجأأأة مأأأ  أكاأأأر العأأأا  اهلأأأات  يشأأأغل مأأأا  املتعارفأأأة  احلاجأأأة مأأأ  أكاأأأر لنفسأأأ 
 ال أشأأب  مأأا أو املتأأربع مأأ  التأأربع أو ال قأأ  ألن وهكأأذا  فراغأأ   نينتظأأرو  النأأاس أن واحلأأال
 بالنسأبة ضأ ان  يبعأد وال اآلخأري   حلقأ ق غاصأبا   فيك ن حاجت  م  أكار يف احلق يعطي 
 الزائد  املقدار إىل

 والنقابية الشعبية املؤسسات ب:
 واإلنقاذ لل ساعد  العامة املؤسسات

 واملشأأ هني واملنكأأ بني والعجأأز  املرضأأى إنقأأاذ يف يسأأاه  أن لإلنسأأان يسأأتح  مسأأ لة:
 أو مجعيأأأات تشأأأكيل مأأأ  املسأأأا ة: كانأأأ  شأأأكل بأأأ ي املشأأأاكل  وأصأأأحاب والسأأأاقطني
 باملسأاعد  سأ ا  ذلأك  أشأب  مأا أو أمأره  لتسأهيل الشأؤون هبأذه املعنية باجلهات االرتبا 
 جهأأة أو حمرمأة جهأة ا هنأأ تكأ  مل إذا في أا هأذا حن هأأا  أ  اإلع ميأة أ  الع ليأة أ  املاديأة
 الاان ية  اجلهة اقتضا  حس  حمرما   أو واجبا   اإلنقاذ كان وإال م جبة 
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  والتنظي  التكتل
 غأأأأري مأأأأ  حأأأأى واملظلأأأأ مني واملسأأأأل ني اإلسأأأأ   خدمأأأأة ألجأأأأل التكتأأأأل جيأأأأ   مسأأأأ لة:
 ال اجبأأة اخلدمأأة ت قفأأ  إذا ذلأأك جيأأ  بأأل جأأائز  اهلأأد  هلأأذا التنظأأي  وكأأذلك املسأل ني 
اجل اعأأة مأأ  اهلل يأأد احلأأدي : ففأأي ا عليه أأ

أمأأرك  ونظأأ  آخأأر: حأأدي  ويف  1
 أمأأا 2

 ج ا ه  عد  فالظاهر الغريب  احلزيب باملفه   التكتل
 املخالفأأأأأة القأأأأأ انني يضأأأأأ  الأأأأأذي احلأأأأأزب عأأأأأ  عبأأأأأار  الغأأأأأريب بأأأأأاملفه   احلأأأأأزب مسأأأأأ لة:
 إىل يأأأؤدي اوإمنأأأ اإلسأأأ   خيأأأال  مبأأأدأ لأأأ  لأأأيس الأأأذي اإلسأأأ مي التنظأأأي  أمأأأا لإلسأأأ   
 جائز  فه  والعباد الب د خدمة
 النقابات حدود

 أو عقأأد علأأى تشأأت ل أو اإلنسأأان علأأى نفسأأها تفأأر  نقابأأة تشأأكيل جيأأ   ال مسأأ لة:
 وتفأ ق الفرديأة  احلريأة مصألحة تف ق مصلحة هنا  كان  إذا إال لإلس    خمال  شر 

 أن إىل اإلسأ مية الدولأة رتاضأط ممأا جماعأة البلأد اجتاح إذا ما : األوي  احلك  مصلحة
 علأيه  وشأرط  امل ت  م  الناس إلنقاذ معينة نقابة حت  وتدخله  الطعا  مالكي جت  
 احلنطأأأة  مقابأأل يف يبذالنأأأ  هل أأا مأأال ال والرعيأأأة الدولأأة أن صأأ ر  يف بالنسأأأيئة احلنطأأة بيأأ 

 عأأأأأأرب أو ب نفسأأأأأأه  باالستشأأأأأأار  العأأأأأأدول للفقهأأأأأأا  يكأأأأأأ ن أن جيأأأأأأ  والتشأأأأأأخيص جأأأأأأا  
 تخبيه  من

                                

وفيأ  يبأني بعأ  أحكأا  الأدي  ويكشأ  للخأ ارج الشأبهة ويأنق     وم  ك   لأ 122   ج الب غة: اخلط  1
 حك  احلك ني 

 ملا ضرب  اب  ملج  لعن  اهلل    وم  وصية ل  للحس  واحلسني12لب غة: الكت     ج ا2
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  العامة املكتبات إخراج
 ال أ  الأب د ثأرو  مأ  تعأد الأي الضأخا  املكتبأات إخأراج منأ  للدولأة جيأ   هل س: ■
   جي   
 إال أمأأ اهل   علأأى النأأاس تسأألط لقاعأأد  ذلأأك هلأأا حيأأق ال أنأأ  والظأأاهر احت أأاالن  ج:

 باأل يأة  القاعأد علأى فتقأد  السألطنة  قاعأد  مأ  أه  املن  ت ج  جهة هنا  كان  إذا
 الأأأي والا ينأأأة النفيسأأة األشأأأيا  سأأائر حأأأال املكتبأأأة وماأأل  واملهأأأ  األهأأ  قاعأأأد  حسأأ 
 كانأأ  إذا في أأا هأأ  إمنأأا املسأأتاى يف الدولأأة طاعأأة ووجأأ ب أشأأخاص  أو لشأأخص تكأأ ن
 إطاعتها  جت  ف  وإال العدول الفقها  بمشرا  شرعية
 اإلس مي النادي

 أمأأأرا   الفأأأرا  مبأأأل املأأأراد ولأأيس الشأأأباب  فأأرا  ملأأأأل مياإلسأأ  النأأأادي فأأتح يلأأأز  مسأأ لة:
 إىل املختلطأأة النأأ ادي مرتأأادي مأأ  مجلأأة انصأأر  إسأأ ميا ناديأأا فتحنأأا فأأمذا خاصأأا   جزئيأأا
 املختلطة  األح ا  م  ي جد ما مقابل يف املختلطة غري املسابح وهكذا النادي  هذا
 العل ية للبعاات الزكا 

 ألجأأأل اجلديأأد  العلأأ   لتحصأأيل اخلأأارج إىل الطأأأ ب يفأأادإل الزكأأا  دفأأ  جيأأ   مسأأ لة:
 املعلأ   مأ  لكأ  الدني يأة  والعلأ   الصأناعة جمال يف ختلفه  وعد  املسل ني مست ى ترفي 
 علي   ال اج  ت ق  إذا ذلك جي  قد بل باب   يف املذك ر  الزكا  شرائط ت فر لزو 

 السياسية املؤسسات ج:
 املندسة واملنظ ات املؤسسات

 بأأأ د إىل للكفأأأار منفأأأذا   أشأأأب  مأأأا أو مجعيأأأة أو شأأأركة أو مؤسسأأأة صأأأارت لأأأ  مسأأأ لة:
 جيأأأ   ال ألنأأأ  قأأأد   التنظيأأأ  أمكأأأ  فأأأمن اخلطأأأر  عأأأ  تنظيفهأأأا أو غلقهأأأا وجأأأ  اإلسأأأ  
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 الأأداف  ألنأأ  الغلأأق وجأأ  التنظيأأ  يكأأ  مل وإن الأأ     القأأدر مأأ  أكاأأر احلريأأات سأأل 
 ل   والراف  لل نكر

  ضل لةامل لل ؤسسات ال
 اإلع ميأة أو التبشريية املؤسسات لفتح اإلجا   منح اإلس مية للدولة جي   ال مس لة:
 وباطنهأأأا أشأأأب  ومأأا جتاريأأأة ظاهرهأأا كأأأان أ  واإلعأأأ   التبشأأري باسأأأ  كانأأ  سأأأ ا  املضأألة 
 كأأأأان ا إذا نعأأأأ  حمأأأأر   لإلضأأأأ ل والسأأأأ اح إضأأأأ ل  مؤسسأأأأات أل أأأأا واإلعأأأأ    التبشأأأأري
 فتحنأا كأان فأمذا أه   أيه ا أن م حظة فال    ب ده   يف لفتحنا باملال املقابلة يريدون

 حر   وإال جا   تساويا أو أه  ب ده  يف
  املغتصبة العل ية املدارس

 الظأاهر ال  أ  فيهأا البقأا  للطأ ب جيأ   فهأل عل يأة  مدرسأة ظامل غص  ل  مس لة:
 جهأأة هنأأا  كانأأ  إذا إال جأأا   وإال زجيأأ مل للظأأامل أو للظلأأ  ت ييأأد البقأأا  يف كأأان لأأ  أنأ 

 اخلروج  أو البقا  ت ج  خارجية
 الدبل ماسيات
 والنهأأي بأأاملعرو  واألمأأر اإلسأأ   نشأأر ألجأل الدبل ماسأأية الطأأرق اختأأاذ ينبغأأي مسأ لة:

 األسأ اق فأتح سأفرائها منأاهج مأ  جتعأل أن علأى حك مأة اإلنسأان حيفأز ك ن املنكر  ع 
  أشب   ما أو الدينية املناسبات يف االحتفاالتب القيا  أو اإلس مية للكت 

 التجارية املؤسسات د:
 الشركات تصفية

 تع أأأل مل إذا في أأأا أشأأأب  مأأأا أو مجعيأأأة أو شأأأركة أمأأأ ال تصأأأفية للدولأأأة جيأأأ   ال مسأأأ لة:
 بأأأأأأامليزان التصأأأأأأفية وكانأأأأأأ  شأأأأأأرعية الدولأأأأأأة كانأأأأأأ  إذا إال للج عيأأأأأأات  املقأأأأأأرر  بأأأأأالق انني
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 والع أل احلكأ  ونقأ  اإلخفأا  يف احلأق هلأ  فاملشأرف ن الشأرطان يك  مل إذا أما الشرعي 
 الناس  حق ق مراعا  الص ر مجي  يف وال    املشكلة  م  خيلصه  مبا

  االستع ارية الشركات
 منفأأأأأذا   تكأأأأأ ن بأأأأأ ن اإلسأأأأأ   بأأأأأ د علأأأأأى فيهأأأأأا خيشأأأأأى الأأأأأي الكأأأأأافر  الشأأأأأركة مسأأأأأ لة:
 وآل قأأرون قبأأل اهلنأأد يف األجانأأ  أسسأأها الأأي الشأأرقية اهلنديأأة الشأأركة أماأأال ل سأأتي   

 فتحأأ  وإذا اإلجأأا    منحهأأا املسأأل ني حلك مأأة جيأأز مل الأأب د  علأأى االسأأتي   إىل أمرهأأا
 علأأأأيه  جيأأأأ  ذلأأأأك مأأأأ  يت كنأأأأ ا مل وإن وإبعادهأأأأا غلقهأأأأا املسأأأأل ني علأأأأى جيأأأأ  الشأأأأركة
 عن   والنهي املنكر دف  مرات  حس  وذلك معها  التعامل وعد  مقاطعتها

 الكفار م  املسا ة ركاتالش
 جيأأأ   ال وحنأأأ ه احملأأارب الكأأأافر لنفأأ  أرباحهأأأا مأأأ  حصأأة جتعأأأل الأأي الشأأأركات مسأأ لة:
 لل سل ني  احملارب كيس يف تص  أل ا معها  التعامل
 التجارية ال كاالت

 جب يأأأأأ  ال كالأأأأأة حكأأأأأ  األ منأأأأأة هأأأأأذه يف املتعارفأأأأأة التجاريأأأأأة ال كأأأأأاالت حكأأأأأ  مسأأأأأ لة:
 حيأ  حمرمأة جهأة فيهأا كانأ  إذا إال األدلأة إلطأ ق ال كالة  كتاب يف املذك ر  شرائطها
 بأ د بعأ  يف يعتأاد ك أا حمرمة ال كالة نفس كان  وإذا احملر   ذلك ع  االجتناب جي 
 باطلة  كان  أشب  وما البغا  وكالة م  الغرب
  متفرقة مسائل
  اخلريي الصندوق مصاري  م 

 يلأأأأيب ال حبيأأأأ  علأأأأيه  يقأأأأ    أو عيالأأأأ  علأأأأى النفقأأأأة عأأأأ  املعيأأأأل ميتنأأأأ  مأأأأا عنأأأأد س: ■
 املسأأاعد  يصأأر  أن اخلأأريي للصأأندوق جيأأ   فهأأل م سأأر  أنأأ  رغأأ  الضأأرورية  احتياجأأاهت 
 ألسرت  
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 ب   ب س ف  ذلك إىل حمتاجني كان ا إذا ج:
  اخلريي الصندوق أم ال استا ار
 املشأأروعة  ال جأأ ه يف واسأأتا ارها الصأأندوق أمأأ ال مأأ  نسأأبة اقتطأأاع جيأأ   هأأل س: ■
 النسبة  حتدد وكي 
 املتربعني  غر  ختال  ال أن بشر  املشرفة  اللجنة لنظر تاب  ج:

  للك اليات االستقرا 
 ممأا الضأرورية غأري الك اليأات يف لصأرفها مبأال  يستقرضأ ن األفأراد بع  هنا  س: ■
 يستحق  ا  فهل لل ساعد   حاجة يف جيعله 
 ب س  ف  ع   ف لل ساعد  حمتاجني كان ا إذا ج:

  الشرعية واحلق ق الصندوق
 مأأ  أعأأر  بصأأفتها الشأأرعية بأأاحلق ق تتصأأر  أن اخلرييأأة للصأأناديق جيأأ   هأأل س: ■
  مساحتك  م  وإجا   إذن إىل حتتاج أ  احملتاجة  بالع ائل غريها
 البع   يف يك ن واإلذن الشرعي  احلاك  م  إذن إىل حتتاج نع  ج:
 املت ى املري  مال
 يصر   ف ي  ت يف  ع ج  وقبل باخلارج  للع ج ملري  مبل  مُج  س: ■
 ل   مشاب  آخر مل رد يعطى ج:
  املالية الكش   على االط ع
 اإلطأأ ع جيأأ   هأأل لل سأأاعد   شأأخص حاجأأة صأأدق مأأ  الت كأأد أجأأل مأأ  س: ■
 عل    دون البنك يف حساب  كش  على

 ب س  ف  للضرور  وكان هتك  يستلز  مل إذا ج:
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 الصندوق مبال تدخنيال
 الصأندوق مأ  عليهأا حيصأل الأي املسأاعد  مأ  السأجائر شرا  للفقري جي   هل س: ■
 اخلريي 
 فجائز  خاص مصر  علي  يش   مل إذا ج:



 ال ق  أحكا  الااي: الفصل

 بيعأ  لغأريه  وال لأ  جيأ   فأ  ملكأ   مأ  الشي  ذلك خرج شيئا   أحد وق  إذا مس لة:
 ذلك  م  أحد ير  وال هبت   أو

  ال ق  صيغة
 لغأأة ب يأأة قاهلأأا لأأ  يكفأأي بأأل العربيأأة  باللغأأة ال قأأ  صأأيغة تكأأ ن أن جيأأ  ال مسأأ لة:

 وكيلأ  أو املنأزل لأ  وقأ  مأ  أو هأ  قأال مث  «بيأي وقفأ » العربيأة: بغأري قأال فلأ  أخرى 
 ألفأأأأأأراد الشأأأأأأي  ي قأأأأأأ  مل لأأأأأأ  ولكأأأأأأ  ال قأأأأأأ   صأأأأأأح «قبلأأأأأأ ُ » عليأأأأأأ : امل قأأأأأأ   وي أو

 ماأأأل معينأأة لطائفأأأة وقأأ  أو واملدرسأأأة  املسأأجد وقأأ  ماأأأل للع أأ   وق أأأ  لبأأ خمص صأأني
 أحد  قب ل جي  مل الفقرا   أو الساد 

 جيأ  نعأ  ذلأك  األحأ   كأان وإن ال قأ   صأحة يف القربأة قصأد يشأ   ال مس لة:
 املأال هأذا» ما  : قال ول  احتياطا   األبد إىل املال ي ق  أن ال ق  صيغة قرا   حني م 

 حأني إىل ال قأ  صأيغة قأرا   حأني مأ  وقفأا   املأال يك  مل فحي  «امل ت بعد وقفا   يك ن
 عشأأر ملأأد  وقأأ  املأأال هأأذا قأأال: لأأ  وهكأأذا املشأأه ر  علأأى ال قأأ  ذلأأك يصأأح مل م تأأ 

 ال مث سأأأن ات  عشأأأر مأأأد  وقأأأ  املأأأال هأأأذا قأأأال: أو ذلأأأك  بعأأأد وقفأأأا   يكأأأ ن وال سأأأن ات
 املشه ر  على ال ق  هذا يصح ال قفا  و  يع د مث بعدها  سن ات مخس وقفا   يك ن
  ال اق  شرو 

 حمجأ را   يكأ ن ال وأن وخمتأارا   وقاصأدا   وبالغأا   عأاق    ال اقأ : يك ن أن يش   مس لة:
 السفي   وق  يصح ف  شرعا   علي 

 يف منافعأأأ  لتصأأأر  وقأأأ  أو مأأأا    السأأأاد  أو الفقأأأرا  علأأأى ملكأأأا   وقأأأ  إذا مسأأأ لة:
 الشرعي  احلاك  إىل أمره كان ال ق  لذلك مت ليا   يعني مل فمن اخلريية األم ر

 ال قفية  ع  خيرج مل ال قفي امللك خرب إذا مس لة:
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 متفرقة مسائل

  ال ق  خارج االنتفاع
 إرجاعهأأا  مث النأاس النتفأأاع خارجأ  إىل املسأجد يف أوقأأ  مأا إخأأراج جيأ   هأل س: ■
 بأني فأرق هنا  وهل املسجد  خارج العةلل ط ُتستعار املسجد ملكتبة امل ق فة الكت  ما   
 الكت   وسائر األدعية وكت  الكر  القرآن
 سأائر وكأذلك امل ق فأة  األخأرى والكتأ  األدعيأة وكتأ  الكر  القرآن بني فرق ال ج:

 ال املسأجد يف منهأا ل سأتفاد  خاصة أوقف  كان  إن فيها: فاملنا  باملسجد  يتعلق ما
 الشرعي  املت ي نبمذ جا  وإال اإلخراج  جي  
 جيأأأأأ   فهأأأأأل احلسأأأأأينية يف ل سأأأأأتخدا  م ق فأأأأأة أدا  أو جهأأأأأا  هنأأأأأا  كأأأأأان إذا س: ■
 احلسينية  خارج خريي ع ل أو تعزية جملس يف يستخدمها لشخص إعارهتا
 للحسينية  الشرعي املت ي بمذن ذلك جي   ج:
  ال ق  م اد شرا 
 املساجد  دأح إىل العائد  واألخشاب اآلجر شرا  جي   هل س: ■
 األحس   إىل تبديلها جا  في ا الشرعي  املت ي ببيعها قا  إذا جي   نع  ج:
  امل ق   خراب
 ال قفية  حك  ع  خيرج هل امل ق   املبى خرب إذا س: ■
   خيرج  ال ج:

  ال ق  خص صية
 ميأأاه  دور  عليهأأا تأأنب   ومل فقأأط  مسأأجد لبنأأا  أرضأأا   أوقأأ  املأأؤمنني أحأأد س: ■
 املياه  دور  لبنا  األر  هذه م  جز  أخذ جي   فهل
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 فيها  مياه دور  بنا  جي   ال مسجدا   أوقفها إذا ج:
 "وقأأأأ  العنأأأأ ان: هبأأأأذا ملأأأأ م م ضأأأأ عة أوقأأأأا  بشأأأأ ن مسأأأأاحتك  رأي هأأأأ  مأأأأا س: ■
 مأأأ  املأأأ م نفأأأس شأأأؤون خمتلأأأ  يف األوقأأأا  تلأأأك ريأأأ  صأأأر  جيأأأ   فهأأأل الفأأأ ي" لل أأأ م
 وتقأأأد  األخأأأرى الدينيأأأة واملناسأأأبات األطهأأأار األئ أأأة م اليأأأد يف االحتفأأأاالت إقامأأأة
 امل م  بشؤون املتعلقة اخلدمات سائر
 خاص  لشي  وقفا   تك  مل إذا جي   ج:
 احلسينيات م ق   بي 

 نعلأأأأأ  األدوات هأأأأأذه بعأأأأأ  لل أأأأأ م  م ق فأأأأأة أدوات اجل عيأأأأأة مأأأأأ م يف ي جأأأأأد س: ■
 بيعهأا لنأا جيأ   فهل مستخدمة  غري وهي أهداها  أو أوقفها م  نعل  ال وبعضها واقفها 
 امل م  على مثنها وصر 
 امل م  نفس على مثنها ويصر  بيعها جي   األدوات تلك م  يستفاد ال كان إذا ج:
  ال ق  مخس
 ووضأأأأع  دكأأأأان  أو كبنايأأأأة مكا أأأأا آخأأأأر شأأأأي  لشأأأأرا  بيعأأأأ  م ق فأأأأة أر  س: ■
 الزيأاد  أن أ  الفقأرا  علأى اد الزيأ مأ  بشأي  التصأدق جي  هل فزادت   البنك يف القي ة
 ال ق   م  جز    تعترب

 الأربح باقي ويلحق باحلرا   املختلط احل ل املال بعن ان أوال   البنكية الزياد  خت س ج:
 املال  ب صل
 خي س  ال لشخص ال ق  تسلي  جي   هل س: ■
 ذلأأأأك يكأأأأ ن أن بشأأأأر  ال قأأأأ   علأأأأى املتأأأأ ي أو الشأأأأرعي احلأأأأاك  بمجأأأأا   جيأأأأ   ج:

 ال ق   ب م ر للقيا  صاحلا   شخصال
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  احلني قبل ال ق  يف التصر 
 مأأؤجر اآلخأأر والقسأأ  فيأأ  تسأأك  قسأأ  قسأأ ني  مأأ  مك  نأأا   بيتأأا   متلأأك أرملأأة س: ■
 ترغأأأ  وهأأأي منأأأ   والتعأأأيش وملبسأأأها م كلهأأأا يف تسأأأتخدم  اإلجيأأأار ومبلأأأ  معأأأني  مببلأأأ 
 ذلأأك  يصأأح فهأأل ر  مباشأأ مماهتأأا بعأأد ولكأأ  احلسأأني لإلمأأا  بكاملأأ  البيأأ  ب قأأ 
 املشكلة  هذه حلل السبيل ه  ف ا بالنفي اجل اب كان وإذا

 ال فا   حني إىل تصرفها حت  ال ق  يك ن أن بشر  حاليا   ال ق  هلا يصح ج:
 ال ق  مال استقرا 
 اسأأأتفي منفعتهأأأا ولقلأأأة أبنائأأأ   مأأأ  العلأأأ  طلبأأأة علأأأى والأأأد أوقفهأأأا أر  هنأأأا  س: ■
 الأأا    مقأأدار بأأنفس وقفأأا   ليكأأ ن غريهأأا آخأأر مكأأان وشأأرا  البيعهأأ الشأأرعي احلأأاك  فيهأأا

 العلأأ   أهأأل غأأري مأأ  األبنأأا  لأأبع  جأأدا   ماسأأة حاجأأة حصأأل  األثنأأا  هأأذه ويف ف جأأا  
 مثأأ  مأأ  جأأز  باسأأتقرا  األر  منفعأأة علأأيه  امل قأأ   الطلبأأة أحأأد يقأأ   أن جيأأ   فهأأل
 ألنأ  جأائز غأري ذلأك أن أو لل قأ   يضأ ن ه أن علأى اآلخر  أخيه  لصاحل األر  أصل

 األر   رقبة يف كالتصر 
   جي    ال ج:
 احلدياة ال سائل وق 

 وغريهأأأا  واإلذاعأأأة والقطأأأار والطيأأأار  كالسأأأيار  احلدياأأأة ال سأأأائل وقأأأ  يصأأأح مسأأأ لة:
 ال قأأأ  جأأأ ا  اليبعأأأد بأأأل عامأأأة  أو خاصأأأة مصأأألحة أو خأأأاص  صأأأن  أو الذريأأأة ألجأأأل
 ومأأا وسأأيارات وعقأأارا   دورا   ميلأأك بأأ ن وذلأأك  لأأ  اإلطأأ ق لشأأ  ل واملاليأأة  العأأا  بأأالروح
 يف االختيأأار ويعطيأ  فيهأا العأا  الأأروح علأى اإلبقأا  املتأ ي بيأأد وجيعأل ماليتهأا في قأ  أشأب 
 غأري إىل مكا أا  السأيار  وشرا  الدار بي  أو دكانا   احل ا  جعل مال يبدهلا  أو يبقيها أن

 ذلك 
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 واحلسينيات املساجد
 لشأأأأرا  املأأأأؤمنني بعأأأأ  مأأأأ  مبأأأأال  جب أأأأ  ق نأأأأا سأأأأن ات   ثأأأأ مأأأأ  اكاأأأأر منأأأأذ س: ■
 حأأد  الأأزم  مأأ  مأأد  وبعأأد االخأأ    مأأ  الكاأأري تأأربع العنأأ ان هأأذا أسأأاس وعلأأى حسأأينية
 فهأل ثقأايف مركأز إىل األمأ ال صأر  وجأ  تغيأري الأبع  فاق ح اجل عية أعضا  بني خ  
 ذلك  جي  

 فبأأأمذن رضأأأاه  حتصأأأيل كأأأ مي مل وإن فيأأأ   إشأأأكال فأأأ  أصأأأحاهبا برضأأأى كأأأان إذا ج:
 الشرعي  احلاك 
 ماأل املقدسأة األمأاك  يف املأؤمنني مأ  غأريه  أو العل أا  صأ ر وضأ  حك  ما س: ■

 واحلسينيات  املساجد
 املساجد  يف ذلك يكره ج:
 املساجد  إىل األطفال اصطحاب حك  ما س: ■
 ذلك  حن  أو التعل  أو االتعاظ أو الص   يريد الطفل كان إذا في  إشكال ال ج:
 أو احلسأأينية اجملأأالس إقامأأة ماأأل املسأأاجد  يف الدينيأأة املراسأأي  إقامأأة حكأأ  مأأا س: ■

    البي  أهل م اليد مبناسبة الدينية االحتفاالت
 في   إشكال ال ج:





 العاشر: الباب

 والعق بات اجلزائية الشؤون





 القان ن األول: الفصل

 اإلس مي القان ن ص حية

 عليأ  قأا  ملأا بل فحس   عقيدتنا حس  ال للتطبيق صاحل إلس ميا القان ن مس لة:
 هلأأ  صأأحيحة منهجيأأة ال حيأأ  محلتأأ  يف املشأأكلة وإمنأأا التجربأأة  وأثبتتأأ  والربهأأان الأأدليل
 الصأاحل  القائأد بأ خ ق األغل  على إلي  الداع ن محلت  يتخلق وال الناس  إلقناع تصلح
 ي جأأ  مأأا ومنهجأأ  نفسأأ  يف يأأ فر أن جديأأد  مأأ  اإلسأأ   قأأ انني تطبيأأق يريأأد مأأ  فعلأأى
   .األما  إىل هب  خيط  أن يستطي  حى ح ل   الناس التفا 

  صحيحة غري مؤاخذات
 احلريأات لأبع  كبتأ  الأبع   ادعا  حس  اإلس مي القان ن على اُخذ لقد مس لة:

 اخل أر بشأر  مأ  اإلنسأان رغبأات تنفيأذ قبيأل مأ  الدميقراطيأة  األنظ ة ق انني مينحها الي
 إلغائأ  مأ  ل سأ قاق اإلسأ   وتقرير أشب   وما والغنا  الطرفني برضى والربا والق ار والزنا
 علأى املؤاخأذات هأذه كل ذلك  وغري حق قها   بع  م  املرأ  وحرمان الغرب  قبل م 

 اإلسأ    مناقأ  مأ  احلقيقأة يف هي أ بعضها يف الفه  س   ع  النظر قط  م  أ اإلس  
 حيتأأاج ذلأأك وبيأأان ويفسأأده  اإلنسأأان يصأألح مبأأا تعأأاىل اهلل أوامأأر طاعأأة وجأأ ب إىل مضأأافا  
   :بمجيا  اجل اب نذكر ولك  الك   يف التفصيل إىل

 احلريات كب 
 هأأأأأ  مبأأأأا اإلنسأأأأان مصأأأألحة إطأأأأار يف تكأأأأأ ن أن جيأأأأ  احلريأأأأة أن يف شأأأأك ال مسأأأأ لة:

 أن يصأح فهأل واخلبأال  الف ضى م  كان وإال   اآلخري   يضر وال نفس  يضر ف  إنسان 
 أشأأأب  ومأأأا واالنتحأأأار األعأأرا  وهتأأأك األمأأأ ال وسأأأرقة الأأدما  وسأأأفك القتأأأل حبريأأأة يقأأال:
   ذلك 
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 االس قاق قان ن
 قأأأأرره عق ئأأأأي طريأأأأق أفضأأأأل املقأأأأرر   وبشأأأأروط  الشأأأأرعية بالطريقأأأأة االسأأأأ قاق مسأأأأ لة:
 لشأأأأريا يا اإلمأأأأا  كتأأأأ  بعأأأأ  يف تفصأأأأيل  بأأأأني   ك أأأأا) اإلنسأأأأان  كرامأأأأة حلفأأأأ  اإلسأأأأ  
 أك أد وقأد عأادل  إنسأاي إطأار يف الأرق قأان ن يقأر اإلسأ   وإن  1 تعأاىل اهلل رمح  الراحل
  .الكبري الا اب علي  ورت  عتقه  على وحب ذ حق قه  وبني   معاشرهت  حس  على

 املرأ  حرمان
   اإلسأ فأمن والعقأ    العقل يؤيده مما وأن ثتها املرأ  ش ن ينايف ما جت يز عد  مس لة:

 مأأ  يتفأأاوت مأأا بعأأ  احلقأأ ق مأأ  هلأأا وسأأ    وكرامتهأأا  املأأرأ  صأأ ح االعتبأأار بعأأني أخأأذ
   وكرامتها  شخصيتها على وإبقا    وع اطفها  لفطرهتا حفظا   الرجل حق ق
  اجلزائية الق انني غلظة

 مأأأ  للتخ يأأأ  أقأأأرب هأأأي م اردهأأأا مأأأ  كاأأأري يف اإلسأأأ مية اجلزائيأأأة القأأأ انني مسأأأ لة:
 يف اجلزائيأة القأ انني وغلظأة شأد   مأ  الأبع  ادعأاه مأا صأحة عد  يعل  هنا وم  التطبيق 
 الزنأا  يف شأدت  املأراد كأان فأمن والتعزيأرات  والأديات والقصأاص احلدود كقان ن اإلس   

 رأوا أ أأ  يشأأهدون عأأدول شأأه د أربعأأة ماأأل: غالبأأا   تتأأ فر ال كاأأري  بقيأأ د إال   يابأأ  ال فمنأأ 
 وقأأ ع واليتفأأق االختيأأار  كامأأل مأأ  اإلقأأرار مأأ  مأأرات أربأأ  وأ املكحلأأة  يف كامليأأل ذلأأك
 مأأ  وذلأك التحقيأق مأ  التخ يأ  إىل أقأرب العق بأأة هأذه ماأل ف ضأ  نأادرا   إال   هأذا ماأل
   وحفظ   اجملت   صيانة أجل

 شرطا   مخسني  ها  ت فر بعد إال   ياب  ال فمن  السرقة  يف ه  ما أريد وإن

                                

 : )ك ا بينا تفصيل  يف بع  كتبنا    اإلما  الشريا ي الراحل1
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 الأذي  الغربيأة احلك مأات بعأ  قررتأ  قأد القصأاص منفأ القصاص  يف ه  ما أريد وإن
   .متحضري  أنفسه  يعدون
   .ص حا   رآه إذا ذلك كل يف العف  لإلما  أن إىل مضافا   هذا
 العق بات يف التعدي

 حبيأأأأ  التشأأأريعي العقأأأاب قأأأأان ن الشأأأارع وضأأأ  كيفيأأأة عأأأأ  الأأأبع  يتسأأأا ل مسأأأ لة:
 احلأأد  عليهأأا ي جأأ  فهأأذا بأأاهلل والعيأأاذ انإنسأأ بنأأ   نأأ  إذا فمنأأ  اجملأأر   غأأري إىل يتعأأدى
 ويتسأأا ل ن مأأذنبني  ليسأأ ا إ أأ  مأأ  العائلأأة مسعأأة خأأدش يسأأتلز  الزانيأأة علأأى احلأأد وإقامأأة
أُْخأأر ى   و ْ ر   و ا  ر     ت أأز رُ  و ال   تعأأاىل ق لأأ  مأأ  ذلأأك منافأأا  عأأ  أيضأأا

 و أ ن تعأأاىل: وق لأأ  1
    2 س ع ى   م ا إ ال   ل إل نس ان   ل ْيس  
 مأ  لأ  البأد   عقابأا   أوجأ  االجت اعية العفة خرق فمن األه   لألمر يك ن إمنا وذلك 
 واألقربأأأأا   العائلأأة مسعأأة خأأدش مأأ  ي  مأأ  ممأأا أهأأ  االجت اعيأأة العفأأة ورتأأق امل  مأأة  هأأذه
 ممأأأا املسأأأتقبلية وال قايأأة الع أأأ مي الأأردع مأأأ  امل  مأأأات هأأذه فعأأأل يف مأأا إىل باإلضأأأافة هأأذا

 املفاسد  يف ينزلق ا ال حى ذويه  على ألقربا ا م اظبة ي ج 
 القان ن وض  ستدعيي ما

 واملركأأ  وامللأأبس املسأأك  وهأأي: عشأأر  اجلسأأدية االحتياجأأات أصأأ ل إن قأأال ا مسأأ لة:
 والتج أأ   واجل أأال الراحأأة ووسأأائل واألوالد والأأزواج والأأدوا  أأأ والغأأذا  املأأا  مأأ  أأأ والطعأأا 
 ي فرهأأا أن القأأان ن علأأى فأأال    إليهأأا  وحيتأأاج نسأأاناإل يطلبهأأا مأأا هأأي األمأأ ر هأأذه فأأمن

 املست يات  خمتل  حس 

                                

  161  س ر  األنعا : 1
  39  س ر  النج : 2
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 والتقأ ى والفضأيلة والعلأ  اإلميأان وهأي: أيضا   عشر  فهي الروحية االحتياجات وأص ل
   والعدالة  واملساوا  واحلرية واالستق ل واألم  والتقد 
  واليسر الشد  بني القان ن

 أو ال اجبأأأأأأأات يف سأأأأأأأ ا  لليسأأأأأأأر وضأأأأأأأ  عامأأأأأأأة  بصأأأأأأأ ر  اإلسأأأأأأأ مي القأأأأأأأان ن مسأأأأأأأ لة:
 أصل  ال استانا  فهي وامله   األه  باب م  ت ي أحيانا   الشد   وإمنا املستحبات 

 أو واجبأأا   منأأ  البأأد مأأا جعأأل اإلسأأ   فأأألن واجبأأا   اليسأأر اإلسأأ   جيعأأل مل ملأأاذا أمأأا
أأأأ  حمرمأأأأا    ال اجبأأأأات ريتكاأأأأ يف اإلنسأأأأان علأأأأى ضأأأأي ق قأأأأد يكأأأأ ن لأأأأئ    ذلأأأأك غأأأأري يف ووس 

 أراد ملأأ  النأأاس علأأى ت سأأعة   واملكأأروه املسأأتح  عنأأ ان حتأأ  ذلأأك غأأري وجعأأل واحملرمأأات 
 تركا   واملكروه فع    املستح  حن  بامليل الفضل
 القان ن قال  يف األحكا 

 شأر  علأى احلدياأة  املدنيأة القأ انني ق الأ  يف اإلسأ مية األحكأا  ص  جي   مس لة:
 مأا إال بأ  اعتبأار فأ  القالأ  أمأا احلكأ   املهأ  والنقيصأة ألن لزيأاد با األحكأا  تغيأري عد 
 طأأأ ق‘ تقييأأأد ي جأأأ  ال حبيأأأ  الصأأأ  يكأأأ ن أن يلأأأز  أنأأأ  ال اضأأأح ومأأأ  بأأأدليل  خأأأرج
 ومأأ  التبأأاي   مأأ  األخأأر الا ثأأة ال بينه أأا  التسأأاوي الأأ    بأأل مقي أأده  إطأأ ق أو احلكأأ 
 واملطلق  وج  
 القان ن وض 

  سأأأأأأبحان : لق لأأأأأأ  مشأأأأأأ  ل فمنأأأأأأ  اإلسأأأأأأ مية  غأأأأأأري القأأأأأأ انني وضأأأأأأ  جيأأأأأأ   ال مسأأأأأأ لة:
  اْلك اف ُرون   ُه ُ  ف ُ ْول أ ئ ك   الل  ُ  أ نز ل   مب  آ حي ُْك  مل ْ  و م

1  

                                

  11  س ر  املائد : 1
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 اإلنسان حجز
 الأأدع ى بمقامأأة خيأأتص واحملقأأق الأأدول  بمحأأدى الداخليأأة و ار  يف حمققأأا   أع أأل س: ■
 مأ  بأ  املشأتب  أو املأته  حجأز احملقق ص حيات وم  اجملت    ع  نيابة وحتريكها اجلنائية
 ذمأة علأى أشأهر سأتة غايأة إىل جتديأدها ميكأ  ي مأا   وعشأري  أحأد وإىل أقأل أو أيا  أربعة

  ذلك حك  ف ا ال ضعي للقان ن تنفيذا   ذلك كل ي ما   عشر  مخس كل القضية 
 حيجأز كأان اهلل رسأ ل أن ورد وقأد شرعي  بدليل إال   اإلنسان حجز جي   ال ج:
 فقط  ي ما   16 بالقتل املته 



  الااي: الفصل

 والشهادات القضا  أحكا 

 القاضي شرو 
 ك أأا وعاملأأا   امل لأأد  وطيأأ  ومؤمنأأا   وعأأاق    بالغأأا   القاضأأي يكأأ ن أن جيأأ  مسأأ لة:

 للقضأا   يتصأدى أن نسأيان  كاأر مل  جي   ف  املفر   بالنسيان مصابا   يك ن ال أن جي 
 االحتيأا  قضأائ  والي   صأحة يبعأد ال إذن  )وم  1مقلَّده فت ى حس  املقل د قضى ول 
 الضرور    غري يف

 يف اخلصأأأأ ني بأأأأني التسأأأأ ية وينبغأأأأي بالعأأأأدل  حيكأأأأ  أن القاضأأأأي علأأأأى جيأأأأ  مسأأأأ لة:
 الت يز  وعد  واالست اع والنظر والس   الك  

 يسأأأأتقبل وأن  املدينأأأأة ب سأأأأط مكأأأأان يف جملسأأأأ  جيعأأأأل أن للقاضأأأأي يسأأأأتح  مسأأأأ لة:
 يكأأأره وهكأأأذا العطأأأش  أو اجلأأأ ع أو الغضأأأ  حأأأني القضأأأا  ويكأأأره القضأأأا   حأأأني القبلأأأة
 واحلاج   الب  اب اختاذ للقاضي يكره ك ا املفرطني  الفرح أو احلزن عند احلك 

 احللأأ  مغبأأة مأأ  وخي فأأ  يعظأأ  أن احلأأال   حيلأأ  أن قبأأل للقاضأأي يسأأتح  مسأأ لة:
 كذبا   حيل  ال حى

 يف يفكأأأر وأن علأأأيه   واالرتيأأأاد العل أأأا  جمالسأأأة مأأأ  اإلكاأأأار للقاضأأأي بغأأأيين مسأأأ لة:
 التفريأأق ينبغأأي ك أأا وسأأ مت   القضأأا  صأأحة يف الدخيلأأة اخلفيأأة واألع أأال الدقيقأأة األمأأ ر
 قضأائه   وكيفيأة القضأا  أحأ ال مطالعأة مأ  واإلكاأار بالشهاد   اإلدال  عند الشه د بني

 ل   الفائد  عظي  م  فيها ملا املؤمنني أمري قضا  وخاصة

                                

 ببط ن   : )قال بع  بصحة قضائ   وقال آخرون   اإلما  الشريا ي الراحل1
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  املدعي شرو 
 وأن دعأ اه  إقامأة يف وخمتأارا   وقاصأدا   وعأاق    بالغأا   يك ن أن املدعي يف يش   مس لة:

 أشب   وم  مل كل   أو كالصغري  علي  ال الية ل  مل  أو لنفس   االدعا  يك ن
  الشاهد شرو 

 وأن امل لأأأأد  وطيأأأأ  وعأأأأادال   ومؤمنأأأأا   وعأأأأاق    بالغأأأأا   الشأأأأاهد يكأأأأ ن أن جيأأأأ  مسأأأأ لة:
 للشأأأاهد جيأأأ   ال ك أأأا املأأأ ارد  بعأأأ  يف األطفأأأال شأأأهاد  تقبأأأل ولكأأأ  مته أأأا   اليكأأأ ن
 مأأأ  يلحقأأأ  ال وأن يعلأأأ   ممأأأا متيقنأأأا   يكأأأ ن أن بشأأأر  بأأأاألمر  علأأأ  إذا الشأأأهاد  كت أأأان
 يأأأراه  مأأأا حسأأأ  الأأأزور شأأأاهد تعزيأأأر القاضأأأي علأأأى وجيأأأ  كبأأأري  ضأأأرر بالشأأأهاد  اإلدال 
 وفضح   ب  رواإلشها

 جيأ  بأل ك مأ   وسط ويتدخل يقلق  ب ن الشاهد يتعت  أن للقاضي جي   ال مس لة:
 منها  ويفر  الشهاد  م  ينتهي حى ي ك  أن

 شهادت   قبل  فاسقا   كان م  تاب ل  مس لة:
  اإلس   أحكا  بغري القضا 

 تعأاىل: اهلل لقأ ل  مطلقا   وباطل حرا  اإلس مية األحكا  بغري واحلك  القضا  مس لة:
  اْلك اف ُرون   ُه ُ  ف ُ ْول أ ئ ك   الل  ُ  أ نز ل   مب  آ حي ُْك  مل ْ  و م

1  
 احلك  يف الرش  

 الرسأأأ   أن ك أأأا حقأأأا   احلكأأأ  كأأأان وإن حأأأرا  احلكأأأ  إلصأأأدار الرشأأأ   أخأأأذ مسأأأ لة:
 لل عطأي جيأ    )نعأ أيضأا   حأرا  أخأذها العصأر هذا يف امل ج د  احملاك  يف املتعارفة املالية
  2ضرور   وكان  باحلق للحك  كان  إذا الرش   إعطا 

                                

  11  س ر  املائد : 1
    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل2
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 كان حن  ب ي احلق اخذ
 يسأأتلز  أن إال كأأان  حنأأ  بأأ ي أخأأذه جأأا  أحأأد  عنأأد شأأي  ألحأأد كأأان لأأ  مسأأ لة:

 لصأأأاح  جأأأا  املأأأدي  وأنكأأأر آخأأأر ذمأأأة يف د يأأأ  ألحأأأد كأأأان ولأأأ  حرامأأأا   أو ضأأأررا   ذلأأأك
 أن )ك أأأا بأأأذلك  الشأأأرعي احلأأأاك  إذن واألحأأأ    إذنأأأ  بأأأدون مالأأأ  مأأأ  ي خأأأذ أن الأأأدي 
  1الطريق  هبذا اإلنقاذ احنصار أيضا   األح  
 اإللك ونية العق ل إىل التحاك 

 املقأرري  احلكأا  إىل التحأاك  هأ  اجلائز إذ اآللية  العق ل إىل التحاك  جي   ال مس لة:
 وقأأد ختطأأ  قأأد أ أأا مأأ  أأأ اإللك ونيأأة العقأأ ل خطأأ  عأأد  عل نأأا إذا نعأأ  الشأأريعة  قبأأل مأأ 

 إىل يتحاك أا أن اثنأان رضأي ولأ  هبأا  ال بأالعل  األخأذ بأاب مأ  هبا فاألخذ أ هبا يت ع 
 بأأأأأني تأأأأأرا  احلقيقأأأأأة يف ألنأأأأأ  جأأأأأ ا ه  يبعأأأأأد ال حك أأأأأ  مأأأأأا ينفأأأأأذا وأن اإللكأأأأأ وي العقأأأأأل

 يف بشأأأر  إال التنفيأأأذ واجأأأ  حك أأأ  يكأأأ  مل اآلي العقأأأل حكأأأ  إذا نعأأأ  املتخاصأأأ ني 
 اإلس مي  القان ن خيال  ال أن بشر  ذلك حن  أو قدع ض  
 الزور شهاد 

 بعأأأأ  يف يعتأأأأاد ف أأأأا لأأأأذلك  األجأأأأر  أخأأأأذ جيأأأأ   وال الأأأأزور  شأأأأهاد  جيأأأأ   ال مسأأأأ لة:
 احلأأق لأأ  يكأأ ن الأأذي املستشأأهد أمأأا باطأأل  يف باطأأل باملأأال يشأأهد مأأ  وجأأ د مأأ  احملأأاك 
 أنأأ  ك أأا حأأ ل ع لأأ  فأأمن األجأأر  ه وإعطأأائ هأأؤال  بمشأأهاد إال ع جأأا   جيأأد مل إذا واقعأأا  
 باطأل" يف "باطأل ك نأ  وأمأا عليأ   احلأق إنقأاذ ت قأ  إذا هذا األجر  إلعطا  معاقبا   ليس
 وشأهاد  لل ضأطري   إال الظأاملني حمأاك  إىل الرجأ ع حرمأة علأى دل ملا باطل احملك ة ألن
 الزور  شهاد  حرمة على دل ملا آخر  باطل فيها الزور

                                

    ما بني الق سني مل يك  يف فتاوى اإلما  الشريا ي الراحل1



  :الاال  الفصل

 والقصاص الديات أحكا 

 حك   يف وما القتل دية
  وهي القتل  دية ديتها أم ر عد  هنا  مس لة:
 واحأأأأد  عينأأأأا   أع أأأأى ولأأأأ  األربعأأأأة  األجفأأأأان يقطأأأأ  أو أحأأأأد  عيأأأأين   يع أأأأي أن األول:

 القتل  دية نص  وج 
 هاأصأأ  أو واحأد  أذنأا   قطأ  ولأ  يصأ  ه ا  مأا هب أا يفعأل أو أُذن يأ   يقطأ  أن الثاا ي:

 القتل  دية ثُل  فعلي  األذن شح ي قط  وإذا القتل  دية نص  فعلي 
 أرنبتها  قط  أو كام    األن  قط  الثالث:
 قطأأ   مأا بنسأأبة الديأة فعليأأ  اللسأان بعأ  قطأأ  ولأ  األصأأل  مأ  اللسأأان قلأ  الراباع:

 القتل  دية نص  علي  وج  أ ما    أ اللسان نص  قط  فل 
 وسأأأتة فأأ ق سأأأتة وهأأي أأأ مقأأأاد  عشأأر  اثنأأأي وديأأة كلهأأا  ناألسأأأنا إتأأ   الخااام :

 محصأة  18 شأرعي ماقأال وكأل الأذه   مأ  شأرعيا   ماقأاال   مخس ن واحد  كل يف أ حت 
 وعشأأرون مخسأأة واحأأد  كأأل يف حتأأ   ومثانيأأة فأأ ق مثانيأأة وهأأي مأأآخري  عشأأر  سأأتة وديأأة
 الذه   م  شرعيا   ماقاال  

 القتل  دية نص  علي  وج  واحد  يدا   قط  ول  إنسان  يدي يقط  أن السادس:
 القتل  دية ُعشر إصب  كل ودية كلها  العشر  األصاب  قط  إذا السابع:
 أبدا   يستقي  ال حبي  أحد ظهر   كسر إذا الثامن:
 الدية  نص  علي  وج  أحد ا قط  ول  امرأ   ثديي قط  إذا التاسع:
 ديأأة ُعشأأر إصأأب  كأأل وديأأة شأأر  الع أصأأابعها قطأأ  أو أحأأد  ر جلأأي قطأأ  إذا العاشاار:

 القتل 
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 اخلصيتني  قط  عشر: الحادي
 عقل   ذهاب سب  إذا عشر: الثا ي

 املأأين  منأأ  خيأأرج مل حبيأأ  أو الشأأ   علأأى القأأدر  فقأأد حبيأأ  أصأأاب  إذا عشاار: الثالااث
 يبصر  ال حبي  أو

 امل ارد  هذه غري أخرى م ارد وهنا 
 احل ل إسقا  دية

 فأديتها نطفأة السأاقط كأان فأمن بسأبب   محلهأا احلامأل املأرأ  تسقط ما فعل إذا مس لة:
 محصة  18 من  ماقال وكل ذهبا   شرعيا   ماقاال   عشرون
 ماقاال   ف ربع ن علقة  كان وإن
 ماقاال   فست ن مضغة  كان وإن
 ماقاال   فا ان ن عظ ا   كان وإن
 ماقال  ف ائة في   الروح تلج ومل حل ا   كان وإن
 الدية  نص  البن  ويف كاملة  دية ال لد ففي الروح في  وجل  وإن

 علأأأى الديأأأة عليهأأأا وجأأأ  محلهأأأا فيأأأ  أسأأأقط  شأأأيئا   احلامأأأل املأأأرأ  فعلأأأ  إذا مسأأأ لة:
 الديأة تلأك مأ  هأي تأر  وال الطفأل  لأ ار  تعطيهأا املتقدمأة  املسأ لة يف مأر الأذي النح 
 شيئا  
  اللط  دية

 ونصأ  ماقأال فديت  بغريه  أو باللط  وجه  فامحر أحد  وج  على ضرب إذا مس لة:
 اسأأ د وإذا مااقيأأل  ث ثأأة فديتأأ  اخضأأر وإذا محصأأة  18 ماقأأال وكأأل ذهبأأا   شأأرعي ماقأال
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 فديتأ  اللط  بسب  اس د أو اخضر أو بدن  م  آخر مكان امحر إذا ولك  مااقيل  فستة
 ذكر  ما نص 
 باملقأأأأادير الديأأأأة يهأأأأ كأأأأ  اسأأأأ د   أو اخضأأأأرَّ  أو فأأأأامحرَّ  ابنأأأأ   األب ضأأأأرب إذا س: ■
 األ مان  هذه يف املتعارفة
 واملاقأأأال أأأأ شأأأرعي ماقأأأال ونصأأأ  ماقأأأال فديتأأأ  بغأأأريه أو بأأأاللط  وجهأأأ  امحأأأرَّ  إذا ج:
 اسأأ د   وإذا مااقيأأل  ث ثأأة فديتأأ  اخضأأر   وإذا أأأ الصأأرييف املاقأأال أربأأاع ث ثأأة أي محصأأة 18
 يسأأتغفر أن وعليأأ  ذكأأر  امأأ نصأأ  فديتأأ  ال جأأ  غأأري يف كأأان إذا وأمأأا مااقيأأل  سأأتة فديتأأ 
 بقأدر كأان بأ ن وإال   الت ديأ   قأدر م  أكار كان أو للت دي  يك  مل إذا هذا تعاىل  اهلل

 علي   دية ف  وبشروط  الت دي 
  احلي ان جرح دية

 إىل األرش دفأأ  وجأأ  حل أأ   مأأ  شأأيئا   قطأأ  أو اللحأأ  حملأأل حي انأأا   جأأرح إذا مسأأ لة:
 ومعيب   حيح ص بني التفاوت ه  واألرش صاحب  

  احلي ان ضرر دية
 قص أر قأد احليأ ان صأاح  كأان فأمن آخأر  شأيئا   أو أحأد  رع حي ان أفسد إذا مس لة:

 الزرع  أو املال صاح  إىل الضرر م  ب  أحلق ما قي ة يدف  أن جي  حفظ  يف
  الصيب ضرب دية

 بقأأأأأدر ضأأأأأرب  معل  أأأأأ  أو ل ليأأأأأ  جأأأأأا  الكبأأأأأار  الأأأأأذن ب ب حأأأأأد صأأأأأيب أتأأأأأى إذا مسأأأأأ لة:
 الدية  علي  كان أكار ضرب  ول  دية  علي  حينئذ جت  وال الت دي  
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  التعذي  دية
 بأدون أمكأ  في أا باملاأل  يقابلأ  أن لأ  أن فالظأاهر إنسأانا   شأخص عأذب لأ  مس لة:

 شأأرعا   باملقأدر الديأة ي خأأذ أن لأ  كأان السأأراية أو التغريأر مأ  خيأأ  وإذا سأراية  أو تغريأر
   اإلس    فق  يف املذك ر مبعنا ا األرش و فاحلك مة شرعا   مقدرا   يك  مل وإن
 املنتحر دية

 فتأأ ثر االمتحأأان يف وسأأقط الأأدرجات مأأ  يسأأتحق مأأا تل يأأذه املعلأأ  أعطأأى لأأ  مسأ لة:
 أو مأاال   والأده مأ  ال لأد طلأ  لأ  وكأذا ديتأ   املعلأ  علأى يك  مل وانتحر  فذه  التل يذ
 والأزوج األب علأى يكأ  مل وانتحرا فذهبا ه اطلب يل  فل  شيئا    وجها م  الزوجة طلب 
 أنأأ  علأأ  إذا نعأأ  املختأأار  الفاعأأل فعأأل مأأ  ألنأأ  الديأأة وعأأد    ذلأأك نظأأائر وهكأأذا ديأأة 
 الأأدما  حفأأ  وجأأ ب فأأمن واملهأأ   األهأأ  بأأاب مأأ  ألنأأ  إسأأقاط   لل علأأ  جيأأ   ال ينتحأأر
 لل نكأر  دفعأا   أأ الكفاية سبيل على أ وج  مال بصر  ينتفي االنتحار كان ل  )مث أه  

 قلأأأة   أأأ املأأال مأأ  صأأرف  جيأأ  مأأا مقأأدار وخيتلأأ  األظهأأر  علأأى احملرمأأات سأأائر يف وهكأأذا
  1املنكر  ذلك أ ية حس  أ وكار 

  متفرقة مسائل
 عأأأ  سأأأيار  ب اسأأأطة وال فأأأا  للأأأدهس شأأأخص تعأأأري  ماأأأل القضأأأايا بعأأأ  يف س: ■
 املطالأأ  أرسأأل أن احملقأأق اأنأأ ي جيأأ   هأأل للقأأان ن  وفقأأا   ديتأأ  جتأأ  حيأأ  اخلطأأ   طريأأق
 مأ  لأ  أح هلأا قضأية أي نظري احملامي م  نسبة على وأحصل احملامني أحد إىل املت ى بدية
 املت ى  دية م  تقتط  النسبة هذه أن العل 

                                

بأأأل جأأأا : )مث لأأأ  كأأأان املأأأال قلأأأي  وجأأأ  دفعأأأا     مأأأا بأأأني الق سأأأني مل يكأأأ  يف فتأأأاوى اإلمأأأا  الشأأأريا ي الراحأأأل1
إال مل جيأأ  لأأأتسلط النأأأاس علأأى أمأأ اهل   وإمنأأا جيأأأ  يف القليأأل ملأأ   دفأأ  املنكأأأر باملأأال القليأأل ك أأأا إذا لل نكأأر و 

 احتاج دف  املنكر إىل الذهاب إىل مسافة قريبة وكان للرك ب أجر  قليلة ما   
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 راضني  كان ا إذا إال   فقط لل رثة الدية ألن املت ى  دية م  القط  جي   ال ج:
 يف وهأأ  احلأأد عليأ  ي جأأ  مأأا ارتكأ  الأأذي افروالكأأ والصأيب اجملنأأ ن حكأأ  مأا س: ■
 وأسل   وبل  عقل مث والكفر  والصغر اجلن ن حال

 يعاقب ن  ال ج:
 القصاص
 كأ ن األعضأا  يف وأمأا منأ   فيقأتص إنسانا   يقتل ك ن النفس يف إما القصاص مس لة:

 عين   ويفق  أذن  يصل 
  القتل أن اع

 أن اع: ث ثة على القتل مس لة:
 بآلأة ضأرب  يقصد أن أو غالبا   قاتلة بآلة ع دا   أحدا   يقتل أن وه  الع د  لقت األول:

 قتل   يقصد مل وإن غالبا   قاتلة
 قاتلأأة اآللأأة تكأ  ومل قتلأأ  يقصأأد ومل الضأرب قصأأد إذا ويكأأ ن الع أد  شأأب  قتأأل الاأاي:

 صدفة  في  ت للت دي   طف    يضرب أن مال غالبا  
 رمأأى بأأ ن قتلأأ  يف أخطأ  بأأل ضأأرب   وال قتلأ  يقصأأد مل نبأأ  احملأ   اخلطأأ  قتأأل الاالأ :

 قصأد لأ  يكأ  مل إذا مأا النأ ع هأذا ومأ  وقتلأ   اشتباها   إنسانا   ف صاب غزال لصيد سه ا  
 في  ت  ف ق م  ويلقي  إنسانا   فيزحزح الن   يف رجل  حير  أن مال أص   

 ولكأ  قصاصأا   القاتل قتل املقت ل ل ي جا  حق  وبدون ع دا   أحدا   قتل إذا مس لة:
 املقتأ ل لأ ي حيأق ال احملأ   واخلطأ  الع أد شأب  يف أي القتأل  مأ  والاالأ  الااي الن ع يف
 القاتل  م  ديت  أخذ ل  جي   بل القاتل  يقتل أن
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  الع د القتل دية
 وي ورضأأي ع أأد  عأأ  القتأأل كأأان إذا إعطاؤهأأا  القاتأأل علأأى جيأأ  الأأي الديأأة مسأأ لة:

 التالية: الستة األشيا  إحدى القصاص  ع  بدال بالدية املقت ل
 إبل  مائة األول:
 بقر   مائة الااي:
 ث با   يس ى ما أو الي   برود م  ث بان حلة وكل حلة  مائة الاال :
 شا   أل  الراب :

 شرعي  دره  آال  عشر  اخلامس:
 شرعي  دينار أل  السادس:
 أن فلأأ  للقاتأأل  الديأأة نأأ ع اختيأأار يف األمأأر يكأأ ن الع أأد وشأأب  الع أأد قتأأل يف مسأأ لة:

 يكأ ن احملأ  اخلطأ  القتأل ويف ذلأك  قبأ ل وجيأ  السأ  الأديات أن اع م  ن ع أي خيتار
 للعاقلة  التخيري
  الع د شب  القتل دية

 أن جيأأ  اإلبأأل أن وهأأ  فأأارق  مأأ  السأأتة األشأأيا  تلأأك نفأأس الع أأد شأأب  ديأأة مسأأ لة:
 وث ثأ ن وثأ   فصأاعدا   سأنتني سأنها يكأ ن مأا وهأي لبأ ن  بنأ  وث ثأ ن ثأ   تك ن
 يكأأ ن مأأا وهأأي ثنيأة  وث ثأأ ن وأربأأ  فصأاعدا   سأأن ات ثأأ   سأأنها يكأ ن مأأا وهأأي حقأة 
 أأ الفقهأا  مأ  مجأ  قأ ل علأى وهذا أ سنتني يف الدية وتعطى فصاعدا   سن ات مخس سنها
 اآلتية  واملس لة املس لة هذه يف باإلبل يس ى ما كفاية يبعد وال
 اخلط  القتل دية

 أن جيأأ  اإلبأأل أن فأأارق مأأ  السأأتة األشأأيا  تلأأك نفأأس احملأأ  اخلطأأ  قتأأل ديأأة مسأأ لة:
 يعأين لبأ ن  ابأ  وعشأري  الاانيأة  السأنة يف دخلأ  مأا وسأنها خمأا   بنأ  عشأري  تك ن
 الأي األناأى اإلبل يعين لب ن  بن  وث ثني ف ق  ف ا سنتني سن   يك ن الذي الذكر اإلبل
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 فصأأاعدا   سأأن ات ثأأ   هلأأا يكأأ ن الأأي يعأأين حقأأة  وث ثأأني فصأأاعدا   تنيسأأن سأأن ها يكأأ ن
 الفقها   م  مج  ق ل على وهذا سن ات  ث   يف الدية هذه وتعطى
  الدية مال مصدر

 ديأة ولكأ  نفسأ   القاتأل مأال مأ  تعطأى أن جيأ  الع أد شب  ودية الع د دية مس لة:
 األبأأ ي   جانأأ  مأأ  القاتأأل إىل نتسأأب ني مأأ  وهأأ  العاقلأأة  يأأدفعها أن جيأأ  احملأأ  اخلطأأ 
 شاهبه   وم  واألوالد كاآلبا  فقط  األب جان  م  أو

  الدية يف التصاحل
 أأ القصأاص بأدل أأ منأ  ي خأذ أن علأى اجلأاي مأ  يتصأاحل أن علي  لل جين جي   مس لة:

 أكار  أو من  أقل أو الدية مبقدار مبلغا  
 األعضا  قصاص

 جأا  أحأدا   جأرح وإذا ديتأ   إىل انتقأل اجلاي فقده إن القصاص في  عض  كل مس لة:
 فيقأأأتص وعرضأأأا   وطأأأ ال   ع قأأأا   اجلأأأرح يراعأأأي أن بشأأأر  اجلأأأاي مأأأ  يقأأأتص أن لل جأأأروح
 الزياد   وحتر  املقدار  بنفس

 
 العأأاملني  رب هلل واحل أد املرسألني  علأى وسأ    يصأأف ن ع أا العأز  رب ربأك سأبحان

 طاهري  ال وآل  حم د على اهلل وصلى
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 08     العن  والت ر والزبي  والكش ش املغلي/اإلسبريت  االصطناعي/: اخل ر9
 09              : طرق إثبات النجاسة2/: عرق احلي ان اجل ل00/: الفقاع01

 21                      العل  بنجاسة أحد إنا ي  أو لباسني/الشك يف الطهار 
 21                          يف األر  والق اش/كيفية تنجس األشيا  الطاهر 

 20                                         النخامة والبلغ /يف الده  والدبس
 20                                        ما يدخل يف البدن وي قي النجاسة

 20                               حرمة تنجيس القرآن/: م  أحكا  النجاسة3
 22                                  ق ل الصيب يف الطهار /حرمة أكل النجس

 23              اخل ر ل  سقط  ع  اإلسكار/استخدا  أجزا  احلي ان النجس
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 23                                   تزريق د  جنس العني/سكرات الفضائيةامل
 24                                            تغري الب ل/تغري ل ن الد  وحت ل 

 25                         أن اع املياه/: املياه0/أقسا  املطهرات/ثانيا: املطهرات
 25                        طرق إثبات ُكر ي ة املا /: ما  الكر0/أقسا  املا  املطلق

 26                                            : املا  اجلاري3/: املا  القليل2
 27              هري املا  لألشيا  املتنجسةشرو  تط/: ما  البئر5/: ما  املطر4

 28                          إنا  ول  اخلنزير/اإلنا  النجس/أحكا  التطهري باملا 
 29            تطهري املتنجس بالب ل أو بغريه/طرق تطهري اإلنا /الفخار النجس

 31            بقا  ل ن النجاسة وطع ها ورائحتها/تطهري احلنطة والصاب ن والر 
 30                املفروشةتطهري األر /الشك يف الطهار /تطهري اللح  والشح 

 32                                        شرو  التطهري باألر /: األر 2
 32                                مقدار املشي املطهر/أحكا  التطهري باألر 

 33                            بقا  الرائحة أو الل ن/املشي على اليدي  والركبتني
 33                                      شرو  التطهري بالش س/: الش س3
 34                               : ذهاب ثلاي العصري العنيب5/: االستحالة4
 35                                 ةد  اإلنسان والبق/انتقال الد /: االنتقال6
 36                                                    : التبعية8/: اإلس  7

 37                              مسجى املي  ويد غاسل /إذا صار اخل ر خ 
 37                         بدن احلي ان/:  وال عني النجاسة9/انفصال الغسالة

 38      : استربا  احلي ان اجل ل01/الغبار أو ال اب النجس/الد  يف باط  الف 
 39          تطهري ال كيل/شرو  طهار  ما خيص  املسل  بغياب /: غيبة املسل 00

 41           أ: يف أحكا  النجاسة/مسائل متفرقة/االكتفا  بالظ  عند ال س اس
 41                                     سريان النجاسة م  األسفل إىل األعلى

 41                                   خبار عني النجاسة/عرق اجلن  م  احلرا 
 40                                   مكائ  التجفي  العامة/الغس االت العامة
 40                           د  البع   والرباغي /ب: يف الد /آالت اجلراحة
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 42                                 لع لية القيصريةدما  ا/عناصر الد  املفككة
 42                                   قش ر وبا ر الشفاه الساقطة/ت: يف امليتة

 42          كح ل العط رات/ : يف اخل ر/اجلل د املست رد  لغري م ك ل اللح 
 43           احلائ  واملشاهد املشرفةج: يف احلي //الكح ل الصناعية املقطر 

 43           املرأ  األجنبية يف ب د املسل ني/ح: يف الكافر/دوا  حلص ل احلي 
 44                       اخت   املسل  والكافر يف الغرب/ر  أهل الكتابطها

 44                                       دخ ل غري املسل  مساجد املسل ني
 45                  اخلاد  املسيحي أو الب ذي/الع الة الكافر  يف ب د املسل ني
 45                                             التيق  م  دي  الناس والتزامه 

 45                                مستنقعات الش ارع واأل قة/خ: يف املطهرات
 46             فرش املنا ل الكبري تطهري /تطهري املشي على اإلسفل  واخلش 
 46                                         مقاعد السيارات يف الب د األجنبية

 47    تطهري الش س للحصري والب اري/أثا  املنا ل املست جر  يف الب د األجنبية
 47       ماد  م  عظا  امل اشي/استحالة الشح   يف الصاب ن/د: يف االستحالة
 48           قرص احلاس ب يف بي  اخل/مس معاي أمسا  اهلل/ذ: يف احمل مات

 48       ما  الشعري غري املسكر/ماد  العظ  يف السكر/ر: يف األشربة واألطع ة
 49م ض  انفصال جز  م  جس  اإلنسان/األحذية واجلل د املست رد / : متفرقات

 49                تنقية املياه وإعاد  تكريرها/اخت   بقايا الطعا  مبياه املراحي 
 51                            أحكا  الطهار  عند م  ال يعرفها/تطهري احللي 

 51       : أحكا  التخلي0/ثالاا: النظافة والتزي /ملس األعضا  الداخلية لل ي 
 50                                                      م اض  حرمة التخلي

 52                  مقدار ما  غسل خمرج الب ل/ص ر طهار  خمرج الغائط باملا 
 52                                           : االستربا 2/أحجار االستنجا 
 53                     احتباس الب ل والغائط/أقسا  ما  الرجل/كيفية االستربا 

 53                                 اإلنا  املصن ع م  اجللد/: أحكا  األواي3
 54                      رابعا: أقسا  الطهار /اإلنا  املصن ع م  الذه  والفضة

 54                                                 كيفية ال ض  /: ال ض  0
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 55                                          : غ سل اليدي 2/: غسل ال ج 0
 56                                         : مسح القدمني4/: مسح الرأس3

 57                                                            شرائط ال ض  
 61                                    الشك يف أفعال ال ض  /أحكا  ال ض  

 60                                                    دا  السلس يف ال ض  
 62                                                      ال ض   اخت   ما 
 63                                                               نية ال ض  

 65                                                      م ان  ال ض   واملسح
 66                                                       املسح وما  ال ض  

 67                                                             ماد  ال ض  
 68                    األم ر الي جي  هلا ال ض  /أحكا  احلد  ودائ  احلد 
 69                                             حرمة مس القرآن بدون وض  

 71              ال ض   احلرجي/وض   املرأ  أما  األجان /ال ض   لص   املي 
 70         إمرار اليد املبللة على اجلرح/حكامهاوض   اجلبري  وأ/مبط ت ال ض  

 72                                                  اجلبري  الزائد  على اجلرح
 73      ال دد بني التي   وال ض   اجلبريي/مشقة رف  احلاجز ع  أعضا  ال ض  

 73                                              األغسال ال اجبة/ب: الغسل
 74                   األم ر الي حتر  على اجلن /حتقق اجلنابة/: غسل اجلنابة0

 75                            سل ال تييبكيفية الغ/أقسا  الغسل/غسل اجلنابة
 77                   م  واجبات الغسل/أحكا  متفرقة/كيفية الغسل االرمتاسي

 78                                                       الشك   يف الغسل
 79                            كفاية غسل اجلنابة ع  ال ض  /حلية ما  الغسل
 81                                               الغسل والتي  /إعاد  الغسل

 80   فحص املا  وأجزا  اجلسد/غسل املس سل م  الشعر/غسل اجل عة واجلنابة
 82                            نابة على املري  واملرأ حتقق اجل/نية الغسل وث اهبا

 82                      كفاية غسل الزيار /غسل اجل عة للحائ  واملستحاضة
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 83                               : غسل مس املي 3/: غسل الدما  الا ثة2
 84              : فقدان املا 0/م ارد التي  /ج: التي  /كيفية غسل مس املي 

 85                        : التضرر باستع ال املا 3/: تعذ ر ال ص ل إىل املا 2
 86          كفاية املا  للطهارتني: احلدثية واخلباية: عد5/: اخل   م  العطش4
 86                                   : عد  سعة ال ق 7/: عد  إباحة املا 6

 87                                               األشيا  الي يصح التي   هبا
 88                         كيفية التي   بدل الغسل/كيفية التي   بدل ال ض  

 89              ما جي  يف التي  /تيق  مسح متا  أعضا  التي  /أحكا  التي  
 91        بط ن التي   بارتفاع العذر/التي  احلد  م  /العل  والشك يف التي  
 92                              الص   الي مية ال اجبة/الفصل الاال : الص  
 93                                : م اقي  الص  :0/مقدمات الص   الي مية

 93                              حتديد وق  الزوال/وق  ص ي الظهر والعصر
ُ  /ال ق  املش  /ال ق  املخص ص  ُ  ُ  ُ  94      ص   العصر قبل الظهر سه ا 
 95                                          ش  ال ق  امل/ال ق  املخص ص

 96      ص   املغرب والعشا  بعد منتص  الليل/ص   العشا  قبل املغرب سه ا
 96                                                       وق  ص   الصبح

 97                                 ترتي  الص  /أحكا  وق  الص   وترتيبها
 97                              ال ق  مبقدار ركعة/إذا كان وق  الص   ضيقا  

 98             طرق حتديد ال ق /تسديد الدي  يف متس  ال ق /انتظار املعذور
 99                األوقات يف ب د الغرب/قات الص   والع لأو /مسائل متفرقة

 011                                                مسائل يف أوقات الص  
 010                                    مسائل مستحدثة/تضيق وق  الص  

 012                               استقبال القبلة/طرق حتديد القبلة/: القبلة2
 013                   س  البدن يف الص  /: لباس املصلي3/الص   يف الق ر

 014                               الشر  األول: الطهار /شرو  لباس املصلي
 015          الشر  الاال : أن ال يك ن م  أجزا  امليتة/ي: اإلباحةالشر  الاا

 016                   الشر  الراب : أن اليك ن م  أجزا  احلي ان احلرا  اللح 
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 016                    الشر  اخلامس: أن اليك ن م  الذه  بالنسبة للرجل
 017                    الشر  السادس: أن ال يك ن م  احلرير بالنسبة للرجل

 018                         ملصلي ولباس امل ارد الي ال يلز  فيها طهار  بدن ا
 019                                             اللباس املنق ل/مسائل متفرقة

 001                                                   الشك يف ن ع اللباس
 000        اللباس املخيط جبلد احلي ان/ ينة املرأ  وشعرها/شعر اهلر  على الا ب
 002               أ: شرو  مكان املصلي/: مكان املصلي4/مسائل مستحدثة

 002                                                األول: أن يك ن مباحا  
 003                        غري متحر   الااي: أن يك ن مستقرا  أي: ساكنا  

 004 الراب : أن ال يك ن البقا  في  حراما  /الاال : أن يت ك  م  إمتا  الص   في 
 004                      اخلامس: أن ال يك ن ال ق   أو اجلل س علي  حراما  
 004                       السادس: أن يت ك  م  القيا  والرك ع والسج د في 

 004                            الساب : أن ال يتقد  وال يساوي قرب املعص  
 005                                                يك ن جنسا  الاام : أن ال

 005                 التاس : أن ال يك ن م ض  سج د جبهت  أعلى أو أدىن  
 005                              ب: تقد  مكان الرجل على املرأ  يف الص  

 005                    أفضل املساجد/ج: األماك  الي تستح  فيها الص  
 006            ص   املرأ  يف املسجد/ص   املشاهد افضل م  ص   املساجد

 006                                      تطهري املساجد/ص   جار املسجد
 007                   الص   يف آلة السفر/مسائل متفرقة/بنا  وتزيني املساجد
 008                         الدار املغص بة وغري املخ سة/مكان أهل الكتاب

 009                                 مسائل مستحدثة/ص   املرأ  أما  الرجل
 009                                    حك  اإلتيان هب ا/: األذان واإلقامة5

 021                                                               فص هل ا
 020                                      أ: النية/أركان الص  /أفعال الص  
 022                      االستقرار حال القيا /وما ليس برك  الرك /ب: القيا 
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 022                             اجلل س عند االضطرار/االستقرار حال القرا  
 023                                 مسائل متفرقة/االضطجاع عند االضطرار

 024                                كيفيتها وركنيتها ولغتها/ج: تكبري  اإلحرا 
 024                      د: القرا  /تكبري  األخرس/االستقرار حال اإلتيان هبا

 025                                      لس ر ال تي  يف قرا   ا/قرا   الس ر 
 026                                        الظ  يف القرا  /اجلهر واإلخفات
 027                                          مسائل متفرقة/الشك يف القرا  

 029                                                       كيفيت /هأ: الرك ع
 031                                      االستقرار حال الذكر/رك ع املضطر
 030                   االستقرار حال الذكر/ركنية السج د/كيفيت /و: السج د

 032                                                         سج د املضطر
 033م ض  السج د/ج دالتقية واحلرج حال الس/انفصال اجلبهة ع  م ض  السج د

 034                             ما يصح السج د علي /طهار  م ض  السج د
 034 فقدان ما يصح السج د علي /القرطاس/حجر الكلس/ما ينب  م  األر 

 035         مسائل متفرقة/السج د لغري اهلل تعاىل/استقرار اجلبهة حال السج د
 037                                             : التشهد/مسائل مستحدثة

 038                  نسيان الرك /أ: ال تي /شرو  صحة الص  /ح: التسلي 
 039         م ض  القن ت/القن ت يف الص  /ب: امل اال /نسيان ما ليس برك 

                041الص   على النيب/تعقي  الص  /قضا  القن ت/كيفيت 
 040                                وم ارد القط  والشك يف الص  /املبط ت

 040                          الكل ة ذات احلر  أو احلرفني/مبط ت الص  
 042              الس   أثنا  الص  /اتتكرار الكل /السعال والتجشؤ والت وه

 045                        يف ما ال أ ية لأ /امل ارد الي جي  قط  الص   فيها
ُ   23شك   الص   /الشك  /يف سبيل تسديد الدي   045الشك   املبطلة/قس ا 

 046                                                الشك   الي ال يعتى هبا
 048                                الشك   الي تصح معها الص   )املعترب  
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غلبأأأة الظأأأ  ب حأأأد طأأأريف /بعأأأد الشأأأكاملسأأأت ن  للصأأأ   /أحكأأأا  حأأأاالت الشأأأك
 051                                                                 الشك

 050                       عرو  الشك بعد الص  / وال شك وعرو  آخر
 050                               مسائل متفرقة/الشك يف الص   م  جل س

 052                                              أ: كيفيتها/ص   االحتيا 
 053         ج: الشك يف اإلتيان بص   االحتيا /ب: ل  عل  بصحة الص  

 053                                   د: الزياد  والنقيصة يف ص   االحتيا 
و: صأأأأ   االحتيأأأأا  وسأأأأجدي السأأأأه  والتشأأأأهد /لظأأأأ  يف صأأأأ   االحتيأأأأا هأأأأأ: ا
 054                                                                 املنسي

 054         مسائل متفرقة/ أ: الشك والظ  والسه  يف الص   الي مية وال اجبة
 055                                     كيفية سجدي السه /سج د السه 

 056                           مسائل متفرقة/م جبات اإلتيان بسجدي السه 
 057                 يف القضا  ال تي /قضا  السجد  املنسية والتشهد املنسي

 057       بني الص   وقضا  السجد  والتشهد/م ض  قضا  السجد  والتشهد
 058                         تعدد السجد  والتشهد/السه  يف سجدي السه 

 058يف أجزا  الص   وشرائطها/النقص والزياد /الشك يف قضا  السجد  والتشهد
 059                             ص   الغفيلة/: صل ات الي   والليلة املندوبة2
 060                      مسائل متفرقة/حك  ص   اجل عة/: ص   اجل عة3
 062                                  ث اب ص   اجل اعة/: ص   اجل اعة4

 063                        ال مجاعة يف الص   املندوبة/أحكا  ص   اجل اعة
 063                                    االقتدا  بص   إما  اجل اعة القضائية

 064                        م ض  إما  اجل اعة/اتساع صف   ص   اجل اعة
 064                   ا تعاق  الصف   على تكبري  اإلحر /فصل الطفل امل يز

 065             انفراد امل م   أثنا  الص  /العل  بعد الص   بعد  عدالة اإلما 
 065                                              االقتدا  باإلما  أثنا  الرك ع

 066             الفاصل بني اإلما  وامل م  /تقد  اإلما  على امل م   يف امل ق 
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 066                                             إدرا  اإلما  يف الركعة الاانية
 067                                  إدرا  اإلما  يف الركعة الاانية م  الرباعية

 067                      عد  العل  مب ض  ركعة اإلما /د  إدرا  قرا   اإلما ع
 068                                       عد  قرا   امل م   يف م ض  القرا  

 068                     اإلما  القاعد أو املضطج /ما يش   يف إما  اجل اعة
 068                                    تعيني اإلما  عند النية/أحكا  اجل اعة

 069                           إتيان تكبري  اإلحرا /إتيان امل م   ب جزا  الص  
 069                      اإلتيان باألق ال قبل اإلما /  اإلما التسلي  قبل تسلي

 069                    تع د اإلتيان بالرك ع والسج د قبل أو بعد اإلما  بكاري
 071                       إذا كان اإلما  ساجدا  /اخلروج م  الرك ع قبل اإلما 

 071                         سه  اإلما  يف القن ت والتشهد/الرك ع قبل األما 
 070             مستحبات ص   اجل اعة/مراعا  اإلما  حال اضع  امل م مني

 072   خط  النية/ص ح الظاهر للعدالة/مسائل متفرقة/مكروهات ص   اجل اعة
 073           الشك يف عدالة اإلما /األدا  اخلاط /فرادى م  حض ر اجل اعة

 074                  كان  فرادى/الشك يف قرا   اإلما /الص   م  املخالفني
 075                                    قرا   الس ر  حال العدول إىل الفرادى

 075                              ذا انفصل ع  اإلما إ/يف الركعة الاالاة لإلما 
 076                       نية إعاد  الص  /اثنان م  العامة/ل  انته  اجل اعة

 076                                             االستخفا  بص   اجل اعة
 077              التاب  م  عدالة اإلما  يف السفر/اإلما  يصلي بغسل اجل عة

 077                                الشك يف عد  وض ح لف  الرا  يف القرا  
 078                                   قيا  اإلما  بعد تكبري الدخ ل لل  م  

 078              تنبي  اإلما  يف حال النسيان/ر  ح ل إما  اجل اعةشك   ماا
 079                رف  الص ت أثنا  ص   اجل اعة/عدالة وفسق إما  اجل اعة

 079                        أجر  إما  اجل اعة/الص   فرادى يف وق  اجل اعة
 079                                   انق ب ص   الص  الااي إىل فرادى
 081قرا   الصحيحةوظيفة امل م   يف أدا  ال/سق   قرا   امل م   بعد رك ع اإلما 
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 081                     : ص   املسافر5/التكبري قبل تكبري الصف   األمامية
 080                            : حتقق املسافة الشرعية0/شرو  ص   املسافر

 080                        مسافتان حملل واحد/الشك يف املسافة/مبدأ املسافة
 082        : عد  العدول ع  املسافة الشرعية3/: قصد قط  املسافة الشرعية2
 082             : أن ال يك ن سفر معصية5/اإلقامة : عد  املرور بال ط  أو4

 083                   : أن ال يك ن م  أهل الب ادي6/حرمة الع ل أو السفر
 083                                            : أن ال يك ن ع ل  السفر7

 084                        إذا مل يسافر للع ل/السائح/السائق والبائ  املتج ل
 084                                        : حد ال خص8/إذا قصد اإلقامة

 085                  امةال ط  وحمل اإلق/إذا مس  األذان أو مل ير اجلدران فقط
 086                                      قصد اإلقامة والعل  هبا/ذو امل طنني

 086                             قصد اإلقامة يف بلدي  متصلني وغري متصلني
 086                                        اإلعرا  ع  اإلقامة بعد قصدها
 087    قصد اإلقامة م  ال دد على مكان آخر/اإلعرا  ع  اإلقامة بعد الظهر
 087                                            قصد اإلقامة على ظ  آخري 
 088           دد يف اإلقامة ث ثني ي ما  حك  امل/جتديد اإلقامة بتسعة أيا  فقط

 088                                                          مسائل متفرقة
 088                      إمتا  ص   القصر ع دا  /أماك  إمتا  الص   لل سافر

 089          االشتغال بالت ا  والتذكر بالقصر/الغفلة والنسيان يف قصر الص  
 089                                   ال ص ل إىل ال ط  قبل اإلتيان بالقصر

 089                               سفر الطال  وإقامت /ف ات صل ات القصر
 091                                              ال ط  واإلعرا  عن تعدد 

 090                                    ل  كان بعيدا ع  وطن /ص   اجلندي
 092                                                       مسائل مستحدثة

 093                ف ات الصل ات ووج ب قضائها وترتيبها/: ص   القضا 6
 093                         ال تي  يف صل ات القضا /وج ب ص   القضا 



 

791 

 

 093                                 تقد  وت خري ص   القضا  على احلاضر 
 094                         حليعد  ج ا  القضا  ع  ا/قضا  الص   مجاعة

 094                                القضا  على االب  األكرب أو م  يست جره
 094                       وصية االستئجار للقضا /الشك يف ف ات ال اجبات

 095                االستئجار لقضا  الصل ات/وظيفة االب  األكرب يف القضا 
 095      نيابة املرأ  أو الرجل/تعيني املن ب عن  عند النية/ت جري النفس للعبادات

 096                                        رقةمسائل متف/االط ئنان بالنائ 
 098                                                       مسائل مستحدثة

منطقأأأة وقأأأأ ع /تعأأأأدد م جبأأأات صأأأ   اآليأأأات/م اضأأأ  وج هبأأأا/: صأأأ   اآليأأأات7
 099                                                                   اآلية

 211                             العل  بعد اجن   اآلية/اإلتيان الف ري بالص  
كيفيأأأأة صأأأأ   /الصأأأأ   يف حالأأأأة احلأأأأي  أو النفأأأأاس/إعأأأأاد  الصأأأأ   بعأأأأد بط  أأأأا

 211                                                                 اآليات
 210                        ت ص   اآلياتمستحبا/تقسي  الس ر  يف الص  

 212                                      مسائل مستحدثة/الشك يف الص  
 213                       خطبة العيد/كيفية ص   العيدي /: ص   العيدي 8

 215                      طرق إثبات أول الشهر/الفصل الراب : أحكا  الص  
 216                   ألفاظ النية/النية/األشخاص الذي  ال جي  عليه  الص  

 217                                                              وق  النية
 218                       ل والشرب: األك2أأأ 0/مبط ت الص   )املفطرات 

 219                                                             أ اجل اع 3
 201     واآلل أ الكذب على اهلل والنيب 5/أ االست نا  )العاد  السرية  4
 201                                       أ إيصال الغبار الغلي  إىل احللق 6
 200أ البقا  على اجلنابة واحلي  والنفاس إىل أذان الفجر 8/أ رمس الرأس يف املا 7
كفأأار  /أحكأأا  املفطأأرات/مسأأائلعأأد  /أ التقيأأؤ 01/أ اسأأتع ال احلقنأأة السأأائلة 9

 204                                                                 الص  
 205                                                        م  أفطر باحلرا 
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 206                                  امل ارد امل جبة لقضا  الص   دون الكفار 
 208                       أحكا  ص   القضا /امل ارد امل جبة للقضا  والكفار 

 221                                                    أحكا  ص   املسافر
 220                                                    الص   احملر  واملكروه

 222                                                         الص   املندوب
 223                                                         م  أحكا  النية
 224                            متبقيات الطعا /  وال ق الص  /الص   والسفر

 225                                     أحكا  متفرقة/الغبار والبخار/البصاق
 226                                             األوضاع الصحية يف الصيا 

 228                                                        كفارات الصيا 
 229                                       السفر وافق البلدان/صيا  املسج ن

 230                                        املقاهي واملطاع  يف شهر رمضان
 232         فطر  العيال/ كا  الفطر /العيد و كا  الفطر /الص   يف اآلفاق القطبية

 233                                 كا  الفطر  ع  الضي /يال بعد الغروبع
 233                                          إذا دف  غريه الفطر /فطر  الفقري

 234             شرو  صر  الزكا /مصر   كا  الفطر /م  مات بعد الغروب
 235                                    نية القربة/عزل الفطر /وق  دف  الزكا 
 236                                                       مستحبات الفطر 

 237               شرو  وج ب حجة اإلس  /الفصل اخلامس: أحكا  احلج
 238                                   احلج البذي/االستطاعة أم ر تتحقق هبا

 239                                             أحكا  متفرقة يف االستطاعة
 241          االستنابة م  عد  القدر  للحج/اخت   الشيعة والعامة يف اهل ل

 241                                    أع ال ع ر  الت ت /أوال: ع ر  الت ت 
 241                                    حمل اإلحرا /وق  اإلحرا /: اإلحرا 0

 240                               ما جي  ترك  حال اإلحرا /واجبات اإلحرا 
 243                                             و  الط ا شر /: الط ا 2
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 244                                           : السعي4/: ص   الط ا 3
 245              إحرا  احلج/أع ال حج الت ت /ثانيا: حج الت ت /: التقصري5

 246                        ال ق   يف املشعر احلرا  )املزدلفة /ال ق   بعرفات
 246                                       أع ال مى )الرمي  الذبح  احللق 

 247                                                          املبي  يف مى
 248                  حلجاالستنابة يف ا/مسائل متفرقة/أع ال مكة/رمي اجل ار

 251                                                     االستطاعة وعدمها
 250                                                                الط ا 

 253                                            مكة اجلديد /حمرمات اإلحرا 
 254                ميقات أهل البحري /اإلحرا  م  جد /نية احلج االحتياطي

 255                                           الصاب ن املعطر/اهلدي والذبح
 256                                   األفضل يف أفعال احلج/التظليل لل حر 

 258                                                     ال ق   يف املشاعر
 259                              خل سأوال: ا/الفصل السادس: تزكية األم ال

 259                            نصاب املعدن/: املعادن0/ما جي  في  اخل س
 261                         أحجار الفضا /املعادن االصطناعية/معادن البحار

 261                                    : اجل اهر الي حيصل عليها بالغ ص2
 260                                  : الكنز4/: الغني ة3/ما يغرق يف البحر

 262                                          : املال احل ل املختلط باحلرا 5
 263      : أرباح الكس  والتجار 7/: األر  الي يش يها الذمي م  املسل 6

 264                                                       مال اإلر /امله ر
 265                   الزائد ع  النفقات/حتديد رأس السنة/القناعة يف اإلنفاق

 266                                                   رأس املال/مؤونة السنة
 267                              املال الذي يؤدي ب  دي ن /القرو  الي علي 
 268                                            أم ال األطفال/الدي ن الي ل 
 269                                                           أم ال اجملن ن
 271                                       حك  م  ال خي س/ضعيف  احلال
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 270                                                      ما تعلق ب  اخل س
ن رأس سنتك/كي  خت س أم الك   ُ  272                 ت خري اخل س/عي 
 273                                  م  خي س ألول مر /تغيري ت ري  اخل س
 274                                                       مخ س النقد الزائد
 276                                                      مال للزواج والسفر
 277                                                       أم ال لشرا  أر 

 278                           املخ س ال خي س/أسه  لبنا  البي /رأس املال
 279                                                    كيفية حساب النقد

 280                                                  ع  املؤونةاألعيان الزائد
 282                                                            مخس اهلدية

 283                                                        الزائد م  الق ت
 284                                                      هل خي س البنا  
 285                                                     هل خت س األر  

 286                                             أدوات الع ل وأم ال التجار 
 287                                          مخ س ف ائد البنك/املال الضائ 

 289                                       مصر  اخل س/أم ر فيها املصاحلة
 291    احتساب اخل س/مسائل متفرقة/: سه  اإلما 2/: سه  الساد 0

 290                                        إجا   اجملتهد/ة عند الدف املصاحل
 292                                                   اخل س جلهات خريية

 293                                         ال كيل وال صل/دف  اخل س نقدا  
 294                                    أرباح اخل س/فقدان اخل س/التقسيط
 295                       أشيا  جت  فيها الزكا /ثانيا: أحكا  الزكا /رد املظامل

 296                        احل ل وصدق االس /النصاب/شرو  وج ب الزكا 
 297         احلنطة والشعري والت ر والزبي /: كا  الغ ت األرب /املال املغص ب

 297                                                        السقي/النصاب
 298         تركي  احلنطة م  ح  آخر/التسري  يف إنتاج الغ ت/مؤونة الع ل
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 299               نصاب الفضة/نصاب الذه / كا  النقدي : الذه  والفضة
 311                 كا  األنعا  الا ثة: البقر واإلبل والغن /احل ل/سكة املعاملة
 310                                                           نصاب اإلبل
 312                                               نصاب الغن /بقرنصاب ال

 313                تن ية األنعا /الشركة واالستبدال/أن اع األنعا /مسائل متفرقة
 314            : الفقري واملسكني2و0/مصر  الزكا /هل جت  الزكا  كل عا  

 315: لشرا  العبيد وإعتاقه  5/: املؤلفة قل هب  وه 4/: جايب الزكا 3/قليل  الدخل
 316       شرائط مستحقي الزكا /اهلديةعن ان /: اب  السبيل8/: يف سبيل اهلل7

 317                                               وق  دف  الزكا /نية الزكا 
 318                        مستحبات مصر  الزكا /عزل الزكا /مسائل متفرقة
 318                               الزكا  واخل س وسائر احلق ق/املال املش  

 319                                                   الضرائ  غري الشرعية
 303                                  اجلهاد وإص ح اجملت عات/الباب الااي:

 305                    معاقبة الذات/فستربية الن/الفصل األول: اجلهاد األكرب
 306                                              كرب النفس وصغرها/الرجا 

 307                                            احلل  والغض /األنا  والعجلة
 308                                             العداو  وفروعها/كظ  الغي 

 309                                                                الُعج 
 321                                              الرمحة/التكرب وترفي  النفس

 320                                                            العفة والشره
 322                                                    القناعة واحلرص/املال

 323                                                       االستغنا  والط  
 324                                                        البخل والسخا 

 325                                                 طل  احلرا /تزكية البدن
 326                                                        الت رع ع  احلرا 

 327                                                          احلسد/األمانة
 328                                                               االحتقار
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 329                                                 الكذب والصدق/العدل
 331                                                              اإلخ ص
 330                                                                 النفاق
 332                                                         العصيان/الغرور
 333                                                                  الرقابة
 334                                                                  الرضا
 335                                                                  الصرب

 336                       شرو  وج ب اجلهاد/الفصل الااي: اجلهاد األصغر
 337                                                           حماربة الكفار

 338                                 غنائ  احلرب/حمرمات ومكروهات احلرب
 339                                      احلرب واملعاملة باملال/مسائل متفرقة

 341                   االنتصار باالغتيال/الع ل التضح ي/احلروب الكي ياوية
 340      احلروب غري اإلس مية/اخلدمة العسكرية/اجمله د احلريب/احلروب البارد 

 342           حتال  الكفار/االعتدا  على غري املعتدي/اجلندي وحق ق الناس
 343             إيذا  أبنا  الكفار/حدود الفنت/رالفنت بني الكفا/جزا  التعدي
 344               التحال  م  الكفار/املقابلة باملال/االختطا /إيذا  األسرى

 345                        أحكا  الت ي والتربي/الفصل الاال : الت ي والتربي
 346                           األمر باملعرو  والنهي ع  املنكر/الفصل الراب :

 346                                      املنكر/املعرو /أحكا  األمر والنهي
 347                             شرو  األمر والنهي/فائيال ج ب العيين والك
 348                                                     مرات  األمر والنهي

 349                دف  املنكر بغري احلد الشرعي/اإلحيا  النفسي/أحكا  متفرقة
 349                                                 احلجز على فاعل املنكر

 351            ع    ال ج ب يف األمر والنهي/مقاطعة العاصي/العادات السيئة
 350الس  حرص اإلس   على /مسعة اإلس  /الفصل اخلامس: الس   وال عن 

 352            الس   يف الع قات اخلارجية/دع  الس  /اإلس   دي  الس  
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 353                                                 س   احلك مة والشع 
 355                                الشؤون االجت اعية واألسرية/الباب الاال 
 357         : أحكا  اللباس0/أحكا  اللباس والنظر واالخت  /الفصل األول:
 357             ه لبس الذ/لبس احلرير/تعلق اخل س باللباس/اللباس املش  

 358                                       النظر لألجنبيات/: أحكا  النظر2
 359                                   النظر إىل اجلنس امل اثل/النظر لألقارب

 361                                    النظر غري املباشر/نظر الكش  الطيب
 360                                         مسائل متفرقة/النظر م  غري ريبة

 362                                                   : أحكا  االخت  3
 363                            جمالسة األقارب/املرأ  والع ل/الس   على املرأ 

 364                اخلض ع بالق ل/دير جس  املرأ تق/املرأ  وحدها م  األجنيب
 365                                                           مناديل الغرا 

 366                      حجاب املرأ  و ينتها/مكانة املرأ /الفصل الااي: املرأ 
 367                     خري لل رأ  يف رواية الزهرا /حجاب نسا  النيب

 367                           احلجاب ضبط أخ قي/فلسفة تشري  احلجاب
 368        س  ال ج  والكفني/حدود احلجاب/أل ان احلجاب/شرو  احلجاب

 369             حجاب البن  الصغري /أل ان اجل اري /بني احلجاب والتخل 
 371                                  احلجاب والع ل/التكش  أما  األع ى
 371                           احلجاب يف احمليط العائلي/الزوج وخل  احلجاب

 370     جلباب يظهر ظل البدن/اللباس اجملس  للبدن/الزي املفضل يف احلجاب
 372                                   ل  حسرت ع  ك  ث هبا/امل بس املاري 

 372                                     ح  احل اج /والساعة اليدوية املرأ 
 373                           اجملالس النس ية/الشعر االصطناعي/لبس احللقة

 373                                      باس الرياضة/األحذية ذات الص ت
 374                                                 املرأ  والع ل االقتصادي
 375                                                   االهت ا  باملرأ  العاملة

 381                                                اإلع ال البيتية ورجحا ا
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 380                                    أجر املرأ  العاملة/املرأ  والع ل املعيشي
 380                              الع ل و واجبات املنزل/الع لاالخت   يف 
 382         الع ل م  الرجال/املشاركة يف اإلدار  وحق التص ي /الع ل والتعطر
 383                                  ال تفاوت بني املرأ  والرجل/حق ق املرأ 

 384                 التصدي ملسؤوليات الدولة/االنفتاح السياسي واالجت اعي
 385        لعل السفر لتحصيل ا/حدود الع ل والاقافة لل رأ /املرأ  وطل  العل 

 386                                                    ت ي  منص  القضا 
 387                                                حق الشهاد /ختان املرأ 

 388                                             ط ق املرأ /حصر دور املرأ 
 389                                                       حق اختيار الزواج
 391                                 حق الرجل يف التعدد/حق قها أما  الرجل

 390                                                   واج املرأ  ب فا   وجها
 392                املشاركة يف عامل السياسة/ت سيس اهليئات وإلقا  احملاضرات

 393                                                          مسائل متفرقة
 394                             مد  احلي  وحتقق /احلي /: الدما  الا ثة5

 395                                                   حي  البن  والقرشية
 396    أقسا  أيا  الكفار /كفار  مجاع احلائ /حمرمات احلائ /أحكا  احلي 

 397                                احلائ  ووق  الص  /مكروهات احلائ 
 398                                         ص   احلائ  وص مها/قلة املا 

 399                            : ذات العاد  ال قتية والعددية0/أقسا  احلائ 
 411                                                    د  احلي  وت خرهتق
 410                                                  : ذات العاد  ال قتية2
 412                                                 : ذات العاد  العددية3
 414                                                : املبتدئة5/: املضطربة4
 415                  التيق  وعدم  يف ع ل احلائ /مسائل متفرقة/: الناسية6

 415                                                اخت   الد  وقتا وعددا
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 416                       قضا  الص   والص  /إذا رأت الد  يف الشهر مرتني
 416                                          ضةأقسا  االستحا/االستحاضة

 417                                                      أحكا  املستحاضة
 400                                                  أحكا  النفسا /النفاس

 403                          حلق رأس املرأ /املرأ  ليس  شرا/م  أحكا  املرأ 
 404                التح ل إىل اجلنس اآلخر/عند والد  األناى/البح  اجلنسي

 405                                    طاعة الزوج/بني احليا  اخلاصة والعامة
 406                                                       غري  املرأ  والرجل

 407          إضافة شعر اآلدمي/اجلنا   مشي املرأ  خل /الكاسيات العاريات
 408                      النكاح والزواج/األسر  واحليا  الزوجية/الفصل الاال :

 408                      : العقد املنقط 2/: العقد الدائ 0/أن اع عقد النكاح
 409               ال كيل وإجرا  العقد/كيفية العقد الدائ /أحكا  عقد النكاح

 421 ئط عقد النكاحشرا/ال كيل وإجرا  العقد/كيفية العقد املنقط /مسائل متفرقة
 420                                         الزواج عرب اهلات /مسائل متفرقة

 422                                                م افقة البن  على الزواج
 424                                   أحكا  البكار  وإ التها/شرو  يف العقد

 426                                      الكفا   العل ية/استئجار رح  املرأ 
 427       : فس  الزوجة2/  فس  الزوج0/العي ب الي جت   فس  عقد النكاح

 428                           وجة الدائ ةم  أحكا  الز /املر  املعدي/اإليد 
 429                                         تر  الزوجة سنتني/نكاح الشغار

 431             اإلذن باستع ال م ان  احل ل/أدوار الزوجني يف البي  وخارج 
 431                          إذن الزوج بعد التشاجر/طاعة الزوج وصلة الرح 

 430      الفرق بني الدائ  واملنقط /أحكا  الزواج املؤق  )املتعة /اإلنفاق العريف
 432                                                           متعة الكتابية

 433              مهر املنقط  وصيغة عقدها/ واج املسيار/دوا  واالنقطاعبني ال
 434                          جتديد عقد املنقط /شه د املنقط / واج املشاهري

 435                      نسا  حير   واجه /عد  املنقط /الت ت  باملطلقة ث ثا
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 437                               الزواج وحج ال الدي /مسائل النكاح املتفرقة
 438                                                       تعطر املرأ  وتزينها

 439        األوقات الفلكية املكروهة/الختيار الزوج النظر/ واج الكتايب واملشر 
 441                        بني الزواج املنقط  وقان ن اخللي ت/التعار  للزواج
 440                   واج ذي الع رتني/ واج الت ائ  املت صقة/ واج امللي نريات
 442                        االخت   والنظر/األناشيد واملدائح/جمالس األعراس
 443                       جاتتبادل الزو /الرقص يف اجملالس/الغنا  يف اجملالس

 444           حت ل جنس اإلنسان/أحكا  اجلنس والع ر /ال لألذية يف األعراس
 445             معاشقة األم ات واحلي انات والت اثيل/وكاالت اجلنس والفساد
 446                                                  اجلنس ووسائل اإلع  

 447                 الع ج ألدا  واج  الزوجية/فتيات وفتيان ل ويج البضائ 
 447                             اإلشرا  على الع رات/انتخاب ملكة اجل ال

 448                                 أحكا  ال الد  وع قة األب ي  م  األوالد
 448                       حرمة اإلجها /ختفي  آال  املخا /حق اإلجناب
 449                                                            تش ه اجلنني

 451                           م  أحكا  النطفة واجلنني/إذا كان  األ  مريضة
 450                                                     االستنساخ البشري

 452                                                          أحكا  الرضاع
 453                                                     شرو  الرضاع احملر 

 454                                                          احملار  بالرضاع
 455                                              لطفلأم ال ا/مسائل متفرقة
 456                                                           هدايا للطفل

 457                                         دية الطفل/استقرا  مال الطفل
 458                                             التساوي م  األطفال/اخلتان

 459                                                   ت دي  الطفل التل يذ
 461                                    ط ق احلائ /الط ق/مسائل متفرقة



 

101 

 

 460                                       صيغة الط ق/الط ق بعد املقاربة
 462                           عد  الط ق/عد  الصغري  واليائسة/ابتدا  العد 

 462                                          املعد  احل/عد  الي ال حتي 
 463                      أن اع الط ق/عد  املت ى عنها  وجها/عد  املت ت  هبا
 464                         شرو  الرج ع بعد الط ق الاال /أحكا  الرج ع
 465                              الرج ع ع  البذل/ط ق املبارا /ط ق اخلل 

 466            عقد املطلقة الكتابية/الط ق باإلكراه/أحكا  متفرقة يف الط ق
 467                                            الط ق القان ي غري الشرعي

 468        أسباب ال فا /أ: أحكا  امل ت/ال فا  وال صية واإلر /الراب : الفصل
 469                                                         أحكا  احملتضر

 471                           كيفية الغسل/غسل املي /أحكا  ما بعد امل ت
 471                                  م  فقد ما  الغسل/أحكا  غسل املي 
 470                                            ُمغس ل املي /السدر والكاف ر
 472         أحكا  احلن  /كفاية غسل املي  ع  اجلنابة واحلي /جنس املي 
 473                                                           تكفني املي 
 474                   غسل مس املي /الكف  النجس واملغص ب/مال الكف 

 474                              كيفية الص   على املي /الص   على املي 
 475       مستحبات ص   املي /املي  املنافق/املي  املشتب  حال /الطفل املي 

 477                           أحكا  الص   على املي /واجبات ص   املي 
 478                                                             دف  املي 

 479                                                       مستحبات الدف 
 481                                                نبش القرب/  ال حشةص 

 480                  تص ير األم ات باألشعة/مسائل مستحدثة/أحكا  متفرقة
 482                   حتنيط باملعى اآلخر/الزجاج على قرب املي /بي  األعضا 

 483                                                  وض  املي  يف الا جة
 484                             تشجري املقابر ونقلها/تس يد األجساد احمل قة
 485                     حك  املي  عند ت شي جسده/جتهيز املي  باآلالت
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 486       الع د  بعد امل ت/امل ت يف الق ر/خروج اجلاة م  القرب/شريح املي ت
 487                                    دف  القتل بالرش  /امل ت خ ل التن  

 487                                   إخراج الروح/تقطي  اجلنني يف بط  أم 
 488                                     كش  األسرار بالروح/أخبار األرواح

ي /التعل  م  األرواح  488                               األرواح وما يرتبط بالد 
ب  489 ب: أحكا  ال صية/ يار  األرواح لل شاهد املشرفة/نياالرتبا  ب رواح املعذ 

 491                      تصديق ال صية وبط  ا/ال صية عند ع مات امل ت
 490                                   تنفيذ ال صي لل صية/ما  اد على الال 

 492            ال ق  يف ال صية/ثل  ال كة والتصر  في /إخراج احلق الشرعي
 493                     طبقات ال رثة/ج: أحكا  اإلر /ال صية بقرا   القرآن

 493                                           تقسي  اإلر  يف الطبقة األوىل
 494              تقسي  اإلر  يف الطبقة الاالاة/تقسي  اإلر  يف الطبقة الاانية

 495                                                    إر  الزوج أو الزوجة
 496                                                      احلب   لل لد األكرب

 497                             ثل  ال كة/  القتل2/  الكفر0/م ان  اإلر 
 498                                  ما يش   في  إجا   ال رثة/سه  الصغري

 499                                                   ال كة وواجبات املي 
 510                                   األخ ق وبنا  الشخصية/الباب الراب :

 513                                                  الفصل األول: الشباب
 514                                               م  املسؤول ع  الشباب 

 515                                           عقيد  الشباب/ت عية الشباب
 516                                                         دراسة الشباب

 517                         واج الشباب/تنظي  الشباب/فرص الع ل للشباب
 518                                                           فرا  الشباب

 519                                     صحة الشباب/حل مشاكل الشباب
 501                                                       استيعاب الشباب
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 500                                  محاية الشباب/ابات الشبابية احلر االنتخ
 502                                            رع املعاي اخلري  لدى الشباب

 503                              االهت ا  بالشباب/الشاب ومتابعة األحدا 
 504                                                  مق مات رعاية الشباب

 506                                  ع ئ  البل  /مسائل شرعية هت  الشباب
 507                                                سفر الشاب/س  الت ييز

 508                           التجسس على األخري /أشرطة الفيدي  الفاسد 
 508                                         التنابز باأللقاب/خري تسقيط اآل
 509                           الرياضة الشبابية/الدفاع ع  اإلس  / واج املتعة

 521                                                       النظر إىل املدر سة
 520                                       املزاح واللع  م  األجنبية/الكذب

 522        اختاذ اخللي ت/املغا لة عرب الرسائل/الباصات املزدمحة/التشهري باملزاح
 523                          مصافحة األجنبية/مشاهد  األف   واملسلس ت

 523                                          حش ة البن /املسابح املختلطة
 524                            إطالة األظفار للتزي /إبدا  الزينة أما  األجان 

 524                                ربطة العنق/تسرحية املغنني/التزي  بالصلي 
 525        ت بة العاصي/تعاطي املخدرات والتدخني/األف   واملسرحيات املفزعة

 526                                                حلق اللحية/املزاح املؤذي
 527        ه اية مج  الط اب /  واالحتفاالتالتقليد يف األمسا/القصص الغرامية

 528                                       لبس الذه /مق لة ختل  اإلس  
 529                                                     ال ش /لبس الب تني

 531                  عق بة االست نا /االست نا /الفصل الااي: أحكا  اجلنس
 530                                                       التصاوير اجلنسية
 532 اإلخ ص/اإلشاعات و الس   /األخ ق واآلداب احل يد /الفصل الاال :

 533                                                   التهاون يف أدا  الص 
 534                                          الزواج والصيا  ع ج الشه ات
 535                              ال بية املدرسية/تربئة الذمة م  املال املسروق
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 536      رد الس   م  التلفا  امل ج /التعف  يف طل  العل /رعاية حق املتف ق
 538                                                         الغيبة/االنتحار

 541                                                        مسائل يف الغيبة
 540                                                         الضرور  واحلرج
 543                                 شؤون األطع ة واألشربة/الباب اخلامس:

 545     شرائط الذبح/طريقة الذبح الشرعي/الفصل األول: ذبح احلي ان وصيده
 546                                              الطريقة الشرعية لنحر اإلبل

 547                                      مكروهات الذبح/مستحبات الذبح
 548                    شرو  صيد الس ك/الس ك ذو الفلس/صيد الس ك

 549       انعدا  فلس الس ك/الس كة اآلكلة وامل ك لة/م ت الس ك يف املا 
 551     شرو  احللية/أحكا  الصيد باألسلحة/أح ا  الصيد/الزراعة يف البحار

 550   شرو  الصيد بالكل /الصيد بكل  الصيد/ال ليد املستخرج م  الذبيحة
 553                                  الذبح بالش كة الكهربائية/مسائل متفرقة

 553                         الذبح والطب  يف أوروبا/التس ية بالشريط املسجل
 554                       رعذبح احلي انات يف الش ا/املرأ  والذبح/الذبح املعلق

 555                                 املتاجر  باحلي انات/إت   احلي ان املري 
 555                               صفي  الطائر ودفيف /صيد الطي ر بالبندقية

 556                 تبدل حقيقة الطري والس ك/ختدير الس ك والطي ر للصيد
 557                                  أحكا  األطع ة واألشربة/الفصل الااي:

 557                                حمرمات أكل احلي ان/حمرمات أكل الطي ر
 558                  حرمة شرب اخل ر/ي  املضرحرمة الش/حرمة أكل ال اب

 559                                     مستحبات أكل الطعا /إطعا  اجلائ 
 561                                مستحبات الشرب/مكروهات أكل الطعا 

 560                          تعلي  الذبائح/املعلبات املست رد /أحكا  متفرقة
 560                                       تزريق امل اد احملرمة/عصار  احملرمات

 562    عصري الدبس املغلي/اجل تني/ق ل أصحاب املطاع /إت   مملكة الن ل
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 563                                                       اإلسرا  يف املا 
 565                                 الاقافة والتط ر اإلنساي/الباب السادس:

 567              ت و  القرآن احلكي /الفصل األول: القرآن و احلدي  القدسي
 568                         التدبر يف القرآن/تصحيح القرا  /اإلنصات للقرآن
 569                                                           اح ا  القرآن
 571                      مج  القرآن/حف  القرآن/قصص القرآن/تداول القرآن
 570                                                      قرآنال لتحري  ال
 572                                                              االستخار 

 574                                                       أمسا  اهلل واآليات
 575                                                       احلدي  القدسي
 576                      احلدي  النب ي وروايات أهل البي /الفصل الااي:

 576                             مصائ  سيدتنا فاط ة/نقل الرواية وسندها
 577                                                      ت ضيح األحادي 

 578                                                                األدعية
                              579ظه ر اإلما  املهدي/الروايات األخ قية

 580                                                  دعا  الندبة وي   العيد
                                                582اللقا  باإلما  احلجة

 583                                ال بة احلسينية/يف املنا  رؤية املعص  
 584                                 عل  األبراج/الفصل الاال : العل   الغربية

 584                                       اإلخبار ع  املستقبل/تعل  السحر
 585                                   حتضري األرواح/قرا   الفنجان/الط س 

 586                                           احمل مات/الكت  الضالة/اجل 
 587            البكا /استحباب الشعائر/سينيةحمر  والشعائر احل/الفصل الراب :

 588                                        حدي  عاش را /اجملالس احلسينية
                                                   591العباس والقاس 
                                                    590حم د ب  احلنفية
 592                                                  التطبري/الشعائر واللط 
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 596                                                     املرأ  والعزا  احلسيين
 597                                                       متايل واقعة الط 
 598                                      الرؤوس الطاهر /الع ل ي   عاش را 

 599                                                                الزيارات
 610                                  الغنا /مل سيقىالفصل اخلامس: الغنا  وا

 612                                                               امل سيقى
 614                                                            الله  وآالت 

 615                                 ويف م اليد األئ ة/آالت الله  يف العزا 
 616                                                الزغاريد والتصفيق/الرقص

 618       الرادي  والتلفزي ن/القن ات الفضائية/الفصل السادس: اإلع   والفن ن
 619                     تاقي  اآلخري /التص ير بالقل  واآللة/األف   واملسارح

 600                                                 الت اثيل/لعصا مقاطعة ا
 602                                                                  الرس 

 603                                                        اإلنتاج املسرحي
 604                                                      أحكا  الك مبي تر

 605                                                               اإلن ن 
 607                                                           حق ق الطب 

 609                                                      األشرطة واألقراص
 621                                     التشريح/الفصل الساب : مسائل طبية

 622                                                     رع األعضا  ونقلها
 623                       حت يل اجلنس/سح  الد /التربع باألعضا  أو بيعها

 624                                                               التدخني
 625                   م  مات خم /األمرا  املعدية/اإلنسانجتارب طبية على 

 626                       اإلخصاب خارج الرح /ع ج احل ل/احلي باجلها 
 627                                                        طرق من  احل ل
 628                                                          إسقا  اجلنني
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 629                                                  االستنساخ/نقل اجلنني
 630                                          وج ب املعاجلة/األطلس ال راثي

 632                      امل ا ي  الشرعية يف الع ج/اجلراحة التج يلية/األدوية
 633                                                 فحص املرضى ورعايته 

 635                        احلريات/احلريات واحلق ق اإلنسانية/الفصل الاام :
 637                                   اح ا  حق ق اآلخري /حق ق اإلنسان

 638                اإلجا   والرس  /رقابة أجهز  اإلع  /الرقابة على املطب عات
 639                                    حك  املرتد/إنقاذ احلق/كب  احلريات

 641                                           ال للتعذي /السج  والتعذي 
 640           حق امل اطنة/األجنيب م  ه  /اإلضراب ع  الطعا /حد السج 
 642                                  الغرامة املالية/حجز اإلنسان/حرية السفر

 643                      إجار  العقار لل حج   علي /حجز األم ال أو العقار
 643                                       احليا   والتحجري/التقاص يف احلجز

 644             بي  الدولة لألراضي/أصحاب الدي ن/الفقرا  والدولة اإلس مية
 645                  ق ق املعارضةح/تشكيل النقابات وحدودها/حرية الع ران
 646                                                               األحزاب

 647                              حرية االجت اعات/من  التج ل/قان ن الدولة
 648                                             النظا  السياسي/االنتخابات

 649                                                   جملس الفقها  املراج 
 651                                                        اجملت   السياسي

 652                         كي  حنقق العدل /املظاهرات واملسريات الشعبية
 655                                                                  الع ملة

 657                            الشؤون االقتصادية واملعام ت/الباب الساب :
 659                         أحكا  البي /لفصل األول: التجار  والبي  والشرا ا

 659   أقسا  الكس /الشك يف صحة املعاملة/األم ر املستحبة يف البي  والشرا 
 661                             الكس  املكروه/الكس  ال اج  واملستح 

 660                                  األول: األعيان النجسة/املكاس  احملرمة
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 660                                    الاال : ماال مالية ل /الااي: املغص ب
 662                        اخلامس: الربا/ال يستفاد من  إال يف احلرا الراب : ما 

 664            بي  اخل ر حرا /استفتا ات يف املكاس  احملرمة/السادس: الغش
 666                              سائق التاكسي ومحل اخل ار/بي  حل  اخلنزير

 667                           الكس  احملر  واحمللل/الع ل ومصافحة األجنبية
 668                                                   بي  األران  واألمسا 

 669         الرش  /الشر  احملر /السحر والتن  /شرا  األعضا /احلي انات احملنطة
 671                                                      بي  أشرطة األغاي
 670                                                        الق ار واأللعاب

 672                                                             لع  ال رق
 674                                                            بي  األسه 
 675                           شرو  املتبايعني/االحتيال يف الت مني/بي  الع لة

 676                                          شرو  الع ضني/ال الية يف البي 
 677                                                          مسائل متفرقة
 678                                    أقسا  البي /البي  باملعاطا /صيغة البي 

 679                                          السل 3/  النسيئة2/  النقد0
 681                              بي  الكاي بالكاي4/شرو  املعاملة السلفية

 680                         أوال: شر  التساوي م  احتاد اجلنس/بي  الصر 
 680                                   اخليارات/ثانيا : شر  القب  يف اجمللس

 682                         : خيار الشر 3/: خيار الغنب2/: خيار اجمللس0
 682                                : خيار ختل  الشر 5/: خيار التدليس4
 683 م ارد أخذ التفاوت فقط/م ارد عد  ج ا  الفس  بالعي /خيار العي  :6
 684                 : خيار الت خري9/: خيار الرؤية8/: خيار تبع  الصفقة7
 685                مسائل متفرقة/: خيار تعذر التسلي 00/: خيار احلي ان01

 685                        إذا تغري ال ص /الزياد  للبائ /خلط اجليد بالردي 
 686                         تغري السعر/ال واملؤجلالبي  احل/احلل  يف املعاملة
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 687                                                       بني املالك والبائ 
 688                                                    شر  الفس /القب 

 689شرو  الشفعة/تعري  الشفعة/أحكا  الشفعة/الفصل الااي: العق د واملعام ت
 691                          شرو  الشركا /أحكا  الشركة/حق الشفعة ف ري
 690                                  األم ال املتبقية/القس ة/العامل واخلسار 
 692           شرو  املضاربة/شرو  املتعاملني/ضاربةتعري  امل/أحكا  املضاربة

 693                                                   املضاربة جائز  الفس 
 694      الصيغة/شرو  املتصاحلني/تعري  الصلح/أحكا  الصلح/إذا تل  املال

 695                     أحكا  اإلجار /مى جي   الفس  /بذل احلق أو الدي 
 696                                   صيغة اإلجار /شرو  املؤجر واملست جر

 696                        ي  املؤجرشرائط الش/هل جي   ت جري ما أست جره 
 697                                                           شرائط املنفعة
 698                                   مى جي   فس  اإلجار  /شرو  األجر 

 699   الشرو /تعري  املزارعة/أحكا  املزارعة/التعهد بع ل/ل  خال  املتفق علي 
 710                   الشرو /م ارد املساقا /تعري  املساقات/أحكا  املساقا 
 712                      تعري  القر /أحكا  القر /املغارسة/فس  املساقا 

 713            تركة املي  املدي /املطالبة بتسديد الدي /ملعجل واملؤجلالقر  ا
 714                            شر  الزياد  يف القر /مسائل يف الربا القرضي

 715                                      القر  م  الف ائد/بعد م ت املدي 
 716                      أحكا  الره /الفس /الشرو /أحكا  احل الة/املقاصة

 717          مى جي   بي  الرهينة /متليك الرهينة/شرو  املتعاقدي /كيفية العقد
 718                          مسائل متفرقة/شرو  املتعاقدي /أحكا  الض ان
 719                                     ما جت   في  املسابقة/أحكا  املسابقة

 719                                شرو  املسابقة/هل جي   اش ا  الع   
 701                                       استفتا ات يف املسابقات واأللعاب

 702                                            اجل ائز والف ائد/أحكا  البن  
 704                                                           القر  والربا
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 705                                          الع ل يف البنك/بطاقات البن  
 707                     أحكا  اجلعالة/الاال : اإليداعات والعطا اتالفصل 

 707                      الشرو /الفرق بني اجلعالة واالستئجار/تعري  اجلعالة
 708                         هل تش   الصيغة /تعري  ال كالة/أحكا  ال كالة

 708                                          مسائل متفرقة/شرو  املتعاقدي 
 709                   تغيري اإلقرار/شرو  اإلقرار/تعري  اإلقرار/أحكا  اإلقرار
 721                     اإلجياب والقب ل/تعري  اهلبة/كا  اهلبةأح/إقرار املري 

 721                                           مى تلز  اهلبة /شرو  ال اه 
 720                                                  املنح والتربعات واهلدايا

 722                       الرج ع ع  الصدقة/تعري  الصدقة/أحكا  الصدقة
 723 مصر  الصدقة/استفتا ات يف الصدقة/م  آداب الصدقة/اهلامشي والصدقة

 724                               حك  الصدقة للساد /الصدقة قبل التسلي 
 725                            تعري  احلجر/أحكا  احلجر/الصدقة لألقارب

 726                  احلجر على اجملن ن2/وي الصغري/  احلجر على الصغري0
 726                                                    احلجر على السفي 3

 727                                                          مسائل املفلس
 728                            ال صية وال كة/تصرفات العبد/منجزات املري 
 728                                           تعري  الكفالة/أحكا  الكفالة
 729                       ال ديعة أحكا /مى تنفس  الكفالة /شرو  الكفيل
 729                                          شرو  املتعاملني/تعري  ال ديعة
 731         التصر  باألمانة/عند م ت أحد ا/ل  تلف  ال ديعة/ال ديعة جائز 

 730                          تعري  العارية/أحكا  العارية/الفائد  على ال ديعة
 730                                              ض ان العارية/العارية جائز 
 732                                                          مسائل متفرقة
 733                        اراتاملتعلقات العامة والعه د والكف/الفصل الراب :
 733                           حك  الغص /تعري  الغص /أحكا  الغص 
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 734                                      إرجاع املغص ب ومنائ /غص  احلق
 735                                                         تل  املغص ب

 736                    تعري  األراضي امل ات/أحكا  األراضي العامر  وامل ات
 736                                جذور الشجر /الطرق العامة/حك  امل ات

 737                                                 املش كات بني املسل ني
 738                                    املش كات بني الناس/املدارس املش كة

 739                             مسائل متفرقة/احليا   يف الفضا /حيا   اآلثار
 741                                            تعري  اللقطة/أحكا  اللقطة

 740 اإلع ن ع  اللقطة/حك  اللقطة الي هبا ع مة/اللقطة الي ليس هبا ع مة
خذ حذاؤه/اللقطة الي تتل  ببقائها/ذكر اخلص صيات/ما بعد اإلع ن ُُ  742ل  ُأ
 743                                                          مسائل متفرقة
 744                                                           لكجمه ل املا

 746                         أقسا  الكفارات/تعري  الكفار /أحكا  الكفارات
 747                                                 تتاب  الصيا /قصد القربة

 748           مسائل متفرقة/العاجز ع  الكفار /صفات اللباس/طريقة اإلطعا 
 751             شروط /صيغت /تعري  النذر/النذر/أحكا  النذر والعهد والي ني

 750                                   النذر بمذن ال الد والزوج/مسائل متفرقة
 750            إذا خال  جه  ونسيانا/نذر الصيا /  واملكروه واملباحنذر احلرا

 752                                                     النذر ملراقد األئ ة
 753                                        إسقا  النذر وصيغت /نذر التزويج

 754                                                 نسيان النذر واالضطرار
 755                                       ظ  النذر/خمالفة النذر لل ر  الاانية

 756                       نذر الد /سق   ماد  النذر م  التداول/نذر الُسفر 
 757                           مس لتان/شرو  العهد/دعهال/بني النذر وال ق 
 758                 شرو  انعقاد القس  وصحت /تعري  الي ني/أحكا  الي ني
 759                                  الي ني بمذن ال الد والزوج/مسائل متفرقة

 759                      الت رية والقس  بغري اهلل/النسيان واالضطرار يف الي ني
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 761                   الت مني/السرقفلي/اجل ائز/ح الة النقد/قضايا مالية متن عة
 760                                              التس ق/األمانات/التربعات

 762                                               االش اكات/السارق الناد 
 763                                                حق ق الع ال وواجباهت 

 765                        احملاما /متليك جها  العرس/الشرا  بالتقسيط/النفقة
 766                                                                الع  لة

 768                                      التف ق االقتصادي/احلي انات املؤذية
 769                             املقاطعات االقتصادية/االتفاقيات االقتصادية

 769                                      املعاهدات االقتصادية م  األجان 
 771                                                      فاع االقتصاديالد

 770                            اهلجر  إىل الب د غري اإلس مية/الباب الاام :
 773                                     الدفاع ع  اإلس  /اهلجر  واالغ اب

 774                                                 احتفاالت أهل الكتاب
 775                                    بي  احلرا  مل  يستحل /معاشر  الكفار

 776                   أغلبية البلد/دخ هل  إىل مساجدنا/اجلل س على مائدهت 
 777                                                        العاملة املسيحية

 778                             الشركات املرتبطة بمسرائيل/الكافر الع ل عند
 779                             ارتدا  الربا /لباس الكفار/املنتجات األمريكية

 781                           الزواج يف الغرب/السرقة م  الكافر/رعاية األبنا 
 782                                                          القان ن الرمسي

 784                                   الص   يف بي هت /الكافر وإقامة احلدود
 785                                                أوقات الص   يف الغرب

 786                                                       اجللد غري املذكى
 787                                                         ار األصل الطه

 788                                                     طهار  أهل الكتاب
 789                                                      تصفية املا  املل  
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 791                                    مراعا  الطعا  احل ل/املصافحة والنظر
 790                                                      الس ك يف الغرب

 792                                                                الشعائر
 793                                       الس   على الكافر/املؤم  والكافر
 795                                       املؤسسات وال ق /الباب التاس :

 797                 ا: اجل عيات اخلريية/الفصل األول: املؤسسات واجل عيات
 797                             تك ي  اجل عيات/اجل عيات والتكت تحرية 

 797                                         املسا ة اخلريية/اليانصي  اخلريي
 798                           ن ادي العرا  والشذوذ اجلنسي/مؤسسات الزواج
 799                                   تعلي  ذوي العاهات/املؤسسات اخلريية
 799                          الصندوق اخلريي لقر  احلسنة/الصناديق اخلريية

 811     ار املرافق العامةاحتك/اجل عيات السكنية/تطهري مظاهر اخل  ر والفج ر
 811      املؤسسات العامة لل ساعد  واإلنقاذ/ب: املؤسسات الشعبية والنقابية

 810                                         حدود النقابات/التكتل والتنظي 
 812             الزكا  للبعاات العل ية/النادي اإلس مي/إخراج املكتبات العامة

 813                    املؤسسات واملنظ ات املندسة/ج: املؤسسات السياسية
 813             الدبل ماسيات/املدارس العل ية املغتصبة/ضل لةال لل ؤسسات امل

 814                                  تصفية الشركات/د: املؤسسات التجارية
 814                       الشركات املسا ة م  الكفار/الشركات االستع ارية
 815           م  مصاري  الصندوق اخلريي/مسائل متفرقة/ال كاالت التجارية

 815                   االستقرا  للك اليات/استا ار أم ال الصندوق اخلريي
 815                                              وق واحلق ق الشرعيةالصند

 816   التدخني مبال الصندوق/االط ع على الكش   املالية/مال املري  املت ى
 817                 شرو  ال اق /صيغة ال ق /الفصل الااي: أحكا  ال ق 

 818      خراب امل ق  /شرا  م اد ال ق /االنتفاع خارج ال ق /مسائل متفرقة
 819                    مخس ال ق /بي  م ق   احلسينيات/خص صية ال ق 

 801 وق  ال سائل احلدياة/استقرا  مال ال ق /التصر  يف ال ق  قبل احلني
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 800                                                    املساجد واحلسينيات
 803                                 الشؤون اجلزائية والعق بات/الباب العاشر:

 805                        ص حية القان ن اإلس مي/الفصل األول: القان ن
 805                                   كب  احلريات/مؤاخذات غري صحيحة

 806                        الق انني اجلزائيةغلظة /حرمان املرأ /قان ن االس قاق
 807                                                    التعدي يف العق بات

 808األحكا  يف قال  القان ن/القان ن بني الشد  واليسر/ما يستدعي وض  القان ن
 809                                             حجز اإلنسان/وض  القان ن
 821                 شرو  القاضي/أحكا  القضا  والشهادات/الفصل الااي:
 820                القضا  بغري أحكا  اإلس  /شرو  الشاهد/شرو  املدعي

 822   التحاك  إىل العق ل اإللك ونية/اخذ احلق ب ي حن  كان/لرش   يف احلك ا
 823                                                            شهاد  الزور

 824         دية القتل وما يف حك  /أحكا  الديات والقصاص/الفصل الاال :
 825                                            دية اللط /دية إسقا  احل ل
 826                       دية ضرب الصيب/دية ضرر احلي ان/دية جرح احلي ان
 827                                   ل متفرقةمسائ/دية املنتحر/دية التعذي 
 828                                                    أن اع القتل/القصاص

 829                                    دية القتل شب  الع د/دية القتل الع د
 831       قصاص األعضا /التصاحل يف الدية/مصدر مال الدية/دية القتل اخلط 

 830                                                                الفهرس
 


