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 بسم اهلل الرضبن الرحيم

 وسلم تسليماً  وصلى اهلل على ؿبمد وآلو الطاىرين األئمة واؼبهديُت

 عرؼ اإلماـ القائمشيء ي   بأي   :Xقلت أليب عبد اهلل ) :عن اغبارث بن اؼبغَتة النصري
X،  قاؿX: تعرفو باغبالؿ واغبراـ، وحباجة : قاؿ ؟شيء وبأي  : قلت. بالسكينة والوقار

 بناأيكوف إال وصي : قلت .ويكوف عنده سالح رسوؿ اهلل  ،الناس إليو وال حيتاج إىل أحد
   .ٜٕٔص: غيبة النعماين (بن وصياال يكوف إال وصي و  :قاؿ ؟وصي

يف التعّرؼ على اإلماـ القائم  على ضوء ىذا النهج اإلؽبي الذي أوضحو آؿ ؿبمد 
سؤااًل فبا يكثر هبا االبتالء ( ٜٙٔ) Xأنصار اإلماـ اؼبهدي  -أضع بُت يدي أنصار اهلل 

يف ما يرتبط  Xضبد اغبسن أهت إىل السيد مباشرة، كانت قد وج   ناسوسبس حياة العادة 
كتاب شرائع باب الطهارة من   تو يفالطهارات والنجاسات، وأغلبها ال ربتويو عبار بأحكاـ 

رى سهولة العبارة ووضوحها كوضوحهم روحي نوس، تدوين ىذه األجوبةاإلسالـ، لذا كاف لزاماً 
 .فداىم

بعد انتظارؾ سنُت  األياـف حاؿ بيننا وبينك اؼبقدور، وتعاقبت إ..  أضبد اغبسنسيدي 
 آؿاػبطايا اؼبقصرين يف حقكم  أىلرضبتك بنا كبن  أبت لكن، و طريداً  ، فصرت شريداً اً ودىور 

صراط اهلل القومي وتبُت لنا حاللو وحرامو، لتكتمل حلقة الطهارة  إىل نايبأيد تأخذ أف إالؿبمد، 
 .سبحانو على اػبلق ميثاقها خذ اهللأاليت  بواليتكم

و بأجوبة األسئلة اليت شرع اهلل الذي أوضحت  من  وصبعتما رسوؿ اهلل بن ا يديك يينب أضع 
أريد لو أف يغيب   رغم كل ما سبر بو من قساوة الدىر وأىلو، وكاف شرعاً ، أجبتها تواردت عليك

كاـ ال سبّت إىل دين اهلل حياة الناس بأح العلماء غَت العاملُتكتغييبكم أىل البيت ليمأل 
واهلل سبحانو أساؿ وأرجو أف ديّكن لك يف أرضو إلقامة دينو وحاكميتو، . وشرعو بصلة أبداً 

 .واغبمد هلل رب العاؼبُت
 ٖٔٗٔ/ ذو اغبجة اغبراـ /  ٛ                                                                  

 عالء                                                                                           



 

 

 

 

 

 



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين األئمة والمهديين وسلم تسليما  

 على أسئلة وجهت إليو Xأضع بُت أيدي اؼبؤمنُت أجوبة فقهية للسيد أضبد اغبسن 
حسب تسلسل اؼبادة تتعلق دبسائل الطهارات والنجاسات وما يلحق هبا، قمت بًتتيبها 

 .Xضبد اغبسن أللسيد  / اعبزء األوؿ -شرائع اإلسالـ الطهارة من يف كتاب اؼبطروحة 

* * * 

 :الطهارةموارد وجوب وندب 

جيب على اجملنب التيمم للخروج بو من اؼبسجدين، ىل يشمل ىذا اغبكم اؼبرأة إف  /ٔس
 جاءىا ما يأيت النساء وىي يف أحد اؼبسجدين ؟

 .البقاء يف اؼبسجد أوجيوز ؽبا اعبلوس  ولكن ال ،جيب عليها التيمم ال/ ج

* * * 

 :الماء المطلق وما يتعلق به

معو   يء؟ وماذا لو كاف مصطحبًا لش اً ىل يعد جاريماء األنابيب اؼبعروؼ اليـو  /ٕس
 كالزقبار الذي يغَت لونو أو رائحتو ؟

 يؤثر يف كونو مطهراً  ال كاف طاىراً   إذايصطحبو معو  كاؼباء اعباري، وما  األنابيبماء / ج
 .عن مسمى اؼباء اؼبطلق أخرجو إف إال

يستفاد منها عند ماء ـبتلفة األحجاـ ما يفعل يف البيوت اليـو من تأسيس خزانات  /ٖس
 ىل يكوف اؼباء فيها ؿبقوف أو ماذا ؟قطع اؼباء وأيضاً من خالؿ األنابيب، 

 فأكثر فإف كاف كراً  ،يف البيوت يعتمد على حجم اؼباء اؼبتصل بو األنابيبحكم ماء / ج
 .حكم القليلفحكمو  وإال ،فحكمو حكم اعباري
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اؼباء القليل دوف الكر إذا تنجس ىل يطهر بفتح اؼباء من األنبوب عليو أو البد من  /ٗس
 إلقاء كر عليو فما زاد حىت يزوؿ التغَت ؟

يكفي فتح اؼباء من األنبوب عليو إف كانت اؼبادة اليت سبد ماء األنبوب كراً فأكثر عند / ج
 .تنجس ال حيمل أي صفة من صفات النجاسةالتطهَت، أي عندما يكوف اؼباء القليل اؼب

 نفس اؼبعاملة مع ماء اؼبطر يف كونو جارياً حاؿ نزولو؟ والبػ ر دىل يتعامل مع الوفر  /٘س

 .الوفر والبػ ر د ىو حالة صلبة فال يصدؽ عليو عنواف اؼباء حاؿ كونو منجمداً / ج

 ىل يصح ربديد الكر بالكيلو غراـ ؟ /ٙس

ال يصح مع االختيار وجيوز مع االضطرار وتعادؿ الكتلة باغبجم، وإف مل تعلم الكثافة / ج
 .لًت ٚ٘ٗكغم تساوي   ٚ٘ٗلًت، أي أف  ٔكيلو غراـ  يعادؿ  ٔ ربسب واحد أي يكوف كل 

ىل يوجد إشكاؿ فيما إذا كاف للبيت بالوعة واحدة ذبتمع فيها كل اجملاري القادمة  /ٚس
 ؟، أو جيب الفصل طبخ واغبماـ واؼب بيت اػبالءمن 

 .البالوعة إىلمن اؼبرور  - بشبكة مثالً  -مل سبنع بقايا الطعاـ  إفجيوز ولكنو مكروه / ج

تفيض ماء اجملاري عادة عند نزوؿ اؼبطر، فما ىو حكمها إف كانت عُت النجاسة  /ٛس
 فيها واضحة، أو مل تكن ؟

واستهلكت فيو وذىبت أوصافها، عندىا تعترب قبسة إال إف غلب عليها ماء اؼبطر  /ج
 .تعترب مياه كثَتة طاىرة ال تضرىا النجاسة إال إف غَتت احد أوصافها الثالثة

برؾ اؼبياه اليت تتكّوف عادة قرب البيوت يف بعض اؼبناطق عند نزوؿ اؼبطر، لو  /ٜس
 إصابتها قباسة فما ىو اغبكم ؟

ذه الربؾ إال ما تغَتت أوصافو يف حاؿ نزوؿ اؼبطر فهو مطهر وال ينجس من ى/ ج
بالنجاسة، أما بعد انقطاع نزوؿ اؼبطر فهذه الربؾ إما أف يكوف فيها ماء كثَت أو قليل وعندىا 

 .حيكم بنجاستها تبعاً غباؽبا كما بينتو يف الشرائع
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 :الماء المضاف

الكلور  كالديتوؿ أو)اؼباء الذي يضاؼ إليو شيء من اؼبعقمات أو مواد التنظيف / ٓٔس
 ؟ مضافاً  أـ اً مطلق ، ىل يعد ماءً (أو التايت

 .حىت تغلب عليو اؼبادة اؼبضافة وزبرجو عن مسمى اؼباء اؼبطلق اً مضاف عد ماءً ال ي  / ج

* * * 

 :االسئار

 أو مطلق ما يباشره اغبيواف ولو جبسده؟، فقطبالفم ىل السؤر ىو بقية اؼبشروب  /ٔٔس

 .السؤر ىو بقية اؼبشروب بالفم/ ج

وكذا األكل منو وذبيحتو  ؟ يطرح عليو اغبق فَتفضوما حكم سؤر الشخص الذي  /ٕٔس
 وما يباشره بيده وبدنو ؟

ينصب العداء لالئمة  ال كاف مسلماً   إفيباشره بيده  يف سؤره وذبيحتو وما إشكاؿ ال/ ج
  .واؼبهديُت ومل يكن من الغالة

فهل يًتتب عليو حكم الطهارة أـ  ،إذا شككت يف شخص ىل ىو ناصيب أـ ال /ٖٔس
 ؟ ال

 .نعم ربكم بطهارتو/ ج

 ما حكم سؤر أىل الكتاب وأعياهنم ؟ /ٗٔس

بالنسبة لليهود والنصارى إذا مل يكونوا غالة وال ينصبوف العداء حيكم بطهارهتم ظاىراً  / ج
كاؼبسلمُت، ولكن ىم أكثرىم غالة يقولوف إف عيسى ىو اهلل، واليهود أكثرىم نواصب، ومع 
ىذا فال خيلو األمر خصوصًا اآلف فقد ظهرت بعض الطوائف عندىم تنكر إلوىية عيسى 

X. 



 Xاملهدي  اإلمام أنصار إصدارات..............................................  7

 ؟ (ٔ)ىل ىناؾ فًتة زمنية ؿبددة بالنسبة للحيواف ليوصف بأنو جالالً  /٘ٔس

 .توجد ال/ ج

 ما ال يدرؾ بالطرؼ من الدـ ينجس اؼباء، ماذا يقصد بذلك ؟ /ٙٔس

 .كحركة اؼباء عند وقوعو فيو  أثرهيرى بالعُت ولكن يرى  ال أييدرؾ بالطرؼ  ال/ ج

* * * 

 :التي تنقض الوضوء األحداث

خروجو يف اؼبوضع اؼبعروؼ ػبروج اإلدرار، فهل  (صوندة)شخص مريض وضع لو  /ٚٔس
 بدوف إرادتو ؟ كاف  لوه حىت ءعربىا ينقض وضو 

أما لو شك خبروج شيء فال  ،خروج اإلدرار ينقض وضوءه سواء كاف بإرادتو أـ بدوهنا/ ج
 .ينتقض وضوءه

 اؼبرأة، ولكن ما خيرج من الودي واؼبذيللرجل ال ينقض وضوءه الوذي و  بالنسبة /ٛٔس
 ؟خبروجو يوجب عليها الغسل  أوعند اؼبداعبة ىل ينقض الوضوء 

ال ينقض الوضوء فخيرج منها عند اؼبداعبة مع زوجها  ما أماتغتسل،  أمنت إذا اؼبرأة/ ج
 .شبق الشهوة أورافقتو رعشة  أفإال  يوجب عليها الغسل وال

بعض األحياف حيصل لإلنساف ما يعرؼ بالغازات يف بطنو، ويشك يف انتقاض  /ٜٔس
 خبروج ريح ولكنو ال جيـز بذلك، ما ىو اغبكم ؟وضوءه 

 .حيكم بالطهارة/ ج

* * * 

                                                             

نبت عليها  ىو اغبيواف اؼباكوؿ اللحم من حيث األصل ولكنو اعتاد أكل العذرة حىت: اغبيواف اعبالؿ -ٔ
 .غبمو، وحكمو أنو ال حيل أكلو وبولو ورجيعو قبس



 8.................................................... الطهارة   /األجوبة الفقهية 

 :الخلوة أحكام

 ما ىي عورة اإلنساف اليت جيب عليو سًتىا بالنسبة للرجل واؼبرأة ؟ /ٕٓس

 أفجيوز  وما. فاف والقدماىو الوجو والكف األجانب أماـتظهره اؼبرأة  أفجيوز  ما/ ج
ربتاج كشفو يف الوضوء من اليدين،  فوقها، وما احملاـر ىي القالدة وما أماـتظهره اؼبرأة 

 .وللزوج جسدىا كلو. ومنتصف الساؽ وما دونو

واؼبرأة ىو القبل والدبر، ولكن األفضل سًت ( الرجل)والواجب على الرجل سًته عن اؼبماثل 
والواجب سًته على اؼبرأة عن اؼبرأة ىو القبل والدبر، ولكن األفضل سًت . ما بُت السرة والركبة

  .الثديُت وما ربتهما حىت الركبتُت

 .يز ما تسًته عن احملاـرموتسًت اؼبرأة عن الصيب اؼب

 يف حاؿ الشك يف بناء بيوت اػبالء على القبلة ماذا يفعل ىل جيب عليو التأكد؟ /ٕٔس

حيـر استقباؿ واستدبار القبلة يف حاؿ التخلي وجيب االكبراؼ يف مكاف بٍت على / ج
استقباؿ القبلة أو استدبارىا، فعلى اؼبؤمن أف يبحث عن اذباه القبلة قبل التخلي ليتجنب 

 .اغبراـ

حيـر االستقباؿ واالستدبار يف اػبلوة، ماذا لو كاف طفاًل فهل جيب حرفو من قبل  /ٕٕس
 الكبَت؟

 . ال جيب حرفو من قبل الكبَت ولكنو مستحب/ ج

وكذا إىل كم جيوز النظر إىل  ىل جيب سًت العورة عن الطفل ومنذ كم يبدأ ذلك ؟ /ٖٕس
 عورة الطفل ؟

  .(ٔ) سابقاً  وأجبتهاهبذا اػبصوص  أسئلةىناؾ / ج

                                                             

 :األسئلة واألجوبة التالية Xيقصد هبا  -ٔ
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 أرجوما حكمهما  ؟ ىل يسقطاف معاً  أـ؟  اإلقامة أـ األذافعند ضيق الوقت ىل يسقط  /ٔس
 .ليالتفص
  وإذا واإلقامة، األذافيؤدي بو الركعات فقط عندىا يسقط  ما دبقدار إالضاؽ الوقت ومل يبق  إذا/ ج

     .وجبت دونو األذافدوف  اإلقامةكاف الوقت يسع 
ابنها  أو هاأبي أوالبالغ  هاأخي أماـتلبس بعض اؼبالبس اليت تظهر مفاتنها  أفىل جيوز للمرأة  /ٕس

فما ىي حدود اؼبفاتن  اً کاف حرام  وإذا ،"كاالت" أوكلبس قميص النـو   طبعاً  ةالواجب ةالبالغ مع سًت العور 
 .اإلجابةل يف يالتفص أرجو ،حد اؼبذکورينأکاف الناظر ىو   إذاعند اؼبرأة 

 و ق ْل لِْلم ْؤِمن اِت يػ ْغض ْضن  ِمْن أ ْبص ارِِىنَّ و حي ْف ْظن  فػ ر وج ه نَّ و ال يػ ْبِدين  زِين تػ ه نَّ ِإالَّ م ا ظ ه ر  ) :قاؿ تعاىل/ ج
ه ا و ْلي ْضرِْبن  خِب م رِِىنَّ ع ل ى ج ي وهِبِنَّ و ال يػ ْبِدين  زِين تػ ه نَّ ِإالَّ لِبػ ع ول ِتِهنَّ أ ْو آب ائِِهنَّ  آب اِء بػ ع ول ِتِهنَّ أ ْو أ بْػن اِئِهنَّ  أ وْ ِمنػْ

ائِِهنَّ أ ْو  م ا م ل ك ْت أ دْي انػ ه نَّ أ ِو التَّابِِعُت  أ ْو أ بْػن اِء بػ ع ول ِتِهنَّ أ ْو ِإْخو اهِنِنَّ أ ْو ب ٍِت ِإْخو اهِنِنَّ أ ْو ب ٍِت أ خ و اهِتِنَّ أ ْو ِنس 
 م ا لِيػ ْعل م   بِأ ْرج ِلِهنَّ  ي ْضرِْبن   و ال   الن س اء ع ْور اتِ  ع ل ى ي ْظه ر وا مل ْ  الَِّذين   الط ْفلِ أ ِو  غ َْتِ أ وِل اأْلِْرب ِة ِمن  الر ج اؿِ 

يعاً أ يػُّه ا اْلم ْؤِمن وف  ل ع لَّك ْم تػ ْفِلح وف   زِين ِتِهنَّ  ِمن خي ِْفُت    .ٖٔ:النور( و ت وب وا ِإىل  اللَِّو صبِ 
 احملاـر أماـتظهره اؼبرأة  أفجيوز  ف، ومااف والقدماىو الوجو والكف األجانب أماـتظهره اؼبرأة  أفجيوز  ما

وللزوج  ،ين، ومنتصف الساؽ وما دونوربتاج لكشفو يف الوضوء من اليد فوقها، وما ىي القالدة وما
 .جسدىا كلو

نعرفها قبل  كنفکشفت لنا من اغبقائق اليت مل ن أعاله" كصلوات ريب علي"سيدي كلقد قرأت جواب
دين معرفة منکم واف استزيد من ييز  أفتنورنا بنورکم واسأؿ اهلل " عليکم سالـ اهلل"ت يالب أىلوبفضلکم 

 . کثرأکثر و أمعينکم 
عات ياهنا لنا ولکي تعم الفائدة وىي تفر يتب كفأرجو من األموري ولقد خفيت علي بعض ديس أسألك

 :أعالهؼبا سبق من اؼبسألة 
 وماذا تشمل عند اؼبرأة ؟ الشريفة اآليةيف ( نةيالز )بػ ما ىو اؼبقصود  :ٔس

اءِ الط ْفِل الَِّذين  ملْ  ي ْظه ر وا ع ل ى ع ْور اِت  ).. وما ىو حدود عمر   ؟ (الن س 
 ؟ (و ال ي ْضرِْبن  بِأ ْرج ِلِهنَّ لِيػ ْعل م  م ا خي ِْفُت  ِمْن زِين ِتِهنَّ  ).. :وما ىو اؼبقصود من قولو تعاىل

وتشمل جسدىا كلو عدا الوجو  األجنيبالزينة بالنسبة للمرأة كل ما وجب عليها سًته عن الناظر / ج
 .والكفُت والقدمُت

التاسعة  أوالسبع عادة وردبا كاف يف الثامنة  إسباـوالطفل الذي تتحفظ منو اؼبرأة ىو اؼبميز ويكوف بعد 
 . إدراكوبعدىا حبسب حاؿ الصيب وسعة  أوالعاشرة  أو
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 ىل جيب غسل موضع البوؿ مرتُت حىت باؼباء اعباري ؟ /ٕٗس

 .جيري اؼباء على اؼبوضع بعد زواؿ عُت النجاسة أف ؛يكفي باؼباء اعباري/ ج

ماء االستنجاء طاىر إذا مل يصاحبو عُت قباسة ماذا إذا شك يف كونو معو قباسة  /ٕ٘س
 ؟ أو ال

 .حيكم بالطهارة/ ج

االستنجاء باليسار وفيها خامت عليو اسم اهلل أو احد األولياء مكروه، ماذا إذا علم  /ٕٙس
 ؽبا ؟أو ظن بإصابة النجاسة 

                                                                                                                                                                                   

وت من ص إصدارىو (: و ال ي ْضرِْبن  بِأ ْرج ِلِهنَّ لِيػ ْعل م  م ا خي ِْفُت  ِمْن زِين ِتِهنَّ )واؼبقصود بقولو تعاىل 
 .اػبلخاؿ

ىو  سيدي الذي قد بينت  فيو قضية ما جيب سًته علی اؼبرأة ولکن مل اعرؼ ما كقرأت جواب :ٕس
 ُتمن اؼبکلف أوف علوا إو  األبوينمن احد  ةواعبد األـکاف الناظر ؽبا ىو   إذاحدود الواجب سًته من اؼبرأة 

البنت وبنت الزوج بعد الدخوؿ  أوف نزلوا إو  واألخت األخوبناهتا وبنات  األبوينمن احد  األختمثل 
 ؟ األبوينوخالة  ةواػبال األبوينعمة  أو ةوالعم

من  أنثى أـ سواء کاف الطفل ذکراً  فبيزاً  کاف طفالً   إذاالناظر  أماـحدود الواجب سًته على اؼبرأة  وما
 ؟اؼبميزين األطفاؿفبن ال انتساب ؽبم معها من  أو أخواهتا أوواف نزلوا  أبنائها
غَتىم الذين ىم فوؽ  أـ اإلناث أـالذکور  أبنائهاؽبا  كاف الناظر  إذاحدود الواجب سًته على اؼبرأة  وما

 سن التمييز ودوف سن التكليف؟
و ق ْل لِْلم ْؤِمن اِت يػ ْغض ْضن  ِمْن ) :ىو يف قولو تعاىل أختهابالنسبة للواجب سًته من اؼبرأة عن / ج

وكذا ربفظ وتسًت  أختهاعورة  إىلتنظر اؼبرأة  أفجيوز  عن النظر، فال أي( أ ْبص ارِِىنَّ و حي ْف ْظن  فػ ر وج ه نَّ 
 .  ىذا ىو الواجب أخرى امرأة إليهاتنظر  أفعورهتا عن 

 ؟ئهم أبناعورت  إىل األبوينعمر حيـر النظر من قبل  أييف  :ٖس
 دبقدار الضرورة من التنظيف وما إال - األطفاؿ - أبنائهمعورات  إىل األبوافينظر  ال أفاؼبفروض / ج

 إىلينظف نفسو من اػببث ويغتسل ويرتدي ثيابو بنفسو دوف اغباجة  أفالطفل  بإمكاف أصبح فإذاشابو ، 
 .عورة الطفل النتفاء الضرورة إىلالنظر  األبوافيتجنب  أفعندىا جيب  األبوينمعونة 
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عندىا حيـر أف االسم سيتنجس عند االستنجاء  حيـر تنجيس اسم اهلل فإف علم وتيقن/ ج
أما إف ظن . االستنجاء هبذه الصورة حىت ينزع اػبامت أو يفعل ما جينب االسم اؼبقدس النجاسة

 .فيكره

فيما إذا اضطر إىل استعماؿ اغبجر أو القماش يف تطهَت موضع البوؿ، فهل جيب  /ٕٚس
 عليو التطهر باؼباء بعد ارتفاع العذر ؟

 .جيب /ج

 نو جيب عند غسل ـبرج الغائط زواؿ العُت واألثر؟أما ىو اؼبراد باألثر، إذ ورد  /ٕٛس

 .اللوف/ ج

* * * 

 :كيفية الوضوء

 فيو طهارة الباطن ونوى الوضوء فقط ؟ مل ينوِ  إذاىل يصح الوضوء فيما  /ٜٕس

 .يريد طهارة الباطن بونو أ فأكيدنوى الوضوء  إذا /ج

 ىل يؤثر ذلك يف استدامة حكم النية ؟الوضوء  إكماؿحصل تردد قبل  إذا /ٖٓس

 .نوى القطع أومل يقطعو  حصل تردد ما إذاو ئيف وضو  إشكاؿ ال/ ج

 ىل يكفي الوضوء لصالة بعينها قبل وقتها ؟ /ٖٔس

 .يكفيتوضأ ليتهيأ ألداء صالة واجبة قبل وقتها  إذا/ ج

 العينُت أو بداية فتحيت األنف ىل جيب عليو إيصاؿ اؼباء ؽبما يف الوضوء ؟ اطرف /ٕٖس

جيب أف يغسل يف الوضوء كل جزء ظاىر من الوجو ولكن ال جيب عليو التدقيق بل / ج
 .ديرر اؼباء على وجهو أفيكفي 
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انو يبدأ من األعلى إىل : حيصل أحيانًا أف اؼبتوضأ يغسل وجهو بالطريقة التالية /ٖٖس
األسفل ويردىا من األسفل إىل األعلى بال أف يبعدىا عن وجهو حىت تصل قصاص الشعر مث 

 يعود وينزؽبا إىل األسفل، فهل ىذه طريقة صحيحة لغسل الوجو ؟

 .فغسلو صحيح األسفل إىل األعلىإذا بدأ من / ج

 ه ؟ؤ زاد عليهما كيف يكوف وضو  ما أوبالنسبة ؼبقطوع اليدين من الكفُت  /ٖٗس

يف حوض ماء فعل وإال  أو األنبوبربت اؼباء اعباري من  يغسل يديو أفسبكن ىو  إف/ ج
 .فإف اضطر يغسلها غَته

 الرجل عند مسحها ؟كذا و ، ىل جيب تثبيت اليد وعدـ سحبها عند غسلها /ٖ٘س

 .اليد عند غسلها وال الرجل عند مسحهاجيب تثبيت  ال/ ج

شخص كاف يغسل أعضاء الوضوء أكثر من مرتُت وبعدىا عرؼ أف بعد الثانية  /ٖٙس
 يبطل الوضوء، فما حكم صالتو الفائتة ؟

 .صالتو صحيحة وال يعيد/ ج

يعمل البعض يف مهن اغبدادة أو تصليح السيارات فيصبح على أيديهم سواد من  /ٖٚس
دينع من صحة الوضوء  اغبديد ودىن احملركات وما شابو فبا يتعلق بعملهم، ىل يعد ذلك حائالً 

 أو الغسل ؟

إذا كاف لوناً قد امتصو اعبلد ال إشكاؿ فيو، أما إذا كاف لو جـر دينع وصوؿ اؼباء إىل / ج
فيجب إزالتو إف كانت إزالتو فبكنة ليصل اؼباء إىل اعبلد، أما إذا كانت إزالتو غَت فبكنة  اعبلد

 .فال إشكاؿ يف الوضوء مع وجوده

ه إف استمر عدـ ؤ عضو من أعضاء وضوئو كيف يكوف وضو من ذبرح يده أو  /ٖٛس
 ؟انقطاع الدـ، خصوصاً واؼباء ينفذ إىل ما يضعو عليو من قطعة قماش أو ما شابو 
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ديكنو أف يضع على اعبرح قطن أو قماش أو الصق طيب، وال إشكاؿ لو كاف الضماد / ج
ويكفي أف ديسح بيده اؼببللة باؼباء على الضماد مسحًا . الطيب يشمل مساحة أكرب من اعبرح

خفيفاً وال جيب أف يستوعب اؼبسح كل جزء من الضماد، بل ديرر اؼباسح على الضماد من كل 
  .اؼبمكن لو، وال يكلف اهلل نفساً إال وسعها جهاتو فقط وحبسب

 ىل يشًتط مسح الرأس بباطن اليد اليمٌت فقط ؟ وماذا لو تعذر اؼبسح هبا ؟ /ٜٖس

جيوز اؼبسح على الرأس بباطن اليمٌت وبباطن اليسرى، ولو تعذر بباطنهما جاز  /ج
 .بظاىرمها

الوجو، فهل يضر ذلك لو أراد مسح رأسو ووصلت يده إىل جبهتو فاختلط دباء  /ٓٗس
 بصحة الوضوء؟

 .يضر ال/ ج

فيما إذا كاف شعر مقدـ الرأس طويل ويسقط على اعببهة، فهل يصح اؼبسح  /ٔٗس
 ؟عليو

 .اعببهة إىليصح اؼبسح على الشعر اؼبوجود يف حدود مقدـ الرأس حىت واف امتد  /ج

 ىل يشًتط يبوسة مقدـ الرأس والرجلُت قبل اؼبسح ؟ /ٕٗس

 .يشًتط ال/ ج

 ىل يصح مسح الرجل اليسرى قبل اليمٌت ؟ /ٖٗس

 .يصح/ ج

ىل ما يصيب اليد كاغبرب واعباؼ يعترب حائل ال يصح معو الوضوء، وبصورة عامة   /ٗٗس
ومساحيق التجميل من صبغ األظافر  النساءكيف يعرؼ أف ىذا حائل من عدمو ؟ وما تضعو 

 وكذا الدىن اؼبستعمل للرأس أو الوجو وما شابو ؟ ىل يعد حائالً ؟
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اؼباء من  إيصاؿ أو إزالتوالبشرة فهو حائل جيب  إىلدينع اؼباء من الوصوؿ  كل ما/ ج
اليت سبتصها البشرة  واأللواف لألحبار، وبالنسبة إزالتودوف  أمكن إفالبشرة اليت ربتو  إىلخاللو 

تكوف جرما فوؽ البشرة بل جزيئات لونية متخللة يف  ال ألهناتكوف حائال  وتصطبغ هبا فهذه ال
 .مسامات البشرة

ماذا لو كاف ىناؾ دـ يابس أو بقع سوداء على اعبلد واليت ربدث بعد اعبرح أو  /٘ٗس
 نزؼ الدـ على بعض أعضاء الوضوء ، فهل تؤثر على صحة الوضوء ؟

مل  اً اؼبمسوح طاىرا فإف تعذر التطهَت لكونو جرح أوكوف اؼبوضع اؼبغسوؿ ي أفجيب / ج
 .يلف بقماش ويعامل كجبَتة أوالدـ فيغطى قد صبد عليو  اجرح أويربأ 

ما ال جيوز للمحدث مسو من كتاب اهلل ىل يشمل اغبركات أو فقط حروؼ  /ٙٗس 
 الكلمات ؟

 .اغبروؼ فقط/ ج

كثَتاً ما تعرضنا مشكلة وجود أظباء يف الصحف واعبرائد من قبيل أظباء األنبياء و  /ٚٗس
لكن ال يراد منها أشخاصهم عليهم السالـ بل أظباء ألشخاص آخرين ، فهل  األئمة 

 يتعامل معها معاملة األظباء الطاىرة ، أـ ال ؟

 .ال يتعامل معها معاملة األظباء الطاىرة/ ج

 الطفل عن مس ما ال جيوز مسو إال متطهراً ؟ىل جيب منع  /ٛٗس

 .ال جيب ولكنو مستحب/ ج

 ىل يعترب حكم مراقد األئمة عليهم السالـ كاؼبساجد ؟ /ٜٗس

 .نعم حكمها حكم اؼبساجد وىي من أعظم اؼبساجد حرمة/ ج

* * * 
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 :الغسل

 ورد يف وجوب الغسل التقاء اػبتانُت، فما اؼبقصود بو ؟ /ٓ٘س

أو بقدرىا يف باطن فرج ( الزوج)تقريباً دخوؿ حشفة العضو التناسلي للذكر : اؼبراد ىو/ ج
التقاء مقدمة العضو التناسلي الذكري اليت ىي موضع  :والتقاء اػبتانُت معناه(. الزوجة)االنثى 

 .اػبتاف اؼبعروؼ مع فتحة اؼبهبل يف العضو التناسلي االنثوي

 يف الغسل الواجب ؟ حائالً ف القشرة الكثَتة يف الشعر تعد أىل  /ٔ٘س

 .تعد حائالً  ال/ ج

فهل  ،ثر اؼبٍت على لباسوأإف كاف قد شعر باالحتالـ يف نومو وبعد هنوضو مل جيد  /ٕ٘س
 جيب عليو الغسل ؟

 .ال جيب/ ج

إف كاف قد باؿ أو استربأ قبل الغسل مل )ورد حبق من شك ببلل بعد الغسل أنو  /ٖ٘س
 عن اؼبٍت بنفس طريقة االسترباء عن البوؿ ؟ ، ىل اؼبقصود ىو االسترباء(يعد

 .نفس طريقة االسترباء/ ج

 ما حكم عبادة من مل يغتسل غسل التوبة بعد اإلدياف ؟ /ٗ٘س

 .عبادتو صحيحة ولكن ال يسقط غسل التوبة/ ج

 ؽبا حكم اؼبساجد، ولكن ما ىو اؼبقصود باؼبرقد ربديداً ؟ مراقد األئمة  /٘٘س

مع البناء األوؿ احمليط بو مباشرة، ولو وسع البناء دخلت التوسعة يف اؼبرقد ىو القرب / ج
 .اغبكم، ولو ضيق خرجت اؼبساحة اؼبًتوكة من اغبكم

وغَتىا ىل تلحق  عليها السالـكالسيدة معصومة   مراقد أبناء اؼبعصومُت  /ٙ٘س
 من حيث األحكاـ اليت تتعلق باعبنب واغبائض ؟ دبراقد األئمة 
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 .ال تلحق/ ج

ماذا يفعل لو كاف قد وشم على بدنو اسم اعباللة أو اسم أحد اؼبعصومُت يف  /ٚ٘س
مواضع يصعب التحرز من وصوؿ النجاسة ؽبا، ولو كاف يصعب إزالتو عليو فهل جيب عليو 

 التطهر فوراً عن اغبدث األصغر واألكرب ذبنباً ؼبسو وىو غَت متطهر ؟

اف قد فعل ىذا األمر فيجب عليو أف يزيلو وشم البدف هبذه األظباء غَت جائز، ولو ك/ ج
ولو وقعت عليو النجاسة يطهره، وال جيب عليو أف يتطهر . إف أمكن، وإال فال جيوز أف ينجسو

 .من اغبدث ليمس الوشم الذي يف بدنو

ىل روايات اؼبعصومُت أو النجمة أو األحراز واألدعية ؽبا نفس حكم آيات  /ٛ٘س
 من اغبكم بعدـ جواز اؼبس إال بطهارة ؟  القرآف وأظباء اؼبعصومُت 

 .ال جيب التطهر ؼبسها/ ج

لو كاف على اؼبكلف أكثر من غسل ومن ضمنو غسل اعبنابة، فإذا مل يذكر غسل  /ٜ٘س
 آخر، ىل جيزيو ذلك عن غسل اعبنابة ؟ اعبنابة يف النية ونوى غسالً 

 .جيزيو وإف كاف الغسل اآلخر الذي نواه مستحباً / ج

، فما ىو إمناء اؼبرأة ؟ /ٓٙس  إمناء الرجل معلـو

 .الفرج إىلونزوؿ السائل  الرعشة أوشبق الشهوة  بأمرينيتحقق  اؼبرأة االمناء يف/ ج

 ماذا تعٍت الكراىة يف العبادة ؟ /ٔٙس

 .ترؾ الفعل األفضل أفالكراىة تعٍت / ج

 لم بوجوب الغسل فما حكم صالهتا ؟امرأة كانت ربتلم ومل تكن تع /ٕٙس

 .تقضيها/ ج

 ىل جيوز وطئ اؼبرأة يف الدبر ؟ /ٖٙس
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 .موجود يف كتاب الزواج التفصيل /ج

، فيو معرفة قابلية اإلقبابحيتاج الرجل أحيانًا إىل إخراج اؼبٍت لغرض فحصو و  /ٗٙس
 !بطريقة أخرى ؟ إخراجوهل جيوز ف، ويتعذر عليو ذلك عن طريق زوجتو

 .لزوجةااالستمناء حراـ إذا كاف بواسطة جسم اإلنساف نفسو وجيوز بواسطة جسم / ج

* * * 

 :غسل الجمعة

يف غسل يـو اعبمعة إذا وقع نصف الغسل قبل الزواؿ والبعض اآلخر بعد الزواؿ،  /٘ٙس
 فهل يكوف ؾبزياً عن الوضوء ؟

قبل الزواؿ أـ بعده غساؿ ؾبزية عن الوضوء وغسل اعبمعة كذلك سواء أتى بو األ/ ج
 .وحىت إف قدمو يـو اػبميس ػبوفو عوز اؼباء بل وحىت قضاءه يـو السبت فهو ؾبز عن الوضوء

 ىل جيوز المرأة حائض أف تغتسل غسل يـو اعبمعة ؟ /ٙٙس

 .نعم جيوز وتؤجر عليو كما تؤجر على ذكر اهلل وعلى جلوسها يف مصالىا/ ج

* * * 

 :أحكام النساء

وتركت الصالة ظنًا منها أنو حيض، مث مل يكن  فأفطرتلو رأت الدـ يف أوؿ يـو  /ٚٙس
 ىناؾ تواِل ثالث أياـ للدـ، فماذا تفعل، وىل عليها كفارة اإلفطار اؼبتعمد ؟

 .جيب عليها القضاء فقط/ ج

 ىل جيب على اؼبرأة أف تنتبو لوقت وعدد عادهتا ؟ /ٛٙس

 .جيب عليها/ ج
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 حيـر على اغبائض عدة أمور، ماذا لو فعلتها غَت متعمدة ؟ /ٜٙس

 .إف فعلت ما حيـر عليها عن سهو أو النسياف ال تعترب آشبة/ ج

 من ىي اؼبرأة القرشية ؟ /ٓٚس

مثل  اآلفقبائل قريش وبعضهم مشهور  إحدى إىل األباليت تنتسب عن طريق / ج
 .العلويُت والعباسيُت

 للمرأة يف فًتة حيضها ؟ىل يكره صبغ الشعر  /ٔٚس

 .نعم يكره/ ج

غَت قرشية وذباوزت اػبمسُت ولكنها ال زالت ترى الدـ بصفة دـ اغبيض،  امرأة /ٕٚس
 اؼبستحاضة ؟ أوفهل تعمل بعمل اغبائض 

 .يعد حيضاً  بعد سن اليأس كل دـ تراه ال/ ج

 يف منتصف اليـو ؟ أو ليالً  رأتو إذاكما   اؼبرأةكيف يتم حساب اليـو يف عادة  /ٖٚس

يف منتصف اليـو فحىت منتصف اليـو القادـ  وعشروف ساعة فإذا رأتو مثالً  أربعاليـو / ج
 .تتم يوماً 

 ؟ وماذا لو أخلت بذلك ؟ىل جيب على اغبائض قبل الغسل االسترباء بالقطنة  /ٗٚس

ىا زوجها قبل أيط أف، وجيوز كانت شاكة يف النقاء من اغبيض  إفاالسترباء جيب / ج
صح  واف اغتسلت دوف استرباء .مل تستربأ إفاستربأت، وحيـر وطئها قبل الغسل  أفالغسل 

 .اً تزاؿ حائض ال أهناوال كفارة إف تبُت ؽبما بعد ذلك  ،ىاأيط أفغسلها وجيوز لزوجها 

أو يف معرفة حالة  تذكر القطنة عادة عند ذكر استرباء اؼبرأة من دـ اغبيض /٘ٚس
 وما شاهبو ؟ (الكلينكس)يكفي استعماؿ غَتىا كورؽ  لاالستحاضة، فه

 .جيزي أي مادة تؤدي الغرض/ ج
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 وىل يشًتط فيها ظباكة أو جنس أو لوف معُت ؟ /ٙٚس

 .ال يشًتط/ ج

الدـ بعد انتهاء عادهتا بصفات  ورأتكانت ذات عادة عددية   إذا اؼبرأة /ٚٚس
 وال تعتد بالصفات ؟ العشرة فهل تعتربه حيضاً  ضمناالستحاضة 

 .تعتربه حيضاً / ج

من  اغبكم، فما ىو خطأ يف أياـ اغبيضلو عملت اؼبرأة بأحكاـ االستحاضة  /ٛٚس
 من حيث الكفارة ؟اقًتاب زوجها ؽبا  ، أوحيث العبادة

 .خطأكاف   إفليس عليهما شيء / ج

، فهل (لو رأت الدـ ثالثة أياـ مث انقطع ورأت قبل العاشر كاف كلو حيضاً : )ورد /ٜٚس
عليها أو على زوجها شيء لو كانت تعتقد أهنا طهرت بعد الثالثة وقارهبا زوجها ؟ وكذا باقي 

 .األمور اليت حيـر على اغبائض فعلها

 . ليس عليها وال على زوجها شيء/ ج

وماذا  ؟ قراءتوعدـ  أوف مع الكراىية آائض قراءة القر اغب للمرأة األفضلما ىو  /ٓٛس
 كل يـو ؟ تفعل إذا كانت معتادة على قراءة سورة يس مثاًل 

 .التسبيح وذكر اهلل سبحانو إىلترؾ القراءة وااللتجاء  األفضل/ ج

يكره للحائض قراءة ما عدا العزائم، فهل ىي ما زاد على سبع آيات كما يف  /ٔٛس
 اجملنب أـ حاؽبا خيتلف عنو ؟

 .واحدة وكلما زادت اشتدت الكراىة آيةيكره حىت / ج

وكراىة قراءة ما زاد على السبع آيات، ىل يشمل ما لو كانت القراءة لطرح اغبق / ٕٛس
 راءة أكثر من سبع آيات ؟على طالبو مثاًل، وعادة ما يتطلب ق
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 .ال يكره قراءة القرآف للمجنب واغبائض إذا كاف لبياف اغبق والدعوة إىل دين اهلل/ ج

 وىل حكم االستماع كحكم القراءة من حيث الكراىة ؟ /ٖٛس

 .ال يكره االستماع/  ج

 وىل ديكن ؼبن عليها اغبيض أف تغتسل لو آمنت باغبق، أو تنتظر حىت تطهر ؟  /ٗٛس

  .ديكنها أف تغتسل، واألفضل ؽبا أف تعيده عندما تطهر أي تنويو مع غسل اغبيض/ ج

امرأة تأخذ أقراص ؼبنع اغبيض يف شهر رمضاف لتمنع نزوؿ الدـ ألجل أف تصـو  /٘ٛس
 فما حكمها ؟ وما حكم الدـ الذي تراه لفًتات قليلة جدا يف أياـ العادة وغَتىا ؟

 أو أياـلثالثة  أيعادهتا  أياـدـ يف  رأت إف أما، لتمنع اغبيضحبوب  أخذىا يكره/ ج
 .ومتقطعاً  ف كاف قليالً وإ فهو حيض أكثر

امرأة مل تكن سبيز بُت اغبيض واالستحاضة فكانت تفطر يف فًتة االستحاضة،  /ٙٛس
 فهل جيب عليها الكفارة ؟

 .ال ذبب عليها الكفارة/ ج

حكم اؼبستحاضة ذبديد الوضوء لكل فرض فإذا توضأت لصالة الظهر وعلمت  /ٚٛس
 بعدـ خروج الدـ فهل جيب عليها إعادة الوضوء لصالة العصر أـ جيزي وضوؤىا األوؿ ؟

 .ال جيب وجيزي الوضوء األوؿ/ ج

صبع اؼبستحاضة لصاليت الظهر والعصر مثاًل بوضوء واحد يف حالة االستحاضة  /ٛٛس
 يكفي حىت لو علمت خبروج دـ منها بُت الصالتُت ؟ الصغرى، ىل

يكفيها وضوء واحد لتجمع بُت صالتُت وال يضرىا إف خرج دـ االستحاضة بعد / ج
 .الوضوء سواء يف صالة الظهر أو العصر أو بينهما
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ويف صورة االستحاضة الوسطى، ىل يكفي أيضًا وضوء واحد عند اعبمع بُت  /ٜٛس
 صالتُت ؟

 .واحد عند اعبمع بُت صالتُتيكفي وضوء / ج

لو صلت صالة الفجر وحالتها استحاضة صغرى، مث عند الظهر ربولت إىل  /ٜٓس
 وسطى، فهل جيب عليها الغسل أـ تنتظر إىل صالة الغداة من اليـو التاِل لتغتسل ؟

ال جيب عليها أف تغتسل حااًل بل الواجب أف تغتسل لصالة الفجر، وإف تعذر أو / ج
الغسل لصالة الفجر اغتسلت يف أي وقت ديكنها أف تغتسل فيو خالؿ اليـو وإف  شّق عليها 

 .كاف األفضل أف يكوف قبل صالة واجبة

 وىل ربتاج إىل ضم الوضوء إىل غسلها لو كانت حالتها تتطلب غسالً ؟ /ٜٔس

 .ال جيب عليها أف تتوضأ إف اغتسلت قبل الصالة بل يكفيها الغسل ألداء الصالة/ ج

 صورة االستحاضة الكربى، ىل اعبمع بُت صالتُت بغسل واحد أمر واجب ويف /ٕٜس
عليها أـ ديكنها أف تفرؽ ؟ وإذا فرقت فهل يكوف عليها طبسة اغساؿ ؟ وماذا إذا مل خيرج الدـ 

 فهل جيب عليها أيضا الغسل لصالة العصر ؟ -مثالً  -بعد غسل صالة الظهر 

أما لو مل خيرج دـ بعد . اغتسلت لكل صالةال جيب عليها اعبمع، ولكن لو فرقت / ج
 .الغسل فال جيب عليها الغسل مرة أخرى

عند كل صالة، فهل التغيَت الـز ( يلزمها تغيَت القطنة)ورد يف صور االستحاضة  /ٖٜس
 عند كل صالة حىت مع عدـ وجود الدـ فيها ؟

 .إذا مل يكن يف القطنة دـ ال جيب تغيَتىا/ ج

إذا انقطع الدـ لدوف عشرة فعليها االسترباء بالقطنة، فإف : )ورد يف الشرائع /ٜٗس
. خرجت نقية اغتسلت، وإف كانت متلطخة صربت اؼببتدئة حىت تنقى أو سبضي ؽبا عشرة أياـ
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وذات العادة تغتسل بعد ثالثة أياـ من عادهتا، فإف استمر إىل العاشر وانقطع، قضت ما فعلتو 
 ؟( اخل...وذات العادة تغتسل )، ما معٌت (كاف ما أتت بو ؾبزياً   وإف ذباوز. من صـو

ذات العادة تستربء بالقطنة بعد انقضاء أياـ عادهتا فإف خرجت القطنة : )اؼبعٌت ىو/ ج
فإذا مل تنق  أو استمر معها الدـ . نقية اغتسلت، وإف كانت ملطخة صربت حىت تنقى وتغتسل

، بعد مضي ثالثة أياـ بعد عادهتا اغت فإف استمر الدـ إىل العاشر وانقطع سلت إف مل تنق 
؛ ألنو كاف يف أياـ حيضقضت ما فعلت ، وإف ذباوز كاف ما أتت بو ؾبزياً؛ ألنو كاف و من صـو

 (.يف أياـ استحاضة أي أياـ طهر وليست أياـ حيض

وإذا استمر الدـ بعد العاشر فإف سبيز بأوصاؼ ) :ما معٌت ما ورد يف كتاب الشرائع /ٜ٘س
فإف كانت ذات عادة عددية ربيضت بعدد . اإلستحاضة فهو إستحاضة، وإال فهو حيض

أيامها، وإال فبعدد نسائها أو سبعة أياـ، فإف استمر الدـ استظهرت بثالثة أياـ مث ما بعدىا 
 ؟( إستحاضة

إذا استمر معها خروج الدـ حىت بعد أف أف النفساء : ىذا بالنسبة للنفاس، ومعناه/ ج
العشرة اليت ىي أياـ النفاس فإهنا تنظر إىل أوصاؼ اػبارج، فإما أف يكوف بأوصاؼ  األياـأسبت 

 .االستحاضة فتعتربه استحاضة، أو ال يكوف وهبذا تعتربه حيضاً 

غبمل فهي إف كانت ذات عادة عددية قبل ا: واآلف نأيت ألحكاـ ىذا الذي اعتربتو حيضاً 
وما بعدىا يكوف استحاضة، وإف مل تكن ذات عادة  ،ربيضت بعدد أيامها اليت تعرفها ىي

فإف ( أي قريباهتا)بعدد حيض نسائها ( أي ربسب أياـ اغبيض)عددية قبل اغبمل ربيضت 
اختلفن ربيضت بسبعة أياـ، فإف استمر الدـ بعد مدة اغبيض اليت قررهتا مل تعترب ما حصل 

 . حيضاً بل استظهرت بثالثة أياـ فقط والباقي تعتربه استحاضة بعد النفاس كلو

عادهتا العددية طبسة أياـ ولدت واستمر معها خروج الدـ شبانية  امرأة: وكمثاؿ للتوضيح
 .عشر يوماً 

العشرة األوىل أياـ نفاس، ويف اليـو اغبادي عشر نظرت إىل الدـ اػبارج فلم تستطع أف  
أنو حيض ولو  -ابتداًء  -بل ردبا يكوف حيضًا، عندىا تعتربه سبيز فيو صفة دـ استحاضة 
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  -أياـ العادة فهو حيض وقد أصابت دبعرفتو وال شيء عليها، ولكن إف استمر  إسباـتوقف بعد 
فتعتربه عندىا ليس حيضًا وفقط تعترب األياـ الثالثة األوىل بعد  -كما ىو اغباؿ يف مثالنا 

ر حاؽبا حاؿ أياـ اغبيض ال جيب قضاء الصالة اليت تركتها انتهاء مدة النفاس أياـ استظها
 .فيها

* * * 

 :األموات أحكام

فمع وجود االبن  اإلرثىل يكوف كطبقات .. دبَتاثو  أوالىمالناس باؼبيت  أوىل /ٜٙس
 فمن يقدـ ؟ وأخالعم ؟ وماذا لو ترؾ اؼبيت بنت  أو األخيقدـ على  واألب

 .األخباؼبَتاث أوىل باؼبيت والبنت أوىل من  األوىل/ ج

 فهل عبدىم غَت اؼبؤمن باغبق والية عليهم يف تزويج وغَته؟ اً أوالدترؾ اؼبيت  إذا /ٜٚس

 .ذبده يف كتاب الزواجاعبواب / ج

نو يغسل رأسو مث اعبانب األدين مث األيسر، ىل ىذا الًتتيب أورد يف تغسيل اؼبيت  /ٜٛس
 واجب، أـ الًتتيب الواجب فقط بُت الرأس والبدف ؟بُت اعبانبُت أمر 

 .الواجب فقط الًتتيب بُت الرأس والبدف/ ج

مع الرطوبة فهل  يئاً من ديس اؼبيت بعد برده وقبل التغسيل، ماذا لو القى ببدنو ش /ٜٜس
 ينجسو ؟

 .نعم ينجسو/ ج

 ىل مس الشهيد يوجب غسل اؼبيت ؟ /ٓٓٔس

 .مس شهيداً جيب غسل مس اؼبيت على من  ال/ ج

 من المس الذي يغسل اؼبيت قبل غسلو ىل يتنجس ؟ /ٔٓٔس
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 .يتنجس ال/ ج

يكفن اؼبيت دبئزر وقميص وإزار، فما ىي حدود كل منها من جهة السًت لبدف  /ٕٓٔس
 اؼبيت ؟

 أف واألفضلتكوف دبجموعها ساترة لبدف اؼبيت  أف وإمناظبك  أوال يشًتط فيها طوؿ / ج
 .اً وظبيك يكوف كل واحد منها طويالً 

ما ىو حكم تشريح جثة اؼبيت الذي جيري يف الكثَت من اؼبستشفيات يف الدوؿ  /ٖٓٔس
 اليـو ؟

ف كاف ىناؾ شك يف جردية أو مرض يهدد عامة إال جيوز تشريح جثة اؼبيت اؼبؤمن إال / ج
 .اؼبؤمنُت

 وماذا إذا كاف التشريح لغرض كالدراسة أو تشخيص سبب اؼبوت وما شابو؟ /ٗٓٔس

 .ذف مسبق منو ال جيوزإتشريح جثة اؼبؤمن لغرض الدراسة فقط دوف / ج

 ؟وىل جيوز التربع بعضو من أعضاء اؼبيت من قبل وليو غبي ينتفع بو، أو بيعو لو /٘ٓٔس

 .اؼبؤمن ىو أب أو أـ أو ابن أو بنتالبيع غَت جائز، وجيوز التربع إف كاف الوِل / ج

 وىل جيوز التربع بعضو من حي غبي أو بيعو لو ؟ /ٙٓٔس

 .البيع غَت جائز، والتربع جائز/ ج

 للجنازة ؟ اؼبرأةما ىو حكم تشييع  /ٚٓٔس

وكذا فأنو يستحب وصي  أوقد زكاه نيب  اً أو مؤمن صياً و  أو كاف نبياً   أفمكروه إال / ج
 .وصي أوزبرج يف تشييع جنازة خرج يف تشييعها نيب  أفيستحب 

ما ىو حكم الدفن اغباِل يف القبور اليت تكوف على شكل طبقات ويدفن فيها  /ٛٓٔس
 أكثر من ميت ؟ وما حكم ارتفاع بناء القبور لنصف مًت أو أكثر ؟
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 .، وارتفاع بناء القبور مكروهفن يف قرب واحد بطبقات جائز ولكنو مكروهالد/ ج

 ما ىو حكم لباس السواد على اؼبيت ؟ /ٜٓٔس

 .فيو إشكاؿ ال/ ج

من اؼبستحبات كتابة دعاء اعبوشن على الكفن فهل األفضل أف يكتب بالقلم  /ٓٔٔس
 العادي أـ بالزعفراف ؟ وما ىو تأثَت الدعاء على اؼبيت ؟

وينتفع بو اؼبيت كما ينتفع بالصدقة  كتابتو بالزعفراف ويكره كتابتو بالسواد  األفضل/ ج
 .والصالة والدعاء لو

 ما شابو كخمشو؟ أوىل جيوز النوح واللطم على اؼبيت، وماذا لو اضبر الوجو  /ٔٔٔس

مل يكن فيو ضرر معتد  الوجو ما أويف اضبرار الصدر  إشكاؿ جيوز النوح واللطم، وال/ ج
 وأيضاوجهها ونتفها شعرىا وجزىا شعرىا  اؼبرأةؿبرمة باػبصوص ىي خدش  أفعاؿبو، وىناؾ 

 .كفارات فصلتها يف الشرائع  األفعاؿزوجتو ويف ىذه  أوشق الرجل ثوبو يف موت ابنو 

ىل جيوز أف يؤتى بصالة الوحشة بعد ليلة أو ليلتُت من وفاة الشخص لسبب  /ٕٔٔس
 مو دبوتو أو دفنو ؟لعدـ ع

 .تعوض الصدقة أو الصالة يف الليلة األوىلجيوز وينتفع هبا إف شاء اهلل ولكنها ال / ج

* * * 

 :الطهارة الترابية

 ىل جيب طلب اؼباء حىت مع الظن بعدـ وجود اؼباء ؟ /ٖٔٔس

 .كاف غَت متيقن من عدـ اؼباء فيجب عليو الطلب  إذا/ ج
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من يفقد شبن اؼباء أو كاف الثمن يضر حبالو يكوف حكمو كحكم فاقد اؼباء، ىل  /ٗٔٔس
جيب عليهما البحث والطلب باؼبقدار احملدد يف األرض السهلة واغبزنة، أو أف  يعٍت أهنما أيضاً 

 اؼبقصود أف وظيفتهما التيمم ؟

 .يفتهما التيممظو / ج

 غسل ؟ أوينوي يف التيمم انو بدالً عن وضوء  أفىل يشًتط  /٘ٔٔس

 .نعم يشًتط /ج

 اليدين عند التيمم كيفية خاصة ؟ حىل يف مس /ٙٔٔس

 .ديكنو مسحهما بأي صورة/ ج

 ىل جيوز التيمم على الكاشي الذي ال غبار فيو ؟ /ٚٔٔس

 .إليواضطر  إفجيوز / ج

 ىل ديكنو التيمم بالصخر أـ يدقو ويصَته تراباً مث يتمم بو ؟ /ٛٔٔس

 .ديكن التيمم بالصخر/ ج

 ىل جيوز التيمم بًتاب عليو قطرات ماء منتشرة، أـ البد أف يكوف يابساً ؟/ ٜٔٔس

 .جيوز/ ج

 من عدـ اغبائل عند التيمم ؟ التأكد أوىل جيب على اؼبتيمم نزع اػبامت  /ٕٓٔس

 .جيب التأكد من عدـ اغبائل الصغَت عند التيمم اػبامت والجيب نزع  ال/ ج

ىل جيزي التيمم عن االغساؿ اؼبستحبة مع وجود اؼباء وعدـ الضرر من / ٕٔٔس
 استعمالو ؟

 .ال جيزي/ ج
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 ىل يشًتط طهارة أعضاء التيمم أي اعببهة والكفاف قبل التيمم ؟ /ٕٕٔس

 .البد من طهارة أعضاء التيمم/ ج

إذا كاف على اؼبكلف غسل واجب ومل يتمكن من االغتساؿ ؼبرض أو ما شابو  /ٖٕٔس
 مم أوؿ مرة مث يتوضأ لبقية الصلوات، أـ يتيمم عن كل صالة ؟يمن األعذار، فهل يت

يتيمم بداًل عن الغسل وما داـ العذر باقياً يكفيو ىذا التيمم بداًل عن الغسل، وأما إف / ج
فيتوضأ إف أمكنو الوضوء أو يتيمم بداًل عن الوضوء إف تعذر أحدث حدثًا أصغر بعد التيمم 

 .عليو الوضوء

وإذا تيمم لعذر لصالة الظهرين، وأتت صالة العشاءين وىو مل حيدث بعد،  /ٕٗٔس
 فهل جيدد تيممو، أـ ديكنو االكتفاء بالتيمم السابق ؟

 .يكفيو التيمم السابق ما داـ العذر باقياً / ج

شخص تيمم للصالة بدؿ الغسل ظنًا منو أف الوقت ال يكفي للغسل والصالة،  /ٕ٘ٔس
 وبعد الفراغ ظهر أف ىناؾ وقتاً، فهل يغتسل ويعيد الصالة ؟

 .يغتسل ويعيد صالتو/ ج

* * * 

 :وأحكامهاالنجاسات 

حيضر البوؿ االصطناعي يف اؼبختربات العلمية وحيتوي من ناحية تركيبو  /ٕٙٔس
 الكيميائي العناصر اليت حيتويها البوؿ الطبيعي، فهل يعترب قبساً أيضاً ؟

 .اً ال يعترب قبس/ ج

وكذلك يعمل على تفكيك بعض مكونات األعياف النجسة كالدـ وفصلها،  /ٕٚٔس
 أـ قبسة ؟فعند الفصل ىل تعترب األجزاء طاىرة 
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 .ال تعترب قبسة/ ج

رض متنجسة، فهل يكفي ذلك أس ضوء الشمس دبرآة وما شابو على لو انعك /ٕٛٔس
 للحكم بطهارهتا عند يبوستها، وكذا لو كانت الشمس من وراء النافذة فهل تطهر ؟

 .أيضاً  اً ضوء الشمس لو انعكس دبرآة أو من خالؿ نافذة يعترب مطهر / ج

ما حكم ( بوؿ وغائط)اؼبرضع كثَتة األطفاؿ، وثوهبا ال يأمن النجاسة من  /ٜٕٔس
 صالهتا وحكم الطهارة ؟ 

ف ثوهبا تنجس أـ ال أجيب تطهَت الثوب النجس للصالة فيو، وإذا كانت ال تعلم / ج
يكفي صب اؼباء على الثوب ليطهر منو، وإذا مل ( الذكر)وبوؿ الرضيع . فتبٍت على أنو طاىر

 .غَت ثوب واحد فتصلي بو يف النهار وتطهره من بوؿ الرضيع يف الليل يكن ؽبا

إذا سكب الشخص اؼباء اعباري عند تطهَت ؾبرى البوؿ بدوف انقطاع فهل ىذا  /ٖٓٔس
 ؟ أـ ال بد من قطع اؼباء مث سكبو ،للطهارة كافياً 

سواء كاف اؼباء  داعي للقطع والاؼباء بعد زواؿ عُت النجاسة سكب يستمر  أفيكفي / ج
 .إناءيسكب من  قليالً  أـ ياً جار 

فيما  إذا ما أريد غسل ثوب أو فرش أو ما شابو من بوؿ أو غَته فما ىو اغبكم /ٖٔٔس
 ؟إذا غسل باؼباء اعباري أو القليل من حيث تعدد الغسالت وعدمو 

غسلة  :تزاؿ فيها عُت النجاسة والثانية :األوىل ؛يف اؼباء القليل البد من غسلتُت/ ج
ويف اؼباء اعباري ديكن االكتفاء بصب اؼباء على عُت النجاسة حىت تذىب أوصافها  ،التطهَت

 .ويغلب عليها اؼباء عندىا يكوف اؼبوضع طاىراً 

 غسلة إزالة العُت النجسة ىل ربسب من ضمن الغسالت أـ ال ؟ /ٕٖٔس

 .قد تبُت اعبواب يف أعاله/ ج
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ما ىو  يءما يصيب بدف اإلنساف أو ثوبو أو ما ىو بقربو أثناء غسل ذلك الش /ٖٖٔس
 حكمو ؟

. ال ينجسو إال إف كاف ما أصابو ىو عُت النجاسة أو ماء تغَت بأوصاؼ عُت النجاسة/ ج
واؼباء اؼبتنجس قبس ولكنو ال ينجس غَته دبالقاتو إال إف كانت أوصافو قد تغَتت بأوصاؼ 

 .سبيزت فيو عُت النجاسةعُت النجاسة أو 

الغسالة إف مل تتميز فيها عُت النجاسة أو أحد صفاهتا الثالثة ىل ديكن التطهر  /ٖٗٔس
 هبا ؟

 .ال ديكن التطهر هبا/ ج

مىت جيب العصر أو الدلك، وكم مرة يكوف ذلك ؟ وىل تعترب اليداف أثناء  /ٖ٘ٔس
 العصر متنجستاف ؟

لرفع وإزالة عُت النجاسة وال عدد لو بل ردبا جيب العصر عندما يكوف ىو الوسيلة / ج
تكفي مرة أو أكثر وتعترب اليد متنجسة ولكن إف بقي يستعمل نفس اليد يف إسباـ غسلة 

 .التطهَت فتطهر يده مع اؼبغسوؿ

عند تطهَت اؼبشروط بالعصر ىل يكفي عصره وىو داخل اؼباء أو جيب إخراجو  /ٖٙٔس
 منو مث عصره ؟

 .يف اؼباءيكفي عصره وىو / ج

 كيفية تطهَت الفرش أو الكاربت، وماذا إذا كاف ملتصقاً بأرض البيت ؟ /ٖٚٔس

باؼباء القليل كما بينت سابقا البد من غسلتُت غسلة إزالة عُت النجاسة وغسلة / ج
يصب : التطهَت فلو فرضنا أف على الفرش الثابت بوؿ يراد تطهَته دباء قليل فالطريقة تكوف أوالً 

موضع البوؿ حىت يستوعب اؼباء اؼبوضع مث يرفع اؼباء مع النجاسة بقطعة قماش أو ماء على 
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يصب ماء على اؼبوضع مرة أخرى ويرفع كذلك بقطعة قماش أو اسفنجة وىذه : ثانياً  .إسفنج
 .اً طاىر  ىابعداؼبوضع ىي غسلة التطهَت ويكوف 

ضع حىت يغلب اؼباء على أما باؼباء اعباري فيمكن االكتفاء بسكب اؼباء اعباري على اؼبو 
 .أوصاؼ النجاسة

كيفية تطهَت أرضية البيت عند تنجسها باعباري أو القليل ؟ وإذا كاف بالقليل  /ٖٛٔس
 فهل يشًتط التعدد وتنشيف اؼباء يف الغسلة األوىل ؟

 .تبُت اعبواب يف أعاله/ ج

باعباري أو القليل كيفية تطهَت األشياء الثابتة كاألبواب وما شابو يف البيت  /ٜٖٔس
 ؟ أيضاً 

فبالنسبة لتطهَت موضع . إف غلب اؼباء اعباري على النجاسة وأوصافها يطهر اؼبوضع/ ج
يف باب أو شباؾ أو شبهها باؼباء اعباري ديكن بصب اؼباء اعباري على اؼبوضع اؼبتنجس يف 

ودلكو حىت يطهر، واؼباء اؼبتساقط طاىر إف كاف اؼباء اعباري قد غلب على  الباب مثالً 
النجاسة وأوصافها فيو، أما تطهَت موضع يف باب أو شباؾ قد تنجس بنجاسة باؼباء القليل 
فيتم بأف تأخذ اسفنجة وتغسمها باؼباء الطاىر حىت سبتلئ باؼباء مث سبسح هبا اؼبوضع النجس 

غسل االسفنجة وتغمسها باؼباء الطاىر مرة أخرى وسبسح هبا اؼبوضع مرة لرفع عُت النجاسة مث ت
 .أخرى فتكوف ىذه اؼبسحة األخَتة ىي غسلة التطهَت ويطهر بعدىا اؼبوضع

 ؟كيفية تطهَت تربة السجود إذا أصابتها قباسة  /ٓٗٔس

 .تبُت اعبواب يف أعاله/ ج

وترؾ اؼباء مفتوح عليها بال مالبس متنجسة بالبوؿ ىل تطهر حبركة الغسالة  /ٔٗٔس
 ؟ عصر

 .تكفي حركة ماكنة الغسل وال حاجة الستعماؿ اليد معها/ ج
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 ما حكم اللوف اؼبتخّلف يف اؼبالبس مثالً بعد غسل الدـ أو الغائط ؟ /ٕٗٔس

 .طاىر/ ج

آخر فهل ينجس أيضًا، وماذا لو  يءفتنجس والقاه ش ئاً يإذا أصابت النجاسة ش /ٖٗٔس
 وىكذا ؟  اً ثالث ئاً يالقى الثاين ش

اؼبتنجس قبس ولكنو ال ينجس غَته دبالقاتو إال إف كانت أوصافو قد تغَتت بأوصاؼ / ج
 .عُت النجاسة أو سبيزت فيو أو عليو عُت النجاسة أو احد أوصافها

س إنساف بعض ما يتعلق بإنساف آخر كثيابو وطعامو وما شابو فهل جيب إذا قبّ  /ٗٗٔس
 عليو إخباره ؟

 .عليو إخبارهجيب / ج

من ( اغبباؿ)عادة ما ينشر الغسيل على اغبباؿ اؼبثبتة لغرض تنشيفو، فهل تعد  /٘ٗٔس
 األمور الثابتة اليت تطهر بالشمس عند تنجسها أو البد من تطهَتىا باؼباء ؟

 .ال تعد اغبباؿ من األمور الثابتة/ ج

اغبشرات اليت زبرج من األماكن النجسة وسبشي على الفرش ىل تنجس ما  /ٙٗٔس
 سبشي عليو ؟

 .ال تنجسو إال إذا نقلت لو النجاسة بصورة ظاىرة مرئية/ ج

إذا قطع من اإلنساف اغبي قطعة غبم من أطراؼ األظافر أو من غَتىا فما ىو  /ٚٗٔس
 حكمها من حيث النجاسة ؟

القشور وقطع اعبلد الصغَتة اليت تنفصل نتيجة اعبروح ينفصل من اغبي من  ما/ ج
 .الشفة طاىرة أو األصابع أطراؼ من أوو الكدمات و االلتهابات والقروح واغبروؽ 
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ما شابو مع  أوكذرؽ الفارة   ةلو وجد بعض ـبلفات حيوانات ؽبا نفس سائل /ٛٗٔس
 غَته فبا ىو مطبوخ، كيف يتم تطهَته ؟ أوالرز 

أمكن مث تغسل الرز غسلة لرفع اؼبتبقي من عُت  إفمن رفع عُت النجاسة  أوالالبد / ج
 .غسلة ثانية لتطهَته والنجاسة مث تغسل

 وماذا لو كاف قد رئي يف الرز أو ما شابو قبل الطبخ، فهل جيب تطهَته ؟/ ٜٗٔس

 .البد من تطهَت اؼبأكوؿ من النجاسة إف وقعت فيو/ ج

 ما ىو حكم الدـ داخل الفم واإلذف واألنف ؟ /ٓ٘ٔس

الدـ الذي خيرج من األوعية الدموية نتيجة جرح أو نزؼ قبس واف كاف يف الفم أو / ج
اإلذف أو األنف، وال جيوز ابتالع الدـ الذي ينزؼ يف الفم وديكن تطهَت الفم بغسلو باؼباء أو 

اثر الدـ يف السوائل اليت يف الفم  بدوف ماء ببصق الدـ الذي فيو فإف استهلك ما تبقى من
 . حكم بطهارة الفم وكذا األنف

للوف اعبلد  قارباً أو صار لونو م الدـ الذي جيمد على اعبرح سواء صار اسوداً  /ٔ٘ٔس
 .ىل يكوف طاىراً 

لوف  إىلاستحاؿ وتغَت لونو  إفولكن  ،يبقى قبساً  اً صبد وصار لونو اسود إذاالدـ / ج
 .مقارب للجلد فيحكم بطهارتو

 ما حكم دـ اؼبتربع الكافر أو الناصيب إىل اؼبسلم ؟ /ٕ٘ٔس

 .ال إشكاؿ فيو/ ج

 ما ىو حكم البيضة اليت ربوي قطرات دـ ؟ /ٖ٘ٔس

 .الدـ يف بيضة من لو نفس سائلة قبس/ ج

 ىل جيوز شرب الدـ من الذبيحة اؼبذكاة لغرض العالج ؟ /ٗ٘ٔس
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 .ال جيوز/ ج

 ما ىو حكم ماء الشعَت اؼبتعارؼ شربو اليـو يف بلداف إسالمية ؟ /٘٘ٔس

وإف مت زبمَته  ،و قبل أف يتخمر جيوز شربوئإذا مت نقع الشعَت ومن مث استخالص ما/ ج
 .فال جيوز شربو، وال حيكم حبليتو فقط ألنو صنع يف البالد اإلسالمية

 ما حكم العصَت العنيب عند الغلي ومل يذىب ثلثاه ؟ ىل خباره قبس ؟ /ٙ٘ٔس

 .خباره طاىر/ ج

 ىل تعترب قبسة ؟" اؼبخدرات"اؼبسكرات اعبامدة كاغبشيشة وما شاهبها من  /ٚ٘ٔس

 .ال تعترب قبسة وإف كانت ؿبرمة/ ج

 ىل الًتياؽ من اؼبسكرات احملرمة والنجسة ؟ /ٛ٘ٔس

فهو حراـ وال جيوز تناولو اختيارًا للسكر،  اً أو جامد كل مسكر سواء كاف سائالً / ج
ولكن جيوز استخداـ اؼبسكرات لغرض طيب أو صناعي وعندىا ال تعترب قبسة وإف كانت سائلة 

 . تبعاً لنية تصنيعها ؽبذه الفائدة

 العطور اليت فيها نسبة من الكحوؿ ما حكمها ؟ /ٜ٘ٔس

صنعت للفائدة الصناعية وليس للسكر فتعترب طاىرة وال إشكاؿ يف  إذا كانت كحوالً / ج
 . استخدامها يف العطور أو الدىاف أو التعقيم

 وعند الشك يف ذلك ىل جيب االمتناع عنها ؟ /ٓٙٔس

 .عند الشك تعترب طاىرة وال حيكم بنجاستها/ ج

، وما األخشابوذلك اؼبستخدـ بصبغ  األجنيبما حكم االسبَتتو العراقي أو  /ٔٙٔس
 حكم طهارتو أو قباستو ؟ 

 .استخدامو من أىل اؼبعصية للسكر اً كل كحوؿ طاىر إال إذا كاف معتاد /ج
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 بعض األدوية اليت فيها نسبة زبدير عالية فما ىو حكمها ؟ /ٕٙٔس

 .جيوز استخدامها وتناوؽبا إذا وصفها الطبيب اؼبختص ضمن اعبرعة واؼبدة اليت وصفها/ ج

من كاف مريضاً وقد راجع الطبيب ووصف لو وصفة عالجية بدواء فيو نسبة من  /ٖٙٔس
 الكحوؿ، فهل جيوز لو تناوؿ مثل ىذا الدواء ؟

الفسق  أىلمل يكن الدواء مسكر، ومل يكن الكحوؿ الذي فيو قد صنع ليتناولو  إذا/ ج
 .للسكر، جيوز تناوؿ ىذا الدواء

وغَتىا وال يعلم  واألحذيةكاعبنط والساعات   أجنبيةما حكم ما صنع من جلود  /ٗٙٔس
 بتذكية اغبيواف ودبغ جلده ؟

 .حيكم بذكاهتا ال/ ج

ويعمل منو ألبسة من جاكيت ( غَت مسلمة)اعبلد اؼبستورد من بالد أجنبية  /٘ٙٔس
أو غَتىا كاألحذية واألحزمة، ما حكم لبسها يف الصالة، وغَتىا ؟ حيث ال نعلم ( قمصلة)

 . بتذكيتها، وطهارهتا

 .ال حيكم بتذكيتها وال طهارهتا إال إذا حصل العلم بتذكيتها تذكية شرعية/ ج

مغلفة جبلود ال يعلم أصلها، فما حكم " قنفات"توضع يف بعض البيوت  /ٙٙٔس
 اعبلوس عليها واالستفادة منها أو مالمستها برطوبة ؟

بالنسبة عبلود اؼبيتة قبسة ولكن جيوز االستفادة منها واعبلوس عليها ولبسها وال / ج
 .إشكاؿ يف ذلك، أما عند مالمستها برطوبة فيتنجس مالمسها

 ماؿ فرشة أسناف مصنوعة من شعر حيواف قبس العُت، ما ىو اغبكم ؟استع /ٚٙٔس

أما استعماؿ فرشة األسناف اؼبصنوعة منو فال إشكاؿ فيو . شعر قبس العُت قبس/ ج
 .ولكن البد من تطهَت الفم بعد استعماؽبا
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استخداـ األسناف االصطناعية وكذا اغبشوات اؼبستعملة إلصالح األسناف ىل  /ٛٙٔس 
 التأكد من مادهتا خصوصا واف اغلبها أجنبية ؟جيب 

جيب التأكد واالطمئناف أهنا ليست قبسة وجيوز استعماؽبا ولكن بالنسبة للمستعمل / ج
 .اآلف يف معظم دوؿ العامل ال إشكاؿ فيو

قد تدخل بعض شحـو اغبيوانات الغَت مأكولة اللحم أو اؼبتنجسة يف صناعة  /ٜٙٔس
الصابوف وبعض مواد التجميل والكردييات اليت تستعمل لدىن بشرة الوجو والبدف والشعر، فهل 

 حيكم بطهارهتا وجواز استعماؽبا، أو البد من التأكد منها قبل االستعماؿ عند الشك فيها ؟

 .إال إف كانت تركيبتها قد تبدلتال حيكم بطهارهتا / ج

* * * 

، وصلى اهلل على واغبمد هلل رب العاؼبُتكاف ىذا آخر ما دونتو من أجوبتو عليو السالـ، 
 .ؿبمد وآلو الطاىرين األئمة واؼبهديُت وسلم تسليماً 


