
( 1األحكام الفقهٌه ) الحدٌث   
 

 عدد األدله الحكم المالحظه
 1 غسل اإلناء الذي ولغ فٌه الكلب واجب 

 2 الهرة وسؤرها طاهر 

 3 أكل الجراد والحوت والطحال والكبد حالل 

 4 ما قطع من البهٌمة وهً حٌه حرام ألنه مٌته

 5 األكل والشرب فً آنٌه الذهب والفضه وصحافهما حرام 

 6 إذا كانت الذهب والفضة ٌمكن فصلهما حرم األكل فٌها 

 7 إذا كانت آنٌه الذهب والفضة ال ٌمكن فصلهما ٌجوز 

 8 األكل والشرب باإلناء المضبب بالذهب والفضه ٌجوز 

 9 استعمال الذهب والفضه لغٌر األكل والشرب جائر 

 11 استعمال نفائس االحجار كالٌاقوت والجواهر جائز 

 11 طهارة آنٌة المشركٌن واستعمالها إذا غسلت جائز 

 12 لحوم الحمر األهلٌه حرام الحمر ) الحمار (

 13 لحم الحمر األهلٌه عند الضرورة جائز 

 14 التثاؤب واإللتفات بالصاله مكروه 

 15 انشاد الشعر بالمسجد جائز 

 16 السؤال عن الضاله بالمسجد حرام 

بالمسجدالبٌع والشراء  حرام   17 

 18 اقامة الحدود بالمساجد حرام 

 19 النوم بالمساجد جائز 

 واجب 
االستعاذة من المسٌح الدجال والقبر وفتنة المحٌا والممات 

 عند التشهد
21 

 21 االستعاذه من البخل والجبن وغلبه الدٌن مستحب 

رصالة الوت واجبه   22 

 23 صالة الضحى سنة مستحبه 

صاحب البٌت لإلمامةتقدٌم  مستحب   24 

واتمام الصف األول –تسوٌه الصفوف  واجبه   25 

 26 سد الفرج بالصالة مستحب 

 27 اصطفاف النساء جائز 

من الرجال والنساء امامة المرأة أهل دارها صحٌحه    28 

 29  إمامة الرجل النساء جائزة 

 31 الصالة خلف من قال ال إله إال هللا جائز 

 31 القٌلولة بعد صالة الجمعة مستحبة 

 

 

( 1األحكام الفقهٌه ) الحدٌث   



 

 عدد األدله الحكم المالحظه
 32 رفع صوت الخطٌب عند الجمعة مستحب 

 33 القصد ) القصر ( فً خطبة الجمعة مستحب عالمه فقهه

 34 اإلغتسال لصالة الجمعة غٌر واجب 

 35 التحول للنافلة من موضع الفرٌضة مستحب 

 36 تعجٌل الفطر ) من تمر ( قبل صالة عٌد الفطر مستحب 

 37 تأخٌر األكل بعد عٌد األضحى مشروع 

 38 إظهار الفرح بالعٌدٌن مستحب 

 39 المشً ٌوم العٌد مستحب 

 41 تمنً الموت منهً عنه 

 41 تمنً الموت إن خاف فتنة الدٌن ال بأس به 

 42 تلقٌن المحتضر الشهادة مستحب 

 43 لبس الحرٌر للرجال حرام 

 44 لبس الحرٌر للرجال بعذر جائز 

 45 لبس الحرٌر والذهب للنساء جائز 

 46 خٌاطة الثوب بخٌط من حرٌر للرجال جائز 

 47 لبس الجبه للرجل مكفوفه بالحرٌر  جائز 

 48 التجمل بالزٌنه للوافد مستحب 

وتذكٌره برحمة هللا توجٌه المحتضر للقبله مستحب   49 

 51 المبادرة بقضاء الدٌن عن المٌت مستحب 

والمرأه لزوجها ) عند الموت ( –غسل الرجل لزوجته  جائز   51 

 52 الصالة على المٌت بعد دفنه جائز 

اإلسراع بدفن الجنازة –الدعاء للمٌت ) بصالة المٌت (  مستحب   53 

 54 إحترام المٌت كإحترام الحً واجب 

 55 عمارة وتزٌٌن وتجصٌص وإنارة القبور حرام 

 56 زٌارة القبور للرجال جائز تذكٌر باالخره

 57 النٌاحة على المٌت حرام 

 58 البكاء على المٌت جائز 

 59 سب األموات حرام 

  

 أخوكم

Hictar   -أبوجنان 


