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 مقدمة الطبعة الثانية

ًاحلمد هللا الذي جعل العلم الرشعي رمحا  يف خدمته  موصولة بني أهله, يتنافسونّ
: هُّربويتعاونون عىل إقامة رصحه, والصالة والسالم عىل سيدنا حممد الذي قال له 

﴿S R Q P﴾ ]١١٤ :طه[. 
  ,وبعد
ه من أفضل القربات, وقد تفنّن سلفنا َ وتعليم, علم الفقه من أفضل العلومَّفإن

ِّالصالح يف تعليمه, فكتبوا الكتب املطولة واملخترصة, وعرضوه بأساليب متعددة, منها  َّ
َّأسلوب السؤال واجلواب, وهو أسلوب له وقع يف النفس; ألن صل إىل  املعلومة تٌ

ًطالب العلم عىل هيئة السؤال الذي سريد إليه من املستفتني, فيكون اجلواب حارضا 
َّلدهيم, وقد قام إخواننا يف مديرية اإلفتاء يف القوات املسلحة األردنية بجمع املسائل  ّ ّ
ّالتي يكثر السؤال عنها, ورتبوها عىل أبواب الفقه, ووضعوا هلا اإلجابات الفقهية,  ّ

ّنه أئمة القوات املسلحة وغريهمواستفاد م ّ. 
ّوقد مىض عىل إعداد هذا الكتاب وقت طويل, فاستأذنا سامحة مفتي القوات 

ًحة يف إعادة طبعه, فأذن لنا مشكورا بذلك, فأعدنا طباعته وتنقيحه, وها نحن َّاملسل
 . ِّنقدمه إىل إخواننا طالب العلم ليستفيدوا منه بإذن اهللا



٦ 

 جيزل الثواب لكل من شارك يف إعداد أصله, ويف إعداد ونسأل اهللا تعاىل أن
 . ُّ واهللا ويل التوفيق,هذه الطبعة الثانية

 سلامن  الدكتور نوح عيل
 املفتي العام للمملكة األردنية اهلاشمية



٧ 

 مة الطبعة األوىلِّمقد
¿ Ä Ã Â Á À  ﴿ : يف حمكم كتابهالقائلاحلمد هللا رب العاملني, 

 Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ÅÏ﴾ ]التوبة :
ِمن يرد «: والصالة والسالم عىل سيدنا حممد الذي قال ,]١٢٢ ِ ُ ِ به اهللاَُْ ْخري ِ ُيفقهه يف   ًاَ ْ ِّ َ ُ
ِالدين , وعىل آله وصحبه الذين أضافوا إىل رشف النسب والصحبة )١(رواه البخاري» ِّ

 . رشف الفقه يف الدين, والتبليغ عن رب العاملني
 زينوا نفوسهم بمعرفة الرشيعة, وزينوا الذين, وريض اهللا عن سلفنا الصالح

 . دنياهم بتطبيقها
 ,أما بعد

فاإلنسان ال يسعد يف دنياه, وال يف آخرته إال بطاعته هللا تعاىل, وهو ال يستطيع أن 
ضوع علم ه, ومعرفة األوامر والنواهي اإلهلية هي موَيطيعه إال إذا عرف أوامره ونواهي

لعلوم وأمهها, وكان غريه من العلوم كاملقدمات والوسائل  اِّالفقه; ولذا كان من أجل
 . إليه, وهو الثمرة والنتيجة املرجوة منها

نوا يف تسهيل ـ عظيمة يف سبيل الفقه, وتفنًَّجهوداولقد بذل سلفنا الصالح 
 بذلوا من أجلها األوقات, ,موارده, وتوضيح مقاصده, وتركوا لنا ثروة فقهية ضخمة

 . ً, فجزاهم اهللا عنا خرياوأعرضوا عن اللذات
                                           

, )٧١ًباب من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين, برقم (» صحيحه«أخرجه البخاري يف كتاب العلم من ) ١(
من حديث معاوية بن أيب سفيان ) ٩٨ – ١٠٣٧باب النهي عن املسألة, برقم (ومسلم يف كتاب الزكاة 

 . َريض اهللا عنه



٨ 

ر يف هذا العلم كام ُّونحن يف زمن تعرتض فيه عقبات كثرية حتول دون التبح
 املنال; وإال لفاز َلْروا, واالنقطاع له كام انقطعوا, ومل يكن طلب العلم يف يوم سهَّتبح

 راغب, ومل يكن ألصحابه ذلك املقام السامي والقدر ُّ طالب, وظفر به كلُّبه كل
  .لعايل, ولكن لكثرة العوائق صاروا قلة, ولقلتهم عال قدرهم وسمت منزلتهما

 , وال بد من استحداث)هُّه ال يرتك جلُّما ال يدرك كل(: ومهام يكن من أمر فقد قيل
 العلم اإلملام بأهم املسائل والوقوف عىل جواب الرضوري طالبل عىل ِّسهُ تَأساليب

 . من املسائل
ّ أسلوب السؤال عن أهم املواضيع يف كل باب, لنلفت نااستحدثومن أجل هذا 

ّاالنتباه إىل أمهيتها, ويرسخ يف الذهن جواهبا; فقد جرت سنّة اهللا تعاىل يف خلقه أن 
ّيثبت يف ذهن اإلنسان ما يسأل عنه أكثر مما يقرؤه, وقد كنا نطرح يف كل عدد من نرشة 

ّ عدة أسئلة فقهية جيي)١(هذه املديرية الشهرية ب عليها إخواننا, ثم نبعث يف العدد القادم ّ
ترتيب باجلواب مع طائفة من األسئلة اجلديدة, وكنا نسري يف هذه األسئلة حسب 

ّاملذهب الشافعي ونتقيد به لغاية تعليمية, وبعد أن أرشفنا عىل هناية األبواب رأينا أن  ّ ِّ
;  ـإن شاء اهللا تعاىلـ   بعد جزءًنجمع األسئلة مع أجوبتها يف نرشة واحدة, تصدر جزءا

ّليكون لد كل واحد من إخواننا جمموعة متكاملة, ال سيام إخواننا الذين دخلوا يف 
املديرية بعد صدور أعداد كثرية من النرشة, فقد بدأ صدور النرشة يف ذي القعدة سنة 

 . وإصدارها بشكل كتاب,ّوقد يرس اهللا تعاىل طباعتها طباعة جيدة. هـ١٣٩٢
 ويف اجلمع والتنسيق , أشكر إخواين الذين سامهوا يف إعداد األجوبةوال بد أن

ًواإلضافة, وأشكر الذين أخذوا األمر بغاية االهتامم, وبذلوا جهدا يف اإلجابة السديدة 
 مما يثلج َّ إال أن,ً كانت فائدة ذلك قد عادت عليهم أوالوإذامنذ صدور العدد األول, 

                                           
 .ة التذكرة التي تصدرها مديرية اإلفتاء العسكرينرش) ١(



٩ 

 ويدرك ,ئي من حيرص هذا احلرص عىل العلم يكون يف إخواين وزمالْالصدر أن
األمور عىل حقيقتها, ويراها فرصة لالزدياد من العلم, واملسامهة يف دراسة الفقه 

 .بأسلوب جديد

 ينفعنا بام ْ لوجهه الكريم, وأنًاو اهللا تعاىل أن جيعل عملنا خالصويف اخلتام أدع
, وأن جيمعنا مع سلفنا الصالح يف جوار ً علاميزيدنانا, وأن ُنا ما ينفعَمِّنا, وأن يعلَمَّعل

مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني, والصديقني, والشهداء, والصاحلني, ملسو هيلع هللا ىلص املصطفى 
 . ًن أولئك رفيقاُسَوح

  العاملنيِّواحلمد هللا رب

 مفتي القوات املسلحة األردنية
 
 
 
 



١٠ 



١١  

 كتاب الطهارة



١٢ 



١٣ 

 كتاب الطهارة
)١( 

 دمت عىل غريها يف الفقه? ُ وملاذا ق?ً ورشعاًما هي الطهارة لغة
 كاألنجاس أو ًهي النظافة والنزاهة عن األقذار, حسية: ًالطهارة لغة: اجلواب

 .  كالعيوبًمعنوية
 . هي رفع حدث أو إزالة نجس أو ما يف معنامها أو عىل صورهتام: ًورشعا

كد وقدمت الطهارة عىل غريها; ألهنا رشط من رشوط صحة الصالة التي هي آ
 .م عىل املرشوطَّأركان اإلسالم بعد الشهادتني, والرشط مقد

)٢( 
  وما الدليل عىل طهارته??ما هو املاء الطهور

 g ﴿:  لغريه, قال اهللا تعاىلُرِّهو الطاهر يف ذاته املطه: املاء الطهور: اجلواب
mlk j ih﴾ ]وقال,]١١: األنفال  :﴿b a ` _ 

c﴾ ]ُّهو الطهور ماؤه, احلل «:  يف ماء البحرملسو هيلع هللا ىلصوقال رسول اهللا  ,]٤٨ :الفرقان ِ ُ ُ َُ َ ُ َّ ُ
َميت ْ  .)١(أخرجه األربعة »هـُتـَ

                                           
: وقال) ٦٩باب ما جاء يف ماء البحر أنه طهور, برقم (» جامعه«أخرجه الرتمذي يف كتاب الطهارة من ) ١(

, وابن )٨٣باب الوضوء بامء البحر برقم (» سننه«وأبو داود يف كتاب الطهارة من . حسن صحيح
ْماجه يف كتاب الضحايا  , والنسائي يف )٦٨٤لفظه البحر من السمك الطايف وغريه, برقم باب ما (َ

 .من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه) ٥٩باب ماء البحر, برقم (» ىاملجتب«كتاب الطهارة من 



١٤ 

)٣( 
  غري مطهر?ً ومتى يكون طاهرا?ًمتى يكون املاء نجسا

طهر لغريه, ولكن قد تعرتيه حاالت ُاألصل يف املاء أنه طاهر بنفسه م: اجلواب
, أي غري ًأخر يصري فيها نجسار لغريه, وحاالت ِّ مطهُ بنفسه غريًيصبح فيها طاهرا

 . ر لغريهِّطهُ بنفسه, وال مٍطاهر
 : ر فهيِّطهُ غري مًأما احلاالت التي يكون فيها املاء طاهرا

 . نيَتَّلُ وكان دون الق,إذا استعمل يف إزالة احلدث األصغر أو األكرب) ١

 : إذا استعمل يف إزالة النجاسة, لكن برشوط) ٢
 أن تصب املاء عىل : عىل النجاسة غري مورود, أيًا يكون املاء واردْأن) أ
 .  ال العكسًالثوب مثال
 . به الثوب ونحوهَّرشَ ال يزيد وزن املاء مع اعتبار ما تْأن) ب

 .  يطهر املحل املغسولْ أن)ج
 .  ال يتغري أحد أوصاف املاء من لون أو طعم أو ريحْ أن)د

ًفإن فقد رشط صار املاء نجسا ُ . 
: ًه يشء من الطاهرات بحيث يمنع إطالق اسم املاء عليه, مثالإذا خالط) ٣

ا احلاالت ّ, وأمً, أو اللبن فصار يسمى خميضاًسمى رشاباُخالطه عصري الليمون فصار ي
 :  فهيًالتي يصري فيها نجسا

 عنها, ولو مل يتغري أحد ٍّوُني فتقع فيه نجاسة غري معفَتَّلُ يكون دون القْأن) أ
 .أوصافه



١٥ 

, فيالقي نجاسة تغري أحد )أي أكثر من مائتي لرت(ني َتَّلُ يكون فوق القْأن) ب
ا إذا مل ّ, أمً يسرياُّاللون, أو الطعم, أو الريح, حتى ولو كان هذا التغري: أوصافه الثالثة

 . فهو عىل أصلهَّيتغري

)٤( 
 وما حكم ?ما حكم املاء إذا تساقط فيه رشاش من ماء الوضوء أو ماء الغسل

  أصغر بقصد معرفة حرارته أو برودته?ًإذا ملسه اجلنب أو املحدث حدثااملاء 
املاء يف احلالة األوىل خالطه طاهر, فال ينزع منه الطهورية ما مل يمنع : اجلواب

 للامء يف ًكان رشاش الوضوء والغسل موافقا إطالق اسم املاء عليه كام تقدم, لكن ربام
 هذا الرشاش مادة أخر ختالف املاء َّة نقدر أنالصفات فال يتميز منه; ففي هذه احلال

). شاي أو حليب( هذه الكمية التي سقطت يف املاء هي َّ أنًيف الصفات, فنقدر مثال
 كانت متنع فهو طاهر غري مطهر, وإال فهو طاهر ْفهل متنع إطالق اسم املاء عليه, إن

 . مطهر
ذا ملسه اجلنب أو املحدث ليعرف  إً املاء ال يصري مستعمالَّفإن: أما احلالة الثانية

 . حرارته, وهذا ما يظنه العوام, لكن عليه أن حيرتز من وجود نجاسة عىل يده

*          *          * 



١٦ 

 باب اآلنية
)١( 

  وما حكمها األصيل??ذكر أحكامها بعد أحكام الطهارةُ وملاذا ت?ما هي اآلنية
 له, ً ال بد له من وعاء ذكر تابعاهي األوعية, وملا كان املاء: ةـاآلني: اجلواب

 وما , يباح اختاذه واستعامله, إال آنية ذهب وفضةً إناء طاهر, ولو ثميناَّ كلَّأن وحكمها
وهي قطعة من املعدن توضع عىل حافة ـ فيه يشء منهام أو من أحدمها, إال ضبة يسرية 

 . من فضة حلاجة ـاإلناء إذا كرس لتمسكه

)٢( 
 امل أواين الذهب أو الفضة? هل جيوز للمرأة استع

ال جيوز للرجال وال للنساء استعامل أواين الذهب أو الفضة باإلمجاع, : اجلواب
َال ترشبوا يف آني« :ملسو هيلع هللا ىلصولقوله  ُِ ْ َ ْ ِة الذهب والفضة وال تأكلوا يف صحافهامـَ ِ ِ ِ ِْ ََّ َِ ُ ْ َ َّ ِ  .)١(متفق عليه ,»َ

                                           
) ٥١١٠(باب األكل يف إناء مفضض, برقم (» صحيحه«أخرجه البخاري يف كتاب األطعمة من ) ١(

اب حتريم استعامل إناء الذهب والفضة عىل النساء ب(» صحيحه«ومسلم يف كتاب اللباس من 
باب يف الرشب يف آنية الذهب والفضة, برقم (وأبو داود يف كتاب األرشبة ) ٢٠٦٧والرجال, برقم 

باب كراهية الرشب يف آنية الذهب والفضة (» جامعه«والرتمذي يف كتاب األرشبة من ) ٣٧٢٣
ْوابن ماجه. حديث حسن صحيح: وقال) ١٨٧٨برقم  باب الرشب (» سننه« يف كتاب األرشبة من َ

 .َمن حديث حذيفة بن اليامن ريض اهللا عنه) ٣٤١٤يف آنية الفضة, برقم 



١٧ 

)٣( 
 ّما هو احلرير املحرم عىل الرجال? 

ز, أما احلرير ـم عىل الرجال هو ما استخرج من دود القَّرير املحراحل: اجلواب
 .مَّاالصطناعي فال حير

)٤( 
  واذكر دليل ذلك??ما حكم استعامل آنية الكفار

هل حاهلا, وإن كانوا ممن ال حيرتزون ُ جْتباح آنية الكفار وثياهبم إن: اجلواب
 » ¬ ®¯ ° ª﴿: من استعامل النجاسة كأهل الكتاب لقول اهللا تعاىل

¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±﴾ ]٥:املائدة[. 
). أي قربتها الكبرية( ُ وأصحابه توضؤوا من مزادة امرأة مرشكةملسو هيلع هللا ىلصالنبي  َّوألن

َكنّا نغزو مع رسول اهللا ِ«: وعن جابر قال ُ َ ََ ُ ُ فنُصيب من آنية املرشكني, فنَستمتعملسو هيلع هللا ىلص َ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ِ َ هبا ِ ِ
َوال يعيب ذلك علينا َ َ ِ َِ ُ ّتحب غسلها قبل استخدامها ُ ولكن يس.)١(ود وأمحدأبو دارواه  »َ

 .ًااحتياط

         * *          * 
 

                                           
وأمحد ) ٣٨٣٨باب األكل يف آنية أهل الكتاب, برقم (» سننه«أخرجه أبو داود يف كتاب األطعمة من ) ١(

) ٣٧٤(» مسند الشاميني«اين يف والطرب) م٢٤٣٥٢(» مصنفه«, وابن أيب شيبة يف )٣٧٩: ٣(يف مسنده 
  ., مجيعهم من حديث جابر بن عبد اهللا ريض اهللا عنه)١١: ١٠(» السنن الكرب«والبيهقي يف 



١٨ 

َباب أسباب احلدث َ ِ َ ُْ َ 
)١( 

 ما هي أسباب احلدث األصغر?
 : هي وأسباب احلدث األصغر أربعة,: اجلواب

 . خروج يشء من القبل أو الدبر) ١
 .ِّ نوم ممكن مقعدهزوال العقل بنوم أو غريه كإغامء وسكر وجنون, إال) ٢
 فال , له بنسب أو رضاع أو مصاهرةًالتقاء برشيت الرجل واملرأة إال حمرما) ٣
 . هاُينقض ملس
ًبر اآلدمي ببطن الكف, حتى لو كان ميتا أو صغرياُبل أو دُ قُّمس) ٤ ً. 

)٢( 
 وما احلكم لو ملس شعر أو ? الشهوةَّما احلكم لو ملس برشة صغرية مل تبلغ حد

 ر امرأة مشتهاة?سن أو ظف
 .هِّال ينتقض الوضوء هبذا كل: اجلواب

)٣( 
 ً أو ملست الفاقدة للشهوة شابا? ?ًما احلكم لو ملس الشيخ الفاقد للشهوة شابة

d ﴿: انتقض الوضوء; ألنه رجل وهي امرأة وذلك لعموم قوله تعاىل: اجلواب
f e﴾ ]٦ :املائدة[. 
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)٤( 
احلكم لو وجد رائحة النجاسة يف يده  وما ?ما الواجب يف االستنجاء باملاء

 بعد ذلك? 
الواجب يف االستنجاء أن يغلب عىل الظن زوال النجاسة, وال يرض : اجلواب

الكتفائنا بغلبة الظن ,وجود الرائحة يف يده; ألنه ال يدل عىل بقاء النجاسة عىل املحل
 .يف زواهلا

)٥( 
 ? يف احلدث, وعكسهَّن الطهارة, وشكَّما احلكم لو تيق

 .عليه أن يعمل باليقني فيهام: اجلواب
)٦( 

  من أسامئه تعاىل?ٍما احلكم لو داس عىل فراش نقش بالقرآن أو باسم
عىل عليه, وهذه إهانة للقرآن يكفر ُحيرم ذلك; ألن القرآن يعلو وال ي: اجلواب
 . ًفاعلها عامدا

)٧( 
كتب  وما حكم وضع املصحف و?ما حكم السفر باملصحف إىل ديار الكفار

 العلم الرشعي حتت الرأس أو االتكاء عليها?
حيرم السفر باملصحف إىل أرض الكفار إذا خيف وقوعه يف أيدهيم, : اجلواب

 املصحف إال إذا خاف عليه ُدُّوكانوا إذا وقع يف أيدهيم يسيئون إليه, كام حيرم توس
, أما س أو إهانة كافر, فعندئذ جيوز توسده, بل جيبُّمن تلف نحو حرق أو تنج
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وضعه حتت الرأس للربكة فال جيوز, فإن بعض العوام يضعونه حتت رؤوسهم لدفع 
األحالم الرشيرة, وكذا حيرم توسد كتب العلم الرشعي إال خلوف من نحو رسقة, 

 .  كتاب فيه اسم اهللا تعاىل ونحوه, واالتكاء كالتوسدُّومثلها كل

)٨( 
 أشبه ذلك, فام احلكم?يستعمل البعض أوراق الصحف لألكل عليها أو ما 

 أو ألنبيائه  هللا تعاىل,ٍ أو اسم,ٍ أو حديث,ٍهذه الصحف ال ختلو من آية: اجلواب
عليهم السالم, وعىل أي حال هي باللغة العربية لغة القرآن الكريم, فال جيوز إهانة 

م بالتأكيد, وإذا تعمد شخص إلقاءها يف َّهذه األوراق; ألهنا حتتوي عىل يشء معظ
 أو , أراد إهانة اسم اهللا تعاىلْ, وقد يصل إىل الردة إنَّ األمر يصبح أشدَّرات فإنالقاذو

 .; ولذا ينبغي أن جتمع هذه األوراق وحترق بالنارملسو هيلع هللا ىلص اسم رسوله

)٩(  
 ومتى تزول حرمة استقبال ? وما حكمه?هل االستنجاء من أركان الوضوء

 واستدبار الكعبة املرشفة عند قضاء احلاجة?
الستنجاء هو إزالة النجاسة املتبقية عىل اجلسم بعد خروجها من ا: اجلواب

السبيلني, وإزالة النجاسة عن اجلسم واجبة ملن أراد الصالة, فهي إذن واجب خارج 
 شخص دون أن يستنجي تكون صالته باطلة َّعن أركان الوضوء, بمعنى أنه لو صىل

طلب منه االستنجاء إذا مل لوجود النجاسة عىل بدنه, ال لنقض وضوئه, كام أنه ال ي
إذا ِواستدبارها الكعبة  ِوتزول حرمة استقبال.  وإذا خرج منه ريح,يتلوث املخرج

ً بينه وبينها, ويشرتط أن يكون قريبا من هذا الساتر ثالثة أذرع فأقل, وأن ًا ساترَدَجَو
 .ًيكون الساتر مرتفعا ثلثي ذراع فأكثر, كل ذلك بذراع اإلنسان
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)١٠( 
  لقضاء احلاجة? ِ اخلالء واخلروج منه واجللوسِدخولما صفة 
باسم اهللا, اللهم : يقدم رجله اليرس عند الدخول, والسنة أن يقول: اجلواب

غفرانك, احلمد هللا : إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث, واليمنى عند اخلروج ويقول
ًالذي أذهب عني األذ وعافاين, وعند اجللوس يرفع ثوبه شيئا فشيئا  ويعتمد يف ً

اجللوس عىل رجله اليرس, وال يلبث إال بمقدار حاجته, أما كونه يقدم اليرس يف 
الدخول, واليمنى يف اخلروج فألن اليمنى مفضلة عىل اليرس; فكانت أحق بالتقديم 

ًه, وأما كونه يرفع ثوبه شيئا فشيئا فلام ِّإىل األماكن الطيبة, وأحق بالتأخري عن األذ وحمل ً
 األرض,  كان ال يرفع ثوبه حتى يدنو منملسو هيلع هللا ىلصابن عمر ريض اهللا عنهام أن النبي رو 

ُوأما كونه يكون معتمدا عىل رجله اليرس فلحديث رس  اهللا عنه َريض مالك بن َاقةً
ُأمرنا رسول اهللا «: قال ُ َ َ َّ أن نتملسو هيلع هللا ىلصَ َ ْ ْكئ عىل اليرس, وأنـَ َ ْ َُ َ َ ِ ننْصِ ْب اليمنَىَ ُ  رواه ,)١(»َ

ألنه : وأما كونه ال يلبث فوق حاجته فقيل. ه أسهل خلروج اخلارج; وألنالطرباين
 .ألنه يورث الباسور: ألنه يدمي الكبد, وقيل: مرض عند األطباء, وقيل

)١١( 
 ?هما هي آداب اخلالء ومكروهات

يكره أن يذكر اهللا تعاىل, أو يتكلم بيشء قبل خروجه إال لرضورة, : اجلواب
ه, وال حيرك لسانه, وكذا يفعل يف حال اجلامع, والسنة  عطس محد اهللا تعاىل بقلبْفإن

ّأن يبتعد عن الناس, وأن يبول يف مكان لني بحيث ال يرتد عليه البول, ويكره يف 
 .قارعة الطريق, وعند القبور, وحيرم البول عىل القرب

ًيدخل اخلالء حافيا وال مكشوف الرأس, وأال ينظر إىل ما خيرج  ويستحب أال
 .  فرجه, وال إىل السامء, وال يعبث بيدهمنه, وال إىل

                                           
 ).٦٦٠٥(أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ) ١(



٢٢ 

)١٢( 
َما حكم البول يف اجلحـر والرس َّ ْ  م?َحَب واملاء الراكد واملستُ

َهنى «: ه; ملا ورد عن قتادة عن عبد اهللا بن رسجس قالُّيكره ذلك كل: اجلواب َ
ُرسول اهللا  ُ َ أن يبال يف اجلحر, قالوا لقتادةملسو هيلع هللا ىلصَ ََ ْ َ ُُ َ ِْ ُ َِ ُ ِما يكره م: ِ ُ َُ َن البول يف اجلحر? قالَْ َ ِ ْ ْ َ َُ ِ :

ّيقال إهنا مساكن اجلن ُ ُِ ِ َ َ ََّ ِ ُ  .ً, ومساكن احلرشات أيضا)١( وأمحدَرواه النسائي وأبو داود »َ
َوالرس  . الشق الطويل: )بفتح السني والراء (بَّ

, ولقول )٢(بال يف املاء الراكدُأنه هنى أن ي ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي َريض اهللا عنه وعن جابر 
َال يبولن أحدكم يف مستحمه ثم يغتسل فيه أو يتوضأ فيه فإن عامة « :ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  ّ ُّ َّ ّ ْ َُ َِّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َّ ُ ََ ََ ُُ

ُالوسواس منْه َ َِ ِ  . )٣(رواه أبو داود ,»ْ
)١٣( 

 ًوما الذي حيرم عىل املحدث حدثا أصغر?  ?ث األصغرَما هو احلد
ويدخل (الة الص: هو ما أوجب الوضوء, وحيرم به: ث األصغرَاحلد: اجلواب

 .ُّ والطواف, ومحل املصحف ومسه,)فيها سجود التالوة وسجود الشكر
                                           

, والنسائي يف كتاب )٢٩باب النهي عن اجلحر, برقم (» سننه«أخرجه أبو داود يف كتاب الطهارة من )١(
) ٣٠(له » السنن الكرب«, ويف )٣٤باب كراهية البول يف اجلحر, برقم (» ىاملجتب« من الطهارة
  .َ, من حديث عبد اهللا بن رسجس ريض اهللا عنه)٨٢: ٥(د يف املسند وأمح

من ) ٩٤باب النهي عن البول يف املاء الراكد برقم (» صحيحه«أخرجه مسلم يف كتاب الطهارة من ) ٢(
 . حديث جابر ريض اهللا عنه

, والرتمذي يف )٢٧باب يف البول يف املستحم برقم (» سننه«أخرجه أبو داود يف كتاب الطهارة من ) ٣(
 البول يف املستحم, كراهةباب (, والنسائي يف كتاب الطهارة )٢١(برقم » جامعه«أبواب الطهارة من 

ْوابن ماجه يف كتاب الطهارة وسننها ) ٣٦برقم  من حديث ) ٣٠٤ل برقم باب كراهية البول يف املغتس(َ
 .َ ريض اهللا عنهمغفلعبد اهللا بن 



٢٣ 

 باب الوضوء
)١( 

 ما هي فروض الوضوء?
 : هي وفروض الوضوء ستة,: اجلواب

 . النية عند غسل الوجه) ١
ًوحده من منابت شعر الرأس إىل النازل من الذقن طوال, ومن : غسل الوجه) ٢ ُّ

  .ًاألذن إىل األذن عرضا
 . غسل اليدين مع املرفقني) ٣
 .مسح بعض الرأس) ٤
 .غسل الرجلني مع الكعبني) ٥
 .)أي فعل هذه األركان مرتبة كام ذكرناها(الرتتيب ) ٦

)٢( 
 ما هي سنن الوضوء?

ٌرشَسنن الوضوء ع: اجلواب  :  هيْ
 .التسمية يف أول الوضوء) ١
 . غسل الكفني إىل الرسغني قبل املضمضة) ٢
 .واالستنشاقاملضمضة ) ٣
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 .ةَّختليل اللحية الكث) ٤
 . مسح مجيع الرأس) ٥
 . مسح األذنني باطنهام وظاهرمها بامء جديد) ٦
 .ختليل أصابع اليدين والرجلني) ٧
٨ (تقديم اليمنى عىل اليرس . 
 . غسل كل عضو ثالث مرات) ٩
 ُّفِاملواالة, بأن ال يطول الفصل بني غسل العضو والذي يليه, بحيث ال جي) ١٠

 . العضو السابق قبل غسل الالحق مع اعتدال حرارة اجلو واجلسم

)٣( 
َّكيف يصيل من ال جيد ماء للوضوء واألرض مبتل   من الشتاء?ٌةُ

يصيل بال تيمم وال وضوء, وعليه قضاء هذه الصلوات عند وجود : اجلواب
ٍجارة وعندئذ م عىل الصخر واحلُّىل هنا األخذ بمذهب من أجاز التيمْوَاملاء, لكن األ

 . ال تلزمه اإلعادة
)٤( 

 ن عىل يده جبرية?َكيف يتوضأ م
 يغسل وجهه, ثم يتيمم, ويغسل الصحيح من يديه ويمسح عىل اجلبرية,: اجلواب

ثم يمسح رأسه, ويغسل رجليه, ويعيد ) وله أن يؤخر التيمم إىل ما بعد غسل الصحيح(
 مسألة , وال بأس بإفتاء الناس يفها هبذا احلال; ألن وضوءه ناقصَّ صالٍ صالةَّكل

يغسل الصحيح ويمسح عىل اجلريح أو اجلبرية بال تيمم وال «: اجلبائر بمذهب من قال
 . »إعادة
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)٥( 
ح ـر غسل رجليه حتى يصل إىل املسجد, هل يصـَّ توضأ يف البيت وأخٌرجل

  وهل يصح وضوء من غسل يده اليرس قبل اليمنى??هُؤوضو
ر غسل رجليه حتى َّ الوضوء سنة, ولذا يصح وضوء من أخاملواالة يف: اجلواب

توضأ يف السوق فغسل وجهه َريض اهللا عنهام يصل املسجد; ملا روي أن ابن عمر 
يه بعد ما َّفُويديه, ومسح برأسه, ثم دعي إىل جنازة, فدخل املسجد, ثم مسح عىل خ

يصح وضوء من قدم وكذلك . ر عليهَنكُه وصىل, وقد فعله ابن عمر ومل يُؤ وضوَّجف
غسل اليرس عىل اليمنى; ألن الرتتيب الذي هو فرض هو الرتتيب بني الوجه ومجلة 

أما تقديم . اليدين, وبني مجلة اليدين ومسح الرأس, وبني مسح الرأس ومجلة الرجلني
 . ةنَُّاليمنى عىل اليرس فس

)٦( 
 من أين إىل أين جيب غسل اليدين يف الوضوء?

عىل العضو املعروف من رؤوس األصابع إىل الكتف, : ًق لغةاليد تطل: اجلواب
 غسل اليدين من رؤوس األصابع إىل الرسغني, وبعد غسل ُّنَسُويف بداية الوضوء ي

  .الوجه جيب غسل اليدين من رؤوس األصابع إىل املرفقني, واملرفقان داخالن يف الغسل
)٧( 

  ومتى يكره?? ومتى يستحب?ما حكم السواك
ه, ويتأكد َرْكُواك مندوب كل وقت, إال لصائم بعد الزوال فيـالس: اجلواب

 أسنان, واستيقاظ من النوم, ودخول ةاستحبابه لكل صالة, وقراءة, ووضوء, وصفر
 . أو ترك أكل ّبيته, وتغري فم من أكل كريه الريح,
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 نيَّفُباب مسح اخل
)١( 

 ما حكم املسح عىل اخلفني الطاهرين مع ذكر الدليل?
 َعَ مُتنُْك«: جيوز املسح عىل اخلفني, ملا ورد عن املغرية بن شعبة قال: باجلوا

َريض اهللا عنه ه َهْجَ وَلَسَ فغِةَاوَ اإلدْنِ مِ عليهُتْغَرْ, فأفٍريِسَ يف مٍةَلْيَ لَذات ملسو هيلع هللا ىلص ّيِبالنَّ
ام ُهُتْلَخْ أدّينام فإُهْعَد: َالَ, فقِهْيَّفُ خَعِزْ ألنُتْيَوْ أهَّمُ, ثِهِأسَرِ بَحَسَ ومِهْيَاعَرِ ذَلَسَوغ
ِنيَتَرِاهَط  . )١(متفق عليه ,»َامِهْيَلَ عَحَسَ فمْ

أنه بال ثم توضأ ومسح عىل خفيه فقيل له تفعل َريض اهللا عنه وحلديث جرير 
 .)٢( متفق عليه,» بال, ثم توضأ, ومسح عىل خفيهملسو هيلع هللا ىلصنعم, رأيت رسول اهللا « :هكذا? قال

)٢( 
 اخلفني? ما هي رشوط جواز املسح عىل 

 : يشرتط جلواز املسح عىل اخلفني ما ييل: اجلواب
 . أن يكونا طاهرين) ١

                                           
) ٢٠٣باب إذا أدخل رجليه ومها طاهرتان, برقم (» صحيحه«أخرجه البخاري يف كتاب الوضوء من ) ١(

 .َ, من حديث املغرية بن شعبة ريض اهللا عنه)٢٧٤باب املسح عىل اخلفني, برقم (يف كتاب الطهارة 
ومسلم يف كتاب ) ٣٨٠باب الصالة يف اخلفاف, برقم (بواب الصالة يف الثياب أخرجه البخاري يف كتاب أ) ٢(

 .َ, من حديث جرير بن عبد اهللا البجيل ريض اهللا عنه)٧٢/ ٢٧٢باب املسح عىل اخلفني, برقم (الطهارة 
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 . أن يلبسهام بعد كامل الطهارة) ٢

أي ساترين للقدمني (أن يكونا ساترين ملحل غسل الفرض من القدمني, ) ٣
 .  من األسفل واجلوانب, وال ترض رؤية القدم من األعىل)مع الكعبني
 ٍّ يمكن تتابع امليش عليهام لرتدد مسافر يف حوائجه من حطنيَّأن يكونا قوي) ٤
 . وترحال

ًأن يمنعا نفوذ املاء, أي لو صب عليه قطرات من املاء ال تنفذ فورا, فلو نفذ ) ٥
نية املسح عند اللبس كام يظن : بعد حني بسبب الترشب ال يرض, وليس من الرشوط

 .بعض الناس

)٣( 
 ?ّاط الصفّبُصوفية كالتي يلبسها اجلنود وضهل جيوز املسح عىل اجلوارب ال

جيوز املسح عىل اجلوارب السميكة التي تنطبق عليها الرشوط التي : اجلواب
 . ًيذكرها الفقهاء, وقد بيناها آنفا

)٤( 
 ?)درةْنُالك(احلذاء هل جيوز املسح عىل 

 .  الفرض يف غسل الرجلنيَسرت مكاني; ألنه ال يهال جيوز املسح عل: اجلواب
)٥( 

 ?»يشرتط أن يكون اخلف مما يمكن تتابع امليش عليه«: ما معنى قول الفقهاء
 »يشرتط أن يكون اخلف مما يمكن تتابع امليش عليه«: معنى قول الفقهاء: اجلواب

أن املسافر إذا حط رحله وخلع حذاءه يكون اخلف مما يتحمل امليش عليه يف أثناء : أي
 . كم) ٨٨( امليش عليه وحده ذلك لقضاء بعض حاجاته, ال أن يمكن



٢٨ 

)٦( 
 ن متى حتسب مدة املسح عىل اخلفني مع رضب املثال?ِم

توضأ لصالة الفجر, : ًحتسب املدة من حني احلدث بعد اللبس, مثال: اجلواب
ولبس اخلف عند طلوع الشمس وهو عىل وضوئه, ثم أحدث الساعة الثامنة, حتسب 

للحظة احتاج إىل الرخصة, وقبل ذلك هو املدة من الساعة الثامنة; ألنه من هذه ا
 .  مل يستعمل الرخصة بعدٌئِّمتوض

)٧( 
س اخلفني عىل طهارة, ثم أحدث فتوضأ فمسح عليهام, فامذا يلزمه لو نزع ِبَل
 اخلفني?

يلزمه أن يغسل رجليه فقط, ثم يصيل; ألن التتابع يف غسل أعضاء : اجلواب
 . الوضوء ليس بواجب

)٨( 
 املسح عىل اخلفني?ما الذي يبطل به 

 : يبطل املسح عىل اخلفني بثالثة أشياء: اجلواب
 . خلع خفيه أو أحدمها) ١
 .انقضاء مدة املسح) ٢
 . حصول ما يوجب الغسل كجنابة, أو حيض, أو نفاس) ٣

         * *          * 



٢٩ 

 باب الغسل
)١( 

 بات الغسل?ِوجُما هي م
 : شرتك فيها الرجال والنساء, هيموجبات الغسل ستة أشياء, ثالثة ت: اجلواب

 . التقاء اخلتانني) ١
 . نزول املني) ٢
ٍاغسلوه بامء «:  يف املحرم الذي وقصته ناقتهملسو هيلع هللا ىلصاملوت; لقول رسول اهللا ) ٣ َ ِ ُ ُ ِ ْ

ْوسدر, وكفنُوه يف ثوبني َ ْ َُ ِِّ َ ٍ ْ  . )١(متفق عليه ,»ِ

 : وأما الثالثة التي ختتص بالنساء فهي اآلتية
 . احليض) ١
 . فاسالن) ٢
 . الوالدة ولو علقة أو مضغة) ٣

)٢( 
 ما هي فرائض الغسل?

 : للغسل فرضان, مها: اجلواب
                                           

باب ما (ومسلم يف احلج ) ١٢٠٦باب الكفن يف ثوبني, برقم (أخرجه البخاري يف كتاب اجلنائز ) ١(
 .َ, من حديث ابن عباس ريض اهللا عنهام)٩٦/ ١٢٠٦املحرم إذا مات, برقم يفعل ب



٣٠ 

 .  الغسل واجب عليهَّبمعنى أن ينوي بقلبه أنه يغتسل ألن: النية) ١
 . تعميم جسمه باملاء) ٢

)٣( 
 ما هي سنن الغسل? 

 :  يف الغسل أشياء منهاُّنَسُي: اجلواب
 .التسمية) ١
 .فني قبل إدخاهلام اإلناءغسل الك) ٢
 . ًتقديم الوضوء كامال قبل الغسل) ٣
 . دلك ما أمكنه من اجلسد) ٤
 . وهي غسل العضو قبل جفاف ما قبله: املوالة) ٥
٦ (ًتقديم غسل اجلهة اليمنى من جسده ظهرا وبطنا عىل اجلهة اليرس ً . 
 . ًالتثليث, فيغسل رأسه ويدلك ثالثا, ثم باقي جسده) ٧

)٤( 
  صفة الغسل الكامل من اجلنابة? ما

ي ويغسل يديه ِّسمُأن ينوي رفع احلدثني األكرب واألصغر, ثم ي: صفته: اجلواب
ًثالثا, ويغسل فرجه, ويتوضأ وضوءا كامال, أو يتوضأ ويدع قدميه, ثم يغسل رأسه  ً ً
م ًباملاء ثالثا, ثم يغسل بقية جسده, فيبدأ بشقه األيمن من األمام, ثم من اخللف, ث

ه يف مكان آخر إن مل يكن غسلهام ْيَبشقه األيرس من األمام, ثم من اخللف, ويغسل قدم
َأوال, ومن املهم أن يالحظ عدم مس فرجه بعد االستنجاء وأثناء الغسل, فلو م  َّسً

 .  ولزمه أن يتوضأ بعد الغسل,فرجه بباطن كفه انتقض وضوؤه



٣١ 

)٥( 
ً وما احلكم لو وجد بلال ومل ير ?ًهل جيب الغسل عىل من احتلم ومل جيد بلال

 ًيف منامه شيئا? 
ًإذا احتلم ومل جيد بعد أن استيقظ أثرا للمني مل جيب عليه الغسل, وال : اجلواب

ًفرق يف األثر بني أن يكون رطبا أو يابسا, أما إذا وجد يف ثيابه بعد أن استيقظ رطوبة ً ً 
 :ًومل يتذكر احتالما

 . بة هي رطوبة مني وجب عليه الغسل هذه الرطوَّ أنَنَّفإن تيقـ 
ًوإن مل يتيقن من كونه منيا مل جيب عليه الغسل, لكن جيب عليه أن يغسل أثر ـ 

ًالرطوبة; ألهنا تكون عندئذ بوال, أو مذيا,  . ًأو وديا ً

)٦( 
 ما هي األغسال املسنونة?

 : األغسال املسنونة سبعة عرش, هي: اجلواب
 سقاء, واخلسوف والكسوف, والغسل من غسلغسل اجلمعة, والعيدين, واالست

 امليت, والكافر إذا أسلم, واملجنون واملغمى عليه إذا أفاقا, والغسل عند اإلحرام,
ولدخول مكة, وللوقوف بعرفة, وللمبيت بمزدلفة, ولرمي اجلامر الثالث, وللطواف 

 . ملسو هيلع هللا ىلصوالسعي, ولدخول مدينة رسول اهللا 
)٧( 

 ًم عىل املحدث حدثا أكرب?وماذا حير ?كربما هو احلدث األ
ويدخل فيها ( الصالة,: هو ما أوجب الغسل, وحيرم به: احلدث األكرب: اجلواب



٣٢ 

ُّ, والطواف, ومحل املصحف ومسه, واللبث يف املسجد, )سجود التالوة وسجود الشكر
  .وقراءة القرآن

ًوإن كان حيضا أو نفاسا, يزاد عىل ما تقدم فلو صامت ال ينعقد (الصوم, : ً
 الرشع جتب َّامها, وتأثم برتك الطعام والرشاب, إن قصدت معاندة الرشيعة; ألنصي

, وعبور املسجد إن خافت تلويثه, والوطء, واالستمتاع فيام )طاعته يف الفعل والرتك
وهذه مسألة جيب تنبيه (بني الرسة والركبة, والطالق, وال حيرم ذكر اهللا تعاىل بحال, 

 .)العوام إليها

         * *          * 
 



٣٣ 

 باب النجاسة
)١( 

 ة?ـَّيِهل تفتقر إزالة النجاسة إىل ن
ال تفتقر إزالة النجاسة إىل نية, وقد قام اإلمجاع عىل ذلك, وهذا بعكس : اجلواب

 .  إزالة النجاسة عن الثوب أو اآلنية حيتاج إىل نيةَّما يظنه العوام من أن
)٢( 

 ست?َّ وهل تطهر املائعات إذا تنج?هل تزال النجاسة بغري املاء من املائعات
زال النجاسة إال باملاء, وال يكفي غريه من املائعات, وإذا القت ُال ت: اجلواب

 أو كثرة, وال يمكن تطهريها ٍلةِ تنجست دون نظر إىل قَ النجاسة ـسو املاءـ املائعات 
 كان ْ اجلميع إنِبطهارة َمِكُ حتى زال أثر النجاسة منه حَرـِّثـُإذا تنجست, أما املاء فإذا ك

 . نيَتَّلُفوق الق
ِ ومل يتغري حكم يف هذه احلالة بنجاستهٌوإن كان دون القلتني فوقعت فيه نجاسة ُ. 

)٣( 
 وإذا بقي لون النجاسة أو رائحتها يف الثوب بعد ?كيف يطهر الثوب النجس

  وكيف تطهر األرض املتنجسة??غسله هل يرض
ب إزالة العني واألثر, وال يرض بقاء اللون إن إن كان للنجاسة عني جي: اجلواب

َّعرس زواله, وكذا ال يرض بقاء ريح, أما إذا بقي اللون والريح فإن ُ  املكان مل يطهر بعد, َ



٣٤ 

 املاء عىل موضعه, ويف كال ُيْرَوإذا مل يكن للنجاسة عني وال أثر كبول جاف, كفى ج
الثوب يف املاء, والعرص والتثليث احلالتني جيب أن يرد املاء عىل الثوب, ال أن يلقى 

 . ًأفضل خروجا من اخلالف
فإن كان للنجاسة عني أزيلت, ثم سكب املاء عىل : متنجسةـوأما األرض ال

 . موضعها, وكذا إذا مل يكن هلا عني كفى صب املاء عىل موضعها
)٤( 

  به النجاسة? ْئتِطُبأي يشء يطهر احلذاء إذا و
 به النجاسة إال باملاء, وهذا مذهب الشافعية ْئتِطُوال يطهر احلذاء إذا : اجلواب

 واجلمهور, أما احلنفية واحلنابلة فيطهر احلذاء بدلكه بالرتاب, وال بأس بإفتاء الناس هبذا
ًتيسريا هلم ورفعا للحرج ً. 

)٥( 
ه, ثم دبغ ـوهل يطهر جلده إذا مات رغم أنف? هل يطهر جلد النمر إذا ذبح

 تة وشعرها?  وما حكم عظم املي?اجللد
احليوانات التي ال جيوز أكلها سواء ذبحت أم ماتت رغم أنفها فهي : باجلوا

 . ميتة ال يطهر جلدها إال بالدباغ, وأما عظم امليتة وشعرها فنجسان إال اآلدمي
)٦( 

  الصالة هبا?ُإذا صنعت بعض األحذية من جلد الكلب أو اخلنزير فام حكم
يطهران بالدباغ, لكن إذا ثبت أن احلذاء قد جلد الكلب واخلنزير ال : اجلواب

صنع من جلد الكلب أو اخلنزير حرم لبسه إال للرضورة, وجيب خلعها عند الصالة 
 .وإذا عرقت القدم فيجب غسل القدمني سبع مرات إحداهن بالرتاب قبل الصالة



٣٥ 

)٧( 
 ه?ِقَرـَ احليوان وعِ لعابُما حكم
هران, ومعلوم أن كل احليوانات طاهرة لعاب احليوان الطاهر وعرقه طا: اجلواب

 . يف حال حياهتا إال الكلب واخلنزير

         * *          * 



٣٦ 

 مُّباب التيم
)١( 

 م? ُّبأي يشء ثبت التيم
 . التيمم ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع, وهو من خصائص هذه األمة: اجلواب

)٢( 
 ما هو الدليل عىل ذلك من الكتاب والسنة?

 :من الكتاب: اجلواب
n m l k j i h g ﴿: قوله تعاىل

p o﴾ ]٦:  املائدة[. 
 : ومن السنة

ِكنّا مع رسول اهللا «: عن عمران بن احلصني قال َ َ َ فصىل بالنَّاس, فإذا هو ملسو هيلع هللا ىلصُ َُ ِ ّ
َبرجل معتزل, فقال ٍ ِ َ ْ ُُ ٍَ َما منَعك أن تصيل? قال: ِ َ َْ ّ َ ُ َ َأصابتني جنَابة وال ماء, قال: َ َ ٌَ َ َ َ َعليك : َْ َ َ

َالصعيد فإنه يكفيكِب ْ َ ُ َّّ ِ   .)١( متفق عليه,»ِ
                                           

, ومسلم يف كتاب )٣٤١باب التيميم رضبة, برقم (صحيحه «أخرجه البخاري يف كتاب التيمم من ) ١(
, من حديث عمران بن حصني )٦٨٢/٣١٢باب قضاء الصالة الفائتة, برقم (» صحيحه«ملساجد من ا

 .َريض اهللا عنه



٣٧ 

ام ِلَوأمجعت األمة عىل جوازه يف اجلملة, وأما كونه من خصائص هذه األمة ف
ٍفضلنَا عىل النَّاس بثالث«: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : ورد عن حذيفة قال َ ُِ ِ َ ُجعلت صفوفنا : ّْ ُ ُ ُْ َ ِ

ُكصفوف املالئكة, وجعلت لنَا األرض ك َُ ْ َ َ َْ ِ ِ ُِ َ َُ َ ِلها مسجدا, وجعلت تربتها لنا طهورا إذا َُ ً ُ ًُ َ ُ ََ َ ُُّ ُْ ْ َْ ِ ِ
ِ نجدْمـَل ِ  . )١(رواه مسلم ,»َ املاءَ

)٣( 
 ما هي أركان التيمم?

 : أركان التيمم مخسة, هي: اجلواب
 . نقل الرتاب إىل العضو املمسوح) ١
 . ة رفع احلدثـّ استباحة الصالة ونحوها كالطواف, وال تكفي نيُةـّني) ٢

 . مسح الوجه )٣

 . مسح يديه مع مرفقيه عىل جهة االستيعاب) ٤

 . الرتتيب) ٥

)٤( 
  إىل أرض ال يدري هل فيها ماء أم ال, هل جيوز له التيمم?ٌوصل مسافر

َّاملسافر إذا نزل أرضا تيق: اجلواب ن من وجود ماء فيها أو قريب منها وجب ً
اجته كاالحتطاب, واالحتشاش, إن كان عىل مسافة يصل إليها املسافر حل عليه قصده,

 .كم, وإن يتيقن من عدم وجود املاء تيمم بال طلب) ٢(ويمكن تقديرها بـ
وإن كان ال يدري أيوجد ماء أم ال, نظر حوله إن كانت األرض مستوية وإال 

                                           
, وغريمها, )٣٨٣: ٥(وأمحد يف مسنده ) ٥٢٢/٤برقم » صحيحه«رجه مسلم يف كتاب املساجد من أخ) ١(

 .َمن حديث حذيفة بن اليامن ريض اهللا عنه



٣٨ 

دار حول املنطقة بحيث ال يبتعد عن رفقته حتى يسمعوه لو استغاث وهم مشتغلون 
 ., فإن مل جيد تيمم) حد الغوثوهذا ما يسمى(بأعامهلم, 

)٥( 
 متى جيوز التيمم بعذر املرض وعذر الربد?

 :جيوز التيمم بعذر املرض: اجلواب
 .إن خاف من استعامل املاء اهلالك

أو خاف تلف عضو, أو حدوث مرض, أو زيادته, أو تأخر الشفاء, أو شدة 
 . يف اجلسمٍاألمل, أو أن يؤدي استعامل املاء إىل تشويه

 . مما تقدم جاز له التيممًاذا عجز عن تسخني املاء, وخاف شيئالربد الشديد إويف 
أنه ملا بعث يف غزوة َريض اهللا عنه حديث عمرو بن العاص : والدليل عىل ذلك

فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك,  احتلمت يف ليلة باردة شديدة,: ذات السالسل قال
 ذكروا ذلك ملسو هيلع هللا ىلصنا عىل رسول اهللا فتيممت ثم صليت بأصحايب صالة الصبح, فلام قدم

ُيا عمرو, صليت بأصحابك وأنت جنب?« :له, فقال َ ََ ََ َّ ُ ْ َّذكرت قول اهللا عز : ُ فقلت»َ َ ُ َ
 فضحك ,فتيممت ثم صليت ﴾q p o n m lk j i﴿ :َّوجل
 .)١( وأمحدرواه أبو داود. ًا ومل يقل شيئملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

)٦( 
 م نافلة يفعل بالتيمم الواحد? وك? بالتيمم الواحدُمِّمَ املتيُ يفعلًاكم فرض
 .ال يصيل بتيمم غري فرض واحد: اجلواب

                                           
, وأمحد )٣٣٤باب إذا خاف اجلنب الربد تيمم, برقم (» سننه«أخرجه أبو داود يف كتاب الطهارة من ) ١(

 .َن العاص ريض اهللا عنه, وغريمها, من حديث عمرو ب)٢٠٣: ٤(يف مسنده 



٣٩ 

وخطبة اجلمعة, فيمتنع اجلمع  فرض الطواف,: ومثل فرض الصالة يف ذلك
 .بني طواف فرض, وفرض الصالة, وبني صالة مجعة وخطبتها

 :أما النوافل
وافل تكثر, فيتنفل مع الفريضة وبدوهنا بتيمم واحد ما شاء من النوافل; ألن الن

فيؤدي إجياب التيمم لكل صالة منها إىل الرتك أو إىل احلرج, فخفف يف أمرها, كام 
 .خفف برتك القيام فيها مع القدرة

)٧( 
 ; هل جيب عليه إعادة الصالة إذا وجد املاء?ّ لعدم وجود املاء وصىلَمَّتيم

 .خيتلف جواب هذه املسألة باختالف األحوال: اجلواب
م يف موضع يغلب فيه عدم وجود املاء طيلة أيام السنة, مل فإن كان قد تيم

وأما إذا تيمم يف موضع يغلب . وذلك كام لو تيمم يف الصحراء جيب عليه اإلعادة,
 ألن التيمم هنا لعذر نادر, ًاّ السنة, فإن اإلعادة واجبة; نظرفيه وجود املاء طيلة أيام

, وذلك )ادر وجب عليه اإلعادةأن من صىل بغري طهارة كاملة لعذر ن: (والقاعدة
 .كام لو انقطع املاء يف مدينة أو قرية فرتة وجيزة من الوقت فتيمم املصلون خالهلا

)٨( 
 يف موضع آخر يندر فيه, أو َّ وصىل?لو تيمم يف موضع يغلب فيه وجود املاء

 عكسه, هل العربة بموضع الصالة أو التيمم?
ذكر اخلطيب الرشبيني رمحه اهللا تعاىل العربة هنا بموضع الصالة, كام : اجلواب

 .فاستفده فإهنا مسألة نفيسة: ّ وعقب بقوله»مغني املحتاج« يف



٤٠ 

)٩( 
 ما صفة التيمم?

األوىل للوجه, والثانية لليدين إىل : يكون التيمم برضبتني عىل الرتاب: اجلواب
 :ويصح بكل تراب طاهر, وبرمل فيه غبار عىل الكيفية اآلتية. املرفقني
 .وىل الوجهُيمسح باأل )١
 :  ويمسح بالثانية يديه, وقد ذكر الفقهاء لذلك طريقة فقالوا)٢

يضع بطون أصابع يده اليرس عىل ظهور أصابع يده اليمنى ويمرها عىل ظهر 
الكف, فإذا بلغ الكوع قبض أطراف أصابعه عىل حرف الذراع ويمرها إىل مرفقه, ثم 

ّ عليه ويرفع إهبامه, فإذا بلغ الكوع أمر اإلهبام يدير بطن كفه إىل بطن الذراع ويمرها َ
ويمسح بيده اليمنى اليرس كذلك, ويمسح إحد . عىل ظهر إهبام يده اليمنى

 يف صحة التيمم ًاأصابعهام, وهذه الكيفية ليست رشطالراحتني باألخر وخيلل بني 
 .ّبل املهم أن يعم باملسح وجهه ويديه مع املرفقني

)١٠( 
 بالتيمم َّوما حكم صالة من صىل? ن وجد ماء يكفي بعض طهرهماذا يعمل م

 يف أول الوقت ثم وجد املاء بعد الفراغ من الصالة والوقت باق مل خيرج? 
إذا وجد ماء يكفي بعض طهره فإنه يستعمل املاء ويتيمم; لقوله : اجلواب

 .]١٦ :التغابن[ ﴾z y x w﴿: تعاىل
 .)١( رواه البخاري,»توا منه ما استطعتمْأ فٍكم بأمرُإذا أمرت«: ملسو هيلع هللا ىلصولقول النبي 

                                           
ملسو هيلع هللا ىلص باب االقتداء بسنن رسول اهللا (» صحيحه«أخرجه البخاري يف كتاب االعتصام بالكتاب والسنة من ) ١(

, من حديث )٤١٢/ ١٣٣٧(باب فرض احلج مرة واحدة برقم (ومسلم يف كتاب احلج ) ٦٨٥٨برقم 
َأيب هريرة ريض اهللا عنه َ. 



٤١ 

هذا إذا مل يكن بحاجة إىل املاء القليل يف احلال أو يف املستقبل قبل أن يصل املاء 
 .فإن كان بحاجة حارضة أو متوقعة, وجب عليه االحتفاظ به والتيمم للصالة. إليه

الة والوقت أما من صىل بالتيمم يف أول الوقت ثم وجد املاء بعد الفراغ من الص
خرج «: ٍباق, فصالته صحيحة وال إعادة عليه, ملا ورد عن أيب سعيد اخلدري, قال

 ثم وجدا املاء ًابِّ طيًاام صعيدَّالة وليس معهام ماء, فتيمرجالن يف سفر, فحرضت الص
 ملسو هيلع هللا ىلصد اآلخر, ثم أتيا رسول اهللا ِعُيف الوقت, فأعاد أحدمها الوضوء والصالة ومل ي

ك صالتك, وقال للذي ْتَنة, وأجزأُّ السَتْصبَأ: ال للذي مل يعدفذكرا له ذلك, فق
 .)١( والنسائيَ أخرجه أبو داود,»لك األجر مرتني: توضأ وأعاد

أما إذا كان  وواضح أن هذا التيمم كان يف موضع يغلب فيه عدم وجود املاء,
 .عليه اإلعادة:  أي,يف موضع يغلب فيه وجود املاء فاحلكم ما تقدم

)١١( 
 :ثة أشخاصثال

 .حبس يف موضع ليس فيه ماء وال تراب: أحدهم
 .عىل بدنه نجاسة خياف من غسلها: والثاين
 ون?ّلَصُكيف ي. حبس عىل نجاسة: والثالث
يصلون الفريضة فقط ألجل حرمة الوقت, وال يصلون النافلة إذ ال : اجلواب

 .درةألهنا أعذار نا رضورة إليها, ويلزمهم القضاء عند زوال أعذارهم;

                                           
والنسائي يف ) ٣٣٨باب يف املتيمم جيد املاء, برقم (» هسنن«من أخرجه أبو داود يف كتاب الطهارة ) ١(

 .َ, من حديث أيب سعيد اخلدري ريض اهللا عنه)٤٣٣(برقم » ىاملجتب«اب الغسل والتيمم من كت



٤٢ 

)١٢( 
  اجلبرية عند الوضوء والغسل?ُماذا يفعل صاحب

إن سهل نزعها عند الوضوء والغسل , كاللزقة الطبية, اجلبرية ونحوها: اجلواب
وال إشكال عندئذ, وأما إذا , وجب النزع وغسل ما حتتها, ومل يرتتب عىل ذلك رضر

 وغسل األجزاء عرس نزعها, وترتب عليه رضر مل جيب نزعها, وجيب املسح عليها,
ويف . السليمة التي حوهلا مما ال يؤثر غسله عىل اجلزء املريض, لكن يتيمم عام حتتها

 ال خيل بالرتتيب كام ثالوضوء يكون التيمم عند غسل العضو الذي عليه اجلبرية بحي
 .سبق

وأما يف الغسل فهو باخليار بني أن يقدم التيمم عىل الغسل أو يؤخره عنه; ألن 
ه كالعضو الواحد يف باب الغسل, وبعد ذلك يصيل, لكن هل جيب عليه َّاجلسم كل
 اإلعادة?

 :يف هذا تفصيل
 إن كانت اجلبرية عىل عضو من أعضاء التيمم وجبت اإلعادة عىل كل حال :ًأوال

 .لنقص البدل واملبدل
 إن وضعت اجلبرية ًا أعضاء التيمم وجبت اإلعادة أيض وإن كانت عىل غري:ًاثاني
 طهارة, وال جتب اإلعادة إن وضعت عىل طهارة مع مالحظة أن طهارة عىل غري

 هي طهارهتا من احلدث األكرب ً مثالجلِّرـاألعضاء ختتلف باختالفها, فطهارة ال
 .واألصغر, وطهارة الظهر هي طهارته من احلدث األكرب

ويتيمم من عىل جسمه جبرية لكل صالة إن كانت يف أعضاء الوضوء, ويتيمم 
 .لكل صالة إن كانت يف غري أعضاء الوضوء ومسح عليها بسبب اجلنابةًأيضا 

 .فإذا نزع اجلبرية غسل ما حتتها



٤٣ 

هذا مذهب الشافعية, وذهب غريهم إىل االكتفاء باملسح عليها بال تيمم وال 
 .إعادة, وال بأس بإفتاء الناس هبذا فهو أيرس

)١٣( 
 بطل التيمم?ُما الذي ي
 :ثالثة أشياءل التيمم بُبطَي: اجلواب

 .ما أبطل الوضوء) ١
رؤية املاء قبل الصالة, أو يف أثنائها يف حق من تيمم لفقد املاء يف موضع ) ٢

 .يغلب فيه وجود املاء
 .الردة عن اإلسالم) ٣
 .زوال املانع من استعامل املاء) ٤

)١٤( 
  يف أحكام الطهارة?ِّما الفرق بني اجلبرية واخلف

 :اجلواب
 يمسح عليهام إال يف احلدث األصغر فقط, وأما اجلبرية ففي  اخلفني الّإن) ١
 ).األكرب واألصغر(احلدثني 
 . اجلبرية ال توقيت هلا بخالف اخلف)٢
 جيب و اجلبرية ال يشرتط هلا سرت كل حمل الفرض باالتفاق, بخالف اخلف,ّإن) ٣

 .أن يالحظ يف اجلبرية أن ال تزيد عىل قدر احلاجة

 .فإن املسح يكون ألعاله فقط بخالف اخلف, ب باملسح, اجلبرية تستوعّإن) ٤

 . اجلبرية ختتص بالرضورة, بخالف اخلفّإن) ٥



٤٤ 

 باب احليض
)١( 

 وهل جيوز للحائض أن تصيل قبل ? أن تصيل قبل األربعنيءهل جيوز للنفسا
 مرور سبعة أيام?
إذا انقطع دم النفاس, فعىل النفساء أن تغتسل وتصيل ولو مل يمض : اجلواب

 .ّعليها إال ساعات, والعوام يظنون أهنا ال تصيل قبل األربعني ولو انقطع دمها
 .وكذلك احلائض إذا طهرت قبل سبع تغتسل وتصيل

)٢( 
 ه?ُ أو ما يشبهٍ بولُسَلَكيف يصيل من به س

 . وقت الصالة املفروضةَس هو الذي يتقاطر بوله طيلةَصاحب السل: اجلواب
َّالصالة واالستعداد هلا حتني ذلك الوقت وصىل به يسع ًأما لو كان ينقطع وقتا َّ َ َ. 
َّوال شك أن ُلمصاب بالسلس أو ما يشبهه لْ للوضوء, لكنٌ البول ناقضخروج ّ ُ َ َّ ِ 

ّ خاص, وعليه أن يتخذ الرتتيبات التاليةٌوضع ّ: 
ّيستنجي ثم حيتاط ليحد من انتشار النجاسة قدر اإلمكان, وال يتعني ربط ) ١ ّ

 .ًاَّربام أرض به, والرضر مدفوع رشع ربط العضو ّنِإالعضو إذ 
 وانتظار اجلمعة واجلامعة, ّيتوضأ ويبادر للصالة, وال بأس بالذهاب للمسجد,) ٢



٤٥ 

فإذا والوضوء, والصالة, ويف أفعال الوضوء,  ّوعليه أن يوايل بني االستنجاء, والتحفظ,
 .ي يليه إىل العضو الذًاًغسل عضوا فأسبغه وأتى بالفرض, انتقل فور

 دخول الوقت, ويصيل بكل وضوء ها بعدُّويشرتط أن تقع هذه األعامل كل) ٣
 ., وما شاء من النوافلًا واحدًافرض

 .ّواستمرار خروج الريح واملذي كالبول فيام تقدم
 .وكذا االستحاضة

         * *          * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٤٦ 



٤٧  

 كتاب الصالة
 
 
 
 



٤٨ 



٤٩ 

 كتاب الصالة
)١( 

 ر كل وقت من أوقات الصالة?ما هو أول وآخ
 :اجلواب

ّ وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس عن كبد السامء, وينتهي عندما يصري ظل )أ
 . ّكل يشء مثله مع ظل الزوال

 =٣٠+١٠٠ها ُّسم إذا صار ظل٣٠ّعصا طوهلا مرت, وكان ظلها عند الزوال : ًمثال
 . سم فقد انتهى وقت الظهر١٣٠

 .هاء وقت الظهر وينتهي بمغيب الشمس وقت العرص يبدأ عند انت)ب
 . وقت املغرب يبدأ من غروب الشمس وينتهي بمغيب الشفق األمحر)ج
ّوهذا مذهب الشافعي القديم, ورجحه النووي وبه يفتى( ّ ّ.( 
 . وقت العشاء من مغيب الشفق األمحر إىل طلوع الفجر الصادق)د
 . وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إىل طلوع الشمس)هـ

)٢( 
 صالة ُّ وهل كل? وهل النهي للتحريم?ُما هي األوقات التي هني عن الصالة فيها

 ٌّمنهي عنها يف هذا الوقت?
 :تكره الصالة كراهة حتريم وال تنعقد يف األوقات التالية: اجلواب



٥٠ 

 .من بعد أداء صالة الصبح حتى ترتفع الشمس مقدار رمح يف رأي العنيـ 
 . حتى تغيب الشمسومن بعد أداء صالة العرصـ 

 .وعند االستواءـ 

 أو مقارن له ,الصالة التي هلا سبب متقدم عىل هذا الوقت: ويستثنى من ذلكـ 
 .كقضاء الفوائت وصالة اجلنازة والكسوف

 وذلك كركعتي اإلحرام, وكذلك يكره ,ُأما ما هلا سبب متأخر فهي التي تكره
 .النفل املطلق

ـ االستواء يوم اجلمعة, ومكة املكرمة وقت : ويستثنى من أوقات الكراهة
 . فال تكره فيها الصالة يف وقت من هذه األوقات ـرشفها اهللا

)٣( 
 الصالتني يقدم احلارضة أم ّدخل وقت العشاء وقد فاتته صالة املغرب, فأي

 الفائتة?
يسن تقديم الصالة الفائتة عىل الصالة احلارضة التي ال خياف فوهتا; : اجلواب

. ثم صىل املغرب ّ فاتته صالة العرص يوم اخلندق, فصالها بعد الغروب,ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي 
 .فإن مل يقدم الفائتة جاز; ألن كل واحدة عبادة مستقلة

 .ًاالبداءة هبا لئال تصري فائتة أيض خاف فوت احلارضة لزمه ْا إنّأم
)٤( 

 ُهل تقىض الفريضة إذا فاتت?
 فاتت بعذر أو بغري عذر, إذا فاتت وجب قضاؤها, سواء: الفرائض: اجلواب

 : ودليل هذا ما ييل



٥١ 

ها إذا ذكرها, ِّإذا رقد أحدكم عن الصالة أو غفل عنها فليصل«: ملسو هيلع هللا ىلصقول النبي ) ١
 .)١(»﴾Q P O ﴿:  يقولَّ وجلَّفإن اهللا عز

ومعلوم أن النائم معذور ومع ذلك طولب بالقضاء, فمطالبة التارك هلا بدون 
 . ىلْعذر أو
 عن ملسو هيلع هللا ىلص قال حبس املرشكون رسول اهللاريض اهللا عنه وعن ابن مسعود ) ٢

ّصالة العرص حتى امحرت الشمس أو اصفرت  وهنا حمل الشاهد, ) ويف رواية غابت(ّ
, مأل اهللا أجوافهم شغلونا عن الصالة الوسطى صالة العرص«: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا 

 .ها بعد فوات وقتهاَّ ثم صال,)٢(»ًاوقبورهم نار

ة يمكن أن تؤد يف غري وقتها إذا تأخرت بعذر, أن الصال: ووجه الداللة
فهي ليست كوقوف عرفة, وذبح األضحية, وصالة اجلمعة التي ال يمكن تأخريها 

 .َّعن وقتها ألي عذر, كام يدعي البعض
َّ وال شك أن الصالة الفائتة ,)٣(»ْين اهللا أحق بالقضاءَفد« :ملسو هيلع هللا ىلصقول النبي ) ٣

 .دين, فتدخل يف عموم احلديث
                                           

وأبو ) ٦٧٤/٣١٦(باب قضاء الصالة الفائتة برقم » صحيحه«أخرجه مسلم يف كتاب الصالة من ) ١(
ْوابن ماجه يف كتاب ) ٤٤٢باب من نام عىل صالة أو نسيها برقم  (»سننه«داود يف كتاب الصالة من  َ

 .َ, من حديث أنس بن مالك ريض اهللا عنه)٦٩٦باب من نام عن الصالة ونسيها برقم (الصالة 
باب الدليل ملن قال الصالة الوسطى هي صالة العرص (» صحيحه«أخرجه مسلم يف كتاب الصالة من ) ٢(

َبن مسعود ريض اهللا عنه, وأخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد من , من حديث ا)٦٢٨/٢٠٦برقم 
, )٦٢٧/٢٠٢(ومسلم يف صحيحه برقم ) ٢٧٧٣باب الدعاء عىل املرشكني باهلزيمة برقم (» صحيحه«

 .َمن حديث عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه
 ومسلم يف ,)١٨٥٢باب من مات وعليه صوم برقم (» صحيحه«أخرجه البخاري يف كتاب الصوم من ) ٣(

من حديث ابن عباس , )١١٤٨/١٥٤(باب قضاء الصيام عن امليت (» صحيحه«من كتاب الصوم 
 .َريض اهللا عنهام



٥٢ 

ّ الفريضة واجب تعلق بالذمة ال يربئها منه إال األداء, فإذا فات األداء ّإن) ٤
 .يصار إىل البدل وهو القضاء كسائر ديون العباد

  القضاء هو تدارك ملا يمكن تداركه وال يربئ من إثم التأخري, وأمره إىل اهللا,ّإن) ٥
ًأن من فرط يف صالة الظهر مثال: اوبيان هذ  ّفرط يف واجبني, فقد , حتى فات وقتهاّ
كوهنا يف وقت معلوم, ويف القضاء يتدارك الواجب : أداء األربع ركعات, والثاين: األول

 لاألول, ونرجو من اهللا أن يعفو عن الثاين, وعدم التفريق بني هذين الواجبني جع
 .البعض يقول بعدم القضاء

)٥( 
 ُهل تقىض النوافل إذا فاتت?

ت كالرواتب والضحى والعيد, وهذه إذا فاتت ّ نفل مؤق:النوافل نوعان: اجلواب
يندب قضاؤها, ونفل له سبب كتحية املسجد والكسوف, وهذه ال تقىض بعد فوات 

 .وقتها
)٦( 

 ِّفاتته صلوات كثرية مل يؤدها, فهل يلزمه ترتيبها حال القضاء?
 .يستحب ترتيب الفوائت إذا كانت كلها بعذر أو غريه: اجلواب

 . وبعضها بغري عذر, وجب أن يبدأ بام فات بال عذرفإن فات بعضها بعذر,
)٧( 

 هل جيب قضاء الفوائت عىل الفور أم عىل الرتاخي?
 .إن فاتت الصالة بال عذر, وجب قضاؤها عىل الفور: اجلواب



٥٣ 

وله قضاؤها عىل الرتاخي إال إن خيش أن  وإن فاتت بعذر, وجب قضاؤها,
 . ء ذمتهتعاجله املنية, فيجب عليه اإلرساع يف إبرا
)٨(  
ًهل يؤذن من يريد الصالة منفردا  ومن يصيل مع مجاعة يف مسجد سبقت فيه ?ّ

 مجاعة?
 إال يف مسجد  ـ, ويرفع به صوتهًاسن األذان ملن يريد الصالة منفردي: اجلواب

 .كأن يكون يف فالة أو مكان مل يسمع فيه أذان:  فال يرفع ـسبقت فيه مجاعة
ن هلا, وال يرفع الصوت إن كانت يف مسجد سبقت َّوكذا اجلامعة الثانية, يؤذ

 .فيه مجاعة, وإال رفعوا
)٩( 

ّن? وهل يرس أم جيهر ِّبعد األذان من السامع واملؤذملسو هيلع هللا ىلص ما حكم الصالة عىل النبي 
 هبا?

َيس: اجلواب  بعد األذان, ويدعو ملسو هيلع هللا ىلص للمؤذن والسامع أن يصيل عىل النبي ّنُ
 لكن ملسو هيلع هللا ىلصَّعليه إذا أرس أو جهر بالصالة عىل النبي بالدعاء املأثور, وال ينبغي االعرتاض 

ّ حتى ال يظن الناس أهنا جزء من األذان, ويعلم املؤذن ذلك ًاال بد من اإلرسار هبا أحيان
 .برفق

)١٠( 
 ?ملسو هيلع هللا ىلصن النبي ِّأهيام أفضل اإلمامة أو األذان? وملاذا مل يؤذ

نة من ثناء األذان أفضل من اإلمامة; لكثرة ما ورد يف القرآن والس: اجلواب
s r q p o n m l ﴿: عىل الداعني إىل اهللا تعاىل, فقد قال تعاىل

u t   x w v ﴾ ]٣٣ :لتصف[. 



٥٤ 

 .)١( رواه مسلم,» يوم القيامةًا الناس أعناقُنون أطولِّذَاملؤ«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
حي عىل الصالة, : َّألنه لو أذن وقال  يؤذن رمحة باملسلمني;مفلملسو هيلع هللا ىلص وأما النبي 
 وجب عىل كل سامع له أن يأيت مهام كانت الظروف, ويف ذلك مشقةحي عىل الفالح, ل

̄ ﴿: عىل املسلمني, ودليل وجوب االستجابة قوله تعاىل  ® ¬ «

µ ́  .]٢٤ :األنفال[ ﴾° ± ² ³ 
)١١( 

  وما الفرق??هل الواجب استقبال عني الكعبة أم جهتها
وجب استقباهلا الواجب يف الصالة استقبال عني الكعبة, فإن كان يراها : اجلواب

 ٌهِواجُبيقني, وإن كان ال يراها كفى بحقه غلبة الظن, بحيث يغلب عىل ظنه أنه بموقفه م
 كل اجلنوب ً اجلهة, بمعنى أن أهل بالدنا مثالتكفي: لعني الكعبة, وقال بعض العلامء

 .لخ إ...هلم قبلة, وأهل اليمن كل الشامل هلم قبلة
هر لك أنه ال فرق بني هذه األقوال من  االستقبال بالصدر, ظّوإذا علمت أن

ناحية عملية, لكن األمر راجع إىل القلب, فالذي يأخذ بمذهب الشافعي ير أنه 
 .َّام صلت لرب العاملنيَّ, وهبذا تلتقي خواطر القلوب يف الكعبة كلًمواجه للكعبة ظنّا

 :فائدة
 .ُ سميت هبذا االسم الرتفاعها, أو ألهنا مكعبة الشكل:الكعبة

                                           
باب فضل األذان وهرب الشيطان عند سامعه برقم (» صحيحه«أخرجه مسلم يف كتاب الصالة من ) ١(

ْ, وابن ماجه يف كتاب األذان والسنة فيها )٣٨٧/١٤ , )٧٢٥اب املؤذنني برقم باب فضل األذان وثو(َ
َمن حديث معاوية بن أيب سفيان ريض اهللا عنهام َ. 



٥٥ 

)١٢( 
ْهل تصح الصالة يف السيارة فر ْضا أو نفّ  ًال?ً

امم ـتصح صالة الفريضة يف السيارة إذا أمكنه استقبال القبلة وإت: اجلواب
 .لخ إ...األركان, كأن يصيل يف سيارة شحن من اخللف فريكع ويسجد

وأما النافلة فتصح عىل كل حال,  .أما وهو جالس يف باص ونحوه فال جتوز
وإال استقبل القبلة عند التحرم فقط,  لة, ويتم ركوعه وسجوده إن أمكن,ويستقبل القب

 التحرم مل دويومئ بالركوع والسجود إىل جهة سفره, فإن عرس عليه استقبال القبلة عن
 . يطلب منه

         * *          * 



٥٦ 

 باب صفة الصالة
)١( 

 ما هي أركان الصالة?
 : وهي,َ عرشَ الصالة ثالثةُأركان

 .نيةال) ١
 .تكبرية اإلحرام) ٢

 .القيام مع القدرة) ٣

 .يف كل ركعة) قراءة الفاحتة وبسم اهللا الرمحن الرحيم آية منها() ٤

 .الركوع والطمأنينة فيه) ٥

 .االعتدال والطمأنينة فيه) ٦

 .السجود والطمأنينة فيه) ٧

 .اجللوس بني السجدتني والطمأنينة فيه) ٨

  اجللوس األخري,)٩
 د فيه,والتشه) ١٠
 . فيهملسو هيلع هللا ىلصوالصالة عىل النبي ) ١١

 ).السالم عليكم( :هاُّ التسليمة األوىل وأقل)١٢
 . ترتيب األركان)١٣



٥٧ 

)٢( 
اذا يلزم من ترك  وم? السنة يف الصالةَ وما هي? وما هو البعض?ما هو الركن
 ?ًاواحدة منهن عمد
 :للصالة أركان وسنن: اجلواب

 . كالركوع والسجودًا, وتبطل برتكه عمد من الصالةًاـ أما الركن فام كان جزء
 : وأما السنن فنوعانـ 

 .ُّوالتشهد األول  كالقنوت,ًاً السهو إذا تركت عمدا أو سهوُجودسهلا يسجد  سنن

ار الركوع ـ, كأذكًاأو سهو ًا السهو إذا تركت عمدُسجودهلا ال يسجد ن ـوسن
 .والرفع منه والسجود, ورفع اليدين عند الركوع,

 .ًابعض: علامء يسمي النوع األولض الوبع
 .ًةـنَُّس: ويسمي الثاين

 .ةـسنَّ: وبعض الفقهاء يسمي النوع األول
 .هيئة: ويسمي الثاين

)٣( 
ّتفتتح الصالة بفرضني وسنة, فام الفرضان وما السنة?: قال الشافعي ّ 

 .تفتتح الصالة بفرضني وسنّة: اجلواب
 .ومها ركنان من أركان الصالة) حرامالنية, وتكبرية اإل: (أما الفرضان فهامـ 
 .فرفع اليدين عند تكبرية اإلحرام: وأما السنّةـ 

 .وهذه الثالثة يأيت هبا املصيل دفعة واحدة



٥٨ 

)٤( 
 هل يصح السجود عىل طرف الشامغ?

 له; ألنه ال ًا املصيل البسال يصح السجود عىل طرف الشامغ إن كان: اجلواب
ّيصح سجود املصيل عىل متصل به  .ّ يتحرك بحركتهّ

 .َّ له, صحًاوإن مل يكن البس
)٥( 

 ما هي رشوط صحة الصالة?
 :رشوط صحة الصالة مخسة, وهي: اجلواب

 .العلم بدخول الوقت) ١
 .استقبال القبلة) ٢
 . العورة عند القدرةرتَْس) ٣
 .الطهارة من احلدث األصغر واألكرب) ٤
 .الطهارة من النجس يف الثوب, والبدن, واملكان) ٥

)٦( 
  وما حكم صالهتا لو جهرت هبا??هل صوت املرأة عورة

ُصوت املرأة ليس بعورة عىل الصحيح, فال تبطل صالهتا لو سمع : اجلواب
 .صوهتا

َلكن يسن هلا أال جتهر إن خشيت أن يسمع صوهت ّ ّ ُ  .ُا غري زوجها وحمارمهاْ



٥٩ 

)٧( 
ّ وهل تسن اجلام?ما حكم سرت العورة عن الناس يف غري الصالة  ?عة لقوم عراةُ

 ذلك? ُوماذا يفهم من
 سرتها ًاناس حتى يف غري الصالة, وجيب أيض العورة عن الُرتَْجيب س: اجلواب
 .يف حال اخللوة

ّالسوأتان من الرجل, وما بني الرسة والركبة : ه يف حال اخللوةُ سرتُوالواجب
 .كاالغتسال ونحوه من املرأة, وجيوز كشف العورة يف اخللوة للحاجة,

ُّوتندب اجلامعة لقوم عراة, ويقف إمامهم وسطهم, وهذا يدل عىل أمهية صالة  َ ُ ُ
 .ّاجلامعة, وحرص اإلسالم عىل مجع الكلمة واحتاد الصف

)٨( 
ٌهل تصح صالة من عىل ثيابه دم َْ ْ من جسمهّ   أو من جسم شخص آخر??ِ

ولذا إذا  لعموم البلو, ًا, إال أن باب العفو فيه واسع نظرالدم نجاسة: اجلواب
ُأصاب اإلنسان دم من غريه يعفى عن القليل, وال يعفى عن الكثري ُ ٌ ّوالقلة والكثرة . َ
 .ُبحسب العرف, إال دم الكلب واخلنزير فال يعفى عن قليله وال كثريه

ونقله  )املنهاج(  من نفسه, فالراجح عند النووي يفٌ دمَأما إذا أصاب اإلنسان
ُأنه يعفى عن قليله وكثريه, ): كفاية األخيار( وصاحب) عمدة السالك(عنه صاحب 

 ُأن أحد الصحابة رمي بسهم وهو يصيل,: سواء بفعله أم ال, انترش أم ال, ودليل ذلك
 .ّوسال دمه, ومل ينرصف من الصالة حتى أتم السورة

َّولكن الرشاح قالوا. ّوهذا هو األيرس بالنسبة حلال املجاهدين سيام أثناء القتال ُ :
ْ يعفى عن الكثري إن كان بفعله, والعمل هبذا أحإال أنه ال  .طَوُ



٦٠ 

)٩( 
 ِّ الصالة عىل سجادة طرفها متنجس?ّهل تصح
ّتصح الصالة عىل السجادة التي تنجس طرفها,: اجلواب ُبرشط أن ال يمس بدن  ّ َّ

ِّاملصيل وال ثوبه املحل املتنجس ُّ ّ. 

)١٠( 
 ما حكم الصالة يف املقربة?

ُمل تنبش بل حيفر لكل ميت قرب جديد: أي ـ ربة جديدةإن كانت املق: اجلواب   ـُ
وإن كانت منبوشة, وقد اختلط تراهبا بصديد املوتى, فالرتاب . ُكرهت الصالة فيها
ّ وصىل, فالصالة صحيحة ً طاهراًاصالة عليه, إال إذا بسط فوقه ثوبِّمتنجس ال تصح ال

 .مع الكراهة

)١١( 
 ?)الكفوف(ّهل تصح الصالة مع لبس القفازين 

 وهل يكفي السجود عىل األنف?
ُ; ألن العضو الذي يشرتط )الكفوف(ّتصح الصالة مع لبس القفازين : اجلواب

 . هو اجلبهة فقط ـمن أعضاء السجودـ  للمصيل ً يكون مكشوفاْنأ
ّأما الكفان والركبتان والقدمان فال جتب مبارشهتام ملحل السجود وال يكفي . َّ

وأما السجود عىل األنف مع . ن الواجب السجود عىل اجلبهةالسجود عىل األنف; أل
 .اجلبهة فسنَّة



٦١ 

)١٢( 
 ما هي مبطالت الصالة?

 :ًا شيئَ عرشَل الصالة أحدِبطُالذي ي: اجلواب
الوقاية, من ) ِق(الكالم العمد, وكذا النطق بحرفني أو حرف مفهم نحو ) ١

 .)١( مسلم رواه,»...الناسإن هذه الصالة ال يصلح فيها يشء من كالم «: ملسو هيلع هللا ىلصلقوله 

 .العمل الكثري) ٢
 .احلدث) ٣

 من غري محل وال ًا فيزيلها فور,ّ إال أن تقع عليه نجاسة جافة,حدوث النجاسة) ٤
 . من غري محل لهً فيلقي الثوب الذي أصابته فورا,ٍّمس هلا, أو نجاسة رطبة

 .ًانكشاف العورة إال أن يسرتها فورا) ٥

 ).ّ فيها الكتب املطولةيراجع(تغيري النية ) ٦

 .ه عن جهة القبلةِّاستدبار القبلة بأن ينرصف بصدره كل) ٧

 .ًاألكل الكثري, ولو ناسيا) ٨

 .ًالرشب الكثري, ولو ناسيا) ٩

 .القهقهة) ١٠

 .ّالردة) ١١

                                           
باب حتريم الكالم (» صحيحه«جزء من حديث أخرجه مسلم يف كتاب املساجد ومواضع الصالة من ) ١(

باب (» نهسن«, وأبو داود يف كتاب الصالة من )٣٣/ ٥٣٧(يف الصالة ونسخ ما كان من إباحته برقم 
َسننه«, والنسائي يف كتاب صفة الصالة من )٩٣٠يف الصالة برقم تشميت العاطس  باب الكالم يف (» ُ

َ, من حديث معاوية بن احلكم السلمي ريض اهللا عنه)١٢١٨الصالة  َ َ. 



٦٢ 

)١٣( 
 ما حكم التصفيق خارج الصالة?

 .ًاَكره التصفيق خارج الصالة مطلقُ ي:رَجَقال اإلمام ابن ح: اجلواب
)١٤( 

ّقرع الباب وهو يصيل فقال ِ   هل تبطل صالته?»ادخلوها بسالم آمنني«: ُ
. ًاِبطلت صالته, وكذا إن مل ينو شيئإن قصد خماطبة الطارق فقط, : اجلواب

 .فال تبطل صالته: أما إذا قصد تالوة اآلية فقط, أو التالوة واإلذن له بالدخول
)١٥( 
  أعاده, هل تبطل صالته?تناول املنديل من جيبه فتفل به, ثم

 .ألن ذلك عمل قليل ال تبطل صالته بتناول املنديل ليتفل فيه;: اجلواب
)١٦( 

تبطل الصالة بالرجوع من الركن للسنة, كأن رجع من القيام ليقرأ التشهد األول, 
 فهل تبطل بالرجوع من الفاحتة إىل دعاء االستفتاح? وملاذا?

فتاح, لكنه ـحة إىل دعاء االستـمن الفاتطل الصالة بالرجوع ـال تب: اجلواب
ٍّخالف األوىل; ألن الذي يبطل الصالة الرجوع من ركن فعيل إىل سنّة فعلية, وهذان 

 .ّقوليان
)١٧( 
 ِّ ومتى جيوز للمصيل دفع املار??ما حكم املرور بني يدي املصيل

كجدار ُيندب للمصيل أن جيعل بني يديه سرتة مرتفعة مقدار ثلثي ذراع, : اجلواب



٦٣ 

ًىلَصُوعصا وحجر ونحوه, أو أن يبسط م  رجليه إىل  كسجادة طوهلا من رؤوس أصابعّ
ّ بذراع اإلنسان, فإن عجز خط خطّهنايتها من األمام ثالثة أذرع فأقل  باجتاه القبلة ًاّ

طوله ثلثا ذراع عىل األقل, وال يبعد عن هناية السرتة واخلط أكثر من ثالثة أذرع, 
ا إذا مل يكن يشء مما ّأم. ر بني املصيل وسرتته ويدفع من أراد املروروعندئذ حيرم املرو

ّذكر فيكره املرور بينه وبني موضع سجوده, وال جيوز له الدفع, وال يشء عىل من مر  ُ ُ
 . وراء موضع سجوده

)١٨( 
 ما هي األشياء التي ختالف املرأة فيها الرجل حالة الصالة?

 :رأة فيها الرجل هيهناك مخسة أشياء ختالف امل: اجلواب
ّالرجل جيايف مرفقيه عن جنبيه يف ركوعه وسجوده, أما املرأة فتضم بعضها ) ١

 .إىل بعض, فتلصق مرفقيها إىل جنبيها يف الركوع والسجود
الرجل يرفع بطنه عن فخذيه يف السجود, أما املرأة فتلصق بطنها بفخذهيا ) ٢

 .ألنه أسرت هلا يف السجود;

ّن صلت بحرضة  موضع اجلهر, أما املرأة فتخفض صوهتا إالرجل جيهر يف) ٣
 . للفتنةًاالرجال األجانب دفع

أما املرأة إذا ناهبا يشء يف . سبحان اهللا: الرجل إذا نابه يشء يف الصالة قال) ٤
ّالصالة صفقت, بأن ترضب بباطن يدها اليمنى عىل ظاهر يدها اليرس. 

ا عورة املرأة فجميع بدهنا إال وجهها ته وركبته, أمّعورة الرجل ما بني رس) ٥
 .ما تبطل الصالة بانكشافه: واملراد بالعورة. وكفيها



٦٤ 

)١٩( 
ّ ومتى يسن??ما هو سجود السهو ُ 

ّاملصيل ّهو سجدتان بعد التشهد وقبل السالم, يضيفها : سجود السهو: اجلواب
 . وقع فيهاًإىل صالته ليجرب خلال

 : ّويسن يف األحوال التالية
ًكأن زاد ركوعا أو سجودا .  بطلت صالتهًا ما لو فعله عامدًاا فعل ساهيإذ) ١ ً
 .ًساهيا

 . من أبعاض الصالة كالتشهد األولًاإذا ترك بعض) ٢

 .إذا سها عن ركن وانتقل إىل غريه ثم عاد إليه) ٣

 . ّإذا شك يف عدد الركعات يبني عىل األقل ويسجد) ٤

)٢٠( 
ّسها اإلمام فرتك التشهد األول,  ّ فهل للمأموم أن يتخلف لإلتيان به?ّ

, مل جيز له الرجوع ًمام عن التشهد األول وانتصب قائامإذا سها اإل: اجلواب
إىل اجللوس ليأيت بالتشهد, وعىل املأموم أن يتابعه, فيقوم ويرتك التشهد األول ولو 

 ُ ومتابعة اإلمام,َ له, فإن جلس ليأيت به بطلت صالته, إال أن ينوي مفارقةًكان ذاكرا
 .اإلمام أفضل من اإلتيان بالتشهد األول
)٢١( 

ّ من ركعتني من رباعية ظانَمَّلَس ّوأحرم بأخر بعدها, ثم تذكر حاله   متامها,ًاّ
 فام احلكم?

. إن طال الفصل بني سالمه وإحرامه, فالثانية صحيحة ويعيد األوىل: اجلواب
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ّأن يقعد ثم يقوم إلمتامها, وال يرض ّفإن مل يطل الفصل بنى عىل األوىل وأمتها, فيجب 
وال كالمه  ّإحرامه بالثانية, وال استدباره القبلة قبل إحرامه, وال مفارقته مصاله,

 .ُالقليل وال حيسب ما فعله من الثانية, ويسجد للسهو
)٢٢( 

اقتد باإلمام يف الركعة الثانية من صالة الصبح, وكان اإلمام قد سها يف األوىل, 
 وهل يقنت هو ثانية ويسجد للسهو أم ?ذا سجد اإلمام للسهو وإذا قنتكيف يفعل إ

  وملاذا??ال
للسهو سجد  لإلمام, وإذا سجد ًعةَإذا قنت اإلمام قنت معه متاب: اجلواب

 يف الركعة الثانية من صالته; ألن هذا هو حمل القنوت يف ً, ثم يقنت ثانيةًامعه أيض
ألن املأموم يلحقه سهو اإلمام, ولو  سالم;صالته, ويسجد للسهو مرة ثانية قبل ال

 .وقع السهو قبل االقتداء, وهذا موضع سجود السهو يف حقه
)٢٣( 

 ?ً سجدةَـةهل يسجد املأموم مع إمامه إذا قرأ اإلمام آي
وال يسجد لقراءة نفسه, , يسجد املأموم لقراءة إمامه إن سجد إمامه: اجلواب

إال إذا , بطلت صالته,  هو دون إمامهأو عكس بأن سجد, فإن سجد إمامه فتخلف
 .ىل من املفارقةْوعدم السجود أو, نو املفارقة

)٢٤( 
  وما هي رشوطه??ما هي أركان سجود التالوة

 :أركانه أربعة: اجلواب
 .النية) ١
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 .تكبرية اإلحرام) ٢
 .السجدة) ٣
 .السالم) ٤

 : ورشوطه هي
 .استقبال القبلة) ١
 .رت العورةَس) ٢
 .الطهارة) ٣
 .ّالكف عن مفسدات الصالة) ٤
 .دخول الوقت بأن يكون قد قرأ اآلية أو سمعها بكامهلا) ٥

)٢٥( 
 ما الذي يقوم مقام سجود التالوة والشكر?

أنه يقوم مقام السجود للتالوة أو الشكر : ذكر الشيخ قليويب يف حاشيته: اجلواب
سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله  (, وهوًا فعلها ولو متطهرْدِرُتحية ملن مل يما يقوم مقام ال
 ).إال اهللا واهللا أكرب

)٢٦( 
  سجدة التالوة وسجدة الشكر إذا فاتتا?َىضْقُهل ت

 .إذا فاتت سجدة التالوة ال تقىض وكذا سجدة الشكر: اجلواب
)٢٧( 

َمتى تس   وهل يشرتط هلا ما يشرتط للصالة?? سجدة الشكرُّنُ
 َبتىلُأو اندفاع نقمة, أو رؤية م, ةتسن سجدة الشكر عند هجوم نعم: اجلواب

 .ٍ عاصِأو رؤية, يف بدنه أو غريه من أحوال الدنيا
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, ًا طول عمره ساجدَّ ذلك يقتيض أن يظلّألن وخرج هبجوم النعمة استمرارها;
 .ويشرتط هلا ما يشرتط للصالة

)٢٨( 
  وما أقسامها??ما هي صالة النفل

 : وهي قسامن) الصلوات اخلمس(هي ما عدا الفرائض : صالة النفل :اجلواب
: وهي, وهي التي تصىل مع الفرائض, كالسنن الرواتب, ً مجاعةُّنَسُقسم ال ي) ١

, وركعتان بعد املغرب, وركعتان بعدها, وركعتان قبل الظهر, ركعتان قبل الصبح
اعة يف الوتر يف مجيع ـوتندب اجلم(والوتر , وصالة الضحى, وركعتان بعد العشاء

 ).الرتاويحرمضان عقب 

ًوقسم يسن مجاعة) ٢ وهو أفضل مما ال , واالستسقاء, والكسوف, كالعيدين: ّ
 .يسن مجاعة

)٢٩( 
 ومتى تبدأ ومتى تنتهي مدته??  وما أكثره?ما هو أقل الوتر

وأكثره إحد عرشة ركعة, فال , وأدنى الكامل ثالث, أقل الوتر ركعة: اجلواب
 .تصح الزيادة عليها باسم الوتر

 .لوتر يبدأ من بعد صالة العشاء إىل طلوع الفجر الثاينووقت ا
)٣٠( 

َمج  ّ العشاء مع املغرب مجع تقديم, فهل حيق له أن يوتر قبل دخول وقت العشاء?َعَ
جيوز له أن يصيل الوتر بعد صالة العشاء مجع تقديم يف هذه احلالة, ألن : اجلواب

 .ّوقت الوتر يبدأ بعد صالة العشاء كام تقدم
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)٣١( 
 ّأوتر ثم نام وبعد ذلك قام فتهجد, هل يلزمه إعادة الوتر?

ّيسن جعل الوتر آخر الليل يف حق من اعتاد أن يستيقظ آخر الليل, : اجلواب ُ
أما من مل يعتد ذلك فليوتر قبل أن ينام, فإن استيقظ صىل ما شاء اهللا له أن يصيل وال 

 .يعيد الوتر
)٣٢( 
 مجاعة?ّما أفضل النوافل التي ال يسن هلا 

ثم , ثم الضحى, ثم الرواتب املؤكدة, ثم ركعتا الفجر, الوتر: أفضلها: اجلواب
 .ثم النفل املطلق, وسنّة الوضوء, والتحية, واإلحرام, ثم ركعتا الطواف, ّما تعلق بفعل

)٣٣( 
 ما صفة صالة التسابيح?

 كونصالة التسابيح أربع ركعات, إما بتسليمة واحدة أو بتسليمتني, وت: اجلواب
 :بليل أو بنهار, يقول يف كل ركعة بعد الفاحتة والسورة وقبل الركوع مخس عرشة مرة

  من الركوع واالعتدالٍّ, ويف كل)سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب(
 :ّ وكذا بعد التشهد األول والثاين,والسجودين واجللوس بينهام وجلسة االسرتاحة

 . يف الركعات األربعٍمئةثعون مرة يف كل ركعة, وثال, فذلك مخس وسبًعرشا
أو يف , أو يف كل شهر, أو يف كل مجعة,  يومِّ فعلها يف كلُبَلْطُويف احلديث أنه ي

 .أو يف العمر مرة, كل سنة
َّوقد حسن احلديث الوارد فيها مجاعة من أهل العلم باحلديث, وفعلها عدد 

 .وكبري من علامء احلديث ذوي الفضل والتق



٦٩ 

)٣٤( 
 ما حكم صالة الرغائب وصالة ليلة النصف من شعبان?

صالة الرغائب هي ثنتا عرشة ركعة يف أول مجعة من رجب, وأما صالة : اجلواب
 . ركعةمئةليلة النصف من شعبان فهي 

وتوقيت هاتني الصالتني هبذين الوقتني ال أصل له, ومل يثبت فيه حديث, 
دعو ال دليل عليها فتكون بدعة  ملسو هيلع هللا ىلصقبل النبي ودعو أهنام سنة مأمور هبام من 

 .وزيادة يف أحكام الرشيعة اإلسالمية املطهرة

         * *          * 
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 كتاب صالة اجلامعة
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 كتاب صالة اجلامعة
)١( 

 ّ وما أقل العدد الذي تنعقد به??ما حكم صالة اجلامعة
قم ُمعة فرض كفاية, فلو مل تصالة اجلامعة يف الفرائض اخلمس غري اجل: اجلواب

 وإن قام هبا بعضهم نالوا ثواب اجلامعة وسقط إثم عدم إقامتها عن ًايف بلد أثموا مجيع
 .ُلكنهم حرموا أجرها, باقي أهل البلد

 .إمام ومأموم: وأقل عدد تنعقد به اجلامعة اثنان
)٢( 

قائمة, ماذا  الصالة يف مجاعة ثم دخل املسجد اجلامع فوجد صالة اجلامعة َّصىل
 يفعل?

 الفريضة وحده أو مع مجاعة إعادهتا مع اجلامعة املقامة ّ ملن صىلُّنَسُي: اجلواب
 .يف املسجد, وحيسب اهللا له منهام عن الفريضة ما شاء, وتكون الثانية زيادة يف اخلري

)٣( 
 ىل الناس باإلمامة?ْ أوْنَم

ّن يف ـثم األس,  ثم األورع,رأـثم األق, قهـألفا: ىل الناس باإلمامةْأو: اجلواب
وأرشف األنساب ما , ً نسبافثم األرشا, اإلسالم إن كانوا حديثي عهد باإلسالم

 .ثم األحسن سرية ملسو هيلع هللا ىلص قرب من نسب النبي



٧٤ 

ِّفمتى وجد واحد من هؤالء قدم, فإن اجتمعوا رتبوا هبذا الرتتيب, فإن استويا  ُّ ُ ُ
 .يم املفضول مع وجود األفضل فال بأسّوتشاحا جتري بينهم القرعة, فإن اتفقوا عىل تقد

)٤( 
 ّما هي رشوط صحة اجلامعة?

 : ّرشوط صحة اجلامعة هي: اجلواب
ّ يتقدم اإلمام عىل املأموم يف الصالة بحيث يكون اإلمام أقرب إىل الكعبة ْأن) ١
ثنى من هذا صالة ـويست, ُمأموم, ويعترب القرب بالعقب ال برؤوس األصابعـمن ال
 .اخلوف

ُال بأس بالتقدم عند احلاجة, وهذه مسألة نفيسة حيتاج إليها عند : املالكيةوعند  ّ
 .الصالة يف احلرمني الرشيفني

 .ّ ال يتقدم املأموم عىل إمامه يف تكبرية اإلحرام ْأن) ٢
,  يسمع صوته يف تكبريات االنتقال ْبأن,  يعلم املأموم بانتقاالت إمامه ْأن) ٣

 .ّأو صوت املبلغ

ٍمسجد أوغريه من فضاء أو بناء, لكن , ٍاإلمام واملأموم يف مكان جيتمع ْأن) ٤
 كان خلف ْذراع, فإن) ٣٠٠(ُيشرتط يف الفضاء أن ال يبعد املأموم عن اإلمام أكثر من 

 .ذراع) ٣٠٠( ال يبتعد املأموم عن آخر صف ْاإلمام صفوف فيشرتط أن

 معترب لصحة القدوة, ّأما يف املسجد فال يرض التباعد عن اإلمام, لكن هذا الرشط
 .أما ثواب اجلامعة فيفوت بالتباعد بال عذر

 اختلفا  ْوإن,  يتوافق اإلمام واملأموم يف نظم صالتيهام يف األفعال الظاهرة ْأن) ٥
 بمن يصيل ًومن يصيل الظهر قضاء, ّفيجوز اقتداء مؤدي الفريضة باملتنفل, ّ ونيةًاعدد

 .املغرب أو الصبح
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القدوة أو اجلامعة, وال جيب تعيني اإلمام, وال يشرتط لإلمام أن ينوي املأموم ) ٦
 . اجلامعةُرْولكن إذا مل ينو فاته أج. نية اإلمامة

)٥( 
 وهل له أن ينوي االقتداء ? فأقيمت اجلامعة, ماذا يفعلًا كان يصيل منفردٌرجل

 ّ وما حكم ذلك? وماذا يفعل إذا أتم صالته??باإلمام
إن بقي من صالته أكثر من , ًاعة وكان يصيل منفردا أقيمت اجلامإذ: اجلواب

وإن بقي من . ِّويسلم بعد الركعتني ثم يقتدي, ًركعتني ندب له أن يقلب صالته نفال
ّصالته دون ذلك استحب أن يتم صالته بنية الفرضية, ثم يعيد مع اجلامعة ّ ُ. 

, ّرقة وسلمّلكن مع الكراهة, فإذا متت صالته نو املفا, وله أن يقتدي باإلمام
 .ىل من املفارقةْوهو أو, ّأو انتظر اإلمام يف التشهد ليسلم معه

)٦( 
ّبعد الصالة تبني أن  , ما حكم صالة القوم?ً اإلمام مل يكن متوضئاّ

 فصالة املقتدين ًا اإلمام مل يكن متوضئّء الصالة أنّإذا تبني بعد انتها: اجلواب
ُمقرص, ومثل هذا يواملأموم غري , ٌّ هذا أمر خفيّصحيحة; ألن ٍّقال يف كل عذر خفي ّ
 .ٍمبطل للصالة

)٧( 
ِما حكم صالة املأموم إذا تبني بعد الصالة وجود نجاسة غري ٍّ معفو عنها عىل ّ

 مام أو بدنه?ثوب اإل
ّإن كانت النجاسة خفية, أي ال تظهر بأدنى تأمل: اجلواب فصالة املقتدي , ّ

ّرة يمكن مشاهدهتا بأدنى تأمل فصالة وإن كانت ظاه .صحيحة ويعيد اإلمام صالته
 .املأموم باطلة كصالة اإلمام; لتقصريه يف النظر
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)٨( 
ّمتى يسن لإلمام انتظار الداخل? ُ 

ّ بداخل استحب  ـوهو يف الركوع أو التشهد األخريـ ّإذا أحس اإلمام : اجلواب ُ ٍ
  يقصدْ, وأن ال يفحش طول االنتظارْله انتظاره برشط أن يكون قد دخل املسجد, وأن

 . دون شخصًا ينتظر شخصْالطاعة ال متييزه بأن
ه عينَُيِا انتظاره يف التشهد فلّه عىل إدراك الركعة, وأميعينَِا انتظاره يف الركوع فلّأم

 .عىل إدراك اجلامعة
)٩( 

 ها أو بعضها?ّ هو املسبوق الذي تسقط عنه قراءة الفاحتة كلْنَم
ة الفاحتة كلها, فإن مل  يسع قراءً مع اإلمام زمنا هو الذي مل يدرك:املسبوق: اجلواب

. سقطت عنه قراءة الفاحتة كلها, ويركع إذا ركع اإلمام,  من الفاحتةً يسع شيئاًايدرك زمن
وجب عليه أن يقرأ ما أمكنه ثم يركع إذا ركع أ , يسع قراءة يشء منهًوإن أدرك زمنا

 .ثم يركع إذا ركع اإلمام,  تكبرية اإلحراموعىل املسبوق أن يبدأ بقراءة الفاحتة بعد. اإلمام
)١٠( 

 ّ أين يبدأ الصف اجلديد?ْنِ وم?ّ مل جيد فرجة يف الصفْنَماذا يفعل م
ّإذا مل جيد املسبوق فرجة يف الصف يقف خلف الصف وحيرم بالصالة, : اجلواب

ّثم يسحب من الصف من يقف إىل جانبه, ويبدأ بالصف اجلديد من خلف اإلمام ّ. 
)١١( 

 ّى يسلم املأموم?مت
فيجوز للمأموم , إذا سلم اإلمام التسليمة األوىل فقد خرج من الصالة: اجلواب
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ِّيسلم, واألفضل أن ال يسلم إال بعد أن يسل ْأن ّ م اإلمام التسليمتني, وكذلك املسبوق ّ
ْيندب أن  . ال يقوم إال بعد التسليمتني, فلو قام بعد األوىل جازُ

)١٢( 
  وما هي قصارها?? وما هي أوساطها?لَّوال املفصِما هي ط
من سورة احلجرات إىل سورة الناس, ويسمى بذلك : ّاملفصل يف القرآن: اجلواب

 .لكثرة الفصل بني السور
 .َّمن احلجرات إىل عم: وطواله
 .ّمن عم إىل الضحى: وأوسطه
 .من الضحى إىل سورة الناس: وقصاره

)١٣( 
ّهل جيهر يف الصالة املقضي َ  ة?ـُ

إذا قىض الصالة يف الليل جهر هبا, وكذا إذا قضاها بعد الفجر إىل طلوع : باجلوا
ّالشمس سواء أكانت املقضية رسية أم جهرية ّ. 

ّوإذا قىض الفائتة يف النهار أرس, سواء كانت جهرية أم رسية ّ ّ. 
)١٤( 

 ?آخر  منه دعاءً وهل يكفي بدال?ملسو هيلع هللا ىلص ما هو نص دعاء القنوت الوارد عن النبي
 جهه بعد القنوت?وهل يمسح و
 :ملسو هيلع هللا ىلصنص دعاء القنوت كام ورد عن النبي : اجلواب

ّاللهم اهدين فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت, وبارك «
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ُّني رش ما قضيت, فإنك تقيض وال يقىض عليك, وإنه ال يذل من ِيل فيام أعطيت, وق ُ ّ
 .)١(»واليت, تباركت ربنا وتعاليت, وصىل اهللا عىل النبي

 .ملسو هيلع هللا ىلصهذا هو الوارد عن النبي 
, وزاد »ّوال يعز من عاديت قبل تباركت ربنا وتعاليت«: لو زاد: وقال العلامء

:  فال بأس, ويقول بعده» أستغفرك وأتوب إليك,فلك احلمد عىل ما قضيت« :بعده
 .»وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وعىل آله وسلم«

 .هذا جمموع ما ورد يف القنوت
 .لفاظ التي يزيدها الناس فال أصل هلاأما غري ذلك من األ
وثناء عىل اهللا تعاىل, ,  دعاء اشتمل عىل دعاءُّمذكور كلـويكفي بدل الدعاء ال

مني يا رحيم وصىل اهللا ـور وارحـاللهم اغفر يل يا غف: كقول ملسو هيلع هللا ىلص وصالة عىل النبي
 .ملسو هيلع هللا ىلصعىل النبي 

 .وال يمسح وجهه وال صدره بعد القنوت
)١٥( 

  اإلمام?ما حكم التبليغ خلف
التبليغ خلف اإلمام جائز, وال تبطل به الصالة ما مل يقصد به اإلعالم : اجلواب

وتبطل : قالوا. فصالته صحيحة, أو الذكر فقط, فقط, أما إذا قصد الذكر مع التبليغ
 .ًاع صوته بالتكبري وهو ال يريد شيئ, ويستبعد أن يرفًاصد شيئإذا مل يق

                                           
, والرتمذي )١٤٢٥باب القنوت يف الوتر, برقم (» سننه«أخرجه أبو داود يف كتاب سجود القرآن من ) ١(

ْ, وابن ماجه يف كتاب إقامة )٤٦٤باب القنوت يف الوتر برقم (» معهجا«يف كتاب أبواب الوتر من  َ
ِ, من حديث احلسن بن )١١٧٨باب ما جاء يف القنوت يف الوتر برقم (» سننه«الصالة والسنة فيها من  َ

َعيل بن أيب طالب ريض اهللا عنهام َ. 



٧٩ 

)١٦( 
 ما هو أقل الركوع?

بحيث تنال راحتاه ركبتيه مع اعتدال , أقل الركوع بالنسبة للقائم انحناء: باجلوا
اخللقة, وأما القاعد فأقله أن ينحني بحيث حتاذي جبهته ما أمام ركبتيه, والعاجز ينحني 

 .قدر استطاعته
)١٧( 

 ? أو غريمهااملالكي وأّهل يصح اقتداء الشافعي باحلنفي 
 ًما مل نجزم بأنه عمل عمال, صحيحأو غريه  يداء الشافعي باحلنفـاقت: اجلواب

وإذا علمنا أن ما يبطل الوضوء . أو ترك ما يبطل تركه الصالة,  للوضوء يف مذهبناًمبطال
 اجلزم بفعل ّ علمنا أن ـّاللهم إال مس الفرج وملس املرأةـ عندنا يبطل الوضوء عندهم 

امرأة, أو نجزم بأنه مل يقرأ أو ملس , ًاّء بعيد, إذ يندر أن نراه مس فرجناقض للوضو
 .ّالبسملة يف الفاحتة; ألهنم يرسون هبا وهي عندهم سنّة

أضف إىل ذلك أن مراعاة املذاهب مطلوبة, ومن هذا يظهر أن هذا احلكم وإن 
ًقرره الفقهاء فليس سببا  .ُ لتفريق الكلمة كام يظنّ

 بمذهب اإلمام, أن العربة: وهناك قول عند الشافعية وهو موافق ملذهب املالكية
فإذا كانت صالته صحيحة يف مذهبه جاز االقتداء به, وما أقرب هذا إىل روح الرشيعة 

 .احلريصة عىل مجع الكلمة
)١٨( 

 وحكم ? وحكم صالة من يليها أو خلفها?ّما حكم وقوف املرأة يف صف الرجال
ً وإذا أم رجل رجال?صالهتا يف هذه احلالة  لصبي?فأين موقف الرجل وا, ً وصبياّ

, ّهذه املسألة يتصور وقوعها فيام لو صلت مع حمارمها, أما األجانب: اجلواب
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ّكام حيصل يف احلرمني الرشيفني يف موسم احلج, , فال جيوز هلا أن ختالطهم إال حلاجة
 :وعىل كل حال, لو حصل ذلك, فاحلكم فيه ما ييل

ّن من حيث روهـّأخ«: ملسو هيلع هللا ىلصِّف الرجال, لقوله ـوف يف صـكره للمرأة الوقـُي
 خلفها, ْنَوال م,  يليهاْنَمل تبطل صالة م,  فإن وقفت يف صف الرجال.)١(»ّأخرهن اهللا
ّوإن أم رجل .  يقتيض الفسادّوال صالهتا, واألمر بتأخريهن ال,  أمامهاْنَوال صالة م

ّ استحب أن يصطفا خلفهً وصبياًرجال ُ. 
)١٩( 
  وما حكم الدعاء??ما حكم املصافحة بعد الصالة

ِّقال اإلمام النووي يف املجموع بعد ذكر األحاديث املتعلقة بالدعاء : اجلواب
 :والذكر بعد الصالة

ٌّقد ذكرنا استحباب الذكر والدعاء لإلمام واملأموم واملنفرد, وهو مستحب  َ
 .عقب كل الصلوات بال خالف

وأما ما اعتاده الناس أو كثري منهم من ختصيص دعاء اإلمام بصاليت الصبح 
 َلِقبُ أن يُّبَستحُبل الصواب استحبابه يف كل الصلوات, وي... فال أصل له, العرصو

 .واهللا أعلم, عىل الناس فيدعو
 :ثم قال

فقد ذكر الشيخ اإلمام , وأما هذه املصافحة املعتادة بعد صاليت الصبح والعرص
ة, وال أهنا من البدع املباحة وال توصف بكراه: أبو حممد بن عبد السالم رمحه اهللا
 :ُواملختار أن يقال. استحباب, وهذا الذي قاله حسن

                                           
, من حديث عبد اهللا )٩٤٨٥(» املعجم الكبري«, والطرباين يف )٥١١٥(» َّمصنفه«أخرجه عبد الرزاق يف ) ١(

 .َبن مسعود ريض اهللا عنها
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 صافح من مل يكن ْ صافح من كان معه قبل الصالة فمباحة كام ذكرنا, وإنْإن
ّمعه قبلها فمستحبة; ألن  املصافحة عند اللقاء سنّة باإلمجاع لألحاديث الصحيحة َّ

  .انتهى. يف ذلك
 .نكار عىل من فعله أو تركهوإذا كان هذا حكم املصافحة فال ينبغي اإل

         * *          * 
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 باب صالة املسافر
)١( 

 ما هي رشوط قرص الصالة? 
 :رشوط قرص الصالة هي: اجلواب

ٍثامن (َّوتقدر بـ, ّبسري اإلبل املحملة, بأن يبلغ مسرية يوم وليلة, طول السفر) ١
 .)ًوثامنني كيلو مرتا

 .َأن ال يكون سفره سفر معصية) ٢
 بأن ال ينوي خالله اإلقامة يف ذلك املكان إقامة تقطع ,استمرار السفر ودوامه) ٣

 .ِّ يف سفينة فوصلت إىل موطنه وهو يصيلِّالسفر, وكذا إذا كان يصيل
 .بأن تكون املسافة التي ينوي قطعها تبلغ مسافة السفر, العلم بمقصد السفر) ٤
 .نية القرص) ٥
 .للصالةِّعدم اقتداء املسافر بمتمم ) ٦

)٢( 
 متى تبدأ ومتى تنتهي أحكام السفر بالنسبة للمسافر?

تبدأ أحكام السفر بمفارقة املسافر لبنيان مكان إقامته, وتنتهي أحكام : اجلواب
 :السفر يف حق املسافر يف احلاالت التالية

 .إذا عاد إىل موطنه) ١
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 .جإذا نو إقامة أربعة أيام يف موضع عدا يومي الدخول واخلرو) ٢
ة أن يرحل إذا حصلت, وزاد انتظاره عىل ـَّيِنِإذا أقام يف مكان ينتظر حاجة ب) ٣

 .ً يوماَ عرشَثامنية
 . ـكام سبقـ إذا أقام يف مكان أربعة أيام بدون انتظار حاجة ) ٤

)٣( 
 هل جيوز للمسافر أن يقتدي باملقيم? 

 . يقرص الصالةجيوز للمسافر أن يقتدي بمقيم, لكن يف هذه احلالة ال: اجلواب
)٤( 

 أمرت الوحدة العسكرية بالتحرك, هل جيوز للجندي اجلمع والقرص?
جاز للجندي اجلمع والقرص , إذا أمرت الوحدة العسكرية بالتحرك: اجلواب

 .ً تقريباًوكانت تزيد عىل ثامنية وثامنني كيلومرتا, إن عرف اجلهة التي سيصلون إليها
, أو كان ال يدري ما هو املكان الذي سيصل أما إذا كانت ال تبلغ هذه املسافة

ّجاز له أن يقرص وجيمع; ألنه حتقق , فال جيمع وال يقرص, فإذا قطعوا مسافة القرص, إليه
 .قطع مسافة القرص

)٥( 
ًإذا ذهب اجلندي إىل أهله جمازا  وهل ?, هل جيوز له القرص واجلمع يف الطريقُ

 بلده تبعد عن وحدته أكثر ّالعلم بأنجيوز ذلك إذا وصل أهله واإلجازة قصرية, مع 
 من مسافة القرص?

جاز له , إذا كانت املسافة بني بلد اجلندي ووحدته تبلغ مسافة القرص: اجلواب
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أما إذا وصل إىل . القرص واجلمع يف الطريق ما مل يصل حدود البلد, أو حدود املعسكر
وإليها , فإليها ينسب, وطنهفال جيمع وال يقرص; ألن البلد هي , ًفقد أصبح مقيام, بلده

ّفإذا نقل أو رمج ال يستطيع , وإقامته يف املعسكر غري اختيارية. ام استطاعَّيعود كل ُ ُ
 ًاإلقامة فيه, وكذا ال يسمح له باملغادرة إال بإذن, وإذا وصل إىل املعسكر أصبح مقيام

 .; ألنه سيميض فيه أربعة أيام فأكثرًأيضا

)٦( 
  بعذر املطر?ما هي رشوط مجع التقديم

 : يشرتط جلواز اجلمع بعذر املطر ما ييل: اجلواب
 .َ يكون مجع تقديم ال تأخريْأن) ١
 .واملغرب عىل العشاء,  يقدم األوىل, فيقدم الظهر عىل العرصْأن) ٢

 .ولو يف أثنائها, َ ينوي اجلمع يف األوىلْأن) ٣

 .انيةوأول الث,  يوجد املطر عند أول األوىل والسالم منهاْأن) ٤

. بحيث يتأذ من املطر يف طريقه,  يقصد مجاعة يف مسجد أو مصىل بعيد ْأن) ٥
 .ًوأما اإلمام فيجمع وإن قرب منزله تبعا للقوم

 .ّ يكون املطر مما يبل الثوب, والثلج والربد كاملطرْأن) ٦

ً ال يفرق بني الصالتني كثرياْأن) ٧  ., بأن ال يطول الفصل بني الصالتنيّ

         * *          * 
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 باب صالة اجلمعة
)١(  

 يت مجعة?ِّمُ سَمـِ ول? وما األصل يف فرضيتها?ما حكم صالة اجلمعة
مقيم بال , ذكر, ّحر, ّمكلف, صالة اجلمعة فرض عني عىل كل مسلم: اجلواب

مرض ونحوه, وإنام سميت اجلمعة هبذا االسم جلمعها اجلامعات التي تصيل يف غريها 
يت بذلك الجتامع آدم فيه مع حواء يف األرض, وأما ِّمُس: جد, وقيلمتفرقة يف املسا

 .واإلمجاع, والسنة, األصل يف مرشوعيتها فهو الكتاب
IH G F E D C B A ﴿: أما الكتاب فقوله تعاىل

O N M L K J﴾ ]وهنى . فاألمر بالسعي يقتيض الوجوب. ]٩ :اجلمعة
 .ة ملا هنى عن البيع من أجلهاعن البيع لئال يشتغل به عنها, فلو مل تكن واجب

ّ يتخلفون  قال لقومملسو هيلع هللا ىلص النبي ّأنريض اهللا عنه وأما السنة, فعن ابن مسعود 
ِّ رجال يصيلَرُ آمْ أنُلقد مهمت«: عن اجلمعة َ بالناس ثم أحرقً فون ّلَ يتخٍ عىل رجالِّ

 .)١( رواه مسلم,»عن اجلمعة بيوهتم
َمن ترك ثالث مج«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال   أخرجه أبو داود ,»ع اهللا عىل قلبه هبا طبًا هتاونٍعُ
 . صالة اجلمعةً فرضيةٰ عىلُوقد قام اإلمجاع. )٢(والنسائي

                                           
باب فضل صالة اجلامعة وبيان (» صحيحه«أخرجه مسلم يف كتاب املساجد ومواضع الصالة من ) ١(

 .َ, من حديث عبد اهللا بن مسعود ريض اهللا عنه)٦٥٢/٢٥٤(التشديد يف التخلف عنها, برقم 
, )٥٠٠باب ترك اجلمعة من غري عذر, برقم (» سننه« من أخرجه الرتمذي يف كتاب أبواب اجلمعة) ٢(

ْ, وابن ماجه يف كتاب إقامة)١٠٥٢باب التشديد يف ترك اجلمعة, برقم (وأبو داود يف كتاب الصالة  َ=   
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)٢( 
 ما هي رشوط وجوب صالة اجلمعة?

 :وهي ,رشوط وجوب صالة اجلمعة سبعة: اجلواب
 .اإلسالم) ١
 .البلوغ) ٢

 .ّالعقل, فال جتب عىل املجنون وال تصح منه) ٣

 . احلرية) ٤

 .الذكورية) ٥

 .الصحة )٦

 .االستيطان) ٧

ّإذا صلوا اجلمعة مع الناس صحت , واملسافر, واملريض, واملرأة, والعبد, الصبي
 .منهم وأجزأهتم عن صالة الظهر

)٣( 
  من أهل املنطقة, هل تلزمهم اجلمعة?ًالو اجتمع يف احلبس أربعون فصاعد

 فيهم خطب ,فإن كان فيهم من يصلح إلقامتها, نعم تلزمهم اجلمعة: اجلواب
ولو مل , فإنه جيوز ملن كان من أهل البلد إقامة اجلمعة فيهم, وإن مل يكن. ّثم صىل

 . معهمًيكن سجينا

                                           
ِ, من حديث أيب اجلعد )١١٢٥باب فيمن ترك اجلامعة من غري عذر, برقم ( الصالة والسنة فيها =   ْ

َالضمري ريض اهللا عنه ّ ْ. 
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)٤( 
 ما هي أركان خطبة اجلمعة? وهل للخطيب أن يرشب لسعال ونحوه?

 :أركان خطبتي اجلمعة مخسة: اجلواب
 .محد اهللا تعاىل) ١
ِّولفظهام متعني ملسو هيلع هللا ىلص والصالة عىل رسول اهللا) ٢ ُ. 
 .َّوالوصية بتقو اهللا, وال يتعني لفظها) ٣

 .وهذه الثالثة أركان يف اخلطبتني
 .حدامهاإقراءة آية يف : والرابع) ٤
 .الدعاء للمؤمنني يف الثانية: واخلامس) ٥

ُّ كان لعطش وسعال فال بأس به, وإن كان للتلذذ ْأما رشب اخلطيب للامء, فإن
 .ُكره, ومثله املستمعون

)٥( 
ّمعة سنة قبليهل للج  ة?ـّ
ّأي ركعتان مؤكدتان, وركعتان غري , كسنة الظهر, اجلمعة هلا سنة قبلية: اجلواب

 .ليس هلا سنة قبلية: مؤكدتني, وقال بعض أهل العلم
 .وال نعرتض عليهم, فنحن نصليها إن شاء اهللا تعاىل

)٦( 
 ّما هو دليل اشرتاط األربعني لصحة صالة اجلمعة?

فعية واحلنابلة الشرتاط األربعني يف اجلمعة بحديث كعب بن ّاحتج الشا: اجلواب
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 رواه أبو ,» هبم اجلمعة وكانوا أربعنيّ من صىلَلَّكان أو«مالك أن أسعد ابن زراره 
 .)١(داود

 . وال بأس بتقليدهم,وهناك مذاهب مل تشرتط هذا العدد
)٧( 

  اجلمعة يف معسكر املناورة وما أشبهه?ُّحِهل تص
 ملسو هيلع هللا ىلصح اجلمعة يف معسكر املناورة لعدم االستيطان, ومل يأمر النبي ال تص: اجلواب

 .أهل البوادي بصالهتا
)٨( 
  وما حكم السفر يوم اجلمعة??ما حكم كالم املستمع حال اخلطبة

ُيكره الكالم حال اخلطبة, وهذا هو املذهب اجلديد, ويف املذهب : اجلواب
حلنفية واملالكية واحلنابلة, وحسبك القديم أنه حرام وهذا ما عليه املذاهب الثالثة ا

, »إذا قلت لصاحبك أنصت يوم اجلمعة واإلمام خيطب فقد لغوت«: ملسو هيلع هللا ىلص قول النبي
, »فـاملصنَّ«الرزاق يف   رواه عبد,»ومن لغا فال مجعة له«: ويف رواية, )٢(ٌمتفق عليه

 .ه فصحيحةُ, أما صالتَ الظهرَّليس له ثواب اجلمعة بل ثواب من صىل :أي
إال , لسفر يوم اجلمعة; فيحرم عىل من تلزمه اجلمعة السفر بعد فجر يومهاأما ا

 .ّإذا ظن أنه يدركها يف طريقه, أو كان يترضر بعدم السفر, فإذا صىل اجلمعة زالت احلرمة
                                           

ْ, وابن ماجه يف كتاب )١٠٦٩باب اجلمعة يف القر, برقم (» سننه«أخرجه أبو داود يف كتاب الصالة من ) ١( َ
 .َ, من حديث كعب بن مالك ريض اهللا عنه)١٠٨٢باب يف فرض اجلمعة (إقامة الصالة والسنة فيها 

) ٨٩٢مام خيطب, برقم باب اإلنصات يوم اجلمعة واإل(» صحيحه«أخرجه البخاري يف كتاب اجلمعة من ) ٢(
, من )٨٥١/١١(باب اإلنصات يوم اجلمعة يف اخلطبة, برقم (» صحيحه«ومسلم يف كتاب اجلمعة من 
َحديث أيب هريرة ريض اهللا عنه َ. 



٨٩ 

)٩( 
ُمتى يعد م   للجمعة? ًاكِدرُ
ّمن أدرك ركعة من اجلمعة فقد أدرك اجلمعة, فإذا سلم اإلمام قام : اجلواب

أي فرض , ّومن مل يدرك ركعة قام إذا سلم اإلمام وأتى بأربع ركعات.  بالثانيةوأتى
 .الظهر, وإن كان قد نو اجلمعة عند االقتداء

)١٠( 
 هل يصح مجع العرص مع اجلمعة بعذر املطر?

 .جيوز مجع العرص مع اجلمعة بعذر املطر إذا توفرت الرشوط: اجلواب

         * *          * 



٩٠ 

 اخلوفباب صالة 
)١( 

 ما هي احلالة املمكنة من حاالت صالة اخلوف يف أيامنا?
 أن يصلوا فراد كيفام: احلالة املمكنة اليوم من حاالت صالة اخلوف هي: اجلواب

 .ِّ لألسلحة احلديثة, نعم إن كانوا مستورين عن أعني العدو أمكن غريهاًأمكن نظرا
)٢( 

فصلوا صالة شدة اخلوف, فبان , ًاّ فظنوه عدوً أو شجراًرأ املجاهدون سوادا
 ذلك, فام حكم صالهتم? احلال عكس

 .ّجيب عليهم قضاء الصالة التي صلوها يف هذه احلالة إذا مل يتموا األركان: اجلواب
)٣( 

ّما احلكم لو صىل املجاهدون وحراهبم ملطخة بالدم? ّ 
 سبيل إىل تلطخ السالح بالدم من األعذار العامة يف حق املقاتل, وال: اجلواب

 .تكليفه تنحية السالح, وبخاصة أنه بحاجة إليه يف أي حلظة
)٤( 

 هل تقام صالة العيدين والكسوفني يف شدة اخلوف?
 .نعم تقام; ألنه خياف فوهتام, أما صالة االستسقاء فال تقام: اجلواب



٩١ 

 باب صالة العيدين
)١( 

 ه?ُ وما حكم?ما هو وقت التكبري يف العيدين
 :ة, وهو نوعانـنَُّ يف العيدين سالتكبري: اجلواب

 .َّمطلق ومقيد
 .واملنازل, واألسواق, والطرق, ّ ما ال يتقيد بحال بل يكون يف املساجد:ُفاملطلق
 .  اإلمام بصالة العيدَمِرُ من غروب الشمس ليلتي العيد إىل أن حي:هُووقت
 . ما يكون عقب الصلوات سواء الفرائض والنوافل:ُدـّواملقي
ّمن صبح يوم عرفة إىل العرص من آخر أيام الترشيق, واحلاج يكرب من  :هُووقت ّ

 .ظهر يوم النحر

)٢( 
 هل تصح الصالة لو نيس التكبري يف صالة العيد?

ّهي هيئة تصح ) أي ما عدا تكبرية اإلحرام(تكبريات صالة العيدين : اجلواب
ها بالرشوع يف ويفوت وقت, , وال يسجد للسهو عنهاً أو سهواًصالة من تركها عمدا

 .ُّالفاحتة, ويكره تعمد تركها



٩٢ 

 باب صالة الكسوفني
)١( 

  وما األصل يف مرشوعيتها?? وما حكم صالته?ما هو الكسوف
أو ذهاب ضوء ) الشمس والقمر(ِّهو ذهاب أحد النريين : الكسوف: اجلواب

انكسفت الشمس : ّسنة مؤكدة, حلديث املغرية بن شعبة قال: ُبعضه, وحكم صالته
انكسفت ملوت إبراهيم, :  يوم مات إبراهيم, فقال الناسملسو هيلع هللا ىلصىل عهد رسول اهللا ع

ال ينكسفان ملوت أحد وال , إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا« ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي 
 .)١( عليهٌ متفق,»فإذا رأيتمومها فادعوا اهللا وصلوا حتى ينجيل, حلياته

)٢( 
 َّ وهل يؤذن هلا??ما وقت صالة الكسوف

إنام , وقتها من ابتداء الكسوف إىل أن ينجيل, وليس هلا أذان وال إقامة: باجلوا
 .الصالة جامعة: ُيناد هلا

)٣( 
 ما صفة صالة الكسوف?

وجيهر بقراءة , ّهي ركعتان يقرأ يف األوىل بأم الكتاب وسورة طويلة: اجلواب
                                           

ٌ, ومسلم )١٠١١باب الدعاء يف اخلسوف, برقم (» صحيحه«ُّأخرجه البخاري يف كتاب الكسوف من ) ١(
) ٩١٥(ذكر النداء بصالة الكسوف الصالة جامعة, برقم باب (» صحيحه«يف كتاب الكسوف من 

 .َ, من حديث املغرية بن شعبة ريض اهللا عنه)٢٩(



٩٣ 

هو دون القيام و, كسوف القمر ال الشمس, ثم يركع فيطيل, ثم يرفع فيقرأ ويطيل القيام
,  طويلتنيثم يسجد سجدتني, ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع األول, األول

ّوأربع سجدات ثم يتشهد  , ركوعاتةتى بأربعأفيكون قد  ,فإذا قام فعل مثل ذلك
 .مّويسل

)٤( 
  لصالة الكسوفني?ُبَطُهل خي
 :قال الشافعي رمحه اهللا: اجلواب

 ّجلمعة, ملا روت عائشة ريض اهللا عنها أنخيطب لصالة الكسوف كخطبتي ا
ومحد اهللا وأثنى عليه, ثم , فخطب الناس,  انرصف وقد انجلت الشمسملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
ال خيسفان ملوت أحد وال حلياته, فإذا , إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا«: قال

ّرأيتم ذلك فادعوا اهللا وكربوا وصل  ما أحد واهللا, يا أمة حممد: ّوا وتصدقوا, ثم قالّ
 لضحكتم ,لو تعلمون ما أعلم, يا أمة حممد. أو تزين أمته, أغري من اهللا أن يزين عبده

 .)١( عليهٌ متفق,»ًولبكيتم كثريا ,ًقليال
 .ومذهب األئمة الثالثة مالك وأمحد وأصحاب الرأي أهنا ال خطبة هلا

         * *          * 
 

                                           
ٌ, ومسلم يف )٩٩٧باب الصدقة يف الكسوف, برقم (» صحيحه«أخرجه البخاري يف كتاب الكسوف من ) ١(

َني عائشة ِّ, من حديث أم املؤمن)٩٠١/١(باب صالة الكسوف, برقم (» صحيحه«كتاب الكسوف من 
 .َريض اهللا عنها



٩٤ 

 باب صالة االستسقاء
)١( 

 ة االستسقاء أذان وإقامة? لصالُّنَسُهل ي
 : قالريض اهللا عنه ملا رواه أبو هريرة , ال يسن هلا أذان وال إقامة: اجلواب

 ,»ّ يستسقي فصىل بنا ركعتني بال أذان وال إقامةً يوماملسو هيلع هللا ىلصخرج رسول اهللا «
ْابن ماجه رواه ُفلم يؤذن هلا كسائر النوافل, لكن يناد هلا, وألهنا صالة نافلة. )١(َ ّ :

 . كاملناداة يف صالة العيد والكسوف»ة جامعةالصال«
)٢( 
  وهل جيوز فعلها يف وقت النهي??ّهل لصالة االستسقاء وقت معني

ليس لصالة االستسقاء وقت معني, إال أهنا ال تفعل يف وقت النهي بغري : اجلواب
 ْفال حاجة إىل فعلها يف وقت النهي, واألوىل فعلها يف وقت, ّخالف; ألن وقتها متسع

خرج حني « ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا ّأن: ملا روت عائشة, صالة العيد حني يبدو حاجب الشمس
 .)٢( رواه أبو داود,»بدا حاجب الشمس

                                           
ْأخرجه ابن ماجه يف كتاب إقامة الصالة والسنة فيها من ) ١( باب ما جاء يف صالة االستسقاء, (» سننه«َ

 ., من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه)١٤٠٩(» صحيحه«, وابن خزيمة يف )١٢٦٨برقم 
, وابن )١١٧٣ االستسقاء, برقم باب رفع اليدين يف(» سننه«أخرجه أبو داود يف كتاب الصالة من ) ٢(

َ, من حديث أم املؤمنني عائشة )٣٢٨: ١(» املستدرك«, واحلاكم يف )٢٨٦٠(» صحيحه«حبان يف 
 .َريض اهللا عنها



٩٥ 

قال ابن . فكذلك يف الوقت,  صالة االستسقاء تشبه صالة العيد بالصفةّثم إن
 اخلروج إليها عند زوال الشمس عند مجاعة العلامء إال ابن حزم, وهذا عىل: عبد الرب

 .َّسبيل االختيار ال أنه يتعني فعلها فيه

)٣( 
 ما هي كيفية صالة االستسقاء?

 .صالة االستسقاء كصالة العيدين: اجلواب
ّيكرب يف األوىل سبع تكبريات سو تكبرية اإلحرام, ويكرب يف الثانية مخس  ُّ ُ ُ

 .تكبريات سو تكبرية القيام
وتكون اخلطبتان , ًلثانية سبعاويف ا, ًأما يف خطبتيها فيستغفر يف األوىل تسعا

 .بعد الصالة

)٤( 
 هل خيطب لصالة االستسقاء?

  عىل املنرب, وتكون بعد الصالة,ً وصعوداً يف صالة االستسقاء خطبةّإن: اجلواب
, )١(»صىل ركعتني ثم خطبنا«: لقول أيب هريرة, وعليه مجاعة الفقهاء: قال ابن عبد الرب
; وألهنا صالة ذات )٢(» يف العيدينَنعَسقاء كام ص يف االستَنعَص«: ولقول ابن عباس

                                           
ْأخرجه ابن ماجه يف كتاب إقامة الصالة والسنة فيها ) ١( , )١٢٦٨باب ما جاء يف صالة االستسقاء, برقم (َ

 .َيث أيب هريرة ريض اهللا عنه, من حد)٣٢٦: ٢(وأمحد يف مسنده 
» املستدرك«, واحلاكم يف )١٤١٩(» صحيحه«, وابن خزيمة يف )٢٦٩: ١(أخرجه أمحد يف مسنده ) ٢(

َ, من حديث ابن عباس ريض اهللا عنهام)٣٢٦: ١( ٍ. 



٩٦ 

ّويستحب للخطيب استقبال القبلة يف أثناء اخلطبة, كام . فأشبهت صالة العيد, تكبري ُ
ّيستحب له أن حيول رداءه يف حال استقبال القبلة; ّ خرج يستسقي فحول ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي  ُ

 .»وقلب رداءه« :ويف لفظ ,)١(ليه عٌمتفق. َّواستقبل القبلة ثم حول رداءه, إىل الناس ظهره

)٥( 
  وما هي صفته? ? أم يشمل اإلمام واملأمومني?ّهل قلب الرداء خاص باإلمام

: وهو, ّيستحب حتويل الرداء لإلمام واملأموم ويف ذلك معنى معقول: اجلواب
 .التعبري عن تغيري أحوال الناس بسبب القحط

 :أما صفة قلب الرداء
 استسقى ملسو هيلع هللا ىلص النبي ّجيعل أعاله أسفله ألن«:  اهللا عنهَ ريضُّفقد قال الشافعي

ُفلام ثقلت عليه جعل العطاف , فأراد أن جيعل أسفلها أعالها, وعليه مخيصة سوداء
, رواه »والذي عىل األيمن عىل عاتقه األيرس, الذي عىل األيرس عىل عاتقه األيمن

 مذهب أكثر أهل لكن املذهب القديم وهو, وهذا هو املذهب اجلديد. )٢(أبو داود
وما عىل اليسار عىل اليمني, وهذا أيرس عىل , أن جيعل ما عىل اليمني عىل اليسار: العلم
 .الناس

                                           
يف االستسقاء ملسو هيلع هللا ىلص باب االستسقاء وخروج النبي (» صحيحه«أخرجه البخاري يف كتاب االستسقاء من ) ١(

, من حديث عباد بن متيم عن عمه )٨٩٤/٤(» صحيحه«ٌ, ومسلم يف كتاب االستسقاء من )٩٦٠برقم 
 .َريض اهللا عنه

, )١١٦٢(باب مجاع أبواب صالة االستسقاء وتفريعها, برقم (َأخرجه أبو داود يف كتاب الصالة ) ٢(
ن عليها إذا باب احلال التي يستحب لإلمام أن يكو(» ٰاملجتبى«والنسائي يف كتاب االستسقاء من 

, من حديث عباد بن متيم عن عبد اهللا بن زيد )٤٢: ٤(» مسنده«وأمحد يف ) ١٥٠٧(خرج, برقم 
 .َريض اهللا عنه



٩٧ 

)٦( 
?ُاستسقوا فلم ينزل الغيث, هل يعودوا إىل االستسقاء مرة أخر ُ َ 

ْنعم إن مل يس: اجلواب وا عادوا يف اليوم الثاين والثالث; ألن هذا أبلغ يف َقُ
 »ِّ امللحني يف الدعاءُّبِحُيَإن اهللا ل«:  أنه قالملسو هيلع هللا ىلصوقد جاء عن النبي , عالدعاء والترض
 .)١(رواه البيهقي

         * *          * 
 
 
 
 
 
 

                                           
من حديث ) ١١٠٨(» شعب اإليامن«, والبيهقي يف )١٠٦٩(» مسند الشهاب«أخرجه القضاعي يف ) ١(

َأم املؤمنني عائشة ريض اهللا عنه َ. 



٩٨ 



٩٩  

 كتاب اجلنائز

 



١٠٠ 



١٠١ 

 كتاب اجلنائز
)١( 

 ْ أوىل الناس بغسل امليت والصالة عليه?ْنَم
األقرب, أوىل الناس بغسل امليت والصالة عليه أولياؤه األقرب ف: اجلواب

ّواألوىل بغسل املرأة قراباهتا, وأوالهن ذات حمرمية, وهذه األحكام جيب أن تعلم  ُ ّ ّ َ
ً معقداًوأن يعلموا أن غسل امليت كناية عن إسباغه باملاء, وليس أمرا, للناس  ال ّ

ِيتقنه إال عامل جهبذ, وبذلك ندفعهم إىل غسل موتاهم والصالة عليهم حتى ال يبقى 
 .لعلم فقطّهذا حصة طالب ا

)٢( 
ٌهل يعاد غسل امليت إذا خرجت منه نجاسة   بعد الغسل?ُ

 .ُلو خرجت نجاسة من امليت بعد الغسل وجب إزالتها وال يعاد غسله: اجلواب

)٣( 
ّكيف تفعل بمن متزق جسمه من متفجرات ونحوها َّ أم ييمُلَّغسُهل ي? ّ  أم ُمُ

 ماذا?
ِّإذا تعذر غسل امليت يمم بالرتاب,: اجلواب , ّ فإن تعذر كأن مات حتت هدمُ
ّأو تقطع جسمه كام يف املسألة, فال جيب التيمم, لكن إذا كان ذلك , َّوتعذر إخراجه ّ



١٠٢ 

ّيف اجلهاد فال إشكال; ألن الشهيد ال يغسل وال يصىل عليه, وأما إن كان يف غري اجلهاد ُ ,
ٰفاملعتمد أنه ال يصىل َّ عليه; ألنه مل يغسل ومل ييممَّ ُ. 

 عىل فاقد الطهورين, وهذا ًأنه يصىل عليه قياسا: لبعض املتأخرينٍويف قول 
ّالقول يناسب هذا الزمن الذي كثرت به أمثال تلك احلوادث, وحجة هذا القول 

 . وال بأس بالعمل به, ظاهرة
 .واهللا تعاىل أعلم

)٤( 
ِّهل يصىل عىل السقط والشهيد? ُ 

: بل حيرم ذلك, واملراد بالشهيد هنا, ُالشهيد ال يغسل وال يصىل عليه: اجلواب
أو بنريان , ولو بسقوطه عن آليته وتدهوره هبا, من مات يف قتال الكفار بسبب قتاهلم

ُ لكن يغسلون ويصىل عليهم,لخ فشهداءإ... والغريق, واملبطون, ًأما املقتول ظلام. رفاقه ُّ. 
كم الكبري, فحكمه ح, بعد نزوله) ّأو حترك, أو صاح, بكى( فإن: وأما السقط

َّ بلغ أربعة أشهر غسل وكفن ودفن ومل يصل عليه, وإن مل يبلغ أربعة أشهر ْوإال فإن ّ ّ
 .ِّكفن ووجب دفنه فقط

)٥( 
ِكيف يصيل من سبق يف صالة اجلنازة? ُ 

 .وإن كان اإلمام يف غريها. ويقرأ الفاحتة, يكرب املسبوق يف صالة اجلنازة: اجلواب
املقتدي معهَّ قبل رشوع املقتدي يف الفاحتة كربّولو كرب اإلمام تكبرية أخر  ,

 .ّوسقطت القراءة, وإن كرب اإلمام واملقتدي يف الفاحتة تركها وتابعه
 .ّفإذا سلم اإلمام تدارك املسبوق باقي التكبريات بأذكارها



١٠٣ 

)٦( 
 ثم أراد إعادهتا مع مجاعة أخر, ما احلكم?, ًأو منفردا, ّصىل عىل جنازة يف مجاعة

 .انتهى. ىلْاألصح أنه خالف األو: قال النووي يف الفتاو: اباجلو
ّفيسن إعادهتا باتفاق الشافعية , هذا يف اجلنائز, أما غريها من الصلوات اخلمس

 .ّ كام تقدمٍبال خالف
)٧( 

 ما حكم تلقني امليت?
ًيندب أن يمكث بعد الدفن زمنا: اجلواب ُويسأل له التثبيت, , ُ يستغفر فيه للميتُ

, استغفروا ألخيكم«: وقال,  إذا فرغ من دفن امليت وقف عليهملسو هيلع هللا ىلص كان النبي فقد
 .)١(»ُفإنه اآلن يسأل, واسألوا له التثبيت

وما يقوله الناس بعد الدفن مشتمل عىل , ِّ متعنيٌوطلب التثبيت ليس له لفظ
 .)٤٩و ٤٨ حديث رقم( » السالمَلُسب«راجع .  بهَفال بأس, ذلك

)٨( 
 عىل القبور? ِ البناءُما حكم
والكتابة عليه, هذا إذا دفن يف مقربة غري , والبناء, كره جتصيص القربـُي: اجلواب

أما إذا دفن يف مقربة مسبلة أو موقوفة . بل مقربة خاصة أو يف ملكه, َّموقوفة وال مسبلة
                                           

باب االستغفار عند القرب للميت يف وقت االنرصاف, (» سننه«جلنائز من أخرجه أبو داود يف كتاب ا) ١(
, من حديث )٥٦: ٤(» السنن الكبري«, والبيهقي يف )٣٧٠: ١(» املستدرك«, واحلاكم يف )٣٢٢١برقم 

 .َان ريض اهللا عنهّفعثامن بن ع
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 عىل الناس, ويرفع القرب عن األرض ً يف البناء تضييقاَّحرم البناء, ووجب اهلدم; ألن
َر شرب ليعرمقدا , ٰع عليه حىصَ يوضْب أنَدنُْ, وال بأس بتطيينه, ويًحاَّويكون مسط, فُ

َوأن يوضع  َُ َ ليعرٌبةَأو خش, ٌ رأسه حجرَعندْ  .فُ
)٩( 

 ونبش القرب? ?ّهل جيوز نقل امليت
ُحيرم نقل امليت قبل دفنه من حمل موته إىل مكان آخر ليدفن فيه: اجلواب إال إذا , ّ

أو مقربة قوم , أو بيت املقدس, ّأو املدينة املنورة,  من مكة املكرمةمات يف مكان قريب
ُصاحلني, فإنه يسن النقل إذا مل خيْ ّ ُ تغريَشُ ُ رائحته, وإال حرمُّ َ. 

ِكأن دفن يف أرض مغصوبة, فيحرم النقل إال لرضورة, أما بعد الدفن ُ. 
ن يف أرض كأن دف, فيحرم ما بقي يشء من العظام إال حلاجة: أما نبش القرب

 .أو سقط يف القرب مال, مغصوبة
)١٠( 

 ما هو الفرض يف غسل امليت?
 .تعميمه باملاء: الفرض يف غسل امليت: اجلواب

)١١( 
 ما هي صيغة التعزية بامليت?

, وأحسن عزاءك, أعظم اهللا أجرك: يقال للمسلم عند تعزيته بمسلم :اجلواب
 .وغفر مليتك

 .َّوصربك, ظم اهللا أجركأع: ويقال يف تعزية املسلم بالكافر
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 .وأحسن عزاءك, غفر اهللا مليتك: ويف تعزية الكافر باملسلم
 .ّونحوها مما ال خيل بالعقيدة ,أحسن اهللا عزاءك: ويف تعزية الكافر بالكافر

)١٢( 
 واألربعينية?, ّوما حكم الونيسة واألسبوعية ?ما حكم النياحة والبكاء عىل امليت

سواء قبل املوت أو ,  بال رفع صوت ليس بحرامالبكاء عىل امليت: اجلواب
ىل مغالبته بعد املوت; لقول ْ ال يملكه اإلنسان, لكن األوٌ هطول الدمع أمرّبعده; ألن

ومعنى  .)١(»أَّاملوط« يف ٌمالكاإلمام  رواه ,»فإذا وجبت فال تبكني باكية«: ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 
 .خرجت الروح: وجبت

 .فحرام, ّأو بالتفجع عليه,  شامئل امليت وهي رفع الصوت بتعديد:وأما النياحة
النائحة إذا مل تتب تقام يوم القيامة وعليها رسبال من قطران ودرع «: ملسو هيلع هللا ىلصقال 
 .سرتة فوق القميص: القميص, والدرع: والرسبال. )٢( رواه مسلم»من جرب

ويدعون له , ّ فهي الطعام الذي يصنعه أهل امليت عشية الدفن:أما الونيسة
 .الناس

 . وهي الطعام الذي يصنعونه بعد أسبوع:وعيةواألسب
                                           

, وأبو )٥٥٤, برقم باب النهي عن البكاء عىل امليت(» املوطأ«أخرجه مالك يف كتاب اجلنائز من ) ١(
َّ, والنسائي يف كتاب )٣١١١باب يف فضل من مات يف الطاعون (» سننه«َداود يف كتاب اجلنائز من 

ِ, من حديث جابر بن عتيك )١٨٤٦باب النهي عن البكاء عىل امليت, برقم (» ٰاملجتبى«اجلنائز من  َِ
 .َريض اهللا عنه

ٌجزء من حديث أخرجه مسلم يف كتاب اجلنائز ) ٢( باب التشديد يف النياحة, برقم (» صحيحه«من ٌ
ّابن حبان يف صحيحه و) ٣٤٢: ٥(» همسند«, وأمحد يف )٩٢٤/٢٩( , من حديث أيب )٣١٤٣(ِ

 .َمالك األشعري ريض اهللا عنه



١٠٦ 

 .ً وهي التي يقيموهنا بعد مرور أربعني يوما:ّواألربعينية
 ْة أننَُّة, فالسنَُّألهنا خالف الس إهنا بدعة غري حسنة;: ها قال عنها العلامءُّفهذه كل

ًيعد اجلريان أو األقارب البعداء طعاما ّ ِ ُ استشهد  ألهله عندماملسو هيلع هللا ىلص ألهل امليت, فقد قال ُ
 ,», فقد جاءهم ما يشغلهمًااصنعوا آلل جعفر طعام«: ابن عمه جعفر بن أيب طالب

ْابن ماجه وَ أبو داودرواه َ)١(. 
)١٣( 

  والصوم واحلج عنه?? عن امليت»سقوط الصالة«ما حكم 
ُفيجوز أن يصام عن : ال خالف يف جواز احلج عن امليت, وأما الصوم: اجلواب

 .ّ كل يوم مد طعامأو أن خيرج عن, امليت
 : ّفقد قال اإلمام النووي يف املجموع: وأما الصالة

وال يسقط عنه بالفدية صالة وال اعتكاف, هذا هو املشهور يف املذهب واملعروف 
ّمن نصوص الشافعي يف األم وغريه, ونقل البويطي عن الشافعي أنه قال يف االعتكاف ّ ّ ّ :

 .»هيطعم عن«, ويف رواية »ّيعتكف عنه وليه«
 .ىهنتا. ًاّا يف الصالة فيطعم عن كل فرض مدوال يبعد ختريج هذ: قال البغوي

 فقد كفر, فال ينفعه يشء, ثم إن املفروض ًاركها استخفافوال خيفى أن من ت
 .هنا أنه يطعم

فهو متثيل , ثم اسرتداده منهم, أما ما يفعلونه من مجع مال وهبته للحارضين
 .ال صدقة

                                           
ْ, وابن ماجه )٣١٣٢باب صنعة الطعام ألهل امليت, برقم (» سننه«أخرجه أبو داود يف كتاب اجلنائز من ) ١( َ

, من حديث عبد اهللا )١٦١٠باب ما جاء يف الطعام يبعث ألهل امليت, برقم (» سننه«ائز من يف كتاب اجلن
 .َبن جعفر ريض اهللا عنها



١٠٧ 

 عىل ترك الصالة, وكيف يركن قلب املؤمن ًاك مشجعوقد يكون العمل بذل
 .ملسو هيلع هللا ىلصّإىل عمل مل يرد عن النبي 

)١٤( 
ّهل يصل إىل امليت ثواب ما يتصدق به عنه  أو قراءة القرآن?, أو الدعاء, ُ

 :يصله ثواب الدعاء وثواب الصدقة باإلمجاع, وأما القراءة فاملختار: اجلواب
, وينبغي اجلزم به; ألنه دعاء, وقد ذكر الوصول إذا سأل اهللا إيصال ثواب قراءته

, ً وافياًاّأدلة األئمة وبسط البحث فيه بسط ٩١−٤اإلمام الشوكاين يف كتابه نيل األوطار 
 .فمن أراد االستزادة فلريجع إليه

)١٥( 
ِّامليت يعذب ببكاء احلي عليه أو «: قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي ّورد يف احلديث الصحيح أن َُّ

  معنى هذا احلديث?, ما)١(»ببكاء أهله عليه
من أوىص بالنوح : ُمن أوىص أن يناح عليه, وقيل: الصحيح يف معناه: اجلواب

 . واهللا أعلم,أو مل يوص برتكه

         * *          * 
 

                                           
, )١٢٣٠باب ما يكره من النياحة عىل امليت, برقم (» صحيحه«ُّأخرجه البخاري يف كتاب اجلنائز من ) ١(

 ).٩٢٧أهله عليه, برقم باب امليت يعذب ببكاء (» صحيحه«ٌومسلم يف كتاب اجلنائز من 
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١٠٩  

 كتاب الزكاة
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 كتاب الزكاة
)١( 

 ?ً ورشعاًما هي الزكاة لغة
 .دح, والربكة, والتطهري, واملّ النمو:ًالزكاة لغة: اجلواب
ُ اسم لقدر من املال خمصوص, يرصف ألصناف خمصوصة, برشائط :ًاورشع
 .خمصوصة

)٢( 
 ما هي احلكمة من الزكاة?

ِنفع الفقراء واملساكني, وتطهري خمرجها من اإلثم : احلكمة من الزكاة: اجلواب ُ
ُوالشح, فتصبح العالقة بني املسلمني وثيقة, ووشائج األ ّ  خوة متينة, وهي سابقة لنظامّ

ّالتكافل االجتامعي, الذي تضعه األنظمة احلديثة, وأفضل منه من عدة وجوه ّ. 
)٣( 

 ما هي أنواع الزكاة?
 : الزكاة نوعان: اجلواب

 .وهي زكاة الفطر: ّما يتعلق بالبدن) ١
وهي زكاة املوايش, واألثامن, والزورع, والثامر, وعروض : ّما يتعلق باملال) ٢
 .التجارة



١١٢ 

)٤( 
  الزكاة?ِوب وجُما هي رشوط

 :رشوط وجوب الزكاة مخسة, وهي :اجلواب
 .اإلسالم) ١
 .بلوغ النصاب) ٢
 .ّامللك التام) ٣
وقف املساجد, وبيت : ّتعني املالك, فال جتب الزكاة يف األموال العامة, مثل) ٤

 .مال املسلمني
 .ّميض احلول, فيام يشرتط له ذلك) ٥

)٥( 
ّملاذا قدمت الزكاة عىل الصوم واحلج  ّ  يف كتب الفقه?ُ

ّقدمت الزكاة عىل الصوم واحلج اقتداء بقوله تعاىل: اجلواب ُ :﴿ l k
n m﴾ ]إياها عىل غريها يف حديث أركان ملسو هيلع هللا ىلص, ولتقديم الرسول ]٤٣ :البقرة 

ّ منع الزكاة مظنّة للبخل حلب الناس للدنيا حمبة زائدةّاإلسالم, كام أن ّ. 

         * *          * 
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 باب زكاة احليوان
)١( 

َما هو املراد بالنعم ّ وملاذا سميت بذلك??َّ ُ 
ًاإلبل, والبقر, والغنم, وسميت نعام: املراد بالنّعم: اجلواب ; لكثرة نعم اهللا ّ

ًفيها عىل خلقه; ألهنا تتخذ للنامء غالبا ّ  . لكثرة منافعهاُ
)٢( 

 ما هو نصاب اإلبل?
وهي (ففيها شاة : ًسا, فإذا بلغت مخًال يشء يف اإلبل حتى تبلغ مخسا: اجلواب

 ).اجلذعة من الضأن, وهي ما هلا سنة ورشعت يف الثانية, ومن املعز ما هلا سنتان
 .شاتان: ويف عرش

 .ثالث شياه: ومخس عرشة
 .أربع شياه: وعرشين

ما هلا سنة من اإلبل ودخلت يف الثانية, وسميت (بنت خماض  :ومخس وعرشين
 ).ر, فتصري من ذوات املخاض, وهي احلواملبذلك; ألنه قد آن ألمها أن حتمل مرة أخ

ها َّ أمّ ألنُما هلا سنتان من اإلبل, وسميت بذلك;( بنت لبون :وست وثالثني
 ). ويصري هلا لبنًاقد آن هلا أن تضع ثاني
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ما هلا ثالث سنني من اإلبل, وسميت بذلك; ألهنا (ِ حقة :وست وأربعني
َاستحقت أن تركب, وحيمل عليها, ويطرقها  ُ  ).الفحلّ

َ جذ:وإحد وستني  وسميت ما هلا أربع سنني من اإلبل وطعنت يف اخلامسة,(َعة َ
 ). ـأي تسقطهـ بذلك; ألهنا جتذع مقدم أسناهنا 

 .بنتا لبون: وست وسبعني
 .حقتان: وإحد وتسعني

 .ثالث بنات لبون:  وإحد وعرشينمئةو
 . بنت لبون:ثم يف كل أربعني
ّ حقة:ويف كل مخسني ِ. 

)٣( 
 ما هو نصاب البقر?

) ٍّعمر كل منهام سنة( أو تبيعة ٌثالثون, وفيها تبيع: أول نصاب البقر: اجلواب
ّوسمي بذلك; ألنه يتبع أمه يف املرعى ِّ. 

ِ مسنّة :ويف األربعني  ).عمرها سنتان, وسميت بذلك; لتكامل أسناهنا(ُ
 .تبيعان: ويف الستني

 .ٌ تبيع:ثم يف كل ثالثني
 . سنّة م:ويف كل أربعني

)٤( 
 ما هو نصاب الغنم?

 : أول نصاب الغنم أربعون, وفيها شاة, ثم يتبع الرتتيب التايل: اجلواب



١١٥ 

َ شاة جمزئة يف األضحية١٢٠− ٤٠ ِ ُ. 
 .)١(وتكون جذعة من ضأن أو ثنية من معز

 . شاتان٢٠٠ − ١٢١
 . ثالث شياه٣٩٩ − ٢٠١
 . أربع شياه٤٠٠

 . شاةمئةثم يف كل 
)٥( 

 ّزكى?ُهل ت,  يف املزرعةًا أحياناعنده غنم يطعمه
يشرتط يف زكاة املاشية أن تكون سائمة, أي ترعى من الكأل املباح, : اجلواب
 . كانت قيمته يسريةْأو اململوك إن

ِّأما إذا كان يعلفها كل احلول, أو يعلفها مدة ال تعيش بدوهنا إال برضر بني,  َّ
 .فال زكاة فيها

)٦( 
 ?ّصاحب مزرعة دجاج, هل يزكي

ّالذي يشرتي الدجاج من املزارع, ثم يبيعه يف السوق, يزكي زكاة : اجلواب
 .التجارة;ألنه تاجر

 . عنده دجاج يبيع من بيضه وفراخه, ال يزكي; ألنه ال زكاة يف الدجاجْنَوم

                                           
 . يف اجلواب الثاين٨٠ سبق بيان معنامها ص)(١
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 , يبيعها إذا كربت, فهذا يزكي زكاة التجارةْ أنِةـَّيِنِأما من يشرتي الفراخ الصغرية ب
 .واهللا أعلم

)٧( 
  وما هي أنواعها?? وما األصل فيها?ُما هي اخللطة

ُالرشكة, واألصل ـ بضم اخلاءـ اخللطة : اجلواب َما جاء عن أنس بن  فيها ّ
َمالك ريض اهللا عنه أن أبا بكر الصديق ريض اهللا عنه كتب له الفرض الذي فرض  َ ََ ِّ ٍ ّ

ِال جيمع بني متفرق وال يفرق بني جمتم«: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  َ ُ َُّ ع خشية الصدقة, وما كان من ِّ
 .)١( أخرجه البخاري,»خليطني, فإهنام يرتاجعان بينهام بالسوية

 :وهي نوعان
 .ّوهي التي ال يتميز فيها نصيب واحد عن اآلخر: لطة شيوعُخ) ١
ً مميزاٍ واحدِّ كلُوهي التي يكون مال: لطة اجلوارُخ) ٢  عن مال غريه, ولكن ّ

 .خيالطه كأهنام مال واحد

)٨( 
ْعنده معز وضأن, من أهيام خي   يف الزكاة?ُجِرُ

 أهيام شاء مع مراعاة القيمة, ْنِ عنده معز وضأن خيرج يف الزكاة مْنَم: اجلواب
ًفلو كانت عنده ثالثون نعجة وستون عنزة, أخرج ما يساوي قيمة ثلث نعجة وثلثي 

 .عنزة
                                           

باب ال جيمع بني متفرق وال يفرق بني جمتمع, (» صحيحه«أخرجه البخاري يف كتاب الزكاة من ) ١(
 .َ, من حديث أنس بن مالك ريض اهللا عنه)١٣٨٢برقم 
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)٩( 
مع العلم أهنام لو , واحديان زكاة رجل ِّني, هل يزكَ بني رجلٌكَ مشرتٌّ زكويٌمال

ٍّقسام ملا بلغت حصة كل ّ   منهام النصاب?ّ
ّاملال الزكوي املشرتك بني شخصني من أهل الزكاة, يزكى زكاة املال : اجلواب ُ ّ

كأن ورثاه عن أبيهام (ّالواحد, سواء املاشية وغريها, إذا كان لكل منهام حصة شائعة 
ّحتى ولو كانت حصة كل منهام أو أحدمها ) ه ومل يقسامًومل يقسامه بعد, أو اشرتياه معا
 .ال تبلغ النصاب لو قسم املال

)١٠( 
َرجالن خلطا ماليهام  ه, هل يزكيان زكاة رجل واحد?َ يعرف مالٌّوكل, َ

ِّ رشيك يعرف ماله, فهذا يزكى زكاة املال َّ كلّوهو أن: املال املخلوط: اجلواب
 ٍعِ جمتمَ بنيُقَّ وال يفر,قِّ متفرَ بنيُعَمُال جي«: ملسو هيلع هللا ىلصالواحد, والدليل عىل ذلك قول النبي 

 .)١( رواه البخاري,» الصدقةَخشية
)١١( 

 هي الرشوط الواجب حتققها لتكون زكاة اخلليطني موحدة? ما
 :رشوط حتقق اخللطة املوجبة للزكاة املوحدة :اجلواب

 :يف املاشية )أ

 .ًال وهو مأو املاشية لي ـ بضم امليمـُاالحتاد يف املراح ) ١
 .ٰوهو املرعى: االحتاد يف املرسح) ٢

                                           
 .تقدم خترجيه) ١(



١١٨ 

ّأي ال خيتص أحدهم براع, وال بأس بتعدد الرعاة: االحتاد يف الراعي) ٣ ٍ ّ. 

ويشرتط أن يكون الفحل أو الفحول مرسلة بني املاشية, : االحتاد يف الفحل) ٤
 .ّال خيتص واحد بفحل دون اآلخر

باملرشب من موضع دون ّبحيث ال ختتص غنم أحد : االحتاد يف املرشب) ٥
 .غريه

 . وهو موضع احللب ـبفتح الالمـ : َاالحتاد يف احللب) ٦

 فلو كان املجموع أقل من أربعني ,ًا يكون املجموع من اخلليطني نصابْنأ) ٧
 .شاة فال زكاة

 . يكون اخلليطان من أهل الزكاةْأن) ٨

 . تدوم اخللطة مجيع السنةْأن) ٩

ب ـمسطاح الزبي(رين ـاد الناطور, والبيدر, واجلاحت: ويف الزروع والثامر )ب
 ).والتمر

احتاد الدكان واحلارس, ومكان احلفظ وامليزان, : ويف عروض التجارة والنقد )ج
 .  كأهنام مال واحدْنيَ املالّونحو ذلك مما يشعر بأن

         * *          * 
 



١١٩ 

 زكاة النبات
)١( 

 لك? وما دليل ذ?ما هو احلكم يف زكاة الزرع
g f e d c ﴿: الزكاة يف الزرع واجبة; لقوله تعاىل: اجلواب

o n m l k j i h﴾ ]ولقوله تعاىل]٢٦٧ :البقرة ,: 
﴿ x w v u t s r q p o n

 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y
: يقول ملسو هيلع هللا ىلصأنه سمع النبي :  اهللا عنهَريض جابر, وملا رواه ]١٤١ :األنعام[ ﴾§̈ 

 .)١( رواه مسلم,» العرشُ بالساقية نصفَيِقُ, وفيام سُ العرشُمْ والغيُ األهنارِتَقَفيام س«

)٢( 
 ما هي رشوط زكاة الزروع?

 : ّيشرتط يف زكاة الزرع باإلضافة ملا تقدم يف رشوط الزكاة ما ييل: اجلواب
 .أن يكون مما استنبته اآلدميون) ١

                                           
, )٩٨١/٧(باب ما فيه العرش أو نصف العرش, برقم (» صحيحه«ٌأخرجه مسلم يف كتاب الزكاة من ) ١(

ِ, من حديث جابر بن عبد اهللا )١٥٩٧(باب صدقة الزرع, برقم (» سننه«وأبو داود يف كتاب الزكاة من  ِ
 .َريض اهللا عنهام



١٢٠ 

 .ّ لالدخارًأن يكون صاحلا) ٢

أما ما ال يصلح لالقتيات . مح, والشعريالق: أن يكون مما يصلح لالقتيات مثل) ٣
 .فال يدخل يف ذلك كالسمسم,

 .ًأن يكون االقتيات اختيارا) ٤

ّ, فإذا انعقد احلب واشتد ً أو بعضاًوجتب الزكاة عند ظهور صالحه, كال) ٥ ّ
 .ثبت حق الفقراء فيه

 .قُسْ يبلغ النصاب مخسة أوْأن) ٦

)٣( 
 ما مقدار اخلمسة أوسق?

أمداد, ) ٤: ( صاعّصاع رشعي, وكل) ٣٠٠( أوسق هي اخلمسة: اجلواب
, ويمكن ًغراما) ٤٣٩(ُّملء حفنتي الرجل متوسط اليدين, ويقدر املد بحوايل : واملد

ً عزيزياًستون صاعا: القول بأن اخلمسة أوسق ّ وتقدر بحوايل ,ّ  .كيلو غرام) ٥٣٠(ُ

)٤( 
 والبندورة?, والزيتون, هل يزكى التني

 غري العنب والنخل من األشجار, هذا هو املعتمد يف مذهب ال زكاة يف: اجلواب
ًألن ثامرها تتخذ قوتا الشافعي; َّ, فاحلاجة إليه ماسة, فوجبت مواساة الفقراء, أما غريها ُ

ُّفيتخذ للتفكه ّ ُ. 
 .ويف املذهب القديم جتب يف الزيتون

 : عدم الوجوب يف التني, فقال»كفاية األخيار« وناقش صاحب



١٢١ 

 .)١٠٩: ٢ (»الكفاية« .ٌىل; ألنه قوت أكثر من الزبيبْى الزبيب, بل أوهو يف معن
 وجوب الزكاة يف كل ما أخرجت:  اهللا عنهريضة َأيب حنيفِاإلمام  ُومذهب

 .األرض من الثامر والزروع إال احلطب واحلشيش

)٥( 
ُله بيادر ُِّكلها جنس واحد, هل تضم إىل بعضها يف حساب , ّ متفرقة يف عدة قر َ ُ

 بعضها ال يبلغ بمفرده النصاب? وما احلكم إذا كانت خمتلفة األجناس ّمع العلم أن, لزكاةا
 لخ?  إ...كعدس وقمح

ُها صنف واحد, تضم إىل بعضها ُّمن له بيادر يف قر متعددة وكل: اجلواب 
البعض يف حساب الزكاة ولو كان بعضها بمفرده ال يبلغ النصاب, ولو كان بعضه 

ّ واحد; ألنه ال يضم ناتج عام ٍ من ناتج عامً إذا كان يعترب عرفاُيستحصد قبل بعض
 .إىل عام آخر

ّأما األصناف املختلفة, فال تضم إىل بعضها يف إكامل النصاب, فال يضم العدس  ُّ ُ
 .ًإىل القمح مثال

         * *          * 
 



١٢٢ 

 باب زكاة النقد
)١( 

ى حمصول القمح َّ زكْنَ وم?خرى نقوده, ثم حال عليها حول آَّما احلكم إذا زك
 هل يزكى مرة ثانية?, ّثم خزنه فحال عليه حول آخر

ّالنقود املدخرة جتب فيها الزكاة كلام حال عليها احلول, ويتكرر ذلك : اجلواب ّ
 .بتكرر السنني, ما مل تنقص عن النصاب

ّأما إذا زكى حمصول النبات, ثم ادخره, فحال عليه حول آخر, ال جيب فيه  ّ
¥ ¦ ﴿: , وإن بقي يف يده سنني; ألن زكاته معلقة باحلصاد, قال تعاىليشء

ّواحلصاد ال يتكرر بخالف النقد, وعروض التجارة واملاشية; فإن ﴾§ ¨ ّ 
ّزكاهتا معلقة بحوالن احلول, وهو يتكرر, ثم إن ّ َ َ ِ ّ طبيعتها النامء بخالف ما يدخر من ّ ُ

نو ادخارها للتجارة ال جتب فيها  للفساد, ثم لو ٌضَّرَعُحماصيل زراعية, فهو م
 : ًالزكاة أيضا; ألن املال ال يصري عروض جتارة إال برشطني

 .ُأن يملك بمعاوضة) ١
 .ّوأن يقصد االجتار به عند متلكه) ٢

 .ّوذلك غري متوفر هنا, فإذا بادله بسلع بقصد التجارة, فقد بدأ حول التجارة
)٢( 

 ?ً شهر مبلغاَّ كل منهُرِخَّ له راتب يدْنَي مِّكيف يزك
َّمن يدخر من راتبه ينظر متى بلغ ما لديه النصاب فيؤرخ, فإذا تم: اجلواب  احلول ّ

 . املوجودَّى كلّزك



١٢٣ 

ّ تم لديه النصاب يف األول من رمضان, فلام جاء رمضان القابل كان لديه :ًمثال
 د وجبت ما حال حوله فقّألن , زكاه;)أي نصاب( غرام من الفضة) ٦٠٠( مئةمقدار ست

زكاته, وما مل حيل فقد قدمت زكاته, وتقديم الزكاة جائز, فيزكي ما لديه من مال بلغ 
 .برشط أن ال ينقص ما لديه عن النصاب خالل احلول. ًنصابا

)٣( 
َّهل يزكى الدين الذي عىل الناس? َّ 

ين إن كان ماشية ال جتب زكاته; ألن رشط زكاهتا السوم, وما يف َّدال: اجلواب
 .ليس بسائمالذمة 

  وجبت زكاته, لكن متى تدفع?ًاوإن كان نقد
, )ةـنِّيَأو به ب(ٍّ, وعىل مورس, مقر به )أي حان وقت وفائه (َّ كان الدين حاالْإن

, وجبت زكاته يف احلال; ألنه هبذه الرشوط كاملال )ال مماطل(ٍ, باذل )غائب ال(ٍحارض 
 .َاملودع إذ ال مانع من قبضه

َّ تقدم كأن كان مؤجُفقد رشط مماوإن  , أو عىل معرس, أو جاحد, وال شهود, ًالّ
ّأو غائب, أو مماطل, ففي هذه األحوال ال يزكي حتى يقبض, فإذا قبض زك ِّ َ  عن ىُ

 أخرج مئةاألعوام املاضية, مع حساب ما ينقص من زكاة كل عام, فلو كان الدين 
ثاين أخرج ما جيب يف وعن العام ال) ٢٫٥( وهو ئةعن العام األول ما جيب يف امل

 .وهكذا.. ٩٧٫٥ـال
)٤( 

 ن?ْيَي من عليه دِّهل يزك
ّ الدين ال يمنع وجوب الزكاة, فمن كان عليه دين ويف يده مال زكوي, :اجلواب
 .ّزكى ما يف يده



١٢٤ 

 كاز والتجارةِّباب زكاة املعدن والر
)١( 

َ احليل كاألساور وقالدة الذهٰىَّزكـُهل ي  لخ? إ...بّ
 : أنواعّاحليل: اجلواب

ّأوان ذهبية أو فضية, فهذا جتب فيه الزكاة; ألنه حيرم استعامله واقتناؤه) ١ ّ ٍ. 
أي زيادة عىل القدر ـ ّ مباح, وهو ما تتحىل به املرأة, وليس فيه إرساف ٌّحيل) ٢

 . فهذا ال جتب فيه الزكاة ـ قطعةِّاملعتاد يف كل
ّحيل حمرم, وهو ما كان ذهب) ٣  .فتجب فيه الزكاةّ يتحىل به رجل, ًاّ
 :الدنانري الذهبية, والدراهم الفضية وهي يف هذه املسألة نوعان) ٤

ّالدنانري والدراهم املثقوبة من طرفها لتعلق بخيط القالدة ونحوه) أ ُ. 
ُالدنانري والدراهم املعراة, أي التي هلا عروة, سواء كانت العروة من ) ب ّ

 . لو كانت من النحاسجنس القطعة النقدية, أو من غري جنسها, كام

ّأما املعراة فيجوز للمرأة أن تتحىل هبا, ولذا ال جتب فيها الزكاة; ّألهنا من احليل  ّ
ًاملباح, وقد بطل التعامل هبا إذ ال تعترب نقدا ُُ. 

ّفال جيوز للمرأة أن تتحىل هبا, ولذا جتب فيها الزكاة وإن حتلت : وأما املثقوبة ّ
 .هبا املرأة

ملسو هيلع هللا ىلص  النبي ّ من أن»األحكام السلطانية«  ذكره املاوردي يفوسبب التحريم ما



١٢٥ 

ألنه إفساد للعملة,  ;) اجلارية بينهم ـأي عملتهمـ هنى عن كرس سكة املسلمني (
 ., وإن بقي التعامل هبا لكن بقيمة أقلًاالكرس الثقب; ألنه إفساد هلا أيضوقاسوا عىل 

ّالدنانري املثقوبة كاملعراة  أن »التحفة« عن ً نقال»إعانة الطالبني« وذكر صاحب
 . هذا القول»اإلعانة«أي مباحة وال زكاة فيها, واعتمد صاحب 

, وإذا نظرت إىل أن التعامل اليوم ليس بالدنانري الذهبية, وال بالدراهم الفضية
 وإنام بعملة أخر, وأصبحت الدنانري تقوم هبذه العملة, علمت أن قضية بطالن التعامل

 تعاىل واهللاـ لبطالن يف غريه, مل تعد قائمة, وأن الذي جيب اإلفتاء به َّباملعر, وعدم ا
 :  ما ييل ـأعلم

وإن كان يقصد هبا أن . إذا كان املقصود بالقالدة احليل فقط, فال زكاة فيها(
ًواملدار يف ذلك عىل كونه معدا)  للمرأة, فهي كنز جيب زكاتهًتكون ذخرا ّ  للحاجة أو َ

 .أعلمواهللا تعاىل  ,للزينة
)٢( 

  فيه?ُ الواجبُ وما هو القدر? وما حكم زكاته?كازِّما هو الر
اسم ملا : ُهو ما دفن يف اجلاهلية من ذهب وفضة, واجلاهلية: كازِّالر: اجلواب

 .ملسو هيلع هللا ىلصكان عليه الناس قبل بعثة النبي 
 .مسُوجتب الزكاة فيه بمقدار اخل

)٣( 
 ى كل املعادن املستخرجة من األرض?َّزكُهل ت
مذهب السادة الشافعية أنه ال زكاة يف املعادن املستخرجة من األرض, : باجلوا

 .إال يف الذهب والفضة إذا بلغت النصاب



١٢٦ 

أهنا جتب يف كل معدن خرج من األرض, ولعل هذا أنسب : ومذهب احلنابلة
 .يف عرص البرتول وغريه من ثروات األرض

)٤( 
 اج من العروض نفسها? وهل جيزئ اإلخر?ماذا جيب إخراجه يف زكاة العروض

ع العرش, وال جيزئه اإلخراج من العروض ْبُجيب يف زكاة العروض ر: اجلواب
 .نفسها

)٥( 
 لخ عند تقويم الدكان للزكاة?إ... ةّهل حتسب الثالجة وامليزان والقاص

وما أشبهها عند تقويم الدكان .. ال حتسب الثالجة وامليزان والقاصة: اجلواب
تصري للتجارة إذا اقرتنت نية التجارة برشائه, وصاحب الدكان  العروض ّللزكاة; ألن

 .ُيشرتي هذه األشياء للقنية ال للتجارة

)٦( 
  بالقمح واحلبوب أو باملاشية, هل يزكي زكاة جتارة أم زكاة ماشية?ُرِيتاج

الذي يتجر باحلبوب والثامر يزكي زكاة التجارة; ألن زكاة هذه األنواع : اجلواب
َعىل من ملك َ ّأما لو كان يتجر باملاشية أو بأشجار وزروع ونضجت يف . ها عند نضوجهاَ

 :ملكه فهنا موضوع السؤال
إن كانت قيمتها مع بقية العروض ال تبلغ نصاب زكاة التجارة, ولكنها * 

ِّهي تبلغ نصاب جنسها, زكيت زكاة جنسها وإن كانت قيمتها تبلغ نصاب الزكاة, . ُ
ِّ, زكيت زكاة التجارةًثني شاة مثالتبلغ نصاب جنسها كثالوهي ال  وإن بلغت . ُ



١٢٧ 

ٰ, زكىًقيمتها نصاب زكاة التجارة, وبلغ مقدارها زكاة جنسها أيضا  زكاة جنسها ال َّ
 .زكاة جتارة

)٧( 
ها بألف ومائتني, فهل يزكي الكل َّفباعها كل, يتاجر بالغنم ورأس ماله ألف

 أم ماذا?, التجارة إذا حال حول
ّجارة يزكى بزكاة األصل عند حوالن حول التجارة,ربح الت: اجلواب ما دام  ُ

بدأ التجارة بألف, فأصبحت قيمة املوجودات : الربح ضمن املوجودات, ومثاله
 . ومائتني, يزكي األلف واملائتنيًعند آخر احلول ألفا

َّأما إذا نضت التجارة, بمعنى أن يبيع كل  املوجود, ويصبح املال الذي يف يده ّ
ا فهنا يزكي األلف إذ) بدأ بألف ثم باع قبل احلول بألف ومائتني( يف املسألة ًنقدا كام

 . من تاريخ القبضً جديداًحال حوهلا, وحيسب املائتني حوال
 يف املذهب أنه يزكي اجلميع إذا حال حول األصل, وهذا ٌّ قويٌوهناك قول

 .أيرس عىل التجار يف حساب زكاهتم
)٨( 

َّهل تزك   لإلجيار وسيارة األجرة? الدار املعدةٰىُ
ّالزكاة عبادة خمصوصة, يف مال خمصوص, عينه الرشع الرشيف, : اجلواب

أما الناتج منهام, .  فيهاَوليست الدار وسيارة األجرة من أموال الزكاة, فال زكاة
 .فيزكى زكاة النقد إذا حال عليه احلول برشوطه

         * *          * 



١٢٨ 

 باب زكاة الفطر
)١( 

 ر هبذا االسم?ْطِا سميت زكاة الفملاذ
ِسميت زكاة الف: اجلواب ر هبذا االسم; ألهنا جتب بدخول وقت الفطر وهو ْطُ

ِأول شوال, وتسمى زكاة الف ُ ْأي اخلل): بالتاء(رة ْطّ قة, واملعنى أهنا وجبت عىل اخللقة ِ
 .تزكية للنفس وتنمية لعملها

)٢( 
 ? وهل خيرج عن احلمل?عىل من جتب زكاة الفطر

 جتب زكاة الفطر عىل كل مسلم شهد غروب شمس ليلة عيد الفطر,: اجلواب
ّوخيرجها الشخص عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من املسلمني, إذا وجد ما يؤديه يف 

 عن قوته وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه, فال جيب إخراجها عن ًالفطرة فاضال
 .لعيداحلمل الذي مل يولد حتى غابت شمس ليلة ا

)٣( 
 ع الزكاة?َّع وتوزَكيف جتم
َّاألصل أن جتمع الزكاة من قبل ويل األمر, ثم: اجلواب ع عىل األصناف َّ توزِ

 مل جيمعها ْالثامنية, وجيوز لصاحب الزكاة أن خيرجها بنفسه, بل جيب عليه ذلك إن
 :ويل األمر, وهنا مسألتان مهمتان



١٢٩ 

 وال ,انية, وإال فاملوجود منهمـ جيب رصف الزكاة إىل األصناف الثم:األوىل
جيوز ترك صنف منهم مع وجوده, فإن تركه ضمن نصيبه, هذا هو مذهب الشافعي 

 .ريض اهللا عنه
جيوز رصفها إىل صنف واحد, بل : منهم األئمة الثالثة:  من العلامءٌوقال كثري

وهذا . له رصفها إىل شخص واحد من أحد األصناف: قال أبو حنيفة ريض اهللا عنه
 .أرفق وأنسب بمن كانت زكاته قليلة, وال بأس أن يفتى الناس به

 يف قدر املرصوف إىل الفقري واملسكني, فإهنام يعطيان ما خيرجهام من :الثانية
 صاحب احلرفة أو التجارة ما يشكل له رأس مال يستغني ٰ, فيعطىٰاحلاجة إىل الغنى
 . بربحه عن الناس
َ يعطى م:قال الفقهاء  حرفته بيع اجلواهر ْنَول عرشة دراهم, وم يبيع الفْنُ

ً ال صنعة له يعطى ما يشرتي به عقارا يدر عليه دخال يغنيه ْنَعرشة آالف درهم, وم ً ُ
 . عن الناس

 حاجاهتم  ِِّ الزكاة ليست لتعويد الفقراء السؤال, بل وسيلة لسدّوهبذا يظهر أن
 هبا الفقراء, ثم تعود عليهم س هبا مصانع يشتغلِّإىل األبد, ويمكن هذه األيام أن نؤس

 .ُباألرباح, فيقىض عىل الفقر
)٤( 

 .مع املثال?  ومن هو املسكني?من هو الفقري
هو الذي ال مال له وال كسب, أو له مال أو كسب لكن ال يقع : الفقري: اجلواب

 . ً من كفايته,كمن حيتاج إىل عرشة مثال وال يملك إال اثننيًموقعا
ًك ما يقع موقعا من كفايته وال يكفيه, كمن حيتاج إىل هو الذي يمل: واملسكني

 . ه ال يكفيهُ وكسبٌعرشة وعنده سبعة, أو له كسب



١٣٠ 

)٥( 
 هل تدفع الزكاة لبناء مسجد أو مستشفى?

م كتابه, منها َ عليها يف حمكَّ إىل ثامنية أقسام نصَ اهللا تعاىل الزكاةَمَقس: اجلواب
َلغزاة املتطوعني الذين ال راتبُأن ترصف ل:  ومعناه,)سبيل اهللا(قسم   هلم, هبذا قال ِّ

 لبناء مسجد ٌلُجَ رَاستدان  لوْلكن,  املساجدُوليس من هذا القسم بناء. األئمة الثالثة
 املسلمني ِةَّ عامِ من استدان ملصلحةُّ وهكذا كل, من سهم الغارمني,عطى من الزكاةُيف

 . كاملستشفيات واملدارس
ِن ذكَها مع مُجيوز رصف: اهللا عنه َريض وقال اإلمام أمحد  . ريد احلج والعمرةُر إىل مُ

)٦( 
 َّ الزكاة لبني هاشم وبني املطلب هذه األيام? ٰعطىُهل ت

 :  عىل آل البيت وهمَم اإلسالم الصدقةّحر: اجلواب
إن الصدقة ال تنبغي آلل حممد «: ملسو هيلع هللا ىلص, قال رسول اهللا )بنو هاشم, وبنو املطلب(

ِ, وجعل هلم مقابل ذلك مخس مخس الغنيمة )١( رواه مسلم,»إنام هي أوساخ الناس َ
وا َعطُ لكن إذا مل ي,)٢(»إن هلم يف مخس اخلمس ما يكفيهم ويغنيهم«: ملسو هيلع هللا ىلصوالفيء, وقال 
  ما, فهل جيوز إعطاؤهم من الزكاة?ٍهذا احلق لسبب
 أهنا ال حتل هلم, وهناك قول باجلواز, وبه أفتى بعض علامء الشافعية, :األصح

 ! أرفق بفقراء آل البيت, وإال فامذا يفعل الفقريوهو 
                                           

عىل الصدقة, برقم ملسو هيلع هللا ىلص باب ترك استعامل آل النبي (» صحيحه«أخرجه مسلم يف كتاب الزكاة من ) ١(
 .َحديث عبد املطلب بن ربيعة بن احلارث والعباس بن عبد املطلب ريض اهللا عنهاممن ) ١٠٧٢/١٦٧

ًمن حديث جماهد مرسال). ٣٣٩٩٢(و) ١٠٨١٧(» مصنفه«أخرجه ابن أيب شيبة يف ) ٢( وأورده الطربي . َ
ًعن جماهد مرسال أيضا]  من سورة األنفال٤١اآلية [» تفسريه«يف  ً َ. 



١٣١ 

)٧( 
 الصالة واجبة ّهل جيوز دفع الزكاة إىل مسلم بالغ عاقل ال يصيل, ويعتقد أن

 ًويرتكها كسال?, عليه
 : عىل هذا السؤال بقوله أجاب اإلمام النووي رمحه اهللا تعاىل: اجلواب

ًإن كان بالغا تاركا للصالة واستمر عىل ذلك إىل  حني دفع الزكاة, مل جيز دفعها ً
ّفال يصح قبضه, ولكن جيوز دفعها إىل وليه فيقبضها  ه,َفَّ عليه بالسٌإليه; ألنه حمجور

ًوإن كان بلغ مصليا رشيدا, ثم طرأ ترك الصالة ومل حيجر القايض عليه, . هلذا السفيه ً
ىل دفعها ّجاز دفعها إليه, وصح قبضه لنفسه, كام تصح مجيع ترصفاته, ولكن األو

 . لغريه من صلحاء فقراء املسلمني
)٨( 

َّكان لشخص دين عىل فقري, فهل جيوز أن يساحمه بيشء من الد ًين بدال عن َ
 إعطائه الزكاة? 
ّمن له دين عىل فقري ثم أبرأه منه بنية الزكاة ال جيزئه ذلك, وال بد : اجلواب

º ¹ « ﴿: ; لقوله تعاىلّمن أداء الزكاة, وأما الدين فينبغي أن ينظره إىل ميرسة
  .]٢٨٠ :البقرة[ ﴾¼ ½ ¾ ¿

)٩( 
  عن الزكاة? ُغني الرضائبُهل ت

 اهللا يف مال املسلم, وهي يشء يغاير اجلزية, واخلراج, ُّقـالزكاة ح: اجلواب
 . والرضائب, واألموال األخر التي جتبيها الدولة وتنفقها يف وجوه خمتلفة



١٣٢ 

رآن الكريم, وحرصها يف أصناف معينة, ال جيزئ َّأما مصارف الزكاة فقد بينها الق
 الرضيبة ال جتزئ عن الزكاة, وال بد من إخراج الزكاة, ّدفعها لغريهم, ولذلك فإن

 . قة يف ذمة من وجبت عليهَّوإعطائها ملستحقيها, وإال فإهنا تبقى معل

         * *          * 



١٣٣  

 يامِّ الصُكتاب

 



١٣٤ 



١٣٥ 

 كتاب الصيام
)١( 

 ?ً ورشعاًغةعرف الصوم ل
 ﴾O N M L﴿: ومنه قوله تعاىل. اإلمساك: ًالصوم لغة: اجلواب

 .]٢٦ :مريم[
 . عن الكالمً وسكوتاًإمساكا: أي

 .ةـَّيـّإمساك عن املفطر عىل وجه خمصوص مع النِّ: ًاورشع
)٢( 

 ما هي أركان الصوم?
 :أركانه اثنان: اجلواب

, ويكفي فيها )١( متفق عليه,»إنام األعامل بالنيات«: ملسو هيلع هللا ىلصلقوله : الصوم نية) ١
نويت صوم يوم : ّ بالقلب, ويسن النطق هبا, بأن يقول الصائم يف صوم رمضانالقصد

: ملسو هيلع هللا ىلصًويشرتط إيقاعها ليال, لقوله . غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة أو نحو ذلك
يت ّ, وال بد من التبي)٢( رواه النسائي,» لهَت الصيام قبل الفجر فال صيامِّيـبُيمن مل «

                                           
ٌومسلم يف كتاب اإلمارة ) ١باب كيف كان بدء الوحي, برقم (» يحهصح«ُّأخرجه البخاري يف أول ) ١(

من حديث أمري املؤمنني ) ١٩٠٧/١٥٥إنام األعامل بالنية, برقم : ملسو هيلع هللا ىلصباب قوله (» صحيحه«من 
 .َعمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه

  =, ويف)٢٣٣١باب اختالف النافلتني خلرب حفصة برقم (» سننه«أخرجه النسائي يف كتاب الصيام من ) ٢(



١٣٦ 

ّوألن صوم كل يوم عبادة مستقلة, وال يرض األكل, والرشب,  لكل يوم لظاهر اخلرب;
 . ًه ليالَّديدها إذا نام بعدها ثم تنبواجلامع بعدها, وال جيب جت

ويبتدئ اإلمساك من طلوع الفجر, ويستمر إىل : اإلمساك عن املفطرات) ٢
ن الناس ينبغي للمسلم  لعرس ضبط هذه األوقات عىل كثري مًاغروب الشمس, ونظر

ّأن حيتاط لألمر, فيمسك قبيل الفجر بدقائق, وال يفطر إال بعد أن يتأكد من غروب 
 .الشمس

)٣( 
َ هالل رمضان يف قطر ومل يرَيِئُر  الصيام عىل أهل القطر  يف اآلخر, هل جيبُ
  اهلالل فيه?َرُالذي مل ي

لك البلد وما قرب منه  اهلالل ببلد وجب الصيام عىل أهل ذَيِئُإذا ر: اجلواب
َمن البلدان, والعربة يف القرب والبعد باملطالع, فإذا احتد املطلع وجب الصوم عىل  ْ ّ ِ

 .هذا هو املعتمد عند الشافعية. اجلميع, وإال فال
 اهلالل ببلد وجب الصوم عىل كل املسلمني يف َيِئُإذا ر: وعند األئمة الثالثة

 .ٌ دليلٍ قولِّشافعي ولكلسائر األقطار, وهو قول يف املذهب ال
 .ولعل هذا األخري أمجع لقلوب املسلمني وأنسب لعرصنا عرص األخبار الرسيعة

)٤( 
 ط وجوب صيام رمضان?وما هي رش
 : ط وجوب صيام رمضان أربعة هيورش: اجلواب

                                           
  = »من حديث أم املؤمنني حفصة بنت )١٦٩٧(» مسنده«, والدارمي يف )٢٦٤٠(له » السنن الكرب ,ِ َ

َعمر بن اخلطاب ريض اهللا عنهام ّ َ. 



١٣٧ 

فال جيب عىل الكافر األصيل وجوب مطالبة, وإن كان يعاقب عليه : اإلسالم) ١
 . يف اآلخرة
ْفال جيب عىل صبي, ويشجع عليه لسبع إن: لوغلبا) ٢  .  أطاقهّ

وجيب قضاء صوم . فال جيب عىل املجنون, والسكران, واملغمى عليه: العقل) ٣
رمضان عىل السكران, واملغمى عليه, وال جيب عىل املجنون سواء استمر جنونه طيلة 

 . النهار, أو كان يف بعض النهار فقط

ب الصوم عىل مريض يترضر منه, وال عىل شيخ فال جي: القدرة عىل الصوم) ٤
ال يطيقه, وال عىل مرضع وحامل ختافان منه عىل نفسيهام أو ولدهيام, وال عىل مسافر 

ًسفرا طويال مباحا ولو مل يترضر به ًً . 

واحلامل عند زوال  مرضع,ـمسافر, والـوجيب قضاء الصوم عىل املريض, وال
ًدا ُ يفوته مٍ يومِّج عن كلِرُوم فيجب عليه أن خيعذرهم, أما الشيخ الذي ال يطيق الص

 . من الطعام للفقراء أو املساكني, ومثله يف ذلك املريض الذي ال يرجى شفاؤه
)٥( 

 ما هي رشوط صحة الصوم? 
 : يشرتط يف صحة الصوم أربعة رشوط: اجلواب

 . اإلسالم) ١
 .العقل) ٢

 . اخللو عن احليض والنفاس والوالدة) ٣

لنهار للصوم وكل هنار يقبل الصوم إال هنار عيد الفطر وهنار عيد قبول ا) ٤
 . ّاألضحى, وأيام الترشيق الثالثة ويوم الشك



١٣٨ 

)٦( 
 املفروض من رمضان عرشة أيام ولكن مل تعرف هذه ّإن:  يقولْنَما حكم م

 .  حكمك بالدليلْعمْ بصيام الشهر كله? وادملسو هيلع هللا ىلصالعرشة فأمر النبي 
n m l k j i h ﴿: قال اهللا تعاىل: اجلواب

y x w v u t s r q p o﴾ ]١٨٥ :البقرة[. 
هذا النص قطعي الداللة عىل وجوب صوم الشهر املعروف كله; ألن كلمة 

ّهلا معان حمددة يف اللغة, فمن اعتقد غري ما دل عليه قطعي ) الشهر(وكلمة ) رمضان( ّ
ن رمضان عرشة أيام الواجب م: ُالداللة والثبوت فقد كفر, وهلذا حيكم بكفر من قال

 .إلخ... فقط
)٧( 

ّهل يفطر الصائم إذا حقن بدواء بواسطة اإلبرة الطبية يف العضل أو الوريد? ُ 
ّاإلبرة إن كانت يف العضل أو حتت اجللد ال تفطر; ألهنا ال تصل إىل : اجلواب

 الكحل, ووضع الدواء ّاجلوف إال عن طريق امتصاص اجلسم, وقد نصوا عىل أن
 . أو غرز حديدة يف اللحم ال يفطر  اللحم,عىل جرح يف

ًفقد أفتى أيضا أهل العلم بأهنا ال تفطر; ) الوريد(ِوأما إن كانت يف العرق 
ًألهنا ال تسمى طعاما وال رشابا وال تشبههام, ثم هي ال تصل إىل اجلوف مبارشة, بل  ً ّ ُ

 . عن طريق انتشارها يف الدم
)٨( 

زم من أراد املواقعة فأكل ثم واقع? وهل عىل من جتب كفارة اإلفطار? وهل تل
 أفطر يف السفر بمواقعة? وهل تلزم املرأة التي فسد صيامها بمواقعة? تلزم املسافر إذا
َجتب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجامع أثم به بسبب الصوم, : اجلواب ٍ



١٣٩ 

ٍفال كفارة عىل ناس, وال مفسد غري رمضان, أو بغري مجاع, أما من أراد  املواقعة فأكل ثم ٍ
وجوب الكفارة عىل من أفطر عىل طعام أو رشاب : فإن مذهب أيب حنيفة ومالك: واقع

فعدم وجوب الكفارة عىل : وأما مذهب الشافعية. ًأيضا, وهبذا يفتى يف مثل هذه احلال
ّمن أفطر عىل غري مجاع, لكن يف هذه احلال إنام أراد التوصل إىل اجلامع مع التخلص من 

 : رة وهذا احتيال عىل الرشيعة, وإذا نظرنا إىل القاعدة القائلةالكفا
 , كان اإلفتاء بمذهب احلنفية»العربة باملقاصد واملعاين, ال باأللفاظ واملباين«

 . واملالكية هنا أوىل, وليس ببعيد عن مذهب الشافعية
  .أما املسافر فيباح له الفطر, وما الوقاع إال نوع منها فال كفارة عليهـ 

ّوكذلك املرأة إذا فسد صيامها بمواقعة, فال كفارة عليها, إذ مل يرد نص عىل ـ 
 . ّذلك, وال قياس يف باب الكفارات

)٩( 
  وملاذا??ّتفطر) السجاير(هل الدخان 

ّالدخان مفطر; ألن تعمد إدخال أي جرم إىل اجلوف مفطر, اللهم : اجلواب ّّ ّ
وملموس, وإن كانت ذراته صغرية, ولذا إال اهلواء والريق, والدخان له جرم مرئي 

ّيعد رشب الدخان من املفطرات ُ . 
)١٠( 

 ما هو املرض املبيح لإلفطار?
هو الذي يزيد بالصيام, أو يتأخر شفاؤه, أو : املرض املبيح لإلفطار: اجلواب

ّيترضر صاحبه بالصيام رضرا شديدا, وكذا إذا كان حيتاج إىل تناول دواء مفطر يف  ً ً ّ
 .وال يمكن تأخريه إىل الليلالنهار, 



١٤٠ 

)١١( 
 كيف يفطر املسافر مع وجود وسائل النقل احلديثة? : ما جوابك ملن يقول

 : اجلواب عىل إفطار املسافر هذه األيام هو: اجلواب
 . ّ سفر كل زمن أصعب وأشق من اإلقامة فيهّأن) ١
الصوم مع ً اإلفطار ليس واجبا, بل رخصة, من أخذ هبا طولب بالقضاء, وّأن) ٢

 . الناس أهون
ّ الرشيعة اإلسالمية تعلق الرخص بحاالت حمددة مضبوطة يمكن التأكد ّأن) ٣

ف, أما احلاالت النسبية َّمن وجودها, كمسافة السفر, فهي ظاهرة يعرفها كل مكل
ّفال تعلق هبا األحكام كالتعب واملشقة, ُ . 

ّسائل النقل احلديثة قلام  يغادر البلد قبل الفجر, ومع وْ رشط اإلفطار أنّأن) ٤
 . يغادر أحد قبل الفجر

)١٢( 
  رغم وجود احليض, هل ينعقد صيامها? وما حكم ذلك?ْتَصام

ّمن رشوط صحة الصيام النقاء من احليض والنفاس, فإذا صامت مع : اجلواب
وجود أحدمها, فصيامها ال ينعقد, وإذا كانت تقصد بالصوم معاندة الرشيعة فهذا 

 .رشع جتب طاعته بالفعل والرتكحرام; ألن ال
 . ي من الناس, فال بد أن جتد فرصة ترشب هبا رشبة ماءيوإن كانت تستح

)١٣( 
 ّ الصوم يرضه?ّ وما حكم ذلك مع العلم بأنصام رغم املرض, هل ينعقد صيامه?

ّ املريض إذا صام فصيامه صحيح, لكن إذا كان صيامه يؤدي إىل رضر :اجلواب ْ



١٤١ 

 :النساء[ ﴾q p o n m l k j i﴿: هللا تعاىلفصيامه حرام, قال ا
 . ً متلفا لنفسه, أو لعضو من أعضائهً, وال جيوز لإلنسان أن يعمل عمال]٢٩

)١٤( 
 وماذا عليهام بعد ذلك? ?هل جيوز للحامل واملرضع أن تفطرا

جيوز للحامل واملرضع أن تفطرا إذا خافتا عىل نفسيهام, أو عىل ولدهيام, : اجلواب
ًيهام وولدهيام معا, لكن إذا كان اخلوف عىل الولد فقط, وجب القضاء مع أو عىل نفس
َّإطعام مسكني مد طعام عن كل يوم: الفدية, وهي , أما إذا كان اخلوف عىل النفس فقط. ُ

 . وجب القضاء فقط, ًأو النفس والولد معا
)١٥( 

َّجن ول  وما الق? وهل يلزمه القضاء? يف رمضان, ما حكم صيامهٌ وهو صائمُ
 ُإذا نام أو أغمي عليه?

 الصائم بطل صيامه, ويستحب له اإلمساك إذا أفاق, وال َّنُإذا ج: اجلواب
يطالب بالقضاء; ألنه مل جيب عليه صوم يوم كامل, وأقل الصيام يوم, فهو كالذي بلغ 

 . أثناء النهار يف رمضان ال يطالب بقضاء ذلك اليوم
وأما .  النائم من أهل التكليفّ ألنأما إذا نام طوال النهار فصيامه صحيح;

َّاإلغامء فإذا أفاق حلظة خالل النهار, صح صيامه, برشط أن يكون قد بي ة من ـَّيِت النّ
 .الليل

)١٦( 
 هل جيوز الصيام عن الكالم?

َال يتم بعد«: ملسو هيلع هللا ىلصالصوم عن الكالم مكروه; لقول النبي : اجلواب َْ  احتالم, وال ُ



١٤٢ 

َصامت  اهللا عنه َرو البخاري عن أيب بكر الصديق ريض. )١(داود رواه أبو ,» الليلٰ إىلُ
 . )٢(»ّ هذا ال حيل, فإنه من عمل اجلاهليةّمي, فإنّتكل«: ّ حجت مصمتةٍأنه قال المرأة

)١٧( 
  يفعلوا?ْثة أنَ عىل الورُ ذلك, ماذا جيبَ بعدَ فأفطر, ثم ماتَضِرَم

ّد متكنه من القضاء, إن مات بع: من أفطر بسبب املرض ثم مات, ننظر: اجلواب
وإن مات قبل التمكن من القضاء . هُّيِ طعام, أو يصوم عنه ولّفيطعم عنه لكل يوم مد

سواء مات يف رمضان أو بعده, فال جيب أن خيرج عنه يشء; وذلك ألن املريض يؤخر 
ّوإن متكن من . عنه الصيام إىل وقت الصحة, وهو مل يدركها, فكأنه مات قبل رمضان

 . ُأليام فقط, ومل يقض, أخرج عنه بقدرهاقضاء بعض ا
)١٨( 

 وماذا لو ?ومل يغتسل, ما حال صيامه, ثم طلع النهار, احتلم أو واقع يف الليل
  النهار? مل يغتسل طوال
 فصيامه صحيح من أصابته جنابة بالليل ثم طلع النهار ومل يغتسل بعد,: اجلواب

وط صحة الصوم عدم اجلنابة, إنام حتى ولو مل يغتسل طوال النهار; ألنه ليس من رش
 .يأثم ألجل تأخريه الصلوات عن وقتها و.ُيطالب بالغسل ألجل الصالة

                                           
, من حديث )٢٨٧٣باب متى ينقطع اليتم, برقم (» سننه«أخرجه أبو داود يف كتاب الوصايا من ) ١(

 السنن«, والبيهقي يف )١٧٦٧(» مسنده«لطياليس يف وأخرجه ا. َعىل بن أيب طالب ريض اهللا عنه
من حديث جابر بن عبد اهللا ريض اهللا عنهام)٥٧: ٦(» الكرب ,َ ِ. 

والدارمي ) ٣٦٢٢باب أيام اجلاهلية, برقم (» صحيحه«أخرجه البخاري يف كتاب فضائل الصحابة من ) ٢(
 ).٢١٢ (»مسنده«يف 



١٤٣ 

)١٩( 
ما ,  واحتلم صائم وهو نائم?متضمض فسبق املاء إىل جوفه, ما حال صيامه

 حال صيامه? 
 مضمض ومل يبالغ فسبق املاء إىل حلقه فصيامه صحيح; ألنـمن ت: اجلواب
بالغة مأمور هبا, وأما إذا متضمض فبالغ, أو متضمض لغري الصالة فسبق املضمضة بال م

ًاملاء إىل حلقه, فإنه يفطر; ألنه غري مأمور هبام رشعا, فال يعذر, وإذا احتلم الصائم هنارا,  ً
 . فصيامه صحيح

)٢٠( 
 اذكر بعض أنواع الصوم املسنون?

 : أنواع الصوم املسنون كثرية منها: اجلواب
 ملسو هيلع هللا ىلصئل رسول اهللا ُوهو اليوم العارش من شهر حمرم, وقد س: راءصوم عاشو) ١

 . )١( رواه مسلم,»يكفر السنة املاضية«: عن صيامه فقال
 ملسو هيلع هللا ىلصوهو اليوم التاسع من ذي احلجة, وقد قال رسول اهللا : صوم يوم عرفة) ٢

 . )٢( رواه مسلم,»يكفر السنة املاضية والباقية«: فيه
 . صوم ستة من شوال) ٣

                                           
باب استحباب ثالثة أيام من كل شهر وصوم يوم  (»صحيحه«ٌأخرجه مسلم يف كتاب الصيام من ) ١(

باب يف (» السنن«وأبو داود يف كتاب الصيام من ) ١١٦٢/١٩٧عرفة وعاشوراء واالثنني, برقم 
باب احلث عىل صوم يوم عاشوراء, (والرتمذي يف كتاب الصوم ) ٢٤٢٥ًصوم الدهر تطوعا, برقم 

َ, من حديث أيب قتادة ريض اهللا عنه)٧٥٢برقم  َ. 
ِّنفس احلديث السابق عند مسلم وأيب داود, وهو عند الرتمذي برقم ) ٢( ْ, وابن ماجه يف كتاب )٧٤٩(َ َ ِ

 ).١٧٣٠باب صيام يوم عرفة, برقم » سننه«الصيام من 



١٤٤ 

الثالث عرش والرابع عرش واخلامس عرش من (يام الليايل البيض وهي صوم أ) ٤
 ). شهر قمريِّكل

 .  أسبوعِّصوم االثنني واخلميس من كل) ٥

)٢٠( 
 ما هي أفضل الشهور بعد رمضان?

ّشهر حمرم احلرام, ثم رجب, ثم باقي : أفضل الشهور بعد رمضان: اجلواب
 .ُاألشهر احلرم, ثم شعبان

)٢٢( 
 ت الصوم?ما هي مبطال

 : مبطالت الصوم هي: اجلواب
ًوصول يشء إىل اجلوف عمدا بال إكراه, فلو فعل الصائم ذلك ناسيا أو ) ١ ً

 . ًمكرها, مل يبطل صومه
ويشرتط فيه العمد, وعدم القدرة عىل منعه, فلو غلب القيء الصائم, : القيء) ٢
 . مل يفطر
 . ويشرتط فيه العمد واالختيار: الوطء) ٣
َ الصوم ُلِبطُويشرتط يف إبطاله للصوم العمد واالختيار, فال ي: ّملنينزول ا) ٤

 . ُنزول املني باحتالم, أوجمرد فكر, أو نظر, أما إذا ملس فأنزل, فسد صيامه
 . ّويبطل الصوم بمجرد حدوثهام: احليض, والنفاس) ٥
 . ويبطل هبا الصوم وإن مل ينزل معها دم نفاس: الوالدة) ٦
. فإن كان زواله بجنون, أبطل الصوم, ولو مل يمكث إال حلظة: زوال العقل) ٧



١٤٥ 

وإن كان زواله بسكر غري آثم به, أو إغامء, مل يبطله, إال إذا مكث من أول النهار إىل 
 .آخره

 . ّالردة عن اإلسالم والعياذ باهللا تعاىل منها) ٨

)٢٣( 
  وملاذا سميت هبذا االسم??ما هي ليلة القدر

ًهي الليلة التي ذكرها اهللا تعاىل مشريا إىل فضلها يف سورة ليلة القدر : اجلواب
القدر, حيث أنزل اهللا تعاىل فيها القرآن الكريم, من اللوح املحفوظ إىل السامء الدنيا, 
وهي ليلة مباركة يضاعف فيها ثواب األعامل, وتتنزل فيها الرمحات, وسميت بذلك; 

 . لرشفها عىل سائر الليايل
)٢٤( 

 ي ليلة القدر? ُّأي ليلة ه
الثابت من األدلة أن ليلة القدر هي إحد ليايل رمضان, وهي يف العرش : اجلواب

وبعضهم يرجح أهنا ليلة السابع والعرشين . األواخر أرجى, ويف اآلحاد منها أرجى
 . منه, وقيل غري ذلك

ً مجيع ليايل رمضان, وخصوصا العرش ُ املسلمَيِيُوقد أخفاها اهللا تعاىل حتى حي
 . األواخر, فيفوز بفضلها وفضل غريها

)٢٥( 
 ر?ْدـَ ليلة القُ عالماتَما هي
 ّإن«: ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي َريض اهللا عنه ّيب بن كعب ُاملشهور فيها ما ذكره أ: اجلواب



١٤٦ 

بيضاء مثل « :, وورد)١( رواه مسلم,» تطلع من صبيحتها بيضاء, ال شعاع هلاَالشمس
حة, ال حارة ْمَس, )٣(جةْلَب«:  أنه قالملسو هيلع هللا ىلصلنبي وي عن اُ ور.)٢(داود بوأ رواه ,»َّالطست

 .)٤(»فـاملصنَّ«يبة يف َ أيب شُ رواه ابن,»وال باردة, تطلع الشمس صبيحتها ال شعاع هلا

)٢٦( 
عتكاف يف هذا نويت اال: ( وما الرأي الفقهي يف قوهلم?ما هي أركان االعتكاف

 ?)ما دمت فيه( وما فائدة ?)املسجد ما دمت فيه
 : ركان االعتكاف أربعة, وهيأ: اجلواب

 .النية) ١
 . اللبث, ويشرتط زيادته عىل قدر االطمئنان يف الصالة) ٢
 . ّاملسجد, فال يصح يف غريه) ٣
ًاملعتكف, ويشرتط أن يكون مسلام, عاقال,خاليا من احلدث األكرب) ٤ ً ً ِ . 

ف نويت االعتكا(: ومن الركن الثاين يظهر أنه لو دخل شخص إىل املسجد فقال
 وأقام فيه مدة طويلة أو قصرية ثم خرج, حصل له أجر االعتكاف عن )يف هذا املسجد

                                           
, والرتمذي يف )٧٦٢/٢٢٠باب فضل ليلة القدر, برقم (» صحيحه«أخرجه مسلم يف كتاب الصيام من ) ١(

َ, من حديث أيب بن كعب ريض اهللا عنه)٣٣٥١اب سورة القدر, برقم ب(» جامعه«تفسري القرآن من  ّ ُ. 
ُمن حديث أيب بن ) ١٣٧٨باب يف ليلة القدر, برقم (» سننه«أخرجه أبو داود يف كتاب الصالة من ) ٢(

 .َكعب ريض اهللا عنه
 . مرشقة ال غيم فيها: بلجة )(٣

ًاحلسن مرسالعن ) ٩٦٣٦(و) م٨٧٧٠(» مصنفه«أخرجه ابن أيب شيبة يف ) ٤( وبنحوه أخرجه أمحد يف . َ
َعن عبادة بن الصامت ريض اهللا عنه, وابن خزيمة يف ) ٣٢٤: ٥(» مسنده« ُ َ عن ) ٢١٩٠(» صحيحه«َ

 .َجابر بن عبد اهللا ريض اهللا عنه



١٤٧ 

 االعتكاف لكن من املعروف أنه لو نذر.  حتصيل حاصل)ما دمت فيه(: ها, فقولهِّاملدة كل
 أن أعتكف َّهللا عيل: ّكان له عىل فعله أجر الفرض, وهو أكثر من أجر التطوع, فإذا قال

نا إن حدد مدة لزمه أن يقيمها, وقد يبدو له اخلروج فال يقدر, وإن مل يف هذا املسجد, فه
َّحيدد مدة, فخرج ثم عاد انقىض أداء النذر, واحتاج إىل ني  . ة جديدةّ

 أن أعتكف َّهللا عيل: ّفالسبيل إىل اجلمع بني أجر النذر, وعدم التقيد بمدة أن يقول
وهذه .  ويمكنه اخلروج إذا شاءيف هذا املسجد ما دمت فيه, فيكون له أجر الفرض,

 .املسألة ليست مهمة, لكنها تدل عىل مد حرص السلف عىل األجر

         * *          * 
 
 



١٤٨ 



١٤٩  

 ّ احلجُكتاب

 



١٥٠ 



١٥١ 

 كتاب احلج
)١( 
  وما املراد بالفور والرتاخي??هل احلج عىل الفور أم عىل الرتاخي

َّاملكلف إذا توفرت فيه  ّأن: ومعنى الرتاخيجيب احلج عىل الرتاخي, : اجلواب
َّرشوط االستطاعة يف عام, ويف الوقت متسع جاز له أن يؤخر احلج إىل عام قادم, 

ِأنه جيب عليه أن حيج عام االستطاعة, فإن أخره أث: ومعنى الفورية ّ  .مّ
فإنه مل حيج إال يف العام  ;ملسو هيلع هللا ىلصفعل النبي :  مذهب الشافعية, وحجتهم:واألول

 : بله, لكن اشرتط الشافعية جلواز التأخري رشطنيًالعارش, وكان مستطيعا ق
 .  أو ضياع املالٍ ال خياف فوات احلج لكربْأن) ١
 . يعزم عىل الفعل فيام بعدْأن) ٢

َّولو استطاع احلج يف عام ثم افتقر استقر يف ذمته احلج, فيحج متى متك ّ ّ َ ِ ُ وإن . نْ
َمات أخرج من ت ّه ما حيج به عنهِتَكِرُ ُ . 

)٢( 
  وما هو الدليل??رة فرضهل العم
¢ £ ﴿: فرض يف العمر مرة, والدليل قول اهللا تعاىل: العمرة: اجلواب

يا رسول اهللا, : قلت: , وحديث عائشة ريض اهللا عنها قالت]١٩٦ :البقرة[ ﴾¤ ¥ 



١٥٢ 

 ومعلوم أن ,)١(»احلج والعمرة:  فيهَ ال قتالٌنعم, جهاد«: هل عىل النساء جهاد? قال
ًديله يف حق النساء فرضااجلهاد فرض, فيكون ب ّ . 

)٣( 
 ما هي أركان احلج?

 : , وهيٌةـَّأركان احلج ست: اجلواب
 ).نية الدخول يف احلج(اإلحرام ) ١
من زوال اليوم التاسع من ذي احلجة, إىل طلوع فجر : الوقوف بعرفة, ووقته) ٢

 . يوم النحر, ويكفي أن يقف يف هذا الوقت ولو حلظة

, ويدخل وقته بنصف ليلة النحر, برشط )ف اإلفاضةطوا(الطواف بالبيت ) ٣
 . أن يكون قد سبقه وقوف بعرفة

 . السعي بني الصفا واملروة) ٤

 . حلق شعر الرأس أو تقصريه) ٥

طواف الركن, : م اإلحرام عىل اجلميع, والوقوف عىلَّقدُترتيب املعظم, بأن ي) ٦
 .  بعد طواف القدومُالسعي إن مل يفعل: واحللق, أو التقصري, والطواف عىل

)٤( 
 ما هي أركان العمرة?

 : وهي, أركان العمرة مخسة: اجلواب
 .اإلحرام) ١

                                           
ْأخرجه ابن ماجه يف كتاب املناسك من ) ١( , وأمحد يف )٢٩٠١باب احلج جهاد النساء, برقم (» سننه«َ

ي , والبيهق)٢١٥(» سننه«ّ, والدارقطني يف )٣٠٧٤(» صحيحه«ُ, وابن خزيمة يف )١٦٥ :٦(» سندهم«
َ, من حديث أم املؤمنني عائشة ريض اهللا عنها)٣٥٠: ٤(» السنن الكرب«يف  َ.  



١٥٣ 

 .الطواف) ٢
 .السعي) ٣
 .احللق أو التقصري) ٤
 . الرتتيب) ٥

)٥( 
 ًما? ِرْحـُلبس شخص اإلزار والرداء, فهل يعني ذلك أنه أصبح م

ة احلج, بل هو نية الدخول ليس اإلحرام هو لبس اإلزار والرداء, وال ني: اجلواب
ًفلو لبس اإلزار والرداء من املطار, ال يصبح حمرما إال : يف احلج أو العمرة, وعىل ذلك ِ

ًإذا نو الدخول يف النسك, وكذا عندما ينوي أن حيج هذا العام, ال يصبح حمرما, إنام  ِ
 . و التلبيةًيكون حمرما عندما يعزم عىل الرشوع يف النسك, وشعار الدخول يف النسك ه

)٦( 
ه? ِرُ يف غري أشهَّ احلجٰما احلكم لو نو 

; ألنه نواه يف غري ميقاته ًإذا نو احلج يف غري أشهره, فإنه ينعقد عمرة: اجلواب
 . ]١٩٧ :البقرة[ ﴾C B A﴿: الزماين, لقول اهللا تعاىل

)٧( 
  اإلسالم?ِةّ البلوغ, هل تكفي عن حجَ وهو دونَّإذا حج
 عن حجة اإلسالم, فعليه أن حيج بعد ِهِفْكَهو دون البلوغ مل تإذا حج و: اجلواب

 حج ثم بلغ, فعليه حجة أخر, ٍّأيام صبي«: ملسو هيلع هللا ىلصالبلوغ إن استطاع, لقول رسول اهللا
ّيسِيالَّ والطّ رواه الشافعي,» ثم عتق, فعليه حجة أخرَّ حجٌوأيام عبد ِ)١( . 

                                           
    =, والبيهقي يف)٢٧٣١(» املعجم الكبري«, والطرباين يف )٦١٦و ٤٨٤(» مسنده«أخرجه الشافعي يف ) ١(



١٥٤  
)٨( 

ّ وهل يصح حجه إذا ?َّهل جيوز للمدين أن حيج  وهل كل مدين كذلك? , حجّ
ّاملدين إن كان ما لديه من مال ال يزيد عن دينه احلال أو املؤجل, فال : اجلواب ّ
ولو كان عليه دين, . لكن لو حج, فحجه صحيح يسقط به الفرض. جيب عليه احلج

 . وله مال يفي بالدين ويزيد منه ما يؤمن نفقات احلج, وجب عليه أن حيج
)٩( 

  عىل املستطيع, فام هي االستطاعة يف زماننا? َّاحلج اهللا تعاىل َأوجب
ال اختالف بني االستطاعة يف زماننا واالستطاعة يف الزمان املايض : اجلواب

 وسائل النقل احلديثة جعلت األمر أيرس بإذن اهللا, فيمكن ّإال من جهة الراحلة, فإن
 به, ويملك الزاد املستطيع هو من يملك أجرة السفر يف واسطة نقل تليق: ُأن يقال

باإلضافة إىل الرسوم التي تفرضها الدول اليوم ملصلحة احلجاج كام يقال, وأن تكون 
َ عن دينه ونفقة من تلزمه نفقته مدة غيابهًها زائدةُّهذه كل َ . 

)١٠( 
 ّويف أبوه وأمه فأراد احلج عنهام, بمن يبدأ? وملاذا?ُت

ام يف حياهتام, أو مل جيب عىل ّإن كانا متامثلني, أي وجب احلج عليه: اجلواب
َّ األم مقدّأحد منهام بدأ بأمه; ألن ِّ يف الربٌمةّ  كام يف احلديث, وإن كان قد وجب عىل ِ

 . أحدمها دون اآلخر, بدأ بمن وجب عليه; ألنه يف حقه فرض ويف حق اآلخر نافلة
                                           

, من حديث )٢٧٥٧(» مسنده«, وبنحوه الطياليس يف )١٧٩و١٥٦: ٥(و) ٣٢٥: ٤(» كربالسنن ال« =    
َابن عباس ريض اهللا عنهام ٍ. 



١٥٥ 

)١١( 
 ?جل والعكس املرأة عن الرُّ حجُّ وهل يصح?ماذا يشرتط فيمن أراد احلج عن غريه

  والعكس?)إلخ... الشامي والعراقي(واملكي عن اآلفاقي
 : يشرتط بمن أراد احلج عن غريه: اجلواب

ُأن يكون املحجوج عنه ميتا, أو مريضا مرضا يمنعه من السفر, وال يرجى ) ١ ً ً ً
ْالرب  .  منهُءُ

 . ّوأن يكون النائب قد حج عن نفسه) ٢

ن املرأة; للحديث املشهور الذي سألت وجيوز حج املرأة عن الرجل, والرجل ع
 . )١( هلاَنِها عن أبيها فأذِّ عن حجملسو هيلع هللا ىلص َّ النبيٌفيه امرأة

هذا واألصل أن حيرم احلاج عن غريه من امليقات الذي يلزم املحجوج عنه 
اإلحرام منه, وهذا يكون إن وسعت النفقة املخصصة للنيابة يف احلج, فإن مل تسع, 

مكن, ولو من مكة, وعىل هذا جيوز يف حال ضيق النفقة جاز أن حيرم عنه من حيث أ
أما حج اآلفاقي عن املكي, فجائز; ألن فيه زيادة . ُأن يستأجر مكي ليحج عن آفاقي

 . ّنفقة ومشقة عىل ما يبذله املكي لو حج عن نفسه

         * *          * 
                                           

 ً كبرياًيارسول اهللا إن فريضة اهللا عىل عباده يف احلج أدركت أيب شيخا :ملسو هيلع هللا ىلصلت امرأة من خثعم النبي أ س)(١
أخرجه البخاري يف كتاب . لوداع وذلك يف حجة ا .»نعم«: فأحج عنه? قالأال يثبت عىل الراحلة, 

 ٌ, ومسلم يف كتاب احلج من)١٤٤٢باب وجوب احلج وفضله, برقم (» صحيحه«احلج من 
َ عباس ريض اهللا عنهامبناِ, من حديث )١٣٣٤/٤٠٥باب احلج عن العاجز, برقم (» حيحهص« ٍ. 



١٥٦ 

 باب املواقيت
)١( 

  هذه األيام?)١(ما هو ميقات أهل بالدنا
) ُاجلحفة( ملسو هيلع هللا ىلصّ بالدنا من بالد الشام, وميقاهتم كام حدده رسول اهللا :اباجلو

ة ّلكن بام أن طريق بالدنا اآلن متر باملدين. البلد املعروف) رابغ(وهو بلد قديم قرب 
ُاملنورة, ومن مر هبا فميقات ّ ّه ميقات أهلها, صار واجبا عىل من حج ومر باملدينَّ ّ  أن ةً

ّ, فإن مل يمر هبا كأن سافر يف البحر, أو مع الساحل, ) عيلآبار(حيرم من ذي احلليفة 
 . رابغ) حفةُاجل(فميقاته 

)٢( 
ُّماذا يسن عند اإلحرام? ُ 

يسن أن يغتسل قبل اإلحرام, ويزيل الشعر املحتاج إىل إزالة, وتقليم : اجلواب
ًاألظافر, وأن يلبس إزارا ورداء أبيضني  . ّإلخ مما هو مبني يف كتب الفقه.. ً

)٣( 
ْذهب يعتمر يف غري أيام احلج, من أين حي   بالعمرة? ُمِرُ

ٍّاملواقيت املعروفة هي لكل من قصد الكعبة بحج أو عمرة, فلو ذهب : اجلواب
 . للعمرة فقط أحرم هبا من ميقات بالده

                                           
 .يعني اململكة األردنية اهلاشمية )(١



١٥٧ 

)٤( 
 وما هي احلكمة يف اختالف ?ّ باحلجُمِرُ ومن أين حي?ّمن أين حيرم املكي بالعمرة

 وملاذا خيرج حجاج بالدنا إىل مساجد ?ّيّعن ميقات العمرة بالنسبة للمكميقات احلج 
 عائشة من أجل العمرة? 

ُّاملراد باملكي يف هذه املسألة كل: اجلواب ّ من كان موجودا يف مكة, سواء كان ِّ ً
كمساجد : ِّمن أهلها أم ال, وهذا إذا أراد العمرة جيب عليه أن حيرم هبا من أدنى احلل

ًعرانة وعرفة, فيخرج إليها ثم يدخل احلرم حمرما, وحيرم باحلج من نفس ِعائشة واجل ّ ِ
 .ّمكة

 : واهللا أعلم  واحلكمة يف ذلك
ّ احلاج املكي إذا أحرم من منزله ال بد له من اخلروج إىل عرفة, وهي من ّأن ّ ّ ّ

ّاحلل, فيكون يف نسكه قد مجع بني احلل واحلرم ّ ه, فإنه وأما املعتمر, فلو أحرم من منزل. ِ
ّيطوف, ويسعى, وحيلق, يف مكة املكرمة, فال يكون جامعا بني احلل واحلرم, ولذا  ً

ًخيرج إىل احلل, ثم يدخل حمرما ليجمع بينهام ّ ِ . 
وحجاج بالدنا بعد أن ينهوا أعامل احلج يف مكة, يصبح ميقاهتم للعمرة ميقات 

ج إىل مساجد عائشة ّأهل مكة, فيخرجون إىل احلل لإلحرام بالعمرة, وأغلبهم خير
 . ِّلِوهي من احل) التنعيم(

ّومن اخلطأ الشائع بني العوام أهنم يظنون أن  إىل مساجد عائشة هو َ الوصولّ
 . همُ العلم تعليمِبّالعمرة, فوجب عىل طال

ّوكذلك املتمتع اآلفاقي بعد أن ينهي أعامل العمرة, ويتحلل منها, يصبح حكمه  ّ
ّرشوع يف احلج, أحرم من نفس مكة كأهلها, ثم خيرج إىل ّحكم أهل مكة, فإذا أراد ال

 .عرفات وقت اخلروج



١٥٨ 

)٥( 
  وماذا يلزم كل واحد منهم?? ومن هو املتمتع? ومن هو القارن?من هو املفرد

هو الذي حيرم باحلج وحده, ويفرغ منه, سواء أحرم بالعمرة : املفرد: اجلواب
 . بعد ذلك أم ال? وهذا ال يلزمه دم

ً هو من حيرم باحلج والعمرة معا, فتندرج أعامل العمرة يف أعامل احلج, :والقارن
, فإن مل جيد صام ثالثة أيام )إال أن يكون من حارضي املسجد احلرام(وهذا يلزمه دم 

 . يف احلج وسبعة إذا رجع
 أحرم بالعمرة من ميقات بلده, ثم دخل مكة وفرغ من ْنَفهو م: ّوأما املتمتع
ّلل منها, ثم أنشأ احلج من مكة, وهذا جيب عليه دم, فإن مل جيد صام أعامل العمرة, وحت

 . ثالثة أيام يف احلج, وسبعة إذا رجع
 : ولوجوب الدم رشوط هي

من مسكنهم دون مسافة :  ال يكون من حارضي املسجد احلرام, وهمْأن) ١
 . القرص من احلرم

ّمنها قبل أشهر احلج ثم  حيرم بالعمرة يف أشهر احلج, فلو أحرم هبا وفرغ ْأن) ٢
َحج من س  . ه مل يلزمه دمِتنَّ

ّ تقع العمرة واحلج يف سنة واحدة, فلو اعتمر ثم حج يف السنة القابلة فال ْأن) ٣ ّ
 . دم

 . ال يعود إىل امليقات, فلو عاد إىل امليقات الذي أحرم منه بالعمرة, فال دمْأن) ٤

َوهذه الرشوط معتربة لوجوب الدم, لكن هل هي  ّمعتربة ليسمى الشخص َ ُ
ًمتمتعا, ّ فقد رشط ال يسمى الشخص متمتعفإذا ّ ُ  مع فقدها وال ًام يسمى متمتع, أًاُ

ًواألصح أنه يسمى متمتعا, ولو مل جتتمع هذه الرشوط: يلزمه دم? قوالن يف املذهب ّ . 



١٥٩ 

ّوإذا وجب عليه الصوم بسبب التمتع أو القران, فامت قبل أن يؤديه أخرج عنه  ِ ّ
 . لطعام ما خيرج يف صيام رمضان, أي لكل يوم إطعام مسكنيمن ا

)٦( 
ًنو اإلحرام بنسك ومل يعني حجا وال عمرة, فام احلكم? ّ 

ًصح وصار حمرما: اجلواب برشط أن ال يكون .  وله رصفه إىل أي النسكني شاء,َّ
  .قد رشع يف نسك

)٧( 
 رامه? أحرمت بام أحرموا به, ما حكم إح: ًرأ مجاعة أحرموا فقال

ًيصح منه اإلحرام, ويكون داخال يف النسك الذي دخلوا به ملا رو : اجلواب ّ
َبم أهل«: وهو منيخ بالبطحاء فقال يل ملسو هيلع هللا ىلصقدمت عىل رسول اهللا : أبو موسى قال َ ت? ْلِ

أحسنت, فأمرين فطفت بالبيت وبالصفا :  قالملسو هيلع هللا ىلصلبيك بإهالل كإهالل رسول اهللا : قلت
 . )١(عليهّ متفق ,»حل: واملروة ثم قال

)٨( 
 َما املراد باملخيط?

َهو ما كيف للبس : ِم عىل املحرمَّ املخيط املحر:اجلواب ّ ّفصل(ُ سواء بخياطة أو ) ُ
 . غريها

                                           
ٌ, ومسلم يف )١٦٣٧باب الذبح قبل احللق, برقم (» صحيحه«من أخرجه البخاري يف كتاب احلج ) ١(

, )١٢٢١/١٥٤باب يف نسخ التحلل من اإلحرام واألمر بالتامم, برقم (» صحيحه«كتاب احلج من 
ٰمن حديث أيب موسى  .ّ األشعري ريض اهللا عنهِ



١٦٠ 

)٩( 
 ِّهل الورس من الطيب?

 . الورس املعروف من الطيب, فيجب جتنُّبه يف الطعام وغريه: اجلواب

         * *          * 



١٦١ 

 ةمّة املكرَّباب دخول مك
)١( 

 ّما هي واجبات الطواف التي ال يصح إال هبا?
 : هي) ّوعرب عنها بعض الفقهاء برشوط الطواف(واجبات الطواف : اجلواب

 . العورة كام يف الصالةُرتَْس) ١
 . البدن, والثوب, وموضع الطواف: الطهارة من احلدث والنجس يف) ٢

 .  يطوف داخل املسجد احلرامْأن) ٣

 .  عن يساره جيعل البيتْأن) ٤

َّ يبدأ باحلجر األسود, ويمر عليه بكل بدنه, واألحوط هلذا أن يبدأ قبل ْأن) ٥
ًموازاة احلجر بخطوات, فإذا أهنى األشواط, جتاوز موازاة احلجر بخطوات أيضا, فلو 
ًبدأ بغري احلجر األسود تفاديا للزحام جاز, لكن مل حتسب له تلك املسافة حتى يصل إىل 

 .  فيبدأ منهاحلجر األسود

ِ يطوف سبعا, فإن ترك منها شيئا مل جيزهْأن) ٦ ُ ً ً . 

ً كان طوافا مستقال ْ الطواف, إنُةـَّني) ٧ بل ) ٍّأي ليس طواف حج وال عمرة(ً
 .ً منفرداًاطواف

ْ حجر إسامعيل, وخرج ْيَتَ يطوف خارج الكعبة, فلو دخل من أحد فتحْأن) ٨ ِ
الشاذروان; ألن الشاذروان وحجر إسامعيل ّمن األخر مل يصح, وكذا لو مشى عىل 

 .من البيت



١٦٢ 

 .ً دعمة جلدار البيت من أسفل, مائلة باجتاهه, مرتفعة قليال:والشاذروان
 توضأ وبنى عىل طوافه, وكذا لو أقيمت الصالة أو , لو أحدث وهو يطوف:فائدة

 ). ّأي أمته(عرضت له حاجة قطع الطواف, فإذا فرغ بنى عىل طوافه 
)٢( 

  إليه?ْلِصَ وماذا يفعل من مل ي?كم املزامحة عىل احلجر األسودما ح
 ْال تنبغي املزامحة عىل احلجر األسود من أجل الوصول إليه, وحترم إن: اجلواب

 . ّترتب عليها رضر املسلمني
ً إليه استلمه بيده وقبلها, فإن عجز استلمه بعصاْلِصَ مل يْنَوم َ ّ وقبلها, فإن عجز ّ

  .أشار إليه بيده
)٣( 

  وما هي واجبات الوقوف بعرفة? ?ما هي واجبات السعي
 : واجبات السعي هي: اجلواب

 .  يبدأ بالصفاْأن) ١
 يقطع مجيع املسافة, ونظام املسعى اليوم يتم به قطع املسافة, وقد كان يف ْأن) ٢

 . ًالسابق سوقا ال نظام للسعي فيه

ً يسعى سبعا, وحيسب الذهاب شوطا,ْأن) ٣  . ًة شوطا آخروالعود ً

, أو طواف القدوم, برشط )طواف اإلفاضة( يقع السعي بعد طواف الركن ْأن) ٤
 . ال يفصل الوقوف بعرفة بني طواف القدوم والسعيْأن

ّويسن ّ كونه عىل طهارة, ويتعبد بتكرار الطواف عىل أن يكون كل طواف سبعة ُ
 .  بأقل من ذلك, وال يندب تكرار السعيُّدَتْعُأشواط, فال ي



١٦٣ 

 : أما واجبات الوقوف بعرفة فهي
 ولو حلظة, ما بني  ـوهو أهل للعبادةـ ّحضور احلاج بجزء من أرض عرفات 

ًزوال الشمس يوم عرفة إىل طلوع الفجر من يوم النحر, ونظرا ألمهية هذا الركن, جيب 
ّعىل احلاج أن يتأكد من أن مكان وقوفه هو جزء من عرفات ّ . 

)٤( 
 اج من مزدلفة? كم حصاة يلتقط احل

َ يس:اجلواب  للحاج أن يلتقط من مزدلفة سبع حصيات فقط, لريمي هبا مجرة ُّنُ
ّالعقبة صباح العيد, أما بقية اجلمرات, فيلتقطها من حيث شاء, سو األماكن املنهي 
عنها, وكذلك لو مل يلتقط احلصيات من مزدلفة, جاز له أخذها من حيث شاء كام 

 .سبق

)٥( 
َثم الصغر, فام الذي حيسب له?, ثم الوسطى,  العقبةشخص رمى مجرة ُ 

َ ال حيسب له إال اجلمرة الصغر; لعدم الرتتيب يف الرمي; فالرمي :اجلواب ُ
ثم بالوسطى, ثم بالكرب املجزئ أن يبدأ بالصغر . 

         * *          * 
 



١٦٤ 

ّباب حمرمات اإلحرام ُ 
)١( 

ً حمرمات اإلحرام ناسياَ بعضَلَعَف  ًأو مكرها, ماذا جيب عليه?, ًأو جاهال ,ّ
, ًأو مكرها, ً أو ناسيا,ًجاهال) َّبعض حمرمات اإلحرام(ِإذا فعل املحرم : اجلواب
 : فحكمه كام ييل

ّ كان الفعل املحرم إزالة شعر, أو قص أظافر, أو قتل صيد, وجب عليه ْإنـ  َّ
َالفدية املقررة, وال إثم  .  عليهَّ

 عليه; َأو معارشة, فال يشء أو استعامل طيب, أو مجاع, كان لبس خميط, ْوإنـ 
ًألنه يشرتط أن يأيت هذه األمور عاملا قاصدا ً . 

َّوفرقوا بني النوعني بأن النوع األول من باب اإلتالف, وإتالف مال الغري ال  َّ
ط لضامنه العمد, وأما النوع الثاين فهو من باب املخالفات الرشعية التي ال يؤاخ َيشرتَ َّ ذ َُ

 .فيها النايس ونحوه

)٢( 
ِأو حيوانا داج, م أن يذبح شاةِرْحُهل للم  ًنا?ً
 . ّ جيوز للمحرم أن يذبح احليوانات الداجنة; ألن املحرم هو الصيد فقط:اجلواب



١٦٥ 

)٣( 
ْهل حي يف اإلزار أو ) ّشكال(وهل جيوز وضع , َّ عىل املحرم أن حيك رأسهُمُرَ

 الرداء? 
ًأن حيلق رأسه, واحلك ال يسمى حلقا لغة وال عرفا,  حيرم عىل املحرم :اجلواب ً ً ّ

 املحرم رأسه فال أعلم ُّوأما حك: )٢٥٣: ٧( »املجموع«ّولذا ال حيرم احلك, قال يف 
 . انتهى .ًبرفق لئال ينتف شعرا: لكن قالوا... ًخالفا يف إباحته, بل هو جائز

ّ حيك رأسه, ومن املؤمل أن تر بعض احلجاج يرضب رأسه بقبضة يده, كيال
ّ حك فرأ يف كفه شعرا وعلم يقينا أنه انقلع باحلكْفإن ًّ , وجبت الفدية إن كانت ً

ِّثالث شعرات, وإن مل يدر أقلعت من احلك, ِ ِّأم كان مقلوعا فسقط باحلك, فال فدية ُ ً . 
ً, فإن الثوب بذلك ال يصري خميطا لغة وال عرفا, لكن قال )ّالشكال(أما وضع  ً َّ

ًباح وضع الشكال يف اإلزار دون الرداء خوفا من انكشاف العورة, كام جيوز ُي: الفقهاء ّ
 . ًله أيضا ربط اإلزار دون الرداء

)٤( 
ًهل للمحرم أن يقتل حية أو عقربا أو ذئبا  إلخ? ... ً

َّ يقتل احلية, والعقرب, والذئب, وكل احليوانات ْم أنِحرُ جيوز للم:اجلواب
َ يف احلل واحلرَ بقتل مخس فواسقملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ُ رسولَأمر«: املؤذية; حلديث الغراب, : مِّ

 . »ةـَّاحلي«و: , ويف رواية)١( عليهٌقَ متف,»ورُقَأة, والعقرب, والفأرة, والكلب العَواحلد
                                           

م من الدواب, باب ما يقتل املحر(» صحيحه«أخرجه البخاري يف أبواب اإلحصار وجزاء الصيد من ) ١(
له من الدواب قتباب ما يندب للمحرم وغريه (» صحيحه«ٌ, ومسلم يف كتاب احلج من )١٧٢١برقم 

ًوأخرجه مسلم أيضا برقم . َمن حديث ابن عمر ريض اهللا عنهام) ١١٩٩/٧٢يف احلل واحلرم, برقم 
 .َوغريه من حديث أم املؤمنني عائشة ريض اهللا عنها) ٦٨/ ١١٩٨(



١٦٦ 

)٥( 
َدهن القشب(أو , ريجِّوالس, م أن يدهن جسده بالزيتِحرُهل جيوز للم َ ُ( ? 

َّحيرم عىل املحرم استعامل الدهن املطي: اجلواب إلخ ... كزيت الشعر, والكريم: بّ
كالزيت, والسريج, ودهن القشب : ّيف سائر البدن والثوب, أما الدهن غري املطيب

أما باقي البدن, . فيحرم دهن الشعر به فقط, كأن يدهن شعر رأسه, أو حليته, أو شاربه
 .  زينة إال يف الشعرُّدَعُفال حيرم دهنه به; ألنه ال ي

)٦( 
 ً لبس املخيط خوفا من الربد وهو حمرم? ماذا جيب عىل من

فال إثم عليه, وجتب عليه  ً من لبس املخيط خوفا من الربد وهو حمرم,:اجلواب
لكل مسكني  ّشاة, أو التصدق بثالثة آصع عىل ستة مساكني,: الفدية وهي عىل التخيري

ّتيرس وامل. ) حفنة متوسطة١٢: (أو صيام ثالثة أيام, والثالثة آصع تساوي نصف صاع,
ًمن الطعام يف احلرم املكي هو القمح غالبا ّ ِّ . 

)٧( 
  وماذا تصنع إن خافت الفتنة? ?ّ تغطي وجههاْ أنِمةِحرُهل جيوز للمرأة امل

جيب عىل املرأة املحرمة كشف وجهها, فإن أرادت سرته لوجود : اجلواب
ال يمس ًالرجال األجانب, جاز أن تسدل عليه ما يسرته, برشط أن يكون متجافيا 

للمرأة أن تسرت وجهها حلاجة كمرور : , وقال احلنابلة)هذا مذهب الشافعية(البرشة, 
 . ُّاألجانب بقرهبا, وال يرض التصاق الساتر بوجهها

 : اهللا عنهاَ ريضَعائشةّالسيدة ّواستدل احلنابلة بقول 



١٦٧ 

ُكان الركبان يمرون بنا ونحن حم« دلت فإذا حاذونا أس, ملسو هيلع هللا ىلصمات مع رسول اهللا ِرُّ
 . )١( رواه أبو داود,»إحدانا جلباهبا عن رأسها عىل وجهها, فإذا جاوزونا كشفناه

ٰوهبذا يفتى ٍّ أو قش إلبعاد الغطاء عن الوجه حسب ٍ, وهو أيرس من وضع خشبةُ
 . ةـّرأي الشافعي

)٨( 
 ?مُ وهل منهام كون اإلنسان يف األشهر احلر?ما مها ,حالتان حيرم فيهام الصيد

   صاد?ْنَموماذا يلزم 
 : حيرم الصيد يف حالتني: اجلواب

ٰمن أحرم بحج أو عمرة حرم عليه الصيد داخل احلرم وخارجه, حتى) ١  لو ٍّ
 . يرة أهلهَوُأحرم من د
 . الصيد داخل احلرم: م وغريهِرم عىل املحرَوحي) ٢

 . وال حيرم الصيد يف األشهر احلرم
.  يف يده, أو أتلفه, لزمه اجلزاءومن اصطاد يف احلالتني السابقتني, فامت الصيد

َّفإن كان له مثل من النعم وجب مثله, خيري بني ذبحه, والصدقة به عىل مساكني احلرم, 
ًوبني أن يقوم املثل بدراهم, ويشرتي به طعاما يتصدق به أيضا, وبني أن يصوم عن  ًَّ َّ ُ

ًكل مد يوما  َوهدر كاحلامم, ففي ّوكل ما رشب املاء عبا ). راجع كتب الفقه يف املثل(ٍّ َ
 .م ريض اهللا عنهشاة من ضأن, أو معز, بحكم الصحابة: الواحدة منها

                                           
, وأمحد يف )١٨٣٣باب املحرمة تغطي وجهها, برقم (» سننه«داود يف كتاب املناسك من أخرجه أبو ) ١(

َ, من حديث أم املؤمنني عائشة ريض اهللا عنها)٤٨: ٥(» السنن الكرب«, والبيهقي يف )٣٠: ٦(» مسنده« َ. 



١٦٨ 

)٩( 
 وكيف يمكن تاليف أمر الذبائح التي تذهب ?ٍّهل جيب عىل كل حاج أن يذبح

  وهل جيوز أن يأكل احلاج مما يذبح??ًهدرا
 ِفعلك: ّ ال جيب عىل كل حاج أن يذبح, بل الذبح يف حاالت معينة:اجلواب

 : ويمكن تاليف أمر الذبائح باألمور التالية. ٍ واجبِ, أو تركٍحمظور
أن ال يذبح إال من وجب عليه الذبح, وهذه وحدها كافية للتقليل من عدد ) ١

 . الذبائح التي ال تؤكل
 .  إذا مل جيد من يأكل ذبيحته ـإن أمكنـ أن يعدل بعض احلجاج إىل اإلطعام ) ٢

َّأن توزع الذبائ) ٣  الذبح فيه, فلو ُّحِح عىل األوقات واألمكنة, فكل احلرم يصُ
َذبح يف غري منى لوجد من يأخذه ُ . 

ًوجيوز للحاج أن يأكل مما ذبحه إن كان تطوعا َّكاألضحية, واهلدي املتطوع  :ِّ
ْكاملنذور, ودم التمتع, وبدل الرتفه من حل: ًوإن كان واجبا. به ُّ  .  وغريه, مل جيزٍقُّ

)١٠( 
 ومتى حيصل ? وماذا يباح بعده من حمرمات اإلحرام?ُّحيصل التحلل األولبامذا 

 التحلل الثاين? 
ّحيصل التحلل األول بفعل اثنني من ثالثة أشياء: اجلواب ُّ : 

 . رمي مجرة العقبة يوم النحر) ١
 . احللق) ٢
 .وهو الذي يكون بعد الوقوف بعرفة) طواف اإلفاضة(الطواف ) ٣

النساء من وطء, وعقد نكاح, : رام إالـل ما حرم باإلحويباح بالتحلل األو
ُّفإذا فعل الثالث منها, فقد حتلل التحلل الثاين; فيباح له كل. ومبارشة ُّ  .  ما حرم باإلحرامَُّ



١٦٩ 

)١١( 
 َّإذا تدثر باجلبة أو بالبطانية, فهل حيرم ذلك?

 . ال حيرم ذلك إال إذا كان عىل هيئة اللبس: اجلواب
)١٢( 

 ثالث حصيات فأكثر من اجلامر, أو رماها ومل تقع يف احلوض,  تركٌشخص
 عليه?  فامذا جيب

فإذا مل يستطع, . جيب عليه الدم, وهو ذبح شاة جمزئة يف األضحية: اجلواب
 . يصوم ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله

)١٣( 
  أيام الترشيق? أو مبيت ليلة من ليايل?ماذا جيب عىل من ترك رمي حصاة من اجلامر

ّ جيب عليه يف ترك احلصاة مد طعام, وكذا ترك مبيت الليلة الواحدة :اجلواب ُ
 . جيب لكل ليلة دم: من ليايل أيام الترشيق, وقيل

)١٤( 
 ماذا يلزم من ترك طواف اإلفاضة? 

طواف اإلفاضة ركن من أركان احلج, وال يتم احلج إال به, وال جيزئ : اجلواب
ٌّحلاج حمرما حتى يتمه, هذا يف الظروف العادية, لكن إن منعه عدوعنه دم, ويعترب ا َّ ً 

ّمن إمتامه فهو حمرص, وله أحكام خاصة َ ُ . 
ٌّوعند الشافعية ال يسمى حمرصا إال من منعه عدو, وأما املرض ُ فينتظر حتى : ًّ

 . ِيربأ ثم يتم
 . املرض كالعدو: وقال احلنفية



١٧٠ 

 :والذي يكثر وقوعه مسألتان
مرض بعد النزول من عرفات إىل منى, فال يستطيع الطواف, فهذا أن ي) ١

ّيمكنه أن يوكل من يرمي عنه وحيلق, فيتحلل التحلل األول, ويباح له كل يشء إال  ّ ِّ
َالنساء, فإن عجز عن الطواف, فهو حمرص عند احلنفية, هيدي ويتحلل ُ. 

 ويمتنع من النساء, إما أن ينتظر حتى يشفى, أو يسافر إىل بلده,: ّوعند الشافعية
َّثم يعود فيطوف, إال أن خيشى من العودة رضرا فيتحلل كاملحرص ً . 

ّأن حتيض املرأة قبل طواف اإلفاضة, وبعد التحلل األول, ومعلوم أن) ٢   الطوافّ
ْال يصح مع احليض, فاألوىل هلا ٌأن تقيم حتى تطهر وتطوف, وهذا متيرس: ّ  يف أيامنا, ِّ

ّاحليض بإذن اهللا تعاىل, وإن كان عليها بالتأخر رضر ظاهر, فلها ومن األدوية ما يؤخر 
 أن تسافر مع الناس قبل طواف اإلفاضة, وتبقى حمرمة متتنع من الزوج حتى تعود

 .)١(فتطوف متى كان ولو طال سنني
أهنا إذا ابتعدت عن البيت مسافة ختشى فيها : وير بعض علامء الشافعية

قد أصبحت حمرصة, فلها عندئذ أن تتحلل كام يتحلل الرضر عىل نفسها لو عادت, ف
 . املحرص, وهذا القول فيه خمرج من مثل هذه املشكلة

)١٥( 
 ?ٰىَنِماذا يلزم من ترك املبيت بم

من تركه جيب عليه ذبح شاة, فإن :  واجب جيرب بدم, أيٰىنَِاملبيت بم: اجلواب
 ثالثة أيام يف احلج, وسبعة أن يصوم: »املجموع«أصحهام كام قال يف : مل جيد فقوالن

ًإذا رجع إىل أهله, فإن مات ومل يصم أطعم عنه وارثه لكل يوم مدا, هذا إذا ترك 
 . هاَّ كلٰىنَِاملبيت ليايل م

                                           
 .)٢٠٠: ٨( »َّ رشح املهذباملجموع« )(١



١٧١ 

)١٦( 
 ماذا يلزم من ترك طواف الوداع? 

الراجح يف املذهب أنه واجب, فحكمه ما سبق يف : طواف الوداع: اجلواب
 . نة, وعىل هذا ال يشء عىل من تركهس: ترك املبيت بمنى, وقيل

)١٧( 
 ورشاء قطع من كسوة الكعبة? , وماء زمزم, هل جيوز نقل حجارة احلرم

 . حيرم نقل حجارة احلرم, وجيوز نقل ماء زمزم بل يسن ذلك: اجلواب
أنه ال جيوز بيع سرتة الكعبة ): ٤٦١: ٧(أما سرتة الكعبة فقد ذكر يف املجموع 

ريض اهللا عنه بذلك فتباع, ملا ورد أن عمر ) ّويل األمر العام(ذن اإلمام وال قطعها إال إذا أ
 لئال ٌنَّتيقُ وهذا حسن م:كان يقسم سرتة الكعبة كل سنة عىل احلجاج, ثم قال النووي

 . يؤدي إىل تلفها بطول الزمان
)١٨( 

 إلخ?.. هل عىل املرأة املوطوءة ما عىل الرجل من الكفارة والقضاء
ارة عىل املرأة املوطوءة أثناء اإلحرام, لكن يفسد نسكها إن ال كف:اجلواب

 . عاملة بالتحريم, وعليها اإلثم والقضاء كام يف الصوم عامدة, حمرمة, خمتارة,: كانت
)١٩( 

  الفرض بجامع, هل يقع القضاء عن حجة الفرض?َ حجةَأفسد
القضاء إذا أفسد حجة الفرض بجامع, وجب عليه القضاء, وتعترب حجة : اجلواب
 .هي الفرض



١٧٢ 

 : )٣٢٩: ٢(قال يف إعانة الطالبني 
ً أنه يقع القضاء مثل الفاسد, فإن كان فرضا وقع فرضا, وإن كان تطوعا :واعلم ً ً
 .ًوقع تطوعا

)٢٠( 
التمسح  وما حكم? وما حكمها? من أعامل احلج ملسو هيلع هللا ىلصهل زيارة قرب الرسول 

 بالرضيح الرشيف?
ّأعامل احلج, فلو حج ولو مل يزر, كان  ليست من ملسو هيلع هللا ىلص زيارة قرب الرسول :اجلواب

ًحجه تاما, أما حكمها قد كنت هنيتكم عن زيارة القبور, فقد « ملسو هيلع هللا ىلصفقد قال رسول اهللا : ّ
ُأذن ملحمد يف زيارة قرب أ واألمر هنا للندب, هذا . )١(» اآلخرةُرِّه, فزوروها فإهنا تذكِّمُ

ما من أحد «: الة والسالم, لقد قال عليه الصملسو هيلع هللا ىلصيف القبور عامة, فكيف بقرب املصطفى 
َّيسلم عيل ّ, إال رد اهللا عيل روحي حتى أرد عليه السالمّ  . )٢( رواه أبو داود,»ّ

ّ من أهم القربات ملسو هيلع هللا ىلص زيارة قرب رسول اهللا ّواعلم أن: »املجموع«قال النووي يف 
 . وأنجح املسالك

 :كّأما التمسح بالرضيح الرشيف, فمخالف ألدب الزيارة, قال يف عمدة السال
, »ّكره إلصاق الظهر والبطن به, وال يقبله وال يستلمهُوال جيوز الطواف بالقرب, وي«

                                           
باب بيان ما كان من النهي عن أكل حلوم (» حهصحي«ًأخرجه مسلم خمترصا يف كتاب األضاحي من ) ١(

, )٣٢٣٥باب يف زيارة القبور, برقم (, وأبو داود يف كتاب اجلنائز )١٩٧٧/٣٧األضاحي, برقم 
, من حديث )١٠٥٤باب الرخصة يف زيارة القبور, برقم (» جامعه«والرتمذي يف كتاب اجلنائز من 

 .َعبد اهللا بن بريدة عن أبيه ريض اهللا عنهام
» مسنده«, وأمحد يف )٢٠٤١باب زيارة القبور, برقم (» سننه«أخرجه أبو داود يف كتاب املناسك من ) ٢(

َ, من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه)٢٤٥: ٥(» الكربالسنن «, والبيهقي يف )٥٢٧: ٢( َ. 



١٧٣ 

 ٍدْعُله, بل الوقوف من بّوليس من السنة أن يمسح اجلدار, وال أن يقب« :وقال يف اإلحياء
 . »أقرب لالحرتام

 : »املجموع«وقال النووي يف 
 املسح باليد ّ بباله أنومن خطر«:  ثم قال,»...ويكره مسحه باليد وتقبيله«

ونحوه أبلغ يف الربكة, فهو يف جهالة وغفلة; ألن الربكة إنام هي يف ما وافق الرشع, 
 . »وكيف يبتغي الفضل يف خمالفة الصواب

بوا يف زيارة قرب رسول اهللا ّهذه النصوص أوردناها لنبني أن أهل السنة عندما رغ
ٍ استندوا إىل أدلةملسو هيلع هللا ىلص  : نيَحدود الرشع; ألننا نر يف الناس طائفت َة, ووقفوا عندـّ رشعيّ

ّه بالعبادة; فسلكوا إىل ذلك سبيال هون َ اهللا تعاىل وإفرادَ أرادت توحيدًطائفة َ ً
 . ملسو هيلع هللا ىلصمن شأن الرسول 

َ فسلكوا يف ذلك سبيال غالوا فيهملسو هيلع هللا ىلص أرادوا تعظيم رسول اهللا ًوطائفة ً . 
ّ جل وعال, وهل عرفنا اهللا هِلِ ملرسٌ إنام هو تعظيمملسو هيلع هللا ىلصّواحلق أن تعظيم رسول اهللا 

 هذا التعظيم واالحرتام نقف به عند حدود الرشع ونسلك ّ لكن!إال بواسطة رسوله?
 :  إذ قالَّرييِوصُبه سبيل األدب, ورحم اهللا الب

ٌرشَه بّ العلم فيه أنُغَلْبَفم  مِهِّ خلق اهللا كلُ خريُهّوأن َ

         * *          * 
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