




عضو هيئة كبار العلامء يف اململكة العربية السعودية

تأليف

حقوق الطبع حمفوظة للمؤلف
الطبعة األوىل



ح   دار عالم الكتب للنشر والتوزيع، 1435هـ
       فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

المنيع، عبدالله سليمان
   بحوث وفتاوى في بعض مسائل الطهارة والصالة / عبدالله سليمان المنيع.

الرياض، 1435هـ
334 ص ؛ 17×24 سم

ردمك: 978-603-8149-04-1

3- الصالة 2- الفتاوى الشرعية   1- الطهارة )فقه إسالمي( 
أ. العنوان

1435 / 792                         252.3 ديوي:  

رقم اإليداع: 792 / 1435
ردمك: 978-603-8149-04-1

1435هـ - 2014م
الطبعة األولى







)7(

J

احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل وس�لم عىل رسوله األمني سيدنا 
ونبينا حممد وعىل آله وأصحابه أمجعني ومن تبعهم بإحسان وحسن 

اقتداء إىل يوم الدين وبعد:

فهذه األسطر تقديٌم لكتايب : بحوث وفتاوى يف مسائل يف الطهارة 
والصالة .

أقدمها لك أخي القارئ إسهاًما متواضًعا مني يف نرش ما لديَّ من 
أن  أرجو  الكريم كام  لوجهه  أن تكون خالصة  أرجو  بضاعة علمية 
تكون مقبولة من اهلل وذخًرا  يل ووصاًل لعميل يوم ينقطع عميل إال من 
ثالث ومنها العلم ينتفع به . كام أرجو هلل تعاىل أن يكون هذا الكتاب 
وما سبقه وما سيلحقه - إن شاء اهلل - مما تربأ به ذمتي من مسؤولية 
نرش العلم عىل َمْن حيمله إىل ذوي احلاجة إليه وانقياًدا لتطبيق عهد اهلل 

وميثاقه يف بيان العلم ونرشه. قال تعاىل  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀچ )آل عمران: ١٨7(.

وق�د فكرت يف أن يكون تقديم كتايب ه�ذا من أحد إخواين أخًذا 
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يف العادة يف التقديم وممن أخذ قدم صدق يف العلم والدراية. وانتهى 
تفك�ري إىل أن تقدي�م أي كت�اب من غ�ر مؤلفه قد يك�ون تغريًرا 
بالق�ارئ، وتزكية ملا ال يس�تحق التزكية. فاخ�رت أن يكون عنوان 
مة وفهرس�ة ملجمل ما فيه، وموض�وُع الكتاب هو  الكت�اب هو ُمقدِّ

احلافز لقراءته من عدمها .
فلم ُأحرْج أحًدا بتقديمه. فإن يكن مفيًدا فاحلمد هلل. وإن كان غر ذلك 

فكل كتاب يصدق عليه قول الشاعر : صاحب إن ِعْبَتُه أو مل تعب.
هذا الكتاب يشتمل عىل ما ييل : 

١- بح�ث يف حكم�ة جواز مج�ع الظهر مع العرص تقدي�اًم أو تأخًرا 
ومج�ع املغرب مع العش�اء كذلك وقرص الرباعي�ة. وذلك أيام 
احلج – ي�وم الروية ويوم عرفة وليلة مجع ويوم عيد األضحى 
وأي�ام الترشي�ق – وه�ل ذلك لس�بب الس�فر أو خلصيصة من 

خصائص النسك؟ 
2- بحث يف مرشوعية صالة الراويح عىل سبيل االستحباب، وأن 
ال�ذي اس�تقرَّ عليه األمُر وصار إمجاًعا ُس�كوتيًّا م�ن الصحابة 
مرشوعي�ة إقامتها يف املس�اجد يف ليايل رمض�ان مجاعة عرشين 

ركعة بعرش تسليامت وثالث ركعات هي الشفع والوتر.
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بح�ث يف من�ع م�ن اتصف بح�دث أكرب م�ن َمسِّ كت�اب اهلل   -3
وقراءته.

بحث يف مدة احليض والنفاس.  -4
بحث يف حكم صبغ الشعر بالسواد.  -5

فتاوى يف أبواب الطهارة بلغت ٨١  فتوى.  -6
فتاوى يف الصالة بأنواعها بلغت 2١٨ فتوى.  -7

وأحب أن َأْذُك�َر للقارئ الكريم أن غالب هذه الفتاوى - فتاوى 
ُمها  الطه�ارة والصالة - س�بق أن كانت إجابات ألس�ئلة كن�ت ُأقدِّ
م�ع إجاباهتا يف إذاعة الرياض ضمن نش�اط دار اإلفتاء بعد عرضها 
عىل س�امحة ش�يخنا حممد بن إبراهيم - رمحه اهلل - وأخذ توجيهات 
وتعديالت س�امحته وبعضها من نشاطي يف صحيفة »املسلمون« يف 

برنامج إفتائي أقدمه فيها أسبوعيًّا.

ه�ذا ما تيرس ذك�ره يف التقديم وما يف الكتاب كفي�ٌل بتقديمه من 
حيث مستواه العلمي واهلل املستعان ....

   
                   المؤلف 

                                     عبداهلل بن سليمان المنيع
          حرر  في 1435/1/1









 يف علة مرشوعية الرتخص 
بقرص الرباعية يف أيام احلج
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحم�د لله وصىل الله وس�لم عىل رس�ول الله محمد 

وعىل آله وأصحابه وبعد: 

اج مكة املكرمة  اختلف العلامء القائلون بجواز مجع وقرص ُحجَّ
يف عرف�ة ومزدلف�ة وكذلك الق�رص يف منى مع احلج�اج اآلفاقيني 
للصل�وات املكتوب�ة أيام احلج. اختلف�وا – رمحهم اهلل – يف تعليل 
إباحة الرتخص بقرص الرباعية ومجعها مع ما جيمع معها للحجاج. 
ومنه�م املكيُّون ىف عرفة ومزدلفة. وكذلك القرص يف منى. فذهب 
�َفُر. وقالوا: بأن الس�فر ال يتحدد  بعضهم إىل أن العلة يف ذلك السَّ
بزم�ن مع�ني، وال بمس�افة حمددة. ب�ل كل ما احتيج في�ه إىل الزاد 

والراحلة فهو سفر. وهذا القول ُتْشكُِل عليه األموُر التالية:

أوالً: ال ي�رتدد القائلون هبذا أن القرص يف منى يوم العيد وأيام 

التري�ق وي�وم الرتوي�ة قبلها م�روع. حيث ثبت عن رس�ول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن�ه كان يق�رص الرباعية فيها. ومج�ع ملسو هيلع هللا ىلص وقرص ىف عرفة 
ومزدلفة. وقد ثبت عن حرب هذه األمة عبد اهلل بن عباس ء 
أن منى من مكة. ومكة من منى. فقد روى البيهقيُّ يف ُسننه بسند 
صحي�ح عن ابن عب�اسء قال: »إنام النح�ر بمكة فنزهت 
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ع�ن الدماء ومكة من منى«. ويف رواي�ة »ومنى من مكة«. وثبت 
ع�ن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ىف خطبته ي�وم النحر بمنى أنه ق�ال: أيُّ بلد 
يه  هذا؟.. فقلنا: اهلل ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سُيسمِّ
بغري اسمه، قال: أليست بالبلدة احلرام؟ قلنا: بىل. فقد اعترب ملسو هيلع هللا ىلص  
من�ى من البل�دة احلرام. والبل�دة احلرام هي مك�ة املكرمة. فمنى 

جزء من مكة املكرمة.

وقد كان معه ملسو هيلع هللا ىلص ىف حجته عدد كبري من احلجاج وفيهم حجاج 
ون به ملسو هيلع هللا ىلص  يف صالهتم ومل يقل هلم: أمتوا  مك�ة املكرم�ة وكانوا يْأتمُّ
فإنا قوم سفر. كام ثبت قوله هذا يف صالته يف األبطح عام فتح مكة 
املكرمة. وليس الذهاب من مكة إىل منى وإىل مزدلفة سفًرا مبيًحا 
للرتخص برخص الس�فر. وال خيفى أن املس�افة بني مكة ومنى ىف 
زمن الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص أقل من املس�افة بني الع�وايل واملدينة التي فيها 
مسجد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  ومع ذلك مل يثبت أن أحًدا من أهل العوايل 
يف املدين�ة كان َيْق�رُص الصالة. ومل يقل أح�د من أهل العلم قاطبة 
بج�واز ذلك ألهل املدينة إذا ذهبوا للعوايل. وال ألهل العوايل إذا 
ج�اءوا إىل املدين�ة. ومل يكن ما بني املس�افتني – م�ا بني مكة ومنى 
وم�ا بني املدينة والع�وايل – عامًرا ببنيان، فمكة من منى ومنى من 
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مكة والسفر املعترب هو ما بني مكانني متغايرين يف التسمية وحيتاج 
التنق�ل م�ن أحدمها إىل اآلخر ىف الغالب إىل ال�زاد والراحلة. فإذا 
كان املكانان مشموَلنْي باسم واحد فال ُيعترب االنتقاُل من أحدمها 
إىل اآلخر سفًرا، وإن تباعد ما بني املكانني كاألمر بالنسبة للرياض 
مثاًل. فإنَّ ما بني رشق الرياض وغربه أو ما بني ش�امله وجنوبه ما 
ى الرياض وال أظن أن أحًدا من  يقارب س�تني كياًل والكلُّ ُيَس�مَّ
أه�ل العلم قاطبة جييز أله�ل رشق الري�اض إذا انتقلوا إىل غربه 
أو العكس أن يرتخصوا برخص الس�فر. فكذلك األمر بالنس�بة 
أله�ل مك�ة إذا انتقلوا إىل منى التي هي جزء من مكة ليس هلم أن 

اًجا. يرتخصوا برخص السفر إال أن يكونوا ُحجَّ

ثانيً�ا: ال نعلم أحًدا من أهل العلم ممن ُيْعَتدُّ بعلمه وقوله أجاز 

مل�ن انتقل من مكة إىل منى يف غري ي�وم الرتوية ويوم عيد األضحى 
ص بالقرص. فلو كان علة ذلك السفر  وأيام التريق الثالثة أن يرتخَّ

ا يف سائر أيام السنة. ص عامًّ يف هذه األيام لكان احلكم يف الرتخُّ

ثالثًا: الذي نعلمه من كالم أهل العلم وما عليه العمل والفتوى 

من�ذ زم�ن بعيد أن من كان م�ع احلجاج يف منى وعرف�ة ومزدلفة يف 
خدمتهم أو رفقتهم ومل ُيْحِرْم بنس�ك معه�م وكان من أهل مكة ال 
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�َص برخص القرص  نعل�م أن أحًدا م�ن أهل العلم ُيجي�ز له الرتخُّ
واجلم�ع يف الصالة م�ع احلجاج بل جي�ب عليه اإلمت�ام، وأن يصيل 
كل فرض يف وقته. فلو كانت العلة يف ذلك السفر جلاز هلم ما جاز 

إلخواهنم احلجاج من أهل مكة.

وذه�ب الفري�ق اآلخ�ر من أه�ل العل�م إىل أن علَّ�ة اجلمع 
والق�رص يف عرفة ومزدلفة والقرص يف من�ي أيام احلج أن ذلك 
م�ن خصائ�ص النُّس�ك وليس ألجل الس�فر؛ حي�ث إن هذه 
األماكن الثالثة وال ِس�يَّام منى ومزدلفة ليس االنتقال إليها من 
مكة س�فًرا. فإباحة الرتخص يف الصالة مجًعا وقرًصا للحجاج 
م�ن أهل مك�ة ألجل النس�ك، ال ألجل الس�فر ك�ام يدل عىل 
ذلك أن القائلني بتحديد مدة القرص واجلمع للمسافر يف حال 
إقامته ىف البلد غري بلده بأربعة أيام وبأن تكون مس�افة الس�فر 
ال تق�ل ع�ن مرحلتني – 84 مي�اًل – وحيتجون بإقامة رس�ول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  ىف مك�ة يف األبطح  أربع�ة أيام ينتظر احلجَّ وهو يقرص 
الصالة الرباعية. إن القائلني بذلك قالوا: لو كانت علة اجلمع 
والق�رص أيام احل�ج يف عرف�ة ومزدلفة والقرص يف منى الس�فر 
لكان�ت األي�ام الت�ي عزم ملسو هيلع هللا ىلص  ع�ىل اإلقامة فيها ع�رة أيام ال 
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أربعة. فدل هذا عىل أن اجلمع والقرص ليس لعلة السفر؛ وإنام 
ه�و من خصائص احل�ج. وقد ذهب مجع من العلامء إىل حتديد 
زم�ن اإلقامة للمس�افر يف أي بل�د بأربعة أي�ام إذا كان عىل نية 
اإلقام�ة فيه�ا فيجوز له اجلم�ع والقرص خالهلا ف�إن كان ناوًيا 
ص برخص الس�فر  اإلقام�ة ألكث�ر من ذل�ك مل َيُجْز ل�ه الرتخُّ
منذ وصوله البلد املس�افر إليه. وحجتهم يف هذا التحديد عزم 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  عىل اإلقامة يف مكة املكرمة قبل احلج أربعة أيام 
انتظ�اًرا للحج وهو ىف هذه املدة يقرص الص�الة الرباعية، وقد 
ُرِوَي عن�ه ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال ىف إقامته بمكة عام الفتح ملن يأتّم به من 
ا قوٌم َسفر. وال يرد عىل أهل هذا  وا أهَل مكة فإنَّ أهل مكة: َأتمَّ

القول يشء مما ورد عىل أهل القول األول مما مرَّ ِذكُره.

قال ش�يخنا الش�يخ حممد األمني الش�نقيطي - رمح�ه اهلل - يف 
تفس�ريه أضواء البي�ان اجلزء اخلامس ص262 م�ا نصه: وأظهر 
َق�ْويَل أهل العلم عندي أن مجيع احلجاج جيمعون الظهر والعرص 
ويقرصون وكذلك يف مجع يف مزدلفة يقرصون العش�اء وأن أهل 
مك�ة وغريه�م يف ذلك س�واء. وأن حدي�ث أمّتوا. فإن�ام قاله هلم 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف مكة ال يف عرفة وال يف مزدلفة. وروى مالك بإس�ناد 
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صحيح يف املوطأ عن عمر بن اخلطاب ؤ أنه ملا قدم مكة صىل 
هبم ركعتني ثم انرصف فقال: يا أهل مكة أمتوا صالتكم فإنا قوم 
س�فر. ثم صىل ركعتني بمنى ومل يبلغني أنه قال هلم ش�يًئا. وممن 
قال إن أهل مكة يقرصون بعرفة ومزدلفة ومنى مالك وأصحابه 
والقاس�م ب�ن حممد وس�امل واألوزاع�ي. وممن ق�ال إن أهل مكة 
�ون صالهتم يف عرفة ومزدلف�ة ومنى األئمُة الثالثة أبو حنيفة  يُتمُّ
والشافعي وأمحد وعطاء وجماهد والزهريُّ وابن جريج والثوري 
وحييى القطان وابن املنذر كام نقله عنهم ابُن قدامة يف املغني وعزا 

النووي هذا القول للجمهور.

ق�ال مقي�ده – ال�كالم للش�نقيطي - عفا اهلل عن�ه وغفر له -: 
ال خيف�ى أن ظاه�ر الروايات أن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص  ومجيع من معه مجعوا 
وقرصوا ومل يثبت يشء يدل عىل أهنم أمتوا صالهتم بعد سالمه يف 

منى وال مزدلفة وال عرفة بل ذلك اإلمتام يف مكة. ا.ه�.

وق�ال - رمح�ه اهلل - بع�د ذلك: وق�د قدمنا قول م�ن قال: إن 
القرص واجلمع املذكور ألهل مكة من أجل النسك. والعلم عند 

اهلل تعاىل. ا.ه�.
وقوله - رمحه اهلل - وقد قدمنا قول من قال: إن القرص واجلمع 
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ألهل مكة من أجل النسك حيتمل أمرين أحدمها أن قدمنا بمعنى 
ذكرن�ا. والثانى بمعنى اخرتنا ولعل االحتامل الثاين أقرب ألنه مل 
يذك�ر فيام تق�دم من قوله يف تفس�ريه قول أحد ق�ال إنه من أجل 

النسك ولعل فضيلته ذكر ذلك يف موضع آخر. والله أعلم.
إبراهي�م  ب�ن  حمم�د  الش�يخ  س�امحة  ش�يخنا  فت�اوى   ويف 
– رمح�ه اهلل – اجلزء الس�ادس ص7 ما نص�ه: لكن القريبني من 
عرفة ال يرتخصون عند األصحاب. والقول الثاين: أن هلم اجلمع 
والقرص وهو الصحيح. وهذا جار عىل أحد أصلني إما أن يقال: 
إن حك�م س�فر املناس�ك غري حكم س�فر األس�فار األخرى. أو 
عىل أصل آخر وهو اختيار الش�يخ أن مسافة القرص مل يثبت فيها 

حتديد. ا.ه�.

اج  وال�ذي يظه�ر يل – واهلل أعلم - أن اجلم�ع والقرص للُحجَّ
ومن معهم من حجاج مكة املكرمة يف عرفة ويف مزدلفة وكذلك 
القرص يف منى أيام احلج من أجل النسك وليس لعلة السفر؛ ألنه 
ملسو هيلع هللا ىلص  ص�ىل باحلجاج يف منى قرًصا ومنهم حجاج مكة ومل يأمرهم 
باإلمت�ام، وألن من�ى من مكة فليس االنتقال إليها من مكة س�فًرا 
وال مبدَء سفر خالًفا ملن قال ذلك، فقد جاء يف املغني البن قدامة 
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قوله عن اإلمام أمحد: قيل أليب عبد اهلل فرجل أقام بمكة ثم خرج 
إىل احل�ج، ق�ال: إن كان ال يريد أن يقيم بمك�ة إذا رجع صىل َثمَّ 
ركعت�ني وذكر فعل ابن عمر، ق�ال: ألن خروجه إىل منى وعرفة 

ابتداء سفر. ا.ه�.
ه بقلمه  �ام – رمحه اهلل – قول عندي َنصُّ وللش�يخ عبد اهلل البسَّ
حيث يقول: القرص يف منى ليس ألجلها وإنام ألهنا هي أول رحلة 

احلج املنتهي بعرفة ثم العودة منها إىل منى. ا.ه�.

أقول: إن القول بتعليل القرص ىف منى بأهنا أول مرحلة الس�فر 
غري ظاهر.  حيث إن املسافر ال يبدأ باألخذ برخص السفر حتى 
تك�ون بي�وت بل�ده وراء ظهره ومن خ�رج من مك�ة إىل منى ال 
ه يف  ي�زال يف مكة. ث�م إن من يرتخص برخص الس�فر ينتهي حقُّ

الرتخص بانتهاء سفره بعودته إىل بلده.

ق�ال الش�يخ حممد بن إبراهي�م – رمحه اهلل – يف جمم�وع فتاواه 
ج2 ص321 قوله: إذا فارق عامر قريته.. وليس رشًطا أال يراها 
بل لو مل يكن بينه وبينها إال أذرع يس�رية لكن يش�رتط أن يفارقها 
ويفارق ما يتبعها. فام دام يف معمور من قصور وبس�اتني فاليزال 

فيها. ا.ه�.
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وقال الش�يخ الش�نقيطي يف تفس�ريه اجلزء األول ص 466 ما 
نص�ه: يبتدئ املس�افر القرص إذا جاوز بيوت بل�ده بأن خرج من 
البل�د كل�ه وال يقرص يف بيته إذا نوى الس�فر وال يف وس�ط البلد، 
وه�ذا قول مجه�ور العل�امء منه�م األئم�ة األربعة وأكث�ر فقهاء 
األمص�ار، وقد ثبت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن�ه قرص بذى احُلليفة، وعن 
مالك إنه إذا كان يف البلد بساتني مسكونة إنَّ ُحكَمها حكم البلد 

فال يقرص حتى جياوزها. ا.ه�.

وقد يأيت استش�كال مفاده هل للقرص سبب غري السفر كام هو 
احلال بالنس�بة للجمع حيث يس�وغ اجلمع لغري الس�فر كاملرض 
والري�ح الباردة واملطر واالضطرار؟ واجلواب: نعم جيوز القرص 
يف احل�ر يف حالة مقابلة الع�دو واخلوف من ترصده قال تعاىل: 

مب  خب   حب   جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی    ﴿ی  
ىب   يب  جت   حت  ختْ﴾ )النساء: ١٠١(. 

وقد أورد الش�يخ الش�نقيطي يف تفسريه هذه اآلية استشكااًل 
مف�ادة إن صالة اخلوف ال ترع يف احل�ر بدليل مفهوم قوله 
تع�اىل: ﴿ی  ی   ی  جئ﴾  فأجاب عنه - رمحه اهلل -: بأن 
ه�ذا الرط ال مفهوم له جلري�ه عىل الغالب. وقال: بأن مجهور 
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العل�امء عىل أهنا ُتَصىلَّ ىف احلر، وأج�اب عن بقية اإليرادات 
بام شفى وكفى. 

وذكر - رمحه اهلل تعاىل - أن للعلامء يف تفسري القرص املراد هبذه 
اآلية قولني:

أحدهما: أن القرص قرص كيفية. 

والقول الثاني: أن القرص قرص كمية.

قال - رمحه اهلل -: وقال مجاعة: إن املراد بالقرص يف قوله تعاىل: 
﴿ يئ  جب  حب  خب﴾ ه�و قرص الصالة ىف الس�فر وال مفهوم 
خمالف�ة  للرط الذي ه�و قوله: ﴿مب ىب   يب  جت   حت  ختْ﴾؛ 
ألن�ه خرج خم�رج الغالب حال نزول هذه اآلي�ة، ثم ذكر - رمحه 

اهلل - االحتجاج هلذا القول. 

وبام ذكرنا يتضح أن منى ليست أول مرحلة سفر من مكة ألهنا 
ج�زء من مكة فس�قط القول بأن علة الق�رص واجلمع للحجاج 
الس�فر. بام يف ذلك حجاج مكة املكرمة ألن املس�افر ال جيوز له 
األخذ برخص السفر حتى يفارق بيوت بلده. وعرفنا مما نقلناه 
ع�ن أه�ل العلم معن�ى مفارقة املس�افر بيوت بل�ده. كام يتضح 
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أن علة قرص الصالة ليس�ت حمصورة يف الس�فر، وإنام ملجموعة 
أس�باب منها اخلوف عند مالقاة األعداء س�واء أكان يف احلر 

أم يف السفر. وكذلك للمتلبس بنسك احلج يف أيامه.

وقد حُيَْتجُّ للقول بأن منى أول مرحلة س�فر للحجاج ومنهم 
حج�اج مكة بام ذكره بع�ض فقهاء املذهب احلنب�يل ومنهم ابن 
َع ث�م أقام بمنى ومل  مفل�ح صاحب الفروع حيث ق�ال: فإن َودَّ

يدخل مكة فيتوجه جوازه. ا.ه�.

أقول: هذا القول مبني عىل أن منى ليست من مكة، وقد تبني 
لنا س�قوط هذا القول. فقد سامها ملسو هيلع هللا ىلص يف خطبته فيها يوم النحر 
بالبلدة احلرام. والبلدة احلرام هي مكة. وقال ابن عباس: ومنى 
م�ن مكة ومك�ة من منى. وق�د أمجع القائل�ون بوجوب طواف 
الوداع عىل أن من طاف طواف الوداع ثم أقام بمكة يف أي جزء 
م�ن أجزائها أن عليه إعادة الطواف ليصدق عليه أنه جعل آخر 
عهده بالبيت كام أمر بذلك رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. أما إذا طاف ثم أقام 
يف مك�ة  يف أي ج�زء من أجزائها فال يصدق عليه أنه جعل آخر 
عه�ده بالبيت حتى ُيعيد الطواف ثم يس�افر ب�دون إقامة بعده. 

ومنى جزء من مكة.
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وهبذا يتضح س�قوط القول بجواز طواف وداع من طاف ثم 
أق�ام بمنى بع�ده. وأن الصحيح أن هذا الط�واف ال جيزؤه عن 
ط�واف ال�وداع بعد إقامته يف من�ى؛ ألن حكمه حكم من طاف 
ط�واف ال�وداع ثم أقام باألبطح مثاًل دون س�فر فإن عليه إعادة 

طواف الوداع.

وي�كاد اإلمجاع ينعقد عىل أنه ال جيوز أله�ل مكة عند انتقال 
أحده�م إىل منى يف غري أيام احلج أن يرتخص بقرص الصالة أو 
مجعها مع ما جيمع معها يف الس�فر. ويتب�ع هذا القوَل القوُل بأن 
من خرج من مكة إىل عرفة وهو غري حاج وهي منتهى خروجه 
ث�م عاد إىل مك�ة أن الذي عليه مجهور أهل العل�م أنه ال حيق له 
يف خروج�ه هذا الرتخُص برخص الس�فر. ف�إذا اجته القول بأن 
الرتخ�ص بالقرص للحج�اج يف منى ومزدلف�ة وعرفة من أجل 
النس�ك فه�ل ه�ذا خ�اص يف املش�اعر الثالث�ة – من�ى وعرف�ة 
ومزدلف�ة – ممن هو ىف نس�ك أم هو م�ن خصائص احلج فقط؟ 
فمن تلبس بنس�ك احلج جاز له اجلمع والقرص أيام احلج سواء 
أكان يف أحد هذه املش�اعر الثالث�ة أم كان خارجها يف أي مكان 

من مكة املكرمة؟
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ويظهر يل واهلل أعلم أن اجلمع والقرص أيام احلج من خصائص 
احلج وليس ألحد املش�اعر الثالثة – من�ى، وعرفة، ومزدلفة – 

اختصاٌص بذلك ويؤيد هذا القول ما ييل: 

أوال: ص�ىل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ومعه عدد كبري م�ن حجاج مكة 

املكرم�ة يف منى وعرفة ومزدلفة فجمع وقرص ىف عرفة ومزدلفة 
وقرص يف منى ومل يقل ملن معه من حجاج مكة أمتوا فإنا قوم سفر 
كام قال ذلك ألهل مكة وهم يصلون معه عام فتح مكة. وحينام 
أقرهم ملسو هيلع هللا ىلص  عىل اجلمع والقرص معه وهم حجاج مل يذكر هلم أن 
ترخصهم باجلمع والقرص من أجل أهنم يف أحد املشاعر الثالثة 
وال خيفى أن تأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز. ورسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص مربٌأ عن التقصري يف البالغ والبيان. فدل هذا عىل أن القرص 
واجلم�ع من خصائص احل�ج وليس من خصائص املش�اعر يف 
 احلج. ويف جمموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز – رمحه اهلل – 
يف اجلزء التاسع عر ص252 ما نصه: املشهور عند العلامء أن 
ه�ذا القرص خاٌص باحلجاج من أهل مكة فقط – إىل أن قال – 
ولكن م�ن أجازه للحجاج فهو خ�اص باحلجاج من أهل مكة 

وهو األصح ألن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مل يأمرهم باإلمتام. ا.ه�.
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ثانيا: ثبت من حديث جابر بن عبد اهلل وعائشة ء أن 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص صىل الظهر يوم العيد بمكة حينام أفاض من منى 
إليه�ا لطواف اإلفاضة. ففي صحيح مس�لم عن جابر بن عبد 
اهلل م�ن حديث�ه الطويل قال: ثم ركب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فأفاض 
إىل البيت فصىل بمكة الظهر فأتى بني عبد املطلب يسقون عىل 
زمزم فق�ال: انزعوا بني عبد املطلب فل�وال أن يغلبكم الناس 
عىل س�قايتكم لنزع�ت معكم.. احلديث ومل يثبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص  أنه 
أتم الصالة الرباعية طيلة وجوده يف مكة يف حجة الوداع ال قبل 
احل�ج وال بعده حتى رجع ملسو هيلع هللا ىلص  إىل املدينة. وال ش�ك أنه حينام 
صىل الظهر. بمكة َأمَّ املصلني  صالة الظهر وقد ائتم بإمامته مجع 
من حجاج مكة ومل يأمرهم باإلمتام. وال شك أنه قد أفاض معه 
عدد كبري لطواف اإلفاضة من أهل مكة وغريهم اقتداًء به ملسو هيلع هللا ىلص  

 

وتنفيذا ألمره »خذوا عني مناسككم« فهذا دليل عىل أن اجلمع 
والقرص للحجاج من خصائص احلج. وليس للمشاعر الثالثة 
ا بالسفر أو يف املشاعر  اختصاص بذلك، إذ لو كان ذلك خاصًّ
لب�ني ذل�ك رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إذ تأخ�ري البيان عن وق�ت احلاجة 
ال جيوز. ورس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من�زه عن ذلك. وتأسيًس�ا عىل هذا 
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القول - بأن اجلمع والقرص من خصائص النس�ك وأنه حكم 
ع�ام جلميع احلجاج اآلفاقيني وغريهم من أهل مكة وأنه ليس 

ا باملش�اعر الثالثة -  تتفرع عنه املس�ائل اآلتية: خاصًّ

أواًل: م�ن أحرم باحل�ج يوم الرتوية قبل دخ�ول وقت الظهر 

س�واء أكان آفاقيًّ�ا أم كان مكيًّ�ا ف�إن له الرتخ�ص بالقرص يوم 
الرتوية ويوم العيد وأيام التريق الثالثة وله اجلمع والقرص يوم 
عرفة مجع تقديم جيمع فيها العرص مع الظهر وله اجلمع والقرص 

ليلة مجع يف مزدلفة.

ثانيًا: من مل حيرم باحلج وإنام رافق احلجاج ىف املشاعر الثالثة 

ألي غرض من األغراض كأن يكون يف خدمتهم أو يف رفقتهم 
وكان م�ن أهل مكة فال جي�وز له الرتخص باجلمع والقرص. بل 
جي�ب عليه إمتام الرباعي�ة من الصلوات اخلم�س املكتوبة، وأن 
يص�يل كل ص�الة يف وقتها؛ ألنه مل يكن متلبًس�ا بنس�ك، وليس 
مسافًرا. وال يرد عىل ذلك القول بأن القوم ال يشقى هبم جليسهم 

فإمتام الصالة وأداؤها يف وقتها ليس شقاًء.
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ثالثً�ا: من كان يريد النس�ك وق�د جاء إىل منى ي�وم الرتوية 

ح�الاًل ومك�ث فيها وهو ح�الل إىل أن ذه�ب إىل عرفة فأحرم 
فيها وه�و من أهل مكة فال جيوز ل�ه الرتخص باجلمع والقرص 
قب�ل إحرام�ه؛ ألن اجلم�ع والقرص م�ن خصائص النس�ك ومل 

يدخل أثناء وجوده يف منى يوم الرتوية يف النسك.

رابًعا: من أحرم باحلج ي�وم الرتوية قبل دخول وقت الظهر 

وكان من أهل مكة أو ممن ال جيوز له الرتخص برخص السفر، 
ولكن�ه مل يذه�ب إىل منى إال بعد صالة العرص أو كان طيلة أيام 
التري�ق يقيض النهار يف مقر إقامت�ه يف مكة املكرمة يف أي حي 
م�ن أحيائه�ا فعىل الق�ول بأن الق�رص ألجل النس�ك فيجوز له 

الرتخص بذلك ولو مل يكن يف منى.
خامًس�ا: من كان متعجاًل وكان من أه�ل مكة أو ممن ليس 

ل�ه حق الرتخص برخص الس�فر فال جيوز ل�ه الرتخص بقرص 
الصالة بعد ذلك؛ ألن اختصاصه بالنسك قد انتهى بتعجله.

وخالص�ة الق�ول أن ال�ذى يظه�ر يل – واهلل أعل�م – وذلك 
بع�د تتبع أقوال أهل العلم – أن علة الرتخص باجلمع والقرص 
للحج�اج يف عرفة ومزدلف�ة والقرص يف منى وإن كانوا من أهل 
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مكة التلبس بالنس�ك س�واء أكان احلاج يف أحد هذه املشاعر أم 
كان يف غريها من أحياء مكة املكرمة. وأن السفر ليس علة لذلك 
لكون االنتقال من مكة إىل منى ال يعترب سفًرا وال مبدء سفر، ألن 
الرتخص بالسفر املبيح لألخذ برخص السفر مبدؤه من مغادرته 
بيوت بلده. وأن تكون خلف ظهره. وال خيفى أن منى حي من 
أحياء مكة املكرمة كام مر االستدالل لذلك بقوله ملسو هيلع هللا ىلص  يف خطبته 
يوم النحر يف منى – أليس�ت بالبلدة احلرام –. وبام ورد عن ابن 
عب�اس أن منى من مكة. وليس ذلك خمتًصا باملش�اعر الثالثة –

 

 من�ى، وعرفة، ومزدلفة - النتفاء الدليل بالتخصيص. وحيث 
إنني مل أر أحًدا من أهل العلم أعطى هذه املسألة ما تستحقه من 
البحث والنظر بمثل ما قلت وكتبت فإنني أعترب إبداء رأيي يف 
هذه املسألة إثارة إلخواين طلبة العلم للمسامهة يف الوصول إىل 
حقيقة القول فيها. فمن التوايص باحلق حتريه والدعوة إليه. مع 
األخذ يف االعتبار أن احلجة ال يدفعها إال حجة أقوى منها دلياًل 
واعتباًرا. فال يدفعها عناُد خمالف، وال قوُل ذي رفعة مقام بدون 

دليل، وال قوُل ولو.
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وحي�ث إن الظاه�ر أن عل�ة الرتخ�ص حلجاج مك�ة املكرمة 
باجلم�ع يف عرفة ومزدلفة والقرص فيهام وىف منى هو اختصاص 
نس�ك احلج بذلك. وق�د مر االس�تدالل له وتعليل�ه وتوجيهه 
وأق�وال بع�ض أه�ل العلم. فيتج�ه القول بالرتخ�ص يف عرفة 
ومزدلف�ة باجلمع والقرص فقط ويف الق�رص يف منى دون اجلمع؛ 
ألن�ه مل يثب�ت عنه ملسو هيلع هللا ىلص  أنه مجع ىف منى وقد ص�ىلَّ خلفه وبإمامته 
ع�دٌد كثري من احلجاج ومنهم حجاج مكة. فاألفضل االقتصار 
عىل ما وردت السنة العملية به. وهو القرص يف منى دون اجلمع.
وأم�ا مج�ع العرص مع الظهر أو العش�اء مع املغ�رب يف منى أيام 
التري�ق فلم ينق�ل ذلك عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  إذ الثابت عنه أنه 
كان يصيل كل وقت يف وقته ويقرص الرباعية. كام أنه مل ينقل عنه 
ملسو هيلع هللا ىلص، النه�ي عن اجلم�ع. وال خيفى أن الرتخص باجلمع أوس�ع 
م�ن الرتخص بالقرص؛ حيث إن ق�رص الرباعية ال يكون إال يف 
الس�فر إال يف عرفة ومزدلفة. وهذا االس�تثناء عىل رأي من يرى 
أن اجلمع والقرص يف مشاعر احلج أيام احلج من خصائص احلج 
وليس من أجل الس�فر. وال خيفى أن اجلمع يصح يف السفر كام 
يصح يف احلر بوجود سببه فيرع اجلمع للمريض وللحاجة 
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وللمطر وللربد وللريح الش�ديدة وللمس�تحاضة ونحو ذلك. 
وبن�اء عىل ه�ذا فمجموعة من أه�ل العلم يرون ج�واز اجلمع 
يف من�ى. وعدم اجلمع أفض�ل. ويعللون ذلك أن األخذ باجلمع 
 أوىل من األخذ بالقرص. لس�عة الرخصة يف اجلمع دون القرص. 

والله أعلم.

ولعلامئنا أقوال يف ذلك منها ما جاء يف رسائل وفتاوى شيخنا 
الشيخ حممد بن إبراهيم – رمحه اهلل – حيث جاء يف تقريراته ما 

نصه:
مس�ألة: من�ى مل يكن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص  جيمع فيها وال ثب�ت أنه مجع 
الصالتني يف منى حال نزوله. فهذا اجلمع الذي يستعمله الناس 
لق�ول األصحاب واجلامه�ري: إن القرص يالزمه اجلمع. والقول 

اآلخر أنه ال يالزمه. ا.ه�.

ويف فت�وى للش�يخ عب�د العزي�ز بن ب�از – رمحه اهلل – س�ئل 
»هل جيوز للحجاج يف منى مجع العرص مع الظهر والعش�اء مع 

املغرب«؟ 

فق�ال: ال أعلم مانًعا م�ن جواز اجلمع. ألن�ه إذا جاز القرص 
فج�واز اجلمع من باب أوىل؛ ألن أس�بابه كثرية بخالف القرص 
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فليس له س�بب إال السفر. ولكن تركه أفضل؛ ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مل 
جيمع يف منى ال يف يوم الرتوية وال يف أيام التريق. ا.ه�.

واخلالص�ة يف املس�ألة أن اجلمع يف منى أي�ام التريق و العيد 
والرتوية جائز. وتركه أوىل وأفضل اتباًعا لس�نة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  
وقول�ه: »خذوا عني مناس�ككم«. ومن مجع الع�رص مع الظهر 
واملغ�رب مع العش�اء يف منى أيام الرتوي�ة والعيد والتريق فال 

جيوز االعرتاض عليه إال لبيان األفضل. والله أعلم.



يف مرشوعية صالة الرتاويح
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحم�د لله وصىل الله وس�لم عىل رس�ول الله محمد 

وعىل آله وأصحابه وبعد:

وردين س�ؤال م�ن بع�ض اإلخ�وان أن أح�د املواطن�ني تقدم 
للمقام الس�امي باقرتاح أن ُيؤم�ر أئمة احلرمني الريفني باألخذ 
بفتوى سامحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رمحه اهلل - يف اختصار 
 الرتاويح من عرين ركعة إىل عر ركعات – مخس تسليامت – 
ك�ام أخذ هبا غالب أئمة املس�اجد يف اململكة ويطلب مني هؤالء 

اإلخوة إبداء رأيي يف ذلك فأجبتهم بام ييل:

أواًل: ال خيف�ى أن الرتاويح مروعة عىل س�بيل االس�تحباب 

ها أربع تسليامت ومخس  بفعل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حيث ثبت أنه صالَّ
 تسليامت وأكثر من ذلك وهذا يدل عىل أنه مل يكن من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

حتديد لعددها ال بقول وال فعل.

ثانيًا: صالة الرتاويح مجاعًة ويف املسجد بعد صالة العشاء ليايل 

رمضان مروعة عىل س�بيل االس�تحباب بفعله ملسو هيلع هللا ىلص حيث أداها 
مجاعة بإمامته أربع ليال وقيل أكثر من ذلك وذلك يف املسجد ثم 



)38(

صار يصليها يف بيته وقد علل ذلك بخش�يته أن تفرض عىل أمته 
فيشق عليها ذلك. ثم بعد أن تويف رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وانقطع الوحي 
وخلفه من بعده أبو بكر ثم عمر c، ويف خالفة عمر يف أول 
رمضان  من واليته دخل املس�جد فوجد الن�اس أوزاًعا ُيَصلُّون 
الواحد وليس معه أحد واآلخر ومعه الرجل أو الرجالن أو أكثر 
فجمع الناس للصالة وراء إمام واحد وَعنيَّ ُأيبَّ بَن كعب إماًما هلم 
وقال بعد ذلك: نعمت البدعُة هذه. وأمرهم أن يصلوا الرتاويح 
عرين ركعة ثم الش�فع والوتر فص�اروا يصلون ثالًثا وعرين 
ركع�ة. ومل يوجد م�ن فقهاء الصحابة من اع�رتض عىل ذلك أو 
استنكره فصار امجاًعا ُسكوتيًّا. وهذا هو املشهور لدي أكثر أهل 
العلم من أهل احلديث والفقه. وقد أخذ هبذا احلنفية والش�افعية 
واحلنابل�ة. وأم�ا املالكية فالرتاويح عندهم س�تٌّ وثالثون ركعة 
ويتبعها الش�فع والوتر ث�الث ركعات فيكون جمم�وع الرتاويح 

عندهم ومعها الشفع والوتر تسًعا وثالثني ركعة.

ونظًرا إىل أن عدد ركعات الرتاويح مل ينقل بتحديده سنة قولية 
أو فعلية عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. وقد جاء حتديد العدد ممن أمرنا باتباع 
س�نته وهو عمر ب�ن اخلطاب ؤ فهو أحد اخللفاء الراش�دين 
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وقد قال رسولنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص: عليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين 
املهديني من بعدي متسكوا هبا وعضوا عليها بالنواجذ.

فص�الة الرتاوي�ح مروعة عىل س�بيل االس�تحباب، وفعلها 
مجاعة يف املس�جد مروع عىل سبيل االس�تحباب، وذلك بفعل 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. وحتدي�د ركعاهت�ا بعرين ركعة مروع بس�نة 
اخلليفة الراشد املهدي عمر بن اخلطاب ؤ. وقد ُأمرنا باتباع 

سنته باعتباره أحد اخللفاء الراشدين املهديني.

وم�ا قيل بأنه جاء يف موطأ اإلمام مال�ك بأن عمر بن اخلطاب 
ؤ حدد الرتاويح بعر ركعات ال يقابل بام اشُتِهر لدى أهل 

د عددها بعرين ركعة. العلم من أنه ؤ حدَّ

فق�د ذك�ر الش�وكاين - رمح�ه اهلل - يف كتاب�ه ني�ل األوطار يف 
مع�رض رشح�ه ما جاء يف موطأ مالك ق�ال: كان الناس يف زمن 
عمر يقومون يف رمضان بثالث وعرين ركعة. قال الش�وكاين: 
قول�ه بث�الث وعرين ركعة. قال ابن إس�حاق: وه�ذا أثبت ما 
س�معت يف ذل�ك. وق�ال الش�وكاين: وروى حممد ب�ن نرص من 
طري�ق عطاء ق�ال: أدركته�م يف رمضان ُيَصلُّ�ون عرين ركعة 
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وث�الث ركع�ات الوتر. ق�ال احلافظ: اجلمُع بني ه�ذه الروايات 
ممك�ن باختالف األح�وال وحيتمل أن ذلك االختالف بحس�ب 
تطويل القراءة وختفيفها. اه� وقال ابن قدامة يف املغني يف معرض 
كالمه عن الرتاويح وفضلها وعددها قال: واملختار عند أيب عبد 
اهلل – يقصد اإلمام أمحد – فيها عرون ركعة. وهبذا قال الثوري 

وأبو حنيفة والشافعي. اه�

وق�ال - رمحه اهلل - يف موضع آخر: وروى مالك عن يزيد بن 
روم�ان ق�ال كان الناس يقومون يف زم�ن عمر يف رمضان بثالث 
وعري�ن ركع�ة. وعن ع�يّل أنه أمر رجال يصىل هب�م يف رمضان 

عرين ركعة وهذا كاإلمجاع. أه�  من املغني

ثالًث�ا: من املعل�وم لدى اجلميع بأن الذي علي�ه أهل العلم من  
أس�الفنا من�ذ عهد جم�دد الدعوة الش�يخ حممد بن عب�د الوهاب 
- رمح�ه اهلل - إىل وقتن�ا احل�ايل وص�الة الرتاويح ع�رون ركعة 
ويتبعها الش�فع والوتر ث�الث ركعات، حتى ص�درت الفتاوى 
من س�امحة الش�يخ عبد العزيز بن باز - رمحه اهلل - باختصارها 
إىل عر ركعات يتبعها الشفع والوتر ثالث ركعات. فأضاعت 
ه�ذه الفتاوى عىل املس�لمني نصف صالة الرتاوي�ح. وضاع من 
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ذل�ك تالوة ما يتيرس من القرآن، والكثري من الركوع والس�جود 
والذكر واحلمد واالس�تغفار ومتجيد الرب والصالة عىل رسول 
اهلل وآله والدعاء، وذلك يف شهر كريم من تقرب فيه بخصلة من 

اخلري كان كمن أدى فريضة فيام سواه.

 وش�يخنا الشيخ عبد العزيز بن باز - رمحه اهلل - يقصد بذلك 
األخذ بس�نة رس�ولنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص. وقد َتمَّ األخ�ذ بفتواه يف غالب 
مس�اجد اململك�ة ك�امًّ ال كيًف�ا. حي�ث كان ملسو هيلع هللا ىلص يص�يل اخلم�س   
التس�ليامت بق�راءة مطول�ة يق�رأ يف الركعة باملائتي آي�ة من آيات 
القرآن وقد كان س�جوده وركوعه مثل قيامه طوال. فأخذ الناس 

بفتوى الشيخ من حيث الكم – العدد – دون الكيف.

 وكم محدنا اهلل عىل أن والة أمورنا - أثاهبم اهلل وأدام توفيقهم - 
رفض�وا رغبة بعض الن�اس يف األخذ بفتوى الش�يخ عبد العزيز 
ب�ن ب�از وتطبيقه�ا يف احلرمني الريف�ني، وأكدوا ع�ىل رضورة 
البق�اء عىل م�ا كان عليه العم�ل يف الرتاويح منذ مئات الس�نني. 
وه�و ثالث وعرون ركعة بام يف ذلك الش�فع والوتر. جعل اهلل 
ذل�ك يف موازي�ن حس�ناهتم وضاعف هل�م األج�ر واملثوبة. فقد 
حفظوا للمصلني يف احلرمني الريفني عماًل صالًحا يف الرتاويح 
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أضاعت�ه فتوى ش�يخنا عبد العزيز بن باز يف املس�اجد الكثرية يف 
اململك�ة. ونأمل أن يس�تمر والة أمورنا يف رف�ض األخذ بفتوى 
الش�يخ اب�ن ب�از يف اختص�ار الرتاوي�ح وأن ينال ذل�ك االقرتاح 
الرفض اجلازم احلازم نصًحا للمس�لمني وبقاًء عىل سنة الفاروق 
ؤ. فهو اقرتاح حرمان وإضاعة وتس�لط عىل أهم عامل من 
عوامل الدعوة العملية إىل تقوية  الرابطة برب العاملني. ومضاعفة 
اجلهود يف إبراز روحانية اإلس�الم يف حرم اهلل ملن كان يف املسجد 
احلرام أم كان خارجه داخل اململكة أو خارجها. ونحن نحس�ن 
الظن بأهل االق�رتاح، ونؤكد رضورة رفضه. والتأكيد عىل أئمة 
املس�اجد الذين أخذوا بفتوى اختصار الرتاويح إىل األخذ بس�نة 
الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص م�ن اجلان�ب الكيف�ي. حي�ث إن�ه ملسو هيلع هللا ىلص كان يقرأ يف 
الركعة باملئتني من اآليات ويطيل الركوع والس�جود بمثل طول 
قيامه للقراءة. فإن مل يس�تطيعوا فعليهم الرجوع إىل ما كان عليه 

أسالفهم قبل هذه الفتاوى امُلَضيِّعة للخري.
وال ش�ك أن اقرتاح اختصار الرتاويح يف حال األخذ به ُيَضيِّع 
ع�ىل من يص�يل الرتاوي�ح يف احلرمني نصف العم�ل الصالح من 
الص�الة ومن مناجاة رب العاملني. ومن إضاعة وقت كان يقىض 
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يف مناج�اة رب العامل�ني فصار يقىض بعد ذل�ك يف جمالس غالب 
االشتغال فيها بالغيبة والنميمة أو مشاهدة املسلسالت الفضائية 

أو غري ذلك مما ال خري فيه.
فباس�م إخواين املسلمني يف مكة واملدينة ويف غريمها من أرض 
اهلل أتق�دم إىل والة أمورن�ا أال يلتفت�وا إىل هذا االق�رتاح فنتيجتُه 
احلرم�ان والضياع واخلس�ارة والتأث�ري عىل هويتنا اإلس�المية ال 

سيام فيام يتعلق بعالقة العباد برهبم.
ودعوة األخذ بس�نة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف اختصار الرتاويح دعوة 
إىل األخ�ذ باجته�اد يظه�ر - واهلل أعل�م - خط�ؤه وإن كان ق�د 
صدرت به فتوى ش�يخنا الش�يخ عبدالعزيز بن ب�از فهو - رمحه 
اهلل - بر معرض للخطأ والصواب. وهي فتوى معارضة لسنة 
أحد اخللفاء الراش�دين وللمذاهب الثالثة - احلنفية  والشافعية 
واحلنابلة - وملا عليه غالب املس�لمني منذ مئات السنني. وقد تم 
يف ص�الة الرتاويح وعددها اإلمجاع الس�كويت م�ن الصحابة من 
عهد عمر بن اخلط�اب ؤ. ولقد أضعنا بتطبيق هذه الفتاوى 
الَكّم مما عليه أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص والكيَف مما هو سنة رسولنا 
حممد ملسو هيلع هللا ىلص أسأل اهلل سبحانه أن حيفظ لنا والة أمورنا وأن ُيعزَّ هبم 

دينه وأن يعزهم بحفظ دينه. والله املستعان.





 بحث يف منع من اتصف بحدث أكرب 
من مس كتاب اهلل وقراءته
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحم�د لله وصىل الله وس�لم عىل رس�ول الله محمد 

وعىل آله وأصحابه وبعد:

فه�ذا بحث قصري يف حكم مس كت�اب الله ملن كان به 

حدث.

سألني أحد األخوة هل الوصف باحلدث يمنع قراءته القرآن؟ 
فأجبت�ه أن احلدث يمنع من صحة الصالة باإلمجاع. وكذلك من 
صحة الطواف لدى أكثر أهل العلم. ويف جواز قراءة القرآن ملن 
اتص�ف باحل�دث خالف بني أه�ل العلم ف�إن كان احلدث كبرًيا 
موجًبا للغس�ل فالقول بمنع من اتصف به من قراءة القرآن قوُل 
غال�ِب أه�ل العلم. لقول�ه تعاىل يف ش�أن كتابه الكري�م القرآن: 

 

احل�دث  كان  وإن  )الواقع�ة:79(.  ڀچ  ڀ         ڀ   چپ  
صغ�رًيا موجًبا للوضوء فإن كان�ت القراءة من الصدر – أي من 
حفظ القارئ - فالقول بجواز ذلك حمل إمجاع بني أهل العلم فيام 
أعلم. وإن كانت القراءة من املصحف عن طريق مسه وتصفحه 
 بالي�د فبع�ض أه�ل العل�م يمنع م�ن ذلك لعم�وم قول�ه تعاىل: 

چپ  ڀ  ڀ        ڀ چ )الواقعة:79(.
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وم�ن كان جنًب�ا فقد أمجع أه�ل العلم فيام أعلم ع�ىل منعه من 
قراءة القرآن من حفظه أو من املصحف حتى يتطهر. 

وق�د ذك�ر أهل العل�م ان احلكم�ة يف املن�ع اح�رتام كتاب اهلل 
وإجالله وتعظيمه من أن متسه يد من كان متصفأ بحدث ال سيام 

م�ن كان متصًف�ا بحدث أكرب كاجلنب قال تعاىل يف ش�أنه:چ ٱ     
ڀ   ڀ   ڀ         ڀ   پ   پ   پ   پ        ٻ   ٻ   ٻ    ٻ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ )الواقعة: 77 - 80(

وق�د اختلف أهل العلم يف جواز قراءة القرآن – حفًظا أو من 
املصحف من احلائض والنفس�اء فذهب مجهورهم إىل منع ذلك 

وأن الق�ول باجل�واز مصادم لعم�وم قوله تع�اىل: چپ  ڀ  ڀ        
ڀچ )الواقعة:79(. وكذلك الروايات الواردة عن رسول 

اهلل صىل اهلل عليه وس�لم يف منع اجلنب م�ن القراءة حتى يتطهر. 
والق�ول بجواز ذل�ك لضعف إس�ناد األحاديث ال�واردة بمنعه 
غري ظاهر؛ ألن األحاديث املروية عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وإن كانت 

ضعيفة إال أهنا مؤيدة بكتاب اهلل تعاىل ومن ذلك: چپ  ڀ  ڀ        
ڀ چ )الواقعة:79(. وس�بب منع اجلن�ب من ذلك اتصافه 

باحلدث األكرب. وال ش�ك أن احليض والنفاس وصفان موجبان 
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لالتصاف باحل�دث األكرب. فوجب تعميم حك�م اجلنب عليهام 
وه�ذا قول كثري من أهل العلم. فال جيوز للحائض وال النفس�اء 
ق�راءة الق�رآن حفظ�ا أو من املصح�ف. ولوطالت م�دة احليض 
أوالنف�اس لوجود الوصف املانع املبن�ي منعه عىل وجود احلكمة 

من املنع.
والقاع�دة الرعي�ة تق�ول: »احلك�م يدور م�ع العل�ة وجودا 

وعدما«.
وذهب بعض أهل العلم إىل جواز قراءة احلائض والنفساء من 
املصحف وذلك بوضع حائل يف اليد يمنع مبارشة مس املصحف 

وكذلك جواز قراءة احلائض أو النفساء من حفظهام. 
وعللوا ذلك بطول املدة املانعة، وخشية نسيان احلفظ، وضعف 
 احل�رص عىل الق�راءة يف املصحف بعد التطه�ر. والذي يظهر يل 
- واهلل أعل�م – أن الق�ول بج�واز ق�راءة الق�رآن م�ن احلائ�ض 
والنفس�اء قول غ�ري صحيح. ومص�ادم لعموم الن�ص يف ذلك. 
ولتحق�ق وجود احلكمة يف منع من اتصف بحدث أكرب كاجلنب 
م�ن قراءة القرآن حت�ى يتطهر وكذلك األمر فيم�ن كان مثله يف 

االتصاف باحلدث األكرب كاحلائض والنفساء. 
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والقول لالحتجاج عىل اجلواز بطول املدة وخشية النسان غري 
ظاه�ر. فاحلائ�ض ترتك الصالة م�دة حيضها ولو ط�ال حيضها 
وكذل�ك النفس�اء، وال أع�رف أحًدا م�ن أهل العلم أل�زم املرأة 
احلائض بالصالة إذا طالت مدة حيضها وكذلك النفساء، فطاملا 
أن االتص�اف باحل�دث األك�رب قائم فال تصح أي عبادة تش�رتط 
هل�ا الطهارة ممن هو متصف باحلدث األك�رب من جنب وحائض 

ونفساء وغريهم كاملركني.

والقول جلواز ذلك لدفع خش�ية النس�يان للحف�ظ مردود بأن 
مق�ام رب العامل�ني مق�ام رفي�ع ال يناس�به وق�وف أمة م�ن إمائه 
ا حتى تطهر منه وذلك يف  متصف�ة بوصف ال جيوز هلا مقايل�ُة َرهبَّ

حال الصالة والصوم.

فكذل�ك كت�اب اهلل يف مقام رفي�ع ال جيوز مل�ن كان يف وضع 
متدٍن كمتصف باحلدث أن يتناوله بمس أو قراءة حتى يتطهر. 
ومق�ام كتاب اهلل واحرتامه وتعظيمه أوىل باالهتامم والعناية من 
املحافظة عىل بقاء حفظ يشء من كتاب اهلل من جنب أو حائض 

أو نفساء. 
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والق�ول بأن القول باجلواز قال به بعض كبار أهل العلم فكل 
يؤخذ من قوله وُيرتك إال رسل اهلل وأنبياؤه فيام ُيبلُِّغونه عن رهبم 
والقاعدة يف العلم والتعل�م تقول: »الرجال ُيعرفون باحلق ال أن 
احل�قَّ ُيعرف بالرج�ال«  وأن أحاديث وأقوال رس�ل اهلل وأنبيائه 

يستدل هبا عىل احلق واالحتجاج هبا عىل احلق.

ين وفقهاء فيس�تدل  ثني وُمفرسِّ وأم�ا أقوال أهل العلم من حُمدِّ
ألقواهلم وصحتها بأقوال رسل اهلل وأنبيائه. ال أن ما يقولونه هو 
احلق املس�تحق أن يكون حج�ة للقول باملن�ع أو اإلباحة دون أن 
يكون مبنيا عىل ما يس�ند القول باعتباره واألخِذ به من كتاب أو 

سنة أو إمجاع أو قياس صحيح.

واخلالص�ة أن قوهلم بأن منع املرأة احلائض من القراءة س�بب 
من أس�باب نسياهنا حفظها ُيردُّ عليه بأن حقَّ كالم اهلل يف التقدير 
واالحرتام وإبعاد كل من كان قادًرا عىل تناوله وتصفحه كالكفار 
والصبيان واملجانني واملتصفني باألحداث الكربى حق كالم اهلل 
أوىل باالح�رتام واإلجالل م�ن هؤالء. أو من حق من كان حيفظ 
من كتاب اهلل ما خيش�ى نس�يانه مدة منعه م�ن ذلك حلدثه األكرب 
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وذلك لقول اهلل تعاىل: چپ  ڀ  ڀ        ڀ چ )الواقعة:79(. 
فاملحافظة عىل هذا احلق اجلليل لكالم اهلل ورعايته أوىل من رعاية 
حف�ظ حائض لبعض آيات القرآن وامتهان كتاب اهلل رعاية هلذا 

احلفظ. والله أعلم.



بحث يف مدة احليض والنفاس
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحم�د لله وصىل الله وس�لم عىل رس�ول الله محمد 

وعىل آله وأصحابه وبعد:

س�ألتني إح�دى األخوات بأهنا كانت نفس�اء واس�تمر معها 
دم النف�اس حيث جت�اوز األربعني إىل ما يقارب اخلمس�ني يوًما 
وس�ألْت بعَض املشايخ وقالوا بعد جتاوز النفاس األربعني يوًما 
فيجب عىل من هذه حاهلا من النفساء أن تغتسل وتصيل وتصوم 
وتعترب الدم بعد األربعني دم استحاضه ال دم نفاس. وتقول بأهنا 
مل تطمئ�ن إىل هذه الفتوى حيث إن دم ما بعد األربعني هو دم ما 
قب�ل األربع�ني مل يتغري بلون وال بقلة وال بكث�رة أرجو إفاديت بام 

لديكم يف ذلك.
واجل�واب: احلم�د هلل. ص�درت جمموعة م�ن فتاوى ش�يخنا 
الش�يخ عب�د العزيز بن ب�از ومن فت�اوى اللجنة الدائم�ة لإلفتاء 
ب�ام ذكرت�ه األخ�ت ب�أن دم النفس�اء بع�د األربع�ني يعت�رب دم 
فس�اد – دم اس�تحاضة – وأن عليه�ا االغتس�ال والقي�ام بأعامل 
العب�ادة م�ن صالة وصيام وط�واف وقراءة الق�رآن وأن لزوجها 
 جمامعتها فهي يف حكم املس�تحاضة واستدلوا عىل ذلك بحديث 
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أم سلمة – ر – عن النفساء  وأهنا كانت تقعد يف عهد النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص أربعني يوًما.  

وه�ذا الق�ول غري ظاه�ر ويظهر يل أن�ه يتناىف مع علة س�قوط 
التكاليف الرعية عن احلائض والنفساء وذلك ملا ييل: 

أواًل: حدي�ث أم س�لمة – ر – لي�س فيه أمر وال هني وال 

إقرار من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بتحديد مدة النفاس بأربعني يوًما. وإنام 
غاي�ة م�ا فيه حتديد غالب م�دة النفاس بأربعني يوًم�ا. وليس فيه 
نص بأن ما زاد عن األربعني يوًما من دم النفاس أنه دم استحاضة 
ويمكن أن يفهم من قوهلا – ر – أهنا تقصد تعبرًيا عن حاهلا 

وليست حاهلا حاَل مجيع النفساء من النساء. 

ثانيً�ا: م�ا ه�و الف�ارق املؤث�ر ب�ني دم التاس�ع والثالثني من 

النفس�اء ودم الواحد واألريعني وما بعده من النفس�اء واحلال أن 
اللون وكمية ما ينزل من الدم س�واء؟ فدم التاس�ع والثالثني وما 
قبل�ه مانع وج�وده من التكالي�ف الرعية من الص�الة والصيام 
والط�واف وق�راءة الق�رآن ومن ج�واز جمامعة زوجه�ا هلا. ودم 
الواح�د واألربع�ني وما بعده جييز ذلك كله هل�ا. فهذا تفريق بني 

متامثلني مع انتفاء موجب التفريق نقاًل وعقاًل.
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ثالث�ا: ذكر اهلل يف كتابه الكري�م أن دم احليض أذى قال تعاىل: 

ھھ    ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻڻ   ڻ   چڻ   
ھ  ھ  ے  ےچ .

وال خالف بأن دم النفاس كدم احليض أذى.
رابعً��ا: ليس يف كتاب اهلل وال يف س�نة رس�وله صىل اهلل عليه 

وس�لم ن�ص يف حتديد مدة احلي�ض أو النفاس. وإن�ام الواقع هو 
املحدد ملدته.

ة البيض�اَء أو االنقطاع  فمت�ى رأت احلائض أو النفس�اء الَقصَّ
الت�ام دون صف�رة أو كدرة فه�ذا انتهاء م�دة األذى وطهرها من 

احليض أو النفاس. وإذا استمر فال يزال األذى معها.

خامس�ً�ا: األص�ل أن ال�دم مع امل�رأة إما أن يك�ون حيًضا 

أو نفاًس�ا وال ينتق�ل األم�ر ع�ن ه�ذا األصل إال ب�ام يصلح أن 
يك�ون ناق�اًل لألصل. كوجود س�بب ينتقل به ن�وع الدم إىل دم 
اس�تحاضة. وتقرير هذا االنتقال خيتصُّ ب�ه أهل العلم يف ذلك 

وهم األطباء.
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سادسا: ما ذكره أهل العلم بأن غالب احليض سبعة أيام وأن 

غالب النفاس أربعون يوًما. وأن أقل ما بني احليضتني مخسة عر 
 . يوًم�ا ال يصح أن جُيعل قاع�دة يف تغيري الدم يف احلكم دون تغريُّ
فالقواعد وإن كانت جزئياهتا غالبة يف اندراجها حتت القاعدة إال 

أن لكل قاعدة استثناءات تنفرد هبا عن حكم القاعدة. 

واحلكم عىل الغالب ال يقع عىل ما يتخلف مما ينفرد عنه بدليل 
خمالف من نقل أو عقل أو مقصد. وهلذا نستطيع القول أن احلكم 
عىل احليض أو النف�اس بالغالب حكم غري صحيح. وأن احلكم 
اخل�ايل عن االعرتاض هو احلك�م املنبعث من الواقع وهو احلكم 
الصحي�ح. وقد قال بأن احليض والنفاس تس�تمر أحكامهام مدة 
وجودمه�ا س�واًء نقصت امل�دة أو زادت قال بذل�ك جمموعة من 
أهل العلم والتحقيق منهم ش�يخ اإلس�الم ابن تيمية وابن القيم 
وأخ�ذ هب�ذا الق�ول فضيلة الش�يخ حممد ب�ن عثيمني يف رس�الته 
القيم�ة )رس�الة يف الدماء الطبيعية( فمت�ى كان الدم مع احلائض 
فهي حائض. ومتى كان الدم مع النفس�اء فهي نفس�اء. ولو زاد 
ذلك عن األربعني أو اخلمس�ني ما دام دم النفاس معها. ورسالة 
الش�يخ حممد بن عثيمني رس�الة قيم�ة أنقل منها ش�يًئا مما يتعلق 
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بمدة احلي�ض والنفاس قال - رمحه اهلل - : )وقد اختلف العلامء 
�ن الذي يت�أيت فيه احلي�ض حدٌّ معني  - رمحه�م اهلل - : ه�ل للسِّ
بحيث ال حتيض األنثى قبله وال بعده. وأن ما يأتيها قبله أو بعده 
فهو دم فس�اد. اختلف العلامء يف ذلك، قال الدارمي بعد أن ذكر 
االختالف�ات: كل هذا عندي خط�أ ألن املرجع يف مجيع ذلك إىل 
الوج�ود فأي قدر وجد يف أي حال وِس�ّن وج�ب جعله حيًضا. 

والله أعلم.

ثم قال الش�يخ حممد بن عثيمني: وهذا الذي قاله الدارميُّ هو 
الصواب وهو اختيار شيخ االسالم ابن تيمية. فمتى رأت األنثى 
احليض فهو حيض وإن كانت دون تس�ع س�نني أو فوق مخس�ني 
س�نة وذلك ألن أحكام احليض علقها اهلل ورس�وله عىل وجوده. 
ومل حي�دد اهلل ورس�وله لذلك س�نًّا معينًة فوج�ب الرجوع فيه إىل 
الوج�ود الذي علق�ت األحكام عليه وحتديده بِس�ن معني حيتاج 

إىل دليل من الكتاب والسنة وال دليل عىل ذلك. ا.ه�.

ثم حتدث فضيلته عن مدة احليض وذكر أن للعلامء يف ذلك ستة 
أقوال أو س�بعة ثم قال: قال ابن املنذر: وقالت طائفة: ليس ألقل 
احليض وال ألكثره حد باأليام. قلت – القائل ابن عثيمني – وهذا 
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القول كقول الدارمي السابق وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية 
وهو الصواب ألنه يدل عليه الكتاب والسنة واالعتبار. اه�.

وذكر فضيلته مخس�ة أدلة من الكتاب والسنة واالعتبار عىل أن 
الق�ول بالتحديد قول غري صحيح. وأن العربة بالواقع والوجود 
وقال ش�يخ اإلس�الم ابن تيمية - رمحه اهلل -: واألصل يف كل ما 
خيرج من الرحم أنه حيض حتى يقوم الدليل عىل أنه اس�تحاضة 
- وق�ال أيًض�ا: فام وقع من دم فهو حيض إذا مل يعلم أنه دم ِعرق 

أو ُجرح. اه�. )رسالة األسامء/ ص� 36(. 

ويف هذه الرس�الة لشيخ اإلسالم قوله عن النفاس ومدته قال 
ر أن  - رمح�ه اهلل -: والنف�اس ال ح�دَّ ألقل�ه وال ألكثره فل�و ُقدِّ
امرأة رأت الدم أكثر من أربعني أو ستني أو سبعني وانقطع فهو 

نفاس. اه�. 
وخالصة القول أن القول بأن احلائض والنفساء جتلس يف حيضها 
ونفاس�ها م�دة وجود ال�دم معها. وال  حد ألق�ل ذلك وال ألكثره 
فمت�ى َطُهرت تطهرت س�واء كان ذلك بوجود القصة البيضاء أم 
بانقطاع الدم والصفرة والكدرة هذا هو القول الصحيح املتِفق مع 

النقل والعقل.
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وأم�ا حتديد احليض أو النفاس بزمن مع�ني مع وجود الدم بعد 
فرتة التحديد فهو قول ال يستند عىل دليل من كتاب  أو من سنة أو 
من اعتبار وهو خالف األصل ومعارض حلكمة سقوط التكاليف 
الرعي�ة عن احلائض والنفس�اء لتأذهيام بدم احلي�ض أو النفاس. 

والله أعلم.   





حكم صبغ الشعر بالسواد
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وصىل الله وس�لم عىل رس�ول الله س�يدنا 

ونبينا محمد وعىل آله وصحبه... أما بعد:

فه�ذا بح�ث يف حك�م صب�غ الش�عر بالس�واد أرجو 

الل�ه أن يكون بحثً�ا معصوًما من الخط�أ والزلل. والله 

املستعان.

س�ألني أحد اإلخوان عن حكم صبغ اللحية والرأس بالسواد 
حي�ث إنه ورد أحاديث عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص تنهي عن ذلك ومنها 
حديث أيب قحافة والد أيب بكر ء. وقد اختلفت الفتاوى يف 
حكم ذلك من حيث اجلواز والتحريم والكراهة أرجو اجلواب.

الج�واب الحم�د لله: الس�لف الصال�ح من أئمة املس�لمني 

وفقائه�م كاإلم�ام مال�ك واإلم�ام أمح�د وغريه�م م�ن األئم�ة 
يتورعون عن القول يف املس�ألة بالتحريم. فإذا كان أحدهم يرى 
حتريم يشء من ش�ؤون احلياة قال: أكره ذلك. أو ال يعجبني. أو 
نح�و ذلك. ويتورع أن يقول حيرم ذلك. ولو كان احلكم واضح 
التحري�م، وذلك استش�عاًرا برهبة القول بالتحري�م ورهبة قول 

اهلل تعاىل: چھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  
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ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ   ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ    ۉچ 
)النحل:116(

وال شك أن حكم صبغ الشعر بالسواد حمل اختالف بني أهل 
العلم وقد صدر لفضيلة الش�يخ ديبان الديبان كتاب اس�تعرض 
فيه أقوال أهل العلم يف حكم املسألة وناقش القائلني بحرمة ذلك 
وخلص من املناقشة إىل أن القول بتحريم ذلك قول ال يستند إىل 
نق�ل صحي�ح ثابت وال نقل رصي�ح يف التحريم. أقول ال ش�ك 
أن الس�واد م�ن الزينة وق�د أمر ملسو هيلع هللا ىلص بتغيري الش�يب إىل لون مغاير 

لبياضه واهلل سبحانه وتعاىل يقول: 

ڤچ  ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ   چٿ  

)األعراف:32( ومع ذلك قال - جزاه اهلل خرًيا - بكراهة ذلك مع 
أنه مجال واهلل تعاىل مجيل حيب اجلامل. وقد رد عىل فضيلته بعض 
إخواننا، وقد اطلعت عىل الرد فوجدته ردا حتكميًّا ال يس�تند إىل 
م�ا يعطي القناعة بقبوله. وعىل أي حال فالذي يظهر يل أن صبغ 

الشعر بالسواد جائز وذلك ملجموعة أمور:

أحده�ا: أن األصل اإلباح�ة وال ينقل حك�م أصيل إال بنص 

رشعي ثابت ورصيح.
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وم�ا تعلق باالس�تدالل ب�ه القائلون بحرمة ذل�ك ال يصح أن 
يكون مستند قول بالتحريم وسيأيت – إن شاء اهلل – بيان ذلك.

ثانيًا: إن صبغ الشعر بالسواد نوٌع من اجلامل، واهلل مجيل حيب 

اجلامل، وهو نوع من الزينة، والزينة لعباد اهلل مباحة من رب عباد 
اهلل. والزين�ة نعمة م�ن نعم اهلل عىل عباده قال تعاىل: چٿ  ٿ  ٿ  
ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ، وقد أمرنا ملسو هيلع هللا ىلص بتغيري 
الش�يب إىل لون مغاير لبياضه ومل يقل ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا االمر واجتنبوا 
الس�واد إال يف حالة خاصة تقتيض التنبيه عىل أن الس�واد يف مثلها 
ال يصل�ح. وتأخ�ري البيان عن وق�ت احلاجة من�زه عنه ملسو هيلع هللا ىلص. ويف 
صبغ الشعر بالسواد زيادة حيوية ملن اشتعل شعره بالشيب وهو 

ال يزال يف حيوية وبقية قوية.

ثالثً�ا: ذكر اب�ن القيم يف زاد املعاد والطربي يف مش�كل اآلثار 

 

– رمحهام اهلل – أن من كبار الصحابة والتابعني من يصبغ بالسواد 
فقال ابن القيم - رمحه اهلل - يف كتابه زاد املعاد يف خصيصة الكتم 
ما نصه: اخلضاب بالسواد املنهي عنه خضاب التدليس كخضاب 
شعر اجلارية – إىل أن قال – فأما إذا مل يتضمن تدليًسا وال خداًعا 
فقد صح عن احلس�ن واحلس�ني - ء - أهن�ام كانا خيضبان 
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بالس�واد ذك�ر ذلك اب�ن جرير الط�ربي يف كتابه هتذي�ب اآلثار. 
 وذكره عن عثامن وعبد اهلل بن جعفر وسعد بن أيب وقاص وعقبة 
ابن عامر واملغرية بن شعبة وجرير بن عبد اهلل وعمرو بن العاص 
وحكاه عن جمموعة من التابعني منهم عمرو بن عثامن، وعيل بن 
عب�د اهلل بن عباس، وأبو س�لمة ب�ن عبد الرمح�ن، وعبد الرمحن 
ابن األس�ود، وموسى بن طلحة، والزهري، وأيوب، وإسامعيل 
اب�ن مع�د يك�رب، وح�كاه ابن اجل�وزي ع�ن حمارب ب�ن دثار، 
ويزي�د وابن جريج، وأيب يوس�ف، وأيب اس�حاق وابن أيب ليىل، 
وزي�اد بن عالق�ة، وغيالن بن جام�ع، ونافع بن جب�ري، وعمرو 
ابن املقدمي والقاس�م بن س�الم. أ ه�، ويف رشح القايض عياض 
لصحيح مس�لم قال: وكان منهم من خيضب بالس�واد، وجاء يف 
رشح صحيح مس�لم للقايض عياض أن عمر بن اخلطاب ؤ 
كان خيضب بالس�واد، وثبت أن عمرو بن العاص وكان أمرًيا يف 
خالفة عمر بن اخلطاب ؤ عىل مرص قدم إىل املدينة ويف لقائه 
بأم�ري املؤمنني عمر بن اخلطاب ؤ وكان عمرو خاضًبا حليته 
بالل�ون األس�ود قال له:ما محل�ك عىل هذا؟ قال عم�رو: أريد يا 

أمري املؤمنني أن أرهيم أن يِفَّ بقية، فقنع عمر بذلك.
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وذكر القايض عياض ذلك عن عمر وعثامن واحلسن واحلسني 
وعقبة بن عامر وحممد بن عيل وعيل بن عبداهلل بن عباس وعروة 
وابن سريين وأيب بردة يف اآلخر من اجلزء السادس صفحة 695 
نقال عن الش�يخ دبيان من موس�وعة الطه�ارة. وال يقال بأن هذا 
خ�اص بال�والة فف�ي النقل ع�ن ابن القي�م وابن جري�ر الطربي 
والق�ايض عياض ما يدل عىل أن جمموعة من الصحابة والتابعني 

كانوا خيضبون بالسواد وليسوا والة. 

رابًع�ا: إن االحتج�اج للق�ول بالتحريم بأن يف صبغ الش�عر 

بالسواد تدليًسا وتغريًرا باآلخرين ممن يظنون من يصبغ بالسواد 
ا وليس مش�يًبا  ا فريتب�ون عىل ذل�ك ق�رارات باعتباره ش�ابًّ ش�ابًّ
كالتزوي�ج ونح�وه. فاجلواب ع�ن ذلك أن أي أم�ر يرتتب عليه 
تدلي�س وتغرير ويرتتب عىل ذلك رضر كصبغ الش�عر بالس�واد 
ال يضي�ع ح�ق حم�ق يف ادعائه، ق�ال اب�ن القيم – رمح�ه اهلل – يف 
اجلزء الرابع يف احلديث عن الكتم: اخلضاب بالس�واد املنهي عنه 
خض�اب التدليس كخضاب ش�عر اجلارية، وامل�رأة الكبرية تغر 
الزوج، والسيد بذلك، وخضاب الشيخ يغر املرأة بذلك فإنه من 
الفسق واخلداع. فأما إذا مل يتضمن تدليًسا وال خداًعا، فقد صح 
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 عن احلسن واحلسني اهنام كانا خيضبان بالسواد وذكر – رمحه اهلل – 
م�ا ذك�ره الط�ربي يف كتابه مش�كل اآلثار عن جمموع�ة من كبار 

الصحابة والتابعني أهنم كانوا خيضبون بالسواد.

خامًس�ا: ما يقال بأن يف صبغ الش�عر بالس�واد تغيرًيا خللق اهلل. 

هذا القول غري ظاهٍر االحتجاُج به ضعيف. فهناك جمموعة من سنن 
فطرة اإلنس�ان قد أمرنا الش�ارع الكريم بتهذيبها أو إزالتها: كشعر 
الشارب والعانة واإلبطني واألظافر وغريها فلم يكن يف ذلك تغيري 

خللق اهلل. وأمرنا ملسو هيلع هللا ىلص بتغيري الشيب والشيب من خلق اهلل.

سادًس�ا: رس�ولنا ملسو هيلع هللا ىلص وجهن�ا إىل تغيري الش�يب بل�ون يغاير 

البياض ومل يعني لنا نوعا معينا لتغيري الش�يب به. كام مل ينهنا عن 
نوع معني لتغيري الش�يب به. وأما القول بأن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال 
ألهل أيب قحافة: وجنبوه الس�واد. فسيأيت اجلواب عنه - إن شاء 
اهلل – ول�و كان هن�اك نوع للتغيري أو نوع ال يصح به التغيري لبينه 
ملسو هيلع هللا ىلص  يف حمل البيان وهو األمر بتغيري الش�يب. وال خيفى أن البيان 
يف حم�ل احلاجة واجب، ورس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  منزه ع�ن تأخري البيان 
ع�ن وق�ت احلاجة فدل ذلك ع�ىل أن التغيري يتم ب�ام يعترب تغيرًيا 

سواء أكان ذلك بصفرة أم بحمرة أم بكتم أم بسواد.
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س�ابًعا: قال بعض أهل العلم إن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مل خيضب. كام 
ثبت ذلك عن أنس بن مالك ؤ حيث جاء يف صحيح البخاري: 
ع�ن أنس ؤ أنه ق�ال: مل خيتضب النبي ملسو هيلع هللا ىلص. فقد ذكر ابن القيم 
– رمحه اهلل – يف كتابه زاد املعاد أن اإلمام أمحد بن حنبل أجاب عن 
حديث أنس فقال: قد ش�هد به غري أنس ؤ عىل النبي  ملسو هيلع هللا ىلص أنه 
خضب. وليس من شهد بمنزلة من مل يشهد. قال ابن القيم: فأمحد 

أثبت خضاب النبي  ملسو هيلع هللا ىلص ومعه مجاعة من املحدثني. أ ه�.  

ثامنً�ا: روى البخاري يف صحيحه عن عث�امن بن عبد اهلل بن 

موه�ب قال: دخلنا عىل أم س�لمة ريض اهلل عنه�ا  فأخرجت لنا 
شعًرا من شعر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فإذا هو خمضوب باحلناء والكتم. 

ويف الس�نن األربعة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: إن أحسن ما غريتم 
به الشيب احلناء والكتم، ويف الصحيحني عن أنس ؤ: أن أبا 
بكر ؤ اختضب باحلناء والكتم. ويف س�نن أيب داود عن ابن 
عب�اس ء قال: مر عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص رج�ل قد خضب باحلناء 
فق�ال: م�ا أحس�ن هذا ! فم�ر آخر قد خض�ب باحلن�اء والكتم. 
فقال: هذا أحس�ن من هذا. فمر آخر قد خضب بالصفرة فقال: 

هذا أحسن من هذا كله. 
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ه�ذه النص�وص رصحي�ة يف أن بع�ض التغيريات أحس�ن من 
بعضه�ا إال أن ه�ذه التغي�ريات للش�يب جائزة كله�ا. وإن كان 
بعضها أحسن من بعض. وإذا جاءت تغيريات بتغيريها الشيب 
وكان بعضها أفضل من البعض اآلخر فإن األفضلية ال تدل عىل 

منع املفضول وال عىل منع نوع من التغريات األخرى.
تاسًعا: جاء يف صحيح مسلم أن أبا قحافة ملا أيت به إىل رسول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ورأسه وحليته كالثغامة قال ملسو هيلع هللا ىلص غريوا هذا الشيب وجنبوه 
الس�واد. قال�وا هذا نص رصي�ح يف حتريم التغيري بالس�واد، وقد 

أجيب عن ذلك بأمرين:

أحدهم�ا: ما قال�ه حمموعة م�ن رج�ال احلديث ب�أن القول: 

وجنبوه الس�واد مدرج من قول الراوي. وليس من قول رس�ول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. وع�ىل من يريد الطمأنينة ب�أن )وجنبوه( مدرج الرجوُع 
إىل ق�ول أهل احلدي�ث يف ذلك، ويف موس�وعة الطهارة للش�يخ 
دبي�ان جهد مش�كور ومفيد يف اس�تعراض أقوال أه�ل العلم يف 

ذلك ومناقشتها.

الثاني: عىل افرتاض صحة صدوروجنبوه السواد من الرسول 

ملسو هيلع هللا ىلص ولي�س مدرًج�ا من قول ال�راوي. فرس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يوجه يف 
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أحوال خمتلفة إىل الظهور أمام املجتمع يف جماالت االجتامع العام 
كأيام اجلمع وأيام العيد والصالة يف املساجد إىل األخذ بالروائح 
واملالبس اجلميلة واالبتعاد عام يناقض ذلك ويؤذي أفراد املجتمع 

ممن جيري االختالط هبم.

وال شك أن تغيري الشيب بالسواد يعطي إحياًء باحليوية والقوة 
يف البقية. أما إذا كان الش�يب يف مثل أيب قحافة قد طعن به الس�ن 
إىل النهاية أو قريبها وأن تغيري شيبه بسواد سيزيده تشوهًيا ال سيام 
وق�د نتأت كتفاه إىل اخللف. فرس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يدرك ذلك وينهى 
أن ُيؤتى بام يزيد تش�ويه حال الطعن يف السن، فقال ملسو هيلع هللا ىلص ما معناه 
ال تغ�ريوه بالس�واد فهو ال ينفعه ب�ل يزيده يف التش�ويه. فتوجيه 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بتجنيبه السواد خاص به وبأمثاله، أما من كان به 
نش�اط يف بقية عمره فالس�واد يزيد من حيويته وقناعته بام فيه من 
بقي�ة حمتاجٍة إىل ما يقوي الش�عور هبا واالعتزاَز بمقتضياهتا. وال 
ش�ك أن هذا املفهوم هو ما دعى مجلة من أكابر أصحاب رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ومنه�م من ذكرهم ابن القي�م وابن جرير – رمحهام اهلل – 

ممن كانوا خيضبون بالسواد. 

ويمكن أن يس�تنتج من قول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وجنبوه السواد أن 
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اخلضب بالس�واد ش�ائع بني الناس يف تغيري الشيب به وقد وجه 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أهل أيب قحافة بتغيري الش�يب وملعرفة رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص ما عليه الناس من تغيريالشيب بام يتغري به ومن ذلك السواد 
نب�ه ملسو هيلع هللا ىلص أهل أيب قحاف�ة بأن اخلضب بالس�واد ال ينفعه بل يزيده 

تشوهًيا فقال: وجنبوه السواد.
عارًشا: احتج القائلون بحرمة اخلضب بالس�واد بام رواه أبو 

داود وأمحد والنس�ائي كلهم من حديث ابن عباس ء قال: 
قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: يكون قوم يف آخر الزمان خيضبون بالس�واد 

كحواصل احلامم ال يرحيون رائحة اجلنة.
واجلواب عن هذا احلديث أنه حديث معلول بجملة علل من 

حيث املتن والسند.
أم�ا املتن فه�و يتعارض م�ع م�ا كان عليه مجلة م�ن أصحاب 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ومنهم عرة من أكابر أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ثالث�ة منهم من املبرين باجلنة، وهم عم�ر بن اخلطاب، وعثامن 

ابن عفان، وسعد بن أيب وقاص.

ومنهم اثنان مها سيدا شباب أهل اجلنة وسبطا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ومها احلس�ن واحلس�ني، ومنهم اثنان من اخللفاء الراش�دين مها 
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عمر بن اخلطاب، وعثامن بن عفان فهل هؤالء األكارم واألكابر 
من أصحاب رس�ول اهلل يف ُبْعٍد عن اجلن�ة وعن رائحتها الزكية 
 وقد برهم ملسو هيلع هللا ىلص أهنم من أهلها. وقد ذكر بن القيم – رمحه اهلل – 
ثبوت خضبهم ش�يبهم بالس�واد، وابن القيم – رمحه اهلل – إمام 
من أئمة اإلس�الم وفقيه من فقهاء املس�لمني وحافظ من حفاظ 
احلدي�ث. فهو - رمحه اهلل - حجة فيام يروي عن رجال احلديث 
م�ن صحاحهم ومس�نداهتم وس�ننهم وه�و - رمح�ه اهلل - يعرب 
يف كتاب�ه ال�زاد بكلمة: وص�ح. أال يعترب هذا من أه�م ما يقدح 
ب�ه يف متن هذا احلديث واس�تحالة صدور ذلك عن رس�ول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص. واحلال أن خمالفته ثابتة من كبار أصحاب رس�ول اهلل وهم 
- رض�وان اهلل عنه�م - م�ن أش�د أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  يف 
التمس�ك بس�ننه والس�مع والطاعة واالس�تجابة للتقيد بأوامره 
له اهلل هلم  ونواهي�ه. وتقاه�م وصالحه�م وص�دق إيامهنم س�جَّ

يف كتاب�ه الكريم حيث ق�ال: چٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  
پ       ڀ  ڀچ )الفتح: 29(.

وإن قي�ل ب�أن ه�ؤالء األصحاب الذي�ن خيضبون بالس�واد مل 
تبلغه�م نص�وص النه�ي عن اخلضب بالس�واد. فاجل�واب أهنم 
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رمحه�م اهلل مل يكون�وا بمعزل ع�ن إخواهنم الذين تنس�ب إليهم 
روايته�م ع�ن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص هنيه ع�ن اخلضب بالس�واد، فهل 
وج�د عىل أحد م�ن هؤالء األكابر من أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
اع�رتاض عىل خضبهم بالس�واد ممن يروون عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
النهي عن اخلضب بالس�واد؟ وإذا قيل هذا عمر أنكر عىل عمرو 
ا  بن العاص خضبه بالسواد. فنقول هل جزم عليه باإلنكار ُمحتجًّ
بام صدر عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من النهي عن اخلضب بالس�واد؟ أم 
أن�ه قنع بجوابه: أري�د أن يعلم القوم أن فِ�يَّ بقية. فلو كان لدى 
عمر ؤ نص عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بالنهي مل�ا قنع بجوابه. وال 
ا ل�ه. بل قد ذكر  يس�تبعد من�ه أن يعطيه من درته ما يراه مس�تحقًّ
القايض عياض فيام سبق النقل عنه أن عمر كان خيضب بالسواد. 
والغال�ب عىل رجال احلديث أهنم كان�وا يعلقون عىل ما يروونه 
من األحاديث املستغربة أو املستنكرة باالستنكار أو االستغراب. 
فضاًل عن مالحقتهم اإلس�ناد، وقد وج�د جمموعة من أحاديث 
ا إال أهنا موج�ودة كانت حمل  الصحيح�ني وإن كانت قليل�ة جدًّ
اس�تنكار وتوقف يف قبوهلا لقوة الش�ك يف صدورها عن رس�ول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وال ش�ك أن معايري النظر فيام يروى عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
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عالوة عىل تتبع رجال احلديث – اإلسناد – النظُر يف املتن يف معناه 
ويف لفظ�ه وهل فيه معارضة ألص�ول الريعة ومقاصد التريع 
وبالغة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف التبليغ. وال يعني هذا فتَح الباب للقول 
بأنه قد يصدر من رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مثل ذلك فرس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص منزه 
عن ذلك ومعصوم من أن يصدر منه ما ليس صحيًحا فاألمر فيام 
يص�در منه ملسو هيلع هللا ىلص هو حقيقة قول اهلل تعاىل: چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿچ    )النجم: 4-3(.

ولكن اخللل يأيت من الرواية. فام علة األخبار إال رواهتا.

فالصحابة عىل قدر ما هم عليه من التقى والصالح والصدق 
والوف�اء وقوة اإليامن. فهم بر يف اجتهاداهتم ومفاهيمهم، غري 
معصومني من اخلطأ، وكذلك األمر يف التابعني وتابعيهم. ومهام  
بل�غ واحدهم م�ن العدالة ودق�ة الفهم وُبْع�ِد اإلدراك فهو بر 
مع�رض لإلصاب�ة واخلطأ، واإلم�ام مالك - رمح�ه اهلل - يقول: 
كلٌّ يؤخ�ذ م�ن قوله وُي�رتك إال صاح�ب هذا القرب ويش�ري إىل 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وهلذا نقول بأن معايري قبول الرواية عن رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كثرية، ومنها انتفاء التعارض بينها وبني أصول الريعة 

ومقاصدها. 
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ق�ال ابن القيم: س�ئلت هل يمك�ن معرفة احلدي�ث املوضوع 
بضاب�ط م�ن غري أن ينظر يف س�نده، فأجاب - رمح�ه اهلل - : هذا 
سؤال عظيم القدر. وإنام َيِعرف ذلك َمْن َتضلَّع يف معرفة السنن 
الصحيح�ة واختلطت بلحمه ودمه. وصار له فيها ملكة. وصار 
له اختصاص شديد بمعرفة السنن واآلثار، ومعرفة سرية رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهدي�ه فيام يأمر وينهى عن�ه. ويدعو إليه وحيبه ويكرهه. 
ويرع�ه لألم�ة، بحيث كأن�ه خمال�ط للرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص كواحد من 
أصحاب�ه. فمث�ل ه�ذا يعرف م�ن أح�وال الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص وهديه 
وكالم�ه وما جيوز أن خيرب به وما ال جيوز مما ال يعرفه غريه، وهذا 
ش�أن كل ُمتَّب�َع مع متبوعه، فإن لألخص من احلريص عىل تتبع 
أقواله وأفعاله من العلم هبا والتمييز بني ما يصح ان ينس�ب إليه 
وم�ا ال يصح أن ينس�ب إليه ما ليس ملن ال يك�ون كذلك، أ.ه�. 
املن�ار املني�ف ص 43 نقال عن فضيلة الش�يخ دبي�ان الدبيان من 

موسوعة الطهارة. 

والش�ك أن النصوص املنس�وبة إىل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فيام يتعلق 
بالتحلي�ل والتحري�م جي�ب أن تص�ل القناع�ة هب�ا إىل مس�توى 
الثق�ة بنقلها وانتف�اء تعارضها مع أصول الريع�ة ومقاصدها. 
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فالنص�وص الرصحية يف الداللة والصحيحة يف اإلثبات ال يمكن 
تعارضها. وإن ظهر يشء من ذلك فأمر الظهور راجع إىل القصور 
يف الفهم وعدم القدرة عىل اجلمع بينها. أو غياب علة احلكم من 

النص املعارض من مدعي التعارض.

وألهل العلم ورجال احلديث يف قول: وجنبوه السواد. كالم 
طويل يش�تمل ع�ىل الكثري من األقوال وال�رد عليها  فيام يتعلق 
بثبوت هذا النص. وجنبوه السواد. هل صدوره عن رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص ثابت أم ال؟ ال س�يام وروايُة وجنبوه الس�واد عن أيب الزبري 
خمتل�ٌف يف ثبوهت�ا عن�ه وقد نق�ل عنه – أعن�ي أبا الزب�ري – أهنا 
ليس�ت من احلديث وهذا الكالم الطوي�ل حول ثبوت وجنبوه 
الس�واد يعطي الرتدد يف قبوهلا. وال سيام وهي تتعلق بتحريم ما 
أصله اإلباحة. وال جيوز االنتقال من األصل إىل غريه إال بدليل 
رصي�ح خال م�ن االختالف يف الدالل�ة أو الثبوت، وهلذا وجد 
من أهل العلم من يقول باإلباحة مطلًقا للقناعة بسقوط دعوى 

رواية: وجنبوه السواد.

وأله�ل العلم بعل�وم احلديث كالم طويل ح�ول حديث ابن 
عب�اس بخصوص أن من خيضب بالس�واد ال ي�رح رائحة اجلنة، 
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وذلك من حيث متنه وإس�ناده يعطي االجتاه إىل الرتدد يف قبوله، 
وذلك من جمموعة أمور:

أحدها: أن الصبغ بالسواد إذا مل يقصد به أو يرتتب عليه تغرير 

وتدلي�س وغ�ش لآلخرين فه�و نوع من اجل�امل واهلل مجيل حيب 
اجلامل. ونوع من دواعي اإلحياء باحليوية واإلنس�ان مطلوب منه 
أن يأخذ بأس�باب الثقة ودواعي النش�اط. ومنه ش�عور اآلخرين 
بقوت�ه. وقصد الوصول إىل ذلك بالقول أو العمل ليس مس�لًكا 

منحرًفا يصنف يف أنواع وأجناس اخلطايا املوبقات.

الثاني: إن الصبغ بالس�واد مهام كان مكروًها أو حمرًما ال يصل 

أم�ره إىل أن يكون يف حجم أك�رب موبقة من املوبقات، وهو الرك 
ب�اهلل فموبق�ة الرك باهلل هي التي ال يرح امل�رك رائحة اجلنة. أما 
بقية املوبقات فاألمر يف أصحاهبا أهنم حتت مش�يئة اهلل إن شاء غفر 
هلم وأدخلهم اجلنة، وإن شاء عذهبم بقدر ذنوهبم ثم أدخلهم اجلنة. 
فه�م بالرغم من أهنم أهل موبقات إال أهنم بمش�يئة اهلل س�ريحيون 
ري�ح اجلنة. فكيف يق�ال عن اخلاضبني بالس�واد أهنم بعيدون عن 
اجلن�ة بع�ًدا ال يرحيوهنا، فهل صبغهم بالس�واد جريمة كربى تتفق 
م�ع ال�رك باهلل يف العقوب�ة؟ اللهم إن مثل ه�ذا ال يمكن صدوره 
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م�ن رس�ول اهلل رس�ول اهل�دى والرمح�ة والرأفة، والب�ن اجلوزي 
- رمح�ه اهلل - كالم ح�ول الصب�غ يف الس�واد يف اجل�زء الثالث من 
كتاب�ه املوضوع�ات ص230 نقاًل عن موس�وعة الطهارة للش�يخ 
دبي�ان ه�ذا نصه: إن�ام كرهه – يعني الصبغ بالس�واد – ق�وم ملا فيه 
م�ن التدليس فأما أن يرتق�ي إىل درجة التحريم إذا مل يدلس فيجب 
ب�ه ه�ذا الوعيد، فلم يقل بذلك أحد، ثم نق�ول عىل تقدير الصحة 
حيتمل أن يكون املعنى: ال يرحيون اجلنة لفعل صدر منهم أو اعتقاد 
ال لعل�ة اخلضب. ويكون اخلضاب س�يامهم، كام ق�ال يف اخلوارج 

سيامهم التحليق وإن كان حتليق الشعر ليس بحرام. أ ه�.

الثالث: إن لرجال احلديث يف إسناد هذا احلديث كالم طويل 

حول نقده وإن صححه بعضهم، فالبعض اآلخر قال فيه ما يربر 
القول بس�قوط االس�تدالل به. ومن أراد الرج�وع إىل ذلك وإىل 
حديث أيب قحافة وجنبوه الس�واد. ففي موس�وعة الطهارة أليب 
عمر الشيخ دبيان الدبيان كالم عن احلديثني َمْتنَْيِهام وإسنادمها ما 
يش�في ويكفي فجزاه اهلل خرًيا وس�امح اهلل من خطأه فيام توصل 
إلي�ه من ع�دم الق�ول بالتحري�م. حيث ج�اء يف موس�وعته بأن 
الراج�ح لدى فضيلته أن اخلضب بالس�واد مك�روه كراهة تنزيه 
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ال كراه�ة حتريم. والذي يظهر أن اخلضب بالس�واد مباح وليس 
مكروًه�ا إال أن يكون الغرض من اخلض�ب به الغش والتدليس 
والتغرير فيحرم ألنه وسيلة إىل غاية حمرمة: من غشنا فليس منا. 
وأما توجيه القول بإباحته إذا مل يتوصل به إىل حمرم فألنه نوع من 
اجلامل واجلامُل والتجمل والتجميل من زينة اهلل لعباده، واألصل 
أن اهلل خلق اإلنس�ان وأعط�اه الترصف يف بدنه ب�ام فيه مصلحته 
مم�ا ال يتعارض مع أص�ول التريع ونص�وص أحكامه. وليس 
يف صبغ الش�عر بالس�واد انتهاك حلدود اهلل وحمارمه، وما جاء من 
أحادي�ث تروى عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بذلك فقد ظه�ر لنا مما تقدم 
أهنا ال تصلح لالس�تدالل عىل التحريم. ألهنا يس�تبعد صدورها 
عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وعىل فرض ثبوت وجنبوه السواد يف حديث 
أيب الزب�ري فهو من قضاي�ا اجلنس، فأي صبغ بالس�واد ملثل حال 
أيب قحاف�ة مما يزيده تش�وهًيا ال جتمياًل فال ينبغ�ي النتفاء الفائدة 
من صبغه بالس�واد فيقال بالكراهة، وإذا كان الغرض من الصبغ 

بالسواد الغش والتدليس فيقال بالتحريم.

وخالصة الج�واب: أن اهلل مجيل حيب اجل�امل وأن اخلضب 

بالس�واد نوع من اجلامل ملن بقي يف عمره بقية قوية، وأن التوجيه 
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النبوي رصيح وثابت عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بتغيري لون الشيب. وأن 
ما يروى عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بالنهي عن الصبغ بالسواد أحاديث 
مضطربة يف إس�نادها ومتوهنا وحمل أخذ ورد بني رجال احلديث 
م�ن حيث قبوهلا ومن حيث االس�تدالل هبا وظه�ور معارضتها 
ملقاص�د الريعة يف احلث عىل احلض�ور يف املجتمعات العامة بام 
يعط�ي االحرتام واالرتياح من حيث األخذ بالزينة واجلامل، وأن 
التغي�ري بالس�واد يعتربه املجتمع أرقى أن�واع التغيري الباعث عىل 
اع�رتاف املجتمع بقوة البقية يف العم�ر. وعليه فأرى أن اخلضب 
بالس�واد تعرتيه األح�كام الثالثة: اإلباح�ة والكراهة والتحريم. 

وذلك عىل التفصيل اآليت: 

أوال: إذا كان الغ�رض م�ن اخلض�ب بالس�واد الغش واخلداع 

والتدلي�س فه�و ح�رام ألن�ه وس�يلة إىل ح�رام، وم�ن القواع�د 
الرعي�ة أن للوس�ائل حك�م الغايات إليها. وال ش�ك يف حرمة 
اخل�داع والتغرير والغرر والغش والتدليس فكل ما كان وس�يلة 

إليها فهو حرام. 

ثانيًا: إذا كان اخلضب بالس�واد مل�ن ال ينفعه ذلك بل يزيد يف 

تشوهيه مثل أيب قحافة والد أيب بكر الصديق ء فهو مكروه 
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كراه�ة تنزي�ه ال كراهة حتريم ألن�ه ال يوصل إىل غاي�ة مقصودة 
وه�ي إش�عار املجتمع بوج�ود بقية قوية من العم�ر وإنام يزيد يف 

تشوهيه.

ثالًث�ا: إذا كان اخلضب بالس�واد مم�ن ينتفع به مس�تخدمه بني 
أفراد جمتمعه ويزيده زينة وش�عوًرا باحليوي�ة والقوة يف البقية من 
العم�ر وليس في�ه أي مقصد من املقاصد املحظ�ورة فاألصل يف 
ذل�ك اإلباح�ة وهذا أق�ل ما يمك�ن أن يقال يف ذل�ك. ومن قال 
باالس�تحباب ألن�ه نوع م�ن الزين�ة التي أمرن�ا الش�ارع الكريم 
باألخذ هبا يف املجامع العامة كاملس�اجد ويف األعياد واملناس�بات 
االجتامعي�ة م�ن قال باس�تحباب ذل�ك فيظه�ر أن للقائل بذلك 
وجه�ة نظ�ر رشعية معتربة. هذا م�ا ظهر يل يف املس�ألة ومن أراد 
املزي�د م�ن التحق�ق ومزي�د التح�ري والتفصيل فعلي�ه الرجوع 
ملوس�وعة الطهارة لفضيلة الش�يخ دبيان الدبيان فهي موس�وعة 
علمي�ة موثوق�ة جديرة باإلش�ادة والتزكية والنصيح�ة بالرجوع 
إليها، جعلها اهلل علاًم نافًعا يرجع أجرها إىل صاحبها يوم ينقطع 

عمله إال من مثلها. واهلل املستعان.      
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س1: ما هي الطريقة الصحيحة لتطهر املرأة من احليض؟

الج�واُب: الحم�ُد لله. احليض موج�ب عىل امل�رأة اتصافها 

باحل�دث األكرب فال جي�وز أثناءه الص�الة وال الصي�ام وال قراءة 
القرآن وال دخول املس�جد فإذا طهرت تع�ني عليها التطهر وهو 
االغتسال الكامل تستكمل يف غسلها عرة أشياء النية والتسمية 
وغس�ل اليدين ثالًثا وغس�ل ما فيه األذى ث�م تتوضأ وحتثي عىل 
رأس�ها ثالًث�ا ت�روي هبا أص�ول الش�عر وتفيض املاء عىل س�ائر 
جس�دها ثالًثا تبدأ بشقها األيمن تم ش�قها األيرس وتدلك بدهنا 
وتنتق�ل من موضعها فتغس�ل قدميها. ويتعني عىل املرأة أن تعنى 

بغسل شعرها استكاماًل للطهارة. والله املستعان.

س2: ه�ل بخروج املني ونزوله من اإلنس�ان يكون اإلنس�ان 

نجًسا؟ وهل جيوز له أن يتصفح القرآن؟

الجواُب: الحم�ُد لله. إِذا خرج املني من اإلنس�ان دفًقا بلذٍة 

فقد اتصف بحدث أكرب يتعني عليه الغس�ل لريتفع بغسله حدثه 
األك�رب وال جيوز له وهو متصف بحدث أكرب أن يتصفح القرآن 
ب�ل إن أه�ل العلم قالوا بع�دم جواز قراءته الق�رآن ولو كان من 



)88(

حفظ�ه حتى يتطهر من حدث�ه األكرب لقوله تعاىل: ﴿پ  ڀ  ڀ        
ڀ ﴾ )الواقع�ة: 79( وأما املؤمن فهو طاهر غري نجس وإن 

كان متلبًسا بحدث إال أن تلبسه باحلدث وإن كان كبرًيا ال يعطيه 
وصف النجاس�ة احلكمية ولكن يتع�ني عليه ألداء عبادة الصالة 

وتالوة القرآن رفع حدثه. والله أعلم.  

س3: هل جيب بعد املامرسة اجلنسية االستحامم وغسل الشعر 

أم جي�وز فقط مس�حه خصوًصا أن ش�عري طويل وال أس�تطيع 
غسله كل يوم؟

الجواُب: الحمُد لله. احلمُد هلل. ال ش�ك أن املامرسة اجلنسية 

– اجلامع – مقتضية االتصاف باحلدث األكرب الذي ال يرفعه إال 
الغس�ل يف حال وجود املاء وانتفاء املانع من استعامله لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: 
»إِذا التقى اخلتانان فقد وجب الغس�ل« والغسل هو غسل عموم 
البدن بام يف ذلك الشعر وال يعفى من غسله كثرته أو طوله فالبد 
من غسله وختليله حتى يتم التأكد من شمول كامله بالغسل وال 
جيزئ مسحه بل البد من غسله ألن مسح الرأس ال يكون إال يف 

الوضوء – رفع احلدث األصغر – والله أعلم.
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س4: هل غسل الشعر بالنسبة للمرأة  رضوري بعد اجلامع أم 

يكفي ختليله بمسحه؟

الجواُب: الحمُد لله. جيب عىل املرأة يف غس�لها من اجلامع أو 

احليض أو النفاس أن تغس�ل ش�عرها كام تغس�ل مجيع بدهنا وال 
يكف�ي مس�حه بل البد م�ن ترويته بامل�اء وكذلك األمر بالنس�بة 
للرجل من  شعر رأسه وحليته البد من إرواء الشعر باملاء وختليله 

عند الغسل من احلدث األكرب. والله أعلم. 

س5: هل غسل بول الطفل الصغري أو غائطه سواء كان ولًدا 

أو بنًتا ينقض الوضوء؟ 

الجواُب: الحمُد لله. غس�ل بول الطفل أو غائطه ال ينتقض 

ب�ه الوضوء إال أن يبارش الغاس�ل عورة الطف�ل قبله أو دبره فإن 
مس الفرج باليد س�واًء كان ُقب�اًل أم دبًرا لصغري أو كبري ينتقض 

به الوضوء عىل ما عليه مجهور أهل العلم. والله أعلم.

س6: كيف يكون املس�ح عىل اخلف�ني أو اجلوارب اخلفيفة أو 

التي فيها شقوق؟

الجواُب: الحمُد لله. ينبغي أن يكون اخلفان املمسوح عليهام 
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س�اترين ملا فوق الكعبني وأال يكون يف الواحد منهام شقوق وإذا 
كانا جوربني فينبغي أن يكونا صفيقني ساترين للمفروض ليس 
فيهام ش�قوق وخروق تصف البرة. واملس�ح عليهام يتم باملسح 
ع�ىل ظاهرمها اليمنى ثم الي�رسى للمقيم يوًما وليلة من انتقاض 
الوض�وء بعد لبس�هام عىل طه�ارة وثالثة أيام بلياليها للمس�افر. 

والله أعلم. 

س7: رج�ل  قدم من س�فر طويل وكان بأش�د الش�وق إىل 

أهل�ه فجامع زوجته ظنًّا من�ه أن املرأة عىل طهر ثم عاود اجلامع 
فظه�ر احلي�ض يف امل�رأة... فام حك�م هذا العم�ل؟ وهل جيب 

علي�ه  يشء؟ 

الج�واُب: الحمُد لله. ال خيفى أن املس�لم منه�ي عن جمامعة 

زوجت�ه وه�ي يف احليض قال تع�اىل: ﴿ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ ﴾ )البقرة:222(. ويذكر الس�ائل 
أن�ه جام�ع زوجته يف امل�رة األوىل ظنًّ�ا منه ومن زوجت�ه أهنا عىل 
طه�ر. ومل يذك�ر أن�ه رأى ال�دم يف امل�رة األوىل ولكن�ه يف معاودة 
اجل�امع ظهر احليض يف املرأة. والذي يظه�ر يل أنه معذور بجهل 
جمامعت�ه زوجته يف املرة الثانية وقد ظه�ر عليها احليض حيث إنه 
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جامعه�ا يف املرة األوىل ومل يريا حيًضا فاعتقدا اس�تمرار طهارهتا 
فجامعه�ا. ومن باب براءة الذمة فلو تصدق هذا الس�ائل بعرة 
أري�ل كف�ارة لفعله لكان مناس�ًبا ومربًئا للذمة - إن ش�اء اهلل -. 

 

والله أعلم. 

س8: أرجو رشح هذا احلديث وما املقصود بكلمة ريح؟ 

)ال ينفتل أو ينرصف حتى يسمع صوًتا أو رحًيا(

الجواُب: الحمُد لله. هذا احلديث يعالج وس�اوس الشيطان 

ووس�ائل إغوائه وأرضاره. وس�ببه أن أحد أصحاب رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص شكا إليه ماحيس�ه خارًجا من دبره وهو متطهر فسأل رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ه�ل ه�ذا اإلحس�اس الظني يؤثر عىل الطه�ارة ويوجب 
انتق�اض الوض�وء فذكر ملسو هيلع هللا ىلص ما معناه أن هذا من عمل الش�يطان 
ف�ال يلتف�ت إلي�ه وال ينتقض الوضوء إال بس�امع ص�وت الريح 
اخلارج من دبره أو بشمه رحيه وهذا من باب مقابلة الظن باليقني 
فام ثبت بيقني ال ينتقض بظن فلله احلمد عىل فضله وعدل رشعه 

وحكمة تريعه وهو املستعان.
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س9: ما حكم ذكر اسم اهلل يف الرس يف احلامم للوضوء؟ 

الجواُب: الحمُد لله. ال جيوز ذلك تادًبا مع اهلل تعاىل وتعظياًم 

له وألس�امئه ولك�ن إٍذا كان الذكر بالقلب دون التلفظ باللس�ان 
فلعل ذلك أيرس والقول بجوازه َأْوَجه. والله أعلم.

س10: بعد الوضوء أش�عر ببعض قط�رات املني تنزل ولكن 

جمرد شعور فأغسل ذلك اجلزء من املالبس خشية النجاسة. فامذا 
أفعل ألجتنب ذلك؟

الجواُب: الحمُد لله. إذا كان الس�ائل عىل طهارة كاملة من 

احلدث�ني األك�رب واألصغر ثم ش�عر بخروج قط�رات من املني 
ب�دون دف�ق ولذة فإذا كان هذا الش�عور حقيقيًّ�ا وليس ومًها أو 
تومًها فقد انتقض الوضوء بذلك وعىل السائل أن يعيد وضوءه 
بعد غس�له ذكره وغس�له ما وقع عىل مالبس�ه م�ن هذا اخلارج 
ألن�ه حيتم�ل أن يك�ون اخل�ارج مذًي�ا وامل�ذي نجس يف نفس�ه 
منجس ما يقع عليه واملني املوجب للغس�ل ما خرج دفًقا بلذة. 

 

والله أعلم. 

س11: هل يمكن أن أبارش زوجتي بعد طهارهتا من الطمث 

ولكن قبل االغتسال؟ 
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الجواُب: الحمُد لل�ه. إذا كان املقصود باملب�ارشة اجلامع فال 

جيوز ذلك حتى تغتس�ل من احليض لقوله تعاىل: ﴿ہ  ہ  
ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے   ھ   ھ   ھھ    ہ  
ۇ  ۇۆۆ ﴾ )البق�رة:222(. فق�د فرق س�بحانه وتع�اىل بني الطهر 
والتطه�ر فنهانا عن إتيان النس�اء يف املحيض وأب�اح لنا ذلك إذا 
طهرت ثم تطهرت. وق�د ذكر املفرسون الفقهاء أن طهارة املرأة 
م�ن احليض انقطاع ال�دم منه�ا وأن تطهرها اغتس�اهلا منه. وأما 
إذا كان املقص�ود من املبارشة التمتع هب�ا دون الفرج كقبلة وضم 

ونحو ذلك فهذا جائر حتى يف حيضها. والله أعلم. 

س12: إحداه�ن تس�أل فتقول بأن العادة معه�ا تبدأ قبل يوم 

أو يومني بنقطة يف الصباح وبمثلها يف املس�اء ثم بعد ذلك ينطلق 
معه�ا الدم فهل ترتك العبادة بمجرد ما ترى هذه النقطة من الدم 

أم تعترب العادة من مبدأ انطالق الدم واستمراره؟

الج�واُب: الحمُد لله. ال�ذي يظهر يل أن جمرد س�قوط نقطة 

دم يف الصب�اح وأخرى يف املس�اء ال ُيَعدُّ ع�ادة وهو أقل أذى من 
الصف�رة والكدرة يف زمن الطهر وقد جاء األث�ر باعتبار الصفرة 
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والك�درة يف وق�ت الطه�ر طهًرا وعلي�ه فال يظه�ر يل أن ملن هذه 
حالتها ت�رك الصالة والصيام وأحكام احلي�ض حتى جتزم عليها 
الع�ادة أما النقط�ة أو النقطتان يف كامل اليوم فال يظهر يل إهنا من 

العادة املوجبة لرتك العبادة. والله أعلم. 

س13: ما حكم استعامل املاء املقطر )املستعمل يف البطاريات( 

لل�رب والوض�وء؟ وه�ل ينطب�ق علي�ه رشوط امل�اء الطاه�ر 
والطهور؟ 

الجواُب: الحم�ُد لله. املاء املقطر واملس�تعمل يف البطاريات 

وغريه�ا إذا مل يكن خملوًطا بمواد نجس�ة يتغ�ري طعمه أو لونه أو 
رحي�ه هب�ا إذا مل يكن كذلك فيظه�ر يل أنه من املي�اه الطهورية فال 

بأس من الوضوء أو االغتسال به. والله أعلم.
س14: تس�أل إحدى األخوات عن تزيني الش�عر بام يس�مى 

بامليسن للتزين به فهل هذا جائز؟

الجواُب: الحمُد لله. ال خيفى أن من رشوط الوضوء إزالة ما 

يمنع وصول املاء إىل البرة فإذا كان هذا الصبغ املسمى بامليسن  
مادة غليظة ُتَغلُِّف الش�عر بحيث ال يصل إليه املاء يف االغتس�ال 
أو املس�ح عىل ال�رأس يف الوضوء فهذا غري جائ�ز ألنه يمنع من 
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اس�تكامل الطه�ارة حكمه يف ذل�ك حكم طالء أظف�ار األصابع 
ب�ام يس�مى املناكري. أم�ا إذا كان ال يغلف الش�عرة وإن�ام يصبغها 
 فق�ط كاحلن�اء ف�ال يظهر يل ب�أس يف ج�وازه وصح�ة الوضوء. 

والله أعلم. 

س15: تس�أل إح�دى األخوات هل للحي�ض والنفاس مدة 

حمدودة؟
الج�واُب: الحمُد لله. ال�ذي عليه املحققون م�ن أهل العلم 

أنه لي�س هناك مدة حمددة للحيض أو للنفس�اء فمتى رأت املرأة 
دم احلي�ض لزمته�ا أحكامه حتى تطه�ر وكذلك األمر بالنس�بة 
للنفساء. وبعض العلامء جعلوا لذلك مدة هي الغالب للنساء يف 
حيضهن ونفاس�هن فذكروا أن غالب مدة احليض س�ت ليال أو 

سبع وغالب مدة النفاس أربعون يوًما.

ونظ�ًرا إىل أن االعتب�ار بالواقع فالذي أرى أن�ه إذا رأت املرأة 
دم حي�ض فه�و حيضه�ا ومت�ى رأت الطه�ارة فه�و طهارهت�ا. 
وكذل�ك األم�ر بالنس�بة للنفس�اء فق�د تطه�ر قبل أربع�ني يوًما 
وق�د يبق�ى معها ال�دم بعد األربع�ني ولكن إذا جت�اوز الدم معها 
الع�ادة الغالب�ة فقد يكون ذلك دم فس�اد فعليه�ا أن تراجع طبيبة 
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 خمتص�ة لتقرر هلا ما إذا كان الدم دم حيض أو نفاس أو دم فس�اد 
– استحاضة – والله أعلم. 

س16: أحده�م يس�أل بأنه تيمم للصالة وهو مس�افر وليس 

عن�ده ماء واس�تمر يف طهارت�ه بالتيمم حتى ح�ان وقت الصالة 
األخرى وال يزال عادما املاء وهو يف س�فره فهل يعيد التيمم مرة 

أخرى أم تكفيه طهارته السابقة بتيممه؟
الجواُب: الحمُد لله. التيمُم يف حال احلاجة إليه كعدم وجود 

املاء أو الترر باس�تعامله رافٌع للحدث سواء أكان حدًثا أصغر 
أم أك�رب والطهارة ب�ه قائمة حتى تنتقض الطه�ارة بام ينقضها أو 
جي�د املاء وال يترر باس�تعامله. وعليه فيجوز للس�ائل أن يصيل 
بتيمم�ه كل ص�الة ما مل تنتقض طهارته أو جيد امل�اء إذ أن التيمم 

رافع للحدث ك�ام يرفعه املاء قال تعاىل: ﴿ې  ى  ى   ائ  
ائ  ەئ﴾ )النساء:43(. والله أعلم.

س17: سائل يسأل ويقول بأنه عىل سبيل النسيان غسل رجله 

اليرسى يف الوضوء قبل اليمنى فهل وضوؤه صحيح؟

الج�واُب: الحمُد لل�ه. التيام�ن يف الوضوء من مس�نونات 

الوضوء وليس ذلك واجًبا فوضوء الس�ائل صحيح إال أنه ترك 
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 سنة من سنن الوضوء وهو البداءة باليمني قبل اليسار وقد كان ملسو هيلع هللا ىلص 
حيب التيامن يف كل يشء ويأخذ به ولنا يف رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أس�وة 

حسنة. والله أعلم. 
س18: هل هناك نية للوضوء؟

الجواُب: الحمُد لله. نعم يشرتط للوضوء النية واالستمرار 

هبا حتى تتم الطهارة. ولكن ال جيوز التلفظ هبا وإنام حملها القلب 
والني�ة الزم�ة لكل عبادة لقول�ه ملسو هيلع هللا ىلص: »إنام األع�امل بالنيات وإنام 
ل�كل ام�رئ ما ن�وى«. ولو كان املس�لم متصفا بح�دث أكرب أو 
أصغر ثم اغتس�ل أو توضأ بدون ني�ة رفع احلدث مل يرتفع حدثه 

بذلك إال مع النية. والله أعلم.

س19: يسأل سائل: هل الكحول نجسة أم طاهرة وإذا كانت 

نجسة فهل نجاستها حكمية أم عينية؟
الجواُب: الحمُد لله. الش�ك أن الكحول م�ادة خمدرة وأهنا 

من أنواع املس�كرات وأن تناوهلا رشًبا كتن�اول اخلمور يف احلظر 
واحلرم�ة. ولكن اختلف العلامء يف نجاس�تها فذهب بعضهم إىل 
أهن�ا طاهرة يف نفس�ها وال ينجس ما وقعت عليه واس�تدلوا عىل 

ذلك بأمور.
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األول: ع�دم وج�ود نص رصيح ثاب�ت من كتاب اهلل أو من س�نة 

رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف وص�ف اخلمر بالنجاس�ة وإنام ج�اء وصفه 
بأنه رجس كغريه مما عطف عليه يف اآلية الكريمة من األصنام 
واألزالم وأن�ه إث�م وأنه من عمل الش�يطان وه�ذه األوصاف 

الذميمة للخمر ليست نصا يف النجاسة وال تقتيض النجاسة.

الثان�ي: أن الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص حين�ام ج�اء الن�ص الرصي�ح القاطع 

بتحري�م اخلم�ر أم�ر بإراقت�ه ومل يأم�ر أح�ًدا بغس�ل أوعيته 

 

– دنان اخلمر– فلو كان نجًسا ألمر بغسلها كام أمر بغسلها 
يف أحوال أخرى كقدور الطبخ يف ديار ثمود.

الثالث: جاء يف وصف حال إراقة اخلمر بأن طرق املدينة جرت 

ب�ه وال ش�ك أن الطرق م�كان اس�تطراق الناس م�ن رجال 
ونس�اء ومل يرد أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حذرهم من تلوث أزرهم  
وأرديتهم باخلمور اجلارية يف هذه الطرق وأهنا نجس�ة بذلك 

فدل هذا عىل أهنا غري نجسة. 

الراب�ع: األصل يف املياه الطه�ارة ومل يرد ما ينقل هذا األصل إىل 

غ�ريه واخلمر نوع م�ن املي�اه املروبة وق�د ورد النص بنقل 
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رشب�ه من اإلباح�ة إىل احلرمة ومل يرد نص بنق�ل طهارته من 
أصل طهورية املياه إىل املياه النجسة. 

وذه�ب بعض أهل العلم إىل أنه نجس نجاس�ة عينية حيث 
إنه نجس يف نفس�ه ومنج�س غريه وال أعلم هل�ؤالء دلياًل عىل 
الق�ول بنجاس�ته إال قوهلم ب�أن معنى الرجس النجاس�ة وهذا 

القول فيه نظر. 

كام ذهب آخرون إىل القول بنجاس�ته نجاسة حكمية كنجاسة 
الكل�ب واحل�امر فهو نجس يف نفس�ه غري منج�س لغريه كاحلامر 
إٍذا ركب�ه راكبه وأصابه م�ن عرقه يشء فال أعرف أحًدا من أهل 

العلم قال بنجاسة الثوب الذي أصابه بلل عرق احلامر.

وقد بحثت هذه املس�ألة يف جملس هيئة كبار العلامء يف اململكة 
العربي�ة الس�عودية فل�م ي�روا إصدار ق�رار يف حك�م طهارته أو 
نجاس�ته لقوة اخلالف يف ذلك وللحاجة القوية إىل استعامل مادة 

الكحول يف األدوية والتخدير واملواد املطهرة. والله أعلم. 

س20: م�ا ه�و مق�دار اليوم والليلة يف مس�ألة املس�ح للمقيم 

ومتى يبدأ وقت املسح؟ 
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الجواُب: الحم�ُد لله. مقدار الي�وم والليلة ملس�ح املقيم هو 

أربعة وعرون ساعة وابتداء هذه املدة من انتقاض الوضوء فلو 
فرضنا أن رجاًل لبس جوربه عىل طهارة وكان لبسه إياه عند أذان 
الظه�ر إال أنه بقي ع�ىل طهارته حتى صىل املغ�رب وبعد صالته  
املغرب انتقض وضوؤه فيبدأ بمدة املس�ح بعد املغرب من وقت 
انتقاض وضوئه. وتستمر مدته إىل بعد صالة مغرب اليوم التايل 
دور وقت انتق�اض وضوئه. وهكذا وهبذا املثال َيْعرف الس�ائل 
مدة املس�ح وابتداءه وانتهاءه وقد ذك�ر بعض أهل العلم أن مدة 

املسح تبدأ من أول مسح عليه. والله أعلم.

املخت�ون أن يم�س  س21: يس�أل س�ائل ه�ل جي�وز لغ�ري 

املصحف؟

الج�واُب: الحمُد لل�ه. إذا كان غري املختون مس�لاًم فال يؤثر 

عىل جواز مسه املصحف إذا كان متطهًرا أنه غري خمتون فال بأس 
بمس�ه املصحف وقراءته فيه ولو كان غري خمتون ولكن ينبغي له 
أن خيتتن فإن ذلك من صفات املس�لمني من الرجال  إال أن يشق 

عليه ذلك بام يرتب عليه رضرا. والله املستعان. 

س22: س�ائلة هل يمك�ن محل املصحف انقل�ه من مكان إىل 
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آخ�ر بدون وضوء وهل جتوز الق�راءة يف املصحف بدون وضوء 
أيًضا؟

الج�واُب: الحمُد لله. ال يظهر يل مانع من نقل املصحف من 

مكان إىل آخر اثناء تنظيف املنزل مثاًل ولو كان ناقله بغري وضوء 
وأما القراءة يف املصحف بدون وضوء فهذا ال جيوز لقوله تعاىل: 

﴿پ  ڀ  ڀ        ڀ﴾ )النساء:43(. والله أعلم. 

س23: يس�ال س�ائل ويق�ول: ه�ل م�س اخلصيت�ني والعانة 

ينتق�ض ب�ه الوضوء عن�د القائلني ب�أن مس الفرج م�ن نواقض 
الوض�وء وهل م�س املرأة قضي�ب ابنها غري املمي�ز لتنظيفه مثاًل 

ناقض لوضوئها؟
الج�واُب: الحمُد لله. اختلف أهل العلم يف القول بانتقاض 

وض�وء من م�س أحد فرجي آدمي من ذك�ر أو أنثى صغرًيا كان 
أو كب�رًيا فذه�ب مجهوره�م إىل أن مس الفرج ناق�ض للوضوء 
واختلفوا يف مس فرج الطفل من ذكر أو أنثى فذهب أكثرهم إىل 
أن مس الفرج ناقض للوضوء مطلقا سواء أكان ذلك فرج كبري 
أم كان ف�رج صغري لعموم األحاديث الواردة عىل أن مس الفرج 
ناق�ض للوضوء وهذا القول هو األظهر صحة إن ش�اء اهلل وأما 
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م�س اخلصيتني والعانة وغ�ري ذلك مما ج�اور القضيب أو حلقة 
الدبر فال ينتقض الوضوء بمسه. والله أعلم.

س24: يس�أل س�ائل بأن�ه بع�د وضوئ�ه خي�رج م�ن  ذك�ره 

 قط�رات بول فيعيد الوضوء ثم جيدد عليه ذلك ويتكرر ويس�أل 
ماذا يفعل؟ 

الج�واُب: الحمُد لل�ه. إن كان ه�ذا التتابع وتك�رر خروج 

ا معه فهذا حكمه حكم من به سلس البول  قطرات البول مستمرًّ
ظ نفس�ه من تلوث مالبس�ه بقطرات الب�ول املتتابعة ويتوضأ  حُيفَّ
عن�د دخول وقت الص�الة ويصيل حيث إن هذا غاية اس�تطاعته 
وقد قال تع�اىل: ﴿ہ  ہ  ہ  ھ﴾ )التغابن:16( وقال تعاىل: 
﴿ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ﴾ )البق�رة:284( وق�ال ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا 

أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم«. والله املستعان.

س25: ه�ل األحادي�ث الواردة يف فضل الس�واك تنطبق عىل 

مستخدمي املعجون والفرشاة؟.

الج�واُب: الحمُد لل�ه. ال يظهر يل أن األحادي�ث الواردة يف 

فضل الس�واك منطبقة مت�ام االنطباق عىل معاجني الفرش�اة وإن 
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كانت هذه املعاجني تعطي بعض الفوائد احلاصلة من السواك.

ففي الس�واك مرضاة لل�رب وتطهري لألفواه وفي�ه مواد أثبت 
الط�بُّ أن املعاجني تق�رص دون حتصيلها. وفيه وقاية اللثة. وقتل 
الس�وس. وتطهري األس�نان من ش�وائب ضارة هبا. وقد اجتهت 
بع�ض مصانع األدوي�ة إىل إدراك م�ا يف األراك من م�واد إجيابية 

فاجتهوا إىل إخراج معاجني من مواد األراك. والله أعلم.  

س26: تسأل سائلة عن حكم أكل حلم اجلزور هل هو ناقض 

للوض�وء؟ وإذا كان كذل�ك واحل�ال إنن�ي منذ م�دة أكلت حلم 
جزور وصليت ومل أتوضأ فهل أعيد الصالة؟

الجواُب: الحمُد لله. اختلف أهل العلم يف أكل حلم اجلزور 

ه�ل هو ناق�ض للوض�وء؟ والذي علي�ه مجهور أه�ل الفقه من 
احلنابلة ومن وافقهم أن حلم اجلزور َينتقض به الوضوُء ويستدلون 
ع�ىل ذلك بام رواه أمح�د وأبو داود والرتم�ذي أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

»توضؤوا من حلوم اإلبل وال توضؤوا من حلوم الغنم«. 

وذه�ب غريهم من العل�امء إىل أن أكل حلم اجلزور ال ينتقض 
ب�ه الوض�وء مطلًقا وه�و رواية عن اإلم�ام أمحد اختارها ش�يخ 
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اإلس�الم اب�ن تيمية ملا روى جابر ؤ ق�ال: كان آخر األمرين 
من رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ترك الوضوء مما مس�ت النار. رواه أمحد وأبو 
داود والنس�ائي وإس�ناده جيد. واالحتياط األخ�ذ بالقول األول 
وما مىض للسائلة فيمكن أن تفتى بالقول الثاين فال تعيد الصالة. 

والله أعلم. 

س27: م�ن أصاب�ه م�اُء ميزاب أو غ�ريه فهل يلزمه الس�ؤال 

عن طهارة هذا املاء أو نجاس�ته وإن ُأْخرِبَ بنجاس�ة هذا املاء فهل 

 

ُيقبل قوله؟

الجواُب: الحمُد لله. إذا أصاب اإلنساَن ماٌء يف ثوبه مثاًل من 

ميزاب أو شباك أو سطح وليس عنده غلبة ظن بنجاسته فاألصل 
طهارة هذا املاء، وقد ذكر صالح بن اإلمام أمحد عن أبيه أنه يكره 
له أن يس�أل ع�ن هذا املاء. وإن أخربه خمرب بنجاس�ة هذا املاء فال 
يلزم�ه قبول خ�ربه الحتامل أن يكون هذا املخرب ُموسوًس�ا يعترب 
أغل�ب املياه نجس�ة إال أن يك�ون َعْداًل وخربه ع�ن معرفة فيقبل 

قوله. والله أعلم. 

س28: ه�ل مصافحة امل�رأة األجنبية ولو من وراء حائل مثل 

أن تضع عىل يدها قامًشا مثاًل يبطل الصالة؟ 
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الجواُب: الحمُد لله. ال جي�وز للمرأة أن تصافح أجنبيًّا منها 

وال جي�وز للرج�ل أن يصافح امرأة أجنبية، منه ورس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
وه�و أتقى الناس وأخش�اهم هلل وأبعدهم عن الريبة والش�ك مل 
يصافح أجنبية قّط حتى يف مبايعة النساء له ملسو هيلع هللا ىلص مل يصافح واحدة 
منه�ن وق�د ورد النهيُّ منه ملسو هيلع هللا ىلص يف ذل�ك وإذا َتمَّ يشء من هذا بأن 
صاف�ح أجنب�يٌّ أجنبية م�ن وراء حائل كام جاء يف الس�ؤال فهذه 
املصافح�ة ال ينتق�ض هبا الوضوء ف�إذا صىل فصالت�ه صحيحة 
وه�ذا ال يعني جواز مصافحة املرأة من أجنبي ولو كان من وراء 

حائل. والله أعلم.

س29: هل جيوز الدعاء أثناء الوضوء؟ 

نة الدعاء عقب الفراغ من الوضوء  الجواُب: الحمُد لله. السُّ

كأن يق�ول: اللهم اجعلني من الطاهرين وم�ن املتطهرين الذين 
ال خ�وف عليهم وال ه�م حيزنون. حيث ورد التوجيه بذلك عن 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. والله أعلم.

س30: ما حكم حتلي�ق احلواجب لقصد الزينة للزوج وذلك 

باحللق ال بالنتف؟ 
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الج�واُب: الحمُد لله. ال خيفى أن إزال�ة احلواجب من تغيري 

خلق اهلل وقد جاء التحذير الش�ديد من ذلك يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »لعن 
ا بنوع  اهلل النامص�ة واملتنمص�ة«، وليس التحذير م�ن ذلك خاصًّ
م�ن أنواع اإلزال�ة حتى يفرق بني احللق والنت�ف فاجلميع تؤدي 
إىل نتيجة هي تغيري خلق اهلل، ومن هذا يتضح أن حلق احلواجب 
يف اإلثم كنتفها. ولكن إذا كانت احلواجب شعرها طويل يؤذي 
العينني وفيه يشء من التش�ويه فال يظهر يل بأس من قص الزائد 

من الشعر فيها. والله أعلم.

س31: أشكو من كثرة خروج الغازات مما يسبب يل احلرج يف 

الوضوء فأحيانا أتوضأ مرتني أثناء صالة اجلمعة ماذا أفعل؟ 

الجواُب: الحمُد لله. يظهر يل أن الس�ائل وإن كان مصابا 

بكث�رة الغ�ازات إال أهنا ليس�ت مس�تمرة معه كمن به س�لس 
الب�ول وبناء عىل ذلك فليص�رب. وعليه أن يتوضأ عند انتقاض 
وضوئه بخروج الريح منه فإن ذلك ناقض للوضوء وال حرج 
علي�ه يف تك�رار الوضوء مرتني أو ثالًثا يوم اجلمعة فاملس�اجد 
 واحلمد هلل مهيأة بأماكن الوضوء ونسأل اهلل له العون والعافية. 

والله أعلم.
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س32: يس�أل س�ائل ويق�ول: أحياًن�ا بع�د الوض�وء ُأِح�سُّ 

بقطرات من البول تنزل مني فهل صاليت جائزة؟ 

الج�واُب: الحمُد لله. إذا كان األمر كام ذكره الس�ائل من أن 

ا مع�ه كمن به  إحساس�ه بنزول قط�رات من البول ليس ُمس�تمرًّ
س�لس الب�ول وإنام يكون ذل�ك منه بعض األحي�ان فيجب عليه 
أن يعي�د اس�تنجاءه ثم وضوءه ألن نزول الب�ول منه بعد وضوئه 
ناق�ض للوض�وء، وإن صىلَّ ب�دون إعادة االس�تنجاء والوضوء 
فصالت�ه غري صحيح�ة ويتعني علي�ه كذلك أن يغس�ل من ثوبه 
أو رسواله ما أصابه البول؛ ألن إزالة النجاس�ة رشط من رشوط 
الصالة فالبد من إزالتها سواء أكانت يف البدن أم يف الثوب أم يف 

البقعة. والله املستعان. 

س33: هل جيوز للرجل أن يكتحل للزينة؟

الج�واُب: الحم�ُد لل�ه. نع�م جيوُز ل�ه ذل�ك وق�د كان من 

س�نة رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن�ه كان يكتح�ل ف�ال ب�أس باالكتح�ال 
النس�اء.  أم  للرج�ال  ذل�ك  أكان  س�واء  الت�داوي  أو   للزين�ة 

والله أعلم.
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س34: ه�ل جي�وز ت�رك ش�عر ال�رأس ليط�ول ويص�ل إىل 

الكتف؟ 

الج�واُب: الحم�ُد لله. يظهر يل أن الس�ائل يس�أل هل جيوز 

للرجل أن يطيل ش�عر رأس�ه ليصل إىل الكتف مثال. واجلواب: 
كان لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص شعر طويل يصل إىل كتفه ملسو هيلع هللا ىلص وكان يتعهده 
بالنظاف�ة. وقد يكون لرتكه ملسو هيلع هللا ىلص ش�عره طوياًل مقصد صحي هو 
وقايته من رضبة الشمس وذلك يف أسفاره اجلهادية. ولكن نظًرا 
إىل أن الع�رف االجتامع�ي املعارص يرى أن تطويل ش�عر الرأس 
من الرج�ال ُخُلُق َمّن ُيَظنُّ هبم االنحراف�ات األخالقية. وحيث 
ق�د اختل�ف القصد بني ما كان علي�ه ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه وبني ما كان 
علي�ه أهل عصورنا والرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص يق�ول: إنام األع�امل بالنيات 
فأويص الس�ائل بالتمس�ك بالرجولة والبعد عن التش�به بالنساء 
فلعن اهلل املتش�بهني من الرجال بالنس�اء ولعن اهلل املتشبهات من 

النساء بالرجال. والله املستعان. 

س35: هل جيوُز نقل الدم أثناء العمليات اجلراحية من مرك 

أو كافر إىل مسلم؟ 
الجواُب: الحمُد لله. صدرت فتاوى من املجامع الفقهية ومن 
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هيئ�ة كبار العل�امء يف اململكة بج�واز نقل ال�دم إىل مريض تقتيض 
الرورة إسعافه به سواء أكان الدم من مسلم أم من غري مسلم ألن 
الرورة تبيح املحظور من غري بغي وال عدوان. وس�وء املس�لك 
سواء كان من حيث االعتقاد أم من حيث األخالق أمر معنوي ال 

عالقة له بمكونات اجلسد املادية ومن ذلك الدم. والله أعلم. 

ًقا فيأتيني بعض الناس حللق حلاهم فأحلق  س36: أعمل َحالَّ

هلم. هل عيلَّ ذنب يف ذلك؟ 
الج�واُب: الحم�ُد لله. نعم علي�ك أهيا احلالق الس�ائل إثم 

يف حلق�ك اللح�ى التي جاء الن�صُّ الرصيح بوج�وب إعفائها، 
وحلقك أهيا الس�ائل اللحى وإن كان بأمر أهلها فهو تعاون عىل 
اإلث�م والعدوان وقد هُنِينا - معر املس�لمني - عن التعاون عىل 

اإلث�م والعدوان فقال تع�اىل: ﴿ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   
ۈئ  ۈئ     ېئ﴾ )املائدة:16(. والله املستعان.

س37: هل جيوز أخذ ش�يئ من اللحية؟ وهل كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

يأخذ منها شيًئا؟ 

الجواُب: الحمُد لله. ورد عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أكثر من نص 

رصيح يف األمر بإبقاء اللحية وإحفاء الشوارب أو قصها ومل يرد 
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عنه ملسو هيلع هللا ىلص سنة قولية وال فعلية بقص يشء من اللحية وعليه فيجب 
التمس�ك بسنة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص س�مًعا وطاَعًة وامتثااًل لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: 
عليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي متسكوا 
هبا وعّضوا عليها بالنواجذ. وقد أمرنا اهلل تعاىل باالمتثال ملا آتانا 

به الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص فقال تع�اىل: ﴿ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    
ہ  ہ﴾ )احلر:7( وقال تعاىل آمًرا رس�وله ﴿ڦ  ڦ  ڦ ڦ  

ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ﴾ )آل عمران:31( والله املستعان. 

س38: م�ا حكم اس�تخدام مزي�ل العرق التي فيها نس�بة من 

الكحول وكذلك العطور؟

الجواُب: الحمُد لله. ال يظهر يل مانع من ذلك ولو كان فيها 

يشء م�ن الكحول حي�ث إن الذي يظهر يل أن الكحول ليس�ت 
نجس�ة وإنام حيرم تناوهل�ا من حيث الرب فهي من املس�كرات 
إال أن اعتباره�ا رشاًب�ا ُمْس�كًِرا ال يل�زم من�ه أن تك�ون نجس�ة. 

 

والله أعلم.

س39: دامهني أمل ش�ديد يف األس�نان وقد طلب مني الطبيب 

أن أمتضمض براب فيه مسكر فهل هذا جيوز؟ 
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الجواُب: الحمُد لل�ه. إذا كان الطبيب حمل ثقة وأمانة وكان 

توجيُه�ه مبنيًّا عىل أس�اس علم�ّي ال دخل ل�ه يف العاطفة الدينية 
كأن يك�ون غري مس�لم لكنه ال يكيد لإلس�الم وأحكامه. وليس 
هناك مادة أخرى يمكن أن تكون بدالً عن هذا الراب املس�كر 
فال يظهر يل مانع من ذلك ال س�يام وأن الس�ؤال عن التمضمض 
فق�ط وينبغ�ي للس�ائلة أن تق�ذف م�ا متضمضت به من الس�ائل 
املس�كر بحي�ث ال يدخل حلقه�ا منه يشء وأن يك�ون ذلك عىل 

سبيل االضطرار. والله أعلم. 

س40: هل ختان البنت جائز؟ وهل فيه حديث بذلك؟ 

الجواُب: الحمُد لله. ال ش�ك أن ختان البنت مستحب وهو 

َمْكُرَمٌة للنس�اء واجٌب عىل الرجال. وقد كان ش�ائًعا يف اجلاهلية 
فأقره ملسو هيلع هللا ىلص فيام رواه احلاكم والطرباين حيث قال ملسو هيلع هللا ىلص خلاتنة البنات: 
»أش�مي وال تنهكي فإنه أهبى للوجه وأحظى عند الزوج«. وقد 
ُل باسناده إىل شداد بن أوس أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: اخلتان  روى اخلالَّ

سنة للرجال مكرمة للنساء.

وخالص�ة ذلك أن الذي علي�ه مجهور أهل العل�م وحمققوهم 
أن اخلت�ان واجب عىل الرجال ملا فيه من االس�تقصاء يف الطهارة 
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وهو مكرمة للنس�اء وليس واجًبا عليهن بل هو س�نة يف حقهن. 

 

والله أعلم.

س41: س�ائل يس�أل ويقول: بأنه يعمل يف إحدى الركات 

ويضط�ر للبس البنطلون فهل جيوز ل�ه أن يبول وهو واقف علام 
أنه حيتاط حلامية مالبسه من البول؟ 

الج�واُب: الحمُد لله. ال يظهر يل ب�أس يف التبول وقوًفا فقد 

ثب�ت أنه ملسو هيلع هللا ىلص بال واقًفا ولكن ينبغي ملن يبول واقًفا أن حيافظ عىل 
مالبسه من التلوث بالبول. والله أعلم. 

س42: سائل يسأل ويقول: أنا مريض بداء التبول الالإرادي. 

فكيف أؤدي الصالة؟

الجواُب: الحمُد لله.  هذا املرض الذي يذكره السائل يسمى 

س�لس البول واهلل س�بحانه وتعاىل حينام رشع لعباده دينه وما فيه 
م�ن أمر وهني قال س�بحانه: ﴿ہ  ہ  ہ  ھ﴾ )التغابن:16( 
وقال تعاىل: ﴿ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ﴾ )البقرة:284( وقال 
ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم« فعىل هذا السائل أن 
يتحفظ بام يمنع ترسب البول إىل ثيابه وذلك بام يس�مى باحلفاظة 
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الت�ي َتُلفُّ ُقُبَله وحتفظه وأال يتوضأ إال عند دخول وقت الصالة 
ألن م�ن رشوط الوض�وء دخ�ول الوقت عىل من به س�لس بول 
دائم ثم يصيل ولو شعر بنزول البول واستمرار ترسبه من خمرجه 

فإن ذلك ال يؤثر عىل صحة صالته. والله أعلم.

س43: سائل يقول بأنه أحد مدريس القرآن الكريم فهل جيب 

عليه الطهارة لذلك؟

الج�واُب: الحم�ُد لل�ه. إذا كان تدري�س القرآن ل�دى هذا 

الس�ائل امل�درس يس�تلزمه أخذ املصح�ف ومتابع�ة الطالب يف 
قراءهت�م فيلزمه أن يكون عىل طهارة كاملة، لقوله تعاىل يف ش�أن 
كتاب�ه الكري�م ﴿پ  ڀ  ڀ        ڀ﴾ )الواقع�ة:79( أم�ا إذا 
كان حيف�ظ القرآن ويتابع الطالب يف القراءة من حفظه فال يلزمه 
أن يك�ون عىل طهارة وإنام يس�تحب له ذل�ك إكراًما لكتاب اهلل. 

 

والله املستعان.

س44: س�ائل يس�أل ويق�ول: أع�اين م�ن وسوس�ة كثرية يف 

الوض�وء، ويف كل م�ا يتعل�ق بالنظاف�ة بصف�ة عام�ة حي�ث إين 
أستهلك املاء بكثرة عند االستنجاء واالغتسال، ومع ذلك يبقى 
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لدّي شّك أنني مل أنظف شيًئا كام أشكُّ يف حمافظتي عىل الوضوء  
ملدة طويلة فأقوم بإعادته أفتوين ماذا أفعل؟ 

الجواُب: الحمُد لله. هذا وس�واس جيب عىل الس�ائل تركه 

وع�دم االلتف�ات إليه وهو من مه�زات وملزات الش�يطان وليس 
لذل�ك عالج غري إمه�ال هذه الوس�اوس وعدم االلتف�ات إليها 

مطلًقا. والله املستعان.

س45: ما الفرق من حيث املسح بني اجلبرية واخلفني؟

الجواُب: الحمُد لله. الفرق بينهام أن اجلبرية ال يلزم أن تكون 

عىل طهارة وال مدة هلا حمددة. وجيوز املسح عليها يف رفع احلدث 
األك�رب واألصغ�ر بخالف اخلف�ني فيجب أن يكون لبس�هام عىل 
طه�ارة وال جيوز املس�ح عليهام يف رفع احل�دث األكرب وجيب أن 

يكون املسح عليهام يف مدة حمددة. والله أعلم.

س46: هل تقسيم الفقهاء املياه إىل ثالثة أقسام له مستند؟

�م الفقه�اُء املاَء إىل ثالثة أقس�ام:  الج�واُب: الحمُد لله. قسَّ

ر غريه. وماء طاهر يف نفس�ه غري مطهر  ماء َطهور يف نفس�ه ُمطهِّ
غ�ريه. مثل اللبن والقهوة ومرق اللحم ونحو ذلك. وماء نجس 
يف نفس�ه منجس لغ�ريه كبول اآلدم�ي وبول ما ال ي�ؤكل حلمه. 
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وقد اجته بعض املحققني من أهل العلم إىل أن املياه قس�امن طاهر 
يف نفس�ه مطهر لغريه يش�مل الطهور والطاهر. ونجس يف نفسه 
منج�س لغ�ريه. ولعل هذا الق�ول أرجح  وأص�وب ألنه معتمد 
عىل أصل اإلباحة ألن املاء الذي مل تالمسه نجاسة باق عىل أصله 
وهو الطهارة وال يتحول اليشء من أصله إىل غريه إال بدليل وال 

دليل. والله أعلم.
س47: ه�ل اس�تعامل أواين الذه�ب والفضة يرتت�ب عليه ما 

حُيِّرم ما استعملت فيه؟

الجواُب: الحمُد لله. ال خيفُى النهي الش�ديد من رس�ول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص عن استعامل أواين الذهب والفضة يف األكل والرب. ومْن 
اس�تعملها فعلي�ه إثم خمالف�ة رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف هني�ه. وأما أكله 

ورشبه فمباحان. والله أعلم.

س48: متى يبدأ املسح عىل اخلفني وإذا كانت الرخصة قائمة 

عىل التيمم فمتى ينتهي وقت املسح عىل اخلفني؟

الجواُب: الحمُد لله. يبدأ املس�ح عىل اخلفني بعد لبسهام عىل 

طهارة من انتقاض الوضوء للمقيم يوم وليلة - أربعة وعرون 
س�اعة - وللمس�افر ثالثة أيام بلياليها - اثنتان وسبعون ساعة- 
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وإذا كان املسافر ممن له حقُّ التيمم فال حكم للمسح عليهام حيث 
إن التيمم ال ارتباط له باملس�ح عىل اخلفني فإذا كان البسا اخلفني 
ع�ىل طهارة أو غ�ري طهارة وصار له حق التيمم فال جيب املس�ح 
عليهام ولو استمر يف لبسهام عدة أيام واحلال أنه مسافر له رخصة 

التيمم. والله أعلم.
س49: إذا بقى عىل مدة املس�ح للمقيم نصف اليوم ثم س�افر 

س�فًرا يعطيه حق الرتخص برخص الس�فر فهل متتد مدة املس�ح 
إىل مدة املسح يف السفر وكذلك األمر بالعكس؟

الجواُب: الحمُد لله. نعم متتد مدُة مس�ح املقيم إذا س�افر إىل 

بقية مدة مس�ح الس�فر. فإذا بقى له نصف يوم ملسحه وهو مقيم 
فس�افر فله بقية مدة مس�ح املس�افر يومان ونصف. وإذا قدم من 
س�فره وقد بقى له يومان فينتهي حقه يف املس�ح بعد انتهاء سفره 

اال أن يكون له مدة باقية من مسح املقيم فيكملها.

س50: ما هي املواالة يف الوضوء؟

َر  الج�واُب: الحمُد لل�ه. ح�د امل�واالة يف الوض�وء أال ُيَؤخِّ

غس�َل عض�و من أعضاء الوض�وء عن الذي قبله حتى ينش�ف. 

 

والله أعلم.
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س51: هل يصح التيمم عىل البساط أو اجلدار أو احلجر؟

الج�واُب: الحمُد لل�ه. التيمم ال يص�ح إال بصعيد طيب قال 

تعاىل: ﴿ ائ  ائ  ەئ﴾ )النس�اء:43( والصعيد هو الرتاب 
الذي يطري منه الغبار. وال خيفى أن البس�اط أو السجادة أو اجلدار 
أو احلىص ال يصدق عىل واحد منها أنه صعيد. وبناء عىل هذا فال 

يظهر يل صحة التيمم بذلك. والله أعلم.

س52: ما هي موجبات الغسل لرفع احلدث األكرب؟

الجواُب: الحمُد لله. موجبات الغسل هي: اجلامع بام يتحقق 

منه التقاء اخلتانني وخروج املني دفقا بلذة، واالحتالم، والطهارة 
من احليض، والطهارة من النفاس، والدخول يف اإلس�الم ابتداًء 
أو بعد ردة. وغري ذلك من موجبات الغس�ل مما ذكره أهل العلم 

يف كتبهم. والله أعلم.

س53: من كان ُجنًُبا فسبح يف البحر مدة دون أن يكون له نية 

يف رفع احلدث فهل يرتفع حدثه بسباحته يف البحر؟

الجواُب: الحمُد لله. النية رشط الرتفاع احلدث سواًءا أكان 

حدًث�ا أكرب أو حدًثا أصغر وحيث إن الس�ائل مل ينو بس�باحته يف 
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البح�ر رفع حدثه فحدثه باٍق مل يرتفع بتلك الس�باحة لفقده النية 
للطهارة. والله أعلم.

س54: من اغتس�ل لرف�ع حدث أكرب فه�ل يرتفع به احلدث 

األصغر وإذا كان الغس�ل لالس�تحباب كغسل يوم اجلمعة فهل 
يرتف�ع به احلدث األصغر. وهل حيصل أجر اس�تحباب الغس�ل 

ليوم اجلمعة من غسل واجب؟
الج�واُب: الحمُد لله. ذكر جمموعة من أهل العلم أن الغس�ل 

الراف�ع للح�دث األكرب يرتف�ُع به احل�دث األصغر. وأما الغس�ل 
املس�تحب كغس�ل يوم اجلمعة ف�ال يرتفع به احل�دث األصغر ألن 
احل�دث ال يرتف�ع إال بتطهر واجب س�واء أكان التطهر ُغْس�اًل أم 
وض�وًءا. ومن كان ُجنبا يوم اجلمعة ثم اغتس�ل لرفع حدثه األكرب 
ون�وى مع ذلك االغتس�ال املس�تحب لي�وم اجلمع�ة. ارتفع حدثه 

األكرب وله أجر غسل اجلمعة املستحب. والله أعلم.
س55: م�ا مدة املس�ح عىل اجلبرية وهل تش�رتط هل�ا الطهارة 

كاخلفني؟

الجواُب: الحمُد لله. الذي عليه أكثر أهل العلم أن الطهارة 

ال تش�رتط عند وضع اجلبرية وقد قال بعضهم باش�رتاطها قياًسا 
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ع�ىل اخلف�ني والراج�ح - واهلل أعلم - ع�دم االش�رتاط النتفاء 
الدلي�ل ع�ىل ذلك فيام أعلم. وال حدَّ ملدة املس�ح ع�ىل اجلبرية بل 

أمدها انقضاء احلاجة إليها. والله أعلم.

س56: ما هي االستحاضة وما الذي للمستحاضة؟

الجواُب: الحمُد لله. االس�تحاضة هي استمرار خروج الدم 

م�ن املرأة نتيجة أي عارض م�ن عوارض أمراض الرحم بحيث 
ال يكون الدم دم حيض وال دم نفاس. وبحيث يكون استمرارية 
ه�ذا ال�دم يتج�اوز امل�دد الغالبة ع�ىل دم�اء احلي�ض والنفاس. 
واالس�تحاضة دمها دم فس�اد ال ترتك املرأة املصابة هبا التكاليَف 
الرعية من صالة وصيام وقراءة قرآن وال متنع االستحاضة من 
املعارشة اجلنس�ية مع الزوج. وللمس�تحاضة أن جتمع الظهر مع 
الع�رص واملغرب مع العش�اء مجًعا فقط وليس ق�رًصا وال تتوضأ 

للصالة إال بعد دخول الوقت. والله أعلم.

س57: الصف�رة والك�درة م�ع امل�رأة يف الطه�ر واحلي�ض ما 

حكمها؟

الجواُب: الحمُد لله. الصفرة والكدرة مع املرأة يف زمن الطهر 

طهر فال جيوز هلا أن ترتك التكاليف الرعية مع وجود صفرة أو 



)120(

ك�درة. وأما الصف�رة والكدرة يف زمن احلي�ض فهي حيض ويف 
زم�ن النفاس نف�اس. ف�ال تطهر احلائ�ض بوجوده�ا معها وإن 
انقط�ع الدم عنها فطاملا أن الكدرة أو الصفرة معها وهي حائض 

فال تزال حائًضا. والله أعلم.
س58: إذا انقط�ع ال�دم م�ن النفس�اء قبل األربع�ني ومل يكن 

عندها صفرة وال كدرة فهل تطهر بذلك؟

الج�واُب: الحمُد لله. نع�م إذا انقطع الدم من النفس�اء قبل 

األربع�ني ومل يكن عنده�ا صفرة وال كدرة فتعت�رب طاهرة عليها 
أن تتطه�ر وأن تق�وم بتكاليفها الرعية من صالة وصيام وقراءة 

قرآن ولزوجها احلق يف مجاعها. والله أعلم.
س59: هل ملا ذكره الفقهاء بأن احليض غالبُه س�ت أو س�بع 

وأن ب�ني كل حيضة وحيضة مخس�ة عر يوًم�ا وأن مدة النفاس 
أربعون يوًما هل لذلك مستند من الكتاب أوالسنة؟

الجواُب: الحمُد لله. ذكر جمموع�ة من فقهاء املذاهب ذلك 

واستندوا يف ذلك عىل أن الغالب يصلح أن يكون مستنًدا للقول 
بمقتض�اه. ولكْن نظ�ًرا إىل أن القول بذلك ق�د يرتتب عليه ترك 
ف�روض أو القيام بعبادة يف حال ال تصح العبادة فيها. وحيث إن 
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ِعلَّة س�قوط التكاليف بالنسبة للمرأة يف حال حيضها أو نفاسها 
أو طهارهتا هو وجود الدم الذي هو أذى وأن الغالب الذي ذكره 
الفقهاء ليس هو حال كل النس�اء فقد يتجاوز الدم مع النفس�اء 
أربعني يوًما إىل مخسني يوًما وقد ينقطع بعد الوالدة بأيام وكذلك 
األمر يف احليض، وبناء عىل أن الغالب ليس هو حال كل النس�اء 
يف حيضه�ن ونفاس�هن فإن الع�ربة بواقع احلال م�ن وجود الدم 
أو عدم�ه. وعليه فال يظه�ر يل األخذ بالغالب م�ع وجود اليقني 

املصاحب لعلَّة سقوط التكليف أو قيامه. والله أعلم.
س60: ما هو القدر الواجب غسله من الوجه يف الوضوء؟

الج�واُب: الحم�ُد لل�ه. القدر الواج�ب يف غس�ل الوجه يف 

الوض�وء غس�له مجيعه طوال من مناتب ش�عر ال�رأس املعتاد إىل 
أسفل الذقن وعرضا من األذن إىل األذن. والله أعلم. 

س61: م�ا حد املواالة يف الوضوء حي�ث قرأنا يف كتب الفقه 

أن املواالة من فروض الوضوء؟
الج�واُب: الحم�ُد لله. ذك�ر أهل العل�م أن امل�والة تتحقق 

يف الوض�وء ب�أن ال يؤخر غس�ل عضو حتى ينش�ف م�ا قبله من 
األعضاء ِمن َغسله. والله أعلم.
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س62: إذا لب�س اإلنس�ان جورب�ني ع�ىل طه�ارة ث�م انتقض 

وضوؤه فخلع اجلورب األعىل فهل جيوز له املس�ح عىل اجلورب 
األسفل؟

الج�واُب: الحم�ُد لله. ذك�ر بعض أه�ل العلم أن�ه جيوز له 

ذلك ألنه َلبِس�ه عىل طهارة. وقال بعض أهل العلم: بأنه ال جيوز 
ل�ه املس�ح ألن اجلوربني يف ق�وة جورب واح�د وال خيفى أن من 
نواق�ض أحكام املس�ح خلع اخلف قبل متام مدت�ه وبعد انتقاض 
الوضوؤ بعد لبسه وذكروا يف تعليل ذلك أن احلكم للفوقاين وقد 

خلعه. والله أعلم.

س63: ق�رأت يف كتب الفقه أن اإلنس�ان قد خيرج من قضيبه 

مني ومذي وودي فام هي هذه املياه الثالثة وما حكمها من حيث 
النجاسة والطهارة منها؟

الجواُب: الحمُد لله. املني الذي خيرج من اإلنس�ان طاهر إال 

أنه يستحب غسله أو فركه، وإذا خرج دفقا بلذة وجب االغتسال 
ألن خروجه هبذه الصفة موجب احلدث األكرب.

واملذي هو الذي خي�رج نتيجة التفكري يف اجلامع أو نحو ذلك. 
وهو ماء نجس جيب غسله وغسل ما يقع عليه يف املالبس. وهو 
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موجب لالستنجاء دون الغسل، وكذلك الودي.

واملني ماء أبيض ثخني موجب للغسل إذا خرج دفقا بلذة.

واملذي ماء أبيض رقيق وهو نجس. والودي ماء أبيض ثخني 
إال أنه خيرج بدون لذة. والله أعلم.

س64: ما الفرق بني النجاسة العينية والنجاسة احلكمية؟

الج�واُب: الحمُد لل�ه. النجاس�ة العينية هي الت�ي ال يزيلها 

غس�لها كنجاس�ة الكلب واحلامر واخلنزير، والنجاس�ة احلكمية 
هي التي يزيلها غسلها باملاء كالذي تقع عليه النجاسة من البول 

أو الغائط ونحومها. والله أعلم. 

س65: ه�ل من واجب�ات الوضوء: املضمضة واالستنش�اق 

ومسح األذنني؟

الج�واُب: الحمُد لله. فروض الوضوء س�تة، ومنها: غس�ل 

الوجه. وِمن َغس�ل الوجه املضمضة واالستنش�اق، ومنها مسح 
الرأس، ومن مسح الوجه مسح األذنني. ففي البخاري من حديث 
عبداهلل بن زيد يف صفته وضوء رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ثم أدخل يده 

فمضمض واستنشق« وقال ملسو هيلع هللا ىلص يف توجيه أحد أصحابه: 
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»وبالغ يف االستنشاق إال أن تكون صائاًم« ومن حديث عبد اهلل 
ابن عمرو يف وصفه وضوء رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ثم مسح برأسه 
فأدخل أصبعيه الس�باحتني يف أذنيه ومس�ح بإهباميه ظاهر أذنيه« 
رواه أب�و داود والنس�ائي وصححه ابن خزيم�ة. وهبذا يظهر أن 
املضمضة واالستنشاق ومسح األذنني ظاهًرا وباطنًا من فروض 

الوضوء. والله أعلم.

س66: ورد النه�ي العام عن ذك�ر اهلل يف احلاممات ومع ذلك 

فق�د ورد التوجيه بحمد اهلل بعد انقضاء احلاجة وأن رس�ول اهلل 
 –c – صىل اهلل عليه وسلم دعا البن عمه عبد اهلل بن عباس
وه�و يف مكان قضاء احلاجة بأن يفقه�ه يف الدين ويعلمه التأويل 

فكيف اجلمع بني ذلك؟  

الجواُب: الحمُد لله. وردت جمموعة نصوص عن رسول اهلل 

 ملسو هيلع هللا ىلص يف النهي عن ذكر اهلل يف األحشاس – مجع ُحش – وهو احلامم – 
وورد ع�ن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص توجيه�ات بالتعوذ من الش�يطان عند 
دخ�ول احلامم وبع�د الفراغ من قضاء احلاج�ة بحمد اهلل. والذي 
يظه�ر يل – واهلل أعل�م – أن النه�ي الع�ام يتناول ذك�ر اهلل بصفة 
عامة غري مرتبطة بام له س�بب. أش�به النهي عن الصلوات النافلة 
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املطلقة يف أوقات النهي. وإجازة ذلك لدي بعض أهل العلم فيام 
له س�بب كتحية املس�جد، وركعتي الطواف وقضاء س�نة الفجر 
بع�د صالة الفجر. وعليه فال جيوز ذكر اهلل يف األحش�اس بصفة 
عامة غري مرتبطة بسبب. وجيوز ِذكره تعوًذا أو محًدا أو نحو ذلك 

مما له سبب. وهبذا نستطيع اجلمع بني األمرين. والله أعلم. 

س67: هل القيء نجس وإذا كان نجسا فام وجه نجاسته وهل 

هن�اك فرق بني قيء الكبري والصغري وم�ا مقدار القيء الفاحش 
الناقض للوضوء؟

الج�واُب: الحمُد لله. الق�يء نجس ألنه طعام اس�تحال يف 

اجلوف إىل الفس�اد أش�به الغائ�ط. وال فرق يف نجاس�ته بني قيء 
الصغري والكبري، والقيء الفاحش الناقض للوضوء ما كان ملء 

الفم فأكثر. والله أعلم. 

س68: س�معت أن االس�تجامر ال جيوز إال يف حال عدم املاء 

فه�ل هذا صحيح وأهي�ام أفضل ومن هم الرج�ال الذين قال اهلل 
ڇچ  ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ  چچ   التوب�ة  س�ورة  يف  عنه�م 

)التوبة:108( وما هي طريقتهم يف التطهر؟
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الج�واُب: الحم�ُد لل�ه. جي�وز االس�تجامر م�ع وج�ود املاء 

واالس�تنجاء أفضل وأطهر، والرجال الذين أثنى اهلل عليهم  هم 
أهل مس�جد قباء يف املدينة املنورة وقد كانوا يتبعون االس�تجامر 
بامل�اء يف تطهره�م اس�تقصاًء للطه�ارة فأثن�ى اهلل عليهم بذلك. 

والله أعلم. 

س69: أحدهم يس�أل: هل جي�وز أن يتيمم برب يديه عىل 

بساط أو زولية فيها غبار؟

الجواُب: الحمُد لله. ذهب بعض أهل العلم إىل جواز ذلك 

طاملا أن الغبار قد َعلِق بيديه من رضهبام يف البساط. والذي يظهر 
يل - واهلل أعل�م – أن التيم�م ال يص�ح إال يف صعي�د طيب وهو 
الرتاب لقوله تعاىل: چ ائ  ائ  ەئچ )النساء:43( وليس 
الغبار صعيًدا. ولقوله ملسو هيلع هللا ىلص: جعلت يل األرض مسجًدا وطهوًرا. 
والطه�ور ه�و الطاهر يف نفس�ه املطهر لغريه والفرش من بس�اط 
أو زولي�ة أو س�جادة أو نح�و ذل�ك ليس�ت أرًض�ا وال صعيًدا. 

 

والله أعلم.

س70: يس�أل أحدهم عن التيمم ه�ل هو رافع للحدث وإذا 
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كان كذلك فمن استوجب حدثا أكرب ثم تيمم لالقتضاء ثم بعد 
ذل�ك وجد املاء فهل يبطل تيمم�ه. وهل جيوز له بتيممه ما جيوز 

له بوضوئه حتى ينتقض وضوؤه؟

الج�واُب: الحمُد لله. الذي عليه أكثر أهل العلم أن التيمم 

راف�ع للح�دث وأن نواقض�ه ه�ي نواقض رفع احل�دث وتزيد 
نواقض التيمم بوجود املاء بعده أو القدرة عىل اس�تعامله وذلك 
قب�ل ال�روع يف الصالة مثال ف�إذا تيمم لرفع احل�دث ثم وجد 
امل�اء أو قدر عىل اس�تعامله انتقض التيمم. وع�اد احلدث إىل ما 
قبل التيمم س�واء أكان احلدث صغرًيا أم كان حدًثا أكرب لقول 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ع�ن املتيم�م إذا وجد امل�اء: فليمس بدن�ه باملاء 
فإن�ه خري. وه�ذا القول حيتاج إىل املزيد م�ن النظر والتأمل فاهلل 
س�بحانه وتعاىل يق�ول: چ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ       چ 
إىل قوله: چ ڈ ژ  ژچ فطاملا أن الطهارة من احلدث 
مت�ت بالتيم�م فام وجه عودة احل�دث بعد ارتفاع�ه والتطهر منه 
بوج�ود امل�اء؟ وما ج�اء عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من قول�ه فليمس 
بدن�ه باملاء فذلك خ�ري. فيمكن أن يكون من ب�اب التوجيه إىل 
األحس�ن لقول�ه: »فذلك خ�ري« ال أن احلدث ع�اد بعد وجود 
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امل�اء. واهلل س�بحانه وتعاىل وصف التيم�م بالتطهري. وال يكون 
التطه�ري مؤقتا إال بحصول ناقض�ه وليس لدينا نص من كتاب 
اهلل وال من سنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص عىل أن التيمم يبطل بوجود املاء وإنام 
النص الرصيح الصحيح أن التيمم ال يصح مع وجود املاء ومع 
فق�ده جي�وز التيمم ويرتفع ب�ه احلدث. وعىل أي حال فاملس�ألة 
حتتاج إال مزيد من التحقيق واالس�تقصاء يف النظر. وأما حتديد 
أثر التيمم يف رفع احلدث يف أن يكون للصالة املنوي هلا أو عند 
دخ�ول الوقت أو نحو ذلك واحلال أن املتيمم ال ينتقض تيممه 
إال بام ينتقض به الوضوء فال أعرف لذلك أصال. فللمتيمم أن 
يصيل بتيممه النافلة والفرض حتى ينتقض تيممه بام ينتقض به 

الوضوء باملاء. والله أعلم.

س71: ه�ل يرف�ع التيم�م احلدث مطلق�ا أو أن م�ن نواقض 

التيمم وجود املاء؟

الجواُب: الحمُد لله. الذي عليه مجهور أهل العلم أن الطهارة 

بالتيم�م تنتقض بوجود املاء ول�و كان املتيمم عىل طهارة. ولكن 
ق�د يق�ول قائل بأن التيمم بدل عن املاء يف حال فقد املاء أو تعذر 
اس�تعامله. ف�إذا تيمم من له حق التيمم فارتف�ع حدثه بذلك فقد 
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حتققمت له طهارة ال تنتقض إال بما تنتقض به طهارة من حتققت 
له باملاء ثم يؤكد قوله با ييل: 

ٌر حيث قال: چ  ڃ  ڃ   أوال: ذكر اهلل تعماىل أن التيمم ُمَطهِّ
ڍ   ڇڇ   ڇ   ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ  
ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  
اآليمة  فهمذه  )املائمدة:٦(  کچ  ک   ک   ڑ  
رصحيمة يف أن التيمم حمقمق للطهارة. فكيف ترتفمع الطهارة من 
غري وجود رافع هلا؟ والقول بأن وجود املاء ناقض للتيمم حيتاج 

إىل دليل وال دليل.

ثاني�ا: األصمل أن الطهمارة باقية حتمى يوجد ناقمض هلا من 
نواقمض الوضموء. ووجود املماء واحلال أن املتيممم ال يزال عىل 
طهارتمه ال تظهمر وجاهة القمول بارتفماع الطهارة بوجمود املاء 

النتفاء الدليل عقال ونقال. 

ويرتتمب عىل همذا القمول – بقاء الطهمارة بالتيممم – أحكام 
منها: 

إذا تيممم النعدام املماء وارتفع حدثه بذلك ثمم وجد املاء بعد 
ذلمك فال يبطمل تيممه وال تنتقض طهارتمه بوجوده ألن احلدث 
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ق�د ارتفع بالتيمم. وحصلت الطهارة ب�ه. فاألصل بقاؤها حتى 
ت�زول بوج�ود ناقض م�ن نواقض الطه�ارة بامل�اء وال دليل عىل 

ارتفاع الطهارة بوجود املاء بعد التيمم. 
فإذا اس�توجب اإلنس�ان حدًثا أكرب فتيمم لعدم وجود املاء ثم 
وجد املاء س�واء بوصوله إىل بلد متوفر فيه املاء أو نحو ذلك فال 
يلزم�ه إعادة التطهر باملاء بع�د أن تم له التطهر بالصعيد الطيب. 

والله أعلم.

س72: مسافر استمر يف سفره أربعة أيام وكان طيلة هذه األيام 

يتيم�م لعدم وجود امل�اء وعليه جوارب فبعد ميض ثالثة أيام من 
لبسها هل يلزمه خلعها واحلال أنه يتيمم طيلة هذه املدة؟

الجواُب: الحمُد لله. ال يظهر يل مانع من االستمرار يف لبس 

اجلوارب ملن كان مس�افًرا مثاًل وهو يتيمم طيلة مدة س�فره لعدم 
وجود املاء معه. ولو كانت مدة لبسه جواربه تزيد عن ثالثة أيام. 
َق بالرجلني به وإنام هو خاصٌّ بالوجه واليدين.  ألن التيمم ال َتَعلُّ

قال تعاىل: چ چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  
ڇ چ        اآلي�ة. وأم�ا حتديد ثالث�ة أيام للجوارب يف الس�فر فهذا 

خاص بمن يستخدم املاء يف الوضوء يف السفر. والله أعلم.
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س73:  إحدى األخوات تقول بأهنا  قد جتاوز نفاسها أربعني 

يوًما وال يزال الدم معها. وقد سمعت بعض أهل العلم يقولون 
ما بعد األربعني يعترب دًما فاسًدا فيجب عليها أن تغتسل وتصيل 
ويعت�رب ال�دم ال�ذي معه�ا بعد األربع�ني دًما فاس�ًدا ف�ام قولكم 

 

يف ذلك؟

الج�واُب: الحم�ُد لله. ما ذكرت�ه األخت يف ص�دور فتاوى 

م�ن بع�ض أه�ل العلم ب�ام ذكرت�ه عنهم. ه�ذا هو ق�ول لبعض 
أه�ل العل�م وهو قول مبني ع�ىل اجتهاد مبن�اه أن غالب النفاس 
ال يتج�اوز األربع�ني يوًم�ا وقد خالف ه�ذا الق�وَل جمموعٌة من 
املحقق�ني من أهل العلم وقال�وا بأن العربة بواقع النفس�اء، فإذا 
انقط�ع الدم منها طهرت وتّعني عليها التطهر والقيام بالواجبات 
الرعية الس�اقطة عنها وقت النفاس، س�واء أكان انقطاعه قبل 
األربعني أم بعدها. وإذا استمر الدم معها بعد األربعني فاألصل 
أنه دم نفاس واختار هذا القول ش�يخ اإلس�الم ابن تيمية. وقال 
ولو جتاوز األربعني إىل اخلمس�ن والس�تني. وال جيوز جتاوز هذا 
األص�ل إال بأص�ل مثله ينقله إما بنص من كتاب اهلل، ومن س�نة 
رس�وله ملسو هيلع هللا ىلص وبظهوِر س�بب ينقل هذا الدم من دم النفاس إىل دم 
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 فساد وقد اختار هذا القول الشيخ حممد بن عثيمني – رمحه اهلل –
 يف رس�الته املتعلق�ه بأحكام دماء النس�اء. ولوجاه�ة هذا القول 
وانتفاء ما يصلح  معارضا له يتجه يل ترجيحه واختياره واالفتاء 

به. والله أعلم.

س74: إح�دى األخ�وات تس�أل عن عادهتا حي�ث كانت يف 

الس�ابق ستة أيام أو سبعة ويف هذه الس�نة كانت جتاوزت عادهتا 
اخلمسة عر يوما ومل يكن ذلك لسبب كان منها فهل جتلس هذه 

املدة يف حال حيضها وسقوط بعض التكاليف الرعية؟ 
الجواُب: الحمُد لله. ذهب مجع من أهل العلم إىل أن للحيض 

مدة هي مدة أغلبه. كام ذهبوا إىل حتديد ما بني كل حيضتني وإىل 
أقل احليض وأكثره. وقد كان هذا االجتاه جمال اختالف بينهم يف 
التحديد وسبب ذلك أن املسلك يف التحديد هو االجتهاد وانتفاء 

النصوص الرصحية الصحيحة يف ذلك.

وذه�ب مجع م�ن املحققني من أه�ل العل�م إىل أن االعتبار يف 
ابتداء احليض وانتهائه هو واقعه. فإذا كان دم احليض موجوًدا فثم 
احلي�ض. وهو األذى كام جاء النص يف كتاب اهلل بوصفه وتثبت 
له األح�كام الرعية من منعه الصالة والصي�ام واجلامع واللبث 
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يف املس�اجد وق�راءة الق�رآن. س�واء أكانت مدة وج�وده يوما أو 
أكثر حتى لو جتاوز اخلمس�ة عر يوًما فاألمر يف ذلك قوله تعاىل 

عن احليض: چڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  
ھھ   ھ  ھ  ے  ےچ )البقرة: 222(.

فجع�ل الغاي�ة انتهاء الطه�ارة منه. ومل يصح نص من رس�ول 
اهلل ص�ىل اهلل عليه وس�لم بتحديد مدة ألق�ل احليض وال ألكثره 
وال للمدة بني احليضتني. ومتى جتاوزت املدة وقتا يعطي الش�ك 
يف اعتب�اره حيًضا أو اس�تحاضة فاالصل أنه حي�ض وينبغي ملن 
كانت هذه حالتها أن ترجع إىل  طبيبة خمتصة للنظر هل استمرار 
الدم عىل سبيل احليض أو االستحاضة. وينبغي هلا يف هذه احلالة 
أن تأخذ باألصل وهو احليض حتى يتبني هلا أنه ليس حيضا وإنام 
هو استحاضة. هذا االجتاه أخذ به جمموعة من أهل التحقيق من 
أهل العلم منهم شيخ اإلسالم ابن تيمية ومن الفقهاء املعارصين 
الشيخ حممد  بن عثيمني وقد أصدر - رمحه اهلل - رسالة خمترصة 
مفيدة يف أحكام دماء النساء وذكر فيها اختيار هذا القول والذي 
يظه�ر يل وجاه�ة هذا الق�ول وانراح نفيس لرتجيح�ه واإلفتاء 
بمقتضاه العتامده عىل األصل وانتفاء ما يعارضه. والله أعلم. 
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س75: أحده�م يس�أل ويق�ول بأن�ه كان يغس�ل وجه�ه وقد 

متضمض واستنشق لتنظيف فمه وأنفه ثم بدا له أن يتوضأ فاكتفى 
بام س�بق له من غس�ل وجه�ه ومتضمضه واستنش�اقه ثم رشع يف 

استكامل فروض الوضوء حتى أكمله فهل وضوؤه صحيح؟

الجواُب: الحمُد لله. من املعلوم أن النية رشط من رشوط رفع 

احلدث وجيب أن تكون النية عند بدء الطهارة برفع احلدث سواء 
أكان احل�دث حدًثا أك�رب أو حدًثا أصغر وجيب أن يس�تصحب 
حكمه�ا كامل أع�امل رفع احلدث من بدء الطه�ارة منه إىل هناية 
الطهارة. وبناء عىل هذا التأصيل فإن يف السؤال أن السائل غسل 
وجه�ه ومع�ه املضمض�ة واالستنش�اق دون أن يك�ون ل�ه نية يف 
الوضوء ثم بدا له أن يتوضأ فاكتفى عن غسل الوجه بغسله قبل 
الني�ة. ثم أكمل فروض الوضوء. وه�ذا يعني أن الفرض األول 
من فروض الوضوء تم غسله من غري نية أنه للوضوء. وعليه فال 
يظهر يل أن احلدث يرتفع هبذا الوضوء اخلايل من نيته يف الفرض 
األول منه وهو غسل الوجه وتوابعه ألن النية يف الوضوء جيب أن 
تكون عند بدء الوضوء حتى هنايته فيجب اس�تصحاب حكمها 

حتى هناية الوضوء. والله أعلم.
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س76: هل الش�عر عىل اخلدين يعترب من أجزاء اللحية املنهي 

عن حلقها؟
الج�واُب: الحمُد لله. ال�ذي يظهر يل واهلل أعل�م أن ما نبت 

عىل اخلدين من ش�عر ال يعترب م�ن اللحية ألن اللحية هي ملتقى 
اللحي�ني واخلدان ليس�ا من اللحيني. وقد ق�ال بعض أهل العلم 
بأهن�ام من اللحيني وأن ما نبت عليهام من ش�عر يعترب من اللحية 
وأن حلقه�ا ال جي�وز ك�ام ال جيوز حلق اللحي�ة. والذي يظهر أن 
هذا القول فيه عاٍر عاميؤيده ويسنده لغة ورشًعا وتكوينًا فاخلدان 

ليسا حلية وليسا جزًءا من اللحية. والله أعلم.
س77: يس�أل أحدهم بأنه صىل إحدى الصلوات املكتوبة ثم 

بعد فراغه منها تبني له أن يف ثوبه نجاسة فهل يعيد الصالة؟
الجواُب: الحمُد لله. جاء عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه يف أثناء صالته 

بنعال�ه جاءه جربيل فأخربه بوجود نجاس�ة يف نعل�ه فخلعها. ومل 
يعد صالته فدل هذا عىل أن من وجد يف ثوبه أو بقعته نجاسة بعد 
صالته أن صالته صحيحة وال تلزمه إعادة الصالة. والله أعلم.

س 78: ه�ل التيم�م راف�ع للح�دث أو مبيح وم�ا الفرق بني 

األمرين؟
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الج�واُب: الحمُد لله. اختلف أهل العل�م يف التيمم هل هو 

راف�ع للحدث ك�ام يرتفع احلدث باملاء. أم ه�و مبيح أداء العبادة 
املروط هلا الطهارة عند فقد املاء مع بقاء احلدث. 

والف�رق بني األمرين أن رفع التيم�م للحدث عند فقد املاء أو 
الترر من استعامله يرتتب عليه ما يرتتب عىل رفع احلدث باملاء 
بحي�ث تتم الطهارة به من حدث أصغر أو أكرب. وتبقى الطهارة 
ب�ه حت�ى تنتقض بام تنتقض ب�ه الطهارة باملاء أو بوج�ود املاء)1(. 
وال�ذي يظه�ر يل - واهلل أعل�م - أن�ه ليس من نواق�ض الطهارة 
بالتيم�م وج�ود امل�اء بع�ده. أو الق�درة ع�ىل اس�تعامله. طاملا أن 
الطه�ارة به مل تنتقض ب�أي ناقض من نواقض رفع احلدث باملاء. 
فلو تيمم برطه ثم بعد تيممه وجد املاء أو قدر عىل اس�تعامله مل 
تنتقض طهارته لذلك. وتبقى الطهارة به حتى تنتقض بام تنتقض 

به الطهارة باملاء.

وأم�ا القول بأن التيمم مبيح ال رافع ف�إن القول بذلك يرتتب 
علي�ه انقضاء حكم التيمم بوجود املاء أو القدرة عىل اس�تعامله. 

)2( وأن التيمم مبيح أداء العبادة دون رفع احلدث فيرتتب عليه أن احلدث ال يزال 
باقًيا وأن التيمم ال يرفعه وإنام جييز العبادة مع بقائه.
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فوجود املاء بعد التيمم هو انتهاء وقت اإلباحة سواء أكان التيمم 
ع�ن حدث أكرب أو عن حدث أصغر. فلو فرضنا وجود مس�افر 
اتص�ف بحدث أكرب يف س�فره ومل جي�د املاء فتيمم ث�م وجد املاء 
يف أي ح�ال من أحوال وجوده فينتهي وق�ت تيممه ويعود عليه 
اتصافه باحلدث ويتعني عليه الطهارة باملاء. ولو كان عىل طهارة 
 بتيمم�ه. حي�ث إن وجود املاء ناق�ض لطهارته وال�ذي يظهر يل 
– واهلل أعلم – أن التيمم رافع للحدث وليس مبيًحا وال مؤقًتا 

بوجود املاء ومن الدليل عىل ذلك ما ييل:
أوالً: يقول اهلل تعاىل يف ش�أن التيمم: چ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

ڌ    ڍ   ڍ   ڇڇ   ڇ   ڇ   چ   چ    چ  
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    چ )املائدة: 6(.  
فوص�ُف اهللِ التيمَم بالتطهر يدل عىل رفع احلدث به كام يرتفع 

احلدث باملاء وحتصل هبام الطهارة 
ثانياً: ال أعلم س�نة لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصقولية أو فعلية تدل عىل أن 

التيمم مبيح غري رافع للحدث.

ثالث�اً: ال أعلم س�نة لرس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصقولي�ة أو فعلية تدل عىل 

أن وج�ود املاء بع�د التيمم برطه ناقض للطه�ارة بالتيمم. وما 
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ج�اء يف حدي�ث أيب ذر يف مصن�ف عبد الرزاق من قول رس�ول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلصإن الصعي�د الطي�ب وضوء املس�لم وإن مل جي�د املاء عر 
س�نني فإذا وجد املاء فليمس�ه برته فإن ذلك ه�و خري. فيؤخذ 
من�ه جمموعة فوائد. منه�ا النص عىل أن الصعي�د الطيب وضوء 
املس�لم. والوض�وء هو ما حتصل به الطه�ارة ويرتفع به احلدث. 
ولي�س لدين�ا دلي�ل م�ن كت�اب اهلل وال من س�نة رس�وله ملسو هيلع هللا ىلص أن 
التيمم ينتقض بوجود املاء. فالتيمم طهارة به تنتقض بام تنتقض 
به الطهارة باملاء. ومن الفوائد من حديث أيب ذر أن قوله ملسو هيلع هللا ىلص فإن 
ذل�ك هو خري. أن الطهارة بالتيمم لو كانت تنتقض بوجود املاء 
ل�كان التوجيه من رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بام ال يدع جم�ااًل لالحتامل ألن 
املس�الة تتعلق بالطهارة وانتقاضها. فال يكفي يف ذلك القول بأن 
ذل�ك هو خري. فالصالة خ�ري من النوم ومع ذل�ك فالنوم مباح. 
وإذا مل يكن يف األمر خري فال يلزم أن يكون فيه رش. ومن الفوائد 
م�ن حدي�ث أيب ذر أن قول�ه ملسو هيلع هللا ىلص وإن مل جيد املاء عر س�نني فإذا 
وجد املاء فليمس�ه برته. يدل ع�ىل أن احلكم بمروعية التيمم 
لي�س له حد زمني إذا مل جي�د املاء فإذا وجد املاء انتهت مروعية 
التيم�م. لكن إذا وجد املاء وهو ال يزال يف طهارته بالتيمم. فهل 
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تنتق�ض طهارته بوجود امل�اء؟ هذا حيتاج إىل دليل باعتبار وجود 
امل�اء من نواقض الوض�وء بالتيمم. وال نزال حتى اآلن يف حاجة 

إىل الدليل من أحد الوحيني - الكتاب أو السنة-. 
وخالصة الفت�وى: فيام يظه�ر يل أن التيمم راف�ع للحدث 

ولي�س مبيًحا. وأن�ه طهارة مما ُن�ِوَي التطهُر منه س�واء أكان من 
ح�دث أصغر أم كان من حدث أكرب. وأن الطهارة به باقية حتى 
تنتقض بام تنتقض به الطهارة باملاء. وأنه جيوز التيمم قبل دخول 
وق�ت الص�الة. وألي موجب للطهارة س�واء أكان ذلك لصالة 
ف�رض أم ص�الة نفل أم لق�راءة قرآن أم الط�واف. ويف كل حال 
جي�وز التيمم للقيام هبا وهذا هو الف�رق البني بني القولني - رفع 
احل�دث أو اإلباح�ة -.والب�دل إذا توف�ر اعتباره ب�دال عن مبدل 
فإذا زال مس�وغ اعتبار البدل فإن أث�ر زواله ال يرسي عىل صحة 
الترصف وفق البدل. كمن حنث يف يمينه واسُتِحقَّْت عليه كفارة 
اليمني وعجز عن اإلطعام أو الكسوة أو العتق وانتقل إىل الصيام 
– ثالثة أيام – ويف أثناء صيامه قدر عىل اإلطعام أو الكس�وة فال 
يلزمه االنتقال إىل ما سبق عجزه عنه. بل يكمل كفارته بصومه ما 
بقي. وكذلك األمر يف هدي التمتع والقران ملن يعجز عن اهلدي 
ويأخ�ذ بالصيام عرة أي�ام بدال عن اهلدي. فإذا رشع يف الصيام 
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وحصلت ل�ه أثناء الصيام القدرة عىل اهلدي ف�ال يلزمه االنتقال 
عن الصوم إىل اهلدي إال أن خيتار. وكذلك األمر يف كفارة الظهار 
واجل�امع يف هنار رمض�ان للصائم فإذا رشع يف الصوم لعجزه عن 
العت�ق ثم حصلت له القدرة عىل اإلعت�اق فال يلزمه ترك الصوم 
إىل العت�ق بع�د أن رشع يف الصوم. فكذلك األم�ر يف التيمم فإذا 
وج�د موج�ب رفع احل�دث وُع�ِدم امل�اء ورشع التيمم ف�إذا تم 
التيم�م فقد ارتفع احلدث. حيث كان التيمم حلاٍل تقتيض جوازه 
واعتب�اره رافًعا للحدث موجًب�ا العتبار الطهارة به. وقد وصف 
اهلل التيمم بالصعيد الطيب ُمَطِهًرا. ووصفه رسوله ملسو هيلع هللا ىلص بالوضوء 
والطهور. فهل الطهارة تزول بغري نواقضها الثابتة بنصوص من 
كتاب اهلل أو من سنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص.وإذا قيل بأن َمْن يتيمم ثم يرع 
يف صالت�ه ال يلزمه قط�ع صالته لوجوده امل�اء أثناءها بل يكمل 
صالت�ه بتيممه. وهذا من قبيل م�ن يرع يف البدل عن املبدل ثم 
حيص�ل عىل املبدل ف�ال يلزمه األخذ باملبدل وت�رك ما هو فيه من 
أع�امل البدل. ف�إذا قيل بأن املتيم�م مل يرع يف أع�امل البدل فلم 
يت�م القياس. فاجلواب عن ه�ذا أن الروع يف البدل هو التيمم. 
وهو أول رشوع يف أعامل البدل فيبقى حكم التيمم وهو الطهارة 
ب�ه حت�ى تنتق�ض الطهارة ب�ام تنتقض ب�ه الطهارة بامل�اء. وليس 
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عندنا مس�تند من كتاب اهلل أو من س�نة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص بانتقاضها بام 
التنتقض ب�ه الطهارة باملاء. والقائلون بأن التيمم وإن كان رافًعا 
للح�دث ينتق�ض بوجود امل�اء بعد تيمم�ه إال أن يكون قد رشع 
يف أداء الص�الة بتيمم�ه ثم وج�د املاء أثناء أدائ�ه الصالة فيكمل 
صالت�ه بتيممه. أقول يف هذا تناقض فكي�ف يكمل الصالة وقد 
ع�اد اّتصاف�ه باحلدث بعد وج�ود املاء أثناء صالت�ه. فهل تصح 
ص�الة من كان يص�يل بطهارة ويف أثناء الص�الة انتقض وضوؤه 
واستمر يف صالته بالرغم من ذلك. فالذي يمنع التناقض القول 
ببطالن صالة من يصيل بطهارة تيمم ويف أثناء الصالة وجد املاء.
وال أعل�م أحًدا من أهل العلم قال ببطالن صالة من صىل بتيمم 
ويف أثن�اء صالته وجد املاء م�ع أن الزم قوهلم بانتقاض الطهارة 
بالتيمم بوجود امل�اء أثناء الصالة يقتيض بطالهنا. والصحيح أن 
م�ن متت له الطهارة بامٍء أو تيم�م فإن الطهارة باقية حتى تنتقض 

بام تنتقض به الطهارة باملاء.
وهذا القول مل أجد أحًدا من أهل العلم قال به بل يكاد اإلمجاع 
ينعق�د عىل أن وجود املاء ناقض للطهارة بالتيمم وأمتنى أن أجد 
دلي�اًل عىل ذلك س�واء أكان الدلي�ل دلياًل عقليًّا يصلح مس�تنًدا 

للحكم أم كان دلياًل نقليًّا رصحًيا صحيًحا من كتاب أو سنة. 
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واختم هذه الفتوى بما ييل:

ج�اء يف صحيح البخاري عن عم�ران بن حصني ؤ قال: 
كنا يف س�فر مع النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص فصىل بالناس. فل�ام انفتل من الصالة 
إذا رج�ل معت�زل مل يصِل م�ع القوم فق�ال: ما منع�ك يافالن أن 
تصيل مع القوم؟ فقال: يارسول اهلل أصابتني جنابة وال ماء فقال 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: علي�ك بالصعيد الطيب فإن�ه يكفيك. أه�. ويف 
رواية ليس�ت يف صحي�ح البخاري: فإذا وجدت املاء فاغتس�ل. 
أه�. وأخرجه مس�لم وأمحد والنس�ائي وأبو عوان�ة وابن خزيمة 
واب�ن أيب ش�يبة وعبدال�رزاق وابن حب�ان والطح�اوي. وكلهم 
مل يذك�روا أن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص أم�ر الرج�ل إذا وج�د املاء أن يغتس�ل. 
وق�د أخرج ه�ذه الزي�ادة - إذا وجدت املاء فاغتس�ل - البغوي 
والبيهق�ي والدارقطني بزيادة أن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص قال ملا أمر الرجل أن 
يتيم�م ويص�يل قال له فإذا وجدت املاء فاغتس�ل. وه�ذه الزيادة 
أنكره�ا بعض أهل العلم ألن يف إس�نادها عند الثالثة - البغوي 
والبيهق�ي والدارقطن�ي - عباد بن منصور وه�و ضعيف ضعفه 
ابن مع�ني وأبو زرعه وأبو حاتم والفيصيل وأبو داود والنس�ائي 

ومنصور بن سعيد وابن املديني وغريهم.
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وقال الشوكاني يف نيل األوطار يف باب التيمم:

وإذا ص�ىل اجلنب بالتيمم ثم وجد املاء وجب عليه االغتس�ال 
بإمجاع العلامء إال أن أبا سلمة بن عبدالرمحن اإلمام التابعي قال: 
ال يلزم�ه - قال الش�وكاين: وهو مذهب م�رتوك بإمجاع َمْن قبله 
وَمْن بعده. وباألحاديث الصحيحة املشهورة يف أمره ملسو هيلع هللا ىلص للجنب 
بغسل بدنه إذا وجد املاء. أه�. ويمكن أن جياب عام ذكره الشوكاين 
من دع�وى اإلمجاع أن يف القول بوجوب االغتس�ال إماًما خمالًفا 
للقول بالوجوب وهو أحد الفقهاء السبعة ومعه أصل هو ارتفاع 
احلدث بالتيمم املوصوف بالتطهري والوضوء. واألحاديث التي 
وصفها الش�وكاين - رمحه اهلل - بالصحيحة املش�هورة بوجوب 
االغتس�ال عن�د وج�ود املاء هي م�ا أخرج�ه البغ�وي والبيهقي 
والدارقطني بزيادة االغتسال ويف إسنادها عندهم مجيًعا عباد بن 
منصور وهو ضعي�ف رصح بضعفه جمموعة من رجال احلديث 

تقدم ذكر بعضهم.

وق�د روى أن عب�داهلل بن مس�عود ؤ كان ال ي�رى أن عىل 
اجلنب إذا تيمم ثم وجد املاء أن يغتسل. ذكر هذا ابن عبدالرب يف 

التمهيد ورد عليه بام ال حتصل به القناعة. ج�19 ص265.
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وجاء يف حتفة األحوذي للمباركفوري تفس�ري قول رسول اهلل 
 ملسو هيلع هللا ىلص: فاذا وجد املاء فليمسه برته فإن ذلك خري. قال - رمحه اهلل -: 
خ�ري من اخلبور وليس معناه أن كليهام جائز عند وجود املاء لكن 
الوضوء خري. بل املراد أن الوضوء واجب عند وجود املاء ونظريه 
چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍچ  قول�ه تع�اىل: 

)الفرقان:24( مع أن ال خري وال أحسنية ملستقر أهل النار. أه�.

فقول�ه - رمحه اهلل - يف تفس�ري خري ال�وارد يف حديث أيب ذر بأن 
املراد بخ�ري أن الوضوء واجب. هذا الق�ول حيتاج إىل تفصيل فإن 
كان يريد بذلك أن الوضوء واجب يف حال انتقاض الطهارة بالتيمم 
بام تنتقض به الطهارة باملاء وأنه ال جيوز التيمم مع وجود املاء فهذا 
ح�ق والزم وصحي�ح. وإن كان يريد بالل�زوم أن الطهارة بالتيمم 
تنتقض بوجود املاء ولو مل تنتقض طهارة املتيمم فهذا تفسري حيتاج 
إىل دلي�ل. وال دليل ع�ىل ذلك يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص فذل�ك خري. ألن معنى 
أم�ره ملسو هيلع هللا ىلص بمس املاء عند وجوده مع بق�اء الطهارة بالتيمم التوجيُه 
إىل األفضلية واالحتياُط لكامل الطهارة فذلك خري. ولو كان األمر 
للوجوب ملا جاء وصف ذلك باخلري. ألن امتثال األوامر واجتناب 
النواه�ي مجيعها خ�ري. وليس يف األم�ر بامتثال األوام�ر واجتناب 
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النواه�ي يف مجيع األم�ور الرعية نص عىل وصفها باخلري يف األمر 
هبا أو النهي عنها مع أهنا كلها خري فتخصيص األمر باالغتسال يف 
حدي�ث أيب ذر باخلري والنص عليه يدل عىل األفضلية دون اللزوم. 

والله أعلم.

س 79: ه�ل التيم�م مبيح أداء العب�ادة أم هو رافع للحدث؟ 

وما هي اآلثار املرتتبة عىل كل قول من هذين القولني؟
الج�واُب: الحم�ُد لله. اختل�ف أه�ل العل�م يف التيمم هل 

ه�و مبي�ح أداء العب�ادة غري راف�ع للحدث أم ه�و رافع للحدث 
كرف�ع امل�اء للح�دث فذه�ب بعضه�م إىل أن التيم�م مبيح غري 
راف�ع للحدث وفرعوا عىل ذلك رج�وع احلدث عند وجود املاء 
وارتفاع الطهارة بوجود املاء ووجوب الطهارة باملاء ملا يس�تقبل 
م�ن العبادات ولو كان مري�د العبادة طاهًرا من تيممه فإن وجود 
امل�اء ناق�ض للطهارة. وذهب البعض اآلخ�ر إىل أن التيمم رافع 
للح�دث وأن وج�ود املاء بع�د التيمم ليس ناقض�ا للطهارة فإذا 
كان التيمم رافًعا حلدث أكرب فتبقى الطهارة منه حتى تنتقض بام 
 ينقضها وليس من ذلك وجود املاء. والذي يظهر يل – واهلل أعلم – 

أن التيم�م راف�ع للح�دث لقول�ه تع�اىل: چڍ  ڍ  ڌ   ڌ  
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ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژچ )املائدة:6(. وال ش�ك 
أن رفع احلدث هو الطهارة وليست اإلباحة. والله أعلم.

س 80: إذا اتصف مسافر يباح له التيمم بحدث أكرب ثم تيمم 

ألداء الص�الة ث�م بعد ذلك وج�د املاء فهل تنتق�ض طهارته من 
احلدث األكرب بوجود املاء؟

الج�واُب: الحم�ُد لله. احلك�م يف ذل�ك متعل�ق بالقول هل 

التيمم مبي�ح أم رافع للحدث فعىل القول بأنه مبيح وليس رافعا 
للح�دث فإن الطهارة من احلدث األكرب ترتفع ويعود االتصاف 
باحلدث األكرب فيجب االغتس�ال لرفعه. وعىل القول بأن التيمم 
راف�ع للحدث - كام هو قول أكثر أهل العلم - فإن الطهارة من 
احلدث األكرب باقية ولو وجد املاء بعد مسوغ التيمم والذي يظهر 
يل وجاهة ه�ذا القول ألن اهلل وصف التيمم بالتطهري فقال تعاىل 

بعد ذكر مروعية التيم�م: چ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  
ڈ  ڈ  ژ  ژچ )املائدة:6(. والله أعلم.

س 81: إذا عدم من وجبت عليه الصالة املاء وساغ التيمم ثم 

وج�د ماًء لغريه فرسقه أو غصبه فهل جيوز أن يغتس�ل أو يتوضأ 
هبذا املاء أم يتيمم؟
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الجواُب: الحمُد لله. إذا أمكن أن يعيد املاء إىل من غصبه أو 

رسق�ه منه فيجب عليه ذلك ويتيمم أما إذا مل يس�تطيع إعادة املاء 
لصاحب�ه ف�ال جيوز ل�ه أن يتيمم ب�ل جيب عليه أن يس�تخدم املاء 

وعليه إثم رسقته أو غصبه. والله أعلم.
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س1: أحُده�م يس�أل: ه�ل األذان واإلقام�ة من مس�تلزمات 

الصالة بحيث تبطل إن مل يؤذن ويقام هلا؟ 

الجواُب: الحم�ُد لله. األذان واإلقامة واجب�ان عىل الرجال 

ل�كل صالة إال يف حال مج�ع الظهر مع العرص أو مجع املغرب مع 
العشاء فيكفي هلام أذان واحد وإقامة لكل صالة وَلْيَسا من رشوط 
الص�الة وال من أركاهن�ا وال من واجباهتا وإنام وجوهبام مس�تقل 
بذات�ه. فم�ن َص�ىلَّ دون أذان أو إقامة فصالُته صحيح�ة وجُمزية 
إال أن�ه آث�م يف ت�رك األذان واإلقام�ة إذ مها واجبان ع�ىل الرجال 

والواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. والله أعلم.

س2: مس�افٌر مجع ب�ني صالتني كاملغرب والعش�اء ثم وصل 

بل�د إقامت�ه قب�ل دخول وق�ت الثانية، فه�ل جيزئه ذل�ك أم يعيد 
صالة العشاء؟ 

الج�واُب: الحمُد لله.  ذهب بعض أه�ل العلم إىل أنه يلزمه 

إع�ادة صالة العش�اء بإمتام؛ ألن العربة بواق�ع احلال حيث دخل 
علي�ه وق�ت الثاني�ة وق�د انتفى عن�ه ع�ذر الرتخ�ص، وجاء يف 
اإلنص�اف للمرداوّي أن الصحي�ح من املذهب أن صالته األوىل 
– مجع�ه وق�رصه – جمزية له وليس عليه اإلع�ادة ألنه وقت مجعه 
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وق�رصه متلبس بصفة الس�فر املبيح لفعله حي�ث فعل ما له فعله 
ق�ال رمحه اهلل: ومثله لو مجع ب�ني صالتني يف وقت أوالمها بتيمم 
ثم دخ�ل وقت الثانية وهو واجد للامء. اه� - ولعل القول الثاين 

أقرب إىل األصل وأصوب. والله أعلم.

س3: إذا جاء إىل بلد فيها زوجة له وهو عىل س�فر فمكث يف 

ه�ذا البلد يومني مثاًل ثم واصل س�فره فهل جيوز له أن يرتخص 
برخص السفر يف هذين اليومني؟ 

الج�واُب: الحمُد لل�ه. ذهب بعض أه�ل العل�م إىل القول 

بمنع�ه م�ن األخذ برخ�ص الس�فر يف هذين اليوم�ني وهو مقيم 
عن�د زوجت�ه يف هذا البل�د الذي  ه�و طريقه يف س�فره؛ ألن علة 
الرتخ�ص برخص الس�فر مظنة املش�قة. وإقامته م�ع أهله مظنة 
اليرس واالرتياح والتمتع. ويس�تدل أه�ل هذا القول بفعل عثامن 
اب�ن عفان ؤ فقد أتمَّ يف من�ى. وقيل يف تعليل ذلك إنه تزوج 
فيه�ا. وال�ذي يظه�ر يل واهلل أعل�م أن عم�وم الرتخص برخص 
الس�فر لعلة السفر ال يستثني منه يشء إال س�فر املعصية. ومظنة 
املش�قة يف الس�فر ليس�ت متحققة يف كل س�فر ومع ذلك ال يقال 
بمنع مس�افر مل ينله من س�فره مش�قة أن يرتخص برخص السفر 
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فام دامت علة الرتخص موجودة وهي الس�فر فال عربة بعوارض 
، وقد أبعد بعُضهم النجعَة  ليس عىل اعتبارها مانعًة دليٌل رشعيٌّ
فقال بمنع املس�افر من الرتخص برخص الس�فر يف بلد قد تزوج 
فيه، وال خيفى أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان يف حجه وقبل احلج بأربعة 
أي�ام وه�و مقي�م باألبط�ح يف مك�ة املكرم�ة كان يق�رص الصالة 
وه�ي بل�ده وقد تزوج فيها خدجي�ة b ومعه كذلك يف حجه 
نس�اؤه ومل بكن ذلك مانًعا له ملسو هيلع هللا ىلص من الرتخص برخص الس�فر. 

 

والله أعلم.

س4: إذا سافر بعد دخول وقت الظهر مثال فهل جيوز له بعد 

مفارقته بيوت بلده رشوًعا يف السفر أن جيمع ويقرص؟ 

الج�واُب: الحمُد لله. ذك�ر بعض أهل العلم أن من س�افر 

بعد دخول وقت صالة جيمع معها غريها كالظهر مثال فال جيوز 
له قرصه�ا ألن وقتها دخل قبل وجود العذر املبيح للقرص وهو 
السفر، وقال آخرون بأن له قرَصها ومجَعها مع ما جتمع معه بعد 
رشوعه يف الس�فر وقب�ل صالته، وحكاه ابن املن�ذر إمجاًعا ألهنا 
مؤداة يف الس�فر أشبه ما لو دخل وقتها فيه. حيث إن االعتبار يف 
ذلك حني أدائها ال دخول وقت أدائها وهو حني األداء متصف 
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بوص�ف يبيح ل�ه الرتخ�ص برخص الس�فر ومن ذل�ك اجلمع 
والق�رص. ويف حاش�ية املقنع تصوير قوهلم ف�إن أحرم يف احلر 
ثم سافر قال: واملس�ألة مصورة يف راكب السفينة فلو سافر بعد 
دخول الوقت مل جيز القرص يف قول أصحابنا. وعنه جيوز وحكاه 
ابن املنذر إمجاًعا ألهنا مؤادة يف الس�فر أش�به ما لو دخل وقتها يف 
الس�فر. ا ه�. ولعل هذا القول أصوب وقد ذكر هذا القول ابن 
عقيل روايًة عن اإلمام أمحد قال ابن قدامة يف املغني: وإذا س�افر 
بع�د دخول وقت الصالة فقال ابن عقيل: فيه روايتان. إحدامها 
قرصها. قال ابن املنذر: أمجع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن له 
قرصها وهذا قول مالك والشافعي واألوزاعي وأصحاب الرأي 
 ألنه س�افر قبل خروج وقتها أشبه ما لو سافر قبل وجوهبا. اه�. 

والله أعلم.

س5: أحُدهم يسأل فيقول بأن صالة اجلمعة فاتته فهل يصليها 

يف بيته كصالة اجلمعة أو يصليها ظهًرا؟ 

الج�واُب: الحمُد لله. من فاتته ص�الة اجلمعة مع اجلامعة ومل 

جي�د مس�جَد مُجعة آخر فعلي�ه أن يصيل الصالة ص�الة ظهر أربع 
ركعات. والله أعلم.
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س6: سائل يسأل كنا يف جملس نقاش علمّي وتطرق احلديث 

إىل الب�دع والتحذي�ر منه�ا فق�ال أحده�م: ه�ذه املحاري�ب يف 
املس�اجد واملنائر وكذلك مكربات الص�وت يف الصالة والتالوة 
فيها واملس�ابح ه�ذه من أنواع البدع، ومل نس�مع أح�ًدا من طلبة 
العلم أنكرها فإذا أصبحت البدعة يف هذه األشياء فإن االستثناء 

جلزئيات البدع بابه مفتوح فام جوابكم عن هذا االعرتاض؟

الج�واُب: الحمُد لله. ال ش�ك أن األمر ق�د اختلط عىل هذا 

الس�ائل وزميله املعرتض فلدينا وس�يلة وغاية. فإذا كانت الغاية 
مروع�ة ف�كل وس�يلة توص�ل إىل حتقيقه�ا واألخ�ِذ هب�ا فه�ي 
مروعة. إذ للوسائل ُحْكُم غاياهتا. فاملحراب يف املسجد وسيلة 
إىل معرف�ة القبلة. وال خيفى أن اس�تقبال القبل�ة يف الصالة رشط 

م�ن رشوط الص�الة، ق�ال تع�اىل: چہ  ہ  ہ  ھ   
ھچ )البق�رة:144( فم�ن جيهل القبلة س�يجد املحراب دلياًل 

عليه�ا فينتفي عنه اجلهل بمعرفتها، وكذلك األمر بالنس�بة ملنارة 
املس�جد فهي وس�يلة إلبالغ صوت املؤذن بالنداء إىل الصالة يف 
َبح فهي وسيلة إىل ضبط عدد  املساجد وكذلك األمر بالنسبة للسُّ
التهليل والتكبري والتحميد والتسبيح الوارد بالرتغيب بالقيام هبا 
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توجي�ٌه نبويٌّ فإحصاء التهليل وغريه من أنواع الذكر باملس�بحة 
أو باألصاب�ع أو بالنوى كل ذلك وس�يلة إىل مروع. وال ش�ك 
أن من يعتقد يف هذه الوس�ائل مزيَد مثوبة وأجر عىل من مل يأخذ 
هبا وأخذ بوس�ائل أخرى فاعتق�اده فيها هو االبتداع واإلحداث 
املوج�ب لإلن�كار ماع�دا التس�بيح باألصابع فإن ذل�ك أفضل. 

والله أعلم.

س7: هل جيوز ملن كان بينه وبني املسجد طريق أن يأتم بإمام 

املسجد يف الصالة مع العلم أنه يسمع عن طريق مكربات الصوت 
ص�وت اإلمام وقراءته ويرى بعض املصلني مع اإلمام يف س�احة 
املس�جد كمن يصيل يف مس�جد مروع مكة للتعمري الواقع أمام 

املسجد احلرام؟ 

الجواُب: الحمُد لله. ال يظهر يل مانع من القول بجواز ذلك 

إذا كان املصيل املأموم يس�مع تكبري اإلم�ام وقراءته ويرى بعض 
املصلني معه ولو كان بني املسجد ومكان الصالة حائل كالشارع 
مث�ال وأذك�ر أن خ�ادم احلرم�ني الريفني - حفظ�ه اهلل - يصيل 
ومع�ه ضيوف�ه وزواره وخواصه – وفيهم طلبة علم من مش�ائخ 
وقض�اة وغريه�م – يصل�ون بص�الة إم�ام احلرم وه�و يف قرصه 
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املط�ل ع�ىل احلرم وبين�ه وبني احل�رم حائل و كان ه�ذا بموجب 
فتوى من س�امحة الش�يخ عبداهلل بن محيد - رمحه اهلل-، وقد ذكر 
فضيلة الشيخ عبد املحسن املنيف يف كتابه القيِّم »أحكام اإلمامة 

واالئتامم يف الصالة« أن الشيخ عبداهلل بن محيد يفتي بذلك. 

وأفتى بجواز ذلك الشيخ عبدالرمحن بن سعدي – رمحه اهلل– 
فقال: والصحيح أن املأم�وم إذا أمكنه االقتداء بإمامه بالرؤية أو 
سامع الصوت أنه يصح اقتداؤه به سواء كان يف املسجد أو خارج 
املس�جد وس�واء حال بينهام هنر أو طريق أم ال، ألنه ال دليل عىل 
املن�ع وال عىل التفريق. وإذ كان الطري�ق ال تصح فيه الصالة فال 

ير حيلولته بينه وبني إمامه. اه�. 

وأذكر أنني صليت مع شيخنا اجلليل الشيخ حممد بن إبراهيم 
- رمح�ه اهلل - يف مكت�ب رابط�ة الع�امل اإلس�المي يف دار األرقم 
خلف الصفا وذلك قبل التوس�عة وذلك بصالة إمام احلرم وبني 
ه�ذا املكت�ب وب�ني احلرم حائ�ل هو املس�عى ودار األرق�م فهذه 
فتوى عملّية من س�امحته - رمحه اهلل-. وحجة مشائخنا يف ذلك 
ما ذكره أصحابنا فقهاء املذهب احلنبيل ومنهم ابن قدامة - رمحه 

ه: اهلل - حيث قال يف املغني ما نصُّ
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ف�إن كان بني اإلمام واملأموم حائل يمن�ع رؤية اإلمام أو من 
وراءه فق�ال ابن حامد فيه روايت�ان، إحدامها: ال يصح االئتامم 
ب�ه... والثانية يص�ح، قال أمحد يف رجل يصيل خارج املس�جد 
يوم اجلمعة وأبواب املس�جد مغلقة أرجو أال يكون به بأس... 
وق�ال يف موض�ع آخ�ر إذا قط�ع الص�فَّ ال ير وألن�ه أمكنه 
االقت�داء باإلمام فيصح اقتداؤه به من غري مش�اهدة كاألعمى 
وألن املش�اهدة ت�راد للعلم بحال اإلمام والعلم حيصل بس�امع 
التكب�ري فجرى جم�رى الرؤية وال فرق ب�ني أن يكون املأموم يف 

املسجد أو يف غريه.

واختار القايض أنه يصح إذا كان يف املسجد وال يصح يف غريه 
وردَّ ع�ىل ه�ذا فقال: ولن�ا أن املعنى املج�وز أو املانع قد اس�تويا 
فيه فوجب اس�تواؤمها يف احلكم، والبد ملن ال يش�اهد أن يسمع 
التكبري ليمكنه االقتداء وكل موضع اعتربنا املشاهدة فإنه يكفيه 
مشاهدة من وراء اإلمام سواء شاهده من باٍب أمامه أو عن يمينه 
أو عن يساره أو شاهد طرف الصفِّ الذي وراءه فإن ذلك يمكنه 
االقتداء به ثم قال: وإذا كان بينهام طريق أو هنر جتري فيه السفن 
ففي�ه وجهان، أحدمه�ا:ال يصح أن َيأَتمَّ ب�ه، والثاين: يصح وهو 
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الصحي�ح عندي وهو مذه�ب مالك والش�افعي ألنه ال نصَّ يف 
منع ذلك. اه�. والله أعلم.  

س8: س�ائل يس�أل: كيف تصيل املرأة مع زوجها وهل جيوز 

للرجل أن يؤم النساء وهل جتوز للمرأة أن تؤم النساء؟ 

الج�واُب: الحمُد لل�ه. ال بأس أن تص�يل املرأة م�ع زوجها 

وتنعق�د هب�ام اجلامعة وتك�ون خلفه حلديث جابر ب�ن عبد اهلل أنه 
صىل مع رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: صففت أنا واليتيم خلفه والعجوز 
خلفن�ا، وال بأس أن يؤم الرجُل النس�اَء فقد كان ذكوان موىل أم 
املؤمنني عائشة b يصيل هبا، وال بأس أن تؤم املرأُة النساَء إال 

أهنا تكون يف وسطهن ال أمامهن. والله أعلم. 

س9: سائل يس�أل هل تنعقد صالة اجلامعة باثنني وهل جيوز 

لالبن أن يؤم أمه أو أباه؟ 

الجواُب: الحمُد لله. نعم تنعقد صالة اجلامعة باثنني، س�واء 

ه  أكان�ا ذكريني أم أنثينْي أم ذك�ًرا وأنثى وال بأس أن يؤم االبُن أمَّ
أو أب�اه إذا كان أهال لإلمامة، واخل�الف بني أهل العلم يف صحة 
إمامة الصبي  املميز الذي مل يبلغ ِس�نَّ التكليف، واالحتياط منع 
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ذل�ك ألن اإلمامة مس�ئوولية وأمانة يرتتب عليه�ا اجلزاء ومن مل 
يبلغ سن التكليف فليس أهال للجزاء. والله أعلم.  

س10: إذا نيَس املسلُم صالة املغرب ثم مل يذكرها إال وهو يف 

الركعة األوىل من صالة العشاء فامذا يفعل؟ 

الج�واُب: الحم�ُد لله.  جيب علي�ه أن يكمل صالة العش�اء 

حي�ث انعق�دت نيت�ه لصالة العش�اء وقد ذكر العل�امء - رمحهم 
اهلل- أن�ه ال جي�وز ملص�يل ف�رض أن يرصف�ه وه�و يف صالته إىل 
َل نيت�ه من ف�رض إىل نفل  ف�رض آخ�ر. ولكن جي�وز له أن حُيَ�وِّ
وال جي�وز العكس فإن عىل الس�ائل أن ُيكمل صالة فرضه الذي 
 ه�و فيه�ا ثم بعد ذلك يص�يل فرضه الفائت عىل س�بيل القضاء. 

والله أعلم. 

س11: ه�ل جيوز أن تص�يل املرأة يف بنطل�ون وليس يف املنزل 

غريها؟

الج�واُب: الحم�ُد لل�ه. ال خيفى أن س�رت الع�ورة رشط من 

رشوط الص�الة وأن املرأة كلها عورة يف الصالة إال وجهها، وإذا 
ًزا أعضاءها لضيقه  كان البنطلون س�اتًرا مجيع بدهن�ا ومل يكن ُمرَبِّ
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حيث يكون واسًعا فال بأس بذلك، ولكن املعروف أن البنطلون 
من أنواع الرساويل فهو ال يس�رت إال النصف األسفل من اجلسد 
وال يغط�ي الرجل�ني فالبد م�ن لبس جالل – مالية – تس�رت هبا 
املصلية مجيع بدهنا بام يف ذلك رأسها إال الوجه إذا مل تكن بحرة 

أجانب منها – والله أعلم.

س12: سجدة الشكر هل يشرتط هلا الطهارة؟ 

الج�واُب: الحم�ُد لله. اختل�ف أه�ُل العلم يف س�جدة التالوة 

وسجدة الشكر:هل هي صالة فيشرتط هلا ما يشرتط للصالة أم ال؟ 

فذه�ب بعضه�م إال أهنا ص�الة ُتفتتح بالتكبري وخُتتتم بالتس�ليم 
وُتش�رتط هلا الطهارُة واستقبال القبلة والنية وغري ذلك مما ختتص به 
الص�الة وم�ن ذلك قول: س�بحان ريب األعىل – م�رة واحدة – عىل 

سبيل الوجوب وما زاد عن ذلك فمن مسنوناهتا. 

وُيس�تحبُّ فيها الدع�اُء واالبتهال والت�رع إىل اهلل تعاىل والثناء 
علي�ه بام ه�و أهله، وبع�ُض العلامء مل يعترْبه�ا صالًة فأج�از أداءها 

 

بغري وضوء.

والقول األول هو األظهر عندي والعلم عند اهلل تعاىل.  
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س13: يس�أل س�ائل فيقول: أرى بعض إخواين امللتزمني يف 

ًج�ا بني رجليه  املس�جد إذا أقيم�ت الصالة وق�ف يف الصف ُمَفرِّ
واضًعا إحدامها مالصقة لقدم من بجانبه واألخرى كذلك وبني 
القدم�ني فرج�ة قد تصل إىل أكث�ر من نصف م�رت، وإذا أنكرت 
عليه قال: إن هذا من تس�وية الصفوف وق�د ينال َمْن بجانبه من 
رصة قدمه إىل قدمه من املرة واملش�قة ما ُيْذِهُب اخلش�وَع فهل 

هذا الصنيع هو طريق من تسوية الصفوف؟

الج�واُب: الحمُد لله. ال ش�ك أن تس�وية الصفوف من متام 

الصالة، وال شك أن سنة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص تقيض باستواء الصفوف 
وس�ّد الُفَرج وذلك بمحاذاة املناكب واألكعب خش�ية اختالف 
القل�وب باخت�الل الصف�وف واختالفه�ا. ولكن ليس الس�بيل 
إىل حتقيق س�نة رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف تس�وية الصفوف ما يفعله َمن 
ج بني قدمي�ه يف الوقوف أو  ذكر الس�ائل ع�ن بعضهم فمن ُيَف�رِّ
الركوع بمثل ما ُذكر يف الس�ؤال فهو يوجد فرجة واس�عة يدخل 
ها فضاًل  منها الشيطان وخيرج. وال يستطيع أحد من املصلني سدَّ
ع�ام يرتتب عىل هذه الطريق�ة من أذية ملن بجانبه يمينًا أو يس�اًرا 
وال أعرف لرس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص س�نة يف هذا السبيل إال األمر بتسوية 
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الصفوف وسد الفرج وليس هذا سبيل تنفيذ سنة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
يف ذلك - والله أعلم.

س14: فت�اة مس�لمة تبل�غ من العم�ر 27 عاًم�ا مل تكن تصيل 

وعندم�ا ب�دأت الصالة قي�ل هلا إن عليها أن تق�يض مجيع ما فاهتا 
م�ن الصل�وات، ه�ل ه�ذا صحيح؟ وكي�ف هلا أن تع�رف عدد 
الصلوات التي مل تصلِّيها منذ أن بلغت الس�نَّ التي ُتفرض عليها 

الصالة فيه؟

الجواُب: الحمُد لله. يظهر من الس�ؤال أن هذه الفتاة التي مل 

ُتَصلِّ بعد أن بلغت س�ن التكليف إىل أن بلغت س�بًعا وعرين 
سنة وأهنا تركت الصالة عمًدا بال عذر. وعليه فقد اختلف أهل 
العل�م يف حكم مثل هذه الفتاة هل تعت�رب بذلك خارجة عن ملة 
اإلس�الم لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »بني الرجل والكفر ت�رك الصالة« وهذا ما 
أخ�ذ به كث�ري من املحققني من أهل العل�م واألدلة من كتاب اهلل 
وسنة رس�وله ملسو هيلع هللا ىلص كثرية تسند هذا القول وتؤيده. وبناًء عىل هذا 
القول الراجح فإن هذه السائلة تعترب يف رجوعها إىل دينها مسلمًة 
حديثا عادت إىل اإلسالم بعد أن خرجت منه. فإن كانت عودهتا 
مبنية عىل توبة صادقة نصوح فيتوب اهلل عىل من تاب واإلس�الم 
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جَيُبُّ ما قبله. فعليها تقوى اهلل تعاىل فيام تس�تقبله من أيام حياهتا 
وال يلزمها قضاء ما فات ملا ُذكر أعاله. والله أعلم.

س15: يس�أل سائل: عن االس�رتاحة بعد الرفع من السجدة 

الثاني�ة يف الركع�ة الثالث�ة يف الرباعية والركع�ة األوىل يف الصالة 
وذل�ك قبل القي�ام للركعة الت�ي تليها حيث إن بع�ض اإلخوان 

يروهنا من مسنونات الصالة هل هذا صحيح؟

الج�واُب: الحمُد لله. هذه االس�رتاحة ثبتت عن رس�ول 

اها مل يك�ن إال بعد أن عاله  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف صالت�ه. ولك�ْن فعُل�ه إيَّ
، وقد اختلف العلامء  اللح�م ومل َيِرُد عنه ملسو هيلع هللا ىلص فيها تري�ٌع قويلٌّ

 

- رمحهم اهلل - يف حكم هذه االسرتاحة فذهب بعضهم إال أهنا 
من األمور الطبيعية الِجبِلبَّة حيث كان ملسو هيلع هللا ىلص يأخذ هبا عىل سبيل 
االس�رتاحة ال عىل س�بيل املروعية حلاجته إليها بعد أن عاله 
اللح�م يف آخر حياته. وقالوا يف معرض التعليل والتدليل عىل 
القول بأهنا مباحة فقط قالوا: لو كانت من مس�نونات الصالة 
جلاءت الس�نة القولية بمروعيتها ولفعلها ملسو هيلع هللا ىلص أيام نش�اطه.

وبعضه�م أخذ األمر ع�ىل ظاهره فاعترب ذلك من رس�ول اهلل 
ًفا طبيعيًّا لنبَّه  ملسو هيلع هللا ىلص عىل سبيل التريع العميّل. إذ لو كانت َترَصُّ
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ملسو هيلع هللا ىلص إىل هذا والذي يظهر يل القول األول. والله أعلم.

س16: يسأل أحدهم: ما هو الصف األول يف احلرم املكي ألنه 

رأى جمموعة من املصلني يتسابقون يف األخذ بالصف خلف اإلمام 
مع استدارته حول الكعبة بحجة أن هذا هو الصف األول؟ 

الجواُب: الحمُد لله. ال ش�كَّ أن ه�ؤالء اإلخوة احلريصني 

ع�ىل الصالة يف الصف األول ال ش�ك أهنم يعرفون ما يف الصف 
األول من األجر العظيم، وقد ذكر ملسو هيلع هللا ىلص أن الناس لو علموا ما يف 
الص�ف األول من األجر الس�تهموا عليه وهم - إن ش�اء اهلل - 

يثابون عىل اجتهادهم.
ولك�ن الذي يظه�ر يل أن الصف األول يف احل�رم املكي هو ما 
كان خل�ف اإلمام مب�ارشة يف جهة قبلته من الكعبة فإذا اس�تدار 
الصف إىل اجلهات الثالث من الكعبة فال تعترب استدارته امتدادا 
للصف األول، ولكن الصف األول بالنسبة للجهات الثالث هو 

ما كان حتت الكعبة مبارشة، يدل عىل هذا ما ييل:

أوال: إمج�اع فقه�اء املس�لمني إال م�ن ش�ّذ عىل من�ع املصلني 

أن يصل�وا أم�ام إمامهم وتنفيًذا هل�ذا فال ُيرى ُمَص�لٍّ يصيل أمام 
إم�ام احلرم يف جهته، ومل يقل بجواز ذل�ك إال قلة من أهل العلم 
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وبعُضهم يش�رتط االضطراَر إىل ذل�ك كالزمحة املقتضية. بينام ال 
مني  يوجد من أهل العلم َمْن يعرتض عىل املصلني أن يكونوا متقدِّ
عىل اإلمام بالنسبة للجهات الثالث غري جهة اإلمام إىل الكعبة.

ثانيً�ا: إذا قلن�ا بأن الص�ف األول هو كامل اس�تدارة الصف 

ال�ذي خلف اإلم�ام حول الكعبة م�ن مجيع جهاهت�ا الثالث فإن  
الصفوف التي حتت الكعبة وأمام اس�تدارة صف اإلمام ال مكان 
هل�ا يف أع�داد الصفوف ألن ما بع�د الصف األول يلي�ه الثاين ثم 
الثال�ث وهكذا حتى هناية الصفوف؟ هذا ال يقول به أحد وهبذا 
يظه�ر يل أن الصف األول هو م�ا كان يف جهة خلف اإلمام وأما 
اجله�ات الثالث فيعت�رب الصف األول فيها م�ا كان حتت الكعبة 
ا  مبارشة وال تعترب اس�تدارة صف اإلمام من اجلهات الثالث صفًّ

ا عارًشا أو أكثر. والله أعلم. اًل بل قد يكون صفًّ أوَّ

س17: أحدهم يس�أل: هل حتية املس�جد سنة أو واجبة حيث 

أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أكد أداَءها بقوله: »إذا دخل أحدكم املس�جد 
فال جيلس حتى يصيل ركعتني«؟

الجواُب: الحمُد لله.الذي عليه أهل العلم – وال أعلم يف ذلك 

خمالًفا – أن حتية املس�جد س�نة مؤكدة وليس�ت واجبة حيث ثبت 
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عن�ه ملسو هيلع هللا ىلص أنه كان يوم اجلمعة يدخل املس�جد فريقى املنرب وجيلس 
حتى يؤذن املؤذن بني يديه ثم خيطب وال يصيل قبل اخلطبة. 

فدل هذا عىل أن حتية املسجد سنة وأن أمره ملسو هيلع هللا ىلص بأدائها كان عىل 
اها ملسو هيلع هللا ىلص قبل جلوسه يف  س�بيل االستحباب إذ لو كانت واجبة ألدَّ

املسجد عىل املنرب. والله أعلم.
س18: س�ائل يس�أل ويق�ول أن�ه دخل م�ع اإلم�ام يف صالة 

خس�وف القم�ر وكان أداؤها بع�د أذان الفجر فظ�ن أن الصالة 
ص�الة الفجر فدخل اإلمام بنية صالة الفج�ر يف الركعة األخرية 
وأدرك م�ع اإلم�ام ه�ذه الركعَة ب�ام يف ذلك ركوعها وس�لَّم مع 
اإلمام وهو عىل نية صالة الفجر. فهل ُتعترب له صالة فجر حيث 

إنه اكتفى هبا عن صالة الفجر لنيته هبا الفجر؟

الجواُب: الحمُد لله. ذكر أهل العلم - رمحهم اهلل - أنه جيوز 

للمص�يل أن يدخ�ل مع اإلم�ام بنية صالة غري ص�الة اإلمام كأن 
اًل وين�وي املأموم الف�رض أو أن يكون اإلمام  يك�ون اإلمام ُمتنفَّ
يص�يل العرص مثال وينوي املأموم ص�الة الظهر. ولكن حيث إن 
صالة الكسوف ُيستحبُّ فيها تعدد الركوع وقد فعل هذا اإلمام 
وحيث إن تعدد الركوع يف صالة الفرض مفسد هلا فهو زيادة يف 
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صالة الفرض غري مروعة والزيادة يف صالة الفرض أو النقص 
فيها عىل س�بيل العمد مفس�د هل�ا فالذي يظه�ر يل أن صالة هذا 
الس�ائل الفجر بصالة إمامه صالة اخلس�وف غري صحيحة وأهنا 

ُتعترب له نفاًل وأن عليه إعادة صالة الفجر. والله أعلم.

س19: س�ائل يس�أل فيق�ول: دخل�ت م�ع اإلم�ام يف ص�الة 

الكس�وف يف الركع�ة الثانية م�ن الصالة وأدركت مع�ه الركوع 
الثاين فهل أدركت بذلك الركعة الثانية؟ 

الج�واُب: الحم�ُد لله. ال�ذي يظه�ر يل أن الس�ائل ال يعترب 

ُم�درًكا الركع�ة الثانية وإن كان قد أدرك مع�ه الركوع الثاين ألن 
االعتب�ار بإدراك الركوع الركن، أما الركوع الثاين فهو من س�نن 
صالة الكس�وف. وال خيفى أن الركوع األول هو الركوع الركن 
يف الركعة. لكن هل ُيعترب هذا الس�ائل ُمدرًكا للجامعة؟ فذهب 
بعض أهل العلم إىل أن املأموم يدرك فضل اجلامعة إذا أدرك ركنًا 
م�ن أركان الص�الة مع اإلمام كالتش�هد األخري مث�ال. وبعضهم 
ي�رى أن إدراك املأم�وم صالة اجلامعة مع إمام�ه يتمُّ بإدراك ركعة 
م�ع اإلمام ألنه ورد عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن الركع�ة ُتْدَرَك بإدراك 
ركوعه�ا مع اإلمام فإذا مل يدرك املأم�وم مع اإلمام ركوَع الركعة 
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األخرية فيعترب غري مدرك للركعة وحيث إهنا هي الركعة األخرية 
ف�ال ُيعترب م�درًكا صالة اجلامعة ولعل هذا القول أس�عد بالدليل 

وأقرب إىل الصحة. والله أعلم.
س20: هل جيوز للمس�افر يف حال صالة اجلمعة مع املقيمني 

أن جيمع العرص بعد فراغه من صالة اجلمعة؟ 
الجواُب: الحمُد لله. ال خيفى أن صالة اجلمعة ليس�ت صالة 

ه�ا، والصلوات الت�ي جتمع مع  ظه�ر وإنام تكف�ي عنها ملن صالَّ
بعضها للمس�افر هي صالة الظهر مع العرص وصالة املغرب مع 
العشاء وهبذا يتضح َوْجُه قوِل مجهور أهل العلم أنه ال جيوز مجع 
الع�رص مع صالة اجلمعة، حي�ث إن مجع العرص يكون مع صالة 
الظه�ر وصالة اجلمعة ليس�ت ص�الة ظهر وعليه ف�ال جيوز هلذا 

املسافر أن جيمع صالة العرص مع صالة اجلمعة. والله أعلم. 

س21: أس�مع بعض املصل�ني قبل دخول�ه يف الصالة يتلفظ 

بني�ة صالت�ه، ويف نقاش م�ع بعضهم ذكر أن هذا قول الش�افعي 
ويستدلون عىل ذلك بذكر النية يف الدخول بالنُُّسك حيث يقول: 

ا فام حكم التلفظ بالنية؟  لبيك عمرًة أو لبيك حجًّ

الج�واُب: الحمُد لله. الني�ة رشط للعبادة ف�ال تصح العبادة 
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بدوهنا س�واء أكانت العبادة صالًة أم صوًما أم ُنُس�ًكا أم زكاة إال 
أن حملَّها القلب. حيث مل ينقل عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص سنة قولية وال 
عملي�ة يف التلف�ظ بالني�ة وكذلك مل ينقل عن أح�د من أصحاب 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه كان يتلفظ بالنية، وما ذكر عن اإلمام الشافعي 
- رمح�ه اهلل - غري صحي�ح وإنام جاء النقل ع�ن بعض أصحابه 
قياًس�ا عىل الدخول يف النسك والتلفظ بذلك كام جاء يف السؤال 
ويظه�ر أن القي�اس غ�ري متحق�ق فالدخول يف النس�ك جيب فيه 
تعيني النُُّس�ِك م�ن حجٍّ أو عمرة كالدخ�ول يف الصالة بالتكبري، 
وأم�ور العبادات مبنية عىل التوقيف فام ثبت عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
أخذن�اه وم�ا مل يثبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص فليس له اعتب�ار، وقد ثبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص 

«. والله أعلم. قوله: »من عمل عماًل ليس عليه أمُرنا فهو ردٌّ

س 22: س�ائل يسأل بأنه رأى أحد إخوانه يصيل الوتر ثالث 

ركعات متتالية وحينام أنكرت عليه قال: إن هذا ثابت عن رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فهل هذا صحيح؟ 

الج�واُب: الحمُد لله. نعم ثبت عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه أوتر 

َد يف آخرها وسلَّم،  بثالث وبخمس وبس�بع وبتس�ع رسًدا َتَش�هَّ
 وأفض�ل ص�الة الوت�ر الص�الة مثن�ى مثن�ى ث�م الوت�ر بواح�دة 
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لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: صالة الليل مثنى مثنى. والله أعلم.
س 23: أحُدهم يس�أل عن حكم صالة الُمْسبِل ثوبه هل هي 

صحيحة؟
م ال س�يام إذا  الج�واُب: الحمُد لله. ال خيفى أن اإلس�بال حُمَرَّ

كان لغرض التََّكربُّ واخُليالء، ولكن اإلسبال ال أثر له عىل صحة 
الصالة فمن صىّل وهو مس�بل فصالُته صحيحة. إال أن تش�تمل 
عىل ما يؤثر ع�ىل صحتها من حيث اإلخالل بيشء من رشوطها 

وأركاهنا وواجباهتا أو األخذ بيشء من مبطالهتا. والله أعلم.

س 24: سأل أحُد األخوة يف مستشفى امللك خالد التخصيص 

للعي�ون: كيف يصيل واحل�ال أن الطبيب بعد إج�راء العملية يف 
عينيه منعه من الركوع والسجود؟

الج�واُب: الحمُد لله. ال يكلُِّف اهللُ نفًس�ا إال ُوْس�َعها، وإذا 

كان الطبي�ب َع�ْداًل ثقة ذا خ�ربة بنتائج الترصف�ات، ونصح من 
أج�رى ل�ه عملي�ة يف عينيه أال يرك�ع وال يس�جد ألن ذلك يؤثر 
عىل نجاح العملية ونتيجتها املرجوة فيجُب الس�مُع والطاعة إىل 
نصح�ه وتوجيهه. ف�إنَّ خرب العدل الثقة اخلب�ري يف عمله مقبول، 
وعلي�ه فيصيل املري�ض إثر العملية قائاًم إن كان ق�ادًرا عىل القيام 
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ويرك�ع بخفض ظهره مع مراعاة رفع رأس�ه يف الركوع ثم يرفع 
م�ن ه�ذا الرك�وع معتداًل ث�م يس�جد منحنًي�ا أكثر م�ن انحنائه 

 

يف الركوع. 
وال خيفى أن الس�جود يقتيض الس�جود عىل األعضاء الس�بعة 
لقول�ه ملسو هيلع هللا ىلص: »ُأِم�رُت أن أس�جد ع�ىل س�بعة َأْعُظ�م« وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: 
« وقوله ملسو هيلع هللا ىلص »إذا أمرتك�م بأمر فْأُتوا  »صلُّ�وا كام رأيتموين ُأص�يلِّ

منه ما استطعتم«.
وحيث إن الطبيب ينصح مرضاه ممن أجريت هلم عمليات يف 
عيوهن�م أال يس�جدوا فحينام هيوي املريض إىل الس�جود ينصب 
قدمي�ه ع�ىل األرض ويتكئ ع�ىل ركبتيه ويدي�ه يف األرض رافًعا 
رأَس�ه حتى تتمَّ ل�ه هبذه الطريقة الس�جود عىل س�تة أعظم، هي 

القدمان والركبتان واليدان.

وُيعذر يف سجوده عىل اجلبهة واألنف بذلك، ثم بعد فراغه من هذا 
السجود هبذه الطريقة جيلس الَجْلَسَة بني السجدتني ثم يأيت بعد ذلك 

بالسجود اآلخر بالطريقة نفسها ثم يفعل ذلك يف صالته كلها.

ومما جيب التنبيه عليه أن بعض املرىض ال يتقيد يف سجوده هبذه 
الطريقة مع قدرته عىل الس�جود عىل األعضاء الستة حيث يرتبع 
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جالًس�ا ثم ينحني قلياًل للسجود، فمن يفعل ذلك يف سجوده ال 
ُيعترب س�اجًدا عىل أعضاء يلزمه اإلتيان هبا. وهو قادر عىل ذلك، 
ًقا سجوًدا يقدر عليه فتكون صالُته مشكوًكا  فال يكون بذلك حُمقِّ

يف صحتها. والله أعلم.

س 25: لقد ورد الرتغيُب وذكُر األجر الكبري ملن أدرك تكبرية 

اإلحرام مع اإلمام َفبَِم ُتْدَرُك هذه التكبريُة؟
الجواُب: الحمُد لله. الذي يظهر يل - واهلل أعلم - أهنا ُتدرك 

م�ع اإلمام بع�د تكبريه. ما مل ي�رع يف قراءة الفاحت�ة. َوْجُه ذلك 
أن تكب�رية اإلح�رام ركن من أركان الصالة وه�ي أول ركن من 
أركاهنا، والركن الثاين ق�راءُة الفاحتة يف حقِّ اإلمام واملنفرد ومن 
املعل�وم أن ل�كل ركن م�ن أركان الصالة حم�الًّ يف الصالة وحمل 
تكبرية اإلح�رام من تكبري اإلمام حتى رشوع�ه يف قراءة الفاحتة. 
فموضع تكبرية اإلحرام من تكبريها من اإلمام حتى ينتقل اإلمام 
إىل الركن الثاين وبانتقاله من الركن األول إىل الركن الثاين ينقيض 
وقت الركن األول فمن كربَّ تكبرية اإلحرام مع اإلمام قبل انتقاله 
إىل ق�راءة الفاحت�ة فقد أدرك تكبرية اإلحرام م�ع اإلمام ومن كربَّ 
تكبرية اإلحرام بعد رشوع اإلمام يف قراءة الفاحتة فالذي يظهر يل 
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أن�ه مل يدرك تكبرية اإلحرام مع اإلم�ام وهناك من أهل العلم من 
قال بأن تكبرية اإلحرام تدرك مع اإلمام بإدراك قراءة الفاحتة من 

اإلمام وقيل غري ذلك. والله أعلم. 
نا يف املس�جد رجٌل يبلغ من العمر  س 26: س�ائل يس�أل: َيُؤمُّ

مخسني عاًما، ولكنه مل يتزوج بعد فهل جتوز الصالة خلفه؟

الج�واُب: الحمُد لل�ه. إذا كان هذا اإلماُم أه�ال لإلمامة من 

حي�ُث قراءته وفقه�ه وصالحه إال أنه مل يت�زوج فإن عدم زواجه 
ال يؤثر عىل أهليته لإلمامة، والصالة خلفه صحيحة إن شاء اهلل. 

والله أعلم.

ينا صالة العيد وقف اإلمام عىل املنرب وقال:  س 27: بعد أن أدَّ

)اخلطب�ة من متام الص�الة( وأنا صليُت ومل أس�تمع للخطبة ألين 
كنت ُمستعجاًل فهل معنى هذا أن صاليت ناقصة؟ 

الجواُب: الحمُد لله. ما ذكره هذا اإلمام من أن خطبة العيد من 

متام الصالة بمعنى أن من مل يستمع اخلطبة فصالته غري صحيحة، 
هذا غري صحيح فس�امع خطبة العيد من مستحبات صالة العيد، 
ولعلَّ اإلمام يقصد أن من متام صالة العيد االستامع إىل اخلطبة عىل 
سبيل الكامل مثل كامل الصالة بأداء سننها القولية والفعلية. وأما 
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ه بعد الصالة ال جيوز له تركها  اإلمام فخطبة العيد مروعة يف حقِّ
مل�ا روى ابن ماجه عن جابر بن عبداهلل ؤ قال: خرج رس�ول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ي�وم فطر أو أضح�ى فخطب قائاًم ثم قع�د ثم قام. ولعل 
ه�ذا اإلم�ام قاس خطبة العيد عىل خطب�ة اجلمعة وهو قياس غري 
صحيح فخطبة اجلمعة واجب اإلنصات إليها والبعد عام يش�غل 

عنها وأما خطبة العيد فاالستامع إليها مستحب. والله أعلم.

س 28: أس�كن يف منزل مع رج�ل ال ُيصيل ولكني دائام أحثه 

، وهو يأكل ويرب معنا، فهل  عىل أداء الصالة مرات ومل ُيَصلِّ
عيل إثم إذا تعاملت معه وأكلت ورشبت معه؟ 

الجواُب: الحمُد لله. هذا الذي ذكره الس�ائُل س�اكنًا معه يف 

منزٍل واحد وهو ال يصيل ُيعترب برتكه الصالة خارًجا عن اإلسالم 
لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »بني الرجل والكفر تركه الصالة« وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »العهد 
الذي بيننا وبينهم ترُك الصالة فمن تركها فقد كفر« ونظرا لعدم 
استجابته للنصح والتوجيه فيجُب هجراُنه واالبتعاُد عن السكن 
مع�ه. وكذل�ك مؤاكلُت�ه أو مش�اربُته أو التعامُل معه عىل س�بيل 
األخ�وة والصداق�ة. فق�د ذمَّ اهلل بني إرسائيل حين�ام يكون منهم 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر ملن هم عىل انحراف أو اقرتاف 
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منك�رات أو تقص�ري يف أداء الواجبات ثم بع�د ذلك ال يمتنعون 
من مؤاكلتهم وجمالستهم والركون إليهم بالرغم من بقاء أولئك 

عىل منكراهتم  قال تعاىل: ﴿ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  
وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  

ىئی  ی  ی  ی﴾ )النساء:140(. والله أعلم.
س 29: إذا أقيم�ت اجلامع�ة وأحُدهم قد رشع يف نفل كتحية 

ها أو يقطُعَها ليدخل مع اجلامعة؟ املسجد فهل ُيتِمُّ
الج�واُب: الحمُد لله. هذه املس�ألة مما اختلف فيه�ا الفقهاء 

- رمحه�م اهلل - فذه�ب بعضهم إىل أنه يقطعه�ا لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا 
أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة«. 

وبعُضه�م ذهب إىل القول بإمتامها خفيفة إال أن خيش�ى فوات 
اجلامعة واس�تدلُّوا عىل ذل�ك بقوله تع�اىل:  زب ڎ   ڈ   ڈ     رب 
)محم�د:33( وأجابوا عن احلديث ب�أن النهي هني عن الروع 

يف صالة بعد إقامة اجلامعة.
والذي يظهر يل ُرْجَحاُن القول الثاين للنهي عن إبطال العمل مع 
التمكن من أدائها خفيفة من غري أن تفوت اجلامعة. والله أعلم. 
س 30: س�ائل يسأل ويقول: هل لقراءة دعاء ختم القرآن يف 
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آخر تراويح آخر يوم من رمضان مثاًل ُمستند؟

الج�واُب: الحمُد لله. ال�ذي عليه مجع من س�لفنا الصالح من 

العل�امء والفقه�اء أن ذل�ك جائز ومم�ا درج عليه جمموع�ة من أهل 
التق�وى والص�الح م�ن س�لفنا الصال�ح من أه�ل الق�رون الثالثة 
املفضل�ة. وممن يقول بذلك اإلمام أمحد – رمحه اهلل - قال ابن قدامة 
- رمح�ه اهلل- يف كت�اب املغني ق�ال الفضل بن زيد: س�ألت أبا عبد 
اهلل فقل�ت أختم القرآن أجعله يف الوتر أو يف الرتاويح؟ قال: اجعله 
يف الرتاوي�ح حتى يك�ون لنا دعاءان. قلت: كي�ف أصنع؟ قال: إذا 
فرغ�ت من آخر الق�رآن فارفع يدي�ك قبل أن ترك�ع وادع بنا. قال 
ونحن يف الصالة وأطل القيام. قلت: بَِم أدعو؟ قال: باَِم شئت قال: 
ففعل�ت ب�ام أمرين وهو خلف�ي يدعو قائاًم ويرفع يدي�ه. قال حنبل: 

سمعت أمحد يقول يف ختم القرآن: إذا فرغت من قراءة: چ ڇ  ڇ   
ڍ  ڍچ )الناس:1( فارفع يديك يف الدعاء مثل الركوع قلت: 
إىل أي يشء تذه�ب يف هذا؟ قلت: رأيُت أهَل مكة يفعلونه. وكان 
س�فيان بن عيين�ة يفعله معهم بمكة، قال العب�اس بن عبد العظيم: 
وكذلك أدركنا الن�اس بالبرصة وبمكة. ويروى عن أهل املدينة يف 

ذلك شيئ. وذكر عن عثامن بن عفان. اه�. والله أعلم. 
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س 31: أحُدهم يس�أل ع�ن مروعية ص�الة الرتاويح وعن 

عددها وعام يقرأ فيها؟

الج�واُب: الحم�ُد لله. ص�الة الرتاويح س�نة مؤكدة َس�نَّها 

رس�وُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ففي صحيح مس�لم بإسناده إىل أيب هريرة ؤ 
ِغ�ب يف قي�ام رمض�ان م�ن غري أن  ق�ال: كان رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُيرَّ
يأمرهم فيه بعزيمة فيقول: »من قام رمضان إيامًنا واحتس�اًبا ُغفر 
له م�ا تقدم من ذنبه«. وفيه عن عائش�ة b قالت: َصىلَّ النبيُّ 
ملسو هيلع هللا ىلص يف املس�جد ذات ليلة فصىلَّ بصالته ناس ثم صىل من القابلة 
وكث�ر الناس ثم اجتمعوا م�ن الليلة الثالث�ة أو الرابعة فلم خيرج 
إليهم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فلام أصبح قال: قد رأيُت الذي صنعتم فلم 
يمنْعني من اخلروج إليكم إال أين خشيُت أن ُتفرض عليكم. قال 
وذل�ك يف رمضان. وروى البخاري يف صحيحه عن عبد الرمحن 
بن عبد القاري قال: خرجُت مع عمر بن اخلطاب يف رمضان إىل 
املس�جد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصيل الرجل لنفس�ه فيصيل 
بصالت�ه الرهط فقال عمر: إين أرى ل�و مجعت هؤالء عىل قارئ 

واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم عىل ُأيَبِّ بن كعب. 

وق�د ُاْخُتلَِف يف عدد ركعاهتا، والذي عليه مجع من أهل العلم 



)179(

أهنا عرون ركعة ثم يوتر بثالث. وهذا القول هو اختيار اإلمام 
أمح�د وهو ق�ول الث�وري وأيب حنيفة والش�افعي مل�ا روى مالُك 
والبيهق�يُّ وغرُيمه�ا أن الن�اس كان�وا يقوم�ون يف زم�ن عمر يف 
رمض�ان بثالث وعرين ركعة. وألن صالة الليل من الطاعات 

التي كلام زاد العامل فيها زاد له األجر بال نزاع.
وقد ذكر ابن قدامة - رمحه اهلل - يف املغني بعد أن ذكر أثر عمر 

وأثر عيل بن أيب طالب c يف ذلك قال: وهذا كاإلمجاع. 
وأم�ا الق�راءة فبام يتيرس فمس�تحب من غري أن ُنس�لك طريقة 
ة مل تثبت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وال عن أحد ممن ُيعتّد به من س�لف  خاصَّ
األم�ة، وإن ق�رأ القرآن كلَّه يف مجيع تراويح الش�هر فحس�ن ألن 
الس�لف - رضوان اهلل عليه�م - كانوا يفعل�ون ذلك فيختمون 

القرآن يف آخر الشهر. والله أعلم. 
س 32: أحُدهم يس�أل عن س�جدة التالوة ه�ل هي صالة أم 

ال؟ وإذا كان�ت صالة فام حقُّها وهل لس�جودها دعاء خمصوص 
وهل جيوز فعلها يف وقت النهي وهل تسن للسامع واملستمع؟

الج�واُب: الحمُد لل�ه. اختلف أهل العلم يف س�جدة التالوة 

فذه�ب بعضهم إىل أهنا صالٌة ُيش�رتط هلا ما يش�رتط للصالة من 
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طهارة واس�تقبال قبلة وس�رت ع�ورة ونية وهي ُس�نٌَّة. وِصَفُتها أن 
ُيك�ربِّ قائاًم ثم يس�جد ث�م يكربِّ عن�د الرفع وجيلس ثم يس�لِّم وال 
يتش�هد وإن َكربَّ جالًس�ا فال بأس ويقول يف سجوده: سبحان ريب 
األعىل – مرة واحدة وجوًبا وإن زاد عن ذلك َفَحَس�ٌن وُيستَحبُّ 
له أن يقول ما روته عائشة b قالت: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول 
ره وشقَّ  يف سجود القرآن بالليل سجد وجهي هلل الذي خلقه وصوَّ
س�معه وبرصه بحول�ه وقوته. قال الرتمذي: هذا حديث حس�ن 
صحي�ح وروى الرتمذي واب�ن ماجه عن ابن عباس c قال 
ج�اء رج�ل إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال يا رس�ول اهلل: إين رأي�ت الليلة أين 
أصيل خلف شجرة فقرأُت السجدة فسجدُت فسجدِت الشجرُة 
لس�جودي فس�معُتها وهي تقول: اللهم اكتب يل هبا عندك أجًرا 
وض�ع عن�ي هب�ا وزًرا واجعلها يل عندك ذخ�ًرا وتقبَّْله�ا مني كام 
تقبلتها من عبدك داود. فقرأ النبي ملسو هيلع هللا ىلص س�جدة ثم س�جد قال ابن 
عباس: فسمعته يقول مثل ما أخربه الرجل عن قول الشجرة. قال 
: وهذا حديٌث غريب. ومهام قال من ذلك فحسن. وأما  الرتمذيُّ
فعله�ا وقت النهي فعىل القول بأهنا صالة فقد اختلف أهل العلم 
يف جواز فعلها فذهب حمققوهم إىل جواز فعلها وقت النهي. بناًء 
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عىل القول بجواز فعل الصلوات النوافل ذوات األسباب كتحية 
املسجد وركعتي الطواف فهي صالة سبُبها قراءة آية فيها سجدة. 
ويستحب للمستمع دون السامع أن يسجد مع من يتلو القرآن إذا 
كان أهاًل إلمامته ملا يف الصحيحني عن ابن عمر c قال: كان 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقرأ علينا السورة يف غري الصالة فيسجد ونسجد 
معه حتى ال جيد أحُدنا مكاًنا ملوضع جبهته. وأما الس�امع – وهو 

غري قاصد االستامع – فليس له ذلك. والله أعلم.

س 33: أحده�م يس�أل ويق�ول بأن�ه س�مع من بع�ض طلبة 

العل�م أنه ال جيوز أن تقام يف املس�جد مجاعتان وحينام احتج عليه 
بحديث: من يتصدق عىل هذا. قال: إن أحد أفراد اجلامعة الثانية 

متنفل فهل هذا صحيح؟ 

الج�واُب: الحمُد لله. نعم من أهل العلم من قال ال مجاعتان 

يف مس�جد. ومعن�ى هذا النه�ي هو أن تقام اجلامعتان يف املس�جد 
يف آن واح�د لص�الة من الصلوات املكتوب�ة مثل أن يرع اإلمام 
يف ص�الة الظهر مثاًل فيأيت الرجالن أو أكث�ر فينفردون بصالهتم 
الظهر عن اإلمام. واحلال أن اإلمام ال يزال يصيل بجامعته. أما أن 
تقام الصالة ثم ُيفرغ منها ثم تأيت مجاعة أخرى فتقيم الصالة فهذا 
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جائز وليس هذا من قبيل إقامة مجاعتني يف املس�جد الوارد النهي 
عنها عن بعض أهل العلم - وقد ثبت أن أحد أصحاب رس�ول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص دخ�ل املس�جد فوجد الناس قد فرغوا م�ن الصالة فقال 

ْق عىل هذا؟ فقام أبو بكر ؤ فصىل معه.  ملسو هيلع هللا ىلص: من يتصدَّ

وال ش�ك أن صالة اجلامعة تنعقد باثنني، والقول بأن اختالف 
نية أحدمها عن اآلخر كأن يكون أحدمها متنفاًل واآلخر مفرتًضا 
ال جيع�ل صالهتام صالة مجاعة. قوله ه�ذا غري صحيح فال معنى 
للصدقة عىل من دخل املسجد وقد فاتته اجلامعة غري حصوله عىل 
فض�ل اجلامعة لصالة أح�د املصلني معه كام فعل أبو بكر ؤ. 

والله أعلم. 

س 34: يسأل أحُدهم أنه يف صالته أو يف قراءته القرآن يسلم 

عليه أحد إخوانه. فهل َيُردُّ عليه السالَم وهو كذلك؟ أم ال؟ 
ه  الجواُب: الحمُد لله. ال خيفى أن البداية بالسالم ُسنٌَّة وأن ردَّ

واجب، والفرق بني السنة والواجب أن تارك السنة ال يعاقب عىل 
 ال�رتك. وأما الواج�ب فرتكه موجب للعقاب وق�د ذكر الفقهاء 

- رمحهم اهلل - أن املصيل يردُّ عىل من سلَّم عليه باإلشارة بيده.

وأم�ا قارئ الق�رآن فال يظهر يل أن قراءته متنع�ه وتعطيه عذًرا 
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يف س�قوط وجوب رده السالم. فعليه أن يرد السالم ثم يستأنف 
قراءته. والله أعلم.

س 35: ما هو حكم صالة اجلامعة الثانية بعد انقضاء الصالة 

األوىل يف املسجد؟ 
الجواُب: الحمُد لله. صالة اجلامعة الثانية بعد انقضاء الصالة 

األوىل يف املسجد صالة مجاعة معتربة هلا فضل صالة اجلامعة بفضلها 
عىل صالة املنفرد بسبع وعرين درجة. واألصل يف اعتبارها ما ثبت 
عنه ملسو هيلع هللا ىلص أن رجال من أصحابه دخل املس�جد للصالة وقد انقضت 
صالة رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بأصحابه فقال: م�ن يتصدق عىل هذا؟ فقام 

أبو بكر ؤ وصىل معه وكانت صالهتام صالة مجاعة.
ولي�س هذا من قبيل النهي عن صالة مجاعتني يف املس�جد فإن 
املقص�ود بالنهي أن ُيَصيلِّ باملس�جد مجاعت�ان يف آن واحد لصالة 
معين�ة، أم�ا صالة مجاع�ة بعد انقض�اء صالة اجلامع�ة األوىل فال 

حمظور فيه إن شاء اهلل. والله أعلم.    

س 36: رج�ل يص�يّل األوقات اخلمس�ة كله�ا. ولكنه يصيل 

اجلمعة يف حمل عمله ظهًرا وأنه ال جيد وقًتا للذهاب إىل املس�جد 
فام هو حكم صالته؟ 
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الج�واُب: الحمُد لل�ه. صالة اجلمع�ة فرض ع�ني عىل كل 

مس�لم ذكر حر ُمسَتْوطِن ببناء يشمله اسم واحد فمن تركها من 
غ�ري عذر فهو آثم. وإذا صالها ُظهًرا فق�د صىلَّ املكتوبة. ولكنه 
مستوجب اإلثم برتكه صالة اجلمعة. وال يعترب عمله ُعذًرا له يف 
ترك�ه صالة اجلمعة. وقول الس�ائل يف تربير تركه صالة اجلمعة. 
وأنه يصليها ُظهًرا بأنه ال جيد وقًتا من عمله يف الذهاب إىل اجلامع. 
فهذا ليس ُعذًرا. فحقُّ اهلل تعاىل أوجب وأوىل باإليثار واالعتبار. 
فقد خلقنا اهلل تعاىل لعبادته ووعدنا يف حال اتقائه وخشيته باليرس 
واخل�ري وتكفري الس�يئات ووجود املخارج م�ن الضيق واحلرج. 
)الط�الق:4(  ېئچ  ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ     چۇئ   تع�اىل:   ق�ال 

والله املستعان.

س 37: اجتاه اإلمام نحو املصلني بعد الصالة هل هو سنة؟ 

الج�واُب: الحمُد لله. نع�م انرصاُف اإلمام بع�د الصالة إىل 

مواجهة املصلني س�نة ثابتة عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وال جيوز للمأموم 
أن ينرصف من مصاله حتى ينرصف اإلمام إىل مواجهة املصلني 
لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: ال تس�بقوين بالركوع وال بالسجود وال باالنرصاف. 
وجي�ب عىل األئم�ة مراع�اة أح�وال املأموم�ني وأال يتأخ�روا يف 
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االن�رصاف فيوقع�وا املأموم�ني يف ح�رج إم�ا باالنتظار الش�اقِّ 
عليه�م. أو ترتي�ب إث�م عليهم يف ح�ال املخالفة. وذل�ك بتأخر  
اإلم�ام عن االن�رصاف فتأخر اإلمام بعد س�المه عن االنرصاف 
يرك�ه يف إثم املخالفة. وُيروى عن ابن مس�عود ؤ أنه صىلَّ 
خل�ف إمام مل ينرصف بعد س�المه من الصالة فحصبه باحلجارة 

عقوبًة له عىل عدم االنرصاف. والله أعلم. 

س 38: إنس�اٌن مصاٌب بس�لس البول وعند سفره كان يقرص 

وجيم�ع يف الصالة بوض�وء واحد. فهل جيوز هذا العمل؟ وإذا مل 
جَيُْز فهل عليه قضاء الصلوات التي مجعها وقرصها عىل الطريقة 

التي ذكرها؟ 

الج�واُب: الحمُد لله. مجع الصالة مع أختها التي جُتمع معها 

وكذلك قرص الصالة الرباعية يف السفر من األمور التي يرتخص 
هبا املس�افُر إذا كان س�فره مما ُتْقرَصُ فيه الصالُة وجُتمع مع غريها 
س�واء أكان املس�افر مريًضا أم صحيًحا. فصالة الس�ائل يف حال 
س�فره وهو جيمعها م�ع أختها التي جتمع معها وق�رصه الرباعية 
ًغا لألخذ  ف سليم إذا كان سفره ُمَسوِّ منها صالة صحيحة وترصُّ

برخص السفر. والله أعلم.
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س 39: هتاونُت يف الصالة لدرجة أنني أصيل بعض األوقات 

ُر به ما مىض؟ وأترك بعضها فهل يل من صالة أو أي عمل ُأَكفِّ

الج�واُب: الحمُد لله. ال خيف�ى أن الصالة أهم ركن من أركان 

اإلسالم بعد الشهادتني وأن ترَكها كفٌر باهلل تعاىل. قال تعاىل: چہ  
ڭڭ  ڭ  ڭ   ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  
ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  چ )مريم:59 - 60( فقوله تعاىل: چۇچ قد 
أخ�ذ منه بعض أه�ل العلم دلياًل عىل أنه برتكه الصالة قد كفر وقد 
ثب�ت عن�ه ملسو هيلع هللا ىلص قوله: »بني الرجل والكفر ت�رك الصالة«. وقد روى 
عن بعض أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أهنم قالوا: ما كنا نرى شيًئا ترُكه 
كفٌر إال الصالة. فمن ترك الصالة فقد كفر. حتى لو كان متس�اهاًل 
يف تركها مع اعتقاده وجوهبا. وعليه فإن السائل برتكه الصالة يعترب 
كاف�ًرا خارًج�ا عن ملة اإلس�الم فإذا َم�نَّ اهلل عليه باهلداي�ة والتوبة 
وباملحافظة عليها فُيعترب داخاًل يف اإلس�الم بعد خروجه منه وعليه 
أن حيقق توبته وإيامنه بربه وأن يكثر من العمل الصالح. فهذا طريق 
التوب�ة إىل اهلل. وما مىض عليه برتك�ه الصالة فال يقىض ألن القضاء 

ال يكون إال عىل املسلم املعذور. والله أعلم.   
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س 40: قراءة البس�ملة يف الصالة قبل الفاحتة وقبل الس�ورة. 

ما حكمها؟ 

الج�واُب: الحم�ُد لله. اختلف أه�ل العلم يف البس�ملة بعد 

أن أمجع�وا عىل أهنا بعض آية من س�ورة النم�ل فقد اختلفوا هل 
ه�ي آي�ة يف مطلع كل س�ورة أو هي آي�ة يف مطلع س�ورة الفاحتة 
وال�ذي يظه�ر - واهلل أعلم - أهنا ليس�ت آية من س�ورة الفاحتة. 
وهل�ذا اجته مجهور أه�ل العلم إىل اإلرسار هب�ا يف الصالة اجلهرية 
وذل�ك باعتباره�ا من الس�نن القولية يف الصالة مثل االس�تفتاح 

واالستعاذة. والله أعلم.

س 41: س�ائلة تس�أل: أن�ا س�يدة متزوجة من رج�ل يكربين 

بثالثني عاًما. اكتش�فت أنه ال يص�يل إال نادًرا يصيل مجعة واحدة 
يف الش�هر. وعندما س�ألته ملاذا مل تصلِّ وتذهب إىل املسجد يقول 
عم�ري م�ا دخلت املس�جد. وه�ذا يشء ال دخل لك ب�ه. وكلام 

ذكرته بالصالة هددين بالطالق. ماذا أفعل؟ 
الج�واُب: الحمُد لله. ت�رك الصالة يعترب م�ن أكرب الذنوب 

واخلطاي�ا بل ذهب املحقق�ون من أهل العلم إىل أن تارك الصالة 
َيْكُفُر برتكها مطلًقا سواء أكان ذلك عن طريق التساهل يف أدائها 
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أم كان جحًدا لوجوهبا. والذي أنصح به هذه السائلة أن جتتهد يف 
ُق بينها وبينه.فعليها اإلكثار  إجياد الظروف واألس�باب التي ُتَف�رِّ
م�ن نصح�ه باللني وتذك�ريه بمص�ريه يف اآلخرة وتذك�ره بقول 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »بني الرجل والكفر ترُك الصالة« فإن تكربَّ وجتربَّ 
�م من النصيح�ة فحاويل العنف معه بالنص�ح لعله يطلقك  وجتهَّ
فأن�ت يف زواجك به يف خط�ر عىل دينك ألنه برتكه الصالة يعترب 
كاف�ًرا خارجا عن ملة اإلس�الم ال جيوز ل�ك معارشته وال البقاء 
مع�ه ولكن قبل ذلك أتيحي ل�ه فرصة لعلَّ اهلل أن هيديه وأكثري 

من الدعاء له باهلداية. والله املستعان.

س 42: هل جيب عىل املأموم قراءة الفاحتة أو يتحملها عنه إمامه؟ 

الجواُب: الحمُد لله. هذه املس�ألة حمل خالف بني أهل العلم 

فذه�ب بعُضهم إىل أن اإلمام يتحمل عن املأمومني وجوب قراءة 
الفاحتة. وعىل املأموم عىل سبيل االستحباب واالحتياط قراءهتا يف 
الصالة الرسية ويف س�كتات اإلمام يف الصالة اجلهرية ويس�تدلون 
عىل أن اإلمام يتحمل وجوب قراءة الفاحتة عن املأمونني بحديث: 
زادك اهلل حرًص�ا وال َتُع�ْد. وذل�ك أن أح�د أصحاب رس�ول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص دخل املس�جد فوجد رس�وَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص راكًع�ا بأصحابه فأرسع 
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َع�ْدًوا ف�أدرك الركوَع مع اإلمام الرس�ول. فلم َيْأُم�ْره بإعادة هذه 
الركع�ة بل اعتربه ُمدرًكا إياها ولو مل يقرأ الفاحتة فدل هذا عيل أن 
اإلمام يتحمل وجوب قراءهتا عن املأموم. وبعُضهم قال بوجوب 
قراءهت�ا عىل اإلمام واملأموم واملنف�رد واحتج بعموم قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ال 
صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب«. وتوس�ط بعُضهم فقال بوجوب 
قراءهتا ع�ىل املأموم يف حال االختيار والق�درة لألحاديث الكثرية 
ال�واردة يف األم�ر بقراءهتا عىل اجلميع دون اس�تثناء. وأما يف حال 
االضطرار كحال الصحايب الذي قال له رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: زادك اهلل 
حرًص�ا وال تع�د. فإن اإلمام يتحمل عنه الوج�وب وقد ثبت عن 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال بإدراك الركعة بإدراك الركوع. وال شك أن 
من املصلني من يدرك الركوع دون إدراكه قراءة الفاحتة ولعل هذا 

القول أقرب إىل الصواب. والله أعلم. 

س 43: أحُدهم يسأل ويقول: بتتبعي مجيع األوامر والنواهي 

الرعية أجد هلا حالوة وِحَكاًم ولكن النداء األول يوم اجلمعة يف 
احلرمني ويف املس�اجد املقلدة هلام ال أجد له فائدة ألنه ال فرق من 
حي�ث الزمن ب�ني النداء األول والنداء الث�اين حتى يكون ألوهلام 

ثمرة فام رأيكم يف ذلك؟
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الج�واُب: الحمُد لله.  ال ش�ك أن مجي�ع أوام�ر اهلل ونواهيه 

وتريعات�ه مبنية عىل ِحَك�ٍم ومقاصَد، منها احِلَك�ُم اجللّية ومنها 
احِلَكُم اخلفّية ع�ىل غالب الناس. ومنها احلكم التي ال يعلمها إال 
اهلل تبارك وتعاىل. وال شك أن النداء للصالة يعني اإلشعار بدخول 
وقت الصالة واألمر بحضورها وأدائها، ومعلوم لدى أهل العلم 
أن النداء األول بصالة يوم اجلمعة مل يكن موجوًدا يف حياة رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وإن�ام أمر به اخلليفُة الراش�ُد عثامُن ب�ن عفان ؤ حينام 
اتس�عت املدينة واحت�اج الناس إىل مزيد إعالم وإب�الغ. فأمر به. 
وه�ل أداؤه قبل دخ�ول وقت اجلمعة أو بعده حم�ل نظر وحتقيق. 
إال أن املع�روف أن ملروعيت�ه حكم�ًة ومقص�ًدا ال توجد مطلًقا 
في�ام يظه�ر يل يف حال أدائ�ه يف احلرمني. حي�ث إن الفارق الزمني 
بين�ه وبني النداء الثاين بضع دقائق. فلو أن النداء األول تقدم عىل 
النداء الثاين بمدة ساعة مثاًل كام هو احلال يف غالب جوامع بلدان 
املسلمني لكان هلذا النداء األول فائدة ومقصد رشعي حيث يكون 
تنبيًه�ا لصاحب العمل يف معمل�ه والتاجر يف متجره والغافل عن 
غفلت�ه بأن وقت ص�الة اجلمعة قد قرب فيس�تعد ألدائها باألخذ 
بآداب حضورها. وال يقال بأنه ال جيوز النداء للصالة قبل دخول 
الوقت فقد قال ملسو هيلع هللا ىلص إن بالال يؤذن بليل فكلوا وارشبوا حتى يؤذن 
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ابن أم مكتوم. فهذا يدل عىل جواز النداء قبل دخول الوقت وقد 
أخذ هبذا بعض أهل العلم. وعليه العمل يف احلرمني حيث جيري 
قبل دخول وقت صالة الفجر نداء أول يسبق النداء الثاين بساعة 

بتنبيه أهل التقى والصالح لصالة ما يتيرس هلم من صالة الليل. 
والخالص�ة أنني مع الس�ائل يف التس�اؤل واألم�ل من اجلهة 

املختص�ة عن ش�ؤون احلرم�ني أن تأم�ر بإجياد فاص�ل زمني بني 
النداءي�ن يوم اجلمع�ة وأذكر أن هيئة كبار العل�امء يف اململكة قد 
أوص�ت اجله�ة املختص�ة باحلرمني بمراع�اة هذا وتقدي�م النداء 
ن به من االس�تعداد لصالة اجلمعة  األول ع�ن الثاين بزم�ن ُيتمكَّ
وال ن�زال يف انتظ�ار إنف�اذ ذلك. مع أنه قد ميض ع�ىل هذا القرار 

أكثر من عرين سنة. والله املستعان. 

س 44: إذا خس�ف القمر بعد صالة الفجر فهل نصيل صالة 

اخلسوف حيث إن صالة اخلسوف سنة والوقت وقت هني؟
الجواُب: الحمُد لله. ذهب بعض أهل العلم إىل القول بعدم 

ُلوا ذلك بذهاب  جواز صالة خسوف القمر بعد طلوع الفجر وَعلَّ
نفع�ه بع�د طلوع الفجر. وذه�ب بعضهم إىل الق�ول بمروعية 
صالة اخلسوف بعد طلوع الفجر. وقبل طلوع الشمس واحتجوا 
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لذل�ك بعموم الن�ص يف مروعية صالة اخلس�وف وأن الصالة 
النافلة جيوز أداؤها مطلًقا حتى يف وقت النهي إذا كان هلا س�بب 
ك�ام هو ق�ول جمموعة م�ن املحققني م�ن أهل العل�م وردوا عىل 
التعلي�ل العقيل بمن�ع الصالة لذهاب نفعه بعدم التس�ليم بذلك 
وأن نور القمر بعد طلوع الفجر فيه نفع. وقد أمجع أهل العلم أو 
كاد اإلمجاع ينعقد أن الصالة خلسوف القمر بعد طلوع الشمس 

وال صالة لكسوف الشمس بعد غروهبا. والله أعلم. 

س 45: رجل يس�أل فيقول بأنه مس�افر وأدرك صالة اجلمعة 

يف أحد املس�اجد. فهل جيوز له مج�ع العرص بعد فراغه من صالة 
اجلمعة باعتبارها ظهرا؟

الجواُب: الحمُد لله. صالة الظهر جيمعها املسافر مع العرص 

ى ُظهًرا وعليه  مج�ع تقديم أو مج�ع تأخري وصالة اجلمعة ال ُتس�مَّ
ف�ال جيوز مجع العرص معها ف�إن فعل فعليه أن يعيد صالة العرص 

يف وقتها. والله أعلم.

س 46: رجل يس�أل فيقول بأنه مسافر وصىل اجلمعة يف أحد 

املس�اجد ثم بعد ذلك أعاد الظهر ق�رًصا ومجعها مع العرص فهل 
يصح منه ذلك؟ 
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الج�واُب: الحم�ُد لل�ه. ال خَيْف�ى أن ص�الة اجلمعة ُمْس�ِقطة 

ف�رض الظهر عمن صىل اجلمعة وال جي�وز أن جيمع معها العرص 
ى ظهًرا وعليه فإن هذا السائل بصالته  ألن صالة اجلمعة ال ُتَس�مَّ
ها بعد  اجلمعة قد س�قطت عنه ص�الة الظهر والصالة الت�ي صالَّ
اجلمع�ة ونواه�ا ظهًرا ال تكون ظهًرا حي�ث إن صالته اجلمعة قد 
أس�قطت عنه ص�الة الظهر وإن�ام تعترب صالة نف�ل وصالة النفل 
ال جيم�ع معها الفرض وإنام جُيمع العرُص م�ع الظهر وعليه فيلزم 
هذا السائل أن يعيد صالة العرص احتياًطا وخروًجا من اخلالف. 

والله أعلم.

س 47: ه�ل تص�ح ص�الة م�ن يس�بق اإلم�ام يف الرك�وع 

والسجود؟

الج�واُب: الحمُد لل�ه. ال جيوز للمأموم أن يس�ابق اإلمام يف 

س�جوده وال ركوعه وال مجيع أعامل إمامه يف الصالة لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: 
ال تس�بقوين بالركوع وال بالسجود وال باالنرصاف. فمن سابق 
إمامه عامًلا عامًدا بطلت صالته وإن كان ناسًيا أو غافاًل رجع عام 
س�بق ب�ه إماَمه واتبع إمام�ه بعد ذلك وصالته صحيحة إن ش�اء 

اهلل. والله أعلم. 
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س 48: م�ا حك�م الص�الة وراء إم�ام حيفظ كت�اب اهلل تعاىل 

ولكنه يأيت املعايص؟
الج�واُب: الحمُد لله. جي�ب أن يكون اإلماُم ع�داًل صاحًلا. 

ف�ال جيوز للعايص أن ي�ؤم املصلني. ول�و كان حافظا لكتاب اهلل 
ألن املعصيَة قدٌح رشعيٌّ توجب اخللل وانعدام األهلية لإلمامة. 
واإلمام�ة وظيف�ة ديني�ة جي�ب أن ُتس�ند أله�ل التق�وى والعلم 
والصالح وأن حُتج�ب عن غريهم من أهل املعايص واملنكرات. 

والله املستعان. 

س 49: إحدى األخوات تس�أل أهنا وضعت ما يشبه املناكري 

يف أظافره�ا وهو طالء عدي�م اللون وهو للتلمي�ع فقط وكانت 
تتوضأ وتصيل دون إزالته فهل وضوؤها وصالهتا صحيحة؟

الج�واُب: الحمُد لل�ه.  م�ن رشوط الوضوء إزال�ة ما يمنع 

وصول املاء إىل البرة مثل الطني واإلسمنت والعجني واألصباغ 
الثقيلة. أما األصباغ اخلفيفة مثل احلناء ونحوه فال ُيعترب مما يمنع 
وص�ول املاء إىل البرة. ف�إذا كانت هذه املناكري مما يمنع وصول 
امل�اء إىل الب�رة يف حال الوض�وء فإن الوض�وء دون إزالتها غري 
صحي�ح. وعلي�ه فالص�الة بوضوء غ�ري صحيح غ�ري صحيحة 
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ْته�ا بوضوء باطل.  وع�ىل الس�ائلة أن تقيض الصل�وات التي صلَّ
حيث إن من رشوط صح�ة الصالة الطهارة وذلك برفع احلدث 
األصغر واألكرب. أما إذا كانت هذه املناكري تشبه احلنا واألصباغ 
غ�ري املانعة وصول املاء إىل البرة فالوضوء صحيح والصالة به 
صحيحة - إن ش�اء اهلل - ولكن الظاهر أن املناكري من األصباغ 

الثقيلة املانعة وصول املاء إىل البرة. والله أعلم.
س 50: يس�أُل س�ائُل فيق�وُل: املعل�وم لدينا أن أح�قَّ الناس 

باإلمامة أقرؤه�م لكتاب اهلل ولدينا رجالن أحدمها جييد القراءة 
وحيف�ظ من القرآن ج�زًءا واحًدا هو جزء ع�م واآلخر قراءته ال 
خلل فيها لكن قراءة األول أحس�ن أداًء ولكن الثاين حيفظ مخسة 

أجزاء فأهيام أحق باإلمامة؟
الج�واُب: الحم�ُد لله.  هذه مس�ألة اجتهادية وال�ذي يظهُر 

يل وتطمئ�ُن إلي�ه نفيس أن الث�اين منهام الذي حيفظ مخس�ة أجزاء 
وقراءته العامة ال خلل عليه فيها أحق باإلمامة ألن يف الصلوات 
اخلم�س ثالث صل�وات جهريٍة القراءِة فيه�ا. وتنويع القراءة يف 
الص�الة حيصل م�ن الث�اين منهام أكث�ر م�ن األول واملأمومون يف 
حاجة إىل االستامع إىل ما يمكن هلم سامعه من كتاب اهلل لالنتفاع 

به والعظة واالعتبار والله أعلم. 
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س 51: إح�دى األخوات تس�أل عن صالة اللي�ل وأنه مثنى 

مثن�ى والوت�ر جي�وز أن يك�ون ثالث ركع�ات أو مخس أو س�بع 
متصلة فهل هناك فرق بني قيام الليل والوتر؟

الج�واُب: الحمُد لله. ال خيفى أن ص�الة الليل املقصود منها 

التهج�د وه�ي كام ورد الن�صُّ هبا عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مثنى مثنى 
وعىل قدر طاقة املصيل ورغبته. ومن استزاد فله أجره. وأما الوتر 
فأقل�ه ركعة واحدة وأدن�ى الكامل منه ثالث ركعات بتش�هدين 
وسالمني شفًعا ووتًرا، وجيوز أن يكون ثالًثا أو مخًسا أو سبًعا أو 
ٍد واحد حيث ورد كل ذلك عن رسول  تسًعا بسالم واحد وَتَشهُّ

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. والله أعلم.

س 52: رج�ل به مرض هو اس�تمرار خ�روج الريح من دبره 

فكيف يصيل؟ وهل يعذر يف ترك اجلامعة يف املسجد لتأذي اجلامعة 
واملالئكة بام خيرج منه عىل سبيل االستمرار؟

الجواُب: الحمُد لله. من رشوط الوضوء أال يتوضأ َمْن عنده 

َح�َدٌث دائم إال عند دخول وقت الصالة كمن به س�لس البول. 
واس�تمرار خروج الريح نوع من ذلك فينبغي للسائل أال يتوضأ 
إال عند دخول وقت الصالة وال يؤثر عىل صالته ما خيرج منه إذ 
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ال يكلُِّف اهللُ نفًسا إال ُوْسَعها، والرسول ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما اس�تطعتم« وأما س�ؤاله عن صالته يف املس�جد 
فأرى أنه ال يعذر بذلك عن الصالة مجاعة يف املسجد ولكن أرى 
من باب االجتهاد والنظر أن يصيل مع اجلامعة يف املسجد يف آخر 
املس�جد ويأخذ بقول من يقول من أهل العلم بجواز صالة الفذ 

يف الصف الضطراره إىل ذلك. والله أعلم.
س 53: يس�أل س�ائل فيقول: إذا كن�ت يف الصالة وتلوت أو 

ت�ال اإلم�ام آية فيه�ا ذكر رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أو األم�ر بالصالة عليه 
فه�ل جيوز يل أن أص�يل عليه وأنا يف الصالة. وإذا عطس�ت فهل 
أمحد اهلل عىل ذلك. وإذا تلوت أو تال اإلمام يف الصالة: أليس اهلل 
 بق�ادر عىل أن حيي املوت�ى فهل جيوز يل أن أقول: س�بحانه وبىل. 

أرجو إفتائي؟

الج�واُب: الحمُد لله. ذهب بعض أه�ل العلم إىل منع ذلك 

كل�ه ألن�ه كالم خارج عن أق�وال الصالة والزي�ادة يف الصالة بام 
لُّ بصحتها.  ليس منها خُمِ

وذهب آخرون إىل جواز ذلك ألن املسلم مأمور عىل وجه العموم 
بالصالة عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عند ذكره وقد جاءت النصوص بذلك 
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بصف�ة العموم ومل تفرق بني حال وحال وألن الصالة عىل رس�ول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص جنس�ها م�ن األق�وال املروعة يف الص�الة وكذلك األمر 
بحمد اهلل عندما يعطس املصيل فال بأس بحمد اهلل لكن يستحسن 
�ة خش�ية التش�ويش عىل م�ن بجانبه  يَّ أن يك�ون ذل�ك بصف�ة رِسِ
م�ن املصلني ألن مح�د اهلل من جن�س األقوال ال�واردة يف الصالة. 
وكذلك األمر بالنسبة لإلجابة عن االستفهام التقريري يف القرآن، 

مثل: چڃ  ڃ  ڃ    ڃچ )التني:8( چڭ  ڭ  ڭ ۇ  ۇ  ۆ  
ۆچ )القيام�ة:40( چڌ  ڌ  ڎ   ڎچ)الزم�ر:36( فيقول 
وهو يف صالته: سبحانه وبىل وقد ورد أنه ملسو هيلع هللا ىلص: كان يسأل اهلل اجلنة 
عند آيات الرمحة ويستعيذ باهلل من النار عند آيات العذاب. ولعل 

ذلك من جنس هذا. والله أعلم.  

س 54: أحدهم يسأل عن مستند القول يف جواز ائتامم مفرتض 

بمتنفل أو العكس وبمقيم بمسافر حيث إن لكل واحد منهام نية 
ختالف نية اآلخر وقد أمرنا ملسو هيلع هللا ىلص بمتابعة اإلمام؟ 

الجواُب: الحمُد لله. القوُل بجواز ائتامم املفرتض باملتنفل أو 

العك�س أو ائتامم املقيم باملس�افر قول عامة أهل العلم، ومس�تند 
اجلواز لذلك جمموعة أمور منها: 
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1- حين�ام مرض رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأمر أبا بك�ر أن يصيل بالناس 
أحس ملسو هيلع هللا ىلص بيشء من النش�اط للصالة مع اجلامعة يف املس�جد 
ر أبو  ُهم أبو بكر ؤ وحينام دخل ملسو هيلع هللا ىلص املسجد تأخَّ وقد َأمَّ
بكر لتكون لرس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإلمامة فقد انتقل ؤ من نية 
اإلمام�ة إىل ني�ة االئتامم أثن�اء الصالة فهذا دلي�ل عىل جواز 

تغيري النية يف الصالة 

2- حين�ام ُأْعُت�ِدَي ع�ىل أم�ري املؤمن�ني عمر ب�ن اخلطاب ؤ 
م أحُد املأمومني من  وهو يصيل باملس�لمني صالة الفجر تق�دَّ
الصحابة إماًما َخَلًفا لعمر وأكمل هبم الصالة فقد انتقل من 

نية مأموم إىل نية إمام أثناء الصالة.

3- ج�اء رج�ل إىل املس�جد وق�د انتهت الصالة فق�ال ملسو هيلع هللا ىلص: من 
يتص�دق عىل هذا فق�ام أبو بكر ؤ وص�ىلَّ معه فأحدمها 
ل، ومل يكن اختالف النية موجًبا للقول  ض واآلخر متنفِّ ُمْفرَتِ

باالختالف عىل اإلمام 

4- كان معاذ بن جبل – ؤ - يصيل مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص صالة 
العش�اء ثم يذهب فيصيل بجامعة مسجده صالة العشاء فهو 

متنفل ومجاعته مفرتضون.
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فه�ذه أدلة ت�دل عىل جواز االنتق�ال يف الصالة م�ن نية إىل نية 
وعىل جواز اختالف نيات املصلني بحيث يكون أحُدهم مفرتًضا 
واآلخر متنفال، وبناًء عىل ذلك فإن اجلمع بني هذه اآلثار واألمر 
باالقت�داء باإلم�ام وعدم خمالفته ه�و أن املقصود بذل�ك متابعته 
يف أقوال�ه وأعامل�ه دون الني�ة وأن اخت�الف اإلمام م�ع املأموم يف 
 الني�ة ال يؤث�ر عىل صحة الصالة. وال يتناىف م�ع وجوب املتابعة. 

والله أعلم.

س 55: أحُده�م يس�أل عن حك�م الصالة خلف املس�بل أو 

شارب الدخان؟ 

الج�واُب: الحمُد لل�ه. ال خيفى أن اإلس�بال - ال س�يام عىل 

س�بيل اخُليالء - معصية. وكذلك األمر بالنس�بة لرب الدخان 
فالدخان حمرٌم. وقد صدر بتحريمه جمموعة من الفتاوى من علامء 
ذوي حتقيق واعتبار ولكنَّ هاتني املعصيتني ال خُتِرجان صاحبهام 
عن ملة اإلس�الم كغريمها من س�ائر املع�ايص واآلثام إال الرك 
باهلل فإنه خيرج صاحبه من ملة اإلس�الم والذي عليه أهل الس�نة 
واجلامعة أن املعايص غري الرك باهلل ال خترج صاحبها من اإلسالم 
فالع�ايص مؤمن بإيامنه فاس�ق بعصيانه وعليه ف�إذا دخل املصيل 
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املس�جد للصالة فوجد مجاعة يصلون وإمامهم مسبل أو شارب 
دخ�ان فيلزمه أن يص�يل مع اجلامعة إلدراك فضله�ا إال أن يكون 
مع�ه مجاعة فأرى أن يرتك ه�ؤالء املصلني الذين إمامهم مس�بل 
أو شارب دخان ويصيل مجاعة بإمامة من يرونه منهم أوالهم هبا 
ولك�ن ب�رط أال يرتتب عىل هذا الرتك فتن�ة. وأن ينتظروا حتى 
تنته�ي اجلامعة األوىل من الص�الة خروًجا من خالف أهل العلم 

يف منع صالة اجلامعتني يف املسجد لفرض واحد. والله أعلم.
س 56: إح�دى األخ�وات تس�أل: هل جيوز هلا م�ع زميالهتا 

يف املدرس�ة مث�ال أن يتخ�ذن إمام�ة منه�ن تص�يل هب�ن الص�الة 
املفروضة؟

الج�واُب: الحم�ُد لله. ال يظهر يل مانع من أن تصىل النس�اء 

بإمام�ة إحداهن س�واء أكان ذلك فرًضا أو نف�اًل. وتنعقد بذلك 
اجلامع�ة ولك�ن ينبغ�ي أن تك�ون اإلمامة يف وس�ط الصف وغري 
متقدم�ة عليهن بخالف املصلني الذكور مع إمامهم وقد ثبت أن 

عائشة ر كانت تصيل بإمامة موالها ذكوان.

وإذا كان إم�ام امل�رأة رج�اًل فيج�ب أن تكون يف ص�ّف منفرد 
عن املأموم�ني الرجال حلديث جابر بن عبد اهلل c قال عن 
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صالته مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »صففُت أنا واليتيم خلفه– أي خلف 
رسول اهلل– والعجوز خلفنا«. والله أعلم.

َخ�ان وحمتار يف  س 57: أحده�م يق�ول بأنه مبت�ىل برب الدُّ

حضور املسجد ألداء الصالة مع اجلامعة بسبب رائحته وقد قال 
له بعض زمالئه أنه يكفي إلزالة الرائحة أن تتمضمض؟ 

الج�واُب: الحمُد لله. أنصح هذا الس�ائل ب�أن يعمل جهده 

يف التخ�يلِّ عن رشب الدخان فلقد صدرت الفتاوى من جمموعة 
من علامء املس�لمني بتحريمه وال شك أن اقرتاف احلرام موجب 
للعقوب�ة م�ن رب العاملني، وحت�ى يتيرس هلذا الس�ائل التوبة من 
تن�اول هذه الش�جرة اخلبيثة فأنصح�ه أن ال يتناوله قرب أوقات 
الص�الة وإذا صىّل يف املس�جد فيحاول أن يك�ون يف هناية الصف 
لتقليل أذاه إلخوانه املس�لمني، وأم�ا املضمضة فيمكن أن يكون 

ا يف إزالة الرائحة. واهلل املستعان  هلا تأثري قليل جدًّ

ُس يف مدرس�ة تبع�د عن مقر  س 58: س�ائل يق�ول بأنه ُيَدرِّ

إقامته مع أهله قرابة مائتي كيلو مرت ويسأل: هل جيوز له القرص 
واجلم�ع طيل�ة أيام األس�بوع التي يقوم فيه�ا بالتدريس يف هذه 

املدرسة حيث إنه يمكث يف بلد مدرسته أكثر من أربعة أيام؟
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الج�واُب: الحم�ُد لل�ه. الذي علي�ه مجه�ور أه�ل العلم أن 

الرتخص برخص الس�فر ال يكون إال يف حال سفر، وأما اإلقامة 
يف البل�د املس�افر إليها ألكثر م�ن أربعة أيام فه�ي إقامة تنفي عن 
صاحبه�ا صف�ة الس�فر والرتخ�ص برخصه. وه�ذا الق�وُل فيه 
االحتي�اط ألمر الصالة واخلروج من خالف أهل العلم يف ذلك، 
وعلي�ه فال يظهر يل بالنس�بة هلذا الس�ائل ج�واز مجعه وقرصه بل 

جيب عليه أداء كل صالة يف وقتها تامة. واهلل أعلم - 

س 59: سائل يسأل فيقول:إن بيته بعيد عن املسجد ويذهب 

إىل الص�الة في�ه يف الس�يارة ويس�أل: ه�ل جيوز أن يص�يل يف بيته 
منف�رًدا أو مع�ه بعض أهله أو زمالئه مع العلم أنه يس�مع األذان 

 

بواسطة املكرب؟

الجواُب: الحمُد لله.  يلزم الس�ائل الصالة يف املسجد وبعده 

عن املسجد ليس مربًرا لصالته يف بيته وقد حاول بعض أصحاب 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن يرتك�وا منازهلم لبعدها عن املس�جد وينتقلوا 
بس�كناهم عند املس�جد فنهاهم ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك وأمرهم بالبقاء يف 
مس�اكنهم وإن كانت بعيدة عن املس�جد وقال: »دياركم ُتكتب 

آثاركم«.
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وال ش�ك أن يف ُبْعِد املس�كن عن املس�جد مزيد فضل يف كثرة 
اخلطى املرتتب عليها مضاعفة احلس�نات وحمو الس�يئات. والله 

املستعان.

س 60: صالة الرجل بدون عاممة هل هي تامة أم ناقصة وهل 

صىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بدون عاممة؟

الج�واُب: الحمُد لل�ه.  صالة الرجل ب�دون عاممة صحيحة 

حي�ث إن س�رت الع�ورة م�ن رشوط الص�الة وع�ورة الرجل من 
الرسة إىل الركبة فمتى كانت عورته مس�تورة يف الصالة فصالته 
صحيحة سواء غطى رأسه أو مل يغطه إال أنه من الزينة الكاملة أن 
يكون املصيل يف لباسه عىل حال توجب له االحرتام والتقدير. قال 

تعاىل: چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  چ )األعراف:31(.
وم�ن مت�ام الزينة األخ�ُذ بعرف املجتم�ع بالنس�بة إىل الرأس. 
وتغطيت�ه يف مقابل�ة الوجهاء وذلك من األدب وس�المة االجتاه. 
واهلل س�بحانه وتعاىل أوىل بالتقدي�ر واالحرتام واألخذ يف االجتاه 

إليه بالوقار واالحتشام. والله أعلم.

س 61: صليُت العش�اء ق�رًصا حيث إين كنت مس�افًرا فهل 

أصيل النافلة بعدها؟ 
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الجواُب: الحمُد لله. إن صليت أهيا السائل النافلة بعد صالة 

العش�اء وأنت يف حال السفر فال بأس بذلك، وإن تركتها فذلك 
مما خفف اهلل به عليك يف سفرك. وأجرها مكتوب لك ويف األثر 
ع�ن بع�ض أصح�اب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قوله: )ل�و كنُت ُمَس�بًِّحا 
ألمتمُت( ومعنى ُمَس�بًِّحا أي مصليًّا ما يتيرس من النوافل يف حال 
الس�فر. وق�د ورد عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قوله بأنه يكتب للمس�افر 

واملريض ما كان يعمله يف صحته وإقامته. والله أعلم.

س 62: إح�دى األخوات تس�أل بأن هلا بنًت�ا يف اجلامعة تعود 

م�ن اجلامع�ة متعبة وتن�ام عن صالة الع�رص وال تؤدهي�ا إال بعد 
غروب الش�مس مع املغرب وحتتجُّ عيلَّ بأن النائم حتى يس�تيقظ 

فهل موقفها صحيح؟ 

الجواُب: الحم�ُد لله. هذه الفت�اة اجلامعية آثم�ة يف تأخريها 

الص�الة عن وقته�ا حتى خروج�ه واإلنكار عليه�ا يف حمله. وهو 
. واحتجاُجها ع�ىل تأخريها الصالة عن وقته�ا بأهنا نائمة  ٌ ُمَتَع�نيِّ
وأن القل�م مرفوع عن النائم حتى يس�تيقظ احتجاج يف غري حمله. 
ف�ال جي�وز للمس�لم أن ينام ع�ن صالة ح�ر وقُتها ب�ل عليه أن 
يصليه�ا ث�م ين�ام لكن إن نام قب�ل دخول وقت الص�الة ثم دخل 



)206(

الوق�ت وه�و مس�تغرق يف الن�وم ومل جيد م�ن يوقظ�ه للصالة ثم 
خرج وقت الصالة ثم اس�تيقظ فه�و معذور يف عدم أدائه الصالة 
يف وقته�ا. وبرط إال يتخذ ذلك عادة له ف�إذا مل يتخذ ذلك عادة 
فله االحتجاج باحلديث: »رفع القلم عن ثالثة ومنهم النائم حتى 
يس�تيقظ« وه�و احتجاٌج يف حملِّ�ه فليس عليه يف ه�ذه احلالة إثم. 
وعليه املسارعة يف قضائها لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »من نام عن صالة أو نسيها 
فليؤده�ا إذا ذكرها ال كفارة هلا إال ذل�ك«.أو كام قال ملسو هيلع هللا ىلص: »وأما 
إذا وج�د من يوقظه فلم يس�تيقظ بالرغم من تنبيهه باالس�تيقاظ 
فخ�رج وقت الصالة دون أدائها فهو آثم واحتجاجه باحلديث يف 

غري حمله«. والله أعلم.

س 63: أحُد األخوة يس�أل بأنه س�مع أن الصالة النافلة بعد 

صالة العرص ال جتوز ويسأل عن صحة هذا القول؟ 

ى  الجواُب: الحمُد لله. يف كل يوم وليلة مخس�ة أوقات تس�مَّ

أوق�ات النهي. ال جيوز التنفل فيه�ا تنفاًل مطلًقا. وهذه األوقات 
هي من بعد صالة الفجر حتى طلوع الشمس ومن طلوعها حتى 
�ط الش�مس يف الس�امء حتى تزول.  ترتفع بقدر رمح. وعند توسُّ
ومن بع�د صالة العرص حت�ى ُتَقاِرب الغروب. وعن�د مقاربتها 
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الغروب حتى تغرب. ولكن إذا كان للنافلة سبب كتحية املسجد 
وركعتي الطواف وقضاء ركعتي الفجر بعد صالة الفجر ملن فاته 
أداؤها قبل الصالة وسجدة التالوة وصالة الكسوف واخلسوف 
فهذه الصلوات ذوات أس�باب، واملحققون من أهل العلم يرون 
أن الصالة النافلة ذاَت السبب مستثناة من النهي فيجوز فعلها يف 
أي وقت يكون فيه سبب الندب ألدائها. ولو كان ذلك يف وقت 

النهي. والله أعلم.

س 64: هل من رشوط اجلمع للمسافر نية اجلمع؟ 

الجواُب: الحمُد لله. ذهب بعض أهل العلم إىل اشرتاط النية يف 

اجلم�ع وقالوا: إن هذا هو األصل واس�تدلُّوا بعموم قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »إنام 
األعامل بالنيَّات« ومل يذكروا هلم دلياًل خاًصا يف هذا. وذهب بعض 
املحقق�ني من أهل العلم إىل أن نية اجلمع غري واجبة النتفاء الدليل 
عىل الوجوب واختار هذا القول ش�يخ اإلسالم ابن تيمية وقال هو 
قول اجلمهور وهو الذي تدل عليه سنة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وعليه تدل 
نص�وص أمح�د وأصوله. وقيل يف تعليل هذا الق�ول بأن القرص هو 
األص�ل وهو خمري قبل الدخول يف الصالة بني اجلمع والقرص وترك 
ذلك. فكذلك بعد الدخول والعلة يف الرتخص السفر. فإذا حصلت 
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العلة فاألمر راجع للمس�افر خيت�ار ما يريده بال قيود النتفاء الدليل 
عىل االش�رتاط، قال الش�يخ عبد الرمحن بن س�عدي – رمحه اهلل -: 
والصحيح أنه ال يشرتط نية اجلمع وال نية القرص بل إذا ُوِجَد العذر 
املبي�ح للق�رص واجلمع جاز ذلك ولو مل ينو - إىل أن قال - ولو كان 

رشًطا لنُقل نقاًل متواتًرا مشتهًرا. اه�. والله أعلم.

س 65: هل يش�رتط يف مجع املسافر املواالة بني األوىل والثانية 

بحيث ال يفصلهام إال إقامة أو جتديد وضوء مثال؟

الج�واُب: الحمُد لله.  ذكر بعض أهل العلم وجوب املواالة 

يف اجلم�ع بني األوىل والثانية للمس�افر وقال�وا يف تعليل ذلك: إن 
هذا هو معنى اجلمع. وذهب بعضهم إىل القول بعدم املواالة وأن 
اجلم�ع يصدق علي�ه أداء الصالتني يف وقت إحدامه�ا ولو َفَصَل 
بينهام فاصل. واختار هذا القول ش�يخ اإلس�الم ابن تيمية، وذكر 
أن الق�ول هبذا مأخوذ م�ن نصِّ أمحَد يف مجع املطر إذا صىل إحدى 
ه يف رواية  الصالتني يف بيته واألخرى يف املس�جد ف�ال بأس، ونصُّ
أيب طالب واملروذي: للمسافر أن يصيل العشاء قبل مغيب الشفق 
َلُه أمحُد بأنه جيوز اجلمُع، وقال هبذا الشيخ عبد الرمحن  األمحر وَعلَّ
بن س�عدي وقال يف َردِّ حجة القائلني باشرتاط املواالة قوهلم: إن 
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ٍم به يف مجع  معن�ى اجلمع ال حيصل إال بالضم واالقرتان غرُي ُمَس�لَّ
التأخري. وإنام معنى اجلمع كون وقتْي الصالتني يصريان وقًتا لكل 
منهام وبذلك حيصل التيسري املقتيض للجمع. اه�. والله أعلم..

�َور التي  س 66: أحدهم يس�أل ع�ن فضل صالة الليل والسُّ

ُتقرأ فيها وكذلك الدعاء؟

الج�واُب: الحمُد لله. الش�ك أن من أفضل أن�واع العبادة 

 ص�الة التهجد. ق�ال تع�اىل: چچ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ چ 
 )اإلرساء:79(، وق�ال تع�اىل: چ ٱ  ٻ      ٻ  ٻ   ٻ   پ   پ  پ  
چ )املزم�ل:1-3( واخلط�اب املوج�ه إىل  پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ   
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص موج�ه إىل أمته إال إن ثب�َت ختصيُصه، وقد ذكر 
اهلل سبحانه وتعاىل أن من أسباب استحقاق املؤمن دخول اجلنة 
والتمت�ع ب�ام فيه�ا ب�ام ال ع�ني رأت وال أذن س�معت وال خطر 
عىل قلب بر. ومن أس�باب دخول اجلن�ة الصالة يف الليل قال 
گچ  گ   گ   گ   ک   ک   ک     ک   ڑ   چڑ    تع�اىل: 
)الذاري�ات:17 - 18( وكان ملسو هيلع هللا ىلص حياف�ظ ع�ىل ص�الة اللي�ل وما 
فيه�ا من ط�ول قي�ام وركوع وس�جود حت�ى تفط�رت قدماه، 
وكان غال�ب صالته يف الليل ثامن ركعات ث�م الوتر بواحدة أو 
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بث�الث أو بخم�س أو بس�بع أو بتس�ع كل ذل�ك ورد عنه ملسو هيلع هللا ىلص. 
وأم�ا الس�ور الت�ي ُتقرأ يف ص�الة اللي�ل فليس فيه�ا تعيني وال 
حتديد قال تعاىل:چ ڈ  ژ  ژ   ڑ چ )املزمل:20( وأما الدعاء 
 فكذلك ليس فيه تعيني وال حتديد بل يدعو بام يفتح اهلل به عليه. 

والله املستعان.

س 67: يس�أل أحُده�م بأن بع�ض املصلني حيرك�ون أصابع 
السبابة بحركة رسيعة ومتتابعة. فهل هذا من السنة؟ 

الج�واُب: الحمُد لله. ُيروى يف ذلك آث�اٌر ولكن يظهر واهلل 

أعل�م أهنا غري ثابتة عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ألن�ه ملسو هيلع هللا ىلص أمر بالطمأنينة 
يف الص�الة. وأن العبث فيها خمل بصحتها. وال ش�كَّ أن العبث 
باإلصبع يف التش�هد من األمور التي تتناىف مع الس�كينة والوقار 
واخلضوع واخلش�وع يف الصالة. وأما حتريك اإلصبع السبابة يف 
ق�ول أش�هد أال إل�ه إال اهلل إش�ارة إىل الوحدانية فهذا من س�نن 

الصالة الفعلية. والله أعلم. 
س 68: يس�أل أحدهم بأن أخاه ال ي�ؤدي الصالة فهل يصله 

أم يقاطعه؟ 
الجواُب: الحم�ُد لله. الذي عليه مجه�ور املحققني من أهل 
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العل�م أن تارك الصالة كافر خارج عن ملة اإلس�الم لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: 
»ب�ني الرجل والكف�ر ترك الصالة« والذي جيب عىل الس�ائل أن 
يكث�ر م�ن نصيح�ة أخي�ه باملحافظة ع�ىل الصالة ف�إن أرصَّ عىل 
انحراف�ه وضالله برتكه الصالة فيجب هج�ره ومقاطعته. لقول 

پ    پ   پ     پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   تع�اىل:چ  اهلل 
ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  
ٿ چ )املجادل�ة:22( وهذا ه�و معنى الوالء والرباء  احلب 

يف اهلل والبغض يف اهلل. والله أعلم..

س 69: يسأل أحدهم ما حكم من يتلثَّم يف الصالة وهل جتوز 

الصالة يف احلدائق العامة التي تسقى بمياه الرصف الصحي؟

الج�واُب: الحمُد لله. أما صالُة من هو متلثٌم يف صالته فهي 

صالة صحيح�ة إال أن التلثم يف الصالة مك�روه والكراهة معنى 
خيل بكامل الصالة ولكنه ال يؤثر عىل صحتها. والله أعلم.

وأم�ا الصالة يف احلدائق التي تس�قى بمياه الرصف فإن كانت 
�اًة تنقيًة حُتيل النجاس�اِت إىل طهارة فالص�الة فيها صحيحة  ُمنَقَّ
لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »جعلت يل األرض مس�جًدا وطهوًرا«. أما إذا كانت 
تس�قى بمياه رصف غري منقاة فهي أرض نجس�ة ال جتوز الصالة 
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فيها حيث إن من رشوط الصالة إزالة النجاسة من البدن والثوب 
والبقعة. والله أعلم.

س 70: م�ا حك�م الصالة يف أرض غري مس�توية كاملرتفعات 

واملنح�درات بحيث ال يتمك�ن املصيل من االعت�دال يف الصالة 
وركوعها وسجودها؟

ُه بحيث  الجواُب: الحمُد لله. ينبغي عىل املصيل أن خيتار ُمَصالَّ

يك�ون مرحًيا له يف صالته. فإذا أمكن ذلك فال ينبغي له أن يصيل 
يف مرتفع�ات أو منخفض�ات تعوقه ع�ن إمتام صالت�ه بركوعها 
وسجودها. أما إذا كان ُمضطًرا لذلك بحيث ال يستطيع احلصول 
عىل م�كان مريح يف صالته إال بعد خروج وقتها فيصيل َحْس�َب 
طاقته واس�تطاعته. لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »صلِّ قائاًم فإن مل تستطع فقاعًدا« 
وبقول�ه ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا أمرتك�م بأمر فأتوا منه ما اس�تطعتم« واألصل 
)التغاب�ن:16(.  چ  ھ    ہ   ہ   ہ   چ  تع�اىل:  قول�ه  ذل�ك  يف 
 وقول�ه تع�اىل: چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ )البقرة:286(. 

والله أعلم.

س 71: كيف تكون صالة الشكر؟ 

الجواُب: الحمُد لله. صالة الش�كر كصالة التالوة وسجود 
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الت�الوة ص�الة عند بع�ض أهل العل�م، وعىل الق�ول بأهنا صالة 
ُتش�رتط هل�ا الطهارُة ويس�تحبُّ أن ُيَكربِّ للدخول فيه�ا قائاًم وإن 
ك�رب قاعدا فله ذلك قال اإلمام أمحد: األفضل س�جوده عن قيام 
فإن س�جد عن جلوس فحس�ن. ثم بعد تكبريه يس�جد س�جدة 
واحدة يقول فيها س�بحان ريب األعىل وجوًبا؛ وإن زاد أو قال ما 
د ثم يسلِّم عن يمينه  ورد فحس�ن ثم يرفع من س�جوده وال يتشهَّ
وعن ش�امله. وهكذا يفعل يف س�جود الش�كر. وس�جود الشكر 
 مروع عىل س�بيل االستحباب عند جتدد النعم أو اندفاع النقم. 

والله أعلم.

س 72: أدركُت ثالَث ركعات مع اإلمام يف صالة العرص وملا 

َس�لَّم اإلماُم رشعُت يف ركعة رابعة ولكن اإلمام س�جد س�جود 
سهو ومل أسجد معه إال من بعد إمتام صاليت فام احلكم؟

الج�واُب: الحمُد لله. إنام جعل اإلم�ام ليؤتم به فعىل املأموم 

أن يتابع إمامه يف مجيع أفعال الصالة لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »إنام جعل اإلمام 
ليؤتم به فإذا كرب فكربوا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا«  
َل  وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »أال خيشى أحُدكم إذا رفع رأسه قبل اإلمام أن حُيَوِّ

اهلل رأسه رأس محار أو جيعل صورَته صورَة محار« متفق عليه.
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فيتع�ني عىل املأموم أن يتابع إمام�ه يف مجيع أعامل الصالة حتى 
يس�لم اإلمام فال يس�بقه وال يوافقه وال يتخلف عنه بل يتابعه يف 
أفعال�ه وأقواله. ومن هذا يتضح أنه ال جيوز للمأموم أن يتخلف 
 ع�ن إمام�ه يف أي عمل من أع�امل الصالة، وقد اختل�ف العلامء 
- رمحه�م اهلل - يف حك�م ذلك. هل َتَخلُف�ه مبطٌل لصالته أم ال. 
خ�الف بني أهل العل�م إال أن االحتياط للص�الة العناية بمتابعة 
اإلمام يف مجيع أعامل الصالة. وما دام السائل سجد سجود السهو 
الذي س�جده إمام�ه وإن كان بعده فهو معذور - إن ش�اء اهلل - 
باجله�ل يف وجوب متابعة اإلمام يف مثل هذا الس�جود. وصالته 
صحيحة إن شاء اهلل وعليه مستقباًل العناية واحلرص عىل متابعة 

إمامه يف الصالة. والله أعلم.

س 73: م�ا رأي الدي�ن يف امل�رأة الت�ي تصيل وهي مكش�وفة 

الذراع�ني  والقدم�ني عىل أس�اس أن اهلل خالقه�ا ويراها يف كل 
مكان وهل جيوز هلا اجلهر يف الصالة؟

الج�واُب: الحمُد لل�ه.  للصالة رشوط ال جت�وز الصالة إال 

بأدائه�ا، ومن هذه الروط س�رُت العورة. وامل�رأة كلُّها عورٌة إال 
وجهها يف الصالة، وأم�ا بحضور أجانب عندها فكلُّها عورة يف 
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الصالة وغريها. وهذا قول جمموعة من املحققني من أهل العلم. 
فإذا ختلف هذا الرط بحيث مل حتققه املرأة يف صالهتا كاملرأة التي 
ُيس�أل عن صالهتا وهي كاش�فة ذراعيها وقدميها عىل اعتبار أن 
اهلل خالقها فصالهُتا غري صحيحة فلقد أمرنا اهلل س�بحانه وتعاىل 

بأخ�ذ زينتن�ا يف الصالة قال تع�اىل: چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     
پچ )األع�راف:31( أي عن�د كل صالة ولقول�ه ملسو هيلع هللا ىلص: »املرأة 

عورة« رواه الرتمذي وقال حسن صحيح.

وأما احتجاج املرأة بكشف ذراعيها وقدميها يف الصالة بأن اهلل 
خالقه�ا فهو احتج�اج يف غري حمله، فلقد خلقها اهلل تعاىل وأمرها 
ة كلُّها  بس�رت عورهتا يف الصالة. قال يف حاشية املقنع قوله: واحلرُّ

عورة. أي البالغة حتى ظفرها. ُنصَّ عليه. 

وذك�ر ابُن هب�رية أنه املش�هور، وقال القايض ه�و ظاهر كالم 
أمحد - رمحه اهلل - واستدلَّ عىل ذلك بقوله ملسو هيلع هللا ىلص: املرأة عورة.

وجي�وز هلا اجلهر بالق�راءة يف الصالة اجلهري�ة وصالة التهجد 
ونحوه�ا إذا مل يك�ن بحرهتا م�ن األجانب من يتل�ذذ بصوهتا 
فيكون ذلك وسيلة من وسائل الر وحبائل الشيطان، أو يكون 
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بحرهت�ا من يؤذي�ه جهُره�ا كأن يك�ون مريًض�ا أو نحو ذلك 
فرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »ال رضر وال رضار« والله أعلم.

س 74: يل أخ�ت فق�دت القدرَة عىل النط�ق فهل جتب عليها 

الصالة مع عدم قدرهتا عىل الكالم سوى بعض األلفاظ علام بأهنا 
تصوم وتزكي وما هي الطريقة الصحيحة ألداء الصالة؟

الج�واُب: الحمُد لله. إذا كانت أخت الس�ائل مكلفة حيث 

هي بالغة عاقلة فتجب عليها مجيع التكاليف الرعية ومن ذلك 
الصالة فتصيلِّ َحْس�َب قدرهتا فإن اهلل ال يكلف َنْفًس�ا إال ُوسعها 
قال تعاىل: چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ )البقرة:286( وقال 
تع�اىل: چ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژ چ )الط�الق:7( وق�ال ملسو هيلع هللا ىلص: 
»ص�لِّ قائام فإن مل تس�تطع فقاع�ًدا... احلديث« وق�ال ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا 
أمرتك�م بأمر فأتوا منه ما اس�تطعتم« وإذا كان�ت غري قادرة عىل 

النطق فيجب تعليُمها الصالة باالشارة ونحوها. والله أعلم.
س 75: ماهي املس�افة التي يكون فيه�ا القرص يف الصالة وما 

معنى صالة التنكيس وما حكمها وكيف تكون؟ 
الج�واُب: الحمُد لله.  املس�افة التي تربر للمس�افر أن يقرص 

الصالة إذا سافر مسافُتها ما تقطعه اإلبُل يف مرحلتني أي يف يومني 
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أو أكث�ر وقد حددها بع�ض أهل العلم بأهنا أربعة ُب�ُرٍد، والربيُد 
أربعُة فراسخ، والفرسخ ثالثة أميال، وامليل كيلو ونصف تقريًبا 

وقدرها بالكيلو قرابة ثامنني كيال.

ق�ال األث�رم: قيل أليب عب�د اهلل - اإلمام أمح�د - يف كم تقرص 
الص�الة؟ قال: يف أربعة برد، قيل: ق�در يوم؟ قال: ال. أربعة برد 

مسرية ستة عر فرسًخا مسرية يومني. اه�.

وهذا هو املش�هور عن أهل العلم، وهو مذهب مالك والليث 
والش�افعي وإس�حاق وغريهم. وأما صالة التنكيس فال نعرفها 
وال نع�رف هلا أص�ال ويظهر - واهلل أعلم - أهن�ا من خزعبالت 
الصوفي�ة ومذاه�ب الط�رق وم�ن الب�دع واملحدث�ات، فينبغ�ي 
للمس�لم أن يس�لك الرصاط املس�تقيم ُس�نََّة أيب القاسم ملسو هيلع هللا ىلص فقد 
تركن�ا عىل حمج�ة بيضاء ليُلها كنهارها  ال يزي�غ عنها إال هالك. 
ولو كانت صالة التنكيس واردًة لبيَّنها ملسو هيلع هللا ىلص بياًنا شافًيا، فقد تركنا 
عىل رصاط مس�تقيم. ما من خري إال بيَّنه وأمر به. وما من رشٍّ إال 

ر منه. والله أعلم.  بيَّنه وحذَّ

س 76: رأيت فرجة من الصف الذي أمامي. فهل جيوز يل أن 

ُت تكبريَة اإلحرام؟ أحترَك ألُْكِمَل الصفَّ علاًم بأين كنت قد َكربَّ
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الج�واُب: الحمُد لله. ال خيفى أن احلرك�ة الكثرية يف الصالة 

ُعْرًف�ا م�ن مبطالت الص�الة، وما ذكره الس�ائل من أن�ه رأى يف 
ها إال أن�ه خيش أن يرتتب  الص�ف ال�ذي أمامه ُفْرَجًة َأَحبَّ س�دَّ
َ مع اإلمام تكب�رية اإلحرام. الذي  ع�ىل صالته خلل بعد أن َك�ربَّ
يظه�ر يل أن له س�دَّ هذه الُفرجة يف الصف ال�ذي أمامه وأن فعله 
هذا ال ُيعترب حركًة مبطلة للصالة. فإن املأموم مأمور بسدِّ اْلُفَرِج 
والعم�ِل عىل املش�اركة يف تس�وية الصفوف م�ع إخوانه املصلني 
وقد ثبت عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه فتح الباَب لعائش�ة ر وهو 

ُيصيل ومل يكن هذا منه ملسو هيلع هللا ىلص موجًبا لبطالن صالته. والله أعلم.

ض  س 77: م�ا حك�م الدي�ن يف إمام مس�جد وخطي�ب ُيَحرِّ

الن�اس ع�ىل زي�ارة األرضح�ة والت�ربع بالذبائح هل�ا وهل جتوز 
الصالة خلف هذا اإلمام؟

الج�واُب: الحمُد لله. ينبغي أن يكون إمام املس�جد  ال س�يام 

اًل لإلمامة  إذا كان جامًع�ا ُتؤدَّى فيه ص�الة اجلمعة أن يكون مؤهَّ
من حي�ث التقى والصالح واالس�تقامة وس�المة املعتقد والبعد 
ع�ن البدع والض�الالت والنزع�ات الصوفية، وال جي�وُز أن ييل 
اإلمامة يف املسجد من كان ناقص األهليَّة - ال سيامَّ - إذا كان ممن 
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ذكرهم السائل ممن يدعو الناس يف املناسبات ويف خطب اجلمعة 
إىل زي�ارة القب�ور والتربك هبا ودعاء أهله�ا والذبح هلا، فال جتوز 
الصالة خلفه ألنه مكرُوُه بحقٍّ وحترم إمامُة من يكرهه املأمومون 
ح بذلك أهل العلم وانعقد إمجاع من ُيعَتّد به منهم  بح�قٍّ كام رصَّ

عىل حرمة إمامته. والله أعلم.
س 78: كنت ُجنًُبا وصليُت الفجر والظهر والعرص واملغرب 

ْر إال يف اليوم التايل فهل أعيد  والعشاء )ناسًيا أين ُجنٌُب( ومل أتذكَّ
الصالة؟ أم أن صاليت صحيحة من باب النسيان؟

الج�واُب: الحمُد لله. ال خيف�ى أن رفع احل�دث من رشوط 

الصالة واحلدث املوجب للرفع إما أن يكون حدًثا أصغر ينتقض 
ب�ه الوضوء، كالري�ح والب�ول والغائط وغري ذل�ك من نواقض 

الوضوء، ورفع احلدث األصغر يكون بالوضوء.

وإم�ا أن يك�ون حدًث�ا أك�رب مم�ا يوج�ب االغتس�ال كاجل�امع 
والطه�ارة م�ن احلي�ض أوالنف�اس، واالحتالم واالغتس�ال من 
الرك باهلل الرك املخرج من امللة. رفع هذا احلدث األكرب يكون 
باالغتسال، وإذا صىلَّ املس�لُم الصالة وهو ُمتَِّصٌف بحدث أكرب 
أو أصغر وكان ذلك عىل سبيل النسيان فيتعني عليه إعادة الصالة 
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ها وهو متلبس باحلدث، وال يعترب نسيانه مربًرا لصحة  التي صالَّ
صالته أو س�قوطها، وإنام هو معذور بالنسيان فقط لصالته عىل 

غري طهارة ويتعنيَّ عليه إعادة الصالة. والله أعلم.
س 79: رج�ل أع�رج ه�ل جي�وز ل�ه أن ي�ؤم املصل�ني وه�و 

جالس؟
الج�واُب: الحمُد لل�ه. إذا كان هذا األعرج يعج�ز عن أداء 

أحد أركان الصالة من قيام أو ركوع أو س�جود أو غري ذلك من 
أركان الصالة العملية فال جيوز أن يؤم املصلني إالَّ أالَّ ُيوجد من 

َيْصُلح لإلمامة غريه. 
ح بع�ُض أهل العلم بج�واز ذلك لالضط�رار لقوله  فق�د رصَّ
تع�اىل: چہ  ہ  ہ  ھچ )التغاب�ن:16( ولقول�ه ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا 

أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم«. والله أعلم. 
س 80: كيف ُيصيل املريض الذي ال يس�تطيع أن يتحرك من 

الفراش؟
الجواُب: الحمُد لله. الصالُة أحُد أركان اإلس�الم ال تس�قط 

ع�ن املس�لم املكل�ف العاقل مطلًق�ا. لكن األم�ر يف أدائها ميرس. 
فإذا كان املس�لم املكلف مس�تطيًعا تعنيَّ علي�ه أداء الصالة كاملة 
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بروطه�ا وأركاهن�ا وواجباهت�ا وإذا كان مريًض�ا ف�إن اس�تطاع 
الص�الة قائام تعنيَّ عليه ذلك فإن مل يس�تطٍع فعىل قدر إس�تطاعته 
لقول�ه ملسو هيلع هللا ىلص: »صلِّ قائاًم فإن مل تس�تطع فقاعًدا فإن مل تس�تطع فعىل 
جنبك فإن مل تستطع فمستلقًيا« ويومئ بعينيه بالركوع والسجود 

يف حال عجزه عنهام. والله أعلم. 

س 81: َسَها رجل عن قراءة الفاحتة يف الصالة فهل حتسب له 

هذه ركعة أم ال؟

الجواُب: الحمُد لله. هذا الرجُل الذي سها عن قراءة الفاحتة 

يف إحدى ركعات الصالة ال ختلو حاله من إحدى ثالث: 
إما أن يكون إماًما أو منفرًدا ثم َعلِم بس�هوه قبل فراغه   -
من الصالة فإن الركعة التي سها فيها عن قراءة الفاحتة َتْبُطُل 
وعلي�ه أن ي�أيَت بركع�ة أخ�رى بداًل عنها ويس�جَد للس�هو. 
وإم�ا أال يعل�م بس�هوه إال بعد الف�راغ من الص�الة فصالُته 
غ�ري صحيح�ة لعموم قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ال صالة مل�ن مل يقرأ بفاحتة 
الكت�اب« وعلي�ه أن يعي�د صالَت�ه ألن قراءة الفاحت�ة لإلمام 
وللمنف�رد يف كل ركعة ركن من أركان الصالة وترك الركن 

مبطل للصالة عمًدا كان ذلك أو سهًوا. 
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أما الحالُة الثالثة كأن يكون مأموًما فإذا ترك قراءة الفاحتة   -
ُل  فصالت�ُه صحيحة - إن ش�اء اهللُ - حيث إن اإلم�ام َيتحمَّ
عن املأموم جمموعًة من أحكام الصالة كالس�رتة والسهو مع 

إمامه وقراءة الفاحتة. والله أعلم. 

س 82: أعم�ل يف بل�د أوريب فُأص�يلِّ الصب�َح قب�ل ذهايب إىل 

العم�ل ث�م أصيل بع�د عوديت مس�اًء باق�ي األوق�ات ويف بعض 
األحيان َأِصُل املنزَل وأنا متعٌب للغاية فال أصيل فامذا أفعل؟ 

الج�واُب: الحمُد لله. ال خيفى أن الصالة عم�ود الدين وأحد 

األركان اخلمس�ة وهي أهم ركٍن فيه بعد الش�هادتني. وقد اختلف 
العلامء يف حكم تاركها واجته املحققون منهم ومعهم الدليُل الشايف 
أن تارك الصالة عمًدا - وهو أهل لوجوهبا - كافٌر باهلل خارج عن 
ملة اإلسالم لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »بني الرجل والكفر ترُك الصالة« والثابت 
عن أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: أهنم كانوا ال يرون شيًئا َتْرُكه ُكفر إال 
الصالة. فعىل الس�ائل أن يتقي اهلل تعاىل وأن حيافظ عىل مقتضيات 
إسالمه ويف مقدمة ذلك الصالة، وأن يعلم أن حياته وسيلة آلخرته 
ف�إن عم�ل فيها صاحًل�ا كان ذلك وس�يلة إىل اجلن�ة وإن عمل فيها 

طاحًلا كان ذلك وسيلة إىل النار والعياذ باهلل. والله أعلم. 



)223(

س 83: هل جيوز بناُء مسجد عىل أرض ُمْغَتَصبة؟ وهل جيوز 

الصالة فيه ملن مل يعلم ذلك؟

الج�واُب: الحم�ُد لله. ال جي�وز أن ُيْبن�ى مس�جٌد يف أرض 

مغصوب�ة. ألن الصالة يف األرض املغصوبة حملُّ خالف بني أهل 
العلم. فبعُضهم ذهب إىل ُحرمة الصالة يف األرض املغصوبة مع 
الق�ول بصحته�ا وبعضهم ذهب إىل القول ببط�الن الصالة فيها 
نتيجة القول بحرمتها، ومن صىلَّ يف مسجد مغصوبٌة أرُضه وهو 
ال ي�دري فصالُته صحيحة؛ ألن الغالب أن املس�اجد ال تبنى إال 
ع�ىل أراض مباحة وه�و يف صالته مع أصل صحي�ح. وإذا َعلَِم 
بع�د ذلك فال جيوُز ل�ه أن يصيل يف هذا املس�جد املغصوبِة أرضه 
ف�إن صىل فيه مع علمه بغصب أرض�ه فصالُته باطلة عند بعض 
أه�ل العلم؛ وال�ذي عليه املحقق�ون منهم أن الص�الة صحيحة 

وعىل الغاصب إثم غصبه. والله أعلم.

س 84: هل صالة الصبح بعد رشوق الش�مس تكون مقبولة 

وصحيحة؟ 

ها املصيل يف  الج�واُب: الحمُد لله. الصالة تك�ون أداًء إذا صالَّ

وقته�ا، وتك�ون قضاًء إذا صاله�ا املصيل بعد خ�روج وقتها، وإذا 



)224(

كان�ت قضاًء فهي صحيحة وَأْمُر قبوهلا إىل اهلل تعاىل. فمن مل ُيَصلِّ 
ص�الة الفجر إال بعد رشوق الش�مس ف�إن كان مع�ذوًرا فصالته 
قضاًء. وال إثم عليه يف التأخري لعذره. وإن كان غري معذور فصالته 

قضاًء وهي صحيحة وجمزئة مع اإلثم يف التأخري. والله أعلم.
س 85: ه�ل جيوز للم�رأة أن تلبس اجل�وارب عند الصالة؟ 

وما سرت العورة بصفة عامة عند الصالة؟
الجواُب: الحمُد لله. ال خيفى أن سرت العورة يف الصالة أحد 

رشوط الصالة فال تصحُّ الصالة إال بسرت العورة، وعورة الرجل 
م�ن ال�رسة إىل الركب�ة وعورة املرأة كلُّ جس�دها ماع�دا وجهها 
ع�ورة وذلك يف الصالة، وإذا كانت وهي تصيل بحرة أجانب 
كمن تصيل يف املس�جد احلرام أو أي مس�جد من املس�اجد أو يف 
مكان في�ه أجانب منها فيجُب عليها أن تغط�َي وجَهها العتباره 
من عورة املرأة ومن الزينة التي ال جيوز كشُفها إال ملحارمها، وال 
بأس أن تلبَس جوارَب عند الصالة سواء أكانت جوارب رجل 

أو جوارب امرأة. والله أعلم.

�نة قبل صالة  س 86: كث�رًيا م�ا يثار جدل ح�ول ركعتْي السُّ

املغرب فام حكم أدائها؟
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الجواُب: الحمُد لل�ه. الصالة الراتبة لص�الة املغرب هي بعد 

الص�الة، وأما الص�الة قبل ص�الة املغرب وبعد غروب الش�مس 
فهي من الس�نن املطلقة، ومن ص�ىل ركعتني قبل صالة املغرب فال 
جي�وز االعرتاض عليه وقد يك�ون ذلك من باب األخذ بقوله ملسو هيلع هللا ىلص: 
»بني كل أذانني صالة ملن شاء« وأما قبل غروب الشمس فال جيوز 
التنفل املطلق حتى تغرب الش�مس؛ ألن ه�ذا الوقت قبل غروب 
الشمس وقت هني. وال جيوز التنفل بالصالة يف أوقات النهي إال ملا 
له سبب كتحية املسجد وركعتي الطواف ونحومها. والله أعلم.

س 87: صلي�ُت مع اإلمام صالة العش�اء حيث أين مل أس�مع 

صوته ففاتتني سجدٌة مع اإلمام فام احلكم؟

الجواُب: الحمُد لله. ال خيفى أن الس�جود من أركان الصالة 

فمن ترك ركنًا من أركان الصالة س�واء أكان ركوًعا أم س�جوًدا 
أم غ�ري ذل�ك من أركان الصالة األربعة عر س�هًوا أو عمًدا ومل 
يتدارك أداءه يف وقته بطلت صالُته سواء أكان إماًما أم منفرًدا أم 
مأموًما، وال جَيرُب ترَكه ذلك الركَن س�جوُد الس�هو، وعليه فعىل 
الس�ائل إع�ادة ه�ذه الصالة التي ترك فيها الس�جود م�ع اإلمام. 

والله أعلم.
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س 88: إذا صلي�ُت الصب�ح بع�د طلوع الش�مس فهل أصيل 

ركعتي الرغيبة؟

الجواُب: الحم�ُد لله.  ال خيفى عىل الس�ائل أن وقت صالة 

الفجر من طلوع الفجر إىل طلوع الشمس. فمتى طلعت الشمس 
فقد خرج وقت الصالة وتكون الصالة بعد خروج وقتها قضاًء، 

وتأخرُي الصالة عن وقتها معصيٌة كربى إال لعذر رشعي.
 ق�ال تع�اىل: چہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  

: واٍد يف جهنم. ۓ  ۓ  ڭچ )مريم:59( وَغيٌّ
وقد قال أهُل التفس�ري أن معنى قوله تعاىل: چ ھ  ھچ 
أي َصلَّْوها بعد خروج وقتها، فعىل الس�ائل أن يتقَي اهلل تعاىل يف 
العناية بالصالة وأدائها يف وقتها فإذا غلبه النوم من غري أن جيعل 
ذلك عادة له فكفارة ذلك أن ُيصليها حال اس�تيقاظه من نومه ال 
كف�ارة هلا إال ذلك ويصيل قبلها ركعتي الفجر قضاًء اس�تحباًبا. 

والله أعلم.

س 89: ن�رى بع�ض املصلني وقت ص�الة الصبح والفريضة 

قائم�ة ُيَصلُّون راتب�َة الفجر، والبعُض منه�م يصليها بعد الفراغ 
م�ن ص�الة الصبح مب�ارشة. هل جتوز الس�نة والفريض�ة قائمة؟ 
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وهل جتوز بعد الفريضة مبارشة قبل طلوع الشمس؟

الج�واُب: الحمُد لله. ال خيفى أن ركعتي الفجر من الس�نن 

الرواتب، وأن وقتها بعد طلوع الفجر وقبل الصالة – أي صالة 
الفجر – فإذا جاء املأموم إىل املسجد وقد ُأقيمت الصالُة فال جيوز 
الدخول يف ص�الة نْفل لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا أقيمت الصالة فال صالة 
إال املكتوب�ة« ف�إذا فرغ م�ن الصالة املكتوبة ومل يك�ن أدَّى صالة 
ها بعد الصالة وقبل طلوع الشمس  الس�نة – س�نة الفجر- صالَّ

َه ملسو هيلع هللا ىلص بعض أصحابه إىل ذلك. والله أعلم. حيث َوجَّ

س 90: ما هو دعاء القنوت؟ وهل هو سنة صحيحة؟ 

ه  الج�واُب: الحمُد لله. دع�اء القنوت من س�نن الوتر، وحملُّ

نا ولك احلمد محًدا كثرًيا طيًبا  بعد الرفع من الركوع وبعد قول ربَّ
نا ويرىض. ويس�تحبُّ كذل�ك اإلتياُن به  مب�ارًكا فيه كام حيب ربُّ
يف الن�وازل يف آخ�ر ركعة من صالة املغ�رب أو من صالة الفجر 
بعد الرفع من الركوع وقبل الس�جود فلقد قنت ملسو هيلع هللا ىلص ش�هًرا وهو 
يدعو للمس�تضعفني من املس�لمني يف مكة ويدع�و عىل صناديد 
الكف�ر أمثال أيب جهل وُأيَبِّ بن خلف وغريمها. ويمكن للس�ائل 



)228(

أن يرج�ع إىل بعض الكتب املش�هورة يف احلديث والفقه ليقرأ ما 
ورد عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف ذلك. وإن دعا بام يفتح اهلل عليه به من 
دع�اء فال ب�أس بذلك ألن ما ورد عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من صيغة 
للدع�اء يف القنوت ليس ح�رًصا يف الدعاء فيس�تحب الدعاء به 

وجتوز الزيادة عليه. والله أعلم.

س 91: أثناء زياريت لبعض املدن األوربية كنت أقرص الصالة 
الرباعي�ة وأمجعه�ا أحياًنا أثناء تنقاليت ب�ني املدينة واألخرى علاًم 
بأن مدة اإلقامة يف تلك املدن ترتاوح بني اليوم الواحد والعرين 

يوًما فهل صاليت صحيحة؟ 

الج�واُب: الحمُد لل�ه.  ال�ذي عليه مجه�ور أه�ل العلم أن 

املس�افر إذا ن�وى اإلقامة يف البلد التي س�افر إليها أكثر من أربعة 
أيام فال جيوز له أن يرتخص برخص السفر من مجع وقرص وفطر 
ومسح. أما إذا مل يكن له نية إقامٍة هذه املدة فيجوز له أن يرتخص 
برخص السفر، فله قرص الصالة الرباعية ومجع الظهر مع العرص 
ومج�ع املغرب مع العش�اء مج�ع تقدي�م أوتأخري حس�بام تقتضيه 
مصلحته، وقرص املس�افر صالته الرباعية مستحبٌّ ومجعه مباح. 

 

والله أعلم.
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س 92: رجل كان يرب اخلمر وملا أراد أن يتوب ويرجع إىل 

اهلل س�أل أحد األش�خاص فأفتاه: بأن ش�ارب اخلمر ال تقبل منه 
صالة أربعني يوًما هل هذا صحيح؟ 

 الجواُب: الحمُد لله.  يق�ول اهلل تعاىل: چ ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ )التحريم:8(. وروى عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
قوله: »التائُب من الذنب كمن ال ذنب له« فالرجل الذي يرب 
اخلمر ال ش�ك أن�ه بربه اخلمر مقرتف معصي�ًة موجبة للعقوبة 
فهو فاسق إال أن فسقه هذا ال خيرُجه عن ملة اإلسالم، وإذا تاب 
م�ن هذه املعصية توبًة نصوًحا فإن باب التوبة مفتوح واهلل غفور 
رحي�م وت�واب حكيم، لك�ن التوبة جيب أن تكون مش�تملة عىل 
رشوطه�ا الثالثة وه�ي: اإلقالع ع�ن الذنب، والع�زم عىل عدم 
الع�ودة إليه، والندم عىل فعله فيام مىض. وأما القول بأهنا ال تقبل 

منه صالة أربعني يوًما فال أعرف لذلك مستنًدا. والله أعلم. 

س 93: م�اذا أفع�ل إذا كان أهيل ال يصلون وأمرهتم بالصالة 

ولكن ال يستمعون. فهل أفرتق عنهم وأسكن يف مكان آخر؟

الجواُب: الحمُد لله. إذا كان األمر كام ذكره السائل من حال 
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أهله وأهنم ال يصلون وأنه قد أمرهم ونصحهم فلم يرتدعوا عن 
غيه�م يف ترك الصالة فعىل الس�ائل مع�اودة نصحهم وإبالغهم 
بأنه س�ينتقل عنه�م  عىل س�بيل هجرهم والرباءة من مس�لكهم 
وا ع�ىل تركه�م الص�الَة َفَهْجُرُه�م متع�نّي. واالبتعاُد  ف�إن أرصُّ
ضه اهلل خرًيا منه.  عنهم من وس�ائل اهلجر، ومن ترك شيًئا هلل عوَّ

 

والله املستعان.

س 94: هل لتارك الصالة حق علينا أن نسلم عليه أو نجالسه 

أو نأكل معه. سواًء كان يف املنزل أو من اجلريان أو األصدقاء؟

الجواُب: الحمُد لله.  الصالُة أهمُّ ركن من أركان اإلس�الم 

بعد الشهادتني وقد جاء التحذيُر الشديد يف التهاون هبا أو تركها 
قال تع�اىل: چ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چچ 
)املاع�ون:4-5(. وقال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »بني الرجل والكفر ترك 
الص�الة« وقال بعُض س�لفنا الصالح: ما كان أصحاب رس�ول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ي�رون ش�يًئا ترك�ه كف�ر إال الصالة. فمن تركه�ا جاحًدا 
لوجوهبا فهو كافر بإمجاع علامء املسلمني خارٌج عن ملة اإلسالم، 
وم�ن تركها هتاوًنا هبا فالذي علي�ه حمققو العلامء أنه كافر برتكها 
ول�و كان معتقًدا وجوهب�ا إال أنه متهاون يف أدائها، وعليه فينبغي 
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للس�ائل وغ�ريه أن ُينَاِصُح�وا تارك�ي الص�الة فإن مل يس�تجيبوا 
للنصح فيجُب هجُرهم وعدم مؤانستهم وجمالستهم سواء كانوا 

أقرباء أم أصدقاء أم جرياًنا. والله أعلم.

س 95: ما حكم تغيري نية الصالة بعد تكبرية اإلحرام؟

الجواُب: الحمُد لله.  إذا َكربَّ املصيل للصالة املفروضة ثم بدا 

له أن جيعلها صالة نفل فله تغيري نيته إىل صالة نفل. وأما إذا كان 
ل نيتَه إىل صالة مفروضة. وله أن  يف صالة نفل فال جيوز له أن حيوِّ
ُيَغريِّ نيَته من مأموم أو منفرد إىل إمام إذا كان معه من يريد االئتامم 
ب�ه، وله أن يغري نيته من مأموم إىل منفرد إذا كان له من االقتضاء 
ما يستدعي ذلك، واختالف نية اإلمام عن نية املأموم ال ُيؤثر عىل 
ة باألقوال  وج�وب متابعة املأم�وم إمامه. حيث إن املتابع�ة خاصَّ
واألفعال يف الصالة. وقد ثبت أن معاذ بن جبل – ؤ - كان يصيل 
العشاء مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مأموًما ثم يذهب فيصيل بأهل مسجده 
إماًما وه�و متنفل بصالته وأهل مس�جده يصلون صالة فرض. 

 

والله أعلم.

س 96: أعم�ل يف اللي�ل وتركت ص�الة الفجر ألن اجلو كان 
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بارًدا حتى ُعْدُت ملنزيل صباًحا فاغتس�لت وصليُت الفجر. فهل 
صاليت صحيحة أم ال؟

الجواُب: الحمُد لله. ال عذر للسائل يف ترك صالة الفجر حتى 

خ�روج وقتِها بحجة أن املاء للوضوء بارٌد، وتأخريه الصالة عن 
وقتها معصية وإثم كبري. وال عذر له فيام ذكر. فعليه أن يس�تغفر 
اهلل تع�اىل ويتوب إليه توبة نصوًحا وأال يعود ملثل هذا الترصف. 
وأما صالُته بعد خروج وقتها فتعترب قضاًء وهي صحيحة وجمزئة 

عن وجوهبا عليه. والله أعلم.

س 97: يوج�د داخ�ل مدينتنا جامع حتيط ب�ه من خارجه من 

مجيع اجلهات مقابر. فهل جيوز الصالة فيه؟ 

الجواُب: الحمُد لله. وردت آثار كثرية تدل عىل منع الصالة 

يف املقابر فإذا كان هذا اجلامع س�ابًقا للقبور فينبغي نبُشها ونقُلها 
إىل مقابر املس�لمني وتطهري املسجد منها سواء ما كان يف قبلته أو 
عن يمينه أو عن ش�امله أو يف خلفه، وأما إذا كانت القبور س�ابقة 
لتأس�يس املسجد فينبغي نقل املسجد إىل مكان آخر وضم أرض 
هذا املس�جد إىل املقربة وينبغي الرج�وع يف أي ترصف إىل اجلهة 

املختصة بشوون املقابر. والله أعلم.
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س 98: نرى بعض األخوة يدخلون املس�اجد ينتظرون حتى 

انته�اء األذان ثم يصل�ون ركعتني حتية املس�جد والبعض اآلخر 
يصيل ركعتني وقت األذان. فأهيام أفضل؟ 

الج�واُب: الحم�ُد لله. ال�ذي يدخُل املس�جَد فينبغ�ي له أن 

ال جيل�س إال بعد أدائه حتية املس�جد ركعتني. وذلك عىل س�بيل 
االستحباب املؤكد. لكن إن دخل املسجد واملؤذن يؤذن اسُتِحبَّ 
له أن جُياوب املؤذن يف أذانه طلبا للمثوبة يف ذلك وال جيلس مجًعا 
ب�ني جماوبة األذان واالس�تجابة ألمر رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ومن صىلَّ 
دون انتظ�ار ف�راغ املؤذن م�ن أذانه فقد فاته األج�ر والفضل من 
جماوبت�ه امل�ؤذن يف أذان�ه وكذلك فات�ه فضل الدعاء بع�د الفراغ 
م�ن األذان لرس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بالوس�يلة واملقام املحم�ود. وصالته 

الركعتني جمزية له حتية للمسجد.

واخلالص�ة: أن م�ن يق�وم بمجاوبة املؤذن ومل جيل�س. ثم بعد 
انتهاء األذان أدى حتية املسجد فهذا أفضل ممن يصيل حتية املسجد 
دون جماوب�ة املؤذن وانتظار فراغه م�ن األذان. حيث إنه مجع بني 
فض�ل إجابة املؤذن والدعاء لرس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وبني عدم جلوس�ه 

حتى أدى حتية املسجد. والله أعلم.   
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س 99: هل جيوز اجلمع بني الظهر والعرص يوميَّا؟

الج�واُب: الحمُد لله. ال جيوز مج�ع الظهر مع العرص أو مجع 

املغرب مع العشاء إال لعذر رشعي معترب كالسفر املبيح للرتخص 
برخصه أواملرض أواملطر أو الربد الش�ديد أما اجلمع بدون عذر 

فال ينبغي. والله أعلم. 

س 100: هل جيوز الصالة يف النعلني وما حكمها؟

الج�واُب: الحمُد لله.  إذا كان النع�الن طاهرْين مل َيْعَلْق هبام 

نجاس�ٌة فالص�الة فيهام صحيحة، ولك�ن ينبغي مراعاة املش�اعر 
األخالقي�ة. ف�إذا كانت املس�اجد مفروش�ة فينبغ�ي للمصيل أن 
خيلعه�ام عن�د دخوله املس�جد املف�روش مراعاة ملش�اعر إخوانه 
املصل�ني وحمافظ�ة ع�ىل الف�رش من توس�خها وال ي�رد عىل هذا 
القول بأن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان ُيصيل يف نعله فلم تكن املساجد يف 

عهده ملسو هيلع هللا ىلص مفروشة وإنام هي مغطاة بالرتاب. واهلل أعلم.
س 101: ما هي صالُة الكس�وف؟ وكيف تكون؟ وكم عدد 

ركعاهتا؟ 

الج�واُب: الحمُد لل�ه.  صالة الكس�وف هي الص�الة التي 

ُتؤدَّى حينام تكس�ف الش�مس أو خيسف القمر وهي سنة مؤكدة 
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وه�ي ركعتان وتص�ىل مجاعًة اس�تحباًبا، َوِصفُته�ا الدخوُل فيها 
بتكب�رية اإلح�رام ث�م االس�تفتاح ثم ق�راءة الفاحتة. ثم ق�راءة ما 
تيرس من القرآن ويس�تحب إطالة القراءة. ثم يركع. ثم يرفع من 
الركوع وبعد محده اهلل تعاىل يعيد قراءة الفاحتة. ثم يقرأ ما يتيرس 
م�ن القرآن مثل قراءته األوىل. ثم يركع. ثم يرفع من الركوع ثم 
يس�جد ثم يرفع من س�جوده جالًسا ثم يس�جد ثم يقوم للركعة 
الثاني�ة ويؤدهي�ا كاألوىل ث�م ُيَس�لِّم. وُيالَحُظ اس�تحباُب إطالة 
الق�راءة والركوع والس�جود واإلكثار من االس�تغفار والترع 
إيل اهلل تعاىل. وإذا انتهت الصالة ومل تنكش�ف الش�مس أو القمر 
ف�ال تعاد الصالة. وإنام يس�تحبُّ اإلكثار من الذكر واالس�تغفار 

واالبتهال إىل اهلل تعاىل. والله أعلم.

س 102: أسكن مع إنسان مسلم ولكنه ال يصيل وعندما أبني 

ل�ه فضل الصالة وعقوبة تاركها يضيُق ص�دُره مني وال جييبني. 
فامذا أفعل معه هل أس�كن معه وأداوم ع�ىل دعوته رغم تعنته أم 

أتركه وأسكن بعيًدا عنه؟ 

الجواُب: الحمُد لله. ما دام السائل نصح أخاه وبنيَّ له أمهية 

الص�الة وخطورة الته�اون يف أدائها وأن تاركه�ا كافر باهلل تعاىل 
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لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »بني الرج�ل والكفر ترك الصالة«. ومع ذلك يضيق 
ص�دره م�ن النصيحة. وال يس�تجيب هلا فيتعني عىل الس�ائل أن 
يفارق�ه وأن خيت�ار رفقًة صاحلًة يس�كن معها. حي�ث إن الصالة 
م�ن أه�م ما جيب ال�والء والرباء نحوه�ا. وخمالطة أهل الفس�ق 
والكف�ر والعصي�ان م�ن األم�ور املحظ�ورة ع�ىل املس�لم حيث 
إن للمخالط�ة أث�ًرا ع�ىل اجلليس إن خ�رًيا فخ�ري وإن رًشا فر. 

 

والله املستعان. 

س 103: هل جتوُز صالة الرجِل منفرًدا خلف الصف؟

الجواُب: الحمُد لله. هذه املسألة اختلف فيها العلامء والذي 

ا خلف  عليه مجهور أهل العلم وعليه الفتوى أن صالة الرجل فذًّ
الص�ف ال جتوز لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ال صالة لف�رد خلف الصف« رواه 

األثرم ورواه اإلمام أمحد وابن ماجه. والله أعلم.  

بيت�ه وه�و قري�ب  ه�ل تقب�ل ص�الة الرج�ل يف   س 104: 

من املسجد؟

الجواُب: الحمُد لله.  جيب عىل املسلم أن يؤدي صالَته مجاعًة 

ويف املس�جد ويف اآلثر ال صالة جلار املس�جد إال يف املسجد. فإن 
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أدَّى الصالة يف بيته س�قطت عن�ه فرضيُة هذه الصالة مع إثمه يف 
تركه أداءها مجاعة ويف املسجد. والله أعلم.

س 105: أحدهم يس�أل عن حكم مؤذن َنيِسَ يف أذان الفجر  

الصالة خري من النوم؟

الج�واُب: الحمُد لله.  ق�ول امل�ؤذن يف أذان الفجر )الصالة 

خ�ري من النوم( من س�نن األذان يف الفجر فمن ترك ذلك ناس�ًيا 
فأذانه صحيح وإن تركه عامًدا فأذانه صحيح إال أنه ترك سنة من 

سنن األذان ينبغي عدم تركها استحباًبا. والله أعلم.

س 106: هل صحيح أن ابن الزنا ال جتوز الصالة خلفه حتى 

ولو كان حافًظا للقرآن الكريم؟ وهل صحيح أن سبعني شخًصا 
من ذريته يدخلون النار بسببه؟

الج�واُب: الحم�ُد لله.  لي�س صحيًحا أن اب�ن الزنا ال جتوز 

الص�الة خلفه. فهو إن كان أهال لإلمامة من حيث العلم بكتاب 
اهلل تعاىل وس�نة رس�وله وصالحه وتقاه، فصالته إماًما صحيحة 
وال أثر من كونه ابن زنى عىل صحة صالة املأمومني خلفه. كام أنه 
ليس صحيحا أن سبعني شخصا من ذريته يدخلون النار بسببه. 
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ق�ال تعاىل: چ ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یچ )األنعام:164( فإذا كان ابن 
الزن�ا مس�تقياًم يف دين�ه وأمانته وخلقه فهو م�ن أهل الصالح وال 

يؤثر عىل صالحه واستقامته أنه ابن زنا. والله أعلم.

س 107: ه�ل جي�وز الدعاء أثن�اء الس�جود يف الصالة؟ وما 

حكم رفع اليدين أثناء السجود؟

الجواُب: الحمُد لله. نعم جيوز الدعاء يف السجود بل استحبابه 

مؤكد لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء  فقمن أن 
يس�تجاب لكم« وأما رفع اليدين  أثناء القيام من السجود فليس 
من السنة ألن رفع اليدين يف التكبري خمصوص يف أربعة مواضع: 
عن�د تكبرية اإلح�رام. وعند التكب�ري للركوع، وعن�د الرفع من 
الرك�وع، وعن�د القيام من التش�هد األول عند التكب�ري. وما عدا 
هذه املواضع األربعة فلم يثبت يف ذلك س�نة عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

وقد ُأمرنا باالتباع وهُنينا عن االبتداع. والله املستعان.

س 108: نص�يل بمس�جد به قرب ولكن لي�س بالقرب أحد ولكن 

عىل حد علمنا أنه سيدفن فيه أحد. ماذا نعمل هل نصيل فيه أم ال؟

الجواُب: الحمُد لله.  يظهر من سؤال السائل أن القرب الذي 
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يف املس�جد ال�ذي يصيل في�ه مل ُيقرب فيه أحد حت�ى اآلن. وإنام هو 
مهي�ئ للقرب فيه. فطاملا أنه مل ُيقرب فيه أحد حتى اآلن فال بأس من 
الصالة فيه وينبغي للسائل - جزاه اهلل خرًيا - أن جيتمع مع أهل 
املس�جد لدفن حفرة هذا القرب الذي مل يدفن فيه أحد. واحليلولة 

دون أن ُيقرب فيه أحد. والله املستعان.

س109: هل تس�قط ص�الة اجلمعة عن رج�ل يعمل يف خمبز 

وال يس�تطيع تركه وقت الظهرية ألنه وقت حضور الناس ألخذ 
خبزه�م وهو ال يث�ق فيمن يس�اعده إذ أنه دائاًم خيتل�س أمواله؟ 

وهل تارك صالة اجلمعة ُيَعدُّ كافًرا؟

الجواُب: الحمُد لله. ال خيفى أن صالة اجلمعة فرض عني عىل 

كل مسلم َذَكٍر ُمكلٍَّف حّر ُمستوطن ببناء يشمله اسم واحد. فإذا 
كان السائل ممن توفرت فيهم رشوط اجلمعة فال شك يف وجوب 
صالة اجلمعة عليه. وال ُيعذر يف تركها بوجود خمبز له يشرتي منه 
الن�اس خبزه منه بعد صالة اجلمعة، وأن�ه ال جيد من يقوم باخلبز 
عن�ه. فص�الة اجلمعة حقُّ هلل تعاىل. وح�قُّ اهلل أوىل بالوفاء. ومن 
يتَّ�ِق اهلل جيع�ْل له خمرًجا ويرزْقه من حيُث ال حيتس�ب. ومن ترك 
َضه اهلل خ�رًيا منه. ومن ترك ص�الة اجلمعة وهو من  ش�يًئا هلل َعوَّ
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أهل وجوهبا فقد ارتك�ب معصيًة كربى كفارهتا التوبة النصوح 
وال َيْكُفر بذلك. والله أعلم.

س 110: يف حال�ة الزي�ادة أو النقص�ان يف الصالة س�هًوا هل 

سجود السهو يتمُّ قبل التسليم أم بعد التسليم؟ 

الج�واُب: الحم�ُد لل�ه. ُي�رع س�جوُد الس�هو عىل س�بيل 

الوجوب يف الزيادة ويف النقص ويف الشك، وقد اختلف العلم��اُء 

 

- رمحه���م اهلل - يف موض�ع الس��جود هل هو قب��ل الس���الم 
أم بع�ده. ق�ال يف حاش�ية املقنع: ومجلة ذلك أن س�جود الس�هو 
َم  كلَّ�ه قب�ل الس�الم يف ظاهر قول أمح�د - رمحه اهلل - إال إذا َس�لَّ
م�ن نقص يف صالته حلدي�ث ذي اليدين وعمران بن حصني. أو 
بنى اإلمام عىل غالب ظنه حلديث ابن مس�عود... قال القايض ال 
خيتل�ف قول أمح�د - رمحه اهلل تعاىل - يف هذي�ن املوضعني أنه ال 
يس�جد بعد الس�الم وهذا اختيار اخلرق�ي. والروايتان األخريان 
ذكرمها أبو اخلطاب إحدامها أن مجيع الس�جود قبل السالم روى 
ذلك ع�ن أيب هريرة والزهري واللي�ث واألوزاعي وهو مذهب 
الش�افعي. حلدي�ث ُبحين�ة وأيب س�عيد ق�ال الزه�ري كان آخر 
األمرين الس�جود قبل الس�الم. والرواية الثانية ما كان من زيادة 
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فبعد السالم وما كان من نقص فقبله. والله أعلم.
س 111: هل دعاء القنوت س�نة عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهل له 

وقت معني؟
الجواُب: الحمُد لله.  نعم دعاء القنوت ُسنة وحملُّه بعد الرفع 

م�ن ركوع آخر ركعة م�ن الوتر وقد فعله ملسو هيلع هللا ىلص يف وتره ويف بعض 
األوق�ات يف صالة الفج�ر وصالة املغرب بع�د الرفع من ركوع 

آخر ركعة من الصالة وذلك يف أوقات النوازل. والله أعلم.
س 112: إذا دخلُت املس�جَد يوم اجلمع�ة واإلمام فوق املنرب 

خيطب فهل أصيل ركعتني أم أجلس واستمع اخلطبة؟ 
الجواُب: الحمُد لله.  إذا دخل املصيل املسجد واإلماُم خيطب 

فال جيل�س قبل أن يص�يل ركعتني خيففهام حتية للمس�جد وذلك 
اس�تحباًبا لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا دخل أحدكم املس�جد فال جيلس حتى 

يصيل ركعتني«. والله أعلم.

س 113: أحُده�م يس�أل بأنه كان عىل جان�ب من الضياع 

والبعد عن االلتزام فله س�ت س�نوات مل َيُص�ْم وأكثر من ذلك 
مل ُيَص�لِّ واآلن هداه اهلل واجته إىل رب�ه بتوبة نصوح. ماذا يفعل 

 

فيام مىض؟
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الج�واُب: الحمُد لله.  يعترب تارك الص�الة كافًرا لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: 

»ب�ني الرجل والكفر ت�رك الصالة« وكفره يقتيض بطالن س�عيه 
ق�ال تع�اىل: چ ۇ      ۇ  ۆ  ۆچ )الزم�ر:65( وقال تعاىل 

يف ش�أن الكفار واملركني: چ ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   
ڃ  چ  چ )الفرقان:23( وهننُئ هذا السائَل أن هداه اهلل لإليامن 

واإلسالم والعمل بمقتىض ذلك.
وبناًء عىل ما تقدم فإن هذا الس�ائل يعترب قد دخل يف اإلس�الم 
حديًث�ا بع�د أن خرج من ملته والعياذ ب�اهلل برتكه الصالة. وعليه 
فال يظهر يل أن عليه قضاء صوم وال صالة حيث إن حكمه حكم 

من ُيْسلِم حديًثا. والله أعلم.
س 114: أحدهم يسأل فيقول: بأنه شاب يصيل ولكنه أغلب 

األحيان تفوته الصالة وأنه قد فاته يوم كامل ويس�أل عن وضعه 
واحلال ما ذكر؟ 

الج�واُب: الحم�ُد لل�ه. ال خيف�ى أن الصالة عم�ود الدين 

وأهنا أهم ركٍن من أركان اإلس�الم بعد الش�هادتني من حفظها 
وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو ملا سواها أضيع ومن 
تركه�ا عام�ًدا كفر س�واء أكان ذلك جحًدا لوجوهب�ا أم هتاوًنا 
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وتكاس�اًل ألدائها وذلك لعم�وم قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »بني الرجل والكفر 
ترك الصالة«.

فإن كان الس�ائل يقصد بفواهتا عليه أكثر األحيان تركها دون 
أدائها فهذا - والعياذ باهلل - كفر خيرج صاحبه من ملة اإلسالم. 
وإن كان قص�ُده أن�ه ال يصليها مع اجلامعة وإن�ام يصليها لوحده 
ض نفسه لعقوبة رب العاملني  فهذا قد ضاع عليه أجر عظيم وعرَّ
وعليه االستغفار وفتح صفحة جديدة يف تعامله مع رب العاملني 
وتعه�ده الصالة يف  مجاعة. واهلل غف�وَر رحيم ومن تاب تاب اهلل 
علي�ه إن اهلل تواب رحيم وصالته مع ذلك يف بيته جمزية مع اإلثم 

ومسقطة عنه وجوب أدائها. والله أعلم.
س 115: أحُدهم يس�أل ويقول: مسافر وقدم إىل بلده وعليه 

اخلفان وقد بقي له من مدة مس�حه يوم وليلة بحكم الس�فر فهل 
ينقطع حكم الس�فر بوصوله بلدة فتنقطع بذلك مدة املس�ح عىل 

اخلفني وهل العكس كذلك؟

الج�واُب: الحمُد لله. ال خيفى أن العلة يف الرتخص برخص 

الس�فر - اجلمع والقرص واملس�ح عىل اخلفني والفطر - هو السفر 
الذي هو مظنة املش�قة، وضابط الس�فر م�ا كان مرحلتني فأكثر، 
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وكان س�فًرا مباًح�ا. ف�إذا انته�ى الس�فُر زال�ت عل�ة الرتخ�ص 
برخصه. وهبذا يتضح أن املدة الباقية للمس�ح باعتبار الس�فر قد 
زال س�ببها وبزوال�ه تنقطع هذه املدة وهو الرجوع يف املس�ح إىل 
حال املقيم. وعكس ذلك ما إذا بقى له من مدة مسحه وهو مقيم 
ليلة ثم سافر. فهل يعترب حكم مسحه حكم مسح مقيم أم حكم 

مسح مسافر؟ 
ال ش�كَّ أنه بس�فره قد دخل يف حكم من له الرتخص برخص 
الس�فر، وعليه فإن له حق امتداد مدة مس�حه إىل ما للمسافر من 
مدة يف املس�ح وهو ثالثة أيام بلياليها أش�به من سافر بعد دخول 

وقت الرباعية ثم صالها يف سفره قرًصا. 
ومن سافر وهو صائم صيام رمضان مثال فإن له حق الفطر يف 

سفره. والله أعلم.
ه أو  س 116: أحدهم يس�أل: أهيام أفضل يف تالوة القرآن هذُّ

ترتيُله مع مالحظة الفرق بينهام يف إمكان ختمه وهل جيوز الدعاء 
يف الصالة عقب ختم القرآن كام هو احلال؟ 

الجواُب: الحمُد لله. قال تعاىل: چ ٿ  ٿ    ٿ  چ )املزمل:4( 

 وقال تعاىل: چ ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  ىئ  
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يئ  جب  حب  خب     مب  ىب  يب    جت  حتچ )القيامة:16-19( وهذه 
اآليات رصحية يف أن العبد مأمور برتتيل كتاب اهلل ليحصل له 
التدبر والتفقه واالتعاظ. وليحصل له إدراك األوامر والنواهي 

والرغائب والزواجر حتقيًقا لقوله تعاىل: چک  گ  گ   
ا ال تتفق مع  گ   گ  ڳ  ڳچ )حممد:24( وقراءة القرآن َهذَّ
أمر اهلل بالرتتيل ليتمَّ التدبر والتأمل واالتعاظ. وهلذا َكِرَه جمموعة 
من السلف قراءة القرآن يف أقل من ثالث لياٍل. فروى عن اإلمام 
ملا  وذلك  ثالث  من  أقل  يف  القرآن  ُيقرأ  أن  أكره  قال:  أنه  أمحد 
يفقه من  روى عبد اهلل بن عمرو  قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »ال 
قرأ يف أقل من ثالث« وال شك أن ثمرة ترتيل القرآن وتأمله من 
فيه ومعرفة حالله وحرامه - وإن مل يكن ختمه يف  الفقه  حيث 
ِه املرتتب عليه فوات  أقل من ثالث أو أربع - ال تقاس بثمرة هذَّ
التأمل والتدبر وإْن َخَتَمُه يف أقّل من ثالث. وأما الدعاء عقب 
ختم القرآن فقد ذكر ابُن قدامة - رمحه اهلل - يف كتابه املغني ما 
نصه: قال الفضل بن زياد سألت أبا عبد اهلل فقلت: أختم القرآن 
حتى  الرتاويح  يف  اجعْله  قال:  الرتاويح؟  يف  أو  الوتر  أجعله يف 
يكون لنا دعاءان اثنان. قلت: كيف أصنع؟ قال: إذا فرغَت من 
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آخر القرآن فارفع يديك قبل أن تركع واْدُع بنا ونحن يف الصالة 
وَأطِِل القياَم. قلُت: بَم أدعو؟ قال: ادُع بام شئَت. قال: ففعلُت 
بام أمرين وهو خلفي يدعو قائًما يرفع يديه. قال حنبل: سمعُت 

أمحَد يقول يف ختم القرآن: إذا فرغت من قراءة: چڇ  ڇ   ڍ  
ڍچ )الناس:1( فارفع يديك يف الدعاء قبل الركوع. قلت: 
إىل أي يشء تذهب يف هذا؟ قال: رأيت أهل مكة يفعلونه وكان 
سفيان بن عيينة يفعله معهم بمكة. قال العباس بن عبدالعظيم: 
املدينة يف  أهل  ويروي  وبمكة.  بالبرصة  الناَس  أدركنا  وكذلك 

هذا شيًئا. وذكر عن عثامن بن عفان. اه�. والله أعلم.
�نة أن يق�ول املأموم خلف اإلمام عندما  س 117: هل من السُّ

چ  ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   چ  الفاحت�ة:  ق�راءة  يف  اإلم�ام  يق�ول 
)الفاحتة:5( يقول املأموم استعنا باهلل ورسوله؟

الجواُب: الحمُد لله. عىل املس�لم أن يتبع ُسنة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

القولية والفعلية والتقريرية. وأال يقول أو يعمل يف العبادات إال بام 
نة عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وذلك لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: من أحدث  جاءت به السُّ
يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: عليكم بسنتي وسنة 
وا عليها  �ُكوا هبا وَعضُّ اخللفاء الراش�دين املهديني من بعدي مَتسَّ
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بالنواج�ذ وإياك�م وحمدثات األمور ف�إن كلَّ حمدث�ٍة بدعة وكلَّ 
بدع�ة ضاللة وكل ضالل�ة يف النار. فهذا القول الذي س�أل عنه 
السائل حينام يقول اإلمام: چ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ مل يرد عن 
أحد من أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وال ع�ن أحد من التابعني وال 
تابعيه�م ممن هم أه�ل لإلمامة واالعتبار يف الق�ول والعمل. ويف 
نفس األمر يعترب قواًل زائ�ًدا عىل أقوال الصالة وأعامهلا والزيادة 
ّل بصحتها وكامهلا. والله أعلم.   يف الصالة من قول أو عمل خُمِ

س 118: أحُدهم يسأل عن حكم استعامل السبحة يف إحصاء 

األذكار الوارد فيها أحاديث ترغب يف أدائها بأعداد معينة؟ 

الج�واُب: الحم�ُد لل�ه. ال يظه�ر يل مان�ع من اس�تعامهلا يف 

إحص�اء العدد من األذكار الوارد فيها أحاديث ترغب يف أدائها 
بعدد معني. حيث إهنا تعترب وس�يلة من وسائل ضبط العدد. ال 
س�يامَّ إذا كان الع�دد كث�رًيا كالرتغيب يف قول ال ال�ه إال اهلل مائة 
م�رة كل صباح وكذلك الصالة عىل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص والتس�بيح 
واالستغفار ولكن برط أال يتعلق باستعامهلا اعتقاد فضلها عن 

 . غريها من وسائل احلفظ يف الَعدَّ
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واستعامُل األصابع يف العدِّ أفضُل وقد ورد عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
س�نة قولية وعملية يف العدِّ باألصابع فقد كان ملسو هيلع هللا ىلص يسبح بأصابع 
ي�ده اليمن�ى وقال يف توجي�ه األمة إىل ذلك: )يعق�د هبن أصابعه 

فإهنن مسبحات مستنطقات(. والله أعلم.
س 119: ه�ل يصح يل قرص الصالة ومجعه�ا أثناء إقامتي يف 
بريطانيا عىل اعتبار أنني مسافر واملسافر يصح له اجلمع والقرص 

يف الصالة؟ 

الج�واُب: الحمُد لله.  يظه�ر أن وجود الس�ائل يف بريطانيا 

للدراس�ة أو نحوها وملدة تزيد عن املدة املحددة جلواز الرتخص 
برخص الس�فر وإذا كان كذلك فوجوده يف بريطانيا وجود مقيم 
هبا يلزمه ما يلزم املس�لمني املقيمني. وال يعترب مس�افًرا فليس له 
حق الرتخص برخص الس�فر من مج�ع الصالة وقرصها والفطر 
يف رمض�ان ألن الس�فر املبي�ح لرخصه ل�دى غالب أه�ل العلم 
وحمققيه�م ما كان أثناء الس�فر أو كانت اإلقامة يف البلد املس�افر 
إليه أربعة أيام فأقل. أما إذا كانت النية يف اإلقامة ألكثر من أربعة 
أي�ام كحال الطالب ونحوهم الذين يقيمون يف بلدان دراس�تهم 
شهوًرا أو سنني فال يعترب هذا سفًرا وال جيوز فيه األخذ برخص 
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السفر وقد صدر قرار هيئة كبار العلامء بالرد عىل من أفتى بجواز 
ذلك. والله أعلم.

س 120: ه�ل تس�قط عن�ي صالة اجلمع�ة أثناء ف�رتة إقامتي 

للدراس�ة يف أمريكا لعدة سنوات وذلك خارج عن إراديت حيث 
أنن�ى مش�غول دائام يف وقت ص�الة اجلمعة بدراس�تي يف اجلامعة 

وعىل اعتبار أنني مسافر؟

الج�واُب: الحمُد لل�ه. صالة اجلمع�ة فرض ع�ني عىل كل 

ُمَكلَّ�ف هبا ومن كان مقياًم يف بلد للدراس�ة ألكث�ر من أربعة أيام 
كم�ن يقي�م يف دراس�ته يف أمريكا أو غريها لس�نني عدي�دة فهذا 
يعت�رب مقي�اًم وصالة اجلمعة مفروضة علي�ه. وال يعذر عن أدائها 
بانشغاله يف دراسته فقد خلقه اهلل للعبادة ومل خيلقه لشؤون الدنيا 
ة أنه مس�افٌر ت�رصٌف باطل.  فرتك الس�ائل ص�الة اجلمع�ة بُحجَّ
ا  وحجته أنه مشغول بدراسته عذر غري مقبول ويعترب آثاًم مستحقًّ
اَن ع�ىل قلب�ه والغش�اوة عىل ب�رصه وبصريته.  ألن يطب�ع اهلل ال�رَّ

 

والله أعلم.

س 121: يسأل أحد اإلخوان عن منتج جديد حُييص للمصيل 

صالته وحيدد له قبلته فهل جيوز استخدام هذا اجلهاز؟
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الج�واُب: الحم�ُد لله. اإلس�الم دي�ن يرس وعق�ل وبصرية 

حيقق للمسلمني مصاحلهم واستقامة أحواهلم يف دينهم ودنياهم 
وحياهتم الدنيا وحياهتم اآلخرة. 

وال ش�كَّ أن كل يشء يك�ون عوًنا وس�بًبا لتحقي�ق ما أمر اهلل 
به يف ش�ؤون العبادة فهو مروع إذ هو باعتباره س�بًبا للتحصيل 
يعترب وس�يلة. وكل وسيلة لغاية مروعة فأقلُّ أحواهلا اإلباحُة. 
وتأسيًسا عىل ما ذكر فإن أي جهاز يساعد عىل حتقيق القبلة وتعيينها 
فاستخدامه مطلوب ألن استقبال القبلة رشط لصحة الصالة.وأما 
ُن  املنتُج الذي حُييص ويعد ركعات الصالة فأرى أن األخَذ به هُيَوِّ
من أمر اخلشوع واخلضوع واس�تحضار عظمة اخلالق واالهتامم 
الكام�ل للصالة م�ن حيث العناية هب�ا واالهتامم بعن�ارص أدائها 
والتقي�ُد بالعناية بأقواهلا وأفعاهلا واس�تحضاُر أركاهنا وواجباهتا 
وسس�ننها القولية والفعلية وجتنيُبها م�ا خيل بأدائها وبصحتها مما 
يبطله�ا أو ُينتق�ص به كامهُلا مما حي�رم أو يكره. ف�إذا أخذنا بمثل 
هذا املنتج فس�يكون املصيل يف اهتامم هب�ذا اجلهاز ومتابعة نتائجه 
والبعد بذلك عن حكمة الصالة بأهنا صلة العبد بربه فاستخدام 
هذا اجله�از يؤثر عىل حصول اخلش�وع واخلضوع واس�تحضار 
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أمهية الصالة واألخذ بمس�ؤولية كامهلا. وال ش�ك أن هذا اجلهاز 
ومتابعة نتائجة َسُيْلِهي عن الصالة وقد مدح اهلل تعاىل اخلاشعني 

يف صالهتم فقال تع�اىل:چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
پ  چ )املؤمنون:1 - 2( وأما القول بأنه سيقلل أحوال السهو 
ومروعية السجود له. فال يظهر يل أن هذا مربر للقول باستعامله 
فأي أمر سيكون سبًبا يف انتفاء السهو يف الصالة فهو أمر حمبوب 
ومطل�وب. ولكن اعت�امد املصيل عىل هذا اجلهاز يف ضبط صالته 
دون أن يكون منه جمهود فكري يف سبيل ذلك غري الئق. واملسلم 
مطلوب منه أن يستخدم عقله يف ضبط صالته واستشعار عظمة 
 م�ن يناجيه يف صالت�ه وهلذا أس�قطت الصالة عن فاق�د العقل. 

والله أعلم.

س 122: يسال أحدهم ويقول: أنه كان مسافًرا وصىلَّ املغرب 

ث�م وجد مجاعة يصلون املغرب فدخل معهم بنية صالة العش�اء 
فكي�ف يصيل معهم واحلال أنه مس�افر حيث جيوز يف حقه صالة 

العشاء قرًصا؟

الج�واُب: الحمُد لله. جيب ع�ىل املأموم أن يتاب�ع إمامه ولو 

كان اإلم�ام مقي�اًم واملأموم مس�افًرا فإذا إئتم املس�افُر بمقيم تعنيَّ 
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عليه أن يتابع إمامه يف اإلمتام. وعليه فيجب عىل هذا الس�ائل أن 
يس�تمر مع إمام�ه بحيث يص�يل معهم كامل ص�الة املغرب فإذا 
سلَّم اإلمام أتى املأموُم املسافُر بركعة رابعة هي متام صالته صالة 

العشاء. هذا ما يظهر يل. والله أعلم.

س 123: س�ائلة تس�أل بأهن�ا ال تس�تطيع أن تص�يل إال وهي 

جالس�ة وحينام تس�افر مع ذوهيا يف السيارة ويأيت وقت الصالة ال 
تستطيع أن تنزل من السيارة لقوة تعبها فهل تصيل يف السيارة؟  

الج�واُب: الحمُد لل�ه. إذا كان األمر كام ذكرْته يف س�ؤاهلا 

بأهن�ا عاجزة عن الص�الة قائمة فال يظهر يل مان�ع من أن تصيل 
يف الس�يارة جالس�ة لقول�ه ملسو هيلع هللا ىلص لعمران بن حص�ني: »َصلِّ قائاًم 
فإن مل تس�تطع فقاعًدا فإن مل تس�تطع فعىل جنبك فإن مل تس�تطع 
فمستلقًيا« وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم«. 

والله أعلم.

س 124: ُأصي�ب أح�ُد إخويت بمرض يع�رف بالوجه أو أبو 

ى العلمي له م�رض العصب الس�ادس والذي  الوج�وه واملس�مَّ
يتسبب يف التواء الفم واحلواجب، ومن الطرق املعروفة بني الناس 
يف ع�الج هذا املرض طريق�ة )احلجبة( بحي�ث حيتجُب املريض 
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ع�ن أهل�ه وأوالده ملدة أس�بوعني يف غرفة مظلم�ة بدون تكييف 
وال يقابل الناس حتى إنه ال خيرج للصالة مجاعًة يف املسجد فهل 

جيوز للمريض استعامل هذه الطريقة وبامذا توجهون؟ 

الجواُب: الحمُد لله.  قد يكون املقصود من الس�ؤال أن هذا 

املريض حيتجب عن الصالة ملدة أسبوعني أو تزيد وهذا أمر غري 
جائز ألن هذا الطبَّ الش�عبي طبٌّ ظن�يٌّ غري معتمد عىل أصول 
طبية يمكن أن يكون هذا الترصف مبنيًّا عليه، ألن الطبيب املعتمد 
في�ام يوجه به مريضه م�ن توجيهات تتفق مع العالج هو من كان 
أه�اًل يف طِبِّه من حيث العلم واألمان�ة والتقوى. وبناء عىل ذلك 
فال يظهر يل أن هذا املريض بمرض الوجه معذور يف تركه صالة 
اجلامعة واجلمعة هذه املدة الطويلة واحلال أن هذا الترصف ليس 

مبنيًّا عىل ما يربره عقاًل وال رشًعا وال علام. والله أعلم.
س 125: يقول الس�ائل بأنه ُأْجِري ل�ه عملية جراحية ألزمته 

الف�راش والن�وم املتواص�ل يومني كامل�ني ويس�أل كيف يصيل 
صلوات هذين اليومني؟ 

الجواُب: الحمُد لله. يصيل صلوات هذين اليومني عىل الفور 

مرتبات بحيث يصيل أول صالة عن اليوم األول بعد العملية ثم 
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يواصل ما بعدها من الصلوات مرتبة وبنية الصالة لكل صالة.

وهبذه املناس�بة حيس�ُن التنبيُه عىل خطأ بعض الناس ممن يكون 
عليه�م صل�وات جي�ب عليهم قضاؤه�ا. فيصيل م�ع كل صالٍة 
ص�الة هذه الص�الة الفائتة كأن يصيل مع ص�الة الظهر احلارضة 
ص�الة ظهر فائتة وهكذا. هذه الطريقة يف قضاء الفرائض الفائتة 
غري صحيحة، والصحيُح ما ذكرناه من قضائها عىل الفور مرتبة. 

والله أعلم.

س 126: يف ص�الة الرتاويح بعض الن�اس يصلون الرتاويح 

يف مس�اجد بعيدة ع�ن بيوهتم لطلب الصوت احلس�ن أو لطلب 
الرسعة يف أداء الرتاويح فهل هذا جائز؟ 

الج�واُب: الحمُد لل�ه. ال يظهر يل مانع ملن يصيل يف مس�جٍد 

إلمام�ه صوت حس�ن يف تالوة الق�رآن وجتويٍد ألدائ�ه. حيث إن 
ذلك من أس�باب قوة االرتباط بالتالوة وتدبرها والتلذذ بأدائها. 
وقد ثبت عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه كان يستمع لبعض تالوة أصحابه 

ممن منحهم اهلل أصواًتا حسنًة يف التالوة وكان يرتاح لذلك. 
وأم�ا تتب�ع األئمة الذين يرسع�ون يف ص�الة الرتاويح لغرض 
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الرسع�ة يف أدائه�ا فيظهر يل كراه�ُة هذا القصد وه�ذا الترصف 
ألن العناية بالصالة خضوًعا وخش�وًعا وطمأنينة من أهم آداب 

الصالة ومن أسباب قبوهلا. والله أعلم.
س 127: م�ا حكم الصالة وراء إمام ال يطمئن يف صالته وال 

حُيسن قراءَة الفاحتة؟ 

الجواُب: الحمُد لله. الطمأنينة يف الصالة إحدى أركان الصالة 

وقد قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ملن أساء صالته بعدم طمأنينته يف الصالة: 
«. فصالة من مل يطمئن يف صالته باطلة  »اِرجْع َفَصلِّ فإنك مل ُتَصلِّ
وعليه فال جيوز االئتامُم هبذا اإلمام فضاًل عام ذكره الس�ائل عنه أنه 
ال حُيس�ن قراءة الفاحتة. فإن قراءة الفاحتة ركن يف كل ركعة لقوله 
ملسو هيلع هللا ىلص: »ال ص�الة مل�ن مل يقرأ بفاحت�ة الكتاب«. ومن مل حيس�ن قراءة 

الفاحتة قد يكون يف حكم من مل يقرْأها. والله أعلم.
س 128: ه�ل صاليت يف العمل وحدي جائزة علاًم أنه يوجد 

يف العمل مصىل يصيل فيه الزمالء؟ 

الج�واُب: الحم�ُد لله. أما صالة الس�ائل وح�ده فهي جمزئة 

عن الصالة الواجب�ة عليه، ولكن جيب عليه أن يصيل صالته مع 
زمالئه مجاعة فصالة اجلامعة واجبة وتارُكها آثٌم. وقد أضاع هذا 
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الس�ائل عىل نفسه أجًرا عظياًم حيث إن صالة اجلامعة تفضل عىل 
صالة املنفرد بسبع وعرين درجة. والله أعلم.

س 129: هل يلزمني قراءة الفاحتة يف الصالة بالتجويد؟

الجواُب: الحمُد لله. ق�راءة الفاحتة يف الصالة إحدى أركان 

الص�الة وجيب أن تك�ون قراءهتا س�ليمة من اخلط�أ يف احلروف 
والش�ّدات واحل�ركات، وأم�ا ختلف أح�كام التجوي�د فيها من 
إظهار وإدغام وإخفاء وإقالب ومد وغري ذلك فهو من حمسنات 
الق�راءة فم�ن كان ع�ىل علم هب�ا فينبغي ل�ه مراعاهت�ا وإن قرأها 
دون األخ�ذ بأحكام التجويد يف قراءهت�ا فصالته صحيحة  ومن 
جيهله�ا لكنه يأيت بالقراءة س�ليمة من حيث احلروف واحلركات 

والشّدات فصالته صحيحة. والله أعلم.
س 130: م�ا صح�ة ه�ذا احلديث: »ما بني امل�رق واملغرب 

قبلة«. وما هي أدلة القبلة؟  
الجواُب: الحمُد لله. هذا احلديث صحيح لكنه خاصٌّ بمن 

كان شامل مكة املكرمة كأهل املدينة حيث قاله ملسو هيلع هللا ىلص  وهو يف املدينة 
وِقْبلة أهل املدينة جهة اجلنوب، واجلنوب ما بني املرق واملغرب 
فمن كان شامل مكة املكرمة وصىلَّ جهة اجلنوب فصالته صحيحة 
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وال ينطبق هذا احلديث إال عىل من كان شامل مكة املكرمة.

وأدلة القبلة: معرفة اجلهات األربع الرق والش�امل والغرب 
واجلنوب. وبمعرفة موقع مكة من هذه اجلهات األربع يتبني منه 
معرفة القبلة. فمن كان يف مرَص مثاًل يف كفر الشيخ سكن السائل 
فه�و واقع يف اجلهة الش�املية الغربية من مك�ة املكرمة ُيصيل نحو 
ال�رق مائاًل إىل اجلنوب. ومن مل يع�رف اجلهات فاملحاريب يف 
املس�اجد دلي�ل معرفة القبل�ة. وإن كان يف ال�رب أو البحر أو اجلو 
وي�رى القمر يف الس�امء ف�إن كان يف أول الش�هر إىل منتصفه فإن 
اجت�اه ط�ريف القمر نحو ال�رق وإن كان يف أول آخر الش�هر من 
ستة عر يوًما إىل آخره فإن قرنيه – أي طرفيه – يكونان يف اجتاه 
الغ�رب. فهذه طريقة من طرق معرفة اجلهات األربع – الغرب، 

الرق، الشامل، اجلنوب -. والله أعلم.

س 131: س�ألني أح�د اإلخوة هل االتص�اف باحلدث يمنع 

قراءة القرآن؟ 

الج�واُب: الحم�ُد لله. إن احل�دث يمنع من صح�ة الصالة 

باإلمجاع وكذلك من صح�ة الطواف لدى أكثر أهل العلم، ويف 
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ج�واز قراءة القرآن مل�ن اتَّصف باحلدث خالٌف ب�ني أهل العلم 
ف�إن كان احلدُث كبرًيا ُموِجًبا للغس�ل فالق�ول بمنع من اتَصف 
 ب�ه غال�ب قول أه�ل العلم لقول�ه تعاىل يف ش�أن كتاب�ه الكريم: 
چپ  ڀ  ڀ ڀچ )الواقعة:79( وإن كان احلدث صغرًيا 

موجًب�ا للوض�وء فإن كانت القراءة من حف�ظ القارئ - فالقوُل 
بج�واز ذل�ك حملُّ إمجاع ب�ني أهل العل�م فيام أعل�م. وإن كانت 
الق�راءة يف املصح�ف فبعض أه�ل العلم يمنع م�ن ذلك لعموم 

قوله تعاىل: چپ  ڀ  ڀ ڀچ.
وم�ن كان ُجنًُب�ا فقد أمجع أهل العلم - في�ام أعلم - عىل منعه 

من قراءة القرآن من حفظه أو من املصحف حتى يتطهر.

وق�د ذكر بعض أهل العلم أن احلكم�ة يف املنع: احرتام كتاب 
اهلل وإجالله وتعظيمه من أن متسه يد من كان متَِّصًفا بحدث: قال 

تعاىل يف شانه: چ ٱ     ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ  
ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ )الواقعة:80-77(.

وق�د اختل�ف أهل العلم بج�واز قراءة الق�رآن - حفًظا أو من 
املصح�ف - م�ن احلائض والنفس�اء، فذهب مجهوُره�م إىل منع 

ذل�ك وأن الق�ول باجل�واز مص�ادٌم لقوله تع�اىل: چپ  ڀ  ڀ 
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ڀچ وكذلك الروايات الواردة عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف منع 

اجلنب من القراءة حتى يتطهر.

وس�بُب منع الُجنُب م�ن ذلك اتصافه باحل�دث األكرب، وال 
ش�ك أن احليض والنفاس وصفان موجبان لالتصاف باحلدث 
األك�رب فوج�ب تعمي�ُم حكم اجلن�ب عليهام. وهذا ق�وُل كثري 
م�ن أهل العلم ف�ال جيوز للحائض وال النفس�اء ق�راءة القرآن 
ُة احلي�ض أو النفاس  حفظ�ا أو م�ن املصح�ف ولو طال�ت ُم�دَّ
لوجود الوصف املان�ع املبني منُعه عىل وجود احلكمة من املنع. 
والقاع�دة الرعي�ة أن احلكم ي�دور مع العلة وج�ودا وعدما. 
وذه�ب  بع�ض أهل العلم إىل ج�واز قراءة احلائض والنفس�اء 
م�ن املصحف وذل�ك بوضع حائ�ل يف اليد يمنُع مب�ارشَة مسَّ 
املصحِف، وكذلك جواز قراءة احلائض أو النفساء من حفظهام 
وعلَّل�وا ذلك بطول املدة املانعة وخش�ية نس�يان احلفظ وفوات 
 احلرص عىل القراءة يف املصحف والذي يظهر يل - واهلل أعلم - 
أن الق�ول بجواز قراءة القرآن من احلائض والنفس�اء قول غري 
صحيح ومصادم لعموم النصِّ يف ذلك ومصادم للحكمة يف منع 
من اتََّصَف بحدث أكرب كاجلنب من قراءة القرآن حتى يتطهر، 
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والقول لالحتجاج عىل اجلواز بطول املدة وخش�ية النسيان غري 
َة حيضها ولو طالت. وكذلك  ظاهر فاحلائض ترتك الصالة مدَّ
النفس�اء وال أع�رف أح�ًدا من أهل العل�م ألزم امل�رأَة احلائَض 
بالصالة إذا طالت مدة حيضها. وكذلك األمر بالنفساء. فطاملا 
أن االتص�اف باحلدث األكرب قائم فال تصحُّ أيُّ عبادة تش�رتط 
هلا الطهارُة ممن ه�و متصف باحلدث األكرب كاجلنب واحلائض 
والنفس�اء وغريه�م، والقول جلواز ذلك لدفع خش�ية النس�يان 
باحلفظ مردود بأن مقام رب العاملني مقام رفيع ال يناسبه وقوف 
َعْب�دٍة من عباده متصفٍة بوصف ال جي�وز هلا مقابلة رهبا به حتى 
تطه�ر منه. وذلك يف ح�ال الصالة والصوم. وكذلك كتاب اهلل 
يف مق�ام رفيع ال جي�وز ملن كان يف وضع مت�دٍن أن يتناوله بمس 
أو ق�راءة حتى يتطهر. ومقام كتاب اهلل واحرتامه وتعظيمه أوىل 
باالهت�امم والعناي�ة ب�ه وحفظه م�ن جنب أو حائض أو نفس�اء 
والق�ول ب�أن القول باجلواز قال به بعض كب�ار أهل العلم فكلٌّ 
يؤخ�ذ من قول�ه وُيرتك إال رس�ُل اهلل وأنبياؤه في�ام يبلغونه عن 
رهب�م، والقاعدة يف العلم والتعلم تقول: الرجال يعرفون باحلق 

وليس احلقُّ ُيْعَرف بالرجال. والله أعلم.
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س 132: ماحك�م الني�ة للص�الة والتلفظ هبا وه�ل جيوز أن 

أحوهل�ا م�ن فرض إىل ف�رض أو نفل أو من نف�ل إىل فرض أثناء 
الصالة؟

الجواُب: الحمُد لله. النية رشط من رشوط الصالة. ووقتها 

قبل الروع يف الصالة. مع اس�تمرار اس�تصحاب حكمها حتى 
انتهاء الصالة. وحملها القلب والتلفظ هبا بدعة. قيل لإلمام أمحد 
أتق�ول ش�يئا قبل التكبري؟ ق�ال: ال إذ مل ينقل ع�ن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وال 
عن أحد من أصحابه أهنم كانوا يتلفظون بالنية وأصل اشرتاطها 
قول�ه ملسو هيلع هللا ىلص: إنام األع�امل بالنيات. وال جيوز حتويله�ا بعد الروع 
يف الص�الة م�ن ف�رض إىل ف�رض وال من نفل إىل ف�رض وجيوز 

حتويلها من فرض إىل نفل أثناء الصالة. والله أعلم.
س 133: ه�ل جي�وز ائتامم املفرتض بمفرتض غ�ري نية اإلمام 

وهل يعترب خمالفة للمتابعة؟

الج�واُب: الحمُد لله. جي�وز ائتامم مف�رتض بمتنفل ومتنفل 

بمف�رتض. واألصل يف ذلك أن معاذ ب�ن جبل ؤ كان إماما 
راتب�ا ألح�د مس�اجد املدين�ة وكان يصيل مع رس�ول اهلل فريضة 
العش�اء ثم يصيل بأهل مس�جده بعد ذلك العش�اء وصالته هبم 
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ص�الة نفل ملأمومني مفرتض�ني. وال تؤثر اختالف نية اإلمام عن 
نية املأموم ع�ىل املتابعة ألن املقصود بمتابعة املأموم إلمامه تتعلق 

باألفعال واألقوال والنية من أعامل القلوب. والله أعلم.

س 134: ما حكم تسوية اإلمام للصفوف للصالة؟

الجواُب: الحمُد لله. تسوية الصفوف واجبة بمحاذاة املناكب 

واألكعب وبس�د الفرج بحي�ث يتم الرتاص من املصلني. وليس 
م�ن ذلك ما يفعله بعض املصلني م�ن رص رجليه برجيل جاَرْيه 
من اليمني واليس�ار. وقد يصل ذل�ك إىل وضع بعض قدمه عىل 
قدم من بجانبه بحجة س�د الفرجة بينهام. فهذا ليس من الرتاص 
املأمور به وإنام هو أذية ملن بجانبيه. وفتح فرجة واسعة بني رجليه 
يدخل منها أكثر من شيطان ويستحيل عىل أي من املصلني سدها 
فعىل إخواننا التقيد بسنة املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص والبعد عن الغلو والتنطع 

والتجاوزات وتعريض اآلخرين لألذى. والله أعلم.

إدراك تكب�رية  آث�ار صحيح�ة ترغ�ب يف  س 135: وردت 

اإلحرام مع اإلمام فمتى تدرك؟

الج�واُب: الحمُد لله. تكبرية اإلحرام هي الركن األول من 

أركان الص�الة وقد وردت جمموعة من النصوص عن رس�ول 
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اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف فضل إدراكها مع اإلمام ومن ذلك أن يف املداومة عىل 
إدراكه�ا م�ع اإلمام براءة من النار والنف�اق. وللعلامء - رمحهم 
اهلل - أقوال يف حصول إدراكها مع اإلمام أش�هرها ثالثة أقوال 
أحده�ا بالتكبري بعد تكبري اإلمام مب�ارشة. الثاين بتكبري املأموم 
بع�د اإلم�ام ما مل يرع يف قراءة الفاحت�ة حيث إن لكل ركن من 
أركان الصالة حمال زمنيا. فام بني تكبري اإلمام ورشوعه يف الفاحتة 
ه�و وق�ت إدراك تكب�رية اإلح�رام مع اإلم�ام. الثال�ث أن حمل 
 تكب�رية اإلحرام من تكبري اإلمام حتى انتهائه من قراءة الفاحتة. 

والله أعلم.

س 136: ب�م ت�درك الركع�ة وإذا جاء املأم�وم واإلمام راكع 
وأدركه بتكبرية واحدة معه فهل يعترب داخال مع اإلمام يف الصالة 

ومدركا الركعة؟

الجواُب: الحمُد لله. تدرك الركع�ة بإدراك الركوع مع اإلمام 

ك�ام ج�اء النص الرصيح عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بذل�ك ومن جاء من 
املأموم�ني وأدرك الرك�وع م�ع اإلم�ام بتكب�رية واحدة ف�إن قصد 
بالتكب�رية تكب�رية اإلحرام فقد دخل يف الص�الة وأدرك الركعة مع 
اإلم�ام وتكفي هذه التكبرية عن تكبرية الركوع. ويمكن أن يكون 
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مثل هذا إجزاء طواف اإلفاضة عن طواف الوداع ملن كان عىل أهبة 
السفر. وإن جاء بالتكبريتني ينوي باألوىل تكبرية اإلحرام وبالثانية 
تكب�رية الركوع فهذا أتم وأكمل وإن نوى بتكبريته تكبرية الركوع 
فصالت�ه غري صحيحة ألن�ه مل يدخل مع اإلم�ام يف الصالة بتكبرية 

االحرام التي هي الركن األول من أركان الصالة. والله أعلم.

س 137: ما الفرق بني الركن والواجب يف الصالة؟

الجواُب: الحمُد لله. الفرق بينهام أن الركن ال يس�قطه سهو 

وال عم�د والجه�ل. فم�ن ترك ركن�ا م�ن أركان الركعة بطلت 
الركعة فإن جاء بركعة أخرى بعد فوات حمله دون أدائه صحت 
الص�الة وإن س�لم قبل أن ي�أيت بركعة بديلة ع�ن الركعة الباطلة 
وط�ال الفصل بطل�ت الصالة وتعني عليه إع�ادة الصالة كاملة. 
وأما الواجب فإذا ترك أداءه لس�هو جربه س�جود الس�هو إال أن 
يكون املصيل مأموما فيس�قط عنه س�جود الس�هو حيث يتحمله 

اإلمام عنه وصالته صحيحة. والله أعلم.

س 138: ما حكم موافقة اإلمام ومس�ابقته والتخلف عنه يف 

املتابع�ة وما اعتاد بعض األئمة يف مد التكبري وَمدِّ قول س�مع اهلل 
مل�ن محده مما يرتت�ب عليه موافق�ة املأمومني إلمامه�م يف الركوع 
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والس�جود وغ�ريه من أع�امل الصالة وكذلك ختل�ف اإلمام بعد 
السالم عن االنرصاف؟

الج�واُب: الحمُد لله. حترم مس�ابقة اإلم�ام والتخلف عنه يف 

املتابعة. وتكره موافقته. فمن سبق اإلمام بركن أو أكثر ومل يرجع 
ملتابعة إمامه فقد ذكر جمموعة من أهل العلم بطالن صالته. ومن 
ختلف عن إمامه بركن أو أكثر بطلت ركعته إذا تابع إمامه فيام بقي 
م�ن صالة. وعليه أن يقضيها بعد س�الم إمام�ه واألصل يف ذلك 
قول�ه ملسو هيلع هللا ىلص: ال تس�بقوين بالركوع وال بالس�جود وال باالنرصاف. 
وقول�ه ملسو هيلع هللا ىلص: إذا ك�رب اإلم�ام فك�ربواوإذا ق�ال س�مع اهلل ملن محده 
فقول�وا ربنا ولك احلمد. فالتعب�ري بالفاء يدل عىل التعقيب. ومد 
اإلمام التكبري وكذلك سمع اهلل ملن محده يعترب من أسباب دخول 
املأمومني يف املوافقة املكروهة فيعترب اإلمام بذلك س�بب يف حتمل 

املأمومني كراهة املوافقة ويتحمل معهم مسئولية املوافقة.

ولإلمام أمحد - رمحه اهلل - توجيه لألئمة بجزر التكبري دون مد. 
وقد كان شيخنا الشيخ حممد بن ابراهيم - رمحه اهلل - يسلك هذا 

املسلك - جزر التكبري - يف إمامته يف مسجده. والله أعلم.
س 139: ب�م ت�درك اجلامعة م�ع اإلمام وإذا دخلت املس�جد 
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واإلم�ام يف س�جوده آخر ركعة وعندي ظن غال�ب أن هناك من 
سيدخل املس�جد أو اننا أكثر من واحد فهل ندخل مع اإلمام أو 

ننتظر حتى يسلم ثم نصيل مجاعة؟
الج�واُب: الحمُد لله.  الذي عليه أكثر أهل العلم والتحقيق 

أن الص�الة تدرك مع اإلمام ب�إدراك ركوع آخر ركعة من صالته 
للنص�وص الواردة عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ومنها قول�ه: »ما أدركتم 
فصل�وا وم�ا فاتك�م فاقض�وا«. وقد احت�ج هبذا الن�ص من قال 
بوج�وب دخ�ول املس�بوق م�ع اإلمام ول�و كان يف س�جود آخر 
ركع�ة وال تظهر يل وجاهة االس�تدالل بذلك. حيث إن الداخل 
م�ع اإلمام بعد ركوع اإلمام آخر ركعة يف صالته ال يعترب مدركا 
للجامع�ة وال م�دركا صالًة صالها مع اإلم�ام ُيْعَتدُّ هبا يف صالته 
بع�د س�الم اإلمام وقيامه بقضاء ما فاته. ف�إذا كان عىل ظن قوي 
بدخ�ول من يصيل معه مجاعة أو كانوا مجاعة فأرى أن ال يدخلوا 
م�ع اإلمام وأن ينتظروا حتى ُيَس�لِّم اإلماُم لئال يصيل يف املس�جد 
مجاعت�ان لوق�ت واحد. ث�م يرعوا يف صالهتم حلص�ول اليقني 
بإدراكه�م ص�الة اجلامعة ب�ام فعلوه. وأم�ا من كان ظن�ه ضعيفا 
يف جم�يء م�ن يصيل مع�ه. فينبغي له أن يدخل م�ع اإلمام يف آخر 
صالته وال يعدها ش�يئا. حيث روي عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه أمر 
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من يدخل املس�جد واإلمام يف آخر صالته بعد ركوعه أن يدخل 
معه وال يعدها شيئا. والله أعلم.

س 140: ماهي أحوال السهو يف التشهد األول؟

الجواُب: الحمُد لله. للس�هو عن أداء التش�هد األول ثالث 

ح�االت احلال األوىل أن يس�هو املصيل عن التش�هد األول فيقوم 
للركع�ة الثالث�ة ثم يذكر التش�هد وه�و ال يزال يف قيام�ه قبل أن 
يعتدل قائام فيلزمه الرجوع ألداء التشهد. احلال الثانية أال يتذكر 
سهوه إال بعد أن اعتدل قائام ولكنه مل يرع يف قراءة الفاحتة فيكره 
رجوع�ه ولكن إذا رجع فال بأس. احلال الثالثة أن يتذكر س�هوه 
يع�د رشوعه يف قراءة الفاحتة فهذا ال جي�وز له أن يرجع وعليه يف 

مجيع احلاالت سجود السهو قبل السالم. والله أعلم.
س 141: من كان عليه وجوب سجود السهو ثم سلم ونسيه 

فهل صالته صحيحة؟
الجواُب: الحمُد لله. من نيس س�جود سهو عليه حيث سلم 

وانرصف فصالته صحيح�ة إذا كان تذكره بعد طول فصل. أما 
إذا تذكر الس�جود قب�ل طول فصل فإذا كان ال يزال يف املس�جد 

فينبغي عليه أن يسجد بعد تذكره. والله اعلم.
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س 142: ما هو الفرق بني املسجد واملصىل؟
الجواُب: الحمُد لله.  املس�جد هو ما بني للصلوات اخلمس 

وقد يكون جامعا. فال يدخله جنب وال حائض وال نفساء إال أن 
يك�ون عابًرا، وال جيوز إدخال الصبيان واملجانني فيه وال إنش�اد 
الضال�ة. وله أحكام أخرى ذكره�ا أهل العلم يف كتبهم املطولة. 
وأم�ا املص�ىل فليس له حكم املس�جد حيث جي�وز دخول اجلنب 

واحلائض والنفساء فيها. والله أعلم.

س 143: هل جيوز مجع أربع ركعات يف سالم واحد؟

الجواُب: الحمُد لله. األصل أن صالة النفل مثنى مثنى وقد 

ثبت عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه صىل أربع ركعات قبل صالة العرص 
بس�الم وتش�هد واح�د. إال أن ذلك مل يك�ن عىل س�بيل املداومة 
وإنام كان منه ملسو هيلع هللا ىلص عىل س�بيل التعليم باجلواز عند احلاجة كجمع 
الظهر مع العرص من غري سفر وال مرض للتنبيه عىل جواز ذلك 

للحاجة. والله أعلم.
س 144: صالة الضحى ما حكمها ومتى وقتها وما عددها؟

الج�واُب: الحمُد لله. صالة الضحى س�نة مؤكدة وقتها من 

طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إىل توسط الشمس يف السامء 
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وأقله�ا ركعت�ان وأكثره�ا ثامن ركع�ات واألصل يف اس�تحباهبا 
حدي�ث أيب هري�رة ؤ ق�ال: أوص�اين خلي�يل بث�الث ومن 

الثالث صالة الضحى. والله أعلم.

س 145: ماحكم قراءة الفاحتة للمأموم يف الصالة؟

الج�واُب: الحمُد لله.  قراءة الفاحتة لإلم�ام واملنفرد ركن من 

أركان الص�الة يف كل ركعة. وأما املأم�وم فقد اختلف أهل العلم 
يف حكم قراءهتا عليه فذهب أكثرهم إىل أن اإلمام يتحمل ركنيتها 
عن املأموم وهلم يف ذلك مس�تند من س�نة رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. وذهب 
بعضهم إىل أن عموم نفي الصالة عمن مل يقرأ بفاحتة الكتاب يشمل 

مجيع املصلني ومنهم املأموم فتجب عليه قراءهتا. والله أعلم.

س 146: من أدرك ركوع آخر ركعة مع اإلمام فهل هو مدرك 

اجلامعة؟

الج�واُب: الحمُد لله. الذي عليه أكثر أه�ل العلم أن صالة 

اجلامع�ة تدرك بإدراك آخ�ر ركعة مع اإلم�ام. وأن الركعة تدرك 
ب�إدراك الركوع مع اإلم�ام. وقد قال بعضهم ب�أن الركعة تدرك 
ب�إدراك ق�راءة الفاحتة مع اإلم�ام. فمن مل يقرأ الفاحت�ة مع اإلمام 
ف�ال يعترب م�دركا للركعة لعم�وم قوله ملسو هيلع هللا ىلص: ال ص�الة ملن مل يقرأ 
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بفاحتة الكتاب. والذي يظهر أن القول األول أرجح وأن العموم 
خمصص بحديث: زادك اهلل حرصا وال تعد. والله أعلم.

س 147: ه�ل التورك عام يف كل تش�هد أخري حتى لو كانت 

الصالة ركعتني ليس هلا إال تشهد واحد؟

اجلواب احلمدهلل: الذي يظهر يل أن التورك مسنون للرجال فيام 
فيه تشهدان كالظهر والعرص واملغرب والعشاء ولعل احلكمة يف 
ذلك ليعرف من يدخل يف الصالة مع اإلمام وهو يف تشهد متورك 
فيه أن اإلمام يف آخر ركعة فيكون ذلك تنبيها له يف أن اجلامعة قد 
فاتته فيبحث عن مجاعة أخرى إدراًكا لفضلها عىل صالة املنفرد. 

والله أعلم.

س 148: هل جتوز مصافة الصبي واملرأة يف الصالة؟

الج�واُب: الحمُد لل�ه.  ال بأس بمصاف�اة الصب�ي املميز يف 

الصالة وال جتوز مصافة املرأة مع الرجل ملا روى جابر بن عبداهلل 
- ؤ - ان�ه إئتم برس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ومعه أم�ه وغالم معه فقال: 

صففت أنا واليتيم خلفه والعجوز خلفنا. واهلل أعلم.

س 149: ما معنى يمنة كل صف أفضل من ميرسته؟
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الجواُب: الحم�ُد لله. يمني كل صف م�ن صفوف الصالة 

أفضل من يس�اره ويظهر - واهلل أعلم - أن امليمنة ليست أفضل 
م�ن املي�رسة مطلقا ب�ل املقص�ود يف الفض�ل – واهلل أعل�م - أن 
االثن�ني إذا كان أحدمها يف اليمني واآلخر يف الش�امل وكالمها يف 
مرتبة متس�اوية بحيث يكون أحدمها يمني املؤذن والثاين يس�اره 
أن من كان يف اليمني أفضل ممن كان يف اليسار إذا كانا عىل مرتبة 
متس�اوية خلف اإلم�ام. وأما من كان يف هناي�ة الصف يف اليمني 

فليس أفضل ممن كان خلف اإلمام عن يساره. والله أعلم.

س 150: مس�افر يريد صالة العش�اء قرًصا ووجد املصلني 

يصل�ون ص�الة الرتاوي�ح يس�أل هل يدخ�ل معهم بني�ة صالة 
العشاء قرًصا؟

الج�واُب: الحم�ُد لله. ال يظه�ر يل ما نع من صالة الس�ائل 

العشاء قرًصا وراء إمام يصيل الرتاويح وإن اختلفت نيته عن نية 
إمام�ه فاالعتبار يف املتابعة باألق�وال واألفعال ال بالنيات فيجوز 

ائتامم مفرتض بمتنفل والعكس. والله أعلم.

س 151: ما معنى ال وتران يف ليلة؟
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الج�واُب: الحمُد لله.  هذا حديث روي عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

ومعن�اه أن من صىل صالة هتجد قبل نوم�ه وكان عازما وجازما 
ع�ىل تكملة هتجده آخر الليل فينبغي أال يوتر قبل نومه وأن يوتر 
بع�د هناية هتجده آخر الليل ليك�ون وتره آخر الليل امتثاال لقوله 

ملسو هيلع هللا ىلص: »اجعلوا آخر صالتكم بالليل وتًرا«. والله أعلم.
س 152: هل تشرتط املواالة يف اجلمع يف السفر وهل تشرتط 

النية للجمع والقرص؟
الجواُب: الحمُد لله.  ذهب جمموعة من الفقهاء إىل اش�رتاط 

املواالة بني اجلمع وإىل اش�رتاط النية للجمع والقرص. واحتجوا 
ب�أن اجلم�ع معناه امل�واالة يف اجلمع بني الصالة وم�ا جيمع معها. 
وأن األع�امل بالني�ات. وذهب آخ�رون إىل أن املقص�ود باجلمع 
مج�ع إحدى الصالتني مع ما جيمع معه�ا يف وقت إحدامها وهذا 
ه�و معنى امل�واالة املقصودة يف ه�ذا. وال تش�رتط النية يف اجلمع 

والقرص النتفاء الدليل لذلك. والله أعلم.

س 153: م�ا الفرق بني تكبرية اإلحرام والتكبريات األخرى 

يف الصالة؟

الجواُب: الحمُد لله.  تكبرية اإلحرام ركن ال تنعقد الصالة إال 
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هبا لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: حتريمها التكبري وحتليلها التسليم. وأما التكبريات 
األخرى فهي واجبة من تركها ناس�يا جرب تركها س�جود السهو 

وصحت الصالة. والله أعلم.

س 154: بم تنعقد صالة اجلامعة وهل تنعقد بالصبي؟

الج�واُب: الحمُد لله.  تنعقد ص�الة اجلامعة برجلني وبرجل 

 وام�رأة وال تنعق�د برج�ل وصب�ي يف ق�ول أكث�ر أه�ل العل�م. 
والله أعلم.

س 155: هل للجمعة سنة قبلية قبل صالهتا؟

الج�واُب: الحمُد لله.  مل يثبت لصالة اجلمعة س�نة قبلية قبل 

صالهتا وإنام سنتها بعد الصالة واهلل أعلم.

س 156: م�ن كان يف ص�الة نف�ل ث�م أقيم�ت الص�الة فامذا 

يفعل؟

الجواُب: الحمُد لله.  من كان يف صالة نفل ثم أقيمت الصالة 

فيتمها خفيفة وال يقطعها لقوله تعاىل: چ ڎ  ڈ  ڈچ. وأما 
إذا أقيمت الصالة فال جيوز الروع يف صالة نفل لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: إذا 

أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة. والله أعلم.
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س 157: هل صالة اجلنازة صالة أم دعاء ومن فاته بعض صالة 

اجلنازة ودخل مع اإلمام فيام بقي من صالة اجلنازة فكيف يفعل؟
الجواُب: الحمُد لله.  ال�ذي عليه أكثر أهل العلم أن صالة 

اجلنازة صالة يش�رتط هلا ما يش�رتط للص�الة. وهناك بعض من 
أهل العلم قال بأهنا دعاء وليست صالة فال يشرتط هلا ما يشرتط 
للصالة من طهارة وغريها وهذا قول ضعيف ال أعلم له مستنًدا 
من كتاب وال سنة. ومن دخل يف صالة جنازة مع إمام وقد فاته 
بعضه�ا فالذي يظه�ر يل أن يدخل مع إمامه في�ام بقي فيها وبعد 
س�الم اإلمام يقيض ما فاته كحال قضاء املس�بوق فيام ُسبق به يف 

الصالة ذات الركوع والسجود. والله أعلم.

س 158: ما هي آخر ساعة يف اجلمعة؟

الجواُب: الحمُد لله. الذي يظهر يل أن آخر س�اعة يف اجلمعة 

هي آخر فرتة زمنية قبل دخول اإلمام خلطبة اجلمعة. ويف املس�ألة 
قول آخر وهو أن آخر س�اعة من ي�وم اجلمعة هو ما قبل غروب 

شمس يوم اجلمعة. والله أعلم.
س 159: ه�ل جي�وز ملس�افر دخل مع مجاعة يصل�ون اجلمعة 

فصىل معهم بنية الظهر هل جيوز أن جيمع العرص مع صالته؟
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الج�واُب: الحم�ُد لله.  من�ع كثري م�ن أهل العل�م أن جيمع 

املس�افر العرص مع صالة اجلمعة ألن اجلمعة ليست صالة ظهر. 
والع�رص جيم�ع مع صالة الظه�ر ال مع صالة اجلمعة. والس�ائل 
يذك�ر أنه نوى بصالت�ه مع اإلمام صالة الظه�ر ال صالة اجلمعة 
وعلي�ه ف�ال يظهر يل مانع م�ن مجعه العرص مع صالت�ه الظهر مع 
اإلم�ام. وإن كان اإلمام يصيل اجلمعة حيث إن اختالف النية بني 
اإلم�ام واملأموم ال يؤثر عىل صحة الصالة وألن صالة اجلمعة ال 

تلزمه لسفره. والله أعلم.
س 160: هل جيوز للمصيل أن حيول نيته من صالة فرض إىل 

صالة نفل وكذلك العكس؟
الجواُب: الحمُد لله. ال يظهر يل مانع من حتويل املصيل صالته 

من صالة فرض إىل صالة نفل. ولكن ال جيوز له أن حيول صالة 
النفل إىل صالة فرض. والله أعلم.

س 161: هل للمرأة يف صالهتا يف بيتها أجر صالهتا يف املسجد 

يف مجاعة؟

الجواُب: الحم�ُد لله. نعم صالهتا يف بيته�ا أجرها أكثر من 

أجره�ا لو صلت صالهتا يف املس�جد يف مجاعة. ودليل ذلك قول 
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رس�ولنا ملسو هيلع هللا ىلص: ال متنعوا إماء اهلل بي�وت اهلل وبيوهتن خري هلن. وال 
ش�ك أن اخلريي�ة يف صالهت�ا يف بيته�ا دون صالهت�ا يف املس�جد. 
ورس�ولنا ملسو هيلع هللا ىلص مبل�غ عن رب العاملني وفضل اهلل واس�ع وش�امل 

وكثري. والله أعلم.
س 162: ما الفرق بني فرض الكفاية وفرض العني؟

الج�واُب: الحمُد لله. الفرق بينهام أن ف�رض الكفاية إذا قام 

به بعض املكلفني من املؤمنني س�قط وجوب�ه عن اآلخرين. ولو 
ترك�ه اجلميع أثموا برتك�ه. كصالة العيد واجلن�ازة. وأما فرض 
الع�ني فهو ما كان مفروضا عىل كل مكلف كالصلوات اخلمس 
وص�الة اجلمعة وصوم رمض�ان وغريها من األم�ور املكلف هبا 
كل مس�لم. فمن ترك فرض كفاية قام به غريه فال إثم عليه ومن 

ترك فرض عني عوقب برتكه. والله أعلم.

س 163: متى جيوز للمسافر الرتخص برخص السفر؟

الجواُب: الحمُد لله. إذا كان الس�فر مما يس�وغ فيه الرتخص 

برخصه كاجلمع والقرص واملسح عىل اخلفني ثالثة أيام والفطر يف 
رمضان فيجوز للمس�افر هذا السفر أن يبدأ برخصه من رشوعه 
يف س�فره بعد خروجه من بل�ده وتركه عمراهنا خلفه. وعليه فال 
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جي�وز الرتخ�ص برخص الس�فر ملن ه�و يف بيته قب�ل رشوعه يف 
السفر ومفارقته بيوت بلده. والله أعلم.

س 164: جمموع�ة م�ن املس�افرين س�فر قرص ومج�ع مروا يف 

طريقهم بمسجد مهجور فأشار عليهم أحدهم أن نصيل اجلمعة 
يف هذا املس�جد وصلوا في�ه حيث خطب فيه�م أحدهم وصلوا 

صالة اجلمعة فيه فهل فعلهم صحيح؟
الج�واُب: الحم�ُد لله.  م�ن رشوط صالة اجلمع�ة أن يكون 

املصلون مستوطنني ببناء يش�مله اسم واحد. وهؤالء املسافرون 
ليس مستوطنني يف أرض هذا املسجد وعليه فصالهتم ال جتزئهم 
ع�ن ص�الة الظهر. حي�ث إهن�م مل ين�ووا بصالهتم ص�الة الظهر 
فعليهم أن يقضوا صالة الظهر الواجبة عليهم. حيث إن صالهتم 
اجلمع�ة يف هذا املس�جد غري صحيحة وال تكف�ي عن الظهر لفقد 

رشطها وهو االستيطان. والله أعلم.

س 165: ما معنى اجلمع الصوري يف الصلوات؟

الجواُب: الحمُد لله. اجلمع الص�وري هو تأخري أداء صالة 

الظهر أو املغرب إىل آخر وقتها وتقديم صالة العرص أو العشاء يف 
أول وقتها فيحصل اجلمع إال أن صالة كل واحدة يف املجموعتني 
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الظهر مع العرص أو املغرب مع العش�اء صار يف وقتها - يف أوله 
ويف آخ�ره - وهذا مس�لك إخواننا احلنفي�ني حيث إهنم ال يرون 
اجلمع من رخص الس�فر فيعم�دون إىل اجلمع الص�وري جماراًة 

إلخواهنم أهل املذاهب األخرى والله أعلم.
س 166: ه�ل خلطبة ي�وم العيد أحكام خطبة يوم اجلمعة من 

حيث وجوب اإلنصات؟
الجواُب: الحمُد لله. ليس خلطبة يوم العيد أحكام خطبة يوم 

اجلمعة وهلذا كان وقتها بعد صالة العيد. وال جيب اإلنصات هلا 
ك�ام جيب اإلنصات خلطبة اجلمعة. وال يلزم االس�تامع هلا بل كل 

ذلك من األمور املستحبة. والله أعلم.
ا  س 167: ما حكم من يكرهه املصلون بحق كأن يكون قبوريًّ

أو صوفيًّا؟
الجواُب: الحمُد لله.  حترم إمامة من يكرهه املصلون بحق فال 

جي�وز تعيينه يف اإلمامة وإذا وجد من األئمة من يتصف بام هو غري 
جائز رشًعا فيجب عزله عن اإلمامة وإبعاده عنها. والله أعلم.

س 168: ما حد الطمأنينة يف الصالة؟

الج�واُب: الحمُد لل�ه.  الطمأنينة ركن م�ن أركان الصالة ال 
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تصح الصالة بدوهنا حلديث امليسء صالته وقول رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
له: »ارج�ع فصل فانك مل تصل«. وحدها أن يرجع كل عضو إىل 
حمله يف اجلسد يف حال التنقل يف الصالة يف حركاهتا. والله أعلم.

س 169: ما معنى االنرصاف يف الصالة؟

الجواُب: الحمُد لله.  قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ال تسبقوين بالركوع 

وال بالسجود وال باالنرصاف. واالنرصاف هو حتول اإلمام بعد 
سالمه من جهة القبلة إىل وجوه املصلني خلفه. والله أعلم.

س 170: ه�ل املط�ارات للبل�دان كمط�ار الري�اض وج�دة 

واملدين�ة وغريها يعترب من يس�افر منها قبل ركوبه الطائرة قد بدأ 
يف السفر بوجوده يف املطار فيجوز له اجلمع والقرص؟

الجواُب: الحمُد لله.  الذي يظهر يل واهلل أعلم أن املطارات 

من توابع البلد فال جيوز الرتخص فيها برخص السفر ألن املسافر 
منه�ا قب�ل ركوب�ه طائرت�ه ال يعترب ق�د رشع يف الس�فر الحتامل 
رجوعه إىل بيته بإلغاء رحلته أو تأجيلها وقًتا ال يتحمل بقاءه يف 
املط�ار فريجع إىل بيته وال يعترب ُمغادًرا بيوت بلده بل ال يزال يف 

جزء منها ومل تتعنيَّ له وسيلة سفره. والله أعلم.
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س 171: هل يكره لإلمام أن يطيل يف صالته وقراءته بام يشق 

عىل املصلني؟

الجواُب: الحمُد لله.  نعم يكره لإلمام أن يش�ق عىل املصلني 

بإطال�ة صالته وقراءت�ه لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: إذا أمَّ أحدك�م فليخفف فإن 
فيه�م املري�ض والضعي�ف وذا احلاجة. وحلديث مع�اذ بن جبل 
v حينام ش�كاه إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بعض املصلني يف مسجده 
فق�ال ملسو هيلع هللا ىلص: أفتان ي�ا معاذ؟ وأم�ره أن يقترص يف قراءت�ه عىل مثل 

والشمس وضحاها والليل إذا خيشى. والله أعلم.

س 172: ما معنى: أقرؤكم لكتاب اهلل؟

الجواُب: الحمُد لله. معناه واهلل أعلم أن من كان متمكنا من 

إجادة التالوة ومعرفة املعاين العامة من آيات القرآن والوقوف يف 
الق�راءة عند املواقف املوضحة تلك املعاين بحيث يتيرس لس�امع 
الق�راءة من املصل�ني إدراك األوامر والنواه�ي والعرب والعظات 
والوع�د والوعي�د والرتغي�ب والرتهي�ب واخلش�وع واخلضوع 
والتذل�ل. وهن�اك م�ن أه�ل العلم م�ن قال ب�أن معن�ى أقرؤكم 
أكثركم حفظا لكتاب اهلل. ولعل املعنى األول أظهر لظهور نفعه 

للسامعني. والله أعلم.
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س 173: هل البسملة من الفاحتة وهل آمني يف الفاحتة أيًضا؟

الجواُب: الحمُد لله. أمجع العلامء عىل أن البس�ملة جزء من 

آية من س�ورة النمل. واختلفوا هل هي آية من كل سورة ما عدا 
براءة أو أهنا آية يف الفاحتة، أوأهنا ليس�ت آية من كل س�ورة بام يف 

ذلك الفاحتة.
والذي عليه أكثر أهل العلم عىل أهنا ليس�ت آية من أي سورة 
م�ن كت�اب اهلل تعاىل ب�ام يف ذلك س�ورة الفاحت�ة وإنام ه�ي بركة 
واس�تعانة عن�د تالوة أي س�ورة م�ن كتاب اهلل م�ع اإلمجاع بأهنا 

جزء من آية يف سورة النمل.
واحت�ج القائل�ون بأهنا آية من كل س�ورة ما عدا س�ورة براءة 
بأن العلامء جممعون عىل أن س�ورة براءة ال تبدأ بالبس�ملة كام هو 
احلال يف مجيع سور القرآن، وأن مجيع املصاحف يف مجيع الطبعات 
مبدوءة الس�ور فيها بالبس�ملة، وأن هذا من ب�اب التواتر العميل 
-واهلل أعل�م- وأما آمني فاإلمجاع منعقد عىل أهنا ليس�ت آية من 

الفاحتة. والله أعلم.
س174: ابتعثت للدراس�ة إىل أملانيا وكان معي صديق مسلم 

ي�درس معي ولكنه ال يص�يل اجلمعة وهذا مما أث�ر عيل حيث إن 
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�ا هبذا الصديق  رئيس القس�م يرف�ض ذهايب لصالة اجلمعة حمتجًّ
بل ويعتربين متشدًدا فام احلل؟

الجواُب: الحمُد لله.  أرجو أال يكون الس�ائل ممن يقول يوم 

القيامة ويوم احلس�اب واجلزاء: چ ڻ  ۀ   ۀ    ہ     ہ  ہ  ہ  
ھ  ھ    ھ  ھ      ے  ے    ۓچ. وال خيف�ى أن ص�الة اجلمعة 
فرض عني عىل كل مكلف هبا. وال يعذر املس�لم برتكها بدعوى 
العمل أو الدراسة. فحقوق اهلل مقدمة عىل حقوق عباده. والتفريط 
يف جنب اهلل إثم وظلم للنفس عواقبه سيئة. فعىل السائل أن يتقي 
اهلل وأن حياف�ظ ع�ىل مقتضي�ات دين�ه وال يتأثر بتهاوَن َم�ْن إيامنُه 

ضعيف فكل نفس بام كسبت رهينة. والله أعلم.
س 175: جاء يف دعاء القنوت من بعض أئمة احلرم وغريهم 

قوهل�م: إن عذاب�ك اجلد بالكف�ار ُملِحق. فهل عىل ه�ذا الدعاء 
مالحظة؟

اجلواب احلمد هلل:  الذي يظهر يل أن عىل هذا الدعاء مالحظتني 
إحدامه�ا أن ع�ذاب اهلل لي�س فيه ه�زل حتى يق�ال عذابك اجلد 

فعذاب اهلل جد وحق وحقيقة.

املالحظ�ة الثانية: القول بأن عذاب اهلل ُملِحق بصيغة اس�م 
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الفاع�ل َفُملِح�ق العذاب ه�و اهلل الذي يلحقه بمن يس�تحقه من 
عباده. وإنام العذاب يوصف بأنه أليم ومهني وواقع ونحو ذلك. 
فلي�س الع�ذاب ُملِحقا وإن�ام هو ُملَح�ق وُمْلِحُقه ه�و اهلل تعاىل. 

والله أعلم.

س176: هل جيوز ملن فاتته اجلامعة يف املس�جد ووجد فيه من 
يصيل نافلة أو فرًضا وحده أن يدخل معه يف صالته لتحصل هلام 

اجلامعة؟
الج�واُب: الحمُد لل�ه. ال يظهر يل مانع يف ج�واز ذلك لكن 

جي�ب أن يك�ون هذا املصيل ع�ىل علم بوجوب حتول�ه من منفرد 
إىل إم�ام. أم�ا إذا كان عامي�ا ال يع�رف ما يرتتب ع�ىل اإلئتامم به 
م�ن وجوب حتويل نيته من منفرد إىل إمام فال جيوز الدخول معه 
يف صالت�ه ألنه يف صالته بنية املنف�رد ومن يدخل معه بنية املأموم 
يكون مأموًما بال إمام وهذا خلل يف الصالة فيجب التنبه لذلك. 

والله أعلم.

س177: أنا ال أس�تطيع الس�جود وقد نصحن�ي أحدهم بأن 
أصيل عىل الكريس وأحر وس�ادة أو طاولة أس�جد عليها فهل 

جيوز ذلك؟ 
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الج�واُب: الحمُد لل�ه. ثبت عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قول�ه: »إذا 

أمرتك�م بأم�ر فأت�وا منه م�ا اس�تطعتم« وروى البيهقي يف س�ننه 
وصحح�ه احلاكم أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عاد مريًض�ا فرآه يصيل عىل 
وسادة فرمى هبا وقال َصلِّ عىل األرض إن استطعت وإال فأومئ 
إي�امًء واجعل س�جودك أخف�ض من ركوعك. وعلي�ه فال جيوز 
الس�جود عىل وس�ادة أو طاولة ملا جاء عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف منع 

ذلك. والله أعلم.

س 178: قرأت يف فتاوى بعض علامئنا جواز ائتامم املفرتض 

باملتنف�ل كمن يأتم بإمام يصيل الرتاويح واالحظ أن النية بينهام 
 خمتلف�ة ألي�س ه�ذا االخت�الف يتناىف م�ع وج�وب املتابعة بني 

اإلمام واملأموم؟

الجواُب: الحمُد لله. ال يظهر أن هذه املخالفة يف النية مؤثرة 

ع�ىل االلت�زام باملتابعة عق�ال ونقال أم�ا النقل فقد ثب�ت أن معاذ 
ب�ن جب�ل ؤ كان يصيل مع رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الفرض ثم يصيل 
بجامعة مسجده فرضهم وهي له نفل. وكذلك الرجل الذي فاته 
الصالة يف مسجد رسول اهلل فطلب ملسو هيلع هللا ىلص من أصحابه من يتصدق 

عليه بالصالة معه فتصدق عليه أبو بكر ؤ بصالته معه.
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وأم�ا العق�ل فاخت�الف النية ب�ني اإلم�ام واملأم�وم ال تعلق له 
باملتابع�ة حي�ث إن املقص�ود باملتابع�ة – واهلل أعل�م – املتابعة يف 

األفعال واحلركات. والله أعلم.

س179: م�ا يقضيه املس�بوق من صالته هل ل�ه حكم املنفرد 

فيام يقضيه؟
الج�واُب: الحم�ُد لله. ال�ذي يظهر يل – واهلل أعل�م – أن له 

حكم املنفرد فيام يقضيه من حيث اختاذه سرتة وانتهاء خصائصه 
مع إمامه بعد س�الم إمامه. وإذا كان قد أدرك مع إمامه ما تدرك 
به اجلامعة فقد أدرك اجلامعة وإن كان يقيض ما س�بقه عىل س�بيل 

االنفراد. والله أعلم.
س 180: هل جتوز مصافة املميز؟

الج�واُب: الحمُد لله. نعم جتوز مصاف�ة املميز حلديث أنس 

اب�ن مالك ؤ حيث قال صففت أن�ا واليتيم خلفه والعجوز 
خلفنا. وكذلك جتوز إمامة الطفل إذا كان مميًزا وصاحلا من حيث 

اجلملة لإلمامة. والله أعلم.
س 181: أحدهم يقول بأنه موظف يف رشكة انتاج وهو يقوم 

بتس�ويق منتجات الركة وهو س�اكن يف الرياض ويس�افر مدة 
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ش�هرين يتنقل يف مدن اململكة للتسويق إال أنه يمكث يف أي بلد 
أكثر م�ن أربعة أيام فهل جيوز له الرتخص برخص الس�فر أثناء 

هذه املدة؟

الج�واُب: الحم�ُد لله. الذي يظه�ر أن هذا الس�ائل جيوز له 

الرتخص برخص السفر من مجع وقرص وفطر يف رمضان ومسح 
ع�ىل اجلوارب مدة ثالثة أيام بلياليها ألنه يف حكم الس�فر املتتابع 
حي�ث إن�ه ال يقيم يف بلد أكث�ر من أربعة أيام. ولك�ن لو مر ببلد 
إقامته وهو يف طريقه إىل اس�تكامل س�فره وأقام أثناء مروره ببلد 
إقامت�ه يوًم�ا أو أكث�ر فال�ذي يظهر يل ال جي�وز له م�دة إقامته يف 
بل�ده الرتخ�ص برخص الس�فر ألن ترخصه ينقط�ع بوجوده يف 
بلد إقامته فإذا س�افر الس�تكامل مهمته يف بلده اس�تأنف حقه يف 

الرتخص برخص السفر. والله أعلم.

س 182: يس�أل أحدهم بأنه دخل مع اإلمام يف صالة العرص 

ث�م ذك�ر أن�ه مل يص�ل الظه�ر فح�ول نيته م�ن ص�الة العرص إىل 
 صالة الظهر واس�تمر يف صالته ونيته إىل هناية الصالة فهل جيوز 

له ذلك؟

الج�واُب: الحمُد لله. ال خيفى أن النية رشط من رشوط صحة 
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الص�الة ومن دخل مع اإلمام بنية العرص ثم ذكر أنه مل يصل الظهر 
وق�د صىل مع اإلم�ام بنية العرص بعض الصالة ث�م حول نيته أثناء 
صالت�ه العرص إىل ص�الة الظهر فهذا يعني أن م�ا صاله من صالة 
الع�رص كان بنية العرص وباقي صالته بني�ة الظهر. فصالته العرص 
مل تك�ن بنية كاملة لصالة العرص. وصالته الظهر مل تكن بنية كاملة 
لص�الة الظه�ر فكال الصالت�ني مل تكن بنية كامل�ة وعليه فال يظهر 
يل صح�ة صالت�ه الع�رص وال صح�ة صالت�ه الظهر فعلي�ه قضاء 
 صالة الظهر ثم أداء صالة العرص بنية مستقلة لكل من الصالتني. 

والله أعلم.

س 183: كنت مأموًما وراء إمام يصيل الظهر وصىل اإلمام ركعة 

خامس�ة وأنا أعلم عىل يقني أهنا خامس�ة ومع ذلك تابعت اإلمام يف 
صاليت معه ومن ذلك الركعة اخلامسة. فهل صاليت صحيحة؟

الج�واُب: الحمُد لله. متابعة اإلمام جي�ب أن تكون متفقة مع 

هيئ�ة الص�الة بجميع أعامهل�ا وأركاهنا وواجباهتا وع�دد ركعاهتا 
ف�إذا أخل اإلم�ام بيشء من عملها عىل س�بيل الس�هو تعني عليه 
تاليف اخللل وال جيوز للمأموم متابعة إمامه فيام فيه خلل يف صالته 
كزيادت�ه ركع�ة فيها إذا كان املأم�وم متيقنًا هذه الزي�ادة فإن تابعه 
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عاملا بخطئ�ه فصالة هذا املأموم باطلة عليه إع�ادة صالته لزيادته 
يف صالته ما يبطلها وال حيتج عىل القول بصحة صالة هذا املأموم 
بوج�وب متابعته اإلمام فإن وجوب املتابعة مروط بعدم وجود 
خمالف�ة رشعية يف املتابعة فهل جيوز متابعة إمام يصيل الظهر مخس 
ركع�ات أو الفجر ث�الث ركعات أو نحو ذلك؟ فإذا كان املأموم 
عاملا بزيادة اإلمام ركعة يف الصالة مثال أو بزيادته ركوعا أو سجوًدا 
وتابعه يف الصالة بام يف ذلك الزيادة وهو عامل هبذه الزيادة فصالته 

باطلة كمن يصيل الظهر مخًسا أو نحو ذلك. والله أعلم.

س 184: كن�ت يف إح�دى الصل�وات املكتوب�ة ث�م يف أثن�اء 

الص�الة غريت نيت�ي إىل صالة نفل ث�م عدت بنيت�ي إىل الصالة 
املكتوبة فهل صاليت صحيحة؟

الج�واُب: الحم�ُد لل�ه. ال خيف�ى أن الني�ة رشط من رشوط 

الص�الة وأن األمر بش�أهنا يقتيض اس�تصحاهبا من ب�دء الصالة 
حت�ى هنايتها ونظًرا إىل أن جزًءا من الصالة ليس معه نية الصالة 
املكتوب�ة فال�ذي يظهر أن ه�ذه الصالة غري صحيح�ة وأنه جيب 
عىل الس�ائل إعادهتا الشرتاط اس�تصحاب النية يف كامل الصالة 

وختلف هذا الرط أو جزء منه يبطلها. والله أعلم.   
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س 185: ه�ل اخلط�أ يف ق�راءة الفاحت�ة يؤث�ر ع�ىل صح�ة 

الصالة؟
الج�واُب: الحمُد لل�ه. ال خيفى أن ق�راءة الفاحت�ة ركن من 

أركان الص�الة ف�إن كان اخلط�أ يف قراءهت�ا يؤث�ر ع�ىل صحته�ا 
 كق�ول الق�ارئ: )إياك نعب�د( بكرس اهلم�زة أو كق�ول القارئ: 
)أنعم�ُت عليه�م( بض�م التاء فهذا خط�أ يغري املعن�ى فال تصح 
الصالة هبذه القراءة، وإن كان ال يغري املعنى فقد قال بعض أهل 

العلم بصحتها. والله أعلم.
س 186: بع�ض األخ�وة يقولون بأهنم خرج�وا يف نزهة برية 

تبعد عن حمل إقامتهم قرابة اخلمسني كيلو مرًتا وكان ذلك يومي 
مخيس ومجعة. فهل جيوز هلم الرتخص برخص السفر وإذا مل جيز 

هلم فهل تلزمهم اجلمعة؟

الجواُب: الحمُد لله. الرتخص برخص السفر له رشطان: 

أحدهما: أن تكون املس�افة ب�ني بلد اإلقامة ومكان الس�فر 

أكثر من ثامن�ني كيلو مرت. ثانيهما: أال تكون اإلقامة يف مكان 
السفر أكثر من أربعة أيام هذا ما عليه مجع من أهل العلم وهو 
اختيار جمموعة من املحققني، ومنهم شيخنا الشيخ عبد العزيز 
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بن باز - رمحه اهلل - وبناًء عىل هذا فال جيوز للسائلني الرتخص 
برخص السفر.

وأما صالة اجلمعة فيسقط عنهم وجوهبا عليهم لفقدهم رشط 
االستيطان ويصلوهنا ظهًرا دون قرص. والله أعلم.

س 187: إذا عطست يف الصالة فهل جيوز يل أن أمحد اهلل وأنا 

يف صاليت وهل جيوز يل الصالة عىل رس�ول اهلل أثناء الصالة عند 
س�امع ق�ول اإلمام يف قراءت�ه يف الصالة ق�ول اهلل تعاىل: چڄ  ڄ  
ڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ  

ڇچ)األحزاب:56(؟ 
اجل�واب احلمد هلل: جيوز للعاط�س أن حيمد اهلل يف صالته بعد 
عطاسه ملا ثبت عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه سمع أحد أصحابه بعد أن 
عطس مَحَِد اهلل فلم ينكر عليه. وكذلك جتوز الصالة عىل رسول 
ا الَِّذيَن  َ اهلل يف الص�الة عند س�امع املص�يل أو غريه يقول: چ َي�ا َأهيُّ

آَمنُوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسلِيامچ 
حي�ث إن احلم�د والص�الة عىل رس�ول اهلل من جن�س أعامل 

الصالة. والله أعلم.
س 188: هل جيوز الوقوف حداًدا عىل امليت؟
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الجواُب: الحمُد لله. من املعلوم أن الصالة عىل امليت صالة 

بوقوف ال ركوع فيها وال سجود وهي ذات أحوال أربعة:
الح�ال األوىل: قراءة الفاحتة، والح�ال الثانية: الصالة عىل 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، والحال الثالثة: الدعاء للميت باملغفرة والرمحة 
والثبات عند السؤال، والحال الرابعة: سكوت فرتة قصرية ثم 
السالم من الصالة تسليمة واحدة مع االلتفات فيها عىل اليمني، 
ولع�ل بعد التكبري يف احلال الرابعة نوع م�ن الوقوف حداًدا عىل 
املي�ت. أما الوقوف يف غ�ري الصالة عند رؤية اجلنازة فقال بعض 

أهل العلم بكراهته. والله أعلم.

س 189: ما هي طريقة تغسيل الطفل امليت والصالة عليه إذا 

كان ذك�ًرا أو أنث�ى مع ذكر األدعية الواج�ب قراءهتا؟ كام أرجو 
حتديد عمر الطفل امليت الذي جتب عليه الصالة؟ 

الجواُب: الحمُد لله. إذا بلغ الطفل أربعة أش�هر يف بطن أمه 

ونفخ فيه الروح ثم س�قط ميًتا بعد استهالله َحيًّا بعد والدته فإنه 
يغسل تغسيل الكبري سواء كان ذكًرا أم أنثى ويكفن كذلك ويصىل 
عليه صالة امليت ويدعى لوالديه يف التكبرية الثالثة بام يتيرس ومن 
ْل به موازين والديه وَعظِّْم به أجوَرمها وش�فعه  ذل�ك: »اللهم َثقِّ
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فيه�ام وأحلقه بس�لف صالح املؤمنني يف كفال�ة إبراهيم اخلليل«. 
والله أعلم.

س 190: ولدت زوجتي مولوًدا ولكنه نزل من بطن أمه ميًتا 

فه�ل يص�ىل عليه صالة اجلن�ازة؟ وإذا مل أصل علي�ه ودفنته فهل 
جيوز صالة اجلنازة عىل قربه؟

الجواُب: الحمُد لله. إذا كان املولود الذي سقط من بطن أمه 

ميًتا ق�د َتَخلَّق وُنِفَخت فيه الروح حيث كان يتحرك يف بطن أمه 
ل وُيكفن وُيصىل عليه وُيدفن يف مقابر املسلمني.  فهذا َسْقٌط ُيَغسَّ
وجت�وز الص�الة عىل امليت بعد دفنه ممن مل يك�ن صىل عليه وذلك 
ملدة ش�هر من دفنه فأقل حيث ثبت ذلك عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقد 
صىل عىل أم أسعد يف قربها بعد رجوعه من إحدى أسفاره وعلمه 

بوفاهتا يف غيبته ملسو هيلع هللا ىلص. والله أعلم.
س 191: ه�ل جي�وز يف اإلس�الم أن ينق�ل امليت م�ن قرب إىل 

آخر؟
الج�واُب: الحمُد لله. ال بأس بنقل املي�ت من قربه إىل قرب 

آخ�ر إذا كان هن�اك مصلح�ة للميت كأن يكون ق�ربه يف مكان 
منخفض عن نسبة املاء إليه. أو أن يكون قرب يف مقربة غري مقربة 



)293(

املس�لمني أو أن يكون هناك مصلح�ة عامة مقتضية واحلجة يف 
ذلك أن جابر بن عبد اهلل ؤ نقل أباه من قربه إىل قرب آخر ومل 
 يكن فعله حمل إنكار عليه من إخوانه أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 

والله أعلم.

س 192: س�ائل يسأل عن كيفية وضع امليت إن كان ذكرًا أو 
أنثى للصالة عليه؟ وكيفية موضعه من القبلة ومن اإلمام؟

الج�واُب: الحمُد لله. إذا كان املي�ت ذكرًا فيوضع أمام اإلمام 

ويكون اإلمام مقابل صدره وإن كان أنثى  صارت أمام اإلمام أمام 
بطنه�ا ووضع اجلن�ازة يف الصالة عليها يكون رأس�ها مما ييل يمني 

اإلمام وبقية اجلسد ومنها الرجالن مما ييل يساره. والله أعلم.

س 193: م�ا حكم التنكيس يف قراءة الس�ور يف الصالة. كأن 
يقرأ چ ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  چ )الناس:1( يف الركعة األوىل ثم يقرأ: 
چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ )اإلخالص:1( يف الركعة الثانية؟ وهل جيوز 

تكرار السورة يف الركعتني؟

الج�واُب: الحم�ُد لله. اأَلَت�مُّ واألكمل أن يأخذ املس�لم يف 

تالوته كتاب اهلل تعاىل س�واء أكان ذل�ك يف الصالة أو يف غريها 
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برتتيب السور حسبام جاء يف املصحف العثامين ولكن لو خالف 
ذلك بأن قرأ يف الصالة يف الركعة األوىل بسورة الناس ثم قرأ يف 
الركعة الثانية بس�ورة العلق أو اإلخالص فال بأس بذلك لقوله 
)املزم�ل: 20(. وال ب�أس  چ   ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  چ  تع�اىل: 
بتكرار الس�ورة يف الركعتني لكن األتم واألكمل أن يقرأ يف كل 
ركع�ة ما مل يقرأه يف الركعة التي قبلها ليكون له مزيد من التالوة 

وتذكرها. والله أعلم.
س 194: ما حكم قراءة القرآن عىل املقابر عىل املقبورين فيها 

وما معنى حديث: اقرؤا عىل موتاكم يس.؟

الج�واُب: الحم�ُد لله. ق�ال تع�اىل: چمئ  ىئ  يئ  جب   حب  

خبچ )النجم:29( وقد اس�تنبط اإلمام الشافعي رمحه اهلل – من 
هذه اآلية الكريمة أن ثواب القراءة ال يصل إىل امليت. 

ومل ينقل عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه قرأ قرآًنا عىل املوتى وإنام كان 
ملسو هيلع هللا ىلص يزوره�م ويدع�و هلم ويتذك�ر بزيارهتم اآلخ�رة ونقل عنه 
ملسو هيلع هللا ىلص توجي�ه أصحاب�ه بذلك وندهب�م إىل زيارة القب�ور والدعاء 
هل�م وذكر ملسو هيلع هللا ىلص بأهنا تذك�ر اآلخرة. وهكذا كان ح�ال أصحابه 
 ملسو هيلع هللا ىلص وعم�ل التابع�ني وم�ن تبعه�م بإحس�ان وم�ن ذل�ك أئم�ة 
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اإلس�الم وحمققوهم.

ومل يرد عنه ملسو هيلع هللا ىلص يف قول أو فعل أنه كان يقرأ عىل املوتى س�ورة 
الفاحت�ة أو يس أو غريمها من آيات القرآن وس�وره وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: 
»عليكم بس�نتي وس�نة اخللفاء الراش�دين املهدي�ني من بعدي«. 
وقال: من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما االس�تدالل 
عىل قراءة يس عىل املوتى بحديث: اقرؤوا عىل موتاكم يس. فهو 

استدالل مردود عليه بام ييل:
أوالً: إن احلدي�ث غ�ري صال�ح لالس�تدالل ب�ه فق�د أعّله ابن 

القط�ان بالوقف واالضط�راب واجلهالة.وقال عن�ه الدارقطني: 
حديث مضطرب اإلسناد وجمهول املتن وال يصح.

ثانيً�ا: من قال باعتبار هذا احلديث مج�ع بينه وبني النصوص 

الواردة عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف االقتصار يف زيارة القبور عىل السالم 
عليه�م والدعاء هلم فقط وعند الدفن الدع�اء للمدفون بالثبات 
عند السؤال فإنه يسأل. فقال يف اجلمع أن احلديث خاص بقراءة 
ي�س عند احتضار امليت. قال ش�يخ اإلس�الم اب�ن تيمية – رمحه 
اهلل – والق�راءة ع�ىل امليت بع�د موته بدعة بخ�الف القراءة عىل 

املحتر فإهنا تستحب )يس(.
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وقد جاء يف النقل الصحيح عن أيب حنيفة ومالك كراهة القراءة 
عن�د القب�ور. وقال ابو داود يف مس�ائله عن اإلمام أمحد س�معت 
أمحد س�ئل عن القراءة عن�د القبور فقال: ال. وق�د تم النقل عن 
 اإلمام الش�افعي: أن قراءة الق�رآن عىل امليت ال يصل ثواهبا إليه. 

والله أعلم.

س 195: س�ائلة تس�أل هل جيوز هلا أن حتر تغسيل زوجها 
املتوىف وهل جيوز دفن الرجال مع النساء؟

الجواُب: الحمُد لله. ال بأس للزوجة أن حتر تغسيل زوجها 

املت�وىف إذا كان ال�ذي يغس�له من حمارمها وال ب�أس أن تقوم هي 
بتغسيله وأما دفن الرجال مع النساء فال بأس بذلك إذا كان لكل 
واحد منهم قرب مس�تقل به ومجيع مقابر املس�لمني فيها املوتى من 

الرجال والنساء أحسن اهلل اخلامتة للجميع. والله املستعان.
س 196: رأي�ت بع�ض الن�اس يف زياراهتم للقب�ور يقرؤون 

بعض الس�ور وخاصة س�ورة الفاحت�ة أمام الق�رب وحيتجون عىل 
ذلك بام ورد عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: اق�رؤوا يس عىل موتاكم. فهل 

هذا صحيح؟

الج�واُب: الحم�ُد لل�ه. يق�ول ملسو هيلع هللا ىلص: تركتكم ع�ىل املحجة 
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البيض�اء ليله�ا كنهارها ال يزي�غ عنها إال هال�ك. وقال أيًضا: 
تركت فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا كتاب اهلل وسنة رسوله. 
وقال ملسو هيلع هللا ىلص: عليكم بس�نتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من 
�وا عليها بالنواج�ذ وإياكم وحمدثات  بعدي متس�كوا هبا وعضَّ

األمور.

ف�إذا كان هل�ؤالء الذين يقرؤون القرآن عىل القبور س�نة قولية 
أو فعلي�ة أو تقريري�ة عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فاحلق معه�م. وإن كان 
األمر منهم عىل س�بيل االستحسان واالبتداع فكل بدعة ضاللة 
ورس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: من عمل عم�اًل ليس عليه أمرنا فهو رد. 
وال أع�رف لرس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص س�نة قولية أو فعلي�ة أو تقريرية تدل 
ع�ىل قراءة القرآن يف املقابر وإنام قال ملسو هيلع هللا ىلص: كنت هنيتكم عن زيارة 
القب�ور فزوروها فإهنا تذكر اآلخ�رة. وأما قوله ملسو هيلع هللا ىلص: اقرؤوا يس 
عىل موتاكم. فاملقصود املحترون عند املوت. فإنه قبل خروج 
روح�ه ق�د ينتف�ع بام فيه�ا م�ن التذك�ري والعظة وقد ق�ال ملسو هيلع هللا ىلص يف 
معرض احل�ض عىل قراءة القرآن يف البيوت: وال جتعلوا بيوتكم 
قب�وًرا. ومفهوم هذا التوجه من رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن القبور ال يقرأ 

فيها القرآن. والله أعلم.



)298(

س 197: ما حكم آداء صالة اجلنازة يف مسجد به رضيح؟

الج�واُب: الحم�ُد لل�ه. جي�ب أال يك�ون يف املس�اجد قبور 

ألهنا وس�يلة من وس�ائل الرشك باهلل بدعوهتم والتامس بركاهتم 
واالعتق�اد فيهم ب�ام هو حمض حق اهلل تعاىل. وهلذا حذر رس�ول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من هذا وهنى املسلمني أن يصنعوا ما يصنعه أهل الكتاب 
من هيود أو نصارى حيث إهنم كانوا إذا مات فيهم العبد الصالح 
اخت�ذوا عىل قربه مس�جًدا وقد ذكر ملسو هيلع هللا ىلص أهن�م رشار اخللق عند اهلل 
وقالت عائش�ة – ر – أنه ملسو هيلع هللا ىلص بوصفهم رشار اخللق حيذر ما 
صنعوا خشية أن يقع املسلمون فيام وقع فيه أهل الكتاب. وإذا مل 
يوجد مسجد خاٍل من القبور فال جيوز لإلنسان أن هيجر الصالة 
م�ع اجلامعة بحجة وجود قرب يف املس�جد ب�ل جيب عليه أن يصيل 
مع اجلامعة مجيع الصلوات املكتوبة ويتنفل يف بيته ويكثر النصيحة 
ويبذهلا ملن يمكنه تطهري املس�جد من وسائل الرشك باهلل لعل اهلل 
حيدث بعد ذلك أمًرا بنقل رفات صاحب هذا القرب عن املسجد. 
وأم�ا ص�الة اجلنازة يف مثل هذا املس�جد فصحيحة إن ش�اء اهلل. 

والله أعلم.
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س 198: كيف يكفن امليت ألن بعض الناس عندما يكفنونه 
خييطون له رسواال وطاقية ويلبسونه ذلك. هل هذا صحيح؟

َن  الجواُب: الحمُد لله. إذا ُغس�ل امليت ف�إن كان رجاًل ُكفِّ

 يف ث�الث لفائف بيض يبس�ط بعضها فوق بع�ض بعد جتمريها 
– أي تطييبه�ا – ثم ُيوضع عليها مس�تلقًيا وجُيعل اخليوط فيام 
بينها وجُيعل يف فيه قطن وجُيعل بني إليتيه ويش�د فوقه مش�قوقة 
الط�رف جتم�ع إليتي�ه ومثانته وجيع�ل الباقي ع�ىل منافذ وجهه 
ومواضع سجوده وإن طيَّب مجيع بدنه كان حسنًا ثم ُيرد طرف 
اللفاف�ة العلي�اء عىل ش�قه األيمن وي�ُرد طرفها اآلخ�ر فوقه ثم 
ُيفع�ل بالثانية كذلك وجُيعل ما عند رأس�ه أكث�ر مما عند رجليه 
وحت�ل العق�د يف الق�رب، وإن كان املي�ت ام�رأة ُكفنت يف مخس�ة 
أثواب إزار ومخ�ار وقميص ولفافتني والواجب من ذلك ثوب 

يسرت مجيعها.

وأم�ا ما ذكر الس�ائل ب�أن بعض الن�اس حينام يكفن�ون امليت 
خييط�ون ل�ه رسوااًل وطاقية ويلبس�ونه إيامها فه�ذا عمل خمالف 
لسنة املصطفى حممد ملسو هيلع هللا ىلص الذي يقول: من أحدث يف أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد. ويف رواية: من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو 
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رد. فينبغ�ي إن�كاره وتنبيه من يعمله إىل خطئ�ه يف ذلك وخمالفته 
للس�نة املطهرة وما عليه سلف هذه األمة من عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
وعه�د أصحابه الك�رام وتابعيه�م ومن تبعهم بإحس�ان إىل يوم 

الدين. والله أعلم. 

س 199: علمت أن اإلمام إذا علم نجاسة يف ثوبه أو نعله وقد 
ص�ىلَّ م�ن صالته بعضها فيجب عليه أن خيلع ما كان نجًس�ا من 
مالبسه ويستمر يف صالته. والسؤال إذا علم ومل يفعل أو مل يعلم 

إال بعد فراغه من الصالة فهل صالته صحيحة يف احلالتني؟
الج�واُب: الحمُد لله. إذا مل يعلم بالنجاس�ة إال بعد فراغه من 

الص�الة فصالت�ه صحيحة حلدي�ث نعيل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقد علم 
بنجاس�ة نعليه بعد أن صىلَّ من صالته بعضها فخلعهام ومل يس�قط 
م�ن صالت�ه ما كانت س�ابقة خللع�ه نعلي�ه ولقوله ص�ىل اهلل عليه 
وس�لم: عف�ي عن أمتي اخلطأ والنس�يان. وأما إذا علم بالنجاس�ة 
واس�تمر يف صالت�ه دون خل�ع م�ا كان م�ن مالبس�ه فصالته غري 
صحيح�ة الش�رتاط الطهارة للص�الة يف الثوب والبقع�ة والبدن. 

والله أعلم. 

س 200: عندنا مس�جد اليالحظ عليه يشء يف س�عته وال يف 
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عامرته إال أن بعض املحسنني يريد هدم املسجد وإعادة بنائه وفق 
خمطط متميز فهل جيوز ذلك؟

الج�واُب: الحمُد لله. ال يظهر يل ج�واز ذلك ويعترب اعتداًء 

عىل حقوق من قام ببناء املسجد إال أن تقدر مباين املسجد احلالية 
وتض�اف إىل تكاليف إع�ادة البناء ليك�ون يف ذلك حفظ حقوق 

أهل البناء السابق. والله أعلم.
س 201: هل جيوز ملن يبني مسجًدا أن جيعل أسفله أو أعاله 

أو جزًءا منه سكنًا لإلمام واملؤذن؟

الج�واُب: الحمُد لل�ه. إذا كان املس�جد الذي ُيبن�ى مل يكن 

مس�جًدا يف الس�ابق وإنام يبنى ابتداًء، وأراد بانيه أن جيعل أسفله 
أو أع�اله أو جزًءا منه س�كنًا لإلم�ام واملؤذن وخادم املس�جد أو 
أن جيعل ذلك س�كنًا له فال يظه�ر يل مانع من ذلك. لعدم وجود 
وقفية س�ابقة ألرض املسجد. ومالك األرض له الترصف فيام ال 
يتعارض مع مصلحة املس�جد. وأما إذا كان املس�جد الذي يبنى 
كان بناؤه احلايل عىل س�بيل تعمريه أو إعادة بنائه وهو يف السابق 
مس�جد وكامل أرضيته وقف فال جيوز ملن يبنيه أن جيعل أس�فله 
أو أعاله أو أي جزء منه س�كنًا ألن وقفية أرض املس�جد تتناول 
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سطح أرضه وقرارها وهواءها. والله أعلم.

س 202: إذا فق�د املري�ض عقل�ه ب�أي س�بب من األس�باب 
كجلطةونحوه�ا لعدةأي�ام وذلك يف رمضان ث�م أفاق فهل عليه 

قضاء صيام وصالة األيام التي كان يف فقٍد لعقله أثناءها؟

الج�واُب: الحمُد لل�ه. إذا أصيب العب�د بفقد عقل�ه نتيجة 

جلط�ة أو نحوه�ا وذلك ملدة أيام يف ش�هر رمضان أو يف غريه ثم 
عاد إليه عقله وإدراكه فال يلزمه قضاء ما تركه من صيام يف شهر 
رمض�ان أو صالة مدة فقده عقله. ألن العبادة من صوم أو صالة 
م�ن رشوط صحتها ولزومها العقل. فه�ي غري واجبة عليه أثناء 

فقده عقله فال يلزمه قضاؤها واحلال ما ذكر. والله أعلم.
س 203: مس�افر أدرك مجاع�ة يصلون العش�اء فدخل معهم 
بني�ة املغرب حيث إنه مل يصلها فإذا قام اإلمام للرابعة وجلس�ت 

فهل أنتظر اإلمام أم ُأَسلم قبله؟ 
الجواُب: الحمُد لله. ال جيوز لك الس�الم قبل إمامك إال إذا 

نويت بس�المك االنفصال عنه لقوله ملسو هيلع هللا ىلص للمأمومني مع إمامهم: 
ال تس�بقوين بالركوع وال بالسجود وال باالنرصاف. وقوله: إنام 

جعل اإلمام ليؤتم  به. والله أعلم.
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س 204: يس�أل أحده�م فيقول قرأت وس�معت جمموعة من 
الفت�اوى صادرة من كب�ار علامء بالدنا منهم الش�يخ ابن باز رمحه 
اهلل يقول�ون بأن م�ن ترك الصالة لعذر فعلي�ه قضاؤها وإن كانت 
جمموع�ة صل�وات، ومن تركها عم�ًدا بال عذر ثم ن�دم عىل تركه 
الص�الة وتاب إىل اهلل فليس عليه إعادة الصلوات التي تركها. أال 
ترون أن تاركها عمًدا بال عذر أشد إثاًم عمن تركها بعذر كنسيان 
أو نوم؟ ومع ذلك فاألول ال يلزم بقضاء ما تركه من صالة واآلخر 
يلزم بالقضاء  فكيف يكون ذلك؟ وأال ترى أن الكافر انتفع بكفره 

يف سقوط الصالة عنه ولزوم قضائها عىل من تركها لعذر؟

الجواُب: الحمُد لله. ال شك أن بني الرجلني فرًقا يف التفريط 

واخلطر. فمن كان معذوًرا يف ترك الصيام  أو الصالة فهو ال يزال 
يف ربق�ة اإلس�الم وإذا مات فليس عليه ذن�ب وال خطيئة مما كان 
من�ه ألنه مع�ذور يف تركه ما ترك وعليه أن يقيض صيامه وصالته 

مما تركه لعذر. 

وأما اآلخر الذي ترك الصالة عمًدا بال عذر فقد اقرتف أعظم 
موبق�ة م�ن أعظ�م املوبقات وق�د أخرجته من ملة اإلس�الم ولو 
م�ات قبل توبته لكان من أهل جهنم خال�ًدا فيها كخلود الكفار 
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واملنافقني يف النار ال يصىل عليه وال يدفن يف مقابر املس�لمني وال 
ي�ورث ماله وال يرتحم علي�ه ولكن بعد أن م�نَّ اهلل عليه بالتوبة 
كان كم�ن أس�لم ثم مات، واإلس�الم َيُجبُّ ما قبله، واإلس�الم 

َيُجبُّ ما قبله. والله أعلم. 
س 205: يس�أل أحده�م إذا كان ع�ىل املس�لم قض�اء صالة 
رباعية وهو يف س�فر ثم عاد لبلده ومل يقض صالته فهل يقضيها 

باعتباره واجبة عليه يف السفر قرًصا أم يقضيها كاملة؟

الجواُب: الحمُد لله. الذي يظهر يل أنه يقضيها وفق وجوهبا 

علي�ه وِوف�ق كيفيتها وه�ي واجبة علي�ه يف مب�دء الوجوب عىل 
س�بيل الرتخص بقرصه�ا فيجوز ل�ه أن يقضيها مقص�ورة وإن 
قضاها كاملة فهذا أح�وط رعاية للخالف وخروًجا من خالف 

من منعه. والله أعلم. 
س 206: ج�اء يف أدعية القنوت القول: إنك تقيض وال يقىض 
عليك، إنه ال يذل َمْن واليت وال يعز من عاديت. وكثري من الناس 
يقول عند س�امعه هذا الدعاء: سبحانك. وقد أنكر بعض العلامء 
قول سبحانك ألهنا كلمة معناها أنزهك فهل هلذا اإلنكار وجه؟

الجواُب: الحمُد لله. ال يظهر يل مالحظة عىل قول سبحانك 
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حين�ام يدعو الداع�ي هبذا الدعاء ألن معنى قول مس�تمع الدعاء 
�ن عليه س�بحانك أي أنزهك أن يك�ون هذا االختصاص  واملؤمِّ
وه�ذا احل�ق لغريك. فأن�ت حينام تق�ول: إنك تق�يض وال يقىض 
عليك. إىل آخر الدعاء. تقول أنزهك أن يكون أحد خيتص هبذا 

الوصف أو يشرتك معك ياريب يف ذلك. والله أعلم.

س 207: س�معت ع�ن بعض علامئن�ا أن من دخل املس�جد 
واإلم�ام يف آخ�ر ركعة م�ن صالته وبعد أن رفع م�ن ركوع آخر 
ركعة من الصالة فيجب عليه أن يدخل مع اإلمام يف بقية الصالة 

وإن مل يعتد بام أدركه فام قولكم يف ذلك؟

الج�واُب: الحمُد لله. ال خيفى أن ص�الة اجلامعة تفضل عىل 

صالة الفرد بسبع وعرين درجة. وأن صالة اجلامعة ال تدرك إال 
بإدراك ركعة مع اإلمام. فإذا دخل املصيل املس�جد ووجد اإلمام 
ومعه املأمومون قد انتهوا من صالهتم ومل يبق منها إال ما ال تدرك 
ب�ه اجلامعة فإذا غلب عىل ظنه حضور من يصيل معه مجاعة فأرى 
أن األصلح له أال يدخل مع اإلمام يف بقية صالته التي ال تدرك هبا 
اجلامعة وأن له وملن حر معه االنتظار حتى يس�لم اإلمام وبعد 
ذل�ك يصلون صالهتم. والذي يظهر يل أن األحاديث الواردة يف 
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دخول�ه مع اإلمام يف بقية صالته خاصة بمن كان غلبة ظنه أنه ال 
حي�ر أحد بعده فهذا يلزمه الدخ�ول مع اإلمام يف بقية الصالة. 

والله أعلم.

س 208: ما حكم زيارة املرىض من غري املس�لمني. هل جتوز 
زيارهتم وهل جيوز العزاء يف املتوفني من غري املسلمني؟

الجواُب: الحمُد لله. ال يظهر يل مانع رشعي من زيارة املريض 

غري املسلم إذا كان هناك مربٌر لذلك كأن يكون جاًرا له أو متعاماًل 
معه يف جتارة أو عمل فإن اإلسالم دين سامحة ودين أخالق كريمة 

ودي�ن صلة وعطف قال تعاىل: چ ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ )املمتحن�ة:8( وق�د 
�ا كان مريًضا وكان لزيارته  ثبت عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه زار هيوديًّ
ملسو هيلع هللا ىلص فضل عظيم عىل هذا اليهودي حيث دعاه إىل اإلسالم فأسلم 
قب�ل موت�ه. وجي�وز عزاؤهم من غري دع�اء مليتهم ألن�ه مات عىل 

غري اإلس�الم قال تعاىل: چ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  
ۆ چ  )التوب�ة:84( وقال تع�اىل: چ ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  

ٹ   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڃ  چ. )التوبة:113( والله أعلم.
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س 209: رج�ل وزوجته كانا مس�لمني وارتدا عن اإلس�الم 
وكان هلام وقت إسالمهام طفل وبعد ارتدادمها ماتا ومات الطفل 
فه�ل يعت�رب الطف�ل حكم�ه كحكم أطف�ال املس�لمني من حيث 
تغسيله وتكفينه والصالة عليه وقربه يف مقابر املسلمني، وإن كان 

الطفل قد ولد هلام بعد ارتدادمها فهل خيتلف حكمه فيام ذكر؟
الجواُب: الحمُد لله. بالنس�بة لطفل هذين الزوجني املوجود 

لدهي�ام وقت كانا مس�لمني ثم ت�ويف بعد ذلك بع�د أن ارتد أبواه 
عن اإلسالم فأرى أن له حكم أطفال املسلمني. حيث إنه ولد يف 
أحضان أبوين مس�لمني. وال يظه�ر يل تأثري ارتدادمها عن الدين 
عىل اعتباره من أوالد املس�لمني فيجب تغسيله وتكفينه والصالة 

عليه وقربه يف مقابر املسلمني. 

وأم�ا إن كانت والدت�ه بعد ارتدادمها فله حك�م أوالد الكفار 
وأن�ه ملحق بأهل الفرتة جيري اختباره يوم القيامة. وأما إذا مات 
وه�و يف طفولت�ه حتت أحض�ان أبوي�ه الكافرين فال يغس�ل وال 
 يكفن وال يصىل عليه وال يقرب يف مقابر املسلمني. هذا ما ظهر يل. 

والله أعلم.

س 210: هل من الس�نة أن يق�ول املأموم خلف اإلمام عندما 
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چ  ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   چ  الفاحت�ة:  ق�راءة  يف  اإلم�ام  يق�ول 
)الفاحتة:5(  يقول املأموم: استعنا باهلل ورسوله؟

الجواُب: الحمُد لله. جيب عىل املسلم أن يتبع سنة رسول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص القولية والفعلية والتقريرية وأال يقول أو يعمل يف العبادات 
إال بام جاءت به السنة عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: من أحدث 
يف أمرن�ا ه�ذا ما لي�س منه فه�و رد. وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: عليكم بس�نتي 
متس�كوا هبا وعضوا عليه�ا بالنواجذ وإياك�م وحمدثات األمور 
ف�إن كل حمدثة بدع�ة وكل بدعة ضاللة وكل ضالل�ة يف النار. 

ه�ذا القول الذي س�أل عنه الس�ائل حينام يق�ول اإلمام: چ ٿ  
ٿ  ٿ  ٿچ )الفاحت�ة:5( مل يرد ع�ن أحد من أصحاب 

رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وال ع�ن أحد م�ن التابع�ني وال تابعيهم ممن هم 
أهل لإلمامة واالعتبار يف القول والعمل ويعترب قوال زائًدا عىل 
أقوال الصالة وأعامهلا. والزيادة يف الصالة خمل بصحتها وكامهلا 

وقد يبطلها. والله أعلم. 

س 211: سائل يسأل فيقول: ال يوجد مساجد يف بعض القرى 

فه�ل يصح لنا أن نتابع خطبة اجلمعة عن طريق الراديو ثم نصيل 
معهم. وما حكم صالة اجلمعة إذا كانت اخلطبة سياسية؟
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الج�واُب: الحمُد لله. ال خيفى أن ص�الة اجلمعة فرض عني 

عىل كل مسلم حر مكلف مستوطن ببناء يشمله اسم واحد فمن 
تركها ممن اس�تكملت يف حقه رشوطها فقد عىص اهلل ورس�وله. 

وقد اختلف العلامء فيام تنعقد به من الرجال عىل أقوال: 

أحده�ا أهنا تنعق�د بثالثة أختاره األوزاعي وش�يخ اإلس�الم 
اب�ن تيمية وبناء عىل هذا فينبغي للس�ائل ومجاعته أال يس�محوا 
ألنفس�هم ب�رتك اجلمعة بل جيب عليهم أداؤها يف أحد مس�اجد 
قراهم وإن تركوها أثموا. وأما اإلئتامم يف اجلمعة باإلمام املنقولة 
صالت�ه وخطبته ع�ن طريق الراديو أو التلف�از فال جيوز ألن من 
رشط إقامة اجلمعة تقدمها بخطبتني خاصتني باملصلني أنفسهم. 
وأال يكون بينه�م وبني اإلمام فاصل مكاين موجب للبعد بينهام 

وانفصاهلم عن إمامهم.

وأما س�ؤال الس�ائل عن اخلطبة السياس�ية يف اجلمعة: هل جتوز 
صالة اجلمعة هبا؟ فاجلواب إن كانت هذه اخلطبة هلا جمال يف توعية 
املسلمني وتبصريهم بحقوق وواجبات والة أمورهم وما يعود عىل 
اإلس�الم واملسلمني بالعزة والرفعة واحتاد الكلمة فهذا من أهداف 
التجمع لصالة اجلمعة وس�امع ما يعود ع�ىل املصلني بالنفع العام. 
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ومن األهداف املطلوبة خلطبة اجلمعة لتبصري املسلمني بمقتضيات 
دينه�م وأح�كام رشيعته�م، وحتذيره�م م�ن املذاه�ب اهلدام�ة يف 
الكتاب�ات العقدية واالقتصادية واالجتامعي�ة. أما إذا كانت خطبة 
اجلمعة ال عالقة هلا بشؤون البالد والعباد وإنام تتحدث عن مبادئ 
حزبية وش�عارات ثورية بعيدة عن روح اإلسالم وتوجيه اإلسالم 
ومقتضيات اإلسالم فهذه خطبة خُيشى أال تصح معها مجعة - واهلل 
أعلم - مع لفت نظر الس�ائل أن اجلمعة يش�رتط هلا تقدم خطبتني 
تش�تمالن ع�ىل مح�د اهلل والصالة والس�الم عىل رس�ول اهلل واألمر 

بالتقوى وعىل ما تيرس من القرآن. والله أعلم.

س 212: ذك�ر بعض أهل العلم أن للمصيل نفال أن يس�تعيذ 
باهلل عند آية عذاب ويسأل اهلل فضله عند آية رمحة فهل هناك فرق 

يف ذلك بني الفرض والنفل؟

الج�واُب: الحمُد لله. ال يظهر يل فارق ب�ني النفل والفرض 

ب�ل إذا انعقدت الصالة لزم هلا مجيع ما يلزم لصحتها من رشوط 
وأركان وواجبات ال فرق يف ذلك بني الصالتني. إال ما جاء النص 
ب�ه. كركنية القي�ام يف الصالة الفرض مع القدرة. واس�تحبابه يف 

الصالة النفل مع القدرة مع نقص األجر يف تركه. والله أعلم.
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س 213: هل تصح إمامة الصبي للبالغ وهل جتوز مصافته؟
الجواُب: الحمُد لله. إذا كان الصبي مميًزا وكان أهال لإلمامة 

من حي�ث القراءة ومعرفة أحكام الص�الة يف اجلملة فال بأس يف 
االئتامم به. كام ال بأس من مصافته حلديث أنس بن مالك ؤ. 

والله أعلم.

س 214: إذا ص�ىل اإلمام عىل غري طهارة ناس�يا وعلم بعض 
املأمومني بحال اإلمام فهل صالة اجلامعة صحيحة أو باطلة؟

الج�واُب: الحمُد لله. صالة اإلمام باطل�ة لفقدها رشًطا من 

رشوط الص�الة وه�ي الطهارة وصالة املأموم�ني العارفني بحال 
اإلم�ام غ�ري صحيح�ة. فيلزمه�م إعادة الص�الة. أم�ا املأمومون 
الذي�ن ال يعرف�ون حال اإلمام إال بعد انقض�اء الصالة فصالهتم 

صحيحة وال تلزمهم إعادة الصالة. والله أعلم.
س 215: إذا عجز عن أداء ركن من أركان الصالة كالسجود 
فرتكه وترك معه غريه مما يقدر عىل أدائه كالقيام وصىل عىل كريس 

مثال وهو قادر عىل القيام فهل تصح صالته؟
الجواُب: الحم�ُد لله. ال يعذر إال فيام يعج�ز عن أدائه فمن 

كان عاج�ًزا عن الس�جود ثم ص�ىل عىل كريس ويوم�ئ بركوعه 
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وس�جوده واحل�ال أنه ق�ادر ع�ىل القيام وع�ىل الرك�وع فصالته 
غ�ري صحيحة ألنه ال يعذر إال في�ام يعجز عن أدائه لقوله ملسو هيلع هللا ىلص إذا 

أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. والله أعلم. 

س 216: ما حكم صالة الرجل وأمامه امرأة تصيل أو قاعدة 
أو نائمة؟

الجواُب: الحمُد لله. اطلعت عىل فتوى للش�يخ عبد الرمحن 

اب�ن س�عدي – رمح�ه اهلل – نصها: تك�ره صالة إىل ن�ار كقنديل 
وش�معة... وكذلك امرأة تصيل بني يديه. والذي يظهر يل جواز 
صالة الرجل وأمامه امرأة تصيل أو نائمة ذلك دون كراهة حيث 
ثب�ت أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصكان يصيل وعائش�ة ر أمام�ه نائمة 
ف�إذا س�جد غمزها لتك�ف رجلها ع�ن موضع س�جوده. وهذا 
دلي�ل عميل عىل صحة الصالة وع�دم تأثري املرأة أمام املصيل عىل 
صالت�ه. وكوهن�ا أمامه قاع�دة أو نائمة ليس كمث�ل مرورها بني 

املصىل وسرتته. والله أعلم.
س 217: م�ن أصيب بإغامء قبل دخ�ول وقت الظهر وخرج 

م�ن إغامئه قب�ل خروج وق�ت العرص بس�اعة فه�ل تلزمه صالة 
الظهر مع صالة العرص؟
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الج�واُب: الحمُد لله. جيب عىل من كانت ه�ذه حاله كام يف 

الس�ؤال أن يصيل الظهر مع العرص وال تس�قط عنه صالة الظهر 
وذلك كاحلائض والنفس�اء إذا طهرت قبل خروج وقت العرص 
أو العشاء فإهنا تصليها وما جيمع معها ألن وقت الصالتني وقت 
لكل واحدة منهام. أما لو كان إغامؤه من قبل دخول وقت الفجر 
إىل ما بعد خروج وقت العش�اء فال�ذي يظهر يل أنه ال يلزمه من 
الصلوات اخلمس إال صالتا املغرب والعشاء، وأما صالة الفجر 
والظه�ر والعرص فتس�قط عنه لفق�ده أح�د رشوط الصالة وهو 

العقل وذلك وقت وجوهبا. والله أعلم.
س 218: ما حمل تكبريات الصالة غري تكبرية اإلحرام؟

الج�واُب: الحم�ُد لله. حم�ل التكبرية يف الص�الة غري تكبرية 

اإلح�رام ما بني انتهاء الرك�ن من أركان الص�الة وابتداء الركن 
الت�ايل. فإذا خالف بأن كرب للركن التايل بعد رشوعه فيه فقد قال 
بعض أهل العلم بعدم جواز ذلك. والقول اآلخر إجزاء املخالفة 
اليسرية وهذا ما يقتضيه يرس اإلسالم وسامحته ولعل هذا القول 

األخري هو األكثر وجاهة. والله أعلم.
س 219: إذا عل�م املص�يل علم يقني وهو خارج حدود احلرم 

سواء أكان يف مكة أو غريها بالقبلة تعيينا بالدرجة وصىل خالف 
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هذا العلم يمينًا أو شاماًل إال أنه مل ينحرف عن اجلهة. فهل صالته 
صحيحة؟

الج�واُب: الحمُد لله. ال خيفى ما علي�ه أكثر أهل العلم إن مل 

يكن إمجاعا بأن من كان يشاهد الكعبة وهو يف مسجدها فيشرتط 
لصالته استقباله عني الكعبة فإذا كان يف مكان غري مسجد الكعبة 
وكان عنده علم يقيني بعني الكعبة. من جهتها فيش�رتط عليه أن 
يستقبل الكعبة بام يقرره جهاز علمه كأنه يف مسجدها. ألن قول 
أه�ل العلم يس�تقبل جهتها مبني ع�ىل أن ذلك قدر االس�تطاعة 
ف�إذا كانت االس�تطاعة تعنيِّ ع�ني الكعبة فيج�ب األخذ بذلك 
 فرس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم«. 

والله أعلم.

هذا ما تيرس ذكره من البحوث والفتاوى وبذلك ينتهي 

ه�ذا الكتاب أرجو م�ن الله تع�اىل أن ينفع ب�ه إخواني 

املس�لمني وأن يغفر يل خطئي فيما أخطأت فيه فلس�ت 

أريد إال اإلفادة ما اس�تطعت وما توفيقي إال بالله والله 

املستعان وصىل الله وسلم عىل سيدنا ونبينا محمد وعىل 

آله وصحبه.  
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