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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيد املرسلني،   

نبينا حممد وعىل آله وأصحابه أمجعني، وبعد:

االتصال  وسائل  مجيع  العام  اإلفتاء  دائرة  أتاحت  فقد   

عماّ  واالستفتاء  الدائرة،  مع  التواصل  عليهم  ل  لتسهاّ للمواطنني 

هيمهم يف أمور دينهم وحياهتم.

ومن هذه الوسائل: الرسائل القصرية، حيث يقوم السائل بإرسال 

برسالة  الدائرة  وجتيبه  فيها عن حكم رشعي،  يسأل  قصرية  رسالة 

جمموعة  اخرتنا  الفائدة  ولتعميم  املسألة،  حكم  فيها  تبني  قصرية 

املتخصصون  املفتون  وقام  الدائرة،  عنها  أجابت  التي  الرسائل  من 

بتوثيقها وضبطها.

والطمأنينة  بالراحة  يشعر  الفتاوى  هذه  عىل  يطلع  ومن   

للحكم الرشعي الذي بني يديه، وال حيتاج أن يسأل عنه مرة أخرى؛ 

ألن اإلجابة –حقيقة- تشفي الصدور، وتزيح ما ران عىل القلوب 

؛ ألهنا كلها مستنبطة من الكتاب والسنة، والفهم  من َوْهٍم أو َشكاّ
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الدقيق لدين اهلل تعاىل.

قال اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهلل : »احلمد هلل الذي جعل   

يف كل زمان فرتة من الرسل، بقايا من أهل العلم، يدعون من ضل 

ون من هم عىل األذى، حييون بكتاب اهلل املوتى،  إىل اهلدى، وُيبصرِّ

ويبصون بنور اهلل العمي، فكم من قتيل إلبليس أحيوه، وكم من 

ضال تائه قد هدوه، فم أحسن أثرهم عىل الناس وما أقبح أثر الناس 

عليهم«.

وقال ابن القيم رمحه اهلل: »وفتوى املفتي رشيعة عامة تتعلق   

بمنزلة  األرض  يف  هم  العلمء   « أيضًا:  وقال  وغريه«،  باملستفتي 

الناس  الظلمت، وحاجة  احلريان يف  السمء، هبم هيتدي  النجوم يف 

أفرض  وطاعتهم  والرشاب،  الطعام  إىل  حاجتهم  من  أعظم  إليهم 

من طاعة األمهات واآلباء«، وهذه هي تركة األنبياء؛ ألن »العلمء 

ثوا دينارًا وال درمهًا، إنم ورثوا العلم«  ورثة األنبياء، إن األنبياء مل ُيَوررِّ

رواه أمحد وأبو داود والرتمذي.

احلكم  وبيان  اإلرشاد  العلم  طالب  عىل  الواجب  ومن   

الرشعي، وغرض املستفتي واملتعلم هو اكتساب اخلشية ال التبسط 
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َطاِئَفٌة  ِمنُْهْم  فِْرَقٍة  ُكلرِّ  ِمْن  َنَفَر  }َفَلْواَل  تعاىل:  اهلل  قال  واالستكبار، 

ُهْم حَيَْذُروَن{  يِن َولُِينِْذُروا َقْوَمُهْم إَِذا َرَجُعوا إَِلْيِهْم َلَعلَّ ُهوا يِف الدرِّ لَِيَتَفقَّ

ليصبحوا  العلم،  طلب  يف  املشاقَّ  فئًة  يكلف  أي   ،]122 ]التوبة: 

خيافون  لعلهم  دينهم  أمور  عن  والسائلني  قومهم  لريشدوا  فقهاء 

عقاب اهلل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.

وسيالحظ القارئ الكريم من خالل هذه الفتاوى أن الذين   

وما  الدقيق،  والتحري  بالبحث  اتسموا  األسئلة  هذه  عن  أجابوا 

األمر  املفتني؛ ألن  من  مرات ومن عدد  وقرئت عدة  إال  كلمة  من 

يتعلق بالدين، والدين هو أغىل عند املسلم من ولده بل من نفسه، 

قال احلسن البصي رمحه اهلل : »إنم الفقيه الزاهد يف الدنيا، الراغب 

يف اآلخرة، البصري بدينه، املداوم عىل عبادة ربه، الورع الكافاّ عن 

أعراض املسلمني، العفيف عن أمواهلم، الناصح هلم«، وسيالحظ 

باليرس  تتميز  الرشيعة اإلسالمية رشيعة سمحة  أن  الكريم  القارئ 

والسهولة واالعتدال، وهذا ما ينبغي أن يكون يف من يفتي الناس، 

قال الشاطبي رمحه اهلل: »املفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي حيمل 

هبم  يذهب  فال  باجلمهور،  يتعلق  فيم  والوسط  املعهود  عىل  الناس 
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دة، وال يميل هبم إىل طرف االنحالل، وهذا هو الصاط  مذهب الشرِّ

املستقيم الذي جاءت به الرشيعة، فال إفراط وال تفريط، وما خرج 

صحيح  يف  ورد  وقد  الراسخني،  العلمء  عند  فمذموم  الوسط  عن 

مظعون  بن  عثمن  عىل  رداّ  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  أن  البخاري 

بالناس  أطال  ملا  عنه  اهلل  ريض  ملعاذ  وقال  التبتل،  عنه  اهلل  ريض 

الصالة: »يا معاذ أفتان أنت؟« ]رواه البخاري[ وهناهم عن الوصال 

]رواه البخاري[ ...، وألنه إذا ذهب باملستفتي مذهب العنت واحلرج 

بغاّض إليه الدين، وإذا ذهب به مذهب االنحالل كان مظنة للميش مع 

اهلوى والشهوة« ]املوافقات ، بتصف يسري[.

واهلل تعاىل نسأل أن يتقبل منا هذا العمل، وأن جيعله خالصًا   

من  املسلمني  به  ينفع  وأن  احلنيف،  لدينه  وخدمًة  الكريم،  لوجهه 

أجل فهم رسالة اإلسالم، ويسداّ حاجة دعاته إىل التفقه يف الدين، 

إنه سبحانه وتعاىل أكرم مسؤول.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

                                                املفتي العام للمملكة األردنية اهلاشمية
                                                عبد الكريم اخلصاونة 



العبادات
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الطهارة
(1)

السؤال: هل القيء من نواقض الوضوء؟
اجلواب: القيء ال ينقض الوضوء، ولكنه نجس جيب غسل 
الصالة؛  القيء، كي تصح  إليه  ما وصل  بعده، وغسل  الفم 
ألن الصالة ال تصح مع وجود نجاسة عىل البدن أو الثوب.  

(2)
السؤال: ماذا يفعل من يشكُّ يف صحة وضوئه ويتوّضأ كثرًيا؟
اجلواب: من شك يف صحة وضوئه أثناء الوضوء فعليه إعادة 
ما شك فيه حتى حتصل له الطهارة بيقني، وأما إن كان الشك 
بعد الفراغ من الوضوء فال يلتفت إليه؛ ألن الشك بعد الفراغ 
من العبادة ال يرض، هذا إن كان الشك يف حدود املعتاد، فإن 
خرج عن احلد املعقول فهو وسوسة من الشيطان فال يلتفت 

إليها والوضوء صحيح. 

(3)
السؤال: كيف يتوضأ من ابتيل باحلدث الدائم )سلس البول 

واملستحاضة(؟
اجلواب: جيب عىل دائم احلدث الوضوء لكل صالة مفروضة 
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بعد دخول وقتها وبعد إزالة النجاسة عن بدنه وثوبه ووضع 
النجاسة كيال تنترش، ويصيل فوًرا  حفاظة عىل مكان خروج 
البول مستمًرا، ويعيد الوضوء وكل ما سبق  وإن بقي نزول 
لكل فريضة ويصيل ما شاء من النوافل بعد الفريضة، لقول 
النبي صىل اهلل عليه وسلم لفاطمة بنت أيب حبيش: )توضئي 
من  غريها  عليها  ويقاس  البخاري،  أخرجه  صالة(،  لكل 

أصحاب األعذار.
 

 )4)
السؤال: هل ملس املحرمات حرمة مؤقتة ينقض الوضوء؟ 

اجلواب: النساء املحرمات حرمة مؤقتة أجنبيات حيرم ملسهن 
ومصافحتهن، وينتقض الوضوء بلمس أي واحدة منهن.

(5)
السؤال: هل يؤثر خروج الريح من الدبر عىل الطهارة؟

لكن ال  الدبر،  الريح من  الوضوء بخروج  ينتقض  اجلواب: 
جيب االستنجاء منه ألنه ال يرتك أثًرا للنجاسة عىل الدبر.

(6)
السؤال: هل قص األظافر من نواقض الوضوء؟
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اجلواب: قص األظافر ليس من نواقض الوضوء، ويستحب 
غسل اليدين بعده للنظافة.

(7)
السؤال: هل جيب إزالة طالء األظافر قبل الوضوء؟

اجلواب: جيب إزالة طالء األظافر )املناكري( قبل الوضوء أو 
ملا  األظفار،  إىل  املاء  وصول  يمنع  حائاًل  يعترب  ألنه  الغسل؛ 
روى عيل ريض اهلل عنه عن النبي صىل اهلل عليه وسلم: )من 
ترك موضع شعرة من جنابة مل يصبها املاء، ُفِعل به من النار 

كذا وكذا(، أخرجه البخاري.

(8)
بدون  الدبر  من  الريح  بخروج  الصالة  تبطل  هل  السؤال: 

رائحة؟
اجلواب: من تيقن خروج ريح من دبره ولو بال رائحة بطل 
وضوؤه، وتبطل بذلك صالته إن خرج منه وهو يف الصالة، 

وعليه أن يتوضأ ويعيد تلك الصالة.

(9)
السؤال: هل جيوز الوضوء بدون دخول محام بعد النوم؟

ألنه  الوضوء  صحة  رشوط  من  ليس  االستنجاء  اجلواب: 
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لالستنجاء،  داعي  فال  نجاسة  تكن  مل  فإذا  النجاسة،  إلزالة 
وعندئٍذ جيوز الوضوء دون الدخول للحمم، ولكن ال تصح 
إزالة  جتب  بل  نجاسة،  القبل  أو  الدبر  عىل  كان  إذا  الصالة 

النجاسة إذا وجدت لتصح الصالة ال ليصح الوضوء.

(10)
السؤال: هل يشرتط االستنجاء قبل كل وضوء؟

للقبل  امللوثة  النجاسة  إلزالة  واجب  االستنجاء  اجلواب: 
من  ليس  واالستنجاء  وجودها،  عند  إال  فال جيب  الدبر؛  أو 

رشوط صحة الوضوء. 

(11)
من  أو  األنف  من  الدم  خروج  الوضوء  ينقض  هل  السؤال: 

جرح؟
اجلواب: نزول الدم من اجلرح وكذلك الرعاف من األنف ال 
يبطل الوضوء، ولكن يستحب له الوضوء خروًجا من خالف 
النبي صىل اهلل  ملا روى أنس ريض اهلل عنه: )إن  من أوجبه، 
عليه وسلم احتجم ومل يتوضأ ومل يزد عىل غسل حمامجه(، رواه 

الدارقطني.
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(12)
ذلك  يتم  وهل  التبول،  بعد  االستنجاء  يشرتط  هل  السؤال: 

باملاء والصابون أم باملاء؟
ذلك  ويكون  النجاسة،  إلزالة  االستنجاء  جيب  اجلواب: 
أن  واألفضل  باملاء،  أو  باألحجار  أو  الصحية  باألوراق 
يستنجي أوالً بالورق أو باحلجر أو ما يقوم مقامهم ثم يتبعه 
باملاء حتى يغلب عىل ظنه زوال النجاسة، وال يشرتط يف ذلك 
استعمل الصابون، ولو استعمله فال بأس لكن ال بد من إزالة 
الصابون بعد ذلك باملاء، وجيوز االقتصار عىل املاء وحده أو 
الورق وحده إذا حصل به زوال النجاسة وأثرها، ويتعني املاء 

إذا جف اخلارج أو جاوز املحل.

(13)
الوالدة، ثم عاد  يوًما من  الدم بعد )40(  انقطع  إذا  السؤال: 

متقطًعا خالل يومي الصيام، ما احلكم؟
اجلواب: متى انقطع دم النفاس وأمنت املرأة من عودته فقد 
طهرت وعليها الغسل والصالة والصيام، فإن عاد الدم قبل 
ميض مخسة عرش يوًما من انقطاعه وقبل ميض )60( يوًما من 
الوالدة عاد حكم النفاس وتبني بطالن الصوم والصالة التي 
ألن  الصالة،  دون  األيام  تلك  صوم  قضاء  وعليها  صلَّتها، 

احلائض تقيض الصوم وال تقيض الصالة. 
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(14)
أو  املصحف  من  القرآن  قراءة  للحائض  جيوز  هل  السؤال: 

غيًبا؟
بعض  ولو  مطلًقا  القرآن  قراءة  للحائض  جيوز  ال  اجلواب: 
آية، وال ملس املصحف، ملا روي عن عيل بن أيب طالب ريض 
يشء  حيجزه  يكن  مل  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  أن  عنه  اهلل 
حسن  حديث  وقال:  الرتمذي  رواه  اجلنابة.  إال  القرآن  عن 
صحيح. واجلنابة واحليض يشء واحد باعتبارمها حدثًا أكرب. 
وجيوز هلا الذكر والدعاء وإن كان بلفظ القرآن برشط أن ال 
تقصد به القرآن بل الدعاء أو الذكر، وتثاب عىل ترك القراءة 
يف هذه الفرتة ألهنا فعلت ذلك امتثاالً ألمر اهلل تعاىل، وجيوز 

هلا االستمع من املذياع.

(15)
السؤال: هل جيوز أن تقرأ املرأة احلائض القرآن من الكمبيوتر 

دون أن تلمس املصحف؟ 
اجلواب: ال جيوز للحائض أو النفساء قراءة القرآن و لو غيًبا 
م عليها هو القراءة بغض النظر  ودون ملس املصحف، فاملحرَّ
عن كيفية القراءة، وجيوز هلا أن تنظر إىل القرآن بالعني أو جتري 
القرآن عىل قلبها دون التلفظ باللسان، فلو نظرت إىل القرآن 
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ذلك ال  بأس ألن  فال  بقراءته  تتلفظ  أن  الكمبيوتر دون  من 
يسمى قراءة بل هو نظر. 

(16)
السؤال: هل جتوز العبادة من النفساء إذا طهرت قبل األربعني، 

وهل حتل لزوجها؟
اجلواب: متى انقطع دم النفاس وأمنت املرأة من عودته فقد 
لزوجها،  وحتل  والصيام،  والصالة  الغسل  وعليها  طهرت، 
النفاس حلظة وأكثره  أقل  وإن كان ذلك قبل األربعني؛ ألن 
ال  ولكن  يومًا،  أربعون  نفاسها  النساء  وغالب  يوًما  ستون 

تشرتط األربعون.

(17)
السؤال: إذا نزل دم حيض من اآليسة فهل تصوم؟

اجلواب: إذا بلغت املرأة سن اليأس وانقطع عنها احليض، ثم 
رأت دمًا بعد ذلك ومل تنقص مدته عن يوم وليلة فهو حيض، 
يوم وليلة فال يكون حيًضا وإنم دم فساد ال  وإن نقص عن 
أن  عليها  ولكن  والصوم،  الصالة  عليها  فيجب  له،  حكم 

تتوضأ لكل صالة مفروضة بعد دخول الوقت.
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 )18)
وبشكل  وزادت  الشهرية  الدورة  مدة  تغريت  إذا  السؤال: 

متقطع، فام احلكم؟
من  يومًا   )15( عىل  تزد  مل  الدورة  مدة  كانت  إذا  اجلواب: 
فيها  ينقطع  التي  فيها األوقات  بم  الدم إىل هنايته  ابتداء رؤية 
الدم، فكل هذه املدة حيض، فإن زادت عن )15( يوًما فاملرأة 

مستحاضة فرتد إىل عادهتا السابقة وتستفتي أحد الفقهاء.   

(19)
السؤال: ما حكم من زادت دورهتا الشهرية عن )15( يوًما؟

ذلك  عىل  زادت  فإن  يومًا،   )15( احليض  أكثر  اجلواب: 
لكل  وتتوضأ  وتصيل  احليض  من  فتغتسل  استحاضة،  فهي 
القديمة، من حيث  لعادهتا  الوقت وتعود  بعد دخول  صالة 
مدة  هي  سابًقا  فيها  حتيض  كانت  التي  فاملدة  والوقت،  املدة 
حيضها، وموعد حيضها يف الشهر السابق هو موعد حيضها، 
فلو كانت حتيض من )20–27( من كل شهر، فهي يف هذه 
الصالة  فترتك  استحاضة،  بعده  وما  قبله  وما  حائض  املدة 
والصوم مدة احليض املعتاد فقط ثم تغتسل وتصيل وتصوم. 
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(20)
السؤال: ما حكم اإلفرازات قبل موعد الدورة الشهرية بيومني 
أو ثالثة وما يصاحبها من لون خفيف للدم، هل جيب عيل أن 

أترك الصالة خالل هذه الفرتة؟
اجلواب: الكدرة والصفرة واحلمرة هي من احليض، إذا كانت 
يف مدة احليض بأن مل تزد املدة عن مخسة عرش يوًما من أول 
القصة  فالكل حيض، حتى ترى  الدورة  إىل آخر  اإلفرازات 

البيضاء أو ينقطع الدم.  

(21)
السؤال: هل نزول الدم لتسعة أو عرشة أيام يعترب حيًضا؟

اجلواب: إذا مل تزد مدة الدم عن مخسة عرش يوًما فكله حيض 
وإن تغريت العادة.

(22)
السؤال: هل جيوز للمرأة احلائض التي زاد حيضها عن )15( 

يوًما أن تصيل وتصوم وتفعل ما كان حمرًما عليها؟ 
اجلواب: إذا زاد نزول الدم عىل احلائض عىل مخسة عرش يوًما 
فاملرأة مستحاضة، فعليها أن تغتسل وتصوم وتصيل وحيل هلا 
تتوضأ لكل صالة  أن  ما كان حمرمًا عليها، ولكن عليها  كل 
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النجاسة،  وإزالة  التحفظ  وبعد  وقتها  دخول  بعد  مفروضة 
يف  فيها  حائضة  كانت  التي  الفرتة  هي  حيضها  مدة  وتكون 

الشهر السابق.
 

(23)
تعرف  وكيف  الشهرية،  العادة  مواعيد  تتغري  هل  السؤال: 

الزيادة؟
أربع  الدم ومل تنقص مدة نزوله عن  املرأة  إذا رأت  اجلواب: 
أكثر  وهو  يوًما  عرش  مخسة  عىل  تزد  ومل  ساعة،  وعرشين 
احليض، ومل تنقص مدة الطهر بني احليضتني عن مخسة عرش 
مواعيد  تغريت  وإن  حيض  فالكل  الطهر؛  أقل  وهو  يوًما 

الدورة أو زادت مدهتا.

(24)
السؤال: هل يأثم من يميش ُجنًبا دون االغتسال من اجلنابة؟ 

اجلواب: األصل أن حيافظ املسلم عىل طهارته يف مجيع أحواله؛ 
حتى يكون مستعدًا ألداء الصالة وقراءة القرآن يف أي وقت، 
ومن السنة أن يعجل املسلم بغسل اجلنابة، ولكن لو أخره فال 
يأثم برشط أن ال تفوته الصالة، وجيوز امليش وهو عىل جنابة 

وإن كان األفضل له االغتسال خمافة أن تفوته الصالة.
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 )25)
السؤال: هل يشرتط يف الغسل فك ضفائر الشعر؟ 

اجلواب: الغسل من اجلنابة أو من احليض جيب وصول املاء 
فيه إىل باطن الضفائر ليصح الغسل، وإذا مل يصل املاء إال بفك 

الضفائر لزم فكها لصحة االغتسال.

(26)
السؤال: ما حكم غسل يوم اجلمعة؟

يكن  مل  لو  مؤكدة حتى  اجلمعة سنة  يوم  االغتسال  اجلواب: 
اجلمعة،  يوم  يغتسل  مل  من  يأثم  وال  البدن،  متسخ  أو  جنًبا 
قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: )من توضأ يوم اجلمعة 
داود  أبو  رواه  أفضل(  فالغسل  اغتسل  ومن  ونعمت،  فبها 

والرتمذي وقال: حديث حسن.

(27)
دعاء  نيس  ملن  املرحاض  داخل  الذكر  جيوز  هل  السؤال: 

اخلالء؟
اجلواب: يكره ذكر اهلل تعاىل يف املرحاض، ومن نيس الذكر له 
أن يذكر بقلبه دون التلفظ بلسانه، ألن ذكر اهلل يصان عن هذه 

املواطن. 
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(28)
السؤال: هل تفسد اإلفرازات املهبلية وسلس البول الوضوء، 

وهل جيب تبديل املالبس الداخلية؟
واإلفرازات  البول  بسبب  احلدث  دائم  عىل  جيب  اجلواب: 
املهبلية الوضوء لكل صالة مفروضة بعد دخول وقتها، وبعد 
بأن  إال  الصالة  يؤخر  وال  ويصيل  والتحفظ،  النجاسة  إزالة 
يشتغل بأسباهبا كسرت عورٍة وانتظار مجاعٍة، وإن استمر البول 

أو اإلفرازات، ويعيد الوضوء وكل ما سبق لكل فريضة. 

(29)
لو كان عليه  أن كل جاف طاهر حتى  السؤال: هل صحيح 

نجاسة؟
تنتقل  ال  ولكن  نجًسا،  يبقى  النجس  جف  إذا  اجلواب: 
ا أيضًا. وهذا معنى  النجاسة بمالمسته إذا كان الالمس جافًّ

قوهلم: »جاف عىل جاف طاهر بال خالف«. 

(30)
السؤال: كيف أتعامل مع الوسوسة يف الوضوء والطهارة؟

باهلل  فاستعذ  الشيطان،  من  الوضوء  يف  الوسوسة  اجلواب: 
تعاىل منه وال تلتفت لوسوسته؛ فإنه يريد أن يفسد عىل الناس 
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دينهم، وإذا اكتملت طهارة عضو فال ترجع إليه مطلًقا، فهو 
قد مىض عىل الصحة وال ترض الوسوسة بعد ذلك.
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الصالة
(31)

السؤال: هل جتب النية لكل صالة؟
أن  بمعنى  صالة،  لكل  ينوي  أن  املصيل  عىل  جيب  اجلواب: 
يكون قاصًدا العبادة فيم يفعل، والنية ركن ال تنعقد الصالة 

ظ هبا، بل ُيسناّ فقط.  إال به، وال ُيشرتط التلفُّ

(32)
غريه  أتى  إذا  ويغضب  معني  بمكان  يصيل  شخص  السؤال: 

وصىل فيه، فام احلكم؟
الرجل  يوطن  أن  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  هنى  اجلواب: 
املكان يف املسجد كم يوطن البعري؛ فالواجب نصح هذا الرجل 

بأن من سبق إىل مكان مباح فهو أحق به. 

(33)
املرأة  صالة  أن  أعرف  املساجد..  يف  أصيل  أن  أمتنى  السؤال: 
بيتها أفضل، ولكني أفكر بعظم أجر الذهاب للمساجد،  يف 
وأيًضا تبشريهم بالنور التام، هل هذا األجر فقط للرجل، أنا 
ماذا  اهلل،  ا عند  أجرهم عظيم جدًّ الرجال ألن  ا من  أغار جدًّ

أفعل، هل هناك طريقة ما لكسب هذا األجر العظيم؟
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َعَلْيِه  اهللُ  َصىلَّ  النَّبِيرِّ  َعِن  مسعود،  بن  اهللَِّ  َعْبِد  َعْن  اجلواب: 
يِف  َصاَلهِتَا  ِمْن  َأْفَضُل  َبْيتَِها  يِف  امْلَْرَأِة  )َصاَلُة  َقاَل:  َوَسلََّم، 
ُحْجَرهِتَا -يعني صحن الدار اخلارجي-، َوَصاَلهُتَا يِف خَمَْدِعَها 
أبو  َبْيتَِها( رواه  يِف  ِمْن َصاَلهِتَا  َأْفَضُل  –أي غرفتها اخلاصة- 
داود، ففي لزوم املرأة بيتها وعدم ذهاهبا إىل املساجد امتثاالً 
ألمر اهلل تعاىل األجر العظيم والثواب اجلزيل، وكم جعل اهلل 
ثواب الرجال بامليش إىل املساجد جعل أجر املرأة بالصالة يف 

بيتها، واهلل مل ينس من فضله أحًدا. 

(34)
السؤال: ما حكم اجلامعة الثانية يف املسجد؟

كان  إذا  املسجد  يف  ثانية  مجاعة  إقامة  حتري  يكره  اجلواب: 
بإذن  إمام راتب إال  املسجد غري مطروق كمسجد احلي وله 
اإلمام، أما إذا كان املسجد مطروًقا فتجوز فيه اجلمعة الثانية 
والثالثة سواء أكان له إمام راتب أم ال، وسواء أذن اإلمام أم 

ال.
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(35)
السؤال: ما حكم ختطي املسجد القريب إىل املسجد البعيد؟

القريب أوىل إال لسبب كدرس  اجلواب: الصالة يف املسجد 
علم أو مجاعة أكثر يف املسجد البعيد، لكن برشط أن ال تتعطل 

اجلمعة يف املسجد القريب.

(36)
السؤال: أين تقف املرأة املقتدية بزوجها يف الصالة؟

الصالة  يف  بزوجها  املقتدية  املرأة  تقف  أن  السنة  اجلواب: 
خلفه.

(37)
السؤال: هل جتوز الصالة يف البيت أو جتب يف املسجد؟

األوىل،  خالُف  الفريضَة  بيته  يف  الرجل  صالة  اجلواب: 
ينبغي  وصالته يف املسجد أفضل بسبع وعرشين درجة، فال 
ملن عرف فضيلة اجلمعة أن يتساهل فيها، لقوله صىل اهلل عليه 
وسلم: )صالة اجلمعة أفضل من صالة الفذرِّ بسبع وعرشين 

درجة( رواه الشيخان.
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(38)
السؤال: هل صالة املرأة مع التلفاز جائزة؟ 

اجلواب: من رشوط صحة االقتداء أن يكون اإلمام واملأموم 
يف مكان واحد، ولذا ال تصح صالة من يقتدي باإلمام الذي 
تنقل صالته بالتلفزيون من مكان بعيد، فإن كان معه يف نفس 

املسجد صحت.

(39)
السؤال: هل تلفظ املصلني باالستغفار بني اخلطبتني يف اجلمعة 

يبطل صالة اجلمعة؟
بني  االستغفار  وأما  اخلطبة،  حال  الكالم  يكره  اجلواب: 

اخلطبتني فال بأس به وال يبطل صالة اجلمعة، بل هو سنة.

(40)
السؤال: ما حكم صالة الرجل إمامًا بأخواته يف صالة الفرض 

أو الرتاويح؟
اجلواب: صالة الرجل إماًما ألهل بيته أو أخواته صحيحة، 

وصالته للفرض يف املسجد أعظم أجًرا.
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(41)
السؤال: ما حكم الصالة خلف إمام غري مرغوب فيه؟

مرغوب  غري  كان  ولو  اإلمام  خلف  الصالة  جتوز  اجلواب: 
فيه لوقوعه يف خمالفات رشعية، لقوله صىل اهلل عليه وسلم: 
)صلوا خلف كل برٍّ وفاجر( رواه أبو داود. ويكره هلذا اإلمام 
أن يتقدم الناس. أما إن كان غري مرغوب فيه لسبب دنيوي أو 

شخيص فال اعتبار هلذا.

(42)
السؤال: هل جيوز للمرأة أن تصيل الفريضة بعد األذان وقبل 

إقامة الصالة يف املسجد؟
األذان  بعد  الفرض  تصيلرِّ  أن  للمرأة  جيوز  نعم،  اجلواب: 
مبارشة وقبل إقامة الصالة يف املسجد، لدخول وقت الفريضة ، 

واألذان عالمة عىل دخول الوقت.

(43)
السؤال: هل جتوز صالة االستخارة بعد الوتر؟

اجلواب: جتوز صالة االستخارة بعد الوتر وقبله؛ ألناّ صالة 
عن  املنهيرِّ  األوقات  يف  إال  وقت  كل  يف  جائزة  االستخارة 

الصالة فيها. 
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(44)
أو  األّول  األذان  بعد  الفجر  صالة  وقت  يبدأ  هل  السؤال: 

الثاين؟
اجلواب: يبدأ وقت صالة الفجر بعد األذان الثاين، وليس بعد 

األذان األول.  

(45)
السؤال: هل جيوز لغري املتوّضئ أن يؤذن؟

اجلواب: ُيكَره للمحدث حدًثا أصغر أن يؤذرِّن، فإن أذن كان 
أذانه صحيًحا وكافًيا. 

(46)
السؤال: ما حكم اجلهر بالصالة عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم 

بعد األذان؟ 
بعد  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  عىل  الصالة  ُتسنُّ  اجلواب: 
األذان للمؤذرِّن والسامع. واجلهر هبا بعد انتهاء األذان ال بأس 
به، لكن ينبغي ترك اجلهر أحياًنا كيال يظن الناس أن الصالة 

عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم جزء من األذان.
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(47)
السؤال: متى خيرج وقت صالة العشاء؟

اجلواب: خيرج وقت صالة العشاء بطلوع الفجر الصادق عند 
البدء بأذان الفجر الثاين.

(48)
عن  ُني  التي  األوقات  يف  الصالة  قضاء  جيوز  هل  السؤال: 

الصالة فيها؟
اجلواب: جيوز قضاء الفائت من الصلوات يف كل وقت حتى 
يف األوقات املنهياّ عن الصالة فيها، والصالة التي حترم وال 
تنعقد يف أوقات النهي هي صالة النافلة املطلقة، والنافلة التي 
م كسناّة اإلحرام وسناّة صالة االستخارة،  ليس هلا سبب متقدرِّ
املكرمة،  بمكة  الساعات  الصالة يف هذه  يكره يشء من  وال 
زادها اهلل ترشيفًا وتعظيًم، وال تكره عند استواء الشمس يف 

كبد السمء يوم اجلمعة. 

(49)
السؤال: هل تصحُّ صالة الفرض جالًسا؟  

الصالة ال تصحاّ  أركان  من  القدرة ركن  مع  القيام  اجلواب: 
صالة الفريضة إال به، وَمن عجز عن القيام صىل جالًسا، أما 
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النافلة فيجوز أن يصليها جالًسا مع القدرة عىل القيام لكن له 
نصف ثواب من صالها قائًم.  

(50)
السؤال: هل تصّح صالة من صىّل إىل غري القبلة؟

ة الصالة؛ فمن  اجلواب: استقبال القبلة رشط من رشوط صحاّ
تبنياّ له بعد الصالة أنه صىل إىل غري القبلة فصالته غري صحيحة 
وجيب عليه إعادهتا، ومن تبني له ذلك يف أثناء الصالة  فيجب 

عليه االستدارة إىل جهة القبلة.

(51)
السؤال: هل جيب عىل احلائض أن تصيل أثناء دورهتا الشهرية؛ 

وهل عليها القضاء إن مل تصل؟
اجلواب: حيرم عىل احلائض أن تصيل أثناء مدة احليض، وال 

جيب عليها قضاء ما فاهتا من صالة أيام احليض. 

(52)
صالة  يف  القيام  عن  العاجز  للمريض  جيوز  هل  السؤال: 

الفريضة أن يصيل عىل الكريس؟
يصيل  أن  القيام  عن  العاجز  للمريض  جيوز  نعم،  اجلواب: 
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صىلاّ  إن  السجود  يستطيع  ال  كان  فإن   ، كريساّ عىل  الفريضة 
عىل الكريس عليه أن يصيلاّ جالًسا ليسجد عىل األرض، فإن 
كان ال يستطيع الركوع أو ال يستطيع السجود انحنى للسجود 

والركوع وهو جالس عىل الكريس. 

(53)
السؤال: كيف يسجد املصيل؟

اجلواب: يسن أن ينزل املصيل للسجود عىل ركبتيه، ثم يضع 
يديه عىل األرض ويضع أنفه وجبهته دفعة واحدة، وجيب أن 

تكون أصابع قدميه عىل األرض متاّجهة نحو القبلة.

(54)
السؤال: هل جتب قراءة البسملة بعد تكبرية اإلحرام؟  

ل الفاحتة يف كل  اجلواب: جيب عىل املصيل أن يقرأ البسملة أواّ
ركعة؛ ألهنا آية من الفاحتة.

(55)
أو  الركوع  يف  تسبيحتان  أو  تسبيحة  يكفي  هل  السؤال: 

السجود؟  
الركوع  يف  تسبيحة  املصيل  يسبح  أن  يكفي  نعم،  اجلواب: 
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وأما  منهم،  كل  يف  يطمئناّ  أن  برشط  السجود  يف  وكذلك 
الثواب فبحسب عدد التسبيحات.  

(56)
الفاحتة، وماذا يفعل من  السؤال: ما حكم قراءة السورة بعد 

نسيها؟
يف  الفاحتة  بعد  القرآن  من  يشء  أو  سورة  قراءة  اجلواب: 
الركعتني األوىل والثانية سنة، وال تبطل الصالة برتكها، وال 

يسن سجود السهو لذلك.

(57)
د األوسط يف  السؤال: هل ُيسن سجود السهو ملن نيس التشهُّ

الصالة؟
د األوسط يسناّ له أن يسجد سجدتني  اجلواب: من نيس التشهُّ
ترك  اهلل عليه وسلم  النبي صىل  آخر صالته، ألن  للسهو يف 
التشهد األول ناسيًا، فسجد قبل أن يسلم، كم ورد يف صحيح 

البخاري.

(58)
أن  الركوع والسجود  التسبيح يف  السؤال: هل ُيسن ملن ترك 

يسجد للسهو؟
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الركوع  التسبيح يف  اجلواب: ال ُيسن سجود السهو ملن ترك 
تكون  أن  برشط  عامًدا،  أم  ساهًيا  تركها  سواء  والسجود 
الطمأنينة  ألن  والسجود؛  الركوع  يف  حصلت  قد  الطمأنينة 

ركن فيهم.

(59)
السؤال: ما هي عورة املرأة يف الصالة، وهل القدم عورة فيها؟
اجلواب: عورة املرأة يف الصالة كل جسمها إال وجهها وكفيها، 

وبناًء عليه فإن قدمها عورة جيب سرتها. 

(60)
السؤال: هل جيوز اجلمع والقرص بسبب السفر يف البيت قبل 

مغادرة املنزل؟
للسفر؛  البيت  مغادرة  قبل  والقص  اجلمع  اجلواب: ال جيوز 
ألنه قبل اخلروج من بلده ال يسمى مسافًرا، واجلمع والقص 

رخصة للمسافر. 

(61)
باحتفال  لالنشغال  العرص  مع  الظهر  السؤال: هل جيوز مجع 

العرس؟
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اجلواب: ال جيوز مجع الظهر مع العص، وال املغرب مع العشاء 
بسبب االنشغال بالعرس؛ ألن اجلمع رخصة هلا أسباب حمددة 

رشًعا وليس هذا منها. 

(62)
من  ركنًا  ترك  أنه  الصالة  بعد  شكَّ  من  يفعل  ماذا  السؤال: 

أركانا؟ 
األركان  من  ركنًا  ترك  أنه  الصالة  بعد  شكَّ  من  اجلواب: 
هناية  بعد  الشكَّ  ألن  يشء،  عليه  وليس  صحيحة  فصالته 

العمل ال يؤثرِّر يف صحترِّه.

(63)
السؤال: كيف يفعل من نيس السجدة الثانية يف صالة اجلامعة 

رها قبل انتهاء الصالة؟ وتذكَّ
مع  يصيلاّ  وهو  الصالة  أركان  من  ركنًا  نيس  من  اجلواب: 
يأيت  اإلمام  سالم  وبعد  اإلمام،  يتابع  أن  عليه  جيب  اجلمعة 

بركعة، ثم يسجد للسهو ويسلرِّم.

(64)
السؤال: هل ُسنّة الفجر من السنن املؤكدة؟
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الصالة  عليه  النبي  كان  مؤكدة  سنة  الفجر  ُسناّة  اجلواب: 
والسالم حيافظ عليها، حلديث مسلم والرتمذي وأمحد وأيب 
داود عن عائشة ريض اهلل عنها عن النبي صىل اهلل عليه وسلم 

قال: )ركعتا الفجر خري من الدنيا وما فيها(.

(65)
السؤال: ما حكم دعاء القنوت يف صالة الفجر؟

اجلواب: دعاء القنوت يف صالة الفجر سنة، من تركه سجد 
للسهو، وذلك ملا روى أنس ريض اهلل عنه قال: ما زال رسول 
الدنيا،  فارق  حتى  الفجر  يف  يقنت  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل 

أخرجه أمحد والبيهقي.

(66)
السؤال: ماذا يفعل من شّك هل سجد مّرة أو مرتني يف الركعة 

الثالثة؟
؛ أي يسجد سجدة  اجلواب: من شكاّ يف صالته بنى عىل األقلرِّ

أخرى ويتماّ الصالة، ثم يسجد للسهو.

(67)
السؤال: ماذا يفعل من نيس ركنًا من أركان الصالة؟

اجلواب: من نيس ركنًا من أركان الصالة ثم ذكره قبل أن يأيت 
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بمثله من الركعة التي بعدها تداركه )أي أتى به( وأتماّ صالته 
ثم سجد للسهو يف آخر صالته، وإن ذكره بعد أن أتى بمثله 
من الركعة التي بعدها ألغى الركعة التي نيس فيها الركن وأتى 

بركعة بدالً عنها، ثم سجد للسهو قبل السالم.

(68)
السؤال: كيف يعمل من تراوده األفكار داخل الصالة؟

تقرأ من  بم  ر  الوساوس عنك، والتفكُّ اجلواب: عليك بدفع 
باهلل  واالستعاذة  والدعاء،  السجود،  موضع  والنظر  القرآن، 

من الشيطان الرجيم. 

(69)
السؤال: هل تبطل الصالة بالتفكري بأمور خارج الصالة؟

التفكري بيش من خارجها  د  بمجرَّ الصالة  تبطل  اجلواب: ال 
من  ذلك  ُينقص  ولكن  ورشوطها،  بأركاهنا  يأيت  أن  برشط 

أجره؛ ألنه ليس للمرء من صالته إال ما عقل منها.

(70)
السؤال: أعاين من الرسحان يف الصالة والتفكري بالدنيا واهلّم 

والغّم.. ماذا أفعل؟
اجلواب: استعذ باهلل من الشيطان الرجيم، ومن مهوم الدنيا، 

واطلب املعونة من اهلل تعاىل، وعليك بكثرة االستغفار.
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(71)
السؤال: هل هناك حّل إلزالة التفكري باهلموم أثناء الصالة؟

اجلواب: أوالً توضأ للصالة قبل دخول الوقت، واجلس يف 
ذكر اهلل تعاىل قبل إقامة الصالة، فلتحصيل اخلشوع يف الصالة 
ال بدَّ من صالة اجلمعة، وبعد االنتهاء من الصالة متكث يف 

مكانك لتقرأ أذكار ما بعد الصالة وتدعو اهلل تعاىل.

(72)
السؤال: متى ُيقرأ دعاء االستخارة قبل السالم أم بعده؟ 

اجلواب: ُيقرأ دعاء االستخارة بعد السالم.

(73)
بعد  صاحلة  رؤيا  رؤية  أو  الصدر  انرشاح  جيب  هل  السؤال: 

صالة االستخارة لكي نميض فيام استخرنا له؟
اجلواب: ال يلزم بعد االستخارة رؤية يشء يف املنام أو انرشاح 
الصدر، ولكن يميض فيم يريد؛ فإن يرسه اهلل تعاىل فقد اختاره 
له وتكون فيه الربكة إن شاء اهلل، وإن رصفه فقد رصف عنه 

ا. رشًّ
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(74)
السؤال: ما هو دعاء االستخارة؟

اجلواب: اللهم إين أستخريك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، 
وتعلم  أقدر،  وال  تقدر  فإنك  العظيم؛  فضلك  من  وأسألك 
وال أعلم، وأنت عالم الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا 
ي حاجته( خرٌي يل يف ديني ومعايش وعاقبة أمري  األمر )ويسمرِّ
حاجته(  ي  )ويسمرِّ األمر  هذا  أن  تعلم  كنت  وإن  يل،  فاقدره 
رش يل يف ديني ومعايش وعاقبة أمري فارصفه عني وارصفني 

عنه، واقدر يل اخلري حيث كان، ثم رضني به. 

(75)
يشرتط  وهل  االستخارة،  صالة  تكرار  جيوز  هل  السؤال: 

تها النوم بعدها؟ لصحَّ
تكرارها،  وجيوز  واحدة،  ة  مرَّ ُتصىلَّ  االستخارة  اجلواب: 

والنوم بعدها ليس رشطًا لصحتها.

(76)
السؤال: كيف أحبُّ الصالة وأصيل؟

وأن  فانية،  الدنيا  أن  علمت  إذا  يأيت  الصالة  حبُّ  اجلواب: 
الذي  الصالح  عملك  هي  صالتك  وأن  باقية،  اآلخرة 
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سيؤنسك يف قربك، وسينجيك عند اهلل يف اآلخرة، أفال حتبُّ 
يف  ر  تفكَّ اآلخرة،  يف  واجلنة  الدنيا،  يف  الطمأنينة  تكسب  أن 
ر، فالعمر ال ينتظر. نسأل اهلل لنا ولك اخلري  أمرك، وال تتأخَّ

والرشاد.

(77)
السؤال: ما حكم تارك الصالة؟

فاسق،  كساًل  تاركها  الكبائر،  من  الصالة  ترك  اجلواب: 
وتاركها منكًرا لوجوهبا كافر. 

(78)
يقيض  وكيف  قضاء،  كساًل  الصالة  تارك  عىل  هل  السؤال: 

ذلك؟ 
بالقضاء،  املبادرة  الصالة كساًل  ترك  من  اجلواب: جيب عىل 
وله أن يقيض مع كل فرض فرًضا آخر، وإن زاد فهو خري له.

 
(79)

السؤال: كيف تقيض الصالة من تركتها قبل الوالدة بيومني؟
اجلواب: حيرم تأخري الصالة حتى خترج عن وقتها؛ فعىل من 
تركت الصالة قبل الوالدة بيومني أو أكثر القضاء بعد الوالدة 
ن  التمكُّ الفور عند  النفاس، فتقيض ما فاهتا عىل  والطهر من 

من القضاء.
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(80)
السؤال: ماذا أفعل كي أستيقظ لصالة الفجر؟

اجلواب: من األمور التي تعني عىل صالة الفجر:
1. النوم املبكر.

2. العزم عىل االستيقاظ.
3. قراءة آية الكريس قبل النوم.

4. االستعاذة من الشيطان الرجيم والوضوء وقت االستيقاظ، 
ويفضل االستعانة بمن يوقظك عىل صالة الفجر.

(81)
السؤال: هل عىل املحترض صالة؛ حيث إنه يغيب ثم يصحو؟
اجلواب: إن أفاق املحترض من غيبوبته وكان يعقل جيب عليه 
أن يصيل كيفم استطاع، وإن كان ال يعقل فال صالة عليه )ال 

يكلرِّف اهلل نفًسا إال وسعها( البقرة/286.

(82)
العاجز  املوت  املريض مرض  الصالة عن  السؤال: هل جتوز 

عن أداء الصالة؟
اجلواب: ال جتوز الصالة عن املريض وال عن امليت.
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(83)
السؤال: هل ُتقىض صالة السنَّة؟

نام  النوافل، حلديث الصحيحني: )من  ُيسنُّ قضاء  اجلواب: 
عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها(، وألنه صىل اهلل عليه 
وسلم قىض ركعتي الفجر ملا نام يف الوادي عن صالة الصبح 

إىل أن طلعت الشمس، رواه أبو داود.

(84)
السؤال: كيف ُيَسدُّ اخللل يف أثناء صالة اجلامعة؟

اجلواب: ُيسَمح للمصيل أن خيطو خطوتني لسدرِّ الفرجة التي  
أمامه يف الصف، فإن احتاج إىل أكثر من خطوتني انتظر بعدهناّ 
قلياًل ثم خطا خطوة أو خطوتني حتى ال يكون العمل كثرًيا 
يبطلها، والعمل  الكثري يف الصالة  العمل  إن  متوالًيا ؛ حيث 

ر بثالث حركات متوالية. الكثري ُيقدَّ

(85)
فلم  ر  ُذكِّ اخلامسة،  إىل  قام  الرباعّية  الصالة  يف  إمام  السؤال: 

جيلس، ما حكم صالة من وافقه عامًلا عامًدا؟
أالاّ  املصلني  عىل  جيب  خامسة  إىل  اإلمام  قام  إذا  اجلواب: 

يوافقوه، فمن وافقه عامًلا عامًدا بطلت صالته.
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(86)
السؤال: ما حكم صالة اجلامعة يف املسجد؟

اجلواب: صالة اجلمعة يف املسجد فرض كفاية، وهي شعرية 
من شعائر اهلل تعاىل، وكلم بعد املسجد كان األجر أعظم.

(87)
السؤال: هل تبطل صالة املرأة إذا رآها الرجال غري املحارم؟  
املحارم  غري  الرجال  رآها  إذا  املرأة  صالة  تبطل  ال  اجلواب: 
وهي تصيل، واألوىل أن تصيل يف مكان ال يراها فيه الرجال. 

(88)
السؤال: هل يسنُّ دعاء القنوت للنوازل يف الفرائض والسنن، 

وهل يكون ذلك قبل الركوع أم بعده؟
املصلون  يقنت  أن  نازلة  باملسلمني  نزلت  إذا  ُيسنُّ  اجلواب: 
بعد الركوع األخري من كل فريضة أو سنة، فرادى ومجاعات.

(89)
من  سجدة  كل  يف  يدعو  أن  للمصيل  جيوز  هل  السؤال: 

الصلوات املفروضة؟
أن  منفرًدا-  أم  مأموًما  أكان  -سواء  للمصيل  ُيسناّ  اجلواب: 
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يدعو يف السجود من الصلوات املفروضة وغريها. أما اإلمام 
فُيكره له ذلك؛ ألن صالته مبنياّة عىل التخفيف، إال إن كان 

إمام مجاعة حمصورين ويرضون بالتطويل.

(90)
السؤال: هل تبطل الصالة بنزول دم املصيل من أنفه؟

من  أو  أنفه  من  املصيل  دم  بنزول  الصالة  تبطل  ال  اجلواب: 
وجيب  وقليله،  املصيل  دم  كثري  عن  وُيعفى  بدنه،  يف  جرح 

صيانة املسجد عم يلوثه.

(91)
السؤال: كم عدد ركعات صالة الوتر؟

عرشة  إحدى  وأكثرها  ركعة،  أقلها  الوتر  صالة  اجلواب: 
ركعة، وأقل الكمل ثالث ركعات.

(92)
السؤال: كيف يكون قيام الليل؟ 

املغرب وقبل  الليل هو أن يصيل اإلنسان بعد  قيام  اجلواب: 
الفجر صالة نافلة، وأما التهجد فهو صالة النافلة بالليل بعد 
ْد  االستيقاظ من النوم تطوًعا هلل، قال تعاىل: )ومن الليل َفَتَهجَّ
النافلة قبل  نافلًة لك( اإلرساء/79. والتهجد أفضل من  به 

النوم.
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(93)
السؤال: هل جتوز صالة الوتر ركعة واحدة؟

وأقل  ركعة،  عرش  أحد  وأكثره  ركعة،  أقله  الوتر  اجلواب: 
الكمل ثالث ركعات، وجيوز االقتصار عىل واحدة.  

(94)
السؤال: هل جتوز صالة التهجد بعد صالة الوتر؟ 

اجلواب: جيوز ملن صىل الوتر أن يتنفل بعده، واألوىل أن يكون 
الوتر هو آخر صالة يف الليل، فمن غلب عىل ظنه أنه سوف 
الليل للتهجد استحب له تأخري الوتر إىل ما بعد  يستيقظ يف 

التهجد، ومن خيش أن ال يستيقظ يصيل الوتر قبل النوم. 

(95)
السؤال: ما هي الساعة التي توافق الثلث األخري من الليل؟ 

األخري  الثلث  توافق  التي  الساعة  معرفة  يمكن  اجلواب: 
بغروب  تبدأ  والتي  الليل  ساعات  عدد  بحساب  الليل  من 
الشمس وتنتهي بطلوع الفجر، ومن ثم تقسم هذه الساعات 

عىل ثالث، ويعرف الثلث األخري.
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(96)
السؤال: ما الفرق بني صالة التهجد وقيام الليل، وهل هلام وتر 

خاص غري وتر العشاء؟ 
اجلواب: التهجد وقيام الليل اسمن ملعنى واحد وهو: صالة 
النافلة يف الليل بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر، ولكن 
التهجد يكون بعد االستيقاظ من النوم، وقيام الليل يكون قبل 
النوم وبعده، فقيام الليل يشمل التهجد وكل صالة يف الليل، 
وليس للقيام والتهجد وتر خاص، بل الوتر بعد العشاء هو 
نفسه وتر القيام، لكن يسن تأخريه إىل ما بعد القيام إن غلب 
عىل ظنه االستيقاظ للقيام، وإن مل يثق باالستيقاظ فليوتر قبل 

أن ينام كم جاء يف احلديث الرشيف.  

(97)
السؤال: كم سجدة للتالوة، وهل جيوز أن ال أسجدها عندما 

أمرُّ عليها؟
اجلواب: سجود التالوة سجدة واحدة، وهو سنة يثاب فاعلها 
وال يعاقب تاركها، فال يأثم من ترك السجود لكنه حرم نفسه 

من الثواب.
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(98)
السؤال: هل يأثم من يرتك سجود التالوة؟

اجلواب: سجود التالوة سنة يف حق كل من مرَّ عىل آية فيها 
سجدة، وهي سنة يف حق القارئ والسامع وال يأثم برتكها، 
سجدة  وجتب  العظيم،  األجر  نفسه  عىل  فوت  يكون  ولكن 

التالوة يف صالة اجلمعة إذا سجد اإلمام متابعة له.
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اجلنائز
(99)

السؤال: هل جتوز صالة اجلنازة عىل امليت الغائب عن البلد؟ 
اجلواب: نعم، جتوز صالة اجلنازة عىل امليت الغائب عن البلد، 
والدليل ما رواه أبو هريرة ريض اهلل عنه: »أن رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وسلم نعى النجايش يف اليوم الذي مات فيه خرج إىل 

املصىل، فصف هبم وكرب أربعا« رواه البخاري.

(100)
السؤال: هل جيوز للمسلم أن يشّيع جنازة قريبه الكافر؟

اجلواب: جيوز للمسلم أن يميش يف تشييع جنازة قريبه الكافر، 
ولكن ال يميش خلف شعار غري املسلمني، وإنم يميش أمامه. 

(101)
السؤال: هل جيب أن نضع املاء يف فم امليِّت وأنفه أثناء غسله؟ 
أثناء  أنفه  يف  وال  املياّت  فم  يف  املاء  وضع  جيب  ال  اجلواب: 

غسله، ولكن إن كان هبم أذى أزاله.

(102)
ن الرجل، وكذلك املرأة؟  السؤال: يف كم ثوب ُيكفَّ
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وإزار  للرأس  مخار  أثواب:  مخسة  يف  املرأة  تكفن  اجلواب: 
أثواب،  ن يف ثالثة  فُيكفَّ الرجل  أما  وقميص فوقه ولفافتان. 
يف  كفن  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  أن  البخاري  روى 

ثالثة أثواب يمنية بيض.
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الزكاة
(103)

السؤال: هل جيب عىل املزكِّي أن خيرب الفقري أن هذه زكاة ماله؟
ي أن خيرب الفقري أن هذه زكاة ماله.  اجلواب: ال جيب عىل املزكاّ
ي أن ينوي عند الدفع للفقري أن هذه زكاة  لكن جيب عىل املزكاّ

ماله.

(104)
السؤال: هل جتب الزكاة يف ُحيلِّ املرأة؟

اجلواب: ال جتب الزكاة يف ُحيلرِّ املرأة املعدرِّ للزينة، برشط أن 
تكون كل قطعة منه يف حدود املتعارف عليه بني الناس.

(105)
خر عند املرأة؟  السؤال: هل هناك زكاة عىل الذهب املدَّ

بلغ  إذا  )الكنز( عليه زكاة  املتَّخذ لالدرِّخار  الذهب  اجلواب: 
نصاًبا يساوي )85( غراًما تقريًبا وحال عليه احلول، فيجب 

م يف هناية احلول وخُتَرج زكاته )%2.5(. أن ُيقوَّ
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(106)
السؤال: هل عىل األرض اململوكة زكاة؟

أي  ا  إن كانت عرًضا جتاريًّ الزكاة يف األرض  اجلواب: جتب 
ى كل عاٍم وذلك  ت للتجارة واشرتيت بنية التجارة، فتزكَّ ُأعدَّ
من  عنده  ما  قيمة  جمموع  من   )%2.5( خُيَرج  ثم  م  ُتقوَّ بأن 
ة للتجارة. أما إذا كانت األرض للقنية )االقتناء(  أراض معدَّ

فال زكاة فيها كم لو أراد أن يزرعها أو يبني عليها.

(107)
السؤال: كيف تزكَّى عروض التجارة؟

اجلملة يف  بسعر  آخر احلول  التجارة  م عروض  ُتقوَّ اجلواب: 
السوق، وخُيَرج ما يعادل )2.5%( من قيمة البضاعة، سواء 
ارتفعت قيمتها عن سعر الرشاء أو انخفضت، وسواء حصلت 
أم  احليوان  كسمن  العرض  نفس  يف  بزيادة  )الربح(  الزيادة 

بارتفاع األسعار.

(108)
السؤال: ما مقدار زكاة عروض التجارة؟

العرش )%2.5(  ربع  التجارة  زكاة عروض  مقدار  اجلواب: 
من قيمة السلعة عند بلوغ النصاب ومتام احلول.
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(109)
عملّية  يف  املستخدمة  املعّدات  يف  الزكاة  جتب  هل  السؤال: 

التجارة مثل السيارات والدكاكني وما إىل ذلك؟
ات املستخَدمة يف عملياّة التجارة مثل  اجلواب: ال زكاة يف املعدَّ

السيارات وغريها.

(110)
السؤال: هل ُتزكى عروض التجارة كل عام حتى لو بقيت يف 

املستودعات عند التاجر عّدة سنني؟
يف  بقيت  ولو  عام  كل  التجارة  عروض  ى  ُتزكاّ نعم  اجلواب: 

ة سنني، وهبذا حارب اإلسالم االحتكار.  مستودعاته عداّ

(111)
السؤال: هل عىل التاجر املدين زكاة؟

الزكاة، فمن كان عليه دين  الدين ال يمنع وجوب  اجلواب: 
ويف يده مال أو عروض جتارة أو أموال زكوية أخرى وجب 

عليه إخراج زكاة كل ما يف يده من مال.
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(112)
السؤال: هل عىل األرايض امُلتَّخذة للتجارة زكاة؟

ى قيمتها  م األرايض املتاّخذة للتجارة وُتزكاّ اجلواب: نعم، ُتقوَّ
كل عام، فإن مل يفعل زكاها عند البيع عن السنوات املاضية. 

(113)
خر للزواج؟ السؤال: هل جتب الزكاة يف املال املدَّ

نصاًبا  بلغ  إذا  للزواج  خر  املدَّ املال  يف  الزكاة  جتب  اجلواب: 
وحال عليه احلول.

 )114)
السؤال: هل جيوز إعطاء الزكاة لألخ لسداد ديونه؟ 

كان  إن  ألخيه  ماله  زكاة  من  يعطي  أن  لألخ  جيوز  اجلواب: 
غارًما )أي مدينًا( أو فقرًيا، فهو أوىل من غريه.

(115)
ر، وكيف حُتسب  املؤجَّ العقار  الزكاة عىل  السؤال: هل جتب 

زكاته؟
جتب  وإنم  نفسه،  ر  املؤجَّ العقار  يف  الزكاة  جتب  ال  اجلواب: 
َخر من العقار إذا بلغ نصاًبا وحال عليه  الزكاة يف الدخل املدَّ

احلول.



52

(116)
السؤال: هل جتب الزكاة يف مال اليتيم؟

إذا حتققت رشوط  اليتيم  مال  الزكاة يف  نعم، جتب  اجلواب: 
وجوب الزكاة.

(117)
السؤال: من خُيِرج الزكاة من مال اليتيم؟

اجلواب: خُيِرج الزكاة من مال اليتيم وليُّه، فإن مل يفعل أخرجها 
اليتيم إذا بلغ وتوىل أمر نفسه.

(118)
السؤال: هل جيب عىل الفقري الذي ملك نصاًبا من مال الزكاة 

وحال عليه احلول أن يزكي ما بيده؟
اجلواب: نعم جيب عىل الفقري الذي ملك نصاًبا وحال عليه 

ي ما بيده ولو كان ذلك املال من مال الزكاة. احلول أن يزكاّ

(119)
السؤال: ما هو مقدار زكاة الفطر؟

البلد،  أهل  قوت  من  طعام  من  صاع  الفطر  زكاة  اجلواب: 
ر بـ)2500( غرام.  وُتقدَّ
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(120)
السؤال: هل جيوز دفع زكاة الفطر عن امليت؟

اجلواب: من مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان ال 
جتب يف ماله صدقة فطر عنه. 

(121)
السؤال: هل جيوز لألّم أن تعطي من زكاة ماهلا ألوالدها؟

اجلواب: جيوز لألماّ أن تعطي من زكاة ماهلا ألوالدها إن كانوا 
من األصناف الذين ُتدفع هلم الزكاة ألنه مل جتب عليها نفقتهم.

(122)
السؤال: هل جيوز إعطاء الزكاة لألخ أو األخت الفقراء؟

اجلواب: جيوز لألخ أن يدفع زكاة ماله ألخيه وأخته الفقراء 
إن كانا ممن ال جتب عليه نفقتهم، وكانت األخت ليست مكفياّة 

بنفقة من جتب عليه نفقتها. 

(123)
السؤال: هل جيوز للزوجة أن تعطي زكاة ماهلا لزوجها الفقري؟
اجلواب: نعم، جيوز للزوجة أن تعطي من زكاة ماهلا لزوجها 

الفقري.



54

(124)
السؤال: هل جيوز دفع الزكاة لسداد دين يف ذّمة املّيت القريب؟  
اجلواب: ال جيوز دفع الزكاة لسداد دين امليت، فالزكاة تدفع 
للمستحقني األحياء. أما ما كان يف ذمة امليت من ديون فُتخرج 
من الرتكة قبل تقسيمها، فإن مل يكن له تركة ُيستحباّ أن يربئ  

الورثة ذمته بأن يقضوا الدين عنه إن استطاعوا.

(125)
السؤال: ما حكم أداء الزكاة إىل أقارب املزكِّي؟

واألجداد  )الوالدين  لألصول  الزكاة  تدفع  ال  اجلواب: 
واجلدات(، للزوم نفقتهم عىل الفروع إن كانوا فقراء، وجيوز 

ي.  دفع بعض الزكاة لألقارب ممن ال جتب نفقتهم عىل املزكرِّ

(126)
زكاة  من  املتوىف  الوالد  عن  الدين  سداد  جيوز  هل  السؤال: 

أموال األبناء؟
اجلواب: ال تدفع زكاة األموال لسداد ديون األموات. لكن 
عن  الديون  األوالد  يقيض  أن  موهتم  بعد  بالوالدين  الربرِّ  من 

والدهيم إن استطاعوا.
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(127)
السؤال: هل جيوز أن تعطى الزكاة لزوجة االبن؟

كانت  إن  االبن  لزوجة  املال  زكاة  ُتعطى  أن  جيوز  اجلواب: 
فقرية غري مكفياّة بنفقة من جتب عليه نفقتها.

(128)
السؤال: من هو الفقري الذي يستحقُّ الزكاة؟

اجلواب: الفقري هو الذي ال مال له وال كسب، أو له مال أو 
كسب لكن ال يقع موقًعا من كفايته كمن حيتاج إىل مئة ودخله 

أربعون أو أقل.
(129)

السؤال: هل جيوز للويل أن يتصدق من مال األيتام؟
ألنه  اليتيم؛  مال  من  يتربع  أن  اليتيم  لويل  جيوز  ال  اجلواب: 

مأمور باالحتياط فيه وممنوع من التربع به.
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الصوم
(130)

صيام  يف  ناسًيا  رشب  أو  أكل  من  صيام  يبطل  هل  السؤال: 
كفارة اليمني؟

اجلواب: من أكل أو رشب ناسًيا فإنم أطعمه اهلل وسقاه، وال 
يفطر بذلك بل يتابع صيامه سواء كان صيامه فرًضا أم نفاًل 

أم كفارة.  

(131)
السؤال: إذا نزل دم الدورة لكن بشكل بسيط قبل املغرب، ما 

حكم الصوم؟
اجلواب: من تيقنت ابتداء الدورة يف هنار رمضان فهي حائض، 
عن  اإلمساك  ثواب  وهلا  الدم،  رؤية  بمجرد  مفطرة  وتكون 

املفطرات يف أول النهار، وعليها قضاء ذلك اليوم.

(132)
السؤال: ماذا جيب عىل املرأة التي ولدت عّدة مرات يف شهر 
رمضان ومل تقض ما عليها من صيام ونسيت عدد األيام التي 

أفطرهتا وعدد السنني التي مرت بغري قضاء؟   
اجلواب: جيب عليها أن تصوم بدل األيام التي أفطرهتا بعد أن 
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ر عددها مع االحتياط يف ذلك، وخترج فدية )مد طعام(  تقدرِّ
ر السنني إن  ر الفدية بتكرُّ رت صيامه، وتتكرَّ عن كل يوم أخَّ

كانت قد استطاعت الصيام قبل ذلك ومل تصم.  

(133)
السؤال: هل جيوز للمرأة التي أفطرت بسبب الوالدة أن تدفع 

ام التي أفطرهتا؟ فديًة عن األيَّ
اجلواب: جيب عليها القضاء متى زال عذرها، وال جيوز دفع 

الفدية مع القدرة عىل صيام القضاء.

(134)
السؤال: هل جيوز ملن أفطر يف رمضان بسبب املرض أن يدفع 

فدية بدل األيام التي أفطرها؟
إذا  القضاء  عليه  ُيرَجى شفاؤه جيب  الذي  املريض  اجلواب: 
زال مرضه وال فدية عليه، أما املريض الذي ال ُيرَجى شفاؤه 
فُتخَرج عنه فدية عن كل يوم مدُّ طعام أي )600( غرام من 

القمح أو الرز.  
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(135)
السؤال: هل جيب عىل من أفطرت يف رمضان بسبب الوالدة 
تأخري  ارة  كفَّ هي  وما  القادم،  رمضان  قبل  عليها  ما  قضاء 

القضاء؟
إن  التايل  رمضان  دخول  قبل  الصوم  قضاء  جيب  اجلواب: 
عىل  قدرهتا  مع  تقض  ومل  التايل  رمضان  دخل  فإذا  أمكن، 
القضاء خالل العام وجب القضاء ووجبت فدية عن كل يوم 
ر قضاؤه إطعام مسكني، وإن مل تقدر عىل القضاء خالل  تأخَّ

العام قضت يوًما بدل كل يوم وال فدية.  

(136)
ثم  الليل  من  الصيام  قضاء  نوى  من  عىل  جيب  ماذا  السؤال: 

أفطر ومل يتمَّ صيامه؟ 
فقد  بغري عذر  أفطر  ثم  القضاء  اجلواب: من دخل يف صيام 

أثم، وجيب عليه صوم القضاء فقط.

(137)
السؤال: هل جيب عىل املرأة احلامل إذا أفطرت بسبب احلمل 

قضاء وكذلك فدية؟ 
اجلواب: احلامل واملرضعة إن خافتا عىل نفسيهم فقط أو عىل 
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نفسيهم وولدهيم أيضًا، أفطرتا وقضتا وال فدية عليهم، لكن 
والفدية،  القضاء  فعليهم  فقط  ولدهيم  عىل  خوًفا  أفطرتا  إن 

والفدية إطعام مسكني عن كل يوم.

(138)
وعليه  الصيام  عن  العاجز  املريض  عىل  جيب  ماذا  السؤال: 

قضاء صيام ومل يقِضه؟
يستطع  مل  فإن  عليه قضاؤه،  عليه صوم وجب  من  اجلواب: 
ُيرَجى شفاؤه دفع عن كل يوم فدية طعام  هلرٍم أو مرٍض ال 

مسكني.

(139)
السؤال: هل جيوز الصيام عن امليت الذي مات وعليه قضاء 

صيام؟
)قريبه(، وال  ولياّه  عنه  اجلواب: من مات وعليه صوم صام 

 . جيوز لغري القريب أن يصوم عنه إال بإذن الويلرِّ

(140)
ر قضاء رمضان املايض الستمرار  السؤال: ماذا جيب عىل من أخَّ

وجود العذر؟
من  فاته  ما  قضاء  ر  يؤخرِّ أن  عذره  استمراّ  ملن  جيوز  اجلواب: 
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رمضان حتى يستطيع القضاء وال إثم عليه وال فدية. 

(141)
السؤال: هل جيوز ملن عليه قضاء صوم من رمضان صوم )6( 

ال قبل أن يقيض؟ أيام من شوَّ
اجلواب: نعم، جيوز له ذلك ولكن األفضل أن يقيض ما عليه 

الً.  من صيام أواّ

(142)
السؤال: هل جيوز أن أصوم عن أيب امليِّت، وهل جيب أن أقول: 

»نويت الصيام قضاء عن أيب«؟
وعليه  مات  الذي  امليرِّت  األب  عن  الصيام  جيوز  اجلواب: 
صيام، وجيب أن تنوي الصيام من الليل، وال يشرتط التلفظ 

بالنية.
(143)

السؤال: هل ُيصام عن امليت الذي مات ومل يقِض ما عليه من 
صيام؟

اجلواب: من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه، وجيوز قضاء 
الصيام عن امليرِّت القريب -كم جيوز دفع الفدية بدل الصيام- 
عن كل يوم مداّ طعام. أما امليت غري القريب فال ُيصام عنه إال 

بموافقة ولياّه )قريبه(.
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(144)
ارة الفطر يف رمضان بسبب السفر أو احليض  السؤال: ما كفَّ

أو املرض؟
أو  السفر  بعذر  رمضان  يف  أفطر  من  عىل  ارة  كفَّ ال  اجلواب: 
املرض أو احليض، بل جيب عليه القضاء فقط، لكن إن أخر 
القضاء مع القدرة عليه حتى جاء رمضان الثاين وجب عليه 

القضاء والفدية. 

(145)
السؤال: هل جيوز قضاء ما فات من صيام رمضان بعد دخول 

النصف الثاين من شعبان؟ 
اجلواب: نعم جيوز ذلك، من كان عليه قضاء يشء من رمضان 
عليه اإلرساع يف قضائه، أما حديث النهي عن الصيام إذا دخل 

النصف الثاين من شعبان فهو هني عن صيام النافلة املطَلقة.

(146)
رت قضاء األيام التي أفطرهتا  السؤال: ماذا جيب عىل من أخَّ

من رمضان بسبب احليض حتى جاء رمضان القابل؟
اجلواب: جيب القضاء والفدية عىل من أفطر شيئًا من رمضان 
وكان مستطيعًا القضاء ومل يقِض خالل العام، فإن مل يستطع 

فعليه القضاء فقط. 



62

(147)
ال  مرض  أو  هلرم  الصيام  يستطيع  ال  من  حكم  ما  السؤال: 

ُيرَجى شفاؤه؟
اجلواب: جتب الفدية عىل من ال يستطيع الصيام هلرم أو مرض 
ر  ويقدَّ الطعام  من  ا  مدًّ يوم  كلرِّ  عن  خُيرج  شفاؤه،  يرجى  ال 

بـ)600( غم تقريبًا من القمح أو الرز أو ثمن ذلك. 

(148)
السؤال: ما حكم من أفطر يوًما من رمضان بسبب املشقَّة؟

رمضان  من  يوًما  أفطر  من  عىل  فقط  القضاء  جيب  اجلواب: 
ة. بسبب املشقَّ

(149)
السؤال: هل جيوز إفراد يوم اجلمعة والسبت واألحد بقضاء 

ما فات من رمضان دون صيام يوم قبلها أو يوم بعدها؟ 
من  فات  ما  بقضاء  األيام  هذه  إفراد  جيوز  نعم،  اجلواب: 
ع، وال جيب صيام  رمضان، وكذلك يصحُّ صيام النذر والتطوُّ

يوم قبلها وال بعدها.
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(150)
من  الشهرّية  العادة  لتأخري  الدواء  تناول  جيوز  هل  السؤال: 

أجل صيام رمضان؟
حتى  احليض  تأخري  أجل  من  الدواء  تناول  جيوز  اجلواب: 
كان  إن  رشبه  وحيرم  عدمه،  واألوىل  الصيام،  املرأة  تستطيع 

ة املرأة بشهادة األطباّاء أو بمعرفة املرأة نفسها. يرضُّ بصحَّ

(151)
السؤال: هل جيب الصيام عىل غري البالغ؟

البالغ، لكن جيب  الصبي غري  الصيام عىل  اجلواب: ال جيب 
عىل وليرِّه أن يأمره بالصيام إن كان يطيقه )أي يستطيعه( حتى 

يعتاد عليه. 

(152)
السؤال: من املكلَّف بالصيام؟

املطيق  العاقل  البالغ  املسلم  هو  بالصيام  املكلَّف  اجلواب: 
للصوم مع خلورِّ املوانع كحيض ونفاس.

(153)
السؤال: ماذا تفعل املرأة احلائض أو النفساء إذا طهرت أثناء 

نار رمضان؟
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اجلواب: إذا طهرت املرأة أثناء هنار رمضان ُيستَحبُّ هلا إمساك 
بقية النهار، وجيب عليها قضاء ذلك اليوم مع األيام األخرى 

التي أفطرهتا بسبب احليض.

(154)
السؤال: هل جيوز للمرأة النفساء الصيام عند رؤية عالمات 

دم ليست سوداء أو محراء؟
اجلواب: الكدرة واحلمرة والصفرة كلها نفاس، وحيرم عليها 

الصوم حتى تطهر، وعالمة طهرها أن ترى القصة البيضاء.

(155)
ت عادهتا حتى  فتغريَّ منع احلمل  استعملت حبوب  السؤال: 

استمرَّ نزول الدم بعد )15( يوًما هل هلا أن تصوم؟
اجلواب: أكثر احليض )15( يوًما فإذا استمرَّ نزول الدم أكثر 
من ذلك بسبب رشب دواء أو غريه فهو استحاضة جيب عىل 
املرأة أن تغتسل وتصيل وتصوم، وجيب عليها قضاء ما أفطرته 

مما زاد عىل عادهتا.  
(156)

السؤال: ما حكم الصيام بعد دخول النصف الثاين من شهر 
شعبان؟

الثاين من شهر شعبان  النصف  بعد دخول  الصيام  اجلواب: 
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جائز إذا كان له سبب، كقضاء رمضان أو كان عادة للصائم 
بعد  جيوز  ال  الذي  الصيام  وأما  واخلميس،  االثنني  كصوم 

دخول النصف الثاين من شعبان فهو صيام النافلة املطلقة.
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احلج والعمرة
(157)

السؤال: هل جيوز للمرأة أن تكشف وجهها أثناء أداء العمرة؟
اجلواب: جيب عىل املرأة املحرمة أن تكشف وجهها وكفيها، 
ال  بحيث  شيًئا  وجهها  عىل  أسدلت  الفتنة  خافت  إذا  ولكن 

يالمس وجهها.

(158)
أثناء اإلحرام  السؤال: ما هي كفارة استخدام صابون معطر 

للعمرة )بعد النية لإلحرام(؟
فإن  جيوز،  ال  للمحرم  املعطر  الصابون  استخدام  اجلواب: 
فعل ذلك فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك؛ أي: إما 
أن يصوم ثالثة أيام، أو أن يتصدق بإطعام ستة مساكني من 
مساكني احلرم لكل واحد منهم )1300( غم من األرز، أو أن 
يذبح داخل حدود احلرم ذبيحة يوزعها عىل الفقراء واملساكني 
املوجودين يف احلرم. أما الصيام فال يشرتط أن يكون داخل 

احلرم فله أن يصوم إذا رجع إىل أهله.  
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(159)
السؤال: هل جيوز لبس املالبس الداخلية للمرأة يف العمرة؟

يف  الداخلية  مالبسها  تلبس  أن  للمرأة  جيوز  نعم  اجلواب: 
العمرة؛ ألن املرأة أثناء اإلحرام باحلج أو العمرة تبقى بلباسها 
املعتاد الذي يسرت كل بدهنا، لكن جيب عليها كشف وجهها 

وكفيها، فإن خافت الفتنة سرتت وجهها بم ال يالمسه. 

(160)
التوسعة اجلديدة للمسعى،  العمرة مع  السؤال: ما هو حكم 

هل هي جائزة أم ال؟ 
اجلواب: نعم، العمرة جائزة مع التوسعة اجلديدة للمسعى؛ 

ألن السعي بني الصفا واملروة موجود ومتحقق. 

(161)
فة؟ السؤال: ما هو البناء نصف الدائري املالصق للكعبة املرشَّ

)ِحجر  هو  الكعبة  بجانب  الدائري  نصف  البناء  اجلواب: 
جزء  ألنه  الطواف؛  أثناء  خلفه  من  املرور  وجيب  إسمعيل(، 

من الكعبة. 
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(162)
السؤال: هل ابن األخت من الرضاع يعترب حمرًما رشًعا جيوز 

الذهاب معه للحج؟
وابن األخت  بالرضاع،  بالنسب حيرم  م  ُحررِّ ما  اجلواب: كل 
بالرضاع حمرم كابن األخت من النسب متاًما، فيجوز أن يكون 

حمرًما يف احلج والعمرة. 
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األذكار واألدعية
(163)

السؤال: ما حكم القراءة عىل املاء ثم رُشبه؟
اجلواب: جيوز قراءة القرآن عىل املاء ثم رشبه للتداوي، فإن يف 
ُل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرمْحٌَة  القرآن شفاء. قال تعاىل: )َوُننَزرِّ

لِْلُمْؤِمننَِي( اإلرساء/82.

(164)
السؤال: هل السلب احلرام من أسباب حجب استجابة الدعاء 

والرزق؟
أسباب  من  وهي  الدعاء،  استجابة  متنع  املعايص  اجلواب: 
تعاىل:  اهلل  قال  الرزق.  تيرس  الطاعة  أن  كم  الرزق،  حرمان 
يتق اهلل جيعل له خمرًجا ويرزقه من حيث ال حيتسب(  )ومن 

الطالق/ 2-3. واهلل أعلم.
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األيامن والنذور
(165)

السؤال: ما هي كفارة احلنث باليمني؟
التوبة  فعليه  به  حنث  ثم  يمني  عىل  حلف  من  اجلواب: 
واالستغفار، وعليه كفارة احلنث، وهي  إطعام عرشة مساكني 
أو كسوهتم أو حترير رقبة، فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام؛ لقوله 
ْغِو يِف َأْيَمنُِكْم َوَلِكْن ُيَؤاِخُذُكْم بَِم  تعاىل: )ال ُيَؤاِخُذُكُم اهللَُّ بِاللَّ
َما  َأْوَسِط  ِمْن  َمَساِكنَي  ِة  َعرَشَ إِْطَعاُم  اَرُتُه  َفَكفَّ اأْلَْيَمَن  ْدُتُم  َعقَّ
ِريُر َرَقَبٍة َفَمْن مَلْ جَيِْد َفِصَياُم  ُتْطِعُموَن َأْهِليُكْم َأْو ِكْسَوهُتُْم َأْو حَتْ

اَرُة َأْيَمنُِكْم إَِذا َحَلْفُتْم( املائدة/89.  اٍم َذلَِك َكفَّ َثاَلَثِة َأيَّ

(166)
السؤال: ما هو مقدار اإلطعام يف كفارة احلنث باليمني؟    

اجلواب: اإلطعام الواجب يف كفارة احلنث باليمني هو إطعام 
عرشة مساكني لكل مسكني ما يقارب )600( غرام من غالب 
أيب حنيفة  اإلمام  مثاًل، وجيوز يف مذهب  البلد كاألرز  قوت 

إخراج القيمة إذا كانت أصلح حلال الفقري.
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(167)
السؤال: ما حكم يمني اللغو؟ 

عىل  يعزم  ومل  اليمني،  قاصد  غري  باهلل  حلف  من  اجلواب: 
ْغِو يِف  عقدها؛ فال يشء عليه. قال تعاىل: )اَل ُيَؤاِخُذُكُم اهللَُّ بِاللَّ
َأْيَمنُِكْم َوَلِكْن ُيَؤاِخُذُكْم بَِم َكَسَبْت ُقُلوُبُكْم َواهللَُّ َغُفوٌر َحِليٌم( 
البقرة/225، ولكن عىل املسلم أن ال يكثر من حلف األيمن. 

(168)
السؤال: ما حكم احللف عىل القرآن ومل ينفذ؟ 

اجلواب: ال جيوز احللف عىل املصحف لغري حاجة، وال جيوز 
تعريض املصحف ملثل هذا، فإذا حلف شخص عىل املصحف 

ومل ينفذ ما حلف عليه؛ فعليه كفارة يمني. 

(169)
السؤال: هل جيوز احللف بـ)حياة اهلل(؟

اجلواب: جيوز احللف بحياة اهلل تعاىل؛ ألهنا صفة من صفاته 
تعاىل.
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(170)
الكفارة  إعطاء  اللجاج  نذر  كفارة  يف  يشرتط  هل  السؤال: 

لشخص واحد؟
اجلواب: كفارة نذر اللجاج –وكذلك كفارة اليمني- تعطى 
جيوز  وال  مساكني  عرشة  فيها  عائلة  أو  مساكني  لـ)10( 
إعطاؤها لشخص واحد دفعة واحدة، لكن إن أعطى شخصًا 

واحدًا كل يوم مقدار إطعام مسكني ملدة عرشة أيام جاز. 

(171)
السؤال: هل حيل األكل من الذبيحة التي ذبحتها تقرًبا إىل اهلل 

حلفظ عائلتي؟  
منها،  األكل  لصاحبها  جيوز  املنذورة  غري  الذبيحة  اجلواب: 
يدل  ما  الرشيعة  الفقراء، وليس يف  ما أعطى  وثوابه بحسب 
تعاىل  اهلل  لوجه  الذبح  وإنم  العائلة،  حيفظ  الذبح  أن  عىل 

ولشكره عىل نعمه.

 )172)
السؤال: ما حكم الذبيحة املنذورة؟

واملساكني،  للفقراء  كاملة  توزع  املنذورة  الذبيحة  اجلواب: 
وال جيوز للناذر وال ملن جتب عليه نفقته من عياله وزوجته أن 

يأكلوا منها شيًئا.  
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(173)
السؤال: هل جيوز توزيع حلم املنذورة عىل الفقراء أم أطبخه 

وأقدمه هلم؟
اجلواب:  الذبيحة املنذورة ال يأكل منها الناذر، وتقدم بحسب 
فإن  نيئة،  أو  إما مطبوخة  ابتداًء  الناذر  الذي اشرتطه  الرشط 

أطلق فتوزيعها نيئة أوىل.  

(174)
السؤال: هل جيب الوفاء بنذر التصدق بذبح إذا تكرر النذر أم 

تكفي ذبيحة واحدة؟
اجلواب: كل نذر جيب الوفاء به وتكرار لفظ النذر عىل نذر 
واحد للتأكيد يوجب الوفاء بنذر واحد، أما إن تعدد املنذور 

فيجب تأدية ما نذره. 

(175)
السؤال: هل جيوز أداء الصالة بعد صالة الفجر ملن نذر صالة 

ركعتني هلل كل يوم؟ 
اجلواب: األصل يف النذر أن تؤديه كم نذرته، وإذا فات وقته 
وجب قضاؤه، وجيوز يف أي وقت كان لوجود سبب الصالة، 
وال يمنع من أدائها بعد صالة الفجر لتقدم سبب الصالة وهو 
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النذر فال حرمة وال كراهة يف أداء الصالة املنذورة بعد صالة 
الفجر، لكن عليه أن حياول فعلها يف غري هذا الوقت خروًجا 

من اخلالف. 
(176)

السؤال: هل جيوز ملن نذر إعطاء شخص ماالً ومل جيد الشخص 
َوْضُع املال يف املسجد؟

اجلواب: األصل أن يلتزم الناذر بم نذر ما استطاع؛ فإذا مل جيد 
املنذور له لفقده أو عدمه بعد نذره فيكون النذر قد سقط عنه 

وال يشء عليه، فإن وجده فيم بعد أعطاه إياه.  

(177)
السؤال: هل جيب الوفاء بالنذر إذا كان الناذر غري بالغ؟

مبلغ  بلوغه  لعدم  منعقد  غري  البالغ  غري  من  النذر  اجلواب: 
التكليف، ويستحب أداء املنذور إذا بلغ. 

(178)
السؤال: ما حكم من نذر صوم شهرين متتاليني وال يستطيع 

الصوم؟
فإن  متتاليني،  شهرين  وصيام  بنذره  الوفاء  ينبغي  اجلواب: 
عجز عن ذلك ظل يف ذمته إىل أن يقدر أو يموت، فإن مات 
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صام عنه وليه أو أطعم من تركته بدال من الصوم، فإن مل يفعل 
ذلك فأمره إىل اهلل تعاىل.

(179)
السؤال: هل صيام النذر جيب أن يكون يف أيام متتالية أم ال؟

اجلواب: صيام النذر حسب ما نواه، فإن نواه متتابعا وجب 
ذلك وإال فال.

(180)
السؤال: ما حكم عدم الوفاء بالنذر؟

اجلواب: النذر التزام قربة هلل تعاىل، فيجب الوفاء بالنذر عىل 
قدر االستطاعة، وال جيوز التهاون به، قال اهلل تعاىل – يف مدح 
املؤمنني -: )يوفون بالنذر وخيافون يوما كان رشه مستطريا( 

اإلنسان/7. 

(181)
السؤال: ما حكم احللف عىل القرآن كذبا؟

اجلواب: احللف عىل القرآن كذًبا يمني غموس يغمس صاحبه 
يف النار إن مل يتب، ومن وقع منه مثل ذلك فعليه باملبادرة إىل 
التوبة واالستغفار وإعادة احلقوق إىل أهلها وأداء كفارة يمني.
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(182)
السؤال: ما كفارة احللف الكاذب؟

التي جتب  الكبائر  الكاذب حرام، وهو من  اجلواب: احللف 
اليمني  التوبة واالستغفار، وعليه إصالح ما ترتب عىل  فيها 

ورد احلق ألصحابه أو استسمحهم وأداء كفارة يمني.

(183)
يريد  وهو  الزور  شهادة  عىل  أكره  من  كفارة  ما  السؤال: 

اإلصالح؟
اهلل،  إىل  الصحيح  بالتوجه  يكون  األمور  إصالح  اجلواب: 
الزور  توبة عن شهادة  أهلها، وال  إىل  إعادة احلقوق  فرياعي 
إال بنقضها، ثم يؤدي احلالف كفارة اليمني إن كان قد حلف 

عسى أن يتوب اهلل عليه.

(184)
السؤال: هل جيوز احللف عىل القرآن كذًبا إلرضاء الزوج ألنه 

كثري الشك؟
اجلواب: حيرم احللف عىل القرآن كذبًا، وهذا يعد يمينًا غموسًا 
يتب، وعليه كفارة يمني،  مل  إن  نار جهنم  يغمس صاحبه يف 
زوجك  صدر  ليبقى  الشبهة،  مواطن  عن  االبتعاد  وعليك 

سليًم من وساوس الشيطان.
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الذبائح واألضاحي والعقيقة
(185)

السؤال: ما هي العقيقة؟
لوالدة  السابع  اليوم  يف  تذبح  التي  للشاة  اسم  هي  اجلواب: 

الطفل. وهي سنة مؤكدة عن النبي صىل اهلل عليه وسلم. 

(186)
السؤال: ما هي رشوط العقيقة؟

من  األضحية  يف  يشرتط  ما  كل  العقيقة  يف  يشرتط  اجلواب: 
من  الشاة  يف  فيشرتط  العيوب،  من  والسالمة  السن  حيث 
الضأن أن تكون قد جتاوزت السنة، أو تكون قد أجذعت أي 
املعز والبقر فيجب أن تكون قد أمتت  سقطت أسناهنا، وأما 
الثالثة، ويشرتط أن تكون العقيقة سليمة  سنتني ودخلت يف 

من كل عيب ينقص اللحم أو القيمة.

(187)
السؤال: هل يشرتط ذبح ذبيحتني عن املولود الذكر؟

اجلواب: يستحب ذبح شاتني عن الغالم، وواحدة عن البنت، 
ولو ذبح عن الذكر ذبيحة واحدة فهو جائز، وحيصل به أصل 

السنة.
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(188)
السؤال: هل جيوز للمسلم أن يذبح عقيقته عن غريه وهيدهيا 

له عىل شكل نقوط؟
اجلواب: األصل أن املطالب بالعقيقة هو ويل املولود املكلف 
باإلنفاق عليه، وال جيوز أن يذبحها غريه عنه إال إذا أذن له 
ويقوم  الشاة  أو  الثمن  الويل  إىل  أن هيب  املولود، وجيوز  ويل 

الويل بذبحها أو يوكل من يذبحها. 

(189)
السؤال: هل جيوز اجلمع بالنية بني األضحية والعقيقة؟

 اجلواب: ال جيوز اجلمع بني نية األضحية والعقيقة؛ ألن لكل 
واحدة منهم سبب خمتلف عن اآلخر. 

(190)
السؤال: ماذا يقال عند ذبح العقيقة؟

الرحيم،  الرمحن  اهلل  »بسم  يقول:  أن  يستحب  اجلواب: 
والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل، اللهم منك وإليك، 

هذه عقيقة فالن«. 
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(191)
السؤال: ماذا يفعل من رزق بمولود وهو غري قادر عىل ذبح 

عقيقة؟ 
اجلواب: العقيقة سنة مستحبة للقادر، وال يكلف اهلل نفًسا إال 
وسعها، فإذا مل يورس األب بثمن العقيقة قبل ميض مدة النفاس 
سقطت عنه، ولو عق عنه بعد ذلك جاز، فإن مل يفعل حتى 

بلغ املولود استحب للمولود أن يعق عن نفسه بعد بلوغه.

(192)
السؤال: هل نذبح العقيقة عن اجلنني الذي سقط ميًتا؟

اجلواب: املولود إذا نزل ميًتا ال ُيَعقُّ عنه. 

(193)
السؤال: ما األفضل يف توزيع العقيقة؟ 

واملساكني،  للفقراء  مطبوخة  كلها  توزع  أن  األوىل  اجلواب: 
وحتصل السنة بتقسيمها ثالثة أثالث كم يف األضحية، وجيوز 
أن حيتفظ هبا كلها برشط أن خيرج منها قدرًا ولو يسريًا للفقراء 

واملساكني )كيلوغرام واحد مثاًل(.
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(194)
السؤال: هل جيوز توزيع العقيقة عىل األشقاء واألهل؟

يسرًيا  ولو  منها  جزٌء  ع  يوزَّ أن  العقيقة  يف  الواجب  اجلواب: 
للفقراء واملساكني، فإن كان األشقاء واألهل من املساكني فهم 
أوىل من غريهم وهي صدقة وصلة رحم، وإن كانوا غري فقراء 

جاز إعطاؤهم منها بعد إخراج نصيب الفقراء واملساكني. 

(195)
السؤال: هل جتب العقيقة عن املولود، ولو مات قبل أن يكمل 

الشهر؟
اجلواب: العقيقة عن املولود الذي مات بعد أسبوع من الوالدة 

مستحبة.

(196)
 السؤال: ما حكم حلق رأس املولود اجلديد؟ 

اجلواب: ُيستحب حلق رأس املولود اجلديد يف اليوم السابع، 
وُيتصدق بوزن شعره ذهًبا أو فضة.
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(197)
السؤال: ما هي فوائد العقيقة؟

اجلواب: شكر هلل تعاىل عىل نعمه، واستبشار باملولود، وإظهار 
النسب، وإطعام الزوجة لتعويضها عم فقدته.

(198)
السؤال: هل جيوز أن تعق األم عن ابنها؟

اجلواب: العقيقة تسن ملن تلزمه نفقة املولود، وجتوز من اجلد 
أو األم.

(199)
السؤال: هل جتوز األضحية يف بلد ليس فيه مسلمون؟

اجلواب: جتوز األضحية يف أي مكان، ومل حيدد الرشع احلنيف 
كوهنا يف بالد املسلمني، ولكن يشرتط لصحتها أن ُيعطى فقراء 
املسلمني منها؛ ألهنا عبادة، ولو فقرًيا واحًدا، فإن مل جيد أكلها 

هو وأهل بيته. 
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(200)
السؤال: هل يشرتط تفريق حلم األضحية لقبوهلا؟

اجلواب: جيب أن يعطى الفقراء واملساكني من األضحية ولو 
يسرًيا )يقدر بكيلو غرام واحد مثاًل(، وجيب أن يرسل اللحم 
بالقبض،  بم شاء ويملكونه  يأخذه  فيه من  ليتصف  نيًئا  هلم 
دعوة  أو  أكله  أو  توزيعه  بني  باخليار  فهو  ذلك  عىل  زاد  وما 

الناس إليه.



فقه األرسة
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النكاح
(201)

السؤال: هل جتوز اخللوة بني اخلاطبني بعد العقد الرشعي؟
اجلواب: اخلاطبان زوجان بعد العقد الرشعي، لكن البد من 
مراعاة العرف لئال حيصل ما يندمان عليه إن حصل طالق أو 

وفاة فتضيع احلقوق.

(202)
السؤال: هل جيوز للزوجة أن خترج من بيت زوجها بغري إذنه 

وتشرتط أن ال تعود إال إذا طلقت رضهتا؟  
بدون  زوجها  بيت  من  خترج  أن  الزوجة  اجلواب: حيرم عىل 
إرضار  ألنه  رضهتا  طالق  تطلب  أن  هلا  جيوز  وال  إذنه، 

باآلخرين، وهو حرام.

(203)
السؤال: ما حكم عالقة احلب بني شاب وفتاة بقصد الزواج؟
غريه  أو  الزواج  بقصد  وفتاة  شاب  بني  العالقة  اجلواب: 
واالختالط  كاللقاءات  احلرام  إىل  تؤدي  ألهنا  حمرمة؛  عالقة 
والنظر واخللوة، والبيوت تؤتى من أبواهبا؛ فمن أراد الزواج 

فليخطب املرأة من أهلها.
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(204)
السؤال: هل جيوز الدعاء بالزواج من متزوجة أو خمطوبة؟

اجلواب: ال جيوز الدعاء بالزواج من متزوجة أو خمطوبة، وهو 
تعدٍّ يف الدعاء يأثم فاعله.

(205)
السؤال: هل يأثم تارك الزواج لعدم استطاعته املالية؟

اجلواب: الزواج مستحب ال يأثم تاركه بسبب عدم االستطاعة 
املالية، ويلجأ إىل اهلل تعاىل بالدعاء واالستغفار.

(206)
السؤال: هل حيل للزوجة أن هتجر زوجها؟

اجلواب: حيرم عىل املرأة أن هتجر زوجها، إال إذا كان الزوج 
حلل  الصالح  أهل  باستشارة  وينصح  عنه،  بعدها  يف  متسببًا 

اخلالف.

(207)
التي  املرأة  يرى من  أن  الزواج  للراغب يف  ماذا حيل  السؤال: 

يريد خطبتها؟
اجلواب: حيل ملن أراد أن يتزوج أن ينظر إىل الوجه والكفني 

فقط، وإذا أراد االستزادة فريسل امرأة يثق هبا.
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(208)
السؤال: أنا أحب شخصًا وأريد االرتباط به ولن أقبل بغريه 

ولكن أهيل رفضوا ذلك؟
اجلواب: عىل الوالد أن يراعي مصلحة ابنته ويقدر ظروفها، 
منها  أعرف  ألنه  والدها  باختيار  تقبل  أن  للبنت  واألوىل 
بالرجال، وحيرم عىل الفتاة إنشاء عالقة مع شاب أجنبي عنها.

(209)
الوجه  غري  خطيبته  من  يرى  أن  للخاطب  حيل  هل  السؤال: 

والكفني بعد العقد الرشعي؟
اجلواب: اخلاطبان زوجان بعد العقد الرشعي، لكن البد من 
مراعاة العرف لئال حيصل ما يندمان عليه إن حصل طالق أو 

وفاة فتضيع احلقوق.

(210)
السؤال: ماذا حيل للزوج من زوجته عند اجلامع؟

اجلواب: الزوجان حل لبعضهم حيل هلم كل يشء إال الوطء 
يف الدبر أو اجلمع أيام احليض.
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(211)
السؤال: هل حيل للفتاة أن ترفض اخلاطب لعدم رغبتها فيه؟

للفتاة أن ترفض اخلاطب إن مل يكن هلا رغبة  اجلواب: جيوز 
فيه.

(212)
الرغبة،  الزوجات ملجرد  يعدد  أن  السؤال: هل جيوز للرجل 

مع عدم إمكانيته املادية؟
امرأة  عىل  النكاح  يف  الرجل  يزيد  ال  أن  يستحب  اجلواب: 

واحدة من غري حاجة ظاهرة، خاصة إذا مل يكن مستطيعًا.

(213)
السؤال: هل يصح الزواج إذا عقده املأذون الرشعي يف البيت؟
يف  الرشعي  املأذون  عقده  إذا  الزواج  عقد  يصح  اجلواب: 

البيت ووثق يف املحكمة.

(214)
ذي  شاب  من  الزواج  من  ابنتها  منع  لألم  حيق  هل  السؤال: 

خلق ودين ألنه غري جامعي؟
رشعي،  لعذر  إال  الزواج  من  الفتاة  منع  جيوز  ال  اجلواب: 

لُّ املشاكل، واملترضر يرفع أمره للقايض. وبالتفاهم حُتَ
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(215)
من  أخته  يمنع  أن  األكرب(  )األخ  للويل  جيوز  هل  السؤال: 

الزواج لغري سبب رشعي؟
اجلواب: إذا عضل الويل املرأة من الزواج لغري سبب مرشوع 
فعليها أن ترفع أمرها إىل القايض ليتخذ ما يراه مناسبًا بشأهنا، 

ويأثم الويل هبذا العضل.

(216)
السؤال: إذا منع األب ابنته من الزواج، هل جيوز هلا أن تزوج 

نفسها؟
اجلواب: جيوز لألب أن يمنع ابنته من الزواج إذا كان هناك 
فإن  بدون ويل،  نفسها  تزوج  أن  هلا  سبب رشعي، وال جيوز 
منعها أبوها من الزواج بال وجه رشعي فلرتفع أمرها للقايض. 

(217)
اخلامر  ألبس  أن  أحب  بعد،  أتزوج  مل  كبرية  فتاة  أنا  السؤال: 
عىل وجهي، لكن قالوا يل عندما تتزوجي البسيه، أما اآلن فقد 

يعطل زواجك، فامذا أفعل أفيدوين؟
اجلواب: اخلمر )غطاء الوجه( لباس نساء النبي صىل اهلل عليه 
وسلم، والصحابيات ريض اهلل عنهن، ومن تشبه بقوم حرش 
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معهم، وال يعرتض عىل اخلمر إال جاهل بالدين، وما يقال أو 
يشاع بأن اخلمر يعطل زواج الفتاة هو من تلبيس إبليس.

(218)
السؤال: هل حيلُّ للخاطبني أن خيرجا معًا بعد العقد الرشعي 

بدون حمرم؟ 
اجلواب: اخلاطبان زوجان بعد العقد الرشعي، لكن البد من 
مراعاة العرف لئال حيصل ما يندمان عليه إن حصل طالق أو 

وفاة فتضيع احلقوق.

(219)
السؤال: هل جيوز للفتاة أن تزوج نفسها لشاب دون موافقة 

أهلها؟
اجلواب: ال زواج إال بويل وشاهدي عدل، ومن منعها أهلها 

من الزواج بالكفء فلرتفع أمرها إىل القضاء. 

(220)
يتعاهد شاب وفتاة أنام زوجان بدون  السؤال: هل جيوز أن 

خلوة حتى يتم عقد الزواج رسميًا؟
عالقة  رشعي  عقد  بدون  وفتاة  شاب  بني  العالقة  اجلواب: 
وسوسة  من  تعاهٌد  زوجان  أهنم  بينهم  والتعاهد  حمرمة، 

الشيطان وال أثر له.
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(221)
السؤال: أنا أحبُّ شخًصا، هل جيوز أن أدعو بأن حيبَّني ويكون 

من نصيبي؟
فال  طالبة،  ال  مطلوبة  فجعلها  املرأة  اإلسالم  كرم  اجلواب: 
يليق هبا أن تسعى هي وراء الرجل، ومن تعجل اليشء قبل 
أوانه عوقب بحرمانه. وهذا كله من نتائج االختالط املحرم.

(222)
السؤال: تقّدم يل عريس متدّين وأيب اعرتض ألن لونه أسمر، 

ووافق عىل مضض، فهل عيل إثم إذا وافقت عليه؟
اجلواب: إذا كان الشاب متدينًا فاللون ليس بعيب، وزواجك 
منه ال يعترب خطًأ، ومع ذلك حاويل التحاور مع أبيك والتفاهم 
معه باحلسنى واإلقناع حتى تكون موافقته عن رضًا تام، وهذا 

أكمل لزواجك وأفضل.

(223)
السؤال: هل يصح الزواج بدون عقد رشعي صحيح وبدون 

ويل وبدون تثبيت يف املحكمة؟
اجلواب: عقد الزواج الصحيح البد أن يكون بويل وشاهدي 
عدل، والتوثيق مطلوب يف املحكمة الرشعية حلفظ احلقوق، 

والعقد الصحيح هو الفارق بني الزواج والزنا. 
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(224)
السؤال: هل يعترب أبو الزوج حمرمًا ألم الزوجة؟

اجلواب: يعترب أبو الزوج أجنبيًا عن أم الزوجة؛ فال حيل هلم 
النظر وال اخللوة.

(225)
السؤال: هل خال األم وعمها وخال األب وعمه من املحارم؟

اجلواب: خال األم وعمها وخال األب وعمه من املحارم. 

(226)
السؤال: ما حكم االستمناء رشعًا؟

الثقات،  األطباء  بشهادة  بالصحة  مرض  االستمناء  اجلواب: 
ومجهور الفقهاء يقولون بحرمته، فال ينبغي للمسلم أن يعتدي 

فيم يرضه يف دنياه وآخرته.

(227)
السؤال: هل جيوز االستمناء خوفًا من الوقوع يف الفاحشة؟

امليتة  كأكل  الرَضَرين  أخف  ارتكاب  يسمى  هذا  اجلواب: 
خوفًا من املوت، لكن ذلك يكون عند حتقق وقوع الفاحشة.
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(228)
السؤال: إذا كنت غري قادر عىل الزواج وعندي شهوات كثرية، 

فامذا أفعل؟
النفس  وإشغال  النافلة،  صيام  من  باإلكثار  عليك  اجلواب: 

باألشياء النافعة واملباحة والدعاء.

(229)
إن  زوجها  مع  تبقى  أن  امللتزمة  للمسلمة  جيوز  هل  السؤال: 

كان تاركًا للصالة تكاساًل؟
اجلواب: تارك الصالة كساًل مرتكب ألشد الكبائر بعد الكفر 
باهلل، لكن زوجته ال تطلق منه، وعليها أن جتتهد يف نصيحته، 
ومنها  املرشوعة  بالطرق  فلتفارقه  دينها  عىل  خشيت  فإن 

املخالعة، فإن صربت وحفظت دينها فال بأس.

(230)
إن  ذهبها  بيع  عىل  زوجته  جيرب  أن  للزوج  جيوز  هل  السؤال: 

كان يمر بضائقة مالية؟
منه  الزوجة ومهرها حق هلا حيرم أخذ يشء  اجلواب: ذهب 
بغري رضاها، ويندب للزوجة مساعدة زوجها ولو عىل سبيل 

الدين املوثق.
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(231)
السؤال: هل جيوز للزوجة أن خترج من بيت زوجها دون إذنه؟
اجلواب: ال حيل للزوجة اخلروج من بيت زوجها دون إذنه 

إال لرضورة.

(232)
السؤال: هل جيب عىل املخطوبة طاعة خطيبها؟

اجلواب: إذا انتقلت املرأة إىل بيت زوجها وجب عليه نفقتها 
وعليها طاعته، أما قبل ذلك فإن كان قد تم عقد النكاح فهي 
يتم  التعامل معه وإن مل  العرف يف  تراعي  أن  زوجته، وجيب 

عقد النكاح فهو أجنبي تتعامل معه كاألجانب. 

(233)
السؤال: ما حق زوجي براتبي الشهري؟ 

اجلواب: راتبك حق لك، ولك أن تعطي زوجك منه من باب 
املساعدة إذا كان عن طيب نفس.



94

(234)
هبة  أو  بصدقة  بامهلا  تترصف  أن  للمرأة  جيوز  هل  السؤال: 

ألهلها أو غريهم دون علم زوجها ورضاه؟
هبة  أو  بصدقة  اخلاص  بمهلا  تتصف  أن  للزوجة  اجلواب: 
ألهلها أو غريهم بمشورة زوجها أدًبا واستحساًنا، وهو عند 
أكثر العلمء معنى حسن العرشة واستطابة نفس الزوج، فإن 

أراد منعها من إكرام أهلها فال داعي إلخباره.

(235)
من  أكثر  إنا حتب زوجها  املرأة  تقول  أن  السؤال: هل جيوز 

أبيها؟
أكثر  زوجها  حتب  إهنا  تقول  أن  للزوجة  جيوز  ال  اجلواب: 
تعاىل:  قال  عليها،  أبيها  صدر  يوغر  ذلك  ألن  أبيها؛  من 
)وبِالوالَدين إحساًنا( اإلرساء/23؛ وليس من اإلحسان أن 

تقول ذلك. فإن كان ذلك يف نفسها فلتكتمه.

(236)
السؤال: هل جيب عىل األب أن يزوج ابنه إذا عجز الولد عن 

تزويج نفسه؟
إلقناع  أقاربك،  من  الصالح  أهل  مشاورة  عليك  اجلواب: 
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ابنه  يعف  أن  عىل  حيرص  أن  الوالد  وعىل  بتزوجيك،  والدك 
عن احلرام وله أجر عند اهلل تعاىل. 

(237)
السؤال: هل جيوز للزوجة أن هتجر فراش زوجها؟

اجلواب: ال جيوز للزوجة أن هتجر فراش زوجها إال لسبب 
رشعي.

(238)
السؤال: هل جيوز للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها؟

أهلها،  زيارة  من  زوجته  يمنع  أن  للزوج  ينبغي  ال  اجلواب: 
ويكره له ذلك؛ ألن منعها يؤدي إىل نفورها ونفور أهلها منه.

(239)
متامًا  ذلك  غري  زوجي  لكن  ملتزمة،  هلل  واحلمد  أنا  السؤال: 

وبعيد عن ربنا، فامذا أفعل؟
اجلواب: عليك بالصرب والدعاء لزوجك باهلداية واالستقامة، 

ي يف نصحه.  وال تقصرِّ
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الطالق
(240)

السؤال: هل تطلق الزوجة إذا هجرها زوجها مدة شهرين؟
مدة  طالت  مهم  هلا  زوجها  هبجران  املرأة  تطلق  ال  اجلواب: 

اهلجران، واملترضرة ترفع أمرها للقضاء.

(241)
السؤال: هل تأثم املرأة إذا طلبت من زوجها الطالق بسبب 

زواجه الثاين؟
اجلواب: الزواج الثاين مما أباحه الرشع، فليس للزوجة األوىل 
حقوق  تؤدين  ال  أنك  تيقنت  فإن  بسببه،  الطالق  تطلب  أن 
اهلل وحقوق زوجك بعد ذلك؛ فال مانع من أن تطلبي اخللع، 
وعليك بالرتيث؛ فم بعد الضيق إال الفرج إن شاء اهلل تعاىل. 

(242)
ابنتهم  بتطليق  الزوج  يطالبوا  أن  الزوجة  ألهل  هل  السؤال: 

بدون رغبتها؟
رغبة  بدون  بتطليقها  زوجها  الزوجة  أهل  مطالبة  اجلواب: 
احلياة  باستمرار  يستمر  منكر  وجد  إذا  إال  حرام،  الزوجة 

الزوجية.  
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العدة
(243)

السؤال: ما هي عدة املطلقة؟ 
اجلواب: عدة املطلقة احلامل تنتهي بوضع احلمل، وإن كانت 
حتيض  ال  كانت  وإن  حيضات،  فثالُث  احليض  ذوات  من 

فثالثة أشهر.

(244)
السؤال: هل جتب العدة عىل كبرية السن إذا تويف عنها زوجها؟
سواء  زوجها  عنها  تويف  من  عىل  الوفاة  عدة  جتب  اجلواب: 

كانت صغرية أم كبرية.

(245)
السؤال: هل جيوز للمعتدة أن خترج من بيتها للعالج؟

للحاجة  هنارًا  بيتها  من  خترج  أن  للمعتدة  جيوز  اجلواب: 
كالعالج، وال خترج لياًل إال للرضورة.
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(246)
السؤال: هل تبدأ عدة املطلقة من يوم طالقها أم من يوم تثبيت 

الطلقة يف املحكمة؟
يوم  من  وليس  الطالق،  يوم  من  املطلقة  عدة  تبدأ  اجلواب: 

تثبيت الطالق يف املحكمة.

(247)
السؤال: هل جيوز للمعتدة عن وفاة أن خترج من بيتها وختالط 

غري املحارم؟
اجلواب: ال جيوز للمعتدة عن وفاة أن خترج من بيتها إال حلاجة 
كالعالج، وال ختالط غري حمارمها؛ ألن املرأة ال جيوز هلا خمالطة 
غري زوجها وحمارمها سواء املعتدة وغريها، ولكن ال مانع من 
النساء واجلواب عىل  املعزين من حمارمها ومن  تعازي  قبول 

اطمئناهنم عن حاهلا. 

(248)
السؤال: هل جيوز الترصيح بخطبة املعتدة؟

اجلواب: ال جيوز التصيح بخطبة املعتدة، وال بأس بالتعريض 
)التلميح( بذلك إن كانت معتدة من وفاة زوجها أو مطلقة 

طالقًا بائنًا.
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(249)
السؤال: هل جيب عىل الزوجة املهجورة من سنوات طويلة أن 

تعتد من زوجها إذا مات؟
اجلواب: من مات عنها زوجها وجب عليها العدة ولو كان 

هاجرًا هلا؛ ألهنا زوجة ترثه فتعتد بعد وفاته.

(250)
السؤال: هل جيوز للمعتدة من طالق أن تسافر ألداء العمرة؟
اجلواب: ال جيوز للمعتدة من طالق رجعي أن تذهب للعمرة 
إال بإذن زوجها؛ ألهنا ما زالت عىل ذمته، أما املعتدة لوفاة أو 
طالق بائن فال جيوز هلا أن تسافر أيضًا ألداء العمرة أو غريها؛ 

ألن من الواجب عليها مالزمة البيت خالل العدة. 
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الرضاع
(251)

أم  للرضيع،  إخوة  يعتربون  املرضعة  أوالد  كل  هل  السؤال: 
من رضع معه فقط؟

فمن  للرضيع،  إخوة  يعتربون  املرضعة  أوالد  كل  اجلواب: 
رضع من امرأة أصبح ابنًا هلا من الرضاع حيرم عليه ما حيرم 
عىل أبنائها، فإن كان هلا زوٌج وثار اللبن بسببه أصبح الزوج 

أبًا له، فيحرم عليه مجيع أوالده حتى من غريها من النساء.

(252)
السؤال: هل جيوز أن يكون ابني الذي رضع من خالتي مرة 

واحدة مشبعة أخًا هلم؟
اجلواب: من رضع من امرأة مخس رضعات معلومات أصبح 

ابنًا هلا.

(253)
ابنته  يزوج  أن  مني  رضع  الذي  لشقيقي  جيوز  هل  السؤال: 

البني؟
اجلواب: هذا الزواج ال يصح؛ ألن ابن األخت هنا بمثابة عم 
تراجع  املسائل  الرضاع، ويف هذه  أبيها من  البنت؛ فهو أخو 

املحكمة الرشعية إلثبات الرضاع. 
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النفقات
(254)

بيت  تركت  إذا  زوجها  عىل  الزوجة  نفقة  جتب  هل  السؤال: 
زوجها وأقامت عند أهلها بغري إذنه؟

اجلواب: إذا تركت الزوجة بيت زوجها وأقامت عند أهلها 
بغري إذنه تعترب ناشزًا وتسقط نفقتها.
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احلضانة
(255)

السؤال: ملن احلق يف حضانة األوالد بعد الطلقة الثالثة؟
اجلواب: حضانة األطفال بعد الطلقة الثالثة من حق الزوجة 
أم  إىل  احلضانة  حق  ينتقل  تزوجت  وإذا  الطفل،  يبلغ  حتى 

الزوجة. 

(256)
السؤال: هل جيب عىل األهل أن ينفقوا وخيدموا ابنهم الكبري 

إذا كان من ذوي االحتياجات اخلاصة؟
يساعدوا  أن  كاإلخوة  واألقارب  األهل  عىل  جيب  اجلواب: 
اخلاصة  االحتياجات  ذوي  من  املريض  قريبهم  عىل  وينفقوا 

إن مل يكن له مال ينفق منه.

(257)
السؤال: ما حكم التبني يف اإلسالم، وما هو املخرج الرشعي 

ملن أراد أن حيسن ليتيمة ويرعاها ويربيها؟
اجلواب: اإلحسان إىل اليتيم فيه أجر عظيم، ولكن التبني حرام 
وباطل. واملخرج الرشعي ملن أراد أن يريب يتيمة أن ترضعها 
أهنا  ُيعِلمها  أن  بالرضاع عىل  فيصبح عمها  مثاًل  أخيه  زوجة 

ليست ابنته. 



العادات
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العالقة بني اجلنسني
(258)

السؤال: ما حكم مصافحة أعامم الزوج وعدم لبس احلجاب 
أمامهم؟ 

اجلواب: أعمم الزوج أجانب عىل الزوجة، وحيرم عىل الزوجة 
خلع احلجاب أمامهم أو مصافحتهم. 

(259)
السؤال: هل جيوز لفتاة مسلمة حمافظة أن حتّب شابًّا يف اهلل؟  

اجلواب: دعوى احلب يف اهلل بني اجلنسني من تلبيس إبليس، 
ختالط  وال  الشيطان،  خطوات  من  حتذر  الطاهرة  واملسلمة 

الرجال غري املحارم.

(260)
حمرم  بدون  )التاكيس(  تركب  أن  للمرأة  جيوز  هل  السؤال: 

حلضور جملس علم؟
ألداء  الالزم  العلم  لطلب  خترج  أن  للمرأة  جيوز  اجلواب: 
الواجبات الرشعية إن مل جتد من يعلمها يف بيتها، برشط أمن 
الفتنة. وال ننصح بركوب )التاكيس( بدون حمرم لذلك، وإن 

كان ركوب )التاكيس( ليس من اخللوة املحرمة.
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(261)
السؤال: ما حكم املؤاخاة بني الرجل واملرأة األجنبيني، وهل 

يعترب حمرمًا هلا؟
أجنبية حرام رشعًا؛ ألن  املؤاخاة بني رجل وامرأة  اجلواب: 
م اهلل من النظر  فيه حتريم ما أحلَّ اهلل من الزواج وحتليل ما حراّ
ونحوه، وال حيل هلم يشء بسبب هذه املؤاخاة، فيحرم عليهم 

النظر واخللوة والسفر. 
(262)

والبنات  لألوالد  خمتلطة  دروس  إعطاء  جيوز  هل  السؤال: 
بالصف السابع؟ 

اجلواب: ال جيوز إعطاء الدروس اخلصوصية للذكور واإلناث 
جمتمعني مع بعضهم؛ ألنه يؤدي إىل مفاسد ال حُتمد عقباها، 

ومن كان يف الصف السابع فهو يف سن املراهقة. 

(263)
السؤال: هل جتوز مصافحة بنت العم أو بنت اخلال؟

اجلواب: حيرم عىل املسلم أن يصافح بنت عمه أو خاله؛ ألنه 
جيوز له أن يتزوجهم.
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(264)
السؤال: هل جيوز للمرأة أن جتلس مع إخوان زوجها؟

وال  زوجها،  إخوان  مع  جتلس  أن  للمرأة  جيوز  ال  اجلواب: 
جيوز الدخول عىل زوجة األخ  واجللوس معها بخلوة.

(265)
املريضة  رأس  عىل  يكشف  أن  للطبيب  جيوز  هل  السؤال: 

للرضورة؟
إال  املريضة  أن يكشف عىل رأس  للطبيب  اجلواب: ال جيوز 
الطبيبة  توجد   مل  فإن  لذلك،  تصلح  طبيبة  وجود  عدم  عند 
جاز للطبيب املسلم الثقة الكشُف عىل املريضة، عىل أن يكون 

الكشُف بوجود حمرم.

(266)
بعض  زيارة  من  زوجها  متنع  أن  للزوجة  حيق  هل  السؤال: 

أقاربه لوجود خمالفات رشعية يف جلساهتم؟
باملعروف،  بينهم  يتناصحا  أن  الزوجني  عىل  جيب  اجلواب: 
ويمكن للزوجة إن استطاعت أن تنصح زوجها بعدم ارتكاب 

املحرمات بلباقة وبلطٍف ولني. 
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(267)
السؤال: هل جيوز للمرأة أن تصافح شقيق زوجها؟

ليس  ألنه  زوجها؛  أخا  تصافح  أن  املرأة  عىل  حيرم  اجلواب: 
حمرمًا هلا.

(268)
السؤال: هل جتوز احلوارات بني اجلنسني عىل اهلاتف للتناصح 

وضمن دائرة األدب؟  
اجلواب: ال ينبغي مثل هذا العمل؛ ألن فيه إفسادًا للقلوب، 
وقد يؤدي إىل التعلق املحرم. قال تعاىل: )َواَل َتتَّبُِعوا ُخُطَواِت 

ْيَطاِن( البقرة/168.  الشَّ

(269)
شاب  بني  )الشات(  شبكة  داخل  احلوار  حكم  ما  السؤال: 

وفتاة متصادقني؟
اجلواب: احلوارات اخلاصة بني اجلنسني ال ختلو من خمالفات 

رشعية، وتؤدي إىل التعلق املحرم.
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(270)
باألمراض  االختصاص  املسلم  للطبيب  جيوز  هل  السؤال: 

النسائية والتوليد، وما حكم من يعمل بذلك؟
ما هو فرض  ومنها  ما هو فرض عني،  العلوم  من  اجلواب: 
كفاية، والتخصص باألمراض النسائية والتوليد من الفروض 
الكفائية. فإذا كان هناك طبيبات نسائية يعاجلن النساء فال جيوز 
للرضورة،  إال  النساء  عورات  عىل  الكشف  النسائية  لطبيب 

ر بقدرها(. والقاعدة الفقهية تقول: )الرضورة ُتقدَّ
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الغناء واملالهي
(271)

السؤال: ما حكم الغناء واستامعه، جمردًا أو بمصاحبة اآلالت 
املوسيقية؟

يتخذه  مل  ما  مباح  موسيقية  آلة  بال  وسمعه  الغناء  اجلواب: 
حرفة له، برشط أن يكون من رجل لرجال أو من امرأة لنساء 
مع أمن الفتنة، ويشرتط أن تكون كلمت الغناء رشعية، فإن 
خيف فتنة فحرام قطعًا. واملراد بالفتنة: ما يدعو إىل الوقوع يف 

الفاحشة.
واألوتار  املعازف  وسائر  كالعود  املطربة  اآللة  مع  الغناء  أما 
هنا  واحلرمة  واستمعه.  استعمله  فحرام  والشبابة  واملزمار 

بسبب حرمة اآللة. 
ورضب الدف واألناشيد الدينية مباحان يف العرس واخلتان 

وغريمها. 
(272)

إذا  الفنادق  أو  الصاالت  حفالت  حضور  حكم  ما  السؤال: 
كانت لألقارب، وإذا مل نحرض عتبوا علينا؟

الرجال  اختالط  الصاالت  حفالت  يف  كان  إذا  اجلواب: 
حيل  فال  وغريها  كاملوسيقى  املنكرات  من  فيها  أو  بالنساء، 

حضورها، وعتب الناس أهون من غضب اهلل عز وجل. 
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(273)
اإلنشاد  صاحب  إذا  النبوية  املدائح  سامع  جيوز  هل  السؤال: 

آالت موسيقية؟
اجلواب: إذا اقرتن الغناء أو املدائح النبوية بآلة حمرمة من آالت 

العزف فهو حرام.
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اللباس والزينة والصور
(274)

السؤال: هل جيوز القص من احلواجب إذا طاال كثريًا؟
مع  لكن  طاال،  إذا  احلواجب  من  القص  جيوز  اجلواب: 

الكراهة، وحيرم النمُص.

(275)
السؤال: هل جيوز ترقيق احلواجب أو إزالتها والرسم مكانا؟
اجلواب: حيرم ترقيق احلواجب وإزالتها والرسم مكاهنا، وهو 
عليه وسلم  اهلل  النبي صىل  لعن  وقد  بـ)النمص(،  يسمى  ما 

اللوايت يفعلنه.  

(276)
السؤال: هل جيوز للمرأة أن تتزين بالكحلة وخترج هبا؟

اجلواب: الكحلة من الزينة، وحيرم عىل املرأة أن تبدي زينتها 
لغري زوج أو حمرم.

(277)
السؤال: هل جيوز إجراء عمليات التجميل بغرض التجمل 

والزينة فقط؟
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ألمر  وامتثال  الزينة  يف  غلو  التجميل  عمليات  اجلواب: 
واألذية،  الرضر  منه  حيصل  ما  ذلك  من  ويستثنى  الشيطان، 
كمن يكون هلا أصبع زائدة تؤذهيا فيجوز ذلك، والرجل يف 

هذا كاملرأة.

(278)
السؤال: هل جيوز للمرأة أن تصبغ شعرها باللون األسود؟

لون  أي  أو  محرة  أو  بصفرة  الشيب  خضاب  يسن  اجلواب: 
آخر، وحيرم بالسواد. 

(279)
السؤال: هل جيوز للجنب أن يقّص أظافره أو حيلق شعره؟

اجلواب: جيوز للجنب واحلائض قصاّ األظافر وحلق ما جيوز 
حلقه من الشعر، واألفضل أن يكون ذلك بعد الطهارة ليزيل 

الغسل أثر حدث اجلنابة واحليض عن األظافر والشعر.

(280)
السؤال: هل يكره قص األظافر يف الليل، وهل جيوز حرقها 

بعد قصها؟  
اجلواب: يستحب دفن ما أخذ من الشعور واألظفار ومواراته 
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يف األرض. أما حرق األظافر فلم نقف فيه عىل هني، ولكن 
االقتصار عىل ما ورد فيه دليل -وهو دفن األظافر- أوىل.

(281)
السؤال: هل وجه املرأة عورة جيب سرته؟

اجلواب: عورة املرأة يف الصالة مجيع بدهنا إال الوجه والكفني، 
إن  السرت  وجوب  عىل  متفقون  فالعلمء  الصالة  خارج  وأما 

خشيت الفتنة.

(282)
املالبس  البسة  بيتها  من  خترج  أن  للمرأة  جيوز  هل  السؤال: 

ذات األلوان الفاقعة؟
جيوز  وال  للمرأة،  الزينة  من  هي  امللونة  املالبس  اجلواب: 

للمرأة أن تبدي زينتها إال لزوج أو حمرم. 

(283)
متزينة وبدون  بيتها  أن خترج من  للمسلمة  السؤال: هل حيل 

لباسها الرشعي؟
وبدون  متزينة  بيتها  من  خترج  أن  للمسلمة  حيل  ال  اجلواب: 

لباسها الرشعي.
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(284)
السؤال: هل جيوز للفتاة أن تضع العدسات الالصقة امللونة؟

اجلواب: لبس العدسات الالصقة الطبية غري امللونة للعالج 
حالل ألنه من باب التداوي، أما لبس الفتاة العدسات امللونة 

للزينة: فإن كانت سرياها األجانب فال جيوز، وإال جاز.

(285)
السؤال: هل جيوز للمسلمة أن تلبس البنطال يف البيت؟

اجلواب: لبس البنطلون يف البيت ليس حرامًا ما مل يؤد إىل فتنة 
الرجال املحارم.

(286)
السؤال: هل جيوز للرجل أن يرتدي املالبس الشفافة؟

اجلواب: ال جيوز للرجل أن يلبس املالبس الشفافة التي تظهر 
بني  ما  الرجل  وعورة  زوجته،  أمام  أو  خلوته  يف  إال  عورته 

رسته إىل ركبته، واالحتشام أوىل.
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(287)
البسًا  الطريق  يف  يميش  أن  للرجل  جيوز  هل  السؤال: 

)الشورت(؟
الرجل  وعورة  لعورته،  ساترًا  كان  إذا  ذلك  جيوز  اجلواب: 
ما بني رسته إىل ركبته، ولكن جيب مراعاة عادات الناس يف 

اللباس واالحتشام مطلوب ألن فيه حفظ املروءة.

(288)
السؤال: هل حيل للذكور لبس قالئد أو أساور الفضة؟

اجلواب: جيوز للرجل لبس خاتم الفضة، وحيرم ما سواه  من 
احليل كالسوار والطوق؛ ألن يف ذلك تشبهًا بالنساء.

(289)
السؤال: هل لألخ األكرب أن جيرب شقيقاته عىل ارتداء احلجاب 

بحرضة األب إذا قرص يف ذلك؟ 
تطاول،  وبال  بلطف  بواجبه  األب  تذكري  ينبغي  اجلواب: 
)َيا  يقول:  تعاىل  واهلل  احلسنة،  باملوعظة  األخوات  وتذكري 
الناس  وقودها  َناًرا  َوَأْهِليُكْم  َأْنُفَسُكْم  ُقوا  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيُّ

واحلجارة( التحريم/6.
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(290)
السؤال: هل جيوز وصل الشعر لفرتة مؤقتة؟

اجلواب: حيرم وصل الشعر بشعر آدمي عىل الرجل واملرأة، 
أما وصله بشعر طاهر من غري اآلدمي أو بشعر صناعي فيجوز 

للمتزوجة بإذن زوجها بحيث ال يراه األجانب.

(291)
السؤال: ما حكم حلق اللحى؟

إال  الواجب  يرتك  وال  واجب،  اللحية  إكرام  اجلواب: 
للرضورة.

(292)
السؤال: هل عنق املرأة من العورة؟

املرأة من العورة؛ فيحرم إظهاره أمام الرجال  اجلواب: عنق 
األجانب.

(293)
عرش  بلغت  التي  ابنته  يأمر  أن  الويل  عىل  جيب  هل  السؤال: 

سنني باللباس الرشعي؟
اجلواب: عىل الويل أن يأمر الفتاة باللباس الرشعي إذا بلغت 

عرش سنني حتى تعتاد عليه.
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(294)
السؤال: هل جيوز الدخول إىل بيت اخلالء بقالدة عليها لفظ 

اجلاللة؟
اجلواب: من أراد دخول اخلالء ومعه يشء عليه ذكر اهلل تعاىل، 
فاملستحب أن ينحيه إال أن خياف عليه من الضياع، فإن خاف 

عليه من الضياع وضعه يف جيبه حتى ال تصله النجاسة.

(295)
السؤال: هل جيوز لبس القبعة للشباب أو للفتيات؟

القبعة  لبس  فيجوز  اإلباحة؛  األشياء  يف  األصل  اجلواب: 
للذكور ما مل يكن تشبهًا بالكفار، وترتفع املسلمة عن كل ما 
جيذب أنظار الرجال إليها؛ ألن كل ما يفيض إىل احلرام حرام.

(296)
العقبة مع جمموعة نساء دون  الذهاب إىل  السؤال: هل جيوز 

حمرم؟ 
اجلواب: ال جيوز للمرأة أن تسافر للحج أو عمرة التطوع أو 
لسفر زيارة أو جتارة ونحومها مع نسوة ثقات إال مع حمرم أو 

زوج؛ فكيف تذهب إىل العقبة أو غريها من النزهات؟! 
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(297)
السؤال: ما حكم قيادة املرأة للسيارة؟

اجلواب: جيوز للمرأة أن تقود السيارة، ولكن ال حيل هلا أن 
تسافر بدون زوج أو حمرم.

(298)
السؤال: هل جيوز للمرأة أن تتكلم باهلاتف النقال يف الشارع؟
للمرأة  وجيوز  حال.  كل  يف  للمرأة  مطلوب  السرت  اجلواب: 
االحتشام  مراعاة  مع  الشارع  يف  النقال  باهلاتف  تتكلم  أن  

واآلداب اإلسالمية.
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الرتبية
(299)

السؤال: هل حيل للويل واملعلم رضب الصغري للتأديب؟
عرش  بلغ  إذا  للتأديب  الصغري  رضب  للويل  جيوز  اجلواب: 
إرعاب،  وال  إرهاب  غري  من  مربح،  غري  يسريًا  رضًبا  سنني 
وذلك بعد نصحه بالقول، واستعمل األساليب الرتبوية التي 

صحت عن النبي صىل اهلل عليه وسلم يف تربية األبناء.
وليه،  له  أذن  إذا  إال  املتعلم  رضب  له  جيوز  فال  املعلم  وأما 
وبالقدر اليسري الذي أذن فيه إذا أجلأته حاجة الرتبية إىل ذلك 

من غري إرهاب وال إيذاء.     
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أحكام املولود
(300)

السؤال: هل جيوز أن أسمي ابنتي )لني(؟
اجلواب: اسم لني من السهولة واليرس فال بأس به. 

(301)
أسامء  أبناءنا  نسمي  أن  اإلسالم  علينا  أوجب  هل  السؤال: 

خمصوصة؟
ولكن  خمصوصة،  أسمء  علينا  اإلسالم  يوجب  مل  اجلواب: 
يستحب للمسلم أن خيتار ألبنائه األسمء احلسنة، ويبتعد عن 

األسمء القبيحة التي كرهها اإلسالم واستحب تغيريها.  

(302)
السؤال: هل جيوز يل أن أسمي ابني البكر: )قاسم(؟

اسم  كان  ولو  )قاسم(  بـ  البكر  االبن  تسمية  جيوز  اجلواب: 
األب )حممد(، ألن النهي إنم هو متوجه يف حياة النبي صىل 

اهلل عليه وسلم.
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(303)
السؤال: ما معنى اسم )ميس(، وهل التسمية به جائزة؟

وامليس: شجر من أجود  التبخرت.  وامليسان:  امليس  اجلواب: 
الشجر خشبًا. والتسمية به جائزة.

(304)
السؤال: هل جيوز أن أسمي ابنى حديث الوالدة )املصطفى(؟

اجلواب: ال بأس أن تسميه )مصطفى( دون )أل(.
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الطب والتداوي
(305)

السؤال: هل جيوز اإلجهاض لعدم استعداد األرسة الستقبال 
طفل جديد؟

اجلواب: اإلجهاض حرام إال إذا حتقق اخلطر عىل حياة األم 
بشهادة أطباء ثقات.

(306)
قتل  بطريقة  سواء  املولود  جنس  حتديد  حكم  ما  السؤال: 

احليوانات املنوية األنثوية أو بأي طريقة، رغبة يف الذكور؟
اجلواب: إن كان عن طريق تناول غذاء معني، أو دواء معني، 
أو تنظيم وقت اجلمع فهو جائز، أما عن طريق عالج األطباء 

فال، إذ ال رضورة تدعو إىل كشف العورات.

(307)
أو  احلائض  املرأة  دخول  أن  من  يشاع  ما  حقيقة  ما  السؤال: 

اجلنب عىل النفساء يرض هبا أو بمولودها؟
اجلواب: هذه من اخلرافات الشائعة، ومل يثبت يف ذلك يشء، 

واملؤمن ال ينجس.
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املنجيات والرب والصلة
(308)

السؤال: هل جتب طاعة األم ولو كانت عىل خطأ؟
اجلواب: جتب طاعة الوالدين ما مل يأمرا بمعصية.

(309)
السؤال: ما هو موقف الرجل إذا اختلفت أمه مع زوجته؟

اجلواب: لكل من األم والزوجة حقوق عىل الرجل، فينبغي أن 
يعطي لكل ذي حق حقه؛ فال جيوز أن يظلم إحدامها إلرضاء 

األخرى، وعليه أن يستعمل احلكمة إلرضائهم والتوفيق 
بينهم. 

(310)
السؤال: هل حيل لنا أن ال نصل أرحامنا إذا كانت جمالسهم 

جمالس معصية؟
منكر  املجلس  يف  كان  فإن  واجبة،  األرحام  صلة  اجلواب: 
يزول  املنكر ال  أن تصلهم، وإن كان  يزول بوجودك فيجب 
بوجودك فيكفي أن تصلهم بالسالم عليهم باهلاتف ونحوه.   
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(311)
السؤال: كيف أحسن إىل والدي امللحد؟

اجلواب: أمرنا باإلحسان إىل الوالدين حتى ولو كانا مرشكني، 
حيبان  لعلهم  معصية؛  غري  يف  وطاعتهم  بإكرامهم  وذلك 

اإلسالم فيسلم.

(312)
زوجها  ترك  بسبب  أخته  يقطع  أن  لألخ  حيل  هل  السؤال: 

للصالة وتسببه له باألذى؟
اجلواب: األخت رحم، وصلة األرحام واجبة رشعًا، وينبغي 

دعوة زوجها باحلكمة واملوعظة احلسنة ال مقاطعته.

(313)
السؤال: من هم األرحام الواجب صلتهم؟

اجلواب: األرحام هم األقارب من جهة األب واألم؛ فيدخل 
واألخوال  والعمت،  واألعمم  ات،  واجلداّ األجداد  فيهم 

واخلاالت.



125

األطعمة واألرشبة
(314)

السؤال: ما حكم وضع جوزة الطيب عىل الطعام؟ 
نكهة  إلصالح  الطيب  جوزة  من  القليل  استعمل  اجلواب: 
الطعام جائز، وحيرم اإلكثار منها ألن الكثري منها قد يؤدي إىل 

اإلسكار، وقد حرم اإلسالم كل مسكر ومفرت.

(315)
السؤال: ما حكم التدخني؟

اجلواب: الدخان حرام، ألنه مرض بالصحة وقد ثبت رضره 
بشهادة األطباء الثقات، وقد حرم الرشع تعاطي كل ما يرض، 
ابن  رواه  رِضار(  وال  َر  رَضَ )ال  والسالم:  الصالة  عليه  قال 

ماجه وأمحد.

(316)
السؤال: ما حكم العمل يف رشكة دخان؟

حرام  الدخان  ألن  الدخان؛  إنتاج  يف  العمل  حيرم  اجلواب: 
وكل ما حرم اهلل تعاطيه حيرم إنتاجه وبيعه وتداوله؛ ملا فيه من 

اإلعانة عىل املنكر، ومن أعان عىل احلرام فهو كفاعله.



126

(317)
السؤال: هل جيوز صيد السمك يف يوم السبت؟

اجلواب: جيوز صيد السمك يف كل أيام األسبوع، وإنم حرم 
الصيد يوم السبت عىل بني إرسائيل قبلنا، ومل يرد يف رشعنا 

هني عن صيد السمك يف أي يوم.

(318)
السؤال: ما حكم املسلم الذي يذبح وهو غري متطهر؟

اجلواب: جيوز للجنب واحلائض أن يذبحا، وال بأس بذلك، 
ألن الطهارة ال تشرتط لصحة الذبح، وكذا حتل ذبيحة املسلم 

غري املختون.
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