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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  )١(بيان أهمية الفقه اإلسالمي

 ، والصالة والسالم على نبينا حممد الصادق األمـني        ،احلمد هللا رب العاملني   
   . ومن سلك سبيله واهتدى داه إىل يوم الدين،وعلى آله وأصحابه

   :أما بعد

 ومعرفة فقهاء اإلسـالم الـذين       ،اإلسالمي وأدلة األحكام  فإن معرفة الفقه    
 ، من األمور املهمة اليت ينبغي ألهل العلم العناية ـا          -يرجع إليهم يف هذا الباب      

 وال ميكن أن تعرف هـذه  ، ألن اهللا سبحانه خلق الثقلني لعبادته    ؛وإيضاحها للناس 
 وال يكون ذلك    ،الم وأدلته  وأحكام اإلس  ،العبادة إال مبعرفة الفقه اإلسالمي وأدلته     

إال مبعرفة العلماء الذين يعتمد عليهم يف هذا الباب من أئمـة احلـديث والفقـه                
   .اإلسالمي

 وإمنا ورثـوا     وال درمهاً   واألنبياء مل يورثوا ديناراً    ،فالعلماء هم ورثة األنبياء   
اة  ومن عالمات النج، ومن أسباب السعادة للعبد   ، فمن أخذه أخذ حبظ وافر     ،العلم

 بدين اهللا على ما      بصرياً ، وأن يكون فقيها يف اإلسالم     ،والفوز أن يفقه يف دين اهللا     
   .جاء يف كتاب اهللا الكرمي وسنة رسوله األمني عليه الصالة والسالم

                                                
ـ ١٤٠٠ / ٤ / ٢٧ كلمة ألقاها مساحته يف املسجد اجلامع الكبري بالرياض بتاريخ           -١  وسـبق أن    ،هـ
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 ، وهم أهل العلم باهللا وبـشريعته      ،والعلماء قد بني اهللا شأم ورفع قدرهم      
 ، وهم علمـاء اهلـدى     ،الصالة والسالم والعاملون مبا جاء عن اهللا وعن نبيه عليه         

 ، وهم العاملون بكتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليـه وسـلم  ،ومصابيح الدجى 
شِهد اللَّه أَنه ال ِإلَه ِإال هو والْمالِئكَةُ وأُولُـو         ﴿ :وهم الذين قال فيهم جل وعال     

       الْع وِإال ه ِط ال ِإلَها ِبالِْقسالِْعلِْم قَاِئم ِكيمالْح وقال فيهم جـل وعـال      )١(﴾ِزيز : 
 وقـال فـيهم     )٢(﴾يرفَِع اللَّه الَِّذين آمنوا ِمنكُم والَِّذين أُوتوا الِْعلْم درجاتٍ        ﴿

 وقد صح عن رسول اهللا صلى       )٣(﴾ِإنما يخشى اللَّه ِمن ِعباِدِه الْعلَماءُ     ﴿ :سبحانه
   . متفق على صحته)) يفقهه يف الدينن يرد اهللا يه خرياًم(( :اهللا عليه وسلم أنه قال

   .فهذا احلديث العظيم يدلنا على فضل الفقه يف الدين

 والفقه يف سنة رسـول      ، هو الفقه يف كتاب اهللا عز وجل       :والفقه يف الدين   
 ومـن  ، من جهة أصل الـشريعة ؛ وهو الفقه يف اإلسالم   ،اهللا صلى اهللا عليه وسلم    

 ومن جهـة    ، ومن جهة ما انا عنه سبحانه وتعاىل       ،اليت أمرنا ا  جهة أحكام اهللا    
 ومن جهة خشية اهللا وتعظيمه      ،البصرية مبا جيب على العبد من حق اهللا وحق عباده         

 ومراقبته عز   ، وتعظيم حرماته  ، فإن رأس العلم خشية اهللا سبحانه وتعاىل       ،ومراقبته
   .وجل فيما يأيت العبد ويذر

   ، وإمنا العلم النافع،مراقبته فال قيمة لعلمهفمن فقد خشية اهللا و
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والفقه يف الدين الذي هو عالمة السعادة هو العلم الذي يؤثر يف صاحبه خشية            
اهللا، ويورثه تعظيم حرمات اهللا ومراقبته، ويدفعه إىل أداء فرائض اهللا وإىل ترك             

 رزق الفقه   حمارم اهللا، وإىل الدعوة إىل اهللا عز وجل، وبيان شرعه لعباده، فمن           
، يف الدين على هذا الوجه فذلك هو الدليل والعالمة على أن اهللا أراد به خرياً              

ومن حرم ذلك وصار مع اجلهلة والضالني عن السبيل، املعرضني عن الفقه يف             
الدين، وعن تعلم ما أوجب اهللا عليه، وعن البصرية فيما حرم اهللا عليه، فذلك              

، وقد وصف اهللا الكفار باإلعراض عما       ه خرياً من الدالئل على أن اهللا مل يرد ب       
 لنا على أن الواجب على املسلم أن يقبل على           تنبيهاً ؛خلقوا له وعما أنذروا به    

دين اهللا، وأن يتفقه يف دين اهللا، وأن يسأل عمل أشكل عليه، وأن يتبصر، قال            
: ل سـبحانه  وقـا ،)١(﴾والَِّذين كَفَروا عما أُنِذروا معِرضـونَ     ﴿: عز وجل 

﴿اهدي تما قَدم ِسينا وهنع ضرِه فَأَعباِت رِبآي ذُكِّر نِمم أَظْلَم نم٢(﴾و(.  

فمن شأن املؤمن طلب العلم، والتفقه يف الـدين، والتبـصر، والعنايـة        
بكتاب اهللا، واإلقبال عليه وتدبره، واالستفادة منه، والعناية بسنة رسـول اهللا            

هللا عليه وسلم، والتفقه فيها، والعمل ا، وحفظ ما تيسر منها، فمـن             صلى ا 
أعرض عن هذين األصلني وغفل عنهما، فذلك دليل وعالمـة علـى أن اهللا              

  ، وذلك عالمة اهلالك والدمار، سبحانه مل يرد به خرياً
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 نسأل اهللا السالمة والعافية من كل مـا         ،وعالمة فساد القلب واحنرافه عن اهلدى     
   .هيغضب

 ، وأن نتعلم ما جيب علينـا      ،فجدير بنا معشر املسلمني أن نتفقه يف دين اهللا        
  وعمـالً  ، واسـتفادة  ، وتالوة ، وتعقالً ،وأن حنرص على العناية بكتاب اهللا؛ تدبراً      

 ، فيها  وتفقهاً  وعمالً  بسنة رسول اهللا عليه الصالة والسالم حفظاً       عىن وأن ن  ،بذلك
ـ ،نايكل عل بالسؤال عما أش   أيضاً وأن نعىن  ا أشـكل عليـه   فاإلنسان يسأل عم، 

فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكِْر   ﴿ : بقول اهللا سبحانه    عمالً ؛ويسأل من هو أعلم منه ليستفيد     
  .)١(﴾ِإنْ كُنتم ال تعلَمونَ

 ليستفيد ويتذاكر مع إخوانه الذين يرجو أن        ؛وعليه أن حيضر حلقات العلم    
 وحىت يضم ما لديهم من العلوم النافعة        ،لمهميكون عندهم علم حىت يستفيد من ع      

 ، فيحصل له بذلك خري كثري وحيصل له بذلك الفقه يف الدين،إىل ما لديه من العلم    
 وقد قال صـلى اهللا عليـه   ،وحيصل له بذلك البعد عن صفات املعرضني والغافلني 

    .)) يفقهه يف الدينمن يرد اهللا به خرياً(( :وسلم

 ، كـثرياً   وأم قد أوتوا خرياً    ،من فضل فقهاء اإلسالم   ومبا ذكرنا يعرف املؤ   
 ألن العلم النـافع مـن       ؛وقد فازوا حبظ عظيم من أسباب السعادة وطرق اهلداية        

 ومن رزق العلم النافع فقد رزق       ، كثرياً م خرياً ِرم العلم ح  ِر ومن ح  ،أسباب اهلداية 
   . إذا عمل بذلك واتقى اهللا يف ذلك،أسباب السعادة

                                                
  .٤٣ سورة النحل اآلية -١
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 فإم  ،أس العلماء بعد الرسل أصحاب الرسول عليه الصالة والسالم        وعلى ر 
 ، الذين تلقوا العلم عن رسول اهللا عليه الصالة والـسالم        ،هم الفقهاء على الكمال   

 ونقلوا ذلـك إىل مـن    ،وتفقهوا يف كتاب رم وسنة نبيهم عليه الصالة والسالم        
 نقلوا  ، من بعدهم من التابعني     ونقلوا العلم إىل   ، تفقهوا وعملوا  ، طرياً بعدهم غضاً 

   . إىل غري ذلك. وقراءة وتفسرياًكتاب اهللا إىل من بعدهم لفظاً

 ما بينه هلم نبيهم عليه الصالة والسالم من معـىن     ونقلوا إىل من بعدهم أيضاً    
 ملن بعدهم أحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم          ونقلوا أيضاً  ،كالم اهللا عز وجل   

 نقلوها  ، واليت أقرهم عليها   ، رأوها منه عليه الصالة والسالم      واليت ،اليت مسعوها منه  
 ، نقلوها إىل األمة بواسطة الثقات من التابعني    ،إىل من بعدهم بغاية األمانة والصدق     

 نقلها الثقـات    ،حىت نقلت إلينا بالطرق احملفوظة الثابتة اليت ال يتطرق إليها الشك          
   .ىل هذا القرن وما بعد حىت وصلت إ، والثقات عن الثقات،عن الثقات

 فإن نقل العلم من طرق      ،وهذا من إقامة احلجة من اهللا عز وجل على عباده         
الثقات عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مث عن الصحابة إىل من بعـدهم؛ إقامـة        

 وتبصري للعباد مبا    ، وحتذير من الباطل   ، ودعوة إىل احلق   ، وإيضاح للمحجة  ،للحجة
   . وطاعته جل وعالخلقوا له من عبادة اهللا

 الدعاء هلم بالرمحـة واملغفـرة       :وذا يعلم أن هلم من احلق على من بعدهم        
 وما مجعوه وألفـوه مـن العلـوم         ، واحلرص على االستفادة من علومهم     ،والرضا
   سبقوا ،م وإىل علم ج، عظيم فإم سبقوا إىل خٍري،النافعة
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 ونقلوا  ،ول اهللا عليه الصالة والسالم     وإىل الفقه يف سنة رس     ،إىل الفقه يف كتاب اهللا    
   . وبسنة رسوله عليه الصالة والسالم، وبكتابه،إلينا ما وصل إليهم من علم باهللا

 ، وأن نشكرهم على علمهـم العظـيم       ،فوجب علينا أن نعرف هلم قدرهم     
 وأن نستعني مبـا     ،وعلى ما قاموا به من حفظ رسالة اهللا وتفقيه الناس يف دين اهللا            

 حىت نعرف بذلك معاين كـالم  ،فوه من الكتب املفيدة والعلوم النافعة   لَّ وخ ،دونوه
   . ومعاين كالم رسوله عليه الصالة والسالم،اهللا

 ومن أكرب اخلري الذي نقلوه إلينا أن حفظوا علينـا           ،وإن من أعظم الفائدة     
  وفيهـا ، ونقلوها إلينا طرية غضة سليمة حمفوظـة ،سنة نبينا عليه الصالة والسالم   

 وفيها بيان األحكام اليت جاء      ، وفيها بيان ما أمجل يف كتاب اهللا       ،تفسري كتاب اهللا  
 وهو الوحي من اهللا لـه إىل        ،ا الوحي الثاين إىل رسول اهللا عليه الصالة والسالم        

 فإن اهللا جل وعال أعطى نبيه صلى        ، وهو السنة املطهرة   ،النيب صلى اهللا عليه وسلم    
أال ((:  كما قال النيب الكرمي عليه الصالة والسالم ،ثله معه اهللا عليه وسلم القرآن وم    

   .))وإين أوتيت القرآن ومثله معه

 ، وأن يوضحوا ذلك للنـاس     ،فعلى أهل العلم أن ينقلوا ما جاءت به السنة        
 يف اخلطب   ،وأن يرشدوهم إىل معاين كالم رم وسنة نبيهم عليه الصالة والسالم          

 وغري هذا من أسـباب التوجيـه والتعلـيم          ،واملواعظ والدروس وحلقات العلم   
   .واإلرشاد
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وهلذا ارحتل العلماء إىل األمصار، واتصلوا بالعلماء يف كل قطـر؛ للفائـدة             
 وإىل  ، ففي عهد الصحابة سافر بعض الصحابة من املدينة إىل مصر والشام           ،والعلم

ـ     ، للفائدة ولنقل العلم   ؛ وإىل غري ذلك   ،العراق واليمن  ي اهللا   فتجد الـصحابة رض
 ليسألوا عـن    ؛ ينتقلون من بالد إىل بالد     - وهم أفضل الناس بعد األنبياء       -عنهم  

 فبلغهم ذلك عن ،سنة من سن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاتتهم ومل حيفظوها          
 ولينقلـه إىل  ، ولينتفع بـذلك ، ليسمع ذلك منه؛صحايب آخر فيسافر أحدهم إليه  
   .هلم بإحسانغريه من إخوانه يف اهللا التابعني 

 وسـاروا  ، ارحتلوا يف العلم  ، هكذا فعلوا  ،مث جاء العلماء بعدهم من التابعني      
 رضي اهللا - وتفقهوا على الصحابة وسألوهم ، وتبصروا يف دين اهللا    ،يف طلب العلم  

 مث نقلوا ذلك إىل من بعدهم       ، وعملوا بذلك  ،ا أشكل عليهم   عم -عنهم وأرضاهم   
فـوا   مث ألَّ، مث هكذا أتباع التابعني نقلوه ملن بعدهم،درايةمن أتباع التابعني رواية و    

 وغري هذا من أنـواع العلـوم        ... عظيمة يف احلديث والتفسري واللغة العربية      كتباً
 وحىت علمـوهم    ، وحىت أرشدوا إىل الطريق السوي     ،روا الناس  حىت بص  ،الشرعية

 وا  ، وا حتفظ السنة   ،نيه وا تعلم معا   ،القواعد الشرعية اليت ا يعرف كتاب اهللا      
   .تعلم معانيها

 وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم علـى  ،وبذلك حيصل العمل بكتاب اهللا    
 ، وضاعف هلم األجـور  فجزاهم اهللا عن ذلك خرياً،بصرية وعلى هدى وعلى نور  

 من شرور أنفـسنا      وأعاذنا مجيعاً  ، ونفعنا بعلومهم مجيعاً   ،وضاعف هلم احلسنات  
   . أعمالناومن سيئات
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 ويف  ، ألا من طريقـة أهـل العلـم        ؛ومما يتعلق ذا حضور حلقات العلم     
 يا رسول اهللا وما هـي      :قيل ))إذا مررمت برياض اجلنة فارتعوا    (( :احلديث الصحيح 
 من سلك طريقاً  ((:  وقال عليه الصالة والسالم    ))رحلق الذك (( :رياض اجلنة؟ قال  
فَاسأَلُوا أَهلَ  ﴿ : وقال عز وجل   )) إىل اجلنة  يقاً سهل اهللا له به طر     يلتمس فيه علماً  

  .)١(﴾الذِّكِْر ِإنْ كُنتم ال تعلَمونَ
 ، وبطلـب العلـم يف املـساجد       ،فهذه أشياء مهمة تتعلق بالفقه والفقهاء       

 كل هذا من أسـباب      ،وبالرحلة إىل البلدان اليت فيها العلماء املعروفون باالستقامة       
 وصاحبها يدخل يف قوله صلى اهللا عليه        ،رق اليت توصل إليه    ومن الط  ،حتصيل العلم 

   .)) إىل اجلنة سهل اهللا له به طريقاً يلتمس فيه علماًمن سلك طريقاً(( :وسلم
 أو زارهم يف بيـوم ويف       ، أو سافر إليهم يف بالدهم     ،فإذا سأل أهل العلم     

   . يلتمس فيه علماًاملساجد فقد سلك طريقاً
 والعنايـة   ،ن من الطرق املعينة على حفظ العلم كتابتـه         أ :وذكر أهل العلم  

 كل هذا من  ، كما فعل سلفنا الصاحل رمحهم اهللا ومن بعدهم من أهل العلم           ،حبفظه
 كما أن الرحلة واالنتقال من بلـد        . ومن الطرق املوصلة إليه    ،وسائل حتصيل العلم  

 إىل بيـت     ومن بيت عامل   ، ومن حلقة إىل حلقة    ، ومن مسجد إىل مسجد    ،إىل بلد 
 كل ذلك أنواع وطرق من طرق حتـصيل         ، وللتفقه يف الدين   ، لطلب العلم  ؛عامل
 يلتمس فيـه    من سلك طريقاً  (( : وهي داخلة يف قوله صلى اهللا عليه وسلم        ،العلم
   . احلديث....))علما

  . وآله وصحبه، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد.واهللا ويل التوفيق
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  كتاب الطهارة
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  )١(أقسام المياه

 أن امليـاه تنقـسم إىل   : فمنهم من يرى،دث نقاش حول أقسام املياه   ح :س
 ، طهور : أن املياه تنقسم إىل ثالثة أقسام      : ومنهم من يرى   ، وجنس ، طاهر :قسمني
 هل الصواب مع الفريق األول أم الفريق الثاين؟ أرجـو           : والسؤال ، وجنس ،وطاهر

   .من مساحتكم توضيح املسألة يف ذلك

 : قـال اهللا تعـاىل     : وجنـس  ، طهور : املطلق قسمان   أن املاء  : الصواب :ج
ِإذْ يغشيكُم النعاس أَمنةً ِمنه     ﴿:  وقال تعاىل  )٢(﴾وأَنزلْنا ِمن السماِء ماًء طَهورا    ﴿

 )٣(﴾وينزلُ علَيكُم ِمن السماِء ماًء ِليطَهركُم ِبِه ويذِْهب عنكُم ِرجز الـشيطَانِ           
 أخرجه  ))إن املاء طهور ال ينجسه شيء     (( : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم      .اآلية

 عن أيب سعيد اخلدري ، والنسائي بسند صحيح، والترمذي، وأبو داود ،اإلمام أمحد 
   .رضي اهللا عنه

                                                
  . س من الرياض يف جملس مساحته. سؤال موجه من ع-١
  .٤٨ سورة الفرقان اآلية -٢
  .١١ سورة األنفال اآلية -٣

  باب المياه



  

 - ١٥ -

 إال ما تغري طعمه أو رحيه أو لونه بشيء مـن            :ومراده صلى اهللا عليه وسلم    
 أما ما يقع يف املاء من الـشراب أو أوراق           ،بإمجاع العلماء النجاسات فإنه ينجس    

   . وال يفقده الطهورية ما دام اسم املاء باقياً، فإنه ال ينجسه،الشجر أو حنومها

 ، والـشاي  ، والقهوة ،أما إن تغري اسم املاء مبا خالطه إىل اسم آخر؛ كاللنب          
كنه يف نفسه طـاهر   ول، وال يسمى ماء  ،وحنو ذلك فإنه خيرج بذلك عن اسم املاء       

   . وال ينجس ا،ذه املخالطة

 ، فهذا يسمى طاهراً، وماء الرمان ، وماء العنب  ،د؛ كماء الورد  يأما املاء املقَ    
 ألنه ماء مقيـد     ؛ وال حيصل به التطهري من األحداث والنجاسة       ،وال يسمى طهوراً  
 والشرع إمنا   ، باملاء  فال تشمله األدلة الشرعية الدالة على التطهري       ،وليس ماء مطلقاً  

   . والعيون، واألار، وماء البحر،وصف املاء املطلق بالتطهري؛ كماء املطر

   .واهللا ويل التوفيق

  

  )١(حكم طهارة الماء دون القلتين إذا خالطته نجاسة

املاء إذا نقص عن قلتني وخالطته النجاسة من بول أو عـذرة، هـل            : س
  تذهب طهوريته بذلك؟ 

   :لعلماء يف ذلك قد اختلف ا:ج
                                                

  .لرياض يف جملس مساحته س من ا. سؤال موجه من ع-١



  

 - ١٦ -

أن املاء إذا كان دون القلتني، وأصابته جناسة فإنـه يـنجس            : فمنهم من رأى  
: مل يتغري لونه أو طعمه أو رحيه؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسـلم    وإن  بذلك،  

 أخرجه اإلمام   ))مل ينجس ((:  ويف لفظ  ))إذا كان املاء قلتني مل حيمل اخلبث      ((
: قالوا. حه ابن خزمية، وابن حبان، واحلاكم     أمحد، وأهل السنن األربع، وصح    

فمفهوم هذا احلديث أن ما دون القلتني ينجس مبا يقع فيه من النجاسـة، وإن   
  . مل يتغري

  ). داللة املفهوم ضعيفة(: وقال آخرون من أهل العلم  

أن ما دون القلتني ال ينجس إال بالتغري، كالذي بلغ القلتني؛           : والصواب
 أخرجـه   ))إن املاء طهور ال ينجسه شيء     ((:  عليه وسلم  لقول النيب صلى اهللا   

اإلمام أمحد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي بإسناد صحيح، من حديث أيب           
وإمنا ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم القلـتني؛         . سعيد اخلدري رضي اهللا عنه    

 ؛ ألنه يـنجس مطلقـاً    ؛ليدل على أن ما دوما حيتاج إىل تثبت ونظر وعناية         
  . حلديث أيب سعيد املذكور

 يتأثر بالنجاسة غالبـا، فينبغـي       أن املاء القليل جداً   : ويستفاد من ذلك  
إذا ولـغ  ((: إراقته، والتحرز منه؛ وهلذا ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال         

 أخرجـه مـسلم يف      ))الكلب يف إناء أحدكم فلريقه مث ليغسله سبع مـرات         
  . صحيحه



  

 - ١٧ -

 تتأثر  ،اين اليت يستعملها الناس تكون يف الغالب صغرية       وما ذاك إال ألن األو    
 فوجب أن يراق ما ا إذا وقعـت فيـه           ، وبالنجاسات وإن قلت   ،بولوغ الكلب 
دع ما يريبك   (( : للشبهة؛ لقوله صلى اهللا عليه وسلم       ودرءاً ، باحليطة جناسة؛ أخذاً 

ت فقد اسـتربأ    من اتقى الشبها  (( : وقوله صلى اهللا عليه وسلم     ،))إىل ما ال يريبك   
  ))لدينه وعرضه

   . واهللا ويل التوفيق

  

  )١(الوضوء من الماء المكدر بالطين واألعشاب

 خرجنا جمموعة إىل الرب، وجلسنا علي غدير ماء، وكان املاء مكـدراً      : س
  بالطني وبعض األعشاب، فهل جيوز الوضوء للصالة من هذا املاء؟ 

 ألن اسم املاء    ؛ والشرب منه  ،ه والغسل ب  ، جيوز الوضوء من مثل هذا املاء      :ج
 وهو بذلك طهور ال يسلبه ما وقع به من التـراب واألعـشاب اسـم                ،باق له 
   .الطهورية

   .واهللا ويل التوفيق

  

                                                
  . س من الرياض يف جملس مساحته. سؤال موجه من ع-١



  

 - ١٨ -

  )١(الوضوء من الماء المجتمع في اإلناء تحت الصنبور

أحيانا أتوضأ؛ ويكون حتت الصنبور إناء جيتمع فيه املاء، فما حكـم            : س
لذي اجتمع يف اإلناء، وهل إذا توضأت من هذا املاء تكـون         الوضوء من املاء ا   
  . ؟ الصالة صحيحة

 الوضوء من املاء اتمع يف إناء من أعضاء املتوضئ أو املغتـسل يعتـرب               :ج
   .طاهراً

 أم  ، هل هو طهور جيوز الوضوء والغسل بـه        ،واختلف العلماء يف طهوريته   
   وحنومها؟ ، العنب ماء الرمان وماء: كاملاء املقيد مثل،طاهر فقط

إن املـاء   (( : أنه طهور؛ لعموم قول النيب صلى اهللا عليه وسـلم          :واألرجح
 وأهل السنن إال ابن ماجة بإسـناد        ، أخرجه اإلمام أمحد   ))طهور ال ينجسه شيء   

 فإذا تغري ، وال يستثىن من ذلك إال ما تغري لونه أو طعمه أو رحيه بالنجاسة             .صحيح
   .بذلك صار جنسا باإلمجاع

 مـن    خروجـاً  ؛لكن ترك الوضوء من مثل هذا املاء املستعمل أوىل وأحوط         
   . احلاصلة بالوضوء به أو الغسل، وملا يقع فيه من بعض األوساخ،اخلالف

   . هو غسل أعضاء الوضوء من الوجه وما بعده:واملراد بالوضوء
   .واهللا ويل التوفيق

  

                                                
  . س من الرياض يف جملس مساحته. سؤال موجه من ع-١
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  )١(حكم الوضوء بالبترول

  ؟  ولهل جيوز الوضوء بالبتر: س

 واهللا ، وال يطلق عليه اسم املـاء ، ال جيوز ذلك؛ ألنه ليس ماء يف الشرع    :ج
  .)٢(﴾فَلَم تِجدوا ماًء فَتيمموا صِعيدا طَيبا﴿ :سبحانه يقول

   . وال يشمله اسم املاء،والبترول ليس ماء عند اإلطالق

   .واهللا املوفق

  )٣(حكم الوضوء بالماء المخلوط بالكلور

 ما ختتلط مياه الشرب مبـادة الكلـور         يف بالدنا كثرياً  : سائلة تقول : س
 املطهرة، وهي مادة تغري لون وطعم املاء، فهل يؤثر هذا على تطهريه للمتوضئ            

  . ؟ أفيدونا أفادكم اهللا
 مع  ، تغري املاء بالطاهرات وباألدوية اليت توضع فيه ملنع ما قد يضر الناس            :ج

 كما لو   ، ولو حصل بعض التغري بذلك     ،إن هذا ال يضر    ف ،بقاء اسم املاء على حاله    
 وما أشبه   ، وبالتراب الذي يعتريه   ، وبأوراق الشجر  ،تغري بالطحلب الذي ينبت فيه    

   .ذلك
   ال يضره إال إذا تغري ، فهو طهور باق على حاله،كل هذا ال يضره

                                                
  . أجاب مساحته على هذا السؤال عندما كان رئيسا للجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة-١
  .٦ سورة املائدة اآلية -٢
  .١٠٩قم  الشريط ر، برنامج نور على الدرب-٣



  

 - ٢٠ -

اء حـىت   كاللنب إذا جعل على امل، آخر حىت جيعله شيئاً،بشيء خيرجه من اسم املاء    
 فهذا ال يـصح  ، عن اسم املاء خارجاً أو صار مرقاً   ، أو صار شاياً   ،غريه وصار لبناً  

   .الوضوء به؛ لكونه خرج عن اسم املاء إىل اسم آخر

 ، كـالتراب ؛ وإمنا وقع فيه شيء مـن الطـاهرات   أما ما دام اسم املاء باقياً     
أما النجاسـات فإـا      ، أو غري ذلك مما ال يسلبه اسم املاء فهذا ال يضره           ،والتنب

 وإن مل تظهر    ، يتأثر بالنجاسة   أو كان قليالً   ،تفسده إذا تغري طعمه أو لونه أو رحيه       
   . وال جيوز استعماله،فيه فإنه يفسد بذلك



  

 - ٢١ -

  

   

  )١(استخدام الصنابير واألواني المطلية بماء الذهب

اء يوجد ا صنابري وأواين مرتلية مطلية مب      ) املنازل(هناك بعض الفلل    : س
  . ؟ أفتونا مأجورين الذهب فهل اختاذها واستعماهلا حرام

 لقول النيب صلى    ؛ إذا علم أا مطلية بالذهب أو الفضة مل جيز استعماهلا          :ج
الذي يشرب يف إناء الذهب والفضة إمنا جيرجر يف بطنـه نـار           (( :اهللا عليه وسلم  

ال تشربوا يف   (( : ولقوله صلى اهللا عليه وسلم     ، أخرجه مسلم يف صحيحه    ))جهنم
 - يعين الكفـار  -آنية الذهب والفضة وال تأكلوا يف صحافهما فإا هلم يف الدنيا         

   .صحته  متفق على))ولكم يف اآلخرة

   .وملا يف ذلك من اإلسراف والتبذير

 إنـه   ،نسأل اهللا أن يوفق املسلمني ملا فيه صالحهم وسالمتهم من كل سوء           
   .مسيع جميب

  

                                                
  . س من الرياض يف جملس مساحته. سؤال موجه من ع-١

 اآلنية باب



  

 - ٢٢ -

  )١(ناء المطلي بالذهباألكل والشرب في اإل

 مـن الـذهب      بالذهب وليس مـصنوعاً    إذا كان اإلناء مطلياً   : س
؟ وهل ينطبق عليه احلديث الذي ينهى عـن          اخلالص، فهل حيرم استعماله   

  ؟  األكل والشرب يف آنية الذهب والفضة

نص العلماء على أن هذا ينطبق عليه النهي، والنيب صلى اهللا عليـه             : ج
ربوا يف آنية الذهب والفضة وال تأكلوا يف صحافهما فإا          ال تش ((: وسلم قال 

:  متفق عليه، وقال صـلى اهللا عليـه وسـلم    ))هلم يف الدنيا ولكم يف اآلخرة     
الذي يأكل أو يشرب يف إناء الذهب والفضة إمنا جيرجـر يف بطنـه نـار                ((

 متفق على صحته، واللفظ ملسلم يف الصحيح، وأخرجه الـدارقطين،           ))جهنم
من شرب يف   ((: ناده من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما مرفوعاً        وصحح إس 

إناء ذهب أو فضة أو يف إناء فيه شيء من ذلك فإمنا جيرجـر يف بطنـه نـار           
 ....))من شرب يف إناء ذهب أو فضة      ((:  فقوله صلى اهللا عليه وسلم     ))جهنم

 بشيء منـهما، وألن     ي يعم ما كان من الذهب أو الفضة، وما كان مطلياً          
املطلي فيه زينة الذهب ومجاله، فيمنع وال جيوز بنص احلديث، وهكذا األواين            

  الصغار؛ كأكواب الشاي، وأكواب القهوة، واملالعق، 

                                                
 ضـمن  ،١٢٣ اجلزء الرابـع ص  )جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة( سبق أن نشرت يف كتاب مساحته    -١

  . هـ١٤٠٤أسئلة بعد حماضرة لسماحته يف مجعية الوفاء اخلريية بالرياض يف شهر رجب لعام 
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 واحلـذر   ، بل جيب البعد عن ذلك     ،وال جيوز أن تكون من الذهب أو من الفضة        
   .منه

 وعـدم   ، فالواجب التقيد بشريعة اهللا تعاىل     ،وإذا وسع اهللا تعاىل على العباد     
 ويف ، وإذا كان عنده فضل من املال فلينفق على عباد اهللا احملتـاجني            ،اخلروج عنها 
   . وال يسرف وال يبذر،مشاريع اخلري

  )١(حكم األكل في األواني المشبوهة

جاء يف احلديث أن املصطفى     :  من أمريكا يقول فيه    -د. أ: سؤال من : س
ل الكتاب إال يف حالة الضرورة؛      صلى اهللا عليه وسلم ى عن األكل يف آنية أه         

هل : وذلك ألم قد يأكلون فيها حلم اخلرتير ويشربون فيها اخلمر، سؤايل هو           
 ؟ وهل جيوز فيها الوضوء دخلت يف احلكم آنية املسلم الذي يشرب اخلمر فيها       

  . ؟ جزاكم اهللا خرياً

 أو  ، إذا كان خيشى أن يكون يف هذه األواين مخر         . واحلمد هللا  ، بسم اهللا  :ج
 وإذا مل حيـتج إليهـا   ، مث يأكل فيها، فعليه أن يغسلها إذا احتاج إليها    ،آثار خرتير 
 وكل إناء خيشى أن يكون فيه جناسة سواء كان للكفرة أو غري الكفرة              ،فاحلمد هللا 

فـإن مل جتـدوا غريهـا       (( : مثلما قال صلى اهللا عليه وسـلم       ،يغسله ويأكل فيه  
   .وضوء فيها ال حرج فيه بعد أن يغسلها وهكذا ال،))فاغسلوها وكلوا فيها

                                                
  . هـ١٤١٦ / ٦ / ٢٦ بتاريخ )١٤٢٠( نشرت يف جملة الدعوة يف العدد -١
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  )١(حكم أكل ذبائح الكفار واستعمال أوانيهم

إنين طالـب   : طالب صومايل يدرس يف الصني، يقول فيه      : سؤال من : س
صومايل أدرس يف الصني وأواجه صعوبات كثرية يف الطعام عامة واللحوم بصفة         

  : خاصة واملشاكل هي

 أن احليوانات اليت ذحبها امللحدون،      - قبل جميئي للصني     - إنين أمسع    -١
أو باألحرى قتلوها ال جيوز للمسلم أكلها، وعندنا يف اجلامعة مطعـم صـغري              
للمسلمني، وتوجد فيه حلوم، غري أنين لست على يقني أـا مذبوحـة علـى               

 غري متشككني مثلي    الئيالطريقة اإلسالمية ومتشكك يف ذلك، مع العلم أن زم        
  ؟  لى حق أم يأكلون حراماًويأكلون منها، أهم ع

 بالنسبة ألواين الطعام ليس هناك متييز بني أواين املسلمني وغريهـم،            -٢
  ماذا ينبغي علي أن أفعل حيال هذه األمور؟ 

 سواء ، ال جيوز أكل ذبائح الكفار غري أهل الكتاب من اليهود والنصارى       :ج
 وال ما خـالط     ،لكفار أو غريهم من أنواع ا     ، أو وثنيني أو شيوعيني    كانوا جموساً 

  ذبائحهم من املرق وغريه؛ ألن اهللا سبحانه 

                                                
 ويف جملة   ،٤٣٥ ص   ، اجلزء الرابع  )جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة   ( سبق أن نشرت يف كتاب مساحته        -١

  . هـ١٤٠٤ / ٢ / ٢٤ بتاريخ )٩١٨(الدعوة يف العدد 



  

 - ٢٥ -

الْيوم أُِحلَّ  ﴿ :مل يبح لنا من أطعمة الكفار إال طعام أهل الكتاب يف قوله عز وجل             
            ـمِحـلٌّ لَه كُمامطَعو ِحلٌّ لَكُم ابوا الِْكتأُوت الَِّذين امطَعو اتبالطَّي ١(﴾لَكُم( 

   . كما قال ابن عباس وغريه، هو ذبائحهم:عامهم وط،اآلية

 أمـا   ، ألا غري داخلة يف الطعام احملـرم       ؛أما الفواكه وحنوها فال حرج فيها     
 ال يعبدون إال     إذا كانوا مسلمني حقاً    ،طعام املسلمني فهو حل للمسلمني وغريهم     

هـم ممـا     وأصحاب القبور وغري   ، واألولياء ، وال يدعون معه غريه من األنبياء      ،اهللا
   .يعبده الكفرة

 فالواجب على املسلمني أن يكون هلم أوان غـري أواين الكفـرة   :أما األواين 
 فإن مل جيدوا وجب على طبـاخ        ،اليت يستعمل فيها طعامهم ومخرهم وحنو ذلك      

 ملـا   ؛املسلمني أن يغسل األواين اليت يستعملها الكفار مث يضع فيها طعام املسلمني           
 ثعلبة اخلشين رضي اهللا عنه أنه سأل النيب صـلى اهللا             عن أيب  ،ثبت يف الصحيحني  

ال (( : فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم       ،عليه وسلم عن األكل يف أواين املشركني      
  .))تأكلوا فيها إال أن ال جتدوا غريها فاغسلوها وكلوا فيها

   . وآله وصحبه،وصلى اهللا وسلم على حممد

  

  

                                                
  . ٥ سورة املائدة اآلية -١



  

 - ٢٦ -

  

  

  

  )١(الوسوسة في الوضوء

 خيرج مين نقط من البـول       - أعزكم اهللا    -بعد التبول   : ئل يقول سا: س
ملدة دقائق قليلة مث ينقطع، وأعمل على وضع مناديل داخل فتحة الذكر فهـل              

  ؟  عملي مناسب

 مث تكمل ، حىت ينقطع البول، وعدم العجلة ، عليك أن تستنجي من البول     :ج
   . وال حاجة إىل وضع املناديل يف فتحة الذكر.الوضوء

  .عليك أن تعرض عن الوساوس حىت ينقطع عندك ذلك إن شاء اهللاو

 حـىت   ، أن تنضح باملاء ما حول الفرج بعد الفراغ من الوضـوء           :واألفضل
 وبذلك ينتهي عنك إن شـاء اهللا هـذا          ،حتمل ما قد يقع من الوسوسة على ذلك       

   . واهللا ويل التوفيق.األثر

  

                                                
  . س من الرياض يف جملس مساحته. سؤال موجه من ع-١

 باب االستنجاء



  

 - ٢٧ -

  )١(حكم االستنجاء بماء زمزم

  ؟  ستنجاء مباء زمزمهل جيوز اال: س

 وقد ، ماء زمزم قد دلت األحاديث الصحيحة على أنه ماء شريف مبارك         :ج
ا مباركـة   إ(( :ثبت يف صحيح مسلم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يف زمزم            

 فهذا  ،))وشفاء سقم (( : وزاد يف رواية عند أيب داود بسند جيد        ،))ا طعام طعم  إ
 وأنـه   ، وشفاء سقم  ، وأنه طعام طعم   ،ماء زمزم احلديث الصحيح يدل على فضل      

 وجيـوز   ، كما شرب النيب صلى اهللا عليه وسلم منه        ، الشرب منه  : والسنة ،مبارك
   . وكذلك الغسل من اجلنابة إذا دعت احلاجة إىل ذلك،الوضوء منه واالستنجاء

 مث أخـذ    ،وقد ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه نبع املاء من بني أصـابعه             
 كل  ، وليستنجوا ، وليغسلوا ثيام  ،اجتهم من هذا املاء؛ ليشربوا وليتوضئوا     الناس ح 
 وماء زمزم إن مل يكن مثل املاء الذي نبع من بني أصابع النيب صلى اهللا                .هذا واقع 

 ، فـإذا جـاز الوضـوء      ، فكالمها ماء شـريف    ،عليه وسلم مل يكن فوق ذلك     
 نبع من بني أصابعه صلى اهللا  وغسل الثياب من املاء الذي     ، واالستنجاء ،واالغتسال
 وبكل حال فهو ماء طهور طيب يستحب        . فهكذا جيوز من ماء زمزم     ،عليه وسلم 
 وال حرج   ، وال حرج يف غسل الثياب منه      ، وال حرج يف الوضوء منه     ،الشرب منه 

  يف االستنجاء إذا دعت احلاجة إىل ذلك كما 

                                                
  .هـ١٤١٤ / ١١ / ١١ى الدرب وقرئ على مساحته يف  من برنامج نور عل-١
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 ))ماء زمزم ملا شرب له    (( : وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال          ،تقدم
   . واحلمد هللا، ولكن يشهد له احلديث الصحيح املتقدم،ويف سنده ضعف

  

  )١(حكم الوضوء داخل الحمام

  ؟  ما حكم من يتوضأ داخل احلمام، وهل جيوز وضوءه: س

 ويسمي عند ، إذا دعت احلاجة إىل ذلك، ال بأس أن يتوضأ داخل احلمام    :ج
 ، ألن التسمية واجبة عند بعـض أهـل العلـم          ؛)بسم اهللا ( : يقول ،أول الوضوء 

 ألن الكراهة تزول عنـد وجـود      ؛ فيأيت ا وتزول الكراهة    ،ومتأكدة عند األكثر  
 فيسمى ويكمل   ، واإلنسان مأمور بالتسمية عند أول الوضوء      ،احلاجة إىل التسمية  

   .وضوءه

 - حمل قضاء احلاجـة      : وهو -وأما التشهد فيكون بعد اخلروج من احلمام        
 أما إذا كان احلمام رد الوضـوء       .فإذا فرغ من وضوئه خيرج ويتشهد يف اخلارج       

   . لقضاء احلاجة ألنه ليس حمالً؛ فهذا ال بأس أن يأيت ا فيه،ليس للغائط والبول

  

                                                
  ).٨( من برنامج نور على الدرب الشريط رقم -١
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  )١(دعاء دخول الخالء

عنـد دخوهلـا   :  من املدينة املنورة تقول يف سؤاهلا -ع  . ع: األخت: س
 ))اللهم إين أعوذ بك مـن اخلبـث واخلبائـث         ((: املأثوراحلمام تقول الدعاء    

 أو أن األمـر   ؛ هل هي بسكون الباء أو بـضمها       ))اخلبث((وسؤايل عن كلمة    
؟ وهـل    ، وما معىن هذا الدعاء    ؟ نرجو اإلفادة جزاكم اهللا خرياً      واسع يف هذا  

؟ وإذا نسي أن يقوله خارج احلمام، فهل يقولـه           يقال خارج احلمام أم داخله    
؟  ؟ وماذا يقول إذا خرج منـه       ؟ وهل ال بد من اجلهر به داخل احلمام         خلهدا

  . ؟ وهل الدعاء رد دخول احلمام، أم إذا أراد اإلنسان قضاء احلاجة

 : ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان إذا أراد دخول اخلالء قال              :ج
 واألمر يف هذا    ،كوا بضم الباء وس   : واخلبث ،))أعوذ باهللا من اخلبث واخلبائث    ((

 : وفسره بعض أهل العلـم     . التعوذ من الشر واألفعال اخلبيثة     : واملراد بذلك  ،واسع
 وإذا كان يف الصحراء قال هذا التعوذ عند إرادة قضاء           .بذكور الشياطني وإناثهم  

   . وهذا التعوذ يقال قبل دخول اخلالء ال بعده،حاجته

 وهكذا  ))غفرانك(( :ة أن يقول  ويشرع له بعد اخلروج من حمل قضاء احلاج       
 إذا كان يف الصحراء من بول أو غائط يستحب له أن            ،إذا فرغ من قضاء احلاجة    

  .))غفرانك(( :يقول

                                                
  . هـ١٤١٧ لشهر مجادى األوىل من عام )٢٣٢( نشرت يف الة العربية يف العدد -١
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 أن اهللا سبحانه قد أنعم عليه مبا يسر لـه مـن   :واحلكمة يف ذلك واهللا أعلم   
فشرع  والعبد حمل التقصري يف الشكر . مث أنعم عليه خبروج األذى  ،الطعام والشراب 

 وهـو  ،له عند زوال األذى بعد حضور النعمة بالطعام والشراب أن يـستغفر اهللا            
 كمـا  ، وأن يستغفروه من ذنوم،سبحانه حيب من عباده أن يشكروه على نعمته       

   )١(﴾فَاذْكُروِني أَذْكُركُم واشكُروا ِلي وال تكْفُروِن﴿ :قال سبحانه

  )٢(وآيات قرآنيةحكم دخول الخالء بشيء فيه ذكر اهللا 

أدخل بيت اخلالء ومعي بعض األوراق املشتملة علـى         : سائل يقول : س
  ؟  ذكر اهللا تعاىل وآيات قرآنية، فهل علي إمث يف ذلك

 ملا ثبت عن النيب صـلى اهللا عليـه          ؛يكره دخول اخلالء بشيء فيه ذكر اهللا      : ج
  .حممد رسول اهللا: فيه وسلم أنه كان إذا أراد دخول اخلالء وضع خامته؛ لكونه مكتوباً

 حىت خيرج من اخلالء فـال       ، لكن إذا مل يتيسر حمل آمن لوضع األوراق فيه        
 وقد قال اهللا سبحانه يف كتابه       ، إىل ذلك   لكونه مضطراً  ؛حرج عليه يف الدخول ا    

يـة مـن     اآل )٣(﴾وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم ِإال ما اضطُِررتم ِإلَيهِ         ﴿ :الكرمي
   .سورة األنعام

   . واهللا ويل التوفيق.فإذا أباح اهللا احملرم عند الضرورة فاملكروه من باب أوىل

                                                
  .١٥٢ سورة البقرة اآلية -١
  . س من الرياض يف جملس مساحته. سؤال موجه من ع-٢
  .١١٩ة  سورة األنعام اآلي-٣
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  )١(حكم دخول الحمام بما فيه ذكر ودعاء

عندي كتيب صغري أحفظه يف جييب، فيه من الذكر والدعاء ما ينفعين            : س
 يف جييب،   يف ديين ودنياي، ولكين أدخل املرحاض للوضوء وقضاء احلاجة وهو         

  ؟  فهل علي إمث يف ذلك

 ويكره لك ذلـك     ،لكتيب املذكور با عدم دخول احلمام     : األفضل لك  :ج
 أما إن مل تستطع تركه خارج    ، الدخول به  معند مجع من أهل العلم إذا أمكنك عد       
   . واهللا ويل التوفيق.احلمام فال حرج عليك وال كراهة

  )٢(حكم دخول الحمام لمن في جيبه مصحف

ا كان يف جييب مصحف ألقرأ فيه أينما كنت، وأدخل احلمام وهو            إذ: س
 ؛؟ ويف بعض األحيان أكتب اآليـات يف ورقـة          يف جييب، فهل يف ذلك شيء     

لتثبيت حفظها يف ذهين وبعد حفظها أمزقها وأضعها يف صندق املهمالت، فهل            
  .اكم اهللا خرياًز؟ أفيدونا ج يف ذلك شيء

 إذا كنت ختشى ، جيوز إال عند الضرورة     أما دخول احلمام باملصحف فال     :ج
   .عليه أن يسرق فال بأس

                                                
ـ  ١٤١١ / ١٢ / ٢٢ بتـاريخ    )١٢٩٧( نشرت يف جملة الدعوة العدد       -١  ويف كتـاب الـدعوة     . هـ
  .٥١ لسماحته اجلزء الثاين ص )الفتاوى(
 ونـشر يف  ، الصالة وأمهيتها: ضمن األسئلة التابعة لتعليق مساحته يف اجلامع الكبري على حماضرة بعنوان       -٢

  .٢٦٦ اجلزء التاسع ص )وعةجمموع فتاوى ومقاالت متن(كتاب مساحته 
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 ما يبقى معها شـيء فيـه     إذا مزقتها متزيقاً   ،وأما متزيق اآليات اليت حفظتها    
 وإال فادفنها يف أرض طيبة أو ، حرج يف ذلك- فال -  دقيقاً متزيقاً: أي -ذكر اهللا   
   . فإنه ال يكفي أما التمزيق الذي يبقى معه آيات مل متزق،أحرقها

  

  روع في كل زمانالذكر بالقلب مش
  )١(ره ومكان في الحمام وغي

 كل وقت، وعلى كل حـال إال يف         مطلوب من اإلنسان ذكر اهللا يف     : س
، فهل يقطع اإلنـسان ذكـر اهللا يف   أماكن ي عن ذكر اهللا فيها، كاحلمام مثالً  

  . ؟ ، حىت ولو يف قلبهاحلمام بتاتاً

   . يف احلمام وغريه،شروع يف كل زمان ومكان الذكر بالقلب م:ج

 إال ، هللا سـبحانه  ذكر اهللا باللسان؛ تعظيمـاً :وإمنا املكروه يف احلمام وحنوه   
 ألا واجبة   ؛ فإنه يأيت ا إذا مل يتيسر الوضوء خارج احلمام         ،التسمية عند الوضوء  
   . وسنة مؤكدة عند اجلمهور،عند بعض أهل العلم

  

                                                
  . هـ١٤١٧ / ٢ / ١٨ بتاريخ )١٥٤٨( نشرت يف جملة الدعوة يف العدد -١
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  ء لكل وضوءهل يشترط االستنجا
  ؟  هل يشـترط االستنجاء لكل وضوء: س

 وإمنا جيب االسـتنجاء مـن البـول     ، ال يشترط االستنجاء لكل وضوء     :ج
 وأكـل   ، ومس الفرج  ، كالريح ؛ أما غريمها من النواقض    ،والغائط وما يلحق ما   

 : بل يكفي يف ذلك الوضوء الشرعي      ، فال يشرع له االستنجاء    ، والنوم ،حلم اإلبل 
 ، وغسل اليدين مع املرفقني    ، ويدخل فيه املضمضة واالستنشاق    ، الوجه وهو غسل 

 : كما يف قوله عز وجـل      ، وغسل الرجلني مع الكعبني    ،ومسح الرأس مع األذنني   
يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإذَا قُمتم ِإلَى الصالِة فَاغِْسلُوا وجوهكُم وأَيـِديكُم ِإلَـى           ﴿

اماِفِق ورِنالْميبِإلَى الْكَع لَكُمجأَرو ُءوِسكُموا ِبرح١(﴾س(.  

  

  )٢( مذي أو ودي بعد البول منهحكم وضوء من يخرج

 مصري اجلنسية مقـيم  -أ . م. ع. م: هذه رسالة وردتنا من السائل  : س
فما ) مذي(سؤايل أنه يرتل مين بعد البول سائل أبيض اللون          : يف الرياض يقول  

  كري  ذ؟ علما بأنين أعصر  ريقة الصحيحة هلذا الوضوءحكم وضوئي، والط

                                                
  .٦ سورة املائدة اآلية -١
  ).٥٢( نور على الدرب الشريط رقم -٢
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إن هذا غري صحيح، وغري طيب من       : بعد االستنجاء، وقد قال يل بعض اإلخوة      
 الناحية الصحية، فكنت أضع ورق مناديل وأنتظر بعض الوقت، ولكن أحيانـاً           
أكون يف الشارع ويؤذن للصالة وأكون يف حاجة لدخول احلمام للبول، لكن             

نفسي وأتوضأ مباشرة وأصلي، وأخشى أن تكون هذه الـصالة غـري            أحبس  
  . فيدوين أفادكم اهللاأكاملة، ف

 وهو من   ، وعصر الذكر فيه خطر عظيم     ، ال ينبغي التكلف يف هذا األمر      :ج
 ولكن مىت خرج البول تستنجي واحلمـد      ، ومن أسباب الوساوس   ،أسباب السلس 

   . أو تستجمر واحلمد هللا،هللا

 وهو من أسباب    ، وال جيوز  ،ن خيرج شيء فهذا غلط    أ على   أما عصر الذكر  
 ، مىت انقطع البول تستنجي باملاء     ، فينبغي لك أن حتذر هذا     ،الوسوسة وسلس البول  

 وما  ، حىت يزول األذى ويكفي    ،أو تستجمر باحلجارة وحنوها ثالث مرات فأكثر      
 سواء  ،لبول كله يف حكم ا    ، هو املذي أو الودي    :خيرج من املاء األبيض بعد البول     

 وهو الذي خيـرج بأسـباب   : لكن إذا كان مذياً ، تستنجي منه   أو ودياً  كان مذياً 
 . كما جاءت به السنة، فهذا تغسل معه الذكر واألنثيني مجيعاً ،الشهوة عند حتركها  

 فهذا حكمه حكم البول تغسل مـن    - الودي   : وهو -أما املاء األبيض غري املذي      
   . ا هـ.ذلك واحلمد هللا ويكفي ،الذكر ما أصابه البول

  



  

 - ٣٥ -

  )١(حكم بول اإلنسان واقفا

   ؟هـل جيـوز أن يبول اإلنسـان واقفاً: س

 إذا كـان املكـان      ؛ وال سيما عند احلاجة إليه     ، ال حرج يف البول قائماً     :ج
 ملا ثبت عن ؛ وال يناله شيء من رشاش البول، ال يرى فيه أحد عورة البائل      مستوراً

   ) النيب صلى اهللا عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائماًأن( :حذيفة رضي اهللا عنه

 ألن هذا هو الغالب من فعل النيب صـلى          ؛ البول عن جلوس   :ولكن األفضل 
   . وأبعد عن اإلصابة بشيء من رشاش البول، وألنه أستر للعورة،اهللا عليه وسلم

  

  )٢(حكم استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة

بال القبلة واستدبارها داخل املنازل ويف الصحراء عند        ما حكم استق  : س
 بأن بعض املنازل صممت دورات املياه جتاه القبلـة، أفتونـا         قضاء احلاجة ؟ علماً   

  . مأجروين

 ، ال جيوز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء احلاجة من بول أو غائط            :ج
 عليه وسلم من النهي عن    ملا ثبت عن النيب صلى اهللا      ؛إذا كان اإلنسان يف الصحراء    

   . من حديث أيب أيوب األنصاري رضي اهللا عنه وغريه،ذلك
                                                

  . هـ١٤١٢ / ١٠ / ٢٠ بتاريخ )١٣٣٨( نشرت يف جملة الدعوة يف العدد -١
  .ته س من الرياض يف جملس مساح. سؤال موجه من ع-٢



  

 - ٣٦ -

 عن ابـن عمـر      ، ملا ثبت يف الصحيحني    ؛أما يف البيوت فال حرج يف ذلك      
 صلى اهللا عليه وسلم يف بيت حفصة يقضي         النيبرأيت  ( :رضي اهللا عنهما أنه قال    

  .توفيق ويل ال واهللا)حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة

  

  )١(غسل القبل والدبر عند االستنجاء

عند االستنجاء للصـالة، هل يلزم غسـل القبـل والدبــر، أم           : س
  . يكتفي بالقبـل فقط ؟

 أمـا  ، جيب غسل الدبر والقبل إذا خرج منهما األذى من الغائط والبول        :ج
من غري  أو مس فرجه     ، أو نوماً   وإمنا أحدث اإلنسان رحياً    ،إذا مل خيرج منهما شيء    

 وهو غسل الوجه واليـدين مـع        : فإنه يكفيه الوضوء   ، أو أكل حلم اإلبل    ،حائل
 وال يـشرع لـه      ، وغسل الرجلني مع الكعبني    ، ومسح الرأس واألذنني   ،املرفقني

 ، ألنه مل خيرج منه بول وال غائط وال ما يف حكمهمـا            ؛االستنجاء يف هذه احلالة   
 وال يشرع لـه     ،لذكر عن البول  فإن خرج منه بول فقط فإنه يكفيه غسل طرف ا         

 ويـدخل   ، كما تقدم  ، مث يتوضأ وضوء الصالة    ،غسل الدبر إذا مل خيرج منه شيء      
   .يف غسل الوجه املضمضة واالستنشاق

   .واهللا ويل التوفيق

                                                
  . سؤال موجه من ع  س من الرياض يف جملس مساحته-١



  

 - ٣٧ -

  )١( الواحدوبالحجرحكم االستجمار بالمناديل الورقية 

حد يف ما حكـم االستجمار باملناديل الورقية، وهل يكفي حجـر وا    : س
  االستجمار؟

 ؛ جيوز االستجمار بكل شيء حيصل به إزالـة األذى مـن الطـاهرات             :ج
 واألوراق الطاهرة اليت ليس     ، واملناديل اخلشنة الطاهرة   ، واللنب من الطني   ،كاحلصى

 ما عدا العظام    ، وغري ذلك مما حيصل به املقصود      ،فيها شيء من ذكر اهللا أو أمسائه      
إما (( : وقال ،ستنجى ما  عليه وسلم ى أن ي     واألرواث؛ ألن الرسول صلى اهللا    

انـا  ( : عن سلمان الفارسي رضي اهللا عنه قال       ، ويف صحيح مسلم   ))ال يطهران 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نـستنجي                

 )باليمني أو أن نستنجي بأقل من ثالثة أحجار أو أن نستنجي برجيـع أو عظـم               
ى ( : قال ، عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه        ،وروى مسلم يف الصحيح أيضاً    

       مـا زاد   (( وقـال    )ستنجى بعظم أو روث   رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يإ
  .))إخوانكم من اجلن

 وغريه  ،وال جيزئ االستنجاء بأقل من ثالثة أحجار؛ حلديث سلمان املذكور         
   .من األحاديث الواردة يف ذلك

 واهللا ويل   . وأكثر حىت ينقي احملل    وإذا مل تنق وجب أن يزيد املستجمر رابعاً       
  .التوفيق

                                                
  . س من الرياض يف جملس مساحته. سؤال موجه من ع-١



  

 - ٣٨ -

  

  

  )١()الكولونيا(استعمال الروائح العطرية المسماة بـ 

ـ      : س املشتملة ) الكولونيا: (هل جيوز استعمال الروائح العطرية املسماة ب
  على مادة الكحول ؟ 

ـ  استعمال الروائح العطرية املسما    :ج  املشتملة على مـادة     ،)الكولونيا( :ة ب
 ملـا   ؛ أا مسكرة  :الكحول ال جيوز؛ ألنه ثبت لدينا بقول أهل اخلربة من األطباء          

   . وبذلك حيرم استعماهلا على الرجال والنساء،فيها من مادة السبريتو املعروفة

 وأما الصالة ففي صحتها نظـر؛ ألن اجلمهـور    .أما الوضوء فال ينتقض ا    
 مل تـصح     عامداً  بالنجاسة ذاكراً   ويرون أن من صلى متلبساً     ،جناسة املسكر يرون  
   .صالته

 وبذلك يعلم أن من صلى      .وذهب بعض أهل العلم إىل عدم تنجيس املسكر       
 فصالته  ، طهارا  أو معتقداً  ، حكمها  أو جاهالً  ،وهي يف ثيابه أو بعض بدنه ناسياً      

   .صحيحة

                                                
 وسبق أن نـشرت يف كتـاب        . نشرت يف الة العربية ضمن اإلجابات يف باب فاسألوا أهل الذكر           -١

  .٣٩٦ ص ، اجلزء السادس)جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة(مساحته 

 باب سنن الفطرة



  

 - ٣٩ -

 فـإن  ، من خالف العلماءب منها؛ خروجاً   غسل ما أصاب البدن والثو     :واألحوط
 ألن احلكم يدور مـع علتـه       ؛وجد من الكولونيا نوع ال يسكر مل حيرم استعماله        

   . وعدماًوجوداً
   .واهللا ويل التوفيق

  )١(حكم تقديم الطيب للنساء الزائرات
  من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

  سلمها اهللا     ف . ف: إىل حضرة األخت املكرمة
  : وبعد.. م عليـكم رمحة اهللا وبركاتـهسـال

 ٤٢٥٣يد باألمانة العامة هليئة كبار العلماء برقم        قفأشري إىل استفتائك امل   
ـ ١٤١٢ / ٨ / ١٩وتاريخ   الذي تسألني فيه عن عدد من األسئلة الـيت         .  ه

  : فيها
 على  السؤال عن حكم تقدمي البخور والعطور ملن يزورك من النساء جرياً          

  بعة يف بلدكم ؟ العادة املت
 ال مانع من ذلك إذا كان النسوة الاليت تقدمني هلن الطيـب ال    : وأفيدك :ج

 وإمنـا يـرجعن إىل منـازهلن يف         ،خيرجن إىل األسواق بعد خروجهن من مرتلك      
 أو كانت املنازل متقاربة ال حيصل بعد خروجهن منك اختالط بالرجال            ،سيارات

   .األجانب منهن
ف ذلك فاعتذري إليهن وأخربيهن بأن خروج املرأة        أما إذا كان الوضع خال    

  بالطيب بني الرجال األجانب ال جيوز؛ ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
                                                

  . هـ١٤١٣ / ١ / ٢٩ وتاريخ ٢ / ٢٦٧مساحته برقم  صدر من مكتب -١



  

 - ٤٠ -

   . إنه مسيع جميب، وفق اهللا اجلميع ملا فيه رضاه. ملا فيه من الفتنة؛ى عن ذلك

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  )١( حكم تطيب المرأة عند خروجها

  :  من الدار البيضاء يف املغرب تقول يف سؤاهلا-ص . م. ن: األخت: س

هل جيوز للمرأة إذا أرادت الذهاب إىل املدرسة أو املستشفى أو لزيـارة             
  األقارب واجلريان أن تتطيب ؟ 

 جيوز هلا الطيب إذا كان خروجها إىل جممع نسائي ال متر يف الطريق على             :ج
ىل األسواق اليت فيها الرجال فال جيوز؛ لقول النيب          أما خروجها بالطيب إ    ،الرجال

 ،)) فال تـشهدن معنـا العـشاء       أميا امرأة أصابت خبوراً   (( :صلى اهللا عليه وسلم   
   .ألحاديث أخرى وردت يف ذلكو

 - كاملـساجد  -وألن خروجها بالطيب يف طريق الرجال وجمامع الرجال          
 : لقوله جل وعـال    ؛من التربج  كما جيب عليها التستر واحلذر       ،من أسباب الفتنة  

 ومن التربج إظهـار     )٢(﴾وقَرنَ ِفي بيوِتكُن وال تبرجن تبرج الْجاِهِليِة الْأُولَى       ﴿
   . وباهللا التوفيق. وغريمها، والرأس، كالوجه؛املفاتن واحملاسن

                                                
 ويف جملة الدعوة يف العـدد  ، هـ١٤١٢ لشهر صفر من عام )١٦٨( نشرت يف الة العربية يف العدد     -١
  . هـ١٤١٢ / ٦ / ٢٠ بتاريخ )١٣٢٢(
  .٣٣ سورة األحزاب اآلية -٢



  

 - ٤١ -

  )١(حكم استعمال العطور المشتملة على الكحول

  ر اليت حتتوي على شيء من الكحول ؟ ما حكم استعمال بعض العطو: س

 إال ما علم أن به ما مينـع       ، األصل حل العطور واألطياب اليت بني الناس       :ج
 وإال فاألصـل  ، أو به جناسة وحنو ذلك، أو يسكر كثريه   ، لكونه مسكراً  ؛استعماله

   . إخل.. واملسك، والعنرب،حل العطور اليت بني الناس؛ كالعود

 فيه ما مينع استعماله من مسكر أو جناسـة          اك عطراً فإذا علم اإلنسان أن هن    
 فإنه ثبت عندنا بشهادة األطباء أا ال ختلو مـن           ، ومن ذلك الكولونيا   ،ترك ذلك 
   . وهو مسكر، ففيها شيء كبري من اإلسبريتو،املسكر

 وفيمـا أحـل اهللا مـن        ، إال إذا وجد منها أنواع سليمة      ،فالواجب تركها 
 وهكذا كل شراب أو طعام فيه مسكر جيـب          ،مد هللا األطياب ما يغين عنها واحل    

 كما قال الرسول صـلى اهللا       ،)أن ما أسكر كثريه فقليله حرام     ( : والقاعدة ،تركه
  .))ما أسكر كثريه فقليله حرام(( :عليه وسلم

   .واهللا ويل التوفيق

  

  
                                                

جممـوع  ( يف كتاب مساحتـه  )ورسؤاالن يف العط( : هذا السؤال والذي يليه سبق نشرمها حتت عنوان   -١
  .٣٨٢ اجلزء اخلامس ص )فتاوى ومقاالت متنوعة



  

 - ٤٢ -

  الرائحة ذي  للطيبالمرأةاستعمال 
  الواضحة خاصة عند خروجها

أو الورد وحنو ذلك مـن أنـواع الطيـب إذا           املسك ودهن العود    : س
استخدمته املرأة وكانت رائحتها واضحة، فما حكم اسـتعماهلا، خاصـة إذا            

؟ وهل يعترب تكرمي الزائرات بتبخريهن وتعطريهـن يف          خرجت املرأة من مرتهلا   
  حكم ذلك ؟ 

 ، وليس هلا أن خترج بذلك     ، خروج املرأة بالطيب إىل األسواق أمر ممنوع       :ج
 نـود أن    : وأن تقول  ، بل عليها أن تنصح    ،ن تعني الزائرات والضيوف بذلك    وال أ 

 وبذلك جتمع بـني     ، ولكن خروج املرأة بالطيب إىل األسواق أمر ممنوع        ،نطيبكم
   .النصيحة وترك ما حرم اهللا فعله

  

  )١(حكم خروج المرأة إلى السوق وهي متعطرة

؟  جيوز هـذا  ما ردكم على من دي علبة عطر المرأة أخرى، هل           : س
هدى إليها تذهب إىل الشارع وهي متعطرة ذا العطر، وهل           بأن املرأة املُ   علماً

  يلحق صاحب اهلدية إمث ؟

                                                
  . هـ١٤١٧ / ١ / ٧ ليوم اجلمعة املوافق )١٠٨٧٧( نشرت يف جريدة عكاظ يف العدد -١



  

 - ٤٣ -

 ألن اهلدية جتلـب املـودة واحملبـة         ؛ إهداء الطيب إىل املرأة ال بأس به       :ج
هدى إليها هذا الطيب على وجه حمرم فاإلمث إذا استخدمت املرأة املُ ووللمهدي أجر   

هدى إليها تستعمل من هذا الطيب       لكن إذا كانت املهدية قد عرفت أن املُ        ،هاعلي
 ألن ذلك من باب املعونـة علـى اإلمث          ؛يف اخلروج إىل السوق فال جيوز ذلك هلا       

  .)١(﴾وال تعاونوا علَى الِْإثِْم والْعدواِن﴿ : وقد قال تعاىل،والعدوان

  

  حكم بقاء أثر الوشم في الجسم 
  )٢(رفة تحريمهماذهب بعد معوسن ال

  من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

  سلمه اهللا          ع. م: إىل حضرة األخ املكرم

  : سالم عليـكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعـد

 ٢٠٧فأشري إىل استفتائك املقيد بإدارة البحوث العلمية واإلفتاء بـرقم           
ء أثر الوشـم يف      هـ الذي تسأل فيه عن حكم بقا       ١٤٠٩ / ١ / ١٢وتاريخ  

اء سن ذهب ركبها مـسلم يف       قجسم اإلنسان بعد معرفته لتحرميه، وكذلك ب      
حال جهله، ونزيف فمه ؟ ها بعد علمه بالتحرمي يوجد فراغاًع   

                                                
  .٢ سورة املائدة اآلية -١
  . هـ١٤٠٩ / ١ / ٢٦ يف ٢ / ٢١٨ صدر من مكتب مساحته برقم -٢



  

 - ٤٤ -

 ملا ثبت عن النيب صلى اهللا عليـه         ؛ بأن الوشم يف اجلسم حرام     : وأفيدك :ج
 وإذا فعله املسلم يف     ،))ستومشةأنه لعن الواصلة واملستوصلة، والوامشة وامل     (( :وسلم

 فإنه يلزمه إزالته بعد علمه      ، أو عمل به الوشم يف حال صغره       ،حال جهله بالتحرمي  
 وال  ، لكن إذا كان يف إزالته مشقة أو مضرة فإنه يكفيه التوبة واالستغفار            ،بالتحرمي

 وأما تركيب سن الذهب بدون حاجة فإنه غـري جـائز؛            .يضره بقاؤه يف جسمه   
 : وقد أفدت يف سؤالك    . ما مل تدع إىل ذلك ضرورة      ،الذهب على الرجال  لتحرمي  

 ويف إمكانك تركيب ما يقوم مقامه من       ، فيلزمك إزالته  ،أنك عملته من أجل الزينة    
 والسالم عليكم ورمحـة  . وفق اهللا اجلميع ملا فيه رضاه.األنواع املباحة غري الذهب 

   .اهللا وبركاته

  

  )١(حكم الختان

  تـان ؟ ما حكـم اخل: س

 ملـا يف  ؛ ومـن شـعار املـسلمني   ، فهو من سنن الفطـرة     : أما اخلتان  :ج
 قال رسول اهللا صـلى اهللا       : من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال        ،الصحيحني
الفطرة مخس اخلتان واالستحداد وتقليم األظفار وقص الـشارب         (( :عليه وسلم 
  .)٢())ونتف اإلبط

                                                
   .٤٢٤ ،٤٢٣ اجلزء الرابع ص )جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة( سبق أن نشرت يف كتاب مساحته -١
  ).١٢٥ / ٣( صحيح مسلم بشرح النووي -٢



  

 - ٤٥ -

 واخلتـان   . وأخرب أنه من سنن الفطـرة      ، فبدأ صلى اهللا عليه وسلم باخلتان     
 أما من يسلخ اجللد الـذي       ، هو قطع القلفة الساترة حلشفة الذكر فقط       :الشرعي

 ويزعمـون   ، كما يف بعض البلدان املتوحشة     ، أو يسلخ الذكر كله    ،حييط بالذكر 
 إمنا هو تشريع مـن الـشيطان زينـه          - منهم أن هذا هو اخلتان املشروع        جهالً

 وخمالفة للسنة احملمدية والـشريعة اإلسـالمية الـيت    ، للمختون وتعذيب ،للجهال
   .جاءت بالتيسري والتسهيل واحملافظة على النفس

   :وهو حمرم؛ لعدة وجوه منها

   . أن السنة وردت بقطع القلفة الساترة حلشفة الذكر فقط-١

 وقد ى رسول اهللا صلى اهللا عليـه         ، أن هذا تعذيب للنفس ومتثيل ا      -٢
 فالتعذيب لـبين    ، وعن صرب البهائم والعبث ا أو تقطيع أطرافها        ،ن املثلة وسلم ع 

   . وهو أشد إمثاً،آدم من باب أوىل
 أن هذا خمالف لإلحسان والرفق الذي حث عليه رسول اهللا صـلى اهللا              -٣

   . احلديث))إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء(( :عليه وسلم يف قوله
 وذلك ال جيوز؛ لقولـه      ،ة وموت املختون   أن هذا قد يؤدي إىل السراي      -٤
وال تقْتلُـوا   ﴿ : وقولـه سـبحان    )١(﴾وال تلْقُوا ِبأَيِديكُم ِإلَى التهلُكَةِ    ﴿ :تعاىل

 وهلذا نص العلماء على أنه ال جيب اخلتان         )٢(﴾أَنفُسكُم ِإنَّ اللَّه كَانَ ِبكُم رِحيما     
   .الشرعي على الكبري إذا خيف عليه من ذلك

                                                
  .١٩٥ سورة البقرة اآلية -١
  .٢٩ سورة النساء اآلية -٢
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  ونساء يف يوم معلوم حلضور اخلتان وإيقاف الولد متكشفاً         أما التجمع رجاالً  
 ملا فيه من كشف العورة اليت أمر الدين اإلسالم بسترها وـى  ؛أمامهم فهذا حرام 

   .عن كشفها
 ،وهكذا االختالط بني الرجال والنساء ذه املناسبة ال جيوز؛ ملا فيه من الفتنة    

   .وخمالفة الشرع املطهر
  )١(ختان البنات

   فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز:س
  حفظه اهللا     مفيت عام اململكة العربية السعودية 

تقـوم بعض الدول اإلسـالمية خبتان اإلناث معتقدة أن هـذا فـرض أو            
   .سنة

 ونظرا ألمهية   ،تقوم بإعداد موضوع صحفي عن هذا املوضوع      " الة  " جملة  
 نرجو من مساحتكم إلقاء الضوء على الـرأي  ،املوضوعمعرفة رأي الشرع يف هذا     

   .الشرعي فيه
 ومتنياتنا لفـضيلتكم موفـور      ،شاكرين ومقدرين لفضيلتكم هذه املشاركة    

   .الصحة والسداد
  وتقبلـوا منا خالص التحيات 

  مسئول التحريـر بالنيابة 
   : وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته وبعد:ج

   إذا وجد من حيسن ذلك من ، البنني كختان،ختان البنات سنة

                                                
  . من ضمن األسئلة املوجهة من جملة الة-١
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الفطرة مخـس اخلتـان     (( :األطباء أو الطبيبات؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم        
   . متفق على صحته))طابواالستحداد وقص الشارب وتقليم األظفار ونتف اآل

  

  )١(ختان البنت سنة

ما حـكم ختان البنـات ؟      :  من أمريكا يقـول   -ن  . ر: سؤال من : س
  ك ضـوابط معينة لذلك؟ وهل هنا

 إذا وجد طبيب حيسن ذلك أو       ، ختان البنات سنة   : واحلمد هللا  ، بسم اهللا  :ج
الفطرة مخس اخلتان واالستحداد    (( :طبيبة حتسن ذلك؛ لقوله صلى اهللا عليه وسلم       

 وهو يعم الرجال    . متفق على صحته   ))طابوقص الشارب وقلم األظفار ونتف اآل     
   .هو من صفة الرجالوالنساء ما عدا قص الشارب ف

  

  )٢(حلق شعر رأس البنت بعد والدتها وختانها

  من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
 سـالم علـيكم ورمحـة اهللا        . خ . ر . س . ن :إىل حضرة األخت املكرمة   

   : وبعد..وبركاته
                                                

  . هـ١٤١٥ / ٦ / ٢٨ بتاريخ )١٤٦٩( نشرت يف جملة الدعوة يف العدد -١
  . هـ١٤٠٧ / ١٢ / ٢٤ب وتاريخ  / ٣٣٩٨ مكتب مساحته برقم  صدر من-٢
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 ٤٣١٢فأشري إىل استفتائك املقيد يف إدارة البحوث العلمية واإلفتاء برقم      
ختان البنات وحلـق    :  هـ الذي تسألني فيه عن     ١٤٠٧ / ١١ / ٢٣وتاريخ  

  ؟ .. شعر البنت بعد والدا

 أن السنة حلق رأس الطفل الذكر عند تسميته يف اليوم السابع            : وأفيدك :ج
كل غالم مـرن    (( : لقوله صلى اهللا عليه وسلم     ؛ أما األنثى فال حيلق رأسها     ،فقط

 وأصـحاب   ،ه اإلمام أمحـد    خرج ))بعقيقته تذبح عند يوم سابعه وحيلق ويسمى      
 ؛ وأما اخلتان للنساء فهو مستحب ولـيس بواجـب         .السنن األربع بإسناد حسن   

مخس مـن   (( : مثل قوله صلى اهللا عليه وسلم      ،لعموم األحاديث الواردة يف ذلك    
 متفق علـى  ))الفطرة اخلتان وإالستحداد وقص الشارب ونتف اإلبط وحلق العانة    

   . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. رضاه وفق اهللا اجلميع ملا فيه.صحته

  )١(حكم استعمال المناكير وهل تجب إزالته عند الوضوء

  :  من اجلوف تقول يف سؤاهلا-س . ص: السائلة: س

؟ وماذا تعمـل     طلى ا األظافر إمث   ة للمناكري اليت ت   أهل يف استعمال املر   
  عند الوضوء ؟ 

 وألنه قد حيول    ، لعدم احلاجة إليه   ؛وىل لكن تركه أ   ، يف هذا   ال نعلم شيئاً   :ج
   .دون وصول املاء إىل البشرة عند الوضوء

                                                
  . هـ١٤١٢ لشهر ذي القعدة من عام )١٧٧( نشرت يف الة العربية يف العدد -١
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 فإن  ، والذي عليه األوائل أوىل    ، واالكتفاء باحلناء  ، أن تركه أوىل   :واحلاصل
 حيـول دون    - كما قلنا    - فالواجب أن تزيله عند الوضوء؛ ألنه        ،استعملته املرأة 

   .توفيق واهللا ويل ال.وصول املاء إىل البشرة

  

  )١(تطويل األظافر ووضع المناكير

عليها، مع العلم أنين أتوضأ     ) مناكري(ما حكم تطويل األظافر ووضع      : س
   ساعة مث أزيله ؟ ٢٤قبل وضعه، وجيلس 

 وقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم          ، تطويل األظافر خالف السنة    :ج
 ونتف اإلبـط وقلـم      الفطرة مخس اخلتان واالستحداد وقص الشارب     (( :أنه قال 
 ملا ثبت عن أنس رضي اهللا عنه        ؛ وال جيوز أن تترك أكثر من أربعني ليلة        ))األظفار

وقت لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قص الشارب، وقلـم الظفـر،       ( :قال
 وألن  ،) من ذلك أكثر من أربعني ليلـة       أال نترك شيئاً  : ونتف اإلبط، وحلق العانة   

 وجتب إزالتها ، فتركها أوىل )املناكري( أما   .بهائم وبعض الكفرة  تطويلها فيه تشبه بال   
   .عند الوضوء؛ ألا متنع وصول املاء إىل الظفر

  

                                                
ـ ١٤١٠ لشهر مجادى اآلخرة من عام       )١٤٩( نشرت يف الة العربية يف العدد        -١ ويف جملة الدعوة   .  ه

  . هـ١٤١٥ / ٢ / ٢٧ بتاريخ )١٤٥٢(يف العدد 
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  حكم إطالة األظفار
يالحظ أن بعض املصلني قد طالت أظفارهم واحتشت باألوسـاخ،          : س

  ؟  فهـل هـذا يتفق مع الدين ؟ وهـل يصح وضوءهم

 ألن رسول اهللا صـلى اهللا       . أربعني ليلة   األظفار جيب تعهدها قبل مضي     :ج
 وقـص   ، ونتـف اإلبـط    ، وحلق العانة  ،عليه وسلم وقت للناس يف قلم األظفار      

 هكذا ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا        ، أال يترك ذلك أكثر من أربعني ليلة       :الشارب
  .عليه وسلم

وقت ( : وهو خادم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        ،قال أنس رضي اهللا عنه    
يف قص الشارب وقلم الظفر ونتف اإلبط وحلق العانة أال نترك ذلك أكثر من              لنا  

 ، والنـسائي  ، وأخرجه اإلمام أمحد   ، أخرجه اإلمام مسلم يف الصحيح     )أربعني ليلة 
وقت لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم أال نتـرك األظفـار              ( :ومجاعة بلفظ 

  .)لةوالشارب وحلق العانة ونتف اإلبط أكثر من أربعني لي

 وال  ، فال يترك الظفر   ، فالواجب على النساء والرجال أن يالحظوا هذا األمر       
 والوضوء  ، وال اإلبط أكثر من أربعني ليلة      ،- الشعرة : وهي - وال العانة    ،الشارب

   .صحيح ال يبطله ما قد يقع حتت الظفر من الوسخ؛ ألنه يسري يعفى عنه
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  )١(تخفيف شعر الحاجب

  ر الزائد من احلاجب ؟ ما حكم ختفيف الشع: س

 وال التخفيف منهما؛ ملا ثبت عـن الـنيب          ، ال جيوز أخذ شعر احلاجبني     :ج
 وقد بني أهل العلـم أن أخـذ    )أنه لعن النامصة واملتنمصة   ( :صلى اهللا عليه وسلم   

   .شعر احلاجبني من النمص

  

  )٢(إزالة الشعر النابت في وجه المرأة

  وجه املرأة ؟ ما حكم إزالة الشعر الذي ينبت يف : س

لعـن  ( حلـديث    ؛أخذه  فال جيوز   عادياً  إن كان شعراً   : هذا فيه تفصيل   :ج
   . احلديث)رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم النامصة واملتنمصة

   . هو أخذ الشعر من الوجه واحلاجبني:والنمص

 فـال  ، واللحية، كالشارب؛ يعترب مثله تشويها للخلقة  زائداً أما إن كان شيئاً   
 وال يدخل يف النمص املنـهي       ،ذه وال حرج؛ ألنه يشوه خلقتها ويضرها      بأس بأخ 

   .عنه
                                                

ـ  ١٤١٥ / ٥ / ١٥ بتاريخ   )١٤٦٣( نشرت يف جملة الدعوة يف العدد        -١ ويف كتـاب الـدعوة     .  هـ
   .٢٢٩ ص ، لسماحته اجلزء الثاين)الفتاوى(
  .٤٠٢ ص ، اجلزء السادس)جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة(سبق أن نشرت يف كتاب مساحته  -٢
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  )١(حكم وصل شعر النساء

  سلمه اهللا . ج. أ. س: من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل األخ املكرم

  : وبعد.. سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 ١٢٦٥ء برقم فأشري إىل استفتائك املقيد يف إدارة البحوث العلمية واإلفتا     
  .  هـ الذي تسأل فيه عن حكم وصل شعر النساء١٤٠٧ / ٤ / ١: وتاريخ

 وال فرق بني شعر بين آدم وغريه مما         ، بأن وصل الشعر ال جيوز     : وأفيدك :ج
   .يوصل به الشعر؛ لعموم األحاديث الصحيحة الواردة يف النهي عن ذلك

 جـاءت   :قالت عن أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنها          ،ففي صحيح مسلم  
  إن يل ابنـة عريـساً      ، يا رسـول اهللا    :امرأة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت       

 وفيه ))لعن اهللا الواصلة واملستوصلة (( :ق شعرها أفأصله؟ فقال   رمتأصابتها حصبة فَ  
زجر الـنيب  ( : أنه مسع جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما يقول، عن أيب الزبري   أيضاً

   )ه وسلم أن تصل املرأة برأسها شيئاًصلى اهللا علي

   . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.وفق اهللا اجلميع ملا فيه رضاه

  

                                                
   .ـه١٤٠٧ / ٧ / ١ وتاريخ ٢/ ١٨٤١ صدر من مكتب مساحته برقم -١
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  )١(صبغ الشعر باللون األسود

هل جيوز للمرأة أن تصبغ     :  من الرياض تقول   -م  . أ. ن: سؤال من : س
  ؟  شعر رأسها باللون األسود

ب بالصبغ األسود؛ لقول النيب صلى       ال جيوز للمرأة وال غريها تغيري الشي       :ج
   . خرجه مسلم يف صحيحه))غريوا هذا الشيب واجتنبوا السواد(( :اهللا عليه وسلم

 أو باحلناء والكتم خملوطني فال بأس إذا خرج ،أما تغيريه بغري السواد فال بأس    
   . بل بني السواد واحلمرة،اللون ليس بأسود

  

  )٢(عر الشحكم استعمال النساء خلطة لتنعيم وصبغ

عبد العزيز بن باز حفظه اهللا السالم علـيكم ورمحـة اهللا            : فضيلة الشيخ 
تستعمل بعض النساء خلطة لتنعيم الشعر، وهذه اخللطة مكونة         : وبركاته وبعد 

من احلناء وجمموعة من األعشاب، من بني هذه األعشاب عشب يصبغ الشعر            
ن يستعملنها لغرض تنعيم     بأ ؟ علماً  بالسواد، فما حكم استعمال هذه اخللطة     

  الشعر وليس لصبغه بالسواد، حيث إن بعضهن يكون شعرها أسود، وما

                                                
   .هـ١٤١٠ / ٥ / ٢بتاريخ ) ١٢١٨( نشرت يف جملة الدعوة يف العدد -١
  .االستفتاء باملناولة من بيت مساحة الشيخ -٢
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 حكم استخدامها المرأة شعرها أسود لكن يوجد من بينه شعريات بيضاء    
؟ أفيدونا يف   لغرض تنعيم شعرهانبتت ليس لكرب يف السن فهي تستخدمها أيضاً     

  ق . ع/ ء أموجزاكم اهللا خري اجلزا. ذلك أفادكم اهللا

 ال حـرج يف اسـتعمال       : وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته وبعـده       :ج
 أما ،املعجون املذكور لتنعيم الشعر إذا كانت املرأة املستعملة لذلك ليس فيها شيب  

مع الشيب فال جيوز استعمال ما جيعل الشيب أسود؛ لقول النيب صلى اهللا عليـه                
  .))لسوادغريوا هذا الشيب واجتنبوا ا(( :وسلم

   . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.وفق اهللا اجلميع

  

  )١()الباروكة(حكم اإلسالم في شعر الرأس الصناعي 

   : أما بعد، وعلى آله وصحبه،احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا

 عن معاوية رضي اهللا عنه أنه خطب الناس علـى           ،فقد ثبت يف الصحيحني   
 ، كانت بيد حرسي   ، وتناول قصة من الشعر    ، اهللا عليه وسلم   منرب رسول اهللا صلى   

  ؟ مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينهى   أين علماؤكم يا أهل املدينة:فقال

                                                
   .٣٤٠ -٣٣٧ص ) ٤٥( سبق أن نشرت يف جملة البحوث اإلسالمية يف العدد -١
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 ويف  ،))إمنا هلكت بنو إسرائيل حني اختذ هذه نـساؤهم        (( : ويقول ،عن مثل هذه  
  .))إمنا عذب بنو إسرائيل ملا اختذ هذه نساؤهم((: لفظ ملسلم

قـدم  (:  عن سعيد بن املسيب قـال      ، واللفظ ملسلم  ،ويف الصحيحني أيضاً  
 يفعلـه   ما كنت أرى أن أحداً    : ة من شعر فقال   بمعاوية املدينة فخطبنا، وأخرج كُ    

   .)الزور: إال اليهود، إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بلغه فسماه

إنكـم قـد    ( : أن معاوية رضي اهللا عنه قال ذات يوم        :ويف لفظ آخر ملسلم   
   .)أحدثتم زي سوء، وإن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن الزور

 : عند كالمه على هـذا احلـديث       ،قال النووي رمحه اهللا يف شرح مسلم        
 هي شعر مقدم الرأس املقبـل علـى         : قال األصمعي وغريه   ، قصة من شعر   :قوله(

 بـضم   :شعر هـي   وأخرج كبة من     :وقوله( : قال ،) شعر الناصية  : وقيل ،اجلبهة
 وقـال صـاحب     ، شعر مكفوف بعضه على بعض     : وهي ،الكاف وتشديد الباء  

   ). شعر الناصية: القصة بالضم:القاموس

 الداللة الصرحية على حترمي اختـاذ الـرأس الـصناعي،         :ويف هذا احلديث    
 ألن ما ذكره معاوية رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليـه              ؛)الباروكة(: املسمى

 بل ما اختـذه  ، يف حكم القصة والكبة ينطبق عليه،هذا احلديث الصحيحوسلم يف  
 إن مل يكـن  ، أشد يف التلبيس وأعظم يف الزور     ،)الباروكة( :الناس اليوم مما يسمى   

 بل هـو    ،هو عني ما ذكره النيب صلى اهللا عليه وسلم عن بين إسرائيل فليس دونه             
  أشد منه يف الفتنة والتلبيس 
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 إن مل يكـن هـو       ،يه من الفتنة ما يترتب على القصة والكبة        ويترتب عل  ،والزور
   . وال فرق يف ذلك بني الذكر واألنثى؛ ألن العلة تعمهما مجيعاً،عينهما

  :  من وجوه أربعةوبذلك يكون حمرماً
األصل يف  و أنه من مجلة األمور اليت ى عنها النيب صلى اهللا عليه وسلم              :أحدها

وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا        ﴿: تعاىلالتحرمي؛ لقول اهللا    : النهي
ما يتكم عنـه    ((:  وقوله صلى اهللا عليه وسلم     )١(﴾واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه شِديد الِْعقَابِ     

  .  احلديث متفق على صحته))فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم
   .ه زور وخداع أن:الثاين

 وقد ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه           ، أنه تشبه باليهود   :الثالث
  .))من تشبه بقوم فهو منهم(( :قال

إمنا (( : أنه من موجبات العذاب واهلالك؛ لقوله صلى اهللا عليه وسلم          :الرابع
ـ       ))هلكت بنو إسرائيل ملا اختذ مثل هذه نساؤهم        اذ  ويؤيد ما ذكرنا من حترمي اخت

 وقد ثبت   ،هذا الرأس أنه أشد يف التلبيس والزور واخلداع من وصل الشعر بالشعر           
أنه لعـن الواصـلة     ( :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الصحيحني وغريمها         

  .)واملستوصلة
 وهلذا ذكر البخاري رمحه اهللا      ، هي اليت تصل شعرها بشعر آخر      :والواصلة  

 منه رمحه اهللا     يف باب وصل الشعر؛ تنبيهاً     -ية   حديث معاو  : أعين -هذا احلديث   
  على أن اختاذ مثل هذا الرأس الصناعي يف حكم 

                                                
  .٧سورة احلشر اآلية  -١
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 : ووجه ذلـك   . ودقة فهمه  ، وسعة علمه  ،الوصل، وذلك يدل على فقهه رمحه اهللا      
 تـستحق عليـه     أنه إذا كان وصل املرأة شعرها مبا يطوله أو يكثره ويكربه حراماً           

 فاختاذ رأس كامل مزور أشـد يف  ،ع والتدليس والزور  ملا يف ذلك من اخلدا     ؛اللعنة
   . وهذا حبمد اهللا واضح،التدليس وأعظم يف الزور واخلداع

 وعـدم   ، وإنكـاره  ،فالواجب على املسلمني حماربة هذا احلدث الـشنيع       
  عمالً ؛ والتحذير منه  ، منعه - وفقهم اهللا    - كما جيب على والة األمور       ،استعماله

  وحـذراً ، ملادة الفتنة وحسماً، ملقتضاها عليه وسلم وتنفيذاًبسنة الرسول صلى اهللا  
 ، ومحاية للمسلمني من مـشاة أعـداء اهللا اليهـود      ،من أسباب اهلالك والعذاب   

   . هلم مما يضرهم يف العاجل واآلجلوحتذيراً

 وأن يعيذهم   ، وأن يفقههم يف الدين    ،واهللا املسئول أن يصلح أحوال املسلمني     
 يف ، وأن يوفق والة أمرهم لكل ما فيه صالح العبـاد والـبالد            ،من كل ما خيالفه   
   . إنه ويل ذلك والقادر عليه،املعاش واملعاد

   . وآله وصحبه وسلم،وصلى اهللا على نبينا حممد

  )١(حكم وضع الكحل في عين المرآة للزينة

يف ) الكحـل (تزين املرأة بوضع    :  مصر - من القاهرة    -أ  . أ: تسأل: س
  ز؟ عينيها هل جيو

                                                
   .نشرت يف جريدة املسلمون -١
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 أما ، وعند الزوج واحملارم، جيوز جتمل املرأة بالكحل يف عينيها بني النساء      :ج
 :عند األجنيب فال جيوز كشفها لوجهها وال عينيها املكحلـتني؛ لقولـه سـبحانه     

﴿         ِلقُلُـوِبكُم ـرأَطْه اٍب ذَِلكُـماِء ِحجرو ِمن نأَلُوها فَاساعتم نوهمأَلْتِإذَا سو
 لكـن  ، وال بأس باستعمال الربقع الذي تظهر فيه العينان أو إحدامها       )١(﴾لُوِبِهنوقُ

 من ليس حمرما للمـرأة؛ كـأخي        : واملراد باألجنيب  .من دون تكحل عند األجنيب    
 سواء كانوا مـسلمني أو  . وحنوهم، وابن خاهلا، وابن عمها  ، وعم زوجها  ،زوجها
   .كفارا

  

  )٢(نصيحة وتحذير من حلق اللحية

أمـا  . بسم اهللا، واحلمد هللا، وصلى اهللا وسلم على رسوله وآله وصحبه          
   :بعد

 ١٤١٣ \ ٤ \ ١٦فقد نشرت صحيفة املدينة يف عددها الصادر يف يـوم           
 بواسطة منـدوبني مـن إدارة       ،)حالقة الشعر والذقن باان   ( :هـ كلمة بعنوان  

   .مجعية القارة التعاونية

 والدعوة إليهـا واإلعانـة   ،ة باملعصية وجماهر،وال شك أن هذا العمل منكر    
  قصوا (( : وقد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال،عليها

                                                
  .٥٣سورة األحزاب اآلية  -١
 . هـ١٤١٣ / ٤ / ٢١خ وتاريخ  / ٨٨٨ مساحته برقم من مكتب صدر -٢
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قصوا (( : وقال عليه الصالة والسالم    ،))الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا املشركني    
 : وقال أيضا عليه الـصالة والـسالم       ))الشوارب ووفروا اللحى خالفوا املشركني    

   . وكلها أحاديث صحيحة))وأرخوا اللحى خالفوا اوسجزوا الشوارب ((

فالواجب على كل مسلم امتثال أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم واحلذر مـن              
 والواجب على القائمني علـى اجلمعيـة        ، ومن التشبه بأعداء اهللا ورسوله     ،خمالفته

   .مل املنكر واحلذر من مثل هذا الع،والقائمني على الصحيفة التوبة إىل اهللا سبحانه

 ، وأعاذنا ومجيع املسلمني من طاعة اهلوى والشيطان       ،أصلح اهللا حال اجلميع   
   . إنه خري مسئول،ومن املخالفة ملا أمر اهللا به ورسوله

   .ولواجب النصح والتحذير جرى حتريره

   . وآله وصحبه،وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد
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  )١(نصيحة لمن يدعو لحلق الذقن

يز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة املكرم رئيس حتريـر جريـدة              من عبد العز  
   : وبعده. سالم عليكم رمحة اهللا وبركاته.عكاظ حفظه اهللا

 هـ من جريدتكم ١٣٩٣ شعبان سنة ١٨فقد نشر يف العدد الصادر بتاريخ 
 وقـد   ،)اإلمهال تدمري للحياة الزوجية   ( : كلمة قصرية بعنوان   )جمتمعنا(يف صفحة   

وباملثل قد يصيب اإلمهال الرجل الزوج فال حيلق ذقنه يوم العطلة فيبدو             (:جاء فيها 
   ).رثا مهلهال مكتئبا

 تنـشر علنـا يف      ، ودعوة إىل خمالفة السنة النبويـة      ،ومبا أن هذا قول منكر    
 وحذرا  ، رأيت أن من الواجب الكتابة لكم؛ نصحا لكم وللمسلمني         -صحيفتكم  
   .من العقوبة

رية أن خري القرون قرن الرسول صلى اهللا عليـه          ومعلوم لكل عاقل ذي بص    
 ومل يكن يف ذلك القرن من حيلق ذقنه من الصحابة الكرام رضي اهللا عنهم؛               ،وسلم

جـزوا  (( : وامتثاال ألمره حيـث قـال      ،اقتداء برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
 وقوله عليـه  ، أخرجه مسلم يف صحيحه))الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا اوس   

 متفق علـى    ))قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا املشركني     (( :صالة والسالم ال
 ولن يصلح آخر هذه     ، وحذرا من الوقوع يف خمالفته صلى اهللا عليه وسلم         ،صحته

   ولكنه التقليد ،األمة إال مبا صلح به أوهلا
                                                

 ،٣٧٤ ص، اجلـزء الـسادس  )جمموع فتاوى ومقاالت متنوعـة    (سبق أن نشرت يف كتاب مساحته         -١
٣٧٥. 
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ع  والزهد يف تعاليم الشريعة السمحة جعل الكثري من الناس يق          ،األعمى ألعداء اهللا  
 ومل يقتصر ذلك على وقوعه يف احملذور        ،يف استبدال الذي هو شر بالذي هو خري       

 وقـد قـال   ، كما جاء يف جريدتكم، بل تعدى ذلك إىل نشر الدعوة إليه       ،مبفرده
من دعا إىل هدى كان له من األجر        (( :صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح      

ومن دعا إىل ضاللة كان عليه   مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا           
  .))من اإلمث مثل آثام من تبعه ال ينقص ذلك من آثامهم شيئا

 واحلرص على نشر    ،فالواجب عليكم احلذر من نشر كل ما ال تقره الشريعة         
 ومل أعلـم مبـا   ، وأن تكون جريدتكم مفتاح هدى ودليل رشد    ،هديها وتعاليمها 

   .لتنبيه هـ؛ وهلذا تأخر ا١٣٩٤ / ١ / ٥ذكر إال يف 
 وأعاذنـا مـن     ، وهدانا مجيعا صراطه املستقيم    ،وفقنا اهللا وإياكم ملا يرضيه    
   . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا

  رئيس اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 

  اإلجابة الصريحة على المناقشة
  )١(احول إعفاء اللحى وحلقه

. د. د اهللا بن باز إىل حضرة املكرم فضيلة الشيخ م         من عبد العزيز بن عب    
  . د. ع

                                                
 ،٣٧٥ ص، اجلـزء الـسادس  )جمموع فتاوى ومقاالت متنوعـة    (سبق أن نشرت يف كتاب مساحته         -١

٣٧٦. 
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سالم عليكم رمحـة    . زاده اهللا من العلم واإلميان وجعله مباركا أينما كان آمني         
  : اهللا وبركاته أما بعد

ـ ١٣٩٤ / ١٠ / ١٣فقد وصلين كتابكم الكرمي املؤرخ يف         وصـلكم   ، ه
ة من أنه جرى بينك وبني بعـض         وما تضمنه من اإلفاد    ،اهللا حببل اهلدى والتوفيق   

 ومل ،املدرسني من خرجيي األزهر مذاكرة يف حكم إعفاء اللحى وحلقها وتقصريها       
 ورغبتكم يف اإلجابة الـصرحية الـشافية يف هـذا           ،يقتنع كل منكما بقول اآلخر    

   . كان معلوماً-املوضوع 

حى  قد ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم األمر بإعفاء الل            :واجلواب
 ومن حديث أيب هريرة يف صـحيح  ،وإرخائها من حديث ابن عمر يف الصحيحني  

 وكلـها تـدل علـى       ، وورد يف ذلك أحاديث أخرى يف غري الصحيحني        ،مسلم
 كما تدل على حترمي حلقها وتقـصريها؛  ،وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتوفريها   

 جيوز ألحـد أن      وال ، واألصل يف النهي التحرمي    ،ألن األصل يف األوامر الوجوب    
 ،يصرف النصوص عن أصلها وظاهرها إال حبجة صحيحة حيسن االعتماد عليهـا           

 إا ال تدل علـى      :وال حجة ملن أخرج هذه األحاديث عن أصلها وظاهرها وقال         
   . أو ال تدل على حترمي احللق والتقصري،الوجوب

يب صلى  أن الن، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه،أما احلديث الذي رواه الترمذي  
اهللا عليه وسلم كان يأخذ من حليته من طوهلا وعرضها فهو حديث باطل عند أهل               

 وهو من املتهمني بالكـذب عنـد        ،العلم؛ ألن يف إسناده عمر بن هارون البلخي       
   كما ذكر ذلك احلافظ ابن حجر ،أكثر أئمة احلديث ونقاده
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  .)زاناملي( وكما ذكر ذلك الذهيب يف ،)ذيب التهذيب وتقريبه(يف 

وقد مجع أخونا العالمة الشيخ عبد الرمحن بن قاسم العاصي رمحه اهللا رسالة             
 وأرجو أن يكون فيها وفيمـا ذكرنـا         ،يف هذه املسألة نشفع لكم نسختني منها      

   .الكفاية واجلواب الشايف لسؤالكم

 وأن  ،وأسأل اهللا أن مينحنا وإياكم وسائر إخواننا الفقه يف دينه والثبات عليه           
 والـسالم علـيكم ورمحـة اهللا        . إنه مسيع قريب   ،ا مجيعا من مضالت الفنت    يعيذن

   .وبركاته

  رئيس اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 

  )١(حكم حلق العارضين والذقن
  ما حكم حلق العارضني وترك الذقن؟ : س
   . هي ما نبت على اخلدين والذقن: اللحية عند أئمة اللغة:ج

 بل جيب توفري ذلك مـع الـذقن؛         ،ذ شعر اخلدين  فال جيوز للمسلم أن يأخ    
قصوا الـشوارب وأعفـوا اللحـى خـالفوا         (( :لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     

قصوا الشوارب ووفـروا    (( : وقوله عليه الصالة والسالم    ، متفق عليه  ))املشركني
 وقال ابن عمر رضـي اهللا       . رواه البخاري يف الصحيح    ))اللحى خالفوا املشركني  

 ) الرسول عليه الصالة والسالم أمرنا بإحفاء الشوارب وإرخاء اللحـى           إن( :عنه
   ،متفق على صحته

                                                
 ،٢٩٠ ص ، اجلـزء اخلـامس  )جمموع فتاوى ومقاالت متنوعـة (احته سبق أن نشرت يف كتاب مس   -١

٢٩١. 
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 عن النيب صلى اهللا عليـه       ، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه      ،وروى مسلم يف الصحيح   
  .))جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا اوس(( :وسلم أنه قال

 أمر بـذلك نبينـا       كما ، وقص الشارب  ،فيجب على املؤمنني توفري اللحية    
 مع التأسي   ، ويف ذلك خري عظيم وإحياء للسنة      ،وإمامنا حممد عليه الصالة والسالم    

 والبعد  ، ويف ذلك ترك مشاة املشركني     ،بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وامتثال أمره      
 وأال يتأسـى    ، والواجب على املؤمن أن ال يغتر بكثرة احلالقني        .عن مشاة النساء  

 وخالفوا أمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم        ، خالفوا الشرع املطهر   م؛ لكوم قد  
ومـا آتـاكُم    ﴿ : الذي قال فيه جل وعـال      ،الذي بعثه اهللا هاديا ومبشرا ونذيرا     

فَلْيحذَِر الَِّذين  ﴿ : وقال فيه سبحانه   )١(﴾الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا     
  أَم ناِلفُونَ عخي       أَِليم ذَابع مهِصيبي ةٌ أَونِفت مهِصيبوقال عز وجل   )٢(﴾ِرِه أَنْ ت : 

ومن يِطِع اللَّه ورسولَه يدِخلْه جناٍت تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار خاِلِدين ِفيهـا             ﴿
    ِظيمالْع زالْفَو ذَِلكو *   ولَهسرو ِص اللَّهعي نما      واِلدا خارن ِخلْهدي هوددح دعتيو 
   ِهنيم ذَابع لَها ويف آيات كثريات حيث فيها سبحانه على طاعته وطاعة          )٣(﴾ِفيه 

 وحيذر فيها من معصية اهللا سبحانه ومعصية رسـوله          ،رسوله صلى اهللا عليه وسلم    
   .صلى اهللا عليه وسلم

   .واهللا املوفق
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  )١(حكم إعفاء اللحية

   . وعلى آله وصحبه، والصالة والسالم على رسول اهللا،احلمد هللا وحده
   :أما بعد

   :فقد سألين بعض اإلخوان عن األسئلة التالية
   هل تربية اللحية واجبة أو جائزة؟ -١
   هل حلقها ذنب أو إخالل بالدين؟ -٢
   هل حلقها جائز مع تربية الشنب؟ -٣

   :واجلواب عن هذه األسئلة
 صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ما أخرجه البخاري ومـسلم             :أن نقول 
 قال رسول اهللا صـلى      : من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما قال        ،يف الصحيحني 
 ويف صحيح   ))أحفوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا املشركني     (( :اهللا عليه وسلم  

 :عليه وسـلم   قال رسول اهللا صلى اهللا       : قال ، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه      ،مسلم
 وخرج النسائي يف سننه بإسناد      ))جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا اوس     ((

 : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن زيد بن أرقم رضي اهللا عنه قال        ،صحيح
 قال العالمة الكبري واحلافظ الشهري أبو حممد        ))من مل يأخذ من شاربه فليس منا      ((

   . ا هـ).لى أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرضاتفق العلماء ع( :ابن حزم

                                                
 .٣٦٣ ،٣٦٢ ص .اجلزء الثالث) جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة( سبق أن نشرت يف كتاب مساحته -١
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 فيما يتعلق بإحفاء الشوارب     -واألحاديث يف هذا الباب وكالم أهل العلم        
 كثري ال يتيسر استقصاء الكثري منه يف هـذه          -وتوفري اللحى وإكرامها وإرخائها     

   .الكلمة
عـن   وما نقله ابن حزم من اإلمجاع يعلم اجلواب          ،ومما تقدم من األحاديث   

   .األسئلة الثالثة
 أن تربية اللحية وتوفريها وإرخاءها فرض ال جيوز تركـه؛ ألن            :وخالصته

 كما قال اهللا عـز      ، وأمره على الوجوب   ،الرسول صلى اهللا عليه وسلم أمر بذلك      
  .)١(﴾وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا﴿ :وجل

 أما توفريه أو اختاذ الشنبات      ، وإحفاؤه أفضل  ،جبوهكذا قص الشارب وا   
 : و ))قصوا الشوارب (( ألنه خيالف قول النيب صلى اهللا عليه وسلم          .فذلك ال جيوز  

من مل يأخذ من شاربه فلـيس       (( : و ))جزوا الشوارب (( : و ))أحفوا الشوارب ((
  .))منا

ـ           لى وهذه األلفاظ األربعة كلها جاءت يف األحاديث الصحيحة عن النيب ص
من مل يأخـذ  (( : ويف اللفظ األخري وهو قوله صلى اهللا عليه وسلم     ،اهللا عليه وسلم  

 وذلك يوجب للمسلم احلذر مما      ، وحتذير أكيد  ، وعيد شديد  ))من شاربه فليس منا   
   . واملبادرة إىل امتثال ما أمر اهللا به ورسوله،ى اهللا عنه ورسوله

 ،الشنبات ذنب من الـذنوب ومن ذلك يعلم أيضا أن إعفاء الشارب واختاذ        
 وهكذا حلق اللحية وتقصريها من مجلة الذنوب واملعاصـي          ،ومعصية من املعاصي  

   وخيشى منها حلول ،اليت تنقص اإلميان وتضعفه

                                                
 .٧ سورة احلشر اآلية -١
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   .غضب اهللا ونقمته

ويف األحاديث املذكورة آنفا الداللة على أن إطالة الشوارب وحلق اللحـى          
 وقد علم أن التشبه م منكر ال جيـوز          .وتقصريها من مشاة اوس واملشركني    
   .))من تشبه بقوم فهو منهم(( :فعله؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم

   .وأرجو أن يكون يف هذا اجلواب كفاية ومقنع

   . وآله وصحبه، وصلى اهللا وسلم على نبينا معمد.واهللا ويل التوفيق

  )١(وجوب إعفاء اللحية

هل يعـد   :  أرسل سؤاال واحدا يقول فيه     سائل من اململكة املغربية،   : س
  إعفاء اللحية من األشياء اليت جيب توافرها يف املسلم؟ 

 وإرخاؤها؛ امتثاال ألمر سـيد      ، وإعفاؤها ، جيب على املسلم توفري حليته     :ج
 عليه من ربـه أفـضل    ، حممد بن عبد اهللا    :األولني واآلخرين ورسول رب العاملني    

قصوا الـشوارب وأعفـوا     (( :اهللا عليه وسلم   حيث قال صلى     ،الصالة والتسليم 
 ، من حديث ابن عمر رضي عنـهما      ، متفق على صحته   ))اللحى خالفوا املشركني  

 ))جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خـالفوا اـوس       (( :وقال صلى اهللا عليه وسلم    
   . من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه،أخرجه مسلم يف صحيحه

                                                
 .٣٦٥ ،٣٦٤ اجلزء الثالث ص )جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة(ن نشرت يف كتاب مساحته  سبق أ-١
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ا واآلخرة إمنا يتحقق بطاعة الرسول صـلى اهللا   ومعلوم أن اخلري كله يف الدني     
 ، وأن الشر كله يف معصية اهللا ورسوله واتباع اهلوى والشيطان          ،عليه وسلم واتباعه  

قُلْ ِإنْ كُنتم تِحبونَ اللَّه فَاتِبعوِني يحِبـبكُم اللَّـه ويغِفـر لَكُـم              ﴿ :قال تعاىل 
كُموبفَأَ﴿ : وقال تعاىل  )١(﴾ذُن          ِهـي ِحيما فَِإنَّ الْجيناةَ الديالْح آثَرى وطَغ نا مم

                ـةَ ِهـينى فَـِإنَّ الْجوِن الْهع فْسى النهنِه وبر قَامم افخ نا مأَمى وأْوالْم
 فقال عـز وجـل يف       ، وذم سبحانه املشركني التباعهم الظن واهلوى      )٢(﴾الْمأْوى

ِإنْ يتِبعونَ ِإال الظَّن وما تهوى الْأَنفُس ولَقَد جاَءهم ِمن ربِهـم            ﴿ :سورة النجم 
 ))كل أميت يدخلون اجلنة إال مـن أىب       (( : وقال صلى اهللا عليه وسلم     ٠٠٠﴾الْهدى
من أطاعين دخل اجلنة ومن عصاين فقـد        (( :قال!  ومن يأىب؟  ، يا رسول اهللا   :قيل
   .ي يف صحيحه رواه البخار))أىب

واآليات واألحاديث يف األمر بطاعة اهللا ورسوله والنهي عـن معـصية اهللا             
 ونسأل اهللا أن يوفق املـسلمني مجيعـا         .ورسوله صلى اهللا عليه وسلم كثرية جدا      

 ، واتباع رسوله حممد صلى اهللا عليه وسـلم        ، واإلخالص له  ،لطاعة رم وتوحيده  
   . إنه مسيع قريب،والتمسك مبا جاء به
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  جواب مهم يتعلق بحكم حلق اللحى 
  )١(والمعاصي وهل تحبط بها األعمال

من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم رئـيس حتريـر      
  . جريدة عرب نيوز وفقه اهللا

فقد اطلعت على ترمجة مـا جـاء يف        : سالم عليكم رمحة اهللا وبركاته أما بعد      
، يف الـصفحة    )٧( م صفحة    ١٩٨٤ / ٢ / ٢٤فق  جريدتكم عدد يوم اجلمعة املوا    

  .  من جدة-خ . ر. س: املخصصة للديانة جواب السؤال التايل الذي وردكم من

ما حكم اإلسالم عن اللحية والشارب؟ هل يوجـد         : وهذا نص السؤال  
عقاب معني بعد الوفاة للذي حيلق اللحية؟ هل حالق اللحية يفقد ثواب عبادته             

  يت يأيت ا يف حياته؟ واألعمال الصاحلة ال

  . فرأيت اجلواب الذي نشرته اجلريدة قاصرا وليس وافيا باملطلوب

 إن إعفاء اللحية وقص الشارب أمر مفتـرض         : أن يقال  :واجلواب الصحيح 
قـصوا الـشوارب    (( :من الشارع صلى اهللا عليه وسلم حيث قال فيما صح عنه          

 ،وروى مسلم يف صـحيحه     . متفق على صحته   ))وأعفوا اللحى خالفوا املشركني   
جـزوا  (( : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       :عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      

  .))الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا اوس
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وهذان احلديثان الصحيحان وما جاء يف معنامها كلها تدل علـى وجـوب             
 وعلى وجـوب قـص      ، وعدم التعرض هلا بقص أو حلق      ،إعفاء اللحية وإرخائها  

 أن ميتثل أمر    : ولكن الواجب على املسلم    ، ومل يرد يف ذلك عقوبة معينة      ،الشارب
 وأن ينتهي عما ى اهللا عنه ورسوله      ،اهللا سبحانه وأمر رسوله صلى اهللا عليه وسلم       

   .ولو مل يرد يف ذلك عقاب معني

وجيوز لويل األمر أن يعاقب من خالف األوامر والنواهي مبـا يـراه مـن               
دعة فيما دون عقوبات احلدود؛ ردعا للناس عن ارتكاب حمـارم اهللا            العقوبات الرا 

   .والتعدي على حدوده
إن اهللا  ( :وقد ثبت عن اخلليفة الراشد عثمان بن عفان رضي اهللا عنه أنه قال            

   ).يزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن
ومن مات على ذلك فهو حتت مشيئة اهللا كسائر املعاصي إن شاء غفر لـه               

 ومن مجلة ذلك حلق     ،سبحانه عاقبه مبا يستحق على ما فعله من املعاصي        وإن شاء   
ِإنَّ اللَّه ال يغِفر أَنْ يشرك ِبِه ويغِفر ما         ﴿ : قال اهللا تعاىل   ، وإطالة الشوارب  ،اللحى

 وقد دلت هذه اآلية الكرمية على أن مجيع الذنوب اليت           )١(﴾دونَ ذَِلك ِلمن يشاءُ   
 خالفـا  ، وهذا هو قول أهل السنة واجلماعة      ،حتت مشيئة اهللا سبحانه   دون الشرك   

   .للخوارج واملعتزلة ومن سلك مسلكهما من أهل البدع
وبذلك يعلم أن حلق اللحى وإطالة الشوارب وغريمها من املعاصي اليت دون            

   ،الشرك ال حتبط األعمال الصاحلة وال تبطل ثواا

                                                
 .١١٦ سورة النساء اآلية -١
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ا حتبط األعمال بالشرك وأنواع الكفر األكرب ال    وإمن ،ولكنها تنقص اإلميان وتضعفه   
ولَو أَشـركُوا لَحـِبطَ عـنهم مـا كَـانوا         ﴿ : كما قال اهللا سبحانه    ،باملعاصي
ولَقَد أُوِحي ِإلَيك وِإلَى الَِّذين ِمن قَبِلـك لَـِئن          ﴿ : وقال عز وجل   )١(﴾يعملُونَ

   و لُكمع طَنبحلَي كْترأَش  اِسِرينالْخ ِمن نكُونواآليات يف هـذا املعـىن       )٢(﴾لَت 
ونسأل اهللا للجميع اهلداية والتوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه             .كثرية
  .وسلم

   )٣(إجبار الطالب العسكري على حلق لحيته

  : سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته بعده

 م وصل وصلك اهللا ١٩٨٨ / ١٠ / ٩يا حمب، كتابك الكرمي املؤرخ يف     
بأنك قد التحقت بالكلية األكادميية العربية للنقل      : داه، وما تضمنه من اإلفادة    

البحري يف مجهورية مصر العربية، وأن النظام لديها جيرب الطالب علـى حلـق              
وعليـه  . إخل كان معلوما  .. وطلبك النصيحة والتوجيه حول املوضوع    .. حليته

 وسؤالك عما يهمك من أمر دينك، ونسأل اهللا لنا          نشكرك على حسن عنايتك   
  . ولك الفقه يف دينه، والثبات عليه

 : بأنه قد ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنـه قـال              : ونفيدك :ج
   متفق على ))قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا املشركني((

                                                
 .٨٨نعام اآلية  سورة األ-١
 .٦٥ سورة الزمر اآلية -٢
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يب هريرة   عن أ  ، ويف صحيح مسلم   ، من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما       ،صحته
جزوا الشوارب وأرخـوا  (( : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال     ،رضي اهللا عنه  

  .))اللحى خالفوا اوس

 واالنتقـال إىل غريهـا إذا       ،وبناء على ذلك أوصيك بترك الكلية املذكورة      
 : وسوف جيعل اهللا لك فرجا وخمرجا؛ لقوله سـبحانه         ،أجربت على حلق حليتك   

ه يجعلْ لَه مخرجا ويرزقْه ِمن حيثُ ال يحتِسب ومن يتوكَّلْ علَى           ومن يتِق اللَّ  ﴿
هبسح و١(﴾اللَِّه فَه(.  

 وأال تعود إىل ذلك ومـن       ،وعليك أن تلتزم التقوى والتوبة من حلق حليتك       
آمن وعِملَ صاِلحا   وِإني لَغفَّار ِلمن تاب و    ﴿ :تاب تاب اهللا عليه؛ لقوله سبحانه     

   .)٢(﴾ثُم اهتدى

ونوصيك أيضا بااللتحاق بإحدى اجلامعات السعودية؛ كاجلامعة اإلسالمية        
 أو جامعة أم القـرى مبكـة        ، أو جامعة امللك عبد العزيز يف جدة       ،باملدينة املنورة 

   . أو غريها من اجلامعات والكليات األخرى يف اململكة،املكرمة

 وأرفقت صـورة  ،ون ملساعدتك يف ذلك إذا كتبت إلينا بذلك      وحنن مستعد 
من مؤهالتك وتزكية من صاحب الفضيلة رئيس مجاعة أنصار الـسنة احملمديـة             

 هذا ونسأل اهللا لنا ولـك وللمـسلمني         .بالقاهرة الشيخ حممد علي عبد الرحيم     
   .سئول إنه سبحانه خري م، وصالح النية والعمل، وحسن العاقبة،التوفيق ملا يرضيه
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 .٨٢ سورة طه اآلية -٢



  

 - ٧٣ -

   حكم حلق اللحية في حق العسكري
  )١(وهل شرب الدخان من جنس حلق اللحية

وفقه اهللا،  .. من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم           
 / ٨ / ٤كتـابكم املـؤرخ     : سالم عليكم رمحة اهللا وبركاته، بعده     . آمني

ان معلوما،   هـ وصل وصلكم اهللا داه، وما تضمنه من األسئلة ك          ١٣٩٥
ما حكم حلق اللحية يف حق العسكري الذي        : األول: وهذا نصها وجواا  

  أنه خمنث؟ : يؤمر بذلك، وما حكم من قال يف حق احمللوق

حلق اللحية ال جيوز، وهكذا قصها؛ لقول النيب صـلى اهللا عليـه             : ج
 وقولـه عليـه     ))قصوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا املشركني     ((: وسلم

 والواجب  ))جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا اوس     ((: والسالمالصالة  
طاعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف كل شـيء؛ لقـول اهللا             : على املسلم 
يا أَيها الَِّذين آمنوا أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ وأُوِلـي الْـأَمِر     ﴿: سبحانه
كُمهم األمراء والعلماء، والواجب طاعتهم فيمـا       :  اآلية، وأويل األمر   )٢(﴾ِمن

يأمرون به ما مل خيالف الشرع، فإذا خالف الشرع ما أمـروا بـه مل جتـب                 
  طاعتهم

                                                
 .٣٧٠ ،٣٦٨ ص، اجلزء الثالث)جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة( سبق أن نشرت يف كتاب مساحته -١
 .٥٩ سورة النساء اآلية -٢
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 ))إمنا الطاعـة يف املعـروف     (( :يف ذلك الشيء؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم        
ـ  ))ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلـالق      (( :وقوله عليه الصالة والسالم    ا  وحكومتن

 وإمنا يقع ذلك من بعض املسئولني       ،حبمد اهللا ال تأمر اجلندي وال غريه حبلق اللحية        
 وأن ، والواجب أن خياطبوا باليت هي أحسن، فال جيهز أن يطاعوا يف ذلك     ،وغريهم

   .يوضح هلم أن طاعة اهللا ورسوله مقدمة على طاعة غريمها

قاله بعض العلماء    فهذا كالم    ، أن حالق حليته خمنث    :أما قول بعض الوعاظ   
 وليس معناه أنه    ، التشبه بالنساء  : ومعناه املتشبه بالنساء؛ ألن التخنث هو      ،املتقدمني
 والذي ينبغي للواعظ وغريه أن يتجنب هذه        ، كما يظنه بعض العامة اليوم     ،لوطي

 ، فإن ذكرها فالواجب بيان معناها حىت يتضح للسامعني مراده   ،العبارة؛ ألا مومهة  
 : وألن املقصود من الوعظ والتـذكري      ،ع بينه وبينهم ما ال حتمد عقباه      وحىت ال يق  

 وليس املقصود تنفريهم من احلق وإثارة       ،هو إرشاد املستمعني وتوجيههم إىل اخلري     
   .غضبهم

   وهل هو من جنس حلق اللحية؟ ، ما حكم شرب الدخان:الثاين

 وألنـه  ،اهللا شرب الدخان من احملرمات؛ لكونه من اخلبائث اليت حرمها          :ج
يسأَلُونك ماذَا أُِحلَّ   ﴿ : والدليل على حترميه قوله تعاىل     ،يشتمل على أضرار كثرية   

    اتبالطَّي قُلْ أُِحلَّ لَكُم موقوله عز وجل يف وصف نبيه حممد صلى         ، اآلية )١(﴾لَه 
   . اآلية)٢(﴾خباِئثَويِحلُّ لَهم الطَّيباِت ويحرم علَيِهم الْ﴿ :اهللا عليه وسلم

                                                
 .٤ سورة املائدة اآلية -١
 .١٥٧ سورة األعراف اآلية -٢
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 األطعمة واألشربة املغذية النافعة اليت ال ضرر    :وقد فسر العلماء الطيبات بأا    
 ، بل هو من اخلبائث الضارة احملرمـة       ، ومعلوم أن الدخان ليس ذا الوصف      ،فيها

 وحلق اللحى أعظم منه من وجـوه   ،وهو أعظم من حلق اللحى من بعض الوجوه       
 وألن الرسول   ،معصية ظاهرة يراها الناس يف وجه صاحبها      أخر؛ ألن حلق اللحية     

 وقـص الـشوارب    ،صلى اهللا عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وإرخائها وتوفريهـا         
   .وإحفائها

 فليس مثـل حلـق      ،أما الدخان فقد يستتر به صاحبه وال يطلع عليه الناس         
ؤذي مـن مل     وألنه ي  ، لكنه أضر على البدن والعقل واملال من حلق اللحية         ،اللحية

   .يعتده فهو منكر يضر صاحبه ويضر غريه برائحته الكريهة

 ، ومـضر بـاتمع    ، فشرب الدخان وحلق اللحى كالمها منكر      :وباجلملة
 ومع  ، مع ما يف ذلك من املخالفة الظاهرة للشريعة اإلسالمية         ،وسبب لفساد عظيم  

إىل تأسي ذرية    وألن ذلك أيضا قد يفضي       ،ما يف ذلك أيضا من املضار االقتصادية      
   .من يفعل ذلك وأهل بيته وأصدقائه به يف هذه املعصية

  

  )١( من يعمل في الجيش حكم حلق اللحية مضطراً

أنا يف اجليش وأحلق حلييت دائما، وذلك غصب عين، هل هذا حرام            : س
  أم ال؟ 

                                                
  .٣٧٧ ،٣٧٦ ص، اجلزء الثامن)جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة(سبق أن نشرت يف كتاب مساحته  -١
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ألن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم أمـر     . ال جيوز حلق اللحية   : ج
يف أحاديث صحيحة، وأخرب صلى اهللا عليه وسـلم أن يف           بإعفائها وإرخائها   

إعفائها وإرخائها خمالفة للمجوس واملشركني، وكان عليه الـصالة والـسالم    
كث اللحية، وطاعة الرسول واجبة علينا، والتأسي به يف أخالقه وأفعاله مـن             

ِه أُسوةٌ  لَقَد كَانَ لَكُم ِفي رسوِل اللَّ     ﴿: أفضل األعمال؛ ألن اهللا سبحانه يقول     
وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنـه        ﴿:  وقال عز وجل   )١(﴾حسنةٌ
فَلْيحذَِر الَِّذين يخاِلفُونَ عن أَمِرِه أَنْ تـِصيبهم        ﴿:  وقال سبحانه  )٢(﴾فَانتهوا

أَِليم ذَابع مهِصيبي ةٌ أَون٣(﴾ِفت(   

فار من أعظم املنكرات، ومن أسباب احلشر معهـم يـوم           والتشبه بالك 
 فـإذا   ))من تشبه بقوم فهو منهم    ((: القيامة؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      

كنت يف عمل تلزم فيه حبلق حليتك فال تطعهم يف ذلك؛ ألن الرسول صلى اهللا       
 فإن ألزموك حبلقهـا     ))ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق     ((: عليه وسلم قال  

اترك هذا العمل الذي جيرك لفعل ما يغضب اهللا، وأسباب الرزق األخـرى             ف
  . كثرية ميسرة وهللا احلمد، ومن ترك شيئا هللا عوضه اهللا خريا منه

  . وفقك اهللا، ويسر أمرك، وثبتنا وإياك على دينه

  
                                                

  .٢١سورة األحزاب اآلية  -١
  .٧سورة احلشر اآلية  -٢
  .٦٣سورة النور اآلية  -٣
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  )١(وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها أو تقصيرها

 وعلى آله وأصحابه    ،على رسول اهللا   والصالة والسالم    ، واحلمد هللا  ،بسم اهللا 
   : أما بعد.ومن اهتدى داه

 هــ   ١٤١٥ / ١ / ٢٤فقد نشرت صحيفة املدينة يف عددها الصادر يف         
   : يتضمن ما نصه،مقاال للشيخ حممد بن علي الصابوين عفا اهللا عنا وعنه

 ، ويقـص أظـافره    ، أن يهذب املسلم شـعره     :ومما يتعلق بالصورة واملظهر   
 وال يتركهـا    ، دون تشذيب أو ـذيب     ، فال يتركها شعثة مبعثرة    ،يتهويتعاهد حل 

 فكل شيء زاد عن حده انقلـب إىل    ، وتفزع الرجال  ،تطول حبيث ختيف األطفال   
 فنراه يطلق هلـا     ، فمن الشباب من يظن أن أخذ أي شيء من اللحية حرام           ،ضده

لَـِو  ﴿ : ويصبح يف مظهره كأصحاب الكهـف      ،العنان حىت تكاد تصل إىل سرته     
 إخل ما ذكره عـن      ...)٢(﴾اطَّلَعت علَيِهم لَولَّيت ِمنهم ِفرارا ولَمِلئْت ِمنهم رعبا       

   . وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما،النيب صلى اهللا عليه وسلم

 وإباحة لتـشذيب اللحيـة   ،وملا كان يف هذا الكالم خمالفة للسنة الصحيحة     
 من  - وفقه اهللا  - التنبيه على ما تضمنه كالمه       :ب رأيت أن من الواج    ،وتقصريها

 فقد ثبـت عنـه   ،اخلطأ العظيم واملخالفة الصرحية لسنة النيب صلى اهللا عليه وسلم         
 يف الصحيحني وغريمها    ،صلى اهللا عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما          

  ،))قصوا الشوارب وأعفوا اللحى(( :أنه قال
                                                

  .٣٧٠ – ٣٦٨ ص، اجلزء الثامن)جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة(تاب مساحته  سبق أن نشرت يف ك-١
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 ، ويف رواية مسلم   ))وفروا اللحى خالفوا املشركني   قصوا الشوارب و  (( :ويف لفظ 
جـزوا  (( : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قـال         ،عن أيب هريرة رضي اهللا عنه     

  .))الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا اوس

 وتوفريهـا   ،ففي هذه األحاديث الصحيحة األمر الصريح بإعفـاء اللحـى         
 : واألصـل يف األمـر     .اـوس  وقص الشوارب؛ خمالفة للمشركني و     ،وإرخائها
 وليس هناك دليـل     ، فال جتوز خمالفته إال بدليل يدل على عدم الوجوب         ،الوجوب

   .على جواز قصها وتشذيبها وعدم إطالتها

وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهـاكُم عنـه         ﴿ :وقد قال اهللا عز وجل    
وا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ فَِإنْ تولَّوا فَِإنمـا        قُلْ أَِطيع ﴿ : وقال سبحانه  )١(﴾فَانتهوا

علَيِه ما حملَ وعلَيكُم ما حملْتم وِإنْ تِطيعوه تهتدوا وما علَـى الرسـوِل ِإال               
 ِبنيالغُ الْمأَطِ     ﴿ : وقال عز وجل   )٢(﴾الْبكَـاةَ ووا الزآتالةَ ووا الصأَِقيمـوا  ويع

   . واآليات واألحاديث يف هذا املعىن كثرية)٣(﴾الرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ

 : قيل))كل أميت يدخلون اجلنة إال من أىب (( :وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم     
 ))من أطاعين دخل اجلنة ومن عصاين فقـد أىب        (( :قال!  ومن يأىب؟  ،يا رسول اهللا  

ما يتكم عنه فاجتنبوه    (( : صلى اهللا عليه وسلم     وقال ،رواه البخاري يف صحيحه   
   وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإمنا هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم

                                                
  .٧ سورة احلشر اآلية -١
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   . واألحاديث يف هذا املعىن كثرية. متفق عليه))واختالفهم على أنبيائهم

 عـن أيب    ، مبا رواه الترمذي   :وقد احتج الشيخ حممد املذكور على ما ذكره       
 عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يأخذ من حليته مـن              ،يرة رضي اهللا عنه   هر

 وهذا احلديث ضعيف اإلسناد مل يصح عن النيب صلى اهللا عليـه             .طوهلا وعرضها 
 ولكنه غـري صـحيح؛ ألن يف        ، ولو صح لكان حجة كافية يف املوضوع       ،وسلم

   . وهو متروك احلديث،إسناده عمر بن هارون البلخي

 الشيخ على ما ذكره بفعل ابن عمر رضي اهللا عنهما أنـه      - أيضا   -واحتج  
 وهذا ال حجة فيه؛ ألنه اجتهاد       .كان يأخذ من حليته يف احلج ما زاد على القبضة         

 وقد صرح العلماء    . واحلجة يف روايته ال يف اجتهاده      ،من ابن عمر رضي اهللا عنهما     
 الثابتة عن النيب صـلى اهللا        أن رواية الراوي من الصحابة ومن بعدهم       :رمحهم اهللا 

   . وهي مقدمة على رأيه إذا خالف السنة،عليه وسلم هي احلجة

 وأن يتوب ، أن يتقي اهللا سبحانه    - الشيخ حممد    -فأرجو من صاحب املقال     
 ومعلوم عنـد    . وأن يصدح بذلك يف الصحيفة اليت نشر فيها اخلطأ         ،إليه مما كتب  

 وخري لـه مـن      ، وواجب عليه  ،احبه أن الرجوع إىل احلق شرف لص      :أهل العلم 
   .التمادي يف اخلطأ

 وأن يعيذنا مجيعا    ،وأسأل اهللا أن يوفقنا وإياه ومجيع املسلمني للفقه يف الدين         
  . أنه جواد كرمي، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا،من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا

   . وآله وصحبه،وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد
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  )١( وتحريم حلقها أو قصهاوجوب إعفاء اللحية

 وعلى  ، والصالة والسالم على عبد اهللا ورسوله نبينا حممد        ،احلمد هللا وحده  
   : وبعد..آله وصحبه

 وهل يكون من حلقها     ،فقد ورد إيل سؤال عن حكم حلق اللحية أو قصها         
 وجوب  :معتقدا حل ذلك كافرا؟ وهل يقتضي حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما           

   أم ال يقتضي إال استحباب اإلعفاء؟ ،رمي حلقهاإعفاء اللحية وحت

 قد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي              :اجلواب
 متفق على   ))قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا املشركني     (( :اهللا عنهما أنه قال   

قصوا الشوارب ووفـروا اللحـى      (( : ورواه البخاري يف صحيحه بلفظ     ،صحته
 عـن الـنيب   ، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه  ، ويف صحيح مسلم   ))شركنيخالفوا امل 

  .))جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا اوس(( :صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

 ،وهذا اللفظ يف األحاديث املذكورة يقتضي وجوب إعفاء اللحى وإرخائها         
 : يف النواهي   واألصل ، هو الوجوب  :وحترمي حلقها وقصها؛ ألن األصل يف األوامر      

 ، وهذا هو املعتمد عند أهل العلم      ،هو التحرمي ما مل يرد ما يدل على خالف ذلك         
وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُـوا          ﴿ :وقد قال اهللا سبحانه   

  ذَِر الَِّذين يخاِلفُونَ عن فَلْيح﴿:  وقال عز وجل)٢(﴾اللَّه ِإنَّ اللَّه شِديد الِْعقَاِب
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       أَِليم ذَابع مهِصيبي ةٌ أَونِفت مهِصيبِرِه أَنْ تقال اإلمام أمحـد رمحـه اهللا       )١(﴾أَم : 
 - قول النيب صلى اهللا عليه وسلم        : يعين - لعله إذا رد بعض قوله       ،) الشرك :الفتنة(

 الكتاب وال يف السنة ما يـدل         ومل يرد يف   ،أن يقع يف قلبه شيء من الزيغ فيهلك       
   .على أن األمر يف هذه األحاديث وحنوها لالستحباب

 عـن الـنيب   ، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه،أما احلديث الذي رواه الترمذي    
 فهـو حـديث     ،صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يأخذ من حليته من طوهلا وعرضها           

ر بن هارون البلخـي وهـو   باطل عند أهل العلم؛ ألن يف إسناده رجال يدعى عم      
 مع خمالفتـه    ، وقد انفرد ذا احلديث دون غريه من رواة األخبار         ،متهم بالكذب 

   .لألحاديث الصحيحة
فعلم بذلك أنه باطل ال جيوز التعويل عليه وال االحتجاج به يف خمالفة السنة              

   . واهللا املستعان،ةالصحيح
 ومبالغـة يف    ،حية بالكلية وال شك أن احللق أشد يف اإلمث؛ ألنه استئصال لل         

 أما القص والتخفيف فال شك أن ذلك منكر وخمالف        ، والتشبه بالنساء  ،فعل املنكر 
   . ولكنه دون اخللق،لألحاديث الصحيحة

 ولو اعتقد احلل بناء علـى       ،أما حكم من فعل ذلك فهو عاص وليس بكافر        
   .فهم خاطئ أو تقليد لبعض العلماء

ذا املنكر؛ ألن حكم اللحية يف اجلملة فيه         وحيذر من ه   ،والواجب أن ينصح  
  خالف بني أهل العلم هل جيب توفريها أو جيوز قصها؟ 
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 ولكن ال يلزم من ذلك كفر ،أما احللق فال أعلم أن أحدا من أهل العلم قال جبوازه        
 خبالف األمور احملرمـة املعلومـة مـن الـدين           ، أو تقليد  ،من ظن جوازه؛ جلهل   

فإن استباحتها كفر أكرب إذا كان املستبيح ممن عاش بني           ،بالضرورة لظهور أدلتها  
 فإن كان ممن عاش بني الكفرة أو يف بادية بعيدة عن أهل العلم فإن مثله                ،املسلمني

   . فإذا أصر على االستباحة كفر،توضح له األدلة

 فإن هذه األمـور     ، وأشباهها ، وحلم اخلرتير  ، واخلمر ، الزنا :ومن أمثلة ذلك  
 وأدلتها ظاهرة يف الكتاب والسنة فـال       ،م حترميها من الدين بالضرورة    وأمثاهلا معلو 

   .يلتفت إىل دعوى اجلهل ا إذا كان من استحلها مثله ال جيهل ذلك كما تقدم

 وأن مينحنا الفقه يف    ،وأسأل اهللا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصاحل        
   . إنه مسيع قريب، الفنت وأن يعيذنا مجيعا من مضالت،دينه والثبات عليه

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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  )١( هل يجوز تقصير اللحية أم أن الواجب إعفاؤها

أعفيت حلييت واحلمد هللا؛ واآلن كلما واجهين أحد مـن أهلـي أو             : س
معاريف استنكروا حلييت ورموين بكلمات جارحة وطلبوا مين تقـصريها، وأنـا            

وز تقصريها أم أواظب على إعفائهـا، وأضـرب         مصمم على إعفائها، هل جي    
  بكالمهم عرض احلائط؟ 

 الواجب عليك أن تستمر يف إعفائها وإرخائها؛ طاعة لرسول اهللا صلى            :ج
 وأن تنكـر    ، وأن تضرب بكالمهم عرض احلائط     ، وامتثاال ألمره  ،اهللا عليه وسلم  
ذا يف احلقيقة    بل عملهم ه   ، وأن هذا ال جيوز هلم     ، وتذكرهم باهللا  ،عليهم كالمهم 

 نـسأل اهللا    ،نيابة عن الشيطان؛ ألم ذا صاروا نوابا له يدعون إىل معاصي اهللا           
قصوا الشوارب وأعفـوا اللحـى   (( : والرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول   ،العافية

 ))جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خـالفوا اـوس       (( : ويقول ))خالفوا املشركني 
 وعدم طاعة   ، وتوفريها ، وإعفاؤها ، إرخاؤها :اجب فالو ))وفروا اللحى (( :ويقول

   . نسأل اهللا السالمة،كل من يدعو إىل قصها أو حلقها

أنه يأيت يف آخر الزمان شياطني يدعون إىل عصيان    (( :وهذا مصداق احلديث  
ملتفق علـى  ا وقد جاء يف حديث حذيفة رضي اهللا عنها ))اهللا وإىل ارتكاب حمارمه   

  ى اهللا عليه وسلم عن الشر صحته ملا سأل الرسول صل
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 ذكر له أنه يقع بعد ذلك يف آخر األمة دعاة           ،الذي يقع بعده صلى اهللا عليه وسلم      
 صفهم لنـا؟    ، يا رسول اهللا   : قلت ،على أبواب جهنم من أجام إليها قذفوه فيها       

 فهؤالء وأضرام من . نسأل اهللا العافية   ))هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا    (( :قال
 االستجابة إىل ما يدعون     م وعد ، فالواجب احلذر منهم   ،من ذكرهم السائل  جنس  

   .إليه مما خيالف الشرع املطهر

   . وآله وصحبه وسلم، وصلى اهللا على نبينا حممد.واهللا املستعان

  

  )١(تربية اللحى وما يوافق الشرع اإلسالمي منها

لحى توافق  أالحظ االختالف يف إرخاء اللحى وإطالقها، فأي تربية ال        : س
  الشرع اإلسالمي وما سار عليه السلف الصاحل؟ 

قـصوا الـشوارب   (( : ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال :ج
 واإلمـام   ، خرجه اإلمام البخاري يف صـحيحه      ))وأعفوا اللحى خالفوا املشركني   

 فهو حديث صحيح    ، وخرجه األئمة اآلخرون رمحة اهللا عليهم      ،مسلم يف صحيحه  
 أنه جيب علـى     : ومعناه ، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند أهل العلم          ثابت

   . وعدم أخذها ال حلقا وال قصا، وإعفائها، وإرخاء حليته،املؤمن قص شاربه
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قصوا الشوارب ووفـروا اللحـى خـالفوا        (( :وقال صلى اهللا عليه وسلم    
أيضا فيمـا رواه     وقال   . أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه رمحه اهللا       ))املشركني

جزوا الشوارب (( : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        ،أبو هريرة رضي اهللا عنه    
   . أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه))وأرخوا اللحى خالفوا اوس

وهذه األحاديث وما جاء يف معناها كلها تدل علـى أن الواجـب علـى               
 وجوب إرخاء اللحـى      وتدل أيضا على   ، وعدم إطالتها  ،املسلمني قص الشوارب  

   .وتوفريها وإعفائها

 وقد قال اهللا عز   ،فالواجب على املسلمني طاعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم        
قُلْ أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ فَِإنْ تولَّوا فَِإنما علَيِه ما حملَ وعلَيكُم            ﴿ :وجل

     وهِطيعِإنْ تو ملْتما حم     ِبنيالغُ الْموِل ِإال الْبسلَى الرا عموا ودتهويقول عز )١(﴾ت 
من يِطِع الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه ومن تولَّى فَمـا أَرسـلْناك علَـيِهم              ﴿ :شأنه

كل أميت يدخلون اجلنة إال مـن       (( : ويقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      )٢(﴾حِفيظًا
من أطاعين دخل اجلنة ومن عـصاين  (( :قال!  ومن يأىب؟  ، يا رسول اهللا   :ل قي ))أىب

   . أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه))فقد أىب

 ، والزكـاة  ،فالواجب العناية بطاعة اهللا ورسوله يف كل شيء؛ من الـصالة          
   واألمر باملعروف والنهي عن ، واجلهاد، واحلج،والصيام
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 ويف كل شيء ممـا      ، وعدم إسبال الثياب   ،رب وقص الشوا  ، وإعفاء اللحى  ،املنكر
 وهذا هـو    ، وتركا للنواهي  ،جاء به الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ امتثاال لألوامر        

ِتلْك حدود اللَِّه ومن يِطِع اللَّه      ﴿ : يقول اهللا سبحانه   ،طريق اجلنة وطريق السعادة   
 الْأَنهار خاِلِدين ِفيهـا وذَِلـك الْفَـوز      ورسولَه يدِخلْه جناٍت تجِري ِمن تحِتها     

  ِظيمالْع *             لَـهـا وا ِفيهاِلدا خارن ِخلْهدي هوددح دعتيو ولَهسرو ِص اللَّهعي نمو
 ِهنيم ذَابويقول سبحانه  )١(﴾ع : ﴿         كُمولُ اللَّـِه ِإلَـيسي رِإن اسا النها أَيقُلْ ي 

جِميعا الَِّذي لَه ملْك السماواِت والْأَرِض ال ِإلَه ِإال هو يحِيي ويِميـت فَـآِمنوا     
   .)٢(﴾ِباللَِّه ورسوِلِه النِبي الْأُمي الَِّذي يؤِمن ِباللَِّه وكَِلماِتِه واتِبعوه لَعلَّكُم تهتدونَ

 وطاعـة أوامـره     صلى اهللا عليه وسلم   جاح يف اتباعه    فاهلداية والسالمة والن  
قُلْ ِإنْ كُنتم تِحبونَ اللَّه فَاتِبعوِني يحِببكُم اللَّه        ﴿ :وترك نواهيه ويقول جل وعال    

كُموبذُن لَكُم ِفرغي٣(﴾و(.  

فمن كان حيب اهللا وحيب رسوله عليه الصالة والسالم فعليه أن يتبع هـذا              
 ، فاتباعه والتمسك مبا جاء به هو السبيل الوحيد حملبة اهللا عز وجل         ،العظيمالرسول  

  . والنجاة من النار، ودخول اجلنة،كما أنه السبيل للمغفرة
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  )١(أخذ األجرة على حلق اللحى حرام

بعض أصحاب صالونات احلالقة حيلقون حلى بعض الناس، فما حكم          : س
  املال الذي يأخذونه بسبب عملهم؟ 

 ال جيوز للمسلم فعله وال اإلعانة       ،ق اللحى وقصها حمرم ومنكر ظاهر      حل :ج
 جيب على من فعل ذلك التوبـة إىل  ، وأخذ األجرة على ذلك حرام وسحت ،عليه

 والصدقة مبا دخل عليه من ذلك إذا كان يعلم حكم اهللا ، وعدم العودة إليه  ،اهللا منه 
 وعليـه  ، عليه فيما سلف فإن كان جاهال فال حرج،سبحانه يف حترمي حلق اللحى    

فَمن جاَءه موِعظَـةٌ    ﴿ :احلذر من ذلك مستقبال؛ لقول اهللا عز وجل يف أكلة الربا          
               ماِر هالن ابحأَص فَأُولَِئك ادع نمِإلَى اللَِّه و هرأَمو لَفا سم ى فَلَههتِه فَانبر ِمن

  .)٢(﴾ِفيها خاِلدونَ

 عن النيب صـلى اهللا عليـه      ،عن ابن عمر رضي اهللا عنهما      ،ويف الصحيحني 
 ويف صـحيح    ))قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا املشركني     (( :وسلم أنه قال  

قصوا الشوارب ووفروا اللحى    (( : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        ،البخاري
الـنيب   عـن  ، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه  ، ويف صحيح مسلم   ))خالفوا املشركني 

   .))جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا اوس(( :صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
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 وقـص   ،فالواجب على كل مسلم أن ميتثل أمر اهللا يف إعفاء حليته وتوفريها           
 وال ينبغي للمسلم أن يغتر بكثرة من خالف هذه السنة وبـارز             ،الشارب وإحفائه 

   .ربه باملعصية

 وأن يعينهم علـى طاعتـه   ،سلمني لكل ما فيه رضاهنسأل اهللا أن يوفق امل     
 وأن مين على من خالف أمـر اهللا ورسـوله           ،صلى اهللا عليه وسلم   وطاعة رسوله   

بالتوبة النصوح إىل ربه واملبادرة إىل طاعته وامتثال أمره وأمر رسوله صلى اهللا عليه             
  .وسلم إنه مسيع قريب

  

  حكم حلق اللحى كامال أو
  )١(ودناقصا والصباغ باألس

يوجد بعض اإلخوان حيلقون حلاهم كامال وبعضهم يبقـي قلـيال يف       : س
إنه مل يـرد ال يف   : رأس الذقن، وفيه من يصبغ بالصباغ األسود مث يقولون مجيعا         

الكتاب وال يف السنة ي وال حترمي وال خالفه ال يف حلق اللحية وال يف صبغها                
 من حيلق، ومنهم من يـصبغ،       بالسواد، ومل يرد ما يثبت ذلك، علما بأن منهم        

ويعتربون أنفسهم على حق حسب أقواهلم، نرجو من مساحتكم اجلواب الكايف           
  . م. س.  ع-س . ع.  م-أ . ح. ب: أبناؤكم. والشايف يف هذه املسألة
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 ثبت عن النيب صلى اهللا عليه       : وبعد . وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته     :ج
 عـن الـنيب     ،ث ابن عمر رضي اهللا عنهما     وسلم يف الصحيحني وغريمها من حدي     

 ))قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا املشركني     (( :صلى اهللا عليه وسلم أنه قال     
 وروى  ))قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا املـشركني      (( :ويف لفظ البخاري  
 عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه    ، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه      ،مسلم يف صحيحه  

 عـن   ، ويف صحيح مسلم   ))جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا اوس     (( :قال
 ويف ))غريوا هذا الشيب واجتنبـوا الـسواد   (( :النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال      

 عن النيب صلى اهللا عليـه       ، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما      ،السنن بإسناد صحيح  
واد كحواصل احلمام ال    يكون يف آخر الزمان قوم خيضبون بالس      (( :وسلم أنه قال  

 يقضي أن هذا    ، وهذا وعيد شديد   ، والنسائي ، رواه أبو داود   ))يرحيون رائحة اجلنة  
   .العمل من الكبائر

   . ومن طاعة اهلوى والشيطان،نسأل اهللا أن يعيذنا مجيعا من أسباب غضبه

  

  )١(هل يجوز حلق اللحية لمن يخشى الفتنة

 يرخي حليته فتكون حليته مصدر     إذا كان الرجل يف بلد ال يستطيع أن       : س
  . شبهة، هل له حلقها؟
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ليس له ذلك، بل عليه أن يتقي اهللا، وجيتنب األشياء الـيت تـسبب              : ج
أذاه، فإن الذين حياربون اللحى ال حياربوا من أجلها، حياربوا مـن أجـل              
بعض ما يقع من أهلها من غلو وإيذاء وعدوان، فإذا استقام علـى الطريـق،            

 باللسان، ووجه الناس إىل اخلري، وأقبل على شأنه، وحـافظ علـى             ودعا اهللا 
الصالة، ومل يتعرض للناس ما تعرضوا له، هذا الذي يقع يف مصر وغريها إمنا               
هو يف حق أناس يتعرضون لبعض املسئولني من ضرب وقتل أو غري ذلك مـن      

  . اإليذاء؛ فلهذا يتعرض هلم املسئولون

ض نفسه للبالء، وأن يتقـي اهللا ويرخـي         فالواجب على املؤمن أال يعر    
حليته، وحيافظ على الصالة، وينصح اإلخوان ولكن بالرفق، بالكالم الطيـب،       
ال بالتعدي على الناس، وال بضرم وال بشتمهم ولعنهم، ولكـن بـالكالم             

ادع ِإلَـى سـِبيِل ربـك       ﴿: الطيب واألسلوب احلسن، قال اهللا عز وجل      
 الْمِة وِبالِْحكْم     نسأَح ِبالَِّتي ِهي ماِدلْهجِة ونسِعظَِة الْحوقال تعـاىل   )١(﴾و  :

﴿              وا ِمـنفَضا غَِليظَ الْقَلِْب النفَظ تكُن لَوو ملَه تاللَِّه ِلن ٍة ِمنمحا رفَِبم
ِلكولًـا  ﴿:  وقال اهللا ملوسى وهارون ملا بعثهما إىل فرعون        )٢(﴾حقَو فَقُوال لَه 

إن الرفق ال ((:  وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم    )٣(﴾لَينا لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى    
  يكون 

                                                
  .١٢٥ سورة النحل اآلية -١
  .١٥٩ سورة آل عمران اآلية -٢
  .٤٤ سورة طه اآلية -٣
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وال سيما يف هذا العصر، هذا       ))نهايف شيء إال زانه وال يرتع من شيء إال ش         
  . العصر، عصر الرفق والصرب واحلكمة، وليس عصر الشدة

ر للدنيا، فال بد من الـصرب، وال    والناس أكثرهم يف جهل، يف غفلة وإيثا      
  . بد من الرفق حىت تصل الدعوة، وحىت يبلغ الناس وحىت يعلموا

  . ونسأل اهللا للجميع اهلداية

  

  )١(حكم حلق اللحية ألسباب سياسية

ال أسـتطيع   : رجل حلق حليته لظروف سياسية، وحني سألته قال       : س
لحية، فهـل يعـذر يف      أن أنطلق كداعية يف هذا املكان والزمان إال حبلق ال         

  ذلك؟ 

ال جيوز للمسلم أن حيلق حليته ألسباب سياسية، أو لـيمكن مـن             : ج
الدعوة، بل الواجب عليه إعفاؤها وتوفريها؛ امتثاال ألمر الرسول صـلى اهللا            
عليه وسلم فيما صح عنه من األحاديث، ومن ذلك قولـه صـلى اهللا عليـه          

  .  متفق على صحته))املشركنيقصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا ((: وسلم

                                                
 :ائخ أجاب مساحته على هذا السؤال ضمن تعليق مساحته على ندوة حول صالة االستـسقاء للمـش                -١

  . وذلك مبسجد اجلامع الكبري بالرياض، وعبد الرمحن الرباك و عبد العزيز الراجحي،صاحل األطرم
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فإذا مل يتمكن من الدعوة إال حبلقها انتقل إىل بالد أخرى يتمكن من الدعوة              
 مثـل   ، إذا كان لديه علم وبصرية؛ عمال باألدلة الشرعية يف ذلك          ،فيها بغري حلق  
وجـاِدلْهم  ادع ِإلَى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمِة والْموِعظَِة الْحـسنِة         ﴿ :قوله سبحانه 

  نسأَح لَى       ﴿ : وقوله سبحانه  ، اآلية )١(﴾ِبالَِّتي ِهيو ِإلَى اللَِّه ععِبيِلي أَدِذِه سقُلْ ه
   . اآلية)٢(﴾بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني

 ))من دل على خري فله مثل أجر فاعلـه        (( :وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     
ى اهللا عليه وسلم لعلي بن أيب طالب رضـي         وقوله صل  ،أخرجه مسلم يف صحيحه   

ادعهم إىل اإلسالم وأخـربهم  (( :اهللا عنه ملا بعثه إىل خيرب لدعوة اليهود وجهادهم   
مبا جيب عليهم من حق اهللا تعاىل فواهللا ألن يهدي اهللا بك رجال واحدا خري لـك                 

   . متفق على صحته))من محر النعم

 وحاجة  ،اهللا وبيان فضلها كثرية   واآليات واألحاديث يف وجوب الدعوة إىل       
املسلمني وغريهم إليها شديدة؛ ألا هي الوسيلة لتبصري الناس بدينهم وإرشادهم            

 . وألا وظيفة الرسل عليهم الصالة والسالم وأتباعهم بإحسان        ،إىل أسباب النجاة  
   .واهللا ويل التوفيق

  

  

                                                
  .١٢٥ سورة النحل اآلية -١
  .١٠٨ سورة يوسف اآلية -٢
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  )١(حكم طاعة الوالد في حلق اللحية

. ب. ج. م: اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم     من عبد العزيز بن عبد      
  : ع وفقه اهللا سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته أما بعد

طلب اجلـواب   :  املتضمن - وصلك اهللا داه     -فقد وصلين كتابك    
فجوابا عن  . عن حكم طاعتك لوالدك يف حلق اللحية      : أوهلما: عن سؤالني 

  : السؤال األول

طاعة والدك يف حلق اللحية، بـل جيـب         بأنه ال جيوز لك     : أفيدك: ج
أحفوا الشوارب وأعفوا   ((: توفريها وإعفاؤها؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم       

إمنـا الطاعـة يف     ((:  ولقوله صلى اهللا عليه وسلم     ))اللحى خالفوا املشركني  
  .))املعروف

وإعفاء اللحية واجب وليس بسنة حسب االصـطالح الفقهـي؛ ألن           
يه وسلم أمر بذلك، واألصل يف األمر الوجوب، ولـيس          الرسول صلى اهللا عل   
  . هناك صارف عنه

  

                                                
 ،٣٧٨ – ٣٧٧ اجلزء الثامن ص     )جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة   ( سبق أن نشرت يف كتاب مساحته        -١

  . لكونه ال يتناول موضوع اللحية؛الثاين وال جوابهعلما بأنه مل ينشر هنا السؤال 
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  )١(رد على سؤال عن حكم اللحية

  . من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

وزاده من العلم واإلميـان  . وفقه اهللا ملا فيه رضاه . إىل حضرة األخ املكرم   
  : أما بعد. سالم عليكم رمحة اهللا وبركاته. وجعله مباركا أينما كان آمني

 ،فأرجو أنكم واألوالد ومن لديكم من خواص املسئولني يف خـري وعافيـة          
   . إنه خري مسئول، ووفقنا وإياكم لشكرها،أسبغ اهللا عليكم وافر نعمه

 أن مندوبكم ذكر يل أنكم ترغبون أن أكتب لكم يف موضـوع           :مث أفيدكم 
   .اللحية

اهللا عليه وسـلم قـد    أن الرسول صلى :وبناء على ذلك يسرين أن أخربكم   
 : وثبت عنه يف الصحيحني أنه قـال     ، وهكذا أصحابه رضي اهللا عنهم     ،أعفى حليته 

 ، وروى البخاري يف صحيحه    ))قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا املشركني     ((
وفروا اللحـى   (( :عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال            

 عن أيب هريرة رضي اهللا      ، ويف صحيح مسلم   ))كنيوقصوا الشوارب خالفوا املشر   
جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خـالفوا  (( : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال     ،عنه

  .))اوس

                                                
 – ٣٧٥ ص ، اجلـزء الثالـث  )جمموع فتاوى ومقاالت متنوعـة ( سبق أن نشرت يف كتاب مساحته      -١

٣٧٦.  
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 كلها تدل علـى وجـوب       ،فهذه األحاديث الصحيحة وما جاء يف معناها      
   . وعلى حترمي حلقها أو قصها،إعفاء اللحى وإرخائها وتوفريها

 امتثال أمر رسول اهللا صـلى  :م اهللا أن الواجب على املسلم     وتعلمون حفظك 
 وعلى أي مستوى كان؛     ، ومن أي جنس كان    ،اهللا عليه وسلم وطاعته أينما كان     

ومـا  ﴿ : وقوله عز وجل   )١(﴾من يِطِع الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه     ﴿ :لقوله سبحانه 
     ع اكُمها نمو ذُوهولُ فَخسالر اكُمآت          ـِديدش ِإنَّ اللَّـه قُوا اللَّـهاتوا وهتفَان هن

قُلْ أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ فَِإنْ تولَّوا فَِإنما        ﴿ : وقول عز وجل   )٢(﴾الِْعقَاِب
            لَـى الرا عموا ودتهت وهِطيعِإنْ تو ملْتما حم كُملَيعلَ وما حِه ملَيـوِل ِإال   عس

 ِبنيالغُ الْمـوا       ﴿ : وقوله سبحانه  )٣(﴾الْبأَِطيعكَـاةَ ووا الزآتالةَ ووا الصأَِقيمو
   . واآليات يف هذا األمر كثرية)٤(﴾الرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ

 ونـصيحة مـن     ،فالواجب عليكم العناية بتوفري اللحية وإعفائها وإرخائها      
 ،م بطاعة اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم يف كـل شـيء   وأمره ،حولكم بذلك 

   .وذلك هو طريق العزة والسعادة والنجاة والعاقبة احلميدة يف الدنيا واآلخرة

 ، وملا فيه صالح العبـاد والـبالد       ،وفقكم اهللا ملا يف صالح دينكم ودنياكم      
   . إنه جواد كرمي، وأعانكم على كل خري،ونصر بكم دينه

   .ورمحة اهللا وبركاتهوالسالم عليكم 
                                                

  .٨٠ سورة النساء اآلية -١
  .٧ سورة احلشر اآلية -٢
  .٥٤ سورة النور اآلية -٣
  .٥٦ سورة النور اآلية -٤
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  )١(حكم من يساوي لحيته

  ما حكم من يساوي حليته جيعلها متساوية مع بعضها البعض؟ : س

إعفاء اللحية، وتوفريها، وإرخاؤها، وعدم التعـرض هلـا         : الواجب: ج
قصوا الشوارب وأعفـوا    ((: بشيء؛ ملا ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال         

ق على صحته، عن ابن عمر رضي اهللا عنـهما،    متف ))اللحى خالفوا املشركني  
وروى البخاري يف صحيحه رمحة اهللا عليه، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما، أن              

قصوا الشوارب ووفروا اللحـى خـالفوا       ((: النيب صلى اهللا عليه وسلم قال     
 وروى مسلم يف صحيحه، عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه، عن             ))املشركني

جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خـالفوا      ((: يه وسلم أنه قال   النيب صلى اهللا عل   
  .))اوس

وهذه األحاديث كلها تدل على وجـوب إعفـاء اللحـى وتوفريهـا         
هذا هو املشروع، وهذا هو الواجب . وإرخائها، وعلى وجوب قص الشوارب    

الذي أرشد إليه النيب عليه الصالة والسالم وأمر به، ويف ذلك تأس به صلى اهللا        
 وسلم وبأصحابه رضي اهللا عنهم، وخمالفة للمـشركني، وابتعـاد عـن             عليه

  . مشاتهم وعن مشاة النساء

                                                
  .٤٤٤ – ٤٤٣ ص ، اجلزء الرابع)جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة(حته  سبق أن نشرت يف كتاب مسا-١
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 عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنـه كـان           ،وأما ما رواه الترمذي رمحه اهللا     
يأخذ من حليته من طوهلا وعرضها فهو خرب باطل عند أهل العلم ال يصح عن النيب                

 وهو خـرب ال يـصح؛ ألن يف         ،بث به بعض الناس    وقد تش  ،صلى اهللا عليه وسلم   
   .إسناده عمر بن هارون البلخي وهو متهم بالكذب

 وال أن يترخص مبا يقوله بعـض        ،فال جيوز للمؤمن أن يتعلق ذا احلديث الباطل       
مـن يِطـِع    ﴿ : واهللا يقول جل وعال    ، فإن السنة حاكمة على اجلميع     ،أهل العلم 

قُلْ أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ     ﴿ : ويقول سبحانه  )١(﴾للَّهالرسولَ فَقَد أَطَاع ا   
فَِإنْ تولَّوا فَِإنما علَيِه ما حملَ وعلَيكُم ما حملْتم وِإنْ تِطيعوه تهتدوا وما علَـى              

   ِبنيالغُ الْموِل ِإال الْبسويقول سبحانه  )٢(﴾الر : ﴿ ا أَيي     وا اللَّهوا أَِطيعنآم ا الَِّذينه
وأَِطيعوا الرسولَ وأُوِلي الْأَمِر ِمنكُم فَِإنْ تنازعتم ِفي شيٍء فَـردوه ِإلَـى اللَّـِه            

  .)٣(﴾والرسوِل ِإنْ كُنتم تؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر ذَِلك خير وأَحسن تأِْويلًا

   .واهللا ويل التوفيق

  

                                                
  .٨٠ سورة النساء اآلية -١
  .٥٤ سورة النور اآلية -٢
  .٥٩ سورة النساء اآلية -٣
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  )١(كيفية الوضوء

وما ثبت عن الـنيب   والصالة على ضوء ما   أرجو بيان كيفية الوضوء   : س
  صلى اهللا عليه وسلم؛ لشدة احلاجة إىل ذلك جزاكم اهللا خريا ؟ 

 وعلـى آلـه     ، والصالة والسالم على نبينا حممد     ، احلمد هللا رب العاملني    :ج
 عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ما يدل على أنه كان يف             فقد ثبت  : أما بعد  ،وصحبه

 وروي عنه   ، ويسمي؛ ألنه املشروع   ،أول الوضوء يغسل كفيه ثالثا مع نية الوضوء       
ال وضوء ملن مل يذكر اسـم اهللا        (( :صلى اهللا عليه وسلم من طرق كثرية أنه قال        

  .))عليه

ك بعـض    وقد أوجب ذل   ،فيشرع للمتوضئ أن يسمي اهللا يف أول الوضوء       
 مث يتمضمض ويستنشق ثالث     ، فإن نسي أو جهل فال حرج      ،أهل العلم مع الذكر   

 يبـدأ بـاليمىن مث      ، مث يغسل يديه مع املرفقني ثالثـا       ، ويغسل وجهه ثالثا   ،مرات
 مث يغسل رجليه مع الكعـبني ثـالث         ، مث ميسح رأسه وأذنيه مرة واحدة      ،اليسرى
س؛ ألن النيب صـلى اهللا      أرتني فال ب   وإن اقتصر على مرة أو م      ، يبدأ باليمني  ،مرات

  ،عليه وسلم توضأ مرة مرة

                                                
  ).٨٤٤( الشريط رقم ، من برنامج نور على الدرب-١

   وصفتهفروض الوضوءباب 
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 وذلك  ، ورمبا غسل بعض أعضائه مرتني وبعضها ثالثا       ، وثالثا ثالثا  ،ومرتني مرتني 
 وهذا إذا مل حيـصل    ، لكن التثليث أفضل   ، واحلمد هللا  ،يدل على أن األمر فيه سعة     

ء مث يتوضأ الوضـوء      فإن حصل شيء من ذلك فإنه يبدأ باالستنجا        ،بول أو غائط  
   .املذكور

 فكل ذلك ال يشرع منه      ، وأكل حلم اإلبل   ، ومس الفرج  ، والنوم ،أما الريح 
 وبعد الوضوء يشرع للمؤمن     ، بل يكفي الوضوء الشرعي الذي ذكرناه      ،االستنجاء

أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممـدا        (( :واملؤمنة أن يقوال  
 لثبوت ذلك عـن  ))م اجعلين من التوابني واجعلين من املتطهرين عبده ورسوله الله  

   .النيب صلى اهللا عليه وسلم

 وإن صلى بعد    ، سنة الوضوء  : وتسمى ،ويشرع ملن توضأ أن يصلي ركعتني     
   .الوضوء السنة الراتبة كفت عن سنة الوضوء

  

  هل يشترط لصاحب اللحية الكثيفة 
  )١(وصول الماء لمنابت الشعر

  ط لصاحب اللحية الكثيفة أن يصل املاء إىل منابت الشعر؟ هل يشتر: س

                                                
  . من برنامج نور على الدرب-١
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 وقد جاءت األحاديث الصحيحة دالـة علـى        ، يكفيه أن مير املاء عليها     :ج
   . وقد فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم هذا وهذا، وإن خللها فهو أفضل،ذلك

  )١(حكم من ترك التسمية في الوضوء ناسيا

إال بعد الفراغ من غـسل اليـدين،        توضأت ومل أذكر أنين مل أسم       : س
  ؟ فما حكم ذلكوكلما ذكرت أعدت مرة أخرى،

 وذهـب  . قد ذهب مجهور أهل العلم إىل صحة الوضوء بدون تـسمية        :ج
بعض أهل العلم إىل وجوب التسمية مع العلم والذكر؛ ملا روي عنه صلى اهللا عليه               

 من تركها ناسـيا أو       لكن ))ال وضوء ملن مل يذكر اسم اهللا عليه       (( :وسلم أنه قال  
 وليس عليه إعادته ولو قلنا بوجوب التسمية؛ ألنه معذور          ،جاهال فوضوءه صحيح  

ربنا ال تؤاِخـذْنا ِإنْ نـِسينا أَو        ﴿ : واحلجة يف ذلك قوله تعاىل     .باجلهل والنسيان 
أن اهللا سبحانه قـد     ( : وقد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         )٢(﴾أَخطَأْنا
   ).جاب هذا الدعاءاست

ذلك تعلم أنك إذا نسيت التسمية يف أول الوضوء مث ذكرـا يف أثنائـه               بو
   . وليس عليك أن تعيد أوال؛ ألنك معذور بالنسيان،فإنك تسمي

  .وفق اهللا اجلميع

                                                
ـ  ١٤١٥ / ١ / ٢٣ بتاريخ   )١٤٤٧( نشرت يف جملة الدعوة يف العدد        -١ ويف كتـاب الـدعوة     .  هـ
  .٥٢ اجلزء الثاين ص. لسماحته)الفتاوى(
  .٢٨٦ سورة البقرة اآلية -٢
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  )١(هل ستر العورة شرط لصحة الوضوء

عندما انتهيت  :  من زغرب يف كرواتيا يقول يف سؤاله       -م  . ع: األخ: س
 االستحمام للتنظف توضأت مث خرجت من احلمام ولبست ثيـايب، فهـل             من

أن ستر العورة ليس شرطا يف صحة الوضوء، أرجـو          : عملي هذا صحيح؟ أي   
  . فادتنا جزاكم اهللا خرياإ

   . وليس ستر العورة شرطا يف صحة الوضوء، الوضوء صحيح:ج

   .واهللا ويل التوفيق

  

  )٢(صحة وضوء اإلنسان وهو متجرد من ثيابه

هل يصح الوضوء واإلنسان    :  من العراق يقول   -ع  . ع: سؤال من : س
  متعر متاما بعد استحمامه يف مكان واحد؟ 

 وإن بـدأ    ، ال أعلم حرجا يف أن يتوضأ اإلنسان وهو عار تبعا للغـسل            :ج
 فإنـه كـان     ،بالوضوء قبل الغسل فهو األفضل؛ لفعل النيب صلى اهللا عليه وسلم          

   .ةيتوضأ مث يغتسل للجناب

                                                
  .هـ١٤١٦ لشهر حمرم من عام )٢١٦( نشرت يف الة العربية يف العدد -١
  . من برنامج نور على الدرب-٢
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  )١(هل مسح الرقبة في الوضوء غير مستحب

هل مسح الرقبة يف الوضوء غري مستحب؛ ألنه تشبه باليهود كمـا            : س
  مسعت؟ 

 وإمنا املسح يكـون للـرأس       ، وال يشرع مسح العنق    ، ال يستحب  ، نعم :ج
   . كما دل على ذلك الكتاب والسنة،واألذنني فقط

  

  حكم من نسي غسل الوجه وأعاده بعد 
  )٢(ين ثم أكمل الوضوءغسل اليد

وأنا أتوضأ للـصالة  :  من الرياض يقول يف سؤاله    -ب  . م. و: األخ: س
نسيت غسل وجهي وغسلت يدي مث تذكرت ذلك فغسلت وجهي مث يدي مث             
أكملت الوضوء، فهل علي شيء يف ذلك؟ وماذا يا مساحة الشيخ لـو نـسي               

 أفتونا جـزاكم اهللا  اإلنسان غسل وجهه ومل يتذكر إال بعد انتهائه من الوضوء؟   
  . خريا

ذلك؛ ألنك رجعت فغسلت وجهك مث يـديك مث            ليس عليك شيء يف    :ج
 فإنـه   ، أما من ترك وجهه ومل يتذكر إال بعد الفراغ من الوضوء           ،أكملت الوضوء 

   . واهللا ويل التوفيق.يعيد الوضوء؛ لوجوب الترتيب واملواالة
                                                

  . من برنامج نور على الدرب-١
  .ربية من ضمن األسئلة املوجهة من الة الع-٢
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  حكم من نسي مسح الرأس
  )١(وءوغسل رجليه هل يعيد الوض

أثناء وضوئي نسيت أن أمسح رأسي وغسلت رجلي، فهل علي أنا           : س
  أعيد الوضوء كامال أو أعيد مسح الرأس مث أغسل الرجلني بعد ذلك؟ 

 مث تعيد غسل الرجلني إذا ذكرت ذلك        ، عليك أن متسح رأسك وأذنيك     :ج
ة  فإن طال الفصل فعليك أن تعيد الوضوء من أوله؛ ألن املـواال            ،قبل طول الفصل  

   . واهللا ويل التوفيق.بني األعضاء فرض من فروض الوضوء

  )٢(حكم من ال يعمل بالترتيب أثناء الوضوء

أثناء الوضوء ال أعمل بالترتيب، فأحيانا أقدم اليد اليـسرى علـى            : س
اليمىن والرجل اليسرى على اليمىن واالستنشاق على املضمضة، فهل عملـي           

  هذا جائز؟ 

 فيبدأ  ،توضأ كما توضأ النيب صلى اهللا عليه وسلم        املشروع للمسلم أن ي    :ج
 فإن اكتفى بواحدة أو اثنتني كفـاه        ،بالوجه ويتمضمض ويستنشق ويغسله ثالثا    

 أن يكرر املضمضة واالستنشاق والغسل للوجـه ثـالث          : ولكن األفضل  ،ذلك
   ، مث يغسل اليدين مع املرفقني ثالث مرات،مرات

                                                
  . س من الرياض يف جملس مساحته. سؤال موجه من ع-١
  . س من الرياض يف جملس مساحته. سؤال موجه من ع-٢
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صر على غسلة واحدة كفى ذلك أو غـسلتني          فإن اقت  ،ويبدأ باليمىن قبل اليسرى   
 مث ميسح رأسـه    ، ولكن األفضل أن يغسل اليدين مع املرفقني ثالثا كالوجه         .كفتاه

 ويبدأ  ، مث يغسل الرجلني مع الكعبني ثالث مرات كاليدين        ،مع األذنني مرة واحدة   
عليه  تأسيا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم؛ عمال بقوله صلى اهللا            .باليمىن قبل اليسرى  

  .)١())إذا توضأمت فابدؤوا مبيامنكم(( :وسلم

أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك         (( :مث يقول بعد الفراغ من الوضوء     
له، واشهد أن حممدا عبده ورسوله، اللهم اجعلين من التـوابني واجعلـين مـن               

   .))املتطهرين

   .واهللا ويل التوفيق

    

  

                                                
  ).٣٥٤ / ٢( مسند اإلمام أمحد - ١
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  )١(كيفية المسح على الجوربين

رأيت أحد اإلخـوة    :  من اخلرج يقول يف سؤاله     -ص  . ع. أ: األخ: س
ميسح على جوربه األمين بيده اليمىن، وعلى جوربه األيسر بيـده اليـسرى يف        

 وسؤايل يا مساحة الشيخ، أليس الترتيب واملـواالة         -مجيعا  :  أي -وقت واحد   
مىن، مث  أليس املفروض أن ميسح الرجل الي     : من شروط املسح على اخلفني، أي     

ميسح بعدها الرجل اليسرى؟ وسؤال آخر يا مساحة الشيخ، هل من األفضل أن          
  .يكون املسح باليد اليمىن، أو أن األمر فيه سعة؟ أفتونا أثابكم اهللا

 كالغسل؛ لقول النيب صـلى    ، أن يبدأ بالرجل اليمىن قبل اليسرى      : السنة :ج
 :وقول عائشة رضـي اهللا عنـها   ))إذا توضأمت فابدؤوا مبيامنكم(( :اهللا عليه وسلم  

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يعجبه التيمن يف تنعله وترجله، ويف طهـوره، ويف    (
 والرجـل   ، فإذا مسح الرجل اليمىن باليد الـيمىن       . متفق على صحته   ،)شأنه كله 

 وإن مسحهما مجيعا باليد اليمىن أو ، فال بأس إذا بدأ باليمىن،اليسرى باليد اليسرى 
   . فال حرجباليسرى

                                                
  .هـ١٤١٧ لشهر ربيع األول من عام )٢٣٠( نشرت يف الة العربية يف العدد -١

  المسح على الخفينباب 
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وقد ذهب مجهور أهل العلم إىل أن البدء باليمىن مـن اليـدين والـرجلني              
 مث  ، مث الـرأس   ، وإمنا الواجب الترتيب بني الوجه واليـدين       ،مستحب ال واجب  

   .الرجلني

 أو إحدى الرجلني علـى األخـرى        ،أما تقدمي إحدى اليدين على األخرى     
ليمىن من اليدين والـرجلني يف       واألحوط للمؤمن أن يبدأ با     ،فمستحب ال واجب  

   . واهللا ويل التوفيق. وخروجا من اخلالف،الغسل واملسح؛ عمال باألدلة الشرعية

  

  )١(كيفية المسح على الجوارب وشروطه

  املسح على اجلوارب كيف يكون؟ وما هي شروطه؟ : س

 كما جيوز  ، جيوز املسح على اجلوربني إذا كانا ساترين للقدمني والكعبني         :ج
 يومـا وليلـة     .سح على اخلفني إذا لبس اجلوربني واخلفني على طهارة كاملـة          امل

 بدءا من املسح األول بعد احلدث؛ ألنه قـد          ، وثالثة أيام بلياليها للمسافر    ،للمقيم
  .صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف األحاديث الصحيحة ما يدل على ذلك

   .واهللا ويل التوفيق

                                                
  . من ضمن األسئلة املوجهة من الة العربية-١
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  )١(المسح على الشراب

ني الوضوء للصالة أحيانا أكون البسا الشراب وأمسح بيدي على          ح: س
  الشراب باملاء، مع العلم بأن الشراب نظيف، هل هذا جائز؟ 

 املشروع للمسلم أن ميسح على اخلفني أو اجلوربني إذا لبـسهما علـى            :ج
 وثالثة أيام   ، وكانا ساترين للقدمني مع الكعبني؛ يوما وليلة إن كان مقيما          ،طهارة
 فـإن  ، من بعد احلدث الذي بعد اللبس: وتبدأ مدة املسح.اليها إن كان مسافرا   بلي

خلعهما وغسل رجليه بعد غسل الوجه واليدين واملسح على الرأس واألذنني فـال             
   . لكن ذلك خالف السنة،بأس

   .واهللا ويل التوفيق

  )٢(كيفية المسح على الجوارب

 أرجو اإلفادة عن كيفيـة      مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز وفقه اهللا       : س
املسح على اجلوارب، وهل هو بكلتا اليدين، أم باليد اليمىن، أم أمسح الـيمىن   

  . باليمىن واليسرى باليسرى؟ جزاكم اهللا خريا

   واليسرى باليسرى؛ ، مسح اليمني باليد اليمىن: السنة:ج

                                                
  .من األسئلة املوجهة من الة العربية من ض-١
  . من ضمن األسئلة املوجهة من الة العربية -٢
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هل الـسنن    خرجه أ  ))إذا توضأمت فابدؤوا مبيامنكم   (( :لقوله صلى اهللا عليه وسلم    
   . واهللا ويل التوفيق.بإسناد صحيح

  

  )١(مدة المسح على الجوارب

هل جيوز فسخ الشراب بعد أداء الفروض اخلمسة للماسح عليهمـا           : س
يوم وليلة، وعند اتساخهما هل يصح تغيريمها قبل إكمال الفـروض ومتابعـة             

بعـد  إراحة األرجل عند النوم وذلك      : املسح عليهما؟ والقصد من سؤايل هذا     
أداء الفروض مجيعها، ابتداء من صالة الفجر حىت العشاء والفترة ما بني العشاء             

  . واهللا يوفقكموالفجر راحة، راجني إفادتنا بذلك،

 وثالثة أيام بلياليها    ، املشروع للمؤمن أن ميسح يوما وليلة إذا كان مقيما         :ج
 احلديث عـن     كما ثبت عن رسول اهللا عليه الصالة والسالم يف         ،إذا كان مسافرا  

ميسح املقيم يوما وليلـة     (( : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال       ،علي رضي اهللا عنه   
 وهكذا جاء يف أحاديث أخرى عن النيب عليه الصالة          ))واملسافر ثالثة أيام بلياليها   

   .والسالم

 فإذا أحدث الضحى مـثال مث توضـأ         ،والبدء يكون من املسح بعد احلدث     
   مث مسح للعصر فإنه يستمر ،دث مث أح،للظهر ولبسهما

                                                
  ).١١( نور على الدرب الشريط رقم -١
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 مث  ، فإذا جاء العصر اآليت خلعهما وغسل رجليه قبـل العـصر           ،إىل العصر اآليت  
 أمـا إذا    ، مث ميسح يوما وليلة بعد ذلك إذا شاء إذا كان مقيما           ،لبسهما بعد ذلك  

خلعهما للراحة كأن يكون لبسهما بعد الظهر على الطهارة مث مسح عليهما بعـد              
 مث خلعهما بعد العشاء للنوم فإنه يغسل قدميه إذا قام           ،ملغرب والعشاء العصر وبعد ا  

 ، فيمسح عليهما يوما وليلة مرة أخرى وهكذا       ،للفجر وال يلبسهما إال على طهارة     
 ومىت خلعهما بعد احلدث مل يلبسهما إال على طهـارة إذا            ،وله خلعهما مىت شاء   

 عليه وسلم وعليه خفان وأراد أن       أراد املسح عليهما؛ وهلذا ملا توضأ النيب صلى اهللا        
دعهما فإين  ((ميسح عليهما أراد املغرية أن يرتعهما فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم             

 وصح من حديث صفوان بن عسال رضي     ، متفق على صحته   ))أدخلتهما طاهرتني 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن ال نـرتع      :اهللا عنه قال  

  ). جنابة ولكن من غائط وبول ونومفنا ثالثة أياما ولياليها إال منخفا

 ، وميسح لإلقامة يوما وليلـة ،فاملؤمن ميسح ثالثة أيام بلياليهن بالنسبة للسفر      
 . ال بد من اخللع حىت يغسل قدميه من اجلنابة         ، أما اجلنابة فال   ،لكن من غري اجلنابة   

 أو  ، أو لغسلهما من الوسخ    ،اهلما بغريها وله خلعهما مىت شاء قبل انتهاء املدة إلبد       
   .لغري ذلك من األسباب
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  )١( المسح على الجوارب الشفافة

  الشفافة؟ ) الشراب(ما احلكم يف املسح على اجلوارب : س

 فإن كان شفافا    ، أن يكون صفيقا ساترا    : من شرط املسح على اجلوارب     :ج
   .م املكشوفةمل جيز املسح عليه؛ ألن القدم واحلال ما ذكر يف حك

  

  حكم المسح على الجوارب المصنوعة من القطن 
  )٢(أو الصوف أو النايلون، وشروط المسح، والصالة بالحذاء

هل ينطبق املسح على اخلفني على اجلوارب املصنوعة من القطـن أو            : س
وز جتالصوف أو النايلون املستعمل حاليا وما شروط املسح على اخلفني، وهل             

  الصالة باحلذاء؟ 

 كما جيوز املسح علـى      ، جيوز املسح على اجلوربني الطاهرين الساترين      :ج
 وملـا   ، ملا ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه مسح على اجلوربني والنعلني            ،اخلفني

   .ثبت عن مجاعة من الصحابة رضي اهللا عنهم أم مسحوا على اجلوربني

                                                
ـ ١٤١٣ / ٣ / ٢٠ بتـاريخ  )١٣٥٨( نشرت يف جملة الدعوة يف العدد        -١ ويف كتـاب الـدعوة   . هـ
  .٦٢ لسماحته اجلزء الثاين ص)الفتاوى(
ـ  ١٤٠٤ / ٩ / ٢٦ بتـاريخ    )٩٤٨(يف العدد    نشرت يف جملة الدعوة      -٢ ويف كتـاب الـدعوة     .  هـ
  .٦٣ – ٦٢ ص، اجلزء الثاين، لسماحته)الفتاوى(
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 : أما اجلورب  ،جللد ما يصنع من ا    : أن اخلف  :والفرق بني اجلوربني واخلفني   
   .فهو ما يتخذ من القطن وحنوه

 ، أن يكونا ساترين حملل الفـرض      :ومن شروط املسح على اخلفني واجلوربني     
 وثالثة أيـام    ، وأن يكون ذلك خالل يوم وليلة للمقيم       ،وأن يلبسهما على طهارة   

دة  عمال باألحاديث الصحيحة الوار    . ابتداء من املسح بعد احلدث     ،بلياليها للمسافر 
   .يف ذلك

 ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم .وجتوز الصالة يف النعلني السليمتني من األذى     
 ولقوله صلى اهللا عليه وسـلم يف حـديث أيب           ، متفق على صحته   ،صلى يف نعليه  

إذا أتى أحدكم املسجد فليقلب نعليه فإن رأى فيهما أذى          (( :سعيد رضي اهللا عنه   
   . وأبو داود بإسناد حسن،محد أخرجه أ))فليمسحه مث ليصل فيهما

 أو  ، فاألحوط أن جيعلهما يف مكان مناسب      ،ولكن إذا كان املسجد مفروشا    
   . حىت ال يوسخ الفرش على املصلني،يضع إحدامها على األخرى بني ركبتيه

   .واهللا ويل التوفيق

  )١(شروط المسح على الخفين

ني خـف  هل يشترط يف املسح على اخلف:  يقول -ص  . م: سؤال من : س
  معني، أم أي خف آخر كان؟ 

                                                
ـ  ١٤١٢ / ٦ / ٦ بتـاريخ    )١٣٢٠( نشرت يف جملة الدعوة يف العدد        -١ ويف كتـاب الـدعوة     .  هـ
  .٦٤ – ٦٣ اجلزء الثاين ص ، لسماحته)الفتاوى(



  

 - ١١٢ -

 طاهرين  ، إذا كانا ساترين للقدمني والكعبني     : يشرع املسح على اخلفني    :ج
 ،ومن جلد أي حيوان كان من احليوانات الطاهرة؛ كاإلبل والبقر والغنم وحنوهـا           

   .إذا لبسهما على طهارة

  ما ينسج لستر القدمني مـن قطـن أو         : ومها ،وجيوز املسح على اجلوربني   
 كاخلفني يف أصح قويل العلماء؛ ألنه قد ثبت عن النيب صلى اهللا             ،صوف أو غريمها  

 وثبت ذلك عن مجاعة من أصحاب       ،عليه وسلم أنه مسح على اجلوربني والنعلني      
 وألما يف معىن اخلفني يف حـصول        ،النيب صلى اهللا عليه وسلم ورضي اهللا عنهم       

 وثالثة أيام بلياليهـا  ،م وليلة للمقيم يو: وهي ، وذلك يف مدة املسح    ،االرتفاق ما 
 تبدأ من املسح بعد احلدث يف أصح قويل العلماء؛ لألحاديث الصحيحة            ،للمسافر

   . وذلك يف الطهارة الصغرى، إذا لبسهما بعد كمال الطهارة،الواردة يف ذلك

 بل جيب خلعهما وغسل القدمني؛      ،أما يف الطهارة الكربى فال ميسح عليهما      
 كان رسول اهللا صلى اهللا عليـه       :صفوان بن عسال رضي اهللا عنه قال      ملا ثبت عن    

وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن ال نرتع خفافنا ثالثة أيام ولياليهن إال مـن جنابـة                 
 وابن خزميـة    ، والترمذي واللفظ له   ،ولكن من غائط وبول ونوم أخرجه النسائي      

   . كما قاله احلافظ يف البلوغ،وصححاه
 أما الطهـارة    . هي الطهارة من اجلنابة واحليض والنفاس      :والطهارة الكربى 

 وغريمها من نواقض    ، والريح ، فهي الطهارة من احلدث األصغر؛ كالبول      :الصغرى
   .الوضوء

   .واهللا ويل التوفيق



  

 - ١١٣ -

  )١(طهارة المسح تزول بخلع الشراب

رجل مسح على شرابه عند الوضوء مث خلعها بعـد أن وجـد هلـا             : س
  يغسل مكاا، فما حكم صالته على هذه احلالة؟ رائحة، وصلى ومل 

 إذا كان خلعه هلا وهو على طهارته األوىل اليت لبس عليهـا الـشراب               :ج
 أما إن كان خلعه للشراب بعد ما أحدث فإنـه           ، وال يضره خلعها   ،فطهارته باقية 
 وعليه أن يعيد الوضوء؛ ألن حكم طهارة املسح قـد زال خبلـع              ،يبطل الوضوء 
   .أصح أقوال العلماءالشراب يف 

   .واهللا ويل التوفيق

  

  )٢(المسح على الشراب بدون سبب من برد أو غيره

كثريا مـا أرى بعـض      :  أرسل سؤاال يقول فيه    -ح  . القارئ سامي : س
يف وضوئهم حىت وقت الصيف وأرجـو أن        ) الشراب(املصلني ميسحون على    

ع غسل الرجلني، تفيدوين عن مدى جواز ذلك  وأيهما أفضل للمقيم الوضوء م   
  أم املسح على الشراب، علما أن الذين 

                                                
ـ ١٤١١ لشهر رمضان من عام      )١٦٤( نشرت يف الة العربية يف العدد        -١  ويف كتـاب الـدعوة      . ه
  .٦٥ – ٦٤ اجلزء الثاين ، لسماحته)الفتاوى(
ـ  ١٤٠٤ / ١٠ / ٢٤ بتاريخ   )٩٥١( نشرت يف جملة الدعوة يف العدد        -٢  ويف كتـاب الـدعوة      ،. هـ
  .٣٥ اجلزء األول ص ، لسماحته)الفتاوى(



  

 - ١١٤ -

  . إن ذلك مرخص به: يقومون باملسح ليس هلم عذر إال أم يقولون

 عموم األحاديث الصحيحة الدالة على جواز املـسح علـى اخلفـني             :ج
   .واجلوربني يدل على جواز املسح يف الشتاء والصيف

 ولكن ليس لـه أن      ،الشتاءوال أعلم دليال شرعيا يدل على ختصيص وقت         
 كون الـشراب    : ومنها ،ميسح على الشراب وال غريه إال بالشروط املعتربة شرعا        

 ، يوم وليلة للمقيم   : وهي ، مع مراعاة املدة   ، ملبوسا على طهارة   ،ساترا حملل الفرض  
   . بدءا من املسح بعد احلدث يف أصح قويل العلماء،وثالثة أيام بلياليها للمسافر

   .لتوفيقواهللا ويل ا

  

  حكم من لبس الجوربين على غير 
  )١(طهارة ناسيا فمسح عليهما وصلى بهما

توضأت للفجر وصـليت،   :  من حائل يقول   -غ. ع. س: سؤال من : س
، ومنت بعد الصالة مث استيقظت للـذهاب        )الشراب(ونسيت لبس اجلوارب    

  لعملي، ولبست الشراب 

                                                
 هــ ويف كتـاب الـدعوة    ١٤١١ / ٤ / ٢٨ بتـاريخ    )١٢٦٦( نشرت يف جملة الدعوة يف العدد        -١
  .٣٧ - ٣٦ اجلزء األول ص ، لسماحته)الفتاوى(



  

 - ١١٥ -

ومسحت على الـشراب    على غري طهارة، وعندما جاء وقت الظهر توضأت         
وصليت، وهكذا العصر واملغرب والعشاء، اعتقادا مين أنين لبـستهما علـى            

ومل أتذكر أنين مل ألبسهما على طهارة إال بعد العشاء حبوايل سـاعتني،             . طهارة
فما حكم صاليت يف األوقات األربعة هل هي صحيحة أم ال؟ علما أنين مل أتعمد               

  . ذلك

 على غري طهارة فمسح     - الشراب   : ومها -ربني   من لبس اخلفني أو اجلو     :ج
 وعليه إعادة مجيع الصلوات اليت صالها ـذا         ،عليهما وصلى ناسيا فصالته باطلة    

 ، لبسهما على طهارة بإمجاع أهل العلم      : ألن من شرط صحة املسح عليهما      .املسح
ومن لبسهما على غري طهارة ومسح عليهما فحكمه حكم من صلى علـى غـري             

ال تقبل صالة بغري طهور وال صدقة       (( :د قال النيب صلى اهللا عليه وسلم       وق ،طهارة
 ويف  ، أخرجه مسلم يف صحيحه من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما           ))من غلول 
 من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه               ،الصحيحني

  .))ال تقبل صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ(( :قال

 الصحيحني عن املغرية بن شعبة رضي اهللا عنه أنه كان مع النيب صلى اهللا          ويف
 وجعـل املغـرية    ، مث رجع فتوضأ   ،عليه وسلم يف بعض أسفاره فذهب إىل حاجته       

 ، فلما مسح صلى اهللا عليه وسلم برأسه أهوى املغرية ليرتع خفيه           ،يصب عليه املاء  
 فمـسح   ))خلتـهما طـاهرتني   دعهما فإين أد  (( :فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم     

   . واألحاديث يف هذا الباب كثرية.عليهما



  

 - ١١٦ -

 الظهر والعـصر    ،وذا تعلم أيها السائل أن عليك أن تعيد الصلوات األربع         
ربنـا ال   ﴿ : لقول اهللا سبحانه   . وال إمث عليك من أجل النسيان      ،واملغرب والعشاء 

 :صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قـال          و )١(﴾تؤاِخذْنا ِإنْ نِسينا أَو أَخطَأْنا    
 أنه سبحانه استجاب دعوة عباده يف عدم مؤاخذم مبـا           : ومعىن ذلك  )قد فعلت (

   ،وقع منهم عن خطأ أو نسيان

   .فلله احلمد والشكر على ذلك

  

  )٢(حكم لبس الجورب اليمنى قبل غسل الرجل اليسرى

نه إ: ال يل بعض الناسق:  من حائل يقول يف سؤاله -أ. ع. م: السائل: س
ال جيوز أثناء الوضوء أن تلبس الشراب برجلك اليمىن قبل أن تغسل رجلـك              

 وال حيضرين -اليسرى، وقد قرأت يف كتاب منذ زمن طويل عن هذا املوضوع           
أنـه جيـوز،    :  أنه فيه اختالف، األرجح من قويل العلماء       -اسم هذا الكتاب    

  . ياأفيدوين مأجورين عن هذا املوضوع تفصيل

 أال يلبس املتوضئ الشراب حىت يغسل رجله اليسرى؛         : األوىل واألحوط  :ج
  إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه (( :لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم

                                                
  .٢٨٦ سورة البقرة اآلية -١
ـ  ١٤٠٣ / ٦ / ٢١ بتـاريخ    )٨٨٨( نشرت يف جملة الدعوة يف العدد        -٢ ويف كتـاب الـدعوة     .  هـ
  .٣٨ – ٣٧ لسماحته اجلزء األول ص )الفتاوى(



  

 - ١١٧ -

 أخرجـه   ))فليمسح عليهما وليصل فيهما وال خيلعهما إن شاء إال مـن جنابـة            
 بكرة   واحلاكم وصححه من حديث أنس رضي اهللا عنه؛ وحلديث أيب          ،الدارقطين

 أنه رخص للمسافر ثالثة أيام : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم     ،الثقفي رضي اهللا عنه   
ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن ميـسح عليهمـا أخرجـه               

   . وصححه ابن خزمية،الدارقطين

وملا يف الصحيحني من حديث املغرية بن شعبة رضي اهللا عنه أنه رأى الـنيب               
 فقال هلا النيب صـلى اهللا عليـه         ، عليه وسلم يتوضأ فأراد أن يرتع خفيه       صلى اهللا 
  .))دعهما فإين أدخلتهما طاهرتني(( :وسلم

 وظاهر هذه األحاديث الثالثة وما جاء يف معناها أنه ال جيوز للمـسلم أن              
 والذي أدخل اخلف    ،ميسح على اخلفني إال إذا كان قد لبسهما بعد كمال الطهارة          

   .برجله اليمىن قبل غسل رجله اليسرى مل تكمل طهارتهأو الشراب 

 ولو كان املاسح قد أدخل رجلـه        ،وذهب بعض أهل العلم إىل جواز املسح      
اليمىن يف اخلف أو الشراب قبل غسل اليسرى؛ ألن كل واحدة منهما إمنا أدخلت              

   .بعد غسلها

أن يرتع   ومن فعل ذلك فينبغي له       ، وهو األظهر يف الدليل    ، األول :واألحوط
 مث يعيد إدخاهلا فيـه بعـد غـسل    ،اخلف أو الشراب من رجله اليمىن قبل املسح      

   . حىت خيرج من اخلالف وحيتاط لدينه،اليسرى

   .واهللا ويل التوفيق



  

 - ١١٨ -

  حكم من لبس جوربا على طهارة ثم 
   )١(لبس عليه جوربا آخر

ما احلكم إذا لبست جوربا على طهارة بعد صـالة الفجـر وعنـد      : س
 لصالة الظهر مسحت عليه، وبعد الصالة لبست عليه جوربا آخر وأنا            الوضوء

أيضا على طهارة، فهل جيوز يل املسح على اجلورب الفوقاين؟ وهل احلكـم يف              
  . انتهاء مدة املسح للجورب الفوقاين أم التحتاين؟ أفتونا مأجورين

دة  ال حرج يف املسح على الفوقاين إذا كنت لبسته على طهارة وتكون امل      :ج
 كما لو لـبس  ،يف املسح حينئذ متعلقة باجلورب الفوقاين؛ لكونه لبس على طهارة      

   .اخلفني أو اجلوربني على طهارة قد مسح فيها على جبرية

  واهللا ويل التوفيق 

  حكم من يصلي بالناس جماعة وفيه جرح 
  ما حكم من صلى بالناس مجاعة وفيه جرح؟ : س

 ميسح عليها وقـت الوضـوء وغـسل          إذا كان اجلرح عليه جبرية فإنه      :ج
 فإن  ، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا       ، وصالته صحيحة  ، وجيزئه ذلك  ،اجلنابة

  مل تكن عليه 

                                                
  .س مساحته س من الرياض يف جمل. سؤال موجه من ع-١



  

 - ١١٩ -

 لقـول  . وأجزأه ذلك وصحت صالته،جبرية تيمم عنه بعد غسل أعضائه السليمة      
  .)١(﴾فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم﴿ :اهللا سبحانه وتعاىل

 صلى اهللا عليه وسلم واملسلمني الذين أصيبوا ببعض اجلراحـات           وألن النيب 
 ، عن جابر رضي اهللا عنـه ،يوم أحد صلوا جبروحهم؛ وملا روى أبو داود رمحه اهللا    

 فقال النيب صلى    ، فغسله فمات  ،أن رجال أصابه جرح فأفتاه بعض أصحابه بغسله       
 ))وا إمنا شفاء العي الـسؤال قتلوه قتلهم اهللا أال سألوا إذ مل يعلم (( :اهللا عليه وسلم  

إمنا كان يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة        (( :مث قال النيب صلى اهللا عليه وسلم      
  .))وميسح عليها ويغسل سائر جسده

   

   

   

                                                
  .١٦ سورة التغابن اآلية -١



  

 - ١٢٠ -

   

  

  انتقاض الوضوء أثناء الصالة أو قراءة 
  )١(القرآن بصوت أو ريح لصاحب الحدث الدائم

لقرآن بواسـطة الـريح،   ينتقض وضوئي يف الصالة، ويف قراءة ا  : س
سواء بصوت أو برائحة فقط، فأعيد الوضوء كلما انتقض، ولكن هنـاك            

إنه ليس عليك إعـادة الوضـوء عـدة        : إحدى األخوات يف اهللا قالت يل     
مرات، ولكن بوضوء واحد تصلني، وإن انتقض الوضوء فعليـك إعـادة            

لوضـوء،  الوضوء مرة ثانية، وإن انتقض الوضوء ثالثة فال يلزمك إعادة ا          
  فهل هذا صحيح، وماذا أفعل يف هذه احلال؟ 

إذا انتقض وضؤوك يف الصالة عن يقني بسماع الصوت أو بوجود           : ج
 :الرائحة، فعليك أن تعيدي الوضوء والصالة؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم           

 رواه أهـل    ))إذا فسا أحدكم يف الصالة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصالة        ((
  ال تقبل ((: سن، ولقوله صلى اهللا عليه وسلمالسنن بإسناد ح

                                                
ـ  ١٤١٣ / ٤ / ١٩ بتاريخ   )١٣٦٢( نشرت يف جملة الدعوة يف العدد        -١ ويف كتـاب الـدعوة     .  هـ
  .٨٩ – ٨٨ لسماحته اجلزء الثاين ص )الفتاوى(

  نواقض الوضوءباب 
 



  

 - ١٢١ -

   . متفق على صحته))صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ

 فإن عليك أن تتوضئي للـصالة إذا دخـل   ،إال إذا كان احلدث معك دائما 
 وال يضرك ما خرج منـك يف  - ما دام الوقت - مث تصلي الفرض والنفل     ،الوقت

فى فيها عما خيرج من صاحب احلـدث        الوقت؛ ألن هذه احلال حالة ضرورة يع      
فَاتقُوا اللَّه  ﴿ : منها قوله سبحانه   :الدائم إذا توضأ بعد دخول الوقت؛ ألدلة كثرية       

متطَعتا اس١(﴾م(.  
 حديث عائشة رضي اهللا عنها يف قصة املستحاضة حيث قال هلا النيب             :ومنها

  .))مث توضئي لوقت كل صالة(( :صلى اهللا عليه وسلم
 وإن كنت على غـري      ،لقراءة فال حرج عليك أن تقرئي عن ظهر قلب        أما ا 
 وليس لك مس املـصحف إال  ، إال يف حال اجلنابة فال تقرئي حىت تغتسلي      ،طهارة

 فإنه ال حرج    ، إال إذا كان احلدث دائما     ،على طهارة من احلدث األكرب واألصغر     
 ظهـر    وتقرئي من املصحف وعن    ،عليك إذا توضأت لوقت كل صالة أن تصلي       

   .قلب؛ ملا تقدم يف حكم الصالة
   .وفق اهللا اجلميع

  )٢(كيف يصلي المبتلى بكثرة خروج الروائح
أشكو من مرض مزمن يف القولون، ويتسبب عـن ذلـك خـروج             : س

  روائح، وخاصة أثناء الصالة، ولكثرة حدوث ذلك 

                                                
  .١٦ سورة التغابن اآلية -١
ـ  ١٤١٣ / ٤ / ١٩ بتاريخ   )١٣٦٢( نشرت يف جملة الدعوة يف العدد        -٢  الـدعوة   ويف كتـاب  .  هـ
  .٦٧ اجلزء الثاين ص ، لسماحته)الفتاوى(
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أصبحت أشك يف صاليت حىت ولو مشمت رائحة من أي مصدر آخر تومهت أا       
فماذا أفعل أثناء الصالة؟ وهل حيب علي أن أتوضأ حني حدوث الشك؟            مين،  

  وهل جيوز أن أكون إماما يف حالة أن املأمومني ال جييدون القراءة؟ 

 وعدم االلتفات   ، والواجب عليك إكمال الصالة    ، بقاء الطهارة  : األصل :ج
ريح  حىت تعلم يقينا أنه خرج منك شيء بسماع الصوت أو وجود ال       ،إىل الوسوسة 

اليت تتحقق أا منك؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا سئل عن الرجـل جيـد                 
 متفق علـى  ))ال ينصرف حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا(( : قال ،الشيء يف الصالة  

   .صحته

 إذا كان احلـدث لـيس       ،وال مانع أن تكون إماما إذا كنت أقرأ احلاضرين        
 سواء ، عرض احلدث بطلت الصالة     ومىت . وإمنا يعرض لك بعض األحيان     ،مستمرا

 ومىت وقع احلدث وأنت إمام فاسـتخلف مـن          ،كنت إماما أو مأموما أو منفردا     
   .يصلي م بقية الصالة من خواص اجلماعة الذين وراءك

   .نسأل اهللا لنا ولك العافية

  من يحس بخروج قطرات من البول 
  )١(بعد غسل مكان البول ماذا يفعل

أنه عندما يتبول وينقطع البول قليال مث بعـد أن          : يقول صاحبنا هذا  : س
  يغسل مكان البول ويتحرك حيس أنه نزل

                                                
  .)١٠٧( نور على الدرب الشريط رقم -١
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ماذا أفعل  : منه، وأنه يأخذ فترة طويلة ال ينتهي، يرتل قطرات بعد هذا، فيقول           
هل أكتفي بالوضوء األول وأغسل املكان وأكمل وضوئي أم أنتظر إىل حـني             

   .انتهائه؟ أفيدوين أفادكم اهللا

 وقد  ، وهو من الشيطان   ،األمر قد يقع من باب الوساوس واألوهام       هذا   :ج
 فإذا كان حقيقة فال يعجل حىت ينقطع البول مث يغـسل            ،يقع لبعض الناس حقيقة   

 وإذا خشي من شيء بعد ذلك فلريش ما حول الفرج باملـاء             ،ذكره باملاء وينتهي  
اء الذي رش به ما    مث حيمل ما قد يتومهه بعد ذلك على أنه من هذا امل            ،بعد الوضوء 

   . هذا قد يعينه على ترك هذه الوساوس،حول الفرج؛ لورود السنة بذلك

وال ينبغي للمؤمن أن يلتفت إىل هذه الوساوس؛ ألن هـذا جيـرئ عليـه               
   . من صالة وغريها، والشيطان حريص على إفساد أعمال بين آدم،الشيطان

 ومحل ما قد يقع     ، واالتكال على اهللا   ،فالواجب احلذر من مكائده ووساوسه    
 فإن خرج منه شـيء      ، حىت ال يلتفت إليه    ،له من الوساوس على أنه من الشيطان      

 أما ما دام هناك شك ولو       ، وأعاد الوضوء  ،عن يقني من دون شك أعاد االستنجاء      
 وحماربة للشيطان؛ وهلذا ملا     ،كان قليال فإنه ال يلتفت إىل ذلك؛ استصحابا للطهارة        

 الرجل خييل إليه أنـه جيـد        ، يا رسول اهللا   : فقيل ،عليه وسلم سئل النيب صلى اهللا     
 فأرشـده   ))ال ينصرف حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا       (( : فقال ،الشيء يف الصالة  

النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل أنه ال ينصرف من صالته من أجل هذا التخيل حىت                
   .يسمع صوتا أو جيد رحيا
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  )١(الوساس عند الوضوء

 من الوضوء أشعر بأنه خيرج مين نقاط من البول، فهـل            بعدما أنتهي : س
جيب علي إعادة الوضوء، علما أنين كلما أعدت الوضوء حصل نفس الشعور،            

  فماذا أفعل؟ 

 فـال   ، هذا الشعور عند السائل بعد الوضوء يعترب من وساوس الشيطان          :ج
ـ    ، أن يعرض عن ذلك    : بل املشروع له   ،يلزمه أن يعيد الوضوء    وءه  وأن يعترب وض

صحيحا مل ينتقض؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا سئل عن الرجل جيد الشيء               
   . متفق على صحته))ال ينصرف حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا(( : قال،يف الصالة

وألن الشيطان حريص على إفساد عبادات املسلم من الـصالة والوضـوء            
تعوذ باهللا مـن نزغاتـه       مع ال  ، فتجب حماربته وعدم اخلضوع لوساوسه     ،وغريمها
   .ومكائده

   .واهللا ويل التوفيق

  )٢(الوسواس في الوضوء والصالة

أشعر أحيانا خـالل الوضـوء أن       :  من اجلزائر يقول   -ص  . أ: من: س
  وضوئي ينتقض، وكذلك يف الصالة، وال أدري 

                                                
ـ  ١٤١٤ / ٦ / ١٢ بتاريخ   )١٤١٨( نشرت يف جملة الدعوة يف العدد        -١ ويف كتـاب الـدعوة     .  هـ
  .٦١ – ٦٠ لسماحة الشيخ اجلزء الثاين ص )الفتاوى(
  . هـ١٤١٢بان من عام  لشهر شع)١٧٥( نشرت يف الة العربية يف العدد -٢
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هل هذا حقيقة أم وسواس؟ حىت أنين كثري اإلعادة للصالة والوضوء مما جعلين             
  .  أدرك صالة اجلماعة وأفكر كثريا يف الصالةأحيانا ال

 وعدم االلتفات   ، والواجب عليك إطراحها   ، هذه الوساوس من الشيطان    :ج
 وإكمال وضوئك وصالتك؛ ملا ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم أنـه               ،إليها

 : فقال عليه الصالة والسالم    ،شكي إليه الرجل خييل إليه أنه جيد الشيء يف الصالة         
 عن  ، ويف صحيح مسلم   ، متفق عليه  ))ينصرف حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا      ال  ((

إذا وجد أحـدكم  (( : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال،أيب هريرة رضي اهللا عنه    
يف بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم ال؟ فال خيرجن من املـسجد حـىت          

  .))يسمع صوتا أو جيد رحيا

 :عنامها من األحاديث يعلم كل مؤمن ومؤمنـة       ذين احلديثني وما جاء يف م     
 بـل  ،أنه ال ينبغي له االنصراف من صالته وال من وضوئه مبا حيصل من الوساوس    

 وحىت يعلم يقينـا يف  ، حىت يعلم يقينا أنه خرج منه شيء،يشرع له اإلعراض عنها  
   .موضوع الوضوء أنه قد انتقض وضوءه

   .واهللا ويل التوفيق
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  )١(روج شيء منه فهل تبطل صالتهإذا أحس المصلي بخ

أن شيئا خيرج من الذكر، فهل      بعندما أتوضأ ويف أثناء الوضوء أشعر       : س
أنين تنجست أم ال؟ وهل إذا أحسست خبروجه وأنا أصـلي تبطـل   : يعين هذا 

  صاليت أم ال؟ 

 وال  ، إحساس املصلي بشيء خيرج من دبره أو قبله ال يبطـل وضـوءه             :ج
 وقد صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم         ،ساوس الشيطان يلتفت إليه؛ لكونه من و    

 متفق  ))ال ينصرف حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا       (( : فقال ،أنه سئل عن مثل هذا    
   .على صحته

 فإن صالته تبطـل؛  ،أما إن جزم املصلي خبروج الريح أو البول وحنومها يقينا 
   . وعليه أن يعيد الوضوء والصالة،لفساد طهارته

  

  )٢(ة بوسواس النظافة والخوف من النجاسةامرأة مصاب

إنين مصابة بوسواس النظافة واخلوف من      :  تقول -ح  . أ: سؤال من : س
أنين أغسل يدي ومالبسي عدة مرات قبـل أن حتـصل لـدي            : النجاسة، أي 

  القناعة بالنظافة، حاولت أنا أضغط على نفسي للتغلب على هذا الوسواس فلم 
                                                

ـ ١٤٠٣ / ٦ / ٧ وتاريخ   )٨٨٦( نشرت يف جملة الدعوة يف العدد        -١  )الفتاوى(ويف كتاب الدعوة    .  ه
  .٨٨لسماحته اجلزء األول ص 

  . هـ١٤١٨ لشهر مجادى األوىل من عام )٢٤٤( نشرت يف الة العربية يف العدد -٢
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إنين مؤمنة وأخاف اهللا كثريا وأدعـو اهللا        . ثرياأستطع، وأجنح أحيانا وأفشل ك    
أنه : أنا أعرف أن هذا مرض وقرأت    . كثريا يف صاليت وقيامي ليشفيين مما أنا فيه       

جيب عدم االنتباه إىل هذا الوسواس، ولكين ال أستطيع ذلك، وأريد أن أعرف             
 رأي الدين يف هذا املرض، ال سيما أنه جيعل مين إنسانة مـسرفة يف اسـتعمال              
املاء، ومباذا أدعو لكي أختلص من هذا الوسواس؟ وهل صحيح أن الدعاء أثناء             
السجود جيب أن يكون يف صالة النفل وال جيوز يف صـالة الفـرض؟ أرجـو           

  . إرشادي ولكم جزيل الشكر

 وأن تتعوذي باهللا من     ، وترك العمل به   ، جيب عليك احلذر من الوسواس     :ج
 ، وتعرضي عن الوساوس   ،وضوئك وصالتك  وتبين على ظنك يف      ،الشيطان الرجيم 

 وبـذلك  ، وتكثري من التعوذ باهللا من الشيطان الـرجيم       ،وتسأيل اهللا العافية منها   
 أسأل اهللا لنا    . وترضني ربك سبحانه   ، وترغمني الشيطان  ،تسلمني إن شاء اهللا منها    

   .د الشيطان ووساوسهئولك العافية والسالمة من مكا

 ،لمة يف صالة الفريضة والنافلة؛ يف الـسجود   والدعاء مشروع للمسلم واملس   
أقرب ما يكون   (( :ويف آخر التحيات قبل السالم؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم          

العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء وقوله صلى اهللا عليه وسلم فأما الركوع              
 ))فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا يف الدعاء فقمن أن يـستجاب لكـم    

   ،أخرجهما مسلم يف صحيحه
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 : أعـين -وقوله صلى اهللا عليه وسلم ملا علم أصحابه رضي اهللا عنـهم التـشهد      
 متفق على   ))مث ليتخري أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو       (( : قال هلم  -التحيات
   .صحته

   .واهللا ويل التوفيق

  

  )١(نجاسة الخارج من السبيلين

 من نزول مادة بيضاء كاحلليب، وهـي        أنا فتاة مل أتزوج بعد، أعاين     : س
ترتل يف أغلب األوقات مما جيعل التخلص منها صعب، ولذلك سـألت أخـيت             

إا خترج منها أيضا، وأا مادة طبيعية، وتدل على الطهارة،          : املتزوجة، وقالت 
وهي من عالماا، وبعد ذلك أصبحت أصلي وأصوم بشكل عـادي وبـدون    

بأن كل ما خيرج من السبيلني      :  اطلعت على الفتوى   اعتبار أا جناسة، ويف مرة    
فما احلكم يف   . عبارة عن جناسة، وجيب التخلص منه، وختصيص مالبس للصالة        

  هذه املادة اليت كاحلليب؟ وما احلكم إذا كانت شفافة وبغري لون؟ 

 كاملـاء الـذي     ، اخلارج من السبيلني من بول أو غائط وسائر املائعات         :ج
 وجيب االستنجاء منه يف وقت كل صالة إذا كان مـستمرا؛            ،ذكرت يعترب جنسا  

   .))توضئي لكل صالة(( :لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم للمستحاضة

                                                
  .ن بعض األخوات يف اهللا إىل مساحته صدرت من مكتب مساحته من ضمن األسئلة املقدمة م-١
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 وما خرج بني الوقتني يعفى عنه       ،وجيب غسل ما أصاب البدن واملالبس منه      
 ويستثىن من ذلك ، ولو كان خروجه يف الصالة كدم االستحاضة    ،إذا كان مستمرا  

 فإن كان خروجه عن غري      ، ألنه طاهر وجيب فيه الغسل إذا خرج عن شهوة         املين؛
 ومـس   ،شهوة أوجب االستنجاء فقط مع الوضوء للصالة وحنوها؛ كـالطواف         

   .املصحف

 فهذه كلها ال توجـب      ، والنوم ، وأكل حلم اإلبل   ، ومس الفرج  ،أما الريح 
 غسل الوجه   : وهو ، بل توجب الوضوء فقط    ،االستنجاء وال يشرع هلا االستنجاء    

 ، ومسح الرأس مع األذنني    ، وغسل اليدين مع املرفقني    ،مع املضمضة واالستنشاق  
   .وغسل الرجلني مع الكعبني

  

  هل يلزم الوضوء لكل صالة للمرأة التي 
  )١(تجد رطوبة تخرج من الرحم

مساحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز سلمه اهللا وحفظه من               
  .  له ولوالديه وللمسلمني أمجعني آمنيكل شر وغفر اهللا

حنن جمموعة من النساء نعاين من وجود رطوبة خترج من الرحم، وسؤالنا            
  . هل يلزمنا الوضوء لكل صالة؟ علما بأن ذلك قد يشق علينا، أفتونا مأجورين

                                                
  .هـ١٤١٦ / ٥ / ٢٧س وتاريخ  / ١ / ١٩٩٣ صدر من مكتب مساحته برقم -١
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 إذا كانت الرطوبة املذكورة     : بعده ، وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته     :ج
ب األوقات فعلى كل واحدة ممن جتد هذه الرطوبة الوضوء لكـل            مستمرة يف غال  

 أما إذا كانت    ، وكصاحب السلس يف البول    ،صالة إذا دخل الوقت؛ كاملستحاضة    
 فإن حكمها حكم البـول  - وليست مستمرة   -الرطوبة تعرض يف بعض األحيان      

   .مىت وجدت انتقضت الطهارة ولو يف الصالة

   إنه مسيع ،شفانا إياكن من كل سوء و،وفق اهللا اجلميع ملا يرضيه

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  

  شعور اإلنسان أثناء الصالة كأنه 
  )١(يخرج منه بول هل يبطل الصالة

أنا أبلغ من العمر مثانيـة      :  من الرياض تقول   -م  . ل. س: سؤال من : س
ل، وهذا  إذا شرعت يف الصالة أشعر كأين خيرج مين بو        : عشر عاما ومنذ عامني   

  . مستمر معي دائما، أفيدوين يف ذلك

 وال الصالة؛ ألنه جمرد وسوسـة مـن   ، هذا الشعور ال يبطل به الوضوء   :ج
 وال يضرك هذا الوسواس إال إذا جزمت وحتققـت          ، وصالتك صحيحة  ،الشيطان

   .أنه خرج منك بول
                                                

  . من برنامج نور على الدرب-١
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 وتغسلي ، فعليك أن تعيدي االستنجاء والوضوء والصالة      ،فإذا جزمت بذلك  
 وأما جمرد األوهام والوسواس فإا ال يلتفت        ،أصاب بدنك ومالبسك من البول    ما  
   . والصالة صحيحة،إليها

 وأن تشتغلي باإلقبال علـى الـصالة   ،وينبغي لك أن حتذري هذا الوسواس    
   . وأن تبتعدي عن هذه الوساوس حىت ال تتكرر عليك،واخلشوع فيها

  السائل األبيض الخارج من المرأة أثناء 
  )١(رها من الحيض هل ينقض الوضوءطه

ـ    : س  من أـا تقـول يف      -ص  . ص. ص: األخت اليت رمزت المسها ب
السائل األبيض الذي خيرج من املرأة أثناء طهرها من احليض هل ينقض            : سؤاهلا

  الوضوء؟ 

 حبق الرجل   ، كل ما خيرج من الفرجني من السوائل فهو ينقض الوضوء          :ج
وِإنْ كُنتم مرضى أَو علَى سفٍَر أَو جاَء أَحد ِمـنكُم         ﴿ :واملرأة؛ لقول اهللا سبحانه   

ِمن الْغاِئِط أَو المستم النساَء فَلَم تِجدوا ماًء فَتيمموا صِعيدا طَيبـا فَامـسحوا          
  هِمن ِديكُمأَيو وِهكُمجال تقبـل    : وقول النيب صلى اهللا عليه وسـلم       . اآلية )٢(﴾ِبو 

   .صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ متفق على صحته

                                                
  .هـ١٤١٨ لشهر حمرم من عام )٢٤٠( نشرت يف الة العربية يف العدد -١
  .٦ سورة املائدة اآلية -٢



  

 - ١٣٢ -

 هو مجيع ما خيرج من الدبر والقبل من غائط أو بول أو غريمها من               :واحلدث
 لكن الريح إمنا توجـب الوضـوء        ، وهكذا الريح إذا خرجت من الدبر      ،السوائل

مـا   أ ، وغسل الرجلني  ، ومسح الرأس واألذنني   ، غسل الوجه واليدين   : وهو ،فقط
الغائط والسوائل فكلها توجبا االستنجاء قبـل الوضـوء يف األعـضاء األربعـة              

  . لظاهر القرآن الكرمي والسنة املطهرة.املذكورة

 ومس الفـرج    ، وحنوه مما يزيل العقل    ، والنوم ، أكل حلم اإلبل   :ومثل الريح 
 ، وال يشرع من أجلها االسـتنجاء      ، فإن هذه النواقض توجب الوضوء فقط      ،باليد
   .ء كان املمسوس فرجه أو فرج غريه؛ كالزوجة والطفلسوا

   .واهللا ويل التوفيق

  

  )١(ما حكم مصافحة المرأة األجنبية وهل تنقض الوضوء

كنت يف أحـد    :  من درعا بسوريا يقول يف سؤاله      -ي  . ر. م: األخ: س
االس وبيننا شيخ، وبعد قليل دخلت امرأة وصافحت اجلميع، وبعد أن نادى            

وبعد الصالة سألته عن جواز الصالة      . صالة العشاء قام الشيخ وصلى    املؤذن ل 
  إذا مل يكن هناك : لرجل سلمت عليه امرأة دون أن يتوضأ، فأجابين

                                                
  . هـ١٤٠٥ لشهر ذي القعدة من عام )٩٤( نشرت يف الة العربية يف العدد -١



  

 - ١٣٣ -

سوء نية من كليهما فإنه جيوز ألي منهما الصالة بـدون وضـوء، فمـا رأي                
  فضيلتكم يف قوله؟ 

 :ى اهللا عليه وسـلم     ال جيوز للرجل أن يصافح املرأة األجنبية؛ لقوله صل         :ج
واهللا ما مست يد رسـول  ( : وقول عائشة رضي اهللا عنها))إين ال أصافح النساء  ((

   . وملا يف مصافحتهن من أسباب الفتنة)اهللا يد امرأة قط ما كان يبايعهن إال بالكالم
 أنه ال ينقض الوضوء؛     : والصواب ،أما مس املرأة ففي نقضه للوضوء خالف      

 فإن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قبل بعض         ،غري شهوة  أو   ،سواء كان عن شهوة   
 وألن األصل عدم نقض الوضوء إال بـدليل صـحيح           ،نسائه مث صلى ومل يتوضأ    

 ، يدل على نقض الوضوء مبسها     ،واضح وليس يف هذه املسألة دليل صحيح واضح       
 فلو كان مس املرأة ينقض الوضوء لبينه        ،وألن هذا مما تعم به البلوى يف كل بيت        

   .رسول صلى اهللا عليه وسلم بيانا عاماال

 كما قال ابـن     ، فاملراد به اجلماع   )١(﴾أَو المستم النساءَ  ﴿ :أما قوله تعاىل  
   . يف أصح قويل العلماء، وليس املراد به مس اليد،عباس ومجاعة من أهل العلم

  )٢( لمس المرأة األجنبية هل ينقض الوضوء

ما حكم الشرع يف    : مصر تقول فيه   - شربا   -م  . أ. س: سؤال من : س
  ملس الرجل للمرأة األجنبية باليد دون حائل 

                                                
  .٦ سورة املائدة اآلية -١
ـ  ١٤٠٥ / ٦ / ١١ ليوم السبت املوافق     )٤( نشرت يف جريدة املسلمون يف العدد        -٢ ويف جملـة   .  هـ

  . هـ١٤١٦ / ٧ / ٢٢ بتاريخ )١٥٢١(الدعوة يف العدد 



  

 - ١٣٤ -

  هل ينقض الوضوء أم ال؟ وما املقصود باملرأة األجنبية؟ 

 ملس املرأة ال ينقض الوضوء مطلقا يف أصح أقوال أهل العلم؛ ألنه ثبت              :ج
   .عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه مث صلى ومل يتوضأ

 كما أنه ليس للرجل     ،وليس للمرأة أن تصافح أحدا من الرجال غري حمارمها        
إين ال أصافح   (( : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ،أن يصافح امرأة من غري حمارمه     

 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كـان         : وملا ثبت عن عائشة رضي اهللا عنها       ))النساء
  .)ست يده يد امرأة قطوما م_يبايع النساء بالكالم فقط قالت 

  .)١(﴾لَقَد كَانَ لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌ﴿ :وقد قال اهللا سبحانه

وألن مصافحة النساء للرجال ومصافحة الرجال للنساء من غري احملارم مـن            
 وقد جاءت الشريعة اإلسالمية الكاملة بسد الذرائع املفضية         ،أسباب الفتنة للجميع  

   .رم اهللاإىل ما ح

 هي اليت ليس بينها وبني الرجل ما حيرمها         :ومما تقدم يعلم أن املرأة األجنبية     
 أما من حترم على الرجل نسبا كأمه       ، هذه هي األجنبية   ،عليه بنسب أو سبب مباح    

   . أو بسبب شرعي كالرضاعة واملصاهرة فهي ليست أجنبية،وأخته وعمته

   .وباهللا التوفيق

                                                
  .٢١ سورة األحزاب اآلية -١



  

 - ١٣٥ -

  )١(الوضوءهل لمس المرأة ينقص 

مذهب الشافعي  :  سوري مقيم يف الكويت يقول     -فضل  : سؤال من : س
بأن ملس النساء ينقض الوضوء، فمن هن هؤالء النساء؟ وهـل   : رمحه اهللا يقول  

  . ملس ذوات احملارم الاليت مل يبلغن ينقض الوضوء؟

   : ملس النساء يف نقضه للوضوء خالف بني العلماء:ج
   . كالشافعي رمحه اهللا،طلقا إنه ينقض م:فمنهم من قال
   . كأيب حنيفة رمحه اهللا، أنه ال ينقض مطلقا:ومنهم من قال
 إذا ملسها بتلذذ وشـهوة يـنقض       : يعين ، ينقض مع الشهوة   :ومنهم من قال  

   . وإىل ذلك ذهب اإلمام أمحد رمحه اهللا،الوضوء
 أن مـس  : هـو - وهو الذي يقوم عليه الدليل -والصواب يف هذه املسألة  

 إذا مل خيرج منه شيء؛      ، سواء كان عن شهوة أم ال      ،رأة ال ينقض الوضوء مطلقا    امل
 : وألن األصـل   ،ألنه صلى اهللا عليه وسلم قبل بعض نسائه مث صلى ومل يتوضـأ            

 فال جيب الوضوء إال بدليل سليم ال        ، وبراءة الذمة من وضوء آخر     ،سالمة الطهارة 
 والبلوى تعم مبسهن مـن      ،لبامعارض له؛ وألن النساء موجودات يف كل بيت غا        

 فلو كان املس ينقض الوضوء لبينه النيب صلى         ،أزواجهن وغري أزواجهن من احملارم    
   ويف قراءة )٢(﴾أَو المستم النساَء﴿ : وأما قوله تعاىل،اهللا عليه وسلم بيانا واضحا

                                                
  ).٦٤( من برنامج نور على الدرب الشريط رقم -١
  .٦ سورة املائدة اآلية -٢



  

 - ١٣٦ -

 ،ك عن اجلمـاع    فكىن اهللا بذل   ، اجلماع : فاملراد به  ﴾أَو المستم النساءَ  ﴿أخرى  
 هكذا قال ابن عبـاس رضـي اهللا   ،كما كىن اهللا عنه سبحانه باملس يف آية أخرى        

   . وهو الصواب،عنهما ومجاعة من أهل العلم

  )١(لمس اإلنسان ألمه أو شقيقته هل يبطل وضوءه

إذا كان اإلنسان قد توضأ أو هـو        :  من العراق يقول   -ع  . ع: من: س
  و حنو ذلك، فهل يبطل وضوءه؟ على وضوء فلمس أمه أو شقيقته أ

 سواء كانـت زوجتـه أو       ، أن مس املرأة ال ينقض الوضوء      : الصواب :ج
 فللعلماء يف هـذا أقـوال       ، وفيه خالف بني أهل العلم     ، هذا هو الصواب   ،غريها
   :ثالثة

   . أن مس املرأة ينقض الوضوء مطلقا:أحدها
   . ال ينقضه مطلقا:والثاين
   . وإال فال،ن شهوة وتلذذ نقض إن كان ع: التفصيل:والثالث

 أنه ال ينقض مطلقا؛ ملا ثبت عنه صلى اهللا عليه           :والراجح من األقوال الثالثة   
 وألن األصـل  ،وسلم أنه قبل بعض نسائه مث صلى ومل يتوضأ صلى اهللا عليه وسلم 

 وألن هذا األمر يبتلى به النـاس يف         ، فال تنتقض إال بدليل واضح     ،سالمة الطهارة 
لو كان مس املرأة ينقض الوضوء لبينه النيب صلى اهللا عليه وسـلم بيانـا               ف ،بيوم

   .واضحا ومل يغفله؛ ألنه صلى اهللا عليه وسلم قد بلغ البالغ املبني

                                                
  . من برنامج نور على الدرب-١



  

 - ١٣٧ -

 فاملراد  ﴾أَو المستم النساءَ  ﴿ :وأما قوله عز وجل يف سوريت النساء واملائدة       
   .أهل العلم كما قاله ابن عباس ومجع كثري من ، اجلماع:بذلك

 اجلماع يف أصـح     : ا  وكلها يعىن  ،واملس واملسيس واملالمسة معناها واحد    
 لكن إن خرج من اإلنسان وقت املالمسة شيء من املذي انـتقض             ،قويل العلماء 

   . مث الوضوء للصالة وحنوها، ووجب عليه غسل الذكر واألنثيني،وضوءه

   .واهللا ويل التوفيق

   أو بدون شهوة لمس الزوجة أو غيرها بشهوة
  )١(هل ينقض الوضوء

ملس املرأة بشهوة أو بدون شهوة، وسواء كانت امرأتـه أو غريهـا            : س
  وهل ينقض الوضوء؟ 

   . هذه املسألة فيها خالف بني العلماء:ج
 وسواء كان   ، سواء كان بشهوة أو بدوا     ، أنه ال ينقض الوضوء    :والصواب

ذي وال غريه؛ ألن النيب صلى اهللا عليـه  اللمس المرأته أو غريها إذا مل خيرج منه م      
 وألن األصل صـحة الطهـارة   ،وسلم كان يقبل بعض نسائه مث يصلي وال يتوضأ  

 وليس يف الشرع املطهر ما      ، فال جيوز إبطاهلا إال بناقض ثابت يف الشرع        ،وسالمتها
   .يدل على النقض مبجرد اللمس

                                                
 / ١٨ سؤال وجه لسماحته عندما كان رئيسا للجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة وأجاب عليه بتـاريخ   -١
   هـ١٣٩١ / ٢



  

 - ١٣٨ -

 اجلماع يف أصح قـويل      :ملراد به  فا ﴾أَو المستم النساءَ  ﴿ :أما قوله سبحانه  
 ولو  ، وليس املراد به جمرد اللمس     ، كما قاله ابن عباس ومجاعة من العلماء       ،العلماء

كان املراد به جمرد اللمس لبينه النيب صلى اهللا عليه وسلم لألمة؛ ألن اهللا سـبحانه                
ئه مث  وقد ثبت عنه عليه الصالة والسالم أنه كان يقبل بعض نسا  ،بعثه مبلغا ومعلما  
   . وذلك يبني معىن اآلية الكرمية،يصلي وال يتوضأ

   .واهللا أعلم

  مالمسة بالط الحمام واألدوات الصحية 
  )١(ومالبس الطفل المبتلة بالبول هل ينقض الوضوء

هنـاك  :  من جدة تقـول    -م  . س: هذه رسالة وردتنا من املستمعة    : س
ال؟ سـأذكرها يف    أشياء كثرية حتدث يوميا وال أعرف هل تذهب الوضوء أم           
مالمـسة  : مـثال . نقاط، وأرجو أن تبينوا ما يذهب الوضوء منها وما ال يذهبه 

األدوات الصحية يف دورات املياه، كذلك الوقوف على بالط دورات امليـاه            
حافية، مالمسة مالبس الطفل مبتلة بالبول مالمسة الزوج أو تقبيله، األكل أو            

  . ةالشرب بعد الوضوء مباشرة وقبل الصال

   مالمسة األدوات الصحية وبالط احلمام حافية كل ذلك ال -١ :ج

                                                
  ).٥٢( من برنامج نور على الدرب الشريط رقم -١



  

 - ١٣٩ -

 لكن إذا كان يف البالط جناسة ووطئتها املرأة أو الرجل فهـذا ال              ،ينقض الوضوء 
 أو يف ، لكن على كل منهما أن يغسل رجلها إذا وطئها وهي رطبة       ،ينقض الوضوء 
   .رجله رطوبة

 ولكن على من    ، ال تنقض الوضوء    مالمسة مالبس الطفل املبتلة بالبول     - ٢
 وهكذا لو كانت يابسة ويده رطبة فإنه يغـسل          ،ملسها وهي رطبة أن يغسل يده     

   .يده

 ، مالمسة الزوج أو تقبيله ال ينقض الوضوء يف أصـح قـويل العلمـاء            -٣
 سواء كان ذلك عن شهوة أو من دوا ما          ،وهكذا مالمسته هلا ال تنقض وضوءه     

 إال إذا مس أحدمها فرج اآلخـر فإنـه ينـتقض    ،مذيمل خيرج شيء من مين أو       
   .الوضوء بذلك

 يف أصـح  ، اجلمـاع : فاملراد بذلك﴾أَو المستم النساءَ  ﴿ :وأما قوله تعاىل  
 كما قاله ابن عباس رضي اهللا عنهما ومجع كثري مـن أهـل    ،أقوال علماء التفسري  

ل بعض نسائه مث صـلى   وقد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قب  .العلم
 لكن إن خرج شيء من املذي فإنه جيب على من خرج منـه املـذي                ،ومل يتوضأ 

 أمل  ، بعد غسل الذكر واألنثيني وبعد غسل املرأة فرجها        ،الوضوء للصالة وحنوها  
   .إن كان اخلارج منيا فإنه جيب على من خرج منه الغسل

 ، ال ينقض الوضوء    األكل أو الشرب بعد الوضوء مباشرة وقبل الصالة        - ٤
   . إال إذا كان املأكول من حلم اإلبل فإنه ينتقض الوضوء بذلك،وال حرج فيه



  

 - ١٤٠ -

 فـال   ، وغريها من اللحوم املباحـة     ،وأما حلم الغنم وحلم البقر وحلم الصيد      
 بل حلم اإلبل خاصة هو الذي ينقض الوضوء؛ لقـول الـنيب             ،ينتقض الوضوء ا  

 )) حلوم اإلبل وال توضؤوا من حلـوم الغـنم         توضؤوا من (( :صلى اهللا عليه وسلم   
وسأله صلى اهللا عليه وسلم سائل فقال يا رسول اهللا أنتوضأ من حلوم الغنم؟ قـال              

 رواه مـسلم يف  ))نعـم (( مث قال أنتوضأ من حلوم اإلبـل؟ فقـال     ))إن شئت ((
   .الصحيح

 إذ لـيس    . هذا فيه تفـصيل    ، مالمسة األشخاص الغرباء بعد الوضوء     - ٥
 ولكن لو ملسته    ، إذا مل يكن من حمارمها     ،أن تلمس الرجل الغريب وال غريه     للمرأة  

 وهكذا لو ملست يد أخيها أو يد     ،بأن ملست يده أو قدمه مل ينتقض الوضوء بذلك        
 فإنه ال ينتقض    ، أو قبلت أنفه أو ما أشبه ذلك       ، أو قبلت رأسه   ، أو يد عمها   ،أبيها

   .الوضوء بذلك كما تقدم

 وال متس شيئا    ، وال تصافحه  ،يس حمرما هلا فال تلمس يده     أما الغريب الذي ل   
 كيف حالك يـا     : إمنا تسلم عليه بالكالم من غري ملس       ، وال يلمسها هو   ،من بدنه 

 كيف أوالدك؟ كيف أهلك؟ وما أشـبه        ، والسالم عليكم  ،فالن؟ وعليكم السالم  
 بل حتتجـب عنـه يف       ، وال مالمسة  ، ومن دون تكشف   ، من دون مصافحة   ،هذا

   . وتسلم عليه بالكالم فقط كما تقدم،ا وشعرها وبداوجهه

 فيشرع هلا أن تداعب زوجهـا       ، أما مداعبة الزوج فهي طيبة ومشروعة      -٦
 فقد كان يداعبهن    ، وهذا من سنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم مع أهله          ،ويداعبها

  . وال ينتقض الوضوء بذلك إذا كانت املداعبة كالتقبيل،عليه الصالة والسالم



  

 - ١٤١ -

  مس الطبيب لعورة المريض قبال كانت أو دبرا 
  )١(ينقض الوضوء

ما رأي مساحتكم يف أن عمل الطبيب يتطلب يف بعض األحيان رؤية            : س
عورة املريض أو مسها للفحص، ويف بعض األحيان أثنـاء العمليـات يعمـل              
الطبيب اجلراح يف وسط مليء بالدم والبول، فهل إعادة الوضوء واجبة يف هذه          

  االت أم أنه من باب األفضلية ؟ احل

 ، ال حرج أن ميس الطبيب عورة الرجل للحاجة وينظر إليهـا للعـالج             :ج
 وال بـأس أن     ، فله النظر واملس للحاجة والـضرورة      ،سواء العورة الدبر أو القبل    

 ،يلمس الدم إذا دعت احلاجة للمسه يف اجلرح إلزالته أو ملعرفـة حـال اجلـرح             
 لكن  ، وال ينتقض الوضوء بلمس الدم أو البول       ،أصابهويغسل يده بعد ذلك عما      

 أما مس الـدم أو البـول أو         ،إذا مس العورة انتقض وضوءه قبال كانت أو دبرا        
 لكن من مـس     ، ولكن يغسل ما أصابه    ،غريمها من النجاسات فال ينقض الوضوء     

 فإنه ينتقض الوضوء؛ لقول الـنيب       - مس اللحم اللحم     : يعين -الفرج دون حائل    
من أفضى بيده إىل فرجه ليس دوما ستر فقد وجب عليه   (( : اهللا عليه وسلم   صلى

  .))الوضوء

وهكذا الطبيبة إذا مست فرج املرأة للحاجة فإنه ينتقض وضوؤها بذلك إذا            
  .كانت على طهارة كالرجل

                                                
   هـ١٤١٧ / ٣/  ١٧ بتاريخ )١٥٥٢( نشرت يف جملة الدعوة يف العدد -١



  

 - ١٤٢ -

  )١(النوم هل ينقض الوضوء

 امرأة تطهرت مث نامت يف السيارة وهـي يف        : السائلة أم خالد تقول   : س
طريقها إىل مكة، مث طافت ومل تتوضأ، وبقيت متمتعة حىت احلج وقضت حجها             

  . وحلت إحرامها فماذا عليها؟ جزاكم اهللا خريا

   . واحلمد هللا، بسم اهللا:ج

 فالنعـاس ال    ،إذا كان النوم الذي جاءها كان على صفة النعاس فال حرج          
لوضـوء فحكمهـا    أما إذا كانت مستغرقة يف النوم الذي ينقض ا    ،ينقض الوضوء 

 وطواف اإلفاضة وسعي اإلفاضة يكفـي  ، فتكون قارنة،حكم من مل يطف بالبيت  
  .واحلمد هللا ،عن طواف العمرة وسعيها

  

  )٢(النعاس هل ينتقض به الوضوء

عندما أصلي صالة الضحى وانتظر صالة الظهر       : من امرأة تقول فيه   : س
  فيغالبين نعاس، فهل ينتقض وضوئي به أم ال ؟ 

                                                
  . هـ١٤١٥ / ١ / ٧ بتاريخ )١٤٤٥( نشرت يف جملة الدعوة يف العدد -١
  . من برنامج نور على الدرب-٢



  

 - ١٤٣ -

 وإمنا ينتقض بالنوم الذي ال يبقـى مـع          ،نعاس ال ينتقض به الوضوء     ال :ج
 فقد كان الصحابة رضي اهللا عنهم ينتظرون العشاء على          ،صاحبه شعور مبن حوله   

عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتخفق رؤوسهم من النعاس مث يـصلون وال               
 ، الوضـوء بـه     أما النوم الثقيل الذي يذهب فيه الشعور فهذا ينتقض         ،يتوضؤون

 الذي يـذهب  -فينبغي لك أيتها األخت يف اهللا أن تفهمي الفرق بني النوم الثقيل      
   . والنعاس-معه الشعور 

  من استيقظ من نومه وأراد الصالة 
  )١(هل يلزمه الوضوء أم االستنجاء

إذا قام اإلنسان من نومـه وأراد       :  يقول -خ  . أبو سعد : سؤال من : س
   أم االستنجاء ؟ الصالة هل يلزمه الوضوء

   . واحلمد هللا، بسم اهللا:ج

 التمسح  : أي - فالنوم ليس فيه إال الوضوء فقط        ،إذا كان ما بال ومل يتغوط     
 ليس ، وأكل حلم اإلبل، وهكذا مس الفرج، والريح كذلك ليس فيه إال التمسح      -

 وغـسل   ، واألذنني ، ومسح الرأس  ، واليدين ، غسل الوجه  :فيهما إال التمسح وهو   
 ، فـال حيتـاج إىل اسـتنجاء       ، وهو املسمى بالوضوء   ، هذا هو التمسح   ،نيالرجل

   .فاالستنجاء يكون من البول أو الغائط

                                                
  . هـ١٤١٤ / ٥ / ١٣ بتاريخ )١٤١٤( نشرت يف جملة الدعوة يف العدد -١



  

 - ١٤٤ -

  )١(النوم ينقض الوضوء إذا كان مستغرقا

رأيت بعض الناس ينامون يف البيت احلرام قبل الظهر والعصر مـثال،     : س
أن يتوضـؤوا،   مث حيضر املنبه للناس إليقاظهم للصالة فيقومون للـصالة دون           

  . وهكذا بعض النساء أيضا، فما حكم ذلك؟ أفيدونا جزاكم اهللا خريا

 النوم ينقض الوضوء إذا كان مستغرقا قـد أزال الـشعور؛ ملـا روى               :ج
كان رسـول اهللا    ( :الصحايب اجلليل صفوان بن عسال املرادي رضي اهللا عنه قال         

ع خفافنا ثالثة أيام ولياليهن     صلى اهللا عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن ال نرت          
 ، والترمذي واللفظ له   ، أخرجه النسائي  )إال من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم       

   .بن خزميةاوصححه 
 : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنـه قـال          ،وملا روى معاوية رضي اهللا عنه     

 ويف  ،ين والطربا ، رواه أمحد  ))العني وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء       ((
 وبذلك يكـون   ، كحديث صفوان املذكور   ، لكن له شواهد تعضده    ،سنده ضعف 
   .حديثا حسنا

وبذلك يعلم أن من نام من الرجال أو النساء يف املسجد احلرام أو غريه فإنه               
 والوضـوء   ، فإن صلى بغري وضوء مل تصح صالته       ، وعليه الوضوء  ،تنتقض طهارته 

 ، وغسل اليدين مع املرفقني    ،الستنشاق هو غسل الوجه مع املضمضة وا      :الشرعي
 وال حاجة إىل االسـتنجاء  ، وغسل الرجلني مع الكعبني    ،ومسح الرأس مع األذنني   

  من النوم وحنوه 
                                                

ـ  ١٤٠٤ / ٧ / ١٥ بتـاريخ    )٩٣٨( نشرت يف جملة الدعوة يف العدد        -١ ويف كتـاب الـدعوة     .  هـ
  . ٣٩ – ٣٨ لسماحته اجلزء األول ص )الفتاوى(
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   . وأكل حلم اإلبل، ومس الفرج،كالريح

 وما كان يف    ،وإمنا جيب االستنجاء أو االستجمار من البول أو الغائط خاصة         
   .معنامها قبل الوضوء

 وبذلك جتتمـع    ، ألنه ال يذهب معه الشعور     .عاس فال ينقض الوضوء   أما الن 
   . واهللا ويل التوفيق.األحاديث الواردة يف هذا الباب

  

  حكم وضوء الذين يعيشون لحظات غيبوبة 
  ما حكم وضوء الذين يعيشون حلظات غيبوبة ؟ : س

 إذا كان شيء يسري ال يزيل الوعي وال مينع اإلحساس           : هذا فيه تفصيل   :ج
 ، بل يسمع احلركة   ، كالناعس الذي ال يستغرق يف نومه      ،بوجود احلدث فال يضر   

 هكذا إذا كانت الغيبوبـة ال متنـع         ،فهذا ال يضره حىت يعلم أنه خرج منه شيء        
 أو  ، أما إن كانت الغيبوبة متنع شعوره بالذي خيرج منه؛ كالـسكران           ،اإلحساس

ا ينـتقض وضـوءه      فهـذ  -املصاب مبرض أفقده شعوره حىت صار يف غيبوبـة          
   . كذلك املصابون بالصرع،كاإلغماء

  



  

 - ١٤٦ -

  )١(هل يلزم األطفال الوضوء لمس المصحف

أنا معلمة يف مدرسة ابتدائية     :  تقول -ع. م. ج: سؤال من املستمعة  : س
أقوم بتدريس مادة القرآن الكرمي لطالبات الصف الثاين االبتـدائي، وهـؤالء            

، ورمبا ال يبـالني بـذلك، وهـن       الطالبات صغار يف السن وال حيسن الوضوء      
يلمسن املصاحف ويتابعنين فيه، وهن على غري وضوء، فهل يلحقين إمث يف ذلك             

  وأنا قد أوضحت هلن كيفية الوضوء وعرفنها، أم ال ؟ 

 مث ميكن من مس     ، إذا كن بنات السبع فأعلى يعلمن الوضوء حىت يعرفنه         :ج
 وليس من شـأن     ، الوضوء  أما إذا كن دون ذلك فإن ال يصح منهن         ،املصحف
 ، وال يلمسن املـصحف    ، ولكن يكتب هلن املطلوب يف ألواح أو أوراق        ،الوضوء

 وعليك التوجيـه واإلرشـاد      ، وجياهدن يف هذا الشيء    ،ويكفي ذلك إن شاء اهللا    
   . جزاكم اهللا خريا،والتعليم هلن

  )٢(الوضوء لقراءة القرآن

  ؟ سائل يسأل عن الوضوء من أجل قراءة القرآن: س

 وهـو خـامت   ، وهو أعظم كتاب، القرآن الكرمي هو كالم اهللا عز وجل     :ج
   ومن تعظيم اهللا له أنه قال سبحانه يف ،الكتب املرتلة من السماء

                                                
  ).٥٢٣( من برنامج نور على الدرب رقم الشريط -١
  . من برنامج نور على الدرب-٢



  

 - ١٤٧ -

ِإنه لَقُرآنٌ كَِرمي ِفي ِكتاٍب مكْنوٍن ال يمسه ِإال الْمطَهرونَ تنِزيلٌ ِمـن              ﴿ :شأنه
 الَِمنيالْع بجاء يف احلديث عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه كتب إىل أهـل              و )١(﴾ر

 وأفىت أصحاب النيب صلى اهللا عليـه وسـلم          ))ال ميس القرآن إال طاهر    (( :اليمن
   .بذلك

وهلذا ذهب مجهور أهل العلم ومنهم األئمة األربعة إىل أنه ال جيوز أن ميس              
 جيوز أن يقرأه اجلنب      كما أنه ال   ، واألكرب ، األصغر :القرآن إال طاهر من احلدثني    
   . وهذا هو الصواب،مطلقا حىت يغتسل من اجلنابة

 ولكن له أن يقرأ عن ظهر قلب        ،فليس حملدث أن يقرأ القرآن من املصحف      
 أما اجلنب فليس له أن يقرأه مطلقـا حـىت يغتـسل؛ ألن              ،إذا كان حدثه أصغر   

 كما ثبت ذلك ،بةالرسول عليه الصالة والسالم كان ال حيجزه عن القرآن إال اجلنا    
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم ال حيجبه شيء عـن          ( :عن علي رضي اهللا عنه قال     

  .)القرآن سوى اجلنابة

  واختلف العلماء يف احلائض والنفساء هل تلحقان باجلنب ؟ 

 ومنعهما من قراءة القرآن مطلقا      ، أحلقهما باجلنب  - وهم األكثر    -فبعضهم  
 ، عن ابن عمر رضي اهللا عنـهما       ، رواه أبو داود    وجاء يف هذا حديث    ،حىت تطهر 

ال تقرأ احلائض وال اجلنب شـيئا مـن         (( :عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال       
  .))القرآن

                                                
  .٨٠ – ٧٧ سورة الواقعة اآليات -١
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 وليس  ، ألما تطول مدما   ؛ جتوز هلما القراءة عن ظهر قلب      :وقال آخرون 
 أمر  ه وسلم صلى اهللا علي   ألن النيب    ؛ وهذا هو الصواب   ،األمر يف أيديهما كاجلنب   

 ومل  ، أن تفعل ما يفعله احلاج غري الطـواف        :عائشة يف حجة الوداع وهي حائض     
 ؛ وألن قياس احلائض والنفساء على اجلنب ليس بـصحيح        ،ينهها عن قراءة القرآن   

 أما حديث ابن عمر املذكور فهو حديث ضعيف عنـد           ،لعظم الفرق بينهما وبينه   
 وهـو  – عن موسـى بـن عقبـة    ،اش ألنه من رواية إمساعيل بن عي      ؛أهل العلم 
  . وإمساعيل روايته من غري الشاميني ضعيفة-حجازي

  )١(حكم مسك المصحف المفسر بدون طهارة

ـ    : س هـل  : سائل من الرياض يقول يف سؤاله     : األخ الذي رمز المسه ب
هو املصحف الـذي  : جيوز اإلمساك باملصحف املفسر بدون طهارة ؟ واملقصود     

؟ نرجـو مـن   " قرآن وتفـسري  " أنه : ن الكرمي، أيعلى جوانبه تفسري للقرآ 
  . مساحتكم إفادتنا

 جيوز إمساك كتب التفسري من غري حائل ومن غري طهـارة؛ ألـا ال               :ج
 أما املصحف املختص بالقرآن فقط فال جيوز مسه ملن مل يكن على        ،تسمى مصحفا 

 مكْنـوٍن ال يمـسه ِإال   ِإنه لَقُرآنٌ كَِرمي ِفي ِكتاٍب﴿ : لقول اهللا عز وجل   ؛طهارة
   وقول )٢(﴾الْمطَهرونَ

                                                
  . هـ١٤١٧ لشهر ربيع األول من عام )٢٣٠( نشرت يف الة العربية يف العدد -١
  .٧٩ – ٧٧ سورة الواقعة اآليات -٢
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  .))ال ميس القرآن إال طاهر(( :النيب صلى اهللا عليه وسلم

 هي الطهارة مـن احلـدث       :واألصل يف الطهارة املطلقة يف العرف الشرعي      
 ومل حيفـظ    ، كما فهم ذلك أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم         ،األصغر واألكرب 
 وهذا هـو  ، أنه مس املصحف وهو على غري طهارة - فيما نعلم    -عن أحد منهم    

  .واهللا املوفق . وهو الصواب،قول مجهور أهل العلم

  )١( حكم مس المصحف بغير وضوء

ما حكم مس املصحف بدون وضوء أو نقله من مكان آلخر؟ ومـا             : س
  احلكم يف القراءة على الصورة اليت ذكرت ؟ 

و على غري وضوء عند مجهور أهـل         ال جيوز للمسلم مس املصحف وه      :ج
 وهو الذي كان يفـيت بـه     ، وهو الذي عليه األئمة األربعة رضي اهللا عنهم        ،العلم

 ، وقد ورد يف ذلك حديث صحيح ال بأس به         ،أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم     
 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كتب إىل         ،من حديث عمرو بن حزم رضي اهللا عنه       

 وهو حديث جيد له طرق يشد بعضها )) ميس القرآن إال طاهرأن ال(( :أهل اليمن
   .بعضا

وبذلك يعلم أنه ال جيوز مس املصحف للمسلم إال على طهارة من احلدثني             
 إذا كان الناقـل علـى غـري         ، وهكذا نقله من مكان إىل مكان      ،األكرب واألصغر 

   .طهارة
                                                

  .٣٨٤ ،٣٨٣ اجلزء الرابع ص )جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة(رت يف كتاب مساحته  سبق أن نش-١
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 أو  ،يف جرابـه   كأن يأخذه يف لفافة أو       ،لكن إذا كان مسه أو نقله بواسطة      
 أما أن ميسه مباشرة وهو على غري طهارة فال جيوز على الصحيح             ،بعالقته فال بأس  

 وأما القراءة فال بأس أن يقرأ وهو حمـدث          ، ملا تقدم  .الذي عليه مجهور أهل العلم    
   . أو يقرأ وميسك له القرآن من يرد عليه ويفتح عليه فال بأس بذلك،عن ظهر قلب

 األكرب ال يقرأ؛ ألنه ثبت عن النيب صـلى اهللا           لكن اجلنب صاحب احلدث   
 وروى أمحد بإسناد جيد ،عليه وسلم أنه كان ال حيجبه شيء عن القراءة إال اجلنابة        

 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج من الغائط وقرأ شـيئا  ،عن علي رضي اهللا عنه  
  .))هذا ملن ليس جبنب أما اجلنب فال وال آية((من القرآن وقال 

 أن ذا اجلنابة ال يقرأ ال من املصحف وال عن ظهر قلـب حـىت                :قصودوامل
 وأما احملدث حدثا أصغر وليس جبنب فله أن يقرأ عن ظهر قلب وال ميس               ،يغتسل

   .املصحف

 وهي مسألة احلائض والنفساء هل تقرآن أم ال         ،وهنا مسألة تتعلق ذا األمر    
  تقرآن ؟ 

   وأحلقهما باجلنب ، ال تقرآن: منهم من قال:يف ذلك خالف بني أهل العلم

 أما تقرآن عن ظهر قلب دون مس املـصحف؛ ألن مـدة             :والقول الثاين 
 وليستا كاجلنب؛ ألن اجلنب يستطيع أن يغتسل يف احلـال     ،احليض والنفاس تطول  

 فـال يـصح     ، أما احلائض والنفساء فال تستطيعان ذلك إال بعد طهرمهـا          ،ويقرأ
   .قياسهما على اجلنب ملا تقدم



  

 - ١٥١ -

 هذا هو األرجح؛ ألنـه      ، أنه ال مانع من قراءما عن ظهر قلب        :فالصواب
 ، فقد ثبت يف الصحيحني    ، بل فيها ما يدل على ذلك      ،ليس يف األدلة ما مينع ذلك     

افعلـي مـا    (( :عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال لعائشة ملا حاضت يف احلج            
 ومل يستثنه   ،حلاج يقرأ القرآن   وا ))يفعل احلاج غري أال تطويف بالبيت حىت تطهري       

 وهكذا قال ألمسـاء     ، فدل ذلك على جواز القراءة هلا      ،النيب صلى اهللا عليه وسلم    
 فهذا يـدل    ،بنت عميس ملا ولدت حممد بن أيب بكر يف امليقات يف حجة الوداع            

  . لكن من غري مس املصحف،على أن احلائض والنفساء هلما قراءة القرآن

ال تقـرأ   (( : أنه قـال   صلى اهللا عليه وسلم   النيب  وأما حديث ابن عمر عن      
 يف إسناده إمساعيل بن     ، فهو حديث ضعيف   ))احلائض وال اجلنب شيئا من القرآن     

 وأهل العلم باحلديث يضعفون رواية إمساعيـل عـن          ،عياش عن موسى بن عقبة    
 لكنه ضعيف يف    ، إنه جيد يف روايته عن أهل الشام أهل بالده         :احلجازيني ويقولون 

  . وهذا احلديث من روايته عن أهل احلجاز فهو ضعيف،يته عن أهل احلجازروا

  )١(حكم مس المصحف للجنب

  هل اجلنب يقرا كتاب اهللا غيبا، وإذا مل جيز ذلك فهل يستمع له ؟ : س

                                                
فتـاوى  (يف زاوية .  هـ١٤١٥ / ١ / ١٨ ليوم االثنني  )١٠٩٤٠( نشرت يف جريدة البالد يف العدد        -١

  ).العلماء



  

 - ١٥٢ -

 ال من املصحف وال عن ظهر قلب حىت         ، اجلنب ال جيوز له قراءة القرآن      :ج
 عليه وسلم أنه كان ال حيجزه شيء عـن          يغتسل؛ ألنه قد ثبت عن النيب صلى اهللا       

  .القرآن إال اجلنابة

 ملا فيه من الفائدة العظيمة من ؛أما االستماع لقراءة القرآن فال حرج يف ذلك    
   . وال قراءة منه للقرآن،دون مس املصحف

   قراءة القرآن على غير طهارة 
 مـن األردن يقـول يف       -م  . ر. ع: هذه رسالة وردتنا من السائل    : س

أقرأ القرآن وخاصة بعض اآليات القصرية غيبا، ولكنين أكون يف بعض           : التهرس
األحيان غري متوضئ أو غري طاهر، فهل جيوز أن أقرأ القرآن يف هذه احلالـة ؟                

  . أفيدوين أفادكم اهللا

 جيوز للمسلم واملسلمة قراءة القرآن ولو كانا على غري طهارة إذا كانـا              :ج
 عن ظهر قلب سورا أو آيات؛ لعموم األدلة،   اأن يقرأ   فيجوز هلما  ،ليسا على جنابة  

ال (( : ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قـال     ؛ا حىت يتوضأ  اأما من املصحف فال يقرأ    
 قال علي رضي اهللا     ، أما اجلنب فال يقرأ حىت يغتسل      ))متس القرآن إال وأنت طاهر    

ال اجلنابة وقـال     كان النيب صلى اهللا عليه وسلم ال حيجبه شيء من القرآن إ            :عنه
  .))أما اجلنب فال وال آية(( :الرسول صلى اهللا عليه وسلم

 : أي - أاتقر أن   : وأما احلائض والنفساء فلهما    ،فاجلنب ال يقرأ حىت يغتسل    
   كاحملدث ، يف أصح قويل العلماء-عن ظهر قلب 



  

 - ١٥٣ -

 ولو عن ظهر - أما مثل اجلنب ال تقرآن       : وقال بعض أهل العلم    ،احلدث األصغر 
 ولكـن   ، فأشبهتا اجلنب  ، حىت تغتسال؛ ألن حدثهما أكرب يوجب الغسل       -ب  قل

 ويـشق   ،الصحيح أما ليستا كاجلنب؛ ألن حدثهما يطول ويأخذ أياما كـثرية          
   . ورمبا ضيعتا حفظهما،عليهما تركهما للقراءة

 وال  . كما يقرأ احملدث حدثا أصغر     ،فالصحيح أنه جيوز هلما أن تقرأ عن ظهر قلب        
 واحملدث حدثا أصغر مينـع      ،سهما على اجلنب ملا ذكرنا من الفرق بينهما       جيوز قيا 

 وهـو   )١(﴾ال يمسه ِإال الْمطَهرونَ   ﴿ :من مس املصحف حىت يتطهر؛ لقوله تعاىل      
 وملا جاء يف احلديث عن الرسول صلى اهللا عليه          ،أحد قويل العلماء يف تفسري اآلية     

 وهو حديث حسن له طـرق يـشد         ))اهرال ميس القرآن إال ط    (( :وسلم أنه قال  
   .بعضها بعضا

 أن اجلنب واحلائض والنفساء ومن ليس على طهارة من ريح أو             :واخلالصة
 وأما عن ظهر قلب فيجوز للمحدث       ،بول ليس هلم مجيعا أن يقرؤوا من املصحف       

 وللحائض والنفساء عن ظهـر قلـب علـى      ،حدثا أصغر أن يقرأ عن ظهر قلب      
   .الصحيح

 هذا هـو    ،فال يقرأ عن ظهر قلب وال من املصحف حىت يغتسل         أما اجلنب   
 أما احلديث املروي يف ي احلائض عن قـراءة القـرآن فهـو              ،خالصة املوضوع 

 عن موسـى بـن      ، من حديث إمساعيل بن عياش     ، رواه أبو داود   ،حديث ضعيف 
   . ورواية إمساعيل املذكور عن احلجازيني ضعيفة، وموسى املذكور حجازي،عقبة

   . ويل التوفيقواهللا

                                                
  .٧٩ سورة الواقعة اآلية -١



  

 - ١٥٤ -

  )١(مصافحة النصراني أو اليهودي هل تبطل الوضوء

إذا توضأ الرجل للصالة، وقابل يف طريقـه نـصرانيا أو يهوديـا              : س
وصافحه، فهل يبطل وضوءه؟ وما احلكم يف دعوة املسيحي لتناول الطعـام يف             

  بيت املسلم؟ 

لكفرة فالوضوء   أو غريمها من ا    ، أو اليهودي  ، إذا صافح املسلم النصراين    :ج
   . وليس له أن يبدأهم بالسالم، لكنه ليس له أن يصافحهم،ال يبطل بذلك

 ))ال تبدءوا اليهود وال النصارى بالسالم     (( :لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     
 فال يبدؤهم وال يصافحهم إال إذا بدؤوه هـم          ،واملصافحة أشد من البدء بالسالم    

  . وإمنا هم الذين بدءوا،لة؛ ألنه مل يبدأهم فال بأس باملقاب،بالسالم فصافحوه
   :أما دعوم للوليمة وتناول الطعام فهذا فيه تفصيل

 فإن كان دعاهم ألجل الترغيب يف اإلسالم ونصيحتهم وتوجيههم لإلسالم          
 أما أن يدعوهم إىل الطعام مـن أجـل          ، وهكذا إن كانوا ضيوفا    ،فهذا ال بأس به   

 ألن بيننا وبينهم عداوة وبغضاء كما قـال         ؛ه ذلك الصداقة واملؤانسة فال ينبغي ل    
قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ ِفي ِإبراِهيم والَِّذين معه ِإذْ قَالُوا ِلقَوِمِهم ِإنا             ﴿ :تعاىل

           با وننيا بدبو ا ِبكُمنوِن اللَِّه كَفَرد ونَ ِمندبعا تِممو كُمآُء ِمنرةُ   باوـدالْع كُمني
     هدحوا ِباللَِّه وِمنؤى تتداً حاُء أَبضغالْبواهللا ويل   . اآلية من سورة املمتحنـة     )٢(﴾و 

   .التوفيق
                                                

  .)٥٧( من برنامج نور على الدرب الشريط رقم -١
  .٤ اآلية  سورة املمتحنة-٢



  

 - ١٥٥ -

  رد السالم أثناء الوضوء هل ينقض الوضوء 
رد السالم أثناء الوضوء، هل ينقض الوضوء؟ وهل هـو مكـروه؟            : س

  . أفيدوين أفادكم اهللا

 فإذا سلم عليـك وأنـت       ، وال ينقض الوضوء   ،سالم ليس مبكروه   رد ال  :ج
 أمـا إذا    ، أن ترد السالم؛ لعموم األدلة     : فالواجب عليك  ،تتوضأ الوضوء الشرعي  

 فإن  - ألن بعض العامة يسميها وضوءا       -كنت يف حالة استنجاء إلزالة النجاسة       
ـ     ،رد السالم يف هذه احلالة ال بأس ا إن شاء اهللا           ت يف قـضاء     خبـالف إذا كن

 مث ترد السالم؛ ألن النيب صلى اهللا ، عدم رد السالم حىت تنتهي     : فإن األوىل  ،احلاجة
عليه وسلم سلم عليه وهو يبول فلم يرد حىت قام وضرب اجلـدار وتـيمم ورد                

  .))إين كرهت أن أذكر اهللا على غري طهارة((السالم وقال 

 ، غـسل الوجـه    : أنه إذا كان يتوضأ الوضوء الشرعي الذي هو        :فاحلاصل
 ويسميه  ، هذا هو الوضوء الشرعي    ، وغسل الرجلني  ، ومسح الرأس  ،وغسل اليدين 

 أمـا إذا كـان      ، فهذا إذا سلم عليه وجب عليه رد السالم        ، التمسح :بعض الناس 
 ألن االستنجاء ليس بوال وال غائطا لكنه فيـه          ؛ أنه يرد السالم   :يستنجي فاألظهر 

   .رد فال حرج وإن ،مس للنجاسة وإن ترك فال حرج

  .واهللا ويل التوفيق



  

 - ١٥٦ -

  )١( حكم الوضوء من أكل لحم اإلبل

قرأت رأيا لـبعض    :  من دولة قطر يقول يف سؤاله      -م  . م. ع: األخ: س
أنـه ال يـنقض     : أن أكل حلم اإلبل ينقض الوضوء وقرأت رأيا آخر        : العلماء

  . الوضوء، فأي الرأيني أصح؟ أفتونا مأجورين

 إن أكل حلم اإلبل ينقض الوضوء؛ ألنه ثبت عن : قول من قال : الصواب :ج
توضؤوا من حلوم اإلبل وال توضؤوا من حلوم        (( :النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال      

 مث  ))إن شـئت  (( وسئل عليه الصالة والسالم أنتوضأ من حلوم الغنم؟ قال           ))الغنم
هللا ويل   وا .سئل أنتوضأ من حلوم اإلبل؟ قال نعم أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه           

   .التوفيق

  

  )٢(حكم الوضوء من مرق لحم الجمل

هل جيب الوضوء من مـرق      :  السعودية يقول  - حائل   -ق  . ع. ح: س
  حلم اجلمل والطعام الذي طبخ به حلم اجلمل؟ 

                                                
  . هـ١٤١٢ لشهر ربيع اآلخر من عام )١٧١( نشرت يف الة العربية يف العدد -١
 ونـشر يف جريـدة      ، هذا السؤال وجه لسماحته عندما كان رئيسا للجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة           -٢

  ).١٢(املسلمون يف العدد 



  

 - ١٥٧ -

 وإمنا جيب الوضوء مـن      ، وال من لنب اإلبل    ، ال جيب الوضوء من ذلك     :ج
 :ل النيب صلى اهللا عليه وسـلم      أكل حلم اإلبل خاصة يف أصح أقوال العلماء؛ لقو        

 ، وأبو داود  ، أخرجه أمحد  ))توضؤوا من حلوم اإلبل وال توضؤوا من حلوم الغنم        ((
 وأخرج مسلم يف    ، عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنهما       ،والترمذي بإسناد صحيح  

 عن جابر بن مسرة رضي اهللا عنهما أن رجال سأل النيب صلى اهللا عليـه                ،صحيحه
 قال أنتوضأ من حلوم اإلبل؟ قـال  ))إن شئت((حلوم الغنم؟ قال وسلم أنتوضأ من    

 ومثل هذه األمور توقيفية ال     ، وهكذا الطعام واللنب   ، واملرق ال يسمى حلما    ))نعم((
   . واهللا أعلم.دخل للقياس فيها

  ما الحكمة في أن لحم اإلبل ينقض 
  )١(الوضوء، وهل الحساء كذلك

 الوضوء؟ وهل حساء حلم اإلبـل       ما احلكمة يف أن حلم اإلبل يبطل      : س
  يبطل الوضوء أيضا؟ 

 قد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه أمر بالوضوء من حلم اإلبـل                :ج
 ال يشرع لعباده إال ما ، وحنن نعلم أن اهللا سبحانه حكيم عليم  ،ومل يبني لنا احلكمة   

رهم يف الـدنيا     وال ينهاهم إال عما يض     ،فيه اخلري واملصلحة هلم يف الدنيا واآلخرة      
   .واآلخرة

                                                
ـ  ١٤١٤ / ٧ / ٢٤ بتاريخ   )١٤٢٤( نشرت يف جملة الدعوة يف العدد        -١ ويف كتـاب الـدعوة     .  هـ
  .٦٦ – ٦٥ لسماحته اجلزء الثاين ص )الفتاوى(



  

 - ١٥٨ -

والواجب على املسلم أن يتقبل أوامر اهللا سبحانه ورسوله صـلى اهللا عليـه        
 كما أن عليه أن ينتهي عما ى اهللا         ، وإن مل يعرف عني احلكمة     ،وسلم ويعمل ا  

 وإن مل يعرف عني احلكمة؛ ألنه عبد مأمور بطاعة اهللا ورسوله صلى             ،عنه ورسوله 
 مع اإلميان بأن اهللا حكـيم     ، فعليه االمتثال والتسليم   ،لوق لذلك  خم ،اهللا عليه وسلم  

   . ومىت عرف احلكمة فذلك خري إىل خري،عليم

 وإمنا يبطل ذلك    ، فال يبطالن الوضوء   ، وهكذا اللنب  ،أما املرق من حلم اإلبل    
توضؤوا من حلـوم اإلبـل وال       (( :اللحم خاصة؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم       

 وسأله رجل فقال يا رسول اهللا أنتوضأ من حلوم اإلبـل؟   ))م الغنم توضؤوا من حلو  
 ومها حديثان صحيحان ))إن شئت(( قال أنتوضأ من حلوم الغنم؟ قال     ))نعم((قال  

   .ثابتان عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  

  من انتقض وضوؤه في الصالة
  )١(بريح أو رعاف كثير تبطل صالته

وهـو  : يء الفاحش، والدم الفاحش   ذكر أن من نواقض الوضوء الق     : س
الرعاف، وإذا حدث لشخص ما أثناء الصالة الرباعية خـروج رعـاف مـن          

ويذهب إىل املرحاض ويتوضأ،     بأنه خيرج من الصالة   : األنف، وقد قيل يف ذلك    
  . مث يعود ويكمل الركعتني اليت بقيت، فهل هذا صحيح؟ وجزاكم اهللا خريا

                                                
  . رد على رسالة شخصية باملناولة-١



  

 - ١٥٩ -

 وآله وصحبه   ،ة والسالم على نبينا حممد     والصال ، احلمد هللا رب العاملني    :ج
 ، فإن من انتقض وضوءه يف الصالة بريح أو رعاف كثري أو غريمهـا             :وسلم وبعد 

إذا فسا (( :فإن صالته تبطل يف أصح قويل العلماء؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم          
  وأهل ، أخرجه اإلمام أمحد   ))أحدكم يف الصالة فلينصرف وليتوضأ مث ليعد الصالة       

   . كما ذكر ذلك احلافظ ابن حجر يف البلوغ،السنن

 ،أما احلديث الذي فيه البناء على ما مضى من الصالة فهو حديث ضـعيف             
   .كما أوضح ذلك أيضا احلافظ ابن حجر يف البلوغ

   . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.وفق اهللا اجلميع

  )١(من أحدث في الصالة فليقطعها 

دخل أحدهم يف الصالة وكـان يف       : أرسل يقول قارئ من الرياض    : س
الصف األول مث أحدث واستمر يف صالته حىت ال يقطعها ويضطر إىل ختطـي               

  الصفوف اخللفية وإرباكها وإضاعة خشوع املصلني، فما حكم ذلك؟ 

 ، والواجب إذا أحدث اإلنسان وهو يف الـصالة   ، نرجو أن يعفو اهللا عنه     :ج
 ويذهب ليتوضأ ويعود ويصلي مـا      ، يقطع صالته  أو تذكر أنه على غري طهارة أن      

 فإذا مر   ، وأما صفوف املأمومني فسترة إمامهم سترة هلم       ،يدرك من صالة اجلماعة   
 وجيب عليه أثناء اخلـروج مـن الـصف اهلـدوء           ،بني يدي املأمومني فال حرج    

   .والسكينة؛ لئال يشوش على املصلني
                                                

  . هـ١٤٠٦ / ١ / ٢٣ بتاريخ )١٠١٠( نشرت يف جملة الدعوة يف العدد -١
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  )١(حكم من أحدث وهو يطوف

 من القاهرة يقول يف سـؤال  -ع . ن. ق: مسه بـاألخ الذي رمز ال : س
  رجل شرع يف الطواف فخرج منه ريح، هل يلزمه قطع طوافه أم يستمر؟ : له

 أو مس فرج أو ما      ، إذا أحدث اإلنسان يف الطواف بريح أو بول أو مين          :ج
 هذا هـو    ، يذهب فيتطهر مث يستأنف الطواف     ،أشبه ذلك انقطع طوافه كالصالة    

 لكن هذا هو الصواب يف الطواف والصالة مجيعا؛         ،ة فيها خالف   واملسأل ،الصحيح
إذا فسا أحدكم يف الصالة فلينصرف وليتوضأ       (( :لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     

 والطواف من جنس الـصالة  ، وصححه ابن خزمية   ، رواه أبو داود   ))وليعد الصالة 
أقيمت الـصالة   كمن طاف ثالثة أشواط مث ، لكن لو قطعه حلاجة مثال   ،يف اجلملة 

 بل يبدأ   ،فإنه يصلي مث يرجع فيبدأ من مكانه وال يلزمه الرجوع إىل احلجر األسود            
 ، إنه يبدأ من احلجـر األسـود  : خالفا ملا قال بعض أهل العلم،من مكانه ويكمل  

 وكذا لو حضر جنـازة  ، كما قال مجاعة من أهل العلم     ، ال يلزمه ذلك   :والصواب
 فإنـه يكمـل   ، أو ما أشبه ذلـك   ، أو زحام  ،لمه أو أوقفه أحد يك    ،وصلى عليها 

   . واهللا ويل التوفيق. وال حرج عليه يف ذلك،طوافه

  

                                                
  . هـ١٤١٠ لشهر ذي احلجة من عام )١٥٦( نشرت يف الة العربية يف العدد -١
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  )١(وضع الحناء على الرأس ال ينقض الطهارة

 - حنت شعر رأسها     -امرأة توضأت مث وضعت احلناء فوق رأسها        : س
وقامت لصالا هل تصح صالا أم ال؟ وإذا انتقض وضوءها فهل متسح فوق             

  ناء أو تغسل شعرها مث تتوضأ الوضوء األصغر للصالة؟ احل

 ، إذا كانت قد فرغت منـها      ، وضع احلناء على الرأس ال ينقض الطهارة       :ج
 وإن كان عليه حناء أو حنوه من الـضمادات          ،وال حرج من أن متسح على رأسها      

   . فال بأس باملسح عليه يف الطهارة الصغرى،اليت حتتاجها املرأة

 وال يكفـي  ، فال بد أن تفيض عليه املاء ثالث مـرات :الكربىأما الطهارة  
 عن أم سلمة رضي اهللا عنها أا قالت يا رسول           ،املسح؛ ملا ثبت يف صحيح مسلم     

ال إمنا يكفيك أن    (( :اهللا إين أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل اجلنابة واحليض؟ قال         
  .))حتثي على رأسك ثالث حثيات مث تفيضني عليه املاء فتطهرين

وإن نقضته يف احليض وغسلته كان أفضل؛ ألحاديـث أخـرى وردت يف             
   .ذلك

   .واهللا ويل التوفيق

  

                                                
ـ  ١٤١٠ / ٤ / ١٨ بتاريخ   )١٢١٦( يف العدد     نشرت يف جملة الدعوة    -١ ويف كتـاب الـدعوة     .  هـ
  .٦٦ لسماحته اجلزء الثاين ص )الفتاوى(
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  )١(من تطيب بالكولونيا هل يشرع له تجديد الوضوء

كثر اجلدل حول التطيب مبادة الكولونيا، فهـل يـشرع للمـسلم            : س
  املتوضئ أن جيدد وضوءه منها أو يغسل ما وقعت عليه من جسده؟ 

 وهي  )السربتو(يب املعروف بالكولونيا ال خيلو من املادة املعروفة بـ           الط :ج
 واالعتيـاض عنـه     ، فالواجب ترك استعماله   ،مادة مسكرة حسب إفادة األطباء    

 وال جيب غسل ما أصاب البدن منه؛        ، أما الوضوء منه فال جيب     .باألطياب السليمة 
   .يق واهللا ويل التوف.ألنه ليس هناك دليل واضح على جناسته

  

   هل الدخان ينقض الوضوء 
إذا كان اإلنـسان توضـأ، مث     : ح من السودان يقول   . ص. أ: سؤال من 

إن : شرب الدخان وصلى مباشرة، ورمبا يؤم الناس، وقد قلنا ملن يفعل ذلـك            
  ليس هذا كصحيح، فما احلكم يف هذا؟ : الدخان ينقض الوضوء، فقالوا لنا

   ، جيب تركه،رم خبيث ولكنه حم، الدخان ال ينقض الوضوء:ج

                                                
ـ ١٤٠٤ / ٨ / ١٣  بتاريخ    )٩٤٢( نشرت يف جملة الدعوة يف العدد        -١ ويف جملة اجلندي املسلم يف     .  ه

  . هـ١٤٠٥ شهر ربيع األول من عام – السنة الثانية عشرة )٣٥(العدد 
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لكن لو شربه إنسان وصلى مل تبطل صالته ومل يبطل وضوءه؛ ألنـه نـوع مـن      
 وأن  ، فالواجب على متعاطيـه أن حيـذره       ، لكنه حرم ملضرته   ،األعشاب املعروفة 

 بـل   ، وال جتوز التجارة فيه    ، فال جيوز له شراؤه وال استعماله      ، ويتقي شره  ،يدعه
 يقـول اهللا  ، وأن يدع التجارة فيـه   ،وب إىل اهللا  جيب على من يتعاطى ذلك أن يت      

قُلْ أُِحلَّ لَكُـم    ﴿ : مث قال عز وجل    ﴾يسأَلُونك ماذَا أُِحلَّ لَهم   ﴿ :سبحانه وتعاىل 
اتبوقال  ، وهن املغذيات النافعات   : فاهللا عز وجل مل حيل لنا إال الطيبات        )١(﴾الطَّي 

ويِحلُّ لَهم الطَّيباِت ويحـرم     ﴿ :سلماهللا سبحانه يف وصف النيب صلى اهللا عليه و        
 وهكذا  ، وال ريب أن الدخان واملسكرات كلها من اخلبائث        )٢(﴾علَيِهم الْخباِئثَ 

 وهكذا القـات    ، فيجب ترك ذلك   ،احلشيشة املسكرة املعروفة من اخلبائث أيضا     
ـ    ،املعروف يف اليمن من اخلبائث؛ ألنه يضر ضررا كبريا         ه تعطيـل    ويترتـب علي

 ويتـوب إىل اهللا  ، فالواجب على من يتعاطاه أن يدعه، وضياع الصلوات  ،األوقات
 وأن حيفظ صحته وماله وأوقاته فيما ينفعه؛ ألن الواجب على املؤمن أن             ،من ذلك 

 ومثل ذلك الدخان وأنواع املسكرات جيب احلذر منها  ،حيذر ما يضره بدينه ودنياه    
 بل جيب ترك ، وال جيوز التجارة يف ذلك  ،مما سبق كلها مع التوبة الصادقة النصوح      

   . ألنه يضر املسلمني،ذلك وعدم التجارة فيه

   .نسأل اهللا اهلداية للجميع والتوفيق

  

                                                
  . ٤املائدة اآلية  سورة -١
  .١٥٧ سورة األعراف اآلية -٢
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   )١(حكم صالة من يصلي ودمه ينزف من قدمه

كنت ذات يوم ألعب بالكرة، وقد حدث أن جرحت رجلي جرحـا            : س
لكامل غري إين مل أغسل مكـان       مؤملا، ودخل وقت الصالة فتوضأت الوضوء ا      

اجلرح فكنت أصلي والدم يرتف، ودمت على هذه احلال مخسة أيـام، فهـل              
  . صاليت صحيحة مع العذر، أم أا غري صحيحة؟ أفيدونا بارك اهللا فيكم

 : يعـين  ، أنك جتعل على اجلرح شيئا كبريا ميسك الدم        : الواجب يف هذا   :ج
 حىت متسح علـى هـذه       ،بس الدم ويوقفه  خرقة تلفها عليه أو ما أشبه ذلك مما حي        

 ولكن طيلة لفه بلفافة     ، فإن مل يتيسر فالتيمم عن ذلك بعد الوضوء ويكفي         ،اجلبرية
   .أو جبرية متسح عليها

 فإذا مل تفعل    ، ويكفي عن التيمم   ،هذا هو الواجب؛ ألنه هو الطريق الشرعي      
 وهذا هو   ،تيممذلك قضيت صالتك لأليام اخلمسة اليت فعلتها من دون مسح وال            

   .األحوط لك

 وهو أمر واضح حيث مل تربط اجلرح حىت يـتم  ،ألنك فرطت يف هذا األمر 
   . ومل تتيمم،املسح عليه

   .واهللا ويل التوفيق

  
                                                

  ).٨٤٤( من برنامج نور على الدرب الشريط رقم -١
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  )١(تغسيل الميت هل ينقض الوضوء

ز . ع. أ. من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكـرم ع             
  : وبعد... اهللا وبركاتهسلمه اهللا سالم عليكم ورمحة 

 ٣١٨٦فأشري إىل استفتائك املقيد بإدارة البحوث العلمية واإلفتاء برقم           
  . هـ الذي تسأل فيه عن عدد من األسئلة١٤٠٨ / ٧ / ١٢وتاريخ 

 أنه سبق أن صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء فتاوى    :وأفيدك
   .ها الكفاية إن شاء اهللا وفي، فنرفق لك نسخا منها،فيما سألت عنه

 لكـن   ، فإنه ال ينقض الوضوء يف أصح قويل العلماء        ،وبالنسبة لتغسيل امليت  
 ال من أجل تغـسيل      ،لو مس املغسل عورة امليت فإنه ينقض وضوءه؛ ملس العورة         

   . بل يغسلها من وراء حائل، وال ينبغي للمغسل مس عورة امليت،امليت

   .وفق اهللا اجلميع ملا فيه رضاه

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

                                                
  . هـ١٤٠٨ / ٨ / ٢٢ صدر من مكتب مساحته يف -١
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  نصيحة بالدعوة إلى نشر اإلسالم وفضائله 
  في أمريكا، وشرح مسألة تتعلق بمسح المرأة 

  )١(على الخمار وغسل الرأس بعد الجنابة
. ع. من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم األستاذ ح             

  . ب وفقه اهللا ملا يرضيه، آمني
  . الم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهس

 وسرنا منـه علـم      ، وصلكم اهللا داه   ، وصل ،كتابكم الكرمي املؤرخ بدون   
 فاحلمـد هللا    ،صحتكم واستمراركم يف الطلب والتحصيل خلدمة أمتكم ووطنكم       

   . نسأل اهللا لكم التوفيق والنجاح،على ذلك
إلسـالم وبيـان    ولقد سررنا كثريا مبا ذكرمت من قيامكم بالدعوة إىل نشر ا          

 وطلبكم إرسال بعض الدعاة من اجلامعة اإلسـالمية         ،فضائله والرد على خصومه   
 ويتضح هلـم مسـو      ،لوجود الكثريين ممن يتقبلون اإلسالم عندما يتبني هلم حقيقته        

 فاحلمد هللا أن وفقكم للقيام ذه املهمة الشريفة واهلـدف           ،تشريعاته وعدالة نظمه  
   .النبيل

                                                
 – ٢٣٥ اجلـزء الـسادس ص       )جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة   ( سبق أن نشرت يف كتاب مساحته        -١

٢٣٧.  

  الغسلباب 
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 وجيعلنا وإياكم من    ، وأن ينفع بكم   ،يدكم من اخلري واهلدى   نسأل اهللا أن يز   
   .نه جواد كرميإ ،اهلداة املهتدين

   .أما ما أشرمت إليه من طلب إرسال بعثة إىل أمريكا للدعوة والتبليغ

 ، وحنن نقدر لكم هذه البادرة الكرميـة       ،فنفيدكم أننا مهتمون بذلك كثريا    
دما يتيسر من يصلح هلذه املهمة ممـن  وسوف نرسل إن شاء اهللا من يقوم بذلك عن  

 حقق اهللا لنا    ،جييد اللغة اإلجنليزية؛ ألن اللغة هي اليت حتول كثريا بيننا وبني ما نريد            
   .ولكم كل ما نصبوا إليه من عزة اإلسالم وصالح أمر املسلمني

 وكتابة ،وقد أرسلنا بعثات كثرية إىل أفريقيا جبميع أقطارها للدعوة واإلرشاد   
 والتعرف علـى اجلمعيـات      ، ودراسة مشاكلهم  ، عن حالة املسلمني هناك    تقارير

 واختيار الطلبة الذين حيـسن      ، وبذل املساعدات اليت ميكن تقدميها هلم      ،اإلسالمية
 وقد جنحت هذه البعثات حبمد اهللا جناحـا         ،ابتعاثهم إىل اجلامعة اإلسالمية باملدينة    

 ونسأله عز وجل أن يوفقنا إياكم ، وحققت خريا كثريا نشكر اهللا على ذلك       ،كبريا
وسائر املسلمني للفقه يف الدين والثبات عليه وبذل اجلهود يف الدعوة إليه ونـشر              

 وأن يوفق والة أمرنا ملا فيه صالح أمر املسلمني وسالمة دينـهم             ،حماسنه وتعاليمه 
   . إنه ويل ذلك والقادر عليه،ومجع كلمتهم

كم مسح املرأة على اخلمار عنـد       أما ما تضمنه خطابكم من السؤال عن ح       
 وأن التزام املرأة األمريكية بغسل الرأس بعد اجلنابة كل مرة قد            ،غسلها من اجلنابة  
  يقف حجر عثرة 
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 . فقـد فهمتـه  ، إخل ..يف طريق إسالمها؛ لكوا تتخذ شكال لرأسها يغريه املـاء         
ح علـى    ومن كالم أهل العلم أن املـس       ، أن املعلوم من الشرع املطهر     :واجلواب

 إمنا جيوز يف الوضوء     ،احلوائل من خف وعمامة ومخار ال جيوز يف اجلنابة باإلمجاع         
أمرنا رسول اهللا صـلى اهللا  ( :خاصة؛ حلديث صفوان بن عسال رضي اهللا عنه قال     

عليه وسلم إذا كنا مسافرين أن ال نرتع خفافنا ثالثة أيام ولياليهن إال من جنابـة                
 ريب أن الشريعة اإلسالمية هي شريعة السماحة         وال )ولكن من غائط وبول ونوم    

 ولكن ليس يف غسل الرأس من اجلنابة حرج شديد؛ ألن الرسول صـلى       ،والتيسري
اهللا عليه وسلم ملا سألته أم سلمة عن الغسل من اجلنابة واحليض قائلة يا رسول اهللا                

 والسالم  إين أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل اجلنابة واحليضة؟ قال هلا عليه الصالة           
ال إمنا يكفيك أن حتثي على رأسك ثالث حثيات مث تفيـضني عليـك املـاء                ((

  . أخرجه مسلم يف صحيحه))فتطهرين

 يرشد النساء الاليت يتحرجن من غسل رؤوسـهن يف اجلنابـة بأنـه           :فعليه
 من غـري    ،يكفيهن أن حيثني على رؤوسهن ثالث حثيات من املاء حىت يعمه املاء           

 مع بيان ما هلن     ،غيري شيء من الزي الذي يشق عليهن تغيريه       حاجة إىل نقض وال ت    
عند اهللا من األجر العظيم والعاقبة احلميدة واحلياة الطيبة الكرمية الدائمـة يف دار               

 لكن احلوائل الضرورية الـيت      ،الكرامة إذا صربن على أحكام الشريعة ومتسكن ا       
  حيتاجها 
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ح عليهـا يف الطهـارة الكـربى         لعروض كسر أو جرح ال بأس باملس       ،اإلنسان
 ما دامت احلاجة ماسة إىل ذلـك؛        ، من أجل الضرورة من غري توقيت      ،والصغرى

 أن  :حلديث جابر يف الرجل الذي شج يف رأسه فأمره النيب صلى اهللا عليه وسـلم              
 أخرجه أبو داود    ، مث يغسل سائر جسده    ،يعصب على جرحه خرقة وميسح عليها     

   .يف سننه

ه عليه للراغبني والراغبات يف اإلسالم عند التوقف يف بعض          ومما حيسن التنبي  
 والنـار  ، إن اجلنة حفت باملكاره    :املسائل والتحرج يف بعض األحكام أن يقال هلم       

 ليبلوهم أيهم أحـسن     . وأن اهللا سبحانه أمر عباده مبا أمرهم به        ،حفت بالشهوات 
ـ   ،عمال  بـاألمر  ،ه فليس احلصول على رضا الرب ودخول جنته والفـوز بكرامت

 بل  ،السهل من كل الوجوه الذي يناله اإلنسان بدون أي مشقة ليس األمر هكذا            
 وحتمل الكثري من املشاق يف سبيل مرضاة الرب جل         ،ال بد من صرب وجهاد للنفس     

ِإنـا  ﴿ : كما قال اهللا عز وجل     ، والسالمة من غضبه وعقابه    ، ونيل كرامته  ،وعال
 :وقـال تعـاىل   ،  )١(﴾ينةً لَها ِلنبلُوهم أَيهم أَحسن عملًا     جعلْنا ما علَى الْأَرِض زِ    

 :وقـال تعـاىل   ،  )٢(﴾الَِّذي خلَق الْموت والْحياةَ ِليبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملًا       ﴿
﴿        لُـوبنو اِبِرينالـصو كُمِمن اِهِدينجالْم لَمعى نتح كُمنلُوبلَنو  كُمـارب٣(﴾ أَخ( 

   .واآليات كثرية يف هذا املعىن

                                                
  .٧ سورة الكهف اآلية -١
  .٢آلية  سورة امللك ا-٢
  .٣١ سورة حممد اآلية -٣



  

 - ١٧٠ -

 ، وأن يصلح أحوال املسلمني    ،واهللا املسئول أن جيعلنا وإياكم من دعاة اهلدى       
 إنه على   ، وأن يكثر بينهم دعاة احلق     ،وأن مين على اجلميع بالبصرية فيما خلقوا له       

   .كل شيء قدير

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

   .س اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورةنائب رئي

  )١(الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة

  هل غسل اجلمعة واجب أم مستحب؟ : س

 الغسل يوم اجلمعة سنة مؤكدة؛ ملـا ورد يف ذلـك مـن األحاديـث                :ج
غسل (( : قوله صلى اهللا عليه وسلم  : منها ،الصحيحة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم      

 وقوله صـلى اهللا عليـه      )) حمتلم وأن يستاك ويتطيب    يوم اجلمعة واجب على كل    
من اغتسل مث أتى اجلمعة فصلى ما قدر له مث أنصت حىت يفرغ اإلمـام               (( :وسلم

 ))من خطبته مث يصلي معه غفر له ما بينه وبني اجلمعة األخرى وفضل ثالثة أيـام               
ـ (( : ويف لفظ له،رواه مسلم يف صحيحه     ةمن توضأ فأحسن الوضوء مث أتى اجلمع

فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبني اجلمعة األخرى وزيادة ثالثة أيام ومن مـس              
   . مع أحاديث كثرية يف الباب))احلصا فقد لغا

                                                
ـ ١٤١٣ / ٥ / ١٦ ليوم األحد املوافق     )١٠٧٠٨( نشرت يف جريدة البالد يف العدد        -١ ويف جملـة   .  ه

ـ ١٤١٣ / ٢ / ٢٩ بتاريخ   )١٣٥٥(الدعوة يف العدد      اجلزء  ، لسماحته )الفتاوى(ويف كتاب الدعوة    .  ه
  .٦٨الثاين ص 



  

 - ١٧١ -

 معناه عند أكثر أهل     ))واجب على كل حمتلم   (( :وقوله صلى اهللا عليه وسلم    
 ويدل علـى  ،) واجب وحقك علي،العدة دين( : كما تقول العرب ، متأكد :العلم
   . اكتفاؤه صلى اهللا عليه وسلم بالوضوء يف بعض األحاديث:ا املعىنهذ

 ، والتبكري إىل اجلمعـة ، ولبس احلسن من الثياب  ، واالستياك ،وهكذا الطيب 
   . وليس شيء منها واجباً،كله من السنن املرغب فيها

  

  )١(حكم غسل يوم الجمعة

معة هل  غسل يوم اجل  :  من بلجرشي يقول يف سؤاله     -ز. م. ع: األخ: س
هو واجب أو مستحب أو سنة؟ وإذا اغتسل اإلنسان من اجلنابة ليلة اجلمعـة              

إن اليوم يبدأ من بعـد      : فهل جيزئه عن غسل اجلمعة؟ علما بأن هناك من يقول         
  منتصف الليل، وإذا كان هذا الغسل ال جيزئ فما هو الوقت املناسب له؟ 

 :اهللا عليـه وسـلم   غسل اجلمعة سنة مؤكدة للرجال؛ لقول النيب صلى         :ج
 وقوله صلى اهللا    ))غسل يوم اجلمعة واجب على كل حمتلم وأن يستاك ويتطيب         ((

 ولـيس   ، يف أحاديث أخرى كثرية    ))من راح إىل اجلمعة فليغتسل    (( :عليه وسلم 
   ولكنه ،بواجب الوجوب الذي يأمث من تركه

                                                
  .العربية من ضمن األسئلة املوجهة من الة -١
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 : وسـلم  ولقوله صلى اهللا عليـه   ، أنه متأكد؛ هلذا احلديث الصحيح     :واجب مبعىن 
من توضأ يوم اجلمعة مث أتى املسجد فصلى ما قدر له مث أنصت حىت يفرغ اإلمام        ((

 وقوله صلى اهللا    ))من خطبته غفر له ما بينه وبني اجلمعة األخرى وفضل ثالثة أيام           
  .))من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل(( :عليه وسلم

 ، ليس معناه الفرضية   ))واجب(( :ه وسلم وبذلك يعلم أن قوله صلى اهللا علي      
 : واملعـىن  ، حقك علي واجب   : كما تقول العرب يف لغتها     ، املتأكد :وإمنا هو مبعىن  

 مجعا بني األحاديث الواردة يف ذلك؛ ألن القاعدة الشرعية يف اجلمع بـني             ،متأكد
 تفسري بعضها ببعض إذا اختلفت ألفاظها؛ ألن كالم الرسول صلى اهللا            :األحاديث

 وهكذا كالم اهللا عز وجل يف    ، ويفسر بعضه بعضا   ،ليه وسلم يصدق بعضه بعضا    ع
 ومن اغتسل عن اجلنابة يوم      . ويفسر بعضه بعضا   ،كتابه العظيم يصدق بعضه بعضا    

   . واألفضل أن ينوي ما مجيعا حني الغسل،اجلمعة كفاه ذلك عن غسل اجلمعة

   .عد طلوع الفجروال حيصل الغسل املسنون يوم اجلمعة إال إذا كان ب

واألفضل أن يكون غسله عند توجهه إىل صالة اجلمعة؛ ألن ذلك أكمل يف             
   .النشاط والنظافة

   .واهللا ويل التوفيق
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  )١(الغسل من الجنابة وغيرها هل يجزئ عن الوضوء

 من ثادق يف اململكة العربية السعودية يقـول يف       -س. ص. ع: األخ: س
ابون والشامبو، فهل جيزئ هذا الغسل عـن        اغتسلت من اجلنابة بالص   : سؤاله

  الوضوء إذا نويت ذلك؟ 

 كما ، واألفضل أن يتوضأ أوال مث يغتسل     ، جيزئ ذلك إذا نوى الطهارتني     :ج
 وال حرج من استعمال الـصابون       . ألنه أكمل  .هو فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم      

   . وحنو ذلك مما يزال به األوساخ،والشامبو والسدر

   .ميعوفق اهللا اجل

  )٢(هل يغني غسل الجنابة عن الوضوء

هل يغين الغسل عـن الوضـوء،       :  من أا  -ج  . ع. ع: سؤال من : س
أنه إذا اغتسلت هل جيب علي الوضوء       : سواء كان غسل جناية أو غريه، مبعىن      

  قبل الصالة أم يكفي الغسل؟ 

  األصـغر واألكـرب  : ونوى املغتسل احلدثني، إذا كان الغسل عن اجلنابة  :ج
 ولكن األفضل أن يستنجي مث يتوضأ مث يكمل غسله؛ اقتداء بـالنيب             ،أجزأ عنهما 

   . وهكذا احلائض والنفساء يف احلكم املذكور،صلى اهللا عليه وسلم

                                                
  . هـ١٤١٦ لشهر ربيع األول من عام )٢١٨( نشرت يف الة العربية يف العدد -١
  .هـ١٤١٠ / ٥ / ٢ بتاريخ )١٢١٨( نشرت يف جملة الدعوة يف العدد -٢
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 وغسل التربد والنظافة فـال      ،أما إن كان الغسل لغري ذلك؛ كغسل اجلمعة       
 ، الوضوء  وهو فرض من فروض    ،جيزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك؛ لعدم الترتيب       

 كمـا يف غـسل      ،ولعدم وجود طهارة كربى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية        
   .اجلنابة

   .واهللا ويل التوفيق

  

  )١(بعد االستحمام هل تصح الصالة بدون إعادة الوضوء

عند االنتهاء من االستحمام،    : سؤال من شخص يف العراق يقول فيه      : س
ر أنه قد تطهر يف االستحمام، وهل    هل تصح الصالة بدون إعادة الوضوء باعتبا      

  يف ذلك شرط إذا أردت أن يكفي االستحمام عن الوضوء؟ 

 أنه إذا اغتسل للجنابـة ناويـا        : واألرجح : اختلف أهل العلم يف ذلك     :ج
 : لكن السنة والكمال واألفضل ،احلدثني أجزأه ذلك؛ ألن األصغر يدخل يف األكرب       

 ويغسل  ، فيتوضأ أوال بعد أن يستنجي     ،سلمأن يفعل ما فعله النيب صلى اهللا عليه و        
 مث على   ، مث يصب املاء على رأسه ثالثا      ، للصالة ه مث يتوضأ وضوء   ،ذكره وما حوله  

 هذا  ، مث يغسل قدميه يف مكان آخر      ، مث يكمل بقية اجلسد    ، مث األيسر  ،شقه األمين 
   . وهذا هو الكمال؛ اقتداء بنبينا عليه الصالة والسالم،هو املشروع

                                                
  . من برنامج نور على الدرب-١
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  )١(الغسل يكفي عن الوضوءهل   

ما احلكم الشرعي إذا أحدث اإلنـسان  :  تقول-ع . ف: سؤال من : س
  . مث استحم، هل يغنيه االستحمام عن الوضوء؟ وجزاكم اهللا خريا

 ، أن يتوضأ مث يغتسل؛ تأسيا بالنيب صلى اهللا عليه وسـلم           : السنة للجنب  :ج
 ، األصغر واألكرب أجزأه ذلـك :فإن اغتسل غسل اجلنابة ناويا الطهارة من احلدثني  

 أو للتربد فإنه    ، أما إذا كان الغسل مستحبا؛ كغسل اجلمعة       ،ولكنه خالف األفضل  
 لقوله صـلى اهللا عليـه   .ال يكفيه عن الوضوء؛ بل ال بد من الوضوء قبله أو بعده      

   . متفق على صحته))ال يقبل اهللا صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ(( :وسلم

ال تقبل صالة بغري طهور وال صـدقة مـن          (( : عليه وسلم  وقوله صلى اهللا  
   . أخرجه مسلم يف صحيحه))غلول

وال يعترب الغسل املستحب أو املباح تطهرا من احلدث األصغر إال أن يؤديـه      
يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإذَا قُمتم ِإلَـى الـصالِة          ﴿ :كما شرعه اهللا يف قوله سبحانه     

 جِإلَـى         فَاغِْسلُوا و لَكُمجأَرو ُءوِسكُموا ِبرحساماِفِق ورِإلَى الْم كُمِديأَيو كُموه
   . اآلية)٢(﴾الْكَعبيِن

                                                
  . هـ١٤١٧ / ٣ / ١٠ بتاريخ )١٥٥١( نشرت يف جملة الدعوة يف العدد -١
  .٦ة  سورة املائدة اآلي-٢



  

 - ١٧٦ -

أما إذا كان الغسل عن جنابة أو حيض أو نفاس ونوى املغتسل الطهـارتني              
إمنـا األعمـال    (( :دخلت الصغرى يف الكربى؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم         

   . متفق على صحته))ت وإمنا لكل امرئ ما نوىبالنيا

   .واهللا ويل التوفيق

  )١(هل يكفي االستحمام في البحر عن الوضوء

إذا كان بالقرب مين حبر أو ر وكنت أستحم فيه، وبعد ذلك حان             : س
 عـن   ميوقت الصالة وليس عندي ماء غريه أتوضأ منه، فهل يكفي اسـتحما           

  الوضوء أم ال؟ 

 فقد سئل النيب صلى اهللا      ،أ مما حولك من البحر أو النهر       عليك أن تتوض   :ج
 وإذا  ))هو الطهور ماؤه احلل ميتتـه     ((عليه وسلم عن الوضوء من ماء البحر فقال         
 أما إذا حتممت ، إذ ال بد من الوضوء  ،حتممت إلزالة النجاسة أو الوسخ فال يكفي      

 األفـضل أن     ولكـن  ، واألكرب بالغسل كفى   ، األصغر :عن جنابة ونويت احلدثني   
 مث  ، يـستنجي أوال   ، هكذا كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يفعل        ،تتوضأ مث تغتسل  

 لكن لو نوامها مجيعا بنية واحـدة        ، هذا هو السنة   ،يتوضأ وضوء الصالة مث يغتسل    
 ولكن األفضل للمسلم أن يفعل ما فعله النيب صلى اهللا عليه            ،أجزأه عند أهل العلم   

 أو  ، سواء كان املاء من ماء البحار      ،ل احليض والنفاس   وهكذا املرأة يف غس    ،وسلم
   : واهللا يقول سبحانه، أو العيون، أو اآلبار،النهر

                                                
  . هـ١٤١٢ لشهر شوال من عام )١٧٧( نشرت يف الة العربية يف العدد -١
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﴿                متـسالم ـاِئِط أَوالْغ ِمن كُمِمن داَء أَحج فٍَر أَولَى سع ى أَوضرم متِإنْ كُنو
     ِعيدوا صممياًء فَتوا مِجدت اَء فَلَمسالن       ـِديكُمأَيو ـوِهكُمجوا ِبوحسا فَامبا طَي

هاآلية)١(﴾ِمن .   

  حكم االغتسال بأنواع الشامبو
  )٢(المشتملة على البيض والليمون وغيرها

هناك بعض الدهون أو الشامبو اليت توضـع    : سائلة تسأل وتقول  : س
يض يف رؤوس النساء وتغسل به الرؤوس، حيتوي على نعم من نعم اهللا كالب            

والليمون مثال، فما حكم استعماله؟ وخاصة أن النساء يستعملنه مث يزلنـه            
  . باملاء يف داخل دورات املياه فيختلط بالنجاسة، أفيدونا أفادكم اهللا

ال حرج يف استعماله ملصلحة الرأس كالتـداوي، وال مـانع مـن             : ج
ذي فيـه   التداوي بالبيض واحلنطة وغريمها من األطعمة؛ ألن الشيء املباح ال         

عباد اهللا تـداووا  ((: منفعة ال مانع من التداوي به؛ لقوله صلى اهللا عليه وسلم       
 وإذا جعل البيض وحنوه يف الرأس للتداوي به فقد تعفـن،            ))وال تداووا حبرام  

  . وصار غري صاحل لألكل، فال يضر غسله يف احلمامات

  

                                                
  .٦ سورة املائدة اآلية -١
  .)١٠٦( من برنامج نور على الدرب الشريط رقم -٢
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  إذا استيقظ النائم ووجد على ثيابه
  )١(مني ماء وعرف بعد ذلك أنه 

إذا كان الـشخص نائمـا      :  منطقة ابن خلدون يقول    -س  . ع. ع: س
واستيقظ ورأى على ثيابه ماء، أو أثر ماء، لكنه ال يدري ما نوعـه، وهـو ال                 
يعرف الفرق بني املين وغريه، وقد صلى ومل يغتسل، مث تذكر بعد ذلـك أنـه                

  احتلم، فماذا حيب عليه، هل يعيد الصلوات اليت صالها؟ 

 إذا تذكر أنه احتلم وعرف أن املاء مين وجب أن يغتسل غـسل              ، نعم :ج
 أمـا إن كـان مل       ، ويعيد الصالة اليت صلى بعد االحتالم وقبل االغتسال        ،اجلنابة

   واملاء اشتبه عليه ال يعرف هل هو مين أو مذي أو بول؟ ،يتذكر شيئا من ذلك

ب على ظنه أنه     إال إذا غل   ، وال يلزمه غسل اجلنابة    ،فإنه يغسل ثوبه للحيطة   
 أما املين فهو طاهر ال      ، والبول يغسله غسال ويعصره    ، فاملذي يرش منه الثوب    ،مين

 أمـا إذا    ، وفركه إن كان يابسا    ، لكن يستحب غسلها إن كان رطبا      ،جيب غسله 
 ومهـا  ، فإنه يف الغالب يكون مـذيا أو منيـا  ،كان عن تفكري ومداعبة عند النوم  

   .خيتلفان

 وهـو أيـضا     ، أن له رائحة تشبه رائحة لقاح النخل       :ء يقول العلما  :فاملين
 فهو  ، بالدال املهملة  : أما الودي  ، بعكس املذي الذي يعرف بالرقة     ،يعرف بالغلظة 

   . واهللا ويل التوفيق. وحكمه حكمه،يقع بعد البول متصال به
                                                

  .)٦٢( من برنامج نور على الدرب الشريط رقم -١
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  )١(حكم الغسل من االحتالم الذي ال يجد له أثرا

يف بعض األحيان أذكر احتالما     :  يقول -ح  . ع. إبراهيم: سؤال من : س
بعدما أصحو من النوم، ولكن ال أرى أي أثر لذلك االحتالم، هل جيب علـي               

  . الغسل أم ال؟ أفتونا جزاكم اهللا خريا

 املـين؛   : وهـو  ، ال جيب الغسل على من رأى احتالما إال إذا وجد املاء           :ج
أن ماء الغسل يكون من      : ومعناه ))املاء من املاء  (( :لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     

 أما إن جامع زوجتـه فـإن عليـه         ، وهذا عند أهل العلم يف حق احملتلم       ،ماء املين 
إذا مس اخلتان   (( : وإن مل خيرج منه املاء؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم           ،الغسل

 : وقال صلى اهللا عليه وسـلم      ، رواه مسلم يف صحيحه    ))اخلتان فقد وجب الغسل   
 ، متفق على صـحته    ))ا األربع مث جهدها فقد وجب الغسل      إذا جلس بني شعبه   ((

  .))وإن مل يرتل(( :زاد مسلم يف صحيحه

 وهي أم   – أن أم سليم األنصارية      ، عن أنس رضي اهللا عنه     ،ويف الصحيحني 
 إن اهللا ال يستحي من احلق فهل على         ، قالت يا رسول اهللا    –أنس رضي اهللا عنهما     

نعم إذا هي   (( :ل النيب صلى اهللا عليه وسلم     املرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ فقا       
  .))رأت املاء

                                                
ـ  ١٤٠٤ / ١١ / ٢٣ بتاريخ   )٩٥٥( نشرت يف جملة الدعوة يف العدد        -١ ـ  .  هـ اب الـدعوة   ويف كت
  .٤١ -٤٠ اجلزء األول ص ، لسماحته)الفتاوى(
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 ويـدخل يف هـذا      ، وهذا احلكم يعم الرجال والنساء عند مجيع أهل العلم        
 ، فإنه جيـب عليـه الغـسل       ، من أنزل املين عن شهوة؛ لتفكري أو مالمسة        :املعىن

 واهللا ويل ))املاء مـن املـاء  (( :كاحملتلم إذا أنزل؛ لعموم قوله صلى اهللا عليه وسلم     
   .التوفيق

  

  ما صحة حديث من غسل ميتا
  )١(فليغتسل ومن حمله فليتوضأ

ما صحة حديث من غسل     :  من الرياض يقول   -ص  . س: سؤال من : س
ميتا فليغتسل ومن محله فليتوضأ وهل األمر على الوجـوب أم االسـتحباب،             

  وملاذا؟ 

ه وسـلم يف     وقد ثبت عن النيب صلى اهللا علي       ، احلديث املذكور ضعيف   :ج
   .أحاديث أخرى ما يدل على استحباب الغسل من تغسيل امليت

 وال يستحب الوضوء من محلـه؛       ،أما محله فلم يصح يف الوضوء منه شيء       
   .لعدم الدليل على ذلك

  

                                                
  . هـ١٤١٧ / ٤ / ٢٢ بتاريخ )١٥٥٧( نشرت يف جملة الدعوة يف العدد -١
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  )١(إذا غسلت رأسي أصاب بالحساسية فكيف أغتسل

أنا سيدة متزوجة ومريضة حبـساسية      :  تقول -ع  . م. ح: سؤال من : س
لصدر، وعندي نزلة طوال العام، فكيف أصلي؟ هل أغتسل وبدون غسل           يف ا 

الرأس ومسحه فقط؟ علما بأنين أصاب بالرتلة عند غسل الـرأس مـرات يف              
األسبوع، وكثريا ما أترك الصالة؛ لعدم قدريت على غسل الرأس ومسحه فقط،          
 ومترددة وقلقة ومرتعجة جدا، رغم أنين أعرف أن الدين يسر، فأرجو إفـاديت            
باإلجابة القاطعة حىت أستطيع أن أعيش يف أمان وأؤدي فرضي كامال، علمـا             
بأنين مدرسة ويوميا أخرج للعمل فأصاب باهلواء الذي يلزمين السرير عادة فأنا            
مريضة، واهللا يعلم فأنا حائرة بني ممارسة حيايت الزوجية، وهي طاعة الـزوج،             

  . وفوق ذلك طاعة اهللا

رأس من اجلنابة واحليض كفاك مسحه؛ لقول اهللا         إذا كان يضرك غسل ال     :ج
  .)٢(﴾فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم﴿ :تعاىل

ما يتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم بـه        (( :وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     
  .))فأتوا منه ما استطعتم

                                                
ـ  ١٤١٢ / ٣ / ٢٥ بتاريخ   )١٣١٠( نشرت يف جملة الدعوة يف العدد        -١ ويف كتـاب الـدعوة     .  هـ
  .٤٢ ،٤١ اجلزء األول ص ، لسماحته)الفتاوى(
  .١٦ة  سورة التغابن اآلي-٢
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  )١(هل يصح غسل المرأة من الجنابة بدون فك ضفائر شعرها

:  من السودان بعثت إلينا ذه الرسالة تقول فيها        -م  . ط. ف: هذه: س
 وعندما يغتـسلن مـن      -يضفرا  :  أي -بعض النساء لدينا ميشطن شعورهن      

اجلنابة ال تفك املرأة ضفائرها، فهل يصح غسلها؟ مع العلم أن املاء مل يصل إىل               
  . أفيدونا أفادكم اهللا. كل منابت شعرها

ى؛ ألن أم سلمة رضي اهللا عنها سألت         إذا أفاضت املرأة على رأسها كف      :ج
النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك فقالت يا رسول اهللا إين امرأة أشد شعر رأسي                

إمنا يكفيك أن حتثي على رأسك ثالث حثيـات مث      ((أفأنقضه لغسل اجلنابة؟ فقال     
   . أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه))تفيضي عليك املاء فتطهرين

أسها املاء ثالث حثيات كفاها ذلك وال حاجـة إىل          فإذا حثت املرأة على ر    
   .نقضه؛ هلذا احلديث الصحيح

  

  )٢(الغسل أوال لمن استيقظ جنبا عند شروق الشمس

  :  من نواكشوط يقول-م. س: سؤال من: س

                                                
  ).١٠٦( برنامج نور على الدرب الشريط رقم -١
  . هـ١٤١٠ / ٣ / ١٣ بتاريخ )١٢١١( نشرت يف جملة الدعوة يف العدد -٢
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استيقظت يف حدود شروق الشمس جمنبا فإذا دخلـت يف الغـسل ستـشرق             
  الشمس، هل أتيمم وأصلي، أم أغتسل مث أصلي؟ 

 وليس لك التيمم واحلال ما ، عليك أن تغتسل وتكمل طهارتك مث تصلي      :ج
 ألن الناسي والنائم مأموران أن يبادرا بالصالة وما يلزم هلا من حني الـذكر          .ذكر

من نام عن الصالة أو نسيها فليـصلها      (( :واالستيقاظ؛ لقوله صلى اهللا عليه وسلم     
ه ال صالة إال بطهور لقـول الـنيب          ومعلوما أن  ))إذا ذكرها ال كفارة هلا إال ذلك      

  .))ال تقبل صالة بغري طهور(( :صلى اهللا عليه وسلم

 : فإن عدمه صلى بالتيمم؛ لقول اهللا عز وجل        ، ومن وجد املاء فطهوره املاء    
﴿          ـهِمن ِديكُمأَيو وِهكُمجوا ِبوحسا فَامبا طَيِعيدوا صممياًء فَتوا مِجدت ١(﴾فَلَم( 
   .ية من سورة املائدةاآل

 وأن تعىن ا غاية العناية بوضع منبه عند         ،والواجب عليك أن تم بصالتك    
 أو تكليف من يوقظك من أهلك عند دخول الوقت؛ حىت تـؤدي مـا               ،رأسك

 وحـىت  ،أوجب اهللا عليك من الصالة مع إخوانك املسلمني يف بيوت اهللا عز وجل  
   . وال يأتوا إال كساىل،رون عن الصالةتسلم من مشاة املنافقني الذين يتأخ

   .أعاذنا اهللا وإياك وسائر املسلمني من صفام وأخالقهم

   .واهللا ويل التوفيق

                                                
  .٦ سورة املائدة اآلية -١
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  )١(جماع الرجل لزوجته أكثر من مرة بدون اغتسال بينهما

هل جيوز للرجل أن جيامع زوجته مرتني بدون اغتـسال بـني األول            : س
  والثاين والثالث مثال؟ 

 فقد ورد عن رسـول اهللا صـلى اهللا   ، واالغتسال أحسن،له ذلك جيوز  :ج
 وأمحد من حـديث     ، فروى أصحاب السنن   ،عليه وسلم ما يدل على فعله وتركه      

 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم طاف على نسائه ذات ليلة يغتـسل          ،رافع بن خديج  
كـي  هـذا أز  ((عند هذه وهذه فقيل يا رسول اهللا أال جتعله غسال واحدا؟ فقال             

  .))وأطيب
 أنه صلى اهللا عليه وسلم كان       ، عن أنس رضي اهللا عنه     ،وثبت يف الصحيحني  

   .يطوف على نسائه بغسل واحد
 وقد ،والسنة أنه إذا أراد أن يعاود الوطء ومل يغتسل أن يتوضأ وضوء الصالة    

 فمـا رواه    : فأما ما يدل على سـنيته      ،ورد ما يدل على جواز ترك الوضوء أيضا       
 عن أيب سعيد رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قـال                ،مسلم وغريه 

فليتوضأ (( ويف رواية ابن خزمية      ))إذا أتى أحدكم أهله مث أراد أن يعود فليتوضأ        ((
  .))وضوءه للصالة

 من حديث عائشة رضي   ، فما رواه الطحاوي   :وأما ما يدل على جواز الترك     
  .)ليه وسلم جيامع مث يعود وال يتوضأكان النيب صلى اهللا ع( :اهللا عنها قالت

   .واهللا املوفق

                                                
  . أجاب مساحته على هذا السؤال عندما كان رئيسا للجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة-١
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  )١(ما معنى الجنابة ومتى يغتسل الرجل منها

  ما معىن اجلنابة؟ ومىت يغتسل الرجل من اجلنابة؟ : قارئ يسأل: س

 اجلنابة وصف للرجل واملرأة إذا حصل منهما مجاع أو نزول املين بشهوة             :ج
 : كما قال اهللا عـز وجـل       ، الغسل : والواجب عليهما بذلك   .ولو من غري مجاع   

 وقـال تعـاىل يف سـورة    ، اآلية من سورة املائدة)٢(﴾وِإنْ كُنتم جنبا فَاطَّهروا   ﴿
يا أَيها الَِّذين آمنوا ال تقْربوا الصالةَ وأَنتم سكَارى حتى تعلَموا مـا             ﴿ :النساء

 وقال النيب صـلى اهللا   ، اآلية )٣(﴾ي سِبيٍل حتى تغتِسلُوا   تقُولُونَ وال جنبا ِإال عاِبرِ    
 وإن مل   -إذا جلس بني شعبها األربع مث جهدها فقد وجب الغسل           (( :عليه وسلم 

 وسألت أم سليم األنصارية رضـي اهللا        . واللفظ ملسلم  ، متفق على صحته   ))يرتل
ى املرأة من غسل إذا     عنها فقالت يا رسول اهللا إن اهللا ال يستحي من احلق فهل عل            

 واألحاديـث يف    . متفق على صحته   ))نعم إذا هي رأت املاء    ((هي احتلمت؟ قال    
   .ذلك كثرية

   .واهللا ويل التوفيق

  

                                                
  .لعربية من ضمن األسئلة املوجهة من الة ا-١
  .٦ سورة املائدة اآلية -٢
  .٤٣ سورة النساء اآلية -٣



  

 - ١٨٦ -

   )١(كيفية الغسل من الحيض والجنابة

امرأة تسأل عن كيفية الغسل من احليض ومن اجلنابة بواسطة وسائل           : س
   .الغسل احلديثة، كالدش والصنبور وغريها

 ويستنجي الرجـل اجلنـب      ، املرأة تستنجي من حيضها ونفاسها     : أوال :ج
 مث يتوضأ   ، ويغسل كل منهما ما حول الفرج من آثار الدم أو غريه           ،واملرأة اجلنب 

 مث  ، يتوضأ وضوء الصالة   ، واجلنب ، والنفساء ، احلائض :كل منهما وضوءه للصالة   
 مث  ،نه على الشق األميـن     مث على بد   ،بعد ذلك يفيض املاء على رأسه ثالث مرات       

 وإن صب املاء على     . وهذا هو األفضل   ، هذه هي السنة   ، مث يكمل الغسل   ،األيسر
   .بدنه مرة واحدة كفى وأجزأ ذلك يف الغسل من اجلنابة واحليض والنفاس

 هذا هـو    ،ويستحب للمرأة يف غسل احليض والنفاس أن تغتسل مباء وسدر         
   .األفضل

 سواء كان اغتساله من الـصنبور      ، واملاء يكفي  ،أما اجلنب فال حيتاج للسدر    
 كله جائز واحلمد    ، أو غري ذلك   ، أو من إناء   ، أو بالغرف من احلوض    ،أو من الدش  

   .هللا

  

                                                
  ).٥٢( برنامج نور على الدرب الشريط رقم -١
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  )١(تدليك الجسم باليد أثناء االغتسال من الجنابة

هل ال بد من تـدليك      :  السعودية يقول  - اخلرب   -ر  . أ: سؤال من : س
  سال من اجلنابة، أم يكفي صب املاء فقط؟ اجلسم كله باليد أثناء االغت

 يكفي صب املاء وإسباغه على البدن يف غسل اجلنابة واحليض والنفاس؛            :ج
   .لعموم اآليات واألحاديث يف ذلك

   .واهللا ويل التوفيق

  )٢(خروج المذي ال يوجب الغسل

  ؟ هل خروج املذي يوجب الغسل:س

ضوء بعد غسل الذكر     ولكن يوجب الو   ، خروج املذي ال يوجب الغسل     :ج
واألنثيني إذا أراد أن يصلي أو يطوف أو ميس املصحف؛ ألن النيب صلى اهللا عليـه      

 وأمر من أصابه املذي أن يغـسل ذكـره          ))فيه الوضوء ((وسلم ملا سئل عنه قال      
   .وأنثييه

 أو رأى أثره بعـد      ، إذا خرج دفقا بلذة    ،وإمنا الذي يوجب الغسل هو املين     
   . أو ارااليقظة من نومه ليال

                                                
  . من ضمن األسئلة املوجهة من الة العربية-١
ـ ١٤١٣ / ٥ / ١٦ ليوم األحد    )١٠٧٠٨( نشرت يف جريدة البالد يف العدد        -٢ ويف جملة الـدعوة    .  ه

 لسماحته اجلزء الثاين ص     )الفتاوى(ويف كتاب الدعوة    . هـ١٤١٠ / ٣/  ٢٧ بتاريخ   )١٢١٣(يف العدد   
٦٩.  
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  من اغتسل من الجنابة وخرج منه شيء 
  )١(من المني هل يجب عليه إعادة الغسل

إذا اغتسلت من اجلنابة وانتهيت خيرج مين شيء مـن          : سائلة تقول : س
  املين، هل جيب علي إعادة الغسل؟ 

 فهذا املين ال قيمة له؛      ، ال جيب عليك إعادة الغسل ما دام حصل الغسل         :ج
 أمـا  ، وحكمه حكم البول يوجب االستنجاء والوضـوء      ،ن شهوة ألنه خرج بدو  

 ، وهكذا الرجل لو اغتسل مث خرج منه مين بعد ذلـك           ،الغسل الواجب فقد أديته   
   .فهذا كالبول ال يوجب الغسل ما دام ناشئا عن اجلماع السابق
 أو حنو ذلك مـن      ،أما إن خرج عن شهوة جديدة بسبب مالمسة أو تقبيل         

   . فهذا مين جديد يوجب الغسل،وةأسباب إثارة الشه

  )٢(خروج بقية المني بعد الغسل هل يوجب االغتسال

رجل خرج منه املين بعد االغتسال، هل يعيد االغتسال؟ علما بـأن            : س
  . املين بقية املين الذي قبل االغتسال

 وإمنا عليه إعادة االسـتنجاء والوضـوء؛ ألن         ، ليس عليه إعادة الغسل    :ج
 وإمنـا يوجـب     ، شهوة مصاحبة خلروجه ال يوجب الغـسل       خروج املين بدون  

   . واهللا ويل التوفيق.االستنجاء والوضوء كالبول

                                                
  . صدرت من مكتب مساحته-١
  . س من الرياض يف جملس مساحته. سؤال موجه من ع-٢
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  )١(طريقة التيمم الصحيحة

  . أرجو من مساحتكم أن تبينوا لنا طريقة التيمم الصحيحة: س

وِإنْ كُنتم مرضى أَو علَى     ﴿ : التيمم الصحيح مثل ما قال اهللا عز وجل        :ج
ٍر أَو جاَء أَحد ِمنكُم ِمن الْغاِئِط أَو المستم النساَء فَلَم تِجدوا ماًء فَتيممـوا               سفَ

هِمن ِديكُمأَيو وِهكُمجوا ِبوحسا فَامبا طَيِعيد٢(﴾ص(.  

   . ضربة واحدة للوجه والكفني: املشروع

دة مث ميسح مـا وجهـه        أنه يضرب التراب بيديه ضربة واح      :وصفة ذلك 
قال لعمار بـن ياسـر      أن النيب صلى اهللا عليه وسلم      ، كما يف الصحيحني   ،وكفيه

يديـه األرض    مث ضـرب ب    ))إمنا يكفيك أن تقول بيديك هكذا     ((رضي اهللا عنه    
  .ومسح ما وجهه وكفيه

                                                
 ألقيت مبستشفى امللـك فيـصل   )وجوب عبادة اهللا وتقواه( : هذا السؤال تابع حملاضرة مساحته بعنوان -١

 اجلـزء  )جمموع فتاوى ومقاالت متنوعـة (ونشرت يف كتاب مساحته . ـ ه ١٤١٠بالطائف يف حمرم عام     
  .١٨السادس ص 

  .٦ سورة املائدة اآلية -٢

  التيممباب 
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 بـل يكفـي     ، وال يشرع مسح الذراعني    .ويشترط أن يكون التراب طاهرا    
   .؛ للحديث املذكورمسح الوجه والكفني

 فإذا تيمم صلى ـذا      ،ويقوم التيمم مقام املاء يف رفع احلدث على الصحيح        
 أو جيد   ، ما دام على طهارة حىت حيدث      ،التيمم النافلة والفريضة احلاضرة واملستقبلة    

 ، أو حىت يستطيع استعماله إذا كان عاجزا عن اسـتعماله          ،املاء إن كان عادما له    
   . كما مساه النيب صلى اهللا عليه وسلم طهورا، مقام املاءفالتيمم طهور يقوم

  

  )١(حكم التيمم مع وجود الماء

  ما حكم التيمم مع وجود املاء؟ : س

 وعلى آله وأصحابه أمـا      ، والصالة والسالم على رسول اهللا     ، احلمد هللا  :ج
 أن بعض البادية يستعملون التيمم للـصالة مـع         : فقد ذكر يل بعض الثقات     :بعد
 وهذا منكر عظيم جيب التنبيه عليه؛ وذلك ألن الوضوء للصالة           ،ر املاء لديهم  تواف

يا أَيها الَِّذين آمنوا    ﴿ : كما قال تعاىل   ،شرط من شروط صحتها عند وجود املاء      
ِإذَا قُمتم ِإلَى الصالِة فَاغِْسلُوا وجوهكُم وأَيِديكُم ِإلَـى الْمراِفـِق وامـسحوا             

ى ِبرضرم متِإنْ كُنوا ورا فَاطَّهبنج متِإنْ كُنِن ويبِإلَى الْكَع لَكُمجأَرو ُءوِسكُم  

                                                
ويف كتـاب الـدعوة   .  هـ١٤٠٥ لشهر ذي القعدة من عام  )٩٤( نشرت يف الة العربية يف العدد        -١
  .٥٤ – ٥٢ لسماحته اجلزء الثاين ص )الفتاوى(
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أَو علَى سفٍَر أَو جاَء أَحد ِمنكُم ِمن الْغاِئِط أَو المستم النساَء فَلَم تِجدوا مـاًء                
ا فَامبا طَيِعيدوا صمميفَتهِمن ِديكُمأَيو وِهكُمجوا ِبوح١(﴾س(.  

ال تقبـل   (( : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال         ، ويف الصحيحني 
 وأقامه ، وقد أباح اهللا سبحانه وتعاىل التيمم ))صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ     

يـة   ملـرض وحنـوه؛ لآل    ، أو العجز عن استعماله    ،مقام الوضوء يف حال فقد املاء     
يا أَيها الَِّذين آمنوا ال تقْربوا الصالةَ وأَنتم سـكَارى          ﴿  : ولقوله تعاىل  ،السابقة

      مـتِإنْ كُنـِسلُوا وتغـى تتِبيٍل حاِبِري سا ِإال عبنال جقُولُونَ وا توا ملَمعى تتح
م ِمن الْغاِئِط أَو المـستم النـساَء فَلَـم    مرضى أَو علَى سفٍَر أَو جاَء أَحد ِمنكُ     

تِجدوا ماًء فَتيمموا صِعيدا طَيبا فَامسحوا ِبوجوِهكُم وأَيِديكُم ِإنَّ اللَّه كَانَ عفُوا    
  .)٢(﴾غَفُورا

وعن عمران بن حصني رضي اهللا عنه قال كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه               
؟ ))ما منعك أن تصلي   (( : سفر فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل فقال        وسلم يف 

عليـك بالـصعيد فإنـه      (( :قال أصابتين جنابة وال ماء قال صلى اهللا عليه وسلم         
   . متفق عليه))يكفيك

 أن التيمم للصالة ال جيوز مع وجود املاء والقـدرة علـى             :ومن هذا يعلم  
  عمل املاء يف وضوئه  بل الواجب على املسلم أن يست،استعماله

                                                
  .٦ سورة املائدة اآلية -١
  .٤٣رة النساء اآلية  سو-٢
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 وليس مبعذور يف تركه واالكتفاء      ، ما دام قادرا عليه    ،وغسله من اجلنابة أينما كان    
 : هـو  ، وتكون صالته حينئذ غري صحيحة؛ لفقد شرط مـن شـروطها           ،بالتيمم

   .الطهارة باملاء عند القدرة عليه

ملون  وغريهم ممن يذهب إىل الرتهة يستع      - هداهم اهللا    -وكثري من البادية    
 ، وهذا بال شك تـساهل قبـيح      ، والوصول إليه ميسر   ، واملاء عندهم كثري   ،التيمم

 وإمنا يعـذر املـسلم يف   ،وعمل منكر ال جيوز فعله؛ لكونه خالف األدلة الشرعية       
 أو مل يبق عنده منه إال اليسري الذي حيفظه إلنقاذ           ،استعمال التيمم إذا بعد عنه املاء     

   . املاء عنه مع بعد،حياته وأهله وائمه

 ،فالواجب على كل مسلم أينما كان أن يتقي اهللا سبحانه يف مجيع أمـوره             
 التيمم مع وجود املـاء والقـدرة علـى    : ومن ذلك،وأن حيذر ما حرمه اهللا عليه   

   .استعماله

 وأن يعيذنا  ،وأسأل اهللا أن يوفقنا واملسلمني مجيعا للفقه يف دينه والثبات عليه          
   .وسيئات أعمالنامجيعا من شرور أنفسنا 

   . وأهله وصحبه، على نبينا حممد وسلم وصلى اهللا،إنه جواد كرمي

  



  

 - ١٩٣ -

  )١(حكم من تيمم ثم وجد الماء قبل انتهاء وقت الصالة

قوم أدركتهم صالة وهم يف سفر وليس معهم ماء للوضوء، ومع أن            :  س
اء غري  اجلو كان ممطرا والغدير على جنبات الطريق إال أم شكوا يف أن هذا امل             

طاهر، وال سيما أن هناك عماال يعملون على الطريق غري مسلمني؛ خوفـا أن              
يكون هؤالء قد استعملوا املاء الذي على الطريق فإم قرروا عدم اسـتعمال             
املاء وتيمموا، مع أن األرض كانت مبتلة وليس هناك غبار، وقبل انتهاء وقت              

  ا ذكر؟ الصالة وجدوا املاء، فما احلكم واحلال على م

 الواجب على من ذكرت وأشباههم أن يتوضؤوا من املاء املوجـود إذا             :ج
 ، كما أن األصل وجـوب الوضـوء       ،أمكن الوضوء منه؛ ألن األصل طهارة املاء      

 ، إال إذا كان املاء ال يصلح للوضوء؛ لقلته        ،وعدم جواز التيمم إال عند العجز عنه      
 ، فإنه جيزئهم التيمم، يف حكم املاءواختالطه بالتراب الذي جيعله يف حكم الطني ال   

 ،وعليهم التماس التراب بإزالة القشرة اليت على وجه األرض إذا كان املطر خفيفا            
 أو  ،فإن كان املطر كثريا قد متكن من األرض أجزأهم التيمم على األرض اليابسة            

ـ     ﴿ :على ما لديهم من أمتعة فيها غبار؛ لقول اهللا عز وجـل            م قُوا اللَّـها فَـات
متطَعت٢(﴾اس(.  

                                                
  . هـ١٤١٥ / ٦ / ٢٩ بتاريخ )١٤٦٥( نشرت يف جملة الدعوة يف العدد -١
  .١٦ سورة التغابن اآلية -٢



  

 - ١٩٤ -

ومىت وجدوا املاء بعد الصالة فليس عليهم إعادة؛ ألنه قد ورد يف السنة ما يـدل                
   .على ذلك إذا مل يفرطوا

  )١(كيف يتيمم المريض

أنا مريض وال   :  من املدينة املنورة يقول يف سؤاله      -ع  . س. أ: األخ: س
مم؟ علمـا بـأن     أستطيع الوضوء بنفسي وليس عندي من يساعدين، فهل أتي        

املستشفى ينظف اجلدران واألرض والفرش يوميا، فكيف أتيمم واحلـال مـا            
  ذكرت؟ 

 وال يستطيع أن يتوضأ بنفسه فإنه ، إذا كان املريض ليس عنده من يوضئه    :ج
وِإنْ كُنتم مرضى أَو علَى سفٍَر أَو جاَء أَحد ِمنكُم ِمـن            ﴿ :يتيمم؛ لقوله سبحانه  

ِط أَو المستم النساَء فَلَم تِجدوا ماًء فَتيمموا صـِعيدا طَيبـا فَامـسحوا              الْغاِئ
  هِمن ِديكُمأَيو وِهكُمجأن  : وعليـه  ، والعاجز عن املاء والتيمم معذور     . اآلية )٢(﴾ِبو 

فَـاتقُوا اللَّـه مـا     ﴿ :يصلي يف الوقت بغري وضوء وال تيمم؛ لقولـه سـبحانه          
متطَعتيتكم عنه فـاجتنبوه ومـا   (( : ولقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     )٣(﴾اس ما

  .))أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم

                                                
  .هـ١٤١٤ لشهر حمرم من عام )١٩٢( نشرت يف الة العربية يف العدد -١
  .٦ سورة املائدة اآلية -٢
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 وقد صلى بعض الصحابة رضي اهللا عنهم يف بعض أسفار النيب صـلى اهللا              
 ، ومل ينكر عليهم النيب عليه الصالة والسالم ذلك    ،عليه وسلم بغري وضوء وال تيمم     

 وذهـب بعـض     ،ك يف السفر الذي ضاع فيه عقد عائشة رضي اهللا عنـها           وذل
 ،الصحابة رضي اهللا عنهم يلتمسه بأمر النيب صلى اهللا عليه وسـلم فلـم جيـدوه            

 وكان التـيمم مل يـشرع ذلـك        ،وحضرت الصالة فصلوا بغري وضوء وال تيمم      
   . وليس عندهم ماء مث شرع بسبب هذه احلادثة،الوقت

 ،إن املريض إذا مل يكن عنده قدرة على استعمال املـاء           ف ،وهذا هو الواجب  
وليس عنده من يوضئه فإنه جيب عليه التيمم إذا وجد ترابا نظيفا يف األرض أو يف                

   . ويكفي ذلك عن الوضوء،إناء أو وعاء يتيمم منه

 بل جيب على مجيع املستشفيات أن يهتموا        ،وال جيوز التساهل يف هذا األمر     
ريض قبل الوضوء أو التيمم أن يستنجي من الغائط والبـول            وجيب على امل   .بذلك

 ، بل جيزئه أن يستنجي مبناديل طاهرة وحنوها       ، وال يتعني املاء   ،باملاء أو االستجمار  
 والواجب أال ينقص ذلك     . حىت يزيل األذى   ، وحنو ذلك  ،كاحلجر والتراب واللنب  
   . حيصل النقاء فإن مل حيصل النقاء بذلك وجبت الزيادة حىت،عن ثالث مسحات

 وملا ثبت عنه صلى     ))من استجمر فليوتر  (( :لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     
اهللا عليه وسلم أنه ى أن يستنجى بأقل من ثالثة أحجار و ـى أن يـستنجى                 

   . واهللا ويل التوفيق.))إما ال يطهران((بالعظم والروث وقال 
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  ة إلجرائه عملي احتلم وال يستطيع االستحمام 
  )١(جراحية هل يتيمم أو يتوضأ بعد التيمم

عملت يل عملية   :  من الرياض يقول يف سؤاله     -ش  . ف. ب: األخ: س
جراحية يف ظهري وأنا أستطيع أن أتوضأ للصالة بصعوبة، وقـد احتلمـت يف     
إحدى الليايل وأنا ال أستطيع االستحمام حىت ال تتأثر اجلروح من جراء العملية             

، وهل ال بد أن أتوضأ بعد التيمم، أم ماذا أفعـل واحلالـة              فهل يكفيين التيمم  
  . هذه؟ أرجو إفتائي يف ذلك

 الواجب على املسلم أن يتقي اهللا ما استطاع يف مجيع أحواله لقـول اهللا               :ج
مـا  (( : وقول النيب صلى اهللا عليه وسـلم   )٢(﴾فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم   ﴿ :سبحانه

 فإذا كـان  ، متفق عليه))ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم     يتكم عنه فاجتنبوه و   
وِإنْ كُنـتم  ﴿ :املريض ال يستطيع الوضوء والغسل كفاه التيمم؛ لقول اهللا سبحانه      

         اَء فَلَـمـسالن متـسالم اِئِط أَوالْغ ِمن كُمِمن داَء أَحج فٍَر أَولَى سع ى أَوضرم
  اًء فَتوا مِجدتهِمن ِديكُمأَيو وِهكُمجوا ِبوحسا فَامبا طَيِعيدوا صمماآلية مـن  ٣﴾ي 
   .سورة املائدة

 فـإذا  ،والعاجز عن استعمال الوضوء أو الغسل حكمه حكم من فقد املـاء      
 : كما تقدم من قوله سبحانه     -استطعت الوضوء دون الغسل فتوضأ وتيمم للغسل        

﴿م قُوا اللَّهفَاتمتطَعتواهللا ويل التوفيق. ﴾ا اس.   

                                                
  . هـ١٤١٨ لشهر ربيع اآلخر من عام )٢٤٣(العدد  نشرت يف الة العربية يف -١
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  بيده جرح وال يصله الماء فصلى ولم يتيمم عنه 

لو توضأ إنسان وبيده جرح ال يصله املاء، وإمنا يتيمم عنه، نسي            : س
وصلى بدون تيمم فذكر وهو يف صالته فتـيمم دون أن يقطـع الـصالة           

  حة؟ واستمر بصالته، فما حكم هذه الصالة وهل هي باطلة أو صحي

إذا كان يف موضع من مواضع الوضوء جرح وال ميكن غـسله وال             : ج
مسحه؛ ألن ذلك يؤدي إىل أن هذا اجلرح يزداد أو يتأخر برؤه، فالواجـب              
على هذا الشخص هو التيمم، فمن توضأ تاركا موضع اجلـرح ودخـل يف              
 الصالة وذكر يف أثنائها أنه مل يتيمم، فإنه يتيمم ويستأنف الـصالة؛ ألن مـا     
مضى من صالته قبل التيمم غري صحيح، ومنه تكبرية اإلحرام، فلـم يـصح              

  . دخوله يف الصالة أصال؛ ألن الطهارة شرط من شروط صحة الصالة

وترك موضع من مواضع الوضوء، أو ترك جزء منه ال يكون الوضـوء             
معه صحيحا، وملا رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم رجال يف قدمه ملعـة قـدر                

 يصبها املاء أمره بإعادة الوضوء، وهذا الشخص املسئول عنـه ملـا        الدرهم مل 
تعذر الغسل واملسح يف حقه وجب االنتقال إىل البدل الذي هو التيمم؛ لعموم             

  وِإنْ كُنتم مرضى أَو علَى سفٍَر أَو جاَء أَحد ِمنكُم ﴿: قوله تعاىل
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 ولقـصة   )١(﴾ فَلَم تِجدوا ماًء فَتيمموا صِعيدا طَيبا      ِمن الْغاِئِط أَو المستم النساءَ    
 : عند ابن ماجة قال صلى اهللا عليه وسـلم         ، ففي رواية ابن عباس    ،صاحب الشجة 

 عـن  ، ويف روايـة أيب داود  ))لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصاب اجلرح       ((
   . احلديث))إمنا كان يكفيه أن يتيمم(( :جابر أنه صلى اهللا عليه وسلم قال

   .فإذا كان هذا الشخص الذي سأل عنه مل يعد تلك الصالة فإنه يعيدها

  

  حد الوجه في التيمم وكيفية التيمم لمن كان 
  )٢(على إحدى يديه أو كلتيهما جبس

إذا كان على إحدى يدي أو كلتيهما جبس أو ا جروح يـضرمها             : س
   يف الوضوء؟ املاء، فكيف التيمم؟ وهل حد الوجه يف التيمم مثله

 ميسح وجهه بالتراب مـن أعلـى   ، حد الوجه يف التيمم كالوضوء  ، نعم :ج
 وميسح يديه ظاهرمها وباطنهما من مفصل ، ومن األذن إىل األذن  ،اجلبهة إىل اللحية  

 إذا كان يف يديه جبس أو جروح كفى املسح بالتراب           ،الكف إىل أطراف األصابع   
   . وعليهما إن كان ما جروح،على اجلبس

                                                
  .٦ سورة املائدة اآلية -١
 )كلمة إىل الطبيـب املـسلم     ( هذا السؤال ضمن أسئلة أجاب عليها مساحته يف ختام حماضرة بعنوان             -٢

  . هـ١٤١٠مبستشفى النور مبكة املكرمة يف شهر رجب من عام 



  

 - ١٩٩ -

 أو عليها جـبس غـسل   ،وإن كانت إحدامها سليمة واألخرى فيها جروح     
 كما لو كان عليهمـا أو     ، ومسح على اجلبس   ، ومسح باملاء على اجلرحية    ،السليمة

  .إحدامها جبرية من خرق وحنومها

   .فإن كان يضره املاء أو كان املاء غري موجود أجزأه التيمم

  لم يجد وسيلة لتسخين الماء لبرودة 
  )١(لجو فتمسح دون غسل الرجلينا

إنا طالب يف اإلعدادية، ساكن يف      :  العراق يقول  -خ  . ع. غ: سؤال من 
السكن الداخلي، ضت يف الصباح لكي أؤدي فرض صالة الصبح وكان اجلو            
باردا جدا وليس لدي أي وسيلة لتسخني املاء فتمسحت دون أن أغسل رجلي             

  صحوين بقضائها؟ باملاء، فهل هذه الصالة مقبولة أم تن

 إن كنت تستطيع أن جتد ماء دافئا أو تستطيع تسخني           : هذا فيه تفصيل   :ج
 . فالواجب عليك أن تعمل ذلـك      .، أو الشراء من جريانك أو غري جريانك       ،البارد

  .)٢(﴾فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم﴿ :ألن اهللا يقول

و غريمها من الطـرق      فعليك أن تعمل ما تستطيع من الشراء أو التسخني أ         
   فإن عجزت وكان ،اليت متكنك من الوضوء الشرعي باملاء

                                                
  ).٨٣٧( الشريط رقم ، برنامج نور على الدرب-١
  .١٦ سورة التغابن اآلية -٢



  

 - ٢٠٠ -

 وال حيلة لك بتسخينه وال شراء شيء من املـاء           ، وفيه خطر عليك   ،الربد شديدا 
فَاتقُوا اللَّه  ﴿ : ويكفيك التيمم؛ لقول اهللا تعاىل     ،الساخن ممن حولك فأنت معذور    

 متطَعتا اسوا       ﴿ : وقوله سبحانه  )١(﴾محسا فَامبا طَيِعيدوا صممياًء فَتوا مِجدت فَلَم
هِمن ِديكُمأَيو وِهكُمجاآلية)٢(﴾ِبو .   

   .والعاجز عن استعمال املاء حكمه حكم من مل جيد املاء

  من ال يستطيع استعمال الماء لشدة البرد 
  وال تسخين الماء هل يتيمم لصالة الفجر 

ىل الغسل ومل يستطع استعمال املاء؛ لشدة الربد، ولعدم         من احتاج إ  : س
وجود وسيلة لتسخني املاء، فهل يتيمم لصالة الفجر؟ ومن فعل ذلـك فمـا              

  احلكم؟ 

 إذا كان يف حمل ال يستطيع فيه تسخني املاء أو ليس فيه مكان يستكن به             :ج
ل اهللا عز    وال حرج عليه لقو    ،للغسل باملاء الدافئ وخاف على نفسه صلى بالتيمم       

إذا (( : ولقول النيب صلى اهللا عليـه وسـلم        )٣(﴾فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم   ﴿ :وجل
وقد ثبت أن عمرو بن العاص رضي اهللا عنـه    ))أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم     

 وكان يف ليلة باردة شديدة الربد فلم        ،كان يف غزوة ذات السالسل وأصابته جنابة      
   بل ،يغتسل

                                                
  .١٦ سورة التغابن اآلية -١
  .٦ سورة املائدة اآلية -٢
  .١٦ سورة التغابن اآلية -٣



  

 - ٢٠١ -

 ، وملا قدم من الغزوة سأل النيب صلى اهللا عليه وسـلم           ،أ وتيمم وصلى بالناس   توض
وال تقْتلُوا أَنفُسكُم ِإنَّ   ﴿ : إين خشيت على نفسي وتأولت قول اهللا سبحانه        :وقال

 ومل  ، ومل يقل له شيئا    ، فتبسم النيب صلى اهللا عليه وسلم      )١(﴾اللَّه كَانَ ِبكُم رِحيما   
   . فدل ذلك على أنه عذر شرعي،يأمره باإلعادة

  

  )٢(هل يسقط التيمم عن الجنب االغتسال بتاتا

التيمم هل يسِقط عن اجلنب االغتسال بتاتا؟ وكم صالة ميكـن أن            : س
  أصلي به، وما هي نواقضه؟ 

 ، فاهللا جعل األرض مسجدا وطهورا للمـسلمني       ، التيمم يقوم مقام املاء    :ج
 ، فال يزال كافيا حىت جيد املـاء       ،قام التيمم مقامه  فإذا فقد املاء أو عجز عنه ملرض        

 وهكذا املـريض إذا بـرئ       ،فإذا وجد املاء وجب عليه الغسل عن جنابته السابقة        
وعافاه اهللا يغتسل عن جنابته السابقة اليت طهرها بالتيمم؛ لقول النيب صلى اهللا عليه             

فإذا وجدت (( قال  مث))الصعيد وضوء املسلم وإن مل جيد املاء عشر سنني     (( :وسلم
 ورواه  ، من حديث أيب ذر رضـي اهللا عنـه         ، رواه الترمذي  ))املاء فأمسه بشرتك  

  . من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه، وصححه ابن القطان،البزار

                                                
  .٢٩ سورة النساء اآلية -١
 لـشهر   )١٣٩( كما نشرت يف الة العربية يف العدد         )٥١٧( الشريط رقم    ، برنامج نور على الدرب    -٢

  .هـ١٤٠٩شعبان من عام 



  

 - ٢٠٢ -

 وأمـا   ، اغتسل بعد ذلك عن ما مـضى       : أي ،فإذا وجد املاء اجلنب أمسه بشرته     
اء أو عجزه عن استعماله؛ ملرض      صلواته املاضية فهي صحيحة بالتيمم عند فقده امل       

 ولو ، وحىت جيد املاء إذا كان فاقدا له، حىت ينتهي املرض ويشفى منه     ،مينعه من املاء  
   .طالت املدة

  )١(حكم التيمم لمن أخذ معه قليال من الماء أثناء النزهة

بعض املسلمني خيرجون أيام العطل خارج مدينة الرياض للرتهة غـري    : س
خذون معهم القليل من املاء وعند الصالة يتيممون بدال مـن           ناوين السفر، ويأ  

املاء حبجة قلة املاء، علما أنه باستطاعتهم البحث عن املاء أو محله معهم أثنـاء               
الرحلة، فهل جيوز هلم التيمم يف هذه احلالة؟ وإذا كان ال جيـوز فمـا حكـم                 

  الصالة بدون وضوء؟ 
ندهم إال ماء قليل بقـدر       إذا خرجوا للرتهة وحضرت الصالة وليس ع       :ج

 لكن إذا محلوه معهم يكون أفـضل إذا         ، صلوا بالتيمم  ،حاجتهم واملاء بعيد عنهم   
 وإذا كان بعيـدا  ، أن يتوضئوا: فإن كان املاء قريبا منهم وجب عليهم     ،تيسر ذلك 

 فـال حـرج أن   ، أو يضيعوا أوقام ببعده عنهم  ،عنهم ويشق عليهم الذهاب إليه    
 صلى اهللا عليه وسلم والصحابة رضي اهللا عنهم يتيممـون إذا     وكان النيب  .يتيمموا

   .كان املاء بعيدا عنهم
أما صالة اجلمعة فال جتب عليهم إذا كانوا بعيدين عن البلـد ال يـسمعون              

   . فرسخا أو أكثر،األذان

                                                
  . الصالة وأمهيتها يف اجلامع الكبري بالرياض: تابع لتعليق مساحته على حماضرة بعنوان-١



  

 - ٢٠٣ -

  )١( هل يلزم المصلي التيمم لكل صالة

اإلنـسان  هل يلزم   :  من بريدة يقول يف سؤاله     -ح  . ص. ح: األخ: س
التيمم لكل صالة، أم جيوز له أن يصلي ما شاء من الفروض والنوافل ما دام مل                

  . حيدث بعد التيمم؟ أفتونا جزاكم اهللا خريا

 جيوز للمسلم إذا تيمم التيمم الشرعي أن يصلي بذلك ما شاء من فرض              :ج
ء يف أصح أو نفل ما دام عادما للماء أو عاجزا عن استعماله ما مل حيدث أو جيد املا               

فَلَم تِجدوا مـاًء فَتيممـوا صـِعيدا طَيبـا          ﴿ :أقوال العلماء؛ لقول اهللا سبحانه    
           لَِكـنٍج ورح ِمن كُملَيلَ ععجِلي اللَّه ِريدا يم هِمن ِديكُمأَيو وِهكُمجوا ِبوحسفَام

    ع هتمِنع ِتمِليو كُمرطَهِلي ِريدونَ  يكُرشت لَّكُملَع كُمولقول النيب صـلى اهللا      )٢(﴾لَي 
جعلت يل األرض مسجدا وطهورا فأميا رجل من أمـيت أدركتـه            (( :عليه وسلم 

الصعيد وضـوء   (( : وقوله صلى اهللا عليه وسلم     ،))الصالة فعنده مسجده وطهوره   
 ))ه بـشرته املسلم وإن مل جيد املاء عشر سنني فإذا وجد املاء فليتـق اهللا وليمـس           

   .واألحاديث يف ذلك كثرية

   .واهللا املوفق

  

                                                
  . من ضمن األسئلة املوجهة من الة العربية-١
  .٦ سورة املائدة اآلية -٢



  

 - ٢٠٤ -

   

   

  )١(صيانة المسجد الحرام من نجاسة األطفال

كنا يف املسجد احلرام ألخذ عمرة، ولصعوبة وجود سكن ملدة ليلـة            : س
واحدة فإننا بتنا ليلتنا يف املسجد احلرام، ومعي طفلة صغرية ال يتجاوز عمرهـا      

 وما علمت إال بوجود بلل على الفـراش داخـل           الثالثة والنصف، وقد نامت   
احلرم، ومل يكن ببايل غسله، لكثرة النائمني حولنا، نسيانا مين بـذلك فمـاذا              

  . علي؟ أفيدوين

 فإذا قدر   ، وعدم العودة إىل مثل ذلك     ، التوبة مما حصل   : الواجب عليكِ  :ج
ـ    ، أو يف املسجد النبوي    ،لِك أن تبييت يف املسجد احلرام      ن املـساجد    أو غريمها م

 ومىت  ، فالواجب حتفيظها مبا مينع وصول بوهلا أو غائطها إىل املسجد          ،ومعِك طفلة 
 أو إخبار القائمني    ،وجد شيء من ذلك فالواجب عليك تنظيف املسجد من ذلك         

 وال جيوز لك التـساهل يف هـذا         ، حىت ينظفوا املسجد منه    ،على النظافة بالواقع  
   .األمر

   .مسلمعفا هللا عنا وعنِك وعن كل 

  
                                                

  . هـ١٤١٤ / ٣ / ٩بتاريخ ) ١٤٠٥(نشرت يف جملة الدعوة يف العدد  -١

  إزالة النجاسةباب 
 



  

 - ٢٠٥ -

  غسل الثياب الطاهرة مع الثياب التي فيها 
  )١(نجاسة هل يؤثر على طهارة الثياب

إذا غُِسلت ثياب طاهرة وثياب فيها جناسة، فهل يؤثر ذلـك علـى             : س
  طهارة الثياب، وهل املاء ينجس بذلك؟ 

 وال يـتغري    ، إذا غسلت الثياب املختلطة مباء كثري يزيل آثار النجاسـة          :ج
إن املـاء  (( :ن الثياب كلها تطهر بذلك؛ لقوله صلى اهللا عليه وسـلم         بالنجاسة فإ 

 والترمـذي   ، والنسائي ، وأبو داود  ، أخرجه اإلمام أمحد   ))طهور ال ينجسه شيء   
   .بإسناد صحيح

والواجب على من يتوىل ذلك أن يتحرى وجيتهد يف استعمال املاء الكـايف             
   .لتطهري وتنظيف اجلميع

 أن تغسل الثيـاب  : من الثياب الطاهرة فاألحوطوإذا علمت الثياب النجسة   
 مع بقاء املاء على طهوريته  ، ويزيل أثر النجاسة   ،النجسة وحدها مبا يكفيها من املاء     

  .مل يتغري بالنجاسة

   .واهللا ويل التوفيق

  

                                                
  . س من الرياض يف جملس مساحته.موجه من عسؤال  -١



  

 - ٢٠٦ -

   

   

  )١(صيام المرأة وصالتها وقت الحيض

ـ    : س ائر  من وهران يف اجلز    -خ  . ب. ع: األخت اليت رمزت المسها ب
نرجو منكم يا مساحة الشيخ تزويدي مبزيـد مـن األقـوال     : تقول يف رسالتها  

  . الصحيحة عن صيام املرأة وصالا وقت احليض، جزاكم اهللا خريا

 فإذا طهرت قضت ما أفطرته      ، إذا حاضت املرأة تركت الصالة والصيام      :ج
غـريه يف   ملا رواه البخاري و  ، وال تقضي ما تركت من الصلوات      ،من أيام رمضان  

 :بيان النيب صلى اهللا عليه وسلم لنقصان دين املرأة من قوله صلى اهللا عليه وسـلم               
؟ وملـا رواه البخـاري       !))أليست إحداكن إذا حاضت ال تصوم وال تـصلي        ((

 ما بال احلائض تقضي الصوم   :معاذة أا سألت عائشة رضي اهللا عنها        عن ،ومسلم
 عنها أحرورية أنت؟ قالـت لـست        وال تقضي الصالة؟ فقالت عائشة رضي اهللا      

حبرورية ولكين أسأل فقالت كنا حنيض على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم              
  فنؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة 

   .رواه البخاري ومسلم وغريمها

                                                
   . هـ١٤١٢ لشهر شوال من عام )١٧٧( نشرت يف الة العربية يف العدد -١

  الحيض والنفاسباب 
 



  

 - ٢٠٧ -

 ملا كانت الصالة تتكرر كـل       ،وهذا من رمحة اهللا سبحانه باملرأة ولطفه ا       
 ويتكرر احليض كل شهر غالبا أسقط اهللا عنها وجـوب           ،اتيوم وليلة مخس مر   

 أما الصوم فلما كان ال يتكرر       ،الصالة وقضاءها؛ ملا يف قضائها من املشقة العظيمة       
 وأمرها  ، رمحة ا  ،إال يف السنة مرة واحدة أسقط اهللا عنها الصوم يف حال احليض           

   .بقضائه بعد ذلك؛ حتقيقا للمصلحة الشرعية يف ذلك

   .ويل التوفيقواهللا 

  يخرج منها قبل الدورة الشهرية مادة
  )١(بنية اللون هل تصوم وتصلي أثناءها

قبل حلول الدورة الشهرية تـأيت      : هذه السائلة تقول يف سؤال ثان     : س
  معي مادة بنة اللون تستمر مخسة أيام، وبعد ذلك يأيت الدم الطبيعي ويـستمر            ي

أنا أصلي هـذه    : األيام اخلمسة األوىل، وتقول   الدم الطبيعي ملدة مثانية أيام بعد       
هل جيب علي صيام وصالة هذه األيام أم ال؟         : األيام اخلمسة، ولكن أنا أسأل    

  . أفيدوين أفادكم اهللا

 ، إذا كانت األيام اخلمسة البنية منفصلة عن الدم فليست مـن احلـيض          :ج
 وليس  ،لبولوعليك أن تصلي فيها وتصومي وتتوضئي لكل صالة؛ ألا يف حكم ا           

   فهي ال متنع الصالة وال ،هلا حكم احليض

                                                
  ).١٠٤(من برنامج نور على الدرب الشريط رقم  -١



  

 - ٢٠٨ -

   . ولكنها توجب الوضوء كل وقت حىت تنقطع كدم االستحاضة،الصيام

 وحتتسب  ،أما إذا كانت هذه اخلمسة متصلة باحليض فهي من مجلة احليض          
 وهكذا لو جاءت هذه الكدرة أو       . وعليك أال تصلي فيها وال تصومي      ،من العادة 

 ، بل حكمها حكم االستحاضة    ،لطهر من احليض فإا ال تعترب حيضا      الصفرة بعد ا  
 وال حتتـسب    ، وتتوضئي وتصلي وتـصومي    ،وعليك أن تستنجي منها كل وقت     

 كنـا ال نعـد الكـدرة        : وحتلني لزوجك؛ لقول أم عطية رضي اهللا عنها        ،حيضا
 . وهذا لفظـه ، وأبو داود،والصفرة بعد الطهر شيئا  أخرجه البخاري يف صحيحه        

وأم عطية من الصحابيات الفاضالت الاليت روين عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم              
   .أحاديث كثرية رضي اهللا عنها

   .واهللا ويل التوفيق
  

  )١(حكم قراءة الجنب والحائض والنفساء للقرآن

حنن الطالبات يف كلية البنات علينا مقـرر        :  تقول -ش  . م: السائلة: س
أيت موعد االختبـارات مـع موعـد العـادة      حفظ جزء من القرآن، فأحيانا ي     

  الشهرية، فهل يصح لنا كتابة السورة على ورقة وحفظها أم ال؟ 

   جيوز للحائض والنفساء قراءة القرآن يف أصح قويل :ج

                                                
ـ  ١٤١٢ / ٢ / ١٩ بتاريخ   )١٣٠٥(نشرت يف جملة الدعوة يف العدد        -١ ويف كتـاب الـدعوة     .  هـ
  .٤٠ – ٣٩األول ص  لسماحته اجلزء )الفتاوى(



  

 - ٢٠٩ -

 ، لكن بدون مـس املـصحف      ،العلماء؛ لعدم ثبوت ما يدل على النهي عن ذلك        
رقة اليت كتب فيها القرآن      وهكذا الو  ،وهلما أن ميسكاه حبائل كثوب طاهر وشبهه      

   .عند احلاجة إىل ذلك
أما اجلنب فال يقرأ القرآن حىت يغتسل؛ ألنه ورد فيه حديث صحيح يـدل              

 ، وال جيوز قياس احلائض والنفساء على اجلنب؛ ألن مـدما تطـول            ،على املنع 
خبالف اجلنب فإنه يتيسر له الغسل يف كل وقت من حني يفـرغ مـن موجـب        

   .اجلنابة
   . ويل التوفيقواهللا

  )١(حكم قراءة الحائض في كتب األدعية

هل جيوز للحائض قراءة كتب األدعية يوم عرفة على الرغم مـن أن       : س
  ا آيات قرآنية؟ 

 وال ، ال حرج أن تقرأ احلائض والنفساء األدعية املكتوبة يف مناسك احلج          :ج
ـ              ريح مينـع   بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضا؛ ألنه مل يرد نص صحيح ص

 إمنا ورد يف اجلنب خاصة بأن ال يقرأ القـرآن           ،احلائض والنفساء من قراءة القرآن    
  .وهو جنب؛ حلديث علي رضي اهللا عنه وأرضاه

ال تقرأ احلـائض وال     (( :ما احلائض والنفساء فورد فيهما حديث ابن عمر       أ
   ولكنه ضعيف؛ ألن احلديث ))اجلنب شيئا من القرآن

                                                
ـ  ١٤١٢ / ٣ / ٢٥ بتاريخ   )١٣١٠(نشرت يف جملة الدعوة يف العدد        -١ ويف كتـاب الـدعوة     .  هـ
  .٤٣ – ٤٢ لسماحته اجلزء األول ص )الفتاوى(



  

 - ٢١٠ -

 ولكنها  ، وهو ضعيف يف روايته عنهم     ، عياش عن احلجازيني   من رواية إمساعيل بن   
   . عن ظهر قلب،تقرأ بدون مس املصحف

أما اجلنب فال جيوز له أن يقرأ القرآن ال عن ظهر قلب وال من املـصحف                
 ويف إمكانـه أن يغتـسل يف        ، أن اجلنب وقته يسري    : والفرق بينهما  .حىت يغتسل 

 واألمر يف يده مـىت شـاء     ،مدته ال تطول   ف ، من حني يفرغ من إتيانه أهله      ،احلال
   . وإن عجز عن املاء تيمم وصلى وقرأ،اغتسل

 واحليض . وإمنا هو بيد اهللا عز وجل    ،أما احلائض والنفساء فليس األمر بيدمها     
 ولـئال   ،حيتاج إىل أيام والنفاس كذلك؛ وهلذا أبيح هلما قراءة القرآن؛ لئال تنسيانه           

 فمن بـاب أوىل أن      ،حكام الشرعية من كتاب اهللا    يفوما فضل القراءة وتعلم األ    
 ، إىل غري ذلـك    ...تقرأ الكتب اليت فيها األدعية املخلوطة من اآليات واألحاديث        

   . وهو أصح قويل العلماء رمحهم اهللا يف ذلك،هذا هو الصواب
  

  )١(قراءة كتب التفسير لمن كان على غير طهارة

قوم بقراءة بعـض تفاسـري      إنين أ :  من الرياض تقول   -ح  . م: سؤال من 
، ولست على طهارة كالـدورة الـشهرية   )صفوة التفاسري(القرآن مثل كتاب    

  مثال، فهل يف ذلك حرج علي؟ وهل يلحقين إمث على ذلك؟ 

                                                
ـ ١٤٠٤ / ٣ / ١ بتاريخ   )٩١٩(نشرت يف جملة الدعوة يف العدد        -١  )الفتاوى(ويف كتاب الدعوة    .  ه

  .٤٣ اجلزء األول ص ،لسماحته



  

 - ٢١١ -

 وال يف قـراءة     ، ال حرج على احلائض والنفساء يف قراءة كتب التفاسري         :ج
نب فليس له قـراءة      أما اجل  .القرآن من دون مس املصحف يف أصح قويل العلماء        

 وله أن يقرأ يف كتب التفسري واحلديث وغريمها مـن           ، حىت يغتسل  ،القرآن مطلقا 
دون أن يقرأ ما يف ضمنها من اآليات؛ ملا ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنـه             

 ويف لفظ عنه صـلى اهللا عليـه         ،كان ال حيجزه شيء عن قراءة القرآن إال اجلنابة        
 عن علي رضي اهللا     ،ديث رواه اإلمام أمحد بإسناد جيد     وسلم أنه قال يف ضمن ح     

  .))فأما اجلنب فال وال آية(( : أنه صلى اهللا عليه وسلم قال،عنه

  )١(إذا طهرت النفساء قبل األربعين هل تصوم وتصلي وتحج

هل جيوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وحتج قبل أربعني يوما إذا            : س
  طهرت؟ 
 وحيل لزوجها وطؤهـا  ، وحتج وتعتمر، وتصلي ،وم جيوز هلا أن تص    ، نعم :ج

 ، وصـلت وصـامت  ، فلو طهرت لعشرين يوما اغتسلت،يف األربعني إذا طهرت   
 وما يروى عن عثمان بن أيب العاص أنه كره ذلك فهو حممـول              .وحلت لزوجها 

   . وال دليل عليه، وهو اجتهاد منه رمحه اهللا ورضي عنه،على كراهة الترتيه
 فإن طهرها   ، إذا طهرت قبل األربعني يوما     ، حرج يف ذلك    أنه ال  :والصواب

 أا تعتربه نفاسـا يف مـدة        : فالصحيح ، فإن عاد عليها الدم يف األربعني      ،صحيح
 ال  ، ولكن صومها املاضي يف حال الطهارة وصالا وحجها كله صحيح          ،األربعني

   .يعاد شيء من ذلك ما دام وقع يف حال الطهارة
                                                

ـ  ١٤٠٤ / ١١ / ٩ بتـاريخ    )٩٥٣(نشرت يف جملة الدعوة يف العدد        -١ ويف كتـاب الـدعوة     .  هـ
  .٤٤ – ٤٣ لسماحته اجلزء األول ص )الفتاوى(



  

 - ٢١٢ -

   تصلي وال تصوم  النفساء اليت الحكم

   ١إال بعد األربعني ولو كانت طاهرة

 كثري من الناس إذا ولدت عندهم املرأة أخذت بعد وضعها أربعني يوما             :س
   فما احلكم؟ ،وهي ال تصلي وال تصوم ولو كانت هذه املرأة طاهرة

 وهو الـدم    : والنفاس ، النفاس مينع الصالة والصوم والوطء مثل احليض       :ج
 وال  ، فما دامت املرأة ترى الدم يف األربعني فال تصلي         ، الوالدة الذي خيرج بسبب  

 فإن استمر معهـا     ، حىت تطهر أو تكمل أربعني     ، وال حيل لزوجها وطؤها    ،تصوم
 وجب أن تغتسل عند اية األربعني؛ ألن النفـاس ال           ،الدم حىت كملت األربعني   

 ،ل لزوجهـا   وحت ، وتصوم ، وتصلي ، فتغتسل ،يزيد عن أربعني يوما على الصحيح     
 ويكون حكم هـذا     ،وتتحفظ من الدم بالقطن وحنوه؛ حىت ال يصيب ثياا وبدا         
 وال مينـع زوجهـا      ،الدم حكم دم االستحاضة ال مينع من الصالة وال من الصوم          

   . وعليها أن تتوضأ لكل صالة،منها

 وحتـل   ، وتـصوم  ، وتصلي ، فإا تغتسل  :أما إن رأت الطهر قبل األربعني     
 فإن عاد عليهـا     ، ولو مل ميض من األربعني إال أيام قليله        ،دامت طاهرة لزوجها ما   

 حـىت تطهـر أو تكمـل       ، ومل حتل لزوجها   ، ومل تصم  ،الدم يف األربعني مل تصل    
   وما فعلته يف أيام ،األربعني

                                                
  . أقيمت يف اجلامع الكبري بالرياض، تابع لتعليق مساحته على ندور حول صالة االستسقاء-١



  

 - ٢١٣ -

   . وال تلزمها إعادة الصوم،الطهارة من صالة أو صوم فإنه صحيح

  )١(هل تحل المستحاضة لزوجها

  حاضة هل حتل لزوجها؟ املست: س

 ، هي اليت يكون معها دم ال يـصلح حيـضا وال نفاسـا             : املستحاضة :ج
 ، وتتوضأ لكل صـالة    ، وحتل لزوجها  ، وتصلي ، تصوم ،وحكمها حكم الطاهرات  

 وعليها أن تتحفظ من الـدم       ،كأصحاب احلدث الدائم من بول أو ريح أو غريمها        
 كما صحت األحاديث بذلك عـن       ،بقطن أو حنوه؛ حىت ال يلوث بدا وال ثياا        

   .النيب صلى اهللا عليه وسلم
  

  )٢(حكم استعمال المرأة ما يقطع الدم في أيام الحيض النفاس

إذا استعملت املرأة ما يقطع الدم يف أيام النفـاس أو احلـيض فمـا      : س
  احلكم؟ 

 إذا استعملت املرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم بـذلك               :ج
   . وصومها صحيح، وصالا صحيحة، فإا تعمل كما تعمل الطاهرات،واغتسلت

                                                
 الصالة وأمهيتـها يف اجلـامع الكـبري         :ن من ضمن األسئلة التابعة لتعليق مساحته على حماضرة بعنوا         -١

  .بالرياض
 الصالة وأمهيتـها يف اجلـامع الكـبري         : من ضمن األسئلة التابعة لتعليق مساحته على حماضرة بعنوان         -٢

  .بالرياض



  

 - ٢١٤ -

  )١(حكم نزول الدم من المرأة بعد االغتسال مباشرة

أالحظ أنه عند اغتسايل من العادة الشهرية وبعد جلوسي للمدة          : س
 أا يف بعض األحيان ترتل مين كمية قليلة         - وهي مخسة أيام     -املعتادة هلا   

تسال مباشرة، مث بعد ذلك ال يرتل شـيء، وأنـا ال            جدا، وذلك بعد االغ   
أدري هل آخذ بعاديت فقط مخسة أيام وما زاد ال حيسب، وأصلي وأصـوم              
وليس علي شيء يف ذلك، أم أنين أعترب ذلك اليوم من أيام العـادة فـال                
أصلي وال أصوم فيه؟ علما أن ذلك ال حيدث معي دائما وإمنا بعـد كـل                

  . أرجو إفاديتحيضتني أو ثالث تقريبا، 

إذا كان الذي يرتل عليك بعد الطهارة صفرة أو كدرة فإنه ال يعترب             : ج
  . شيئا، بل حكمه حكم البول

أن تعيـدي   : أما إن كان دما صرحيا فإنه يعترب من احلـيض، وعليـك           
 وهي من أصحاب النيب صـلى  -الغسل؛ ملا ثبت عن أم عطية رضي اهللا عنها      

  ). كنا ال نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً(:  أا قالت-اهللا عليه وسلم 

  

                                                
ـ  ١٤٠٤ / ٦ / ١٠ بتـاريخ    )٩٣٣( نشرت يف جملة الدعوة يف العدد        -١ ويف كتـاب الـدعوة     .  هـ
  .٤٥ – ٤٤  لسماحته اجلزء األول ص)الفتاوى(



  

 - ٢١٥ -

  )١(حكم من تعاودها العادة الشهرية بعد انقطاعها

أنـا امـرأة يف الثانيـة       :  الرياض تقول  -أ  . م. ف: سؤال من : س
واألربعني من العمر، حيدث يل أثناء الدورة الشهرية أا تكون ملدة أربعـة             

اليوم السابع تعود مرة أخرى بـصورة       أيام، مث تنقطع ملدة ثالثة أيام، ويف        
أخف، مث تتحول إىل اللون البين حىت اليوم الثاين عشر، وقد كنت أشـكو              

وقد استـشرت أحـد   . من حالة نزيف ولكنها زالت بعد العالج حبمد اهللا   
األطباء من ذوي الصالح والتقوى عن حاليت املذكورة آنفا، فأشار علـي            

 العبادات من صالة وصـيام، وفعـال        عد اليوم الرابع وأؤدي   ببأن أتطهر   
استمريت على ما نصحين به الطبيب من مدة عامني، ولكن بعض النـساء             
أشرن علي بأن أنتظر مدة مثانية أيام، فأرجو من مساحتكم أن ترشـدوين إىل   

  . الصواب

مجيع األيام املذكورة األربعة والثمانية كلها أيام حيض، فعليـِك أن           : ج
 فيها، وال حيل لزوجِك مجاعِك يف األيـام املـذكورة،           تدعي الصالة والصوم  

وعليك أن تغتسلي بعد األربعة وتصلي، وحتلني لزوجك مدة الطهارة اليت بني            
  . األربعة والثمانية، وال مانع من أن تصومي فيها

                                                
  . هـ١٤٠٤ / ٩ / ١٩ بتاريخ )٩٤٧( نشرت يف جملة الدعوة يف العدد -١



  

 - ٢١٦ -

 وعليك إذا طهرت من     ،فإذا كان ذلك يف رمضان وجب عليك الصوم فيها        
 وتصومي كسائر الطـاهرات؛ ألن الـدورة        ،صلي وت ،األيام الثمانية أن تغتسلي   

   . وجتتمع أيامها وتفترق، تزيد وتنقص- احليض : وهي-الشهرية 

 ورزقنا وإياِك وسائر املسلمني الفقـه يف الـدين          ،وفق اهللا اجلميع ملا يرضيه    
   .والثبات عليه

  وجوب صالتي المغرب والعشاء على الحائض 
  ر إذا طهرت قبل طلوع الفجر وصالتي الظه
  )١(والعصر إذا طهرت قبل غروب الشمس

عندما تطهر احلـائض قبـل شـروق        :  يقول -م  . ه. أ: سؤال من : س
الشمس فهل جتب عليها صالة املغرب والعشاء ؟ وكذلك عندما تطهر قبـل             

  غروب الشمس فهل جتب عليها صالة الظهر والعصر؟ 

ن  إذا طهرت احلائض أو النفساء قبل غروب الشمس وجـب عليهـا أ             :ج
 وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجـر  ،تصلي الظهر والعصر يف أصح قويل العلماء  
   .وجب عليها أن تصلي املغرب والعشاء

 وعبد اهللا بن عباس رضـي اهللا        ،وقد روي ذلك عن عبد الرمحن بن عوف       
   . وهو قول مجهور أهل العلم،عنهما

                                                
  . هـ١٤١٠ / ٧ / ٢٠ بتاريخ )١٢٢٩( نشرت يف جملة الدعوة يف العدد -١



  

 - ٢١٧ -

أن وهكذا لو طهرت احلائض والنفساء قبل طلوع الشمس وجـب عليهـا       
   . وباهللا التوفيق.تصلي صالة الفجر

  

  إذا طهرت الحائض في وقت العصر أو العشاء،
  )١( هل تصلي معهما الظهر والمغرب

إذا طهرت املرأة من احليض يف وقت العصر أو العشاء، فهل تـصلي      : س
  معهما الظهر واملغرب باعتبارمها جيمعان معا؟ 

وقت العصر وجب عليهـا أن   إذا طهرت املرأة من احليض أو النفاس يف   :ج
تصلي الظهر والعصر مجيعا يف أصح قويل العلماء؛ ألن وقتـهما واحـد يف حـق     

 وهكـذا إذا    ، وهي معذورة بسبب تأخر طهرهـا      ، واملسافر ،املعذور؛ كاملريض 
 وقد  ،طهرت وقت العشاء وجب عليها أن تصلي املغرب والعشاء مجيعا كما سبق           

  .نهم بذلكأفىت مجاعة من الصحابة رضي اهللا ع

  )٢(المسجد ال يحل لحائض وال جنب

  امرأة نزل منها الدم وهي : قارئة من الرياض تقول: س

                                                
 من ضمن الفتاوى املهمة املتعلقة بأركان اإلسالم اخلمسة قدمها إىل مساحته بعض طلبة العلم يف عـام                -١

ـ ١٤١٣ مد الشائع من مساحته اإلذن بطباعتها فأعطى مساحته املوافقة على ذلـك            وقد طلب األخ حم   .  ه
  .شفويا

  .هـ١٤١١ / ٢ / ١٠ بتاريخ )١٢٥٥( نشرت يف جملة الدعوة يف العدد -٢



  

 - ٢١٨ -

داخل مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمكثت فيه قليال حـىت انتـهى               
   هل تأمث يف ذلك؟أهلها من الصالة وخرجت معهم،

ن كانـت    أما إ  ، إذا كانت ال تستطيع اخلروج وحدها فال حرج عليها         :ج
 فالواجب عليها البدار باخلروج؛ ألن احلائض والنفـساء         ،تستطيع اخلروج وحدها  

وال جنبا ِإال عاِبِري    ﴿ :واجلنب ال جيوز هلم اجللوس يف املساجد؛ لقوله جل وعال         
إين ال أحل املسجد    (( : وملا روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال          )١(﴾سِبيٍل

   .))حلائض وال جنب

  

  )٢(تفسير حديث إن حيضتك ليست في يدك

أمـرين  : ورد عن عائشة رضي اهللا عنها قالـت       : تقول هذه السائلة  : س
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أناوله شيئا من املسجد فقلت إين حـائض               

 أرجو تفسري هذا احلديث، وهل معىن هذا        ))إن حيضتك ليست يف يدك    ((فقال  
  .  تعمل شيئا؟ أفيدونا أفادكم اهللاأن احلائض ال تدخل املسجد وال

إين ال أحـل املـسجد حلـائض وال         (( : النيب صلى اهللا عليه وسلم قال      :ج
يا أَيها الَِّذين آمنوا ال تقْربوا الصالةَ وأَنتم سكَارى         ﴿ : واهللا قال سبحانه   ))جنب

  .)١(﴾ي سِبيٍلحتى تعلَموا ما تقُولُونَ وال جنبا ِإال عاِبِر
                                                

  ).١٠٩( من برنامج نور على الدرب الشريط رقم -١
  .٤٣ سورة النساء اآلية -٢



  

 - ٢١٩ -

 واحلائض كذلك ليس هلا أن جتلـس يف         ،فاستثىن اهللا عابر السبيل من أهل اجلنابة      
 أو ، فالعابرة ال بأس عليها أن متر من بـاب إىل بـاب  ، ولكن هلا أن تعرب   ،املسجد

 فالنيب صـلى اهللا     ، إناء أو كتابا أو ما أشبه ذلك       :تدخل لتأخذ حاجة من املسجد    
 ))ناوليين اخلمرة مـن املـسجد     (( :عائشة رضي اهللا عنها   عليه وسلم حينما قال ل    

إـا  ( : قالت - عليه الصالة والسالم     - مصلى يصلي عليه من اخلوص       :واخلمرة
  .))إن حيضتك ليست يف يدك(( : فقال هلا)حائض

 إمنـا   . فال بأس بذلك   ، أنه ليس هناك مانع من دخوهلا ألخذ احلاجة        :فاملعىن
 أما أن تعرب من املسجد أو تدخله حلاجة مث ترجـع            ، جلوسها يف املسجد   :املمنوع

   .من غري جلوس فال بأس بذلك؛ لآلية الكرمية واحلديث املذكور

   .واهللا ويل التوفيق

  )٢(حكم دخول الحائض الحرم والصالة فيه

 من رأس تنورة، تقول يف -م . ص. األخت اليت رمزت المسها بـ ح     : س
رم للصالة فيه أثناء عادا الشهرية وهي       ما حكم ذهاب املرأة إىل احل     : رسالتها

  عاملة بذلك؟ 

 ذهاب املرأة إىل احلرم الشريف والصالة مع الناس وقد نزلت ا العـادة      :ج
   : وهي تعلم ذلك منكر عظيم لوجهني- احليض : وهي-الشهرية 

                                                                                                                           
  .٤٣ سورة النساء اآلية -١
  .هـ١٤١٠ لشهر ذي احلجة من عام )١٥٥(يف العدد  نشرت يف الة العربية -٢



  

 - ٢٢٠ -

 ، ليس هلا أن تتلبس بالصالة وهي ـذا احلـدث       ، أا ال صالة هلا    :أحدمها
   .يم وصالا باطلةفذاك منكر عظ

 فـإن  ، أنه ليس هلا اجللوس يف املسجد احلرام وهـي حـائض           :األمر الثاين 
 أما املرور والعبور فـال بـأس        ،احلائض واجلنب ممنوعان من اجللوس يف املسجد      

 بـل جيـب     ، والصالة وهي حائض أكرب وأشنع فال جيوز هلا هذا العمل          ،للحاجة
تذهب إىل املسجد حىت تنتهي مـن هـذه          وليس هلا أن     ،عليها أن تبقى يف بيتها    

   . فإذا تطهرت منها ذهبت إذا شاءت مع أخواا إىل املسجد،احليضة
وأما أن تذهب وهي يف حالة حيض للمشاركة يف الصالة أو اجللوس مـع              

 والصالة مع احليض ومع غريه مـن        ، فهذا كله منكر وال جيوز     ،النساء يف املسجد  
 ورمبـا أفـضى     ،ال شك أن هذا العمل شـنيع       و ،احلدث األكرب واألصغر باطلة   

 وهذا منكـر    ، تصلي وهي ا احليض    ،بصاحبته إىل الكفر باهللا؛ ألا كاملستهزئة     
 ، والـسخرية ، واالستهزاء بـه  ، فإن كان قصدها االستهانة بدين اهللا      ،عظيم فظيع 

   . فهذه ردة عن اإلسالم والعياذ باهللا، وعدم املباالة،واإلنكار لدين اهللا
   . ويل التوفيقواهللا

  )١(حكم حضور الحائض للمسجد لسماع الدروس والمواعظ
  هل احلائض ميكن أن حتضر الدرس يف اجلامع؟ : س
 ال بأس أن حتضر احلائض والنفساء عند باب املسجد لسماع الـدروس             :ج
 : لكن ال جيوز جلوسها يف املسجد؛ لقول النيب صلى اهللا عليـه وسـلم           ،واملواعظ

  .))سجد حلائض وال جنبإين ال أحل امل((

                                                
  . من ضمن األسئلة املوجهة من مندوب صحيفة املسلمون-١



  

 - ٢٢١ -

  )١(دخول الحائض لما يلحق بالمسجد

يف أمريكـا   :  من أمريكا أرسل إلينا سؤاال يقول فيـه        -س  . أ: األخ: س
الدور األعلى مصلى للنساء، والدور الذي حتته       : مسجد يتكون من ثالثة أدوار    

فيه املغاسل ومكـان    ) قبو(املصلى األصلي، والدور الذي حتته وهو عبارة عن         
لمجالت والصحف اإلسالمية وفصول دراسية نسائية ومكان لصالة النـساء          ل

أيضا، فهل جيوز للنساء احلُيض دخول هذا الدور السفلي؟ كما يوجد يف هذا              
املسجد عمود يعترض للمصلني يف صفوفهم فيقسم الصف إىل شطرين فهـل            

  يقطع الصف أم ال؟ 

أهل الـدورين األعلـى    إذا كان املبىن املذكور قد أعد مسجدا ويسمع          :ج
 ومل جيز للحيض اجللـوس يف احملـل   ،واألسفل صوت اإلمام صحت صالة اجلميع 

 وقد قال النيب صلى اهللا عليـه        ،املعد للصالة يف الدور األسفل؛ ألنه تابع للمسجد       
  .))إين ال أحل املسجد حلائض وال جنب(( :وسلم

ل شيء مـن    أما مرورها باملسجد ألخذ بعض احلاجات مع التحفظ من نزو         
  .)٢(﴾وال جنبا ِإال عاِبِري سِبيٍل﴿ :الدم فال حرج يف ذلك؛ لقوله سبحانه

                                                
  .هـ١٤٠٦ / ٥ / ٣ بتاريخ )١٠٢٤( نشرت يف جملة الدعوة يف العدد -١
  .٤٣ سورة النساء اآلية -٢



  

 - ٢٢٢ -

وملا ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه أمر عائشة أن تناوله املصلى مـن      
إن حيضتك ليست يف    (( : فقال صلى اهللا عليه وسلم     ، إا حائض  : فقالت ،املسجد
   .))يدك

 وإمنا نواه خمزنا وحمال     ،ل مل ينوه الواقف من املسجد     أما إن كان الدور األسف    
 وجيوز للحائض   ، فإنه ال يكون له حكم املسجد      ،ملا ذكر يف السؤال من احلاجات     

واجلنب اجللوس فيه وال بأس بالصالة فيه يف احملل الطاهر الـذي ال يتبـع دورات     
 لكن  ،الصالة فيها املياه كسائر احملالت الطاهرة اليت ليس فيها مانع شرعي مينع من            

من صلى فيه ال يتابع اإلمام الذي فوقه إذا كان ال يراه وال يرى بعض املـأمومني؛       
   .ألنه ليس تابعا للمسجد يف األرجح من قويل العلماء

 لكن إذا أمكن أن يكـون       ،أما العمود الذي يقطع الصف فال يضر الصالة       
   . واهللا ويل التوفيق.الصف قدامه أو خلفه حىت ال يقطع الصف فهو أوىل وأكمل

  )١(الفرق بين دم الحيض واالستحاضة

بعض النساء ال يفرقن بني احليض واالستحاضة، إذ قد يستمر معهـا         : س
  الدم فتتوقف عن الصالة طوال استمرار الدم، فما احلكم يف ذلك؟ 

 كما جـاء بـذلك     ، احليض دم كتبه اهللا على بنات آدم كل شهر غالبا          :ج
   .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلماحلديث الصحيح عن 

                                                
عض طلبة العلم يف عـام     من ضمن الفتاوى املهمة املتعلقة بأركان اإلسالم اخلمسة قدمها إىل مساحته ب            -١

  . هـ١٤١٣



  

 - ٢٢٣ -

  :وللمرأة املستحاضة يف ذلك ثالثة أحوال

 فال تـصلي    ، فعليها أن جتلس ما تراه من الدم كل شهر         ، أن تكون مبتدئة   :أحدها
 إذا كانت املدة مخسة عشر يومـا  ، وال حيل لزوجها مجاعها حىت تطهر،وال تصوم 

   .أو أقل عند مجهور أهل العلم

 وعليها أن   ،لدم أكثر من مخسة عشر يوما فهي مستحاضة       فإن استمر معها ا   
تعترب نفسها حائضا ستة أيام أو سبعة أيام بالتحري والتأسي مبا حيصل ألشـباهها              

   .من قريباا إذا كان ليس هلا متييز بني دم احليض وغريه

فإن كان لديها متييز امتنعت عن الصالة والصوم وعن مجاع الزوج هلا مـدة      
 أن ال يزيد ذلك عن      : بشرط ، مث تغتسل وتصلي   ،ز بسواد أو ننت رائحة    الدم املتمي 

   . وهذه هي احلالة الثانية من أحوال املستحاضة،مخسة عشر يوما

 مث تغتـسل    ، فإا جتلس عادـا    ، أن يكون هلا عادة معلومة     :احلالة الثالثة 
جيـيء  وتتوضأ لكل صالة إذا دخل الوقت ما دام الدم معها وحتل لزوجها إىل أن               

   .وقت العادة من الشهر اآلخر

وهذا هو ملخص ما جاءت به األحاديث عن النيب صلى اهللا عليـه وسـلم               
   .بشأن املستحاضة

 اد ابـن  : وصاحب املنتقى، احلافظ ابن حجر:وقد ذكرها صاحب البلوغ   
   .تيمية رمحة اهللا عليهما مجيعا



  

 - ٢٢٤ -

  )١(الةالحامل التي تعاني من سيالن البول دائما هل تترك الص

امـرأة حامـل يف   :  من املغرب العريب تقول-ح  . م: األخت: س
الشهر التاسع تعاين من سيالن البول يف كل حلظة توقفت عن الـصالة             

  يف الشهر األخري، هل هذا ترك للصالة؟ وماذا عليها؟ 

ليس للمرأة املذكورة وأمثاهلا التوقف عن الصالة، بل جيب عليها          : ج
، وأن تتوضأ لوقت كل صالة، كاملستحاضة،       أن تصلي على حسب حاهلا    

وتتحفظ مبا تستطيع من قطن وغريه وتصلي الصالة لوقتها، ويشرع هلا أن            
تني الظهـر والعـصر،     تصلي النوافل يف الوقت، وهلا أن جتمع بني الصال        

فَاتقُوا اللَّـه مـا     ﴿: واملغرب والعشاء، كاملستحاضة؛ لقول اهللا عز وجل      
متطَعت٢(﴾اس(.  

وعليها قضاء ما تركت من الصلوات، مع التوبـة إىل اهللا سـبحانه             
وتعاىل، وذلك بالندم على ما فعلت، والعزم على أن ال تعود إىل ذلـك؛              

وتوبوا ِإلَى اللَِّه جِميعا أَيها الْمؤِمنونَ لَعلَّكُم       ﴿: لقول اهللا سبحانه وتعاىل   
  .)٣(﴾تفِْلحونَ

                                                
  . هـ١٤٠٥ / ٢ / ١٩ بتاريخ )٩٦٥( نشرت يف جملة الدعوة يف العدد -١
  .١٦ سورة التغابن اآلية -٢
  .٣١ سورة النور اآلية -٣



  

 - ٢٢٥ -

  )١(ودليس ألقل النفاس حد محد

  هل جيوز للمرأة النفساء أن تصلي وتصوم إذا طهرت قبل األربعني ؟ : س

 إذا طهرت النفساء قبل األربعني وجب عليها الغسل والصالة والـصوم            :ج
 وليس ألقل النفـاس حـد       ، وحل لزوجها مجاعها بإمجاع أهل العلم      ،يف رمضان 
   .حمدود

   .واهللا ويل التوفيق

  

  )٢(يها الدم وهي صائمةإذا طهرت النفساء ثم عاد إل

إذا طهرت النفساء خالل أسبوع مث صامت مع املسلمني يف رمضان           : س
أياما معدودة، مث عاد إليها الدم هل تفطر يف هذه احلالة؟ وهل يلزمهـا قـضاء      

  األيام اليت صامتها واليت أفطرا؟ 

 إذا طهرت النفساء يف األربعني فصامت أياما مث عـاد إليهـا الـدم يف                :ج
 وعليها أن تدع الصالة والصيام يف األيام اليت عـاد           ،ربعني فإن صومها صحيح   األ

   حىت تطهر أو - ألنه نفاس -فيها الدم 

                                                
  . هـ١٤١٤ / ٤ / ٧ بتاريخ )١٤٠٩( نشرت يف جملة الدعوة يف العدد -١
  . هـ١٤١٦ / ٨  /٢٠ بتاريخ )١٥٢٥(نشرت يف جملة الدعوة يف العدد  -٢



  

 - ٢٢٦ -

 ومىت أكملت األربعني وجب عليها الغسل وإن مل تر الطهر؛ ألن            ،تكمل األربعني 
 وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت       ،األربعني هي اية النفاس يف أصح قويل العلماء       

 كما أمر النيب صلى اهللا عليـه وسـلم بـذلك            ،ل صالة حىت ينقطع عنها الدم     ك
 ولزوجها أن يستمتع ا بعد األربعني وإن مل تر الطهـر؛ ألن الـدم               ،املستحاضة

 وال مينع الزوج من اسـتمتاعه  ،واحلال ما ذكر دم فساد ال مينع الصالة وال الصوم      
ا يف احليض فإـا تـدع الـصالة     لكن إن وافق الدم بعد األربعني عاد .بزوجته

   .والصوم وتعتربه حيضا

   .واهللا ويل التوفيق

  

  )١(خروج النفساء من المنزل

هل يلزم النفساء عدم مغادرة بيتها قبل انتـهاء         : ع يقول . السائل م : س
  املدة؟ 

 فإن  ، النفساء كغريها من النساء ال حرج عليها يف مغادرة بيتها للحاجة           :ج
وقَـرنَ  ﴿ :فضل جلميع النساء لزوم البيوت؛ لقول اهللا سبحانه        فاأل ،مل يكن حاجة  

   .واهللا ويل التوفيق .)٢(﴾ِفي بيوِتكُن وال تبرجن تبرج الْجاِهِليِة الْأُولَى

                                                
  . هـ١٤١٥ / ٥ / ١٥ بتاريخ )١٤٦٣(نشرت يف جملة الدعوة يف العدد  -١
  .٣٣ سورة األحزاب اآلية -٢



  

 - ٢٢٧ -

  )١(ما الحكم إذا أسقطت المرأة

هناك بعض النساء احلوامـل  :  من اخلرب تقول  -م  . ر. ي: سؤال من : س
اجلنني، ومن األجنة من يكون قد اكتمل خلقه، ومنهم مـن مل      يتعرضن لسقوط   

  يكتمل بعد، فأرجو من مساحتكم توضيح كيفية الصالة يف كلتا احلالتني؟ 

 ، أو رجل، أو يد  ، إذا أسقطت املرأة ما يتبني فيه خلق اإلنسان؛ من رأس          :ج
 وال حيـل    ، فال تـصلي وال تـصوم      ، هلا أحكام النفاس   ،أو غري ذلك فهي نفساء    

   .لزوجها مجاعها حىت تطهر أو تكمل أربعني يوما

ومىت طهرت ألقل من أربعني وجب عليها الغسل والـصالة والـصوم يف             
   . وحل لزوجها مجاعها،رمضان

 فلو طهرت وقد مضى هلا من الوالدة عشرة أيـام أو            ،وال حد ألقل النفاس   
 وما  ،قدم وجرى عليها أحكام الطاهرات كما ت      ،أقل أو أكثر وجب عليها الغسل     

 ، وحيل لزوجها مجاعها،تراه بعد األربعني من الدم فهو دم فساد تصوم معه وتصلي        
وعليها أن تتوضأ لوقت كل صالة كاملستحاضة؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم             

  .))وتوضئي لكل صالة(( :- وهي مستحاضة-لفاطمة بنت أيب حبيش 

 الـدورة   : أعين -حليض  ومىت صادف الدم اخلارج منها بعد األربعني وقت ا        
 ، وحرمت عليها الصالة والصوم حـىت تطهـر      ، صار هلا حكم احليض    -الشهرية  

   .وحرم على زوجها مجاعها
                                                

  . هـ١٤٠٥ / ١١ / ٥ بتاريخ )١٠٠٠(نشرت يف جملة الدعوة يف العدد  -١
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 بأن كان حلمة وال     ،أما إن كان اخلارج من املرأة مل يتبني فيه خلق اإلنسان          
 أو كان دما فإا بذلك يكون هلا حكم املستحاضة ال حكم النفـساء              ،ختطيط فيه 

 ، وحيل لزوجها مجاعهـا    ، وعليها أن تصلي وتصوم يف رمضان      ،كم احلائض وال ح 
 كاملستحاضة  ،وعليها أن تتوضأ لوقت كل صالة مع التحفظ من الدم بقطن وحنوه           

 ، واملغـرب والعـشاء    ، وجيوز هلا اجلمع بني الصلتتني الظهر والعصر       ،حىت تطهر 
يث محنة بنت جحش     ولصالة الفجر؛ حلد   ،ويشرع هلا الغسل للصالتني اموعتني    

   .الثابت يف ذلك؛ ألا يف حكم املستحاضة عند أهل العلم

 فإنه يغسل ويكفـن     ،أما إذا كان سقوط اجلنني يف الشهر اخلامس وما بعده         
   . ويعق عنه؛ ألنه بذلك صار إنسانا له حكم األطفال، ويسمى،ويصلي عليه

   .واهللا تعاىل ويل التوفيق

  ة هل ما حكم الدم إذا أجهضت المرأ
  )١(هو دم نفاس أو له حكم الحيض؟

إذا أجهضت املرأة فما حكم الدم هل هو دم نفاس، أو لـه حكـم               : س
  احليض؟ 

ن بان الـرأس  أ ك ، إن كان اإلجهاض بعدما ختلق الطفل وبان أنه إنسان         :ج
   وعلى املرأة أن ، فإنه يكون نفاسا، ولو كان خفيا،أو اليد

                                                
  .)٦٧( برنامج نور على الدرب الشريط رقم -١
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 ،تكمل أربعني يوما؛ ألن هذه اية النفـاس        أو   ،تدع الصالة والصوم حىت تطهر    
 فـإن   ، وحتل لزوجهـا   ، أن تغتسل وتصلي وتصوم    :وإن طهرت قبل ذلك فعليها    

 ،استمر معها الدم تركت الصالة والصيام ومل حتل لزوجها حىت تكمل األربعـني            
 ولو كان معها الدم؛ ألنه      ،فإذا أكملتها اغتسلت وصامت وصلت وحلت لزوجها      

 تتوضأ منـه لكـل      ، ألن ما زاد على أربعني يوما يعترب دم فساد         دم فساد حينئذ؛  
   . كاملستحاضة ومن به سلس البول، مع التحفظ منه،صالة

 كأن يكون   ،أما إن كان مل يتخلق ومل يظهر ما يدل على خلق اإلنسان فيه            
 تـصلي   ، فإن هذا يعترب دم فـساد      ،قطعة حلم ليس فيها خلق إنسان أو جمرد دم        

   .كل صالة وتتحفظ جيداوتصوم وتتوضأ ل

  من ولدت بعد دخول الوقت هل تقضي 
  )١(صالتها لذلك الوقت بعد انتهاء النفاس

بعض النساء تأتيها الوالدة بعد دخول الوقت فهل عليها بعد انتـهاء    : س
  النفاس قضاء الصالة اليت دخل وقتها ومل تقضها؟ 

را حىت ضاق    أما إن كانت أخ    ، ليس عليها قضاؤها إذا كانت مل تفرط       :ج
 كاحلـائض إذا  ،الوقت مث حصلت الوالدة فإا تقضيها بعد الطهر مـن النفـاس     

 فإا تقضيها بعد الطهر؛ لكوا      ، مث نزل ا احليض    ،أخرت الصالة إىل آخر وقتها    
   . واهللا ويل التوفيق.قد فرطت بتأخريها

                                                
  . س من الرياض يف جملس مساحته. سؤال موجه من ع-١
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 كتاب الصالة



  

 - ٢٣٢ -

  

   

   )١(الصالة وأهميتها

وان إال على الظاملني، والصالة والـسالم       احلمد هللا رب العاملني، وال عد     
فإن على املرء أن يهتم بالصالة؛      : على نبينا حممد، وآله وصحبه أمجعني، وبعد      

ألن أمرها عظيم، ومكانتها كبرية، وأن خيلص العبادة هللا وحده ال شريك له،             
وأن يتربأ مما سوى اهللا كائنا من كان، وأن يؤمن ويعتقد أنه سـبحانه هـو                

احلق، وما عبد من دونه فهو باطل، كما قال عز وجـل يف سـورة               املعبود ب 
 )٢(﴾ذَِلك ِبأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَنَّ ما يدعونَ ِمن دوِنِه هو الْباِطـلُ            ﴿: احلج

ذَِلك ِبأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَنَّ ما يدعونَ ِمن         ﴿: ويف سورة لقمان قال سبحانه    
 وقال  )٤(﴾وقَضى ربك أَال تعبدوا ِإال ِإياه     ﴿:  وقال سبحانه  )٣(﴾باِطلُدوِنِه الْ 

ومـا أُِمـروا ِإال   ﴿:  وقال تعـاىل  )٥(﴾ِإياك نعبد وِإياك نستِعني   ﴿: عز وجل 
  .  اآلية)٦(﴾ِليعبدوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين حنفَاَء

                                                
  .أقيمت يف اجلامع الكبري بالرياض" الصالة وأمهيتها  " : تعليق لسماحته على حماضرة بعنوان-١
  .٦٢ سورة احلج اآلية -٢
  .٣٠ سورة لقمان اآلية -٣
  .٢٣ سورة اإلسراء اآلية -٤
  .٥ سورة الفاحتة اآلية -٥
  .٥ سورة البينة اآلية -٦

 أهمية الصالةباب 



  

 - ٢٣٣ -

 وهو أول شيء يدخل به العبـد   ، هو أصل دين اإلسالم    هذا األساس العظيم  
 هاتـان  ، الشهادة بأن حممدا رسول اهللا: مث يلي هذه الشهادة  ، اإلسالم :يف دين اهللا  

 ، إحدامها ال تغين عن األخـرى      ،الشهادتان مها أصل الدين ال يصح دين بدوما       
 وال ،بتوحيد اهللا فال إسالم إال    ،فبعد مبعث حممد صلى اهللا عليه وسلم ال بد منهما         

 فلو أن إنسانا يصوم     ،إسالم إال باإلميان بأن حممدا رسول اهللا عليه الصالة والسالم         
 ولكنه مل يؤمن مبحمد صلى اهللا عليه        ، ويعبد اهللا بكل العبادات    ،النهار ويقوم الليل  

 بل من أكفر الناس عند مجيع أهل        ، فإنه يكون بذلك كافرا    ،وسلم بعدما بعثه اهللا   
 إال أنه يشرك    ، وعمل كل شيء   ،ولو أنه شهد أن حممدا رسول اهللا وصدقه        ،العلم
 من ملك أو نيب أو صنم أو شجر أو حجر أو جـين أو               ، يعبد مع اهللا غريه    -باهللا  

 فال بـد مـن   ، إن حممدا رسول اهللا: ولو قال، صار بذلك كافرا ضاال-كوكب  
   . واإلخالص له، ال بد من توحيد اهللا،اإلميان ما مجيعا

 إىل اجلـن  ، بعثـه اهللا إىل الـثقلني  ،وال بد من اإلميان بأن حممدا رسول اهللا   
 لكن نبينا   ، وكان الرسل املاضون يبعث كل واحد منهم إىل قومه خاصة          ،واإلنس

 إىل اجلن   ، إىل العرب والعجم   ،حممدا عليه الصالة والسالم بعثه اهللا إىل الناس كافة        
 كلهم ، إىل احلكام واحملكومني   ،غنياء والفقراء  إىل األ  ، إىل الذكور واإلناث   ،واإلنس

 فمن أجاب هذه الدعوة اليت جـاء ـا         ،داخلون يف رسالته عليه الصالة والسالم     
ومن يكْفُر  ﴿ : قال تعاىل  ، ومن استكرب دخل النار    ،وانقاد هلا وآمن ا دخل اجلنة     
هِعدوم اراِب فَالنزالْأَح الصالة والسالم وقال عليه )١(﴾ِبِه ِمن:   

                                                
  .١٧ سورة هود اآلية -١
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والذي نفسي بيده ال يسمع يب أحد من هذه األمة يهودي أو نـصراين مث               ((
 وقال الـنيب عليـه   ))ميوت ومل يؤمن بالذي أرسلت به إال كان من أهل النار   

 ))كان النيب يبعث إىل قومه خاصة وبعثت إىل الناس عامة         ((: الصالة والسالم 
 )١(﴾ها الناس ِإني رسولُ اللَِّه ِإلَيكُم جِميعا      قُلْ يا أَي  ﴿: وقد قال اهللا عز وجل    

 وقـال  )٢(﴾وما أَرسلْناك ِإال كَافَّةً ِللناِس بـِشريا ونـِذيرا        ﴿: وقال سبحانه 
  .  عليه الصالة والسالم)٣(﴾وما أَرسلْناك ِإال رحمةً ِللْعالَِمني﴿: سبحانه

مر الصالة، فهي اليت تلي هـاتني الـشهادتني،   مث بعد هاتني الشهادتني أ  
وهي الركن األعظم بعد هاتني الشهادتني، فمن حفظها حفظ دينـه، ومـن             

جاء يف مسند أمحد بإسناد جيد، عن عبد اهللا بن          . ضيعها فهو ملا سواها أضيع    
عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنـه ذكـر             

من حافظ عليها كانت له نـورا وبرهانـا         ((: صحابه فقال الصالة يوما بني أ   
وجناة يوم القيامة ومن مل حيافظ عليها مل يكن له نور وال برهـان وال جنـاة                 

 قـال بعـض   ))وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأيب بن خلف    
إمنا حيشر من أضاع الصالة مع هؤالء الصناديد من الكفـرة           : (األئمة يف هذا  

فرعون، وهامان، وقارون، وأيب بـن خلـف؛ لكونـه شـاهم،        : اءاألشقي
  :، قال تعاىل)واإلنسان مع من شابه

                                                
  .١٥٨ سورة األعراف اآلية -١
  .٢٨ سورة سبأ اآلية -٢
  .١٠٧ سورة األنبياء اآلية -٣
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﴿مهاجوأَزوا وظَلَم وا الَِّذينرشأشباههم ونظراءهم: يعين)١(﴾اح .   
فمن كانت علته الرياسة حىت ترك الصالة حشر مع فرعون؛ ألن فرعـون             

 وعادى موسى عليه الصالة والـسالم مـن   ،ربمحله ما هو فيه من امللك على التك    
 : قال تعاىل  ، فصار من األشقياء الذين باعوا باخلسارة وصاروا إىل النار         ،أجل ذلك 

 ومن محلته وظيفته أو     ، نعوذ باهللا من ذلك    )٢(﴾أَدِخلُوا آلَ ِفرعونَ أَشد الْعذَابِ    ﴿
عون فيحشر معه يوم     صار شبيها امان وزير فر     ،وزارته على التخلف عن الصالة    

 شـابه   ، فإن تركها من أجل املال والشهوات والـنعم        ،القيامة نعوذ باهللا من ذلك    
 حىت خسف اهللا بـه األرض       ،قارون الذي أعطاه اهللا املال العظيم فاستكرب وطغى       

   . فيكون شبيها به فيحشر معه يوم القيامة إىل النار،وبداره
ع والشراء واملعامالت واملكاسـب  أما إن شغله عن الصالة وعن حق اهللا البي        

 فيحـشر معـه إىل   - تاجر أهل مكة - فإنه يكون شبيها بأيب بن خلف      ،الدنيوية
   . نسأل اهللا العافية من الكفرة وأعماهلم،النار

 وقد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه          ، أن أمر الصالة عظيم    :واملقصود
  وذروة سنامه اجلهاد يف سبيلرأس األمر اإلسالم وعموده الصالة   (( :وسلم أنه قال  

العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها       (( : وقال عليه الصالة والسالم    )٣())اهللا
  .)٤())فقد كفر

                                                
  .٢٢ سورة الصافات اآلية -١
  .٤٦ سورة غافر اآلية -٢
  .)٢٣١ / ٥( ومسند اإلمام أمحد )٢٥٤١( رواه الترمذي يف اإلميان برقم -٣
 – ٥  والنسائي يف  ،)٢٥٤٥( باب ما جاء يف ترك الصالة برقم         – ٩ ، رواه الترمذي يف كتاب اإلميان     -٤

 –٥ وابن ماجه يف     ،)٣٤٦ / ٥( وأمحد   ،)٤٥٩( رقم   ، باب احلكم يف تارك الصالة     – ٨ ،كتاب الصالة 
  ).١٠٧٩( باب ما جاء فيمن ترك الصالة رقم – ٧٧ ،كتاب إقامة الصالة
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 ، وابن ماجة بإسناد صحيح    ، والنسائي ، والترمذي أخرجه اإلمام أمحد، وأبو داود،    
 عن  ،ه عن جابر رضي اهللا عن     ، وخرج مسلم يف صحيحه    ،عن بريدة رضي اهللا عنه    

بني الرجل وبـني الـشرك والكفـر تـرك     (( :النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال   
  .)١())الصالة

 إذا نظرنا يف حال الناس اليوم وال حول وال قوة           ،فاألمر عظيم وخطري جدا   
 فنـسأل   ، فقد كثر املتخلفون عن الصالة واملتساهلون بأدائها يف اجلماعة         ،إال باهللا 

   . اهلدايةاهللا لنا وجلميع املسلمني
 ولكن ابن آدم مثل ما قـال اهللا         ،واهللا جل وعال أوسع النعم وأكثر اخلريات      

أدر اهللا النعم وأوسـع    .)٢(﴾كَال ِإنَّ الِْإنسانَ لَيطْغى أَنْ رآه استغنى      ﴿ :جل وعال 
 فالواجب  ، نعوذ باهللا من ذلك    ، فقابلها الكثري من الناس بالعصيان والكفران      ،اخلري
 كل إنسان يبلغ من حوله وجيتهد يف بذل الدعوة وبـذل         ،والواجب التبليغ  ،احلذر

 ومن املقصرين يف الصالة وغريها      ، ومن املتكاسلني  ،التوجيه ملن حوله من املتخلفني    
 وقد كان النيب صـلى اهللا  ،من حقوق اهللا وحق عباده؛ لعل اهللا أن يهديهم بأسبابه       

  .))فرب مبلغ أوعى من سامعفليبلغ الشاهد الغائب (( :عليه وسلم يقول
وقد ذهب مجع من أهل العلم إىل أن من تركها اونا وإن مل جيحد وجوا               

 إنه يـؤمن    : ولو قال  ،يكفر كفرا أكرب؛ هلذه اآليات واألحاديث اليت سبق ذكرها        
 وقد عصى ربه معصية     ، إذا تركها اونا فقد تالعب ذا األمر الواجب        ،بوجوا
   أصح  فيكفر بذلك يف،عظيمة

                                                
 )٨٦( باب بيان إطالق اسم الكفر على من ترك الصالة بـرقم    – ٣٥ ، كتاب اإلميان  ، صحيح مسلم  -١

  ).٣٨٩ / ٣( املسند ،"بني الرجل وبني الشرك أو الكفر ترك الصالة  " :د بلفظورواه اإلمام أمح
  .٧ – ٦ سورة العلق اآليتان -٢
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العهـد  (( : ومنها قول الرسول عليه الصالة والـسالم ،قويل العلماء؛ لعموم األدلة 
 بـل   ، من جحد وجوا   : ما قال  ))الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر       

 وهكذا قوله صلى اهللا عليه      ، فهذا يعم من جحد ومن مل جيحد       ))من تركها (( :قال
   . إذا جحد وجوا: ما قال))كفر ترك الصالةبني الرجل وبني الشرك وال(( :وسلم

 فهـو   ، عليه الصالة والـسالم    ،فالرسول عليه الصالة والسالم أفصح الناس     
 أو إذا   ، إذا تركها جاحدا هلـا     : يستطيع أن يقول   ، وهو أعلم الناس   ،أفصح الناس 

 ال مينعه من هذه الكلمة اليت تبني احلكم لو كان احلكم كما قـال               ،جحد وجوا 
العهد الذي بيننا وبينـهم     (( : فلما أطلق عليه الصالة والسالم كفره فقال       ،هؤالء

 دل ذلك على أن جمرد الترك والتعمد هلذا الواجب          ))الصالة فمن تركها فقد كفر    
 نعـوذ  ، وِردة عن اإلسالم- نسأل اهللا العافية -العظيم يكون به كافرا كفرا أكرب  

   .باهللا من ذلك

 أن تبقى معه حىت يرجع إىل اهللا ويتـوب  : بعد ذلك وال جيوز للمرأة املسلمة   
كان أصـحاب  ( : وقد قال عبد اهللا بن شقيق العقيلي التابعي اجلليل رمحه اهللا          ،إليه

   ).النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يرون شيئا من األعمال تركه كفر غري الصالة

كـر   بشرط أن ين   : ومل يقولوا  ،فذكر أم جممعون على أن ترك الصالة كفر       
 فهذا كافر عند اجلميـع      ، إا غري واجبة   : أما من قال   ، أو جيحد وجوا   ،وجوا

 ولو صلى مع    ، إا غري واجبة فقد كفر عند مجيع أهل العلم         : وإذا قال  ،كفرا أكرب 
   . نسأل اهللا العافية، مىت جحد الوجوب كفر إمجاعا،الناس
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 وجوب   أو وجوب صوم رمضان أو جحد      ،وهكذا لو جحد وجوب الزكاة    
   . نسأل اهللا العافية،احلج مع االستطاعة كفر إمجاعا

 أو ، أو اللـواط حـالل  ، أو اخلمر حـالل ، إن الزنا حالل :وهكذا لو قال  
 نسأل اهللا العافيـة؛ ألنـه       ، كفر بإمجاع املسلمني   ، أو الربا حالل   ،العقوق حالل 

ر على   فإن أص  ، لكن إذا كان مثله جيهل ذلك وجب تعليمه        ،استحل ما حرمه اهللا   
   .جحد الوجوب كفر إمجاعا كما تقدم

   . وآله وصحبه، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد.واهللا ويل التوفيق

  حكم تارك الصالة وهل يبطل عقد النكاح 
  )١(إذا كان أحد الزوجين ال يصلي قبل الزواج

ما حكم تارك الصالة؛ ألين مسعت يف برنامج نور على الدرب مـن             : س
 إذا عقد املسلم عقد نكاح على إحدى الفتيات املسلمات وهي    أحد املشايخ أنه  

 يف  ٥٠ال تصلي يكون العقد باطال ولو صلت بعد الزواج، وعندنا يف قريتنـا              
  . املائة ال يصلون قبل الزواج؟ نرجو التوضيح

 لقد دل الكتاب والسنة على أن الصالة أهـم وأعظـم عبـادة بعـد                :ج
أن الواجب على مجيع املكلفني من املـسلمني         و ، وأا عمود اإلسالم   ،الشهادتني

   قال ، وإقامتها كما شرع اهللا تعاىل،احملافظة عليها

                                                
  . من برنامج نور على الدرب-١
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حاِفظُوا علَى الصلَواِت والصالِة الْوسـطَى وقُومـوا ِللَّـِه          ﴿ :سبحانه وتعاىل 
وقال تعاىل  )١(﴾قَاِنِتني : ﴿       ا الزـوآتالةَ ووا الـصأَقَاموا وابلُّـوا    فَِإنْ تكَـاةَ فَخ

مِبيلَهوقال تعاىل  )٢(﴾س : ﴿          ـعـوا مكَعاركَـاةَ وـوا الزآتالةَ ووا الصأَِقيمو
اِكِعني٣(﴾الر(.   

 : وقال تعـاىل   ، بل يقاتل  ،فدل ذلك على أن الذي ال يصلي ال خيلى سبيله         
﴿      انوكَاةَ فَِإخا الزوآتالةَ ووا الصأَقَاموا وابينِ  فَِإنْ تِفي الد فدل على أن    )٤(﴾كُم 

   . واآليات يف هذا املعىن كثرية جدا.من مل يصل ليس بأخ يف الدين

رأس األمر اإلسـالم    (( :وثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال         
 وصح عنه صـلى اهللا عليـه        ))وعموده الصالة وذروة سنامه اجلهاد يف سبيل اهللا       

 خرجـه   ))العهد الذي بيننا وبينهم الصالة قمن تركها فقد كفر        (( :وسلم أنه قال  
 ، عن بريدة بن احلصيب رضي اهللا عنـه        ، وأهل السنن بإسناد صحيح    ،اإلمام أمحد 

 عن النيب صلى    ، عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما        ،وخرج مسلم يف صحيحه   
  .))الةبني الرجل وبني الشرك والكفر ترك الص(( :اهللا عليه وسلم أنه قال

 فإن احلكم إذا ثبت للرجـل فهـو للمـرأة    ،والتعبري بالرجل ال خيرج املرأة  
 فهـذه  ، وهكذا ما يثبت للمرأة يثبت للرجل إال بدليل خيـص أحـدمها           ،كذلك

  األحاديث وما جاء يف معناها كلها تدل على أن تارك 
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   .الصالة يكون كافرا من الرجال والنساء بعد التكليف

 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا سئل عن          ،صحيح أيضا وثبت يف احلديث ال   
ال إال أن تروا كفرا     (( : قال .األمراء الذين ال يقيمون الدين كما ينبغي هل نقاتلهم        

  .))ما أقاموا فيكم الصالة(( : ويف لفظ آخر))بواحا عندكم من اهللا فيه برهان
   .فدل على أن من مل يقم الصالة فقد أتى كفرا بواحا

   :تلف العلماء يف هذه املسألةوقد اخ
 إن األحاديث الواردة يف تكفري تارك الصالة يراد ا الزجـر            :فقال بعضهم 

   .ىل هذا ذهب األكثرون من الفقهاءوإ ، وكفر دون كفر،والتحذير
 على ظاهر األحاديـث     ،وذهب مجع من أهل العلم إىل أن تركها كفر أكرب         

بني (( : ومنها قوله عليه الصالة والسالم،لمالثابتة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وس       
  .))الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة

 : فاملراد مـا   ، وهكذا الشرك  ،)أل(والكفر مىت عرف بأداة التعريف وهي       
العهد الذي بيننا وبينهم    (( : قال صلى اهللا عليه وسلم     ،الكفر األكرب والشرك األكرب   
   ))الصالة فمن تركها فقد كفر

 الكفر األكرب؛ ألنه أطلقه صلى اهللا عليه وسلم على   :ذلك على أن املراد   فدل  
 فكون تركها كفـر أكـرب ال        ، وهي عمود اإلسالم   ،أمر واضح وهو أمر الصالة    

 عن أصحاب النيب    ،يستغرب؛ وهلذا ذكر عبد اهللا بن شقيق العقيلي التابعي اجلليل         
   ،) كفر غري الصالةأم كانوا ال يرون شيئا تركه( :صلى اهللا عليه وسلم
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فهذا يدل على أن تركها كفر أكرب بإمجاع الصحابة رضي اهللا عنهم؛ ألن هنـاك               
 ومثل  ، مثل الرباءة من النسب    ، لكنه كفر دون كفر    ،أشياء يعرفون عنها أا كفر    

سباب املسلم فـسوق وقتالـه      (( : لقوله صلى اهللا عليه وسلم     .القتال بني املؤمنني  
إن (( : ويقول صلى اهللا عليـه وسـلم  ،ر إذا مل يستحله فهذا كفر دون كف  ))كفر

اثنتان يف الناس مهـا     (( : وقوله عليه الصالة والسالم    ))كفرا بكم التربؤ من آبائكم    
 فهذا كله كفر دون كفر عند أهل العلـم؛          ))م كفر النياحة والطعن يف النسب     

   ).أل(ألنه جاء منكرا غري معرف بـ 

 خبالف الصالة ، أن املراد به غري الكفر األكربودلت األدلة األخرى دالة على
 وقد بني الرب ، وهي أعظم شيء بعد الشهادتني وعمود اإلسالم       ،فإن أمرها عظيم  

فَِإنْ تابوا وأَقَاموا الصالةَ وآتوا     ﴿ : فقال ،عز وجل حكمها ملا شرع قتال الكفار      
  مِبيلَهلُّوا سكَاةَ فَخيت عن قتل املصلني   (( : والسالم  وقال عليه الصالة   )١(﴾الز(( 

   . وال خيلى سبيله إذا مل يتب،فدل على أن من مل يصل يقتل

 هو أن ترك الصالة كفر      : أن القول الصواب الذي تقتضيه األدلة      :واخلالصة
 وليس  ، فإن املناط هو األدلة    ، ولو قال اجلمهور خبالفه    ،أكرب ولو مل جيحد وجوا    

 وقد قامـت    ، والترجيح يكون باألدلة   ،حلكم معلق باألدلة   فا ،املناط كثرة القائلني  
أمرت (( : وأما قوله صلى اهللا عليه وسلم      ،األدلة على كفر تارك الصالة كفرا أكرب      

أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم                
  وأمواهلم إال  
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أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن       (( : فيفسره قوله يف احلديث اآلخر     ،))حبقها
ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا             

 من حديث ابن عمر     ، متفق على صحته   )١())هلم إال حبق اإلسالم   امين دماءهم وأمو  
   .رضي اهللا عنهما

ال إله إال   ( مل يؤد حق      وألن من مل يقم الصالة     ،فال عصمة إال بإقامة الصالة    
 ، ويـصلي  ، ولو أن إنسانا يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممـدا رسـول اهللا               ،)اهللا

 أو  ، إن الزنا حالل كفر عند اجلميـع       : مث جحد حترمي الزنا وقال     ، ويتعبد ،ويصوم
 أو بال على املصحف متعمدا أو وطئه متعمـدا؛          ، إن اخلمر حالل أو اللواط     :قال

 ومل تعصمه الشهادة أو حنو ذلك مما يعترب ناقضا مـن نـواقض              ،استهانة له كفر  
 يف كل مـذهب مـن       )باب حكم املرتد  ( كما أوضح ذلك العلماء يف       ،اإلسالم

   .املذاهب األربعة
وذا يعلم أن املسلم الذي يصلي وليس به ما يوجب كفره إذا تزوج امرأة              

لمـسلم أن يـنكح    وهكذا العكس؛ ألنه ال جيـوز ل     ،ال تصلي فإن النكاح باطل    
 كما ال جيوز للمسلمة أن تنكح الكافر؛ لقـول اهللا           ،الكافرة من غري أهل الكتابني    

ال هن ِحلٌّ لَهم وال هم يِحلُّونَ ﴿ :عز وجل يف سورة املمتحنة يف نكاح الكافرات     
نوقوله سبحانه يف سورة البقرة     ، اآلية )٢(﴾لَه : ﴿   ِركَاِت حشوا الْمِكحنال تـى  وت

يؤِمن ولَأَمةٌ مؤِمنةٌ خير ِمن مشِركٍَة ولَو أَعجبتكُم وال تنِكحوا الْمشِرِكني حتى            
كُمبجأَع لَوِرٍك وشم ِمن ريخ ِمنؤم دبلَعوا وِمنؤاآلية)٣(﴾ي .   
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  )١(حكم عقد الزواج لزوجين أحدهما ال يصلي

أعمل مأذون أنكحة، وقد مسعت من      :  يقول فيه  -ع  . ل: سؤال من : س
أن عقد الزواج لزوجني أحدمها ال يصلي باطل وال جيوز          : بعض املنتسبني للعلم  

العقد هلما، فهل هذا صحيح؟ وماذا أعمل إذا طلب مين عقد قران؟ هل أسأل              
عن حال الزوجني من ناحية صالما؟ أو أعقد القران دون الـسؤال؟ أفتونـا            

  . جورينمأ

 إذا علمت أن أحد الزوجني ال يصلي فال تعقد له           ، واحلمد هللا  ، بسم اهللا  :ج
بني الرجل  (( :على اآلخر؛ ألن ترك الصالة كفر؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم           

 وقول النيب صلى اهللا     ، خرجه مسلم يف صحيحه    ))وبني الشرك والكفر ترك الصالة    
 أخرجـه   ))هم الصالة فمن تركها فقد كفـر      العهد الذي بيننا وبين   (( :عليه وسلم 
   . وأهل السنن األربعة بإسناد صحيح،اإلمام أمحد

   . إنه مسيع قريب، وأن يهدي ضاهلم،نسأل اهللا أن يصلح أحوال املسلمني
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  )١(امرأة ابنها ال يصلي ونصحته كثيرا وهددته فماذا تفعل

تـه ومل يبـال،     إن هلا ابنا ال يصلي، وقد نصحته وهدد       : سائلة تقول : س
إا تنصحه وهو يستهزئ ا، ويف بعض األحيان        : عمره ست عشرة سنة تقول    

وتستمر منه مثل هـذه     . إن الشيطان يوسوس فوق رأسه    : يصلي ويعود ويقول  
إنين مستجرية باهللا مث بكم تنقذوين مما أنا فيه وتقـودوين إىل            : العبارات وتقول 

 قوة إال باهللا، مث تريد العون منكم؟        الصواب، وما العمل ألرملة ال حول هلا وال       
  . وجزاكم اهللا عنها خري اجلزاء

 الواجب نصيحته وتوجيهـه     ، هذا الولد الذي ليس يواظب على الصالة       :ج
 : قال اهللا جل وعال يف حق أهل النـار         ، ووعظه وحتذيره من غضب اهللا     ،إىل اخلري 

﴿الْم ِمن كن قَالُوا لَم قَرِفي س لَكَكُما سملِّني٢(﴾ص(.  

 قال  ،فترك الصالة من أعظم األسباب يف دخول النار؛ ألن تركها كفر أكرب           
العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركهـا فقـد          (( :النيب صلى اهللا عليه وسلم    

بني الرجل وبني الـشرك والكفـر تـرك         (( : وقال عليه الصالة والسالم    ))كفر
  .))الصالة
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 وهي الفارقة بـني املـسلم       ، عمود اإلسالم   وهي ،فالصالة هلا شأن عظيم   
 فالواجب على كل مكلف من الرجال والنساء أن يـؤدي الـصالة يف              ،والكافر
 كما قـال    ، حىت يعتادها ويتمرن عليها    ، وهو مأمور ا قبل أن يبلغ احللم       ،وقتها

مروا أبناءكم بالصالة لسبع واضربوهم عليها لعـشر     (( :النيب صلى اهللا عليه وسلم    
   .))ا بينهم يف املضاجعوفرقو

 وإذا تأخر عن الصالة     ، وأما من بلغ فيجب عليه أن يصلي       ،وكذلك الفتيات 
 فإن تاب وإال وجب على ويل األمر قتله؛ ألن الصالة أمرهـا             ،وجب أن يستتاب  

   . وهي الركن الثاين من أركان اإلسالم،عظيم
وجيهـه   وأن جتتهـدي يف ت     ،فعليك أيتها األخت يف اهللا أن تنصحي ولدك       

 فإن أصر فتربئي منه واطليب منـه اخلـروج   ، وحتذيره من مغبة عمله السيئ   ،للخري
 ، وحىت ال حتل به العقوبة وهـو عنـدكِ         ، والبعد عنك حىت ال يضرك أمره      ،عنِك

 ، وأن يطيع أمره سـبحانه     ، وأن يتقي اهللا عز وجل     ،فيجب عليه أن ينصاع ألمرك    
 فإذا مل يفعل وأصر على عنـاده   ،الصالةوأمر رسوله عليه الصالة والسالم يف أداء        

 والتمعر يف وجهه بالكراهـة      ، وكراهية لقائه  ، فإن الواجب عليك هجره    ،وكفره
 وعليِك مع هذا أن تأمري من له شـأن          ، ورفع أمره إىل ويل األمر     ،والغضب عليه 

 ،من أقاربك كأبيك أو أخيك الكبري أو أعمامه أو أخواله أن يوجهوه وينـصحوه             
 مع الدعاء لـه بالـصالح       ، إذا استطاعوا؛ لعل اهللا أن يهديه بأسبابك       وأن يؤدبوه 

 ويعيذه من شر نفـسه      ، ويلهمه الرشد  ،واهلداية يف صالتك وغريها بأن يهديه اهللا      
 واهللا ويل   . وجـزاِك عنـه خـريا      ، أصلحه اهللا  ،وشر الشيطان ومن جلساء السوء    

   .التوفيق
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  )١(التحذير من التهاون بالصالة

  ون يف التهاون بالصالة ؟ ماذا تقول: س

 ويف رمضان أشد وأعظم؛ ألا عمـود اإلسـالم          ، الصالة أمرها عظيم   :ج
 ومن ضيعها فهو ملـا  ، فمن حافظ عليها حفظ دينه  ،وأعظم أركانه بعد الشهادتني   

حاِفظُوا علَى الصلَواِت والصالِة الْوسـطَى      ﴿ : وقد قال اهللا تعاىل    ،سواها أضيع 
وأَِقيموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ واركَعوا مع      ﴿ : وقال تعاىل  )٢(﴾ِه قَاِنِتني وقُوموا ِللَّ 
اِكِعنيوقال عز وجل   )٣(﴾الر : ﴿         ينالـد لَه ِلِصنيخم وا اللَّهدبعوا ِإال ِليا أُِمرمو

 : وقـال سـبحانه    )٤(﴾ن الْقَيمةِ حنفَاَء ويِقيموا الصالةَ ويؤتوا الزكَاةَ وذَِلك ِدي      
اتلُ ما أُوِحي ِإلَيك ِمن الِْكتاِب وأَِقِم الصالةَ ِإنَّ الصالةَ تنهى عِن الْفَحـشاِء              ﴿

   . واآليات يف شأن الصالة وتعظيمها واحلث عليها كثرية جدا)٥(﴾والْمنكَِر

رأس األمر اإلسالم   (( :لوقد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قا          
 : وقال صلى اهللا عليه وسـلم      ))وعموده الصالة وذروة سنامه اجلهاد يف سبيل اهللا       

بين اإلسالم على مخس شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسـول اهللا وإقـام                 ((
  الصالة وإيتاء الزكاة وصوم 
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وبينـهم   يننـا العهد الذي ب((: وقال عليه الصالة والسالم، ))رمضان وحج البيت  
بني الرجـل وبـني     (( : وقال صلى اهللا عليه وسلم     ))الصالة فمن تركها فقد كفر    
  .))الشرك والكفر ترك الصالة

 وكلها تدل على كفر تارك الصالة وإن مل جيحد  ،واألحاديث يف ذلك كثرية   
   .وجوا

 أما إن جحـد     .وهذا هو القول الصحيح يف هذه املسألة؛ لقيام الدليل عليه         
 فإنه يكفر بإمجاع أهل العلم ولو صلى؛ ألنه مكذب هللا عز وجل ولرسوله              وجوا

 وال غري ذلـك مـن   ، ومن تركها مل يصح صيامه وال حجه،صلى اهللا عليه وسلم 
ومـن يكْفُـر    ﴿ : كما قال سبحانه   ،عباداته؛ ألن الكفر األكرب حيبط مجيع العمل      

 : وقال عـز وجـل     )١(﴾ الْآِخرِة ِمن الْخاِسِرين   ِبالِْإمياِن فَقَد حِبطَ عملُه وهو ِفي     
﴿ لَولُونَومعوا يا كَانم مهنِبطَ عكُوا لَحرواآليات يف هذا املعىن كثرية)٢(﴾أَش .   

 ،فالواجب على كل مسلم ومسلمة احملافظة على الصلوات اخلمس يف أوقاا          
 وجيب علـى    ،أو ترك بعضها   ، واحلذر من تركها أو التهاون ا      ،والتواصي بذلك 

الرجل أن حيافظ عليها يف اجلماعة يف بيوت اهللا عز وجل مع إخوانـه املـسلمني؛       
من مسع النداء فلم يأت فال صالة له إال مـن           (( :لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     

 ،)خوف أو مـرض  ( : ما هو العذر؟ قال    : قيل البن عباس رضي اهللا عنهما      ))عذر
  ويف 
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 أيب هريرة رضي اهللا عنه، أن رجال أعمى أتى النيب صـلى             صحيح مسلم، عن  
يا رسول اهللا، ليس يل قائد يقودين إىل املسجد، فهل يل           : اهللا عليه وسلم فقال   

هـل تـسمع    ((: من رخصة أن أصلي يف بييت؟ فقال له عليه الصالة والسالم          
 وهذا احلديث العظيم يـدل علـى        ))فأجب((؟ قال نعم قال     ))النداء للصالة 

م شأن الصالة يف اجلماعة يف حق الرجال، ووجوب احملافظة عليها، وعدم            عظ
التساهل يف ذلك، وكثري من الناس يتساهل يف صالة الفجر، وهـذا خطـر              

  . ومنكر عظيم، وتشبه باملنافقني

فالواجب احلذر من ذلك، واملبادرة إىل الصالة يف وقتها، وأداؤهـا يف             
ِإنَّ ﴿: اخلمس، وقد قـال اهللا تعـاىل  اجلماعة يف حق الرجل كباقي الصلوات   

الْمناِفِقني يخاِدعونَ اللَّه وهو خاِدعهم وِإذَا قَاموا ِإلَى الصالِة قَاموا كُسالَى           
:  وقال عليه الصالة والـسالم     )١(﴾يراُءونَ الناس وال يذْكُرونَ اللَّه ِإال قَِليلًا      

صالة العشاء وصالة الفجر ولو يعلمون ما فيهما        أثقل الصالة على املنافقني     ((
 متفق على صحته، وروى اإلمام أمحد رمحه اهللا، عن عبد           ))ألتومها ولو حبوا  

ذكر النيب كلي صلى اهللا عليـه  : اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال     
من حافظ عليها كانـت لـه نـورا    ((: وسلم الصالة يوما بني أصحابه فقال   

اة يوم القيامة ومن مل حيافظ عليها مل يكن له نور وال برهـان وال               وبرهانا وجن 
  جناة وحشر يوم 
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 وهذا وعيد عظيم ملن مل حيافظ   ))القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأيب بن خلف       
   .على الصالة

 إمنا حيشر مضيع الـصالة مـع        :قال بعض أهل العلم يف شرح هذا احلديث       
لف؛ ألنه إن ضيعها من أجل الرئاسة وامللـك         فرعون وهامان وقارون وأيب بن خ     

واإلمارة شابه فرعون الذي طغى وبغى بأسباب وظيفته فيحشر معه إىل النار يـوم     
 وإن ضيعها بأسباب الوظيفة والوزارة شابه هامان وزير فرعون الذي طغى            ،القيامة

ال جتريه   وال تنفعه الوظيفة و    ،وبغى بسبب الرئاسة فيحشر معه إىل النار يوم القيامة        
 - تاجر بين إسرائيل     -ن ضيعها بأسباب املال والشهوات أشبه قارون        وإ ،من النار 

   . اآلية)١(﴾ِإنَّ قَارونَ كَانَ ِمن قَوِم موسى فَبغى علَيِهم﴿ :الذي قال اهللا فيه

 وعصى موسى واستكرب عن اتباعه فخسف اهللا بـه         ،فشغل بأمواله وشهواته  
تجلجل يف األرض إىل يوم القيامة عقوبة عاجلة مع عقوبـة            فهو ي  ،وبداره األرض 

 الذي ضيعها بأسباب التجارة والبيع والشراء واألخـذ         : والرابع ،النار يوم القيامة  
 وماذا على فالن؟    : وماذا على فالن   ، فشغل باملعامالت والنظر يف الدفاتر     ،والعطاء

 من الكفرة   - مكة    تاجر أهل  - فهذا قد شابه أيب ابن خلف        ،حىت ضيع الصلوات  
 قتله النيب   ، وقد قتل أيب بن خلف كافرا يوم أحد        ،فيحشر معه إىل النار يوم القيامة     

 وهذا الوعيد يدل بـال      ، عليه الصالة والسالم   ،صلى اهللا عليه وسلم بيده الشريفة     
 فنسأل اهللا لنـا وجلميـع       ،شك على كفر من ترك الصالة وإن مل جيحد وجوا         

   .مشاة أعدائهاملسلمني العافية من 
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  )١(حكم من مات وهو ال يصلي

ما حكم مـن    :  من معان باألردن يقول يف سؤاله      -ع  . ص. األخ م : س
مات وهو ال يصلي، مع العلم أن أبويه مسلمان؟ وكيف تكون معاملتـه مـن               

  ناحية التغسيل والتكفني والصالة عليه والدفن والدعاء والترحم عليه؟ 

 وال يـصلى    ، ال يغسل  ،و ال يصلي فهو كافر     من مات من املكلفني وه     :ج
 بل ماله لبيت مال املسلمني يف       ، وال يرثه أقاربه   ، وال يدفن يف مقابر املسلمني     ،عليه

بـني  (( :أصح أقوال العلماء؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح          
ولقوله  ، أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه))الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة 

 ))العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفـر         (( :صلى اهللا عليه وسلم   
   . من حديث بريدة رضي اهللا عنه، وأهل السنن بإسناد صحيح،خرجه اإلمام أمحد

كـان  ( :وقال عبد اهللا بن شقيق العقيلي التابعي اجلليل رمحـه اهللا تعـاىل            
 شيئا من األفعـال تركـه كفـر إال          أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يرون       

   . واألحاديث واآلثار يف هذا املعىن كثرية).الصالة

 وأما من جحد وجوـا فهـو   ،وهذا فيمن تركها كسال ومل جيحد وجوا     
   .كافر مرتد عن اإلسالم عند مجيع أهل العلم

 إنه مسيع   ، ويسلك م صراطه املستقيم    ،نسأل اهللا أن يصلح أحوال املسلمني     
   .جميب
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  )١(تارك الصالة ال يحج عنه

ماذا يقول فضيلتكم   :  من الرياض يقول يف سؤاله     -أبو عبد اهللا    : س
يف من يهب األعمال الصاحلة؛ كقراءة القرآن، واحلج والعمرة عن من تويف        
وهو تارك للصالة ويف الغالب يكون هذا املتوىف جاهال وغري متعلم؟ أفيدونا            

  . جزاكم اهللا خريا

ة ال حيج عنه، وال يتصدق عنه؛ ألنه كافر يف أصح قويل            تارك الصال : ج
بني الرجل وبني الشرك والكفـر      ((: العلماء؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      

العهـد  ((:  رواه مسلم يف صحيحه، وقوله صلى اهللا عليه وسلم         ))ترك الصالة 
  رواه اإلمام أمحـد، وأهـل      ))الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر       

  . السنن بإسناد صحيح

أما القراءة عن الغري فال تشرع، ال عن احلي وال عن امليت؛ لعدم الدليل              
من عمل عمال ليس عليـه      ((: على ذلك، وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم        

 أخرجه مسلم يف صحيحه، وأخرجـه الـشيخان البخـاري           ))أمرنا فهو رد  
 )) هذا ما ليس منه فهو رد      من أحدث يف أمرنا   ((: ومسلم يف الصحيحني بلفظ   

  . أي فهو مردود: ومعىن فهو رد
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ومل يثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وال عن الصحابة رضي اهللا عنهم يف               
   .ما نعلم أم قرءوا القرآن وثوبوه حلي أو ميت

   .واهللا ويل التوفيق

  

  )١( الوعيد الشديد لمن ترك الجمعة والجماعة

بن عباس رضي اهللا عنهما عن رجـل يقـوم     سئل ا : ورد يف احلديث  : س
هو يف النـار، مـا   : الليل ويصوم النهار ولكنه ال يشهد اجلمعة واجلماعة فقال      

  صحة هذا احلديث الشريف؟ 

 وهـو  ، وصحيح عنه رضي اهللا عنهما، هذا األثر معروف عن ابن عباس    :ج
   .هللا والعياذ با،يدل على أن إضاعة اجلمعة واجلماعة من أسباب دخول النار

لينتهني أقوام عـن    (( :وقد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال          
 خرجه مسلم   ))تركهم اجلُمعات أو ليختمن اهللا على قلوم مث ليكونن من الغافلني          

 وخرج أبـو داود     ، وابن عمر رضي اهللا تعاىل عنهم      ، عن أيب هريرة   ،يف صحيحه 
من (( :م أنه قال عليه الصالة والسالم      عن النيب صلى اهللا عليه وسل      ،بإسناد صحيح 

مـن  (( : وقال عليه الصالة والسالم    ))ترك ثالث مجع اونا ا طبع اهللا على قلبه        
  .))مسع النداء ومل يأت فال صالة له إال من عذر
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 وأن ال يتـأخر     ،فالواجب على املسلم البدار بإجابة النداء للجمعة واجلماعة       
 فهـو   - كاملرض واخلـوف     -عذر شرعي    ومىت تأخر عن ذلك بغري       ،عن ذلك 

   .متوعد بالنار ولو كان يصوم النهار ويقوم الليل

   .نسأل اهللا لنا وجلميع املسلمني السالمة والعافية من كل سوء

  

  زوجها ال يصلي وال يصوم ويفعل المحرمات 
  )١(هل عليها ذنب في جلوسها معه

ـ       : س . م يف اهللا ص   أختك: هذه رسالة وردتنا من مرسلة رمزت المسها ب
ثالثة : أنا سيدة يف األربعني من عمري يل أطفال سبعة        :  تقول يف رسالتها   -س  
: تتلخص مشكليت يف عدة أسئلة أوهلا     . هم اهللا عز وجل إليه، وأربعة أحياء      راختا

أنين متزوجة منذ عشرين سنة من رجل ال يعرف الصالة، وال الصيام، ويشرب             
: اذ باهللا، وكلما حاولت اخلالص منه يقول يل       احملرمات من مخر وما شاها والعي     

اصربي : بأنه سوف يتوب، ولكنه بالكالم فقط، وكل من أشكي له حايل يقول           
من أجل أطفالك، وقد صربت كل هذه السنوات من أجلـهم، واآلن كـربوا         

إن البيت بيتهم وال دخـل  : وأصبحوا رجاال، ويطلبون هم مين ذلك، ويقولون 
  ألكم اآلن هل علي ذنب يف جلوسي معه أم ال؟ للوالد بذلك، وأنا أس
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  . وكذلك جلوس أطفايل عنده، أفيدوين أفادكم اهللا

 وال ريب أن ترك الـصيام مـن أكـرب           ، ال ريب أن ترك الصالة كفر      :ج
 فهذا الرجل قد    ، وال ريب أن شرب املسكر من أعظم املعاصي والكبائر         ،املعاصي

 وقد صـح عـن      ، ترك الصالة  :ذلك وأعظم   ،مجع بني الكفر وأنواع من الفسق     
العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمـن       (( :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال       

بني الرجل وبني الشرك والكفـر  (( : وقال عليه الصالة والسالم   ))تركها فقد كفر  
 ، وهذان احلديثان صحيحان عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم   ))ترك الصالة 

   .ى كفر هذا الرجل كفرا أكربوكالمها يدل عل

 ، إال إذا كان جيحد الوجوب     ، إنه ال يكفر كفرا أكرب     :وقال بعض أهل العلم   
 أما إذا كان ال جيحد وجوا ولكن يتركهـا          ،فإنه يكفر بذلك بإمجاع أهل العلم     

 وكافرا  ، ولكنه يعترب عاصيا معصية عظيمة     ،تكاسال فإنه ال يكفر بذلك كفرا أكرب      
   .كفرا أصغر

 ولو مل   ،هب آخرون من أهل العلم إىل أنه يكفر بترك الصالة كفرا أكرب           وذ
 أنه يكفر بترك الصالة كفرا أكـرب        : وهو الصواب  ، وهذا هو احلق   ،ينكر وجوا 

 وأن ال متكنيه    ، فالذي أنصحك به وأوصيك به أن متتنعي منه        .ولو مل ينكر وجوا   
   . حىت يتوب إىل اهللا ويرجع إىل الصالة،من نفسك

 وال شك أن أوالده الحقون      ،األوالد أوالده للشبهة اليت هي شبهة النكاح      و
   ومتتنعني ، ولكنك تبقني يف البيت عند أوالدك؛ ألم كبار،به
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 ، وحىت يدع عمله الـسيئ    ، حىت يتوب إىل اهللا    ،من أن يقربك جبماع وغريه    
يتوب إىل اهللا    أن   : وعليه ، فإذا تاب إىل اهللا وصلى فال مانع       ،وال سيما ترك الصالة   
 ، وعلى أوالده أن يعينوه علـى اخلـري        ، ومن شرب اخلمر   ،أيضا من ترك الصيام   

 ويستعينوا على هذا بأقارم الطيبني من أعمام وبين عم طيبني يعينوم            ،وينصحوه
 فإن من أعظم بره أن ينصح ويوجه        ،على نصيحة والدهم؛ لعل اهللا يهديه بأسبام      

 ولعلكم تسجلوا إذا ، ولعله يسمع كلميت هذه،ديه بذلكإىل اخلري؛ لعل اهللا أن يه    
   . فاهللا جل وعال نسأله له اهلداية،مسعتموها وتقرأوا عليه

 وأن ال يقربك حىت يتوب إىل اهللا مـن   ، أن عليك أن تبتعدي عنه     :واحلاصل
 وأما شرب اخلمـر وتـرك       ، فإذا تاب من ترك الصالة فهو زوجك       ،ترك الصالة 

 لكنهما ال يوجبان بطالن النكاح عند أهل العلم         ،يتان عظيمتان الصيام فهما معص  
 وعليك وعلى أوالدك وعلى أقاربه وعلى األخيار مـن          ،من أهل السنة واجلماعة   

 وأن يبادر إىل التوبة قبـل أن حيـل بـه            ، وعليه أن يتقي اهللا    ،جريانه أن ينصحوه  
أنـه  (يه وسلم    وقد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عل        ، واخلمر شرها عظيم   ،األجل

 ، واحملمولة إليـه   ، وحاملها ، ومعتصرها ، وعاصرها ، وساقيها ،لعن اخلمر وشارا  
 وصح عن رسـول اهللا صـلى اهللا    ، والعياذ باهللا  ،) وآكل مثنها  ، ومشتريها ،وبائعها

ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن وال يشرب اخلمر حني           (( :عليه وسلم أنه قال   
  ل على ضعف  وهذا يد))يشرا وهو مؤمن
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إن عهدا  (( : وقال عليه الصالة والسالم    ، نسأل اهللا العافية   ، أو عدم اإلميان   ،اإلميان
 يـا   : قيل ))اخلبال على اهللا أن من مات وهو يشرب اخلمر أن يسقيه اهللا من طينة            

عـرق أهـل    (( : أو قال  ))عصارة أهل النار  (( :رسول اهللا وما طينة اخلبال؟ قال     
  .))النار

م رمضان فهو أمر عظيم؛ ألن صيام رمضان ركن من أركان           وأما ترك صيا  
 وقد ذهب بعض أهل العلم إىل كفر من ترك الصيام عمدا فيجب عليه أن ،اإلسالم

 ومن تاب تـاب اهللا      ، وأن حيافظ على الصالة    ، وأن يصوم رمضان   ،يتوب إىل اهللا  
   .عليه

 واهلدايـة إىل    ،حنسأل اهللا لنا وله وجلميع املسلمني التوفيق إىل التوبة النصو         
   . ومن طاعة قرناء السوء، والعافية من طاعة الشيطان،سبل اخلري

 فإن صحبة األشرار ،وينبغي أن يوصى باجتناب قرناء السوء وصحبة األشرار   
 فالواجب عليه أن حيـذر      ، وإىل أسباب غضب اهللا    ،جتره كثريا إىل أسباب الفساد    

ن يتوب إىل اهللا من ترك الـصالة         وأ ، وأن يبتعد عن قرناء السوء     ،صحبة األشرار 
 واهللا ، وأن يستقيم على طاعة اهللا ورسـوله    ، ومن شرب املسكر   ،ومن ترك الصيام  
 )١(﴾وِإني لَغفَّار ِلمن تاب وآمن وعِملَ صاِلحا ثُم اهتـدى         ﴿ :جل وعال يقول  

 نـسأل   ))هالتائب من الذنب كمن ال ذنب ل      (( :والنيب صلى اهللا عليه وسلم يقول     
   . والتوبة الصادقة،اهللا لنا وله ولكم وجلميع املسلمني اهلداية والتوفيق

                                                
  .٨٢ سورة طه اآلية -١
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  حكم صلة الصديق الذي ال يؤدي 
  )١(الصالة وال يصوم رمضان

يل صديق عزيز علي وأحبـه حبـا        :  يقول فيه  -ح  . م: سؤال من : س
 شديدا، ولكن هذا الصديق ال يؤدي الصالة املفروضة عليه وال يصوم رمضان           

  ونصحته، ومل يقبل مين هل أصله أم ال؟ 

 ويشرع هجره حىت    ، هذا الرجل وأمثاله جيب بغضه يف اهللا ومعاداته فيه         :ج
يتوب؛ ألن ترك الصالة وإن مل جيحد وجوا كفر أكرب يف أصح قويل العلمـاء؛               

 ))بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة      (( :لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     
العهد الذي بيننا وبينهم    (( : وقوله عليه الصالة والسالم    ،لم يف صحيحه  خرجه مس 

   . وأهل السنن بإسناد صحيح، خرجه اإلمام أمحد))الصالة فمن تركها فقد كفر

   .واألحاديث يف هذا املعىن كثرية

أما من جحد وجوا فهو كافر باإلمجاع؛ ألنه بذلك يكـون مكـذبا هللا              
   . نسأل اهللا العافية من ذلك،ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم

أما الزكاة وترك صيام رمضان من غري عذر شرعي فمن أعظـم اجلـرائم              
   .والكبائر

                                                
ويف .٣٩٨ – ٣٩٦ ص   ، اجلزء الثامن  )اوى ومقاالت متنوعة  جمموع فت ( سبق نشره يف كتاب مساحته       -١

ـ ١٤٠٤ / ٦ / ١٧ بتاريخ   )٩٣٤(جملة الدعوة يف العدد       لـسماحته   )الفتاوى( ويف كتاب الدعوة     ،. ه
  .٩٤اجلزء األول ص 
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وقد ذهب بعض أهل العلم إىل كفر من ترك الزكاة أو ترك صيام رمـضان               
 عدم كفرمهـا الكفـر      : ولكن الصحيح  ، والسفر ، كاملرض ،من غري عذر شرعي   

   .اة والصياماألكرب إذا مل جيحدوا وجوب الزك

أما من جحد وجوما أو أحدمها أو جحد وجوب احلج مع االستطاعة فهو             
   .كافر باإلمجاع؛ ألنه مكذب هللا ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم ذا اجلحد

 حىت يتوب إىل اهللا ، ويشرع لك أن جره    ،فالواجب عليك أن تبغضه يف اهللا     
ىل اهللا وإرشاده؛ لعل اهللا ميـن        وإن اقتضت املصلحة عدم هجره لدعوته إ       ،سبحانه

   .عليه باهلداية فال بأس

 فإن تاب   ، استتابة من عرف بترك الصالة     :والواجب على والة أمر املسلمني    
فَِإنْ تابوا وأَقَاموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ فَخلُّـوا        ﴿ :وإال قتل؛ لقول اهللا عز وجل     

مِبيلَه١(﴾س(.  

 : وقال صلى اهللا عليه وسـلم    ،صل ال خيلى سبيله   فدل ذلك على أن من مل ي      
 وقد  ، فدل ذلك على أن من مل يصل مل ينه عن قتله           ))إين يت عن قتل املصلني    ((

دلت األدلة الشرعية من اآليات واألحاديث على أنه جيب على ويل األمر قتل من              
   .ال يصلي إذا مل يتب

   .واء السبيل وأن يهديه س،ونسأل اهللا أن يرد صاحبك إىل التوبة

                                                
  .٥ سورة التوبة اآلية -١
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  )١(حكم اإلقامة مع تارك الصالة

إنـين سـبق أن منـت بأحـد         :  يقول فيه  -ع  . م: سؤال من : س
املستشفيات، ودخل معي شخصان بالغرفة اليت منت فيها وجلـسنا ثالثـة            
أيام، ويف هذه الفترة كنت أصلي ومها ال يصليان رغم أما مسلمان مـن              

؛ لكوين مل آمرمها بالصالة؟ وإذا كان      بلدي، ومل أقل هلما شيئا، فهل علي إمث       
  . كذلك فما كفارته؟

كان الواجب عليك نصيحتهما، وإنكار ما أقدما عليه من املنكـر           : ج
ولْتكُن ِمـنكُم أُمـةٌ     ﴿: ترك الصالة؛ عمال بقول اهللا سبحانه     : العظيم، وهو 

     وهنيوِف ورعونَ ِبالْمرأْميِر ويونَ ِإلَى الْخعدي       ـمه أُولَِئـككَِر ونِن الْمنَ ع
 وما جاء يف معناها من اآليات، وعمال بقول النيب صـلى اهللا             )٢(﴾الْمفِْلحونَ
من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل            ((: عليه وسلم 

وملا مل  .  أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه     ))يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان    
الندم : ل ذلك فالواجب عليك التوبة النصوح من هذه املعصية، وحقيقتها         تفع

على ما فعلت، واإلقالع منه، والعزم على عدم العود إىل مثله؛ إخالصـا هللا،              
وتعظيما له، ورجاء ثوابه، وحذر عقابه، ومن تاب تاب اهللا عليه؛ لقوله عـز              

  وِإني لَغفَّار ِلمن تاب ﴿: وجل
                                                

ـ  ١٤٠٣ / ٨ / ٢٥ بتـاريخ    )٨٩٧(نشرت يف جملة الدعوة يف العدد        -١ ة ويف كتـاب الـدعو    .  هـ
  .٩٥ اجلزء األول ص ، لسماحته)الفتاوى(
  .١٠٤ سورة آل عمران اآلية -٢
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عو نآمىودتاه ا ثُماِلح١(﴾ِملَ ص(.  

  )٢(حكم مصاحبة المتهاون بالصالة

ما حكم مصاحبة املتهاون    :  الرياض يقول  -ع  . ع. فهد: سؤال من : س
  بالصالة؟ 

 ال جتوز مصاحبته وال غريه من الكفرة؛ ألن ترك الصالة كفر أكـرب يف               :ج
بـني  (( : عليه وسلم  أصح قويل العلماء وإن مل جيحد وجوا؛ لقول النيب صلى اهللا          

 وقوله عليه   ، أخرجه مسلم يف الصحيح    ))الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة     
 رواه  ))العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفـر         (( :الصالة والسالم 

 مـع دالئـل     ، وابن ماجة بإسناد صحيح    ، والنسائي ، والترمذي ، وأبو داود  ،أمحد
   .أخرى تدل على ذلك

  )٣(جالسة من يستهزئ بالمحافظة على الصالةحكم م

أرى كثريا من الشباب إذا رأوا الشاب احملافظ على صالته ودينـه            : س
 يتكلمون عن الدين - هداهم اهللا   -يستهزئون به، وأرى كذلك بعض الشباب       

  باستهتار 
                                                

  .٨٢ سورة طه اآلية -١
 ويف ،٤٢٨ اجلـزء اخلـامس ص   )جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة( سبق أن نشرت يف كتاب مساحته   -٢

ـ ١٤٠٣ / ٣ / ١٩ بتاريخ   )٨٧٥(جملة الدعوة يف العدد        لـسماحته  )الفتـاوى (ويف كتاب الدعوة    .  ه
  .٩٦ – ٩٥اجلزء األول ص 

  . هـ١٤١٣ / ٢ / ٢٢ بتاريخ )١٣٥٤(نشرت يف جملة الدعوة يف العدد  -٣
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وعدم مباالة، فما القول يف ذلك؟ وهل جتوز جمالستهم واملرح معهم يف أوقات             
  ا وقت صالة؟ ليس فيه

قُلْ أَِباللَِّه  ﴿ : قال اهللا تعاىل   ، االستهزاء باإلسالم أو بشيء منه كفر أكرب       :ج
         اِنكُمِإمي دعب متكَفَر وا قَدِذرتعِزئُونَ ال تهتست متوِلِه كُنسراِتِه وآياآلية من   )١(﴾و 

صلوات من أجل دينهم     ومن يستهزئ بأهل الدين واحملافظني على ال       .سورة التوبة 
 بل جيـب    ، فال جتوز جمالسته وال مصاحبته     ،وحمافظتهم عليه يعترب مستهزئا بالدين    

 وهكذا من خيوض يف مـسائل الـدين         .اإلنكار عليه والتحذير منه ومن صحبته     
 بل جيب اإلنكار    ، فال جتوز صحبته وال جمالسته     ،بالسخرية واالستهزاء يعترب كافرا   

 وإال وجـب  ، فإن تاب فاحلمد هللا،حثه على التوبة النصوح و، والتحذير منه  ،عليه
الرفع عنه إىل والة األمور بعد إثبات أعماله السيئة بالشهود العدول؛ حىت ينفذ فيه              

   .حكم اهللا من جهة احملاكم الشرعية

وبكل حال فهذه املسائل مسائل خطرية جيب على كل طالب علم وعلـى             
حيذر من خيوض يف مسائل الدين بالسخرية        وأن   ،كل مسلم عرف دينه أن حيذرها     

   .واللعب؛ لئال يصيبه ما أصابه من فساد العقيدة والسخرية باحلق وأهله

 كمـا نـسأله     ،نسأل اهللا للمسلمني مجيعا العافية من كل ما خيالف شرعه         
 وأن يعينهم   ،سبحنه أن يعايف املسلمني مجيعا من شر أعدائهم من الكفرة واملنافقني          

 ، يف مجيع األحـوال    صلى اهللا عليه وسلم    وسنة نبيه    ،بكتابه سبحانه على التمسك   
  .إنه جواد كرمي

                                                
  .٦٦ – ٦٥ سورة التوبة اآليتان -١



  

 - ٢٦٢ -

  ما الحكم إذا قال يا كافر ألخيه
  )١(الذي ال يصلي إال في المناسبات

تشاجرت أنا وأخي يف    :  من الرياض يقول   -ع  . ع. فهد: سؤال من : س
 أنه كان ال    أبعد عين يا كافر، على أساس     : مسألة ما يف حالة غضب، فقلت له      

يصلي إال يف مناسبات كحضور األقارب وغريه، فما احلكم يف ذلـك؟ وهـل            
  صحيح أنه كذلك؟ 

بني الرجل وبني   (( : قد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال           :ج
 وأهل السنن بإسناد    ، وخرج اإلمام أمحد   ، رواه مسلم  ))الشرك والكفر ترك الصالة   

 عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم أنـه       ،ضي اهللا عنه   عن بريدة بن احلصيب ر     ،جيد
 واألحاديث الدالة   ))العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر        (( :قال

   .على هذا املعىن كثرية

 ، وأن تنـصحه أوال    ،لكن ينبغي لك يف مثل هذا أال تبادره مبثل هذا اللفظ          
يه التوبة إىل اهللا سـبحانه؛       وأن الواجب عل   ، أن ترك الصالة كفر وضالل     :وختربه

   .لعله يستفيد منك ويقبل النصيحة

   .نسأل اهللا للجميع التوفيق للتوبة النصوح من مجيع الذنوب

  
                                                

ـ ١٤٠٤ / ٣ / ١ بتاريخ   )٩١٩(نشرت يف جملة الدعوة يف العدد        -١  )الفتاوى( ويف كتاب الدعوة     ،. ه
  .٩٦لسماحته اجلزء األول ص 
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  )١(حكم من قال لصديقه الذي ال يصلي أنت كافر

حدث حوار بيين وبني صديق يل عن اإلسالم حيث قـال هـذا             : س
ت كافر؛ ألن اهللا تعـاىل      أن: إنه ال يصلي على اإلطالق، فقلت له      : الصديق
أَفَتؤِمنونَ ِببعِض الِْكتاِب وتكْفُرونَ ِببعٍض فَما جزاُء من يفْعلُ ذَِلك          ﴿: يقول

 )٢(﴾ِمنكُم ِإال ِخزي ِفي الْحياِة الدنيا ويوم الِْقيامِة يردونَ ِإلَى أَشد الْعذَابِ           
أن من كفر مسلما فقد كفر،      :  وذكر يل القول   أنت أيضا كذلك،  : وقال يل 

فما . وبعد ذلك تركته وذهبت حىت ال حيتدم النقاش إىل أكثر مما وصل إليه            
  حكم كالمنا هذا الذي مت بيننا وهل نأمث عليه؟ 

أن من ترك الصالة فهو كافر، وإن كان غري جاحد هلا، هذا هو             : الصواب: ج
من أهل العلم؛ لقول النيب صلى اهللا عليـه         القول املختار واملرجح عند احملققني      

العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد    ((: وسلم يف احلديث الصحيح   
 خرجه اإلمام أمحد، وأهل السن، عن بريدة بن احلصيب رضي اهللا عنه             ))كفر

بني الرجل وبني الشرك    ((: بإسناد صحيح؛ ولقوله أيضا صلى اهللا عليه وسلم       
 خرجه اإلمام مسلم يف صحيحه، ولقوله أيـضا عليـه           ))لصالةوالكفر ترك ا  

 خرجه اإلمام أمحد،    ))رأس األمر اإلسالم وعموده الصالة    ((: الصالة والسالم 
  واإلمام 

                                                
  ).١٠٩(الدرب الشريط رقم  من برنامج نور على -١
  .٨٥ سورة البقرة اآلية -٢
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 عن معاذ بن جبـل رضـي اهللا عنـه؛           ،الترمذي رمحة اهللا عليهما بإسناد صحيح     
   .وألحاديث أخرى جاءت يف الباب

 وينـدم   ، وأن يبادر بفعلها   ،ن يتوب إىل اهللا   فالواجب على من ترك الصالة أ     
  .  هذا هو الواجب عليه، ويعزم أال يعود،على ما مضى من تقصريه

 وجعلـوا هـذا   ،وذهب بعض أهل العلم إىل أنه يكون عاصيا معصية كبرية  
 وأن من   ، واحتجوا مبا جاء يف األحاديث الصحيحة من فضل التوحيد         ،كفرا أصغر 

 فإن مـا    ، لكنها ال تدل على املطلوب     ،ة إىل غري هذا   مات عليه فهو من أهل اجلن     
جاء يف فضل التوحيد ومن مات عليه فهو من أهل اجلنة إمنا يكون بالتزامه أمـور                

 ومن أىب ، من التزم ا حصل له ما وعد به املتقون    ، ومن ذلك أمر الصالة    ،اإلسالم
 ووحد اهللا مث ،إال اهللا ال إله : ولو أن إنسانا قال    ،حصل عليه ما توعد به غري املتقني      

 أو توحيـده هللا مـع       ، ال إله إال اهللا    : وال ينفعه قوله   ،جحد وجوب الصالة كفر   
 فهكذا من تركها تساهال وعمدا وقلة مباالة حكمه حكم          ،جحده وجوب الصالة  

 وال تنفعه شهادته بأنه ال إلـه إال         ،من جحد وجوا يف الصحيح من قويل العلماء       
 وهكذا لو وحـد اهللا      ،ألن من حقها أن يؤدي املرء الصالة      اهللا؛ ألنه ترك حقها؛     

 كما قـال اهللا  ، ولكنه استهزأ بشيء من دين اهللا فإنه يكفر،إله إال اهللا وأقر بأنه ال 
قُلْ أَِباللَِّه وآياِتِه ورسوِلِه كُنتم تستهِزئُونَ ال تعتِذروا قَد كَفَرتم بعد           ﴿ :عز وجل 

  ،)١(﴾مِإمياِنكُ
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 أو جحـد    ، ال إله إال اهللا ووحد اهللا وجحد وجوب الزكاة         :وهكذا لو قال  
 أو جحـد حتـرمي      ، أو جحد وجوب احلج مع االستطاعة      ،وجوب صوم رمضان  

 فإن مـن    ، أو ما أشبه ذلك    ، أو جحد حترمي اللواط    ، أو جحد حترمي السرقة    ،الزنا
 ال إلـه إال اهللا؛      : يقول  ولو أنه  ، ولو أنه يصلي ويصوم    ،جحد وجوا كفر إمجاعا   

 فينبغي  ، وجتعله بريئا من اإلسالم ذه النواقض      ،ألن هذه النواقض تفسد عليه دينه     
 وإن  ، وهكذا من ترك الصالة وتساهل ا يكون كافرا        ،للمؤمن أن ينتبه هلذا األمر    

مل جيحد وجوا يف األصح من أقوال العلماء؛ لألحاديث السابقة ومـا جـاء يف               
 وأن يرد كافرهم وعاصـيهم مـن        ،سأل اهللا أن يصلح أحوال املسلمني      فن ،معناها

 وأن  ، فنسأل اهللا أن يهديه لإلسـالم      ، ومن ذلك من ترك الصالة     ،الناس إىل التوبة  
   . ومين عليه بالتوبة الصادقة النصوح،يرده إىل ما أوجب اهللا عليه من إقامة الصالة

 إذا كان الـتكفري     :راد به  فإن امل  ))من كفر مسلما فقد كفر    (( :أما احلديث 
من قال ألخيه يا عـدو      (( : كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        ،يف غري حمله  

 أنت كـافر  : لكن هذا الذي قال))اهللا أو قال يا كافر وليس كذلك إال حار عليه       
 وال يكون القائـل     ، قد وقعت يف حملها فال يرجع التكفري إىل القائل         ،بترك الصالة 

 وبين ما أوجبه اهللا من تكفـري        ، وأدى حق اهللا   ،لقائل قد نفذ أمر اهللا     ألن ا  ،كافرا
 وإمنـا   ، فهو مأجور وليس بكافر؛ ألن كالمه وقع يف حمله         ،هذا الصنف من الناس   

   .الكافر هو الذي ترك الصالة وعاند وكابر

   .نسأل اهللا العافية لنا وجلميع املسلمني
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  )١(صلة األخ الذي ال يؤدي الصالة

ي األكرب ال يؤدي الصالة هل أصله أم ال؟ علما بأنه أخي من أيب              أخ: س
  . فقط

 إذا  ، الذي يترك الصالة متعمدا كافر كفرا أكرب يف أصح قويل العلمـاء            :ج
 فإن كان جاحدا لوجوا فهو كافر عند مجيع أهـل العلـم؛             ،كان مقرا بوجوا  

ـ   (( :لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      وده الـصالة وذروة  رأس األمر اإلسالم وعم
 ولقوله  ، والترمذي بإسناد صحيح   ، خرجه اإلمام أمحد   ))سنامه اجلهاد يف سبيل اهللا    

 خرجـه   ))بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك الـصالة       (( :صلى اهللا عليه وسلم   
العهد الذي بيننا وبينهم الصالة (( : ولقوله عليه الصالة والسالم  ،مسلم يف صحيحه  

 وألن  . وأهل السنن بإسناد صـحيح     ،أخرجه اإلمام أمحد   ))فمن تركها فقد كفر   
 فكـان كفـره   ،اجلاحد لوجوا مكذب هللا ولرسوله وإلمجاع أهل العلم واإلميان       

 وعلى كال احلالني فالواجب على والة األمور        .أكرب وأعظم من كفر تاركها اونا     
 .اردة يف ذلك  من املسلمني أن يستتيبوا تارك الصالة فإن تاب وإال قتل؛ لألدلة الو           

 وعدم إجابة دعوته حىت يتوب إىل اهللا من   ، ومقاطعته ،والواجب هجر تارك الصالة   
 وحتذيره من العقوبات املترتبة علـى  ، مع وجوب مناصحته ودعوته إىل احلق ،ذلك

   .ترك الصالة يف الدنيا واآلخرة؛ لعله يتوب فيتوب اهللا عليه

  

                                                
ـ  ١٤١٢ / ٥ / ١٥ بتاريخ   )١٣١٧ (نشرت يف جملة الدعوة يف العدد        -١ ويف كتـاب الـدعوة     .  هـ
  .٩٣ األول ص  اجلزء، لسماحته)الفتاوى(
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  )١(يقبل صيام وعبادة من ال يصليهل 

اك من يصوم ويؤدي بعض العبادات ولكنه ال يصلي، فهل يقبـل            هن: س
  صومه وعبادته؟ 

   . واحلمد هللا، بسم اهللا:ج

 وبذلك ال يـصح     ، أن تارك الصالة عمدا يكفر بذلك كفرا أكرب        :الصحيح
ولَـو  ﴿ :صومه وال بقية عباداته حىت يتوب إىل اهللا سبحانه؛ لقول اهللا عز وجـل            

  هنِبطَ عكُوا لَحرلُونَ   أَشمعوا يا كَانم وما جاء يف معناهـا مـن اآليـات          )٢(﴾م 
   .واألحاديث

 وال يبطـل    ،وذهب مجع من أهل العلم إىل أنه ال يكفر بذلك كفرا أكـرب            
   . ولكنه ترك الصالة تساهال وكسال،صومه وال عبادته إذا كان مقرا بالوجوب

 إذا كان عامـدا      وهو أنه يكفر بتركها كفرا أكرب      ، القول األول  :والصحيح
بني الرجل (( : منها قول النيب صلى اهللا عليه وسلم     ،ولو أقر بالوجوب؛ ألدلة كثرية    

 من حديث جابر بن     ، خرجه مسلم يف صحيحه    ))وبني الشرك والكفر ترك الصالة    
العهد الذي بيننا وبينهم    (( : ولقوله صلى اهللا عليه وسلم     ،عبد اهللا رضي اهللا عنهما    

 وأهل السنن األربـع بإسـناد   ، خرجه اإلمام أمحد ))د كفر الصالة فمن تركها فق   
   . من حديث بريدة بن احلصيب األسلمي رضي اهللا عنه،صحيح

                                                
  . هـ١٤١٥ / ٢ / ٢٠بتاريخ ) ١٤٥١(نشرت يف جملة الدعوة يف العدد  -١
  .٨٨ سورة األنعام اآلية -٢
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 رسالة مستقلة   : القول يف ذلك يف    - رمحه اهللا    -وقد بسط العالمة ابن القيم      
   . وهي رسالة مفيدة حتسن مراجعتها واالستفادة منها،يف أحكام الصالة وتركها

  

  )١( يصلي إال نادراحكم من ال

أحد أقربائي ال يصلي وهو رجل كبري يف السن، وقد نصحته ونصحه         : س
كثري من الناس، ولكنه متهاون جدا يف الصالة وال يصلي إال نادرا، وأحيانا ال              
يصلي إال يف رمضان أو اجلمع فقط، فكيف تكون معامليت معه؟ وهـل أسـلم       

  . وين حفظكم اهللاطعه؟ أفيداعليه إذا وجدته يف جملس، أم أق
بـني  (( : ترك الصالة عمدا كفر أكرب؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم           :ج

 وقوله صلى   ، خرجه مسلم يف صحيحه    ))الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة     
 أخرجه  ))العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر        (( :اهللا عليه وسلم  
   . واألحاديث يف هذا املعىن كثرية.صحيح وأهل السنن بإسناد ،اإلمام أمحد

 ومىت أصر علـى تـرك      ، وبيان حكم الشرع له    ،والواجب نصيحة املذكور  
 ورفع أمره لـويل     ، وعدم إجابة دعوته   ، وترك السالم عليه   ،الصالة وجب هجره  

فَـِإنْ تـابوا وأَقَـاموا    ﴿ : فإن تاب وإال وجب قتله؛ لقوله تعاىل      ،األمر ليستتاب 
الةَ والصمِبيلَهلُّوا سكَاةَ فَخا الزو٢(﴾آت(.  

                                                
ـ ١٤١٤ / ٨ / ٩ بتـاريخ  )١٤٢٦ (نشرت يف جملة الدعوة يف العدد        -١ ويف كتـاب الـدعوة   .  هـ
  .٨١ الثاين ص  اجلزء، لسماحته)الفتاوى(
  .٥ سورة التوبة اآلية -٢
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 واألدلـة يف هـذا      . الصالة ال خيلى سبيله    -فدل ذلك على أن من مل يقم        
   .كثرية

   .نسأل اهللا للمذكور اهلداية

  رجوع الزوجة إلى زوجها الذي ال يصلي 
  )١(ومدمن على شرب الخمر

 أن  تتلخص مـشكليت يف   : ص تقول . ع. ن: -أخت رمزت المسها    : س
زوجي مدمن على شرب اخلمر، وال يؤدي الصالة، وال يصوم رمضان، وهـو             
عاطل عن العمل منذ سنة، ويل منه ولدان مل يبلغا سن التمييز، واآلن أنا يف بيت       
أهلي، ويريد زوجي إرجاعي إىل بيته بشىت الطرق، وأنا حمتارة يف الرجوع إليه             

نه ال جيوز أن أعاشر رجـال       من أجل أوالدي أم أطلب الطالق؛ ألنين مسعت أ        
  . تاركا للصالة شاربا للخمر، فماذا أفعل؟ أفيدوين جزاكم اهللا خريا

العهـد  (( : الزوج الذي ال يصلي كافر؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم         :ج
 وأهل السنن ، أخرجه اإلمام أمحد   ))الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر       

بني الرجل وبني الشرك والكفـر      (( :هللا عليه وسلم   ولقوله صلى ا   ،بإسناد صحيح 
   . عن جابر رضي اهللا عنه، أخرجه مسلم يف صحيحه))ترك الصالة

                                                
ـ ١٤٠٥ / ٥ / ٧ بتاريخ   )٩٧٦ (نشرت يف جملة الدعوة يف العدد        -١  )لفتاوىا(ويف كتاب الدعوة    .  ه

  .٨٢ الثاين ص  اجلزء،لسماحته
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 لكنه إذا كـان جاحـدا    ، أم مل جيحد وجوا    ،وسواء كان جاحدا لوجوا   
 أما إذا تركها اونا وتكاسال عنها ومل جيحد         ،لوجوا فهو كافر بإمجاع املسلمني    

   .فر يف أصح قويل العلماء؛ للحديثني املذكورين وما جاء يف معنامهاوجوا فهو كا

 حىت يتوب إىل اهللا     ،وال جيوز لِك أيتها السائلة الرجوع إىل زوجك املذكور        
   . هداه اهللا ومن عليه بالتوبة النصوح، وحيافظ على الصالة،سبحانه

   .واهللا ويل التوفيق

  

  )١(تارك الصالة ال يصاحب

هل جيوز لإلنـسان أن     :  من الرياض يقول   - ع   .ف: سؤال من : س
  يصاحب رجال آخر ال يصلي أحيانا، بل أكثر األوقات؟ 

ال جيوز للمسلم أن يصاحب مثل هذا الشخص الذي يترك الـصالة     : ج
يف بعض األوقات، بل جيب عليه أن ينصحه، وينكر عليه عمله السيئ، فـإن              

، حىت يتوب من عملـه      تاب وإال هجره، ومل يتخذه صاحبا، وأبغضه يف اهللا        
  املنكر؛ ألن ترك الصالة كفر أكرب؛ لقول 

                                                
ـ  ١٤١٣ / ٢ / ٢٢ بتاريخ   )١٣٥٤ (نشرت يف جملة الدعوة يف العدد        -١ ويف كتـاب الـدعوة     .  هـ
  .٨٣ الثاين ص  اجلزء، لسماحته)الفتاوى(
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العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركهـا فقـد          (( :النيب صلى اهللا عليه وسلم    
 عن بريدة ابن احلـصيب      ، أخرجه اإلمام أمحد وأهل السن بإسناد صحيح       ))كفر

 عن النيب صلى    ، عن جابر رضي اهللا عنه     ، وخرج مسلم يف صحيحه    ،رضي اهللا عنه  
  .))بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة(( :اهللا عليه وسلم أنه قال

 ، ويـوايل يف اهللا    ، ويبغض يف اهللا   ،فالواجب على كل مسلم أن حيب يف اهللا       
قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ ِفي ِإبراِهيم       ﴿ : كما قال اهللا سبحانه    ،ويعادي يف اهللا  

 م الَِّذينـا              ونوِن اللَِّه كَفَرد ونَ ِمندبعا تِممو كُمآُء ِمنرا بِإن ِمِهمِإذْ قَالُوا ِلقَو هع
هدحوا ِباللَِّه وِمنؤى تتا حداُء أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبا وننيا بدبو ١(﴾ِبكُم(.  

 إذا كان يف بلد حيكم بالشريعة       -ور  وجيب الرفع عن مثل هذا إىل والة األم       
 : فإن تاب وإال قتل؛ ألن حد من ترك الصالة ومل يتب           ، حىت يستتاب  -اإلسالمية  
فَِإنْ تابوا وأَقَاموا الصالةَ وآتوا الزكَـاةَ فَخلُّـوا         ﴿ : كما قال تعاىل   ،هو القتل 
مِبيلَهرك الصالة ومل يتـب ال       فدلت هذه اآلية الكرمية على أن من ت        . اآلية )٢(﴾س

   . بل يقتل،خيلى سبيله

 ولقوله صـلى اهللا     ، أنه يقتل كافرا؛ للحديثني السابقني وغريمها      :والصحيح
  .))إين يت عن قتل املصلني(( :عليه وسلم
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 بل جيب قتله إن مل يتب؛ ملا        ،فدل ذلك على أن من ال يصلي مل ينه عن قتله          
   .يمةيف ذلك من الردع عن هذه اجلرمية العظ

 ، وأن يوفقنا وإياهم للثبات على دينـه       ،نسأل اهللا أن يصلح أحوال املسلمني     
   .إنه مسيع قريب

  )١(حكم أكل ذبيحة تارك الصالة 

 من العلمني مبصر يقول هل جيوز أكـل ذبيحـة   -ح . م: سؤال من : س
  تارك الصالة؟ 

   . بسم اهللا واحلمد هللا:ج

يف أصح قويل العلماء إذا كـان        ال جيوز أكل ذبيحة تارك الصالة        :اجلواب
بـني  (( : ولكنه يتساهل يف تركها؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم          ،مقرا بوجوا 

 من حديث   ، أخرجه مسلم يف صحيحه    ))الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة     
 : ولقوله صـلى اهللا عليـه وسـلم        ،جابر بن عبد اهللا األنصاري رضي اهللا عنهما       

 ، أخرجه اإلمـام أمحـد  ))وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفرالعهد الذي بيننا  ((
 ، عن بريدة بن احلصيب رضي اهللا عنـه        ،وأصحاب السنن األربع بإسناد صحيح    

 أخرجـه   ))رأس األمر اإلسالم وعموده الـصالة     (( :ولقوله صلى اهللا عليه وسلم    
   . وألحاديث أخرى يف ذلك، والترمذي بإسناد صحيح،اإلمام أمحد
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 ولـو   ،ن جيحد وجوب الصالة فإنه يعترب كافرا بإمجاع املسلمني        أما إن كا  
 ، ولرسوله صلى اهللا عليـه وسـلم       ،فعلها؛ لكونه بذلك يعترب مكذبا هللا سبحانه      

 ونسأله سبحانه أن يوفـق مجيـع        ، نسأل اهللا العافية من ذلك     .وإلمجاع املسلمني 
   .تركها أو التثاقل عنها واحلذر من ،املسلمني ذكورا وإناثا إلقامتها واحملافظة عليها

 كمـا   ،وقد ذم اهللا املنافقني بتثاقلهم عنها وكسلهم عن أدائها مع املسلمني          
ِإنَّ الْمناِفِقني يخاِدعونَ اللَّه وهو خـاِدعهم وِإذَا      ﴿ :قال سبحانه يف سورة النساء    

 )١(﴾ يذْكُرونَ اللَّه ِإال قَِليلًـا     قَاموا ِإلَى الصالِة قَاموا كُسالَى يراُءونَ الناس وال       
وما مـنعهم أَنْ تقْبـلَ ِمـنهم    ﴿ :وقال سبحانه يف سورة التوبة يف صفة املنافقني       

نفَقَاتهم ِإال أَنهم كَفَروا ِباللَِّه وِبرسوِلِه وال يأْتونَ الصالةَ ِإال وهم كُـسالَى وال              
فَال تعِجبك أَموالُهم وال أَوالدهم ِإنما يِريـد اللَّـه         * وهم كَاِرهونَ   ينِفقُونَ ِإال   

  .)٢(﴾ِليعذِّبهم ِبها ِفي الْحياِة الدنيا وتزهق أَنفُسهم وهم كَاِفرونَ

   .واآليات يف أوصاف املنافقني وذمهم والتحذير من صفام كثرية

   . لنا وللمسلمني مجيعا العافية من مشاتهمنسأل اهللا

   .واهللا ويل التوفيق

  

                                                
  .١٤٢ة النساء اآلية  سور-١
  .٥٥ – ٥٤ سورة التوبة اآليتان -٢
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  )١( حكم األكل من ذبيحة تارك الصالة عمدا

هل جيوز األكل من ذبائح تارك الصالة عمدا؟ علما أنـه إذا أخـرب           : س
بذلك احتج بأنه كان ينطق بالشهادة، كيف العمـل إذا مل يوجـد أي جـزار         

  يصلي؟ 

 هذا هو الصواب؛ لقول النيب صلى اهللا        ، تؤكل ذبيحته   الذي ال يصلي ال    :ج
 أخرجـه مـسلم يف   ))بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة    (( :عليه وسلم 
 وقول الرسول عليـه     ، عن جابر بن عبد اهللا األنصاري رضي اهللا عنهما         ،صحيحه

أخرجه  ))العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر        (( :الصالة والسالم 
 وأهل السنن األربع بإسناد صحيح من حديث بريدة بـن احلـصيب      ،اإلمام أمحد 

رأس األمـر اإلسـالم     (( : وقوله صلى اهللا عليه وسـلم      ،األسلمي رضي اهللا عنه   
 عن معاذ بـن     ، والترمذي بإسناد صحيح   ، أخرجه اإلمام أمحد   ))وعموده الصالة 

 ومـىت سـقط   ،ال يبقى فكل شيء سقط عموده ال يستقيم و،جبل رضي اهللا عنه  
   .العمود سقط ما عليه

 وإذا كنت يف    ، وال تؤكل ذبيحته   ،وبذلك يعلم أن الذي ال يصلي ال دين له        
 أو الـتمس  ، واستعمل يدك فيما ينفعك   ،بلد ليس فيها جزار مسلم فاذبح لنفسك      
 وهذا حبمد اهللا ميسر فلـيس لـك أن          ،جزارا مسلما ولو يف بيته حىت يذبح لك       

   .مرتتساهل يف األ

                                                
  ).١٨( من برنامج نور على الدرب الشريط رقم -١
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 إنه يكتفـي    : وقوله ،وعليك أن تنصح هذا الرجل بأن يتقي اهللا وأن يصلي         
 لقول النيب صلى اهللا     . فالشهادتان ال بد معهما من حقهما      ،بالشهادتني غلط عظيم  

أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا              (( :عليه وسلم 
 فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق      ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فإذا    

   . متفق على صحته))اإلسالم وحسام على اهللا

أمرت أن أقاتـل    (( : ويف اللفظ اآلخر   ،فذكر الصالة والزكاة مع الشهادتني    
الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فإذا قالوا ال إله إال اهللا عـصموا مـين دمـاءهم                   

والزكاة من حقها،والصالة من حقها ))م على اهللاوأمواهلم إال حبقها وحسا .   

 والواجب على كل مـن ينتـسب إىل         ،فالواجب على املؤمن أن يتقي اهللا     
 وهـي عمـود     ،اإلسالم أن يتقي اهللا ويصلي الصلوات اخلمس وحيافظ عليهـا         

 من ضيعها ضيع    ، وهي الركن األعظم من أركان اإلسالم بعد الشهادتني        ،اإلسالم
   . نسأل اهللا العافية،ركها خرج عن دينه ومن ت،دينه

 إنه ال يكون كافرا كفـرا       : وقال بعض أهل العلم    ،هذا هو احلق والصواب   
 ، أعظم من الزنا   ، ويكون عاصيا معصية عظيمة    ، بل يكون كفره كفرا أصغر     ،أكرب

 وال يكون كافرا كفرا أكـرب إال إذا       ، وأعظم من شرب اخلمر    ،وأعظم من السرقة  
 ولكن الصواب ما دل عليه قـول        ،ذا قال مجع من أهل العلم      هك ،جحد وجوا 

  عليه وسلم أن مثل هذا يكون كافراًالرسول صلى اهللا 
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 أكرب كما تقدم من األحاديث يف ذلك؛ ألنه ضيع عمـود اإلسـالم وهـو          كفراً
   .الصالة

 وقال عبد اهللا بن شقيق العقيلي التابعي اجلليل         ،فال ينبغي التساهل ذا األمر    
 مل يكن أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يرون شيئا تركه كفـر          :اهللا عنه رضي  

   .إال الصالة

   . نسأل اهللا العافية،فذكر إمجاع الصحابة على أن تارك الصالة عندهم كافر

 والواجب احملافظة على هذه الفريـضة العظيمـة وعـدم           ،فالواجب احلذر 
 وال جتاب دعوتـه؛     ،ى لوليمة  وال يدع  ، فال تؤكل ذبيحته   ،التساهل مع من تركها   

   . نسأل اهللا اهلداية للجميع،بل يهجر حىت يتوب إىل اهللا وحىت يصلي

  )١(حكم أكل ذبيحة من ال يعرف هل يصلي أم ال

يف بعض احلاالت حيصل جتمع يف مناسبة، ويؤتى بطعام وفيه حلـم ال             : س
ـ               ذابح ال  يعرف ذاحبه أيصلي أم ال؟ هل منتنع عن األكل منه خشية أن يكون ال

يصلي لكثرة تاركي الصالة يف جمتمع ما مثال، أو لكثرة املتساهلني ا؟ وجهونا             
  . جزاكم اهللا خريا

   إذا كنت بني مسلمني ويف بيت أخيك املسلم الذي ال تظن به :ج

                                                
  ).١٨( من برنامج نور على الدرب الشريط رقم -١
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 أمـا إذا    ، وال حتكم بسوء الظن    ، وال تشك يف أخيك    ،إال اخلري فكل مما قدم إليك     
 كل مـن  . أو يف جمتمع كافر فال تأكل يف بيوم،ذركنت يف جمتمع ال يصلي فاح  

   .الفاكهة والتمر وحنو ذلك مما ال تعلق له بالذبيحة
أما إذا كنت بني مسلمني أو يف قرية مسلمة أو يف جو مسلم فعليك حبـسن   

   . واهللا املستعان. ودع عنك سوء الظن،الظن
  ما صحة حديث من تهاون بالصالة عاقبه 

  )١( إلخ..)وبةاهللا بخمس عشرة عق

 من الرياض أرسل إلينا رسالة ومعها نسخة مـن          -ن  . ن. خ: األخ: س
: ورقة توزع بني الناس، وتتضمن حديثا منسوبا للنيب صلى اهللا عليه وسلم وفيه            

 إىل آخر ما جاء يف الورقة،    ..)من اون بالصالة عاقبه اهللا خبمس عشرة عقوبة       (
  . ويسأل عن صحة ذلك احلديث

 ال أساس له مـن  ،ديث مكذوب على النيب صلى اهللا عليه وسلم هذا احل  :ج
   واحلافظ ابن حجر يف ،)امليزان( كما بني ذلك احلافظ الذهيب رمحه اهللا يف ،الصحة

 وينبه مـن وجـده      ، فينبغي ملن وجد هذه الورقة أن حيرقها       ،)لسان امليزان (
   .يوزعها؛ دفاعا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من كذب الكذابني

وفيما ورد يف القرآن العظيم والسنة الصحيحة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم             
  يف تعظيم شأن الصالة والتحذير من التهاون ا ووعيد من فعل ذلك ما 

                                                
  .هـ١٤٠٤ / ٥ / ١٢بتاريخ ) ٩٢٩ (نشرت يف جملة الدعوة يف العدد  -١
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حـاِفظُوا علَـى   ﴿ : مثل قوله سبحانه  ، ويغين عن كذب الكذابني    ،يشفي ويكفي 
فَخلَف ِمن  ﴿ : وقوله سبحانه  )١(﴾ِه قَاِنِتني الصلَواِت والصالِة الْوسطَى وقُوموا ِللَّ    

 وقولـه   )٢(﴾بعِدِهم خلْف أَضاعوا الصالةَ واتبعوا الشهواِت فَسوف يلْقَونَ غَيا        
 واآليات يف هـذا    )٣(﴾فَويلٌ ِللْمصلِّني الَِّذين هم عن صالِتِهم ساهونَ      ﴿ :سبحانه

   .املعىن كثرية

العهد الذي بيننا وبينهم الـصالة فمـن   (( :وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم    
 وقوله صـلى    ، وأهل السنن بإسناد صحيح    ، خرجه اإلمام أمحد   ))تركها فقد كفر  
 أخرجه مسلم يف    ))بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة      (( :اهللا عليه وسلم  

   .صحيحه

من حـافظ   (( : يوما بني أصحابه   وقوله صلى اهللا عليه وسلم ملا ذكر الصالة       
عليها كانت له نورا وبرهانا وجناة يوم القيامة ومن مل حيافظ عليها مل تكن له نورا                

 ))وال برهانا وال جناة وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأيب بن خلف          
   .رواه اإلمام أمحد بإسناد حسن

 يوم القيامة من ضـيع       وإمنا حيشر  :قال بعض العلماء يف شرح هذا احلديث      
 ومن ضيعها ،الصالة مع هؤالء الكفرة؛ ألنه إن ضيعها بسبب الرئاسة شابه فرعون         

 فيحشر معـه يـوم      ،بسبب الوزارة والوظائف األخرى شابه هامان وزير فرعون       
   ومن ضيعها بسبب املال ،القيامة إىل النار

                                                
  .٢٣٨ سورة البقرة اآلية -١
  .٥٩ سورة مرمي اآلية -٢
  .٥ – ٤ورة املاعون اآليتان  س-٣
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استكباره عن   بسبب   ،والشهوات شابه قارون الذي خسف اهللا به وبداره األرض        
 وإن  ، من أجل ماله الكثري واتباعه الشهوات فيحشر معـه إىل النـار            ،اتباع احلق 

 - تاجر أهل مكـة    -ضيعها بسبب التجارة وأنواع املعامالت شابه أيب بن خلف          
   . فيحشر معه يوم القيامة إىل النار،من الكفرة

   .نسأل اهللا العافية من حاهلم وحال أمثاهلم

  ن نشرتين يتداولهـما الناس التنبيه على بطال
  )١(فيمن تهاون بالصالةموضوع حول حديث 

 وآلـه وصـحبه     ، والصالة والسالم على نبينا حممد     ،احلمد هللا رب العاملني   
 عقوبة تارك الصالة جاء فيها ما       : فقد اطلعت على نشرة بعنوان     : أما بعد  .أمجعني
اون يف الصالة عاقبه اهللا      من   :روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        ( :نصه

كل من يتفضل بقراءة هـذه      ( : وجاء يف آخرها   ، مث عددها  ،)خبمس عشرة عقوبة  
الفاحتـة لفاعـل    ( : مث قال  ،النسخة الرجاء نسخها وتوزيعها على املسلمني مجيعا      

 كما اطلعت على نشرة أخرى صدرت بثالث آيات من القرآن الكرمي اليت             ،)اخلري
 أا  : مث ذكر بعدها   )٢(﴾ِل اللَّه فَاعبد وكُن ِمن الشاِكِرين     ب﴿ :أوهلا قوله سبحانه  

  جتلب 

                                                
الـصادر مـن    . هـ١٤٠١ / ٩ / ٧ يف   ١ / ٢٣٧٢ مت إبالغ الصحف احمللية لنشر هذا التنبيه برقم          -١

  .مكتب مساحته
  .٦٦ سورة الزمر اآلية -٢
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 وطلب إرسال مخس وعشرين نسخة منها إىل مـن هـو يف             ،اخلري بعد أربعة أيام   
   . وأَتبع ذلك بذكر عقوبات يزعم وقوعها مبن أمهلها،حاجة

على ذلـك؛   وحيث إن هاتني النشرتني من الباطل واملنكرات رأيت التنبيه          
   : فأقول وباهللا التوفيق،حىت ال يغتر ما من ختفى عليهم أحكام الشرع املطهر

 ومن القول علـى اهللا      ،ال شك أن هذه الطريقة من األمور املبتدعة يف الدين         
 أن ذلك من أعظم الذنوب      : وقد بني اهللا سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز        ،بال علم 

رم ربي الْفَواِحش ما ظَهر ِمنها وما بطَن والِْإثْم والْبغي          قُلْ ِإنما ح  ﴿ :فقال تعاىل 
ِبغيِر الْحق وأَنْ تشِركُوا ِباللَِّه ما لَم ينزلْ ِبِه سلْطَانا وأَنْ تقُولُوا علَى اللَِّه مـا ال         

  .)١(﴾تعلَمونَ

 وينسب إىل اهللا وإىل رسوله صلى       ،رةفليتق اهللا عبد يسلك هذه الطريقة املنك      
 فإن حتديد العقوبات وتعيني اجلـزاءات علـى     ،اهللا عليه وسلم ما مل يصدر عنهما      

 وال علم ألحد به إال من طريق الوحي عن رسول           ،األعمال إمنا هو من علم الغيب     
   . ومل يرد يف الكتاب والسنة شيء من ذلك البتة،اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ث الذي نسبه صاحب النشرة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  أما احلدي 
 فإنه من األحاديث    ، إخل .. وأنه يعاقب خبمس عشرة عقوبة     ،يف عقوبة تارك الصالة   

 كما بني ذلك احلُفَّاظ من العلماء       ،الباطلة املكذوبة على النيب صلى اهللا عليه وسلم       
 واحلافظ ابن حجر رمحـه اهللا       ،هللا رمحه ا  )امليزان(رمحهم اهللا؛ كاحلافظ الذهيب يف      

   .وغريمها
                                                

  .٣٣ سورة األعراف اآلية -١
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 يف ترمجة حممد ابن علي بن العباس        )لسان امليزان (قال احلافظ ابن حجر يف كتابه       
ب على أيب بكر بن زياد النيسابوري حـديثا بـاطال يف            أنه ركَّ  :البغدادي العطار 
   .تارك الصالة

 أن ابـن    :ذكور زعم امل  ،روى عنه حممد بن علي املوازيين شيخ أليب النرسي        
 عن أيب   ، عن أيب صاحل   ، عن مسي  ، عن مالك  ، عن الشافعي  ،زياد أخذه عن الربيع   

 ..)من اون بصالته عاقبه اهللا خبمس عشرة خصلة       ( :هريرة رضي اهللا عنه ورفعه    
   . ا هـ. وهو ظاهر البطالن من أحاديث الطرقية،احلديث

فتوى ببطالن ذلـك    وقد أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء        
 فكيف يرضى عاقل لنفسه بترويج حـديث        ،هـ١٠/٦/١٤٠١احلديث بتاريخ   

مـن روى   (( : وقد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال           ،؟!موضوع
 وإن فيما جاء عن اهللا وعـن        ))عين حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبني        

ِإنَّ الصالةَ  ﴿ : قال تعاىل  ،شفيرسوله يف شأن الصالة وعقوبة تاركها ما يكفي وي        
ما سـلَكَكُم  ﴿ : وقال تعاىل عن أهل النار     )١(﴾كَانت علَى الْمؤِمِنني ِكتابا موقُوتا    

      لِّنيصالْم ِمن كن قَالُوا لَم قَرم   . اآليات )٢(﴾ِفي سترك الصالة  : فذكر من صفا ، 
ِذين هم عن صالِتِهم سـاهونَ الَّـِذين هـم       فَويلٌ ِللْمصلِّني الَّ  ﴿ :وقال سبحانه 

بين اإلسالم علـى    (( : وقال صلى اهللا عليه وسلم     )٣(﴾يراُءونَ ويمنعونَ الْماعونَ  
  مخس شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وإقام الصالة وإيتاء 

                                                
  .١٠٣ سورة النساء اآلية -١
  .٤٣ – ٤٢ سورة املدثر اآليتان -٢
  .٧ – ٤  سورة املاعون اآليات-٣
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العهـد  ((: وسـلم  وقال صلى اهللا عليه      ))الزكاة وصوم رمضان وحج البيت    
 واآليـات واألحاديـث     ))الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفـر        

  . الصحيحة يف هذا كثرية معلومة

بـِل  ﴿: وأما النشرة الثانية اليت صدرت باآليات اليت أوهلا قوله سبحانه         
    اِكِرينالش ِمن كُنو دبفَاع أن من وزعها حيصل لـه      :  وذكر كاتبها  )١(﴾اللَّه

كذا من اخلري، ومن أمهلها يعاقب بكذا من العقاب فإا من أبطـل الباطـل،      
وأعظم الكذب، وإا من أعمال اجلهلة واملبتدعة الذين يريدون إشغال العامة           
باحلكايات واخلرافات واألقاويل الباطلة، ويصرفوم عن احلق الواضح الـبني          

لناس من خري أو شر هو   الذي جاء يف كتاب اهللا وسنة رسوله، وأن ما حيدث ل          
قُلْ ال يعلَم مـن ِفـي     ﴿: من اهللا سبحانه، وهو العامل به وحده، قال سبحانه        

    ِإال اللَّه بيِض الْغالْأَراِت واومومل يرد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه        )٢(﴾الس 
وسلم أن من كتب ثالث آيات، أو أكثر منها يكون له كذا، ومـن تركهـا           

إذا علم هذا، فإنه ال جيـوز كتابـة         .  وادعاء هذا كذب وتان    يصيبه كذا، 
النشرتني، وال توزيعهما، وال املشاركة يف تروجيهما بأي وجه من الوجـوه،            
وعلى من سبق له شيء من ذلك أن يتوب إىل اهللا سبحانه، ويندم علـى مـا        

  . حصل منه، ويعزم على عدم العودة إىل ذلك مطلقا

                                                
  .٦٦ سورة الزمر اآلية -١
  .٦٥ سورة النمل اآلية -٢
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 ويرينا الباطل   ،أن يرينا مجيعا احلق حقا ويرزقنا اتباعه      واهللا املسئول سبحانه    
   . وأن يعيذنا من الفنت ما ظهر منها وما بطن،باطال ويرزقنا اجتنابه

   . وعلى آله وأصحابه أمجعني،وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد

  

  )١(الواجب فراق الزوجة التي ال تصلي

الـدار البيـضاء يف      من   -س  . س. س: -األخ الذي رمز المسه   : س
أنا متزوج من عشر سنني وزوجيت ال تم بـأداء          : املغرب يقول يف سؤاله   

الصالة، وأحيانا تضيعها وتتركها، وكثريا ما حيصل بيين وبينـها شـجار            
بسبب الصالة، وكذلك احلال بالنسبة للصيام، وإذا بقيت عليها أيام مـن            

وأعاين معها كثريا مـن     رمضان فإا ال تقضيها، وإن فعلت فبشق األنفس،         
والصعاب واملشاكل بسبب األمور اليت تتعلق بالدين، وإذا دعوا ألعلمها          
شيئا من القرآن ال تستجيب لذلك، علما بأا ال تعرف شيئا من القـرآن،           

ما حكم البقاء والعيش معها واحلالة هذه؟ علما أن لدي منها           : والسؤال هو 
  . اهللا خرياأطفاال، أرجو إفاديت عن ذلك جزاكم 

                                                
  .هـ١٤١٠ لشهر شعبان من عام )١٥١( نشرت يف الة العربية يف العدد -١
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 وعدم حمافظتـها  ، من اوا بالصالة: إذا كان حال زوجتك ما ذكرت      :ج
 فالواجب عليك فراقها؛    ،عليها رغم نصيحتك هلا واجتهادك يف توجيهها إىل اخلري        

ألن من ترك الصالة من الرجال والنساء كفر كفرا أكرب وإن مل جيحد وجوا يف               
العهد الذي بيننا وبينـهم     (( :هللا عليه وسلم  أصح قويل العلماء؛ لقول النيب صلى ا      

 وأهل السنن بإسناد صحيح؛     ، أخرجه اإلمام أمحد   ))الصالة فمن تركها فقد كفر    
   .وألحاديث أخرى وردت يف ذلك

 إنه خـري  ، أو يعطيك خريا منها، وأن مين عليها بالتوبة،نسأل اهللا أن يهديها   
   .مسئول

  )١(مله أخو زوجها ال يصلي إال نادرا فكيف تعا

أم عبد اهللا من الرياض تقول يف أحـد         : -األخت اليت رمزت المسها   : س
يوجد أخ لزوجي ال يصلي إال نادرا، وأنا أسكن عند أسرة زوجـي،             : أسئلتها

وأهله جيالسونه حىت ولو كان اإلمام يصلي، فماذا علي أن أفعل وأنا لست من              
  حمارمه؟ وهل علي إمث يف ذلك حيث ال أستطيع نصحه؟ 

 وال تسلمي عليه وال تردي عليها       ، إذا كان ال يصلي فهو يستحق اهلجر       :ج
السالم حىت يتوب ألن ترك الصالة كفر أكرب وإن مل جيحد وجوا يف أصح قويل               

 العهد الذي بيننا وبينهم الـصالة     (( : لقول النيب غري صلى اهللا عليه وسلم       .العلماء
 ،ب السن بإسـناد صـحيح      وأصحا ، أخرجه اإلمام أمحد   ))فمن تركها فقد كفر   

  بني الرجل  (( :وقوله صلى اهللا عليه وسلم

                                                
  .هـ١٤١٠ لشهر مجادى األوىل من عام )١٤٩( نشرت يف الة العربية يف العدد -١
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   . خرجه اإلمام مسلم يف صحيحه))وبني الشرك والكفر ترك الصالة

 والواجب علـى أهلـه أن       ،أما إن جحد وجوا فهو كافر بإمجاع العلماء       
 فإن  ، وجيب رفع أمره إىل ويل األمر حىت يستتاب        ، ويهجروه إن مل يتب    ،ينصحوه
فَِإنْ تابوا وأَقَاموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ فَخلُّوا ﴿ : وإال قتل؛ لقول اهللا سبحانه  تاب

مِبيلَهيت عن قتل املصلني   (( : وقوله صلى اهللا عليه وسلم     )١(﴾س((    فدل ذلـك 
 وال مانع من قتله إذا رفع أمره إىل ويل األمـر        ،على أن من مل يصل ال خيلى سبيله       

   .واهللا ويل التوفيق .ومل يتب
  )٢(المتهاون بالصالة والواجب تجاهه

كثري من الناس اليوم يتهاون بالصالة، وبعضهم يتركها بالكلية فمـا           : س
حكم هؤالء؟ وما الواجب على املسلم جتاههم؟ وباألخص أقاربه من والد وولد     

  . وزوجة، وحنو ذلك
 قـال اهللا    ،ملنافقني ومن صفات ا   ، التهاون بالصالة من املنكرات العظيمة     :ج
ِإنَّ الْمناِفِقني يخاِدعونَ اللَّه وهو خاِدعهم وِإذَا قَاموا ِإلَى الـصالِة           ﴿ :عز وجل 

 :وقال اهللا يف صفتهم    )٣(﴾قَاموا كُسالَى يراُءونَ الناس وال يذْكُرونَ اللَّه ِإال قَِليلًا        
نهم نفَقَاتهم ِإال أَنهم كَفَروا ِباللَِّه وِبرسوِلِه وال يـأْتونَ          وما منعهم أَنْ تقْبلَ مِ    ﴿

   .)٤(﴾الصالةَ ِإال وهم كُسالَى وال ينِفقُونَ ِإال وهم كَاِرهونَ

                                                
  .٥ سورة التوبة اآلية -١
  .أركان اإلسالم اخلمسة من ضمن الفتاوى املهمة املتعلقة ب-٢
  .١٤٢ سورة النساء اآلية -٣
  .٥٤ سورة التوبة اآلية -٤
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 أثقل الصالة على املنافقني صالة العـشاء ((: وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم     
   . متفق على صحته))ما فيهما ألتومها ولو حبواوصالة الفجر ولو يعلمون 

فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة احملافظة على الصلوات اخلمس           
 واإلقبال عليها خبشوع فيها وإحضار قلب؛ لقول اهللا         ، وأداؤها بطمأنينة  ،يف أوقاا 
 وملا ثبـت   )١(﴾ِشعونَالَِّذين هم ِفي صالِتِهم خا    * قَد أَفْلَح الْمؤِمنونَ    ﴿ :سبحانه

 ،عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه أمر الذي أساء صالته فلم يطمئن فيهـا باإلعـادة               
 : وهي،وعلى الرجال خاصة أن حيافظوا عليها يف اجلماعة مع إخوام يف بيوت اهللا         

من مسع النداء فلم يأت فال صالة له        (( :املساجد؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      
 واحلـاكم بإسـناد     ، وابن حبـان   ، والدارقطين ، أخرجه ابن ماجة   ))إال من عذر  

   .صحيح

 ).خوف أو مـرض   ( : ما هو العذر؟ قال    :قيل البن عباس رضي اهللا عنهما     
 عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه  ، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه      ،ويف صحيح مسلم  

سجد فهل يل مـن  جاءه رجل أعمى فقال يا رسول اهللا ليس يل قائد يقودين إىل امل 
؟ ))هل تسمع النداء للصالة   ((رخصة أن أصلي يف بييت؟ فرخص له مث دعاه فقال           

 عن الـنيب  ، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، ويف الصحيحني))فأجب((قال نعم قال    
لقد مهمت أن آمر بالصالة فتقام مث آمر رجال فيؤم (( :صلى اهللا عليه وسلم أنه قال   
   م حزم من حطبالناس مث أنطلق برجال معه

                                                
  .٢ – ١ سورة املؤمنون اآليتان -١
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  .))إىل قوم ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوم

 وهذه األحاديث الصحيحة تدل على أن الصالة يف مجاعة يف حق الرجـال         
 وأن املتخلف عنها يستحق العقوبة الرادعة نسأل اهللا أن يصلح           ،من أهم الواجبات  

   .أحوال املسلمني مجيعا ومينحهم التوفيق ملا يرضيه

ا بالكلية ولو يف بعض األوقات فكفـر أكـرب دل وإن مل جيحـد             أما تركه 
 سواء كان التارك رجال أو امرأة؛ لقول النيب صـلى  ،وجوا يف أصح قويل العلماء 

 خرجـه اإلمـام   ))بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة     (( :اهللا عليه وسلم  
ذي بيننا وبينـهم    العهد ال (( :مسلم يف صحيحه؛ ولقول النيب صلى اهللا عليه وسلم        

 وأهل السنن األربع بإسـناد      ، أخرجه اإلمام أمحد   ))الصالة فمن تركها فقد كفر    
 أما من جحد وجوا من الرجـال أو  . مع أحاديث أخرى كثرية يف ذلك ،صحيح

   .النساء فإنه يكفر كفرا أكرب بإمجاع أهل العلم ولو صلى

   .ه خري مسئول إن،فنسأل اهللا لنا وجلميع املسلمني العافية من ذلك

 والتعاون على الرب    ، والتواصي باحلق  ،والواجب على مجيع املسلمني التناصح    
 ومن ذلك نصيحة من يتخلف عن الصالة يف اجلماعة أو يتـهاون ـا               ،والتقوى

 وعلى أبيه وأمه وإخوانـه  ، وحتذيره من غضب اهللا وعقابه    ،فيتركها بعض األحيان  
   . حىت يهديه اهللا ويستقيم، ذلك وأن يستمروا يف،وأهل بيته أن ينصحوه

 وحتذيرهن ، فالواجب نصيحتهن،وهكذا من يتهاون ا أو يتركها من النساء      
   ، واالستمرار يف ذلك،من غضب اهللا وعقابه
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 مع القدرة على ذلك؛ ألن هذا كله        ، وعقابه باألدب املناسب   ،وهجر من مل ميتثل   
وف والنهي عن املنكر الذي أوجبه       ومن األمر باملعر   ،من التعاون على الرب والتقوى    

والْمؤِمنـونَ والْمؤِمنـات    ﴿ :اهللا على عباده من الرجال والنساء؛ لقوله سبحانه       
بعضهم أَوِلياُء بعٍض يأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ عِن الْمنكَِر ويِقيمونَ الـصالةَ           

  ِطيعيكَاةَ وونَ الزتؤيو           ِزيـزع ِإنَّ اللَّـه اللَّه مهمحريس أُولَِئك ولَهسرو ونَ اللَّه
ِكيممروا أوالدكم بالـصالة لـسبع      (( : ولقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      )١(﴾ح

  .))واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم يف املضاجع

 ،ا لعـشر   ويضربون عليه  ، وإذا كان البنون والبنات يؤمرون بالصالة لسبع      
 مـع   ، وضربه عليها إذا ختلف عنها     ،فالبالغ من باب أوىل يف وجوب أمره بالصالة       

   .النصيحة املتواصلة

 ِإنَّ الِْإنسانَ    *والْعصِر﴿ :والتواصي باحلق والصرب عليه؛ لقول اهللا عز وجل       
ِبـالْحق وتواصـوا    ِإال الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت وتواصوا       * لَِفي خسٍر   

 ومن ترك الصالة بعد البلوغ ومل يقبل النصيحة يرفع أمره إىل احملاكم             )٢(﴾ِبالصبِر
   . فإن تاب وإال قتل،الشرعية حىت تستتيبه

 ويـوفقهم   ، ومينحهم الفقه يف الـدين     ،نسأل اهللا أن يصلح أحوال املسلمني     
 والتواصي بـاحلق    ،هي عن املنكر  للتعاون على الرب والتقوى واألمر باملعروف والن      

   . إنه جواد كرمي،والصرب عليه

                                                
  .٧١ سورة التوبة اآلية -١
  . سورة العصر كاملة-٢
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  )١(زوجته ال تصلي منذ أن تزوجها وله منها أربعة أوالد

إنين متزوج من امرأة ويل منها أربعـة أوالد، وهـي اآلن حامـل              : س
 فبماذا تنـصحونين يـا      باخلامس ولكنها ال تصلي منذ أن تزوجتها حىت اآلن،        

  ؟مساحة الشيخ

 وهي أعظـم الفـرائض      ،منكر عظيم؛ ألن الصالة عمود اإلسالم      هذا   :ج
وأَِقيموا الصالةَ وآتوا الزكَـاةَ     ﴿ : كما قال اهللا جل وعال     ،وأمهها بعد الشهادتني  

وأَِقيموا الصالةَ وآتـوا    ﴿ : وقال سبحانه  )٢(﴾وأَِطيعوا الرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ   
حاِفظُوا علَـى الـصلَواِت     ﴿ : وقال سبحانه  )٣(﴾ مع الراِكِعني  الزكَاةَ واركَعوا 

    وا ِللَِّه قَاِنِتنيقُومطَى وسالِة الْوالصوا    ﴿ : وقال جل وعال   )٤(﴾وأَقَـاموا وابفَِإنْ ت
    مِبيلَهلُّوا سكَاةَ فَخا الزوآتالةَ وـ    ﴿ : وقال سبحانه  )٥(﴾الص اموا فَِإنْ تـابوا وأَقَ

  .)٦(﴾الصالةَ وآتوا الزكَاةَ فَِإخوانكُم ِفي الديِن

العهد الذي بيننا وبينهم الـصالة فمـن        (( :وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم     
 وقال صلى اهللا  ، وأهل السنن بإسناد صحيح    ، خرجه اإلمام أمحد   ))تركها فقد كفر  

 رواه مـسلم يف    ))لـصالة بني الرجل وبني الشرك والكفر تـرك ا       (( :عليه وسلم 
   .صحيحه

                                                
  ).٨٤٣( الشريط رقم ، من برنامج نور على الدرب-١
  .٥٦ سورة النور اآلية -٢
  .٤٣ سورة البقرة اآلية -٣
  .٢٣٨بقرة اآلية  سورة ال-٤
  .٥ سورة التوبة اآلية -٥
  .١١ سورة التوبة اآلية -٦
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 بـل   ، فدل ذلك على أن من مل يصل ال خيلى سبيله          ،واملرأة كالرجل يف هذا األمر    
   . وعلى أنه ليس أخا يف الدين،يقتل

 فإن أبت   ، ومن تاب تاب اهللا عليه     ، وتأديبها حىت تصلي   ،فالواجب استتابتها 
 قتلـت مرتـدة عـن     فإن تابت وإال،وجب رفع أمرها إىل احملكمة حىت تستتيبها 

 لآليـات الـسابقة   ؛ ولو كانت مقرة بوجوا يف أصح قـويل العلمـاء    ،اإلسالم
 ، وجيدد النكاح بعد التوبـة ، وعلى زوجها اعتزاهلا حىت تتوب ،واحلديثني السابقني 

   واهللا ويل التوفيق .وأما أوالد السائل منها فالحقون بك من أجل شبهة النكاح

  

   وجوب الصالةالحكم فيمن ال يصلي ويجحد
  )١(ومن يقر بوجوبها ومن يصلي أحيانا ومن يتهاون في أدائها

 من متري يف اململكة العربية الـسعودية يقـول يف           -م  . ع. ع: األخ: س
ال يـصلي   ) رجل أو امرأة  (إنسان  : ما حكم الشرع املطهر يف كل من      : سؤاله

الة، أبدا وجيحد وجوب الصالة، وإنسان ال يصلي أبدا ويقر بوجـوب الـص            
وإنسان يصلي أحيانا ويتركها عمدا أحيانا وهو مقر بوجوا، وإنـسان تـرك             

  الصالة مرة أو أكثر عمدا مث استقام وداوم على 

                                                
  .هـ١٤١١ لشهر ذي احلجة من عام )١٦٧( نشرت يف الة العربية يف العدد -١
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الصالة، وإنسان اون يف أداء الصالة ومل يصلها حىت خرج وقتها؟ أرجو مـن              
  . مساحتكم التفصيل يف هذا أثابكم اهللا

 ولـو   ،فر كفرا أكرب إمجاعـا     من جحد وجوب الصالة وهو مكلف ك       :ج
 أما مـن تركهـا      ،فعلها؛ لكونه مكذبا هللا سبحانه ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم         
   :تكاسال ومل جيحد وجوا ففي كفره خالف بني أهل العلم

العهـد  (( : أنه كافر كفرا أكرب؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم          :والراجح
 وأصـحاب  ، رواه اإلمام أمحـد ))كفرالذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد        

 وخرج ، من حديث بريدة بن احلصيب رضي اهللا عنه    ،السنن األربع بإسناد صحيح   
 عن النيب صلى اهللا عليه      ، عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما        ،مسلم يف صحيحه  

 واألحاديث الدالة   ))بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة      (( :وسلم أنه قال  
   .املعىن كثريةعلى هذا 

 مث  ، أو بـالعكس   ، إذا تزوج املسلم الذي يصلي امرأة ال تصلي        :وعلى هذا 
هدى اهللا الذي ال يصلي منهما وجب جتديد النكاح؛ ألنه عقد غري صحيح بسبب             
اختالف الدين؛ وألن التاركة للصالة ليست يف حكم الكتابيات؛ فلهذا وجـب            

ا كانا ال يصليان مجيعا حني العقـد مث          أما إذ  ،جتديد النكاح يف أصح قويل العلماء     
 كما لو أسلم غريمهـا مـن   ،هدامها اهللا واستقاما على الصالة فإن النكاح صحيح  

 فإن نكاحهما ال جيدد إذا مل يكن هناك مانع شرعي من بقاء النكاح؛ ألن               ،الكفار
ديد النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يأمر الكفار الذين أسلموا يف عام الفتح وغريه بتج             

   له من  أن تكون أختاً: أما إن كان هناك مانع من بقائه مثل،أنكحتهم
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 أو قد تزوجها ابنه أو أبوه فإنه يفرق بينهما؛ لوجود املانع مـن صـحة            ،الرضاعة
   .النكاح وبقائه

   .واهللا ويل التوفيق

  ترك الصالة تهاونا من أكبر الكبائر 
صالة اونا كافر كفرا    أن تارك ال  : مسعت يف برنامج نور على الدرب     : س

إنـه  ): النفحات الـصمدية  (خمرجا من امللة، ولكن الشافعية يقولون يف كتاب         
يستتاب ويقتل إن مل يتب، ويصلي عليه ويغسل ويدفن يف قبور املسلمني، فمـا       

  . رأيكم؟

 قد دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن ترك الصالة اونا مـن              :ج
رائم؛ ألن الصالة عمود اإلسالم وركنه األعظم بعـد       ومن أعظم اجل   ،أكرب الكبائر 

   .الشهادتني؛ فلهذا صار تركها من أقبح القبائح وأكرب الكبائر

واختلف العلماء يف حكم تاركها هل يكون كافرا كفرا أكرب إذا مل جيحـد              
   أو يكون حكمه حكم أهل الكبائر؟ ،وجوا

   :على قولني ألهل العلم

 ، كما ذكره السائل عن الشافعية     ،ا كفرا أصغر   يكون كافر  :فمنهم من قال  
   : وقالوا، وبعض احلنابلة، واحلنفية،وهكذا عن املالكية
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 وتعلقوا باألحاديـث الدالـة   ،أن ما ورد يف تكفريه حيمل على أنه كفر دون كفر  
   .على أن من مات على التوحيد وترك الشرك فله اجلنة

 خبـالف إذا  ،كفره كفرا أكرب فقد أمجع العلماء على  ،أما من جحد وجوا   
   .تركها اونا فقط وهو يؤمن بوجوا

 وإن مل جيحـد  ، يكون تاركها كافرا كفـرا أكـرب      :وقال بعض أهل العلم   
 فقد ثبت عـن     ، وهذا منقول عن صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          ،وجوا

سـول اهللا  مل يكن أصـحاب ر ( :عبد اهللا بن شقيق العقيلي التابعي اجلليل أنه قال       
  .)صلى اهللا عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر غري الصالة

 لكنـه  ،ومعلوم أن الطعن يف األنساب والنياحة على امليت نوع من الكفـر       
 وهذا هـو    ، أن ترك الصالة عندهم كفر أكرب      : فعلم أن مراده بذلك    .كفر أصغر 

 ، عنـه  عن جابر رضي اهللا، ما ثبت يف صحيح مسلم: منها،الصواب؛ ألدلة كثرية 
بني الرجل وبني الشرك والكفـر تـرك        (( :عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال       

 وابـن   ، والنـسائي  ، والترمذي ، وأبو داود  ، ما رواه اإلمام أمحد    : ومنها ))الصالة
 عن النيب صـلى اهللا      ، عن بريدة بن احلصيب رضي اهللا عنه       ،ماجة بإسناد صحيح  

 ))ا وبينهم الصالة فمن تركها فقـد كفـر        العهد الذي بينن  (( :عليه وسلم أنه قال   
 قوله صلى اهللا عليه وسلم ملا سئل عن األئمة الذين يتركـون بعـض مـا             :ومنها

ال مـا   ((أوجب اهللا عليهم ويتعاطون بعض ما حرم اهللا عليهم أفال نقاتلهم؟ قال             
 فدل على أن ترك     ))إال أن تروا كفرا بواحا    (( ويف لفظ آخر     ))أقاموا فيكم الصالة  

   .الة كفر بواحالص
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 وإن كان القائلون به أقل من القـائلني         ،وهذا هو القول الصواب كما تقدم     
يـا  ﴿ : يقول سبحانه وتعاىل   ، لكن العربة باألدلة ال بكثرة الناس      ،بأنه كفر أصغر  

نْ تنازعتم ِفي أَيها الَِّذين آمنوا أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ وأُوِلي الْأَمِر ِمنكُم فَإِ     
              ـريخ ِم الْآِخِر ذَِلكوالْيونَ ِباللَِّه وِمنؤت متوِل ِإنْ كُنسالرِإلَى اللَِّه و وهدٍء فَريش

وما اختلَفْتم ِفيِه ِمن شيٍء فَحكْمه ِإلَـى        ﴿ ويقول عز وجل     )١(﴾وأَحسن تأِْويلًا 
  .)٢(﴾اللَِّه

 وإن مل جيحـد التـارك       ،لشرعية قائمة على أن تركها كفر أكرب       فاألدلة ا 
 وبذلك يعلم أن من مات على ترك الصالة ال يعترب من أهل التوحيد؛ ألن               .وجوا

 أو سب رسوله عليـه      ، كما أن من سب اهللا سبحانه      ،تركه للصالة أبطل توحيده   
 أو  ،ا أو اخلمـر    أو استحل ما حرم اهللا كالزن      ، أو استهزأ بالدين   ،الصالة والسالم 

 يعترب كافرا قد    -جحد ما أوجب اهللا عليه كالصالة والزكاة حىت مات على ذلك            
   .بطل توحيده مبا أتى به من نواقض اإلسالم

  

                                                
  .٥٩ سورة النساء اآلية -١
  .١٠ سورة الشورى اآلية -٢
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  )١(له إخوة وأقارب ال يصلون فهل يقاطعهم

يل إخوة وأقـارب،    :  أبو ظيب يقول   - اإلمارات   -ح  . م: سؤال من : س
 وال يقيمون حـدود اهللا فهـل علـي أن           ولكنهم لألسف الشديد ال يصلون    

أقاطعهم وأترك أمرهم باملعروف ويهم عن املنكـر؛ ألـم يهـزأون مـين              
هل تريد أن تصلح الناس مجيعا؟ وقـد كرهـوا هـم            : ويسخرون، ويقولون 

  جمالسيت وقاطعوين، فماذا علي أن أفعل جتاههم؟ 

صيحة وهم على  وتقاطعهم ما داموا مل يتقبلوا الن   ، يشرع لك أن جرهم    :ج
 فينبغـي لـك أن   ،هذه احلال اليت ذكرت من تركهم الصالة وبعدهم عن اخلـري    

 بل هذا هو السنة     ، هذا هو املشروع لك    ، وأن تقاطعهم حىت يهديهم اهللا     ،جرهم
   .املؤكدة

 لكن إذا   ، وبعدهم عن اخلري   ،وبعض أهل العلم يرى وجوب ذلك؛ لضالهلم      
هديهم اهللا بالدعوة والتوجيه واإلرشاد فـال       اتصلت م بعض األحيان؛ رجاء أن ي      

 وقد هجر النيب صلى اهللا عليه وسلم ثالثة من الصحابة ملا تركوا الغزو معـه         ،بأس
   .بغري عذر

 وعلى األقل يكون هجـرهم سـنة   ، أن هؤالء يشرع أن يهجروا :فاحلاصل
   .والتوفيق نسأل اهللا لنا وهلم اهلداية ، حىت يهديهم اهللا ويردهم إىل الصواب،مؤكدة

                                                
  ).٥١٧( برنامج نور على الدرب الشريط رقم -١
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  )١(حكم الصالة في مسجد فيه قبر

:  مبصر يقول يف سؤاله- دقهلية   - من ميت طريف     -ن  . أ. م: األخ: س
  هل تصح الصالة يف املساجد اليت يوجد فيها قبور؟ 

 وجيب أن تنبش القبـور وينقـل        ، املساجد اليت فيها قبور ال يصلى فيها       :ج
 وال  ،قرب يف حفرة خاصة كسائر القبـور       جيعل رفات كل     ،رفاا إىل املقابر العامة   

 ال قرب ويل وال غريه؛ ألن الرسول صلى اهللا عليـه   ،جيوز أن يبقى يف املساجد قبور     
 فقد ثبـت  ، ولعن اليهود والنصارى على عملهم ذلك ،وسلم ى وحذر من ذلك    

 لعن اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم      (( :عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال      
   . قالت عائشة رضي اهللا عنها حيذر ما صنعوا  متفق عليه))مساجد

وقال عليه الصالة والسالم ملا أخربته أم سلمة وأم حبيبة بكنيسة يف احلبـشة     
أولئك إذا مات فيهم الرجل الصاحل بنوا على قربه مـسجدا           ((فيها تصاوير فقال    

 وقـال   ، على صحته   متفق ))وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار اخللق عند اهللا        
أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبـور أنبيـائهم           (( :عليه الصالة والسالم  

 خرجـه   ))وصاحليهم مساجد أال فال تتخذوا القبور مساجد فإين أاكم عن ذلك          
   . عن جندب بن عبد اهللا البجلي،مسلم يف صحيحه

                                                
 ،٣٨٩ ،٣٨٨ اجلزء اخلامس ص     )جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة   (  سبق أن نشرت يف كتاب مساحته      -١

  .هـ١٤٠٦لشهر ربيع األول من عام ) ٩٨(كما نشرت يف الة العربية يف العدد 
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 مـن فعـل      ولعن - عليه الصالة والسالم     -فنهى عن اختاذ القبور مساجد      
   . فالواجب احلذر من ذلك، أم شرار اخللق: وأخرب،ذلك

 ومن بىن عليه مسجدا     ،ومعلوم أن كل من صلى عند قرب فقد اختذه مسجدا         
 وأال جيعل فيها قبـور؛      ، فالواجب أن تبعد القبور عن املساجد      ،فقد اختذه مسجدا  

 صدرت من ربنـا   وحذرا من اللعنة اليت،امتثاال ألمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم   
عز وجل ملن بىن املساجد على القبور؛ ألنه إذا صلى يف مسجد فيه قبور قد يـزين      

 فيقـع   ، أو السجود لـه    ، أو الصالة له   ، أو االستغاثة به   ،له الشيطان دعوة امليت   
 وأن  ، فوجب أن خنـالفهم    ، وألن هذا من عمل اليهود والنصارى      ،الشرك األكرب 

 لكن لو كانت القبور هي القدمية مث بـين          .السيئ وعن عملهم    ،نبتعد عن طريقهم  
 كما نص على ذلك أهل      ، فالواجب هدمه وإزالته؛ ألنه هو احملدث      ،عليها املسجد 

   .العلم؛ حسما ألسباب الشرك وسدا لذرائعه

 وجود قرب النيب صلى اهللا عليه وسـلم  : وهي،هنا شبهة يشبه ا عباد القبور   
   .يف مسجده

 وإمنا  ،لصحابة رضي اهللا عنهم مل يدفنوه يف مسجده        أن ا  :واجلواب عن ذلك  
 فلما وسع الوليد ابن عبد امللك مسجد النيب         ،دفنوه يف بيت عائشة رضي اهللا عنها      

 وقد أساء يف    ،صلى اهللا عليه وسلم يف آخر القرن األول أدخل احلجرة يف املسجد           
ـ         ، وأنكر عليه بعض أهل العلم     ،ذلك ن أجـل    ولكنه اعتقد أن ذلك ال بأس به م

   .التوسعة
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 أو الـدفن يف     ،فال جيوز ملسلم أن حيتج بذلك على بناء املساجد على القبور          
املساجد؛ ألن ذلك خمالف لألحاديث الصحيحة؛ وألن ذلك أيضا مـن وسـائل             

   . واهللا ويل التوفيق.الشرك بأصحاب القبور

  

  )١(ال يجوز دفن الميت في المسجد

  من عبد العزيز ين عبد اهللا بن باز 
   . م سلمه اهللا آمني. م. ع. هـ:إىل حضرة األخ املكرم

   : أما بعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 واإلجابـة عـن     ،فإشارة إىل رسالتك الكرمية املتضمنة طلب بعض الكتب       
 نشكر لك اهتمامك وغريتك ويسرنا حتقيق رغبتك بإرسال         .السؤال الذي ذكرته  

القاعدة ( و   ، شرح حممد خليل اهلراس    )واسطيةالعقيدة ال ( و   )زاد املعاد (نسخة من   
   . البن أيب العز)شرح الطحاوية( و )فتح ايد( و ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية)اجلليلة

 وإزالـة مـا أعـده       ، فالواجب منع الدفن يف املسجد     :أما بالنسبة للسؤال  
نـع   حىت يق  ، وأن يستعان يف ذلك باهللا مث بأهل العلم        ،الشخص املذكور ليدفن فيه   

لعـن اهللا اليهـود     (( :الرجل بأن عمله ال جيوز؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم          
  .))والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد

                                                
  .٤٢٧ ،٤٢٦ اجلزء السابع ص )جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة( سبق أن نشرت يف كتاب مساحته -١
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 ولقول النيب صلى اهللا عليـه       ،متفق على صحته من حديث عائشة رضي اهللا عنها        
أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد           (( :وسلم

 ، أخرجه مسلم يف صحيحه    ))أال فال تتخذوا القبور مساجد فإين أاكم عن ذلك        
 عن عائشة   ، ويف الصحيحني  ،من حديث جندب بن عبد اهللا البجلي رضي اهللا عنه         

رضي اهللا عنها أن أم سلمة وأم حبيبة رضي اهللا عنهما ذكرتا للنيب صلى اهللا عليـه    
من الصور فقـال عليـه الـصالة        وسلم كنيسة رأتاها يف أرض احلبشة وما فيها         

أولئك إذا مات الرجل الصاحل بنوا على قربه مسجدا وصوروا فيه تلك            (( :والسالم
 فهذه األحاديث وما جاء يف معناها كلـها         ))أولئك شرار اخللق عند اهللا     ،الصور

 ووضع القبور يف املساجد؛ ألن ذلك من        ،تدل على حترمي بناء املساجد على القبور      
 عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنـهما  ، ويف صحيح مسلم   ، األكرب وسائل الشرك 

ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن جيصص القرب وأن يقعد عليـه وأن               ( :قال
  ).يبىن عليه

وما ذلك إال أن البناء على القبور وجتصيصها ووضع الستور عليها والصالة            
   .كعندها وبناء املساجد عليها كل ذلك من وسائل الشر

 وأن يعينـهم    ، وأن يفقههم يف الدين    ،نسأل اهللا أن يعايف املسلمني من ذلك      
 وأن يوفـق علمـاءهم لتبـصريهم        ،على التمسك بشرع اهللا واالستقامة عليـه      
   . إنه مسيع جميب،وتوجيههم إىل اخلري على ضوء الكتاب والسنة
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   . إنه خري مسئول، واإلعانة على كل خري،وأسأل اهللا لك التوفيق

   .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهو

  

  )١( تعقيب على وصية شيخ األزهر بدفنه في المسجد

: من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم مساحة الدكتور             
   آمني     عبد احلليم حممود شيخ األزهر وفقه اهللا ونصر به احلق

  : سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد

 على كلمة للشيخ حممد علي عبد الرحيم رئيس مجاعة أنـصار            فقد اطلعت 
 قد تضمنت خربا نـشرته   ،هـ١٣٩٧السنة منشورة يف جملة التوحيد عدد شعبان        

أقـام  ( :م نصه كما يأيت   ١٩٧٧ / ٥ / ٧جريدة اجلمهورية يف عددها الصادر يف       
 ،بـيس  مبركز بل  )السالم( :الشيخ عبد احلليم حممود شيخ األزهر مسجدا يف قريته        

   . انتهى اخلرب)وأوصى عند وفاته بأن يدفن يف هذا املسجد

ويف الكلمة املذكورة النصيحة لسماحتكم بعدم اإلقدام على هـذا العمـل            
املخالف ألهداف الشريعة املطهرة من ختصيص بيوت اهللا للصالة والعبادة والذكر           

   .برلدفن فيها واختاذها مقال ال ،والدعاء واالستغفار وتالوة القرآن

                                                
  .٣٣٤ ،٣٣٣ الثامن ص  اجلزء)قاالت متنوعةجمموع فتاوى وم(سبق أن نشرت يف كتاب مساحته  -١
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 - إن صـح - واستغربت حصوله من مساحتكم ،وقد كدرين هذا اخلرب كثريا    
والذي نرجو أن يكون غري صحيح؛ ملا قد عرف عن تسرع كثري من أصـحاب               

 : يضاف إىل ذلك   ،الصحف من تشويه األخبار، ونقلها على غري وجهها الصحيح        
ـ            ا ثبـت مـن     أننا نستبعد كثريا خفاء حكم اختاذ القبور يف املساجد عليكم؛ مل

 والنهي عنه؛ لكـون ذلـك       ،األحاديث الكثرية الصحيحة الصرحية يف حترمي ذلك      
 وتعلق الكثري من العامة واجلهال بأصحاب تلك        ،وسيلة عظيمة من وسائل الشرك    

 وجعلهم شركاء هللا يف طلب      ، وافتتام م ودعائهم إياهم من دون اهللا       ،األضرحة
 كمـا ال  -ال جيوز طلبه إال من اهللا عز وجل     وقضاء احلوائج مما     ،النفع ودفع الضر  

 والواقع من العامة واجلهلة عند قرب البدوي واحلسني وغريمها مـن القبـور       -خيفى
 كما أنه غري خاف على مساحتكم ما صح عن رسـول اهللا             ،املعظمة شاهد بذلك  

 ،صلى اهللا عليه وسلم من لعن اليهود والنصارى على اختاذ قبور أنبيائهم مـساجد             
 عن جندب بن عبـد اهللا    ،ه صلى اهللا عليه وسلم فيما رواه مسلم يف صحيحه         وقول

أال وإن من كان    (( : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        ،البجلي رضي اهللا عنه   
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد أال فال تتخـذوا القبـور             

  .))مساجد فإين أاكم عن ذلك

يها داخل يف اختاذ القبـور مـساجد الـذي ورد يف            وال شك أن الدفن ف    
   . ولعن من فعله،األحاديث املذكورة التحذير منه
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 إن كانت قد صـدرت      -فالواجب على مساحتكم العدول عن هذه الوصية      
 مع بيان أسباب العدول عنـها؛ بـراءة         ، وإعالن ذلك يف الصحف احمللية     -منكم
بسماحتكم إجازة مثل هذا العمل      وحرصا على أن ال يظن       ، ونصحا لألمة  ،للذمة

 فاحـذروا أن    ، ال سيما وأنتم قدوة لعامة الناس      ،اخلطري املخالف للشريعة احملمدية   
 أو أجازهـا إىل     ، ومثل وزر من اقتدى بكم فيها      ،تسنوا سنة يكون عليكم وزرها    

   .يوم القيامة

 فالواجب التنبيه علـى ذلـك يف الـصحف    ،أما إن كان اخلرب غري صحيح  
   . حىت تعلم براءتكم منه،الرائجة

 وأن يثبتنا وإياكم    ،وأسأل اهللا أن جيعلنا وإياكم من دعاة اهلدى وأنصار احلق         
    . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. إنه جواد كرمي،على دينه

  حكم بناء المساجد قريبا من القبور 
  )١(وحكم الصالة في مسجد فيه قبور

 سـلمه   . ص . م :ز إىل حضرة األخ املكرم    من عبد العزيز بن عبد اهللا بن با       
 فأشري إىل استفتائك املقيـد بـإدارة        : وبعد ، سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     .اهللا

 هــ والـذي     ١٤٠٧ / ٦ / ١٠ وتاريخ   ٢١٩١البحوث العلمية واإلفتاء برقم     
  تسأل 

                                                
  . ص. إجابة من مساحته على استفتاء مقدم من األخ م-١
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 وحكـم   ،فيه عن حكم بناء املسجد قريبا من القبور النتفاع أهل القبور بـذلك            
   . وحكم الصالة يف مسجد فيه قبور،ة يف هذا املسجدالصال

 وال جيوز بناء املـساجد      ، بأنه ال جيوز بناء املساجد على القبور       : وأفيدك :ج
 أما إذا كانت    .قريبا من القبور من أجل أن ينتفع أهل القبور ببناء املسجد جبوارهم           

ملسجد من أجل    ومل ينب ا   ، ويفصل بينها وبينه طريق وحنوه     ،القبور خارج املسجد  
   . فال حرج يف الصالة فيه،تلك القبور

   . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.وفق اهللا اجلميع ملا فيه رضاه

  

  حكم تتبع آثار األنبياء ليصلي 

  )١(فيها أو ليبني عليها مساجد

األماكن اليت صلى ا الرسول عليه الصالة والسالم هل من األفضل           : س
  أم بقاؤها كما هي، أو عمل حدائق عامة ا؟ بناء مساجد عليها، 

 ال جيوز للمسلم تتبع آثار األنبياء؛ ليصلي فيها أو ليبين عليها مـساجد؛              :ج
 ، وهلذا كان عمر رضي اهللا عنه ينهي الناس عن ذلك          ،ألن ذلك من وسائل الشرك    

  إمنا هلك من كان قبلكم بتتبعهم  ( :ويقول

                                                
  .٣٢٣ الثامن ص  اجلزء)جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة(سبق أن نشرت يف كتاب مساحته  -١
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 الشجرة اليت يف احلديبية اليت بويع النيب صلى اهللا           وقطع رضي اهللا عنه    ،آثار أنبيائهم 
عليه وسلم حتتها ملا رأى بعض الناس يذهبون إليها ويصلون حتتها؛ حسما لوسائل             

 ، وكان رضي اهللا عنه حكيما يف أعماله وسريته        ، وحتذيرا لألمة من البدع    ،الشرك
   .حريصا على سد ذرائع الشرك وحسم أسبابه

 وهلذا مل ينب الصحابة رضي اهللا عنهم علـى          ،د خريا فجزاه اهللا عن أمة حمم    
آثاره صلى اهللا عليه وسلم يف طريق مكة وتبوك وغريمها مساجد؛ لعلمهـم بـأن               

 وألنه من البدع اليت حذر      ، ويسبب الوقوع يف الشرك األكرب     ،ذلك خيالف شريعته  
ا هـذا  من أحدث يف أمرن(( :منها عليه الصالة والسالم بقوله صلى اهللا عليه وسلم 

 وقوله صلى   ، من حديث عائشة رضي اهللا عنها      ، متفق عليه  ))ما ليس منه فهو رد    
 رواه مـسلم يف     ))من عمل عمال ليس عليه أمرنـا فهـو رد         (( :اهللا عليه وسلم  

أما بعد فإن خـري  (( : وكان عليه الصالة والسالم يقول يف خطبة اجلمعة  ،صحيحه
 وشـر األمـور     هللا عليه وسلم   صلى ا  احلديث كتاب اهللا وخري اهلدي هدي حممد      

 واألحاديث يف هذا املعىن     . خرجه مسلم يف صحيحه    ))حمدثاا وكل بدعة ضاللة   
   .كثرية

   . وال حول وال قوة إال باهللا،واهللا املستعان
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  هل الصالة في مسجد فيه قبر يختلف عن الذي
  فيه قبران أو ثالثة، وما الحكمة من وجود

  )١(النبوي  وصاحبيه في المسجدقبر النبي صلى اهللا عليه وسلم

إن الصالة خيتلف حكمها يف املسجد الذي فيه قرب عـن           : هناك من يقول  : س
نرجـو التوضـيح يف     . املسجد الذي فيه قربان عن املسجد الذي فيه ثالثة أو أكثر          

لعن اهللا اليهود والنـصارى     ((: هذا، وكيف احلكم والنيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
 مع العلم بأن بعض الناس الذين يأتون مـن املدينـة            ))ائهم مساجد اختذوا قبور أنبي  

املنورة حيتجون بأن مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم فيه قربه عليه الصالة والسالم              
  . وقرب صاحبيه رضي اهللا عنهما فهو كعامة املساجد جتوز الصالة فيه، أرجو التوضيح

ملساجد على القبور، وحذر من     الرسول صلى اهللا عليه وسلم لعن من يتخذ ا        : ج
أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبـور         ((: ذلك، كما يف احلديث السابق، وقال     

 رواه  ))أنبيائهم وصاحليهم مساجد أال فال تتخذوا القبور مساجد فإين أاكم عن ذلك           
مسلم يف الصحيح، وروى الشيخان، عن عائشة رضي اهللا عنها، أن أم حبيبة وأم سلمة             

ي اهللا عنهما ذكرتا للنيب صلى اهللا عليه وسلم كنيسة رأتاها بأرض احلبشة وما فيها               رض
الرجل الصاحل بنوا على قربه مسجدا وصوروا        أولئك إذا مات فيهم   ((من الصور فقال    

  .))فيه تلك الصور أولئك شرار اخللق عند اهللا

 شـرار  فبني صلى اهللا عليه وسلم أن الذين يبنون املساجد على القبور هـم            
   . وحذر من فعلهم،اخللق عند اهللا

                                                
  ).٦٢( برنامج نور على الدرب الشريط رقم -١
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 وال فرق بني ،فدل ذلك على أن املسجد املقام على قرب أو أكثر ال يصلى فيه  
 فإن كان املسجد هو الذي بين أخريا على القبـور وجـب           ،القرب الواحد أو أكثر   

 كما كانت القبور يف عهده صـلى  ، وأن تترك القبور بارزة ليس عليها بناء     ،هدمه
 ، وهكذا إىل اليوم يف اململكة العربية الـسعودية        ، يف البقيع وغريه   ،عليه وسلم اهللا  

   . وهللا احلمد واملنة،فالقبور فيها بارزة ليس عليها بناء وال قباب وال مساجد
أما إن كان املسجد قدميا ولكن أحدث فيه قرب أو أكثر فإنه ينـبش القـرب                

 ويبقى  ،ها قباب وال مساجد وال بناء     وينقل صاحبه إىل املقابر العامة اليت ليس علي       
   .املسجد خاليا منها حىت يصلى فيه

 وقـرب   ،أما احتجاج بعض اجلهلة بوجود قرب النيب صلى اهللا عليـه وسـلم            
صاحبيه يف مسجده فال حجة يف ذلك؛ ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم دفن يف               

 ولكن  ، عنهما  ودفن معه صاحباه أبو بكر وعمر رضي اهللا        ،بيته وليس يف املسجد   
ملا وسع الوليد بن عبد امللك بن مروان املسجد أدخل البيت يف املسجد؛ بـسبب               

 وكان الواجب أن ال يدخله يف املسجد؛ حىت ال حيـتج            ، وغلط يف هذا   ،التوسعة
 فال جيوز أن يقتدى بـه       ، وقد أنكر عليه أهل العلم ذلك      ،اجلهلة وأشباههم بذلك  

جنس البناء على القبور أو اختاذها مساجد؛ ألن         وال يظن ظان أن هذا من        ،يف هذا 
 وهذا من جنس املقربة الـيت  ،هذا بيت مستقل أدخل يف املسجد؛ للحاجة للتوسعة 

 وهكذا قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم        ،أمام املسجد مفصولة عن املسجد ال تضره      
   .مفصول جبدار وقضبان

   .ا يف هذه املسألةوينبغي للمسلم أن يبني إلخوانه هذا؛ حىت ال يغلطو

   .واهللا ويل التوفيق
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  )١(تهاون بعض المرضى بالصالة

إذا شـفيت قـضيت     : كثري من املرضى يتهاون بالصالة ويقول     : س
كيف أصل وأنا ال أستطيع الطهارة وال الترته من         : الصالة، وبعضهم يقول  

  النجاسة، فبم توجهون هؤالء؟ 

ز عن الطهارة ما دام العقل      املرض ال مينع من أداء الصالة حبجة العج       : ج
 حسب طاقته، وأن يتطهر باملـاء إذا     يموجودا، بل جيب على املريض أن يصل      

قدر على ذلك، فإن مل يستطع استعمال املاء تيمم وصلى، وعليه أن يغـسل              
النجاسة من بدنه وثيابه وقت الصالة، أو يبدل الثياب النجسة بثياب طـاهرة             

جاسة وعن إبدال الثياب النجسة بثياب      وقت الصالة، فإن عجز عن غسل الن      
فَـاتقُوا  ﴿: طاهرة سقط عنه ذلك، وصلى حسب حاله؛ لقول اهللا عز وجل          

  متطَعتا اسم إذا أمـرتكم بـأمر     ((:  وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      )٢(﴾اللَّه
 متفق على صحته، وقوله صلى اهللا عليه وسلم لعمران          ))فأتوا منه ما استطعتم   

صل قائمـا فـإن مل      ((: رضي اهللا عنهما ملا شكا إليه املرض، قال       بن حصني   
 رواه البخاري يف صحيحه، ورواه      ))تستطع فقاعدا فإن مل تستطع فعلى جنب      

  .))فإن مل تستطع فمستلقياً((: النسائي بإسناد صحيح، وزاد

  

                                                
  .م اخلمسة من ضمن الفتاوى املهمة املتعلقة بأركان اإلسال-١
  .١٦ سورة التغابن اآلية -٢
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  حكم كراهية وعدم السالم على الذين ال يصلون 
 أن أسلم عليهم، فهل جيـوز يل        الذين ال يصلون أكرههم وال أحب     : س

  ذلك أم ال؟ 

 ، تارك الصالة إن كان جاحدا لوجوا فهو كافر عند مجيع أهل العلـم             :ج
وإن كان تركها متكاسال فهو كافر أيضا يف أصح قويل العلماء؛ لقول النيب صلى              

 وقـول   ))العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر        (( :اهللا عليه وسلم  
  .))بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة(( : صلى اهللا عليه وسلمالنيب

 وبعض العلماء يرى كفـره      ،إذا عرفت هذا فهو مرتكب لكبرية من الكبائر       
 فهجران تارك الصالة واجب على كـل  ، ولو كان غري جاحد لوجوا ،إذا تركها 
 والة األمـر     وجيب على  ، وحتذيره من عاقبة فعله    ، كما جيب اإلنكار عليه    ،مسلم
   . فإن تاب وإال قتل،استتابته

  

  )١(الواجب أمر جميع من في البيت بالصالة

يل إخوان ثالثة وأنا أكربهم وعندهم زوجات وأقعدهن على صـالة           : س
  الصبح بالقوة، فهل أتركهن وتكون 
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ذنون على رجاهلن، أم أقعدهن؟ مع العلم أن يصلني، لكن صـالة الـصبح              
  . عليهن صعبة

 فإن الواجب عليك أمر  ،ما دمتم يف بيت واحد وأنت أكرب من يف البيت          :ج
 أو  ، سواء كـانوا رجـاال     ، والتشديد عليهم يف ذلك    ،مجيع من يف البيت بالصالة    

كلكم راع وكلكم مـسئول     (( : أو أوالدا؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم        ،نساء
ارج احلجرة اليت يبنت     لكن ينبغي لك أن تنادي هؤالء النسوة وأنت خ         ))عن رعيته 

 كما ينبغي أن تنـصحهن أنـت        ،فيها إذا أردت إيقاظهن؛ حىت ال ترى عورن       
 لعل ذلك ينفعهن ويشجعهن على القيام       .وأزواجهن مجيعا حال اليقظة واالجتماع    

   .لصالة الفجر يف وقتها عند التنبيه

  

  )١(كيف يقضي المسلم ما فاته من الصالة

ه من الصالة، كصالة الفجر مثال؟ وهل إذا   كيف يقضي املسلم ما فات    : س
  . كانت الصالة جهرية جيب عليه أن جيهر فيها؟ أفيدونا بارك اهللا فيكم

 الواجب على من كانت عليه صلوات مفروضة أن يبادر بقضائها كمـا          :ج
 وإن كانت   ، واملغرب ، والعشاء ، إن كانت جهرية قضاها جهرا؛ كالفجر      ،لو أداها 

  ، والعصر،ظهرسرية قضاها سرا؛ كال
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 أو عن   ، أو عن نوم   ، هذا إذا كان تركها عن نسيان      ،يقضيها كما يؤديها يف وقتها    
 فهـذا   ،شبهة مرض يزعم أنه ال يستطيع فعلها وهو يف املرض فأخرها جهال منه            

من نام عـن الـصالة أو   (( :يقضيها كما كانت؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     
   ، متفق على صحته))رة هلا إال ذلكنسيها فليصلها إذا ذكرها ال كفا

وقد صح عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه نام عن صالة الفجر يف بعض أسفاره               
 فلما استيقظوا أمر صـلى اهللا عليـه         ، فما أيقظهم إال حر الشمس     ،هو وأصحابه 

   . كما كان يصليها يف وقتها،وسلم بالال فأذن فصالها

وتاب فليس عليه قضاء؛ ألن تركهـا    مث هداه اهللا     ،أما إذا كان تركها تعمدا    
 فإذا تاب إىل اهللا من ذلك فليس عليه قضاء؛ ألن التوبة            ،كفر أكرب إذا كان تعمدا    

 إذا تاب العبد توبة صادقة من تركه للصالة حما اهللا عنه بذلك مـا               ،متحو ما قبلها  
   . وليس عليه قضاء يف أصح قويل العلماء،ترك

 أو جهال منه بوجوب أدائها بـسبب        ،ناإمنا القضاء يف حق من تركها نسيا      
 هذا هـو  ، أو بسبب نوم،مرض أصابه فأراد أن يؤخرها حىت يصليها وهو صحيح  

 فهذا يكفر بـذلك؛     - نعوذ باهللا من ذلك    - أما الذي يتركها تعمدا    ،الذي يقضي 
العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد  (( :لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     

 عن بريدة بن احلـصيب      ، وأهل السنن بإسناد صحيح    ،جه اإلمام أمحد   خر ))كفر
بني الرجل وبني الـشرك     (( : وقال عليه الصالة والسالم    ،األسلمي رضي اهللا عنه   

 من حديث جابر بن عبـد  ، خرجه اإلمام مسلم يف صحيحه))والكفر ترك الصالة 
   ويف الباب .اهللا رضي اهللا عنهما



  

 - ٣١١ -

   .أحاديث أخرى تدل على ذلك

 فإن كـان  ، أنه إذا تركها عمدا اونا ا أو جحدا لوجوا كفر     :اخلالصةو
 فقد أمجع العلماء على أن من جحد وجوب الصالة          ،جاحدا لوجوا كفر إمجاعا   

 أما إن تركها اونا وتكاسال فهذا قـد شـابه   ، نسأل اهللا العافية ،كفر كفرا أكرب  
   . وذلك كفر أكرب يف أصح قويل العلماء،املنافقني

 ، الندم على ما مضى : املتضمنة - التوبة الصادقة النصوح   -فعليه التوبة إىل اهللا   
 ورغبـة يف    ، والعزم أال يعود ملثل ذلك؛ تعظيما هللا سـبحانه         ،واإلقالع من ذلك  

 وال قضاء عليه؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يـأمر             ، وحذرا من عقابه   ،ثوابه
 وهكذا أصحابه رضي اهللا  ،ما ترك من الصالة   املرتد عن اإلسالم مث تاب أن يقضي        

 ،عنهم يف عهد الصديق ومن بعده مل يأمروا املرتدين بقضاء الصلوات اليت تركوها            
اإلسالم يهدم ما كان قبله والتوبة دم ما كـان         (( :وقد قال صلى اهللا عليه وسلم     

   ))التائب من الذنب كمن ال ذنب له(( : وقال عليه الصالة والسالم))قبلها

   .واهللا ويل التوفيق
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  )١(هل يقضي الصالة من تركها عمدا إذا تاب

هل يقضي الصالة من تركها عمدا إذا وفقه اهللا للتوبة سواء كان ما             : س
  تركه وقتا واحدا أو أكثر؟ 

 ألن تركها عمدا   . ال يلزمه القضاء إذا تركها عمدا يف أصح قويل العلماء          :ج
   . حيز الكفارخيرجه من دائرة اإلسالم وجيعله يف

 :والكافر ال يقضي ما ترك يف حال الكفر؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسـلم      
 عن جابر ، رواه مسلم يف الصحيح))بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة     ((

العهد الـذي بيننـا     (( : وقوله صلى اهللا عليه وسلم     ،بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما     
 وأهل السنن بإسـناد     ، أخرجه اإلمام أمحد   ))كفروبينهم الصالة فمن تركها فقد      

 وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل        ، عن بريدة ابن احلصيب رضي اهللا عنه       ،صحيح
 وهكذا أصحابه رضي اهللا عنهم مل       ،يأمر الكفار الذين أسلموا أن يقضوا ما تركوا       
   .يأمروا املرتدين ملا رجعوا لإلسالم أن يقضوا

 ومل جيحد وجوا فال حرج؛ احتياطا وخروجـا         فإن قضى من تركها عمدا    
   . وهم أكثر العلماء،من خالف من قال بعدم كفره إذا مل جيحد وجوا

   .واهللا ويل التوفيق
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  )١(هل يلزم التائب قضاء الصلوات الفائتة

صاحب السماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز مفـيت عـام               
  علماء وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء اململكة ورئيس هيئة كبار ال

   :حفظه اهللا وأعانه لكل خري السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد

 ،فقد تقدم إيل بعض احلضور يف درس من الـدروس األسـبوعية بـسؤال             
 كنت ال أصلي منذ     :وأوصاين برفعه إىل مساحتكم لإلجابة عليه مفصال وهو يقول        

 وكان تركـي للـصالة      ،املناسبة وتركت أكثرها   صليت بعض األوقات ب    ،الصغر
 وكان أمـر  ، وما زلت وهللا احلمد   ، وبعد الزواج بفترة بدأت أصلي     ،جهال وإمهاال 

 فهي اآلن تصلي وتقوم بقضاء ما تيسر من الـصلوات           ،زوجيت مثل ما كنت عليه    
 ، إال أين ال أقوم بقضاء ما علي من صلوات منـذ سـن التكليـف               ،الفائتة يوميا 
 فهل يلزمنا القضاء ملا فات من صلوات أم التوبة كافيـة؟            ،ا يف هذا األمر   فاختلفن

   .أفيدونا حفظكم اهللا وجزاكم خريا

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

   ح . أ. ر. م:ابنكم احملب
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 قد دل الكتـاب والـسنة       : وبعد ، وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته     :ج
 ،وسلم على أن اإلسالم يهدم ما كان ما قبلـه         الصحيحة عن النيب صلى اهللا عليه       

قُلْ يا ِعباِدي الَّـِذين أَسـرفُوا   ﴿ : قال اهللا سبحانه،وأن التوبة دم ما كان قبلها   
                 ـوه ـها ِإنِميعج وبالذُّن ِفرغي ِة اللَِّه ِإنَّ اللَّهمحر طُوا ِمنقْنال ت فُِسِهملَى أَنع

 الر فُورالْغأمجع العلماء رمحهم اهللا على أن هذه اآلية الكرمية نزلـت يف             )١(﴾ِحيم 
 وأنـه لـيس   ، وأا دالة على أن اهللا سبحانه يغفر الذنوب مجيعها للتائبني  ،التائبني

 وصح عن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه          ،عليهم قضاء صالة وال صوم وال غريمها      
 أخرجـه   ))توبة دم ما كان قبلها    اإلسالم يهدم ما كان قبله وال     (( :وسلم أنه قال  

التائـب  (( : وصح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال          ،مسلم يف صحيحه  
  .))من الذنب كمن ال ذنب له

وقد أسلم الناس يوم الفتح فلم يأمرهم النيب صلى اهللا عليه وسـلم بقـضاء               
 وسـلم    وهكذا أصحاب النيب صلى اهللا عليه      ،شيء مما تركوا من فرائض اإلسالم     

 ملا ارتد كثري من العرب بعد موت الـنيب  ،يف عهد أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما      
 مث أسلم كثري منـهم وتـاب إىل اهللا          ،صلى اهللا عليه وسلم من بين حنيفة وغريهم       

 فلم يأمرهم الصحابة رضي اهللا عنهم بقضاء ما تركـوا مـن الـصالة               ،سبحانه
   . وهذا حمل إمجاع بني أهل العلم،والصيام

   .واهللا ويل التوفيق

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
                                                

  .٥٣ورة الزمر اآلية  س-١
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  قضاء الصلوات الفائتة 
ما حكم الصلوات الفائتة علي، هل علي قضاؤها؟ أم ماذا أفعـل؟            : س

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه      : ألنين مسعت حديثا عن أنس رضي اهللا عنه يقول        
ر اجلمعـة مـن رمـضان        فله أن يقيم يف آخ     حيصهامن فاتته صالة ومل     : وسلم

ويصلي أربع ركعات ويستغفر اهللا بعدها فهل هذا صحيح؟ أفيدوين أفـادكم            
  . اهللا

 فإذا ترك  ، ولكن عليك القضاء   ، وال أصل له   ، ليس هذا احلديث بصحيح    :ج
 أما إن كان تركه     ، أو ألسباب نوم أو مرض فإنه يقضيها       ،اإلنسان صلوات نسيانا  

 وإن مل جيحـد     ،؛ ألن تركها عمدا كفر أكـرب      هلا عمدا بال شبهة فإنه ال يقضي      
   .وجوا يف أصح قويل العلماء

 ،أما إن ترك الصالة عامدا جاحدا لوجوا فهو يكفر عند مجيع أهل العلـم             
 ولكنه تركها اونا وتكاسـال      ، ويعلم أا فرض عليه    ،لكن إذا كان يقر بوجوا    

   .فهذا يف حكمه نزاع بني أهل العلم

 وعليه  ، وال قضاء عليه   ، كفره كفرا أكرب   : يف هذه املسألة   والصواب الراجح 
   . واالستقامة على فعلها مستقبال،التوبة مما سلف

 لقـول   . أو عن نوم فهذا يقضي     ،أما من تركها ملرض أو تركها عن نسيان       
من نام عن الصالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهـا ال           (( :النيب صلى اهللا عليه وسلم    

   : وقال تعاىل))كفارة هلا إال ذلك
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﴿         لَفس ا قَدم ملَه فَرغوا يهتنوا ِإنْ يكَفَر ولقوله صلى اهللا عليـه      )١(﴾قُلْ ِللَِّذين 
 وقد صـح عـن   ))التوبة دم ما كان قبلها واإلسالم يهدم ما كان قبله (( :وسلم

 فمـن   العهد الذي بيننا وبينهم الصالة    (( :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال       
رأس األمر اإلسـالم وعمـوده   (( : وقال عليه الصالة والسالم،))تركها فقد كفر 

 : وقال أيضا عليه الـصالة والـسالم       ،))الصالة وذروة سنامه اجلهاد يف سبيل اهللا      
 أخرجه مسلم يف صحيحه رمحـه   ))بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة      ((
   .اهللا

ا دالة على كفر من ترك الصالة عمدا فهذه النصوص وما جاء يف معناها كله      
 ، أو عن نسيان، ال عن علة من نوم أو مرض يسوغ له معه التأخري     ،اونا وتكاسال 

 وأما املتعمد املتساهل فهذا ،فالناسي والنائم واملريض الذي يسوغ له التأخري يقضي      
   . كما تقدم، وعليه التوبة إىل اهللا سبحانه وتعاىل،ال يقضي

  )٢(ن ترك بعض الصلواتقضاء التائب ع

من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة املكرم أعاذه اهللا من وساوس       
  : بعده. الشيطان ووفقه ملا فيه صالح أمر دينه ودنياه

  بيان أشياء وقعت منك وأشكل : وصلين كتابك املتضمن

                                                
  .٣٨ سورة األنفال اآلية -١
  . أجاب مساحته على هذا السؤال عندما كان رئيسا للجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة-٢
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 ١٣٩٠ / ٧ / ١٣وخفت من عاقبتها، وقد سبق أن أجبناك يف         . عليك أمرها 
 بطلب حضورك فلم يتيسر ذلك، وحنن اآلن جنيبك إن شاء اهللا على ما يف               هـ

  : خطابك

ذكرت أنك تصلي يف بعض األوقات وتدع الـصالة يف أوقـات            : أوال
أخرى، وحيصل منك العزم على التوبة يف بعض األوقات، مث ترجع عن ذلـك،             

لتوبـة  ورمبا أفضى بك ذلك التساهل إىل ترك بقية األركان، وقد عزمت على ا       
: الصادقة واإلقالع التام فهل تقبل توبتك، أم تكون من الذين قال اهللا فـيهم             

﴿                كُِن اللَّـهي ا لَموا كُفْرادداز وا ثُمكَفَر وا ثُمنآم وا ثُمكَفَر وا ثُمنآم ِإنَّ الَِّذين
 ملَه ِفرغمبـسمع عـامل؟      اآلية؟ وهل يشترط يف التوبة النطق بالشهادتني       )١(﴾ِلي 

  إىل آخره؟ ... وهل ال بد من الغسل وصالة ركعتني

 أنه سبحانه يقبل التوبة من عبـاده مهمـا          : قد بني اهللا يف كتابه العظيم      :ج
قُلْ يا ِعباِدي الَِّذين أَسـرفُوا علَـى        ﴿ : كما قال تعاىل   ،تنوعت ذنوم وكثرت  

ِه ِإنَّ اللَّه يغِفر الذُّنوب جِميعا ِإنه هـو الْغفُـور   أَنفُِسِهم ال تقْنطُوا ِمن رحمِة اللَّ     
ِحيمأنـه  : وقد أخرب فيها سـبحانه ، أمجع العلماء أن هذه اآلية يف التائبني     )٢(﴾الر 

   ، إذا صدقوا يف التوبة إليه؛ بالندم،يغفر الذنوب مجيعا هلم
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 واهم سبحانه   ،هذه هي التوبة   ف ، والعزم أن ال يعودوا فيها     ،واإلقالع من الذنوب  
 فرمحـة اهللا    ، مهما عظمت الذنوب وكثرت    ، اليأس : وهو ،عن القنوط من رمحته   

وهو الَِّذي يقْبلُ التوبةَ عن ِعباِدِه ويعفُو عـِن  ﴿ : قال تعاىل، وعفوه أعظم  ،أوسع
أَفَال يتوبونَ ِإلَى اللَّـِه     ﴿ : وقال يف حق النصارى    )١(﴾السيئَاِت ويعلَم ما تفْعلُونَ   

 ِحيمر غَفُور اللَّهو هونِفرغتسياإلسـالم  (( :وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. )٢(﴾و
 واآليات واألحاديث يف هذا املعـىن  ))يهدم ما كان قبله والتوبة دم ما كان قبلها      

   .كثرية

 والعزم على عـدم  ،نها واحلذر م،فالواجب عليك اإلقالع من مجيع الذنوب    
 وحـذرا مـن   ، وتعظيما له، مع الندم على ما سلف منها؛ إخالصا هللا      ،العود فيها 
 وقد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          ، مع إحسان الظن به سبحانه     ،عقابه

 وقال عليـه    ))يقول اهللا تعاىل أنا عند ظن عبدي يب وأنا معه إذا دعاين           (( :أنه قال 
 ))ال ميوتن أحدكم إال وهو حيسن الظن باهللا       (( : احلديث اآلخر  الصالة والسالم يف  

   .أخرجه مسلم يف صحيحه

 وتب إليه توبة صادقة؛ إرضاء له       ، وأحسن ظنك بربك   ، يا عبد اهللا   :فاتق اهللا 
 ويكفر سـيئاتك    ، وأبشر بأنه سبحانه سيتوب عليك     ، وإرغاما للشيطان  ،سبحانه

   . الرحيم بعباده، الصادق يف وعده وهو سبحانه،املاضية إذا صدقت يف التوبة

                                                
  .٢٥ سورة الشورى اآلية -١
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 وإمنا التوبة تكون باإلقرار     ،أما الشهادة على مسمع عامل فليس ذلك بشرط       
 فإذا كان الكفر بترك الصالة فإن التوبة تكون بفعل     ، وبعمل ما تركت   ،مبا جحدته 

 ولـيس عليـك   ، والعزمية على عدم العود، والندم على ما سلف  ،الصالة مستقبال 
   . ألن التوبة دم ما كان قبلها.ته من الصلواتقضاء ما ترك

 أو شككت فيهما فإن التوبة من ذلك تكون ،أما إن كنت تركت الشهادتني  
 وأشـهد أن حممـدا      ،أشهد أن ال إله إال اهللا     ( : فتقول ،باإلتيان ما ولو وحدك   

 وأن حممدا صلى  ، عن إميان وصدق بأن اهللا معبودك احلق ال شريك له          ،)رسول اهللا 
 ومن  ، من أطاعه دخل اجلنة    ،هللا عليه وسلم هو عبد اهللا ورسوله إىل مجيع الثقلني         ا

   .عصاه دخل النار

 وقد أوجبه بعض العلماء على من أسلم بعد كفره          ،أما الغسل فهو مشروع   
 وذلك بصب املاء على مجيع بدنك بنية        ، فينبغي لك أن تغتسل    ، أو الردة  ،األصلي

 أما صالة ركعتني بعد الغسل فال    ،ا سلف من الكفر    والتوبة مم  ،الدخول يف اإلسالم  
 ولكن يستحب لكل مسلم إذا تطهر الطهارة الشرعية أن يصلي ركعـتني؛             ،جتب

   .ألحاديث وردت يف ذلك

ِإنَّ الَِّذين آمنوا ثُم كَفَروا ثُم آمنوا ثُم كَفَـروا ثُـم            ﴿ :وأما قوله سبحانه  
 ، أن من زاد كفره أو تكرر ال يتوب اهللا عليـه           :معناها فليس   )١(﴾ازدادوا كُفْرا 

   استمراره :وإمنا معناها عند أهل العلم

                                                
  .١٣٧ سورة النساء اآلية -١
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: على الكفر حىت ميوت، كما قال اهللا سبحانه يف اآلية األخرى يف سورة البقرة          
مالِئكَـِة  ِإنَّ الَِّذين كَفَروا وماتوا وهم كُفَّار أُولَِئك علَيِهم لَعنةُ اللَّـِه والْ           ﴿

   ِعنيماِس أَجالنو *             ـمال هو ـذَابالْع مهـنع فَّـفخـا ال يِفيه اِلِدينخ
ِإنَّ الَِّذين كَفَروا وماتوا وهم     ﴿:  وقال تعاىل يف سورة آل عمران      )١(﴾ينظَرونَ

 افْتدى ِبِه أُولَِئـك لَهـم       كُفَّار فَلَن يقْبلَ ِمن أَحِدِهم ِملُْء الْأَرِض ذَهبا ولَوِ        
     اِصِرينن ِمن ما لَهمو أَِليم ذَابال ﴿:  وقال أيضا يف سـورة البقـرة       )٢(﴾عو

           كُمِمن ِددتري نموا وطَاعتِإِن اس ِديِنكُم نع وكُمدرى يتح كُمقَاِتلُونالُونَ يزي
ر فَأُولَِئك حِبطَت أَعمالُهم ِفي الـدنيا والْـآِخرِة         عن ِديِنِه فَيمت وهو كَافِ    

 فقد أوضح اهللا سبحانه يف هذه       )٣(﴾وأُولَِئك أَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلدونَ     
اآليات الثالث أن حصول العذاب واللعنة وعدم القبول وحبوط األعمال كل           

  . ذلك مقيد باملوت على الكفر

لعلماء رمحهم اهللا على أن الكافر مهما تنوع كفره ومهمـا           وقد أمجع ا  
تكررت ردته فإنه مقبول التوبة عند اهللا إذا تاب توبة نصوحا، وهي املشتملة             

اإلقالع عن الكفر، والعزمية على عدم العودة فيه، والندم على ما مضى            : على
، هـل  وإمنا اختلفوا يف حكم من تكررت ردته يف حكم الشرع يف الدنيا           . منه

  يقبل منه ويسلم من القتل، أم ال تقبل منه ويقتل؟ 
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 أما فيما بينه وبني اهللا سبحانه فليس يف قبوهلا خالف إذا            ،هذا حمل اخلالف  
   . وأرجو أن يكون فيما ذكرناه لك مقنع وكفاية.كانت توبة نصوحا كما تقدم

 واإلحلاح  ، والضراعة إىل اهللا سبحانه    ،والواجب عليك البدار بالتوبة الصادقة    
 ويعيذك من نزغـات الـشيطان       ، وأن يثبتك على احلق    ،يف الدعاء أن يتقبل منك    

 كمـا قـال اهللا      ، غريك  وإهالك كك فإنه العدو املبني الذي يريد إهال      ،ووساوسه
 ِإنَّ الشيطَانَ لَكُم عدو فَاتِخذُوه عدوا ِإنما يدعو ِحزبه ِليكُونوا ِمـن    ﴿ :سبحانه

 وأبشر بـاخلري والعاقبـة      ، فبادر إىل إرغامه بالتوبة الصادقة     )١(﴾أَصحاِب السِعريِ 
 وأوصـيك  ، مع قبول التوبة إذا صـدقت يف ذلـك    ، والسالمة من النار   ،احلميدة

باإلكثار من ذكر اهللا وتسبيحه وحتميده وكثرة االستغفار والصالة والسالم علـى            
ال ( :أفضل ذلك أن تكثر من كلمة التوحيد       ومن   ،رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
   ،) وهو على كل شيء قدير، وله احلمد، له امللك،إله إال اهللا وحده ال شريك له

 ، واهللا أكـرب ، وال إله إال اهللا، واحلمد هللا،سبحان اهللا( :ومن الكلمات اآلتية 
فر اهللا   اسـتغ  ، سبحان اهللا العظيم   ، سبحان اهللا وحبمده   ،وال حول وال قوة إال باهللا     

 ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من         ،الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأتوب إليه        
 اللهم إين ظلمت نفسي ظلما كثريا وال يغفر الذنوب إال أنت فـاغفر يل            ،الظاملني

   ).مغفرة من عندك وارمحين إنك أنت الغفور الرحيم
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 فإن فيه   ،تدبر آلياته كما نوصيك أيضا باإلكثار من تالوة القرآن الكرمي وال        
 ونوصيك أيضا مبطالعة ما تيسر من كتب        ،اهلداية لكل خري والتحذير من كل شر      

 فإن فيها مـا ينفعـك   ،)بلوغ املرام( و )رياض الصاحلني( : مثل ،احلديث املعروفة 
 وصيام ثالثة   ، واخلميس ، أما صوم النافلة؛ كاإلثنني    ،ويعينك على اخلري إن شاء اهللا     

 ولكن إذا   ، وتكفري للسيئات  ، فهو قربة وطاعة وفيه أجر عظيم      ،أيام من كل شهر   
 وبرها من أهم    ، فإن الوالدة حقها عظيم    ،كانت أمك ال ترضى بذلك فال تكدرها      

 وعدم القيام بالواجـب يف      ، ولعلها ختاف عليك من الكسل إذا صمت       ،الواجبات
عاشة العيال   ومعلوم أن طلب الرزق احلالل إل      ،طلب الرزق والقيام حباجات البيت    

 وهو أفضل من التفـرغ      ، بل من أهم الواجبات    ،وأهل البيت من أفضل القربات    
   . وصالة التطوع،لصوم التطوع

 ، وتطيعها يف مثل هـذا  ، أن تسمع قوهلا   :وبكل حال فالذي أنصحك به هو     
وإذا رأيت جماال يف املستقبل لطلبها اإلذن فاستأذا يف الصوم إذا كان الـصوم ال               

   . يضعفك عن املهمات املذكورة آنفايعطلك وال

 وميـن  ، ويهديك صراطه املـستقيم ،واهللا املسئول أن مينحك الفقه يف الدين     
 ، ويعيذنا وإياك وسائر املسلمني من نزغات الشيطان       ،علينا وعليك بالتوبة النصوح   
   . إنه جواد كرمي،وشر النفس وسيئات العمل

   . وآله وصحبه،دوصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله نبينا حمم

  نائب رئيس اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 
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  )١(كيف يقضي الصالة من تركها لعدة سنوات

هل تكفي سـنة  :  من دمشق يف سوريا يقول يف سؤاله -ب. م: األخ: س
الصبح والظهر والعصر واملغرب والعشاء عن قضاء الصلوات، حيث أنـين مل            

اإلنسان أن يقـضي هـذه الـصلوات        أكن أصلي لعدة سنوات، أم أن على        
  . هلاه الشيطان عنها؟ أفيدوين جزاكم اهللا خرياأاملفروضة اليت 

 من ترك الصالة املفروضة عمدا وتكاسال واونا فقد أتى جرمية عظيمة            :ج
 وهو بذلك يكفر كفرا أكـرب      ،أعظم من الزنا والسرقة وغريمها من كبائر الذنوب       

العهد الذي بيننا وبينهم    (( : صلى اهللا عليه وسلم    يف أصح قويل العلماء؛ لقول النيب     
 وأهل السنن األربعة بإسـناد      ، خرجه اإلمام أمحد   ))الصالة فمن تركها فقد كفر    

بني (( : ولقوله صلى اهللا عليه وسلم     ، عن بريدة بن احلصيب رضي اهللا عنه       ،صحيح
ـ  ، خرجه اإلمام مسلم يف صحيحه     ))الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة      ن  ع

   . وألحاديث أخرى يف هذا املعىن،جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما

 والواجب  ،فإن ترك الصالة جحدا لوجوا كفر بإمجاع املسلمني كفرا أكرب         
على من تركها جحدا لوجوا أو كسال واونا املبادرة إىل التوبة إىل اهللا سبحانه              

   والعزمية ، وذلك بالندم على ما مضى،من ذلك

                                                
  . هـ١٤١١ لشهر شعبان من عام )١٦٣( نشرت يف الة العربية يف العدد -١
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 وأداء  ، وتعظيما له  ، مع احملافظة عليها؛ خوفا من اهللا      ،ادقة على أال يعود لتركها    الص
وتوبوا ِإلَـى اللَّـِه     ﴿ : ومن تاب توبة نصوحا تاب اهللا عليه؛ لقوله سبحانه         ،حلقه

منـوا  يا أَيها الَِّذين آ﴿ : وقوله سبحانه)١(﴾جِميعا أَيها الْمؤِمنونَ لَعلَّكُم تفِْلحونَ   
وِإني لَغفَّار ِلمن تاب وآمـن  ﴿ : وقوله عز وجل   )٢(﴾توبوا ِإلَى اللَِّه توبةً نصوحا    
التائـب مـن    (( : وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      )٣(﴾وعِملَ صاِلحا ثُم اهتدى   
 وليس عليه قضاء ملا ترك من الـصلوات؛ ألن التوبـة            ))الذنب كمن ال ذنب له    

   .لنصوح كافية يف ذلكا

 إنـه   ، وأن يهدي ضاهلم إىل احلق     ،نسأل اهللا أن حيفظ على املسلمني دينهم      
   .مسيع جميب

  هل يلزم القضاء أو التوبة فقط على من لم 
  )٤(يصلي حتى بلغ سن الرابعة والعشرين من عمره

 سنة وقـد بـدأت      ٢٩عمري اآلن   :  اجلزائر يقول  -ب. ط: سؤال من 
عة والعشرين، وما زلت وهللا احلمد، وأشـكره علـى أن           أصلي منذ سن الراب   

هداين، ولقد بادرت بقضاء ما علي من صلوات منذ أن كان عمري مخسة عشر    
  عاما حسب طاقيت 
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ال يلزمك القضاء والتوبة كافيـة،      : فمنهم من يقول  : ولكن اختلف رأي الناس   
  . يلزمك القضاء، أرجو بيان الصواب: ومنهم من يقول

 وهـي  ، والتوبة النصوح كافية يف ذلك     ،أنه ال يلزمك القضاء    : الصواب :ج
 والعزم الـصادق    ، واالستقامة على الصالة   ، الندم على ما وقع منك     :املشتملة على 

قُلْ ِللَِّذين كَفَروا ِإنْ ينتهوا يغفَر لَهـم  ﴿ :أال تعود إىل تركها؛ لقول اهللا عز وجل   
  لَفس ا قَدـونَ       ﴿ :سبحانه وقوله   ، اآلية )١(﴾مِمنؤا الْمها أَيِميعوا ِإلَى اللَِّه جوبتو

يا أَيها الَِّذين آمنوا توبوا ِإلَى اللَّـِه توبـةً   ﴿ : وقوله سبحانه)٢(﴾لَعلَّكُم تفِْلحونَ 
اإلسالم يهدم ما كان قبله والتوبة      (( : وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      )٣(﴾نصوحا
التائب من الذنب كمـن ال      (( : وقوله عليه الصالة والسالم    ،))ا كان قبلها  دم م 
   . واآليات واألحاديث يف هذا املعىن كثرية))ذنب له

 ونوصيك  ،ونسأل اهللا عز وجل أن مينحك الفقه يف الدين والثبات على احلق           
   . واحلذر من صحبة األشرار،بصحبة األخيار

   .تام وأحسن لنا ولك اخل،تقبل اهللا توبتك
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  )١(تركت الصالة جهال ولم تقض الصالة الفائتة

 أم  - مـن الـسودان    -م. أ. أ: هذه رسالة وردتنا من املستمعة    : س
كنت ال أصلي منذ صغري حىت بلغت الـسادسة         : درمان تقول يف رسالتها   

عشرة من عمري، وكان تركي للصالة جهال ومل أقض الـصالة الفائتـة،             
نن املؤكدة والغري مؤكـدة وال أدري هـل         ولكين اآلن أصلي النفل والس    

  . عملي هذا صحيح أم ال؟

احلمد هللا الذي من عليك بالتوبة، وأبشري باخلري، والتوبة متحو مـا    : ج
التوبة دم مـا كـان      ((: قبلها واحلمد هللا، يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم        

 ))ب لـه التائب من الذنب كمن ال ذن((:  ويقول صلى اهللا عليه وسلم  ))قبلها
فالتوبة اليت حصلت منك ميحو اهللا ا ما حصل من التقصري فيمـا مـضى يف        
ترك الصالة، أما اإلكثار من صالة النافلة ففيه خري كثري جيرب اهللا بـه نقـص                

مـن  ((: صالة الفرض مع األجور العظيمة، يقول النيب صلى اهللا عليه وسـلم       
ي بشيء أحـب إيل ممـا   عادى يل وليا فقد آذنته باحلرب وما تقرب إيل عبد        

افترضته عليه وال يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه فإذا أحببته كنت             
مسعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده اليت يبطش ا ورجله الـيت               

 وهذا حديث عظـيم،     ))ميشي ا ولئن سألين ألعطينه ولئن استعاذين ألعيذنه       
  . رواه البخاري يف الصحيح
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 ويدل على أن    ،دل على أن التقرب بالنوافل من أسباب كمال حمبة اهللا للعبد          وهو ي 
 :معاداة أولياء اهللا من أسباب حرب اهللا للعبد وغضبه عليه؛ لقول اهللا عـز وجـل    

   . أعلنته باحلرب: يعين))من عادى يل وليا فقد آذنته باحلرب((

 وهم الـذين    ،ساء هم أهل اإلميان وأهل التقوى من الرجال والن        :وأولياء اهللا 
 هـذا هـو     ، ويقفون عند حدود اهللا    ، ويبتعدون عن حمارم اهللا    ،يؤدون فرائض اهللا  

 ليس الويل صاحب اخلرافات من الصوفية       ، وهذا هو الويل   ، وهذا هو التقي   ،املؤمن
 وهم أهل التقـوى  ، وإمنا أولياء اهللا هم أهل اإلميان،وأشباههم من أصحاب البدع   

 ، وإن كانوا مهندسـني    ، وإن كانوا أطباء   ،كانوا عماال  وإن   ،وإن كانوا زراعيني  
 ، كلهم أولياء اهللا إذا كانوا من أهل اإلميان والتقوى         ،وإن كانوا فراشني يف الدوائر    

أَال ِإنَّ أَوِلياَء اللَِّه ال خوف علَيِهم وال هم يحزنونَ الَِّذين           ﴿ :كما قال اهللا تعاىل   
توا يكَانوا ون١(﴾قُونَآم(.  

 وهم أهـل    ، هم أهل التقوى واإلميان    : أن أولياءه  :بني سبحانه يف هذه اآلية    
 وتركوا  ، الذين أدوا فرائضه من الصالة وغريها      ، وهم العابدون هللا وحده    ،التوحيد
 فأكثر الصحابة مل حيصل هلم      ، فهم أولياء اهللا وإن مل حتصل هلم كرامات        ،املعاصي
 فـويل اهللا هـو      ، وهم أفضل األولياء بعد األنبياء     ، وهم أفضل عباد اهللا    ،كرامات

وما كَانوا أَوِلياَءه ِإنْ أَوِلياؤه ِإال الْمتقُونَ ولَِكـن         ﴿ : وقال تعاىل  ،املؤمن واملؤمنة 
  .)٢(﴾أَكْثَرهم ال يعلَمونَ
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ويدل احلديث املذكور على أن أحب شيء إىل اهللا التقرب إليه بالفرائض من      
 ،الصلوات والزكوات والصيام واحلج واجلهاد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر          

 ، وسنة املغـرب   ،مث يستحب لك أيها املسلم أن تتقرب إليه بالنوافل كسنة الظهر          
 والتهجـد يف  ، وسنة الـضحى  ، وصالتك قبل العصر   ، وسنة الفجر  ،وسنة العشاء 

 وحيـافظ   ، ويستكثر منها  ، اهللا  هذه نوافل يشرع للمؤمن أن يتقرب ا إىل        ،الليل
 وحىت يوفق يف مسعه وبصره ويده ورجلـه؛         ،عليها؛ حىت تكون حمبة اهللا له أكمل      

 وال  ، وال ينظر إال إىل ما أباح اهللا له        ، أباح اهللا له   اوحىت يوفقه اهللا فال يسمع إال م      
 سـبحانه   وال يبطش إال مبا أباح اهللا له؛ وهلذا قال اهللا،ميشي إال إىل ما أباح اهللا له     

حىت أحبه فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به وبصره الذي           (( :يف هذا احلديث  
  .))يبصر به ويده اليت يبطش ا ورجله اليت ميشي ا

 وأن اهللا هو    ، أن اهللا هو مسعه    : وليس املعىن  ، أنه يوفق يف هذه األمور     :واملعىن
 وهو العايل على مجيـع      ، فإنه سبحانه فوق العرش    ، وأن اهللا هو يده ورجله     ،بصره
 وبطشه؛ وهلـذا    ، ومشيه ، وبصره ، أنه يوفقه يف مسعه    : ولكن مراده سبحانه   ،خلقه

فيب يسمع ويب يبـصر ويب يـبطش ويب         (( :جاء يف الرواية األخرى يقول سبحانه     
 هذا معناه عند أهـل      ، وبصره ، ومسعه ، وأقواله ، أن يوفقه يف أعماله    : يعين ))ميشي

 ، وإن استعانه أعانه   ، فإن سأله أعطاه   ،لك جييب اهللا دعوته    ومع ذ  ،السنة واجلماعة 
   .وإن استعاذه أعاذه

   .واهللا ويل التوفيق
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  )١(لم يصل إال بعدما بلغ الرابعة والعشرين من عمره هل عليه قضاء

مل أصل إال   :  مجهورية مصر العربية يقول    - قنا -ع. م. أ. ع: السائل: س
مري، وصرت اآلن أصلي مع كل فـرض  بعد ما بلغت الرابعة والعشرين من ع  

ن علـي حقوقـا   أفرضا آخر، فهل جيوز يل ذلك؟ وهل أداوم على هـذا، أم             
  . أخرى؟ أفيدوين أفادكم اهللا

 وإمنا عليه التوبة ، الذي يترك الصالة عمدا ليس عليه قضاء على الصحيح       :ج
ل تركها  ب، أعظم اجلرائم من وتركها،إىل اهللا عز وجل؛ ألن الصالة عمود اإلسالم   

عمدا كفر أكرب يف أصح قويل العلماء؛ ملا ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم              
 أخرجه اإلمـام  ))العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر    (( :أنه قال 
 عن بريدة رضي اهللا عنه؛ ولقوله عليه الـصالة  ، وأهل السنن بإسناد صحيح  ،أمحد

 أخرجه اإلمام مسلم يف     ))الشرك والكفر ترك الصالة   بني الرجل وبني    (( :والسالم
 ويف الباب أحاديث أخرى تدل      ، عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما        ،صحيحه
   .على ذلك

 وذلك؛ بالندم على    - التوبة الصادقة  -فالواجب عليك يا أخي التوبة إىل اهللا      
تعـود إىل    والعزم الصادق على أن ال       ، واإلقالع من ترك الصالة    ،ما مضى منك  

   ال مع كل صالة - وليس عليك أن تقضي،ذلك
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 يقول ، من تاب تاب اهللا عليه     ، واحلمد هللا  ، بل عليك التوبة فقط    -وال يف غري ذلك   
 ويقول  )١(﴾وتوبوا ِإلَى اللَِّه جِميعا أَيها الْمؤِمنونَ لَعلَّكُم تفِْلحونَ       ﴿ :اهللا سبحانه 

  .))التائب من الذنب كمن ال ذنب له(( :النيب صلى اهللا عليه وسلم

 وأن جتتهد باحملافظة علـى  ، وأن حتاسب نفسك   ،فعليك أن تصدق يف التوبة    
 وتكثر من العمل    ، وأن تستغفر اهللا عما جرى منك      ،الصالة يف أوقاا يف اجلماعة    

عِمـلَ  وِإني لَغفَّار ِلمن تاب وآمن و     ﴿ : يقول اهللا سبحانه   ، وأبشر باخلري  ،الصاحل
 وملا ذكر الشرك والقتل والزنا يف سورة الفرقان قال جـل            )٢(﴾صاِلحا ثُم اهتدى  

 يضاعف لَه الْعذَاب يوم الِْقيامـِة        *ومن يفْعلْ ذَِلك يلْق أَثَاما    ﴿ :وعال بعد ذلك  
ا صاِلحا فَأُولَِئك يبدلُ اللَّـه       ِإال من تاب وآمن وعِملَ عملً       *ويخلُد ِفيِه مهانا  

  .)٣(﴾سيئَاِتِهم حسناٍت وكَانَ اللَّه غَفُورا رِحيما

   . واالستقامة على اخلري، وصحة التوبة،نسأل اهللا لنا ولك التوفيق

  )٤(حكم من يصلي أوقاتا ويترك أخرى

  ؟ شخص يصلي وينقطع مرارا عنها وهذا حاله، ما هي نصيحتكم: س
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 والـصالة   ، الواجب على كل مسلم ومسلمة تقوى اهللا يف كل شـيء           :ج
   . وأعظم الفرائض بعد الشهادتني، وهي أعظم أركان اإلسالم،عمود اإلسالم

 وعلى كل مسلمة العناية بالصالة واحملافظة عليها        ،فالواجب على كل مسلم   
اِت والـصالِة  حـاِفظُوا علَـى الـصلَو    ﴿ : كما قال اهللا عز وجـل      ،يف أوقاا 
وأَِقيموا الصالةَ وآتـوا الزكَـاةَ واركَعـوا مـع          ﴿ : وقال تعاىل  )١(﴾الْوسطَى
اِكِعنيـولَ        ﴿ : وقال تعاىل  )٢(﴾الرسـوا الرأَِطيعكَاةَ ووا الزآتالةَ ووا الصأَِقيمو

  .)٣(﴾لَعلَّكُم ترحمونَ

 من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهـو   ،فالصالة أهم عمل بعد الشهادتني    
 ، ومن يفعلها تارة ويتركها تارة فهو كافر يف أصح قويل العلمـاء            ،ملا سواها أضيع  

العهد الذي بيننا وبينهم    (( :ولو مل جيحد وجوا؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم         
  عن ، وأهل السنن بإسناد صحيح    ، رواه اإلمام أمحد   ))الصالة فمن تركها فقد كفر    

بني الرجل وبني   (( : ولقوله عليه الصالة والسالم    ،بريدة بن احلصيب رضي اهللا عنه     
 وألحاديث أخرى جاءت ، أخرجه مسلم يف صحيحه ))الشرك والكفر ترك الصالة   

   .يف الباب

 ،فالواجب على املسلمني ذكورا وإناثا احلذر من التهاون والتـساهل ـا           
 حىت تؤدى   ، والطمأنينة واخلشوع  ،اية ا  والعن ،والواجب احملافظة عليها يف الوقت    

   .كما أمر اهللا
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وعلى الرجل أن حيافظ عليها مع اجلماعـة يف مـساجد اهللا مـع إخوانـه        
 وال يؤدوـا يف     ، وأن حيذر التشبه باملنافقني الذين ال يؤدوا إال ريـاء          ،املسلمني

ـ          ،اجلماعة إال رياء   ِإنَّ ﴿ :اىل وإذا غابوا عن الناس تساهلوا وتركوها؛ لقولـه تع
الْمناِفِقني يخاِدعونَ اللَّه وهو خاِدعهم وِإذَا قَاموا ِإلَى الصالِة قَـاموا كُـسالَى             

 مذَبذَِبني بين ذَِلك ال ِإلَى هؤالِء وال         *يراُءونَ الناس وال يذْكُرونَ اللَّه ِإال قَِليلًا      
 بل هكذا وهكذا    ،ع املسلمني حقا وليسوا مع الكفار حقا       فليسوا م  )١(﴾ِإلَى هؤالءِ 

ِإنَّ الْمناِفِقني ِفي   ﴿ : يقول سبحانه  ، وكفرهم وضالهلم  ،مترددون لشكهم وريبهم  
 ، وشـكهم  ، لكفرهم ونفاقهم  )٢(﴾الدرِك الْأَسفَِل ِمن الناِر ولَن تِجد لَهم نِصريا       

   .ذر من صفام ومن أخالقهم الذميمة فالواجب احل، وإبطام الكفر،وريبهم

  

  )٣(فضل الصالة في داخل الكعبة عن خارجها

هـل جيـوز أن     وهل الصالة يف داخل الكعبة هلا مزية عن خارجها؟          : س
  يتحدث اإلنسان عما رآه يف داخل الكعبة؟ 

 إذا تيسرت من دون كلفة وال مشقة وال         ، الصالة داخل الكعبة مستحبة    :ج
   كما ثبت ،خلها النيب صلى اهللا عليه وسلم وصلى فيها فقد د،إيذاء أحد

                                                
  .١٤٣ – ١٤٢ سورة النساء اآليتان -١
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إنـين  ((: هذا يف الصحيحني ويروى عنه عليه السالم أنه خرج كئيبا وقـال           
 وملا سألته عائشة عـن الـصالة يف         ))أخشى أن أكون قد شققت على أميت      

  .))صلي يف احلجر فإنه من البيت((الكعبة قال 

حبة وقربة وطاعة وفيها فضل،     وهذا يدل على أن الصالة يف البيت مست       
ولكن ال ينبغي املزامحة فيها، وال اإليذاء، وال تعاطي ما يشق عليـه وعلـى               
الناس، ويكفيه أن يصلي يف احلجر فإنه من البيت، وال بأس أن يتحدث عمـا       
رآه يف الكعبة من جهة ما فيها من نقوش أو يف سقفها أو غري ذلك، وال بأس                 

  .  أو رأيت كذا، ال حرج يف ذلكرأيت كذا: أن يتحدث فيقول

أن يصلي فيها ركعتني، ويكرب يف نواحيها، ويـدعو         : والسنة إذا دخلها  
اهللا عز وجل مبا تيسر من الدعاء وال سيما جوامع الدعاء، فقد دخلها الـنيب               
صلى اهللا عليه وسلم وصلى فيها وكرب يف نواحيها ودعا، كل ذلك ثابت عنه              

  . عليه الصالة والسالم
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   كيفية األذان الصحيح

كيف يكون األذان الصحيح؟ وما هو رأيكم يف الزيادة اليت تقال بعد       : س
  ال إله إال اهللا؟ 

 وكان  ، هو الذي علمه النيب صلى اهللا عليه وسلم أمته         : األذان الصحيح  :ج
 وكان يؤذن به املؤذنون يف    ،يؤذن به بالل بني يديه حىت تويف عليه الصالة والسالم         

اهللا ( : وهو مخس عشرة مجلة    ، وهو األذان املعروف اآلن    ،ته يف مكة ويف املدينة    حيا
 أشهد أن ال إلـه إال       ، أشهد أن ال إله إال اهللا      ، اهللا أكرب  ، اهللا أكرب  ، اهللا أكرب  ،أكرب
 ، حي على الـصالة    ، أشهد أن حممدا رسول اهللا     ، أشهد أن حممدا رسول اهللا     ،اهللا

 ال إله   ، اهللا أكرب  ، اهللا أكرب  ، حي على الفالح   ، حي على الفالح   ،حي على الصالة  
   ).إال اهللا

هذا هو األذان الذي كان يؤذن به بالل بني يدي النيب صلى اهللا عليه وسلم               
 وقبل  ، مرتني بعد احليعلة   )الصالة خري من النوم   ( : ويف الفجر يزيد   ،حىت توفاه اهللا  
   .التكبري األخري

  باب األذان واإلقامة
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أشـهد أن عليـا ويل   ( أو  ) العمل حي على خري  ( :أما ما يزيده بعض الناس    
 وكذلك ما يزيده بعض     ، كما يفعله بعض الشيعة فهذا منكر وبدعة ال جيوز         ،)اهللا

الصالة ( : يزيد،)ال إله إال اهللا ( :الناس من الصالة على النيب مع األذان عندما يقول        
 ، فهذا ال جيوز وبدعـة أيـضا       ، رافعا ا صوته مع األذان أو يف املكرب        )على النيب 

   . ال يف األذان،ولكن يصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني نفسه

 أن يصلي على النيب عليه الـصالة        : فاملشروع للمسلم  ،فإذا فرغ من األذان   
 آت حممـدا    ، والصالة القائمة  ،اللهم رب هذه الدعوة التامة    ( : مث يقول  ،والسالم

 هـذا   ،) إنك ال ختلف امليعاد    ،عدته وابعثه مقاما حممودا الذي و     ،الوسيلة والفضيلة 
ال إله إال   ( : واملؤذن كذلك إذا قال    ،مشروع لكل مسلم وكل مسلمة بعد األذان      

اللـهم رب هـذه   ( : مث يقول، شرع له بعد ذلك الصالة على النيب مثل غريه        )اهللا
 وابعثه مقاما حممودا    ، آت حممدا الوسيلة والفضيلة    ، والصالة القائمة  ،الدعوة التامة 

ال ( : لكن ال جيوز أن يرفع ذلك مع األذان؛ ألن األذان ينتهي بقول            ،)ي وعدته الذ
   ).إله إال اهللا

وال مانع أن يسمع ايب من حوله؛ ليقتدي به؛ ملا ثبت عنه صلى اهللا عليه               
إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول مث صلوا علي فإنه من صلي             (( :وسلم أنه قال  

 ا عشرا مث سلوا اهللا يل الوسيلة فإا مرتلة يف اجلنـة ال              علي صالة صلى اهللا عليه    
  تنبغي إال لعبد من عباد اهللا وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل اهللا يل 
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رواه مـسلم يف  ،  هكذا قال عليه الـصالة والـسالم      ))الوسيلة حلت له الشفاعة   
نة يف   وهو س  ، من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما           ،الصحيح

 ويف كـل    ، يف احلاضرة والبادية   ، املؤذن واملستمع من الرجال والنساء     :حق اجلميع 
اللـهم صـل   ( أو ،)اللهم صل على حممد( : بعد الفراغ من األذان يقولون     ،مكان

 بـصوت  ، بصوت غري صوت األذان  ،) وعلى آله وأصحابه   ،وسلم على نبينا حممد   
   .منخفض ليس مع األذان

 آت  ، والصالة القائمـة   ،للهم رب هذه الدعوة التامة    ا( :مث بعد ذلك يقول   
 ملا رواه البخـاري يف    ). وابعثه مقاما حممودا الذي وعدته     ،حممدا الوسيلة والفضيلة  

 : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        ، عن جابر بن عبد اهللا األنصاري      ،الصحيح
ة القائمـة آت  من قال حني يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والـصال    ((

حممدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما حممودا الذي وعدته حلت له شفاعيت يـوم             
 : زاد البيهقي يف آخره    ، هكذا جاء احلديث عن النيب عليه الصالة والسالم        ))القيامة

   . هذا هو املشروع، بسند حسن))إنك ال ختلف امليعاد((

أشهد أن عليا ( أو ،) خري العملحي على( :أما الزيادة يف األذان بقول املؤذن    
 وال جيوز قوهلا؛ لقول النيب      ، فبدعة ال أساس هلا كما تقدم      - أو غري ذلك   ،)ويل اهللا 

 خرجه مسلم يف    ))من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد       (( :صلى اهللا عليه وسلم   
   . عن عائشة رضي اهللا عنها،صحيحه
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ن النيب صلى اهللا عليـه       ع ، عن جابر رضي اهللا عنه     ،ويف صحيح مسلم أيضا   
أما بعد فإن خري احلديث كتاب اهللا وخري    (( :وسلم أنه كان يقول يف خطبة اجلمعة      

   )) وشر األمور حمدثاا وكل بدعة ضاللة صلى اهللا عليه وسلماهلدي هدي حممد
   .واألحاديث يف هذا املعىن كثرية

   .واهللا ويل التوفيق

  )١(المشروع في ألفاظ األذان واإلقامة

  من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز 
ع سلمه اهللا سالم علـيكم ورمحـة اهللا   . م. أ. م: إىل حضرة األخ املكرم  

  : وبعد.. وبركاته
، ١٧٦٥فأشري إىل استفتائك املقيد بإدارة البحوث العلمية واإلفتاء برقم          

  .  هـ الذي تسأل فيه عن مجلة من األسئلة١٤٠٨ / ٤ / ٢٥وتاريخ 
مر يف األذان واإلقامة واسع على ضوء ما جاء يف األحاديث            أن األ  :وأفيدك

 هو تثنية ألفاظ التكبري يف : ولكن األفضل ،الصحيحة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم      
 وإفراد ألفاظ ما سوى ذلـك؛ ألن        )قد قامت الصالة  ( ويف   ،أول اإلقامة وآخرها  

 صلى اهللا عليـه  ذلك هو الذي كان يفعله بالل رضي اهللا عنه بني يدي رسول اهللا        
   .وسلم إىل أن توىف اهللا نبيه حممدا عليه الصالة والسالم

   . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.وفق اهللا اجلميع ملا فيه رضاه

                                                
  . هـ١٤٠٨ / ٥ / ١٦ يف ٢ / ١٣٠٩صدر من مكتب مساحته برقم  -١
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  )١(حكم األذان واإلقامة بغير طهارة

ج . ع. ع. خ: من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم           
  : م ورمحة اهللا وبركاته وبعدسلمه اهللا سالم عليك

 ٥٩١٧فأشري إىل استفتائك املقيد باألمانة العامة هليئة كبار العلماء برقم           
  .  هـ الذي تسأل فيه عن عدد من األسئلة١٤٠٩ / ٨ / ٢٥وتاريخ 

 أن يكون املؤذن    : واألفضل ، بأنه يصح األذان واإلقامة بدون طهارة      :وأفيدك
 ولو كان املؤذن أو املقيم على غـري        ،ة صحيحة  وهكذا الصال  ،واملقيم على طهارة  

ذا كان املؤذن أو املقيم صلى على غري طهارة لزمه اإلعادة كغريه مـن              إ و ،طهارة
   .الناس

   . إنه مسيع جميب،وفق اهللا اجلميع ملا فيه رضاه

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
  

  )٢(خروج المؤذن من المسجد بعد األذان

هل جيوز للمؤذن أن خيرج مـن       : ياض يقول يف سؤاله    الر -ج. م. أ: س
  املسجد بعد رفعه األذان لبعض حاجته، 

                                                
  . هـ١٤٠٩ / ٩ / ١٦ وتاريخ ٢ / ٤٣٣٨صدر من مكتب مساحته برقم  -١
  . هـ١٤١٨ لشهر ربيع اآلخر من عام )٢٤٣(نشرت يف الة العربية يف العدد  -٢
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كأن يكون لديه ضيوف يود توديعهم مث يعود قبل إقامة الصالة، وهل جيوز أن              
  . يرفع األذان وهو على غري طهارة مث خيرج للوضوء؟ أفتونا مأجورين

 ،عارضـة كالوضـوء    جيوز اخلروج من املسجد بعـد األذان حلاجـة           :ج
 وال جيوز اخلروج بعـد      ،وكاحلاجة اليت ذكرها السائل إذا كان يرجع قبل اإلقامة        

 ،األذان ملن ال يريد الرجوع إال بعذر شرعي؛ ملا ثبت عن أيب هريرة رضي اهللا عنه               
أنه رأى رجال خرج من املسجد بعد األذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسـم                

   .جه مسلم يف صحيحهصلى اهللا عليه وسلم أخر

 عمـال باألدلـة     .وهو حممول عند أهل العلم على من ليس له عذر شرعي          
 ولكـن   ، وجيوز للمسلم أن يؤذن وهو على غري طهارة مث يتطهر بعد ذلك            .كلها

ال (( :أذانه وهو على طهارة أفضل؛ ملا روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال              
   . لكن سنده ضعيف))يؤذن إال متوضئ

 وهكـذا   .ولكن يستفاد منه أن الوضوء أفضل قبل أن يؤذن إذا تيسر ذلك           
   .التيمم ملن عجز عن الوضوء؛ ملرض أو فقد ماء

   .واهللا ويل التوفيق
  )١(هل يجوز أن يؤذن شخص ويقيم آخر

تأخر املؤذن قليال عـن     : من جنران يقول يف سؤاله    . م. ع. ص: األخ: س
  جودين موعد األذان فأذن أحد اإلخوة املو

                                                
  . هـ١٤١٨ لشهر ربيع األول من عام )٢٤٢(نشرت يف الة العربية يف العدد  -١



  

 - ٣٤٠ -

باملسجد، وعند اإلقامة أقام املؤذن الرمسي يف املسجد فهل يف هذا الفعل شيء؟             
  . هل جيوز أن يؤذن شخص، ويقيم آخر؟ أفتونا مأجورين: أي

 كما  ، ولكن األفضل أن يتوىل اإلقامة من توىل األذان        ، ال حرج يف ذلك    :ج
ه صلى اهللا عليـه   وروي عن،كان احلال هكذا على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم    

   . ولكن إسناده ضعيف))من أذن فهو يقيم(( :وسلم أنه قال

   .واهللا ويل التوفيق

  

  )١(حكم اللحن والتمطيط في األذان

  يالحظ أن كثريا من املؤذنني ميططون األذان، فما احلكم يف ذلك ؟ : س

 واللحن كونه خيل    . ينبغي للمؤذن أن يصون األذان من اللحن والتلحني        :ج
 بل جيب ضـم الم      ، اهللا بفتح الالم    أشهد أن حممدا رسولَ    :ن يقول أ ك ،عرابباإل

 كان ذلك مـن     )الالم( فإن نصب    ، ألن رسول اهللا خرب أن مرفوعا      ؛)رسول اهللا (
 وال مينع صـحة األذان؛ ألن       ، وإن كان ال خيل باملعىن يف احلقيقة       ،اللحن املمنوع 
عليه وسلم هو رسـول اهللا؛ وألن   هو اإلخبار بأن حممدا صلى اهللا     :مقصود املؤذن 

 : وأما الـتلحني   . لكن ذلك حلن عند أكثر العرب      ،بعض العرب ينصب املعمولني   
   . وهو مكروه يف األذان واإلقامة،فهو التطويل والتمطيط

                                                
  .من برنامج نور على الدرب -١
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  )١(األذان األول لصالة الفجر مستحب

هل ورد يف األذان األول     :  من الرياض يقول فيه    -م. ص: سؤال من : س
 النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكم الفـارق بينـه وبـني األذان    للفجر حث من  

  الثاين؟ 
إن بـالال  (( : األذان األول مستحب؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسـلم         :ج

وكان رجـال  ( : قال الراوي ))يؤذن بليل فكلوا واشربوا حىت ينادي ابن أم مكتوم        
نه صـلى اهللا     وهذا يدل على أ    ،) أصبحت أصبحت  :أعمى ال ينادي حىت يقال له     

 وبني صلى اهللا عليه وسلم احلكمة يف ذلك بقوله          ،عليه وسلم أقر بالال على عمله     
إن بالال يؤذن بليل ليوقظ نـائمكم       (( :صلى اهللا عليه وسلم يف إحدى الروايات      

   . وليس يف ذلك حد حمدود. احلديث))ويرجع قائمكم
لقول الـراوي يف    واألفضل أن يكون األذان األول قريبا من األذان األخري؛          

 أنه لـيس    : واملعىن ،)وليس بينهما إال أن يصعد هذا ويرتل هذا       ( :بعض الروايات 
  .بينهما إال وقت ليس بالطويل

  )٢(حكم أذان الفجر قبل دخول الوقت
  ما حكم األذان لصالة الفجر قبل دخول الوقت؟ : س
ن  أو كا  ، إذا كان هناك مؤذن يؤذن بعد طلوع الفجر        ، ال حرج يف ذلك    :ج

  املؤذن الذي يؤذن قبل طلوع الفجر يعيد األذان بعد 

                                                
  . هـ١٤١٧ / ٧ / ١٧ بتاريخ )١٥٦٩(نشرت يف جملة الدعوة يف العدد  -١
  . هـ١٤١٥  /٤ / ٤صدر اجلواب من مكتب مساحته مث قرئ عليه ثانية يف  -٢
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   . حىت ال يشتبه األمر على الناس،طلوع الفجر

 :وإذا أذن للفجر أذانني شرع له يف األذان الذي بعد طلوع الفجر أن يقول             
 حىت يعلم من يسمعه أنه األذان الذي يوجب         . بعد احليعلة  )الصالة خري من النوم   (

 قوله صـلى    : والدليل على ذلك   .من تناول الطعام والشراب   الصالة ومينع الصائم    
ن بالال يؤذن بليل فكلوا     إ(( :اهللا عليه وسلم يف حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما         

 : وقول أنس رضي اهللا عنه     ، متفق على صحته   ))واشربوا حىت ينادي ابن أم مكتوم     
لصالة خري مـن   ا: أن يقول، حي على الفالح:من السنة إذا قال املؤذن يف الفجر (

 وألنه صلى اهللا    ، والدارقطين بإسناد صحيح   ، أخرجه ابن خزمية يف صحيحه     )النوم
 وجاء  ))الصالة خري من النوم   ((عليه وسلم أمر أبا حمذورة أن يقول يف أذان الفجر           

 األذان  : واملراد بـه   ،يف بعض روايات حديث أيب حمذورة يف األذان األول للصبح         
   .ألول؛ ألن اإلقامة هي األذان الثاين ومسي با،بعد طلوع الفجر

 ،كما دل على ذلك حديث عائشة املخرج يف صحيح البخاري رمحـه اهللا            
 كل أذانني صالة بني أذانني      بني(( :ودل على ذلك أيضا قوله صلى اهللا عليه وسلم        

  .))ملن شاء(( وقال يف الثالثة ))صالة

 ))الل يـؤذن بليـل    ن ب إ(( :وأما األذان األول املذكور يف حديث ابن عمر       
الصالة خري  ( : فال يشرع فيه أن يقول     ، التنبيه هلم على قرب الفجر     :فاملقصود منه 

 وألنه إذا قال ذلك يف األذانني التبس علـى  ، لعدم دخول وقت الصالة    ؛)من النوم 
   فتعني ،الناس
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   .أن يقول ذلك يف األذان الذي يؤذن به بعد طلوع الفجر
   .ي إىل سواء السبيل واهلاد،واهللا ويل التوفيق

   . وآله وصحبه وسلم،وصلى اهللا على نبينا حممد
   هل تقال في )الصالة خير من النوم(

  )١(األذان األول أو الثاني لصالة الفجر

هل تقال يف األذان األول قبل الفجـر؟       ) الصالة خري من النوم   (مجلة  : س
  ن مسعها بعد املؤذن؟ أم يف األذان الثاين؟ وما الدليل على قوهلا؟ وماذا يقول م

 كما جاء ذلك يف حديث      ، أن تقال يف األذان األخري بعد الفجر       : السنة :ج
 وجاء يف حديث عائشة داللة على أن املؤذن كان يقوهلـا يف األذان              ،أيب حمذورة 

 مث يقوم النيب صلى اهللا عليه وسلم فيصلي الـركعتني مث            : قالت ،األخري بعد الفجر  
 الذي هو األذان األخري بالنسبة إىل ما يـسمى بـاألذان            خيرج للصالة بعد األذان   

 : فالـسنة  ، األذان الثاين  :األول فهو أذان أول بالنسبة لإلقامة؛ ألن اإلقامة يقال هلا         
 وهو األخري بالنسبة    ،أن يأيت ذا اللفظ يف األذان الذي يؤذن به بعد طلوع الفجر           

 وهو األول بالنسبة ، ويرجع القائم،لألذان الذي ينادي به يف آخر الليل؛ لينبه النائم
بني كل أذانـني    (( : كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم       ،لإلقامة؛ لكوا أذانا ثانيا   
   . األذان واإلقامة: واملراد بذلك))صالة بني كل أذانني صالة

  

                                                
  . هـ١٤١٥ / ٨ / ٧ قرئ مرة ثانية على مساحته يف ،من برنامج نور على الدرب -١
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الصالة خري  ( : فإن ايب يقول مثله    )الصالة خري من النوم   ( :فإذا قال املؤذن  
 ))إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثلما يقـول      (( : لقوله صلى اهللا عليه وسلم     ):من النوم 

   .متفق على صحته

 فإن على السامع    ) حي على الفالح   ،حي على الصالة  ( :إال عند قول املؤذن   
 لثبوت ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم         ).ال حول وال قوة إال باهللا     ( :أن يقول 

   . خرجه مسلم يف الصحيح،همن حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عن

  

  )الصالة خير من النوم(األفضل أن يقال 
  )١( في األذان الثاني من صالة الفجر

  ، يف األذان األول أم الثاين؟ )الصالة خري من النوم: (مىت يقال: س

 الذي يقال بعد  : أن يقال ذلك يف األذان األخري الذي هو الثاين         : األفضل :ج
 فإذا فرغ املـؤذن  ،ديث عائشة أن املؤذن كان يقوله كما جاء يف ح ،طلوع الفجر 

 ، مث خرج للنـاس    ،قام النيب صلى اهللا عليه وسلم لصالة الفجر مث أدى سنة الفجر           
 أما األول فهو للتنبيـه    ،فهذا يقال يف األذان األخري؛ ألنه هو حمل اإليقاظ الواجب         

   . وحنو ذلك، وصالة الوتر، وإيقاظ النائم،إلاء التهجد

  
                                                

  . هـ١٤١٧ / ٢ / ١١ بتاريخ )١٥٤٧ ( نشرت يف جملة الدعوة يف العدد -١



  

 - ٣٤٥ -

  ال حول وال قوة (كمة في ذكر الح
  )١( بين الحيعلتين)إال باهللا

ـ              ث سلمه   . م .من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم ه
   .اهللا

   : وبعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 ،١٥١٣فأشري إىل استفتائك املقيد بإدارة البحوث العلمية واإلفتـاء بـرقم           
  . )٢( وإليك اجلواب، هـ املشتمل على ثالثة أسئلة١٤٠٧ / ٤ / ٢١وتاريخ 

بني احليعلتني علما أن    ) ال حول وال قوة إال باهللا     : (ما العلة يف ذكر   : ٣س  
  دعوة للصالة؟ وهل يف ذلك حديث يدل على ذلك؟ : معنامها

 أن العبد ضعيف ليس له قدرة على التحـول مـن          : احلكمة يف ذلك   :٣ج  
 ال حـول  ،ن ذلك ذهابه إىل الصالة ألدائها مع اجلماعة وم،حال إىل حال إال باهللا 

 وأنه ال يقدر على إجابـة  ، فيستشعر عجزه وضعفه   ،له وال قوة على ذلك إال باهللا      
   ).ال حول وال قوة إال باهللا( : فيقول عند احليعلة،هذا النداء إال باهللا وحده

ه وسلم  عن النيب صلى اهللا علي    ،وقد صح يف ذلك حديث عمر رضي اهللا عنه        
   .الذي رواه مسلم يف صحيحه

   . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.وفق اهللا اجلميع ملا فيه رضاه

                                                
  . هـ١٤٠٧ / ٧ / ٢٢صدرت من مكتب مساحته بتاريخ  -١
   . نقل السؤال األول والثاين وإجابتهما إىل باب سجود السهو-٢



  

 - ٣٤٦ -

  بعض المصلين يرفع يديه ويدعو 
  )١(عند انتهاء المؤذن من اإلقامة

الحظت بعض املصلني إذا انتهى املؤذن من إقامة الصالة رفع يديـه            : س
   هذا وارد أم ال؟ ودعا، وذلك قبل تكبرية اإلحرام، فهل

 ومل يرد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يـدعو             ، ليس هلذا أصل   :ج
 بـل ال    ، ومل حيفظ عنه أنه رفع يديه يف هذا املـوطن          ،بشيء بني اإلقامة والصالة   

   .ينبغي ألحد أن يفعل ذلك؛ ألنه خالف السنة

  بعض المصلين يقبض أصابع يده اليمنى 
  )٢(اء المؤذن من اإلقامةويرفع السبابة بعد انته

الحظت عندما تقام الصالة ويصل املؤذن إىل آخر كلمـات األذان           : س
أرى بعض املصلني يقبض أصابع يـده الـيمىن         ) ال إله إال اهللا   : (واإلقامة وهي 

ويرفع السبابة، وكذلك أثناء خطبة اجلمعة وحلقات العلم إذا ردد اإلمـام أو             
  فهل ورد شيء يف ذلك؟ " ال إله إال اهللا " اخلطيب كلمة 

 وال أحفظ أنه ورد عنه صلى اهللا عليه وسلم شيء           ، ال أعلم شيئا يف هذا     :ج
 فقد كان صلى اهللا عليه وسـلم        ، وإمنا ورد اإلشارة بالسبابة يف التشهدين      ،يف هذا 
  يرفع 

                                                
  ).٨٦٦(برنامج نور على الدرب الشريط رقم  -١
  ).٨٦٦(برنامج نور على الدرب الشريط رقم  -٢



  

 - ٣٤٧ -

   .فيهما إصبعه السبابة إشارة للتوحيد

 إال  ،أحفظ شيئا يف هذا   وأما بعد الفراغ من الذكر من األذان أو اإلقامة فال           
 ويقولوا بعـد األذان  ،أنه صلى اهللا عليه وسلم شرع للناس أن جييبوا املؤذن واملقيم      

اللهم رب هذه الـدعوة     (( :واإلقامة وبعد الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم        
التامة والصالة القائمة آت حممدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما حممـودا الـذي             

 : وثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال         ،واه البخاري يف صحيحه    ر ))وعدته
ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء مث يقول أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال             ((

شريك له وأشهد أن حممدا عبده رسوله إال فتحت له أبواب اجلنة الثمانية يـدخل     
اللـهم  (( :ذي بإسناد صحيح   وزاد الترم  ، رواه مسلم يف صحيحه    ))من أيها شاء  

 ، فيشرع للمـسلم أن يقـول ذلـك   ))اجعلين من التوابني واجعلين من املتطهرين   
   ،وهكذا املسلمة؛ لألحاديث املذكورة

  )١(األذان في آخر الوقت

إذا كنا مجاعة وعزمنا على أن نصلي       :  يقول -هـ. ص. أ: سؤال من : س
 الوقت أو آخـره؟ وهـل       يف آخر وقت الظهر مثال، فهل يلزم األذان يف أول         

  صالتنا صحيحة بغري أذان؟ 

                                                
ـ ١٤١٢ / ٤ / ٣ بتـاريخ  )١٣١١ ( نشرت يف جملة الدعوة يف العدد       -١ ويف كتـاب الـدعوة   .  هـ
  .٥١ – ٥٠ األول ص  اجلزء، لسماحته)الفتاوى(



  

 - ٣٤٨ -

 فالواجب عليكم الصالة مع املسلمني يف املـساجد إال          ، إذا كنتم يف بلد    :ج
 ، ومن صلى يف البيت للعذر الشرعي كفاه أذان أهـل البلـد            ،من عذر كاملرض  

   .وشرع أن يقيم للصالة

ا؛ ألن األذان   أما إذا كنتم يف الصحراء فالواجب عليكم أن تؤذنوا وتقيمـو          
واإلقامة فرض كفاية يف أصح قويل العلماء؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم ملالك              

إذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحـدكم وليـؤمكم         (( :بن احلويرث وأصحابه  
 وألنه  ))ا وأقيم اإذا حضرت الصالة فأذن   (( : قال له ولصاحبه   : ويف لفظ  ))أكربكم

 ، وأمر أبا حمذورة باألذان يف مكة      ،األذان يف املدينة  صلى اهللا عليه وسلم أمر بالال ب      
 ومل يزل صلى اهللا عليه وسلم يؤدي الصلوات اخلمـس يف            ،وأمرمها مجيعا باإلقامة  

 : ولقوله صلى اهللا عليـه وسـلم       ، فدل ذلك على فرضيتهما    ،املدينة بأذان وإقامة  
  .))صلوا كما رأيتموين أصلي((

 أو يف آخره فـاألمر يف       -تم يف الصحراء   إذا كن  - أما التأذين يف أول الوقت    
   .ذلك واسع إن شاء اهللا

 وإن أخرمت األذان والصالة     ،واألفضل البدار باألذان والصالة يف أول الوقت      
ومجعتم الظهر إىل العصر واملغرب والعشاء فال بأس يف حال السفر؛ ألن املسافر له              

 وإن كان على ظهر     ،ه ومجع تقدمي حسب األرفق ب     ،أن جيمع يف السفر مجع تأخري     
 واملغـرب إىل  ،سري فاألفضل له أن يؤخر الظهر إىل العصر إذا ارحتل قبل الـزوال       

   أما إذا ارحتل بعد الزوال فاألفضل تقدمي العصر مع .العشاء إذا ارحتل قبل الغروب



  

 - ٣٤٩ -

 وهكذا إذا ارحتل بعد الغروب فإن األفضل تقدمي العشاء مع املغرب؛ ألنـه        ،الظهر
 : وقد قال اهللا عز وجل     ،نيب صلى اهللا عليه وسلم ما يدل على ذلك        قد صح عن ال   

 : وقال صلى اهللا عليـه وسـلم    )١(﴾لَقَد كَانَ لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌ       ﴿
   . واهللا ويل التوفيق. رواه البخاري ومسلم))صلوا كما رأيتموين أصلي((

  

  )٢(برية األذان في أول الوقت وحكمه للمنفرد في ال

إذا مل تؤذن أول الوقت فال داعي لـألذان؛ ألن          : يقول بعض الناس  : س
فما رأي مساحتكم يف ذلك؟ وهل يشرع       . األذان لإلعالم بدخول وقت الصالة    

  األذان للمنفرد يف الربية ؟ 

 إذا  ، إذا مل يؤذن املؤذن يف أول الوقت مل يشرع له أن يؤذن بعد ذلـك               :ج
 وإن كان التأخري يسريا فـال  ، قد حصل م املطلوبكان يف املكان مؤذنون سواه   

 التأذين ولو تـأخر بعـض       : أما إذا مل يكن يف البلد سواه فإنه يلزمه         .بأس بتأذينه 
 فوجب عليـه؛    ، ومل يقم به غريه    ،الوقت؛ ألن األذان يف هذه احلال فرض كفاية       

   .لكونه املسئول عن ذلك؛ وألن الناس ينتظرونه يف الغالب

                                                
  .٢١سورة األحزاب اآلية  -١
  .املتعلقة بأركان اإلسالم اخلمسةمن ضمن الفتاوى املهمة  -٢



  

 - ٣٥٠ -

فر فيشرع له األذان وإن كان وحده؛ ملا ثبت يف الصحيح عـن أيب              أما املسا 
إذا كنت يف غنمك وباديتك فارفع صـوتك        ( :سعيد رضي اهللا عنه أنه قال لرجل      

بالنداء فإنه ال يسمع مدى صوت املؤذن جن وال إنس وال شيء إال شهد له يـوم          
ألحاديث األخرى يف   ع ذلك إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ ولعموم ا         فَرو،  )القيامة

   .شرعية األذان وفائدته

  )١(هل يلزم المنفرد األذان واإلقامة في البادية

عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز       : مساحة املفيت العام للمملكة الشيخ اجلليل     
  . حفظه اهللا آمني السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد
بأن الصالة بدون   :  ولونيطوف علينا جمموعة من املرشدين يف البادية يق       

إقامة سنة ثابتة عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وأنه ال داعي لألذان واإلقامة            
إذا كنت يف الصحراء، أو تصلي وحدك فأحببنا التأكد من مساحتكم عن هدي             

  . الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف هذا، واهللا حيفظكم ويرعاكم
   .د. م. م: املواطن

   : ورمحة اهللا وبركاته بعدهوعليكم السالم :ج
األذان واإلقامة فرض كفاية على املسلمني يف القرى والبوادي؛ لقول الـنيب            

إذا حضرت الـصالة فأذنـا      (( :صلى اهللا عليه وسلم ملالك بن احلويرث وصاحبه       
  إذا حضرت الصالة فليؤذن (( : ويف لفظ آخر))وأقيما

                                                
  . هـ١٤١٤ / ٧ / ٥خ وتاريخ  / ١٦٤٧صدر من مكتب مساحته برقم  -١



  

 - ٣٥١ -

يه وسلم يف املدينة يأمر بالال       وكان صلى اهللا عل    ،))لكم أحدكم وليؤمكم أكربكم   
 ، وكان يتوىل األذان واإلقامة بدال من بالل       ، وهكذا ابن أم مكتوم    ،أن يؤذن ويقيم  

وثبت يف الصحيح من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أنه قال لبعض من               
 فارفع صوتك   ، فأذنت بالصالة  ،فإذا كنت يف غنمك أو باديتك     ( :سأله عن األذان  

نه ال يسمع مدى صوت املؤذن جن وال إنس وال شيء إال شهد له يوم                فإ ،بالنداء
   . وفق اهللا اجلميع).القيامة

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  )١(حكم األذان واإلقامة للمنفرد

أصلي الفروض أحيانا مبفردي؛ نظرا لعدم وجود مـسجد بـالقرب          : س
وز أن أصـلي دون أذان أو       مين، فهل يلزمين األذان واإلقامة لكل صالة أم جي        

  دون إقامة؟ 

 ولكن  ، أن تؤذن وتقيم؛ أما الوجوب ففيه خالف بني أهل العلم          : السنة :ج
 ولكن يلزمك أن تـصلي   ،األوىل بك واألحوط لك أن تؤذن وتقيم؛ لعموم األدلة        

 فإذا وجدت مجاعة أو مسعت النـداء يف مـسجد           .يف اجلماعة مىت أمكنك ذلك    
 فإن مل تسمع النداء     ، وأن حتضر مع اجلماعة    ،يب املؤذن بقربك وجب عليك أن جت    

   .ومل يكن بقربك مسجد فالسنة أن تؤذن أنت وتقيم

                                                
  .من برنامج نور على الدرب -١



  

 - ٣٥٢ -

إذا كنـت يف    : (وقد ثبت عن أيب سعيد رضي اهللا عنه أنه قال لرجـل           
غنمك وباديتك فارفع صوتك بالنداء، فإين مسعت النيب صلى اهللا عليه وسـلم    

شجر وال حجر وال شيء إال شهد له        ال يسمع صدى صوت املؤذن      ((: يقول
   .))يوم القيامة

  . واهللا ويل التوفيق

  )أشهد أن عليا ولي اهللا(حكم قول 
  )١( وحي على خير العمل في األذان

يقولـون يف   : ما حكم اهللا ورسوله يف قوم يفعلون األشياء التالية        : س
مـد  عترة حم (و  ) حي على خري العمل   (و  ) أشهد أن عليا ويل اهللا    : (األذان

: ، وإذا تويف أحد منهم قام أقرباؤه بذبح شـاة يـسموا           )وعلي خري العتر  
العقيقة، وال يكسرن من عظامها شيئا، مث بعد ذلك يقربون عظامها وفرثها،            
ويزعمون أن ذلك حسنة وجيب العمل به، فما موقف املسلم الذي علـى             

م ويكرمهم السنة احملمدية وله م رابطة نسب؟ هل جيوز له شرعا أن يواده       
ويقبل كرامتهم ويتزوج منهم ويزوجهم؟ علما بأم جياهرون بعقيـدم،          

  . إم الفرقة الناجية، وإم على احلق وحنن على الباطل: ويقولون

                                                
 علما أن هذا من ضمن األسئلة اليت وجهـت إىل           ،متت اإلجابة يف هذا السؤال على ما يتعلق باألذان         -١

  . ي. ب.مساحته من قبل الشيخ ص



  

 - ٣٥٣ -

 قد بني اهللا سبحانه وتعاىل على لسان نبيه حممد صلى اهللا عليه وسـلم               :ج
بد ربه األنصاري يف النـوم       وقد رأى عبد اهللا بن زيد بن ع        ،ألفاظ األذان واإلقامة  

األذان فعرضه على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال له النيب صلى اهللا عليه وسـلم                
 وأمره أن يلقيه على بالل؛ لكونه أندى صوتا منه ليؤذن به فكان           ))إا رؤيا حق  ((

بالل يؤذن بذلك بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت توفاه اهللا عز وجل            
   .ن يف أذانه شيء من األلفاظ املذكورة يف السؤالومل يك

 :وأما ما يرويه بعض الناس عن علي رضي اهللا عنه أنه كان يقول يف األذان              
 وأما ما روي عن ابـن عمـر         . فال أساس له من الصحة     ،)حي على خري العمل   (

 - رضي اهللا عنه وعن أبيـه - وعن علي بن احلسني زين العابدين    ،رضي اهللا عنهما  
 ، فهذا يف صحته عنهما نظر     ،)حي على خري العمل   ( : كانا يقوالن يف األذان    أما

 لكن ما قد علم من علمهمـا وفقههمـا يف       ،وإن صححه بعض أهل العلم عنهما     
الدين يوجب التوقف عن القول بصحة ذلك عنهما؛ ألن مثلهما ال خيفـي عليـه         

 ،د مسع ذلك وحضره وابن عمر رضي اهللا عنهما ق    ،أذان بالل وال أذان أيب حمذورة     
وعلي بن احلسني رمحه اهللا من أفقه الناس فال ينبغي أن يظن ما أن خيالفا سـنة                 

   .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املعلومة املستفيضة يف األذان

 وال جيوز أن تعـارض      ،ولو فرضنا صحة ذلك عنهما فهو موقوف عليهما       
ن السنة هي احلاكمة مع كتاب اهللا       السنة الصحيحة بأقواهلما وال أقوال غريمها؛ أل      

   :هللا عز وجلا كما قال ،العزيز على مجيع الناس



  

 - ٣٥٤ -

يا أَيها الَِّذين آمنوا أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ وأُوِلي الْـأَمِر ِمـنكُم فَـِإنْ             ﴿
نتم تؤِمنـونَ ِباللَّـِه والْيـوِم       تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه ِإلَى اللَِّه والرسوِل ِإنْ كُ        

حي على خري   ( : وهو قول عبارة   ، وقد رددنا هذا اللفظ املنقول عنهما      )١(﴾الْآِخِر
 يف األذان إىل السنة فلم جندها فيما صح عن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه                 )العمل

 :نه وأما قول علي بن احلسني رضي اهللا عنه فيما روي ع           ،وسلم من ألفاظ األذان   
 فهذا حيتمل أنه أراد به األذان بني يدي الرسول صلى اهللا عليه ،إا يف األذان األول   
 فإن كان أراد ذلك فقد نسخ مبا استقر عليه األمر يف حيـاة              ،وسلم أول ما شرع   

 وأيب  ، وابـن أم مكتـوم     ،النيب صلى اهللا عليه وسلم وبعدها من ألفاظ أذان بالل         
   .وال غريه من األلفاظ املذكورة يف السؤال وليس فيها هذا اللفظ ،حمذورة

 إن القول بأن هذه اجلملة موجودة يف األذان األول إذا محلناه على             :مث يقال 
األذان بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غري مسلم به؛ ألن ألفـاظ األذان                

 فعلـم  ، وليس فيها هذه اجلملـة    ،من حني شرع حمفوظة يف األحاديث الصحيحة      
 علي بن احلسني رضي اهللا عنه من مجلة التابعني       : مث يقال أيضا   ، وأا بدعة  ،ابطال

 واملرسل ليس حبجة عند مجاهري  ،فخربه هذا لو صح فيه الرفع فهو يف حكم املرسل         
 ،)التمهيد( كما نقل ذلك عنهم اإلمام أبو عمر بن عبد الرب يف كتاب              ،أهل العلم 

 فكيف وقد وجد يف األحاديـث       ،ا خيالفه هذا إذا مل يوجد يف السنة الصحيحة م       
 وعـدم   ،الصحيحة الواردة يف صفة األذان ما يدل على بطـالن هـذا املرسـل             

   . واهللا املوفق.؟!اعتباره

                                                
  .٥٩اآلية سورة النساء  -١



  

 - ٣٥٥ -

  )الصالة خير من النوم( :قول
  )١( وحي على خير العمل في أذان الفجر

؟ ) الصالة خري من النـوم    : (ما هو دليل قول املؤذن يف صالة الفجر       : س
  وهل له أصل؟ ) حي على خري العمل: (رأي مساحتكم فيمن يقولوما 

 قد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه أمر بالال وأبا حمذورة بـذلك        :ج
 قول املؤذن يف    :من السنة ( : وثبت عن أنس رضي اهللا عنه أنه قال        ،يف أذان الفجر  
   . أخرجه ابن خزمية يف صحيحه) الصالة خري من النوم:أذان الفجر

وهذه الكلمة تقال يف األذان الذي ينادى به عند طلوع الفجر يف أصح قويل              
 كمـا   ، األذان األول بالنسبة إىل اإلقامة؛ ألا هي األذان الثاين         : ويسمى ،العلماء

 وثبـت يف صـحيح      ))بني كل أذانني صـالة    (( :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم     
 وأما قول بعض الشيعة يف      . ذلك  عن عائشة رضي اهللا عنها ما يدل على        ،البخاري
   . فهو بدعة ال أصل له يف األحاديث الصحيحة)حي على خري العمل( :األذان

فنسأل اهللا أن يهديهم ومجيع املسلمني التباع السنة والعض عليها بالنواجذ؛           
   .ألا واهللا هي طريق النجاة وسبيل السعادة جلميع األمة

   .واهللا ويل التوفيق

  
                                                

  .من ضمن الفتاوى املهمة املتعلقة بأركان اإلسالم اخلمسة -١
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  )١(اء أذان وإقامةهل يشرع للنس

هل يشرع للنساء أذان وإقامة سواء كن يف احلضر وحـدهن أو يف             : س
  الربية، منفردات أو مجاعة؟ 

 وإمنـا   ، سواء كن يف احلضر أو السفر      ، ال يشرع للنساء أذان وال إقامة      :ج
 كما دلت على ذلك األحاديث الـصحيحة  ،األذان واإلقامة من خصائص الرجال    

   . عليه وسلمعن رسول اهللا صلى اهللا

  

  )٢(حكم األذان واإلقامة للمرأة

  هل جيوز للمرأة فعل األذان واإلقامة للصالة أم ال؟ : س

 ، إمنا هذا من شأن الرجال     ، ال يشرع للمرأة أن تؤذن أو تقيم يف صالا         :ج
 وعلـيهن  ، بل يصلني بال أذان وال إ قامة   ،أما النساء فال يشرع هلن أذان وال إقامة       

 فـاملرأة عليهـا أن   ، كالرجل، وعدم العبث يف الصالة   ، واخلشوع ،وقتالعناية بال 
 ال باأليدي   ، وأن تبتعد عن العبث    ، وأن تضع بصرها حنو موضع سجودها      ،ختشع

   . وللمؤمنة كذلك، هكذا السنة للمؤمن يف صالته،وال بغريها

   .واهللا ويل التوفيق
                                                

  . هـ١٤١٥ / ١ / ١٤ بتاريخ )١٠٩٣٦(نشرت يف جريدة البالد يف العدد  -١
  .من برنامج نور على الدرب -٢
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  هل تختلف صالة الرجل عن المرأة 
  )١(ءة واإلقامة للصالةبالنسبة للجهر بالقرا

بالنسبة للجهر بالقراءة وبالنسبة لوجوب اإلقامة أال ختتلف صـالة          : س
  الرجل عن صالة املرأة يف هذا؟ 

 أما النساء فـال     ، كما جاء بذلك النص    ، األذان واإلقامة للرجال خاصة    :ج
  أما اجلهر فيشرع هلا أن جتهر يف املغرب والعشاء والفجـر           ،إقامة وال أذان عليهن   

   . لكن اجلهر يف املغرب والعشاء يف الركعتني األوليني،كالرجل

  إذا أذن المؤذن واإلنسان يقرأ 
  )٢(هل يتابع المؤذن أم يقرأ القرآن

إذا أذن املؤذن واإلنسان يقرأ القرآن، فهل األفضل له أن يرجع معه            : س
الفاضـل  فيقول مثل ما يقول، أم أن اشتغاله بالقرآن يعترب أفضل باعتبار تقدمي             

  على املفضول؟ 

 امتثاال لقـول الـنيب   . أن جييب املؤذن: السنة إذا كان يقرأ ومسع األذان :ج
إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول مث صلوا علي فإنه من          (( :صلى اهللا عليه وسلم   

  صلى علي صالة صلى اهللا عليه ا 

                                                
  . هـ١٤١٠ / ٢ / ١٥ ومت قراءته على مساحته يف ،من برنامج نور على الدرب -١
  .ة من الة العربيةمن ضمن األسئلة املوجه -٢



  

 - ٣٥٨ -

تنبغي إال لعبد مـن عبـاد اهللا      مث سلوا اهللا يل الوسيلة فإا مرتلة يف اجلنة ال            عشراً
 رواه مـسلم  ))وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل اهللا يل الوسيلة حلت له الشفاعة   

   . من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما،يف صحيحه

 عـن الـنيب    ، من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه        ،ويف الصحيحني 
 ويف  ))مسعتم املؤذن فقولوا مثـل مـا يقـول        إذا  (( :صلى اهللا عليه وسلم أنه قال     

 عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليـه               ،صحيح البخاري 
من قال حني يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة           (( :وسلم أنه قال  

القائمة آت حممدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما حممودا الذي وعدته حلـت لـه           
 وألن  ))إنك ال ختلف امليعـاد    (( : زاد البيهقي بإسناد حسن    ))شفاعيت يوم القيامة  

 . وقتها واسـع   ، والقراءة ال تفوت   ،إجابة املؤذن سنة تفوت إذا استمر يف القراءة       
   .وفق اهللا اجلميع

  

  )١(حكم الكالم بعد إقامة الصالة

قامة ما حكم الكالم بعد إ:  من الرياض فيقول  -ع. ع: يسأل القارئ : س
الصالة وقبل تكبرية اإلحرام يف أمور خارجة عن الصالة، كتسوية الصفوف أو            

  غريه، أو أن يكون الكالم حديثا عن احلياة الدنيا؟ 

                                                
  . هـ١٤١٠ / ٣ / ٢٧ بتاريخ )١٢١٣ ( نشرت يف جملة الدعوة يف العدد -١
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 إن كان يتعلق بالـصالة      : الكالم بعد إقامة الصالة وقبل تكبرية اإلحرام       :ج
 ، وإن كـان ال يتعلـق بالـصالة     ،مثل تسوية الصفوف وحنو ذلك فهذا مشروع      
   . وتعظيما هلا،فاألوىل تركه؛ استعدادا للدخول يف الصالة

  

  )١(الصالة بدون إقامة نسيانا

إذا نسي اإلقامة وصلى، فهل يؤثر ذلك على هذه الـصالة، سـواء    : س
  كان منفردا أو كانوا مجاعة؟ 

 وعلى مـن    ، إذا صلى املنفرد أو اجلماعة بدون إقامة فالصالة صحيحة         :ج
 وهكذا لو صلوا بغري أذان فالصالة صحيحة؛ ألن         ،هللا سبحانه فعل ذلك التوبة إىل ا    

   . ومها خارجان عن صلب الصالة،األذان واإلقامة من فروض الكفايات

 ألن فـروض  .وعلى من ترك األذان واإلقامة التوبة إىل اهللا سبحانه من ذلك      
 ومـن ذلـك األذان      ، وتسقط بأداء بعضهم هلـا     ،الكفايات يأمث بتركها اجلميع   

 إذا قام ما من يكفي سقط الوجوب واإلمث عن الباقني؛ سواء كانوا يف              ،قامةواإل
   . وسواء كانوا يف القرى واملدن أو البوادي،احلضر أو السفر

   .نسأل اهللا جلميع املسلمني التوفيق ملا يرضيه

  
                                                

  .من ضمن الفتاوى املهمة املتعلقة بأركان اإلسالم اخلمسة -١



  

 - ٣٦٠ -

  
  حكم قيام بعض المؤذنين بالتهليل 

  )١(أو الكالم قبل األذان

الء يف اململكة العربية السعودية يقـول يف         من حرمي  -م. م. ع: األخ: س
يقوم بعض املؤذنني بالتهليل أو الكالم قبل األذان، فما حكـم فعلـهم         : سؤاله

  . هذا؟ أفتونا أثابكم اهللا

 ألن  ؛ ال جيوز للمؤذن أن يزيد يف األذان بأي كالم ال قبلـه وال بعـده               :ج
ذنني التقيد مبا جـاء بـه        فالواجب على املؤ   ، وهكذا اإلقامة  ،األذان عبادة توقيفية  

 واحلذر من الزيادة اليت مل يشرعها اهللا سبحانه وتعاىل وال رسـوله             ،الشرع املطهر 
   .صلى اهللا عليه وسلم

  

  حكم األذان واإلقامة في قبر الميت 
  )٢(عند وضعه فيه

  ما حكم األذان واإلقامة يف قرب امليت عند وضعه فيه؟ : س

                                                
  . هـ١٤١٢ لشهر ربيع اآلخر من عام )١٧١(نشرت يف الة العربية يف العدد  -١
  .٤٤٣ ص ، اجلزء األول)اوى ومقاالت متنوعةجمموع فت( سبق أن نشرت يف كتاب مساحته  -٢



  

 - ٣٦١ -

 ألن ذلك مل ينقل عن ،اهللا ا من سلطان   ال ريب أن ذلك بدعة ما أنزل         :ج
 واخلري كله يف    ، وال عن أصحابه رضي اهللا عنهم      ،رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

والساِبقُونَ الْأَولُونَ ِمن الْمهاِجِرين    ﴿ : كما قال سبحانه   ،اتباعهم وسلوك سبيلهم  
    اٍن رسِبِإح موهعبات الَِّذيناِر وصالْأَنو    هنوا عضرو مهنع اللَّه وقال  ، اآلية ١﴾ِضي 

 ويف ))من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهـو رد          (( :النيب صلى اهللا عليه وسلم    
 ))من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد       (( : قال عليه الصالة والسالم    :لفظ آخر 

 أخرجـه   ))لةوشر األمور حمدثاا وكل بدعة ضال     (( :وقال صلى اهللا عليه وسلم    
   . من حديث جابر رضي اهللا عنه،مسلم يف صحيحه

   . وآله وصحبه وسلم،وصلى اهللا على نبينا حممد

  

  )٢(األذان في مقر العمل القريب من المسجد

إذا كنا يف مقر العمـل وال يبتعـد إال          :  يقول -ب. ع: يسأل األخ : س
  قليال عن املسجد فهل نؤذن يف مقر عملنا؟ 

 لقول الـنيب صـلى اهللا   ،الصالة يف املسجد مع اجلماعة الواجب عليكم   :ج
 فإن منع مـانع     ))من مسع النداء فلم يأت فال صالة له إال من عذر          (( :عليه وسلم 

 لعموم األدلـة الـشرعية يف       ؛قهري من ذلك شرع لكم األذن واإلقامة يف حملكم        
   .ذلك

                                                
  .١٠٠سورة التوبة اآلية  -١
  . هـ١٤٠٥ / ٩ / ٨ بتاريخ )٩٩٣( نشرت يف جملة الدعوة يف العدد -٢
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  حكم قول المؤذن بعد األذان اللهم صلى على سيدنا 
  )١(ه وصحبه أجمعينمحمد وعلى آل

ما يفعله بعض النـاس     :  من األردن يقول فيه    -ق. م: سؤال من : س
اللهم : عندنا يف األردن وبعض البلدان األخرى من قول املؤذن بعد األذان          

صل على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني، فهل يف ذلك شيء؟ وما             
  حكمه؟ 

 ذلك خبفض صـوت     فإن كان املؤذن يقول   : هذا املقام فيه تفصيل   : ج
فذلك مشروع للمؤذن وغريه ممن جييب املؤذن، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم           

إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول مث صلوا علي فإنه من صلى علي              ((: قال
صالة صلى اهللا عليه ا عشرا مث سلوا اهللا يل الوسيلة فإا مرتلة يف اجلنـة ال                 

 وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل اهللا يل الوسـيلة    تنبغي إال لعبد من عباد اهللا     
 خرجه مسلم يف صحيحه، وروى البخاري يف صـحيحه،    ))حلت له الشفاعة  

قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        : عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال        
من قال حني يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامـة والـصالة      ((: وسلم

دا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما حممودا الذي وعدته حلت له          القائمة آت حمم  
  .))شفاعيت يوم القيامة

                                                
 ويف جملة   ،٤٤٣ اجلزء األول ص     )جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة   (سبق أن نشرت يف كتاب مساحته        -١

  . هـ١٤١٦ / ٣ / ١٤بتاريخ ) ١٥٠٣(الدعوة يف العدد 



  

 - ٣٦٣ -

 ألنه يوهم   ،أما أن كان املؤذن يقول ذلك برفع صوت كاألذان فذلك بدعة          
 ،)ال إله إال اهللا   ( ألن آخر األذان كلمة      ، والزيادة يف األذان ال جتوز     ،أنه من األذان  

 بـل  ،و كان ذلك خريا لسبق إليه السلف الـصاحل  ول،فال جيوز الزيادة على ذلك   
 : وقد قال عليه الصالة والسالم     ، وشرعه هلم  ،علمه النيب صلى اهللا عليه وسلم أمته      

 وأصله يف   ، أخرجه مسلم يف صحيحه    ))من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد       ((
 واسأل اهللا سـبحانه أن يزيـدنا        . من حديث عائشة رضي اهللا عنها      ،الصحيحني

 إنـه  ، وأن مين علينا مجيعا بالثبات عليـه ،اكم وسائر إخواننا من الفقه يف دينه      وإي
   .مسيع قريب

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
  

  )١(مجاوبة األذان الصادر من المذياع

هل جتوز جماوبة األذان الـصادر      :  اخلرج يقول  -ع. ص: سؤال من : س
  ؟ ) املذياع(من جهاز 

 لقول النيب صلى اهللا عليه      ،لصالة فإا تشرع اإلجابة    إذا كان يف وقت ا     :ج
إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول مث صلوا علي فإنه من صلى علـي               (( :وسلم

صالة صلى اهللا عليه ا عشرا مث سلوا اهللا يل الوسيلة فإا مرتلة يف اجلنة ال تنبغـي        
  إال  

                                                
  . هـ١٤١٧ / ٥ / ١٤ بتاريخ )١٥٦٠ ( نشرت يف جملة الدعوة يف العدد -١
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ل اهللا يل الوسـيلة حلـت لـه    لعبد من عباد اهللا وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأ   
  .))الشفاعة

من قـال حـني     (( : وقال عليه الصالة والسالم    ،خرجه مسلم يف صحيحه   
يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة آت حممـدا الوسـيلة              

 رواه  ))والفضيلة وابعثه مقاما حممودا الذي وعدته حلت له شفاعيت يوم القيامـة           
الـذي  (( : وزاد البيهقي رمحه اهللا بإسناد حسن بعد قولـه         ،البخاري يف صحيحه  

   .))إنك ال ختلف امليعاد(( ))وعدته

  

  )هاماهللا وأدا( :القول عند إقامة الصالة أقامها
  )١( إلخ..)اللهم رب هذه الدعوة التامة( و

أقامها اهللا  : (إمام املسجد حينما تقام الصالة يقف يف احملراب ويقول        : س
 رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة آت حممـدا الوسـيلة            وأدامها، اللهم 

، هـل هـذا   )والفضيلة، وابعثه مقاما حممودا الذي وعدته إنك ال ختلف امليعاد      
  دعاء مأثور، أو هناك غريه، أو هذا أفضل؟ 

 إذا فرغ املؤذن من األذان يصلي على النيب صلى          : األذان يقال فيه هذا الدعاء     :ج
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة آت حممدا         (( :يقولاهللا عليه وسلم و   

  الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً
                                                

   . الصالة وأمهيتها لسماحة الشيخ: هذا السؤال وجوابه من ضمن األسئلة التابعة حملاضرة-١
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   .))حممودا الذي وعدته

هكذا جاء احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما رواه البخـاري   
 وهكذا يقول غري املؤذن ممن      . عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما        ،يف صحيحه 

إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل مـا  (( : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ؛األذانيسمع  
 ألا ثابتة من    ؛ فحق ))إنك ال ختلف امليعاد   (( : وإن زاد  ، متفق على صحته   ))يقول

 لقـول   ، ألا هي األذان الثاين    ؛ وهكذا يقال بعد اإلقامة    ،رواية البيهقي رمحه اهللا   
  .)) كل أذانني صالة بني كل أذانني صالةبني(( :النيب صلى اهللا عليه وسلم

 فقد جاء فيها حديث ضعيف واألفـضل أن         )أقامها اهللا وأدامها  ( : أما مجلة 
 بدال  ) قد قامت الصالة   ،قد قامت الصالة  ( : مثل املؤذن  )قد قامت الصالة  ( :يقول
ى  مل تثبت عن النيب صل     )أقامها اهللا وأدامها  ( : ألن لفظة  ؛)أقامها اهللا وأدامها  ( :من

إذا مسعتم املؤذن   (( : وإمنا يقال مثلما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم         ،اهللا عليه وسلم  
 ويف  ،) قد قامت الـصالة    :قد قامت الصالة  ( : يقول : يعين ))فقولوا مثل ما يقول   
 ،)الصالة خري مـن النـوم     ( : يقول ،)الصالة خري من النوم   ( :أذان الفجر إذا قال   

ال حول وال قوة إال     ( : فيقول ،) حي على الفالح   ،حي على الصالة  ( أما يف    ،مثلها
حـي  ( ألنه صح به خرب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يقول عند                ؛)باهللا

ال (( : يقول )حي على الفالح  ( وعند   ))ال حول وال قوة إال باهللا     (( ):على الصالة 
   .عنه من حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا ، رواه مسلم))حول وال قوة إال باهللا
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  حكم من تكون إقامتهم مثل األذان 
  يف عمان إقامتهم مثل األذان طبق األصل؟ : س

 وال حـرج يف     ، ورد هذا يف بعض األحاديث من حديث أيب حمـذورة          :ج
 كما كان بالل يوترها بني يدي النيب صـلى اهللا           ، ولكن إيتار اإلقامة أفضل    ،ذلك

 بل يأيت بكل منـها  ، وال احليعلة، أنه ال يكرر الشهادتني   : ومعىن ذلك  ،عليه وسلم 
   . وإن كررها كالتكبري فال بأس؛ حلديث أيب حمذورة املشار إليه،مرة واحدة

  

  )١(حكم اإلقامة للصالة بعدد ألفاظ األذان

 من روضة سدير يف اململكة العربية السعودية يقول يف          -أ. ع: األخ: س
ملساجد ألداء الصالة   سافرت إىل بعض البالد اإلسالمية ودخلت أحد ا       : سؤاله

فإذا باملؤذن يقيم الصالة بعدد ألفاظ األذان، فما هي السنة يـا            " مع اجلماعة   
مساحة الشيخ يف هذا؟ هل جيوز أن تكون اإلقامة مثل األذان؟ أفتونا جزاكم اهللا              

  .  طاعتهىخريا، وأطال اهللا يف عمركم عل

ن ذلك قد ثبت     أل ، بل ذلك نوع من أنواع السنة يف األذان        ، جيوز ذلك  :ج
 من حديث أيب حمذورة رضي اهللا عنه ملا علمه النيب صلى اهللا عليـه               ،يف الصحيح 

   .وسلم األذان واإلقامة يف املسجد احلرام حني الفتح
                                                

  .من ضمن األسئلة املوجهة من الة العربية -١
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 كما كان بالل رضي اهللا عنه يفعـل         ،وجيوز إيتار اإلقامة إال لفظ اإلقامة والتكبري      
 ، كما يف الصحيحني   ،ه وتعليمه ضرتحبذلك يف مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم و        

كان بالل يشفع األذان ويوتر اإلقامة بني يدي النيب         ( :عن أنس رضي اهللا عنه قال     
  .)صلى اهللا عليه وسلم

 مع مراعاة شفع اإلقامـة  ،وبذلك يعلم أنه ال حرج يف شفع اإلقامة وإيتارها        
تني  وإمنـا االخـتالف يف الـشهاد       ،)قد قامت الـصالة   ( : لفظ : أعين ،والتكبري
 ويف حديث أنس وغريه يف صـفة أذان  ، ففي أذان أيب حمذورة شفعهما    ،واحليعلتني

  .  واهللا ويل التوفيق. وكل سنة، يف اإلقامةوإقامته إيتارمهابالل 

  

  )١(هل لقيام المأموم للصالة أثناء اإلقامة وقت محدد

هل هناك وقت حمدد    :  من القاهرة يقول يف سؤاله     -م. ع. ع: األخ: س
قـد  : (هل يقوم عند قول املؤذن    : املأموم للصالة عند مساع اإلقامة؟ مبعىن     لقيام  

أم قبلها أم بعد انتهائه من اإلقامة، أو أن األمر واسع يف هـذا،              ) قامت الصالة 
  . نرجو البيان، وفقكم اهللا يف الدنيا واآلخرة

 بـل   ، ليس يف القيام للصالة وقت اإلقامة وقت حمدد يف الشرع املطهر           :ج
 ، أو يف آخرهـا  ، أو يف أثنائهـا    ،للمأموم أن يقوم إىل الصالة يف أول اإلقامة       جيوز  

    وال أعلم دليالً،األمر واسع يف ذلك
                                                

  .من ضمن األسئلة املوجهة من الة العربية -١
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 ومن قال من   ،شرعيا يقتضي ختصيص وقت لقيام املأمومني عند مساع اإلقامة        
 ال أعلم له دليال يف      )قد قامت الصالة  ( : أنه يشرع القيام عند قول املؤذن      :الفقهاء
   .ذلك

 أال يقوموا   :أما إن كان اإلمام حني اإلقامة غري حاضر فإن السنة للمأمومني          
إذا أقيمت الصالة فال تقوموا حـىت  (( : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم .حىت يروه 

  .  واهللا ويل التوفيق. رواه مسلم))تروين قد خرجت
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  )١(األصم األبكم هل هو مكلف

يعترب مكلفا شرعا بالعبادات كالصالة، أم      الولد األصم األبكم، هل     : س
  هو معذور؟ 

 ، يعترب مكلفا بأنواع التكليف  ، الولد األبكم األصم إذا كان قد بلغ احللم        :ج
 لعموم األدلة الشرعية الدالة     . ويعلم ما يلزمه بالكتابة واإلشارة     ،من الصالة وغريها  

   .على وجوب التكاليف على من يبلغ احللم وهو عاقل

أو بإنزال عن شهوة يف االحتالم      "  بإكمال مخسة عشر عاما      : حيصل والبلوغ
 . وهو احليض  : وتزيد املرأة أمرا رابعا    ، وبإنبات الشعر اخلشن حول الفرج     ،أو غريه 

 وعليـه أن    ،وعلى وليه أن يؤدي عنه ما يلزمه من زكاة وغريها من احلقوق املالية            
 ، أوجب اهللا عليه وما حرم عليه       حىت يفهم ما   ،يعلمه ما خيفى عليه بالطرق املمكنة     

ويقول النيب صلى اهللا عليـه       ،)٢(﴾فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم   ﴿ ،واهللا سبحانه يقول  
  .))إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم(( :وسلم

                                                
 ويف جملة   ،٤٣. اجلزء اخلامس ص   )جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة   (نشرت يف كتاب مساحته     سبق أن    -١

  . هـ١٤١١ / ١٠ / ١٨ بتاريخ )١٢٨٩(الدعوة يف العدد 
 .١٦سورة التغابن اآلية  -٢

  شروط الصالةباب 
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فاملكلف الذي ال يسمع أو ال ينطق أو قد أصيب بالصمم والبكم مجيعا عليه        
 وعليه أن يتفقه يف الدين  ، وترك احملرمات  ، بفعل الواجبات  ،عأن يتقي اهللا ما استطا    

 واهللا ويل   . حىت يفهـم املطلـوب     ، واإلشارة ، والكتابة ، باملشاهدة :حسب قدرته 
  . التوفيق

  

  صالة الرجل األصم األبكم الذي 
   ال يعرف شروط الصالة

  ؟ هل تصح صالتهرجل أصم أبكم يصلي ال يعرف شروط الصالة،: س

 )١(﴾فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم﴿ : يقول اهللا تعاىل   ، حسب حاله   يصلي على  :ج
 أما إذا مل ميكن فال يلزمه إال مـا          ، أو بأي شيء يعلم    ،وإذا أمكن تعليمه باإلشارة   

  .)٢(﴾وما كُنا معذِِّبني حتى نبعثَ رسولًا﴿ : واهللا سبحانه يقول،علم

 ،كونه بصريا يقرأ الكتابة وجب تعليمه بالكتابة      وإذا أمكن التعليم بالكتابة ل    
 فـيعلم بالطريقـة   ، وعلى طلبة العلـم ،ألن تعليم اجلاهل أمر الزم على املسلمني      

   . وحىت يعرف دينه. حىت تربأ الذمة؛ أو بالكتابة، باإلشارة:املمكنة

  

                                                
   .١٦ سورة التغابن اآلية -١
  .١٥سورة اإلسراء اآلية  -٢
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  )١(هل البلوغ حد لتكليف الصبي بالصالة

 يعترب البلوغ هـو احلـد       هل:  من الرياض يقول   -م. ع: سؤال من : س
  ؟فاته من صالة كسبب نوم أو خالفهاالذي يلزم بعده تكليف الصيب بأداء ما 

 مىت بلغ الصيب أو اجلارية احللم لزمتهما الصالة وصوم رمضان واحلـج             :ج
 ، لعموم األدلة الـشرعية . وبفعل املعاصي، وأمثا بترك ذلك،والعمرة مع االستطاعة 

 أو إنزال املين بـشهوة يف النـوم أو          ، عشرة سنة  والتكليف يكون بإكمال مخس   
   . احليض: وتزيد اجلارية بأمر رابع هو، وإنبات الشعر اخلشن حول القبل،اليقظة

 فإما غـري    ،وما دام الصيب أو اجلارية مل حيصل هلما شيء من هذه األمور           
 ويـؤمران بـصوم     ، ويضربان عليها لعشر   ، ولكن يؤمران بالصالة لسبع    ،مكلفني
 واحلـج   ، وصـالة النافلـة    ، ويشجعان على كل خري؛ من قراءة القرآن       ،انرمض

 ومينعان مـن مجيـع      ، واإلكثار من التسبيح والتهليل والتكبري والتحميد      ،والعمرة
مروا أوالدكـم بالـصالة لـسبع       (( :املعاصي؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      

لى اهللا عليـه وسـلم       وألنه ص  ))واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم يف املضاجع      
أمـا  ((أنكر على احلسن بن علي رضي اهللا عنهما أكله من متر الصدقة وقال لـه                

 وأمره بإلقاء التمرة اليت أخذ منها وكانـت سـنه         ))علمت أنه ال حتل لنا الصدقة     
  . حينما تويف صلى اهللا عليه وسلم سبع سنني وأشهرا

  

                                                
  . هـ١٤١٦ / ٥/ ١١ بتاريخ )١٥١١ ( نشرت يف جملة الدعوة يف العدد -١
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  )١(ةتقديم الصالة للمريض قبل إجراء العملية الجراحي

من املعلوم أن املريض بعد إجراء العملية يبقى خمدرا حىت يفيق، وبعد            : س
ذلك يبقى متأملا عدة ساعات، فهل يصلي قبل دخول العملية والوقت مل حيـن              
بعد، أم يؤخر الصالة حىت يكون قادرا على أدائها حبضور حسي ولـو تـأخر               

  . ذلك يوما فأكثر

يف األمر فإذا أمكن أن يتأخر بـدء         الواجب أوال على الطبيب أن ينظر        :ج
 إذا ،العالج حىت يدخل الوقت مثل الظهر فيصلي املريض الظهر والعـصر مجيعـا          

 وهكذا يف الليل يصلي املغرب والعشاء مجيعا إذا غابت الشمس      ،دخل وقت الظهر  
   .قبل بدء العملية

  فإذا أفاق قضى ما عليه ولو      ،أما إذا كان العالج ضحى فإن املريض معذور       
 مثل النائم   ، وال شيء عليه   ، واحلمد هللا  ، مىت أفاق قضى ما عليه     ،بعد يوم أو يومني   

إذا أفاق وانتبه ورجع إليه وعيه صلى األوقات اليت فاتته على الترتيب يرتبها ظهرا              
من نام  (( : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ، وهكذا حىت يقضي ما عليه     ،مث عصرا 

   . متفق عليه))إذا ذكرها ال كفارة هلا إال ذلكعن الصالة أو نسيها فليصلها 

  

                                                
 مبستشفى )كلمة إىل الطبيب املسلم(هذا السؤال ضمن أسئلة ألقيت يف ختام حماضرة لسماحته بعنوان          -١

ـ ١٤١٠النور مبكة املكرمة يف شهر رجب لعام          لشهر صفر  )١٩٣(ونشرت يف الة العربية يف العدد       .  ه
  .هـ١٤١٤من عام 
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 فإن طـال  ،واإلغماء بسبب املرض أو العالج حكمه حكم النوم إذا مل يطل 
 ، وصار يف حكم املعتوه حىت يرجع إليه عقلـه         ،فوق ثالثة أيام سقط عنه القضاء     

ع رف(( : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ،فيبتدئ فعل الصالة بعد رجوع عقله إليه      
القلم عن ثالثة عن النائم حىت يستيقظ وعن الصغري حىت يبلغ وعن انون حـىت               

 وإمنا ثبت عنه صلى اهللا عليـه        ، ومل يذكر القضاء يف حق الصغري وانون       ))يفيق
  .  واهللا ويل التوفيق. والناسي،وسلم األمر بالقضاء يف حق النائم

  

  تأخير الصالة عن وقتها والتخلف 
  )١( لمن يعمل في التمريضعن صالة الجمعة

كثريا ما تفوتين الصالة وأمجعها مع اليت بعدها وذلك لكثرة العمل يف            : س
التمريض أو الكشف على املرضى وكذلك أختلف عن صالة اجلمعة يف خدمـة           

  املرضى فهل عملي هذا جائز؟ 

 ، وليس لك أن تؤخرها عن وقتـها   ، الواجب أن تصلي الصالة يف وقتها      :ج
فإن كنت حارسا أو حنوه ممن ال يستطيع أن يصلي مع الناس اجلمعـة              أما اجلمعة   

 وأمـا الـصلوات األخـرى    ، وتصلي ظهرا كاملريض وحنـوه ،فإا تسقط عنك  
  .  وليس لك أن جتمع بني صالتني،فالواجب عليك أن تصليها يف وقتها

                                                
 ختام حماضرة مبستشفى النور مبكة املكرمـة بعنـوان   هذا السؤال ضمن أسئلة أجاب عليها مساحته يف  -١

  .١٤١٠كلمة إىل الطبيب املسلم يف شهر رجب من عام 
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  )١(حكم تأخير الصالة عن وقتها

 حريص على أن    أنا:  من الرياض يقول   -ج. ص. ح: سؤال من : س
ال أترك الصالة غري أين أنام متأخرا، فأوقت منبه الساعة علـى الـساعة              

 مث أصـلي وأذهـب      -بعـد شـروق الـشمس     :  أي -السابعة صباحا 
قبـل  : للمحاضرات، أما يف يومي اخلميس واجلمعة فإين استيقظ متأخرا أي   

 وأصلي الفجر بعدما أستيقظ، كما أنـين        -صالة الظهر بساعة أو ساعتني    
صلي أغلب األوقات يف غرفيت يف السكن اجلامعي، وال أذهب إىل املسجد            أ

الذي ال يبعد عين كثريا، وقد نبهين أحد اإلخوة إىل أن ذلـك ال جيـوز،                
  ؟فأرجو من مساحة الوالد إيضاح احلكم فيما سبق، جزاكم اهللا خريا

من يتعمد ضبط الساعة إىل ما بعد طلوع الشمس حىت ال يـصلي             : ج
جر يف وقتها، فهذا قد تعمد تركها يف وقتها، وهو كافر ذا عنـد              فريضة الف 

 لتعمده ترك الصالة يف     - نسأل اهللا العافية   -مجع كثري من أهل العلم كفرا أكرب      
الوقت، وهكذا إذا تعمد تأخري الصالة إىل قرب الظهر مث صالها عند الظهر،             

 ال يضره ذلـك،     أما من غلبه النوم حىت فاته الوقت، فهذا       . صالة الفجر : أي
  وعليه أن يصلي إذا استيقظ، وال حرج عليه إذا كان قد غلبه النوم، أو 

                                                
  . هـ١٤١٤ لشهر ربيع اآلخر من عام )١٩٥(نشرت يف الة العربية يف العدد  -١
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تركها نسيانا، مع فعل األسباب اليت تعينه على الصالة يف الوقت، وعلى أدائها            
  . يف اجلماعة، مثل تركيب الساعة على الوقت، والنوم مبكرا

، أو يضبط الـساعة     أما اإلنسان الذي يتعمد تأخريها إىل ما بعد الوقت        
إىل ما بعد الوقت حىت ال يقوم يف الوقت، فهذا عمل متعمد للترك، وقد أتـى     
منكرا عظيما عند مجيع العلماء، ولكن هل يكفر أو ال يكفر؟ فهذا فيه خالف          

أنه ال يكفـر بـذلك   : إذا كان مل جيحد وجوا فاجلمهور يرون    : بني العلماء 
  . كفرا أكرب

 إىل أنه يكفر بذلك كفرا أكرب خيرجـه مـن          وذهب مجع من أهل العلم    
بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك      ((: امللة، لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      

العهد ((:  رواه اإلمام مسلم يف صحيحه، وقوله صلى اهللا عليه وسلم          ))الصالة
 رواه اإلمام أمحـد، وأهـل       ))الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر       

ربع بإسناد صحيح، وألدلة أخرى، وهو املنقول عن الصحابة رضي          السنن األ 
مل يكـن   : (عبد اهللا بن شقيق العقيلي    : اهللا عنهم أمجعني، لقول التابعي اجلليل     

، )أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر غري الصالة            
  . نيوأما ترك الصالة يف اجلماعة فمنكر ال جيوز، ومن صفات املنافق

والواجب على املسلم أن يصلي يف املسجد يف اجلماعة، كما ثبـت يف             
  يا رسول اهللا، :  أنه قال- وهو رجل أعمى-حديث ابن أم مكتوم
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 فسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يرخص    ،ليس يل قائد يقودين إىل املسجد     
نـداء  هـل تـسمع ال    (( : فقـال  ، فلما وىل دعاه   ، فرخص له  ،له فيصلي يف بيته   

 وثبت عنه صـلى  ، أخرجه مسلم يف صحيحه ))فأجب((؟ قال نعم قال     ))بالصالة
 ))من مسع النداء فلم يأت قال صالة له إال مـن عـذر            (( :اهللا عليه وسلم أنه قال    

 قيل البـن    ، واحلاكم بإسناد صحيح   ، وابن حبان  ، والدارقطين ،أخرجه ابن ماجة  
حيح مسلم عن ابن مسعود      ويف ص  ،)خوف أو مرض  ( : ما هو العذر؟ قال    :عباس

لقد رأيتنا يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم ومـا   ( :رضي اهللا عنه أنه قال 
  .)يتخلف عن الصالة يف اجلماعة إال منافق أو مريض

 وال جيوز له التساهل     ، أنه جيب على املؤمن أن يصلي يف املسجد        :واملقصود
  . وفيق واهللا ويل الت.والصالة يف البيت مع قرب املسجد

  ن ـحكم تأخير الصالة ع
  )١(وقتها من أجل الدراسة

يوجد بعض اإلخوة املسلمني الدارسني يف أمريكا ال يستطيعون أداء          : س
الصالة يف وقتها سواء مع اجلماعة أو منفـردين، وذلـك بـسبب أوقـات               
احملاضرات الدراسية هنا يف اجلامعات األمريكية، كمـا أن بعـض اإلخـوة ال       

ء صالة اجلمعة ملدة طويلة قد تصل إىل فصل دراسي كامل، فما            يستطيعون أدا 
  . احلكم يف ذلك؟ جزاكم اهللا خريا

                                                
  . هـ١٤١٦ / ٥ / ١١ بتاريخ )١٥١١ ( نشرت يف جملة الدعوة يف العدد -١
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 وال جيوز تأخريها عن     ، جيب على كل مسلم أن يصلي الصالة يف وقتها         :ج
 ،وقتها من أجل بعض الدروس أو احملاضرات إال أن يكون مسافرا جيوز له اجلمـع        

 وأنت وأمثالك ليس لكم حكم ،ة يف وقتهاأو مريضا يشق عليه أن يصلي كل صال   
 واملسافر مىت عزم على اإلقامة أكثر من ، لعزمكم على اإلقامة ملدة طويلة    ،املسافرين

 ، وليس له اجلمع عند مجهور أهل العلم،أربعة أيام لزمه أن يصلي صالة املقيم أربعا  
الصالة  وأن يصلي    ،فالواجب على كل مسلم يف أي مكان أن يراقب اهللا سبحانه          

 أو الترخص يف اجلمـع بغـري   ، وأن حيذر التساهل يف ذلك ،يف أوقاا مع اجلماعة   
   .عذر شرعي

وعليه أن يصلي صالة اجلمعة مع املسلمني إذا كان يف مكان تقام فيه صالة              
   . وال جيوز له التساهل يف ذلك،اجلمعة

  . قريب إنه مسيع ،وفق اهللا املسلمني مجيعا للفقه يف دينه والثبات عليه
  حكم تأخير العامل للصالة إلى الليل بحجة 

  )١(برودة الماء وعدم وجود وقت للصالة

أنا أعمل يف العراق، وأقوم من      :  من مصر يقول   -أ. س. م: السائل: س
الصباح وال أرجع إال املغرب، وال يظل عندي وقت ألجل أن أصلي، ومكـان         

  ، فما احلكم يف ذلك؟ املاء بارد جدا، وال أستطيع الوضوء فأؤجل الصالة

   وأن يذكر أنه ، الواجب على املسلم أن يتقي اهللا أينما كان:ج

                                                
  ).٥٢( الشريط رقم برنامج نور على الدرب -١
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 وعن ما ارتكبـه     ، ومسئول يوم القيامة عن ما قصر فيه       ،موقوف بني يديه سبحانه   
يا أَيها الناس اتقُـوا     ﴿ : واهللا يقول سبحانه   ، وعن ما ضيعه من واجب     ،من احلرام 

يوما ال يجِزي واِلد عن ولَِدِه وال مولُود هو جاٍز عن واِلِدِه شيئًا         ربكُم واخشوا   
           وررِباللَِّه الْغ كُمنرغال يا ويناةُ الديالْح كُمنرغفَال ت قاللَِّه ح دعويقول  )١(﴾ِإنَّ و 

تقُوا اللَّه ولْتنظُر نفْس ما قَدمت ِلغٍد واتقُـوا  يا أَيها الَِّذين آمنوا ا  ﴿ :اهللا سبحانه 
  .)٢(﴾اللَّه ِإنَّ اللَّه خِبري ِبما تعملُونَ

 فال جيـوز    ، وهي أعظم واجب بعد الشهادتني     ،والصالة هي عمود اإلسالم   
 فيجب عليك   . ودنياه الفانية  ،للمسلم أن يضيعها يف الوقت من أجل حظه العاجل        

 وليس لك تأخريها من أجـل أعمالـك         ،يها السائل أن تصلي الصالة يف أوقاا      أ
 فإن استطعت أن تتوضأ باملاء وجب       ، بل عليك أن تصليها حسب الطاقة      ،الدنيوية

 فإن مل جتد إال ماء      ، ولو بالتدفئة إذا كان باردا ألنه جيب عليك ذلك         ،عليك ذلك 
 فعليك أن تصلي بـالتيمم  ،نه بالنارباردا ال تستطيع الوضوء ا وال تستطيع تسخي     

 فعليه  ، كاملسافر الذي يكون يف الرب ليس عنده ماء        ، وليس لك التأجيل   ،يف الوقت 
 أو من أجل احلظ العاجـل  ، أما تأجيل الصالة من أجل الرفاهية    ،أن يتيمم ويصلي  

 وخطـأ  ، وفساد كبري، فهذا منكر عظيم- أو من أجل األعمال الدنيوية،من الدنيا 
  .  ال جيوز للمسلم فعله أبدا،عظيم

  

                                                
  .٣٣سورة لقمان اآلية  -١
  .١٨سورة احلشر اآلية  -٢
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  )١(تأخير العمل ليس عذرا في تأخير الصالة

وأصليها يف املرتل، وذلك بسبب عملي   . غالبا ما تفوتين صالة العصر    : س
الذي ال ينتهي إال بأذان العصر، وأخرج من العمل وأنا مرهق، ولـيس لـدي          

ح يل الصالة يف    وقت للراحة واألكل، وال أقدر على الصالة يف وقتها، فهل يص          
  البيت وتأخري الصالة عن وقتها؟ 

 بل الواجب   ، ليس ما ذكرته عذرا يسوغ لك تأخري الصالة مع اجلماعة          :ج
 مث تكون الراحة    ،عليك أن تبادر إليها مع إخوانك املسلمني يف بيوت اهللا عز وجل           

ـ  ؛وتناول الطعام بعد ذلك    ع  ألن اهللا سبحانه أوجب عليك أداء الصالة يف وقتها م
 ولكـن   ، وليس ما ذكرته عذرا شرعيا يف تأخريها       ،إخوانك املسلمني يف اجلماعة   

 وقلـة   ، ومن ضـعف اإلميـان     ،ذلك من خداع الشيطان والنفس األمارة بالسوء      
  .اخلوف من اهللا عز وجل

 وتفوز بالنجاة   ،فاحذر هواك وشيطانك ونفسك األمارة بالسوء حتمد العاقبة       
   .والسعادة يف الدنيا واآلخرة

   . وأعاذك من نزغات الشيطان،وقاك اهللا شر نفسك

  

                                                
ـ  ١٤١٣ / ١ / ١٦ بتاريخ   )١٣٤٩ ( نشرت يف جملة الدعوة يف العدد        -١ ويف كتـاب الـدعوة     .  هـ
  .٩٣ – ٩٢ الثاين ص  اجلزء، لسماحته)الفتاوى(
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  )١(تأخير الحارس للصالة عن وقتها

جندي مكلف حبراسة أحد األماكن وحان وقت صالة العـصر ومل            : س
يصلها إال بعد صالة املغرب؛ ألنه مل جيد من ينيبه للقيام خبفارته، هل عليه إمث يف                

  تأخريها؟ وماذا يفعل من هو على تلك احلال؟ 

ِإنَّ ﴿ : لقوله تعـاىل ؛ ال جيوز للحارس وغريه أن يؤخر الصالة عن وقتها       :ج
 وألدلة  ، مفروضة يف األوقات   : أي )٢(﴾الصالةَ كَانت علَى الْمؤِمِنني ِكتابا موقُوتا     

   .أخرى من الكتاب والسنة

 كما صلى املسلمون مع  ،وعليه أن يصلي الصالة يف وقتها مع قيامه باحلراسة        
  .  واهللا ويل التوفيق.لنيب صلى اهللا عليه وسلم صالة اخلوف وهم مصافون للعدوا

  

  )٣(تأخير الصالة عن وقتها بسبب العمل

 ٢حنن عمال يف مزرعة نصلي مجيعا الفرائض لبعد املسجد عنا حوايل            : س
كيلو متر وعدم مساعنا لألذان، وحنن نؤذن ونقيم يف املزرعـة، ورمبـا أخرنـا             

  ها نصف ساعة من أجل العمل، فما احلكم يف ذلك؟ الصالة عن وقت

                                                
  .١٤٠ -١٣٩ لسماحته اجلزء الثاين ص )الفتاوى(نشرت يف كتاب الدعوة  -١
  .١٠٣سورة النساء اآلية  -٢
  .)٥٧(من برنامج نور على الدرب الشريط رقم  -٣
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 وهكـذا  ، ال حرج يف الصالة يف املزرعة إذا كان املسجد بعيدا عـنكم        :ج
 لكـن   ،التأخري للصالة عن أول الوقت نصف الساعة أو حنو ذلك ال حرج فيـه             

 ،الصالة يف أول الوقت أفضل إال إذا اشتد احلر يف صالة الظهر فـاإلبراد أفـضل             
 ملـا  ؛ا تأخر اجلماعة يف صالة العشاء عن أول الوقت فإن اإلمام يوافقهم     وهكذا إذ 

 فـإن  ،ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يراعي اجلماعة يف صالة العشاء  
  .  واهللا ويل التوفيق. وإن رآهم تأخروا أخر،رآهم اجتمعوا عجل

  

  تأخير الصالة عن وقتها بسبب 
  )١(بعض األعمال العسكرية

أنا رجل أعمل يف أعمال عسكرية قد تلجئين إىل تأخري الصالة عـن             : س
وقتها كالعصر وال أستطيع العصيان، ألن العاصي يعاقب بالفصل أو السجن إىل    

  . آخره

 وأا الركن الثـاين مـن أركانـه         ، ال خيفى أن الصالة عمود اإلسالم      :ج
خلوق يف املعـصية     وأن طاعة امل   ، وأن أداءها يف الوقت من أهم شرائطها       ،اخلمسة

 وقولـه  ))إمنا الطاعة يف املعـروف (( : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم.غري جائزة 
  .))ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق(( :عليه الصالة والسالم

                                                
 ٢٢ وتاريخ   ١ / ١٦٥٠٤صدر من مكتب مساحته عندما كان رئيسا للجامعة االسالمية باملدينة برقم             -١
  . هـ١٣٩٣ / ١٢/ 
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 لكن ، وعدم تأخريها عنه  ،إذا علم هذا فالواجب عليك أداء الصالة يف وقتها        
 وبني املغرب ،ر والعصر يف وقت إحدامهاجيوز عند احلاجة الشديدة اجلمع بني الظه   

 أما تأخري العـصر إىل أن       ، كاملسافر واملريض وحنومها   .والعشاء يف وقت إحدامها   
 . فهذا أمـر ال جيـوز مطلقـا   ، أو العشاء إىل ما بعد نصف الليل       ،تصفر الشمس 

 وهم  ، وعرض كتايب هذا على املسئولني لديكم      ،فالواجب عليكم العناية ذا األمر    
 فإن مل ميتثلوا فأفيدونا وحنن إن شـاء اهللا          ،اء اهللا سيقومون مبا يوافق الشرع     إن ش 

 وفق اهللا اجلميع ملا فيه صالح أمر الـدنيا          .نتصل باجلهات املسئولة إلجراء الالزم    
   . وهدانا مجيعا صراطه املستقيم،واآلخرة

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  

  )١(عصر إلى الليلتأخير العمال لصالتي الظهـر وال

كثري من العمال يؤخرون صاليت الظهر والعصر إىل الليل، معللـني           : س
ذلك بأم منشغلون بأعماهلم، أو أن ثيام جنسة، أو غـري نظيفـة، فبمـاذا               

  توجهوم؟ 

 بل جيب   ، ال جيوز للمسلم أو املسلمة تأخري الصالة املفروضة عن وقتها          :ج
   أن يؤدوا الصالة يف وقتها على كل مسلم ومسلمة من املكلفني

                                                
  .من ضمن الفتاوى املهمة املتعلقة بأركان اإلسالم اخلمسة -١
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 ، وهكذا جناسة الثياب ووسـاختها     ، وليس العمل عذرا يف تأخريها     ،حسب الطاقة 
   .كل ذلك ليس بعذر

 وعلى العامل وقت الـصالة أن       ،وأوقات الصالة جيب أن تستثىن من العمل      
   . أو يبدهلا بثياب طاهرة،يغسل ثيابه من النجاسة

 إذا مل يكن ذلـك الوسـخ مـن          ، فيها أما الوسخ فليس مانعا من الصالة     
 فإن كان الوسخ يؤذي املـصلني       ، أو فيه رائحة كريهة تؤذي املصلني      ،النجاسات

 أو إبداله بغريه من الثيـاب  ،بنفسه أو رائحته وجب على املسلم غسله قبل الصالة  
   . حىت يؤدي الصالة مع اجلماعة؛النظيفة

مع بني الظهر والعصر يف      أن جي  - كاملريض واملسافر  -وجيوز للمعذور شرعا  
 كما صحت بذلك السنة     ، وبني املغرب والعشاء يف وقت إحدامها      ،وقت إحدامها 

   .عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
   .وهكذا جيوز اجلمع يف املطر والوحل الذي يشق على الناس

  )١(الوقت الضروري لصالة الظهر والعصر والمغرب

أرجـو أن   : السودان يقول  مجهورية   - من اخلرطوم  -ع. ي: السائل: س
  . تفيدوين عن الوقت الضروري لكل من صالة الظهر، والعصر، واملغرب

 فإذا زالت   ، بل كل وقتها اختياري    ، فليس هلا وقت ضروري    : أما الظهر  :ج
   وال يزال الوقت اختياري إىل أن ،الشمس دخل وقت الظهر

                                                
  ).٥١( الشريط رقم برنامج نور على الدرب -١
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، لكـن   يصري ظل كل شيء مثله بعد يفء الزوال، وكل هذا وقت اختيـاري            
األفضل تقدميها يف أول الوقت بعد األذان وصالة الراتبة، ويتأىن اإلمام بعـض      

ففيهـا وقـت    : وأما العـصر  . الشيء حىت يتالحق الناس، هذا هو األفضل      
فمن أول الوقـت إىل أن تـصفر     : اختياري، ووقت ضروري، أما االختياري    

 الشمس، الشمس، فإذا اصفرت الشمس فهذا هو وقت الضرورة إىل أن تغيب      
وال جيوز التأخري إليه، فإن صالها يف ذلك الوقت فقد أداها يف الوقت، لكـن              

وقت العـصر مـا مل      ((: ال جيوز التأخري، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال         
تلك صالة املنافق تلك صالة املنافق يرقـب        : تصفر الشمس ويقول يف املنافق    

نقر أربعا ال يذكر اهللا فيها إال       الشمس حىت إذا كانت بني قرين الشيطان قام ف        
 فذكر صلى اهللا عليه وسلم أن التأخري هو وصف املنافقني، فاملؤمن ال             ))قليال

يؤخرها إىل أن تصفر الشمس، بل يبادر فيصليها قبل أن تصفر الـشمس يف              
  . وقت االختيار

فوقته كله وقت اختيار أيضا، من حني تغرب الشمس إىل          : وأما املغرب 
فق، كله وقت اختيار، لكن تقدميها يف أول الوقت أفـضل، ألن           أن يغيب الش  

النيب كان يصليها يف أول الوقت عليه الصالة والسالم، إذا غربـت الـشمس    
وأذن املؤذن أخر قليال، مث أقام عليه الصالة والسالم وصالها يف أول الوقت،             

ي بغياب  ولو أخرها بعض الشيء فال بأس، ما دام أداها يف وقتها، ووقتها ينته            
 انتهى وقت املغرب    -احلمرة يف جهة املغرب   :  وهو -الشفق، فإذا غاب الشفق   

  ودخل وقت  
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 فـال  ، وما بعد نصف الليل وقت ضرورة لوقت العـشاء        ،العشاء إىل نصف الليل   
 ولكن ما بني غروب الشفق إىل نصف الليل كله          ،جيوز التأخري ملا بعد نصف الليل     

 ؛ لكن يـأمث   ،بعد نصف الليل أداها يف الوقت      فلو صالها    ،وقت اختياري للعشاء  
   .ألنه أخرها إىل وقت الضرورة

 هذا  ، من طلوع الفجر إىل طلوع الشمس      ، فكل وقتها اختياري   :أما الفجر 
 ؛ لكن األفضل أن تقدم يف أول وقتها وال تؤخر عن أول وقتها   ،كله وقت اختياري  

ليها بغلس بعـد اتـضاح    ألنه كان يص  ؛تأسيا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك       
   .الصبح

   .واهللا ويل التوفيق

  )١(حد اإلبراد بصالة الظهر

هل هناك حد لإلبراد بصالة الظهر كساعة أو ساعتني بعد دخـول            : س
  الوقت مثال؟ 

 ولو يف السفر؛ لقول     ، املشروع لإلمام أن يربد بالظهر يف حال شدة احلر         :ج
  فأبردوا بالصالة فإن شدة احلر من فيح       إذا اشتد احلر  (( :النيب صلى اهللا عليه وسلم    

 فإذا  ، وإمنا يشرع لإلمام التحري يف ذلك      ، وليس له حد حمدود فيما نعلم      ))جهنم
   . واهللا ويل التوفيق.انكسرت شدة احلر وكثر الظل يف األسواق كفى ذلك

                                                
  .٩٣ لسماحته اجلزء الثاين ص )الفتاوى(نشرت يف كتاب الدعوة  -١
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  )١(تأخير صالة المغرب إلى وقت العشاء

 بلد جماور يبعد    أذهب وبعض أهلي إىل   : يقول. ح. ع. أ: سؤال من : س
حوايل اخلمسني كيلو مترا عن بلدنا لشراء بعض احلاجات ونرجع مع املغرب،            
وقد ال خنرج إال متأخرين بسبب الزحام وضيق وقت املغرب وقد ال نـصل إال    

بعد فوات وقت املغرب، هل جيوز لنـا يف هـذه           : مع أذان العشاء اآلخر، أي    
حق بالنساء تأخري صالة املغرب حىت نصل       احلالة نظرا لبعد البلد واملشقة اليت تل      

  بلدنا؟ 
 ال حرج يف تأخري املغرب واحلال ما ذكر إىل أن تصلوا إىل البلد دفعـا                :ج
  .  وإن تيسر فعلها يف الطريق فهو أوىل،للمشقة

  الواجب أن تكون صالة
  )٢(العشاء قبل نصف الليل

ء ما حكم تأخري صالة العشاء حـىت الـسادسة مـسا         : سائلة تقول : س
  بالتوقيت الغرويب؟ 

 وال جيوز تأخريها إىل     ، الواجب أن تكون صالة العشاء قبل نصف الليل        :ج
وقت صالة العشاء إىل نـصف      (( : لقول النيب عليه الصالة والسالم     .نصف الليل 

  .))الليل
                                                

ـ  ١٤٠٤ / ١١ / ٢٣ بتاريخ   )٩٥٥(نشرت يف جملة الدعوة يف العدد        -١ ويف كتـاب الـدعوة     .  هـ
  .٩١ األول ص  اجلزء، لسماحته)الفتاوى(
  .من برنامج نور على الدرب -٢
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 فإن الليـل    ،فعليك أن تصليها قبل نصف الليل على حسب دورات الفلك         
 فإذا كان الليل عشر ساعات      ،ليل بالساعات  هو نصف ال   : والضابط ،يزيد وينقص 

 وإذا كان الليل إحدى عـشرة       ،مل جيز لك أن تؤخريها إىل اية الساعة اخلامسة        
 : وأفضل ما يكون ،ساعة مل جيز تأخريها إىل اية الساعة اخلامسة والنصف وهكذا         

 لكن إذا أخـرت  ، ومن صالها يف أول الوقت فال بأس       ،أن تكون يف الثلث األول    
 ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان يـستحب أن           ؛ض الوقت فهو األفضل   بع

 - ومن صالها يف أول الوقت بعد غروب الشفق        ،يؤخر صالة العشاء بعض الوقت    
   . واهللا ويل التوفيق. فال بأس- احلمرة اليت يف األفق الطويل:وهو

  

  )١(هل يستحب تأخير صالة العشاء للنساء

قت صالة العشاء للرجال فهل جيوز ذلك       مسعت أنه يستحب تأخري و    : س
  للنساء؟ 

 وعلى آله وأصحابه ومـن      ، وصلى اهللا وسلم على رسول اهللا      ، احلمد هللا  :ج
   :اهتدى داه أما بعد

فقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ما يدل على أنه يستحب للرجـال               
 ذات ليلة إىل حنو     والنساء تأخري صالة العشاء؛ ألنه عليه الصالة والسالم ملا أخرها         

   .))إنه لوقتها لوال أن أشق على أميت((ثلث الليل قال 
                                                

  )١٠( رقم من برنامج نور على الدرب الشريط -١
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 فلو كان أهل القرية أو مجاعة يف السفر   ،فإذا تيسر تأخريها بدون مشقة فهو أفضل      
 لكن ال جيوز    ، بل هو أفضل   ،أخروها؛ ألنه أرفق م إىل ثلث الليل فال بأس بذلك         

 وقت العشاء يتحـدد  : يعين،ة نصف الليل   فالنهاي ،تأخريها إىل ما بعد نصف الليل     
 عن النيب ، كما يف حديث عبد اهللا بن عمرو    - االختياري : أي -آخره بنصف الليل  

  .))وقت العشاء إىل نصف الليل(( :صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

أما إذا كان تأخريها قد يشق على بعض الناس فإن املشروع تعجيلها؛ وهلذا             
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يف العـشاء إذا رآهـم            ( :قال جابر رضي اهللا عنه    

كان الـنيب   (: وقال أبو برزة رضي اهللا عنه      ) وإذا رآهم أبطئوا أخر    ،اجتمعوا عجل 
  .)صلى اهللا عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء

 ولكن ال جيـوز     ، أن تأخريها أفضل إذا تيسر ذلك بدون مشقة        :فاخلالصة
   .تأخريها إىل ما بعد نصف الليل

  )١(حكم تأخير صالة العشاء

حيتج بعض الناس عندما تقول     :  الرياض يقول  -أبو سعد : سؤال من : س
ن صالة العشاء إىل    إ: ملاذا تؤخر صالة العشاء أثناء العمل أو غريه؟ فيقول        : هلم

  . قبل منتصف الليل والوقت واسع يف ذلك
. لى ذلك أرجو من مساحتكم تبيان هذه املسألة واحلكم فيها مع الدليل ع          

  . واهللا حيفظكم ويسدد خطاكم
                                                

  . هـ١٤١٥ / ١١ / ٢٧ بتاريخ )١٤٨٩ ( نشرت يف جملة الدعوة يف العدد -١
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 وال  ، جيب على كل مسلم أن يصلي مع اجلماعة صالة العشاء وغريهـا            :ج
 فـال جيـوز    ،جيوز تأخريها واالشتغال بالعمل؛ ألن أداءها يف اجلماعة أمر واجب         

 لقول النيب صلى اهللا     . وحنوه ، كاملرض ،ألحد التخلف عن اجلماعة إال بعذر شرعي      
 : قيل البن عباس))من مسع النداء فلم يأت فال صالة له إال من عذر          (( :عليه وسلم 

  . )خوف أو مرض( :ما هو العذر؟ قال

  )١(حكم من يصلى الفجر بعد طلوع الشمس

يل : ( جـاء فيهـا    - من الرياض  -خ. أ. وردتنا هذه الرسالة من خ    : س
صديق يسكن بالقرب مين، واملسجد قريب منا جدا، وصـديقي ال يـذهب             

لصبح ويقضي وقت الليل يف مشاهدة التلفاز ولعب الورق ويسهر حىت          لصالة ا 
الساعات األوىل من الصباح وال يصلي الصبح إال بعد طلوع الشمس، ولقـد             
عاتبته كثريا وكان عذره أنه ال يسمع األذان مع أن املسجد قريب منا جـدا،               
 وقد أبديت له رغبيت بأين سوف أوقظه لصالة الصبح، وفعـال أذهـب إليـه              
وأوقظه، ولكنين ال أشاهده يف املسجد ومن مث آيت إليه بعد الصالة وأجده نائما              

إنـك  : فاعتب عليه ويعتذر بأعذار واهية، وكان يقول يل يف بعض األحيـان           
  . مسؤول عين أمام اهللا يوم القيامة ؟ ألنين جارك

                                                
ـ  ١٤٠٤ / ٩ / ١٢ بتـاريخ    )٩٤٦(نشرت يف جملة الدعوة يف العدد        -١ ويف كتـاب الـدعوة     .  هـ
  .٩٢ – ٩١ اجلزء األول ص ، لسماحته)الفتاوى(
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أرجو من مساحتكم أن تفيدوين يف ذلك، وهل أنا ملزم فعـال بإيقاظـه               
   للصالة؟

 ال جيوز للمسلم أن يسهر سهرا يترتب عليه إضاعته لصالة الفجـر يف              :ج
 فكيـف إذا    ، أو طلب العلم   ، ولو كان ذلك يف قراءة القرآن      ،اجلماعة أو يف وقتها   

   ؟ ..كان سهره على التلفاز أو لعب الورق أو ما أشبه ذلك

قوبـة   كما أنه مستحق للع،وهو ذا العمل آمث ومستحق لعقوبة اهللا سبحانه  
   .من والة األمر مبا يردعه وأمثاله

وتأخري الصالة إىل ما بعد طلوع الشمس كفر أكرب إذا تعمد ذلك عند مجع              
بني الرجل وبني الشرك والكفر     (( : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ؛من أهل العلم  

العهـد  (( : ولقوله عليه الصالة والـسالم     ، رواه مسلم يف صحيحه    ))ترك الصالة 
 وأهـل   ، أخرجه اإلمام أمحـد    ))ننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر      الذي بي 
   . عن بريدة بن احلصيب رضي اهللا عنه بإسناد صحيح،السنن

ويف الباب أحاديث أخرى وآثار تدل على كفر من أخر الصالة عن وقتـها            
   .عمدا وبال عذر شرعي

ني علـى    وأن يستع  ،والواجب على املسلم أن حيافظ على الصالة يف وقتها        
   .كدها على وقت الصالةر أو بإجياد ساعة ي،ذلك مبن يوقظه هلا من أهله أو إخوانه

وعليه وعلى أمثاله أال يسهر سهرا يسبب نومهم عن صالة الفجر ولو يف أمر    
   فكيف إذا كان السهر على ما هو حمرم ،مباح أو مستحب
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   .أصلح اهللا حال اجلميعمن املالهي أو مشاهدة ما حرم اهللا يف التلفاز أو غريه ؟ 

 فإن أصر على عمله     ، وتنصحه كثريا  ،وعليك أيها السائل أن تعينه على ذلك      
 ما  توقظة وال يلزمك أن     ،القبيح فارفع أمره إىل مركز اهليئة حىت تعاقبه مبا يستحق         
   .دام على فعله القبيح ال ينتفع باإليقاظ وال يأخذ باألسباب

  . تقامة على احلقنسأل اهللا للجميع اهلداية واالس

  حكم فعل من ال يوقظ أهله لصالة الفجر 
  )١(إال بعد عودته من المسجد

أنا أقوم لصالة الفجر واحلمد هللا ولكنين ال أوقظ أهلي إال بعـد أن              : س
  . أعود من املسجد، فما حكم فعلي هذا جزاكم اهللا خريا

ـ             :ج ارة  فعلك هذا جائز إذا كنت توقظهم يف وقت يتمكنون فيه من الطه
 حىت  ؛ ولكن األفضل لك أن توقظهم من حني األذان        ،والصالة قبل طلوع الشمس   

 أما إذا كنـت يلحقـك   ، ألن الصالة يف أول وقتها أفضل    ؛يؤدوا الصالة مبكرين  
 فاذهـب  ،مشقة من إيقاظهم قبل الصالة حبيث ختشى أن تفوتك صالة اجلماعـة     

 ؛أن توقظهم قبل األذان    واألفضل لك    ،وصل مع اجلماعة مث ارجع إليهم فأيقظهم      
  حىت حتتاط 

                                                
  . هـ١٤١٧ / ١ / ٧ ليوم اجلمعة املوافق )١٠٨٧٧(نشرت يف جريدة عكاظ يف العدد  -١
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 أما إذا كانوا مل يوتروا      ، وحىت تؤدي الصالة يف وقتها إذا كانوا قد أوتروا         ،لنفسك
فاملشروع لك أن توقظهم قبل الفجر بوقت يتمكنون فيه مـن الـوتر قبـل أذان         

   . كما كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يفعل ذلك مع أهله،الفجر

  )١()ا بالفجر فإنه أعظم لألجرأسفرو(ما صحة حديث 

بأنه ورد فيه   : يتأخر البعض يف صالة الفجر حىت اإلسفار معللني ذلك        : س
 هل هذا احلديث صحيح وما ))أسفروا بالفجر فإنه أعظم لألجر((: حديث وهو

   ؟ ))الصالة على وقتها((: اجلمع بينه وبني حديث

الـسنن بإسـناد     وأهل   ، أخرجه اإلمام أمحد   ، احلديث املذكور صحيح   :ج
 وهو ال خيالف األحاديث الـصحيحة       ، عن رافع بن خديج رضي اهللا عنه       ،صحيح

 وال خيـالف  ،الدالة على أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلـس         
 تأخري صـالة    : وإمنا معناه عند مجهور أهل العلم      ))الصالة لوقتها (( :أيضا حديث 

 كما كان النيب صـلى اهللا       ،بل زوال الغلس   مث تؤدى ق   ،الفجر إىل أن يتضح الفجر    
 إال يف مزدلفة فإن األفضل التبكري ا من حني طلوع الفجـر؛            ،عليه وسلم يؤديها  

   .لفعل النيب صلى اهللا عليه وسلم ذلك يف حجة الوداع

وبذلك جتتمع األحاديث الثابتة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف وقت أداء             
   .سبيل األفضلية وهذا كله على ،صالة الفجر

                                                
من ضمن الفتاوى املهمة املتعلقة بأركان اإلسالم اخلمسة قدمها لسماحته بعض طلبـة العلـم عـام                -١

  .هـ١٤١٣



  

 - ٣٩٣ -

وجيوز تأخريها إىل آخر الوقت قبل طلوع الشمس؛ لقول الـنيب صـلى اهللا      
 رواه اإلمـام  ))وقت الفجر من طلوع الفجر ما مل تطلع الـشمس       (( :عليه وسلم 

   . عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما،مسلم يف صحيحه

  . واهللا ويل التوفيق

  

  )١(وقت أذان وصالة الفجر

 يؤذن الفجر عندنا قبل طلوع الشمس بساعة وأربعني دقيقة ونصلي           :س
صالة الفجر بعد األذان بعشرين دقيقة تقريبا يعين قبل طلوع الشمس بـساعة             

  وعشرين دقيقة هل صالتنا موافقة للسنة ؟ 

 ألن الغالب أن بني طلـوع الفجـر         ؛ الصالة صحيحة إن شاء اهللا     ، نعم :ج
 لكن لو أخرمت وصليتم قبل الشمس بساعة        ،اوطلوع الشمس ساعة ونصف تقريب    

 واألذان قبل طلوع الشمس بساعة      ،أو ساعة ومخس دقائق يكون أحوط وأحسن      
 فلو أخر وأذن قبل طلوع الشمس       ، وهو أذان قبل الوقت    ،وأربعني دقيقة فيه تبكري   

 فإذا كانت الصالة قبـل      ،بساعة ونصف تقريبا يكون هذا أحوط لدخول الوقت       
اعة وحنوها فهو أحوط ألداء الصالة يف وقتها؛ ألن الغالـب أن           طلوع الشمس بس  

   أو ساعة ونصف إال مخس ،بني طلوع الفجر وطلوع الشمس حنو ساعة ونصف

                                                
  ).١٨(من برنامج نور على الدرب الشريط رقم  -١



  

 - ٣٩٤ -

 وال ، ال يف األذان ، فاملؤمن حيتاط هلذا األمر وال يعجـل       ، أو ما يقارب هذا    ،دقائق
   .قت فالتأخري أحوط يف مثل هذا حىت يتأكد من دخول الو،يف الصالة

  

  كيفية الصالة في األماكن التي 
  )١( جدايطول فيها الليل أو النهار

قد يستمر الليل أو النهار يف بعض األماكن ملدة طويلة، وقد يقـصر             : س
  جدا حبيث ال يتسع ألوقات الصلوات اخلمس فكيف يؤدي ساكنوها صالم ؟ 

لليـل أن    الواجب على سكان هذه املناطق اليت يطول فيها النـهار أو ا            :ج
يصلوا الصلوات اخلمس بالتقدير إذا مل يكن لديهم زوال وال غروب ملـدة أربـع      

 كما صح ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديث النـواس       ،وعشرين ساعة 
 سأل الـصحابة    ، املخرج يف صحيح مسلم يف يوم الدجال الذي كسنة         ،بن مسعان 

  .))اقدروا له قدره(( : فقال،رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك

 وهكذا  ، وهو اليوم الذي كشهر    ،وهكذا حكم اليوم الثاين من أيام الدجال      
   .اليوم الذي كأسبوع

                                                
  .من ضمن الفتاوى املهمة املتعلقة بأركان اإلسالم اخلمسة -١



  

 - ٣٩٥ -

أما املكان الذي يقصر فيه الليل ويطول فيه النـهار أو العكـس يف أربـع                
 ولو قصر الليل جدا أو      ، يصلون فيه كسائر األيام    :وعشرين ساعة فحكمه واضح   

   . واهللا ويل التوفيق.دلةالنهار؛ لعموم األ

  

  )١(حكم من صلى والدخان في جيبه

  ما حكم من صلى والدخان يف جيبه وهو ساه أو متعمد ؟ : س

 وهو من اخلبائث اليت حرمها اهللا       ، الدخان من احملرمات الضارة باإلنسان     :ج
 ملا فيها مـن مـضرة       . وهكذا بقية املسكرات من سائر أنواع اخلمور       ،عز وجل 
كذا القات املعروف عند أهل اليمن وغريهم حمرم؛ ملا فيه من املـضار              وه ،عظيمة
   . وقد نص كثري من أهل العلم على حترميه،الكثرية

 فال جيوز شربه وال بيعه وال شـراؤه         ،والدخان فيه خبث كثري وضرر كثري     
هم يسأَلُونك ماذَا أُِحلَّ لَ   ﴿ : وقد قال جل وعال يف كتابه العظيم       ،وال التجارة فيه  

   اتبالطَّي والدخان ليس من الطيبات    ، فلم حيل اهللا لنا اخلبائث     )٢(﴾قُلْ أُِحلَّ لَكُم ، 
 وهو مـن أسـباب مـوت        ، عظيم املضرة  ، خبيث الرائحة  ،بل هو خبيث الطعم   

 ، الـسرطان  : منـها  ، فيما ذكره األطبـاء    - ومن أسباب أمراض كثرية    ،السكتة
   . وحرام التجارة فيه، بيعه وشراؤه وحرام، وخبيث، أنه مضر جدا:فاملقصود

                                                
  .)٥٢(نور على الدرب الشريط رقم  -١
   .٤ املائدة اآلية  سورة-٢



  

 - ٣٩٦ -

 ، فالصالة صحيحة؛ ألنه شجر ليس بـنجس       ،أما الصالة وهو يف اجليب فال يضر      
 لكن لو صلى وهو يف جيبه عامدا أو ساهيا فصالته           ،ولكنه حمرم ومنكر كما سبق    

  .  تعاطيهمن والتوبة إىل اهللا عما سلف ، واحلذر منه، وجيب عليه إتالفه،صحيحة

  )١( في نجاسة ثوبه وهو يصليحكم من شك

إذا شك اإلمام يف جناسـة      :  بعث سؤاال يقول فيه    -ز. ع. م: األخ: س
ثوبه ومل ينصرف من الصالة رد الشك، فلما أى الصالة وجد النجاسـة يف              
ثوبه فما احلكم ؟ وهل ينصرف من الصالة يف مثل هذه احلالة رد الـشك أم             

  ينتظر إىل أن يقضي صالته؟ 

ذا شك املصلي يف وجود جناسة يف ثوبه وهو يف الـصالة مل جيـز لـه      إ :ج
 ومىت  ، وعليه أن يتم صالته    ، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا       ،االنصراف منها 

علم بعد ذلك وجود النجاسة يف ثوبه فليس عليه قضاء يف أصح قويل العلماء؛ ألنه               
   .مل جيزم بوجودها إال بعد الصالة

يب صلى اهللا عليه وسلم أنه خلع نعليه وهو يف الـصالة ملـا   وقد ثبت عن الن  
 بـل اسـتمر يف      ، ومل يعد أول الصالة    ، أن ما قذرا   :أخربه جربائيل عليه السالم   

   .صالته

                                                
ـ ١٤١١ / ١٠ / ٢٥ بتاريخ   )١٢٩٠ ( نشرت يف جملة الدعوة يف العدد        -١ ويف كتـاب الـدعوة     .  ه
  .٩٠ الثاين ص  اجلزء، لسماحته)الفتاوى(



  

 - ٣٩٧ -

 مث بان بعد الصالة أنه حمدث أو أنـه مل           ،أما لو صلى يعتقد أنه على طهارة      
هل العلم؛ لقول النيب صلى      ويعيد بإمجاع أ   ، فإن عليه أن يتطهر    ،يغتسل من اجلنابة  

 أخرجه مسلم   ))ال تقبل صالة بغري طهور وال صدقة من غلول        (( :اهللا عليه وسلم  
ال تقبل صالة أحدكم إذا أحدث حىت       (( : وقوله صلى اهللا عليه وسلم     ،يف صحيحه 

   . متفق على صحته))يتوضأ

   .واهللا ويل التوفيق

  )١(من وجد النجاسة بعد الصالة في مالبسه

رجل صـلى الـصالة،     :  من الرياض يقول   -م. س. ع:  من سؤال: س
وبعدها بفترة وجد يف مالبسه جناسة فهل يعيد الصالة ؟ علما بأن الصالة قبـل   

  . مخسة أشهر

 إذا كان مل يعلم جناستها إال بعد الفراغ من الصالة فصالته صـحيحة؛              :ج
 ، أن يف نعليه قذرا    :ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا أخربه جربائيل وهو يف الصالة           

   . ومل يعد أول الصالة،خلعهما

 . ومل يذكر إال بعد الصالة ،وهكذا لو علمها قبل الصالة مث نسي فصلى فيها        
 وثبت عن الـنيب     )١(﴾ربنا ال تؤاِخذْنا ِإنْ نِسينا أَو أَخطَأْنا      ﴿ :لقول اهللا عز وجل   
  .  رواه مسلم يف صحيحه)عاءأن اهللا قد استجاب هذا الد( :صلى اهللا عليه وسلم

                                                
  .٩٢ – ٩١ لسماحته اجلزء الثاين ص )الفتاوى(نشرت يف كتاب الدعوة  -١



  

 - ٣٩٨ -

  )٢(من وجد على لباسه بقع  دم كيف يصلي

من على لباسه بقع دم هل يصلي ا أم ينتظر حىت حيضر له لباس              : س
   ؟نظيف

يصلي على حسب حاله، فال يدع الصالة حىت خيرج الوقت، بـل            : ج
يصلي على حسب حاله إذا مل ميكنه غسلها وال إبداهلا بثياب طـاهرة قبـل               

  .)٣(﴾فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم﴿:  الوقت؛ لقول اهللا تعاىلخروج

والواجب على املسلم أن يغسل ما به من الدم، أو يبدل ثوبه الـنجس              
بثوب آخر طاهر إذا استطاع ذلك، فإن مل يستطع ذلك صلى على حـسب              

 يتكم  ما((: حاهلا وال إعادة عليه؛ لآلية الكرمية، ولقوله صلى اهللا عليه وسلم          
  .  متفق على صحته))عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم

  

                                                                                                                           
   .٢٨٦ سورة البقرة اآلية -١
 )كلمـة إىل الطبيـب املـسلم      ( :لقيت يف ختام حماضرة لسماحته بعنوان     هذا السؤال ضمن أسئلة أ     -٢

  . هـ١٤١٠مبستشفى النور مبكة املكرمة يف شهر رجب لعام 
  .١٦سورة التغابن اآلية  -٣



  

 - ٣٩٩ -

  )١(حكم صالة من مس ثوبه وجسده نجاسة ابنته الصغيرة

يف أثناء صاليت مـستين     :  مكة املكرمة يقول   -م. هـ. م: سؤال من : س
يايب ابنيت الصغرية اليت مل تبلغ سبع سنني وكان عليها بول، فأصبت بالبلل على ث           

  وجسدي، فما حكم صاليت ؟ 

 وهكذا مـن  ، إذا كنت مل تعلم بذلك إال بعد الصالة فصالتك صحيحة :ج
 فـإن صـالته     ، فنسيها ومل يذكر إال بعد الصالة      ،صلى ويف ثوبه أو بدنه جناسة     
  .)٢(﴾ربنا ال تؤاِخذْنا ِإنْ نِسينا أَو أَخطَأْنا﴿ :صحيحة؛ لقول اهللا سبحانه

قد (( :سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن اهللا سبحانه وتعاىل قال          وصح عن ر  
 وصح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه دخل يف الصالة ذات يـوم             ))فعلت

ويف نعليه قذر فأخربه جربائيل بذلك فخلع نعليه واستمر يف صالته ومل يعد أوهلـا               
 الـصالة حـىت     فدل ذلك على أن اجلهل بالنجاسة عذر يف حق من جهلها حال           

 ويف حق من نبه عليها أثناء الصالة فأزال الشيء الذي فيه جناسة؛ كالنعـل               ،سلم
   .والعمامة والبشت وحنو ذلك

  . واهللا ويل التوفيق

  

                                                
  .من ضمن األسئلة املوجهة من الة العربية -١
  .٢٨٦ سورة البقرة اآلية  -٢



  

 - ٤٠٠ -

  )١(بلل األطفال فى الفرش والثياب

أنا امرأة كبرية السن و     :  من رأس اخليمة تقول    -ع. ص. م: السائلة: س
ن األطفال الصغار وأعمارهم متقاربـة، ودائمـا   وكفيفة البصر، ويل جمموعة م   

أحس برطوبة يف مالبسي وعلى الفرش املوجودة يف املرتل من بـوهلم فأحيانـا              
أحس ا وأغسلها، وأحيانا ال أحس ا إال بعد الصالة، وليس عنـدي مـن               
يساعدين على نظافتهم فكيف أصلي؟ وهل حيوز يل أن أبـين علـى الـيقني؟               

  .  خرياأفيدوين جزاكم اهللا

 الواجب عليك مىت علمت شيئا من النجاسة أن تغسليها سواء أكانـت             :ج
 فإن صليت ومل تعلمي إال بعـد        ،على املالبس أم على شيء من البدن قبل الصالة        

ربنـا ال  ﴿ :الصالة فليس عليك إعادة يف أصح أقوال العلماء؛ لقول اهللا سـبحانه     
أن ( : وصح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        )٢(﴾ناتؤاِخذْنا ِإنْ نِسينا أَو أَخطَأْ    

 أنه كان يصلي    : وثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم      ،)اهللا عز وجل قد قبل هذا الدعاء      
 فخلعهمـا   ، أن فيهما قذرا   :ذات يوم يف نعليه فأخربه جربيل عليه الصالة والسالم        

   .وأمت صالته

ن يصب عليها ماء أكثر    فالواجب أ  ،أما النجاسة على األرض أو على الفرش      
 أن إعرابيا   : وأنس رضي اهللا عنهما    ، ألنه ثبت عن أيب هريرة     ، وتطهر بذلك  ،منها

   .بال يف املسجد فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يصب على بوله دلو من املاء
                                                

  . هـ١٤١٢ شعبان من عام  لشهر)١٧٥(نشرت يف الة العربية يف العدد  -١
  .٢٨٦سورة البقرة اآلية  -٢
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ويشرع لك أن تستعيين مبن يزورك من الرجال احملارم والثقات أو النـساء             
   . حىت يصب عليها املاء،ع البول من الفراشالثقات على معرفة مواض

   .وفقنا اهللا وإياك ملا فيه رضاه وبراءة الذمة

  

  )١( من صلى وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم

  من وجد يف ثوبه جناسة بعدما سلم من صالته، هل يعيد صالته ؟ : س

 من صلى ويف بدنه أو ثوبه جناسة ومل يعلم إال بعد الـصالة فـصالته                 :ج
 وهكذا لو كان يعلمها سابقا مث نـسيها وقـت           ،أصح قويل العلماء  صحيحة يف   

ربنا ال  ﴿ : لقول اهللا عز وجل    .الصالة ومل يذكر إال بعد الصالة فصالته صحيحة       
 كمـا صـح بـذلك       ))قد فعلت (( : فقال اهللا  )٢(﴾تؤاِخذْنا ِإنْ نِسينا أَو أَخطَأْنا    

وألنه صلى اهللا عليه وسلم صلى يف        ،احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
بعض األيام ويف نعله قذر فأخربه جربائيل بذلك فخلعها واسـتمر يف صـالته ومل     

   . وهذا من تيسري اهللا سبحانه ورمحته بعباده،يستأنفها

 لقول الـنيب    ؛أما من صلى ناسيا احلدث فإنه يعيد الصالة بإمجاع أهل العلم          
  ة بغري طهور وال صدقة من  ال تقبل صال(( :صلى اهللا عليه وسلم

                                                
  .من ضمن الفتاوى املهمة املتعلقة بأركان اإلسالم اخلمسة -١
  .٢٨٦سورة البقرة اآلية  -٢



  

 - ٤٠٢ -

ال تقبل صـالة  (( : وقوله صلى اهللا عليه وسلم  ، أخرجه مسلم يف صحيحه    ))غلول
  .  متفق على صحته))أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ

  

  من صلى وهو طاهر لكن على قدمه 
  )١(بعض النجاسة ولم يعد الصالة

ذا صلى  إ) غري املوسوس (هل املسلم الطبيعي    :  يقول -ع. السائل م : س
وهو طاهر ولكن على قدمه أو جزء من جسمه بعض النجاسة ومل يعـد هـذه             

  . الصالة، هل يكفر أم يعترب مسلما عاصيا ؟ والسالم عليكم ورمحة اهللا

   : وبعد، وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته:ج

 ، وليس عليه إعادة الصالة إذا كان جاهال أو ناسيا         ،املذكور ال يكفر بذلك   
 فعليـه   ،عاملا ذاكرا حني الصالة أن على قدمه أو جزء من جسمه جناسة           فإن كان   

   . مع التوبة إىل اهللا من ذلك،إعادة هذه الصالة إن كانت فريضة

  .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.وفق اهللا اجلميع ملا يرضيه

  

  
                                                

  .رسالة شخصية أجاب عليها مساحته يف الس -١
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  )١(إذا خرج الدم من أنف المصلي فما الحكم

  ؟ان وهو يصليرج الدم من أنف اإلنسما احلكم إذا خ: سائلة تقول: س

 وإن كان كـثريا قطـع       ، وأزاله مبنديل وحنوه   ، إذا كان قليال عفي عنه     :ج
 مث  ، وشرع له إعادة الوضوء؛ خروجا من خـالف العلمـاء          ،الصالة وتنظف منه  

 كما لو أحدث حدثا جممعا عليه أثناء الصالة كخروج          ،يستأنف الصالة من أوهلا   
   .طع الصالة مث يتوضأ ويعيد الصالة فإنه يق،الريح والبول

   .واهللا ويل التوفيق

  

  ما حكم الصالة في الحدائق العامة 
  )٢(علما بأنها تسقى بمياه فيها رائحة كريهة

ما حكم  :  من الرياض بعث بسؤال يقول فيه      -. و. ع. س: القارئ: س
ا رائحة  الصالة يف احلدائق العامة ؟ علما أن هذه احلدائق تسقى مبياه تنبعث منه            

  كريهة، ولقد فهمت أن 

                                                
  .٨٨ اجلزء األول ص ، لسماحته)الفتاوى(نشرت يف كتاب الدعوة  -١
ـ ١٤٠٤ / ٣ / ٨ بتاريخ   )٩٢٠(وة يف العدد    نشرت يف جملة الدع    -٢  )الفتاوى(ويف كتاب الدعوة    .  ه

 لشهر مجادى اآلخرة من عـام      )١٤٩( ويف الة العربية يف العدد       .٨٦ – ٨٤ األول ص     اجلزء ،لسماحته
  . هـ١٤١٠
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هذه املياه مصفاة من مياه ااري أو من آبار تتسرب إليهـا ميـاه البيـارات                
النجسة، وهل مينع الناس من قبل اهليئة من الصالة يف هذه احلـدائق ؟ أرجـو           

  . إيضاح الصواب يف هذه املسألة

يحة؛ ألن  ما دامت تنبعث منها الرائحة الكريهة فالصالة فيها غري صـح           :ج
 فإن وضع عليهـا     ،من شروط صحة الصالة طهارة البقعة اليت يصلي عليها املسلم         

   .حائال صفيقا طاهرا صحت الصالة عليه

 بـل   - ولو على حائل صفيق طاهر     -وال جيوز للمسلم أن يصلي يف احلدائق      
 اليت قال فيها    - املساجد -الواجب عليه أن يصلي مع إخوانه املسلمني يف بيوت اهللا         

ِفي بيوٍت أَِذنَ اللَّه أَنْ ترفَع ويذْكَر ِفيها اسمه يسبح لَه ِفيها ِبالْغـدو    ﴿ :حانهسب
 ِرجالٌ ال تلِْهيِهم ِتجارةٌ وال بيع عن ِذكِْر اللَِّه وِإقَاِم الصالِة وِإيتـاِء               *والْآصاِل

 ِليجِزيهم اللَّه أَحـسن مـا        *ب ِفيِه الْقُلُوب والْأَبصار   الزكَاِة يخافُونَ يوما تتقَلَّ   
 ولقول الـنيب    )١(﴾عِملُوا ويِزيدهم ِمن فَضِلِه واللَّه يرزق من يشاُء ِبغيِر ِحسابٍ         

 رواه ))من مسع النداء فلم يأت فال صالة له إال من عـذر        (( :صلى اهللا عليه وسلم   
 وسـأله   ، وإسناده على شرط مسلم    ، واحلاكم ، وابن حبان  ، والدارقطين ،اجةابن م 

صلى اهللا عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول اهللا إنه ليس يل قائد يقـودين إىل                 
هل ((املسجد فهل يل رخصة أن أصلي يف بييت؟ فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم                

  تسمع النداء 

                                                
  .٣٨ – ٣٦سورة النور اآليات  -١
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   . أخرجه مسلم يف صحيحه))فأجب((؟ قال نعم قال ))بالصالة

   .واألحاديث يف هذا املعىن كثرية

والواجب على هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر أن متنع النـاس مـن              
 : وأن تأمرهم بالصالة يف املساجد؛ عمال بقول اهللا عز وجـل           ،الصالة يف احلدائق  

والْمؤِمنـونَ والْمؤِمنـات    ﴿ : وقوله سبحانه  )١(﴾وتعاونوا علَى الِْبر والتقْوى   ﴿
 وقـول   ، اآلية )٢(﴾بعضهم أَوِلياُء بعٍض يأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ عِن الْمنكَرِ       

من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فـإن مل يـستطع           (( :النيب صلى اهللا عليه وسلم    
   . رواه مسلم يف صحيحه))فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان

  

  حكم كشف الرأس في الصالة 
  إمام يصلي بالناس وليس على رأسه غطاء فما احلكم يف هذا ؟ : س

 وإمنا الواجب أن يـصلي  ، ال حرج يف ذلك؛ ألن الرأس ليس من العورة    :ج
ال يصلي أحدكم يف الثـوب      (( :باإلزار والرداء؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم       

 لكن إذا أخذ زينته واستكمل لباسه كان ذلك         ))على عاتقه منه شيء   الواحد ليس   
   :أفضل؛ لقول اهللا جل وعال

                                                
  .٢سورة املائدة اآلية  -١
  .٧١سورة التوبة اآلية  -٢
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 أما إن كان يف بالد ليس مـن         )١(﴾يا بِني آدم خذُوا ِزينتكُم ِعند كُلِّ مسِجدٍ       ﴿
   .عادم تغطية الرأس فال بأس عليه يف كشفه

  )٢(حكم الصالة بدون عمامة

 وهل جيوز لإلمام الذي     -غترة  :  أي -الة بدون عمامة  وز الص جتهل  : س
يصلي بالناس أن يصلي بدون غترة، وهل جتزئ الطاقية، مع الدليل حفظكم اهللا          

  . تعاىل ؟ هذا والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 وال جيب ستره ، الصالة بغري عمامة ال حرج فيها؛ ألن الرأس ليس بعورة :ج
 ولكن إذا لبس العمامـة      ،صلي إماما أو منفردا أو مأموما      سواء كان امل   ،يف الصالة 

يا بِنـي   ﴿ : وال سيما إذا صلى مع الناس؛ لقول اهللا عز وجل          ،املعتادة كان أفضل  
   . وهي من الزينة)٣(﴾آدم خذُوا ِزينتكُم ِعند كُلِّ مسِجٍد

 ومعلوم أن احملرمني من الذكور يصلون كاشفي الرؤوس؛ لكوم ممنـوعني          
   . فعلم بذلك أن كشف الرأس يف الصالة ال حرج فيه،من سترها حال اإلحرام

   . إنه مسيع جميب،وفق اهللا اجلميع للعلم النافع والعمل به

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

                                                
  . هـ١٤١٦ / ١ / ١٩من مكتب مساحته يف صدرت  -١
  .٣١سورة األعراف اآلية  -٢
  .٣١ سورة األعراف اآلية  -٣
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  )١(حكم صالة المرأة وهي لم تغط رأسها

ريعة إذا اضطرت غري احملجبة إىل الصالة أو مل تكن حمجبة وفق الـش            : س
اإلسالمية، كأن يكون بعض شعر رأسها ظاهرا أو بعض ساقها لظـرف مـن              

  الظروف فما احلكم ؟ 

 فال جيوز هلا تركـه     ، ينبغي أن يعلم أن احلجاب واجب على املرأة        : أوال :ج
 وإذا وجب وقت الصالة واملرأة املسلمة غري متحجبة احلجـاب           ،أو التساهل فيه  

   :صيلالكامل أو غري متسترة فهذا فيه تف

 فتصلي حينئـذ    ، فإن كان عدم احلجاب أو عدم التستر لظروف قهرية         -١
ال يكَلِّـف  ﴿ : وصالا صحيحة وال إمث عليها؛ لقول اهللا تعاىل    ،على حسب حاهلا  

   .)٣(﴾فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم﴿ : وقوله سبحانه)٢(﴾اللَّه نفْسا ِإال وسعها

 مثل اتباع العـادات     ، أو التستر ألمور اختيارية     وإن كان عدم احلجاب    -٢
 فالصالة ، فإن كان عدم احلجاب مقتصرا على الوجه والكفني :والتقاليد وحنو ذلك  

   .صحيحة مع اإلمث إذا كان ذلك حبضرة الرجال األجانب

  وإن كان الكشف وعدم التستر للساق أو الذراع أو شعر الرأس 

                                                
  .٩٤ لسماحته اجلزء الثاين ص )الفتاوى(نشرت يف كتاب الدعوة  -١
  .٢٨٦سورة البقرة اآلية  -٢
  .١٦سورة التغابن اآلية  -٣
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 وإذا صلت حينئذ فـصالا  ،ى تلك احلالوحنو ذلك فال جيوز هلا الصالة عل  
   : وهي آمثة أيضا من وجهني،باطلة

 ومن جهـة  ،من جهة الكشف مطلقا إذا كان عندها رجل ليس من حمارمها  
   .دخوهلا يف الصالة على تلك احلال

 فإن السنة هلا كشف الوجـه حـني         ،أما إذا مل يكن لديها رجل غري حمرم       
 وإن شاءت كشفتهما    ، فإن شاءت سترما   ،هما أما الكفان فهي خمرية في     ،الصالة

   . ولكن سترمها أفضل،يف أصح قويل العلماء

  )١(حكم وضع العباءة على الكتف أثناء الصالة

مـا  :  من أا تقول يف سؤاهلا     -أمة اهللا : -األخت اليت رمزت المسها   : س
 حكم وضع العمامة على الكتف أثناء الصالة ؟ مع العلم أنه ال يوجد رجال يف              

  . نفس املكان

 ال جيوز للمرأة وضع العباءة على الكتفني؛ ملا يف ذلـك مـن التـشبه                :ج
أنه لعن املتـشبهني مـن      ( : وقد ثبت عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم        ،بالرجال

   )الرجال بالنساء واملتشبهات من النساء بالرجال
   .ولكن جيب عليها أن تستر بدا يف الصالة بغري هذه  الكيفية

 فالسنة للمرأة كشفه يف الصالة كالرجل إذا مل يكن لديها رجل            :الوجهأما  
   .غري حمرم

                                                
  . هـ١٤١٧ لشهر شوال من عام )٢٣٧( نشرت يف جملة الدعوة يف العدد -١
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   .أما الكفان فاألفضل سترمها؛ لعموم األدلة
   .وفق اهللا اجلميع

   في ستر تساهل كثير من النساء
  )١(الذراع وبعض الساق في الصالة

ما، يتساهل كثري من النساء يف الصالة، فيبدو ذراعاها أو شيء منـه     : س
  وكذا قدمها رمبا بعض ساقها، فهل صالا صحيحة حينئذ ؟ 

 الواجب على املرأة احلرة املكلفة ستر مجيع بدا يف الصالة ما عدا الوجه         :ج
   .والكفني؛ ألا عورة كلها

فإن صلت وقد بدا شيء من عورا كالساق والقدم والرأس أو بعـضه مل              
ال يقبل اهللا صـالة حـائض إال   (( :وسلم لقول النيب صلى اهللا عليه  .تصح صالا 

 : واملـراد باحلـائض  . إال النسائي بإسناد صحيحن وأهل السن  ، رواه أمحد  ))خبمار
 ، وملا روى أبو داود رمحه اهللا      ))املرأة عورة (( :البالغة؛ ولقوله صلى اهللا عليه وسلم     

 صـلى   عن أم سلمة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أا سألت النيب              
إذا كان الـدرع    ((اهللا عليه وسلم عن املرأة تصلي يف درع ومخار بغري إزار فقال             

  .))سابغا يغطي ظهور قدميها
وصحح األئمة وقفـه علـى أم   ( :قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا يف البلوغ       

 فإن كان عندها أجنيب وجب عليها أيضا سـتر وجههـا            ،)سلمة رضي اهللا عنها   
   .وكفيها

                                                
من ضمن الفتاوى املهمة املتعلقة بأركان اإلسالم اخلمسة قدمها لسماحته بعض طلبـة العلـم عـام                -١

  .هـ١٤١٣
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  في الثياب الخفيفة التي حكم الصالة 
  )١(ال تستر العورة في الصالة

نالحظ أن بعـض    :  من رأس اخليمة يقول يف سؤاله      -أ. ز. م: األخ: س
املصلني يلبسون مالبس خفيفة يستطيع اإلنسان رؤية البشرة من خالهلا، وهـم      
أيضا ال يلبسون حتتها سراويل طويلة، فما حكم الصالة يف مثل هذه الثيـاب؟              

  .  جزاكم اهللا عنا وعن اإلسالم واملسلمني خري اجلزاءأفتونا

 وال جيوز   ، الواجب على املصلي ستر عورته يف الصالة بإمجاع املسلمني         :ج
   .له أن يصلي عريانا سواء كان رجال أو امرأة

 مع سـتر    ، ما بني السرة والركبة    : وعورة الرجل  .واملرأة أشد عورة وأكثر   
ى ذلك؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم جلابر رضي        العاتقني أو أحدمها إذا قدر عل     

 ، متفق عليه))إن كان الثوب واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به   (( :اهللا عنه 
ال يـصلي   (( :وقوله صلى اهللا عليه وسلم يف حديث أيب هريرة رضـي اهللا عنـه             

ملرأة  أما ا  . متفق على صحته   ))أحدكم يف الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء        
   .فكلها عورة يف الصالة إال وجهها

   :واختلف العلماء يف الكفني

                                                
  .هـ١٤١٢ لشهر مجادى األوىل من عام )١٧٢(نشرت يف الة العربية يف العدد  -١
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 واألمر فيهما واسع    ، ورخص بعضهم يف ظهورمها    ،فأوجب بعضهم سترمها  
   . وسترمها أفضل خروجا من خالف العلماء يف ذلك،إن شاء اهللا

   . فالواجب سترمها يف الصالة عند مجهور أهل العلم:أما القدمان

 أا سألت الـنيب     ، أم سلمة رضي اهللا عنها      عن ،ود رمحه اهللا  وخرج أبو دا  
صلى اهللا عليـه   أتصلي املرأة يف درع ومخار بغري إزار؟ فقال    :صلى اهللا عليه وسلم   

 قال احلافظ ابن حجر رمحه      ))إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها      (( :وسلم
   ).ي اهللا عنهاوصحح األئمة وقفه على أم سلمة رض( :اهللا يف بلوغ املرام

 ، فالواجب على الرجل واملرأة أن تكون املالبس ساترة        :وبناء على ما ذكرنا   
 ومن ذلك لبس الرجل السراويل      ،فإن كانت خفيفة ال تستر العورة بطلت الصالة       

 فـإن صـالته   ، وال يلبس عليها ما يستر الفخذين  ،القصرية اليت ال تستر الفخذين    
هكذا املرأة إذا لبست ثيابا رقيقـة ال تـستر        و .واحلال على ما ذكر غري صحيحة     

 وهي أعظـم أركانـه بعـد        ، والصالة هي عمود اإلسالم    ،العورة بطلت صالا  
 فالواجب على مجيع املسلمني ذكورا وإناثا العنايـة ـا واسـتكمال     ،الشهادتني
حـاِفظُوا علَـى    ﴿ : واحلذر من أسباب بطالا؛ لقول اهللا عز وجـل         ،شرائطها
وأَِقيموا الـصالةَ وآتـوا     ﴿ : ولقوله سبحانه  )١(﴾ِت والصالِة الْوسطَى  الصلَوا
  .)٢(﴾الزكَاةَ

                                                
  .٢٣٨سورة البقرة اآلية  -١
  .٤٣سورة البقرة اآلية  -٢
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وال شك أن العناية بشرائطها ومجيع ما أوجب اهللا فيها داخلة يف احملافظـة              
 وإذا كان عند املرأة أجنيب حني الصالة وجب عليهـا سـتر             ،واإلقامة املأمور ا  

 وباهللا . ألن الطواف يف حكم الصالة   .ف تستر مجيع بدا    وهكذا يف الطوا   ،وجهها
   .التوفيق

  

  )١(الصالة في ثوب خفيف جدا بدون سراويل طويلة

بعض الناس يصلون يف ثوب خفيـف جـدا         : سائل من اليمن يقول   : س
  بدون سراويل طويلة، فهل صالم صحيحة؟ ومبا ننصحهم؟ 

 ،ما بني السرة والركبـة  فالواجب أن يستر   ، إذا كان الذي يصلي رجال     :ج
 أمـا إذا    ، فالصالة غري صحيحة   ،وإذا كان الثوب خفيفا ترى منه العورة املذكورة       

 أو ،كان اللباس يستر الفخذين وبقية العورة وال يرى معه حلمته فال حرج يف ذلك            
 فال يـضره كـون الثـوب    ،كان عليه سراويل وافية تستر ما بني السرة والركبة        

 لقوله عليه الـصالة     .جل مع ذلك ستر العاتقني أو أحدمها       لكن يشرع للر   ،خفيفا
 متفـق علـى     ))ال يصلي الرجل يف ثوب ليس على عاتقه منه شيء         (( :والسالم
   .صحته

 وأن تكون مالبسها سـاترة      ،أما املرأة فيجب أن تستر بدا كله يف الصالة        
   ماعدا الوجه ،صفيقة ال يرى من ورائها شيء من بدا

                                                
  .بمن برنامج نور على الدر -١



  

 - ٤١٣ -

 وال  ، لكن األفضل سـترمها    ، وإن كشفت الكفني فال بأس     ،فقط يف الصالة  
 ،جيوز هلا أن تصلي يف أثواب خفيفة يرى منها حلمها ويعرف لونه أمحر أو أسـود        

   .فإن كان يراها أجنيب وجب عليها ستر وجهها أيضا

  

  )١(حكم الصالة في الثوب شبه الشفاف

 هل ثوب السلك شبه الشفاف يستر العـورة أم ال؟ وهـل تـصح          : س
  الصالة واملسلم البسة؟ 

 لكونه شفافا أو رقيقا فإنـه ال        . إذا كان الثوب املذكور ال يستر البشرة       :ج
 إال أن يكون حتته سراويل أو إزار يستر ما بني السرة            ،تصح الصالة فيه من الرجل    

   .والركبة
وأما املرأة فال تصح صالا يف مثل هذا الثوب إال أن يكون حتته ما يـستر                

   .هبدا كل
 وجيب على الرجل إذا   ،أما السراويل القصرية حتت الثوب املذكور فال تكفي       

 أو شيء آخر يستر املنكـبني أو        ،)فنيلة(صلى يف مثل هذا الثوب أن تكون عليه         
ال يصلي أحدكم يف الثوب الواحـد       (( :أحدمها؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      

   . متفق على صحته))ليس على عاتقه منه شيء

  
                                                

ـ ١٤٠٣ / ٦ / ٧ بتاريخ   )٨٨٦( نشرت يف جملة الدعوة يف العدد        -١  )الفتاوى(ويف كتاب الدعوة    .  ه
  .٤٩ األول ص  اجلزء،لسماحته



  

 - ٤١٤ -

  

  )١()البنطلون( ـحكم الصالة ب

؟ ) البنطلون(ما حكم لباس سروال     :  الرياض يقول  -ع. ع: السائل: س
ن بعض من يلبسه ينكشف جزء من عورته، وذلـك وقـت ركوعـه          أخاصة  

  . وسجوده يف الصالة

 ساترا ما بـني الـسرة والركبـة     - السراويل : وهو - إذا كان البنطلون   :ج
 واألفضل أن يكون فوقه قميص يستر     ،الصالة واسعا غري ضيق صحت فيه       ،للرجل

 ويرتل عن ذلك إىل نصف الساق أو إىل الكعب؛ ألن ذلك            ،ما بني السرة والركبة   
   .أكمل يف الستر

والصالة يف اإلزار الساتر أفضل من الصالة يف السراويل إذا مل يكن فوقهـا              
   .قميص ساتر؛ ألن اإلزار أكمل يف الستر من السراويل

  

                                                
ـ  ١٤١٢ / ٩ / ٨ بتـاريخ    )١٣٣٣(نشرت يف جملة الدعوة يف العدد        -١ ويف كتـاب الـدعوة     .  هـ
   .٦٩ – ٦٨ األول ص  اجلزء، لسماحته)الفتاوى(



  

 - ٤١٥ -

  )١(العاتقين في الصالةحكم ستر  

يصلي بعض الناس صالة الفريضة وليس على عاتقيه شيء يسترمها،          : س
  فما حكم ذلك؟ . وخصوصا أيام احلج أثناء اإلحرام

فَاتقُوا اللَّـه مـا     ﴿ : إن كان عاجزا فال شيء عليه؛ لقول اهللا سبحانه         :ج
متطَعتن عبد اهللا رضي اهللا عنهما      ولقول النيب صلى اهللا عليه وسلم جلابر ب        )٢(﴾اس: 

   . متفق على صحته))تزر بهاإن كان الثوب واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا ف((
 فالواجب عليـه سـترمها أو       ،أما مع القدرة على ستر العاتقني أو أحدمها       

 فإن ترك ذلك مل تصح صالته؛ لقول النيب صلى اهللا           ،أحدمها يف أصح قويل العلماء    
 ))ي أحدكم يف الثوب الواحد ليس على عاتقه منـه شـيء   ال يصل (( :عليه وسلم 

   .متفق على صحته
   .واهللا ويل التوفيق

  )٣(حكم الصالة في ثوب مرسوم عليه صور حيوانات

أرجـو أن   :  من الالذقية يف سوريا يقول يف سؤاله       -ع. م. ز: األخ: س
تفيدوين عن حكم الصالة يف ثوب مرسوم عليه صور حيوانات وجـزاكم اهللا             

  . اخري

                                                
ى املهمة املتعلقة بأركان اإلسالم اخلمسة قدمها ملساحته بعض طلبة العلـم يف عـام               من ضمن الفتاو   -١

  . هـ١٤١٣
  .١٦سورة التغابن اآلية  -٢
  .هـ١٤١١ لشهر صفر من عام )١٥٧(نشرت يف الة العربية يف العدد  -٣



  

 - ٤١٦ -

 ال جيوز لبس ما فيه صورة حيوان؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم لعـن                :ج
 وأمر  ))ويقال هلم أحيوا ما خلقتم     ((...املصورين وأخرب أم يعذبون يوم القيامة       

 وملا رأى عند عائشة رضي اهللا عنها سترا فيـه صـورة غـضب              ،بطمس الصور 
ملصور عام وليس خاصا حبال      ألن النهي عن لبس ا     ؛ لكن الصالة صحيحة   ،وهتكه
 فهو كاملغصوب وثوب احلرير للرجال تصح الصالة فيها يف أصح قـويل             ،الصالة
   . وعدم العود ملثله، وعلى من فعل ذلك التوبة إىل اهللا سبحانه وتعاىل،العلماء

 فـال   ،ولكن إذا كانت الصورة يف شيء ميتهن كالبساط والوسادة وحنومها         
مال ما فيه الصور؛ ألنه قد ثبت عن النيب صـلى اهللا            حرج يف ذلك بالنسبة الستع    
 سواء أكان فيما يعلـق     ، أما التصوير فمحرم مطلقا    ،عليه وسلم ما يدل على ذلك     

   .وحيترم أو فيما ميتهن؛ لعموم األحاديث الدالة على حترمي التصوير ولعن املصورين

   .واهللا ويل التوفيق

  

  )١(بحكم صالة من يلبس ساعة فيها صورة أو صلي

يوجد يف بعض الـساعات     :  منطقة اجلنوب يقول   -س. إبراهيم: من: س
ـ وز الصالة ا؟ وكذلك هـل       جتصور لبعض احليوانات من داخلها فهل        وز جت
  الصالة بالساعة اليت فيها صليب أم ال؟ 

                                                
ـ (ويف كتاب الـدعوة      .١٤٠٣ / ٦ / ٧ بتاريخ   )٨٨٦( نشرت يف جملة الدعوة يف العدد        -١  )اوىالفت

  .٧١ األول ص  اجلزء،لسماحته



  

 - ٤١٧ -

 أمـا  ، إذا كانت الصور يف الساعات مستورة ال ترى فال حرج يف ذلك         :ج
 ملا ثبت عنه    .أو يف داخلها إذا فتحها مل جيز ذلك       إذا كانت ترى يف ظاهر الساعة       

   ))ال تدع صورة إال طمستها(( :صلى اهللا عليه وسلم قوله لعلي رضي اهللا عنه

 ال جيوز لبس الساعة اليت تشتمل عليه إال بعـد حكـه أو        ،وهكذا الصليب 
 أنه كان ال يرى شـيئاً     ( : ملا ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم       ؛طمسه بالبوية وحنوها  
   ).إال قضبه( : ويف لفظ،)فيه تصليب إال نقضه

  )١(حمل الصور أثناء الصالة

ما حكم صالة الرجل ويف جيبه بوك حيتوي على عدد من البطاقات            : س
   لصوره؛ كالرخصة وبطاقة العمل وحنومها؟ احلاملة

 لكونـه   . ومحله للصورة املذكورة ال يقدح يف صالته       ، صالته صحيحة  :ج
   . محلهامضطرا أو حمتاجا إىل

 بل  ،أما الصور اليت للذكرى وأشباهها فال جيوز محلها وال بقاؤها يف البيت           
 لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم ألمري املؤمنني علي بن أيب طالـب              ،جيب إتالفها 

 أخرجـه   ))ال تدع صورة إال طمستها وال قربا مشرفا إال سويته         (( :رضي اهللا عنه  
 ،ى عن الصورة يف البيت    (ى اهللا عليه وسلم      وألنه صل  .اإلمام مسلم يف صحيحه   

 وغريه؛ وملا ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم مـن     ، خرجه الترمذي  )وأن يصنع ذلك  
  حديث عائشة رضي اهللا عنها 

                                                
  .١١١ – ١١٠ لسماحته اجلزء الثاين ص )الفتاوى(نشرت يف كتاب الدعوة  -١



  

 - ٤١٨ -

أنه دخل عليها ذات يوم فرأى عندها سترا فيه تصاوير فتغري وجهه وهتكه وقـال               
 أخرجه ))م أحيوا ما خلقتم   إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال هل        ((

   . واألحاديث يف هذا الباب كثرية.مسلم يف صحيحه

  

   )١(الصالة في مكان فيه صور

وز الصالة يف مكان فيه صور مثل الصور يف اجلرائد واالت           جتهل  : س
والكتب حىت وإن كانت يف أدراج؟ وهل ذلك املرتل الذي به تلك الـصور ال        

  تدخله املالئكة؟ 

 يف مكان فيه صورة صحيحة إذا أداها املـسلم علـى الوجـه               الصالة :ج
   . لكن كونه يلتمس مكانا ليس فيه صورة أوىل وأفضل،الشرعي

   :أما دخول املالئكة للمحل الذي فيه تصوير ففيه تفصيل

 فإا متنع دخول املالئكة؛     ،فإن كانت معلقة أو مطروحة على كرسي وحنوه       
أما إن كانت مستورة يف الدواليب وحنوها ففي         ،لعموم األحاديث الواردة يف ذلك    

 إذا  ، عنده شيئا من الصور    يبقي أال   : واألحوط للمؤمن  ،منعها دخول املالئكة نظر   
   . واهللا ويل التوفيق.كان حباجة إىل شيء منها جاز ذلك بعد قطع الرأس وإزالته

                                                
  . هـ١٤١٥ / ١١ / ٢٧ بتاريخ )١٤٨٩( نشرت يف جملة الدعوة يف العدد -١



  

 - ٤١٩ -

  حكم الصالة إلي صناديق تحتوي 
  )١(على أحذية تتخلل الصفوف

ملساجد صناديق حتتوي على األحذية تتخلل الصفوف، فما        يف بعض ا  : س
  احلكم يف الصالة إيل هذه الصناديق؟ 

 وهكذا لو كـان فيهـا       ، ال حرج يف ذلك إذا كان يف الصناديق نعال         :ج
   .مصاحف أو كتب أو غري ذلك من حاجات املسجد

   .واهللا املوفق

  

   )٢(الصالة خلف، دورات المياه أو في أسطحها

 الصالة يف مكان تقع أمامه دورة مياه وال يفـصل بينـهما             هل جيوز : س
  . سوى حائط فقط؟ وهل األفضل الصالة يف مكان آخر؟

 ال مانع من الصالة يف املوضع املذكور إذا كان طاهرا ولو كانت دورة              :ج
 كما جتوز الصالة يف أسطح دورات املياه إذا كانت طاهرة يف أصـح              .املياه أمامه 
   . ويل التوفيق واهللا.قويل العلماء

                                                
  . هـ١٤١٤ / ١٢ / ٢من برنامج نور على الدرب قرئ على مساحته ثانية يف  -١
ـ  ١٤١٣ / ٤ / ١٩ بتاريخ   )١٣٦٢(يف العدد    نشرت يف جملة الدعوة      -٢ ويف كتـاب الـدعوة     .  هـ
  .٩٥ الثاين ص اجلزء، لسماحته)الفتاوى(



  

 - ٤٢٠ -

  )١(الصالة إلي غير القبلة جهال

إذا صلى مجاعة إىل غري جهـة       :  من اخلرب يقول   -أ. م. سؤال من ع  : س
  القبلة وهم مل يعلموا جهتها حتديدا، فهل جيب عليهم إعادة الصالة؟ 

 إن كانوا يف الصحراء وقد اجتهدوا وصلوا بعد االجتهاد إىل الذي ظنوه             :ج
 أما إن كانوا يف احلضر فعليهم القضاء؛ ألن يف إمكـام            ،عليهمالقبلة فال قضاء    

   .سؤال من حوهلم عن جهة القبلة

  )٢(حكم من صلى إلى غير القبلة بعد االجتهاد

ما احلكم إذا تبني أن الصالة متت إىل غري القبلة بعد االجتهاد؟ وهل             : س
   الربية؟ هناك فرق بني ما إذا كان ذلك يف بلد مسلم أو كافر أو كان يف

 إذا كان املسلم يف السفر أو يف بالد ال يتيسر فيها من يرشده إىل القبلـة   :ج
   . إذا اجتهد يف حتري القبلة مث بان أنه صلى إىل غريها،فصالته صحيحة

 ألن يف إمكانه أن يسأل      .أما إذا كان يف بالد املسلمني فصالته غري صحيحة        
   .عرفة القبلة من طريق املساجد كما أن يف إمكانه م،من يرشده إىل القبلة

  
                                                

ـ ١٤١٢ / ٥ / ١٥ بتـاريخ  )١٣١٧( نشرت يف جملة الدعوة يف العدد        -١ ويف كتـاب الـدعوة   . هـ
  .٩٥ الثاين ص  اجلزء، لسماحته)الفتاوى(
الم اخلمسة قدمها لسماحته بعض طلبة العلـم يف عـام   من ضمن الفتاوى املهمة املتعلقة بأركان اإلس   -٢

  .هـ١٤١٣



  

 - ٤٢١ -

عندما وصـلنا إىل  :  من الشارقة يقول يف سؤاله    -س. أ. م: األخ: س
أمريكا كنا نصلي على حسب البوصلة ويف غري اجتاه القبلة، وعندما تعرفنا            

بأننا كنا نصلي يف غـري اجتـاه        : على بعض إخواننا املسلمني هناك أفادونا     
صحيح، هل الصالة اليت صليناها قبل معرفـة         االجتاه ال  القبلة وأرشدونا إىل  

  )١(االجتاه الصحيح صحيحة أم ال ؟

إذا اجتهد املؤمن يف حتري القبلة حال كونه يف الصحراء أو يف البالد             : ج
اليت تشتبه فيها القبلة، مث صلى باجتهاده، وبعد ذلك ظهر أنه صلى إىل غـري               

ه أصح من اجتـهاده األول،      القبلة، فإنه يعمل باجتهاده األخري إذا ظهر له أن        
وصالته األوىل صحيحة؛ ألنه أداها عن اجتهاد وحتر للحق، وقد ثبـت عـن        
النيب صلى اهللا عليه وسلم وعن أصحابه رضي اهللا عنهم حني حتولت القبلة من              

  . جهة بيت املقدس إىل الكعبة املشرفة ما يدل على ذلك

  . وباهللا التوفيق

  

                                                
 هـ ويف جملة الدعوة يف العدد     ١٤١١ لشهر رمضان من عام      )١٦٤( نشرت يف الة العربية يف العدد        -١
   .٤٧ األول ص  اجلزء، لسماحته)الفتاوى(ويف كتاب الدعوة .  هـ١٤٠٤ / ١٢ / ٢٩ بتاريخ )٩٥٨(



  

 - ٤٢٢ -

  حكم الصالة داخل الكعبة وعلى 
  )١(سطحها وأين يتجه في صالته

هل جيوز الـصالة    :  من األردن يقول يف رسالته     -ع، ش : سؤال من : س
داخل الكعبة أو على سطحها؟ وإذا كان اجلواب نعم فـإىل أي اجتـاه يتجـه           

  املصلي بارك اهللا فيكم؟ 
 فالنيب صلى اهللا عليه وسلم صلى       ، بل مشروعة  ، الصالة يف الكعبة جائزة    :ج

 وكرب ودعا يف نواحيها عليـه       ، دخلها وصلى فيها ركعتني    ،ا فتح مكة  يف الكعبة مل  
 منها حني صلى ثالثة أذرع عليـه     يب وجعل بينه وبني اجلدار الغر     ،الصالة والسالم 
صلي (( وقال لعائشة يف حجة الوداع ملا أرادت الصالة يف الكعبة            ،الصالة والسالم 

   .))يف احلجر فإنه من البيت
 يف ى بـل تـصلَّ  ،علم إىل أنه ال يصلي فيها الفريضةلكن ذهب بعض أهل ال 
 وأما النافلة فال بـأس؛ ألن    ، الفريضة يف خارجها   ىخارجها؛ ألا هي القبلة فتصل    

   .الرسول صلى اهللا عليه وسلم صلى فيها النافلة ومل يصل فيها الفريضة
 : لكن األفضل واألوىل، أنه لو صلى فيها الفريضة أجزأه وصحت       :والصواب

 وتأسيا بالنيب صلى اهللا عليه    ، خروجا من اخلالف   .تكون الفريضة خارج الكعبة   أن  
 وتكون الكعبة أمـام املـصلي يف        ،وسلم فإنه صلى بالناس الفريضة خارج الكعبة      

 وال  ، وعليه أن يصلي مع الناس الفريضة      ،مجيع اجلهات األربع يف النافلة والفريضة     
  يصلي وحده 

                                                
  .)١٠٧( الشريط قم برنامج نور على الدرب -١



  

 - ٤٢٣ -

  )١(التلفظ بنية الصالة بدعة

ما حكم التلفظ بالنية جهرا يف      :  من مصر يقول   -س. أ. س: السائل: س
  الصالة ؟ 

 وإمنا السنة النية بالقلب؛     ، واجلهر بذلك أشد يف اإلمث     ، التلفظ بالنية بدعة   :ج
قُلْ أَتعلِّمـونَ اللَّـه     ﴿ : وهو القائل عز وجل    ،ألن اهللا سبحانه يعلم السر وأخفى     

  .)٢(﴾م ما ِفي السماواِت وما ِفي الْأَرِضِبِديِنكُم واللَّه يعلَ

 وال عن   ،ومل يثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وال عن أحد من أصحابه            
   . بل من البدع احملدثة، فعلم بذلك أنه غري مشروع،األئمة املتبوعني التلفظ بالنية

   .واهللا ويل التوفيق

  حكم التلفظ بالنية للوضوء والصالة 
اللهم إين نويت الوضوء لصالة     : تلفظت يف داخل املسجد وقلت    إذا  : س

  العصر مثال، أو نويت الصالة ذه الطريقة هل هذا يعترب بدعة؟ 

 ألن النية حملها    . ليس التلفظ بالنية ال يف الصالة وال يف الوضوء مبشروع          :ج
   ، فيأيت املرء إىل الصالة بنية الصالة ويكفي،القلب

                                                
  . هـ١٤١٥ / ٨ / ٧ ليوم السبت املوافق )١٢(نشرت يف جريدة املسلمون يف العدد  -١
  .١٦ سورة احلجرات اآلية  -٢



  

 - ٤٢٤ -

 نويـت أن    : وليس هناك حاجة إىل أن يقول      ،الوضوء ويكفي ويقوم للوضوء بنية    
 إمنا النية حملـها   ، أو ما أشبه ذلك    ، أو نويت أن أصوم    ، أو نويت أن أصلي    ،أتوضأ
إمنا األعمال بالنيات وإمنـا لكـل       (( : يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم      ،القلب

  .))امرئ ما نوى

 وال بنيـة    ،ن بنية الصالة  ومل يكن عليه الصالة والسالم وال أصحابه يتلفظو       
 وال حندث يف ديننا مـا ال يـأذن بـه اهللا    ، فعلينا أن نتأسى م يف ذلك      ،الوضوء
 ))من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد       (( : يقول عليه الصالة والسالم    ،ورسوله

   . فهو مردود على صاحبه:يعين

   .فبهذا يعلم أن التلفظ بالنية بدعة

   .واهللا ويل التوفيق

  

ما حكم التلفظ بالنيـة     :  سوداين مقيم يف جدة فيقول     -ب. ا: يسأل: س
   ؟ )١(يف الصالة والوضوء

 حكم ذلك أنه بدعة؛ ألنه مل ينقل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وال عن        :ج
   . فال حاجة مطلقا إىل التلفظ بالنية، والنية حملها القلب، فوجب تركه،أصحابه

   .واهللا ويل التوفيق
                                                

  . هـ١٤٠٦ / ١ / ١٦ بتاريخ )١٠٠٩( نشرت يف جملة الدعوة يف العدد -١



  

 - ٤٢٥ -

  

  )١(شرط لجواز الجمعهل النية 

هل النية شرط جلواز اجلمع؟ فكثريا ما يصلون املغرب بـدون نيـة             : س
  وبعد صالة املغرب يتشاور اجلماعة فريون اجلمع مث يصلون العشاء؟ 

   : اختلف العلماء يف ذلك:ج

 بل جيوز اجلمـع  ، أن النية ليست بشرط عند افتتاح الصالة األوىل :والراجح
    . إذا وجد شرطه من خوف أو مرض أو مطربعد الفراغ من األوىل

  

   

   

  

   

  

                                                
   .هـ١٤١٤ / ١٠ / ٢١ ليوم السبت )١٠٨٥٤( نشرت يف جريدة البالد يف العدد -١



  

 - ٤٢٦ -

   

  

  انتهى بحمد اهللا الجزء العاشر 

   ويليه بمشيئة اهللا الجزء الحادي عشر 

   القسم الثاني من الصالة 

  باب صفة الصالة وأوله


