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 ٢

 مقدمة
 والسالم، وبني  الصالة هللا الذي خلق الثقلني لعبادته وأرسل الرسل بذلك عليهم  احلمد

 هلا وأوجب على العباد   خلقواه العبادة اليت يف كتابه العزيز وسنة رسوله األمني تفاصيل هذ
 ورغبة ورهبة  سبحانهأداء ما فرض عليهم منها وترك ما حرم عليهم عن إخالص له  

 أن ال إله إال اهللا      وأشهد ووعدهم على ذلك األجر العظيم والنعيم املقيم يف دار الكرامة،   
 وسلم عليه وآله     اهللاوحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله وخليله صلى        

 . وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

 :  بعدأما

 واحلج رأيت   والصوم أجوبة مهمة عن أسئلة تتعلق بالعقيدة والصالة والزكاة       فهذه
ومسيت هذا  . منهامجعها يف كتاب واحد ليسهل على كل مسلم مراجعتها واالستفادة 

 اهللا أن ينفع هبا   وأسأل" أركان اإلسالم  اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق ب   حتفة" الكتاب 
 إىل من يستفيد منها إنه  وإيصاهلااملسلمني وأن يضاعف األجر لكل من سعى يف نشرها      

 . وصحبهسبحانه جواد كرمي وصلى اهللا على نبينا حممد وآله   

  العزيز بن عبد اهللا بن بازعبد

  عام اململكة العربية السعوديةمفيت

 لماء وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء هيئة كبار العورئيس
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  العقيدةأوال
  والنذور واألميان ما يقع عند القبور وما يتصل باحللف بيان
 يقع عند بعض  ما  انتشرت يف بعض اجملتمعات اإلسالمية خمالفات متعددة منها   - ١

ت بني  املخالفا هذه القبور ومنها ما يتصل باحللف واألميان والنذور، وقد ختتلف أحكام  
 لو تفضل   فحبذاما يكون منها من قبيل الشرك املخرج من امللة وما يكون دون ذلك، 

 لعامة  مساحتكم ببسط القول وبيان أحكام تلك املسائل عليهم، ونصيحة أخرى 
 املسلمني ترهيبا هلم من التساهل بأمر تلك املخالفات والتهاون بشأهنا؟  

سول اهللا وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى  وصلى اهللا وسلم على ر هللا، احلمد: اجلواب
 . هبداه

 الشركية واملبتدعة   باألمورفإن كثريا من الناس تلتبس عليهم األمور املشروعة  :  بعدأما
 .  اجلهل والتقليد األعمى بسببحول القبور، كما أن كثريا منهم قد يقع يف الشرك األكرب   

 يبينوا هلم     وأن   دينهم    على أهل العلم يف كل مكان أن يوضحوا للناس              فالواجب 
 للناس  كما جيب على أهل العلم أن يوضحوا        . حقيقة التوحيد، وحقيقة الشرك         

( } øŒÎوسائل الشرك وأنواع البدع الواقعة بينهم حىت حيذروها؛ لقول اهللا                   uρ 

x‹s{r& ª!$# t,≈ sVŠÏΒ t Ï%©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# …çµ ¨Ζä⊥ ÍhŠu; çFs9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 Ÿω uρ …çµ tΡθ ßϑçG õ3s? { )وقال اآلية .)١ - 

β¨ {: -سبحانه  Î) t Ï% ©!$# tβθ ßϑçFõ3tƒ !$ tΒ $ uΖø9t“Ρ r& zÏΒ ÏM≈ uΖÉi t7ø9$# 3“ y‰çλù; $#uρ .ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ çµ≈ ¨Ψ̈ t/ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ’Îû 
É=≈ tG Å3ø9$#   y7Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝåκß]yè ù= tƒ ª!$# ãΝåκß]yè ù= tƒ uρ šχθ ãΖÏè≈̄=9$# ∩⊇∈∪ ω Î) t Ï% ©!$# (#θ ç/$ s? (#θ ßs n= ô¹ r&uρ (#θãΖ̈ t/uρ 

š Í×¯≈ s9'ρ é'sù ÛUθ è?r& öΝÍκö n= tæ 4 $ tΡr&uρ Ü>#§θ −G9$# ÞΟŠ Ïm §9$# ∩⊇∉⊃∪{ )٢( . 

رواه مسلم يف   . )٣( }  دل على خري فله مثل أجر فاعلهمن {  النيب وقال

                                 
 . ١٨٧: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٦٠ ، ١٥٩: سورة البقرة ، اآليتان ) ٢(
 ). ٤/١٢٠(، أمحد ) ٥١٢٩(، أبو داود األدب ) ٢٦٧١(، الترمذي العلم  ) ١٨٩٣(مسلم اإلمارة  ) ٣(
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 دعا إىل هدى كان له من     من {: عليه الصالة والسالم   - أيضا -وقال  . صحيحه

 شيئا، ومن دعا إىل ضاللة كان عليه             أجورهم  مناألجر مثل أجور من تبعه، ال ينقص ذلك   
ويف . رواه مسلم أيضا . )١( }  من آثامهم شيئا  ذلك من اإلمث مثل آثام من تبعه ال ينقص      

 يرد اهللا به خريا يفقهه يف   من {:  قال أنه  النيب عن الصحيحني عن معاوية 

 . )٢( } الدين

 الدعوة إىل نشر العلم وترغيب الناس يف ذلك والتحذير من    يف واألحاديث واآليات
 . كثريةاإلعراض وكتمان العلم 

 من أنواع الشرك والبدع يف بلدان كثرية فهو أمر معلوم وجدير   القبور ما يقع عند أما
 والتحذير منه، فمن ذلك دعاء أصحاب القبور واالستغاثة هبم، وطلب    والبيانناية بالع

 والنصر على األعداء، وحنو ذلك، وهذا كله من الشرك األكرب الذي كان       املرضى، شفاء 
$  {: - سبحانه - اجلاهلية، قال اهللا  أهلعليه  pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ψ9$# (#ρ ß‰ç6 ôã$# ãΝä3−/u‘ “ Ï% ©!$# öΝä3s)n= s{ 

t Ï% ©!$#uρ ÏΒ öΝä3Î= ö6 s% öΝä3ª= yè s9 tβθ à)−G s? ∩⊄⊇∪ { )٣( . 

$  {: - سبحانه - وقال tΒ uρ àM ø)n= yz £Ågø: $# }§ΡM}$#uρ ω Î) Èβρß‰ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪ { )وقال  .  )٤-  

4   {: -سبحانه  |Ós% uρ y7•/u‘ ω r& (#ÿρ ß‰ç7÷è s? Hω Î) çν$ −ƒ Î) { )٥(  . 

$!  {: - سبحانه -وقال  .  أمر وأوصى   واملعىن tΒ uρ (# ÿρ â É∆ é& ω Î) (#ρ ß‰ ç6 ÷è u‹ Ï9 ©! $# t ÅÁ Î= øƒ èΧ 

                                 
، الدارمي   ) ٢/٣٩٧(، أمحد ) ٤٦٠٩(، أبو داود السنة  ) ٢٦٧٤(لترمذي العلم  ، ا) ٢٦٧٤(مسلم العلم   ) ١(

 ). ٥١٣(املقدمة 
(، مالك اجلامع  ) ٤/٩٣(، أمحد  ) ٢٢١(، ابن ماجه املقدمة    ) ١٠٣٧(، مسلم اإلمارة   ) ٧١(البخاري العلم    ) ٢(

 ). ٢٢٦(، الدارمي املقدمة ) ١٦٦٧
 . ٢١: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٥٦: يات آية سورة الذار) ٤(
 . ٢٣: سورة اإلسراء آية) ٥(
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ã& s! t Ï e$! $# u !$ x uΖ ãm { )اآلية )١ . 

 اليت خلق الثقالن ألجلها وأمروا هبا هي    والعبادة.  يف هذا املعىن كثرية واآليات
 اليت أمر هبا من صالة، وصوم، وزكاة،    لطاعاتاتوحيده سبحانه وختصيصه جبميع 

≅ö  {: - سبحانه -كما قال . العبادةوحج، وذبح، ونذر وغري ذلك من أنواع    è% ¨β Î) 
’ ÎA Ÿξ |¹ ’ Å5 Ý¡ èΣ uρ y“$ u‹ øt xΧ uρ † ÎA$ yϑ tΒ uρ ¬! É b> u‘ t ÏΗ s>≈ yè ø9 $# ∩⊇∉⊄∪ Ÿω y7ƒ Î Ÿ° … çµ s9 ( y7 Ï9≡ x‹ Î/ uρ ßN ö ÏΒ é& 

O$ tΡ r& uρ ãΑ ¨ρ r& t ÏΗ Í> ó¡ çR ùQ : - سبحانه - والنسك هو العبادة ومنها الذبح كما قال .)٢( }∪⊃∌⊆∩ #$

}  !$ ¯ΡÎ) š≈ oΨø‹sÜôã r& trO öθ s3ø9$# ∩⊇∪ Èe≅ |Á sù y7 În/tÏ9 öpt ùΥ$#uρ ∩⊄∪ { )٣(.  

أخرجه مسلم يف صحيحه         . )٤( }  اهللا من ذبح لغري اهللا   لعن  {  النيب   وقال

β¨ {: - سبحانه  -وقال اهللا   . من حديث أمري املؤمنني علي بن أيب طالب           r&uρ 

y‰Éf≈ |¡yϑ ø9$# ¬! Ÿξ sù (#θ ããô‰s? yìtΒ «!$# #Y‰tnr& ∩⊇∇∪ { )وقال . )٥ }  tΒuρ äíô‰tƒ yìtΒ «!$# $·γ≈s9Î) 

tyz#u Ÿω z≈yδöç/ …çµs9 ÏµÎ/ $yϑ̄ΡÎ*sù …çµç/$|¡Ïm y‰ΖÏã ÿÏµÎn/u‘ 4 …çµ̄ΡÎ) Ÿω ßxÎ=øãƒ tβρãÏ≈s3ø9$# ∩⊇⊇∠∪ { )وقال   .)٦ 

 ãΝà6Ï9≡sŒ ª!$# öΝä3š/u‘ çµs9 Ûù=ßϑø9$# 4 tÏ%©!$#uρ šχθããô‰s? ÏΒ ÏµÏΡρßŠ $tΒ šχθä3Î=÷Κtƒ {:  سورة فاطريف
ÏΒ AÏϑôÜÏ% ∩⊇⊂∪ βÎ) óΟèδθããô‰s? Ÿω (#θãèyϑó¡o„ ö/ä.u!$tãßŠ öθs9uρ (#θãèÏÿxœ $tΒ (#θç/$yftGó™$# ö/ä3s9 ( tΠöθtƒuρ Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$# tβρãàõ3tƒ 

öΝä3Å2÷Å³Î0 4 Ÿωuρ y7ã∞Îm;uΖãƒ ã≅÷WÏΒ 9Î7yz ∩⊇⊆∪ { )٧(.  

أن الصالة لغريه، والذبح لغريه، ودعاء األموات : اآليات يف هذه - سبحانه - فأوضح
                                 

 . ٥: سورة البينة آية ) ١(
 . ١٦٣ ، ١٦٢: سورة األنعام ، اآليتان) ٢(
 . ٢ ، ١: سورة الكوثر ، اآليتان) ٣(
 ). ١/١١٨(، أمحد ) ٤٤٢٢(، النسائي الضحايا ) ١٩٧٨(مسلم األضاحي   ) ٤(
 . ١٨: سورة اجلن آية ) ٥(
 . ١١٧: سورة املؤمنون آية) ٦(
 . ١٤ ، ١٣: سورة فاطر ، اآليتان) ٧(
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 املدعوين من وأن مجيع.  كل ذلك من الشرك باهللا والكفر بهواألحجارواألصنام، واألشجار، 
 مالئكة أو أولياء، أو جن أو أصنام أو غريهم ال ميلكون لداعيهم نفعا وال أودونه من أنبياء 

 أهنم ال - سبحانه - شرك وكفر، كما أوضح - سبحانه - دعوهتم من دونه وأنضرا، 
 .  ولو مسعوا مل يستجيبوا لهداعيهم،يسمعون دعاء 
إلنس احلذر من ذلك، والتحذير منه،                 وا اجلن   على مجيع املكلفني من        فالواجب  

 من الدعوة      - عليهم الصالة والسالم           - الرسل  وبيان بطالنه، وأنه خيالف ما جاءت به             
 &ô‰s)s9uρ $uΖ÷Wyèt/ ’Îû Èe≅à2 7π̈Βé  {: - سبحانه - قالله، كما  إىل توحيد اهللا، وإخالص العبادة              

»ωθß™§‘ Âχr& (#ρß‰ç6ôã$# ©!$# (#θç7Ï⊥tGô_$#uρ |Nθäó≈©Ü9$# ( { )١( . 

$! {: - سبحانه   - وقال  tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ÏΒ š Î= ö6 s% ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ω Î) û ÇrθçΡ Ïµø‹s9Î) …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈s9Î) 

Hω Î) O$ tΡr& Èβρ ß‰ç7ôã $$ sù ∩⊄∈∪ { )وقد مكث  .)٢  مكة املكرمة ثالث عشرة سنة يدعو فيها     يف 

 الناس من الشرك به، ويوضح هلم معىن ال إله إال اهللا،    حيذر، - سبحانه -إىل اهللا 
، مث هاجر إىل املدينة، عليه     عن طاعته واتباعه األكثرونواستكرب فاستجاب له األقلون، 

 هناك بني املهاجرين واألنصار، وجاهد - سبحانه - الدعوة إىل اهللا     فنشرالصالة والسالم،   
 وكتب إىل امللوك والرؤساء وأوضح هلم دعوته، وما جاء به من اهلدى،    اهللا،يف سبيل 

ل الناس   حىت ظهر دين اهللا، ودخ    - رضي اهللا عنهم  - ذلك هو وأصحابه    يفوصرب وصابر 
 وانتشر التوحيد وزال الشرك من مكة واملدينة، ومن سائر اجلزيرة على         أفواجا، يف دين اهللا 

 واجلهاد   - سبحانه - يد أصحابه من بعده، مث قام أصحابه بالدعوة إىل اهللا        وعلى يده  
 يف املشارق واملغارب حىت نصرهم اهللا على أعدائه ومكن هلم يف األرض، وظهر    سبيلهيف 

  يف كتابه العظيم حيث قال  - سبحانه - على سائر األديان، كما وعد بذلك     هللادين 

                                 
 . ٣٦: سورة النحل آية ) ١(
 . ٢٥: سورة األنبياء آية) ٢(
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} uθ èδ ü” Ï% ©!$# Ÿ≅ y™ ö‘ r& …ã& s!θ ß™ u‘ 3“ y‰ßγ ø9$$ Î/ È ÏŠuρ Èd,ys ø9$# …çν tÎγ ôàã‹Ï9 ’ n?tã Çƒ Ïe$! $# Ï& Íj#à2 öθ s9uρ oν ÌŸ2 

šχθ ä.Îô³ßϑ ø9$# ∩⊂⊂∪ { )١( . 

 القبور من الصالة عندها، والقراءة عندها،  عند البدع ووسائل الشرك ما يفعل  ومن
 بدعة ومنكر، ومن وسائل الشرك األكرب، وهلذا      كلهوبناء املساجد والقباب عليها، وهذا  

 اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم    لعن {:  قالأنه صح عن رسول اهللا  

 ويف صحيح   - رضي اهللا عنها -متفق على صحته من حديث عائشة . )٢( } مساجد

 وإن من كان قبلكم كانوا  أال {:  قالأنه  النيب عن  اهللامسلم عن جندب بن عبد 

 أال فال تتخذوا القبور مساجد، فإين أهناكم عن   مساجد،يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم 
أن اليهود والنصارى   :  هذين احلديثني وما جاء يف معنامها  يف فأوضح،   . )٣( } ذلك

ساجد، فحذر أمته من التشبه هبم باختاذها مساجد، والصالة     قبور أنبيائهم ميتخذونكانوا 
: ومن ذلك .  والعكوف عندها، والقراءة عندها؛ ألن هذا كله من وسائل الشرك  عندها،
. أهلها  فكل ذلك من وسائل الشرك والغلو يف .  عليها، واختاذ القباب والستور عليهاالبناء

ذه األمة، حىت عبدوا أصحاب     كما قد وقع ذلك من اليهود والنصارى ومن جهال ه 
 على   وذحبوا هلم، واستغاثوا هبم، ونذروا هلم، وطلبوا منهم شفاء املرضى، والنصر      القبور،
 القادركما يعلم ذلك من عرف ما يفعل عند قرب احلسني، والبدوي، والشيخ عبد . األعداء

 وال قوة   حولال اجليالين، وابن عريب وغريهم من أنواع الشرك األكرب، واهللا املستعان، و  
 . إال باهللا
 هنى عن جتصيص القبور، والقعود عليها، والبناء     أنه  صح عن رسول اهللا  وقد

                                 
 . ٣٣: سورة التوبة آية ) ١(
/٦(، أمحد ) ٧٠٣(، النسائي املساجد ) ٥٣١(، مسلم املساجد ومواضع الصالة   ) ١٣٢٤(البخاري اجلنائز ) ٢(

 ). ١٤٠٣(، الدارمي الصالة ) ١٤٦
 ). ٥٣٢(ساجد ومواضع الصالة    مسلم امل ) ٣(
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 ٨

 وما ذاك إال ألن جتصيصها والبناء عليها من وسائل الشرك األكرب  عليها،عليها، والكتابة 
 . بأهلها

 حكومات وشعوبا احلذر من هذا الشرك ومن هذه   املسلمني على مجيع فالواجب
 بالعقيدة الصحيحة، والسري على منهج سلف األمة عما   املعروفنيالبدع، وسؤال أهل العلم  

  }  (#þθè=t↔ó¡sù حىت يعبدوا اهللا على بصرية، عمال بقول اهللا  دينهمأشكل عليهم من أمور 

Ÿ≅÷δr& Ìø.Ïe%!$# βÎ) óΟçGΨä. Ÿω tβθçΗs>÷ès? ∩⊆⊂∪ { )١( . 

 }  سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل اهللا له به طريقا إىل اجلنة                من  {  النيب   وقول 
 . )٣( }  يرد اهللا به خريا، يفقهه يف الدين من { وقوله    . )٢(

 عبثا وإمنا خلقوا حلكمة عظيمة وغاية شريفة، وهي عبادة اهللا وحده خيلقوا أن العباد مل ومعلوم
 . )٤( } ∪∌∋∩  }  $tΒuρ àMø)n=yz £Ågø:$# }§ΡM}$#uρ ωÎ) Èβρß‰ç7÷èu‹Ï9 كما قال سواه،دون كل ما 

 إال بتدبر الكتاب العظيم والسنة املطهرة، ومعرفة ما    العبادة سبيل إىل معرفة هذه   وال
 .  العبادة وسؤال أهل العلم عما أشكل يف ذلك أنواع أمر اهللا به ورسوله من  

اد من أجلها، وتؤدى على     اليت خلق العب - وتعاىل سبحانه - تعرف عبادة اهللا وبذلك
 والفوز - سبحانه - السبيل الوحيد إىل مرضاة اهللا    هوالوجه الذي شرعه اهللا، وهذا   

 وفق اهللا املسلمني لكل ما فيه رضاه، ومنحهم الفقه    وعقابه،بكرامته، والنجاة من غضبه 
يهم   وأصلح قادهتم، ووفق علماء املسلمني ألداء ما جيب عل     خيارهميف دينه ووىل عليهم  
 .  والتوجيه إنه جواد كرمي   والنصحمن الدعوة والتعليم،  

                                 
 . ٧: سورة األنبياء آية) ١(
) ٤٩٤٦(، أبو داود األدب ) ٢٩٤٥ (القراءات، الترمذي ) ٢٦٩٩(مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) ٢(

 ). ٣٤٤(، الدارمي املقدمة  ) ٢/٢٥٢(، أمحد ) ٢٢٥(، ابن ماجه املقدمة  
(، مالك اجلامع  ) ٤/٩٣(، أمحد  ) ٢٢١(، ابن ماجه املقدمة    ) ١٠٣٧(ة ، مسلم اإلمار  ) ٧١(البخاري العلم    ) ٣(

 ). ٢٢٦(، الدارمي املقدمة ) ١٦٦٧
 . ٥٦: سورة الذاريات آية ) ٤(
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 كاحللف باألنبياء، وبرأس فالن، وحياة فالن،     اهللا، أنواع الشرك احللف بغري   ومن
لفا  كان حامن {:  قالأنه  رسول اهللا عنواحللف باألمانة والشرف، وقد صح  

 حلف بشيء دون    من { وقوله  . متفق على صحته. )١( } فليحلف باهللا أو ليصمت

 بإسناد رواه اإلمام أمحد عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب . )٢( } اهللا فقد أشرك

 . صحيح

أخرجه أبو داود          . )٣( }  حلف بغري اهللا فقد كفر أو أشرك          من  {  وقوله  

  عليه  ، وقال   - رضي اهللا عنهما       -والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر             
ة   وقال أيضا عليه الصال     . )٤( }  حلف باألمانة فليس منا    من {: الصالة والسالم     

 إال    باهللا حتلفوا بآبائكم وال بأمهاتكم، وال باألنداد وال حتلفوا             ال {: والسالم  

 . )٥( } وأنتم صادقون    

 األصغر، وقد يفضي إىل  كثرية، واحللف بغري اهللا من الشرك املعىن يف هذا واألحاديث

                                 
، النسائي األميان    ) ١٥٣٤( واألميان  النذور  ، الترمذي ) ١٦٤٦(، مسلم األميان    ) ٢٥٣٣(البخاري الشهادات    ) ١(

،  ) ٢/٦٩(، أمحد ) ٢٠٩٤(، ابن ماجه الكفارات   ) ٣٢٤٩(ن والنذور  ، أبو داود األميا  ) ٣٧٦٦(والنذور 
 ). ٢٣٤١( واألميان النذور ، الدارمي  ) ١٠٣٧(مالك النذور واألميان  

، النسائي ) ١٥٣٣(، الترمذي النذور واألميان   ) ١٦٤٦(، مسلم األميان  ) ٦٢٧١(البخاري األميان والنذور  ) ٢(
١/٤٧(، أمحد ) ٢٠٩٤(، ابن ماجه الكفارات  ) ٣٢٤٩( والنذور  األميان ، أبو داود) ٣٧٦٤(األميان والنذور 

 ). ٢٣٤١(، الدارمي النذور واألميان  ) ١٠٣٧ (واألميان، مالك النذور  ) 
، النسائي األميان    ) ١٥٣٥ (واألميان ، الترمذي النذور ) ١٦٤٦(، مسلم األميان ) ٥٧٥٧(البخاري األدب  ) ٣(

،  ) ٢/٦٩(، أمحد ) ٢٠٩٤(، ابن ماجه الكفارات   ) ٣٢٥١(ميان والنذور  ، أبو داود األ  ) ٣٧٦٦(والنذور 
 ). ٢٣٤١( واألميان النذور ، الدارمي  ) ١٠٣٧(مالك النذور واألميان  

 ). ٥/٣٥٢(، أمحد ) ٣٢٥٣(أبو داود األميان والنذور  ) ٤(
، النسائي األميان    ) ١٥٣٤( واألميان  النذور ، الترمذي ) ١٦٤٦(، مسلم األميان  ) ٣٦٢٤(البخاري املناقب  ) ٥(

،  ) ٢/١٧(، أمحد ) ٢٠٩٤(، ابن ماجه الكفارات   ) ٣٢٤٩(، أبو داود األميان والنذور    ) ٣٧٦٦(والنذور 
 ). ٢٣٤١( واألميان النذور ، الدارمي  ) ١٠٣٧(مالك النذور واألميان  
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 مثل تعظيم اهللا، أو أنه ينفع ويضر دون اهللا أو أنه يصلح      تعظيمهالشرك األكرب إذا اعتقد 
. ولوال اهللا وفالن   . ما شاء اهللا وشاء فالن: ومن هذا الباب قول. بهألن يدعى أو يستغاث  

 تقولوا ما شاء اهللا ال { وهذا كله من الشرك األصغر لقول النيب  . وفالنوهذا من اهللا 

 . )١( }  فالن شاءوشاء فالن، ولكن قولوا ما شاء اهللا مث   

إذا كان   .. لوال اهللا مث فالن، أو هذا من اهللا مث فالن     :  بأن يقولحرج يعلم أنه ال وهبذا
 . ذلكله تسبب يف 

 هللا ندا، أجعلتين  ما شاء اهللا وشئت، فقال له  :  رجال قال لهأن {  عنه وثبت

ما شاء اهللا وحده، فهذا   : فدل هذا احلديث على أنه إذا قال. )٢( } قل ما شاء اهللا وحده

 اهللا مث شاء فالن فال حرج مجعا بني األحاديث واألدلة       شاءما : ، وإن قال هو األكمل
 . كلها، واهللا ويل التوفيق 

                                 
 ). ٥/٣٩٩(، أمحد ) ٤٩٨٠(أبو داود األدب  ) ١(
 ). ١/٢١٤(د ، أمح) ٢١١٧(ابن ماجه الكفارات  ) ٢(
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 ١١

   والتوسل املمنوع بالنيب املشروع التوسل
 وطاعته، والتوسل وحمبته  التوسل باإلميان بالنيب بني خيلط بعض الناس - ٢

ه الصالة والسالم، يف حياته    عليبدعائه،بذاته وجاهه كما يقع اخللط بني التوسل 
 التباس املشروع من ذلك باملمنوع  اخللطوسؤاله الدعاء بعد مماته، وقد ترتب على هذا  

 به على أصحاب األهواء الذين  ويردمنه، فهل من تفصيل يزيل اللبس يف هذا الباب،  
 يلبسون على املسلمني يف هذه املسائل؟  

قون بني التوسل املشروع والتوسل املمنوع       ال يفر الناس شك أن كثريا من   ال: اجلواب
 إىل احلق، ومعلوم أن بينهما فرقا عظيما، فالتوسل     ويرشدهمبسبب اجلهل وقلة من ينبههم   
 الرسل، وأنزل به الكتب، وخلق من أجله الثقلني، وهو بهاملشروع هو الذي بعث اهللا  

وحمبة مجيع الرسل   رسوله، عليه الصالة والسالم،    وحمبة وحمبته - سبحانه -عبادته 
 أخرب اهللا به ورسوله من البعث والنشور، واجلنة والنار،        ماواملؤمنني واإلميان به وبكل  

 . ورسولهوسائر ما أخرب اهللا به 
 لدخول اجلنة والنجاة من النار، والسعادة يف الدنيا    الشرعية  كله من الوسيلة فهذا

أمسائه وصفاته وحمبته، واإلميان به     والتوسل إليه ب - سبحانه -واآلخرة، ومن ذلك دعاؤه     
 اليت شرعها لعباده، وجعلها وسيلة إىل مرضاته والفوز جبنته  الصاحلةوجبميع األعمال 
 بتفريج الكروب وتيسري األمور يف الدنيا واآلخرة، كما قال اهللا  أيضاوكرامته، والفوز  

 }  tΒ uρ È,−G tƒ ©!$# ≅yè øgs† …ã& ©! % [ t̀øƒ xΧ ∩⊄∪ çµø% ã— ötƒ uρ ôÏΒ ß]ø‹ym Ÿω Ü=Å¡tFøt s† 4 { )وقال  . )١-  

tΒ  {: -سبحانه  uρ È,−G tƒ ©!$# ≅ yè øgs† …ã& ©! ôÏΒ Íν Íö∆ r& #Zô£ç„ ∩⊆∪ { )وقال . )٢ } tΒ uρ È,−G tƒ 

©!$# öÏes3ãƒ çµ ÷Ζtã Ïµ Ï?$ t↔ Íh‹y™ öΝÏà÷è ãƒ uρ ÿ…ã& s! #·ô_ r& ∩∈∪ { )وقال . )٣ }  ¨βÎ) tÉ)−G ßϑ ø9$# ’ Îû ;M≈̈Ζy_ 

                                 
 . ٣ - ٢: سورة الطالق اآلية) ١(
 . ٤: سورة الطالق آية) ٢(
 . ٥: سورة الطالق آية) ٣(
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Aβθã‹ãã uρ ∩⊇∈∪ { )سبحانه   -وقال   . )١ - :}  ¨β Î) t É) −F ßϑ ù= Ï9 y‰Ζ Ïã öΝ Íκ Í h5 u‘ ÏM≈ ¨Ψ y_ ËΛ Ïè ¨Ζ9 $# 

$  {: - تعاىل -وقال . )٢( } ∪⊇⊃∩ pκš‰ r'̄≈ tƒ šÏ% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u β Î) (#θ à)−G s? ©!$# ≅ yè øgs† öΝä3©9 $ ZΡ$ s% öèù 

öÏes3ãƒ uρ öΝà6Ζtã öΝä3Ï?$ t↔ Íh‹y™ öÏøó tƒ uρ öΝä3s9 3 { )واآليات .  واهلدى والفرقانالعلمهو .  اآلية )٣

  مبحبة نبيه،  - سبحانه - اهللا   إىلومن التوسل املشروع التوسل   . يف هذا املعىن كثرية 
 ومن أفضل الصاحلات،يعته؛ ألن هذه األمور من أعظم األعمال   به، واتباع شرواإلميان

 بذاته، أو حبقه، أو جباه غريه من األنبياء والصاحلني أو      أو القربات، أما التوسل جباهه  
 - حقهم، فمن البدع اليت ال أصل هلا؛ بل من وسائل الشرك، ألن الصحابة     أوذواهتم 

 مل يفعلوا ذلك، ولو كان خريا    وحبقه   وهم أعلم الناس بالرسول   - عنهمرضي اهللا 
 يتوسلوا به ومل    ومل  يذهبوا إىل قربه  مل  عمر   عهدلسبقونا إليه، وملا أجدبوا يف   

  بن عبد املطلب أي بدعائه فقال العباس  بعمه يدعوا عنده؛ بل استسقى عمر  
إنا نتوسل إليك بعم  و. فتسقنااللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا   :  على املنرب وهو

 . رواه البخاري يف صحيحه . نبينا فاسقنا فيسقون
.  عز وجل - أن يدعو فدعا وأمن املسلمون على دعائه فسقاهم اهللا  العباس  أمر  مث

 مشهورة وهي ثابتة يف الصحيحني، وخالصتها أن ثالثة ممن كان قبلنا   الغار وقصة أهل 
فاحندرت صخرة من اجلبل فسدت عليهم الغار،      واملطر إىل غار، فدخلوا فيه    املبيتآواهم 

لن ينجيكم من هذه الصخرة إال أن تدعوا اهللا    :  دفعها، فقالوا فيما بينهميستطيعواومل 
 واستغاثوا به وتوسل أحدهم برب والديه، والثاين     - سبحانه - أعمالكم، فدعوه   بصاحل
  وخرجوا،   هللا عنهم الصخرة فأزاح ا.  عن الزنا بعد القدرة، والثالث بأدائه األمانة بعفته

 تفريج  وهذه القصة من الدالئل العظيمة على أن األعمال الصاحلة من أعظم األسباب يف   

                                 
 . ١٥: سورة الذاريات آية ) ١(
 . ٣٤: سورة القلم آية  ) ٢(
 . ٢٩: سورة األنفال آية) ٣(
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 . الكروب واخلروج من املضائق، والعافية من شدائد الدنيا واآلخرة   
 أو حبق فالن أو ذاته، فهذا من البدع املنكرة، ومن وسائل          فالن التوسل جباه أما

 .  واالستغاثة به فذلك من الشرك األكربامليتالشرك، وأما دعاء  
 يدعو هلم، وأن    أن  كانوا يطلبون من النيب  - عنهم رضي اهللا - والصحابة

 مل   كان حيا بينهم، فلما تويف حنييستغيث هلم إذا أجدبوا، ويشفع يف كل ما ينفعهم   
 ألهنم يعلمون أن     ؛غريهايسألوه شيئا بعد وفاته، ومل يأتوا إىل قربه يسألونه الشفاعة أو  

 موته ويوم القيامة حني  قبل  جيوز ذلك يف حياته وإمنا ذلك ال جيوز بعد وفاته 
 بينهم ولدخوهلم اجلنة، بعدما يأتون آدم،     اهللايتوجه إليه املؤمنون ليشفع هلم ليقضي 

 الصالة والسالم، فيعتذرون عن الشفاعة، كل    عليهمونوحا، وإبراهيم، وموسى، وعيسى،   
 فإذا أتوا عيسى عليه الصالة والسالم، اعتذر     غريي،نفسي نفسي، اذهبوا إىل   : يقولواحد  

  ألن   )١( }  هلا، أنا هلاأنا {:  فيقولفيأتونه  حممدا  نبيناإليهم وأرشدهم إىل أن يأتوا   

 مبحامد   وحيمده   قد وعده ذلك فيذهب وخير ساجدا بني يدي اهللا- سبحانه -اهللا 
 .  تشفعواشفعأرفع رأسك وقل تسمع، وسل تعط، : كثرية وال يزال ساجدا حىت يقال له 

 وهو حديث الشفاعة املشهور، وهذا هو               الصحيحني   احلديث ثابت يف     وهذا 
:  يف سورة اإلسراء    - تعاىل - يف قوله    -املقام احملمود الذي ذكره اهللا سبحانه          

} # |¤ tã βr& y7 sWyè ö7tƒ y7 •/u‘ $ YΒ$ s)tΒ #YŠθ ßϑ øt ¤Χ ∩∠∪ { )٢( . 

 آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، وجعلنا اهللا من أهل شفاعته إنه       وعلى  صلى اهللا عليه
 . مسيع قريب

                                 
، الدارمي   ) ٣/١١٦(، أمحد ) ٤٣١٢(، ابن ماجه الزهد   ) ١٩٣(، مسلم اإلميان   ) ٧٠٧٢(البخاري التوحيد   ) ١(

 ). ٥٢(املقدمة 
 . ٧٩: سورة اإلسراء آية) ٢(
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  إله إال اهللا وبيان مقتضاها وشروطها  ال معىن
 احملسوبني على األمة اإلسالمية مبعىن ال إله إال اهللا وقد   من  يالحظ جهل كثري - ٣
 ينافيها ويضادها أو ينقصها من األقوال واألعمال، فما    فيمالى ذلك الوقوع ترتب ع

  مقتضاها؟ وما شروطها؟   ومامعىن ال إله إال اهللا؟ 
 ال إله إال اهللا هي أساس الدين، وهي الركن    وهي  شك أن هذه الكلمة   ال: اجلواب

ث الصحيح عن  حممدا رسول اهللا، كما يف احلديأناألول من أركان اإلسالم، مع شهادة 
شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول           :  اإلسالم على مخس  بين {:  قالأنه  النيب 

حته متفق على ص. )١( }  وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت    اهللا،

 . - رضي اهللا عنهما -من حديث ابن عمر 

 بعث معاذا  ملا  النيب أن { - رضي اهللا عنهما - عباس الصحيحني عن ابن ويف

 دعهم إىل أن يشهدوا أن ال إله        فاالكتاب،  تأيت قوما من أهل إنك: " اليمن، قال له إىل
 فأعلمهم أن اهللا افترض عليهم مخس صلوات    لذلكإال اهللا، وأين رسول اهللا، فإن أطاعوك  
 أن اهللا افترض عليهم صدقة تؤخذ من    فأعلمهميف اليوم والليلة، فإن أطاعوك لذلك    

 .  كثريةاحلديث متفق عليه، واألحاديث يف هذا الباب  . )٢( } أغنيائهم فترد يف فقرائهم

ال معبود حبق إال اهللا، وهي تنفي اإلهلية حبق عن غري     :  إال اهللا إله  شهادة أن ال   ومعىن
š  {:  سورة احلج يف  وتثبتها باحلق هللا وحده، كما قال اهللا   - سبحانه -اهللا  Ï9≡sŒ 

 χ r'Î/ ©!$# uθ èδ ‘,ys ø9$# χ r&uρ $ tΒ šχθãã ô‰tƒ ÏΒ Ïµ ÏΡρ ßŠ uθ èδ ã≅ ÏÜ≈ t6 ø9$# { )سبحانه - وقال )٣ - 

                                 
، ) ٥٠٠١(، النسائي اإلميان وشرائعه ) ٢٦٠٩(، الترمذي اإلميان ) ١٦(، مسلم اإلميان ) ٨(البخاري اإلميان ) ١(

 ). ٢/٩٣(أمحد 
، أبو  ) ٢٤٣٥(كاة ، النسائي الز ) ٦٢٥(، الترمذي الزكاة   ) ١٩(، مسلم اإلميان  ) ١٣٣١(البخاري الزكاة   ) ٢(

 ). ١٦١٤(، الدارمي الزكاة  ) ١/٢٣٣(، أمحد ) ١٧٨٣(، ابن ماجه الزكاة ) ١٥٨٤(داود الزكاة 
 . ٦٢: سورة احلج آية ) ٣(
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 ١٥

tΒ  {: يف سورة املؤمنون uρ äí ô‰tƒ yìtΒ «!$# $ ·γ≈ s9Î) tyz# u Ÿω z≈ yδ öç/ …çµ s9 Ïµ Î/ $ yϑ ¯ΡÎ* sù …çµç/$ |¡Ïm y‰ΖÏã 

ÿÏµ În/u‘ 4 …çµ ¯ΡÎ) Ÿω ßxÎ= øãƒ tβρãÏ≈ s3ø9$# ∩⊇⊇∠∪ { )وقال )١ -  سورة البقرةيف  :} ö/ä3ßγ≈ s9Î)uρ ×µ≈ s9Î) 

Ó‰Ïn≡uρ ( Hω tµ≈s9Î) ω Î) uθ èδ ß≈ yϑ ôm §9$# ÞΟŠ Ïm §9$# ∩⊇∉⊂∪ { )يف سورة البينةوقال )٢  :} !$ tΒ uρ (#ÿρ âÉ∆ é& ω Î) 

(#ρ ß‰ç6 ÷èu‹Ï9 ©!$# tÅÁ Î= øƒ èΧ ã& s! t Ïe$! $# u!$ xuΖãm { )٣(  . 

 الكلمة العظيمة ال تنفع قائلها وال خترجه من دائرة      وهذه  يف هذا املعىن كثرية، واآليات
 . به به وصدق وعملالشرك إال إذا عرف معناها  

 يف الدرك األسفل من النار؛ ألهنم مل يؤمنوا هبا ومل     وهم كان املنافقون يقولوهنا  وقد
 . يعملوا هبا
، وهكذا عباد القبور  - لعدم إمياهنم هبا - الناس أكفر اليهود تقوهلا وهم من  وهكذا

فال    وهم خيالفوهنا بأقواهلم وأفعاهلم وعقيدهتم،  يقولوهنا واألولياء من كفار هذه األمة 
 ألهنم ناقضوها بأقواهلم، وأعماهلم، وعقائدهم، وقد    مسلمني؛تنفعهم وال يكونون بقوهلا  

 :  مثانية مجعها يف بيتني فقالشروطهاذكر بعض أهل العلم أن   
 وإخالص وصدقك مع يقني علم والقبول هلا   وانقياد حمبة

 : شروطها البيتان قد استوفيا مجيع وهذان
 أن معناها ال معبود حق إال اهللا، فجميع  وتقدم مبعناها املنايف للجهل العلم: األول

 .  كلها باطلة- سبحانه -اآلهلة اليت يعبدها الناس سوى اهللا 
انه  سبح- قائلها أن يكون على يقني بأن اهللا  حق املنايف للشك فالبد يف اليقني: الثاين

 .  هو املعبود باحلق-
 مجيع  وهو اهللا  - سبحانه - لربه  وذلك بأن خيلص العبد   اإلخالص: الثالث

                                 
 . ١١٧: سورة املؤمنون آية) ١(
 . ١٦٣: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٥: سورة البينة آية ) ٣(
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 أو صنم، أو جين أو         ملك،العبادات فإذا صرف منها شيئا لغري اهللا من نيب، أو ويل، أو       
 . غريها فقد أشرك باهللا ونقض هذا الشرط وهو شرط اإلخالص   

 وهو صادق يف ذلك، يطابق قلبه لسانه، ولسانه   ايقوهل ومعناه أن الصدق،: الرابع
 مل يؤمن مبعناها فإهنا ال تنفعه، ويكون بذلك كافرا   وقلبهقلبه، فإن قاهلا باللسان فقط 

 . كسائر املنافقني
 قاهلا وهو ال حيب اهللا صار كافرا مل فإن  اهللا حيب ومعناها أن احملبة،: اخلامس

 . كاملنافقنييدخل يف اإلسالم 

 )١( } #$!ö≅è% βÎ) óΟçFΖä. tβθ™7Åsè? ©!$# ‘ÏΡθãèÎ7̈?$$sù ãΝä3ö7Î6ósãƒ ª  { :- تعاىل -أدلة ذلك قوله   ومن
∅š{ :- سبحانه - وقوله ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9$# tΒ ä‹Ï‚ −G tƒ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# #YŠ# y‰Ρr& öΝåκtΞθ ™6 Ït ä† Éb=ßs x. «!$# ( 

t É‹©9$#uρ (#þθ ãΖtΒ#u ‘‰x© r& $ {6 ãm °! 3 { )يف هذا املعىن كثريةواآليات  )٢  . 

 ومعناه أن يعبد اهللا وحده وينقاد لشريعته،    املعىن،  ملا دلت عليه من  االنقياد : السادس
ينقد لشريعته بل استكرب   قاهلا ومل يعبد اهللا وحده، ومل    فإنويؤمن هبا، ويعتقد أهنا احلق، 

 .  كإبليس وأمثالهمسلما عن ذلك، فإنه ال يكون 
 يقبل ما دلت عليه من إخالص العبادة هللا     أن   ملا دلت عليه، ومعناه   القبول: السابع

 .  ويرضى بهبذلكوحده، وترك عبادة ما سواه، وأن يلتزم    
 غري اهللا ويعتقد أهنا   أن يتربأ من عبادة ومعناه مبا يعبد من دون اهللا،   الكفر: الثامن

yϑ  {: - سبحانه -باطلة، كما قال اهللا  sù öàõ3tƒ ÏNθ äó≈©Ü9$$ Î/ -∅ ÏΒ ÷σãƒ uρ «!$$ Î/ Ï‰s)sù y7 |¡ôϑ tG ó™ $# 

Íο uρ óãè ø9$$ Î/ 4’ s+øO âθø9$# Ÿω tΠ$ |Á ÏΡ$# $ oλm; 3 ª!$#uρ ìì‹Ïÿ xœ îΛ Î= tæ ∩⊄∈∉∪ { )٣(  . 

                                 
 . ٣١: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٦٥: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٥٦: سورة البقرة آية ) ٣(
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 قال ال إله إال اهللا وكفر مبا يعبد من دون    من {:  قالأنه  عن رسول اهللا  وصح

 وحد اهللا من {:  قالأنه  ويف رواية عنه .)١( }  وحسابه على اهللا ودمهاهللا حرم ماله 

 . أخرجه مسلم يف صحيحه  . )٢( } وكفر مبا يعبد من دون اهللا حرم ماله ودمه   

د    أن حيققوا هذه الكلمة مبراعاة هذه الشروط، ومىت وج     املسلمني على مجيع فالواجب
وإن مل يعرف تفاصيل هذه   .  عليه فهو مسلم حرام الدم واملال  واالستقامةمن املسلم معناها 

 هو العلم باحلق والعمل به، وإن مل يعرف املؤمن تفاصيل الشروط    املقصودالشروط ألن  
 }  yϑ هو كل ما عبد من دون اهللا كما قال اهللا     والطاغوت املطلوبة،   sù öàõ3tƒ 

ÏNθ äó≈©Ü9$$ Î/ -∅ ÏΒ ÷σãƒ uρ «!$$ Î/ Ï‰s)sù y7 |¡ôϑ tG ó™ $# Íο uρ óãè ø9$$ Î/ 4’ s+øO âθ ø9$# Ÿω tΠ$ |Á ÏΡ$# $ oλm; 3 { )اآلية )٣ . 

 ô‰s)s9uρ $uΖ÷Wyèt/ ’Îû Èe≅à2 7π̈Βé& »ωθß™§‘ Âχr& (#ρß‰ç6ôã$# ©!$# (#θç7Ï⊥tGô_$#uρ  {: - سبحانه - وقال

|Nθäó≈©Ü9$# ( { )كان ال يرضى بذلك من املعبودين من دون اهللا كاألنبياء والصاحلني     ومن )٤ 

ان الذي دعا إىل عبادهتم وزينها   ليسوا بطواغيت، وإمنا الطاغوت هو الشيط   فإهنمواملالئكة  
 .  نسأل اهللا لنا وللمسلمني العافية من كل سوءللناس،
 هذه الكلمة وهي ال إله إال اهللا، واليت تنايف كماهلا      تنايف الفرق بني األعمال اليت  وأما

 قول أو اعتقاد يوقع صاحبه يف الشرك األكرب فهو ينافيها     أو أن كل عمل   : الواجب، فهو  
 واملالئكة، واألصنام، واألشجار، واألحجار، والنجوم   األموات،كدعاء . ضادهابالكلية وي
 .  والنذر والسجود هلم وغري ذلك   هلم، والذبح .. وحنو ذلك
 ويضاد هذه الكلمة ويبطلها، وهي ال إله إال اهللا، ومن      بالكلية كله ينايف التوحيد فهذا

                                 
 ). ٦/٣٩٤(، أمحد ) ٢٣(مسلم اإلميان  ) ١(
 ). ٦/٣٩٤(، أمحد ) ٢٣(مسلم اإلميان  ) ٢(
 . ٢٥٦: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٣٦: سورة النحل اآلية ) ٤(
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دين بالضرورة واإلمجاع كالزنا،    من احملرمات املعلومة من ال اهللاذلك استحالل ما حرم 
ومن ذلك أيضا جحد ما أوجب اهللا      .  والربا وحنو ذلك  الوالدين، وشرب املسكر، وعقوق    

 من الدين بالضرورة واإلمجاع كوجوب الصلوات اخلمس،        املعلومةمن األقوال واألعمال 
 .  الوالدين، والنطق بالشهادتني وحنو ذلك وبروالزكاة، وصوم رمضان،  

 اليت تضعف التوحيد واإلميان، وتنايف واالعتقاداتال واألعمال  األقوأما
كالرياء، واحللف بغري اهللا، :  األصغرالشرك: كماهلا الواجب، فهي كثرية ومنها

 ومن فالن، وحنو ذلك، وهكذا اهللاوقول ما شاء اهللا وشاء فالن، أو هذا من 
لواجب، فالواجب   اكماهلامجيع املعاصي كلها تضعف التوحيد واإلميان وتنايف 

 عند أهل  واإلميان. احلذر من مجع ما ينايف التوحيد واإلميان أو ينقص ثواهبما
 ذلك علىالسنة واجلماعة قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص باملعصية، واألدلة 

كثرية أوضحها أهل العلم يف كتب العقيدة وكتب التفسري واحلديث فمن أرادها 
$! sŒÎ)uρ# {: - تعاىل - اهللا ومن ذلك قول.  واحلمد هللاوجدها tΒ ôM s9Ì“Ρé& ×ο u‘θ ß™ Οßγ ÷Ψ Ïϑ sù 

̈Β ãΑθ à)tƒ öΝà6•ƒ r& çµ ø?yŠ# y— ÿÍν É‹≈ yδ $ YΖ≈ yϑƒ Î) 4 $ ¨Β r'sù šÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u öΝßγ ø?yŠ# t“ sù $ YΖ≈ yϑƒÎ) óΟèδ uρ tβρ ãÏ±ö; tG ó¡o„ 

$  {:  سبحانهوقوله )١( } ∪⊇⊅⊆∩ yϑ ¯Ρ Î ) šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $ # t Ï% ©! $ # # s Œ Î ) t  Ï. è Œ ª ! $ # ô M n= Å _ uρ 

öΝ åκ æ 5θ è= è% # s Œ Î ) uρ ô M u‹ Î= è ? öΝ Íκ ö n= t ã … çµ ç G≈ tƒ# u öΝ åκ ø E y Š# y — $ YΖ≈ yϑƒ Î ) 4’ n? t ã uρ óΟ Îγ Î n / u ‘ tβθ è= ©. uθ t G tƒ ∩⊄∪ { 
ß {: - سبحانه - وقوله )٢( ‰ƒ Ì “ tƒ uρ ª ! $ # š Ï% ©! $ # ( # ÷ρ y ‰ t G ÷δ $ # “ W ‰ èδ 3 { )اآلية )٣   ،

 .  يف هذا املعىن كثريةواآليات

                                 
 . ١٢٤: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٢: سورة األنفال آية) ٢(
 . ٧٦: سورة مرمي آية ) ٣(
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  اإلهلية توحيد أمهية
  واملؤلفات واحملاضرات يف إثبات وجود اهللالبحوث تكثر يف العصر احلاضر - ٤

 على الزم ذلك ومقتضاه وهو توحيد اإلهلية، بذلكوتقرير ربوبيته من غري االستدالل 
 والتهاون بأمره فحبذا لو ألقيتم الضوء  اإلهلية،اجلهل بتوحيد : وقد ترتب على ذلك

 أساس النجاة ومدارها ومفتاح دعوة الرسل،   إنهعلى أمهية توحيد اإلهلية من حيث 
  عليه غريه؟  يبىنل الذي عليهم الصالة والسالم، واألص 

 الرسل وأنزل الكتب لبيان حقه على  أرسل - سبحانه - ريب أن اهللا ال: اجلواب
 دون كل ما سواه، وختصيصه جبميع    - سبحانه -عباده ودعوهتم إىل إخالص العبادة له      

 رهبم وخالقهم ورازقهم، وإمنا وقعوا يف   اهللا عباداهتم؛ ألن أكثر أهل األرض قد عرفوا أن  
 لغريه، جهال بذلك وتقليدا آلبائهم    بعضها بصرف عباداهتم أو - سبحانه -شرك به ال

وكما جرى ألوائل هذه األمة،     . األمموأسالفهم، كما جرى لقوم نوح ومن بعدهم من     
 كما  وقالوا دعاهم إىل توحيد اهللا استنكروا ذلك واستكربوا عن قبوله، ملا فإن الرسول 

≅Ÿ {: ذكر اهللا ذلك عنهم  yè y_ r& sπ oλÎ; Fψ$# $ Yγ≈ s9Î) #´‰Ïn≡uρ ( ¨β Î) #x‹≈ yδ íó y´ s9 Ò>$ yf ãã ∩∈∪ { )كذا    )١ 

öΝåκ̈ΞÎ) (#þθ {:  يف سورة الصافات - سبحانه -وقال عنهم . يف سورة ص  çΡ% x. #sŒÎ) Ÿ≅‹ Ï% öΝçλm; Iω 

tµ≈ s9Î) ω Î) ª!$# tβρ çÉ9 õ3tG ó¡o„ ∩⊂∈∪ tβθä9θ à)tƒ uρ $ ¨ΖÍ← r& (#þθä.Í‘$ tG s9 $ oΨ ÏG yγ Ï9#u 9Ïã$ t±Ï9 ¥βθ ãΖøg¤Χ ∩⊂∉∪ { )عنهم قال )٢ 

$! (ΡÎ̄$ {:  يف سورة الزخرف، - سبحانه - tΡô‰y ùρ $ tΡu!$ t/# u #’ n?tã 7π̈Β é& $ ¯ΡÎ)uρ #’ n?tã ΝÏδ Ì≈ rO# u 

šχρ ß‰tFø)•Β ∩⊄⊂∪{ )يف هذا املعىن كثرية، فالواجب على علماء املسلمني وعلى اآليات )٣ 

د الربوبية والفرق بينه وبني توحي  ..  للناس حقيقة توحيد األلوهية يوضحوادعاة اهلدى أن 
 والصفات؛ ألن كثريا من املسلمني جيهل ذلك فضال عن غريهم، وقد كان   األمساءوتوحيد 

                                 
 . ٥: سورة ص آية) ١(
 . ٣٦: سورة الصافات آية) ٢(
 . ٢٣: سورة الزخرف آية ) ٣(
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 ٢٠

 وغريهم من العرب وغالب األمم يعرفون أن اهللا خالقهم ورازقهم، وهلذا    قريشكفار 
 وهو املستحق ألن يعبدوه، لكونه    - جل وعال - بذلك؛ ألنه - سبحانه - عليهماحتج 

È⌡s9  {: - سبحانه -والقادر عليهم من مجيع الوجوه، كما قال   ورازقهم، خالقهم،  uρ 

Νßγ tFø9r'y™ ô̈Β öΝßγ s)n= yz £ä9θ à)u‹s9 ª!$# { )١( . 

 }   - وقال È⌡s9uρ Νßγ tFø9r'y™ ô̈Β t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ t¤‚ y™ uρ }§ôϑ ¤±9$# { )٢( . 

≅ö {:  يسأهلم عمن يرزقهم أن  آمرا نبيه - عر وجل  - وقال è% tΒ Νä3è% ã— ötƒ zÏiΒ 
Ï!$ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ̈Β r& à7Î= ôϑ tƒ yìôϑ ¡¡9$# t≈ |Á ö/F{$#uρ tΒ uρ ßl Ìøƒ ä† ¢‘y⇔ø9$# zÏΒ ÏMÍh‹yϑ ø9$# ßl Ìøƒ ä† uρ |M Íh‹yϑ ø9 $# 

š∅ ÏΒ Çc‘y⇔ø9$# tΒ uρ ãÎn/y‰ãƒ zö∆ F{$# 4{ )سبحانه  - اهللاقال  )٣ - :} tβθä9θ à)uŠ|¡sù ª!$# 4 ö≅à)sù Ÿξ sùr& 

tβθ à)−G s? ∩⊂⊇∪ { )مبا أقروا به من  - سبحانه - يف هذا املعىن كثرية، حيتج عليهم واآليات )٤ 

 األمر على ما أنكروه من  بر ورازقهم، وخالق السماء واألرض، ومد   وخالقهم،كونه رهبم، 
 .  وبطالن عبادة األصنام واألوثان وغريها من كل ما يعبدون من دون اهللا  العبادة،توحيد 

 يؤمنوا بأمسائه وصفاته، وأن يرتهوه عن                بأن   عباده   -  سبحانه - أمر    وهكذا  
!¬  {: - سبحانه   -مشاهبة اخللق، فقال        uρ â !$ oÿ ôœ F{ $# 4 o_ ó¡ çt ø: $# çνθ ãã ÷Š $$ sù $ pκ Í5 { )٥( 

 uθèδ ª!$# “Ï%©!$# Iω tµ≈s9Î) ωÎ) uθèδ ( ÞΟÎ=≈tã É=ø‹tóø9$# Íοy‰≈yγ¤±9$#uρ ( uθèδ ß≈oΗ÷q§9$#  {:  يف سورة احلشر      وقال 

ÞΟŠÏm§9$# ∩⊄⊄∪ {          ٦( ، إىل آخر السورة( . 

                                 
 . ٨٧: سورة الزخرف آية ) ١(
 . ٦١: سورة العنكبوت آية) ٢(
 . ٣١: سورة يونس آية) ٣(
 . ٣١: سورة يونس آية) ٤(
 . ١٨٠: سورة األعراف ، اآلية ) ٥(
 . ٢٤ - ٢٢: سورة احلشر ، اآليات ) ٦(
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 ٢١

  } ö≅è% uθèδ ª!$# î‰ymr& ∩⊇∪ ª!$# ß‰yϑ¢Á9$# ∩⊄∪ öΝs9 ô$Î#tƒ öΝs9uρ ô‰s9θãƒ ∩⊂∪ öΝs9uρ ä3tƒ …ã&©! #·θàà2 وقال

7‰ymr& ∩⊆∪ { )وقال )١  }  Ÿξsù (#θè=yèøgrB ¬! #YŠ#y‰Ρr& öΝçFΡr&uρ šχθßϑn=÷ès? ∩⊄⊄∪ { )قال )٢ - 

 يف هذا املعىن   اآليات )øŠs9 ÏµÎ=÷WÏϑx. Öï†x« ( uθèδuρ ßìŠÏϑ¡¡9$# çÅÁt7ø9$# ∩⊇⊇∪ { )٣§{  {: -نه سبحا

 . كثرية
د األلوهية وهو   أن توحيد الربوبية يستلزم توحي - اهللا رمحهم - أوضح أهل العلم   وقد

 ويقتضيه، وهلذا احتج اهللا عليهم بذلك، وهكذا توحيد    ذلكإفراد اهللا بالعبادة، ويوجب 
 هو الكامل - سبحانه - اهللا بالعبادة، وإفراده هبا ألنه ختصيصاألمساء والصفات يستلزم 

ا  وهو املنعم على عباده، فهو املستحق ألن يعبدوه ويطيعو     وصفاته، يف ذاته، ويف أمسائه   
 . نواهيهأوامره وينتهوا عن  

 ويشتمل عليهما ملن حقق ذلك واستقام   النوعني، توحيد العبادة، فهو يتضمن   وأما
 . عليه علما وعمال

 يف كتب العقيدة والتفسري، كتفسري ابن جرير،  املعىن بسط أهل العلم بيان هذا وقد
تاب التوحيد البن   السنة لعبد اهللا بن أمحد، وك   وكتابوابن كثري، والبغوي وغريهم، 
 الدارمي على بشر املريسي وغريهم من علماء السلف    سعيدخزمية، ورد العالمة عثمان بن   

 .  يف كتبهم- رمحهم اهللا -
 رمحة اهللا - تيمية وتلميذه العالمة ابن القيم  ابن أجاد يف ذلك شيخ اإلسالم  وممن
 .  يف كتبهما-علمهما 

 الثاين عشر وما بعده، كالشيخ اإلمام حممد بن  القرنيف أئمة الدعوة اإلسالمية  وهكذا
 .  وتالميذه، وأتباعهم من أهل السنةوأبنائه، - رمحه اهللا -عبد الوهاب 

                                 
 . سورة اإلخالص كلها) ١(
 . ٢٢: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١١: سورة الشورى آية ) ٣(



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ٢٢

 تيسري العزيز احلميد األول للشيخ عبد وأصله"  اجمليدفتح: " أحسن ما ألف يف ذلكومن
 . - رمحه اهللا -لشيخ  والثاين للشيخ سليمان بن عبد اهللا آل ا- رمحه اهللا -الرمحن بن حسن 

 األوىل من الدرر السنية اليت مجعها الشيخ العالمة    األجزاء أحسن ما مجع يف ذلك  ومن
 فإنه مجع فيها فتاوى أئمة الدعوة من آل الشيخ    - اهللا رمحه -عبد الرمحن بن قاسم 

 عشر وما بعده يف العقيدة واألحكام فأنصح بقراءهتا  الثاينوغريهم من علماء القرن  
 .  السنة ملا يف ذلك من الفائدة العظيمة علماءراجعتها وغريها من كتب وم

 رمحهم اهللا - الدعوة من آل الشيخ وغريهم     ألئمة ذلك جمموعة الرسائل األوىل   ومن
 حسن، والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن، بنالشيخ عبد الرمحن :  وردود املشايخ -

 سحمان، وغريهم من أئمة اهلدى وأنصار   نبوالشيخ عبد اهللا أبابطني، والشيخ سليمان 
 والرد على أهلها، رمحهم اهللا مجيعا رمحة      الكثرية،التوحيد ملا فيها من الفائدة وإزالة الشبه   

ومن ذلك أعداد جملة البحوث .  أتباعهم بإحسانمنواسعة وأسكنهم فسيح جناته وجعلنا  
لعلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد   إلدارات البحوث االعامةاإلسالمية اليت تصدرها الرئاسة 

 .  والفوائد الكثرية يف العقيدة واألحكام  العظيمةملا فيها من املقاالت 
 واملقاالت الصادرة مين فيما يتعلق بالعقيدة  الفتاوىاجمللدات األوىل من   :  ذلكومن

 . نفع اهللا هبا .  طلبة العلمبنيوهي مطبوعة حبمد اهللا، وموجودة   



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ٢٣

   وآثارهم والتربك بالنيب والصاحلني  بالعلماءالتربك
 التربك بالعلماء والصاحلني وآثارهم مستدال مبا ثبت من جواز هناك من يرى - ٥

 حكم ذلك؟ مث أليس فيه تشبيه لغري  فما  بالنيب - عنهمتربك الصحابة رضي اهللا 
 -اهللا   وفاته، وما حكم التوسل إىل   بعد  ميكن التربك بالنيب  وهل  بالنيب النيب 
 ؟   بربكة النيب -تعاىل 

 بوضوئه، وال بشعره، وال بعرقه، وال   ال  النيب غري جيوز التربك بأحد ال: اجلواب
 جعل اهللا يف جسده وما مسه من اخلري        ملا  بالنيب  خاصبشيء من جسده؛ بل هذا كله    

 . والربكة
ه وال بعد      بأحد منهم، ال يف حيات     - رضي اهللا عنهم     - الصحابة   مل يتربك  وهلذا  

 مع اخللفاء الراشدين وال مع غريهم، فدل ذلك على أهنم قد عرفوا أن                               ال  وفاته   
 غريه، وألن ذلك وسيلة إىل الشرك وعبادة غري اهللا                       دون    بالنيب ذلك خاص    

 ذاته أو       أو   جباه النيب     - سبحانه   - ال جيوز التوسل إىل اهللا          وكذا  .. سبحانه
 به والغلو فيه        الشرك  لك؛ وألن ذلك من وسائل         صفته أو بركته لعدم الدليل على ذ            

 ولو     - عنهم    اهللا  رضي   -عليه الصالة والسالم، وألن ذلك أيضا مل يفعله أصحابه                     
  اهللا كان خريا لسبقونا إليه؛ وألن ذلك خالف األدلة الشرعية، فقد قال                   

} ¬! uρ â !$ oÿ ôœ F{ $# 4 o_ ó¡ çt ø: $# çνθ ãã ÷Š $$ sù $ pκ Í5 { )جباه أحد     - سبحانه  - بدعائه   يأمر  ومل )١ 

 . أو حق أحد أو بركة أحد           
 .  بصفاته كعزته، ورمحته، وكالمه وغري ذلكالتوسل - سبحانه - بأمسائه  ويلحق
 من التعوذ بكلمات اهللا التامات، والتعوذ   الصحيحة ذلك ما جاء يف األحاديث  ومن

 . بعزة اهللا وقدرته
 باهللا وباإلميان بة رسوله   وحم- سبحانه - اهللا  بذلك أيضا التوسل مبحبة ويلحق

                                 
 . ١٨٠: سورة األعراف آية ) ١(
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 ٢٤

 الغار الذين آواهم املبيت   أصحاب وبرسوله، والتوسل باألعمال الصاحلات، كما يف قصة   
 فسدت عليهم باب الغار،   اجلبلواملطر إىل غار فدخلوا فيه فاحندرت عليهم صخرة من  
 أنه لن  واتفقوا بينهم علىمنها،ومل يستطيعوا دفعها، فتذاكروا بينهم يف وسيلة اخلالص  

 يف - سبحانه - أحدهم إىل اهللا    فتوسل ينجيهم منها إال أن يدعوا اهللا بصاحل أعماهلم،    
مث توسل األول بعفته   .  اخلروج منه يستطيعونذلك برب والديه، فانفرجت الصخرة شيئا ال 

 بعض الشيء لكنهم ال يستطيعون اخلروج     الصخرةعن الزنا بعد القدرة عليه، فانفرجت  
 .  الصخرة وخرجوا فانفرجتوسل الثالث بأداء األمانة مث ت . من ذلك
 أخبار من قبلنا ملا فيه من العظة  من  عن النيب الصحيحني احلديث ثابت يف  وهذا

 . لنا والتذكري
كشيخ اإلسالم ابن   ..  مبا ذكرته يف هذا اجلواب - اهللا رمحهم - صرح العلماء  وقد

المة عبد الرمحن بن حسن يف فتح اجمليد شرح   القيم، والشيخ العابنتيمية وتلميذه العالمة 
 فيه  فشفع  حياته  يف وأما حديث توسل األعمى بالنيب . وغريهمكتاب التوحيد 

 جباهه  ذلك  له فرد اهللا عليه بصره، فهذا توسل بدعاء النيب وشفاعته وليس   ودعا النيب 
 بينهم،    القضاء وكما يتشفع الناس به يوم القيامة يف. وحقه، كما هو واضح يف احلديث  

 يف حياته   بهوكل هذا توسل  . كما يتشفع به يوم القيامة أهل اجلنة يف دخوهلم اجلنة    
 أهل بذلكوهو توسل بدعائه وشفاعته ال بذاته وحقه كما صرح  . الدنيوية واألخروية

 . العلم، ومنهم من ذكرنا آنفا 
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 ٢٥

 التوحيد  الكثري من العامة يف مجلة من املخالفات الفادحة يف وقوع حكم
 يف مجلة من املخالفات الفادحة يف التوحيد فما حكمهم؟      العامة يقع كثري من - ٦

 مناكحتهم وأكل ذبائحهم؟ وهل جيوز دخوهلم مكة   وحكموهل يعذرون باجلهل؟ 
 املكرمة؟  

 واالستغاثة هبم والنذر هلم، وحنو ذلك من             األموات   عرف بدعاء   من : اجلواب
 مناكحته، وال دخوله املسجد احلرام، وال                  جتوزال   أنواع العبادة فهو مشرك كافر           

لقول اهللا     .  حىت يتوب إىل اهللا من ذلك      اجلهل  معاملته معاملة املسلمني، ولو ادعى          
 سورة البقرة   يف  :} Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζs? ÏM≈x.Îô³ßϑø9$# 4®Lym £ÏΒ÷σãƒ 4 ×πtΒV{uρ îπoΨÏΒ÷σ•Β ×öyz ÏiΒ 7πx.Îô³•Β öθs9uρ 

öΝä3÷Gt6yfôãr& 3 Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζè? tÏ.Îô³ßϑø9$# 4®Lym (#θãΖÏΒ÷σãƒ 4 Ó‰ö7yès9uρ íÏΒ÷σ•Β ×öyz ÏiΒ 78Îô³•Β öθs9uρ öΝä3t6yfôãr& 3 { )١( 
 pκš‰r'̄≈tƒ tÏ%©!$# (#þθãΖtΒ#u #sŒÎ) ãΝà2u!%y` àM≈oΨÏΒ÷σßϑø9$#$ { : يف سورة املمتحنة  - سبحانه - وقوله  اآلية

;N≡tÉf≈yγãΒ £èδθãΖÅstGøΒ$$sù ( ª!$# ãΝn=÷ær& £ÍκÈ]≈yϑƒÎ*Î/ ( ÷βÎ*sù £èδθßϑçFôϑÎ=tã ;M≈uΖÏΒ÷σãΒ Ÿξsù £èδθãèÅ_ös? ’n<Î) Í‘$¤ä3ø9$# ( Ÿω £èδ 
@≅Ïm öΝçλ°; Ÿωuρ öΝèδ tβθ=Ïts† £çλm; ( Νèδθè?#uuρ !$̈Β (#θà)xΡr& 4 Ÿωuρ yy$oΨã_ öΝä3ø‹n=tæ βr& £èδθßsÅ3Ζs? !#sŒÎ) £èδθßϑçG÷s?#u 

£èδu‘θã_é& 4 Ÿωuρ (#θ ä3 Å¡ ôϑ è? ÄΝ |Á Ïè Î/ Ì Ïù# uθ s3 ø9 $# (#θ è= t↔ ó™ uρ !$ tΒ ÷Λ ä ø) xΡ r& (#θ è= t↔ ó¡ uŠ ø9 uρ !$ tΒ (#θ à) xΡ r& 4 öΝ ä3 Ï9≡ sŒ ãΝ õ3 ãm 

«! $# ( ãΝ ä3 øt s† öΝ ä3 oΨ ÷ t/ 4 ª! $# uρ îΛ Î= tæ ÒΟŠ Å3 ym ∩⊇⊃∪ { )ولقوله    )٢  سورة التوبة    يف  :} $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ 
š Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u $ yϑ ¯Ρ Î) šχθ ä. Î ô³ ßϑ ø9 $# Ó§ pg wΥ Ÿξ sù (#θ ç/ t ø) tƒ y‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# tΠ# t ys ø9 $# y‰ ÷è t/ 

öΝ Îγ ÏΒ$ tã # x‹≈ yδ 4 { )اآلية  )٣  . 

 أن يعاملوا معاملة الكفار حىت يتوبوا إىل اهللا من  جيب يلتفت إىل كوهنم جهاال بل  وال
sŒÎ)uρ (#θè=yèsù Zπt±Ås≈sù (#θä9$s% $tΡô‰y#  {:  أمثاهلميف - سبحانه -ذلك، لقول اهللا   ùρ !$pκön=tæ $tΡu!$t/#u ª!$#uρ 

                                 
 . ٢٢١: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٠: سورة املمتحنة اآلية ) ٢(
 . ٢٨: سورة التوبة آية ) ٣(
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 ٢٦

$tΡzs∆r& $pκÍ5 3 ö≅è% χÎ) ©!$# Ÿω âß∆ù'tƒ Ï!$t±ósxø9$$Î/ ( tβθä9θà)s?r& ’n?tã «!$# $tΒ Ÿω šχθßϑn=÷ès? ∩⊄∇∪  ö≅è% zs∆r& ’În1u‘ 
ÅÝó¡É)ø9$$Î/ ( (#θßϑŠÏ%r&uρ öΝä3yδθã_ãρ y‰ΖÏã Èe≅à2 7‰Éfó¡tΒ çνθãã÷Š$#uρ šÅÁÎ=øƒèΧ ã&s! tÏe$!$# 4 $yϑx. öΝä.r&y‰t/ tβρßŠθãès? ∩⊄∪ 

$̧)ƒÌsù 3“y‰yδ $̧)ƒÌsùuρ ¨,ym ãΝÍκön=tã ä's#≈n=Ò9$# 3 ÞΟßγ̄ΡÎ) (#ρä‹sƒªB$# tÏÜ≈uŠ¤±9$# u!$uŠÏ9÷ρr& ÏΒ ÈβρßŠ «!$# šχθç7|¡øts†uρ Νåκ̈Ξr& 

šχρß‰tGôγ•Β ∩⊂⊃∪ { )اهللا   ولقول )١  ثاهلم النصارى وأميف :}ö≅è% ö≅yδ Λälã⁄Îm7t⊥çΡ tÎy£÷zF{$$Î/ 

¸ξ≈uΗùår& ∩⊇⊃⊂∪ tÏ%©!$# ¨≅|Ê öΝåκß÷èy™ ’Îû Íο4θuŠptø:$# $u‹÷Ρ‘‰9$# öΝèδuρ tβθç7|¡øts† öΝåκ̈Ξr& tβθãΖÅ¡øtä† $·è÷Ψß¹ ∩⊇⊃⊆∪ { )٢(  . 

 .  يف هذا املعىن كثريةواآليات

                                 
 . ٣٠ - ٢٨: سورة األعراف ، اآليات ) ١(
 . ١٠٤ ، ١٠٣: سورة الكهف ، اآليتان) ٢(
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 ٢٧

  الظاهرة الدين بشعائر االستهزاء
:  االستهزاء بشعائر الدين الظاهرة اإلسالمية ظهر يف كثري من اجملتمعات   - ٧

ء بالدين الذي خيرج   مثل هذا االستهزافهل كإعفاء اللحى، وتقصري الثياب، وحنومها،  
 .  األمر؟ وفقكم اهللا هذامن امللة؟ ومباذا تنصحون من وقع يف مثل 

 وبآياته وبشرعه وأحكامه من مجلة أنواع  ورسوله ريب أن االستهزاء باهللا ال: اجلواب

$$!» % } ö≅èالكفر لقول اهللا  Î/r& Ïµ ÏG≈ tƒ#uuρ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ óΟçFΨ ä. šχρâÌ“ öκtJ ó¡n@ ∩∉∈∪ Ÿω (#ρ â‘ É‹tG ÷è s? ô‰s% 

Λän öxx. y‰÷è t/ óΟä3ÏΨ≈yϑƒ Î) { ١( ، اآلية من سورة التوبة( . 

 أو بالصالة، أو بالزكاة، أو الصيام، أو احلج، أو           بالتوحيد،ك االستهزاء  يف ذل  ويدخل
 .  عليهااملتفقغري ذلك من أحكام الدين 

 يقصر ثيابه وحيذر اإلسبال أو حنو ذلك من األمور اليت      أو االستهزاء مبن يعفي حليته   أما
عرف منه  والواجب احلذر من ذلك، ونصيحة من ي تفصيل،قد ختفى أحكامها، فهذا فيه 

 ويلزم بشرعه، وحيذر االستهزاء مبن متسك   - سبحانه -شيء من ذلك حىت يتوب إىل اهللا     
 من غضب اهللا وعقابه والردة عن دينه  وحذرا  ورسوله  بالشرع يف ذلك، طاعة هللا  

 .  وللمسلمني مجيعا العافية من كل سوء إنه خري مسئول لناوهو ال يشعر، نسأل اهللا 
  . ويل التوفيق واهللا

                                 
 . ٦٦ ، ٦٥: نسورة التوبة اآليتا ) ١(



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ٢٨

  اليت ينصح هبا مساحتكم أن تقرأ يف جمال العقيدة الكتب أهم
  ينصح هبا مساحتكم أن تقرأ يف جمال العقيدة؟   اليت ما هي الكتب - ٨

 وأصدق كتاب جيب أن يقرأ يف تعليم العقيدة    كتاب كتاب وأعظم أحسن : اجلواب
ديه وال من خلفه،   ال يأتيه الباطل من بني يالذي واألحكام واألخالق، هو كتاب اهللا  

 . ترتيل من حكيم محيد

β¨ {: فيه  قال اهللا وقد Î) # x‹≈ yδ tβ# u öà)ø9 $# “Ï‰öκu‰  ÉL̄= Ï9 š†Ïφ ãΠuθø% r& ç Åe³ u; ãƒuρ t ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# t Ï% ©! $# 

tβθ è= yϑ÷è tƒ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# ¨β r& öΝçλ m; # \ô_r& #Z Î6x. ∩∪ { )١(  

≅ }  ö أيضا وقال è% uθèδ š Ï% ©#Ï9 (#θãΖ tΒ# u ” W‰èδ Ö !$ xÏ©uρ ( { )٢(  . 

≈=ë {: - سبحانه   - فيه   وقال  tGÏ. çµ≈ oΨø9 t“Ρr& y7ø‹ s9 Î) Ô8 t≈ t6ãΒ (# ÿρ ã−/ £‰u‹ Ïj9  ÏµÏG≈ tƒ# u t©.x‹tF uŠ Ï9 uρ (#θä9 'ρ é& É=≈ t6ø9 F{$# 

∩⊄∪ { )٣( . 

#  {  فيه وقال x‹≈ yδuρ ë=≈ tGÏ. çµ≈ oΨø9 t“Ρr& Ô8 u‘$ t6ãΒ çνθ ãè Î7 ¨?$$ sù (#θà)̈?$# uρ öΝä3 ª= yè s9 tβθ çΗxq öè? ∩⊇∈∈∪ { )٤(  . 

 )٥( } ∪  } $uΖø9̈“tΡuρ šø‹n=tã |=≈tGÅ3ø9$# $YΖ≈u‹ö;Ï? Èe≅ä3Ïj9 &óx« “Y‰èδuρ Zπyϑômu‘uρ 3“uô³ç0uρ tÏϑÎ=ó¡ßϑù=Ï9 ∩∇ فيه وقال
 .  يف هذا املعىن كثريةواآليات

 تارك فيكم إين {:  احلديث الصحيح يف خطبته يف حجة الوداع  يف  فيه النيب وقال

 . )٦( }  إن اعتصمتم به، كتاب اهللاما لن تضلوا

                                 
 . ٩: سورة اإلسراء آية) ١(
 . ٤٤: سورة فصلت آية) ٢(
 . ٢٩: سورة ص آية) ٣(
 . ١٥٥: سورة األنعام آية) ٤(
 . ٨٩: سورة النحل ، اآلية ) ٥(
،  ) ٣/٣٢١(، أمحد ) ٣٠٧٤ (املناسك، ابن ماجه ) ١٩٠٥(، أبو داود املناسك   ) ١٢١٨(مسلم احلج   ) ٦(

 ). ١٨٥٠(الدارمي املناسك   



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ٢٩

:  خطبته يوم غدير خم حني رجع من حجة الوداع إىل املدينة    يف  وقال
 اهللا  بكتابفخذواأوهلما كتاب اهللا فيه اهلدى، والنور،  :  تارك فيكم ثقلنيإين {

 . )١( } ومتسكوا به 

 بييت، أذكركم اهللا يف أهل بييت، وأهل {:  فيه، مث قال ورغب على كتاب اهللا، فحث

 مسلم يف صحيحه، األول من حديث جابر بن  خرجهما  . )٢( } أذكركم اهللا يف أهل بييت 

 عليه الصالة   وقال  حديث زيد بن أرقم من الثاين  - رضي اهللا عنهما -عبد اهللا 
 . خرجه البخاري يف صحيحه  . )٣( }  من تعلم القرآن وعلمه خريكم {: والسالم

 سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك        من {:  والسالم   الصالة    أيضا عليه    وقال

 قوم يف بيت من بيوت اهللا يتلون كتاب اهللا              اجتمع  اهللا به طريقا إىل اجلنة، وما            
 وغشيتهم الرمحة، وحفتهم املالئكة،                السكينة،   ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم         

 خرجه مسلم   .)٤( }  مل يسرع به نسبه    عمله ده، ومن بطأ به     وذكرهم اهللا فيمن عن   

 . يف صحيحه من حديث أيب هريرة 
 .  كثرية املعىن يف هذا واألحاديث

 القرآن الكرمي كتب احلديث النبوية، وهي كتب السنة  بعد إن أحسن الكتب   مث
اجملالس    من كتب احلديث املعتمدة، فينبغي أن تعمر وغريهاكالصحيحني، والسنن األربع 

 وتعليمه، وتفقيه الناس فيه، وبدراسة كتب احلديث الكرميواحللقات بتالوة القرآن   

                                 
 ). ٣٣١٦ (القرآن، الدارمي فضائل ) ٤/٣٦٧(، أمحد ) ٢٤٠٨(مسلم فضائل الصحابة  ) ١(
 ). ٤/٣٦٧(، أمحد ) ٢٤٠٨(مسلم فضائل الصحابة  ) ٢(
، ابن ماجه  ) ١٤٥٢(، أبو داود الصالة ) ٢٩٠٨(، الترمذي فضائل القرآن   ) ٤٧٣٩(البخاري فضائل القرآن   ) ٣(

 ). ٣٣٣٨ (القرآنرمي فضائل  ، الدا) ١/٦٩(، أمحد ) ٢١١(املقدمة 
،  ) ٢٢٥(، ابن ماجه املقدمة  ) ٢٩٤٥ (القراءات ، الترمذي  ) ٢٦٩٩(مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار    ) ٤(

 ). ٣٤٤(، الدارمي املقدمة   ) ٢/٢٥٢(أمحد 



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ٣٠

 الناس فيها، وأن يتوىل ذلك أهل العلم والبصرية، املوثوق        وتفقيهالشريف، والعناية هبا،   
 .  واستقامتهمونصحهمبعلمهم ودرايتهم، 

 والترغيب والترهيب،  ذلك، قراءة كتاب رياض الصاحلني، يف الكتب املناسبة ومن
 ومنتقى األخبار وغريها من  ام،  الشريف، وبلوغ املر   احلديثوالوابل الصيب، وعمدة  

 . كتب احلديث املفيدة
كتاب التوحيد للشيخ اإلمام حممد بن عبد  :  العقيدة فمن أحسنها  يف  الكتب املؤلفة أما

ن حممد، والشيخ عبد     وشرحه حلفيديه الشيخ سليمان بن عبد اهللا ب - رمحه اهللا -الوهاب 
 .  ومها تيسري العزيز احلميد، وفتح اجمليدحممد،الرمحن بن حسن بن 

 وكتاب - رمحه اهللا  - للشيخ حممد بن عبد الوهاب   التوحيد جمموعة :  ذلكومن
 التوسل والوسيلة، والعقيدة الواسطية، والتدمرية، واحلموية،      يفاإلميان، والقاعدة اجلليلة  

 . - رمحه اهللا - ابن تيمية سالماإلوهذه اخلمسة لشيخ  
 هدي خري العباد، والصواعق املرسلة علي اجلهمية واملعطلة،         يف زاد املعاد :  ذلكومن

 والقصيدة النونية، وإغاثة اللهفان من مكائد الشيطان، وكل     اإلسالمية،واجتماع اجليوش  
 . - رمحه اهللا - للعالمة ابن القيم  اخلمسةهذه الكتب 
 البن أيب العز، ومنهاج السنة لشيخ اإلسالم ابن تيمية،  طحاويةال ذلك شرح ومن

 له أيضا، وكتاب التوحيد البن خزمية، وكتاب السنة لعبد اهللا بن    املستقيمواقتضاء الصراط 
 واالعتصام للشاطيب، وغريها من كتب أهل السنة املؤلفة يف بيان عقيدة أهل أمحد،اإلمام 
 .  واجلماعة السنة

 اإلسالم ابن تيمية، والدار السنية يف الفتاوى النجدية،  شيختاوى  أمجع ذلك ف ومن
 . - رمحه اهللا - بن قاسم الرمحنمجع العالمة الشيخ عبد  



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ٣١

  فيها كفر أو فسق وموقف طلبة العلم والدعاة منه   بألفاظ املزاح
 كفر أو فسق أمر موجود يف بعض اجملتمعات املسلمة،    فيها املزاح بألفاظ - ٩

  هذا األمر وموقف طلبة العلم والدعاة منه؟  علىلقى مساحتكم الضوء  فحبذا لو أ
 وأنواع الكفر من أعظم املنكرات ومن            بالكذب   شك أن املزاح    ال : اجلواب

 احلذر من ذلك، وقد حذر اهللا          فالواجب   أخطرها ما يكون بني الناس يف جمالسهم،      
 {: من ذلك بقوله     È⌡ s9 uρ óΟßγtF ø9 r'y™  ∅ ä9θ à) u‹ s9 $ yϑ̄ΡÎ) $ ¨Ζ à2 ÞÚθèƒ wΥ Ü=yè ù= tΡuρ 4 ö≅ è% «!$$ Î/ r& ÏµÏG≈ tƒ# u uρ  Ï&Î!θß™u‘ uρ 

óΟçFΨä. šχρ â Ì“ öκtJ ó¡n@ ∩∉∈∪  Ÿω (#ρâ‘ É‹tG÷è s? ô‰s% Λänöxx. y‰÷è t/ óΟä3 ÏΨ≈ yϑƒÎ) 4 { )١(  . 

 إهنا نزلت يف قوم قالوا فيما بينهم يف بعض   - اهللا رمحهم - قال كثري من السلف وقد
 رأينا مثل قرائنا هؤالء أرغب بطونا وال أكذب ألسنا وال أجنب     ما أسفارهم مع النيب  
 للذي حيدث ويل {:  قالأنه فيهم هذه اآلية، وصح عن النيب     اهللاعند اللقاء، فأنزل 

 أبو داود والترمذي والنسائي    أخرجه  . )٢( } فيكذب ليضحك به القوم، ويل له مث ويل له   

 . بإسناد صحيح
ملؤمنني واملؤمنات احلذر من ذلك والتحذير منه    وعلى مجيع ا العلم  على أهل فالواجب

 العظيم والفساد الكبري والعواقب الوخيمة، عافانا اهللا واملسلمني من     اخلطرملا يف ذلك من  
 .  وهبم صراطه املستقيم إنه مسيع جميب بناذلك وسلك  

                                 
 . ٦٦: سورة التوبة آية ) ١(
 ). ٢٧٠٢(، الدارمي االستئذان   ) ٥/٧(، أمحد ) ٤٩٩٠(أبو داود األدب  ) ٢(



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ٣٢

  ببال اإلنسان من وساوس وخواطر وخصوصا يف جمال التوحيد واإلميان  خيطر ما
 وساوس وخواطر وخصوصا يف جمال التوحيد واإلميان،     اإلنسانطر ببال   خي- ١٠

 ؟  األمرفهل املسلم يؤاخذ هبذا  

 اهللا جتاوز   إن {:  الصحيحني وغريمها أنه قاليف  ثبت عن رسول اهللا  قد: اجلواب

 - الصحابة أن { وثبت . )١( } ما حدثت به أنفسها ما مل تعمل أو تتكلم عن أميت 

  السؤال،  خيطر هلم من هذه الوساوس املشار إليها يف  عما  سألوه -رضي اهللا عنهم  
 يزال  ال {:  عليه الصالة والسالم وقال )٢( } ح اإلميان  صريذاك: " بقوله فأجاهبم 

 فمن وجد من ذلك شيئا    اهللا، الناس يتساءلون حىت يقال هذا خلق اهللا اخللق فمن خلق    
. } فليستعذ باهللا ولينتهي {: ية أخرى  ويف روا . )٣( } آمنت باهللا ورسله: فليقل

 . رواه مسلم يف صحيحه 

                                 
،  ) ٣٤٣٣(، النسائي الطالق ) ١١٨٣(، الترمذي الطالق ) ١٢٧(، مسلم اإلميان ) ٤٩٦٨(البخاري الطالق  ) ١(

 ). ٢/٤٩١(، أمحد ) ٢٠٤٠(، ابن ماجه الطالق ) ٢٢٠٩(أبو داود الطالق  
 ). ٢/٤٤١(، أمحد ) ٥١١١(، أبو داود األدب ) ١٣٢(مسلم اإلميان  ) ٢(
 ). ٢/٣٣١(، أمحد ) ٤٧٢١ (السنة، أبو داود ) ١٣٤(، مسلم اإلميان ) ٣١٠٢(البخاري بدء اخللق  ) ٣(



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ٣٣

  علم من الدين بالضرورة بدعوى االجتهاد  ما خمالفة
 اجتهاده إىل خمالفة أمر معلوم من الدين  يوصله بعض طالب العلم - ١١

 حمل اجتهاد نريد توجيه مساحتكم والعناية   بالضرورةبالضرورة، فهل ما علم يف الدين     
 مر؟ هبذا األ

 الشرعية الصرحية من الكتاب والسنة أو إمجاع      باألدلة ما علم من الدين كل: اجلواب
 بل الواجب اإلميان به والعمل به، ونبذ ما خالفه  جماال؛سلف األمة فليس لالجتهاد فيه 

 األصل العظيم خالف بني أهل العلم، وإمنا االجتهاد يكون     هذابإمجاع املسلمني، ليس يف 
 تتضح أدلتها من الكتاب والسنة، فمن أصاب فله أجران، ومن   ملالف اليت  يف مسائل اخل

 من أهل العلم املتأهلني لالجتهاد وبذل وسعه يف طلب احلق   كانأخطأ فله أجر واحد، إذا    
  ففي الصحيحني عن عمرو بن العاص - وتعاىل سبحانه -عن صدق وإخالص هللا   

 حكم احلاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم     إذا {:  قالأنه  النيب عن

 . )١( }  أجرفلهفاجتهد فأخطأ 

                                 
، أبو ) ١٣٢٦(، الترمذي األحكام ) ١٧١٦(، مسلم األقضية  ) ٦٩١٩(البخاري االعتصام بالكتاب والسنة   ) ١(

 ). ٤/١٩٨(، أمحد ) ٢٣١٤(، ابن ماجه األحكام ) ٣٥٧٤(داود األقضية 



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ٣٤

  اهللا أو سب رسوله أو انتقصهما  سب  من حكم
 أو سب رسوله أو انتقصهما؟ وما حكم من جحد   اهللا ما حكم من سب - ١٢
 حرم اهللا؟ أبسطوا لنا اجلواب يف ذلك لكثرة   مما مما أوجب اهللا أو استحل شيئا شيئا

 وقوع هذه الشرور من كثري من الناس؟  
 بأي نوع من أنواع السب أو سب الرسول    - سبحانه - من سب اهللا كل: اجلواب

 غريه من الرسل بأي نوع من أنواع السب أو سب اإلسالم أو تنقص أو     أو حممد 
 كافر مرتد عن اإلسالم إن كان يدعي اإلسالم بإمجاع  فهو اهللا أو برسوله   باستهزأ

≅ } ö اهللا لقولاملسلمني  è% «!$$ Î/ r& ÏµÏG≈ tƒ# u uρ  Ï&Î!θß™u‘ uρ óΟçFΨä. šχρ â Ì“ öκtJ ó¡ n@ ∩∉∈∪ Ÿω (#ρâ‘ É‹tG÷è s? ô‰s% Λänöxx. 

y‰÷è t/ óΟä3 ÏΨ≈ yϑƒÎ) 4 {  )١( . 

 األدلة يف هذه املسألة يف  - رمحه اهللا - ابن تيمية العباس بسط العالمة اإلمام أبو وقد
 شامت الرسول فمن أراد الوقوف على الكثري من األدلة يف ذلك        علىكتابه الصارم املسلول  
 رمحه - مؤلفه واتساع علمه باألدلة الشرعية    فائدته، وجلاللةلعظمفلرياجع هذا الكتاب 

 . -اهللا 
 أوجبه اهللا أو استحل شيئا مما حرمه اهللا بن       مما احلكم يف حق من جحد شيئا     وهكذا

 كمن جحد وجوب الصالة أو وجوب الزكاة، أو       بالضرورة،األمور املعلومة من الدين 
ه، أو جحد وجوب       حق من استطاع السبيل إلييفوجوب صوم رمضان، أو وجوب احلج    

 شرب اخلمر أو عقوق الوالدين، أو          استحلبر الوالدين أو حنو ذلك، ومثل ذلك من      
 الربا أو حنو ذلك من احملرمات املعلومة         استحلاستحل أموال الناس ودماءهم بغري حق، أو  

 فإنه كافر مرتد عن اإلسالم إن كان يدعي   األمة،من الدين بالضرورة وبإمجاع سلف 
 يف هذه املسائل وغريها من - رمحهم اهللا - العلماءوقد بسط . اع أهل العلم اإلسالم بإمج

 أدلتها، فمن أراد الوقوف على ذلك  ووضحوا  اإلسالم يف باب حكم املرتد اقصنو

                                 
 . ٦٦ ، ٦٥: سورة التوبة اآليتان ) ١(



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ٣٥

 والشافعية، واملالكية، واحلنفية      احلنابلة، فلرياجع هذا الباب يف كتب أهل العلم من  
وال جيوز أن يعذر أحد بدعوى اجلهل يف       . اهللا وغريهم، ليجد ما يشفيه ويكفيه إن شاء  

  بني املسلمني وحكمها ظاهر يف كتاب اهللا    املعلومةذلك؛ ألن هذه األمور من املسائل  
 .  ويل التوفيق واهللا  رسوله  وسنة

  وإتيان السحرة والطريقة املباحة يف ذلك السحر تعاطي
فما حكم ذلك؟ وما      تعاطي السحر وإتيان السحرة،  العصر كثر يف هذا - ١٣

 ؟ املسحورالطريقة املباحة لعالج 
 املوبقات، بل هو من نواقض اإلسالم، كما            الكبائر  من أعظم     السحر  : اجلواب
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 وأن      بذلك،  يف هاتني اآليتني أن الشياطني يعلمون الناس السحر وأهنم كفروا                    
 . امللكني ما يعلمان من أحد حىت خيرباه أن ما يعلمانه كفر وأهنما فتنة                   

 يتعلمون ما يضرهم وال ينفعهم، وأهنم ليس    السحر أن متعلمي - سبحانه - وأخرب
 .  ليس هلم حظ وال نصيب من اخلري يف اآلخرة عىن وامل هلم عند اهللا من خالق يف اآلخرة،   

 بني املرء وزوجه هبذا السحر وأهنم ال يضرون     يفرقون أن السحرة  - سبحانه - وبني
 إذنه الكوين القدري ال إذنه الشرعي؛ ألن مجيع ما يقع يف    بذلكأحدا إال بإذن اهللا، املراد    

يده كونا وقدرا، وبني سبحانه أن     وال يقع يف ملكه ما ال يرالقدريالوجود يكون بإذنه  

                                 
 . ١٠٣ ، ١٠٢: سورة البقرة اآليتان ) ١(



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ٣٦

 . والتقوىالسحر ضد اإلميان  
 وردة عن اإلسالم إذا كان من فعله يدعي وضالل كله يعلم أن السحر كفر  وهبذا

 السبع اجتنبوا {:  قالأنه  النيب عن اإلسالم، ويف الصحيحني عن أيب هريرة 

 باهللا، والسحر، وقتل النفس اليت حرم  الشرك: وما هن يا رسول اهللا؟ قال: املوبقات، قلنا
 والتويل يوم الزحف، وقذف احملصنات    اليتيم،اهللا إال باحلق، وأكل الربا، وأكل مال    

ن الشرك والسحر من    هذا احلديث الصحيح أيف فبني النيب . )١( } املؤمنات الغافالت

 والشرك أعظمها؛ ألنه أعظم الذنوب، والسحر من مجلته   املهلكات، : السبع املوبقات أي
 ألن السحرة ال يتوسلون إىل السحر إال بعبادة الشياطني         به؛ وهلذا قرنه الرسول    

روى النسائي .  الدعاء، والذبح، والنذر، واالستعانة وغري ذلك منوالتقرب إليهم مبا حيبون 
 عقد عقدة مث نفث فيها من {:  قالأنه  النيب عن  هريرة عن أيب - رمحه اهللا -

 -وهذا يفسر قوله  . )٢( }  وكل إليهشيئافقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق  

ÏΒ  {: ورة الفلق  يف س-تعاىل  uρ Ìhx© ÏM≈sV≈ ¤¨Ζ9$# † Îû Ï‰s)ãè ø9$# ∩⊆∪ { )التفسريأهل قال )٣  :

 إىل الشياطني  هباإهنن الساحرات الاليت يعقدن العقد وينفثن فيها بكلمات شركية يتقربن   
 . لتنفيذ مرادهم يف إيذاء الناس وظلمهم  

 هل يستتاب وتقبل توبته؟ أم يقتل بكل حال     الساحر، ف العلماء يف حكم     اختلوقد
هو الصواب؛ ألن بقاءه مضر باجملتمع :  الثاينوالقول وال يستتاب إذا ثبت عيه السحر؟ 

.  يف التوبة؛ وألن يف بقائه خطرا كبريا على املسلمني   الصدقاإلسالمي والغالب عليه عدم 
 بقتل السحرة ومل يستتبهم   أمر بأن عمر   : لوه ما قاعلىواحتج أصحاب هذا القول    

 سنتهم، واحتجوا أيضا مبا رواه   باتباع  الرسولوهو ثاين اخللفاء الراشدين الذين أمر 
                                 

 ). ٢٨٧٤(، أبو داود الوصايا   ) ٣٦٧١ (الوصايا، النسائي ) ٨٩(، مسلم اإلميان  ) ٢٦١٥(البخاري الوصايا  ) ١(
 ). ٤٠٧٩(النسائي حترمي الدم  ) ٢(
 . ٤: سورة الفلق آية  ) ٣(
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 ٣٧

 عبد اهللا البجلي أو عن جندب اخلري األزدي مرفوعا    بن عن جندب -الترمذي رمحه اهللا  
: وقد ضبطه بعض الرواة بالتاء فقال . )١( }  الساحر ضربه بالسيفحد {: وموقوفا

 . والصحيح عند العلماء وقفه على جندب . )٢( }  الساحر ضربة بالسيف حد {

 أهنا أمرت بقتل جارية هلا سحرهتا - رضي اهللا عنها - املؤمنات  عن حفصة أم  وصح
 - يعين قتل الساحر  - ثبت ذلك - رمحه اهللا -قال اإلمام أمحد . استتابةري فقتلت من غ

 . عمر، وجندبا، وحفصة :  بذلكيعين  عن ثالثة من أصحاب النيب استتابةمن غري 
 جيوز إتيان السحرة وسؤاهلم عن شيء وال تصديقهم، كما ال  ال ذكرنا نعلم أنه ومما

جب قتل الساحر مىت ثبت تعاطيه السحر بإقراره أو     وأن الوا  والكهنة،جيوز إتيان العرافني 
 .  غري استتابةمنبالبينة الشرعية 

 بالرقى الشرعية واألدوية النافعة املباحة، ومن أنفع العالج  فيعاجل العالج للسحر أما
 الفاحتة عليه مع النفث وآية الكرسي، وآيات السحر يف األعراف،   بقراءةعالج املسحور 
 قل يا أيها الكافرون، وقل هو اهللا أحد، وقل أعوذ برب الفلق،   ءةوبقراويونس، وطه،  

 ويستحب تكرار هذه السور الثالث ثالث مرات مع الدعاء  الناس،وقل أعوذ برب 
 رب الناس اللهم  {: وهو :  املرضى لعالج  يدعو به النيب  كان الصحيح املشهور الذي  

. )٣( }  ال يغادر سقماشفاءاذهب البأس واشف أنت الشايف ال شفاء إال شفاؤك، 

 . ويكرر ذلك ثالثا
 اهللا أرقيك، من كل بسم: " وهي  رقى هبا جربائيل النيب اليت أيضا بالرقية ويدعو

".  اهللا يشفيك، بسم اهللا أرقيك    حاسد، عنيشيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو    
 . - سبحانه - بإذن اهللا العالج وهذه الرقية من أنفع . ويكررها ثالثا

                                 
 ). ١٤٦٠(الترمذي احلدود   ) ١(
 ). ١٤٦٠(الترمذي احلدود   ) ٢(
 ). ٦/٤٥(، أمحد ) ٣٥٢٠(، ابن ماجه الطب ) ٢١٩١(، مسلم السالم  ) ٥٤١٨( البخاري الطب  )٣(
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 ٣٨

 الشيء الذي يظن أنه عمل فيه السحر من صوف أو خيوط           إتالف العالج أيضا   ومن
 سبب السحر مع العناية من املسحور بالتعوذات الشرعية،   أنهمعقدة أو غري ذلك مما يظن 

 من شر ما خلق، ثالث مرات صباحا ومساء وقراءة       التاماتوذ بكلمات اهللا ومنها التع
 واملغرب ثالث مرات، وقراءة آية الكرسي بعد الصالة      الصبحالسور الثالث املتقدمة بعد 

 . وعند النوم

 اهللا الذي ال يضر مع امسه شيء يف األرض بسم {:  ومساءصباحا أن يقول ويستحب

 مع ، ثالث مرات؛ لصحة ذلك كله عن النيب   )١( }  العليمالسميع وال يف السماء وهو 

 إذا شاء، وإمنا   املريضحسن الظن باهللا واإلميان بأنه سبب األسباب، وأنه هو الذي يكفي 
 على اهللا سبحانه وحده   فيعتمد هو الشايف، - سبحانه -هللا  التعوذات واألدوية أسباب، وا

 - وإن شاء سلبها املنفعة ملا له هبا،دون األسباب، ولكن يعتقد أهنا أسباب إن شاء اهللا نفع 
 على كل شيء قدير، وبكل  - سبحانه - من احلكمة البالغة يف كل شيء، وهو   -سبحانه 

 ملا قضى، له امللك وله احلمد       راد  منع وال شيء عليم، ال مانع ملا أعطى، وال معطي ملا   
 . وهو على كل شيء قدير، وهو سبحانه ويل التوفيق

                                 
 ). ٣٨٦٩(، ابن ماجه الدعاء  ) ٣٣٨٨(الترمذي الدعوات   ) ١(
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 ٣٩

  أنواعه صفة أهله والتحذير منهم  خطره  النفاق
 وسائله يف حماربة اإلسالم   وتعددت يف هذا الزمان عظم النفاق وكثر أهله،    - ١٤

يان أنواعه، وذكر صفة أهله      بمعواملسلمني، فحبذا لو ألقيتم الضوء على خطر النفاق    
 وحتذير املسلمني منهم؟ 

 اهللا صفاهتم يف ٥٤ خطره عظيم، وشرور أهله كثرية، وقد أوضح     النفاق: اجلواب
 سبحانه  - اهللا قال  الكرمي يف سورة البقرة وغريها، كما أوضح صفاهتم أيضا نبيه     كتابه
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 . التوبة وغريها

 - بأخالق ختالفه وتضر أهله كما بني ويتخلقونأهنم يدعون اإلسالم  : واخلالصة 
 .  يف هذه اآليات وغريها-سبحانه 

 . اعتقادي وعملي:  نوعانالنفاق
 البقرة والنساء من صفات املنافقني النفاق  سورة عن املنافقني يف  ذكر اهللا وما

 والنصارى وعباد األوثان لعظم خطرهم     اليهوداالعتقادي األكرب، وهم بذلك أكفر من 
 أهنم يوم القيامة يف  - سبحانه - اهللا عنهم أخربوخفاء أمرهم على كثري من الناس، وقد 

 . الدرك األسفل من النار
                                 

 . ١٠ - ٨: سورة البقرة اآليات ) ١(
 . ١٤٣ - ١٤٢: سورة النساء اآليات ) ٢(
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 ٤٠

 ببعض أخالقهم الظاهرة مع اإلميان باهللا وبرسوله      التخلقق العملي فهو   أما النفا٥٥
 واخليانة، والتكاسل عن الصالة يف اجلماعة، ومن صفاهتم   كالكذب،واإلميان باليوم اآلخر 
إذا حدث   :  املنافق ثالثآية {:  قالأنه  عن النيب الصحيحما ثبت يف احلديث 

 الصالة على   أثقل  {  وقوله . )١( } كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤمتن خان         

. )٢( } هما ألتومها ولو حبوا ما فييعلمون املنافقني صالة العشاء وصالة الفجر، ولو   

 . واآليات واألحاديث يف هذا املعىن كثرية
 أن حيذر صفاهتم غاية احلذر، ومما يعني على ذلك        ومؤمنة على كل مؤمن فالواجب

 ذلك،  يف  صفاهتم، وما صحت به السنة عن رسول اهللا منتدبر ما ذكره اهللا يف كتابه 
 عليه، واحلذر من كل ما والثبات للفقه يف دينه، واهللا املسئول أن يوفقنا ومجيع املسلمني

 .  إنه خري مسئول  وأعماهلم، خيالف شرعه، ومن التشبه بأعدائه يف أخالقهم  

                                 
) ٥٠٢١(، النسائي اإلميان وشرائعه  ) ٢٦٣١(ذي اإلميان  ، الترم) ٥٩(، مسلم اإلميان ) ٣٣(البخاري اإلميان  ) ١(

 ). ٢/٥٣٦(، أمحد 
(، الدارمي الصالة ) ٢/٥٣١(، أمحد ) ٦٥١(، مسلم املساجد ومواضع الصالة    ) ٦١٨(البخاري األذان  ) ٢(

١٢٧٣ .( 
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 ٤١

  الصالة ثانيا
  يف األماكن اليت يطول فيها الليل أو النهار جدا الصالة كيفية
ا حبيث  النهار يف بعض األماكن ملدة طويلة، وقد يقصر جد أو قد يستمر الليل - ١

  فكيف يؤدي ساكنوها صالهتم؟ اخلمسال يتسع ألوقات الصلوات 
 اليت يطول فيها النهار أو الليل أن              املناطق  على سكان هذه       الواجب  : اجلواب

 لديهم زوال وال غروب ملدة أربع               يكن يصلوا الصلوات اخلمس بالتقدير إذا مل           
مسعان املخرج         حديث النواس بن      يف  كما صح ذلك عن النيب           . وعشرين ساعة   

  عن   رسول اهللا      الصحابة   يف صحيح مسلم يف يوم الدجال الذي كسنة، سأل                  
.  حكم اليوم الثاين من أيام الدجال             وهكذا   )١( }  له قدره    اقدروا    {: ذلك فقال  

ه   أما واملكان الذي يقصر في        كأسبوع،  وهكذا اليوم الذي       . وهو اليوم الذي كشهر       
 ساعة فحكمه واضح يصفون            وعشرين  الليل ويطول فيه النهار أو العكس يف أربع              

 .  األدلة واهللا ويل التوفيق        لعموم  ولو قصر الليل جدا أو النهار             .. فيه كسائر األيام   

                                 
ابن ماجه ، ) ٤٣٢١(، أبو داود املالحم  ) ٢٢٤٠(، الترمذي الفنت ) ٢٩٣٧(مسلم الفنت وأشراط الساعة     ) ١(

 ). ٤/١٨٢(، أمحد ) ٤٠٧٥(الفنت 



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ٤٢

  على عاتقيه شيء  وليس صلى من
 الفريضة وليس على عاتقيه شيء يسترمها   صالة يصلي بعض الناس - ٢

  ذلك؟   حكم أثناء اإلحرام، فما  وخصوصا أيام احلج
: - سبحانه وتعاىل    - عليه لقول اهللا       شيء   كان عاجزا فال       إن : اجلواب

} (#θ à) ¨? $$ sù ©! $# $ tΒ ÷Λ ä ÷è sÜ tF ó™   ولقول النيب    ].١٦:  التغابن، اآلية    سورة   [)١( } #$

 كان الثوب واسعا فالتحف به وإن كان    إن { - رضي اهللا عنهما - بن عبد اهللا  جلابر

 .  على صحتهمتفق )٢( } ضيفا فأتزر به

 العاتقني أو أحدمها فالواجب عليه سترمها أو أحدمها يف أصح       ستر مع القدرة على أما
 يصلي أحدكم يف الثوب   ال {  ذلك مل تصح صالته لقول النيب  تركقويل العلماء فإن 

 . واهللا ويل التوفيق .  على صحتهمتفق )٣( } الواحد ليس على عاتقه منه شيء  

  أسفروا بالفجر واجلمع بينه وبني حديث الصالة على وقتها   قوله معىن
للني ذلك بأنه ورد فيه حديث   الفجر حىت اإلسفار معصالة  يتأخر البعض يف - ٣
 هذا احلديث صحيح؟ وما اجلمع هل )٤( }  بالفجر فإنه أعظم لألجرأسفروا {وهو 

 ؟  )٥( }  على وقتها الصالة {بينه وبني حديث 

 اإلمام أمحد وأهل السنن بإسناد صحيح عن خرجهح  املذكور صحياحلديث: اجلواب
                                 

 . ١٦: سورة التغابن آية ) ١(
 ). ٣/٣٣٥(، أمحد ) ٣٥٤(البخاري الصالة  ) ٢(
(، أمحد  ) ٦٢٦(، أبو داود الصالة  ) ٧٦٩(، النسائي القبلة  ) ٥١٦(، مسلم الصالة  ) ٣٥٣(البخاري الصالة   ) ٣(

 ). ١٣٧١(، الدارمي الصالة ) ٢/٤٦٤
،  ) ٦٧٢(، ابن ماجه الصالة   ) ٤٢٤ (الصالة، أبو داود  ) ٥٤٩(، النسائي املواقيت  ) ١٥٤(الة الترمذي الص  ) ٤(

 ). ١٢١٧(، الدارمي الصالة  ) ٤/١٤٢(أمحد 
(، النسائي املواقيت ) ١٨٩٨( والصلة الرب، الترمذي ) ٨٥(، مسلم اإلميان ) ٥٠٤(البخاري مواقيت الصالة ) ٥(

 ). ١٢٢٥(لصالة ، الدارمي ا) ١/٤٣٩(، أمحد ) ٦١٠



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ٤٣

 كان  ال خيالف األحاديث الصحيحة الدالة على أن النيب   وهو رافع بن خديج 
 معناه وإمنا )١( }  على وقتها الصالة {يصلي الصبح بغلس، وال خيالف أيضا حديث 

 الغلس   زوالة الفجر إىل أن يتضح الفجر، مث تؤدى قبل  عند مجهور أهل العلم تأخري صال
 إال يف مزدلفة فإن األفضل التبكري هبا من حني طلوع الفجر        يؤديها، كما كان النيب 

 .  يف حجة الوداع   ذلك  النيب لفعل
 وقت أداء صالة الفجر وهذا كله على        يف  عن النيب الثابتة جتتمع األحاديث وبذلك

 . سبيل األفضلية

 الفجر من   وقت {  الوقت قبل طلوع الشمس لقول النيب      آخر  تأخريها إىل جيوزو

 اإلمام مسلم يف صحيحه عن عبد اهللا بن رواه )٢( } طلوع الفجر ما مل تطلع الشمس 

  السراويل  إطالة . - رضي اهللا عنهما -عمرو بن العاص 

 ثوبه ويطيل سراويله، فماذا ترون وفقكم اهللا يف  يقصر نشاهد بعض الناس - ٤
 ذلك؟ 

 كلها ما بني نصف الساق إىل الكعبني وال جيوز   املالبس أن تكون   السنة: اجلواب

 )٣( }  الكعبني من اإلزار فهو يف النار أسفل منما { نزوهلا عن الكعبني لقول النيب 
 .  البخاري يف الصحيحرواه

 واإلزار والقميص والبشت وهو املسمى بلغة العرب                 السراويل    فرق بني    وال
 على سبيل املثال ال التخصيص واألفضل أن تكون              اإلزار  العباءة وإمنا ذكر النيب        

                                 
(، النسائي املواقيت ) ١٨٩٨( والصلة الرب، الترمذي ) ٨٥(، مسلم اإلميان ) ٥٠٤(البخاري مواقيت الصالة ) ١(

 ). ١٢٢٥(، الدارمي الصالة ) ١/٤٣٩(، أمحد ) ٦١٠
/٢(، أمحد ) ٣٩٦(، أبو داود الصالة  ) ٥٢٢(، النسائي املواقيت   ) ٦١٢(مسلم املساجد ومواضع الصالة       ) ٢(

٢١٠ .( 
 ). ٢/٤٩٨(، أمحد ) ٥٣٣٠(، النسائي الزينة  ) ٥٤٥٠(البخاري اللباس   ) ٣(



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ٤٤

 . )١( }  املؤمن نصف ساقه    إزرة   { املالبس إىل نصف الساق لقوله           

                                 
 ). ١٦٩٩(، مالك اجلامع ) ٣/٩٧(، أمحد ) ٣٥٧٣(، ابن ماجه اللباس ) ٤٠٩٣(أبو داود اللباس  ) ١(



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ٤٥

  صلى إىل غري القبلة بعد االجتهاد  من صالة
 أن الصالة متت إىل غري القبلة بعد االجتهاد؟ وهل هناك   تبني ما احلكم إذا - ٥

  يف بلد مسلم أو كافر أو كان يف الربية؟  ذلكفرق بني ما إذا كان 
 أو يف بالد ال يتيسر فيها من يرشده إىل القبلة السفر كان املسلم يف إذا: اجلواب

 .  القبلة مث بان أنه صلى إىل غريها حتريإذا اجتهد يف   . فصالته صحيحة
 فصالته غري صحيحة ألن يف إمكانه أن يسأل من يرشده  املسلمني  إذا كان يف بالد أما

 .  معرفة القبلة عن طريق املساجد إمكانهإىل القبلة كما أن يف 
  عند الدخول يف الصالة بالنية لفظالت
 يتلفظ بالنية عند الدخول يف الصالة فما حكمه؟ وهل  الناس نسمع كثريا من - ٦

 له أصل يف الشرع؟  
 عن  وال  يف الشرع املطهر ومل حيفظ عن النيب  بالنية أصل للتلفظ ال: اجلواب

 النية حملها القلب لقول  وإمنا أصحابه رضي اهللا عنهم التلفظ بالنية عند الدخول يف الصالة    
 على صحته من متفق  )١( }  األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى  إمنا { النيب 

 . حديث أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 
  يف حجر إمساعيل  الصالة فضل
 من أجل الصالة يف حجر إمساعيل فما حكم   يتزامحون نشاهد بعض الناس - ٧

 الصالة فيه، وهل له مزية؟  
  أنه "  مستحبة ألنه من البيت وقد صح عن النيب إمساعيل يف حجر  الصالة: اجلواب

 رضي  - صحته من حديث ابن عمر  على متفق" دخل الكعبة عام الفتح وصلى فيها ركعتني  
 .  عن بالل -اهللا عنهما 

                                 
(هارة  ، النسائي الط) ١٦٤٧ (اجلهاد ، الترمذي فضائل ) ١٩٠٧(، مسلم اإلمارة  ) ١(البخاري بدء الوحي  ) ١(

 ). ١/٤٣(، أمحد ) ٤٢٢٧(، ابن ماجه الزهد  ) ٢٢٠١(، أبو داود الطالق ) ٧٥



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ٤٦

 ملا أرادت دخول الكعبة     - رضي اهللا عنها  - قال لعائشة  هأن  ثبت عنه  وقد
 . )١( }  يف احلجر فإنه من البيت صلي {

 يفعل ذلك،   مل  أدائها يف الكعبة أو يف احلجر ألن النيب    عدم الفريضة فاألحوط أما
 .  يف احلجر ألنه من البيت وال الكعبة إهنا ال تصح يف: وألن بعض أهل العلم قالوا 

  أداء الفريضة خارج الكعبة وخارج احلجر تأسيا بالنيب     املشروع   يعلم أن  وبذلك
 واهللا ويل   احلجر  من خالف العلماء القائلني بعدم صحتها يف الكعبة وال يف  وخروجا 
 . التوفيق

  دم احليض ودم االستحاضة بني الفرق
ني احليض واالستحاضة إذ قد يستمر معها الدم      بيفرقن  بعض النساء ال - ٨

  فما احلكم يف ذلك؟    الدم،فتتوقف عن الصالة طوال استمرار 
 بنات آدم كل شهر غالبا كما جاء بذلك احلديث على دم كتبه اهللا احليض: اجلواب

 . الصحيح عن رسول اهللا 
 :  ذلك ثالثة أحوال  يف املستحاضة  وللمرأة 
 أن جتلس ما تراه من الدم كل شهر فال تصلي وال فعليها تكون مبتدئة  أن: إحداها

 تطهر إذا كانت املدة خسة عشرة يوما أو أقل عند  حىتتصوم، وال حيل لزوجها مجاعها 
 أكثر من مخسة عشر يوما فهي مستحاضة وعليها أن      الدممجهور العلماء، فإن استمر معها 

 ألشباهها من  صلالتأسي مبا حي أيام بالتحري وسبعةتعترب نفسها حائضا ستة أيام أو 
 دم احليض وغريه، فإن كان لديها متييز امتنعت عن    بنيقريباهتا إذا كان ليس هلا متييز   

 مدة الدم املتميز بسواد أو ننت رائحة، مث تغتسل      هلا الصالة والصوم وعن مجاع الزوج    
 أحوال   هي احلالة الثانية منوهذه عشر يوما مخسةوتصلي بشرط أن ال يزيد ذلك عن   

 . املستحاضة

                                 
 ). ١٨٦٩ (املناسك، الدارمي ) ٢٩٥٥(، ابن ماجه املناسك ) ٨٧٦(الترمذي احلج  ) ١(



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ٤٧

 فإهنا جتلس عادهتا مث تغتسل وتتوضأ لكل معلومة يكون هلا عادة   أن:  الثالثةاحلالة
 لزوجها إىل أن جييء وقت العادة من الشهر    وحتلصالة إذا دخل الوقت مادام الدم معها   

 املستحاضة وقد   بشأن  عن النيب  األحاديثاآلخر، وهذا هو ملخص ما جاءت به    
 اجملد ابن تيمية رمحة اهللا عليهما املنتقى البلوغ احلافظ ابن حجر وصاحب ذكرها صاحب

 . مجيعا



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ٤٨

  الفائتة والترتيب فيها الصالة قضاء
 كالظهر مثال فذكرها وقد أقيمت صالة العصر     فائتة إذا كان على شخص   - ٩

ي   الظهر؟ أو يصلي الظهر وحده أوال مث يصل بنيةفهل يدخل مع اجلماعة بنية العصر أو  
وهل خشية  )  فوات احلاضرة سقط الترتيب خشىفإن  (العصر؟ وما معىن قول الفقهاء   
 فوات اجلماعة يسقط الترتيب؟ 

 أن يصلي مع اجلماعة احلاضرة صالة الظهر      السؤال  ملن ذكر يف   املشروع: اجلواب
 .  وال يسقط الترتيب خشية فوات اجلماعة الترتيببالنية مث يصلي العصر بعد ذلك لوجوب   

 فإن خشي خروج وقت احلاضرة سقط الترتيب   - اهللا رمحهم - قول الفقهاء ماوأ
فإن ضاق وقت احلاضرة بدأ   .  أن يبدأ هبا قبل احلاضرةفائتةأنه يلزم من عليه صالة : فمعناه

 عليه صالة العشاء فلم يذكرها إال قرب طلوع الشمس       تكون أن :  ذلكمثالباحلاضرة، 
يبدأ بصالة الفجر قبل خروج وقتها ألن الوقت قد تعني     فإنهومل يصل الفجر ذلك اليوم   

 . مث يصلي الفائتة. هلا
  يف الصالة  املرأة عورة
 يف الصالة فتبدو ذراعاها أو شيء منهما وكذلك  النساء يتساهل كثري من - ١٠

  صحيحة حينئذ؟ صالهتا فهل . قدمها ورمبا بعض ساقها 
ر مجيع بدهنا يف الصالة ما عدا الوجه    املكلفة ست  احلرة  على املرأة الواجب: اجلواب

 وقد بدا شيء من عورهتا كالساق والقدم والرأس أو   صلتوالكفني ألهنا عورة كلها فإن 
  رواه  )١( }  يقبل اهللا صالة حائض إال خبمار  ال { بعضه مل تصح صالهتا لقول النيب  

 . السنن إال النسائي بإسناد صحيح أمحد وأهل 

 رمحه  - روى أبو داود  وملا )٢( }  عورةاملرأة  {  ولقوله  البالغة باحلائض واملراد

                                 
 ). ٦/٢٥٩(، أمحد ) ٦٥٥( وسننها  الطهارة، ابن ماجه ) ٦٤١(، أبو داود الصالة ) ٣٧٧(الترمذي الصالة  ) ١(
 ). ١١٧٣(رمذي الرضاع   الت) ٢(



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ٤٩

 املرأة   عن  سألت النيب أهنا  عن النيب - اهللا عنها  رضي- أم سلمة  عن { -اهللا 

 )١( }  كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها  إذا : " تصلي يف درع ومخار بغري إزار فقال
 -وصحح األئمة وقفه على أم سلمة  : - رمحه اهللا يف البلوغ - احلافظ ابن حجر قال

 .  ستر وجهها وكفيها فإن كان عندها أجنيب وجب عليها أيضا- عنها اهللارضي 
 من احليض يف وقت العصر أو العشاء فهل تصلي معها الظهر      املرأة طهرت

 واملغرب 
 من احليض يف وقت العصر أو العشاء فهل تصلي معها     املرأة إذا طهرت - ١١

  معا؟   جيمعانالظهر واملغرب باعتبارمها 
ب عليها أن   أو النفاس يف وقت العصر وج  احليض طهرت املرأة من   إذا: اجلواب

 ألن وقتهما واحد يف حق املعذور   العلماءتصلي الظهر والعصر مجيعا يف أصح قويل 
 وهكذا إذا طهرت وقت العشاء       طهرها كاملريض واملسافر وهي معذورة بسبب تأخر   

 - أفىت مجاعة من الصحابة وقدوجب عليها أن تصلي املغرب والعشاء مجيعا ملا سبق، 
 .  بذلك- اهللا عنهم  ضير

  املسجد الذي به قرب يف صالةال
  املسجد إذا كان فيه قرب، أو بساحته، أو يف قبلته؟ يف ما حكم الصالة - ١٢

 فالصالة فيه غري صحيحة سواء كان خلف            قرب كان يف املسجد    إذا  : اجلواب

 اهللا اليهود       لعن  {  لقول النيب      مشائلهم  املصلني أو أمامهم أو عن أمياهنم أو عن             

 .  على صحته  متفق  )٢( } والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد        

نبيائهم وصاحليهم   وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أ أال {  ولقوله

                                 
 ). ٣٢٦(، مالك النداء للصالة   ) ٦٤٠(أبو داود الصالة  ) ١(
/٦(، أمحد ) ٧٠٣(، النسائي املساجد ) ٥٣١(، مسلم املساجد ومواضع الصالة   ) ١٣٢٤(البخاري اجلنائز ) ٢(

 ). ١٤٠٣(، الدارمي الصالة ) ١٤٦



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ٥٠

 اإلمام مسلم يف    رواه )١( }  أال فال تتخذوا القبور مساجد فإين أهناكم عن ذلك مساجد

 . الصحيح
 من وسائل الشرك والغلو يف أهل القبور فوجب منع ذلك    القرب الصالة عند  وألن

 .  جاء يف معنامها وسدا لذريعة الشركوماعمال باحلديثني املذكورين 

                                 
 ). ٥٣٢(مسلم املساجد ومواضع الصالة     ) ١(



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ٥١

 من العمال الصالة عن أوقاهتا   كثري  تأخري حكم
 صالهتم الظهر والعصر إىل الليل معللني ذلك  يؤخرون من العمال ثري ك- ١٣

  جنسة أو غري نظيفة فبماذا توجهوهنم؟ ثياهبمبأهنم منشغلون بأعماهلم أو أن  
 تأخري الصالة املفروضة عن وقتها بل جيب على      املسلمة  جيوز للمسلم أو  ال: اجلواب

 .  الصالة يف وقتها حسب الطاقة  يؤدوالمة من املكلفني أن  كل مسلم ومس
 .  وهكذا جناسة الثياب ووساختها كل ذلك ليس بعذرتأخريها العمل عذرا يف  وليس
 تستثىن من العمل وعلى العامل وقت الصالة أن يغسل ثيابه   أن الصالة جيب وأوقات

من الصالة فيها إذا مل يكن    أما الوسخ فليس مانعا  .  طاهرةبثيابمن النجاسة أو يبدهلا 
فإن كان الوسخ يؤذي    .  أو فيه رائحة كريهة تؤذي املصلني   النجاساتذلك الوسخ من  
 وجب على املسلم غسله قبل الصالة أو إبداله بغريه من الثياب  رائحتهاملصلني بنفسه أو 

 .  الصالة مع اجلماعة يؤديالنظيفة حىت 
 جيمع بني الظهر والعصر يف وقت  واملسافر أنكاملريض للمعذور شرعا وجيوز
 كما صحت بذلك السنة عن النيب  .  وقت إحدامها  يفوبني املغرب والعشاء   . إحدامها
 .  جيوز اجلمع يف املطر والوحل الذي يشق على الناس   وهكذا

  جناسة بعدما سلم من صالته   ثوبه يف وجد
   بعدما سلم من صالته هل يعيد صالته؟ جناسة من وجد يف ثوبه - ١٤

 ثوبه جناسة ومل يعلم إال بعد الصالة فصالته    أو - صلى ويف بدنه من: اجلواب
 كان يعلمها سابقا مث نسيها وقت الصالة ومل   لوصحيحة يف أصح قويل العلماء، وهكذا   

/− }  $oΨ اهللا  لقوليذكرها إال بعد الصالة فصالته صحيحة   u‘ Ÿω !$ tΡõ‹Ï{# xσè? β Î) !$ uΖŠ Å¡®Σ ÷ρ r& 

$ tΡù'sÜ ÷z r& 4 { )قد فعلت، كما صح بذلك     : ، فقال اهللا ]٢٨٦:  البقرة اآلية سورة [)١

 يف بعض األيام ويف نعله قذر فأخربه جربائيل صلى  وألنه  اهللاحلديث عن رسول 

                                 
 . ٢٨٦: ة آية سورة البقر) ١(
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 - سبحانه وتعاىل - يستأنفها، وهذا من تيسري اهللا  يف صالته وملواستمربذلك فخلعها 
 . أما من صلى ناسيا احلدث فإنه يعيد الصالة بإمجاع أهل العلم . بعبادهورمحته 

  أخرجه    )١( }  تقبل صالة بغري طهور وال صدقة من غلولال {  النيب لقول

 . يف صحيحيهمامسلم 

 .  على صحتهمتفق )٢( }  تقبل صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ    ال {  وقوله

  املسلم حنو من ترك الصالة أو هتاون هبا  على الواجب
 هؤالء؟    يتهاون بالصالة، وبعضهم بالكلية فما حكم  اليوم كثري من الناس - ١٥

  وباألخص أقاربه من والد أو ولد وزوجة وحنو ذلك؟  جتاههم، وما الواجب على املسلم  
  العظيمة ومن صفات املنافقني قال اهللا املنكرات بالصالة من التهاون: اجلواب

} β Î) tÉ)Ï≈ uΖßϑ ø9$# tβθãã Ï‰≈ sƒ ä† ©! $# uθ èδ uρ öΝ ßγ ãã Ï‰≈ yz # sŒ Î) uρ (# þθ ãΒ$ s% ’ n< Î) Íο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ ãΒ$ s% 4’ n<$ |¡ ä. 

tβρ â !# t ãƒ }¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω uρ šχρ ã ä. õ‹ tƒ ©! $# ω Î) WξŠ Î= s% ∩⊇⊆⊄∪ { )النساء، اآلية     سورة   [)٣  :

$ {: وقال تعاىل يف صفتهم     ] ١٤٢ tΒ uρ óΟßγ yè uΖtΒ β r& Ÿ≅t6 ø)è? öΝåκ÷]ÏΒ óΟßγ çG≈ s)xtΡ Hω Î) óΟßγ ¯Ρr& (#ρ ãxŸ2 

«!$$ Î/ Ï& Î!θ ß™ tÎ/uρ Ÿω uρ tβθè?ù'tƒ nο 4θ n= ¢Á9$# ω Î) öΝèδ uρ 4’ n<$ |¡à2 Ÿω uρ tβθ à)ÏΖãƒ ω Î) öΝèδ uρ tβθèδ Ì≈ x. ∩∈⊆∪{ )٤( 
 الصالة على املنافقني صالة         أثقل { وقال النيب   ] ٥٤:  التوبة اآلية     سورة[

 على    متفق )٥( }  فيهما ألتومها ولو حبوا     ماالعشاء وصالة الفجر ولو يعلمون           

                                 
 ). ٢/٧٣(، أمحد ) ٢٧٢ (وسننها، ابن ماجه الطهارة  ) ١(، الترمذي الطهارة  ) ٢٢٤(مسلم الطهارة   ) ١(
، أمحد   ) ٦٠(، أبو داود الطهارة ) ٧٦(، الترمذي الطهارة ) ٢٢٥(، مسلم الطهارة  ) ١٣٥(البخاري الوضوء ) ٢(

)٢/٣٠٨ .( 
 . ١٤٢: سورة النساء آية) ٣(
 . ٥٤: بة آية سورة التو) ٤(
(، الدارمي الصالة ) ٢/٥٣١(، أمحد ) ٦٥١(، مسلم املساجد ومواضع الصالة    ) ٦١٨(البخاري األذان  ) ٥(

١٢٧٣ .( 
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  .صحته 
 كل مسلمة احملافظة على الصلوات اخلمس يف أوقاهتا،    وعلى على كل مسلم فالواجب

 %ô‰s{: - تعاىل -وإحضار القلب لقوله   شوع فيها،  واخلعليها،وأداؤها بطمأنينة، واإلقبال 

yxn=øùr& tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$# ∩⊇∪ tÏ%©!$# öΝèδ ’Îû öΝÍκÍEŸξ|¹ tβθãèÏ±≈yz ∩⊄∪{ )٢ - ١:  املؤمنون اآليتانسورة [)١[ 

 خاصة  وعلى الرجال  .  أمر الذي أساء صالته فلم يطمئن فيها باإلعادة  أنه وملا ثبت عنه 
  النيب اجلماعة، مع إخواهنم يف بيوت اهللا وهي املساجد لقول    أن حيافظوا عليها يف

أخرجه ابن ماجه    . )٢( }  مسع النداء فلم يأت فال صالة له إال من عذر      من {

 . والدارقطين وابن حبان واحلاكم بإسناد صحيح
خوف أو مرض ويف صحيح      :  ما هو العذر؟ قال - عنهما  اهللا  رضي- البن عباس قيل

يا رسول اهللا،   :  جاءه رجل أعمى، فقال  أنه  {  النيب عن مسلم عن أيب هريرة 

ة أن أصلي يف بييت؟ فرخص له مث دعاه      املسجد فهل يل من رخصإىلليس يل قائد يقودين 
 . )٣( } فأجب: " نعم، قال: قال"  النداء للصالة؟  تسمع هل: " فقال

 مهمت أن آمر   لقد {:  قالأنه  النيب عن  هريرة الصحيحني عن أيب ويف

 برجال معهم حزم من حطب إىل قوم ال     أنطلقلصالة فتقام مث آمر رجال فيؤم الناس، مث    با
 . )٤( } يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوهتم  

 تدل على أن الصالة يف اجلماعة يف حق الرجال من أهم    الصحيحة األحاديث وهذه

                                 
 . ٢ - ١ :سورة املؤمنون آية) ١(
 ). ٧٩٣(، ابن ماجه املساجد واجلماعات   ) ٥٥١(أبو داود الصالة  ) ٢(
 ). ٧٩٢( واجلماعات   املساجد، ابن ماجه ) ٥٥٢(، أبو داود الصالة ) ٨٥١(النسائي اإلمامة  ) ٣(
، النسائي  ) ٢١٧(، الترمذي الصالة    ) ٦٥١(، مسلم املساجد ومواضع الصالة       ) ٢٢٨٨(البخاري اخلصومات   ) ٤(

، مالك  ) ٢/٥٣١(، أمحد ) ٧٩١( واجلماعات  املساجد، ابن ماجه ) ٥٤٨(، أبو داود الصالة ) ٨٤٨(اإلمامة 
 ). ١٢١٢(رمي الصالة  ، الدا) ٢٩٢(النداء للصالة 
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 .  يستحق العقوبة الرادعة عنها الواجبات وأن املتخلف  
 تركها    أما املسلمني مجيعا ومينحهم التوفيق ملا يرضيه  أحوال ح  اهللا أن يصلنسأل

 األوقات فكفر أكرب وإن مل جيحد وجوهبا يف أصح قويل العلماء سواء       بعض يف ولو لكليةبا
 .  أو امرأة  رجالكان التارك 

 اإلمام خرجه  )١( }  الكفر والشرك ترك الصالة  الرجل وبنيبني {  النيب لقول

 الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد   العهد  { ولقول النيب   . مسلم يف صحيحه 

ث أخرى مع أحادي.  اإلمام أمحد وأهل السنن األربع بإسناد صحيحأخرجه )٢( } كفر

 . كثرية يف ذلك
 الرجال أو النساء فإنه يكفر كفرا أكرب بإمجاع أهل العلم     من من جحد وجوهبا   أما
 .  وجلميع املسلمني العافية من ذلك إنه خري مسئول  لنافنسأل اهللا . ولو صلى

 باحلق والتعاون على الرب والتقوى والتواصي  التناصح املسلمني على مجيع والواجب
 أو يتهاون هبا فيتركها بعض   اجلماعة  من يتخفف عن الصالة يف  ومن ذلك نصيحة 

 وأمه وإخوانه وأهل بيته أن ينصحوه،         أبيهوعلى . وحتذيره من غضب اهللا وعقابه. األحيان
وهكذا من يتهاون هبا أو يتركها من النساء    . ويستقيموأن يستمروا يف ذلك حىت يهديه اهللا   
 وعقابه واالستمرار يف ذلك وهجر من مل    اهللاغضبفالواجب نصيحتهن وحتذيرهن من 
 على ذلك؛ ألن هذا كله من التعاون على الرب القدرةميتثل وعقابه باألدب املناسب مع 

 عن املنكر الذي أوجبه اهللا على عباده من الرجال  والنهي والتقوى ومن األمر باملعروف 
tβθãΖÏΒ {: - سبحانه -والنساء لقوله    ÷σßϑ ø9$#uρ àM≈oΨÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ öΝßγ àÒ÷è t/ â!$ uŠÏ9÷ρ r& <Ù ÷èt/ 4 šχρ âß∆ ù'tƒ 

                                 
، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة    ) ٤٦٧٨(، أبو داود السنة ) ٢٦٢٠(، الترمذي اإلميان ) ٨٢(مسلم اإلميان ) ١(

 ). ١٢٣٣(، الدارمي الصالة  ) ٣/٣٧٠(، أمحد ) ١٠٧٨(فيها 
٥(، أمحد ) ١٠٧٩(فيها  الصالة والسنة إقامة، ابن ماجه ) ٤٦٣(، النسائي الصالة ) ٢٦٢١(الترمذي اإلميان  ) ٢(

/٣٤٦ .( 
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Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ tβöθ yγ ÷Ζtƒ uρ Çtã Ìs3Ζßϑ ø9$# šχθ ßϑŠ É)ãƒ uρ nο 4θ n= ¢Á9$# šχθè?÷σãƒ uρ nο 4θ x.¨“9$# šχθ ãèŠÏÜãƒ uρ ©!$# 

ÿ…ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 y7Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝßγ çΗ xq÷z y™ ª!$# 3 ¨β Î) ©!$# î“ƒ Í•tã ÒΟŠ Å3ym ∩∠⊇∪  { )٧١ التوبة اآلية سورة [)١ .[  

شر وفرقوا بينهم   أوالدكم بالصالة لسبع واضربوهم عليها لع مروا {  النيب ولقول

وإذا كان البنون والبنات يؤمرون بالصالة لسبع ويضربون عليها     . )٢( }  املضاجع يف

مع    .  يف وجوب أمره بالصالة وضربه عليها إذا ختلف عنها      أوىل لعشر فالبالغ من باب 
 . النصيحة املتواصلة

 }  ÎóÇyè عليه لقول اهللا والصرب باحلق والتواصي ø9$#uρ ∩⊇∪  ¨β Î) z≈ |¡Σ M}$# ’ Å∀ s9 Aô£äz ∩⊄∪ 

ω Î) t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è= Ïϑ tãuρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# (#öθ |¹# uθ s?uρ Èd,ys ø9$$ Î/ (#öθ |¹# uθ s?uρ Îö9 ¢Á9$$ Î/ ∩⊂∪ { )سورة  [)٣  

 ]. ٣ - ١: العصر، اآليات
 النصيحة يرفع أمره إىل احملاكم الشرعية حىت   يقبلالبلوغ ومل  ترك الصالة بعد ومن

 أن يصلح أحوال املسلمني ومينحهم الفقه يف الدين       اهللاتستتيبه فإن تاب وإال قتل نسأل 
 واألمر باملعروف والنهي عن املنكر والتواصي باحلق    والتقوىويوفقهم للتعاون على الرب 

 . كرميوالصرب عليه إنه جواد  

                                 
 . ٧١: سورة التوبة آية ) ١(
 ). ٢/١٨٧(، أمحد ) ٤٩٥(أبو داود الصالة  ) ٢(
 . ٣ - ١ :سورة العصر آية ) ٣(
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  املغمى عليه من جراء حوادث السيارات  علىء الصالة   قضا حكم
 السيارات وحنوها الرجتاج يف املخ ملدة    حوادث يتعرض البعض من جراء - ١٦

  الصالة إذا أفاقوا؟  قضاء فهل جيب على هؤالء   . أيام، أو اإلغماء
 أو أقل وجدت القضاء ألن اإلغماء يف      أيام كانت املدة قليلة مثل ثالثة إن : اجلواب

 رضي اهللا - روي عن مجاعة من الصحابة وقدملدة املذكورة هللا النوم فلم مينع القضاء  ا
 .  ثالثة أيام فقضوامن أهنم أصيبوا ببعض اإلغماء ملدة أقل  -عنهم 

 القلم عن ثالثة عن رفع {  قضاء لقول النيب فال إن كانت املدة أكثر من ذلك  أما

 عليه يف املدة      واملغمى  )١( }  حىت يفيق واجملنون النائم حىت يستيقظ والصغري حىت يبلغ 

 . التوفيقواهللا ويل  . املذكورة يشبه اجملنون جبامع زوال العقل

                                 
 ). ١/١٤٠(، أمحد ) ٢٠٤٢(، ابن ماجه الطالق  ) ١٤٢٣(الترمذي احلدود   ) ١(



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ٥٧

  املرضى للصالة   تأخري حكم
الصالة ويقول إذا شفيت قضيت الصالة     بيتهاون كثري من املرضى - ١٧

 وال الترته من النجاسة فبما  الطهارةوبعضهم يقول كيف أصلي وأنا ال أستطيع 
 توجهون هؤالء؟  

 الصالة حبجة العجز عن الطهارة مادام العقل موجودا       أداء ال مينع من املرضى: اجلواب
قدر على ذلك فإن مل     طاقته وأن يتطهر باملاء إذا   حسب بل جيب على املريض أن يصلي    

 أن يغسل النجاسة من بدنه وثيابه وقت الصالة أو     وعليه يستطع استعمال املاء تيمم وصلى  
 وقت الصالة فإن عجز عن غسل النجاسة وعن إبدال  طاهرةيبدل الثياب النجسة بثياب 

 } #θ ذلك وصلى حسب حاله لقول اهللا     عنهالثياب النجسة بثياب طاهرة سقط  à)¨?$$ sù 

©!$# $ tΒ ÷Λä÷è sÜtFó™   ]. ١٦ التغابن، آية سورة [)١( } #$

 على صحته  متفق )٢( }  أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم إذا  {  النيب  وقول

  صل  {:  ملا شكى إليه املرض قال   - رضي اهللا عنهما  - بن حصني   لعمران  وقوله  

 البخاري يف صحيحه رواه  )٣( } قائما فإن مل تستطع فقاعدا فإن مل تستطع فعلى جنب

 . } فمستلقيافإن مل تستطع  {: ورواه النسائي بإسناد صحيح وزاد

  عمدا الصالة تارك
 إذا وفقه اهللا للتوبة سواء كان ما تركه  تركها عمدا من هل يقضي الصالة - ١٨

 وقتا واحدا أو أكثر؟ 

                                 
 . ١٦: سورة التغابن آية ) ١(
، النسائي ) ٢٦٧٩(، الترمذي العلم  ) ١٣٣٧(، مسلم احلج ) ٦٨٥٨ (البخاري االعتصام بالكتاب والسنة ) ٢(

 ). ٢/٥٠٨(، أمحد ) ٢(، ابن ماجه املقدمة ) ٢٦١٩(مناسك احلج 
، ابن ماجه إقامة الصالة  ) ٩٥٢ (الصالة، أبو داود ) ٣٧١(، الترمذي الصالة  ) ١٠٦٦(البخاري اجلمعة  ) ٣(

 ). ١٢٣١(والسنة فيها 
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 عمدا يف أصح قويل العلماء ألن تركها عمدا  تركها يلزمه القضاء إذا ال: اجلواب
والكافر ال يقضى ما ترك يف حال الكفر    .  الكفارحيز خيرجه من دائرة اإلسالم وجيعله يف    

 مسلم يف رواه )١( }  الرجل وبني الكفر والشرك ترك الصالة بني { لقول النيب 

 . - رضي اهللا عنهما -الصحيح عن جابر بن عبد اهللا  

  أخرجه   )٢( } ركها فقد كفر الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تالعهد {  وقوله

 . اإلمام أمحد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة بن احلصيب 
 - يأمر الكفار الذين أسلموا أن يقضوا ما تركوا وهكذا أصحابه  مل  النيب وألن

 املرتدين ملا رجعوا لإلسالم أن يقضوا فإن قضى من تركها  يأمروا مل -رضي اهللا عنهم 
بعدم كفره إذا مل :  فال حرج احتياطا وخروجا من خالف من قال  وجوهباعمدا ومل جيحد 

 . واهللا ويل التوفيق .  العلماء أكثرجيحد وجوبا وهم 
  األذان
  الوقت ومشروعية األذان يف الربية بعد األذان
 مل تؤذن أول الوقت فال داعي لألذان ألن األذان إذا يقول بعض الناس - ١٩

 مساحتكم يف ذلك وهل يشرع األذان للمنفرد   رأيلإلعالم بدخول وقت الصالة فما  
 يف الربية؟ 
 مل يشرع له أن يؤذن بعد ذلك إذا كان يف املكان      الوقت مل يؤذن يف أول   إذا: اجلواب

 .  يسريا فال بأس بتأذينه وإن كان التأخري  املطلوبمؤذنون سواه قد حصل هبم  
تأخر بعض الوقت ألن األذان يف  سواه فإنه يلزمه التأذين ولو البلد إذا مل يكن يف أما

 ومل يقم به غريه يف فوجب عليه لكونه املسئول عن ذلك وألن   كفايةهذه احلال فرض 
                                 

، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة    ) ٤٦٧٨(، أبو داود السنة ) ٢٦٢٠(، الترمذي اإلميان ) ٨٢(مسلم اإلميان ) ١(
 ). ١٢٣٣(، الدارمي الصالة  ) ٣/٣٧٠(، أمحد ) ١٠٧٨(فيها 

٥(، أمحد ) ١٠٧٩( الصالة والسنة فيها إقامة، ابن ماجه ) ٤٦٣(، النسائي الصالة ) ٢٦٢١(الترمذي اإلميان  ) ٢(
/٣٤٦ .( 
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 ٥٩

 . الغالبالناس ينتظرونه يف 
 ملا ثبت يف الصحيح عن أيب سعيد .  األذان وإن كان وحده   له املسافر فيشرع أما
 كنت يف غنمك وباديتك فارفع صوتك بالنداء فإنه ال يسمع مدى    إذا  {:  قال لرجل أنه

ورفع ذلك إىل النيب . )١( }  املؤذن جن وال إنس وال شيء إال شهد له يوم القيامة  صوت

 . وفائدته األذانولعموم األحاديث األخرى يف شرعية  .  صلى اهللا عيه وسلم-
  للنساء واإلقامة األذان
 وإقامة سواء كن يف احلضر وحدهن أو يف الربية أذان هل يشرع للنساء - ٢٠

 منفردات أو مجاعة؟  
 إقامة سواء كن يف احلضر أو السفر وإمنا األذان   وال يشرع للنساء أذان ال: اجلواب

 . واإلقامة من خصائص الرجال
 . ة عن رسول اهللا  الصحيحاألحاديث  دلت على ذلك كما

  إقامة بغري الصالة
 وصلى فهل يؤثر ذلك على هذه الصالة سواء كان منفردا    اإلقامة إذا نسي - ٢١

 أو كانوا مجاعة؟  
 بدون إقامة فالصالة صحيحة وعلى من فعل   اجلماعة  صلى املنفرد أو إذا: اجلواب

 . - سبحانه -ذلك التوبة إىل اهللا  
لصالة صحيحة؛ ألن األذان واإلقامة من فروض الكفايات     فاأذان  لو صلوا بغري   وهكذا

 . الصالةومها خارجان عن صلب 
 من ذلك ألن فروض  - سبحانه - التوبة إىل اهللا  واإلقامة من ترك األذان  وعلى

إذا قام .  بأداء بعضهم هلا ومن ذلك األذان واإلقامة    وتسقطالكفايات يأمث بتركها اجلميع  

                                 
، ) ٣/٦(، أمحد ) ٧٢٣( والسنة فيه  األذان، ابن ماجه ) ٦٤٤(، النسائي األذان  ) ٣١٢٢( بدء اخللق  البخاري) ١(

 ). ١٥٣(مالك النداء للصالة   
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 ٦٠

 عن الباقني سواء كانوا يف احلضر أو السفر وسواء     واإلمث هبما من يكفي سقط الوجوب 
 .  اهللا جلميع املسلمني التوفيق ملا يرضيه لنسأ. البواديكانوا يف القرى واملدن أو   



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ٦١

  املؤذن يف الفجر الصالة خري من النوم  قول دليل
وما رأي ) الصالة خري من النوم ( يف صالة الفجر   املؤذن  ما هو دليل قول - ٢٢
 وهل له أصل؟ )  العمل خريحي على (م فيمن يقول مساحتك

 أمر بالال وأبا حمذورة بذلك يف أذان الفجر وثبت       أنه  ثبت عن النيب قد: اجلواب
  أخرجه    . من السنة قول املؤذن يف أذان الفجر الصالة خري من النوم       :  قالأنه عن أنس  

 يف الفجربه عند طلوع ابن خزمية يف صحيحه وهذه الكلمة تقال يف األذان الذي ينادي  
 الثاين كما قال األذانأصح قويل العلماء ويسمى األذان األول بالنسبة إىل اإلقامة ألهنا هي    

 رضي   - يف صحيح البخاري عن عائشة  وثبت )١( }  كل أذانني صالةبني { النيب 

 .  ما يدل على ذلك-اهللا عنها 
حي على خري العمل فهو بدعة ال أصل له يف     :  األذانيف بعض الشيعة   قولوأما

 يهديهم ومجيع املسلمني التباع السنة والعض عليها أناألحاديث الصحيحة فنسأل اهللا 
 . واهللا ويل التوفيق .  وسبيل السعادة جلميع األمة النجاةبالنواجذ؛ ألهنا واهللا هي طريق 

 ف  الصالة جامعة عند الكسو قول تكرار
 يقوهلا مرة      فهل"  جامعةالصالة"  الكسوف ب لصالة ورد أنه ينادى - ٢٣

  مقدار التكرار؟ وما. واحدة أو يشرع تكرارها

  الصالة  { أمر أن ينادى لصالة الكسوف بقول       أنه  ثبت عن النيب  قد: اجلواب

وليس لذلك حد    . ىت يظن أنه أمسع الناس ، والسنة للمنادي أن يكرر ذلك ح )٢( } جامعة

 . واهللا ويل التوفيق . نعلمحمدود فيما 

                                 
، النسائي األذان     ) ١٨٥(، الترمذي الصالة   ) ٨٣٨(، مسلم صالة املسافرين وقصرها    ) ٥٩٨(البخاري األذان   ) ١(

، ) ٥/٥٦(، أمحد ) ١١٦٢( الصالة والسنة فيها إقامةاجه ، ابن م) ١٢٨٣(، أبو داود الصالة ) ٦٨١(
 ). ١٤٤٠(الدارمي الصالة   

 ). ٢/١٧٥(، أمحد ) ٩١٠(، مسلم الكسوف  ) ٩٩٨ (معة البخاري اجل) ٢(
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 ٦٢

  الصالة صفة
  سترة وهل اخلط يقوم مقام السترة  إىل الصالة
 يشدد يف أمر السترة حىت أنه ينتظر وجود سترة فيما إذا اإلخوان كثري من - ٢٤

وبعضهم   . إىل سترةوينكر على من ال يصلي  .  خاليا عموداكان يف مسجد ومل جيد   
 وهل اخلط يقوم مقام السترة عند عدمها، وهل       ذلك،يتساهل فيها، فما هو احلق يف   

 ورد ما يشدد على ذلك؟   
 وليست واجبة فإن مل جيد شيئا منصوبا أجزأه     مؤكدة إىل سترة سنة الصالة: اجلواب

 صلى أحدكم فليصل إىل سترة وليدن   إذا { واحلجة فيما ذكرنا قوله   .. اخلط

 صالة املرء املسلم إذا مل       يقطع { وقوله   .  أبو داود بإسناد صحيح  رواه )١( } منها

 مسلم يف رواه )٢( }  واحلمار والكلب األسود املرأة   :يكن بني يديه مثل مؤخرة الرحل

 . صحيحه

 صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن مل جيد فلينصب عصا    إذا {  وقوله

رواه اإلمام أمحد وابن ماجه    . )٣( } ديه مل جيد فليخط خطا مث ال يضره من مر بني يفإن

  أنه  وثبت عنه :  املرامبلوغ يف - رمحه اهللا -قال احلافظ ابن حجر . بإسناد حسن
 من ذلك الصالة    ويستثىنصلى يف بعض األحيان إىل غري سترة فدل على أهنا ليست واجبة 

 الزبري رضي اهللا عنهما  ابنعنيف املسجد احلرام فإن املصلي ال حيتاج فيه إىل سترة ملا ثبت  
 ما  وروي عن النيب   .  أمامهوالطواف  أنه كان يصلي يف املسجد احلرام إىل غري سترة      -

                                 
، ) ٧٠٠(، أبو داود الصالة  ) ٤٨٦٢(، النسائي القسامة ) ٥٠٥(، مسلم الصالة  ) ٤٨٧(البخاري الصالة  ) ١(

(، الدارمي الصالة  ) ٣٦٤(، مالك النداء للصالة  ) ٣/٦٣(، أمحد ) ٩٥٤(والسنة فيها ابن ماجه إقامة الصالة 
١٤١١ .( 

، ابن  ) ٧٠٢(، أبو داود الصالة   ) ٧٥٠(، النسائي القبلة  ) ٣٣٨(، الترمذي الصالة  ) ٥١٠(مسلم الصالة   ) ٢(
 ). ١٤١٤(، الدارمي الصالة ) ٥/١٦٠(، أمحد ) ٩٥٢(ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 

 ). ٢/٢٤٩(، أمحد ) ٦٨٩(أبو داود الصالة  ) ٣(
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 ٦٣

 . يدل على ذلك لكن بإسناد ضعيف
 الزحام غالبا وعدم القدرة على السالمة من املرور                 مظنة  املسجد احلرام     وألن 

سجد النبوي يف        ملا تقدم ويلحق بذلك امل       ذلك بني يدي املصلي فسقطت شرعية         
 }  (#θ بقول اهللا    عمال وقت الزحام وهكذا غريه من أماكن الزحام              à) ¨? $$ sù ©! $ # 

$ tΒ ÷Λ ä ÷è sÜ tF ó™  أمرتكم بأمر      إذا  {  -، وقوله     ]١٦:  التغابن، اآلية   سورة [ )١( } #$

 . واهللا ويل التوفيق     . متفق على صحته    . )٢( } فأتوا منه ما استطعتم    

  اليمىن على اليسرى يف الصالة وضع موضع
 يضع يديه حتت سرته والبعض يضعهما فوق صدره      الناس نشاهد كثريا من  - ٢٥

والبعض يضعهما حتت حليته،  .  سرتهحتت ا وينكر إنكارا شديدا على من يضعهم
 ؟  اهللاوالبعض يرسل يديه فما هو الصواب يف ذلك وفقكم 

 على أن األفضل للمصلي حني قيامه يف               الصحيحة    دلت السنة     قد  : اجلواب
ثبت   .  على صدره قبل الركوع وبعده          اليسر  الصالة أن يضع كفه اليمىن على كفه              

 رضي اهللا     - عن أبيه     الطائي لب  ذلك من حديث وائل بن حجر وقبيصة بن ه             
  أما  الساعدي   وثبت ما يدل على ذلك من حديث سهل بن سعد               -عنهما   

 إرساهلما أو      أما  وضعهما حتت السرة فقد ورد فيه حديث ضعيف عن علي                    
 . واهللا ويل التوفيق     . وضعهما حتت اللحية فهو خالف السنة            

  االستراحة وملن تشرع جلسة  حكم
 يهتم جبلسة االستراحة وينكر على من تركها فما حكمها     اناإلخو كثري من - ٢٦

  كما تشرع للمنفرد؟   واملأموموهل تشرع لإلمام 

                                 
 . ١٦: سورة التغابن آية ) ١(
، النسائي ) ٢٦٧٩(، الترمذي العلم  ) ١٣٣٧(، مسلم احلج ) ٦٨٥٨(البخاري االعتصام بالكتاب والسنة  ) ٢(

 ). ٢/٥٠٨(، أمحد ) ٢(، ابن ماجه املقدمة ) ٢٦١٩(مناسك احلج 
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 ٦٤

 لإلمام واملأموم واملنفرد وهي من جنس اجللسة      مستحبة االستراحة  جلسة: اجلواب
 .  يشرع فيها ذكر وال دعاء ومن تركها فال حرجالبني السجدتني وهي جلسة خفيفة  

 حديث مالك بن احلويرث ومن حديث أيب   من  عن النيب ثابتةها  فيواألحاديث
 . واهللا ويل التوفيق . - رضي اهللا عنهم - الصحابةمحيد الساعدي ومجاعة من 
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 ٦٥

  يف الطائرة  الصالة كيفية
 الصالة يف الطائرة وهل األفضل له الصالة يف الطائرة       املسلم كيف يؤدي - ٢٧

 ملطار إذا كان سيصل يف آخر الوقت؟   حىت يصل ااالنتظارأول الوقت؟ أو 
 الطائرة إذا حضرت الصالة أن يصليها حسب الطاقة   يف على املسلم الواجب: اجلواب

 ويسجد فعل ذلك وإن مل يستطع صلى جالسا وأومأ   ويركعفإن استطاع أن يصليها قائما 
ألرض   الطائرة يستطيع فيه القيام والسجود يف ايففإن وجد مكانا . بالركوع والسجود

θ#)  {:  سبحانهاهللابدال من اإلمياء وجب عليه ذلك لقول   à)¨?$$ sù ©!$# $ tΒ ÷Λä ÷è sÜtFó™ $# { )١( 
  ]. ١٦:  التغابن، اآليةسورة[

 قائما صل {:  وكان مريضا- رضي اهللا عنهما - بن حصني لعمران  النيب وقول

 البخاري يف الصحيح ورواه    رواه )٢( } فإن مل تستطع فقاعدا فإن مل تستطع فعلى جنب

أن يصلي يف  . واألفضل له. } فمستلقيافإن مل تستطع  {: النسائي بإسناد صحيح وزاد

وحكم   .  األرض فال بأس لعموم األدلةيفوقت فإن أخرها إىل آخر الوقت ليصليها   أول ال
 . السيارة والقطار والسفينة حكم ا لطائر ة

 .  ويل التوفيق واهللا
  يف الصالة ونصيحة ملن يفعل ذلك العبث حكم
فهل هناك حد معني   .  من العبث واحلركة يف الصالةيكثر كثري من الناس - ٢٨

 بثالث حركات متواليات أصل؟ ومباذا    لتحديدهل الصالة؟ وهل  من احلركة يبط
 تنصحون من يكثر من العبث يف الصالة؟  

 الطمأنينة يف الصالة وترك العبث ألن الطمأنينة  واملؤمنة  على املؤمن  الواجب: اجلواب

                                 
 . ١٦: سورة التغابن آية ) ١(
، ابن ماجه إقامة الصالة  ) ٩٥٢ (الصالة، أبو داود ) ٣٧١(، الترمذي الصالة  ) ١٠٦٦(البخاري اجلمعة  ) ٢(

 ). ١٢٣١(والسنة فيها 
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 ٦٦

 أمر الذي مل يطمئن يف صالته      أنه  الصحيحني عن النيب يفمن أركان الصالة ملا ثبت 
 اخلشوع يف الصالة واإلقبال عليها وإحضار      ومسلمة  الصالة واملشروع لكل مسلم      أن يعيد

 } ô‰s% yxلقول اهللا . - سبحانه -القلب فيها بني يدي اهللا  n= øùr& tβθãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇∪ t Ï% ©!$# öΝèδ 

’ Îû öΝÍκÍEŸξ |¹ tβθ ãèÏ±≈ yz ∩⊄∪ { )ويكره له العبث بثيابه  ] ٢ ،  ١:  املؤمنون، اآليتان   سورة [)١

 .  كثر وتواىل حرم فيما نعلمه من الشرع املطهر وأبطل الصالة    وإذاأو حليته أو غري ذلك   
 بثالث حركات قول ضعيف ال دليل عليه،     بتحديده لذلك حد حمدود والقول     وليس

 املصلي فإذا اعتقد املصلي أن عبثه كثري وقد تواىل   اعتقادونه عبثا كثريا يف وإمنا املعتمد ك 
 فريضة وعليه التوبة من ذلك ونصيحيت لكل مسلم   كانتفعليه أن يعيد الصالة إن   

 وترك العبث فيها وإن قل لعظم شأن الصالة  فيهاومسلمة العناية بالصالة واخلشوع  
 الشهادتني وأول ما حياسب عنه العبد يوم  بعدوكوهنا عمود اإلسالم وأعظم أركانه 

 .  الوجه الذي يرضيه سبحانه علىوفق اهللا املسلمني ألدائها  . القيامة
  عند اخلفض للسجود والعكس اليدين الركبتني قبل وضع
 اليدين عند اخلفض للسجود أو العكس   قبل هل األفضل وضع الركبتني - ٢٩

 ؟ ذلكيف أفضل؟ وما اجلمع بني احلديثني الواردين 
 ك  يضع ركبتيه قبل يديه إذا استطاع ذلأن  للمصلي إذا هوى للسجود  السنة: اجلواب

 جاء يف معناه من   وما  بن حجر  وائليف أصح قويل العلماء وهو قول اجلمهور حلديث      
 . األحاديث
  هنى    يف احلقيقة ال خيالف ذلك بل يوافقه ألن النيب      فهو  حديث أيب هريرة   أما

 . عن بروك كربوك البعريفيه املصلي 
وليضع يديه قبل ركبتيه  : أما قوله يف آخره .  فقد شابه البعرييديه أن من قدم  ومعلوم

 وقع يف احلديث على بعض الرواة وصوابه وليضع ركبتيه قبل   انقالبفاألقرب أن ذلك 

                                 
 . ٢ - ١ :سورة املؤمنون آية) ١(
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 ويوافق آخر احلديث املذكور أوله ويزول عنها التعارض      األحاديثيديه وبذلك جتتمع 
 .  يف كتابه زاد املعاد- رمحه اهللا - العالمة ابن القيم املعىن نبه على هذا وقد

 ملرض أو كرب سن فإنه ال حرج عليه يف تقدمي يديه الركبتني العاجز عن تقدمي أما
θ#)  {: لقوله سبحانه وتعاىل à)¨?$$ sù ©!$# $ tΒ ÷Λä ÷è sÜtFó™ ] ١٦:  التغابن، اآليةسورة [)١( } #$

 )٢( }  هنيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم  ما { وقول النيب  
 . وفيقواهللا ويل الت .  على صحتهمتفق

  يف الصالة  والبكاء النحنحة
 النحنحة يف الصالة والنفخ والبكاء وهل يبطل الصالة    يف  ما رأي مساحتكم  - ٣٠
 أو ال؟ 

 كلها ال تبطل الصالة وال حرج فيها إذا دعت إليها     والبكاء والنفخ النحنحة: اجلواب
استأذن علي وهو    إذا  يتنحنح لعلي كان  ألن النيب  حاجة؛ احلاجة ويكره فعلها لغري  

 . يصلي
 إذا صدر عن خشوع وإقبال على اهللا من      وغريها  مشروع يف الصالة     فهو البكاء وأما

 كان يبكي يف الصالة وصح ذلك عن أيب بكر   أنه غري تكلف وقد صح عن النيب  
 مجاعة غريهم من الصحابة والتابعني هلم وعنالصديق وعمر الفاروق رضي اهللا عنهما 

 . بإحسان
  يدي املصلي ومعىن قطع املار للصالة  بني املرور
 يدي املصلي، وهل احلرم خيتلف عن غريه يف ذلك وما       بني ما حكم املرور  - ٣١

 إذا مر من أمامه مثال كلب أسود أو امرأة أو يستأنفهامعىن قطع املار للصالة؟ وهل 

                                 
 . ١٦: سورة التغابن آية ) ١(
، النسائي   ) ٢٦٧٩(، الترمذي العلم  ) ١٣٣٧(، مسلم الفضائل    ) ٦٨٥٨(البخاري االعتصام بالكتاب والسنة    ) ٢(

 ). ٢/٢٥٨(، أمحد ) ٢(، ابن ماجه املقدمة ) ٢٦١٩(مناسك احلج 
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 محار؟ 
  لقول النيب   أو بينه وبني السترة التحرمياملصلي املرور بني يدي  حكم: اجلواب

 له من أن مير بني     خريا يعلم املار بني يدي املصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعني    لو {

 .  عليهمتفق )١( } يدي املصلي

 . بالغة أو محارا أو كلبا أسود  إذا كان املار امرأة ويبطلها يقطع الصالة وهو
ولكن ينقص ثواهبا       .  هذه الثالث فإنه ال يقطع الصالة        غري إن كان املار     أما

 صالة املرء املسلم إذا مل يكن بني يديه مثل مؤخرة                       يقطع   { لقول النيب     

 مسلم يف صحيحه من          أخرجه    )٢( }  واحلمار والكلب األسود        املرأة   : لرحل  ا

 . حديث أيب ذر     
 مل يقيد الكلب باألسود واملطلق حممول لكنه  هريرة أيب مثله من حديث وخرج

 . العلمعلى املقيد عند أهل 
ن الثالث  حيرم فيه املرور بني يدي املصلي وال يقطع الصالة فيه شيء مفال املسجد احلرام أما

لكونه مظنة الزحام ويشق فيه التحرر من املرور بني يدي املصلي وقد ورد  .  غريهاوالاملذكورة 
 حديث صريح فيه ضعف ولكنه ينجرب مبا ورد يف ذلك من اآلثار عن ابن الزبري وغريه  بذلك
 من وغريه مظنة الزحام ومشقة التحرز من املار كما تقدم ومثله يف املعىن املسجد النبوي وبكونه

 )٣( } #$™ } (#θà)̈?$$sù ©!$# $tΒ ÷Λä÷èsÜtFóاملساجد إذا اشتد فيها الزحام وصعب التحرز من املار لقوله 

                                 
، أبو  ) ٧٥٦(، النسائي القبلة   ) ٣٣٦(، الترمذي الصالة  ) ٥٠٧(، مسلم الصالة  ) ٤٨٨(البخاري الصالة  ) ١(

(داء للصالة ، مالك الن) ٤/١٦٩(، أمحد ) ٩٤٥ (فيها، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة ) ٧٠١(داود الصالة 
 ). ١٤١٧(، الدارمي الصالة ) ٣٦٥

، ابن  ) ٧٠٢(، أبو داود الصالة   ) ٧٥٠(، النسائي القبلة  ) ٣٣٨(، الترمذي الصالة  ) ٥١٠(مسلم الصالة   ) ٢(
 ). ١٤١٤(، الدارمي الصالة ) ٥/١٦٠(، أمحد ) ٩٥٢(ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 

 . ١٦: سورة التغابن آية ) ٣(
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 سورة [)١( } Ÿω ß#Ïk=s3ãƒ ª!$# $²¡øtΡ ωÎ) $yγyèó™ãρ 4  {: وقوله تعاىل ] .١٦اآلية :  التغابنسورة[

 هنيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما ما { ، وقول النيب ]٢٨٦: البقرة، اآلية

 .  عليهمتفق )٢( } استطعتم

  للصالة  األيدي رفع
 رفع األيدي للدعاء بعد الصالة؟ وهل هناك فرق بني  يفي مساحتكم  ما رأ- ٣٢

 صالة الفريضة والنافلة؟  

 ربكم إن {  سنة ومن أسباب اإلجابة لقول النيب الدعاء األيدي يف رفع: اجلواب

 أبو داود     أخرجه  )٣( } صفراي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردمها  حيي كرمي يستح

 اهللا إن { وقوله  . والترمذي وابن ماجه وصححه احلاكم من حديث سلمان الفارسي

: - سبحانه - أمر به املرسلني فقال مبا اهللا أمر املؤمنني    طيب ال يقبل إال طيبا وإن-تعاىل 
}  $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è= à2 ÏΒ ÏM≈ t6 ÍhŠsÛ $ tΒ öΝä3≈ oΨø% y— u‘ (#ρ ãä3ô© $#uρ ¬! β Î) óΟçFΖà2 çν$−ƒ Î) 

šχρ ß‰ç7÷è s? ∩⊇∠⊄∪ { )وقال ]. ١٧٢:  البقرة، اآليةسورة [)٤ } $ pκš‰ r'̄≈ tƒ ã≅ß™ ”9$# (#θè= ä. z ÏΒ 

ÏM≈t6 Íh‹©Ü9$# (#θ è= uΗ ùå $#uρ $ ·s Î=≈|¹ ( ’ ÎoΤÎ) $ yϑÎ/ tβθè= yϑ ÷è s? ×Λ Î= tæ ∩∈⊇∪ { )٥١:  املؤمنون اآلية سورة. [)٥ .[ 

يا رب ومطعمه  . يا رب: ماء ميد يديه إىل السأغرب ذكر الرجل يطيل السفر أشعث  مث
  رواه  . } ! باحلرام، فأىن يستجاب لذلك؟وغذيحرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام،    

                                 
 . ٢٨٦: بقرة آية سورة ال) ١(
، النسائي   ) ٢٦٧٩(، الترمذي العلم  ) ١٣٣٧(، مسلم الفضائل    ) ٦٨٥٨(البخاري االعتصام بالكتاب والسنة    ) ٢(

 ). ٢/٢٥٨(، أمحد ) ٢(، ابن ماجه املقدمة ) ٢٦١٩(مناسك احلج 
 ). ٥/٤٣٨(، أمحد ) ٣٨٦٥ (الدعاء، ابن ماجه ) ١٤٨٨(، أبو داود الصالة  ) ٣٥٥٦(الترمذي الدعوات   ) ٣(
 . ١٧٢: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٥١: سورة املؤمنون آية) ٥(
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 . مسلم
 يرفع فيها كأدبار ومل  وجدت يف عهد النيب  اليت  ال يشرع رفعهما يف املواضع لكن

ن؛  الصالة وحني خطبة اجلمعة والعيدي   منالصلوات اخلمس وبني السجدتني وقبل التسليم   
 فيما احلسنة األسوة - عليه الصالة والسالم   -وهو  .  يرفع يف هذه املواضع مل ألن النيب 

 كما اليدينيأيت ويذر لكن إذا استسقى يف خطبة اجلمعة أو خطبة العيدين شرع له رفع    
 . فعل النيب 
دلة    اليدين بعدها يف الدعاء عمال بعموم األرفع أعلم مانعا من فال الصالة النافلة أما

 فعله بعد  ولو  ذلك مل يثبت فعله عن النيب  ألنلكن األفضل عدم املواظبة على ذلك؛   
 قد نقلوا أقواله وأفعاله يف    - رضي اهللا عنهم  -كل نافلة لنقل ذلك عنه؛ ألن الصحابة   

 .  اهللا عنهم مجيعاورضي سفره وإقامته، وسائر أحواله   

 تضرع وختشع وأن تقنع أي أن    الصالة {: قال  النيب  أن  احلديث املشهور أما

 ضعيف، كما أوضح ذلك احلافظ ابن     حديث فهو )١( } ترفع يديك تقول يا رب يا رب

 . رجب وغريه
 .  ويل التوفيق واهللا
  بعد الصالة اجلبهة مسح
  مسح اجلبهة عن التراب بعد الصالة فهل هلذا أصل؟    يكره:  مسعنا من يقول- ٣٣

 وإمنا يكره فعل ذلك قبل السالم؛ ألنه ثبت               نعلم   له أصل فيما     ليس : اجلواب
 بعض صلواته أنه سلم من صالة الصبح يف ليلة مطرية ويرى على                           يف  عن النيب    

ن   املاء والطني فدل ذلك على أن األفضل عدم مسحه قبل الفراغ م                       أثر وجهه    
 . الصالة  

  الصالة بعد املصافحة

                                 
 ). ٤/١٦٧(، أمحد ) ٣٨٥(الترمذي الصالة  ) ١(
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 .  الصالة، والفرق يف ذلك بني الفريضة والنافلة  بعد حكم املصافحة - ٣٤
  اللقاء بني املسلمني شرعيتها وقد كان النيب عند يف املصافحة األصل: اجلواب

  قال أنس تصافحوا، إذا لقيهم وكانوا إذا تالقوا - رضي اهللا عنهم - أصحابه يصافح
 تالقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر    إذا كان أصحاب النيب  : - رمحه اهللا - يبوالشع

 رضي - طلحة بن عبيد اهللا أحد العشرة املبشرين باجلنة   أنتعانقوا وثبت يف الصحيحني 
 قام إىل كعب - عليه الصالة والسالم     - مسجده   يف  النيب قام من حلقة -اهللا عنهم  
 فصافحه وهنأه بالتوبة وهذا أمر مشهور بني املسلمني يف   تاب اهللا عليهملا بن مالك 
 من مسلمني يتالقيان فيتصافحان إال  ما {:  قالأنه  وثبت عنه  وبعده عهد النيب  

 . )١( } ورقها عن الشجرة يتحاتحتاتت عنهما ذنوهبما كما 

 يف املسجد أو يف الصف وإذا مل يتصافحا قبل الصالة         اللقاء التصافح عند ويستحب
 . وملا يف ذلك من تثبيت املودة وإزالة الشحناء   .  العظيمةالسنةتصافحا بعدها حتقيقا هلذه 

 الفريضة شرع له أن يصافحه بعدها بعد الذكر املشروع أما     قبل إذا مل يصافحه لكن
 باملصافحة بعد الفريضة من حني يسلم التسليمة الثانية فال  املبادرة بعض الناس من ما يفعله

 كراهة ذلك لعدم الدليل عليه وألن املصلي مشروع له يف هذه      األظهرأعلم له أصال بل  
 بعد - صلى اهللا عليه وسلم - الشرعية اليت كان يفعلها النيب  باألذكاراحلال أن يبادر 

 . يضة  الفرصالةالسالم من 
 منها إذا مل يتصافحا قبل الدخول فيها   السالم  املصافحة بعد فتشرع صالة النافلة وأما

 . فإن تصافحا قبل ذلك كفى
  ألداء السنة بعد الصالة املكان تغيري
  املكان ألداء السنة بعد الصالة ما يدل على استحبابه؟   تغيري هل ورد يف - ٣٥

 رضي اهللا -ث صحيح ولكن كان ابن عمر   أعلم حديفيما مل يرد يف ذلك  :اجلواب

                                 
 ). ٣٧٠٣(، ابن ماجه األدب ) ٢٧٢٧(الترمذي االستئذان واآلداب   ) ١(
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واألمر يف ذلك واسع واحلمد هللا وقد ورد فيه     . ذلك وكثري من السلف يفعلون -عنهما 
 رضي اهللا  -وقد يعضده فعل ابن عمر   . - اهللا رمحه -حديث ضعيف عند أيب داود    

 .  ويل التوفيق واهللا.  ومن فعله من السلف الصاحل -عنهما 
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إخل بعد  ...  على قول ال إله إال اهللا وحده ال شريك له     يف احلث ورد ما صحة
 الفجر واملغرب 

 ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد    قول ورد احلث على  - ٣٦
 بعد صالة الفجر وبعد صالة املغرب فهل ما ورد   مرات وهو على كل شيء قدير عشر   

 صحيح؟ 
 تدل على - صلى اهللا عليه وسلم   -نيب   عن الصحيحة يف هذا أحاديث   ورد: اجلواب

 .  وبعد صالة املغرب الفجر شرعية الذكر املذكور بعد صالة 
 اهللا، وحدة ال شريك له، له امللك، وله احلمد، حيي ومييت، وهو                               إال  أن يقول ال إله           وهو 

 مرات، فيشرع لكل مؤمن ومؤمنة احملافظة على ذلك بعد الصالتني                      عشر  على كل شيء قدير،     
وهو أن يقول بعد        .  الذكر املشروع بعد السالم من مجيع الصلوات اخلمس                   بعد رتني وذلك    املذكو 

 إله     الاللهم أنت السالم، ومنك السالم، تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام،                 .  اهللا ثالثا أستغفر  السالم   
إال    وال قوة    حول إال اهللا، وحده ال شريك له، له امللك، وله احلمد، وهو على كل شيء قدير، ال                         

 الثناء احلسن، ال إله إال اهللا خملصني                 وله  باهللا، ال إله إال اهللا، وال نعبد إال إياه، له النعمة وله الفضل                           
 ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك             مانعاللهم ال    . له الدين ولو كره الكافرون         

.  بعد قوله أستغفر اهللا ثالثا          االنصراف إىل الناس ويعطيهم وجهه             له  اجلد، وإن كان إماما شرع            
 ذلك ولإلمام       يف  السالم تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام، تأسيا بالنيب             ومنك اللهم أنت السالم       

 .  هذا وهذا   فعل   النيب عند االنصراف أن ينصرف عن ميينه أو عن مشاله ألن                
   اخلمس بعد الذكر املذكور أن   الصلوات  كل صالة من بعد للمصلي أيضا ويستحب

 وثالثني مرة، فتلك تسع وتسعون، ويقول    ثالثاسبحان اهللا واحلمد هللا، واهللا أكرب      : يقول
 له، له امللك، وله احلمد وهو على كل شيء       شريك ال إله إال اهللا وحده ال   : متام املائة

 .  يف ذلك وبيان أنه من أسباب املغفرة الترغيب قدير؛ ألنه قد صح عن النيب  
 كل صالة من الصلوات اخلمس أن يقرأ آية الكرسي بعد هذه األذكار،    دبع للمصلي أيضا ويشرع

 أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس ويشرع أن يكرر السور الثالث بعد           اهللاوأن يقرأ قل هو   
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 .  وبعد الفجر وعند النوم ثالث مرات لورود األحاديث الصحيحة يف ذلك  املغرب
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 قتداء  واالواإلمامة اجلماعة صالة
  اجلماعة ورد بعض الشبهات يف ذلك   بصالة التهاون
 اليوم بالصالة يف اجلماعة وحىت بعض طلبة العلم   املسلمني يتهاون كثري من - ٣٧

 بعدم وجوهبا، فما حكم صالة اجلماعة ومباذا تنصحون   قالويتعللون بأن بعض العلماء 
 هؤالء؟  

ساجد واجبة بال شك يف أصح أقوال      املسلمني يف املمع يف اجلماعة  الصالة: اجلواب

 مسع النداء فلم يأت فال من {  لقول النيب النداءأهل العلم على كل رجل قادر يسمع 

 ابن ماجه والدارقطين، وابن حبان واحلاكم بسند   أخرجه   )١( } صالة له إال من عذر  

  .صحيح
خوف أو مرض ويف   :  عن العذر فقال- اهللا عنهما رضي - سئل ابن عباس وقد

يا رسول  :  أتاه رجل أعمى، فقال  أنه {  النيب  عن صحيح مسلم عن أيب هريرة   

 "  فهل يل من رخصة أن أصلي يف بييت؛ فقال له      ملسجدااهللا ليس يل قائد يقودين إىل  
 . )٢( } فأجب: " نعم قال:  تسمع النداء بالصالة؟ قال هل

 آمر  مهمت أن لقد {:  أنه قال-  النيب عن  هريرة الصحيحني عن أيب ويف

 برجال معهم حزم من حطب إىل قوم ال أنطلقبالصالة فتقام مث آمر رجال فيؤم الناس مث 
 األحاديث كلها وما جاء يف معناها فهذه )٣( } يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوهتم 

 الرجال وأن من ختلف عنها مستحق   حبقتدل على وجوب الصالة يف اجلماعة يف املساجد      

                                 
 ). ٧٩٣(، ابن ماجه املساجد واجلماعات   ) ٥٥١(أبو داود الصالة  ) ١(
 ). ٨٥٠(، النسائي اإلمامة ) ٦٥٣( الصالة   مسلم املساجد ومواضع  ) ٢(
، النسائي  ) ٢١٧(، الترمذي الصالة    ) ٦٥١(، مسلم املساجد ومواضع الصالة       ) ٢٢٨٨(البخاري اخلصومات   ) ٣(

، مالك  ) ٢/٥٣١(، أمحد ) ٧٩١( واجلماعات  املساجد، ابن ماجه ) ٥٤٨(، أبو داود الصالة ) ٨٤٨(اإلمامة 
 ). ١٢١٢(ارمي الصالة  ، الد) ٢٩٢(النداء للصالة 
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 غري واجبة مل يستحق تاركها املساجدكانت الصالة يف اجلماعة يف العقوبة الرادعة ولو 
 الظاهرة ومن أسباب التعارف     اإلسالمالعقوبة، وألن الصالة يف املساجد من أعظم شعائر      

 وألن تركها فيه مشاهبة ألهل النفاق   الشحناءبني املسلمني وحصول املودة واحملبة وزوال     
 الشرعية   لة ذلك ألن كل قول خيالف األد يفالف فالواجب احلذر من ذلك وال عربة باخل

* }  βÎجيب أن يطرح وال يعول عليه؛ لقول اهللا     sù ÷Λäôã t“≈ uΖs? ’ Îû &ó x« çνρ –Šãsù ’n< Î) «!$# 

ÉΑθ ß™ §9$#uρ β Î) ÷ΛäΨä. tβθ ãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# 4 y7 Ï9≡sŒ ×öyz ß|¡ôm r&uρ ¸ξƒÍρ ù's? ∩∈∪ { )سورة  [)١  

$ {: ، وقوله سبحانه ]٥٩: النساء، اآلية tΒ uρ ÷Λä øn= tG ÷z $# ÏµŠ Ïù ÏΒ &ó x« ÿ…çµ ßϑ õ3ßs sù ’ n< Î) «!$# 44 { )٢( 
  ]. ١٠:  الشورى اآليةسورة[

لقد رأيتنا وما يتخلف عنها :  قالأنه  مسعود  صحيح مسلم عن عبد اهللا بن  ويف
 أو مريض ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بني الرجلني  منافقإال ) أي الصالة يف مجاعة (

 . حىت يقام يف الصف
 عناية الصحابة بصالة اجلماعة يف املسجد وحرصهم عليها  على شك أن هذا يدل وال

بني الرجلني حىت يقام يف الصف   بالرجل املريض يهادى األحيانحىت إهنم يأتون بعض 
 .  رضي اهللا عنهم مجيعا- اجلماعة   صالةوذلك من شدة حرصهم على   

 .  ويل التوفيق واهللا
  للفاحتة خلف اإلمام ومىت يقرؤها  املؤمت قراءة
 يف قراءة املؤمت خلف اإلمام فما هو الصواب يف      العلماء اختلفت آراء - ٣٨

 ومىت يقرؤها إذا مل يكن لإلمام سكتات متكن    عليه؟واجبةذلك؟ وهل قراءة الفاحتة  
 بعد قراءة الفاحتة لتمكني املأموم من   وت لإلمام السكيشرعاملأموم من قراءهتا؟ وهل   

 قراءة الفاحتة؟  

                                 
 . ٥٩: سورة النساء آية) ١(
 . ١٠: سورة الشورى آية ) ٢(
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 على املأموم يف مجيع الصلوات السرية            الفاحتة  وجوب قراءة      الصواب   : اجلواب

 على    متفق  )١( }  صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب          ال { واجلهرية لعموم قوله          

  تفعلوا   ال: " قال. نعم: قلنا"  تقرءون خلف إمامكم؟         لعلكم  { صحته، وقوله     

أخرجه اإلمام أمحد بإسناد         . )٢( } ب، فإنه ال صالة ملن مل يقرأ هبا        إال بفاحتة الكتا   

 . صحيح 
فإن مل يكن له سكتة، قرأ هبا ولو كان اإلمام .  يف سكتات اإلمامهبا أن يقرأ  واملشروع 
 . يقرأ مث أنصت 
 وجوب اإلنصات لقراءة اإلمام لكن لو    على الدالة  األدلة مستثىن من عموم وهذا

 وجوهبا فال شيء عليه وجتزئه قراءة اإلمام    عدمتركها جهال أو العتقاد    نسيها املأموم أو  
 راكع ركع معه وأجزأته الركعة وسقطت     واإلمامعند مجهور أهل العلم وهكذا لو جاء     

 . عنه القراءة لعدم إدراكه هلا  
 راكع فركع دون   وهو  جاء إىل النيب أنه  الثقفي بكرة ثبت من حديث أيب ملا

 )٣( }  اهللا حرصا وال تعدزادك {:  لهقال  الصف فلما سلم النيب الصف مث دخل يف  
 . رواه البخاري يف الصحيح.  يأمره بقضاء الركعةومل

  ال تعد إىل الركوع دون الصف وبذلك يعلم     يعين )٤( }  تعدوال {  قوله  ومعىن

                                 
، أبو ) ٩١١(، النسائي االفتتاح ) ٢٤٧(، الترمذي الصالة  ) ٣٩٤(، مسلم الصالة ) ٧٢٣(البخاري األذان  ) ١(

( الصالة ، الدارمي ) ٥/٣١٦(، أمحد ) ٨٣٧ (فيها، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة ) ٨٢٢(داود الصالة 
١٢٤٢ .( 

، أبو ) ٩٢٠(، النسائي االفتتاح ) ٢٤٧(، الترمذي الصالة  ) ٣٩٤(، مسلم الصالة ) ٧٢٣(البخاري األذان  ) ٢(
(، الدارمي الصالة  ) ٥/٣١٦(، أمحد ) ٨٣٧ (فيها، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة ) ٨٢٣(داود الصالة 

١٢٤٢ .( 
 ). ٥/٤٢(، أمحد ) ٦٨٤ (الصالة، أبو داود ) ٨٧١(امة ، النسائي اإلم) ٧٥٠(البخاري األذان  ) ٣(
 ). ٥/٤٢(، أمحد ) ٦٨٤ (الصالة، أبو داود ) ٨٧١(، النسائي اإلمامة ) ٧٥٠(البخاري األذان  ) ٤(
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 أال يركع قبل الصف بل عليه أن يصرب حىت  راكعأن املشروع ملن دخل املسجد واإلمام    
 أتيتم الصالة فامشوا وعليكم  إذا {  النيبيصل إىل الصف ولو فاته الركوع لقول 

 .  على صحتهمتفق )١( }  فأمتوافاتكمما أدركتم فصلوا وما السكينة ف

 حديث ضعيف ال حيتج به عند   فهو "  له إمام فقراءته له قراءة    كان من"  حديث أما
 .  لكانت الفاحتة مستثناة من ذلك مجعا بني األحاديثصحأهل العلم ولو  

ا واسع إن شاء اهللا  شيء فيما أعلم واألمر فيهمنها الفاحتة فلم يصح بعد السكتة وأما
 فيما  ألنه مل يثبت فيها شيء عن النيب حرج،فمن فعلها فال حرج ومن تركها فال  

 تكبرية اإلحرام يشرع فيها االستفتاح  بعد إحدامها: سكتتان أعلم وإمنا الثابت عنه  
 الفراغ من القراءة وقبل أن يركع وهي سكتة خفيفة تفصل بني    بعد الثانية والسكتة
 . والتكبري القراءة 
 .  ويل التوفيق واهللا
  الدخان وكل ما له رائحة كريهة حبكم الثوم والبصل  حكم إحلاق
 النهي عن قرب املسجد ملن أكل بصال أو ثوما أو    الصحيح ورد يف احلديث  - ٣٩
  كريهة وهو حمرم كالدخان؟   رائحةفهل يلحق بذلك ما له  . كراثا

ذور بالتخلف عن اجلماعة حبيث ال     هذه األشياء مع تناول معىن ذلك أن من  وهل
 يأمث بتخلفه؟ 

 أكل ثوما أو بصال فال يقربن  من {:  قالأنه  عن رسول اهللا ثبت: اجلواب

 املالئكة تتأذى مما يتأذى إن {:  قالأنه  عنه وثبت )٢( } مسجدنا وليصل يف بيته
                                 

، النسائي   ) ٣٢٧(، الترمذي الصالة ) ٦٠٢(، مسلم املساجد ومواضع الصالة    ) ٦١٠(البخاري األذان  ) ١(
، مالك  ) ٢/٥٢٩(، أمحد ) ٧٧٥( واجلماعات  املساجد، ابن ماجه ) ٥٧٢( الصالة ، أبو داود) ٨٦١(اإلمامة 

 ). ١٢٨٢(، الدارمي الصالة  ) ١٥٢(النداء للصالة 
، النسائي  ) ١٨٠٦(، الترمذي األطعمة ) ٥٦٤(، مسلم املساجد ومواضع الصالة    ) ٨١٧(البخاري األذان  ) ٢(

 ). ٣/٤٠٠(د ، أمح) ٣٨٢٢(، أبو داود األطعمة  ) ٧٠٧(املساجد 
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الثوم والبصل كشارب   :  ما له رائحة كريهة حكمه حكم     وكل )١( } منه بنو اإلنسان

فإنه يكره له أن يصلي مع     .  غريمها مما يؤذي جليسه أو الدخان ومن له رائحة يف إبطه     
 . ا يزيل هذه الرائحة ميستعملوينهى عن ذلك حىت  . اجلماعة

 مع االستطاعة حىت يؤدي ما أوجب اهللا عليه من الصالة       ذلك  عليه أن يفعل  وجيب
 . يف اجلماعة
 فيه من املضار ملا مطلقا وجيب عليه تركه يف مجيع األوقات حمرم التدخني فهو أما

 . أصلح اهللا حال املسلمني ووفقهم لكل خري    .  واملال والبدنالكثرية يف الدين 
  الصف خلف اإلمام  بدء ضعمو
 اليمني أو من خلف اإلمام، وهل يشرع التوازن بني من هل يبدأ الصف - ٤٠

  الصف، كما يفعله كثري من األئمة؟  اعدلوا: اليمني واليسار؟ حبيث يقال
 يلي اإلمام وميني كل صف أفضل من يساره مما يبدأ من الوسط الصف: اجلواب

 وال بأس أن يكون الناس يف ميني الصف     قبلهل الذي والواجب أال يبدأ يف صف حىت يكم   
 خالف السنة ولكن ال يصف يف الثاين حىت       بذلكوال حاجة إىل التعديل بل األمر   . أكثر

 وهكذا بقية الصفوف وألنه قد ثبت عن  الثاينيكمل األول وال يف الثالث حىت يكمل 
 .  بذلكاألمر رسول اهللا 

                                 
، النسائي  ) ١٨٠٦(، الترمذي األطعمة ) ٥٦٤(، مسلم املساجد ومواضع الصالة    ) ٨١٦(البخاري األذان  ) ١(

 ). ٣/٣٨٧(، أمحد ) ٣٨٢٢(، أبو داود األطعمة  ) ٧٠٧(املساجد 
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  خلف املتنفل املفترض صالة
  صالة املفترض خلف املتنفل؟  يف ما رأي مساحتكم - ٤١

 صلى اهللا عيه - خلف املتنفل ألنه قد ثبت عن النيب  املفرد  حرج يف صالة  ال: اجلواب
 أنه صلى بطائفة ركعتني مث سلم، مث صلى بطائفة     اخلوف  يف بعض أنواع صالة  -وسلم 

 أما املصلون خلفه فهم   . له فريضة والثانية نافلةاألوىلفكانت . أخرى ركعتني مث سلم
  كان يصلي مع النيب   أنه  عن معاذ بن جبل الصحيحنيوثبت أيضا يف  . مفترضون
 فريضة ومثل  وهلم  العشاء مث يرجع إىل قومه فيصلي هبم تلك الصالة فهي له نافلة     صالة

 فإنه العشاءذلك لو حضر إنسان يف رمضان وهم يصلون التراويح وهو مل يصل فريضة        
 . صالته صالة العشاء ليحصل له فضل اجلماعة فإذا سلم اإلمام قام وأمت   يصلي معهم
  املنفرد خلف الصف  صالة حكم
 خلف الصف؟ وإذا دخل داخل ومل جيد مكانا يف     املنفرد  ما حكم صالة  - ٤٢

  مل يبلغ فهل يصف معه؟ صبياالصف فماذا يفعل؟ وإذا وجد 

 صالة   ال { لقول النيب  البطالن منفردا الصالة خلف الصف   حكم: اجلواب

 أمر من صلى خلف الصف وحده أن       أنه  ثبت عنه وألنه )١( } ملنفرد خلف الصف 

 أم ال؟ فدل ذلك على أنه ال فرق بني من وجد     فرجة يعيد الصالة ومل يسأله هل وجد   
 . يف الصالة خلف الصف منفردا  التساهل لذريعةفرجة يف الصف ومن مل جيد سدا   

 راكع فركع دون الصف مث دخل الصف قبل السجود     واألمام  لو جاء املسبوق  لكن
 جاء    أنه  عن أيب بكرة الثقفي - رمحه اهللا - البخاريأجزأه ذلك ملا ثبت يف صحيح    

 بعد   فركع دون الصف مث دخل يف الصف فقال له النيب      راكع إىل الصالة والنيب   
 يأمره بقضاء الركعة أما من جاء واإلمام   ومل  )٢( }  اهللا حرصا وال تعد زادك {: السالم

                                 
 ). ٤/٢٣(، أمحد ) ١٠٠٣(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  ) ١(
 ). ٥/٤٢(، أمحد ) ٦٨٤ (الصالة، أبو داود ) ٨٧١(سائي اإلمامة ، الن) ٧٥٠(البخاري األذان  ) ٢(
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 حىت يوجد من يصف معه ولو صبيا قد بلغ   ينتظريف الصالة ومل جيد فرجة يف الصف فإنه  
وفق اهللا املسلمني   . ا عمال باألحاديث كلهاإلمامالسابعة فأكثر أو يتقدم فيصف عن ميني   

 .  مسيع قريبإنهمجيعا للفقه يف دينه والثبات عليه 
  يف اإلمامة واالئتمام باملسبوق النية اشتراط
 نية اإلمامة، وإذا دخل رجل فوجد آخر يصلي فهل       اإلمامة هل تشترط يف - ٤٣

  باملسبوق؟يأمت به؟ وهل يشرع االئتمام 

 األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما إمنا { ه  لقولاإلمامة النية يف يشترط: اجلواب

 دخل رجل املسجد وقد فاتته اجلماعة فوجد من يصلي وحده فال بأس  وإذا )١( } نوى

جد   رأى رجال قد دخل املس ملا  بل ذلك هو األفضل لقول النيب مأموماأن يصلي معه 
 . )٢( }  رجل يتصدق على هذا فيصلي معهأال {بعد ما صل الناس 

 . وهي نافلة بالنسبة ملن قد صلى .  هلما مجيعا  اجلماعة حيصل فضل صالة وبذلك
 العشاء فرضه مث يرجع إىل قومه فيصلي    صالة  مع النيب يصلي  كان معاذ وقد

 .  ذلكعلى  وهلم فرض وقد أقره النيب   نافلةهبم تلك الصالة فهي له  
 يصلي معه من فاتته صالة اجلماعة رجاء حصول فضل   أن  املسبوق فال حرج  أما

 من مل يكمل صالته فأمتها لعموم األدلة وهذا احلكم   قاماجلماعة إذا أكمل املسبوق صالته  
 ذكر له من يأيت من األمراء ملا  ذر أليب  النيب لقولعام جلميع الصلوات اخلمس  

 الصالة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل معهم   صل {الذين يؤخرون الصالة عن وقتها   

                                 
(، النسائي الطهارة  ) ١٦٤٧ (اجلهاد ، الترمذي فضائل ) ١٩٠٧(، مسلم اإلمارة  ) ١(البخاري بدء الوحي  ) ١(

 ). ١/٤٣(، أمحد ) ٤٢٢٧(، ابن ماجه الزهد  ) ٢٢٠١(، أبو داود الطالق ) ٧٥
 ). ١٣٦٨(، الدارمي الصالة ) ٣/٨٥(د ، أمح) ٥٧٤(أبو داود الصالة  ) ٢(



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ٨٢

 . اهللا ويل التوفيق و. )١( }  تقل صليت فال أصليوالفإهنا لك نافلة 

  املسبوق مع اإلمام يعترب أول صالته يدركه ما
 من ركعات مع اإلمام يعترب أول صالته أو آخرها   املسبوق هل ما يدركه - ٤٤
  الرباعية هل يشرع له قراءة ما تيسر بعد الفاحتة؟  من ركعتان - مثال -فإذا فاته  

ترب أول صالته وما يقضيه هو   مع اإلمام يعاملسبوق أن ما أدركه  الصواب: اجلواب

 أقيمت الصالة فامشوا وعليكم السكينة   إذا { آخرها يف مجيع الصلوات لقول النيب 

 .  على صحتهمتفق )٢( }  فأمتوافاتكمفما أدركتم فصلوا وما 

 يف الثالثة والرابعة من الرباعية والثالثة من املغرب على    يقتصر يستحب أن لكوبذ
 يف الظهر    يقرأ  النيب كان {: قال  الصحيحني عن أيب قتادة يفقراءة الفاحتة ملا 

 الكتاب وسورة، يطول يف األوىل ويقصر يف الثانية بفاحتة األوليني والعصر يف الركعتني
 . )٣( } الكتابويقرأ يف األخريني بفاحتة 

 يف الثالثة والرابعة من الظهر زيادة على الفاحتة فهو حسن ملا   األحيان قرأ بعض وإذا
 يف األوليني من   يقرأ  النيب كان {: قال  عن أيب سعيد مسلمثبت يف صحيح 

 ويف األخريني على النصف من ذلك ويف األوليني من العصر    السجدة،الظهر قدر أمل ترتيل 

                                 
، أبو داود     ) ٧٧٨(، النسائي اإلمامة ) ١٧٦(، الترمذي الصالة   ) ٦٤٨(مسلم املساجد ومواضع الصالة      ) ١(

 ). ١٢٢٧(، الدارمي الصالة  ) ٥/١٦٠(، أمحد ) ١٢٥٦ (فيها ، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة ) ٤٣١(الصالة 
، النسائي   ) ٣٢٧(، الترمذي الصالة ) ٦٠٢(لم املساجد ومواضع الصالة    ، مس) ٦١٠(البخاري األذان  ) ٢(

، مالك  ) ٢/٥٢٩(، أمحد ) ٧٧٥( واجلماعات  املساجد، ابن ماجه ) ٥٧٢(، أبو داود الصالة ) ٨٦١(اإلمامة 
 ). ١٢٨٢(، الدارمي الصالة  ) ١٥٢(النداء للصالة 

، ابن ) ٧٩٨(، أبو داود الصالة   ) ٩٧٦(ائي االفتتاح  ، النس) ٤٥١(، مسلم الصالة ) ٧٢٥(البخاري األذان   ) ٣(
 ). ١٢٩٣(، الدارمي الصالة ) ٥/٢٩٥(، أمحد ) ٨٢٩(ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ٨٣

 وهذا   )١( }  ويف األخريني من العصر على النصف من ذلك الظهرعلى قدر األخريني من 

 .  بعض األحيان يف األخريني من الظهر مجعا بني احلديثنييفعله نه كان حممول على أ
 .  ويل التوفيق واهللا

  املسجد إذا امتأل املسجد باملصلني خارج الصالة
 يف بعض مساجد اجلمعة قد ميتلئ املسجد فيصلي     الزحام بسبب كثرة - ٤٥

 وهل هناك فرق بني  باإلمام فما رأيكم يف ذلك؟مؤمتنيالبعض يف الشوارع والطرقات 
  واملسجد أو ال طريق فاصل؟  املصلنيما إذا كان الطريق بني 

 بأس وهكذا إذا كان املأمومون خارج املسجد     فال  اتصلت الصفوف إذا : اجلواب
 ولو فصل بينهم بعض الشوارع فال حرج يف      التكبري يرون الصفوف أمامهم أو يسمعون     

ا بالرؤية أو بالسماع لكن ليس ألحد أن        منه ومتكنهمذلك لوجوب الصالة يف اجلماعة      
 .  للمأمومموقفايصلي أمام اإلمام ألن ذلك ليس 

 .  ويل التوفيق واهللا

                                 
، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة       ) ٨٠٤(، أبو داود الصالة   ) ٤٧٥(، النسائي الصالة  ) ٤٥٢(مسلم الصالة   ) ١(

 ). ١٢٨٨(ارمي الصالة ، الد) ٣/٨٥(، أمحد ) ٨٢٨(فيها 



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ٨٤

  الركعة إدراك كيفية
وهل يشترط   .  اإلمام راكعا فما املشروع له حينئذ املسبوق إذا أدرك - ٤٦

 سبحان ريب العظيم قبل رفع اإلمام؟  : يقولللحكم بإدراكه الركعة أن 
 راكعا أجزأته الركعة ولو مل يسبح املأموم إال بعد       اإلمام أدرك املأموم  إذا : واباجل

 )١( }  أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالةمن { رفع اإلمام لعموم قوله 

 .  مسلم يف صحيحهخرجه 
اك الركوع ملا روى البخاري يف صحيحه عن                 بإدر تدرك  أن الركعة      ومعلوم  

 فركع دون      راكع   أتى املسجد ذات يوم والنيب              أنه  أيب بكرة الثقفي        
 اهللا حرصا      زادك  {  له   قال الصف مث دخل يف الصف فلما سلم النيب           

 أن يعود إىل الركوع دون                يأمره بقضاء الركعة وإمنا هناه          ومل  )٢( } وال تعد  

 .  بالركوع حىت يدخل يف الصف         يعجل الصف فعلى املسبوق أال        
 .  ويل التوفيق واهللا
  للداخل إلدراك الركعة  اإلمام انتظار
ال يشرع  :  الداخل إلدراك الركعة، وبعضهم يقولينتظر بعض األئمة - ٤٧

  اهللا؟  وفقكماالنتظار؟ فما هو الصواب؟ 
 يف  قليال حىت يلحق الداخل بالصف تأسيا بالنيب االنتظارة  شرعيالصواب: اجلواب

 . ذلك

                                 
، أبو  ) ٥١٧(، النسائي املواقيت   ) ٦٠٧(، مسلم املساجد ومواضع الصالة     ) ٥٥٥(البخاري مواقيت الصالة  ) ١(

، الدارمي     ) ١٥(، مالك وقوت الصالة ) ٢/٢٧١(، أمحد ) ٦٩٩(، ابن ماجه الصالة  ) ١١٢١(داود الصالة  
 ). ١٢٢٢(الصالة 

 ). ٥/٤٢(، أمحد ) ٦٨٤ (الصالة، أبو داود ) ٨٧١(نسائي اإلمامة ، ال) ٧٥٠(البخاري األذان  ) ٢(
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 ٨٥

  الصبيان يف الصالة وضع كيفية
  فأكثر فهل جيعلهما خلفه أو عن ميينه؟   صبيني إذا أم رجل - ٤٨
  الصيب؟ ملصافة   البلوغ شرط وهل

ثر  خلفه كاملكلفني إذا كانا قد بلغا سبعا فأك جيعلهما يف هذه أن   املشروع: اجلواب
 بأنس واليتيم وجعلهما   صلى  خلفة ألن النيب   جيعلهماوهكذا لو كان صيب ومكلف   

وهكذا ملا صف معه جابر وجبار من األنصار جعلهما  .  أنسجدة خلفه ملا زار النيب 
 . خلفه
 صف معه  ملا  عن ميينه سواء كان رجال أو صبيا؛ ألن النيب يكون الواحد فإنه أما

 يف  مع النيب صلى  أنس  وهكذا. ل عن يساره أداره عن ميينه  ابن عباس يف صالة اللي
 خلف الرجال وال جيوز    تكونأما املرأة فأكثر فإهنا   . بعض صلوات النافلة فجعله عن ميينه 

 صلى بأنس واليتيم جعل أم سليم    ملا هلا أن تصف مع اإلمام وال مع الرجال ألن النيب     
 . خلفهما وهي أم أنس

 بعد مجاعة املسجد   أخرى مجاعة إقامة
 جيوز إقامة مجاعة أخرى يف املسجد بعد انتهاء املصلني،  الإنه :  قال البعض- ٤٩

  الصواب؟فهل هلذا أصل؟ وما هو  
 أصل له يف الشرع املطهر فيما أعلم بل              وال القول ليس بصحيح       هذا : اجلواب

 اجلماعة أفضل من صالة           صالة   { السنة الصحيحة تدل على خالفه وهي قوله               

 الرجل مع الرجل أزكى من          صالة   {  وقوله   )١( } الفذ بسبع وعشرين درجة     

..  الناس  رأى رجال دخل املسجد بعدما صلى         ملا وقوله    . )٢( } صالته وحده    

                                 
، النسائي   ) ٢١٥(، الترمذي الصالة ) ٦٥٠(، مسلم املساجد ومواضع الصالة    ) ٦١٩(البخاري األذان  ) ١(

 ). ٢٩٠(، مالك النداء للصالة ) ٢/٦٥(، أمحد ) ٧٨٩(، ابن ماجه املساجد واجلماعات   ) ٨٣٧(اإلمامة 
 ). ١٢٦٩(، الدارمي الصالة ) ٥/١٤٠(، أمحد ) ٥٥٤(، أبو داود الصالة ) ٨٤٣( اإلمامة  النسائي) ٢(
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 ٨٦

 . )١( }  يتصدق على هذا فيصلي معه        من {

 يتأخر عن صالة اجلماعة بل جيب عليه أن يبادر حني يسمع    أن  ال جيوز للمسلم  ولكن
 . النداء

 .  ويل التوفيق واهللا
  انتقض وضوء اإلمام  إذا املشروع

أثناء الصالة فهل يستخلف من يتمم هبم الصالة    اإلمام إذا انتقض وضوء - ٥٠
  هبم الصالة من أوهلا؟   يستأنفأم تبطل صالة اجلميع ويأمر من 

 أن يستخلف من يكمل هبم الصالة كما فعل  لإلمام  أن املشروع   الصواب: اجلواب
 هبم صالة الفجر،     فأمت  طعن وهو يصلي استخلف عبد الرمحن بن عوف   ملا عمر 

 بالناس، فإن استأنفوا الصالة من   فأكملهبم اإلمام تقدم بعض من وراءه  فإن مل يستخلف 
 أهل العلم لكن األرجح هو أن اإلمام  بنيأوهلا فال حرج يف ذلك ألن املسألة فيها خالف  
 .  استأنفوا فال بأسفإن يستخلف من يكمل هبم ملا ذكرنا من فعل عمر 

 .  ويل التوفيق واهللا
  به اجلماعة تدرك ما
 بإدراك السالم مع اإلمام أم ال تدرك إال بإدراك ركعة   تدرك هل اجلماعة - ٥١

 التشهد األخري، هل األفضل هلم الدخول مع اإلمام أم   يفوإذا دخل مجاعة واإلمام 
 ينتظرون سالمه ويصلون مجاعة؟  

 أدرك ركعة من   من {  ركعة لقول النيب   بإدراك تدرك اجلماعة إال   ال: اجلواب

                                 
 ). ١٣٦٨(، الدارمي الصالة ) ٣/٨٥(، أمحد ) ٥٧٤(أبو داود الصالة  ) ١(
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 ٨٧

لكن من كان له عذر شرعي    .  مسلم يف صحيحه  أخرجه   )١( } الصالة ففد أدرك الصالة   

 مرض العبد أو    إذا  {  اإلمام لقول النيب معحيصل له فضل اجلماعة وإن مل يدركها    

 .  البخاري يف الصحيح  رواه )٢( } سافر كتب اهللا له ما كان يفعله وهو صحيح مقيم

ا، وال قطعتم واديا   يف املدينة أقواما ما سرمت مسري  إن  {:  غزوة تبوك يف  ولقوله

 متفق )٤( }  شركوكم يف األجر  إال { رواية ويف  )٣( }  حبسهم العذر  معكم إال وهم 

 . عليه

  إذا   {  يف التشهد األخري فدخوهلم معه أفضل لعموم قوله    اإلمام أدرك مجاعة  ومىت

 متفق  )٥( }  فأمتوافاتكمأتيتم الصالة فأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما   

 . عليه
 .  فال حرج إن شاء اهللا   وحدهم صلوا مجاعة  ولو
  الفجر بعد إقامة الصالة ركعيت صالة
 لصالة الفجر وقد أقيمت الصالة   إذا دخل املسجدالناس نالحظ بعض - ٥٢

  فما حكم ذلك؟   باإلماميصلي ركعيت الفجر مث يلتحق 
  بعد الفجر مباشرة أو ينتظر طلوع الشمس؟    يصليهما األفضل أن وهل

 وقد أقيمت الصالة أن يصلي راتبة أو حتية                  املسجد    جيوز ملن دخل      ال : اجلواب
                                 

، ) ٥٢٤(، الترمذي اجلمعة ) ٦٠٧(، مسلم املساجد ومواضع الصالة    ) ٥٥٥(البخاري مواقيت الصالة ) ١(
، مالك ) ٢/٤٥٩(، أمحد ) ٦٩٩( الصالة ماجه ، ابن ) ٨٩٣(، أبو داود الصالة  ) ٥٥٣(النسائي املواقيت   

 ). ١٢٢٢(، الدارمي الصالة  ) ١٥(وقوت الصالة 
 ). ٤/٤١٠(، أمحد ) ٣٠٩١(، أبو داود اجلنائز  ) ٢٨٣٤(البخاري اجلهاد والسري  ) ٢(
 ). ٢٧٦٤(، ابن ماجه اجلهاد  ) ٤١٦١(البخاري املغازي  ) ٣(
 ). ٣/٣٤١(، أمحد ) ٢٧٦٥(، ابن ماجه اجلهاد ) ١٩١١( اإلمارة  مسلم) ٤(
(، الدارمي الصالة ) ٥/٣٠٦(، أمحد ) ٦٠٣(، مسلم املساجد ومواضع الصالة    ) ٦٠٩(البخاري األذان  ) ٥(

١٢٨٣ .( 
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 ٨٨

 احلاضرة لقول النيب          يف الصالة     اإلمام املسجد بل جيب عليه أن يدخل مع            
 اإلمام مسلم يف      أخرجه     )١( }  أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة              إذا  {

 . صحيحه 
 الفجر وغريها، مث هو خمري إن شاء صلى الراتبة بعد الصالة  صالة احلديث يعم وهذا

 يدل ما د ارتفاع الشمس وهو األفضل ألنه قد صح عن النيب   بعماوإن شاء أخرها إىل   
 . على هذا أو هذا 

 .  ويل التوفيق واهللا
  تسليمة واحدة يف الصالة   على االقتصار

 بنا واحدة عن ميينه فهل جيوز االقتصار على واحدة؟      فسلم  أم بنا رجل - ٥٣
  ذلك؟وهل ورد يف السنة شيء من 

 إىل أن التسليمة الواحدة كافية ألنه قد ورد يف   لعلما اجلمهور من أهل  ذهب: اجلواب
 مجع من أهل العلم إىل أنه البد من تسليمتني   وذهب بعض األحاديث ما يدل على ذاك 

 )٢( }  كما رأيتموين أصليصلوا {  ولقوله  بذلك لثبوت األحاديث عن النيب 
 . وهذا القول هو الصواب  . صحيحه البخاري يف رواه

 الواحدة ضعيف لضعف األحاديث الواردة يف ذلك وعدم     التسليمة بإجزاء والقول
 لكانت شاذة ألهنا قد خالفت ما هو أصح منها وأثبت    صحتصراحتها يف املطلوب ولو    

 .  معتقدا لصحة األحاديث يف ذلك فصالته صحيحةأو وأصرح لكن من فعل ذلك جاهال  

                                 
، أبو داود  ) ٨٦٥(، النسائي اإلمامة ) ٤٢١(، الترمذي الصالة  ) ٧١٠(مسلم صالة املسافرين وقصرها   ) ١(

١٤٤٨(، الدارمي الصالة ) ٢/٤٥٥(، أمحد ) ١١٥١ (فيها، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة ) ١٢٦٦(صالة ال
 .( 

، النسائي األذان    ) ٢٠٥(، الترمذي الصالة ) ٦٧٤(، مسلم املساجد ومواضع الصالة   ) ٦٠٥(البخاري األذان  ) ٢(
، الدارمي     ) ٥/٥٣(، أمحد ) ٩٧٩( فيها  الصالة والسنةإقامة، ابن ماجه ) ٨٤٢(، أبو داود الصالة ) ٦٣٥(

 ). ١٢٥٣(الصالة 
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 ٨٩

 .  التوفيق  ويلواهللا
  الزائدة ملسبوق صلى ركعتني مع اإلمام وزاد اإلمام ركعة  الركعة حكم
 مع اإلمام فصلى معه ركعتني مث تبني له أن اإلمام قد    املسبوق إذا دخل  - ٥٤

 الزائدة اليت صالها مع اإلمام حيث يأيت بركعتني فقط أم    بالركعةصلى مخسا هل يعتد 
  بثالث؟ال يعتقد هبا ويأيت 

 ألهنا الغية يف احلكم الشرعي والواجب عدم متابعة  هبا أنه ال يعتقد الصواب: اباجلو
 .  وعلى املسبوق أال يعتد هبا زائدةاإلمام عليها ملن علم أهنا 

 أن يقضي ثالث ركعات لكونه مل يدرك يف احلقيقة إال ركعة      جيب املسئول عنه  وهذا
 . واحدة 
 .  ويل التوفيق واهللا



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ٩٠

 عة على غري وضوء نسيانا  باجلما اإلمام صالة
 على غري وضوء نسيانا، فما حكم هذه الصالة يف        جبماعته  صلى اإلمام - ٥٥

 : احلاالت اآلتية
 ؟  الصالة إذا تذكر أثناء - ١
  وقبل تفرق اجلماعة؟  السالم إذا تذكر بعد - ٢
  اجلماعة؟  تفرق إذا تذكر بعد - ٣

ماعة صحيحة وليس عليهم إعادة أما    فصالة اجلالسالم مل يذكر إال بعد إذا: اجلواب
 . اإلمام فعليه اإلعادة

 الصالة فإنه يستخلف من يكمل هبم صالهتم يف أصح قويل     أثناء إن ذكر وهو يف   أما
 هبم الصالة   فأمت  ملا طعن استخلف عبد الرمحن بن عوف فإنه العلماء لقصة عمر 

 . ومل يستأنف
 .  التوفيقوباهللا
 عاصي الظاهرة   يرتكب بعض املمن إمامة
كشرب الدخان أو حلق اللحية  :  يفعل شيئا من املعاصيمن ما حكم إمامة - ٥٦

 أو إسبال الثياب أو حنو ذلك؟ 
 كما شرع اهللا بإمجاع أهل العلم، وهكذا صالة    أداها صحيحة إذا صالته: اجلواب

 .  العلماء  قويلمن خلفه إذا كان إماما يف أصح  
 .  صالة من خلفه لفقد شرطها وهو اإلسالم   والصالته  الكافر فال تصح أما
 .  ويل التوفيق واهللا

  من اإلمام إذا كان املأموم واحدا  املأموم موقف
 املأموم إذا كان واحدا عن ميني اإلمام، فهل يشرع      موقف من املعروف أن - ٥٧

  البعض؟ عندأن يتأخر عنه شيئا كما يالحظ 
 يقف عن ميني األمام مساويا له وليس      واحدا أن  كان للمأموم إذا  املشروع: اجلواب



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ٩١

 .  ذلك، واهللا ويل التوفيق   خالفيف األدلة الشرعية ما يدل على  



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ٩٢

  السهو سجود
  يف الصالة ثالثا صلى أم أربعا املصلي شك
  صلى ثالثا أم أربعا فماذا يفعل؟  هل:  إذا شك املصلي- ٥٨

قل وذلك بأن جيعلها  يبين على اليقني وهو األأن  عليه مع الشك الواجب: اجلواب

  إذا   {: -  مث يسجد للسهو ويسلم لقول النيب بالرابعةثالثا يف الصورة املذكورة ويأيت 

 على ما  ولينب  الشكشك أحدكم يف صالته فلم يدر كم صلى ثالثا أم أربعا فليطرح      
 وإن كان   صالته،استيقن مث ليسجد سجدتني قبل أن يسلم فإن كان صلى مخسا شفعن له 

 اإلمام مسلم يف صحيحه من حديث أيب    أخرجه   )١( } صلى متاما كانتا ترغيما للشيطان

 . - سعيد اخلدري 
 األمرين من النقص أو التمام فإنه يبين على غلبة ظنه مث   أحد إن غلب على ظنه أما
 شك أحدكم يف   إذا {  بعد السالم لقول النيب للسهولم مث يسجد سجدتني يس

  أخرجه    )٢( }  سجدتني بعد السالميسجدصالته فليتحر الصواب فليتم عليه مث يسلم مث  

 . ديث ابن مسعود البخاري يف الصحيح من ح
  بعد السالم أم قبله  السهو سجود
 للسهو بعد السالم، وبعضهم يسجد له قبل السالم،   يسجد بعض األئمة - ٥٩

 .  بعدهوأخرىوبعضهم يسجد مرة قبل السالم  
 السالم؟ ومىت يشرع بعده؟ وهل ما يشرع فيه السجود  قبل يشرع السجود فمىت

                                 
، أبو داود  ) ١٢٣٨(، النسائي السهو ) ٣٩٦(، الترمذي الصالة ) ٥٧١(مسلم املساجد ومواضع الصالة    ) ١(

٢١٤(، مالك النداء للصالة    ) ٣/٨٣(، أمحد ) ١٢٠٤ (فيها، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة     ) ١٠٢٤(الصالة 
 ). ١٤٩٥(صالة  ، الدارمي ال) 

، النسائي  ) ٣٩٢(، الترمذي الصالة ) ٥٧٢(، مسلم املساجد ومواضع الصالة    ) ٣٩٢(البخاري الصالة  ) ٢(
١/٣٧٩(، أمحد ) ١٢١٢( الصالة والسنة فيها  إقامة، ابن ماجه ) ١٠٢٠(، أبو داود الصالة  ) ١٢٤٤(السهو 

 ). ١٤٩٨(، الدارمي الصالة  ) 



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ٩٣

  أو االستحباب؟ بالوجوقبل السالم أو بعده على سبيل  
 األمرين جائز ومها السجود قبل السالم وبعده؛       فكال  واسع يف ذلك  األمر: اجلواب

 األفضل أن يكون السجود للسهو قبل      لكن ألن األحاديث جاءت بذلك عن النيب  
 : السالم إال يف صورتني 

 فإن األفضل أن يكون سجود السهو بعد  فأكثر، سلم عن نقص ركعة إذا: إحدامها
 - صلى اهللا عيه وسلم   - ذلك؛ ألن النيب   يف  بالنيبمال الصالة والسالم منها اقتداء  إك

 نقص ركعة يف حديث عمران     وعن  حديث أيب هريرة    يفملا سلم عن نقص ركعتني 
 .  التمام والسالمبعد سجد للسهو -بن حصني رضي اهللا عنهما 

ثا أم أربعا يف الرباعية أو  كم صلى ثاليدر شك يف صالته فلم   إذا:  الثانيةوالصورة
 يف الفجر لكنه غلبت على ظنه أحد األمرين اثنتنياثنتني أو ثالثا يف املغرب أو واحدة أو    
 ظنه ويكون سجوده بعد السالم على سبيل غالبوهو النقص أو التمام فإنه يبين على 

 . واهللا ويل التوفيق . ٥٨ جواباألفضلية حلديث ابن مسعود املذكور يف  
  واملأموم للسهو املسبوق سجود
  فهل يسجد للسهو؟ ومىت يسجد له؟ املسبوق إذا سها - ٦٠
  سهو إذا سها؟   سجود  على املأموم وهل

 سهو إذا سها وعليه أن يتابع إمامه إذا كان دخل     سجود على املأموم ليس: اجلواب
 انفرد به  فإنه يسجد للسهو إذا سها مع إمامه أو فيما    املسبوقأما  . معه من أول الصالة 

 . ٥٩ و ٥٨ السابق يف جواب السؤالني السابقني  التفصيلبعد إكماله الصالة على 
 . املوفقواهللا

   السهو يف بعض احلاالتسجود 

 :  يف املواضع اآلتيةالسهو هل يشرع سجود - ٦١
  من الرباعية مع الفاحتة ما تيسر من القرآن؟  األخريتني إذا قرأ يف - ١
  أو قال سبحان ريب العظيم بني السجدتني مثال؟   هسجود إذا قرأ يف - ٢



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ٩٤

  أو أسر يف اجلهرية؟ السرية إذا جهر يف  - ٣
 من الرباعية أو إحدامها آية أو أكثر أو سورة ساهيا مل   األخريتني قرأ يف إذا: اجلواب

 يدل على أنه قد يقرأ زيادة على الفاحتة يف ما  قد ثبت عن النيب ألنهيشرع له السجود 
 وقد ثبت أنه أثىن على األمري الذي يقرأ يف مجيع ركعات صالته   الظهرثة والرابعة من الثال

 كان ال يقرأ يف الثالثة والرابعة    أنه  اهللا أحد ولكن املعروف عن النيب      هوبعد الفاحتة قل 
 .  حديث أيب قتادة منسوى الفاحتة كما يف الصحيحني 

$  {الة املغرب بعد الفاحتة     قرأ يف الثالثة من ص  أنه  عن الصديق وثبت oΨ−/u‘ Ÿω ùøÌ“ è? 
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 . وكل هذا يدل على التوسعة يف ذلك ] ٨: عمران، اآلية 
 ساهيا فإنه يسجد للسهو ألنه ال جيوز له تعمد       السجود  من قرأ يف الركوع أو    أما

 هنى عن ذلك فإذا قرأ ساهيا يف الركوع أو     قد  النيب القراءة يف الركوع والسجود ألن    
األعلى وهكذا من سها يف الركوع فقال سبحان ريب    . السهو السجود وجب عليه سجود   

سبحان ريب العظيم بدل سبحان ريب :  السجود فقاليفبدل سبحان ريب العظيم أو سها 
 سهوا أما إن كان مجع بينهما يف الركوع     الواجباألعلى وجب عليه السجود لكونه ترك 

. وإن سجد للسهو فال بأس لعموم األدلة    . السجودوالسجود سهوا فإنه ال جيب عليه   
 . واملسبوق   فرد واملن اإلمام حقوهذا يف 
 أول الصالة فليس عليه سجود سهو يف هذه    من كان مع اإلمام الذي املأموم أما

 يف السرية أو أسر يف اجلهرية مل يلزمه السجود    جهراملسائل وعليه أن يتبع إمامه وهكذا لو  
 .  يسمعهم اآلية بعض األحيان يف السريةكان ألن الرسول  
 .  ويل التوفيق واهللا

                                 
 . ٨: سورة آل عمران آية ) ١(



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ٩٥

 صر   والقاجلمع
  اجلمع والقصر واألفضل للمسافر يف ذلك   تالزم حكم
فال مجع بال قصر وال قصر بال      .  والقصر متالزماناجلمع يتصور البعض أن - ٦٢

  للمسافر القصر بال مجع أو اجلمع والقصر؟  األفضلمجع فما رأيكم يف ذلك؟ وهل  
س بينهما تالزم  وهو املسافر جاز له اجلمع ولكن لي    القصر شرع اهللا له   من: اجلواب

 . فله أن يقصر وال جيمع 
 مىن يف يف  غري ظاعن كما فعله النيب نازال إذا كان املسافر    اجلمع أفضل،وترك

 يف غزوة تبوك فدل على  واجلمع فإنه قصر ومل جيمع وقد مجع بني القصر . حجة الوداع  
 .  مكان يقصر وجيمع إذا كان على ظهر سري غري مستقر يف  - التوسعة يف ذلك، وكان   

 للمريض وجيوز أيضا للمسلمني يف مساجدهم عند  جيوز أوسع فإنه فأمره اجلمع أما
 الظهر والعصر وال جيوز هلم القصر ألن القصر       وبني وجود املطر بني املغرب والعشاء،     

 . خمتص بالسفر فقط
 .  ويل التوفيق واهللا
  واجلمع للمسافر  القصر وقت
مث سافر قبل أداء الصالة فهل حيق له      يف احلضر وهو إذا دخل الوقت - ٦٣

 ومجعا مث وصل   قصرا  " مثال"  الظهر والعصر  صلىالقصر واجلمع أم ال؟ وكذلك إذا   
 ذلك صحيح؟ وهو يعلم وقت القصر واجلمع أنه  فعلهإىل بلده يف وقت العصر فهل   
 . سيصل إىل بلده يف وقت الثانية 

 البلد مث ارحتل قبل أن يصلي   الصالة وهو يف وقت دخل على املسافر إذا: اجلواب
 .  أصح قويل العلماء وهو قول اجلمهور   يفشرع له القصر إذا غادر معمور البلد  

 مث قدم البلد قبل دخول وقت الثانية أو يف وقت الثانية مل  السفر مجع وقصر يف  وإذا
رت  قد أدى الصالة على الوجه الشرعي فإن صلى الثانية مع الناس صا     لكونهتلزمه اإلعادة 

 . له نافلة



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ٩٦

 .  ويل التوفيق واهللا



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ٩٧

  املبيح للقصر وحكم القصر ملن نوى اإلقامة أكثر من أربعة أيام  السفر مسافة
  السفر املبيح للقصر هل هو حمدد مبسافة معينة؟   يف ما رأي مساحتكم - ٦٤
  يف سفره أكثر من أربعة أيام هل يترخص بالقصر؟   إقامة ترون فيمن نوى وما

 حمدد مبسافة يوم وليلة لإلبل واملشاة السري العادي  أنه أهل العلم على رمجهو: اجلواب
 اجلمهور  ويرى.  تعترب سفرا عرفا خبالف ما دوهنااملسافة   كيال ألن هذه ٨٠وذلك يقارب 

.  أكثر من أربعة أيام وجب عليه اإلمتام والصوم يف رمضاناإلقامة من عزم على أنأيضا 
فله القصر واجلمع والفطر؛ ألن األصل يف حق املقيم هو          من ذلك أقلوإذا كانت املدة  

 أقام يف حجة أنه "  له القصر إذا باشر السفر وقد ثبت عن النيب  يشرعاإلمتام وإمنا 
فدل ذلك على جواز القصر ".  مىن وعرفات إىلالوداع أربعة أيام يقصر الصالة مث ارحتل  

 عشر يوما عام الفتح وعشرين تسعة مته  أما إقاأقلملن عزم على اإلقامة أربعة أيام أو  
 جيمع اإلقامة وإمنا أقام بسبب ال يدري مىت يزول  مليوما يف تبوك فهي حممولة على أنه 
 الفتح ويف تبوك عام غزوة تبوك احتياطا للدين  عام هكذا محل اجلمهور إقامته يف مكة 

 . وعمال باألصل
أما إن مل جيمع   . لعصر والعشاء  حق املقيمني للظهر وايف وجوب الصالة أربعا    وهو

 له القصر واجلمع والفطر حىت جيمع على إقامة أكثر من      فهذاإقامة بل ال يدري مىت يرحتل 
 . وطنه  أربعة أيام أو يرجع إىل 

 .  ويل التوفيق واهللا
  املغرب والعشاء للمطر يف الوقت احلاضر   بني اجلمع
العشاء يف الوقت احلاضر يف     اجلمع للمطر بني املغرب و يف ما رأي مساحتكم - ٦٥

  ومنارة إذا ال مشقة وال وحل؟   ومرصوفةاملدن والشوارع معبدة 
 والعشاء وال بني الظهر والعصر يف أصح قويل املغرب حرج واجلمع بني  ال: اجلواب

 إىل املساجد، وهكذا الدحض والسيول اجلارية يف       اخلروج العلماء للمطر الذي يشق معه 
 . املشقةن األسواق ملا يف ذلك م 



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ٩٨

  أن   { يف الصحيحني عن ابن عباس رضي اهللا عنهما         ثبت  يف ذلك ما    واألصل 

 مسلم    زاد  . )١( } والعشاء    يف املدينة بني الظهر والعصر وبني املغرب              مجع النيب  

 . ال مطر وال سفر    يف روايته من غري خوف و       
 عند الصحابة رضي اهللا عنهم أن اخلوف واملطر عذر يف         استقر ذلك على أنه   فدل

 يف هذه احلال وإمنا جيوز اجلمع فقط لكوهنم مقيمني ال   القصراجلمع كالسفر لكن ال جيوز 
 .  اخلاصة السفرمسافرين والقصر من رخص 

 .  ويل التوفيق واهللا
  شرط للجمع النية هل
 اجلمع؟ فكثري ما يصلون املغرب بدون نية اجلمع  جلوازلنية شرط   هل ا- ٦٦

  فريون اجلمع مث يصلون العشاء؟  اجلماعةوبعد صالة املغرب يتشاور 
 والراجح أن النية ليست بشرط عند افتتاح الصالة       ذلك العلماء يف  اختلف: اجلواب

. ف أو مرض أو مطر  األوىل إذا وجد شرطه من خو مناألوىل، بل جيوز اجلمع بعد الفراغ 
 . واهللا املوفق
  بني الصالتني يف اجلمع املواالة حكم
 إذا قد يتأخرون مدة تعترب فصال بني الصالتني    الصالتني املواالة بني - ٦٧

 وجيمعون فما احلكم يف ذلك؟ 
 املواالة بني الصالتني وال بأس بالفصل اليسري عرفا ملا   التقدمي يف مجع  الواجب : اجلواب

 أن    والصواب    )٢( }  كما رأيتموين أصليصلوا {  ذلك وقد قال  يف لنيب ثبت عن ا

                                 
،  ) ١٨٧(، الترمذي الصالة   ) ٧٠٥(، مسلم صالة املسافرين وقصرها     ) ٥١٨(البخاري مواقيت الصالة   ) ١(

 ). ٣٣٢( للصالة النداء، مالك ) ١٢١٤(، أبو داود الصالة ) ٦٠٢(النسائي املواقيت  
نسائي األذان    ، ال) ٢٠٥(، الترمذي الصالة ) ٦٧٤(، مسلم املساجد ومواضع الصالة   ) ٦٠٥(البخاري األذان  ) ٢(

، الدارمي     ) ٥/٥٣(، أمحد ) ٩٧٩( الصالة والسنة فيها إقامة، ابن ماجه ) ٨٤٢(، أبو داود الصالة ) ٦٣٥(
 ). ١٢٥٣(الصالة 
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 . ٦٦النية ليست بشرط كما تقدم يف جواب السؤال السابق رقم                 
 تفعل يف وقتها ولكن األفضل هو املواالة   الثانية فيه واسع ألن فاألمر مجع التأخري أما
 .  ذلكيف أسيا بالنيب بينهما ت
 .  ويل التوفيق واهللا
 فهل املستحب لنا  - مثال - ومررنا مبسجد وقت الظهر مسافرين إذا كنا - ٦٨

  مث نصلي العصر قصرا أم نصلي لوحدنا؟   اجلماعةأن نصلي الظهر مع 
 وأردنا صالة العصر نقوم مباشرة بعد السالم ألجل  اجلماعة إذا صلينا مع وهل
  وهنلل مث نصلي العصر؟  ونسبحه نذكر اهللا أم. املواالة

 قصرا ألن السنة للمسافر قصر الصالة الرباعية  وحدكم أن تصلوا األفضل: اجلواب
  وإذا   اإلمتام كما صحت بذلك السنة عن النيب   عليكمفإن صليتم مع املقيمني وجب  

سؤال رقم   يف جواب التقدم كماأردمت اجلمع فاملشروع لكم البدار بذلك عمال بالسنة  
 تباركت يا ذا اجلالل    السالم االستغفار ثالثا وقول اللهم أنت السالم ومنك    بعد ٦٧

 . واإلكرام
 فإنه جيب عليه أن يصلي مع اجلماعة املقيمني ويتم الصالة   واحدا  إذا كان املسافر  لكن

 من الواجبات وقصر الصالة مستحب فالواجب تقدمي الواجب   اجلماعة ألن أداء الصالة يف  
 . لى املستحبع

 .  التوفيقوباهللا
  املقيم خلف املسافر وحكم القصر للمسافر سواء كان إماما أم مأموما    صالة حكم
 املسافر أو العكس، وهل حيق للمسافر القصر حينئذ  خلف ما حكم املقيم - ٦٩

 سواء كان إماما أو مأموما؟  
كلتامها ال حرج فيها   وصالة املقيم خلف املسافر    املقيم املسافر خلف  صالة: اجلواب

 واإلمام وهو املقيم وجب عليه االئتمام تبعا إلمامه ملا ثبت   املسافر لكن إن كان املأموم هو  
 أنه سئل عن - رضي اهللا عنهما - وصحيح مسلم عن ابن عباس أمحديف مسند اإلمام 
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 .  أربعا فأجاب بأن ذلك هو السنةاملقيم صالة املسافر خلف  
 .  املسافر يف الصالة الرباعية فإنه يتم صالته إذا سلم إمامه  خلف إن صلى املقيم  أما
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 ١٠١

 عند اجلمع بني املغرب والعشاء للمطر واإلمام يصلي العشاء فصلى      مجاعة  حضر
  املغربخلفه ظانا أنه 

 حيضر بعض اجلماعة  أن " للمطر "  بني املغرب والعشاء اجلمع قد حيصل يف  - ٧٠
 مام ظانني أنه يصلي املغرب فماذا عليهم؟    فيدخلون مع اإلالعشاءواإلمام يصلي 
مث   .  ويقرءوا التشهد والدعاء مث يسلموا معه الثالثة أن جيلسوا بعد عليهم: اجلواب

 اجلماعة وأداء للترتيب الواجب وإن كان قد       لفضليصلون العشاء بعد ذلك حتصيال   
 .  وأجزأهتم عن املغرب   املغربسبقهم بواحدة صفوا معه الباقي بنية  

 معه ما أدركوا مث قضوا ما بقي عليهم، وهكذا لو علموا     صلوا كان سبقهم بأكثر وإن
 معه بنية املغرب ويعملون ما ذكرنا مث يصلون العشاء بعد ذلك     يدخلونأنه يف العشاء فإهنم  

 . العلماءيف أصح قويل  
  والرواتب والنوافل املطلقة يف السفر السنن فضل
ن الرواتب مع القصر يف السفر فمن قائل    فعل السنأفضلية اختلفوا يف - ٧١

 وقد قصرت الفريضة فماذا ترون يف ذلك؟ وكذا   تستحبيستحب فعلها ومن قائل ال 
 . الليليف فعل النوافل املطلقة كصالة 

 الظهر واملغرب والعشاء مع اإلتيان بسنة الفجر   راتبة للمسافر ترك السنة: اجلواب
  التهجد يف الليل والوتر يف السفر ألن النيب   ذلك وهكذا يشرع له يف تأسيا بالنيب 

 يفعل ذلك وهكذا مجيع الصلوات املطلقة وذوات األسباب كسنة الضحى وسنة  كان
 الكسوف وهكذا يشرع له سجود التالوة وحتية املسجد إذا دخل املسجد        وصالة الوضوء  

 .  آخر فإنه يصلي التحية لغرض للصالة أو  
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  متفرقة مسائل
 د التالوة  سجومسائل بعض
 طهارة؟ وهل يكرب إذا خفض ورفع سواء كان   التالوة هل يشترط لسجود - ٧٢

 يف الصالة أو خارجها؟   
 ؟ وهل ما ورد من الدعاء فيه صحيح؟  السجود يقال يف هذا وماذا
  السجود إذا كان خارج الصالة؟  هذا يشرع السالم من وهل

 قويل العلماء وليس فيه تسليم    له الطهارة يف أصحتشترط التالوة ال   سجود: اجلواب
 .  قويل أهل العلم أصحوال تكبري عند الرفع منه يف  

 رضي اهللا عنهما - السجود ألنه قد ثبت من حديث ابن عمر عند فيه التكبري ويشرع
 .  ما يدل على ذلك-

 يف الصالة فإنه جيب فيه التكبري عند اخلفض والرفع ألن    التالوة إذا كان سجود أما
:  قالأنه  يفعل ذلك يف الصالة يف كل خفض ورفع، وقد صح عنه       انك النيب 

رواه البخاري يف صحيحه ويشرع يف سجود . )١( }  كما رأيتموين أصليصلوا {

 لعموم األحاديث ومن ذلك   الصالة التالوة من الذكر والدعاء ما يشرع يف سجود     
 وشق لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره     اللهم {

روى ذلك مسلم يف صحيحه   . )٢( } مسعه وبصره حبوله وقوته فتبارك اهللا أحسن اخلالقني   

 وقد   - د الصالة من حديث علي      كان يقول هذا الذكر يف سجو   أنه عن النيب 
  أنه  سبق آنفا أنه يشرع يف سجود التالوة ما يشرع يف سجود الصالة وروي عن النيب     

                                 
، النسائي األذان    ) ٢٠٥(، الترمذي الصالة ) ٦٧٤(، مسلم املساجد ومواضع الصالة   ) ٦٠٥(البخاري األذان  ) ١(

، الدارمي     ) ٥/٥٣(، أمحد ) ٩٧٩( الصالة والسنة فيها إقامة ابن ماجه ،) ٨٤٢(، أبو داود الصالة ) ٦٣٥(
 ). ١٢٥٣(الصالة 

، أبو داود    ) ٨٩٧(، النسائي االفتتاح ) ٣٤٢٣(، الترمذي الدعوات  ) ٧٧١(مسلم صالة املسافرين وقصرها    ) ٢(
 ). ١٢٣٨(رمي الصالة  ، الدا) ١/١٠٣(، أمحد ) ١٠٥٤( فيها  والسنة، ابن ماجه إقامة الصالة ) ٧٦٠(الصالة 
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عين هبا وزرا  اكتب يل هبا عندك أجرا وامح   اللهم  {: دعا يف سجود التالوة بقوله 

 . )١( }  ذخرا وتقبلها مين كما تقبلتها من عبدك داود عليه السالم  عندكواجعلها يل  

 ريب األعلى كالواجب يف سجود الصالة وما زاد عن     سبحان:  يف ذلك قولوالواجب 
 وسجود التالوة يف الصالة، وخارجها سنة وليس   مستحبذلك من الذكر والدعاء فهو 

 حديث زيد بن ثابت ما يدل على ذلك، وثبت عن   من يب بواجب ألنه ثبت عن الن
 .  ما يدل على ذلك أيضا واهللا ويل التوفيق- عمر 

  وحتية املسجد يف وقت النهي الكسوف صالة
 بعد العصر فهل تصلى صالة الكسوف يف   الشمس قد حيدث كسوف - ٧٣

 وقت النهي؟ وكذا حتية املسجد؟  
ل العلم والصواب جواز ذلك بل شرعيته؛ ألن        أه بني املسألتني خالف  يف: اجلواب

يف وقت النهي بعد  .  والصواب شرعيتها األسبابصالة الكسوف وحتية املسجد من ذوات   
 والقمر آيتان من آيات   الشمسإن {  قولهالعصر وبعد الصبح كبقية األوقات لعموم 

 فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حىت ينكشف ما    حلياتهاهللا ال ينخسفان ملوت أحد وال   
 .  على صحتهمتفق )٢( } بكم

متفق  . )٣( }  دخل أحدكم املسجد فال جيلس حىت يصلي ركعتني   إذا {  ولقوله

  النيبوهكذا ركعتا الطواف إذا طاف املسلم بعد الصبح أو العصر لقول   . على صحته

                                 
 ). ١٠٥٣(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  ) ٥٧٩(الترمذي اجلمعة   ) ١(
، ابن ماجه إقامة الصالة  ) ١٤٩٧(، النسائي الكسوف ) ٩٠١(، مسلم الكسوف  ) ١٠٠٧(البخاري اجلمعة  ) ٢(

 ). ١٥٢٧(صالة ، الدارمي ال ) ٤٤٦(، مالك النداء للصالة ) ٦/٨٧(، أمحد ) ١٢٦٣(والسنة فيها 
، النسائي     ) ٣١٦(، الترمذي الصالة  ) ٧١٤(، مسلم صالة املسافرين وقصرها     ) ١١١٤(البخاري اجلمعة   ) ٣(

) ٥/٣١١(، أمحد ) ١٠١٣( الصالة والسنة فيها   إقامة، ابن ماجه ) ٤٦٧(، أبو داود الصالة   ) ٧٣٠(املساجد  
 ). ١٣٩٣(، الدارمي الصالة  
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   من ليل أو شاء بين عبد مناف ال متنعوا أحدا طاف هبذا البيت وصلى أية ساعة  يا {

رواه اإلمام أمحد وأهل السنن األربع بإسناد صحيح عن جبري بن مطعم رضي    . )١( } هنار

 . اهللا عنه
 .  املوفقواهللا
  لصالة  بدبر املراد
 يف األحاديث اليت ورد فيها احلث على الدعاء أو الصالة ما املراد بدبر - ٧٤

  الصالة أو بعد السالم؟ آخرالذكر دبر كل صالة؟ هل هو   
 قبل السالم ويطلق على ما بعد السالم           آخرها   الصالة يطلق على       دبر :اجلواب

 يدل على أن املراد آخرها           وأكثرها  مباشرة وقد جاءت األحاديث الصحيحة بذلك           
  علمه الرسول       ملا  قبل السالم فيما يتعلق بالدعاء كحديث ابن مسعود               

  مث  { لفظ  ويف  )٢( }  ليتخري من الدعاء أعجبه إليه فيدعو             مث  {:  مث قال   التشهد  

 .  على صحته   متفق  )٣( } ليختر من املسألة ما شاء     

اللهم   :  تدعن دبر كل صالة أن تقول  ال {:  لهقال  النيب  أن  ذلك حديث معاذ   ومن

 أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد    أخرجه  )٤( } عبادتكأعين على ذكرك وشكرك وحسن  

 كان {: قال  سعد بن أيب وقاص عنصحيح، ومن ذلك ما رواه البخاري رمحه اهللا 

 البخل وأعوذ بك من اجلنب    من إين أعوذ بك   اللهم : "  يف دبر كل صالة يقول النيب 

                                 
، ابن ماجه إقامة  ) ١٨٩٤ (املناسك، أبو داود ) ٢٩٢٤(لنسائي مناسك احلج ، ا) ٨٦٨(الترمذي احلج  ) ١(

 ). ١٩٢٦ (املناسك ، الدارمي ) ٤/٨٤(، أمحد ) ١٢٥٤(الصالة والسنة فيها  
 ). ١٣٤٠(، الدارمي الصالة   ) ٩٦٨(، أبو داود الصالة  ) ١٢٩٨(، النسائي السهو ) ٤٠٢(مسلم الصالة  ) ٢(
، ) ٩٦٨(، أبو داود الصالة ) ١٢٩٨(، النسائي السهو ) ٤٠٢( مسلم الصالة ،) ٧٩٧(البخاري األذان  ) ٣(

 ). ١٣٤٠(الدارمي الصالة   
 ). ١٥٢٢(، أبو داود الصالة ) ١٣٠٣(النسائي السهو  ) ٤(
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 . )١( }  ومن عذاب القرب الدنياوأعوذ بك من أن أرد إىل أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة      

الصحيحة على أهنا تقال يف دبر  ذلك فقد دلت األحاديث  يف األذكار الواردة أما
. أستغفر اهللا، أستغفر اهللا، أستغفر اهللا  :  يقول حني يسلم  أن الصالة بعد السالم ومن ذلك    

سواء كان إماما أو   .  تباركت يا ذا اجلالل واإلكرامالسالماللهم أنت السالم ومنك 
 ويقول اإلمام  اإلمام بعد ذلك إىل املأمومني ويعطيهم وجهه     ينصرفمأموما أو منفردا مث  

 هذا الذكر واالستغفار ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله   بعدواملأموم واملنفرد 
  إياه،ال إله إال اهللا وال نعبد إال    .  على كل شيء قدير، ال حول وال قوة إال باهللا       وهواحلمد  

 الكافرون،  كرةدين ولو له النعمة وله الفضل وله الثناء احلسن ال إله إال اهللا خملصني له ال 
 . اجلداللهم ال مانع ملا أعطيت، وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك  

 واملسلمة هذا الذكر بعد كل صالة من الصلوات اخلمس مث         املسلم  أن يقول ويستحب
 ثالثا وثالثني مرة مث يقول متام املائة ال إله إال اهللا وحده ال   ويكربهيسبح اهللا وحيمده 

 .  امللك وله احلمد وهو على شيء قدير   له  له، شريك
 أن يقرأ بعد ذلك آية    ويستحب  عن رسول اهللا األحاديث كله قد ثبتت به  وهذا

 أحد، واملعوذتني بعد كل صالة سرا مرة واحدة         اهللالكرسي مرة واحدة سرا ويقرأ قل هو      
كورة ثالث مرات    يكرر قراءة السور الثالث املذ  أن إال يف املغرب والفجر فيستحب له   

ال إله إال اهللا وحده     :  املغرب والفجر أن يقول   صالةويستحب أيضا للمسلم واملسلمة بعد  
 حيي ومييت وهو على كل شيء قدير عشر مرات زيادة       احلمد، ال شريك له، له امللك وله     
 وقبل قراءة السور الثالث عمال باألحاديث الصحيحة    الكرسيعلى ما تقدم قبل قراءة آية 

 . اردة يف ذلك الو
 .  ويل التوفيق واهللا

                                 
 ). ١/١٨٣(، أمحد ) ٥٤٤٧ (االستعاذة ، النسائي ) ٣٥٦٧(، الترمذي الدعوات   ) ٦٠٠٤(البخاري الدعوات   ) ١(
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  بعد الصالة وحكم اجلهر به  اجلماعي الذكر
 بعد الصالة على وترية واحدة كما يفعله البعض اجلماعي ما حكم الذكر - ٧٥

 ؟ اإلسراروهل السنة اجلهر بالذكر أو  
 الصلوات اخلمس وعقب صالة اجلمعة بعد       عقب اجلهر بالذكر  السنة: اجلواب
 أن رفع الصوت - رضي اهللا عنهما -ا ثبت يف الصحيحني عن ابن عباس التسليم مل

كنت  :  ابن عباسقال  النيببالذكر حني ينصرف الناس من املكتوبة كان على عهد 
 . أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا مسعته  

 يتحرى كل واحد نطق اآلخر من أوله إىل آخره وتقليده يف          حبيث كونه مجاعيا أما
 بدعة وإمنا املشروع أن يذكروا اهللا مجيعا بغري قصد لتالقي       هول له بل  ذلك فهذا ال أص 

 . األصوات بدءا وهناية
 .  ويل التوفيق واهللا
  تكلم يف الصالة نسيانا من صالة
  يف الصالة نسيانا فهل تبطل صالته؟  اإلنسان إذا تكلم - ٧٦

ته بذلك فرضا    ناسيا أو جاهال مل تبطل صال الصالة   تكلم املسلم يف  إذا : اجلواب

$ {: - سبحانه -كانت أم نفال لقول اهللا   oΨ −/u‘ Ÿω !$ tΡõ‹Ï{# xσè? β Î) !$ uΖŠ Å¡®Σ ÷ρ r& $ tΡù'sÜ÷z r& { )١( 
 - سبحانه  - اهللا أن { ، وثبت يف الصحيح عن النيب  ]٢٨٦:  البقرة، اآليةسورة[

 . )٢( } قد فعلت: قال

 مشت عاطسا يف الصالة     أنه  بن احلكم السلمي    معاوية صحيح مسلم عن  ويف
 ذلك فلم   عن  باإلشارة فسأل النيب ذلك جهال باحلكم الشرعي فأنكر عليه من حوله 

 يف الصالة ناسيا فلم يعدها تكلم وألن النيب ، اهل وأوىليأمره باإلعادة والناسي مثل اجل

                                 
 . ٢٨٦: آية سورة البقرة ) ١(
 ). ١/٢٣٣(، أمحد ) ٢٩٩٢(، الترمذي تفسري القرآن   ) ١٢٦(مسلم اإلميان  ) ٢(



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ١٠٧

 حديث أيب هريرة يف قصة من بل كملها كما يف الصحيحني - عليه الصالة والسالم   -
 رضي  - حصني  بنذي اليدين وكما يف صحيح مسلم من حديث ابن مسعود وعمران  

 . -اهللا عنهما 
 . اجة إليها فال حرج فيها إذا دعت احل  الصالة اإلشارة يف أما
 .  ويل التوفيق واهللا



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ١٠٨

  الزكاة ثالثا
  الزكاة  تارك حكم
؟ وهل هناك فرق بني من تركها جحودا أو خبال أو  الزكاة ما حكم تارك  - ١

 هتاونا؟ 
 والسالم على رسول اهللا وعلى آله وأصحابه  والصالة  اهللا واحلمد هللا  بسم: اجلواب

 : وبعد
ان تركها جحدا لوجوهبا مع توافر شروط      فإن ك.. تفصيل حكم تارك الزكاة ففي

أما إن تركها خبال أو      .  زكى مادام جاحدا لوجوهبا   ولووجوهبا عليه كفر بذلك إمجاعا 
 ارتكب كبرية عظيمة من كبائر الذنوب، وهو حتت  قدتكاسال فإنه يعترب بذلك فاسقا، 

βÎ) ©!$# Ÿω ãÏøó  {: - سبحانه - اهللا مشيئة اهللا إن مات على ذلك لقول     tƒ β r& x8uô³ç„ Ïµ Î/ 

ãÏøó tƒ uρ $ tΒ tβρßŠ y7 Ï9≡sŒ yϑ Ï9 â!$ t±o„ 4 { )٤٨:  النساء، اآليةسورة [)١ .[  

ب يوم      املتواترة على أن تارك الزكاة يعذ             املطهرة    دل القرآن الكرمي والسنة              وقد 
 يرى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النار وهذا                  مثالقيامة بأمواله اليت ترك زكاهتا،          

:  قال اهللا سبحانه يف سورة التوبة         لوجوهبا،   الوعيد يف حق من ليس جاحدا           
} š Ï% ©!$#uρ šχρ ã”É∴õ3tƒ |=yδ ©%!$# sπ ÒÏø9$#uρ Ÿω uρ $ pκtΞθ à)ÏΖãƒ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# Νèδ÷Åe³t7sù A># x‹yè Î/ 5ΟŠ Ï9r& 
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öΝè?÷”t∴Ÿ2 ö/ä3Å¡àΡL{ (#θ è%ρä‹sù $ tΒ ÷ΛäΖä. šχρ â“ ÏΨõ3s? ∩⊂∈∪ { )٣٤:  التوبة، اآليتان     سورة    [)٢  ،

 ما دل عليه القرآن الكرمي يف            على  ودلت األحاديث الصحيحة عن النيب         ] ٣٥
 يزك ما عنده من       مل كما دلت على تعذيب من    . حق من مل يزك الذهب والفضة         

 . القيامة   وأنه يعذب هبا نفسها يوم        - اإلبل والبقر والغنم        -هبيمة األنعام    
                                 

 . ٤٨: سورة النساء آية) ١(
 . ٣٥: سورة التوبة آية ) ٢(



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ١٠٩

 الورقية وعروض التجارة حكم من ترك زكاة الذهب       العملة من ترك زكاة  وحكم
 .  مقامهاوقامتوالفضة؛ ألهنا حلت حملها 

 فإن حكمهم حكم الكفرة، وحيشرون معهم إىل النار،         الزكاة  اجلاحدون لوجوب    أما
 حقهم وأمثاهلم يف سورة  يف  كسائر الكفرة، لقول اهللا  اآلبادوعذاهبم فيها مستمر أبد 
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šχρ  {: وقال يف سورة املائدة ] ١٦٧:  البقرة، اآليةسورة[ ß‰ƒ Ìãƒ β r& (#θã_ ãøƒ s† zÏΒ Í‘$ ¨Ψ9$# 

$ tΒ uρ Νèδ šÅ_ Ì≈ sƒ ¿2 $ pκ÷]ÏΒ ( óΟßγ s9uρ Ò># x‹tã ×Λ É)•Β ∩⊂∠∪ { )٣٧:  املائدة، اآليةسورة [)٢ .[

 . واألدلة يف ذلك كثرية من الكتاب والسنة 
  املواشي لكن ال يبلغ كل نوع منها نصابا مبفرده   نواعأ عددا من ميلك
 لكن ال يبلغ كل نوع منها نصابا مبفرده،     املواشي رجل عنده عدد من أنواع  - ٢

 ؟  خيرجها فهل فيها زكاة؟ وإن كان كذلك فكيف   
 هلا نصب معلومة ال جتب فيها الزكاة حىت  والغنم  من اإلبل والبقر املواشي : اجلواب
 أن تكون اإلبل والبقر والغنم سائمة، وهي الراعية    مجلتهار الشروط اليت من  تبلغها مع تواف

 نصاب اإلبل أو البقر أو الغنم مل يكمل فال زكاة فيها،    كانمجيع احلول أو أكثره، فإذا   
 كان عند إنسان ثالث من اإلبل للقنية، وعشرون من الغنم    فلووال يضم بعضها إىل بعض، 
 ومل يضم بعضها إىل بعض ألن كل جنس منها مل يبلغ للقنيةللقنية، وعشرون من البقر 

 . النصاب
 إىل بعض، ألهنا واحلال ما ذكر تعترب من بعضها إذا كانت للتجارة فإنه يضم أما

واألدلة يف ذلك   .  نص على ذلك أهل العلم  كما. عروض التجارة، وتزكى زكاة النقدين 
 . واضحة ملن تأملها 

                                 
 . ١٦٧: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٣٧: سورة املائدة آية ) ٢(



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ١١٠

  مواشيهم من أجل الزكاة   جيمعونالثالثة أو الرجلني
  أن جيمعوا مواشيهم من أجل الزكاة؟  الثالثة هل جيوز للرجلني أو - ٣

 تفريقها من أجل الفرار من الزكاة أو من       أو  حيوز مجع األموال الزكوية ال: اجلواب

 جيمع بني متفرق وال ال { احلديث الصحيح يف أجل نقص الواجب فيها، لقول النيب 

فلو كان عند رجل  .  البخاري يف صحيحه خرجه  )١( } يفرق بني جمتمع خشية الصدقة  

 مل تسقط عنه الزكاة، ويكون بذلك آمثا   الزكاة،أربعون من الغنم ففرقها حىت ال جتب فيها 
 .  اهللاأوجبلكونه متحيال يف ذلك على إسقاط ما  

فلو كان لرجل غنم أو إبل أو بقر تبلغ ،  الصدقة ال جيوزخشية مجع املتفرق هكذاو
 بقر أو غنم رجل آخر ينقص الواجب عنهما بسبب اخللطة اليت     أو النصاب فضمها إىل إبل 

 لقصد نقص الواجب عند جميء عامل الزكاة، مل يسقط عنهما    اختلطاال أساس هلا؛ وإمنا  
 . وعليهما إخراج بقية الواجب  آمثني،الواجب، وكانا بذلك  

 من الغنم، ولآلخر ستون من الغنم فاختلطا عند جميء   أربعون كان ألحدمها فلو
 شاة واحدة مل ينفعهما هذا االختالط، ومل يسقط عنهما  إالالعامل حىت ال جتب عليهما 
مخسا قيمتها على   .  وعليهما شاة أخرى تدفع للفقراء حمرمة،بقية الواجب لكونه حيلة  

وهكذا الشاة اليت سلما للعامل  .  على صاحب الستنيأمخاسهااحب األربعني، وثالثة ص
 وعدم العودة إىل مثل هذه    - سبحانه - التوبة إىل اهللا وعليهما. بينهما على هذه النسبة

 . احليلة
 بينهما وليست حيلة على إسقاط الواجب أو نقصه فال  للتعاون  إذا كانت اخللطة أما

 احلديث  يف  املوضحة يف كتب أهل العلم، لقول النيب  شروطهاافرت بأس هبا، إذا تو

                                 
 ). ١٣٨٢(البخاري الزكاة  ) ١(



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ١١١

 . )١( }  كان من خليطني فإهنما يتراجعان بينهما بالسويةوما {: الصحيح املذكور آنفا 

                                 
١٨٠٠(، ابن ماجه الزكاة  ) ١٥٦٧ (الزكاة، أبو داود ) ٢٤٥٥(ة ، النسائي الزكا) ١٣٨٣(البخاري الزكاة  ) ١(

 ). ١/١٢(، أمحد ) 



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ١١٢

  من اإلبل لكن أغلب السنة يعلفها  مائة عنده
 فهل فيها زكاة؟     ..  لكن أغلب السنة يعلفهااإلبل رجل عنده مائة من - ٤

 أو البقر أو الغنم ليست سائمة مجيع احلول أو     اإلبل كانت املاشية من إذا: اجلواب
 يف وجوب الزكاة فيها أن تكون      شرط   - ألن النيب   الزكاةأكثره، فإهنا ال جتب فيها 

 أو نصف احلول فال زكاة فيها إال أن تكون   احلولسائمة، فإذا أعلفها صاحبها غالب 
كاألراضي :  وتكون بذلك من عروض التجارة  التجارة،للتجارة؛ فإهنا جتب فيها زكاة 
.  بلغت قيمة املوجود منها نصاب الذهب أو الفضة     إذا . املعدة للبيع، والسيارات، وحنوها 

 . كما تقدم
خراجها مرة أخرى إذا تبني      تقدير الفقري الذي يعطى من الزكاة وحكم إ يف الضابط
  يف غري مستحقها  وضعهاللمعطي أنه 

 الذي يعطى من الزكاة من وقت آلخر فما هو الضابط  الفقري خيتلف تقدير - ٥
  يف غري مستحقها فهل خيرجها مرة أخرى؟      وضعهالذلك، وإذا تبني للمعطي أنه 

بني لدافع الزكاة أن    قدر كفايته لسنة كاملة، وإذا ت  الزكاة الفقري من يعطي: اجلواب
 القضاء إذا كان املعطى ظاهره الفقر للحديث الصحيح الوارد  يلزمهاملعطى ليس فقريا مل 

 ممن كان قبلنا أعطى إنسانا صدقة يظنه فقريا، فرأى يف النوم أنه  رجاليف ذلك، وهو أن 
  وأخرب أن صدقته قد    ذلك  أقر النيب  وقد"  لك احلمد على غين  اللهم : " غين، فقال

 . قبلت
  شرع من قبلنا شرع لنا ما مل يأت شرعنا خبالفه، وألنه  أن:  تقرر يف األصولوقد
 شئتما أعطيتكما وال حظ إن  {:  إليه شخصان يطلبان الصدقة فرآمها جلدين، فقال    تقدم

 التأكد من حاجة الفقري من كل الوجوه فيه   وألن )١( } فيها لغين وال لقوي مكتسب

 ودعوى املعطى أنه فقري إذ مل يتبني لدافع      احلال،صعوبة ومشقة، فاكتفي يف ذلك بظاهر  

                                 
 ). ٥/٣٦٢(، أمحد ) ١٦٣٣(، أبو داود الزكاة ) ٢٥٩٨(النسائي الزكاة  ) ١(



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ١١٣

 له إذا كان ظاهره القوة على الكسب      الشرعيالزكاة خالف ذلك مع بيان احلكم   
 . للحديث املذكور

 وقت احلاضر  ملن سرق يف غري بلده يف ال   الزكاة إعطاء
 وسرقت درامهه، فهل يعطى من الزكاة بالرغم من أن      بلده  رجل يف بلد غري   - ٦

  احلاضر؟  الوقتاملعامالت املالية تيسرت يف 
 من أبناء السبيل، فإذا ادعى احلاجة أو ضياع النفقة أو    يعترب املسئول عنه هذا: اجلواب

 . كان غنيا يف بلده ما يوصله إىل بلده ولو  الزكاةسرقتها، فإنه يعطى من 
  للمجاهدين املسلمني الزكاة إعطاء
 إعطاء الزكاة للمجاهدين املسلمني يف البوسنة يف يشكك بعض الناس - ٧

 ذلك؟ وهل األوىل يف هذا الوقت أن تعطى    يف فما رأي مساحتكم   . واهلرسك وأمثاهلم
البلد نفسه، ولو كانت   أحناء العامل؟ أو فقراء  يفهلم، أو القائمني على املراكز اإلسالمية   

 حاجة أولئك أكثر؟ 
لفقرهم، وجهادهم،   :  مستحقون للزكاةواهلرسك  يف البوسنة املسلمون: اجلواب

.. وهم من أحق الناس بالزكاة .  القلوبوتأليفولكوهنم مظلومني، وحباجة إىل النصر،  
 اهللا إذا كانوا   اإلسالمية بالتعليم والدعوة إىل املراكزوهكذا القائمون على  . وهكذا أمثاهلم

 يف العامل يستحقون من إخواهنم األغنياء أن يواسوهم،       املسلمني فقراء، وهكذا فقراء  
 وتأليفا لقلوهبم، وتثبيتا هلم على اإلسالم على أن يكون الدفع        هلم، ويعطفوا عليهم رمحة  

باب  األمناء، وهم جديرون أيضا بالعطف واملساعدة من غري الزكاة لألس   الثقاة هلم بواسطة 
 فقراء البلد اليت فيها املزكي أوىل من غريهم بالزكاة إذ مل يوجد هلم ما لكن املذكورة، 

 إىل أن  ادعهم {:  حديث معاذ ملا بعثه إىل اليمنيف  لقول النيب حاجتهم؛يسد 

 أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن اهللا افترض    هم أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا، فإن    يشهدوا
فأعلمهم أن اهللا افترض    :  لذلكأطاعوكعليهم مخس صلوات يف اليوم والليلة، فإن هم 



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ١١٤

 .  على صحتهمتفق )١( } عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم 

                                 
، أبو  ) ٢٤٣٥(، النسائي الزكاة  ) ٦٢٥(، الترمذي الزكاة   ) ١٩(، مسلم اإلميان  ) ١٣٣١(البخاري الزكاة   ) ١(

 ). ١٦١٤(، الدارمي الزكاة  ) ١/٢٣٣(، أمحد ) ١٧٨٣(، ابن ماجه الزكاة ) ١٥٨٤(داود الزكاة 



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ١١٥

 للبس أو العارية  احللي امللبوس أو املعد زكاة  إخراج
 خالف بني أهل العلم يف إخراج زكاة احللي امللبوس أو حصل من املعلوم أنه - ٨

 رأي مساحتكم يف ذلك؟ وعلى فرض القول بوجوب الزكاة      فمااملعد للبس أو العارية؟ 
 فيه نصاب فيظهر من األحاديث الدالة على     كانيف ذلك فهل فيه نصاب؟ وإن   

فكيف جياب .. أهنا ال تبلغ نصابا.  بالنارفيها د الرسول الوجوب يف احللي اليت توع
 عن ذلك؟ 
 أو املعد للبس أو العارية من الذهب والفضة   امللبوس  وجوب زكاة احللي يف: اجلواب

 وجوهبا فيه لعموم األدلة يف وجوب الزكاة يف    واألرجح خالف مشهور بني العلماء،   
 - رضي اهللا عنهما  - عمرو بن العاص   عبد اهللا بنحديثالذهب والفضة، وملا ثبت من  

 "  يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال النيب ويف  امرأة دخلت على النيب  أن {

؟  "نارهبما سوارين من  أن يسورك اهللا أيسرك " فقال . ال:  زكاة هذا؟ فقالتأتعطني
 . )١( } مها هللا ولرسوله : فألقتهما، وقالت

 أهنا كانت تلبس أوضاحا من  - رضي اهللا عنها - سلمة ثبت من حديث أم  وملا
أن     بلغ ما {: - عليه الصالة والسالم    -؟ فقال هويا رسول اهللا أكرت  : ذهب، فقالت

 .  احللي ليس فيه زكاة  إن  يقل هلا  ومل )٢( } يزكى، فزكي، فليس بكرت

 على احللي اليت تبلغ النصاب مجعا بينها وبني بقية األدلة؛    حممولة هذه األحاديث وكل
وكما أن    .  بعضها بعضا، كما أن اآليات القرآنية يفسر بعضها بعضايفسرألن األحاديث 

مها، وتقيد مطلقها؛ ألن اجلميع من عند اهللا سبحانه،   وختص عااآليات،األحاديث تفسر 
وهكذا  . ويفسر بعضه يعضا.  فإنه ال يتناقض، بل يصدق بعضه بعضااهللاوما كان من عند 

.. من النقود، وعروض التجارة، وهبيمة األنعام :  كسائر أموال الزكاةاحلولال بد من متام 
                                 

 ). ٢/٢٠٤(، أمحد ) ١٥٦٣(، أبو داود الزكاة ) ٢٤٧٩(النسائي الزكاة  ) ١(
 ). ١٥٦٤(أبو داود الزكاة  ) ٢(



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ١١٦

 . التوفيق واهللا ويل 
 كاة احللي املعد لالستعمال   من يرى وجوب زعلى اإلجابة

 زكاة احللي املعد لالستعمال بعدم انتشار ذلك بني وجوب يرد بعض الفقهاء - ٩
 ال خيلو منه بيت تقريبا، فهو كالصالة يف وجوهبا،  مماالصحابة، والتابعني؛ مع أنه 
وبالرغم من ذلك   . إخل..  بوجوهبا وحتديد أنصبتهاعموما وحتديد أوقاهتا، وكذا الزكاة  

 وابن  - رضي اهللا عنها - الوجوب كعائشة بعدمفقد ثبت عن بعض الصحابة القول 
  عن ذلك؟ جياب وغريمها، فكيف - رضى اهللا عنهما  -عمر  

 مسائل اخلالف املعول فيها ويف غريها على الدليل، فمىت من املسألة كغريها هذه: اجلواب

šχρ {: - سبحانه - وجب األخذ به، لقول اهللا الرتاعوجد الدليل الذي يفصل  ß‰ƒ Ìãƒ β r& 

(#θ ã_ ãøƒ s† zÏΒ Í‘$ ¨Ψ9$# $ tΒ uρ Νèδ šÅ_ Ì≈ sƒ ¿2 $ pκ÷]ÏΒ ( óΟßγ s9uρ Ò># x‹tã ×Λ É)•Β ∩⊂∠∪ { )النساء، سورة [)١ 

$  { وقوله ] ٥٩: اآلية tΒ uρ ÷Λäøn= tG ÷z $# ÏµŠ Ïù ÏΒ &ó x« ÿ…çµ ßϑ õ3ßs sù ’n< Î) «!$# 4 { )سورة [)٢ 

وقد  .  العلمأهلوال يضر من عرف احلكم الشرعي وقال به من خالفه من ] ١٠: الشورى، اآلية
ومن أخطأ فله أجر على  .. أجرانتقرر يف الشريعة أن من أصاب احلكم من اجملتهدين املؤهلني فله 

 احلاكم إذا اجتهد، وبقية اجملتهدين من يف ديث عن رسول اهللا الصواب، وقد صح بذلك احل
وهذه املسألة قد اختلف فيها  .  يف هذا املعىناجملتهدأهل العلم بشرع اهللا حكمهم حكم احلاكم 

 من مسائل اخلالف، فالواجب على أهل العلم فيها ويف كغريهاالعلماء من الصحابة ومن بعدهم، 
وعلى كل .  بدليله، وال يضر من أصاب احلق من خالفه يف ذلكاحلق غريها بذل الوسع يف معرفة

 الظن بأخيه وأن حيمله على أحسن احملامل، وإن خالفه يف الرأي ما مل  حيسنواحد من أهل العلم أن 
 .  تعمده خمالفة احلق، واهللا ويل التوفيقاملخالفيتضح من 

                                 
 . ٥٩: سورة النساء آية) ١(
 . ١٠: سورة الشورى آية ) ٢(



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ١١٧

 ها  زكاة من يتاجر يف األلبسة واألواين وغري إخراج كيفية
فكيف .  من التجارة كتجارة األلبسة واألواين وغريهابأنواع رجل يتعامل - ١٠

 خيرج زكاهتا؟   
 إذ مت احلول على العروض اليت عنده املعدة للتجارة        الزكاة عليه إخراج  جيب: اجلواب

 الذهب أو الفضة لألحاديث الواردة يف ذلك، ومنها حديث   منإذا بلغت قيمتها النصاب 
 .  رضي اهللا عنهماالغفاري  وأيب ذر مسرة بن جندب

  األسهم وكيفية إخراجها  يف الزكاة
 االكتتاب يف الشركات عن طريق األسهم، فهل     احلاضر انتشر يف الوقت - ١١

 يف هذه األسهم زكاة، وكيف خترج؟     
 للتجارة إخراج زكاهتا إذا حال عليها احلول  املعدة أصحاب األسهم على: اجلواب

أما إن كانت للمسامهة يف أموال معدة    ..  وغريهاوالسياراتألراضي كسائر العروض من ا
 فإهنا ال زكاة فيها، وإمنا الزكاة تكون يف األجرة إذا       والسياراتللتأجري ال للبيع كاألراضي 

 .  النصاب كسائر النقود، واهللا ويل التوفيق  وبلغت حال عليها احلول، 
 عض اآلخر   زكاة من يصرف بعض ماله ويوفر الب إخراج كيفية
 على املرتب الشهري فيصرف بعضه ويوفر البعض دخله  رجل يعتمد يف - ١٢

 اآلخر فكيف خيرج زكاة هذا املال؟   
 ما يدخره من مرتباته، مث يزكيه إذا حال عليه  بالكتابة أن يضبط  عليه: اجلواب

ل وإن زكى اجلميع تبعا للشهر األو ..  حال عليه احلولإذاكل وافر شهر يزكى  .. احلول
 الزكاة معجلة عن الوفر الذي مل حيل عليه احلول، وال   وتعتربفال بأس، وله أجر ذلك،   

أما تأخريها بعد متام احلول فال  .  رأى املزكي املصلحة يف ذلك   إذا مانع من تعجيل الزكاة 
 . كغيبة املال، أو غيبة الفقراء : شرعيجيوز إال لعذر 
  أموال اليتامى يف الزكاة
 وأيتاما فهل يف هذه األموال زكاة؟ وإن كان      أمواال لف  تويف رجل وخ- ١٣



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ١١٨

 كذلك فمن خيرجها؟   
 من النقود، والعروض املعدة للتجارة، ويف    اليتامى الزكاة يف أموال جتب: اجلواب

 والثمار اليت جتب فيها الزكاة، وعلى ويل األيتام أن     احلبوبهبيمة األنعام السائمة، ويف  
هلم ويل من جهة والدهم املتوىف، وجب رفع األمر إىل     يكن ملخيرجها يف وقتها، فإن 

 يتوىل شئوهنم وشئون أمواهلم، وعليه يف ذلك تقوى اهللا والعمل   وليااحملكمة حىت تعني هلم  
y7 {: - سبحانه - أمواهلم، لقول اهللا   وصالحمبا فيه صالحهم  tΡθ è= t↔ó¡o„ uρ Çtã 4’yϑ≈ tG uŠø9$# ( ö≅ è% 

Óy Ÿξô¹ Î) öΝçλ°; ×öyz ( { )٢٢٠:  البقرة، اآليةسورة [)١ .[  

 )٢( } ) &Ÿωuρ (#θç/tø)s? tΑ$tΒ ÉΟŠÏKuŠø9$# ωÎ) ÉL©9$$Î/ }‘Ïδ ß|¡ômr& 4®Lym xè=ö7tƒ …çν£‰ä©r {: - سبحانه - وقوله
 من  أمواهلم واآليات يف هذا املعىن كثرية ويعترب احلول يف ].١٥٢:  األنعام، اآليةسورة[

 . واهللا ويل التوفيق . حني مات والدهم ألهنا مبوته دخلت يف ملكهم 
  املصوغات كاألملاس والبالتني وغريمها املعدة للبس وغريه   أنواع الزكاة يف  حكم
غريمها املعدة    كاألملاس والبالتني واملصوغات تعددت يف هذا الوقت أنواع - ١٤

 شكل أوان للزينة أو االستعمال؟   علىللبس وغريه، فهل فيها زكاة؟ وإن كانت  
 أفيدونا أثابكم اهللا؟ 

 ففيها زكاة، إذا بلغت النصاب، وحال والفضة كانت املصوغات من الذهب إن: اجلواب
ت يف ذلك،  أصح قويل العلماء ألحاديث صحيحة ورديفعليها احلول، ولو كانت للبس أو العارية 
 والعقيق، وحنو ذلك فال زكاة فيها إال إذا أريد هبا كاملاسأما إن كانت من غري الذهب والفضة 

 من مجلة عروض التجارة، فتجب فيها الزكاة كغريها من عروض  حينئذالتجارة، فإهنا تكون 
 وسيلة إىل  األواين من الذهب والفضة ولو للزينة؛ ألن اختاذها للزينةاختاذالتجارة، وال جيوز 

 تشربوا يف آنية الذهب ال {:  قالأنه  يف األكل والشرب وقد صح عن رسول اهللا استعماهلا

                                 
 . ٢٢٠: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٥٢: األنعام آيةسورة ) ٢(



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ١١٩

 متفق )١( }  اآلخرة يف الدنيا ولكم يف- يعين الكفار - هلموالفضة، وال تأكلوا يف صحفها، فإهنا 

 . على صحته
 أيضا أن يغريها من األواين إىل  وعليه  مع التوبة إىل اهللا زكاهتا من اختذها وعلى

 .  وحنوهكاحللي،: أنواع أخرى ال تشبه األواين  

                                 
(، النسائي الزينة ) ١٨٧٨(، الترمذي األشربة   ) ٢٠٦٧(، مسلم اللباس والزينة   ) ٥٣١٠(البخاري األشربة  ) ١(

(، الدارمي األشربة ) ٥/٣٩٧(، أمحد ) ٣٤١٤( األشربة ماجه، ابن ) ٣٧٢٣(، أبو داود األشربة ) ٥٣٠١
٢١٣٠ .( 



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ١٢٠

  فيما يسقى باملطر وما يسقى باملكائن  الزروع زكاة
مطار، فهل يف     يعتمد أصحاهبا يف الزراعة على األ املزارع هناك بعض - ١٥

  خيتلف عن غريه الذي يسقي باملكائن واملواطري؟   وهلحمصول هذه الزراعة زكاة؟ 
كالتمر، :  والعيون اجلارية من احلبوب والثمار واألهنار يسقى باألمطار ما: اجلواب

وما يسقى باملكائن وغريها ففيه نصف العشر،    .  العشرففيهوالزبيب، واحلنطة، والشعري،  
 سقت السماء العشر، وفيما سقي بالسواقي أو    فيما {:  قالأنه نيب ملا ثبت عن ال

 البخاري يف صحيحه من حديث ابن عمر رضي اهللا   رواه )١( } النضح نصف العشر

 . عنهما
  تنتجها املزارع  يف الفواكه واخلضروات اليتالزكاة  حكم
 أنواعا من الفواكه واخلضراوات فهل فيها زكاة؟ وما      املزارع تنتج بعض - ١٦

  تدخلها الزكاة؟   اليتهي األشياء املزروعة 
 من اخلضراوات اليت ال تكال وال تدخر كالبطيخ  وحنوها يف الفواكه  ليس: اجلواب

ا حال عليه احلول من قيمتها إذا   للتجارة، فإنه يزكي مكانتوالرمان وحنومها زكاة إال إذا 
وإمنا جتب الزكاة يف احلبوب والثمار اليت تكال    . التجارةبلغت النصاب، كسائر عروض 

θ#)  {: لعموم قوله تعاىل .  والشعري، وحنو ذلك واحلنطة،والزبيب، ، كالتمر: وتدخر è?# uuρ 

…çµ ¤)ym uΘöθ tƒ Íν ÏŠ$ |Á ym ( { )وقوله تعاىل ]. ١٤١:  األنعام، اآليةسورة [)٢ :} (#θßϑŠÏ%r&uρ 

nο4θn=¢Á9$# (#θè?#uuρ nο4θx.̈“9$# { )وقول النيب   ]. ٤٣:  البقرة، اآلية سورة [)٣  }  فيما دون  ليس 

                                 
 ). ١٦٦٧(، الدارمي الزكاة  ) ٥/٢٣٣(، أمحد ) ١٨١٨(ابن ماجه الزكاة  ) ١(
 . ١٤١: سورة األنعام آية) ٢(
 . ٤٣: سورة البقرة آية ) ٣(



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ١٢١

 على صحته فدل على وجوهبا فيما بلغ ذلك      متفق )١( } مخسة أوسق من متر وال حب صدقة    

 من احلنطة والشعري يدل على   الزكاة  النيبوألن أخذ  . من احلبوب اليت تكال وتدخر
 . التوفيقاهللا ويل  وجوهبا يف أمثاهلا، و

  املكاييل اليت تعرف هبا األنصبة يف الزكاة  يف املعتمد
 اليت تعرف هبا األنصبة يف الزكاة فما هو املعتمد يف    املكاييل اختلفت - ١٧

  جتد اختالفا بني علمائنا املعاصرين يف حتديدها؟  حيثمعرفتها يف هذا الوقت  
،  مخسة أرطال وثلث بالعراقي  وهو  النيب  صاع يف ذلك على  العمدة: اجلواب

كما نص على أهل العلم وأئمة اللغة، واهللا ويل       . اململؤتنيوأربع حفنات باليدين املعتدلني 
 . التوفيق

  يف فوائد البنوك الزكاة  حكم
 مع البنوك وقد يدخل يف هذه املعامالت معامالت   يتعامل كثري من الناس - ١٨
 ال زكاة، وكيف خترج؟    األموهذهكالربا مثال، فهل يف  : حمرمة

 البنوك وغريها، ومجيع الفوائد الناجتة عن الربا كلها مع التعامل بالربا حيرم: اجلواب
 بل جيب صرفها يف وجوه اخلري إذا كان قد قبضها وهو      لصاحبها،حمرمة، وليست ماال  

 إن كان مل يفي ذلك، أما إن كان مل يقبضها فليس له إال     أمايعلم حكم اهللا يف ذلك، 
$  { رأس ماله لقول اهللا   yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ à)®?$# ©!$# (#ρ â‘ sŒuρ $ tΒ u’ Å+t/ zÏΒ (##θ t/Ìh9$# β Î) 

ΟçFΖä. tÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊄∠∇∪   β Î* sù öΝ©9 (#θ è= yè øs? (#θ çΡsŒù'sù 5>öys Î/ zÏiΒ «!$# Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ( β Î)uρ óΟçFö6 è? öΝà6n= sù â¨ρ ââ‘ 

öΝà6Ï9≡uθ øΒ r& Ÿω šχθ ßϑÎ= ôàs? Ÿω uρ šχθßϑ n= ôàè? ∩⊄∠∪ { )٢٧٨:  البقرة، اآليتانسورة [)٢ - 

                                 
، أبو  ) ٢٤٧٦(، النسائي الزكاة  ) ٦٢٦(، الترمذي الزكاة  ) ٩٧٩(، مسلم الزكاة  ) ١٣٩٠(البخاري الزكاة  ) ١(

، الدارمي الزكاة      ) ٥٧٦(، مالك الزكاة ) ٣/٦٠(، أمحد ) ١٧٩٣(، ابن ماجه الزكاة ) ١٥٥٨(داود الزكاة 
)١٦٣٣ .( 

 . ٢٧٩ - ٢٧٨ :سورة البقرة آية ) ٢(



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ١٢٢

 يف ذلك فهي له، وال جيب عليه اهللاأما إن كان قد قبضها قبل أن يعرف حكم  ].  ٢٧٩
≅¨  { إخراجها من ماله، لقول اهللا    ym r&uρ ª!$# yìø‹t7ø9$# tΠ§ym uρ (#4θ t/Ìh9$# 4 yϑ sù …çν u!% y` ×π sàÏã öθtΒ 

ÏiΒ Ïµ În/§‘ 4‘yγ tFΡ$$ sù …ã& s#sù $ tΒ y#n= y™ ÿ…çν ãøΒ r&uρ ’ n< Î) «!$# ( ï∅ tΒ uρ yŠ$ tã y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ζ9$# ( öΝèδ $ pκ Ïù 

šχρ à$Î#≈ yz ∩⊄∠∈∪{ )وعليه زكاة أمواله اليت ليست من   ] ٢٧٥:  البقرة، اآليةسورة [)١

 دخل عليه من أرباح   ا الزكاة، ويدخل يف ذلك م   اليت جيب فيهاأموالهأرباح الربا كسائر 
 .  من مجلة ماله لآلية املذكورة، واهللا ويل التوفيق  فإهناالربا قبل العلم، 

  الفطر صدقة
 فيها النصاب؟ وهل األنواع اليت خترج    يلزم  ما حكم صدقة الفطر؟ وهل   - ١٩

يهم الزوجة   الرجل عن أهل بيته مبا فتلزمحمددة؟ وإن كانت كذلك فما هي؟ وهل 
 واخلادم؟ 
 أو كبري ذكر أو أنثى حر أو عبد،     صغري الفطر فرض على كل مسلم زكاة: اجلواب

: ر الفطزكاة  اهللا رسول فرض {:  قال- رضي اهللا عنهما -ملا ثبت عن ابن عمر 

 واألنثى، والصغري والكبري، واحلر والعبد من    الذكرصاعا من متر، أو صاعا من شعري على  
 .  على صحتهمتفق )٢( }  للصالةالناساملسلمني، وأمر أن تؤدى قبل خروج   

من أوالده،   :  على املسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته  جيب هلا نصاب، بل  وليس
 .  وقوهتم يومه وليلته قوتهعنوزوجات، ومماليكه، إذا فضلت   

 على نفسه إال أن يتربع هبا املستأجر أو تشترط عليه أما فزكاته اخلادم املستأجر أما
 .  على سيده، كما تقدم يف احلديثفزكاتهاخلادم اململوك  

                                 
 . ٢٧٥: سورة البقرة آية ) ١(
، أبو  ) ٢٥٠٤(، النسائي الزكاة  ) ٦٧٥(، الترمذي الزكاة  ) ٩٨٤(، مسلم الزكاة  ) ١٤٣٢(البخاري الزكاة  ) ٢(

، الدارمي الزكاة      ) ٦٢٧(لزكاة ، مالك ا) ٢/٦٦(، أمحد ) ١٨٢٦(، ابن ماجه الزكاة ) ١٦١١(داود الزكاة 
)١٦٦١ .( 
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 ١٢٣

مترا، أو شعريا، أو برا، أو ذرة، أو غري  :  البلد سواء كانقوت إخراجها من   والواجب
 يشترط يف ذلك نوعا معينا، وألهنا   مل  وألن رسول اهللا   ء،العلما ذلك، يف أصح قويل   

 .  من غري قوته يواسيمواساة، وليس على املسلم أن  
  صدقة الفطر للمجاهدين إخراج  حكم
 الفطر للمجاهدين يف البوسنة واهلرسك وغريها وإن صدقة  ما حكم إخراج - ٢٠

  يف ذلك؟  األفضلكان احلكم باجلواز، فما هو 
 املسلمني يف البلد اليت فيها املزكي ألهنم أحوج      فقراء  إخراجها يف   شروعامل : اجلواب

 حىت يستغنوا هبا عن السؤال أيام العيد، وإن نقلت إىل غريهم هلمإليها غالبا، وألهنا مواساة 
 قويل العلماء، ألهنا بلغت حملها، لكن صرفها يف فقراء البلد  أصح من فقراء أجزأت، يف 

 . أوىل وأفضل وأحوط  
 للفقراء يف البالد وخارجها إذ كان الوكيل ثقة كزكاة املال،       دفعها التوكل يف جيوزو

 .  الطعام اجملزئ وتوزيعه على الفقراء، واهللا ويل التوفيق  شراءوجيوز توكيله يف 
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  الصيام رابعا
  صيام رمضان وفضل صيامه وصيام التطوع  عليه جيب من
 م التطوع؟  وما فضل صيا .. رمضان على من جيب صيام - ١

 مسلم مكلف من الرجال والنساء ويستحب ملن بلغ كل صوم رمضان على جيب: اجلواب
 وجيب على أولياء أمورهم أمرهم بذلك إذا أطاقوه كما واإلناث،سبعا فأكثر وأطاقه من الذكور 

 . }  $yγ•ƒr'̄≈tƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u |=ÏGä. ãΝà6ø‹n=tæ ãΠ$u‹Å_Á9$# $yϑx يف هذا قول اهللا واألصليأمروهنم بالصالة 
|=ÏGä. ’n?tã šÏ%©!$# ÏΒ öΝà6Î=ö7s% öΝä3ª=yès9 tβθà)−Gs? ∩⊇∇⊂∪  $YΒ$−ƒr& ;N≡yŠρß‰÷è̈Β 4 yϑsù šχ%x. Νä3ΖÏΒ $³ÒƒÍ£∆ ÷ρr& 4’n?tã 

9xy™ ×ο£‰Ïèsù ôÏiΒ BΘ$−ƒr& tyzé& { )إىل أن قال سبحانه ]. ١٨٤ - ١٨٣:  البقرة، اآليتانسورة [)١ :

} ãöκy− tβ$ŸÒtΒu‘ ü“Ï%©!$# tΑÌ“Ρé& ÏµŠÏù ãβ#uöà)ø9$# ”W‰èδ Ä¨$̈Ψ=Ïj9 ;M≈oΨÉit/uρ zÏiΒ 3“y‰ßγø9$# Èβ$s%öàø9$#uρ 4 yϑsù y‰Íκy− 

ãΝä3ΨÏΒ töκ¤¶9$# çµôϑÝÁuŠù=sù ( tΒuρ tβ$Ÿ2 $³ÒƒÍs∆ ÷ρr& 4’n?tã 9xy™ ×ο£‰Ïèsù ôÏiΒ BΘ$−ƒr& tyzé& 3 { )البقرة، سورة [)٢ 

 اإلسالم على مخس شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا بين { وقول النيب  ]. ١٨٥: اآلية

 على صحته من متفق )٣( }  وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيتاهللا،رسول 

 تشهد أن   أن {:  سأله جربائيل عن اإلسالم قالملا حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما، وقوله 

 الزكاة، وتصوم رمضان، وحتج البيت إن وتؤيتال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، وتقيم الصالة 
 وأخرج   مسلم يف صحيحه من حديث عمر بن اخلطاب، خرجه )٤( } استطعت إليه سبيال

 .  الشيخان من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنهمعناه

                                 
 . ١٨٤: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٨٥: سورة البقرة آية ) ٢(
، ) ٥٠٠١(، النسائي اإلميان وشرائعه ) ٢٦٠٩(، الترمذي اإلميان ) ١٦(، مسلم اإلميان ) ٨(البخاري اإلميان ) ٣(

 ). ٢/٩٣(أمحد 
) ٤٦٩٥(، أبو داود السنة ) ٤٩٩٠ (وشرائعه، النسائي اإلميان ) ٢٦١٠(، الترمذي اإلميان  ) ٨(مسلم اإلميان ) ٤(

 ). ١/٢٧(، أمحد ) ٦٣(، ابن ماجه املقدمة  
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 صام رمضان إميانا من {:  قالأنه   النيب عن  هريرة،  الصحيحني عن أيب ويف

 كل  اهللا يقول {:  قالأنه  عنه  وثبت،  )١( } واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

 ضعف، إال الصيام فإنه يل وأنا أجزي به،     سبعمائةعمل ابن آدم له احلسنة بعشر أمثاهلا إىل 
ء فرحة عند فطره وفرحة عند لقا     :  فرحتان للصائمترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي،     

 على صحته متفق. )٢( }  ريح املسكمنربه، وخللوف فم الصائم أطيب عند اهللا  

 ويل   واهللا. واألحاديث يف فضل صوم رمضان ويف فضل الصوم مطلقا كثرية معلومة
 . التوفيق
  املميز بالصيام واحلكم لو بلغ يف أثناء الصيام  الصيب أمر
  لو بلغ يف أثناء الصيام؟ وهل جيزئ عنه ..  بالصياماملميز هل يؤمر الصيب - ٢

 أن الصبيان والفتيات إذا بلغوا سبعا فأكثر   األول  يف جواب السؤال  سبق: اجلواب
 أمورهم أن يأمروهم بذلك كما يأمروهنم بالصالة،     أولياء يؤمرون بالصيام ليعتادوه، وعلى 
يوم، فلو    وإذا بلغوا يف أثناء النهار أجزأهم ذلك ال     الصوم، فإذا بلغوا احللم وجب عليهم   

 عشرة عند الزوال وهو صائم ذلك اليوم أجزأه ذلك،        اخلامسةفرض أن الصيب أكمل  
 فريضة إذا مل يكن بلغ قبل ذلك بإنبات الشعر اخلشن حول     وآخرهوكان أول النهار نفال   

وهكذا الفتاة احلكم فيهما سواء، إال      .  أو بإنزال املين عن شهوة  العانة،الفرج وهو املسمى  
 .  أمرا رابعا حيصل به البلوغ وهو احليض  تزيدأن، الفتاة  
  للمسافر من فطر أو صيام  األفضل بيان
 الفطر أم الصيام وخاصة السفر الذي ال مشقة فيه   للمسافر أيهما أفضل - ٣

                                 
(، النسائي الصيام ) ٦٨٣(، الترمذي الصوم  ) ٧٦٠(، مسلم صالة املسافرين وقصرها   ) ٣٨(البخاري اإلميان  ) ١(

 ). ١٧٧٦(وم ، الدارمي الص) ٢/٢٤١(، أمحد ) ١٣٧١(، أبو داود الصالة ) ٢٢٠٢
، ) ٢٢١٦(، النسائي الصيام  ) ٧٦٤(، الترمذي الصوم ) ١١٥١(، مسلم الصيام  ) ١٨٠٥(البخاري الصوم  ) ٢(

 ). ٦٨٩(، مالك الصيام ) ٢/٢٧٣(، أمحد ) ١٦٣٨(، ابن ماجه الصيام ) ٢٣٦٣(أبو داود الصوم  
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  احلديثة األخرى؟ الوسائلكالسفر يف الطائرة أو 
 ثبت ه ألن النيب  السفر مطلقا، ومن صام فال حرج علييف للصائم الفطر األفضل: اجلواب

 وعظمت املشقة، تأكد الفطر احلر،عنه هذا وهذا، وهكذا الصحابة رضي اهللا عنهم، لكن إذا اشتد 
 رأى رجال قد ظلل عليه يف السفر من شدة احلر وهو صائم؛ قال ملا وكره الصوم للمسافر ألنه 

 إن {:  قالأنه  ثبت عنه وملا )١( }  من الرب الصوم يف السفرليس {:  الصالة والسالمعليه

إن اهللا حيب أن تؤتى  {:  لفظويف )٢( } اهللا حيب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته

 أو اجلمال أو السفن والبواخر وبني من السياراتفر على  وال فرق يف ذلك بني من سا} عزائمه

 شرع - سبحانه - اسم السفر ويترخصون برخصه، واهللا يشملهمفإن اجلميع . سافر يف الطائرات
 يعلم ما - سبحانه - جاء بعده إىل يوم القيامة، فهو وملن  يف عهده واإلقامةللعباد أحكام السفر 

 ولو كان احلكم خيتلف لنبه عليه سبحانه كما قال . ئل السفر األحوال وتنوع وساتغرييقع من 
$ { سور النحل يف uΖø9̈“ tΡuρ š ø‹n= tã |=≈ tG Å3ø9$# $ YΖ≈ u‹ö; Ï? Èe≅ ä3Ïj9 &ó x« “ Y‰èδ uρ Zπ yϑ ôm u‘ uρ 3“ uô³ç0 uρ tÏϑ Î= ó¡ßϑ ù= Ï9 

∩∇∪ { )وقال سبحانه يف سورة النحل أيضا] ٨٩:  النحل، اآليةسورة [)٣ :}  Ÿ≅ø‹sƒø:$#uρ tΑ$tóÎ7ø9$#uρ 

uÏϑysø9$#uρ $yδθç6Ÿ2÷tIÏ9 ZπuΖƒÎ—uρ 4 ß,è=øƒs†uρ $tΒ Ÿω tβθßϑn=÷ès? ∩∇∪ { )٨:  النحل، اآليةسورة [)٤ .[  

  وحكم من رأى اهلالل وحده   رمضان  دخول شهر  ثبوت
 حكم من رأى اهلالل وحده عند الشهر  وماذا يثبت دخول شهر رمضان   مبا- ٤

 أو خروجه؟ 
ويثبت دخوله فقط  ..  فأكثرعدل دخول الشهر وخروجه بشاهدي     يثبت: اجلواب

                                 
، ) ٢٤٠٧(، أبو داود الصوم  ) ٢٢٥٨(، النسائي الصيام ) ١١١٥(، مسلم الصيام  ) ١٨٤٤(البخاري الصوم  ) ١(

 ). ١٧٠٩(، الدارمي الصوم  ) ٣/٣٢٩(أمحد 
 ). ٢/١٠٨(أمحد ) ٢(
 . ٨٩: سورة النحل آية ) ٣(
 . ٨: سورة النحل آية ) ٤(
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اهدان     ششهد  فإن {: قال أنه - صلى عليه وسلم  -بشاهد واحد، ألنه ثبت عن النيب 

 أمر الناس بالصيام بشهادة ابن عمر رضي اهللا     أنه  عنه وثبت )١( } فصوموا وأفطروا 

، واحلكمة     - عليه الصالة والسالم  - ومل يطلب شاهدا آخر   أعرايب،وبشهادة . -عنهما 
 للدين يف الدخول واخلروج، كما نص على ذلك أهل العلم،     االحتياطيف ذلك واهللا أعلم  
 الدخول أو اخلروج ومل يعمل بشهادته فإنه يصوم مع الناس،    يفده   ومن رأى اهلالل وح

  بشهادة نفسه يف أصح أقوال أهل العلم لقول النيب       يعملويفطر مع الناس، وال  
 ويل    واهللا )٢( } يوم تضحون يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، واألضحى      الصوم {

 . التوفيق
  إذا اختلفت املطالع الصيام كيفية
 اختلفت املطالع؟ وهل يلزم أهل البالد البعيدة إذا كيف يصوم الناس - ٥

  رؤية أهل اململكة ألهنم ال يتراءون اهلالل؟   علىكأمريكا واستراليا أن يصوموا 
 ف املطالع يف ذلك ألن النيب  وعدم اعتبار اختال الرؤية اعتماد الصواب: اجلواب

 لرؤيته،   صوموا  {:  قالأنه  باعتماد الرؤية ومل يفصل يف ذلك فيما صح عنه     أمر

 ، وقوله    على صحتهمتفق )٣( } ثالثنيوأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فكملوا العدة    

 اهلالل أو تكملوا    تروا تصوموا حىت تروا اهلالل أو تكملوا العدة، وال تفطروا حىت  ال {

 .  يف هذا املعىن كثرية واألحاديث )٤( } العدة

                                 
 ). ٤/٣٢١(، أمحد ) ٢١١٦(النسائي الصيام  ) ١(
 ). ١٦٦٠ (الصيام، ابن ماجه ) ٢٣٢٤(، أبو داود الصوم ) ٦٩٧(الترمذي الصوم  ) ٢(
، ) ٢٣٢٠(، أبو داود الصوم  ) ٢١٢١(، النسائي الصيام ) ١٠٨٠(، مسلم الصيام  ) ١٨٠٧(البخاري الصوم  ) ٣(

 ). ١٦٨٤(، الدارمي الصوم   ) ٦٣٤(، مالك الصيام ) ٢/٥(، أمحد ) ١٦٥٤(ابن ماجه الصيام  
، ) ٢٣١٩(الصوم  ، أبو داود ) ٢١٢١(، النسائي الصيام ) ١٠٨٠(، مسلم الصيام  ) ١٨٠٧(البخاري الصوم  ) ٤(

 ). ١٦٨٤(، الدارمي الصوم ) ٦٣٤(، مالك الصيام ) ٢/٦٣(أمحد 
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 وهو يعلم ذلك، وقد ذهب مجع من أهل العلم إىل         اختالف املطالع،   إىل  يشر  ومل
 رضي اهللا عنهما  - اختلفت املطالع، واحتجوا مبا ثبت عن ابن عباس    إذاأن لكل بلد رؤيته    

 أهل الشام قد رأوا اهلالل ليلة  وكان وكان يف املدينة .  أهل الشامبرؤية أنه مل يعمل -
دينة فلم يروه إال ليلة السبت، فقال   أهل املأما  معاويةاجلمعة وصاموا بذلك يف عهد  

حنن رأيناه :  ملا أخربه كريب برؤية أهل الشام وصيامهم - عنهما اهللا رضي -ابن عباس 
  صوموا  { واحتج بقول النيب  ..  نصوم حىت نراه أو نكمل العدةنزالليلة السبت فال 

وهذا قول له حظه من القوة، وقد رأى القول به  . احلديث )١( } رؤيتهلرؤيته وأفطروا ل

مجعا بني األدلة واهللا وىل   .  اململكة العربية السعودية  يفأعضاء جملس هيئة كبار العلماء 
 . التوفيق

  من يطول هنارهم أو يقصر  صيام كيفية
 هنارهم إىل إحدى وعشرين ساعة هل يقدرون قدرا   يطول كيف يصنع من - ٦

 قصريا جدا، وكذلك من يستمر عندهم   هنارهمللصيام وكذا ماذا يصنع من يكون 
 النهار ستة أشهر والليل ستة أشهر؟  

 ظرف أربع وعشرين ساعة فإهنم يصومون هناره   يف عندهم ليل وهنار من: اجلواب
 هللا ولو كان النهار قصريا، أما من طال   واحلمدسواء كان قصريا أو طويال ويكفيهم  

 أشهر فإهنم يقدرون للصيام وللصالة قدرمها  كستةلنهار أو الليل أكثر من ذلك عندهم ا
 يف يوم الدجال الذي كسنة، وهكذا يومه الذي كشهر أو    بذلك كما أمر النيب 

 .  ذلكيفكأسبوع، يقدر للصالة قدرها  
 ٦١ يف اململكة يف هذه املسألة وأصدر القرار رقم         العلماء،كبار نظر جملس هيئة  وقد

 :  هـ ونصه ما يلي١٣٩٨ /٤ /١٢تاريخ و

                                 
، ) ٢١١٧(، النسائي الصيام  ) ٦٨٤(، الترمذي الصوم ) ١٠٨١(، مسلم الصيام  ) ١٨١٠(البخاري الصوم  ) ١(

 ). ١٦٨٥(، الدارمي الصوم ) ٢/٤٩٧(، أمحد ) ١٦٥٥(ابن ماجه الصيام  
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  -:  على رسوله وآله وصحبه وبعد  والسالم   هللا، والصالة   احلمد
 كبار العلماء يف الدورة الثانية عشرة املنعقدة بالرياض يف  هيئة عرض على جملس فقد

هـ كتاب معايل األمني العام لرابطة العامل ١٣٩٨ ربيع اآلخر عام شهراأليام األوىل من 
 هـ املتضمن ما جاء يف   ١٣٩٨ /١ /١٦ وتاريخ ٥٥٥ رقم  املكرمة مي مبكة اإلسال

بالسويد الذي يفيد بأن الدول  ) مالو( يف مدينة اإلسالميةخطاب رئيس رابطة اجلمعيات  
 يف الصيف ويقصر يف الشتاء نظرا لوضعها اجلغرايف كما أن      النهاراالسكندنافية يطول فيها 

 عنها الشمس إطالقا يف الصيف، وعكسه يف الشتاء، ويسأل   ال تغيبمنهااملناطق الشمالية 
 كيفية اإلفطار واإلمساك يف رمضان، وكذلك كيفية ضبط أوقات عناملسلمون فيها  

ـ  ويرجو. الصلوات يف هذه البلدان   .  معاليه إصدار فتوى يف ذلك ليزودهم هبا أ ه
ة واإلفتاء، ونقول     ما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمي  أيضا على اجمللس  وعرض

  -:  وبعد االطالع والدراسة واملناقشة قرر اجمللس ما يلي   املوضوع، أخرى عن الفقهاء يف  
 فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب مشس إال يتمايز كان يقيم يف بالد من: أوال

 ويقصر يف الشتاء، وجب عليه أن يصلي الصلوات       الصيف،أن هنارها يطول جدا يف   
%ÉΟÏ {: - تعاىل - لعموم قوله   شرعا؛ أوقاهتا املعروفة    اخلمس يف  r& nο 4θ n= ¢Á9$# Ï8θ ä9à$ Î! Ä§ôϑ ¤±9$# 

4’ n< Î) È,|¡xî È≅ ø‹©9$# tβ#uöè% uρ Ìôf xø9$# ( ¨β Î) tβ#uöè% Ìôf xø9$# šχ% x. #YŠθ åκô¶ tΒ ∩∠∇∪ { )اإلسراء،    سورة [)١ 

 )٢( }∪⊃⊂⊆∩ βÎ) nο4θn=¢Á9$# ôMtΡ%x. ’n?tã šÏΖÏΒ÷σßϑø9$# $Y7≈tFÏ. $Y?θè%öθ̈Β¨  {: - تعاىل -وقوله   ]. ٧٨: اآلية
 رجال سأله عن وقت   أن {  النيب  عن ا ثبت بريدة  ، ومل]١٠٣:  النساء، اآليةسورة[

 اليومني فلما زالت الشمس أمر بالل فأذن، مث أمره    يعين"  معنا هذين  صل: " الصالة، فقال له
والشمس مرتفعة بيضاء نقية، مث أمره فأقام املغرب حني غابت    العصر فأقامفأقام الظهر، مث أمره 

 فأقام العشاء حني غاب الشفق، مث أمره فأقام الفجر حني طلع الفجر، فلما أن    أمره الشمس، مث  
                                 

 . ٧٨: سورة اإلسراء آية) ١(
 . ١٠٣: سورة النساء آية) ٢(
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 أخرها الثاين أمره فأبرد بالظهر، فأنعم أن يربد هبا، وصلى العصر والشمس مرتفعه   اليومكان 
 الليل، ل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث  فوق الذي كان، وصلى املغرب قب  

أنا يا رسول اهللا  : الرجل فقال"  السائل عن وقت الصالة   أين: " وصلى الفجر فأسفر هبا مث قال 
 .  البخاري ومسلمرواه )١( }  صالتكم بني ما رأيتموقت: " قال

 الظهر إذا زالت وقت {: قال  بن العاص أن رسول اهللا عمرو عبد اهللا بن وعن

 ووقت العصر ما مل تصفر الشمس،     العصر،الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما مل حيضر    
 إىل نصف الليل األوسط العشاء ووقت صالة املغرب ما مل يغب الشفق، ووقت صالة  

 طلعت الشمس، فأمسك فإذاالصبح من طلوع الفجر ما مل تطلع الشمس،  ووقت صالة  
 مسلم يف صحيحه، إىل غري ذلك  أخرجه  )٢( } عن الصالة، فإهنا تطلع بني قرين شيطان 

 قوال وفعال، ومل تفرق بني   اخلمس  من األحاديث اليت وردت يف حتديد أوقات الصلوات 
 متمايزة بالعالمات اليت  الصلواتوقات طول النهار وقصره وطول الليل وقصره ما دامت أ  

 بالنسبة لتحديد أوقات صالهتم وأما بالنسبة لتحديد أوقات هذا بينها رسول اهللا 
 شهر رمضان فعلى املكلفني أن ميسكوا كل يوم منه على الطعام والشراب وسائر     صيامهم
ز يف بالدهم  من طلوع الفجر إىل غروب الشمس يف بالدهم ما دام النهار يتماي  املفطرات

 الليل وكان جمموع زماهنما أربعة وعشرين ساعة، وحيل هلم الطعام والشراب واجلماع   من
:  يف ليلهم فقط وإن كان قصريا، فإن شريعة اإلسالم عامة للناس يف مجيع البالد     وحنوها
θ#) { قال اهللا تعاىل وقد è= ä.uρ (#θç/uõ° $#uρ 4 ®L ym t ¨t7oK tƒ ãΝä3s9 äÝø‹sƒ ø: $# âÙ u‹ö/F{$# zÏΒ ÅÝø‹sƒ ø: $# ÏŠuθ ó™ F{$# zÏΒ 

                                 
، ابن ماجه    ) ٥١٩(، النسائي املواقيت  ) ١٥٢(، الترمذي الصالة  ) ٦١٣(مسلم املساجد ومواضع الصالة      ) ١(

 ). ٥/٣٤٩(، أمحد ) ٦٦٧(الصالة 
/٢(، أمحد ) ٣٩٦(، أبو داود الصالة  ) ٥٢٢(، النسائي املواقيت   ) ٦١٢(مسلم املساجد ومواضع الصالة       ) ٢(

٢١٠ .( 
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Ìôf xø9$# ( ¢ΟèO (#θ ‘ϑ Ï?r& tΠ$ u‹Å_Á9$# ’n< Î) È≅ øŠ©9$# 4 { )ومن عجز عن   ]١٨٧:  البقرة، اآلية سورة [)١ ،

 التجربة، أو إخبار طبيب أمني حاذق، أو غلب     أومارات إمتام صوم يوم لطوله أو علم باأل 
 مرضا شديدا أو يفضي إىل زيادة مرضه أو       مرضه على ظنه أن الصوم يفضي إىل إهالكه أو      

:  يف أي شهر متكن فيه من القضاء قال تعاىل  أفطرها بطء برئه أفطر ويقضي األيام اليت  
} yϑsù y‰Íκy− ãΝä3ΨÏΒ töκ¤¶9$# çµôϑÝÁuŠù=sù ( tΒuρ tβ$Ÿ2 $³ÒƒÍs∆ ÷ρr& 4’n?tã 9xy™ ×ο£‰Ïèsù ôÏiΒ BΘ$−ƒr& tyzé& { )٢( 

 سورة [)٣( } Ÿω ß#Ïk=s3ãƒ ª!$# $²¡øtΡ ωÎ) $yγyèó™ãρ 4  {: وقال اهللا تعاىل] ١٨٥:  البقرة، اآليةسورة[

:  احلج، اآلية سورة [)٤( } tΒuρ Ÿ≅yèy_ ö/ä3ø‹n=tæ ’Îû ÈÏd‰9$# ôÏΒ 8ltym 4$ {وقال ] ٢٨٦: البقرة، اآلية

٧٨ .[  
تطلع فيها الشمس شتاء    الشمس صيفا وال عنها تغيب  كان يقيم يف بالد المن: ثانيا

 ليلها ستة أشهر مثال، وجب عليهم أن       ويستمرأو يف بالد يستمر هنارها إىل ستة أشهر   
 وأن يقدروا هلا أوقاهتا وحيددوها ساعةيصلوا الصلوات اخلمس يف كل أربع وعشرين  

 أوقات الصلوات املفروضة بعضها من فيهامعتمدين يف ذلك على أقرب بالد إليهم تتمايز 
 فرض على هذه األمة   - تعاىل - اهللا أن  { ملا ثبت يف حديث اإلسراء واملعراج من   بعض

 حممد يا: "  ربه التخفيف حىت قال يسأل مخسني صالة كل يوم وليلة فلم يزل النيب    
 آخره     إىل )٥( } يوم وليلة لكل صالة عشر فذلك مخسون صالة    صلوات كل   مخسإهنن 

 أهل  من  رجل إىل رسول اهللا  جاء { قال وملا ثبت من حديث طلحة بن عبيد اهللا 

 فإذا -  يقول، حىت دنا من رسول اهللا ماجند ثائر الرأس نسمع دوي صوته وال نفقه 
                                 

 . ١٨٧: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٨٥: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٨٦: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٧٨: سورة احلج آية ) ٤(
 ). ٣/١٤٩(، أمحد ) ٤٤٨ (الصالة، النسائي ) ١٦٢(، مسلم اإلميان ) ٣٠٣٥(البخاري بدء اخللق  ) ٥(
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 هل فقال"  صلوات يف اليوم والليلة    مخس  " هو يسأل عن اإلسالم فقال رسول اهللا 
 . احلديث  )١( } .. إال أن تتطوع ال،: " علي غريهن؟ قال

 عن  أن نسأل رسول اهللا هنينا {: قال  بن مالك أنس ثبت من حديث وملا

 العاقل فيسأله وحنن نسمع فجاء رجل   الباديةشيء فكان يعجبنا أن جييء الرجل من أهل   
 " صدق: "  فزعم أنك تزعم أن اهللا أرسلك قالرسوليا حممد أتانا : من أهل البادية فقال

: قال " صدق: "نا مخس صلوات يف يومنا وليلتنا فقال عليأنوزعم رسولك :  أن قالإىل
 . احلديث  )٢( } ..نعم" أمرك هبذا قال  آهللافبالذي أرسلك 

رض؟    األيفما لبثه :  أصحابه عن املسيح الدجال فقالوا  حدث   النيب  أن  { وثبت

"  كأيامكم أيامهيوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر  :  يوماأربعون: " قال
 أقدروا له  ال،: " قالاليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صالة يوم؟ !  يا رسول اهللا فقيل
 يعترب اليوم الذي كسنة يوما واحدا يكفي فيه مخس صلوات بل أوجب        فلم )٣( } قدره

بع وعشرون ساعة وأمرهم بأن يوزعوها على أوقاهتا اعتبارا     كل أريففيه مخس صلوات 
 بني أوقاهتا يف اليوم العادي يف بالدهم، فيجب على املسلمني يف البالد   اليتباألبعاد الزمنية 

 حتديد أوقات الصلوات فيها أن حيددوا أوقات صالهتم معتمدين يف ذلك على       عناملسئول 
ن النهار وتعرف فيها أوقات الصلوات اخلمس    يتمايز فيها الليل مإليهمأقرب بالد  

 .  يف كل أربع وعشرين ساعةالشرعيةبعالماهتا 
وعليهم أن يقدروا لصيامهم فيحددوا بدء   ،  شهر رمضانصيام جيب عليهم وكذلك

                                 
، ) ٣٩١(، أبو داود الصالة ) ٥٠٢٨ (وشرائعهن ، النسائي اإلميا) ١١(، مسلم اإلميان ) ٤٦(البخاري اإلميان ) ١(

 ). ١٥٧٨(، الدارمي الصالة   ) ٤٢٥(، مالك النداء للصالة  ) ١/١٦٢(أمحد 
، أبو داود  ) ٢٠٩١(، النسائي الصيام ) ٦١٩(، الترمذي الزكاة   ) ١٢(، مسلم اإلميان  ) ٦٣(البخاري العلم   ) ٢(

 ). ٦٥٠(، الدارمي الطهارة   ) ٣/١٦٨(، أمحد ) ١٤٠٢ (هافي ، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة ) ٤٨٦(الصالة 
، ابن ماجه ) ٤٣٢١(، أبو داود املالحم  ) ٢٢٤٠(، الترمذي الفنت ) ٢٩٣٧(مسلم الفنت وأشراط الساعة     ) ٣(

 ). ٤/١٨٢(، أمحد ) ٤٠٧٥(الفنت 
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 واإلفطار يف كل يوم منه ببدء الشهر وهنايته وبطلوع       اإلمساكشهر رمضان وهنايته، وبدء  
 أقرب البالد إليهم يتميز فيها الليل من النهار ويكون    يففجر كل يوم وغروب مشسه 

 املسيح الدجال وإرشاده  عن  ملا تقدم يف حديث النيب ساعةجمموعهما أربعا وعشرين 
 فيه إذ ال فارق يف ذلك بني الصوم  الصلواتأصحابه فيه عن كيفية حتديد أوقات 

 هيئة : [لى آله وصحبه وسلم  نبينا حممد وععلىواهللا ويل التوفيق وصلى اهللا   . والصالة
 ]. كبار العلماء 
  أذان الفجر  وقت السحور

 عن السحور عند بدء آذان الفجر، أم جيوز لنا األكل    الكف هل جيب علينا  - ٧
 والشرب حىت ينتهي املؤذن؟  

 بأنه ال ينادي إال على الصبح فإنه جيب الكف عن األكل  معروفا كان املؤذن إذا: اجلواب
إذا كان األذان بالظن والتحري حسب التقاومي فإنه   .  حني يؤذن منملفطرات  والشرب وسائر ا 

:  أنه قال- صلى اهللا عله وسلم - وقت األذان، ملا ثبت عن النيب األكلال حرج يف الشرب أو 
 يف آخر   الراوي قال )١( }  واشربوا حىت ينادي ابن أم مكتوم  بالل يؤذن بليل، فكلواإن {

" أصبحت، أصبحت  : له ابن أم مكتوم رجال أعمى، ال ينادي حىت يقال    وكان" هذا احلديث  
 .  على صحتهمتفق

  احلرص على إهناء السحور قبل الفجر عمال بقول النيب    واملؤمنة  للمؤمن   واألحوط
 اتقى الشبهات فقد استربأ  من { ، وقوله    )٢( }  ما يريبك إىل ما ال يريبك دع {

                                 
، أمحد  ) ٦٣٧(األذان ، النسائي  ) ٢٠٣(، الترمذي الصالة   ) ١٠٩٢(، مسلم الصيام  ) ٥٩٢(البخاري األذان   ) ١(

 ). ١١٩٠(، الدارمي الصالة ) ١٦٤(، مالك النداء للصالة ) ٢/٧٣(
، الدارمي     ) ١/٢٠٠(، أمحد ) ٥٧١١ (األشربة، النسائي  ) ٢٥١٨(الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع     ) ٢(

 ). ٢٥٣٢(البيوع 
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أما إذا علم أن املؤذن ينادي بليل لتنبيه الناس على قرب الفجر،     . )١( } لدينه وعرضه

 األكل والشرب حىت ينادي املؤذنون الذين يؤذنون على    حرج يفالكفعل بالل فإنه 
 . املذكورالصبح عمال باحلديث  

                                 
، أبو ) ٤٤٥٣(، النسائي البيوع ) ١٢٠٥ (عالبيو ، الترمذي ) ١٥٩٩(، مسلم املساقاة ) ٥٢(البخاري اإلميان ) ١(

 ). ٢٥٣١(، الدارمي البيوع  ) ٤/٢٦٧(، أمحد ) ٣٩٨٤(، ابن ماجه الفنت ) ٣٣٢٩(داود البيوع 
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  احلامل للمرأة الفطر
 احلامل واملرضع وهل جيب عليهما القضاء أم هناك    للمرأة  هل يباح الفطر - ٨

 كفارة عن فطرمها؟   
هلما    حكم املريض، إذا شق عليهما الصوم شرع  حكمهما واملرضع احلامل: اجلواب

 على ذلك كاملريض، وذهب بعض أهل العلم إىل أنه   القدرةالفطر، وعليهما القضاء عند 
 مسكني، وهو قول ضعيف مرجوح، والصواب أن       إطعام : يكفيهما اإلطعام عن كل يوم

 }  yϑ اهللا لقول عليهما القضاء كاملسافر واملريض،  sù šχ% x. Νä3ΖÏΒ $ ³Òƒ Í£∆ ÷ρ r& 4’ n?tã 

9xy™ ×ο £‰Ïè sù ôÏiΒ BΘ$−ƒ r& tyz é& 4 { )وقد دل على ذلك أيضا  ] ١٨٤:  البقرة، اآليةسورة [)١

 اهللا وضع عن املسافر الصوم  إن {: قال  اهللا رسولحديث أنس بن مالك الكعيب أن 

 .  اخلمسة  رواه )٢( } الصوم وشطر الصالة، وعن احلبلى واملرضع    

  ملن يرخص هلم يف الفطر  الفدية حكم
كشيخ كبري وعجوز ومريض، ال يرجى    :  هلم يف الفطر  يرخص ما رأيكم فيمن  - ٩
 ؟  مإفطارههل يلزمهم فدية عند   .. برؤه

 أو مرض ال يرجى برؤه إطعام مسكني عن لكرب من عجز عن الصوم على: اجلواب
 - رضي اهللا عنهم - من الصحابة مجاعةكل يوم مع القدرة على ذلك؛ كما أفىت بذلك 

 . - رضي اهللا عنهما -منهم ابن عباس 
  للمرأة احلائض والنفساء  الصيام حكم
اء، وإذا أخرتا القضاء إىل رمضان    احلائض والنفسللمرأة ما حكم الصيام - ١٠

 آخر، فماذا يلزمهما؟     
 تفطرا وقت احليض والنفاس، وال جيوز هلما الصوم      أن احلائض والنفساء  على: اجلواب

                                 
 . ١٨٤: سورة البقرة آية ) ١(
 ). ١٧١٢(، الدارمي الصوم  ) ١٦٦٧ (الصيام، ابن ماجه ) ٢٣١٥(، النسائي الصيام ) ٧١٥(الترمذي الصوم  ) ٢(



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ١٣٦

وعليهما قضاء الصوم دون    ..  وال يصحان منهماوالنفاس،وال الصالة يف حال احليض  
هل تقضي احلائض : أهنا سئلت : - رضي اهللا عنها  - عائشة  عن {الصالة، ملا ثبت   

 متفق  )١( }  نؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة كنا: " ؟ فقالتوالصالة الصوم 

  من -  رضي اهللا عنها -وقد أمجع العلماء رمحهم اهللا على ما ذكرته عائشة     . على صحته
 -وجوب قضاء الصوم وعدم قضاء الصالة يف حق احلائض والنفساء، رمحة من اهللا  

 هلما وتيسريا عليهما؛ ألن الصالة تتكرر كل يوم مخس مرات ويف قضائها - سبحانه
 أما الصوم فإمنا جيب يف السنة مرة واحدة وهو صوم رمضان فال مشقة يف            عليهما،مشقة 
اء إىل ما بعد رمضان آخر لغري عذر شرعي، فعليها التوبة   ومن أخرت القض عليهما،قضائه 

 من ذلك مع القضاء وإطعام مسكني عن كل يوم، وهكذا املريض واملسافر إذا أخرا        اهللاإىل 
 إىل ما بعد رمضان آخر من غري عذر شرعي فإن عليهما القضاء والتوبة وإطعام   القضاء
إىل رمضان آخر فعليهما القضاء فقط  أما إن استمر املرض أو السفر     .  عن كل يوممسكني
 .  اإلطعام بعد الربء من املرض والقدوم من السفر  دون

  التطوع ملن عليه أيام من رمضان مل تقض صيام حكم
كست من شوال، وعشر ذي احلجة، ويوم   : التطوع ما حكم صيام  - ١١

 عاشوراء ملن عليه أيام من رمضان مل تقض؟  
 رمضان أن يبدأ به قبل صوم النافلة؛ ألن   ضاءق على من عليه الواجب: اجلواب

 .  العلم-الفرض أهم من النفل يف أصح أقوال أهل    
  مريضا ودخل عليه رمضان ومل يصم مث مات بعد رمضان    كان  من حكم
 ودخل عليه رمضان ومل يصم مث مات بعد رمضان     مريضا ما حكم من كان  - ١٢

                                 
(، النسائي احليض واالستحاضة   ) ١٣٠(، الترمذي الطهارة  ) ٣٣٥(، مسلم احليض  ) ٣١٥(اري احليض  البخ) ١(

(، الدارمي الطهارة ) ٦/٣٢(، أمحد ) ٦٣١ (وسننها، ابن ماجه الطهارة ) ٢٦٢(، أبو داود الطهارة ) ٣٨٢
٩٨٦ .( 



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ١٣٧

 فهل يقضى عنه أم يطعم عنه؟  
 بعد رمضان فال قضاء عليه وال إطعام؛ ألنه معذور مرضهاملسلم يف  مات إذا: اجلواب

 السفر أو بعد القدوم مباشرة فال جيب القضاء عنه وال يفشرعا، وهكذا املسافر إذا مات  
 من شفي من املرض وتساهل يف القضاء حىت مات أو قدم      أما. اإلطعام، ألنه معذور شرعا 

نه يشرع ألوليائهما وهم األقرباء القضاء    مات فإ حىتمن السفر وتساهل يف القضاء  
.  على صحتهمتفق )١( }  مات وعليه صيام صام عنه وليهمن { عنهما؛ لقول النيب 

  نصففإن مل يتيسر من يصوم عنهما أطعم عنهما من تركتهما عن كل يوم مسكني 
كالشيخ الكبري العاجز عن الصوم،   :  على سبيل التقديرصاع، ومقداره كيلو ونصف

كما تقدم يف جواب السؤال التاسع، وهكذا احلائض     .  الذي ال يرجى برؤه  واملرض
 تساهلتا يف القضاء حىت ماتتا، فإنه يطعم عنهما عن كل يوم مسكني إذا مل   إذاوالنفساء 

نها فال شيء عليه، لقول اهللا ومن مل يكن له تركة ميكن اإلطعام م.  يصوم عنهمامنيتيسر 
 }  Ÿω ß#Ïk= s3ãƒ ª!$# $ ²¡øtΡ ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ 4 { )وقوله  ] ٢٨٦:  البقرة، اآليةسورة. [)٢

θ#)  {: سبحانه à)¨?$$ sù ©!$# $ tΒ ÷Λä ÷è sÜtFó™  . واهللا ويل التوفيق] ١٦:  التغابن، اآليةسورة [)٣( } #$

  اليت يف الوريد واإلبر اليت يف العضل للصائم اإلبر استعمال حكم
الفرق  وما ..  يف الوريد واإلبر اليت يف العضلاليت ما حكم استعمال اإلبر  - ١٣

 بينهما وذلك للصائم؟  
وهكذا   .  تفطر هي إبر التغذية خاصة   اليت أهنما ال تفطران، وإمنا   الصحيح: اجلواب

 مثل احلجامة، أما احلجامة فيفطر هبا   ليس أخذ الدم للتحليل ال يفطر به الصائم ألنه   

                                 
 ). ٦/٦٩(، أمحد ) ٢٤٠٠(، أبو داود الصوم ) ١١٤٧(، مسلم الصيام  ) ١٨٥١(البخاري الصوم  ) ١(
 . ٢٨٦: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٦: سورة التغابن آية ) ٣(



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ١٣٨

 . )١( }  احلاجم واحملجوم أفطر {  النيب لقولاحلاجم واحملجوم يف أصح أقوال العلماء    

  معجون األسنان وقطرة األذن واألنف والعني للصائم  استعمال حكم
 األسنان، وقطرة األذن، وقطرة األنف، وقطرة       معجون ما حكم استعمال  - ١٤

  يف حلقه فماذا يصنع؟    طعمهماالعني للصائم، وإذا وجد الصائم 
 ال يفطر به الصائم كالسواك، وعليه التحرز               املعجون    ب األسنان  تنظيف : اجلواب

.  من ذلك بدون قصد فال قضاء عليه          غلبه  من ذهاب شيء منه إىل جوفه، فإن          
فإن وجد      .  أصح قويل العلماء      يف وهكذا قطرة العني واألذن ال يفطر هبما الصائم             

 منفذين لطعام     ليسا طعم القطور يف حلقه، فالقضاء أحوط وال جيب، ألهنما                    
  النيب  قال لشراب، أما القطرة يف األنف فال جتوز ألن األنف منفذ، هلذا             وا 

وعلى من فعل ذلك القضاء         . )٢( }  يف االستنشاق إال أن تكون صائما        وبالغ {

 .  التوفيق   ويل واهللا هلذا احلديث، وما جاء يف معناه إن وجد طعمها يف حلقه،                     
 حصل له أمل يف أسنانه وعمل له الطبيب تنظيفا أو حشوا أو خلع أحد من صيام

 أسنانه 
 أمل يف أسنانه، وراجع الطبيب، وعمل له تنظيفا أو  لإلنسان إذا حصل - ١٥

 يؤثر ذلك على صيامه؟ ولو أن الطبيب أعطاه إبرة      فهلحشوا أو خلع أحد أسنانه، 
 ؟  الصيامعلى لتخدير سنه، فهل لذلك أثر 

 أثر يف صحة الصيام، بل ذلك معفو عنه، وعليه أن     السؤال ملا ذكر يف ليس: اجلواب
 أو الدم، وهكذا اإلبرة املذكورة ال أثر هلا يف صحة        الدواءيتحفظ من ابتالع شيء من  

 .  األكل والشرب، واألصل صحة الصوم وسالمته  معىنالصوم لكوهنا ليست يف 

                                 
 ). ٣/٤٦٥(، أمحد ) ٧٧٤(الترمذي الصوم  ) ١(
(، ابن ماجه الطهارة وسننها  ) ١٤٢ (الطهارة، أبو داود  ) ٨٧(، النسائي الطهارة  ) ٧٨٨(الترمذي الصوم   ) ٢(

 . )٧٠٥(، الدارمي الطهارة ) ٤/٢١١(، أمحد ) ٤٠٧



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ١٣٩

 ار الصيام ناسيا  أو شرب يف هنأكل من حكم
  شرب يف هنار الصيام ناسيا؟  أو ما حكم من أكل  - ١٦

 {:  يف آخر سورة البقرة - سبحانه - لقول اهللا  صحيح عليه بأس وصومه ليس: اجلواب
$oΨ−/u‘ Ÿω !$tΡõ‹Ï{#xσè? βÎ) !$uΖŠÅ¡®Σ ÷ρr& $tΡù'sÜ÷zr& 4 { )وصح عن رسول  ]٢٨٦:  البقرة، اآليةسورة [)١ ،

 النيب عن  ثبت عن أيب هريرة وملا )٢( }  فعلتقد: "  قال- سبحانه - اهللا أن { اهللا 

 وسقاه نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإمنا أطعمه اهللا ومن {:  قالأنه { 
 .  على صحتهمتفق )٣(

 صحيح يف أصح قويل العلماء لآلية الكرمية وهلذا         فصومه لو جامع ناسيا   وهكذا
 }  أفطر يف رمضان ناسيا فال قضاء عليه وال كفارةمن { احلديث الشريف، ولقوله  

 من املفطرات إذا فعلها الصائم   وغريه احلاكم وصححه، وهذا اللفظ يعم اجلماع   خرجه
 .  والشكر على ذلك احلمد وهذا من رمحة اهللا وفضله وإحسانه، فله  . ناسيا

 مضان حىت دخل رمضان الذي بعده    قضاء صيام رترك  من حكم
 صيام رمضان حىت دخل رمضان الذي بعده، ومل     قضاء ما حكم من ترك  - ١٧

  أم تلزمه كفارة؟   القضاء، يكن له عذر، هل تكفيه التوبة مع 
 وإطعام مسكني عن كل يوم مع القضاء  - سبحانه - اهللا التوبة إىل   عليه: اجلواب

لبلد من متر أو بر أو أرز أو غريها، ومقداره    قوت امن وهو نصف صاع بصاع النيب 
 عليه كفارة سوى ذلك كما أفىت بذلك مجاعة   وليسكيلو ونصف على سبيل التقريب، 

 أما إن كان معذورا  - رضي اهللا عنهما - عباس رضي اهللا عنهم منهم ابن -من الصحابة 

                                 
 . ٢٨٦: سورة البقرة آية ) ١(
 ). ١/٢٣٣(، أمحد ) ٢٩٩٢(، الترمذي تفسري القرآن   ) ١٢٦(مسلم اإلميان  ) ٢(
، ) ٢٣٩٨(، أبو داود الصوم   ) ٧٢١(، الترمذي الصوم  ) ١١٥٥(، مسلم الصيام   ) ١٨٣١(البخاري الصوم   ) ٣(

 ). ١٧٢٦(، الدارمي الصوم ) ٢/٤٩١(، أمحد ) ١٦٧٣(ابن ماجه الصيام  



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ١٤٠

 معهما، فليس  أو رضاع يشق عليها الصوم حبململرض أو سفر، أو كانت املرأة معذورة      
 . عليهم سوى القضاء

  وهو تارك للصالة يصوم من حكم
 وهل صيامه، صحيح؟  .  تارك للصالةوهو ما حكم من يصوم  - ١٨

 عمدا يكفر بذلك كفرا أكرب وبذلك ال                الصالة     أن تارك    الصحيح  : اجلواب

{  لقول اهللا     - سبحانه   - - اهللا يصح صومه وال بقية عباداته حىت يتوب إىل            
öθ s9uρ (#θ ä.uõ° r& xÝÎ6 ys s9 Οßγ ÷Ζtã $ ¨Β (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩∇∇∪ { )٨٨:  األنعام، اآلية    سورة  [)١ [- 

 أهل العلم إىل أنه ال           منوما جاء يف معناها من اآليات واألحاديث، وذهب مجع           
 ولكنه ترك      بالوجوب،    يكفر بذلك، وال يبطل صومه وال عبادته إذا كان مقرا                  

 عامدا ولو       بتركها  الصحيح القول األول، وهو أنه يكفر                الصالة تساهال وكسال، و        
 الرجل وبني الكفر والشرك             بني  { قول النيب     : أقر بالوجوب ألدلة كثرية منها         

 مسلم يف صحيحه من حديث جابر بن عبد اهللا رضي            خرجه    )٢( } ترك الصالة   

 . ا اهللا عنهم 

 )٣( }  الذي بيننا وبينهم الصالة، فمن تركها فقد كفر               العهد    {  ولقوله   
 اإلمام أمحد وأهل السنن األربع بإسناد صحيح من حديث بريدة بن                       خرجه  

 القول يف ذلك       -اهللا   رمحه  -وقد بسط العالمة ابن القيم        . احلصيب األسلمي    
 وتركها، وهي رسالة مفيدة حتسن مراجعتها            الصالة  يف رسالة مستقلة يف أحكام       

                                 
 . ٨٨: سورة األنعام آية) ١(
، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة    ) ٤٦٧٨(، أبو داود السنة ) ٢٦٢٠(، الترمذي اإلميان ) ٨٢(مسلم اإلميان ) ٢(

 ). ١٢٣٣(، الدارمي الصالة  ) ٣/٣٧٠(، أمحد ) ١٠٧٨(فيها 
٥(، أمحد ) ١٠٧٩( والسنة فيها  الصالةإقامة، ابن ماجه ) ٤٦٣(، النسائي الصالة ) ٢٦٢١(الترمذي اإلميان  ) ٣(

/٣٤٦ .( 



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ١٤١

 . واالستفادة منها   
  يف رمضان غري منكر لوجوبه   أفطر من حكم
 رمضان غري منكر لوجوبه، وهل خيرجه من اإلسالم       يف  ما حكم من أفطر   - ١٩

 تركه الصيام هتاونا أكثر من مرة؟  
 لغري عذر شرعي فقد أتى كبرية من الكبائر، وال  عمدا أفطر يف رمضان من: اجلواب

 مع القضاء، واألدلة     - سبحانه - وعليه التوبة إىل اهللا    العلماء،يكفر بذلك يف أصح أقوال   
 الصيام ليس كفرا أكرب إذا مل جيحد الوجوب وإمنا أفطر تساهال         تركالكثرية تدل على أن  

 كل يوم إذا تأخر القضاء إىل رمضان آخر من غري عذر    مسكني عنإطعاموعليه . وكسال
 السؤال السابع وهكذا ترك الزكاة واحلج مع االستطاعة إذا مل      جواب شرعي ملا تقدم يف 

وعليه أداء الزكاة عما مضى من السنني اليت فرط    .  يكفر بذلكالجيحد وجوهبما فإنه  
األدلة الشرعية يف ذلك الدالة على     النصوح من التأخري لعموم التوبةفيها، وعليه احلج مع 

ومن حديث تعذيب تارك الزكاة مباله يوم القيامة مث    .  جيحدا وجوهبا مل عدم كفرمها إذا  
 .  اجلنة وإما إىل النار  إىليرى سبيله إما 
  طهرت احلائض يف أثناء هنار رمضان إذا احلكم
  احلائض يف أثناء هنار رمضان؟   طهرت ما احلكم إذا - ٢٠

 وعليها قضاء الشرعي،  قويل العلماء لزوال العذر   أصح اإلمساك يف عليها :اجلواب
 هنارا، فإن املسلمني ميسكون بقية اليوم، ويقضون   رمضانذلك اليوم كما لو ثبتت رؤية 

 ومثلها املسافر إذا قدم يف أثناء النهار يف رمضان إىل  العلم،ذلك اليوم عند مجهور أهل 
واهللا ويل    . يل العلماء لزوال حكم السفر مع ذلك اليوم      قوأصحبلده عليه اإلمساك يف 

 . التوفيق
  خرج من الصائم دم كالرعاف وحنوه   إذا احلكم
 من الصائم دم كالرعاف وحنوه، وهل جيوز للصائم        خرج  ما احلكم إذا - ٢١

 ؟ للتحليلالتربع بدمه أو سحب شيء منه 



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ١٤٢

. ومها ال يفسد الصوم  واالستحاضة وحنكالرعاف الدم من الصائم خروج: اجلواب
 . واحلجامةوإمنا يفسد الصوم احليض والنفاس  

 حتليل الدم عند احلاجة إىل ذلك، وال يفسد الصوم بذلك، يف حرج على الصائم وال
 إىل ما بعد اإلفطار؛ ألنه يف الغالب يكون كثريا، فيشبه   تأجيلهأما التربع بالدم فاألحوط 

 . التوفيقواهللا وىل  . احلجامة
  أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر  صائمال أكل
 الصائم أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس أو عدم    أكل ما احلكم إذا - ٢٢

 طلوع الفجر؟  
 وكفارة الظهار عن اجلماع عند مجهور أهل العلم      القضاء أن عليه   الصواب: اجلواب

 . للصومسدا لذريعة التساهل واحتياطا 
 ر رمضان وهو صائم مسافرا وغري مسافر   هنايف جامع
 رمضان وهو صائم، وهل جيوز للمسافر إذا أفطر     هنار حكم من جامع يف - ٢٣

 أن جيامع أهله؟ 
أعين كفارة  :  وهو صائم صوما واجبا الكفارة  رمضان من جامع يف هنار  على: اجلواب

منه، أما إن كان    مما وقع - سبحانه - إىل اهللا  والتوبة الظهار مع وجوب قضاء اليوم، 
 فال كفارة عليه وال حرج عليه، وعليه قضاء اليوم    الفطرمسافرا أو مريضا مرضا يبيح 
: - يباح هلما الفطر باجلماع وغريه، كما سبحانه  واملريض الذي جامع فيه؛ ألن املسافر   

}  yϑ sù šχ% x. Νä3ΖÏΒ $³Òƒ Í£∆ ÷ρ r& 4’n?tã 9xy™ ×ο £‰Ïè sù { )١٨٤:  البقرة، اآليةسورة [)١ .[  

 كان صومها واجبا وجبت عليها الكفارة مع   إن   املرأة يف هذا حكم الرجل       وحكم
 .  معه الصوم فال كفارة عليها يشقالقضاء، وإن كانت مسافرة أو مريضة مرضا     

                                 
 . ١٨٤: سورة البقرة آية ) ١(



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ١٤٣

  الفم للصائم هنارا ملريض الربو وحنوه  يفالبخاخ استعمال حكم
  للصائم هنارا ملريض الربو وحنوه؟  الفم ما حكم استعمال البخاخ يف - ٢٤

% }  ô‰s - اهللا لقول اإلباحة إذا اضطر إىل ذلك   حكمه: اجلواب uρ Ÿ≅ ¢Á sù Νä3s9 $ ¨Β 
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 .  واإلبر غري املغذيةللتحليلاألكل والشرب فأشبه سحب الدم 
  عند الصائم للحاجة  الشرجية أخذ احلقنة حكم
 ئم للحاجة؟   عند الصاالشرجية ما حكم أخذ احلقنة - ٢٥

 إليها املريض يف أصح قويل العلماء،    احتاج عدم احلرج يف ذلك إذا حكمها: اجلواب
 ومجع كثري من أهل العلم لعدم مشاهبتها   - اهللا رمحه -وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية   

 . لألكل والشرب 
  وهو صائم القيء من ذرعه  حكم
  ذلك اليوم أم ال؟   هل يقضيصائم ما حكم من ذرعه القيء وهو  - ٢٦

  القيء فعليه القضاء، لقول النيب استدعى أنه ال قضاء عليه، أما إن حكمه: اجلواب
 اإلمام أمحد وأهل  خرجه"  ذرعه القيء فال قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء من" 

 .  عنهاهللالسنن األربع بإسناد صحيح من حديث أيب هريرة رضي  

                                 
 . ١١٩: سورة األنعام آية) ١(



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ١٤٤

 الكلى وهو صائم  الدم ملريض تغيري حكم
  ملريض الكلى وهو صائم، هل يلزمه القضاء أم ال؟   الدم ما حكم تغيري - ٢٧

فإن زود مع ذلك مبادة      ،  يزود به من الدم النقي  ما القضاء بسبب يلزمه: اجلواب
 . أخرى فهي مفطر آخر 

  للرجل واملرأة ومسائل متعلقة باالعتكاف   االعتكاف حكم
 واملرأة، وهل يشترط له الصيام، ومباذا يشتغل   للرجلاالعتكاف ما حكم - ٢٨

  ومىت خيرج منه؟  معتكفه،املعتكف، ومىت يدخل 
 كان يعتكف يف أنه  ملا ثبت عن النيب والنساء سنة للرجال االعتكاف: اجلواب

 يعتكف بعض نسائه معه، مث     وكانرمضان، واستقر أخريا اعتكافه يف العشر األواخر،     
 املساجد اليت تقام فيها االعتكاف ، وحمل -الصالة والسالم    عليه -اعتكفن من بعده 

 أن يكون اعتكافه يف املسجد    فاألفضلصالة اجلماعة، وإذا كان يتخلل اعتكافه مجعة    
 . اجلامع إذا تيسر ذلك

 أصح أقوال أهل العلم، وال يشترط له الصوم ولكن مع           يف لوقته حد حمدود    ليس
كفه حني ينوي االعتكاف وخيرج بعد مضي املدة     معتيدخلوالسنة له أن  . الصوم أفضل

 احلاجة إىل ذلك ألن االعتكاف سنة وال جيب بالشروع   دعتاليت نواها وله قطع ذلك إذا 
  االعتكاف يف العشر األواخر من رمضان تأسيا بالنيب    ويستحبفيه إذا مل يكن منذورا  

 اقتداء والعشرين حلادي  ملن اعتكفها دخول معتكفه بعد صالة الفجر من اليوم ا  ويستحب
 كماوإن قطعه فال حرج عليه إال أن يكون منذورا   .  مىت انتهت العشروخيرج بالنيب 
واألفضل أن يتخذ مكانا معينا يف املسجد يستريح فيه إذا تيسر ذلك، ويشرع    . تقدم

واالستغفار والدعاء والصالة يف غري أوقات    .  أن يكثر من الذكر وقراءة القرآن   للمعتكف
 بعض نسائه، يزور  النيب كان { وال حرج أن يزوره وأن يتحدث معه كما     نهي،ال

 وهو معتكف يف رمضان، فلما - رضى اهللا عنها -ويتحدثن معه، وزارته مرة صفية 



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ١٤٥

وهذا العمل      . ، فدل على أنه ال حرج يف ذلك)١( } ملسجدقامت قام معها إىل باب ا

 أفضل   على كمال تواضعه، وحسن سريته مع أزواجه عليه من ربه                   يدل  منه  
 .  والتسليم   الصالة  

 .  حممد وآله وصحبه وأتباعهم بإحسان نبينا اهللا وسلم على  وصلى

                                 
(، ابن ماجه الصيام ) ٢٤٧٠ (الصوم، أبو داود ) ٢١٧٥(، مسلم السالم ) ٢٩٣٤(البخاري فرض اخلمس ) ١(

 ). ٦/٣٣٧(، أمحد ) ١٧٧٩



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ١٤٦

  احلج  خامسا
  يف احلج وكيفية العمل هبا  الثالثة األنساك

  يف احلج وما كيفية العمل هبا وأيها أفضل؟  الثالثةي األنساك  ما ه- ١
 اهللا عليهم أن األنساك ثالثة، وكل ذلك وارد يف  رمحة بني أهل العلم قد: اجلواب

 . السنة الصحيحة عن رسول اهللا 
اللهم لبيك  :  وذلك بأن يقول القاصد للعمرة وحدها،  بالعمرة اإلحرام :  األولالنسك

 عمرة، واملشروع أن يكون هذا بعد جترده    وأوجبت مرة، أو اللهم إين  عمرة، أو لبيك ع
 فإن االغتسال مشروع   - رجال، وبعد االغتسال  كانمن املخيط، ولبسه إزاره ورداءه إن  

 قص شارب، أو قلم ظفر، أو نتف إبط، أو         من:  والتطيب وأخذ ما حيتاج إىل أخذه   -
 خاص من جهة الثياب، بل حترم فيما  رامإححلق عانة، هذا هو األفضل، واملرأة ليس هلا  

 الفتة للنظر، وليست مجيلة، مالبس     ليست شاءت، إال أن األفضل هلا أن تكون يف مالبس    
 أو احملرمة عند اإلحرام، بعد قوله   احملرمال تفنت من رآها هذا هو األفضل هلا، وإن قال 

 مين، أو أعين على   حبستين، أو تقبلهاحيثفإن حبسين حابس فمحلي  : اللهم لبيك عمرة
 . كل هذا ال بأس به. متامها وكماهلا

 حابس فمحلي حيث حبستين أو حنو هذه العبارة،               حبسينفإن   :  قال احملرم  وإن  
 له التحلل، وليس عليه شيء هبذا الشرط؛              فإنمث أصابه حادث مينعه من إمتامها،         

: ا شاكية أي   اشتكت إليه ضباعة بنت الزبري بن عبد املطلب أهن             ملا ألن الرسول      
متفق على      ()١( }  واشترطي أن حملي حيث حبستين       حجي  {:  مريضة قال  أهنا

فلو أن املرأة جاءت للعمرة وقالت هذا الشرط، مث أصاهبا احليض وال                                ) صحته 
 لتحللها، أو إذا         اجللوس حىت تطهر ألن رفقتها ال يوافقوهنا فإن هذا عذر            تستطيع
 مرض مينعه من إكمال العمرة كذلك أو غري هذا من احلوادث اليت                         احملرم  أصاب  

                                 
 ). ٦/١٦٤(، أمحد ) ٢٧٦٨ (احلجلنسائي مناسك ، ا) ١٢٠٧(، مسلم احلج  ) ٤٨٠١(البخاري النكاح  ) ١(



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ١٤٧

 .  عمرته   إكمال متنع احملرم من    
اللهم لبيك حجا أو لبيك    :  يقول أن:  الثاينالنسك وهو احلكم يف احلج    وهكذا

. روعة على أن يكون ذلك بعد انتهائه من األشياء املش حجاحجا، أو اللهم قد أوجبت   
 .  وبعد التطيب وبعد جترده من املخيط كما تقدم الغسل بعد - أي -هذا هو األفضل 
 كاحلكم يف العمرة يف هذا، السنة للمؤمن واملؤمنة أن          احلج  أن احلكم يف    واملقصود

 شرع اهللا من غسل وطيب وحنو ذلك مما حيتاجه املؤمن مايكون اإلحرام بعد تعاطي  
 احلاجة إىل أن يقول فإن حبسين حابس فمحلي حيث      دعتا واملؤمنة عند اإلحرام، وإذ   

 أن يكون ذلك يف امليقات ليس له جتاوزه حىت      والواجب  حبستين، شرع له ذلك كالعمرة،   
 أو من جهة الشرق يكون إحرامه من ميقات الطائف        الطائفحيرم فإذا قدم من جند أو من  

 ترك األفضل، والسنة أال يتقدم    وإذا أحرم قبل ذلك أجزأه لكنه    ،" قرن وادي" من السيل 
 حىت يأيت امليقات، لكن لو أحرم قبل ذلك أجزأه ذلك ولزمه ولكن ال     يؤخرهباإلحرام بل 

 حيرم إال من امليقات هذا هو السنة فإذا وصل امليقات مل  ألن الرسول ذلكينبغي له 
 شارب وحنو   تطيب يف بيته أو اغتسل يف بيته وتعاطى ما يشرع له من قص وإن  أحرم منه، 

 .  أو يف الطريق كفى ذلك إذا كان الوقت قريبا فيما بينه وبني اإلحرام  بيتهذلك وهو يف  
 أنه يستحب أن يصلي ركعتني أيضا قبل أن حيرم،             إىل  مجهور أهل العلم       ذهب

صل يف هذا    :  آت من ريب وقال    أتاين {: قال واحتجوا على ذلك مبا جاء عنه           

، وكان هذا يف وادي        )رواه البخاري    ()١( } حجة عمرة يف    : الوادي املبارك، وقل      

 بعد ما صلى الظهر فدل على أن وقوع اإلحرام بعد                        أحرم   ذي احلليفة، وألنه        
 أو حديث       قول جيد، ولكن ليس يف صالة اإلحرام نص واضح                 وهذا صالة أفضل،     

 فال حرج، وإذا توضأ الوضوء الشرعي وصلى                    فعلها  صحيح يف شرعيتها فمن      
 . ركعتني سنة الوضوء كفت لإلحرام        

                                 
 ). ١/٢٤(، أمحد ) ٢٩٧٦ (املناسك، ابن ماجه ) ١٨٠٠(، أبو داود املناسك ) ١٤٦١(البخاري احلج  ) ١(



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ١٤٨

اللهم لبيك  :  بني احلج والعمرة يقول جيمع اجلمع بينهما أي فهو:  النسك الثالثأما
ل احلج    امليقات مث يف أثناء الطريق يدخيفعمرة وحجا، أو حجا وعمرة، أو يليب بالعمرة    
 قرانا وهو اجلمع بني احلج والعمرة،    يسمى ويليب باحلج قبل أن يشرع يف الطواف، وهذا  

  والسالم،  يف حجة الوداع، لىب بالعمرة واحلج مجيعا عليه الصالة   قارنا وقد أحرم النيب 
 وغريمها وكان قد ساق - رضي اهللا عنهما - عمر وابن كما أخرب بذلك أنس 

 ملن ساق اهلدي، أما من مل يسق اهلدي فاألفضل له التمتع ضلاألفاهلدي، وهذا هو  
 عليه الصالة   - هو الذي استقر عليه األمر بعد ما دخل النيب مكة  وهذابالعمرة إىل احلج، 

 أمر أصحابه الذين قرنوا أو أفردوا احلج أن جيعلوها عمرة          وسعى،  وطاف  -والسالم  
 . لتمتع أفضل  فاستقر بذلك أن اوحلوا فطافوا وسعوا وقصروا 

 عمرة وكذا املفرد صار متمتعا، إذا دخل باإلفراد أو دخل بالقران إحرامه إذا جعل والقارن
 شرع له إن يتحلل بالطواف والسعي والتقصري ويكون هبذا متمتعا كما فعل  هديوليس معه 
 استقبلت من أمري ما استدبرت ما لو {:  عليه الصالة والسالم، قالبأمره  النيبأصحاب 

 . )١( } أهديت وجلعلتها عمرة

 ال يريد احلج مسي معتمرا فقط وقد يسمى متمتعا كما وقع     بالعمرة كان القادم  وإذا 
 ولكن يف عرف الفقهاء يسمى معتمرا إذا كان مل يقصد  الصحابةذلك يف كالم بعض 

 يف ذي القعدة يعتمر ويرجع إىل بالده أما إن بقي يف مكة         أو وإمنا قدم يف شوال   احلج  
 من جاء يف رمضان أو غريه بقصد العمرة يسمى   وهكذابقصد احلج فهذا يسمى متتعا   

 وإمنا يقال للحاج متمتعا إذا قدم بعمرة يقصد  العتيقمعتمرا والعمرة هي الزيارة للبيت 
 بعد رمضان يف أشهر احلج مث بقي حىت حيج فهذا يسمى     ومهقدالبقاء بعدها للحج إن كان 

 قارنا وبقي للحج ومل يفسخ يسمى متمتعا أيضا    أحرم متمتعا كما تقدم وهكذا من 

                                 
(، أبو داود املناسك    ) ٢٧٦٣(، النسائي مناسك احلج   ) ١٢١٨(، مسلم احلج   ) ١٦٩٣(البخاري احلج   ) ١(

 ). ١٨٥٠ (املناسك، الدارمي ) ٣/٣٢١( ، أمحد )٣٠٧٤(، ابن ماجه املناسك ) ١٩٠٥



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ١٤٩

yϑ  {: ويدخل يف قوله تعاىل  sù yì−G yϑ s? Íο t÷Κ ãè ø9$$ Î/ ’n< Î) Ædk pt ø: $# $ yϑ sù uy£øŠtG ó™ $# zÏΒ Ä“ ô‰oλù; $# 4 { )١( 
 ، فالقارن يسمى متمتعا، هذا هو املعروف عند أصحاب النيب     ]١٩٦:  البقرةسورة[

و أحرم قارنا عليه    ، وه )٢( }  إىل احلج  بالعمرة  رسول اهللا   متتع { قال ابن عمر وقد

 الذي حيل من عمرته مث     هوالصالة والسالم، ولكن يف عرف الكثري من الفقهاء أن املتمتع        
 يف عرف الكثري من   متمتعيبقى حىت حيرم باحلج يف اليوم الثامن مثال، فهذا يقال له  
عىن   االصطالح إذا عرف امل يفالفقهاء، فإن مجع بينهما ومل يتحلل مسوه قارنا، وال مشاحة 

 . واحلكم
 سواء فعلى كل منهما اهلدي فإن مل يستطع صام ثالثة أيام  األحكام  والقارن يف فاملتمع

 إىل أهله، وكل منهما يسمى متمتعا، لكن يتفاوتان يف السعي       رجع يف احلج وسبعة إذا    
 عليه سعيان سعي مع طواف العمرة وسعي مع طواف احلج؛      العلماءفاملتمتع عند مجهور 

 أن الذين حلوا من العمرة ومتتعوا سعوا سعيني أحدمها مع    عباس، حديث ابن ألنه ثبت يف
 .  احلج، وهذا هو قول مجهور أهل العلم    طوافطواف العمرة والثاين مع   

 إال سعي واحد فإن قدمه مع طواف القدوم كفى وإن أخره          عليه القارن فليس أما
ر أهل العلم، أن املتمتع     هو املعتمد وهذا قول مجهوهذاوسعى مع طواف احلج كفى،  
 سعي واحد، وهو خمري إن شاء قدمه مع طواف القدوم      إالعليه سعيان والقارن ليس عليه 

 طاف وسعى وطوافه يسمى طواف قدوم ألنه قارن       فإنه وهو أفضل، كما فعله النيب    
 مع طواف احلج وهذا من توسعة اهللا على        وطافعليه الصالة والسالم، وإن شاء أخره      

 . ورمحته سبحانه وتعاىل واحلمد هللا عباده 
 وهي ما إذا سافر املتمتع بعد العمرة هل يسقط عنه الدم؟  عنها مسألة قد يسأل وهنا

                                 
 . ١٩٦: سورة البقرة آية ) ١(
(، أبو داود املناسك    ) ٢٧٣٢(، النسائي مناسك احلج   ) ١٢٢٧(، مسلم احلج   ) ١٦٠٦(البخاري احلج   ) ٢(

 ). ٢/١٢٤(، أمحد ) ١٨٠٥



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ١٥٠

 واملعروف عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه ال يسقط الدم        العلم، فيه خالف بني أهل  
 أهل العلم إىل وذهب مجاعة من .  أو إىل غري ذلك، لعموم األدلةأهلهمطلقا سواء سافر إىل 

 .  قصر مث رجع حمرما باحلج صار مفردا وسقط عنه الدممسافةأنه إن سافر  
 يسقط الدم إال إذا سافر إىل أهله وهذا هو املروي                 ال آخرون إىل أنه        وذهب 
 عبد اهللا أنه إن سافر إىل أهله بعد العمرة مث رجع حبج صار                      وابنه   عن عمر   

أهله كالسفر للمدينة مثال بني احلج والعمرة               وليس عليه دم، أما سفره لغري          مفردا 
 إىل جدة والطائف فهذا ال خيرجه عن كونه متمتعا وهذا هو األقرب                      والسفر  

 الدليل أن هذه األسفار اليت بني احلج والعمرة ال خيرجه عن كونه                           جهة  واألظهر من      
إىل     وعليه دم التمتع وإن سافر إىل املدينة بعد العمرة أو                          متمتع،  متمتعا بل هو    

 متمتع، وإمنا يكون مفردا إذا سافر إىل أهله كما قال عمر                         فهو  الطائف أو إىل جدة          
 من امليقات فهذا هو الذي يسمى مفردا ألنه قطع ما بني                     باحلج  وابنه مث رجع حمرما        

 . أهله  العمرة واحلج بسفره إىل          
 يف هذا أن يهدي حىت ولو سافر إىل أهله خروجا من    للمؤمن حال فاألحوط وبكل

 رضي اهللا عنهما وهكذا احلكم عند من قال إنه يسقط عباساخلالف الذي ذهب إليه ابن   
 حيتاط ويهدي خروجا من خالف اجلميع ويأيت بالسنة   كونهعنه بالسفر إىل مسافة قصر، 

 استطاع ذلك فإن مل يستطع ذلك صام ثالثة أيام يف   إنكاملة يكون هذا خريا له وأفضل 
yϑ {:  سبحانه لقولههله احلج وسبعة إذا رجع إىل أ    sù yì−G yϑ s? Íο t÷Κ ãè ø9$$ Î/ ’ n< Î) Ædk pt ø: $# $ yϑ sù uy£øŠtG ó™ $# 

zÏΒ Ä“ ô‰oλù; ، وهو يشمل املتمتع ويشمل القارن ألنه يسمى متمتعا كما تقدم، واهللا   )١( } 4 #$

 . ويل التوفيق
وقت   أشهر احلج مث خرج من مكة إىل املدينة وأقام فيها حىت    يف  أتى بالعمرة من
 احلج 

                                 
 . ١٩٦: سورة البقرة آية ) ١(



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ١٥١

 كشهر ذي القعدة مث خرج من مكة إىل        احلج شخص أتى بالعمرة يف أشهر    - ٢
 أم هو خمري بني أحد أنواع األنساك  التمتعاملدينة وأقام فيها حىت وقت احلج هل يلزمه 

 الثالثة؟ 
 بعمرة أخرى ويكون متمتعا هبا عند من قال    يأيت يلزمه التمتع فإن أراد أن   ال: اجلواب
 بعمرته اجلديدة وعليه الدم عند اجلميع إذا أتى      متمتعا عه بالسفر فال بأس ويكون انقطع متت

 يكون متمتعا عند اجلميع، وإن شاء رجع حبج فقط وفيه       بعدها،بعمرة من املدينة مث حج     
خالف هل يهدي أو ال يهدي؟ والصواب أنه يهدي إىل املدينة ال يقطع متتعه يف أصح    

 . األقوال
 حبج أو عمرة ومل يشترط وحصل له عارض مينعه من إمتام ملبيا  جتاوز امليقاتمن
 نسكه 
 أو عمرة ومل يشترط وحصل له عارض كمرض   حبج إذا جتاوز امليقات ملبيا - ٣

  يفعل؟ أنوحنوه مينعه من إمتام نسكه فماذا يلزمه  
 مث حصل عليه حادث مينعه من التمام يشترط يكون حمصرا، إذا كان مل هذا: اجلواب

 صرب، وإن مل يتمكن من ذلك فهو حمصر     يكملأمكنه الصرب لعله يزول أثر احلادث مث   إن  
öΝè?÷ÅÇôm  {: على الصحيح واهللا قال يف احملصر é& $ yϑ sù uy£øŠtG ó™ $# zÏΒ Ä“ ô‰oλù; $# ( { )١( 

 أن اإلحصار يكون بالعدو ويكون بغري العدو فيهدي وحيلق ويقصر ويتحلل هذا     صوابوال
 احملصر يذبح ذبيحة يف حمله ولو كان خارج احلرم فإن مل يتيسر حوله أحد نقلت     حكمهو 
 احلرم أو إىل من حوله من الفقراء أو إىل فقراء بعض القرى مث حيلق أو يقصر               فقراء إىل 

 . هلدي صام عشرة أيام مث حلق أو قصر وحتلل   فإن مل يستطع اويتحلل،

                                 
 . ١٩٦: سورة البقرة آية ) ١(



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ١٥٢

  لكنه يف التلبية نسي أن يقول لبيك عمرة متمتعا هبا إىل احلج امليقات أحرم من من
 التلبية نسي أن يقول لبيك عمرة متمتعا هبا      يف حاج أحرم من امليقات لكنه  - ٤

حرم باحلج من   إذا حتلل من عمرته مث أ عليهإىل احلج فهل يكمل نسكه متمتعا وماذا 
 مكة؟  

 نسي التلبية وهو ناو العمرة حكمه    ولكن  كان نوى العمرة عند إحرامه  إذا : اجلواب
 التلبية يف أثناء الطريق فلو مل لهحكم من لىب، يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، وتشرع 

 ويقصر وجيعلها عمرة ألنه   ويسعىيلب فال شيء عليه، ألن التلبية سنة مؤكدة فيطوف    
 فإن األفضل أن يفسخ حجه  واسع أما إن كان يف اإلحرام ناويا حجا والوقت ناو عمرة،

 .  حكم املتمتعني  حكمه إىل عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل واحلمد هللا ويكون   
  امليقات لىب باحلج ومل يلب عن والدته وعند حج عن والدته من
 عن والدته؟  امليقات لىب باحلج ومل يلب وعند ما حكم من حج عن والدته  - ٥

 نسي فإن احلج يكون لوالدته والنية     ولكن قصده احلج عن والدته  مادام: اجلواب

 كان القصد من جميئه هو احلج عن    فإذا )١( }  األعمال بالنيات إمنا { أقوى لقوله  

 للذي نواه وقصده من أب أو أم     يكونام فإن احلج أمه أو عن أبيه مث نسي عند اإلحر  
 . غريمها

                                 
(، النسائي الطهارة  ) ١٦٤٧ (اجلهاد ، الترمذي فضائل ) ١٩٠٧(، مسلم اإلمارة  ) ١(وحي البخاري بدء ال ) ١(

 ). ١/٤٣(، أمحد ) ٤٢٢٧(، ابن ماجه الزهد  ) ٢٢٠١(، أبو داود الطالق ) ٧٥



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ١٥٣

  يف الشراب والقفازين وحكم خلع ما أحرمت فيه   املرأة إحرام
 يف الشراب والقفازين وهل جيوز هلا خلع ما أحرمت  املرأة ما حكم إحرام - ٦
 فيه؟ 

ا وإن     الشراب أو يف مداس هذا أفضل هلا وأستر هل    يف هلا إحرامها  األفضل: اجلواب
 أحرمت يف شراب مث خلعته فال بأس كالرجل     وإنكانت يف مالبس ضافية كفى ذلك، 
 ذلك، لكن ليس هلا أن حترم يف قفازين، ألن     يضرهحيرم يف نعلني مث خيلعهما إذا شاء ال   

 النقاب ال تلبسه على وجهها، ومثله الربقع وحنوه،     وهكذااحملرمة منهية أن تلبس القفازين،  
 عليها أن تسدل مخارها أو جلباهبا على وجهها عند   لكناها عن ذلك ألن الرسول هن

 الطواف والسعي حلديث عائشة رضي اهللا عنها     يف وجود رجال غري حمارمها وهكذا  
 حاذونا سدلت إحدانا  فإذا حنن مع رسول اهللا   الركبان ميرون بنا و كان {: قالت

أخرجه أبو داود وابن       ()١( }  فإذا جاوزونا كشفناه وجههاجلباهبا من رأسها على 

 ). ماجه
 ولو غري مقطوعني على الصحيح وقال اجلمهور بقطعهما،    اخلفني  للرجل لبس  وجيوز

 من {:  بعرفة فقال الناسخطب  عند فقد النعلني ألنه قطعهماوالصواب أنه ال يلزم  

) متفق على صحته ()٢( } اخلفنيمل جيد إزارا فليلبس السراويل ومن مل جيد نعلني فليلبس 

 . التوفيقومل يأمر بقطعهما فدل ذلك على نسخ األمر بالقطع، واهللا ويل  
  يف نية اإلحرام وصفتها باللسان ظالتلف
 التلفظ باللسان، وما صفتها إذا كان احلاج حيج عن      يف هل نية اإلحرام - ٧

 شخص آخر؟   

                                 
 ). ٦/٣٠(، أمحد ) ٢٩٣٥(، ابن ماجه املناسك  ) ١٨٣٣(أبو داود املناسك  ) ١(
، ) ٢٦٧١(، النسائي مناسك احلج   ) ٨٣٤(، الترمذي احلج   ) ١١٧٨(، مسلم احلج  ) ١٧٤٦(البخاري احلج   ) ٢(

 ). ١٧٩٩(، الدارمي املناسك ) ١/٢١٥(، أمحد ) ٢٩٣١(، ابن ماجه املناسك ) ١٨٢٩(أبو داود املناسك   



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ١٥٤

 أن ينوي بقلبه أنه حيج عن فالن أو عن أخيه أو            وصفتها حملها القلب  النية: اجلواب
م لبيك  الله:  ويستحب مع ذلك أن يتلفظ فيقول  النية،عن فالن بن فالن هكذا تكون     

 عن أبيه أو عن فالن بن فالن حىت يؤكد ما يف - فالنحجا عن فالن أو لبيك عمرة عن 
 باحلج وتلفظ بالعمرة فدل ذلك على شرعية التلفظ تلفظ القلب باللفظ ألن الرسول 

 والسالم، وهكذا الصحابة تلفظوا بذلك كما علمهم نبيهم   الصالةملا نواه تأسيا بالنيب عليه 
 يرفعون أصواهتم بذلك، هذه هي السنة، ولو مل يتلفظ  وكانوا والسالم عليه الصالة

 يف أعمال احلج مثل ما يفعل عن نفسه يليب مطلقا ويكرر  وعملواكتفى بالنية كفت النية 
 إىل ذكر فالن أو فالن كما يليب عن نفسه كأنه حاج عن     حاجةالتلبية مطلقا من غري 

ل يف التلبية، مث يستمر يف التلبية كسائر احلجاج   يكون أفض النسكنفسه، لكن إذا عينه يف  
 لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن احلمد والنعمة لك وامللك ال        اللهم لبيك : والعمار

 لبيك، لبيك إله احلق لبيك، املقصود أنه يليب كما يليب عن نفسه  اللهمشريك لك، لبيك 
ن أو عمرة عن فالن أو      إال يف أول النسك يقول لبيك حجا عن فال أحدمن غري ذكر 

 .  هذا هو األفضل عند أول ما حيرم مع النية فالنلبيك عمرة وحجا عن 
  من قدم إىل مكة يف عمل أو مهمة مث حصل له فرصة احلج    إحرام  مكان
 مكة يف عمل أو مهمة مث حصل له فرصة احلج هل حيرم      إىل ما حكم من قدم  - ٨

 من مكانه أو خيرج إىل احلل؟ 
 احلج وال العمرة وإمنا قدم حلاجة من احلاجات  ينو قدم إىل مكة ومل إذا: اجلواب

 ما نوى حجا وال عمرة مث بدا له أن حيج أو بدا       جتارة،كزيارة قريب أو عيادة مريض أو   
 باحلج سواء كان يف داخل مكة أو يف ضواحي مكة، أما           مكانهله أن يعتمر فإنه حيرم من   
 احلل التنعيم أو اجلعرانة أو غريمها إذا كان أراد العمرة       إىلخيرجإذا كان أراد العمرة فإنه  

 ملا أرادت العمرة أن      عائشة  أن خيرج إىل احلل كما أمر النيب     الواجب فإن السنة بل 
 أن خيرج هبا إىل احلل من احلرم يعين إىل التنعيم أو      أخاها خترج إىل التنعيم وأمر عبد الرمحن   

 العمرة أما من أراد احلج فإنه يليب من مكانه سواء      من أراد حقغريه هذا هو الواجب يف  



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ١٥٥

 .  احلرم كما تقدمخارجكان داخل احلرم أو   
  لإلحرام ركعتان يشترط هل
  ركعتان أم ال؟  لإلحرام هل يشترط - ٩

 العلماء يف استحباهبا فذهب اجلمهور إىل   اختلف يشترط ذلك وإمنا ال: اجلواب
  أحرم    يليب واحتجوا على هذا بأن الرسول مثاستحباب ركعتني يتوضأ ويصلي ركعتني 

:  اهللا عيه وسلمصلىبعد الصالة، أي أنه صلى الظهر مث أحرم يف حجة الوداع، وقال   
  وهذا   )١( } حجةة يف  آت من ريب وقال صل يف هذا الوادي املبارك وقل عمرأتاين {

 . يدل على شرعية صالة الركعتني وهذا قول مجهور أهل العلم  

صل يف هذا :  آت من ريب وقالأتاين {:  نص فإن قولههذاليس يف :  آخرون وقال

 أن املراد صالة الفريضة يف الصلوات اخلمس وليس بنص يف         :حيتمل )٢( } الوادي املبارك

 بعد الفريضة ال يدل على شرعية ركعتني خاصة باإلحرام   أحرم ركعيت اإلحرام وكونه 
 .  بالعمرة أو باحلج بعد صالة يكون أفضل إذا تيسر ذلك  أحرم وإمنا يدل على أنه إذا  

 عند خروجه إىل الصالة   مذي أو قطرات من البول أثناء اإلحرام وخبروج  حيس من
 مذي أو قطرات من البول أثناء اإلحرام، وكذلك   خبروج   ما حكم من حيس   - ١٠

 عند خروجه إىل الصالة؟ 
 علم هذا آت يتوضأ إن كان الوقت وقت صالة     إذا على املؤمن  الواجب: اجلواب

 أما    يف املذي أن يغسل الذكر واألنثني،    والواجب  ويستنجي من بوله ويستنجي من املذي،   
 مث يتوضأ وضوءه للصالة إن كان وقت      البولالبول فيغسل طرف الذكر الذي أصابه    

 من تأجيل ذلك إىل وقت الصالة،     مانعصالة، أما إن كان الوقت ليس وقت صالة فال     
 إذا كان عن وساوس فينبغي له   أمالكن ينبغي أن ال يكون ذلك عن وساوس بل عن يقني 

                                 
 ). ١/٢٤(، أمحد ) ٢٩٧٦ (املناسك، ابن ماجه ) ١٨٠٠(، أبو داود املناسك ) ١٤٦١(البخاري احلج  ) ١(
 ). ١/٢٤(، أمحد ) ٢٩٧٦ (املناسك، ابن ماجه ) ١٨٠٠(، أبو داود املناسك ) ١٤٦١ (البخاري احلج ) ٢(



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ١٥٦

 الناس قد يبتلون بشيء من    ألن يبتلى بالوساوس؛ أن يطرح هذا ويعرضه عنه حىت ال    
 ينبغي أن يعود نفسه   فالالوسوسة، يظن أنه خرج منه بشيء وهو ما خرج منه بشيء    

 عنها حىت ال ويتلهىللخضوع للوساوس، بل ينبغي له أن يطرحها وأن يعرض عنها     
 حىت حيمل   وضوئه منيصاب هبا، وإذا كان خيشى ذلك يرش ما حول فرجه باملاء إذا فرغ  
 . الوسوسة ما يقع له من الوساوس على أن هذا من املاء حىت يسلم من شر هذه   

  اإلحرام لغسله لباس تغيري
  اإلحرام لغسله؟ لباس هل جيوز تغيري - ١١

 اإلحرام وال بأس أن يغري ويستعمل غريها مبالبس   مالبس بأس أن يغسل ال: اجلواب
 . جديدة أو مغسولة 



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ١٥٧

 حرام قبل عقد النية والتلبية   على اإلالطيب وضع
  على اإلحرام قبل عقد النية والتلبية؟  الطيب ما حكم وضع  - ١٢

 الرداء واإلزار، إمنا السنة تطيب البدن كرأسه    على ينبغي وضع الطيب ال: اجلواب
:  فال يطيبها عند اإلحرام؛ لقوله عليه الصالة والسالم     املالبسوحليته وإبطيه وحنو ذلك، أما   

فالسنة أنه يتطيب يف بدنه   . )١( }  يلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران أو الورس    ال {

 .  حىت يغسلها أو يغريهايلبسهافقط أما مالبس اإلحرام فال يطيبها وإذا طيبها مل  
   من كان يف مىن قبل يوم التروية إحرام  مكان
 مىن قبل يوم التروية هل يدخل وحيرم من مكة أو حيرم     يف ما حكم من كان   - ١٣

 من مىن؟ 
 أن حيرم من مىن واحلمد هللا وال حاجة إىل الدخول          له  يف مىن يشرع اجلالس: اجلواب

 .  إذا جاء وقته  باحلجإىل مكة، بل يليب من مكانه  
  وحكم اإلحرام باحلج قبل يوم التروية التمتع وقت
 حمدود يتمتع فيه وهل له أن حيرم باحلج قبل يوم وقت املتمتع هل له - ١٤
 التروية؟ 

 وقت حمدود وهو شوال وذو القعدة والعشر األول     له اإلحرام بالتمتع نعم: اجلواب
 أن حيرم بالتمتع قبل شوال وال بعد ليلة العيد،     لهمن ذي احلجة، هذه أشهر احلج، فليس    

 فإذا فرغ منها أحرم باحلج وحده هذا هو التمتع    وحدها  ولكن األفضل أن حيرم بالعمرة
 متمتعا ومسي قارنا ويف احلالتني مجيعا عليه دم يسمى دم مسيالكامل وإن أحرم هبما مجيعا  
:  يف األضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة لقوله تعاىلجتزئالتمتع وهو ذبيحة واحدة 

                                 
، ) ٢٦٨١(، النسائي مناسك احلج   ) ٨٣٣(، الترمذي احلج   ) ١١٧٧(، مسلم احلج  ) ١٧٤١(البخاري احلج   ) ١(

لدارمي   ، ا) ٧١٦(، مالك احلج ) ٢/١١٩(، أمحد ) ٢٩٢٩(، ابن ماجه املناسك ) ١٨٢٣(أبو داود املناسك  
 ). ١٧٩٨(املناسك 



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ١٥٨
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 .  كما تقدمحمددةثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله واملدة غري      
 منها صارت املدة بني العمرة وبني اإلحرام  وحل أحرم بالعمرة يف أول شوال  فلو

رم باحلج يف ثامن ذي احلجة كما أحرم       أن حيفاألفضلباحلج طويلة إىل ثامن ذي احلجة،    
 النيب عليه الصالة والسالم فإنه أمرهم أن حيلوا من إحرامهم          بأمر بذلك أصحاب النيب  

 حيلوا   أن  وبعضهم قدم قارنا بني احلج والعمرة، فأمرهم النيب  باحلجملا قدموا مفردين 
 بذلك، فلما كان   تعنيمتمإال من كان معه اهلدي، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا وصاروا  

 وهذا هو األفضل، ولو    منازهلم،يوم التروية وهو اليوم الثامن، أمرهم أن يهلوا باحلج من  
 ولكن األفضل أن يكون    وصح أهل باحلج قبل ذلك يف أول ذي احلجة أو قبل ذلك أجزأه     

  . عليه الصالة والسالم  بأمره إهالله باحلج يف اليوم الثامن كما فعله أصحاب النيب  
  دون أن حيرم سواء كان حلج أو عمرة أو لغرض آخر    امليقات جاوز
 دون أن حيرم سواء كان حلج أو عمرة أو لغرض       امليقات ما حكم من جاوز   - ١٥
 آخر؟  

 عمرة ومل حيرم وجب عليه الرجوع واإلحرام          أو  جاوز امليقات حلج   من: اجلواب
ليه وسالم أمر بذلك قال عليه     صلى اهللا ع اهللاباحلج والعمرة من امليقات، ألن رسول    

 ويهل  أهل املدينة من ذي احلليفة، ويهل أهل الشام من اجلحفة، يهل {: الصالة والسالم 

ديث الصحيح    جاء يف احل هكذا  )٢( } أهل جند من قرن، ويهل أهل اليمن من يلملم 

 وألهل املدينة ذا احلليفة وألهل الشام اجلحفة ألهل  النيب وقت {: وقال ابن عباس

  احلج  جند قرنا وألهل اليمن يلملم هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن أراد      

                                 
 . ١٩٦: سورة البقرة آية ) ١(
١٧٣٧(، أبو داود املناسك  ) ٢٦٥٢ (احلج، النسائي مناسك  ) ٨٣١(، الترمذي احلج ) ١٣٣(البخاري العلم   ) ٢(

 ). ١٧٩٠(، الدارمي املناسك  ) ٧٣٤ (احلج، مالك ) ٢/٤٧(، أمحد ) ٢٩١٤(، ابن ماجه املناسك  ) 
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 ١٥٩

 كان قصده احلج أو العمرة يلزمه أن حيرم من امليقات الذي مير عليه           فإذا )١( } لعمرة وا

 املدينة أحرم من ذي احلليفة وإن كان من طريق الشام أو مصر أو         طريقفإن كان من 
 من رابغ اآلن، وإن كان من طريق اليمن أحرم من يلملم، وإن          اجلحفة املغرب أحرم من   

ف أحرم من وادي قرن ويسمى قرنا ويسمى السيل اآلن       الطائ أو كان من طريق جند  
 فيحرم من ذلك حبجة أو عمرة أو هبما مجيعا، واألفضل      حمرمويسميه بعض الناس وادي 
 بالعمرة فيطوف هلا وسعى ويقصر وحيل مث حيرم باحلج يف    حيرمإذا كان يف أظهر احلج أن       

ان أو شعبان، أحرم بالعمرة     يف غري أشهر احلج مثل رمض امليقاتوقته، وإن كان مر على  
 إن كان قدم لغرض آخر مل يرد حجا وال عمرة إمنا جاء ملكة         أما فقط، هذا هو املشروع   

 بعض أقاربه وأصدقائه أو لغرض آخر ومل يرد حجا وال عمرة         لزيارةللبيع أو الشراء أو    
ويل   الصحيح وله أن يدخل بدون إحرام، هذا هو الراجح يف ق         على ليس عليه إحرام   ذافه

 .  بالعمرة ليغتنم الفرصة حيرمالعلماء واألفضل أنه 
  إذا خاف أال يتمكن من أداء نسكه بسبب مرض أو خوف   احملرم فعل
 يتمكن من أداء نسكه بسبب مرض أو خوف فماذا    أال إذا خاف احملرم - ١٦
 يفعل؟ 

إذا  ) فإن حبسين حابس فمحلي حيث حبستين   : (إحرامه  أحرم يقول عند    إذا : اجلواب
 أمر ضباعة  أنه  االشتراط ملا ثبت عن النيب فالسنةكان خياف شيئا من املوانع كاملرض 

 . مريضةبنت الزبري بن عبد املطلب بذلك ملا اشتكت إليه أهنا 
  حترم يف أي الثياب شاءت  أن للمرأة
  حترم يف أي الثياب شاءت؟  أن هل جيوز للمرأة - ١٧

 مالبس خمصوصة يف اإلحرام كما يظن بعض     هلا ليس حترم فيما شاءت، نعم: اجلواب

                                 
،  ) ١/٢٣٨(، أمحد ) ٢٦٥٤(، النسائي مناسك احلج ) ١١٨١(، مسلم احلج ) ١٤٥٦(البخاري احلج ) ١(

 ). ١٧٩٢(الدارمي املناسك   



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ١٦٠

 مالبس غري مجيلة وغري الفتة للنظر، ألهنا ختتلط يفالعامة، لكن األفضل أن يكون إحرامها    
 الفتة للنظر وغري مجيلة بل عادية ليس فيها فتنة ولو     غريبالناس فينبغي أن تكون مالبسها    

 .  لكنها تركت األفضلإحرامها أحرمت يف مالبس مجيلة صح 
 وإن أحرم يف غري  - إزار ورداء - حيرم يف ثوبني أبيضني أن الرجل فاألفضل أما

  أنه  طاف بربد أخضر، وقد ثبت عنه      أنه   الرسول   عنوقد ثبت . أبيضني فال بأس
 حيرم يف ثوب غري أنلبس العمامة السوداء عليه الصالة والسالم، فاحلاصل أنه ال بأس   

 . أبيض
 ر القادم عن طريق اجلو   احلاج واملعتمإحرام وقت
  القادم عن طريق اجلو؟  واملعتمر مىت حيرم احلاج  - ١٨

 البحر حيرم إذا حاذى امليقات مثل صاحب الرب إذا   أو عن طريق اجلو القادم: اجلواب
 البحر أو قبله بيسري حىت حيتاط لسرعة الطائرة وسرعة    يفحاذى امليقات أحرم يف اجلو أو 

 . السفينة أو الباخرة
  من كان سكنه دون املواقيت  إحرام  انمك
  املواقيت فمن أين حيرم؟  دون من كان سكنه - ١٩

 من مكانه مثل أهل أم السلم وأهل حبرة      أحرم  كان دون املواقيت    من: اجلواب
:  حديث ابن عباس يف  لقوله   بلدهم حيرمون من مكاهنم وأهل جدة حيرمون من    

 )١( }  فمهله من حيث أنشأ- أي دون املواقيت  - كان دون أي دون ذلك  ومن {
 . )٢( }  من أهله حىت أهل مكة يهلون منها  فمهله  {:  آخر لفظ ويف

   احلاج يوم الترويةإحرام  مكان

                                 
،  ) ١/٢٣٨(، أمحد ) ٢٦٥٤(، النسائي مناسك احلج ) ١١٨١(، مسلم احلج ) ١٤٥٢(البخاري احلج ) ١(

 ). ١٧٩٢(الدارمي املناسك   
،  ) ١/٢٣٨(، أمحد ) ٢٦٥٤(ي مناسك احلج ، النسائ) ١١٨١(، مسلم احلج ) ١٤٥٤(البخاري احلج ) ٢(

 ). ١٧٩٢(الدارمي املناسك   
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 ١٦١

  احلاج يوم التروية؟ حيرم  من أي مكان - ٢٠
 منازهلم يف األبطح يف حجة     من  أصحاب النيب    أحرم من مرتله كما  حيرم: اجلواب

 من كان يف داخل مكة حيرم من مرتله حلديث ابن عباس  وهكذا الوداع بأمر النيب  
 فمهله من أهله   - أي دون املواقيت  - كان دون ذلك ومن { السابق وهو قوله 

 .  على صحتهمتفق )١( }  يهلون منها مكةحىت أهل 

 قادما من أحد البلدان وهبطت الطائرة يف مطار جدة ومل حيرم فأحرم          باحلج نوى
 من جدة  
حد البلدان وهبطت الطائرة يف مطار   قادما من أ باحلج ما حكم من نوى   - ٢١

  عليه؟  فماذا جدة ومل حيرم فأحرم من جدة     
 وهو من أهل الشام أو مصر فإنه حيرم من رابغ  جدة هبطت الطائرة يف إذا: اجلواب

 من رابغ وال حيرم من جدة، وهكذا لو كان    وحيرميذهب إىل رابغ يف السيارة أو غريها  
 فيحرم  ،" قرن  وادي"  إىل السيل وهو يذهبجدة جاء من جند ومل حيرم حىت نزل إىل  
 دم شاة واحدة جتزئ يف األضحية يذحبها يف مكة   فعليهمنه، فإذا أحرم من جدة ومل يذهب 

 .  كما تقدم جربا حلجته أو عمرته بقرةللفقراء أو سبع بدنة أو سبع  
  منها   باإلفراد مث بعد وصوله إىل مكة قلبه متتعا فأتى بالعمرة مث حتلل   احلج نوى
 باإلفراد مث بعد وصوله إىل مكة قلبه متتعا فأتى      احلج ما حكم من نوى   - ٢٢

  ومىت حيرم باحلج ومن أين؟ عليهبالعمرة مث حتلل منها فماذا   
 احملرم باحلج أو باحلج والعمرة مجيعا فإن األفضل أن    قدم هو األفضل إذا هذا: اجلواب

 ملا قدموا، بعضهم قارن وبعضهم مفرد هأصحاب  النيب بهجيعلها عمرة وهو الذي أمر 
 وحلوا إال من   صروا أن جيعلوها عمرة، فطافوا وسعوا وق   أمرهمباحلج، وليس معهم هدي،  

                                 
،  ) ١/٢٣٨(، أمحد ) ٢٦٥٤(، النسائي مناسك احلج ) ١١٨١(، مسلم احلج ) ١٤٥٤(البخاري احلج ) ١(

 ). ١٧٩٢(الدارمي املناسك   
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 ١٦٢

 إحرامه حىت حيل منهما إن كان قارنا أو من احلج إن كان   علىكان معه اهلدي فإنه يبقى 
 . حمرما باحلج يوم العيد

 أو باحلج والعمرة مجيعا وليس معه هدي      حمرما باحلج وحده مكة أن من جاء  املقصود
 إىل عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل مث حيرم باحلج يف    إحرامه  فإن السنة أن يفسخ   
 .  دم التمتعوعليهوقته ويكون متمتعا  

  متمتعا وبعد امليقات غري رأيه ولىب باحلج مفردا  باحلج نوى
أيه ولىب باحلج مفردا هل    متمتعا وبعد امليقات غري رباحلج ما حكم من نوى - ٢٣

 عليه هدي؟ 
 قبل وصوله إىل امليقات نوى أنه يتمتع، وبعد    نوى خيتلف فإن كان هذا: اجلواب

 وحده فهذا ال حرج عليه وال فدية، أما إن كان        باحلجوصوله إىل امليقات غري نيته وأحرم    
حجا فليس له ذلك   أو قبل امليقات مث أراد أن جيعله   امليقاتلىب بالعمرة واحلج مجيعا من 

 أما أن جيعله حجا فال، فالقران ال يفسخ إىل حج ولكن   عمرةولكن ال مانع أن جيعله 
 وألهنا هي اليت أمر هبا النيب أصحابه عليه الصالة   باملؤمنيفسخ إىل عمرة ألنه أرفق 

  من امليقات مث أراد أن جيعله حجا مفردا فليس له ذلك ولكن   مجيعاوالسالم فإذا أحرم هبما 
 مفردة وهو األفضل له، فيطوف ويسعى ويقصر وحيل مث يليب باحلج    عمرةله أن جيعل ذلك 

 . بعد ذلك فيكون متمتعا
 والعمرة وبعد وصوله إىل مكة ضاعت نفقته ومل يستطع أن يفدي وغري  باحلج أحرم

  مفردنيته إىل حج 
ومل   والعمرة وبعد وصوله إىل مكة ضاعت نفقته باحلج ما حكم من أحرم - ٢٤

وإذا كانت احلجة لغريه  .  هل يصح ذلكمفرديستطع أن يفدي وغري نيته إىل حج 
 ومشترطا عليه التمتع فماذا يفعل؟ 

 إذا عجز يصوم عشرة أيام، واحلمد هللا،    نفقته له ذلك ولو ضاعت   ليس: اجلواب
بأن  ويبقى على متتعه، وعليه أن ينفذ الشرط  أهلهثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع إىل    
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 ١٦٣

 مث يليب باحلج ويفدي فإن عجز صام عشرة    وحيلحيرم بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر 
 إىل أهله ألن األفضل أن يكون يوم عرفة         رجع أيام ثالثة يف احلج قبل عرفة وسبعة إذا     

 .  وقف هبا مفطرافإنه مفطرا اقتداء بالنيب 
  والعمرة قارنا وبعد العمرة حل اإلحرام   باحلج أحرم
 والعمرة قارنا وبعد العمرة حل اإلحرام هل يعترب   باحلج حكم من أحرم   ما - ٢٥
 متمتعا؟ 

 قارنا مث طاف وسعى وقصر وجعلها عمرة     والعمرة إذا أحرم باحلج   نعم: اجلواب
 . يسمى متمتعا وعليه دم التمتع

  تارك للصالة سواء كان عامدا أو متهاونا  وهو حج من
سواء كان عامدا أو متهاونا وهل جتزئه    تارك للصالة وهو ما حكم من حج  - ٢٦

 عن حجة اإلسالم؟  
 فإن كان عن جحد لوجوهبا كفر إمجاعا وال  للصالة حج وهو تارك  من: اجلواب

 فهذا فيه خالف بني أهل العلم منهم من  وهتاونايصح حجه، أما إن كان تركها تساهال   
جه أيضا لقول  والصواب أنه ال يصح ح    . حجه يرى صحة حجه، ومنهم من ال يرى صحة    

 صلى اهللا   وقوله  )١( }  الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفرالعهد  { النيب 

 يعم من جحد    وهذا )٢( }  والشرك ترك الصالة  الرجل وبني الكفربني {: عليه وسقم

 . وجوهبا، ويعم من تركها هتاونا، واهللا ويل التوفيق
  حلبوب منع العادة الشهرية يف أيام احلج  املرأة استعمال

  حلبوب منع العادة الشهرية يف أيام احلج؟  املرأة ما حكم استعمال - ٢٧

                                 
٥(، أمحد ) ١٠٧٩(فيها  الصالة والسنة إقامة، ابن ماجه ) ٤٦٣(، النسائي الصالة ) ٢٦٢١(الترمذي اإلميان  ) ١(

/٣٤٦ .( 
، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة    ) ٤٦٧٨(، أبو داود السنة ) ٢٦٢٠(، الترمذي اإلميان ) ٨٢(مسلم اإلميان ) ٢(

 ). ١٢٣٣(، الدارمي الصالة  ) ٣/٣٧٠(، أمحد ) ١٠٧٨(فيها 
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 ١٦٤

حىت تطوف مع الناس وحىت ال       فائدة ومصلحة فيها حرج يف ذلك ألن   ال: اجلواب
 . تعطل رفقتها
  إذا حاضت أو نفست بعد إحرامها  املرأة طواف
 أو نفست بعد إحرامها هل يصح هلا أن تطوف بالبيت أو   املرأة إذا حاضت - ٢٨

 ؟  وداع ماذا تفعل وهل عليها 
 قدومها للعمرة وقفت عن ذلك حىت تطهر فإذا حني نفست أو حاضت إذا: اجلواب
 كان هذا بعد العمرة أو بعد ما أحرمت   فإذاف وتسعى وتقصر ومتت عمرهتا، طهرت تطو 

 من الوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي اجلمار     احلجباحلج يف اليوم الثامن فإهنا تعمل أعمال 
 وسعت حلجها، واحلمد هللا، فإن جاءها   طافتوغري ذلك من التلبية والذكر، فإذا طهرت  

 الوداع؛ ألن احلائض والنفساء ليس    عنهاداع سقط احليض بعد الطواف والسعي وقبل الو 
 . عليهما وداع
  خلف املقام  الطواف ركعتا
  خلف املقام تلزم لكل طواف وما حكم من نسيها؟   الطواف هل ركعتا - ٢٩

 الركعتان يف كل مكان من احلرم، ومن نسيها  جتزئ تلزم خلف املقام،  ال: اجلواب
 . واجبةفال حرج عليه ألهنا سنة وليست 

 اإلفاضة إىل طواف الوداع وجعله طوافا وحكم طواف اإلفاضة  طواف أخر من
 ليال 

 اإلفاضة إىل طواف الوداع وجعله طوافا واحدا   طواف ما حكم من أخر  - ٣٠
  جيوز أن يؤدي طواف اإلفاضة ليال؟  وهلبنية طواف اإلفاضة والوداع معا، 

ال احلج فإن طوافه لإلفاضة        عند السفر بعد أعم طاف  حرج يف ذلك إذا    ال: اجلواب
 الوداع مع طواف اإلفاضة أو مل ينو، املقصود      طوافيكفيه عن طواف الوداع، سواء نوى   
 الوداع إذا كان عند اخلروج وإن نوامها مجيعا         طواف أن طواف اإلفاضة يكفي وحده عن      
 .  اإلفاضة وطواف الوداع ليال أو هنارا    طواف فال حرج يف ذلك، وجيوز أن يؤدي    
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  واحلاج أو املعتمر مل ينته من إكمال الطواف أو السعي الصالة متأقي
 الصالة واحلاج أو املعتمر مل ينته من إكمال الطواف أو    أقيمت ما احلكم إذا  - ٣١
 السعي؟ 

 طوافه وسعيه من حيث انتهى، يبدأ من حيث  يكمل مع الناس مث يصلي: اجلواب
 . انتهى

  والسعي للطواف الطهارة
  طهارة؟   والسعيم للطواف  هل يلز- ٣٢

 فقط، أما السعي فاألفضل أن يكون عن طهارة     الطواف الطهارة يف تلزم: اجلواب
 . وإن سعى بدون طهارة أجزأ ذلك    

  الوداع يف العمرة وحكم شراء شيء من مكة بعد طواف الوداع   طواف حكم
 يف العمرة، وهل جيوز شراء شيء من مكة بعد     واجب هل طواف الوداع - ٣٣

 اف الوداع سواء كان حجا أو عمرة؟   طو
 يف العمرة ولكن فعله أفضل، فلو خرج ومل      بواجب الوداع ليس   طواف : اجلواب

 ينفرن أحد منكم حىت  ال {  النيب لقوليودع فال حرج أما يف احلج فهو واجب   

 .  كان خطابا للحجاج وهذا )١( } يكون آخر عهده بالبيت 

 إليه بعد الوداع من مجيع احلاجات حىت ولو اشترى شيئا    حيتاج أن يشتري ما   وله
 مل تطل أما إن طالت املدة فإنه يعيد الطواف فإن مل تطل عرفا   قصرية لتجارة مادامت املدة 

 . مطلقافال إعادة عليه 
  على الطواف السعي تقدمي
  على الطواف سواء كان يف احلج أو يف العمرة؟   سعيال هل جيوز تقدمي - ٣٤

                                 
،  ) ٦/٤٣١( ، أمحد )٣٠٧٠ (املناسك، ابن ماجه ) ٢٠٠٢(، أبو داود املناسك   ) ١٣٢٧(مسلم احلج   ) ١(

 ). ١٩٣٢(الدارمي املناسك   
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 أوال مث السعي بعده فإن سعى قبل الطواف جهال      الطواف أن يكون   السنة: اجلواب
: سعيت قبل أن أطوف، قال   :  سأله رجل فقال  أنه  عنهمنه فال حرج يف ذلك وقد ثبت    

قدم السعي أجزأه، لكن السنة أن يطوف مث     ذلك على أنه إن فدل )١( }  حرجال {

 .  واحلج مجيعا  العمرة يسعى هذا هو السنة يف 
  ومكان بدايته وعدد أشواطه السعي صفة
  ومن أي مكان يبدأ الساعي وما عدد أشواطه؟  السعي ما هي صفة - ٣٥

  والعدد سبعة أشواط أوهلا يبدأ بالصفا وآخرها  باملروة  من الصفا وخيتم يبدأ: اجلواب
 ويدعو ويكرر الذكر والدعاء والتكبري على الصفا ويسبحهينتهي باملروة يذكر اهللا فيها 

 . ذلك  مستقبال القبة لفعله  يديهواملروة ثالث مرات رافعا   

                                 
(، أبو داود املناسك    ) ٣٠٦٧(، النسائي مناسك احلج   ) ١٣٠٧(، مسلم احلج   ) ١٦٣٤(البخاري احلج   ) ١(

 ). ١/٢٩١(، أمحد ) ٣٠٥٠(، ابن ماجه املناسك ) ١٩٨٣
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  على التقصري بعد أداء النسك احللق أفضلية
 أو التقصري بعد أداء النسك يف العمرة أو احلج، وهل احللق أيهما أفضل - ٣٦
  تقصري بعض الرأس؟  جيزئ

 للمحلقني ثالثا  دعا  واحلج مجيعا ألن الرسول    العمرة  احللق يف  األفضل: اجلواب
 لكن إذا كانت العمرة قرب احلج      احللقباملغفرة والرمحة، وللمقصرين واحدة فاألفضل    

 ألن احلج أكمل من العمرة فيكون   احلج؛ فاألفضل فيها التقصري حىت يتوفر احللق يف 
 مثال يف شوال ميكن لشعر الرأس أن    احلجأما إن كانت العمرة بعيدة عن  . كملاألكمل لأل

 تقصري بعض الرأس وال حلق بعضه يف  جيزئوال . يطول فإنه حيلق حىت حيوز فضل احللق
 تقصريه كله، واألفضل أن يبدأ بالشق أوأصح قويل العلماء بل الواجب حلق الرأس كله  

 . األمين يف احللق والقصري
  احلاج إىل عرفة ووقت انصرافه منها  وجهت وقت
  إىل عرفة ومىت ينصرف منها؟   احلاج مىت يتوجه - ٣٧

 طلوع الشمس من يوم عرفة وهو اليوم التاسع   بعد التوجه إليها   يشرع: اجلواب
  تقدمي بأذان واحد وإقامتني تأسيا بالنيب    مجعويصلي هبا الظهر والعصر مجعا وقصرا  

 وقراءة     والدعاء ويبقى فيها إىل غروب الشمس مشتغال بالذكر  رضي اهللا عنهموأصحابه
 اهللا وحده ال   إال إال إله  (القرآن والتلبية حىت تغيب الشمس ويشرع اإلكثار من قول  

 هللا وال إله      واحلمد  شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير، وسبحان اهللا          
  اهللا ويصلي على النيب وحيمد يديه بالدعاء ويرفع ) إال اهللا وال حوله وال قوة إال باهللا   

 للحجاج الدعاء ويستقبل القبلة، وعرفة كلها موقف، فإذا غابت الشمس شرع  قبل
  صلوا   االنصراف إىل مزدلفة بسكينة ووقار مع اإلكثار من التلبية فإذا وصلوا مزدلفة  

 . املغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتني املغرب ثالثا والعشاء ركعتني   
  مبزدلفة واملبيت فيها وما قدره  الوقوف حكم
ومىت يبدأ احلاج    .  واملبيت فيها وما قدره  مبزدلفة ما حكم الوقوف  - ٣٨
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 االنصراف منها؟  
 الصحيح، وقال بعضهم إنه ركن، وقال بعضهم على مبزدلفة واجب  املبيت: اجلواب

 والسنة أن ال   واجب من تركه فعليه دم، أنهمستحب، والصواب من أقوال أهل العلم 
 يصلي فيها الفجر فإذا أسفر توجه إىل مىن  اإلسفارينصرف منها إال بعد صالة الفجر وبعد 

 .  ويدعو فإذا أسفر توجه إىل مىن ملبيا  الصالةملبيا والسنة أن يذكر اهللا بعد  
 والرجال والشيوخ االنصراف من مزدلفة يف النصف األخري     النساء للضعفة من وجيوز

 أما األقوياء فالسنة هلم أن يبقوا حىت     - عليه الصالة والسالم   - النيب هلم  من الليل رخص
 يذكروا اهللا كثريا بعد الصالة مث ينصرفوا قبل أن تطلع الشمس، ويسن       وحىت يصلوا الفجر 

 .  الدعاء يف مزدلفة مستقبال القبلة كما فعل يف عرفة، ومزدلفة كلها موقف   معرفع اليدين 
  التشريق ووقت بداية احلاج بالنفري من مىن  مىن أيامخارج املبيت
 مىن أيام التشريق سواء كان ذلك عمدا أو لتعذر خارج ما حكم املبيت - ٣٩

  بالنفري من مىن؟  احلاجوجود مكان فيها، ومىت يبدأ   
 الصحيح ليلة إحدى عشرة وليلة اثنيت عشرة هذا       على يف مىن واجب  املبيت: اجلواب

 على الرجال والنساء من احلجاج فإن مل جيدوا   العلم ن أهل هو الذي رجحه احملققون م 
 تركه بال عذر فعليه دم، ويبدأ احلاج بالنفري من  ومن مكانا سقط عنهم وال شيء عليهم 

 عشر بعد الزوال فله الرخصة أن يرتل من مىن وإن تأخر      الثاينمىن إذا رمى اجلمرات يوم  
 . لزوال فهو أفضل  الثالث عشر بعد االيوم حىت يرمي اجلمرات يف 

  يف أعمال يوم النحر وحكم التقدمي والتأخري  للحاج األفضل
  يف أعمال يوم النحر وهل جيوز التقدمي والتأخري؟  للحاج ما هو األفضل - ٤٠

 يرمي اجلمرات يرمي مجرة العقبة وهي اليت تلي مكة         أن  يف يوم النحر  السنة: اجلواب
رب مع كل حصاة مث ينحر هديه إن كان        يكحدة يرميها بسبع حصيات كل حصاة على  

 مث يطوف ويسعى إن كان عليه سعي   أفضل عنده هدي مث حيلق رأسه أو يقصره واحللق   
 رمى مث حنر مث حلق مث ذهب إىل مكة فطاف عليه فإنه هذا هو األفضل كما فعله النيب 
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صري مث الطواف  الرمي مث النحر مث احللق أو التق: األفضلالصالة والسالم، هذا الترتيب هو  
 بعضها على بعض فال حرج لو حنر قبل أن يرمي أو      قدموالسعي إن كان عليه سعي فإن   

.  أو حلق قبل أن يذبح كل هذا ال حرج فيه يرميأفاض قبل أن يرمي أو حلق قبل أن  
 . )١( }  حرج ال حرج ال {:  عن من قدم أو أخر قال سئل النيب 

  الرمي عن املريض واملرأة والصيب يف التوكيل
  الرمي عن املريض واملرأة والصيب؟  يف ما حكم التوكيل - ٤١

 واملرأة العاجزة كاحلبلى والثقيلة والضعيفة اليت   املريض بأس بالتوكيل عن ال: اجلواب
  بالتوكيل عنهم أما القوية النشيطة فإهنا ترمي بنفسها ومنبأسال تستطيع رمي اجلمار فال 

 رمى يف الليل، من عجز يوم العيد، رمى ليلة إحدى عشرة عن    الزوال عجز عنه هنارا بعد 
 احلادي عشر، رمى ليلة اثنيت عشرة عن يوم احلادي عشر ومن يوميوم العيد ومن عجز 
 أو فاته الرمي بعد الزوال رمى يف الليلة الثالثة عشرة عن يوم  عشرعجز يف اليوم الثاين 

 .  الرمي بطلوع الفجروينتهيالثاين عشر 
 .  إال بعد الزوال يف أيام التشريق يرمي يف النهار فال أما
  الثالث يف أيام التشريق ليال ملن ليس لديه عذر اجلمرات رمي
 الثالث يف أيام التشريق ليال ملن ليس لديه عذر اجلمرات هل جيوز رمي - ٤٢

نتصف الليل من مزدلفة أن   ليلة النحر بعد موالضعفةوهل جيوز ملن دفع مع النساء 
 يرمي مجرة العقبة أم ال؟ 

 على الصحيح لكن السنة أن يرمي بعد الزوال قبل  الغروب الرمي بعد جيوز: اجلواب
 .  وإذا مل يتيسر فله الرمي بعد الغروب على الصحيح  تيسرالغروب هذا هو األفضل إذا  

ألقوياء من حمارم  فحكمه حكمهم، من دفع معهم من ا   والنساء  دفع مع الضعفة  ومن

                                 
(أبو داود املناسك    ، ) ٣٠٦٧(، النسائي مناسك احلج   ) ١٣٠٧(، مسلم احلج   ) ١٦٣٤(البخاري احلج   ) ١(

 ). ١/٢٩١(، أمحد ) ٣٠٥٠(، ابن ماجه املناسك ) ١٩٨٣



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ١٧٠

 فحكمه حكمهم جيزئه أن يرمي يف آخر الليل مع   األقوياءومن سائقني ومن غريهم من 
 . النساء

  رمي اجلمرات وكيفيته وعدد احلصى ووقت االنتهاء منه  بداية وقت
 اجلمرات؟ وما كيفية الرمي؟ وما عدد احلصى؟ وبأي    رمي مىت يبدأ احلاج - ٤٣

 ؟  نتهيياجلمرات يبدأ الرمي ومىت 
مجرة ( وهي اجلمرة اليت تلي مكة ويقال هلا العيد أول اجلمار يوم  يرمي: اجلواب

 يف النصف األخري من ليلة النحر كفى ذلك، ولكن      رماهايرميها يوم العيد وإن   ) العقبة
 غروب الشمس فإن فاته الرمي رماها بعد غروب   إىل األفضل أن يرميها ضحى ويستمر 

 بعد واحدة ويكرب مع كل حصاة أما يف أيام      واحدة يرميها الشمس ليال عن يوم العيد  
 األوىل اليت تلي مسجد اخليف بسبع حصيات    يرمي التشريق فريميها بعد زوال الشمس  

 األخرية بسبع حصيات يف اليوم احلادي   مثيكرب مع كل حصاة مث الوسطى بسبع حصيات   
أن يقف بعد األوىل وبعد  والسنة . يتعجلعشر والثاين عشر وهكذا الثالث عشر ملن مل 

 وجيعلها عن يساره ويدعو ربه طويال وبعد     القبلةالثانية بعدما يرمي األوىل يقف مستقبال 
 القبلة ويدعو ربه طويال يف اليوم احلادي عشر والثاين  مستقبالالثانية يقف وجيعلها عن ميينه 

 تلي مكة فهذه يرميها    ملن مل يتعجل، أما اجلمرة األخرية اليت عشرعشر ويف اليوم الثالث  
 .  ومل يقف عندها عليه الصالة والسالم رماها  الرسولوال يقف عندها ألن 

  شك بأن بعض احلصى مل يسقط يف احلوض عنده  حصل من
  شك بأن بعض احلصى مل يسقط يف احلوض؟ عنده  ما حكم من حصل  - ٤٤

من األرض  من احلصى الذي عنده يف مىن يأخذ شك فعليه التكميل من: اجلواب
 . ويكمل هبا
  احلصى الذي حول اجلمار من الرمي
  يرمي من احلصى الذي حول اجلمار؟ أن هل جيوز للحاج - ٤٥

 أنه مل حيصل به الرمي أما الذي يف احلوض فال        األصل له ذلك ألن   جيوز: اجلواب
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 . يرمي بشيء منه
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 ١٤٢، ١٣٥.................أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر

 ٢١........................الذي جعل لكم األرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج
 ١٢٢.............................الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان

 ١٤................................حلق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اهللاذلك بأن اهللا هو ا
 ٩٤..............................ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة إنك أنت

 ١١.......................فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو فارقوهن مبعروف وأشهدوا ذوي
 ١٢٩.......................................فإذا قضيتم الصالة فاذكروا اهللا قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا

 ١٣٧، ٦٧، ٦٥، ٦٣.. استطعتم وامسعوا وأطيعوا وأنفقوا خريا ألنفسكم ومنفاتقوا اهللا ما
 ٢١.....................فاطر السماوات واألرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن األنعام أزواجا

 ٥............................................قل إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني
 ١٦.......................................قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا ويغفر لكم ذنوبكم واهللا

 ١٧، ١٦....................إكراه يف الدين قد تبني الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمنال 
 ١٣٧، ١٣١، ٦٩، ٥١......ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا

 ٢٠........................هو اهللا الذي ال إله إال هو عامل الغيب والشهادة هو الرمحن الرحيم
 ١٥١، ١٤٩..................يسر من اهلدي وال حتلقواوأمتوا احلج والعمرة هللا فإن أحصرمت فما است

 ٢٥......................................وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا واهللا أمرنا هبا قل
 ١٢٦...........................................واخليل والبغال واحلمري لتركبوها وزينة وخيلق ما ال تعلمون

 ٥٥...........................................................................................والعصر
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 ١١...............................والالئي يئسن من احمليض من نسائكم إن ارتبتم فعدهتن ثالثة أشهر
 ٤..................................إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندكوقضى ربك أال تعبدوا إال 

 ٢٠....................ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض وسخر الشمس والقمر ليقولن اهللا
 ٢٠.................................................ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن اهللا فأىن يؤفكون

 ١٧...............................ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال أن اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت فمنهم
 ٢٠...................ذروا الذين يلحدون يف أمسائه سيجزونوهللا األمساء احلسىن فادعوه هبا و

 ٢٨.............................ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لوال فصلت آياته أأعجمي وعريب قل
 ٨...............................وما أرسلنا قبلك إال رجاال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم
 ٤...............................وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين حنفاء ويقيموا الصالة

 ٨، ٤...........................................................إال ليعبدونوما خلقت اجلن واإلنس 
 ١٤٣.......................وما لكم أال تأكلوا مما ذكر اسم اهللا عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم

 ٣٦.......................................................................ومن شر النفاثات يف العقد
 ١٥، ٥.................................ومن يدع مع اهللا إهلا آخر ال برهان له به فإمنا حسابه عند ربه إنه

ناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترمحون  ٢٨...............................وهذا كتاب أنزل
 ١٢٠......................ات معروشات وغري معروشات والنخل والزرع خمتلفاوهو الذي أنشأ جن

 ٧٦..................................ياأيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم
 ١٢............................ياأيها الذين آمنوا إن تتقوا اهللا جيعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم
 ١٢١.............................ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنني
 ١٢٤................................ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم

 ٦٩.............................ياأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا هللا إن كنتم
 ٤............................ياأيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون

 ٣٩..............................رونخيادعون اهللا والذين آمنوا وما خيدعون إال أنفسهم وما يشع
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 فهرس األحاديث
 ١٥٥، ١٤٧.........أتاين آت من ريب وقال صل يف هذا الوادي املبارك، وقل عمرة يف حجة
 ٥٢، ٤٠...............أثقل الصالة على املنافقني صالة العشاء وصالة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما
 ٨٧.....................إذا أتيتم الصالة فأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا

 ٧٨....................م الصالة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتواإذا أتيت
 ٨٢..................إذا أقيمت الصالة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا

 ٨٨......................................................إذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة
 ٦٣، ٥٧.......................................................إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

 ٣٣.................ب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجرإذا حكم احلاكم فاجتهد فأصا
 ١٠٣........................................إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حىت يصلي ركعتني

 ٩٢.................إذا شك أحدكم يف صالته فلم يدر كم صلى ثالثا أم أربعا فليطرح الشك ولينب
 ٩٢...............إذا شك أحدكم يف صالته فليتحر الصواب فليتم عليه مث يسلم مث يسجد سجدتني

 ٦٢......................فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن مل جيد فلينصب عصا فإن ملإذا صلى أحدكم 
 ٦٢....................................................إذا صلى أحدكم فليصل إىل سترة وليدن منها

 ٥٩.............إذا كنت يف غنمك وباديتك فارفع صوتك بالنداء فإنه ال يسمع مدى صوت املؤذن
 ٨٧...................... صحيح مقيم١١١إذا مرض العبد أو سافر كتب اهللا له ما كان يفعله وهو 

 ٤٤........................................................................ساقهإزرة املؤمن نصف 
 ٤٢..................................................................أسفروا بالفجر فإنه أعظم لألجر

 ١٣٨..........................................................................أفطر احلاجم واحملجوم
 ٨١...........................................................أال رجل يتصدق على هذا فيصلي معه

 ٨٧...........................................................................إال شركوكم يف األجر
 ٤٩، ٧.................أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد، أال

 ١٠٣....................... حلياتهإن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا ال ينخسفان ملوت أحد وال
 ٣٢.....................أن الصحابة  رضي اهللا عنهم  سألوه عما خيطر هلم من هذه الوساوس املشار
 ١٣١.......................أن اهللا  تعاىل  فرض على هذه األمة مخسني صالة كل يوم وليلة فلم يزل

 ١٣٩، ١٠٦.........................................................أن اهللا  سبحانه  قال قد فعلت
 ٣٢.................................إن اهللا جتاوز عن أميت ما حدثت به أنفسها ما مل تعمل أو تتكلم

 ٦٩................................... اهللا تعاىل  طيب ال يقبل إال طيبا وإن اهللا أمر املؤمنني مبا أمرإن
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 ١٣٥....................إن اهللا وضع عن املسافر الصوم وشطر الصالة، وعن احلبلى واملرضع الصوم
 ١٢٦............................................إن اهللا حيب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته

 ٧٨......................................................إن املالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو اإلنسان
 ٩٨............................ملدينة بني الظهر والعصر وبني املغرب والعشاءأن النيب مجع يف ا

 ١٣٢.................... املسيح الدجال فقالوا ما لبثه يف األرض ؟١٦٩أن النيب حدث أصحابه عن 
 ١٤.........................أن النيب ملا بعث معاذا إىل اليمن، قال له إنك تأيت قوما من أهل الكتاب،
 ١١٥................أتعطنيأن امرأة دخلت على النيب ويف يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال النيب  

 ١٣٣.......................................إن بالل يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حىت ينادي ابن أم مكتوم
 ١٢٤.................................أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، وتقيم الصالة وتؤيت

 ٦٩..........................إن ربكم حيي كرمي يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردمها صفرا
 ١٢٩.......................ين  يعين اليومني فلماأن رجال سأله عن وقت الصالة، فقال له  صل معنا هذ

 ١٠.......................... وشئت، فقال له أجعلتين هللا ندا، قل ما١٨أن رجال قال له ما شاء اهللا 
 ١١٢.....................................إن شئتما أعطيتكما وال حظ فيها لغين وال لقوي مكتسب

 ٨٧...............إن يف املدينة أقواما ما سرمت مسريا، وال قطعتم واديا إال وهم معكم حبسهم العذر
 ٤٢........................................به وإن كان ضيفا فأتزر بهإن كان الثوب واسعا فالتحف 

 ١٣.....................................................................................أنا هلا، أنا هلا
 ١٥٢، ٨١، ٤٥......................................إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى

 ٧٥..........................أنه أتاه رجل أعمى، فقال يا رسول اهللا ليس يل قائد يقودين إىل املسجد
 ٥٣.......................أنه جاءه رجل أعمى، فقال يا رسول اهللا، ليس يل قائد يقودين إىل املسجد

 ٢٩................م ثقلني أوهلما كتاب اهللا فيه اهلدى، والنور، فخذوا بكتابإين تارك فيك
 ٢٨..........................................إين تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به، كتاب اهللا

 ٤٠............................آية املنافق ثالث إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤمتن خان
 ٣٦............................اجتنبوا السبع املوبقات، قلنا وما هن يا رسول اهللا ؟ قال الشرك باهللا،

 ١١٣....................... أن يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا، فإن هم أطاعوكادعهم إىل
 ٤١..................................................................................اقدروا له قدره

 ٧٠..........................الصالة تضرع وختشع وأن تقنع أي أن ترفع يديك تقول يا رب يا رب
 ٦١....................................................................................الصالة جامعة

 ٤٣، ٤٢..........................................................................الصالة على وقتها
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 ١٢٧............................الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، واألضحى يوم تضحون
 ١٦٣، ١٤٠، ٥٨، ٥٤......................يننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفرالعهد الذي ب

 ١٠٣.....................اللهم اكتب يل هبا عندك أجرا وامح عين هبا وزرا واجعلها يل عندك ذخرا
 ٣٧.....اللهم رب الناس اذهب البأس واشف أنت الشايف ال شفاء إال شفاؤك، شفاء ال يغادر سقما

 ١٠٢...ذي خلقه وصوره وشق وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي لل١٣٠اللهم لك سجدت 
 ٤٨.......................................................................................املرأة عورة

 ٣٨.....................بسم اهللا الذي ال يضر مع امسه شيء يف األرض وال يف السماء وهو السميع العليم
 ١٢٤، ١٤............... وأن حممدا رسول اهللا،٢٣بين اإلسالم على مخس شهادة أن ال إله إال اهللا 
 ١٦٣، ١٤٠، ٥٨، ٥٤...............................بني الرجل وبني الكفر والشرك ترك الصالة

 ٦١..............................................................................انني صالةبني كل أذ
 ١٤٩................................................................متتع رسول اهللا بالعمرة إىل احلج

 ١٠٤......................................................مث ليتخري من الدعاء أعجبه إليه فيدعو
 ١٠٤..................................................................مث ليختر من املسألة ما شاء

 ١٣١...................جاء رجل إىل رسول اهللا من أهل جند ثائر الرأس نسمع دوي صوته وال نفقه
 ١٤٦....................................................حجي واشترطي أن حملي حيث حبستين

 ٣٧.......................................................................حد الساحر ضربة بالسيف
 ٣٧.......................................................................لساحر ضربه بالسيفحد ا

 ٢٩...................................................................خريكم من تعلم القرآن وعلمه
 ١٣٣..................................................................دع ما يريبك إىل ما ال يريبك

 ٥٦............ والصغري حىت يبلغ واجملنون حىت يفيق٧٥رفع القلم عن ثالثة عن النائم حىت يستيقظ 
 ٨٤، ٨٠، ٧٧.............................................................زادك اهللا حرصا وال تعد

 ٨١......وال تقل صليت فال أصليصل الصالة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل معهم فإهنا لك نافلة 
 ٦٥، ٥٧.................................صل قائما فإن مل تستطع فقاعدا فإن مل تستطع فعلى جنب

 ٨٥...................................صالة اجلماعة أفضل من صالة الفذ بسبع وعشرين درجة
 ٨٥..............................................صالة الرجل مع الرجل أزكى من صالته وحده

 ١٠٢، ٩٨، ٨٨.........................................................صلوا كما رأيتموين أصلي
 ٤٦....................................................................صلي يف احلجر فإنه من البيت

 ١٢٨...................................................................فطروا لرؤيتهصوموا لرؤيته وأ
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 ١٢٧............................صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فكملوا العدة ثالثني
 ٤٩..........................عن أم سلمة  رضي اهللا عنها  عن النيب أهنا سألت النيب عن املرأة تصلي

 ١٣٦...................عن عائشة  رضي اهللا عنها  أهنا سئلت هل تقضي احلائض الصوم والصالة ؟
 ١٢٧............................................................فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا

 ١٢٢............فرض رسول اهللا زكاة الفطر صاعا من متر، أو صاعا من شعري على الذكر واألنثى،
 ١٦٠......................................................فمهله من أهله حىت أهل مكة يهلون منها

 ١٢٠.......................فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالسواقي أو النضح نصف العشر
 ١٥٣..................كان الركبان ميرون بنا وحنن مع رسول اهللا فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلباهبا
 ١٤٤.................كان النيب يزور بعض نسائه، ويتحدثن معه، وزارته مرة صفية  رضى اهللا عنها
 ٨٢.......................كان النيب يقرأ يف األوليني من الظهر قدر أمل ترتيل السجدة، ويف األخريني

 ٨٢.............................كان النيب يقرأ يف الظهر والعصر يف الركعتني األوليني بفاحتة الكتاب
 ١٠٤...................هم إين أعوذ بك من البخل وأعوذ بككان النيب يقول يف دبر كل صالة  الل

 ٣٢........................ يزال الناس يتساءلون حىت يقال هذا خلق اهللا اخللق فمن خلق اهللا،٤٦ال 
 ٩............ال حتلفوا بآبائكم وال بأمهاتكم، وال باألنداد وال حتلفوا باهللا إال وأنتم صادقون

 ١٠٤..................ال تدعن دبر كل صالة أن تقول اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
 ١١٨..............................ال تشربوا يف آنية الذهب والفضة، وال تأكلوا يف صحفها، فإهنا هلم  يعين

 ١٢٧......................ال تصوموا حىت تروا اهلالل أو تكملوا العدة، وال تفطروا حىت تروا اهلالل
 ٥٢.....................................................ال تقبل صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ
 ٥٢....................................................ال تقبل صالة بغري طهور وال صدقة من غلول

 ١٠............................وشاء فالن، ولكن قولوا ما شاء اهللا مث شاء فالنال تقولوا ما شاء اهللا 
 ١٦٩، ١٦٦................................................................................ال حرج

 ٧٧............................................................ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب
 ٨٠.....................................................................ال صالة ملنفرد خلف الصف

 ١١٠.........................................ال جيمع بني متفرق وال يفرق بني جمتمع خشية الصدقة
 ٤٢.....................................ال يصلي أحدكم يف الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء

 ٤٨...............................................................ائض إال خبمارال يقبل اهللا صالة ح
 ١٥٧..............................................ال يلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران أو الورس
 ١٦٥..............................................ال ينفرن أحد منكم حىت يكون آخر عهده بالبيت



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ١٧٨

 ٧٧..............لعلكم تقرءون خلف إمامكم ؟  قلنا نعم قال  ال تفعلوا إال بفاحتة الكتاب،
 ٤٩، ٧........................................لعن اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد

 ٥.........................................................................ذبح لغري اهللالعن اهللا من 
 ٧٥، ٥٣.................لقد مهمت أن آمر بالصالة فتقام مث آمر رجال فيؤم الناس، مث أنطلق برجال

 ١٤٨........................................لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت وجلعلتها عمرة
 ٦٨............................لو يعلم املار بني يدي املصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعني خريا له

 ١٢٠...............................................دقةليس فيما دون مخسة أوسق من متر وال حب ص
 ١٢٦......................................................................ليس من الرب الصوم يف السفر

 ٤٣......................................................ما أسفل من الكعبني من اإلزار فهو يف النار
 ١١٥...........................................................ما بلغ أن يزكى، فزكي، فليس بكرت

 ٧١........................ما من مسلمني يتالقيان فيتصافحان إال حتاتت عنهما ذنوهبما كما يتحات
 ٦٩، ٦٧................................ما هنيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم

 ٥٥....................وا أوالدكم بالصالة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم يف املضاجعمر
 ٨٦.....................................................من أدرك ركعة من الصالة ففد أدرك الصالة
 ٨٤.....................................................من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة

 ١٣٩............................................من أفطر يف رمضان ناسيا فال قضاء عليه وال كفارة
 ٧٨........................................من أكل ثوما أو بصال فال يقربن مسجدنا وليصل يف بيته

 ١٣٣....................................................من اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه
 ٩......................................................................من حلف باألمانة فليس منا

 ٩................................................................من حلف بشيء دون اهللا فقد أشرك
 ٩...........................................................من حلف بغري اهللا فقد كفر أو أشرك

 ٤..........من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه، ال ينقص ذلك من أجورهم
 ٣..............................................................من دل على خري فله مثل أجر فاعله

 ٨................................. فيه علما سهل اهللا له به طريقا إىل اجلنة١٦ريقا يلتمس من سلك ط
 ٢٩................من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك اهللا به طريقا إىل اجلنة، وما اجتمع

 ٧٥، ٥٣...........................................من مسع النداء فلم يأت فال صالة له إال من عذر
 ١٢٥.......................................من صام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

 ٣٦.........ا فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليهمن عقد عقدة مث نفث فيه



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ١٧٩

 ١٧................من قال ال إله إال اهللا وكفر مبا يعبد من دون اهللا حرم ماله ودمه وحسابه على اهللا
 ٩....................................................... فليحلف باهللا أو ليصمت١٧من كان حالفا 

 ١٥٣.............................من مل جيد إزارا فليلبس السراويل ومن مل جيد نعلني فليلبس اخلفني
 ١٣٧............................................................. صيام صام عنه وليهمن مات وعليه

 ١٧..........................................من وحد اهللا وكفر مبا يعبد من دون اهللا حرم ماله ودمه
 ٨٦..............................................................من يتصدق على هذا فيصلي معه
 ٨، ٤.............................................................من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين

 ١٣٢................هنينا أن نسأل رسول اهللا عن شيء فكان يعجبنا أن جييء الرجل من أهل البادية
 ٢٩...................................يت، أذكركم اهللا يف أهل بييتوأهل بييت، أذكركم اهللا يف أهل بي

 ١٣٨...................................................وبالغ يف االستنشاق إال أن تكون صائما
 ١٣٠...........وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما مل حيضر العصر، ووقت

 ٤٣.................................................وقت الفجر من طلوع الفجر ما مل تطلع الشمس
 ١٥٨.........................وقت النيب ألهل املدينة ذا احلليفة وألهل الشام اجلحفة وألهل جند قرنا

 ٧٧...........................................................................................وال تعد
 ١١١...........................................وما كان من خليطني فإهنما يتراجعان بينهما بالسوية

 ١٦٠........................ومن كان دون أي دون ذلك  أي دون املواقيت  فمهله من حيث أنشأ
 ١٦١.............ومن كان دون ذلك  أي دون املواقيت  فمهله من أهله حىت أهل مكة يهلون منها

 ١٣٩..........................عمه اهللا وسقاهومن نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإمنا أط
 ٣١...................................ويل للذي حيدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له مث ويل له

 ١٠٤..........يا بين عبد مناف ال متنعوا أحدا طاف هبذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو هنار
 ٦٨، ٦٢.......................يقطع صالة املرء املسلم إذا مل يكن بني يديه مثل مؤخرة الرحل املرأة

 ١٢٥.....................له احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف، إاليقول اهللا كل عمل ابن آدم 
 ١٥٨......................يهل أهل املدينة من ذي احلليفة، ويهل أهل الشام من اجلحفة، ويهل أهل

 



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ١٨٠

 الفهرس
 ٢..............................................................................................مقدمة

 ٣........................................................................................أوال العقيدة
 ٣....................................بيان ما يقع عند القبور وما يتصل باحللف واألميان والنذور

 ١١.................................................التوسل املشروع والتوسل املمنوع بالنيب 

 ١٤.................................................معىن ال إله إال اهللا وبيان مقتضاها وشروطها

 ١٩...........................................................................أمهية توحيد اإلهلية

 ٢٣........................................بالعلماء والصاحلني وآثارهم والتربك بالنيب التربك 

 ٢٥.....................حكم وقوع الكثري من العامة يف مجلة من املخالفات الفادحة يف التوحيد

 ٢٧..............................................................عائر الدين الظاهرةاالستهزاء بش

 ٢٨.................................أهم الكتب اليت ينصح هبا مساحتكم أن تقرأ يف جمال العقيدة

 ٣١.............................والدعاة منهاملزاح بألفاظ فيها كفر أو فسق وموقف طلبة العلم 

 ٣٢.............ما خيطر ببال اإلنسان من وساوس وخواطر وخصوصا يف جمال التوحيد واإلميان

 ٣٣..........................................جتهادخمالفة ما علم من الدين بالضرورة بدعوى اال

 ٣٤.............................................حكم من سب اهللا أو سب رسوله أو انتقصهما

 ٣٥......................................تعاطي السحر وإتيان السحرة والطريقة املباحة يف ذلك

 ٣٩...............................................النفاق خطره أنواعه صفة أهله والتحذير منهم

 ٤١......................................................................................ثانيا الصالة

 ٤١................................ يطول فيها الليل أو النهار جداكيفية الصالة يف األماكن اليت

 ٤٢............................................................من صلى وليس على عاتقيه شيء

 ٤٢.......................معىن قوله أسفروا بالفجر واجلمع بينه وبني حديث الصالة على وقتها

 ٤٥..................................................صالة من صلى إىل غري القبلة بعد االجتهاد

 ٤٥.........................................................التلفظ بالنية عند الدخول يف الصالة

 ٤٥...............................................................فضل الصالة يف حجر إمساعيل

 ٤٦........................................................الفرق بني دم احليض ودم االستحاضة



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ١٨١

 ٤٨...........................................................قضاء الصالة الفائتة والترتيب فيها

 ٤٨........................................................................عورة املرأة يف الصالة

 ٤٩..........طهرت املرأة من احليض يف وقت العصر أو العشاء فهل تصلي معها الظهر واملغرب

 ٤٩...............................................................الصالة يف املسجد الذي به قرب

 ٥١..............................................حكم تأخري كثري من العمال الصالة عن أوقاهتا

 ٥١...................................................دما سلم من صالتهوجد يف ثوبه جناسة بع

 ٥٢........................................الواجب على املسلم حنو من ترك الصالة أو هتاون هبا

 ٥٦............................حكم قضاء الصالة على املغمى عليه من جراء حوادث السيارات

 ٥٧..................................................................حكم تأخري املرضى للصالة

 ٥٧...........................................................................تارك الصالة عمدا

 ٥٨........................................................................................األذان

 ٥٨................................................األذان بعد الوقت ومشروعية األذان يف الربية

 ٥٩........................................................................األذان واإلقامة للنساء

 ٥٩.............................................................................الصالة بغري إقامة

 ٦١.............................................دليل قول املؤذن يف الفجر الصالة خري من النوم

 ٦١.....................................................تكرار قول الصالة جامعة عند الكسوف

 ٦٢..................................................................................صفة الصالة

 ٦٢................................................الصالة إىل سترة وهل اخلط يقوم مقام السترة

 ٦٣..................................................رى يف الصالةموضع وضع اليمىن على اليس

 ٦٣..........................................................حكم جلسة االستراحة وملن تشرع

 ٦٥......................................................................كيفية الصالة يف الطائرة

 ٦٥..............................................حكم العبث يف الصالة ونصيحة ملن يفعل ذلك

 ٦٦....................................وضع الركبتني قبل اليدين عند اخلفض للسجود والعكس

 ٦٧...................................................................ةالنحنحة والبكاء يف الصال

 ٦٧..............................................املرور بني يدي املصلي ومعىن قطع املار للصالة



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ١٨٢

 ٦٩..........................................................................رفع األيدي للصالة

 ٧٠......................................................................مسح اجلبهة بعد الصالة

 ٧٠.........................................................................املصافحة بعد الصالة

 ٧١..........................................................تغيري املكان ألداء السنة بعد الصالة

إخل بعد ... صحة ما ورد يف احلث على قول ال إله إال اهللا وحده ال شريك له
 ٧٣...............................................................................الفجر واملغرب

 ٧٥.............................................................صالة اجلماعة واإلمامة واالقتداء

 ٧٥.........................................التهاون بصالة اجلماعة ورد بعض الشبهات يف ذلك

 ٧٦.................................................قراءة املؤمت للفاحتة خلف اإلمام ومىت يقرؤها

 ٧٨........................... حكم الدخان وكل ما له رائحة كريهة حبكم الثوم والبصلإحلاق

 ٧٩..............................................................موضع بدء الصف خلف اإلمام

 ٨٠..................................................................صالة املفترض خلف املتنفل

 ٨٠.............................................................حكم صالة املنفرد خلف الصف

 ٨١...................................................اشتراط النية يف اإلمامة واالئتمام باملسبوق

 ٨٢................................................كه املسبوق مع اإلمام يعترب أول صالتهما يدر

 ٨٣.............................................الصالة خارج املسجد إذا امتأل املسجد باملصلني

 ٨٤..........................................................................كيفية إدراك الركعة

 ٨٤.........................................................انتظار اإلمام للداخل إلدراك الركعة

 ٨٥...............................................................كيفية وضع الصبيان يف الصالة

 ٨٥........................................................خرى بعد مجاعة املسجدإقامة مجاعة أ

 ٨٦.............................................................املشروع إذا انتقض وضوء اإلمام

 ٨٦..........................................................................ما تدرك به اجلماعة

 ٨٧........................................................صالة ركعيت الفجر بعد إقامة الصالة

 ٨٨......................................................االقتصار على تسليمة واحدة يف الصالة

 ٨٩......................مع اإلمام وزاد اإلمام ركعةحكم الركعة الزائدة ملسبوق صلى ركعتني 



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ١٨٣

 ٩٠.................................................صالة اإلمام باجلماعة على غري وضوء نسيانا

 ٩٠.....................................................إمامة من يرتكب بعض املعاصي الظاهرة

 ٩٠..............................................موقف املأموم من اإلمام إذا كان املأموم واحدا

 ٩٢................................................................................سجود السهو

 ٩٢...................................................ة ثالثا صلى أم أربعاشك املصلي يف الصال

 ٩٢.............................................................سجود السهو بعد السالم أم قبله

 ٩٣..............................................................سجود املسبوق واملأموم للسهو

 ٩٥................................................................................اجلمع والقصر

 ٩٥.......................................حكم تالزم اجلمع والقصر واألفضل للمسافر يف ذلك

 ٩٥................................................................وقت القصر واجلمع للمسافر

 ٩٧................مسافة السفر املبيح للقصر وحكم القصر ملن نوى اإلقامة أكثر من أربعة أيام

 ٩٧..........................................اجلمع بني املغرب والعشاء للمطر يف الوقت احلاضر

 ٩٨........................................................................هل النية شرط للجمع

 ٩٨.........................................................حكم املواالة بني الصالتني يف اجلمع

 ٩٩.......... املسافر وحكم القصر للمسافر سواء كان إماما أم مأموماحكم صالة املقيم خلف

حضر مجاعة عند اجلمع بني املغرب والعشاء للمطر واإلمام يصلي العشاء فصلى 
 ١٠١.......................................................................خلفه ظانا أنه املغرب

 ١٠١............................................فضل السنن والرواتب والنوافل املطلقة يف السفر

 ١٠٢...............................................................................مسائل متفرقة

 ١٠٢.................................................................بعض مسائل سجود التالوة

 ١٠٣...............................................صالة الكسوف وحتية املسجد يف وقت النهي

 ١٠٤............................................................................املراد بدبر لصالة

 ١٠٦................................................الصالة وحكم اجلهر بهالذكر اجلماعي بعد 

 ١٠٦............................................................صالة من تكلم يف الصالة نسيانا

 ١٠٨......................................................................................ثالثا الزكاة



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ١٨٤

 ١٠٨..........................................................................حكم تارك الزكاة

 ١٠٩......................ميلك عددا من أنواع املواشي لكن ال يبلغ كل نوع منها نصابا مبفرده

 ١١٠........................................ من أجل الزكاةالرجلني أو الثالثة جيمعون مواشيهم

 ١١٢................................................عنده مائة من اإلبل لكن أغلب السنة يعلفها

 إذا الضابط يف تقدير الفقري الذي يعطى من الزكاة وحكم إخراجها مرة أخرى
 ١١٢..................................................تبني للمعطي أنه وضعها يف غري مستحقها

 ١١٣.......................................إعطاء الزكاة ملن سرق يف غري بلده يف الوقت احلاضر

 ١١٣..........................................................نيإعطاء الزكاة للمجاهدين املسلم

 ١١٥.........................................إخراج زكاة احللي امللبوس أو املعد للبس أو العارية

 ١١٦.................................اإلجابة على من يرى وجوب زكاة احللي املعد لالستعمال

 ١١٧...................................كيفية إخراج زكاة من يتاجر يف األلبسة واألواين وغريها

 ١١٧.........................................................الزكاة يف األسهم وكيفية إخراجها

 ١١٧..............................كيفية إخراج زكاة من يصرف بعض ماله ويوفر البعض اآلخر

 ١١٧.....................................................................الزكاة يف أموال اليتامى

 ١١٨............ت كاألملاس والبالتني وغريمها املعدة للبس وغريهحكم الزكاة يف أنواع املصوغا

 ١٢٠.........................................زكاة الزروع فيما يسقى باملطر وما يسقى باملكائن

 ١٢٠....................................ضروات اليت تنتجها املزارعحكم الزكاة يف الفواكه واخل

 ١٢١.........................................املعتمد يف املكاييل اليت تعرف هبا األنصبة يف الزكاة

 ١٢١................................................................حكم الزكاة يف فوائد البنوك

 ١٢٢.................................................................................صدقة الفطر

 ١٢٣......................................................حكم إخراج صدقة الفطر للمجاهدين

 ١٢٤.....................................................................................رابعا الصيام

 ١٢٤..................................من جيب عليه صيام رمضان وفضل صيامه وصيام التطوع

 ١٢٥.....................................أمر الصيب املميز بالصيام واحلكم لو بلغ يف أثناء الصيام

 ١٢٥.....................................................بيان األفضل للمسافر من فطر أو صيام



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ١٨٥

 ١٢٦...................................ثبوت دخول شهر رمضان وحكم من رأى اهلالل وحده

 ١٢٧............................................................ية الصيام إذا اختلفت املطالعكيف

 ١٢٨.....................................................كيفية صيام من يطول هنارهم أو يقصر

 ١٣٣...................................................................السحور وقت أذان الفجر

 ١٣٥.........................................................................الفطر للمرأة احلامل

 ١٣٥.......................................................حكم الفدية ملن يرخص هلم يف الفطر

 ١٣٥.......................................................حكم الصيام للمرأة احلائض والنفساء

 ١٣٦.......................................حكم صيام التطوع ملن عليه أيام من رمضان مل تقض

 ١٣٦...................حكم من كان مريضا ودخل عليه رمضان ومل يصم مث مات بعد رمضان

 ١٣٧............................حكم استعمال اإلبر اليت يف الوريد واإلبر اليت يف العضل للصائم

 ١٣٨.......................حكم استعمال معجون األسنان وقطرة األذن واألنف والعني للصائم

صيام من حصل له أمل يف أسنانه وعمل له الطبيب تنظيفا أو حشوا أو خلع أحد 
 ١٣٨.......................................................................................أسنانه

 ١٣٩...............................................حكم من أكل أو شرب يف هنار الصيام ناسيا

 ١٣٩...........................حكم من ترك قضاء صيام رمضان حىت دخل رمضان الذي بعده

 ١٤٠..........................................................حكم من يصوم وهو تارك للصالة

 ١٤١................................................حكم من أفطر يف رمضان غري منكر لوجوبه

 ١٤١.............................................احلكم إذا طهرت احلائض يف أثناء هنار رمضان

 ١٤١............................................ وحنوهاحلكم إذا خرج من الصائم دم كالرعاف

 ١٤٢..................أكل الصائم أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر

 ١٤٢.......................................جامع يف هنار رمضان وهو صائم مسافرا وغري مسافر

 ١٤٣.............................حكم استعمال البخاخ يف الفم للصائم هنارا ملريض الربو وحنوه

 ١٤٣.............................................حكم أخذ احلقنة الشرجية عند الصائم للحاجة

 ١٤٣...........................................................حكم من ذرعه القيء وهو صائم

 ١٤٤...................................................حكم تغيري الدم ملريض الكلى وهو صائم



 حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم

 ١٨٦

 ١٤٤.................................ل واملرأة ومسائل متعلقة باالعتكافحكم االعتكاف للرج

 ١٤٦....................................................................................خامسا احلج

 ١٤٦...................................................األنساك الثالثة يف احلج وكيفية العمل هبا

من أتى بالعمرة يف أشهر احلج مث خرج من مكة إىل املدينة وأقام فيها حىت وقت 
 ١٥٠........................................................................................احلج

من جتاوز امليقات ملبيا حبج أو عمرة ومل يشترط وحصل له عارض مينعه من إمتام 
 ١٥١.......................................................................................هنسك

 ١٥٢..........من أحرم من امليقات لكنه يف التلبية نسي أن يقول لبيك عمرة متمتعا هبا إىل احلج

 ١٥٢............................ يلب عن والدتهمن حج عن والدته وعند امليقات لىب باحلج ومل

 ١٥٣..............................إحرام املرأة يف الشراب والقفازين وحكم خلع ما أحرمت فيه

 ١٥٣......................................................التلفظ باللسان يف نية اإلحرام وصفتها

 ١٥٤....................مكان إحرام من قدم إىل مكة يف عمل أو مهمة مث حصل له فرصة احلج

 ١٥٥................................................................هل يشترط لإلحرام ركعتان

 ١٥٥.........من حيس خبروج مذي أو قطرات من البول أثناء اإلحرام وعند خروجه إىل الصالة

 ١٥٦...................................................................تغيري لباس اإلحرام لغسله

 ١٥٧............................................ الطيب على اإلحرام قبل عقد النية والتلبيةوضع

 ١٥٧................................................مكان إحرام من كان يف مىن قبل يوم التروية

 ١٥٧.......................................... الترويةوقت التمتع وحكم اإلحرام باحلج قبل يوم

 ١٥٨........................جاوز امليقات دون أن حيرم سواء كان حلج أو عمرة أو لغرض آخر

 ١٥٩...................... خوففعل احملرم إذا خاف أال يتمكن من أداء نسكه بسبب مرض أو

 ١٥٩........................................................للمرأة أن حترم يف أي الثياب شاءت

 ١٦٠...........................................وقت إحرام احلاج واملعتمر القادم عن طريق اجلو

 ١٦٠..................................................مكان إحرام من كان سكنه دون املواقيت

 ١٦٠..............................................................مكان إحرام احلاج يوم التروية
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لبلدان وهبطت الطائرة يف مطار جدة ومل حيرم فأحرم نوى باحلج قادما من أحد ا
 ١٦١....................................................................................من جدة

 ١٦١..............نوى احلج باإلفراد مث بعد وصوله إىل مكة قلبه متتعا فأتى بالعمرة مث حتلل منها

 ١٦٢.................................نوى باحلج متمتعا وبعد امليقات غري رأيه ولىب باحلج مفردا

أحرم باحلج والعمرة وبعد وصوله إىل مكة ضاعت نفقته ومل يستطع أن يفدي 
 ١٦٢.....................................................................وغري نيته إىل حج مفرد

 ١٦٣.........................................أحرم باحلج والعمرة قارنا وبعد العمرة حل اإلحرام

 ١٦٣.....................................من حج وهو تارك للصالة سواء كان عامدا أو متهاونا

 ١٦٣......................................استعمال املرأة حلبوب منع العادة الشهرية يف أيام احلج

 ١٦٤............................................طواف املرأة إذا حاضت أو نفست بعد إحرامها

 ١٦٤.................................................................لف املقامركعتا الطواف خ

من أخر طواف اإلفاضة إىل طواف الوداع وجعله طوافا وحكم طواف اإلفاضة 
 ١٦٤.........................................................................................ليال

 ١٦٥......................من إكمال الطواف أو السعيأقيمت الصالة واحلاج أو املعتمر مل ينته 

 ١٦٥...................................................................الطهارة للطواف والسعي

 ١٦٥.............حكم طواف الوداع يف العمرة وحكم شراء شيء من مكة بعد طواف الوداع

 ١٦٥..................................................................تقدمي السعي على الطواف

 ١٦٦...................................................صفة السعي ومكان بدايته وعدد أشواطه

 ١٦٧..................................................ية احللق على التقصري بعد أداء النسكأفضل

 ١٦٧............................................وقت توجه احلاج إىل عرفة ووقت انصرافه منها

 ١٦٧................................................حكم الوقوف مبزدلفة واملبيت فيها وما قدره

 ١٦٨...........................املبيت خارج مىن أيام التشريق ووقت بداية احلاج بالنفري من مىن

 ١٦٨................................األفضل للحاج يف أعمال يوم النحر وحكم التقدمي والتأخري

 ١٦٩................................................التوكيل يف الرمي عن املريض واملرأة والصيب

 ١٦٩...............................رمي اجلمرات الثالث يف أيام التشريق ليال ملن ليس لديه عذر
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 ١٧٠........................وقت بداية رمي اجلمرات وكيفيته وعدد احلصى ووقت االنتهاء منه

 ١٧٠................................من حصل عنده شك بأن بعض احلصى مل يسقط يف احلوض

 ١٧٠........................................................الرمي من احلصى الذي حول اجلمار

 ١٧٢...................................................................................فهرس اآليات

 ١٧٤................................................................................فهرس األحاديث

 ١٨٠.........................................................................................الفهرس

 


