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  كت����������������������������اب  الّطَه�������������������������������������ارة

ف�صل فـي املياه

- تعريف املاء الطاهر

- العالقة بني البكترييا والنجا�سة

- معاجلة مياه املجاري لل�سرب

م من شركة الصناعات الوطنية السيد/  5 258 عرض على الهيئة االستفتاء املقدَّ
صالح، وجاء فيه عدة أسئلة، منها:

بدون  املاء  يكون  قد  وهنا  الطاهر؟  للماء  العلمي  التعريف  هو  ما  السؤال51  
جناسة )أي ال يحتوي على أي بول أو دم أو براز(، ولكنه سام أو 
خطر على الصحة )مع أنه بدون طعم أو رائحة أو لون في تقدير 

اإلنسان العادي( فهل نسمي ذلك ماًء طاهرًا!!

أجابت الهيئة مبا يلي : ❁ 

اصطالح  وفي  والنجاسة،  الدنس  من  والنقاء  النظافة  اللغة  في  الطهارة: 
الفقهاء: هي اخللو عن النجاسة، فيقال للماء طاهر إذا خال عن النجاسة، وللرجل 

طاهر إذا خال عن احلدث.

وعلى ذلك؛ فالطهارة على قسمني كما في النجاسة: طهارة حقيقية؛ وهي 
التنزة عن النجاسة احلقيقية، وطهارة حكمية، وهي التنزه عن النجاسة احلكمية، 

واملسؤول عنه هنا الطهارة احلقيقية.
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والتطهير من النجاسة احلقيقية أمر حكمي شرعي بنينّ الفقهاء أسسه وطرقه، 
اتفقوا في بعضها واختلفوا في بعضها اآلخر، وقد أوصل بعضهم طرق التطهير 
إلى عشرين طريقة، وذلك بحسب نوع املادة املتنجسة، ونوع النجاسة املخالطة 

لها.

والقاعدة العامة هي أن األصل في األشياء - ماء أو غيره - الطهارة حتى 
باملاء،  النجس  اختلط  فإذا  بها،  النجس  اختالط  أي  الدليل على جناستها،  يقوم 
فإن كان املاء قلياًل جنس عند عامة الفقهاء، وإن كان املاء كثيرًا لم يحكم بنجاسته 
حتى تظهر آثار النجاسة فيه من لون أو رائحة أو طعم؛ لقول النبي �: »ال يبولن 
أحدكم في املاء الدائم ثم يغتسل منه«))(، وقوله عليه الصالة والسالم: »إذا كان 

املاء قلتني لم يحمل اخلبث« رواه أبو داود والترمذي والنسائي))(.

وقد اختلف الفقهاء في مقدار املاء القليل على أقوال، فذهب بعضهم: إلى 
أن القليل ما كان أقل من قلتني، ويقدر ذلك اآلن بـ/160/ ليترًا، وما كان فوق 
ذلك فهو كثير، وذهب آخرون: إلى أن املاء القليل ال حد فيه، وهو متروك إلى 
الناظر، فما استكثره الناظر فهو كثير  وما استقله الناظر فهو قليل، وقال غيرهم: 
القليل ما كان سطحه أقل من عشرة أذرع في عشرة أذرع، والكثير ما كان فوقه، 

ويقدر ذلك مبا مساحته/))/ مترًا مربعًا.

واألصل في املواد املتنجسة أنها تبقى على جناستها حتى يثبت استخالص 
النجاسة منها، وذلك بإخراجها منها عينًا إن كانت مجسدة كأعضاء احليوان امليت 
وإزالة أوصاف النجاسة منها وهي : اللون والرائحة والطعم إن كانت مجسدة أو 

غير مجسدة؛ كالبول والدم املسفوح.
))(     أبو داود )رقم  69( 

))(     أبو داود )رقم63(، الترمذي )رقم67(، النسائي)رقم)5(. 
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أي أن إزالة النجاسة من املاء النجس بحسب ما تقدم قد يصعب الوصول 
إليها، ولهذا فإن الفقهاء نصبوا لذلك عالمات وطرقًا يحكم بعدها بطهارة املاء 

املتنجس، وأهم هذه الطرق هي:

التجرية: وذلك بتسييل املاء النجس في قناة مع إضافة ماء طاهر إليه،  أ 5 
وال بأس بإضافة مواد أخرى طاهرة، فإذا زالت منه بذلك عني النجاسة 

وأوصافها فقد طهر.

ب5 املكاثرة: وذلك بخلط املاء النجس مباء آخر طاهر، أو بأي سائل طاهر 
آخر حتى تزول منه عني النجاسة وأوصافها فإن زالت فقد طهر.

كانت  إذا  النجس  املاء  من  النجاسة  عني  بها  تزول  أخرى  طريقة  أي  ج(  
أو  إليه،  طاهرة  مواد  إضافة  مثل  أوصافها،  وكذلك  مجسدة  النجاسة 
تعريضه للشمس أو تركه على حالة مدة من الزمان أو غير ذلك، فإذا 

حصل أن زالت منه بذلك عني النجاسة وأوصافها فقد طهر.

فإذا لم تزل عني النجاسة من املاء املتنجس وكذلك أوصافها، وبقي فيه ريح 
النجاسة أو طعمها أو لونها لم يطهر.

ذات  أخرى  مادة  إلى  كيميائيًا  النجاسة  عني  ل  حتــوُّ وهي  االستحالة:  د5 
صفات مختلفة عن املادة األولى النجسة؛ بواسطة خلطها مبواد طاهرة، 
أو بتعريضها للشمس، أو بتركها مدة من الزمان دون أي إضافة، فإنها 
تصبح طاهرة عند أكثر الفقهاء، كما في اخلمر إذا حتولت إلى خل فإنها 
تصبح طاهرة، وكما في احليوان ميوت في مملحة فيتحول إلى ملح فإنه 

يصبح طاهرًا بهذا التحول. )والله أعلم(.
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الطحالب  أو  الفيروسات  أو  البكتيريا  لوجود  هناك عالقة  هل  السؤال52:  
أو بقايا الطعام في املياه بالنجاسة أو الطهارة؟ أم أن أساس ومصدر وجودها في 
املاء )إذا كانت من فضالت اإلنسان وليس احليوان( هو الذي يحدد جناسة املاء 

من طهارته!!!

أجابت الهيئة مبا يلي: ❁ 

ليس هناك من عالقة مباشرة شرعًا بني وجود )البكتيريا( وبني احلكم بنجاسة 
املاء، أو أي مادة أخرى دخلتها )البكتيريا(. والله أعلم . 

تتعدد  قد  الصحية  املــجــاري  مياه  ملعاجلة  الصناعية  املــراحــل  السؤال53:  
وهنا  الطهارة.  مجرد  أو  للشرب  الصالحية  مجرد  مرحلة  تكاليفها  في  وتفوق 
يبقى السؤال الشرعي وهو أين نقف شرعًا في مراحل املعاجلة!! أي ما هي نسبة 
التنقية املطلوبة؟ وحسب علمي بأن مياه البحر أو النهر أو اآلبار السطحية، وحتى 
تعتبر طاهرة وصاحلة شرعًا  الراكدة ألكثر من سنة؛ كلها  مياه اخلزانات والبرك 
للوضوء واالغتسال، ومع ذلك فهي غير صاحلة للشرب )البحر(، أو حتتوي على 
إذن يجب حتديد  )الترع(، ولكن بنسب متفاوتة. وهنا  أو رمبا جناسات  شوائب 
نسبة مئوية للشوائب والنجاسات، أو من خالل معرفة مراحل معاجلة املجاري: 
راجيًا  شرعًا.  واالغتسال  للوضوء  صاحلًا  املاء  بعدها  يعتبر  التي  املرحلة  حتديُد 

تعليقكم حول هذه النقطة.

أجابت الهيئة مبا يلي : ❁ 

نسبة التنقية املطلوبة لتطهير املاء النجس شرعًا هي زوال عني النجاسة منه، 
احلكم  يتوقف  وال  كان،  طريق  بأي  وطعم  ورائحة  لون  من  أوصافها  وزوال 
إنه يحكم  النقاء جتعله صاحلًا للشرب، بل  بطهارته على وصوله إلى درجة من 
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بطهارته بزوال آثار النجاسة فيه، ثم إن كان يصلح للشرب أذن بشربه، وإال فال 
يؤذن بشربه ملا فيه من الضرر، وليس لنجاسته، مثله مثل املواد السامة؛ فإنها ممنوع 

تناولها مع طهارتها، وكذلك املسكرات اجلامدة فإنها طاهرة وال يجوز تناولها.

وعلى ذلك؛ فإن نسبة التنقية املطلوبة للشرب: هي أن يبلغ املاء حد الطهارة 
الشرعية والصالحية للشرب صحيًا.

بإخراج عني  املجاري ممكن شرعًا  مياه  تطهير  أن  ترى  اللجنة  فإن  وأخيرًا؛ 
النجاسات منه إن كانت مجسدة كأعضاء احليوانات امليتة مثاًل، ثم بإزالة أوصاف 
النجاسات وهي اللون والرائحة والطعم بأي وسيلة متاحة، فإذا لم يبق للنجاسة 
أثر حكم بطهارة هذه املياه سواء أصبحت صاحلة للشرب من الناحية الصحية أم 
ال، ثم إن صلح للشرب أذن بشربه وإال فال. إال أن الهيئة تنصح باستعمال املياه 
الصناعة  الزراعة وسقاية احليوانات وأمور  أمور  املتقدم في  الوجه  املطهرة على 
وغير ذلك دون شرب اإلنسان مهما بلغت هذه املياه من النقاء والطهارة، وذلك 

مراعاة للمشاعر العامة، وبعدًا عن الشبهات. والله أعلم. 

]3(((/79-74/(([
 � � � �

ر طهارة املاء املقطَّ

)مياه  عنوان  حتت  يومية  جريدة  في  املنشور  املقال  على  اللجنة  اطلعت    259 5
الكويت ال تصلح للوضوء5.

•وإيضاحًا للحكم الشرعي في املسألة تبني اللجنة ما يلي: 	
املاء املقطر هو ماء طبيعي أزيل منه ما كان يحمله من أمالح، وإضافة املياه 
الصليبية )قليلة امللوحة( إليه ال تخرجه عـن طهوريته ألن كاًل منهما مـاء طهور، 
وليس اختالط األشياء به مخرجًا للماء عن طهوريته إال إذا خرج املاء عن طبعه 
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من الرقة والسيالن أو زال عنه اسم املاء، أما إذا بقي إطالق اسم املاء عليه فإنه 
طاهر أي مطهر، ولهذا فالوضوء والغسل باملاء املقطر املضاف إليه املاء الصليبي 

أو املضاف إليه بعض املطهرات كالكلور وضوء وغسل صحيحان.
األفكار  لتبلبل  منعًا  فيه  الذكر  أهل  إلى  في كل شيء  يرجع  أن  يرجى  كما 

ه باحلكم على الشيء بأنه حالل أو حرام، قال تعالى: }ڀ   واجلرأة على اللنّ
ڀ   ڀ   ڀ  ٺ ٺ  ٺ{]الننّحل: 43[. والله أعلم.

]5(/187-186/([
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ف�صل يف اال�صتنجاء

اإنتاج جهاز تبول املراأة فيه قائمة

ه: م من السيد/ أحمد، ونصُّ 5 260 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

العامة واملقاوالت، والشركة  التجارة  تتعامل في مجال  نحن شركة كويتية 
واقفة،  وهي  ل  التنّبونّ على  املرأة  يساعد  وهو  جديد،  منتج  وكالة  على  حصلت 
وهو مصنوع من الكرتون وبسيط، وهو ال يدخل داخل جسم املرأة، ويستعمل 
في  ويستعمل  له،  حافظة  في  البول  وجتميع  نزول  في  ويساعد  فقط،  خارجيًا 
ة احلمامات العامة )غير الننّظيفة(، واحلمامات الضينّقة؛  احلاالت القصوى خاصنّ

كالطائرات والقطارات ورحالت البر...إلخ.

نرجو إفادتنا من ناحية شرعية إسالمية؛ هل ميكننا التعامل مع هذا املنتج؟ 

مرفق لكم عينّنة املنتج لإلفادة.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

أال  إليه، بشرط  إذا دعت احلاجة  للمرأة  )املنتج(  مانع من استعمال هذا  ال 
ث جسمها أو ثيابها أو كشف عورتها. والله أعلم يترتنّب عليه تلونّ

]54(0/4(-41/17[

 � � � �

طهارة من ال ي�ستطيع التحرز عن النجا�سة

ه:  م من السيد / محمد، ونصُّ 5 261 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
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مياه  تعبئة  في  العشاء  إلى  الظهر  من  يعمل  مجاري،  تنكر  صاحب  سألني 
املجاري وتفريغها في الصحراء فيتعرض بسبب هبوب الرياح عند تفريغ التنكر 
إلى إصابته بالنجاسة رشًا ملالبسه وبعض أجزاء من جسمه، فكيف يفعل بصالته 
هل يصلي بثيابه - ثياب العمل - للحرج الكبير من تبديلها وتطهير جسمه لكل 
صالة، أم يطلب منه الطهارة لكل صالة ثوبًا وبدنًا، علمًا أنه من أصحاب العمل 
املستمر بهذا، وهل يجوز له تأخير الصلوات إلى الليل ليصليها قضاء لعدم متكنه 

من طهارة الثوب والبدن؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

الكف سواء  ر  مقعنّ مقدار  من  أقل  قلياًل مجموعه  النجاسة  كان رشاش  إذا 
أكان في ثوبه أم في بدنه، أو كان كرؤوس اإلبر يكاد ال ُيرى فيعفى عنه، وجتوز 
الصالة معه، وإذا كان أكثر من ذلك فال بد من غسله قبل الصالة أو تغيير ثوبه 
عند الصالة، ويستحسن بأن يكون لهذا الرجل ثوب طاهر يصحبه معه فيخلع 

ثوبه النجس ويلبس ثوبه الطاهر عند الصالة ويصلي فيه.

فإن لم يتمكن من ذلك فيمكن له أن يجمع الظهر مع العصر جمع تقدمي، 
واملغرب والعشاء جمع تأخير، ليصلي طاهر الثوب والبدن. والله أعلم.

]5875/5(-5(/19[
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ف�صل فـي الّنجا�صات

تعريف النجا�سة

م من شركة الصناعات الوطنية السيد/  5 262 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه مختصرًا: صالح، ونصُّ

حامض  على  يحتوي  البول  مثاًل  للنجاسة؟  العلمي  التعريف  هو  ما  أواًل: 
اليوريك كأهم مكوناته، فهل تخفيض نسبة حامض اليوريك إلى ربع كميتها هل 

يعتبر إزالة للنجاسة؟ أو أن هذا احلامض متامًا هو تعريف إزالة جناسة البول؟

أجابت الهيئة مبا يلي : ❁ 

النجاسة في اللغة: القذر، وفي اصطالح الفقهاء: قدر مخصوص مينع جنسه 
الصالة، كبول اإلنسان، والدم املسفوح، وميتة احليوان البري..، فكل مادة مينع 

حملها صحة الصالة فهي جنسة، وما ال فال.

والنجاسة على قسمني: حقيقية وهي املرادة هنا وتسمى باخلبث، وحكمية 
وهي غير مراده هنا وتسمى احلدث.

واملدار في حتديد النجاسة احلقيقية على نص الشارع، فكل مادة نص الشارع 
على أن جنسها مانع من صحة الصالة فهي جنسة، وما ال فال.

وغائطه،  البالغ،  اإلنسان  كبول  أشياء  بعض  جناسة  على  الفقهاء  اتفق  وقد 
والدم املسفوح.. ولوجود نصوص قاطعة من الشارع في ذلك.

واختلفوا في جناسة أشياء كبول احليوان مأكول اللحم، فذهب البعض إلى 
جناسته، وذهب آخرون إلى أنه طاهر، وذلك لظنية النصوص.
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وتفصيل ذلك في أبواب الطهارة من كتب الفقه. والله أعلم .

]3(((/75-74/(([

 � � � �
جنا�سة جلد اخلنزير

ه: م من السيد / عدنان، ونصُّ 5 263 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

من  أخرى  ومنتجات جلدية  أحذية  باستيراد  التجار احملليني  بعض  يقوم    
دول أجنبية مختلفة. 

يتم صنع تلك املنتجات من جلد اخلنزير ويتم بيعها في السوق احمللي، لذلك 
يرجى معرفة احلكم الشرعي بخصوص استيراد تلك املنتجات وبيعها ولبسها.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

اختلف الفقهاء في طهارة جلد اخلنزير بالدباغة، فيرى جمهور الفقهاء أن ال 
يطهر بها، ويرى بعض الفقهاء أنه يطهر، إال أن اللجنة ترجح رأي اجلمهور.

وعليه: فال يجوز استيراد واستعمال املنتجات اجللدية املستفتى عنها. والله أعلم.

]5(19/41/17[

 � � � �

طهارة العطور الكحولية

ه: م من السيد/عيسى، ونصُّ 5 264 عرض على هيئة الفتوى االستفتاء املقدَّ

ما حكم استعمال العطور التي فيها الكحول، والصالة في الثياب التي فيها 
الكحول أو مصافحة شخص معطر بذلك العطر الذي فيه الكحول؟
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ترى هيئة الفتوى ما يلي: ❁ 

إن العطور التي يدخل في مكوناتها الكحول ليست جنسة ألنها ليست من 
قبيل اخلمر ألن الكحول مادة سامة ليس من شأنها أن تشرب في األحوال العادية 

بقصد اإلسكار، ومع هذا ال يجوز تناولها إلسكارها ولكونها سامة.
مصافحة  جتوز  كما  كحول  فيها  التي  الثياب  في  الصالة  فتجوز  وعليه؛ 

الشخص املعطر بعطور فيها كحول. والله أعلم.
]1079/45-44/4[

 � � � �

طهارة البرتول

5 265 عرض على اللجنة سؤال السيد/ ناصر، والذي يقول فيه:

نحن نعلم أن أصل البترول حيوانات حتللت منذ ماليني السنني، فهل يعتبر 
البترول بناء على ذلك من األشياء النجسة أم أنه طاهر؟

أجابت اللجنة: ❁ 

افتراض أن يكون أصله حيوانات متحللة  البترول طاهر حتى على  أن   
الستحالته إلى مادة أخرى. والله أعلم.

]50/186/([
 � � � �

ت�سنيع الدم علفًا للحيوانات يجعله طاهرًا

ه: م من السيد / سعود، ونصُّ 5 266   عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

السؤال هو: هل يجوز تصنيع الدم لألعالف احليوانية ؟
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الدم  بأن يطبخ  التصنيع  بأن طريقة  الفتوى  وأفاد د.عيسى زكي عضو جلنة 
وتتبخر منه جميع املواد عدا البروتني، ومن ثم يضاف البروتني املتبقي إلى علف 
احليوان مما يرفع نسبة البروتني في العلف إلى 90%، وأما ما يضاف إلى العلف 

من أحشاء أو عظام فإنها ال ترفع نسبة البروتني في األعالف إال بنسبة %40.

دمًا، وعرض على  يسمى  فال  الطبخ،  بعد  كلية  يتحول  الدم  بأن  أشار  كما 
اللجنة عينة من الدم بعد تصنيعه.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

النجاسة  أعيان  حتويل  بــأن  القائلني  الفقهاء  بأقوال  األخــذ  اللجنة  رأت 
بهذا  النجاسة  حكم  عن  يخرجها  األصلية  خواصها  تفقد  بحيث  طبيعتها  عن 

التحول.

مادة  إلى  دم  من  وحتويله  بتصنيعه  خرج  قد  املصنع  الدم  كان  فإذا  وعليه؛ 
غذائية )بروتني( عن طبيعة الدم وخواصه فإنه يخرجه بذلك عن حكمه األصلي 
احليوانات.  علف  تصنيع  في  به  االنتفاع  ذلك  على  بناء  ويجوز  النجاسة،  وهو 

والله أعلم.
](566/5(-5(/9[

 � � � �

طهارة النجا�سة با�ستحالة عينها كيميائيًا

رئيس مجلس  فيصل،  السيد /  م من  املقدَّ االستفتاء  اللجنة  5 267 عرض على 
ه:  إدارة جمعية )...5 التعاونية، ونصُّ

وهي  بقري،  جيالتني  فيها  يوجد  التي  احللويات  بعض  شرعية  مدى  ما 
مستوردة من دول أهل الكتاب والوثنية، هل يجوز تناولها أو بيعها في املتاجر 
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واجلمعيات التعاونية؟ وجزاكم الله خيرًا.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

يطهر  العني  جنس  أن  إلى  أحمد  عن  روايــة  وهو  واملالكية،  احلنفية  ذهب 
أو  حمارًا  كان  ملح  جنسًا  يعتبر  وال  جنسًا،  يكون  ال  النجس  فرماد  باالستحالة، 
خنزيرًا أو غيرهما، وال جنس وقع في بئر فصار طينًا، وكذلك اخلمر إذا صارت 
الشرع رتب  العني، وألن  غيره، النقالب  أو  إنسان  بفعل  أو  بنفسها  خاًل سواء 
واللحم    العظم  صار  فإذا  بانتفائها،  فينتفي  احلقيقة،  تلك  على  النجاسة  وصف 
الشرع  في  ذلك  ونظائر  واللحم،  العظم  غير  امللح  ألن  امللح،  حكم  َأَخَذ  ملحًا 
طاهر  والعصير  تطهر،  املضغة  إلى  حتولت  فإذا  جنسة،  فإنها  العلقة  منها:  كثيرة، 
فإذا حتول خمرًا ينجس، فيتبني من هذا: أن استحالة العني تستتبع زوال الوصف 
والعظم  اجللد  غير  فهو  مادة مستحيلة،  يعتبر  )اجلالتني(  فإن  لذا  عليها،  املرتب 
والله  وشراؤه.  وبيعه  وأكله  صنعه  يباح  فإنه  هذا  وعلى  منهما،  استخرج  الذي 

أعلم.

]6900/49-48/(([
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 ف�صـل  فـي الو�صـوء

اكت�ساف ع�سو مل ي�سبه املاء فـي الو�سوء

ه: م من / جلنة خيرية، ونصُّ 5 268 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

إذا توضأ املصلي وبعد أن انتهى من الوضوء اكتشف أن هناك جزءًا صغيرًا 
من جسمه كان به حائل مثال: )لبان أو أي شيء( الصق به، فهل يعيد وضوءه 
كله أم يكتفي بغسل هذا اجلزء ولو كان صغيرًا جدًا؟ وما هو احلال إذا اكتشف 

هذا األمر وهو في الصالة ؟

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

إذا انتهى املتوضئ من وضوئه ثم تبني له أن ملعة من أعضاء وضوئه لم يصبها 
املاء بسبب حائل ولم يكن العضو الذي قبله قد جف، فعليه أن يعيد غسل العضو 
الذي عليه احلائل بعد إزالته، ثم يعيد غسل األعضاء التي تليه، فإذا كانت أعضاء 

الوضوء قد جفت فيلزمه أن يعيد الوضوء. 

النحو  على  وضوئه  وإعــادة  صالته  قطع  فعليه  الصالة  في  ذلك  تبني  فإذا 
الوقت.  خرج  ولو  والصالة  الوضوء  أعاد  الصالة  بعد  ذلك  تبني  فإذا  املتقدم، 

والله أعلم.

الو�سوء من �سوؤر الكلب

ه: م من السيد/ أحمد، ونصُّ 5 269 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

نتوضأ  أن  يجوز  هل  )اجلواخير(،  أصحاب  من  األغنام  أهل  بعض  يسأل 
بسؤر الكلب؟ ألنه أحيانًا يحني وقت الصالة وليس عندنا ماء إال املوجود في 
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احلوض الصغير الذي تشرب منه األغنام، والذي يسمى في عرف أهل الكويت 
)الصريفة(. وهو حوض مستطيل مصنوع من )معدن الصاج( يسع ما بني 40 
نبنّهنا  ولكن  املــرات،  بعض  في  منه  نتوضأ  ونحن  يقول:  املاء،  من  لترًا   50 إلى 
احلارس إلى أن كلب احلراسة يشرب من نفس احلوض أحيانًا، فهل يجوز لنا أن 
نتوضأ منه؟ وإذا كان اجلواب بعدم اجلواز فما حكم وضوءاتنا وصلواتنا السابقة 

من تلك الوضوءات؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

املاء املسؤول عنه، الذي ولغ فيه الكلب يعتبر قلياًل بناء على تقدير الفقهاء، 
املالكية إلى طهارته ما  الفقهاء، وذهب  وينجس بولوغ الكلب فيه عند جمهور 
لم يتغير بذلك طعمه أو لونه أو رائحته، وعليه فإن على املستفتني االمتناع عن 
الوضوء من سؤر الكلب بعد اليوم، أخذًا بقول اجلمهور احتياطًا، أما الصلوات 
املاضية فهي صحيحة إن شاء الله تعالى، وال ضرورة إلى قضائها ما دام قد فات 
وقتها، سواء كان املاء قد تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو لم يتغير، لفوات وقتها، 

وألن إزالة النجاسة عند املالكية ال جتب إال مع الذكر والقدرة. والله أعلم.

]3((1/73/(([

 � � � �

�سقوط غ�سل الع�سو املقطوع فـي الو�سوء

ه: م من السيد/ عبد الله، ونصُّ 5 270 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

شخص تعرض حلادث وفي أثر احلادث فقد رجله أو يده ومت تركيب يٍد أو 
ر عليها املاء )الطرف الصناعي(  رجل صناعية له فهل يجوز عند الوضوء أن ميرنّ
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مع العلم أنها ليست طبيعية فما حكم الشرع؟

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

البعض؛  ذلك  تطهير  وجب  بعضه  وبقي  التطهير  واجــب  عضو  قطع  إذا 
حلديث: »إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم«))(، ولقاعدة: »امليسور ال يسقط 
باملعسور«، وإذا قطع العضو كله سقط الغسل أو املسح الواجب، وذهب بعض 
الفقهاء إلى أنه يندب غسل باقي العضو كالعضد أو الساق لئال يخلو العضو عن 

طهارة وليس هذا واجبًا لسقوط احملل.

العضو  غسل  يجب  لم  املقطوع  العضو  مكان  اصطناعيًا  عضوًا  َب  ركنّ فإذا 
االصطناعي. والله أعلم .

]459(/57/(5[

 � � � �

طهارة من به �سل�س بول

ه: م من السيد/ حسن، ونصُّ 5 271 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

خروج  ويستمر  للحمام  ذهابي  بعد  البول  انقطاع  عدم  مشكلة  من  أعاني 
هذه  من  للعالج  ذهبت  بأنني  علما  تقريبا،  الساعة  تقارب  ملدة  البول  قطرات 
وقد  هو،  كما  األمر  إن  بل  منها،  شفاء  إلى  أصل  لم  اآلن  حتى  أنه  إال  املشكلة 
أخبرني أحد الدكاترة بأن هذا األمر يستمر إلى مدة من الوقت، وقد سببت هذه 
املشكلة كثيرًا من املضايقات، وخصوصا فيما يتعلق مبوضوع الطهارة للصالة، وقد 
سألت بعض شيوخ الدين فأحدهم أخبرني بوضع كيس نايلون لتجنب النجاسة 

))(     مسلم  )رقم 1337(
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ولكن هذه غير عملية، وتسبب كثيرًا من اإلحراجات واملضايقات، خاصة في 
فترة الدوام، أو خروجي لقضاء بعض األعمال بعد فترة العصر، وخاصة صالة 
املغرب والعشاء، وأحد الدكاترة قد أخبرني بأنني ميكن أن أصلي بدون وضع أي 
شيء كالكيس الذي ذكره لي الشيخ السابق أو تبديل مالبسي، وكل ما علينّ هو 
أن أتوضأ للصالة في كل مرة وال حرج في ذلك عند ذهابي للصالة، ألن الطهارة 
شرط أساسي للصالة، حتى ولو أدى األمر إلى عدم صالتي مع اجلماعة، لذا 
يرجى إفتائي في هذه املشكلة، خاصة وأن الصالة هي عماد الدين، وأنها أول ما 

يحاسب عليه املرء، وجزاكم الله خيرًا.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ووجوب  والنجس  احلدث  من  الطهارة  بدون  الصالة  جواز  عدم  األصل 
الطهارة للصالة حيث أمكن، وأما حالة املستفتي فقد تبني من السؤال املكتوب 
بل  أكثره  الوقت وال  تستمر كل  البول ال  خروج  أن حالة  الشفوية  إجابته  ومن 
ساعة واحدة على األكثر، ولذلك يجب عليه أن يصلي على طهارة بعد انقطاع 
البول، وميكن أن يأخذ في هذه احلالة برخصة اجلمع بني الظهر والعصر وكذلك 
فواِت  خوُف  وليس  تأخير،  جمع  أو  تقدمي  جمع  كان  سواء  والعشاء،  املغرب 

صالِة اجلماعِة مما يبيُح له الصالَة مع وجود البول.

البول،  نزول  مع  ولو  ويصلي  فيتوضأ  الصالة  وقت  خروج  خشي  إن  أما 
الكف  قليلة ودون مقعر  لم تكن  ما  البدن والثوب،  النجاسة من  ويجب غسل 

)كقطرتني أو ثالث(. والله أعلم.

]1078/44-43/4[

 � � � �
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نزول الدم من ال�سرج

ه: م من السيد / سميرة، ونصُّ 5 272 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

نزول الدم من فتحة الشرج إما للناسور أو للبواسير وغيره، هل نزوله يعامل 
معاملة االستحاضة ؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

نزول الدم من الشرج ُيعطى حكم البول، فينتقض بخروجه الوضوء، فإذا 
كان نزوله مستمرًا ُعدَّ صاحبه صاحب عذر. والله أعلم.

]55(7/53/18[

 � � � �

رطوبة فرج املراأة

ه: م من السيدة / سميرة، ونصُّ 5 273 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

نظام  وهذا  ما،  حد  إلى  رطبًا  يكون  التناسلي  واجلهاز  إال  امــرأة  توجد  ال 
فسيولوجي طبيعي، ولكن بعض السيدات تزداد عندهن هذه اإلفرازات املهبلية 

على نحوين:

مدى  ذلك  ويكون  التبويض  وأيام  الــدورة  قبل  الطبيعية  احلاالت  في    -(
احلياة.

)-  في حاالت مرضية قد تزيد كمية اإلفرازات حتى إنها تخرج من الفرج 
جنسة؟  اإلفــرازات  هذه  وهل  حكمها؟  فما  كريهة؛  رائحة  لها  وتكون 
وهل تنقض الوضوء؟ حيث إن كثيرًا من السيدات تكون خارج املنزل 
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فتضطر إلى جمع الصلوات إن لم يتوفر مكان للوضوء، وهذه احلاالت 
رمبا تتكرر يوميًا.

جزاكم الله خيرًا،،،

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

هذا املوضوع اصطلح الفقهاء على تسميته مبوضوع رطوبة الفرج، وهي جنسة 
عند أكثر الفقهاء كالبول، وناقضة للوضوء أيضًا، سواء كانت طبيعية أو مرضية، 
وفرق بعضهم بني رطوبة تخرج من أقصى )باطن( الفرج فتكون جنسة، ورطوبة 
تخرج من أدنى )ظاهر( الفرج الذي يجب غسله عند االستنجاء، فتكون طاهرة، 
الوضوء، مثلها في ذلك مثل عرق  تنقض  الوضوء، والثانية ال  تنقض  واألولى 
سائر أعضاء البدن، فإذا كانت من الداخل واستمرت في النزول كسلس البول 
ناقضة  ُتَعدنّ  ال  ثم  صالة،  كل  أول  عند  الوضوء  عليها  ووجب  معذورة،  ت  ُعدنّ
وضوؤها  انتقض  الوقت  خرج  فإذا  مستمرًا،  الوقت  دام  ما  ذلك  بعد  للوضوء 

ولزمها إعادته. والله أعلم.

]5530/56-55/18[

 � � � �

دهن اجل�سم قبل الو�سوء

م من املدعو/ يعقوب، من غانا وهو: 5 274   عرض على اللجنة السؤال املقدَّ

هل يجوز للمصلي دهان جسده باملرهم بعد الوضوء أو قبله؟

أجابت اللجنة: ❁ 

ن طبقة متنع وصول املاء إلى اجلسد فال يجوز وضعه  أنه إن كان املرهم مما يكونّ
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على اجلسد قبل الوضوء. والله أعلم.
]49/186/([

 � � � �

اإزالة ال�سبغ عن اأع�ساء الو�سوء

ه: م من السيد / تركي، ونصُّ 5 275   عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

رجل يعمل في إحدى الشركات مبهنة صباغ، من الساعة الثامنة صباحًا إلى 
الساعة الثامنة مساًء، وخالل عمله يقع على أماكن الوضوء في جسده كالوجه 
والساعدين مواد صبغية، ومن املعلوم أنه ال ميكن إزالتها بسرعة إال بجهد جهيد، 
فما احلل بالنسبة إلشكالية متام الوضوء مع هذه املادة وأداء الصالة في وقتها؟ 
مع العلم بأن مسؤوله في العمل ال يترك له الفرصة الكافية إلزالتها، غير ساعة 

يتناول فيها وجبة الغداء.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

على املستفتي أن يزيل هذا الصبغ على قدر اإلمكان، وتنظيف كل ما بقي 
على أعضاء الوضوء من آثار الصبغ، ألن هذه اآلثار مانعة من وصول املاء إلى 
املتاحة  املعتادة  بالطرق  جهده  بذل  فإذا  الوضوء،  صحة  من  مانع  وهو  العضو، 
له من غير حرج، وبقي شيء من ذلك رغم العناية املناسبة، كان معفوًا عنه في 

حقه، دفعًا للحرج، ويصح وضوؤه معه، لقوله تعالى: }ھ  ھ   ھ   ھ  ے   
ے  ۓۓ{]احلج: 78[، وفي كل األحوال على عامل الصبغ أن يتوقى وصول 
الصبغ إلى مواضع الوضوء من جسمه قدر اإلمكان، وذلك باستعمال القفازات 

أو األلبسة الواقية وما إليها. والله أعلم. 
]5877/53-5(/19[

 � � � �
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اأثر الكحل وامل�سكرة وطالء االأظفار على الو�سوء

ه: م من السيدة / هناء، ونصُّ 5 276 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

أريد أن أسأل عن )الكحلة أو املسكرة( هل تبطل الوضوء أم ال؟ وبخصوص 
)صبغ األظفـار( هل أيضًا يبطل الوضوء إذا كان بهذه الطريقة أو تركيب األظفار 

بنفس الطريقة بعيدًا عن أطراف األصابع؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

الكحلة في العني وطالء األظفار ال يبطالن الوضوء، ألنهما ليسا من نواقض 
الوضوء، ولكن طالء األظفار و)املسكرة( إذا كان لهما جرم يحجب وصول املاء 
إلى ما حتتهما فإنهما مينعان وصول املاء إلى موضع من املواضع التي يجب وصول 
املاء إليها في الطهارة، فال يصح الوضوء معهما، وعليه فإذا طلت املرأة أظفارها 
بهذا  الصالة  فتستطيع  الوضوء  بعد  املاء  املانعني لوصول  )املسكرة(  أو وضعت 
الوضوء ما دامت مادة الطالء طاهرة، أما إذا طلت أظفارها أو وضعت املسكرة 
قبل الوضوء ثم توضأت، فإن وضوءها ال يصح لوجود هذا املانع، وال بد من 
إزالته قبل الوضوء، أما احلناء، وكل صبغ ليس له جرم، فال مينع صحة الوضوء 

أصاًل. والله أعلم.

]5(((/44/17[
 � � � �

مل�س االأنثى االأجنبية دون حائل هل ينق�س الو�سوء؟

ه: م من السيد / عالء، ونصُّ 5 277 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

 اختلطــت علي األمـــور في أمر مصـافحة النســـاء، هل هو ناقض للوضوء
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 أم ال؟ فعندما قرأت كتاب فقه السنة لفضيلة الشيخ السيد سابق وجدت على 
حد قوله بأنه ال دليل قاطع على حرمة املصافحة، فقمت باالستفسار من اإلخوان 
إنه على حد علمه حرام  قال:  فمنهم من  املوجودين حولي من زمالء وأقارب 
وناقض للوضوء، ومنهم من قال: إنه إن كان بال شهوة ال يبطل الوضوء، ومنهم 
من قال باختالف املذاهب في هذا األمر، فبني هؤالء وأولئك ضعت ولم أعد 
أميز احلكم الصحيح، فتفضلوا علي أكرمكم الله وأرشدوني وأرفقوا الدليل إن 

تكرمتم علي.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

حترمي  على  واحلنبلية(  والشافعية،  واملالكية،  )احلنفية،  الفقهاء  اتفق   -(
مصافحة الرجل املرأة الشابة األجنبية عنه، وأجاز بعض الفقهاء للرجل 
مصافحة املرأة العجوز إذا انعدمت الفتنة وانتفت الشهوة، وإال منع منها 

أيضًا.

يختلف الفقهاء في انتقاض الوضوء بلمس الرجل لألنثى املشتهاة:   -(

فعند احلنفية وفي رواية عن اإلمام أحمد أن الوضوء ال ينتقض باللمس،   
اللذة أو وجدها حني  باللمس إن قصد  ينتقض الوضوء  املالكية  وعند 
الشافعية  وعند  الله،  رحمه  أحمد  مذهب  من  املشهور  وهو  اللمس، 
وفي رواية ثالثة عن اإلمام أحمد أن اللمس ينقض الوضوء بكل حال، 

لعموم قوله تعالى: }ڄ  ڄ  ڃ{ ]املائدة:6[.

املالكية، وفي  عند  األصح  بلمس احملرم على  الوضوء كذلك  ينتقض  وال 
األظهر عند الشافعية، وهو على الروايات السابقة عند احلنابلة.



كتاب العبادات  - باب الّطهارة

28

اللذة ال ينقض الوضوء.  كما اتفقوا على أن ملس املرأة بحائل مينع وصول 
والله أعلم.

]7(74/(6-(5/(3[

 � � � �

طهارة املري�س 

م من السيد / محمد، مدير جلنة )...5  5 278 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
في جمعية صندوق )...5، ومّما جاء فيه:

نعرض عليكم تلك املسائل املتعلقة بطهارة املريض راجني منكم إبداء الرأي 
إن كان ورد فيها شيء مما يخالف الشرع؛ إذ نعتزم في صندوق )...5 طباعته على 
هيئة »بوستر« وتوزيعه على املستشفيات لتعليقه في غرف املرضى... لذا نرجو 

منكم التكرم بالنظر فيه وإجازته لنا بصفة عاجلة.

 اطلعت اللجنة على املرفق، وعنوانه: طهارة املريض وصالته.

مختصرًا- مبا يلي: أجابت اللجنة –  ❁

ما جاء في هذه املسائل موافق لبعض آراء الفقهاء دون بعض، واألولى أن 
يعدل وفق ما يلي:

طهارة املريض:

احلدث  من  فيتوضأ  باملاء،  يتطهر  أن  األصــل  في  املريض  على  يجب   -(
األصغر، ويغتسل من احلدث األكبر.

)- فإن كان ال يستطيع الطهارة باملاء لفقده أو لعجزه أو خوف زيادة املرض 



كتاب العبادات  - باب الّطهارة

29

أو تأخر شفائه فإنه يتيمم.

3- كيفية التيمم: أن يضرب األرض الطاهرة بيديه ضربتني، وقال البعض: 
األولى واجبة والثانية سنة، ثم ينفخ فيها وميسح بهما جميع وجهه، ثم 

ميسح يديه إلى املرفقني بعضهما ببعض.

ُمُه شخص آخر إن تيسر  4- فإن لم يستطع أن يتطهر بنفسه فإنه يوضئه أو ييِمنّ
ذلك.

5- إذا كان في بعض أعضاء الطهارة جرح يتضرر بالغسل فإنه ميسحه ببلِّ 
يعصبه  فإنه  أيضًا  عليه  يؤثر  املسح  كان  فإن  عليه.  وإمرارها  باملاء  يده 
وميسح على العصابة؛ فإن كان اجلرح يتضرر بالعصابة فإنه يتيمم عنه. 

6- إذا كان في بعض أعضائه كسر أو جرح أو حرق أو غير ذلك مشدود 
عليه خرقة أو جبس، فإنه ميسح عليه باملاء، وال يحتاج إلى التيمم، وال 

يعيد الصالة بعد ذلك.

جنس  من  ليست  مادة  عليه  يكن  لم  )ما  اجلــدار  على  يتيمم  أن  يجوز   -7
األرض(؛ أو أي شيء آخر طاهر من األرض.

8- إذا لم ميكن التيمم على األرض أو اجلدار أو أي شيء آخر له غبار، فال 
بأس أن يوضع تراب في إناء أو منديل ويتيمم منه.

فإنه  األخــرى،  الصالة  وقت  إلى  طهارته  على  وبقي  لصالة  تيمم  إذا   -9
يصليها بالتيمم األول وال يتيمم ثانية.

10- يجب على املريض أن يطهر بدنه وثيابه ومكانه بالغسل أو التبديل أو 
وضع فراش طاهر على املكان النجس.
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وال  حاله  على  ويصلي  ذلك  من  أمكنه  ما  يطهر  فإنه  يستطع  لم  فإن   -((
إعادة عليه.

]6898/46-45/(([ 
 � � � �

م�س املحدث واحلائ�س للم�سحف وقراءته

م من/ مجموعة  5 279 عرض على اللجنة محواًل من السيد الوكيل االستفتاء املقدَّ
ه: يات في أحد املساجد، ونصُّ من املصلِّ

هل يجوز مسُّ املصحف وقراءته لغير املتوضئ ؟

من  أو  التفسير  من  ســواء  عال  بصوت  القرآن  قــراءة  للحائض  يجوز  هل 
املصحف بلبس القفاز أو ترديده وحفظه ؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ص  ال يجوز قراءة القرآن ومسه للجنب مطلقًا، أما احلائض والنفساء فيرخنّ
األئمة،  بعض  عند  وهذا  والتعليم،  للتعلم  املصحف  ومسنّ  القرآن  بقراءة  لهما 

وهو املختار للفتوى دفعًا للحرج.

أما احملدث حدثًا أصغر، فإنه يباح له قراءة القرآن، ولكـن ال ميسنّ املصحف 
إال إذا كان طاهرًا، اللهم إال إذا كان للتعليم والتعلم دفعًا للحرج، والله أعلم.

]4309/50-49/14[

 � � � �

م�ّس امل�سحف املرتجم بال و�سوء

ه: م من صندوق خيري ونصُّ 5 280 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
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يرجى موافاتنا برأي اللجنة في املسائل التالية:

ة  أواًل: هل يجوز حتقيقًا للفائدة املستمرة توزيع املصاحف كعهدة بجانب أسرَّ
املرضى في أجنحة املستشفيات علمًا بأنها ستكون في تناول يد كل مريض بغض 
النظر عن دينه سواء كان مسلما أم ال؟  مع األخذ في االعتبار أن غالبية املرضى 

مسلمون.

ثانيًا: هل يجوز توزيع املصحف املترجم )لغة عربية إجنليزية( للمرضى غير 
املسلمني؟

املمرضات، فهل اخلشية من أن  السرير من اختصاص  ملا كان ترتيب  ثالثًا: 
متس املصاحف بأيدي ممرضات غير مسلمات مانع من تعميم توزيع املصاحف 

على النحو املبني؟ علمًا بأن أغلبية املمرضات غير مسلمات.

عند  واألكبر(  )األصغر،  احلدثني  من  املريض  طهارة  يشترط  هل  رابعًا: 
استعمال املصحف ؟ علمًا بأن ذلك قد يولد مشقة عليه.

حمل  عند  احلدثني  من  اجلسد  السليم  املسلم  طهارة  يشترط  هل  خامسًا: 
املصحف لنقله من مكان إلى آخر وليس عند قراءته ؟.

آملني إجابتكم بالسرعة املمكنة ، وجزاكم الله خيرًا.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

علب  في  يكون  أن  على  املسلمني  ة  أســرنّ بجانب  املصاحف  توزيع  يجوز 
ه من غير مسلم أو من مسلم غير متوضئ،  منفصلة عن املصحف لتحاشي مسنّ
أن  دون  األجنبية  باللغة  الترجمة  كانت  إن  القرآن  معاني  ترجمة  توزيع  ويجوز 
يكون معها نصنّ القرآن، وكذلك يجوز إذا كان مع الترجمة نصنّ القرآن بشرط أن 
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تكون الترجمة وما معها من التعليقات والشروح باللغة العربية أو غيرها أكثر من 
ا إذا كان النصنّ القرآني أكثر من الترجمة وما معها من التعليقات  النصنّ القرآني. أمنّ
ا املريض الذي ال  ه، وأمنّ فال يجوز لغير املسلم وغير املتوضئ من املسلمني أن ميسنّ
يستطيع الوضوء فإن له أن ميسنّ املصحف إذا تيمم، فإن عجز عن التيمم فال بأس 

أن ميسنّ املصحف ولو كان غير متوضئ أو كان على غير طهارة. والله أعلم.

]695/35/3[

 � � � �

كتابة القراآن الكرمي بغري احلروف العربية

ه: م من السيد / محمد، ونصُّ 5 281 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

بحكم عملنا في جلنة التعريف باإلسالم في رعاية وتعليم املهتدين اجلدد، 
اللغة  يجيد  ال  منهم  والكثير  مختلفة،  ولغات  جنسيات  إلى  ينتمون  والذين 
العربية، يجد املهتدون صعوبة في حفظ القرآن الكرمي واألدعية واألذكار الواردة 
في الصالة وغيرها، فهل يجوز شرعًا كتابة آيات القرآن واألدعية واألذكار في 
إصدارات اللجنة املوجهة للمهتدين اجلدد بأحرف لغاتهم، وتنطق باللغة العربية 

باإلضافة إلى ترجمة معانيها بلغاتهم ؟

خطيًا  وإشعارنا  الفتوى،  جلنة  على  الــســؤال  هــذا  عــرض  منكم  ــني  راج
باإلجابة. 

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

العربية  احلروف  ألن  العربية،  احلروف  بغير  الكرمي  القرآن  كتابة  يجوز  ال 
توقيفية، وال يجوز تغييرها، إمنا يجوز كتابة ترجمة تفسير القرآن الكرمي باللغات 
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األجنبية؛ ليمكن لغير العرب فهم معانيه، على أنُ يقرنّ هذا التفسير من هيئة علمية 
مسلمة متخصصة جتيد فهم كتاب الله تعالى، وترجمة تفسيره إلى اللغة التي يراد 

ترجمة التفسير لها، كي ميكن تداوله.

كتابتها  من  مانع  فال  قرآنية،  آيــات  تتضمن  ال  التي  ــار  واألذك األدعية  أما 
بحروف غير عربية بالقيود السابقة، إذا دعت لذلك مصلحة غالبة. والله أعلم.

]5514/37/18[
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ف�صل فـي امل�صح على اخلّفني واجلبرية

امل�سح على اخلفني واجلوربني

ه: م من السيد / فداء، ونصُّ 5 282 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

هل يجوز املسح على اجلوربني غير الثخينني ينفذ املاء منهما، وال ميكن املشي 
فيهما بدون النعل؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

اتفقت املذاهب األربعة على جواز املسح على اخلفني باملاء بداًل من غسل 
لصحة  واشترطوا  الصحيحة،  السنة  من  ذلك  في  ورد  ملا  الوضوء  في  الرجلني 

املسح شروطًا أهمها:

)- أن يكون اخلفان طاهرين.
)- أن يتم لبسهما على طهارة.

3-أن يكونا ساترين للكعبني.
4- أن يثبتا على الساق بغير شد بشيء آخر.

5- أن يكونا ثخينني ميكن متابعة املشي فيهما مسافة مناسبة.
6- أن ال ينفذ املاء إلى ما حتتهما من القدم.

7- أال يكونا متخرقني.
كما اتفقوا على جواز املسح في الوضوء على اجلوربني إذا كانا كاخلفني في 
الشروط السابقة قياسًا عليهما، إال أن البعض اشترط أن يكون اجلوربان مجلدين، 
ولم يشترط اآلخرون ذلك، واللجنة ترى األخذ بعدم اشتراط التجليد للتيسير، 
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وعليه فال يجوز املسح على اجلوربني الرقيقني وال املتخرقني. 
وثالثة  للمقيم،  وليلة  يوم  هذه  املسح  مدة  أن  إلى  الفقهاء  جمهور  وذهب 
أيام بلياليها للمسافر، من وقت احلدث بعد لبسهما، فإذا انقضت املدة أو انخلع 

اخلفان أو أحدهما من القدم وجب غسل الرجلني في الوضوء. والله أعلم.

]5((1/44-43/17[

 � � � �

امل�سح على اجلبرية

ه: م من السيد/ بهاء الدين، ونصُّ 5 283 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

في حالة وجود جبيرة في اليد وفي مكان من أماكن الوضوء والتيمم معًا، 
ماذا أفعل في هذه احلالة بالنسبة للوضوء أو لرفع اجلنابة ؟

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

العضو  املاء يضر  أو كان  املريض،  العضو  إذا كانت اجلبيرة ضرورية لشفاء 
إذا وصل إليه، فالواجب على املسلم في الوضوء أن يغسل سائر أعضاء الوضوء 
اجلبيرة  كانت  إذا  مسحًا  اجلبيرة  على  ميسح  ثم  الضرورية،  اجلبيرة  مكان  سوى 
في أعضاء الوضوء، شريطة أن ال تغطي اجلبيرة أكثر من قدر احلاجة من العضو 
املريض، وكذلك احلكم عند االغتسال من اجلنابة أو احليض أو النفاس، وذلك 
حتى شفاء العضو املريض، فإذا شفي وجب نزع اجلبيرة عنه ثم غسله في الوضوء 
والغسل في املستقبل، وال يجب على املسلم قضاء ما صاله في أثناء املسح على 

اجلبيرة. والله أعلم .
]3971/53/13[
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   فص����������������������ل   في  الغس������������������������ل

هل يجب على الرجل الُغ�سل التام عند االحتالم؟

ه : 5 284 عرض على اللجنة االستفتاء املرسل بالفاكس، ونصُّ

هل يجب على الرجل الُغسل التام عند االحتالم؟

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

التام هو ما استوفى الشروط واألحكام والسنن، ويلزم من أحدث  الغسل 
حدثًا أكبر كاحليض، والنفاس، واجلنابة باالحتالم أو غيره . والله أعلم .

]3583/65/1([

 � � � �

هل االإثارة مبداعبة الزوجة توجب الغ�سل؟

ه: م من السيد/ عبد الله، ونصُّ 5 285 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

قدر الله أن جُترى لي عملية جراحية منذ 10 سنوات الستئصال ورم خبيث 
قطع  مت   - به  أعلم  الله   - ما  لسبب  العملية  وأثناء  الله(،  )حفظكم  بالقولون 
شريان مجرى احليوانات املنوية وشريان االنتصاب، وكانت النتيجة بعد الشفاء 
من العملية أن اكتشفت عدم إنزال حيوانات منوية، فبدأت أجرب حبوبًا منشطة 
وعند  اجلماع  عند  ولكن  االنتصاب،  مت  وبالفعل  االنتصاب،  على  لتساعدني 
على  الوضع  وظل  منِّي،  منوية  حيوانات  إنزال  يتم  ال  لذروتها  الشهوة  وصول 

هذه احلال سنوات واحلمد لله أن رزقني الله األوالد قبل هذه العملية.
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والسؤال: هل مداعبتي لزوجتي وإثارة شهوتي لذروتها ولكن دون إنزال ودون 
مالمسة القضيب بالفرج هل توجب الغسل؟ أفيدوني جزاكم الله عنا خير اجلزاء.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

يجب الغسل بأحد أمرين: اإليالج )اإلدخال( أنزل أو لم ينزل، أو اإلنزال. 
والله أعلم.

]6901/5(/(([  
 � � � �

هل يجب الغ�سل اإذا حقن الرحم مبني الزوج؟

ه: م من الدكتور/ جنم، ونصُّ 5 286 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

هل يجب الغسل على املرأة بعد حقن رحمها مبني زوجها الشرعي؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ال يجب الغسل على املرأة بحقن املني في رحمها، ألنه ليس جماعًا موجبًا 
للغسل. والله أعلم.

 ](010/53/7[
 � � � �

م�سح املراأة �سعرها فـي غ�سل اجلنابة

5 287 عرض على اللجنة االستفتاء املرسل بواسطة / البريد اإللكتروني للوزارة، 
وفيه:

عندي سؤال متعلق بأخت في العمل متزوجة، وحترص على التزين لزوجها، 
أو  املكواة  تأثير  شعرها  يفقد  الغسل  إن  تقول:  اجلنابة  من  تغتسل  عندما  وهي 

االستشوار.



كتاب العبادات  - باب الّطهارة

39

بأنه يجوز لها في مثل  إنها سألت أحد املشايخ عن ذلك، فأجابها  وتقول: 
حالتها أن تكتفي باملسح على شعرها كمسح الوضوء، فأرجو التفضل باإلفادة.

أجابت اللجنة مبا يلي:  ❁ 

اتفق الفقهاء على أن تعميم الشعر والبشرة باملاء من فروض الغسل حلديث 
عائشة رضي الله عنها: »أن النبي � كان إذا اغتسل من اجلنابة بدأ بغسل يديه، ثم 
يتوضأ كما يتوضأ للصالة، ثم يدخل أصابعه في املاء فيخلل بها شعره، ثم يصب 
البخاري))(.  أخرجه  كله«  جلده  على  يفيض  ثم  بيديه،  غرف  ثالث  رأسه  على 
الضفائر  نقض  يجب  ال  أنه  إلى  واحلنابلة:  والشافعية  واملالكية  احلنفية  وذهب 
في الغسل، إذا كان املاء يصل إلى أصولها، واألصل فيه حديث أم سلمة رضي 
الله عنها، قالت: »قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، فأنقضه لغسل 
اجلنابة؟ قال: ال، إمنا يكفيك أن حتثي على رأسك ثالث حَثيات، ثم تفيضني عليك 

املاء فتطهرين« رواه مسلم))(. 

فإذا لم يصل املاء إلى أصول الضفائر، فإنه يجب نقضها في اجلملة، سوى 
رأي عند بعض متأخري املالكية أن العروس التي تزين شعرها ليس عليها غسل 
رأسها ملا في ذلك من إتالف املال، ويكفيها املسح، وهو مخالف لرأي جمهور 
الفقهاء، واللجنة ترجح رأي اجلمهور. ويجري على الشعر )املسشور( ما يجري 

على الشعر املضفور. والله أعلم. 

]6568/38-37/(1[

                                      

))(    رقم ) 48)(.
))(    رقم )330(.
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فص�������������������ل   في  الّتي�������������������ّم��������������م

التيّمم ل�سدة الربد

ه: م من السيد/ حسن، ونصُّ 5 288 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

أنا سائق نساف وأشتغل في البر، وفي أكثر األوقات أكون في البر، ومشكلتي 
في الوضوء؛ فعندما أريد أن أتوضأ للصالة أشعر ببرودة قاسية في جسمي عندما 
للهواء  وتعرضت  باملاء  توضأت  إذا  الصيف  في  وحتى  البارد  للهواء  أتعرض 
وحتى لو كان حارًا فإنني أشعر ببرودة قاسية ال أستطيع أن أحتملها ألنني أشكو 
من »روماتيزم« مزمن، وفي أكثر األحيان أشعر بتقلص وألم في العظم برجلي 

ه خيرًا. ويدي بسبب تعرضي للهواء بعد الوضوء فماذا أفعل، وجزاكم اللنّ

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إذا كان األمر كما يقول املستفتي؛ فإنه يكفيه التيمم في األوقات التي يؤذيه 
له من  فالبد  بحيث ال يضره  دافئ  ماء  استعمال  أمكن  فإن  املاء،  استعمال  فيها 

ه أعلم                              الوضوء. واللنّ

 ]1409/55/5[

 � � � �

تيمم املجندين فـي مع�سكرهم من احلَدثني

ه: م من املجند/ أحمد، ونصُّ 5 289 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

على  العسكرية  املواقع  في  دائم  بشكل  نوجد  املجندين  من  مجموعة  نحن 
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مدينة  من  كيلومترا   40 بعد  على  وتقع  مخيمات  في  ونقيم  الكويتية،  احلدود 
اجلهراء، ويحصل أن ننتقل أحيانًا مبسافة كيلو متٍر واحٍد، وبعض املجموعات قد 
تنتقل مبسافة )5)( كيلومتٍر، ونحن في حالة تأهب واستعداد لالستنفار، ونظرًا 
لصعوبة االغتسال لعدم توفر مكان معد لذلك، فما حكم غسل اجلنابة وما حكم 

الصالة ؟.

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

ال تصح الصالة إال بالطهارة من احلدثني األصغر واألكبر، ولذا يجب توفير 
مكان وإعداده لالغتسال حتقيقًا لشرط صحة الصالة، فإذا فقد املاء واملكان رغم 
بذل اجلهد في تأمينهما يجوز التيمم بدل الغسل والوضوء إلى أن يتيسر ذلك. 

والله أعلم.

 ](8(4/60/10[



كتاب العبادات  - باب الّطهارة

43

                                    فص������������ل في  احلي����ض  والنف�������������اس

اأقل احلي�س واأكرثه ومدة الطهر الفا�سل

ه: م من السيدة / سميرة، ونصُّ 5 290 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

عدد ليس بقليل من السيدات يعانني من نزول إفرازات بلون بني غامق قبل 
الدورة مباشرة، وهذا طبيًا بحد ذاته يعتبر دما ولكنه متأكسد فينزل باللون البني 
وقد يكون لبضعة أيام، اثنني أو ثالثة، وقد يستمر نزوله قبل دم الدورة ملدة 7-5 

أيام، ثم تنزل الدورة متالزمة، وهكذا يكون مجموع األيام 10 إلى )1 يومًا.

املعتادة،  األيام  زادت عن  إذا  استحاضة  للحيض  السابقة  األيام  تعتبر  فهل 
علمًا بأنها طبيًا تعتبر دم حيض ؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

كل ما تراه املرأة البالغة غير البياض الصافي في مدة احليض منضبطًا مبدته 
غير  أو  أو أخضر  أصفر  أو  بنيًا  كان  احليض، سواء  يعد من  وأوصافه وشروطه 
ذلك، ومدة احليض مختلف فيها بني الفقهاء، فذهب احلنفية إلى أن أقلها ثالثة 
بلياليها /40)/ ساعة، وذهب  أيام  بلياليها /)7/ ساعة، وأكثرها عشرة  أيام 
بلياليها،  يومًا  عشر  خمسة  وأكثرها  وليلة،  يوم  أقلها  أن  إلى  واحلنابلة  الشافعية 

وذهب املالكية إلى أنه ال حد ألقله، أما أكثره فخمسة عشر يومًا.

وترجح اللجنة ما ذهب إليه الشافعية واحلنابلة. 

احليضتني خمسة عشر  الفاصل بني  الطهر  مدة  أقل  أن  الفقهاء على  واتفق 
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يومًا بلياليها، وال َحدَّ ألكثره. والله أعلم.

]553(/58-57/18[

 � � � �

نزول احلي�س بعد �سن الياأ�س

ه: م من السيدة / سميرة، ونصُّ 5 291 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

الكل يعلم أن املرأة ينقطع عنها احليض في عمر معني غالبًا يكون في سن 
50 - 55 عامًا، كما قال عز وجل: }ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ{]الطالق: 4[، 
هنالك أدوية خاصة هرمونات أنثوية تعطى للسيدات بعد انقطاع الدورة لهدف 
نزول  تسبب  األدويــة  هذه  بعض  العظام،  لهشاشة  قابلية  لها  كانت  إذا  العالج 

الدورة بشكل دوري، أي حتيض مرة أخرى.

ما احلكم في عدم الصالة والصيام في هذه األيام ؟   -(

من  اجلمال  على  احملافظة  باب  من  تؤخذ  الهرمونات  هذه  كانت  إذا    -(
أنها ال تخلو من  العلم  مع  فما احلكم في ذلك؟  السيدات  قبل بعض 
أفيدونا جزاكم  احليض هذه؟  أيام  في  الصلوات  تقضي  الضرر، وهل 

الله خيرًا،،،

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إذا نزل الدم من هؤالء السيدات اللواتي بلغن سن اليأس بسبب دواء  أ(  
أو غيره، وكان الدم مستوفيًا شروط دم احليض، وهي:

أن يكون من رحم امرأة ال داء بها.   -(
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أال يكون بسبب الوالدة.   -(

أن يتقدمه نصاب الطهر ولو حكمًا.   -3

أال ينقص الدم عن أقل احليض.   -4

أن يكون في أوانه، وهو تسع سنني قمرية.  -5

فإذا حتققت فيه هذه الشروط ُعدنّ دم حيض، وأجري عليهن فيه جميع أحكام 
الدم  يستوف  لم  إذا  أما  والصوم وغير ذلك،  الصالة  ترك  املتقدمة، من  احليض 
شروط دم احليض املتقدمة، فُيَعدنّ استحاضة ال حيضًا، وال يجري على املستحاضة 

شيء من أحكام احليض.

احملافظة  أجل  من  أو  الطبية،  املعاجلة  بقصد  الدواء  هذا  استعمال  كان  إذا  ب(  
أضرار  فيه  يكن  ولم  املشروعة،  املصالح  من  ذلك  غير  أو  اجلمال،  على 
صحية أو غيرها تغلب املصلحة التي فيه، فال مانع من تداوله، أما إذا أدى 
تناول الدواء إلى أضرار صحية أو غيرها غالبة على ما فيه من املصلحة، 
فال يجوز تناوله، دفعًا للمضرة الغالبة، للقاعدة الفقهية الكلية: »يرتكب 
أخف الضررين«، وتقدير ذلك يرجع لألطباء املسلمني املختصني العدول. 

والله أعلم.
]55(9/55-54/18[

 � � � �

الدم اأثناء احلمل هل هو حي�س اأم ال؟

: ه5 292 م استفتاء هذا نصُّ  حضر أمام اللجنة السيد / وليد، وقدَّ

وتقضي  ر  تتَطهَّ أم  الصالة  عن  يعفيها  فهل  متقطع..  نزيف  المــرأة  حدث 
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سيادتكم  من  أرجو  وسيئة..  مريضة  الصحية  حالتها  أن  مع  املتأخرة  الصالة 
اإلفتاء.. وجزاكم الله خيرًا.

واستوضحت منه اللجنة : هل حصل هذا النزيف أثناء احلمل؟ 
فقال: نعم.

أجابت اللجنة مبا يلي:  ❁ 

بأن هذا الدم ال يعتبر حيضًا، وإمنا هو استحاضة فتتوضأ لكل صالة وتصلي. 
والله أعلم.

]((73/47/8[
 � � � �

الدم النازل قبل الوالدة

ه: م من السيدة / سميرة، ونصُّ 5 293 عرض على الهيئة االستفتاء املقدَّ

بالكائن  البويضة  تتلقح  عندما  يجتمعان  ال  واحليض  احلمل  أن  يعلم  كلنا 
السيدات  من  كثير  وهناك  أبــدًا،  احليض  ينزل  ال  احلمل  الله  شاء  وإذا  املنوي، 
فترة  أثناء  الدم  نزول  من  يعانني  لذكرها  مجال  هنا  ليس  كثيرة  طبية  وألسباب 
لتفسير  بحاجة  التالي  والسؤال  التاسع،  الشهر  حتى  ذلك  يستمر  وقد  احلمل، 

شرحي:

تصلي  ال  فمتى  أيامًا،  وأحيانًا  الساعات،  عن  تزيد  قد  املخاض  حــاالت 
النفاس  والدم؟ وهل  املاء  نزول جيب  مع  املخاض  آالم  تعاني من  التي  السيدة 

يحدد بوالدة املشيمة أو بوالدة الطفل ؟

أجابت الهيئة مبا يلي: ❁ 

ه احلنابلة نفاسًا، إذا كان قبلها بيومني  الدم النازل على املرأة قبل الوالدة يعدنّ
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أو ثالثة مع وجود عالمة على الوالدة كالتألم.

بوقت  اعتداد  الولد، وال  نزول  بعد  يبدأ  النفاس  أن  الفقهاء  ويرى جمهور 
نزول املشيمة.

وترى الهيئة األخذ مبذهب احلنابلة. والله أعلم.
]55(8/54-53/18[

 � � � �

هل يعترب الدم الّنازل عقب عملية فـي الرحم حي�سًا؟

ه: م من السيدة / أم أريج، ونصُّ 5 294 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

أنا سيدة متزوجة وقد ُأجريت لي عملية )منظار للرحم وتنظيفات(، وبعد 
حتى  أنتظر  أم  أصلي  هل  الصالة،  وجــوب  حول  أختي  مع  اختلفت  العملية 
بالرد  اإلفــادة  برجاء  العملية.  إجراء  وقت  حاماًل  أكن  لم  بأني  علمًا  الطهارة؟ 

الشرعي، وجزاكم الله خيرًا.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إن كان هذا الدم ناجتًا عن هذه العملية، وليس دم حيض، فإنها تتوضًا لوقت 
كل صالة وتصلي، حتى يرتفع الدم. والله أعلم.

]690(/53/(([
 � � � �

ال�سقط الذي ت�سبح به املراأة نف�ساء

ه : م من السيدة / سميرة، ونصُّ 5 295 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

بالكائن  البويضة  تتلقح  عندما  يجتمعان  ال  واحليض  احلمل  أن  يعلم  كلنا 
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السيدات  من  كثير  وهناك  أبــدًا،  احليض  ينزل  ال  احلمل  الله  شاء  وإذا  املنوي، 
فترة  أثناء  الدم  نزول  من  يعانني  لذكرها  مجال  هنا  ليس  كثيرة  طبية  وألسباب 
احلمل، وقد يستمر ذلك حتى الشهر التاسع، والسؤال إذا كان نزول الدم، وتبعه 
أو  يزيد  السؤال قد  نفاسًا،  يعتبر  يومًا  أقل من 0)1  إذا كان  نعلم  إجهاض كما 

ينقص عمر احلمل بأشعة السونار عن العد احليضي؛ فعلى أيهما نعتمد ؟

عمليًا نرى قلب اجلنني ينبض بالسونار قبل 0)1 يومًا.

أحيانًا يكون واضحًا عند 40 أو 50 يومًا؛ فهل يدخل ذلك في باب الروح 
أم ال ؟

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

ذهب الفقهاء إلى أن السقط الذي استبان بعض خلقه كأصبع أو غيره ولٌد 
تصير به املرأة نفساء؛ ألنه بدء خلق آدمي.

وأما إذا قال أهل اخلبرة واالختصاص: إن ما نزل منها لم يستنب شيء من 
نفساء،  به  تصير  ال  املرأة  أن  يرون  الفقهاء  فإن  آلدمي؛  أصاًل  ليس  وأنه  خلقه، 

وعليه: فال عبرة بغير ذلك . والله أعلم.

]5859/5(5/18[

 � � � �

دخول احلائ�س اإىل امل�سجد وم�سها امل�سحف

م من رئيسة قسم حلقات حتفيظ القرآن  5 296 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: الكرمي للبنات السيدة/ مـي، ونصُّ

يرجى إفادتنا عن حكم دخول احلائض للمسجد لتعليم القرآن وحتفيظه حيث 
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إن عملنا في التحفيظ يكون في مصليات النساء، وينبغي للمحفظة التواجد في 
احللقة ثالثة أيام في األسبوع، يرجى إفادتنا بفتوى رسمية في هذا الشأن جزاكم 

الله خير اجلزاء.

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

يتضمن هذا السؤال أمرين: 
األول: حكم دخول املسجد أو املصلى للحائض من أجل التعليم.

والثاني: حكم تعليم احلائض القرآن الكرمي ومس املصحف الشريف.
بقصد  فيه  للمكث  املسجد  إلى  فإن كان  احلائض،  األول: وهو دخول  فأما 
وال  حلائض  املسجد  أحل  »ال   :� النبي  حلديث  حــرام،  فهو  غيره  أو  التعليم 
باملسجد  متصاًل  املصلى  كان  فإن  للمصلى،  كان  وإن  داود))(.  أبو  رواه  جنب« 
بأن يكون داخاًل فيه وميكن اطالع النساء على صفوف الرجال من خالل نوافذ

 

 أو أبواب فيعد املصلى في هذه احلال جزءًا من املسجد، وله حكم املسجد، في 
للصالة  املخصص  املصلى  أما  كان،  سبب  ألي  فيه  احلائض  مكث  جواز  عدم 
وليس مبسجد بأن يكون غرفة في مبنى ملحق باملسجد مفصواًل عنه فال يعطى 

حكم املسجد، وال متنع احلائض من املكث فيه ألي سبب كان.

في  به  احلائض  تقوم  بأن  بأس  فال  الكرمي،  القرآن  تعليم  وهو  الثاني:  وأما 
حدود احلاجة، وال بأس بأن تقرأ القرآن، وأن تلمس املصحف أيضًا إذا احتاجت 

إلى ذلك، وكذلك املتعلمة. والله أعلم.

]3970/5(/13[
 � � � �

))(    رقم ))3)(.
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مل�س احلائ�س واجلنب غالف امل�سحف املنف�سل عنه

ه: م من السيد / مشاري، ونصُّ 5 297 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

التغليف  وهذا  باملخمل،  خارجيًا  تغليفًا  الشريف  املصحف  بتغليف  قمنا 
ميكن فصله عن املصحف.

والسؤال هو: هل يجوز ملن هو على غير طهارة أن ميس هذا املصحف بهذه 
احلالة ؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ما دام غالف املصحف منفصاًل عنه وليس ملتصقًا به، وميكن نزعه عنه من 
غير ضرر، فال مانع من ملس احلائض والنفساء واجلنب غالف املصحف املنفصل 

عنه عند احلاجة. والله أعلم.
]6(59/45/(0[

 � � � �
امل�ستحا�سة كالطاهرة فـي غالب االأحكام

ه: م من السيدة / سميرة، ونصُّ 5 298 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

أيام االستحاضة قد تطول ألكثر من عشرين يومًا، وكما نعلم فإن املستحاضة 
تتوضأ لكل صالة.

السؤال: ما حكم الوطء )اجلماع( في هذه احلاالت؟ وما حكم ملس املصحف 
وحفظه وقراءته ؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

املستحاضة ال تعد حائضًا وال نفساء، ولهذا فإن عليها أن تتوضأ لكل وقت 
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صالة وتصلي ما تشاء في هذا الوقت، وعليها أن تصوم في رمضان، ولزوجها 
جماعها، ولها أن تقرأ القرآن، وأن تلمس املصحف بعد الوضوء... وهكذا تتمتع 

بجميع األحكام التي يتمتع بها الطاهرات من النساء. والله أعلم.

]5531/57/18[
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    ب��������������������������������������������������������اب    األذان

- ف�سل االأذان واآدابه

- االأذان يف غري املحراب

م من السّيد/ رئيس قطاع املساجد، وهو  5 299 عرض على اللجنة السؤال املقدَّ
على الّنحو الّتالي:

هل يجوز قيام املؤذن باألذان في غير احملراب، أو في غرفته مثاًل، وذلك مبدنّ 
سلك إلى غرفته؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

األذان من خصائص اإلسالم وشعائره الظاهرة، بحيث لو اتفق أهل منطقة 
على تركه أثموا وقوتلوا، وقد أمر رسول الله � باألذان عند دخول وقت كل 
صالة فريضة بقوله: »إذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم« 

متفق عليه))(.

ولألذان فضل عظيم، وملن يقوم به أجر كبير، لقول النبي �: »ال يسمع مدى 
صوت املؤذن جن وال إنس وال شيء إال شهد له يوم القيامة« ))(. ويقول الرسول 
�: »املؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة« رواه مسلم)3(. ووجود مؤذن في 
� إلى وقتنا هذا، بل إن  كل مسجد هو األصل املعمول به منذ عصر الرسول 

))(    البخاري )رقم 8)6 ( مسلم )رقم674(.
))(     البخاري )رقم 609(.

)3(    رقم )387(. 
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وجود أكثر من مؤذن في مسجد واحد جائز شرعًا، وقد حفظ عن النبي � أن 
كان له مؤذنان في مسجد املدينة. وللمؤذن في املسجد أهمية خاصة، إذ ليست 
مهمته قاصرة على رفع األذان في أوقات الصالة فقط، وإمنا هناك مهام أخرى 
تناط به، إذ هو مطالب باإلقامة حلديث: »من أذن فهو يقيم« رواه ابن ماجه))(، 

ويؤم الناس في غياب اإلمام إذا كان مؤهاًل لذلك. 

ليس ضروريًا أن يقوم املؤذن في احملراب، أو في مكان معني من املسجد، إالنّ 
أن الواجب أن يؤدي األذان وهو في حالة محتشمة، وال ينبغي له أن ميشي أثناء 

اإلقامة، وال يجوز له أن يضع املسجل ليؤدي األذان بداًل منه. والله أعلم. 

 ]4873/46/16[ 

 � � � �

ا�سرتاط دخول الوقت لالأذان

ه: م من السيد/ مصطفى، ونصُّ 5 300 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

كـما تعلمون فإن ضبط الناس لساعاتهم قـد ال يكون دقيقًا في بعض األحيان، 
ولذلك قد تكون ساعات بعض املؤذنني قد تقدمت دقيقة أو دقيقتني فيبدأ األذان 
بعض  شرع  أذانه  على  بناء  ورمبا  األحيان،  بعض  في  بقليل  الوقت  دخول  قبل 
الناس في بيوتهم بالصالة عقب ابتداء املؤذن أذانه لظروف عملهم، فبعضهم يبدأ 

عمله بعد دخول وقت العصر بقليل، وبعضهم لظروف أخرى.

دخول  الظن  على  يغلب  بحيث  قلياًل  األذان  تأخير  استحباب  ترون  فهل 
الوقت أو وجوب ذلك أو غير ذلك؟ سددكم الله في أقوالكم.

))(    رقم )717(.
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أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

األذان إعالن بدخول الوقت، ولهذا فال يجوز للمؤذن أن يبدأ باألذان لوقت 
يتيقن أو يغلب على ظنه دخول الوقت، وذلك باالعتماد  من األوقات قبل أن 
على الوسائل املتاحة له كالساعة الدقيقة أو النظر إلى الشمس أو غير ذلك، وال 
يجوز ملسلم البدء بالفرض قبل أن يغلب على ظنه دخول الوقت أيضًا، وذلك 
مؤذن  من  األذان  سماع  أو  الدقيقة  كالساعة  له  املتاحة  الوسائل  من  باالستفادة 
، ثم علم أن بدأه للصالة  مؤمتن أو غير ذلك، فإذا بدأ املصلي صالة فرض دون حترٍّ
كان قبل دخول الوقت، بطلت صالته، وعليه إعادتها في الوقت أو قضاؤها بعد 

الوقت إذا فات وقتها. والله أعلم.  

]7(77/(8/(3[       

 � � � �

مراعاة اختالف توقيت االأذان فـي املناطق النائية

 / السيد  املساجد  قطاع  رئيس  من  م  املقدَّ االستفتاء  اللجنة  على  عرض   301 5
ه: فيصل، ونصُّ

توجد في دولة الكويت مناطق بعيدة مثل الساملي والعبدلي والوفرة، وغيرها 
ويرى البعض أن بني هذه املناطق وبني املناطق األخرى الداخلية فروق أوقات 

لألذان تتراوح بني ثالث وخمس دقائق تقريبًا.

فهل ميكن جمع هذه املناطق الداخلية واخلارجية على موعد واحد كمواعيد 
اإلذاعة والتلفزيون، أم ال بد من مراعاة فروق التوقيت؟

مع رجاء التكرم مبوافاتنا مبعرفة طريقة التأكد من هذه الفروق.
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نرجو التكرم بإبداء الرأي الشرعي في هذا املوضوع ولكم جزيل الشكر.

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

إن الوقت الشرعي الذي يفطر فيه الصائم هو غروب الشمس لقوله تعالى: 
}  ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ{ ]البقرة: 187[، وقول الرسول �: »إذا أقبل الليل 
من ههنا، وأدبر النهار من هنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم« متفق عليه))(.

وإن األذان الذي يرفع من إذاعة وتلفزيون الكويت قد روعي فيه التوقيت 
احمللي ملدينة الكويت فقط، وال يسري على غيرها من املناطق التي تختلف عنها 
الكويت  مدينة  خارج  كان  من  على  فيجب  معدودة،  بدقائق  ولو  التوقيت  في 
مراعاة التوقيت، ومن أفطر عند سماع األذان من اإلذاعة والتلفزيون، وهو في 
مكان لم تغرب فيه الشمس فقد فسد صومه وعليه قضاء ذلك اليوم فقط. والله 

أعلم.
والتلفزيون  اإلذاعــة  مبخاطبة  األوقــاف  وزارة  تقوم  أن  اللجنة  وتقترح 
أننّ  على  الصلوات  توقيت  إثبات  أو  األذان  رفع  عند  للتنبيه  اليومية  والصحف 
ذلك هو بحسب التوقيت احمللي ملدينة الكويت، مع بيان فروق التوقيت بالنسبة 

للمناطق البعيدة املأهولة بعد الرجوع إلى املختصني، والله أعلم.
]3((4/8(/(([

 � � � �

تاأخري اأذان الع�ساء فـي رم�سان

م من مدير إدارة املساجد السيد / خالد،  5 302 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: ونصُّ

))(     البخاري )رقم 1954(، مسلم )رقم 1100(.
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فقد جرت العادة في شهر رمضان املبارك أن تقام صالة العشاء بعد األذان 
لها بفترة وجيزة، مما ال يدع في النفوس مجااًل للراحة والنشاط بعد تناول طعام 

اإلفطار.

فهل يجوز أن يؤجل أذان العشاء بعد موعده بنصف ساعة على األقل حتى 
يقبل املصلون على صالتهم في خشوع وتدبر؛ كما هو الشأن في بعض البالد 

اإلسالمية؟

نرجو التكرم باإلجابة، ولكم جزيل الشكر.

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

لقد شرع األذان ليكون إعالمًا بدخول وقت الصالة، والعلم به أحد شروط 
قوله  في  مؤقتًا  فرضًا  الصالة  وتعالى  سبحانه  الله  جعل  ولقد  الصالة،  صحة 
سبحانه: } ڻ    ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ ہ{]النساء /103[، وقد 
بينت السنة هذه املواقيت كما جاء في حديث جبريل عليه السالم عندما أمنّ النبي 
ه في اليوم الثاني في آخر وقت كل  � في أول يوم في أول وقت كل صالة، ثم أمنّ
صالة ثم قال له: »يا محمد هذا وقت األنبياء من قبلك، والوقت فيما بني هذين 

الوقتني« رواه أبو داود والترمذي))(.

 ولقد أمنّ جبريل النبي � في صالة العشاء في أول يوم حني غاب الشفق، 
وجمهور الفقهاء على أننّ أول وقت العشاء هو مغيب الشفق األحمر خالفًا ألبي 

حنيفة فأول وقتها عنده مغيب الشفق األبيض.

في  تغيير  فيه من  ملا  الوقت  أول  العشاء عن  أذان  تأخير  يجوز  فال   وعليه؛ 
))(     أبو داود )رقم 393(، الترمذي )رقم 149(.
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أن  يريد  املشقة على من  فيه من  وملا  الوقت،  بدخول  إعالمًا  املشروعة  املواقيت 
العشاء في أول وقتها، كما يخشى عند تأخير األذان عن وقته أن يؤدي  يصلي 
الناس  على  التوسعة  وميكن  املغرب،  وقت  في  أنه  على  املغرب  صالة  الناس 

بتأخير اإلقامة ليتمكنوا من التهيؤ لصالة العشاء والتراويح. والله أعلم.
](568/54/9[

 � � � �

تاأخري وقت اإقامة �سالة الع�سر

ه: م من السيد/ وكيل الوزارة، ونصُّ 5 303 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

حيث إن حلول شهر رمضان املبارك يحتمل أن يصادف يوم: 88/4/17م 
الساعة  العصر حتى  تؤخر صالة  أن  املاضية  السنوات  في  الوزارة  تعودت  وقد 
الرابعة، ومبا أن أذان صالة العصر يصادف الساعة الثالثة واثنني وعشرين دقيقة 
لذا يرجى إفادتنا عن الرأي الشرعي في أن تقام الصالة الساعة الرابعة على أن 

يتم األذان في موعده احملدد وهو 3 و)) دقيقة. مع أطيب التمنيات...

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

وقتها  أول  عن  العصر  صالة  إقامة  تأخير  من  شرعيًا  مانعًا  اللجنة  ترى  ال 
مبقدار الفترة املشار إليها في السؤال، ألن وقت الكراهة متأخر بكثير عن الساعة 
في  العصر  صليت  فإذا  السنة  هذه  رمضان  في  الصالة  إلقامة  املختارة  الرابعة 
الساعة الرابعة يتحقق أداؤها في وقت االختيار مع حصول املصلحة في تكثير 

اجلماعة، ومتكني أكثر الناس من إدراكها وحتصيل ثوابها. والله أعلم.

]14(4/69/5[

 � � � �
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اأخذ االأجرة على االأذان

ه: م من السيد/ هاشم، ونصُّ 5 304 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

ما هو حكم اإلسالم في أخذ األجرة على األذان؟ مع العلم بأن هناك حديثًا 
رواه الترمذي فيما معناه عن عثمان بن أبي العاص قال: يا رسول الله اجعلني 
أذانه أجرًا«))(،  إمامهم، واتخذ لك مؤذنًا ال يأخذ على  إمام قومي فقال: »أنت 
مؤذنًا  اتخذ  أن   � النبي  إليه  عهد  ما  آخــر  »إن  يقول:  أخـــرى))(  ــة  رواي  وفــي 

ال يأخذ على أذانه أجرًا«، فنرجو التوضيح بهذه املسألة، وجزاكم الله خيرًا.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إن األصل أن ال يأخذ اإلنسان أجرًا على فعل الطاعات التي ال تصلح إال 
من املسلمني، كاألذان واإلقامة والقضاء، ونظرًا إلى أنه يتعذر أو يتعسر في غالب 
األحيان وجود من يقوم بهذا األمر تطوعًا فتتعطل هذه الشعائر، فقد أفتى بعض 
اللجنة  العلماء بجواز أخذ األجرة على فعل هذه األمور، وحتب  املتأخرين من 
أن تبنينّ أن ما يأخذه املؤذنون ومن في حكمهم من الرواتب من األوقاف أو من 
خزانة الدولة ليس أجرة وإمنا هو رزق وال تسري عليه أحكام اإلجارة، بل هو 

إعانة ألجل التفرغ لهذه املهمات، والقيام بها على الوجه األكمل. والله أعلم.

 ]1411/57/5[

� � � �

 
))(    أبو داود )رقم 531(، الترمذي )رقم 09)(، النسائي )رقم )67(.

))(    عند الترمذي )رقم 09)(.
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اإجابة ال�سامع لالأذان واالإقامة

املساجد،  قطاع  رئيس  السيد/  من  م  املقدَّ االستفتاء  اللجنة  على  عرض   305 5
ه: ونصُّ

لقول  سماعهم  عند  وأدامها(  الله  )أقامها  املأمومني:  بعض  قول  حكم  ما 
املؤذن: )قد قامت الصالة( أثناء اإلقامة ؟

ابت اللجنة مبا يلي: أج ❁

إجابة السامع لألذان واإلقامة باللسان سنة عند جمهور الفقهاء، وقال احلنفية: 
أن  اإلجابة  في  املسنونة  اإلقامة، والصيغة  األذان دون  باللسان سنة في  اإلجابة 
يقول السامع كما يقول املؤذن واملقيم، وعند قولهما: )حي على الصالة( و)حي 
على الفالح( يقول السامع: )ال حول وال قوة إال بالله(، وتسمى نحتًا )احلوقلة(، 
وعند قول املقيم )قد قامت الصالة( يقول السامع: )أقامها الله وأدامها(، ملا رواه 
أبو داود))( عن بعض الصحابة قالوا: »إن بالاًل أخذ في اإلقامة فلما أن قال: قد 
قامت الصالة قال النبي �: أقامها الله وأدامها«، وإذا قال املؤذن في أذان الفجر: 

)الصالة خيـر من النوم( يقول: )صدقت وَبِرْرت(. والله أعلم.

]487(/46/16[

 � � � �

دعاء الو�سيلة عقب االأذان

: ه5 306 ونصُّ اإلعــالم،  وزارة  وكيل  من  م  املقدَّ االستفتاء  اللجنة  على  عرض   

 

))(    رقم )8)5(.
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فقد وردنا من جمعية إسالمية كتاب مرفق صورة عنه يشير إلى أن الصيغة 
الصحيحة للدعاء الذي يعقب األذان الثابتة عن رسول الله � هي: » اللهم رب 
املقام  الوسيلة والفضيلة وابعثه  القائمة آت محمدًا  التامة والصالة  الدعوة  هذه 

احملمود الذي وعدته «.

بينما املعروف لنا صيغة بلفظ: »...مقاما محمودا...«.
الصيغتني  أي  بالرأي حول  اإلفادة  لديكم  اإليعاز جلهة االختصاص  آملني 

هي األصح؟
 شاكرين ومقدرين تعاونكم.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إن رواية التنكير في قوله )مقامًا محمودًا( رواها البخاري في صحيحه))()فتح 
الباري )/94 ط. السلفية(، واإلمام أحمد))( وعنه أبو داود في سننه)3( ))/)36 
ط. حمص( كالهما عن شيخهما علي بن عياش وتابعهما على ذلك جمع من 
ثالثة  السنة، وخالفهم  العشرة في مصادر أخرى من كتب  يزيدون على  الرواة 
من الرواة عند ابن خزمية)4( وابن حبان)5( والبيهقي)6(؛ فرووها بصيغة التعريف 
البخاري وأحمد والتي هي  م رواية  ُتقدَّ الناحية احلديثية  )املقام احملمود(. ومن 

بصيغة التنكير )مقامًا محمودًا( نظرًا لكثرة رواتها وملزيد الثقة.
))(   رقم )614(.

))(   رقم )14817(.
)3(   رقم )9)5(.
)4(   رقم )0)4(.

)5(   رقم )1689(.
)6(   السنن الكبرى )رقم1933(.
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ــة  رواي األذان  بعد  اإلذاعـــة  تعتمد  أن  الفتوى  جلنة  فترى  ــذا؛  ه وعلى   
التنكير)وابعثه مقامًا محمودًا( دون الرواية األخرى. والله أعلم.

]1081/47/4[

 � � � �

اخلروج من امل�سجد بعد �سماع االأذان

ه: م من السيد/ مساعد، ونصُّ 5 307 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

ما رأيكم في حكم خروج املرء من املسجد بعد أذان املؤذن دون حاجة، مع 
عزمه الرجوع ألداء الصالة؟ ما هو ضابط هذه احلالة التي ميكن اخلروج بها؟

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

يكره اخلروج من املسجد بعد األذان بال عذر أو نية رجوع إلى املسجد، ومن 
األعذار التي يجوز اخلروج لها: الوضوء، وسماع درس العلم، وأن يكون إمامًا 

راتبًا في مسجد آخر. والله أعلم.
 ](8(5/61/10[

 � � � �

االإعالن عن دخول وقت ال�سالة بغري االأذان

ه: م من السيد/ طارق، ونصُّ 5 308 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

من  بداًل  الناي  صوت  بث  حكم  عن  وإفادتنا  التكرم  سيادتكم  من  أرجو 
وقت  دخول  إلى  إشارة  العربي  للغناء  املخصصة  اإلذاعــات  إحدى  في  األذان 
الصالة بدون إذاعة األذان. فهل هذا جائز؟ وما هو حكم االستغناء عن األذان 

بصوت الناي؟
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من  بــداًل  الوقت  دخــول  على  عالمة  أنه  للمستمع  يوحي  وأنــه  خصوصًا 
األذان.

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

األذان شعيرة من شعائر املسلمني لإلعالن عن دخول وقت الصلوات وال 
وال  بالناقوس  وال  بالناي  بغيره، ال  الصلوات  وقت  دخول  اإلعالن عن  يجوز 

ه أعلم . بالبوق وال بأي وسيلة أخرى غير األذان. واللَّ

]397(/55/13[ 

 � � � �

تخ�سي�س مكان للموؤذن فـي امل�سجد

ه: م من السيد/ محمد، ونصُّ 5 309 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

وذلك  اجلمعة؟  يوم  في  اإلمام  خلف  مكان  تخصيص  للمؤذن  يجوز  هل 
واإلقامة  ــاألذان  ب القيام  مسؤولية  من  عليه  ملا  نظرًا  املصحف  كرسي  بوضع 
وامليكرفون، وذلك  التسجيل  ومتابعة  الصوت  مكبرات  وفتح  اخلطبة  وتسجيل 
في مسجد يحضر فيه املصلون قبل األذان األول ويحجزون األماكن األولية في 
الصف، فيضطر املؤذن إلى اجللوس في الصف الثاني أو الثالث مما يعيقه عن أداء 
مهامه، وكذلك الرجوع إلى الصف التالي بعد الفراغ من اإلقامة. أفيدونا باألدلة 

وجزاكم الله خيرًا.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ال مانع شرعًا من أن يخصص املؤذن مكانًا له في الصف األول خلف اإلمام 
إذا لم يسبقه غيره إليه، ويكون ذلك بوضع بعض الثياب أو سجادة خاصة مثاًل 
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أو كرسي املصحف أو غير ذلك، وليس لغيره إزاحة ما وضعه، وإذا سبقه غيره 
إليه من املبكرين للصالة فعليه أن يتخذ له مكانًا بجانبه وال يزعجه، لقول النبي 
�: »من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له« ))(، إال أن على السابقني إلى 
الصالة من املصلني أن يراعوا بأنفسهم ترك مكان خلف اإلمام للمؤذن، لتسهيل 

قيامه مبهمته رعاية للمصلحة العامة. والله أعلم.

]5((4/45/17[

 � � � �

االأذان االأول فـي الفجر

ه: م من السيد/ أحمد، ونصُّ 5 310 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

- ما هي مشروعية األذان األول بالتفصيل؟ وهل هو خاص في رمضان؟ 

- وهل يشترط فيه مؤذنان أو واحد؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن للفجر أذانني، األول في آخر الليل قبل طلوع 
شهر  ذلك  في  سواء  الفجر،  لصالة  ليستعدوا  النائمني  إليقاظ  وذلك  الفجر، 
رمضان أو غيره من الشهور األخرى، والثاني عند طلوع الفجر، إعالمًا بدخول 
والله  مبؤذنني.  أو  واحد،  مبؤذن  األذانــان  يكون  أن  ذلك  في  ويستوي  الوقت، 

أعلم.
]5((5/45/17[

 � � � �
))(  البيهقي في الكبرى )رقم 11779(. 
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االأذان االأول ل�سالة اجلمعة

ه: م من السيد / مصطفى، ونصُّ 5 311 عرض على الهيئة االستفتاء املقدَّ

أرجو بيان حكم أداء األذان قبل الوقت عمومًا، وعلى وجه اخلصوص أيضًا 
املذاهب  في  نصوص  على  وقفت  إني  حيث  اجلمعة،  لصالة  األول  األذان  في 
األربعة متنع ذلك حتى في اجلمعة، أو تكرهه، أفيدونا و لكم جزيل املثوبة واملغفرة 

من الله تعالى. 

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إالنّ  الوقت  دخول  قبل  للصالة  األذان  مشروعية  عدم  على  الفقهاء  اتفق 
الفجر، واختلفوا في وقت دخول صالة اجلمعة:

فذهب جمهور الفقهاء إلى أن وقت اجلمعة هو وقت صالة الظهر، وذلك 
بالزوال. وذهب احلنابلة إلى أن وقتها هو وقت صالة العيد، وأن األفضل عندهم 

هو أن تصلى في وقت صالة الظهر.

التأذين للجمعة قبل الزوال هو ما يفهم من مذهب  ورأت الهيئة أن جواز 
احلنابلة؛ إذ إنه يقع في وقت اجلمعة عندهم، وال ترى مانعًا من العمل به؛ ملا فيه 

ؤ للصالة. والله أعلم. من مصلحة التهيُّ

]6(83/74/(0[

 � � � �

هل حتتاج اجلمعة اإىل موؤذنني اثنني؟

ه: م من السيد/ مخدوم، ونصُّ 5 312 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
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يزعم أحد املسلمني في أميركا أنه يحرم أن يقوم مؤذن واحد برفع األذانني 
لصالة اجلمعة ويصر على أن يقوم بذلك مؤذنان فهل هذا صحيح؟ وهل حرام 
أن يؤذن املؤذن لألذانني معًا؟ علمًا بأن هذا ما نشاهده في العالم اإلسالمي كله، 
ومعذرة لهذا السؤال حيث اضطررنا إليه حلدوث فتنة أثارها أحد املسلمني في 

أمريكا.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

اجلمعة،  لصالة  والثاني  األول  األذان  بــأداء  واحــد  مــؤذن  يقوم  أن  يجوز 
وكذلك للفجر، ويجوز أن يقوم بذلك مؤذنان، بل يجوز أيضًا أن يؤذن للصالة 

مؤذن ويقيم للصالة شخص آخر، وال حرج في ذلك شرعًا.

وتأسف اللجنة أن تقع فتنة بني املسلمني في هذا األمر ومثله مما فيه توسعة 
اآلذان  يؤذن  أحدهما:  مؤذنان   � للنبي  كان  أنه  من  ورد  ما  وأما  الشارع،  من 
األول قبل الفجر، والثاني: يؤذن للصالة بعد دخول الوقت فذلك واقعة حال 
ال عموم لها ألنه لم يرد إيجاب مثل هذه الصورة وال النهي عما عداها، وتعدد 
املؤذنني الذي روي في الفجر لم يرد مثله في اجلمعة ألن اجلمعة في زمن الرسول 
� كان لها أذان واحد، وزيد األذان اآلخر في زمن عثمان بن عفان رضي الله 

عنه. والله أعلم.

 ]1080/46/4[

 � � � �

اإخالء امل�سجد من مقيم ال�سعائر

ه: م من السيد / كريدي، ونصُّ 5 313 عرض على اللجنة االستفتـاء املقدَّ
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اإلمام  يكون  املساجد  بعض  الكبير  مبارك  محافظة  مساجد  إدارة  في  لدينا 
واملؤذن فيها متطوعًا، يعمل في قطاع آخر، وكل منهما معفى من حضور صالة 
الظهر بهذا املسجد، ويؤم املصلني في هذه احلالة أحد املصلني في املسجد، فهل 
يكون في إعفاء كل من املؤذن واإلمام بسبب ظروف عملهم من حضور صالة 
الظهر حرج شرعي؟ وهل يكون في عدم األذان للصالة في مثل هذه احلالة حرج 
ن بهذا املسجد، فهل يكتفى بأذان املساجد  شرعي؟ علمًا بأنه في هذه احلالة ال ُيؤذنّ

القريبة منه ؟

نرجو اإلفادة العاجلة، وجزاكم الله خيرًا،،،

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ال يجوز إخالء املسجد ممن يقيم الشعائر من إمامة وأذان من املؤهلني لذلك 
املكلفني من قبل الوزارة ولو لفرض واحد، ملا يؤدي إليه من تضييع إقامة الشعائر 
في وقتها، وملا ينتج عنه من أن يتصدى إلقامتها َمن ليس بأهل لذلك، فيقع اخللل 
في أداء الصالة أو األذان، أو ال يتقدم أحد لذلك فتهمل الشعيرة، وال يغني أذان 

مسجد عن مسجد آخر. والله أعلم.

]5536/61/18[

 � � � �

دمج اأذان عدة م�ساجد فـي اأذان واحد

: ه5 314 م من املهندس/ صباح، ونصُّ  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

يرجى التكرم بدراسة مشروع الربط اآللي ملساجد املنطقة الواحدة، وإفادتنا 
مبدى جواز حتقيقه، حيث إننا مجموعة من املخترعني الكويتيني في طور تطوير 
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إحدى  في  موافقتكم  بعد  وتطبيقه  عمليًا،  للتطبيق  قاباًل  وجعله  النظام،  هذا 
جميع  أذان  دمج  على  النظام  هذا  سيساعد  حيث  للتجربة،  الكويت  ضواحي 
مساجد الضاحية الواحدة في توقيت واحد، وبصوت واحد، وذلك من خالل 
مسجد واحد في املنطقة يحدد سلفًا، مما سيجعل جميع مساجد املنطقة تقيم األذان 
املتجاورة،  املساجد  أذان  فيه  الذي تسمع  الوضع احلالي  بداًل من  بوقت واحد، 

بتوقيتات وأصوات مختلفة.

ومن املمكن دمج هذا النظام للمناطق التي يكون فيها توقيت األذان واحدًا 
مع إذاعة )راديو( الكويت، بحيث أن يسمع األذان في الراديو وجميع مساجد 

املنطقة الواحدة في آن واحد )ملدينة الكويت وضواحيها(.

النظام  على  تعمل  وإرســال  استقبال  أجهزة  على  يعمل  النظام  بأن  علمًا 
الكهربائي، مع نظام بطاريات للتشغيل في حالة انقطاع التيار الكهربائي، أو عن 

طريق خطوط الهاتف.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

الواحدة من حيث هو نظام لدمج أذان جميع  املنطقة  الربط اآللـي ملساجد 
مساجد املنطقة في أذان واحد وتوقيت واحد وصوت واحد له بعض السلبيات 

التي تؤثر على أداء الشعائر، وتوضيح ذلك في النقاط التالية: 

أواًل: أهمية األذان وفضله:

األذان من خصائص اإلسالم وشعائره الظاهرة، بحيث لو اتفق أهل منطقة 
على تركه أثموا وقوتلوا.

الصالة  حضرت  »إذا   :� النبي  لقول  فريضة  صالة  كل  عند  واجب  وهو 
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فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم« متفق عليه))(.

ولألذان فضل عظيم، وملن يقوم به أجر كبير، لقول النبي �: »ال يسمع مدى 
صوت املؤذن جن وال إنس وال شيء إال شهد له يوم القيامة«أخرجه البخاري))(، 

ويقول الرسول �: »املؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة« رواه مسلم)3(.

له الفقهاء على اإلمامة حتى قال عمر بن اخلطاب رضي الله عنه:  لذلك فضنّ
نت«)4(. »لوال اخلالفة ألذنّ

ثانيًا: أهمية وجود مؤذن في كل مسجد:

وجود مؤذن في كل مسجد هو األصل املعمول به شرعًا منذ عصر الرسول 
� إلى وقتنا هذا، بل إن وجود أكثر من مؤذن في مسجد واحد جائز شرعًا، وقد 
حفظ عن النبي � أنه كان له مؤذنان: بالل وابن أم مكتوم، وقد روي أن سيدنا 

عثمان رضي الله تعالى عنه كان له أربعة مؤذنني.

للمؤذن في املسجد أهمية خاصة، وليست مهمته قاصرة على رفع األذان في 
أوقات الصالة فقط، وإمنا هناك مهام أخرى يناط بها املؤذن إذ هو مطالب بأن يؤم 
الناس في الصالة أثناء غياب اإلمام، وهو كذلك يقوم بأداء خطبة اجلمعة أحيانًا 

في غيبة اخلطيب، ولواله لتعطلت الصالة واخلطبة.

قد تتعطل اآللة، وقد تتعطل بطاريات التشغيل، فمهما بلغت دقة آلة فإنها 
))(  سبق تخريجه )ص53(. 
))(   سبق تخريجه )ص53(. 
)3(   سبق تخريجه )ص53(. 

)4(    البيهقي في السنن الكبرى )رقم 041)(، وابن أبي شيبة في مصنفه )رقم 360)(، ولفظه: »لو   

نت«. كنت أطيق األذان مع اخلالفة ألذنّ
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قد  كثيرة. كذلك  للخلل ألي سبب من األسباب، واألمثلة على ذلك  معرضة 
ميرض املؤذن املنوط به هذه املهمة أو قد يغيب ألي سبب، أو قد يتأخر وصوله 
عن دخول الوقت، وفي كلتا احلالتني سيحدث االضطراب والفوضى في املساجد 

وقت حلول األذان.

- املعروف في أذان اجلمعة أنه يؤتى به بني يدي اخلطيب إذا صعد على املنبر 
وجلس، وهذا األمر ال ميكن ضبطه في جميع املساجد، إذ قد يتأخر خطيب بعض 

الوقت وقد يتقدم آخر، فكيف يكون التصرف حينئذ؟ 

يقيم«  أذن فهو  �: »من  النبي  يقيم لقول  الذي  املؤذن هو  أن  السنة  - من 
واملؤذن هو  إلى مسجد،  يختلف من مسجد  اإلقامة  ماجه))(، وموعد  ابن  رواه 
اإلقامة  وموعد  املسجد  اد  برونّ وأدرى  مساجدها،  في  يعمل  التي  باملنطقة  أعلم 
املناسب، فإذا غاب املؤذن اختلف املصلون، فواحد يطلب سرعة اإلقامة وآخر 

يطلب االنتظار، فتحدث الفوضى. 

وعليه؛ فإن اللجنة ترى عدم جواز تنفيذ هذا االقتراح ملا تقدم. والله أعلم.

]4869/41/16[

 � � � �

توحيد االأذان بجهاز حتكم اآيل

م بخصوص اقتراح لعمل نظام إلذاعة  5 315 اطلعت اللجنة على االستفتاء املقدَّ
األذان للصلوات اخلمس إلكترونيًا، ونص االستفتاء كما يلي:

احلاسب  مجال  في  خاصة  اإللكترونية  لألجهزة  احلديثة  للتطورات  نتيجة 
سبق تخريجه )ص54 (.  )((



كتاب العبادات  - باب األذان

71

األصوات  تسجيل  باإلمكان  أصبح  فقد  لها  العلمية  التطبيقات  وتعدد  اآللي، 
ثمنّ  ومن  خاصة،  إدخــال  دوائــر  طريق  عن  اآللي  احلاسب  ذاكــرة  في  إلكترونيا 
ملفات  في  وتخزينه  إلكترونيًا  األذان  بتسجيل  يقوم  متكامل  نظام  بتصميم 
إذاعيًا حسب أوقات  املطلوب وبثه  اختيار األذان  بالنظام، ثم  إلكترونية خاصة 
الصالة، والتي يقوم اجلهاز باحتسابها تلقائيا، ويتكون النظام املقترح من جهاز 
للحاسب اآللي املصغر الذي يحتوي على: ساعة زمنية فعلية، وأجهزة إدخال 
واملوزعات  املكبرات  شبكة  مع  ترتبط  لالستعمال  مناسبة  للصوت  وإخــراج 

الصوتية املوجودة داخل املسجد، نرجو إفادتنا عن رأي اللجنة املوقرة في ذلك.

وبعد التداول أقرت اللجنة اإلجابة كما يلي: ❁ 

إن فكرة تسجيل أنواع وأصوات من األذان إلكترونيًا، وتخزينها في ملفات 
إلكترونية خاصة، ثم اختيار األذان املطلوب، وبثه إذاعيًا حسب أوقات الصالة 
داخل  املوجودة  الصوتية  واملوزعات  املكبرات  شبكة  مع  ترتبط  أجهزة  بواسطة 
املساجد، البد أن تستهوي كل قارئ وسامع، الشتمالها على توحيد األذان في 
جهاز  بواسطة  األذان  أوقات  وحتديد  للتأذين،  الندية  األصوات  وتخينّر  البلد، 

احلاسب اإللكتروني الذي يقوم بضبطها بدقة.

لكن هناك سلبيات ومحاذير تقابل هذه احملسنات، وتقلل من شأنها، منها:

أواًل: إن املطلوب في الشرع هو إنشاء األذان والقيام بعملية التأذين فعاًل، 
وهذا البث اإللكتروني إمنا هو صدى للتأذين، وليس هو األذان الفعلي املطلوب 

في الشرع.

فكما أن املطلوب شرعًا هو أن يؤدي املسلمون الصالة فعاًل، ال أن توجد 
مجرد صالة، كذلك املطلوب هو أن يؤذن كل َجْمع من املصلني قبل صالتهم 
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فعاًل، ال أن يكون هناك مجرد أذان أو صدى تأذين، ألن األذان عبادة البد فيها 
قصد التعبد، وهو ال يحصل من اآللة.

ثانيًا: إن األذان سنة للصالة وشعيرة من شعائر الدين تتقدم الصالة فعاًل، 
ويؤذن للصالة نفسها بعض املصلني أنفسهم، بل األفضل عند احلنفية أن يكون 
اإلمام هو املؤذن، كما كان عليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك الكمال 
في فتح القدير ))/178 ط. بوالق(، ونقله الطحاوي في حاشيته على مراقي 
الفالح ص )4)1 ط. بوالق(، وإذاعة األذان الواحد املذكورة بواسطة األجهزة 

ُيْخلي الصالة من هذه الشعيرة، ألنه كما ذكرنا ليس تأذينا فعاًل، بل هو صدى.

الهدى  ترك سنة  بسبب  الكراهة  ويرتكبون  بذلك،  املنطقة  أهل  يأثم  ولهذا 
التي أشار إليها اإلمام أبو حنيفة بقوله: » لو اجتمع أهل بلدة على تركه قاتلتهم، 

ولو تركه واحد ضربته وحبسته «.

ثالثًا: إن هذا األسلوب املقترح لألذان لو سلمنا بشرعيته يحصر فضله في 
مؤذن واحد، بل قد يفقد املؤذن مطلقًا إذا كان تشغيل اجلهاز أتوماتيكيا كاماًل، 
وَيْحِرم كثيرًا من املؤذنني من فضل األذان العظيم، وقد صرحت به أحاديث وآثار 

كثيرة نذكر منها:

)(  حديث: »ال يسمع مدى صوت املؤذن جن وال إنس وال شيء إال شهد 
له يوم القيامة« رواه البخاري))(.

وحديث: »املؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة« رواه مسلم))(.   )(

وحديث: »لو يعلم الناس ما في النداء والصف األول ثم لم يجدوا إال    )3
))(    سبق تخريجه )ص53(.
))(    سبق تخريجه )ص53(. 
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»لتنافسوا  أن يستهموا عليه الستهموا عليه...« متفق عليه))(، ومعناه: 
حتى يجروا القرعة للفوز عليه«.

بل لقد متنى عمر رضي الله تعالى عنه أن يكون هو املؤذن للصالة، وقال: 
نت«))(. »لوال اخلالفة ألذنّ

للصالة من  يقيم  أن  مأثورة مشهورة، وهي  الناس سنة  يفوت على  أنه   )4
أذن لها، كما روي في احلديث: »من أذن فهو يقيم«)3(، وهو حديث فيه 
ن في سفر  ضعف، لكن عليه يحيل الفقهاء، وقد روي أن النبي � أذَّ

ى الظهر)4(. بنفسه وأقام وصلنّ

5( أن املأثور في أذان اجلمعة أن يكون ابتداؤه حني يجلس اإلمام على املنبر، 
فلو أريد تطبيق هذا النظام بصورة شاملة ملا تأتنّى ضبط تلك اللحظة في 
كل املساجد، فقد يتأخر اإلمام في جلوسه وقد يتقدم، والسنة أن يؤذن 

بني يدي اخلطيب، وال يقوم اجلهاز مقامه بني يديه.

6( هناك فرق واضح بني أن يسمع املصلون األذان من مؤذن من بينهم يرونه 
أن  وبني  وروحــه،  نفسه  من  عليها  ويضفي  األذان  كلمات  يردد  وهو 
فيه وال حياة، وذلك كالفرق  آلي. ال حركة  األذان من جهاز  يسمعوا 

بني احلي وامليت.

هي  بنفسها  وكأنها  للصالة  املشروعة  العظيمة  الشعيرة  هذه  ربط  إن   )7
حلق  كلما  والفوضى  لالضطراب  تعريضها  فيه  األجهزة  بهذه  صالة 

))(    البخاري )رقم 615(،  مسلم )رقم 437(. 
))(  سبق تخريجه )ص 69(.
سبق تخريجه )ص 54 (.  )3(

الترمذي )رقم 411(.  )4(



كتاب العبادات  - باب األذان

74

األجهزة خلل أو مسها سوء، مبقدار ما فيه من استهواء توحيد األذان، 
وحتديد مواقيت الصالة وتخير األصوات الندية، ومن أجل ذلك كله 
املوحد  للتأذين  املقترح  النظام  هذا  استخدام  شرعية  عدم  اللجنة  ترى 

واستمرار العمل على ما توارثته األمة. والله سبحانه وتعالى أعلم.
]70(/47/3[

 � � � �

االأذان فـي م�سجد املدر�سة

م من السيد/ جاسم: 5 316 عرض على اللجنة االستفتاء اآلتي املقدَّ

 هل يجب إقامة األذان في املدرسة رغم سماع األذان من املسجد املجاور؟ 
وهل يجوز تأخير األذان عن وقته بحجة أن الطالب في الفصول الدراسية؟ علمًا 

بأن الدراسة مستمرة وال تتوقف.

أجابت اللجنة مبا يلي:  ❁ 

يسمع، وذلك  أذانها  دام  ما  باملدرسة  املساجد احمليطة  بأذان  االكتفاء  ميكن 
يكفينا« رواه  »أذان احلي  الله عنه:  الله بن مسعود رضي  املروي عن عبد  لألثر 
: غريب، وله شواهد))(، وميكن التنبيه إلى إقامة  سبط ابن اجلوزي، وقال الزيلعيُّ
الصالة برفع الصوت عند اإلقامة، ويندب إعادة األذان للتالميذ عند صالتهم 
خارج  الناس  على  يشوش  ال  حتى  الصوت  مكبرات  بدون  اجلماعة  هيئة  على 

املدرسة. والله أعلم.
]((75/50/8[

 � � � �
))(    نصب الراية ))/91)(.
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اإقامة ال�سالة باملكربات اخلارجية

ه: م من السيد/ عبد الله، ونصُّ 5 317 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

ولدعوة  الصالة  وقت  بدخول  لإلعالم  شرع  األذان  أن  املعروف  من  فإن 
املصلني حلضور اجلماعة، ولذلك فالسنة فيه اجلهر ورفع الصوت إلى أبعد مدى، 
ولكن اإلقامة لم يرد فيها اجلهر واإلعالن إال مبقدار سماع املجتمعني حول مقيم 

الصالة في املسجد أو أي مكان آخر.

فهل ما اعتاده الناس في املساجد من اجلهر باإلقامة؛ كاجلهر باألذان باستخدام 
املكرفون اخلارجي مشروع، أم هو بدعة ال داعي لها، واألفضل االكتفاء باإلقامة 

داخل املسجد ؟ أفيدونا أفادكم الله.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

من سنن األذان رفع صوت املؤذن فيه ملزيد من اإلعالم بدخول وقت الصالة، 
وكذلك اإلقامة، إال أن الفقهاء نصوا على أن رفع الصوت في األذان أعلى منه 
داخل  هم  ملن  الوقت  دخول  عن  لإلعالن  أصاًل  شرع  األذان  ألن  اإلقامة،  في 
املسجد،  داخل  ملن هم  الصالة  ببدء  فلإلعالم  اإلقامة  وأما  أو خارجه،  املسجد 

ويجوز أن تتم اإلقامة باملكبرات اخلارجية. والله أعلم.
]5878/55/19[

 � � � �

االأذان بامليكرفون اخلارجي قرب امل�ست�سفيات

بالتكليف  املساجد  إدارة  مدير  من  م  املقدَّ االستفتاء  اللجنة  على  عرض   318 5
ه: السيد/خالد، ونصُّ
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رفع  كان  وملا  املستشفيات،  من  بالقرب  املساجد  بعض  وقوع  يخفاكم  ال 
األذان أو اخلطبة أو الصالة بامليكرفون يسبب إزعاجًا للمرضى الذين هم بأمس 

احلاجة للراحة.

لذا نتوجه بالسؤال عن حكم تشغيل امليكرفون اخلارجي في أثناء األذان أو 
اإلقامة أو الصالة، أو باخلطبة في مثل هذه املساجد.

وأجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

شرع األذان واإلقامة إلعالم الناس بدخول وقت الصالة مع رفع الصوت 
املرضى  ببعض  يلحق  ضرر  الصوت  رفع  في  كان  إذا  إال  اإلعــالم،  لتمام  بهما 

باملستشفيات أو غيرهم فيجب خفض الصوت.

اجلهرية  الصلوات  في  اخلارجية  الصوت  مكبرات  لفتح  بالنسبة  وأمــا   - 
وخطبة  والعظات  األذكــار  من  ذلك  ونحو  الكرمي  القرآن  قــراءة  أو  السرية  أو 
اجلمعة فيمنع إذا ترتب على ذلك تداخل في األصوات وعدم االستماع إلى ما 
الكرمي من  للقرآن  ينبغي  وما  يتنافى  ما  اخلارجية، وهو  الصوت  ينقل مبكبرات 
إليه واإلنصات، وملا يسببه ذلك من ضرر، وبخاصة للعاملني  توقير باالستماع 

واملرضى والطلبة.

بني  به  يجهر  أال  بالقرآن  اجلهر  آداب  جملة  من  أنه  على  العلماء  نص  وقد 
مصلني أو نيام أو تالني للقرآن أو بحضرة من يطالع أو يدرس أو يصنف، وقالوا: 
عن  إلعراضهم  سببًا  يكون  ألنه  يأثم  نيام  والناس  السطح  على  القرآن  قرأ  لو 
 :� النبي  أن  اخلدري  أبو سعيد  روى  وقد  بإيقاظهم،  يؤذيهم  استماعه، وألنه 
اعتكف في املسجد فسمعهم يجهرون بالقرآن فكشف الستر وقال: »أال إن كلكم 
مناج ربه فال يؤذين بعضكم بعضًا، وال يرفع بعضكم على بعض في القراءة، أو 
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قال: في الصالة« أخرجه أبو داود))(. والله أعلم.

]3((3/81/(([

 � � � �

ا�ستمرار الت�سوير للطلبة بعد االأذان

م من رئيس جمعية طالبية في جامعة  5 319 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: الكويت السيد / ماجد، ونصُّ

التصوير خدمة حيوية ألي طالب  أي  الكلية، وهو  في  للتصوير  مقر  لدينا 
في الكلية، وقد يحتاجها في أي حلظة خالل فترة تواجده بالكلية نظرًا الرتباطه 
هذه  في  يجب  فهل  الصالة،  مواعيد  جدولتها  في  تراعي  ال  التي  باحملاضرات 
يحتاج  الذي  الطالب  بأن  علمًا  األذان،  بعد  للصالة  اخلدمة  هذه  إيقاف  احلال 
خلدمة التصوير بشكل ملح في وقت الصالة لن يدفعه إغالق املقر للصالة بل هو 
أما بخصوص املوظفني فمسموح لهم  سيكون أساسًا مرتبطًا مبوعد احملاضرة، 

باخلروج بالترتيب ألداء الصالة دون اإلخالل بتوفير خدمة التصوير.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ال مانع من استمرار تقدمي خدمة التصوير للطلبة بعد األذان ما لم يؤد ذلك 
إلى خروج وقت الصالة. والله أعلم.

]3((5/83/(([

 � � � �
))(    رقم ))133(.
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تعليم االأنغام لتح�سني ال�سوت بالقراءة واالأذان

ه:5 320 م من السيدين / منذر، وناصر، ونصُّ  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

عنه  الله  رضي  زيد  بن  الله  لعبد  والسالم  الصالة  عليه  قوله  من  انطالقًا    
� فقال له: »قم مع بالل فإنه أندى  ه على رسول الله  عندما رأى األذان وقصنّ
الترمذي وأبو داود  وأمد صوتًا منك فألق عليه ما قيل لك، وليناد بذلك« رواه 
األشعري  والسالم ألبي موسى  الصالة  عليه  قوله  وأحمد))(، ومن  ماجه  وابن 
رضي الله عنه حينما سمع قراءته للقرآن: »لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود« 

رواه الشيخان))(.

النغمية  املقامات  علم  في  دورة  املختصني  اإلخوة  من  وجماعة  أقمت  فقد 
الفني  السلم  لدرجات  طبقًا  وذلــك  الناس،  وعامة  واملؤذنني  باألئمة  خاصة 
املعروف، والفرق بني مقام ومقام، وما يستحسن وما يستقبح، وتدريب املنتسبني 
إلى الدورة لتحصل لهم بذلك ملكة ومهارة في جتميل الصوت فيكون أذانهم 

شجيًا وقراءتهم ندية، وإمامتهم مرغوبة.

الفنية  ببيان احلكم الشرعي ملثل هذه الدورات  التكرم  والذي نرجوه منكم 
بآلة  له  عالقة  ال  األمر  بأن  علمًا  نغماتها،  وضبط  وحتسينها  باألصوات  املتعلقة 

موسيقية وال مغنني وال مجونهم وال أشعارهم مما ال يجوز شرعًا.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁  

  إذا كان املراد بالتلحني تالوته على قواعد التجويد فهو حسن مطلوب من 
كل مسلم، وإن كان املراد تلحينه على وفق قواعد املوسيقى فهو مكروه، إن لم يؤد 

))(    الترمذي )رقم 189(، أبو داود )رقم 499(، ابن ماجه )رقم 706(، أحمد )رقم 16478(.
))(    البخاري )رقم  5048(، مسلم )رقم 793(.



كتاب العبادات  - باب األذان

79

إلى تغيير قواعد التجويد، أو اخلروج عن نظم القرآن، أو تغيير اللفظ الصحيح 
للحروف، أو صاحبته اآلالت املوسيقية، وإال كان حرامًا. 

وعليه؛ فال مانع من إقامة هذه الدورات التدريبية لقراءة القرآن إذا لم يكن 
التدريب مؤديًا إلى تغيير قواعد التجويد، أو اخلروج عن نظم القرآن، أو تغيير 
اللفظ الصحيح للحروف أو مصاحبته اآلالت املوسيقية، وإال فال يجوز، وأما 
حتسني الصوت باألذان والتدريب على إلقائه فإنه جائز شرعًا بشرط أال يحتوي 

أداؤه على مد أو غيره مما يغير املعنى. والله أعلم. 

]657(/41/(1[
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                                    ب�����������������������������������������������������������اُب  الّص�������������������������������������������������������الة

معرفة مواقيت ال�سالة والقبلة فـي البالد االأجنبية

ه: م من السيد / دخيل، ونصُّ 5 321 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

أعرض  أن  وأود  بنسلفانيا  والية  في  للدراسة  أمريكا  إلى  ذاهب  طالب  أنا 
على فضيلتكم هذه األسئلة:

)( كيف لي أن أعرف مواقيت الصالة ؟

)( كيف لي أن أعرف اجتاه القبلة ؟

3( هل علينّ أن أجمع صلواتي هناك طوال السفرة ؟

4( وماذا علينّ أن أفعل إذا تداخل وقت الصالة مع احملاضرات ؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

)( ملعرفة مواقيت الصالة في أمريكا ننصح مبا يلي:

مذكرة  على  للحصول  القريبة  اإلسالمية  املراكز  بأحد  االتصال  أ- 
فيها أوقات الصالة للبلد الذي يقيم فيه.

أو االتصال ببعض املسلمني املقيمني في البلد التي يقيم فيه املستفتي  ب- 
للتعرف على أوقات الصالة.

فإذا لم يتيسر شيء من ذلك فيمكن معرفة أوقات الصالة بطلوع  ج- 
الفجر وطلوع الشمس وغروبها كما يلي: 
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وقت صالة الصبح يبدأ من طلوع الفجر الصادق، وهو اخليط األول من    -(
خيوط شعاع النور الذي يسبق طلوع قرص الشمس، وهو خط رفيع من 
النور يظهر في جهة الشرق ثم يتسع حتى يعم النور قبة السماء، ويبدأ 
بعده قرص الشمس بالظهور، وينتهي وقت الفجر قبيل ظهور أول جزء 

من قرص الشمس في جهة الشرق.

إلى  انحرافها  أي  السماء  كبد  الشمس عن  زوال  يبدأ من  الظهر  وقت    -(
جهة الغرب؛ أي عندما يبدأ ظل كل شيء مثله يتحول من جهة الغرب 
بأن يصبح ظل كل شيء  الظهر  وينتهي وقت  قليال،  الشرق  إلى جهة 
مثله سوى فيء )ظل( الزوال وهو املتجه جهة الشمال وهو قول أكثر 
الفقهاء، وذهب بعضهم إلى أن وقت الظهر يستمر إلى أن يصبح ظل 

( الزوال. كل شيء مثليه سوى فيء )ظلنّ

وقت العصر يبدأ من حيث ينتهي وقت الظهر كما تقدم، وينتهي وقت    -3
العصر بغياب قرص الشمس كاماًل في األفق في جهة الغرب.

وقت املغرب يبدأ من حيث ينتهي وقت العصر كما تقدم، وينتهي وقت    -4
املغرب بغياب الشفق األحمر من األفق الغربي، وهو ما يرى من احلمرة 
وذهب  الفقهاء،  جمهور  رأي  وهذا  غيابها  بعد  الشمس  قرص  فوق 
بعضهم إلى أن وقت املغرب ميتد إلى غياب الشفق األبيض بعد غياب 

الشفق األحمر.

وقت العشاء يبدأ من حيث ينتهي وقت املغرب بحسب ما تقدم، وينتهي    -5
كما  الصبح  صالة  وقت  ودخول  الصادق  الفجر  بطلوع  العشاء  وقت 

تقدم.
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)( ميكن التعرف على جهة القبلة عن طريق التعرف على موقع الدولة املقيم 
بها املستفتي من مكة املكرمة، قال تعالى: }ڳ  ڳ   ڱ   ڱ  ڱڱ  ں  

ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ{]البقرة: 150[.

ويعرف اجتاه القبلة بالطرق التالية:

أ - بالرجوع إلى املراكز اإلسالمية في املنطقة التي يقيم فيها املستفتي.

ب- بالنظر إلى اجتاه القبلة في املساجد القريبة من محل إقامة املستفتي 
إن وجدت.

ج - بسؤال املسلمني املقيمني في املنطقة التي يقطنها املستفتي.

د - حتديد االجتاهات األربعة بالطرق املتاحة ثم تبني مكان مكة املكرمة 
منها.

اجلمع والقصر جائزان للمسافر ما دام مسافرًا فإذا وصل املستفتي إلى    )3
مقر إقامته في أمريكا وجب عليه أن يصلي كل صالة في وقتها كاملة 
دون قصر ألنه صار مقيمًا بوصوله إلى مقر إقامته، وال يجوز له اجلمع 
وال القصر، أما في أثناء سفره فله أن يقصر ويجمع الظهر مع العصر 

واملغرب مع العشاء تقدميًا وتأخيرًا بشروطه الشرعية.

إذا كان واقع احلال حضور احملاضرة هو أن اجلامعة ال تترك للمستفتي    )4
له  فيجوز  احملاضرة  حضور  مواصلة  عليه  ويفترض  للصالة،  مجااًل 
أن  أمكنه  إذا  ولكن  والعشاء،  املغرب  وبني  والعصر  الظهر  بني  اجلمع 
يصلي في الوقت فال يجوز له تأخير الصالة حتى يخرج وقتها، والله 

أعلم.
]4319/61/14[ 

 � � � �
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وقت طلوع الفجر

السيد/كامل،  من  م  املقدَّ الكتاب  عرض  الوزير  السيد  طلب  على  بنــاء   322 5
ه: ونصُّ

من  األبيض  اخليط  تبني  الفجر هو  فيه وقت صالة  يدخل  الذي  الوقت  إن 
اخليط األسود من الفجر وبعبارة أخرى تبني بياض النهار من سواد الليل، وهو 

اخليط األبيض الذي يسبق الشفق األحمر املنتهي بطلوع الشمس.

وقد سألنا بعض املختصني بالدراسات الفلكية في األردن فأفادونا بأن الفجر 
حسب ما هو مصطلح عليه ثالثة أقسام: الفجر الفلكي، وتكون الشمس فيـه 18 
درجة حتت األفق، الفجر البحري، وتكون الشمس )1 درجة حتت األفق، الفجر 

املدني، 6 درجات حتت األفق، والسؤال الذي وردنا هنا:

هل الفجر الذي يدخل فيه وقت الصالة في بلدكم أحد هذه األقسام الثالثة 
أم هو فجر آخر، لقد الحظنا أن التقومي الهاشمي املعتمد في بالد الشام أقرب 
ما يكون للفجر الفلكي، ولكن املالحظ عند الكثيرين أن رؤية اخليط األبيض أو 
الليل ال تتحقق عند وقت الفجر الفلكي بل يتأخر  النهار من سواد  تبني بياض 

عنه.

والفلكية  الشرعية  اخلبرة  برأي أصحاب  بتزويدنا  تلطفتم  لو  ممتنني  ونكون 
هي  وما  بلدكم،  في  املتبع  باألسلوب  وإعالمنا  املوضوع،  هذا  حول  بلدكم  في 

األسس التي تعتمدونها في قطركم حلساب حتديد وقت مطلع الفجر؟

اعتماد إجابة السيد ]الدكتور[ صالح العجيري، وذلك خلبرته في  رأت اللجنة  ❁

العلوم الفلكية، وكانت اإلجابة كاآلتي: 

طلوع الفجر الصادق يتحقق عندما يصل قرص الشمس حتت األفق الشرقي 



كتاب العبادات  - باب الّصالة

85

بقدر 18 درجة وهو املعبر عنه بالشفق الفلكي وهو املستعمل في دخول وقت 
الفجر في دولة الكويت.

واملدني  اإلسفار،  في  يأتي  فهو  بدرجة )1  املالحي  اآلخران:  الشفقان  أما 
بدرجة 6 يأتي في اإلصباح املدني، وال أثر لهما فيما يتعلق بصالة الصبح، وإذا 
أن  فاألحوط  نحو 19  الشفق  أن درجة  يرون  املسلمني  بأن بعض علماء  علمنا 
ال يؤخر وقت الفجر إلى أدنى من 18 درجة، وأهمية ذلك تكمن بتعلقه مبوعد 

اإلمساك في الصوم. والله أعلم.

]59/19(/([

 � � � �

- اآخر وقت الع�ساء

- متى تنهى ال�سالة عن الفح�ساء واملنكر؟

ه: م من السيد/ إسحاق، ونصُّ 5 323 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

س)- سمعت من أحد املشايخ أن صالة العشاء ال جتوز جماعة بعد منتصف 
الليل ألنها تعتبر قضاء، فهل هذا صحيح ؟

ولكن  رمضان،  وأصوم  اخلمس،  الصلوات  بأداء  أقوم  شخص  أنا  س)- 
صالتي ال تنهاني وال حتول بيني وبني الوقوع في املعاصي فكيف أفعل 

لإلقالع عن الذنوب؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

وعليه  الفجر،  طلوع  العشاء  وقت  آخر  أن  إلى  الفقهاء  جمهور  ذهب   -(
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فيجوز للمسلم أن يصلي العشاء بجماعة أو منفردًا أداًء ما لم يطلع الفجر، فإن 
طلع الفجر كانت قضاًء، وذهب املالكية في القول املشهور عندهم إلى أن آخر 
وقت العشاء الثلث األول من الليل، فإذا خرج الثلث األول من الليل ثم صالها 

كانت قضاًء، والقضاء يصح جماعة وفرادى. 

تنهى  كامل  بخشوع  كانت  إذا  وشروطها  ألركانها  املستكملة  الصالة   -(
صاحبهـــــا عن الفــــحشاء واملنكر، لقوله تعالى: }ۉ  ې  ې  ې  
قدر  صالته  يحسن  أن  املستفتي  وعلى   ،]45 ىى{]العنكبوت:  ې 
املنكرات، وسوف  للهداية والرشاد، وترك  يوفقه  أن  تعالى  الله  إمكانه، ويدعو 
يستجيب له سبحانه ما دام قد أحسن الصالة، وأحسن الظن بالله تعالى؛ لقوله 

ۈئۈئ    ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئوئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ    }ى   سبحانه: 
ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ{ ]البقرة:186[. والله أعلم.

]4879/53/16[

 � � � �

تاأخري �سالة الع�ساء

ه: م من السيد / جالل، ونصُّ 5 324 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

هل يجوز للمرأة أن تؤخر صالة العشاء بدون عذر، علمًا بأنها سوف تصليها 
منفردة من غير جماعة؟

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

جمهور الفقهاء على استحباب تأخير صالة العشاء إلى ثلث الليل ملا جاء 
في احلديث قوله �: »لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى 
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ثلث الليل أو نصفه« رواه أحمد وابن ماجه والترمذي عن أبي هريرة ))(. هذا ملن 
ال يسن له حضور اجلماعة في املسجد، أما من يسن في حقه حضور اجلماعة في 
املسجد، فإن األفضل في حقه أن يصليها جماعة في املسجد حتى ال تفوته إذا 

أخرها.

أما املرأة فإن صالتها في بيتها أفضل من صالتها في املسجد، ولذا جاز لها 
تأخير صالة العشاء، وال يشترط في جواز التأخير أن يكون لعذر بل يجوز لها 
تأخير العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه طلبًا للفضيلة كما ورد في احلديث. والله 

أعلم.

  ](830/69/10[

 � � � �

تقدير مواقيت ال�سالة فـي البالد غري املعتدلة

الغربية، والذي جاء فيها ما  أملانيا  مة من/ مسلمي  املقدَّ الرسالة  5 325 عرضت 
يلي:

ففي  مشكلة،  الغربية  أملانيا  في  هنا  التوقيت  باآلتي:  تتلخص  مشكلتنا 
أما  مثال،  ولبنان  وسوريا  مصر  في  التوقيت  يشبه  وهو  معتدل  الشتاء  فصل 
درجة  إلى  كثيرًا  النهار  ويطول  كثيرًا  الليل  فيقصر  والربيع  الصيف  فصل  في 
صالة  من  اإلسالمية  الشعائر  إقامة  على  يحافظ  كيف  هنا  املسلم  معها  يحتار 
منتشرين  ــراك  األت املسلمني  اإلخــوة  من  كبيرة  مجموعة  هنا  ويوجد  وصــوم، 
يعرف  سنوية  رزنــامــات  يصدرون  وهــم  وغيرهما،  وفرانكفورت  برلني  في 
الرزنامات  هــذه  ففي  اآلن:  عنه  نحدثكم  ــذي  ال التوقيت  هــذا  خاللها   مــن 

))(    أحمد ) رقم967(، الترمذي )رقم167(، ابن ماجه )رقم691(.
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 وهي املصدر الوحيد ملعرفة الوقت هنا التوقيت الشتوي فيها يشبه التوقيت في 
القاهرة وسوريا وغيرهما أما في الصيف فالتوقيت هو كاآلتي:

موعد  وأمــا  القاهرة،  بتوقيت   1(.30 الساعة  الظهر  أذان  موعد  يحني 
أذان العصر فله توقيت مزدوج أحدهما الساعة اخلامسة مساًء، والثاني الساعة 
السادسة مساًء بتوقيت القاهرة، وأما املغرب فيحني موعده الساعة 9.40 لياًل 
بتوقيت القاهرة، وموعد أذان العشاء الساعة )1 لياًل، وموعد أذان الصبح الساعة 

30.)1 لياًل، أي بعد موعد أذان العشاء بنصف ساعة فقط.

هذه هي مواقيت الصالة هنا مما يترتب على املسلم حيرة ومشقة كبيرة نحوها 
أداء  هو  أيضًا  ذلك  من  واألهم  املذكور،  التوقيت  لهذا  طبقًا  الصالة،  تأدية  في 
فريضة الصوم حيث إن املسلم يترتب عليه بناًء على هذا التوقيت أن يصوم من 
لياًل، أي حوالي إحدى وعشرين ساعة  الساعة 10  لياًل حتى  الساعة 0).)1 
ونصف الساعة صومًا، وال يحل له الطعام والشراب ونحو ذلك إال في خالل 
ساعتني ونصف فقط وهـي املـدة التي تفصل بيـن موعد أذان املغرب وموعد آذان 
الصبـح.. ولقـد قرأنـا في مجلتكم العزيزة )رسالـة الصيام والزكاة( وهي ملحـق 
اإلسالمية  والشؤون  األوقـاف  وزارة  تصدرهـا  التـي  اإلسالمي  الوعـي  ملجلة 

بالكويت احلبيب حول هذا املوضوع ما يلي:

املعتدلة حيث يطول  البالد غير  الصيام في  تقدير وقت  الفقهاء مسألة  ذكر 
فيها الليل ويقصر النهار أو بالعكس ما يلي:... قال البعض: تقدر أوقات الصالة 
والصوم على أقرب البالد املعتدلة إليهم، وقال البعض اآلخر: تقدر على البالد 
الرأيني  املنورة، وكل من  املكرمة، واملدينة  التشريع كمكة  التي نزل فيها  املعتدلة 

جائز، فإنه اجتهادي ال نص فيه، انتهى...
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وقرأنا أيضًا في كتاب فقه السنة لفضيلة الشيخ سيد سابق حول هذا املوضوع 
مثل ما جاء في مجلتكم العزيزة.. وإننا نطلب منكم مشكورين ما يلي:

ونصوم  نصلي  أن  الغربية  أملانيا  جمهورية  في  هنا  ونحن  لنا  يصح  هل  )أ( 
على توقيت مكة املكرمة أو املدينة املنورة؟

)ب( هل يجوز أن يكون لصالة العصر توقيت مزدوج كما ذكرنا لكم في 
هذه الرسالة؟

)ج( نرجو منكم شاكرين أن ترسلوا لنا ما يبني لنا ويعرفنا على املواقيت في 
مكة املكرمة أو املدينة املنورة، في حال إذا كان يصح لنا أن نصوم ونصلي على 

توقيت مكة املكرمة أو املدينة املنورة.

وبعد االطالع على الرسالة رأت اللجنة ما يلي: ❁ 

إن استفتاءكم يدل على أن دورة األرض اليومية حول محورها الشمس - 
عندكم - تتم في كل أربع وعشرين ساعة، وإذا كـان الليل يطول في بعض فصول 
السنة ويقصر، إال أن األوقات اخلمسة متعاقبة عندكم فال مجال إلسقاط فرض 

من الفرائض، وعلى كلٍّ فإن املطلوب هو بيان الصالة وأحكام الصيام.

أما ما يتعلق بالصالة؛ فإن أقصر ليلة في السنة كما تقولون تكون في الساعة 
التاسعة وأربعني دقيقة فيمكنكم أن تصلوا املغرب والعشاء جمع تقدمي أو تأخير، 
أو أن تؤدوا كل فرض في وقته إن تيسر لكم ذلك من غير حرج، أما ما يتعلق 
وجمهور  حنيفة  أبي  بني  خالف  على  مبني  فهذا  والثاني  األول  العصر  بوقت 
األئمة مبا فيهم صاحباه، فأبو حنيفة يرى أن وقت العصر يدخل من حني صيرورة 
الزوال، وغيره من األئمة يرون أن وقت  ظل كل شيء مثليه سوى فيء )ظل( 

العصر يدخل من حني صيرورة ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال.
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أذان  بعد  العصر  تصلوا  وأن  األول  العصر  قبل  الظهر  تصلوا  أن  فاألولى   
العصر الثاني ومع ذلك فلو ُصلي العصر بعد العصر األول فهو صحيح عند أكثر 
األئمة، ولكم أن تأخذوا بأي رأي من هذه اآلراء، ولعل إخواننا األتراك أثبتوا 

هذا في رزناماتهم ألنهم يلتزمون مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه.

كان  إذا  إالَّ  الفطر  يبيح  ال  عندكم  النهار  طول  فإن  بالصيام  يتعلق  ما  وأما 
كثيرة من  أن كثرة  نرى  املشرق  الصيام، وعندنا في  الشخص مريضًا ال يحتمل 
مع  شاقة  بأعمال  يقومون  ذلك  ومع  الصيام  في  واحدة  بوجبة  يكتفون  الناس 
ال  اجلو  فإن  النهار  طال  وإن  وعندكم  شديدة،  درجة  إلى  احلرارة  درجة  ارتفاع 
يدعو إلى الشرب وهو أكثر ما يتشوق إليه الصائم عادة وال بدَّ أن يراعى أيضًا 
أن هناك أيامًا في السنة كما في فصل الشتاء وآخر في اخلريف يقصر فيها النهار 

قصرًا شديدًا، فليكن هذا بذاك. 

وأما االعتماد على توقيت مكة املكرمة أو املدينة املنورة أو أقرب بلد إسالمي 
فهذا وإن أجيز فهو ملن ينعدم الليل أو النهار متامًا عنهم، كاملناطق القطبية التي 
يدوم فيها الليل أشهرًا والنهار أشهرًا، واملناطق القريبة منها التي قد يطول الليل 
النرويج والسويد وليس الوضع عندكم كذلك.  أيامًا كشمال  أياما والنهار  فيها 

والله أعلم.
]61/194/([

 � � � �

تاأدية كل ال�سلوات فـي وقت واحد لعذر

5 326 عرض على الهيئة االستفتاء املرسل بواسطة/ البريد اإللكتروني للوزارة، 
ه: ونصُّ
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ومكان  لزيارتهم  يذهب  أهله،  عن  إسالمه  ويكتم  حديثًا  أسلم  شخص 
سكنهم صغير، فال يستطيع االنفراد ألداء الصالة، وال يوجد مسجد، حيث إن 
املنطقة كلها كفار، والوقت الوحيد الذي ميكنه الصالة فيه هو الصباح، حيث ال 

أحد بالسكن، فهل يجوز له أن يصلي جميع الصلوات في هذا الوقت؟

أجابت الهيئة مبا يلي: ❁ 

إمكانه  قدر  وقتها  في  الصالة  أداء  في  كاماًل  يبذل جهده  أن  املستفتي  على 
وأن يختار لها املكان املناسب، فإن تعذر عليه القيام يصلي قاعدًا، وإن تعذر ذلك 
يصلي باإلمياء، وإن تعذر عليه الوضوء يصلي بالتيمم، ثم إن تعذر عليه الصالة 
في وقتها في غرفة نظيفة، فليصلها في احلمام إذا أمن طهارتها، أو في أي مكان 
آخر طاملا يستطيع فيه الصالة، فإن تعذر ذلك كله، فعليه أن يقلل من زيارة أهله 
زيارتهم مع  إلى  احتاج  فإن  الصالة في وقتها،  أداء  ليتمكن من  أمكن ذلك  إذا 
تعذر كل ما تقدم، فليصلنّ ما يستطيع من الصالة في وقتها، وْليقِض الصلوات 
األخرى التي قد تفوته عن وقتها، وال يستطيع أداءها فيه في أي وقت يستطيع 

قضاءها فيه. والله أعلم. 

]5887/6(/19[

 � � � �

�سياع ال�سالة ب�سبب ال�سهر الطويل

ه: م بواسطة السيد/ محمد، ونصُّ 5 327 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

أنام أغلب النهار، وأسهر إلى الفجر خشية فوات وقتها، ولكن تفوتني صالة 
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الظهر والعصر أحيانًا، واجلمعة أحيانًا أخرى، فما حكم ذلك؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

وسائر  صلواتك  مع  متوائمًا  لتكون  وحياتك  عملك  ترتب  أن  عليك 
الله تعالى: }ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ      ڃ{ واجباتك األخرى، قال 
]النبأ: 11،10[، وعليك أن حترص على أداء الصلوات في وقتها، لقوله تعالى: 
أخذت  فإن   ،]103 ہ{]النساء:  ہ  ہ   ہ   ۀ   ۀ  }ڻ    
باألسباب ثم فاتتك الصالة بسبب النوم أو النسيان فعليك املسارعة إلى قضائها 
عند االستيقاظ أو التذكر، حلديث النبي �: »من نام عن صالة أو نسيها فليصلها 

إذا ذكرها، ال كفارة لها إال ذلك« متفق عليه))(. والله أعلم.

]6905/58/(([

 � � � �

تاأخري ال�سالة عن اأول وقتها

ه:5 328 م من/ إدارة مدرسة ثنائية اللغة، ونصُّ  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

ما حكم تأخير الصالة بسبب االجتماعات إلى آخر وقتها ؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إلى  أول وقتها ملصلحة معتبرة، كاحلاجة  الصالة عن  تأخير  للمسلم  يجوز 
استمرار اجتماع هام ونحوه ما دام الوقت متسعًا ألداء الصالة ولم يدخل وقت 
فيسن  العشاء  عدا  ما  الوقت  أول  في  الصالة  إلى  املبادرة  واألفضل  الكراهة، 
تأخيرها، ويسن كذلك تأخير الظهر إلى أن يبرد الوقت، وال يجوز تأخير الصالة 

))(    البخاري )رقم 597(، مسلم )رقم 684(.
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على كل حال حتى يضيق الوقت عن أدائها. والله أعلم.

]5543/68/18[

 � � � �

تاأخري ال�سالة عن اأّول وقتها الأجل الدوام

ه: م من السيد/ أبو عادل، ونصُّ 5 329 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

إحدى  في  أسئلة  من  ورد  ما  على  الشافي  الــرد  الفتوى  جلنة  من  يرجى 
الصحف. ولكم الشكر اجلزيل.

هل تعتبر صالتي لفريضة الظهر صحيحة إذا أديتها في أثناء الدوام الرسمي؟ 
علمًا بأن عملي ينتهي في الثانية ظهرًا، وهناك مجال لتأديتها في وقتها بالبيت. 

وهل يجوز تأديتها على حساب العمل؟

أجابت اللجنة مبا يلي:  ❁ 

شاءت إرادة الله تعالى تيسيرًا على عباده أن يجعل لوقت كل صالة بداية 
وقتها  في  الصالة  أن يصلي  لإلنسان  بحيث ميكن  ممتدًا  الوقت  دام  وما  ونهاية، 
بعد انتهاء الدوام الرسمي، فإن عليه أن يصليها بعد انتهاء دوامه، إذا كان الوقت 
الباقي بعد انتهاء دوامه كافيًا ألداء الصالة مستوفية شروطها وأركانها ما لم يأذن 

له ولي األمر في أدائها أثناء الدوام.

فإن لم ميكنه أداؤها في الوقت احملدد لها وجب عليه أن يصلي الصالة في 
وقتها أثناء الدوام الرسمي أذن له ولي األمر أو لم يأذن لقوله تعالى: }ڻ    ۀ     
ۀ  ہ  ہ  ہ ہ{]النساء: 103[ وفي هذه احلال يجب على 
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ولي األمر أن يأذن للعاملني بالصالة في وقتها في أثناء الدوام، والله أعلم.

]4596/6(/(5[  

 � � � �

اإغالق اجلمعيات وقت ال�سالة

م من السيد/ صالح: 5 330 عرض على اللجنة االستفتاء اآلتي املقدَّ

في  الصالة  ألداء  األذان  سماع  بعد  التعاونية  اجلمعيات  إغالق  حكم  ما 
املساجد؟ وهل هو واجب أم مستحب؟

وهل يأثم القائمون على إدارة اجلمعيات التعاونية إذا لم يفعلوا ذلك؟

م من رئيس مجلس إدارة جمعية  وعرض على اللجنة االستفتاء اآلتي املقدنّ
تعاونية / إبراهيم: 

اه  اقتراح مطروح عليها مؤدنّ بأن اجلمعية بصدد دراسة  أود إحاطتكم علما 
احلرص على مداومة إغالق السوق املركزي والفروع اخلارجية التابعة لها إبان 

الصلوات املفروضة .  أوقات  

ونظرًا ألن اجلمعية ترغب استكمااًل للدراسة في استطالع الرأي الشرعي 
في مدى التزام اجلمعية شرعًا بتنفيذ هذا االقتراح .

لذلك أرجو عرض األمر على جلنة الفتوى للنظر في هذا املوضوع واإلفادة 
مبا ينتهي إليه الرأي في هذا الشأن.

أجابت اللجنة مبا يلي:  ❁ 

إن إغالق اجلمعيات التعاونية بعد سماع األذان من يوم اجلمعة واجب ويأثم 
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اجلميع بتركه؛ لقوله تعالى: }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٹ{]اجلمعة:9[. 

التعاونية للصالة في غير وقت اجلمعة فهو مستحب  أما إغالق اجلمعيات 
إظهارًا لشعائر اإلسالم يثاب فاعله وال يأثم تاركه شريطة أن ال مينع من يرغب 

في الصالة من اخلروج إليها. والله أعلم. 

في  ورغبتكم  الشرعي،  احلكم  مبعرفة  اهتمامكم  على  تشكركم  واللجنة 
االلتزام به.

](01(/55/7[
 � � � �

هل ت�سقط ال�سالة عّمن ال ي�ستطيع الو�سوء ؟

ه: م من السيد/ يحيى، ونصُّ 5 331  عرض على اللجنة االستفتاء اآلتي املقدَّ

الله  رحمه  وكان  الشديد  املرض  مع  طويل  صراع  بعد  أيام  منذ  أبي  توفي 
محافظًا على الصالة طوال حياته إال آخر شهر من عمره وهو في فراش املرض 
الشديد جدًا، كان ال يستطيع القيام وال اجللوس وال احلركة وال يستطيع التحكم 
السبيلني حيث كان يعاني من أمراض كثيرة. وطلبت منه أن يؤدي الصالة  في 
وهو راقد في السرير فقال لي : إنه لم يتمكن من الوضوء، وطلب مني أن أسأل 
بتوضئته،  بنفسي  أقوم  بأن  وأفادوني  الشأن،  هذا  في  وسألت  األمر  هذا  في  له 

ولألسف الشديد لم أمتكن من هذا، حيث إنني مرهف احلس إلى أبعد احلدود.

واآلن ومنذ وفاته والشعور بالذنب ال يتركني حلظة واحدة، فأرجو معرفة 
رأي الهيئة العامة لإلفتاء في هذا املوضوع؟ ومباذا تنصحونني؟ جزاكم الله خير 

اجلزاء.
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أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ألنه  عمره  من  شهر  آخر  في  الله  رحمه  املتوفى  عن  تسقط  لم  الصالة  بأن 
كما يبدو من االستفتاء كان في وعيه وإدراكه، وأخبر املستفتي أنه ال يتمكن من 
الوضوء، وطلب منه السؤال عن ذلك فسأل املستفتي وأجيب بأن عليه أن يقوم 
يكون  ذلك  على  وبناء  يفعل،  لم  ولكنه  املريض  لألب  الوضوء  بعملية  بنفسه 
املستفتي مقصرًا، ولم تسقط الصالة عن املتوفى، وجمهور الفقهاء يرون أنه ال 
جتوز النيابة في الصالة، ولذا؛ فإن على املستفتي أن يستغفر الله له ولوالده ويسأله 
العفو عن هذه الصلوات التي لم تؤد، وأن يكثر من الصدقة ويهب الثواب لوالده 

رجاء أن ينفعه الله بذلك. والله أعلم.
](569/55/9[

 � � � �

�سالة من يالزمه خروج الريح

5 332 عرض على اللجنة االستفتاء املرسل بواسطة/ البريد اإللكتروني للوزارة، 
ه: ونصُّ

الوضوء  بداية  أنه مع  الطبيعية، مشكلتي هي  أكثر من  بطريقة  لديَّ غازات 
اخلوف  من  العصبي  انفعالي  شدة  هو  ذلك  سبب  أن  وأعتقد  تظهر،  وأن  بد  ال 
كثيرًا.  والصالة  الوضوء  وأحيانًا  الوضوء،  فأعيد  ولهذا  الوضوء،  نقض  على 
والغريب أن هذه الغازات تقل مبجرد أن أنهي الصالة، وتنعدم لفترات قد تطول 
إلى ساعات. املشكلة هي أنني ال أستطيع حبسها في أثناء الوضوء والصالة ومدة 
أوقات  غير  في  الغازات  قلة  الرغم من  ذلك على  في  احلكم  ما  اجلمعة.  صالة 

الوضوء والصالة؟



كتاب العبادات  - باب الّصالة

97

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

هذا الشخص يعتبر معذورًا، ملالزمة احلدث له في صالته، وعليه أن يتوضأ 
خرج  وإن  حتى  والنوافل،  الفرائض  من  شاء  ما  بوضوئه  ويصلي  وقت،  لكل 

احلدث منه أثناءه، فإذا خرج الوقت توضأ للوقت الثاني. 

وتنصح اللجنة املستفتي بعرض نفسه على األطباء املتخصصني ملعاجلة هذا 
األمر. والله أعلم.

]5879/57/19[

 � � � �

�سالة من به انفالت ريح قائمًا

ه: م من السيد/ محمد، ونصُّ 5 333 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

شخص كلما ركع وسجد في الصالة خرج منه ريح بسبب مرض فيه، فهل 
يعذر في ذلك أم يصلي صالته كلها قائمًا ويومئ بالركوع والسجود؛ ألن الريح 

ال يخرج منه وهو قائم؟

ال  الذي  الريح  وبني  وصوت،  رائحة  له  الذي  الريح  بني  فرق  هناك  وهل 
صوت له وال رائحة في نقض الوضوء؟

أجابت اللجنة مبا يلي:  ❁ 

للمستفتي أن يصلي وهو قائم، ويومئ بالركوع والسجود إن استطاع بدون 
أن  له  احلالة  الفقهاء، وفي هذه  برأي بعض  أخذًا  منه ألنه معذور،  خروج ريح 
يصلي في املسجد، كما أن له أن يركع ويسجد ولو خرج منه الريح، أخذًا برأي 
فقهاء آخرين. وفي هذه احلالة يعتزل املسجد لعدم إيذاء اآلخرين، فإذا تيقن بأنه 
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قد خرج منه شيء )ريح( فإنه ينتقض به وضوؤه، سواء سمع صوتًا أو لم يسمع 
أو وجد رائحة أو لم يجد. والله أعلم.

]6573/43/(1[

 � � � �

�سالة من عنده �سل�س بول

م من السيد/ ح.ع.ك. ونّصه: 5 334 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

يقارب  ما  لي  تدع  بصورة  مني  البول  تقاطر  حالة  في  استفتيتكم  أن  سبق 
5ر3  من  الوقت  معظم  حيث  سوءًا  احلالة  ازدادت  واآلن  الصالة،  ألداء  ساعة 
4 ساعات بالرغم من الوسائل التي جلأت إليها وسببت لي أضرارًا صحية، فما 

حكم الطهارة بالنسبة حلالتي احلاضرة؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

الوقت  يجد  ال  بحيث  إرادة  غير  من  البول  فيها  يتقاطر  التي  احلالة  إن   
املنضبط الكافي للصالة يعتبر معها الشخص معذورًا )صاحب سلس(، وتكون 
طهارته بعد دخول الوقت وال تنتقض مبا يخرج منه على سبيل العذر، ويصلي في 
الوقت ما شاء حتى يدخل وقت آخر فيتوضأ مرة أخرى، ويجب على صاحب 

ه أعلم. السلس أن يتحفظ مبا مينع انتشار النجاسة.واللنّ
]14(7/71/5[

 � � � �

�سالة من به �سل�سل موؤقت

م من السيد /  دعيج، وهوكاآلتي: 5 335 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
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أنا شاب مصاب مبرض سلس البول أعزكم الله وهذا السلس ال يكون إال 
بعدما أقضي حاجتي بفترة بسيطة، وهو ال يكون بكمية كبيرة بل بكمية صغيرة، 
فالرجاء إفادتي مبا هي الشروط التي يجب توافرها لكي تصح طهارتي وصالتي 
للصالة  ثوبي  أبــدل  أن  بإمكاني  وهل  البول،  سلس  أصابه  قد  الــذي  بالثوب 
الله ال يصح أن يؤم  البول أجلكم  والطهارة؟ وهل صحيح أن املصاب بسلس 

الناس في الصالة عندما يكون ثوبه قد أصيب بسلس البول؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إذا كان السائل يجد وقتًا يكفي للوضوء والصالة ال يعتريه فيه السلس فال 
يكون معذورًا، وعليه أن يتحني هذا الوقت ألداء صالته، وعليه أن يطهر ثوبه أو 

يبدله أو أن يتحفظ بأي وسيلة متنع تنجيس ثوبه. والله أعلم.

]6(/198/([

 � � � �

ال�سالة مع حمل الّنجا�سة

حضر أمام اللجنة مستفت رغب عدم ذكر اسمه، وسأل اللجنة شفويّاً  336 5 
السؤال التالي: 

القولون،  في  جراحية  عملية   1965 سنة  لي  أجريت  مريض،  شخص  أنا 
املخرج  من  طبيعي  بشكل  )التغوط(  اإلخــراج  أستطيع  ال  أثرها  على  فصرت 
املعتاد، وإمنا أحمل كيسا من النايلون تتحول إليه الفضالت، وأنا شخص معتاد 
على الصالة في املسجد، وأذهب إلى املسجد النتظار الصالة قبل دخول الوقت، 

فهل ما أفعله صحيٌح؟
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وقد استوضحت منه اللجنة عن موضوعه بتوجيه األسئلة التالية له:

س): كيف تتطهر للصالة؟

ج: قبل أن أذهب للمسجد أنزع الكيس اململوء بالنجاسة، وأستبدله بكيس 
نظيف ثم أتوضأ.

س): هل بإمكانك أن تفعل هذا بعد األذان؟

ج: إذا فعلت هذا بعد األذان غالبًا ال أمتكن من الصالة مع اجلماعة ألن ذلك 
يأخذ مني وقتًا.

س3: هل بإمكانك أن تفعل ذلك في املسجد، أي تبدل الكيس في حمام 
املسجد؟

ًا، وبعض املستلزمات. اما خاصنّ ج: ال؛ ألن ذلك يتطلب حمنّ

من  شيء  اجلديد  الكيس  إلى  يتسرب  هل  الصالة  في  دخولك  عند  س4: 
النجاسة؟

ج: نعم.

وبعد املناقشة أجابت اللجنة مبا يلي :  ❁ 

 بأن طهارة الثوب والبدن واملكان شرط لصحة الصالة،  واألصل أنه ال تصح 
صالة النجاسة، لكن يرخص ألصحاب األعذار في الصالة مع حمل النجاسة 
املتنجس،  الكيس  بنزع  للصالة  يتطهر  بأن  املستفتي  اللجنة  وأفهمت  للضرورة، 
ووضع كيس آخر بداًل عنه ثم يتوضأ ويفعل ذلك بعد دخول الوقت؛ أي بعد 

األذان الثاني بالنسبة لصالة الفجر، وبعد األذان بالنسبة لباقي الصلوات.
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- وردًا على سؤال املستفتي: هل يجب أن أفعل ذلك أيضا بالنسبة للسنن 
الرواتب وقراءة القرآن؟

أجابت اجلنة: ❁ 

 تعمل هذا للفرض وما يستتبعه من نوافل وقراءة القرآن. والله أعلم. 

ت عليه اجلماعة   - وردًا على ما قاله املستفتي للجنة : من أن هذا األمر يفونّ
في املسجد، وهو حريص عليها، وإن الدين يسر؟

أجابته اللجنة:  ❁ 

يغير  أن  كان  كائنا من  أحد  يستطيع  الشرعي، وال  احلكم  ما سمعه هو  بأن 
األحكام الشرعية، وأن بإمكانه إن فاتته اجلماعة في املسجد أن يصلى جماعة في 
بيته مع أحد أهله أو خدمه، وله إن شاء الله أجر اجلماعة ألنه قد ورد في احلديث 
� قال: »إذا مرض العبد أو سافر  الشريف عن أبي موسى األشعري أن النبي 

كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا« رواه البخاري))(. والله أعلم.

]((81/56/8[

 � � � �

�سالة من يعاين من و�سوا�س قهري

ه: م من السيد / عثمان، ونصُّ 5 337 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

اليوم،  وحتى  بالعشرينات  كانت  منذ  القهري(  )الوسواس  مشكلتها  فتاة 
وهي اآلن في الثامنة والثالثني، وقد وصلت أوجها اآلن.

))(    رقم )996)(.
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فيها ملدة خمس ساعات  تتحمم تظل  للحمام حتى  إذا دخلت  •هي  	

على األقل.

تتوضأ،  ساعات   • 	4 ملدة  كذلك  تظل  حاجتها  تقضي  أن  أرادت  إذا 
وتشعر أنها ال تزال يخرج منها غازات وهي غير طاهرة.

•جندها دائمًا في حالة اكتئاب وغضب وقهر مستمر وأحيانًا انطواء،  	

رغم عدة محاوالت لعالجها عند األطبنّاء.

للصالة  لتتوضأ  املغسلة  على  تقف  أن  إلــى  حالتها  وصلت  • وقــد  	

وال تستطيع.

•تشك دائمًا أن غازات تخرج منها، وترفض الوضوء، ومن حيث إنها  	

غير طاهرة فهي ال تستطيع الصالة، وهي في حالة حزن شديد تريد 
تاركة  الوضوء؛ فهي اآلن  أن تصلي وال تستطيع؛ ألنها ال تستطيع 

للصالة، وال حول وال قوة إال بالله.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

هذه الفتاة تعاني من أزمة نفسية مزمنة، ويجب عرضها على طبيب نفسي 
لها  يتيسر  أن  نفعها  لها، ورمبا  الناجع  العالج  متخصص لكشف حالتها ورسم 
الزواج من إنسان يقدر حالتها، ويسعى بالزواج لتحسني وضعها النفسي، وينبغي 
ألقاربها ومن يساكنها أن يزيد في العناية بها في أمور الطهارة والصالة، وينبغي 
أن تعلم هذه املرأة أنها في حالة عذر شرعي يبيح لها أن تتوضأ لوقت كل صالة، 
املفروضة  الصلوات  الوقت، ثم تصلي بوضوئها هذا ما شاءت من  بعد دخول 
والنافلة ما دام الوقت موجودًا، وال يضرها خروج احلدث منها حقيقة أو تقديرًا، 
فإذا خرج الوقت توضأت من جديد، ثم صلت به ما شاءت إلى الوقت اآلخر، 
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بالشفاء، وصالتها في كل ذلك صحيحة إن  الله تعالى عليها  وهكذا حتى مين 
شاء الله تعالى ومأجورة عليها، ولو كان احلدث مستمرًا حقيقة، وهذا املعنى ال 

شك يريحها ويخفف عنها إن شاء الله تعالى. والله أعلم.

]6(64/55/(0[   

 � � � �

�سالة املري�س 

م من السيد / محمد، مدير جلنة )...5  5 338 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
في جمعية صندوق )...5، ومّما جاء فيه:

فنعرض عليكم تلك املسائل املتعلقة بصالة املريض راجني منكم إبداء الرأي 
إن كان ورد فيها شيء مما يخالف الشرع، إذ نعتزم في صندوق )...5 طباعته على 
هيئة »بوستر« وتوزيعه على املستشفيات لتعليقه في غرف املرضى... لذا نرجو 

منكم التكرم بالنظر فيه وإجازته لنا بصفة عاجلة.

اطلعت اللجنة على املرفق، وعنوانه: طهارة املريض وصالته))(.

أجابت اللجنة-مختصرًا- مبا يلي: ❁ 

ما جاء في هذه املسائل موافق لبعض آراء الفقهاء دون بعض، واألولى أن 
يعدل وفق ما يلي:

صالة املريض:

عن  العجز  أجل  من  وقتها  عن  الصالة  يؤخر  أن  للمريض  يجوز  ال   -(
))(    هذه الفتوى مجزوءة، فقسم منها ذكر في باب الوضوء، وما يتعلق بالصالة ذكر هنا.
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الطهارة ما أمكن بل يتطهر بقدر ما ميكنه.

يجب على املريض أن يصلي الفريضة قائما ولو منحنيًا أو معتمدًا على   -(
جدار أو عصا يحتاج إلى االعتماد عليها ما أمكنه ذلك.

فإن كان ال يستطيع القيام صلى جالسًا واألفضل أن يكون متربعًا في   -3
موضع القيام والركوع.

فإن كان ال يستطيع الصالة جالسًا صلى على جنبه متوجهًا إلى القبلة،   -4
إلى  التوجه  من  يتمكن  لم  فإن  ظهره،  على  أو  أفضل  األمين  واجلنب 

القبلة صلى حيث كان اجتاهه، وصالته صحيحة وال إعادة عليه.

فإن كان ال يستطيع الصالة على جنبه صلى مستلقيًا ورجاله إلى القبلة،   -5
واألفضل أن يرفع رأسه قلياًل ليتجه إلى القبلة، فإن لم يستطع أن تكون 

رجاله إلى القبلة صلى حيث كانتا وال إعادة عليه.

إن لم يستطع املريض الركوع أو السجود أومأ برأسه، ويجعل السجود   -6
أخفض من الركوع.

فإن كان ال يستطيع اإلمياء برأسه أومأ بعينيه، وإال فبقلبه، فيكبر ويقرأ،   -7
وينوي الركوع والسجود والقيام والقعود بقلبه، ولكل امرئ ما نوى.

الظهر  بني  اجلمع  فله  وقتها،  في  أداء كل صالة  املريض  فإن شق على   -8
إلى  األولى  يؤخر  بأن  صوريًا  جمعًا  والعشاء،  املغرب  وبني  والعصر، 
وهو  وقتها،  أول  في  األخــرى  ويصلي  فيصليها،  وقتها  نهاية  قبل  ما 
ها إما جمع تقدمي وإما جمع تأخير،أما  األفضل، فإن لم يستطع فليصلِّ

الفجر فال جتمع مع غيرها.
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ال يقصر املريض الصالة مطلقًا إال إذا كان مسافرًا. والله أعلم.  -9

]6903/55/(([

 � � � �

ال�سالة بعد ا�ستعمال الكحول فـي العالج

5 339 عرض على اللجنة السؤال التالي:

إذا قام الطبيب قبل إعطاء املريض حقنة بتطهير اجللد بالكحول هل يستطيع 
املريض الذهاب ألداء الصالة قبل غسل هذا املوضع؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

املسجد دون غسل  إلى  بالذهاب  بأس  بنجس فال  ليس  الكحول  إن  حيث 
موضع استعمال الكحول. والله أعلم.

 ]69/(01/([
 � � � �

ال�سالة على م�سطحات خ�سراء �سقيت مبياه املجاري

ه: م من السيد/ يوسف، ونصُّ 5 340 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

نفيد سيادتكم بأن إحدى الشركات تقدمت إلينا مبشروع يعمل على تدوير 
مياه املجاري وجعلها مياهًا طبيعية 100% مرة أخرى، كما هو موضح في كتيب 
صناعية  وحــدة  خالل  من  املزروعات  ري  عمليات  في  واستغاللها  الشركة، 
وقد  املجاري،  مياه  تطهير  يعمل على  بيولوجي  عبارة عن جهاز  صغيرة، وهي 
ذة في كلية التربية األساسية مبنطقة الشامية، ونرى أن يتم  قمنا بزيارة للوحدة املنفنّ
جتربة هذا النظام في أي مسجد من املساجد التي تصل إليها املياه العذبة، وتعبنّأ 
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عن  واالستفسار  اإلفتاء  إدارة  مخاطبة  بعد  وذلك  التناكر،  طريق  عن  اخلزانات 
النقطة التالية: 

هل يجوز الصالة على املسطحات اخلضراء التي تروى من هذه املياه املعاجلة؟ 

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ال يجوز استعمال هذه املياه املعاجلة بالشكل املبني في السؤال لري حدائق 
املساجد، إال إذا كانت هذه املعاجلة قد أدت إلى خلو املياه من النجاسات العينية 
املسطحات  على  الصالة  جتوز  كما  ورائحة،  وطعم  لون  من  أوصافها  وإزالــة 
اخلضراء التي تروى بهذه املياه إذا استوفت الشروط املذكورة سابقًا. والله أعلم. 

]5889/64/19[
 � � � �

ال�سالة فـي املقربة

ه:  5 341 عرض على اللجنة االستفتاء املقدم من السيد/مبارك، ونصُّ

ما حكم الصالة في املقبرة؟

أجابت اللجنة: ❁ 

أنه إذا كان هناك مكان منعزل بعيد عن القبور؛ فالصالة فيه جائزة، أما الصالة 
فوق القبور أو بينها فال جتوز. والنّله أعلم.

]64/199/([ 
 � � � �

ال�سالة فـي م�سجد اأقيم على اأر�س الغري

ه : م من السيد/ تركي، ونصُّ 5 342 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
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أقيم على أرض  إنه  قانوني، حيث  ما حكم الصالة في مسجد وجوده غير 
حكم  فيه  صــدر  وقــد  البلدية،  لقانون  مخالف  إنــه  أي  إذنها،  غير  من  الدولة 

باإلزالة؟

هل يختلف احلكم لو لم يصدر فيه حكم اإلزالة ؟
مع العلم أن هناك حاجة ماسة لوجوده لبعد املساجد املوافقة لقانون البلدية، 
حيث إن أقرب مسجد قانوني يبعد تقريبًا 300 متر، وما حكم الصالة السابقة 

فيه؟
أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

أ-  ال يجوز أن يقام املسجد على أرض الغير بدون إذن صاحبها، وهو نوع 
مع  مدة  وسكت  يعترض  فلم  به  صاحبها  وعلم  أقيم  فإذا  احملرم،  الغصب  من 
قدرته على االعتراض عد ذلك منه موافقة على إقامته، وتصبح األرض متبرعًا 

بها من قبله للمسجد بطريق الداللة.
ب - اتفق الفقهاء على املنع من الصالة في األرض املغصوبة، إال أن اجلمهور 

قالوا: الصالة في األرض املغصوبة صحيحة مع الكراهة .
ج - إذا كانت احلاجة ماسة إلى هذا املسجد وعلمت البلدية طيلة تلك املدة 
عليها  وجب  هامة  ملصلحة  هدمه  حتتم  فإذا  إبقاؤه،  البلدية  فعلى  اعتراض  دون 

تأمني غيره بداًل منه يفي باحلاجة قبل هدمه. والله أعلم .
]3585/67/1([

 � � � �
ال�سالة على �سجادة فيها ت�ساوير

املساجد،  قطاع  رئيس   / السيد  من  م  املقدَّ االستفتاء  اللجنة  على  عرض   343 5
ه: ونصُّ
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ما حكم الصالة على السجادة التي فيها صور املساجد والقباب التي على 
القبور واملنارات وأمثالها؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

تكره الصالة على بساط أو سجاد فيها صور واضحة تشغل بال املصلي عن 
الصالة، أما إذا كانت الصور أو الرسوم على البساط أو السجاد ال تشوش عليه 

صالته فال تكره الصالة عليها. والله أعلم.
]5((7/48/18[

 � � � �

ال�سالة فـي لبا�س فيه �سليب

ه: م من / مجموعة من املصلني، ونصُّ 5 344 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

هل يجوز لبس املالبس التي يوجد فيها صليب أو أصلبة؟ وهل جتوز الصالة 
في هذه املالبس؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ال يجوز للمسلم أن يلبس األلبسة التي فيها صلبان ظاهرة. ولو صلى فيها 
ت صالته مع الكراهة. والله أعلم. صحنّ

]6904/58/(([
 � � � �  

ال�سالة فـي الّثياب ال�ّسفافة

ه: م من السيد/ أبي بكر، ونصُّ 5 345 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

أنا أسكن مع ثالثة أشخاص في سكن واحد، وكلنا على درجة من التعليم 
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اجلامعي وتربطنا عالقة طيبة داخل السكن، إال أنه نتيجة لقيام البعض منا مبمارسة 
عادة معينة في أمور العبادة، قد اختلفنا معه فيما بيننا في هذا األمر.

وهذا الفعل هو قيام أحدنا - وهو يعمل مدرَس تربيٍة إسالميٍة - بالصالة 
دائمًا مرتديًا سروااًل طوياًل شفافًا أبيَض، وفانلة بحماالت وتكون أكتافه مكشوفة 

وهذا األمر بصفة دائمة.

عمد  عن  وأصبح  صالة،  كل  وفي  يوم  كل  يتكرر  األمر  هذا  الحظنا  وقد 
عندما حتدث معه أحد الزمالء في هذا األمر ونصحه بأن يلبس على األقل فانلة 
أنه  إال  الئق،  في شكل  وتعالى  الله سبحانه  أمام  وقوفه  يكون  حتى  نصف كم 
رفض ذلك بشدة، وقال: أنا مدرس تربية إسالمية، وأعلم اخلطأ والصواب وأنتم 
جهالء، ولم جند أي مخرج إال سؤال إمام املسجد بعد صالة يوم اجلمعة الذي 
أثناء كل صالة،  يغطي عاتقيه  أن  املصلي  أن ذلك مخالف ويجب على  أجاب 
هذا  سمع  أن  بعد  الشخص  هذا  أن  عليه  اإلجابة  نود  الذي  هنا  السؤال  ولكن 
الكالم لم ميتثل لذلك وتعمد في كل صالة أن يصلي بالفانلة، حتى لو جاء وقت 

الصالة وهو مرتديًا مالبسه يقوم بخلعها والصالة بهذا الشكل.

أنه هو  له  الشيخ وشرح  أنه قابل  عي  وهذا األمر مستمر أكثر من شهر ويدَّ
صحيحة  صالتك  إن  املسجد(:  )إمــام  الشيخ  له  وقال  األمــر،  هذا  يفعل  الذي 
وليست باطلة وأنه على صواب، وقال: أنا أصلي بهذا الشكل دائمًا لكي أعلمكم 

شيئًا في أمر دينكم، واتهمنا باجلهل والتخلف.

فالرجاء الرد علينا بإيضاح واٍف، وعلى األخص هل تكون الصالة صحيحة 
في مثل هذه احلالة خصوصًا وأنه يصر عليها، أم تكون باطلة ؟

وجزاكم الله خيرًا،،،
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أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

عورة الرجل من السرة إلى ما حتت الركبة، وقال البعض: السرة عورة أيضا، 
وال تصح صالة الرجل مع كشف العورة أو جزء منها، وعليه: فإذا كان القميص 
فيهما  فالصالة  حتتهما  ما  يشفان  ال  سميكني  وكانا  للعورة  ساترين  والسراويل 
صحيحة، وإذا كانا شفافني فال تصح الصالة، ثم إن كانا ضيقني كرهت الصالة 
لباسًا حسنًا في الصالة،  أنه يندب للمصلي أن يلبس  فيهما وإال لم تكره، غير 

لقوله تعالى: }ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ{ ]األعراف:31[.
الصالة من غير ضرورة إساءة ومجافاة  الزينة في  فتعمد ترك أخذ  وعليه: 

للتأدب في الوقوف أمام الله تعالى في الصالة. والله أعلم.
]554(/67/18[

 � � � �

عورة املراأة فـي ال�سالة

ه: م من السيد/ حسن، ونصُّ 5 346 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

مواطنة تسأل: بعض الناس يقول: إنه يجب لبس اجلوارب )الدليقات( وقت 
الصالة، فهل هذا صحيح أم ال ؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

قدما املرأة ما دون الكعبني ليسا بعورة، عند بعض الفقهاء.
للبس  ضــرورة  فال  الكعبني  إلى  الساقني  يغطي  الثوب  كان  فــإذا  وعليه: 
اجلوربني، وإن كان دون ذلك وجب تغطية باقي الساق إلى الكعبني باجلوربني أو 

غيرهما. والله أعلم. 
]4877/5(/16[

 � � � �
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لبا�س املراأة فـي ال�سالة

ه: م من السيد/ إيهاب، ونصُّ 5 347 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

يأتي إلى مسجد املدينة الترفيهية نساء يردن الصالة ولباسهن البنطال، وهذا 
البنطال ليس بالضيق الواصف للبدن وال بالعريض الساتر وال شيء يستره من 

األعلى كقميص طويل أو نحوه.
ولعل  الشعر  جميع  يغطي  ال  رؤوسهن  على  يضعنه  الذي  احلجاب  إن  ثم 
فما حكم  الصالة،  الصالة كوضعها خارج  في  تبدو ظاهرة وهي  بعضهن  ة  ُغرنّ

صالتهن بهذا اللباس وبظهور هذا الشعر؟

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

إذا كان البنطال الذي ترتديه املصلية محددًا لعورتها فال جتوز الصالة فيه، 
كما يجب على املرأة ستر جميع بدنها مبا في ذلك جميع شعرها، ماعدا الوجه 
والكفني، وجتب إعادة الصالة في كلتا احلالتني املشار إليهما في السؤال، ألن ستر 
العورة من شروط صحة الصالة، فإذا بطل هذا الشرط بطلت الصالة ووجبت 

إعادتها. والله أعلم.
 ](8(8/67/10[

 � � � �

االنحراف عن جهة القبلة

ه: م من السيد/ عهد، ونصُّ 5 348 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

لدينا مسجد مستطيل الشكل جدار القبلة فيه منحرف عن اجتاه الكعبة قلياًل، 
لنا  القبلة، وهو مزعج  مما يضطرنا عند الصالة إلى االنحراف عن اجلدار باجتاه 
ألنه يقلل عدد الصفوف، وقد ارتأى البعض أن نصلي وفق اجلدار ولو انحرفنا 
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أكبر  عــددًا  يستوعب  مما  للجدار  مساويًا  الصف  يكون  أن  ملصلحة  القبلة  عن 
للمصلني.

فيرجى التفضل بعرض املوضوع على جلنة الفتوى لبيان ما يجب اتباعه في 
هذه احلال، وهل يجوز لنا أن نراعي استقامة جدار القبلة ولو انحرفنا عن جهة 

الكعبة قلياًل؟ وكم هو مقدار االنحراف املأذون به؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ل عن القبلة بعد التأكد من جهتها، لقوله تعالى: }ھ   ال يجوز تعمد التحوُّ
ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ{ ]البقرة:144[. والله أعلم. 

]4599/65/(5[

 � � � �

حتديد اجتاه القبلة فـي كندا

كندا  في  إسالمية  جمعية  مــن/  م  املــقــدَّ االستفتاء  الهيئة  على  عــرض   349 5
ه: )مونتريال5، ونصُّ

أحد  قام  أن  إلى  الشرقي،  اجلنوب  إلى  الشمالية  أمريكا  في  القبلة  كانت 
اإلخوة الباكستانيني باستخدام نظرية أقصر طريق سفر )نظرية املثلث الكروي( 
التي تبني أن اجتاه القبلة إلى الشمال الشرقي بداًل من اجلنوب الشرقي، وأصبح 
لدى املسلمني قبلتان للصالة، فنشأ اخلالف الذي حتول إلى فتنة بني كافة املذاهب 
وتوفيقه  الله  بعون  مت  فقد  عليه  بناء  املسلمني.  جمهور  ضحيته  كان  اإلسالمية 
وبالتعاون مع أهل العلم واملعرفة إجناز الدراسة املرفقة للتحري عن القبلة التي 
توحيد  وبغية  التحري  من  املزيد  على  منا  وحرصًا  ونتائجه.  اخلالف  واقع  تبني 
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الصف اإلسالمي، فإننا نناشدكم باعتباركم أهاًل للحل والعقد تزويدنا بالفتوى 
الشرعية التي تساعد في حسم هذا اخلالف حول اجتاه القبلة في )مونتريال(.

الله بكم وبكل من عمل لنصرة  سائلني املولى أن يحيطكم بعنايته ويبارك 
اإلسالم واملسلمني.

من  املختصني  أحد  حضور  يطلب  أن  الهيئة  رأت  واملناقشة  االطالع  وبعد 
قسم اجلغرافيا في جامعة الكويت، ود.صالح العجيري لالستفادة من خبرتهما 

في هذا املجال.

وأفاد السيد املدير العام )مقرر الهيئة( أن د.صالح العجيري قد كلمه هاتفيًا 
ومرفقاته  االستفتاء  على  اطلع  قد  بأنه  وأبلغه  خاصة،  لظروف  اعتذاره  وأبلغه 
وبحث د.عناية الله إبالغ )علم الهيئة الفلك وصلته بالعلوم اإلنسانية( وأنه يرى 

أن قبلة أهل كندا هي إلى الشمال الشرقي.

ثم حضر الدكتور محمد شافي املدرس قي قسم اجلغرافيا جامعة الكويت  
بناء على طلب الهيئة، وقد استوضحت منه الهيئة بتوجيه األسئلة التالية إليه:

س): حسب معلوماتك اجلغرافية إذا كان هناك إنسان في مونتريال ويريد 
التوجه إلى مكة املكرمة كيف يتجه؟

دة فاجتاه مكة هو اجلنوب الشرقي، لكن املسافة في  إذا راعينا اجلهة مجرنّ ج: 
هذه احلالة ستكون أكبر. وإذا راعينا اجلهة مع قصر املسافة فاجتاه مكة 

إلى الشمال الشرقي.

الكرة  تقسم  التي  الدائرة  وهي  العظمى(  )الدوائر  نظرية  للهيئة  شرح  ثم 
بني  مسافة  أقرب  وأقواسها  األرض،  باطن  في  ومركزها  قسمني  إلى  األرضية 

نقطتني.
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س): ما هو مفهوم اجلهة )الشطر( من الناحية اجلغرافية؟

الذي هو  الشمالي،  للقطب  بالنسبة  تتحدد االجتاهات عند اجلغرافيني  ج: 
املركز.

س3: أين تقع مكة بالنسبة ملونتريال؟

تقع مكة جنوب شرقي مونتريال. ج: 

س4: لو أن طيارًا يريد التوجه من مونتريال إلى مكة املكرمة كيف يتجه؟

يتجه إلى الشمال الشرقي حسب نظرية أقصر طريق. ج: 

- وبعد أن استمعت الهيئة إلى شرح مفصل من د.محمد شافي وناقشته في 
بعض املسائل شكرته على احلضور وعلى ما قدمه من شرح وتوضيح .

- وحضر أيضًا الدكتور إسماعيل أحمد علي ُفريدة، األستاذ املساعد بكلية 
الدراسات التكنولوجية )شعبة املساحة( بناء على طلب الهيئة. وقد استوضحت 

منه الهيئة عن املوضوع بتوجيه األسئلة التالية إليه: 

س: برأيكم كيف ميكن حتديد القبلة بالنسبة ألهل )مونتريال( في كندا؟

األرض  على  ما  موقع  ولتحديد  كندا،  غرب  شمال  في  مونتريال  تقع  ج: 
يحدد على خطوط الطول، وخطوط العرض؛ )س( ميثل خط العرض، 
)ص( ميثل خطوط الطول، ومونتريال بالنسبة ملكة املكرمة تقع في اجتاه 
الغرب، واملسلمون أول ما هاجروا إلى أمريكا وكندا كانوا يتجهون في 
صالتهم إلى اجلنوب الشرقي، لكن االجتاه إلى الشمال الشرقي أقرب، 

وميزة هذا االجتاه أنه متطابق مع جميع احلسابات املساحية.
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- ود. حسني كمال الدين رحمه الله الذي أصدر مجموعة كتب ورسائل 
بالنسبة ألهل  القبلة  اتبع نظرية أقصر مسافة ورأى أن اجتاه  حول هذا املوضوع 

كندا هو الشمال الشرقي.

مسافة  أقصر  ألنها  الشرقي  الشمال  جهة  الفتوى  ح  ترجنّ أن  أفضل  وأنا   -
وألنها موافقة للبحوث العلمية، لكن لها عيوب.

ما هي عيوب هذه النظرية؟ س: 

عيوب هذه النظرية أنها قائمة على نظام مجرد عن اجلهات، وال تلتزم  ج: 
بالقطبني الشمالي واجلنوبي.

هل ميكن اعتبار اجلنوب الشرقي بالنسبة ألهل كندا قبلة لهم؟ س: 

هذا  على  القبلة  بنوا  والذين  صحيح،  غير  اجتاه  لكنه  قبلة،  اعتباره  ميكن  ج: 
االجتاه بنوها على أساس غير سليم، ألنه بني على اخلرائط وفيها أغالط.

أال ميكن االعتماد على اخلريطة في حتديد اجتاه القبلة؟ س: 

أنواع  من  نوع  فكل  تؤديه،  الذي  الغرض  باختالف  تختلف  اخلرائط  ج: 
ي غرضًا معينًا فمنها للزوايا ومنها للمساحات. اخلرائط يؤدنّ

الطيار عندما يغادر مونتريال متجهًا إلى مكة املكرمة كيف يتجه؟ س: 

له اجتاه آخر مع خط تساوي امليل. ج: 

لو كنا في مونتريال وسألناك: في أي جهة تقع مكة؟ س: 

هذا الكالم يقال فيما لو كنا على سطح مستٍو واألمر هنا مختلف. ج: 

لو اجته شخص في مونتريال إلى اجلنوب الشرقي هل يكون متجهًا إلى  س: 
القبلة؟
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نعم لكن املسافة أبعد. ج: 

هل يجب مراعاة قصر املسافة في حتديد االجتاه؟ س: 

ال. ج: 

عندما كنت في مونتريال إلى أي اجتاه كنت تصلي؟ س: 

معظم مساجد كندا وأمريكا 90% منها يصلون إلى جهة شمال شرق،  ج: 
وأنا قبل أن أسافر إلى كندا كنت أعتقد أن جهة القبلة إلى جنوب شرق، 
لكن املساجد التي بنيت متأخرة أي منذ ثالثني سنة تقريبًا وبعد وضوح 
النظريات العلمية في هذا اخلصوص أصبحت املساجد تبني قبلتها هناك 

نحو الشمال الشرقي.

للشمال  القبلة  جهة  بــأن  للقائلني  رأيــك  تضم  أنــك  هــذا  معنى  هل  س: 
الشرقي؟

العجيري في كتابه )مواقيت  بأن د.صالح  الرأي، علمًا  ح هذا  أنا أرجنّ ج: 
القبلة( يتبنى هذا الرأي، ود.حسني كمال الدين في كل مؤلفاته يتبنى 
احلسابات  على  يعتمد  الرأي  هذا  فإن  لكم  ذكرت  وكما  الــرأي،  هذا 

العلمية املساحية.

وهذا املوضوع االختالف فيه قدمي، والدراسات فيه كثيرة، ورأيي أنه يحتاج 
إلى ندوة أو مؤمتر .

وبعد أن استمعت الهيئة إلى إفادة الدكتور )إسماعيل أحمد( شكرته على 
مه من شرح وتوضيح. حضوره، وعلى ما قدنّ

أجابت هيئة الفتوى مبا يلي: ❁ 

إفادة املختصني في علوم اجلغرافيا واملساحة  إلى  الدراسة واالستماع  بعد   
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ح لدى الفتوى أن جهة القبلة ألهل )مونتريال( هي الشمال الشرقي  والفلك ترجنّ
إلى  بالتوجه  باعتبار اخلط األقصر، إالنّ أن فقهاء احلنفية يكتفون لصحة الصالة 
أو  اليمني،  قلياًل نحو  املصلي  ينحرف  أن  الصالة عندهم  القبلة، وال يضر  جهة 
قلياًل نحو اليسار ما دام هذا االنحراف قلياًل، وعلى ذلك ترى الهيئة أنه يجوز 
جهة  عن  انحرفوا  فإذا  املشرق،  إلى  صالتهم  في  يتجهوا  أن  )مونتريال(  ألهل 
القبلة إلى الشمال قلياًل جاز، وإذا انحرفوا عنها إلى اجلنوب قلياًل جاز بحيث ال 

يبتعدون عن جهة القبلة، والله أعلم.
 ](8(7/63/10[

 � � � �

االجتاه اإىل القبلة فـي الطائرة

ه كاآلتي: يد / عبدالرحمن، ونصُّ م من السَّ 5 350 عرض على اللجنة السؤال املقدَّ

صليت صالة العصر بالطائرة دون التوجه إلى القبلة جالسًا على الكرسي 
مع علمي باجتاه القبلة )تقريبًا( حيث إني كنت قادمًا من دبي إلى الكويت، فهل 

جتزئ صالتي أم ال؟ وإذا لم جتزئ هل يجب علي اإلعادة؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إذا كان باإلمكان التوجه إلى القبلة من غير حرج فعلى املصلي بالطائرة فعل 
ذلك، فإن صلى إلى غير القبلة في تلك احلال فعليه اإلعادة، أما إذا لم ميكن فإن 

الصالة صحيحة ولو لم يتجه إلى القبلة وليس عليه اإلعادة. والله أعلم.

  ]78/(07/([

 � � � �
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ال�سالة على الكر�سي 

ه : م من السيد/ عبد الرحمن، ونصُّ 5 351 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

يصلي بعض املصلني على كراسي بسبب أمراض في الركبة، أغلبهم يستطيع 
يستطيع  السجود، وبعضهم ال  يستطيع  املصلني ولكن ال  الوقوف والركوع مع 

الوقوف ويصلي صالته كلها جالسًا على الكرسي.

بالنسبة  الصف  مع  ويقف  الصف  خلف  يضعه  هل  الكرسي؟  يضع  فأين 
ملن يستطيع الوقوف بحيث يضع كتفه حذاء أكتاف املصلني وقدمه حذاء أقدام 
املصلني، أم يضع الكرسي في مستوى املصلني بحيث يقف أمام الصف وال يطبق 

األمر النبوي باملساواة بني األكتاف واألقدام ؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

القيام والركوع والسجود من أركان الصالة من تركها قادرًا عليها في الفرض 
لقول  عنـه،  عجز  ما  عنه  سقط  منها  واحدة  عن  أو  عنها  عجز  فإن  فرضه،  بطل 
النبي �: »صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب« رواه 

البخاري والترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد))(.

القيام صلى قاعدًا على األرض ويسجد  إذا عجز املصلي عن  وعلى ذلك 
عليها، فإن عجز عن القعود أيضًا صلى كيفما شاء، ثم إن قدر على السجود على 
األرض سجد عليها، وإن عجز عن ذلك صلى كيفما كان على الكرسي أو غيره 
باإلمياء، ويكون سجوده أدنى من ركوعه، وال يرفع شيئًا إلى رأسه ليسجد عليه، 
ثم إذا عجز عن القيام بهذه األعمال بنفسه وقدر عليها مبساعدة غيره فاألرجح 
))(  البخاري )رقم1117(، الترمذي )رقم)37( أبو داود )رقم)95(،  ابن ماجه )رقم3))1(، 

أحمد )رقم 19819(.



كتاب العبادات  - باب الّصالة

119

أنه ال يجب عليه االستعانة، لقولـه تعالى: }ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ{ 
أحمد))(،  رواه  استطعتم«  ما  منه  فأتوا  أمرتكم  »وما   :� ولقوله  ]احلــج:78[، 

وللقاعدة الفقهية: )إن الطاعة بحسب الطاقة(.

وعليه: فال بأس بالصالة على الكرسي إذا لم يستطع املصلي القيام والسجود 
أو لم يستطع السجود فقط ملرض أو شيخوخة أو سفر يتعذر فيه القيام كالسفر 
بالطائرة أو غير ذلك، وال مانع من أن يصلي على كرسي بجماعة، من غير أن 
يضايق أحدًا من املصلني معه، فيضع كرسيه في طرف آخر صف مكتمل، ال في 
وسطه، على وجه يكون معه مساويًا للمصلني عند قيامهم، ألن مضايقة املصلني 

في الصالة ال جتوز. والله أعلم.

]6(65/56/(0[

 � � � �

�سالة النفل جلو�سًا

ه : م من السيد/ عبد الرحمن، ونصُّ 5 352 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

 ما حكم صالة السنة جلوسًا بغير عذر ؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

صالة السنة من التنفل، وقد اتفق الفقهاء على جواز التنفل قاعدًا لعذر أو 
غير عذر، إال أن صالة املصلي قائمًا أكثر أجرًا من صالته قاعدًا إذا كان القعود 
فله  قاعدًا  أفضل، ومن صلى  فهو  قائمًا  : »من صلى   � النبي  لقول  لغير عذر 

))(    رقم ) 7367(.
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نصف أجر القائم، ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد« أخرجه البخاري))(. 
والله أعلم.

]3587/68/1([
 � � � �

ال�سالة فـي الطائرة

ه: م من السيد/ عادل، ونصُّ 5 353   عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

يرجى التكرم بإفادتنا عن جواز الصالة في مقعد الطائرة خالل رحلة السفر، 
حيث قد يصعب على الركاب أداء الصالة واقفني في الطائرة خالل الرحلة بسبب 
وجود مطبات هوائية مفاجأة، هذا باإلضافة إلى أن األماكن الفسيحة تكون عادة 

ممرات خدمة.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

خروج  قبل  يصلي  أن  فيلزمه  بالطائرة،  املسافر  على  حلت  إذا  الصالة  إن 
الوقت، إال إذا كان يجوز له جمع التأخير فيجوز له أن يؤخر إلى الوقت الذي 
يليه، وإذا لم يتمكن أن يصلي بالوضوء فليتيمم، ويتوجه إلى القبلة إن كان هناك 
ويصلي  له،  املتيسرة  اجلهة  إلى  يصلي  أن  له  جاز  يتمكن  لم  فإن  لذلك،  متسع 

باإلمياء إن لم يتمكن من أداء الصالة على وجهها. والله أعلم.

]5541/66/18[

 � � � �

ال�سالة فـي اأعماق البحر

ه: م من السيد/ عبد الله، ونصُّ 5 354 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

))(   رقم )1116(.
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هل يجوز الصالة في أعماق البحر، خاصة إذا كان الغوص هوايتي املفضلة 
وأقضي ساعات طويلة حتت املاء وأيضًا مرتبط بعملي، وعلمًا بأنه من اإلمكان 

تأدية فرض الصالة حتت املاء..؟

ثم مت االتصال بالسيد/ وليد، رئيس فريق الغوص الكويتي لالستفسار منه 
عن إمكانية الصالة في أعماق البحر فأفاد إجابة على أسئلة اللجنة بالتالي:

ليس من السهل السيطرة على اجلسم في أعماق البحر نتيجة وجود األجهزة 
احملمولة مع الغواص، والتيارات املائية، ونحن أثناء الغوص قد نسجد لله شكرًا 

على حتقيق بعض األشياء أثناء الغوص.

لكن  دقيقة،   45 الكويت  في  هنا  األعماق  في  قضاؤها  ميكن  فترة  وأكبر 
في  لنزولهم  وذلــك  طويلة  مــدة  يقضون  احمليطات  في  احملترفني  الغواصني 

غواصات خاصة بذلك، وأنبوبة األوكسجني ال تكفي ألكثر من ساعة.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

نظرًا إلى أن الغائص مدة غوصه في املاء محدودة، فإنه يجب عليه أن يخرج 
هناك  كانت  إذا  أما  بأركانها وشروطها.  الصالة  الشاطىء ألداء  أو  السفينة  إلى 
الصالة  يؤدي  أن  فإنه ميكن  الصالة  أو غواصة ووجبت  املاء،  غرفة مقامة حتت 

فيها، مستوفيًا أركانها وشروطها، والله أعلم.

]4311/53/14[

 � � � �

�سرتة امل�سلي

ه: م من السيد/ مفتاح، ونصُّ 5 355 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
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إلى جلنة الفتوى: أرجو بيان حكم سترة املصلي في داخل املسجد هل هي 
واجبة أم سنة أم مستحبة؟ ولكم جزيل الشكر، أرجو اإلفادة.

جابت اللجنة مبا يلي: أ ❁

يستحب للمصلي أن يصلي إلى سترة، واألولى أن ال يقصدها بوجهه بل 
تكون مواجهة حلاجبة األمين أو األيسر، والسترة ليست شرطا، فإن صلى إلى غير 
سترة لم يكن به بأس ملا أخرجه البخاري عن عبد الله بن عباس أنه قال: »أقبلت 
راكبًا على حمار أتاٍن، يومئذ قد ناهزت االحتالم، ورسول الله � يصلي بالناس 
مبنى إلى غير جدار، فمررت بني يدي بعض الصّف فنزلت وأرسلت األتان ترتع، 

ودخلت الصف فلم ينكر ذلك علّي أحد«))(.

 قال الشافعي: إن املراد بقول ابن عباس: » إلى غير جدار« أي إلى غير سترة، 
فإن كان في مسجد أو بيت صلى إلى اجلدار أو سارية، وإن كان في فضاء صلى 
إلى شيء شاخص بني يديه، أو نصب بني يديه حربة أو عصًا، وسترة اإلمام سترة 
ى إلى سترة ولم يأمر أصحابه بنصب سترة أخرى.  ملن خلفه ألن النبي � صلنّ
ويستحب للمصلي أن يدنو من سترته؛ ألن ذلك أبعد عن أن مير بينه وبينها شيء 

يحول بينه وبينها. والله أعلم.
]1088/54/4[

 � � � �

مرور الطفل بني يدي امل�سلي

ه : م من السيد/ خالد، ونصُّ 5 356 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

))(     البخاري )رقم 493(.
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لدى والدتي طفالن معوقان عقليًا، وعندما تريد أداء صالة الفريضة ميران 
أمامها وال يقومان باالستماع إلى التوجيهات، وال تستطيع قفل باب الغرفة عليها 

ألداء الفريضة، مع العلم أنها تصلي على سجادة للصالة، وشكرًا .

 ❁ أجابت اللجنة مبا يلي :

لنفسه  ليوفر  يصلي،  وهو  أمامه  أحد  مرور  لعدم  يحتاط  أن  املصلي  على 
سترة  يضع  أو  قريب،  حائط  إلى  بالصالة  وذلك  أمكن،  ما  اخلشوع  من  بذلك 
أمامه فوق مكان سجوده كالكرسي والعصا فإذا فعل ذلك لم يضره أن مير أحد 
أمامه خلف السترة، فإذا مر أمامه أحد دون السترة لزمه اإلشارة إليه ومنعه من 
ذلك بقدر اإلمكان، فإذا لم ميتنع كان املار آثمًا إن كان مكلفًا، وإن كان لم يكن 
مكلفًا كاألطفال ونحوهم فال إثم عليه لعدم التكليف، وال أثر لذلك على صالة 
املصلي ما دام قد اتخذ السترة املناسبة، فإذا لم يتخذ سترة مناسبة ومر أمامه أحد 

كان شريكًا له في اإلثم إال أن الصالة صحيحة، والله أعلم .

]3590/70/1([
 � � � �

قول امل�سلي: اهلل واأكرب

ه:  م من السيد/ مسير، ونصُّ 5 357 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

ما حكم من يقول في تكبيرات االنتقال )الله وأكبر( ؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

نصَّ املالكية على أن املصلي لو أشبع هاء )الله( وزاد واوًا مع همزة )أكبر( 
فقال: )اللهو وأكبر( بطلت صالته. 
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أما لو أشبع الهاء، ولم يضف واوًا بعدها، فال تبطل به الصالة باالتفاق، وإن 
كان خطًأ لغًة. والله أعلم. 

]5538/64/18[
 � � � �

�سّك امل�سلي فـي قراءة الفاحتة 

ه: م من السيد/ محمد، ونصُّ 5 358 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

الثانية  للركعة  قيامي  وعند  الظهر،  لصالة  املصلني  أممت  قد  بأني  أفيدكم 
شككت هل قرأت الفاحتة في األولى أم ال؟ ولم أمتكن من التأكد حتى فراغي 
من الصالة ولذا لم أطمئن على صحة صالتي )إمامًا( وأخبرت اإلخوة املصلني 

مبا كان من التشكك وأعدنا الصالة بإقامة ثانية دون إبداء أي مالحظة من أحد.

لذلك أرجو التكرم باإلفادة هل كانت إعادتي للصالة صحيحة، أم أن لديكم 
ما هو األصح أو األرجح؟

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

إذا شك اإلمام أو املنفرد في قراءة الفاحتة في صالته بنى على غالب ظنه، 
فإن غلب على ظنه أنه قرأها فال شيء عليه، وإن غلب على ظنه أنه لم يقرأها 

سجد للسهو أو أعاد الصالة احتياطًا.
عند  وهذا  األحسن،  وهو  األحــوط،  هو  ما  فعل  قد  املستفتي  فإن  وعليه: 
ثم يسجد  فيها  التي شك  بالفاحتة  يأتي وجوبًا  أنه  إلى  احلنفية، وذهب اجلمهور 

للسهو آخر صالته، والله أعلم.
]3(31/88/(([

 � � � �
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القراءة من امل�سحف فـي الفري�سة

م من مدير إدارة مساجد السيد/ أنور،  5 359 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: ونصُّ

الصلوات  في  مكتوبة  أوراق  من  القرآن  قــراءة  حكم  عن  ــادة  اإلف يرجى 
املفروضة بحيث تكون اإلفادة كتابة للعمل بها حيال من يقوم بهذا العمل.

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

قراءة القرآن من املصحف أو أي صحيفة أو وسيلة أخرى في صالة التراويح 
وقيام الليل وغيرها من النوافل جائزة، وال تبطل الصالة ملا ورد عن عائشة رضي 
يحفظ  ملن  واألولى  املصحف))(،  في  لها  عبٌد  ها  يؤمُّ كانت  أنها  عنها  تعالى  الله 
صحيفة  أي  أو  املصحف  من  القراءة  على  يعتمد  وال  قلب،  ظهر  عن  يقرأ   أن 
أو وسيلة أخرى، أما قراءة القرآن من املصحف أو أي صحيفة أو وسيلة أخرى 

في صالة الفرض فال جتوز، والله أعلم.

]431(/54/14[

 � � � �

اجلهر فـي ال�سالة ال�سرية

ه: م من السيد / محمد، ونصُّ 5 360 عرض على الهيئة االستفتاء املقدَّ

الفاحتة سرًا  املساجد. قرأ اإلمام سورة  الظهر من يوم عرفة في أحد  صلينا 
يتوقف  لم  ولكنه  الله  بسبحان  فذكرناه  بتتمتها  جهر  ثم  سرًا  آيات  بعض  وقرأ 
عن اجلهر، وكان ذلك في الركعة األولى فقط، ولم يكتف بذلك بل جلس بعد 

))(    ابن أبي شيبة في مصنفه )رقم 94)7(، وعبد الرزاق في مصنفه )رقم 5)38(. 
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الصالة وقال: إن ما فعله من هدي الرسول � وأنه كان يجهر ببعض آيات في 
صالة الظهر.

أفتونا بذلك جزاكم الله خيرًا.

أجابت الهيئة مبا يلي: ❁ 

إن ما صدر عن اإلمام من اجلهر في القراءة ببعض اآليات في صالة الظهر 
عمدًا يخالف السنة الفعلية، ويخالف املأثور عن السلف واخللف باتفاق الفقهاء، 

وقد اختلف الفقهاء في حكم صالته:

فيرى احلنفية أنه إذا جهر اإلمام مبقدار ما تصح به الصالة من القراءة عمدًا 
قد أساء؛ لتركه واجبًا من واجبات الصالة، ويجب عليه اإلعادة.

ويرى جمهور الفقهاء أنه ال تبطل صالته، ألن اجلهر واإلسرار في مواضعه 
هذا  فعله  ويكون  واحلنابلة،  الشافعية  عند  ومستحبة  املالكية،  عند  مؤكدة  سنة 

مكروهًا.

األوليني  في  الظهر  في  يقرأ  كان   � النبي  »أن  ه:  ونصُّ قتادة،  حديث  وأما 
اآلية  ويسمعنا  الكتاب،  بفاحتة  األخريني  الركعتني  وفي  وسورتني،  الكتاب  بأم 
فيه  للفقهاء  أحيانًا...«  اآلية  يسمعنا  »وكان  فقوله:  عليه))(،  متفق  أحيانًا...« 

الت منها: تأونّ

أنه يحتمل أن يكون قد صدر منه � ذلك أحيانًا أثناء استغراقه في التدبر.
أو أنه لبيان أن من فعل ذلك أحيانًا ال تبطل صالته، وال يسجد للسهو.

أو لبيان أنه كان يقرأ مع الفاحتة سورة كذا، وال يعرف ذلك إال بسماع آية 
منها.

))(    البخاري )رقم 776(، مسلم )رقم 451(.
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أو أنه أعلى درجات املخافتة، وذلك بأن يسمع من هو أقرب منه.

أو أن القليل من املخالفة - وهو ما ال تصح الصالة به - يكون عفوًا، وكل 
ذلك يدلنا على أن ما فهمه اإلمام املسؤول عنه من احلديث بعيد متام البعد عما 
فهمه الفقهاء، وما توارثه املسلمون خلفًا عن سلف، وأجمعوا عليه في عصورهم 

املختلفة، والله أعلم.

وتوصي اللجنة بأن ال يتخذ بعض من يؤمون املسلمني بعض ما روي عن 
� ملعنى من املعاني، وحكمة من احلكم - التي يدركها علماء الشريعة،  النبي 
ويفهمون املقصود منها في إطار ما ورد من نصوص أخرى من الكتاب والسنة 
املسلمون خلفًا عن  بناء عليها قرروا حكمًا معينًا توارثه  املجال، والتي  في هذا 
من  األحاديث  بعض  من  فهموه  ما  بعض  هــؤالء  يتخذ  أن  مجال  ال  سلف-، 
األفهام املبتوتة عن باقي النصوص األخرى طريقًا لنشر هذه األفهام املخالفة ملا 

أجمع عليه املسلمون.
إن مثل ذلك يزعزع القواعد الراسخة في الدين التي تلقاها املسلمون خلفًا 
عن سلف، ويبلبل أفكارهم، ويشككهم فيما تلقوه من األحكام الشرعية عمن 

سبقهم، ويهز صرح األحكام املستقرة.
إن مثل ذلك يؤدي إلى فساد كبير، وخطر عظيم ال يستطاع حصره. والله 

أعلم.
]4310/5(/14[

 � � � �
التكلم فـي ال�سالة

5 361 عرض على اللجنة السؤال التالي:

طرقتني  بعد  الطارق  فأجاب  الباب،  فطرق  األولى،  الركعة  في  كان  مسلم 
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بكلمة )نعم(، وفتح له الباب، ثم عاد أدرك الركعة الثانية في قراءة الفاحتة، ولم 
يعد الركعة األولى، فهل الصالة تامة؟ علمًا بأن املصلي عندما خرج من الركعة 
األولى خرج بتسليم وعندما عاد إلى الصالة كبر للتحرمي، ما هي القاعدة العامة 

في البناء على الصالة عند قطعها ملثل هذه احلاالت؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

هذه الصالة فاسدة ألمرين: خروجه منها بالتسليم وبكالمه بقوله: »نعم«، 
أجازه من  الصالة عند من  البناء على  في  العامة  القاعدة  أما  يعيدها،  أن  وعليه 
الفقهاء وهم احلنفية فهي أن يسبقه حدث كرعاف، أو ناقض للوضوء غير متعمد، 
فيذهب للوضوء ويعود ليبني على ما صلى، شريطة أن ال يأتي مبناف للصالة، 
األخير.  هذا  في  لضرورة  إال  القبلة،  عن  انحراف  أو  عورة،  كشف  أو  ككالم، 

ه أعلم. واللنّ
 ]56/190/([

 � � � �

قول »�سدق اهلل العظيم« بعد الفاحتة فـي ال�سالة

5 362 عرض على الهيئة االستفتاء املرسل بواسطة/ البريد اإللكتروني للوزارة، 
ه: ونصُّ

هل قول: )صدق الله العظيم( بعد قراءة الفاحتة في الصالة يبطل الصالة؟ 
وجزاكم الله كل خير.

أجابت الهيئة مبا يلي: ❁ 

قول املصلي بعد قراءة الفاحتة في الصالة: )صدق الله العظيم( يعدنّ من ذكر 
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الله تعالى، فال تبطل الصالة به، وينبغي تركه لعدم ورود السنة به. والله أعلم.
]5886/6(/19[

 � � � �

جل�سة اال�سرتاحة فـي ال�سالة

ه: م من السيد / عبد الرحمن، ونصُّ 5 363 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

بعد  املصلني  بعض  يجلسها  التي  اجللسة  وهي  االستراحة  جلسة  حكم  ما 
السجدة الثانية من الركعة األولى والثالثة في الصالة الرباعية؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

هذه اجللسة بعد السجدة الثانية وقبل القيام من الركعتني األولى والثالثة في 
واملالكية  احلنفية  عند  االستراحة، وهي مكروهة  جلسة  الفقهاء  يسميها  الصالة 
املذهب،  من  الصحيح  في  واحلنبلية  لديهم،  األصح  غير  قول  في  والشافعية 
وذهب الشافعية في الصحيح لديهم، واحلنبلية في رواية ثانية عند أحمد إلى أنها 

سنة. والله أعلم.
]5885/61/19[  

 � � � �
اإطالة ال�سجود بالدعاء

ه: م من السيد / أحمد، ونصُّ 5 364 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

لقد انتقدني أحد اإلخوة على إطالة السجود األخير من صالة السنة: صالة 
سنة الوضوء – الضحى – الليل – الوتر – حتية املسجد - صالة النوافل بشكل 

عام، وقال: إن الدعاء في السجود في النافلة يبطل الصالة.
أفيدونا جزاكم الله خيرًا. 
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أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إطالة السجود للمنفرد في الصالة والتسبيح والدعاء فيه مشروع، وال تبطل 
الصالة به، وبخاصة في النوافل، ألن العبد أقرب ما يكون إلى ربه وهو ساجد، 
قال رسول الله �: »أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء« 

رواه مسلم))(.

الصالة  أفعال  تكون  أن  فيندب  الدعاء،  في  األخير  السجود  إطالة  وأمــا 
متقاربة حلديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: »َرَمقُت الصالة مع محمد 
� فوجدُت قيامه فَرْكَعَتُه فاعتدالُه بْعَد ُركوِعِه فسجدَتُه فَجْلسَتُه بنَي السجدَتنِي 
الشيخان،  واء« رواه  السَّ ِمن  قريبًا  التسليِم واالنصراِف  بنَي  ما  فَجلسَتُه  فسجدَتُه 

واللفظ ملسلم))(. والله أعلم. 
 ]6574/44/(1[

 � � � �

رفع ال�سبابة عند الت�سهد

ه: م من السيد / محمد، ونصُّ 5 365 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

فمن  الثاني؛  التشهد  عند  السبابة  وضع  في  االختالف  في  الشرع  حكم  ما 
قائل يقول من أول التشهد ترفع السبابة، ومن قائل عند الشهادتني فقط؛ فما هو 

الرأي الصحيح؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

رفع اإلصبع )السبابة( عند التشهد في الصالة سنة، أو مستحب، وقد تعددت 
))(    رقم ))48(. 

))(    البخاري )رقم 801(، مسلم )رقم 471(.
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الروايات في طريقته، وتعددت مذاهب الفقهاء بناء على ذلك، ولهذا فإن األمر 
اجتهادي، وال ينبغي أن يعترض أحد على أحد في ذلك. والله أعلم.

]5880/58/19[
 � � � �

القنوت فـي ال�سالة املكتوبة

ه: م من السيد/ عبد الله، ونصُّ 5 366 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

حتى نكون على بينة مع األئمة واملصلني، وملعرفة ضوابط القنوت للنوازل 
نرجو  لذا  الشرعية؛  ومخالفاته  بأحكامه  يتعلق  وما  وألفاظ،  ومدة  وقت  من 

عرضها على جلنة الفتوى، والرد علينا للعلم واإلحاطة.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

نازلة،  باملسلمني  نزلت  إذا  املكتوبة،  الصلوات  في جميع  القنوت  يستحب 
كوباء أو قحط أو مطر يضر بالعمران، أو الزرع، أو خوف عدو، أو أسر عالم، 
أو نحو ذلك، وأن يجهر به، فقد روي عن النبي �: »أنه قنت شهرًا متتابعًا في 
الظهر، والعصر، واملغرب، والعشاء، يدعو على ِرْعل وذكوان وعصيَّة، في دبر 
األخيرة، ويؤّمن من خلفه«  الركعة  في  الله ملن حمده  قال سمع  إذا  كل صالة، 
أخرجه أبو داود))(، وأن يعتمد على املأثور في قنوته، وله أن يضيف ما تقتضيه 

النازلة دون إطالة أو تكلف، مراعاة ألحوال املأمومني. والله أعلم.

]5540/65/18[

 � � � �
))(    رقم )1443(.
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كيفية دعاء القنوت فـي �سالة الفجر

م بواسطة/ البريد اإللكتروني للوزارة،  5 367 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: ونصُّ

باألدعية  اإلمــام  يجهر  الصبح  قنوت  قــراءة  عند  آسيوي(  بلد  )في  عندنا 
عندما  يسر  ثم  قضيت(،  ما  شر  وقنا  إلى  هديت...  فيمن  اهدنا  )اللهم  اخلمسة 
يقرأ التمجيد )فإنك تقضي وال يقضى عليك...( إلى آخر القنوت، واملأمومون 
يشاركونه في القراءة الذاتية، وفي بعض املساجد يبدأ اإلمام باجلهر بعد التمجيد 
اآلخر  البعض  وفي  آخره(،  إلى  إليك...  ونتوب  )ونستغفرك  يقرأ:  ملنّا  السري 
الرسول عليه وعلى  يقرأ الصالة على  السري عندما  التمجيد  يجهر اإلمام بعد 

آله الصالة والسالم .

عليه  الله  صلى  املصطفى  عن  الفجر  قنوت  دعاء  في  الوارد  كيفية  هي  فما 
وعلى آله وسلم أو في كتب الشافعي؟ فهل العمل عندنا صحيح؟ وجزاكم الله 

خيرًا.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

القنوت في صالة الفجر سنة مؤكدة عند السادة الشافعية، فمن تركه سهوا 
لزمه سجود السهو، وهو مذهب عدد من الصحابة الكرام؛ حلديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: » ما زال رسول الله � يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا « 
رواه أحمد والبيهقي))(. ولإلمام أن يسر بالقنوت أو يجهر به، وهما وجهان عند 

الشافعية، وأصحهما: اجلهر، والثاني: ال يجهر.
))(    أحمد )رقم 657)1(، سنن البيهقي )رقم430(.
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ولم ُيْرَو عن الشافعية أن يسر اإلمام ببعض القنوت ويجهر ببعضه، بل الوارد 
السر في الكل أو اجلهر في الكل. والله أعلم.

]6(66/57/(0[

 � � � �

- �سك امل�سلي فـي �سالته

- جهاز لتذكري امل�سلي بعدد الركعات

ه: م من السيد/ إقبال، ونصُّ 5 368 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

والدتي مسنة وال حتسن القراءة وتنسى عدد الركعات التي تصليها، وحتتاج 
إلى من يجلس جانبها ليذكرها بعدد الركعات، وعندي جهاز ميكن وضعه على 
عدد  فيبني  سجدت،  كلما  اليسرى  أو  اليمني  باليد  تلمسه  وبجانبها  السجادة 
السجدات التي أمتتها فتتذكر فتعرف كم صلت؛ فهل يجوز استعمال هذا اجلهاز 

ملثل أمي العجوز؟ وإذا لم يجز فما هو البديل ؟

أرجو اإلجابة على سؤالي، ولكم جزيل الشكر.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ترى اللجنة أن هذه الطريقة ال يصح االعتماد عليها في تذكير املصلي بعدد 
لها الفقهاء، ومن ذلك أنه إذا  الركعات، وللنسيان في الصالة أحكام شرعية فصنّ
أو شك في سجدة  أربعًا؟  أم  أثالثًا  يدر كم صلى  فلم  املصلي في صالته  شك 
فلم يدر أسجدها أم ال؟ فإن اجلمهور )املالكية والشافعية ورواية للحنابلة( ذهبوا 
إلى أنه يبني على اليقني وهو األقل، ويأتي مبا شك فيه ويسجد للسهو، ودليلهم 
سها  »إذا   :� الله  رسول  قال  قال:  عنه  الله  رضي  اخلدري  سعيد  أبي  حديث 
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أحدكم في صالته فلم يدر واحدة صلى أوثنتني فلينب على واحدة، فإن لم يدر 
ثنتني صلى أو ثالثًا فلينب على ثنتني، فإذا لم يدر ثالثًا صلى أو أربعا فلينب على 
إذا   « وحلديث:  الترمذي))(،  أخرجه  يسلم«  أن  قبل  سجدتني  وليسجد  ثالث، 
شك أحدكم في صالته فليلق الشك، ولينب على اليقني، فإذا استيقن التمام سجد 
كانت  وإن  والسجدتان،  نافلة  الركعة  كانت  تامة  صالته  كانت  فإن  سجدتني، 
ناقصة كانت الركعة متامًا لصالته، وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان« أخرجه 

مسلم))(. والله أعلم.

]7(78/(9/(3[

 � � � �

ا�ستعمال �سجادة لل�سالة حمتوية على عّداد

ه: م من السيد / حميد، ونصُّ 5 369 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

الركعات  لقد توصلت لعمل سجادة للصالة ميكن من خاللها حتديد عدد 
بيان  منكم  آماًل  الصالة،  ركعات  عدد  في  النسيان  على  للتغلب  والسجدات، 

احلكم في استخدام وتصنيع وبيع وشراء هذه السجادة، وجزاكم الله خيرًا.

مالحظة: مرفق مع االستفتاء السجادة املسؤول عنها.
))(   رقم )398(.

في  أحُدُكم  إذا شكَّ   « )رقــم571(:  باملعنى، ولفظه في )صحيح مسلم(  احلديث مرويٌّ  هذا   )((

يسجد  ثمَّ  استيقن،  ما  على  َوْلَينْبِ   ، كَّ الشَّ فليطرح  أربًعا  أم  ثالًثا  ى  صلَّ َكم  َيــْدِر  فلم  صالته 

ى إمتاًما ألربٍع كانتا  م؛ فإن كان صلَّى خمًسا َشَفْعَن له صالته وإن كان صلَّ سجدتني قبل أن ُيسلِّ

يطان «. ترغيًما للشَّ
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أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

تكره الصالة على هذه السجادة وأمثالها؛ ألن فيها ما يصرف املصلي عن 
الذي  اخلشوع  يقلل  أمر  وهو  فيها،  الذي  العداد  على  متكاًل  بصالته  االهتمام 
للعبد صالته ما عقل  �: »إمنا يكتب  النبي  الثواب في الصالة لقول  هو مناط 
منها«))(، وألن فيها تكلفًا غير مستساغ، والله تعالى يقول: }ٿ     ٿ   ٹ    ٹ{
]ص: 86[، والحتمال تعطل اجلهاز أثناء الصالة؛ وعلى ذلك فيكره استخدام 
وتصنيع وبيع وشراء السجادة املشار إليها ألن ما أدى إلى الشيء أعطى حكمه. 

والله أعلم.
]3(37/93/(([

 � � � �

ق�ساء ال�سالة الفائتة

ه: م من السيد/ خالد، ونصُّ 5 370 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

رجل تارك للصالة عمره اآلن 46 سنة رجع وتاب وواظب على الصالة منذ 
فترة وجيزة، فماذا يفعل من أجل تكفير تركه للصالة طول الفترة املاضية ؟

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

يجب على من فاتته صالة واحدة أو صلوات متعددة مهما كثرت فلم يصلها 
في أوقاتها أن يقضيها كلها، ثم إن كان فوتها لعذر كالنوم أو النسيان فال إثم عليه 
بغير عذر،  وقتها  لتأخيرها عن  آثم  فهو  لغير عذر  فوتها  كان  وإن  بعد قضائها، 
والواجب عليه في هذه احلال التوبة النصوح إلى الله تعالى بالندم والعزم على 
))(    الصحيح أنه روي موقوفًا على عمار بن ياسر رضي الله عنه بلفظ » ال يكتب للرجل من صالته   

ما  سها عنه« الزهد البن املبارك )رقم1300(. 
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عدم تفويت الصلوات وذلك مع قضائها. 

ثم إن كانت الصلوات الفائتة  قليلة  أقل من ست صلوات فالواجب عليه 
قضاؤها قبل أداء الصالة الوقتية، وإن كانت أكثر من ذلك قضاها على التراخي 
وأسرع في قضائها قدر اإلمكان خشية املوت قبل قضائها، فله أن يقضي مع كل 
يقضيها  إمكانه حتى  قدر  ذلك على  أكثر من  أو  أو صالتني  وقتية صالة  صالة 
كلها، ثم إن علم عدد الصلوات الفائتة قضاها بعددها كاماًل، وإن جهل قضى 

بحسب ظنه وتقديره واحتاط، والله أعلم .
]3589/69/1([

 � � � �

ق�ساء �سلوات مل ت�سح طهارتها

ه: م من السيد/ أحمد، ونصُّ 5 371 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

أبلها  ال  أي  ناشفة  ويدي  جوربي  على  أمسح  أن  الوضوء  حني  عادتي  من 
باملاء ومضى لي فترة طويلة وأنا أصنع ذلك؛ فما احلكم في ذلك؟ وما أصنع فيما 

مضى من الصلوات؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

يتوضأ ميسح على جوربيه ويداه  الذي كان حينما  السائل  لم يصح وضوء 
ناشفتان، وعليه أن يقضي الصلوات التي أداها بذلك الوضوء الناقص ويجتهد 

في تقدير عدد تلك الصلوات مبا يغلب على ظنه براءة ذمته به. والله أعلم.

 ]1730/47/6[

 � � � �



كتاب العبادات  - باب الّصالة

137

حكم تارك ال�سالة

ه : م من السيد/ ع.ع.ك، ونصُّ 5 372 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

هل تارك الصالة كساًل وعمدًا، األول مع إنكارها، والثاني مع عدم إنكارها 
واإلميان بها هو خالد مخلد في النار؟

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

تارك الصالة مع جحود فرضيتها كافر باتفاق املسلمني، أما تاركها تكاساًل 
بتركها،  الله  بأنه عاٍص ومذنب ومخالف حلكم  بفرضيتها ومعرفته  اإلقرار  مع 

فقد اختلف الفقهاء فيه إلى ثالثة أقوال، هي: 

 :� لقوله  كافرًا؛  يعد  وال  حدًا  يقتل  أنه  إلى  والشافعية  املالكية  ذهب   -(
الله،  الله وأن محمدًا رسول  اله إال  الناس حتى يشهدوا أن ال  »أمرت أن أقاتل 
ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إال بحق 

اإلسالم، وحسابهم على الله« متفق عليه))(. 

لفرضيتها  إنكار  غير  تكاساًل من  الصالة  تارك  أن  إلى  احلنفية  ) - وذهب 
فاسق، يعزر ويحبس حتى ميوت أو يتوب ويصلي وال يقتل، وال يعد كافرًا.

3-  وذهب احلنبلية إلى أن تارك الصالة تكاساًل يدعى إلى فعلها ويقال له: 
إن صليت وإال قتلناك؛ فإن صلى فبها، وإال وجب قتله، وال يقتل حتى يحبس 

ثالثًا فإن صلى فبها، وإال قتل حدًا، وقيل كفرًا .

ه فاسقًا  واللجنة ترجح القول بعدم احلكم بكفر تارك الصالة، واالكتفاء بعدنّ
وعاصيًا حتى يتوب ويالزم الصالة .
))(    البخاري )رقم 5)(، مسلم )رقم ))(.
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وال يعد من املخلدين في نار جهنم إن شاء الله تعالى استدالاًل مبا رواه مالك 
وأحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان))( عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول 
الله � : »خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن 
الله عهد أن يدخله اجلنة، ومن لم يأت بهن  شيئًا استخفافًا بحقهن كان له عند 
فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله اجلنة« وهو حديث صحيح. 
قال املناوي : »فعلم من هذا ومن قبله وبعده أن تارك الصالة ال يكفر، وأنه ال 

يتحتم عذابه بل هو حتت املشيئة. والله أعلم«.

]3594/76/1([

 

))(    موطأ مالك رواية يحيى الليثي )رقم 68)(، أحمد )رقم693))(، أبو داود )رقم0)14(، 

النسائي )رقم 461(، صحيح ابن حبان )رقم )173(.
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                                   ب�اب  صالة  الّتطّوع   وصالة  الكسوف 
واالستسقاء

- ما هي �سالة ال�سنة؟

- ما النافلة، وما وقت ومكان اأدائها؟

ه: م من السيدة/ مي، ونصُّ 5 373 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

ما هي صالة السنة بالتفصيل؟ وهل هي واجبة كالفرض وال يجوز تركها؟ 
وماذا يفعل اإلنسان إذا كان يعمل /8/ ساعات، ويريد أن يصلي؟ وال يوجد 
مكان للصالة في العمل، ويحاول قدر املستطاع أن يصلي الفرض، فكيف يصلي 

السنة؟ وما هي صالة النافلة ؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

صالة السنة هي النافلة، والنافلة منها راتبة: وهي ))1( ركعة، ركعتان قبل 
صالة الفجر، وأربعًا قبل صالة الظهر، واثنتان بعدها، واثنتان بعد صالة املغرب، 

واثنتان بعد صالة العشاء، ثم الوتر بعد صالة العشاء. 

أي وقت  في  اإلنسان  الفرض يصليها  فهي كل صالة غير  الراتبة:  أما غير 
الشمس، وعند  الكراهة هي: عند طلوع  الكراهة، وأوقات  أوقات  كان، سوى 
املغرب،  عند  غيابها  إلى  اصفرارها  وعند  الظهر،  وقت  السماء  كبد  عن  زوالها 

على أن تراعى النوافل احملددة بوقت كالضحى.

في  السنن  تصلي  ثم  عملها،  مكان  في  الفرض  تصلي  أن  املستفتية  وعلى 
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بيتها، إذا لم يتيسر لها صالتها في مكان العمل. والله أعلم.
]4878/5(/16[

 � � � �

االأوقات التي تكره فيها �سالة النافلة

ه: م من السيدة / حياة، ونصُّ 5 374 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

متى تصلى النوافل؟ 

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

النوافل من الصالة وقتها اليوم كله، ليله ونهاره، سوى األوقات املنهي عن 
الصالة فيها، وهي وقت طلوع الشمس إلى ارتفاعها مبقدار رمح أو رمحني )ربع 
ساعة تقريبًا(، ووقت استواء الشمس في كبد السماء )عند دخول وقت الظهر( 
حتى تزول )خمس دقائق تقريبًا(، ووقت اصفرار الشمس إلى غروبها )نصف 
ساعة تقريبًا(، فهذه األوقات الثالثة يكره فيها التنفل بالصالة ملا فيه من مشابهة 
عباد الشيطان الذين يصلون في هذه األوقات، كما يكره التنفل بالصالة بعد طلوع 
الفجر الصادق إلى طلوع الشمس سوى ركعتي سنة الفجر قبل الفريضة، إال أن 

يكون لها سبب عند بعض املذاهب، وبعد صالة العصر إلى غروب الشمس. 

األحيان، وبعضها  أكثر  في  عليها   � النبيُّ  واَظَب  بعضها مؤكد  والنوافل 
� أحيانًا وتركها في أكثر األحيان، وبعضها مطلق، فأما  غير مؤكد فعله النبي 
املؤكد منها فهو اثنتا عشرة ركعة في اليوم والليلة، حلديث السيدة أم حبيبة قالت: 
له بيت في  بني  ثنتي عشرة ركعة  �: »من صلى في يوم وليلة  الله  قال رسول 
بعد  وركعتني  املغرب،  بعد  وركعتني  بعدها،  وركعتني  الظهر،  قبل  أربعًا  اجلنة؛ 
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العشاء، وركعتني قبل صالة الفجر« رواه الترمذي))( وغيره. 

وبعضها غير مؤكد وهو كثير، منه: صالة الضحى في ضحوة النهار، وصالة 
األوابني بعد املغرب، وقيام الليل ...، وما سوى ذلك فهو نفل مطلق، ووقته كل 

اليوم، نهاره وليله، سوى األوقات املنهي عن الصالة فيها السابقة. والله أعلم. 

]6(87/79/(0[

 � � � �

القراءة من امل�سحف فـي �سالة النافلة

ه: م من السيد/ أحمد، ونصُّ 5 375 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

التراويح  في صالة  أمامهم  كمبيوتر  املساجد وضع جهاز  يجوز ألئمة  هل 
يعرض  اإلنترنت  على  برنامج  يوجد  إنه  حيث  املصحف؟  عن  بدياًل  والقيام 
الرميوت  املصحف عن طريق  بتقليب صفحات  التحكم  ويتم  كاماًل،  املصحف 

)جهاز صغير يدوي(.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

يظهر  بأن  السؤال،  في  ــواردة  ال الصورة  على  املصحف  من  القراءة  تكره 
املصحف على شاشة الكمبيوتر أمام نظر اإلمام في احملراب، وذلك ملا فيه من 
التهاون في حفظ القرآن الكرمي، ولقد جاء  كثرة االنشغال، ومن اإلعراض أو 
في احلديث الصحيح: »يؤم القوم أقرؤهم«))( أي أحفظهم للقرآن، ومع القول 
حتى  املكروهات  املأمومني  صالة  جتنيب  واألولى  صحيحة،  فالصالة  بالكراهة 

))(    رقم )415(.
))(    مسلم )رقم673(.
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تقع صالتهم موقعًا يطمئنون معه إلى خلوها من كل موجب للتقصير فيها، وملا 
قد يؤديه ذلك إلى عدم اخلشوع. والله أعلم.

]5550/77/18[

 � � � �

�سالة النفل جلو�سًا

ه : م من السيد / عبد الرحمن، ونصُّ 5 376 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

ما هو حكم صالة السنة جلوسًا بغير عذر ؟

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

صالة السنة من التنفل، وقد اتفق الفقهاء على جواز التنفل قاعدًا لعذر أو 
غير عذر، إال أن صالة املصلي قائمًا أكثر أجرًا من صالته قاعدًا إذا كان القعود 
فله  قاعدًا  قائمًا فهو أفضل، ومن صلى  �: »من صلى  النبي  لقول  لغير عذر؛ 
نصف أجر القائم، ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد« أخرجه البخاري))(.

والله أعلم.
]3587/68/1([

 � � � �

تغيري املكان الأداء ال�سنة الراتبة

املساجد،  قطاع  رئيس  السيد/  من  م  املقدَّ االستفتاء  اللجنة  على  عرض   377 5
ه:  ونصُّ

  هل يشرع تغيير املكان ألداء السنة الراتبة ؟

))(     رقم )1116(.
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أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ُسنَّ للمصلي أن ينتقل للنفل أو الفرض من موضع نفله أو فرضه، لتكثير 
مواضع السجود فإنها تشهد له. والله أعلم.

]5(33/53/17[
 � � � �

دمج ال�سنة الراتبة مع نفل مطلق

ه: م من السيد / هيثم، ونصُّ 5 378 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

هل يجوز أن ينوي اإلنسان مثاًل عند دخوله املسجد وشروعه في تأدية ركعتي 
سنة الظهر مثاًل أن ينوي معهما ركعتي حتية املسجد، أو ركعتي سنة الوضوء، أو 

مثاًل صالة االستخارة؟ أفيدوني أفادكم الله.

أجابت اللجنة مبا يلي:  ❁ 

 يجوز دمج نفل مع نفل في نية واحدة عند كثير من العلماء، وعليه فيجوز أن 
ينوي املصلي مع سنة الظهر حتية املسجد وغيرها من النوافل. والله أعلم.

]6916/71/(([

 � � � �

وقت �سالة االأّوابني

م من السيدة / أم أحمد، ومّما جاء فيه:5 379  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

املغرب  ى بني صالة  ُتَصلَّ األوابــني(، وهي  ى )صالة  تسمنّ توجد صالة  هل 
والعشاء؟
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أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

صالة األوابني مشروعة باتفاق الفقهاء، وهي من النوافل التي يؤجر اإلنسان 
يت باألوابني وهم التائبون ملا فيها من القربة إلى الله تعالى. على فعلها، وسمنّ

وتطلق على التنفل في ضحوة النهار؛ ملا ورد من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: »أوصاني خليلي � بثالث لست بتاركهن: أن ال أنام إال على وتر، 
وأن ال أدع ركعتي الضحى فإنها صالة األوابني، وصيام ثالثة أيام من كل شهر« 

رواه أبو داود ))(.

أيضًا؛  األوابني  يسمى  املغرب  صالة  بعد  اإلنسان  تنفل  الفقهاء  بعض  وقال 
ملا ورد عن النبي � أنه قال:»من صلى بعد املغرب ست ركعات لم يتكلم فيما 
بينهن بسوء عدلن له عبادة اثنتي عشرة سنة«. وقال:»هذه صالة األوابني« رواه 

الترمذي وابن ماجه))(. ا هـ املوسوعة الفقهية 7)/133. والله أعلم.

]3(33/89/(([

 � � � �

وقت �سالة الوتر

ه: م من السيدة / شريفة، ونصُّ 5 380 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

الله  وجزاكم  املمكنة،  وبالسرعة  السؤال  هذا  عن  باإلجابة  التكرم  أرجو 
خيرًا.

))(     رقم ))143(.
ابني( فرواها محمد  ))(    الترمذي )رقم 435(، ابن ماجه )رقم 1167( إال لفظة )هذه صالة األونّ

ابن نصر املروزي في »مختصر قيام الليل« )ص 38 (.
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السؤال: ركعات الشفع والوتر أؤديها قبل صالة الفجر أي حوالي الساعة: 
3.15 أو 3، طبعًا بعد أن أستيقظ من نومي، وقد أخبروني أنه ال يجوز النوم ثم 
الصالة، وبالطبع أنا ال أستطيع أن أبقى يقظة حتى هذه الساعة لتأديتها، فأرجو 

أن تعطوني اجلواب الشافي، وكيف ومتى ميكن أداء صالة الشفع والوتر؟

أثابكم الله، والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.  

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ى الوتر وما قبله من صالة الليل قبل النوم، أو بعده وهو أفضل  يجوز أن ُيَصلَّ
يثق  ملن  مستحب  الفجر  قبل  الليل  آخر  إلى  الوتر  وتأخير  الفجر،  يطلع  لم  ما 

باالنتباه، فإن كان ال يثق باالنتباه فاألولى له أن يوتر قبل أن ينام. والله أعلم.

 ]1084/5(/4[ 

 � � � �

كيفية اأداء الوتر

ه: م من السيد/ أقتاب، ونصُّ 5 381 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

ما هي كيفية أداء صالة الوتر عندما يصلي ثالث ركعات؟ أعني هل يصلي 
كما يصلي صالة املغرب، أو يفصل بتسليمتني، أو يصلي بتشهد وتسليم واحد؟ 

مع وجه االستدالل، ودليل الترجيح. 

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

عدد ركعات الوتر وكيفيتها محل اختالف الفقهاء، وذلك مبني على اختالف 
الروايات في ذلك عن النبي �: 
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الله عنها  - من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه))( قال: عن عائشة رضي 
قالت: 

»كان رسول الله � يصلي من الليل ثالث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس 
ال يجلس في شيء إال في آخرها«.

- ومنها ما رواه النسائي))( قال: عن أبي أيوب أن النبي � قال: »الوتر حق 
فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثالث، ومن شاء 

أوتر بواحدة«.

- ومنها ما رواه أبو داود)3( قال: عن أبي أيوب األنصاري قال: قال رسول 
الله د: »الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب 

أن يوتر بثالث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل«.

- ومنها ما رواه ابن ماجه)4( قال: عن أبي أيوب األنصاري أن رسول الله 
د قال: »الوتر حق فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثالث ومن شاء 

فليوتر بواحدة«.

بينها  ليس  الوتر ثالث ركعات متصالت  أن  إلى  احلنفية  ذهب  فقد  وعليه: 
سالم، ولكن يقعد بعد الركعة الثانية القعود األول، ثم يقوم للثالثة من غير سالم، 
وابن  وأنس  وُأبيِّ  مروي عن عمر وعلي  ويسلم، وهو  األخير  القعود  يقعد  ثم 

مسعود وابن عباس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. 

))(     رقم )737(.
))(     رقم )1710(. 
)3(     رقم )))14(.
)4(     رقم  )1190(.
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وذهب املالكية والشافعية إلى أن الوتر ركعة واحدة، وهو مذهب سعد وزيد 
قالوا:  أنهم  إال  الله عنهم،  الصحابة رضي  وابن عباس وابن عمر وغيرهم من 

يصلي املسلم ركعتني ثم يسلم، ثم يوتر بركعة واحدة.

أوتر  فإن  بركعتني،  مسبوقة  غير  واحدة  ركعة  الوتر  أن  إلى  احلنبلية  وذهب 
بثالث أو أكثر فال بأس. 

ركعة،  عشرة  إحدى  وأكثره  ركعة،  الوتر  أقل  أن  إلى  اخلطاب  أبو  وذهب 
وأدنى الكمال ثالث ركعات. 

وقال غيرهم غير ذلك، وكل ذلك ناشئ عن اختالف الروايات عن النبي د 
واختالف الصحابة فيه. والله أعلم.

]555(/78/18[

 � � � �

اإ�سافة ركعة ثانية فـي الوتر الفرد

ه:  م من السيد/ أبي سالم، ونصُّ 5 382 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

باألمس عندما صليت سنة الوتر نسيت وقمت ولم أجلس للتشهد، فأكملت 
الركعة الثانية، وقبل السالم سجدت للسهو، فهل ما فعلته كان صوابًا؟ وهل كان 

علينّ اجللوس مباشرة عندما قمت للركعة الثانية؟ 

مالحظة: أنا أصلي ركعتي الشفع وحدهما، وركعة الوتر وحدها. 

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

على وفق مذهب املالكية والشافعية واحلنابلة يكون الوتر ركعتني ثم ركعة 
الثانية  وأمت  وقام  املنفردة  األخيرة  الركعة  في  املصلي  نسي  فإذا  بعدها،  واحدة 



كتاب العبادات  - بــــــاب صالة الّتطّوع  وصالة الكسوف واالستسقاء

148

وسجد للسهو لم يصح وتره، وعليه أن يأتي بركعة منفردة بعد ذلك، ولو أنه رجع 
بعد قيامه للثانية وجلس وأمت صالته وسجد للسهو لكفاه ذلك. والله أعلم.

]555(/80/18[

 � � � �

- عدد ركعات �سالة الرتاويح

- الفرق بني الرّتاويح والّتهّجد وقيام الليل

ه: م من السيد / محمد، ونصُّ 5 383 عرض على الهيئة االستفتاء املقدَّ

البعض  إن  حيث  التراويح؟  ركعات  عدد  في   � النبي  عن  الثابت  هو  ما 
يصليها ثماني ركعات، والبعض يصليها عشرين ركعة، وما هو الفرق بني صالة 

التراويح وصالة التهجد وصالة قيام الليل ؟

أجابت الهيئة مبا يلي: ❁ 

الوتر،  وقبل  العشاء  صالة  بعد  تؤدى  سنة  التراويح(  )صالة  رمضان  قيام 
ب به النبي � من غير أن يأمر فيه بعزمية،  ويستمر وقتها إلى آخر الليل، وقد رغنّ
البخاري  ذنبه« رواه  تقدم من  ما  له  إميانًا واحتسابًا غفر  قام رمضان  بقوله: »من 
ومسلم من حديث أبي هريرة))(، من غير تخصيص بعدد، بل ملا سئل عن صالة 
الليل قال: »مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما 
قد صلى« متفق عليه))(، ولم يحدد عددًا معينًا فدل على التوسعة في صالة الليل 

في رمضان وغيره. 
))(     البخاري )رقم 37(، مسلم )رقم 759(.

))(     البخاري )رقم 990(، مسلم )رقم 749(.
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وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها: »أن النبي � ما كان يزيد في رمضان 
وال في غيره على إحدى عشر ركعة« رواه البخاري))(، وهذه الرواية ليست نصًا 
� كان  »أنه  ثبت في رواية أخرى))(:  التراويح؛ ألنه  في حتديد ركعات صالة 
يصلي في بعض الليالي ثالث عشرة ركعة«؛ فوجب أن يحمل كالم عائشة رضي 
الله عنها على األغلب، جمعًا بني األحاديث، وعليه فال حرج في الزيادة على 
ذلك، وهو ما فعله عمر رضي الله عنه حني جمع املسلمني في صالة التراويح 
على إمام واحد يصلي بهم عشرين ركعة، ولم يخالفه في ذلك أحد من الصحابة، 

وهو ما اعتبره جمهور الفقهاء سنة مؤكدة، عدا اإلمام مالك رضي الله عنه.
ويرى بعض العلماء أن املسنون إحدى عشرة ركعة بالوتر، والباقي مستحب.

وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: » واألفضل يختلف باختالف أحوال 
املصلني، فإن كان فيهم احتمال لطول القيام فالقيام بعشر ركعات وثالث بعدها، 
ال  كانوا  وإن  األفضل،  هو  وغيره  رمضان  في  لنفسه  يصلي   � النبي  كان  كما 
يحتملونه فالقيام بعشرين هو األفضل، وهو الذي يعمل به أكثر املسلمني، فإنه 
بأربعني وغيرها جاز ذلك، وال يكره  قام  العشر وبني األربعني، وإن  وسط بني 
شيء من ذلك، وقد نص على ذلك غير واحد من األئمة كأحمد وغيره«. قال: 
»ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي � ال يزاد فيه وال ينقص منه 

فقد أخطأ«.
أن  يجوز  وال  مؤكدة،  سنة  الليل  قيام  أن  إلى  املسلمني  عامة  اللجنة  وتنبه 
يصل بهم االختالف فيها إلى أمر محرم من اتهام بعضهم بعضًا بالبدعة والتنابذ 
والتخاصم، فإن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إال غلبه. والله الهادي واملوفق 

إلى سواء السبيل.

))(      رقم )013)(.
))(      البخاري )رقم 1138(، ومسلم )رقم 764(.
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- والتهجد: هو صالة التطوع في الليل بعد االستيقاظ من النوم.

في  أكثره  أو  الليل  إمضاء  هو:  الليل  إحياء  أيضًا  له  ويقال  الليل:  وقيام   -
العبادة، كالصالة والذكر وقراءة القرآن ونحو ذلك، ويكون في كل ليلة من ليالي 

العام.

- أّما صالة التراويح: فتكون في ليالي رمضان خاصة. والله أعلم.

]7(87/41/(3[

 � � � �

اإلزام االأئمة بعدد معني من الركعات فـي �سالة الرتاويح

املساجد،  قطاع  رئيس   / السيد  من  م  املقدَّ االستفتاء  اللجنة  على  عرض   384 5
ه: ونصُّ

 هل إلدارة املساجد أن تلزم أئمة املساجد بعدد معني من الركعات في صالة 
التراويح في رمضان؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

صالة التراويح عشرون ركعة، ألن عمر رضي الله تعالى عنه جمع الصحابة 
على ُأبينّ بن كعب على عشرين ركعة))(، وقد أجمع الصحابة على ذلك من غير 
نكير، وعلى ذلك أيضًا جمهور الفقهاء، لهذا فإنه يجوز للوزارة أن تطلب من 
أئمة املساجد أن يصلوا التراويح من رمضان عشرين ركعة، أما املقتدون فإن لكل 

منهم أن يصلي خلف اإلمام من التراويح على قدر طاقته. والله أعلم.
]5(34/54/17[

 � � � �
))(    مصنف عبد الرزاق )رقم 7730(.
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بدء �سالة الرتاويح مع االإمام وتكميلها فـي البيت

ه: م من/ جلنة خيرية، ونصُّ 5 385 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

نرجو التكرم بإصدار فتوى شرعية في هذه املسألة:

بعض املصلني بل األكثر منهم يصلي خلف اإلمام )في صالة التراويح(    -(
ثماني ركعات، وينصرف من املسجد قبل إمتام اإلمام حيث إن اإلمام 
يصلي عشرين ركعة فهل هذا جائز؟ )إذا كان البعض ال يستطيع إكمال 

العشرين(.

حيث  املنزل  في  صالته  ويكمل  ركعات،  أربع  يصلي  البعض  كذلك    -(
يقسمها بني املسجد واملنزل، فهل هذا جائز ؟

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

عشرين  الصالة  معه  يتم  أن  فله  التراويح  صالة  في  بإمام  مسلم  اقتدى  إذا 
ركعة  عشرين  من  بأقل  االكتفاء  رأى  فإذا  مستطيعًا،  دام  ما  األولى  وهو  ركعة 
إلى  يصليها  من  نسبة  فيه  كان  إذا  اإلمتام  ترك  له  ويكره  ذلك،  فله  واالنصراف 
البدعة، وال بأس بأن يصلي مع اإلمام بعض التراويح ويصلي في منزله باقيها إال 

أن صالتها جماعة في املسجد أولى. والله أعلم.
]3((8/86/(([

 � � � �

الكالم بني ركعات الرتاويح

يات في أحد  م من/ مجموعة من املصلِّ 5 386 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: املساجد، ونصُّ
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ما حكم الكالم الكثير في االستراحة وبدء الصالة مما يسبب بعض األحيان 
املشاجرة؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

الكالم بني الصالتني في املسجد كما في الكالم عقب ركعتني من ركعات 
بوجه  صوته  يرفع  أال  على  املباحات  من  وغيرها  الدنيا  بأمور  جائز،  التراويح 
اإلمام  يبدأ  لم  ما  هذا  املسجد  في  والذاكرين  املصلني  من  غيره  على  يشوش 
بالصالة، فإذا بدأ بها فإنه ال يجوز الكالم، أما الكالم الفاحش، واملنكر من القول 

فإنه مينع مطلقًا، ألن املساجد أعدت للصالة والذكر والعبادة، والله أعلم.

]4318/61/14[

 � � � �

تلحني دعاء القنوت

ه: م من السيد/ عبد الرحمن، ونصُّ 5 387 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

أرجو من جلنتكم املوقرة إفتائي فيما يلي:

نون دعاء القنوت، أو يلحن أشخاص  بعض الناس ومنهم أئمة مساجد يلحنّ
أثناء قراءة كتاب غير القرآن، يلحنون ما يقرؤون بلحٍن يشبه حلن قراءة القرآن؛ 

فما حكم ذلك؟ ولو أدى إلى لبس واشتباه بالقرآن عند من ال يعلم.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إن أئمة السلف اتفقوا على كراهية التطريب والتلحني في قراءة القرآن إذا 
كان ذلك صناعة من الصنائع، وليس في الطبع السماحة به، بل إنه حصل منهم 
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اإلنكار على من وقع في ذلك، وتشتد الكراهة إذا كان ذلك في دعاء القنوت، 
للرياء  وتدعو  والعبودية،  واالبتهال  الضراعة  تنافي  التي  املنكرات  من  ألنه 
ر والتمطيط في أداء الدعاء،  واإلعجاب، خاصة إذا صاحب ذلك شيء من التقعُّ

واملبالغة في الصياح، واالشتغال بتحريرات النغم.

وإذا كان األمر كذلك في دعاء القنوت في صالة التراويح، فقراءة غير القرآن 
بلحن يشبه حلن القرآن الكرمي أولى بالكراهة واإلنكار. والله أعلم.

]7(80/31/(3[
 � � � �

رفع امل�سلي يديه فـي دعاء القنوت

ه: م من السيد / عبد الرحمن، ونصُّ 5 388 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

ما هو حكم رفع اليدين للدعاء في صالة الوتر، وما هي صفة الرفع ؟

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

رفع اليدين في دعاء القنوت في صالة الوتر وصالة الفجر - عند من يقول 
به- مما اختلف فيه الفقهاء، فذهب البعض إلى عدم الرفع، وذهب البعض اآلخر 
الرفع، وخينّر آخرون املصلي بني الرفع وعدمه. وعلى ذلك فاملصلي  إلى ندب 

باخليار بني الرفع وعدمه، والله أعلم .
]3586/68/1([  

 � � � �

قنوت النازلة

ه: م من السيد / عبد الله، ونصُّ 5 389 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
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حتى نكون على بينة مع األئمة واملصلني، وملعرفة ضوابط القنوت للنوازل 
نرجو  لذا  الشرعية،  ومخالفاته  بأحكامه  يتعلق  وما  وألفاظ،  ومدة  وقت  من 

عرضها على جلنة الفتوى والرد علينا للعلم واإلحاطة.

 ❁  أجابت اللجنة مبا يلي:

  يستحب القنوت في جميع الصلوات املكتوبة، إذا نزلت باملسلمني نازلة، 
كوباء أو قحط أو مطر يضر بالعمران، أو الزرع، أو خوف عدو، أو أسر عالم، 
أو نحو ذلك، وأن يجهر به، فقد روي عن النبي � »أنه قنت شهرًا متتابعًا في 
الظهر، والعصر، واملغرب، والعشاء، يدعو على ِرْعل وذكوان وعصيَّة، في دبر 
الله ملن حمده في الركعة األخيرة، ويؤّمن من خلفه «  كل صالة، إذا قال سمع 
أخرجه أبو داود))(، وأن يعتمد على املأثور في قنوته، وله أن يضيف ما تقتضيه 

النازلة دون إطالة أو تكلف، مراعاة ألحوال املأمومني. والله أعلم.

]5614/161/18[

 � � � �

التداعي ل�سالة النافلة وقيام الليل جماعة فـي غري رم�سان

5 390 عرض على اللجنة االستفتاء املّقدم من السيد/ مدير إدارة املساجد: 

غير  في  املساجد  في  القيام  لصالة  املسلمني  دعوة  شرعية  مدى   : املوضوع 
شهر رمضان املبارك.  أوقات  

يرجى املوافقة على عرض االستفتاء التالي على جلنة الفتوى وإعطائه صفة 
االستعجال، وهو :

))(   سبق تخريجه )ص131(.
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هل يجوز دعوة املسلمني لصالة القيام في املساجد في غير شهر رمضان؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ال يشرع التداعي لصالة نافلة جماعة كقيام الليل جماعة في املسجد.

أما إذا كانت الدعوة لبرنامج منوع كتالوة وذكر ودراسة علم، ثم أعقبه أو 
له أداء صالة فردية أو جماعية من غير دعوة إليها؛ كأن صلى أحدهم متنفاًل  تخلنّ
واقتدى به اآلخرون كلهم أو بعضهم من غير حثٍّ على هذه الصالة النافلة؛ فإنه 

جائز.

وأما التواصي بصوم النافلة والتداعي إلفطار جماعي أو احلث على التصدق 
ونحو ذلك فإنه جائز ومشروع ومثاب عليه إن شاء الله . والله أعلم.

  ](014/57/7[

 � � � �

ق�ساء النوافل الفائتة

ه : م من السيد / أحمد، ونصُّ 5 391 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

عند اجلمع بني صالتي الظهر والعصر للمطر أو ألي عذر شرعي آخر يبيح 
اجلمع، هل تصلى سنة الظهر البعدية؟ فقد سمعنا ألحد العلماء قواًل أنها تسقط، 

ألنك أدخلت العصر باجلمع وال صالة بعد العصر، وإن صليتها فتعتبر قضاء . 

أرجو توضيح املسألة مع األدلة، وأقوال الفقهاء فيها .

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

اختلف الفقهاء في موضوع قضاء النفل إذا فات عن موعده .
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الوتر  سوى  يقضى  ال  موعده  عن  فات  إذا  النفل  أن  إلى  اجلمهور  فذهب 
وركعتي الفجر.

وذهب بعض الفقهاء إلى أن النفل يقضى بشروط وأحوال بينوها في كتبهم، 
وللتفصيل يرجع إلى مصطلح ) تطوع ( ومصطلح )جمع الصلوات( ومصطلح 

)أداء( ومصطلح )قضاء الفوائت( من املوسوعة الفقهية. والله أعلم .
]3588/69/1([

 � � � �

�سالة الت�سابيح

جــاء  ومّما  أحمد،  أم   / السيدة  من  م  املقدَّ االستفتاء  اللجنة  على  عرض   392 5
فيـه:

ى )صالة التسابيح( وفيها 300 تسبيح وذكر لله؟ وقد  هل توجد صالة تسمنّ
سألت عن تلك الصالة فكانت اإلجابة من املمكن أن أصليها، بينما سألت عن 
تلك الصالة في مكة باحلرم فقال لي الشيخ: هي بدعة وصالتها غير جائزة؛ فأين 

أجد احلل الصحيح؟

على  العيطة(  )درية  احلاجة  مؤلفته  كتاب  في  الصالة  تلك  عن  قرأت  وقد 
وصف  كتابها  في  ورد  وقد  العبادات(،  )فقه  الكتاب  واسم  الشافعي،  املذهب 

تلك الصالة واستحسانها، فهل هي بدعة؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ذهب بعض الفقهاء إلى مشروعية صالة التسبيح ملا ورد في ذلك في سنن 
أبي داود أن رسول الله � قال للعباس بن عبد املطلب »يا عباس، يا عماه أال 
أعطيك، أال أمنحك، أال أحبوك، أال أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك 
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قدميه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره،  أوله وآخره،  ذنبك  لك  الله  غفر 
فاحتة  في كل ركعة  تقرأ  أربع ركعات،  أن تصلي  سره وعالنيته، عشر خصال. 
الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت: سبحان 
الله واحلمد لله وال إله إال الله والله أكبر خمس عشرة مرة، ثم تركع وتقولها وأنت 
راكع عشرًا، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرًا، ثم تهوي ساجدًا فتقولها 
عشرًا، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرًا، ثم تسجد فتقولها عشرًا، ثم 
ترفع رأسك فتقولها عشرًا، فذلك خمس وسبعون في كل ركعة، تفعل ذلك في 
أربع ركعات، إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي 
كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، 

فإن لم تفعل ففي عمرك مرة«. أبو داود ))/67(، والترغيب والترهيب))(.

وذهب آخرون إلى عدم مشروعيتها لضعف سند احلديث املتقدم، ومخالفة 
وإن  فحسن،  املسلم  فعلها  فإن  ذلك  وعلى  ة،  العامنّ الصالة  لصفة  الصالة  هذه 
)املوسوعة  األفضل،  هو  بل  فحسن  منها  بداًل  عادية  نفل  صالة  وصلى  تركها 

الفقهية 7)/150(، والله أعلم.  
]3(34/90/(([

 � � � �

- هل هناك �سالة ا�ستجابة؟

- �سالة اال�ستخارة و�سالة احلاجة

ه: م من السيد أو السيدة /حياة، ونصُّ 5 393 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

كيف تصلى صالة االستجابة؟ 
))(    أبو داود )رقم 97)1(، الترغيب والترهيب )رقم 1010(.
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 ❁  أجابت اللجنة مبا يلي:

ال تعلم صالة اسمها صالة االستجابة، ورمبا كان املراد بها صالة االستخارة 
أو صالة احلاجة. 

في  تصلى  النافلة،  الصلوات  كسائر  ركعتان  فهي  االستخارة  صالة  ا  فأمنّ
غير األوقات املنهي عن الصالة فيها، ويستحب أن يقرأ في الركعة األولى بعد 
الفاحتة بـ )قل يا أيها الكافرون(، وفي الثانية بـ )قل هو الله أحد(، بعدها يدعى 
))( عن جابر بن عبد الله رضي الله  بدعاء االستخارة، وهي كما روى البخارينّ
األمور كلها كالسورة  في  االستخارة  يعلمنا   � الله  كان رسول   « قال:  عنهما 
ليقل:  ثم  الفريضة،  غير  من  ركعتني  فليركع  باألمر  أحدكم  هّم  إذا  القرآن،  من 
اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، 
فإنك تقدر وال أقدر، وتعلم وال أعلم، وأنت عاّلم الغيوب، اللهم إن كنت تعلم 
أمري  عاجل  قال:  – أو  أمري  وعاقبة  ومعاشي  ديني  في  لي  خير  األمر  هذا  أّن 
وآجله– فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا األمر شر 
لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري – أو قال: عاجل أمري وآجله – فاصرفه عني، 
ني به. قال : ويسمي حاجته«،  واصرفني عنه، واقدر لي اخلير حيث كان، ثم َرضِّ
وقال احلنفية واملالكية والشافعية: يستحب افتتاح الدعاء املذكور وختمه باحلمد 

لله والصالة والتسليم على رسول الله �.
وأما صالة احلاجة فقد اتفق الفقهاء على أنها مستحبة، واستدلوا مبا أخرجه 
الترمذي وابن ماجه))( عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله �: »من 
كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء، ثم 
ليصل ركعتني، ثم ليثن على الله، وليصل على النبي �، ثم ليقل: ال إله إال الله 

رقم ) )638(.  )((
الترمذي )رقم 479(، وابن ماجه )رقم 1384(.  )((
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احلليم الكرمي، سبحان الله رب العرش العظيم، احلمد لله رب العاملني، أسألك 
موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسالمة من كل إثم، 
ال تدع لي ذنبًا إال غفرته، وال همًا إال فرجته، وال حاجة هي لك رضا إال قضيتها 
يا أرحم الراحمني « رواه ابن ماجه، وزاد بعد قوله يا أرحم الراحمني: » ثم يسأل 

من أمر الدنيا واآلخرة ما شاء فإنه يقّدر«. والله أعلم.
]6(88/80/(0[

 � � � �

تكرار �سالة اال�ستخارة

ه: م من السيد / نبيل، ونصُّ 5 394 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

التردد  إذا لم يذهب  املسلم  ما حكم تكرار صالة االستخارة؟ وماذا يفعل 
عنه بعد صالة االستخارة، ولم يستقر على رأي معني؟

جابت اللجنة مبا يلي: أ ❁

جمهور الفقهاء على جواز تكرار االستخارة بالصالة والدعاء إذا لم يظهر 
للمستخير ما يدل على قبول استخارته كانشراح صدره أو انقباضه، فإذا ظهر له 
ما ينشرح به صدره أو ظهرت له عالمة من عالمات عدم القبول؛ كأن ينصرف 
قلبه عن األمر الذي استخار الله تعالى فيه فال يبقى له تعلق به؛ فال داعي لتكرار 

االستخارة.
وقد جاء في حديث دعاء االستخارة » فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي 

اخلير حيث كان ثم رضني به « رواه البخاري وغيره))( .
فإذا لم يتجه قلبه إلى شيء فعليه أن يحكم عقله ويتجه إلى ما يراه األفضل 

سبق تخريجه )ص158(.  )((
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واألنسب في ظننّه. والله أعلم.
 ](8(9/68/10[

 � � � �

�سجدة التالوة عند �سماعها من م�سجل

ه: م بواسطة السيد / أحمد، ونصُّ 5 395 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

هل يجب أو يسن ملن سمع آية السجدة من مذياع أوتلفزيون أو مسجل أن 
يسجد لله تعالى أم يجعل هذا من الصدى الذي ال يجب على سامعه السجود؟ 
وهل يستوي في ذلك سماع آية السجدة من املذياع أو التلفزيون إن كان الصوت 

مسجال أم كان القارئ يقرؤه فعاًل مباشرة؟ مع وافر الشكر والتقدير.

أجابت اللجنة مبا يلي:  ❁ 

السجدة عند  آية  فإنه يسن لسامع  تعالى تسمع،  الله  ما دامت تالوة كتاب 
ۈ    ۆ   }ۆ   تعالى:  قال  التالوة،  سجود  يسجد  أن  الفقهاء  جمهور 

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ{]األعراف:04)[.

وقال تعالى: }ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ      ڃ      ڃ    
ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ       چ   چ   چ   چ   ڃ  

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ{]اإلسراء:107 - 109[.

سجود التالوة سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء )املالكية والشافعية واحلنابلة(، 
وواجب عند احلنفية، واللجنة ترجح رأي اجلمهور. والله أعلم. 

]6601/71/(1[
 � � � �
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�سالة اخل�سوف الجنالء القمر

ه: م من/صالح، ونصُّ 5 396 عـرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

الشمس والقمر، ويتحاشى  أن متر األرض بني  القدرة األزلية  اقتضت  لقد 
القمر املرور مبخروط ظل األرض، فال ينخسف لكنه ميس ظليلها )شبه الظل( 
وذلك  تشاهده،  أو  به  حتس  أن  البشرية  العني  تكاد  ال  ظليليًا  خسوفا  فينخسف 
ابتداء من قبل فجر صبيحة يوم األربعاء 5) رمضان املبارك 3)14هـ املصادف 
0)/))/)00) )لذلك فإننا حذفنا هذه الظاهرة من تقاومينا هذا العام( لكنني 
أنحاء  جميع  في  واملرئية  املقروءة  اإلعالم  ووسائل  املختلفة  التقاومي  أن  أتوقع 

العالم ستأتي على ذكر هذه الظاهرة ويشاع اخلبر بني الناس. 

أوردت هذه اإلفادة األن خلدمتكم، وليكون لديكم متنّسٌع من الوقت للتشاور 
مع مشايخنا وعلمائنا األجالء لإلجابة على السؤال الذي يطرح نفسه في هذه 
احلالة وهو - لكي ُيصلنّى للخسوف- هل يلزم لذلك املشاهدة العيانية للظاهرة 
أو ملجرد العلم بذلك؟ وهذا يقودنا أيضا إلى القول: ماذا عن صالتي الكسوف 

واخلسوف أثناء تلبد السماء بالغيوم مع التيقن علميًا بحدوث الظاهرة فعاًل. 

وهي  الكويت  ألفق  الظاهرة  هذه  حدوث  مواعيد  اللجنة على  اطلعت  ثم 
على النحو التالي: 

بتوقيت الكويـــــتالساعةالدقيقة
دخول جرم القمر في شبه الظل)0)3
غاية انغمار جرم القمر في الظليل4704
طلوع الفجر5304
شروق الشمس1606
غروب القمر06))
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بتوقيت الكويـــــتالساعةالدقيقة
خروج جرم القمر من الظليل )نهارًا(0107

واجلزء املنخسف ظليليًا من جرم القمر: 0.886

طابت أوقاتكم، وجزيتم خيرا، ووفقكم الله دوما إلى معالي األمور وأنبل 
املقاصد. 

أجابت اللجنة مبا يلي:  ❁ 

قول  وفي  الفقهاء،  جمهور  عند  مؤكدة  سنة  واخلسوف  الكسوف  صالة 
للحنيفة أنها واجبة.

 :� النبي  لقول  إلى حني زواله؛  أو اخلسوف  الكسوف  ووقتها من ظهور 
الله وصلوا حتى ينجلي« متفق عليه))(؛ فجعل االجنالء  فادعوا  »إذا رأيتموهما 
غاية للصالة، وألنها شرعت رغبة إلى الله في ردِّ نعمة الضوء، فإذا حصل ذلك 

حصل املقصود من الصالة. 

وعليه: فإن اللجنة ال ترى إقامة الصالة عند انعدام رؤية الكسوف واخلسوف، 
كما جاء في االستفتاء، والله تعالى أعلم. 

]5548/75/18[
 � � � �

اأداء �سالة اال�ست�سقاء فـي وقت الكراهة

بالتكليف  املساجد  إدارة  مدير  من  م  املقدَّ االستفتاء  اللجنة  على  عرض   397 5
ه: السيد/ خالد، ونصُّ

))(    البخاري )رقم 1060(، مسلم )رقم 915(.
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نود التكرم بإفادتنا عن احلكم الشرعي لصالة االستسقاء إذا أداها املصلون 
ألدائها  تعميمًا  املساجد  إدارة  ستصدر  فتواكم  ضوء  وعلى  العصر؟  صالة  بعد 

فنأمل منكم سرعة الرد.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

يرى جمهور الفقهاء أن صالة االستسقاء ال تؤدى في األوقات التي تكره 
أن  واألفضل  العصر،  صالة  بعد  وهو  عنه  املسؤول  الوقت  ومنها  الصالة،  فيها 

تؤدى من وقت الضحى إلى الزوال. والله أعلم.

](570/57/9[

 � � � �

الدعاء فـي �سالة اال�ست�سقاء بغري املاأثور ن�سًا

املساجد،  إدارة  مدير  السيد/  من  م  املقدَّ االستفتاء  اللجنة  على  عرض  398 5 
ه: ونصُّ

يوم  وذلك  االستسقاء  صالة  إقامة  بصدد  املساجد  إدارة  بأن  اإلحاطة  نود 
اخلميس املوافق: 18 من جمادى األولى 1413 هجرية-)1 من نوفمبر )199 
األسرى  قيد  بفك  االستسقاء  صالة  في  الدعاء  عن  احلكم  بيان  رجاء  ميالدية. 

والرحمة لشهدائنا األبرار، والشكر على ما مننّ الله علينا من نعمة التحرير؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

 إن الدعاء عبادة، أو هو مخ العبادة، كما قال سيدنا رسول الله �: »الدعاء 
مخ العبادة« رواه الترمذي))(. وصالة االستسقاء فيها دعاء مأثور يسن أن يدعى 

))( رقم )3371(.
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سبحانه  الله  من  السقيا  وطلب  والبالء،  القحط  لرفع  متمحض  كله  وهو  به، 
وتعالى.

واللجنة ترى: األخذ بالسنة، واالقتصار في صالة االستسقاء على الدعاء 
املأثور، فإذا متت صالة االستسقاء فال مانع من أن يتوجه املصلون في مصالهم 
قيد  وبفك  للشهداء،  الرحمة  بطلب  إمامهم-  دعاء  على  نني  مؤمِّ أو   - فرادى 
األسرى، مع حمد الله تعالى والثناء عليه، وشكره على نعمة حترير الوطن من 

أيدي الغاصبني، والله أعلم.

]((80/55/8[
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                                  ب����������اب  اإلمام����������ة  وص��������الة   اجلم����اع�ة
 

تقدمي غري االأوىل باالإمامة

بأمريكا  املسلم  للشباب  رابطة  م من/  املقدَّ اللجنة االستفتاء  5 399 عرض على 
ونّصه:

هل يجوز إلدارة املسجد تقدمي غير األحفظ لكتاب الله إماما أو تقدمي غير 
األعلم ليكون إماما إذا رؤي في ذلك املصلحة؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

املسجد  إدارة  فإن رأت  األقرأ،  ثم  الصالة األعلم،  يقدم إلمامة  أن  األولى 
اإلمام  يكون  أن  بشرط  ذلك،  جاز  واألقرأ  األعلم  غير  تقدمي  تقدرها  ملصلحة 

ه أعلم. الذي تقدمه اإلدارة مستجمعًا لشرائط صحة الصالة واإلمامة. واللنّ
 ]1431/77/5[

 � � � �

اإمامة من به �سل�س بول

ه: م من السيد/ عيسى، ونصُّ 5 400 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

السؤال: ما حكم إمامة من به سلس البول؟

أجابت اللجنة:  ❁ 

ال تصح إمامة من به سلس البول إال ملن كان به العذر نفسه. والله أعلم.
]1089/55/4[

 � � � �
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ال�سالة خلف اإمام اأعجمي ال يجيد القراءة

ه: م من السيد / ي.م، ونصُّ 5 401 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

ما حكم الصالة خلف اإلمام األعجمي اللغة؟ حيث:  )(

يستبدل بعض احلروف مبا يغاير املعنى. أ ( 

ب( يفوت الكثير من أحكام التجويد، وخاصة مخارج احلروف والقصر 
واملد، مع قلقلـة جميع آيات الفاحتة ؟

ما احلكم ملن يصلي خلفه، مع نية االنفراد أم مع نية اإلعادة ؟  )(

هل تعاد الصالة السرية واجلهرية معًا ؟  )3

وجزاكم الله خيرًا.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

صالة من ال يحسن إخراج احلروف من مخارجها الصحيحة لعجمة أو غيرها 
مبا يغينّر املعنى مع عدم القدرة على إخراجها من مخارجها، صحيحة لنفسه، وال 
صحت  هم  َأمَّ فإذا  مخارجها،  من  احلروف  إخراج  يحسنون  من  إمامة  له  يجوز 
صالته، وبطلت صالتهم، لفساد اقتدائهم به، وإذا سمع املقتدي من إمامه حلنًا 
مبطاًل للصالة فإن عليه - عند احلنفية - أن يقطع الصالة، ثم يستأنفها من أولها. 

وأجاز اجلمهور له في هذه احلال أن ينوي مفارقة اإلمام وإمتامها منفردًا.

وال يجوز للمقتدي االستمرار مع اإلمام إذا سمع منه حلنًا، وإن كان ذلك 
بنية اإلعادة، كما ال يجوز له أن يقتدي به أصاًل إذا علم أن صالته فاسدة.

تعيني من حاله  تتوقى  أن  األئمة  تعيني  تندب وزارة األوقاف عند  واللجنة 
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كذلك. والله أعلم.
]5((9/49/17[ 

 � � � �

اإمامة االأثرم واالألثغ لغريه

ه: م من السيد/ أحمد، ونصُّ 5 402 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

  عندنا رجل أثرم أو ألتغ ينطق حرف الراء )المًا(، فمثاًل يقول في الفاحتة: 
احلمد لله رب العاملني، اللحمان اللحيم... يأتي أحيانًا متأخرًا قد فاتته اجلماعة 
فيصلي إمامًا مبجموعة من البنغاليني وهم ال ينطقون بالعربية، فهل يجوز له أن 
يؤمهم؟ ألنهم إذا لم يؤمهم صلوا وحدانًا، ألنه ال يوجد فيهم من يحسن القراءة 

بالعربية ؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه مينع اقتداء السالم باأللثغ الذي له حبسة في 
اللسان حتى تصير الراء المًا أوغينًا أو السني ثاًء، ونحو ذلك، ويجوز له أن يؤم 

مثله، أو من هو دونه.

وذهب املالكية والقاضي من احلنبلية إلى صحة إمامته للساملني مع الكراهة.

وعليه؛ فإن اللجنة ترى عدم صحة إمامة األلثغ املستفتى عنه للسالم القادر 
على النطق باحلروف بشكل سليم، أما إمامته ملن حالهم مثل حاله أو الذين ال 
يحفظون شيئًا من القرآن تصح به الصالة، أو الذين ال يحسنون القراءة بالعربية، 

فجائزة. والله أعلم.
]4883/57/16[

 � � � �
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اإمامة مقطوع اليد

ه: م من السيد/ وكيل الوزارة، ونصُّ 5 403 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

تقدم للوزارة أحد الراغبني في التعيني بطلب للعمل في وظيفة )إمام(، علمًا 
بأنه مقطوع اليد، فما حكم إمامة مقطوع اليد ؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ال مانع شرعًا من إمامة مقطوع اليد عند جمهور الفقهاء، ويرى البعض أنه 
تكره إمامته إذا وجد في القوم غيره ممن يصلح لإلمامة.

وعليه: فال ترى اللجنة مانعًا من تعيني مقطوع اليد إذا كان مستوفيًا شروط 
اإلمامة. والله أعلم.

]4884/58/16[

 � � � �

اإمامة اجلال�س على الكر�سي للقادر على الركوع وال�سجود

ه: م من السيد / أحمد، ونصُّ 5 404 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

املؤذن،  عنه  بالنيابة  وقام  الفجر،  صالة  فرض  يصل  لم   )...( مسجد  إمام 
فصلى صالة الفجر، إال أنه صلى على كرسي بسبب وجع في رجله، فما حكم 

إمامته؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

اختلف الفقهاء في حكم إمامة اجلالس على الكرسي، فأجازها الشافعية ولم 
يجزها اجلمهور )املالكية، احلنابلة، وقول محمد بن احلسن من احلنفية(، واستثنى 
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احلنابلة إمام احلي املرجو زوال علته. فصالة املأمومني في هذا املسجد صحيحة 
على رأي الشافعية. والله أعلم. 

]6585/53/(1[
 � � � �

حكم اإمامة كثري احلركة

ه: م من السيد/عبد الله، ونصُّ 5 405 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

السؤال الذي نطلب الفتوى بشأنه هو: عندنا إمام في أحد املساجد التابعة 
إلى  يندفع  بالقراءة  همه  وعند  بالصالة  أحرم  فإذا  النطق،  في  عيب  به  إلدارتنا 
اليمنى  برجله  ويخطو  األرض،  على  سيقع  كأنه  حتى  إرادية  ال  بصورة  األمام 
إلى األمام، ويتكرر هذا األمر ثالث مرات في قراءة الفاحتة، ثم يطيل في قراءة 
القرآن ويرفع عقبه عن األرض عند كل آية مع كثرة متايله، وكثرة استرخاء اليدين 
ثم ضمهما مرة أخرى، مع كثرة تنحنحه، ولألمانة فإن هذه احلركات تصدر منه 

بصورة اضطرارية. 

آملني منكم رفع هذه املالحظات إلى جلنة الفتوى لترفع عنا حرجًا شرعيًا 
أمام جماهير املسلمني.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

الذي تصدر منه مثل هذه احلركات واألفعال  إن هذا اإلمام املسؤول عنه، 
وإن كانت اضطرارية يجب استبداله، والله أعلم. وتوصي اللجنة بإسناد عمل 

آخر مناسب له غير اإلمامة.

]43(1/65/14[

 � � � �
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ال�سالة خلف اإمام من غري املذاهب االأربعة

م من السيد /سمير، وهو: 5 406 عرض على اللجنة اإلستفتاء املقدَّ

هل جتوز الصالة خلف إمام من غير املذاهب األربعة في حالة الضرورة أو 
في حالة اجلهالة؟

أجابت اللجنة: ❁ 

بجواز الصالة خلف إمام من غير املذاهب األربعة بشرط أن ال يكون من 
رة. والله ولي التوفيق. أصحاب البدع املكفِّ

]67/(00/([

 � � � �

حكم اإمامة املراأة واأذانها

5 407 عرض على اللجنة اإلستفتاء من السيد /موريك، ومّما جاء فيها:

هل يجوز للمرأة أن تكون إمامًا أو تكون مؤذنًا؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ال يجوز للمرأة أن تكون إمامًا للرجال، وال مؤذنًا للرجال، ويجوز أن تكون 
إمامًا للنساء، وقد كرهه بعض العلماء، والله أعلم.

]58/19(/([

 � � � �

اإجماع امل�سلني على عدم الرغبة باالإمام الّراتب

ه: م من السيد/ أنور، ونصُّ 5 408 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
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باإلمام  الرغبة  عدم  على  اإلجماع  شبه  أو  املصلني،  إجماع  في  احلكم  ما 
الراتب عندهم ؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

عدم  أو  قراءته،  كضعف  يبرره؛  ما  له  اإلمام  تبديل  املصلني  طلب  كان  إذا 
انتظامه في اإلمامة، وكثرة تغيبه عنها، أو غير ذلك، جاز، بل استحسن لإلدارة 
أن تستبدل به غيره، حلديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: »لعن رسول الله 
� ثالثـة: رجل أمَّ قومًا وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، 
ورجل سمع حي على الفالح ثم لم يجب« رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه))( 

وأحمد والدارمي))(.

أما إذا لم يكن لتبديله أي مبرر، وكان املصلون متعنتني في أمر استبداله، فإن 
األمر يترك للمسؤولني عن إدارة املساجد ليفعلوا ما يجدون فيه أخف الضررين، 
نفسه من  اإلمام  مبرر، ومدى تضرر  بغير  الصالة خلفه  املصلني عن  نفرة  ضرر 

نقله إلى مكان آخر. والله أعلم.   

]4891/63/16[

 � � � �

- حكم اأخذ االأجرة على االإمامة

- تخلف االإمام عن �سالة اجلماعة

م عن طريق السيد/ رئيس قطاع املساجد  5 409 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: ونصُّ

))(    الترمذي )رقم 358(، أبو داود )رقم 593(،  ابن ماجه )رقم 971(.
))(    لم أجده عند أحمد والدرامي والله أعلم.
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املسجد، ورمبا كان في بعض األسابيع  املصلني في  إمامة  يتخلف عن  إمام 
غيابه أكثر من حضوره، علما بأنه ليس مريضًا وال مجازًا من الوزارة، وله مرتب 

منتظم، ما حكم هذا العمل؟ وهل يحل له أخذ املعاش ؟

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

على  األجــرة  أخذ  يجوز  احلنفية:  من  واملتأخرون  والشافعية  املالكية  قال 
األذان وإمامة الناس؛ ألن النبي � زوج رجاًل مبا معه من القرآن))(، ولقوله �: 
»إن أحق ما أخذمت عليه أجرًا كتاب الله« ]البخاري 199/10[ ))(، وألن ذلك 
ضرورة ولشدة احلاجة إليه، وخلوف التكاسل والتواني عن أداء الواجبات على 
وجهها املطلوب، ولعل هذا القول هو األحرى باالعتبار، خاصة في هذا العصر، 
وألن دور اإلمام ال يتوقف على الصالة وحدها بل يقوم بتفقيه وتعليم الناس، 
وحل إشكاالتهم، واإلشراف على شؤون املسجد، ويفرغ نفسه ووقته لإلمامة، 
الدراسة لهذا  بالتخصص وقضاء سني عمره األولى في  يتأهل لإلمامة إال  وال 
عن  والبحث  اإلمامة،  ترك  إلى  الضطر  هذا  على  أجرًا  يعط  لم  ولو  الغرض، 
أصبح  عليها،  واألجر  اإلمامة  بعمل  رضي  فمن  هذا  وعلى  آخر،  رزق  مصدر 
أجيرًا أو موظفًا لدى اجلهة املسؤولة يربطه معها عقد، يلتزم فيه مبا يلتزم به إمام 
املسجد، وتلتزم اجلهة املسؤولة بدفع أجرة عمله، وهذا عقد معاوضة، يأخذ عن 

عمله أجرة.

فال يستحق اإلمام أجرة إال بأداء العمل، فاإلمام يأخذ أجرة شهرية مع أداء 
عمله، فإذا تغيب دون مرض أو إذن أو أي عذر مقبول، فإننّ ذمته ال تبرأ إال بأداء 
العمل، ولو كان فرضًا واحدًا، فإن زاد على هذا التقصير َأْخَذ أجرته كاملة فقد 

البخاري )رقم 9)50(، مسلم )رقم 5)14(.  )((
رقم )5737(.  )((
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أخذ مااًل ليس من حقه، وهو من أكل املال بالباطل، بل إن هذا املال أولى باعتباره 
مااًل باطاًل ال يحل للموظف الذي تخلف عن وظيفته اإلدارية يومًا أو أكثر دون 
سبب مقبول، ثم يأخذ أجرته كاملة؛ ألن اإلمامة اجتمعت فيها حقوق عدة، حق 
الله، وحق املصلني املستأجرين لإلمام من أجل إمامتهم، وحق املسجد وواجب 
إقامة الشعائر على أفضل وجوهها، وأيضًا حق اجلهة املسؤولة؛ إذ اإلمام في حكم 
األجير اخلاص ملجموعة املصلني في كل مسجد على حدة، ناب في التعاقد عنهم 
له،  احملدد  الوقت  في  بالعمل  يقوم  أن  يجب  اخلاص  واألجير  الرسمية،  اجلهة 
واملتعارف عليه، فليحذر اإلمام من التخلف دون سبب مقبول لئال يأكل احلرام، 
ويكون من سبق ذكرهم َخْصَمُه يوم القيامة، ومثل اإلمامة فيما تقدم كله األذان 

والتدريس وتعليم القرآن وسائر الوظائف. والله أعلم.

]3980/63/13[

 � � � �

انتظار االإمام الإقامة ال�سالة

ه: م من السيد/ محمد، ونصُّ 5 410 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

هل يجوز لإلمام أن يقول للمؤذن: »انتظرني فال تقم الصالة إذا تأخرت    -(
عن الوقت احملدد إال بعد دقيقة أو دقيقتني أو ثالث ألني غالبًا أكون في 
الطريق أو عرض لي عارض«؛ علمًا بأن الوقت احملدد قد حدده اإلمام 

مع مجموع املصلني وقد اتفقوا عليه ؟

هل يجوز للمؤذن أال يأخذ بقول اإلمام السابق في السؤال األول إذا لم    -(
يقتنع به؟ للمبررات التالية:

أنه يأتي مبكرًا لألذان وإلى حني وقت اإلقامة احملدد يكون متعبًا أحيانًا  أ( 
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وخصوصًا صالة الفجر فال ينتظر حتى نصف الدقيقة.

أنه املؤذن هو الذي يحل محل اإلمام في غيابه، وعندما يحني الوقت  ب( 
وأن  أم ال، وخصوصًا  اإلمام  يأتي  قد  كان  إن  يعلم  لإلقامة ال  احملدد 
وقد  احملدد،  الوقت  على  يتذمرون  قد  السن  كبار  من  املصلني  بعض 

يحرج معهم واحلالة تلك.

هل يجوز لإلمام أن يقول للمؤذن: »إذا غبت عن الصالة وقد نزل املطر    -3
جتمع  فال  الصالتني،  بني  اجلمع  برخصة  للترخص  عندك  العذر  وقام 

باملصلني حتى أمتكن من املجيء للصالة الثانية وال تفوتني اجلماعة «؟

علمًا بأن اإلمام موظف في إحدى الوزارات، وال يوجد مسجد في مجمع 
من  كثير  يتمكن  فال  جائزة،  غير  املصليات  في  اجلمع  أن  والفتوى  ــوزارات،  ال

املصلني مع اإلمام أن يدركوا اجلماعة حني جتمع الصالة.

يأمر  أن  إمامه، فهل لإلمام  لم يجمع  اإلمام قد صلى في مسجد  يكون  أو 
املؤذن بذلك لهذه األسباب ؟

أرجو من فضيلتكم أن تفصلوا في اإلجابة مع بيان احلجة.

أجابت اللجنة مبا يلي:  ❁ 

األصل أن تقام الصالة في أول وقتها؛ ملا روى الدارقطني))( من قول    -(
الله وآخره  الله، ووسطه رحمة  �: »أول الوقت رضوان  الله  رسول 
ورأوا  األوقــات،  بعض  األصل  هذا  من  الفقهاء  واستثنى  الله«،  عفو 
واختلفوا  بعضها،  في  اتفقوا  خاصة  ألسباب  الوقت  أول  عن  تأخرها 

))(    سنن الدارقطني )رقم 985(.
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في بعضها اآلخر مثل الفجر، فقد استحب البعض فيه اإلسفار للرجال 
تكثيرا للجماعة، واإلبراد في الظهر في فصل الصيف تخففًا من شدة 
قبل  ما  إلى  العشاء  وتأخير  الشمس،  تتغير  لم  ما  العصر  احلر، وتأخير 
ثلث الليل األول، سوى املغرب فقد اتفقوا على استحباب تعجيلها في 

أول وقتها.

وعليه: فال بأس من تأخير الصلوات في حدود ما تقدم إذا كان ذلك يكثر 
تأخر  إذا  الراتب  اإلمــام  ينتظر  أن  املــؤذن  وعلى  احلاضرين،  ينفر  وال  اجلماعة 
قلياًل مبا ال ينفر احلاضرين، حرصًا على أن تكون اجلماعة بإمامة اإلمام الراتب، 

حلديث: »إمنا جعل اإلمام ليؤمت به...«))(.

نيابة عن اإلمام إال إذا طال تأخر اإلمام  وعلى املؤذن أال يؤم املصلني    -(
تكثيرًا  املنتظرين للصالة، وذلك  تنفر املصلني  عن اجلماعة مدة طويلة 

للجماعة وحرصًا على أن تكون بإمامة اإلمام الراتب.

يجوز لإلمام منع املؤذن من اجلمع بني الصالتني في املطر؛ ألنه موضـوع    -3
فيه خالف بني الفقهاء وال يالم اإلمام وال يعتب عليه إن أخذ بالقول 
األحوط وهو عدم اجلمع، إلى جانب حرصه على حضور اجلماعة في 

كل الصلوات، والله أعلم.
]4314/55/14[

 � � � �

الة تاأّخر االإمام املتطّوع لالإمام الّراتب اأثناء ال�سّ

ه: م من السيد / أبي عامر، ونصُّ 5 411 عرض على الهيئة االستفتاء املقدَّ

))(     البخاري )رقم 378(، مسلم )رقم 411(.
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حصلت واقعة عصر أمس، فقد دخلت املسجد )في احلي الذي أسكن فيه( 
بعد حوالي خمس دقائق من املوعد املقرر إلقامة الصالة عادة، وإذ بأحد املصلني 
ن إلقامة الصالة، وتبني لي أن اإلمام واملؤذن غير موجودين، وعندما  قد قام وأذَّ
ثم  م إلمامتهم،  أتقدنّ أن  املصلون  اإلخوة  مننّي  األول طلب  الصف  إلى  وصلت 
تأكدنا مرة ثانية من عدم وصول اإلمام الراتب، وبعد ذلك تقدمت وكبرت وكبر 
ورائي اإلخوة املصلون وبدأت صالة العصر، وتلوت دعاء االستفتاح ثم الفاحتة، 
وإذا بي أفاجأ بوصول اإلمام إلى جانبي بعد أن تخطى املصلني ووضع يده على 
أعادني  أن  بعد  مكاني  الصالة  وباشر  كبر  ثم  للخلف،  بالرجوع  وأمرني  كتفي 
وأكدوا  حدث  ما  املصلون  استغرب  الصالة  انتهاء  بعد  استئذان،  دون  للخلف 
بأنه متأخر، وحصل شيء من املشادات الكالمية والفوضى، فما احلكم  لإلمام 
أم  احلالة  هذه  في  صحيحة  الصالة  وهل  املسجد؟  إمام  الكرمي  األخ  فعله  فيما 

ال؟

هذا مع العلم بأنني أجيد تالوة القرآن الكرمي ولله احلمد، وقد سبق لي أن 
قمت باإلمامة مرات كثيرة في حال غياب أئمة آخرين.

أجابت الهيئة مبا يلي: ❁ 

يجوز شرعًا أن يقوم املأمومون – إذا تأخر اإلمام الراتب عن الوقت احملدد 
الراتب  اإلمام  حضر  فإذا  ليؤمهم،  منهم  األصلح  – باختيار  فيه  الصالة  إلقامة 
ويتأخر  لإلمامة  يتقدم  أن  وبني  باإلمام،  يأمت  أن  بني  باخليار  كان  صالته  أثناء 
عند  اخليارين،  كال  على  صحيحة  الكل  وصالة  مأمومًا،  اإلمام  فيصير  اإلمام، 

بعض الفقهاء، وباطلة عند البعض اآلخر.

احملدد  الوقت  في  احلضور  عن  يتأخر  الذي  الراتب  اإلمام  الهيئة  وتوصي 
على  يترتب  ال  حتى  املصلني،  قبل  من  املختار  باإلمام  يأمت  أن  الصالة  إلقامة 



كتاب العبادات  - باب اإلمامة وصالة اجلماعة

177

تقدمه لإلمامة اختراق صفوف املصلني، والتشويش عليهم، وشغلهم عن متابعة 
صالتهم، واإلخالل بخشوعهم. والله أعلم.

]6581/49/(1[

 � � � �

تغيُّب اإمام امل�سجد فـي غري يوم اإجازته

ه: م من السيد/ جابر، ونصُّ 5 412 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

بقرار من رئيس قطاع املساجد يحصل اإلمام على راحة أسبوعية يوم واحد 
السبت  يوم  اختار  إذا  فمثاًل  الشهر.  خالل  بنفسه  اليوم  هذا  يعني  أن  على  فقط 
فعليه االلتزام به خالل هذا الشهر، وله أن يغير هذا اليوم فيجعله مثاًل االثنني في 
الشهر التالي على أن يلتزم به، وهكذا، وبعض األئمة يتغيب في غير اليوم الذي 
نه لنفسه لكنه يؤم الناس في يوم راحته على سبيل التعويض، إال أنه يسجل في  َعيَّ
ورقة احلضور أنه حضر في اليوم الذي غاب فيه وغاب في اليوم الذي حضر فيه 

جتنبًا للحسم من راتبه، فما حكم هذا التصرف ؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

على اإلمام االلتزام بالنظم واللوائح التي تنظم سير العمل في اإلجازات، 
سير  به  املنوط  املسؤول  مبوافقة  إال  يكون  ال  النظم  هذه  ترسيه  فيما  تغيير  وأي 

العمل، والله أعلم. 

]4613/80/(5[

 � � � �
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تغيُّب االإمام عن دوامه فـي امل�سجد

ه: م من السيد/ جابر، ونصُّ 5 413 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

بقرار من رئيس قطاع املساجد يخصم راتب يوم إذا تغيب إمام املسجد عن 
خمسة فروض، فهل يجوز ألي مسؤول حتت رئيس القطاع هيكليًا أن يتسامح 
مع األئمة فال يحاسب على الغياب إال من تغيب عشرة فروض أو خمسة عشر 

فرضًا مثاًل ؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

هذا املوضوع محكوم بالنظام املتبع في ذلك في وزارة األوقاف، وبشروط 
العقد املوقع بني اإلمام ووزارة األوقاف ألن مقاطع احلقوق عند الشروط، فإن 
كان نظام األوقاف وشروط العقد بني اإلمام والوزارة، تبيح ذلك جاز، وإال فال 
يجوز ويأثم في هذه احلال اإلمام ومن تسامح معه من املسؤولني عن ذلك. والله 

أعلم.
]4614/81/(5[

 � � � �

ح�سور �سالة اجلماعة

ه: م من السيد/ عبدالرحيم، ونصُّ 5 414 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

نحـن مجموعــــة من املوظفــــني نعمـــل في مؤسســة شبه حكومية في الفترة 
وزارة  من  معني  إمام  وله  كبير  مسجد  ويوجد  عدة  مباٍن  يوجد  حيث  املسائية 
األوقاف وعندما يحني موعد الصالة ويؤذن للصالة يسمع النداء في كافة أرجاء 
 هذه املؤسسة، ولكن هناك مجموعات من املوظفني ال يذهبون إلى املسجد الذي
 ال يبعد عن مقر عملهم أكثر من 00)م على أقصى تقدير؛ فنرى هنا صالة جماعة 
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في هذا املبنى، وهناك صالة جماعة في مبنى آخر، فأقول لهم: إن هذا غير جائز 
شرعًا حيث إننا جميعا نسمع النداء فال بد أن نذهب إلى املسجد، فيقولون: ليس 
هناك ما مينع شرعًا طاملا تؤدى صالة اجلماعة، وكذلك يقولون: نحن حريصون 
على أن نبقى أقرب ما ميكن من مقر عملنا علمًا بأنهم موظفون عاديون، وليس 

هناك آالت أو أجهزة ستتوقف وحتصل كارثة.
فالرجاء من حضراتكم فتوى في صحة صالة هؤالء اإلخوان املوظفني في 

أماكن قريبة من املسجد املعد متامًا للصالة. وجزاكم الله خير اجلزاء.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إن الصالة مع اجلماعة أفضل ملا في املشي إلى املسجد بقصد الصالة من 
الثواب وتعمير املساجد لقول الله تعالى: }   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  
ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ   ھ  ھ  = 
ے  ے  ۓ{ ]التوبة:18[، ولقول الرسول �: »صالة اجلماعة أفضل 
من صالة الفّذ بسبع وعشرين درجة« متفق عليه))(، ولكن تصحنّ صالة املوظفني 
على  نصنّ  الذي  السابق  احلديث  لداللة  جماعة؛  أو  فرادى  عملهم  أماكن  في 
أفضلية الصالة في املسجد، وأثبت أصل الفضل للصالة في غير املسجد في 
ا حديث: »ال صالة جلار املسجد إال في  البيت أو السوق ومنه )مكان العمل(، وأمنّ
املسجد« فهو حديث ضعيف. رواه الدارقطني))( عن جابر وأبي هريرة رضي الله 

ه أعلم. عنهما. واللنّ
]1430/76/5[

 � � � �
))(   البخاري )رقم 645(، مسلم )رقم650(. 

))(   سنن الدارقطني )رقم )155(.
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املداومة على ترك �سالة اجلماعة

ه: م بواسطة السيد / محمد، ونصُّ 5 415 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

ال أصلي باملسجد بسبب اإلنترنت، ولكن أصلي حاضرًا، وأحيانًا جماعة 
في صالة اإلنترنت، فهل يجزئ هذا، وهل عليَّ إثم؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

الصالة بجماعة للرجال دون النساء سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء، وواجبة 
عند البعض اآلخر وفرض كفاية، وكونها في املسجد سنة عند أكثر الفقهاء، وعلى 
املسلم أن يحرص على الصالة في املسجد بجماعة ما أمكنه ذلك، فإذا لم يستطع 
ألمر فيه مصلحة غالبة كطبيب ُيجري عملية جراحية ملريض مثاًل، أو عامل يعمل 
ها بجماعة في أي مكان كان  على آلة يضر توقفها في احلال، أو غير ذلك فليصلِّ
ها في وقتها منفردًا في أي مكان كان، وال  ما أمكنه ذلك، فإذا لم يستطع فليصلِّ
ة  إثم عليه في ذلك إن شاء الله تعالى، ما دام ذلك ملصلحة غالبة أو حاجة ماسَّ

كما تقدم. 
وأما ترك الصالة بجماعة أو تركها في املسجد بغير مبرر شرعي، فال يخلو 
من الكراهة واإلثم إذا أصبح ذلك له عادة؛ حلديث النبي �: »والذي نفسي بيده 
لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصالة فيؤذن لها ثم آمر رجاًل فيؤم 
بيده لو يعلم  بيوتهم، والذي نفسي  ق عليهم  الناس ثم أخالف إلى رجال فَأحرِّ
عليه))(.  متفق  العشاء«  لشهد  حسنتني  ِمرماَتني  أو  سمينًا  عرقًا  يجد  أنه  أحدهم 

والله أعلم.
]6907/61/(([

 � � � �
))(    البخاري )رقم 644(، مسلم )رقم 651(.
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اأداء الن�ساء ال�سالة فـي امل�سجد

م  5 416 عرض على اللجنة محواًل من- مجلة الوعي اإلسالمي- االستفتاء املقدَّ
ه: من السيد/ عبد القادر.ك.م )الهند5، ونصُّ

ما حكم حضور النساء في املسجد ألداء صالة اجلمعة والصلوات اخلمس؟ 
لهذا  املساجد  في  احلضور  النساء  على  يحرمون  عندنا  العلماء  بعض  ألن 

الغرض.

أفيدونا وجزاكم الله خير اجلزاء.

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

ما  املسجد  في  اخلمس  والصلوات  اجلمعة  صالة  النساء  بحضور  بأس  ال 
تلتزم  وأن  والزينة،  الطيب  املرأة  تتجنب  أن  وبشرط  فتنة،  ذلك  على  يترتب  لم 

احلجاب اإلسالمي، وأن تستأذن املرأة الزوج أو الولي.

مع اإلشارة إلى أن اجلمعة واجلماعة ال يكلف بها النساء أصاًل، وأن صالتهن 
بيتها  املرأة في  : »صالة  بيوتهن أفضل لهن من الصالة في املسجد، حلديث  في 
أفضل من صالتها في مسجد قومها« رواه الطبراني في األوسط))( . والله أعلم.

]3978/6(/13[

 � � � �

جتنب اأهل املر�س املعدي �سالة اجلماعة

ه: م من السيد / عماد، ونصُّ 5 417 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

))(   املعجم األوسط )رقم 9101(.
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)األنــف  التنفسي  اجلهاز  تصيب  التي  املعدية  األمـــراض  من  األنفلونزا 
مع  املرض  يستمر  وقد  الرئتني،  إلى  ميتد  وقد  الهوائية(  والقصبات  واحلنجرة 
املصابني  السن وعند  كبار  احلاالت، وخاصة عند  في بعض  مضاعفات خطيرة 
بأمراض مزمنة. وتنتقل العدوى من شخص مصاب إلى آخر عن طريق التنفس 
السعال والعطاس وينتشر املرض بسرعة كبيرة خاصة في األماكن  وخاصة مع 
املزدحمة حيث يندفع الفيروس إلى مسافة متر في الهواء يصل خاللها إلى أي 

إنسان قريب من املصاب.

والسؤال: هل يصح حضور الشخص املصاب لصالة اجلماعة وأعني املصاب 
بأحد األمراض املعدية )أنفلونزا جذام جدري ....(؟ وهل ميكن إصدار فتوى 
املصلنّني  لتعريف  املساجد  ة  وأئمنّ اخلطباء  ويوجه  الكويت،  مساجد  على  م  تعمنّ
بخطورة وجودهم في املساجد حني إصابتهم بأمراض معدية حرصًا على سالمة 

املصلنّني والصالح العام؟

سول � للمسلمني على عدم اإليذاء أو التسبب بإيذاء  ر حثنّ الرنّ وكيف نفسنّ
اآلخرين، حتى بالنسبة للرائحة الكريهة فما بالكم بنقل العدوى؟ وجزاكم الله 

خيرًا.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

اجلماعة  صالة  عن  التخلف  تبيح  التي  األعــذار  من  أن  على  الفقهاء  اتفق 
في املسجد كل مرض مينع صاحبه من التمكن من حضورها، أو يتسبب بتنفير 
من  وغيرها  )األنفلونزا(،  ومثله  والبرص،  كاجلذام  منه؛  املصلني  من  اآلخرين 
األمراض القابلة للنقل لآلخرين، أو األمراض املنفرة من املريض؛ وذلك حلديث 
النبي �: »من أكل ثومًا أو بصاًل فليعتزلنا – أو قال: فليعتزل مسجدنا – وليقُعد 
النيء والبصل  الثوم  ما جاء في  باب  البخاري في كتاب األذان،  بيته« رواه  في 
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والكراث. رقم احلديث )855( فتح الباري: )/339؛ فيكره له احلضور.

وتوصي اللجنة من أصيب بشيء من هذه األعذار أن ينتفع بهذه الرخصة 
املجتمعني  قلوب  تآلف  املسجد حرصًا على  في  اجلماعة  ويتخلف عن حضور 
للجماعة، وتوفير اجلو املناسب خلشوع املصلني في صالتهم. فإذا تأكدت العدوى 

بقول األطباء فال يجوز حضوره، ويكفيه الصالة في بيته. والله أعلم. 

]6583/5(/(1[

 � � � �

- اإغالق االأ�سواق ل�سالة اجلمعة واجلماعة

- منع العامل من �سالة اجلماعة

- معاقبة تارك اجلمعة علنًا

5 418 عرض على هيئة الفتوى الكتاب املرسل إليها من مجلس األمة وهو:

نود إحاطتكم علمًا بأن جلنة الشؤون التشريعية والقانونية تود مخاطبة )إدارة 
م من السيد /  اإلفتاء( ملوافاتها بالرأي الشرعي فيما يتعلق باالقتراح بقانون املقدَّ
يتسنى  حتى  الصالة،  أوقات  في  ة  العامنّ واحملالت  األسواق  إغالق  بشأن  غنام 

إفراغ االقتراح املذكور في الصيغة القانونية املناسبة.

وقد اطلعت الهيئة على االقتراح مبشروع القانون، وفيه :

) مادة أولى5

على جميع أصحاب األسواق واحملالت العامة واخلاصة املفتوحة للجمهور 
ويوقفوا  يغلقوها  أن  متارسها  التي  النشاط  وأوجه  وأوصافها  أنواعها  مبختلف 
التعامل فيها أو الدخول إليها فور األذان ألداء كل فريضة من فرائض الصالة، 
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وذلك لفترة خمس عشرة دقيقة، وال يعاد فتحها قبل انقضاء هذه الفترة.

)مادة ثانية5

يعاقب أصحاب احملل العام ومديرها املسؤول أو من ينوب عنهما أيهما الذي 
يكون موجودًا باحملل وقت األذان للصالة، في حالة مخالفة املادة السابقة باحلبس 
ملدة ال جتاوز خمسة عشر يومًا، وبغرامة ال تزيد على مائة دينار، أو بإحدى هاتني 
العقوبتني، وتتضاعف هذه العقوبة في حالة العود، فضاًل عن إغالق احملل ملدة 

 

ال جتاوز أسبوعًا.

أجابت هيئة الفتوى بالنسبة للمادة األولى مبا يلي: ❁ 

املفتوحة  واخلــاصــة  العامة  التجارية  ــالت  واحمل األســـواق  إغــالق  إن   )(
للجمهور منذ األذان الثاني للجمعة ولوقت يسع صالتها مما يحقق االمتثال ألمر 

الله تعالى في قوله: }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  
ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ                  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
ڃ{]اجلمعة:9-10[؛  ڄ       ڄ   ڄ  ڄ   ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
فإذا ما أذن األذان الثاني لصالة اجلمعة وجب على كل من جتب عليه اجلمعة أن 

د للبيع والشراء. يسعى إلى الصالة ويذر البيع، ويستتبع ذلك إغالق احملل املعنّ

صالة اجلماعة من الفرائض غير اجلمعة سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء   )(
ومن ثم يستوجب أن تهيأ األسباب إلقامة هذه السنة املؤكدة، وقد يكون من ذلك 
إغالق احملالت واألسواق املشار إليها منذ األذان ولوقت كاف ألداء الصلوات 
املفروضات في جماعة، وال يجب ذلك إال إذا ترتب على عدم اإلغالق تعطيل 

اجلماعة في احلي أو البلد.

إلى  الذهاب  من  احملالت  هذه  في  يعمل  الذي  العامل  منع  يجوز  ال   )3
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جماعة الصلوات املكتوبة إال إذا ترتب على ذلك تعطيل العمل أو اتخذه العامل 
ذريعة للتخلف عن عمله، مع مراعاة توفير مصلى قريب من احملل أو فيه، ميكن 

أن تقام فيه اجلماعة.

وبالنسبة ملا ورد في املادة الثانية فإن الهيئة أجابت مبا يلي : ❁ 

تقديرها لولي األمر، على أن تطبق  فيها عقوبة تعزيرية مفوض  إن ما ورد 
على املخالفني في صالة اجلمعة فقط. والله أعلم.

 ](576/63/9[

 � � � �

حتديد وقت ثابت الإقامة �سالة اجلماعة

ه: م من السيد/ محمد، ونصُّ 5 419 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

إني أعمل في مجمع جتاري مبدينة الكويت، حيث أصلي الظهر مع زمالئي 
والعاملني في هذا املجمع، والذي يتجاوز عددهم املائة فرد، وهذا بشكل يومي 
على مدار السنة، وتؤدى الصالة في متام الساعة 15،)1 يوميًا بشكل دائم، مما 

أوجد عدم راحة في صدر أحد املصلني لتشكيكه في جواز هذا األمر .
لذا: نرجو من سيادتكم التكرم بتزويدنا بفتوى مكتوبة في هذا الشأن.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

دخول  بعد  أنه  طاملا  الصالة  إلقامة  يوميًا  ثابت  وقت  حتديد  شرعًا  يجوز 
الوقت، إذا كان ذلك يحقق مصلحة للمصلني، على أن ال يكون التأخير لوقت 

الكراهة. والله أعلم.

]6909/63/(([
 � � � �
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قطع النافلة اإذا اأقيمت �سالة اجلماعة

ه: م من السيد/ حمد، ونصُّ 5 420 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

ما حكم قطع صالة السنة في املسجد عند إقامة الصالة؟ هل يقطع املصلي 
صالته؟ وفي أي ركعة من تلك الصالة؟ وما هو الدليل؟

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

يتنفل،  أن  تقام  والصالة  املسجد  دخل  ملن  يجوز  ال  أنه  على  الفقهاء  اتفق 
صالة  فال  الصالة  أقيمت  »إذا   :� لقوله  اجلماعة  في  يدخل  أن  عليه  ولكن 
التي  »إال  أحــمــد))(:  ــة  رواي وفي  البخاري))(،  إال  اجلماعة  رواه  املكتوبة«  إال 
 أقيمت«، فإذا بدأ بالتنفل قبل إقامة الصالة ثم أقيمت الصالة فإن أكثر الفقهاء 
حه اللجنة - أنه إن ظن أن بإمكانه إمتام ركعتني وإدراك اجلماعة  - وهو ما ترجنّ
بعدها فإن عليه أن يتم نفله ركعتني وال يقطع نفله إدراكًا للفضلني فضل النفل 

وفضل اجلماعة، ولقوله تعالى: }  ڎ   ڈ   ڈ{ ]محمد: اآلية 33[ .

وإن ظن أن اجلماعة تفوته إذا أمت نفله ركعتني فإن عليه أن يقطع نفله ويقتدي 
باجلماعة، تقدميًا لفضل اجلماعة على فضل النفل عند تعذر اجلمع بينهما. والله 

أعلم.

]3979/63/13[

 � � � �

 ،)4(1 )رقم  الترمذي   ،)1(66 )رقم  داود  أبو   ،)710 )رقم  مسلم   ،)9873 )رقم  أحمد    )((
النسائي )رقم 865(، ابن ماجه )رقم )5))(.

))(   )رقم 3)86(.
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- �سد اخللل قبل الدخول يف ال�سالة

- جذب اأحد امل�سلني للخلف والوقوف مكانه

جاء  ومّما  احلافظ،  /عبد  السيد  من  م  املقدَّ االستفتاء  اللجنة  على  عرض   421 5
فيه:

أحد املصلني يقوم بتصرفات مريبة الحظها جميع املصلني، ومنها على سبيل 
املثال: ال يسمح ألحد من املصلني بالصالة بجواره أي االلتصاق به في الصالة 
مكتماًل  األول  الصف  وجد  إذا  أنه  كما  املصلني،  وبني  بينه  مسافة  ترك  مبعنى 
لذا نرجو معرفة  يجذب أحد املصلني للخلف ويقف مكانه في الصف األول، 

احلكم الشرعي في مثل هذه التصرفات، وجزاكم الله خيرًا.

أجابت اللجنة  مبا يلي: ❁ 

 ))( يستحب سد اخللل قبل الدخول في الصالة؛ حلديث النبي �:»سووا 
الشيطان  فإن  إخوانكم،  في  ولينوا  مناكبكم،  بني  وحــاذوا  صفوفكم، 
الصغار(«، ومعنى حاذوا  الضأن  )أوالد  احَلَذف)51  مبنزلة  بينهم  يدخل 
بني مناكبكم: أي اجعلوا بعضها حذاء بعض بحيث يكون منكب كل 
قمتم  »إذا  وحلديث:  اآلخر،  ملنكب  موازيًا  محاذيًا  املصلني  من  واحد 
وا الفرج « أخرجه أبو داود وأحمد  إلى الصالة فاعدلوا الصفوف وسدُّ

والبيهقي))(.

))( ال يجوز شرعًا ملن دخل املسجد للصالة فوجد الصف األول مكتماًل أن 
))(   أحمد )رقم 63)))(.

))(   أبو داود )رقم 670(، أحمد )رقم 10994(، سنن البيهقي )رقم 65))(.
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على  يترتب  ملا  الصف،  في  مكانه  ويقف  للخلف  املصلني  أحد  يجذب 
ذلك من اعتداء على حقه الشرعي الذي اكتسبه بسبقه إلى هذا املكان في 

الصالة، وإخالل بصالته وبخشوعه، وإرباك له وللمصلني. والله أعلم.
]7(8(/33/(3[

 � � � �

كيفّية اال�سطفاف خلف االإمام

املساجد،  قطاع  رئيس  السيد/  من  م  املقدَّ االستفتاء  اللجنة  على  عرض   422 5
ه:  ونصُّ

الصف في الصالة من أين يبدأ؟ خلف اإلمام أم أقصى اليمني أو الشمال؟ 
وما احلكم في كون ميني الصف أكثر من يساره ؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

على  كان  من  ثم  اإلمــام  خلف  األول  الصف  في  كان  من  املصلني  أفضل 
ميينه، ثم من كان على يساره، لقوله �: »إن الله ومالئكته يصلون على ميامن 

الصفوف« رواه أبو داود وابن ماجه))(.

ومن أدب صالة اجلماعة أن يقف اإلمام في وسط الصف، فيكون من على 
طوا اإلمام  �: »وسِّ النبي  ميينه يساوي من على شماله ما أمكن ذلك، حلديث 

وا اخللل« أخرجه أبو داود))(. والله أعلم. وسدُّ
]4890/6(/16[

 � � � �
))(    أبو داود )رقم 676(، ابن ماجه )رقم 1005(.

))(    رقم )681(.
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مكان وقوف االأطفال خلف االإمام

ه : م من السيد / عبد الرحمن، ونصُّ 5 423   عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

احلالتني  في  األول  الصف  في  اإلمــام  خلف  األطفال  صالة  حكم  هو  ما 
)اكتمال الصف أو عدمه( ؟

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

ويقف  األولــى،  الصفوف  في  اجلماعة  صالة  في  الرجال  يقف  أن  األصل 
الصبيان وهم الذكور دون البلوغ خلفهم، والنساء خلف الصبيان، وال بأس أن 
يكمل الصبيان الصف األخير للرجال إذا نقص، وال بأس أن يكون الصبيان بني 
الرجال إذا كان عدد الصبيان قلياًل، وال يليق بالصبيان أن يقفوا في الصف األول 
هى ثم الذين يلونهم  خلف اإلمام لقول النبي � : » ليلني منكم أولو األحالم والنُّ
ثم الذين يلونهم « رواه مسلم))(، وقال بعض الفقهاء إذا وقف الصبي في الصف 
فتنة.)نيل  يترتب على ذلك  برفق وبأال  األول خلف اإلمام أخرجه منه، ولكن 

األوطار181/3(. 
]3597/81/1([

 � � � �

ال�سالة بني ال�سواري فـي امل�سجد

ه: م من السيد / خالد، ونصُّ 5 424 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

السواري في املسجد لغير ضرورة؟ حيث إن املسجد  ما حكم الصالة بني 
يتعدى  ال  السواري  بسبب  الصفني  بني  يكون  فالفاصل  وللبيان  وكبير،  واسع 

املترين تقريبًا، وجزاكم الله خيرًا.
))(   رقم ))43(.
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أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

ال ينبغي للمصلني خلف اإلمام االصطفاف بني السواري في املسجد ألنها 
تقطع الصف، بل يصطفون أمامها أو خلفها، فإذا صلوا بينها صحت صالتهم، 
بينها،  باالصطفاف  بأس  فال  بهم  فإذا ضاق  باملصلني،  املسجد  لم يضق  ما  هذا 
قال اإلمام مالك: » وال بأس بالصفوف بني األساطني إذا ضاق املسجد «. والله 

أعلم.
]3(36/9(/(([

 � � � �

- تقدم املاأموم على اإمامه

- اقتداء املجاورين للم�سجد باإمامه

ه: م من السيد / خلف، ونصُّ 5 425 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

بعض املصلني يصلون خارج املسجد يوم اجلمعة ويصفون في الشارع أمام 
احملراب متقدمني على اإلمام، وذلك بسبب ضيق املكان وشدة الزحام، وبعضهم 
يصلي في بيت مجاور للمسجد بإذن من أهله، وليس هناك منفذ بني هذا البيت 
مكبرات  خالل  من  والصالة  اخلطبة  ويتابعون  نافذة،  أو  باب  من  املسجد  وبني 

الصوت، فما حكم صالة هؤالء جميعًا؟ أفتونا مأجورين.

أجابت اللجنة مبا يلي:  ❁ 

اجلماعة،  إمامه في صالة  املأموم على  تقدم  يجيزون  الفقهاء ال  - جمهور 
نفاًل كانت أو فرضًا، سواًء كانوا عن ميني اإلمام أو شماله أو أمامه، وأجاز املالكية 
للمأمومني التقدم على إمامهم في صالة اجلماعة مطلقًا، فيصلون أمامه أو عن 
ميينه أو عن شماله متقدمني عليه، أو محاذين له، أو متأخرين عنه، إال أن التقدم 
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يكره لغير ضرورة.

وعليه: فال مانع من أن يتقدم املأمومون على اإلمام، إذا ضاق املكان عليهم، 
أخذًا  مطلقًا؛  القبلة  نحو  اإلمام  على  املتقدمني  بعض  تقدم  املصلحة  واقتضت 

مبذهب املالكية.

- ال مانع من أن يصلي بعض املقتدين في البيت املجاور للمسجد عند احلاجة 
إذا كانت الصفوف متصلة، ويعلم املقتدون بتنقالت اإلمام برؤيته أو سماع صوته 
أو رؤية املقتدين به، وكان بني اإلمام واملقتدين باب أو نافذة. وعليه؛ فإن الصالة 
املسؤول عنها غير صحيحة بسبب عدم وجود باب أو نافذة بني اإلمام واملصلني 

كما جاء في االستفتاء. والله أعلم.
]6577/46/(1[

 � � � �

حماذاة الن�ساء للرجال فـي ال�سالة مع احلاجز بينهما

ه: م من السيد/ أحمد، ونصُّ 5 426 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

قاموا  ــوزارة  ال في  املسؤولني  إن  حيث  عندنا؛  املسجد  في  إشكال  حدث 
بتسقيف حوش املسجد وتكييفه وفرشه جزاهم الله خيرًا، فأصبح احلوش ميثل 
الثانية أوسع وأشرح  ثانية للمسجد بعد اخللوة األولى األصلية، واخللوة  خلوة 
مواز  النساء  مصلى  أن  بحجة  رفض  اإلمام  ولكن  فيها،  الصالة  الناس  فرغب 
على  النساء  تقدم  الثانية  اخللوة  في  باجلماعة  اإلمام  صلى  فإذا  األولى  للخلوة 

اإلمام ومن ثم يقول اإلمام ال تصح صالتنا لتقدم مصلى النساء.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

صالة الرجال في هذه احلال صحيحة ألنهم خلف اإلمام وليسوا أمامه، أما 
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صالة النساء فغير صحيحة ألنهن متقدمات على اإلمام لغير ضرورة، وما دامت 
صالة النساء غير صحيحة في هذه احلال فال تفسد صالة الرجال بتقدم النساء 

عليهم لفساد صالة النساء، ولوجود احلاجز بني النساء والرجال.

الرجال  املتقدمة، ويكون  واحلل الشرعي في قيام اإلمام في اخللوة األولى 
فتصح  احلاجز،  لوجود  احلال  هذه  في  للرجال  النساء  محاذاة  يضر  وال  خلفه، 

بذلك صالة اإلمام وصالة الرجال وصالة النساء. والله أعلم.
]3975/59/13[

 � � � �

هل احتاد املكان �سرط فـي �سحة االقتداء باالإمام؟

ه : م من السيد / يوسف، ونصُّ 5 427 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

اخلمس  الصلوات  فيه  تقام  مسجد  هناك   : اآلتــي  سيادتكم  على  نعرض 
واجلمعة، وملحق باملسجد - اخلاص بالرجال - مصلى خاص بالنساء، وفي شهر 
رمضان املبارك يتزايد عدد املصلني والوافدين على بيوت الله، وملا كان مصلى 
النساء ال يستوعب عددهن املتزايد، فكرنا في بناء ملحق آخر، ونظرًا لعدم وجود 
فراغ حول مصلى النساء املقام، رأينا أن نقيم املصلى اجلديد للنساء في مكان يبعد 
عن املصلى املقام حاليًا بعدة أمتار تتراوح بني 30 و40 مترًا، ويفصل بني املصلني 
ممر للمشاة على أن يربط بني املصلني بجهاز مكبر الصوت، بحيث يصلي اجلميع 
بأن ذلك سيكون خالل شهر  العلم  مع  فهل ذلك جائز شرعًا؟  اإلمام؛  بصالة 
املصلى  يزال  أن  على  فيه،  املسلمات  املصليات  أعداد  لتزايد  نظرًا  فقط  رمضان 

املقترح اجلديد بعد انقضاء الشهر املبارك إن شاء الله .

أرجو التكرم بإفادتي باحلكم الشرعي، وهل تصح صالة النساء في امللحق 



كتاب العبادات  - باب اإلمامة وصالة اجلماعة

193

املقترح خلف اإلمام مع وجود الفاصل املذكور - حوالي 30 مترًا يتخللهما ممر 
للمشاة والصوت وصوت اإلمام يصلهن عن طريق مكبر الصوت ؟

وجزاكم الله خيرًا .

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

املكان بني اإلمام واملأموم، والعلم  احتاد  باإلمام  من شروط صحة االقتداء 
يصح  فال  وعليه  املسجد،  عن  منفصل  هنا  املقترح  واملصلى  اإلمــام،  بحركات 
االقتداء فيه، ما لم تغلق األرض الفاصلة بينهما، ومينع فيها املرور، ويكون لكل 
الفاصلة، وتكون حركات  باب على هذه األرض  املقترح  املسجد واملصلى  من 

اإلمام معلومة للمقتدين . والله أعلم .
]3595/78/1([

 � � � �

اختالف �سالة املاأموم مع �سالة االإمام

ه: م من السيد / محمد، ونصُّ 5 428 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

دخل رجل املسجد – في وقت صالة العشاء - فوجد صالة العشاء مقامة، 
وهو لم يصل صالة املغرب، فماذا يفعل؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

للداخل أن يصلي مع اجلماعة القائمة عشاًء، ثم بعد ذلك يقضي املغرب، وله 
أن يقتدي باجلماعة ناويًا املغرب ثالث ركعات، ثم يجلس حتى تنتهي اجلماعة 
يلحق اجلماعة  ثم  فيسلم  املغرب  إمتام  بعد  االنفراد  ينوي  أن  فيسلم معهم، وله 

نفسها وينوي العشاء.

وهذا مذهب عدد من الفقهاء منهم الشافعية، وهو ما تراه اللجنة األرجح 
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في هذا املوضوع للتيسير على املصلني. والله أعلم.
]5899/73/19[

 � � � �

االقتداء بامل�سبوق

ه: م من السيد / أحمد، ونصُّ 5 429 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

أقل  أو  بركعتني  بإمام، مسبوقا  اقتدى  املسجد ووجد مصليًا  دخل شخص 
أو أكثر، وقد أخذ هذا املسبوق يتم الصالة بعد أن سلم اإلمام، فجاء الشخص 
الداخل واقتدى به كإمام له، فما حكم صالة املقتدي باملصلي املسبوق هل هي 

صحيحة ؟

أجابت اللجنة مبا يلي:  ❁ 

بأن جمهور الفقهاء على عدم جواز أن ينتقل املأموم إمامًا، وعليه فال يصح 
أن يأمت الشخص الداخل باملسبوق، والله أعلم.

]((78/54/8[
 � � � �

االقتداء منفردًا خلف ال�سفوف

ه: م من السيد/ عبد الرحمن، ونصُّ 5 430 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

ما هو حكم الصالة خلف اإلمام منفردًا بعد اكتمال الصفوف؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

خلف  متراصة  صفوفًا  فيها  املأمومون  يكون  أن  اجلماعة  صالة  في  األصل 
اإلمام، ويكره للمصلي الوقوف وحده خلف الصفوف لغير عذر عند جمهور 
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الفقهاء، وقال احلنبلية : الصالة خلف الصف لغير عذر باطلة .

األخير  الصف  في  فرجة  وجد  فإن  قائمة،  واجلماعة  املصلي  دخل   فــإذا 
الفقهاء  اختلف  فقد  يجد  لم  وإن  أمكن،  ما  فيها  انتظم  قبله  الذي  الصف  أو 
األخير  الصف  أحدًا من  أن يجذب  له  يندب  أنه  إلى  البعض  في حاله، فذهب 
باإلشارة إليه ليتأخر عن الصف ويقف معه إن علم فيه علمًا وخلقًا، فإن لم يجد 
وقف في الصف منفردًا وال كراهة عليه للعذر، وقال بعض الفقهاء: إن لم يجد 
فرجة وقف بالصف منفردًا ولم يجذب أحدًا. وقال احلنبلية: إن لم يجد فرجة 
يقف على ميني اإلمام إن أمكنه، فإن لم يستطع نبه أحدًا من الصف األخير ليرجع 
ويقف إلى جانبه على سبيل الوجوب، فإن لم يطاوعه وقف وحده في الصف، 

وتصح صالته من غير كراهة للعذر، والله أعلم .
]3598/8(/1([

 � � � �

�سالة املقتدي على الكر�سي فـي امل�سجد

ه: م من السيد / فيصل، ونصُّ 5 431 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

على  ويصلون  السن،  في  كبار  املصلني  بعض  املسجد  في  عندنا  يوجد 
إذا صلنّى  أنه  العلم  مع  الصالة وقوفًا،  استطاعتهم  لسنهم ولعدم  نظرًا  كراسي، 

على الكرسي ال يستطيع من خلفه السجود.

أم في طرف  الكرسي، هل يضعه في منتصف الصف  أين يضع  والسؤال: 
الصف؟ وإذا قدم الكرسي ليوسع على من خلفه كان هو متقدمًا على الصف 
الذي فيه، فهل يجوز؟ وإذا وضعه في منتصف الصف وأثر على أقل تقدير في 
خشوع من يصلي خلفه في الصف، هل يأثم صاحب الكرسي؟ وهل يجب عليه 
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أن يضعه في طرف الصف أو في آخر صف؟ 

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

املصلي الذي يعجز عن السجود في الصالة ملرض أو شيخوخة أو غير ذلك، 
ثم  لها،  القيام  في وقت  للصالة  يقوم  أن  فعليه  والركوع  القيام  يستطيع  كان  إن 
يركع وقت الركوع، وبعد الرفع من الركوع يجلس على األرض أو على كرسي 
وقت السجود على قدر إمكانه، وله عند بعض الفقهاء أن يصلي قاعدًا وال يقوم 
أصاًل، وإن كان ال يستطيع القيام والركوع، فله أن يجلس على األرض أو على 
فينحني  إمكانه،  قدر  على  باالنحناء  ويسجد  يركع  ثم  إمكانه،  بحسب  كرسي 

للسجود أكثر من انحنائه للركوع، باتفاق الفقهاء.

 ثم إذا أراد اجللوس على كرسي في الصالة في املسجد مع اجلماعة، فعليه 
الكرسي في  أن يسعى جهده لكي ال يضايق أحدًا من املصلني بكرسيه، فيضع 
مساويًا  كتفه  يكون  عليه  جلس  إذا  بحيث  فيه،  الصالة  يريد  الذي  الصف  آخر 
ألكتاف املصلني القائمني بجانبه، دون أن يؤخره إلى الوراء، لئال يضايق املصلني 
خلفه، ثم إذا كان ال يستطيع القيام والركوع ويصلي جالسًا صالته كلها فال يكون 
القيام في الصالة فال  أثناء  متقدمًا على املصلني الذين في صفه، وإن كان يقوم 

يضره أن يكون متقدمًا على الصف قلياًل حال قيامه للضرورة. والله أعلم.

]5897/71/19[   

 � � � �

قراءة الفاحتة خلف االإمام

م من املدعو/ سمير، وهو: 5 432 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

هل يجوز قراءة سورة الفاحتة خلف اإلمام وهو يقرأ سورة ثانية؟ وهل يوجد 
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لديكم أدلة من أحاديث الرسول �؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ليس على املأموم أن يقرأ خلف اإلمام إذا سمع قراءته، فإن لم يسمع لكون 
}ۆ   تعالى:  الله  قول  هو  والدليل  يقرأ،  أن  فاألولى  لبعده  أو  سرية  الصالة 
ولقول  ۅ{]األعــــراف:04)[،  ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ  

الرسول �: »ال صالة ملن لم يقرأ بفاحتة الكتاب«))(.
اإلمام  قراءة  فإن  اإلمام  قراءة  وسمع  مؤمتًا  كان  من  أما  األصل،  هو  فهذا 

تكفيه؛ حلديث: »من كان له إمام فقراءة اإلمام له قراءة«))(. والله أعلم.
 ]71/(03/([

 � � � �

�سكوت االإمام بعد الفاحتة

ه: م من السيد / فداء، ونصُّ 5 433 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

الفاحتة؟  خلفه  من  يقرأ  الفاحتة كي  قراءة  بعد  يسكت  أن  لإلمام  يجوز  هل 
وهل فعل هذا رسول الله �؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ذهب الشافعية واحلنابلة إلى أنه يستحسن لإلمام أن يسكت بعد قراءة الفاحتة 
والتأمني قدر قراءة املأموم الفاحتة، وذلك في الصالة اجلهرية، ليتمكن املأموم من 

قراءة الفاحتة مع اإلنصات لقراءة اإلمام.
))(   البخاري )رقم 756(، مسلم )رقم 34(.

أحمد )رقم 14643(، ابن ماجه )رقم850(.  )((
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وذهب احلنفية واملالكية إلى أنه ال يستحب له ذلك.

ابن ماجه))( أن سمرة حدث:  � فقد روى  الرسول  وأما بخصوص فعل 
»أنه حفظ عن رسول الله � سكتتني: سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءة 
}ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ{ فأنكر عليه عمران، فكتبا في 
ذلك إلى ُأبّي بن كعب فكان في كتابه إليهم: أن سمرة قد حفظ «. قال أبو سلمة 
بن عبد الرحمن: لإلمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بفاحتة الكتاب: إذا دخل 

في الصالة، وإذا قال: ) ڄ  ڄ(. والله أعلم.

]5((6/47/17[

 � � � �

حمل املقتدي امل�سحف ملتابعة االإمام

يات في أحد  م من/ مجموعة من املصلِّ 5 434 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: املساجد، ونصُّ

ما حكم من يحمل املصحف أثناء قراءة اإلمام وُيَتبِّع معه؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

وال  ضرورة  ال  ألنه  اإلمام؛  قراءة  ملتابعة  املصحف  املقتدي  حمل  ينبغي  ال 
حاجة تدفعه إلى ذلك، وعليه االستماع لقراءة اإلمام قال تعالى: }ۆ  ۆ  

ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ{]األعراف: 04)[.

]4313/54/14[

 � � � �
))(   )رقم 844(.
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الفتح على االإمام يف ال�سالة

ه: م من السيد/ دعيج، ونصُّ 5 435 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

هناك  وهل  اإلمــام؟  على  الفتح  وشروط  حكم  تبيان  فضيلتكم  من  أرجو 
أن  أم  بالقراءة فهل يستفتح عليه  أخطاء معفو عنها؟ وإذا كان اإلمام مسترساًل 

الواجب االنتظار حلني سكوته؟

 وجزاكم الله خيرًا عن اإلسالم واملسلمني.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إذا أرجت على اإلمام أو وقع في خطأ في تالوته، فإن كان ذلك في الفاحتة 
خطأ  من  متأكدًا  أو  حافظًا  كان  إذا  إمامه  على  يفتح  أن  املأموم  على  يجب  فإنه 

اإلمام وكان قريبًا منه، أما في غير الفاحتة فال يجب عليه ذلك. والله أعلم.

]4885/58/16[

 � � � �

وقت التكبريات االنتقالية يف ال�سالة

ه: م بواسطة السيد / بدر، ونصُّ 5 436 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

بعض األئمة يؤخر تلفظه بتكبيرات االنتقال مثال إذا أراد الركوع فإنه يهوي 
يطمئن  يكبر حتى  منه ال  االعتدال  في  وهكذا  يكبر،  ثم  راكعًا  يستقر  إليه حتى 
معتداًل. وكذلك في السجود يهوي إليه ساكنا حتى إذا وضع رأسه على األرض 
أن  خشية  ذلك  يفعل  أنه  زاعمًا  يفعل  االنتقالية  التكبيرات  كل  في  وهكذا  كبر، 
السجود، فهل هذا عذر  أو  للركوع  التكبير من أول حتركه  بدأ  لو  املأموم  يسبقه 
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صحيح لتأخير التلفظ بالتكبير؟ أرجو اإلفادة وجزاكم الله خيرًا.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

يرى احلنفية واملالكية والشافعية على اجلديد وهو الصحيح – وهو ما يؤخذ 
من عبارات فقهاء احلنابلة – استحباب التكبير في كل ركن عند الشروع فيه ومده 
إلى الركن املنتقل إليه حتى ال يخلو جزء من صالة املصلي عن ذكر، فيبدأ بالتكبير 
حني يشرع في االنتقال إلى الركوع، وميده حتى يصل حد الراكعني، ثم يشرع في 
حتى  وميده  السجود  إلى  الُهوينّ  في  يشرع  حني  بالتكبير  ويبدأ  الركوع،  تسبيح 
التكبير  السجود، وهكذا يشرع  يضع جبهته على األرض، ثم يشرع في تسبيح 

للقيام من التشهد األول حني يشرع في االنتقال وميده حتى ينتصب قائمًا. 

ويستثني املالكية من ذلك تكبير املصلي في قيامه من اثنتني، حيث يقولون: 
وروي  صالة،  كمفتتح  ألنه  قائمًا  يستوي  حتى  الركعتني  من  للقيام  يكبر  ال  إنه 
ذلك عن عمر بن عبد العزيز. وقال الشافعية على القدمي املقابل للصحيح بحذف 

التكبير وعدم مده. واحلذف عدم إطالة املد. والله أعلم. 
]6575/45/(1[

 � � � �

قنوت االإمام فـي ال�سالة عند النوازل

م من السيد /حمـد، من مكتب الشؤون  5 437  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: الفنية، ونصُّ

لوحظ أن عددًا من أئمة املساجد يقنتون في الصلوات حسبما يتراءى لهم 
ما  توضح  شرعية  فتوى  بإصدار  التكرم  نرجو  لذا  ذلك،  منهم  يطلب  أن  دون 

يلي:
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من  تكليف  بــدون  شاء  وكيفما  شاء  متى  يقنت  أن  لإلمام  يجوز  هل    -(
الوزارة أم ال بد من الرجوع إلدارته؟

ما هو ضابط النازلة التي يشرع فيها القنوت، ومن الذي يقدرها؟   -(

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

- يستحب القنوت في جميع الصلوات املكتوبة، إذا نزلت باملسلمني نازلة، 
كوباء، أو قحط أو مطر يضر بالعمران، أو الزرع، أو خوف عدو، أو أسر عالم، 

أو نحو ذلك.
الظهر،  في  متتابعًا  شهرًا  قنت  »أنه   � النبي  عن  روي  فقد  به  يجهر  وأن 
والعصر، واملغرب، والعشاء يدعو على ِرْعل وذكوان وعصيَّة، في دبر كل صالة، 
أبو  الركعة األخيرة، ويؤّمن من خلفه« أخرجه  في  الله ملن حمده  قال سمع  إذا 

داود))(.
وأن يعتمد على املأثور في قنوته، وله أن يضيف ما تقتضيه النازلة دون إطالة 

أو تكلف، مراعاة ألحوال الناس.
- كما ترى اللجنة أنه من األولى أن حتدد الوزارة ألئمة املساجد النازلة التي 
ألحوال  مراعاة  وذلك  فيها،  بالقنوت  لهم  تأذن  وأن  املساجد،  في  فيها  يقنتون 
إذا  اإلمام  نازلة، وعلى  نازلة، وما هو غير  ما هو  مة، ولالختالف في حتديد  األنّ

رغب بالقنوت بنازلة ما أن يرجع إلى اإلدارة املختصة لالستشارة. والله أعلم.
]6584/5(/(1[

 � � � �
كيفّية متابعة االإمام

ه كاآلتي: م من السيد/ سامي، ونصُّ 5 438 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
))(   سبق تخريجه )ص 131(.
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أالحظ ويالحظ معي اجلميع أن هناك ظاهرة منتشرة في كثير من املساجد، 
بل نستطيع القول في كل املساجد: أن كثيرا من املصلني ال يلتزمون بإمامهم في 
اإلمام  ينهي  أن  قبل  الصالة  في  آخر  إلى  ركن  من  ينتقلون  إنهم  حيث  الصالة، 
األئمة  أحد  أن  قرأت  وقد  اإلمــام.  بتكبيرة  يلتزمون  أنهم  واملفروض  تكبيرته، 
رضوان الله عليهم استنكر ذلك وقال: يجب على املصلني أن ال ينتقلوا من ركن 

إلى ركن آخر حتى ينتهي اإلمام من تكبيرته وينقطع صوته في التكبيرة، أفيدونا.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ذلك  وفي  آثم،  فهو  سبقه  فإن  اإلمام،  سبق  عدم  املأموم  على  الواجب  إن 
الله  إذا رفع رأسه قبل اإلمام أن يجعل  احلديث الصحيح: »أما يخشى أحدكم 
فإذا  البخاري))(.  رواه  حمار«  صورة  صورته  الله  يجعل  أو  حمار،  رأس  رأسه 
احترس من مسابقة اإلمام فإما أن تقارن أفعاله أفعال إمامه، وإما أن تتأخر عنه، 
فالتأخر بأن ال يشرع في انتقال للركن إال بعد أن يتلبس به إمامه، ففي السجود 
هي  الصورة  فهذه  ساجدا،  إمامه  يقع  أن  بعد  إال  باالنحناء  املأموم  يبدأ  ال  مثاًل 
مع  الركن  أعمال  في  يشرع  فأن  املقارنة  أما  الفقهاء،  جمهور  قال  وبها  أحوط، 
شروع إمامه وينتهي معه من دون سبق، وهذا جائز عند احلنفية وإن كان مكروها 
عند غيرهم، ومبا أن هذا األمر فيه خالف فقهي معتبر فإنه ال يسوغ اإلنكار فيه، 
ولكن ينبغي اإلرشاد لفعل األحوط وهو ما عليه اجلمهور وهو التأخر؛ ألن فيه 

زيادة تثبت من عدم الوقوع في سبق اإلمام. والله أعلم.
 ]706/53/3[

 � � � �

رقم )161(.  )((
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متابعة امل�سبوق اإمامه فـي ال�سالة

ه: م من السيد/ أحمد، ونصُّ 5 439 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

م اإلمام من ثالث ركعات في صالة الظهر ظنًا منه أنها الركعة الرابعة،    سلنّ
بالنسبة  السؤال  بها،  وأتى  فقام  ركعة  بقيت  بأنه  السالم  بعد  املصلون  نبهه  ثم 

للمسبوقني:

م من الركعة الثالثة قاموا مباشرة لإلتيان بالركعة الرابعة أو  حيث إنهم ملنّا سلنّ
الركعات املتبقية لهم منفردين ولكن ملا قام اإلمام لإلتيان بالركعة الرابعة املنسية 
بعد تنبيه املصلني عاد املسبوقون للدخول مع اإلمام في الركعة املنسية أو املتبقية. 

وهناك من أفتاهم:

بإعادة صالتهم كلها بحجة أنهم نووا املفارقة في األول إلمتام املتبقي من    -(
صالتهم منفردين، ثم ملا وقف اإلمام عادوا ودخلوا معه بنية اجلماعة 

وبتكبيرة جديدة ثم سلموا معه.

بأن صالتهم صحيحة ألنه  أفتاهم  املذهب(  الصالة وهو )حنفي  إمام    -(
في  ذلك  يؤثر  فال  املفارقة  نية  املذهب  في  عندنا  يوجد  ال  يقول:  كما 

دخولهم مرة أخرى مع اإلمام، وبنوا على صالتهم السابقة.

أفتونا  للمسبوقني؟  املسألة  هذه  في  الصحيح  والتصرف  اجلــواب  هو  فما 
مأجورين مع رجاء عدم التأخير في اجلواب ألن اجلماعة ينتظرون تصحيح وضع 

صالتهم املذكورة.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

الرابعة  إلى  فقام  املقتدون  نبهه  ثم  الثالثة  الركعة  نهاية  بعد  اإلمام  سلم  إذا 
وقد سبقه املسبوقون إلى القيام قبله إلمتام صالتهم فصالة اجلميع صحيحة، أما 
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الذين نبهوه فأمتَّ الرابعة معهم فصالتهم صحيحة ألنهم ال زالوا في صالتهم مع 
اإلمام، وأما املسبوقون فألنهم لم ينووا مفارقة اإلمام ولكنهم نووا إمتام صالتهم 
ولم توجد نية املفارقة، وعلى اإلمام هنا سجود السهو وعلى املقتدين متابعته فيه. 

والله أعلم.
]4886/59/16[

 � � � �

�سجود املقتدي خطاأ واالإمام راكع

ه: م من السيد / خالد، ونصُّ 5 440  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

امرأة دخلت مصلى النساء لتصلي وسمعت اإلمام يكبر للهوي فظنت أنه 
هوى للسجود، ثم تبنينّ لها أنه في ركوعه، فكيف تصنع؛ هل تعود وتدرك الركوع 

ثم تتابع اإلمام، ومن َثمنّ حتسب لها ركعة، أم أنها تأتي بركعة بعد انتهاء اإلمام؟

ابت اللجنة مبا يلي:  أج ❁

عليها أن تقوم من السجود إلى الركوع وتشارك اإلمام فيه، ثم تتابع صالتها 
معه وقد أدركت الركعة، وإذا فاتها الركوع مع اإلمام ولم تشاركه فيه فقد فاتتها 
بعد  معه  فاتتها  التي  بالركعة  تأتي  ثم  في صالته،  اإلمام  متابعة  الركعة، وعليها 

سالم اإلمام. والله أعلم.
]6576/46/(1[

 � � � �

قيام االإمام اإىل اخلام�سة ظانًا اأنها رابعة

ه: م من السيد / حسن، ونصُّ 5 441  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

كنا في صالة الظهر فقام اإلمام بعد الرابعة بدون أن يجلس للتشهد، فنبهه 
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وملا  للسهو وسلم،  وسجد  للتشهد  جلس  ثم  الركعة  وأمت  يرجع،  فلم  املصلون 
استفسر منه املصلون قال: إنه قام ظنًا أنه قام من ثالثة وليست رابعة، علمًا بأن من 

نبهه ليس واحدًا وال اثنني بل أكثر من عشرة.
والسؤال:

ما حكم متابعة اإلمام في خطئه إذا كان املأموم متيقنًا بخطأ اإلمام؟  -(
ما حكم صالة من تابع اإلمام في الزيادة عاملًا بها، ولكنه جهل احلكم إذ   -(

يرى وجوب متابعة اإلمام؟
الركعة  زيــادة  من  لتأكده  اإلمــام  يتابع  ولم  جلس  من  صالة  حكم  ما   -3

وسجد وسلم مع اإلمام؟
 � ما هو توجيه حديث أن الصحابة رضوان الله عليهم تابعوا النبي   -4
بعض  إن  إذ  اثنتني؟  من  الظهر  وتسليمه  خمسًا؟  للظهر  صالته  في 
الناس احتجوا بهذا احلديث على وجوب متابعة اإلمام حتى ولو كان 

مخطئًا؟
أرجو اجلواب بالتفصيل وجزاكم الله خيرًا.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

)املالكية  اجلمهور  فيرى  عنها؛  املستفتى  الصالة  صحة  في  الفقهاء  اختلف 
والشافعية واحلنابلة( أن الصالة صحيحة، جلس اإلمام بعد الرابعة أو لم يجلس؛ 
حلديث ابن مسعود قال: »صلى بنا رسول الله � خمسًا، فلما انفتل توشوش 
القوم بينهم فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله، هل زيد في الصالة؟ قال: ال! 
قالوا: فإنك قد صليت خمسًا، فانفتل ثم سجد سجدتني، ثم سلم، ثم قال: إمنا 
رواه  سجدتني«  فليسجد  أحدكم  نسي  فإذا  تنسون،  كما  أنسى  مثلكم،  بشر  أنا 

مسلم))(.

))(    )رقم )57(.
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ويرى احلنفية أن الصالة باطلة ما دام اإلمام لم يجلس للتشهد بعد الركعة 
صالة  بطلت  اإلمام  صالة  بطلت  وإذا  للسهو،  وسجد  اخلامسة،  وأمت  الرابعة 

املتابعني له.

وأجاب احلنفية عن احلديث الشريف بأن النبي � كان قد قعد قدر التشهد 
في الرابعة بدليل قول الراوي )صلى الظهر(، والظهر اسم جلميع أركان الصالة، 

ومنها القعدة. والله أعلم.
]6908/6(/(([

 � � � �
ا�ستخالف االإمام لغريه فـي ال�سالة

ه: م من السيد / فيصل، ونصُّ 5 442  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

على  يكون  أن  دون  املسلمني  من  جماعة  في  الصالة  بدأ  اإلمام  أن  حدث 
وضوء، وقد تذكر اإلمام أنه ليس على وضوء أثناء الصالة، وقد فعل اآلتي أنه 
م الذي خلفه لإلمامة وقد أكمل الثالث ركعات عن  تنحى من اإلمامة وتأخر وقدَّ
اإلمام، )الصالة كانت صالة الظهر(؛ فهل الفعل صحيح أم ال؟ حيث إن أحد 
املصلني قال بعد الصالة: يجب أن ُتعاد َفعيدت الصالة بناء على ذلك. أفتوني 

حفظكم الله.

أجابت اللجنة مبا يلي:  ❁ 

إذا رعف اإلمام أو أحدث أو ذكر أنه جنب أو على غير وضوء استخلف 
قبل أن يخرج.

وعليه: فإن صالة املأمومني صحيحة، وال داعي إلعادتها. والله أعلم.

]6578/47/(1[

 � � � �
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تكرار �سالة اجلماعة عند فوات اجلماعة االأوىل

املساجد،  قطاع  /رئيس  السيد  من  م  املقدَّ االستفتاء  الهيئة  على  عرض   443 5
ه:  ونصُّ

ما احلكم في إقامة جماعة أخرى في املسجد، ملن فاتتهم اجلماعة األولى ؟

أجابت الهيئة مبا يلي: ❁ 

له  الذي   - احلي  مسجد  في  اجلماعة  تكرار  أن  إلى  الفقهاء  جمهور  ذهب 
الله عنه:  أبو بكرة رضي  إمام وجماعة معلومون - جائز مع الكراهة؛ ملا روى 
الناس قد صلوا  املدينة يريد الصالة فوجد  أقبل من نواحي   � الله  »أن رسول 
فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم« أخرجه الطبراني في الكبير واألوسط))(، 
ورجاله ثقات. وورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله 
� كانوا إذا فاتتهم اجلماعة صلوا في املسجد فرادى))(، وألن في تكرار اجلماعة 
تقليل اجلماعة األولى؛ ملا فيه من التواني عن حضور اجلماعة األولى، مما يقلل 

عددها.

أما املساجد التي في األسواق فإنه يجوز تكرار اجلماعة فيها من غير كراهة، 
ومثلها املسجد الذي ليس له إمام وال مؤذن راتب.

وذهب احلنابلة إلى استحباب إعادة اجلماعة في املسجد ملن فاتتهم اجلماعة 
األولى، ولو كان مسجد احلي وله إمام راتب، وقالوا: إذا صلى إمام احلي وحضر 
وعطاء  مسعود  ابن  قول  وهو  جماعة،  يصلوا  أن  لهم  استحب  أخرى  جماعة 
الفذ  صالة  تفضل  اجلماعة  »صالة   :� قوله  لعموم  وإسحق؛  وقتادة  واحلسن 

))(    » األوسط« )4601(، و » الكبير « كما في مجمع الزوائد )رقم 177)(.
))(    بل ُروي عن احلسن البصري، ينظر مصنف ابن ابي شيبة )رقم 7188(.
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بخمس وعشرين درجة«))(، وفي رواية: »بسبع وعشرين درجة« متفق عليه))(، 
�، قال: من يتصدق  وروى أبو سعيد قال: »جاء رجل وقد صلى رسول الله 
على هذا؟ فقام رجل فصلى معه« رواه أحمد وابن حبان وعبد الرزاق)3(، وروى 
قال:  صليا  »فلما  قال:  وزاد  مثله،   � النبي  عن  أمامة  أبي  عن  بإسناده  األثرم 
كان  لو  كما  فعلها،  له  فاستحب  اجلماعة،  على  قادر  وألنه  جماعة)54«،  وهذان 

املسجد في ممرِّ الناس. والله أعلم.

]5(30/50/17[

 � � � �

�سالة الع�ساء جماعًة اأثناء �سالة الرتاويح

ه: م من السيد / عاطف، ونصُّ 5 444  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

آخرون  أناس  يأتي  املسجد  في  جماعة  التراويح  صالة  أثناء  رمضان  في 
ويقيمون جماعة أخرى بنفس املسجد ليصلوا ما فاتهم من صلوات قضاًء، نرجو 

احلكم مع بعض التوسع إن أمكن.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إدراك  عن  تأخر  ملن  املسجد  في  العشاء  لصالة  جماعة  إقامة  شرعًا  يجوز 
العشاء مع اإلمام الراتب، ويجوز ذلك حتى مع قيام صالة التراويح مع اإلمام 

الراتب، لكن يجب توقي التشويش من اجلماعة الثانية على جماعة التراويح. 

))(   البخاري )رقم 646(، ومسلم )رقم 649(، واللفظ للبخاري.
))(    البخاري )رقم 645(، مسلم )رقم650(.

)3(    أحمد )رقم 11408(، وابن حبان )رقم 397)( وعبد الرزاق في مصنفه )رقم 7)34(.
)4(    كما في املغني )3 /411(.
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الثانية على  اجلماعة  للتنبيه على عدم تشويش  تعميم  بأس من إصدار  وال 
يصلي  من  اقتداء  جــواز  بيان  التعميم  ن  يتضمنّ أن  ويحسن  التراويح،  جماعة 
العشاء باإلمام الذي يصلي التراويح ثم يتمنّ بقية صالة العشاء بعد سالم اإلمام 
كاملسبوق، وذلك جائز أخذًا مبذاهب بعض الفقهاء من اقتداء املفترض باملتنفل 
استدالاًل بحديث معاذ رضي الله عنه حني كان يصلي فرض العشاء مع النبي � 
ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم في الصالة نفسها فتكون له نافلة ولهم فريضة، ونص 
احلديث كما رواه البخاري ومسلم - واللفظ ملسلم - قال: عن جابر قال: »كان 
معاذ يصلي مع النبي � ثم يأتي فيؤم قومه، فصلى ليلة مع النبي � العشاء، ثم 

هم«))(. والله أعلم. أتى قومه فأمَّ

]5(31/5(/17[

 � � � �

اإقامة جماعتني فـي وقت واحد

ه:  م من السيد / سامي، ونصُّ 5 445 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

بعد  املغرب  صالة  بإقامة  يرغبون  املساجد،  بعض  في  املصلني  بعض  هناك 
بإقامة  األذان مباشرة، وذلك في شهر رمضان، ويرغبون في غير شهر رمضان 

صالة العصر بعد األذان مباشرة.

ويرغب البعض اآلخر من املصلني في تأخير وقت اإلقامة في كلتا احلالتني. 

مسجد  في  مرتني  الصالة  إقامة  في  الشرعي  احلكم  هو  ما  هو:  والسؤال 
واحد، األولى: يصلي فيها الراغبون بعدم التأخير، والثانية: يصلي فيها الراغبون 
بالتأخير؟ مع مراعاة أن يصلي اإلمام الراتب في إحدى اجلماعتني. وجزاكم الله 

البخاري )رقم 701(، ومسلم )رقم 465(.  )((
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خيرًا.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

يجوز للمصلني الذين يدخلون إلى املسجد بعد انقضاء صالة اجلماعة مع 
اإلمام الراتب أن يصلوا جماعة أو فرادى، وال حرج في ذلك حلديث أبي سعيد 
 � الله  رسول  صلى  وقد  املسجد،  دخل  رجاًل  »أن  عنه:  الله  رضي  اخلــدري 
�: من يتصدق على هذا فيصلي معه« رواه أحمد  بأصحابه، فقال رسول الله 

وأبو داود والترمذي.))(

وأما االتفاق على إقامة جماعتني بوقت معني في مسجد واحد، األولى في 
تفريق اجلماعة وتقليلها. والله  فيه من  ملا  بعده فال يجوز،  الوقت، والثانية  أول 

أعلم. 
]5898/7(/19[

 � � � �

�سالة جماعة متعددة فـي جممع الوزارات

ه: م من السيد / مساعد، ونصُّ 5 446 عرض على هيئة الفتوى االستفتاء املقدَّ

الحظت في مجمع الوزارات إقامة صالة الظهر جماعة في كل دور، وقد 
� عن اجلماعتني في مكان واحد؛ فما احلكم فيما يجري وجزاكم  النبي  نهى 

الله خيرًا.

أجابت الهيئة مبا يلي: ❁ 

ال مانع من إقامة هذه اجلماعات املتعددة املشار إليها في االستفتاء؛ ألنها تقام 
في مصليات وليس في مساجد، واملنهي عنه هو إقامة أكثر من جماعة في مسجد 

))(    أحمد )رقم 11408(، أبو داود )رقم 574(، والترمذي )رقم 0))(.
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واحد في وقت واحد.

ويستحسن أن تكون اجلماعات في أوقات متتالية؛ بحيث تقام كل جماعة 
بعد االنتهاء من األولى؛ منعًا للتشويش. والله أعلم.

]658(/50/(1[

 � � � �

- توقيع االأئمة واملوؤذنني على ك�سف الدوام

- التو�سية بتكرمي االأئمة اجليدين

مــسجد،  إمام  /مساعد   السيد  من  م  املقدَّ االستفتاء  اللجنة  على  عرض   447 5
ه: ونصُّ

بالتوقيع على كشف للحضور  إدارة املساجد  تلزمنا  املتطوعني  نحن األئمة 
لكل صالة وقد يسبب ذلك لنا توقفًا ونظرًا، حيث إنه يوجد لدي إحساس بأن 
احلديث  وفي  األصغر،  الشرك  من   � الرسول  عده  والرياء  الرياء،  من  ذلك 
 » تركته وشركه  تعالى: من عمل عماًل أشرك معي غيري  الله  يقول   « القدسي 
رواه مسلم))(. وقد يحس الواحد فينا بأنه يأتي للتوقيع لذا فإننا منتنع عن التوقيع 

لذلك. نرجو منكم إفتاءنا بذلك ولكم جزيل الشكر.

وقد أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إن هذا السؤال ال مجال لنظره في جلنة الفتوى حيث إن التذرع بأن التوقيع 
في  الرياء  من  ليس  فالتوقيع  حقيقية،  غير  ذريعة  الرياء  معنى  في  يكون  أو  رياء 
الشعائر واحلرص  إقامة  وانتظامه، وضبط  العمل  وإمنا هو وسيلة لضبط  شيء، 

))(   رقم )985(.
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الثواب ملن يعمل ذلك متوخيًا هذا  انتظامها، أمر مطلوب شرعًا، ويرجى  على 
إداري  إجراء  من  م  تظلُّ هو  وإمنا  شرعيًا  استفتاء  ليس  فالسؤال  وعليه  الهدف، 

يرجع فيه لإلدارة.

الذي  العلم  على  احلريصني  األئمة  كرامة  بحفظ  توصي  الفتوى  وجلنة 
ن من  يحملونه، وعلى أمانة املسؤولية العظمى التي يقومون بها، وذلك بأال يهونّ

قدر هؤالء األئمة. والله أعلم.

](583/74/9[ 

 � � � �

تكليف الفرا�س مبراقبة امل�سجد اأثناء �سالة اجلماعة

ه: م من السيد / عبد الله، ونصُّ 5 448 عرض على الهيئة االستفتاء املقدَّ

نظرًا لوقوع بعض السرقات في املساجد أثناء أداء الناس للصالة، هل يجوز 
أن يتخلف فراش املسجد أو من يعينه اإلمام عن الصالة ليراقب املسجد وحاجات 

املصلني، ثم يصلي بعد انتهاء الصالة؟

أجابت الهيئة مبا يلي: ❁ 

يجوز أن يكلف فراش املسجد أو من يعينّنه اإلمام مبراقبة املسجد وحاجات 
املصلني أثناء صالة اجلماعة إذا دعت لذلك حاجة. والله أعلم.

7(88/43/(3[
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                         ب�����������������������اب   قص�����ر  الّص���������الة  وجمع������������ها

حكم الق�سر ومّدته

ه: 5 449 عرض على اللجنة االستفتاء املرسل بالفاكس ونصُّ

كنت في رحلة سياحية إلى لبنان مع مجموعة من الصحبة املؤمنة ملدة 5) يومًا، 
وكنا نعلم مبوعد العودة مسبقًا فوجدتهم يقصرون الصالة الرباعية، ويجمعون 
الظهر والعصر، ويجمعون املغرب والعشاء، طوال مدة اإلقامة، وال يصلون من 
في  إال  أجمع  ولم  أقصر  ولم  ذلك  استنكرت  والوتر،  الصبح  سنة  إال  النوافل 
الضرورة؛ فقالوا: إني ال أتبع السنة )علمًا بأننا جميعًا على املذهب السني(، وأنه 
ل أن أقصر وأجمع تبعًا لسنة الرسول األعظم، ولقوله �: »إن الله يحب  يفضنّ
ي  أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته«. أخرجه اإلمام أحمد))(، وكان ردنّ
عليهم أننّ الرخص للتخفيف، ونحن لسنا في شدة أو ضيق. فما قولكم جزاكم 

الله خيرًا؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

بوجوب  قال  بعضهم  أن  إال  السفر،  في  الصالة  قصر  على  الفقهاء  اتفق 
القصر، والبعض اآلخر قال بجوازه أو ندبه، أما اجلمع بني الظهر والعصر، وبني 
املغرب والعشاء في السفر، فقد ذهب إلى القول به جمهور الفقهاء، وخالف فيه 
بعضهم، فإذا كان املسافرون قد نووا اإلقامة خمسة عشر يومًا فأكثر، في مكان 
اإلقامة؛ ألننّ  إلى مكان  الوصول  تاريخ  الصالة من  وا  يتمنّ أن  فإن عليهم   ، معنينّ

))(   رقم )5866(.
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هذه النينّة تقطع حكم السفر، باتفاق املذاهب األربعة، وإن كانت نيتهم اإلقامة فيه 
أقل من خمسة عشر يومًا، قصروا الصالة عند احلنفية، وذهب اجلمهور )املالكية 
والشافعية واحلنابلة( إلى أنهم ال يقصرون الصالة مادامت نية إقامتهم أربعة أيام 

بلياليها فما فوق، عدا يومي الدخول واخلروج. والله أعلم.

]4595/61/(5[

 � � � �

- جمع وق�سر ال�سالة عند اخلروج للرب 

الة - �سروط ق�سر وجمع ال�سّ

ه: م من السيد / عبد الله، ونصُّ 5 450  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

واملغرب  والعصر،  الظهر  صالتي  بني  بها  اجلمع  يجوز  التي  املسافة  ما 
والعشاء؟ 

وهل يجوز القصر؟ علمًا بأننا لم ننِو السفر، ولكن خروجنا للبر أو للشاليه، 
مع العلم بأننّ املسافة املقطوعة أكثر من )80( كم.

وهل في حالة النية تطبق نفس النصوص التي سبق ذكرها؟ 

وهل تعتبر رخصة من الرسول �؟

مع إفادتنا ببيان املدة التي ميكن تطبيق القصر واجلمع عليها، هل هي محدودة 
أو مفتوحة بحسب طلبنا ملا تقدم. يرجى التكرم بإفادتنا جزاكم الله خيرًا.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

للقصر واجلمع في الصالة للمسافر شروط ال بدنّ من توافرها، وهي:
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فر؛ وهي قصد موضع معنينّ خارج مدينته. نينّة السنّ   -(

بها  تثبت  التي  السفر  مسافة  في  الفقهاء  اختلف  وقد  املسافة؛  طول    -(
فذهب  الصالة،  في  واجلمع  القصر،  مثل  فر،  بالسنّ قة  املتعلنّ خص  الرنّ

ر بـ)80( كيلومترًا تقريبًا. اجلمهور إلى أنها تقدنّ

خص  الرنّ فيه  له  تثبت  املسافر مسافرًا سفرًا  يعدنّ  البلد فعاًل؛ فال  مغادرة    -3
د نينّة السفر، ولكن بعد مغادرته حلدود مدينته. الشرعينّة مبجرنّ

ة خمسة عشر يومًا فأكثر عند احلنفية،  عدم نية اإلقامة في بلد معنينّ مدنّ   -4
وأربعة أيام سوى يومي الدخول واخلروج عند جمهور الفقهاء.

عدم العودة إلى وطنه؛ فإذا عاد إلى وطنه انقطع سفره فور وصوله إلى    -5
بلده. 

فإذا وصل املسافر إلى بلد معني، ونوى اإلقامة فيها املدة املشار إليها انقطع 
سفره، ومنع من االستفادة من الرخص املناطة بالسفر مبجرد نينّة اإلقامة هذه. 

فر عند اجلمهور قصر الصالة، واجلمع بني صالتي  خص املناطة بالسنّ ومن الرنّ
في  جمع  ال  فقالوا:  احلنفية  أما  والعشاء،  املغرب  بني  وكــذا  والعصر،  الظهر 

السفر. 

ونينّة السفر املراد بها قصد مغادرة مكان االستيطان إلى مكان ال يقل بعده 
عن مسافة السفر، وال يشترط لصحة نينّة السفر توديع األهل أو شد الرحال أو 
غير ذلك، وما دامت مسافة الشاليه تزيد عن )80( كم كما تقدم، وأننّ مدة اإلقامة 
ال تزيد على أربعة أيام؛ فإننّ اخلارج إلى الشاليه على الوجه املتقدم يعدُّ مسافرًا، 
ويتمتنّع برخص )السفر(، ويجوز له قصر الصالة الرباعية، واجلمع بني صالتي 
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الظهر والعصر وبني املغرب والعشاء جمع تقدمي أو تأخير لدى جمهور الفقهاء. 
والله أعلم.

]5(39/58/17[
 � � � �

اأكرث حد لق�سر وجمع ال�سالة 

5 451  تقدم إلى اللجنة املدعو السيد / ماجد، وقدم السؤال التالي:

أن  يرغب  والذي  للمسافر،  بالنسبة  الصالة  وجمع  لقصر  حد  أكثر  هو  ما 
تكون إقامته 5) يومًا، وما مدى صحة ما ينسب لإلمام ابن القيم بأنه لم يحدد 
زمنًا معينًا طاملا أن املسافر ال يريد اإلقامة في البلد الذي سافر إليه، وهل يجوز 
إذا كان اجتهاد هذا  يتبع مذهبًا معينًا أن يتجه إلى مذهب آخر  إن كان اإلنسان 

املذهب أخف من املذهب اآلخر؟

وبعد استعراض السؤال أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

أواًل: إذا سافر اإلنسان إلى بلد ولم يدر متى يظعن عنها كان في حكم املسافر 
إلى ما شاء الله.

ثانيًا: إذا نوى اإلقامة في بلد تصلح لإلقامة أقل من خمسة عشر يومًا كان في 
حكم املسافر، وإال كان في حكم املقيم.

ثالثًا: بالنسبة التباع آراء العلماء فإن للمقلد أن يختار من يثق بعلمه ودينه 
على أن ال يقع في مسألة مجمع على منعها شرعًا، كما ال يجوز له أن يتبع شواذ 

األقوال في املذاهب املختلفة. والله أعلم.

]54/189/([

 � � � �
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من اأين يبداأ، ومتى ينتهي ال�ّسفر؟

ه: م من السيد/ أحمد، ونصُّ 5 452 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

هل يجوز اجلمع بني الصالتني الظهر والعصر أو املغرب والعشاء وقصرهما 
في مطار الكويت ملريد السفر؟ وهل يجوز له ترك اجلمعة إذا صادف يوم سفره 
اجلمعة؟ وإذا عاد من سفره ولم يكن قد صلى املغرب والعشاء، على اعتبار أننّه 
نوى جمع تأخير؛ فهل تعتبر صالته بعد وصوله بلده ومحل إقامته قضاًء؟ وهل 

األولى أو الواجب عليه أن يصليها في سفره قبل أن يصل إلى وطنه؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

وتأخيرًا  تقدميًا  والعشاء  املغرب  وبني  والعصر  الظهر  صالتي  بني  اجلمع 
للمسافر، قال بجوازه جمهور الفقهاء، ومنعه بعضهم، أما القصر في السفر فقد 

اتفق الفقهاء على مشروعيته. 

وشرط القصر وكذلك اجلمع عند من يقول به مغادرة عمران البلد، ومطار 
الكويت هو خارج عمران البلد، وبالوصول إليه تتحقق املغادرة، وعليه فللمسافر 
على  عازمًا  املطار  إلى  الوصول  مبجرد  واجلمع،  القصر  رخصة  من  االستفادة 

السفر.

أما صالة اجلمعة فإنها تسقط عن املسافر، ويصلي بدلها الظهر إذا غادر قبل 
األذان الثاني، فإذا سمع األذان الثاني في بلده قبل الوصول إلى املطار، فال يجوز 
له أن يغادر قبل أداء اجلمعة، إال لضرورة؛ كخوف فوات الرفقة، أو خوف إقالع 

الطائرة.

مبجرد  الشرعية،  األحكام  من  بها  يتعلق  ما  وجميع  السفر  رخصة  وتنتهي 
العودة والوصول إلى الوطن – عمران مدينته – وعليه؛ فإذا وصل املسافر إلى 
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وطنه قبل العشاء، ولم يصل املغرب بعد، وجب عليه صالة املغرب في وقتها، 
وكذلك العشاء بدون قصر وال جمع؛ النتهاء سفره قبل انتهاء وقت املغرب. 

ا إذا وصل إلى وطنه بعد العشاء، ولم يصل املغرب بعد، فإن الواجب عليه  أمنّ
صالة املغرب قضاًء، ثم صالة العشاء أداًء، من غير جمع وال قصر؛ ألنه بوصوله 
إلى وطنه لم يعد مسافرًا، ولو صلى املغرب والعشاء جمعًا وقصرًا قبل وصوله 

إلى وطنه جمع تقدمي جاز، وهو األولى إذا تيسر له. والله أعلم.

]4899/71/16[

 � � � �

ق�سر ال�سالة فـي الوطن االأ�سلي

ه: م من السيد / أسعد، ونصُّ 5 453  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

بالنسبة للموظف غير الكويتي عندما يسافر إلى أهله ملدة شهرين أو أكثر، 
هل يقصر الصالة ويجمعها ألنه لن يقيم عندهم سوى شهرين أو أكثر؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

نوى  بلده، سواء  إلى  مقيمًا مبجرد وصوله  أهله يصبح  إلى  إذا عاد  املسافر 
أكثر؛ ألنه وطنه األصلي، وبذلك يتوجب  أو  أو أقل  يومًا  بلده هذا  اإلقامة في 
عليه إمتام الصالة مبجرد دخوله إلى بلده؛ النقطاع حكم السفر عنه بذلك. والله 

أعلم.

]5546/71/18[

 � � � �
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جمع وق�سر ال�سالة للمقيم للدرا�سة

ه: م من السيد / فيصل، ونصُّ 5 454 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

اسمي فيصل، وأنا أحد أبناء دول اخلليج العربية، طالب في اململكة املتحدة 
)بريطانيا(؛ حيث ال يزال أمامي عام آخر للدراسة بهذه الدولة الغربية قبل انتهاء 
تأدية  كيفينّة  بشأن  جدًا  كثيرًا  يحينّرني  سؤال  لي  الوطن،  إلى  والعودة  دراستي 

الصالة، وهو:

الظهر  لفريضتي  وجمعًا  قصرًا  صالتي  بتأدية  أقوم  أن  لي  املمكن  من  هل 
والعصر، وكذلك املغرب والعشاء؟ أرجو إفادتي وإسداء النصح لي، وجزاكم 

الله خيرًا.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ما دام املستفتي مسافرًا إلى بريطانيا، ودخلها ناويًا املقام فيها أكثر من خمسة 
بني  اجلمع  له  يجوز  وال  كاملة،  وقتها  في  صالة  كل  أداء  عليه  فإن  يومًا،  عشر 

الصلوات تقدميًا وال تأخيرًا، وال قصرها. والله أعلم.

]5(37/57/17[

 � � � �

ق�سر ال�سالة للمقيم فـي منى اأيام احلج

ه: م من السيد /يوسف، ونصُّ 5 455 عرض على اللجنة السؤال املقدَّ

منى  أيام  حتى  بالعزيزية،  عمائر  في  احلج  أيام  يسكنون  الكويتيني  غالب 
أيام  الصالة  ما يكونون داخل مكة؛ فهل يحل لهؤالء قصر  فإنهم غالبًا  والعيد 

منى وهم خارج منى، أم أن قصر الصالة مقتصر فقط على أهل منى؟
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أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

توافر  بشرط  غيره  أو  ًا  حاجنّ للمسافر  الله  َشَرَعها  رخصة  الصالة  َقْصر  إننّ 
أسباب الرخصة وشروطها، واملسافر املترخص بقصر الصالة إذا نوى إقامة أربعة 
أيام كاملة انقطعت أحكام السفر وامتنعت في حقه رخصة قصر الصالة، أما إذا 
نوى إقامة أقل من أربعة أيام جاز له قصر الصالة سواء أكانت اإلقامة في مكة أو 

منى. والله أعلم.
](571/58/9[    

 � � � �

جمع وق�سر ال�سالة للمجّندين يف مع�سكرهم

ه: م من املجّند/ أحمد، ونصُّ 5 456 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

س: ما حكم جمع الصالة وقصرها حيث إننا مجموعة من املجننّدين نوجد 
بشكل دائم في املواقع العسكرية على احلدود الكويتية ونقيم في مخيمات وتقع 
على بعد 40 كيلومترًا من مدينة اجلهراء، ويحصل أن ننتقل أحيانًا مبسافة كيلومترًا 
حالة  في  ونحن  كيلومترًا،   )(5( مبسافة  تنتقل  قد  املجموعات  وبعض  واحد، 

تأهب واستعداد للحرب؛ فما حكم جمع الصالة وقصرها في هذه األحوال؟

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

ال يعتبر املجننّدون كما هو وارد في السؤال في حالة سفر؛ ولذا ال يجوز   
ص برخص السفر في الصالة وهي القصر واجلمع، والواجب عليهم  لهم الترخنّ

الصالة تامة، وأن تصلى كل صالة في وقتها. والله أعلم.

](837/77/10[  

 � � � �
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�سروط اجلمع يف ال�ّسفر

ه: م من السيد/علي، ونصُّ 5 457 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

مقدم هذه األسئلة مجموعة من املواطنني راجيًا أن تكون اإلجابة باألدلة ما 
كان بوسعكم ذلك.

في  الصبية  منطقة  إلى  أسبوعيًا  مجموعة  ونحن  نذهب  األول:  السؤال 
يوم  من  الذهاب  يكون  األحيان  بعض  وفي  واجلمعة،  واخلميس  األربعاء  أيام 

الثالثاء..

فهل يحق لنا اجلمع والقصر في هذه األيام؟ علمًا بأن الذهاب يتم أسبوعيًا 
وبصفة مستمرة.

السؤال الثاني: إذا كنا في سفر وأردنا جمع صالتي الظهر والعصر وقصرهما 
في وقت العصر حيث يجوز لنا اجلمع والقصر؛ فهل ننوي العصر أواًل ثم الظهر؟ 
أم العكس هو الصحيح؟، وإذا كان جوابكم بصالة الظهر أواًل ثم العصر؛ فهل 
في  الظهر  قبل  العصر  صالة  ز  جتونّ التي  اإلسالمي  الفقه  في  اآلراء  بعض  هناك 
حالتي اجلمع والقصر؟، وهل مثل ذلك ينطبق على صالتي املغرب والعشاء في 

حالة اجلمع؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

فيها  يقيم  التي  احملافظة  بنيان  حــدود  بني  الفاصلة  املسافة  كانت  إذا   - (
املستفتي وحدود الصبية ال تقل عن /80/ كيلو مترًا، ولم ينو اإلقامة 
في الصبية أكثر من أربعة أيام؛ فإننّ له أن يقصر ويجمع الصلوات منذ 

خروجه من مكان إقامته إلى وقت عودته إليه.
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جمهور الفقهاء على جواز اجلمع في السفر سواء أكان جمع تقدمي، أم   - (
جمع تأخير، ولكل من اجلمعني شروط.

فأما شروط جمع التقدمي فهي: ❁ 

أ(  البداءة باألولى من الصالتني كالظهر في جمع الظهر والعصر، واملغرب 
م العصر على الظهر، أو العشاء على  في جمع املغرب والعشاء، فلو قدنّ
املغرب لم تصح العصر وال العشاء، وعليه أن يعيد العصر بعد الظهر، 

والعشاء بعد املغرب.

ب( أن ينوي جمع الثانية مع األولى في أول الصالة األولى، أو في أثنائها 
فإذا أمت األولى قبل أن ينوي اجلمع؛ لم يصحنّ اجلمع.

يضر  وال  طويل،  بفاصل  بينهما  يفصل  وال  الصالتني،  بني  يوالي  أن  ج( 
الفاصل القصير، وهو ما كان بقدر اإلقامة فقط.

اإلقامة  نوى  فإذا  والثانية،  األولى  الصالتني  أثناء  في  مسافرًا  يبقى  أن  د ( 
أثناء األولى، أو بني األولى والثانية امتنع اجلمع.

وأما شروط جمع التأخير فهي: ❁ 

أن ينوي اجلمع قبل خروج وقت األولى، فإذا لم ينوه حتى خرج وقتها  أ( 
صالها قضاء ال جمعًا.

استمرار سفره حتى يتم الصالة الثانية. والله أعلم . ب( 

]4597/6(/(5[
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كتاب العبادات  - باب قصر الّصالة وجمعها

223

االأعذار املبيحة للجمع

ه: م من السيد / يوسف، ونصُّ 5 458 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

 ما األعذار املبيحة للجمع بني الصلوات؟ 

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

األصل في الصلوات اخلمس أن تؤدى كل منها في وقتها، من غير تقدمي وال 
تأخير وال جمع، لقوله تعالى: }ڻ    ۀ ۀ  ہ  ہ  ہ ہ{

]النساء: 103[.

أما جمع الصلوات الظهر مع العصر، واملغرب مع العشاء، جمع تقدمي أو 
يجمع  حيث  عرفة،  يوم  في  للحاج  اجلمع  على  الفقهاء  اتفق  فقد  تأخير،  جمع 
الظهر مع العصر جمع تقدمي في عرفة، ويجمع املغرب مع العشاء جمع تأخير 
بعضهم،  عند  مطلقًا  وللحاج  اجلمهور،  عند  للمسافر  القصر  مع  مزدلفة،  في 

واختلفوا فيما سوى ذلك، والله أعلم.

]5890/65/19[

 � � � �

اجلمع بني ال�سالتني للحدث الدائم

م من السيد / عبد الله، وهو: 5 459  عرض على اللجنة اإلستفتاء املقدَّ

ما قولكم فيمن فيه حدث دائم؛ كمن ابتلي بفتح مخرج حتت سرته خلروج 
بوله وغائطه النسداد السبيلني فيه، هل يحلُّ له مثاًل أن يجمع بني صالتي الظهر 
والعصر، وبني املغرب والعشاء في وضوء واحد؛ استنادًا إلى فتوى أفتاه بها عالم 

من العلماء؟
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أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إن مثل هذا املعذور ما دام لم يستطع التحكم فيما يخرج منه له أن يتوضأ 
الفرائض والنوافل، ولكن  لوقت كل صالة، وأن يصلي في الوقت ما شاء من 

اجلمع بني الصالتني والتزام ذلك ليس مبشروع؛ لقوله تعالى: }ڻ    ۀ ۀ  
في  يجمع  أن  بأس  ال  ولكن  ]النساء:103[.  ہ{  ہ  ہ   ہ  
بعض األحايني ويصلي الفريضة بوضوء واحد، مع األخذ باالعتبار أن الصبح 

ال يجمع مع غيره. والله أعلم.
 ]76/(06/([

 � � � �

جمع ال�سالة ل�سرورة املعاجلة

بفرنسا،  اإلسالمي  /املركز  من  م  املقدَّ االستفتاء  اللجنة  على  عــرض   460 5
ه: ونصُّ

ما هو حكم إضاعة الصالة عند االشتغال ببعض عمليات التطبيب التي ال 
جمع  يجوز  هل  املستعجالت،  مصلحة  العمليات  غرفة  داخل  التأجيل؟  تقبل 

التقدمي قبل دخول غرفة العمليات؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

األصل عدم جواز اجلمع بني الصالتني تقدميًا أو تأخيرًا إال لرخصة أو عذر؛ 
ہ{]النساء:103[.  ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ  ڻ    { تعالى:  لقوله 
واجلمع تقدميًا أو تأخيرًا من غير رخصة أو عذر يقتضي إخراج إحدى الصالتني 
أو  تقدميًا  الصالتني  بني  اجلمع  أجلها  من  يجوز  التي  األعــذار  ومن  وقتها،  عن 
تأخيرًا عمليات التطبيب التي ميتد وقتها حتى خروج وقت الصالة الثانية، على 
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أننّه ينبغي مالحظة أننّه ال يصحنّ جمع الصالة أصاًل إذا متنّ قبل دخول وقت الصالة 
األولى حتنّى في حالة العذر. والله أعلم.

]1083/50/4[ 
 � � � �

جمع ال�سالة ل�سرورة مرافقة مري�س

 : ه5 461 م من السيد/ صالح، ونصُّ  عرض على اللجنة السؤال املقدَّ

رجل يريد السفر إلى أوربا مرافقًا ملريض، وقد طلب منه في إدارة املستشفى 
الذي سيكون فيه أن يرافق املريض مرافقة دائمة ملدة أسبوعني، وعلم هذا الرجل 
شرعية  عن  يسأل  وهو  املستشفى،  في  يؤديها  أن  الصالة  يريد  من  مينعون  أنهم 
ه؛ هل يجمع الصلوات معًا، أم الظهر والعصر، ثم املغرب  جمع الصلوات في حقنّ

والعشاء معًا، أم كيف يعمل؟ أفتونا مأجورين.

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

بأنه يجوز له أن يصلي خارج املسجد جمعًا بني الظهر والعصر، وبني املغرب 
والعشاء؛ وذلك للضرورة في الوقت الذي يتمكن فيه من أداء الصالة تقدميًا أو 

تأخيرًا. والله أعلم.

  ](574/61/9[

 � � � �

جمع ال�سالة يف البالد النائية

ه: م من السيد/محمد، ونصُّ 5 462 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

في بعض البالد تغيب الشمس الساعة التاسعة مثال، ويغيب الشفق األحمر 
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الساعة الثانية عشرة أو أكثر، ويدخل الفجر الساعة الثانية؛ فهل يجوز لهؤالء أن 
يجمعوا املغرب والعشاء في وقت املغرب أخذًا بقول ابن عباس: »جمع رسول 
وال  خوف  غير  من  باملدينة  والعشاء  املغرب  وبني  والعصر  الظهر  بني   � الله 

سفر«. 

وخصوصًا في أيام رمضان فإنهم إن أرادوا أن يصلوا التراويح لم يسعفهم 
الوقت لتناول السحور.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ال مانع شرعًا من اجلمع في هذه احلالة نظرًا لوجود احلرج؛ وذلك حلديث: 
»جمع رسول الله � بني الظهر والعصر وجمع بني املغرب والعشاء باملدينة من 

غير خوف وال سفر«.

قيل البن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن ال يحرج أمته. رواه مسلم))(. 
ه أعلم. واللنّ

]1087/54/4[    
 � � � �

اجلمع بني ال�سلوات ب�سبب الغبار

ه: م من السيد / يوسف، ونصُّ 5 463 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

ما حكم اجلمع بني الصلوات بسبب الغبار الشديد؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إذا كان الغبار شديدًا وأدى إلى انعدام الرؤية، أو صاحبته رياح شديدة، أو 

))(   رقم )705(، واللفط ألحمد في مسنده )رقم 1953(.
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ظلمة، وكان يترتب على خروجه للصالة التالية في هذه احلالة مشقة فإنه يجوز 
اجلمع بني الصالتني في املسجد. والله أعلم. 

]5891/65/19[

 � � � �

جمع ال�سالتني فـي امل�سجد ب�سبب اخلوف

م بواسطة/ البريد اإللكتروني للوزارة،  5 464 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: ونصُّ

يحني وقت صالة العشاء في بغداد بعد ساعة من حظر التجول الذي تفرضه 
القوات األمريكية احملتلة، وقد قام بعض أئمة املساجد بجمع صالة العشاء مع 

املغرب جمع تقدمي، يرجى بيان الرأي الشرعي بذلك، وجزاكم الله خيرًا.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

وبعض  الشافعية  وبعض  )احلنابلة  للخوف  اجلمع  الفقهاء  بعض  أجــاز 
املالكية(، ومنعه أكثر الفقهاء )احلنفية وبعض الشافعية وبعض املالكية(.

مبذهب  أخذًا  املذكور؛  للسبب  والعشاء  املغرب  جمع  من  مانع  فال  وعليه: 
من أجاز اجلمع للخوف من الفقهاء. ولو امتنع البعض عن اجلمع في املساجد 
عليهم؛  ينكر  ال  فرادى  أو  أهلهم  مع  جماعة  بيوتهم  في  أوقاتها  في  وصلوها 
تقدم.  كما  اخلالف،  من  خروجًا  األولى،  وهو  الفقهاء،  أكثر  مبذهب  ألخذهم 

والله أعلم. 
]6588/59/(1[  

 � � � �
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اجلمع بني �سالتني فـي احل�سر ب�سبب املطر

ه: م من السيد / عبد الوهاب، ونصُّ 5 465 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

قبل  ممطرة  السماء  كانت  حيث  يجمع  أن  رفض  الله  حفظه  مسجدنا  إمام 
الشباك  إنه فتح  إقامة الصالة يقول:  أنه عند  الدخول للمسجد وبعد األذان إال 
العذر  إن  ويقول:  بالغيوم،  ملبنّدة  زالت  ما  السماء  لكن  توقف  قد  املطر  وكان 
يجوز  فال  املطر  نزول  وقف  اإلقامة  وقت  كان  إذا  أنه  وحددها  انتفى،  للجمع 

اجلمع عند كل املذاهب، وأنها مسؤولية وأمانة يحاسب عليها من الله.

الله  حفظه  املذكور  خالد  د.  وآخرها  عديدة،  جهات  من  االستفسار  وبعد 
قال: إن العذر موجود، وزاد عليه أنه حتنّى إذا رأى اإلمام أن هناك أذى من طني 

بالطريق على املصلني يجوز له اجلمع.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز اجلمع بني املغرب والعشاء بسبب املطر؛ ملا 
 � في الصحيحني))( عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: »صلى رسول الله 
الظهر والعصر، واملغرب والعشاء جميعًا«، زاد مسلم: »من غير خوف  باملدينة 

وال سفر«، وحمل هذا على اجلمع بعذر املطر.

ويشترط لصحة اجلمع الشروط التالية:
حتقق نزول املطر.  – (

أن يكون املطر كثيرًا مبلاًل للثياب يشق معه السعي إلى املسجد.  – (
األولى وعند دخول  السالم من  الصالتني وعند  أول  في  املطر  وجود   – 3

الثانية.
))(    البخاري )543(، ومسلم )705( واللفظ له. 
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وأجاز الشافعية اجلمع بني الظهر والعصر بسبب املطر؛ حلديث ابن عباس 
والله  املسجد.  في  جماعة  باملصلنّي  الرخصة  هذه  اجلمهور  خص  كما  املتقدم. 

أعلم.
]5893/66/19[

 � � � �

اجلمع فـي املطر الإمام ي�سكن فـي امل�سجد

ه:  م من السيد / مطلق، ونصُّ 5 466 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

ما حكم اجلمع في حال املطر لإلمام الذي يسكن في املسجد نفسه؟ وماذا 
يعمل في األحوال التي يجوز اجلمع فيها لتوفر الشروط الشرعية للجمع؟ وما 
هو األفضل واملطلوب شرعًا بالنسبة لألذان في وقت الصالة الثانية التي ُجمعت 
مع األولى جمع تقدمي مع إمام املسجد، هل يؤذن لها أو ال؟ وهل يكون األذان 
ًا بصوت مرتفع أو يكون داخل املسجد بصوت منخفض؟ وما هو املطلوب  عامنّ
للمطر بسبب اختالف مذاهبهم؟ هل  يرون اجلمع  الذين ال  املصلني  شرعًا من 

يجمعون مع اإلمام أو ال؟ ولكم جزيل الشكر.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

يجزه  ولم  الشافعية،  به  قال  للمطر  املسجد  في  والعصر  الظهر  بني  اجلمع 
جمهور الفقهاء، أما اجلمع بني املغرب والعشاء للمطر فقد أجازه اجلمهور دون 
للمطر،  اجلمع  شروط  في  الفقهاء  اختلف  وقد  وإقامتني،  بأذان  وذلك  احلنفية، 
فرأى البعض أن اجلمع ال يجوز ممنّن يسكن في املسجد أو قريبًا منه بحيث يستطيع 
الوصول للمسجد من غير مشقة، ورأى البعض اآلخر جواز اجلمع مطلقًا، وعليه 
فلإلمام الذي يسكن املسجد أو قريبًا منه أن يختار أحد القولني السابقني، دون 

حرج عليه في ذلك. 
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األذان  مشروعية  مينع  ال  تقدمي  جمع  والعصر  الظهر  صالتي  بني  واجلمع 
لصالة العصر في وقتها جهرًا بصوت مرتفع، لإلعالم بدخول الوقت، وألجل 
من لم يجمع بني الصالتني في املسجد، وكذلك األمر في حال اجلمع بني صالتي 

املغرب والعشاء. 

والذين يقلدون مذاهب ال ترى اجلمع للمطر، لهم تقليد من يرى اجلمع، 
ولهم أداء كل صالة في وقتها إذا توفنّرت اجلماعة فيها. والله أعلم.

]5894/67/19[

 � � � �

اجلمع بني املغرب والع�ساء فـي رم�سان يف املطر

ه: م من السيد/ مطلق، ونصُّ 5 467 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

الفتوى  جلنة  على  التاليني  السؤالني  عرض  على  باملوافقة  التكرم  يرجى 
بالوزارة وذلك ملعرفة احلكم الشرعي بشأنهما:

رمضان  في  املطر  أثناء  والعشاء  املغرب  صالتي  بني  اجلمع  أولى؛  أيهما   -
باملسجد، ثم صالة التراويح في وقت العشاء، أم صالة املغرب في وقتها، والعشاء 

مع التراويح في وقتها ؟

- أيهما أفضل إلمام املسجد، القيام بدوره في مسجده مع أهمية هذا الدور- 
أم الذهاب إلى احلرم املكي ألداء العمرة واالعتكاف في رمضان ؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

 إذا حدث مطر في وقت صالة املغرب فإنه يجوز عند جمهور الفقهاء اجلمع 
بني املغرب والعشاء جمع تقدمي بشروط اجلمع، وهو األولى أخذًا بالرخصة.
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ل بعد جمع الصالتني،  وأما التراويح: فإنه نظرًا الختالف الفقهاء في التنفنّ
ى التراويح  وفي صالة التراويح بعد اجلمع؛ فإننّ اللنّجنة ترى أن األفضل أن ُتصلنّ
بعد دخول وقت العشاء ومبا يسع صالتها، وذلك خروجًا من خالف الفقهاء، 
ويكون ذلك في املسجد ملن ال يشق عليه ذلك بسبب البلل، أو األذى من املطر، 
أو يكون في البيت ملن يشق عليه أداؤها في املسجد بسبب اخلوف من البـلل، أو 

األذى من املطر. 

- ال يجوز لإلمام أن يترك عمله بدون إجازة من إدارة املساجد إال لضرورة، 
إدارة  إذا حصل اإلمام على إجازة من  النافـلة من ذلك، ولكن  العمرة  وليست 
أو  النافلة،  العمرة  إلى  الذهاب  في  إجازته  في  مخينّر  فهو  لها  التابع  املساجد 
االعتكاف، أو البقاء في مسجده إلمامة املصلني، أو غير ذلك من األمور النافلة 
ـنة من السنة إذا كان  أو املباحة، ولإلدارة منع اإلمام من اإلجازة في أوقات معينّ

غيابه في هذه األوقات يضرنّ مبصلحة املصلني. والله أعلم.

]4900/7(/16[

 � � � �

اجلمع بني ال�سلوات فـي امل�سليات

ه: م من السيد / يوسف، ونصُّ 5 468 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

ما حكم اجلمع بني الصلوات في املصليات غير املساجد؟ أفتونا مأجورين.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

بسبب  الظهر والعصر  الفقهاء عدم صحة اجلمع بني صالتي  يرى جمهور 
بني  اجلمع  رخصة  تخصيص  مع  األظهر(  )في  جــوازه  الشافعية  ويــرى  املطر، 
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صالتي الظهر والعصر للمطر مبن يصلي جماعة مبسجد أو بغيره بعيد عن باب 
إلى  نظرًا  العادة؛  يًا ال يحتمل في  تأذنّ باملطر في طريقه  ى  يتأذنّ داره عرفًا؛ بحيث 
ِكننّ  في  املصلى  إلى  ميشي  أو  جماعة  أو  منفردًا  بيته  في  يصلي  من  أما  املشقة، 
ى قريبًا فال يجمع النتفاء التأذي، وفي مقابل األظهر  )أي سترة(، أو كان املصلنّ

يترخص مطلقًا.

وترى اللجنة األخذ مبذهب اجلمهور. والله أعلم. 

]589(/66/19[

 � � � �

جمع الع�سر مع اجلمعة تقدميًا

ه: م من السيد/ نادي، ونصُّ 5 469  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

كثير من املعتمرين يصلون اجلمعة في احلرم، ونظرًا الرتباط سفرهم بالطائرة 
عقب اجلمعة )حسب حتديد املطار( يحبنّون أن يصلوا العصر عقب اجلمعة جمع 
تقدمي في احلرم للفوز بإذن الله تعالى بثواب الصالة في احلرم؛ فهل يجوز جمع 

العصر مع اجلمعة جمع تقدمي. وجزاكم الله خيرًا. 

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

اختلف الفقهاء في حكم جمع صالة العصر مع صالة اجلمعة جمع تقدمي 
بسبب السفر، واللجنة تختار جواز ذلك أخذًا مبذهب الشافعية. والله أعلم.

]6911/66/(([
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      ب��������������������������اب  ص������������������������الة   اجلمع�����������������������������������������ة

وقت �سالة اجلمعة

ه: م من السيد / أنور، ونصُّ 5 470 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

م  ص في أننّ بعض املساجد تقدنّ رت الشكوى من بعض املصلنّني، وتتلخنّ تكرنّ
صالة اجلمعة عن وقت الظهر، وبعضها اآلخر وهي األغلبية حتى اآلن ال يصعد 
من  واملطلوب  الظهر،  وقت  دخول  بعد  إال  للصالة  ويؤذن  املنبر  اخلطيب  فيها 
بعض  كون  من  عليه  هو  ما  على  احلال  يبقى  هل  برأيكم:  توافونا  أن  سيادتكم 
املساجد تقوم بشعائر صالة اجلمعة قبل وقت الظهر، وبعضها ال تفعل ذلك إال 
بعد أن يحني وقت الظهر؟ أم تفضلون توحيد الوقت للجميع تأكيدًا للوحدة، 

ومنعًا للبلبلة وحتاشيًا للخالف؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ل وقت صالة  ل وقت صالة اجلمعة هو أونّ ذهب جمهور الفقهاء إلى أننّ أونّ
الشيء  بلوغ ظل  وينتهي عند  السماء،  كبد  الشمس عن  فيبدأ من زوال  الظهر، 
ل وقت صالة العيد، وينتهي  مثله، وذهب احلنابلة إلى أننّ وقت اجلمعة يبدأ من أونّ
بالزوال،  وجتب  رخصة،  الــزوال  قبل  فعلها  إننّ  وقالوا:  الظهر،  وقت  بخروج 

وفعلها بعد الزوال أفضل عندهم.

وترى اللجنة األخذ مبا ذهب إليه اجلمهور، وما هو األفضل عند احلنابلة؛ ملا 
روى سلمة بن األكوع قال: »كّنا نصّلي اجلمعة مع الّنبّي � إذا زالت الشمس« 
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متفق عليه))(، وللخروج من اخلالف، وهو األحوط. والله أعلم.

]5(4(/63/17[

 � � � �

االأذان االأول ل�سالة اجلمعة

ه: م من السيد / مصطفى، ونصُّ 5 471   عرض على الهيئة االستفتاء املقدَّ

 أرجو بيان حكم أداء األذان قبل الوقت عمومًا، وعلى وجه اخلصوص أيضًا 
املذاهب  في  نصوص  على  وقفت  إننّي  حيث  اجلمعة؛  لصالة  األول  األذان  في 
املثوبة،  جزيل  ولكم  أفيدونا،  تكرهه،  أو  اجلمعة،  في  حتنّى  ذلك  متنع  األربعة 

واملغفرة من الله تعالى .

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إالنّ  الوقت  دخول  قبل  للصالة  األذان  مشروعية  عدم  على  الفقهاء  اتفق 
الفجر، واختلفوا في وقت دخول صالة اجلمعة:

فذهب جمهور الفقهاء إلى أننّ وقت اجلمعة هو وقت صالة الظهر، وذلك 
بالزوال.

وذهب احلنابلة إلى أن وقتها هو وقت صالة العيد، وأن األفضل عندهم هو 
أن تصلى في وقت صالة الظهر.

التأذين للجمعة قبل الزوال هو ما يفهم من مذهب  ورأت الهيئة أننّ جواز 
احلنابلة؛ إذ إنه يقع في وقت اجلمعة عندهم، وال ترى مانعًا من العمل به؛ ملا فيه 

ع «. ))(    البخاري )رقم 904(، ومسلم )رقم 860( بلفظ: » كنا جنمِّ
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ؤ للصالة. والله أعلم. من مصلحة التهيُّ
]6(83/74/(0[

 � � � �

البيع وال�سراء اأثناء �سالة اجلمعة

ه: م بواسطة السيد/ املدير العام، ونصُّ 5 472   عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

صالة  وقت  التجارية  احملال  إغالق  يوجب  قانون  صدور  الحتمال  نظرًا 
اجلمعة، فهل هناك محالٌّ أو ِحَرٌف ميكن استثناؤها شرعًا من هذا القانون ؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

األصل أنه يجب على كل مسلم كلف بصالة اجلمعة أن يتوقف عن العمل 
يوم اجلمعة، من حني النداء الثاني للجمعة إلى نهاية صالتها وأن يسعى للصالة، 

ثم يتابع أعماله بعد الصالة كما يحب؛ وذلك لقوله تعالى: }ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
ٿ  ٿ                  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃ{ ]اجلمعة : 10-9[.

وقد ندد الله تعالى باملخالفني لهذا األمر اإللهي؛ فقال جل شأنه : }ڃ  
ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ     ڇ  ڇڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڈ      ڈ  ژژ  ڑ  

ڑ    ک{ ]اجلمعة: ))[.

على  اتفقوا  كما  الشراء،  من  باجلمعة  املكلفني  منع  على  الفقهاء  اتفق  وقد 
إلى  النداء  تلبية  عن  التأخر  وهو  كــلٍ،  في  املنع  معنى  ــاد  الحتِّ البيع  من  منعهم 

اجلمعة.
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ن األذان األول فإنه يحرم الصناعات كلها؛ هي مبنزلة البيع. وقال عطاء: إذا أذنّ

وعن الضحاك بن مزاحم قال: إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة إذا زالت 
الشمس حرم البيع.

وعن الزهري قال: األذان الذي يحرم فيه البيع األذان عند خروج اإلمام .

ات  إال أن الواجب يقضي بأن يستثنى من ذلك املنع بعض األعمال واملهمنّ
ة إلى استمرار العمل فيها في وقت النداء إلى  التي تدعو الضرورة أو احلاجة املاسنّ
اجلمعة وال حتتمل التأخر؛ كإنقاذ غريق، أو إطفاء حريق، أو إسعاف جريح، أو 
غير ذلك بشرط أن ال يفي بالقيام بها َمن ال جتب اجلمعة عليهم كاألطفال والنساء 
وغير املسلمني، فإذا قام بهذه األعمال الضرورية من ال جتب اجلمعة عليهم لم 

يجز للمكلفني ترك اجلمعة من أجلها .

يوم  في  إليها  وما  التجارية  احملالت  سائر  إغالق  ترى  اللجنة  فإن  وعليه؛ 
ذلك  من  ويستثنى  صالتها،  نهاية  إلى  للجمعة  الثاني  النداء  حني  من  اجلمعة 
املشار  الفترة  هذه  في  بالعمل  استمرارها  ضرورة  املسؤولون  يرى  التي  الفئات 
إليها؛ كالصيدليات ونحوها، كما يستثنى من ذلك احملالت التي يعمل فيها فقط 

من ال يكلف باجلمعة، والله أعلم .
]3605/91/1([

 � � � �

عمل املوظف اأثناء اجلمعة

ه: م من السيد/ عبد العزيز، ونصُّ 5 473 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

س1: ما هو حكم بيع وقود السيارات في محطات البنزين في وقت صالة 
صالة  وقت  اخلدمة  إيقاف  من  املوظفون  مينع  أنه  العلم  مع  اجلمعة، 



كتاب العبادات  - باب صالة اجلمعة

237

محاسبة  مع  اجلمعة  صــالة  ألداء  الذهاب  من  منعهم  ومــع  اجلمعة، 
املخالف؟

س2: إذا كان اجلواب عدم جواز البيع يرجى حتديد وقت إقفال احملطة هل 
يكون مع األذان األول أو مع األذان الثاني؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إن تلبية النداء للمشاركة بصالة اجلمعة واجب على كل مسلم تلزمه اجلمعة، 
النداء  بعد  عذر  بدون  وغيره  كالبيع  بغيرها  االشتغال  أو  عنها  التخلف  ويحرم 

پ       پ   پ   پ   ٻ   ٻ     ٻ   ٻ   }ٱ   تعالى:  لقوله  الثاني؛ 
ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ     ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃ{ 

]اجلمعة:9 -10[.

ن العمل فيها خالل   وترى اللجنة أن على الشركة أو صاحب احملطة أن يؤمنّ
فلتغلق  يجد  لم  فإن  الصالة،  هذه  عليهم  جتب  ال  من  طريق  عن  اجلمعة  صالة 
احملطة، كما ترى أننّ على العامل الذي جتب عليه صالة اجلمعة أن يتوقنّف عن 
العمل، ويسارع إلى تلبية النداء فور األذان الثاني؛ حتنّى نهاية الصالة ما لم مينعه 
ر له عمل آخر.  من ذلك ضرورة؛ مثل صرفه من العمل بسبب ذلك إذا لم يتيسنّ

والله أعلم.
](831/70/10[

 � � � �

العدد املطلوب ل�سالة اجلمعة 

م من السيد الوزير، وهو: 5 474 عرض على اللجنة اإلستفتاء املقدَّ
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نرجو التوضيح بالنسبة جلواز صالة اجلمعة في القرى واجلزر التي يسكنها 
أناس بصورة متقطعة، وبالنسبة للعدد املطلوب لصحة إقامة صالة اجلمعة إقامة 

دائمة.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إنه ال تصح صالة اجلمعة في القرى واجلزر التي ال يسكنها إال أناس بصورة 
متقطعة ولو زاد عددهم عن احلد املطلوب لصحتها؛ لكونهم خارج املصر. 

فعند  دائمة  إقامة  املصر  في  اجلمعة  صالة  إقامة  لصحة  املطلوب  العدد  ا  أمنّ
احلنفية ثالثة أشخاص، وعند املالكية )1 شخصًا، وعند الشافعية واحلنابلة 40 

ه أعلم. شخصًا، واللنّ
 ]86/(13/([ 

 � � � �

 اإلقاء خطبة �سالة اجلمعة والعيد يف امل�سجد بغري العربية

م من السيد/محمد؛ رئيس جلنة إسالمية،  5 475 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: ومنسق اجلالية اإلسالمية السريالنكية، ونصُّ

 هل جتوز إقامة خطبة العيد بلغة غير عربية مع صالة العيد، ومبسجد مت إلقاء 
خطبة العيد بالعربية والصالة فيه قبله بوقت غير طويل؟

ونفيدكم علمًا بأن اجلالية تتنّبع هذا النهج منذ عدة سنوات، ومبوافقة من مراقبة 
اجلاليات، وتصريح من إدارة مساجد العاصمة؛ حيث يحضر قرابة 1500مصلٍّ 
ألداء صالة العيدين مبسجد )...(، ونصلي الساعة 8.00 صباحًا بعد أن يخرج 
أوساط  بني  مشهورًا  أصبح  واألمر  صالتهم،  بعد  املسجد  من  العرب  املصلون 
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حيث  أيضًا؛  وطنهم  في  ذلك  على  دون  متعونّ هم  كما  جاليتنا،  من  هنا  املقيمني 
تؤدى الصالة الساعة 8.00 صباحًا. وكذلك ليس بوسعنا أن نقوم بصالة العيد 

قبل هذا الوقت؛ ألن املصلني يأتون من جميع مناطق الكويت. 

هذا ونرجو إفادتنا بالرأي الشرعي في هذا األمر بأقرب وقت ممكن.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ى أركانها  اشترط جمهور الفقهاء لصحة خطبة يوم اجلمعة ويوم العيد أن تؤدنّ
باللغة العربية تعبدًا لالتباع؛ ألنها ذكر مفروض، فاشترط أن تكون باللغة العربية 
كتكبيرة اإلحرام، وبهذا ال يجوز أداؤها بغير اللغة العربية عند جمهور الفقهاء، 
وأركان اخلطبة هي: حمد الله سبحانه وتعالى، والصالة على النبي �، والوصية 

بالتقوى، والدعاء للمؤمنني في اخلطبة الثانية، وقراءة آية مفهومة. 

وال بأس بأن تلقى اخلطبة بغير العربية إذا احتاج األمر لذلك، بعد أن تؤدى 
األركان باللغة العربية. 

ويجب عدم الفصل بني هذه األركان خروجًا من خالف من اعتبر املواالة 
بينها ركنًا، أو خالف من اعتبر املواالة شرطًا.

غة العربية،  ة أهلها اللنّ  إالنّ أننّ هذا يخصُّ البلدان غير العربينّة التي ال يفقه عامنّ
غة  اللنّ هي  العربينّة  اللغة  تعدنّ  النّتي  العربينّة  األقطار  وسائر  الكويت  دولة  في  ا  أمنّ
ثمنّ  العربينّة،  اللغة  على  ها  كلنّ اخلطبة  في  يقتصر  أن  اللنّجنة  فترى  فيها،  الرسمينّة 
للفائدة،  يصار إلى ترجمتها بعد االنتهاء من الصالة على قدر اإلمكان تعميمًا 

وال يجوز إعادة صالة العيد في املسجد نفسه. والله أعلم.

]6(90/84/(0[

 � � � �
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اإعادة اجلمعة ظهرًا الختالل �سرط العدد

ه: م من السيد/ هواش، ونصُّ 5 476 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أرجو إفادتي باحلكم الشرعي فيما يلي: نحن في بلدنا، بعد أن نصلي اجلمعة 
مباشرة يقوم املؤذن بإقامة الصالة، ويتقدم إمام اجلمعة الذي خطب بنا اجلمعة 

فيصلي بنا الظهر أربع ركعات جماعة؛ فهل يصح ذلك شرعًا؟

أرجو إعطائي فتوى شرعية في ذلك.  

الصالة  يقيم  الذي  املسجد  شيخ  كتبها  ورقة  االستفتاء  مع  مرفق  مالحظة: 
ويصلي اجلمعة، وهي مرفقة مع االستفتاء.

شيخ  قبل  من  املكتوبة  باالستفتاء  املرفقة  الورقة  على  اللجنة  اطالع  وبعد 
املسجد الذي يصلي الظهر بعد اجلمعة، وفحواها أنه ال تصح اجلمعة على مذهب 
ببلوغ عدد املصلني أربعني رجاًل، وأن يكونوا كلهم متقنني لقراءة  الشافعية إال 
الفاحتة، فإنه إذا وجد في األربعني أمينّ قاصر عن تعلم الفاحتة، وأخل بقراءتها 
بطلت صالته، ونقص العدد عن األربعني فبطلت صالة اجلمعة بالنسبة للجميع 

ووجب عليهم صالة الظهر.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

الفقهاء،  بني  اتفاق  ليس محل  اجلمعة  األربعني في صالة  اشتراط عدد  إن 
من  ومنهم  شخصًا،  عشر  باثني  بصحتها  يقول  من  املعتبرين  الفقهاء  من  فهناك 

ڃ   }ڃ   تعالى:  الله  قول  نزول  سبب  في  ثبت  وقد  بثالثة،  بصحتها  يقول 
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))[ أنه لم يبق مع رسول الله  چ  چ   چ  چ  ڇ     ڇ  ڇڇ{ ]اجلمعة: 
� في صالة اجلمعة إال اثنا عشر رجاًل )رواه البخاري ومسلم والتنّرمذينّ عن 
ببطالن  األربعني  صالة  باختالل  احلكم  فإن  ولذلك  عنه())(،  الله  رضي  جابر 
به  تصح  الباقي  العدد  ألن  مستقيم؛  غير  الفاحتة  إتقانه  لعدم  منهم  واحد  صالة 
يقل  لم  ممنّن  الفقهاء  بني  عليه  متفق  غير  السبب  لهذا  البطالن  أن  كما  اجلمعة، 
بوجوب القراءة خلف اإلمام، وال يتطلب لصحة الصالة أن تكون صحيحة على 

كل املذاهب، وعليه فإنه ال جتب صالة الظهر بعد صالة اجلمعة لهذا السبب.

م من يشك في إخالله بقراءة الفاحتة، وهذا  وكان األولى بهذا اإلمام أن يعلنّ
واجب عليه لقدرته على ذلك وتفرغه له، وال يسوغ له تشكيك الناس في صحة 

صالتهم مبثل هذه الفروع الغريبة. والله أعلم.
]14(8/73/5[

 � � � �

اإقامة اجلمعة فـي الرب

ه : م من السيد / يوسف، ونصُّ 5 477 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

نحن مجموعة من الناس نخرج إلى البر في بعض العطل ونقيم فيها قرابة 
أقرب  وبني  بيننا  تبعد  التي  واملسافة  اجلمعة،  يوم  األسبوع  هذا  يتخلل  األسبوع 
مكان تقام فيه اجلمعة قرابة 30 أو 40 كيلو مترا، مع العلم أننا نزيد عن األربعني 
شخصًا، وجند مشقة في النزول لوعورة الطريق وغيره، لكنها مشقة غير متعذرة؛ 
اجلمعة  نصلي  أم  ظهرًا،  نصليها  أم  اجلمعة،  لصالة  النزول  علينا  يجب  فهل 

هناك؟
))(    البخاري )رقم 936(، ومسلم )رقم 863(، الترمذيُّ )رقم 331(.
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أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

بل  عليهم؛  جتب  ال  ألنها  اجلمعة؛  صالة  تقيم  أن  اجلماعة  هذه  على  ليس 
يصلون الظهر، وإن رغبوا أن يصلوا اجلمعة فليقصدوا أحد اجلوامع القريبة من 

مكانهم إن شاؤوا. والله أعلم.
 ](018/6(/7[

 � � � �

�سالة اجلمعة فـي املزارع وال�ساليهات واملنتزهات

ه:5 478 م من السيد/مدير إدارة املساجد، ونصُّ  عرض على الهيئة االستفتاء املقدَّ

نرجو التكرم بعرض املوضوع اآلتي على جلنة الفتوى لبيان احلكم الشرعي 
فيه:

- يوجد على حدود الدولة أماكن مثل )الوفرة(؛ فيها مزارع وعمال شركة 
وسكان.

ومتنزهات  فيها شاليهات  وبنيدر(  )اخليران  مثل  أماكن  أيضًا  يوجد  كما   -
صالة  حكم  فما  واجلمعة؛  واخلميس  األربعاء  أيام  النزهة  وقضاء  لالستجمام 
اجلمعة؟  يوم  فيها  يوجد  من  على  واجبة  هي  وهل  األماكن؟  هذه  في  اجلمعة 

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

أجابت هيئة الفتوى مبا يلي : ❁ 

اتفق الفقهاء على أن من شرط صحة صالة اجلمعة أن تقام في مكان يستوطنه 
من تنعقد بهم اجلمعة وال يرحلون عنه، وعلى ذلك فال تصح صالة اجلمعة في 
البر واألماكن البعيدة املنقطعة عن العمران، وتصح في املدن والقرى وما اتَّصل 

بهما من أفنية وما دخل في خطتهما.
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 وملا كانت املناطق الواردة في السؤال من املناطق املأهولة باملقيمني فيها طول 
صالة  إقامة  فتصح  العمران  وامتداد  األبنية  بخطة  املتصلة  املناطق  من  أو  العام 

اجلمعة فيها. ويجب على من يكون فيها أن يقيمها. والله أعلم.

 ](833/7(/10[

 � � � �

اإقامة �سالة اجلمعة فـي خميمات اجلي�س

ه: م من السيد/ مشعل، ونصُّ 5 479  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

مقابل  كم   150 حوالي  املدينة  عن  يبعد  مكان  في  اجلمعة  إقامة  يصح  هل 
احلدود العراقية؛ حيث هذا املكان عبارة عن معسكر مؤقت للجيش، ويتناوب 
العسكريون في هذا املكان على شكل زامات، وهو مبني من اخلشب ويوجد فيه 
ملدة  العسكريني  فيه بعض  مصلى، وهو عبارة عن خيمة ذات عمودين، ويبقى 
يومني أو ثالثة أيام على التوالي، ولم يؤسس لإلقامة فيه على التأبيد، ويتراوح 
فيه املصلون الذين يؤدون الفروض ما بني عشرة إلى عشرين كحد أقصى، ويتبع 
له مجموعة من الفصائل بحذاء احلدود العراقية تبعد هذه الفصائل عن هذا املكان 

ما بني ))( كم إلى )3( كم؛ تقوم مبهمة احلراسة واملراقبة الدائمة. 

انطباق شروط اجلمعة وعدم  العلماء حول  البحث مع بعض  بأننّه مت  علمًا 
رة  املوقنّ اللجنة  أعضاء  به  يفتينا  الصواب في ذلك سوف  الرأي  انطباقها، ولكن 

فهم أهل ذلك.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

اشترط الفقهاء لصحة ووجوب إقامة صالة اجلمعة أن تقام في مكان استيطان 
دائم يسكنه من تنعقد بهم اجلمعة؛ كاملدن والقرى وما يدخل في خطة األبنية.
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ال  ولهذا  البنيان؛  عن  البعيدة  األماكن  في  اجلمعة  صالة  إقامة  يجوز  فال 
تصح إقامة صالة اجلمعة في هذه األماكن البعيدة عن البنيان؛ لعدم توفر شروط 
الصحة كالصورة الواردة في السؤال، وإذا لم تصح إقامة اجلمعة وجب عليهم 

إقامة صالة الظهر. والله أعلم.
](578/67/9[

 � � � �

اإقامة ال�سجناء �سالة اجلمعة فـي العنابر

ه: م من السيد/ علي، ونصُّ 5 480 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

نود من اإلخوة الشيوخ بيان حكم الشرع في إقامة صالة اجلمعة في السجن 
في غير املسجد املخصص للصالة، حيث إن إدارة السجن متنع السجناء اخلروج 
من العنابر، مما يضطر السجناء إلى إقامتها في داخل العنبر وفي املمرات، فهل 
تصح الصالة أم تسقط صالة اجلمعة عنا؟ علمًا بأن اإلخوة في السجن يتحرجون 
من تركها، كما وجدوا فوائد ال حتصى من خالل إقامة شعيرة اجلمعة في داخل 

العنابر، أفتونا مأجورين.

الفقرة ))(  الواردة في احملضر )3ع/87(  الفتوى  اللجنة على  اطلعت   -

املتعلقة بصالة اجلمعة للسجينات.

- ثم مت االتصال تلفونيًا من قبل السيد رئيس القطاع )املقرر( مع السيد عبد 

العزيز الوكيل املساعد للشئون الثقافية، حيث تتبعه مسؤولية الوعظ في السجن 

اجلرائم  ألصحاب  تريد  ال  السجون  وإدارة  كبيرة،  السجناء  أعــداد  بأن  فأفاد 

املختلفة أن يختلطوا بغيرهم، إلحكام السيطرة.
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ثم مت االتصال تلفونيًا أيضًا بالسيد العقيد حسني فأفاد بأن املنع بسببني:

األول: أن املسجد صغير ال يتسع لكل السجناء.

الثاني: لدواٍع أمنية، حيث ال نريد االختالط بني السجناء، خاصة احملكومني 
باملخدرات، والعنبر يتسع لـ: ]00) - 300 [ سجني، ونحن ال مننعهم من الصالة 

فيه.

أجابت اللجنة مبا يلي:  ❁ 

بهم  تنعقد  ممن  السجن،  عنابر  داخل  في  اجلمعة  صالة  إقامة  من  مانع  ال 
يضعها  التي  الضوابط  حدود  وفي  بإقامتها،  لهم  األمر  ولي  أذن  إذا  اجلمعة، 
الضوابط، فال جتب  تتوفر هذه  لم  وإذا  السجن،  داخل  األمن  املسؤولون حلفظ 

عليهم صالة اجلمعة، ويصلون الظهر. والله أعلم.

]4897/69/16[

 � � � �

وجوب اجلمعة على املقيمني فـي البالد من غري اأهلها

م من السيد / خالد، وهو كما يلي: 5 481 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

املواطنني  غير  )أي  الــبــالد؟  فــي  املقيمني  على  اجلمعة  صــالة  جتــب  هــل 
الكويتيني(؟.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إذا كـان غير الكويتي قد نـوى اإلقامة فـي الكويت ملدة أكثر مـن تسعة عشر 
يومًا فإن حكمه حكم أهل البلد في وجوب اجلمعة واجلماعة وغيرها؛ حلديث 
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عليه  الّله  صلى  النبي  »أقام  قال:  عنهما  ه  اللنّ رضي  عباس  ابن  عن  البخاري))(: 
زدنا  وإن  قصرنا،  يومًا  عشر  تسعة  سافرنا  إذا  فنحن  يقصر  عشر  تسعة  وسلم 

ه أعلم. أمتمنا«. واللنّ
 ]89/(14/([     

 � � � �

تعدد امل�ساجد الإقامة �سالة اجلمعة

ه: م من السيد/ زيد، ونصُّ 5 482  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

لقد جرت العادة منذ أن فتح مسجد البناي في فيلكا أن تغلق جميع املساجد 
خطيب  أن  كما  اجلامع  املسجد  أنه  باعتباره  البناي  مسجد  ماعدا  اجلمعة  يوم 
املسجد بنينّ في أول خطبة عدم جواز إقامة صالة جمعة في مسجد آخر غير هذا 
بفتح  يطالب  املنطقة  أهالي  بعض  بدأ  واآلن  ذلك،  األمر على  املسجد، ومضى 
بعض املساجد هناك، وإقامة صالة اجلمعة ألعذار منها ُبعد املسجد، ونريد فتوى 
شرعينّة بصحة إقامة صالة اجلمعة في غير املسجد اجلامع، أو عدم صحة ذلك؟ 

هذا مع العلم بأن املسجد يتنّسع ألعداد كبيرة جدًا تفوق العدد املتواجد حاليًا.

وقد حضر املستفتي إلى اللنّجنة، وأفاد بأننّ املسجد بصحنه الداخلي واخلارجي 
املسقوف واملكينّف يتنّسع جلميع املصلني يوم اجلمعة، ويبقى فيه فائض واملسجد 
إليه صعوبة، ولم ترد شكوى إلى  يقع في وسط العمران، وال يشكل الوصول 

الوزارة بهذا اخلصوص.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

الراشدين  واخللفاء   � الرسول  عهد  في  العمل  عليه  كان  ما  هو  األصل 
))(    رقم )1080(.
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والتابعني أن تقام اجلمعة في مسجد واحد أو أقل قدر كاف من املساجد في البلد؛ 
إذا لم يتسع ألهل البلد مسجد واحد، أو كانت هناك مشقة ظاهرة في االقتصار 
مة من مراقب املساجد في فيلكا فإنه ال  على مسجد واحد، وحسب اإلفادة املقدَّ
يجوز إقامة صالة اجلمعة في غير املسجد اجلامع املوجود فيها، وهو اآلن مسجد 

البناي، وهذا إلى أن جتدَّ حاجة ظاهرة إلى إضافة مسجد آخر. والله أعلم.

]14(9/74/5[ 

 � � � �

اإعادة اجلمعة ظهرًا اإذا تعددت امل�ساجد

ه: م من السيد / جمال، ونصُّ 5 483  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

نحن مجموعة موظفني نعمل في الصحراء بعيدين عن املدن، أماكن العمل 
يتوجب  من  بيننا  من  ويوجد  قائمة،  مبان  وهناك  متنقلة  شاليهات  عن  عبارة 
بنظام  يتردد على هذه األماكن  السكن في هذه األماكن دائمًا، وهناك من  عليه 
فهل  اخلمس،  الصلوات  فيه  تصلى  شبرة  مسجد  يوجد  بأنه  علمًا  )الشفتات(، 
جتب علينا صالة اجلمعة في هذا املكان؟ وما حكم صالة اجلمعة في هذا املكان 
رغم أن عدد املصلني ال يتجاوز خمسة عشر مصليًا؟ وهل من صلى جتب عليه 

 

- كما سمعت - إعادة الصالة ظهرًا، وأنه آثم وغير مأجور؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إذا كان عدد العمال واحلراس واملوظفني املسلمني الذكور البالغني املقيمني 
إقامة دائمة في املوقع املستفتى عنه يصل إلى العدد الذي تنعقد به اجلمعة، وهو 
ما ال يقل عن ))1( اثني عشر فردًا، فصالة اجلمعة واجبة على املقيمني منهم، 

وتصح في حق من حضر من غيرهم معهم.
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ثم إذا لم يوجد في هذا املكان مسجد آخر تقام فيه اجلمعة فال يجب على 
من صلى اجلمعة في هذا املسجد إعادة الصالة ظهرًا، أما إذا تعددت املساجد في 
ي فيها جميعًا اجلمعة، فإن كان التعدد لضرورة أو حاجة لم جتب  هذا املكان وصلنّ
إعادة اجلمعة، وإال وجب إعادتها عند اجلمهور، خالفًا للحنفية الذين ال يرون 

إعادة الظهر بعد اجلمعة مطلقًاً. والله أعلم.

]5(45/65/17[

 � � � �

تعدد اجلمعة فـي م�سجد واحد

ه: م من السيد/ أحمد، ونصُّ 5 484  عرض على الهيئة االستفتاء املقدَّ

جماعة مسلمة في كندا، متلك مصلى تقيم فيه صلواتها، وهو صغير بالنسبة 
لعدد أفراد اجلماعة، واملشكلة: هي أن اجلماعة ال تستطيع إقامة صالة اجلمعة مع 
حضور كافة أفرادها؛ لصغر املكان، وألن اجلهات املسؤولة في كندا متنع التجمهر 

خارج املكان.

املكان  في  اجلمعة  صالة  تكرر  أن  احلال  هذه  في  اجلماعة  لهذه  يجوز  فهل 
الواحد أكثر من مرة؛ ليتسنى جلميع املسلمني حضور خطبة وصالة اجلمعة، أم 
الله  بارك  أفيدونا  شرعي؟  منظور  من  املوقف  هذا  في  اجلماعة  تتصرف  كيف 

فيكم.

أجابت الهيئة مبا يلي: ❁ 

أنه يجوز لهم تعدد  اللجنة ترى  إذا كان األمر كما ورد في االستفتاء، فإن 
اجلمعة في املصر الواحد.
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فإذا لم يتيسر ذلك في مسجد آخر كما هو احلال بالنسبة للمسلمني املغتربني 
في بعض البالد غير اإلسالمية، ووجد مكان آخر وأمكن جعله مصلى، فإنه يجوز 
إقامة اجلمعة فيه، فإن لم ميكن ذلك، أو منعت الدولة ذلك، فإنه يجوز تعددها في 
نفس املسجد الواحد للضرورة، ويكون ذلك بعد انقضاء صالة اجلمعة، بأن يأتي 
إمام جديد ويخطب ويصلي اجلمعة باملصلني الذين قبلوا االنتظار والصالة معه. 
وتوصي اللجنة هؤالء املسلمني بأن يبحثوا عن مكان آخر يجعلونه مصلى لهم 

تؤدى فيه اجلمعة في هذه احلالة. والله أعلم.
]6(8(/73/(0[

 � � � �

مدة خطبة اجلمعة

 / السيد  املساجد  قطاع  رئيس  من  م  املقدَّ االستفتاء  اللجنة  على  عرض   485 5
ه: فيصل، ونصُّ

أو  اإلمــام  تغيير  فيها  يطلبون  املصلني،  بعض  من  شكاوى  كثيرًا  إلينا  ترد 
اخلطيب أو املؤذن إلطالته في الصالة أو اخلطبة أو نحو ذلك، لكراهتهم ذلك منه، 
محتجني مبا ورد في احلديث من إمامة الرجل قومًا وهم له كارهون، مع العلم 
بأن تكرار ذلك وكثرته يعود بآثاره السلبية على اإلمام وجمهوره على السواء، 
االستقرار  عدم  من  ذلك  عن  ينشأ  عما  فضاًل  بينهما  املنشود  التواصل  النقطاع 

ومشاكل النقل واإلسكان وغيرهما من األعباء اإلدارية.

حسمًا  املسألة،  لهذه  الشرعية  الضوابط  ببيان  تتفضلوا  أن  نرجو  ولهذا 
للخالف فيها، وحتقيقًا للمصلحة العامة، مع التكرم باستعجال العرض لألهمية، 
ونظرًا لعزم القطاع إصدار تعميم إداري بهذا الشأن نفع الله بكم وجزاكم عن 

اإلسالم خير اجلزاء.
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أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

ة ال حتتاج  أركان اخلطبة وشروطها وسننها وآدابها في مذاهب الفقهاء عامنّ
املصلني  حاجة  مبدى  منوط  فاألمر  ذلك  وفوق  جدًا،  قصير  وقت  من  أكثر  إلى 

وقدرتهم على الصبر واالحتمال من غير مشقة أو ضيق.
وقد نصَّ الفقهاء على أن من مكروهات اخلطبة اإلطالة فيها، ولم يحددوا 
نًا من الزمان، وتركوه حلصافة اخلطيب ومهارته في تقدير حاجة  ًا معينّ لذلك حدنّ
النبي  الصبر واالحتمال، مع مالحظة أضعفهم حلديث  املصلني وقدرتهم على 
وذا  والبعيد  والسقيم  والصغير  الكبير  فيهم  فإن  بأضعفهم؛  الناس  »اقــدِر   :�
احلاجة« أخرجه ابن خزمية وصححه ))(، وحديث النبي � أننّه قال ألبي هريرة: 
»يا أبا هريرة إذا كنت إمامًا َفِقِس الناس بأضعفهم« ))(، وقول النبي � ملعاذ بن 
وقوله  الشيخان)3(،  رواه  معاذ؟«  يا  أنت  »أفّتان  مرة:  الصالة  أطال  عندما  جبل 
مسلم)4(،  رواه  الصالة«  بهم  فَأِخفَّ  قومًا  َأَمـْمَت  »إذا  العاص:  أبي  بن  لعثمان 

وقوله: »إذا أَمـَمت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها« رواه مسلم والنسائي)5(.
�، وخطب أصحابه األخيار في اجلمعة  النبي  ة خطب  ولو تصفحنا عامنّ

والعيدين ملا وجدنا فيها ما يزيد على بضع دقائق.
من  أكثر  الصالة  وال  اخلطبة  يطيل  ال  أن  واإلمــام  اخلطيب  على  فإن  ولهذا 
هم من غير إخالل بأحكام اخلطبة والصالة،  طاقة القوم الذين يخطب فيهم أو يؤمنّ
فإن زاد عن ذلك أثم ملا فيه من إعناتهم وصرفهم عن اخلشوع وحسن االستماع 

))(   رقم ) 1608(.
))(   ينظر املقاصد احلسنة )ص 397( وعزاه إلى مسند احلارث.

)3(   البخاري )رقم 705(، ومسلم )رقم 465(.
رقم )468(.  )4(

مسلم )رقم 465(، والنسائي )رقم 998(.  )5(
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اإلمام  وال  اخلطيب  ينصب  لم  شرعًا  ممنوع  إفساد  وهي  الفتنة،  في  وإيقاعهم 
منه، وهو  ونفورًا  به  كرهًا  واجلمعة  اجلماعة  املسلمني عن  فيه صرف  إننّ  ثمنّ  له، 
اآلبُق  العبُد  آذانهم:  �: »ثالثة ال جتاوز صالتهم  النبي  العمل لقول  إثم يحبط 
كارهون« له  وُهْم  قوٍم  وإماُم  عليها ساِخٌط،  باتت وزوُجها  وامرأٌة  يرجع،  حتى 

 

 رواه الترمذي))(.

قطاع  على  والقائمني  ة  واألئمنّ اخلطباء  ادة  السنّ إلى  ه  تتوجنّ اللجنة  فإننّ  لهذا 
وصالة  اجلمعة  وصالة  اخلطبة  تقصير  ضرورة  إلى  والتنبيه  بااللتزام  املساجد، 
طاقة  قدر  على  بل  لني؛  املصنّ طاقة  قدر  على  اجلماعة  صلوات  وسائر  العيدين، 
أضعفهم ملا تقدم من األدلة، بشرط استكمال الشروط واألركان والسنن من غير 
زيادة، وال بأس بأن يقوم املسؤولون عن قطاع املساجد بنصح املخالفني وتوجيههم 
ر النصح  ة، قبل اتنّخاذ أي إجراء معهم، فإذا لم يلتزموا بذلك رغم تكرنّ ة بعد املرنّ املرنّ

فال بأس باتنّخاذ إجراءات مخففة معهم؛ حماية للمصلني من شططهم.

ادة املصلنّني بأننّ الصالة عبادة من أعلى العبادات،  ه للسنّ  كما أننّ اللجنة تتوجنّ
وأننّ إطالتها على قدر الطاقة طاعة من أكثر الطاعات، والتبكير إلى املسجد من 
ها من أفضل القربات، وأننّ املسلم في صالة ما دام ينتظر الصالة، وأننّ سماع  أجلنّ
 � لقوله  واملثوبة؛  والفالح  الصالح  فيه  منها  واالنتفاع  فيها  ر  والتفكنّ اخلطبة 
لم يحدث،  ما  فيه،  الذي صلى  دام في مصاله  ما  »املالئكة تصلي على أحدكم 

تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه« رواه البخاري))(.

ر املصلنّني بأننّ املكث في املسجد بنينّة الطاعة والعبادة اعتكاف مأجور  كما تذكنّ
ومثاب عليه.

رقم )360(.  )((

))(   رقم )445(.
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يكرهون  مبا  مقابلتهم  وعدم  وتوقيرهم  العلماء  احترام  بضرورة  رهم  وتذكنّ
على  ويعطف  كبيرنا،  يجّل  لم  من  منا  »ليس  والــســالم:  الصالة  عليه  لقوله 
فيه في  أمر حاوروه  العالم في  اختلفوا مع  فإذا  صغيرنا، ويوّف عاملنا حّقه«))(، 

أدب واحترام.

وإذا كان ال بد من حتديد فترة زمنية خلطبة اجلمعة تستوفي فيها أركانها وسننها 
وآدابها دون أن يلحق باملصلني عنت، أو ينصرفوا عن االستماع إلى اخلطبة دفعًا 
ض ذلك إلى القائمني على إدارة  إلطالة بعض اخلطباء، فإننّ اللنّجنة ترى أن يفونّ

دونه مبا يرونه مناسبًا. املساجد يحدنّ

ذات  واجلمل  العبارات  اختيار  يحسن  بليغًا  يكون  أن  اخلطيب  وعلى 
ها اخلطيب  املدلوالت العميقة والواضحة، وال بأس بقراءة اخلطبة من ورقة يعدنّ
مسبقًا، وبخاصة إذا كان مبتدئًا، أو يكتب املخطط العام للخطبة؛ لئال ينسى نفسه 
موضوعه  وجد  إذا  للخطيب  بأس  وال  احملدد،  الوقت  عن  ويخرج  ويسترسل 
شائكًا وطوياًل أن يجلس بعد الصالة ليتمنّ للمصلنّني موضوعه في درس يستمع 
باقي  خر  يدنّ أن  أو  االستماع،  على  والقدرة  احلاجة  نفسه  في  يرى  من  فيه  إليه 
يوفر  أن  يستطيع  وبذلك  تالية،  خطب  أو  خطبة  في  مها  ليقدنّ املوضوع  جزئيات 

للمصلنّني مصلحتي رفع احلرج عنهم، وإمتام فضله وعلمه عليهم، والله أعلم .

]3(39/96/(([

 � � � �

))(   أحمد )رقم 1693) (، بلفظ :» ليس من  أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف 
لعاملنا حقه«.
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هل اللحية �سرٌط فـي االإمامة واخلطابة؟

: ه5 486 م من مركز إسالمي، ونصُّ   عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

نود أن نأخذ رأيكم فيما يلي:

ما هو رأي جمهور العلماء واألئمة األربعة في الشروط األساسية خلطيب 
الثانية: ما هي  النقطة  املوضوع؟  اللحية في هذا  وخطبة اجلمعة؟ وما هو حكم 

شروط اإلمامة وما هو دور اللحية في هذه املسألة؟

مالحظة: ❁ 

الطالب  من  بأغلبية  تتشكل  املركز  هذا  في  املسلمني  طبيعة  أن  العلم  مع 
الوافدين للدراسة من جميع أنحاء العالم اإلسالمي، وكذلك ال يوجد لدينا إمام 

وخطيب راتب.
فأرجو توضيح اإلجابة توضيحا تامًا؛ لتكون األساس الذي نبني عليه اختيار 

اإلمام واخلطيب في املركز.

أجابت اللجنة عن السؤال مبا يلي:  ❁ 

جمهور أهل العلم لم يوردوا في شروط صحة صالة اجلمعة أو خطبتها وال 
في شروط إمامة الناس إطالق اللحية.

حليق  كان  ولو  بذلك  قام  ممن  اإلمامة  أو  صالتها  أو  اجلمعة  خطبة  فتصح 
اللحية، كما تصحنّ صالة من اقتدى به، ولم يشترط شرعًا إطالق اللحية ألي أمر 

من األمور الدينية أو الدنيوية.

هذا مع العلم بأن إطالق اللحية واجب شرعًا. والله أعلم.

  ]1085/5(/4[

 � � � �
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منهج اخلطيب فـي ذكر امل�سائل اخلالفّية

م من السيد/ الوكيل املساعد لشئون  5 487   عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: املساجد والثقافة اإلسالمية بالوزارة، ونصُّ

الثانية  هذه خطبة جمعة مسجلة ألحد اخلطباء، ورد في آخرها في اخلطبة 
السيد  طلب  وقد  يضحي(،  أن  أراد  من  و)حكم  األضحية(،  )حكم  موضوع 

الوزير تقريرًا من اللجنة ملا قاله الشيخ مع خالص الشكر واالمتنان.

فيه  النظر  وموضوع  إليه...  املشار  الشريط  إلى  اللجنة  استمعت  أن  وبعد 
مسألتان:

األولى: حكم األضحية.

الثانية: حكم األخذ من الشعر واألظفار ملن ينوي التضحية، وذلك من أول 
ذي احلجة وحتى أن يضحي.

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

املسألتني  املذاهب والفقهاء وأقوالهم في  ما ذكره اخلطيب من اختالف  إننّ 
صحيح في اجلملة، من غير أن يستوعب بعض املذاهب، لكننّه في املسألة األولى 
ح وجوب األضحية أخذًا مبذهب احلنفية مع أن جمهور الفقهاء يذهبون في  رجنّ
ح في املسألة الثانية القول املعتمد  اجلملة إلى أنها سنة، وليست واجبة، كذلك رجنّ
في مذهب احلنابلة، وهو حرمة األخذ من الشعر واألظفار ملن يريد التضحية في 
املدة املشار إليها، مع أن جمهور الفقهاء ال يرون ذلك، بل يرى بعضهم أننّ األخذ 
من الشعر واألظفار في هذه احلالة وفي تلك املدة مكروه كراهة تنزيه، وآخرون 
يرون أن عدم األخذ مندوب إليه، ويرى غيرهم أن األخذ من الشعر واألظفار 

الشيء فيه.
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وأضافت اللجنة : ❁ 

أننّ على من يعتلي املنبر في خطبة اجلمعة ونحوها، ويقف بذلك من املسلمني 
الناس في حكم  له أال يحمل  ينبغي  � من أصحابه  الله  موقف سيدنا رسول 
شرعي - يشيع أمره بينهم، وميسنّ غالبيتهم - على ترجيح شخصي له، أو لغيره 
في  اخلالف  ويبنينّ  الفقهاء،  جمهور  مذهب  يبنينّ  أن  ينبغي  بل  املعاصرين،  من 

املسألة. والله أعلم.

 ](83(/71/10[

 � � � �

ابتعاد اخلطيب عن التحقري والتعميم اخلاطئ

مدير  السيد/  طلب   - الوكيل  السيد  من  محواًل   - اللجنة  على  عرض   488 5
الرأي في اخلطبة  املتضمن طلب  املساجد  الفنية في قطاع  الشؤون  مكتب 

ه: امللقاة في مسجد....، ونصُّ

خطبة شيخ ألقاها مبسجد في محافظة اجلهراء، وقد الحظنا جتاوزات اخلطيب 
بعبارات وألفاظ ال تليق بداعية مسلم، ومن فوق املنبر منطلقًا في ذلك من دعوته 

إلى نهي املسلمني عن التشبه بالنصارى واليهود في االحتفال بأعياد امليالد.

ومن عباراته غير الالئقة:

بالتشبه  والدون،  أسفل  إلى  ننحط  اإلسالم  أهل  نحن  واملسيح،  لنا  ما   -(
واالحتفال بأعيادهم.

ويأتي املسلمون بغبائهم فيقلدون هؤالء.  -(

ذلك  غير  إلى  األمــراض.  من  احلمير  كتساقط  بالدهم  في  يتساقطون   -3
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من عبارات وألفاظ ال تليق مبسلم عادي، وليس خطيب جمعة وداعية 
يعتلي منبر رسول الله �.

يرجى النظر والتفضل مبا ترونه مناسبًا.

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

بعد املذاكرة انتهت اللجنة إلى ما يلي:

)- سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصالة والسالم رسول من الله تعالى إلى 
بني إسرائيل، والواجب عدم ذكر اسمه إال مقرونًا بالتكرمي والتوقير، 

وهو ما خالفه اخلطيب في خطبته، وهو غير جائز.

وصف اخلطيب املسلمني بالغباء، وهو تعميم مخطئ، والتعميم في مثل   -(
هذه األمور على املنبر أمر ال يجوز من أصله.

وصف اخلطيب أصنافًا من البشر بالكالب واحلمير للتحقير، وهو أمر   -3
ة الكالم تكرميًا لبني آدم، وعلى املنبر من باب األولى؛  غير جائز في عامنّ
ألنه ينفر السامعني، ويحملهم على التشاغل عن اإلصغاء إلى املوعظة، 
تعالى:  لقوله  ومخالف  اخلطبة،  من  الــشــارع  مقصود  خــالف  وهــو 
ۇۆ{ ۇ      ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے        ھ    }ھ  

 ]األنعام: 108[.

ا في ذلك من إثارة الفتنة بني فئات الناس. هذا فضاًل عمنّ

وتنبه اللجنة إلى أن هذا األسلوب في اخلطابة ال يتناسب مع اآلداب الشرعية 
لها من حتبيب الناس وتوعيتهم وتأليف قلوبهم. والله أعلم.

]3981/67/13[

 � � � �
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االأ�سلوب الناجح خلطيب اجلمعة

املساجد  قطاع  طلب   - الوكيل  السيد  من  محواًل   - اللجنة  على  عرض   489 5
بعنوان  وهي  اجلمعة،  يوم   .... مبسجد  امللقاة  اخلطبة  بعرض  واالقتراح 

)تزكية النفس5 على جلنة الفتوى.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ض بجهتني: بعد االطالع تبنينّ للجنة أن اخلطبة ُتَعرِّ

عن  أتباعها  نفوس  بتزكية  ُتعنى  اسمها  تذكر  لم  نسائية  جمعية  ــى:  األول
عنهم:  قوله  منها  وأفعااًل  أقــوااًل  عنها  وتنقل  وتسبيحه،  تعالى  الله  ذكر  طريق 
املقصودة(، )يستخدمون  الوجهة  التي توجهها  )استحضري شيخك وشيختك 
السحر فتجد زوجها تقوده كما يقود الصبي الدابة توجهه كيف تشاء(، )البعض 
منهم بدأت تبتعد عن الزواج(، وقد وصفتهم اخلطبة بقولها: )هذا ابتداع لذلك 

أظلمت نفوسهم(، )هذا ابتداع في دين الله وضالل(.

الثانية: بعض ممنّن يدعي العلم ويكتب ويؤلف، نسبت اخلطبة إليهم أقوااًل 
منها قوله عنهم: )خضنا بحرًا وقف األنبياء عند ساحله(، )إن مرتبة الولي فوق 
النبي وفوق الرسول( )مقام النبوة في برزخ ُفَوْيَق الرسول ودون الولي(، )احلق 
من  لهم:  وقل  جوز  مخالة  وضع  للصبيان  )اذهــب  رأســك(،  )احلق  حليتك( 
ًا على خدي أعطه جوزة(، )وددت أن تقوم القيامة، قيل له: لم؟ قال  يصفعني كفنّ
: حتى أضع خيمتي وأطفئ وأمنع الناس من أن يدخلوا هذه النار(، ثم عقبت 
اخلطبة على ذلك وقال عنهم: )وصلوا إلى الكفر بدل أن يصلوا إلى توحيد الله(، 
)صعلوك ضال(، )قاتلهم الله(، )بعض األولياء الضالني(، )أي منكر أكبر من 

هذا(.
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إلى  الشرفاء  الدعاة  ودعــا  املنكر  من  ــور  األم هــذه  كل  اخلطيب  عــدنّ  وقــد 
محاربتها.

واللجنة بعد الدراسة ترى أن في أسلوب اخلطيب نوعًا من اإلثارة واملعاجلة 
اخلاطئة، والواجب في مثل هذه احلال ذكر األقوال اخلاطئة املدعاة دون التعريض 
بقائليها، من باب )ما بال أقوام(، ثم إقامة األدلة الشرعية على خطئها، ودعوة 

الناس إلى احلذر منها، بأسلوب هادئ علمي موضوعي بعيد عن االنفعال.

وفي هذه املناسبة تكرر اللجنة توصيتها السابقة للسادة اخلطباء بالدعوة إلى 
الفتنة والفرقة بني  يثير  ما  باحلكمة واملوعظة احلسنة، والبعد عن كل  تعالى  الله 

الناس. والله أعلم .
]398(/68/13[

 � � � �

اإلقاء الدرو�س قبل خطبة اجلمعة

املساجد،  قطاع  رئيس  السيد/  من  م  املقدَّ االستفتاء  اللجنة  على  عرض   490 5
ه:  ونصُّ

ما حكم إلقاء اإلمام درسًا على املصلني قبل صالة وخطبة اجلمعة؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ال يجوز إلقاء اإلمام أو غيره درسًا على املصلني قبل خطبة وصالة اجلمعة؛ ملا 
روي عن النبي � أنه: » نهى عن التحلق يوم اجلمعة قبل الصالة « رواه النسائي 
ج)، ص47، كما رواه أبو داود - بشرح عون املعبود حديث رقم )1066( حتت 
باب التحلق يوم اجلمعة قبل الصالة- بلفظ:»أن رسول الله � نهى عن التحلق 
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قبل الصالة يوم اجلمعة«. والله أعلم.

]5(44/65/17[

 � � � �

الدر�س والوعظ بعد �سالة اجلماعة

ه: م من السيد/ أحمد، ونصُّ 5 491 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

الصلوات،  بعد  باحلديث  املساجد  ة  أئمنّ بعض  به  يقوم  ما  شرعًا  يجوز  هل 
بينما بعض املصلنّني يكملون ما فاتهم من ركعات؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ون للتنّدريس بعد أداء الصلوات  ة املساجد وغيرهم ممنّن يتصدنّ يطلب من أئمنّ
ة الصالة التي سبقوا  أن ينتظروا املسبوقني حتنّى ينتهوا من أداء ما عليهم من تتمنّ
شوا على املسبوقني، ويشغلوهم عن  بها قبل أن يبدؤوا دروسهم؛ وذلك لئال يشونّ
صالتهم، ويطلب من املصلنّني املسبوقني أيضًا إذا ما انتهوا من أداء ما سبقوا به أن 
س والواعظ  ال ينشئوا صالة جديدة في املسجد نفاًل أو غيره قبل أن ينتهي املدرنّ
من انتهاء درسه وعظته، وذلك لئال ينشغلوا في صالتهم عن اخلشوع فيها، وال 
والله  والعظة.  الدرس  فائدة  املسجد  في  املوجودين  املسلمني  باقي  على  توا  يفونّ

أعلم. 
]4875/50/16[

 � � � �

ا�ستخدام اخلطيب احلا�سب االآيل على املنرب

ه: م بواسطة السيد / أحمد، ونصُّ 5 492  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
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شاهدنا قبل أيام بأحد املساجد عندنا خطيبًا قد أدى خطبة اجلمعة مستعينًا 
طاولة  على  احملمول  وضع  إنه  حيث  املنبر،  على  )احملمول(  اآللي  باحلاسب 
صغيرة أمامه على املنبر، وكان يخطب ارجتااًل، ولكنه عند ذكر األدلة في خطبته 
اآليات،  الدليل، وكذلك مخرجًا  ذاكرًا مصدر  اجلهاز  األدلة من  يقرأ هذه  كان 
الناس بعد اخلطبة بني مؤيد لهذه الفكرة والتي نراها فكرة جديدة  وقد اختلف 
بدعة وكل  بأنها  برمتها  لها  إلى اخلطبة، وبني معارض  املصلي لالستماع  وتشد 

بدعة ضاللة. أفيدونا أفادكم الله. 

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

 ال مانع من استعمال احلاسب اآللي على الصورة الواردة في السؤال، ما دام 
مقتصرًا على اخلطبة دون الصالة. والله أعلم.

وتوصي اللجنة اخلطباء بأن يجتهدوا في حفظ ما يستشهدون به من كتاب 
الله تعالى وسنة رسوله �، فإن ذلك أوقع أثرًا، وأبلغ تأثيرًا في نفوس املصلني، 

فضاًل عما يناله من أجر بإذن الله تعالى.

]5547/73/18[

 � � � �

 ا�ستخدام الو�سائل التو�سيحية فـي خطبة اجلمعة

ه: م من السيد / حسام، ونصُّ 5 493  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

أرجو اإلفادة عن حكم استخدام الوسائل التوضيحية العلمية احلديثة عند 
حتى  اخلطبة  وأحكام  وآداب  وأركان  لشروط  اإلمام  مراعاة  مع  اجلمعة،  خطبة 

مستحباتها، والتزامه أيضًا بعدم التنقل أو االنشغال باستخدامها. 
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ومثاله: استخدام العارض املسمى بـ »البروجكتر« على شاشة عرض، موصل 
بالتأشير عليه  »النوت بوك«، ويقوم  بـ  املعروف  بجهاز احلاسب اآللي احملمول 
بتحريك إصبعه فقط على احلاسب اآللي، والهدف منه زيادة التوضيح للمصلني 
ملا تتطلبه اخلطبة من البيان، مثل مواقع الغزوات، رؤوس مسائل اخلطبة، وغيرها، 

ولشد انتباههم وغير ذلك. وجزاكم الله خيرًا . 

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ترى اللجنة عدم جواز ذلك؛ ألنه رغم ما قد يكون له من فوائد قد يصرف 
املصلني عن متابعة االستماع إلى نص اخلطبة وما فيه من مواعظ، وهذه املتابعة 
قلت  »إذا   :� النبي  حلديث  ممنوع؛  ذلك  عن  يصرف  ما  وكل  شرعًا،  مطلوبة 
البخاري))(.  رواه  لغوت«  فقد  يخطب؛  واإلمام  أنصت  اجلمعة:  يوم  لصاحبك 

والله أعلم.
]5901/76/19[

 � � � �

ترجمة خطبة اجلمعة باالإ�سارات اأثناءها

م من السيد/ حمد، من مكتب الشؤون  5 494  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: الفنية، ونصُّ

للسيد  م  املقدَّ للصم  الرياضي  الكويتي  النادي  من  الوارد  الكتاب  بناء على 
خلطبة  إشارة  مترجم  توفير  ومفاده  اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  وزير  معالي 
الفضائية،  احملطات  من  غيره  مع  متاشيًا  الكويت  دولة  بتلفزيون  املذاعة  اجلمعة 
م بتزويدنا باحلكم الشرعي بخصوص هذا األمر، علمًا بأن النادي  فيرجى التكرنّ

سيرشح مترجمني للقيام بهذا الدور.
))(   رقم )934(.
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أجابت اللجنة مبا يلي:  ❁ 

ال مانع شرعًا من قيام هيئة التلفيزيون بتوفير مترجم للغة اإلشارة خلطيب 
الصحيح  والفهم  والدراية،  اخلبرة،  فيه  تتوفر  التلفزيون؛  عبر  تبث  التي  اجلمعة 
للمعاني التي يقوم بترجمتها، والقدرة على إيصالها بأمانة وإخالص إلى الصم؛ 
بشرط أن يكون املكان الذي يوجد فيه املترجم بعيدًا عن رؤية املصلني في املسجد 

منعًا من انشغالهم به، وأن يكون املترجم ممنّن ال جتب عليه اجلمعة. والله أعلم.

]6586/55/(1[  

 � � � �

�سالة حتية امل�سجد اأثناء خطبة اجلمعة

ه: م بواسطة/ السيد املدير العام، ونصُّ 5 495  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

ما حكم حتية املسجد أثناء خطبة اجلمعة ؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يسن لكل من يدخل مسجدًا غير املسجد احلرام 
يريد اجللوس به ال املرور أن يصلي ركعتني قبل اجللوس حتية املسجد؛ للحديث 
� قال : »إذا دخل أحدكم  الله  الله عنه أن رسول  أبو قتادة رضي  الذي رواه 

املسجد فال يجلس حتى يركع ركعتني« رواه البخاري ومسلم))(.

واختلف الفقهاء فيمن دخل املسجد واإلمام يخطب يوم اجلمعة، هل يصلي 
حتية املسجد؟

البخاري )رقم 444(، ومسلم )رقم 714(، واللفظ له.  )((



كتاب العبادات  - باب صالة اجلمعة

263

حال  اجلمعة  يوم  املسجد  إلى  للداخل  أن  إلى  واحلنابلة  الشافعية  فذهب 
ز فيهما؛ حلديث جابر رضي الله تعالى عنه  خطبة اإلمام أن يركع ركعتني يتجوَّ
قال: »جاء ُسَلْيٌك الغطفاني، ورسول الله � يخطب فقال: يا سليك قم فاركع 

ركعتني وجتّوز فيهما« رواه مسلم))(.

املسجد؛  حتية  يصلي  وال  يجلس،  الداخل  أن  إلى  واملالكية  احلنفية  وذهب 
}ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ{]األعراف: 04)[،  لقوله تعالى: 
ت االستماع واإلنصات إليه،  ذلك أن اخلطبة ال تخلو من القرآن، والصالة ُتَفوِّ
أنه قال: »إّن املسلم   � النبي  الله تعالى عنه عن  ُنَبْيشة الهذلي رضي  وحلديث 
اإلمام  يجد  لم  فإن  أحدًا،  يؤذي  ال  املسجد  إلى  أقبل  ثم  اجلمعة  يوم  اغتسل  إذا 
حتى  وأنصت  فاستمع  جلس  خرج  قد  اإلمام  وجد  وإن  له،  بدا  ما  صلى  خرج 
يقضي اإلمام جمعته وكالمه، إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون 
كفارة للجمعة التي تليها« رواه أحمد))(، وألن الغاية من مشروعية اخلطبة انتفاع 

املصلني مبعانيها، واالشتغال بالصالة عنها يفوت هذا املعنى. 
ثم إن ما استدل به الشافعية واحلنابلة من حديث سليك فإنه يحتمل أن يكون 
خاصًا به، ورمبا كان اختصاصه به هو الراجح بداللة أن النبي � لم يأمر أحدًا 

غيره بذلك، والدليل إذا طرقه االحتمال بطل به االستدالل.
وعليه؛ فإن اللجنة بناء على اختالف األدلة ترى أن الداخل إلى املسجد يوم 
وز  يتجنّ أن يركع ركعتني قبل أن يجلس  اجلمعة واإلمام يخطب على اخليار في 
مباشرة  يجلس  أو  لدليلهم،  واتباعًا  واحلنابلة،  الشافعية  ملذهب  موافقة  بهما 

))(   رقم )875(.
))(   رقم )1)07)(.
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لدليلهم،  واتباعًا  واملالكية،  للحنفية  موافقة  املسجد  حتية  ويترك  اخلطبة  لسماع 
والله أعلم.

]3603/89/1([
 � � � �

ال�سنة القبلية ل�سالة اجلمعة

ه: م من السيد/ محسن، ونصُّ 5 496  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

هل لصالة اجلمعة سنة قبلية غير سنة حتية املسجد أم ال، مع الدليل؟ وجزاكم 
الله خيرًا.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ذهب احلنفية إلى أنه يسن للمسلم أن يصلي بعد دخول وقت اجلمعة وقبيل 
اخلطبة أربع ركعات، وبعد فرض اجلمعة أربع ركعات، وهي سنة مؤكدة عندهم، 
وذهب الشافعية إلى أنه يسن له صالة ركعتني قبلها، وركعتني بعدها، ولو جعل 

كالنّ من الركعتني أربعًا كان أكمل.

 وذهب املالكية واحلنبلية إلى أن من السنة أن يصلي املسلم قبل اجلمعة ما شاء 
دون التزام بعدد معني، ويدخل في ذلك حتية املسجد. هذا ما لم يصعد اخلطيب 
ز فيهما، وال  املنبر فإذا صعد فالداخل إلى املسجد مخينّر أن يصلي ركعتني يتجونّ

يزيد عليهما، وله أن يجلس ويستمع إلى اخلطبة. والله أعلم.
]4604/70/(5[

 � � � �

رفع اليدين اأثناء دعاء اخلطيب فـي خطبة اجلمعة

ه: م من السيد/ محسن، ونصُّ 5 497  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
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ما حكم رفع األيدي في الدعاء للخطيب واملستمعني عند قول اخلطيب )إني 
داٍع فأمنوا( مع الدليل؟ وجزاكم الله خيرًا.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

القبلة عند دعائه وأن يرفع يديه  الداعي  ة أن يستقبل  من آداب الدعاء بعامنّ
بن  عمر  قال  الدعاء،  آخر  في  وجهه  بهما  ميسح  وأن  إبطيه،  بياض  يرى  بحيث 
اخلطاب رضي الله عنه: »كان رسول الله � إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما 
حتى ميسح بهما وجهه« أخرجه الترمذي))(، وقال ابن عباس رضي الله تعالى 
أخرجه  وجهه«  يلي  مّما  بطونهما  وجعل  كّفيه،  ضّم  دعا  إذا   � »كان  عنهما: 

الطبراني))(.

 ويرى بعض الفقهاء عدم رفع اليدين من قبل املصلني عند دعاء اخلطيب.
ًا بال  ا التأمني على دعاء اخلطيب فهو سننّة عند جمهور الفقهاء، ويكون سرنّ أمنّ

رفع صوت، والله أعلم.
]4606/7(/(5[  

 � � � �

ات�سال ال�سفوف اإىل خارج امل�سجد

 ، املساجد5 498 قطاع  رئيس  السيد/  من  م  املقدَّ االستفتاء  اللجنة  على  عرض   
ه:  ونصُّ

ما هي حدود املسجد املعتبرة شرعًا؟ وهل تعتبر الشوارع املجاورة للمسجد 
))(   رقم )3386(.

))(   رقم )3))1( بلفظ: »كان رسول الله � إذا دعا جعل باطن كفه الى وجهه«؛ وهو في املسند 
عن أنس )رقم )1179(، بلفظ آخر. 
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تابعة للمسجد تصح فيها صالة اجلمعة عند ضيق املسجد لكثرة الناس؟

اإلمام  رؤية  عدم  مع  اجلمعة  صالة  في  املسجد  خارج  الصالة  يجوز  هل 
وانقطاع الصفوف، مع العلم أن املساجد األخرى لم متتلئ ؟

ابت اللجنة مبا يلي: أج ❁

فإذا ضاق  بها،  التي وقف  الوقف  وثيقة  تقدر بحسب نص  املسجد  حدود 
واحتاج  غيرها،  أو  العيدين  أو  اجلمعة  صالة  في  املصلني  استيعاب  عن  ذلك 
البعض إلى الصالة في حرمي املسجد أو الشوارع املالصقة له فإنه يجوز ذلك، 
وُيعد احلرمي أو الشارع ملحقًا باملسجد في هذه الصالة ما دامت صفوف املصلني 
متنّصلة، وأن يسمع املصلون صوت اإلمام ولو بطريق املكبر للصوت الذي يؤمن 

انقطاعه. والله أعلم.
]5(43/64/17[

 � � � �

�سالة الظهر خلف من ي�سلي اجلمعة

ه: م من السيد / خلف، ونصُّ 5 499  عرض على الهيئة االستفتاء املقدَّ

رجل أصبح يوم اجلمعة وهو ناٍس أن هذا اليوم هو يوم اجلمعة، فذهب إلى 
يخطب  اخلطيب  فسمع  طريقه  في  مبسجد  فمر  وعاد  حاجاته  واشترى  السوق 
فظننّها موعظة عادية، وتابع سيره، فمرنّ مبسجد آخر فإذا يسمع خطبة فظننّها موعظة 
أيضًا، ومرنّ مبسجد ثالث فقال: أدخل وأصلي الظهر وإذا باخلطيب يخطب بغير 
العربية؛ فظننّها موعظة عادية فجلس، وملنّا أقيمت الصالة نوى الظهر خلف اإلمام 
ناسيًا فقام وأمت لنفسه صالة  أو  م اإلمام من ركعتي اجلمعة ظننّه مخطئًا  وملا سلنّ
الظهر بركعتني أخريني. وبعد أن وصل أهله - وقد انتهت صالة اجلمعة - علم 
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من أهله أن اليوم هو يوم اجلمعة؛ فما حكم صالته للظهر؟ أفتونا مأجورين. 

ما حكم صالة من ال تلزمه اجلمعة كمسافر وامرأة وصبي لو صلى الظهر 
خلف من يصلي اجلمعة. أفيدونا جزاكم الله خيرًا .

أجابت الهيئة مبا يلي:  ❁ 

للخالف.  مراعاة  إعادتها  واألحــوط  صحيحة،  عنهم  املسؤول  كل  صالة 
والله أعلم.

]6913/67/(([
 � � � �

�سالة اجلمعة للم�سافر

ه: م من السيد / عبد الرحمن، ونصُّ 5 500  عرض على اللجنة اإلستفتاء املقدَّ

أنا أعمل في اخلفجي، ومن متطلبات العمل أن أسكن في مقر عملي أربعة 
أيام، وأكمل باقي األسبوع في بيتي؛ فهل يجوز لي قصر وجمع الصالة؟، وما 
حكم صالة اجلمعة بالنسبة لي إن صادفت في أيام عملي؟ مع العلم أن املسافة 

بني املنزل ومقر عملي أكثر من 80 كيلو مترًا.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

أنه إذا كانت املسافة بني حدود عمران مدينة الكويت وبني مقر عمل السائل 
ثمانني كيلو مترًا )خمسني مياًل( أو أكثر، جاز للسائل القصر واجلمع في الطريق، 

وفي مقر عمله، ويتم الصالة وجوبًا إذا وصل إلى مقر سكنه.

أما بالنسبة لصالة اجلمعة فإن صح أنه مسافر فال جتب عليه صالة اجلمعة، 
وأداها  اجلمعة  به  تصح  الذي  العدد  واجتمع  أبنية  فيه  مكان  في  كان  إن  ولكن 
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صحت جمعته من غير وجوب.
هذا.. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 ]83/(10/([

 � � � �

تخلف الطبيب عن اجلمعة لعالج املر�سى

ه: م  من السيد / محمد، ونصُّ 5 501  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

أنا طبيب وأقوم بعالج املرضى وعمل العمليات في كل األسبوع حتى يوم 
اجلمعة فقد أنشغل بالعمل، وال أستطيع أن أؤدي صالة اجلمعة مع املصلني؛ فهل 

أصلي أربع ركعات )صالة الظهر( أم أصلي ركعتني فقط؟

وبعد استعراض املوضوع أجابت اللجنة: ❁ 

أنه إذا كانت احلاجة قائمة إلى إجراء العملية وقت صالة اجلمعة -كما في 
يصليها ظهرًا  فإنه  اجلمعة،  أداء صالة  ترك  إلى  ذلك  وأدى  الطارئة-،  احلاالت 
أربع ركعات؛ وذلك ألن صالة اجلمعة بدل عن صالة الظهر، فإذا تعذر البدل 
اجلمعة  صالة  أننّ  في  واحلكمة  ركعات،  أربع  ظهرًا  فيصليها  األصل  إلى  يرجع 
ه سبحانه وتعالى  اقتصر فيها على ركعتني أن اخلطبتني فيها مبنزلة ركعتني. واللنّ

أعلم.
]88/(14/([  

 � � � �

�سالة اجلمعة للن�ساء

5 502  بناء على طلب وكيل الوزارة عرض على اللجنة املقال املنشور حتت عنوان 
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) مطلوب أقسام للمصليات في املساجد املختلفة5:

حيث تطلب صاحبة املقال من وزارة األوقاف، ببحث مشكلة عدم وجود 
أقسام خاصة بالسيدات في املساجد، ألداء صالة اجلمعة التي أمرنا الله بأدائها 

في قوله تعالى: }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  
ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٹ{ ]اجلمعة:9[ .

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

األمر الذي ورد في هذه اآلية الكرمية يقتضي وجوب إقامة صالة اجلمعة في 
النساء، فال جتب صالة اجلمعة والصلوات األخرى  املساجد على الرجال دون 
على النساء في املساجد؛ ألنهننّ لم يكننّ يؤمرن بذلك في حياة النبي �، ولكن 
ال مينعن من الصالة فيها إذا التزمن باألحكام الشرعية الالزمة جلواز ذلك شرعًا، 
وينبغي متكينهننّ من ذلك بتوفير املكان الالئق بهننّ في املسجد حسب اإلمكان. 

والله أعلم.
]84/(11/([

 � � � �

هل للن�ساء اإقامة �سالة اجلمعة؟

5 503  حضر إلى اللجنة السيد/ إبراهيم، وقدم االستفتاء اآلتي:

ما رأي جلنتكم املوقرة بإمامة جماعة من النساء بلغن عدد من جتب عليهم 
اجلمعة بشروطها وتصح منهم صالتها من الرجال عند الشافعية وغيرهم، حال 
وتأديتها  بنيان،  في  بهننّ  خاص  ومبصلى  الرجال،  عن  كليًا  منعزالت  كونهن 
جماعة ركعتني وبخطبة )قبل( كما يؤديها املكلفون من الرجال، والذي علمته 
على  الناقص  العدد  يكملن  وال  اجلمعة،  عليهننّ  جتب  ممنّن  لسن  أنهننّ  وأعرفه 
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اختالف املذاهب في العدد الذي تقام فيه جماعة اجلمعة، فإن هننّ أقمنها فعاًل، 
وصلينها جمعة، فهل جتزئهننّ عن الظهر، وتصح منهننّ جمعة أم ال؟ مع رجائنا 
توضيح ذلك صحة وبطالنًا، وإبراز الدليل على الصحة أو البطالن حيث جرى 

التضارب باإلجابة على هذا السؤال.

أفيدونا مأجورين غير مأزورين إن شاء الله ودمتم مرجعًا وذخرًا.

موضوع  في  اإلخوة  بعض  مع  اختلف  بأنه  يلي:  مبا  شفويًا  املستفتي  وأفاد 
هات يردن أن يقمن صالة اجلمعة للنساء  صالة اجلمعة للمرأة، وأن بعض املوجنّ
الشرع،  أننّ ذلك يصح من وجهة نظر  السجن، وأنه ال يرى  فقط، ويعظهننّ في 

فأردت أن أعرض األمر على جلنتكم.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

البد لصحة اجلمعة من أن يكون اخلطيب رجاًل، وأن يكون وراءه من الرجال 
من تنعقد بهم اجلمعة، فإذا حضر من تنعقد بهم من الرجال صح اقتداء النساء 

بهم تبعًا لهم، وعلى ذلك اتفاق العلماء. والله سبحانه وتعالى أعلم.

انظر: املجموع شرح املهذب)83/4-84، 331/4(، البناية شرح الهداية 
))/811، 815، 1)8(. الشرح الصغير للدردير ))/433(، املغني مع الشرح 

الكبير))/196(. والله أعلم.

]1086/5(/4[

 � � � �

ح�سور املراأة �سالة اجلمعة والعيدين

ه: م من السيد/ محمد، ونصُّ 5 504  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
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العيد  إلى مصلى  تذهب  أن  للمرأة  إنه ال يجوز  تقول  الناس  فئة من  هناك 
وصالة اجلمعة، وينكرون ذلك على النساء عندما يذهنب إلى مصلى العيد وصالة 
اجلمعة. الرجاء توضيح احلكم الشرعي في هذه املسألة، وبيان الضوابط الشرعية 

خلروج املرأة إلى مصلى العيد وصالة اجلمعة؟

الناس  من  فئة  هناك  بأن  خصوصًا  ذلك  مشروعية  مدى  حتديد  فالرجاء 
العيد وقد طلبوا مني إحضار فتوى من  املرأة إلى مصلى  بلدنا تنكر خروج  في 

الكويت، فأفتونا مأجورين، وجزاكم الله كل خير.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ال مانع من خروج النساء إلى املساجد وشهود اجلمعة واجلماعة بشرط أن 
ابن عمر  ملا روى  الزينة والتطيب؛  الفتنة من  إلى  الشهوة ويدعو  يثير  يتجنَّنب ما 
النساء أن يخرجن إلى املساجد،  � قال: »ال متنعوا  النبي  الله عنهما أن  رضي 

وبيوتهّن خير لهّن«)51.

عن  والطبراني  أحمد  رواه  ملا  ؛  بيوتهننّ في  الصالة  للننّساء  األفضل  ولكن 
إني  الله  رسول  يا  فقالت:   � الله  رسول  إلى  جاءت  أنها  الساعدية  ُحَمْيٍد  أم 
أحب الصالة معك. فقال �: »قد علمت، وصالتك في حجرتك خير لك من 
صالتك في مسجد قومك، وصالتك في مسجد قومك خير لك من صالتك في 

مسجد اجلماعة«))(.

ويندب خروج النساء في العيدين للمصلى حلديث أم عطية قالت: »ُأمرنا أن 
ُنخرج العواتق واحُليََّض في العيدين يشهدن اخلير ودعوة املسلمني ويعتزل احُليَُّض 

))(    أحمد )5471(.
))(    أحمد )رقم 7090)(، واللفظ له، والطبراني )رقم 356(.



كتاب العبادات  - باب صالة اجلمعة

272

املصلى« متفق عليه))(، وحلديث ابن عباس أننّ رسول الله �: »كان يخرج نساءه 
وبناته في العيدين« رواه ابن ماجه والبيهقي))(، وعن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: »خرجت مع النبي � يوم فطر أو أضحى فصلى، ثم خطب، ثم أتى النساء 

فوعظهّن، وأمرهّن بالصدقة« رواه البخاري)3(. والله أعلم.

]4605/71/(5[

 

))(    البخاري )رقم 351(، ومسلم )رقم 890(.
))(    ابن ماجه )رقم 1309(، والبيهقي في » الكبرى « )رقم 6039(، واللفظ له.

رقم )975(.  )3(
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                                  ب���������������������������������������������������اب  ص��������الة  الع�����������������������������يدين

ا�ستئذان ويل االأمر يف اإقامة اجلمعة والعيدين يف امل�سليات

بواسطة  املصلني  من  مجموعة  من  م  املقدَّ االستفتاء  اللجنة  على  عرض   505 5
ه: املدير العام لإلفتاء والبحوث الشرعية، ونصُّ

مصليات  بعمل  أنفسهم  تلقاء  من  خيرًا  الله  جزاهم  عني  املتطونّ بعض  يقوم 
عدة  فيها  العيد  صلينا  وقد  بًا،  طينّ إعدادا  وإعدادها  املطهرة،  للسنة  تطبيقًا  للعيد 
مرات إال أن هناك بعض طلبة العلم أفادونا بأنه ال جتوز صالة العيد واجلمعة إال 
نيابة عنه؛ ألنها من األمور التي حتتاج إلى  خلف إمام معني من قبل ولي األمر 
يات أن اخلطباء واألئمة  إذن من ولي األمر كالقضاء ونحوه، واحلال في هذه املصلنّ
فيها غير مكلنّفني؛ فهل هذا األمر صحيح؟ وإذا كان كذلك فلماذا ال تقوم وزارة 
األوقاف والعلماء األفاضل بالتنبيه على الناس بذلك؟ أو أن تقوم بتعيني أئمة 

لهذه املصليات خروجًا من اخلالف. وجزاكم الله خيرًا.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

اإلمام  إذن  العيدين  أو  اجلمعة  إلقامة  يشترط  ال  أنه  على  الفقهاء  جمهور 
)ولي األمر(، ويرى احلنفية أن إذن اإلمام )ولي األمر( شرط لصحة إقامة اجلمعة 
والعيدين؛ ملا روي عن النبي � أنه قال: »أربع إلى الوالة...«، وعدنّ من جملتها 
ى  »اجلمعة«، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه))(، وألنه لو لم ُيشترط السلطان ألدنّ
إلى الفتنة )بدائع الصنائع ص61)(. وقالوا: اإلمام شرط في إقامة صالة العيد 

))(    أخرجه ابن أبي شيبة في )مصنفه( من قول احلسن البصري )رقم 9)90)(، وابن ُمَحيريز )رقم 
9030)(، وعطاء اخلراساني )رقم 9031)(.
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كاجلمعة ) بدائع الصنائع ص75)(. والله أعلم. 

]3(38/95/(([

 � � � �

 �سالة العيد فـي الفناء

م من السيد /حمد، من مكتب الشؤون  5 506  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: الفنية، ونصُّ

ما حكم صالة العيد في الساحات اخلارجية التي حتيطها املباني؟ وهل يشمل 
هذا احلكم )ساحات املدارس والنوادي(؟ وجزاكم الله خيرًا.

أجابت اللجنة مبا يلي:  ❁ 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن صالة العيد في الساحات اخلارجية أو الصحراء، 
إذا كانت طاهرة ومعدة للصالة فيها، أفضل من الصالة في املسجد، إال املسجد 
احلرام، وذهب الشافعي إلى أن الصالة في املسجد أولى إال إذا كان املسجد ضيقًا 
 فيصلى في الساحات. ويستوي في ذلك أن تكون هذه الساحات ساحات خارجية 

أو ساحات نواٍد حتيط بها املباني أو غيرها كساحات املدارس. 

إلى  لينتقل  جامعة،  مساجد  من  قريبة  ساحات  تختار  أن  اللجنة  وتنصح 
الصالة فيها عند وجود مطر، أو غير ذلك مما يتعذر معه الصالة في الساحة. والله 

أعلم.

]6587/57/(1[

 � � � �
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اأداء �سالة العيد فـي قاعات اللهو

م من السيد/ هشام، من كندا: 5 507  اطلعت اللجنة على االستفتاء املقدَّ

مسجد  وجود  مع  للهو،  ة  املعدنّ القاعات  بعض  في  العيد  صالة  أداء  بشأن 
صغير ال يتسع جلميع املصلني.

أجابت اللجنة مبا يأتي: ❁ 

أواًل : إذا كانت القاعة التي تقام فيها صالة العيد معدة أصاًل للمحرمات من 
رقص وخمر ورهان وتزحلق مع التعري؛ فإننّ أداء الصالة في مثل هذه القاعة 
الصالة،  التحرمي؛ محافظة على قدسية  قريبة من  يكون مكروهًا كراهة شديدة 
والصالة في املسجد وإن كان صغيرًا أولى، حتنّى ولو أديت الصالة على دفعات 
في وقت صالة العيد، ويبدأ وقت صالة العيد من ارتفاع الشمس قدر رمح أو 
رمحني أي مبا يساوي ربع ساعة من شروقها، إلى قبل صالة الظهر، وهو وقت 

الزوال.
مشروعة  وغير  مشروعة  العامة  للحفالت  تؤجر  القاعـة  كانـت  إذا  وأمــا 
فال بأس مـن الصالة فيها، بعد أن يزال منها كـل ما هو محرم شرعًا، وأن تزال 
النجاسات إن كانت موجودة، على أنه إن وجد مكان كحديقة أو ميدان يسمح 

فيه بأداء الصالة كان أولى من املسجد، ومن هذه القاعات.
م قطعًا سواء كننّ في املساجد أو غيرها،  ثانيًا: تبرج النساء لغير أزواجهن ُمحرنّ
ج أمام غير املسلمني؛ ألن في ذلك امتهانًا لكرامة  وتكون احلرمة أشدنّ إذا كان التبرنّ
بالنساء وخاصة في الصالة حيث  الرجال  املسلمة، كما ال يجوز اختالط  املرأة 

يكون النساء في الصفوف األخيرة.
]93/(17/([  

 � � � �
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خطبتا �سالة العيد

وهو  املساجد،  إدارة  مدير  من  م  املــقــدَّ االستفتاء  اللجنة  على  عــرض   508 5
كاآلتي:

اعتاد اخلطباء أن يخطبوا يوم العيد خطبتني كاملتني يجلس اخلطيب بينهما، 
وهناك رأي بأنه يكفي أن يكون للعيد خطبة واحدة؛ فما هو الرأي الراجح؟ وما 

الذي ينبغي أن يجري عليه املسلمون في هذا الشأن.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ه عليه وسلم وخلفائه الراشدين ومن  يلتزم املنقول من فعل النبي صلى اللَّ
بعدهم من األئمة األربعة وأتباعهم؛ من أداء خطبتني عقب صالة العيد، يفصل 

بينهما بجلسة خفيفة، وتفتتح اخلطبة الثانية كاألولى بالتكبير.

ه عليه وسلم  ه عنه: »أن النبي صلى اللَّ ويدل على هـذا حديث جابر رضي اللَّ
خرج يوم فطر أو أضحى، فخطب قائمًا ثم قعد قعدة ثم قام« أخرجه ابن ماجه))(، 
واملروية عن  الكثيرة  الطرق  ذات  اآلثار  تعضده  رواته من ضعف  أحد  في  ومـا 
بعض الصحابة والتابعني؛ من ذلك قول ابن مسعود: »السنة أن يخطب اإلمام في 
العيد خطبتني فيفصل بينهما بجلوس«))(، وروي نحـو هذا األثر مـن قول عبيد 
تفتتح  أن  »السنة  املدينة)3(، كما روي عنه:  فقهاء  أحد  عتبة  بن  ه  اللَّ بن عبد  ه  اللَّ
العيد  وخطبتا  تترى«)4(،  تكبيرات  بسبع  والثانية  تترى،  تكبيرات  بتسع  اخلطبة 

))(    رقم )رقم 89)1(.
))(    النسائي )رقم 1399(.

)3(    البيهقي في الكبرى  )رقم 6434(، ومسند الشافعي )رقم )34(.
)4(   البيهقي في »الصغرى« )رقم 3)7(.
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ة الفقهاء ما يجري على خطبتي اجلمعة مع اإلكثار من التكبير،  أجرى عليهما عامنّ
وافتتاحهما به، والتعرض فيهما ملا يحتاج إليه املسلمون من أحكام تلك املناسبة. 

ه سبحانه وتعالى أعلم. واللَّ
]94/(18/([ 

 � � � �

اجتماع العيد واجلمعة فـي يوم واحد

ه: م من السيد/ مسعد، ونصُّ 5 509  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

لو اجتمع العيد واجلمعة في يوم واحد فما حكم صالة اجلمعة؟ وهل تكفي 
عنها صالة العيد؟ وهل تسقط اجلمعة؟ وإن سقطت اجلمعة فهل تسقط الظهر 

كذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إذا  اجلمعة  صالة  عن  تغني  ال  العيد  صالة  أن  إلى  واملالكية  احلنفية  ذهب 
وافق يوم العيد يوم جمعة، وعلى املسلم أن يصلي العيد في وقتها، واجلمعة في 

وقتها.

وأجاز الشافعية ألهل القرية الذين يبلغهم النداء لصالة العيد الرجوع إلى 
قريتهم وترك اجلمعة، ويصلون الظهر بدلها، وذلك فيما إذا لو حضروا لصالة 
العيد، بحيث لو رجعوا ألهليهم فاتتهم اجلمعة، ولو تركوا املجيء للعيد وجب 
أن  بدلها  الظهر  وصالة  اجلمعة  لترك  أيضًا  ويشترط  للجمعة،  احلضور  عليهم 

ينصرفوا قبل دخول وقت اجلمعة.

حضور  عن  كفته  وقتها  في  العيد  صلى  إذا  املسلم  أن  إلى  احلنابلة  وذهب 
ثم  العيد  يصلي  أن  عليه  فإن  إمامًا،  يكون  أن  إالنّ  بدلها،  الظهر  وصلى  اجلمعة 
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يصلي اجلمعة؛ ليقتدي به في اجلمعة من فاتته صالة العيد.

السابقة  املذاهب  أي  اتباع  في  اخليار  للمسلم  أن  ترى  اللجنة  فإن  وعليه: 
في  واملالكية  احلنفية  مبذهب  األخذ  أن  أيضًا  ترى  أنها  إال  وضوابطها،  بقيودها 
صالتي  ثوابي  لتحصيل  وذلك  العبادات،  أمور  من  ألنها  األحــوط؛  هو  ذلك 

اجلمعة والعيد، واالستفادة من اخلطبتني فيهما. والله أعلم.

]4893/65/16[

 � � � �

هل ت�سقط �سالة الظهر عمن �سلى العيد اإذا وافق يوم اجلمعة؟

5 510  عرض على اللجنة املقال الذي ذكر في جريدة يومية حتت عنوان: »اجتماع 
اجلمعة والعيد في يوم واحد«.

حيث ذكر صاحب املقال، أنه إذا اجتمع العيد واجلمعة في يوم واحد تسقط 
ن صلى العيد، وكذلك من صلى العيد فيسقط عنه الظهر أيضًا؛ ألن  اجلمعة عمنّ
اجلمعة سقطت عنه، وال يوجد دليل يلزمه بصالة الظهر، واحتج بأن ابن الزبير 
صلى العيد، ولم ُيصلِّ حتى العصر. ثم قال الكاتب: »ومن قال بوجوب صالة 

الظهر لزمه الدليل«.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ذهب اإلمام أحمد بن حنبل: إلى أننّ من أدى العيد رخص له بترك صالة 
يدرك  لم  من  يصليها  حتى  اجلمعة  يقيم  أن  اإلمــام  على  ينبغي  ولكن  اجلمعة، 
العيد، أو من لم يأخذ بالرخصة، على أننّ من لم يصلنّ اجلمعة )آخذًا بالرخصة 
في االكتفاء بالعيد( وجب عليه أن يصلي الظهر، ومن هنا يتبني: أن صالة الظهر 
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ال تسقط إالَّ بأداء اجلمعة.

وقـد نقل عـن ابن الزبير »أنه صلى ركعتني بكرة لم يـزل عليهما حتى صلى 
رجال  ورجاله  داود))(،  أبو  رواه  والفطر«  اجلمعة  فيه  اجتمع  يوم  من  العصر 
أنه قد سقطت  الناس  الصحيح- كما في نيل األوطار 1/3)3 -؛ فظن بعض 
يكون  ال  الظهر  سقوط  ألن  فاحش؛  خطأ  وهذا  العيد،  بصالة  والظهر  اجلمعة 
إال بدليل قطعي؛ ألن األصل فرضية خمس صلوات في اليوم والليلة، كما في 
ه: »خمس  احلديث الصحيح، الذي أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، ونصُّ

صلوات كتبهن الّلُه على العباد...«)52 إلخ.

وعلى أننّ ما صح عن ابن الزبير حقيقته أنه صلى اجلمعة في وقت الضحى 
وهذا جائز على بعض االجتهادات، فسقط بها الظهر، وأجزأت عن العيد، ) كما 
يجزئ العيد عن اجلمعة في حال الترخص( بدليل ما جاء في رواية النسائي عن 
وهب بن كيسان قال: »اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر اخلروج حتى تعالى 

النهار، ثم خرج فخطب، ثم نزل فصلى، ولم يصل للناس يوم اجلمعة...«)53.

ورجال هذا احلديث كما قال الشوكاني رجال الصحيح، وظاهر هذه الرواية: 
أن ابن الزبير صلى اجلمعة في وقت الضحى بدليل أنه قدم اخلطبة على الصالة، 
ه عليه وسلم في اجلمعة خالفًا للعيد حيث  وهو املأثور عن رسول الله صلى اللَّ
بيته،  في  الظهر  يصل  لم  الزبير  ابن  أن  يدرينا  ما  ثم  اخلطبة.  على  الصالة  تقدم 

والراوي لم ينف صالته الظهر، وإمنا نفى صالته للناس حتى صلى العصر. 

- وقد وافقت اللجنة على نشر الفتوى في نفس الصحيفة التي نشرت املقال، 
))(   رقم ))107( بلفظ قريب.

))(    أبو داود  )رقم 0)14(، والنسائي )رقم 461(، وابن ماجه )رقم 1401(.
)3(    رقم ))159(.
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ه أعلم. وفي الوقت املناسب، واللَّ
]95/(19/([

 � � � �

اأداء �سالة العيد ملن فاتته

ه اآلتي: م من السيد/ شمس، ونصُّ 5 511    عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

نرجو إفادتنا عن احلكم في حادثة وقعت في بلد ما، وهي أنهم في صالة 
عيد الفطر أقيمت صالة العيد في مصلى العيد، وبعد انتهاء الصالة بوقت قليل 
حضر ناس لم يصلوا وأرادوا أن يصلوا العيد، فصلى بهم اإلمام مرة ثانية بخطبة 

أخرى.

فهل هذا الفعل مشروع على هذه الطريقة أم ال؟ حيث إنه قد حصل خالف 
حولها، نرجو اإلفتاء خطينّا بذلك حفظكم الله.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ركعتني  يصلوها  أن  األولى  اجلماعة  مع  العيد  صالة  فاتتهم  ملن  يجوز  إنه 
جماعة على هيئتها أي التكبير بال خطبة، وهذا قول جمهور الفقهاء، واستدلوا 
لذلك مبا روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا لم يشهد العيد مع 
اإلمام بالبصرة جمع أَهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مواله فصلى بهم 
ركعتني يكبر فيهما))(، وفي هذه احلال يجوز صالتها فرادى أو جماعة، وإن شاء 

صالها في املصلى أو حيث يتيسر. والله أعلم.

]709/56/3[

البيهقيُّ في »الكبرى« )رقم 6031(.  )((
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                                           ب����������������������������������������اب  ال��مس�����������������������������������اجد

�سمول ثواب اهلل تعاىل للم�سارك فـي بناء بع�س امل�سجد

ه: م من السيد / أبو حامد، ونصُّ 5 512  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

بيتًا  له  الله  بنى  تعالى  لله  مسجدًا  بنى  »من  للحديث:  بالنسبة  هو:  سؤالي 
بناء مسجد واحد،  اشترك في  الثواب يشمل من  .. هل  اجلنة«. رواه مسلم  في 
باختالف  الثواب  يختلف  وهل  وحده؟  مسجدًا  بنى  ملن  مخصص  الثواب  أم 

تكاليف املساجد وأحجامها؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

احلسنة  يكافئ  فال  وبالفضل،  بالعدل  عباده  يثيب  وتعالى  سبحانه  الله  إن 
ثم  ضعف،  سبعمائة  إلى  أمثالها  بعشر  احلسنة  على  يثيب  وإمنا  فقط،  باحلسنة 
يفيض فضله بعد ذلك على من يشاء بغير حساب للحديث القدسي، وفيه قال 
البخاري))(،  أخرجه  ضعف«  سبعمائة  إلى  أمثالها  بعشر  »احلسنة  تعالى:  الله 

ويقول الله تعالى: }ىث   يث   حج  مج  جح  مح{ ]الزمر:10[. 

والله سبحانه وتعالى وعد من بنى مسجدًا لله ببيت في اجلنة، وال حرج على 
فضل الله تعالى أن يكون ملن يشترك في بناء مسجِد؛ هذا البيُت إن شاء الله.

وأما اختالف تكلفة املسجد فإن الله تعالى وعد بالفضل من يفعل احلسنة 
أفضل  أن  الشريف:  حديثه  في  بنينّ   � والنبي  سبق،  ما  آخر  إلى  أمثالها  بعشر 

))(   رقم )41(.
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الصدقة: أن تصّدق، وأنت صحيح شحيح؛ تخشى الفقر...)51 متنّفق عليه. وذلك 
يشعر بأن لدرجة غنى املتصدق وحاجته وإخالصه وحاله مدخاًل في قدر املثوبة. 

وفضُل الله سبحانه وتعالى أعظم وأكبر من أن يحده تقدير بشر. والله أعلم.

 ](581/7(/9[

 � � � �

ما تتحقق به امل�سجدية

ه: م من السيد / فريد، ونصُّ 5 513  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

هل يعتبر املصلى وقفًا جتري عليه أحكام وقف املساجد أم ال في احلاالت 
األربعة التالية:

مثل  املبنى  نفس  من  جزءًا  تعتبر  وهي  املرافق،  مباني  داخل  مصليات   -(
تقام  املصليات  للصالة، وهذه  املبنى  أحد صاالت  أو  تخصيص غرفة 
فيها الصالة أوقات الدوام للعاملني فيه واجلمهور، ومثل هذه املصليات 

عادة ما تقام فيها الصالة بإشراف العاملني بنفس املبنى.

داخل  أو  املدارس  مثل  تعليمية  مباني  ساحات  داخل  قائمة  مصليات   -(
الوحدات العسكرية أو داخل النوادي، والتي ال يستخدمها إال املصرح 
يتم  ما  عــادة  املصليات  وهــذه  فقط،  األماكن  هذه  في  بالدخول  لهم 

اإلشراف عليها من قبل اإلدارة املسؤولة عن هذه األماكن.

مصليات قائمة داخل ساحات تابعة ألجهزة الدولة، وتستخدم من قبل   -3
العاملني بهذه األجهزة، باإلضافة إلى اجلمهور الذي يقوم مبراجعة هذه 

))(    البخاري )رقم 1419(، ومسلم )رقم )103(.
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األماكن مثل اإلدارة العامة للمرور، وإدارة الهجرة، وإدارة اجلوازات 
واجلنسية.

واألماكن  للجمهور  املفتوحة  ة  العامنّ احلدائق  داخل  قائمة  مصليات   -4
السياحية.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

يشترط في املكان املعد للصالة ليكون مسجدًا موقوفا شروط؛ اتفق الفقهاء 
في بعضها، واختلفوا في بعضها اآلخر، وقد رجحت اللجنة اشتراط ما يلي:

أن ُيعدَّ للصلوات الراتبة بجماعة، وهي الصلوات اخلمس.  -(

باب  له  الصالة، ويكون  أراد  فيه بجماعة لكل من  بالصالة  أن يسمح   -(
مفتوح إلى طريق عام.

أن ال ينتفع به في غير الصالة من األمور الدنيوية.  -3

ًا ثابتًا. أن يكون مبنيًا بناًء مستمرنّ  -4

له  ليس  مصلى  كان  وإال  موقوفًا،  مسجدًا  كان  الشروط  هذه  توفرت  فإذا 
أحكام املسجد.

وعليه يتم اجلواب عن األسئلة املطروحة مبا يلي: ❁ 

ومفتوح  بجماعة،  اخلمس  للصلوات  مخصصة  الغرفة  هذه  كانت  إذا   -(
الصالة،  لغير  فيها، وال تستعمل  املبنى للصالة  العاملني في  لغير  بابها 
ُتَعدُّ مسجدًا موقوفًا مبجرد الصالة فيها، وال يجوز إلغاء الصالة  فإنها 

فيها وحتويلها إلى أعمال أخرى غير الصالة بعد ذلك.

ة بنوع معني من املصلني، وال يسمح بالدخول  ما دامت هذه الغرف خاصنّ  -(
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إليها لغيرهم، فال تعد مسجدًا، ولكن مصلى، ويجوز حتويلها بعد ذلك 
إلى أعمال أخرى غير الصالة عند احلاجة.

هذه األماكن ُتَعدُّ مساجد موقوفة مبجرد الصالة فيها، ما دامت مخصصة   -3
للصلوات اخلمس بجماعة، وال مُينع عامة املصلني من الصالة فيها، وال 

يجوز تغييرها عن املسجدية بعد ذلك.

هذه املصليات تعد مساجد موقوفة، حالها كحال السابقة عليها، ألنها   -4
ة  املصلون عامنّ مُينع  مخصصة للصالة وال تستعمل ألمور أخرى، وال 

من الصالة فيها. والله أعلم.
]5(97/1(7/17[

 � � � �

�سروط م�سلى الن�ساء

م من السيد / رئيس قطاع املساجد،  5 514   عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: ونصُّ

في بعض املساجد مصليات للنساء بعيدة عن املسجد، وال َيَرْيَن اإلمام، وإمنا 
يتابْعَنُه مبكبر الصوت، فما احلكم في ذلك ؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ترى اللجنة أن الضوابط الشرعية ملصليات النساء هي:

صالة  مكان  خلف  أو  حتت  أو  فوق  النساء  مصليات  تكون  أن  يجوز   -(
تستطيع  شباك  أو  مفتوح،  باب  املكانني  بني  يبقى  أن  بشرط  الرجال؛ 
النساء معه سماع اإلمام، أو رؤية صفوف الرجال، أو يكون لهننّ مكبر 
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في  بتنقالته  ويعلْمَن  اإلمام،  صوت  به  يسمْعَن  انقطاعه،  يندر  صوت 
الصالة.

)- يجوز أن تكون مصليات النساء إلى جانب مكان صالة الرجال، يفصل 
ارتفاعها عن  يقل  ثخينة، ال  أو ستارة  أو حائل خشبي،  بينهما جدار، 
من  أحــد  يراهن  وال  ــام،  اإلم صــوت  يسمْعن  وبذلك  تقريبًا،  مترين 

الرجال.

ويجب في كل األحوال مراعاة ما يلي:

أ- أال تتقدم النساء على اإلمام.

ب- أن ال يفصل مصلى النساء عن مكان صالة جماعة الرجال طريق عام 
عن  متامًا  مستقاًل  مكانًا  النساء  مصلى  معه  يعد  بحيث  الناس،  منه  مير 

مكان صالة الرجال؛ ألن وحدة املكان شرط لصحة اجلماعة.

ويستحبُّ أن يكون ملصلى النساء مدخل مستقل ال يشاركهن فيه الرجال. 
والله أعلم.

]5(88/119/17[
 � � � �

ت�سمية امل�سجد باجلامع

5 515    عرض على اللجنة السؤال التالي:

أسماء  من  )اجلامع(  ألن  املساجد؛  على  إطالقها  يجوز  هل  )جامع(  كلمة 
ه؟ اللَّ

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

)اجلامع(  كان  ولو  اجلمعة،  مساجد  )جامع( على  اسم  إطالق  من  مانع  ال 
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ه إالَّ  ه؛ ألنه ال ميتنع شرعًا إطالق هذه األسماء على غير اللَّ اسمًا من أسماء اللَّ
ه رسوله في  ه( و)الرحمن(، وقد سمى اللَّ ه تعالى كـ) اللَّ ما كان منها خاصًا باللَّ

القرآن )رؤوفًا رحيمًا( كما في آخر سورة التوبة.
وفي احلديث: »الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي يوسف بن يعقوب 

ه أعلم. بن إسحاق بن إبراهيم«)51. واللَّ
]96/((1/([

 � � � �

اإطالق اأ�سماء الر�سل على امل�ساجد

حكم  عن  وهو: 5 516 املساجد،  إدارة  السيد/مدير  سؤال  اللجنة  على  عرض   
إطالق أسماء األنبياء والرسل على بعض املساجد املنشأة حديثًا، وكذلك 

أسماء أمهات املؤمنني؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ه أعلم. إن ذلك جائز، وال مانع منه شرعًا. واللَّ
]98/(((/([  

 � � � �

تغيري اأ�سماء بع�س امل�ساجد

ه: م من السيد / مشعل، ونصُّ 5 517  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

يرجى التكرم مبوافاتنا بالرأي الشرعي حول مدى إمكانية تغيير أسماء بعض 
املساجد من أسماء الصحابة رضوان الله عليهم إلى أسماء مواطنني أو أشخاص 

عاديني.
))(    البخاري )رقم  3138(. 
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أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ترى اللجنة احملافظة على أسماء الصحابة والتابعني والصاحلني املطلقة على 
بعض املساجد، وال مانع من ذكر اسم من قام بترميم املسجد بعد ذلك وإعادة 

بنائه في لوحة مستقلة إلى جانب اللوحة األصلية. والله أعلم.

]7(94/48/(3[

 � � � �

د امل�ساجد فـي احلي الواحد تعدُّ

ه: م من السيد / خالد، ونصُّ 5 518  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

عدة  توجد  مسلمة  جاليات  تقطنها  والتي  املسلمة  غير  الــدول  بعض  في 
مساجد أو مصليات، وتكون أحيانًا في مبنيني متقاربني جدًا أو في نفس املبنى 
إن كان متعدد األدوار، وحجة من يقيمون هذه املساجد أن لغات مرتادي هذه 
املساجد مختلفة كالتركية واألوردية والعربية وغيرها، كما أننّ الطبائع والعادات 
قد تكون مختلفة، وفي بعض األحيان قد تكون اآلراء أو املذاهب مختلفة، علمًا 

بأن اجلميع من أهل السنة واجلماعة.

بناء على األسباب السالفة أو بعضها، ما حكم إقامة املساجد أو املصليات 
لهذه األسباب وبهذا القرب؟

ما حكم بيع املسجد لشراء مبنى آخر أوسع من األول ليكون مسجدًا؟

النحو  على  املوضوع  جوانب  للجنة  ووضح  تلفونيًا  املستفتي  اتصل  وقد 
التالي:

املساجد هي في النرويج.  - (
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هي مبنى مستقل يشترى ليكون مسجدًا، أو شقة، وهي متعددة لتعدد   -(
اللغات واجلنسيات.

والسؤال هو:

ما حكم إقامة هذه املساجد أو املصليات لألسباب السابقة وبهذا القرب؟  -(
إذا لم يكِف املسجد؛ هل يجوز استبداله مببنى أكبر وأوسع وبيعه لذلك؟  -(

ما حكم املبنى املستأجر ليكون مسجدًا غير مشترى؟  -3
أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

األصل أن يكون هناك مسجد واحد في احلي يجتمع فيه جميع املسلمني    )( 
للصالة، دون نظر إلى اختالف أجناسهم أو لغاتهم أو عاداتهم، ولكن 
حتقيق  إلى  يؤدي  ذلك  كان  إذا  الصالة  إقامة  أماكن  تتعدد  أن  يجوز 

ها الشرع، والله أعلم. مصلحة راجحة يقرنّ

ترى اللجنة األخذ في هذه املسألة مبا قاله بعض فقهاء احلنابلة من أنه ال    )(
مانع من نقل املسجد القدمي إلى مكان آخر إذا كان ذلك يحقق املصلحة 
عن  املسجدية  بذلك  وتــزول  وأمت  أحسن  بصورة  للمسلمني  العامة 

األول، والله أعلم.

وكذلك املصلى يجوز بيعه وحتويله إلى أي عمل آخر غير الصالة إذا   
مست احلاجة إليه.

والله  بغيرها،  استبدالها  فيجوز  فيها  للصالة  املستأجرة  الشقة  وأمــا    )3
أعلم.

]4364/1(3/14[
 � � � �
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تقارب امل�ساجد اجلامعة فـي منطقة واحدة 

م من السيد/ رئيس قطاع املساجد، وهو  5 519  عرض على اللجنة السؤال املقدَّ
على الّنحو التالي:

هل يجوز تقارب املساجد اجلامعة في منطقة واحدة ؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

تقارب املساجد التي ال تقام فيها اجلمعة أمر مستحسن؛ تيسيرًا على املصلني 
في صالة اجلماعة، وترغيـبًا لهم في أداء صلواتهم في املسجد، وبخاصة املسنني 

والعجزة وأصحاب األعمال منهم. 

كامتالئها،  احلاجة؛  مقدار  عن  زيادتها  عدم  فاألولى  اجلامعة؛  املساجد  ا  أمنّ
وهذا يعرفه املسؤولون عن إدارة املساجد بحسب إحصائيات يقومون بها، وال 
يوجد مسافة محددة شرعًا للفصل بني املساجد اجلامعة، إال أنه ال ينبغي أن تتباعد 
بأكثر مما يحتمل اإلنسان العادي السير إليه بدون حرج يلحقه، وال تتقارب بأكثر 

من احلاجة. والله أعلم.
]4970/145/16[

 � � � �

بناء م�سجد على اأر�س مغ�سوبة

ها: مة من السيد / عبد الله، ونصُّ 5 520  عرض على اللجنة االستفتاءات املقدَّ

األرض  مــن  جــزء  باقتطاع  ــاص  ــخ األش أحــد  يــقــوم  أن  يــجــوز  هــل    -(
مـــؤقـــت )مــصــلــى من  ــى  ـــق وإقــــامــــة مــصــل ــــه ح ـــــدون أي وج ب
ملكًا  هــي  ليسْت  أرض  على  مصلى  إقــامــة  أو  عليها،  الكيربي( 
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الــدولــة، أمـــالك  مــن  أو  لــغــيــره،  ملكًا  األرض  ــذه  ه تــكــون  قــد  ــه،  ل

 

 أو غير ذلك؟

ما حكم الصالة في هذا املصلى؟   -(

يقوم  أن  األرض  هذه  على  بالبناء  قام  الذي  الشخص  لهذا  يجوز  هل    -3
بتعيني إمام أو مؤذن على أن يدفع رواتبهم من ماله اخلاص؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ال يجوز أن يقام املسجد على أرض الغير بدون إذن صاحبها، وهو نوع    -(
من الغصب احملرم.

اتفق الفقهاء على املنع من الصالة في األرض املغصوبة إال أن اجلمهور    -(
قالوا: الصالة في األرض املغصوبة صحيحة مع الكراهة.

وعليه فال يجوز له أن يقوم بتعيني إمام أو مؤذن. والله أعلم.   -3

]6594/65/(1[

 � � � �

االقرتا�س بفائدة لبناء م�سجد

م من / رابطة الشباب املسلم بأمريكا،  5 521 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: ونصُّ

يبني بعض املسلمني مساجد اضطروا إلى االقتراض بالربا إلكمال بنائها   
فما حكم هذه املساجد؟ وما حكم الصالة فيها؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ال يجوز االقتراض بالربا لبناء املسجد، وال ضرورة تلجئ إلى ذلك، وحكم 
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ه أعلم. الصالة في هذه املساجد أنها صحيحة. واللنّ
]1419/64/5[

 � � � �

التاأمني على امل�سجد �سد االأخطار

م من /رابطة الشباب املسلم بأمريكا،  5 522 عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: ونصُّ

هل يجوز التأمني على بناء املسجد؟ علمًا بأن النظام األمريكي يتيح ملن تعثنّر 
ى: أن يقاضي املسجد ويحصل على تعويضات  على الرصيف قبالة املسجد وتأذَّ
من  االعتداءات  تتكرر  أنه  كما  ذنب،  للمسجد  يكون  أن  دون  باهظة  تكون  قد 
املتعصبني هنا على املساجد بإطالق الرصاص، أو رمي احلجارة، أو رمي القنابل 
واملتفجرات البسيطة أحيانًا؛ كردة فعل عما يجري في بالدنا ضد مصالح أمريكا 
والطوفان  كالزلزال  الطبيعية  الكوارث  املناطق  بعض  في  تكثر  أنه  إلى  إضافة 

وغيرها.

أجابت اللجنة مبا يلي:

إن هذا التأمني املسؤول عنه هو من التأمني ضد األضرار، وهو جائز إذا كان 
ه أعلم. التعويض بقدر الضرر الفعلي ال أكثر. واللنّ

]14(1/66/5[

 � � � �

بناء امل�ساجد من اأموال الزكاة

ه: م من السيد /صالح، ونصُّ 5 523 عرض على اللجنة اإلستفتاء املقدَّ
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إننا مجموعة من أبناء الكويت قمنا بتشكيل جلنة جلمع التبرعات من أجل 
بناء مسجد ومركز إسالمي يحتوي على صالة للمحاضرات ومكتبة كبيرة في 
جنوب إسبانيا ) األندلس سابقًا( وتسمى مدينة ملقا حاليًا، علمًا بأننا قد حصلنا 
ضمانات  ومعها  أسباني  تاجر  من  مجانًا  000)م)  مبساحة  أرض  قطعة  على 
وتصريح من احلكومة اإلسبانية ببناء املسجد، وعلمًا بأنه ال يوجد هناك مصلون 
دائمون طوال العام، ولكن نشاط هذا املركز واملسجد وحيويتهما ستكون أثناء 

فترة الصيف، ووجود السواح املسلمني الكثيرين جدًا هناك، وسؤالنا هو:

هل يجوز أن ندفع من أموال الزكاة ملثل هذا املشروع؟ خاصة وأن القصد 
منه هو جمع شتات املسلمني الذين يتواجدون هناك على فترات متقطعة، وهناك 
ه أن يتحول إلى مركز إسالمي، عامر باحليوية طوال  أمل في املستقبل إن شاء اللَّ

أيام السنة؟

أجابت اللجنة: ❁ 

الدعـوة  نشر  منه  القصد  دام  مـا  املشروع  لهذا  الزكاة  أمــوال  دفع  بجـواز 
ه أعلم. اإلسالمية في بالد الكفر. واللَّ

 ]106/((7/([
 � � � �

بناء م�سجد على نفقة فاقدٍ لالأهلية

ه: م من السيد/ أنس، ونصُّ 5 524  عرض على اللجنة اإلستفتاء املقدَّ

أرجو التكرم بإفادتنا بفتوى شرعية مكـتوبة لكي نتمكن من اتخاذها مرجعًا 
لنا في تنفيذ مشروعنا اخليري هذا ومشاريعنا املستقبلية بإذن الله.

جميعًا  ومبوافقتنا  العزم  عقدنا  قد  ناصر...  الله  بإذن  املرحوم  أبناء  نحن 
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الفاقدة  والدتنا  نفقة  على  الكويت  بدولة  مسجد  ببناء  القيام  على  وباإلجماع 
تسمية  يكون  أن  على   - الزكاة  مبلغ  عن  بعيدًا   - اجلاري  حسابها  من  لألهلية 
نحن  وللعلم  زوجها،  وهو  ناصر...  الله  بــإذن  املرحوم  والدنا  باسم  املسجد 
بجميع  املتصرفون  أيضًا  ونحن  عمرها،  في  الله  أطال  لها  الوحيدون  الوارثون 
الزكاة  وصرف  واستخراج  واخلارجية  احمللية  االستثمارات  حيث  من  أموالها 

ملستحقيها )علمًا بأن مصدر هذه األموال من املرحوم زوجها(.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ال يجوز ألحد التبرع مبال هذه املرأة الفاقدة لإلرادة بسبب اخلرف، ال أوالدها 
وال القاضي، والواجب على أوالدها رفع أمرها إلى القاضي ليعني َقينّمًا أو أكثر 
القاضي  بإذن  عنها  املال  يدير  القينّم  وهذا  غيرهم،  أو  أوالدها  من  أموالها  على 
ملصلحتها، وال يجوز له التبرع بأي جزء منه ألحد، فإذا توفيت انتقلت تركتها إلى 
ورثتها بعد استخراج الديون والوصايا منها إن وجدت، ولهم بعد ذلك التصرف 

بها؛ كلٌّ منهم بحصته على الوجه الذي يراه ما دام عاقاًل بالغًا. 

وأما قول املستفتي: )إن مصدر أموال هذه املرأة من زوجها( فإن كان يعني 
أنه وهبها إياه في حياته، أو أنها ورثته عنه بعد وفاته؛ فاجلواب ال يتغير عما سبق؛ 

ألن املال بذلك أصبح ملكًا لها. والله أعلم.
]4958/138/16[

 � � � �

حكم زخرفة امل�ساجد

العامة  اخلدمات  مكتب  مدير  من  م  املقدَّ االستفتاء  اللجنة  على  عرض   525 5
ه:  السيد/ فريد، ونصُّ
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واجهات  أو  املساجد  جــدران  على  القرآنية  اآليــات  كتابة  يجوز  هل    )(
احملاريب بها؟

يشترط  وهل  املساجد،  جدران  على  املكتوبة  القرآنية  اآليات  حكم  ما    )(
العثماني(؟  )الرسم  املصحف  خلط  موافقة  تكون  أن  اآليات  كتابة  في 
خط  بخالف  كتبت  التي  القرآنية  اآليات  كتابة  تغيير  شرعًا  يلزم  وهل 

املصحف؟

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

نقش  أو  فضة  أو  بذهب  املساجد  زخرفة  كراهة  على  الفقهاء  جمهور    )(
ملا  وذلك  صالته،  عن  املصلي  يلهي  مما  ذلك  غير  أو  كتابة  أو  صبغ  أو 
روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله �: 
»ما ُأمرت بتشييد املساجد«، قال ابن عباس: »َلُتَزْخِرُفنَّها كما زخرفت 

اليهود والنصارى«))(.

القبلة  جــدار  ســوى  املساجد  جــدران  على  الكتابة  الفقهاء  بعض  وأجــاز 
أيضًا على  الكراهة  يلهي املصلي، وروي  إذا كان ذلك على وجه ال  واحملراب 

حائط امليمنة وامليسرة إذا كان ذلك يلهي املصلي ويشغل باله عن صالته.

على  تيسيرًا  احلديث  باإلمالء  الكرمي  القرآن  كتابة  الفقهاء  أكثر  أجاز   )(
القارئ كما أجازوها بالرسم العثماني، سوى املصحف فال جتوز كتابته 
إال بالرسم العثماني؛ حفظًا لنص القرآن الكرمي من أن يدخله التحريف 

والتبديل.
))( رواه أبو داود )رقم 448(.
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املساجد  جدران  على  املكتوبة  اآليات  تغيير  إلى  حاجة  فال  ذلك؛  وعلى   
بشكل مشروع، سواء أكانت مكتوبة باخلط العثماني أو باإلمالء احلديث؛ جلواز 
الكتابة بهما أصاًل، إالنّ أن تكون فيها أخطاء إمالئية أو كانت مكتوبة بخط ال يقرأ. 

والله أعلم.

]3678/173/1([
 � � � �

و�سع كتاب ديني - على غالفه �سورة - خلَف امل�سلني

ه: م من السيد/ بسام، ونصُّ 5 526  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

صورة  الغالف  وفي   ،)...( للشيخ  كتاب  غالف  صــورة  في  النظر  أرجــو 
شخص واسم الكتاب: أنت تسأل واإلسالم يجيب. 

))( فهل هذه الصورة حرام؟ 

))( ُوضع هذا الكتاب على )خزانة كتب من حديد( توضع خلف املصلني 
وهو بني مجموعة من الكتب ملن يريد من املصلني االستفادة منها؛ فهل 

هذا حرام؟ أفتونا مأجورين .

 ❁  أجابت اللجنة مبا يلي :

املسجد خلف  إليه في خزانة كتب  املشار  الكتاب  مانع شرعًا من وضع  ال 
املصلني. والله أعلم .

]6843/347/(1[ 
 � � � �

لوحة معلقة حتوي لفظ اجلاللة وا�سم حممد

ه:  م من السيد/ حمد، ونصُّ 5 527  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
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التوفيق  دوام  لكم  راجيًا  حتياته،  أطيب  الفنية  الشؤون  مكتب  يهديكم 
والسداد، ونحيطكم علمًا بأنه توجد لوحات في بعض املساجد مكتوب عليها 

لفظ ]اجلاللة[ بجواره اسم ]محمد  �[؛ فما حكم ذلك ؟

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

ال مانع من ذلك ولو في جهة القبلة؛ ألن الله تعالى قرن لفظ اجلاللة باسم 
النبي � في الشهادتني اللتني ال ُيقبل إسالم الكافر إال بالنطق بهما، واألولى أن 

تكون فوق مستوى نظر املصلني. والله أعلم .

]6844/347/(1[  

 � � � �

الت�سرف باأثاث امل�سجد القدمي

وقدما  املساجد،  إدارة  ومراقب  املساجد  إدارة  مدير  اللجنة  إلى  حضر   528 5
االستفتاء اآلتي:

لالستعمال  املساجد  من  املــرفــوع  القدمي  بالسجاد  التصرف  يجوز  هل 
الشخصي؟ وهل ميكن نقل السجاد أو غيره إلى مسجد آخر وذلك في حالة ما 
إذا كان من ميزانية الوزارة أو من املتبرعني، علمًا بأنه كثيرًا ما ينقل الذي يستبدل 
باملسجد إلى مخازن الوزارة فيتلف؛ لبقائه فترة طويلة في الشمس واملطر، أو يباع 

بثمن زهيد.

أجابت اللجنة: ❁ 

بأن هناك تفصياًل بني ما إذا قدمت الدولة بدياًل أفضل من السجاد أو األثاث 
القدمي  فإن  أفضل  بديل  قدم  فإذا  ذلك،  من  شيئًا  تقدم  لم  إذا  ما  وبني  القدمي، 
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للدولة،  مملوكًا  يصبح  اخلير(  أهل  وقفه  مما  أو  الوزارة  ميزانية  من  أصله  )سواء 
ويجوز التصرف به تبعًا لألنظمة املتبعة في الدولة من بيع أو متليك بغير عوض.

ا إذا لم يقدم بديل فإننّ السجاد أو األثاث القدمي ينقل إلى مسجد آخر  وأمنّ
يباع ويتصدق  به عينًا أو  به فإنه يتصدق  ينتفع  به فيه، فإن كان ال  ينتفع  إذا كان 
إالَّ  به  التصدق  بثمنه فال يجوز  أو  التصدق بشيء من ذلك  بثمنه، وحيث جاز 
ه وابن السبيل  على من كان من أهل الصدقة؛ كالفقراء واملساكني وفي سبيل اللَّ

ونحو ذلك.

وأما ما ذكر فـي السؤال من أن بعض األثاث املستعمل قـد ينقل إلـى مخازن 
الوزارة فيتلف لبقائه مدة طويلة في الشمس واملطر فإننّ الواجب عـلى املسؤولني 
عـن ذلك اتخاذ اإلجراءات لصيانة هـذه األموال؛ ملا ورد في الشرع من النهي عن 

ه أعلم. إضاعة املال. واللَّ
 ]10(/((4/([

 � � � �

ت�سدير امل�ساحف وفر�س امل�سجد امل�ستعمل خارج الكويت

م من السيد/رئيس قطاع املساجد، وهو  5 529 عرض على اللجنة السؤال املقدَّ
على الّنحو التالي:

خارج  إلى  القدمية  أو  التالفة  والفرش  املصاحف  تصدير  شرعًا  يجوز  هل 
الكويت، الستعمالها في املساجد؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

املصاحف  أو  كتبه،  بعض  أو  فرشه،  بعض  عن  املساجد  أحد  استغنى  إذا 
إليها،  يحتاج  إليه  مسجد  أقرب  إلى  نقلها  فيجوز  دائمًا،  استغناء  فيه  املوضوعة 
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فال  األشياء  هذه  عن  الكويت  مساجد  كل  استغنت  فإذا  فاألقرب،  األقرب  ثم 
من  فاألقرب  األقرب  إليها،  احملتاجة  الدول  بعض  مساجد  إلى  نقلها  من  مانع 

الكويت، ما دامت صاحلة لالستفادة منها. والله أعلم.
]4965/143/16[                      

 � � � �

الت�سرف مبا زاد من تربعات امل�سجد

م من / رابطة الشباب املسلم بأمريكا،  5 530  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: ونصُّ

يجمع بعض الناس أمواال لبناء مسجد أو ترميمه ثم تفيض عن احلاجة؛ فهل 
في  صرفها  أو  املسجد  لصالح  استثمارات  في  الزائدة  األموال  استخدام  يجوز 

نشاط املسجد؟ وإذا لم يجز ذلك فما هو احلل األمثل لتصريف هذه األموال؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

مة لبناء مسجد أو ترميمه في إعمار  األولى استخدام ما زاد من التبرعات املقدَّ
املسجد  الفائضة في مصالح  املبالغ  ترميمه، ويجوز صرف هذه  أو  آخر  مسجد 
نفسه أو غيره من املساجد كالتأثيث مثاًل سواء صرفت املبالغ الزائدة مباشرة أو 

ه أعلم. ريعها، على أنه يجب أن يكون االستثمار مشروعًا. واللنّ

]14(0/64/5[

 � � � �

�سرف الوكيل ما زاد عن تكلفة بناء امل�سجد

5 531  حضر إلى اللجنة السيد/ عبد الرحمن، وقدم االستفتاء اآلتي:
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السؤال األول:
وتنتهي  مستوصف،  أو  مدرسة  أو  مسجد  لبناء  اخلير  أهل  من  كثير  يتبرع 
األحيان  أغلب  في  املشروع  ويبقى  املشروع،  صورة  رؤيته  مبجرد  املتبرع  عالقة 
خاويًا فاملسجد ال يصلي به إال اثنان أو ثالثة، ومبجرد وفاتهم ال يستخدم املسجد، 
وحتتاج هذه املشاريع ألوقاف لتسييرها، ويرفض املتبرعون عادة دفع أوقاف لهذه 
املشاريع؛ فهل يجوز لنا الكتابة ملؤسسات خيرية للتبرع لهذه املشاريع، علما بأننا 
لألوقاف  املال سيستخدم  أن  ذكرنا  إذا  طلبنا  املؤسسات سترفض  أن هذه  نعلم 

فقط؟
أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

تؤخذ  أن  هي  الطيب  الهدف  هذا  لتحقيق  الصحيحة  الشرعية  الوسيلة 
أخذت  إذا  أما  لرعايتها،  أوقاف  وإنشاء  مساجد  لبناء  الصرف  باسم  التبرعات 

لبناء املساجد فقط فينبغي االلتزام بذلك. والله أعلم. 
السؤال الثاني:

هل يجوز لنا أن نأخذ مبلغًا من املال لبناء مسجد ونتصرف كمقاولني، بحيث 
أننا نبني بأقل من املبلغ املذكور، ونصرف الباقي على أمور الدعوة واأليتام ونشر 

الكتب اإلسالمية.. إلخ.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

املسجد  ببناء  املتبرع  من  تفويض  يؤخذ  أن  ذلك  لتحقيق  املشروعة  الوسيلة 
بأنه إذا مت بناؤه بأقل من املبلغ املتبرع به فإنه سيصرف الفرق في مجال الدعوة 
ووجوه البر، فإن لم يوجد هذا التفويض يردنّ الفرق إلى مصالح املسجد. والله 

أعلم.
]711/58/3[

 � � � �
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الت�سرف بامل�ساجد املوؤقتة ح�سب احلاجة

م5 532 من رئيس مجلس منطقة ما، السيد/    عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: يوسف، ونصُّ

مدارس  بعض  في  اجلاهزة  املساجد  من  عدد  بتركيب  منطقتنا  مجلس  قام 
املنطقة، وقد صدر أخيرًا قرار بهدم املدرسة.

لها،  مكاتب  إلى  وحتويله  املسجد  هذا  استالم  الزكاة  جلان  إحدى  طلبت 
مخصصًا  كان  الذي  اجلاهز  املبنى  حتويل  نحو  الشرعي  بالرأي  اإلفادة  فالرجاء 

مسجدًا مبدرسة الغزالي إلى مكاتب للجنة الزكاة .

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إليها  املشار  باملدرسة  مصلًى  خصص  الذي  اجلاهز  املبنى  استرجاع  يجوز 
في السؤال الستخدامه ألي غرض ديني أو دنيوي؛ ألنه ال تنطبق عليه أحكام 
املسجدية؛ بل هو مجرد مبنى مخصص للصالة يزول بانتهاء التخصيص، ويراعى 

في استرجاعه إذن اجلهة املختصة في وزارة التربية. والله أعلم.

](049/101/7[

 � � � �

الت�سرف باأر�س م�سلى العيد

للشؤون  املساعد  السيد/الوكيل  من  م  املقدَّ السؤال  اللجنة  على  عرض   533 5
ه: اإلسالمية، ونصُّ

أرض غير مملوكة فـي منطقة اجلهراء اتخذها أهـل املنطقة مصلى للعيد فقط، 
على  حفاظًا  األرض  هـذه  بتسوير  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  فقامت 
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العقار  ملكية  إثبات  الكلية  احملكمة  من  ذلك  بعد  الــوزارة  طلبت  ثم  نظافتها، 
لـوزارة األوقاف عن طريق وضـع اليد، وبالفعل قـررت احملكمة املذكـورة إثبـات 
ملكيـة وزارة األوقـاف لهـذا العقار، وبعـد مرور عـدة سنوات أنشئ جامع بقرب 
بذلك  األرض  فأصبحت  العيـد،  يهجرون مصلى  املصلني  ممنّا جعل  العقار  هذا 
مهجورة. فهل يجوز لـوزارة األوقاف استثمار هـذا العقار استثمارًا جتاريًا؟ علمًا 

بأن نية الوزارة عند استمالك هـذا العقار أن يكون مصلى للعيد فقط.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

األرض  هذه  في  التصرف  حرية  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  لوزارة  إن 
اتخذت  إذا  إالَّ  كأي ملك من أمالكها، وال تأخذ هذه األرض حكم املسجدية 

ه أعلم. مسجدًا بالفعل. واللَّ
]108/((8/([

 � � � �

االنتفاع بوقف امل�سجد

: ه5 534 م من/ مركز إسالمي، ونصُّ   عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

مركزنا اإلسالمي يحتوى على أدوات وأشياء مختلفة منها املكتبة وأدوات 
أو  الصيانة  مستلزمات  بعض  مثل  للمسجد  ما هو وقف  منها  الصيانة وغيرها، 
بعض الكتب الدينية؛ فهل يجوز للمسلمني أن يستعملوا هذه األدوات لألغراض 
الشخصية؟ مع العلم أن بعض األدوات ال يستفاد منها إال إذا استعملت خارج 

حدود املسجد » مثل ماكينة خياطة«. 
فهل  األدوات؛  تلك  يستعلموا  أن  للمسلمني  باملوافقة  اإلجابة  كانت  وإذا 

يجوز لنا كإدارة للمركز أن نضع رسومًا رمزية يستفيد منها املركز اإلسالمي؟
أفيدونا جزاكم الله خيرًا.  
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أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إننّ ما ُوقف على املسجد يقتصر االنتفاع به على ما فيه مصلحة للمسجد مع 
ا ما  به داخل املسجد أو خارجه، وأمنّ الواقف من حيث االنتفاع  االلتزام بشرط 
كان وقفًا على املسجد وال ينتفع به إال خارج املسجد فيجوز االنتفاع به خارجه 
ا  لقاء أجر أو ريع يرد إلى املسجد، وكذلك احلكم فيما كان وقفا على املركز، وأمنّ
ة للمسلمني.  ما لم يكن وقفًا على املركز فلإلدارة التصرف مبا فيه املصلحة العامنّ

والله أعلم.
 ]109(/60/4[

 � � � �

االنتفاع ال�سخ�سي باأثاث امل�سجد التالف اأو امل�ستبدل

ه: م من السيد / مصطفى، ونصُّ 5 535  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

باعتبار أنني أعمل مؤذنًا في مسجد من مساجد وزارة األوقاف، وقد قامت 
الوزارة مشكورة بتبديل بعض املراوح واللمبات الكهربائية، وكثير منها صالح، 
لكن العمال ألقوا هذه األشياء في غرفة مخصصة ملثل هذه األمور في املسجد، 
تابع  بيتي  وأنا  صالح  شيء  منها  وبقي  منها  الكثير  إتالف  اإلهمال  بسبب  ومت 
لوزارة األوقاف وهو بجوار املسجد وبحاجة إلى مثل هذه األشياء املرمية والتي 
ال يسأل عنها أحد عادة؛ فهل يجوز لي أن أخذ منها ما أحتاج إليه في بيتي التابع 

لألوقاف أم ال؟ 

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

يجوز  فال  للمساجد  وقفًا  جعلت  قد  الكهربائية  األدوات  هذه  كانت  إن 
االنتفاع بها إال في املساجد.
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وإن كانت قد جعلت لينتفع بها في مرافق الوزارة فاألمر منوط بنظام الوزارة. 
والله أعلم.

](888/1(5/10[  

 � � � �

ا�ستثمار مرافق امل�سجد مل�سلحته

العامة  الشؤون  إدارة  من/مدير  م  املقدَّ االستفتاء  اللجنة  على  عرض   536 5
ه: للمسجد الكبير، ونصُّ

منها  متعددة  مباني  متر مربع ويشمل  ألف  الكبير 45  املسجد  تبلغ مساحة 
املصلى الرئيسي واملصلى اليومي ومبنى اإلدارة، ويشمل في سرداب هذا املبنى 
من  املسجد  مرافق  بتشغيل  اخلاصة  واألجهزة  املعدات  األول  اجلــزء  جزأين: 
كهرباء وماء وتكييف،أما اجلزء اآلخر فهو مواقف للسيارات )5 أدوار(، وهي 
ضمن ملحقات املسجد وتبلغ صيانة هذه املواقف سنويًا حوالي 0) ألف دينار 

من ميزانية املسجد الكبير يتم صرفها سنويًا منذ افتتاح املسجد قبل 10 سنوات.

وتعتزم اإلدارة بالتعاون مع شركة حكومية وضع تعرفة خاصة لدخول هذه 
املواقف نظير اخلدمات التي تقدم ألصحاب السيارات ويكون ريع هذا الدخل 
لصيانة املسجد والصرف على الزراعة والنشاط اإلسالمي العام للمسجد الكبير، 

علمًا بأنه سيكون دخول مواقف السيارات مجانيًا أثناء الصلوات.

فهل هذه املواقف تعتبر من وقف املسجد الذي يكون لوزارة األوقاف حرية 
التصرف فيه باعتباره وقفًا للمسجد أم يعتبر ضمن أمالك الدولة والذي يتطلب 

ترتيبًا آخر في حالة استئجاره أو حتويله ملركز استثماري؟
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وأفاد د. عيسى زكي عضو جلنة الفتوى باآلتي: ❁ 

باالتصال مبدير إدارة اخلدمات السيد/ فريد؛ أفاد بأنه ما يجري عليه العمل 
هو: أن تخصص الدولة أرضًا لبناء مسجد وال ينص على وقفيتها، أو تخصص 
الدولة أرضًا تتسع للمسجد ومرافقه امللحقة به حسب قرار صادر من املجلس 
البلدي، ومصدق من مجلس الوزراء، ويثبت رقم قرار التخصيص على املخطط 
وميكن طلب هذا القرار من البلدية، وتلتزم إدارة اخلدمات بعدم التصرف بهذه 

األرض إال في مرافق املسجد ومصاحله؛ وفقًا لفتوى سابقة من إدارة اإلفتاء.

كما أفاد السيد/ أحمد- من ملفات األوقاف في األمانة- أن معظم املساجد 
ال توجد لها حجج وقف، وإمنا يحتفظ بحجج األوقاف املوقوفة على املسجد، 

أما املساجد فتبنى على أرض الدولة بتخصيص من البلدية.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

باملسجد من مباٍن ومرافق مخصصًا للمسجد، وللوزارة  يعتبر كل ما أحلق 
احلق في استثماره ملصلحة املسجد؛ ألنها الناظرة عليه. والله أعلم.

](89(/130/10[

 � � � �

اال�ستفادة من نخيل امل�ساجد

: ه5 537 م من السيد/ سليمان ونصُّ   عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

الرجاء تزويدنا باحلكم الشرعي للنخيل املوجود في بعض املساجد من حيث 
االستفادة من ثماره وفسائله )فروخه(؛ حيث إن هذا األمر يسبب احلرج للناس 

ويكثر السؤال عنه.
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وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،،

أجابت اللجنة: ❁ 

بأن النخيل املوجود في املساجد إذا عرف من غرسها وقصد أن يسبنّلها بأن 
يأكل الناس منها فللناس أن يأكلوا منها.

وكذا إذا لم تعرف نيته فيجوز األكل منها، وقد جرت العادة بهذا، أما الفسائل 
فحكمها حكم الثمار. والله أعلم.

]71(/59/3[
 � � � �

ا�ستبدال نخيل امل�سجد بغريه وبيع ثماره

ه: م من السيد / محمد، ونصُّ 5 538  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

أغلب  لكن  وسدر،  نخيل  فيها  للمسجد  تابعة  حديقة  مسجدنا  عند  يوجد 
هذا النخيل إما أنه غير مثمر، أو أنه مثمر ثمرًا غير جيد ال يؤكل في العادة وال 
يستفاد منه كما هو الواقع في منطقتنا، وكذا بالنسبة لبعض شجر السدر، علمًا 
من  به سنويًا  بالعناية  متمثلة  كثيرة  مصاريف  عليه  يصرف  والنخيل  الشجر  بأن 

أسمدة وتتريب وسقي شبه يومي باملاء العذب، فالسؤال:

بوزارة  املختصة  لــإلدارة  طلب  تقدمي  املسجد  إمام  وأنا  لي  يجوز  هل    -(
األوقاف بتنسيق احلديقة، وقلع غالب هذا النخيل وبعض شجر السدر، 

واستبداله بنخيل جيد يستفاد من ثمره؟

وهل يجوز لنا بعد جني هذا الثمر اجليد توزيعه على الناس؛ بأن يوضع    -(
في املسجد، ويعطى جزء منه ملن يطلبه بعد اإلذن من وزارة األوقاف؟
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العامة لألوقاف بتمويل  وما هو احلكم الشرعي فيما لو قامت األمانة    -3
املجني  والثمر  بذلك،  اخلاص  لطلبي  بالنسبة  احلديقة،  تنسيق  مشروع 

من ذلك الشجر؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

مع  تتناسب  ال  قليلة  ثمارها  التي  أو  املثمرة  غير  األشجار  قلع  من  مانع  ال 
نفقاتها، واستبدال أشجار أفضل منها بها، إذا كان ذلك ال يضر املسجد، ويعود 
مبصلحة عليه وعلى املصلني به، وال يكلف األوقاف تكاليف زائدة عن املصلحة 
املتوفرة من هذه األشجار، على أن يتم ذلك كله بالتنسيق مع املسؤولني عن إدارة 

املساجد.

وثمار النخيل املزروع في حرمي املسجد وغيرها من الثمار املزروعة في هذا 
احلرمي وقف على مصالح املسجد، فتصرف في مصاحله، أو تباع ويصرف ثمنها 
في مصالح املسجد، فإن فاضت عن مصالح املسجد أمكن صرفها على مصالح 

أقرب املساجد إلى هذا املسجد. والله أعلم. 

]556(/9(/18[  
 � � � �

نقل امل�سجد اإىل مكان اآخر

م االستفتاء اآلتي: 5 539  حضر إلى اللجنة السيد/ عبد الرحمن، وقدَّ

أو  القرية  نفس  منه في  آخر قريب  إلى  املسجد من مكان  هل يجوز حتويل 
املدينة إذا كان املكان اجلديد أكثر مناسبة للمسلمني وأفضل موقعًا، وهل يجوز 
استعمال موقع املسجد القدمي أو مبناه بعد ترميمه كمدرسة لتعليم لقرآن واللغة 

العربية أم أن أرض املسجد هي وقف له كمسجد حتى يوم القيامة؟
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وقال السائل: إن الطلبة ال يحتاجون إلقامة الصالة في املسجد القدمي فإذا 
أذن فيه للصالة فإنهم يذهبون إلى املسجد اجلديد إلقامة الصالة فيه.

وأجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ال  أنه  من  احلنابلة  فقهاء  بعض  قاله  مبا  املسألة  هذه  في  األخذ  اللجنة  ترى 
مانع من نقل املسجد القدمي إلى مكان آخر إذا كان ذلك يحقق املصلحة العامة 

ه أعلم. للمسلمني بصورة أحسن وأمت، وتزول املسجدية عن األول. واللنّ

]1413/59/5[
 � � � �

حتويل امل�سجد القدمي اإىل مكتبة اأو م�سلى للن�ساء

ه: م من السيد/عبد الوهاب، ونصُّ 5 540  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

واستمرت  اخلمسينات،  بداية  في  حولي  منطقة  في  الصانع  مسجد  بناء  مت 
الصالة فيه حتى عام 1989م؛ حيث مت إغالق املسجد نظرًا حلالته اإلنشائية.

جهة،  من  املسجد  لتوسعة  امللحة  للحاجة  ونظرًا  الفنية  الــدراســة  وبعد 
واحملافظة على الطابع التراثي من جهة أخرى؛ فقد تقرر بناء مسجد آخر مالصق 
لهذا املسجد يفي باحلاجة امللحة للسكان، واعتبار املسجد القدمي جزءًا من املسجد 

اجلديد مع االستفادة منه كمكتبة؛ لذا يرجى إفادتنا بالرأي الشرعي.
اجلهات  من  ترخيص  ويوجد  صغيرة،  ومساحته  قدمي،  املسجد  بأن  علمًا 
به  بأس  اإلنشائية ال  له، واملسجد في حالته  كبير مالصق  لبناء مسجد  املختصة 
لكنه قد ال يتحمل إجهادًا، وفي حال لو أردنا جعله مصلى خاصًا للنساء؛ فما 
هي االشتراطات الشرعية لذلك وفي حال لو جعلناه مصلى للنساء؛ هل نكون 

خالفنا شرط الواقف ؟
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أجابت اللجنة مبا يلي:  ❁ 

يجوز حتويله  فال  باجلملة ممكنًا،  به  واالنتفاع  قائمًا،  املذكور  املسجد  دام  ما 
إلى مكتبة للمسجد اآلخر اجلديد، ولكن يجب ترميمه وإعادته مسجدًا صاحلًا 
للصالة فيه كما كان في أقرب وقت ممكن، وال بأس بأن يجعل املسجد القدمي 
تقدم  وجوب  مالحظة  مع  اجلديد،  باملسجد  ملحقًا  للنساء  مسجدًا  الترميم  بعد 
اإلمام على جماعة النساء بتقدمي حائط القبلة في املسجد اجلديد أو بتأخير الصف 
القدمي عن اإلمام في املسجد اجلديد، وأن يكون بني  للنساء في املسجد  األول 
املسجدين جدار أو ستارة متنع محاذاة النساء لصفوف الرجال دون أن يحجب 
ذلك صوت اإلمام أو حركات انتقاله عنهن، وال بأس بأن يعدنّ إلى جانب ذلك 
تساعد على ذلك، ولكن ذلك ال  فيه كتب  واملذاكرة، وأن توضع  فيه  للدراسة 

يلغي مسجديته.

إلى جانبه  آخر  إقامة مسجد  بداًل من  املسجد  بتوسيع هذا  اللجنة  وتوصي 
أمام توسيع هذا  اآلثار عائقًا  ما أمكن ذلك، وال يجوز أن جتعل احملافظة على 

املسجد وأمثاله عند احلاجة. والله أعلم.
]4361/119/14[

 � � � �

حتويل امل�سلى القدمي مرافق وحمامات للم�سجد اجلديد

ه: م من السيد / عطاء، ونصُّ 5 541  عرض على الهيئة االستفتاء املقدَّ

 أرض مساحتها 500/م) في إحدى القرى، وهبت وقفًا لبناء مسجد، ولكن 
بسبب نقص في املادة مت بناء مصلى صغير مبساحة 50/م) فقط في إحدى زوايا 
األرض، وبدأ الننّاس يصلون فيه ملدة عامني وتقام به خطب اجلمعة أيضًا، وبعدها 
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البناء  لبناء كامل القسيمة مسجدًا مبساحة 0)4/م)، وبعد أن ارتفع  جاء متبرع 
عن األرض مبقدار مترين رأى الشيوخ بأنه ال يجوز حتويل املصلى القدمي مرافق 
للمسجد اجلديد )حسب املخططات املقترحة(، وهنا مت توقف العمل لعدم وجود 

مكان للحمامات والوضوء سوى املبنى القدمي، فما احلكم في ذلك؟ 

أجابت الهيئة مبا يلي: ❁ 

ال يجوز حتويل أرض املصلى القدمي إلى حمامات أو غيرها من املرافق، بل 
يجب أن يبقى مسجدًا، ويستفاد منه لصالة النساء مثاًل، ثم يبحث عن مكان آخر 

من األرض لبناء حمامات عليه. والله أعلم.
]6(67/59/(0[

 � � � �

حتويل امل�سلى اإىل مكتب وظيفي

ه: م من السيد / ناصر، ونصُّ 5 542  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

اإلسالمية  للتربية  الفني  للتوجيه  مكتبًا  اإلدارة  مسجد  استغالل  يجوز  هل 
نظرًا لعدم إقامة الصالة فيه حيث أصبح مكانًا فارغًا وغير مستغل حيث إن مبنى 
اإلدارة قائم في مبنًى مدرسيٍّ واملسجد املذكور في محيط هذا املبنى مع العلم أن 
اإلدارة تقع بالقرب من مسجد تابع لوزارة األوقاف، واملوظفون يؤدون الصالة 
يخدم  ملا  جائزًا  األمر  كان  إن  اإلدارة(  )مسجد  املكان  هذا  يستغل  وسوف  فيه 

التربية اإلسالمية بشكل عام.

ورأت اللجنة أن تقوم جلنة مكونة من فضيلة الشيخ حسن مناع، والدكتور 
أحمد احلجي الكردي، واألستاذ عيسى العبيدلي مبعاينة املوقع وتقدمي تقرير عن 

ذلك.
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وفي جلسة اليوم قدمت اللجنة املشار إليها التقرير الذي جاء فيه:

املكان عبارة عن غرفة واسعة طولها اثنا عشر مترًا تقريبًا في مثلها عرضًا، 
وارتفاعها يقارب الثمانية أمتار وفيها محراب والكل مبني من احلجر واإلسمنت، 
معدة  ماء  صنابير  فيها  األولى  صغيرتان،  غرفتان  الغرفة  هذه  باب  جانب  وإلى 
بناء  تشكل  وملحقاتها  والغرفة  األمتعة،  بعض  لوضع  معدة  والثانية  للوضوء، 
إلى  حولت  كبيرة  قدمية  مدرسة  مباني  ضمن  وهي  حوله  عما  منفصاًل  مستقاًل 

دائرة حكومية للتعليم اخلاص.

وقد أفاد املوجه املرافق أن هذه الغرفة بنيت أصاًل على شكل مسجد ألساتذة 
املدرسة وطالب املدرسة التي بنيت فيها وقد كانت كذلك، ولم تستعمل ألغراض 
أخرى منذ بنائها، وقد حتولوا عن الصالة فيها إلى الصالة في مسجد لألوقاف 

مقابل املدرسة نظرًا إلعداده للصالة بشكل جيد وإهمال العناية بهذه الغرفة.

وقد الحظنا في أثناء الكشف على املوقع املذكور أن إدارة التعليم اخلاص 
تضم الكثير من املوظفات إلى جانب الكثير من املوظفني.

وفي الساعة احلادية عشرة غادرنا املوقع املشار إليه بعد وداعنا من قبل املوجه 
املرافق.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

مبا أن املوقع املشار إليه مخصص للصالة من يوم بني ولم يستعمل لغيرها 
وأن بناءه مستقر ومبني من احلجر، وأنه منفصل عن املباني التي حوله، وأن فيه 
إدارة  في  وأن  املساحة،  وسعة  السقف  وارتفاع  احملراب  من  املسجد  عالمات 
التعليم اخلاص التي يتبعها املوقع اآلن عددًا من املوظفات وهننّ بحاجة إلى مكان 

للصالة فيه أثناء الدوام الرسمي.
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فإن اللجنة ترى أن املوقع املشار إليه مسجد، وال يجوز حتويله عن املسجدية 
به  العناية  والواجب  منه،  قريب  لألوقاف  آخر  مسجد  ووجــود  هجره  بسبب 
وإعداده للصالة فيه ليكون مكانًا لصالة النساء والرجال إذا احتاجوا إليه أيضًا 

بأن يفصل بينهما بستارة أو حاجز خشبي، والله أعلم.

]4368/1(7/14[

 � � � �

هل جتوز اإزالة م�سلى غري موقوف؟

ه: م من/ احلرس الوطني، ونصُّ 5 543  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

حتية طيبة وبعد،

املوقرة  وزارتكم  في  بالفتوى  املختصة  اجلهة  إلى  باإليعاز  التكرم  يرجى 
لإلفادة بالرأي حول مدى شرعية إزالة املصلى؛ إذا كان ال تقام فيه صالة اجلمعة، 

وال يوجد فيه منارة وال قبة، وما الفرق بني املصلى واملسجد؟

املمكنة.  بالسرعة  الرد  يتم  أن  نأمل  تعاونكم؛  لكم سلفًا صادق  نشكر  وإذ 
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،

محمد؛ من احلرس الوطني في هذه اجللسة. وأفاد بأن  وقد حضر السيد/ 
مملوكة  واألرض  اخلير  أهل  بناه  وقد  اآلن،  فيه  الصالة  تقام  ال  القدمي  املسجد 
للحكومة ضمن أرض املعسكر، وليس مسجاًل لدى وزارة األوقاف؛ أي ليس 
داخل  وهو  أيضًا،  اخلير  أهل  أنشأه  وقد  صالة،  فيه  بديل  مسجد  وهناك  وقفًا، 

املعسكر.

وبعد االستماع إلى اإلفادة واالطالع على الصور املرفقة للمصلى.
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أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ِخذ مسجدًا؛ ألن األرض  مبا أن هذا املصلى ليس وقفا بقصد املسجد، وال اتُّ
له  فليس  فيه بصفة مؤقتة؛  للصالة  اتخذ  الوطني، وقد  مرصدة ملعسكر احلرس 
حكم الوقف، وال حكم املسجدية؛ فال مانع شرعًا من إزالته ال سيما بعد إنشاء 

املسجد القريب منه في املعسكر. والله أعلم.
 ]1784/97/6[

 � � � �

اال�ستيعا�س عن تكلفة بناء امل�سجد

ه: م من املهندس السيد/ داود، ونصُّ 5 544  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

إلى  وباإلشارة  أعاله،  املوضوع  بخصوص  الالزم  عمل  طلبكم  على  بناء 
في  ورد  قد  بأنه  اإلحاطة  يرجى  لألوقاف،  العامة  األمانة  من  املرفق  الكتاب 
التالية )نود اإلفادة برغبة األمانة بتبني هذا املشروع من  الكتاب املذكور العبارة 
حتصيل  ثم  ومن  الوقف،  أموال  من  املصليات  بعض  بناء  بتنفيذ  املباشرة  خالل 
الشرعي  الرأي  معرفة  واملطلوب  أمكن ذلك(،  ما  املتبرعني  التنفيذ من  تكاليف 
حول مدى جواز ذلك؛ لذا يرجى اإليعاز ملن يلزم بتحويل املوضوع إلى قطاع 
لنا  يتسنى  حتنّى  وذلك  باملطلوب،  إلفادتنا  بالوزارة  الشرعية  والبحوث  اإلفتاء 

ض. استكمال اإلجراءات الالزمة، واألمر مفونّ

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

 ال مانع شرعًا من أن تقوم األمانة العامة لألوقاف ببناء مساجد أو مصليات 
املوقوفة  املصليات، من األموال  أو  للمساجد  للمسلمني، في األماكن احملتاجة 
بنائها،  تعالى مبجرد  لله  وقفًا  املساجد  هذه  وتعد  العامة،  اخليرات  أو  للمساجد 
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وال بأس بعد بنائها من أن تقبل األمانة العامة لألوقاف التبرعات من احملسنني 
لبناء مساجد أخرى تقوم هي ببنائها في املستقبل نيابة عنهم، وال يجوز أن تقبل 
أقامتها؛ ألن ذلك  التي  املساجد  التعويض عن تلك  التبرعات منهم على سبيل 
يعتبر بيعًا لهذه املساجد لهم، وبيع املساجد ممنوع شرعًا بعد بنائها وجعلها وقفًا 

للمسلمني. والله أعلم.

]5561/91/18[

 � � � �

تعوي�س امل�سجد املندثر امل�ستوىل على اأر�سه مب�سجد اآخر

ه: م من السيد/ مدير الوقف، ونصُّ 5 545  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

عليها  بني  أرض  عن  عبارة  كان  بالساملية،  عقارًا  هناك  بأن  اإلحاطة  يرجى 
بنايات  عن  عبارة  احلالي  موقعه  وأصبح  معامله،  واندثرت  تهدم  قدمي  مسجد 

سكنية خاصة.

وإمكانية  املسجد،  موقع  ثبوت  تبنينّ  فقد  األمر  هذا  في  البلدية  ومبراجعة 
التعويض عنه إما بطريقة االستمالك مقابل ثمن، أو املبادلة بقسيمة أخرى يبنى 

عليها مسجد.

الرأي  وإبداء  للدراسة  الفتوى  جلنة  إلى  املوضوع  بإحالة  التكرم  يرجى  لذا 
حول مدى إجازة أي من طرق التعويض املشار إليها من الناحية الشرعية.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام.

أجابت اللجنة مبا يلي:  ❁ 

إننّ املقابل املستحق عن املسجد الذي حصل االستيالء عليه والبناء في مكانه 
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املقابل،  تقدير  يوم  إلى  االستيالء  يوم  منذ  والبناء  العقار،  بلغها  قيمة  أعلى  هو 
املقابل فتشترى به أرض، ويبني عليها مسجد في أقرب موقع إلى  ويؤخذ هذا 
املسجد السابق، إذا كانت احلاجة قائمة، وإال ففي أي مكان آخر توجد به حاجة 

إلى بناء مسجد. والله أعلم.

]1093/61/4[

 � � � �

بيع امل�سجد املهجور

ه: م من السيد / محمد، ونصُّ 5 546  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

رجل بنى مسجدًا في أرضه ثم بنى مسجدًا آخر بجواره فهجر مسجده حتى 
أتى عليه القدم فتهدم ثم أزيل وبعد وفاة هذا الرجل باع أبناؤه هذه األرض التي 
كان بها املسجد كما باعوا غيرها. علمًا أن هذه األرض لم يوقفها لبناء هذا املسجد 
الذي تهدم، فهل يجوز استعمال هذه األرض للزراعة أو أي مشروع آخر؟ مع 
آخر  في مكان  أخرى  لشراء أرض  اشترى هذه األرض مستعد  الذي  أن  العلم 

ويبني بها مسجدًا بداًل من املسجد الذي كان في تلك األرض.

أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إذا بنيت األرض مسجدًا وصلى فيه الناس أصبحت األرض واملسجد الذي 
بني عليها وقفًا، وال يجوز بيع املسجد املوقوف ما دام منتفعًا به، فإذا تهدم املسجد 
عن  بديل  آخر  مسجد  وشراء  بيعه  جاز  حاجة  فيه  لهم  يعد  ولم  أهله  هجره  أو 
األول، وال بأس بأن يقوم مشتري أرض املسجد األول ببناء مسجد جديد بداًل 
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من أرض املسجد التي اشتراها في أي مكان يحتاج فيه الناس للمسجد، والله 
أعلم.

]4360/118/14[
 � � � �

بيع االأر�س املوقوفة م�سجدًا

: ه5 547 م من/ السيد الوكيل، ونصُّ   عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

حتية طيبة وبعد،

يرجى التكرم بالدراسة وإبداء الرأي في املسألة التالية:

هناك قطعة أرض كانت موقوفة من عيسى وحسني إلقامة مسجد عليها، وقد 
مت استمالكها مؤخرًا، ولم يكن عليها أي بناء برجاء اإلفادة عن كيفية التصرف 
في مال البدل هل يكون ببناء مسجد آخر أم بناء أو شراء بناية استثمارية كوقف 

مساجد.
مع قبول وافر التحينّة.

وطلبت اللجنة حضور مندوب، فحضر مندوب وزارة األوقاف، وأفاد بأنه 
التسجيل  وثيقة  وجدت  ولكن  صورتها،  وال  األصلية  الوقف  وثيقة  توجد  لم 
الواقفني وقفا األرض  أن  النصنّ على ما جاء في االستفتاء من  العقاري، وفيها 
ثم  فعاًل،  فيها  الصالة  وجرت  شبرات  األرض  في  وضع  وأنه  مسجدًا،  لتكون 

استملكت األرض وما عليها.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إن  وحيث  مسجدًا،  لتكون  صاحبها  وقفها  قد  املذكورة  األرض  إن  حيث 
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الشبرات التي أقيمت في مكان املسجد قد جرت الصالة فيها فعاًل فبذلك تكون 
األرض وما أقيم عليها قد أخذت حكم املسجدية؛ لذلك ترى اللجنة أننّه يجب 
أن يبنى بهذا البدل مسجد، ويكون للمسلمني عامة ال تختص به فئة دون أخرى؛ 

ه أعلم. ه وحده. واللنّ ألن املساجد للنّ
   ]1414/60/5[

 � � � �

�سوابط ا�ستبدال م�ساجد جديدة مب�ساجد قدمية

مان في وقتني متقاربني من مدير إدارة  5 548  عرض على اللجنة االستفتاءان املقدَّ
هما: ّ اخلدمات السيد/ فريد، ونصُّ

االستفتاء األول : 

يرجى التكرم بإبداء الرأي الشرعي حول ما يلي:

متقاربة  مسافات  على  وكانت  املدينة  داخل  إزالتها  متت  التي  املساجد   )(
بنائها بنفس مواقعها السابقة  من بعضها البعض، ومن الصعوبة إعادة 
نظرًا الستحداث مباٍن وشوارع أكبر من املباني القدمية، هل من املمكن 
تخصيص مواقع بديلة لها داخل املدينة أيضًا؟ ومثال ذلك مسجد البدر 
ومسجد  الوطني،  الكويت  متحف  لبناء  هدمه  ومت  قائمًا  كان  الذي 

إسماعيل الذي كان قائما ومت هدمه لبناء سوق األقمشة.

نفس مواقعها  بنائها في  إعادة  الصعوبة  إزالتها ومن  التي متت  املساجد   )(
املسطح  على  أو  أسفلها  للسيارات  مواقف  بناء  مت  إنه  حيث  السابقة، 
الذي كانت قائمة عليه، هل من املمكن تخصيص مواقع بديلة لها في 
التي  املساجد  لذلك:  ومثال  املدينة،  داخل  إلقامتها  حاجة  أكثر  مواقع 
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كانت قائمة مبوقع مجمع الوزارات، وهي )الفليج، وعلي عبد الوهاب، 
والقصمة(.

برجاء العلم واتخاذ الالزم.

االستفتاء الثاني:

املساجد  لبعض  البديلة  املساجد  حول  الشرعي  الرأي  بإبداء  التكرم  ُيرجى 
التي متت إزالتها داخل مدينة الكويت وهي:

مسجد ناصر يوسف البدر الذي كان قائمًا مبنطقة القبلة، ومتت إزالته    )(
لدى بناء متحف الكويت الوطني، ويقترح تسمية مسجد جاٍر إنشاؤه 
من ِقبل الهيئة العامة لإلسكان مبنطقة )الصوابر بالشرق( باسم املسجد 
الذي متت إزالته، علمًا بأن املسافة بني املوقعني هي )حوالي 1.5 كيلو 
نظرًا  القدمي؛  املوقع  بجوار  آخر  بديل  موقع  تخصيص  ويتعذر  مترا(، 

لوجود مساجد عدة قائمة بنفس املنطقة.

لدى  إزالته  )السوق(، ومتت  مبنطقة  قائما  كان  الذي  إسماعيل  مسجد    )(
بناء سوق األقمشة، وُيقترح إنشاء مسجد بديل له على ميزانية الدولة 
الهاللي  )الصوابر( على شارع  منطقة  موقع مت تخصيصه غرب  على 

مبنطقة الشرق أيضًا، واملسافة بني املوقعني حوالي خمسمائة متر.

السيد/عبد  الوقف  إدارة  مدير  اللجنة  من  بطلب  اجللسة  في  حضر  وقد 
الوهاب، وأفاد ما يلي:

ن  املزال، وإمنا تثمنّ ن املسجد  إذا أرادت إزالة املسجد فإنها ال تثمنّ إننّ الدولة 
فإننّها  العامة  للمصلحة  مسجد  إزالة  حالة  وفي  املساجد،  على  املوقوفة  األعيان 
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ببناء املسجد  املزال، وتلتزم  لبناء مسجد عليها بداًل من املسجد  ص أرضًا  تخصنّ
البديل، ولم يحصل تثمني ألي مسجد، واألرض املخصصة لبناء املسجد البديل 

ال يؤخذ فيها رأي وزارة األوقاف.

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

في  شرعًا  املقرر  النحو  على   - أزيلت  التي  للمساجد  بديل  ايجاد  عدم  إن 
أحكام الوقف بالنسبة للمساجد - ليس سائغًا شرعًا، وأما بعض املساجد التي 
قامت جهات حكومية بإيجاد مساجد بديلة عنها فعاًل، فهذا يحصل به االستبدال 
املطلوب شرعًا إذا كانت األرض والبناء مثل أرض املسجد القدمي وبنائه أو أفضل 

منه، وينبغي تسمية املسجد البديل باسم املسجد املزال.

وال بد من تنظيم هذا املوضوع من قبل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
مع مراعاة األمور التالية:

بديلة  مساجد  تنشأ  ولم  إزالتها،  متت  التي  املساجد  جميع  حصر  األول: 
عنها.

مسجد  لكل  أرض  بتخصيص  املختصة  احلكومية  اجلهات  مطالبة  الثاني: 
أزيل مع مبلغ نقدي يكون بدياًل عن املبنى الذي تقرر إزالته، ويراعى في األرض 
املزال، وأن تكون في  القيمة عن أرض املسجد  املخصصة أن ال تقل من حيث 
نفس املنطقة إن كانت احلاجة في املنطقة قائمة إلى املسجد حااًل أو مستقباًل، فإن 
لم تكن احلاجة إلى املسجد في املنطقة قائمة جاز أن تكون البديلة في مكان آخر 
يحتاج فيه إلى مسجد، ويراعى في املوقع اجلديد أن يكون قريبًا من موقع املسجد 

املزال حسب اإلمكان.
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الثالث: أن يكون املبلغ املشار إليه مقدرًا بطريقة التثمني التي كانت متبعة في 
بتثمينها، فيجمع في حق املسجد بني  الدولة  التي تقوم  املباني اخلاصة  غيره من 

تخصيص أرض بديلة، ومبلغ التثمني عن املبنى.

االستبدال  عملية  مبتابعة  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  قيام  الرابع: 
وتوليها إنشاء املسجد البديل بأقرب فرصة؛ حتاشيًا عن انقطاع الصالة في املسجد 

وحرمان الواقف من الثواب الذي ابتغاه من وقف املسجد .

ة  أما بالنسبة للحاالت اجلديدة التي يتقرر فيها إزالة املسجد للمصلحة العامنّ
البديلة،  األرض  تخصيص  بعد  إالنّ  اإلزالــة  في  الشروع  بعدم  االلتزام  فيجب 

وإنشاء املسجد البديل عليها. والله أعلم. 

](048/98/7[

 � � � �

بناء م�سجد واحد بديل عن عدة م�ساجد متقاربة

: ه5 549 م من السيد/رئيس قطاع املساجد، ونصُّ  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

هل يجوز - في حالة ما إذا متَّ هدم أكثر من مسجد أو مساجد متعددة في 
بناء مسجد واحد  يتم  أن  متقاربة من بعضها -  منطقة واحدة، وكانت مواقعها 

بديل عنها مبساحة ال تقل عن مجموع املساحات التي كانت عليها أو أكبر ؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

متقاربة على وجه  الواحدة  املنطقة  في  املتعددة  الصغيرة  املساجد  كانت  إذا 
ميكن إدخالها ضمن مساحة املسجد اجلديد فهذا جائز، وال يجوز هدمها وبناء 
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مسجد جديد واسع بداًل منها في مكان آخر غير أرضها ما دامت هذه املساجد 
صاحلة وعامرة باملصلني. والله أعلم.

]4963/14(/16[

 � � � �

اإغالق امل�ساجد القدمية وحتويلها اإىل اآثار مع توفري البديل

م من مدير إدارة اخلدمات السيد/ فريد،  5 550  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: ونصُّ

ُيرجى التكرم باإليعاز إلى جلنة الفتوى لبيان الرأي الشرعي حول املوضوعني 
التاليني:

هل يجوز إغالق مساجد قدمية ثم بناء مساجد جديدة بجوارها وذلك    )(
بحجة احملافظة عليها كآثار للمباني القدمية بالدولة؟

هل يجوز إغالق مساجد قدمية آيلة للسقوط، ولم يتمنّ بناء مساجد بديلة    )(
عنها، وذلك للمحافظة عليها كآثار للمباني القدمية بالدولة؟

أجابت اللجنة مبا يلي:  ❁ 

ال يجوز إغالق مسجد واالحتفاظ به كأثر تاريخي ملا في ذلك من تعطيل 
ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   }ڄ   تعالى:  الله  لقول  له؛  وضعت  عما  املساجد 
چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  
مسجدًا  يبقى  بل  گ{]البقرة:114[،  ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ  
تؤدى فيه صالة اجلماعة، ويرمنّ إذا كان محتاجًاً إلى الترميم، وال مانع من ترتيب 
األحكام  مراعاة  مع  األثرية،  املساجد  هذه  ملثل  والسياح  اآلثار  لهواة  زيــارات 
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ر ترميمه، وخشي من سقوطه على  واآلداب الشرعية لدخول املساجد، وإذا تعسنّ
والله  بنائه.  إعادة  أو  ترميمه  ر  يتيسنّ أن  إلى  إغالقه  من  مانع  فال  إليه؛  الداخلني 

أعلم.
 ](051/103/7[

 � � � �

اإغالق م�سجد ال�ستكمال حق املقاول املتعلق به

ه: م من السيد / علي، ونصُّ 5 551  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

فضيلة الشيخ هناك شخص تبرع ببناء مسجد وتعاقد مع مقاول لبنائه، وبعد 
إنه قد ظلم  بل  املتبرع  املقاول مبعاملة غير مرضية من  املسجد فوجئ  بناء  انتهاء 
واغتصب جزءًا من حقوقه ولم يدفع له، ولديه ما يثبت ذلك من مستندات ممنّا 

دفعه إلى إغالق املسجد حلني حصوله على حقوقه .

أن  حني  إلى  املسجد  يغلق  هل  يسألون  املنطقة  هذه  في  املقيمون  املسلمون 
يدفع املتبرع ما عليه من حقوق متبقينّة لصالح املقاول؟

أفتونا بهذا السؤال جزاكم الله خيرًا مع العلم أن املسجد خارج الكويت.

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

ض للمسجدية، وخرج عن ملك املتبرع ببنائه منذ  ال يغلق املسجد ألنه متحَّ
التعاقد على ذلك ومتام البناء.

ته يطالب به شرعًا؛ لقوله تعالى:  وما بقي على املتبرع للمقاول دين في ذمَّ
عند  »املؤمنون   :� ولقوله  کک{]املائدة:)[،  ڑ   ڑ   ژ   }ژ  
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شروطهم« رواه البخاري تعليقًا، ورواه احلاكم وغيره))(.

فعلى  عليها  املتعاقد  البناء  تكاليف  من  بقي  مبا  للمقاول  املدين  يف  لم  فإن 
ق ببنائه ظلم  املصلني االستبراء لدينهم، والبعد عن شبهة الصالة في مسجد تعلنّ

وذلك بالوفاء للمدين بباقي دينه من تبرعاتهم. والله أعلم.

]3(43/105/(([

 � � � �

بناء م�سجد يتوقع هجره م�ستقباًل

بأمريكا،  املسلم  الشباب  م من/رابطة  املقدَّ االستفتاء  اللجنة  5 552 عرض على 
ه: ونصُّ

يتوقع  أو مدينة  إلى مسجد في منطقة  بناء  أو حتويل  بناء مسجد  هل يجوز 
املسلمون  الطالب  يقيم  أمريكا  في  إننّه  حيث  حني؟  بعد  املسلمني  من  ها  خلونّ
جوا وعادوا إلى بالدهم يبقى املسجد مهجورا  مسجدًا في منطقة معينة فإذا تخرنّ

أو شبه مهجور.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ع  يجوز بناء مسجد أو حتويل بناء إلى مسجد في منطقة أو مدينة ولو كان يتوقنّ
ه أعلم. ها من املسلمني بعد حني. واللنّ خلونّ

]1416/6(/5[

 � � � �
))(    البخاري بعد حديث )رقم 734)(، واحلاكم )رقم 309)(، وابن أبي شيبة )رقم 454))(.
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حتويل امل�سجد املهجور اإىل �سكن وقفي

ه: م من السيد/ عبد الله، ونصُّ 5 553  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

قريب  جديد  مسجد  ببناء  أنا  وقمت  قدمي،  مسجد  بأفغانستان  بلدي  في 
جدًا من املسجد القدمي، وصار الناس يصلون باملسجد اجلديد، وأصبح القدمي 
مهجورًا؛ فهل يصح لي أن أقوم بهدم املسجد القدمي الذي هجر، وأبني مكانه 

)أي على أرضه( بيتًا لإلمام واخلطيب أم ال؟ وجزاكم الله خيرًا.

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

إذا أصبح املسجد القدمي مهجورًا، وبني بجواره مسجد جديد بداًل منه فال 
في  دار لإلمام واملؤذن  وبناء  بهدمه،  القدمي  املسجد  الناظر على  يقوم  بأن  بأس 

مكانه، وأن تبقى املباني اجلديدة وقفًا للمسجد اجلديد. والله أعلم.

]40(9/119/13[

 � � � �

جتديد امل�ساجد القدمية

فيصل،  م من رئيس قطاع املساجد السيد/ 5 554    عرض على اللجنة الكتاب املقدَّ
ه : ونصُّ

بإقامة مساجد  ة  العامنّ األشغال  وزارة  قامت  وأن  بأننّه سبق  اإلحاطة  يرجى 
 )110( من  يتراوح  لعدد  املساجد  هذه  وتتنّسع  الدولة،  مناطق  مبختلف  صغيرة 
إلى )150( مصٍل، وقد تبنينّ بعد مرور حوالي عشرين عامًا من تاريخ إنشاء تلك 

املساجد صغر حجمها وعدم مناسبتها للكثافة السكانينّة التي أنشأت بها.
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عون عن طريق األمانة العامة لألوقاف لبناء مساجد  م متبرنّ وحيث إنه قد تقدنّ
في مناطق منوذجية تقع بها مثل هذه املساجد.

كفايتها  عدم  من  د  التأكنّ بعد  إليهم  بنائها  وإعــادة  هدم  إسناد  نقترح  فإننّنا 
تكلفة  من  والتوسعة  الصيانة  تكاليف  قرب  حالة  وفي  بها،  املصلني  الستيعاب 
الفنينّة  املشاكل  بعض  جتننّب  إلى  سيؤدي  وذلك  منها،  بداًل  جديد  مسجد  إنشاء 

واإلدارينّة نتيجة التوسعة .

م نرفع لكم األمر التنّخاذ ما ترونه مناسبًا. وبناء على ما تقدنّ

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ر املصلحة الغالبة، فإن كان توسيع املسجد  احلكم الشرعي في ذلك منوط بتوفنّ
مبا يلبنّي احلاجة ممكنًا بتكاليف أقل من بناء مسجد جديد؛ فال يجوز هدمه لبناء 
ا إذا كان التوسيع  مسجد آخر مكانه؛ ملا فيه من اإلسراف والتبذير املنهي عنه، أمنّ
غير ممكن أو ممكن ولكننّه بتكاليف تزيد على البناء اجلديد أو تساويها، أو كانت 
هنالك عقبات حتول دون التوسيع، فال بأس عند ذلك من هدمه، وبناء مسجد 

آخر جديد مكانه أوسع منه مبا يلبِّي حاجة املصلني . والله أعلم.

]3675/169/1([
 � � � �

تخ�سي�س موقع بديل مل�سجد قدمي

ه: م من السيد/ فريد، ونصُّ 5 555  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

املوضوع: تخصيص موقع بديل ملسجد/ زايد نابي الدويلة الذي كان قائمًا 
مبنطقة جليب الشيوخ قطعة /14.
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يرجى اإلحاطة بأن املنطقة املذكورة أعاله كانت قائمة ومتت إزالتها إلعادة 
مساجد   5 عدد  إزالة  متنّ  كما  السكنينّة  للرعاية  ة  العامنّ املؤسسة  طريق  عن  بنائها 

قدمية كانت قائمة بها وهي:

)( مسجد/ منيع عامش املطيري.
)( مسجد/ فالح بن بصمان.

3( مسجد/ حبيب مناور.
4( مسجد/ مبارك احلساوي.

5( مسجد/ زايد نابي الدويلة.

وقد قامت مؤسسة اإلسكان بإنشاء منطقة جديدة على نفس موقع املنطقة 
مساجد  لبناء  مواقع  وأربعة  سكنية  قسيمة  ستمائة  نحو  بها  صت  وخصنّ املزالة 
بها، علمًا بأننّ املواقع األربعة بعد بنائها تكفي وتزيد عن حاجة املنطقة بعد بناء 
القسائم السكنية بها، وذلك حسب املعايير املتنّبعة بالوزارة، ونظرًا لصدور فتوى 
سابقة تلزم بإنشاء مساجد بديلة للمساجد التي يتمنّ هدمها، ونظرًا لوجود مسجد 
خامس لم يتمنّ تخصيص موقع بديل له؛ لذا يرجى التكرم بإحالة السؤال التالي 

إلى جلنة اإلفتاء بالوزارة:

إزالته  الذي متنّ  اخلامس  للمسجد  بديل  املمكن تخصيص مسجد  »هل من 
بأقرب منطقة حتتاج إلى بناء مسجد بها وهي منطقة الرحاب واملسافة بينها وبني 
املنطقة التي بها مسجد زايد نابي الدويلة بحوالي 3.5 كلم؛ علمًا بأننّ املسجد 

البديل سيقام على ميزانية الدولة«.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إذا غطت املساجد األربعة حاجة املنطقة تغطية كاملة ولم َتُعْد في حاجة إلى 
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مسجد آخر اآلن وفي املستقبل املنظور، فال بأس بإقامة املسجد اخلامس في أقرب 
املسجد اجلديد مساويًا من حيث  أن يكون  إليه، على  لها حتتاج  منطقة مجاورة 

السعة والبناء للمسجد الذي هدم أو أفضل منه. 

أما إذا كانت املساجد األربعة لم تغط حاجة املنطقة التي هدمت فيها املساجد 
مة على حاجات  األربعة فالواجب إقامة املسجد اخلامس فيها تغطية حلاجتها املقدنّ

غيرها.

ذات  فتواها  في  ذكرتها  التي  بالضوابط  االلتزام  ضرورة  إلى  اللنّجنة  وتنبه 
الرقم 45ع/94، وهي:

أن ال ُيهدم املسجد ألدنى رغبة ولكن في حدود الضرورات القصوى    -(
ة، وال ميكن توسيعه إال من جهة  كاحلاجة إلى توسيع شارع ضاق باملارنّ
املسجد، أو خلو احلي من السكان بحيث يصبح املسجد معه مهجورًا 

بالكلينّة.

أن ُيلتزم ببناء مسجد جديد عنه في أقرب موقع يحتاج إليه فيه، واإلسراع    -(
ل الشعائر، وإذا أمكن إقامة املسجد اجلديد قبل  في ذلك حتنّى ال تتعطنّ

هدم املسجد األول أو معه فهو األولى.

ال بد أن يكون املسجد البديل مساويًا للمسجد املهدوم من حيث املساحة    -3
وطرق البناء أو أفضل منه، والله أعلم.

]461(/78/(5[
 � � � �

بناء م�سجد جديد بدل هدم القدمي

ه: م من السيد / محمد، ونصُّ 5 556  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
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للمسجد  يتبع  الدول اإلسالمية،  يوجد مسجد في قرية صغيرة في إحدى 
مرافق، وأيضًا تقام فيه دروس شرعية للطلبة والطالبات ممنّا يضايق أحيانًا املصلني 
الزدحام املكان، كما أن املسجد يضيق باملصلني أثناء صالتهم للجمعة إضافة إلى 

أن املسجد قدمي وبحاجة إلى ترميم.

قريبًا من 100م  السابق  املسجد  يبعد عن  بناء مسجد جديد  لذا؛ رغبنا في 
وسيكون؛ املسجد كبيرًا بإذن الله تعالى، ويستوعب املصلني في صالتهم للجمعة، 
إننّه خارج عن بيوت القرية، وال  وميتاز موقع املسجد اجلديد مبكانه املمينّز حيث 
يضطر املصلنّي للذهاب إليه أن ميرنّ عبر بيوتها كما هو احلال في املسجد القدمي؛ 

فما حكم ذلك؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ما دام املسجد القدمي قد ضاق عن استيعاب املصلني، وصاحلًا للصالة فيه، 
سواء بحالته أو بعد ترميمه، فإن األولى أن يكون بناء املسجد اجلديد في مكان 
حضور  لهم  يتيسر  ال  آخرون  أناس  به  ينتفع  بحيث  القدمي،  املسجد  عن  بعيد 
الصالة في املسجد القدمي إال مبشقة؛ تعميمًا للفائدة، وتيسيرًا على الناس في أداء 
صلواتهم في املساجد املقامة بالقرب منهم، على أن يبقى املسجد القدمي قائمًا؛ 

ألنه ما دام مسجدًا فإنه ال يجوز إلغاء مسجديته. والله أعلم.

]5560/90/18[
 � � � �

�سة هدم امل�سجد املبني على اأر�س غري مرخَّ

ه: م من السيد/ علي، ونصُّ 5 557  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

من  مبني  وهــو  سنة  ثالثني  من  أكثر  منذ  أقيم  مسجد  منطقتنا  في  يوجد 
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)الشينكو( والناس تصلي فيه الصلوات اخلمس، وفيه إمام معني من قبل وزارة 
تقريبا  شهر  قبل  فوجئنا  وقد  الكويت.  لبلدية  األرض  ملكية  وتعود  األوقــاف، 

بأحد جيران املسجد يهدم هذا املسجد. 

والسؤال: هل يجوز هدم هذا املسجد بالرغم من حاجة الناس إلى الصالة 
فيه السيما وقد قال الله تعالى: }ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ     چ  چ  

چ  ڇ  ڇڇ {]البقرة:114[.

وكان هذا املوضوع قد عرض على اللجنة في اجتماع سابق وفيه رأت أن 
يستفسر من السيد رئيس قطاع املساجد عن هذا املوضوع. 

واطلعت اللجنة على كتاب مدير إدارة مساجد محافظة األحمدي، وفيه:

 يرجى اإلحاطة باآلتي: 

أن املسجد مرخص من قبل اإلدارة منذ أكثر من ثالثني سنة.   -(

أنه قد مت استخراج رخصة من البلدية إلعادة ترميمه.  -(

في يوم 19/)/)00)م مت إغالق املسجد بصفة مؤقتة من قبل مراقبة   -3
الصيانة باإلدارة إلجراء صيانة جذرية شاملة. 

الفرصة،  للمسجد  املجاور  الساكن  انتهز  ))/3/)00)م  يوم  وفي   -4
وقام بتسوية جميع مباني، ومرافق املسجد باألرض رغبة في ضم أرضه 
الرسمية  واحملاضر  املكاتبات  خالل  من  ذلك  أثبتنا  وقد  السكن،  إلى 
باملوقع،  العمل  تعطيل  إلى  أدى  مما  املساجد  وقطاع  للمخفر  حينه  في 

وتكبدت اإلدارة والوزارة الكثير من اجلهد والوقت إلثبات احلق. 

وفي 5/6/)00)م مت تخصيص أرض املسجد من املجلس البلدي .   -5
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وترتب على ما سبق زيادة التكلفة الفعلية إلعادة بناء املسجد بعد هدمه من 
أساسه. 

وبناء على ما مت إيضاحه فإن موقف اإلدارة واضح كما أن املسجد لم ينب 
ليهدم، ولكنه قائم منذ إنشائه ويخدم قطاعًا عريضًا من جمهور املصلني سواء من 

املجاورين للمسجد، أو الذين ميرون به. 

أجابت اللجنة مبا يلي:  ❁ 

صًا، وأقيمت فيه الصلوات اخلمس بجماعة، وكان  ما دام هذا املسجد مرخنّ
مفتوحًا لعامة الناس يصبح وقفًا، وعليه فال يجوز هدمه وال تعطيل الصالة فيه 
بعد ذلك ما دام يحتاج الناس إليه في الصالة، وسواء في ذلك أن يكون مبنيًا من 

الطني، أو احلجر، أو الشينكو، أو غير ذلك.

بناء  إعادة  املختصة  املساجد  إدارة  على  القائمني  على  يجب  فإنه   : وعليه 
التكلفة،  كامل  هدمه  في  املتسبب  وتضمني  أرضه،  كامل  على  املذكور  املسجد 
واتخاذ اإلجراءات الالزمة إلحالته للقضاء، للنظر في أمر عقوبته لالعتداء على 

بيت الله تعالى. والله أعلم.

]5554/83/18[
 � � � �

هدم امل�ساجد القدمية الإن�ساء م�ساجد متعددة االأدوار

ه: م من السيد / مرضي، ونصُّ 5 558  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

املوضوع: إنشاء مساجد متعددة األدوار

تشهد مساجد منطقتي الساملية وحولي ازدحامًا كبيرًا نتيجة إنشاء العمارات 
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األعداَد  احلالي(  وضعها  )على  املساجد  استيعاب  عدم  مع  متعددة،  ــأدوار  وب
لهم  العمارات، خصوصًا صالة اجلمعة، وحتمُّ املتزايدة من املصلني سكان تلك 
لتلك  املمكنة  التوسعات  عمل  من  الرغم  وعلى  الشتاء،  وبرد  الصيف  لهيب 
لذا  عليها؛  جديدة  مساجد  إنشاء  ميكن  مرخصة  أراٍض  وجود  ولعدم  املساجد 
الكبيرة من  تقترح اإلدارة إنشاء مساجد ذات أدوار متعددة الستيعاب األعداد 

املصلني.

فيرجى اإلجابة عن االستفسارات التالية:

رأي اإلفتاء في هدم وإعادة بناء املساجد احلالية بأدوار متعددة.   -(

دون  القائم  املسجد  نفس  على  أخــرى  أدوار  إنشاء  في  اإلفتاء  رأي    -(
هدمه.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

األصل في املسجد أن يكون واسعًا ليستوعب كل املصلني، فإن دعت احلاجة 
إلى إنشاء أدوار فال مانع من إنشاء هذه األدوار في هذه املساجد دون هدمها إن 
أمكن ذلك، على أن يراعى أن يكون اإلمام في موضع ميكن أن يراه الصف األول 

من املأمومني في كل دور، أو العلم بانتقاالت اإلمام.

وأما هدم هذه املساجد، فإن لم تكن هناك وسيلة أخرى الستيعاب املصلني، 
كامتداد الساحات امللحقة باملسجد مع تظليلها -وبخاصة في أوقات الذروة-، 

أو بناء األدوار املتعددة في املسجد، فال مانع من ذلك. والله أعلم. 

]69(5/79/(([

 � � � �
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هدم م�سجد لبناء دكاكني حتته موردًا له

منطقة  مفتي  أحمد  /د.  السيد  من  م  املقدَّ االستفتاء  الهيئة  على  عرض   559 5
ه: )منبج5 حلب سوريا، ونصُّ

أهديكم أطيب التحيات وأعرض على جلنتكم املوقرة السؤال التالي:

مسجد قدمي يريد بعض الناس إعادة بنائه من جديد هل يجوز شرعًا - من 
أجل تأمني مورد مالي لإلنفاق عليه - أن يبني الدور األول على شكل دكاكني 

ومخازن، والدور الثاني مسجد بكل مرافقه وخدماته.

األرياف  في  خاصة  ة،  ماسنّ واملخازن  الدكاكني  هذه  مثل  إلى  احلاجة  إن 
واملناطق التي حتتاج فيها املساجد إلى مورد مالي دائم يقوم بحاجة العاملني في 
املسجد، وينفق منه على صيانتها وأدواته، كما يغني عن اللجوء إلى سؤال الناس 

بني احلني واآلخر . أفيدونا أفادكم الله.

أجابت الهيئة مبا يلي: ❁ 

األصل أنه ال يجوز هدم املسجد القدمي وبناؤه من جديد ما دام صاحلًا إلقامة 
ا إذا كان آياًل للسقوط وخشي من تهدمه على املصلني فإنه يجوز  الشعائر فيه، أمنّ
هدمه وبناء غيره على مساحته أو أكثر، ويجوز في هذه احلال أن يبنى حتته دكاكني 

ومحالت لتأمني مورد مالي لإلنفاق عليه بالضوابط الشرعية التالية:

تعطيل  من  عليه  ويخشى  منها،  عليه  ينفق  جهة  للمسجد  يكون  أال   -(
الشعائر بسبب تداعي املباني أو عدم من يقوم بالشعائر تطوعًا.

احلوانيت  بناء  غير  املسجد  على  لإلنفاق  آخر  مصدر  إيجاد  يتعذر  أن   -(
حتته.
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أال ميكن بناء هذه احلوانيت في مكان آخر غير أرض املسجد.  -3

بديل  يوجد  في مكانه مهمًا ألهل احلي، وال  املسجد  يكون وجود  أن   -4
للسقوط،  اآليل  املسجد  هدم  يجوز  حينئٍذ  فإنه  ذلك  ثبت  فإذا  عنه. 
وبناء حوانيت لصاحله لإلنفاق من ريعها عليه، وبناء املسجد فوق هذه 
احلوانيت على أن توقف احلوانيت لصالح املسجد أي تكون وقفًا على 

املسجد، وأن يكون نشاطها مشروعًا. والله أعلم. 

]4981/154/16[

 � � � �

هدم �سور امل�سجد لتو�سيع ال�سارع

ه: م من املهندس/ فريد، ونصُّ 5 560  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

باإلشارة إلى املوضوع أعاله، وإلى طلب بلدية الكويت، نقل سور املسجد 
للقسائم  تخدميي  شارع  الستحداث  40.)م؛  نحو  مسافة  احلوش،  داخل  إلى 
املجاورة من الناحية الشرقية بعرض 16 مترًا، نود اإلفادة بأن ذلك يتطلب إزالة 
وهدم السور، وعقودًا من املباني، وأرضيات، وخرسانات، ومناهيل، وخزانات 
د.ك   5000 نحو  بتكلفة  وذلك  والترميم  السور  بناء  وإعادة  الصحي  للصرف 
من  سور  أركان  وإنشاء  حتديد  إعادة  ذلك  يشمل  كويتي/  دينار  آالف  /خمسة 

الناحية الغربية للحفاظ على حدود املسجد من هذه اجلهة.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

التعديل  وأن  املقترح،  بالتعديل  تتأثر  لن  املسجد  أرض  مساحة  كانت  إذا 
املطلوب لن ميس بناء املسجد، بل ميس السور احمليط بحرميه من إحدى اجلهات 
ة لتوسيع الشارع، ووضع  فقط ليعوض مكانها من اجلهة األخرى، وأن احلاجة ماسنّ
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رصيف له ألمن املشاة، وهو غير ممكن إال من جهة سور املسجد، فال مانع شرعًا 
من هدم سور حرمي املسجد من جهة الشارع، وتأخيره مبا يكفي لتأمني مصلحة 
سور  له  ويبنى  أواًل،  املقابلة  اجلهة  من  املسجد  حرمي  يوسع  أن  بشرط  الطريق، 
يحفظ هذه التوسعة، قبل أن يؤخذ اجلزء املذكور من املسجد، والله أعلم، وتعاد 

املنشآت التي احتاجت التوسعة إلى هدمها كما كانت من قبل. والله أعلم. 

]4953/135/16[

 � � � �

اإن�ساء م�سجد على االأرا�سي اململوكة للدولة

ه: م من السيد / صالح، ونصُّ 5 561  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

ه اآلتي: يرجى التكرم بعرض هذا السؤال على جلنة الفتوى، ونصُّ

تقوم الدولة بتأجير بعض أراضيها للمزارعني في منطقتي الوفرة والعبدلي 
الستثمارها زراعيًا، إال أن بعض املزارعني يقومون باإلضافة إلى زراعتها بإنشاء 
اجلوامع واملساجد على هذه األراضي اململوكة للدولة من غير إذنها وموافقتها، 

والسؤال:

ما احلكم بالنسبة ملن يقوم بهذا التصرف؟   -(

هل جتوز الصالة في مثل هذا املسجد؟   -(

هل يجوز للدولة أن تقوم بهدم هذه املساجد إذا أصرت على عدم املوافقة    -3
على هذا التصرف حتى ال تفتح باب التجاوزات على أراضيها؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

املأجور  من  االستفادة  في  بشرطٍ  املستأجر  )الدولة(  املؤجر  قيد  إذا    -(
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له  أذن  مما  بأكثر  املأجور  من  للمستأجر  شرعًا  يجوز  فال  )األرض(؛ 
فإذا  وآثمًا،  غاصبًا  كان  ذلك  جتاوز  فإذا  اإلجــارة،  عقد  في  املؤجر  به 
للمستأجر  جاز  الشروط  من  بشيء  يقيدها  ولم  اإلجارة  املؤجر  أطلق 
افعل  له:  قال  فإذا  العرف،  به  يقضي  مبا  املأجورة  العني  من  االستفادة 
أنواع االستفادة  املأجور بكلنّ  له أن يستفيد من  باملأجور ما تشاء؛ جاز 

املباحة شرعًا.

وعليه؛ فإننّ على املستأجر أن يعود إلى شروط العقد الذي استأجرها به،   
ويلتزم به على وفق ما تقدم.

ًا بإذن املؤجر على وفق ما تقدم، فالصالة فيه جائزة  إذا كان املسجد مبنينّ   -(
ًا على خالف ما تقدم فالصالة  ومأجور عليها إن شاء الله، وإن كان مبنينّ
من  ذلك  في  ملا  غيرهم؛  عند  وباطلة  الفقهاء،  بعض  عند  مكروهة  فيه 

الغصب.

على  املسجد  ببناء  للمستأجر  أذنــت  قد  )املــؤجــر(  الدولة  كانت  إذا    -3
األرض املؤجرة له فليس لها هدم هذا املسجد بعد ذلك، وإن لم تأذن 
الفتوى  جلنة  أننّ  إال  اإلجــارة،  انتهاء  بعد  هدمه  فلها  للمستأجر  ببنائه 
تندب الدولة في هذه احلال إلى إبقاء املسجد إن كان محتاجًا إليه. والله 

أعلم.
]4609/75/(5[

 � � � �

بناء م�سجد من طابقني اأحدهما لتحفيظ القراآن

م من/مدير إدارة الدراسات اإلسالمية،  5 562   عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: ونصُّ
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شخص قام ببناء مسجد من طابقني خصص الطابق العلوي للصالة ويرغب 
السفلي  الدور  بأن  القرآن، علمًا  لتحفيظ  السفلي مدرسة  الطابق  في تخصيص 
لتحفيظ  مركز  إنشاء  البداية  منذ  نيته  والشخص  العلوي،  عن  متامًا  منفصل 
القرآن، وهناك مدخل خاص للمركز ودورة مياه منفصلة ومطبخ ومكتب إداري 

للمركز.
وبناء عليه:

)- هل يجوز استخدامه مركزًا لتعليم القرآن الكرمي؟
)- هل ينطبق عليه ما تنطبق على املسجد من حيث عدم جواز دخول املرأة 

احلافظة للقرآن )احلائض( إلى املركز؟
أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

للمسجد،  آخر  وطابقًا  القرآن  لدار  طابقًا  مسبقًا  د  حدنّ قد  الواقف  دام  ما 
فيمضي ما حدده الواقف، وال يكون لدار القرآن أحكام املسجد، ألنها مستقلة 
عنه، هذا إذا كانت األرض في األصل ملكًا خالصًا للواقف أو كانت مخصصة 
من الدولة لهذا املشروع، أما إذا كانت األرض مخصصة من الدولة في األصل 

للمسجد فال يجوز أن يبنى عليها غير ما خصص من أجله. والله أعلم. 

]6597/67/(1[

 � � � �

البناء فوق امل�سجد

ه: م من السيد / مشعل، ونصُّ 5 563  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

ما احلكم الشرعي في إنشاء مبنى فوق املسجد لتحفيظ القرآن الكرمي، وهل 
يأخذ هذا املبنى أحكام حرمة املسجد؟
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أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إذا بني املسجد، فال يجوز بعد ذلك إنشاء بناء فوق بنائه ألي غرض كان، 

السؤال -، ويجوز  في  الكرمي - كما جاء  القرآن  لتحفيظ  البناء  ذلك  كان  ولو 

أن تعقد حلقات حلفظ القرآن الكرمي داخل املسجد في غير األوقات املخصصة 

للصالة. والله أعلم.
]5(93/1(3/17[

 � � � �

بناء احلمامات فوق امل�سلى

م االستفتاء اآلتي: 5 564  حضر إلى اللجنة املهندس السيد / خالد، وقدَّ

بناء على رغبة اإلدارة العامة لإلطفاء في مشروع هدم وإعادة بناء مركز إنقاذ 
احليوي،  املشروع  هذا  وتنفيذ  بتصميم  العامة  األشغال  وزارة  تقوم  النويصيب؛ 
لهذا  تصميم  بوضع  معماريًا  مهندسًا  بصفتي  إلَي  األشغال  وزارة  عهدت  وقد 
املشروع وإعداد مخططات تنفيذية له متهيدًا لطرحه للتنفيذ، وقد كان من ضمن 
متطلبات املشروع توفير غرفة للصالة للموظفني واإلطفائيني الذين يبلغ عددهم 
األرضي  بالدور  الغرفة  بتصميم  قمت  وقد  )إطفائيًا(،  موظفًا   (5-13 حاليًا 
للمبنى ووجهتها باجتاه القبلة وزودتها مبحراب، وقد نتج عن ذلك أن وحدات 
االستحمام )الدوش، وليس املراحيض( في الدور العلوي تقع مباشرة فوق جزء 
بناء حدث  الكويت ألخذ رخصة  لبلدية  املخططات  إرسال  املصلى، وعند  من 
بأننّ  وذكر  النقطة،  هذه  حول  البلدية  مهندس  وبني  بيني  النظر  وجهة  في  تباين 
وحدات  حتت  املصلى  من  جزء  وقوع  )أي  اإلسالمية  للشريعة  مخالف  ذلك 

االستحمام(.
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 وعليه أسأل اللجنة املوقرة: هل هذا الوضع به إشكال من الناحية الشرعية، 
التكرم  أرجو  االستحمام؟  وحــدات  عن  املصلى  انفصال  بأفضلية  علمي  مع 
شرعية  بفتوى  وتزويدي  االستعجال،  صفة  السؤال  هذا  إعطاء  على  باملوافقة 
جلزء  التصميم  إعادة  أو  اجلواز،  حالة  في  للبلدية  وتقدميها  الشأن،  لهذا  رسمية 

املصلى في حالة عدم اجلواز. وجزاكم الله خيرًا.
ط الذي أجنزه  لعت على املخطنّ وقد استمعت اللجنة إلى شرح املستفتي، واطنّ
املستفتي، والذي تبني منه وقوع جزء من وحدات االستحمام، وممر املراحيض 

فوق سقف املصلى. 

أجابت اللجنة مبا يلي:  ❁ 

إذا  وبهذا  املصلى،  مبنى  فوق  النجاسة  أماكن  تكون  أن  شرعًا  احملظور  إن 
ملنع  الكافية  االحتياطات  واتخذت  املصلى،  سقف  عن  بعيدة  املراحيض  كانت 
تسرب املياه من مكان االستحمام إلى مبنى املصلى، باإلضافة إلى صعوبة تغيير 

مكان املصلى؛ فهذا أمر جائز عند كثير من الفقهاء. والله أعلم.

](586/78/9[

 � � � �

وجود حمامات اأمام �سفوف امل�سلني

املساجد،  قطاع  رئيس   / السيد  من  م  املقدَّ االستفتاء  اللجنة  على  عرض   565 5
ه: ونصُّ

جتوز  هل  السور؟  داخل  له  تابعة  املسجد  في  احلمامات  وجود  يجوز  هل 
فقط؟  حائط  سوى  بينهما  يفصل  وال  مياه،  دورة  أمامه  تقع  مكان  في   الصالة 

وهل األفضل الصالة في مكان آخر؟
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أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

في  توضع  أن  على  حرميها،  داخل  للمساجد  احلمامات  إقامة  من  مانع  ال 
ما  القبلة  جهة  غير  في  توضع  وأن  املصلني،  على  روائحها  منه  تنبعث  ال  مكان 
أمكن، ويستحسن أن تبنى بحيث يتوقى فيها استدبار أو استقبال القبلة ما أمكن 
ذلك، وال يؤثر وجود هذه احلمامات – في أي اجتاه كانت – على الصالة، ما دام 

هناك حائط يفصلها عن املسجد. والله أعلم.

]5(89/1(0/17[

حتويل احلمامات اإىل جزء من امل�سجد

ه: م من السيد / عدنان، ونصُّ 5 566  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

استبدال  ومت  لــه،  التابعة  ومرافقه  حماماته  ومعه  بني  مسجد  حينّنا  في 
والقراءة  لالعتكاف  غرفة  إلى  باملسجد-  ملتصقة  ذلك-وكانت  بعد  احلمامات 
ونحو ذلك، وقد مت هذا عن طريق إدارة املساجد، واآلن صدر من اإلدارة قرار 
بإزالة هذه الغرفة بنينّة توسيع املسجد على املصلني، وجعلها ضمن سور) حرمي( 
املسجد. واإلدارة مستندة في عملها هذا على فتاوى جلنة الفتوى، وفحواها كما 
فهمتها اإلدارة أنه يجب إزالة كل الغرف امللتصقة باملسجد وإخراجها إلى حرمي 

املسجد.

املسجد يشعرون  أن أهل  بد منه، علمًا  إزالتها واجب شرعي ال  فهل فعاًل 
بفائدة هذه الغرفة؟ أفتونا مأجورين.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

املصلني  على  توسعة  فيها  للصالة  للمسجد  الغرفة  هذه  ضم  من  مانع  ال 
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في  املختصة  للسلطات  يرجع  ذلك  وتقدير  إليها،  احتاجوا  إذا  ذلك  يجب  بل 
إدارة املساجد، فإذا لم يحتج املصلون إليها فال بأس بإبقائها على حالها معتكفًا 

للمعتكفني. والله أعلم. 
]6918/74/(([

 � � � �

هل حو�س امل�سجد من امل�سجد؟

م من السيد / رئيس قطاع املساجد، وهو  5 567  عرض على اللجنة السؤال املقدَّ
على النحو التالي:

  هل حوش املسجد يعد من املسجد؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

حكم  تأخذ  بسور  وحتيطها  للمسجد  الدولة  تخصصها  التي  األرض  إن 
له وحبست  الذي خصصت  الغرض  فيها في غير  التصرف  الوقف، وال يجوز 
عليه؛ وهو املسجد ومرافقه، وال تعتبر األرض اخلارجة عن املسجد الداخلة في 
السور املقام على حدود هذه األرض مسجدًا وال تأخذ حكم املسجدية من حيث 
االعتكاف وحترمي املكث فيها للجنب واحلائض وغير ذلك من األحكام املتعلقة 

باملسجد. 

يعد  فإنه  أو غير مسقوف  املسجد سواء كان مسقوفًا  بناء  داخل  ما كان  ا  أمنّ
مسجدًا ويأخذ حكمه، سوى ما قد يلحق به من دورات املياه. والله أعلم.

]4975/148/16[

 � � � �
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�سوابط اال�ستفادة من حرمي امل�سجد

ه: م من السيد/ لؤي، ونصُّ 5 568  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

سبق أن تقدمنا إلى بلدية الكويت ووزارة الكهرباء واملاء بطلب نقل محطة 
حتويل الكهرباء الثانوية رقم )3)( من موقعها احلالي على القسيمة رقم )14( 
مبنطقة )البدع(، وذلك بعمل توسعة مبوقع احملطة رقم )3( بالقرب من مسجد 

اخلرافي بذات املنطقة.

وحيث وافقت كل من بلدية الكويت ووزارة الكهرباء واملاء على التوسعة 
هي  املذكورة  احملطة  توسعة  كانت  وملا  املسجد،  من  بالقرب   )3( رقم  للمحطة 
النقل وتوسعة احملطة  املنطقة وكذلك املسجد، أي أن الهدف من  خلدمة أهالي 
هو إجراء للمصلحة العامة، وهو ما قررته كل من بلدية الكويت ووزارة الكهرباء 
واملاء مبوافقتهما على توسعة احملطة، بعد أن متت معاينة املكان، والتأكد أن هذه 
التوسعة ضرورية من الناحية الفنية، وأن اإلجراء الضروري الوحيد هو توسعة 
للمسجد  ليس هناك سور  أنه  املسجد، ودليلنا على ذلك  الكائنة بجوار  احملطة 

وساحته التي هي تعتبر حرم املسجد.

حرمًا  القسائم  سور  حتى  الفضاء  املساحة  اعتبار  ميكن  فال  ذلك  وعلى 
للمسجد، بل ال بد من حتديد مساحة معقولة تعتبر هي مساحة حرم املسجد.

هيئة  من  وممثنّل  بالوزارة،  اخلدمة  إدارة  تقوم  أن  على  املوافقة  نأمل  لذلك 
األوقاف لالنتقال إلى املوقع، وحتديد املساحة املناسبة حلرم املسجد، حتى يتسنى 

لنا توسعة احملطة رقم )3( الكائنة بجوار السور.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

فإذا  للمسجد،  تعد كلها وقفًا  البلدية  قبل  للمسجد من  صة  املخصنّ املساحة 
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بني املسجد في جزء منها، كان الباقي حرميًا للمسجد، سواء أحيط بسور أو لم 
يحط بسور، وال يجوز التصرف بهذا احلرمي، وال بجزء منه، إال ملصلحة املسجد 

كما تقدم في فتوى اللجنة املتعلقة بهذا املوضوع ورقمها: 141ع/99.

وعليه فإننّ حاجة املسجد من الكهرباء إذا كانت مؤمننّة اآلن بدون نقل احملطة 
إذا كانت غير مؤمننّة  ا  أمنّ بها لعدم املصلحة،  إلى حرميه فال يجوز إشغال حرميه 
ة إلى حرميه؛ فال مانع من نقلها عند ذلك بالشروط  ن إال بنقل احملطنّ اآلن وال تتأمنّ

والضوابط التي وردت في فتوانا السابقة، وهي:

أن يكون ذلك الزمًا ملصالح املسجد واملصلني فيه، وال يضر أن ينتفع به    -(
اآلخرون أيضًا.

حرمي  خارج  آخر  مكان  يوجد  وال  ة،  املهمنّ لهذه  املكان  هذا  يتعني  أن    -(
ن هذه  صة ملرافقه( يؤمنّ املسجد )وهو املساحة احمليطة باملسجد واملخصنّ

املصلحة.

رها  أال يضر ذلك باملصلني أو باملسجد ضررًا يزيد على املصلحة التي يوفنّ   -3
لهم. والله أعلم. 

]4950/131/16[
 � � � �

اإقامة مرافق عاّمة على اأر�س م�سجد

ه: م من السيد/ عبد الله، ونصُّ 5 569  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

مرافق  إقامة  أجل  من  ملسجد  خصص  موقع  من  جزء  استغالل  يجوز  هل 
ة تابعة للوزارة؟ عامنّ

إشارة إلى املوضوع أعاله، ونظرًا لشح املواقع املخصصة لوزارة األوقاف، 
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التراثية،  املساجد  ألحــد  بــديــاًل  مخصص  كبير  فضاء  موقع  يوجد  وحيث 
ولالعتبارات التالية: 

خيطان  ملنطقة  التجاري  املركز  تنظيم  إعــادة  ــدى  ول البلدية  قامت    -
بتخصيص موقع واحد بديل ملسجدين تراثيني في املركز.

األول  املسجد  مساحة  بينما  )7043م)(  هي  البديل  املوقع  مساحة    -
)900م)( ومسجد امليلم )736م)(. 

ال حتتاج املنطقة احمليطة باملوقع اجلديد مسجدًا بهذه الضخامة لتقارب    -
املساجد األخرى. 
أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ما دام تخصيص البلدية للموقع املشار إليه ينص على إنشاء مسجد، وليس 
ملسجد ومرافق دينية أخرى؛ فإنه ال يجوز استغالل هذا اجلزء املستفتى عنه إلقامة 

مرافق عامة تابعة للوزارة. والله أعلم.
]7(9(/46/(3[

 � � � �

ا�ستغالل حرمي امل�سجد بالبناء اخلا�س

م من السيد/ رئيس قطاع املساجد، وهو  5 570  عرض على اللجنة السؤال املقدَّ
على الّنحو التالي:

مراكز  بناء  في  للمساجد  اخلارجية  الساحات  بعض  استغالل  يجوز  هل 
لتحفيظ القرآن الكرمي، أو بناء مكتبات إسالمية، أو ما شابهها؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

فإذا  للمسجد،  تعد كلها وقفًا  البلدية  قبل  للمسجد من  املخصصة  املساحة 
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الباقي حرميًا للمسجد، سواًء أحيط بسور أو لم  بني املسجد في جزء منها كان 
يحط بسور، وال يجوز التصرف بهذا احلرمي، وال بجزء منه إال ملصلحة املسجد.

بناء مراكز  أو بعضها، في  الساحات اخلارجية،  وعليه: فال يجوز استغالل 
لتحفيظ القرآن الكرمي، أو املكتبات اإلسالمية، أو ما شابهها، والله أعلم.

]4966/143/16[ 

 � � � �

الدفن فـي �سحن امل�سجد

ه وهو: م من الشيخ /عبد اللَّ 5 571  عرض على اللجنة اإلستفتاء املقدَّ

هـذا  صحن  في  يدفن  أن  وأوصى  مسجدًا،  بنى  رجل  في  الشرع  حكم  ما 
املسجد بعد موته؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ا األرض التي حول املسجد  أن الصحن من املسجد فال يجوز الدفن فيه، أمنّ
اخلارجية عنه، فال مانع من الدفن فيها؛ ألنها ليست من املسجد، ولكن األولى 

ه أعلم. عدمه أيضًا. واللَّ

]104/((6/([

 � � � �

زراعة ال�ساحات اخلارجية للم�ساجد

م من السيد/ عبد الله، واملتعلق بـزراعة  5 572  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
الساحات اخلارجية للمساجد.
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أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ما دامت األشجار املنوي زراعتها في ساحات املسجد ال تضر باملسجد، وال 
باملصلني فيه، وال حتتاج إلى إقامة منشآت على حرميه، وال تكون عائقًا للتوسعة 
عند االحتياج إليها، وفيها تزيني املسجد وإظهاره مبظهر جميل، فال بأس بزراعتها 
إلى  الناجتة عنها  والُعَقل  الفسائل  الزائد من  بنقل  بأس  الساحات، وال  في هذه 
املساجد األخرى احملتاجة إليها بقصد جتميلها األقرب فاألقرب حسب احلاجة، 
يجوز  وال  للمسجد،  وقفًا  تعد  وثمراتها  املزروعات  هذه  بأن  العلم  أخذ  مع 
التصرف فيها إال ملصلحة املسجد إال أن تفيض عن مصلحة املسجد، فتنقل إلى 

املساجد األخرى. والله أعلم.
]4944/1(7/16[

 � � � �

اقتطاع جزء من حرمي امل�سجد ملوقف ال�سيارات

ه: م من السيد/ عصام، ونصُّ 5 573  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

واجلمعية  اإلسالمية  والشؤون  األوقــاف  وزارة  بني  املستمر  التعاون  ظل  في 
اجلمعية  جلهود  واستمرارًا  الهادفة،  واألنشطة  املشاريع  من  العديد  إلقامة  التعاونية 
تنفيذ مشروع تخضير املساجد في املنطقة، والذي يتطلب إعادة تنظيم املساحة  في 
اخلارجية للمسجد، الستخدامها كمواقف عالوة على تخصيص مساحات للزراعة.

استقطاع  )إمكانية  حول  اإلفتاء  إدارة  إلى  كتابنا  بتوجيه  التكرم  نرجو  فإننا 
علمًا  املسجد(،  اد  لرونّ للسيارات  كموقف  للمسجد  اخلارجية  املساحة  من  جزء 
لع به اجلمعية يستدعي إعادة تنظيم املساحة  بأن مشروع تخضير املساجد الذي تطنّ
للسيارات عالوة على  للمساجد بحيث ميكن احتواؤها على مواقف  اخلارجية 

مساحات مزروعة.
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أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إذا كانت مواقف السيارات املقترحة في االستفتاء يحتاج إليها املصلون في 
ة، وكان تنفيذها ال يضر مبصلحة املصلني وال مصلحة املسجد  املسجد حاجة ماسنّ
ة، فال بأس بتلبية هذا املقترح؛ توفيرًا ملصلحة املصلني،  ومرافقه وال املصالح العامنّ
مع االلتزام بوضع حائط إسمنتي مينع جتاوز السيارات للمكان احملدد لها، وإبقاء 
إدارة  السور اخلارجي حفاظًا على حدود حرم املسجد، وتقدير ذلك يعود إلى 
املساجد، فإذا أمكن تأمني مصلحة املصلني هذه في األيام القادمة بغير ذلك بأن 
املواقف  هذه  إلغاء  وجب  املسجد  مرافق  خارج  للمصلني  مواقف  تأمني  أمكن 

وإعادتها حلرمي املسجد.والله أعلم.
]4611/77/(5[

 � � � �

ا�ستفادة اإدارة امل�ساجد من حرمي امل�سجد

ه: م من السيد / مزيد، ونصُّ 5 574  عرض على الهيئة االستفتاء املقدَّ

املوضوع: طلب إفتاء في شأن بناء مخزن لإلدارة في أحد مساجدها

تبلغ  لــإلدارة  التابعة  املساجد  أحد  أن  نبنينّ  أعــاله  املوضوع  إلى  باإلشارة 
مساحته 10.000م) )عشرة آالف متر مربع(، وال يشغل بناؤه الفعلي من تلك 
متر  آالف  )تسعة  9000م)  وثمة  مربع(،  متر  )ألف  1000م)  سوى  املساحة 
مربع( من مساحة املسجد فراغ ال يشغله بناء وال غيره، ونحن بحاجة إلى جزء 
من هذا الفراغ لبناء شاليه مؤقت كمخرن ملساجد اإلدارة مكون من قسمني: قسم 
ألغراض املساجد وحاجاتها كالثالجات والبرادات واملكيفات، وقسم للتوالف 
مربع(،  متر  )خمسمائة  500م)  مبساحة  )سكراب(  مفيدة  تعد  لم  والتي  منها 
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وسيكون هذا املخزن في معزل عن املسجد، ومسور بسور حديدي ال يؤثر على 
املسجد وال يضر أحدًا من املصلني.

املسجد مبعثر في جهات عدة حول اإلدراة، والتي هي  بأننّ سكراب  علمًا 
الكرمي  القرآن  دار  َدْوَري  أحد  تشغل  بل  لها،  ص  مخصنّ مكان  لها  ليس  نفسها 
رغم حاجة دار القرآن لهذا الدور، ووجود هذه التوالف واألغراض املبعثرة في 

اإلدارة تشتكي منه دار القرآن الكرمي واملدرسة املجاورة لبناء اإلدارة.

لهذا ... نرجو إفتاءنا:

مخزنًا  )9000م)(  إليها  املشار  املسجد  مساحة  في  نبني  أن  لنا  يجوز  هل 
املبعثرة  لها مكان، والتوالف  يوجد  التي ال  لتجميع احلاجات اجلديدة 
ة،  في أماكن متفرقة، ريثما يتم نقلها إلى مخازن الوزارة واملخازن العامنّ
ونحن في انتظار فتواكم، سائلني الله أن يجزيكم خير اجلزاء، ويوفقكم 

للحق والصواب.

أجابت الهيئة مبا يلي: ❁ 

فإذا  للمسجد،  ها وقفًا  كلُّ تعدُّ  البلدية  قبل  للمسجد من  صة  املخصنّ املساحة 
ُبني املسجد في جزء منهـا كان الباقي حرميًا للمسجد، وال يجوز التصرف بهذا 

احلرمي، وال بجزء منه إال ملصلحة املسجد واملصلني. 

املسجد  حــرمي  من  جــزء  أي  اقتطاع  جــواز  عــدم  تــرى  اللجنة  فــإننّ  وعليه: 
املستفتى عنه من أجل بناء شاليه مؤقت كمخزن ملساجد اإلدارة؛ ألننّ ذلك ليس 

في مصلحة املسجد وال املصلني. والله أعلم.

]5558/88/18[

 � � � �
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ا�ستخدام �سطح امل�سجد لتقوية االإر�سال اأو اأيِّ غر�س دنيوّي اآخر

ه: م من السيد/أحمد، ونصُّ 5 575  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

ه من الشركة  نرجو التكرم باإلحاطة والعلم أنه قد أحيل إلينا الكتاب املوجنّ
الوطنية لالتصاالت املتنقلة إلى السيد/ وكيل الوزارة بطلب السماح لها بتركيب 
بعض محطات اإلرسال واالستقبال اخلاصة بالشركة في بعض املساجد املنتشرة 
ونظام  املتنقلة  للهواتف  خدمات  تقدمي  لها  ليتسنى  الكويت؛  مناطق  جميع  في 

املناداة وغيرها من اخلدمات الالسلكية ألهالي تلك املناطق.

فيرجى اإلفادة عن احلكم الشرعي في وضع مثل هذه احملطات في املساجد 
حتى يتسنى لنا الرد على الشركة املذكورة مستندين إلى احلكم الشرعي.

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

إننّ املساجد بنيت لذكر الله والصالة واالعتكاف وسائر األمور الدينينّة التي 
تعود على املسلمني بالنفع العامنّ كدراسة العلم والقضاء واملشورة فيما فيه صالح 

دينهم ودنياهم؛ لقوله تعالى:}مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ڀ   ڀ      حت    خت  مت    ىت  يت   
ڀ   ڀٺ{]النور:36 - 37[، وقول الرسول � في شأن املساجد: » إمنا هي 

لذكر الله عز وجل والصـالة وقراءة القرآن ...« متفق عليه))(.

ومبا أن األمر املعروض ال يتصل بشأن ديني فإن اللجنة ترى أنه ال يجوز اإلذن 
باستعمال املسجـد أو منـارته أو سطحه أو حرميه )ما حوله من حقوقه ومرافقه( 
لألغراض الواردة في السؤال؛ ألن املسجد وما يتبعه موقوف ومخصص للعبادة؛ 

))(    مسلم )رقم 85)(، وأصله في البخاري )رقم 19)(.
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ص له. والله أعلم. فيجب تنزيهه عن كل ما يتنافى مع ما خصنّ

]4610/76/(5[
 � � � �

فتح باب فـي امل�سجد عند املحراب لدخول اخلطيب منه

م من السيد/ رئيس قطاع املساجد، وهو  5 576  عرض على اللجنة السؤال املقدَّ
على النحو التالي:

هل يجوز فتح باب عند احملراب للخطيب فقط؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ال مانع شرعًا من فتح باب عند احملراب؛ ليدخل منه اخلطيب إلى املسجد، 
ه املسجد،  ه املسجد، فإذا كان ذلك يشونّ إذا كان ذلك يسهل الدخول عليه، وال يشونّ

أو كان ال فائدة منه أو يقلل من االحتياطات األمنية؛ فإنه ال يجوز. والله أعلم.

]4976/149/16[
 � � � �

حتديد قبلة بع�س امل�ساجد املرّمة

5 577  أعادت اللـجنة استعـراض موضوع االستفتاء الذي عرض على اللجنة 
يوجد  التي  القدمية  املساجد  بشأن بعض  في محضر 57ع/2000، وهو 

انحراف في قبلتها.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

تبني للجنة بعد االستماع إلى أقوال املتخصصني أن عامة مساجد الكويت قد 
روعي فيها عند بنائها بذل اجلهد كاماًل في سبيل حتديد جهة القبلة بكل الوسائل 
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واألجهزة املتاحة وقتئذ، وأن هذه املساجد لم يثبت حتى اليوم انحرافها عن القبلة 
بأية وسائل أخرى دقيقة ومعتبرة، سوى انحرافات قليلة جدًا ظهرت في القليل 

رة شديدة الدقة. من هذه املساجد بواسطة أجهزة متطونّ

وملنّا كان جمهور الفقهاء يكتفي في صحة الصالة بالتوجه إلى جهة القبلة، 
ويغتفر االنحراف القليل الذي ال ُيخرج املصلي عن التوجه إلى أصل اجلهة في 
صالته، وال يشترط التوجه إلى عني الكعبة في حق كل من كان خارج احلرمني 

املكي واملدني؛ أخذًا من قوله تعالى: }ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ  
ے  ے ۓ  ۓ  ڭڭ{ ]البقرة:144[.

فإننّ اللجنة ال ترى بأسًا في املساجد التي ثبت باألجهزة احلديثة الدقيقة أن في 
قبلتها انحرافًا قلياًل عن عني الكعبة ال يخرجها عن اجلهة أن تستبقى على حالها، 
ا املساجد التي ُيْنوى هدمها وإعادة بنائها لتهالك السابق، وكذلك املساجد التي  أمنّ
ُيعتزم بناؤها من جديد، فإن الواجب تصحيح جهة القبلة فيها عند إعادة بنائها 
ا املساجد التي تنحرف فيها القبلة عن جهتها  رة، أمنّ وفق األجهزة املتطورة املتيسنّ
الواجب تصحيح جهة  فإننّ  انحرافًا شديدًا يخرجها عن اجلهة - إن وجدت - 
والله  بنائه من جديد.  وإعادة  القبلة  إلى هدم جدار  ذلك  أدى  ولو  فيها،  القبلة 

أعلم.
]4947/1(9/16[

 � � � �

�سقاية حدائق امل�سجد من مياه املجاري املعاجلة

ه: م من السيد / رئيس القطاع، ونصُّ 5 578  عرض على الهيئة االستفتاء املقدَّ

جلنة  على  املعاجلة(  املجاري  بـ)مياه  املعنونة  املرفقة  اإلفــادة  عرض  يرجى 
في  الواقعة  املزروعات  في ري  منها  االستفادة  إمكانية  في  للنظر  العامة  األمور 
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حرمي املسجد، ونص اإلفادة:
املوضوع: مياه املجاري املعاجلة

القائمة  التنقية  محطات  في  )املجاري(  الصحي  الصرف  مياه  معاجلة  يتم 
معاجلة  الهيمان(  أم  ومحطة  الرقة  ومحطة  اجلهراء  ومحطة  العارضية  )محطة 
مياه  معاجلة  محطة  بناء  من  االنتهاء  سيتم  سنوات  ثالث  غضون  وفي  ثالثية، 
مياه  معاجلة  سيتم  احملطة  وتلك  تشغيلها،  وسيبدأ  بالصليبية،  الصحي  الصرف 

.)R.O( املجاري بها معاجلة رباعية باستخدام نظام التناضح العكسي
وعليه سيكون عندنا بعد ثالث سنوات نوعان من املياه املعاجلة كما يلي:

العارضية ومحطة  منتجة من محطة  ثالثيًا  معاجلة  مياه صرف صحي    -(
الرقة ومحطة اجلهراء ومحطة أم الهيمان، وهذه املياه متر مبراحل معاجلة بحيث 
الري واملتفق عليها عامليًا حيث  املطلوبة في مياه  تصل مواصفاتها للمواصفات 
في  منها  االستفادة  وميكن  النباتات،  لنمو  ضرورية  عضوية  مواد  على  حتتوي 
البارمتر  وتركيز  مطبوخة،  تؤكل  التي  النباتات  ري  وفي  التجميلية،  الزراعات 
للتركيزات  الري طبقًا  في  بها لالستخدام  املسموح  التركيزات  يفوق  بها  الهامة 
املعتمدة من البيئة واملبينة باجلدول رقم ))( املرفق؛ حيث على سبيل املثال فإن 
باملياه املعاجلة ثالثيًا يصل إلى أقل من )10 ملجم/ تركيز األوكسجني احليوي 

لتر( وكذلك التركيز الكلي للمواد العالقة يصل إلى أقل من )10 ملجم/لتر(.

)-  مياه صرف صحي معاجلة رباعيًا ستنتج من )محطة معاجلة مياه الصرف 
الصحي بالصليبية(، وهذه املياه يتم عمل معاجلة إضافية لها بعد املعاجلة الثالثية 
باستخدام التناضح العكسي )R.O(؛ بحيث تصل املياه املعاجلة التي ستنتج من 
احملطة إلى مواصفات مقاربة ملواصفات مياه الشرب، وطبقًا للمعايير الدولية فإن 
تلك املياه تكون خالية متامًا من البكتيريا والفيروسات املمرضة، وعليه فإنه ميكن 
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استخدامها بشكل آمن في جميع املجاالت بال استثناء، وتعتبر آمنة الستخدامها 
ة بها تكون طبقًا للجدول  في ري النباتات التي تؤكل نينّئة، وتركيز البارمتر الهامنّ

املرفق رقم ))(. وهذا للعلم واتخاذ الالزم،،،

أجابت الهيئة مبا يلي: ❁ 

املعاجلة لري احلدائق جميعها،  املياه  استعمال هذه  الفتوى جواز  ترى هيئة 
ومنها حدائق املساجد، إذا كانت هذه املعاجلة قد أدت إلى خلونّ املياه من النجاسات 

العينية، وإزالة أوصافها من لون وطعم ورائحة. والله أعلم.
]5557/86/18[

 � � � �

�ساته ا�ستخدام العاملني بامل�سجد خم�سّ

ه:  م من/ إسالم، ونصُّ 5 579  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

فوط  إسفنج  قطع  نظافة )صابون سائل  مواد  األوقاف بصرف  تقوم وزارة 
قماش، وغيرها( الستخدامها في نظافة املساجد، وبعض املواد األخرى الستعمال 

جمهور املسجد) نعال حمام صابون مناديل كلينكس عطور، وغيرها(.

)إمام  باملسجد  الساكنني  العاملني  واستعمال  استخدام  حكم  ما  والسؤال: 
واالستعمال  األغـــراض  في  واملـــواد  األغـــراض  هــذه  لبعض  حــارس(  ــؤذن  م
الشخصي لهم داخل السكن اخلاص بهم، سواء كان السكن من داخل املسجد 

أو ملحقًا باملسجد. وجزاكم الله خيرًا.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ال يجوز لإلمام واملؤذن واحلارس ممن يعملون في املسجد أن يستعملوا أو 
أو  بيوتهم،  في  فيه  للمصلني  أو  املسجد  لتنظيف  املخصصة  املواد  من  يستفيدوا 
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أمورهم الشخصية، زيادة عما يجوز لغيرهم من املصلني االستفادة منه، إال أن 
تنص الوزارة أو املتبرع بهذه املواد على خالف ذلك، والله أعلم.

]6600/69/(1[

 � � � �

بيتوتة اأقرباء االإمام اأو املوؤذن داخل غرفة امل�سجد

م من السيد/ رئيس قطاع املساجد، وهو  5 580  عرض على اللجنة السؤال املقدَّ
على النحو التالي:

هل يجوز بيات أقرباء املؤذن مثاًل من النساء أو غيرهن معه في الغرفة التابعة 
للمسجد؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إذا كانت الغرفة داخل سور املسجد، وال ُيدخل إليها إال من ساحة املسجد، 
فال يجوز بيتوتة زوجة املؤذن أو اإلمام معه فيها؛ ألنها تعد بذلك من املسجد، 
ا إذا كانت خارج مبنى املسجد، أو لها باب مستقل إلى حرمي املسجد، أو إلى  أمنّ
الشارع مباشرة؛ فال مانع من السكنى فيها مع الزوجة واألوالد، إذا وافقت إدارة 

املساجد على ذلك، وإال لم يجز أيضًا.

 أما بيتوتة الرجال من أقارب اإلمام أو املؤذن أو بعض املصلني في الغرفة 
التابعة للمسجد فاألمر متروك إلى موافقة إدارة املساجد. والله أعلم.

]4973/147/16[

 � � � �
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تاأجري ال�سكن املوقوف الإمام امل�سجد

م من السيد/ عبدالله ؛ الوكيل املساعد  5 581   عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: لشؤون املساجد بالوزارة، ونصُّ

مؤذن(  إمــام  وخطيب  )إمــام  الدينية  الوظائف  شاغلي  بأن  علمًا  نفيدكم 
يشغلون هم وعائالتهم السكن امللحق باملساجد؛ لذا نرجو منكم بيان ما يلي:

ما إذا كان هناك فتوى شرعية في جواز استغالل السكن امللحق باملساجد   -(
كسكن عائلي، والذي يخصص في األصل سكنًا للعاملني، وليس سكنًا 

عائليًا.

الرأي الشرعي إذا لم يكن هناك فتوى بخصوص هذا املوضوع مع بيان   -(
بالسكن  املنتفع  إيجارية من  قيمة  بتحصيل  الوزارة  تقوم  أن  هل يجوز 
نظير السكن واستهالك الكهرباء واملياه والصيانة؟ شاكرين لكم حسن 

تعاونكم.
أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إذا كان املنزل له باب على الشارع، فإنه يجوز إلمام املسجد أن يسكن فيه هو 
وأسرته، ويتبع -بالنسبة إليجار مسكن اإلمام- الشروط الواردة بالعقد احملرر 
بني اإلمام واجلهة املسؤولة، على أن ال تقل األجرة عن أجرة املثل لغير العاملني 
في املسجد، إال إذا كان في أوقاف املسجد أن يكون املسكن لإلمام فيتبع في هذا 
شرط الواقف، وال يحصل إيجار للمسكن، وإذا لم يكن له باب على الشارع فال 

يجوز لإلمام أن يسكن فيه هو وأسرته، والله أعلم. 

]6599/68/(1[
 � � � �
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تفتي�س غرف اخلدم فـي امل�ساجد

ه: م من السيد/ مطلق، ونصُّ 5 582  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

هل يجوز أن تقوم الوزارة بعمل جوالت تفقدية في أوقات متأخرة من الليل 
على الغرف املوجودة داخل املساجد املخصصة لعمال نظافة املساجد، يتم خاللها 
تفتيش هذه الغرف للتأكد من وجود ممارسات خاطئة تتم داخلها من عدمه، حتى 
تتمكن الوزارة من منع هذه املمارسات حفاظًا على قدسية املساجد؟ وتفضلوا 

بقبول فائق االحترام.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

 إذا كان هنالك شبهات مؤكدة حول وجود مخالفات شرعية في غرف اخلدم 
إدارة املساجد إرسال تعميمات  في بعض املساجد، فيجب على املسؤولني عن 
إلى املساجد حتدد فيها ما مينع من التصرفات في الغرف امللحقة بها واملخصصة 
للعاملني فيها، فإن كان سبق إرسال هذه التعميمات فعليها أن تذكرهم مبا جاء فيها 
من تنبيهات وحتذيرات، وال مانع بعد مضي مدة كافية لتداركهم أخطاءهم من 
قيام املسؤولني عن إدارة املساجد بزيارات لهذه الغرف حلل الشبهة في األوقاف 
التي يظن فيها وقوع املخالفة، لضبطها ومحاسبة املسؤولني عنها، على أن يختار 
لهذه املهمة األكفاء األمناء، وأن يوصوا بحسن املعاملة عند القيام بالزيارة. والله 

أعلم.

]4949/130/16[

 � � � �

و�سع م�سند داخل امل�سجد

ه: م من السيد/ أنور، ونصُّ 5 583  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
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ما حكم وضع ظهر للمصلني ُيستـند عليه، ويجعله الصف الثاني سترة له ؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

التضييق على املصلني من جهة، وملا  ينبغي وضع هذا املسند؛ ملا فيه من  ال 
فيه من معاونتهم على االسترخاء، وانصراف الذهن حني سماع اخلطبة أو التهيؤ 
ة أن يصطحب معه  للصالة، ولكن يجوز للعاجز عن اجللوس بدون مسند خاصنّ
مسندًا يعاونه في صالته، أو انتظاره للصالة؛ بشرط أن يوضع في مكان ال يضر 

باملصلني. والله أعلم.

]4959/139/16[

 � � � �

و�سع جل�سات ديوانية فـي امل�سجد

املساجد،  قطاع  رئيس   / السيد  من  م  املقدَّ االستفتاء  الهيئة  على  عرض   584 5
ه: ونصُّ

ما حكم وضع جلسات في املساجد أشبه ما يكون بالديوان؛ جلمع جمهور 
املصلني، وتوثيق الروابط بينهم؟

أجابت الهيئة مبا يلي: ❁ 

ال يجوز وضع جلسات في املسجد أشبه ما تكون بالديوان ملنافاتها للمقصد 
األصلي من املسجد، وهو العبادة لله تعالى، وملا قد يحصل فيها من لغو ولغط 
والله  فيجوز.  تعالى  الله  ذكر  أو  العلم،  لطلب  ضت  متحنّ فــإذا  صــوت،  ورفــع 

أعلم.

]5(99/1(9/17[
 � � � �
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تخ�سي�س مكان فـي امل�سجد لل�سالة

ه: م من السيد/ دعيج، ونصُّ 5 585  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

املسجد،  زاوية  في  سجادة  له  جعل  رجل  حكم  تبيان  فضيلتكم  من  أرجو 
ومصحفًا يقرأ منه، وجاءه رجل فقال له: هذا منكر، وشدد عليه فأجابه بأننّ النهي 
ن في صالة الفرض وليس السنة، واستشهد باملرحوم الشيخ محمد  ورد عن التوطُّ

بن جراح حيث كانت له سجادة في زاوية املسجد. وجزاكم الله خيرًا.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ال مانع شرعًا من أن يعتاد اإلنسان الصالة في مكان معني من املسجد ويضع 
فيه سجادة أو غيرها، ومبا ال يزيد عن حاجته للصالة، أو يكون فيه إضرار بالغير، 
ى فيه، بشرط أن ال مينع  وقطع للصف؛ فإذا دخل املسجد ولم يكن َشَغَلُهُ غيُره صلنّ
غيره من الصالة فيه إذا سبقه إليه، فإذا سبق غيره إليه كان السابق أحق به منه، 

وليس له أن يقيمه منه. 

إال أن يضع في مكان من املسجد سجادة أو غيرها من متاعه، ثم يتركه ملدة 
قصيرة بنية العودة إليه؛ كما إذا تركه للوضوء ثم العودة إليه؛ فإنه يكون أحق به 

من غيره، وليس لغيره الصالة فيه بغير إذنه.

مع اإلشارة إلى أن ذلك ال يجوز أن يجعل ظاهرة فيحجز كل أحد مكانًا له 
في املسجد ألن ذلك قد يسبب حرجًا لعامة املصلني. والله أعلم.

]4956/137/16[
 � � � �

االعتكاف فـي امل�سجد اأقل من يوم

ه:  م من السيد/ جاسم، ونصُّ 5 586   عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
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ما رأي املشايخ الكرام فيما قاله أحد أئمة املساجد، من أن االعتكاف مكروه 
إذا كان أقل من يوم وليلة؟

أجابت اللجنة مبا يلي:  ❁ 

إلى جوازه  به؛ فذهب اجلمهور  املتنفل  االعتكاف  العلماء في مدة  اختلف 
مهما قصرت املدة، وبعضهم لم يجزه بأقل من يوم، وعلى ذلك فإن في األمر 

سعة، وال حرج، وال كفارة على من اعتكف مدة أقل من يوم. والله أعلم.

]40(6/((5/13[

 � � � �
ا�ستفادة املعتكف من كهرباء امل�سجد

مكتب  من  حمد،   / السيد  من  م  املــقــدَّ االستفتاء  اللجنة  على  عــرض   587 5
الشؤون 

ه: الفنية، ونصُّ

باستعماالت  اخلاصة  املرافق  بعض  باستغالل  املعتكفني  بعض  قيام  لوحظ 
املسجد ألغراض شخصية مثل:

غسل سيارات املعتكفني باملياه املخصصة للوضوء.  -(

شحن بعض األجهزة الكهربائية اخلاصة مثل الهاتف النقال، واحلاسوب   -(
احملمول »الب توب«.

الناحية  من  املسألة  هذه  في  املوقرة  جلنتكم  رأي  ببيان  التكرم  نرجو  لذا 
الشرعية.
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أجابت اللجنة مبا يلي:  ❁ 

وغيرها  النقل  ووسائل  واألثــاث  األجهزة  يستخدم  أن  كان  ألي  يجوز  ال 
اململوكة للدولة ملصالح خاصة له ال تتعلق مبستلزمات عمله، إال إذا كانت أنظمة 
الدولة تسمح بذلك، أو كان االستخدام قلياًل مأذونًا به ومعتادًا في العرف، فإذا 
استخدم املوظف هذه األشياء اململوكة للدولة ملصاحله اخلاصة دون أن تسمح به 
األنظمة أو يقتضيه العرف، فإنه يضمن للدولة مقدار ما استهلكه من أجهزتها. 

والله أعلم.
]6590/6(/(1[

 � � � �

و�سع �سالت املهمالت قرب امل�ساحف

ه: م من/ رواد مسجد، ونصُّ 5 588  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

ظهر في هذه الفترة املتأخرة نوع من سالت املهمالت في مساجد الكويت 
ة منقسمة إلى قسمني  موضوعة بني املصاحف على خط واحد، وهي عبارة عن سلنّ
الوقت  النفايات، فمع مرور  فيه  »املناديل«، وقسم يوضع  فيه علبة  قسم يوضع 
في  والبصاق ونحوهما  املخاط  بسبب  كريهة  روائح  السالت  هذه  من  يتصاعد 
املساجد؛ فما حكم وجود هذه السالت بهذه الصورة في املساجد، وهل سالت 
وجودها  يعتبر  وهل   ،� النبي  عهد  على  موجودًا  كان  املساجد  في  املهمالت 

نوعًا من أنواع النظافة أم القذارة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ال مانع من وضع سالت القمامة في مكان معنينّ من املسجد ما دامت الغاية 
فيها،  فاتهم  مخلنّ املصلني  رمي  وتيسير  بالقمامة،  ث  التلونّ من  املسجد  تنزيه  منها 
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بشرط أن تكون مغطاة، وأن ال يترتب على وجودها في املسجد تلويث املسجد، 
وعلى أن يقوم عمال النظافة في املسجد بتفريغها وتنظيفها عقب كل صالة، وأن 

تكون بعيدة عن مكان وضع املصاحف تكرميًا للمصاحف. والله أعلم.

]4617/84/(5[
 � � � �

البيع وال�سراء فـي امل�سجد

م من/ رابطة الشباب املسلم بأمريكا،  5 589  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه:  ونصُّ

بها؛  للصالة وغرف ملحقة  قاعة  أمريكا حتتوي على  املساجد في  كثير من 
البيع  يجوز  وهل  املسجد؟  لصالح  الغرف  تلك  في  والشراء  البيع  يجوز  فهل 
والشراء في القاعة املخصصة للصالة )حرم املسجد(، أو اإلعالن عن البضائع 

واخلدمات فيها؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

»إذا   :� النبي  لقول  املسجد؛  في  والشراء  البيع  ينبغي  ال  أنه  شرعًا  املقرر 
رأيتم الذي يبيع ويشتري في املسجد فقولوا: ال أربح الله جتارتك، وإذا رأيتم من 
ينشد فيه ضالة فقولوا: ال ردها الله عليك« )رواه الترمذي والننّسائي واحلاكم عن 
ا بنيت لذكر الله تعالى والصالة  أبي هريرة رضي الله عنه())(، وألننّ املساجد إمننّ
صة للصالة،  وتالوة القرآن، ومن ثمنّ فال ينبغي البيع والشراء في القاعات املخصنّ
البيع  ينبغي  ال  فكذلك  للصالة  صة  مخصنّ كانت  فإن  بها  امللحقة  الغرف  ــا  وأمنّ
صة للصالة، بل للسكن أو غيره فال بأس بالبيع  والشراء فيها، وإن لم تكن مخصنّ

))(    الترمذي )رقم 1)13(، واحلاكم )رقم 339)(.
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والشراء فيها، وإن كانت قد تفتح للصالة أحيانًا.
وحكم اإلعالن عن البضائع واخلدمات كحكم البيع والشراء املتقدم. والله 

أعلم.
 ]1418/63/5[

 � � � �
ل فـي امل�سجد اأو فـي حرميه منع الت�سوُّ

ه: م من السيد/ عبد العزيز، ونصُّ 5 590   عرض على  اللجنة االستفتاء املقدَّ

لون  لني الذين يتسونّ أنا إمام مسجد أحرج في بعض األوقات من بعض املتسوِّ
ل؟  خارج املسجد ال سيما بعد صالة اجلمعة؛ فهل يجوز لي أن أمنعهم من التسونّ

علمًا بأن الوزارة مانعة ذلك، وجزاكم الله خيرًا.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ل في املسجد؛ أو في  لني االمتناع عن التسونّ للمستفتي أن يطلب من املتسوِّ
حرميه السور احمليط باملسجد فإن أبوا إال التسول فيه فله إخراجهم منه باحلسنى؛ 
ذلك متنع  التي  الــوزارة  لتعليمات  وتنفيذًا  املسجد،  في  التسول  لكراهة  وذلك 

 

- على حسب ما أفاد املستفتي -، فإذا كان ذلك خارج املسجد وحرميه فإن األمر 
متروك للسلطات املختصة. والله أعلم.

]4955/136/16[
 � � � �

قراءة القراآن ب�سوت عال فـي امل�سجد 

م من السيد/ رئيس قطاع املساجد، وهو  5 591  عرض على اللجنة السؤال املقدَّ
على النحو التالي:
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ما حكم قراءة القرآن من قبل املقرئ قبل صالة اجلمعة في املسجد الذي تذاع 
ش على من أراد أن يصلي  فيه خطبة اجلمعة؛ علمًا بأننّ قراءة القارئ للقرآن تشونّ

السنة قبل اجلمعة كما متنع املصلي من قراءة القرآن؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إذا ترتنّب على القراءة بصوت عال تشويش على املصلني أو على قارئ آخر 
ض صوته؛ ملا ورد عن أبي  يقرأ لنفسه فإنه يطلب من القارئ بصوت عال أن يخفنّ
سعيد رضي الله عنه قال: »اعتكف رسول الله � في املسجد، فسمعهم يجهرون 
بالقراءة، فكشف الستر، وقال: أال إن كلكم مناج لربَّه، فال يؤذيّن بعضكم بعضًا، 
ابن عبد  أبو داود، وصححه  القراءة« أخرجه  يرفع بعضكم على بعض في  وال 

البر.))( والله أعلم. 

]4967/144/16[

 � � � �

الت�سوي�س على امل�سلني بالدرو�س بعد الفري�سة

ه: م من السيد / محمود، ونصُّ 5 592  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

إن الوزارة املوقرة مشكورة تندب بعض السادة العلماء وبعض أئمة املساجد 
صالة  بعد  املساجد  في  املناسبات  بعض  في  خاطرات  أو  دينية  دروس  إللقاء 
اجلمعة أو بعد صالة الظهر أو املغرب أو غير ذلك، ويبدأ هؤالء السادة املدرسون 
بالتدريس إثر سالم اإلمام من صالة الفرض، ومن أجل أن ال ينصرف املصلون 
والذين  املسبوقني  املصلني  على  بذلك  فيشوشون  دروسهم،  سماع  ويخسروا 
البعدية،  السنة  الصالة، كما يشوشون على من يصلون  به من  ما سبقوا  يؤدون 

))(    برقم ))133(، وينظر تصحيح ابن عبد البر له في التمهيد )رقم 3)/319-318(.
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فهل يجوز ذلك؟ أال يجب أن يطلب منهم التأخر في إلقاء دروسهم ومواعظهم 
منها،  البعدية  السنة  والذين يصلون  املسبوقني من صالتهم،  املصلني  انتهاء  إلى 
ومن أجل عدم انصراف املصلني عن االستماع لدروسهم ومواعظهم ميكن أن 
يعلن لهم على باب املسجد بإعالن خاص يبني فيه أن الشيخ الفالني سوف يلقي 

درسًا بعد هذه الصالة.

فإن اخترمت احلل الثاني فأرجو تعميم ذلك على املساجد للعمل به، ودمتم 
بخير وعافية.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ُيطلب من أئمة املساجد وغيرهم ممن يتصدون للتدريس أن يتأخروا في البدء 
سبقوا  التي  الصالة  تتمة  من  املصلني  بعض  على  ما  أداء  بعد  ما  إلى  بكلماتهم 
بها قبل أن يبدؤوا دروسهم؛ وذلك لئال يشوشوا على املسبوقني ويشغلوهم عن 
صالتهم، ويطلب من املصلني املسبوقني أيضًا إذا ما انتهوا من أداء ما سبقوا به أن 
ال ينشئوا صالة جديدة في املسجد نفاًل أو غيره قبل أن ينتهي املدرس والواعظ 
من انتهاء درسه وعظته، وذلك لئال ينشغلوا في صالتهم عن اخلشوع فيها، وال 
يفوتوا على باقي املسلمني املوجودين في املسجد فائدة الدرس والعظة، ويطلب 
من اإلمام أن يعلن للمصلني داخل املسجد قبل الصالة مباشرة أو في لوحة خارج 

املسجد أنه سوف يلقي على املصلني كلمة عقب صالة السنة. والله أعلم.       

]7(90/44/(3[

 � � � �

اإلقاء خاطرة فـي م�سلى الوزارة

ه: م من السيد/ إبراهيم، ونصُّ 5 593  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
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مجمع  في  مباشرة  الظهر  صالة  بعد  اخلواطر(  )إلقاء  مسألة  في  احلكم  ما 
الوزارات مع التقيد بالشروط التالية:

وقت اخلاطرة من )3 - 5( دقائق.   -(

بالدوام،  وااللتزام  العمل،  وأمــور  العبادات،  مواضيع  عن  تتحدث    -(
واإلجناز وأداء الواجب.

الوزارات  باملجمع، وكذلك مراجعو  الوزارات  منها موظفو  سيستفيد    -3
من اجلمهور الكرمي.

تكون بيوم واحد فقط، وهو نهاية األسبوع )األربعاء(.   -4

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

األصل أن قانون العمل هو اإلطار الذي يتحرك من خالله كل من املتعاقد 
واملتعاقد معه، وهو الذي ميلي ما يجب اتباعه على كل منهما.

ومن ثم فاألصل أال يشغل الوقت احملدد إال بالعمل الذي كلف به العامل، 
ولكنه إذا سمع األذان لزمه أن يؤدي الصالة.

ا ما يسأل عنه من إلقاء خاطرات عقب أداء الصالة ال تزيد عن خمس  وأمنّ
دقائق؛ فإنه ميكن القول بجوازها إذا حتققت الشروط اآلتية:

ة يقدرها  موافقة ولي األمر على ذلك، إذا كان ذلك يحقق مصلحة عامنّ   -(
ويراها.

بشروطه  املنكر  عــن  والنهي  باملعروف  ــر  األم ــدود  ح فــي  تكون  أن    -(
الشرعية.
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أن تكون مبن نيط بهم هذا العمل.   -3

أال تؤدي إلى تشويش على من يتم صالته، أو من يستأنف صالة أخرى،    -4
أو يؤدي نافلة.

أال يترتب عليها إثارة فتنة أو ترويج مبدأ، أو غاية دنيوية.   -5

فإذا تخلف أحد هذه الشروط؛ فترى اللجنة أنه ال يجوز ذلك.

وفي حال إلقاء اخلاطرة في املسجد على اإلمام أن ينبه املصلني على أن هناك 
خاطرة أو درسًا بعد أداء النافلة، وال يباشر بإلقاء الدرس أو اخلاطرة بعد االنتهاء 

من الفرض مباشرة.

]455(/403/14[

 � � � �

فتح مكربات ال�سوت اخلارجية للم�سجد فـي الفري�سة

ه: م من السيد/ ناصر، ونصُّ 5 594  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

برجاء اإلفادة عن حكم الشرع في فتح مكبرات الصوت باملسجد في شهر 
رمضان وبعده » أثناء األذان والصالة«، وخاصة أننّ املواطنني في املنازل املجاورة 
للمسجد يطمئنون إلى ذلك، ويرغبون في االستفادة منه، علمًا بأنه ال توجد مدارس 

 

أو مستشفيات مجاورة.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

اخلمس  للصلوات  واإلقامة  األذان  في  اخلارجية  الصوت  مكبرات  فتح 
الكرمي  القرآن  قــراءة  أو  السرينّة  أو  اجلهرينّة  الصلوات  ا  أمنّ مشروع،  املفروضة 
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فيها  اخلارجينّة  الصوت  مكبرات  فتح  فيكره  والعظات  األذكار  من  ذلك  ونحو 
في رمضان وغيره من الشهور؛ لـما يترتنّب على ذلك من تداخل في األصوات، 
وما  يتنافى  ما  وهو  اخلارجينّة،  الصوت  مبكبرات  ينقل  ما  إلى  االستماع  وعدم 
يسبنّبه ذلك من  إليه واإلنصات، وملا  باالستماع  توقير  الكرمي من  للقرآن  ينبغي 

ضرر، وبخاصة للعاملني واملرضى والطلبة.

به بني  بالقرآن أال يجهر  آداب اجلهر  أننّه من جملة  العلماء على   وقد نصنّ 
يصنف،  أو  يــدرس  أو  يطالع  من  بحضرة  أو  للقرآن  تالني  أو  نيام  أو  مصلنّني 
وقالوا: لو قرأ القرآن على السطح والناس نيام يأثم؛ ألننّه يكون سببًا إلعراضهم 
النبي  أننّ  اخلدري  سعيد  أبو  روى  وقد  بإيقاظهم،  يؤذيهم  ألننّه  و  استماعه،  عن 
»أال  وقال:  الستر،  فكشف  بالقرآن  يجهرون  فسمعهم  املسجد  في  اعتكف   �
إن كلكم مناٍج ربه فال يؤذيّن بعضكم بعضًا، وال يرفع بعضكم على بعض في 

القراءة، أو قال: في الصالة« أخرجه أبو داود.))( والله أعلم.

](887/1(4/10[

 � � � �

اإغالق اأجهزة االت�سال قبل الدخول فـي ال�سالة

ه: م من السيد/ د.جنيب، ونصُّ 5 595  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

النقالة،  والتلفونات  البيجر  وبالتحديد  االتصال  أجهزة  األيام  هذه  كثرت 
هذه  على  لإلجابة  شاكرًا  أكون  ممينّزة،  وأحلانًا  موسيقية  أصواتًا  تصدر  والتي 

األسئلة:
))(    سبق تخريجه )ص  (.
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أنه  علمه  مع  البيجر،  أو  النقالة  التلفونات  إغالق  ينسى  من  حكم  ما   -(
سيصدر أصواتًا تؤذي املصلني، وتقطع خشوعهم أثناء صالة اجلمعة واجلماعة؟ 

هل إذا صدر صوت من جهازه يأثم؟ وما هو اإلثم ؟

)- ما حكم من يسمع صوت جهازه وال يغلقه، بحجة أن هذا يبطل الصالة؟

جيوب  من  الصادرة  األحلــان  ظاهرة  إليقاف  األوقــاف  وزارة  دور  ما   -3
املصلني بواسطة األجهزة النقالة والبيجر؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

منع  وأولها  وآداب،  واجبات  اجلماعة  ولصالة  وآداب،  واجبات  للمسجد 
األذى واإلزعاج عن املصلني، حتنّى إننّ الفقهاء منعوا القارئ من رفع صوته بقراءة 
القرآن إذا كان فيه تشويش على مصل، وعليه ترى اللجنة وجوب إغالق صوت 
جهاز النداء )البيجر( والهاتف النقال، وكل ما يثير الضجيج ويزعج املصلني عند 
يترتب عليه  الدخول إلى املسجد؛ منعًا لإلزعاج والتشويش على املصلني، وملا 

من صرف املصلني عن اخلشوع، واالستماع لإلمام في الصالة اجلهرينّة.

وتوصي اللجنة اجلهات املختصة بكتابة تنبيه على باب املسجد أو في أحد 
جوانبه يشير إلى ضرورة ذلك للتذكير، وال مانع من قيام اإلمام بتذكير املصلنّني 

بضرورة إغالق صوت جهاز النداء والهاتف النقال قبل الدخول في الصالة.

فإذا خالف بعض املصلني هذا التنبيه عن عمد كانوا آثمني، أما إذا وقعوا في 
ذلك سهوًا ونسيانًا فال إثم عليهم، إن شاء الله تعالى؛ لقول النبي �: »رفع عن 
أمتي اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه« رواه البيهقي عن ابن عمر رضي الله 

عنهما))(.
))(    في »الكبرى«  )رقم 36)11( بلفظ: »ُوضع عن أمتي...«.
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ثم إذا نسي املصلي جهازه مفتوحًا، وحصل منه تشويٌش أثناء الصالة فعليه 
إغالقه بأقل قدر ممكن من احلركات، وال تبطل صالته بذلك. والله أعلم.

]4880/54/16[

 � � � �

االحتفال فـي امل�سجد

ه: م من السيد / مطلق، ونصُّ 5 596   عرض على الهيئة االستفتاء املقدَّ

ما حكم االحتفال داخل املسجد، ملا فيه من النداء على األسماء بصوت عال 
واحلداء؟

أجابت الهيئة مبا يلي: ❁ 

يجوز االحتفال داخل املسجد -  بعد أخذ إذن اإلدارة املسؤولة عن املساجد- 
إذا كان له سبب مشروع، كعقد قران، أو ختم القرآن، أو مسابقة علمية، أو نداء 
غير  أمر  ارتكاب  إلى  ذلك  ي  يؤدنّ ال  أن  بشرط  دينينّة؛  أناشيد  أو  الفائزين،  على 
على  تشويش  أو  م،  محرنّ اختالط  إلى  ى  أدنّ لو  كما  ذلك  إلى  ى  أدنّ فإن  مشروع، 
املصلني في صالتهم، أو ارتكب فيه ما ال يتناسب مع حرمة املسجد كالتصفيق 

والزغاريد، فإنه مينع. والله أعلم.

]5300/1(9/17[

 � � � �

تركيب اأجرا�س فـي اأبواب امل�ساجد

السيد/  املساجد  قطاع  رئيس  من  م  املقدَّ االستفتاء  اللجنة  على  عرض     597 5
ه: فيصل، ونصُّ
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نرجو إفادتنا خطيًا عن الرأي الشرعي في وجود أجراس في املساجد، وما هي 
االحترازات املفترض أخذها في عني االعتبار عند التركيب حفظًا حلرمة املساجد، 

علمًا بأن الهدف من التركيب هو تنبيه العاملني في حالة غلق األبواب.

 ❁ أجابت اللجنة مبا يلي : 

ال بأس من تركيب آلة تنبيه للمسجد بغرض تنبيه العاملني فيه للحاجة إليها 
صوت  أو  موسيقى  على  صوتها  يشتمل  أال  على  املسجد،  أبواب  إغالق  وقت 

ناقوس، وعلى أن يوضع في غرف العاملني في املسجد. والله أعلم .

]3670/164/1([

 � � � �

االإ�سارات ال�سوتية من �ساعات امل�ساجد

ه:  م من السيد/ فارس، ونصُّ 5 598  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

إلكترونية  ساعات  الكويت  مساجد  بعض  في  األخيرة  اآلونة  في  انتشرت 
بها  يتحكم  معينة  برمجة  على  بناء  الساعات  وهذه  الصالة،  مواقيت  لتحديد 
املعينون باملسجد تطلق إشارات صوتية قصيرة بعد مرور عشرين دقيقة –مثاًل- 
لإلعالم بدخول وقت اإلقامة، فهل يجوز استخدام مثل هذه اإلشارات الصوتية 

في املسجد؟ أرجو بيان احلكم الشرعي.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

الصالة في  إقامة  لتحديد وقت  الساعات  ال مانع شرعًا من استخدام هذه 
الصالة،  أثناء  املصلني  تشغل  لئال  القبلة؛  جهة  في  توضع  أال  بشرط  املسجد، 
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ويفضل أن تكون ضوئية ال صوتية. والله أعلم. 

]69((/77/(([

 � � � �

املحراب االإلكرتوين

الوقف  صندوق  مدير  السيد/  من  م  املقدَّ االستفتاء  الهيئة  على  عرض   599 5
ه: لرعاية املساجد، ونصُّ

احلكم  تقدمي  راجني  اإللكتروني.  احملراب  مشروع  الكتاب  مع  لكم  نرفق 
الشرعي في املشروع. 

واطلعت اللجنة على املرفق مع االستفتاء وهو ملف فيه تعريف شامل عن 
هذا املشروع مع الصور املوضحة له، وفتوى صادرة عن عضو مجلس هيئة كبار 

العلماء الشيخ / عبد الله ...

أجابت هيئة الفتوى مبا يلي :  ❁ 

ة لألوقاف حول مشروع )احملراب  اطلعت الهيئة على مذكرة األمانة العامنّ
في  الــواردة  الصورة  على  املصحف  من  القراءة  تكره  أننّه  ورأت  اإللكتروني(، 
احملراب،  في  اإلمــام  نظر  أمام  مثبتة  شاشة  على  املصحف  يظهر  بأن  املشروع 
وذلك ملا فيه من كثرة االشتغال، وملا فيه من اإلعراض أو التهاون في حفظ القرآن 
مسلم))(؛  رواه  أقرؤهم«  القوم  الصحيح:»يؤم  احلديث  في  جاء  ولقد  الكرمي، 
صالة  جتنيب  واألولــى  صحيحة،  فالصالة  بالكراهة  القول  ومع  أحفظهم؛  أي 
املأمومني املكروهات حتى تقع صالتهم موقعًا يطمئنون معه إلى خلوها من كل 

))(    رقم )673(.
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موجب للتقصير فيها. وملا قد يؤديه ذلك إلى عدم اخلشوع، والله أعلم.

](8(6/6(/10[    

 � � � �

ا�ستعمال اأجهزة الكمبيوتر والفيديو للتعليم فـي امل�ساجد

بالوزارة  املساجد  إدارة  م من مدير  املقدَّ اللجنة االستفتاء  عرض على  600 5   
ه: السيد/عبد العزيز، ونصُّ

في  الصيفية  القرآن  حلقات  تطوير  املستقبل  في  املساجد  إدارة  ترى  قد   
املساجد لألوالد والبنات، وذلك بإدخال مواد تعليمية وتثقيفية شرعية عن طريق 
مثل  فقط؛  التعليمية  البرامج  في  للتعليم  والفيديو كوسائل  الكمبيوتر  استعمال 
املواد  هذه  يتخلنّل  وقد  والفيديو،  الكمبيوتر  طريق  عن  الشرعية  املواد  تدريس 

بعض التمثيليات التربوينّة والهادفة.

والسؤال: هل يجوز استعمال هذه األجهزة، وإدخالها في املساجد للعملية 
التعليمينّة التربوينّة؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ال مانع شرعًا من استعمال أجهزة الكمبيوتر والفيديو في املساجد كوسائل 
تعليمية لتدريس بعض املواد الشرعية أو تقدمي مواد أخرى تربوية هادفة؛ بشرط 
أن تكون املواد املعروضة خالية من أي مأخذ شرعي في الهدف أو املضمون أو 

الشكل أو طريقة األداء. 

ة أو  أما إذا اشتملت البرامج على مخالفة لشيء من األحكام الشرعية العامنّ
املتعلقة باملساجد فال يجوز، وللتحقق من ذلك، وسدًا لذرائع الفساد، وكي ال 
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يتوسع في التطبيق بحيث يقع اإلخالل بهذا الشرط ينبغي اعتماد جهة موثوقة 
ملراقبة هذه البرامج قبل عرضها، واإلشراف على انضباط التنفيذ. والله أعلم.

](05(/104/7[

 � � � �

ا�ستخدام �سا�سات العر�س لنقل املحا�سرات داخل امل�سجد

م من السيد/ وليد مدير إدارة املسجد  5 601  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ
ه: الكبير، ونصُّ

املسجد  في  اجلارية  احملاضرات  لنقل  العرض  شاشات  استخدام  حكم  ما 
على  للحصول  وذلك  املسجد،  ومصليات  ساحات  في  واملصليات  للمصلني 

متابعة أفضل للحضور، ولتعم الفائدة الكبيرة املرجوة من هذا العمل؟ 
أجابت اللجنة مبا يلي: ❁

ال ترى اللجنة مانعًا من استخدام شاشات العرض؛ لنقل احملاضرات التي 
تلقى في املسجد للمستمعني واملستمعات داخل املسجد وفي ساحاته، إذا دعت 
املصلني.  تشغل  ال  حتى  الصلوات  أثناء  استخدامها  عدم  مع  ذلك،  إلى  حاجة 

والله أعلم. 

]6(76/66/(0[
 � � � �

ا�ستعمال اأجهزة الرتدد العايل فـي امل�ساجد

ه: م من السيد / محمد، ونصُّ 5 602  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

العالي  التردد  ألجهزة  املساجد  بعض  استعمال  األخيرة  اآلونة  في  لوحظ 
)الصدى(، وكما هو معلوم هذه األجهزة تعمل على ترديد صوت القارئ واملتكلم 
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بشكل مزعج وقوي؛ فما حكم استعمال مثل تلك األجهزة في املساجد؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

)املكرفون(  بنقلها  املسموح  القراءة  في  األجهزة  استعمال هذه  في  كان  إذا 
حتسني صوت املقرئ وتوضيحه لسامعيه فال مانع من استعمالها، وإن كان ليس 
فيها حتسني للصوت أو توضيح لقراءة القارئ وفيها إزعاج للمستمعني فال يجوز 
استعمالها، ومدار ذلك على ما تراه اجلهة املختصة بعد االختبار والتجربة. والله 

أعلم.
]5(9(/1((/17[

 � � � �
تعليق اللَُّقَطة فـي امل�سجد

ه: م من/ مدير املساجد، ونصُّ 5 603  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

فيقوم  ذلــك،  أشبه  ما  أو  ساعاتهم  أو  مفاتيحهم  يفقدون  املصلني  بعض 
من  العمل  هذا  يعتبر  فهل  عنها..  للتعريف  املسجد  داخل  بتعليقها  املوظفون 

األمور املنهي عنها بالقياس على النهي عن إنشاد الضالة؟
 نرجو التكرم ببيان احلكم الشرعي في ذلك.. ولكم الشكر.

أجابت اللجنة مبا يلي:  ❁ 

الضالة  نشدان  قبيل  من  ليس  املسجد  داخل  للمفقودات  التعليق  هذا  إن 
املنهي عنه، بل هو من قبيل اإلعالن عنها وإشهارها ليعلم بها صاحبها فيأخذها 

من املؤذن أو اإلمام، وهذا خاص باللقطة املفقودة داخل املسجد. والله أعلم.
]((85/6(/8[

 � � � �
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و�سع االإعالنات فـي امل�سجد

ه:  م من السيد/ محمد، ونصُّ 5 604  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

مع  نًا  معينّ هدفًا  تخدم  إعالنية  لوحات  عرض  األخيرة  اآلونــة  في  لوحظ 
عدم االختالف مبا حتويه تلك اللوحات من أهمية ومضمون، ولقد كان حرص 
اإلخالل  إلى  يؤدي  أمر  السماح ألي  املساجد، وعدم  مكانة  � على  الرسول 
له«))(، وكذلك  ُبنيت  ملا  املساجد  بنيت  »إمنا   :� الرسول  قول  بأهدافها، وكان 

قوله ملن ينشد عن ضالة: »إّن املساجد لم ُتنْبَ لهذا«))(.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

أو  املسجد  القبلة في  أو أي إعالن في جهة  )البوسترات(،  ال يجوز وضع 
أو  املسجد  املصلني في  اجلانبيني، مهما كان نوعه، سواء كان ملصلحة  اجلدارين 
لغير ذلك؛ ملا فيه من شغل املصلني عن الصالة، وصرفهم عن اخلشوع فيها، أما 
القبلة واجلدارين اجلانبني، فإن كان  إليها في غير جهة  وضع )البوسترات( وما 
ملصلحة املصلني في املسجد مثل اإلعالن عن أوقات الصالة، أو عن محاضرات 
أو  شريف،  حديث  أو  كرمية،  آية  فيها  كان  أو  دينية،  مسابقات  أو  املسجد،  في 

موعظة، أو ما شابه ذلك، فإنه يجوز بالشروط التالية:

أال يذكر اسم الناشر، أو الطابع، أو املمول، أو الراعي، أو غير ذلك ممنّا    -(
يدخل في األغراض التجارية أو الدعائية.

أال يتكرر هذا اإلعالن في املسجد؛ فال يسمح إال بإعالن واحد؛ ألن    -(
احلاجة تتأتى به. 

))(    مسلم )رقم 569(.

))(    مسلم )رقم 568(.
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ل(،  أال تكون هذه اللوحة مضاءة بأنوار تشغل املصلني )املسبوق - املتنفِّ   -3
وال تتالءم مع وقار املسجد وجالله. 

بعد  وذلــك  الــوزارة،  في  املساجد  عن  املسئوولة  اجلهات  به  تــأذن  أن    -4
مراجعة ما جاء فيه.والله أعلم.

]7(89/43/(3[  

 � � � �

ا�ستغالل �ساحة امل�سجد لالإعالنات التجارية

م من مدير إدارة املساجد بالتكليــف  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ 605 5   
ه: السيد /خالد، ونصُّ

نود اإلحاطة أن شركة ).....( للدعاية واإلعالن قد تقدمت مبشروع للتعاون 
بني الشركة ووزارة األوقاف ممثلة في إدارة املساجد لتنفيذ فكرة وضع إعالنات 
)موبى( على مداخل ومخارج املسجد بالساحات اخلارجية داخل سور املسجد 
وهذه اإلعالنات مصنوعة من األملونيوم واحلديد الذي ال يصدأ وحتمل وجهني 
ل  إعالنيني )مرفق منوذج من هذه اللوحات اإلعالنية(، علمًا بأننّ الشركة تتحمنّ

كامل تكلفة هذه اللوحات من تصنيع وتركيب وتشغيل.

حتنّى  به  وموافاتنا  املوضوع،  هذا  حول  الشرعي  بالرأي  اإلفادة  يرجى  لذا 
يتسنى لنا الرد على الشركة بهذا اخلصوص.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

من  فتعتبر  املسجد  ملصالح  رصدت  قد  اخلارجية  املسجد  ساحة  كانت  ملا 
توابعه، وال يجوز االستفادة منها إال في مصالح املسجد؛ حتقيقًا للغرض الذي 

خصصت من أجله.
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وعليه: فال يجوز وضع اإلعالنات والدعايات التجارية في الساحة اخلارجية 
للمسجد؛ لقوله تعالى: }ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ{]اجلـن:18[، وملا 
روي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله �: »من سمع 
ها الله عليك، فإن املساجد لم تنَب لهذا«  رجاًل ينشد ضالة في املسجد فليقل: ال ردَّ

رواه مسلم،))( والله أعلم.
]3(40/101/(([

 � � � �

لوحات عن اأخبار امل�سلني فـي امل�سجد

املساجد،  قطاع  رئيس  السيد/  من  م  املقدَّ االستفتاء  اللجنة  على  عرض   606 5
ه: ونصُّ

ما حكم لوحة إعالن عن أخبار املصلني في املسجد لتحقيق التواصل فيما 
بني املصلني؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

يجوز وضع لوحات إعالنات عن أخبار املصلني في املسجد لتحقيق التواصل 
فيما بني املصلني، بشرط أن توضع في حرمي املسجد ال في داخل املسجد، حتى 
ال تصرف الداخلني إلى املسجد عن أداء الصالة سواء أكانت نافلة أم مفروضة. 

والله أعلم.
]5(90/1(1/17[ 

� � � �
 

))(   رقم )568(.
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و�سع �سعار امل�سجد على علب املناديل

ه: م من السيد/ وليد، ونصُّ 5 607  عرض على الهيئة االستفتاء املقدَّ

باإلشارة إلى املوضوع أعاله، وإلى اخلصوصية التي يتمتنّع بها املسجد الكبير، 
فإننّ إدارة املسجد الكبير تسعى لعمل محارم ورق يحمل غالفها اخلارجي عنوان 
فقط، وليس  الكبير  املسجد  املسجد وهواتفه وشعاره، وهو مقتصر على  واسم 
هذه  مثل  عمل  في  الشرعي  احلكم  معرفة  نرجو  لذا  التجاري،  اخلارجي  للبيع 

احملارم.

أجابت الهيئة مبا يلي: ❁ 

يجوز إلدارة املسجد الكبير أن تقوم بعمل احملارم الورقية وعليها شعار هذا 
املسجد لوضعها في املسجد، على أال يكون وضع هذا الشعار في موضع يشغل  
املصلني، وأن يكون بصورة محدودة، وفي مكان غير ظاهر، كأن يكون في أسفل 

العلبة، والله أعلم.

]4619/86/(5[

 � � � �

ر�سم م�سجد على احلذاء 

ه: م من السيد / فايز، ونصُّ 5 608  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

أرجو إبداء احلكم الشرعي في شراء واستخدام احلذاء الرياضي املرفق مع 
نص االستفتاء.

مالحظة: مرفق مع نص االستفتاء حذاء رياضي لألطفال مصنوع في تايوان 
مرسوم على جانبيه صورة مسجد أحسبها صورة للمسجد النبوي الشريف.
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وبعد أن اطلعت اللجنة على االستفتاء، وعلى احلذاء املرفق.

أجابت اللجنة مبا يلي : ❁ 

اطلعت اللجنة على احلذاء املرفق بالسؤال، والذي على جنبيه صورة مسجد 
واقتنائه  وبيعه  استعماله  ومنع  البالد،  دخوله  منع  ضرورة  ورأت  للمسلمني، 
واالنتفاع به مطلقًا؛ وذلك ملا فيه من امتهان ألهم شعائر املسلمني التي هي بيوت 

الله ومكان عبادته. والله أعلم.

](884/1((/10[  

 � � � �

امتهان �سجاد عليه كلمات اإ�سالمية

ه: م من السيد/ سامي، ونصُّ 5 609  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

كان ينتشر في مساجد الكويت نوع واحد من السجاد يصلي عليه املصلون، 
وقد تقلص انتشاره إال أنه ما زال يستعمل في بعض املساجد للصالة عليه، وفي 
مساجد أخرى يوضع عند األبواب ليطأه الناس عند الدخول وعلى هذا النوع 

من السجاد وضع اخلتم التالي: )وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية(.

فما حكم املشي على موضع كلمة )اإلسالمية( عمدًا أو سهوًا؟ 

الطيبة على  آثاركم  الله  أفتونا مأجورين على وجه السرعة إن أمكن وأدام 
املجتمع واألمة.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

يستحسن طمس الكلمات املوجودة على هذه السجادة أو البساط على وجه 
ال تعود به تقرأ؛ بصبغ أو غيره، وذلك ابتعادًا عن شبهة ابتذال احلروف والكلمات 
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مة. والله أعلم. التي تتشكل فيها األسماء املعظنّ
]6(81/71/(0[

 � � � �

دخول غري امل�سلمني امل�سجد

ه: م من السيد / عيسى، ونصُّ 5 610  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

هل يجوز دخول األجانب املسيحيني أو غيرهم من الديانات األخرى سواء 
كانوا )رجااًل أو نساء( إلى املساجد بقصد التصوير بكاميرات التصوير 

مع التنبيه أن نساءهم ال يكننّ مستترات في لباسهننّ ؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

الفقهاء  أن  إال  املسلمني،  مساجد  دخول  من  املسلمني  غير  مينع  أن  األصل 
املسلمني  غير  من  يــرون  ملن  يأذنوا  أن  للمسلمني  مصلحة  وجــود  عند  أجــازوا 

بدخول املسجد مبرافقة مسلم إذا توافرت الشروط التالية:

ضه الوزارة بإعطائه اإلذن. )-  مراعاة اإلذن من الوزارة أو ممنّن تفونّ

مطالبتهم باحملافظة على حرمة املساجد ونظافتها.   -(

مطالبتهم بعدم التشويش على املصلني.   -3

استثناء أوقات خطبة صالة اجلمعة والعيدين واجلماعات.   -4

ص لذلك، وكذلك  5-  تنبيههم الرتداء ما يستر العورة ممنّا معهم أو ممنّا يخصنّ
تنبيههم خللع أحذيتهم لضمان عدم تلويث فرش املسجد، والدليل على 
� حيث أذن لبعض الكفار لدخول املسجد؛ كما  ذلك فعل الرسول 

حصل لبعض الوفود واألسرى.
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لم  ما  به  لهم  يسمح  أن  فيجوز  املسجد  في  )الفوتوغرافي(  التصوير  وأما 
يترتب عليه مفسدة، والله أعلم.

]4363/1(3/14[
 � � � �

جلب االأطفال ال�سغار اإىل امل�ساجد

ه: يات، ونصُّ م من/مجموعة من املصلِّ 5 611  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

ع وما فوق( إلى املساجد ممنّا يسبنّب  ضَّ ما حكم جلب األطفال الصغار )الرُّ
وهل  الصالة؟  في  خشوعهننّ  على  يؤثر  وممنّا  املصليات،  باقي  على  )شوشرة( 

يجوز منعهننّ من قبل أخريات؟

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

ومن  الصبيان  من  فيها  وعبثه  حدثه  يؤمن  ال  ن  عمنّ املساجد  ه  تنزنّ أن  ينبغي 
يات، وال بأس  في حكمهم؛ لئال يؤدي ذلك إلى التشويش على املصلني واملصلِّ
أو  كاإلمام  املسجد،  على  والية  له  من  ِقَبل  من  املسجد  إلى  حضروا  إذا  مبنعهم 
فتحصل  أوليائهم  ذلك حفيظة  يثير  لئال  املنع  له  يستحسن  فال  غيره  ا  أمنّ املؤذن، 
فتنة، وينبغي على إدارة املساجد أن تصدر تعميمًا يعلق في املساجد إلى مراعاة 
ذلك، كما يستحسن لإلمام أن يوجه املصلني كلما دعت إلى ذلك مناسبة ألن 
ا األطفال املمينّزون الذين يعون أمور الصالة  ميتنعوا عن إحضار الصغار معهم، أمنّ

فال بأس بإحضارهم إلى املسجد للتعود على ارتياد املسجد، والله أعلم.

]4369/1(9/14[

 � � � �
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منع املجانني من دخول امل�ساجد

ه: م من السيد / خالد، ونصُّ 5 612  عرض على اللجنة االستفتاء املقدَّ

من  ون  املصلنّ ر  تضرنّ وقد  عقليًا،  متخلف  املصلنّني  أحد  مسجدنا  في  يوجد 
اء بعض تصرفاته؛ فهو يكثر من التبول في املسجد لدرجة أن أصبحت رائحة  جرنّ
املسجد نتنة، ويقرأ القرآن وهو في هذه احلالة، وقد ترك بعض املصلني املسجد 
بسبب  املسجد، ومنعه من دخوله  إخراجه من  نسأل عن حكم  أن  بسببه. ونودُّ 

تصرفاته؟

أجابت اللجنة مبا يلي :  ❁ 

والقاذورات،  النجاسات  عن  املساجد  تنزيه  وجــوب  إلى  الفقهاء  ذهب 
وكذلك تنزيهها عن دخول الصبيان غير املمينّزين واملجانني؛ ألنه ال يؤمن تلويثهم 
»إن   :� قوله  السنة  في  اجلُنب واحلائض، وقد جاء  للمسجد. وكذلك دخول 
هذه املساجد ال تصلح لشيء من هذا البول وال القذر، إمنا هي لذكر الله والصالة 
وقراءة القرآن« رواه مسلم))(. وعلى ذلك فينبغي منع املتخلنّف عقليًا )املشار إليه 
املصلني،  عن  ألذاه  ًا  كفنّ املسجد؛  يلوث  دام  ما  املسجد  دخول  من  السؤال(  في 

ا يحدثه من جناسة فيه. والله أعلم. وتنزيهًا للمسجد عمنّ

](891/1(9/10[  
 � � � �

))(    رقم )85)(.
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قبول هدايا عينية للم�ساجد والإدارة امل�ساجد

إدارة  مدير  مرضي  السيد/  من  مة  املقدَّ االستفتاءات  اللجنة  على  عرض   613 5
ها: مساجد محافظة حولي، ونصُّ

من  لها  مة  املقدنّ واملادية  العينية  للهدايا  املساجد  إدارة  قبول  حكم  ما  أ ( 
اجلمعيات التعاونية، سواء كان ذلك بعوض أو بغير عوض ؟

من  املادية  والتبرعات  العينية  للهدايا  املساجد  إدارة  قبول  حكم  ما  ب( 
أو  الهدايا  على  أسمائهم  وضع  يجوز  وهل  واألشخاص؟  الشركات 
لهم  والتجار  الشركات  بعض  بأن  علمًا  باإلدارة؟  اخلاصة  اإلعالنات 

تعامالت مع وزارة األوقاف. )في مجال صيانة املساجد(.

أجابت اللجنة مبا يلي: ❁ 

إذا َخَلْت هذه الهدايا عن الشبهات، وكان القصد منها إكرام إدارة املساجد 
أو املساجد نفسها ببعض الهدايا العينية أو املادية التي حتتاج إليها، فال مانع من 
قبولها، وال مانع من أن يكون عليها اسم الـُمهدي إذا كانت مقدمة إلدارة املساجد 
لتستعمل فيها، أما إذا كانت سوف تستعمل في املساجد نفسها فيجب رفع اسم 
املهدي عنها أو وضعه في مكان غير ظاهر منها؛ لئال يجعل ذلك ذريعة لترويج 

هذه املواد املهداة، وذلك يخرج عن طبيعة املسجد وما ُبني له. والله أعلم.

]6(69/60/(0[
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