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 سؤال وجواب يف الطهارة 

 س/ ما تعريف الطهارة؟
 صفة حكمية ُيستباح هبا ما منعه احلدث أو حكم اخلبث.ج/ هي  

 
 س/ ما أقسام الطهارة؟

 وذلك ابعتبارات: ج/ تنقسم الطهارة إىل أقسام 
  أقسام الطهارة ابعتبار حكمها: .1

 طهارة واجبة: كالطهارة من احَلَدث، أو اجلنابة.  .1

 طهارة مستحبة: كتجديد الوضوء، واألغسال املسنونة.  .2

 أقسام الطهارة ابعتبار حملها:  .2
البدن والثوب واملكان. والدليل قوله تعاىل:  .1 الطهارة الظاهرة )احلسية(: وهي طهارة 

 }وثيابك فطهر{.

، واحلقد، والك    ، و وها.  .2 الطهارة الباطنة )املعنوية(: وهي طهارة القلب من الشررررررررررررررِر
 [.28والدليل قوله تعاىل: }إمنا املشركون جنس{ ]التوبة:  

 أقسام الطهارة ابعتبار نوعها:  .3
 الطهارة من احَلَدث: وذلك ابلوضوء، والُغسل، والتيمم. وتنقسم إىل ثالثة أقسام:  .1

 الطهارة الصغرى: وهي الوضوء.  - أ
 الطهارة الك ى: وهي الُغس ل.  -ب
 طهارة بدل منهما: وهي التيمم.  - ج
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 وقد اجتمعت هذه األنواع الثالثة يف آية املائدة املشهورة آبية الوضوء.
راد هبا إزالة النجاسة. وتنقسم إىل ثالثة أقسام: . الطهارة من اخلَ 2

ُ
 َبث: وامل

 طهارة َغسل. - أ    
 طهارة مسح.  -ب      
 طهارة نضح.  -ج       

للمرأة اليت سألته عن دم احليض يصيب الثوب: )حتته، مث تقرصه ابملاء   والدليل قوله  
 وتنضحه، وتصلي فيه( رواه البخاري ومسلم. 

 س/ ما تعريف النَّجاسة؟ 
 القذارة اليت أمر الشرع إبزالتها. ج/ هي  

ومن أمثلتها: بول وغائط اآلدمي، وبول   [.4]املدثر: ﴾  َوثَِياَبَك َفَطهِ ر  والدليل قوله تعاىل: ﴿
وروث احليوان غري مأكول اللحم، وامليتة غري السمك واجلراد، وحلم اخلنزير، ولعاب الكلب، 

 واملذي، ودم احليض..اخل. 
 س/ كيف تطهر اإلانء من ولوغ الكلب؟ 

نيب ج/ إذا ولغ الكلب يف اإلانء جيب غسله سبع مرات إحداهنَّ ابلرتاب، والدليل قول ال
 .إذا ولغ الكلب يف إانء أحدكم فليغسله سبع مرات أوالهن ابلرتاب( رواه مسلم( : 
 

 س/ ما احلكم إذا سقطت النجاسة على شيء جامد؟ 
 --أن رسول هللا   -- ج/ تُلَقى النجاسُة وما حوهلا. والدليل حديث أيب هريرة 

فاطرحوه، وكلوا مسنكم( رواه سئل عن فأرة سقطت يف مسن، فقال: )ألقوها، وما حوهلا  
 البخاري.
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 س/ ما حكم سؤر اآلدمي واهلرة وحنوها من احليواانت غري الكلب واخلنزير؟ 
عن اهلرة: )إهنا ليست بنجس، إمنا هي من   - - فقل: طاهر. والدليل قول النيب  

الطوافني عليكم والطوافات( ]رواه أبو داود والرتمذي وقال: حسن صحيح[، وأما الكلب 
 خلنزير فسؤرمها جنس. وا
 

 س/ ما حكم األكل والشرب إبانء الذهب والفضة؟ 
: )وال تشربوا يف آنية الذهب والفضة، وال أتكلوا يف فقل: حرام ال جيوز. والدليل قوله  

 صحافها؛ فإهنا هلم يف الدنيا ولكم يف اآلخرة( رواه البخاري ومسلم.
 أقسام املياه 

 س/ ما أقسام وحكم كل قسم؟
 م املياه ابعتبار احلكم إىل ثالثة أقسام: ج/ تنقس

لقته. وحكمه: طاهٌر ُمَطه  ر، ويستعمل يف العبادات  .1 املاء املطلق: وهو الباقي على خ 
 والعادات. 

والدليل قوله تعاىل: }وهو الذي أرسل الرايح بشرا بني يدي رمحته وأنزلنا من السماء 
 ماء طهورا{. 

املاء النجس: وهو الذي تغريت أحد أوصافه الثالثة بنجاسة. وحكمه: جنس، وال  .2
 يستعمل يف العبادات وال العادات. 

 املاء املتغري بغري جناسة. وهو نوعان:   .3

املاء املتغري مبا يعسر االحرتاز منه ومل ُُيرج املاء عن امسيته. وحكمه: يكره استعماله  -
 يف العبادات والعادات. 

: )أهنما كاان يغتسالن مع رسول هللا  ما ورد عن عائشة وأم سلمة والدليل
    من إانٍء واحد( رواه البخاري ومسلم، وعن احلكم بن عمرو الغفاري   :قال
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أن يتوضأ الرجل بفضل طهور املرأة( رواه أبو داود وصححه   )هنى رسول هللا  
 األلباين. 

كمه: طاهر، ويستعمل يف العادات املاء املتغري بطاهر أخرج املاء عن امسيته. وح -
 ال العبادات. 

 ألنه ليس مباء، حيث خرج عن امسيته. 

 االستنجاء  

 س/ ما تعريف االستنجاء؟  

 .  )الُقُبل والدُّبُر(ج/ هي إزالة النَّجاسة اخلارجة من أحد السبيلني  
إذا خرج حلاجته تبعته أان   قال: )كان رسول هللا    والدليل حديث  أنس بن مالك  

وغالم ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة، ومعنا إداوة، فإذا فرغ من حاجته انولناه اإلداوة( رواه 
 البخاري ومسلم. 

 
 س/ ما هي آداب قضاء احلاجة؟ 
 ج/ آداب قضاء احلاجة كثرية منها:

 ذكر الدخول واخلروج من اخلالء.  .1
: )سرت ما بني أعني اجلن قال رسول هللا قال:    والدليل حديث علي بن أيب طالب  

وعورات بين آدم إذا دخل أحدهم اخلالء أن يقول: بسم هللا( رواه الرتمذي وصححه. 
إذا أراد أن يدخل اخلالء قال: )اللهم   قال: كان رسول هللا    وعن أنس بن مالك  

حديث   إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث( رواه البخاري ومسلم. وعند أيب داود من 
 قالت: )وإذا خرج قال: )غفرانك(.   عائشة  

 الدخول ابلرجل اليسرى واخلروج ابليمىن.  .2
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حيب التيامن ما استطاع يف   قالت: ) كان رسول هللا   والدليل حديث عائشة  
 تنعله، وترجله، ووضوئه، وسواكه، ويف شأنه كله( رواه البخاري ومسلم.

 اإليتار. .3

قال: )إذا استجمر أحدكم   أن رسول هللا    والدليل حديث جابر بن عبد هللا  
 فليستجمر وترا( رواه البخاري ومسلم. 

 االبتعاد عن األنظار.  .4

قال: ) كان أحب ما استرت به رسول هللا   والدليل عبد هللا بن جعفر بن أيب طالب 
   .حلاجته هدف أو حائش خنل( رواه مسلم 

 
 س/ ما هي احملرمات حال قضاء احلاجة؟  

 ج/ من احملرمات حال قضاء احلاجة: 
قضاء احلاجة يف حمل منفعة: منابع املياه وجماريها، والطرقات، واجملالس، وحيث  -

يستظل  الناس، قضاء احلاجة يف حمل فيه مضرة: كاجلحور، ومهب   الريح، واألماكن 
 النجسة.
: )اتقوا اللعانني(، قالوا: وما اللعاانن اي رسول سول هللا  قال: قال ر   والدليل أيب هريرة  

 هللا؟ قال: )الذي يتخلى يف طريق الناس أو يف ظلهم( رواه مسلم.

 س/ ما هي املكروهات حال قضاء احلاجة؟ 
 ج/ مما يكره عند قضاء احلاجة أمور منها: 

 استقبال القبلة أو استدابرها.  .1
 مس الفرج ابليمىن.  .2

 ن ثالثة أحجار. االستنجاء أبقل م .3

 الكالم من غري حاجة.  .4
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الفارسي   إنه   والدليل حديث سلمان  نبيكم كل شيء! حىت  له: علمكم  قيل  قال: 
: )إذا ذهب أحدكم ليعلمكم إذا أتى أحدكم الغائط؟ فقلت: نعم، أجل. قال لنا رسول  

دكم، أبقل إىل اخلالء فال يستقبل القبلة وال يستدبرها، وال يستنج بيمينه، وال يستنج أح
 من ثالثة أحجار، وال يستنج برجيع أو بعظم( رواه مسلم.

 
 س/ ما آلة االستنجاء واالستجمار؟ 

ج/ املاء أو احلجارة، وما يقوم مقامه، بشرط كونه: ايبساً، طاهراً، منظفاً، غري مؤذي، 
 وغري حمرتم. 

الغائط فأمرين أن آتيه بثالثة   قال: أتى رسول هللا    الدليل حديث عبد هللا بن مسعود  
أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة، فأتيته هبا، فأخذ 

 احلجرين وألقى الروثة، وقال: )هذا ركس( رواه البخاري.
 

 س/ ما هي سنن الفطرة؟ 
 سنن الفطرة مخس ويف رواية عشر، وهي:

 . قص الشارب .1
 . وإعفاء اللحية .2
 .واخلتان  .3
 . وقص األظفار .4
 . ونتف شعر اإلبط .5
 . وحلق شعر العانة .6
 . والسواِ .7
 .االستنجاء .8
 . واملضمضة .9
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 . وغسل ال اجم )عقد ومفاصل األصابع يف ظهر الكف( .10
 عند مسلم.  يف الصحيحني، وحديث عائشة   والدليل حديث أيب هريرة  

 الوضوء
 س/ ما تعريف الوضوء؟ 

 ج/ هو استعمال املاء الطهور يف أعضاَء خمصوصٍة أبفعاٍل خمصوصٍة مفتتحٍة ابلني ة. 
 خم  حم جم يل ىل  مل خل}والدليل على مشروعيته قوله تعاىل:  

 ين  ىن  من  خن حن  جن  يم ىم مم

 . [6]سورة املائدة: {جه 
  

 س/ ما شروط الوضوء 
 ج/ شروط الوضوء:

 اإلسالم: فال يصحُّ من كافر.  .1
 وجود حائٍل كشمع على األصابع مثال. عدم احلائل: فال يصحُّ مع  .2
 التكليف: العقل والبلوغ.  .3
 النقاء من احليض والنفاس.  .4

 
 س/ ما أركان الوضوء؟ 

 ج/ أركان الوضوء سبعة: 
 الني ة، وحملها القلب، ويكره التلفظ هبا.  .1
 غسل الوجه.  .2

 غسل اليدين مع املرفقني.     .3
 مسح مجيع الرأس.  .4
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 غسل الرجلني مع الكعبني.  .5
 املواالة.  .6
 الرتتيب .7

 .آية الوضوءواألصل يف هذه األركان 

 س/ ما هي ُسَنن الوضوء؟ 
 غسل اليدين إىل الكوعني )الرسغني(.  .1
 املضمضة: وهي إدخال املاء يف الفم وخضخضته وجَمُّه.  .2
 االستنشاق: وهو جذب املاء بنَفسه إىل داخل أنفه.  .3
املاء من األنف بنَفسه، مع جعل أصبعيه السبَّابة واإلهبام من االستنثار: وهو دفع   .4

 يده اليسرى على أنفه. 
 ردُّ مسح الرأس إن بقي بيده بلٌل من أثر مسح رأسه.  .5
 مسح ظاهر األذانن وابطنهما.  .6

دعا بوضوء فأفرغ     عثمان   ن عفان: أنه رأىب  محران موىل عثمان   عنوالدليل حديث  
مث متضمض واستنشق    الوضوء  فغسلهما ثالث مرات، مث أدخل ميينه يف على يديه من إانئه  

واستنثر، مث غسل وجهه ثالاثً، ويديه إىل املرفقني ثالاثً، مث مسح برأسه، مث غسل كلتا رجليه 
توضأ  و وضوئي هذا، وقال: )من توضأ  و وضوئي هذا،   ثالاثً، مث قال: رأيت النيب  

 فسه، غفر هللا له ما تقدم من ذنبه( رواه البخاري ومسلم. مث صلى ركعتني ال حيدث فيهما ن
 س/ ما هي مستحبات الوضوء؟

 ج/ من مستحبات الوضوء:
 التسمية يف ابتداء الوضوء.  .1

: )ال صالة ملن ال وضوء له، قال: قال رسول هللا    والدليل حديث سهل بن سعد  
 األلباين. وال وضوء ملن مل يذكر اسم هللا عليه( رواه ابن ماجه وحسنه  

 السواِ عند املضمضة.  .2
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: )لوال أن أشق على قال: قال رسول هللا    والدليل حديث  زيد بن خالد اجلهين  
أميت ألمرهتم ابلسواِ عند كل صالة( رواه البخاري ومسلم، وعند أمحد: )لوال أن أشق 

 على أميت ألمرهتم عند كل صالة بوضوء، ومع كل وضوء بسواِ(. 

 التيامن. .3
: )إذا لبستم وإذا توضأمت، فابدءوا قال: قال رسول هللا      والدليل حديث أيب هريرة 

 مبيامنكم( رواه أمحد وصححه األلباين. 

 الغسلة الثانية والثالثة إذا استوعبت األوىل يف الفرائض والسنن. .4
 مرة مرة( رواه البخاري.  قال: )توضأ النيب    والدليل حديث ابن عباس 

 َب الوضوء.الدُّعاء َعق   .5
: )ما منكم من أحد قال: قال رسول هللا    والدليل حديث عقبة بن عامر اجلهين  

يتوضأ فيحسن الوضوء، مث يقول حني يفرغ من وضوئه: أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال 
من  واجعلين  التوابني،  من  اجعلين  اللهم  ورسوله،  عبد هللا  أن حممدا  وأشهد  له،  شريك 

 فتحت له أبواب اجلنة الثمانية , يدخل من أيها شاء( رواه مسلم. املتطهرين، إال  
 س/ ما هي مكروهات الوضوء؟
 ج/ مكروهات الوضوء كثرية منها:

 الوضوء يف املوضع النَّجس.  .1
   اإلسراف يف َصب   املاء. .2

وهو يتوضأ،   بسعد    قال: مر رسول هللا    والدليل حديث عبد هللا بن عمرو  
السرف؟، فقال: أيف الوضوء إسراف؟ قال: )نعم، وإن كنت على هنر جار( فقال: ما هذا  

 رواه ابن ماجه وحسنه األلباين. 

 الزايدة على الَغَسالت الثالث، واملسح الثاين يف املمسوح.  .3

 مسح الرقبة.  .4
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يسأله عن الوضوء   قال: جاء أعرايب إىل النيب    والدليل حديث عبد هللا بن عمرو  
ذا الوضوء فمن زاد على هذا، فقد أساء وتعدى وظلم( رواه أبوداود فذكره، مث قال: )هك 
 وصححه األلباين. 

  تِر سنة من السنن املتقدمة عمًدا. .5

 

 س/ ما هي نواقض الوضوء؟ 
 ج/ تنقسم النواقض إىل ثالثة أقسام: 

األحداث وهي: اخلارج املعتاد من السبيل املعتاد يف حالة الصح ة. والدليل حديث  .1
: )ال تقبل صالة من أحدث حىت يتوضأ، قال: قال رسول هللا    أيب هريرة  

فقال رجل من حضرموت: ما احلدث اي أاب هريرة؟ قال: فساء، أو ضراط( رواه 
 البخاري ومسلم . 

ُسكٍر، أو جنون، أو نوم، مسُّ الذكر، وملس أسباب احلدث: وهي زوال العقل: ب .2
أهنا قالت: إن النيب   َمن يُلَتذ  به عادًة. والدليل حديث بسرة بنت صفوان  

    :رواه أبو داود وقال البخاري:   (من مس ذكره فال يصلي حىت يتوضأ) قال
كان يقول: )قبلة   أصح ما روي يف هذا الباب. وعن عبد هللا بن عمر  

وجسها بيده من املالمسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده: فعليه الرجل امرأته  
 الوضوء( رواه مالك يف املوطأ. 

 

 س/ ما الذي حيرم على َمن انتقض وضوؤه؟ 
 ج/ حيرم عليه ثالثة أشياء، وهي:

 الصالة و ُوها، كسجود التالوة. .1
 الطواف حول الكعبة.  .2

 بعالقة. َمسُّ املصحف أو بعضه، وكتابته، ومحله ولو   .3
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ال تقبل صالة من أحدث حىت ):  قال: قال رسول هللا    الدليل حديث أيب هريرة  
- يتوضأ( رواه البخاري ومسلم، وحديث عبد هللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم  

، لعمرو بن حزم: )أن ال ميس : قال: إن يف الكتاب الذي كتبه رسول هللا  -رمحه هللا  
 القرآن إال طاهر( رواه مالك يف املوطأ. 
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ل
ْ
س

ُ
 الغ

 س/ ما هو تعريف الغسل؟ 

 إيصال املاء جلميع اجلسد بنية استباحة الصالة، مع الدَّل ك.   ج/ هو 

تعاىل:   قوله  مشروعيته  يف   خئ حئ  جئ يي  ىي ني  مي}واألصل 
]سورة   {هتمث مت  خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ  مئ

 . [43النساء:
 

 س/ ما شروط الغسل؟ 
 ج/ شروط الغسل: 

 اإلسالم.  .1
 عدم احلائل على شيء من اجلسد.  .2
 التكليف: العقل والبلوغ. .3
 موجب الغسل. ثبوت   .4

 

ل؟   س/ ما هي أركان الُغس 
 ج/ أركان الغسل: 

 الني ة.   .1
 تعميم مجيع ظاهر اجلسد ابملاء.  .2
 الدَّل ك.  .3
لني.  .4  ختليل الشعر ولو كثيًفا، ختليل أصابع اليدين والر  ج 



ــ   ــــــــــــــــــــــ

 

 

 

14 

14 

كان إذا اغتسل من اجلنابة: بدأ فغسل يديه،   : )أن النيب  والدليل حديث عائشة  
يتوضأ للصالة، مث يدخل أصابعه يف املاء، فيخلل هبا أصول شعره، مث يصب مث يتوضأ كما  

 املاء على رأسه ثالث غرف بيديه، مث يفيض املاء على جلده كله( رواه البخاري ومسلم. 

 
 س/ ما هي سنن الُغس ل؟ 
 ج/ سنن الغسل هي: 

 غسل اليدين إىل الرسغني أوالً.  .1

 املضمضة.  .2
 االستنشاق. .3
 االستنثار.   .4

 

ل؟  س/ ما هي مستحبات الُغس 

 ج/ مستحبات الغسل هي: 
 . ما تقدم يف الوضوء من مستحبات، كالتسمية، وتقليل املاء .. إخل. 1

 . البدء إبزالة النجاسة. 2
 . الوضوء كامالً قبله مرًة مرة. 3
 . ختليل أصول شعر الرأس. 4
 . تثليث غسل الرأس. 5
 . البدء أبعايل البدن. 6
 ء مبيامنه. . البد 7
 

 س/ ما هي مكروهات الغسل؟
 ج/ مكروهات الغسل كثرية منها:
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 اإلسراف يف صب   املاء.  .1
 تكرار الغسل بعد اإلسباغ، إال  الرأس. .2
 االغتسال يف املوضع النجس. .3
 الكالم، إال  بذكر هللا. .4

 كشف العورة، أو حيث يراه الناس بال قصٍد منه. .5
 

 س/ ما هي موجبات الغسل؟ 
 ج/ موجبات الغسل ميكن إمجاهلا يف ثالثة: 

اجلنرابرة: وروج املين   بلرذٍَّة معترادة، أو مجراع وإن مل ينزل. والردليرل حرديرث أيب هريرة  .1
    قال: قال رسررررررررررول هللا إذا جلس بني شررررررررررعبها األربع، مث جهدها، فقد( :

 وجب الغسل( رواه البخاري ومسلم.

 يي  ىي ني زيمي ري ٰى}احليض والن  فاس. والدليل قوله تعاىل:   .2
 جت  هب خبمب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ

]سورة    { حس جس مخ جخ مح جح مج مثحج هت مت خت حت
 . [222البقرة:

و ن نغسررل   قالت: دخل علينا النيب   املوت. والدليل حديث أم عطية  .3
ابنته، فقال: )اغسررررررررررلنها ثالاثً أو مخسرررررررررراً أو أكثر من ذلك، إن رأي  ذلك، مباء  
وسرررردر، واجعلن يف اآلخرة كافورا، أو شرررريئا من كافور(، فلما فرغنا آذانه، فألقى 

 إلينا حقوه. فقال: )أشعرهنا إايه( رواه البخاري ومسلم.
 

 س/ ما الذي حيرم ابجلنابة؟ 
 حيرم يف ثالثة أمور: ميكن إمجال ما   ج/
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 ما حَي رُُم ابنتقاض الوضوء.  .1
 املكث يف املسجد.   .2

 قراءة القرآن. .3
تعاىل:   قوله   هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي}والدليل 

 . [43]سورة النساء: {هتمث مت  خت حت  جت  هب مب خب  حب جب
يقرئنا القرآن ما مل يكن جنبا(. رواه الرتمذي   قال: )كان رسول هللا    وعن علي  

 وحسنه وضعفه األلباين. 
 

  

 س/ ما هي األغسال املسنونة ؟
 : ج/ هي األغسال املطلوب فعلها على التأكيد 

: )من توضأ للجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل والدليل قوله  ُغس ل اجلمعة.   .1
 رواه الرتمذي، وحسنه. فالغسل أفضل(  

 : )أن النيب  ُغس ل اإلحرام ابحلج  أو العمرة. والدليل حديث زيد بن اثبت   .2
 جترد إلهالله واغتسل( رواه الرتمذي وحسنه.

الُغس ل للكافر إذا أسلم. والدليل قصة إسالم مثامة بن أاثل وفيها: )انطلق إىل خنل  .3
 قريب من املسجد، فاغتسل، مث دخل املسجد( رواه البخاري ومسلم.

وللعيدين، وهنا بعرفة،  للناس كالوقوف  ِ أغسال مستحبة: كالُغس ل لكل جممع 
 ولالستسقاء. 

 
ن 

ْ
ي
َّ
ف
ُ
 على اخل

ُ
 املسح

 س/ ما حكم املسح على اخلفني؟

 ج/ تواترت النصوص على مشروعية املسح على اخلفني يف السفر واحلضر بشروط. 
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 رواه البخاري ومسلم.  .كان ميسح على خفيه  أن النيب   أنس  ومنها حديث 
 

 س/ ما هي الشروط املتعلقة ابملاسح على اخلفني؟ 

 ج/ يشرتط يف َمن أراد املسح على اخلفني شروط:
 مائية.أن يلبسه على طهارة   .1

 أال يكون عاصًيا بلبسه. .2

فتوضأ، فأهويت ألنزع خفيه,   قال: )كنت مع النيب    والدليل حديث املغرية بن شعبة  
 دعهما، فإين أدخلتهما طاهرتني« فمسح عليهما( رواه البخاري ومسلم.)فقال:  

 
 س/ ما هي الشروط املتعلقة ابخلف املمسوح؟ 

 ج/ يشرتط يف اخلف: 
 طاهرًا. أن يكون   .1

 أن يكون ساترًا حملل   الفرض.  .2
 أن ميكن املشي فيه عادًة.  .3

 أال يكون عليه حائل.  .4

 

 س/ كم مدة املسح على اخلفني؟
 يوم وليلة للمقيم، وثالثة أايم بلياليهن للمسافر، والدليل على ذلك حديث علي  ج/  

رواه النسائي   م.للمسافر ثالثة أايم ولياليهن ويوماً وليلة للمقي  قال: جعل رسول هللا  
 . وقال األلباين: صحيح
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 س/ أذكر صفة املسح على اخلفني؟  

أنه قال:   أبلل يدي ابملاء مث أمسح على اخلفني من األعلى، والدليل حديث علي  ج/  
ميسح    )لو كان الدين ابلرأي لكان أسفل اخلف أوىل ابملسح من أعاله، وقد رأيت النيب  

 على ظاهر ُخَفيه( رواه أبو داود، وقال األلباين: صحيح. 
 

 س/ ما هي مبطالت املسح على اخلفني؟ 
 ج/ ميكن إمجال مبطالت املسح يف ثالثة أمور: 

 حدوث ما يوجب الوضوء.  .1

 يوجب الُغس ل. حدوث ما   .2

  خرق مقدار الثلث من اخُلف   فأكثر. .3

 

م 
ُّ
 التيم

 س/ ما تعريف التيمم؟ 
  ج/ هو طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية.

تعاىل:   قوله   ِّ  ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ٰى  ٰر ٰذ يي ىي  مي}والدليل 

 نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ

 . [6{ ]سورة املائدة:رت يب  ىب
 س/ ما سبب التيمم وموجبه؟ 

 ج/ أحد أمرين: 
 فقد املاء الكايف للطهارة حقيقة أو حكماً.  .1

 العجز عن استعمال املاء حقيقة أو حكماً.  .2
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رأى رجال معتزال مل يصل يف   : )أن رسول هللا  والدليل حديث عمران بن حصني  
القوم، فقال: اي فالن، ما منعك أن تصلي مع القوم؟ فقال: اي رسول هللا أصابتين جنابة، 

 وال ماء، فقال: عليك ابلصعيد، فإنه يكفيك( رواه البخاري. 

 
 س/ ما شروط التيمم؟ 

 اإلسالم.  .1
 عدم احلائل على الوجه واليدين.  .2
 وجود املاء املباح للقادر على استعماله.عدم املنايف: ومن املنايف  .3
 التكليف: العقل والبلوغ. .4
 وجود الصعيد الطاهر.  .5

 

 س/ ما هي أركان التيمم؟ 
 ج/ أركان التيمم مخسة:  

   الني ة. .1

 الصعيد الطاهر. استعمال   .2
 الضربة األوىل: أي وضع الكفَّني على الصعيد.  .3
 تعميم الوجه واليدين إىل الُكوعني ابملسح.  .4

 ة. املواال .5

يف حاجة, فأجنبت, فلم أجد   قال: )بعثين النيب    والدليل حديث عمار بن ايسر  
إمنا )فقال:    ، فذكرت ذلك له  املاء, فتمرغت يف الصعيد كما مترغ الدابة, مث أتيت النيب  

بيديك هكذا تقول  أن  يكفيك  األرض ضربة واحدة(كان  بيديه  مث مسح   ،، مث ضرب 
 الشمال على اليمني, وظاهر كفيه ووجهه( رواه البخاري ومسلم.
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 س/ ما سنن التيمم؟  
 ج/ سنن التيمم: 

 الرتتيب: أبن ميسح اليدين بعد الوجه.  .1
 الضربة الثانية ليديه.  .2
 نقل ما تعلق ابلكفَّني من غبار إىل العضو املمسوح.  .3

 
 س/ ما مستحبات التيمم؟ 

 منه:ج/ مستحبات التيمم 
 التسمية.   .1

 الصمت.  .2
 تقدمي اليد اليمىن.  .3

 
 س/ ما هي مبطالت التيمم؟ 

 ج/ ميكن إمجال مبطالت التيمم يف أمرين: 
 ما أبطل الوضوء.  .1
 وجود املاء الكايف.  .2

 عند مسلم: )وجعلت تربتها لنا طهورا، إذا مل جند املاء(.     والدليل حديث حذيفة 
 

 على اجلبرية 
ُ
 املسح

 س/ ما تعريف اجلبرية؟ 
ج/ هي الدواء الذي يوضع على اجلرح، أو األعواد اليت يربط هبا العضو املكسور، ويلحق 

 هبا اللزقة على العضو. 
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فمات: )إمنا كان   يف الرجل الذي شج، فاغتسل والدليل حديث جابر بن عبد هللا  
يكفيه أن يتيمم، ويعصب على جرحه خرقة، مث ميسح عليها ويغسل سائر جسده( رواه 

 أبو داود.
 

 س/ ما هي أحكام املسح على اجلبرية؟ 
 ج/ للمسح على اجلبرية ثالثة أحكام: 

 الوجوب: إن خيف اهلالِ أو شدة الضرر، كتعطيل منفعة.  .1
 ء. اجلواز: إن خيف شدة األمل وأتخر ال   .2
 عدم اجلواز: إن خيف جمرد املشقة فقط.  .3

 قال: )أصاب رجال جرح يف عهد رسول هللا    والدليل حديث عبد هللا بن عباس  
، فقال: قتلوه، قتلهم مث احتلم، فأمر ابالغتسال، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول هللا  

 هللا، أمل يكن شفاء العي السؤال؟« رواه أبو داود. 

 
 مبطالت املسح على اجلبرية؟س/ ما هي  

 ج/ ميكن إمجال مبطالت املسح على اجلبرية يف أمرين: 
 سقوط اجلبرية أو نزعها.  .1

 بُرء احملل الذي عليه اجلبرية.  .2
 احليض 

 س/ ما تعريف احليض؟ 
 ج/ هو دٌم معروف ُيرج دفقاً بنفسه من قُرُبل َمن  حتمُل عادًة.
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تعاىل:   قوله   خئ حئ  جئ  يي  ىي ني  زيمي ري  ٰى } والدليل 
 مج  مثحج هت  مت خت حت جت  هب  خبمب حب  جب هئ  مئ 

 . [222]سورة البقرة:  {حس جس  مخ  جخ مح جح
 

 س/ ما مدة احليض غالباً؟ 
 ج/ غالب عادة النساء يف احليض: ستة أايٍم أو سبعة. 

 ، قالت: كنت أستحاض حيضة كبرية شديدة  والدليل حديث محنة بنت جحش  
أستفتيه، فقال: )إمنا هي ركضة من الشيطان, فتحيضي ستة أايم, أو   فأتيت النيب  

وعشرين أربعة  فصلي  استنقأت  فإذا  اغتسلي,  مث  وصومي   ،سبعة,  وعشرين،  ثالثة  أو 
الرتمذي وصححه  رواه  النساء(  فافعلي كما حتيض  ذلك جيزئك، وكذلك  فإن  وصلي، 

 وحسنه البخاري. 

 
 س/ ما أقلُّ مدة احليض؟ 

 احليض َدف قٌة، فالع ة برؤية الدم.   ج/  أقلُّ مدة
 

 س/ ما ُمدة أكثر احليض؟ 
 ج/ ُيتلف ابختالف النساء:

 املبَتَدأَة: مخسة عشر يوماً.  .1
 املعتادة: ثالثة أايم زايدًة على أكثر عادهتا، ما مل جتاوز مخسة عشر يوًما.  .2

  
 س/ ما هي عالمات الطهر من احليض؟ 

 ج/ هناِ عالمتان: 
 وهي ماء اجلري خملوط ابلرماد ولذلك يقال جصص داره وقصصها.   البيضاء:القصة   .1
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 اجلفاف.  .2

موالة عائشة قالت: )كان النساء يبعثن إىل عائشة ابلدرجة فيها   -والدليل حديث مرجانة  
الكرسف، فيه الصفرة من دم احليضة، يسألنها عن الصالة، فتقول هلن: ال تعجلن حىت 

( رواه البخاري تعليقاً ومالك يف -تريد بذلك الطهر من احليضة   - ترين القصة البيضاء  
 املوطأ. 

 
 س/ ما هي املدة اليت متكثها املرأة على طهر بني احليضتني؟

 ج/ ُيتلف ابختالف أحوال النساء، ولكن: 
 أقلُّه: مخسة عشر يوماً بلياليها.  -
 وغالبه: أربعٌة وعشرون يوماً أو ثالثٌة وعشرون يوماً.  -
 وأكثره: ال َحدَّ له.  -

 
 س/ َمن مل تنظم حيضتها ومل تر عالمة الطهر، كيف تفعل؟ 

ج/ من مل تنتظم حيضتها، ومل يبلغ بني حيضتيها مخس عشرة يوماً، تلفق حىت أيتيها طهر 
 كامل، أو تتم مدة أكثر احليض.  
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فاس
ِّ
 الن

 ريف النفاس؟ س/ ما تع
 ج/ هو الدم اخلارج من قُرُبل املرأة مع الوالدة أو بعدها. 

 
 س/ ما ُمدة النفاس غالباً؟ 

 ج/  غالب النفاس: أربعون يوماً. 
 قالت: )كانت النفساء تقعد يف عهد رسول هللا    والدليل ما ورد عن أم سلمة 

 بعد نفاسها أربعني( رواه أبو داود.
 

 س/ ما أقلُّ مدة النفاس؟ 
 ج/  أقلُّ مدة النفاس حلظة؛ فالع ة برؤية الدم. 

 

 النِ فاس؟ أكثر  س/ ما ُمدة  
 . ، وقيل ستون يوماً ج/ أكثر النفاس: أربعون يوماً 

 .والدليل حديث أم سلمة 
 

 س/ ما الذي مينع ابحليض والنِ فاس؟ 
 ج/ مينع ابحليض والنفاس عشرة:

املسجد والطواف واالعتكاف الصالة وسجود التالوة ومس املصحف ودخول   -
 وقراءة القرآن، والصيام والطالق واجلماع يف الفرج أو دونه. 

: )أليس إذا حاضت مل تصل ومل قال: قال رسول هللا   والدليل حديث أيب سعيد  
 تصم؟!( رواه البخاري ومسلم. 
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: )افعلي ما يفعل احلاج, قالت: ملا جئنا سرف حضت، فقال النيب    وعن عائشة  
قالت: )كان   وعنها    أن ال تطويف ابلبيت حىت تطهري( رواه البخاري ومسلم   غري

 أيمرين فأتزر، فيباشرين وأان حائض( رواه البخاري ومسلم.  رسول هللا  
 االستحاضة 

 س/ ما تعريف االستحاضة؟ 
 ج/ هي حالة مرضية تعرض للمرأة وروج الدم منها يف غري أايم احليض والن  فاس. 

قالت: إن فاطمة بنت أيب حبيش كانت تستحاض، فقال   والدليل حديث عائشة  
: )إن دم احليض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي من الصالة، فإذا رسول هللا  

 كان اآلخر فتوضئي، وصلي( رواه أبو داود.
 

 س/ ما حكم املستحاضة؟ 
ج/ حكم املستحاضة يف الطهارة كدائم احَلَدث: َسل س  البول و وه، ويُندب هلا الوضوء 

 لكل   صالة. 
الدم،  : أن أم حبيبة بنت جحش شكت إىل رسول هللا والدليل حديث عائشة 

 فقال: )امكثي قدر ما كانت حتبسك حيضتك، وتوضئي لكل صالة( رواه البخاري. 
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 سؤال وجواب يف الصالة
 س/ ما تعريف الصالة؟ 

 ج/ هي التعبد هلل أبقوال وأفعال خمصوصة تبدأ بتكبرية اإلحرام وتنتهي ابلسالم. 
 [. 43والدليل قوله تعاىل: ﴿َوأَق يُموا الصَّاَلَة َوآتُوا الزََّكاَة َوار َكُعوا َمَع الرَّاك ع نَي﴾ ]البقرة:  

 

 س/ ما حكم الصالة؟ 
ليلة اإلسراء واملعراج على العباد مخس صلوات يف   -عز وجل –فرضها هللا    فرض عني   /ج

 اليوم والليلة، وهي: الفجر والظهر والعصر واملغرب والعشاء. 
َطى َوُقوُموا ّلِل َّ  قَان ت نَي﴾]البقرة:  والدليل قوله تعاىل: ﴿َحاف ظُوا َعَلى الصََّلَوات  َوالصَّاَلة  ال ُوس 

238 .] 
  

 ترك الصالة؟ س/ ما حكم  
فقل: من تركها جاحداً هلا فهو كافر ابالتفاق، ومن تركها تكاسالً فهو على خطر عظيم 

 متوعد بنار جهنم.
: )العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر( رواه الرتمذي، والدليل قوله  

 وقال: حسن صحيح غريب. 
 

 س/ ما هي األوقات اليت حيرم الصالة فيها؟ 
 الثة أوقات. ج/ ث

ينهاان أن نصلي   : )ثالث ساعات كان رسول هللا  والدليل حديث عقبة بن عامر 
فيهن، وأن نق  فيهن مواتان: حني تطلع الشمس ابزغة حىت ترتفع، وحني يقوم قائم الظهرية 

 حىت تزول الشمس، وحني تتضيف الشمس للغروب( رواه مسلم. 
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 يها؟ س/ ما هي األوقات اليت يُكره الصالة ف

 ج/ وقتان ال ُيصلى فيهما إال لسبب.
يقول: )ال صالة بعد   قال: مسعت رسول هللا    والدليل حديث أيب سعيد اخلدري  

البخاري  رواه  الشمس(  تغيب  العصر حىت  بعد  الشمس، وال صالة  تطلع  الصبح حىت 
 ومسلم. 

 
 س/ ما هي شروط الصالة؟ 

 ج/ شروط الصالة مثانية، وهي: 
  اإلسالم  .1
  العقل  .2
 الطهارة .3
 سرت العورة  .4
 استقبال القبلة .5
    دخول الوقت  .6

 
 س/ ما هي أركان الصالة؟ 

 ج/ أركان الصالة أربعة عشر: 
 النية.  .1
 القيام مع القدرة.  .2
 تكبرية اإلحرام.  .3
 قراءة الفاحتة.  .4
 الركوع. .5
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 الرفع من الركوع.  .6
 االعتدال. .7
 السجود على األعضاء السبعة. .8
 الرفع من السجود.  .9
 دتني. اجللسة بني السج  .10
 اجللوس للتشهد األخري.  .11
 السالم. .12
 الطمأنينة. .13
   الرتتيب بني األركان. .14

دخل املسجد، فدخل رجل فصلى، فسلم   أن رسول هللا    والدليل حديث أيب هريرة  
فرد، وقال: )ارجع فصل فإنك مل تصل(، فرجع فصلى كما صلى، مث جاء   على النيب  

فقال: والذي   -فرجع ثالاث    - فرده وقال: )ارجع فصل فإنك مل تصل(    فسلم على النيب  
بعثك ابحلق، ما أحسن غريه، فعلمين، فقال: )إذا قمت إىل الصالة فك ، مث اقرأ ما تيسر 

اكعا، مث ارفع حىت تعتدل قائما، مث اسجد حىت معك من القرآن، مث اركع حىت تطمئن ر 
تطمئن ساجدا، مث ارفع حىت تطمئن جالسا، وافعل ذلك يف صالتك كلها( رواه البخاري 

 ومسلم. 
  

 س/ ما هي سنن الصالة؟ 
 ج/ سنن الصالة، وهي: 

 مجيع التكبريات غري تكبرية اإلحرام. .1
 قول )سبحان ريب العظيم( يف الركوع. .2
 ملن محده( لإلمام واملنفرد. قول )مسع هللا   .3
 قول ربنا لك احلمد لإلمام واملنفرد واملأموم.  .4
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 قول )سبحان ريب األعلى( يف السجود.  .5
 قول )رب اغفر يل( بني السجدتني.  .6
 اجللوس للتشهد األول.  .7
 التشهد األول واجللوس له.  .8
 بعد التشهد األخري.   الصالة على النيب     .9

 
 س/ ما هي مستحبات الصالة؟ 

 مستحبات الصالة كثرية، منها:ج/ 
 السواِ.  .1
 دعاء االستفتاح.  .2
 وضع اليد اليمىن على اليسرى على الصدر.  .3
 القراءة بعد الفاحتة يف الركعتني األوليني.  .4
 قول آمني جهراً بعد قراءة الفاحتة.  .5
 القراءة جهراً يف الفجر والركعتني األوليني من املغرب والعشاء. .6
   طيباً مباركاً فيه" بعد قول ربنا ولك احلمد. زايدة "محداً كثرياً  .7
رفع اليدين إىل مقابل املنكبني عند تكبرية اإلحرام وعند الركوع وعند الرفع منه،  .8

 وعند القيام للركعة الثالثة. 
 الدعاء يف السجود بعد التسبيح. .9
 الدعاء بعد التشهد.. وغريها من السنن. .10

 
 ما هي مبطالت الصالة؟ س/  

 ة كثرية، منها:ج/مبطالت الصال
 الكالم عمداً.  .1
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 . الضحك  .2
 األكل والشرب عمداً. .3
 تِر شرط أو ركن عمداً.  .4
 انتقاض الطهارة.  .5
 . زايدة أو نقص ركن أو واجب عمًدا .6

 السهو 
ُ
 سجود

 س/ ما هو تعريف سجود السهو؟  

 ج/ مها سجداتن يسجدمها املصلي قبل أو بعد السالم؛ بسبب زايدة أو نقص أو شك. 
 

 يكون النقص يف الصالة وما حكمه؟ س/ كيف  
 يكون بنقص سنة مؤكدة فأكثر، أو سنتني خفيفتني فأكثر. أو اجتمع نقص وزايدة. ج/  

 ويسجد للسهو قبل السالم. 
اثنتني من   : )أن رسول هللا    والدليل حديث عبد هللا بن مالك بن حبينة قام من 

مث  سجدتني،  قضى صالته سجد  فلما  بينهما،  جيلس  مل  رواه الظهر،  ذلك(  بعد  سلم   
 البخاري ومسلم. 

 

 س/ كيف تكون الزايدة يف الصالة وما حكمها؟ 
ج/ تكون بزايدة قوٍل أو فعٍل قليٍل سهًوا، من جنس الصالة أو من غري جنسها، أو السالم 

 بعد السالم.   قبل متام الصالة. والسجود للسهو
تني، فقال له ذو اليدين: انصرف من اثن  : )أن رسول هللا  والدليل حديث أيب هريرة  

: أصدق ذو اليدين؟ فقال أقصرت الصالة، أو نسيت اي رسول هللا؟ فقال رسول هللا  
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اثنتني أخريني، مث سلم، مث ك ، مث سجد مثل الناس: نعم، فقام رسول هللا   ، فصلى 
 سجوده أو أطول، مث رفع( رواه البخاري ومسلم. 

 

 ؟ س/ كيف يكون الشك يف الصالة وما حكمها
: كمن شكَّ هل صلى ركعًة أو ركعتني. فإن مل يتبني له أحد األمرين ويبين على  ج/ الشكُّ

 األقل. ويسجد للسهو قبل السالم، فإن حتر فرتجح له أحد األمرين بعد السالم. 
: )إذا شك أحدكم يف : قال: قال رسول هللا  والدليل حديث أيب سعيد اخلدري  

ثالاث، أو أربعا؟ فليطرح الشك، ولينب على ما استيقن، مث صالته، فلم يدر: كم صلى:  
يسجد سجدتني قبل أن يسلم، فإن كان صلى مخسا، شفعن له صالته، وإن كان صلى 

 إمتاما ألربع، كانتا ترغيما للشيطان( رواه مسلم. 
مسعود   ابن  النيب  وعن  )صلى  قال:   :  نقص أو  فزاد  الرواة    - ،  بعض   - شك 
فلما سلم قيل له: اي رسول هللا، أحدث يف الصالة شيء؟ قال: وما   - والصحيح: أنه زاد 

ذاِ؟ قالوا: صليت كذا وكذا، قال: فثىن رجليه واستقبل القبلة، وسجد سجدتني، مث سلم، 
حدث يف الصالة شيء أنبأتكم به، ولكين إمنا أان بشر،   مث أقبل علينا بوجهه، فقال: إنه لو 

فليتحر الصواب أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروين ، وإذا شك أحدكم يف صالته 
 ( رواه البخاري ومسلم. فلينب عليه، مث يسجد سجدتني

 
 اجلماعة 

ُ
 صالة

 س/ ما حكم حضور صالة اجلماعة يف املسجد؟ 

 ج/ واجب على كل مسلم ذََكر قادر. 
هَلُُم   َت  فَأََقم  ف يه م   ُكن َت  ﴿َوإ َذا  تعاىل:  قوله  نر ُهم  والدليل  م  طَائ َفٌة  فَرل تَرُقم   الصَّاَلَة 

لرجل أعمى: )أتسمع النداء للصالة؟( قال:   --[. وقول النيب  102َمَعَك﴾]النساء:  
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نعم: قال: )فأجب( رواه أمحد وأبو داود، وقال األلباين: حسن صحيح. وقد َهمَّ النيب أن 
ور الصالة مجاعة أجر حيرق بيوت أقوام ال يشهدون الصالة مع اجلماعة، ورُتب على حض 

 : )صالة اجلماعة تفُضل صالة الفذ بسبع وعشرين درجة( رواه البخاري. عظيم، فقال 
 

 س/ ما تعريف األذان؟ 
 ج/ هو اإلعالم بدخول وقت الصالة. وُحكمه فرض كفاية. 

: )فإذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أك كم( رواه البخاري والدليل قوله  
 ومسلم. 

 ما اإلقامة؟   /س
 هي اإلعالُم ابلقيام للصالة املفروضة أبلفاٍظ خمصوصة. وهي سنة.ج/  

قال: )أُمر بالل أن يشفع اآلذان، ويوتر اإلقامة، إال   والدليل حديث أنس بن مالك  
 اإلقامة( رواه البخاري ومسلم. 

  
 س/ ما حكم مسابقة اإلمام يف الصالة؟ 

 ج/ حرام. 
ما ُيشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل اإلمام أن جيعل هللا رأسه : )أ--والدليل قول النيب  

 رأس محار، أو جيعل هللا صورته صورة محار؟!( رواه البخاري ومسلم. 
 

 س/ أين يقف اإلمام من املأموم؟
ج/ إذا كان اإلمام معه اثنان فأكثر فإهنم يقفون خلفه، وإذا كان اإلمام معه واحد فقط 

 فإنه يقف عن ميينه، وأما املرأة فتقف خلف اإلمام ولو كان وحده. 
قال: )خري صفوف الرجال أوهلا وشرها   - -أن النيب    -ر -والدليل حديث أيب هريرة  

 هلا( رواه مسلم. آخرها، وخري صفوف النساء آخرها وشرها أو 
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 س/ من األحق إبمامة الناس يف الصالة؟ 
بقوله: )يؤم القوم أقرؤهم لكتاب هللا، فإن كانوا يف القراءة   - -ج/ قد بني ذلك النيب  

سواء فأعلمهم ابلسُّنة، فإن كانوا يف السُّنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا يف اهلجرة سواء 
 الرجَل يف أهله وال يف سلطانه..( رواه مسلم. فأقدمهم سناً، وال يُؤَمنَّ الرجُل  

 املسافر 
ُ
 صالة

 س/ ما حكم قصر ومجع الصالة يف السفر؟ 
ج/ من السنة قصر ومجع صالة الظهر مع العصر، واملغرب مع العشاء يف السفر، إال أن 

 املغرب ال تقصر. 
َر ض  فَرَلي َس َعَلي ُكم  ُجَناٌح َأن  تَرق ُصُروا م َن الصَّاَلة ﴾  والدليل قوله تعاىل: ﴿َوإ َذا َضَربر ُتم  يف  األ 

 [. 101]النساء:  

 
 ؟ س/ ما شروط صح ة القصر يف السفر

 ج/ للقصر يف السفر ثالثة شروط: 

 أن يكون السفر جائزاً. .1
 كم ( تقريباً.  81أن تكون مسافة السفر أربعة بُرُرد، وذلك يساوي )  .2
ران والبساتني.  .3  أن يضرب يف األرض وجياوز الُعم 

من املدينة إىل مكة،   - - قال: )خرجنا مع رسول هللا   --والدليل حديث أنس 
 ركعتني حىت رجعنا( رواه النسائي وصححه األلباين. فكان يصلي بنا  

 

 س/ ما أسباب اجلمع بني الظهرين والعشائني؟
 ج/ للجمع بني الصالتني أمور:

 املطر الكثري الواقع أو املتوقع عند الشروع يف الصالة األوىل.   .1
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  الَوَحل مع الظلمة. .2
 املرض. .3

 النُُّسك.   .4
الظهر والعصر، واملغرب   --قال: )مجع رسول هللا    والدليل حديث ابن عباس  

 ويف لفظ )وال سفر(.   والعشاء ابملدينة من غري خوف وال مطر( رواه مسلم.
 

 س/ كيف يصلي املريض؟ 
 ج/ يسقط عن املصلي املريض ما عجز عنه من أقوال وأفعال، وال تسقط عنه ما دام يعقل.

)صل قائماً، فإن مل تستطع   :قال: قال يل النيب   والدليل حديث عمران بن حصني  
 فقاعدا، فإن مل تستطع فعلى جنب( رواه البخاري. 

  
 س/ ما احلكم إذا نسيت صالة أو منت عنها؟

 ج/ ُتصلى عند ذكرها. 
فكفارهتا قال: )من نسي صالة أو انم عنها،    --أن النيب   --والدليل حديث أنس

 أن يصليها إذا ذكرها( رواه البخاري ومسلم. 
 

 أنواع الصلوات 
 س/ ما أنواع الصلوات ابعتبار حكمها؟ 

 ج/ الصلوات ابعتبار حكمها مخسة:

 فرض عني: كالصلوات اخلمس، وصالة اجلمعة.  .1
 فرض كفاية: كالصالة على امليت.  .2

 االستسقاء. سنة مؤكدة: كالوتر، والعيدين، والكسوف واخلسوف،   .3
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 سنة راتبة: الصلوات دبر املكتوبة، والرغيبة منها ركعيت الفجر. .4

 سنة )نفل(: وهي على قسمني: .5

 نف ل من غري سبب: وهو ما يُفعُل يف كل   وقٍت غري أوقات النهي. -

  نف ل مقيد بسبب: كصالة الضحى، والتهجد، والرتاويح، وحتية املسجد. -

 
 س/ ما هي السنن الرواتب؟

ج/ هي اليت  يصليها املسلم قبل أو بعد الصلوات املفروضة، وهي: ركعتان قبل الفجر، 
 وأربع قبل الظهر واثنتان بعدها، واثنتان بعد املغرب، واثنتان بعد العشاء. 

: )من صلى يف اليوم والليلة --قالت: قال رسول هللا   والدليل حديث أم حبيبة 
 له بيتاً يف اجلنة( رواه مسلم. اثنيت عشرة ركعة تطوعاً بىن هللا  

 
 س/ ما حكم صالة الوتر؟ وما وقتها؟

 ج/ سنة مؤكدة، ووقتها من بعد صالة العشاء إىل طلوع الفجر. 
قال: )الوتر حق على   --أن رسول هللا    --والدليل حديث أيب أيوب األنصاري  

 كل مسلم..( رواه أبو داود وصححه األلباين. 
  

 الرتاويح؟ وما وقتها؟س/ ما حكم صالة  
 ج/ سنة مستحبة، ووقتها يف ليايل رمضان بعد صالة العشاء. 

صالها ثالث أو أربع ليال مث تركها، فلما   --والدليل ما جاء يف الصحيحني أن النيب  
 سئل عن ذلك قال: )فلم مينعين من اخلروج إليكم إال أين خشيت أن تُفرض عليكم(.
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عة 
ُ
م

ُ
 اجل

ُ
 صالة

 حكم صالة اجلمعة؟ س/ ما  
ٍ على َمن حتققت فيه الشروط.   ج/ صالة اجلمعة فرُض َعني 

ُُمَعة   والدليل على مشروعيتها قوله تعاىل: )اَي أَيرَُّها الَّذ يَن آَمُنوا إ َذا نُود َي ل لصَّاَلة  م ن  يَرو م  اجل 
ر  اّلِلَّ  َوَذُروا ال بَري َع َذل ُكم  َخري ٌ َلكُ  َعو ا إ ىَل ذ ك  ُتم  تَرع َلُموَن )فَاس   ( 9م  إ ن  ُكنر 

 

 س/ ما شروط حضور اجلمعة:
 احلري ة.  .1
         الذكوري ة.                              .2
 السالمة من األعذار كمطر ومرض و و ذلك.  .3
 االستيطان: وهو إقامة مجاعة تتقرى هبم القرى.  .4

 أن تكون يف جامع مبين وفق عادة أهل البلد.  .5

اجلمعة حق واجب على )قال:    : أن رسول هللا  ارق بن شهاب  والدليل حديث ط 
أو مريض أو صيب،  امرأة،  أو   ، مملِو عبد  أربعة:  على  إال  ه ( رواكل مسلم يف مجاعة، 

 أبوداود.

 س/ ما حكم خطبيت اجلمعة؟ 

ج/ شرط لصحة الصالة، والبد أن تكون خطبتان، جهريتان، مم ا تسميه العرب خطبة، 
 املسجد، متصلة ابلصالة.داخل  

ابن عمر   النيب  والدليل حديث  بينهما( رواه   : )كان  يقعد  ُيطب خطبتني، 
 البخاري ومسلم. 
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 س/ ما هي سنن اجلمعة؟ 
 ج/ مندوابت اجلمعة كثرية منها: 

ما يتعلق ابخلطبة: تقصري اخلطبتني، ورفع الصوت فيهما، والبدء ابحلمد والثناء،  .1
 قراءة ولو آية.   ، والصالة على النيب    

ما يتعلق ابخلطيب: جلوس اخلطيب بني اخلطبتني، واتكاؤه على عصا، واإلشارة  .2
 بيده اليمىن حال الدعاء. 

والتطيب، ولبس  .3 اجلمعة، وُحسن هليئة،  االغتسال لصالة  يتعلق ابحلاضرين:  ما 
 أحسن الثياب، واملشي، واستقبال ذات اخلطيب حال اخلطبة.

 
 اخلطبة؟س/ ما الذي حيرم أثناء  

 ج/ حيرم أمور منها: 
 الكالم وإن كان إلقاء السالم وردُّه، أو تشميت عاطس.  .1
 األكل والشرب.  .2
 البيع و وه على من تلزمه اجلمعة.  .3
 ختطي الرقاب.  .4

إذا قلت لصاحبك يوم اجلمعة: ) قال:    : أن رسول هللا  والدليل حديث أيب هريرة  
 رواه البخاري ومسلم.  ( فقد لغوت  - واإلمام ُيطب    - أنصت  
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ن 
ْ
ي
َ
 العيد

ُ
 صالة

 س/ ما حكم صالة العيدين؟ 
 ج/ ُسن ٌة مؤكَّدة يف حق   من جتب عليه اجلمعة، ومندوبة لغريهم كالصبيان والنساء. 

عباس   بن  عبد هللا  رسول هللا  ) :  والدليل حديث  فصلى   أن  عيد،  يوم  خرج 
النساء وبالل معه، فأمرهن ابلصدقة، فجعلت ركعتني، مل يصل قبلها، وال بعدها مث أتى  

 رواه البخاري ومسلم.   ( املرأة تصدق ورصها وسخاهبا

 
 س/ مىت وقت صالة العيد؟ 

ل   النافلة )ابرتفاع الشمس عن األفق قَري َد رمح( إىل الزوال.    ج/ من ح 
 - أضحى أو   - : )خرج مع الناس يف يوم فطر والدليل عبد هللا بن بسر صاحب النيب  

 فأنكر إبطاء اإلمام، وقال: إان كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حني التسبيح( رواه أبوداود.

 س/ هل لصالة العيد أذان؟ 
 ليس لصالة العيد أذاٌن وال إقامة، وال يُناَدى هلا )الصالة جامعة(. ج/  

ة وال العيدين، غري مر  : قال: )صليت مع رسول هللا والدليل حديث جابر بن مسرة  
 مرتني، بغري أذان، وال إقامة( رواه مسلم. 

 

 س/ ما صفة صالة العيدين؟ 
 ج/ صالة العيدين ركعتني، وبعده خطبة. 

ابن عمر وأبو بكر، وعمر يصلون   كان رسول هللا  )قال:      والدليل حديث  
 ه البخاري، ومسلم. روا  (العيدين قبل اخلطبة
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 س/ كيف يكون التكبري يف صالة العيد؟ 
   سبعاً يف األوىل ومخساً يف الثانية.ج/ يك

: )التكبري يف والدليل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال نيب هللا  
الفطر سبع يف األوىل ومخس يف اآلخرة, والقراءة بعدمها كلتيهما( رواه أبو داود وصححه 

 األلباين. 
  

 س/ ما هي مندوابت العيد؟ 
 منها: ج/ مندوابت العيد كثرية  

الُغسل والتطيُّب والتزيُّن ابلثياب، وإظهار معامل الفرح، والدليل حديث  أنس قال:  .1
قد أبدلكم هللا )املدينة, وهلم يومان يلعبون فيهما. فقال:    --قدم رسول هللا  

 ه أبو داود وصححه األلباين. روا  ( هبما خريا منهما: يوم األضحى ويوم الفطر
: قال: املشي يف ذهابه للمصل ى، والرجوع من طريق ُأخرى. علي بن أيب طالب   .2

»من السنة أن خترج إىل العيد ماشيا، وأن أتكل شيئا قبل أن خترج« . رواه الرتمذي 
 وحسنه. 

: قال: الفطر على متراٍت قبل ذهابه للمصلى يف عيد الفطر. أنس بن مالك   .3
فطر حىت أيكل مترات، وأيكلهن وترا« . ال يغدو يوم ال  --»كان رسول هللا  

 ه البخاري. روا
إذا كان   --: قال: )كان رسول هللا  خمالفة الطريق. جابر بن عبد هللا   .4

 يوم عيد خالف الطريق( رواه البخاري.
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 االستسقاء
ُ
 صالة

 س/ ما حكم صالة االستسقاء؟  
 ج/ ُسن ٌة مؤكَّدٌة، شرعت عند احلاجة لزرٍع أو ُشر ب. 

 هي اآلداب اليت يتحلى هبا عند اخلروج لصالة االستسقاء؟س/ ما  

ابن عباس   النيب    ج/ اآلداب كثرية منها ما ورد يف حديث   -   -قال: )خرج 
مل  العيد،  يصلي يف  فصلى ركعتني, كما  متضرعا,  مرتسال,  متخشعا,  متبذال,  متواضعا, 

 ُيطب خطبتكم هذه( رواه أبوداود والرتمذي وصححه. 

 االستسقاء أذان؟س/ هل لصالة    
ج/ ليس هلا أذان وال إقامة، وإمنا يتم إعالم الناس ابلصالة قبُل من ق بل ويل األمر أو َمن 

 ينوبه. 
والدليل حديث أيب إسحاق السبيعي: قال: )خرج عبد هللا بن يزيد اخلطمي األنصاري، 

هلم على   وخرج معه ال اء بن عازب، وزيد بن أرقم فاستسقوا، فقام زيد فاستسقى، فقام
رجليه على غري من ، فاستغفر، مث صلى ركعتني، جيهر ابلقراءة، ومل يؤذن ومل يقم( رواه 

 البخاري.

 س/ ما هي مندوابت االستسقاء؟
 ج/ املندوابت كثرية منها: 

 يُنَدُب اخلطبة بعد الصالة.  .1
 استقبال القبلة. .2
 حتو  يل الرداء. .3

 واالستغفار. اإلحلاح على هللا يف الدعاء   .4
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املازين   بن زيد  النيب  والدليل حديث عبد هللا  قال: )خرج   : - -   املصلى إىل هذا 
 يستسقي، فدعا واستسقى، مث استقبل القبلة، فقلب رداءه( رواه البخاري ومسلم. 

 



ــ   ــــــــــــــــــــــ

 

 

 

42 

42 

سوف 
ُ
سوف واخل

ُ
 الك

ُ
 صالة

 س/ ما تعريف الكسوف واخلسوف؟ 
اخُلسوف: ذهاب نور القمر كل  ه أو و  بعضه.ذهاب ضوء الشمس كل  ه أو  ج/ الكسوف:  

 بعضه. 
- -: قال: قال النيب  والدليل على مشروعية الصالة هلا حديث أيب مسعود البدري  

)إن الشمس والقمر ال ينكسفان ملوت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آايت هللا عز   :
 وجل، فإذا رأيتموها فقوموا فصلوا( رواه البخاري ومسلم. 

 

 ما حكم صالة الكسوف واخلسوف؟   س/
 ج/ ُسن ٌة مؤكَّدٌة لر من جتب عليه اجلماعة. 

 
 س/ مىت ُيصلى لكسوف الشمس وخلسوف القمر؟ 

 ج/ ُيصلى عند رؤية الكسوف أو اخلسوف حىت ينكشف.
، فانكسفت الشمس، فقام - -: قال: »كنا عند النيب  والدليل حديث أيب بكرة  

دخل املسجد، واثب الناس إليه، فصلى هبم ركعتني حىت جير رداءه حىت   - - رسول هللا  
اجنلت الشمس، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آايت هللا، وإهنما ال ُيسفان ملوت 

 أحد، فإذا كان ذلك فصلوا وادعوا، حىت يكشف ما بكم( رواه البخاري. 
 س/ ما كيفية صالة الكسوف واخلسوف؟ 

بزايدة قياٍم وركوٍع يف كل  ركعٍة على الصالة املعهودة، ويُندب ج/ صالة الكسوف ركعتان  
 التطويل يف القراءة.

جهر يف صالة الكسوف بقراءته، فصلى   --: أن النيب  والدليل حديث عائشة  
 أربع ركعات يف ركعتني، وأربع سجدات( رواه البخاري ومسلم.
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 اخلوف 
ُ
 صالة

 س/ ما تعريف صالة اخلوف؟ 
الصالة املفروضة اليت تُؤدى حال مقاتلة املسلمني لعدو أو يف حراستهم، و و ج/ هي  
 ذلك.

نر ُهم   َت هَلُُم الصَّاَلَة فَرل تَرُقم  طَائ َفٌة م  واألصل يف مشروعيتها قوله تعاىل: )َوإ َذا ُكن َت ف يه م  فَأََقم 
ل َحتَرُهم  فَإ َذا َسَجُدوا فَرل َيُكونُ  َرى ملَ  ُيَصلُّوا َمَعَك َول َيأ ُخُذوا َأس  وا م ن  َورَائ ُكم  َول َتأ ت  طَائ َفٌة ُأخ 

ل َحت ُكم   َأس  َعن   تَرغ ُفُلوَن  َلو   الَّذ يَن َكَفُروا  َودَّ  ل َحتَرُهم   َوَأس  َرُهم   ذ  ح  َول َيأ ُخُذوا  َمَعَك   فَرل ُيَصلُّوا 
َدًة َواَل  َلًة َواح  ت َعت ُكم  فَرَيم يُلوَن َعَلي ُكم  َمير  ُتم    َوأَم  ُجَناَح َعَلي ُكم  إ ن  َكاَن ب ُكم  أًَذى م ن  َمَطٍر أَو  ُكنر 

يًنا ) رَُكم  إ نَّ اّلِلََّ أََعدَّ ل ل َكاف ر يَن َعَذااًب ُمه  ذ  ل َحَتُكم  َوُخُذوا ح   (  102َمر َضى َأن  َتَضُعوا َأس 

 س/ كيف تؤدى صالة اخلوف؟
مون األحوط للصالة واألبلغ يف احلراسة. ج/ لصالة اخلوف كيفيات متنوعة، ويتحرى املسل

 وهلا صور منها: 

عمن صلى مع رسول هللا  - الصورة األوىل: دل عليها حديث صاحل بن خوات،   .1
-  -   ،يوم ذات الرقاع صالة اخلوف: )أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو

ا وجاه فصلى ابلذين معه ركعة، مث ثبت قائماً، وأمتوا ألنفسهم، مث انصرفوا فصفو 
العدو، وجاءت الطائفة األخرى، فصلى هبم الركعة اليت بقيت، مث ثبت جالساً 

 وأمتوا ألنفسهم، مث سلم هبم( رواه البخاري ومسلم. 
 - - قال: غزوت مع النيب    الصورة الثانية: دل عليها حديث ابن عمر   .2

ائفة يصلي بنا، فقامت ط  قبل جند فوازينا العدو، فصاففناهم، فقام رسول هللا 
انصرفوا   العدو، وركع مبن معه، وسجد سجدتني، مث  معه، وأقبلت طائفة على 
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مكان الطائفة اليت مل تصل فجاءوا، فركع هبم ركعة، وسجد سجدتني، مث سلم، 
 فقام كل واحد منهم، فركع لنفسه ركعة، وسجد سجدتني( رواه البخاري ومسلم. 

قال: شهدُت  األنصاري  الصورة الثالثة: دل عليها حديث جابر بن  عبد هللا  .3
نا صف ني خلَف رسول  هللا    - مع رسول  هللا   . فصَفف  والعُدوُّ   --صالَة اخلوف 

ان مجيًعا، مث ركَع وركع نا مجيًعا. مث رفَع رأَسه بيننا وبني الق بلة، فك َّ النيبُّ   ، وك  
الصفُّ  يليه. وقام  الذي  ا دَر ابلسُّجود  والصفُّ  ، ورفعنا مجيًعا، مث  الرُّكوع  من 

السجوَد، وقام الصفُّ الذي يليه، ا دَر   املؤخَُّر يف  ر  العدو  . فلما قضى النيبُّ  
ُم، مث   الصفُّ املؤخَُّر ابلسجود  وقاُموا، َر الصفُّ املقدَّ مث تقدَّم الصفُّ املؤخ ُر وأتخ 

النيبُّ   ا دَر   ركَع  مث  مجيًعا.  ورفعنا  الرُّكوع،  من  رأَسه  رفَع  مث  يًعا،  مجَ  ورَكع نا 
وقام الصفُّ   -الذي َكان مؤخ رًا يف الركعة  األوىل -ابلسجود  والصفُّ الذي يليه  

السجوَد والصفُّ الذي يليه، ا در   النيبُّ  املؤخ ُر يف ُ ور  العدو  ، فلما قضى  
، وسلمنا مجيًعا( رواه البخاري الصفُّ املؤخ ُر ابلسجود ، فسَجُدوا، مث سلَّم النيب  

 مسلم.

تعاىل:   .4 قوله  عليها  دل  الرابعة:   يل  ىل مل خل}الصورة 
 ين منىن خن حن جن يم  ىم  مم خم حم جم

]سورة    { يي ىي  مي  خي حي جي  يه ىه مه جه 
 . [239البقرة:

  
ُ
 التالوة سجود

 س/ ما تعريف سجود التالوة؟
ج/ هو سجدٌة واحدٌة يؤديها القارئ أو املستمع آلية سجدة، سواٌء كان يف الصالة أو يف 

 غري الصالة. 
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: )إذا قرأ ابن آدم : قال: قال رسول هللا  والدليل على مشروعيتها حديث أيب هريرة  
ويلىت، أمر ابن آدم ابلسجود فسجد، السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي، يقول: اي 

 فله اجلنة، وأمرت ابلسجود فأبيت فلي النار( رواه مسلم. 
 س/ ما حكم سجود التالوة؟ 

 ج/ ُسن ٌة يف حق   القارئ، واملستمع القاصد السماع، والف السامع فال ُيشرع له. 
الناس إان منر ابلسجود فمن سجد ف   والدليل ما ورد عن عمر   قد قال: )اي أيها 

 أصاب، ومن مل يسجد فال إمث عليه( رواه البخاري. 
 

 س/ كم عدد سجدات التالوة؟
اآلتية: السور  وهي يف  واإلسراء،    ج/ مخس عشرة سجدة،  والنحل،  والرعد،  األعراف، 

 ومرمي، واثنتان يف احلج، والفرقان، والنمل، والسجدة، وص، وفصلت، وثالث يف املفصل. 
مخس عشرة سجدة يف القرآن،   : قال: )أقرأين النيب  والدليل حديث عمرو بن العاص  

منها ثالث يف املفصل، ويف سورة احلج سجداتن( رواه أبو داود. وقد اتفق على السجود 
 على إحدى عشرة سجدة. 
مل يسجد يف شيء من املفصل منذ   : )أن رسول هللا   والدليل حديث ابن عباس

 دينة( رواه أبو داود. حتول إىل امل 
 

 صالة امليت 
 س/ ما ُيستحبُّ فعله ابحملتَضر؟

 ج/ أن يُرَلقَّن الشهادتني، والدعاء للميت وري. 



ــ   ــــــــــــــــــــــ
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: )لقنوا مواتكم ال إله إال قال: قال رسول هللا   والدليل حديث أيب سعيد اخلدري  
 هللا( رواه مسلم. 
فقولوا   - أو امليت    - املريض  : )إذا حضرمت  قالت: قال رسول هللا    وعن أم سلمة  

 خريا، فإن املالئكة يؤمنون على ما تقولون( رواه مسلم. 
 

 س/ ما الذي يُفعل للميت؟ 
 ج/ تغمض عيناه، وتُلني مفاصله، مث يُغسل، مث يُكفَّن، مث ُيصلى عليه، مث يُدفن. 

وقد شق   -على أيب سلمة    قالت: )دخل رسول هللا    والدليل حديث أم سلمة  
فأغمضه، مث قال: إن الروح إذا قبص تبعه البصر، فضج انس من أهله، فقال: ال   - بصره 

تدعوا على أنفسكم إال وري، فإن املالئكة يؤمنون على ما تقولون، مث قال: اللهم اغفر 
له اي رب أليب سلمة، وارفع درجته يف املهديني، واخلفه يف عقبه يف الغابرين، واغفر لنا و 

 العاملني، وافسح له يف ق ه، ونور له فيه( رواه مسلم. 

 س/ ما حكم غسل وتكفني امليت؟ 
 ج/ فرض كفاية.

قال يف الذي سقط عن راحلته فمات:   : أن النيب  والدليل حديث ابن عباس  
 )اغسلوه مباء وسدر، وكفنوه يف ثوبني( رواه البخاري ومسلم. 

 

 ت؟س/ ما حكم الصالة على املي  
 ج/ فرض كفاية.  
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ابن عباس   النيب  والدليل حديث  يقول: )ما من رجل مسلم ميوت،   : مسعت 
 فيقوم على جنازته أربعون رجال، ال يشركون ابهلل شيئاً، إال شفعهم هللا فيه( رواه مسلم. 

 

 س/ أين يقف اإلمام من امليت؟
 ج/ إن كان رجالً فعند رأسه، وإن كانت امرأة ففي وسطها. 

النيب    والدليل حديث مسرة بن جندب   وراء  امرأة   قال: )صليت  ماتت يف   على 
 نفاسها، فقام وسطها( رواه البخاري ومسلم. 

 س/ ما صفة صالة اجلنازة؟ 
 ج/ يك  أربع تكبريات، وله أن يك  مخس، مث يسلم.

والدليل حديث عبد الرمحن بن أيب ليلى: قال: )كان زيد بن أرقم يك  على جنائزان أربعا، 
 يك ها( رواه مسلم.     وإنه ك  على جنازة مخسا، فسألناه فقال: كان رسول هللا 

  
 س/ ما هي مستحبات الصالة على املي ت؟ 

 ج/ املستحبات كثرية منها: 
 رفُع اليدين يف كل تكبرية وخصوصاً األوىل.  .1
 . ابتداء الدعاء حبمد هللا والصالة على نبي ه   .2

يقول: )إذا صليتم على امليت   : قال: مسعت رسول هللا  والدليل حديث أيب هريرة  
 فأخلصوا له الدعاء( رواه أبو داود.

 

 س/ ما حكم دفن امليت؟ 
 ج/ فرض كفاية.



ــ   ــــــــــــــــــــــ
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كان جيمع بني الرجلني والثالثة   )إن النيب    :والدليل حديث جابر بن عبد هللا  
 من قتلى أحد، وقال: ادفنوهم يف دمائهم، ومل يغسلهم( رواه البخاري.

 

 الدفن؟ س/ ما صفة  
 ج/ جيوز الشق واللحد أفضل. 

)احلدوا يل   -يف مرضه الذي هلك فيه    -قال:    والدليل حديث سعد بن أيب وقاص  
 ( رواه مسلم. حلدا، وانصبوا علي اللنب نصبا، كما صنع برسول هللا  

 

 س/ ما حكم الدفن يف الليل؟
 ج/ ال ينبغي الدفن لياًل إال حلاجة. 
عبد هللا   بن  النيب    والدليل حديث جابر  من   أن  فذكر رجال  يوما،  )خطب 

أن يق  الرجل   أصحابه قبض، وكفن يف كفن غري طائل، وق  ليال، فزجر رسول هللا  
 ابلليل حىت يصلى عليه، إال أن يضطر إنسان إىل ذلك، وقال يف خطبته: إذا كفن أحدكم

 أخاه فليحسن كفنه( رواه مسلم.
 

 س/ ما الذي يشرع فعله لِـمن مات له ميت؟ 
 ج/ تعزيتهم ومواساهتم ابلقول وصنع الطعام. 
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: اصنعوا قال: )ملا جاء نعي جعفر قال النيب    والدليل حديث عبد هللا بن جعفر  
وقال  والرتمذي  داود  أبو  يشغلهم( رواه  ما  قد جاءهم  فإنه  طعاما،  : هذا   ألهل جعفر 

 حديث حسن صحيح. 
 

 س/ ما الذي حيرم فعله ملن ُأصيب له ميت؟ 
 ج/  حيرم الن  ياحة ولطم اخلدود وشق  اجليوب وحلق الشعر. 

: )امليت يعذب يف ق ه مبا نيح قال: قال النيب    والدليل حديث عمر بن اخلطاب  
 عليه( رواه البخاري ومسلم.
: )ليس منا من ضرب اخلدود، وشق هللا    قال: قال رسول   وعن عبد هللا بن مسعود  

 اجليوب، ودعا بدعوى اجلاهلية( رواه البخاري ومسلم.
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 سؤال وجواب يف الزكاة 
 س/ ما تعريف الزكاة ؟ 

وقٍت  يف  خمصوصاً،  قدراً  بلغ  إذا  خمصوصة،  بشروط  خمصوص،  مال  إخراج  الزكاة  ج/ 
 خمصوص، جلهات خمصوصة. 
 . 43تعاىل: }وأقيموا الصالة وءاتوا الزكاة{ سورة البقرة /  والدليل على مشروعيتها قوله  

 
 س/ ما هي شروط الزكاة؟ 

 ج/ يشرتط للزكاة أربعة شروط: 
 اإلسالم: فال تصحُّ الزكاة من كافر. .1
حىت الرم لك التام: فال جتب على الغاصب والسارق، وال جتب يف املال الضائع، .2

 يقبضه صاحبه.
النصاب، ويف املاشية جميء الساعي ويف احلرث  احلول: وهو مرور سنة كاملة على .3

 احلصاد.

هو القدر الذي ال جتب الزكاة إال إذا وصل إليه املال، وُيتلف ابختالف الن  صاب:   .4
 نوع املال. 

معاذ بن   قال: بعث رسول هللا    والدليل على هذه الشروط حديث ابن عباس  
فليكن أول ما تدعوهم إليه: إىل اليمن فقال: )إنك تقدم على قوم أهل كتاب    جبل  

شهادة أن ال إله إال هللا، وأين رسول هللا فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن هللا قد افرتض 
عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن هللا افرتض 

 ي ومسلم. عليهم صدقة يف أمواهلم تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم( رواه البخار 
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: )ليس فيما دون قال: قال رسول هللا    ودليل النصاب حديث أيب سعيد اخلدري  
الثمر صدقة، وليس فيما دون مخس أواق من الورق صدقة،  مخسة أوسق من احلب أو 

 وليس فيما دون مخس ذود من اإلبل صدقة( رواه البخاري ومسلم.
 

 س/ لـمن تصرف الزكاة؟ 
 زي ري ٰى}  لألصناف الثمانية املذكورة يف قول هللا تعاىل: ج/ ال تصرف الزكاة إال  

 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
 { جح مج حج مث متهت خت حت هبجت مب خب حب جب

 . [60]سورة التوبة:
 

 س/ ما هي األموال اليت جتب فيها الزكاة؟ 

 ج/ جتب الزكاة يف أربعة أصناف من األموال:
 هبيمة األنعام: )اإلبل والبقر والغنم(. .1
 (. -التمر والزبيب–، والثمار  -كل حب مقتات ومدخر-)احلبوباحلرث:   .2
 . الذهب والفضة .3
 .عروض التجارة .4

 زكاة بهيمة األنعام
 س/ ما هي الشروط اخلاصة ببهيمة األنعام؟ 

 ج/ ثالثة شروط: 
أن تكون هبيمة األنعام سائمة غري معلوفة. لورود وصف السوم يف كتاب أيب بكر  .1

 يف الصدقة. 
 الساعي، وهذا إن كان مما جرى عليه العمل. جميء   .2
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أن ما كان من جنس واحد يضم بعضه إىل بعض، فتضم اجلواميس للبقر، واإلبل  .3
 العراب للبخت. 

 
 س/ ما هو نصاب اإلبل؟ 
 ج/ أول نصاب اإلبل مخس. 

كتب له هذا الكتاب وعليه خامت : أن أاب بكر  والدليل حديث أنس بن مالك  
ه إىل البحرين: بسم هللا الرمحن الرحيم، هذه فريضة الصدقة اليت حني بعث  رسول هللا  

على املسلمني، واليت أمر هللا هبا رسوله .. من مل يكن معه إال أربع من   فرض رسول هللا  
اإلبل، فليس فيها صدقة إال أن يشاء رهبا، فإذا بلغت مخسا من اإلبل ففيها شاة إىل أن 
تبلغ تسعاً، فإذا بلغت عشراً، ففيها شااتن إىل أن تبلغ أربع عشرة، فإذا بلغت مخس عشرة 

تبلغ تسع عشرة، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إىل أن تبلغ ففيها ثالث شياه إىل أن  
إىل أن تبلغ مخساً وثالثني،   (1)أربعاً وعشرين، فإذا بلغت مخساً وعشرين، ففيها بنت خماض
إىل أن تبلغ مخساً وأربعني،   (2)فإذا زادت على مخس وثالثني واحدة ففيها بنت لبون أنثى

طروقة اجلمل إىل أن تبلغ ستني، فإذا   (3) ة، ففيها حقةفإن زادت على مخس وأربعني واحد 
إىل أن تبلغ مخساً وسبعني، فإن زادت على مخس   (4) بلغت واحدة وستني ففيها جذعة

وسبعني واحدة ففيها بنتا لبون إىل أن تبلغ تسعني، فإن زادت على تسعني واحدة ففيها 
زادت على عشرين ومائة ففي كل حقتان طروقتا اجلمل، إىل أن تبلغ عشرين ومائة، فإذا  
 أربعني بنت لبون ويف كل مخسني حقة( رواه البخاري. 

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املخاض واملاخض من اإلبل هي احلامل، وحيث أن اإلبل حتمل سنة وترضع سنة، فبنت خماض ما اوفت سنة ( 1)
 ودخلت يف الثانية. 

 اليت ترضع، وبنت لبون هي ما أوفت سنتني ودخلت يف الثالثة. للبون من اإلبل هي ( ا2)

 حلقة من اإلبل من استحقت أن يطرقها الفحل، وهي ما أوفت ثالث سنني ودخلت ابلرابعة. ( ا3)

 جلذعة من اإلبل ما أوفت أربع سنني ودخلت يف اخلامسة. ( ا4)
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 س/ ما هو نصاب البقر؟

 . (6)، ويف كل أربعني مسنة(5) ج/ أول نصاب البقر ثالثون، وفيها تبيع أو تبيعة
ملا وجهه إىل اليمن، أمره أن أيخذ من البقر: )من   : أن النيب  والدليل حديث معاذ  

 كل ثالثني تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعني مسنة( رواه أبوداود. 
 س/ ما نصاب الغنم؟   

 ج/ أول نصاب الغنم أربعون. 
يف الصدقة وفيه: )ويف صدقة الغنم يف سائمتها إذا كانت سائمة   والدليل كتاب أيب بكر  

أربعني شاة واحدة فليس فيها صدقة إال أن يشاء رهبا، فإذا كانت أربعني الرجل انقصة من  
ففيها شاة إىل عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شااتن إىل أن 
تبلغ مائتني، فإذا زادت على مائتني واحدة ففيها ثالث شياه إىل أن تبلغ ثالث مائة، فإذا 

 مائة شاة شاة( رواه البخاري.زادت على ثالث مائة، ففي كل  
 

 زكاة احلرث 
 س/ ما هي الشروط اخلاصة بزكاة احلرث؟ 

 ج/ أربعة شروط: 
 أن يكون احلب اخلارج من األرض مما يقتات ويدخر.  .1
 أن يكون الثمر الذي يُزكى ترمراً أو زبيباً.  .2
 أن يظهر طيبه ويستغين عن السقي. .3
 أن ما كان من جنس واحد يضم بعضه إىل بعض.   .4

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ة ودخلت يف الثانية. لتبيع أو التبيعة الذي يتبع أمه، وهو من البقر ما أوفت سن( ا5)

 من البقر ما أوفت سنتني ودخلت يف الثالثة. ( املسنة 6)
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 ما هو نصاب التمر والزبيب واحلبوب املقتاتة ؟   س/

العشر إن  السماء، ونصف  العشر إن ُسقيت مباء  أول نصاهبا مخسة أوسق، وفيها  ج/ 
 ُسقيت بُكلفة ومؤنة. 

إىل اليمن فأمرين: )أن آخذ   قال: بعثين رسول هللا    والدليل حديث معاذ بن جبل  
ن ابلدوايل  سقي  وفيما  العشر،  السماء  سقت  وصححه مما  النسائي  رواه  العشر(  صف 

 األلباين. 
، وهو أربعة أمداد واملد هو احلفنة واخلمسة أوسق تساوي ثالمثائة صاع، بصاع النيب  

كجم إىل   600بكفي رجل معتدل. وُيتلف ابلوزن حبسب حجم ما يوضع فيه، وهو من 
 كجم.   900

 
 زكاة الذهب والفضة والنقدين 

 النقدين والذهب والفضة؟س/ ما هي الشروط اخلاصة بزكاة  
 ج/ شرطان: 

 أن ال يكون الذهب والفضة مستعمالً. .1
 فراغ املال من الدين الذي يستغرق املال أو ينقصه عن النصاب. .2

 
 س/ ما هو نصاب الذهب ونصاب الفضة؟ 

ج/ نصاب الذهب عشرون مثقاالً، ونصاب الفضة مخس أواٍق أو مائتا درهم، وفيه ربع 
 العشر.
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: )ليس يف أقل من قال: قال رسول هللا    والدليل حديث عبد هللا بن عمرو  
عشرين مثقاال من الذهب، وال يف أقل من مائيت درهم صدقة( رواه أبو عبيد يف األموال 

 وصححه األلباين. 
ربع العشر، فإن مل تكن إال   (7): )يف الرقةقال: قال رسول هللا    وعن ابن عمر  

 فليس فيها شيء، إال أن يشاء رهبا( رواه البخاري.   تسعني ومائة درهم
 غراماً.   595غراماً، ومن الفضة يعادل   85والنصاب من الذهب يعادل  

 
س/ ما العربة بزكاة النقدين نصاب الذهب أو نصاب الفضة؟ وكيف يتم إخراج زكاة 

 النقدين؟ 
ألحض للفقراء، ج/ اختلف العلماء على قولني: منهم َمن يعت  بنصاب الفضة لكونه ا

 وقيل الع ة بنصاب الذهب لكونه املعيار الذي يتميز به الغىن، وتتطلع إليه نفس الفقري. 
ويتم إخراج زكاة النقدين إذا بلغت قدر قيمة النصاب فأكثر، وحال عليها احلول أُخذ منها 

 ربع العشر، ويتم بقسمة املبلغ على أربعني. 
 

 زكاة عروض التجارة 
 الشروط اخلاصة بزكاة عروض التجارة؟ س/ ما هي  

 ج/ ثالثة شروط: 
 أن يقصد عند متلُّكها التجارة.  .1
 أن تكون مما يُعرض ويباع ال جملرد االستعمال.  .2
 أن يباع الَعر ض ابلنقد، وله نصاهبا.  .3
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 الرقة هي الَور ق أي الفضة. ( 7)
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 س/ ما نصاب زكاة عروض التجارة وكيف يتم إخراجه؟ 

 احلول من أصل املال والربح ربع العشر.ج/ نصاهبا نصاب النقدين، ويُرخرج بعد متام  
إىل واليه: )أن انظر من مر بك من املسلمني،   والدليل ما كتبه عمر بن عبد العزيز  

فخذ مما ظهر من أمواهلم مما يديرون من التجارات، من كل أربعني ديناراً ديناراً، فما نقص 
دعها وال أتخذ منها فبحساب ذلك، حىت يبلغ عشرين ديناراً، فإن نقصت ثلث دينار ف 

 شيئاً( رواه مالك يف املوطأ. 
 

 زكاة الفطر
 س/ مىت ُُترج زكاة الفطر؟ 

 ج/ خترج يوم الفطر من رمضان قبل خروج الناس للصالة. 
أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج   : )أن رسول هللا  والدليل حديث ابن عمر 

الناس إىل الصالة( رواه البخاري ومسلم، ويف رواية أليب داود: )فكان ابن عمر يؤديها قبل 
 ذلك ابليوم واليومني(. 

 

 س/ على َمن جتب زكاة الفطر؟
 ج/ جتب على كل مسلم. 
 زكاة الفطر من رمضان على  قال: )فرض رسول هللا    والدليل حديث ابن عمر  

كل نفس من املسلمني، حر أو عبد، أو رجل أو امرأة، صغري أو كبري، صاعاً من متر، أو 
 صاعاً من شعري( رواه البخاري ومسلم. 

 
 س/ مَم ُُترج زكاة الفطر؟ وهل جيوز إخراجها نقودًا؟ 
 ج/ خُترج من طعام أهل البلد وال جيوز إخراجها نقوداً.
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 نا خنرج زكاة الفطر يف عهد رسول هللا )ك  قال: والدليل حديث أيب سعيد اخلدري 
والزبيب،  الشعري،  من طعام، وكان طعامنا:  ، صاعاً  مملِو أو  عن كل صغري وكبري، حر 

 واألقط، والتمر( رواه البخاري ومسلم. 
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 سؤال وجواب يف الصيام
 س/ ما تعريف الصيام؟ 

ٌِ عن شهويت البطن والفرج، من طلوع الفجر الصادق إىل غرو ج/   ب الشمس، بنية اإلمسا
 التقرب إىل هللا تعاىل. 

 ىي  مي خي حي جي يه ىه}  والدليل على مشروعيته قوله تعاىل:
 . [183]سورة البقرة: { ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي

 
 س/ ما هو الصيام الذي فرضه هللا على العباد؟

 ج/ صيام شهر رمضان. 
 ين  ىن  نن  من زن  رن  مم  ام يل}  والدليل قوله تعاىل: 

]سورة    {حئ جئ يي ىي  ني زيمي ري  ٰى
 . [185البقرة:

 
 س/ بـِم يثبت دخول شهر رمضان؟

 ج/ يثبت أبحد أمرين: رؤية اهلالل، أو بتمام عدة شعبان ثالثني.
: )صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن قال: قال رسول هللا   والدليل حديث أيب هريرة  

 غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثني( رواه البخاري ومسلم.
 

 هي شروط الصيام؟ س/ ما  
 ج/ للصيام مخسة شروط: 

 اإلسالم.  .1
 التكليف )العقل والبلوغ(. .2
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 القدرة على الصوم.  .3

 والن  فاس. دم احليض من النقاء .4

 للصوم شرعاً: فال ُيصام يف األايم اليت حيرم أو يكره صومها.  الزمن القابل .5

 
 س/ ما هي أركان الصيام؟

 ج/ للصيام ركنان: 
 التعيني واجلزم.النية: وجيب فيها   .1
 اإلمساِ عن املفطرات: وسيأيت الكالم عنها.  .2

 
 س/ هل يشرتط تبييت نية الصيام من الليل؟ 

 ج/ نعم جيب أن يبيت الصوم الواجب من الليل. 
: )من مل يبيت الصيام قبل قالت: قال رسول هللا   والدليل حديث حفصة زوج النيب  
 وصححه األلباين. الفجر فال صيام له( رواه النسائي  

 
 س/ ما هي أصول املفطرات اليت تفطر الصائم؟ 

 ج/ أصول املفطرات ثالثة وهي: األكل، الشرب، اجلماع. 
 رئ  ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ}والدليل قوله تعاىل:  

 مت زت رت ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ

 .[187]سورة البقرة:  { ىتيت نت
والدليل حديث أيب هريرة   القيء  تعمد  قال رسول هللا    وُيضاف هلا  : )من قال: 

 استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فال قضاء عليه( رواه أبو داود وصححه األلباين. 
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 س/ أذكر أمثلة على ما يُفطر الصائم مما هو مبعىن األكل والشرب واجلماع؟ 
 ت عموم النصوص على كلياٍت ثالث: ج/ مفسدات الصيام توقيفية، وقد دل 

 كل ما يدخل من منفذ األكل والشرب املعتاد يًفطر الصائم. -
 كل ما فيه تغذية للجسم كاإلبر املغذية فإهنا تُفطر وإن مل تدخل من املنفذ املعتاد.  -
 كل ما فيه تعمد إخراج الشهوة يُفسد الصيام كاالستمناء. -

 
 يُفطر الصائم؟س/ هل خروج الدم حبجامة وحنوه  

قال: )احتجم رسول ج/ ال يفطر، ولكنه خالف األوىل، والدليل حديث ابن عباس  
 وهو صائم( رواه البخاري.  هللا  
 

 س/ ما الذي ال يكره للصائم فعله؟ 
ج/ كل ما ال يدخل إىل اجلوف يباح للصائم فعله، كاملضمضة واالستنشاق من غري مبالغة، 

 واالكتحال، واحلُقن غري املغذية، وال أبس أن يصبح جنباً . والسواِ، واستعمال املعجون، 
 

 س/ ما حكم من أفطر يف رمضان انسياً؟
: قال: قال رسول هللا    ج/ ال شيء عليه وليتم صومه. والدليل حديث أيب هريرة  

)من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإمنا أطعمه هللا وسقاه( رواه البخاري 
 ومسلم. 

 ا حكم من أفطر متعمداً بغري مجاع؟ س/ م
 ج/ عليه قضاء ذلك اليوم، والتوبة الصادقة فقد أتى كبرية من كبائر الذنوب. 

َنا أاََن اَنئ ٌم إ ذ  أاََتين  َرُجاَلن    يقول:   أيب أمامة قال : مسعت رسول هللا  والدليل حديث   ) بَرير 
د يَث، َوف يه  قَاَل: ) مُثَّ ان طََلَقا يب  فَإ َذا قَرو ٌم ُمَعلَُّقوَن ب َعرَاق يب ه م   ،  فََأَخَذا ب َضبر َعيَّ ( َوَساَق احلَ 
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َداقُرُهم  َدًما، قلت: َمن  هؤالء ؟ قال: ه يُل َأش  َداقُرُهم  َتس  ؤالء  الَّذ ين يُرف طرون قبل ُمَشقََّقٌة َأش 
 وصححه األلباين. رواه النسائي يف الك ى حتَ لَّة  صومهم (  

 
 س/ ما حكم من أفطر متعمداً جبماع؟ 

ج/ عليه ثالثة أمور: التوبة الصادقة، والقضاء، والكفارة: وهي عتق رقبة فإن مل جيد فصيام 
  شهرين متتابعني فإن مل جيد فإطعام ستني مسكيناً.

إذ جاءه رجل فقال:   قال: )بينما  ن جلوس عند النيب   ليل حديث أيب هريرة  والد 
فقال  امرأيت يف رمضان،  قال: وقعت على  أهلكك؟(  قال: )وما  هلكت اي رسول هللا، 

: )هل تستطيع أن تعتق رقبة؟( قال: ال، قال: )فهل تستطيع أن تصوم شهرين رسول هللا  
تطيع أن تطعم ستني مسكينا؟( قال: ال، قال: )اجلس، متتابعني؟( قال: ال، قال: )فهل تس

بعرق فيه متر، قال: )خذ هذا فتصدق به(، فقال الرجل: أعلى فجلس، فأيت رسول هللا  
أهل بيت أفقر من أهل بييت،   -يريد احلرتني    - أفقر مين اي رسول هللا؟ فوهللا ما بني البتيها  

هب فأطعمه أهلك( رواه البخاري حىت بدت أنيابه مث قال: )اذ  فضحك رسول هللا  
 ومسلم. 

 
 س/ من هم أصحاب األعذار الذين رُِخص هلم يف الفطر؟ وما الذي جيب عليهم؟ 

 ج/ هم ثالثة أصناف: 
تعاىل:   .1 قوله  والدليل  أَُخر.  أايٍم  يف  ويقضيان  يفطران  واملسافر.   مئ }املريض 

 . [185]سورة البقرة:  { ختمت حت  جت  هب مب  خب حب  جب هئ
احلامل واملرضع. كاملريض واملسافر يقضيان فإن خافتا على ولديهما أطعمتا مع  .2

عز وجل   -مرفوعاً وفيه: )إن هللا    القضاء، والدليل حديث  أنس بن مالك  
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وضع عن املسافر شطر الصالة، وعن املسافر واحلامل واملرضع الصوم( رواه ابن   -
 ماجه وأمحد وصححه األلباين. 

العاجز لك  سنه. ليس عليه إال إطعام عن كل يوم مسكيناً. والدليل ما روى  .3
 نت  مت  زت } يقرأ:    البخاري عن عطاء قال: مسعت ابن عباس  

البقرة:  {  رثزث يت  ىت  عباس،  [184]سورة  ابن  :   قال 
أن يصوما،  يستطيعان  الكبرية، ال  واملرأة  الكبري،  الشيخ  هو  مبنسوخة،  )ليست 

 سكينا(.  فيطعمان مكان كل يوم م
 
 

 س/ أذكر آداب الصيام؟
 ج/ للصيام سنن ومستحبات كثرية منها:

: أن رسول   تعجيل الفطر وأتخري السحور. والدليل حديث سهل بن سعد -
، قال: )ال يزال الناس وري ما عجلوا الفطر( رواه البخاري ومسلم، وعند هللا  

 أمحد )ال يزال الناس وري ما عجلوا اإلفطار. 
قال: قال   كفُّ اللسان عن قول الزور والعمل به. والدليل حديث أيب هريرة   -

: )إذا كان يوم صوم أحدكم، فال يرفث وال يصخب وال جيهل، فإن رسول هللا  
 سابه أحد أو قاتله، فليقل: إين صائم، إين صائم( رواه البخاري ومسلم.

)كان رسول هللا قال:  ابن عمر قول الذكر بعد اإلفطار. والدليل حديث  -
 إذا أفطر قال: ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت األجر إن شاء هللا( رواه

 أبو داود وحسنه األلباين. 
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 س/ ما هو صيام التطوع؟ 

ج/ هو كل صيام مباح عدا الصيام الواجب: صوم رمضان وصوم النذر والكفارة. وهو 
 أنواع منها: 
قال: قال صيام الست من شوال. والدليل حديث أيب أيوب األنصاري   -

مث أتبعه ستا من شوال، كان كصيام الدهر(   ،: )من صام رمضان رسول هللا  
 رواه مسلم. 

دليل حديث أيب قتادة يوم عاشوراء. وال يوم عرفة لغري احلاج، وصيامكصيام  -
    قال: قال رسول هللا صيام يوم عرفة: إين أحتسب على هللا أن( :

يكفر السنة اليت قبله والسنة اليت بعده، صيام يوم عاشوراء: أحتسب على هللا 
 أن يكفر السنة اليت قبله( رواه مسلم.

قال: قال    هريرة  وصيام شهر هللا احملرم وشهر شعبان. والدليل حديث أيب -
: )أفضل الصيام بعد رمضان، شهر هللا احملرم( رواه مسلم، وعن رسول هللا  
يف الشهر من السنة أكثر صياما   قالت: )مل يكن رسول هللا    عائشة  

 منه يف شعبان( رواه مسلم. 
قال: )أوصاين خليلي   ثالثة أايم من كل شهر. والدليل حديث أيب الدرداء   -

   بثالث ال أدعهن يف سفر وال حضر حىت أموت، أوصاين: بصيام ثالثة
 أايم من كل شهر، وركعيت الضحى( رواه البخاري ومسلم. 

قال: قال   صيام يوم وإفطار يوم. والدليل حديث عبد هللا بن عمرو   -
الصيام إىل هللا صيام داود  رسول هللا   السالم    - : )أحب   كان  -عليه 

يصوم يوما , ويفطر يوماً، وأحب الصالة إىل هللا صالة داود، كان ينام نصف 
 الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه( رواه البخاري ومسلم.
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قال:   أن رسول هللا    صيام اإلثنني واخلميس. والدليل حديث أيب هريرة   -
)تعرض األعمال يوم االثنني واخلميس، فأحب أن يعرض عملي وأان صائم( 

 ه الرتمذي وحسنه. روا
 س/ هل هناك صيام مكروه؟ 

 ج/ نعم، ومن أمثلته:
السبت بصيام. والدليل حديث  أيب هريرة   - قال: قال   إفراد اجلمعة أو 

: )ال ختتصوا ليلة اجلمعة بقيام من بني الليايل , وال ختصوا يوم رسول هللا 
اجلمعة بصيام من بني األايم( رواه البخاري ومسلم. وعن الصماء بنت بسر 

: )ال تصوموا يوم السبت إال فيما قالت: قال رسول هللا    السلمية  
صه( افرتض هللا عليكم، فإن مل جيد أحدكم إال عود عنب أو حلاء شجرة فليم

 رواه أبو داود.
: )ال قال: قال رسول هللا  والدليل حديث ابن عباس  يوم الشك. -

يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومني، إال أن يوافق ذلك صوماً كان 
 يصومه أحدكم فليصمه( رواه البخاري ومسلم. 

عن   قال: )سئل رسول هللا    صيام الدهر. والدليل حديث  أيب قتادة   -
 صيام الدهر فقال: ال صام وال أفطر( رواه مسلم. 

 

 س/ ما هي األايم اليت حيرم صومها؟ 

 ج/ مخسة أايم يف السنة حيرم صومها: 
قال: )هنى   يوما العيدين )الفطر واألضحى(. والدليل حديث  أيب هريرة   -

الفطر(    رسول هللا   ويوم  يوم األضحى  يومني:  البخاري عن صيام  رواه 
  ومسلم.
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قالت: )مل يرخص يف أايم أايم التشريق الثالثة. والدليل حديث عائشة   -
 التشريق أن يصمن إال ملن مل جيد اهلدي( رواه البخاري. 
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 سؤال وجواب يف االعتكاف 

 س/ ما هو تعريف االعتكاف؟
 هو اللبث يف املسجد للعبادة على وجه خمصوص. ج/  

يعتكف العشر   قال: )كان رسول هللا    والدليل على مشروعيته حديث ابن عمر  
 األواخر من رمضان( رواه البخاري ومسلم. 

 س/ ما هي شروط االعتكاف؟

 ج/ لالعتكاف أربعة شروط: 
 اإلسالم.  .1
 التكليف )العقل والبلوغ(. .2
 النية.  .3
 عدم احليض والنفاس.  .4

 س/ هل يشرتط الصوم يف االعتكاف؟ 
: )وال اعتكاف إال بصوم( رواه عائشة  ج/ ال يشرتط ولكن يستحب. والدليل قول  

 أبو داود.
 س/ أين يكون االعتكاف؟ 

اجلامع ملن تعينت عليه اجلمعة، وال أبس أن يكون يف مسجد ال تقام فيه ج/ يكون يف  
 . اجلمعة
 . [187]سورة البقرة:  { يث ىث نث مث زث رث}قوله تعاىل:  والدليل  

 
 س/ ما هي مبطالت االعتكاف؟

 ج/ أمران: 
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ال يدخل   : ) كان رسول هللا  . والدليل قول عائشة  اخلروج من املسجد   .1
 البيت إال حلاجة اإلنسان، إذا كان معتكفا( رواه البخاري ومسلم.

  { يث ىث نث مث زث رث}اجلماع. والدليل قوله تعاىل:   .2
   .[187]سورة البقرة:

 
 س/ ما الذي يكره للمعتكف فعله؟ 

 ج/ يكره للمعتكف االنشغال بغري ذكر هللا وتالوة القرآن والصالة. 
قالت: )السنة على املعتكف أن ال يعود مريضاً، وال يشهد   -والدليل حديث عائشة  

، وال اعتكاف إال جنازة، وال ميس امرأة، وال يباشرها، وال ُيرج حلاجة إال ملا ال بد منه
 بصوم، وال اعتكاف إال يف مسجد جامع( رواه أبو داود. 
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 سؤال وجواب يف احلج 

 س/ ما تعريف احلج؟ 
 . ج/ هو قصد بيت هللا احلرام أبعمال خمصوصة، يف وقت خمصوص

  { هتمث مت خت حت جت  هب مب خب حب}والدليل على مشروعيته قوله تعاىل:  
 .[97]سورة آل عمران:

 احلج؟ س/ ما حكم فريضة  
 ج/ فرض عني يف العمر مرة واحدة. 

فقال: أيها الناس، قد فرض   قال: )خطبنا رسول هللا    والدليل حديث ابن عباس  
عنه،   هللا عليكم احلج فحجوا( فقال رجل: أكل عام اي رسول هللا؟ فسكت رسول هللا  

ومسلم، زاد : )لو قلت نعم، لوجبت( رواه البخاري  حىت قاهلا ثالاثً، فقال رسول هللا  
 . أبوداود: )بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع(

 س/ ما هي شروط احلج؟ 
 ج/ للحج ثالثة شروط: 

 اإلسالم: فال يصحُّ احلج من الكافر وإن كان واجباً عليه.  .1
 التكليف: )العقل والبلوغ(. .2
 االستطاعة: وهي الزاد والراحلة.  .3

 س/ هل يشرتط حلج املرأة وجود احملرم؟ 
 ن متام االستطاعة. ج/ نعم فهو م

: )ال حيل المرأة تؤمن ابهلل واليوم قال: قال رسول هللا    والدليل حديث ابن عباس  
اآلخر، أن تسافر مسرية يوم وليلة، إال ومعها ذو حمرم(  فقام رجل فقال: اي رسول هللا، إين 

امرأتك( اكتتبت يف غزوة كذا وكذا، وإن امرأيت خرجت حاجة، قال: )اذهب فحج مع  
 رواه البخاري ومسلم. 
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 اإلحرام 
 س/ ما هي أنواع اإلحرام ابحلج؟
 ج/ لإلحرام ابحلج ثالثة أنساِ: 

 اإلفراد: وهو أن يُهل ابحلج مفرداً.   .1
أن يُهل ابحلج والعمرة مجيًعا، فتندرج أفعال العمرة يف أفعال احلج، وهو  الق ران:   .2

 ويزيد عليه هدي النسك. 
ابلعمرة فإن فرغ منها، متتع فأحل احلل كله، مث حُيرم ابحلج التمتع: وهو أن يُهل   .3

 فيؤدي أعمال احلج وعليه هدي النسك.

: )من أراد قالت: قال رسول هللا    والدليل على هذه األنساِ حديث عائشة  
منكم أن يهل حبج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل حبج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة 

 فليهل( رواه مسلم.

 

 س/ ما أفضل ما يُِهل به احلاج؟
 ج/ األفضل لغري املكي التمتع.
قال: )اي أيها الناس، إين لو استقبلت من   أنه    الدليل ما ورد يف حديث جابر  

أمري ما استدبرت مل أسق اهلدي، وجلعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلل 
 وليجعلها عمرة( رواه مسلم.

 
 املكانية لإلحرام ابحلج؟   س/ ما هي املواقيت 

 ج/ املواقيت املكانية مخسة. 
)أن رجال قام يف املسجد فقال: اي رسول هللا، من أين  :  الدليل حديث ابن عمر  

: )يهل أهل املدينة من ذي احلليفة، ويهل أهل الشأم أتمران أن هنل؟ فقال رسول هللا  
ر يل ومل أمسع أن رسول : وذكمن اجلحفة، ويهل أهل جند من قرن(، قال ابن عمر 
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قال: )ويهل أهل اليمن من يلملم( رواه البخاري ومسلم، وزاد أمحد: )قالوا له: فأين   هللا  
 أهل العراق؟ قال ابن عمر: مل يكن يومئذ عراق، )قاس الناس ذات عرق بقرن(. 

 
 س/ ما هي املواقيت الزمانية للحج؟ 

 جة. ج/ أشهر احلج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي احل
تعاىل:   قوله  البقرة:  { ىل مل خل}والدليل  عمر [197]سورة  ابن  قال   ،

 : )أشهر احلج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي احلجة( رواه البيهقي.
 

 صفة احلج
 س/ مىت يبدأ تنقل احلاج بني املناسك؟ 

الرتوية،  الثامن من ذي احلجة، وهو يوم  يبدأ احلاج ابلذهاب إىل مىن، ضحى يوم  ج/ 
 ويصلي هبا الظهر والعصر واملغرب والعشاء والفجر، بقصر الرابعية بال مجع. 

 . الطويل يف وصف حجة النيب    الدليل ما رواه مسلم من حديث جابر  
 

 احلجة؟ س/ ما الذي يفعله احلاج يف اليوم التاسع من ذي  
ج/ يقوم آبكد أركان احلج وهو الوقوف بعرفة من زوال اليوم التاسع، والبد أن جيمع بني 

 الليل والنهار، وينتهي بطلوع فجر يوم مزدلفة، ومن فاته هذا الكرن فاته احلج. 
يقول: )احلج   الديلي قال: شهدت رسول هللا    والدليل حديث عبد الرمحن بن يعمر  

، ويف رواية عند النسائي: )فمن أدِر ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من عرفة( رواه أبو داود
 ليلة مجع فقد أدِر احلج(. 
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 س/ ما هي أعمال احلاج يوم النحر؟
 ج/ أربعة أعمال: 

 رمي مجرة العقبة.  .1
 ذبح أو  ر النسك.  .2
 احللق أو التقصري.  .3
 طواف اإلفاضة. والسعي ملن أخر سعي احلج.  .4
 . الطويل يف وصف حجة النيب    يث جابر  ما رواه مسلم من حد الدليل 

 
 س/ هل جيوز تقدمي بعض أعمال يوم النحر على بعض؟ 

 ج/ نعم جيوز. 
وقف على انقته يوم النحر،  وفيه: أنه  والدليل ما ورد يف رواايت حديث جابر 

عند اجلمرة، للناس يسألونه، فقال رجل: ذحبت قبل أن أرمي؟ فقال: )ارم وال حرج(، وقال 
رجل: حلقت قبل أن أذبح؟ فقال: )اذبح وال حرج(، فقال رجل: إين أفضت إىل البيت 
قبل أن أرمي؟ قال: )ارم وال حرج(، فقال رجل: حلقت قبل أن أرمي؟ قال: )ارم وال 

يومئذ، عن أمر مما ينسى املرء وجيهل من تقدمي بعض   رج(، )فما سئل رسول هللا  ح
 األمور قبل بعض وأشباهها، إال قال: )ال حرج، ال حرج(. 

 
 س/ ما هي أعمال أايم التشريق: احلادي عشر والثاين عشر والثالث عشر؟ 

الوسطى مث الك ى، سبع حصيات مثل الثالث: الصغرى مث  حصى   ج/ رمي اجلمرات 
 اخلذف، بعد زوال الشمس.  

من آخر يومه مث رجع إىل مىن   قالت: )أفاض رسول هللا    والدليل حديث عائشة  
فمكث هبا ليايل أايم التشريق يرمي اجلمرة إذا زالت الشمس، كل مجرة بسبع حصيات، 
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وال يك  مع كل حصاة، ويقف عند األوىل والثانية، فيطيل القيام ويتضرع، ويرمي الثالثة  
 يقف عندها( رواه أبو داود. 

 
 س/ هل للحاج أن يتعجل فيكتفي برمي يومني؟ 

 ج/ نعم له أن يتعجل بشرط أن ُيرج من مىن قبل غروب مشس يوم  النفر األول. 
تعاىل: قوله   جه  ين ىن من خن حن جن يم ىم مم}  والدليل 

 . [203]سورة البقرة: {حي  جي ىهيه مه
 س/ بـِم خيتم احلاج أعماله؟ 

 بطواف الوداع. ج/ ُيتم احلاج  
قال: كان الناس ينصرفون يف كل وجه، فقال رسول هللا    والدليل حديث ابن عباس 

 املرأة أنه خفف عن  إال  ابلبيت،  الطواف  عهده  آخر  يكون  أحد حىت  ينفرن  )ال   :
 احلائض( رواه البخاري ومسلم.

   
 أركان احلج وواجباته وسننه  
 س/ ما هي أركان احلج؟ 

وهي اليت ال يصحُّ احلج إال هبا، وال يرُج  تركها بدم، وال يتحلل من ج/ أركان احلج  
 اإلحرام حىت أييت هبا. وهي أربعة: 

 اإلحرام.  .1
 السعي. .2
 الوقوف بعرفة.  .3

 طواف اإلفاضة.  .4
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 س/ ما هي واجبات احلج؟

احلج وهي اليت يصحُّ احلج بدوهنا، وجُي  تركها بدم، وأيمث اتركها بغري عذر.   ج/ واجبات 
 وعان: وهي ن

من  .1 والتخلص  امليقات،  من  األربعة: كاإلحرام  احلج  أبركان  متعلقة  واجبات 
حمظورات اإلحرام، وكون السعي بعد الطواف، اجلمع بني الليل والنهار يف الوقوف 

 بعرفة.
واجبات مستقلة وهي سبعة: طواف القدوم لغري املتمتع، املبيت مبزدلفة، رمي مجرة  .2

الثالث،  اجلمار  ورمي  التقصري،  أو  واحللق  الطواف،  على  الرمي  تقدمي  العقبة، 
 املبيت مبىن.  

 
 س/ ما هي سنن احلج؟ 

م، وهي وهي اليت يثاب على فعلها، ويصحُّ احلج بدوهنا، وال جُي  تركها بد   احلج   ج/ سنن
 نوعان: 

سنن تتعلق مبا سبق من األركان والواجبات: كالغسل لإلحرام، واملشي يف الطواف  .1
الوقوف ابملشعر احلرام من بعد والسعي لغري العاجز، الطمأنينة واالستقرار بعرفة،  

 صالة الصبح. 
 سنن مستقلة: كالغسل لدخول مكة، وطواف الوداع.  .2

 
 س/ ما هي مندوابت احلج؟ 

مندوابت احلج أو فضائله هي اليت يثاب على فعلها، ويصحُّ احلج بدوهنا، وال جُي  ج/ 
 تركها بدم، وهي دون السنن من جهة التأكيد على فعلها. وهي نوعان: 

والسنن. .1 والواجبات  األركان  من  سبق  مبا  تتعلق  حال   فضائل  التلبية  كتجديد 
 االنتقال بني املناسك. 
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 تزم، و ر اهلدي للمفرد، طواف الوداع. فضائل مستقلة. كالدعاء ابملل .2
 

س/ ما الدليل على كل ما سبق من األركان والواجبات والسنن واملستحبات املتعلقة 
 ابحلج؟ 

 . الطويل يف وصف حجة النيب    الدليل ما رواه مسلم من حديث جابر  ج/  

 
 حمظورات اإلحرام 

 س/ ما هي احملظورات اليت تلزم هبا الفدية؟ 
 حمظورات تلزم هبا الفدية:ج/ أربعة  
كل ما حييط ابلعضو من املخيط للرجل، ولبس القفازين وتغطية الوجه لغري حاجة  .1

 للمرأة. 
 الطيب. .2
 تغطية الرأس.  .3
 إزالة الشعر وقلم األظفار.  .4

 
 س/ ما هي الفدية؟ 

 ج/ الفدية هي: صيام ثالثة أايم أو إطعام ستة مساكني أو ذبح شاه. 
 مظ  حط مض  خض حض  جض}  أنه قال يف قوله تعاىل:     والدليل حديث كعب بن عجرة

، قال: )نزلت هذه [196{ ]سورة البقرة:مق حق مف  خف حف جف مغ  جغ مع جع
وأان أوقد حتت قدر   اآلية يفَّ خاصة، مث كانت للمسلمني عامة( أتى علي رسول هللا  

: )احلق رأسك، وصم ثالثة أايم، أو يل، والقمل يتناثر على وجهي، فقال رسول هللا  
 تصدق بفرق بني ستة مساكني، أو انسك بشاة( رواه البخاري ومسلم.
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 س/ ما هي احملظورات اليت يلزم هبا اهلدي؟

 ج/ الذي يلزم به دم اهلدي أمران:
 تِر واجب من واجبات احلج.  .1
 جلماع.ا .2

 

 س/ ما هو اهلدي الذي جيب برتك واجب من واجبات احلج؟

قال: )من نسي من   ج/ ذبح شاة فأعلى جتزئ أضحيًة. والدليل قول ابن عباس 
 نسكه شيئاً أو تركه، فليهرق دماً( رواه مالك يف املوطأ وصححه األلباين. 

 
 س/ ما حكم من جامع أهله قبل التحلل األول؟  

ج/ فسد حجه، ولزمه إمتامه كما لو كان صحيحاً، والتوبة إىل هللا، واهلدي )بدنة(، 
 والقضاء من قابل. 

يسأله   والدليل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجال أتى إىل عبد هللا بن عمرو  
فقال: اذهب إىل ذلك فسله، قال   عن حمرم وقع ابمرأة، فأشار إىل عبد هللا بن عمر  

شعيب: فلم يعرفه الرجل، فذهبت معه فسأل ابن عمر، فقال: بطل حجك، فقال الرجل: 
واصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابالً فحج وأهد(، فما أصنع؟ قال: )اخرج مع الناس  

فسله،   فرجع إىل عبد هللا بن عمرو وأان معه فأخ ه، فقال: اذهب إىل ابن عباس  
قال شعيب: فذهبت معه إىل ابن عباس فسأله، فقال له كما قال ابن عمر، فرجع إىل عبد 

تقول أنت؟ فقال: )قويل مثل   هللا بن عمرو وأان معه فأخ ه مبا قال ابن عباس، مث قال: ما
 ما قاال( رواه البيهقي.
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 س/ ما حكم من جامع قبل التحلل الثاين؟ 
ل لإلهالل بعمرة.   ج/ ال يفسد حجه، ولزمه التوبة، وهدي، اخلروج للح 

 

 س/ بِـم يكون التحلل األول؟ 
 لنساء. ج/ التحلُّل األصغر: يكون برمي مجرة العقبة، وحلَّ به مجيع الرُمحرَّمات إال ا

: )إذا رمى أحدكم مجرة العقبة، قالت: قال رسول هللا  والدليل حديث عائشة  
 فقد حل له كل شيء إال النساء( رواه أبو داود. 

 
 س/ بـِم يكون التحلل الثاين؟ 

ج/ التحلُّل األك : يكون إضافة للتحلل األول، ابحللق وطواف اإلفاضة مًعا، وحلَّ به 
 كلُّ شيٍء إن قدَّم سعيه. 

ابن عمر   ابن خزمية عن  البيت   قال: ) كان رسول هللا    والدليل ما رواه  يزور 
 (.  فيطوف به أسبوعاً، ويصلي ركعتني، وحتل له النساء

  
 س/ ما هي احملظورات اليت يلزم هبا االستغفار وال هدي فيها وال فدية؟ 

 ج/ وهي ثالثة حمظورات: 
 قطع شجر احلرم.  .1
 شعريات، أو قتل قملة. قلم ظفر واحد، أو إزالة   .2
 عقد النكاح.  .3

: )ال ينكح احملرم، وال ينكح، وال : قال رسول هللا  والدليل حديث عثمان بن عفان  
 ُيطب( رواه مسلم.
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 س/ ما هي احملظورات اليت يلزم بفعله اجلزاء؟
 ج/ الصيد. 

 . [96]سورة املائدة: { ين ىن من خن  حن جن يم}والدليل قوله تعاىل:  
 

 الصيد؟ س/ ما جزاء  
 ج/ إن كان للصيد م ثٌل من هبيمة األنعام، فهو خمري بني: 

ذبح م ثل الصيد من النعم: فمثل محار الوحش بقرة، ومثل النعامة بدنة، ومثل الفيل  .1
 بدنة، ومثل الثعلب شاة. 

 إخراج قيمة الصيد طعاماً مبحل التلف.  .2
   يوم.  صوم أايم بعدد األمداد يف أي   مكان وزمان شاء، لكل ُمدٍ  صوم .3

 وإن مل يكن للصيد م ثل ُخري   بني االثنني األخريين..
 خت حت  هبجت مب  خب حب  جب  هئ مئ خئ}والدليل قوله تعاىل:  

 خص  حص مس  خس  حس جس  مخ  جخ مح  جح  مج حج مث هت مت
 خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص

]سورة   {حم  جم  هل  مل خل  جلحل مك  لك خك  حك مقجك حق  مف
 .[95املائدة:
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 سؤال وجواب يف الذبائح 
 األضحية 

 األضحية؟ س/ ما تعريف  
  األنعام يف يوم عيد األضحى وأايم التشريق، تقراًب هلل تعاىل. ما يُذبح أو يُرن َحر من  ج/ هي  

يضحي   قال: ) كان رسول هللا    والدليل على مشروعيتها حديث أنس بن مالك  
 بكبشني أملحني أقرنني، ويضع رجله على صفاحهما، يسمي ويك ( رواه البخاري ومسلم. 

 

 ألضحية؟ س/ ما حكم ا
 ج/ سنة مؤكدة. 

قال: )إين ألدع األضحى وإين ملوسر، خمافة أن يرى   الدليل قول أيب مسعود األنصاري  
( رواه عبدالرزاق، وهكذا روي عن أيب بكر وعمر    . جرياين أنه حتم عليَّ

 
 س/ ما هي شروط األضحية؟ 
 ج/ لألضحية مخسة شروط:

. والدليل حديث أيب هريرة مستطيعاً، غري حاجأن يكون املضحي مسلماً، حراً،   .1
    قال: قال رسول هللا من كان له سعة ومل يضح، فال يقربن مصالان( رواه( :

 ابن ماجه وحسنه األلباين. 
الغنم(. .2 البقر،  )اإلبل،  األنعام  من  األضحية  تكون  تعاىل:   أن  قوله  والدليل 

 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل}
 . [28]سورة احلج: {نيىي مي زي ري

أن تبلغ السن  املعت ة: فمن الضأن ما زادت على ستة أشهر، ومن الغنم ما أمتت  .3
والدليل حديث جابر بن عبد   سنة، ومن البقر سنتني، ومن اإلبل مخس سنوات.
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: )ال تذحبوا إال مسنة، إال أن يعسر عليكم، قال: قال رسول هللا    هللا  
 مسلم. فتذحبوا جذعة من الضأن( رواه  

: قال رسول هللا الدليل حديث ال اء بن عازب  السالمة من العيوب البي  نة:   .4
 ،البني مرضها واملريضة  البني عورها،  العوراء  الضحااي:  )أربع ال جتوز يف    :

لعها، والعجفاء اليت ال تنقي( فقيل لل اء:  والعرجاء البني عرجها، والكسرية البني ض 
األذن نقص، أو يف العني نق،, أو يف السن نقص؟ قال: فإان نكره أن يكون يف  

 )فما كرهته فدعه، وال حترمه على أحد( رواه أمحد والنسائي وصححه األلباين. 

أن تذبح يف الوقت الشرعي: فأول وقتها بعد انتهاء اإلمام من صالة العيد، وآخر  .5
قال: والدليل حديث ال اء بن عازب    وقتها غروب مشس اثلث أايم التشريق.

صلى يوم النحر ركعتني، مث أقبل علينا بوجهه وقال: )إن أول   إن رسول هللا  
نسكنا يف يومنا هذا أن نبدأ ابلصالة، مث نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب 
سنتنا، ومن  ر قبل الصالة، فإمنا هو حلم قدمه ألهله، ليس من النسك يف شيء( 

 رواه البخاري ومسلم. 

 

 مندوابت األضحية؟س/ ما هي 

 ج/ لألضحية مندوابت منها: 
يندب للمضحي أن ال أيخذ من شعره وال بشره شيئاً مذ دخول العشر. الدليل  .1

قال: )إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن   أن النيب  حديث أم سلمة  
 ه مسلم. ايضحي، فال أيخذن من شعره وال من أظفاره شيئاً حىت يضحي( رو 

بكبشني   قال: )ضحى النيب      . الدليل حديث أنسأن يباشر الذبح بنفسه .2
أملحني، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما، يسمي ويك ، فذحبهما بيده( رواه 

 البخاري ومسلم. 
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 خئ حئ جئ يي} التصدق واإلهداء من األضحية. والدليل قوله تعاىل:   .3

 مج حج مث متهت خت حت جت هب خبمب حب جب هئ مئ

 . [36]سورة احلج: { جسحس مخ جخ مح جح

 
 العقيقة

 س/ ما تعريف العقيقة؟ 
 ما يُذبح أو يُنحر من النرََّعم يف سابع والدة املولود.ج/ هي  

عن احلسن   قال: )عق رسول هللا    الدليل على مشروعيتها حديث ابن عباس  
املوطأ )عق عن (  بكبشني كبشني  واحلسني   األلباين، ويف  النسائي وصححه  رواه 
 واحلسني كبشاً كبشاً(. احلسن  

 س/ ما حكم العقيقة؟ 
عن العقيقة،   قال: سئل رسول هللا    ج/ سنة مؤكدة. والدليل عبد هللا بن عمرو  

فقال: )من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغالم شااتن مكافئتان وعن 
 اجلارية شاة( رواه أبو داود وصححه األلباين. 

 س/ ما شروط العقيقة؟ 
 لعقيقة شرطان: ج/ ل
ُيشرتط يف العقيقة ما ُيشرتط يف األضحية، من حيث اجلنس، والسن ، والسالمة  .1

 من العيوب. 
يذبح الويل عن املولود الذكر شااتن واألنثى شاة واحدة. والدليل قول  عائشة  .2

أن نعق عن الغالم شاتني، وعن اجلارية شاة( رواه   : )أمران رسول هللا  
 الرتمذي وصححه. 
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 ما هي مندوابت العقيقة؟س/  

 ج/ من مندوابت العقيقة: 
 ذحبها يف اليوم السابع من والدة املولود.  .1
 حل ق شعر املولود يوم الذبح، والتصدق بزنته ذهًبا أو فضة.  .2
 تسمية الولد يوم العقيقة ابسٍم حسٍن. .3

 حتنيكه بتمٍر، أو حلو.  .4
: ) كل غالم مرهتن بعقيقته قال: قال رسول هللا   والدليل حديث مسرة بن جندب  

  تذبح عنه يوم السابع، ويسمى، وحيلق رأسه( رواه الرتمذي وصححه. 
 

 الذكاة 
 س/ ما تعريف الذكاة؟

 السبب املوصل حل ل   أكل احليوان ال ي   اختيارًا. ج/  
 س/ ما هي الطرق الشرعية لِـحل أكل احليوان؟ 

 ج/ ثالثة طرق: 
 بقطع احللقوم والودجني، للغنم والطيور والوحش و وه.   الذبح: ويكون .1
 النحر: ويكون بطعن اللبة أسفل العنق، لإلبل والزرافة و وه.  .2
ر، الصيد:   .3 جرح مزهق لروح حيوان وحشيٍ  حالل األكل، غري مقدور عليه إال بُعس 

 كحمار الوحش و وه. 

 س/ ما الشروط اليت جتب يف املذكي؟
 ج/ شرطان: 

 يكون مسلماً أو من أهل الكتاب، إال يف الصيد فالبد أن يكون مسلماً. أن   .1
 أن يكون مميزاً. .2
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تعاىل:   قوله   حص  مس خس حس جس مخ محجخ جح مج حج}والدليل 

 .[5]سورة املائدة: { جض مص خص
 س/ ما الشروط اليت تتعلق ابحليوان الـمذكى؟ 

 ج/ شرطان: 
 أن يكون مما حيل أكله.  .1
 أن يوجد حياً حياًة مستقرة قبل أن تعمل فيه الذكاة.  .2

 س/ ما الشروط املتعلقة بكيفية الذكاة ابلذبح أو النحر؟ 
 ج/ ثالثة شروط: 

 أن يذكر اسم هللا مع الذ كر.  .1
 أن يُنهر الدم.  .2
 أن تكون آلة الذبح حمددة.  .3

ر اسم هللا  : )ما أهنر الدم وذُكقال: قال رسول هللا   والدليل حديث رافع بن خديج  
فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك: أما السن فعظم، وأما الظفر، فمدى احلبشة( راه 

 البخاري ومسلم. 

 س/ ما الشروط املتعلقة بكيفية الذكاة ابلصيد؟ 

 ج/ ثالثة شروط: 
 أن تكون آلة الصيد حمددة، واحليوان معلماً.  .1
 أن يذكر اسم هللا عند إرسال السهم أو احليوان. .2
 ينهر الدم نتيجة ما أرسله. أن   .3

قال: قلت: اي رسول هللا، إان أبرض صيد، أصيد   والدليل حديث أيب ثعلبة اخلشين  
بقوسي، وأصيد بكليب املعلم، وبكليب الذي ليس مبعلم؟ قال: )ما أصبت بقوسك فذكرت 
اسم هللا فكل، وإذا أرسلت كلبك وذكرت اسم هللا عليه، فأمسك عليك، فكل( فقلت: 
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تل؟ قال: )وإن قتل، وما صدت بكلبك الذي ليس مبعلم، فأدركت ذكاته فكله( رواه وإن ق
 البخاري ومسلم. 

 
 األطعمة واألشربة

 س/ ما األصل يف األطعمة واألشربة؟
 ج/ األصل يف األطعمة واألشربة احلل واإلابحة. 

 ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم}الدليل قوله تعاىل:  
 خت  حت جت  هب  مب  خب حب  جب هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي

]سورة    { حص مس خس حس  جس  مخ جخ  مح  جح  مج  حج  هتمث مت
 . [145األنعام:

 س/ ما أصول احملرمات اليت هنى الشارع عن أكلها وشرهبا؟
 ج/ أصول احملرمات أربعة: 

 النجاسات: كامليتة والدم.  .1
 ما يُذهب العقل: كاخلمر.  .2
 ما ُذبح لغري هللا: كما يُذبح لألموات. .3

 والسبعيات.ما يضر يف اجلسم: كالسميات   .4

 حن  جن يم  ىم مم خم  حم  جم  يل  ىل مل خل}قال تعاىل: 

 مي  خي حي  جي  يه  ىه  مه جه  ين ىن  من خن 

، وعن عبد هللا بن عباس [3]سورة املائدة:  { ٍَّّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي
 ( عن كل ذي انب من السباع، وكل ذي خملب من الطري  هنى رسول هللا  )قال:    

 رواه مسلم. 
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 سؤال وجواب يف اجلهاد 

 مبعناه العام؟س/ ما تعريف اجلهاد  

 ج/ هو بذل اجلهد يف جلب حماب الرب ودفع ما يكرهه ويسخطه. 
تعاىل:   قوله   حئ جئ  يي نيىي مي  زي  ري  ٰى}والدليل 

 .[69]سورة العنكبوت:  {مئ  خئ 
 س/ ما مراتب اجلهاد؟

 مراتب اجلهاد العام أربعة: ج/ 
 جهاد النفس.  .1
 جهاد الشيطان.  .2
 واملنكرات.جهاد أصحاب الظلم والعدوان، والبدع   .3
 جهاد الكفار.  .4

 س/ ما هي مراتب جهاد النفس؟

 ج/ أربع مراتب: 
 العلم. .1
 العمل.  .2
 الدعوة.  .3
 الص .  .4

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}  والدليل قوله تعاىل:
    [3-1]سورة العصر:  {  جه ين ىن من خن حن جن

 س/ ما مراتب جهاد الشيطان؟
 ج/ جلهاد الشيطان مرتبتان: 

  ابليقني واالستعاذة ابهلل من نزغاته.ويكون    دفع وساوسه وشبهاته.  .1
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 عدم اتباع خطواته وتزييناته. ويكون ابلص  واالستغفار.  .2
 ني مي ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن}والدليل قوله تعاىل:  

 . [98-97]سورة املؤمنون: {جئ يي ىي
 س/ ما مراتب جهاد أصحاب الظلم والعدوان، والبدع واملنكرات؟ 

 ج/ ثالث مراتب: 
 اليد.  .1
 اللسان.  .2
 القلب.  .3

قال: )من رأى منكم منكرا    أن رسول هللا    الدليل حديث أيب سعيد اخلدري  
فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان( رواه 

 مسلم.
 

 س/  ما مراتب جهاد الكفار؟

 ج/ أربع مراتب: 
 القلب.  .1
 اللسان.  .2
 املال .3
 اليد.  .4

قال: )جاهدوا املشركني أبموالكم : أن رسول هللا  والدليل حديث أنس بن مالك  
 وأنفسكم وألسنتكم( رواه أبو داود وصححه األلباين. 
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 س/ ما تعريف اجلهاد ابملعىن اخلاص؟
بذل اجلهد يف قتال الكفار املعاندين احملاربني، واملرتد ين، إلعالء كلمة هللا تعاىل ج/ هو  

   خمصوصة.وفق شروط  

 جح مج حج مث هت مت}والدليل على مشروعيته قوله تعاىل:  
{ ]سورة حض جض مص خص حص مس خس حس مخجس جخ مح
 . [39األنفال:

 س/ ما حكم اجلهاد؟
فاألصل أنه ج/ أما جهاد النفس والشيطان ففرض عني، وأما جهاد الكفار وأهل البدع  

 فرض كفاية. 
 جف مغ جغ جعمع مظ حط مض خض حض}والدليل قوله تعاىل:  

 حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف

 . [122]سورة التوبة: { هل مل خل
 

 س/ مىت يكون اجلهاد فرض عني؟
 يف ثالث حاالت: -إن حتققت شروطه –ج/ يكون فرض عني  

إذا حضر املسلم الرُمكلَّف القتال، والتقى الزحفان وتقابل الصفان. والدليل قوله  .1
 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض}تعاىل:  
 . [45]سورة األنفال:  {مق حق مف خف

إذا حضر العدو بلداً من بلدان املسلمني تعني  على أهل البالد قتاله وطرده منها.  .2
  ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق}والدليل قوله تعاىل:  

 . [194]سورة البقرة: {
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 رئ}  إذا استنفر إمام املسلمني الناس وطلب منهم النفري. والدليل قوله تعاىل: .3
 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
 ىث مثنث زث رث يت ىت متنت زت رت
 . [38]سورة التوبة:  {مك لك اك يق ىق يف ىف يث

 س/ ما الشروط املتعلق ابجلهاد؟  

 ج/ الشروط املتعلقة ابجلهاد أربعة: 
 القدرة العامة واخلاصة على جماهدة العدو. والدليل حديث النواس بن مسعان   .1

الدجال ... فبينما هو كذلك إذ أوحى هللا عز وجل   قال: )ذكر رسول هللا  
فحرز  بقتاهلم،  يدان ألحد  عبادا يل، ال  قد أخرجت  مرمي: إين  بن  إىل عيسى 

 عبادي إىل الطور، ويبعث هللا أيجوج ومأجوج( رواه مسلم. 
  { مح جح مج حج مث هت}القوة اليت تكسر شوكة العدو. قال تعاىل:   .2

 . [60]سورة األنفال:
: : قال: قال رسول هللا  أن يدعو له ويل األمر. والدليل حديث أيب هريرة   .3

)وإمنا اإلمام جنة يقاتل من ورائه، ويتقى به، فإن أمر بتقوى هللا وعدل، فإن له 
 بذلك أجرا، وإن قال بغريه، كان عليه منه وزرا( رواه البخاري ومسلم. 

: قال: قال رسول هللا ريرة  أن تكون راية اجلهاد واضحة. والدليل حديث أيب ه .4
 من خرج من الطاعة وفارق اجلماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل( :

حتت راية عمية، يغضب لعصبة، أو يدعو إىل عصبة، أو ينصر عصبة، فقتل فقتلة 
جاهلية، ومن خرج على أميت يضرب برها وفاجرها، ال يتحاش من مؤمنها، وال 

 ين، ولست منه( رواه مسلم. يفي بعهد ذي عهدها، فليس م
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 س/ ما الشروط املتعلقة ابلـمجاهد؟ 

 ج/ الشروط املتعلقة ابجملاهد مخسة: 
 اإلسالم.  .1
 التكليف.   .2
 احلُر  ي ة.  .3
 الذُّكورية.  .4
 السالمة من الضرر.  .5
 إذن الوالدين.  .6

فاستأذنه يف   قال: جاء رجل إىل رسول هللا    والدليل حديث عبدهللا بن عمرو  
 اجلهاد، فقال: )أحي والداِ؟( قال: نعم، قال: )ففيهما فجاهد( رواه البخاري ومسلم. 

  
 الغنائم 

 س/ ما تعريف الغنيمة؟ 
ج/ هي اسم ملا يؤخذ من أموال الكفرة قهراً بقتال، على وجه يكون فيه إعالء كلمة هللا 

 تعاىل. 
 هن من حنخن جن خممم حم جم هل مل}والدليل على مشروعيتها قوله تعاىل:  

 . [69]سورة األنفال: { ٰه مه جه
 س/ كيف يتم تقسيم الغنائم؟
 ج/ تقسم الغنيمة مخسة أسهم:

 سهم اإلمام، ويوضع يف بيت املال وينفق يف مصاحل املسلمني. .1
 ابقي السهام األربعة، وتكون ملن شهد الوقعة من أهل القتال. .2
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 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}والدليل قوله تعاىل:  
 حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن

  { رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي
 . [41]سورة األنفال:

 
 س/ من هم أهل القتال الذين يُقسم هلم من املغنم؟ 

ج/ هم الرجال البالغني، األحرار، العقالء، ممن استعد للقتال سواء ابشر القتال أو مل يباشر، 
 قوايً كان أو ضعيفاً. وأما النساء والصبيان فرُيضخ هلم رضخاً وال يقسم هلم. 

ابن عباس   إىل  احلروري: كتب  بن عامر  يسأله عن مخس   والدليل حديث جندة 
خصال؟ وفيه: )كتبت تسألين عن العبد واملرأة حيضران املغنم، هل يقسم هلما شيء، وإنه 

 . ليس هلما شيء إال أن حيذاي( رواه مسلم
 

 س/ ما حكم أسرى الكفار؟ 
 ج/ اإلمام خمري فيهم مبا فيه مصلحة اإلسالم واملسلمني بني مخسة أمور: 

 القتل. .1
 أو االسرتقاق.  .2
 أو املن  بغري عوض.  .3
 أو الفداء إما مبال أو منفعة.  .4
 أو عوضاً أبسري مسلم.  .5

 يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت}والدليل قوله تعاىل:  
 .[4]سورة حممد: {يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف
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 س/ ما تعريف الفيء؟
 ج/ هي ما أخذ من أموال أهل احلرب حبق من غري قتال.

 س/ ما هي مصارف الفيء؟
 ج/ يصرف يف مصاحل املسلمني حبسب ما يراه اإلمام. 

 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث}  والدليل قوله تعاىل: 
]سورة   ىنين نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك  }
 .[7احلشر:

 
 

 عقد الذمة
 ما تعريف عقد الذمة؟ س/  

ج/ هو إقرار بعض الكفار على كفرهم، بشرط بذل اجلزية، والتزام أحكام امللة اليت 
 حكمت هبا الشريعة. 

 س/ ما تعريف اجلزية؟ 
 ج/ هو املال الذي يضربه ويل األمر على رؤوس الكفار إذالالً وصغاراً.

 نت مت زت رت يب ىب نب}والدليل على مشروعيتها قوله تعاىل:  

 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت

 { رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك
 . [29]سورة التوبة:

 س/ ممن تؤخذ اجلزية؟ 

 ج/ تؤخذ اجلزية من أهل القتال: املكلفني من الرجال، األحرار، القادرين. 
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 كافر؟س/ هل أخذ اجلزية خاص من أهل الكتاب أو من كل  
 ج/ الراجح أهنا تؤخذ من كل كافر.

 الدليل عموم آية اجلزية.
 س/ ما موجب عقد الذمة؟   

ج/ حرمة قتاهلم، وحفظ أمواهلم، وصيانة أعراضهم، وعدم إيذائهم، ومعاقبة من قصدهم 
 أبذى.

والدليل حديث هشام بن حكيم بن حزام قال: )مررت ابلشام على أانس من األنباط قد 
مس وصب على رؤوسهم الزيت، فقلت: ما هذا؟ قيل: يعذبون يف اخلراج، أقيموا يف الش

يقول: إن هللا يعذب الذين يعذبون يف الدنيا( رواه   فقلت: أما إين مسعت رسول هللا  
 مسلم.

 
 عقد اهلدنة مع الكفار 

 س/ ما تعريف اهلدنة؟ 
معلومة بقدر احلاجة وإن ج/ هي عقد اإلمام أو انئبه ألهل احلرب على تِر القتال مدة  

 طالت. 
 س/ ما حكم عقد اهلدنة مع الكفار؟

 ج/ جيوز إلمام املسلمني عقد اهلدنة ما دام يف ذلك مصلحة للمسلمني. 
تعاىل:   قوله   حن جن خممم حم جم هل مل خل حل جل مك}والدليل 

 . [61]سورة األنفال:  {هن من خن
 س/ ما أنواع اهلدنة والصلح ابعتبار املدة املشروعة؟ 

 ثالثة أنواع:ج/  
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يف احلديبية لكفار قريش عشر   الصلح املقيد بزمن حمدد. والدليل مصاحلة النيب   .1
 سنني.

الصلح املطلق مل حيدد بزمن وليس هو على التأبيد. والدليل حديث عبد هللا بن  .2
أجلى اليهود والنصارى من أرض احلجاز، وإن     : قال: إن عمر عمر  

راد إخراج اليهود منها، وكانت األرض ملا ظهر ملا ظهر على خي  أ  رسول هللا  
عليها هلل ولرسوله وللمسلمني، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول هللا 

    أن يقرهم هبا، على أن يكفوا العمل، وهلم نصف الثمر، فقال رسول هللا 
ه إىل هلم: )نقركم هبا على ذلك ما شئنا( فقروا هبا، حىت أجالهم عمر يف إمارت

 تيماء وأرحياء( رواه البخاري ومسلم.
القدرة  .3 إن حصلت  ماٍض  اجلهاد  أن  األصل  وهذا ال جيوز ألن  املؤبد.  الصلح 

 والقوة.
 عقد األمان 

 س/ ما تعريف عقد األمان؟ 
   ج/ هو عبارة عن أتمني الكافر على ماله ودمه مدة حمدودة.

 مع جع مظ حط مض خض حض جض مص}والدليل قوله تعاىل:  
 .[6]سورة التوبة:  {خك حك جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ

 س/ من يصح منه عقد األمان؟
 ج/ يصح عقد األمان من كل أحد من املسلمني، بشرط أن يكون: 

 عاقالً ابلغاً: فال يصح من اجملنون والطفل.  .1
 خمتاراً: فال يصحُّ من املكره.  .2

، قالت: ذهبت إىل رسول : أخت علي بن أيب طالب  والدليل حديث أم هانئ 
عام الفتح، فلما انصرف من مغتسله، فلما انصرف قلت: اي رسول هللا، زعم ابن   هللا  
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: )قد أجران من فقال رسول هللا    - فالن بن هبرية  - أمي علي: أنه قاتل رجال قد أجرته  
 أجرت اي أم هانئ( رواه البخاري ومسلم.

 
 س/ ما موجب عقد األمان؟ 

بعقد األمان، فيحرم قتل املستأمن أو أسره أو اسرتقاقه، وجيب االلتزام ج/ يلزم الوفاء  
 بسائر األمور الرواه البخاري ومسلما معه. 

: )من قتل  : قال: قال رسول هللا  والدليل حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص  
 البخاري. معاهدا مل يرح رائحة اجلنة، وإن رحيها يوجد من مسرية أربعني عاما( رواه  
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 سؤال وجواب يف األميان والنذور 
 األميان 

 تعريف األميان؟ س/ ما هو  
 ج/ األميان مجع ميني، وهي حلف املكل ف على إثبات أمٍر أو نفيه. 

قال: )أكثر ما كان رسول هللا   والدليل على مشروعيته حديث  عبد هللا بن عمرو  
   .حيلف: ال ومقلب القلوب( رواه البخاري 

 حكم اليمني؟ س/ ما  
اخلمسة حبسب  التكليفية  األحكام  بقية  هلا  تعرض  وقد  اإلابحة،  اليمني  األصل يف  ج/ 

 اختالف املقسم به أو املقسم عليه.
 .[91]سورة النحل: { ىل مل يك ىك مك}الدليل قوله تعاىل:  

 س/ ما أركان اليمني؟ 
 ج/ أركان اليمني أربعة: 

 احلالف.  .1
 احمللوف به.  .2
 احمللوف عليه.  .3

 الصيغة.  .4

 س/ ما الشروط املتعلقة ابحلالف؟

 ج/ شروط اليمني املتعلقة: 
رَه.  .1 ُك 

 التكليف )البلوغ والعقل واالختيار(، فال تنعقد ميني الصيب  واجملنون وامل
 القصد، فال ينعقد لغو اليمني.  .2
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 ين  ىن نن من زن} قالت: )أنزلت هذه اآلية    -والدليل حديث عائشة  
يف قول الرجل: ال   ،[89]سورة املائدة:  {ىييي ني  مي زي ري  ٰى

 وهللا، بلى وهللا( رواه البخاري.
 س/ ما شروط احمللوف به؟ 

 .  ج/ أن حيلف ابهلل تعاىل أو أبمسائه وصفاته، ومن حلف بغري هللا فقد أشِر
مسع رجال يقول: ال والكعبة، فقال     والدليل حديث سعد بن عبيدة أن ابن عمر

يقول: )من حلف بغري هللا فقد كفر أو   فإين مسعت رسول هللا  له: ال حتلف بغري هللا،  
( رواه الرتمذي وحسنه.  أشِر

 س/ ما شروط احمللوف عليه؟ 

 ج/ يشرتط فيه أمران: 
 أن يكون أمراً مستقبلياً.  .1
سواًء  –أن يكون مما يُقدر على فعله أو تركه، فإن عجز عن االلتزام كفَّر عن ميينه   .2

 . -شرعياً عجزاً بدنياً أو  
: )اي عبد الرمحن، ال : قال: قال يل رسول هللا  والدليل حديث عبد الرمحن بن مسرة  

تسأل اإلمارة، ... وإذا حلفت على ميني فرأيت غريها خريا منها فائت الذي هو خري، 
 وكفر عن ميينك( رواه البخاري ومسلم. 

 
 س/ ما أقسام اليمني؟ 

 ج/ اليمني تنقسم إىل أقسام: 

 منعقدة على بر: الناشئة عن قصد أتكيد فعل أمر أو تركه. وفيها الكفارة. ميني   .1
ميني اللجاج والغضب: الناشئة عن االنتصار للنفس أو معاقبتها، أو اجلدال و وه.  .2

 وفيها الكفارة. 
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 اليمني الغموس: الناشئة عن كذب صاحبها. وليس فيها سوى التوبة واالستغفار.     .3

ن عدم قصد القلب وعقده، أو أمر يستيقنه ويظهر خالفه. ميني اللغو: الناشئة ع .4
 وليس فيها شيء. 

 

 س/ ما هي كفارة اليمني؟

 ج/ كفارة اليمني أربعة أنواع: 
 إطعام عشرة مساكني.  .1
 أو كسوة عشرة مساكني.  .2
 أو عتق رقبة مؤمنة.  .3
 يندب تتابعها.صوم ثالثة أايم،   .4

وعلى   اأُلَول،  الثالثة  يف  التخيري  الرابع. على  يف  تعاىل:    الرتتيب  قوله   زن}والدليل 
 جئ  ىييي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من 

 متهت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ  مئ خئ حئ
 مص  حصخص مس خس حس جس جخمخ مح جح  مج حج مث

 . [89{ ]سورة املائدة:مغ  جغ مع جع مظ  حط  مض خض جضحض
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ذور 
ُّ
 الن

 س/ ما تعريف النُّذر؟ 
 ج/ هو التزام مسلم مكل ف قربًة ولو تعليًقا. 

 مم خم حم جم يل ىل مل خل}والدليل على مشروعيته قوله تعاىل:  
 . [270]سورة البقرة:  {جن يم ىم
 

 س/ ما أركان النذر؟ 

 ج/ أركان النذر: 

 الناذر. .1
 املنذور.  .2
 الصيغة.  .3

 

 س/ ما الشروط املتعلقة ابلناذر؟

 اإلسالم، فال يصحُّ النذر من كافر. .1
رَه.  .2  التكليف، فال يصحُّ من الصيب   واجملنون والرُمك 

 
 س/ ما الشروط املتعلقة ابملنذور؟ 

 أن يكون املنذور قُربًة، فال يصحُّ نذر املباح واملكروه واحملر م.  .1
 أال يكون املنذور من الواجبات العينية ابتداًء. .2

 أن يكون مقدورًا للناذر.  .3
 أال يكون مملوًكا للغري.  .4
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 الشروط املتعلقة بصيغة النذر؟ س/ ما  

 أن تكون صرحية يف الداللة على االلتزام، ولو مل تكن بصيغة النذر. .1
 

 س/ ما أقسام النذر ابعتبار الناذر؟

 ج/ ينقسم النذر ابعتبار الناذر إىل ثالثة أقسام: 
 . نذر الرضا .1
 نذر اللجاج والغضب  .2
 نذر العاجز عن الوفاء.  .3

 ور؟س/ ما أقسام النذر ابعتبار املنذ
 ج/ ينقسم النذر ابعتبار املنذور إىل ثالثة أقسام: 

 قربة  .1
 نذر معصة.  .2
 . مباح .3

 س/ ما أقسام النذر ابعتبار صيغة النذر؟
 ج/ ينقسم النذر ابعتبار الصيغة إىل ثالثة أقسام: 

 غري مقيد بغرض.  نذر مطلق .1
 نذر مقيد وهو نذر اجملازاة.  .2
 مل يسم املنذور به.   نذر مبهم .3

 النذر ابتداًء؟ س/ ما حكم  
 ج/ للنذر ثالثة أحكام من حيث االبتداء به: 

 عمرالندب: النذر املطلق: وهو ما مل يُعلَّق على شيء، ومل يُكر ر. والدليل حديث   .1
    أنه سأل رسول هللا   ، عن نذر كان نذره يف اجلاهلية، فقال له )أوف بنذِر

  فاعتكف ليلة( رواه البخاري ومسلم.
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الكراهة: النذر املكر ر، كنذر صوم كل  مخيس؛ إذ يفضي إىل السآمة. والنذر املعل ق  .2
ابن على غري معصية،  و )إن شفى هللا مريضي فعليَّ صدقٌة(. والدليل حديث  

مرفوعاً: )ال تنذروا، فإن النذر ال يقرب من ابن آدم شيئا مل يكن هللا     عمر
د قدر له، فيستخرج هللا به من البخيل فيؤيت قد قدره له ولكن النذر يوافق القدر ق

 البخيل عليه ما مل يكن يؤيت عليه من قبل( رواه البخاري ومسلم.
التحرمي: نذر املعصية أو املكروه، أو حترمي املباح. والدليل حديث عمران بن حصني  .3

    قال: قال رسول هللا ال نذر يف معصية، وال فيما ال ميلك ابن آدم( رواه( :
 مسلم.

 س/ ما حكم الوفاء ابلنذر بعد وقوعه؟

 ج/ للنذر من حيث الوفاء به حكمان: 

مرفوعاً: )من نذر أن يطيع هللا   عن عائشة  ما جيب الوفاء به: نذر الطاعة.   .1
 فليطعه( رواه البخاري ومسلم. 

ال جيب الوفاء به وفيه التوبة وكفارة ميني: نذر املعصية واملكروه واملباح. والدليل  .2
فما كان من نذر يف طاعة هللا عمران بن حصني    ثحدي نذران،  )النذر   :

فذلك هلل وفيه الوفاء، وما كان من نذر يف معصية هللا، فذلك للشيطان وال وفاء 
  فيه، ويكفره ما يكفر اليمني( رواه النسائي وصححه األلباين. 

الصاحلات   يوم عاشوراء  مت املقصود حبمد اهلل واحلمد هلل الذي بنعمته تتم  

 هــ 1442
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 فهرس املوضوعات 
 2 ........................................................................................ سؤال وجواب يف الطهارة 
 2 .......................................................................................... س/ ما تعريف الطهارة؟ 
 2 ........................................................................................... س/ ما أقسام الطهارة؟ 

 3 .......................................................................................... نَّجاسة؟ س/ ما تعريف ال
 3 ........................................................................... س/ كيف تطهر اإلانء من ولوغ الكلب؟ 

 3 ................................................................ س/ ما احلكم إذا سقطت النجاسة على شيء جامد؟ 
 4 ..............................................س/ ما حكم سؤر اآلدمي واهلرة و وها من احليواانت غري الكلب واخلنزير؟ 

 4 .................................................................. س/ ما حكم األكل والشرب إبانء الذهب والفضة؟ 
 4 .....................................................................................................أقسام املياه

 4 .................................................................................... س/ ما أقسام وحكم كل قسم؟
 5 ...................................................................................................... االستنجاء 

 5 ........................................................................................ س/ ما تعريف االستنجاء؟ 
 5 .................................................................................. س/ ما هي آداب قضاء احلاجة؟ 

 6 ......................................................................... س/ ما هي املكروهات حال قضاء احلاجة؟ 
 7 ................................................................................ س/ ما آلة االستنجاء واالستجمار؟ 

 7 ......................................................................................... ما هي سنن الفطرة؟   س/
 8 ........................................................................................................ الوضوء 

 8 ........................................................................................... س/ ما تعريف الوضوء؟ 
 8 ............................................................................................ س/ ما شروط الوضوء 
 8 ............................................................................................ س/ ما أركان الوضوء؟

 9 ........................................................................................ س/ ما هي ُسَنن الوضوء؟ 
 9 ................................................................................... س/ ما هي مستحبات الوضوء؟ 
 10 ..................................................................................س/ ما هي مكروهات الوضوء؟ 

 11 ..................................................................................... نواقض الوضوء؟   س/ ما هي
 11 ....................................................................... س/ ما الذي حيرم على َمن انتقض وضوؤه؟ 

 13 ....................................................................................................... الُغس ل
 13 ...................................................................................... س/ ما هو تعريف الغسل؟ 

 13 ......................................................................................... س/ ما شروط الغسل؟ 
 13 ...................................................................................... س/ ما هي أركان الُغس ل؟
 14 ....................................................................................... س/ ما هي سنن الُغس ل؟ 

 14 .................................................................................. س/ ما هي مستحبات الُغس ل؟ 
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 14 .................................................................................. س/ ما هي مكروهات الغسل؟ 
 15 ....................................................................................س/ ما هي موجبات الغسل؟ 
 15 ..................................................................................... س/ ما الذي حيرم ابجلنابة؟ 

 16 ................................................................................. س/ ما هي األغسال املسنونة ؟
 16 ............................................................................................ املسُح على اخلُفَّني  

 16 ................................................................................ س/ ما حكم املسح على اخلفني؟ 
 17 .................................................................. س/ ما هي الشروط املتعلقة ابملاسح على اخلفني؟

 17 ..................................................................... س/ ما هي الشروط املتعلقة ابخلف املمسوح؟
 17 ................................................................................. س/ كم مدة املسح على اخلفني؟ 

 18 .............................................................................. س/ أذكر صفة املسح على اخلفني؟ 
 18 ......................................................................... س/ ما هي مبطالت املسح على اخلفني؟ 

 18 ........................................................................................................التيمُّم 
 18 .......................................................................................... س/ ما تعريف التيمم؟ 

 18 ................................................................................... س/ ما سبب التيمم وموجبه؟ 
 19 .......................................................................................... س/ ما شروط التيمم؟ 

 19 ....................................................................................... س/ ما هي أركان التيمم؟
 20 ........................................................................................... س/ ما سنن التيمم؟ 

 20 ...................................................................................... س/ ما مستحبات التيمم؟ 
 20 .................................................................................... الت التيمم؟ س/ ما هي مبط

 20 ............................................................................................ املسُح على اجلبرية
 20 .......................................................................................... س/ ما تعريف اجلبرية؟ 

 21 ........................................................................... س/ ما هي أحكام املسح على اجلبرية؟ 
 21 ....................................................................................................... احليض 

 21 ......................................................................................... س/ ما تعريف احليض؟ 
 22 ...................................................................................... س/ ما مدة احليض غالباً؟ 
 22 ....................................................................................... س/ ما أقلُّ مدة احليض؟ 
 22 ...................................................................................... س/ ما ُمدة أكثر احليض؟ 

 22 .......................................................................... س/ ما هي عالمات الطهر من احليض؟ 
 23 ......................................................... س/ ما هي املدة اليت متكثها املرأة على طهر بني احليضتني؟ 

 23 .......................................................... ف تفعل؟ س/ َمن مل تنظم حيضتها ومل تر عالمة الطهر، كي
 24 ....................................................................................................... النِ فاس

 24 ......................................................................................... س/ ما تعريف النفاس؟ 
 24 ...................................................................................... س/ ما ُمدة النفاس غالباً؟ 
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 24 ....................................................................................... لُّ مدة النفاس؟ س/ ما أق
 24 ...................................................................................... س/ ما ُمدة أكثر الن  فاس؟ 

 24 .............................................................................. س/ ما الذي مينع ابحليض والن  فاس؟ 
 25 .................................................................................................. االستحاضة

 25 ..................................................................................... س/ ما تعريف االستحاضة؟ 
 25 ...................................................................................... س/ ما حكم املستحاضة؟ 

 26 ......................................................................................  الصالة سؤال وجواب يف
 26 ......................................................................................... س/ ما تعريف الصالة؟ 
 26 .......................................................................................... س/ ما حكم الصالة؟ 

 26 ...................................................................................... س/ ما حكم تِر الصالة؟ 
 26 ....................................................................... س/ ما هي األوقات اليت حيرم الصالة فيها؟
 27 ....................................................................... س/ ما هي األوقات اليت يُكره الصالة فيها؟

 27 ..................................................................................... س/ ما هي شروط الصالة؟ 
 27 ...................................................................................... س/ ما هي أركان الصالة؟ 
 28 ....................................................................................... س/ ما هي سنن الصالة؟ 

 29 ................................................................................. س/ ما هي مستحبات الصالة؟ 
 29 ................................................................................... ما هي مبطالت الصالة؟ س/  

 30 ................................................................................................ سجوُد السهو
 30 ............................................................................... س/ ما هو تعريف سجود السهو؟ 

 30 ................................................................... س/ كيف يكون النقص يف الصالة وما حكمه؟ 
 30 ................................................................... س/ كيف تكون الزايدة يف الصالة وما حكمها؟
 31 ................................................................... س/ كيف يكون الشك يف الصالة وما حكمها؟

 31 ................................................................................................ صالُة اجلماعة 
 31 ................................................................... س/ ما حكم حضور صالة اجلماعة يف املسجد؟ 

 32 ......................................................................................... س/ ما تعريف األذان؟ 
 32 .......................................................................... س/ ما حكم مسابقة اإلمام يف الصالة؟ 

 32 ................................................................................ س/ أين يقف اإلمام من املأموم؟ 
 33 .......................................................................... س/ من األحق إبمامة الناس يف الصالة؟ 

 33 ................................................................................................ صالُة املسافر
 33 ....................................................................... س/ ما حكم قصر ومجع الصالة يف السفر؟ 

 33 ........................................................................... س/ ما شروط صح ة القصر يف السفر؟ 
 33 ..................................................................... ما أسباب اجلمع بني الظهرين والعشائني؟  س/

 34 ....................................................................................... س/ كيف يصلي املريض؟ 
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 34 ..................................................................... س/ ما احلكم إذا نسيت صالة أو منت عنها؟
 34 ............................................................................................... أنواع الصلوات 

 34 .......................................................................... س/ ما أنواع الصلوات ابعتبار حكمها؟ 
 35 ..................................................................................... س/ ما هي السنن الرواتب؟ 

 35 ............................................................................ صالة الوتر؟ وما وقتها؟ س/ ما حكم  
 35 .......................................................................... س/ ما حكم صالة الرتاويح؟ وما وقتها؟

 36 ................................................................................................. صالُة اجلُُمعة
 36 .................................................................................... س/ ما حكم صالة اجلمعة؟ 

 36 ................................................................................... س/ ما شروط حضور اجلمعة: 
 36 ................................................................................... س/ ما حكم خطبيت اجلمعة؟ 

 37 ....................................................................................... س/ ما هي سنن اجلمعة؟ 
 37 .................................................................................. س/ ما الذي حيرم أثناء اخلطبة؟ 

 38 ................................................................................................ صالُة العيَدي ن
 38 .................................................................................... س/ ما حكم صالة العيدين؟ 
 38 ..................................................................................... س/ مىت وقت صالة العيد؟ 

 38 ..................................................................................... ة العيد أذان؟ س/ هل لصال 
 38 .................................................................................... س/ ما صفة صالة العيدين؟ 

 39 .......................................................................... س/ كيف يكون التكبري يف صالة العيد؟ 
 39 .................................................................................... س/ ما هي مندوابت العيد؟ 

 40 ............................................................................................. صالُة االستسقاء 
 40 ................................................................................. س/ ما حكم صالة االستسقاء؟ 
 40 ................................................................................ س/ هل لصالة االستسقاء أذان؟ 
 40 ............................................................................... س/ ما هي مندوابت االستسقاء؟ 

 42 ..................................................................................... صالُة الُكسوف واخلُسوف 
 42 ............................................................................. س/ ما تعريف الكسوف واخلسوف؟ 

 42 ........................................................................ س/ ما حكم صالة الكسوف واخلسوف؟ 
 42 ................................................................ س/ مىت ُيصلى لكسوف الشمس وخلسوف القمر؟ 

 42 ......................................................................... س/ ما كيفية صالة الكسوف واخلسوف؟ 
 43 ................................................................................................. صالُة اخلوف

 43 ................................................................................... س/ ما تعريف صالة اخلوف؟ 
 43 ................................................................................. س/ كيف تؤدى صالة اخلوف؟ 

 44 ................................................................................................ سجوُد التالوة
 44 ................................................................................... س/ ما تعريف سجود التالوة؟ 
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 45 .................................................................................... س/ ما حكم سجود التالوة؟ 
 45 .................................................................................. س/ كم عدد سجدات التالوة؟ 

 45 .................................................................................................. صالة امليت
 45 ................................................................................. س/ ما ُيستحبُّ فعله ابحملتَضر؟ 

 46 ..................................................................................... س/ ما الذي يُفعل للميت؟ 
 46 .............................................................................. غسل وتكفني امليت؟ س/ ما حكم  

 46 ................................................................................ س/ ما حكم الصالة على املي ت؟ 
 47 ................................................................................. س/ أين يقف اإلمام من امليت؟ 

 47 ..................................................................................... س/ ما صفة صالة اجلنازة؟ 
 47 ....................................................................... س/ ما هي مستحبات الصالة على املي ت؟ 

 47 ....................................................................................... س/ ما حكم دفن امليت؟ 
 48 ........................................................................................... دفن؟ س/ ما صفة ال

 48 ................................................................................... س/ ما حكم الدفن يف الليل؟ 
 48 ...................................................................... س/ ما الذي يشرع فعله ل رمن مات له ميت؟ 
 49 ....................................................................... س/ ما الذي حيرم فعله ملن ُأصيب له ميت؟ 

 50 ........................................................................................ سؤال وجواب يف الزكاة 
 50 ......................................................................................... س/ ما تعريف الزكاة ؟

 50 ....................................................................................... س/ ما هي شروط الزكاة؟ 
 51 ........................................................................................ س/ لرمن تصرف الزكاة؟

 51 ......................................................................... س/ ما هي األموال اليت جتب فيها الزكاة؟
 51 ............................................................................................. زكاة هبيمة األنعام

 51 ....................................................................... س/ ما هي الشروط اخلاصة ببهيمة األنعام؟ 
 52 ....................................................................................... س/ ما هو نصاب اإلبل؟ 
 53 ....................................................................................... س/ ما هو نصاب البقر؟ 

 53 .......................................................................................... س/ ما نصاب الغنم؟ 
 53 ................................................................................................... زكاة احلرث

 53 ......................................................................... س/ ما هي الشروط اخلاصة بزكاة احلرث؟ 
 54 ................................................................ س/ ما هو نصاب التمر والزبيب واحلبوب املقتاتة ؟

 54 .................................................................................. زكاة الذهب والفضة والنقدين 
 54 ......................................................... س/ ما هي الشروط اخلاصة بزكاة النقدين والذهب والفضة؟ 

 54 ....................................................................... س/ ما هو نصاب الذهب ونصاب الفضة؟ 
 55 ............................ س/ ما الع ة بزكاة النقدين نصاب الذهب أو نصاب الفضة؟ وكيف يتم إخراج زكاة النقدين؟ 

 55 ........................................................................................... زكاة عروض التجارة 
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 55 ................................................................. الشروط اخلاصة بزكاة عروض التجارة؟س/ ما هي  
 56 ............................................................. س/ ما نصاب زكاة عروض التجارة وكيف يتم إخراجه؟ 

 56 ................................................................................................... زكاة الفطر
 56 ...................................................................................... س/ مىت خُترج زكاة الفطر؟

 56 .................................................................................. س/ على َمن جتب زكاة الفطر؟ 
 56 ............................................................... س/ مَم خُترج زكاة الفطر؟ وهل جيوز إخراجها نقوداً؟ 

 58 ...................................................................................... سؤال وجواب يف الصيام 
 58 ......................................................................................... س/ ما تعريف الصيام؟ 

 58 .................................................................... س/ ما هو الصيام الذي فرضه هللا على العباد؟
 58 .............................................................................. س/ بر م يثبت دخول شهر رمضان؟ 

 58 ..................................................................................... س/ ما هي شروط الصيام؟ 
 59 ...................................................................................... س/ ما هي أركان الصيام؟

 59 ...................................................................... س/ هل يشرتط تبييت نية الصيام من الليل؟ 
 59 .................................................................... س/ ما هي أصول املفطرات اليت تفطر الصائم؟

 60 ........................................... س/ أذكر أمثلة على ما يُفطر الصائم مما هو مبعىن األكل والشرب واجلماع؟ 
 60 .................................................................. س/ هل خروج الدم حبجامة و وه يُفطر الصائم؟

 60 .............................................................................. س/ ما الذي ال يكره للصائم فعله؟ 
 60 ......................................................................... س/ ما حكم من أفطر يف رمضان انسياً؟
 60 ........................................................................ س/ ما حكم من أفطر متعمداً بغري مجاع؟
 61 ............................................................................س/ ما حكم من أفطر متعمداً جبماع؟ 

ص هلم يف الفطر؟ وما الذي جيب عليهم؟   61 ...................................... س/ من هم أصحاب األعذار الذين ُرخ 
 62 ....................................................................................... س/ أذكر آداب الصيام؟ 
 63 ....................................................................................... س/ ما هو صيام التطوع؟ 

 64 .................................................................................... يام مكروه؟ س/ هل هناِ ص
 64 .............................................................................. س/ ما هي األايم اليت حيرم صومها؟ 

 66 ................................................................................... سؤال وجواب يف االعتكاف 
 66 .................................................................................. س/ ما هو تعريف االعتكاف؟ 
 66 .................................................................................. س/ ما هي شروط االعتكاف؟ 

 66 ........................................................................... س/ هل يشرتط الصوم يف االعتكاف؟ 
 66 ..................................................................................... س/ أين يكون االعتكاف؟ 

 66 ................................................................................ س/ ما هي مبطالت االعتكاف؟ 
 67 .............................................................................. س/ ما الذي يكره للمعتكف فعله؟ 

 68 ........................................................................................ سؤال وجواب يف احلج
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