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 سؤال وجواب يف الطهارة 

 س/ ما تعريف الطهارة؟
 هبا ما منعه احلدث أو حكم اخلبث.ُيستباح   صفة حكميةج/ 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

 ها: أقسام الطهارة ابعتبار حمل .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:  

 عها: أقسام الطهارة ابعتبار نو  .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: من اخلَ   . الطهارة 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. 

 جاسة؟ س/ ما تعريف الن  
 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. 
 من ولوغ الكلب؟  هر اإلانءس/ كيف تط

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   -- والدليل حديث أيب هريرة ج/ تُلَقى النجاسُة وما حوهلا. 

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؟ 
س، إمنا هي من عن اهلرة: )إهنا ليست بنج  - - فقل: طاهر. والدليل قول النيب  

كم والطوافات( ]رواه أبو داود والرتمذي وقال: حسن صحيح[، وأما الكلب الطوافني علي
 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  

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

 س/ ما أقسام وحكم كل قسم؟
 تنقسم املياه ابعتبار احلكم إىل ثالثة أقسام: ج/  
لقته. وحكمه: طاهٌر ُمَطه  ر، ويستعمل يف العبادات  .1 املاء املطلق: وهو الباقي على خ 

 والعادات. 
أنزلنا من السماء رسل الرايح بشرا بني يدي رمحته و والدليل قوله تعاىل: }وهو الذي أ

 ماء طهورا{. 

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

 املاء املتغري بغري جناسة. وهو نوعان:   .3

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

صلى   - ما كاان يغتسالن مع رسول هللا  والدليل ما ورد عن عائشة وأم سلمة: )أهن
من إانٍء واحد( رواه البخاري ومسلم، وعن احلكم بن عمرو   – هللا عليه وسلم  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

5 

5 

ل بفضل أن يتوضأ الرج  قال: )هنى رسول هللا    -رضي هللا عنه    - الغفاري  
 رأة( رواه أبو داود وصححه األلباين. طهور امل

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

 ألنه ليس مباء، حيث خرج عن امسيته. 

 االستنجاء  

 س/ ما تعريف االستنجاء؟  

بُر(لقُ )اج/ هي إزالة النَّجاسة اخلارجة من أحد السبيلني    .  ُبل والدُّ
إذا خرج   قال: )كان رسول هللا    -رضي هللا عنه    - بن مالك    والدليل حديث  أنس 

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

 
 س/ ما هي آداب قضاء احلاجة؟ 

 ها:حلاجة كثرية منج/ آداب قضاء ا
 ن اخلالء. ذكر الدخول واخلروج م .1

: )سرت ما قال: قال رسول هللا    - رضي هللا عنه    - والدليل حديث علي بن أيب طالب  
بني أعني اجلن وعورات بين آدم إذا دخل أحدهم اخلالء أن يقول: بسم هللا( رواه 

إذا   رسول هللا  قال: كان    -رضي هللا عنه   -الرتمذي وصححه. وعن أنس بن مالك 
ل: )اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث( رواه البخاري أراد أن يدخل اخلالء قا

 قالت: )وإذا خرج قال: )غفرانك(.  ومسلم. وعند أيب داود من حديث عائشة 

 الدخول ابلرجل اليسرى واخلروج ابليمىن.  .2
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ما   حيب التيامن     قالت: ) كان رسول هللا  - رضي هللا عنها    - والدليل حديث عائشة  
 استطاع يف 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

ل: ) كان أحب ما استرت به رسول هللا قا  ن أيب طالب والدليل عبد هللا بن جعفر ب
   .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  -

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

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

 س/ ما هي املكروهات حال قضاء احلاجة؟ 
 ة أمور منها: ند قضاء احلاجج/ مما يكره ع

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

 االستنجاء أبقل من ثالثة أحجار.  .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  

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

 
 ما آلة االستنجاء واالستجمار؟   /س

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

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

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

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

 . 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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 . ال اجم )عقد ومفاصل األصابع يف ظهر الكف(وغسل   .10
 عند مسلم.  يف الصحيحني، وحديث عائشة   والدليل حديث أيب هريرة  

 ءالوضو
 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
 ئل: فال يصحُّ مع وجود حائٍل كشمع على األصابع مثال. احلاعدم   .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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 . مع الكعبني غسل الرجلني .5
 املواالة.  .6
 الرتتيب .7

 .آية الوضوءواألصل يف هذه األركان 

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

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

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

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

من ذنبه( فر هللا له ما تقدم   و وضوئي هذا، مث صلى ركعتني ال حيدث فيهما نفسه، غ 
 رواه البخاري ومسلم. 

 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  

 ين. وال وضوء ملن مل يذكر اسم هللا عليه( رواه ابن ماجه وحسنه األلبا
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 مضة. السواِ عند املض  .2
: )لوال قال: قال رسول هللا    - رضي هللا عنه    -والدليل حديث  زيد بن خالد اجلهين  

أن أشق على 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      يرة والدليل حديث أيب هر 

 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 

 اب اجلنة الثمانية , يدخل من أيها شاء( رواه مسلم. فتحت له أبو 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  
أيف الوضوء إسراف؟ قال: )نعم، وإن كنت على هنر جار( فقال:    فقال: ما هذا السرف؟،

 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  
زاد على هذا، فقد أساء وتعدى وظلم( رواه أبوداود وء فمن  فذكره، مث قال: )هكذا الوض

 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، هللا    ل ال رسو قال: ق  أيب هريرة  

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

أسباب احلدث: وهي زوال العقل: بُسكٍر، أو جنون، أو نوم، مسُّ الذكر، وملس  .2
لت: إن النيب أهنا قا  َ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  

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

 

 ذي حيرم على َمن انتقض وضوؤه؟ ا الس/ م
 ج/ حيرم عليه ثالثة أشياء، وهي:

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

 بعضه، وكتابته، ومحله ولو بعالقة. َمسُّ املصحف أو   .3



ــ ــــــــــــــــــــ  ــ
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ال تقبل صالة من أحدث حىت ):  قال: قال رسول هللا    الدليل حديث أيب هريرة  
- و بن حزم  مسلم، وحديث عبد هللا بن أيب بكر بن حممد بن عمر يتوضأ( رواه البخاري و 

ميس   ، لعمرو بن حزم: )أن ال : 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؟ 

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

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

 

ل؟   س/ ما هي أركان الُغس 
 سل: ج/ أركان الغ

 الني ة.   .1
 تعميم مجيع ظاهر اجلسد ابملاء.  .2
 الدَّل ك.  .3
لني.  .4  ختليل الشعر ولو كثيًفا، ختليل أصابع اليدين والر  ج 
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كان إذا اغتسل من اجلنابة: بدأ فغسل يديه،   : )أن النيب  والدليل حديث عائشة  
ه، مث يصب مث يتوضأ كما يتوضأ للصالة، مث يدخل أصابعه يف املاء، فيخلل هبا أصول شعر 

 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

 

 س/ ما هي مستحبات الُغس ل؟

 ج/ مستحبات الغسل هي: 
 ت، كالتسمية، وتقليل املاء .. إخل. لوضوء من مستحبا. ما تقدم يف ا1

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

 س/ ما هي مكروهات الغسل؟
 ج/ مكروهات الغسل كثرية منها:
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 ء. صب   املا  اإلسراف يف  .1
 تكرار الغسل بعد اإلسباغ، إال  الرأس. .2
 املوضع النجس.االغتسال يف  .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: 

وإن مل ينزل. والردليرل حرديرث أيب هريرة اجلنرابرة: وروج املين   بلرذٍَّة معترادة، أو مجراع  .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   حديث أم عطية  والدليلاملوت.  .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 

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

 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
مذي يكن جنبا(. رواه الرت   يقرئنا القرآن ما مل   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  دليل حديث زيد بن اثبت  ُغس ل اإلحرام ابحلج  أو العمرة. وال .2
 جترد إلهالله واغتسل( رواه الرتمذي وحسنه.

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

ل وللعيدين، وهناِ أغسال مستحبة: كالُغس ل لكل جممع  بعرفة،  لناس كالوقوف 
 ء. ولالستسقا

 
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 
 

 ابملاسح على اخلفني؟ س/ ما هي الشروط املتعلقة 

 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  
 سلم.دعهما، فإين أدخلتهما طاهرتني« فمسح عليهما( رواه البخاري وم)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؟
 علي  يوم وليلة للمقيم، وثالثة أايم بلياليهن للمسافر، والدليل على ذلك حديث  ج/  

رواه النسائي   للمسافر ثالثة أايم ولياليهن ويوماً وليلة للمقيم.  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    رأيت النيب    أوىل ابملسح من أعاله، وقد   )لو كان الدين ابلرأي لكان أسفل اخلف 

 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

 حدوث ما يوجب الُغس ل.  .2

  خرق مقدار الثلث من اخُلف   فأكثر. .3

 

م لا
ُّ
 تيم

 التيمم؟ س/ ما تعريف  
  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

 عجز عن استعمال املاء حقيقة أو حكماً. لا .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، 

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

 
 لتيمم؟ شروط اس/ ما  
 اإلسالم.  .1
 عدم احلائل على الوجه واليدين.  .2
 عدم املنايف: ومن املنايف وجود املاء املباح للقادر على استعماله. .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
 كفَّني على الصعيد. : أي وضع الالضربة األوىل .3
 تعميم الوجه واليدين إىل الُكوعني ابملسح.  .4

 املواالة.  .5

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

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

 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؟ 

 ج/ مستحبات التيمم منه:
 التسمية.   .1

 الصمت.  .2
 تقدمي اليد اليمىن.  .3

 
 س/ ما هي مبطالت التيمم؟ 
 التيمم يف أمرين: ج/ ميكن إمجال مبطالت  

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

 د.أبو داو 
 

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

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

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

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

 
 س/ ما هي مبطالت املسح على اجلبرية؟

 ة يف أمرين: املسح على اجلبري ج/ ميكن إمجال مبطالت  
 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
 

 ة احليض غالباً؟ ا مد س/ م
 ج/ غالب عادة النساء يف احليض: ستة أايٍم أو سبعة. 

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

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

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

 اً. املبَتَدأَة: مخسة عشر يوم .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: 
 داره وقصصها.   وهي ماء اجلري خملوط ابلرماد ولذلك يقال جصص  القصة البيضاء: .1
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 اجلفاف.  .2

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

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

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

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

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

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

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

 
 س/ ما ُمدة النفاس غالباً؟ 

 لنفاس: أربعون يوماً. ج/  غالب ا
 ول هللا  قالت: )كانت النفساء تقعد يف عهد رس  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 يوماً ج/ أكثر النفاس: أربعون  
 .والدليل حديث أم سلمة 

 
 س/ ما الذي مينع ابحليض والنِ فاس؟ 

 حليض والنفاس عشرة:نع ابج/ مي
الصالة وسجود التالوة ومس املصحف ودخول املسجد والطواف واالعتكاف  -

 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. 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

25 

25 

: )افعلي ما يفعل احلاج, ت: ملا جئنا سرف حضت، فقال النيب  ال ق  وعن عائشة  
 - رضي هللا عنها    -وعنها    غري أن ال تطويف ابلبيت حىت تطهري( رواه البخاري ومسلم

 أتزر، فيباشرين وأان حائض( رواه البخاري ومسلم. أيمرين ف  قالت: )كان رسول هللا  
 االستحاضة 

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

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.
 

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

 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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 فهرس املوضوعات
 2 ............................................................................................. الطهارة  في  وجواب  سؤال

 2 ............................................................................................ الطهارة؟  تعريف ما /س

 2 .............................................................................................. الطهارة؟  أقسام ما /س

 3 ............................................................................................ النَّجاسة؟  تعريف ما /س

 3 ......................................................................... الكلب؟  ولوغ من اإلناء تطهر كيف /س

 3 ............................................................ جامد؟  شيء على جاسةالن  سقطت  إذا الحكم ما /س

 4 ........................... والخنزير؟  الكلب غير الحيوانات من ونحوها والهرة اآلدمي سؤر حكم  ما /س

 4 .............................................................. والفضة؟  الذهب بإناء والشرب  األكل حكم  ما /س

 4 ................................................................................................................ المياه  أقسام

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

 5 ................................................................................................................. تنجاءاالس

 5 .......................................................................................... االستنجاء؟  تعريف ما /س

 5 ................................................................................... الحاجة؟  قضاء آداب هي ما /س

 6 .................................................................... الحاجة؟  قضاء حال المكروهات هي ما /س

 7 ................................................................................ واالستجمار؟   االستنجاء آلة ما /س

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

 8 ................................................................................................................... الوضوء 

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

 8 ............................................................................................. الوضوء  شروط  ما /س

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

 9 ......................................................................................... الوضوء؟  ُسنَن هي ما /س

 9 ................................................................................... الوضوء؟  مستحبات هي ما /س

 10 ................................................................................ الوضوء؟  مكروهات هي ما /س

 11 .................................................................................... الوضوء؟  نواقض هي ما /س

 11 ................................................................. وضوؤه؟   انتقض َمن على يحرم الذي ما /س

 13 .................................................................................................................... الغُْسل 

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

 13 ............................................................................................ الغسل؟  شروط  ما /س
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 13 ........................................................................................ الغُْسل؟  أركان هي ما /س

 14 .......................................................................................... الغُْسل؟  سنن هي ما /س

 14 .................................................................................... الغُْسل؟  مستحبات هي ما /س

 14 ................................................................................... الغسل؟  مكروهات هي ما /س

 15 ..................................................................................... الغسل؟  موجبات هي ما /س

 15 ...................................................................................... بالجنابة؟  يحرم الذي ما /س

 16 ................................................................................. ؟  المسنونة األغسال هي ما /س

 16 ..................................................................................................... الُخفَّْين على مسحُ ال

 16 ................................................................................ الخفين؟  على المسح حكم  ما /س

 17 .......................................................... الخفين؟ على بالماسح المتعلقة الشروط هي ما /س

 17 ............................................................... الممسوح؟   بالخف المتعلقة روطالش  هي ما /س

 17 ................................................................................. الخفين؟  على المسح مدة كم /س

 18 ............................................................................ الخفين؟  على المسح صفة أذكر  /س

 18 ...................................................................... الخفين؟ على المسح مبطالت هي ما /س

م   18 ..................................................................................................................... التيمُّ

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

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

 19 ............................................................................................. التيمم؟ شروط  ما /س

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

 20 ................................................................................................ التيمم؟ سنن  ما /س

 20 .......................................................................................... التيمم؟ مستحبات ما /س

 20 ...................................................................................... التيمم؟ مبطالت هي ما /س

 20 .................................................................................................... الجبيرة على المسحُ 

 20 ...........................................................................................الجبيرة؟  تعريف ما /س

 21 .........................................................................الجبيرة؟ على المسح أحكام هي ما /س

 21 .................................................................................................................. الحيض

 21 .......................................................................................... الحيض؟  تعريف ما /س

 22 ........................................................................................ غالباً؟  الحيض مدة ما /س

 22 .......................................................................................... الحيض؟  مدة  أقلُّ  ما /س

 22 ........................................................................................ الحيض؟  أكثر ُمدة ما /س
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 22 ....................................................................... الحيض؟  من الطهر عالمات هي ما /س

 23 ............................................ الحيضتين؟ بين طهر على المرأة تمكثها التي المدة هي ما /س

 23 ................................................ تفعل؟  كيف  الطهر، عالمة تر ولم حيضتها  تنظم لم َمن /س

 24 ................................................................................................................... الن ِّفاس

 24 ........................................................................................... النفاس؟  تعريف ما /س

 24 ......................................................................................... غالباً؟ النفاس ُمدة ما /س

 24 ........................................................................................... النفاس؟  مدة  أقلُّ  ما /س

 24 .......................................................................................... الن ِّفاس؟  أكثر ُمدة ما /س

 24 ........................................................................... والن ِّفاس؟  بالحيض يمنع الذي ما /س

 25 ............................................................................................................. االستحاضة 

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

 25 ......................................................................................... المستحاضة؟  حكم  ما /س

 

 

 

 


