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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق ،وس يد املرسلني،
نبينا محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد .نقدم لك بعضً ا من فتاوى الطهارة
لفضيل ادلكتور محمد بن موس ادلال حفظه هللا ،وقد ت فصل فتاوى
احليض والنفاس واملسح ف كتابني مس تقلني.

ال مانع من الطباعة والنشر للتوزيع مجانا ،لكل من أراد ذلك ،كتب هللا
أجركم جميعا.
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فتاوى الطهارة
ادلكتور محمد بن موس ادلال
***************

الوضوء ونواقضه
الوضوء عل الوضوء من السن
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
كنت أرى منذ زمن عدم مرشوعية جتديد الوضوء ،مادام الوضوء الول ابقيا ،ول
اّلل عالا ْي ِه او اس َّ اّل ي ا ات اوضَّ أ
حُي ِدث الشخص ،حت تأملت هذا احلديث " :اَك ان النَّ ِ يب اص َّل َّ ح
ِع ْندا ح ُِ
ك اص االة" فوجدته رصُيا ف أنه صل هللا عليه وسّل يتوضأ للك صالة ،ولو
ل حُي ِدث ،ث وقفت عل رواية الرتمذي " :اطا ِه ًرا َأ ْو غا ْ اي اطا ِهر" ،فظهر ل يقينا سني حة
فعل النب صل هللا
غالب ِ
جتدي ِد الوضوء عل الوضوء الباق دون احدا ث ،بل هو ح
عليه وسّل .
كتبه :د.محمد بن موس ادلال ف
1439/12/20هـ
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وجود جنس ف املالبس والصالة كذل
ف اغلب الاحيان ملا اقض حاجت اعزك هللا من الرباز واقوم بتنظيف الفرج حبرص
شديد وملا اخرج وبعد فرته من تغيي املالبس اجد يشء من لون الرباز عل رسوال
ادلاخيل وهذي مشلكه اعان مهنا بشلك ش به يوم هل صالت بلبيس هذي تقبل
ام يعترب جناسه ؟؟ لن بعض الاحيان اكون ف معيل ول اس تطيع ان اذهب لغي
لبيس لكون معيل مدته عرش ساعات وليس بقريب من البيت وكنت قد هتاونت ف
هذا املوضوع حت انه اقلقن مفا احلك ف هذه احلال وهل صالت جائزه وما اذا افعل
مع اهامتم الشديد ابلتنظيف ابملاء واملنديل وليس هناك هتاون ابلتنظيف افيدون
افادك هللا.
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الواجب عليك واحلال كذل أن تتحفظ ف هذه املنطقة مبنديل وحنوه وتزيل أثناء
الصالة ،ول جيوز أن تصيل ف ثوب به جناسة تعلمها ،ول يرضك خروجه أثناء
الصالة ،وأما الصلوات الت صليهتا من قبل وأنت جتهل احلك ،فانك تعذر ابجلهل،
ول يلزمك قضاؤها ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1430/11/7هـ
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املضمضة والاس تنشاق ملن ترضه
السالم عليك ورمحة هللا وبرَكته
أن خشص أعان من حساس ية شديدة ابلنف مبجرد ما ان يصل املاء أو ذرة هواء أو
تراب أبدأ ابلعطاش املتعب  ،هل من توجيه ال ف حال املضمضة والاس تنشاق؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
قاعدة الرشيعة أن الواجبات تسقط ابلعجز ،فان ل يتيس ل أن تس تنشق عل
الوجه المكل ،فميكن يكتفى ابدخال املاء ابلصابع ال داخل النف ولو مرة واحدة،
وأما املضمضة فأمرها يسي ،ول تترضر بفعلها ،فيجب أن تأت هبا؛ لن الصحيح من
أقوال أهل العّل وجوب املضمضة والاس تنشاق ،والاس تنشاق أكد ،حت أمر النب
صل هللا عليه وسّل ابملبالغة ف الاس تنشاق ال عند الصوم ،وهذا يدل عل وجوبه،
امنا سقط عنك للعجز عنه ،خبالف املضمضة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1430/3/2هـ
الصالة ف ثوب ملوث ابدلماء
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حك تلوث الثياب ابدلم وهل جيوز الصالة وهناك جرح يزنف والفرق بني ادلم
البرشى ودم احليوانت واثر ذل عل الصالة وشكرا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد..
ان َكن ادلم خارجا من السبيلني فالواجب غسل ،وازالته ما أمكن.
أما ان َكن ادلم دم جرح وحنوه ،ففيه خالف ،والصحيح عدم جناس ته ،فالصحابة
رض هللا عهنم َكنوا يصلون ف جراحاهتم ،كم أمر النب صل هللا عليه وسّل بدفن
الشهداء ف دماهئم.
أما دم احليوان ،فان َكن غي مأكول اللحمَ ،كمحلار واللكب واخلزنير ،فان دمه جنس،
ول يعفى عن يسيه ،ول تصح الصالة بثوب متلوث به.
أما احليوان مأكول اللحم ،فانه يعفى عن ادلم اذلي يبقى ف العروق بعد اذلحب ،أما
ادلم املسفوح من مأكول اللحم فانه جنس بنص القرأن ،ول تصح الصالة بثوب متلوث
به.
أما احليوان اذلي ل يس يل منه دم كثيَ ،كذلابب والبق والبعوض وحنوه ،أو ليس
فيه دم أصال َكلسمك ،فالصحيح طهارته ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1431/6/4هـ
هل خروج الميبا ينقض الوضوء؟؟
السالم عليك
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اشعر بأش ياء خترج من ادلبر لكن ل اراها جمرد اشعر هبا وعلمت ان هناك َكئنات
دقيقة تعيش ف املعدة ل ترى ابلعني اجملردة تسمى اميبا فهل خبروهجا ينتقض الوضوء؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
العربة خبروج املعتاد من ادلبر ،وأما تكل الاكئنات ،فّل يتعبدن هللا ابلبحث عهنا،
والتلكف ف ذل ،بل اما خبروج غائط أو بول ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 21/1/1435هـ
حك ملس الفرج بعد الوضوء
هل ملس الفرج بعد الوضوء ينقض الوضوئ سواء ملس بقصد او بدون قصد مثال
حكه او غسل؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الصحيح أن مس الفرج ل ينقض الوضوء ال اذا َكن بشهوة،وما سوى ذل من املس
للعالج أو احلك وحنوه ،فال ينقض الوضوء ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
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ف 11/3/1435ه
أ حثر خرو ِج ادلَّ ِم عل الوضو ِء
الوضوء أم ل ؟
خروج ادلم يبطل
هل ح
ا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل نبينا محمد وعل أل وحصبه أمجعني،
وبعد.
خروج ادلم اما أن يكون من أحد السبيلني ،أو يكون من بقية اجلسم ،فان َكن من
جنسٌ ،
نقض للوضوء ،ول يعفى كذل عن يسيه ،ف قول مجع
أحد السبيلني ،فهو ٌ
كبي من أهل العّل.
أما ان َكن ادلم خارجا من بقية البدن ،فقد ذهب املالكية والشافعية ال أن ادلم ل
ينقض الوضوء ،وذهب احلنفية ال كونه ينقض الوضوء مطلقا ،وذهب احلنابل ال
أن كثيه ينقض الوضوء ،دون قليل ،والرج هو مذهب املالكية والشافعية ،فانه ل
دليل عل كون ادلم اخلارج من غي السبيلني من البدن ينقض الوضوء ،والصل بقاء
الطهارة ،حت يقوم ادلليل عل نقضها  ،بل قام ادلليل عل خالفه ،فقد علق البخاري
عن احلسن رمحه هللا قال" :ما زال املسلمون يصلون ف جراحاهتم"  ،وقد وصل
هذا الثر ابن أب شيبة ابس ناد حصيح  ،وقد طعن أبو لؤلؤة اجملوس معر رض هللا
عنه ثالث طعنات ،فاس متر ف صالته ،ودمه يث حعب .أخرجه مال ف املوطأ.
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وان احتاط الشخص وتوضأَ ،كن أفضل ،س مي ان َكن اخلارج كثيا ،ويتأكد هذا
ف الصالة ،حيث ذهب مجهور أهل العّل ال جناسة ادلم ،وحينئذ فان الشخص لو
ل خيرج لنقض الوضوء خلرج لكونه تلطخ بدم جنس ،وجيب غسل.
وهللا املوفق
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
ف 1429/4/26هـ
حك الوضوء ابملاء املال وامللوث ابلرتاب
السالم عليك سؤال هو ,ان امعل ف منطقه نئيه ف الصحراء ول يوجد الا املاء
املال وملوث ابلرتاب هل جيوز ل اس تعمل ف الوضوء والغسل
السؤال الثان ,خشص يسكن ف بيت همدد بالهنيار واحملافض يريد هدم البيت واعادة
بناءه من جديد مع منحه قرض بفائدة من اجل دل ,مادا يفعل هل يرفض هدا
القرض وهو ل ميكل املال لبناء مسكن لوحده.جزاك هللا خيا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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أما الوضوء ابملاء امللوث ابلرتاب أو اخمللوط ابمللح ،مفادام مسمى املاء ابقيا فان الوضوء
والغسل به جمزئ.
أما القرض بفائدة ،فهو حرام ،ول حتل احلاجة أو الرضورة ،لكن ل أن تسكل
مسلاك رشعيا ،وهو أن تتورق تورقا عاداي ،بأن تشرتي سلعة ابلتقس يط ،س يارة
وحنوها ،ث تبيعها عل غي من اشرتيهتا منه ابلنقد ،فتحصل عل النقد ،وتكون مدينا
للبائع الول ،وهذا أمر رشعي ،جائز ف قول عامة الفقهاء ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 16/9/1435ه
خروج الرحي أثناء الصالة
أثناء الصالة أخرجت رُيا فهل أقطع صالت أم امكلها؟ وجزاك هللا خيا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
عليك اخلروج ف احلال ،واعادة الوضوء ،ث تس تأنف الصالة من أولها ،حت ولو
كنت اماما ،وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
ف 1430/5/26هـ
تأجيل الوضوء
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السالم عليك
تنقطع املياه كثيا واتىت ف اليوم التال مما يتسبب ف تأجيل الوضوء والصالة ال
اليوم التال بسبب عدم توافر املاء املوجود او عدم كفايته ،فهل عل اث بسبب تأخي
الصالة؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
هذا ل جيوز ،فالوضوء واجب ،وما ل يت الواجب ال به ،فهو واجب ،فان اس تطعت
خفزن ماء ف وقت توفر املاء للوضوء
رشاء املاء وجب عليك الرشاء ،وال ُ ِ
والاغتسال ،فان تعذر فتميمي وصيل ،والتميم رضبة ف الرض الت علهيا تراب،
فامسحي هبا وهجك ،ث كفيك ،الميني ث الشمل ،وعليك التوبة من تأخي الصلوات
للايم املاضية ،وعدم العود لهذا الصنيع ،وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
ف 1431/9/26هـ
الس نة ف الوضوء
هل جيوز الوضوء مرة واحد ابملياه
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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الس نة ف الوضوء عل أوجه متعددة ،مهنا غسل العضاء مرة مرة ،ومرتني مرتني،
وثالث ثالث ،ومن الس نة التنويع بني هذه الهيئات ،وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
ف 1429/2/6هـ
النية والوضوء
النية عند الوضوء نوعان/مطلقة ,,ومقيدة .الســـــــــــــؤال/احيان عندما اقوم
لتوضا لصالة املغرب مثال ل اعقد النية هل هو وضوء مطلق ام وضوء مقيد
واردت ان اصيل صالة اخرى غي املغرب ..فهل اتوضا مرة اخرى؟؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
أما المر الول ،فيجب أن تعّل أن حمكة هللا ابلغة،والعقل البرشي عاجز عن
ادراكها ،كم جيب أن تعّل أن هللا تعال حك عدل ،فكن مطمئنا حلك هللا وعدل
وحمكته ،وعليك أن جتدد اميانك ،وتكرث من لفظ التوحيد ،وتكرث من اذلكر
والاس تغفار ،واسأل هللا أن يرزقك الرضا ابلقضاء والقدر ،واسأل ثبات القلوب،
فهذا من شأنه أن تثبت عل احلق.
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ذكرت ،ول يوجد وضوء مطلق ،ووضوء مقيد ،بل ك
أما الوضوء،فليس المر كم ا
الوضوء مطلق ،تصيل به ك صالة ،مادام ل ينقض ،وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
ف 1429/4/26هـ
نزول بلل ف الطريق للمسجد
كنت حمدث فاغتسلت ث توضئت وف طريقي للمسجد أحسست بوجود بلل هل
هذا يس تدعي اعادة الوضوء أم ل ؟ وهل اذا نزل هذا ف الصالة يبطلها أم ل ؟
وشكرا ....
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
نعم فمي اذا وجدت بلال خارجا من خمرج البول ،وتأكدت من ذل ،فالواجب عليك
اعادة الوضوء ،ولو خرج أثناء الصالة ،بطلت ،ووجب اخلروج ،وازالته ،ولو َكن
مذاي ،وجب غسل اذلكر واخلصيتني ،وغسل ما أصابه من الثياب ،ث تتوضأ ثنية،
ث تصيل ،وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
ف 1434/4/11هـ
الصالة بدون وضوء هج ًال
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معري  19عام سؤال هو عندما اكو ن ف املدرسة واتت صالة الضهر ادهب اصيل
بالوضوء ولنية وعندما اعود ال البيت اقوم ابعادة الصالة ابلوضوء قبل خروج
الوقت و اس مترت هده احلال س نتني تقريبا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
هذا العمل ل جيوز ،وهو نوع اس هتزاء ابدلين ،وعليك التوبة والاس تغفار ،ول تعد
لهذا أبدا ،قال النووي ف اجملموع( :أمجع املسلمون عل حتري الصالة عل احملدث،
وأمجعوا عل أهنا ل تصح منه ،سواء ان َكن عامل ًا حبدثه أو جاه ًال أو نس ي ًا ،لكنه
ان صل جاه ًال أو نس ي ًا فال اث عليه ،وان َكن عامل ًا ابحلدث وحتري الصالة مع
احلدث فقد ارتكب معصية عظمية ،ول يكفر عندن بذل ال أن يس تحل ،وقال أبو
حنيفة يكفر لس هتزائه) ا .هـ وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
ف 1433/1/16هـ

هل جيزئ الغتسال عن الوضوء؟؟
فتاوى الطهارة للدكتور محمد بن موسى الدالي
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السالم عليك ورمحة هللا وبرَكته
اب اس تفس منك هل اذا اغتسلت غسل َكمل قبل الصالة جيب عيل ان اتوضأ
وضوء الصالة ام يكفي الاغتسال؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ان َكن الغسل من اجلنابة ،فال حاجة للوضوء فيه ،لقول تعال ( :وان كنت جنبا
فاطهروا ) وقد قال صل هللا عليه وسّل ملن أصابته اجلنابة" :خذ هذا فأفرغه عل
نفسك" ،ول يذكر ل وضوءا ،أما اذا َكن غسال لغي اجلنابة ،فال جيوز الصالة حت
تتوضأ ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 29/9/1435ه

حك الصالة ف ماكن غي نظيف
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السالم عليك ايش يخ هل جيوز الصاله ف ماكن غي نظيف مثل السجاد اليل ف
مصل سواء َكن ف احلديقه او السوق او املسجد
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
أه شئ طهارة البقعة ،وعدم مبارشة النجاسة بأعضاء السجود ،أما مسأل النظافة
فهيي من الكمل ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 17/2/1435ه
انتقاض الوضوء أثناء الصالة
السالم عليك ورمحة هللا وبرَكته اذا انتقض وضوء النسان أثناء الصالة فهل يعيدها
لكها من جديد أم يتوضأ ويمكل من حيث قطع ؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد..
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اذا انتقض الوضوء أثناء الصالة ،ولو ف التشهد الخي وجب عليه اخلروج
والوضوء ،ث اعادة الصالة من أولها ،لن الوضوء رشط ف حصة الصالة ،والصالة
ل تتجزأ ،وهللا املوفق.
كتبه:د.محمد بن موس ادلال
ف١٥/٨/١٤٣٣:هـ
هل جيزئ الغسل عن الوضوء ف الطهارة؟؟
هل جيزئ الغسل عن الوضوء ف الطهارة  ،وماذا لومس الرجل ذكره عند الغسل؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الغسل ل جيزئ عن الوضوء ال ان َكن عن جنابة ،وعليه فال جيزئ غسل امجلعة
عن الوضوء ،ول غيه من الغسال املس تحبة أو الواجبة الخرىَ ،كلغسل من
احليض للنساء ،وأما مس اذلكر فان َكن لشهوة َكن نقضـا ،وال فهو غي نقض،
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 10/5/1435هـ
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حك الطهارة والوضوء ملن دليه الهتاب ف الربوس تات
السالم عليك ورمحة هللا ،اما بعد ،عانيت من نزول قطرات بعد التبول وذهبت
للطبيب واخربن ان دلى الهتاب ف الربوس تات وان عالج هذه احلال قد يس متر
لفرتة طويل و تقارب الس ته اشهر ،والشفاء بيد هللا ،واخربن ان ما يزنل من قطرات
هو افرازات الربوس تات وهو يش به املذي ،هو ينقطع بعد عرش ال مخسة عرش
دقيقة ،سؤال كيف اصنع عند الوضوء وف حال احتفظت بوضوئ ول اتبول ودخل
وقت الصالة الاخرى هل يلزمن اعادة الوضوء ،وهل ما يزنل من قطرات هو مذي
كم قال الطبيب .وجزاك هللا خي ًا وعليك السالم ورمحة هللا وبرَكته.
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
اذا َكن الطبيب أخربك أن ما يزنل مذي فهو مذي ،وهو جنس ،نقض للوضوء،
موجب لغسل اذلكر واخلصيتني ،وما أصابه من الثياب ،ث اذا توضأت فان اس متريت
عل وضوئك ،دون أن يزنل شئ ،فأنت عل الوضوء الول ،ول يلزمك وضوء أخر
للصالة الثانية ،أما اذا ل تتيقن هذا المر ،فالواجب أن تتوضأ للصالة الثانية ،ابعتبار
أن نزول هذه القطرات يقني ،ل شك فيه ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1/3/1435ه
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هل تبديل احلفاظة للطفل ينقض الوضوء
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد..
مالمسة النجاسة ليست نقضة للوضوء ،فالوضوء امنا ينقض مبا قام ادلليل الرشعي
عل كونه نقضاَ ،كحلدث خبروج البول أو الغائط أو الرحي وحنوه ،أما مس النجاسة
فليس نقضا للوضوء ،سواء من الشخص نفسه ،أم من غيه ،كطفل ومريض وحنوه،
وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
ف 1430/3/12هـ
أ حثر خرو ِج ادلَّ ِم عل الوضو ِء
الوضوء أم ل ؟
خروج ادلم يبطل
هل ح
ا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل نبينا محمد وعل أل وحصبه أمجعني،
وبعد.
خروج ادلم اما أن يكون من أحد السبيلني ،أو يكون من بقية اجلسم ،فان َكن من
جنسٌ ،
نقض للوضوء ،ول يعفى كذل عن يسيه ،ف قول مجع
أحد السبيلني ،فهو ٌ
كبي من أهل العّل.
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أما ان َكن ادلم خارجا من بقية البدن ،فقد ذهب املالكية والشافعية ال أن ادلم ل
ينقض الوضوء ،وذهب احلنفية ال كونه ينقض الوضوء مطلقا ،وذهب احلنابل ال
أن كثيه ينقض الوضوء ،دون قليل ،والرج هو مذهب املالكية والشافعية ،فانه ل
دليل عل كون ادلم اخلارج من غي السبيلني من البدن ينقض الوضوء ،والصل بقاء
الطهارة ،حت يقوم ادلليل عل نقضها  ،بل قام ادلليل عل خالفه ،فقد علق البخاري
عن احلسن رمحه هللا قال" :ما زال املسلمون يصلون ف جراحاهتم"  ،وقد وصل
هذا الثر ابن أب شيبة ابس ناد حصيح  ،وقد طعن أبو لؤلؤة اجملوس معر رض هللا
عنه ثالث طعنات ،فاس متر ف صالته ،ودمه يث حعب .أخرجه مال ف املوطأ.
وان احتاط الشخص وتوضأَ ،كن أفضل ،س مي ان َكن اخلارج كثيا ،ويتأكد هذا
ف الصالة ،حيث ذهب مجهور أهل العّل ال جناسة ادلم ،وحينئذ فان الشخص لو
ل خيرج لنقض الوضوء خلرج لكونه تلطخ بدم جنس ،وجيب غسل.
وهللا املوفق
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
ف 1429/4/26هـ
خروج البول نقض للوضوء مطلقا
بعدما يبول الرجل يغسل ظاهر ذكره هذا ماذكره العلمء ف الستنجاء
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سؤال /اذا توضأت وبعد الوضوء أو أثناءه خرج الثر القليل املوجود ف ثقب اذلكر
فهل ينقض الوضوء علم بأنه خيرج أثناء احلركه ف اجللوس وغيه حسب مارأيت
وجربت؟ أرجوا اجابت بأرسع وقت حت ليمتكن الش يطان من وساوسه
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
هذا احلك منوط خبروج فعيل للبول ،مفت خرج سواء أثناء التبول أو بعده ،فهو
نقض للوضوء ،وسواء َكن قليال أم كثيا ،وسواء َكن أثناء احلركة أم غيه ،واملهم
أن يكون خروجا فعليا ،ل جمرد وساوس ،أعاذن هللا واايك من الش يطان الرجمي،
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1430/3/12هـ
خروج رحي اثناء الوضوء
اذا انتصف خشص ف الوضوء ث أحدث(أخرج رُيا) هل يعيد الوضوء أو يمكل..؟؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الواجب ف هذه احلال أن يس تأنف الوضوء من الول ،حيث فسد هذا اجلزء حبدثه،
ول جيوز البناء عل الفاسد ،وهللا املوفق.
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كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 18/4/1435ه
حكـم الـوضـوء فـي دورات امليـاه
السالم عليك ان  ..معري  14س نه لكن عندي سؤال ملا خيرج من رحي  ..واذهب
عل الصاله هل ادخل دورة املياه وانت بكرامه لك اتوض ث اخرج اتوض للصاله
هل يصح ان اتوض للصاله في دوره املياه
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ل مانع من الوضوء ف دورة املياه ،برشط أن تسمي عند ادلخول ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 11/7/1435ه

هل جيب الوضوء قبل الاس تحمم من اجلنابة؟؟
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اذا كنت عل جنابة ( غي طاهر ) واردت الاس تحمم هل جيب عليك قبل
الاس تحمم ان تتؤضا ت تس تحم ام تس تحم عل طول وما هو احلك ف هذه احلال
ابلنس بة للوضوء قبل الاس تحمم
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الغسل من اجلنابة ل طريقتان:
الول ،وه صفة الكمل ،أن تغسل يديك ث الفرج ،ث تتوضأ وضوءك للصالة،
ث تفرغ املاء عل الرأس ،ث تصب املاء عل بقية اجلسد ،الشق المين ،ث اليس،
وهذا من الس نة ،وليس واجبا.
الثانية :أن تفرغ املاء عل َكمل البدن مرة واحدة ،وهذا جمزئ.
فالوضوء أول الغسل من السن ،وليس من الواجبات ،لكن ان أردت الصالة
فالواجب الوضوء لتكل الصالة بعد الغسل أو معه ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 27/5/1434ه
الصالة بغي طهارة هجال
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السالم عليك ورمحة هللا وبرَكته
بلغت قبل س نة ولكن اغتسال َكن خاطئا وَكن املذي خيرج من ولكن ل اعرف
انه مذي لنه ل يكن خيرج عند وجود شهوة لكنه خيرج وان جالس ادرس ك يوم
صباحا فكنت اصيل اذا خرج بال وضوء ولغسل للفرج وذهبت ال الطبيب فقال
هذا طبيعي ف هذه املرحل ففهمت منه انه يشء ل احد يلتفت ل وكنت عل هذه
احلال ال أن علمت انه مذي(.قرات القاعدة الت تقول ان ك ما خيرج من الفرج
يوجب الوضوء عدا املن لكن حسبت السائل اذلي خيرج من (املذي وكنت ل
أعرف انه مذي)حسبته ليست تشمل القاعدة ال ان ادركت ذل بعد  9شهور
تقريبا) فهل أعيد الصلوات الت صليهتا خالل هذه الفرتة؟ دعواتك ل.
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
أخ الكري ،اعّل أن هذا من ابب ترك الواجب ،لنك تصيل تكل الصلوات بغي
وضوء ،وقد أمر هللا ف كتابه ابلوضوء للصالة ،كم أخرب النب صل هللا عليه وسّل
أن هللا ل يقبل صالة أحد اذا أحدث حت يتوضأ ،غي أنه لكرثة تكل الصلوات،
فالواجب اعادة الصلوات الت عهدك هبا قريب ،ولو َكن ف ذل مشقة ،وعليك
بكرثة الاس تغفار والنوافل عم مض.
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كم جيب أن تعّل أن الطهارة من املذي تكون بغسل اذلكر والنثيني (البيضتني) ونضح
املاء عل املاكن اذلي أصابه من الثياب ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1430/6/3هـ
الوضوء مباء غريب الطعم
رجعنا من سفرن ووقفنا عل احد املساجد الت ابلطريق وعند الوضوء احسست
ابن املاء طعمه غريب ل اتذوق مثل ابد وصليت منه ولكن شككت انه جنس لطعمه
الغريب هل عيل قضاء الصالة
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
غرابة الطعم ل تدل عل جناسة املاء ،فقد يكون ممزوجا بطني أو زهر أو زرع ل
طعم غريب ،والصل الطهارة حت يقوم دليل حصيح رصحي عل النجاسة ينقل عن
هذا الصل ،وليس عل املسّل أن يتلكف ويبحث ف مثل هذا ،وعليه فليس عليك
قضاء الصالة ،حت يثبت أن هذا املاء جنس بيقني ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1433/5/12هـ
عّل أنه جنب بعد الصالة
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بعدها اكتشف انن قد احتلمت ف نوم ولكن بعد ان اديت عده فروض مفاذا
يلزومن بعد ان اكتشف هذا هل اعيد الصلوات اللت اديهتا ام ماذا افيدون
ماجورين ؟؟؟؟؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الواجب عليك ف مثل هذه احلال أن تبادر ابلغتسال ،ث تعيد تكل الصلوات،
وذل لفقد رشطها ،وهو الطهارة من احلدثني ،ث اجهتد أخ الكري أل تؤخر الصالة
عن وقهتا خلطر ذل ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1433/5/12هـ
طواف الفاضة بدون وضوء
ان جحيت هذه الس نه بفضل هللا ولكن اشلك عل انن ف طواف الافاضه ل أكن
طاهره ماذا عيل ان افعل هل اعيد الطواف ام اقووم بدم ام ماذا ان حبيه من امري
وهللا ان ارسل لك وان حزينه علم انه انتقض وضوي بسب هواء خرج من دون
صوت ول راُيه ول اس تطع ان ل اخرجه واحسست ان بعض هذا الهواء بقى ل
خيرج .افتوي جزاك رب خي ادلنيا والاخره
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الطهارة رشط لصحة الطواف ف قول جمهي الفقهاء ،وقد ذهب ش يخ السالم ابن
تميية ووافقه من املعارصين الش يخ ابن عثميني ،وهو مذهب أب حنيفة ،ورواية عن
أمحد ال أن الطهارة ليست رشطا ،ولعل هذا القول هو الرج  ،وبناء عليه فليس
عليك شئ ف هذا الطواف ،وجحك حصيح ،ويرى البعض أن عليك شاة تذحب وتوزع
عل فقراء احلرم ،فان أخذت هبذا َكن حس نا ،وهللا املوفق.
كتبه:د.محمد بن موس ادلال
ف 1431/6/23هـ
الطواف بغي طهارة
ذهبت ال العمرة واثناء الطواف احدثت ولكن ل اجدد وضوئ ث رجعت ال بدلي
 ..هل معرت ابطل؟وان َكنت ابطل هل لزلت عل احرام لن اريد الزواج
واخاف ان يكون زواج ابطال.ارجو الرد وشكرا ل.
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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الطهارة للطواف من املسائل اخملتلف فهيا ،والراج أنه ل يشرتط الطهارة لصحة
الطواف ،لكن الول ملن أراد الطواف أن يتوضأ ،أما اذا أحدث أثناءه فان تيس ل
اعادة الوضوء دون مشقة فهذا حسن ،ويت طوافه ،وان ل يتيس فليس عليه شئ،
وطوافه حصيح ،ومعرته حصيحة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1430/3/12هـ
اكمل الطواف بعد نقض الوضوء ،ث عقد الناكح بعده
امرأة انتقض وضوؤها أثناء الطواف ،وأمكلت ورجعت ،وعقد علهيا عقد الناكح،
مفاذا علهيا ،وما حك العقد؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل نبينا محمد وعل أل وحصبه أمجعني،
وبعد.
فقد ذهب مجهور أهل العّل من املالكية والشافعية واحلنابل ال وجوب الطهارة من
احلدثني الكرب والصغر للطواف ،وأن الطواف بغي وضوء ل يصح ،وأن عل من
طاف بغي وضوء أن يتوضأ ،ويعيد طوافه ،وان َكن قد سعى ف العمرة فعليه اعادة
السعي  ،ث التقصي ،وأن ك ما يشرتط ل ا ِحل يل من العمرة ل يصح حت تت معرتحه،
اّلل عالا ْي ِه وسّل لعائشة رض هللا
كعقد الناكح  ،ويس تدلون ذلل بقول النب اص َّل َّ ح
عهنا ملا حاضت ( :افْ اع ِيل اما ي ا ْف اع حل الْ اح ياج  ،غا ْ اي َأ ْن ل ت حاط ِوف ِابلْ ابيْ ِت اح َّت ت ْاطهح ِري )
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متفق عليه  ،وبقول ابن عباس رض هللا عهنمَّ ( :
الط او حاف ِابلْ ابيْ ِت اصال ٌة ،ال َأنَّ ح ْك
ون ِفي ِه) .رواه الرتمذي ،وحصحه اللبان.
تا ات الكَّ حم ا
وذهب احلنفية ،وش يخ السالم ابن تميية ال أن الطواف ابلبيت ل يشرتط ل الطهارة
من احلدث الصغر ،واس تدلوا ذلل بعدم وجود دليل رصحي عل أن الوضوء ٌ
رشط
النصوص ف احلائض ،كحديث عائشة رض هللا عهنا
لصح ِة الطواف ،وامنا وردت
ح
السابق.
وأما أثر ابن عباس رض هللا عهنمفال دليل فيه عل اشرتاط الوضوء ،امنا يدل عل
أنه ينبغي أن يح َّعظم الطو حاف ابلبيت كم ت َّحعظم الصالة ،وليس فيه ما يدل عل اشرتاط
الوضوء ،وهذا القول أقرب لدلليل ،والقول الول أ ح
حوط وأبرأ لذل َّمة ،فعل تكل املرأة
أن تتجنب حمظورات الحرام ،ث تطوف ابلبيت ،وتسعى ،وتقرص ،وحتل ،ولو
ج َّدد ْات احرا امها من امليقات َكن حس نا ،ث تعيد عقد الناكح ،وهو أمر ميسور.
وهللا املوفق
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
ف 1431/4/18هـ
كفاية الغسل عن الوضوء
هل يغن الس بوح العادي ( الرتوش ) عن الوضوء للصالة وهل يغن أيضا عن
الغتسال؟
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد..
الوضوء عبادة عظمية أوجهبا هللا عل املسّل اذا أراد أن يصيل ،وجعلها مرتبة ترتيبا
رشعيا ،ل جيوز العدول عنه ،فقال تعال ف حمك التزنيل { :ااي َأُّيي اا َّ ِاذل اين أ امنحو ْا ا اذا حق ْم ح ْت
وس ح ْك او َأ ْر حج ِلا ح ْك الا
الصال ِة فا ْغ ِسلحو ْا حو حجوه ح ْاك او َأيْ ِديا ح ْك ا ال الْ ام ارا ِف ِق اوا ْم اس ححو ْا ِب حر حؤ ِ
ا ال َّ
ِ
ِ
ِ
ْ
ا
الك ْع ابنيِ ..الية}املائدة ،6-وداوم النب صل هللا عليه وسّل علهيا عل النحو املذكور،
وعليه فالبد من التيان هبذه العبادة عل هذا الرتتيب ،ول جيوز تقدي ركن عل ركن،
فال يغن جمرد الانغمس ف املاء عن الوضوء ،بل لبد أن تبدأ بغسل الكفني ث الوجه
مع املضمضة والاس تنشاق ث تغسل اليدين ال املرفق ،ث متسح برأسك وأذنيك،
ث تغسل رجليك ال الكعبني ،وهبذا يكون وضوءك قد ت ،عل أن الس نة ملن أراد
الاغتسال أن يبدأ ابلغسل ،فهذا هو هدي رسول هللا صل هللا عليه وسّل.
ول َّ ِ
فعن عائشة رض هللا عهنا قاالا ْت  ( :اَك ان ار حس ح
اّلل صل هللا عليه وسّل ا اذا اغْت ا اس ال
ِم ْن الْ اجنااب ا ِة غا اس ال يادا يْ ِه ثا ً
الث  ,اوت ااوضَّ أَ حوضح وء حه ِل َّلصال ِة  ,ح َّث ح اخي ِل ُ حل اش ْع ار حه ِب اي ِد ِه  ,اح َّت
رشتا حه َأفا ااض عالا ْي ِه الْ ام ااء ثا ا
الث ام َّرات  ,ح َّث غا اس ال اسائِ ار اج اس ِد ِه
ا اذا اظ َّن َأن َّ حه قادْ َأ ْر اوى ب ا ا ا
ول َّ ِ
) .حمتَّ اف ٌق عالا ْي ِه  .اوقاالا ْت ام ْي حمون ا حة رض هللا عهنا ( :اوضا اع ار حس ح
اّلل صل هللا عليه
وسّل اوضح اوء الْ اجنااب ا ِة  ,فاأَفْ ار اغ عا ال يادا يْ ِه  ,فاغ ااسلاهح اما ام َّرت ْ ِاني َأ ْو ثا ً
الث  ,ح َّث َأفْ ار اغ ِب اي ِمي ِن ِه عا ال
رض اب ِب اي ِد ِه ا َل ْر اض َأ ْو الْ احائِطا  ,ام َّرت ْ ِاني َأ ْو ثا ً
الث  ,ح َّث
ِ اِش ِ ِال  ,فاغ ااس ال ام اذا ِك اي حه  ,ح َّث ا ا
تا امضْ ام اض  ,اوا ْس تانْشا اق  ,اوغا اس ال او ْ اهج حه او ِذ ارا اع ْي ِه  ,ح َّث َأفا ااض الْ ام ااء عا ال ار ْأ ِس ِه  ,ح َّث غا اس ال
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اج اسدا حه ح َّث تانا َّحى اع ْن امقاا ِم ِه اذ ِ ال فاغ ااس ال ِر ْجلا ْي ِه  ,فاأَتايْته ِابلْ ِم ْن ِد ِيل  ,فا ا ّْل حي ِر ْدهاا  ,او اج اع ال
ي ا ْن حف حض الْ ام ااء ِب ايدا يْ ِه ) .حمتَّ اف ٌق عالا ْي ِه .
مفن أراد أن يغتسل يسن ل البداءة ابلوضوء ،ث يغتسل ،أو يرتوش.
أما هل الغسل يغن عن الوضوء ،فان َكن الغسل عن جنابة فقد ذهب مجع من
أهل العّل ومهنم ش يخ السالم ابن تميية رمحه هللا ال أنه يغن عن الوضوء ،لقول
تعال { :ل تقربوا الصالة وأنت ساكرى حت تعلموا ما تقولون ول جنب ًا ال عابري
سبيل حت تغتسلوا } النساء 43-جفعل الغسل غاية للمنع من الصالة ،فاذا اغتسل
جيب أن ل مينع مهنا ،ولقول تعال( :وان كنت جنبا فاطهروا) فعّل أن الغسل يرفع
احلدث الكرب ،فرفعه للحدث الصغر من ابب أول ،واختار هذا القول الش يخ ابن
عثميني رمحه هللا.
أما اذا َكن الغسل عن غي جنابة ،كغسل امجلعة أو أي غسل أخر مس تحب
َكلغتسال لالحرام ،أو للعيدين وحنوه ،فان هذا ل يكفي عن الوضوء.
ولكن يس تحب مطلقا كم تقدم البدء ابلوضوء ،سواء َكن غسل عن جنابة أو غيه،
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1429/6/2هـ
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عدم القدرة عل غسل بعض العضاء ف الوضوء
كيف يكون الوضوء ف حال اصابة أصابع الساق الميىن حبساس ية و اس تعمل مره
ُيول دون وصول املاء للطرف املذكور و شكرا.
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد..
توضأ وضوءك للصالة َكمال ،ث هذا الصابع ان اس تطعت أن متسح عليه ،ول يرضك
فافعل ،وال فتميم عنه بعد الوضوء ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1433/11/2ه
حك ملس املرأة الجنبية غي معدا ,هل هو نقض للوضوء؟
السالم عليك أول أريد شكرك عل هذا املوقع و عل اخلدمات الت تقدموهنا للناس
و وفقك هللا ابذنه تعال.
أن شاب أدرس مبعهد و امحلد هلل أن ملزتم بصلوات لكن أن ل أس تطيع أن أصيل
العرص ف وقته ،حصيح أن أمتتع بعرش دقائق راحة ف الوقت اذلي يصل فيه العرص

فتاوى الطهارة للدكتور محمد بن موسى الدالي

32

لكهنا ليست َكفية للوضوء و الصالة معا اذ أن بيت الصالة بعيد عن املاكن اذلي
أتوضأ فيه و أخش أن يعاقبن الس تاذ ان أتيت متأخرا.
فهل ُياسبن هللا؟ و أود أن أس تفسك خبصوص حك ملس املرأة الجنبية غي معدا
 ،هل هو نقض للوضوء أم ل .ابرك هللا فيك
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
أما الصالة ،فاجهتد قدر اس تطاعتك أن تصلهيا ف وقهتا ،ول يشرتط ماكن الصالة،
فلو ف احلديقة ،أو املمر ،أو أي ماكن طاهر ،املهم ل خيرج وقت الصالة بأي حال،
ول جيوز مس املرأة الجنبية معدا ،فهذه معصية ،وعل من فعلها التوبة النصوح ال
هللا ،ول تنقض الوضوء ال ان َكن املس بشهوة ،وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
ف 1434/4/6هـ
هل غس يل الاس نان ابلصابون بعد الوضوء يفسد الوضوء
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
نقض الوضوء لبد ل دليل من الرشع ،فال ينقض بصابون وحنوه ،اذ ل يوجد ف
الرشع ما يدل عل ذل ،وهللا املوفق.
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كتبه :د .محمد بن موس ادلال
ف 1430/2/3هـ
هل الك من كبد البل ينقض الوضوء؟
هل الك من كبد البل يدخل ف حك الك من حلوهما؟ مبعىن هل ينقض الوضوء؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
أول جيب أن تعّل أنه ل يقل أحد من أحصاب املذاهب بنقض الوضوء بلحم البل
غي احلنابل ،وقد اختلفوا أيضا فمي عدا اللحمَ ،كلكبد والكرشة وحنوه ،والصحيح أن
ما سوى اللحم ينقض الوضوء  ،وهو اختيار الش يخ ابن عثميني رمحه هللا ،وهللا
املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 11/4/1435ه
نقض الوضوء بلحم البل
ما حك أك حلم الابل ,,,ومااتثيه عل حصه الوضوء.
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وهل الاخذ ف احليطه ف اعادة الوضوء ان َكن حلم الابل ينقض الوضوء ,,,بعد
الاك ف الولئ ,,,لوجود حلوم فهيا مع عدم معرفه نوعها ..يعترب من الوساوس ام
من ابب التحقيق احلسن .وجزاك هللا خيا.
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الرج من أقوال أهل العّل هو نقض الوضوء بأك حلم البل ،وعليه فالحتياط ف
الوضوء من أك اللحم مطلقا ف جممتع يكرث فيه حلم البل هو الصحيح ،وليس من
الوساوس ،بل من الواجب ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1430/3/12هـ

التيمم
حك التميم ملن يعان من مشلكة ف البرشة
السالم عليك اي ش يخ ان عندي مشلكة ف برشة وهجيي ه جافة جدا وظهرت بقعة
محراء ف ذقن و ك ما اس تعمل املاء للوضوء يتقرش وهجيي وُيرقن اس تعملت عدة
مرهمت فال جدوى راجعت طبيبة فقالت ل جيب ان ابتعد عن ماء احلنفية و
اشرتي ماء مصطنع من عند الصيدلية فان ل اس تطيع رشائه ك يوم حبك مثنه وان
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الن لكم توضأت يتقرش وهجيي اصبحت اجخل عندما يرون الناس وهجيي ويبدؤن
بطرح الاس ئل هل اي ش يخ جيوز ل ان اتميم للصالة ام ماذا افعل افيدون جزاك
هللا ك خي والسالم عليك
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ان تعذر عليك اس تعمل املاء بلك طريق ف هذا املاكن ،فالواجب عليك أن تتوضئ
وضوءك للصالة ،دون أن متيس هذا اجلزء ،ث تتميمي عنه بعد الوضوء ،وذل بأن
ترضب بيديك الرض رضبة واحدة ،ث متسحي بكفيك وهجك ،ث متسحي كفيك
عل بعض ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 2/10/1435ه
حك التميم من اجلنابة ملن َكن به مرض ُيول بينه وبني الاس تحمم
ان مرأة مزتوجة لو وجب علهيا الاس تحمم صباحا لصالة الفجر وهذا يؤدى ال
مرضها فهل جيوز التميم حلني ارتفاع الشمس مع العّل ابهنا تأخذ حقنة طويل املفعول
شهراي وهل واجب علهيا أداء الصالة مرة ثنية بعد الاس تحمم بوضوء مباء؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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ان َكنت تعجز عن اس تعمل املاء جعزا لكيا ،فيباح لها اذن التميم ،ث ان طلعت
الشمس ،فاهنا ل تطالب ابلصالة مرة ثنية ،حيث وقعت الول عل الوجه الرشعي،
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 19/6/1434ه
التميم مع القدرة عل الاغتسال
كثيا ما أفيق جنبا لصالة الفجر ،أعّل أنه عيل ابلغتسال ،لكن ف املنطقة الت
نسكن فهيا تصل احلرارة ال ثالث درجات و اترة تكون حتت الصفر  ،رغ ذال
أريد الغسل لكن وادلي ينصحونن ابلتميم خيافون عيل من الربد ويرون أن متشدد
اذا اغتسلت  ،وهللا ل أعّل هل أطيعهم او أخسن املاء و أغتسل ؟ أجيبون جزاك
هللا ألف خي منذ مدة و أن حيان  ،كنت قد تميمت طاعة هلم هل صالوات
حصيحة؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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الواجب عليك الاغتسال مت أمكن ذل بدون رضر ،فاذا أمكن أن تسخن املاء،
فال جيوز العدول ال التميم ،وما صليته ابلتميم مع القدرة عل الاغتسال جيب اعادته،
وليس ف هذا عقوق ،بل الطاعة ف املعروف ،ول طاعة خمللوق ف معصية اخلالق،
كم جاء ف احلديث ،وهللا املوفق.
كتبه:د.محمد بن موس ادلال
ف 1433/3/12هـ
حك التميم من اجلنابة ملن َكن به مرض ُيول بينه وبني الاس تحمم
ان مرأة مزتوجة لو وجب علهيا الاس تحمم صباحا لصالة الفجر وهذا يؤدى ال
مرضها فهل جيوز التميم حلني ارتفاع الشمس مع العّل ابهنا تأخذ حقنة طويل املفعول
شهراي وهل واجب علهيا أداء الصالة مرة ثنية بعد الاس تحمم بوضوء مباء؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ان َكنت تعجز عن اس تعمل املاء جعزا لكيا ،فيباح لها اذن التميم ،ث ان طلعت
الشمس ،فاهنا ل تطالب ابلصالة مرة ثنية ،حيث وقعت الول عل الوجه الرشعي،
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 19/6/1434ه
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هل جيوز التميم ملريض كبي ابلسن؟
السالم عليك ورمحة هللا وبرَكته وادلي هللا ُيفظه كبي ف السن وأحيان يعجز عن
احلركة وجيد مشقة ف اذلهاب دلورة املياه ولو ابلعربه وهو يس تخدم أعزك هللا املبول
ف ماكنه وأحيان قسطرة البول اخلارجية ورمبا طال بدنه ومالبسة يشء من النجاسة
ويتعذر عليه الوضوء ف املاكن اذلي هو فيه ويسأل حفظك هللا هل جيوز ل ف هذه
احلال التميم لداء الصالة أم لبد ل من الوضوء ابملاء؟ وهللا ُيفظك ويرعاك
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ان َكن يعجز عن اس تعمل املاء بنفسه ،وليس عنده أحد يقوم بتوضئته ،فال بأس
ابلتميم ،فيرضب كفيه ابلرتاب ،وميسح وهجه ،وكفيه ،ويصيل ،وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
ف 1433/11/26هـ
هـل جيـوز التيـمم للـذيـن تـزوجـا حـديثــا؟
السالم عليك
امتىن الاجابة عن سؤال ولك خالص ادلعاء...
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هل جيوز التميم لذلين تزوجا حديثا حبك املشقة املوجودة للمتكن من اداء فرض
الصالة..وذل لرضورة الوضوء ف اليوم حت مرتني او اكرث...ام ان هذا الامر ليس
من الاعذار الرشعية  ..وجزاك هللا عنا ك خي.
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد..
ل جيوز هذا الفعل ،مفا دام هناك قدرة عل اس تعمل املاء ،فالواجب الوضوء،
والغسل ،ول جيوز التميم ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 8/2/1435ه
هل جيوز للمريض اذلي يشق عليه الوضوء مشقة عظمية ان يتميم ؟
السالم عليك
هل جيوز للمريض اذلي يشق عليه الوضوء مشقة عظمية ان يتميم ولو َكن هناك من
يس تطيع ان يقوم بوضوءه لكن املريض بشدة يرفض ان يقوم احد بوضوءه وذل لنه
كبي ف السن وام ل يقرأ ول يكتب ويقوم ان التميم رخصة جائزة ل ؟؟ مفا رأيك
رغ ان احاول معه بلني .
علم ابن املرض هو مرض قلب ل يتعلق بأعضاء  ،والعذر املشقة واحلرج .
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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الول أن يقبل أن يوضئه أحد أبنائه أو أقاربه ،فان رفض ،فال بأس أن يتميم ،وقد
أذن هللا ل ف ذل ،وليس لك أن تلزموه بذل ،فقد رفع هللا عنه احلرج بعجزه عن
اس تعمل املاء أو عدم وجوده ،ول يلزمه أن يوضئه أحد ،فاتركوه يتميم ،أخذا برخصة
الرشع ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1432/10/4هـ

الغسل

كيفية الغسل الصحيح
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
فان الغسل جيب فيه تعممي البدن ابملاء من حيث املبدأ ،لكن الس نة البدء ابلوضوء،
َكلوضوء للصالة ،ث افراغ املاء عل الرأس حت يروى أصول ،ث افراغ املاء عل
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البدن ،بدءا ابلشق المين ،ث الشق اليس ،وهبذا يت الغسل عل الهدي النبوي،
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1434/10/9هـ
صفة الغسل
اذا كنت عل جنابة ( غي طاهر ) واردت الاس تحمم هل جيب عليك قبل
الاس تحمم ان تتؤضا ت تس تحم ام تس تحم عل طول وما هو احلك ف هذه احلال
ابلنس بة للوضوء قبل الاس تحمم.
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الغسل من اجلنابة ل طريقتان :الول ،وه صفة الكمل ،أن تغسل يديك ث
الفرج ،ث تتوضأ وضوءك للصالة ،ث تفرغ املاء عل الرأس ،ث تصب املاء عل بقية
اجلسد ،الشق المين ،ث اليس ،وهذا من الس نة ،وليس واجبا.
الثانية :أن تفرغ املاء عل َكمل البدن مرة واحدة ،وهذا جمزئ.
فالوضوء أول الغسل من السن ،وليس من الواجبات ،لكن ان أردت الصالة
فالواجب الوضوء لتكل الصالة بعد الغسل أو معه ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
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ف 1430/1/4هـ
صفة الغسل من امجلاع
هل جيب ف غسل امجلاع الوضوء أول عن احلدث الصغر؟
أي اذا دخلت امحلام  -أجلك هللا  -أبدا ابلغسل عن احلدث الكرب أول أي اراقة
املاء مبارشة ث أخرج وعند وقت الصالة أتوضأ عن احلدث الصغر .فهل هذا جائز؟
جزاك هللا خيا.
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الصحيح ف الغسل من اجلنابة أنه جمزئ عن الوضوء ،وهو اختيار ش يخ السالم
ابن تميية ،لكن الس نة أن تبدأ ف الغسل معوما ابلوضوء للصالة ،بعد غسل الفرج،
ث تفرغ املاء عل رأسك حت اذا رويت البرشة ،أرقت املاء عل بقية البدن ،بدءا
بشقك المين ث اليس ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1429/11/4هـ
هل جيوز الغسل بعد اجلنابه بدون غسل الرأس؟
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ل جيوز هذا الفعل،ول جيزئ هذا الغسل ،والواجب أن تعمم مجيع بدنك ابملاء،
ويسن البداءة بغسل اليدين ،ث الفرج ،ث صب املاء عل الرأس ،حت ينترش املاء
فيه ،ث الوضوء ،ث تصب املاء عل شقك المين ،ث اليس ،وهبذا ت الغسل عل
هدي من رسول هللا صل هللا عليه وسّل ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1431/10/14هـ
أثر حدوث نقض من نواقض للوضوء أثناء الغسل
من املعلوم ان خروج املن يوجب الاغتسال وخروج املذي يوجب الوضوء  ،فلو
اغتسل خشص غسل جمزئ وفعل احد نواقض الوضوء اثناء الغسل فهل جيب عليه
بعد الغسل ان يتوضئ عن املذي ام ل ؟ وهل جيب عليه اعادة الصلوات ؟ علم انه
يتوضوء للصالة حت ولو َكن مغتسال.
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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الغسل رافع للجنابة ،لكن ان أحدث أثناءه أو بعده ،فان الوضوء جيب مرة ثنية،
ول يفسد الغسل ،فيتوضأ ثنية لو أراد الصالة ،وما صاله وقد أمذى بعد الغسل،
ول يتوضأ ل ،جيب عليه أن يعيد تكل الصلوات ،لعدم رشطها ،وهللا املوفق
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1430/10/9هـ
الغسل من اجلنابة
ف شهر رمضان الكري منت عل جنابة و بسبب التعب من العمل ل استيقض حت
الظهر و توضأة الوضوء الكرب و بعدها عرفت أن البقاء ابجلنابة بعد الفجر يبطل
الصيام فهل عيل كفارة علم انن ل أكن أعّل هبذه النقطة من قبل .شكرا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
أول الصوم ل يبطل مبا ذكرت ،لكن َكن عليك أن تغتسل من اجلنابة ،ث تصيل
الفجر ،ث الظهر ،وتت صومك ،ول كفارة ف ذل ،لكن ان كنت قد أفطرت ظنا
منك أن الصوم فسد ،فاقض اليوم احتياطا ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1431/1/6هـ
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حك خروج سائل بعد الغسل من اجلنابة
السالم عليك
احيان بعد الغسل من اجلنابة بعدة دقائق خيرج من ذكري اكرمك هللا سائل ل ادري
هل هو من او غيه فهل جيب الغسل منه او غسل والوضوء يكفي جزاك هللا خيا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
طاملا أن هذا ُيصل بعد متام الغسل ،فال حرج ،ويكفي ازالته والوضوء ،غي انه اذا
َكن مذاي ،وجب غسل اذلكر واخلصية ،وغسل ما أصابه من الثوب ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 15/6/1435ه
هل يتوجب الاغتسال عند نزول افرازات بسبب الاثرة اجلنس ية؟؟
ان فتاة ابلغ من العمر  35س نة ول اتزوج حت الان  ....واحيان تنتابىن اثرة جنس ية-
دون اى ملس مىن  -وتزنل مىن افرازات مثل املاء ول اعرف ما ذا افعل هل اغتسل
ام اكتفى ابلوضوء للصالة  ......كم انه احيان من شدة الاثرة اضطر ملمرسة العادة
السية حت احصل عل راحة من اثر تكل الشهوة واصاب برعشة ف جسدى مع
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وجود افرازات كثية  .ايضا مع حك الاغتسال هنا  .هل هو واجب ......ام يشرتط
لالغتسال وجود طرفني ؟ وشكرا لك
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الفرازات الت تزنل نتيجة لالثرة اجلنس ية ،اما أن تكون جمرد ماء ،دون تدفق بذلة
وشهوة ،فهذا حمكه حك املذي ،يوجب الوضوء فقط ،ويوجب غسل املاكن
من ،يوجب ال حغسل ،وليس بنجس عل
والثياب ،واما أن يزنل بذلة وتدفق فهذا ٌّ
الصحيح من أقوال أهل العّل ،فان َكن رطبا فيحسن غسل ،وان يبس يكتفى بفركه،
علم أن ممارسة العادة السية حرام بلك حال ،كم أن رشط الغسل هو نزول هذا
املاء ،سواء َكن مع طرف أخر أم ل ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 27/3/1435ه
كيفية غسل اجلنابة وحك غسل الشعر ان َكن يلحقه الرضر من الغسل املتكرر
السالم عليك ورمحه هللا وبرَكته السؤال كيفية غسل اجلنابة وحك غسل الشعر ان
َكن يلحقه الرضر من الغسل املتكرر؟؟ وجوب الغسل من اجلنابه ابلنس به لغسل
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الشعر هل لبد من غسل الشعر ابلاكمل وهوان تأت وتسكب املاء عيل الشعر من
منابته او انه يكتفاء مبسحه بقليل من املاء اذا َكن هناك رضر عيل الشعر من الغسل
املتكرر ارجوا افادت جزاك هللا خيأ وشكرأ
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد
الواجب تعممي سائر البدن ابملاء ف الغسل الرشعي ،مبا ف ذل الشعر ،فان َكن
هناك رضر عل الشعر ،فاجهتدي ما اس تطعت ف ايصال املاء ال منابت الشعر،
فان شق عليك فيجزئك املسح ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1431/5/22هـ
مسح السة ف الاغتسال س بع مرات ليس من ادلين
هل من الس نة مسح السة س بع مراة ف الغسل؟؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد..
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ليس املذكور من الس نة ،امنا الواجب ف الغسل تعممي البدن ابملاء ،وخاصة املواضع
اخلفية َكلسة ،وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
ف 1431/2/22هـ

الترضر من الغسل
السالم عليك ورمحة هللا وبرَكته
هل جيوز ان اغسل فقط العضو جيدا واتوضأ واصيل واغتسل غسل َكمل مره
واحده ف اليوم  ...ام اس متر ف الغسل الاكمل ف ك مره يقع جمع فهيا حيت يت
امجلاع  4مرات يوميا  ..فقد فقدت شعري من تكرار الغسل  ..ومرض دائ من
برودة اجلو والشعر مبلول ؟؟؟؟؟ افيدون
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد،.
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الصال ِة فا ْغ ِسلحو ْا حو حجوه ح ْاك او َأيْ ِديا ح ْك ا ال
قال تعال { :ااي َأُّيي اا َّ ِاذل اين أ امنحو ْا ا اذا حق ْم ح ْت ا ال َّ
ِ حْ ِ احْ ِ
ْ
ح
ا
ا
نت حجنحب ًا فا َّاطه ح َِّرواْ
الْ ام ارا ِف ِق اوا ْم اس ححو ْا ِب حر حؤوسك او َأ ْر حجلك ِال الك ْع ابنيِ اوان ك ح ْ
ِ
..الية}املائدة.6
اّلل عالا ْي ِه او اس َّ اّل َأن َّ حه قاا ال( :ان َّ اما
و اع ْن َأ ِب اس ِعيد الْ حخدْ ِر ِ ُي رض هللا عنه اع ْن النَّ ِ ِ ُب اص َّل َّ ح
ِ
الْ اما حء ِم ْن الْ اما ِء)أخرجه مسّل ،وأمر النب صل هللا عليه وسّل اذلي أصابته اجلنابة
بأن يفرغ عل نفسه املاء.
فنصوص الرشيعة توجب عل من أصابته اجلنابة أن يغتسل ،ولكن اذا َكن الشخص
ليس حباجة ال الاغتسال ،كن يكون امجلاع بعد العشاء ،وتكرر امجلاع ،فانه ل
يطالب ابلغسل ف ك جمع ،امنا اذا أراد الصالة أو قراءة القرأن وحنوه ،مما جيب ل
الطهارة من احلدث الكرب والصغر ،مبعىن أنه ل جيب للك جمع غسل ،فاذا تكرر
امجلاع أربع مرات بعد العشاء مثال ،فانه يطالب بغسل واحد اذا أراد صالة الفجر،
أو أراد قراءة القرأن ،وكذل اذا تكرر امجلاع بعد الفجر فانه ل جيب الغسل ال اذا
أراد أن يصيل الظهر ،أما الصالة مع اجلنابة فهذا ل جيوز ،وُيرم عل املسّل أن يقدم
عل الصالة وهو جنب ،ول يكفى جمرد غسل الفرج فقط ،والقدام عل ذل مع
العّل يعد كبي ًة من الكبائر.
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ومن الس نة ملن أراد امجلاع مرة ثنية ول يكن اغتسل أن يتوضأ ،فعن أب سعيد
اخلدري رض هللا عنه أن النب صل هللا عليه وسّل قال( :اذا أراد أحدك العود
فليتوضأ فانه أنشط للعود) أخرجه احلاك والبهيقي وابن حبان ،وحصحه اللبان.
كذل ان أراد أن ينام عل جنابة فان الس نة أن يتوضأ بعد أن يغسل فرجه ،فعن
اّلل عالا ْي ِه او اس َّ اّل ا اذا َأ ارا اد َأ ْن
حع ْر او اة اع ْن عاائِشا اة رض هللا عهنا قاالا ْت " :اَك ان النَّ ِ يب اص َّل َّ ح
ِ
ياناا ام اوه احو حجنح ٌب غا اس ال فا ْر اج حه اوت ااوضَّ أَ ِل َّلص اال ِة".أخرجه البخاري ومسّل.
وسأل ح امع ار ْب ان الْخ َّاط ِاب ار حسو ال َّ ِ
اّلل عالا ْي ِه او اس َّ اّلَ :أيا ْر حقدح َأ احدح نا اوه احو حجنح ٌب؟
اّلل اص َّل َّ ح
قاال:ا (ن ا اع ْم ا اذا ت ااوضَّ أَ َأ احدح ح ْك فالْ ا ْي حقدْ اوه احو حجنح ٌب) .أخرجه البخاري ومسّل،
ِ
كم تسن التسمية عند ك جمع ،وقول املأثور عن رسول هللا صل هللا عليه وسّل،
اّلل عالا ْي ِه
اّلل اع ْهنح اما اع ْن النَّ ِ ِ ُب اص َّل َّ ح
ض َّ ح
ففي الصحيحني من حديث ا ْب ِن اع َّباس ار ِ ا
او اس َّ اّل قاا الَ ( :أ اما ا َّن َأ احدا ح ْك ا اذا َأ اىت َأه ا حْل اوقاا ال :ب ِْس ِم َّ ِ
اّلل اللَّه َّحم اج ِنُ ْبناا َّ
الش ْي اط اان او اج ِنُ ْب
ِ
ِْ
ا
ا
رض حه َّ
َّ
الش ْي اط حان) .وهللا املوفق.
الش ْي اط اان اما ار ازقتاناا ،فا حر ِزقاا او ًدلا ل ْم ي ا ح َّ
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
ف 1430/7/4هـ
حك وجود البلل ف الثوب
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عن الهنوض صباحا أجد البلل عل ثوب فكيف أعّل ان َكن يوجب الغسل أو ل مع
العّل أنه أحيان حتصل ثالث مرات ف الس بوع
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
وجود البلل قريبة قوية عل اجلنابة ،لكن لبد من التأكد من كونه منيا ،وذل من
راحئته ،وحنوه ،فان ثبت أنه من وجب الغسل ف احلال ،وعليك اعادة أي صالة
صليهتا دون اغتسال ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 27/8/1435ه
حك الغسل مع وجود لصقات منع امحلل
حك لصقات منع امحلل ؟حيث انه عندما يت الغسل ويت نزعها قبل متام الاس بوع
يبطل مفعولها
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ان َكنت ه الوس يل املؤثرة ،وَكنت املرأة تترضر بزنعها ،أو ينتفي مفعولها ،فال بأس
ببقاهئا عند الغسل ،وهللا املوفق.
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كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 7/1/1435ه
هل جيب الاغتسال مبجرد ادخال الزوج عضوه من غي قذف ؟
سؤال ايش يخ هل جيب الاغتسال مبجرد ادخال الزوج عضوه من غي قذف ؟
وهل جيب عل املرأه الاغتسال اذا مارس لها زوهجا اجلنس الفموي او عن طريق
مداعبه البظر بيده ؟
والسؤال الاخي ايش يخ ان انتقلت مع زوج لبيت جديد سألته عن اجتاه القبل
فأخربن ولكن بعد شهرين تأكد ل انه أخطأ ف حتديد القبل فهل عيل ان اعيد
الصلوات الت فاتتن.
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
أما السؤال الول فالغسل جيب بأحد أمرين :مطلق النزال،ولو ل ُيصل ايالج،
وسواء ف اليقظة أو املنام ،واما مبطلق اليالج ،سواء حصل انزال أم ل يزنل ،وعليه
من أول وجب عليه الغسل ،الزوج والزوجة ،قال صل هللا عليه وسّل ( :اذا جلس
بني شعهبا الربع ،ث هجدها فقد وجب الغسل ،زاد مسّل :ولو ل يزنل).
فتاوى الطهارة للدكتور محمد بن موسى الدالي

53

ول جيب عل املرأة اغتسال مبجرد مداعبة زوهجا لها ،بل لبد من حصول أحد
المرين السابقني.
وحتر فال اعادة عليك ،أما ان َكن عن
وأما الصالة لغي القبل ،فان َكن عن اجهتاد ُ
تساهل وقل مبالة فعليك العادة ،وهللا املوفق
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 2/3/1435ه
وجود بلل بعد غسل اجلنابة عل الثياب
عفوا فبعد الطهارة والاس تحمم من امجلاع وبعد ساعتان او اكرث اشعر بوجود بلل
عل مالبيس ادلاخلية ول أعّل اهذا جناسة ام ل وهل جيب علي ان اعيد الطهارة
والاس تحمم ام ل افيدون
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد..
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اذا اغتسل العبد من اجلنابة ارتفعت جنابته ،ول يطالب ابعادة الغسل مرة ثنية،
لكن هذا البلل يغسل احتياطا ،وهو نقض للوضوء عل قول جمعة من أهل العّل،
فيحسن الوضوء منه ،وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
ف 1431/3/25هـ
هل جيب ف غسل امجلاع الوضوء أول عن احلدث الصغر؟
السالم عليك هل جيب ف غسل امجلاع الوضوء أول عن احلدث الصغر؟ أي اذا
دخلت امحلام  -أجلك هللا  -أبدا ابلغسل عن احلدث الكرب أول أي اراقة املاء مبارشة
ث أخرج وعند وقت الصالة أتوضأ عن احلدث الصغر .فهل هذا جائز؟ جزاك هللا
خيا.
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الصحيح ف الغسل من اجلنابة أنه جمزئ عن الوضوء ،وهو اختيار ش يخ السالم
ابن تميية ،لكن الس نة أن تبدأ ف الغسل معوما ابلوضوء للصالة ،بعد غسل الفرج،
ث تفرغ املاء عل رأسك حت اذا رويت البرشة ،أرقت املاء عل بقية البدن ،بدءا
بشقك المين ث اليس ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1434/1/4هـ
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سلس الرحي
ان أشكو من اخراج الهواء من دبر ف ك الاوقات وعندي اليقني من اخراج الهواء
فال رحي لهاوبعد الوضوء (لو َكن مرات عديدة) خيرج من الهواء فكيف أصيل؟ وهل
ل الصالة لكها ابلفرائض والنوافل ف املسجد ابلوضوء الواحد؟وهل جيوز صالة
الليل مع الوتر ابلوضوء الواحد؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
هذه احلال يقال لها ف الفقه السالم بسلس الرحي ،أي خروجه متكررا ،حبيث
يعجز الشخص عن منعه ،والتخلص منه ،فاذا ابتيل املسّل بذل ،فالواجب أن
يتوضأ للصالة عند دخول وقهتا ،ث يدخل ف الصالة ،ول يرضه ان أحدث أثناء
الصالة ،حيث جاءت الرشيعة بدفع املشقة ،وقد قال تعال ( :وما جعل عليك ف
ادلين من حرج ) ،ث ان اس متريت بغي حدث فكل أن تصيل صالة أخرى بعد
الفريضة َكلنافل وحنوه ،لكن ان أحدثت ف الصالة ،واس متريت ،ث أردت أن تصيل
نفال ،وجب عليك الوضوء مرة ثنية ،ث تدخل ف النفل وتس متر ،ول يرضك احلدث،
ول أن تصيل من الليل ما شئت حت حتدث ،فان انهتيت من الصالة ،فأعد
الوضوء ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
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ف 1429/11/4هـ
تيسي الرشيعة ملن به سلس وحنوه
برصاحه مسعت من احدى الاخوات فتوى ذهلت لسمعها اخربتن انه جيوز الصاله
دون وضوء ف حالت خاصه َكذلي خيرج الرحي بكرثه ويتوضأ احيان للفرض  4او 5
مرات مثل هذا الشخص جيوز ان يصيل دون وضوء ه اخربتن الفتوى لكن ن ل
اصدقها ابدا فالوضوء رشط من رشوط الصاله ل تصح بدونه
اي ريت لو تعطين دليل حلت اقنع ييل اخربتن ابلفتوى وجزاك هللا خيا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
المر كم ذكرت ،فانه ل تصح الصالة ،ول تقبل بغي وضوء ،دللل الكتاب والس نة
عل ذل.
غي أن املعلوم من قواعد الرشع احلكمي أن املشقة جتلب التيسي ،وما جعل هللا ف
ادلين من حرج ،فاذا َكن الشخص قد توضأ غي أنه ل ميكل نفسه ،فهو بني أحد
أمرين :اما أل يصيل أبدا ،واما أن يتوضأ ث يصيل ،ول يرضه خروج الرحي.
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ول شك أن كونه يصيل عل حال أهون من ترك الصالة ابللكية ،ومن ث قال العلمء
ملن به سلس بول أو سلس رحي ،أو أيضا امرأة مس تحاضة ل متكل نفسها ف خروج
ادلم ،قالوا :يتوضأ للصالة ،بعد دخول وقهتا ،ث يدخل فهيا ،ول يرضه ما خرج أثناء
الصالة ،لنه لكم أراد أن خيرج من الصالة للوضوء مرة ثنية ،سيتكرر معه نفس
المر ،وهذا يفض ال مشقة ابلغة ،أو ال ترك الصالة ،والرشيعة ل تأت مبثل هذا
احلرج ،مفن ابب دفع احلرج حصح العلمء صالته عل هذا النحو ،وادلليل هو قاعدة
الرشع ف رفع احلرج ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1431/4/29هـ
كيف يتوضأ للصالة من يعان من سلس بول؟؟
السالم عليك ورمحة هللا  ،سؤال أعان من مشلكة نزول قطرات من البول بعد
معلية التبول بفرتة من الوقت قد تصل ال نصف ساعة فكيف أتوضأ للصالة .
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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ما دام المر كذل ،فالواجب التحفظ ،مبناديل وحنوه ف ماكن نزول البول ،ث
الحوط أن تتوضأ للصالة قبلها بفرتة مناس بة ،تعتقد فهيا أنه ل يزنل بول مطلقا،
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1/4/1435ه
حك الصالة والوضوء ملن َكن به سلس بول
بسم هللا الرمحن الرحمي ...السالم عليك
اما بعد........ان منذ ان َكن معري  17س نة بدا معي مرض سلس الرحي و بعدها
بس نة مرض سلس البول والان معري  21لقد زاد املرض احيان الرحي خترج مع
صوت متوسط جفاة وبدون راحئة واحيان بدون صوت الوضوء يبطل عندما خترج
الرحي مع الصوت ولكن ماذا افعل خترج مع الصوت ولكن بدون راحئة غصب عيل
اهذا يعن دامئا وضوئ ابطل ماذا افعل لقد تعبت من هذا اما سلس البول فيخرج
احيان قطرات و احيان و اكرث من الاحيان سائل قليل و يزنل ال الساقان قليال
فاقوم بغسل الفرج والبنطال اغسل واغسل واغسل تعبت من هذا و خيرج وقت
الصالة ل تقل ابهنا وسوسة بل مرض لهنا ليست ف الوضوء فقط و امنا بدون ان
اتوضأ هل اس تطيع ان اتوضأ ف بنطال واحد لوقات امخلس ام ان اغيه ك ما دخل
وقت الصالة وهل اس تطيع قضاء الصالة الفائتة ف هذا املرض لقد تعبوا من اهيل
و خصوصا ام دامئا تقول ل مريضة نفس يا و هذا ش يطان ولكن ل احد يفهمن
سوى هللا عزوجل و الفاظ القران خترج بصعوبة احس ان اقراها خطا و اية الكرس
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كذل مع ان كثية اذلكر و الاس تغفار ولكن احس ابن هللا غي راض عن و اتتين
و ساوس شنيعة عنه تعال هللا عزوجل املرض هذا كرهن ف الصالة كرهن ف
القران و اقول ف نفيس اي ليت الصالة ليست واجبة ف هذا املرض و احس ان
هللا ل يريدن ان اصيل ماذا افعل اذا َكنت الرحي مع الصوت تبطل الوضوء كيف
اصيل دامئا شايل ه و اقول ف نفيس ان هجمنية مس تحيل ل اجلنة وان دامئا اصيل
عل الرسول دامئا بعد الاذان اقول اذَكر بعد الاذان و ثالث مرات رايت ابن رسول
صل هللا عليه وسّل و لكنن ل اس تطع من رؤيته مراتن ف املدرسة و مرة ف املزنل
كنت انتظره ابنه ايت مع جربيل عليه السالم و لكن ل اره اهذا يعن رب غاضب ام
ليست ل اجلنة لنه من راى الرسول يدخل اجلنة وان عندما اصيل امغض عيناي
ارى َكن قران مفتوح ماكن اذلي اصيل فيه اهذ وه لقد تعبت كثيييييييييررررر
اريدك ان تقرأ بلك دقة لن متعبة من هذه الامور امتىن الرد بسعة جزاك هللا
الفردوس و السالام
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
يلزمك أخت الكرمية ما يلزم من به سلس البول ،وهو أن تتوضئ للك صالة بعد
دخول وقهتا ،ث تتحفظي ،ث تدخيل ف الصالة ،ول يرضك نزول شئ أثناء الصالة،
ول يلزمك قضاء تكل الصالة ،ويتبع ذل النوافل ،فيكفيك الوضوء الواحد ،ث ان
اس متر الوضوء بدون حدث ،فأنت عل وضوئك ،وان نزل شئ ،توضأت للصالة
الت بعدها بعد دخول وقهتا.
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وأما الوساوس فأكرثي من الاس تعاذة ابهلل من الش يطان الرجمي ،ول تلقي ابل لها،
وستنرصف قطعا ابذن هللا ،وليس ابتالء هللا للعبد دليال عل كرهه ،بل قد يبتيل
هللا العبد لنه ُيبه ،ويريد أن يرفع درجته ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 2/11/1435ه

حكـم حصـة صـالة وامامـة مـن بـه سـلـس ريــح
السالم عليك
ماحك حصة صالة وامامة رجل يؤم املصلني من س نتني وهو به سلس رحي ويعّل
ذل وجمعة املسجد تعّل بذل؟ وماحك راتبه اذلي اس تلمه خالل هذه املدة؟أفتون
ابلتفصيل مأجورين
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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القاعدة الرشعية ف ابب المامة :أن من حصت صالته لنفسه ،حصت لغيه ،فليس
عل امام هذا املسجد شئ ،غي أن المكل البحث عن غيه ،ليأت ابلطهارة عل أمكل
وجه ،لنه كم هو معلوم أن المام يترصف لغيه ،فاكن الواجب أن يكون عل
المكل ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 17/2/1435ه

صاحب احلدث ادلائ هل يطالب بصالة السن القبلية
صاحب احلدث ادلائ هل يصيل السن القبلية أم ل؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ل بأس ملن به سلس دائ أن يتوضأ بعد دخول الوقت ،ث يصيل الرواتب ،فان
شعر خبروج شئ بني النافل والفريضة ،أعاد الوضوء للفريضة ،ودخل فهيا ،ول يرضه
ما يزنل أثناء الصالة ،وهللا املوفق.
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كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف  ١٨/٨/١٤٣٢ :هـ
هل خروج الهواء والصوات من الفرج ينقض الوضوء
اقوم الليل بسورة البقرة ف ركعتني واكتشف ف جسمي وخز وال شديد ويزيد الوخز
عندما اصيل واثناء السجود خيرج هواء واصوات من الفرج هل هذا ينقض الوضوء
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد
خروج الهواء والصوات من الفرج ليس بناقض للوضوء ،وهللا املوفق.
كتبه  :د .محمد بن موس ادلال
ف  ١٤/٨/١٤٣٢ :هـ
السلس البول
السالم عليك ورمحة هللا وبرَكته
جزاك هللا خي أن أعان من قطرات بول خترج بعد البول وبعده أحيان انتظر حت
تنقطع القطرات واذا رشعت ف الوضوء خترج وكذل أحس هبا وأن ف طريقي للبيت
هللا ماذا افعل هل أصيل عل حال أو انتظر مرة أخرى ؟
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ثنيا اذا ستيقظت بعد طلوع الشمس هل انتظر انقطاع القطرات أم أصيل عل
حالت ؟
أحس أن من كرث ما افكر واحبث أن موسوس أفيدون ابرك هللا فيك
انتظر الجابة عل احر من امجلر.
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
هذا سلس بول ،واحلك فيه ان َكن مس مترا هبذا الشلك ،أن تتوضأ بعد دخول
الوقت ،وتتحفظ جيدا من النجاسة ،مبنديل وحنوه ،ث تصيل عل حسب حال،
ول يرضك ما خيرج ،وكذا تتوضأ للوقت اذلي بعده ،بعد دخول الوقت ،وكذا عند
استيقاظك لصالة الفجر ،ان َكن البول يس متر لفرتة طويلـ فاصنع مثل الول ،ول
يرضك خروج البول أثناء الصالة ،واعّل أنه ل جيوز حبال تأخي صالة الصبح حت
تطلع الشمس ،فهذه كبية من الكبائر ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1432/9/7هـ
ماحك اللون الاصفر من ادلبر بعد الصالة
بعد الغائط اتأكد من التطهر ولكن بعد الصالة عندما امسح مبنديل اجد لون اصفر
مفا حك صالت احيان اضطر ال اعادهتا اكرث من مرة.
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
عليك التطهر جيدا جدا ،وان َكن هذا المر مس مترا معك ،فعليك التحفظ مبنديل
وحنوه ،بعد التطهر والوضوء ،ث صيل عل هذه احلال ،ول يرضك ما خيرج،وهللا
املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1431/8/5هـ

السلس البول أثناء الصالة
السالم عليك ي ش يخ من ك اس بوع أصبحت بعد التبول يس متر معي نزول قطرات
واحيان اكرث من قطرات البول ملدة ل تقل عن نصف ساعة ،وعندما انهتيي من
البول اقوم واحس بقطرات تزنل ايضا واتوضا بعد ذل وأن أصيل أشعر بزنول
قطرات ول أس تطيع التأكد مهنا لن مالبيس ابس مترار مبلول من الاستنجاء والتطهي
من البول،ل أس تطيع بعد التبول أن أحتفظ بتكل القطرات لهنا خترج من بدون
قدرة عل امساكها وأخرج من امحلام وأجلس حت ينقطع البول وأذهب مرة أخرى
ال امحلام لالستنجاء كم قرأت لك ف فتاوى عديدة وُيدث ل كم س بق يأذن وتقوم
الصال وختلص وان عل هاحلاال اصبحت عند ك صالة ابدل مالبيس واغسل
رششفي واستنجي تعبت جداا علم عندما انهتيي من الصالة بقليل يتوقف عندي
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نزول البول ان ف هاحلال ايش اسوي ! ك صالة زي كذا الصالة رست أأخرها
بسبب هالش هل اخذ حبك السلس ! وان طالبة مبدرسة ايش اسوي بوقت صالة
العرص ! والاماكن العامة !وكمن خروج الرحي من ك صالة اعيد الوضوء اكرث من
مرة بسبب خروج الرحي احيان اصيل وماخيرج يش واحيان اعيد الصالة والوضوء
اكرث من مرة والرحي مس متر معااي ايش اسوي !! ارجو منك الاجابة ابلتفصيل جزيت
خيا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
أخت الكرمية ،هون عل نفسك ،والمر أيس من ذل ،فهذا هو بعينه سلس
البول ،فعليك أن تتطهري جيدا من البول ،ث تتحفظي حبافظة  ،ث تتوضئ للصالة
بعد دخول وقهتا ان أردت الصالة ،ث تدخلني ف الصالة ،ول يرضك ما نزل منك
أثناء الصالة من البول ،فال حك ل حينئذ ،وهذا جراي عل قاعدة الرشيعة السالمية
ف كون املشقة جتلب التيسي ،وقاعدة الرشع ف رفع احلرج ،وكذل دامئا ضعي
حافظة ملنع مالمسة البول للثياب ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1434/4/5هـ
خروج الرحي أثناء الصالة
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السالم عليك ورمحة هللا وبرَكته ان شاب َكنت ك حيات ف املسجد َكن قلب
معلق ف املسجد ومنذ فرتة قصية عندما اصيل خترج من رحي فأقوم ابعادة صالت
اكرث من  3مرات وف ك مره خترج من رحي فال اعرف ماذا افعل ؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
هون عل نفسك أخ الكري ،هذا يعترب سلس رحي ،فعليك الوضوء ان دخل وقت
الصالة ،وأردت فعلها ،فتوضأ ،ث صل ،ول يرضك خروج الرحي ،ولو أثناء الصالة،
وتصيل بنفس الوضوء الرواتب ،وغيه ،ال أن حتدث بشئ أخر غي الرحيَ ،كلبول
أو الغائط ،أو النوم ،ث ان دخل وقت صالة ثنية ،ث أردت الصالة ،فالحوط أن
تعيد الوضوء ثنية ،ث تصنع مثل الول ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1430/9/9هـ
القولون وكرثة الغازات وقت الصالة والوضوء
فضيل املفت  ...ان اعان من القولون وكرثة الغازات لكن املشلكه ل اشعر هبا ال
وقت الصالة والوضوء يقين ًا ل شاكً وان عل ذا احلال س نوات اعيد الصالة اكرث من
مرة خوف ًا من ان هللا لن يقبلها من ورصت اترشد من صالة امجلاعه خوفا من ان
يطال فهيا لن ل اس تطيع ان احتفظ بوضوئ مع العّل فضيل املفت انن امسع صوت
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الغازات غالب ًا واحيان اشك ف خروهجا لكن الغالب اشعر هبا  ..افتون جزاك هللا
خيا جبواب يقنعن ...جزاك هللا عنا خي اجلزاء ...
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ان اس متر معك هذا المر ،فتوضأ وادخل ف الصالة ،ول تبال مبا خرج ،فهذا سلس
رحي ،ل يرضك ف شئ ،ول تقطع صالتك ،بل اس متر ولو خرج شئ أثناء الصالة،
ث ان أردت أن تصيل ثنية ،فتوضأ مرة ثنية ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1432/11/9هـ
التبول الغي ارادي
السالم عليك..
دلي مشلكة ف التبول الغي ارادي  ,مبعىن ان ف بعض الاحيان بعد التبول اذهب
للوضوء ولكن وان ذاهب ال املسجد اجد بعض قطرات البول تسقط او حت
فالصالة  ..ف ما حك الوضوء وللعّل بدون ايراده جيدث هذا  .وجزاك هللا خي.
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
هذا سلس بول ،عافاك هللا.
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فان دخل وقت الصالة ،وأردت أن تصيل ،فتوضأ ،ث ضع مناديل وحنوه عند خمرج
البول ،حت يقي وصول البول للثياب ،ث ص ِ ُل ،ول يرضك ما خرج بعد ،ولو أثناء
الصالة ،وصل الرواتب عل هذا الوصف ،ول ُيتاج جتديد وضوء لها ،ث اصنع
هذا عند ك صالة فريضة ،فان دخل الوقت وأردت الصالة ،فاصنع كم س بق،
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1431/6/8هـ
نزول بعض قطرات بول اثناء الوضوء
السالم عليك ورمحة هللا وبرَكته.
اعان اي ش يخنا من نزول بعض قطرات بول اثناء التوضئ نتيجة للضغط عيل املثانة،
وهو ما يعرف ابلسلس .ل اعرف هل امكل وضوئ اذا نزل البول ام اس تزنه ومن
ث اعيد الوضوء مع العّل ابن نزول القطرات ل ُيدث الا بعد التبول اي انه يتوقف
بعد التبول بفرتة ميكن تقديرها ربع ساعه وايضا مع العّل اي ش يخنا ان دامئا ما ادخل
امحلام ( اعزك هللا ) قبل وضوئ للك صالة .فكيف اتوضأ مع حالت هذه وجزاك
هللا خيا.
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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عند الرشوع ف الوضوء ضع مناديل أو حفاظة وحنوه مينع وصول البول ال املالبس،
ث توضأ ،ول تبال مبا يزنل أثناء الوضوء ،وصل عل حال ،هذا ان اضطررت
للوضوء بعد التبول مبارشة ،أما ان َكن هناك متسع ووقت ،فليكن وضوءك مبكرا،
حت ينقطع البول متاما ،ث توضأ ،فان علمت أنه س يزنل أثناء الصالة ،فضع شيئا من
منديل وحنوه ،وصل عل حال ،ول يرضك خروج البول أثناء الصالة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1429/11/4هـ

النجاسة وإزالتها

حك املناديل املبلل وهل جتزئ عن الاستنجاء ابملاء؟؟
السالم عليك
كنت اود الاس تفتاء عن املناديل املبلل املعقمه املوجوده ف الاسواق هل جتزئ
عن الاستنجاء ابملاء ابرك هللا فيك.
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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ان َكن ُيصل هبا ازال اتمة للنجاسة ،فال بأس ،غي أن الول اس تعمل املاء ،مت
اس تطعت ذل ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 18/5/1435ه
هل لالستنجاء صفة رشعية
السالم عليك عندما استنجي فان اقوم ابلتال  :اطهر السبيلني جيدا و اقول بسم
هللا ث اغسل يدي  3مرات ث اغسل فرج ث اغسل يدي ثالث مرات ث
امتضمض و أمكل وضوئ هل استنجائ حصيح ؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد
ليس لالستنجاء صفة رشعية ،امنا املقصود به ازال النجاسة بأي طريق ،مفت زالت
العني النجسة زال حمكها ،وسواء َكن ابملاء كم هو احلال ف الاستنجاء أم بغيه من
منديل وحنوه ،كم أنه ليس الاستنجاء من مقدمات الوضوء ،فال يربط به ،فانه يظن
البعض أنه قبل ك وضوء استنجاء ،وهو ليس حصيحا ،بل احلك منوط بوجود
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النجس ،فان وجد وجبت ازالته ،ولو ل يرد الشخص الصالة أو الوضوء ،ومت
انتفت ل يكن به حاجة لالستنجاء ،وهللا املوفق
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1439/3/16هـ

الاستنجاء ابلميىن للرضورة
هل أس تطيع قضاء احلاجة بيدي الميىن خمافة تأخر شفاء أصابعي و هل أس تطيع
مسح يدي دون غسلها ف الوضوء.
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد..
هنيي النب صل هللا عليه وسّل عن الاستنجاء ابلميني ،فقال ( :ول يستنجي أحدك
بميينه وهو يبول) الصحيحني.
أما اذا تعذر عل النسان اس تعمل اليسى ملرض وحنوه ،فان هللا تعال يقول ( :ل
يلكف هللا نفسا ال وسعها) وقال تعال ( :فاتقوا هللا ما اس تطعت) وقال صل هللا
فتاوى الطهارة للدكتور محمد بن موسى الدالي

72

عليه وسّل( :واذا أمرتك بأمر فأتوا منه ما اس تطعت) وعليه فال حرج ف اس تعمل
الميىن عند العجز عن اس تعمل اليسى.
ول مسح اليد اذا تعذر غسلها ابملاء ف الوضوء ،فان تعذر املسح فكل أن تتميم
عهنا ،وسواء َكن التميم قبل الوضوء أو بعده ،وهللا املوفق
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
ف 1432/3/22هـ
حك الصالة ملن احتّل وهو نئ ول ينتبه ذلل الا ف منتصف الصالة
السالم عليك ايش يخ ماحك من احتّل وهو نئ ث قام يصيل ول يعّل ابلنجاسة الف
منتصف الصاله هل يقطعها ام يت صالته.
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ان تبني ل أثناء الصالة أنه جنب ،فان الواجب عليه اخلروج من الصالة ف احلال،
والاغتسال ،ث اعادة الصالة ،وكذا لو اكتشف بعد الصالة أنه ل يكن عل طهارة،
فان الواجب عليه الاغتسال ،أو الوضوء ان ل يكن جنبا ،ث اعادة الصالة ،وهللا
املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
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ف 24/5/1435ه

ماحكـم خـروج املـذي بشـهوه وهـل ينقـض الـوضــوء؟؟
ماحك خروج املذي بشهوه وهل ينقض الوضوء هل جيب تتغيي املالبس
هل جيب غسل اجلنابه منه جزاك هللا خي
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
املذي جنس عل الصحيح ،وجيب فيه أمور ثالثة:
 -1غسل اذلكر واخلصية.
 -2نضح املاء عل الثياب الت أصاهبا.
 -3الوضوء.
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ول جيب الغسل.
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1432 /2 /18هـ

اصابة املذي للمالبس ادلاخلية
أن رجل مزتوج وامحلد هلل ُ ،يصل أحيان أن خيرج من عندي املذي فيصيب مالبيس
ادلاخلية وأحيان أنس أن أقوم بنضح اجلزء املصاب من مالبيس فيحدث أن أصيل
عيل أن أعيد صلوات الت
صلوات وأن نس موضوع املذي .سؤال هو  ،هل جيب ُ
كنت فهيا مرتداي ملالبيس املتسخة من جراء املذي نس يا غي متعمد ؟ وهل هنال
فرق فمي اذا َكن هناك حائال بني جسمي واجلزء املصاب ابملذي كن يكون منديل
أو ما شابه أي أن اجلزء املتسخ غي مالمس جلسمي مبارشة؟
أرجو التفضل ابجلواب عل سؤال وابلرك هللا فيك ونفع بك المة والسالم عليك
ورمحة هللا وبرَكته
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ُيسن ابملسّل اذا أصابته النجاسة أن يبادر بغسلها؛ لن النس يان وارد عل النسان،
ث اذا أصابته النجاسة ،كخروج املذي فان الواجب هو غسل اذلكر والنثيني ،ث
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نضح املاء عل ما أصاب الثوب ،ث الوضوء ان احتاجه لصالة وحنوها ،فان نيس
غسل الثوب ،وصل فيه صلوات ،فال شئ عليه ،سوى غسل هذه الثياب عند
التذكر ،أو نزعها ،ول يؤمر بقضاء تكل الصلوات ،وهذا ل أدل ل يتسع املقام ذلكرها،
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1433/5/12هـ
الواجب عل من أمذى
السالم عليك ورمحة هللا وبرَكته
رجل نزل من ذكره املذي وقام بغسل رأس العضو اذلكري دون غسل العضو اذلكري
َكم ًال نس يا مفا حك صالته هل يلزمة العادة
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
نشكر ل حرصك عل العبادة وما يمكلها من رشوط وحنوه ،أدام هللا عليك الطاعة،
وبعد.
الواجب عل من أمذى أن يغسل ذكره وأنثييه-اخلصيتني ،-وأن ينضح املاء عل ما
أصاب ثوبه من مذي ،وأن يتوضأ ،حلديث حسلا ْي ام اان ْب ِن ي ااسار اع ْن الْ ِم ْقدا ا ِد ْب ِن ْ َال ْس او ِد
اّلل اع ْن حه َأ ام ار حه َأ ْن ي ْاسأَ ال ا حل ار حسو ال َّ ِ
اّلل عالا ْي ِه
اّلل اص َّل َّ ح
ض َّ ح
َأ َّن عا ِ َّيل ْب ان َأ ِب اطا ِلب ار ِ ا
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او اس َّ اّل اع ْن َّالر حج ِل ا اذا ادنا ِم ْن َأه ِ ِْل فاخ اار اج ِمنْ حه الْ ام ْذ حي اما اذا عالا ْي ِه ،قاا ال الْ ِم ْقدا ا حد فا اسأَلْ حت
ِ َّ ِ
ْ
ح
ِ
ا
ْ
َّ
ا
ا
ا
ا
اّلل عال ْيه او اس اّل اع ْن ذ ِ ال فاقاال اذا او اجدا َأ احدح ك ذ ِ ال فال اي ْنضا ْح فا ْر اج حه
ار حسو ال َّاّلل اصل َّ ح
ِ ِ ا اِ
ِ
اولْ اي ات اوضَّ أْ حوضح اوء حه ِل َّلص اال ِة  ،وف لفظ :ل اي ْغس ْل ذك ار حه اوأنْثايا ْيه .أخرجه أبو داود ابس ناد
حصيح.
وعليه فالواجب أن تعيد غسل اذلكر والنثيني ،وأن تنضح املاء عل الثوب ان َكن
أصابه املذي ،وتتوضأ ،وتعيد الصالة ،وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
ف 1429/3/15هـ
خروج املذي
خروج املذي وسؤال
س  /1هل اذا خرج ( املذي ) يلزمن تغيي مالبيس ادلاخلية لك أصيل ؟
س / 2فاتتن صالة الظهر مع العرص وصليت الظهر وحلق ب اخر وفاتته ركعتني
وهو بنية صالة العرص ث فرغت من صالة الظهر فقام املاموم لكمل ماعليه  .هل
ادخل معه ف الصالة بنية العرص فيصبح هو اماما وان ماموم ؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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املذي جنس عل ،ونقض للوضوء ،فيجب غسل اذلكر ،والنثيني جملي الس نة بذل،
كم أن الواجب نضح ما أصاب الثوب فقط ،ول جيب تغيي املالبس َكمل ،بل ما
أصابه املذي فقط.
ول بأس أن تلحق مبن َكن مأمتا بك ،ويصي هو امامك ف الصالة الباقية عليك،
وه العرص ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1430/4/23هـ
كيف متي بني املذي واملن ومت جيب الغسل ؟؟
ان امرأة ف بداية زواج ،ل اس تطيع متيي املن عن غيه من السوائل اخلارجة من
جسمي َكملذي ،كذل انن ف حالت املداعبة الزوجية اي من دون ادخال ،اشعر
بذلة تصل ف بعض الحيان ال ذلة شديدة ولكنن ل ادري هل هذه ه مقة الذلة
(اذلروة) أم ل ،فذلل أشك ف وجوب الغسل بعد هذه املداعبات علم بأن زوج
ل جيامعن حت الن وذل لننا ف فرتة ما بعد امللكة فقط.
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
اعلمي أن املوجب للغسل هو خروج املن متدفقا بذلة ،فهذان الرشطان أساس ف
وجوب الغسل ،أن خيرج املن ،وهو ماء أبيض غليظ ،فيخرج متدفقا بذلة شديدة،
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وما سوى ذل كخروج بعض املاء عند املداعبة ،أو شعور بذلة دون حصول تدفق
فهذا ل يوجب الغسل ،امنا يوجب غسل املاكن ،وما أصابه من الثوب ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1/8/1435ه
حك امل ا ْذي وكيفية الطهارة منه
السالم عليك ورمحة هللا وبرَكته رجل نزل من ذكره املذي وقام بغسل رأس العضو
اذلكري دون غسل العضو اذلكري َكم ًال نس يا مفا حك صالته هل يلزمة العادة؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
نشكر ل حرصك عل العبادة وما يمكلها من رشوط وحنوه ،أدام هللا عليك الطاعة،
وبعد .الواجب عل من أمذى أن يغسل ذكره وأنثييه-اخلصيتني ،-وأن ينضح املاء
عل ما أصاب ثوبه من مذي ،وأن يتوضأ ،حلديث حسلا ْي ام اان ْب ِن ي ااسار اع ْن الْ ِم ْقدا ا ِد ْب ِن
اّلل اع ْن حه َأ ام ار حه َأ ْن ي ْاسأَ ال ا حل ار حسو ال َّ ِ
اّلل
اّلل اص َّل َّ ح
ض َّ ح
ْ َال ْس او ِد َأ َّن عا ِ َّيل ْب ان َأ ِب اطا ِلب ار ِ ا
عالا ْي ِه او اس َّ اّل اع ْن َّالر حج ِل ا اذا ادنا ِم ْن َأه ِ ِْل فاخ اار اج ِمنْ حه الْ ام ْذ حي اما اذا عالا ْي ِه ،قاا ال الْ ِم ْقدا ا حد
ِ َّ ِ
ْ
ح
ِ
ا
ْ
َّ
ا
ا
ا
ا
ا
اّلل عال ْيه او اس اّل اع ْن ذ ِ ال فاقاال اذا او اجدا َأ احدح ك ذ ِ ال فل اي ْنضا ْح
فا اسأَلْ حت ار حسو ال َّاّلل اصل َّ ح
ِ ِ ا اِ
ِ
فا ْر اج حه اولْ ايتا اوضَّ أْ حوضح اوء حه ِل َّلص اال ِة  ،وف لفظ :ل اي ْغس ْل ذك ار حه اوأنْثايا ْيه .أخرجه أبو داود
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ابس ناد حصيح .وعليه فالواجب أن تعيد غسل اذلكر والنثيني ،وأن تنضح املاء عل
الثوب ان َكن أصابه املذي ،وتتوضأ ،وتعيد الصالة ،وهللا املوفق.
كتبه:د.محمد بن موس ادلال
ف١١/٨/١٤٣٣:هـ
حك املذي والطهارة منه
السالم عليك ورمحة هللا وبرَكته ان بعض الاحيان من اكون جالس اتذكر بعض
الاش ياء فيقف القضيب ث اذهب ال دورة املياه ألقى قطرات من احليوانت املنويه
اب العّل بأن ل يقف فرته طويل وان شاك هل اتروش لكم نزلت هذه القطره او
القطرات وشكرا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
املاء اخلارج من اذلكر عند الانتصاب يسمى ابملذي ،وليس منيا ،والواجب فيه أن
تغسل اذلكر لكه ،واخلصيتني ،وتنضح املاء عل ما أصابه من الثياب ،وهو نقض
للوضوء ،وليس موجبا للغسل ،وهللا املوفق.
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كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1430/11/7هـ

كيف متي بني املذي واملن ومت جيب الغسل ؟؟
ان امرأة ف بداية زواج ،ل اس تطيع متيي املن عن غيه من السوائل اخلارجة من
جسمي َكملذي ،كذل انن ف حالت املداعبة الزوجية اي من دون ادخال ،اشعر
بذلة تصل ف بعض الحيان ال ذلة شديدة ولكنن ل ادري هل هذه ه مقة الذلة
(اذلروة) أم ل ،فذلل أشك ف وجوب الغسل بعد هذه املداعبات علم بأن زوج
ل جيامعن حت الن وذل لننا ف فرتة ما بعد امللكة فقط.
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
اعلمي أن املوجب للغسل هو خروج املن متدفقا بذلة ،فهذان الرشطان أساس ف
وجوب الغسل ،أن خيرج املن ،وهو ماء أبيض غليظ ،فيخرج متدفقا بذلة شديدة،
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وما سوى ذل كخروج بعض املاء عند املداعبة ،أو شعور بذلة دون حصول تدفق
فهذا ل يوجب الغسل ،امنا يوجب غسل املاكن ،وما أصابه من الثوب ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1/8/1435ه
اصابة املذي للمالبس ادلاخلية
أن رجل مزتوج وامحلد هلل ُ ،يصل أحيان أن خيرج من عندي املذي فيصيب مالبيس
ادلاخلية وأحيان أنس أن أقوم بنضح اجلزء املصاب من مالبيس فيحدث أن أصيل
عيل أن أعيد صلوات الت
صلوات وأن نس موضوع املذي .سؤال هو  ،هل جيب ُ
كنت فهيا مرتداي ملالبيس املتسخة من جراء املذي نس يا غي متعمد ؟ وهل هنال
فرق فمي اذا َكن هناك حائال بني جسمي واجلزء املصاب ابملذي كن يكون منديل
أو ما شابه أي أن اجلزء املتسخ غي مالمس جلسمي مبارشة؟
أرجو التفضل ابجلواب عل سؤال وابرك هللا فيك ونفع بك المة والسالم عليك
ورمحة هللا وبرَكته
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ُيسن ابملسّل اذا أصابته النجاسة أن يبادر بغسلها؛ لن النس يان وارد عل النسان،
ث اذا أصابته النجاسة ،كخروج املذي فان الواجب هو غسل اذلكر والنثيني ،ث
نضح املاء عل ما أصاب الثوب ،ث الوضوء ان احتاجه لصالة وحنوها ،فان نيس
غسل الثوب ،وصل فيه صلوات ،فال شئ عليه ،سوى غسل هذه الثياب عند
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التذكر ،أو نزعها ،ول يؤمر بقضاء تكل الصلوات ،وهذا ل أدل ل يتسع املقام ذلكرها،
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1433/5/12هـ
حك املذي احلاصل عن ماكملة هاتفية مع الزوج
ما حك طهارة السوائل الت تزنل من زوجة يعمل زوهجا ابخلارج وجترى بيهنم بعض
احلوارت عرب الهاتف تكون السوائل شفافة واحينا بيضاء غي مسكية ول يوجد ذلة
او فتور بعد نزولها مع العّل انة ليت اس متناء ابليد هل يت الوضوء وغسل العضو؟
ام الاغتسال كلك؟ وهل اذا َكن نزول السوائل بنشوة وليس اس متناء ابليد جتب
الغسل سواء شفافة او بيضاء؟ ارجو الافادة افادك هللا.
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
مثل هذا املذكور ،ما ل يصل حلد القذف بذلة فانه من جنس املذي ،والواجب فيه
الوضوء عل الصحيح ،دون ال حغسل ،مع غسل الفرج ،وما أصابه من الثياب ،وهللا
املوفق.
كتبه:د.محمد بن موس ادلال
ف 1433/3/12هـ
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ماحك خروج املذي بشهوه وهل ينقض الوضوء؟
ماحك خروج املذي بشهوه وهل ينقض الوضوء هل جيب تتغيي املالبس
هل جيب غسل اجلنابه منه جزاك هللا خي
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
املذي جنس عل الصحيح ،وجيب فيه أمور ثالثة:
 -1غسل اذلكر واخلصية.
 -2نضح املاء عل الثياب الت أصاهبا.
 -3الوضوء.
ول جيب الغسل .وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1432 /2 /18هـ
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خروج السوائل وكيفية الطهارة مهنا؟
عندما يداعبن زوج ف اماكن حساسة فأنه يزنل سؤائل من فرج فال اعرف ان
َكن هذا جيب فيه الغسل ام ل؟ هل ان مس زوج عورت مبارشة بفمة حرام ؟
ولكن ارجوك ان تتأت الفتوى بأدل من الكتاب او الس نة النبوية ث خمترصة َك جيب
الغسل ام ل ث حالل او حرام ك تكون دليال ل وشكرا لك جزاك هللا خي
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ابلنس بة خلروج السوائل ففهيا التفصيل الت:
من توجب الغسل.
 ان َكنت خترج متدفقة بذلة فاهنا ٌّ أما ان َكنت خترج بدون ذلة ،فيفرق بني املذي وبني السوائل ،فان َكنت مذايفهيي جنسة ،توجب غسل الفرج ،وغسل ما أصابته من الثياب ،وتوجب الوضوء
أيضا.
 وان َكنت جمرد سوائل ،وليست مذاي ،ففهيا الوضوء فقط ،وه طاهرة ان خرجتمن خمرج الودل ،وجنسة موجبة للوضوء ان خرجت من خمرج البول.
 والفرق بني املذي وبني السوائل الخرى :أن املذي سائل شفاف لزج يش به زَكمالطفل ،والسوائل عبارة عن سائل رقيق شفاف يش به اللعاب.
أما مس الفرج ابلفم ،فقد نص الفقهاء عل جواز ذل ،برشط أمن التلوث ابلنجاسة،
وعدم ثبوت رضر حصي ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
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ف 1431 /10 /8هـ
وجود أثر صفراء ف السوال
بعض الحيان أجد أثر صفراء ف السوال أعتقد أهنا أثر بول ما حك صالت أو
كون امام للمصلني  ...وهل جيب عيل تغيي املالبس الت أصاهبا الثر؟؟؟ تكفون
ردوا عيل بسعة تراي حمتار ...ولك عظمي الشكر!...
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
لبد من التأكد من هذه الصفرة ،هل ه بول أم من؟ فان َكنت بول فيكفي غسلها
جيدا ،وعليك الوضوء ،أما ان َكنت منيا ،فيكفي فركها من الثوب ،مع وجوب
الاغتسال عليك،ولو ل تتذكر احتالما ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1430 /3 /5هـ
الوسوسة ف نزول سوائل هل ه مذي أم من؟
مشلكت الوسوسة ,مفنذ مدة ,حلمت حلم مثيا ,وأحسست خبروج سائل ,وبعد
هذا أستيقظت مفزوعا ف منتصف الليل (بعد الفجر بدقائق) ووجدت قطرة عيل
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رأس اذلكرَ ,كنت شفاف وبال فتور او راحئة وخفيفة اللزوجة فظننت أهنا مذي فّل
أغتسل .بعدها بيومني حدث نفس الشء ,أستيقظت بعد الفجر بسبب الحتالم
ووجدت نفس السائل عيل رأس اذلكر ,املشلكة أن الش يطان وسوس ل فأحسست
أن السائل لونة شفاف عكر (أي ليس نقيا مثل املاء) فقلت رمبا يكون من ,فوسوس
ل الش يطان حت أغتسلت ,هل ميكن أن يكون املذي شفاف غي نقي وعكر قليال
حبيث لونة ليس أبيض ولكن مييل ال البيض بسبب العكر؟ وما رأيك ف أحالم
وأستيقاظي؟!
املشلكة الثانية بعد ما أغتسلت ,قرأت انه من رشوط الغتسال (حت اجملزيء)
أسقاط املاء عيل اجلسم لكة ,وطريقت َكنت التسمية ث غسل اليدين ث التوضء
ث غسل الشعر مرة واحدة ث غسل اجلزء المين ابلصابون ث اليس ث الشطف,
ف الشطف ل أسقط املاء عيل جسدي بل شطفت يدي وقدم ابملاء ,ث كنت أزيل
الصابون عن جسمي ابملاء ولكن بأس تخدام يدي أو لوفة الس تحمم ,ل أسقط املاء,
ولكن املاء وصل ال َكمل جسدي حيث أنن أزلت الصابون لكه ..للعّل ل أعّل أنه
جيب أسقاط املاء ,اليست العمل ابلنية؟؟ شكرا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ابلنس بة للمسأل الول ،فالعربة لوجوب الغسل بوجود املن فعال ،وليس جمرد ماء
أو سائل شفاف عل رأس اذلكر ،مفثل هذا غاية ما يوجبه غسل اذلكر
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والنثيني(اخلصية) ث غسل الثياب والوضوء فقط ،وأما الغسل ،فال جيب ال ابخراج
املن متدفقا بذلة.
والغسل املذكور حصيح ،غي أن الس نة َكلت :أن تغسل يديك ،ث الفرج ،ث تتوضأ
وضوءك للصالة ،ث تفيض املاء عل رأسك حت ترويه ،ث تصب املاء عل جانبك
المين ،ث اليس ،فتكل ه الس نة ،وما صنعته حصيح ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1429 /2 /18هـ
هل يتوجب الاغتسال عند نزول افرازات بسبب الاثرة اجلنس ية؟؟
ان فتاة ابلغ من العمر  35س نة ول اتزوج حت الان  ....واحيان تنتابىن اثرة جنس ية-
دون اى ملس مىن  -وتزنل مىن افرازات مثل املاء ول اعرف ما ذا افعل هل اغتسل
ام اكتفى ابلوضوء للصالة  ......كم انه احيان من شدة الاثرة اضطر ملمرسة العادة
السية حت احصل عل راحة من اثر تكل الشهوة واصاب برعشة ف جسدى مع
وجود افرازات كثية  .ايضا مع حك الاغتسال هنا  .هل هو واجب ......ام يشرتط
لالغتسال وجود طرفني ؟ وشكرا لك
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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الفرازات الت تزنل نتيجة لالثرة اجلنس ية ،اما أن تكون جمرد ماء ،دون تدفق بذلة
وشهوة ،فهذا حمكه حك املذي ،يوجب الوضوء فقط ،ويوجب غسل املاكن
من ،يوجب ال حغسل ،وليس بنجس عل
والثياب ،واما أن يزنل بذلة وتدفق فهذا ٌّ
الصحيح من أقوال أهل العّل ،فان َكن رطبا فيحسن غسل ،وان يبس يكتفى بفركه،
علم أن ممارسة العادة السية حرام بلك حال ،كم أن رشط الغسل هو نزول هذا
املاء ،سواء َكن مع طرف أخر أم ل ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 27/3/1435ه
حك املذي وما يرتتب عليه من طهارة
اعان من نزول املذي بشلك غي طبيعي اثناء الصاله فعندما ابدا ابلصاله ينتابن
احساس غريب واحس بزنول املذي فااذهب ال امحلام  ,وارش نفيس ابملاء ,واعيد
الوضوء وابدا ابلصاله مره اخرى وُيدث نفس الشئ ,واكرر الالغتسال وابدا ابلشلك
مااذا َكن ماوجدته ماء ام مذي  ,واعيد الوضوء مره ثلثه وهكذ ..فاان احيان اعيد
الصاله مرتني وثالث واربع ,وعندما انهتيي من الصاله يذهب ذل الشعور  ,ماذا
عيل ان افعل فهذا الامر يقلقن كثيا ان خائفه من ان هذا ينقض وضوئ ,فهل قد
يكون ذل مس ؟؟ او وسوسه؟؟ وكيف عيل ان اختلص من هذا ..ارجوك ارشدن
فهدا الامر اتعبن وماذا افعل لو اعدت الصاله اكرث من مره  ,هل اعيدها حت ل
اجد رطوبه؟؟ ان ل اريد ان اس متر هبذه الوسوسه واريد ان اختلص مهنا فااحيان
لاذهب دلوره املياه واحتار ماذا َكن هذا ماء او مذي واجد نقطه واتفحصها كثيا
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ارجوك ارشدن ماذا افعل فاان اريد ان اصيل بلك خشوع ومن دون ان تزجعن هذه
الامور اجلنس يه هل اعيد الصاله ف ك مره اجد املذي؟؟
وان اريدد ان اقرا القران ولكن بسبب نزول املذي ل اس تطيع مفا حك قراءة القران
وان بدون طهاره؟؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ان كنت جتدين شيئا ابلفعل ،حفمكك حك من به سلس البول ،فعليك الوضوء بعد
دخول الوقت ،وعند ارادة الصالة ابلفعل ،ث تصلني ،ول يرضك ما خرج أثناء
الصالة ،وتصلني الرواتب أيضا بنفس الوضوء ،ث تتوضئني للصالة الثانية بعد دخول
وقهتا ،عند ارادة أداء الصالة ابلفعل ،وهكذا.
أما ان َكن جمرد وسواس ،فعليك الاس تعانة ابهلل ،والاس تعاذة من الش يطان الرجمي.
وأما اذا أردت قراءة القرأن ،فهذا ل يرض حبال ،ال عل قول من قال ابشرتاط
الطهارة ملس املصحف ،فتتوضئني مرة واحدة ،ومتسني املصحف ،وتقرئني منه ،ول
يرضك ما خرج بعد ذل ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 24/9/1435ه
التطهر من املذي
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السالم عليك ورمحة هللا وبرَكته
رجل نزل من ذكره املذي وقام بغسل رأس العضو اذلكري دون غسل العضو اذلكري
َكم ًال نس يا مفا حك صالته هل يلزمه العادة
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد ،.نشكر ل حرصك عل العبادة وما يمكلها من
رشوط وحنوه ،أدام هللا عليك الطاعة ،وبعد.
الواجب عل من أمذى أن يغسل ذكره وأنثييه-اخلصيتني ،-وأن ينضح املاء عل ما
أصاب ثوبه من مذي ،وأن يتوضأ ،حلديث حسلا ْي ام اان ْب ِن ي ااسار اع ْن الْ ِم ْقدا ا ِد ْب ِن ْ َال ْس او ِد
اّلل اع ْن حه َأ ام ار حه َأ ْن ي ْاسأَ ال ا حل ار حسو ال َّ ِ
اّلل عالا ْي ِه
اّلل اص َّل َّ ح
ض َّ ح
َأ َّن عا ِ َّيل ْب ان َأ ِب اطا ِلب ار ِ ا
او اس َّ اّل اع ْن َّالر حج ِل ا اذا ادنا ِم ْن َأه ِ ِْل فاخ اار اج ِمنْ حه الْ ام ْذ حي اما اذا عالا ْي ِه ،قاا ال الْ ِم ْقدا ا حد فا اسأَلْ حت
ِ َّ ِ
ْ
ح
ِ
ا
ْ
َّ
ا
ا
ا
ا
ا
اّلل عال ْيه او اس اّل اع ْن ذ ِ ال فاقاال اذا او اجدا َأ احدح ك ذ ِ ال فل اي ْنضا ْح فا ْر اج حه
ار حسو ال َّاّلل اصل َّ ح
ِ ِ اِ
ِ
ا
اولْ اي ات اوضَّ أْ حوضح اوء حه ِل َّلص اال ِة  ،وف لفظ :ل اي ْغس ْل ذك ار حه اوأنْثايا ْيه.أخرجه أبو داود ابس ناد
حصيح.
وعليه فالواجب أن تعيد غسل اذلكر والنثيني ،وأن تنضح املاء عل الثوب ان َكن
أصابه املذي ،وتتوضأ ،وتعيد الصالة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1431/4/4هـ
الشك ف كونه مذي ام من أم ماذا؟
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السالم عليك.
ان ل يومني واذا هنضت من النوم اجد سائل شفاف عل مالبيس  .علم ات ل افكر
ف اي يشء قبل او اثناء النوم .وان ل امي بني الروائ .فهل اغتسل او يكفي الوضوء
لن اجد املشقة ف الغسل.
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
عليك التحري ،فاما أن يكون منيا ،فالغسل واجب ،ول مشقة فيه ،بل هو أمر
حممتل.
واما أن يكون مذاي ،فالواجب غسل ،وغسل ما أصابه من الثياب ،وهو موجب
للوضوء فقط ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1431 /10 /14هـ

خروج املذي بكرثة
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السالم عليك
أول نشكرك عل هذه البادرة الطيبة والت جتعلنا نقرتب ال رمحة رب وهذا الفضل
لكه هلل ولك جزاك هللا خيا
دلي بعض الس ئل أمتىن من هللا جل وعل أن ترشدون لنن وهللا تعبت
 1أن كثي خروج املذي أعزك هللا حت بدون سبب أو حت وان قرأة رسال من
زوجت يقع معي خروج املذي وهذا جيعلن أعيد الصالت  3أو  4مرات والوضوء
 3أو  4مرات املشلكة ليل البارحة استيقظت من النوم ك أصيل قيام الليل و
توضئت متام ول خيرج أي ش ي لكن عند انهتائ من قيام الليل و أتبعت بصالة
الشفع والوتر ك أدخل لصالة الفجر ألقيت نرضة وجدت نقطتني من املذي أعزك
هللا وليس دلي وقت لعيد أي صالة لنه دخل وقت الفجر هل صالة قيام الليل
وخصوصا الشفع الوتر هل ليست حصيحة هل أعيد الشفع الوتر قبل الضهر
أرشدون أعانك هللا
 2أن أصيل قيام الليل هجرا ف البيت لكن عند النهتاء أتبع صالة الشفع الوتر لكن
رسا هل هذا حصيح أم وجب أن أصيل حت الشفع الوتر هجرا أمتىن اجلواب ف
أقرب وقت لنن خائف أن صالت ليست حصيحة حياك هللا.
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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ابلنس بة للمذي ،فاعّل أول طريقة الطهارة منه ،فالواجب فيه غسل اذلكر واخلصيتني
اّلل اع ْن حه قاال  :حك ْنت ار حج ًال ام َّذ ًاء  ،فاا ْس تا ْح اي ْت َأ ْن َأ ْسأَل
ض َّ ح
ابملاءِ ،ل اما حر ِو اي َأ َّن عا ِل ًّيا ار ِ ا
ار حسول َّ ِ
اّلل عالا ْي ِه او اس َّ اّل ِل ام ااك ِن ابْن ا ِت ِه  ،فاأَ ام ْر حت الْ ِم ْقدا ا اد ْب ان ا ْل اَ ْس او ِد فا اسأَ ا حل ،
اّلل اص َّل َّ ح
فاقاال  :ي ا ْغ ِسل اذ اك ار حه اوأنْثايا ْي ِه اوي ا ات اوضَّ أ  .او ِف لا ْفظ ي ا ْغ ِسل اذ اك ار حه اوي ا ات اوضَّ أ .
ث غسل ما أصابه من الثياب لن املذي جنس.
فان َكن خيرج بصفة مس مترة ،ول ينقطع ،فهذا أش به بسلس البول ،فلتفعل ما ذكرت
ل ،ث تتوضأ بعد دخول وقت الصالة أو النافل الت تريد أداءها ،ول يرضك نزول،
ولو أثناء الصالة.
أما صالة الليل فال يسن فهيا اجلهر أصال ،مادمت تصيل منفردا ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1434 /11 /7هـ
حكـم الـودي ومـايتـرتـب علـيه مـن غســل
هل املن اذلي خيرج بعد البول جنس ام ل وهل ينقض الوضوء ام ل واملاكن اذلي
اصابه هل يغسل ام ل
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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الغالب أن اذلي خيرج بعد البول هو الودي ،وهو جنس ،وجيب غسل الفرج ،وما
أصابه من الثياب ،وهو نقض للوضوء ،وليس هذا من املن ،فاملن هو املاء املتدفق
بشهوة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 16/9/1435ه
تبول قامئا
حك ال ي
السالم عليك
الرجاء توضيح احلك ف مسأل أداب دخول اخلالء أعّل أنه مكروه التبول أثناء
الوقوف .ولكن أعان من وزن زائد وبعض الحيان ألم ف مفاصل الركبه كم أن
بعض دورات املياة العامة تكون غي نظيفة .مفا هو احلك ف التبول وأن واقف ؟؟
( مع العّل ان أحرص عل اس تخدام مناديل مبلول للمسح والتنظيف ابملاء بعد
النهتاء) الرجاء الرد بأقرب فرصة
امحلد هلل رب العاملني ،وأصيل وأسّل عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد
التبول قامئا امنا يكره ان ل يأمن الشخص رذاذ البول ،فان أمنت رذاذ البول فال بأس
ابلتبول قامئا ،وقد أىت النب صل هللا عليه وسّل س باطة قوم ،فبال قامئا ،وقال( :
اذا تبول أحدك فليتد لبول) وهللا املوفق.
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كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 7/8/1435ه
ما هو الس تحالم وما حمكه؟؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
املراد ابلحتالم خروج املن متدفقا بذلة أثناء النوم ،سواء َكن حبّل يتذكره النائ أم
ل ،وحمكه وجوب الاغتسال عند التيقظ من النوم مبارشة ،ول ُيل الصالة ما دام
الشخص متلبسا بتكل اجلنابة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 25/6/1435ه

نزول املن ابس مترار
ايش يخ أن سويت معلية استئصال غده ف الرح
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َكنت متورمه وبعدها رصت اذا اغتسلت بعد امجلاع يس متر املن املتبقي ابلرح
ابلزنول ملدة يوم او يومني ويزنل احيان اثناء الصالة ماذا افعل هل صالت حصيحه
ام اغتسل مع ك فرض علم بأنه يشق عيل ام اكتفي بتبديل مالبيس واعادة الوضوء
والصالة ان ف حية من امري ارجو ارد الواض من فضيلتك ف ارسع وقت.
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد..
أما الاغتسال فيكفيك الغسل الول ،وأما نزول بعد ذل فانه نقض للوضوء عل
الصحيح ،مع كونه طاهرا عل الصحيح أيضا من أقوال أهل العّل ،فال يلزمك أن
تغسيل الثياب ،لكن يكفي أن تفركهيا ان َكن ايبسا ،وتغسليه ابملاء ان َكن رطبا،
وليس هذا لنجاس ته ،برشط أن تتأكدي أنه من.
أما ان َكن يزنل أثناء الصالة ،حفمكك مكن به سلس بول ،فتتوضئ للصالة بعد
دخول الوقت ،وتتحفظي ،وتصيل ،ول يرضك خروجه أثناء الصالة ،وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
ف 1431/2/22هـ
حك الطهارة والصيام للمرأة عند اللمس واملداعبة ونزول املاء
السالم عليك ورمحة هللا وبرَكته
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ارجو افادت مشكورين عن حك نزول املاء من املراة عندما جتلس مع زوهجا ويكون
بيهنم ملس وتقبيل دوون جمع هل يبطل الطهارة؟؟ وابلنس بة للصوم هل يفسده
ايضا؟؟ مع العّل ان لاعّل عدد الاايم الت نزل فهيا املاء ف هنار رمضان
اناا ف حية من امري وجزاك هللا خيا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
من،
املاء اذلي خيرج ،سواء من الرجل أم من املرأة ،ان َكن متدفقا بذلة ،فهو ٌّ
يوجب الغسل ،وهو مفسد للصوم يوجب قضاءه ،كم أنه طاهر عل الصحيح من
أقوال أهل العّل.
مذي ،يوجب الوضوء
أما ان َكن غي ذلَ ،كملاء اذلي خيرج دون تدفيق بذلة ،فهذا ٌّ
فقط ،وهو جنس ،يوجب غسل املاكن ،ونضح املاء عل الثياب ،لكنه ل يؤثر ف
حصة الصوم ،فانظري أي املاءين هو ما خيرج منك؟ وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 8/11/1435ه
خروج الرطوبة من املرأة وأثرها عل الطهارة
اذا صلت املرأة حس نُة ما قبل الظهر وأحست خبروج رطوبة ث أمكلت صالة الظهر
من غي أن تعيد الوضوء  ،هل صالهتا حصيحة ؟
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جزاك هللا جنة الفردوس ......
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الرطوبة الت خترج من فرج املرأة لها حالتان:
الول :أن خترج من خمرج الودل.
الثانية :أن خترج من خمرج البول.
أما اخلارج من خمرج الودل فهو طاهر عل الصحيح ،سواء ف فرتة امحلل ،أم غيه،
وينتقض هبا الوضوء عل الصحيح ،وهو قول امجلهور ،واختاره الش يخ محمد بن عثميني
رمحه هللا.
أما اخلارج من خمرج البول ،من املثانة ،فالصحيح جناس ته ،وأنه ينقض الوضوء.
وامنا ينتقض الوضوء ف املوضعني احلاقا لهذه الرطوابت بدم الاس تحاضة ،فقد أمر
النب صل هللا عليه وسّل املس تحاضة أن تتوضأ للك صالة.
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بناء عل ذل فاملرأة الت خترج مهنا الرطوبة ،تتوضأ مطلقا ،سواء خرج من خمرج
الودل أم من خمرج البول ،والفرق بيهنم ف النجاسة فقط ،فان خرج من خمرج البول،
فان الواجب غسل ما أصاب من الثياب ،وان خرج من خمرج الودل فليس بنجس،
ول يلزم غسل ،ولها أن تغسل ان اس تقذرته ،وليس عل سبيل الوجوب.
فالواجب اعادة صالة الظهر الت وقع فهيا ذل؛ لن وضوءك انتقض خبروج تكل
الرطوبة ،وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
ف 1432/1/2هـ
حك ما يزنل بسبب التفكي
اذا فكر الشخص مبن ُيبه ونزل منه يشء ولكنه ل يزنل عل املالبس ماحك هذا
الشء اذلي يزنل وما امسه وهل جيب عيل الغسل ام يكفي الوضوء ؟؟؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد..
ان َكن هذا اذلي يزنل متدفقا بذلة ،فهو من يوجب الغسل من اجلنابة ،وفرك
الثياب لو َكنت جافة ،وغسلها ابملاء ان َكنت رطبة.
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أما ان َكن هذا النازل بغي تدفق ول ذلة ،فهو مذي ،يوجب الوضوء فقط ،وجيب
غسل املاكن ،وما أصابه من الثياب ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1432/3/23هـ
حك الطهارة والصيام للمرأة عند اللمس واملداعبة ونزول املاء
السالم عليك ورمحة هللا وبرَكته
ارجو افادت مشكورين عن حك نزول املاء من املراة عندما جتلس مع زوهجا ويكون
بيهنم ملس وتقبيل دوون جمع هل يبطل الطهارة؟؟ وابلنس بة للصوم هل يفسده
ايضا؟؟ مع العّل ان لاعّل عدد الاايم الت نزل فهيا املاء ف هنار رمضان
اناا ف حية من امري وجزاك هللا خيا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.

فتاوى الطهارة للدكتور محمد بن موسى الدالي

101

من،
املاء اذلي خيرج ،سواء من الرجل أم من املرأة ،ان َكن متدفقا بذلة ،فهو ٌّ
يوجب الغسل ،وهو مفسد للصوم يوجب قضاءه ،كم أنه طاهر عل الصحيح من
أقوال أهل العّل.
مذي ،يوجب الوضوء
أما ان َكن غي ذلَ ،كملاء اذلي خيرج دون تدفيق بذلة ،فهذا ٌّ
فقط ،وهو جنس ،يوجب غسل املاكن ،ونضح املاء عل الثياب ،لكنه ل يؤثر ف
حصة الصوم ،فانظري أي املاءين هو ما خيرج منك؟ وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 8/11/1435ه
حّل ول يزنل
احتلمت ف هنار رمضان ول انزل ول اغتسل هل عيل يش
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
أخ الكري ،الاحتالم ل يطلق ال اذا خرج من عقب احلّل ،أما جمرد احلّل ،فليس
احتالما ،وليس ل حك ،ل من حيث الصوم ،ول الطهارة ،فليس عليك شئ ،ل
غسل،ول فساد صوم ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
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ف 1430/3/12هـ
حك السوائل الت تزنل عند الاثرة اجلنس ية
أن رجل مزتوج،أي ف احلال املدنية،وكذل قران َكن عل س نة هللا ورسول بتوفر
ك رشوط الزواج غي أن ل أق العرس فقط ،وأن ألكم زوجت من حني لخر ف
الهاتف وهذا يثي نفيس فيخرج سايل من ذكري من غي قدف ،مفا حمكه جزاك هللا
خي
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد..
ما دام ت العقد فكل أن تلكم هذه املرأة ،ول أن ختلو هبا ،غي أن الول أل ختلو
هبا حت يت ادلخول ،مراعاة للعراف ،وملا قد يرتتب عليه من مشأك ،ث اذا خرج
عند احلديث معها شئ ،فان َكن من ًّيا فانه موجب للغسل.
وان َكن جمرد مذي ،وهو املاء اذلي خيرج مع الانتصاب دون قذف ،فان هذا
السائل جنس عل الصحيح ،يوجب الوضوء وغسل اذلكر واخلصيتني ،ونضح املاء
عل ما أصابه من الثياب.
ودليل ذل ما ورد عن عيل بن أب طالب رض هللا عنه قال" :كنت رجال مذاء-
أي شديد خروج املذي-فأمرت املقداد أن يسأل رسول هللا صل هللا عليه وسّل؟
فأمره ابلوضوء ،وأن يغسل اذلكر والنثيني-أي اخلصيتني ،-وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
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ف 1431/7/7هـ
الصالة بدون التطهر من املذي
السالم عليك ورمحة هللا وبرَكته
بلغت قبل س نة ولكن اغتسال َكن خاطئا وَكن املذي خيرج من ولكن ل اعرف
انه مذي لنه ل يكن خيرج عند وجود شهوة لكنه خيرج وان جالس ادرس ك يوم
صباحا فكنت اصيل اذا خرج بال وضوء ولغسل للفرج وذهبت ال الطبيب فقال
هذا طبيعي ف هذه املرحل ففهمت منه انه يشء ل احد يلتفت ل وكنت عل هذه
احلال ال أن علمت انه مذي(.قرات القاعدة الت تقول ان ك ما خيرج من الفرج
يوجب الوضوء عدا املن لكن حسبت السائل اذلي خيرج من (املذي وكنت ل
أعرف انه مذي)حسبته ليست تشمل القاعدة ال ان ادركت ذل بعد  9شهور
تقريبا) فهل أعيد الصلوات الت صليهتا خالل هذه الفرتة؟ دعواتك ل.
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
أخ الكري ،اعّل أن هذا من ابب ترك الواجب ،لنك تصيل تكل الصلوات بغي
وضوء ،وقد أمر هللا ف كتابه ابلوضوء للصالة ،كم أخرب النب صل هللا عليه وسّل
أن هللا ل يقبل صالة أحد اذا أحدث حت يتوضأ ،غي أنه لكرثة تكل الصلوات،
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فالواجب اعادة الصلوات الت عهدك هبا قريب ،ولو َكن ف ذل مشقة ،وعليك
بكرثة الاس تغفار والنوافل عم مض.
كم جيب أن تعّل أن الطهارة من املذي تكون بغسل اذلكر والنثيني (البيضتني) ونضح
املاء عل املاكن اذلي أصابه من الثياب ،وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
ف 1431/11/12هـ
نزول سائل ابيض اللون بعد التبول
نزول سائل ابيض اللون بعد التبول ومن دون فعل ارادي هل يس تلزم ذلكل الغسل
ام النظافة فقط قصدي تنظيف الفرج ث الوضوء
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
جيب تنظيف حمل اخلروج فقط ،دون الغسل ،وهو نقض للوضوء بلك حال ،وهللا
املوفق.
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
ف 1430/9/7هـ
كرثة نزول املذي بعد البول
السالم عليك و رمحة هللا و برَكته
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ان شاب اعان من كرثة نزول املذي بعد البول او حت طوال اليوم و هذا ُيصل
بال شهوة  ،فاذا اردت الوضوء للصالة اتأكد قبل ان اتوضأ هل نزل يشء من اذلكر
ام ل  ،ث اتوضأ  ،وبعد الوضوء اقوم بلمس ذكري للتأكد من عدم نزول يشء  ،و
حت قبل ان اصيل اتأكد بلمس ذكري من عدم نزول يشء  ،و ال فرتة قريبة عرفت
ان ملس اذلكر سواء لشهوة او بدون شهوة هو نقض للوضوء  ،مفاذا افعل لتأكد من
طهارت ؟
و الان ان حمتار ول اعّل كيف اتأكد من طهارت بعد الوضوء و قبل الصالة و بني
الصلوات و طوال اليوم ...علم ان احيان تفوتن صلوات و ان نئ فاذا حصيت من
النوم صليهتا و بعد ك صالة اتأكد بلمس ذكري من عدم خروج يشء منه و لكن
الان و بعد ان عرفت ان ملس اذلكر منقض للوضوء حت و بدون شهوة كيف ل
ان اتأكد من طهارت  ،و اردت ان اصيل صالتني فاذا حصل و تأكدت بلمس
ذكري بعد الصالة الثانية و وجدت شيئا قد خرج من ذكري ..كيف ل معرفة هل
هذا السائل خرج قبل الصالة الاول او اثناهئا او بعدها او ف اثناء الصالة الثانية؟
و جزاك هللا خيا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
من حيث الصل مس اذلكر من املسائل اخلالفية ،وليس الراج ما ذكرت ،بل
الصحيح التفصيل ،مفن مس ذكره بشهوة انتقض وضوءه ،ومن مسه بغي شهوة ،ل
ينتقض وضوءه ،هذا هو الصحيح ف هذه املسأل مجعا بني النصوص الواردة فيه.
فال بأس ف مس اذلكر للتأكد من كونه خرج منه شئ أم ل ،أو العالج وحنوه.
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ثنيا :ان َكن المر مس مترا معك هبذا الشلك ،فأنت مكن به سلس بول ،تتوضأ جيدا
للصالة عند ارادهتا ،وبعد دخول وقهتا ،ث تتحفظ مبنديل وحنوه عند موضوع خروج
الودي ،ث تصيل عل حال ،ول تلتفت ملا خيرج أثناء الصالة ،ث تتوضأ للصالة
الت تلهيا بعد دخول وقهتا ،عند ارادة فعلها ،ث تفعل مثل ما فعلت أول ،ول تكرث
النظر ومس اذلكر  ،بل اس متر عل ذل ،وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
ف 1431/3/7هـ
نزول املذي دون عّل
اذا صليت وبعد ان انهتيت من صالت وجدت انه قد نزل من (مذي) قبل الصاله
ول اعّل..وبع ما انهتيت من صالت شعرت به ..مفاذا افعل هل عليا اعادة الصاله ام
ماذا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ان تيقنت أنه قبل الصالة ،وجب غسل اذلكر واخلصية والثوب ،واعادة الوضوء ،ث
اعادة الصالة ،أما ان شككت أو تيقنت أنه بعد الصالة ،فال يلزمك اعادة الصالة،
وعليك ما تقدم من غسل واخلصية والثوب والوضوء ،وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
ف 1431/1/2هـ
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مس العضو اذلكري هل يبطل الوضوء؟
بيدي ول أغسل يدي ولبست الثوب
اي ش يخ أن مسكت عضوي -أجلك هللاْ -
وصليت الظهر بوضوء هل جنست مالبيس ول تصح صالت ؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
مس العضو ل أثر ل ف النجاسة ،ال ان َكن العضو جنسا ،فينجس ما مسه ،لكن
البحث ف نقض الوضوء مبس اذلكر ،وليس النجاسة مبس اذلكر ،ومس اذلكر قسمن:
الول مس بشهوة ،فهذا نقض للوضوء ،والثان :مس بغي شهوة ،وهو ليس نقضا
للوضوء ،فانظر أي احلالني أنت  ،فان َكن املس بشهوة ،فعليك الوضوء واعادة تكل
الصالة ،وان َكن بغي شهوة ،فال شئ عليك ،وأما املالبس فال تنجس مبس العضو،
ال ان َكن جنسا ،كم تقدم ،وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
ف 1432/5/8هـ
نزول سائل ف هنار رمضان
السالم عليك ان كنت افكر ف هنار رمضان ب اجلنس وأحاول أن اشت تفكيي
ث خرج .ولكن ل أعّل هل هو من ام مذي واذا ملس ته شفاف واذا فركته .يكون
فيه بياض هل عيل قضاء مع العّل معري  15عام جزاك هللا خي ًا
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ان َكن قد خرج متدفقا بذلة ،وأصابك فتور بعدها ،فهو من ،ويوجب الغسل،
وقضاء ذل اليوم ،مع التوبة النصوح الصادقة ،أما لو بغي تدفق ،فهو مذي ،يوجب
نقض الوضوء ،وهو جنس جيب غسل اذلكر واخلصيتني ،وتنضح ما أصاب الثياب
ابملاء ،واجهتد أل تفكر ف هذه الش ياء أبدا ،وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
ف 1432/5/2هـ
نزول املن ف هنار رمضان
كنت أحتدث مع الش باب والفتيات ف مواقع التواصل الاجامتعي ف هنار رمضان
واحيان خترج من سوائل بشهوه اثناء احملادثت مع الش باب ولكن أعتقد أهنا ل تكن
رغبة ابجلنس ولكنه اس تلطاف للجنس الخر وسعاده حيامن احتدث مع بعضهم وكنت
احتدث معهم و(أسولف عادي ابرتياح وميانة ودلع نوعا ما) وكنت اعّل انه اث وان ان
شاء هللا اتئبة أسأل هللا أن يتوب عيل وكنت أعّل أن السائل ينقض الوضوء وجيب
تطهي املالبس منه وغسل لكن ل أكن ادرك أنه يبطل الصوم ول أكن انظر ل للمتيي
بني ان َكن مذي أو من كنت أخذ احلك مطلق بأنه ليوجب الغسل وليبطل
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الصوم وال اليوم حت وهللا ل أعّل ان َكن مذي أو من مفهم قرأت عهنا ل أفهمها ...
هل جيب عيل قضاء الصيام أم ماذا افتون جزاك هللا خي وهللا ان ف حال من
الوسواس واخلجل من نفيس ومجيع الناس وحت ان عدت لقراءة أغلب تكل احملادثت
وتعبت جددددااا افتون جزاك هللا خي وهللا ان هذا المر أفقدن فرحت برمضان
خصوصا ان وصلت من الوسواس دلرجة التفكي وأقول رمبا ان كنت اعّل واجتاهل
فهذا َكن ف رمضان السابق واذلي قبل
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
أول يلزمك التوبة النصوح من هذه الفعال ،وعليك التخلص من تكل احملادثت
حال ،حت ل تدعوك نفسك للحرام مرة ثنية.
والفرق بني املن واملذي ،هو ف حال اخلروج ،مفا خرج متدفقا بذلة ،وعقبه فتور،
فهذا من ،وأما ما خيرج عند التفكي ف الشهوة وما يثي ،ول يكون بتدفق ،فهذا
مذي ،واملن موجب للغسل ،ومبطل للصوم ،وهو طاهر ،واملذي جنس ،ونقض
للوضوء ،وموجب لغسل احملل والثياب ،ول يبطل الصوم،
مفا َكن منيا ،وجب عليك قضاء تكل الايم ان اس تطعت حتديد عددها ،وما َكن
مذاي ،فهو ل يبطل الصوم.
وهذا المر ف امجلل ينقص من أجر الصوم ،وبقدر اقبال عليه بقدر ما ينتقص من
أجر صومك ،فاحرص عل شغل وقتك ابلطاعات ،والبعد عم يثي الشهوات ،وهللا
املوفق.
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كتبه :د .محمد بن موس ادلال
ف 1433/2/7هـ

بعض أحكام المرأة المسلمة
(غير الحيض والنفاس)
هل تأث املرأة اذا ل تغتسل ابلطريقة الرشعية؟؟
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هل تأث املرأه اذا ل تغتسل ( من احليض )ابلطريقة الرشعية الت وردت عن النب
صل هللا عليه وسّل؟؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الاغتسال ل كيفيتان ،كيفية جمزئة ،وكيفية عل الهدي النبوي الكري ،أما اجملزئة ،فهيي
أن ينوي املغتسل رفع احلدث ،ث يصب املاء عليه صبا ،حبيث ينال املاء ك أعضائه،
أما الكيفية الت عل الهدي النبوي ،فهيي أن يغسل يديه ثالث ،ث يغسل الفرج ،ث
يتوضأ وضوءه للصالة ،ث يصب املاء عل رأسه ،حت يروي برشته ،ث يصب املاء
عل ميينه ،ث عل يساره ،مفن فعل هذه فهو أمكل حال ،ول يأث ابلخذ ابلكيفية
الول ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 12/6/1435ه
هل جيوز املسح عل الشعر لغسل اجلنابة؟؟
هل جيوز للعروس اذا جامعها زوهجا أن تكتفى للطهارة ابملسح عل شعرها للحفاظ
عل السشوار وان جاز فهل ميكن أن متسح عل شعرها ملدة أس بوع مثال.
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ل يكتفى ابملسح ،ول جيوز ذل ،لكن ل جيب نقض الشعر ،امنا يكفي أن حتث املاء
عليه حت يصل ال أصول الشعر ،ففي حديث أم سلمة رض هللا عهنا قالت :ان
امرأة أشد ضفر رأس ،أفأنقضه لغسل اجلنابة؟ قال صل هللا عليه وسّل :ل ،امنا
يكفيك أن حتث عليه ثالث حثيات ،فهذا هو الواجب ،أما املسح ،فليس ما ذكرتيه
سببا وجهيا ف الرتخص مبسح الشعر ف غسل اجلنابة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 30/6/1435ه

حك وضع خلطة للجسم بغرض التجميل
هل جيوز وضع خلطه مكونه من القهوة واخلل والعصي اللميون للجسم بغرض التبيض
وجتميل اجلسم علم وضعها ف امحلام.
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
نرى أل بأس ف ذل ،غي أنه جيب أل متهتن هذه الش ياء ،كن تلقى ف امحلام،
حيث اهنا نعمة ،والنعم جيب احرتاهما ،وعليه فان انهتيت فال تسكب ما بقي ف
امحلام ،امنا ف ماكن أخر ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 26/6/1435ه
حك تغس يل البنت لوادلها املريض
السالم عليك ش يخي الفاضل وادلي مرض اصبح ل يس تطيع احلركة ويس تخدم
احلفاظ ول اخ واحد ويسكن بعيد عن بيت اب هل جيوز ل ان واخوات تغس يل
اب وجزاك هللا خي
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق  ،وس يد املرسلني نبينا
محمد  ،وعل أل وحصبه أمجعني  ،وبعد .
ل بأس ،وسرت العورة أوجب ،مفت تيس فاسرتوا عورته عند التغس يل ،ولكم وجد
الرجل َكن هو الوجب ف تغس يل ،وهللا املوفق.
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كتبه  :د .محمد بن موس ادلال
ف 23/8/1434 :هـ
طهارة من هبا الهتاابت
السالم عليك ورمحة هللا وبرأَكته
اعيش ف حال قلق بسبب ان تركت الصالة لن لاس تطيع الصالة دون اخذ حمم
يوميا وان اتوضا عند ك صالة واملشلكة اعان من نوع من الالهتاابت لاعرف ان
َكن بوليا او نسائيا واجخل ان احفص من قبل دكتور وان غي مزتوجة ومعري27
واريد معرفة احلك الرشعي ف الطهارة ابلنس بة لهذا النوع من احلال وجزاك هللا الف
خيا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ليس رشطا للصالة أن تس تحمي يوميا ،وحت عل تقدير وجود الهتاابت ،فهيي ل
تؤثر شيئا عل حصة الصالة ،فيكفيك الوضوء بعد ازال اخلارج ،وغسل ما أصابه من
الثياب ،ث ان ل خيرج شئ ،فالصل بقاء الطهارة ،فليس عليك الوضوء مرة ثنية،
وان خرج فتوضئ للصالة التالية ،وهكذا ،وهللا املوفق.
د.محمد بن موس ادلال
ف 1433/2/12هـ
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تركيب الباروكة للحاجة
السالم عليك ورمحة هللا
ان امراءة  25عام ودليناف العائل مرض وراث وهو الصلع دلى الانث وقد اصبت
به وامحلد هلل وقد جربت عالجا ول اس تفيد وك نساء العائل املصاابت ابملرض ل
ينفع معهم العالج والان وجدن انتشارا كبيا لعمليات زراعة الشعر الطبيعي
والصناعي واسترشن اطباء زراعة الشعر الطبيعي لن تنجح لعدم وجود منطقة
ماحنة بقي امامنا حلني زراعة الشعر الصناعي وهو ملكف جدا ولن نس تطيع دفع
تاكليفه كم وانه ممكن ان يسبب الهتاابت للرأس وهناك حل اخروهو الباروكة الالصقة
وه تلصق عل الرأس وتغطي الصلع وفهيا مسامات تسمح دلخول املاءال فروة
الرأس فهل اس تعملها حالل ام حرام مع العّل بأن اعان منذ فرتة من تعليقات زوج
واهل دلرجة انن اصبحت منعزل عن ك الناس لهنم يؤذونن بالكهمم وتعليقاهتم
فارجو منك ارسال فتوى حلالت ابي حل حالل ولاغضب به هللا وجزاك هللا خيا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ل بأس ف مثل تكل احلال ابجراء أي ترصف من الترصفات املذكورة ،فان ل تفلح
ال الباروكة ،فرنجو أل بأس ف ذل ،اذا َكن الشعر لكه أن أكرثه قد زال ابللكية،
وهو رأي ش يخنا ابن عثميني رمحه هللا ،وأما الطهارة ،فيجب نزع تكل الباروكة ف
ال حغ ْسل ،أما الوضوء ،فلها املسح علهيا ،معال بقواعد الرشع ف هذا الباب ،وذل أن
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الرأس فرضه خمفف ف الطهارة ،كم وكيفا ،فال ميسح ال مرة واحدة ،وأيضا هو
مسح ،وليس غا ْسال كسائر العضاء ،ومن ث جاز املسح عل العممة ،وأحلق هبا
املسح عل امخلار ،وان احتاطت املرأة ونزعت الباروكة ،ومسحت عل رأسها كن
أول ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1433/4/12هـ
حك وضع املناكي عل طهارة لليوم التان
السالم عليك
سؤال الاول  ...ماحك ان اضع املناكي عل اضافري اليوم املغرب عل طهاره وازيل
بكره املغرب
سؤال الثان  ..ختامصت ان وصديقت نذرت ان ل ادخل امييلها والان صديقت
غيت امييلها من اجل ان اعود لها هل ادخل امييلها ؟؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.

فتاوى الطهارة للدكتور محمد بن موسى الدالي

117

أما وضع املناكي ،فال بأس به ان ل حتتاج ال طهارة ،كن يكون أخر الليل ،أو
أايم ادلورة ،وما سوى ذل ،فيجب ازالته للك وضوء أو غسل ،ول جيوز الصالة
بوضوء ت عل مناكي ،لبطالن الوضوء اذن ،ومن ث بطالن الصالة.
ول مانع من أن تدخل هذا المييل ،وعليك كفارة ميني حلل النذر ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 21/6/1434ه

أثر تقيؤ الطفل عل أمه عل وضوهئا
هل اس تفراغ (تقيؤ) الطفل الرضيع عل أمه يبطل الوضوء؟؟؟ أرجو املساعدة
للرضوره
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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ل ينقض وضوء الم ،ل ابس تفراغ الودل ،ول بتبول علهيا ،ول بتغوطه علهيا ،ول
مبس البول أو الغائط أو احلفاظة ،ول مبس بدن الطفل الرضيع ،بل نقض الوضوء
يكون مبا ورد به الرشع ،كن حتدث ه ببول أو غائط أو رحي أو أك حلم ابل،
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1431/5/2هـ
حك وضع كري أساس خاف للعيوب ومعال للبرشة
السالم عليك ورمحه هللا وبرَكته
ان فتاه معري  19عام  -فتاه جامعيه -ل اتزوج حت الان وارتدي امخلار الواسع
الفضفاض برشت دهنيه وهبا بقع من اثر حبوب الش باب (ونس به هرمونت اذلكوره
عندي زايده تس ببت ف كرثه تكل احلبوب والبقع )كنت اضع كري اساس خفيف
جدا لخفي اثر احلبوب واخفاء البقع (مع العّل ان بضع طبقه خفيفه جدا غي ملفته
للنظر دلرجه ان من ينظر ال وهجيي يظن انه طبيعي بدون اي اضافات)
وكنت قرأت من قبل ان مفهوم الزينه خيتلف بأختالف اجملمتع مبعىن ان الكحل (عل
سبيل املثال ) اذا وضعته فتاه ف جممتع من عادات اهل الكحل وليعد ملفت للنظر
يعد مباح امام الاجانب ،اما اذا وضعته فتاه ف جممتع ليس من عادته وضع الكحل
يكون ملفت للنظر وابلتال يعد غي مباح امام الاجانب  ،مع العّل ان عندن ف
دولتنا وخاصه ف اجلامعات املساحيق واملكياج منترش بني اوساط البنات وان الطبقه
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اخلفيفه الت اضعها مقارنه بباق الفتيات تعد غي ملفته للنظر والهدف مهنا اخفاء
العيوب ل الزينه
برجاء الرد هل طبقه الكري اخلفيفه لخفاء العيوب وغي ملفته للنظر ول تثي الشهوه
تعد من الزينه غي املباحه امام الاجانب؟
وأكرر ان من يران وان واضعه هذا الكري يظنون انن ل أضع يشء يعن بيكون
املظهر طبيعي جدا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ل نرى ف ذل بأسا ،بل رمبا يعد هذا من ادلواء ،وليس من ابب التجمل والزينة،
ولكن ما املانع من ارتداء النقاب ،س مي ف ظل هذه الظروف الطيبة الت متر هبا
مرص احملروسة ?أرض الكنانة -ابركها هللا ؟!! ولتكون ممن يدل بدلوه ف نرش احلق
والعفة ،وترفعني لواء احلشمة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 19/8/1435ه
حك الصالة مع نزول سائل أبيض ش به شفاف
فتاوى الطهارة للدكتور محمد بن موسى الدالي

120

خيرج معي أكرك هللا سائل أبيض ش به شفاف ف غالب الايم هل هذا طااهر أم ل؟
وهل جتوز الصالة ف املالبس الت ارتدُّيا اذا َكن يزنل ف أي وقت؟!
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد..
اعلمي أول أن الفرازات مطلقا نقضة للوضوء عل القول الصحيح من أقوال أهل
العلـم ،وهو قول مجهور الفقهاء ،وبه أخذ كبار أهل العّل َكلش يخ ابن عثميني رمحه
هللا ،مفت خرجت افرازات سواء من خمرج الودل أم من خمرج البول ،فاهنا تنقض
كنت أد ِ
الوضوء ،فاذا نزلت فال تصح الصالة حت تتوضئ ،واذا ِ
َّيت صالة فريضة
فعليك اعادهتا.
أما النجاسة فهيي ختتلف ،مفا خرج من خمرج البول فهو جنس ،وجيب غسل ،وغسل
ما أصاب من الثياب ،وما خرج من خمرج الودل ،فليس بنجس عل الصحيح ،وهللا
املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 22/3/1435ه
حك الصالة مع وجود طالء الاظافر
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وضعت طالء الاظافر وان عل وضوء هل جيوز تركه عل الاظافر ملدة يوم والصالة
به ام لبد من ازالته اذا انتقض وضوئ ارجو توضيح ذل ابلتفصيل .وشكرا لك
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
أما وضع الطالء عل وضوء ،ث الصالة مع ذل مع بقاء الوضوء ،فال حرج ف ذل،
فان انتقض الوضوء فالواجب عليك ازالته للوضوء مرة ثنية ،معال بقول تعال { :ااي
الصال ِة فا ْغ ِسلحو ْا حو حجوه ح ْاك او َأيْ ِديا ح ْك ا ال الْ ام ارا ِف ِق ..
َأُّيي اا َّ ِاذل اين أ امنحو ْا ا اذا حق ْم ح ْت ا ال َّ
ِ
ِ
ِ
الية}املائدة ،6ول يتحقق غسل اليدين حت يت استيعاهبم َكملتني ،والطالء حائل
دون وصول املاء ال اليدين ،ومن ث ل يصح الوضوء ،وابلتال الصالة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 2/8/1435ه
حك الوضوء والصالة مع وجود الهتاابت
السالم عليك ورمحة هللا وبرَكته
اعيش ف حال قلق بسبب ان تركت الصالة لن لاس تطيع الصالة دون اخذ حمم
يوميا وان اتوضا عند ك صالة واملشلكة اعان من نوع من الالهتاابت لاعرف ان
َكن بوليا او نسائيا واجخل ان احفص من قبل دكتور وان غي مزتوجة ومعري27
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واريد معرفة احلك الرشعي ف الطهارة ابلنس بة لهذا النوع من احلال وجزاك هللا الف
خيا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ليس رشطا للصالة أن تس تحمي يوميا ،وحت عل تقدير وجود الهتاابت ،فهيي ل
تؤثر شيئا عل حصة الصالة ،فيكفيك الوضوء بعد ازال اخلارج ،وغسل ما أصابه من
الثياب ،ث ان ل خيرج شئ ،فالصل بقاء الطهارة ،فليس عليك الوضوء مرة ثنية،
وان خرج فتوضئ للصالة التالية ،وهكذا ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 2/8/1435ه
هل حك الالوان الشمعية مشابه حلك طالء الاظافر؟؟
هل حك الالوان الشمعية مشابه حلك طالء الاظافر وغيه مما ليسمح للمء ابلوصول
ال العضو املراد غسل لنن بعدما صليت عدة صالوات اكتشفت بأن عل اظفري
بقااي من الالوان الشمعية هل أعيد تكل الصالوات ام ف ذل حك اخر .
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
فتاوى الطهارة للدكتور محمد بن موسى الدالي

123

مادمت قد توضأت مع وجود هذه املادة الشمعية املانعة من وصول املاء ،فالوضوء
غي حصيح ،ومن ث الصلوات غي حصيحة ،وعليك اعادة الوضوء عل الوجه
الصحيح ،ث اعادة تكل الصلوات ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 26/7/1435ه
حك الوضوء مع وجود افرازات تش به القصة البيضاء
فضيل الش يخ أن أعان بعد طهري من ادلوره الشهريه بأس بوع خبروج افرازات تش به
القصه البيضاء بكرثه حت أن أتوضأ وأذهب ال احلرم فأشعر بزنولها مع الطريق وأن
ف الصل عل وضوء فهل جيوز ل الصاله بدون اعادة الوضوء؟؟
علم بأهنا تزنل بكرثه ملدة أس بوعني أو أكرث
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
السوائل أو الفرازات الت خترج من املرأة نقضة للوضوء مطلقا ،فان َكنت خترج
من خمرج البول فهيي جنسة ،وان َكنت من خمرج الودل ،فهيي طاهرة عل الصحيح،
فان اس مترت مع املرأة ،فان املرأة تلحق مبن به سلس بول ،فتؤمر ابلوضوء بعد دخول
الوقت ،ث تتحفظ جيدا ،وتصيل ،ول يرضها ان اس متر خروج هذه السوائل حت
أثناء الصالة ،ث ان دخل وقت صالة أخرى فعلت نفس الفعل ،وهللا املوفق.
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كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 2/9/1435ه
حك الصالة مع وجود الفرازات الصفراء
السالم عليك و رمحة هللا و برَكته
ش يوخنا الكرام ان فتاة ف  18ف العادة عندما استيقظ اتفقد الفرج بقطنة بيضاء
لرى ان كنت حمتلمة ام ل مفرة ف الصبح حتسست الفرج ابلقطنة فّل انظر جيدا
لن ضوء املصباح ل يسمح بذل فظننت ابهنا بيضاء و صليت الصبح و الظهر و
العرص ث اعدت بعد العرص النظر ال نفس القطنة فوجدت ان بعض املناطق مكورة
كرايت صغية ابلصفر من القطنة  .فّل اعّل ان َكنت من املن ام ل و ملا اردت
الاغتسال منعتن ام و قالت تغتسيل حت املساء فهل انتظر حت اغتسل و اصيل
املغرب و هل اعيد الصلوات الصبح و الظهر و العرص.شكرا والسالم عليك و رمحة
هللا و برَكته .
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
من فعليك الغسل ،واعادة تكل الصلوات ،ول ندري ما وجه تأخي
ان تبني أنه ٌّ
الغسل ال املساء؟!! بل الواجب املبادرة ،أما ان تبني أنه سائل أخر غي املن ،فهو
نقض للوضوء مطلقا ،أما النجاسة ،فان َكن خارجا من خمرج البول ،فهو جنس ،وان
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َكن من خمرج الودل ،فليس بنجس ،ول تعيدي الصلوات ف هذه احلال مطلقا ،وهللا
املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 2/7/1435ه
حك وضع كحل بس يط ف الاماكن العامة
هل جيوز وضع كحل بس يط (بطريقه غي ملفته) ف الاماكن العامه ؟؟؟...
وهل جيوز كشف جزء من القدم السفل( ماكن انتعال احلذاء)  ...اي عدم لبس
جورب؟؟؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الول ف املسألتني مجيعا ترك ما ذكرت ،فالكحل غالبا جالب للفتنة ،ومجمل للعني،
والفائدة منه تكون عند الزوج ،أو بني النساء ،أما ف الماكن العامة فعل املرأة
املسلمة أن حتتشم وتبعد عن مواضع الفتنة ،وكذل ف كشف القدم ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 26/11/1435ه
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حك الصالة مع وجود نزيف بسبب امحلل
ان حامل ل شهر ونص وحدث ل نزيف لكن ل اس تخرج اجلنني لالن هل نزيف
هذا مينعن من صاله ام ل علم ان ل اس بوع عل نزول نزيف اذا َكنت الاجابه
ابن اصيل هل اقض الصلوات الت فاتتن
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
هذا ادلم يعترب دم فساد ،وهو ل مينع من الصالة والصوم والطواف وامجلاع ،وعليك
قضاء ما تركتيه من صالة ،غي أن الواجب التحفظ من ادلم ،والوضوء بعد خروج
هذا ادلم ،لنه نقض للوضوء ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 20/5/1435ه
ل يصح الوضوء مع املادة العازل
فتاوى الطهارة للدكتور محمد بن موسى الدالي

127

.مااتثي السيم (مادة لتنعمي الشعر ) او كري الشعر عل الوضوء مع العّل ان شعري
طويل و جمعد.
.2ما حك اس تعمل املنتجات الت حتتوي عل (سرتل الكحول) فهو يدخل ف مواد
التنظيف والتجميل واملرطبات ومن الصعب جداااااا وجود منتجات خالية منه
خصوصا هنا ف امرياك .وجزاك هللا خيا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
تكون مادة عازل عن وصول املاء ال الشعر ،فانه ل يصح
ان َكنت هذه املادة ُِ
الوضوء مع وجودها ،لن مسح الرأس من واجبات الوضوء ،أما ان َكنت ل تكون
مواد عازلَ ،كلكرميات وحنوه ،فال حرج ف اس تعملها.
وأما الـ (سرتل كحول) فان َكنت مادة مسكرة ،فالول الاحتياط ابلبعد عن
اس تعملها ،وال فال حرج ف اس تعملها ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1431/2/2هـ
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الصالة بعد وضع املكياج وحك النزال بشهوة
ما حك الصالة حني اكون ف اس تعداد لعرس ومقت بوضع املكياج والتسُيه وان
عل وضوء وبنيه الصالة ودخل وقت الصالة واديهتا هبذا الشلك هل هو جائز
وتكون صالت مقبول؟
السؤال الثان عند انزال الشهوه عند التفكي ابجلنس او مشاهدة منظر ابلتلفاز هل
جيب الاغتسال او الوضوء؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
نعم تصح الصالة ،لكن برشط أن تكون متحجبة للصالة ،والنزال يوجب الغسل
بلك حال ،مفادام خرج املاء متدفقا بذلة فقد وجب الغسل ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
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ف 1429/4/2هـ

هـل مـالمسـة الـزوجـة دون شــهوة ينقـض الـوضـوء؟؟
دلي سؤالني ابرك هللا فيك
السؤال الاول/هل مالمسة الزوجة مالمسة سطحية من غي شوهة مكالمسة يدها
تنقض الوضوء؟
السؤال الثان/ماحك صيام من امس عل جنابة وظهر الفجر علية ف رمضان وهو
ل يغتسل بعد وهل يشرتط الغسل من اجلنابة قبل ظهور جفر رمضان ؟
وجزاك هللا ك خي
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
أما الول ،فهاك فتوى الش يخ ابن ابز رمحه هللا ف املسأل:
ملس املرأة فيه اختالف بني العلمء ،مهنم من قال :ينقض الوضوء ،ومهنم من قال :ل
ينقض الوضوء ،ومهنم من فصل فقال :ان مسها بشهوة انتقض وضوءه وال فال،
فتاوى الطهارة للدكتور محمد بن موسى الدالي

130

والصواب أنه ل ينقض الوضوء مطلقا ،هذا هو الراج؛ لن الصل عدم نقض الوضوء
ال بدليل من الكتاب أو الس نة؛ ولنه صل هللا عليه وسّل َكن يقبل بعض نسائه،
ث يصيل ول يتوضأ ،ول يأمر الناس ابلوضوء من مس املرأة ،ولو َكن مسها ينقض
لمر به الناس ،فان هللا تعال بعثه معلمً ومرشد ًا عليه الصالة والسالم ،ول يتوفه
هللا ال وقد بلغ البالغ املبني عليه الصالة والسالم ،فلو َكن مس املرأة ينقض الوضوء
لبينه عليه الصالة والسالم ،أما قول هللا عز وجل فمي يوجب الوضوءَ ( :أ ْو ال ام ْس ح حت
ال ِن ُ اساء )-43النساء .فاملراد بذل امجلاع ،قال تعال ( :اوان حك حنت َّم ْر اض َأ ْو عا ال اس افر
َأ ْو اجاء َأ اح ٌد ِ ُم حنك ِ ُمن الْغاأئِطِ َأ ْو ال ام ْس ح حت ال ِن ُ اساء )(ِ )43سورة النساء .فقول س بحانه:
( َأ ْو اجاء َأ اح ٌد ِ ُم حنك ِ ُمن الْغاأئِطِ هذا فيه الوضوء ) .احلدث الصغر ،وف قول( :أو
لمس ت النساء) فهذا فيه اجلنابة ،يعن اتيان النساء ،وهللا يكن عن امجلاع ابملالمسة
واملسيس ،وليس املراد مس اليد ،ول مس قبل ،فاملراد امجلاع ،هذا هو املعىن
الصحيح ف تفسي الية.
وأما السؤال الثان ،فقد َكن النب صل هللا عليه وسّل يصبح جنبا ،ث يغتسل
ويصوم ،واملراد قبل طلوع الشمس ،فان اس متر ال بعد طلوع الشمس ،فهو أث
بتأخي الصالة عن وقهتا ،ويصح صومه ،وجتب املبادرة ابلغتسال ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 10/9/1435ه
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هل يبطل الوضوء ملس املرأة عن غي معد؟؟
هل يبطل الوضوء ملس املرأة عن غي معد مثال ف السوق او خالل العمل؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ملس املرأة ل ينقض الوضوء مطلقا ،وهذا مع الزوجة ،أما غي الزوجة ،فلمس املرأة
من حيث الصل حرام ،لكن ان َكن بغي معد فال شئ فيه ،وهو ليس نقضا
للوضوء ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 23/4/1435ه
الوضوء والصالة بوجود حائل َكملناكي
السؤال :السالم عليك ورمحة هللا وبرَكته صليت وَكن فين مانكي وبرصاحة كنت
نس يه يعن توضيت عليه وصليت وتذكرت ف صالت ان ماأزلت املناكي مكلت
الصالة وبعدين سلمت ث ازلته وتوضيت من جديد وأعدت صالت ...سؤال هل
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معيل حصيح أم ماحلك ف ذل ان كنت نس يه هل اعيد الصالة ام امكلها
ولاعيدها؟؟ أفتون جوزيت خيا..
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ما فعلتيه حسن ،لكن َكن الوجب عليك أن خترج من الصالة مبارشة اذا علمت
أنك عل غي وضوء ،وعل ك ف مثل هذه احلال الواجب الوضوء مرة ثنية بعد
ازال هذا احلائل ،ث اعادة الصالة ،وهللا املوفق.
كتبه:د.محمد بن موس ادلال
ف١٩/٨/١٤٣٣:هـ
أثر الفرازات الت تزنل عل املراة عل الوضوء
سؤال  ...يزنل من افرازات بعضها لوهنا شفاف وبعضها لوهنا اصفر وكثيه  ...ول
اعّل هل جيب عيل الاغتسال قبل الصاله  ..علمً ابنه تزنل دامئا ومن غي شهوه ..
وان ايش يخ ف حيه من امري هل جيب الاغتسال او ماذا ...؟؟ وجزاك هللا الف
خي ,,,
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد..
الفرازات الت خترج من املرأة ف غي وقت ادلورة نقضة للوضوء فقط عل الصحيح
من أقوال أهل العّل ،فال يلزمك سوى الوضوء بعدها ،وهللا املوفق.
د.محمد بن موس ادلال
ف 1432/5/12هـ
حك تركيب الظافر
حك تركيب الاظافر مبادة لصقة ومن ث ازالهتا وليست دامئة مع العّل ان سألت
داعية كويتية وقالت ف حال انك وضعتيه ث تس تطيعني ازالته فال ابس مفا رايك؟؟؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ان َكنت تكل الظافر طويل فان الول عدمه ،لن تقلمي الظافر من الس نة ،وقد
هنيى النب صل هللا عليه وسّل عن التش به ابحليوان ،واطال الظافر من التش به
ابملفرتس من احليوان ،أما ان َكنت قصية فرنجو أل بأس ف ذل ،رشط أل تكون
ممن وجب علهيا الصالة ،مبعىن أن يكون ذل وقت ادلورة فقط ،أما ان َكن جيب
علهيا الصالة ،فالواجب ازالهتا للطهارة من احلدثني الكرب والصغر ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1430/3/12هـ
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اس تعمل الكرميات الت حتتوي عل كحول
ما حك اس تعمل الكرميات الت حتتوي عل كحول  ,واذا اس تعملت الكري عل يدي
وبعد ذل أك الطعام هل عيل حرج وايضا اي ش يخ صابونة الوجه حتتوي عل
الكحول وان اغسل وهجيي يدخل الصابون ف الفم والعني ارجو منك ان تفيدن
وجزاك هللا الف اخلي
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الكحول الثييل وهو ما يسمى ابلسربتو مسكر ،وعليه فيلحق ابمخلر ف حمكها من
حيث الطهارة والنجاسة ،وقد ذهب مجهور أهل العّل ال جناسة امخلر ،وذهب ربيعة
ومجع من أهل العّل ال طهارهتا ،فعل قول امجلهور ُيرم اس تعمل هذه الكرميات
املش متل عل الكحول؛ لهنا جنسة عل هذا القول ،وهو اختيار الش يخ عبد العزيز
بن ابز ،وهللا املوفق.
كتبه:د.محمد بن موس ادلال
ف 1433/3/12هـ
حك وضع الباروكة ملن يعان من الصلع
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حك وضع الباروكة ملن يعان من الصلع السؤال :ان امراءة  25عام ودلينا ف العائل
مرض وراث وهو الصلع دلى الانث وقد اصبت به وامحلد هلل وقد جربت عالجا
ول اس تفيد وك نساء العائل املصاابت ابملرض ل ينفع معهم العالج والان وجدن
انتشارا كبيا لعمليات زراعة الشعر الطبيعي والصناعي واسترشن اطباء زراعة الشعر
الطبيعي لن تنجح لعدم وجود منطقة ماحنة بقي امامنا حلني زراعة الشعر الصناعي
وهو ملكف جدا ولن نس تطيع دفع تاكليفه كم وانه ممكن ان يسبب الهتاابت للرأس
وهناك حل اخروهو الباروكة الالصقة وه تلصق عل الرأس وتغطي الصلع وفهيا
مسامات تسمح دلخول املاءال فروة الرأس فهل اس تعملها حالل ام حرام مع العّل
بأن اعان منذ فرتة من تعليقات زوج واهل دلرجة انن اصبحت منعزل عن ك
الناس لهنم يؤذونن بالكهمم وتعليقاهتم فارجو منك ارسال فتوى حلالت ابي حل
حالل ولاغضب به هللا وجازاك هللا خيا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ل بأس ف مثل تكل احلال ابجراء أي ترصف من الترصفات املذكورة ،فان ل تفلح
ال الباروكة ،فأرجو أل بأس ف ذل ،اذا َكن الشعر لكه أو أكرثه قد زال ابللكية،
وهو رأي ش يخنا ابن عثميني رمحه هللا ،وأما الطهارة ،فيجب نزع تكل الباروكة ف
ال حغ ْسل ،أما الوضوء ،فلها املسح علهيا ،معال بقواعد الرشع ف هذا الباب ،وذل أن
الرأس فرضه خمفف ف الطهارةًّّ ،مك و اك ْي ًفا ،فال ميسح ال مرة واحدة ،وأيضا هو
مسح ،وليس غا ْسال كسائر العضاء ،ومن ث جاز املسح عل العممة ،وأحلق هبا
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املسح عل امخلار ،وان احتاطت املرأة ونزعت الباروكة ،ومسحت عل رأسها فهو
أفضل ،وهللا املوفق.
كتبه:د.محمد بن موس ادلال
ف1433/4/12:هـ
صبغ الشعر (ميش)
السالم عليك و رمحة هللا و برَكته.
تسأل بعض النساء من بالدن عن حك صبغ الشعر بطريقة صبغ الشعر خيوط ًا
خيوط ًا ,أظن تسمى عندك (ميش) ,هل جيوز املسح عل الشعر املصبوغ هبذه الطريقة
ف الوضوء ,و كذل ما حك الغسل ,حيث مسعن أن ماء الوضوء ل ينفذ لكون
البواي عاز ًل حاجزا؟ و جزاك هللا خيا.
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد،.
الصل ف زينة املرأة احلل والابحة ،ما دامت تس تعملها ف مواضع الابحة ،كن
تكون للزوج ،وبني النساء وذوُّيا من حمارهما وحنوه ،قال تعال { :حق ْل ام ْن اح َّر ام ِزينا اة
ُِ
اّلل ال َّ ِ ات َأخ اْر اج ِل ِع ابا ِد ِه اوالْ َّط ِ ُي اب ِ
ات ِم ان ُ ِالر ْز ِق حق ْل ِه ِل َّ ِذل اين أ امنحو ْا ِف الْ اح ايا ِة ادلي نْ ايا خاا ِل اص ًة
ون }العراف ،32وعليه فللمرأة أن تزتين
ي ا ْو ام الْ ِق ايا ام ِة اك اذ ِ ال نح اف ُ ِص حل ال ااي ِت ِلقا ْوم ي ا ْعلا حم ا
مبا تشاء من زينة ،ما ل يكن ف ذل تش به ابلاكفرات أو الفاسقات ،أو َكن الصبغ
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ابلسواد ،أو َكن تغييا للخلقة عل وجه ادلوام ،لوجود الهنيي الصحيح عن ذل ،وما
سواه فالصل فيه احلل ،ومن ذل امليش املذكور ،وقد اختلف ف كونه عازل عن
وصول املاء ،وليس عازل عل الصحيح ،وعليه فان امليش ل يؤثر ل عل الوضوء،
ول عل ال حغسل ،وهللا املوفق.
كتبه  :د .محمد بن موس ادلال
ف 23/8/1434 :هـ
استئصال غده ف الرح وأثره عل الوضوء
ايش يخ أن سويت معلية استئصال غده ف الرح َكنت متورمه وبعدها رصت اذا
اغتسلت بعد امجلاع يس متر املن املتبقي ابلرح ابلزنول ملدة يوم اويومني ويزنل احيان
اثناء الصاله ماذا افعل هل صالت حصيحه ام اغتسل مع ك فرض علم بأنه يشق
عيل ام اكتفي بتبديل مالبيس واعادة الوضوء والصاله ان ف حية من امري ارجو
ارد الواض من فضيلتك ف ارسع وقت
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد..
أما الاغتسال فيكفيك الغسل الول ،وأما نزول بعد ذل فانه نقض للوضوء عل
الصحيح ،مع كونه طاهرا عل الصحيح أيضا من أقوال أهل العّل ،فال يلزمك أن
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تغسيل الثياب ،لكن يكفي أن تفركهيا ان َكن ايبسا ،وتغسليه ابملاء ان َكن رطبا،
وليس هذا لنجاس ته ،برشط أن تتأكدي أنه من.
أما ان َكن يزنل أثناء الصالة ،حفمكك مكن به سلس بول ،فتتوضئ للصالة بعد
دخول الوقت ،وتتحفظي ،وتصيل ،ول يرضك خروجه أثناء الصالة ،وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
ف 1431/2/22ه
وجود بلل بعد الغسل من امجلاع
السالم عليك
عفوا فبعد الطهارة والاس تحمم من امجلاع وبعد ساعتان او اكرث اشعر بوجود بلل
عل مالبيس ادلاخلية ول أعّل اهذا جناسة ام ل وهل جيب علي ان اعيد الطهارة
والاس تحمم ام ل افيدون
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد..
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اذا اغتسل العبد من اجلنابة ارتفعت جنابته ،ول يطالب ابعادة الغسل مرة ثنية،
لكن هذا البلل يغسل احتياطا ،وهو نقض للوضوء عل قول جمعة من أهل العّل،
فيحسن الوضوء منه ،وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
ف 1431/3/25هـ
التفكي وفعل يشء أش به ابلعادة السية
السالم عليك ورمحة هللا وبرَكته ان فتاة ف ال 20من معري ادرس ابجلامعة
الاسالمية وامحلد هلل ...انمتدينة وامحلد هلل ملزتمة كثيا  ..ان ش به خمطوبة لشاب
احبه ليوجد بيننا اي تواصل ولكن احبه كثيا وافكر فيه كثيا  ...واشعر احيان ابن
اريده فأجلأ ال فعل اشك ابنه مشني هو اش به ابلعادة السية لكن لاملس شيئا
بيدي سأوض اكرث اضع احلرام بني قدم (وانحمتشمة) لشعربه فقط  ...ويؤدي هذا
لنزال بعض قطرات من املاء نقطتني تقريبا .......سؤال ..هل التفكي ابلمور
اجلنس ية حرام؟ هل ما افعل حرام؟وكيف اختلص منه؟ هل يوجب الغسل من
بعده ام الوضوء فقط؟ لاس تطيع التفريق بني الودي واملذي واملن ماذا افعل مع
العّل ان قرات كثيا عهنن؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد..
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الاسرتسال ف التفكي اجلنيس ل جيوز ،لنه ذريعة ال فعل احلرام ،واصربي وادعي
هللا ابلثبات عل المر ،نسأل هللا أن يعجل زواجكم.
وهذا الفعل اذلي تفعلينه حرام ،فان هللا تعال يقول ف كتابه العزيز ( :واذلين ه
لفروهجم حافظون ال عل أزواهجم أو ما ملكت أمياهنم فاهنم غي ملومني ،مفن ابتغى
وراء ذل فأولئك ه العادون) فهذا الفعل من التعدي ف الفرج.
أما املاء اذلي خيرج ،فان َكن منيا فان الواجب الاغتسال ،وأما ان َكن غي ذل
ففيه الوضوء ،وغسل املاكن احيتاطا.
أما الفرق فان املن هو املاء اذلي خيرج متدفقا بذلة ،خبالف املذي والودي ،فان
ماء ل خيرج عل هذه الصفة ،امنا هو ماء خيرج مع التفكي بغي تدفق ،ول ذلة ،ول
يشعر املرء عند خروجه بأي متعة ،هللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
ف 1432/5/12هـ
طالء اجلسم مبادة لونية أثره عل الوضوء
السالم عليك ورمحة هللا وبرَكته
ابلنس بة لرش اجلسم مبادة لونية مؤقته مدهتا اس بوع او اقل  ،،والقصد مهنا فقط
للزينه امام الزوج  ،وه مادة خفيفه ملونه
هل تنقض الوضوء للصالة ؟؟ مع العّل ان مسعت من الت جربهتا اهنا ماده خفيفة
 ،ولكن اود التأكد حت ل ينتقض وضوء الصالة ؟؟
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وجزاك هللا خي
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد..
ان َكنت هذه املادة لها جرم وجسم يظهر عل اجلدل ،حبيث متنع من وصول املاء ال
اجلسم ،فان َكنت ف مواضع الوضوءَ ،كلوجه ،واذلراعني ،فان الوضوء ل يصح حت
تزال ،وأما ان َكنت ف غي مواضع الوضوء فال اشاكل.
وان َكنت حبيث ان اجلسم يترشهبا ،فشأهنا شأن الكرميات والدهان ل تؤثر عل
الوضوء شيئا ،وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
ف 1432/3/12هـ
وضوء املرأة خارج البيت
ان اعيش ف بدل غرب واذهب لدلراسة ف احدى املدارس هناك وعندما اذهب
للصالة ل اس تطيع ان اخلع جحاب اثناء الوضوء فاقوم مبسح راس وقدم من فوق
احلجاب واجلواريب ابملاء فهل يصح هذا ام ل؟ الرجاء الاجابة وبسعة ولك جزيل
ادلعاء والشكر
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
اختلف أهل العّل ف جواز املسح عل امخلار ،والقول الراج جواز املسح عليه اذا
َكن يشق نزعه ،وقد دل عل ذل الس نة ،فعن بالل رض هللا عنه أن رسول هللا
صل هللا عليه وسّل قال( :امسحوا عل اخلفني وامخلار) أخرجه أمحد ابس ناد حصيح،
ولنه ملبوس للرأس معتاد يشق نزعه فأش به العممة .
كم رواه الرتمذي والنسائ وابن ماجه بألفاظ متقاربة ،وجاء عن أم سلمة رض هللا
عهنا أهنا َكنت متسح عل خمرها .ذكره ابن قدامة ف املغن.
مفت َكن هناك مشقة ف الزنع فال بأس أن متسحي عليه ،وان ِ
متكنت من مسح
الشعر مبارشة َكن أول ،وهذا ف احلدث الصغر ،أما الكرب فالواجب نزعه بال
نزاع بني العلمء.
أما املسح عل اجلوارب فقد دل الكتاب والس نة عل جواز املسح عل اخلفني ،قال
اجلر.
تعال( :وامسحوا برءوسك وأر حج ِلك ال الكعبني) {املائدة }6 :وهذا عل قراءة ُ ِ
وكذل الس نة دلت عل ذل ف مواضع كثية ،ففي الصحيحني عن املغية بن شعبة
رض هللا عنه قال :كنت مع النب صل هللا عليه وسّل فتوضأ ,فأهويت لنزع خفيه,
فقال( :دعهم ,فان أدخلهتم طاهرتني) مفسح علهيم.
وعن صفوان بن عسال رض هللا عنه قالَ :كن رسول هللا صل هللا عليه وسّل
يأمرن اذا كنا سفرا أن ل نزنع خفافنا ثالثة أايم وليالهين ,ال من جنابة ولكن من
غائط ,وبول ,ونوم .أخرجه النسائ ,والرتمذي واس ناده حصيح.
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فيجوز املسح عل اخلفني وما قام مقاهمم من جوارب وحنوه ،ول رشوط :أمهها :لبس
اجلوارب عل طهارة غسل ،وأن تكون اجلوارب طاهرة ،واملسح ف املدة احملددة،
وه للمقمي يوما بليل ،وللمسافر ثالثة أايم بليالهين ،وأن يكون ذل ف احلدث
الصغر دون الكرب.
ِ
مسحت الساعة
وتبدأ املدة احملددة من أول مسحة ،وتس متر حت تنهتيي املدة ،فلو
السادسة مساء ،تنهتيي من الغد من الساعة السادسة مساء أيضا ،ولكن اذا جاءت
الساعة السادسة مساء من الغد وأنت عل وضوء فانه ل ينتقض الوضوء ابنهتاء املدة،
ولكن ل جيوز ل املسح مرة ثنية من هذه الساعة حت تزنعي اجلوارب ث تتوضئ
وضوءا َكمال ،ث ل املسح مدة جديدة ،وهكذا.
وهذا القول ف املسألتني اختيار الش يخ ابن ابز والش يخ ابن عثميني رمحهم هللا ،وهللا
املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
ف 1431/11/8هـ
مس املرأة عضو زوهجا
جدت امرأة كبية ف العمر وحصهتا متدهورة جدا و جدي كذل ولهذه الس باب
جدت ل تقوى عل مضاجعته ذلل فهيي متسك بعضوه التناسيل مس تعمل منديال
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مع العّل أهنا تؤكد أهنا ل تشعر بشء فهل جيب علهيا الغتسال ؟ و هل علهيا أي
ماخدة ف أهنا ل تس تجيب لطلبات زوهجا؟ و هل حرام ما تفعل ؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
مس املرأة ذكر زوهجا فيه خالف ف وجوب الوضوء ،والول الوضوء ،ولها أن متسه
بغي منديل ،أما الغسل فال جيب ،وليس علهيا مؤاخذة ان َكنت ل تس تجيب
لطلبات زوهجا للعجز ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1431/6/28هـ
الالكم ف العالقة امحلميية عل الهاتف
ان احتدث مع خطيب عيل الهاتف ويت بيننا الكم عيل العالقة امحلميية مما يزيد ف
شهوت واحس بسائل خيرج من هل جيب عليا الغسل للك وقت صالة ولن
هذا السائل خيرج من طواال الهنار
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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أول حترم العالقة بني اخلطيبني هبذا الشلك ،فاخلطبة فقط للتعارف والاس تعالم
عن حال اخلاطب واخملطوبة ،وليست عالقة رشعية تبيح ُ
للك من الطرفني احلديث
والالتقاء.
أما هذا السائل ،فان َكن خيرج متدفقا بشهوة وذلة ،فهذا موجب للغسل ،مبجرد
خروجه ،ث ل جيب الغسل مرة ثنية حت خيرج مرة ثنية ،وأما ان ل يكن بتدفق
وذلة ،فالظهر أنه أش به ابملن ،يوجب الوضوء عل القول الراج ،وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
ف 1432/3/12هـ
سلس البول بعد الولدة
السالم عليك ورمحه هللا وبرَكته...جزاك هللا خيا ونفعنا هللا بعلمك..
سؤال هو ...انن ام لطفلني ومن بعد الولده وان اعان من ارختاء ف املثانه..فعندما
اتوضا للصاله اشعر بزنول قطرات من البول (اكرمك هللا)
فاعيد الوضوء..ولكن سؤال هنا انن عندما ابدا الصاله وف اثناء احننائ للسجود
اشعر مره اخرى بزنول ماء فال اعّل انه بول او ل...
فهل هذا ينقظ وضوئ مع العّل انن حريصه عل تبديل املالبس ادلاخليه يوميا...
جزاك هللا خي اجلزاء
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
يلزمك أخت الكرمية ما يلزم من به سلس البول ،فعليك الوضوء للك صالة عند
ارادة أداهئا ،ث التحفظ جيدا ف موضع البول ،ث الصالة،ول يرضك خروج البول
أثناء الصالة ،فهذا بغي ارادتك ،وليس ل فيه اختيار ،وما أصاب الثوب منه
فالواجب غسل جيدا ،وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
ف 1432/3/12هـ
مالمسة الزوجة بدون شهوة هل ينقض الوضوء؟؟
دلي سؤالني ابرك هللا فيك
السؤال الاول/هل مالمسة الزوجة مالمسة سطحية من غي شوهة مكالمسة يدها
تنقض الوضوء؟
السؤال الثان/ماحك صيام من امس عل جنابة وظهر الفجر علية ف رمضان وهو
ل يغتسل بعد وهل يشرتط الغسل من اجلنابة قبل ظهور جفر رمضان ؟
وجزاك هللا ك خي
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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أما الول ،فهاك فتوى الش يخ ابن ابز رمحه هللا ف املسأل:
ملس املرأة فيه اختالف بني العلمء ،مهنم من قال :ينقض الوضوء ،ومهنم من قال :ل
ينقض الوضوء ،ومهنم من فصل فقال :مسها بشهوة بتذلذ انتقض وضوءه وال فال،
والصواب أنه ل ينقض الوضوء مطلقا ،مس املرأة ل ينقض الوضوء مطلقا ،هذا هو
الصواب ،هذا هو الراج؛ لن الصل عدم نقض الوضوء بذل؛ ولنه -صل هللا
عليه وسّلَ -كن يقبل بعض نساءه ،ث يصيل ول يتوضأ ،ول يأمر الناس ابلوضوء
من مس املرأة ،ولو َكن مسها ينقض لمر به الناس ،هللا بعثه معلمً ومرشد ًا -عليه
الصالة والسالم ،-ول يتوفه هللا ال وقد بلغ البالغ املبني -عليه الصالة والسالم،-
فلو َكن مس املرأة ينقض الوضوء بينه -عليه الصالة والسالم ،-أما قول هللا عز
وجل فمي يوجب الوضوءَ :أ ْو ال ام ْس ح حت ال ِن ُ اساء ( )43سورة النساء .فاملراد بذل امجلاع،
قال تعال :اوان حك حنت َّم ْر اض َأ ْو عا ال اس افر َأ ْو اجاء َأ اح ٌد ِ ُم حنك ِ ُمن الْغاأئِطِ َأ ْو ال ام ْس ح حت
ال ِن ُ اساء ( )ِ 43سورة النساء .قول س بحانهَ :أ ْو اجاء َأ اح ٌد ِ ُم حنك ِ ُمن الْغاأئِطِ هذا فيه
الوضوء .احلدث الصغر ،أو لمس ت النساء :هذا فيه اجلنابة ،يعن اتيان النساء،
وهللا يكن عن امجلاع ابملالمسة واملسيس ،وليس املراد مس اليد ،ول مس قبل،
فاملراد امجلاع ،هذا هو املعىن الصحيح ف تفسي الية.
وأما السؤال الثان ،فقد َكن النب صل هللا عليه وسّل يصبح جنبا ،ث يغتسل
ويصوم ،واملراد قبل طلوع الشمس ،فان اس متر ال بعد طلوع الشمس ،فهو أث
بتأخي الصالة عن وقهتا ،ويصح صومه ،وجتب املبادرة ابلغتسال ،وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
ف 1430/3/2هـ
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حك البلل أثناء الالكم مع الزوج أو التفكي
من فضكل اي ش يخ أن أعان من وجود بلل حت اثناء الكم زوج معي أو أتذكر
بعض الالكم حت ان ل اعطيه الفرصة ان يلمس ن بسبب هذا وأثناء الصيام
والصالة وأقول أن هللا ل يقبل من الصيام والصالة ودامئا اغتسل ودامئا دلي شعور
ابخلوف من هللا ويوم القيامة خالص هتجن مش عارفة أقوم بأداء فروضك بسبب
تكل الوساوس ابهلل عليك أفيدون وجزاك هللا ك خي
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
البلل اذلي خيرج عن املداعبة ،ان ل يكن متدفقا بذلة ،فهو من قبيل املذي ،فال
يوجب الاغتسال ،امنا هو جنس ،يوجب الوضوء ،وغسل املاكن وما أصيب من
الثياب جيدا ،فقط ،وهو ل يؤثر عل الصوم.
أما ان َكن هذا البلل خيرج متدفقا بذلة فهو من ،يوجب الغسل ،ويوجب قضاء
الصوم ،وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
ف 1432/3/12هـ
وسواس خروج ما ينقض الوضوء
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ان فتاة عندى  22س نة اعان من تكرار الوضوء والصالة لن اشعر خبروج رحي
وهذامنذ س نني مع العّل ان اعان من مرض البواسي وحبس ان بول قد نزل مىن
واغسل مالبس ك يوم مفاذا افعل
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
مادام أنك ل تتحققي من كون الرحي أو البول خرج ،فليس عليك أن تعيدي الوضوء،
ول تغسيل الثياب ،ال مع التيقن ،ول تلتفت ال الوساوس ،بل دافعهيا ابليقني،
حت يزول عنك هذا الهاجس ،وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
ف 1431/8/12هـ
ما حك من جعزت عن الوضوء؟
السالم عليك ورمحة هللا وبرَكته
زوجت لكم لمس هتا يزنل من فرهجا ماء يش به املاء اذلي يزنل أثناء املداعبة قبل
امجلاع وهو املن وه تذهب ال حمم جمعي للنساء قريب من مزنل لكن ل
تس تطيع اذلهاب ك مرة ال امحلام بسبب أهنا تعيش مع الوادلين ف مزنل العائل فال
يسمح لها اذلهاب ك مرة ال امحلام كم أهنا ل تس تطيع أن تزيل اجلنابة ف املزنل
لن حمم املزنل ابرد فهل جيوز لها أن تتميم ؟

فتاوى الطهارة للدكتور محمد بن موسى الدالي

150

امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
جمرد نزول املاء ليس موجبا للغسل ،فاذلي يوجب الغسل هو املن ،وهو املاء
املتدفق بذلة عند امجلاع أو مداعبة فرج املرأة بشدة ،أما املاء اذلي يزنل عند املداعبة
البس يطة ،والتقبيل وحنوه ،فهذا مذي  ،يوجب غسل املاكن وما أصاب من الثياب
فقط ،ويوجب الوضوء فقط دون الغسل ،فان جعزت عن الوضوء لربودة املاء فعلهيا
تسخينه ،فان تعذر تميمت ،سواء للوضوء أم للغسل ،فان قدرت عل املاء وجب
الغسل علهيا ان َكنت جنبا ،أو الوضوء لو ل تكن جنبا ،والتميم :أن ترضب بكفهيا
الرتاب ،ومتسح وهجها ،وكفهيا ،الميني ،ث اليسار ،وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
ف 1432/3/12هـ
حك اخفاء شعر احلاجب
السالم عليك ورمحة هللا وبرَكته ..
ابركـ هللا فيك ايش يخ ماحك اخفاء شعر احلاجب بـ ( تقريبا مشابه للجل او العجينه
) توضع لـ اخفاء شعر احلاجب (بدل التشقي) يكون مؤقت فقط فرته مناس به ويزال
ابملاء  ..افيدون ..أثبك املول ..
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ل يظهر لنا بأس ف ذل ،عل أنه لو َكن حائال دون وصول املاء ال الشعر َكن
الوضوء ابطال ،فتجب ازالته عند الوضوء ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1429/4/12هـ
حك المنص
الرجاء اعطائ رشح َكمل ومفصل حول موضوع نتف احلواجب المنص فأن اختلف
كثيا مع عائلت حيث يقولون ل بأن هناك بعض املشاي حتلل المنص ارجوا من
حرضتك اجلواب الاكف من الكتاب والس نة وهللا ول التوفيق
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
النص ف حتري نتف احلواجب جاء رصُيا ف الس نة ،فقد لعن النب صل هللا عليه
وسّل النامصة واملتمنصة ،والمنص ابتفاق هو أخذ الشعر من احلاجب ،وهو كبية من
الكبائر ،حيث رتب هللا عليه اللعن ،وهو الطرد والبعاد عن رمحة هللا ،واحملرم هو
أخذ الشعر بأي طريق ،سواء المنص ،أو القص أو الزال ابللير ،أو غيه ،فلك هذا
داخل ف المنص ،ولكن حت ُّيون المر عليك اذا َكنت احلواجب كثيفة ،وفهيا
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خروج عن املعتاد ف املرأة ،وتشلك حرجا كبيا للمرأة ،فقد أجاز العلمء ترقيقها حبيث
تش به املرأة العادية ،وهذا أمر اس تثنائ ،أما اذلين قالوا انه جيوز مطلقا !! فهذا بعيد
عن الصواب ،وهذا يعطل النص عن مفاده متاما ،فاذا جاز المنص عل حد زمعهم،
مفا هو المنص احملرم؟!وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1/7/1435ه
حك ازال احلواجب وجتميلها
هل هناك اية قرانية حترم ازال احلواجب وجتميلها لن هناك شعر زائد كثي
واحلواجب متواصل معا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
حتري ازال احلواجب امنا جاء ف الس نة الصحيحة ،فقد لعنت النامصة واملتمنصة عل
لسان محمد صل هللا عليه وسّل ،وازال احلواجب وترقيقها من المنص ابتفاق العلمء،
فالشعر اذلي ف احلاجبني ل جيوز ازالته ابلتفاق ،أما ما بني احلاجبني ،فقد أجازه
مجع من العلمء ،س مي اذا َكن مشوها جدا لها ،ابعتباره ليس من احلاجبني ،وهللا
املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 12/4/1435ه
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حك اس تخدام خاف احلواجب
ماحك اس تخدام خاف احلواجب املس تخدم مع ادوات التجميل حبيث ميكن ازالته
مثل املكياج؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الغالب أن هذا يش به التشقي ،حبيث يكون كن املرأة منصت حواجهبا ،فالول
تركه ،ملا فيه من ش هبة التش به ابلنامصات ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 14/5/1435ه
حك حف احلواجب والوجه للمرأة املزتوجة والعزابء
هل جيوز حف احلواجب والوجه للمرأة املزتوجه والعزابء
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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ل جيوز حف الوجه واحلواجب للمرأة مطلقا ،ال ان وجد شعر يشوه اخللقة ،وخيرهجا
عن املعتاد ف النساءَ ،كلشعر النابت ف الشارب واللحية واخلد وحنوه ،مما يقبح
املرأة ،فهذا أجاز الفقهاء حفه ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 10/6/1435ه
حك ختفيف احلواجب
السالم عليك
ان فتاة دلي حواجب كثيفة جدا تش به حواجب الرجال مع انه هذه ليست طبيعهتا
امنا بسبب ان عندما كنت صغية دهنت جدت حاجب و رمويش بزيت لطال
الشعر السؤال هل جيوز ان اخففهم؟ ام يعترب حرام؟ و جزاك هللا خيا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
جاء ف احلديث الصحيح أن النب صل هللا عليه وسّل قال :لعن النامصة واملتمنصة،
والمنص هو أخذ شعر احلاجبني مبلقاط وحنوه ،فان َكن الشلك طبيعيا معتادا ،فال
جيوز أخذ شئ من احلاجبني ،أما ان َكن الشلك خرج عن املعتاد فال بأس بتخفيفهم،
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 22/5/1435ه
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حك ازال الشعر بني احلاجبني
ايفضيل الش يخ هل جيوز اش يل الشعر بني احلاجبني ؟ هللا جيزاك خي اجلزاء
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
المنص من الكبائر ،فقد لعن هللا النامصة واملتمنصة ،والمنص ابتفاق أهل العّل يطلق
عل شعر احلاجبني ،وعليه فيحرم هذا العمل ،ال ان َكن هذا الشعر كثيا جدا،
حبيث خيرج عن الشلك املعتاد ،ويسبب نفورا عند الزوج ،فهنا أجاز العلمء ازالته،
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 8/3/1435ه
حك تنظيف احلواجب وتقصيها
السالم عليك سؤال عن حك تنظيف احلواجب وتقصيها او قصها
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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ل جيوز أخت الكرمية أخذ شئ من احلواجب أو تقصيها بشلك أو بأخر ،فقد لعن
النب صل هللا عليه وسّل النامصة واملتمنصة ،والمنص ابتفاق هو أخذ شعر احلاجبني،
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 24/3/1435ه
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متفرقات

املصحف
ا
املسّل
ح حك ام ُِس غ ِي ِ
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمدوعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد
فقد اتفق الفقهاء عل أنه ل جيـوز لغي املسـّل تناول ال حق ْرأن وأخذه بيده ،وهو مذهب
المئة الربعة([ ،)]1بل ذكر بعضهم أنه ل جيوز أن يعّل الاكفر ال حق ْرأن وُيفظه؛ صيانة
ميسه من ليس من أهل([ ،)]2ول جيوز اقراره عل متلكه ،أ ِور حد
ل وترشيفا من أن َّ
طرف ًا من الكهمم لرضورة ذل- :
قال ابن عبد الرب بعد أن عرض اخلالف ف تعلمي الاكفر ال حق ْرأن :واحلجة ف ذل قول
ون[(الواقعة)79-ومعلوم أن من تزنيه ال حق ْرأن وتعظميه ابعاده
تعال ] :ال ي ا ام يس حه ا َّل الْ حم اطه حَّر ا
ِ
عن القذار والنجاسات ،وف كونه عند أهل الكفر تعريض ل ذلل واهانة ل ،ولكـهم
أجناس ل يغتسلون من جنابة ول يعافون ميتة([.)]3
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وقال ابن املاجشون :لو أن الطاغية كتب ال السلطان أن يبعث اليه مصحفا يتدبره،
ويدعو اليه فال ينبغي أن يفعل ،وه أجناس ،وأهل طعنـة وبغض ف السالم وأهل،
وان طلبك َكفر أن تعلمه ال حق ْرأن فال تفعل؛ لنه جنب ،ول بأس أن يقرأ عليه ال حق ْرأن
ُيتج به عليه([.)]4
وجاء ف كشاف القناع :ومينع املسّل من متليك املصحف لذلم؛ لنه متدين ابنهتاكه،
فان ملكه الاكفر ابرث أو غيه ألزم ابزال ملكه عنه([.)]5
وجاء ف الرشوط العمرية عل الكفار" :ول ِ ُ
نعّل أولدن ال حق ْرأن"؛ صيانة ل أن ُيفظه
من ليس من أهل ،ول يؤمن به ،بل هو َكفر به...وقد هنيى النبrأن يسافر ابل حق ْرأن
ال أرض العدو؛ خمافة أن تنال أيدُّيم ([.)]6
واس تدلوا ذلل ابلت- :
ون[(الواقعة.)79-
أول :قول تعال ] :ال ي ا ام يس حه ا َّل الْ حم اطه حَّر ا
ِ
ثنيا :الكتاب اذلي كتبه رسول هللا rلعمرو بن حزم " :أن ل ميس ال حق ْرأن ال
طاهر"([.)]7
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ووجه ادللل من الية واحلديث أن ال حق ْرأن ل جيوز أن ميسه ال طاهر ،ومن املعلوم
أن املرشكني جنس فال جيوز هلم مسه ،وجيب عل املسلمني منعهم من ذل.
يؤيد ذل أنه اذا َكن املسّل ممنوعا من مس املصحف ما ل يكن وضوء ،وهو قول
مجهور الفقهاء وأكرث أهل العّل([ ،)]8فالاكفر املوصوف ابلنجاسة أول ابملنع.
ثلثا :عن عبد هللا بن معر رض هللا عهنم عن رسول هللا "rأنه َكن يهنيى أن يسافر
ابل حق ْرأن ال أرض العدو خمافة أن ينال العدو"([)]9قال مال :ان الهنيي خمافة أن ينال
العدو ،فيؤدي ال اس هتانته([. )]10
فان قيل :جاء ف قصة هرقل عن ابن عباس رض هللا عهنم ،وفيه فقرأ كتاب رسول
هللاrوفيه قول تعال ] :ااي َأ ْه ال الْ ِكتا ِاب تا اعالا ْوا ا ال ا ِلك امة[ ْالياة ،مفا اجلواب عل ذل؟
ِ
فاجلواب :أن هذا ُيمل عل ما اذا دعي ال السالم ،أو َكنت رضورة ال
ذل([ .)]11وهللا املوفق
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1428/7/7هـ
([ )]1انظر:البحر الرائق  ،212/1والمتهيد  ،255/15و التاج واللكيل ،352/3وروضة
الطالبني ،311/10واجملموع ،19/2ورشح العمدة ،386/1وكشاف القناع ،136/1وانظر :اعالم
املوقعني153/3ط/دار اجليل ،وأحاكم أهل اذلمة1329/3ط/دار ابن حزم0
([ ) ]2أحاكم أهل اذلمة1329/3ط/دار ابن حزم0
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([ ) ]3المتهيد 0 255/15
([ ) ]4التاج واللكيل0 352/3
([ ) ]5كشاف القناع 0 136/1
([ ) ]6أحاكم أهل اذلمة 1329/3ط/دار ابن حزم 0
([ )]7أخرجه مال ف املوطأ ف النداء للصالة/ابب المر ابلوضوء ملن مس ال حق ْرأن( ،)468وادلارم
ف الطالق/ابب ل طالق قبل ناكح( ،)2166وأبو داود ف مراس يل()122وادلارقطن ف
السن ،121/1وابن حبان ف حصيحه ،504/14واحلاك ف املس تدرك553/1وحصحه،
والبهيقي ،563/1واحلديث ف اس ناده مقال ،فهو من رواية سلمين بن أرق وهو مرتوك،
انظر:التلخيص ،196/1وتنقيح أحاديث التعليق ،131/1قال ابن عبد الرب:كتاب النبrال معرو
بن حزم كتاب مشهور عند أهل العّل ،معروف يس تغىن بشهرته عن الس ناد ،المتهيد0 396/17
([ )]8المتهيد0 398/17
([ )]9أخرجه البخاري ف اجلهاد والسي/ابب السفر ابملصحف ال أرض العدو،)2990(000
ومسّل ف المارة/ابب الهنيي أن يسافر ابملصحف ال أرض العدو0)1869(000
([ ) ]10حاش ية الزرقان14/3
([ ) ]11المتهيد  ،254/15وفتح الباري 134/6

ون حوضوء ،وقراء ِة اجلح حن ِب لل حقرأ ِن
اجلوال بدح ِ
حح حك ِقر ااء ِة ال حقرأ ِن من َّ
قراءة القرأن من اجلوال بدون وضوء ،ما حمكه ،وما حك قراءة اجلنب للقرأن؟
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل نبينا محمد وعل أل وحصبه أمجعني،
وبعد.
فان مجهور الفقهاء عل عدم جواز مس املصحف بغي طهارة ،فتحشرتط الطهارة من
احلدثني (الكرب والصغر ) ،أما اجلوال فانه خيتلف ؛ وذل أنه ل يثبت ل حك
املصحف؛ وذل أنه عبارة عن ذبذابت أو او امضا ات ضوئية تظهر عند فتح اجلوال،
مس من
مس الشاشة حال ظهور الالكم  ،فهو ٌّ
وختتفي عند اغالقه ،وعل تقدير ُِ
وراء حائل.
تنبيه :ف حال ظهور املصحف عل شاشة اجلوال ،فانه ل جيوز دخول امحلام به؛ لن
القرأن حينئذ ظاهر ،فان أغلق فال بأس.
أما اجلح حنب فانه مينع من قراءة القرأن مطلقا ،سواء من املصحف أم من اجلوال أم ِمن
مس،
قالب ِه؛ فان مجهور الفقهاء عل حتري قراءة اجلنب للقرأن ،ولو من غي ُ
ويس تدلون ذلل مبا رواه المام أمحد وأحصاب السن اع ْن اع ْب ِد َّ ِ
اّلل ْب ِن اس ِل ام اة قاا ال:
ول َّ ِ
َأتايْ حت عا ِل ًّيا َأنا او ار حج اال ِن  ،فاقاا ال  ( :اَك ان ار حس ح
اّلل عالا ْي ِه او اس َّ اّل ا ْخي حر حج ِم ْن
اّلل اص َّل َّ ح
الْخ ااال ِء فا اي ْق ارأ الْ حق ْرأ ان  ،اوياأْ ح ح
يش ٌء لايْ اس
ك ام اعناا الل َّ ْح ام  ،اولا ْم يا حك ْن ا ُْي حج حب حه اع ْن الْ حق ْرأ ِن ا ْ
الْ اجنااب ا اة) ،وأكرث العلمء عل ضعفه ،وهذا القول هو اختيار ش يخ السالم والش يخ
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ابن ابز والش يخ ابن عثميني رمحهم هللا مجيعا؛ وذل أن اجلنب أمره ف يده ،فميكنه
التخلص من اجلنابة ابلغسل ،فال اضطر اار ف جانبه جي حِي ل قراء اة القرأ ِن عل حا ِل.
وهللا املوفق
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1436/3/23هـ
مس احملدث للمصحف
مسك املصحف و القراءه به للمحدث حدث اصغر مسعنا عنه اقوال كثيه مفا هو
القرار الهنائ اذلي امجع عليه العلمء ف هذه املسأل  .....ث هل حصيح ان احلك عند
املذاهب الاربعه انه غي جائز
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد..
مجهور الفقهاء عل حتري مس املصحف بغي طهارة ،وقد حاكه مجع من أهل العّل
اجمعا عن الصحابة رض هللا عهنم ،واليك بعض من ذهبوا ال اشرتاط الطهارة
ملس املصحف :عيل بن أب طالب ،وابن مسعود ،وسعد بن أب وقاص ،وسعيد بن
زيد ،وعبد هللا بن معر رض هللا عهنم من غي خمالف هلم.
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ومن التابعني :عطاء ،والزهري ،والنخعي ،وحمد ،وطاوس ،واحلسن ،والشعب،
والقاس بن محمد رمحهم هللا.
ومن المئة املقتدى هبم  :أبو حنيفة ،ومال ،والشافعي ،وأمحد ،والثوري،
والوزاعي ،واحساق بن راهويه ،وأبو ثور.
ميسه ال املطهرون" .وقول صل هللا عليه وسّل:
واس تدلوا ذلل بقول عز وجل" :ل ي
"ل ميس القرأن ال طاهر" احلديث.
أما القراءة بدون مس ،أو مع حائل فال بأس هبا ،وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
ف 1430/4/6هـ
مس املصحف بغي وضوء
مسك املصحف و القراءه به للمحدث حدث اصغر مسعنا عنه اقوال كثيه مفا هو
القرار الهنائ اذلي امجع عليه العلمء ف هذه املسأل  .....ث هل حصيح ان احلك عند
املذاهب الاربعه انه غي جائز
فتاوى الطهارة للدكتور محمد بن موسى الدالي

164

امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد..
مجهور الفقهاء عل حتري مس املصحف بغي طهارة ،وقد حاكه مجع من أهل العّل
اجمعا عن الصحابة رض هللا عهنم ،واليك بعض من ذهبوا ال اشرتاط الطهارة
ملس املصحف :عيل بن أب طالب ،وابن مسعود ،وسعد بن أب وقاص ،وسعيد بن
زيد ،وعبد هللا بن معر رض هللا عهنم من غي خمالف هلم.
ومن التابعني :عطاء ،والزهري ،والنخعي ،وحمد ،وطاوس ،واحلسن ،والشعب،
والقاس بن محمد رمحهم هللا.
ومن المئة املقتدى هبم  :أبو حنيفة ،ومال ،والشافعي ،وأمحد ،والثوري،
والوزاعي ،واحساق بن راهويه ،وأبو ثور.
ميسه ال املطهرون" .وقول صل هللا عليه وسّل:
واس تدلوا ذلل بقول عز وجل" :ل ي
"ل ميس القرأن ال طاهر" احلديث.
أما القراءة بدون مس ،أو مع حائل فال بأس هبا ،وهللا املوفق.
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كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1428/11/12
هل يشرتط الوضوء ُِملس وقراءة القرأن من اجلوال
مسهم دون وضوء وشكرا
هل جيوز أن أقرأ القرأن عل المكبيوتر او التلفون وأن أ َّ
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد
اذلي وقع فيه الزناع هو مس املصحف الورق املشهور ،أما القراءة ف اجلوال وحنوه،
املصحف ،وغاي حت حه
ا
ميس
مسه بغ ِي وضوء؛ لنه ف احلقيقة ل َّ
فال بأس ف القراءة منه أو ِ ُ
ِ
للوح،
مس اجلوا ال ،فهو أش ب حه مبن اوضا اع لو ًحا زجاجيًّا عل
ومس ا ا
املصحفَّ ،
أنه َّ
املصحف ،ول يقال :ح
يشرتط الوضوء ُِملس اللو ِح لكونه
ا
مس
ومعلو ٌم أ َّن هذا ل يقالَّ :
أعل املصحف!!
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ِ
املصحف أو اجلوالِ أو المكبيوت ِر وحنوه ف الجر
كم جيب أ ْن يع اّل أ َّن قراء اة القرأ ِن من
سوا ٌء ،ول ح
ابملنطوق ،ول
تكون من املص اح ِف االو ار ِ ِ ُق؛ اذ ال ِع ْرب ِة
ِ
يشرتط للقراء ِة أن ا
أ اثر ح
وغي حه ،وهللا املوفق.
للمنظ ِور فيه ،فيس توي فيه االو ار حق ح
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1429/4/2هـ
حك قراءة القرأن من غي وضوء
السالم عليك ورمحة هللا وبرَكته
اريد ايش يخ ان تفتين ف موضوع قراءة القرأن من غي وضوء اقصد ان اتصفح
املصحف الرشيف من غي وضوء هل هو جائز ام ل او اذا َكن املصحف الكرتون
ف اجلوال او ف المكبيوتر هل جائز ان اتصفحه من غي وضوء وشكرا جزيال
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
قراءة القرأن ل يشرتط لها الوضوء ،لكن يشرتط الوضوء ملس املصحف ف قول
مجهور الفقهاء ،فان كنت س متس املصحف فيجب عليك الوضوء ،أما ان كنت فقط
س تقرأ دون مس املصحف ،أو من اجلوال ،أو المكبيوتر ،فال يشرتط الوضوء ذلل،
وهللا املوفق.
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كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 18/2/1435ه
هل جيوز مس املصحف عل غي وضوء؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد..
مجهور الفقهاء من املذاهب الربعة وغيه عل أنه ل جيوز مس املصحف بغي وضوء،
وقد ذكر ش يخ السالم ابن تميية رمحه هللا أنه ل يكن خالف بني الصحابة ف وجوب
ذل؛ ذلل فالحوط الوضوء عند مس املصحف ،واذا تعذر فال بأس ابلقراءة مع
مس املصحف حبائل ،وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
ف 1431/3/25هـ
الوسواس ف الوضوء والصالة
أن كثي الشك .أحيان أشك أن أتيت بأرَكن الوضوء حصيحة وأحيان أشك ف عدد
السجدات أو ف النية أو ف تكبية الحرام .وف بعض الحيان أدخل لتوضأ فأنشغل
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بأعمل أخرى وقبل الصالة ل أتذكر هل توضأت أم ل .وسؤال هو هل أطرح ك
أنواع الشكوك أم أن هناك تفصيل.
جزاك هللا خيا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ل تلتفت لشئ من ذل ،وامض ف عباداتك ،ال ما ان قام ادلليل عل وجود خلل
ف العبادة ،وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
ف1432/8/5هـ
الوسواس والوضوء والصالة والطهارة
اعان من الوساوس ف الصاله وف الوضوء والطهاره وقرأت فتاوى كثيه تبني أن
العالج هو عدم الالتفات الهيا والاس مترار ف العمل وامتامه وامحلد هلل ساعدتن هذه
الفتاوى عيل الشفاء كثيا ولكن يبقى شئ يؤرقىن وهو انه دلي وسواس بأن ل اعقد
النيه لتكبية الاحرام فاظل انوي الصاله واقميها واقول تكبية الاحرام ولكن برتددث
اعيداكرث من مره عل نفس الوتيه
والسؤال هل يصح ان امكل الصاله رغ الرتدد عند تكبية الاحرام
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
اذا كربت للصالة ،فال عليك بشئ ،فقد انعقدت صالتك ،ول عليك مبا جيول ف
خاطرك ،فالصالة حصيحة ،ول يرض الرتدد ف التكبي بعد انعقاد الصالة ،فهذا من
الش يطان ،وهللا املوفق
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
ف 1431/9/23هـ
الوسواس القهري
ف البداية احب ان اشكرك عل ك عل اجلهد املبذول وعل ك ماتقدموه ف موقعك
سواء الاستشارات ادلينية اوالطبية
مشلكت وبرصحي العبارة ان مصاب ابلوسواس القهرى وان اعّل وبذل ولكن ان
احاول ان اتعايش معة ولكن ف بعض الامور ولكن املشلكة هنا ايضا ان مصاب
ابحتقان الربوس تاات وهذا املرض قد يبقى بعض من قطراط البول ف عنق املسانة
خترج بعد فرتة فاملشلكة انىن ابقى بعد التبول ف دورة املياه اكرث من نصف ساعة
لك اس تطيع ان افرغ ك ما ف املثانة ولكن بد اخلروج او اثناء الوضوؤ او الصاله
او عند العطس مثال اوعند بذل جمهود مثل اجلرى اشعر بشعور قوى خبروج بعض
قطرات البول او مذى ولكن ان ل اعّل هل حقا خرج بول ام هو جمرد وسواس
وكيف اتيقن من ذل هل اقوم ابلتفتيش لك ااتكد من ذل ام اقوم بالستنجاء
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مررة اخرى وتغي الاملالبس ام اس متر ف وضؤى او صالىت وهل هذ يعامل مثل
سلس البول
فارجو منك الرد عل استشارىت لن تعبت كثيا من كرة الشك ف حصة صالىت
وعباداىت وكرثة الاغتسال وتبديل املالبس ولك جزيل الشكر وجزاك هللا خيا
وهناك سوال اخر هل جيوز ادلعاء بشئ من امور ادلنيا ف السجود
وهل خروج البول اثناء الاغتسال من اجلنابة يفسد الاغتسال وجيب
اعادته من البداية هل جيوز الصالة حاقن حت لتضيع صاله امجلاعة
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
أخ الكري ان تبولت ،فال تطالب ال ابلستنجاء ،ث بعد ذل ان َكن وقت الصالة
توضأت وصليت ،ول تلفت ملا بقي ف املثانة ،فال حك ل حت خيرج يقينا ،ولن
يرضك حت خيرج ابلفعل.
ول بأبس ابدلعاء بشئ من ادلنيا ،مادام مباحا.
ول يفسد الغسل خبروج البول أثناءه ،لكن يفسد الوضوء.
وان َكن احلقن شديدا ،حبيث ل ميكن للمصيل الرتكي ف الصالة ،فان الصالة ل
تصح ،لعدم اخلشوع اذن ،أما لو َكن احلقن يسيا ،فان الصالة تصح ،وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
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ف 1430/9/25هـ
الاكتئاب والوسواس القهري
السالم عليك ،أن امرأة مزتوجة معري  ٣٣س نة ومريضة ابلكتئاب والوسواس
القهري ،مشلكت أن لأتوضأ لن أتوسوس كثي ًا وأخاف من طرطشة املاء أن تأت
ال اجلزء العلوي من يداي أثناء الوضوء فاضطر ال اس تخدام املاء والصابون ف ك
مرة أتوضأ فهيا  ،ومن وقهتا وأن أتميم عل احلائط فهل صالت حصيحة؟ أرجوك أفيدون
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
جيب عليك اس تدراك المر ،وعدم الاستسالم للوساوس ،بل طرهحا ،ول تفكري
فهيا ،ول تصح الصالة ابلتميم ،مع القدرة عل اس تعمل املاء ،مفا صليتيته ،وأنت
متميمة ،مفا َكن قريبا ،فأعيدي الصالة بعد الوضوء ،وما س بق فأكرثي من النوافل،
وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
ف 1431/3/25هـ
مصاب بوسواس ويريد أن يقطع الصالة
ان مصاب بوساوس ف الوضوء والغسل والصالة منذ  7اشهر  ،واحاول مرامغة
الوساوس بلك قوة لكن هناك وسواس اتعبن كثيا وهو ان ف بعض الصلوات
أحس بأن اعزم عل قطع الصالة واذا اس متريت فهيا احس بأن صالت ابطل وبأن
أأدُّيا وان مقتنع ببطالهنا وهللا اعّل لن عزمت ونويت قطع الصالة واحيان اعزم ان
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اعيدها مرة اخرى بعد فراغي من العبادة وك مرة لسبب مفاذا افعل هل اس منر ف
صالت همم عزمت عل قطعها وكذل ف الوضوء والغسل وهل ل اعيد صالت همم
عزمت عل اعادهتا وكذل ف الوضوء والغسل ،وارجوك اي ش يخ ان تدعييل
ابلشفاء..
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ل عليك ،بل الواجب الاس مترار ف الصالة ،واعّل أن هذا من كيد الش يطان ،وهللا
تعال يقول { :ا َّن اك ْيدا َّ
الش ْي اط ِان اَك ان ضا ِعيف ًا }النساء ،76فرامغه ،واس متر ،بل ان
ِ
س
خرجت من الصالة فقد أعنت الش يطان عل نفسك؛ ذلا ا متر ،واس تعذ ابهلل حيامن
جتد ذل ،وصالتك حصيحة ،حت جتزم جزما عل قطعها لسبب أخر ،مع معونة
مريض وحنوه ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1430/2/5هـ
الوسواس ف الطهارة
دلي وسواس ف الطهارة منذ فرتة قريبة وأحيان تزنل عيل ماء فيختلط عيل المر
هل هو مذي أم من كيف أمي بيهنم وهل يشرتط الذلة ف الاحتالم ليجب
الغسل؟ أم ك ما أجد ماء أغتسل عند استيقاظي من النوم؟ وكيف أدفع هذا
الوسواس؟ أفتون مأجورين.
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد..
الوساوس من المور اخلطية ،ورمبا أفسدت عل العبد عبادته ،ذلا عل املسّل أن
يكون حذرا ،ول يلتفت الهيا ال ان ترج عنده المر ،وال فالواجب أن يعرض عهنا،
ويس تعيذ ابهلل مهنا ومن رشها.
أما الفرق بني املذي واملن ،فاملذي ماء خيرج عند الانتصاب ،ول يشعر املرء بذلة
عند خروجه ،خبالف املن ،فانه خيرج مندفقا بشدة ،ويصاحبه ذلة.
أما الاحتالم مفجرد التأكد من خروج املاء (املن) فالواجب الغسل مطلقا ،ول
يشرتط ف الاحتالم الشعور ابلذلة ،وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
ف 1432/5/12هـ
الوسوسة الزائدة وأثرهـا السلبية وكيفيـة التخلـص مهنــا
السالم عليك ورمحة هللا وبرَكته أن شاب أحب هللا وألزتم ابلصالة وأفرق بني
الطهارة والنجاسة لكن عندي وسواس ف النجاسة عندي ابن خالت لُّيت
ابلنجاسةلطاملا رأيته جنسأ عندما يأت لعندي أعترب ك يشء جلس عليه جنسأ
وأطهره وأغسل لكن تعبت من هذا المر مفا احلل أرجوك ساعدون فأحيانأ يصل
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ب المر للتفكي ابلنتحار لن أهيل يعانون من بسبب هذا الوسواس هل هللا
س بحانه وتعال ُياسبن عل هذه النجاسة الت ليست بسبب ولك جزيل الشكر
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ل شك أنك خمطئ ف هذا التلكيف ،وعليك أن جتنب نفسك هذا المر ،فالنجاسة
ل ميكن أن تنتقل ال مع الرطوبة ،وجمرد جلوس ابن خالتك عل ماكن ل يعن حبال
انتقال النجاسة اليه ،بل الصل الطهارة ،حت ترى بعينك جناسة انتقلت منه ال
املاكن ،أما كونك تشعر أنه جنس ،فهذا ل يعن أبدا أنه جنس ،وهللا املوفق.
كتبه:د.محمد بن موس ادلال
ف 1431/6/23هـ
الـوسـوسـة فـي الطهـارة وكيفـيـة التخلـص مهنـا
ان فتاة اخاف دامئا عل صالت ودامئا اخاف عل طهارت ودامئا اخاف من خروج
اي افرازات من ان تكون من ام وان ل اعرف ان افرق بيهنا وبني الافرازات مع
ان قرات عن املوضوع كثي ًا وعندما سألت عن املوضوع اكتشفت ان ما يقولون عن
هذا املوضوع ما اشعر به ولكن اعصاب اصبحت اخاف بشلك لميكن ان يتصوره
اي انسان وان اصل وان يكون اخلوف حليفي واخاف ايضا عل وضوئ ودامئا اتطهر
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وحت عند دخول املرحاض أخاف هل َكن من وهل َكنت هناك شهوه ام فأن
اصبحت افكر هبذا الشئ ويكون التفكي بسبب اخلوف
ولقد ذهبت ال الطبيب لك يعاجلن من تكل الوسوسه وان اخاف دامئا عل صالت
مفاذا افعل وكيف اختلص مما ان فيه وهل ذاهب ال طبيب خطوه سلميه ام أخطأت
الرجاء افيدون ابرك هللا فيك فأن ل اعد احمتل هذا اخلوف اذلي يالزمن وما العمل
ان لست مزتوجه والسالم عليك ورمحة هللا وبرَكته
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الوساوس أحد المراض الت يبتل هبا املسّل ،ويراها الش يطان خي طريق لفساد
عبادة العبد ،وادخال اهلم والغم عليه ،وعل املسّل مبنهتيى البساطة أن يكون قواي مع
نفسه ،عازما عل املض ف معل ،فال تلتفت أخت الكرمية ال شئ من هذا ،بل مت
أمتمت وضوءك فصيل ،ول تنظري للوراء ،مبعىن أعرض اعراضا اتما عن هذا ،وما
ه ال فرتات قليل ،وسييأس الش يطان منك ،فان كيد الش يطان ضعيف جدا،
فامض ف عبادتك وطهورك وصالتك ،ولتلتفت لشئ ،واعلمي أن الصل ف العبد
أنه يؤدي عبادته عل الوجه المكل ،سواء َكن طهارة أم صالة أم غيه ،فال تعتقدي
أنك مقرصة ،ول تظنني ف نفسك ظن السوء ،وهللا املوفق.
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كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 13/7/1435ه
حكـم الوسـوسـة فـي الوضـوء
ان ف مشلكه مااعرف لها حل
( )1ان عندي وسوسة ف ك يشء نظافة ف وضوئ وف حيات لكها
واحلني رصت اشك ان انذر مثال
اشوف رق  20اقول حاجسد عرشين مره وك مااشوف رق اقعد ازيد ف السجود
الني بعض الاحيان توصل ل300
وان مره تعب وان لسه ماجيت الس بع طعش ان من عارفه هذا نذر ول ل وهل
اعاقب اذا ما فعلته
( )2ان جاهل ف امور احليض ومااعرف اذا دورت خلصت ول ل فاقعد يوم مااصيل
يزنل يش بن فات واقول ل هذا دوره واقعد يوم كمن ومايزنل شئ اج اقول ميكن
اشوي يزنل اشوي واشوي الني عدي يومني بعدين اعرف انو دورت خلصة فاابدى
اصيل الصالوات املفروضة
وليس الصلوات ال ف اايم شك اذا دورت خلصة ول ل فتتجمعة عيل الا ان
وصلت ل 30فرض
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ما صليهتم بسبب شك وان نويه اقضهيا ولكن بسبب الوسوسه والشك ااخره
( )3ان تزنل من افرازات صفرى ذات راحئة ك يوم هل اجوز اصيل فهيا ول لزم
اغي لبيس
اشكرك حلسن قراتك ل وارجو افادت وادلعاء ل ولهيل ولسائر املومنني
ارجو الرد ع مجيع الاس ئل
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
أعاذك هللا من رش الوسوسة ،وعليك أخت الكرمية أن تس تعيذي ابهلل ،ومتض ف
عبادتك دون التفات ال شئ ،ال ما وقع عل وجه احلقيقة،
أما النذر ،مفا ذكرتيه ليس من النذر ف شئ ،ول يلزمك شئ.
وابلنس بة لدلورة ،الواجب عليك معرفة عدد أايم ادلورة ابلفعل ،فان انهتت ،ورأيت
الطهر ،فالواجب أن تغتسل وتعودي لصالتك ،وصومك.
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أما الفرازات ،فهيي مطلقا نقضة للوضوء عل القول الصحيح من أقوال أهل العلـم،
وهو قول مجهور الفقهاء ،وبه أخذ كبار أهل العّل َكلش يخ ابن عثميني رمحه هللا ،مفت
خرجت افرازات سواء من خمرج الودل أم من خمرج البول ،فاهنا تنقض الوضوء ،فاذا
كنت أد ِ
نزلت فال تصح الصالة حت تتوضئ ،واذا ِ
َّيت صالة فريضة فعليك اعادهتا.
أما النجاسة فهيي ختتلف ،مفا خرج من خمرج البول جنس ،وجيب غسل ،وغسل ما
أصاب من الثياب ،وما خرج من خمرج الودل ،فليس بنجس عل الصحيح ،وهللا
املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 9/11/1435ه

املوقف من الوساوس
ايش يخ ان اعان من وسواس املوت ث الطهارة ث الصالة ال ان وصل ب ال اهلم
والبعد عن الناس والضيقة سؤال انن عندما اريد الوضوء اتتن بغية ابذلهاب ال
دور املياه مع العّل ان ل مير وقت بعد قضاء احلاجة هللا يكرمك واحيا ُن ااتخر عن
الصالة ولكن احيا ًن ل اس تجيب لهذا ولكن عندما ابدا ابلصالة اتتن اوهام ويصدر
فتاوى الطهارة للدكتور محمد بن موسى الدالي

179

صوت ولكن مع العّل ان الاصوات لخترج من ادلبر  .سؤال هل هذه الاصوات
تبطل الصالة؟ ارجوا الرد رسيعا وادلعاء ل ابلشفاء
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
أخت الكرمية ،اعلمي أن الوساوس امنا تأت من الش يطان ،حت قال النب صل هللا
عليه وسّل( :ان الش يطان ينفث ف مقعدة أحدك حت خييل اليه أنه أحدث ول
ُيدث) فالش يطان ُيرص عل افساد عبادة املسّل ،فان اس تجاب للش يطان أفسد
عليه دينه وحياته ،حت مع أهل وأولده.
ذلا فاملسّل جيب أن يكون فقهيا مع حيل الش يطان ،صاحب عزم وارادة وقصد
وتوجه ،مفت قام للعبادة فال يلق للش يطان ابل ،بل يفعل الواجب ول يلتفت ال
أي وارد عل ذهنه ،مفت قام للوضوء مسى هللا ،ث أمكل وضوءه ،فان انهتيى فقد
انهتيى عل خي ،فال يلتفت ال شئ أخر ،واذا دخل ف الصالة ،أىت مبا جيب عليه،
من اس تقبال القبل ،والتكبي ،ومض ف صالته ل يلتفت ال شئ ،فاذا داوم عل
ذل فرتة من الزمن ،أيس منه الش يطان ،والش يطان كم أخرب هللا تعال كيده
ضعيف ،رسعان ما ينرصف،
وأما الصوات فال تفسد الصالة ،حت خيرج رحي بيقني ،وهللا املوفق.
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كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1429/2/18هـ
حك اذلهاب لطبيب ملن يعان من وسوسة ف الطهارة والوضوء
السالم عليك ورمحة هللا وبرَكته
اما بعد
ان دلي مشلكة الوسواس ف ما خيص الطهاره والوضوء وحاولت ان اختلص من هذه
املشلكه لكن ل اس تطيع فهل جيوز ان اعرض نفيس عل طبيب لك يعاجلن وخاصه
انن ل اس تطيع التحمل فيوما بعد يوم يزيد املر صعوبه وذل بسبب خوف عل
صالت فهل هذا الامر جيوز رشعا ام ل والسالم عليك ورمحة هللا وبرَكته
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ان وجد طبيب متخصص ف مثل هذه املسأل ،فال بأس ابذلهاب اليه ،واس تعين
ابهلل ،واعزم ف عبادتك ،ول تلتفت ال شئ ،وأكرثي من الاس تعاذة من
الش يطان ،وهللا املوفق.
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كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 8/3/1435ه
الوسواس ف الوضوء والنذر والميني
خشص يشكو من وسواس ف الوضوء وُيلف اكرث من مرة لو قام ابعادة الوضوء
ينذر او ُيلف ابلصيام انه يشك ف نقض الوضوء وليس هذه اول مرة بل يتكرر
عنده الاعادة واحللف اخر مرة قال لو عدت الوضوء سوف اصوم عرشين يوما وقد
س بق ونذر صوم عرشة اايم وفع ًال قام ابعادة الوضوء ول يصم فهل عليه كفارة ميني
لنه قام ابعادة الوضوء والان هل عليه صيام  20يوما والنذر  10اايم ام ل ؟ علمً
اكرث ما ُيلف او ينذر عل انه لو قام ابعادة الوضوء
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد..
الواجب ف سائر العبادات عدم الالتفات ال الوساوس ،فان الوساوس من
الش يطان ،ال اذا قام دليل عل صدق هذه الوساوس ،فيعمل به ،وال فليدعها،
ولميض ف عبادته ،والصل ف العبادات أهنا تفعل عل وجه حصيح.
وأما النذر أو الميني ،فهذه عهود مع هللا تعال ،وكن الناذر أو احلالف الزتم مع هللا
مبقتض اميانه به ،وقد قال صل هللا عليه وسّل ( :من نذر أن يطيع هللا فليطعه )
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وقال ف احلالف ( :فاذا رأى غيها-أي غي ما حلف عليه-فليأت اذلي هو خي،
وليكفر عن ميينه ).
فالواجب ف الميني أو النذر الالزتام مبقتضاها ،وعليه مفن نذر طاعة-من صوم وغيه-
فعليه أن يفعلها ،وليس لها كفارة ،همم كربت ،وكذا الميني ،اما أن يفعل ما حلف
عليه ،واما أن يكفر كفارة ميني.
ث اعّل أن النذر من حيث الصل مكروه ،وقد هنيى عنه النب صل هللا عليه وسّل،
وقال( :ان النذر ل يأت خبي ،امنا يس تخرج به من البخيل) ذلل فالنذر معل مكروه
ف السالم ،وذل أن املسّل يثقل عواهل بغي فائدة ،ول منفعة تعود عليه ،بل امنا
هو لكفة عليه ،وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
ف 1433/7/2هـ

وساوس الوضوء والغسل والصالة
ابرك هللا فيك اي ش يخ ان مصاب بوساوس ف الوضوء والغسل والصالة منذ 7
اشهر  ،واحاول مرامغة الوساوس بلك قوة لكن هناك وسواس اتعبن كثيا وهو ان
ف بعض الصلوات أحس بأن اعزم عل قطع الصالة واذا اس متريت فهيا احس بأن
صالت ابطل وبأن أأدُّيا وان مقتنع ببطالهنا وهللا اعّل لن عزمت ونويت قطع
الصالة واحيان اعزم ان اعيدها مرة اخرى بعد فراغي من العبادة وك مرة لسبب
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مفاذا افعل هل اس منر ف صالت همم عزمت عل قطعها وكذل ف الوضوء والغسل
وهل ل اعيد صالت همم عزمت عل اعادهتا وكذل ف الوضوء والغسل ،وارجوك
اي ش يخ ان تدعييل ابلشفاء..
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ل عليك ،بل الواجب الاس مترار ف الصالة ،واعّل أن هذا من كيد الش يطان ،وهللا
تعال يقول { :ا َّن اك ْيدا َّ
الش ْي اط ِان اَك ان ضا ِعيف ًا }النساء ،76فرامغه ،واس متر ،بل ان
ِ
س
خرجت من الصالة فقد أعنت الش يطان عل نفسك؛ ذلا ا متر ،واس تعذ ابهلل حيامن
جتد ذل ،وصالتك حصيحة ،حت جتزم جزما عل قطعها لسبب أخر ،مع معونة
مريض وحنوه ،وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
ف 1433/8/12هـ
الوسواس ف الوضوء ونواقضه
ابنت ملزتمه ابلصاله وقراءة الاذَكر لكن تنتاهبا وساوس كثيه ف حصة وضؤها او
خالل الصاله حتس خبروج رحي بس يطه تقطع صالهتا وتعيد احيان تصل اعادهتا
لللوضوء مخس مرات قلت لها لتشك ف الوضوء الا اذا مسعت الصوت او ِشمت
الرحي فهل هذا حصيح افتون افادك هللا
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الواجب علهيا أن متض ف عبادهتا دون التفات ال هذه الوساوس ،حت تقطع هبا،
وكم جاء ف احلديث ( :حت تسمع صوات أو جتد رُيا ) أي يكون المر يقينا ،وهللا
املوفق.
كتبه:د.محمد بن موس ادلال
ف 1431/6/23هـ
الوسواس ابلغازات
عندي وسوسه داميا ابلغازات وتكرث عندي وقت الوضوء والصاله احيان تكون
حقيقه واحيان احساس فقط ولكن ف مجيع الاحوال ليس لها صوت ول رحي ولكن
اخاف جتاهلها فامبذا ترشدون تعبت مهنا كثيا واعيد وضوء مرات كثيه وادخل
للحمم قبل الوضوء اكرث من مره لك ل اشعر هبذا الاحساس ولكنه دامئا معي اخاف
اجتاهل تكون حقيقيه واحاسب هلهيا لن احساس خبروهجا مثل احلقيقه واصبح
يصعب عليه التفريق ما اذا َكنت حقيقيه او وه تعبت مهنا كثيا واثرت عل حيات
مع زوج واولدي مفاذا افعل
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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أكرثي أخت الكرمية من الاس تعاذة ابهلل من الش يطان ،وتوضئ قبل الصالة مبارشة،
فهذا أقطع للوسوسة ،وعليك اجلزم ف خاصة نفسك ،مفادمت توضئت فالصل بقاء
الوضوء ،وادفعي الوسواس ،ول تلتفت لش هبة أنك ختشني أن التقصي ف
العبادة،فهذا من مداخل الش يطان ،وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
ف 1433/7/2هـ
وسواس املذي
السالم عليك ورمحة هللا وبرَكته
ان كنت اعان من الوسواس ف كثي من لالمور مثل الوسواس ف الصالة والوضوء
والاحتالم و الاستنجاء وقطرات املاء املتطاير و لكنن بفضل هللا اس تطعت التغلب
علهيا ولكن بقي وسواس واحد ل اس تطع التخلص منه و هو وسواس املذي تعبت
من التخيالت والافاكر ف ك الاوقات  ،،وايضا عندما استنجي منه احس اهنا
تبقى لزوجته عند رش املاء عليه دون فرك ودل فاضطر لس تخدام يدي ف ازالته،
وايضا اذا اصاب املالبس انضح علهيا املاء فأجد ان لزوجة املذي ل تذهب  ،،فأقول
اهنا ل تطهر فأغيها  ،فرصت اغي مالبيس اكرث من مرة اريد حال و اجابة تساعدن
للتخلص من هذا الوسواس  ،،ولك جزيل الشكر
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
اجهتدي ف عدم الاسرتسال ف التفكي ،فهذا خطر كبي ،وأما املذي ،فأنت ل تلكفي
بأكرث من نضح املاء عل الثوب ،وغسل اخملرج ،لكن ميكن أن تبالغي قليال ف
النضح ،وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
ف 1431/9/9هـ
وسواس الوضوء والصالة
السالم عليك ورمحة هللا وبرَكته والصالة والسالم عل رسول هللا اود ان اسال
سؤال وامتىن رسعة الاجابة لنىن واقعة حبية كبية ان لادري ان كنت مصابة بوسوسة
ف الصالة فّل اعد اشعر خبش ية واكرر الصالة ل 2او  3مع تكرار الوضوء فاصبحت
اشعر بضيق وتعب نفيس وقت اغلبه ف الصالة لكم اردت الصالة اشعر ابن ارغب
ف ادلخول للخالء واجلس ساعة او نصف ساعة وان ابمحلام واا رجعت للصالة
عاودن الشعور نفسه فاضطر لدلخول مرة اخرى واحيان امسع اصواات خفيفة ان
اطلقت غازات اورحي واحيان لاس تطيع التحك ف نفيس من ان لست مريضة وهذه
احلالت لتراودن الا اثناء الصالة او عند الاقبال علل الصالة حت انىن اصبحت
ااخر الصلوات واشعر ابخلوف من تكرار الصالة واذا ل اعيدها لاشعر ابلراحة
اتتين افاكر ابن متساهل اومهتاونة مفرطة ف امر هللا فاشعر بضيق شديد فاعيدها
 2او  3ارجوك افيدون والسالم عليك ورمحة هللا وبر َكته
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
هذه احلال عالهجا عندك أنت ،فليس من ادلين أن يتوضأ العبد أكرث من مرة ،ول
يعيد الصالة أكرث من مرة ،بل يعزم أمره ،ول يلتفت ملا قد يصيبه من الوسواس،
فتوضئ ،وصيل ،ول تلتفت لشئ من هذا ،ول تكرري الوضوء ،ال حلدث فعيل،
ول تعيدي الصالة ،وعودي نفسك عل هذا ،مت توضأت ،فال تفكري ،وان
صليت كذل ،وأقبيل عل هللا بقلب خاشع مطمنئ ،وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
ف 1433/7/2هـ
حك ممارسة العادة السية وهل تس توجب الغسل؟
السؤال :هل ممارسه العاده السيه حرام ف حال البعد عن الزوجه ملده قد تصل لعام
؟ وف حال الزوجه ايضا ؟ وهل تس توجب الغسل؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد
العادة السية حمرمة بلك حال ،وقد قام عل حترميها الكتاب والس نة ،قال تعال:
ون{ }5ا َّل عا ال َأ ْز او ِ ِ
(و َّ ِاذل اين ح ْه ِل حف حر ِ ِ
اهج ْم أ ْو اما املا اك ْت َأيْ اماهنح ح ْم فااهنَّ ح ْم غا ْ حي
وهج ْم احا ِف حظ ا
ا ِ
ِ
ْ
ا
ِ
ح
حون{ }7والعادة السية من التعدي،
املحو ِم اني{ }6فا ام ِن ابْتاغاى او اراء ذ ِ ال فاأ ْولئ اك حه ال اعاد ا
كم أن النب صل هللا عليه وسّل نصح اذلي ل جيد الباءة أن يصوم ،ول يأمره أو
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يبح ل العادة السية ،مع أهنا أهون وأيس عل امللكف من الصوم ،فدل عل حترميها؛
اذ ل يعدل صل هللا عليه وسّل عن اليس ال الصعب ال اذا َكن اليس حمرما.
أما الغسل فهو واجب مع ُِ
للمن ،سواء َكن جبمع أو احتالم أو ممارسة
ك خروج ِ ُ
العادة السية ،أو تفكي وحنوه ،وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
ف  ١٥/٨/١٤٣٢ :هـ
حك ممارسة العادة السية وكيفية التخلص مهنا
السالم عليك و رمحة هللا و برَكته
سؤال هو أنن قد ابتليت ابلعادة السية و قد تبت مهنا مدة لكنن رجعت الهيا رغ
أنن أتوب ك مرة لكنن أعود و أمارسها مفالعمل جزاك هللا خيا و أرجوا دعوة
صادقة عن ظهر الغيب فان حمتاج ال ذل و ادعوا هللا ل أن ييس ل الزواج
لن فقي احلال و ان يفتح عيل برزق حالل و جزاك هللا خيا.
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
نسأل هللا تعال أن يتوب علينا وعليك ،وأن يتقبكل ف التائبني ،وأن يرزقك زوجة
صاحلة ،عاجال غي أجل ،وبعد.
فتاوى الطهارة للدكتور محمد بن موسى الدالي

189

أما الوسائل الت تعني عل ترك هذه العادة احملرمة ،فهيي عديدة ،من أبرزها:
أول:
البعد عن ك طريق يثي الشهوة ،وجيلهبا ،وُيركها ،سواء ابلسمع أو املشاهدة ،أو
خمالطة النساء ف السواق ،وهذا يوجب عليك أيضا غض البرص.
ثنيا:
القبال عل القرأن،وكرثة قراءته وتدبره ،فتالوة القرأن تنقي القلب من الزيغ والضالل،
وأكرث من سمعه.
ثلثا:
كرثة التواجد ف املسجد ،واداء الصلوات ف جمعة ،واملواظبة عل النوافل.
رابعا:
البعد عن حصبة السوء ،ومصاحبة الخيار ،فالقرين يقتدي بقرينه.
خامسا:
حماول حضور جمالس عّل ،فان اجللوس ف هذه احللقات تنور البصية ،وتذهب
الشهوة
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ساسا:
التوجه ال هللا تعال ابخالص وصدق ،والحلاح عليه ف ادلعاء ،وَكن من دعائه
صل هللا عليه وسّل  ( :اللهم ان أسأل الهدى والتقى والعفاف والغىن) وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 27/6/1435ه
حك العادة السية لالنث وهل واجب الغسل بعدها
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
أول حترم العادة السية مطلقا ،عل اذلكور والنث ،قال تعالِ َّ ( :اذل اين ح ْه ِل حف حر ِ ِ
وهج ْم
ون{ }5ا َّل عا ال َأ ْز او ِ ِ
اهج ْم أ ْو اما املا اك ْت َأيْ اماهنح ح ْم فااهنَّ ح ْم غا ْ حي املحو ِم اني{ }6فا ام ِن ابْ اتغاى
احا ِف حظ ا
ِ
ِ
ْ
ا
ِ
ح
حون{ }7والعادة السية من التعدي ،كم أن النب صل هللا
او اراء اذ ِ ال فاأ ْولئ اك حه ال اعاد ا
عليه وسّل نصح اذلي ل جيد الباءة أن يصوم ،ول يأمره أو يبح ل العادة السية ،مع
أهنا أهون وأيس عل امللكف من الصوم ،وشأن النب صل هللا عليه وسّل أنه اذا
خي بني أمرين اختار أيسهم ما ل يكن امثا فيكون أبعد الناس عنه ،فلم ترك العادة
السية مع كوهنا أيس ،وأمر ابلصوم دل عل حتري العادة السية.
وأما الغسل ،فان خرج املن ،وهو املاء اذلي خيرج متدفقا بذلة فالواجب الغسل،
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
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ف 14/8/1435ه
حك ممارسة العادة السية
ان امرأه مزتوجه ودلي طفل معره س نه  ,فهو ل جيعل لنا فرصه ملمرسة العالقه
الزوجيه وذلل فان سؤال هو /هل جيوز ممارسة العاده السيه ف هذه احلال؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
العادة السية من العمل احملرمة ،قد قال تعال( :ا َّ ِاذل اين ح ْه ِل حف حر ِ ِ
ون{ }5ا َّل
وهج ْم احا ِف حظ ا
اِِ
عا ال َأ ْز او ِ ِ
اهج ْم أ ْو اما املا اك ْت َأيْ اماهنح ح ْم فااهنَّ ح ْم غا ْ حي املحو ِم اني{ }6فا ام ِن ابْ اتغاى او اراء اذ ِ ال فاأ ْولئ اك
ِ
حون{ }7والعادة السية من التعدي ،كم أن النب صل هللا عليه وسّل نصح
ح حه الْ اعاد ا
اذلي ل جيد الباءة أن يصوم ،ول يأمره أو يبح ل العادة السية ،مع أهنا أهون وأيس
عل امللكف من الصوم ،فدل عل حترميها.
فعل املسّل أن جيهتد ف الابتعاد عن مثل تكل العمل احملرمة ،ث حتصيل وقت
ملمرسة العالقة الزوجية أمر ميسور ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
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ف 15/4/1435ه
حك ممارسة العادة السية وما يلزهما من توبة
السالم عليك ورمحه هللا وبرَكته
ل سؤال ول حرج ف ادلين والعّل
خشص كثيا ما يفعل العاده السيه وبعد ذل يغتسل ويتطهر ويس تغفر ربه كثي
لكن بعد ما يفعلها يندم اشد الندم دلرجه انه يصل دلرجه انه يكره نفسه بسبهبا
ما احلل وكثيا ما هو ُياول الابتعاد عهنا لكنه يبتعد عهنا لفرته ث يعود الهيا
هل لو نزل شيئا قلييال جدا من العضو اذلكرى للرجل يعد جنسا ول بد ل من
الاغتسال والتطهر ام يصح ل الوضوء عادى والصاله
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
بداية جيب أن تعّل أن العادة السية من العمل احملرمة ،ويزداد التحري ف رمضان
ون{ }5ا َّل عا ال َأ ْز او ِ ِ
لرشف الزمان ،فقد قال تعال( :ا َّ ِاذل اين ح ْه ِل حف حر ِ ِ
اهج ْم أ ْو
وهج ْم احا ِف حظ ا
اِ
ْ
ِ
ح
حون{}7
اما املا اك ْت َأيْ اماهنح ح ْم فااهنَّ ح ْم غا ْ حي املحو ِم اني{ }6فا ام ِن ابْ اتغاى او اراء اذ ِ ال فاأ ْولئ اك حه ال اعاد ا
ِ
والعادة السية من التعدي ،كم أن النب صل هللا عليه وسّل نصح اذلي ل جيد
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الباءة أن يصوم ،ول يأمره أو يبح ل العادة السية ،مع أهنا أهون وأيس عل امللكف
من الصوم ،فدل عل حترميها.
من ،يوجب الغسل ،وهو طاهر
أما ما يزنل من َّاذل اكر ،فان َكن متدفقا بذلة ،فهذا ٌّ
عل الصحيح من أقوال أهل العّل ،أما ان َكن جمرد سائل خيرج من اذلكر ،دون
تدفق بذلة ،فهذا مذي ،يوجب الوضوء ،وهو جنس ،يوجب غسل اذلكر ،والنثيني،
وما أصابه من الثياب ،والمكل للعبد أن يدعو وهو عل طهارة ،ول بأس ان َكن
عل جنابة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 16/3/1435ه

حكــم العـادة السـريه لالنـاث وهـل هـي حبكـم الزنـا ؟؟
هل تعترب العاده اليية دلى النث مايعرف ابلسرتجاز حبك الزن ,وهل يلزم الغسل
بعدها  ,وماحك من يقوم هبا؟؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
اذا كنت تقصد العادة السية ،فهيي ليست َكلزن ،لكهنا حمرمة ،وخمالفة لكتاب هللا
وس نة رسول صل هللا عليه وسّل ،ويلزم الغسل فمي اذا نزل املاء ،وهللا املوفق.
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كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1431 /12 /17هـ
هل الغسل واجب بعد العادة السية
فضيل املشاي والعلمء السالم عليك ورمحة هللا وبرَكته ان شاب احفظ كتاب هللا
َكم ًال وهلل امحلد بس عندي اشاكليه هللا املس تعان وان ف سن املراهقه ذلا سؤال
يقول
س /1ماحك العادة السيه؟ ان هللا املس تعان اس تعملها ث اتوضأ فقط وأروح اصيل
؟
سؤال ابلضبط هل الغسل وااجب بعدها ام اكتفي ابلوضوء وما عالهجا ابرك
هللا فيك؟
س /2ان بعض مرات اقوم من نوم واحصل ف السوال اكرمك هللا اثر املن فهل
يوجب الغسل لك اقوم ابلصالة ام هل اكتفي ابلوضوء؟
افتون اثبك هللا وابرك هللا ف هجودك
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.

فتاوى الطهارة للدكتور محمد بن موسى الدالي

195

بداية جيب أن تعّل أن العادة السية من العمل احملرمة ،ويزداد التحري ف رمضان
ون{ }5ا َّل عا ال َأ ْز او ِ ِ
لرشف الزمان ،فقد قال تعالِ َّ ( :اذل اين ح ْه ِل حف حر ِ ِ
اهج ْم أ ْو
وهج ْم احا ِف حظ ا
ا ِِ
ْ
ح
حون{}7
اما املا اك ْت َأيْ اماهنح ح ْم فااهنَّ ح ْم غا ْ حي املحو ِم اني{ }6فا ام ِن ابْ اتغاى او اراء اذ ِ ال فاأ ْولئ اك حه ال اعاد ا
ِ
والعادة السية من التعدي ،كم أن النب صل هللا عليه وسّل نصح اذلي ل جيد
الباءة أن يصوم ،ول يأمره أو يبح ل العادة السية ،مع أهنا أهون وأيس عل امللكف
من الصوم ،فدل عل حترميها.
واعّل أن العادة السية جناب ٌة َكمل ،توجب الغسل عل من فعلها ،كم أن املسّل ان
وجد ف ثوبه أثر من عند استيقاظه فهيي جنابة أيضا ،توجب الغسل ،ول يكفي
الوضوء بلك حال ،والواجب عليك اعادة أقرب صلوات صليهتا عل هذه احلال،
واس تغفر هللا وتب اليه عم فات ،وأكرث من النوافل بغية ترقيع ما س بق من صلوات
صليهتا وأنت عل جنابة.
وأما العالج ،فراقب هللا ف الس والعلن ،واتقي هللا حيمث كنت ،وراقبه مراقبة
كبية ،واعزم عزم الرجال عل التوبة ،مع البعد التام عن ك ما يثي الشهوة من
مشاهدات حمرمة ،وسمع حمرم ،وعليك ابلرفقة الصاحلة ،ع َّل هللا أن جيعل فهيم خي
خلف ل عن أحصاب السوء ،وف الخي اس تعن ابهلل ،وأل عليه ابدلعاء ،وهللا
املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
ف 1433/7/2هـ
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حك عدم الغسل بعد القيام ابلعادة السية هجال
السالم عليك ورمحة هللا وبرَكته
ش يخنا الفاضل ان كنت مبتل ابلعادة السية ابلسابق وتركهتا بفضل هللا وكنت
اغسل موقع اجلنابة فقط بدون اغتسال َكمل وكنت اتطهر ابلوضوء واصيل وان ل
اغتسل غسول َكمال وَكن ذل عل هجل والان علمت ان كنت عل غلط وانه
َكن جيب عيل ان اغتسل غسال َكمال..
سؤال ما حك الصلوات اليل صليهتا وان عل هذي احلال كم اسلفت مع العّل ان
ل اذكر عدد الصلوات الت صليهتا وان عل هذه احلال ..ابرك هللا فيك
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
يلزمك ف هذه احلال التوبة النصوح ال هللا تعال ،وكرثة الاس تغفار ،وكرثة النوافل
من الصالة ،وهللا املوفق.
كتبه:د.محمد بن موس ادلال
ف 1433/3/12هـ
حك عدم الغسل بعد القيام ابلعادة السية هجال وأثرها عل الصالة
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السالم عليك ورمحة هللا وبرَكته ..
منذ أكرث من أربع س نوات وأن أمارس العادة السية وكنت أصيل دون أن أغتسل
مع اجلهل ابحلك ..
فهل جيب عيل قضاء تكل الصلوات  ..علمً بأن ل أعرف عددها  ,ولو قدرهتا فقد
تصل ال أكرث من  3000صالة  ..مفا احلك  ,أفيدون جزاك هللا خي ًا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
يلزمك أول التوبة والاس تغفار والندم عل هذا الفعل ،ث يلزمك الكثار من النوافل،
ول يلزمك اعادة ماس بق ،وهللا املوفق.
كتبه:د.محمد بن موس ادلال
ف 1430/8/9هـ
هل جيب عل الفتاه الاغتسال من العاده السيه؟ ام يكفي الضوء ؟
دعواتك ل ابلهدايه والزوج الصال...
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد..
نسأل هللا لنا ول الهداية ،وأن يرزقك زوجا وذرية صاحلة ،انه جواد كري.
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قال تعال( :وان كنت جنبا فاطهروا) وقال صل هللا عليه وسّل( :املاء من املاء) أي
جيب الغسل خبروج املاء ،وملا س ئل النب صل هللا عليه وسّل :هل عل املرأة غسل
اذا احتلمت؟ قال :نعم ،اذا ه رأت املاء.
فالواجب الغسل عند ك خروج ملاء الودل ،سواء َكن من رجل أو امرأة ،ول يكفي
الوضوء ،وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
ف 1430/5/8هـ
حك قص شعر البطن والظهر
سالم عليك اي ش يخ سؤال هو.ان عندي شعر زائد ف جسمي ظهري وف هجة
البطن كثيف جدا وعند يكرب الشعر اقصه ابل قص شعر لنه يدايقن بعض الش ي
عندما يكون اجلو حار جدا .مااحلك الرشعي ف ذال؟ وشكرا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
مثل هذا الشعر مما يباح ازالته ،اذا احتاج الشخص ال ذل ،وذل أن الشعر ف
جسم النسان أقسام ،مفنه :ما يسن ازالته َكلبط والعانة ،والبعض يرى الوجوب،
ومنه ما ُيرم ازالته َكللحية ،واحلاجبني ،وبقية شعر الوجه ف قول ،ومنه ما يباح،
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وهو بقية شعر اجلسم ،كم يسن قص الشارب ،واملبالغة ف ذل ،دون احللق ،وهللا
املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 2/8/1435ه
حك ازال شعر اجلسم للبد
السالم عليك ورمحة هللا وبرَكته ش يخنا الكري جزاك هللا خيا بداية سؤال هو هل
جيوز ان أزيل شعر جسمي للبد؟ حبيث ليعود ينبت بطريقة أو بأخرى؟ علم بأنن
ان زلت ما امر هللا ازالته ل احتمل الال وان وهللا امنيت من ادلنيا ارضاء هللا فأرجوك
أفيدون ونسأل هللا ان جيعل احلق عل قلوبك والسنتك وان يرضينا به ومبا يريده اللهم
اميني وجزيت خيا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ليس ف ذل مانع ،برشط أل يكون هناك رضر طب ،وأل يكون ذل للحاجبني،
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 20/8/1435ه
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حك حلق الصدر والبطن والفخذ والساق
بسم هللا الرمحن الرحمي
السالم عليك ورمحة هللا وبرَكته
اريد معرفة حك حلق الصدر والبطن والفخذ والساق ممن دليه كرثة الشعر هل هو
حرام أم ل ؟ ودمت حبفظ الرمحن
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ان َكن بقصد ازال الرضر ،ولشدة التأذي أو غيه من النوااي املباحة ،فالصل احلل
والابحة ،أما ان َكن نوعا من التش به ابلنساء ،وطلب النعومة ،فهو هبذه النية كبية
من الكبائر ،وقد لعن هللا املتش هبني من الرجال ابلنساء ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 2/10/1435ه
حلق أو تقص ِي اللحي ِة من أجل الوظيفة
ح حك ِ
ما حك حلق اللحية أو تقصيها من أجل الوظيفة ؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل نبينا محمد وعل أل وحصبه أمجعني،
وبعد.
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احللق ،فقد أمر النب صل هللا عليه وسّل ابعفاء اللحى ،فقال ( :خالفوا
أما ح
املرشكني ،وفروا اللحى) متفق عليه ،وقال عليه الصالة والسالم ( :وأرخوا اللحى
) رواه مسّل ،وأمره صل هللا عليه وسّل يقتض الوجوب.
وقد ذهب عامة أهل العّل ال حتري حلق اللحية ،قال ش يخ السالمُ" :يرم حلق
اللحية" ،وقال القرطب" :ل جيوز حلقها ول نتفها ول قصها" ،وقال الش يخ ابن ابز
رمحه هللا" :أما احللق  ،فال أعّل أحد ًا من أهل العّل قال جبوازه".
كم َكن السلف يعظمون قدر اللحية تعظمي كبياَ ،كن قيس بن سعد أمردا ،ل حلية
ل ،فقال قومه :نعم الس يد قيس ،لكن ل حلية ل ،فوهللا لو َكنت اللحى تشرتى
ابدلراه لشرتينا ل حلية! وَكن الحنف بن قيس رج ًال عاق ًال حلميً ،وَكن أمرد ،ل
حلية ل  ،وَكن س يد قومه فقال بعضهم :وددن أن اشرتينا للحنف حلية بعرشين ألفا!
فّل يحعب بشء غي اللحية ،مع أنه َكن أحنف وأعور.
خرج مسّل عن جابر بن مسرة رض هللا عنه قال َ ( :كن
أما الخذ من اللحية ،فقد َّ
رسول هللا صل هللا عليه وسّل كثي شعر اللحية ) ،وهذا هو الصل :ابقاء اللحية
كث َّ ًة كثيةً ،لكن ان أخذ مازاد عل القبضة فقد ذهب مجع كبي من أهل العّل ال
جوازه ،وفعل ابن معر وأبو هريرة رض هللا عهنم وجمعة من التابعني ،وذهب
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أخرون ال أن الول ابقاؤها كثة ،ول بأس بأخذ الزائد عند اس هتجان طولها،
وحصول الشهرة هبا ،وهو مذهب مال ،قال القرطب" :ول جيوز حلق اللحية ول
نتفها ول قص الكثي مهنا  ،فأما أخذ ما تطاير مهنا وما يشوه ويدعو ال الشهرة طول
وعرضا  ،فا اح اس ٌن عند مال وغيه من السلف"ا.هـ.
أما أخذ ما دون القبضة ،فهو يناف النصوص السابقة ف المر بتأخيها وتوفيها
واعفاهئا ،فال يظهر لنا جوازه .وهللا املوفق
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
ف 1432/5/2هـ
حك حلق اللحية ف السالم
سالم عليك ورمحة هللا وبرَكته
ما حك حلق اللحية ف الاسالم ؟
وحلقها يعترب ذنب وُياسب عليه ؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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اعفاء اللحية واجب ف قول جمهي الفقهاء،ول خيالف ف ذل ،ال نبتة أنشأهنا هللا
ف العرص احلديث ،خفالفوا املتقرر من سلف المة ،كم أن امجلهور عل حترميها ،وكيف
ل وه أمر وهدي رسول هللا صل هللا عليه وسّل وأحصابه الكرام ،وهدي التابعني
هلم ابحسان ،وهدي اتبعهيم ،ومن لطيف ما يذكر ف هذا أن الفقهاء نصوا عل أن
من جىن عل خشص ،فأذهب حليته عل وجه ل تعود معهَ ،كن فهيا ادلية َكمل،
َكلنفس متاما!! وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 25/4/1435ه

حك اس تخدام اللير ف ازال الشعر الزائد ف اجلسم
السالم عليك ورمحة هللا وبرَكته ان أعان من غزارة للشعر ف جسمي وأود ان
اذهب دلكتوره لعمل لير جلسمي فهل عيل يش ف ذل او اث ؟ وجزاك هللا عنا
خي اجلزاء
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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ل بأس ف ذل ،لكن فمي يتعلق ابلعورة ،ان أمكن أن تقوم أنت هبذا العمل َكن
هو الواجب ،وال فالول عدمه ،اذ ل جيوز لحد الاطالع عل العورة ال للرضورة،
فان تعس فرنجو أل يكون ف ذل بأس ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 2/4/1435ه
حك ازال شعر العانة ابحلالوة
-1حك ازال شعر العانه ابحلالوه ( الشيه ) املصنوعه من السكر و اللميون
 -2حك قص شعر احلاجب
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الصل ف ازال العانة أن تكون ابملوس وحنوه ،ول بأس ابزالته بأي مزيل ،أما شعر
احلواجب فال جيوز أخذ شئ منه ،سواء ابلمنص أو ابلقص ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 25/2/1435ه
حكـم حلـق اللحيـة
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ماحك حلق اللحية ؟؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
اعفاء اللحية واجب ف قول عامة الفقهاء ،من أحصاب املذاهب الربعة وغيه ،ول
يقل أحد من أهل العّل جبواز اعفاهئا ال ما جد ف العرص احلديث ،ونشأت تكل
الناش ئة الت أابحت احلق ،بدعوى أن اللحية من الداب ،وهذا ك ليس عليه أي
دليل ،بل النصوص عن النب صل هللا عليه وسّل متوافرة عل وجوب اعفاهئا،
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 13/11/1435ه
ما القول الفصل ف الخذ ما زاد عن القبضة من اللحية ؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ل ُيفظ أخذ ما زاد عل اللحية ال عن ابن معر رض هللا عهنم ،ولعل اجهتاد منه،
أما النب صل هللا عليه وسّل فقد َكن كث اللحية ،حت َكنت ترى من وراء ظهره
وهو يصيل ،فاكن يعرفون قراءته من اضطراب حليته ف الصالة ،وأيضا فان النصوص
مطلقة ،وليس فهيا تفصيل ،أو حتديد ،ذلا فالصحيح ف هذه املسأل هو اطالق
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اللحية ،وتركها ،ال ان َكن ف طولها خروج عن املعتاد ف الناس ،أو َكن ف اطالقها
جدا اس هتجان ،فهنا يرشع الخذ مهنا ،مبا يتناسب ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 22/3/1435ه
الول عدم الخذ من اللحية مطلقا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
فانه ملن املؤسف ما نراه ف الطرقات ،وعند احلالقني ،من سلوك بعض الرجال الخذ
من اللحية بشلك أش به بنتف النساء ،مع أن النساء قد منعن من ذل ،وهن
مطالبات ابلزتين والتأنث ،ومع ذل جاء املنع ،فكيف برجل طلب منه الاخشوشان،
ومع ذل يقوم بفعل هذا المر ،وللتذكي ،فقد جاء ف احلديث أن النب صل هللا
عليه وسّل َكن َّ
كث اللحية ،وأمر ابعفاهئا ،وشدد ف ذل ،فالواجب عل رجال
املسلمني أن يعفوا حلاه ،ول يأخذوا مهنا شيئا ال ما خرج عن املعهود ف النسان،
فبعض الناس تكون حليته طويل بشلك خارج عن املعتاد ،ففي تكل احلال ل الخذ
مهنا حت يتناسب مع الشلك الدم ،أما مطلق الخذ للزتيني ،فال ينبغي ،كم أن
أخذ الشعر اذلي يكون عل اخلدود أيضا يدخل ف المنص ،ول بأس بأخذ الشعر
اذلي ينبت ف أسفل الرقبة ،ول يكون داخال ف حد اللحية ،لن اللحية كم قال
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أهل اللغة ،ه الشعر النابت عل مجمع اللحيني واخلدين ،قال ابن جنمي احلنفي :اللحية
الشعر النابت مبجمع اللحيني والعارض وما بيهنم وبني العارض ،واللحيان :تثنية حلي،
وهو فك احلنك السفل.
وقال ادلسوق  :ه الشعر النابت عل اللحيني .
قال ابن جحر :اللحية اس ملا نبت عل اخلدين واذلقن .
وعليه فالشعر النابت عل اخلدين ،وما اسرتسل من اذلقن من اللحية ،ول جيوز
أخذه ،ولكن ان َكن الشعر نبتا أسفل العينني ،ويعطي صورة قبيحة أو مروعة ،فال
بأس ابزالته ابلقص ،وليس ابلنتف ،كم يفعل اخملنثون من الرجال ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1430/11/7هـ
اس تخدام عالج الكياتني لفرد الشعر وأثره عل الوضوء
ما حك اس تخدام عالج الكياتني لفرد الشعر عل الوضوء
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ل بأس ابس تعمل ،ول يؤثر شيئا عل الوضوء ،فقد مسح النب صل هللا عليه وسّل
رأسه ف وضوئه ف احلج ،وَكن شعره ملبدا ابلصمغ ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1433/12/12هـ
حك اس تعمل مادة سرباي الشعر
السؤال-هل سربي الشعر اذلى يوضع عل الشعر عند معل التسُية ملدة طويل
هل مينع وصول املاء للوضوء؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد
ل يرض وجود الاسرباي عل الشعر ،فهو عضو ممسوح ،خمفف من حيث الصل،
كم ثبت أن النب صل هللا عليه وسّل لبد شعره وهو حمرم ،التلبيد هو وضع مادة
صبغية عل الرأس ،كم أذن الشارع للمعمم أن ميسح عل عممته ،وتلحق به اخملمترة,
وهللا املوفق.
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كتبه:د.محمد بن موس ادلال
ف١٥/٨/١٤٣٣:هـ

وضع اجليل عل الشعر وأثره عل الغسل
وضعت جيل ف شعرى لتحسني تسُيه,ث بعد ذل بيوم اغتسلت للجنابة ول
اغسل رأس ابلصابون,فهل هو عازل للمء وما حك الغسل ف تكل احلال ايفسد ام
هو حصيح,علم بأنه ليس ككري الشعر فهو يزال ابملاء كم اعتقد,ارجو الافادة .
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد،.
الواجب ف الوضوء أن يصل املاء ال املواضع الواجب طهارهتا ،وكذا الواجب ف
الغسل أن يصل املاء ال سائر البدن ،وك ما مينع وصول املاء ال تكل املواضع ف
الوضوء ،أو سائر البدن ف الغسل ،فانه جيعل الطهارة ابطل ،من ذل املونيكي،
وبعض ادلهانت الت تصيب البدن ،خبالف الكرميات والزيوت والفازلني والبودرات
واملساحيق الت تس تعملها النساء ول متنع من وصول املاء ،فهذه ل اشاكل فهيا،
ومبجرد وضعها فان اجلسم يترشهبا ،ول حتول دون وصول املاء ،مفا دام ذل ا ِجل ْ
يل
املوضوع عل رأسك ليس َكلكري ول الزيوت ،وُيول دون وصول املاء ال البرشة،
فانه جيب التأكذ من ازالته جيدا قبل الغسل أو الوضوء ،وما حصل من غسل وهو
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موجود فالواجب اعادته ،واعادة أي صالة أديهتا بعد ذل الغسل ،وهذا لكه برشط
التأكد من أنه ل يكن أزيل ابلفعل ،وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
ف 1430/11/6هـ
حك وجود أثر صفراء ف السوال
بعض الحيان أجد أثر صفراء ف السوال أعتقد أهنا أثر بول ما حك صالت أو
كون امام للمصلني  ...وهل جيب عيل تغيي املالبس الت أصاهبا الثر؟؟؟ تكفون
ردوا عيل بسعة تراي حمتار ...ولك عظمي الشكر!...
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
لبد من التأكد من هذه الصفرة ،هل ه بول أم من؟ فان َكنت بول فيكفي غسلها
جيدا ،وعليك الوضوء ،أما ان َكنت منيا ،فيكفي فركها من الثوب ،مع وجوب
الاغتسال عليك،ولو ل تتذكر احتالما ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 28/3/1435ه
الاس تنثار ثالث ،وغسل اليدين ثالث ،ملن استيقظ من النوم
فتاوى الطهارة للدكتور محمد بن موسى الدالي

211

امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
صل هللا عليه َّ
ففي الصحيحني اع ْن َأ ِب ه احرْي ار اة رض هللا عنه َأ َّن النَّ ِ َّب َّ
وسّل قاا ال:
(ا اذا ْاست ا ْيقاظا َأ احدح ح ْك ِم ْن ن ْاو ِم ِه ،فا اال يحدْ ِخ حل يادا حه ِف النا ِء اح َّت ي ا ْغ ِسلاهاا ثا اال ًث ،فاان َّ حه ال
ِ
ِ
ِ
يادْ ِري َأ ْي ان اابت ْات يادح حه).وعنه ف حصيح مسّل قال رسول هللا صل هللا عليه وسّل:
(اذا است ْيقاظا أحدح حك ِمن منامه فليس ِتنرث ً
ثالث؛ فان الش يطان ياب ح
ِيت عل خيشو ِم ِه)
متفق عليه.
ففي هذين احلديثني أدابن من أداب الرشيعة السالمية:
الول :غسل اليدين قبل ادخاهلم ف النء ملن استيقظ من النوم ،ومن ابب أول
قبل الك أو الرشب هبم ،وقد علل ذل بعل توقيفية غيبية ،فقال صل هللا عليه
وسّل( :فاان َّ حه ال يادْ ِري َأ ْي ان اابت ْات يادح حه) وقيل العل حس ية ،والقرب الول ،فهو من
ِ
عّل الغيب ،اذلي يقف العقل فيه موقف التسلمي ،فال يحنكر.
وعليه ،فال ينبغي أن يأك أو يرشب حت يغسل يديه ثالث ،سواء عل القول
ابلس تحباب ،كم هو مذهب الكرثين ،أو الوجوب كم هو رصحي الهنيي الوارد ف
احلديث.
والدب الثان :هو املضمضة والاس تنثار ثالث ،ان استيقظ العبد من النوم ،سواء
نوم الليل ،أو نوم الهنار عل الرج ،وسواء أراد الوضوء ،أم ل ،لعموم العل ،وه
قول( :فان الش يطان ياب ح
ِيت عل خيشو ِم ِه) فان هذا التعليل يس توي فيه من قام
ليتوضأ ،أو قام وهو ل ي ِرد الوضوء.
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والمر ف احلديث رصحي ،ذلل ذهب بعض أهل العّل ال وجوب ذل ،وهو
الرج.
وهذا من المور العظمية الت يقع فهيا كثي من املسلمني ،حيامن يستيقظ من نومه،
ث يبدأ ابلك أو الرشب أو اجللوس ،دون أن يقوم هبذين الدبني العظميني.
وكوهنم أدبني ،ل يتناف مع كوهنم واجبني ،كم تقدم أنه الرج من أقوال أهل العّل.
وهللا املوفق
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
ف 1441/10/21هـ
نوازل الطهارة
بسم هللا الرمحن الرحمي
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق ،وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
امت عل عباده بأعظم ِمنَّة ،أن أرسل فهيم رسول الكري محمدا بن
فان هللا تعال َّ
الغراء ،الت ل ترتك اباب ينفع العباد
عبد هللا صل هللا عليه وسّل ،جفاء بتكل الرشيعة َّ
ال طرقته ،وَكن من أعظم ما اهت به الرشع الكري ابب الطهارة ،حت حجعلت
الطهارة رشطا له ركن ف السالم بعد الشهادتني ،أل وهو الصالة ،فال تقبل صالة
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عبد بغي طهور ،وهذا من واسع فضل هللا ورمحته ،أن أوجب علهيم ما يعود علهيم
ابلنفع ،ويدفع عهنم الرضر ،وملا َكنت الطهارة كغيها ،وقع فهيا من املس تجدات
والنوازل ،ما ُيتاج ال ازال اللباس عنه ،معدت أمان حة موقع الفقه السالم ال مجع
أه تكل النوازل واملس تجدات ،وبيان أحاكهما ف هذه املطوية؛ مس تني ًة ومسرتشد ًة
مبا حكتب ود ُِحون فهيا ،راجني من هللا تعال السداد والتوفيق ،وأن ينفع هبذا العمل
السالم واملسلمني ،وَكنت تكل النوازل عل النحو الت:
نوازل املياه:
املاء املتغي لونه بصدأ وحنوه:
ف كثي من الحوال يتغي لون املاء بسبب مروره ابملواسي القدمية ،أو الت حتمل
صدأ ،أو بسبب طول بقائه ببعض الوان الت حتفظهَ ،كخلزانت والقدور ،فمييل
لونه ال امحلرة ،أو املاء املتغي ابلصابون ،أو الشامبو ،أو اذلي تغي لونه ابلصبغات
وحنوه ،فتغي املاء ل خيلو من أحوال:
 أن يكون التغي بشئ جنس ،فاملاء جنس ابتفاق العلمء ،فال يرفع به حدث ،وليزال به خبث.
 أن يكون التغي بشئ طاهر ،لكن ل ينفك عنه املاءَ ،كلتغي ابلرتاب ،أو أوراقالشجر ،أو يتغي ابملكث طويال ،فهذا طاهر مطهر ابتفاق أهل العّل ،ال ان خرج
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عن مائيته ،كن صار طينا مثال ،ويدخل ف هذا التغي ابلصدأ؛ لن املاء ل ينفك
عنه ،ما ل خيرج به عن مسمى املاء مطلقا.
 أن يكون التغي بشئ ينفك عنه املاءَ ،كلتغي ابلشاي أو الصابون والشامبو وحنوه،فان حسلب عنه اس املاء املطلق ،فهذا ل ُيصل به التطهر ،أما ان بقي عل مسمه
فهو طاهر مطهر.
تنقية مياه الرصف الصحي:
املراد مبياه الرصف الصحي املياه الناجتة عن اس تخدام النسان للمء ،ف الغس يل
والتنظيف والتطهر وحنو ذل ،ولتنقية هذا املاء مير مبراحل كبية تضمن سالمته
ونظافته متاما ،حت ذكر أهل التخصص أن املاء يعود ال حالته الطبيعية بعد هذه
املعاجلات ،واحلك ف هذه املسأل مبن عل خالف الفقهاء ف مسأل الاس تحال،
وقد ترج القول بأن الاس تحال مؤثرة ف الطهارة والنجاسة ،وأن العني تس تحيل من
طاهرة ال جنسة ،وابلعكس ،كم هو اختيار مجع من أهل العّل كش يخ السالم ابن
تميية رمحه هللا ،وحينئذ فال بأس ابس تعمل ف الطهارة والرشب والتطهر ،وف سقي
املزارع ،وتغذية املياه اجلوفية ..اخل ،وبه صدر قرار هيئة كبار العلمء ابململكة العربية،
وقرار اجملمع الفقهيي ف هيئة رابطة العال السالم.
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أما ان َكن قبل متام طهارته ،وهو ما َكن ف املرحل الثنائية من املعاجلة ،فانه ل جيوز
اس تعمل ف الك أو الرشب أو التطهر ،ويرتج جواز سقي املزروعات والجشار
به ،ويس تثىن من ذل سقي املتزنهات واحلدائق العامة الت يرد الناس الهيا ،فال
ون الْ حم ْؤ ِم ِن اني
جيوز السقي به؛ ملا فيه من ايذاء هلم ،وقد قال تعال ] :او َّ ِاذل اين يح ْؤ حذ ا
اوالْ حم ْؤ ِمنا ِ
ات ِبغ ْ ِاي اما ا ْكت ا اس حبوا فاقا ِد ا ْحتا املحوا هبح ْ اتا ًن اواثْمً يم ِبين ًا [ الحزاب ،58-وهو من
جنس التغوط والتبول ف طريق الناس وظ ِل ُهمِ .
ي
ي
نوازل النية:
اس تعمل النية املطلية أو املموهة ابذلهب والفضة:
املتقرر ف الرشع أنه ل جيوز اس تعمل النية املصنوعة من اذلهب والفضة ف أي وجه
ُِ
من وجوه الاس تعمل ،وقد ححك الجمع عل ذل ،حاكه ف المتهيد واملغن واجملموع،
وغيها ،فال جيوز اس تعمل تكل النية ف الك أو الرشب ،كم ل جيوز اس تعمل
املبخرة أو َّ
ادلل أو حنوه مما َكن مصنوعا مهنم ،كم أحلق أهل العّل هبا ف احلك الني اة
املموهة ابذلهب والفضة ،فال جيوز اس تعملها بأي وجه من وجوه الاس تعمل.
املطلية َّ
نوازل الوضوء:
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الدوية واملعقمت والعطور املش متل عل الكحول:
الدوية واملعقمت والعطور املش متل عل الكحول ينبن احلك فهيا عل اخلالف ف
حسا ،وهو اختيار ش يخ السالم ابن
جناسة امخلر ،والرج القول بأن امخلر طاهرة ًّ
تميية ،والش يخ ابن عثميني رمحهم هللا ،وعليه فيجوز اس تعملها ف ظاهر البدن،
َكلتخدير والتعطر وحنوه.
أما ان َكن ف عالج يألكه املريض أو يرشبه أو ُيقن ف الوريد ،فان َكن الكحول
يسيا ،ل يظهر أثره فال حرج ف اس تعمل ،وان َكن كثيا ،حبيث يؤثر عل عقل
متعاطي هذا العالج حرم.
وقد جاء ف قرار اجملمع الفقهيي" :للمريض تناول الدوية املش متل عل نس بة من
مني ف همنته".
بيب ثق ٌة أ ٌ
الكحول اذا ل يتيس دوا ٌء خال مهنا ،ووصف ذل ط ٌ
البوية واملناكي والشمع والصمغ والطامس:
ف كثي من الحيان يوجد عل بعض مواضع الوضوء ما مينع وصول املاء اليهَ ،كلبوية
أو طالء الظافر أو الشمع أو جعني أو مواد جافة وحنوه ،والصحيح ف هذه املسأل
أن ك ما ل جرم ،ومينع من وصول املاء ال تكل املواضع ،فان الواجب ازالته،
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ويبطل الوضوء أو الغسل ف حال وجوده ،أو اكتشافه بعد الوضوء أو الغسل،
فتجب العادة ،وان َكن قد صل به وجب اعادة تكل الصلوات ،وهذا هو مذهب
مجهور الفقهاء ،فقد اتفقوا عل أن من رشوط حصة الوضوء ازا ال ما مينع وصول املاء
ال البرشة ،وقد د َّل عل ذل الكتاب والس نة ،فقد قال تعال ] :ااي َأُّيي اا َّ ِاذل اين أ امنحو ْا
الصال ِة فا ْغ ِسلحو ْا حو حجوه ح ْاك او َأيْ ِديا ح ْك ا ال الْ ام ارا ِف ِق  ..الية[ املائدة ،6-ومن
ا اذا حق ْم ح ْت ا ال َّ
ِ
ِ
ِ
الس نة قول صل هللا عليه وسّل ملا رأى رجال ف رجل قدر يسي ل يصبه املاء،
فقال( :ويل للعقاب من النار) أخرجه البخاري ومسّل ،ويس تثىن من ذل اليسي
اذلي يشق ازالته ،فانه يعفى عنه؛ دفعا للحرج واملشقة.
اس تعمل املناديل أو الفرشة واملعجون بدل عن السواك:
رغب الشارع الكري ف السواك ،ووردت الس نة ابس تحبابه ف مواضع عدة ،عند
الصالة ،وعند دخول املسجد ،وعند القيام من الليل ،وغيه ،وأخرب صل هللا عليه
وسّل أن السواك مطهرة للفم ،مرضاة للرب ،غي أن هذا احلك ل ينبغي أن يقف
عند عود الراك ،بل انه مت حصل هذا التنظف والتطهر بأي أداة أخرى ،من
منديل أو الفرشاة واملعجون أو غيه ،مما يزيل الوس ويدل الس نان ،فانه بقدر ما
الس نة ،وقد أىت مبا حث عليه الرشع من
ُيصل من النقاء بقدر ما يصيب من ي
الس ْوك ف اللغة هو ادلل ،وهذا ليس قارصا عل عود الراك
الاستياك؛ ذل أن َّ
حفسب ،قال الرافعي ":أصل الس نة تتأدى بلك خشن يصلح لزال القلحَ ،كخلرقة
واخلش بة وحنوها" فتح العزيز  ،370/1كم َّعرف الفقهاء السواك بأنه" :اس تعمل عود
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وحنوه ف الس نان وما حولها لزال صفرة و ي
تغي وحنوهم" هذا مع كون الفضل قطعا
هو عود الراك ،ليس وسهول محل ،فميكن اس تعمل ف ك ماكن ،كم أنه يش متل
عل فوائد طبية عديدةَ ،كش امتل عل مواد مضادة للتعفينات ،ومواد تساعد عل قتل
اجلراثمي ،حت ذكر بعضهم أنه ُيتوي عل ما يزيد عل عرشين مادة لها فوائد متنوعة.
العضاء والطراف الصناعية:
وف هذا املوضوع مسألتان:
املسأل الول :طهارة تكل العضاء من جناس هتا:
فان َكن العضو منقول من الشخص املصاب نفسه اليه ،فهو طاهر ابلتفاق ،وكذل
ان نقل من خشص أخر ،وسواء َكن الشخص الخر مسلم أم َكفرا عل القول بطهارة
الاكفر ،كم هو مذهب امجلهور ،وسواء َكن الشخص املنقول منه حيًّا ،أو م ِيُ ًتا،
وسواء َكن العضو املنقول عضوا من العضاء البارزة أم عظم أم جدلا أم شعرا ،فان
القول ابلطهارة ف تكل الحوال هو الصحيح ،وعليه فان وضوء هذا الشخص حصيح،
لطهارة تكل العضاء عل النحو السابق ،وتصح صالته.
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أما ان النقل من حيوان ،فان َكن من حيوان طاهر ،كحيوانت البحر ،واحليوانت
املذَكة ،فال أثر ذلل عل الطهارة والصالة ،وهو ابتفاق العلمء ،وان َكن من حيوان
جنسَ ،كللكب وامليتة ف قول امجلهور ،أو حمرم َكخلزنير والس باع ،فانه ل جيوز أصال
تركيب العضاء من هذه الش ياء لنجاس هتا ،وحرمهتا.
املسأل الثانية :هل جيب نزع تكل العضاء عند التطهر أم ل؟
الالكم فمي ميكن نزعه ،كذراع أو قادا م أو ُكف ،وحنوه ،فان َكن ساترا حملل فرض
الوضوء ،أو جزء منه ،فان تيس نزعه فالواجب نزعه عند ارادة الوضوء ،وان تعذر
مسح عليه.
تركيبة الس نان:
املرتج من أقوال أهل العّل أن املضمضة والاس تنشاق واجبان من واجبات الوضوء
والغسل ،وهو املشهور من مذهب احلنابل ،فاذا َكن ف الفم تركيبة أس نان ،فان
الصحيح أنه ل يحلزم ابزالهتا عند الوضوء أو الغسل ،وقد نص عل هذا مجع من
الفقهاء ،ويس تدل ل حبديث عرجفة بن أسعد رض هللا عنه حيامن أمره النب صل
هللا عليه وسّل أن يتخذ أنفا من ذهب" أخرجه الرتمذي وأبو داود والنسائ ابس ناد
حصيح ،ول يكن يزنعها للوضوء ،كم أن النسان قد يلبس اخلات ،وهو ف بعض
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الحيان مينع وصول املاء ال الصبع ،ول يقم من دليل الرشع ما يأمر بزنعه أو حتريكه،
مما يدل عل أن هذا مما يعفى عنه.
تركيبة الظافر الصناعية:
بداية الظهر من أقوال أهل العّل حتري تركيب الظافر الصناعية؛ وذل لن الشارع
احلكمي بني أن َّقص الظافر من الفطرة ،والفطرة كم قال أهل العّل  :السن القدمية
الت اختارها النبياء ،واتفقت علهيا الرشائع،ولن فيه تش هبي ًا ابحليوان ،وقد َّتقرر الهنيي
عن ذل ،أما احلك فهيا ،فكم تقدَّم فمي مينع وصول املاء ال البرشة ،أن الواجب
ازالهتا ،ول يصح معها وضوء ول غسل ،ومن فعل فعليه اعادة الغسل والوضوء،
واعادة ما صل من صلوات.
أصباغ الشعر:
تكون طبق ًة أو جر ًما فوق
أصباغ الشعر ف الغالب تكون جمرد لون فقط ،ول ُِ
الشعر ،فال متنع وصول املاء ال الشعر ،وابلتال يصح الوضوء والغسل معها ،أما ان
َكن لها طبقة وجرم حبيث مينع وصول املاء ال الشعر ،ففي هذه احلال ل يصح معها
الوضوء أو الغسل ،والواجب ازالهتا ،وال بطل الغسل والوضوء ،كم تقدم.
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الرموش الصناعية:
اختلف أهل العّل ف حك وضع الرموش الصناعية ،والحوط عدم وضعها حيث
منعها مجع كبي من أهل العّل ،لش هبة كوهنا من الوصل احملرم ،أما حك الوضوء أو
الغسل مع هذه الرموش ،فال بد بداي ًة من معرفة طبيعة تكل الرموش ،فهيي عبارة
عن شعيات رقيقة تصنع من املواد البالستيكية تلصق عل اجلفن بواسطة مادة
لصقة توضع عل طرف الرمش العل ،ولها فتحات من هجة السفل ل متنع من
وصول املاء ال داخل الشعيات ( الهداب ) ،كم أهنا مبالقاهتا املاء تتحلل ،وبناء
عل ذل فاهنا عند وجودها ،ل تؤثر عل حصة الوضوء أو الغسل؛ لهنا ل متنع من
وصول املاء.
ومثل ذل ما يوجد ف بعض مشابك للنساء حيث يوجد فهيا شعر ,فهذا ل يؤثر؛
لنه ل ُيول دون وصول املاء ،كذل أيض ًا بعض النساء حتشو شعرها بشعر أخر
مفن هجة الوضوء والغسل ل يؤثر ،لكن تبقى ف هذه احلال واص ًل داخ ًل ف لعن
الواصل واملس توصل.
ادلهونت والكرميات واملساحيق:
غالبا ما تكون ادلهون والكرميات واملساحيق الت تس تعمل جمرد لون أو مادة غي
مانعة من وصول املاء ال البرشة ،فال تؤثر تكل املواد ف حصة الوضوء أو الغسل،
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أما ان َكنت ذات جرم أو مادة ِشعية أو دهنية مسيكة أو طبقة عازل وحنوه ،حبيث
متنع وصول املاء ال البرشة ،ففي هذه احلال ل يصح الوضوء أو الغسل معها ،وعل
من وضعها ازالهتا ،وان َكن قد ت ااطهَّر مع وجودها ،فالبد من اعادة الوضوء أو الغسل،
ث اعادة ما صل من صلوات.
أما ان َكنت تكل الصبغات عل الشعر َكلتشقي أو امليش وحنوه ،فانه يصح الوضوء
معها ولو َكنت ذات جرم ،وكذا الغسل كم هو ظاهر الس نة ،ودليل ذل أن النب
صل هللا عليه وسّل ل َّبد شعره وهو حمرم ،كم ف الصحيحني ،وقد مكث النب صل
هللا عليه وسّل حمرما قرابة مخسة عرش يوما ،والتلبيد هو وضع مادة أش به ابلصمغ
عل الرأس ،وهذا قطعا حائال دون وصول املاء ،ومعلوم أن النب صل هللا عليه
وسّل َكن يتوضأ ،وميسح عل رأسه عل هذه احلال ،ويصيل الصلوات ،كم أنه قطعا
َكن يغتسل.
الرشج الصناعي:
القا ْس اطرة و َّ ْ
القسطرة :ه أن يوضع للمريض ف جمرى البول ِق ْسطار ( ماسور بالستيك ) يسبب
اخراج البول دون ارادة املريض ،ويتجمع هذا البول ف كيس ،ويكون معلق ًا ف املاكن
تبول الطبيعي ،أو مشقة اذلهاب
اذلي ينام فيه املريض ,اما لعدم قدرة املريض عل ال ي
لقضاء احلاجة ،وحنوه.
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أما َّ
الرشج الصناعي :فهو أن بعض الناس يبتل بسطان ال حقولون ،حبيث ل يمتكن
من أن يتربز يتربز ًا طبيعي ًا ،أو أن املريض يكون فيه تشوهات اخلْقية ل يمتكن من
أن يتربز يترب ًزا طبيعي ًا ،فيعمد الطبيب ال أن يفتح ف جدار البطن فتح ًة ,يسهل
مهنا خروج الرباز دون ارادة املريض عن طريق أنبوب ,ويكون هناك علبة يتجمع فهيا
هذا الرباز ،تزال بني فرتة وأخرى.
مبن عل مسأل
والالكم ف أثر هذين المرين عل طهارة املريض ،ومن َّث صال ِت ِه ٌّ
من به احدا ٌث دائٌ ،والراج فمين َكن حال كذل أنه يتوضأ اذا أراد الصالة ،ول
يرضه ما خرج أثناء الصالة ،ث اذا دخل وقت صالة أخرى ,فقد اختلف أهل العّل
ي
ف هذه املسأل ،والقرب أنه يتوضأ لتكل الصالة ،ث ل يرضه أيضا ما خرج أثناءها؛
لن غايته أن يقال :هو معذور أثناء الصالة فقط ،ول سبيل ل ملنع هذا اخلارج أثناء
الصالة ،أما اذا انقضت الصالة ،فقد زال العذر ،وطولب مرة ثنية ابلوضوء للفريضة
التالية لنتقاض وضوئه بدخول وقت تكل الصالة ،وهو اختيار الش يخ عبد العزيز
بن ابز رمحه هللا فمين به سلس البول ،والش يخ ابن عثميني ،وبه صدرت فتوى اللجنة
ادلامئة رق (.)7011
غس يل اللكى:
ينقسم الغس يل اللكوي ال قسمني:
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القسم الول :الغس يل ادلموي:
وهو اذلي يكرث ف وقتنا احلارض ،وفيه يقوم املعا ِلج بسحب دم املريض عن طريق
ابرة توضع ف أحد الوردة ،ث بعد ذل يمير هذا ادلم من اجلهاز اذلي يقوم بعمل
اللكية الطبيعية ،فيقوم بتنظيف ادلم من السموم والفضالت السائل ،والمالح
الزائدة ،ويضاف ال هذا اجلهاز أثناء معل يشء من الدوية والعالجات والغذية
الت ُيتاهجا املريض ،ويكون هذا العمل ثالث مرات أو أربع مرات ف الس بوع،
وتقدر ك جلسة مبا يقرب من ثالث أو أربع ساعات عل حسب حاجة املريض ،ث
بعد ذل يعاد هذا ادلم ال البدن مرة أخرى بعد تنقيته ،واخلالف ف هذه املسأل
هو ف نقض الوضوء بغس يل اللكى عل النحو السابق ،وقد اختلف أهل العّل ف
نقض الوضوء خبروج ادلم ،والقول الراج هو عدم النقض به ،كم هو املشهور من
مذهب املالكية والشافعية ،واختاره ش يخ السالم ،ومن املعارصين الش يخ ابن ابز
والش يخ ابن عثميني رمحهم هللا؛ لن الصل عدم النقض حت يقوم دليل عل ذل،
ول دليل حصيح يهنض للقول بنقض الوضوء خبروج ادلم ،كم ورد عن بعض الصحابة
رض هللا عهنم أنه َكن يصيل ف جراحته ،وهللا أعّل.
القسم الثان :الغس يل الربوتين:
السة والعانة ،ويعطى املريض
وهو عبارة عن أنبوب يوضع ف جوف املريض ،بني ي َّ
بعض السوائل والدوية اخلاصة الت تساعد اجلسم عل التخلص من السموم
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والفضالت السائل والمالح الزائدة ،ث بعد ذل جتمتع هذه السموم والفضالت
السائل والمالح الزائدة ف هذا النبوب ،ما يقرب من مثان ساعات ،ث بعد اجامتعها
يقوم املريض بتفريغ هذا النبوب ف كيس خارج ،ث بعد ذل يبعث هبذا الكيس
ويؤىت بكيس أخر  ..اخل ،وهذه الطريقة يس تعملها املريض قرابة ثالث مرات يوميا
عل حسب حاجته.
وقد ذكر البعض أن هذا النوع من الغس يل الربوتون ف الغالب يغن عن التبول
الطبيعي ،وهذا من الناحية الفقهية فيه ح حك خرو ِج البول من خمرج غي املعتاد ،ولع َّل
الحوط ف ذل أنه نقض للوضوء ،فيعامل معامل اخلارج من اخملرج املعتاد ،ال اذا
َكن مس مترا ،فان املريض ف هذه احلال يأخذ حك من به سلس البول ،فيتوضأ بعد
دخول الوقت ،ويصيل ،ول يرضه ما خرج أثناء الصالة ،ث اذا دخل وقت الصالة
الثانية توضأ ،وهكذا.
نوازل املسح:
املسح عل اجلزمة والكندرة واجلوارب:
املسح عل اخلحفَّني مما ثبت ف الرشع ابلجمع ،ول خيالف فيه ال فرق ضال ،خارجة
عن الكتاب والس نة ،كم أن اجلزمة والكندرة واجلوارب ،من جنس ُِ
اخلف ،كم جاء
فتاوى الطهارة للدكتور محمد بن موسى الدالي

226

رصُيا ف حديث ثوابن رض هللا عنه أن النب صل هللا عليه وسّل بعث رسية،
فأصاهبم برد ،فأمره أن ميسحوا عل العصائب والتساخني .أخرجه أمحد وأبو داود
بس ند حصيح ،قال اخلطاب" :يقال :ان أصل ذل ي
ك ما يحسخَّن به القدم ،من ُ
خف
وجورب وحنوهم" معال السن  ،111/1كم ميسح عل اجلوارب بدون رشط فهيا
عل الصحيح ،مادام صاحلا أن يطلق عليه اس اجلورب ،ويلحق بذل ف احلك
البوت والبسطار واللفائف الطبية ،وغي الطبية ،ان َكنت ساترة حملل الفرض عل
الرج من أقوال أهل العّل ،وذل أن اجلزمة وحنوها تلحق ابخلف ،واخلف ف لسان
العرب ساتر للكعبني ،بدليل قول صل هللا عليه وسّل( :فليلبس اخلفني ،وليقطعهم
أسفل من الكعبني) فدل عل أن اخلف يكون فوق الكعبني.
املسح عل الشمغ والغرتة والطاقية وحنوه:
املسح عل العمئ وامخلار املدار حتت احللق مما ورد به الس نة ،ففي حصيح البخاري
عن معرو بن أمية رض هللا عنه أنه قال" :رأيت رسول هللا صل هللا عليه وسّل
ميسح عل عممته و حخفَّ ْيه" ،وقد ثبت عن أم سلمة رض هللا عهنا أهنا مسحت عل
امخلار ،وامنا ميسح علهيم ملشقة الزنع ،مفا َكن شاقًّا ف نزعه أحلق هبم ف احلك ،وابلنظر
ف ُِ
الشمغ والغرتة والطاقية والطربوش وحنوه ل جيد أدن مشقة ف نزعها ،ومن ث
يشق نزعه ،فيثبت
فال جيوز املسح علهيا ،ال ان لبس أحد هذه الغطية عل وجه ي
ل حك العممة وامخلار.
املسح عل اجلبس واللفائف واللصقات الطبية:
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مما تقرر عند الفقهاء جواز املسح عل اجلبية ،ويلحق به ف احلك ما ج َّد ف هذا
العرص مما يسمى ابجلبس ،أو اللفافات الت تكون عل اجلروح ،أو اللصقات الطبية،
فان َكنت ف مواضع الوضوء جاز املسح علهيا ،وكذا ف الغسل فان املرشوع أن
ميسح علهيا ان َكن ف نزعها عليه رضر ،فان انتفى الرضر وجب الزنع.
املسح عل الباروكة والشعر املزروع:
بداية لبد أن نعّل أن لبس الباروكة من العمل احملرمة ،وهو من الوصل احملرم ،اذلي
ورد الرشع بلعن فاعل ،ابس ثتناء ما اذا َكن حلاجة ماسة ،كحالت الصلع عند
النساء ،فيباح لها لبس الباروكة ،غي أن الواجب نزعها عند املسح ف الوضوء ،ان
َكنت تحزنع؛ لن الواجب ف الوضوء مسح الرأس ،قال تعال ] :اوا ْم اس ححو ْا ِب حر حؤ ِ
وس ح ْك
[ املائدة ،6-فان مسح علهيا واحلال كذل ل تصح طهارته ،وان َكنت ل تزنع ال عند
الطبيب ،أو يرتتب عل نزعه مشقة أو رضر ،مسح عليه ف الوضوء ،وغسل ف
الغسل ،واحلك كذل ف الشعر املزروع.
املسح عل الشعر امللفوف:
الواجب عل املسّل اذا أراد الوضوء أن ميسح رأسه ،معال ابلية السابقة ،فان َكن
شعر املرأة ملفوفا ،وحنوه ،فانه ل جيب علهيا فكيه ،وارسال ،بل جيزهئا أن متسح عليه
وهو عل حال ،أما الغسل فيجب علهيا أن تفيض عليه املاء حت يصل ال املنابت
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دون ف ِكُه ،وهو رصحي الس نة ،قال ابن القمي رمحه هللا " :اح ِديث أ ُِم اسلا ام اة رض هللا
عهنا اه اذا يادح ُل عا ال َأن َّ حه لايْ اس عا ال الْ ام ْر َأة َأ َّن تا ْن حقض اش ْعرهاا ِل حغ ْس ِل الْ اجنااباة ,او اه اذا ِا ِت ُ افاق
ِم ْن َأهْل الْ ِع ّْل ,ال اما ح ُْي اك اع ْن اع ْب ِد َّ ِ
اّلل ْب ِن ا ْمعرو اوا ْب ارا ِه امي النَّ اخ ِع ُ ِي َأهنَّ ح اما قاال :تا ْن حقض حه,
ا ا ِ
ِ
ِ
اول يح ْعّل لهح اما حم اوافق".أهـ .هتذيب السن.
نوازل التمييم:
املسح عل اجلدران املدهونة ابلبوية ،وعل املسلح وحنوه:
هذه املسأل من املسائل الت اختلف أهل العّل فهيا ،ومنشأ اخلالف فهيا هو بسبب:
هل يشرتط فمي يحمسح عليه أن يكون ل غبار ،أو يكفي كونه من الرض؟ والقرب
أنه ل يشرتط أن يكون ل غبار ،بل ك ما َكن عل سطح الرض جاز التميم به،
سواء َكن رمال أم خصرا أم جحرا ،وهو ما دلَّت عليه الس نة ،فقد تميم النب صل هللا
عليه وسّل عل جدار كم ف البخاري ( ،)325وعليه فيجوز املسح عل جدار
المسنت ،والبالط ،لهنم يتكونن من أجحار وتراب وغيه مما عل وجه الرض ،ول
جيوز التميم عل اجلدار اذلي عليه دهان ،أو ال حف حرش؛ لهنا ليست مما عل وجه
الرض ،ال ما َكن من ذل عليه غبار ،فيجوز التميم عليه.
نوازل ازال النجاسة:
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التنظيف اجلاف ،أو التنظيف ابلبخار:
التنظيف اجلاف عبارة عن ازال النجاسة والوساخ مبزيل سائل غي املاء ،مع اس تعمل
عني خبيث ٌة تزول بأي
خبار املاء ،وهذه املسأل مبنية عل تصحيح القول بأن النجاسة ٌ
مزيل ،فاذا زالت زال حمكها ،وهو الصحيح من أقوال أهل العّل ،وهو اختيار ش يخ
السالم؛ وعل ذل أهنا عني جنسة ،مفت زالت زال حمكها ،واشرتاط أن يكون
ماء حمل نظر ،نعم الزال ابملاء أرسع وأقوى ،لكن ل يعن أن املاء رشط ف
املزيل ً
الزال ،بدليل التطهر ابلس تجمر ،واذلي أثبته الرشع ،وبناء عليه فانه اذا زالت العني
النجسة هبذه الطريقة متاما ،فقد حصل مراد الرشع.
املنظفات والعطور وأدوات التجميل الت يكون ف تراكيهبا يشء من النجاسات،
كدهن اخلزنير وحنوه:
هذه النجاسات ل ختلو من أمور:
الول :أن تتالش تكل النجاسات وتس هتكل متاما ،حبيث ل يظهر لها أثر ف تكل
الش ياء ،فاس تعملها جائز ول بأس به ،والقاعدة :أن العني الت تنغمر ف غيها
وتس هتكل ل حك لـها.
الثان :أن تس تحيل هذه املركبات النجسة ،وتنقلب ال عني أخرى ،وهذا مبن عل
اخلالف ف الاس تحال ،والراج أن الاس تحال ت ِ ُ
حصي العيان النجسة ال أعيان
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طاهرة ،وابلعكس ،كم هو اختيار ش يخ السالم ،وبه صدرت فتوى اللجنة ادلامئة
(.)12556
الثالث :اذا َكنت هذه الرتكيبات ل تزال ابقية ،فالصحيح عدم جواز اس تعملها عل
وجه يتعدى؛ لن الواجب عل املسّل جتنب النجاسات ،ل التطهر هبا واس تعملها،
وهو ما عليه أكرث أهل العّل.
أما ما َكن فيه شئ من أجزاء الجنة ،فانه ل جيوز اس تعمل أصال ،حلرمة الدم،
نهيك عن اجلرائ العظمية الت تفعل من أجل حتصيل تكل الجنة ،مما يزيد ف حرمة
هذا المر.
نوازل قضاء احلاجة:
اس تقبال القبل ف امحلام ف البنيان واس تدابرها:
َّتقرر حتري اس تقبال القبل بغائط أو بول ف الفضاء لهنيي النب صل هللا عليه وسّل
الثابت الصحيح ف هذه املسأل ،واختلف أهل العّل ف قضاء احلاجة ف البنيان،
والراج فمي َكن مبنيا ابلفعل من امحلامات مس تقب ال القبل أو مس تدبرها أنه ل بأس
ابس تقبالها أو اس تدابرها ،وعل هذا حتمل النصوص الت وردت ف جواز ذل ،أما
ما ل يح انب ،أي :ف طور البنيان ،فان الهنيي عام يشمل الفضاء والبنيان ،فيجب عل
املسّل حتري عدم اس تقبال أو اس تدابر القبل عند بدء البناء ،وهو املشهور من
مذهب أب حنيفة ،وهللا أعّل.
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دخول امحلام ابجلوال وعليه القرأن ،أو السالسل وحنوها:
أهجزة اجلوال الت ُيفظ علهيا القرأن ف حال سرت الايت ل تأخذ حك املصحف،
ومع ذل فالول أل يدخل هبا املراحيض والماكن املس تقذرة؛ تزنُّيا للقرأن عن
الامهتان ،ويزداد الاحتياط ان َكن بعض الايت أو ألفاظ اذلكر خلفي ًة ذلل اجلوال؛
أو َكن اجلوال مفتوحا علهيا؛ لهنا حينئذ تكون ظاهرة ،وليست مس تورة.
أما السالسل فان الايت القرأنية تكون علهيا ظاهرة معلنة ،وعليه فانه يكره دخول
امحلام ف هذه احلال ،وهو مذهب احلنفية واملالكية والشافعية ورواية عن أمحد ،فاهنم
نصوا عل أنه يكره دخول امحلام ملن ُيمل دراه علهيا ذكر هللا ،وهللا أعّل.
ابلس ِدُّيات أو الرشطة الت علهيا القرأن:
دخول امحلام ِ ُ
الس ِدُّيات
احلك ف هذه املسأل يتساوى مع اجلوال ف حال سرت الايت ،فان هذه ِ ُ
والرشطة ل ميكن أن ترى فهيا هذه الايت أو اذلكر وحنوه ،وعليه فال حرج ف
دخول امحلام هبا ،مع كون الول عدمه.
نوازل احليض والنفاس:
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مس احلائض أو النفساء للقرأن ف اجلوال أو الس بورة:
اختلف أهل العّل ف احلائض ،هل لها أن تقرأ القرأن أم ل؟ والراج أن احلائض
جيوز لها قراءة القرأن دون مس املصحف ،حيث ل يقم دليل حصيح مينعها من القراءة،
وهو اختيار ش يخ السالم ،والش يخ ابن ابز رمحهم هللا ،وان َكن الحوط تركه ال
حلاجة.
مس املصحف جفمهور أهل العّل عل منعها من مس املصحف ال حبائلَ ،كلقفاز
أما ي
مس واهجة
وحنوه ،وبناء عل ذل فانه جيوز للحائض أن تقرأ من اجلوال ،ول يعترب ي
مسا للمصحف؛ لن املمسوس هو اجلوال ،وليس املصحف ،فالقرأن
أو خلفية اجلوال ًّ
املوجود ف املصحف خيتلف عن املوجود ف اجلوال من وهجني:
الول :من حيث الثبات ،فالقرأن ف املصحف ثبت ف ورق ل يزول ،خبالف
القرأن فانه ل يظهر ف الشاشة ال عند الطلب ،ويزول عند الغاء الربنمج ،واملقروء
ف الواقع عبارة عن ذبذابت ضوئية قد وضعت ف اجلوال عرب برامج الكرتونية وتقنية
معروفة ،وليس من الورق.
الثان :أن القرأن ف املصحف ل حائل بينك وبينه ،خبالف اجلوال فتحول الشاشة
وما حتهتا عن ملس الايت.
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أما مس اللوحة أو الس بورة الت كتب علهيا القرأن فال يظهر أن هذا فيه بأس؛ لن
اللوحة ليست مصحفا ،ول ف حك املصحف ،غي أنه ل جيوز للحائض أو النفساء
مسا مبارشا ملا تكتبه ،وهو من القرأن ،أما التفسي
أن تكتب القرأن بيدها؛ لكونه ًّ
احلديث والفقه وحنوه فال بأس بكتابهتا اايه.
وهللا تعال أعّل
كتبه :محمد بن موس ادلال
ف 1430/4/13هـ
حك البول واقفا اذا تعذر ماكن للجلوس
ماحك البول واقفا اذا تعذر ماكن صال للجلوس واذا َكن جيوز ما ادلليل ؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
وس ْ َال ْش اع ِر يي يحشا ُِد حد ِف الْ اب ْولِ ?أي
ثبت ف البخاري اع ْن َأ ِب اوائِل قاا ال :اَك ان َأبحو حم ا
قامئا -اوي ا حق ح
اب ثا ْو اب َأ اح ِد ِ ْه قا ارضا هح ،فاقاا ال حح اذيْ اف حة :لا ْي ات حه
رسائِي ال اَك ان ا اذا َأ اص ا
ول :ا َّن ب ا ِن ا ْ ا
ِ
ِ ح ِ
ِ
ا
ِ
َّ
َّ
ِ
ا
ا
اّلل عال ْيه او اس اّل حس اب ااطة قا ْوم فا ابال قاائ ًما ،لكن َكنت عادة
َأ ْم اس اكَ ،أ اىت ار حسول َّاّلل اصل َّ ح
النب صل هللا عليه وسّل املس مترة أن يبول قاعدا ،ويدل عليه حديث عائشة رض
هللا عهنا قالت" :من حدثك أن النب صل هللا عليه وسّل َكن يبول قامئا فال تصدقوه
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ما َكن يبول الا قاعدا" رواه أمحد بن حنبل والرتمذى والنسائ وأخرون واس ناده
جيد ،وقد روى ف الهنيى عن البول قامئا أحاديث ل تثبت ،كم ثبت عن معر بن
اخلطاب رض هللا عنه وزيد بن ثبت وبن معر وسهل بن سعد أهنم ابلوا قياما ،وقد
روي ذل عن أنس وعل وأب هريرة رض هللا عهنم وفعل ذل بن سيين وعروة
بن الزبي ،فالصحيح أنه ل حرج ف البول قامئا برشط أمن الرذاذ وارتداد البول ،وهللا
املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 11/2/1435ه
وجود جناسة عل البدن أو ما مينع وصول املاء
ما حك اذا رأيت ما مينع وصول املاء عل البدن قبل الصالة أو بعدها ،وماذا لو
رأيت جناسة بعد الصالة عل بدن؟
امحلد هلل رب العاملني ،وأصيل وأسّل عل نبينا محمد وعل أل وأحصابه أمجعني  ،وبعد
أما ما مينع وصول املاء ،فان َكن ف مواضع الوضوء ،أو َكن ف البدن وبه جنابة
وحنوه ،فهذا جيب ازالته ث الوضوء ،ث الصالة ،أو اعادة الصالة ،ان َكن قد صل،
أما ان وجد النجاسة بعد الصالة فال يشء ف ذل ،وجتب ازالهتا ،والول التحري
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قبل الصالة ،ول تعاد الصالة ،وعل هذين المرين دلت نصوص وأصول الرشع
احلكمي ،وهللا املوفق
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1437/8/16هـ
صيل للبول والغائط
الاس تعاضة مبخرج غ ِي أ ُ
السالم عليك ورمحة هللا وبرَكته خشص معل معلية وحول خمرج البول والغائط مفا
حك ما خيرج منه ومت ينقض وضوؤه؟؟؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
حول اخملرج ال
فانه مت اس تعاض الشخص عن اخملرج املعتاد للغائط والبول ،بأن َّ
أي موضع ف البدن ،فقد تنازع أهل العّل ف هذه املسأل ،فذهب البعض ال أن
خروج البول والغائط من املاكن اجلديد نقض للوضوء مطلقا ،ق َّل أو كرث ،وذهب
البعض ال التفصيل ،فان َكن اخملرج من فوق املعدة ،فال ينتقض الوضوء بذل،
وان َكن دون املعدة (حتهتا) أخذ حك ال حق حبل وادلي بر ،فينتقض ،ول شك أن القول
الول هو الصحيح ،وأنه ينتقض الوضوء بلك ما خرج من هذا اخملرج اجلديد .وأما
التفصيل املذكور ،فهو ان َكن من حتت املعدة ،فال اشاكل وينتقض الوضوء به ،وأما
ان َكن من فوق املعدة ،ول ينتقض به ،فس يفض ال وجود مسّل يتوضأ مرة واحدة
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ف حياته ،ول ينتقض الوضوء البتة ،ل ببول ل بغائط ،ول برحي ،ول بنوم من ابب
أول؛ لن النقض به مبن عل مظنة خروج الرحي أو غيه ،ول ينتقض ال بأك حلم
وضوءا واحدًا
البل ،ورمبا َكن الشخص ل يأخذ هبذا املذهب!! وهذا يعن أنه يتوضأ ً
ف حياته ،ول ينتقض البتة!! وهذا ل وجود ل ف السالم.
حتول خمرج البول والغائط ال أي ماكن البدن ،عل وجه
فال شك أنه مت َّ
الاس تعاضة عن اخملرج الصيل ،فان الوضوء ينتقض خبروج البول أو الغائط أو الرحي
املس ،فانه ل ينتقض هبا عل
صيل ف احلك ،ال ف مسأل ُِ
منه ،فيساوي ا
اخملرج ال َّ
الراج ،فانه وان خرج منه البول أو الغائط ،ال أنه ل يسمى فا ْرجا ،وقد علق السالم
نقض الوضو ِء ُِمبس الفرج ،وليس أي فتحة خيرج مهنا البول أو الغائط.
ا
وعليه فالراج أنه مت خرج البول والغائط من أي ماكن ف البدن ،واس تعاض به
العبد عن اخملرج الصيل ،فانه وضوء ينتقض بذل.
وهللا ول التوفيق
كتبه:د .محمد بن موس ادلال
ف 1440/6/16هـ
السواك ُيصل بلك ما ُيصل به انقاء الفم ،سواء من الراك أم غيه
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد
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فقد ورد ف فضل السواك نصوص كثية ،مهنا :حديث عائشة رض هللا عهنا قالت:
قال رسول هللا صل هللا عليه وسّل" :السواك مطهرة للفم مرضاة للرب" أخرجه
النسائ بس ند حصيح ،وف الصحيحني عن أب ه احرْي ار اة رض هللا عنه اع ِن النَّ ِ ِ ُب صل
هللا عليه وسّل قاا ال" :لا ْو ال َأ ْن َأ حش َّق عا ال ِ
الناس َل ام ْرهتح ح ْم ِاب ِ ُلس او ِاك ِع ْندا ح ُِ
ك اص االة"،
وعن أب هريرة رض هللا عنه عن رسول هللا صل هللا عليه وسّل " :لول أن أشق
عل أمت لمرهتم ابلسواك مع ك وضوء" رواه أمحد والنسائ بس ند حصيح ،وعن
عائشة رض هللا عهنا َأ َّن النَّ ِ َّب صل هللا عليه وسّل اَك ان ا اذا اد اخ ال بايْتا حه بادا َأ ِاب ِ ُلس او ِاك.
ِ ِ
اّلل صل هللا عليه وسّل اَك ان اذاا
رواه مسّل ،و اع ْن حح اذيْ اف اة رض هللا عنه َأ َّن ار حسولِ ُ
ِ
وص فاا حه ِاب ِ ُلس او ِاك .متفق عليه.
قاا ام ِم ان الل َّ ْي ِل ي حاش ح
وقد أمجع املسلمون عل اس تحباب السواك وس نيته ،بل ذهب البعض ال وجوبه.
تسوك ،فذهب البعض ال أن الس نة
لكن وقع الزناع بني أهل العّل فمي ُيصل به ال ي
بعود الراك فقط ،واش هتر هذا عند عامة الناس ،والرج ف ذل أن الس نة التسوك
بلك ما ُيصل به انقاء الفم- ،وان َكن الراك أفضلها -وبقدر ما ُيصل من النقاء
يصيب من الس نة ،وذلل لو اس تعمل الراك ول ُيصل به النقاء فاته من الس نة
بقدر ما فاته من النقاء ،ولو حصل النقاء بغي الراك من عود أخر أو فرشة أو
أصابعه أو منديل وحنوه فقد أصاب الس نة بذل عل الرج ،فاحلك ليس منوطا
بعود الراك ،كم توه الناس! امنا منوط حبصول النقاء ،فسواء حصل ذل ابلراك
وهو الفضل والمكل -أم بغيه فقد حصلت الس نة ،فال ينبغي للمسّل أن يضيعفتاوى الطهارة للدكتور محمد بن موسى الدالي
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هذه الس نة املتكررة عرشات املرات يوميا ،جملرد عدم وجود الراك ،بل ُيافظ عل
ذل قدر اس تطاعته ،سواء بفرشة الس نان عند ك وضوء ،أو بأصبعه ،ويدل
جيدا ،أو مبنديل وحنوه،
تنبيه :ل يرد ف فضل التسوك ابلراك أي حديث ،امنا اس تحبه العلمء لش امتل عل
فوائد ومنافع كثية.
وفقنا هللا واايك لفهم كتابه وس نة نبيه صل هللا عليه وسّل ،والعمل هبم ظاهرا وابطنا،
انه عل ذل قدير ،وابلجابة جدير .وهللا ول التوفيق
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
ف 1440/1/20هـ
حك بول الطفل اذلي ل يأك الطعام
السؤال :هل بول الطفل اذلي ل يبلغ س تة الشهر جنس
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
بول الصب ف هذه السن من النجاسة اخملففة ال أن يأك الطعام ،وقد َكن النب
صل هللا عليه وسّل يرش من بول الغالم ،ويغسل من بول اجلارية ،والرش أخف
من الغسل ،فالواجب املبادرة برش هذا البول حفسب،
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وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
ف  ١٨/٨/١٤٣٣ :هـ
طهارة من به كس ف قدمه
السالم عليك
كست قدم وت جتبيها حت منتصف الساق مع العّل بأن الكس ف مشط القدم
وقد افتان احد املشاي ان اتوضاء و امسح عيل اجلبيه ث اتميم السؤال
-1اذا بقيت عيل طهاره هل اصيل ام اتميم اول ام لبد من الوضوء و املسح ث اتميم
-2بعد التميم اقوم بغسل وهجيي ويداي من الرتاب لنه يلتصق هبا بسبب بقاء الرطوبه
حت لو جففهتم ارجو افادت وجزاك هللا خيا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد..
الصحيح من أقوال أهل العّل ف املسأل الول أن الطهارة تبقى ما ل حتدث ،ول
حتتاجني ال اعادة الطهارة ال اذا أحدثت ،فاذا أحدثت فاصنعي ما صنعت أول،
بأن تتوضئ وتغسيل ما اس تطعت غسل ،ث متسحي عل مجيع اجلبية ،وأما التميم،
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فان أهل العّل ل يرون وجوب التميم ف هذه احلال أصال ،ومهنم الش يخ ابن عثميني
رمحه هللا.
أما غسل ما علق ابليد والوجه بسبب الرطوبة بعد التميم ،فان َكن مؤذاي ،ويؤدي
ال تلويث الثياب فال بأس ،وال فالول تركه ،وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
ف 1428/5/8هـ
الغس يل اللكوي وأثره عل الوضوء
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد
فان مما يكرث السؤال عنه مسأل الغس يل اللكوي ،وأثره عل الوضوء ،وملعرفة حك
هذه املسأل ،لبد من بيان حقيقة الغس يل من الناحية الطبية التطبيقية ،فأقول ابدئ
ذي بدء:
ينقسم الغس يل اللكوي ال قسمني:
القسم الول :الغس يل ادلموي:
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وهو اذلي يكرث ف وقتنا احلارض ،وفيه يقوم املعا ِلج بسحب دم املريض عن طريق
ابرة توضع ف أحد الوردة ،ث بعد ذل يمير هذا ادلم من اجلهاز اذلي يقوم بعمل
اللكية الطبيعية ،فيقوم بتنظيف ادلم من السموم والفضالت السائل ،والمالح
الزائدة ،ويضاف ال هذا اجلهاز أثناء معل يشء من الدوية والعالجات والغذية
الت ُيتاهجا املريض ،ويكون هذا العمل ثالث مرات أو أربع مرات ف الس بوع،
وتقدر ك جلسة مبا يقرب من ثالث أو أربع ساعات عل حسب حاجة املريض ،ث
بعد ذل يعاد هذا ادلم ال البدن مرة أخرى بعد تنقيته.
القسم الثان :الغس يل الربوتين:
السة والعانة ،ويعطى املريض
وهو عبارة عن أنبوب يوضع ف جوف املريض ،بني ي َّ
بعض السوائل والدوية اخلاصة الت تساعد اجلسم عل التخلص من السموم
والفضالت السائل والمالح الزائدة ،ث بعد ذل جتمتع هذه السموم والفضالت
السائل والمالح الزائدة ف هذا النبوب ،ما يقرب من مثان ساعات ،ث بعد اجامتعها
يقوم املريض بتفريغ هذا النبوب ف كيس خارج ،ث بعد ذل يبعث هبذا الكيس
ويؤىت بكيس أخر  ..اخل ،وهذه الطريقة يس تعملها املريض قرابة ثالث مرات يوميا
عل حسب حاجته.
وقد ذكر البعض أن هذا النوع من الغس يل الربوتون ف الغالب يغن عن التبول
الطبيعي.
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وملعرفة حك هذه املسأل لبد من ختري هذين القسمني عل أش به أصلني هبم ف
الفقه السالم:
أما النوع الول  ،وهو الغس يل ادلموي ،فهذه املسأل خترج عل اخلالف الواقع ف
نقض الوضوء خبروج ادلم ،وقد اختلف أهل العّل ف هذه املسأل عل ثالثة أقوال:
القول الول :أن خروج ادلم ل ينقض الوضوء سواء َكن خروجه قلي ًال أو كثي ًا،
وهو املشهور من مذهب املالكية والشافعية ،واختاره ش يخ السالم.
القول الثان :التفصيل ،فان َكن خروج ادلم كثي ًا فانه ينقض الوضوء ،وان َكن يسي ًا
فانه ل ينقض الوضوء ،وهو مذهب احلنابل.
القول الثالث :التفريق بني ما اذا خرج وسال فينقض ،أو خرج وجت َّمع فال ينقض،
وهو املشهور من مذهب احلنفية .املبسوط  ، 83 / 1رد احملتار ، 94 - 91 / 1
رشح الزرقان عل خليل  ، 92 / 1والم . 14 / 1
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فالقوال عل هذا النحو ،عدم نقض الوضوء ابدلم مطلقا ،كم هو مذهب املالكية
والشافعية واختيار ش يخ السالم ،أو التفريق بني الكثي والقليل كم هو مذهب
احلنابل ،أو التفريق بني ما اذا سال أو جتمع ،كم هو مذهب احلنفية.
الرتجيح:
الراج عدم نقض الوضوء خبروج ادلم مطلقا ،وذل لعدم قيام ادلليل الصحيح عل
أن الوضوء ينتقض خبروج ادلم ،وسواء ف ذل اليسي أو الكثي ،فالصل براءة
اذلمة ،وحصة العبادة ،حت يقوم ادلليل عل بطالهنا ،واملتقرر ف الرشع أن العبادات
مبناها عل التوقيف  ،مفا ل يقم ادلليل من الكتاب أو الس نة عل النقض ،فالصل
بقاء الطهارة.
كم أن ف شواهد الس نة ما يدل عل عدم بطالن الوضوء خبروج ادلم.
فقد أخرج البخاري عن جابر رض هللا عنه أن النب صل هللا عليه وسّل َكن ف
غزوة ذات الرقاع حفرم رجل بسهم فزنفه ادلم ،فركع وجسد ،ومض ف صالته".
وقد ثبت ف رواايت حصيحة أن النب صل هللا عليه وسّل نزل ِ ُ
الشعب فقال :من
ُيرس نا الليل؟ فقام رجل من املهاجرين ورجل من النصار فباات ِب افم ِ ُ
الشعب ،فاقتسم
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الليل للحراسة ،وقام النصاري يصيل ،جفاء رجل من العدو فرم النصاري بسهم
فأصابه فزنعه ،واس متر ف صالته ،ث رماه بثان ،فصنع كذل ،ث رماه بثالث ،فزنعه
وركع وجسد ،وقض صالته ،ث أيقظ رفيقه ،فلم رأى ما به من ادلماء قال ل :ل ل
أنهبتن أول ما رم؟ قال :كنت ف سورة فأحببت أن ل أقطعها.
قال النووي :وموضع ادللل :أنه خرج منه دماء كثية ،واس متر ف الصالة ،ولو نقض
ادلم ملا جاز بعده الركوع والسجود وامتام الصالة ،وعّل النب بذل ول ينكره.
وف البخاري أن معر صل وجرحه يثعب دما.
أما حديث عائشة رض هللا عهنا قالت :قال رسول هللا صل هللا عليه وسّل" :من
أصابه قء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينرصف فليتوضأ ،ث لينب عل صالته وهو
ف ذل ل يتلكم" رواه ابن ماجه وادلارقطن.
فهذا حديث ضعيف كم قال غي واحد ،قال احلافظ  :يروونه عن ابن جري عن أبيه
عن النب صل هللا عليه وسّل مرس ًال.
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خيرج فقها عل
وأما النوع الثان من أنواع الغس يل ،وهو الغس يل الربوتين ،فانه َّ
مسأل ما اذا انسد اخملرج الصيل وفتح خمرج أخر غي معتاد ،فهل يأخذ حك اخملرج
الصيل وينتقض الوضوء ابخلارج منه أم ل؟
هذه املسأل اختلف أهل العّل فهيا عل أربعة أقوال:
القول الول :ان َكن اخلارج دما ،فهو يفرق بني الكثي والقليل كم تقدم ،أما ان َكن
اخلارج بول أو غائطا فهو ينقض بلك حال ،قليل وكثيه ،وهو املشهور من مذهب
احلنابل.
القول الثان :أنه ان َكن اخلارج من أسفل السة ،فهو نقض مطلقا ،وان ل فال
ينقض ،وهو املشهور من مذهب الشافعية.
القول الثالث :النقض بلك حال ،وهو مذهب احلنفية.
القول الرابع :أنه ل ينتقض الوضوء ال ابخلارج املعتاد من اخملرج املعتاد ،وهو املشهور
من مذهب املالكية.حاش ية ابن عابدين  ، 94 ، 93 / 1الاختيار  ، 10 / 1ومراق
الفالح  ، 49 ، 46 / 1جواهر اللكيل  ، 20 ، 19 / 1واحلطاب ? 290 / 1
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 ،293ومغن احملتاج  ، 33 - 32 / 1واحلطاب  . 293 / 1وكشاف القناع / 1
 ، 124واملغن . 185 / 1
وبناء عليه فاحلنفية واحلنابل عل نقض الوضوء ابلبول والغائط اخلارج من غي اخملرج
املعتاد مطلقا ،وعند الشافعية ينتقض خبروجه من حتت السة ،وعند املالكية ل
ينقض ال خبارج معتاد من خمرج معتاد.
الرتجيح :اذلي يرتج ل ف هذه املسأل أن اخلارج من غي السبيلني ل ينقض الوضوء
ال ان َكن بول أو غائطا ،كم هو مذهب احلنفية واحلنابل ،لعموم النصوص الواردة
ف نقض الوضوء ابلبول والغائط ،أما ما سوى البول والغائط ،فال دليل عل نقض
الوضوء به ،والصل بقاء الطهارة.
بناء عل ما تقدم ف رشح النازل وتكييفها الفقهيي ،فان غس يل اللكى يدور عل
أمرين:
الول :النوع الول ،وهو الغس يل ادلموي ،وهو مبن عل خروج ادلم من البدن
ونقض الوضوء به ،وقد تقرر أن خروج ادلم من غي السبيلني ل ينتقض به الوضوء،
وهو اذلي س بق ترجيحه ،وبناء عليه فال يعد هذا النوع من الغس يل نقضا للوضوء.

فتاوى الطهارة للدكتور محمد بن موسى الدالي

247

الثان :وهو الغس يل الربوتين ،وهو يش به خروج البول من غي اخملرج املعتاد ،لنه
كم جاء ف وصفه عبارة عن أنبوب يوضع ف جوف بطن املريض ،وهذا النبوب
يوضع بني السة والعانة  ،ويعطى املريض بعض السوائل والدوية اخلاصة الت تساعد
اجلسم عل التخلص من السموم والفضالت السائل والمالح الزائدة  ،ث بعد ذل
هذه السموم والفضالت السائل والمالح الزائدة تظل جتمتع ف هذا النبوب ما يقرب
من مثان ساعات مع أن املريض يبارش سائر أعمل احلياتية بطريقة معتادة ,ث بعد
اجامتعها يقوم املريض بتفريغ هذا النبوب ف كيس خارج.
وهذا يش به البول ف الوظيفة متاما ،فيأخذ حك البول اخلارج من خمرج غي معتاد،
وقد وقع اخلالف فيه كم تقدم ،وأن مذهب احلنفية واحلنابل نقض الوضوء ابلبول
والغائط اخلارج من غي اخملرج املعتاد مطلقا ،هو ما رحجته ،فينتقض الوضوء هبذا
النوع من الغس يل ،وهللا تعال أعّل.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
ف 1434/2/1هـ
ما ورد ف الالكب
امحلد هلل رب العاملني ،وأصيل وأسّل عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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فان اللكب ثبت فيه الت -1 :جناسة سؤره ،وأنه موجب لغسل ما ولغ فيه س بعا
احداهن ابلرتاب ،دون بدنه عل الراج من أقوال أهل العّل -2 .ان اقتناءه حمرم،
ويس تثىن من ذل لكب الصيد أو الزرع أو احلراسة -3 .أنه مان ٌع من دخول مالئكة
الرمحة للبيت ،وليس احلفظة والنسخة من املالئكة -4 .أن اقتناءه سبب ف نقص
الجر ،ك يوم قياطني -5 .هنيى الشارع عن بيعه ،ووصف مثنه بأنه خبيث -6 .أمر
الشارع بقتل طائفة من الالكب ،ووصف السود بأنه ش يطان ،وأنه قاط ٌع لصالة
ح
التحايل عل تكل النصوص بتأويلها
العبد ،مبط ٌل لها .فهل يعقل بعد ذل لكه
تأويالت ِمسجة ،أو الانتقال مبعناها الظاهر الرصحي ال معان بعيدة ،ل يعرف ف
الرشع اعتبارها ،أو جمامل أهل الالكب ابلعراض التام عهنا ،وجتاهلها ابللكية؟!
حري ابملسّل أن يكون وقَّافًا عند حدود هللا تعالُِ ،
معظ ًما لنصوص الرشيعة ،جم ِر ًاي
ٌّ
غي جما ِمل فهيا لحد ،فيسّل ويسّل الناس بعده .وهللا املوفق
لها عل الصول ،ا
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
ف 1441/10/5هـ
حك اقتناء اللكب تربيته ،مع أن اللكب او ِ ٌّف!! فّل القسوة ف احلك عليه؟!
حك اقتناء اللكب وتربيته ،مع أن اللكب او ِ ٌّف!! فّل القسوة ف احلك عليه؟! وهللا
املس تعان
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
فان هللا تعال أحك احلامكني ،وقول احلق ،وحمكه عدل ،حك فأوف وقدر فقض،
ول سبيل للعقل النسان أن يتجاوز النصوص بدعاوى فاسدة ،وبطرق فاسدة،
وهللا يقول احلق وهو ُّيدي السبيل .فقد شاع ف الونة الخية الالكم ف شأن
تربية الالكب ،وأهنا ليست بنجسة ،ول بأس ف وجودها ف البيت ،وأن اللكب
وفٌّ ،فكيف يعامل هبذه القسوة؟! وأن هللا تعال ذكر لكب أهل الكهف ،مما يدل
عل فضل ،وأنه قد صنف كتاب ف فضل الالكب!! وأن اذلين ُيرمون جيزتئون
النصوص ،وأهنم نبتة ،ل عّل هلم ،مع أهنم جمهي أهل العّل!! وأهنم ل يفقهوا الروح
النسانية ف احلك الرشعي ،وأهنم بذل ينفرون من السالم ،وكن من أابح أدخل
غي املسلمني ف السالم!! والنتيجة الواقعة أنه خس احلس نيني ،فال َّ
عظم النص،
ا
غي املسلمني ف السالم هبذه اجملامالت الف َّجة .فأكتب هذا للرد عل هذا
ول أدخل ا
الهرج ،واخلداع الفقهيي ،وأجعل الالكم ف ذل ف نقاط مخسة :جناسة اللكب،
اقتناء اللكب ،وامتناع املالئكة من دخول البيت اذلي فيه لكب ،وانتقاص الجر
ابقتنائه ،والاس تثناء الوارد فيه ،المر بقتل الالكب ،حتري بيع اللكب ،ووصف مثنه
ابخلبيث ،ث الرد عل أدل من عارض ذل لكه ،حوش هبا ِ ِه.
أول :جناسة اللكب ،فاخلالف فهيا مشهور ،بني كبار أمئة السالم ،وليسوا نبتة،
ول جيزتئون النصوص!! غي أن الراج أن اللكب ليس جنسا منه ال سؤره (ريقه)
وأن بقية البدن والشعر وحنوه طاهر ،حيث دل ادلليل عل جناسة السؤر ،ول
يتجاوزه لبقية اللكب ،ففي احلديث الصحيح( :طهور انء أحدك اذا ولغ اللكب فيه
أن يغسل س بعا ،وعفروه الثامنة ابلرتاب) فاحلديث امنا قض بنجاسة ريق اللكب
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احلاصل عند ولوغه ف النء ،فقط دون بقية اللكب .وامنا دل عل النجاسة أنه قال:
"طهارة انء أحدك" والطهارة رشعا يؤمر هبا من حدث أو جنس ،ومعلوم أن لعاب
اللكب ليس حبدث ،فتعني كونه جنس ًا .وقد ذهب املالكية ال طهارة اللكب لكه،
جسمه وشعره وريقه ،واس تدلوا ذلل بقول هللا تعال( :فا ح حلكوا ِم َّما َأ ْم اس ْك ان عالا ْي ح ْك)،
ول يأمر هللا تعال بغسل مواضع أس نان اللكب من الصيد ،وحبديث ابن معر رض
هللا عهنم أنه قالَ( :كنت الالكب تقبل وتدبر ف املسجد ف زمن رسول هللا صل
هللا عليه وسّل فّل يكونوا يرشون شيئ ًا من ذل) .واجلواب عل ذل َكلت :أما
الية ،فان النصوص املثبتة لنجاسة سؤر اللكب حممكة ،ل يعرتُّيا أدن شك ،ل ف
الثبوت ول ف ادللل ،والية محمول عل التخفيف والعفو لعموم البلوى ومشقة
الاحرتاز واحلرج ،وهذا شائع بكرثة ف السالم .وأما احلديث ،فنحن نسّل أصال
للقول بطهارة بدن اللكب وشعره ،اذ ل دليل عل جناسة ذل ،والالكم فقط امنا هو
ف جناسة ريقه ،مع أن ظاهر احلديث فيه اشاكل ،وهو أهنم ل يكونوا يرشون حت
من بول اللكب ،وهو جنس ف قول عامة أهل العّل ،ال ما يروى عن ابن وهب
وجمعة ،ث عل تقدير سالمة ذل ،فاحلديث غايته أن ُيمل عل الصل ،وهو ما
قبل احلك ابلنجاسة ،فاحلك ابلنجاسة نقل عن الصل ،فيقدم عل املب ِقي عل
الصل ،وهو الطهارة مطلقا .فالراج أن ريق اللكب فقط هو النجس ،وما سواه
طاهر.
**ثنيا :اقتناء اللكب :وهو حمرم ،ل جيوز ال لسبب من الس باب الثالثة الت وردت
ول َّ ِ
اّلل اع ْن حه قاا ال  :قاا ال ار حس ح
اّلل اص َّل
ض َّ ح
هبا النصوص ،ففي البخاري اع ْن َأ ِب ه احرْي ار اة ار ِ ا
اّلل عالا ْي ِه او اس َّ اّل  ( :ام ْن َأ ْم اس اك ا ْلك ًبا فاان َّ حه ي ا ْن حق حص ح َّ
ك ي ا ْوم ِم ْن ا امع ِ ِل ِق اي ٌاط ال ا ْلك اب
َّ ح
ِ
ِ
اح ْرث َأ ْو ام ِاش اية) .وأخرج مسّل من حديث َأ ِب ه احرْي ار اة رض هللا عنه اع ْن ار حسولِ
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َّ ِ
اّلل عالا ْي ِه او اس َّ اّل قاا ال ( :ام ْن ا ْقتا اىن ا ْلك ًبا لايْ اس ِب ا ْلك ِب اص ْيد اول ام ِاش اية اول َأ ْرض
اّلل اص َّل َّ ح
فاان َّ حه ي ا ْن حق حص ِم ْن َأ ْج ِر ِه ِق اي ااط ِان ح َّ
ك ي ا ْوم) .او اع ْن عاائِشا اة رض َّاّلل اع ْهناا قاالا ْت :اواعادا
ِ
ْ
ِ
ا
ِ
ِ
ِ
ا
السال حم ف اساعاة َأ ْن يأت ايهح ،فا اج ااء ْت ت ا
كل
ار حسول هللا صل هللا عليه وسّل ْ ِ
جرب حيل عال ْيه َّ
الساع حة اولا ْم يأ ِت ِه ،قاالا ْت :او اَك ان ب اي ِد ِه اع ًصا ،فا اط ار ا اهحا ِم ْن ي ا ِد ِه اوه احو ي ا حق ح
اّلل
ول :اما ح ْخي ِل حف َّ ح
َّ
جر حو ا ْلكب ْحت ات ارسيره ،فاقا ال :ام ات اد اخ ال اه اذا
اوعْدا حه اول حر حس ح حل! ،ح َّث الْ ات اف ات ،فااذا ْ
السال حم،
الْ ا ْلك حب؟ فا حقلْ حت :او َّاّلل اما د ااريْ حت ِب ِه ،فاأ ام ار ِب ِه فاأ ْخ ِر اج ،فا اج ااء حه ْ ِ
جرب حيل عالا ْي ِه َّ
فاقاال ار حس ح
ول َّاّلل صل هللا عليه وسّل :اوعادْ تان فا اجلا ْس حت ال ولام تاأ ِتن!فقا ال :امناعن
صور ٌة رواه مسّل .وعن
الْ ْلك حب َّ ِاذلي اَك ان ف بيْ ِت اك ،انَّ ل نادْ خ ححل بايْتًا ِفي ِه ا ْلك ٌب اول ا
أب هريرة رض هللا عنه ملا سأل جربائيل :ما منعك؟ قال :ا َّن ف البيت ً
متثال ولك ًبا
وسرتا فيه تصاوير ،فاأْ حم ْر برأس المتثال أن يحقطع حت يكون كهيئة الشجرة ،و ْأ حم ْر
ً
ابلسرت أن تحتَّخذ منه وساداتن تحوطأن حمنتبذاتن ،و ْأ حم ْر ابللكب أن حخيرج ،فأمر الرسول
صل هللا عليه وسّل ابللكب فأخرج .وهل بعد ذل حرمان ،حت يأت أحده فيبيح
للمسلمني اقتناء ما يكون سببا ف نقص أجره؟! وهبذا القدر العظمي "قياطان"؟!
اّلل عالا ْي ِه
كم أخرج ابن ماجه اع ْن عا ِ ِ ُيل ْب ِن َأ ِب اطا ِلب رض هللا عنه اع ْن النَّ ِ ِ ُب اص َّل َّ ح
او اس َّ اّل قاا ال ( :ا َّن الْ امالئِ اك اة ل تادْ خ ححل بايْتًا ِفي ِه ا ْلك ٌب اول حص اور ٌة ) وهو حصيح الس ناد .
ِ
وأ يي سفه هذا ،أن ُيرص املسّل عل اجياد ما يكون سببا ف امتناع دخول املالئكة
لبيته ،ومهنا مالئكة الرمحة؟! أعاذن هللا تعال من سوء الفهم واجلهل .وامنا يس تثىن
من ذل لكب الصيد ،وحراسة املاش ية ،وحراسة الزرع ،ومعلوم أن حراسة النسان
أول وأه ،حففظ النفس ودفع الرضر عهنا أول من الزرع واملاش ية ،فتس تثىن أيضا،
فيباح الاقتناء لهذه الس باب الثالثة فقط ،حيث ورد النص بذل.
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** ثلثا :المر بقتل الالكب ،ث نسخ ذل :فعند أحصاب السن بس ند حصيح عن
عبد هللا بن مغفَّل عن النَّ ِ ُب صل هللا عليه وسّل قال  ( :لا ْو ال َأ َّن ِ ا
الالك اب أ َّم ٌة ِم ان
ال ام ِم ل ام ْر حت ِبقا ْت ِلهاا فاا ْق حتلحوا ح َّ
ك أ ْس او اد هبا ِ مي )  .وعن جابر بن عبد هللا رض هللا عنه
ول ِ
قال  :أ ام ارن ار حس ح
هللا صل هللا عليه وسّل ِبقا ْت ِل ِالالك ِب ،اح َّت ا َّن امل ا ْرأ اة تا ْقدح حم ِم ان
ال ابا ِدي ا ِة ِب ا ْلكهبِ اا فانا ْق حت حلح ،ح َّث هنا ايى النَّ يب صل هللا عليه وسّل اع ْن قا ْت ِله ِاا ،اوقاا ال ( :عالا ْي حكْ
بني ف أن الرشيعة
ِابل ْس او ِد الهبا ِ ِمي ِذي الني ْق اط ات ْ ِني فاان َّ حه اش ْي اط ٌان ) حصيح الس ناد .وهذا ِ ُ ٌ
تشدد ف أمر الالكب ،وأنه ل التفات للخصال امحليدة ف الالكب ف احلك الرشعي.
الهنيي أو ًل َكن هني ًا عا ُم ًا عن اقتناء مجيعها،
قال القاض عياض رمحه هللا" :عندي أ َّن ا
وأمر بقتل مجيعها ،ث هنيى عن قتل ما سوى السود ،ومنع الاقتناء ف مجيعها ال
لكب صيد أو زرع أو ماش ية" .والقاض من كبار املالكية ،وهو ليس من النابتة!.
** رابعا :الهنيي عن مثنه ،ووصفه بأنه خبيث :ففي الصحيحني وغيهم من حديث
َأ ِب حج اح ْي اف اة وأب مسعود النصاري رض هللا عهنم وغيهم أن النب صل هللا عليه
وسّل هنيى اع ْن ثا ام ِن الْ ا ْلك ِب .وف رواية" :مثن اللكب خبيث" .وعن ا ْب ِن اع َّباس رض
ول َّ ِ
هللا عهنم قاا ال ( :هنا ايى ار حس ح
اّلل عالا ْي ِه او اس َّ اّل اع ْن ثا ام ِن الْ ا ْلك ِب ،اوا ْن اج ااء
اّلل اص َّل َّ ح
ي ا ْطلح حب ثا ام ان الْ ا ْلك ِب فاا ْم ْل اكفَّ حه حت ار ًااب ) وهو حصيح الس ناد .قال احلافظ "ِ :اظا ِهر
الهنَّ ْيي ا ْحت ِري ب ا ْيعه ،اوه احو عاا ُم ِف ح ُ
ك ا ْلكب حم اعل َّ ًما اَك ان َأ ْو غا ْيه ِم َّما ا حجيوز ِا ْق ِتنا حاؤ حه َأ ْو ل
ا حجيوز  ..او ِب اذ ِ ال قاا ال الْ حج ْمهحور" اهـ .وهو من أمئة السالم ،وليس من النابتة .وقال
رش الْ اك ْسب او اك ْونه اخبِيثًا فا ايدح ُل عا ال
النووي " :او َأ َّما الهنَّ ْيي اع ْن ثا امن الْ ا ْلكب او اك ْونه ِم ْن ا ُ
ا ْحت ِري ب ا ْيعه ،او َأن َّ حه ل ي ا ِص ُح ب ا ْيعه ،اول ا ُِي ُل ثا امنه ،اول ِقمياة عا ال حم ْت ِلفه اس اواء اَك ان حم اعل َّ ًما
َأ ْم ل ،او اس اواء اَك ان ِم َّما ا حجيوز ِا ْق ِتنا حاؤ حه َأ ْم ل ،اوهبِ ا اذا قاا ال ا امجا ِهي الْ حعلا اماءِ ،م ْهنح ْم َأبحو ه احرْي ارة
رص ُي او اربِي اعة اوا َل ْو ازا ِع ُي اوالْ اح اك او ا َّمحاد او َّ
الشا ِف ِع ُي او َأ ْ امحد اود حااود اوا ْبن
اوالْ اح اسن الْ اب ْ ِ
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الْ حم ْن ِذر اوغا ْي ْه" .اهـ .وهو من أمئة السالم ،وليس من النابتة! .وقال ابن حزم ":اول
ا ُِي يل ب ا ْي حع ا ْلكب َأ ْصال ،ل ا ْلك اب اص ْيد اول ا ْلك اب ام ِاش اية ،اول غا ْ اي ح امها" اهـ .وهو من أمئة
السالم ،وليس من النابتة! .الرد عل ما ذكره أحصاب القول جبواز اقتناء اللكب
وتكرميه ووفائه !!! أول :الاس تدلل العجيب بوفاء الالكب عل حلها وطهارهتا وجواز
اقتناهئا!! فهو اس تدلل بديع!! مفا عالقة الوفاء ابحلك الرشعي؟! أليس امحلار من أكرث
احليوانت طوعا لالنسان ،وخدمة ل ،ومع ذل حرم هللا تعال ألكه! أليس البقر من
أشد احليوانت نفرة من ركوهبا ،وعدم طواعيهتا لالنسان ،ومع ذل أحل هللا ألكها!
أليس اخليل مباحة عظمية النفع ،ومع ذل فقد ذكرها هللا تعال ف قصة نب هللا
سلمين ف معرض اذلم ،حت قام نب هللا بتقطيع حسوقها ،قال تعال( :فاقاا ال ا ِ ُن
ا ِ
َأ ْح اب ْب حت حح َّب الْخ ْ ِاي اع ْن ِذ ْك ِر ار ِ ُب اح َّت ت ااو اار ْت ِابلْ ِح اج ِاب ( )32حرديوهاا عا َّيل -أي:
وق او ْ َال ْعنا ِاق) فهل هذا النص والعقوبة الت أوقعها هللا
اخليل -فا اط ِف اق ام ْس ًحا ِاب يلس ِ
عل اخليل يؤخذ مهنا حتري اخليل؟! قطعا ل .كم ذكر هللا تعال ف كتابه العزيز حال
منل من أفصح وأحك ما يكون ،وه تقول ( :ااي َأُّيي اا النَّ ْم حل ا ْد حخلحوا ام اسا ِكنا ح ْك ال ا ُْي ِط امنَّ ح ْك
ون)  ،فهل َكنت هذه الفصاحة ،وتكل احلمكة سببا ف
حسلا ْي ام حان او حجنحو حد حه او ح ْه ال ي ْاش حع حر ا
اابحهتا؟! قطعا ل ،فقد ذهب جمهي أهل العّل ال حتري أك المنل ،ودليلهم هنيي
النب صل هللا عليه وسّل عن قتل المنل ،ول سبيل ال ألكه ال بقتل ،فدل عل
حتري ألكه .وهذا الهدهد ،داعية التوحيد ،القائلَ ( :أ َّل ي ْاس حجدح وا ِ َّ ِّلل َّ ِاذلي ح ْخي ِر حج
اّلل ال ا ا ال ا َّل ه احو
الْخ ْاب اء ِف
ون ( َّ )25ح
ون او اما تح ْع ِل حن ا
الس ام ااو ِات او ْ َال ْر ِض اوي ا ْع ا حّل اما ح ْخت حف ا
َّ
ِ ِ
ار يب الْ اع ْر ِش الْ اع ِظ ِمي) فهل دعوته ال التوحيد جعلته حالل؟! قطعا ل ،فقد هنيى النب
صل هللا عليه وسّل عن قتل ،ول سبيل ال ألكه مباحا ال ابلقتل ،فاكن حمرما ف
قول أكرث أهل العّل .مفثل هذه النصوص لكها ل تؤخذ مهنا أحاكم الرشع ،فان هللا
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تعال يذكرها ِحل اك وعلل أخرى ،ول يتعلق هبا حك رشعي البتة ،ول يعّل ف أصول
الفقه أن ذكر حيوان ف الكتاب أو الس نة يفيد حمكًا اب ِحلل أو احلحرمة!!! ول ْجت ِر عل
هذا عادة العلمء الكبار ،امنا اخيدع هبا ح
اجلهال ،ممن ينتس بون ال العّل العوا َّم ،وهللا
املس تعان .ومراتب الدل معروفة معلومة عند أهل التخصص مجيعا :الكتاب والس نة
والجمع والقياس  ..اخل ،وليس فهيا هذه الطريقة الغريبة ف الاس تدلل .ومن جنس
ما س بق :الاس تدلل بذكر اللكب ف قصة أحصاب الكهف ف كتاب هللا تعال!
واجلواب :أن جمرد ذكره ل يدل عل حك ف ذاته ،كم تقدم ،وليس من طرق
الرشيعة أن ذكر الشء ف كتاب هللا أو الكم النب صل هللا عليه وسّل يدل عل
جوازه ،مع أن هللا تعال ذكر اللكب ف كتابه ف معرض اذلم ،فقال تعال{ :فا امث ح حال
امكاث ِال الْ ا ْلك ِب ا ْن ا ْحت ِم ْل عالا ْي ِه يالْه ْاث َأ ْو ت ْ حارت ْك حه يالْه ْاث اذ ِ ال امث حال الْقا ْو ِم َّ ِاذل اين اك َّذبحوا بِأ ااي ِتناا
ْ ِ
َّ
ا
َّ
ون} [العراف ،]176 :وهذا ذم وانتقاص لللكب ف
فاا ْق حص ِص القا اص اص ل اعلهح ْم ي ا ات افك حر ا
قول عامة املفسين .كم ذكره النب صل هللا عليه وسّل ف معرض اذلم ،فقاا ال النَّ ِ يب
الس ْو ِءِ َّ ،اذلي ي ا حعو حد ِف ِه اب ِت ِه اَكلْ ا ْلك ِب يا ْر ِج حع ِف
اص َّل َّ ح
اّلل عالا ْي ِه او اس َّ اّل( :لايْ اس لاناا امث حال َّ
رش االْ حم ْؤ ِم ِن اني
قا ْي ِئ ِه) .قال احلافظ ابن جحر( :لايْ اس لاناا امث حال اا َّلس ْو ِء) َأي :ال يان ْ اب ِغي لاناا ام ْع ا ا
َأ ْن ناتَّ ِص اف ب ِِص افة اذ ِممياة يحشا اهبِ حناا ِفهياا َأخ ياس االْ اح اي اوانا ِت ِف َأخ ُِاس َأ ْح اوا ِلهاا ،قاا ال اا َّ حّلل
الس ْو ِء او ِ َّ ِّلل الْ امث حال ا َلعْ ال) اولا اع َّل اه اذا
حس ْب احان ا حه اوتا اع االِ ( :ل َّ ِذل اين ل يح ْؤ ِمنح ا
ون ِابل ِخ ار ِة امث حال َّ
َأبْلا حغ ِف اا َّلز ْج ِر اع ْن اذ ِ ال ،او َأ اد يل عا ال االتَّ ْح ِر ِي ِم َّما لا ْو قاا ال امث ًاال " :ال تا حعو حدوا ِف االْهِ ابة".
أهـ.واحلافظ من أمئة املسلمني ،وليس من النابتة!.
ث ف اجلواب عل اس تدلهلم ابصطحاب أهل الكهف لللكب! فهل قال أحد من
أهل العّل أصال بعدم جواز اصطحاب الالكب؟! فهذا جائز ،وامنا املمنوع ما ورد
به النص ،مجعا للنصوص ،فيجوز اصطحابه لعدم دليل حتري ذل ،ول جيوز ادخال
فتاوى الطهارة للدكتور محمد بن موسى الدالي

255

البيت ال حلاجة لورود ادلليل بذل .أما تصنيف ابن املزرابن لكتابه" :فضل الالكب
عل كثي ممن لبس الثياب" فقد بني ف صدر كتابه أن تصنيفه لهذا الكتاب َكن
نزو ًل عل اقرتاح أحده ل؛ حيث طلب منه تأليف كتاب يظهر فساد أخالق البرش
وسوء عالقاهتم ببعضهم البعض ،فسعى لعداد كتابه هذا ،واذلي مجع فيه ك ما وقع
حتت يديه من أشعار وحاكايت خاضت هبذا المر .فاملؤلف ،امنا أراد بذل ذم أهل
الفساد من جنس النسان ،اذلين ومصوا هبذه الخالق القبيحة ،ل أنه يذم جنس
النسان لكه ،ويقدم عليه جنس الالكب ،فهذا ل يقول عاقل!! ومازال هذا يس تعمل
ف الكم الناس ،فيقولون ملَّا يرون أهل الفساد وحياهتم الضائعة ،يقولون :حلياة اللكب
أنظف وأطهر من هذه احلياة! فهذا ليس ذما للجنس النسان ،وتقدميا جلنس الالكب
علهيم ،امنا لسوء وفساد صنيعهم ،وال فاابتفاق العقالء جنس النسان أفضل عل
الطالق من سائر الجناس الخرى ،فقد ميه هللا ابلعقل ،ث ابلتلكيف ،ث ايقاع
العبادات هلل تعال ،والزتام رشعه ،ومعلوم أن ركعة من عبد صال أو تالوته أي ًة من
كتاب هللا أفضل عند هللا تعال من الكب الرض لكها ،ولو أب اجلاهلون!! وهللا
املس تعان .ث ما عالقة تصنيف هذا الكتاب حبك اللكب حيث وردت النصوص
بذمه؟! أرأيت لو أن خشصا صنف كتااب ف فضل ُ ِالراب! فهل س يكون قاضيا يوما
من ادلهر عل نصوص حتري الراب؟! فاخلالصة - :أن اللكب ل ينجس منه ال ريقه
عل الرج من أقوال أهل العّل - .أن املالئكة ل تدخل بيتا فيه لكب ،كم أنه سبب
لنقص الجر ،ك يوم قياطان ،ويس تثىن من ذل ما ورد به النص ،وهو الصيد
واحلراسة والزرع ،ول جيوز ادخال اللكب للبيت ،جملرد اللعب والرتبية بدون سبب
أابحه الرشع - .شواهد الرشع تدل عل ذم اللكب ف امجلل ،ف ِري حق حه جنس ،ومينع
دخول املالئكة ف البيت ،وهو سبب لنتقاص الجر لهل البيت ،وقد هنيى الشارع
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عن مثنه ،وأمر بقتل ،ث نسخ ،وبقي المر ابلقتل ف السود فقط - .أن ذكر اللكب
ف قصة الكهف ،ل تعرض فهيا حلل أو حرمة ،امنا فهيا جواز الاصطحاب ،وهذا ل
ينازع فيه أحد ،ل لن هللا تعال ذكره ف قصة أحصاب الكهف ،امنا لعدم ورود ما
يدل عل حتري اصطحاب اللكب - .تصنيف كتاب ابن املرزابن ،ليس فيه تفضيل
جنس الالكب عل جنس النسان ،وحاشا لعال من علمء املسلمني أن ُّي ِرفوا هبذا
البتة ،ال مبتور العقل ،وامنا فيه ذم طوائف من بن النسان اذلين جتاوزوا احليوانت
ف أخالقهم ،وهؤلء مذمومون ،ولو ل يكتب ابن املرزابن كتابه! - .املتقرر ف النفس
البرشية خسة اللكب ،وهو مرضب املثل ف السوء ،وما زال الناس يتسابون أو
يتشامتون بذكر اللكب!! ،فهل هؤلء اذلين َكدوا يكتبون الشعر ف مدح اللكب،
لو قال هلم أح ٌد :أنت "لكب" عل وجه املدح ،فهل س يقبل ذل؟!! وهل سياه
مدحا حقا ،حيث وصفه بذل احليوان الوف الكري ،اذلي ذكره هللا تعال ف قصة
أحصاب الكهف؟! أم سيى ذل منهتيى الهانة والتطاول؟! س بحانك هذا هبتان
عظمي ،وهللا تعال املس تعان ،وعليه التالكن
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
ف 1440/11/4هـ
أثر الاستنجاء عل املالبس ادلاخلية
السالم عليك ورمحة هللا ايش يخ جزاك هللا خي سؤال هو فرتة من الزمن املاض
كنت اصيل وحمافض عل صالت لكن بعض الصلوات اصيل واجد اثر الاستنجاء
من بول دون ازالهتاعل مالبيس ادلاخلية لكن ل مايقارب اربع شهور احرص عل
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ان بعد معلية تبول اكرمك هللا ان تنهتيي قطرات البول هل ايش يخ عيل اعادات تكل
الصلوات ان ُّيمن اجلواب كثي علم ابن ندم ندم شديد  /راج من هللا ث منك
الاجابة
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ان َكن هذا خيرج قبل الصالة ،فهو نقض للوضوء ،والواجب عليك اعادة ما قرب
من صلوات ،أما ان َكن خيرج بعد الصالة ،فال شئ ف الصلوات ،وعليك
الوضوءوغسل اذلكر والنثيني ،وغسل الثوب أيضا.
واجهتد أخ قبل ادلخول ف الصالة ،مادام هذا ُيدث ابس مترار ،فان اجهتدت،
ومع ذل أصبح خيرج ،فعليك التحفظ جيدا بوض منديل ورق وحنوه عند خمرج
البول ،ول يرضك ما خيرج أثناء الصالة ،فتكون مكن به سلس بول ،فتتوضأ للك
صالة بعد دخول وقهتا ،وتصيل ول يرضك ما خيرج ،مادام خيرج ابس مترار،
ث اعّل أن املذي اذلي خيرج ،امنا خيرج ف الغالب نتيجة لالنتصاب ،فتحرز ان
حصل ل ذل ،واجهتد ف التطهر قبل الصالة ،وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
ف 1443/10/8هـ
بول و روث احليوانت الت يؤك محلها
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السالم عليك ورمحة هللا وبرَكته
هل بول أو روث احليوانت الت يؤك محلها غي جنس  ،أي لينقض الوضوء ولُيتاج
الطهارة منه اذا تلوث الثوب أو البدن به .
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
بول وروث ما يؤك محله ليس بنجس ،ول أثر ل عل الوضوء ،وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
ف 1441/1/9هـ
احاكم غسل اجلنابة
السالم عليك اول وقبل ك شئ,
سؤال ان شاء هللا يسي وهو ف احاكم غسل اجلنابة,وضعت جيل ف شعرى
لتحسني تسُيه,ث بعد ذل بيوم اغتسلت للجنابة ول اغسل رأس ابلصابون,فهل
هو عازل للمء وما حك الغسل ف تكل احلال ايفسد ام هو حصيح,علم بأنه ليس
ككري الشعر فهو يزال ابملاء كم اعتقد,ارجو الافادة .
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الواجب ف الوضوء أن يصل املاء ال املواضع الواجب طهارهتا ،وكذا الواجب ف
الغسل أن يصل املاء ال سائر البدن ،وك ما مينع وصول املاء ال تكل املواضع ف
الوضوء ،أو سائر البدن ف الغسل ،فانه جيعل الطهارة ابطل ،من ذل املونيكي،
وبعض ادلهانت الت تصيب البدن ،خبالف الكرميات والزيوت والفازلني والبودرات
واملساحيق الت تس تعملها النساء ول متنع من وصول املاء ،فهذه ل اشاكل فهيا،
ومبجرد وضعها فان اجلسم يترشهبا ،ول حتول دون وصول املاء ،مفا دام ذل ا ِجل ْ
يل
املوضوع عل رأسك ليس َكلكري ول الزيوت ،وُيول دون وصول املاء ال البرشة،
فانه جيب التأكذ من ازالته جيدا قبل الغسل أو الوضوء ،وما حصل من غسل وهو
موجود فالواجب اعادته ،واعادة أي صالة أديهتا بعد ذل الغسل ،وهذا لكه برشط
التأكد من أنه ل يكن أزيل ابلفعل ،وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
ف 1440/11/4هـ
تعاطي ادلخان أو اخملدرات والوضوء
 1ــ هل صالة الشخص وعلبة السجائر او علبة التبغ ف جيبه حصيحة ام ل؟
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 2ــ خشص مدمن عل القنب الهندي او ما يسمى حشيش وليس هروين عافان
هللا واايك ل يس تطع الكف عن تعاطهيا وهو الان ف حية من امره كيف يصيل ؟
هل يكفي الوضوء الاصغر ف ك مرة يشعل فهيا س يجارة قنب هندي ام يتوجب
عليه وضوء اكرب ؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ل أثر محلل علبة ادلخان ف حصة الصالة ،وبعد تعاطي هذه اخملدرات ،فان َكن العقل
ابقيا ،فال حاجة للوضوء ،ال ان َكن قد انتقض ،أما ان ل يكن بعقل ،فيشرتط
الوضوء فقط.
لكن جيب أن تعّل أن تعاطي ادلخان أو احلشيش وحنوه من احملرمات ،فعل من
تعاطى تكل الش ياء التوبة والرجوع ال هللا تعال ،والقالع فورا ،وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
ف 1443/11/8هـ
الشك ف ملس النجاسة عند الوضوء
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السالم عليك ورمحة هللا وبرَكته هل اعيد الصالة لن عندما كنت اتوضاء وصلت
لرجيل اليسى وغسلهتا فلم انهتيت ملست الافرجني وشككت انه جنس فقمت
بغسلها مرة اخرها بنية تنضيفها وليس بنية الوضوء لن مقت بغسلها من قبل ث
امكلت وضوئ وغسلت رجيل الميىن ...فهل اعيد صالت
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ملس الفرجني ل يس تلزم نقل النجاسة ،ال ان وجدت جناسة ابلفعل ،وعل ك فال
بأس مبا صنعته ،والوضوء حصيح ،والصالة حصيحة ،وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
ف 1442/12/4هـ
التدخني والوضوء
-1هل التدخنب(جسائر عادية) تبطل الوضوء؟
-2امتكل شقة اسكن فهيا وبناىت وزوجت هل جيوز كتابهنا ابس زوجت قبل وفاىت
...ل اخان وثالث اخوات وابن اخ وام فهل جيوز غلم ابهنا الشقة الت نعيش هبا
ول يوجد لزوجت اوبناىت
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
فتاوى الطهارة للدكتور محمد بن موسى الدالي

262

التدخني حرام تناول ،لكن ل أثر ل عل الوضوء ،وأما الشقة فهيي من حقوق
الزوجية ،،فال بأس أن تكتهبا لزوجتك ،وأولدك ،وليس هذا من الوصية اجلائرة،
وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
ف 1443/11/7هـ
حك الوضوء مع القيام بعملية جراحية
السالم عليك ،منذ  ٤أايم أجريت معلية جراحية عل مس توى اسفل الظهر(الرشج)
عافاك هللا ،و املشلك أن ل أصيل منذ ذل احلني بسبب خروج بعض السوائل من
اجلرح َكلقيح ( مع العّل أنه ل ميكنن الس تحمم للوضوء الكرب و أن مدة انسداد
اجلرح ميكن أن تطول ) مفا العمل؟ و هل ميكن أن أصيل ف ظل هذا الوضع؟
ابرك هللا فيك و جزاك هللا ك خي.
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ان َكن الصديد خيرج من جرح ،وليس من فتحة الرشج ،فهذا ليس نقضا للوضوء،
وكونه ابلقرب من فتحة الرشج ل يرض ،لكن ان َكن يزنل من فتحة الرشج فهو نقض
للوضوء ،فتغسل جيدا ،وتتحفظ مبنديل وحنوه ماكن خروج هذا الصديد ،ث تتوضأ
للصالة بعد دخول وقهتا ،وتصيل ول يرضك ما خيرج من الصديد ،فانه ل ينقض
الوضوء ف تكل احلال ،فان تعذر الغسل أو الوضوء ،فتميم ،بأن ترضب الرتاب
بكفيك ،ومتسح وهجك وكفيك ،وذل بعد دخول وقت ك صالة ،وعليك قضاء
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الصلوات الت تركهتا ،قدر اس تطاعتك ،مادام العهد بتكل الصلوات قريبا ،وهللا
املوفق.
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
ف 1440/11/4هـ
وجود أثر للبول عل ثياب امرأة كبية ف السن
امرأة كبية ف السن ل تس تطيع ضبط نفسها ف الطهارة ويبقى عل ثياهبا اثر البول
ف بعض الاحيان و ل جتيد الوضوء جيدا .
من نحية اذلاكرة تنس ف بعض الاحيان لكن الاغلب اهنا تكون واعية
فهل علهيا شئ اذا صلت ف ثياب جنسه ؟ و هل جيوز لها امجلع ف الصالوات ؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعل أل وحصبه أمجعني ،وبعد.
مادامت بعقلها ،فهيي مطالبة مبا تس تطيعه من العبادة ،وعل من حولها أن يقوموا
بتطهيها وتطهي ثياهبا ،فان جعزت ،وليس عندها أحد ،فلتفعل ما تقوى عليه ،وأما
امجلع فان أمكهنا أن جتمع مجعا صوراي ،بأن تأخر الصالة لخر وقهتا،وتصيل الصالة
الت تلهيا ف أول وقهتا ،وهذا أحوط ،وان َكن فيه مشقة ف ضبط الوقت ،فان
تيس لها ذل َكن أول من امجلع ،لكن ان احتاجت للجمع فعال ملشقة أداء ك
صالة ف وقهتا ،فلتجمع ،وهللا املوفق.
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كتبه :د .محمد بن موس ادلال
ف 1443/10/8هـ

وهللا تعال الهادي ال سبيل الرشاد
فنسأل تعال التوفيق والسداد ،والعّل النافع والعمل الصال
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فهرس المحتويات

الوضوء ونواقضه
رقم الصفحة
()3
•

الوضوء على الوضوء من السنن

•

وجود نجس في المالبس والصالة كذلك

•

الصالة في ثوب ملوث بالدماء

•

هل خروج األميبا ينقض الوضوء؟؟

•

حكم لمس الفرج بعد الوضوء

•

أثر خروج الدَّم على الوضوء

•

حكم الوضوء بالماء المالح والملوث بالتراب

•

خروج الريح أثناء الصالة
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•

تأجيل الوضوء

•

السنة في الوضوء

•

النية والوضوء

•

نزول بلل في الطريق للمسجد

•

الصالة بدون وضوء جهالا

•

هل يجزئ اإلغتسال عن الوضوء؟؟

•

حكم الصالة في مكان غير نظيف

•

انتقاض الوضوء أثناء الصالة

•

هل يجزئ الغسل عن الوضوء في الطهارة؟؟

•

حكم الطهارة والوضوء لمن لديه التهاب في البروستات

•

هل تبديل الحفاظة للطفل ينقض الوضوء؟

•

أثر خروج الدَّم على الوضوء

•

خروج ريح اثناء الوضوء

•

حكـم الـوضـوء فـي دورات الميـاه

•

هل يجب الوضوء قبل االستحمام من الجنابة؟؟

•

الصالة بغير طهارة جهال

•

الوضوء بماء غريب الطعم

•

علم أنه جنب بعد الصالة

•

طواف اإلفاضة بدون وضوء

•

الطواف بغير طهارة

•

إكمال الطواف بعد نقض الوضوء ،ثم عقد النكاح بعده

•

كفاية الغسل عن الوضوء

•

عدم القدرة على غسل بعض األعضاء في الوضوء

•

حكم لمس المرأة األجنبية غير عمدا ,هل هو ناقض للوضوء؟

•

هل غسيل االسنان بالصابون بعد الوضوء يفسد الوضوء

•

هل األكل من كبد اإلبل ينقض الوضوء؟
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•

نقض الوضوء بلحم اإلبل

التيمـــم

رقم الصفحة
()36

•

حكم التيمم لمن يعاني من مشكلة في البشرة

•

حكم التيمم من الجنابة لمن كان به مرض يحول بينه وبين االستحمام

•

التيمم مع القدرة على االغتسال

•

حكم التيمم من الجنابة لمن كان به مرض يحول بينه وبين االستحمام

•

هل يجوز التيمم لمريض كبير بالسن؟

•

هـل يجـوز التيـمم للـذيـن تـزوجـا حـديثــا؟

•

هل يجوز للمريض الذي يشق عليه الوضوء مشقة عظيمة ان يتيمم ؟

الغســـــل
رقم الصفحة
()42
فتاوى الطهارة للدكتور محمد بن موسى الدالي

268

•

كيفية الغسل الصحيح

•

صفة الغسل

•

صفة الغسل من الجماع

•

هل يجوز الغسل بعد الجنابة بدون غسل الرأس؟

•

أثر حدوث ناقض من نواقض للوضوء أثناء الغسل

•

الغسل من الجنابة

•

حكم خروج سائل بعد الغسل من الجنابة

•

هل يتوجب االغتسال عند نزول افرازات بسبب االثارة الجنسية؟؟

•

كيفية غسل الجنابة وحكم غسل الشعر إن كان يلحقه الضرر من الغسل المتكرر

•

مسح السرة في االغتسال سبع مرات ليس من الدين

•

التضرر من الغسل

•

حكم وجود البلل في الثوب

•

حكم الغسل مع وجود لصقات منع الحمل

•

هل يجب االغتسال بمجرد ادخال الزوج عضوه من غير قذف ؟

•

وجود بلل بعد غسل الجنابة على الثياب

•

هل يجب في غسل الجماع الوضوء أوال عن الحدث األصغر؟

•

سلس الريح

•

تيسير الشريعة لمن به سلس ونحوه

•

كيف يتوضأ للصالة من يعاني من سلس بول؟؟

•

حكم الصالة والوضوء لمن كان به سلس بول

•

حكـم صحـة صـالة وإمامـة مـن بـه سـلـس ريــح

•

صاحب الحدث الدائم هل يطالب بصالة السنن القبلية

•

هل خروج الهواء واألصوات من الفرج ينقض الوضوء

•

السلس البولي

فتاوى الطهارة للدكتور محمد بن موسى الدالي

269

•

ماحكم اللون االصفر من الدبر بعد الصالة

•

السلس البولي أثناء الصالة

•

خروج الريح أثناء الصالة

•

القولون وكثرة الغازات وقت الصالة والوضوء

•

التبول الغير إرادي

•

نزول بعض قطرات بول اثناء الوضوء

النجاسة و إزالتها
رقم الصفحة

()71

•

حكم المناديل المبلله وهل تجزئ عن االستنجاء بالماء؟؟

•

هل لالستنجاء صفة شرعية

•

االستنجاء باليمنى للضرورة

•

حكم الصالة لمن احتلم وهو نائم ولم ينتبه لذلك اال في منتصف الصالة

•

ماحكـم خـروج المـذي بشـهوه وهـل ينقـض الـوضــوء؟؟

•

إصابة المذي للمالبس الداخلية

•

الواجب على من أمذى

•

خروج المذي

•

كيف تميز بين المذي والمني ومتى يجب الغسل ؟؟

•

حكم ال َم ْذي وكيفية الطهارة منه

•

حكم المذي والطهارة منه

•

كيف تميز بين المذي والمني ومتى يجب الغسل ؟؟

•

إصابة المذي للمالبس الداخلية

فتاوى الطهارة للدكتور محمد بن موسى الدالي

270

•

حكم المذي الحاصل عن مكالمة هاتفية مع الزوج

•

ماحكم خروج المذي بشهوه وهل ينقض الوضوء؟

•

خروج السوائل وكيفية الطهارة منها؟

•

وجود آثار صفراء في السروال

•

الوسوسة في نزول سوائل هل هي مذي أم مني؟

•

هل يتوجب االغتسال عند نزول افرازات بسبب االثارة الجنسية؟؟

•

حكم المذي وما يترتب عليه من طهارة

•

التطهر من المذي

•

الشك في كونه مذي ام مني أم ماذا؟

•

خروج المذي بكثرة

•

حكـم الـودي ومـايتـرتـب علـيه مـن غســل

•

التبول قائما
حكم ُّ

•

ما هو اإلستحالم وما حكمه؟؟

•

نزول المني باستمرار

•

حكم الطهارة والصيام للمرأة عند اللمس والمداعبة ونزول الماء

•

خروج الرطوبة من المرأة وأثرها على الطهارة

•

حكم ما ينزل بسبب التفكير

•

حكم الطهارة والصيام للمرأة عند اللمس والمداعبة ونزول الماء

•

حلم ولم ينزل

•

حكم السوائل التي تنزل عند االثارة الجنسية

•

الصالة بدون التطهر من المذي

•

نزول سائل ابيض اللون بعد التبول

•

كثرة نزول المذي بعد البول

•

نزول المذي دون علم

•

مس العضو الذكري هل يبطل الوضوء؟

•

نزول سائل في نهار رمضان

•

نزول المني في نهار رمضان

فتاوى الطهارة للدكتور محمد بن موسى الدالي

271

بعض أحكام المرأة
المسلمة
(غير الحيض والنفاس)

رقم الصفحة ()113

•

هل تأثم المرأة اذا لم تغتسل بالطريقة الشرعية؟؟

•

هل يجوز المسح على الشعر لغسل الجنابة؟؟

•

حكم وضع خلطة للجسم بغرض التجميل

•

حكم تغسيل البنت لوالدها المريض

•

طهارة من بها التهابات

•

تركيب الباروكة للحاجة

•

حكم وضع المناكير على طهارة لليوم التاني

•

أثر تقيؤ الطفل على أمه على وضوئها

•

حكم وضع كريم أساس خاف للعيوب ومعالج للبشرة

•

حكم الصالة مع نزول سائل أبيض شبه شفاف

•

حكم الصالة مع وجود طالء االظافر

•

حكم الوضوء والصالة مع وجود التهابات

•

هل حكم االلوان الشمعية مشابه لحكم طالء االظافر؟؟

•

حكم الوضوء مع وجود افرازات تشبه القصة البيضاء

•

حكم الصالة مع وجود اإلفرازات الصفراء

•

حكم وضع كحل بسيط في االماكن العامة

•

حكم الصالة مع وجود نزيف بسبب الحمل

•

ال يصح الوضوء مع المادة العازلة

•

الصالة بعد وضع المكياج وحكم اإلنزال بشهوة

•

هـل مـالمسـة الـزوجـة دون شــهوة ينقـض الـوضـوء؟؟
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•

هل يبطل الوضوء لمس المرأة عن غير عمد؟؟

•

الوضوء والصالة بوجود حائل كالمناكير

•

أثر اإلفرازات التي تنزل على المراة على الوضوء

•

حكم تركيب األظافر

•

استعمال الكريمات التي تحتوي على كحول

•

حكم وضع الباروكة لمن يعاني من الصلع

•

صبغ الشعر (ميش)

•

استئصال غده في الرحم وأثره على الوضوء

•

وجود بلل بعد الغسل من الجماع

•

التفكير وفعل شيء أشبه بالعادة السرية

•

طالء الجسم بمادة لونية أثره على الوضوء

•

وضوء المرأة خارج البيت

•

مس المرأة عضو زوجها

•

الكالم في العالقة الحميمية على الهاتف

•

سلس البول بعد الوالدة

•

مالمسة الزوجة بدون شهوة هل ينقض الوضوء؟؟

•

حكم البلل أثناء الكالم مع الزوج أو التفكير

•

وسواس خروج ما ينقض الوضوء

•

ما حكم من عجزت عن الوضوء؟

•

حكم إخفاء شعر الحاجب

•

حكم النمص

•

حكم إزالة الحواجب وتجميلها

•

حكم استخدام خافي الحواجب

•

حكم حف الحواجب والوجه للمرأة المتزوجة والعزباء

•

حكم تخفيف الحواجب

•

حكم إزالة الشعر بين الحاجبين

•

حكم تنظيف الحواجب وتقصيرها
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متفرقات
رقم الصفحة
()160
•

المصحف
حكم َمس غير المسلم
َ

•

الجوال بدون وضوء ،وقراءة الجنب للقرآن
حكم قرا َءة القرآن من
َّ

•

مس المحدث للمصحف

•

مس المصحف بغير وضوء

•

هل يشترط الوضوء لمس وقراءة القرآن من الجوال

•

حكم قراءة القرآن من غير وضوء

•

هل يجوز مس المصحف على غير وضوء؟

•

الوسواس في الوضوء والصالة

•

الوسواس والوضوء والصالة والطهارة

•

الوسواس القهري

•

االكتئاب والوسواس القهري

•

مصاب بوسواس ويريد أن يقطع الصالة

•

الوسواس في الطهارة

•

الوسوسة الزائدة وآثارهـا السلبية وكيفيـة التخلـص منهــا

•

الـوسـوسـة فـي الطهـارة وكيفـيـة التخلـص منهـا

•

حكـم الوسـوسـة فـي الوضـوء

•

الموقف من الوساوس

•

حكم الذهاب لطبيب لمن يعاني من وسوسة في الطهارة والوضوء

•

الوسواس في الوضوء والنذر واليمين

•

وساوس الوضوء والغسل والصالة

•

الوسواس في الوضوء ونواقضه
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•

الوسواس بالغازات

•

وسواس المذي

•

وسواس الوضوء والصالة

•

حكم ممارسة العادة السرية وهل تستوجب الغسل؟

•

حكم ممارسة العادة السرية وكيفية التخلص منها

•

حكم العادة السرية لإلناث وهل واجب الغسل بعدها

•

حكم ممارسة العادة السرية

•

حكم ممارسة العادة السرية وما يلزمها من توبة

•

حكــم العـادة السـريه لإلنـاث وهـل هـي بحكـم الزنـا ؟؟

•

هل الغسل واجب بعد العادة السرية

•

حكم عدم الغسل بعد القيام بالعادة السرية جهال

•

حكم عدم الغسل بعد القيام بالعادة السرية جهال وأثرها على الصالة

•

هل يجب على الفتاه االغتسال من العادة السرية؟ ام يكفي الضوء ؟

•

حكم قص شعر البطن والظهر

•

حكم إزالة شعر الجسم لألبد

•

حكم حلق الصدر والبطن والفخذ والساق

•

حكم حلق أو تقصير اللحية من أجل الوظيفة

•

حكم حلق اللحية في اإلسالم

•

حكم استخدام الليزر في ازالة الشعر الزائد في الجسم

•

حكم ازالة شعر العانة بالحالوة

•

حكـم حلـق اللحيـة

•

ما القول الفصل في األخذ ما زاد عن القبضة من اللحية ؟

•

األولى عدم األخذ من اللحية مطلقا

•

استخدام عالج الكيراتين لفرد الشعر وأثره على الوضوء

•

حكم استعمال مادة سبراي الشعر

•

وضع الجيل على الشعر وأثره على الغسل

•

حكم وجود آثار صفراء في السروال
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•

االستنثار ثالثا ،وغسل اليدين ثالثا ،لمن استيقظ من النوم

•

نوازل الطهارة

•

حكم البول واقفا اذا تعذر مكان للجلوس

•

وجود نجاسة على البدن أو ما يمنع وصول الماء

•

االستعاضة بمخرج غير أصلي للبول والغائط

•

السواك يحصل بكل ما يحصل به إنقاء الفم ،سواء من األراك أم غيره

•

حكم بول الطفل الذي لم يأكل الطعام

•

طهارة من به كسر في قدمه

•

الغسيل الكلوي وأثره على الوضوء

•

ما ورد في الكالب

•

حكم اقتناء الكلب وتربيته ،مع أن الكلب َوفي!! فلم القسوة في الحكم عليه؟!

•

أثر االستنجاء على المالبس الداخلية

•

بول و روث الحيوانات التي يؤكل لحمها

•

احكام غسل الجنابة

•

تعاطي الدخان أو المخدرات والوضوء

•

الشك في لمس النجاسة عند الوضوء

•

التدخين والوضوء

•

حكم الوضوء مع القيام بعملية جراحية

•

وجود أثر للبول على ثياب امرأة كبيرة في السن

.
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