
 

نجري َٔ تػػٌ  أَٛز ايدٜٔاألخت املط١ًُ، ٖٓاى نجري َٔ 
شتتصس َفٝد يبعض  ايٓطا٤ املطًُات؛ يرا غسعت يف إعداد 

 َٚٓٗا:   ايفتا٣ٚ اهلا١َ يًُسأ٠ املط١ًُ جملُٛع١ َٔ نباز ايعًُا٤
 األلباىٕ يف كتاب اجليائص طاء؟ٍل تشسع شٓازة القبْز للي -1

َقْد : ◘ ايٓيب كٍٛيايٓطا٤ نايسداٍ يف اضتخباب شٜاز٠ ايكبٛز 

ُر اآلِخَرةَ  َا ُتَذكِّ )  ُكنُْت ََنَوْتُُكْم َعْن ِزَياَرِة الُقُبوِر، َفُزوُروَها َفِإَنه
زخص  ◘ايٓيب ٚ أخسد٘ ايرتَرٟ ٚصخخ٘ األيباْٞ(،

ِٔ، فعٔ ايف شٜاز٠ ايكبٛز يًٓطا٤ َِٝه١َ،  ِب ًَ َُ : أْ٘ قاٍ يعا٥ػ١َأِبٞ 
ٍُ ا َٕ َزُضٛ ِِ،  ◘ هلِلَأَيَِٝظ َنا ِٔ ِشَٜاَز٠ِ اِيُكُبِٛز؟ َقاَيِت: ََْع ٢َٗ َع َْ

َٗا ََِس ِبِصَٜاَزِت َّ ُأ ٢َٗ، ُث َٕ َقِد َْ أخسد٘ اذتانِ ٚصخخ٘ ) َنا
 ◘ ألٕ ايٓيبٚيهٔ بدٕٚ اإلنجاز َٔ شٜازتٗا؛ األيباْٞ(، 

َّاَزاِت اي َٔ َش  .أخسد٘ ايرتَرٟ ٚصخخ٘ األيباْٞ( ) ُكُبِٛزَيَع
 ابً العثٔنني حكه تعلٔق الصْز على اجلدزاٌ؟ ما -2

 ٚال ،َٓٗا حساّتعًٝل ايصٛز ع٢ً ادتدزإ ٚال ضُٝا ايهبري٠ 
، ٚقصد ايتععِٝ صٛز٠ فٝ٘ بّٝتا تدخٌ ال ٚاملال٥ه١ ،جيٛش

ايػسى ٖٛ ٖرا ايػًٛ نُا دا٤ ذيو عٔ  فٝٗا ظاٖس، ٚأصٌ
ابٔ عباع زضٞ اهلل عٓ٘ أْ٘ قاٍ يف أصٓاّ قّٛ ْٛح اييت 
ٜعبدْٚٗا: إْٗا ناْت أمسا٤ زداٍ صاذتني صٛزٚا صٛزِٖ 

 يٝترنسٚا ايعباد٠، ثِ طاٍ عًِٝٗ األَد فعبدِٖٚ.
 ابً العثٔنني الصْز للركسى؟ اقتياءحكه ما  -3

أخرب إٔ املال٥ه١ ال  ◘يب يًرنس٣ ستسّ؛ ألٕ ايٓ ٥ٗااقتٓا
 اقتٓا٥ٗا يف ايبٝٛت. ٜدٍ ع٢ً حتسِٜ مماصٛز٠، تدخٌ بّٝتا فٝ٘ 

 ابً باش  ٍل جتْش الصالة يف ثْب اضتفسغ علُٔ طفل زضٔع ؟-4

،  إذا نإ ايطفٌ زضٝعا ال ٜأنٌ ايطعاّ ٜٓضح باملا٤ٜٓبػٞ إٔ 
 باملا٤.قبٌ ْضخ٘  ٘فٝ ٚال ٜص٢ً ايسضٝع، فٗٛ َجٌ بٍٛ
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 ابً العثٔنني املٔالد لألّالد ؟ حكه إقامة أعٔادما -5

يٝظ يف اإلضالّ أعٝاد ض٣ٛ ّٜٛ ادتُع١ عٝد األضبٛع، ٚأٍٚ 
، ٚايعاغس َٔ غٗس ذٟ سعٝد ايفطٖٚٛ  ،ّٜٛ َٔ غٛاٍ

عٝد األضخ٢، ٚقد ٜط٢ُ ّٜٛ عسف١ عٝدّا ألٌٖ ٖٚٛ اذتذ١ 
ٚأَا أعٝاد ، عسف١ ٚأٜاّ ايتػسٜل أٜاّ عٝد تبعّا يعٝد األضخ٢

ٚ أٚالدٙ، أٚ َٓاضب١ شٚاج ٚحنٖٛا فهًٗا املٝالد يًػدص أ
 . غري َػسٚع١، ٖٚٞ يًبدع١ أقسب َٔ اإلباح١

 ابً العثٔنني طفلَا ٍّٕ طاٍسة ؟ غطلتمسأة ما حكه ا -6

املسأ٠ طفًٗا أٚ طفًتٗا َٚطت ايفسج فإْ٘ ال جيب ْعفت إذا 
عًٝٗا ايٛض٤ٛ ٚإمنا تػطٌ ٜدٜٗا فكط، ألٕ َظ ايفسج يػري 

٤، َٚعًّٛ إٔ املسأ٠ اييت تػطٌ أٚالدٖا غ٠ٛٗ ال جيب ايٛضٛ
ايطفٌ أٚ ايطف١ً فإمنا  ْعفت  ال خيطس بباهلا ايػ٠ٛٗ فٗٞ إذا

 .تػطٌ ٜدٜٗا فكط َٔ ايٓذاض١ اييت أصابتٗا 
 ٍل تقبٔل الصّج لصّجتُ ٓبطل الْضْء ؟ امليجد   -7

ايسدٌ ، فال ٜٓكض ايٛض٤ٛ َطًكّا ٖٚرا ايكٍٛ ٖٛ ايسادح
ٜدٖا أٚ ضُٗا ٚمل ُٜٓصٍ ٚمل ُٜخدخ  إذا قّبٌ شٚدت٘ أٚ َظ

فإٕ ٚض٤ٛٙ ال ٜفطد ال ٖٛ ٚال ٖٞ، ٚذيو إٔ األصٌ بكا٤ 
  .ايٛض٤ٛ ع٢ً َا نإ عًٝ٘، حت٢ ٜكّٛ ديٌٝ ع٢ً أْ٘ اْتكض

 ابً العثٔننيٍل ألّل احلٔض ّآخسِ ّقت حمدد؟  -8

 ايصخٝح إٔ املسأ٠ َت٢ زأت ايدّ املعسٚف عٓد ايٓطا٤ بأْ٘
 مل ٜٛدد مل ٜجبت ي٘ حهِ، فُت٢ حٝض فٗٛ حٝض، َٚت٢

زأت املسأ٠ اذتٝض فٗٞ حا٥ض، ٚإٕ ناْت دٕٚ ايتطع أٚ 
فٛم ارتُطني، ٚأَا اييت ٜأتٝٗا ُصفس٠ ُٚندز٠، فايصفس٠ 
 ٚايهدز٠ إٕ ناْت يف شَٔ ايعاد٠ فخٝض، ٚإٕ ناْت يف غري
 شَٔ ايعاد٠ فًٝطت حبٝض، ٚأَا إٕ نإ دَٗا دّ اذتٝض

 ، فٗرا ال تأثري ي٘؛ بٌ جتًظ إذااملعسٚف يهٔ تكدّ أٚ تأخس
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 أتاٖا اذتٝض، ٚتػتطٌ إذا اْكطع. 
 ابً العثٔننيما حكه الصفسة ّالكدزة بعد الطَس؟ -9

إذا طٗست ٚزأت ايطٗس املتٝكٔ يف اذتٝض، ٚأعين ايطٗس يف 
اذتٝض خسٚج ايكص١ ايبٝضا٤، ٖٚٛ َا٤ أبٝض تعسف٘ ايٓطا٤، 

فٗرا نً٘  فُا بعد ايطٗس َٔ ندز٠ أٚ صفس٠ أٚ ْكط١ أٚ زطٛب١
يٝظ حبٝض، فال ميٓع َٔ ايصال٠، ٚال ميٓع َٔ ايصٝاّ، ٚال 

قايت أّ  ،ميٓع َٔ مجاع ايسدٌ يصٚدت٘، ألْ٘ يٝظ حبٝض
 (أخسد٘ ايبدازٟ)،اعط١ٝ: نٓا ال ْعد ايصفس٠ ٚايهدز٠ غ٦ٝ

ٚع٢ً ٖرا ، ٛ داٚد )بعد ايطٗس(، ٚضٓدٙ صخٝحبٚشاد أ
األغٝا٤ فإْٗا ْكٍٛ: نٌ َا حدخ بعد ايطٗس املتٝكٔ َٔ ٖرٙ 

ال تضس املسأ٠، ٚال متٓعٗا َٔ صالتٗا ٚصٝاَٗا ٚمجاع شٚدٗا 
 .إٜاٖا، ٚيهٔ جيب إٔ ال تتعذٌ حت٢ تس٣ ايطٗس

ما حكه زؤٓة دو اليفاس أضبْعني ثه حتْلُ كدزة ّصفسة  -11

 ابً العثٔننيلألزبعني؟ 

 ايطٗاز٠ فٝ٘ تعٗس مل داّ َا املداطٞ ايطا٥ٌ أٚ ايصفس٠ ٖرٙ

 ٚإذا ، طاّٖسا تهٕٛ فال ،ايدّ ذتهِ تابع فإْ٘ ب١ٓٝاي ايٛاضخ١
 ٚدبايبٝضا٤،  ؛ أٟ: ايكص١ايبني ايٓكا٤ ٚزأت طٗست

 . األزبعني قبٌ ٚيٛ ٚتصًٞ تػتطٌ إٔ عًٝٗا
 ابً العثٔنني؟ ؟ ٍل حتتله املسأة-11

 احتًُت ٚإذا ايسداٍ، غكا٥ل ايٓطا٤ ألٕ ؛حتتًِ قد املسأ٠
 ٚإٕ غطٌ، عًٝٗا يٝظ فإْ٘ ا٤امل َٔ أثسا غ٦ٝا دجت ٚمل املسأ٠

ذتدٜح أّ ضًِٝ يف  تػتطٌ ٕأ جيب فإْ٘ املا٤ ٚددت
 تس مل ناْت فإٕ َض٢ فُٝا احتًُت َٔ ٚأَا، ايصخٝخني 

 صال٠ نِ تتخس٣ف زأت٘ ناْت إٕٚ غ٤ٞ، عًٝٗا فًٝظ املا٤
 ٚتصًٝٗا تسنتٗا

 ابً باش ؟ ماذا عً صالة غري احملجبة -12
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اوى ــــــــــــفت

 اءــــــــــــالنس

 

 ُيِفِتيُكِم الّلُه ُقِل النَِّساء ِفي َوَيِسَتِفُتوَنَك}قال تعاىل : 
[721لنساء: ] ا{ِفيِهنَّ

 

 

 

 ؟ اللجية الدائنة لإلفتاء  مً أداء العبادة لتتنكً

ال ٜعٗس يٓا َاْع َٔ ذيو إذا نإ ايػسض َٔ اضتعُاهلا َا 
 ذنس، ٚأْ٘ ال ٜرتتب ع٢ً اضتعُاهلا أضساز صخ١ٝ. 

 ابً العثٔننيٍل للخائض أٌ تقسأ القسآٌ؟ -16

ايكسإٓ  جيٛش يًخا٥ض إٔ تكسأ: يًعًُا٤ ثالث١ أقٛاٍ األٍٚ
ختػ٢  ، أٚيًخاد١، َجٌ إٔ تهٕٛ َع١ًُ، أٚ تهٕٛ طايب١ 

إٔ تٓطاٙ ، ع٢ً إٔ بعض أٌٖ ايعًِ قاٍ: إْ٘ جيٛش يًُسأ٠ 
ٚقاٍ آخسٕٚ: إْ٘ ، اذتا٥ض إٔ تكسأ ايكسإٓ َطًكّا بال حاد١

فاألقٛاٍ ثالث١ ، حيسّ عًٝٗا إٔ تكسأ ايكسإٓ ٚيٛ نإ ذتاد١
حتادت إىل قسا٠٤ ايكسإٓ ٚايرٟ ٜٓبػٞ إٔ ٜكاٍ ٖٛ: أْ٘ إذا ا

 يتعًُٝ٘ أٚ تعًُ٘ أٚ خٛف ْطٝاْ٘، فإْ٘ ال حسج عًٝٗا.

 ؟ ابً باش أحكاوة على شّجَا مً ّدِخامُلعلى ماذا -17

تًصّ بٝتٗا ايرٟ َات شٚدٗا ٖٚٞ ضان١ٓ فٝ٘ ٚال ختسج  -1
َٓ٘ إال ذتاد١ أٚ ضسٚز٠ نُسادع١ املطتػف٢ عٓد املسض 

 َٔ ٜكّٛ بريو. ٚغسا٤ حادتٗا مل ٜهٔ يدٜٗا َٔ
 جتتٓب املالبظ ادت١ًُٝ ٚتًبظ َا ضٛاٖا. -2
 جتتٓب أْٛاع ايطٝب. -3
جتتٓب اذتًٞ َٔ ايرٖب ٚايفض١ ٚاملاع ٚغريٖا ضٛا٤  -4

 نإ ذيو قال٥د أٚ أضٛز٠ أٚ غري ذيو.
 .ذيوعٔ  ٢ْٗ ◘ألٕ ايسضٍٛ  ؛جتتٓب ايهخٌ -5
 يٝظ يًُسأ٠ إٔ حتد ع٢ً غري شٚدٗا فٛم ثالث١ أٜاّ، ٚيٝظٚ

هلا إٔ حتد ع٢ً شٚدٗا فٛم أزبع١ أغٗس ٚعػس٠ أٜاّ، إال إذا 
الَ ََيِلُّ  :ناْت حاَال فتخد عًٝ٘ إىل ٚضع محًٗا؛ ذتدٜح

ده َفْوَق َثاَلَثِة َأيهاٍم، إاِله   َوالوَْوِم اآلِخِر َأْن ُُتِ
ِ

ٍَة ُمْسلَِمٍة ُتْؤِمُن بِاَّلله اِلْمَرأ

ا َعََل َزْوِجَها َأْرَبَعَة َأْشُهٍر   .(البخاري) أخرجه  َوَعْْشً
  الْٔمٕ مً العله الشسعٕ شاد املطلهللنصٓد ازجع لكتاب: 
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إ ايهػف ٚعدّ ايتطرت يًطام أٚ ايرزاع أٚ غعس إذا ن
ٚحنٛ ذيو فال جيٛش هلا ايصال٠ ع٢ً تًو اذتاٍ، ٚإذا  ايسأع

 صًت ح٦ٓٝر فصالتٗا باط١ً، ٖٚٞ آمث١ أٜضا َٔ ٚدٗني:
َطًكا إذا نإ عٓدٖا زدٌ يٝظ َٔ َٔ د١ٗ ايهػف 

أَا ، ستازَٗا، َٚٔ د١ٗ دخٛهلا يف ايصال٠ ع٢ً تًو اذتاٍ
إذا مل ٜهٔ يدٜٗا زدٌ غري ستسّ، فإٕ ايط١ٓ هلا نػف ايٛد٘ 

 .حني ايصال٠، أَا ايهفإ فٗٞ شتري٠ فُٝٗا 
  ابً جربًٓ ٍل ٌحلٕ املسأة اليت تلبطُ فُٔ شكاة أو ال؟ -13

األحٛط إخساج ٚشنا٠ اذتًٞ املًبٛع،  قد اختًف ايعًُا٤ يف
شنا٠ اذتًٞ املًبٛع، ٚإٕ مل خيسدٗا ٚانتف٢ بعازٜت٘ أٚ يبط٘ 

 .فال بأع يٛدٛد ارتالف
 املسأة احلامل ّاملسضع إذا أفطستا يف زمضاٌ؟ اذا عً م -14

 الدكتْز حطاو الدًٓ عفاىة

ذنبس أزبعب١   ٚاختًف أٌٖ ايعًِ يف ٖرٙ املطأي١ اختالفّا نببريّا  
 اٍ ألٌٖ ايعًِ يف املطأي١ ٖٚٞ:أقٛ
 إٕ ع٢ً اذتاٌَ ٚاملسضع ايفد١ٜ فكبط ٚال قضبا٤ عًُٝٗبا    -1

 ٖٚرا َٓكٍٛ عٔ ابٔ عباع ٚابٔ عُس زضٞ اهلل عُٓٗا.
عًُٝٗا ايكضا٤ فكط ٚال فد١ٜ ٖٚٛ قٍٛ مجاعب١ َبٔ أٖبٌ     -2

 ايعًِ ضأذنسِٖ فُٝا بعد.
عًُٝٗا ايكضا٤ ٚايفدٜب١ ٖٚبٛ قبٍٛ زتاٖبد ٚايػبافعٞ يف       -3

 أحد قٛيٝ٘ ٚأمحد.
ع٢ً املسضع ايكضا٤ ٚايفد١ٜ ٚع٢ً اذتاٌَ ايكضبا٤ فكبط    -4

 ٖٚٛ قٍٛ َايو ٚقٍٛ ايػافعٞ اآلخس.
ٚايرٟ أختازٙ َٔ ٖرٙ األقٛاٍ ٚأزدخ٘ ٖٛ ايكٍٛ ايجاْٞ بإٔ 

 .اذتاٌَ ٚاملسضع ايكضا٤ فكط ٚال فد١ٜ عًُٝٗا ع٢ً
 حكه اضتعنال حبْب ميع احلٔض يف زمضاٌ ّاحلج  ما -15
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