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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 -حفظه هللا–إجابات فضيلة الشيخ عمر القثمي 

 على أسئلة في مادة الفقه

 

  وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 : إذنكم بعد األسئلة بعض عندي إليكم هللا أحسن

 في اإلدبار يعتبر فهل واحدة، مرة ويدبر بيديه بليق أن الوضوء في الرأس مسح/ ١

 وضوءه ويعتبر عنه يجزئ فقط باإلقبال اكتفى إذا أنه بمعنى سنة؟ الرأس مسح

  صحيحا؟

وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته ، بالنسبة للسؤال األول:  إجابة فضيلة الشيخ:

واجبة وصفة الواجب هو تعميم الرأس بالمسح، فمسح الرأس له صفتان: صفة 

مسنونة. فالصفة الواجبة أن يتم تعميم الرأس بالمسح بأي طريقٍة كانت سواًء كان بدأ 

من أول الرأس إلى آخره أو من آخره إلى األمام أو مسحه بشكل دائري يجزئ ذلك. 

الصفة الثانية الصفة المسنونة وهي المشار إليها في السؤال بأن يضع المتوضئ يده 

ء أن يضع كلتا اليدين على الناصية ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم بعد وضعها في الما

يردهما إلى الناصية، فهذا المقدار واجب. لكن لو مسح كما ذكرنا بأي طريقة فإنه 

 يجزئ. 

 

 لوحده للرأس ماء أخذ فهل له، تبعا واألذنين الرأس لمسح الماء ألخذ بالنسبة/ ٢

 فما كذلك يكن لم وإن السنة؟ من أصل له الفعل هذا هل لألذنين جديد ماء أخذ ثم

 غير وضوئه يعتبر هل األذنين؟ لمسح جديد ماء يأخذ ثم للرأس ماء يأخذ من حكم

 ماء يأخذ ثم مرات ثالث لوحده للمضمضة ماء يأخذ لمن الحال وكذلك صحيح؟

 صحيح؟  غير وضوئه يعتبر ذلك يفعل من هل مرات؟ ثالث لوحده لإلستنشاق

بالنسبة للسؤال الثاني السنة في مسح األذنين في الوضوء أن  إجابة فضيلة الشيخ:

يمسح بنفس الماء الذي يُمَسُح به الرأس ذلك أنهما كالعضو الواحد، وأما أخذ ماء 



 الشيخ / عمر القثمي  – 4 –عمدة األحكام 

 

3 

 

جديد لمسح األذنين فهذا ال أصل له في السنة، بل ذهب بعض الفقهاء إلى أن اعتقاد 

أن اإلنسان إذا مسح رأسه أن  كون ذلك مشروعا يعتبر من األمور المبتدعة، فالسنة

يمسح األذنين بنفس الماء. وأما بالنسبة للمضمضة واالستنشاق فهذه المسألة فيها 

خالف جاء فيها بإفراد المضمضة بأخذ غرفات غير االستنشاق، لكن السنة الثابتة في 

 الصحيحين أنه يتمضمض ويستنشق من كٍف واحدة.  

 

 من أكثر هناك كان وإذا الجوال؟ في يكون ذيال ذاناأل خلف الترديد يشرع هل/ ٣

 يكفي أم جميعا؟ ورائهم الترديد يتم  فهل ذانات،أ عدة ونسمع الحي في مسجد

  المؤذن؟ خلف الترديد على المترتب األجر بذلك ويحصل واحد ذانأ خلف الترديد

بالنسبة للسؤال الثالث والمتضمن الترديد خلف المؤذن من  إجابة فضيلة الشيخ:

الجوال نقول في هذا تفصيل: إن كان هذا األذان الذي يُبث سواًء كان من الجوال أو 

غيره من األجهزة إن كان أذانا حيا يعني مباشرا فهذا يُشرع الترديد خلفه، وأما إن 

لنسبة إذا أذّن حول اإلنسان أكثر من كان ُمسَجال فإنه ال يُشرع الترداد خلفه. وأما با

مؤذن فإنه ينبغي له أن يتابع المسجد األقرب إليه، فالمسجد األقرب إليه أولى أن يردد 

وأن يجيبه أكثر من البعيد ويحصل له األجر المترتب على الترديد خلف المؤذن 

 وقول الذكر المشروع بعد ذلك وهللا تعالى أعلم. 

 

 على مشى ثم اإلحرام تكبيرة عند القبلة استقبل إذا لسفرا في الماشي المتنفل/ ٤

  صحيحة؟ هذه صالته فهل صالته، بقية في القبلة يستقبل ولم جهته

بالنسبة للسؤال الرابع نعم إذا صلّى اإلنسان في سفره صالة نفل  إجابة فضيلة الشيخ:

حيث كان وجهته  فإنه ال يجب عليه استقبال القبلة أثناء صالته فيُرّخص له أن يُصِلي

 وال يُشترط أن يستقبل القبلة وهللا تعالى أعلم.  

 

 الركوع عند تقال التي كاألذكار"  واحد مكان في بينها الجمع يمكن التي األذكار/ ه

 مرة بهذا يؤتى أن األفضل أم واحد؟ وقت في جميعا بها اإلتيان األفضل هل"  مثال

 فيكم  هللا بارك مرة؟ وبهذا
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بالنسبة للسؤال الخامس والمتعلق بقول األذكار الواردة في  الشيخ:إجابة فضيلة 

مكان واحد هل يُشرع أن تُذكر جميعا أو أنه يذكر هذا مرة وهذا مرة: نقول إن كانت 

هذه األذكار أدعية ونحوها كما جاء في الركوع أو السجود فهذا ال بأس أن يذكرها 

ذه األذكار كدعاء االستفتاح في الصالة اإلنسان ألنه ال تعارض بينها، لكن إن كانت ه

فإنه حينئذ ال يُشرع أن يأتي بأكثر من صيغة في صالة واحدة بل يأتي في كل صالة 

بصيغة مشروعة، وهكذا في الرفع من الركوع حينما يقول سمع هللا لمن حمده ربنا 

خرى ولك الحمد هنا وردت أربع صيغ فهنا يأتي بصيغة واحدة ثم يأتي في الصالة األ

بصيغة وهكذا ينوع بينها. لكن إذا لم يكن هناك إشكال ويمكن الجمع بينهم كأن تكون 

أذكار متنوعة أو أدعية متنوعة كما أتى في الركوع والسجود كذلك فهذا ال بأس به 

 إن شاء هللا وهللا تعالى أعلم.   

 


