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احلم���د لل���ه رب العامل���ن والّصاة والّس���ام على س���يدنا 

محّمد وعلى آله وصحبه أجمعن وبعد:

فإّن موافقة الش���رع ومتابعته أس���اس وشرط لقبول العمل 
وجناح���ه واس���تمراريته ، قال الله تعال���ى :  }ليبلوكم أّيكم 
أحسُن عمًا { ، قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى:  

أي أخلصها وأصوبها .
ف���ا يقب���ل عمل م���ن األعم���ال  إاّل إذا  كان خالًصا من كّل 
ش���ائبة  وأن يكون على مراد الله تعالى ورس���وله صلّى الله 

عليه وسلّم.
 ولع���ّل أحرى وأول���ى الّناس بتحّري الش���رع والوقوف عند 
ح���دوده وأحكامه هم أه���ل القرآن وحفظت���ه ، كي ينتفعوا 
مبا حفظوه وعلموه من القرآن ليكون في اآلخرة لهم حجة 

ونصيًرا وشفيًعا .
هك���ذا كان ه���دي النبي صل���ى الله عليه وس���لم في تعليمه 
القرآن ألصحابه، وهكذا كان أصحابه في تعليمهم القرآن 
فل���م يكونوا بحال من األحوال يستس���يغون أن يحفظ املرء 
كت���اب الله ثم هو ال يعق���ل معانيه، أو ال يتأدب بآدابه، أو ال 
يعمل بأحكامه، لذلك حّذر النبّي صلّى الله عليه وسلّم  من 
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ق���وٍم يأتون يقرأون القرآن وال يتج���اوز تراقيهم ،  وذلك إّنما  
يك���ون بأن  يحفظ املرء القرآن حفًظا دون أن  يصل إلى قلبه 

وعقله ووجدانه!!
يق���ول أبو عبد الرحمن الس���لمي - وهو مم���ن عرض القرآن 
على ابن مس���عود رضي الله عن���ه -: )أخذنا القرآن عن قوم 
أخبرون���ا أنه���م كان���وا إذا تعلموا عش���ر آيات ل���م يجاوزوهن 
إلى العش���ر األُخر حتى يتعلموا ما فيه���ن، فكنا نتعلم القرآن 
والعمل به، وس���يرث بعدنا قوٌم يشربونه شرب املاء ال يجاوز 

تراقيهم(.
فل���م يكن املق���رؤون واحلفظة  من أصح���اب النبي صلى الله 
عليه وس���لم يفصلون بن احلف���ظ والتربية، وإّنما كان حالهم 
كم���ا روينا عن ابن مس���عود رضي الله عن���ه : )ينبغي حلامل 
الق���رآن أن يُعرف بليله إذا الن���اس نائمون، وبنهاره إذا الناس 
يفط���رون، وبحزن���ه إذا الن���اس يفرحون، وببكائ���ه إذا الناس 
يضحك���ون، وبصمت���ه إذا الن���اس يخلط���ون، وبخش���وعه إذا 
الناس يختالون....(. ومن توجيهاته أيضاً: "إذا س���معت الله 
يقول }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا{ فأرعها س���معك، فإنه خيٌر يأمر 

به، أو شر ينهى عنه" .
 وله���ذا فق���د ارتأى  األخ���وة القائمن على مش���روع حتفيظ 
وتعلي���م القرآن في مؤسس���ة حراء بأن يعرض���وا أبرز  وأهّم 
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ه���ذه املس���ائل الّش���رعية  الت���ي تواج���ه املرب���ن واملربيات 
والط���اب والطالبات في محاضن حتفي���ظ القرآن الكرمي  
على اجمللس اإلسامي لإلفتاء لبيان وجهة الّنظر الشرعية 
ف���ي ضوء املذاهب الفقهي���ة ، كي يكون العمل صافًيا من كّل 

شبهة أو خطأ أو زلل.

وق���د ق���ام اجمللس اإلس���امي لإلفت���اء باإلجاب���ة على هذه 
التس���اؤالت بصورة موجزة وميس���رة لتك���ون مبثابة زاد لكّل 
م���رٍب ومربية ولكّل طالب وطالبة ، هذا وقد اعتمد اجمللس 
اإلس���امي لإلفتاء عل���ى املذاهب الفقهي���ة األربعة املعتبرة 
، س���الًكا مس���لك االحتياط وس���ّد الذرائع ، ألّن أولى الّناس 
وأحراه���م بالتح���ّري وال���ورع واجتن���اب الش���بهات هم أهل 
القرآن وخاصته ، كي ينتفعوا بنورانيته وروحانيته ويعيش���وا 
ف���ي الدنيا واألخرى بظال بركته ، س���ائلن املولى عّز وجّل 
أن ينفعن���ا جميًع���ا بالق���رآن وأن يرزقن���ا حس���ن األدب معه 

والوقوف عند حدوده وآياته وأحكامه . آمن آمن .

رئيس اجمللس اإلسامي لإلفتاء
د. مشهور فّواز
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األسئلة 

 ما حكم  �سرف �أم��ل �لزكاة مل�ساريع �مل�ؤ�س�سة -قطرًيا �أو حملًيا-؟
اجلواب : ال يجوز صرف أموال الزكاة ملش���اريع املؤسسة 
قطرًيا أو محلًيا، وهذا قول املذاهب األربعة، وفي أبواب 

النفقات والتبرعات سعة مما يُغني عن مال الزكاة. 

 هل  ت�سقط �سالة  �جلمعة يف �لرحالت؟ 

اجلواب : ينبغي على املؤسس���ة أن تتجنب الرحات يوم 
اجلمعة قدر اإلمكان، فإن تعّين الس���فر يوم اجلمعة فإن 
اجلمعة تس���قط في حال السفر سواء أكان سفًرا طويًا 

أو قصيًرا كما بّين فقهاء احلنفية واملالكية. 
ولكن على املؤسسة أن جتتهد بإعداد وترتيب مكان ألداء 
صاة اجلمعة في مسجد قرية قريبة، وال يجوز إقامتها 

في الفضاء كاجلبال واملتنزهات. 
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 ما حكم ��س��تعمال كهرباء �مل�س��جد �أو من مركز عام ل�س��حن حا�س���ب 
�مل�سرف على حلقات �لتحفيظ �أو �لرتبية �أثناء تاأدية عمله؟

اجلواب : 
أوال : بخصوص  استعمال كهرباء املسجد: 

األصل أن يجتهد املش���رف على تعبئة احلاسوب في 
البيت فإذا احتاج املش���رف إل���ى تعبئته فيجوز ولكن 
يُندب أن يدفع مقابل ذلك أجرة من باب االحتياط. 

ثانيًا : وأّما بخصوص  استعمال كهرباء املركز العام: 
فا مانع من ذلك طاملا أن إدارة املركز القرآني تأذن 

مبثل هذا االستعمال. 

 م��ا حكم  �لهد�يا �لت��ي تقدم من قبل �ملربي �أو �ملن��دوب �أو �لإد�رة 
�ملحلية للم�ظف/ة  �أو �مل�سرف/ة؟

اجل���واب : ال يجوز أن يأخذ املش���رف هب���ة من املربي أو 
املندوب أو اإلدارة القطرية إال بعلم املؤسسة وإذنها. 
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 ما حكم  �سفر �مل�ظفات بدون  حمرم ) رحالت، عمر�ت، لقاء�ت(؟
اجلواب : إذا كانت املس���افة  دون مسافة القصر )81كم( 

فيجوز بالشروط التالية: 
أ- أمن الفتنة. 

ب- رفقة مأمونة. 
ت- جتنب السفر الليلي قدر اإلمكان. 

وأما إذا كان الس���فر مس���افة القصر فما فوق فا يجوز 
إال مع محرم. 

 ما حكم  ظه�ر م�ظفة - �س�ت و�س�رة - يف فيلم تعريفي للم�ؤ�س�سة ؟
اجل���واب : ال يجوز، ألن���ه باإلمكان أن يق���وم بهذا الدور 
رجل، ويؤدي الرس���الة كاملة وال مانع م���ن التقاط صور 
خلفي���ة للنس���اء ال تظه���ر وجوهه���ن إلب���راز دور العم���ل 

النسوي في املؤسسة. 

 م��ا حك��م  م�س �ملرب��ي �ملحدث �أو �لطال��ب �ملحدث - حدث �أ�س��غر- 
للم�سحف- �أثناء لقاء �لتحفيظ �أو �لرتبية- ؟

اجلواب : ال يجوز وهذا قول املذاهب األربعة. 
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 هل �ملربي ملزم �سرًعا مبنهاج �مل�ؤ�س�سة �أم �أن �لأمر فيه �سعة؟
اجلواب : يجب على املربي االلتزام مبنهج املؤسس���ة ألنه 

مؤمتن على ذلك.

 م��ا حك��م  تق�س��ر �ملربي باللت��ز�م -�ل�ق��ت، �لتح�س��ر- للحلقة 
�لرتب�ية �أو �لتحفيظ؟

اجل���واب : ال يج���وز أن يقّص���ر املربي بااللت���زام بالوقت 
والتحضي���ر للحلق���ة التربوي���ة والتحفي���ظ، س���واء أكان 

يتقاضى من وراء ذلك راتًبا أو كان متبرًعا متطوًعا. 

 ما حكم  دخ�ل �ملربي �ملرحا�س ويف جيبه م�سحف؟
اجلواب : على املربي أن يتجنب ذلك إال إذا خش���ي عليه 
االمتهان والس���رقة، فإن خشي عليه االمتهان أو السرقة 
ففي هذه احلالة يلّفه في حائل، أو أن يبحث عن شخص 

أمن يستودعه إياه تعظيًما لشأنه. 

 م��ا حكم م��ا  ي�قعه �ملربي من وعد �لط��الب بج��ئز وغرها ول يتم 
تنفيذ ذلك؟

اجل���واب : ينبغي عل���ى املربي أن يكون قدوة حس���نة في 
مواعي���ده وتصرفاته الفعلية والقولي���ة ألن ذلك ينعكس 

على الطاب إيجاًبا أو سلًبا. 
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 ما هي  م���سفات و�سروط �للبا�س �ل�سرعي؟
اجلواب : للباس الش���رعي ش���روط ومواصفات مجملها 

ما يلي :
أواًل- أن يغطي ويستوعب اللباس جميع بدن املرأة. 

ثانًيا- أن يكون اللباس واسًعا.
ثالثاً- أن يكون اللباس ثخيًنا كثيًفا غير شفاف.

رابًعا-أن ال يكون لباس املرأة لباس شهرة.
خامًسا- أن ال يكون لباسها شبيها بلباس الرجل.

سادًسا- أال يكون مطيًبا:
س���ابًعا- أال تكون التزيينات والزركشات مبالًغا فيها 

وخارجة عن حدود املعتاد. 
ثامًنا- أال يدخل فيها مواد محّرمة. 

تاسًعا- أال يحوي صوًرا وأش���كااًل مخالفة لإلسام 
كالصلي���ب أو ص���ور عارية أو ص���ور ممثات أو 

ممثلن أو التعويذات وما شابه ذلك. 

 م��ا حكم دخ�ل �ملربية �أو �لطالبة �لبالغ��ة �حلائ�س للم�سجد من �أجل 
لقاء �لتحفيظ �أو �لرتبية؟

اجل���واب : ال يجوز للحائض دخول املس���جد، وهذا قول 
املذاهب األربعة. 
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 م��ا حكم  م�س �ملربي��ة �حلائ�س للم�سحف وقر�ءتها ل��ه - �أثناء لقاء 
�لتحفيظ �أو �لرتب�ي- ؟

اجلواب : يجوز للمعلمة احلائض مس املصحف وقراءتها 
له، وكذلك يجوز للمتعلمة، وهذا مذهب املالكية، واألولى 
اس���تبدال هذا اللقاء بلقاء ترفيهي، أو تربوي خروًجا من 

اخلاف. 

 ما حكم  �سفر �ملربيات دون حمرم ) رحالت، عمر�ت، لقاء�ت(؟
إذا كان الس���فر  دون مس���افة القص���ر )81ك���م( فيج���وز 

بالشروط التالية: 
أ- أمن الفتنة. 

ب- رفقة مأمونة. 
ت- جتنب السفر الليلي قدر اإلمكان. 

وأما إذا كان الس���فر مس���افة القصر فما فوق فا يجوز 
إال مع محرم. 
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 م��ا حكم  تقدمي فق��ر�ت ترب�ي��ة وترفيهية من �ملربي��ة �أو �لطالبة 
�لبالغة �أثناء �ل�سفر يف �حلافلة؟

اجلواب : ينبغي على املربية أو الطالبة البالغة أن تتجنب 
إلقاء فقرات تربوية أو ترفيهية أثناء الس���فر في احلافلة 
دفًعا للفتنة وس���ًدا للذريعة، وذلك بس���بب وجود س���ائق 
احلافل���ة أو املرافقن من الرج���ال، ولكن ميكن أن تنظم 
فقرات تقوم الطالبات الصغي���رات بإلقائها في احلافلة 

بشرط أن ال تكون األخت املربية  مبحاذاة السائق. 

 م��ا حكم �رت��د�ء �ل�س��ال �لذي ل يغط��ي منطقة �ل�س��در للطالبات 
�لبالغات؟

اجل���واب : يجب على الفتاة البالغة س���واء كانت طالبة أم 
مربية أن تغطي صدرها مبلحفة ) غطاء ( حتى ال تظهر 

مفاتنها. 

 م��ا حك��م  ممار�سة �ملربية �لريا�س��ة- بجميع �أن��عه��ا -  يف ن�ساطات 
خا�سة �أمام �ملربيات �أو �لطالبات؟

اجلواب : ال مانع بشرط أن تكون في غرفة مغلقة بحيث 
ال تص���ل إليها أنظ���ار الرج���ال البتة، م���ع وجوب جتنب 

التصوير. 
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 ما حكم  �لتنمي�س ؟
اجلواب : التنميص: تعريفه: نتف شعر احلاجب. 

يح���رم األخذ م���ن احلاجب مطلًق���ا، ويُعفى عن الش���عر 
الزائد املنّفر للخلقة، أو الشعر الذي بن احلاجبن. 

 ما حكم  م�ساركة �لطالبات �لبالغات يف فقر�ت �حتفال �ملركز - مقطع 
متثيلي �أو كلمة-  �أمام جمه�ر من �لذك�ر و�لإناث؟

اجل���واب : يحرم إلق���اء الطالبات البالغ���ات فقرات أمام 
جمهور من الطاب والطالبات. 

 م��ا حكم  تك��رمي �حلافظات �لبالغ��ات على من�سة مهرج��ان حملي �أو 
قطري؟

اجل���واب : يُمنع تكرمي احلافظ���ات البالغات على منصة 
مهرج���ان محل���ي أو قطري، وباإلم���كان أن ين���وب عنها 
ش���خص من الرجال توكل���ه الفت���اة ، أو أن يكون احتفال 

خاص بالنساء على أن تكون املصورة امرأة. 
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 م��ا حك��م تقدمي حما�س��ر - رج��ل -  حما�س��رة  لطالب��ات �لثان�ية  
)م�س��روع �ملحا�س��ر�ت( حلقة �أو �أكرث - على م�ست���ى حملي - يف غرفة 

�أو قاعة؟
اجل���واب : ال يجوز لع���دم وجود حاجة أو مس���وغ لذلك، 
ولوج���ود البدائل الكافية من النس���اء، فإن دعت احلاجة 
املسّوغة فيجوز بشرط أن يكون احملاضر ثقة، مع وجود 

أكبر عدد ممكن من النساء، وأن يكون املكان واسًعا. 

 م��ا حكم  �لفي�س ب�ك و��ست�سافة �لطالبات، و�إجر�ء حديث �أو ح��ر 
فيما بني �جلن�سني؟

اجلواب : ال يجوز اس���تضافة طالب���ة لطالب في الفيس 
ب���وك، وال اس���تضافة طال���ب لطالبة كذل���ك، وال إجراء 

احلوار بينهما ولو لغرض ديني. 

 م��ا حكم  م�ساركة �لط��الب �لذك�ر من جيل �لتلق��ني مع �لطالبات يف 
�لأيام �لقطرية ) �سباحة(؟

اجلواب : ال يجوز مش���اركة الطاب الذكور ولو كانوا في 
جيل التلقن مع الطالبات في السباحة، وذلك لتمييزهم 

وفهم معنى العورة. 
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 ما حكم  و�سع �س�ر �لفتيات يف ه��تفهّن �ل�سخ�سية؟ 
اجلواب : ال مانع بش���رط أن تكون محجبة، وأن حترص 

أال يقع الهاتف بيد رجل أجنبي. 

 ما حكم  لعبة �ل�رق) �ل�سدة( ؟
اجلواب : لعب الورق أو الش���دة محرم، ويتأكد ذلك على 

املربي ألنه أسوة وقدوة يُقتدى به. 

 ما حكم  �سرب م�سروب �لطاقة باأن��عه؟
اجلواب : األولى جتنب ذلك ملا فيه من الضرر. 

 ما حكم �سرب �لدخان �أو �لأرجيلة؟
اجل���واب : يح���رم ش���رب الدخ���ان أو األرجيلي���ة ويتأكد 

حترميه على املربي. 

 ما حكم  �سرب �لك�كاك�ل؟ 
اجلواب : ينبغي جتنب ش���رب الكوكاك���وال ويتأكد األمر 
عل���ى املرب���ي خروًجا م���ن الش���بهات وتفادًي���ا لألضرار 

الصحية املترتبة على ذلك. 
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 ما حكم تربية �ل�سع��ر �أو حلقه �أو تق�سره ، وو�سع مادة �جللي عليه 
�أو �سابهه؟

اجل���واب : األص���ل العام في تربية الش���عر اإلباحة، على 
أن ال يكون على هيئة اخملنثن والفاس���قن وأهل اجملون 
والكافرين، وأن ينوي بذلك التشبه بالنبي صلى الله عليه 

وسلم، ويحبذ أن يضع على رأسه قلنسوة أو عمامة. 
وكذلك بالنس���بة حللقه وتقصيره ينبغي أن ال يكون على 
هيئة الفاسقن وأهل اجملون، وأن ال تكون على هيئة تخّل 

باملروءة أو العرف. 
وكذل���ك ينبغ���ي أن يتجنب حلق���ة القزع؛ وه���ي أن يحلق 

البعض ويدع البعض، لنهيه صلى الله عليه وسلم. 
وأما بالنسبة لوضع مادة اجللي وما شابهه فا مانع على 
أن تكون خالية من النجاسات واحملرمات1،  ويجب التنبه 
أثناء الوضوء من وصول املاء إلى الش���عر، ألن بعض هذه 

الكرميات تشكل طبقة شمعية. 

1      أم���ا م���ن الناحي���ة الطبي���ة فقد ثب���ت مضار هذه امل���ادة إذا ما 
وضع���ت على الش���عر، ومن الناحي���ة التربوية فإن وض���ع هذه املادة 
له���و أمر مناف للع���ادات والتقاليد ، خاصة إذا م���ا كان الواضع قد 
اس���تخدم في تصفيف شعره وتسريحه على هيئة غير الئقة أو فيها 

تشبه بأهل الفسق واجملون.
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 ما حكم �ل�سال�سل وربطات �لعنق �أو يف �ليد بجميع �أ�سكالها و�أن��عها« 
ذهب، ف�سة، خيطان، و�أ�ساور رقية ومطاطية...؟

اجلواب : 
أوالً: بالنسبة للساسل: 

إذا كانت ساسل ذهبية أو فضية فهي محرمة، بالنسبة 
للطاب البالغن، س���واء كانت في العن���ق أم في اليد، أم 

في سائر اجلسد. 
ويستثنى من ذلك اخلامت الفضي. 
ثانياً: الساسل التي من خيطان: 

إذا كانت هذه الساس���ل ترمز لبعض الرموز الكفرية أو 
تشير إلى بعض ش���عائرهم أو طقوسهم أو عاداتهم التي 
تتخالف مع الشريعة اإلسامية فهذا محّرم سواء أكانت 

في اليد أم في العنق. 
وأم���ا إن كان���ت ال ترم���ز إلى ما س���بق ذكره فه���ذا ليس 
محم���وًدا وال من ذوقيات املس���لم خصوًص���ا لطالب من 
ط���اب ح���راء - حفظة وس���دنة القرآن الك���رمي - ذلك 
أن حاف���ظ القرآن ينبغ���ي أن يحرص على أكمل األخاق 

والعادات والذوقيات فهو محل نظر اجلماهير. 
ويس���تثنى من ذلك ساسل الرقية التي فيها حرز فإنه ال 
مان���ع من وضعها في العنق عل���ى أن يكون احلرز ملفوًفا 
بش���كل مين���ع نف���وذ الرائح���ة إذا دخل اخل���اء، كما بّين 

الشافعية.
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  م��ا حك��م �رتد�ء �ملالب�س �لت��ي يظهر عليها : لعب��� كرة قدم غر 
م�سلمني، �أو �سعار�ت غر �إ�سالمية، �أو �أعالم لدول �أجنبية...؟

اجلواب : 
أواًل: بالنسبة الرتداء مابس يظهر عليها العب كرة قدم: 

يجوز بالشروط التالية: 
1- أن يكون الاعب مسلًما، غير مشهور بالفسق. 

2- أن ال تظه���ر صورة عورة عل���ى املابس، مع لفت 
األنظ���ار أن ح���دود الع���ورة م���ا بن الس���ّرة إلى 

الركبة. 
كما أن اجمللس اإلس���امي لإلفتاء يلفت أنظار الش���باب 

بعدم استحباب ذلك. 
ثانًيـــا: بالنس���بة الرت���داء مابس عليها ش���عارات كفرية 

كصليب ونحوه: 
يحرم ارت���داء مابس عليها صور أو ش���عارات كفرية أو 

رمز من رموز الكفر وأعامهم. 
ثالًثا: بالنسبة الرتداء مابس عليها أعام دول أجنبية: 
إذا كانت هذه الدول معادية لإلس���ام سواء مبواقفها أم 
بأعامه���ا أم بس���احها أم بأموالها فا يج���وز. وأما إن 
كان���ت غير معادية فا يُنصح ما لم يكن العلم على صورة 
ش���عار كفري كصورة صليب، فإن كان فيه شيء من ذلك 

فيحرم، ولو لم تكن معادية.  
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ا �أو نفاًل- جلمه�ر من    م��ا حكم �إمامة �ل�سبي �حلافظ للق��ر�آن - فر�سً
�مل�سلني يف �مل�سجد؟

اجل���واب : ال مانع من إمام���ة الصبي احلافظ للقرآن إذا 
كان مميًزا ) 7 س���نوات فما فوق ( سواء في الفريضة أم 

النفل، وهذا مذهب الشافعية. 

 م��ا حكم �لن�سيد �لذي تر�فقه م��سيقى خفيفة، ) م�سم�عات وفيدي� 
لل�حد�ت �لتعليمي��ة، �حتفالت ختامية، ن�س��ر�ت �مل�ؤ�س�سة �ل�س�تية �أو 

�ملرئية(؟
اجلواب : حترم األناشيد التي ترافقها موسيقى مطلًقا، 

ولو كانت خفيفة. 

 ما حكم �أحكام �سج�د �لتالوة، وتكر�ره يف �ملجل�س �ل��حد؟ 
اجل���واب : من تا آية س���جدة واحدة ف���ي مجلس واحد 
مراًرا تكفيه س���جدة واحدة، ف���إن انتقل إلى مجلس آخر 
وقرأ نفس اآلية سجد مرة أخرى، وهذا مذهب احلنفية.

 ما حكم ق�سر وجمع �ل�سالة؟ 
اجل���واب : ال يج���وز اجلم���ع كما ال يج���وز القصر إال في 

السفر الطويل، وهو )81 كم( فما فوق. 
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 ما حكم رنات �لهاتف باأ�س��ت مقرئني للقر�آن؟
ال ننص���ح وضع رن���ات الهاتف بأص���وات مقرئن للقرآن 
الك���رمي، وذل���ك ألن وضع���ه عل���ى اجل���وال ق���د يعرضه 

لامتهان، كأن يرن في اخلاء أو في مكان به لهو. 
كم���ا أنه ق���د يعرض الق���رآن لئ���ن يكون با معن���ى مثًا 
تأتيك مكاملة فيرن الهاتف: } يس���ألونك عن األنفال قل 

األنف... {. 
وهذا وال شك مما لو تفكر فيه أي مسلم علم قبحه ففيه 
حتريف للقرآن وتغير له وجعله كام مبتور ممحوق ليس 

له معنى. 

 ما حكم �لجتماعات �ملختلطة مع �لآباء و�لأمهات يف قاعة �سغرة؟ 
اجل���واب : ال مانع على أن تكون النس���اء من اخللف، وأن 
يك���ون هناك مس���افة بن الرج���ال والنس���اء، مع وجوب 

التزام غض البصر قدر اإلمكان. 

 ما حكم  تخ�سي�س �أم�سيات �إميانية مع قيام جماعي؟
اجل���واب : يكره أداء صاة قيام الليل جماعة، وهذا قول 

املذاهب األربعة. 
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 ما حكم ق�سر �ل�سالة يف مع�سكر�ت �ملبيت؟
اجل���واب : ال مان���ع من اجلم���ع والقصر في معس���كرات 

املبيت بالشروط التالية: 
1- أن يكون السفر طويًا )81 كم(، فإن كان أقل من 

ذلك فا يجوز اجلمع وال القصر. 
2- أن ال ين���وي اإلقام���ة 4 أيام غير يوم���ي الدخول 
واخلروج، وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم. 

 ما حكم �لنظر للفتيات بالفي�س ب�ك و�ملجالت؟ 
اجل���واب : ال يج���وز النظر إلى املرأة األجنبية س���واء عن 
طري���ق الفي���س بوك أو اجمل���ات إال إذا دع���ت إلى ذلك 

احلاجة والضرورة. 
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