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 تقديرالشكر وال
 من الرسل، خامت على اللهم وذل. وعظمته جبالله يليجل محدا واإلحسان، وال ضل املن  ي هلل احلمد
 الغايووات أقصووى هبوا غنوواتبلو  الودرجات، أعلووى هبووا وترفعنوا احلاجووات، هبوا لنووا تقضوو  ذوالإ بعوود ، نوي ال
 عونووه، وكورم توفيقووه، نحسو علوى ،وأخوو ا أوال الشوكر وهلل. املمووات وبعود احليواإ و اخلوو ات، مجيوع مون

 .اهلم وفرج ،الصعب لو ل العس ، ريس أن بعد األطروحة، هلذ  إجناز من عل    به فتحو  من ما وعلى
 الـدكتور ياســر مســاعدالسـتاذ األ العزيوزومشورو  أسووتا يأتقودم جبزيول الشوكر والعرفوان إ  و  
خوالل إعوداد الرسوالة  داتتوجيهات ونصائح وإرشامن يل  ما قدم على طرشاني الرحمن عبد محمد

 .امزاء عين خ فجزا  اهلل 
 خووو  ال ووواسع بووون سوووعيد العطووواس، زوجووو  بامميووول والعرفوووان بالشوووكر أخووو  أن يسوووريكموووا 

 يلمهوودا  فهموا اللوذان( زاليحوا بنوت جوهووان) وأمــي( جوهوواري فيصوال) أبـي ؛الكوورميع لودى  واكوذلك و 
 زوجو  أم إ  بالشوكر أتقودم أن ي وتين وال الصادقة. ومل تغب عين دعوهتماالنافع،  العلمسصيل  طريجل
 ، فجزى اهلل امميع خ  امزاءسعيد العطاس العزيز سييت استوراس واب زوج  العزيزإ

 انشوووغايل حمموود فوووي  بوون خوو  ال وواسع لووتحملهم األعووزاء أوالدي أكبووادي فلووذات أنسووى وال
خو  فوارو  أ، إ  أهل  وعش يتو  .حيايت و وجودهم من حيرمين الأ اهلل أسأل حيايت مشعة فهم عنهم

 اإلخوووووإ مجيووووعكوووول مربيوووون و إ   و  زهووواري وابنووووه الوسووويم وحمموووود يوسوووو  واخووويت فووووار  زارينووووا وامووو   افينووووا.
 .من املو  أهدي هذا البحث املتوافع راجيا .إ  كل من علمين حرفا .واألخوات

 .عز وجل أن جيد القبول والنجاح
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 ملخص البحث
 التيسو  و جتلوب باملشوقة تسومى ال قهيوة القواعود مون القاعودإ حديإ يدور كي   ت ح  البحث هذا

 هوو إههوار الهـدف. الشوامل ولكون باختصار القاعدإ هذ  نظرية ويص  املعاذرإ و خصوذا العبادإ
مجع مجلوة مون املسوائل ال قهيوة املتعلقوة و لك من خالل ومكان.  زمان كل  و اسالم   قهال تطبيقات
عوودإ و اإلجابووة  مشــكلة البحــثتكموون  ات، مووع بيووان ذوولتها بقاعوودإ املشووقة جتلووب التيسوو .بالعبواد

كيوو  قاعووودإ املشووقة جتلووب التيسووو  سوول املسووائل النووواس و امووور العبووادات باملعووواي    .التسوواؤالت موونهن
 ال هووم هوذ  القاعودإ املشووقة اداء العبووادات بسوبب عودم هول يكوون هنوواك ت وريا او افوراط و الشورعية 

جتلوووب التيسووو   مووووا هووو  العالقووووة بوووع قاعوووودإ املشوووقة جتلوووب التيسوووو  وأ رهوووا علووووى ال قهيوووة املعاذوووورإ و 
 املووونه  هوووو والمـــنهل البحـــث  دإ سوول املسوووائل ال قهيوووة املعاذووورإالعبووادات  كيووو  ذكووون هلوووذ  القاعووو

 النوووي ةوالسوون القوور ن موون أي اإلسووالم و مصوووادر مو وقووة موون مسووتمدإ موعوووع لنووو  التحليلوو  الوذوو  
 املقوارن وهوو ايضوا املونه  وأقووم األربعة املذاهب عند املعتمدإ القدمية ال قه وكتب وسلم عليه اهلل ذلى
 بووووع فيموووا واالخوووتال  الشوووبه أوجوووه يووو ز حيوووث الظوووواهرإ دراسوووة و املقارنوووة علوووى يعتمووود الوووذي املووونه 

 و التيسووو  جتلووب ملشوووقةا قاعوودإ إعمووال املستهلصوووة موون البحوووث أن النتــائلومووون  أكثوور. أو هوواهرتع
 من أكثر اآلن دواعيها لتوفر النبوي، بالعهد عهد  القريب العصر  لك و إعماله من أو  هذا عصرنا
  لوك ولوي  الضورر، بالنواس ألحلوجل التيسو  جتلوب قاعودإ املشوقة مراعواإ لووال. باإلميوان سبقونا من عصر
 ش ء. من الدين و
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ABSTRACT 

This dissertation examines the role of one of the Islamic legal maxims namely hardship begets 

facility in religious acts (ibadah) especially in contemporary issues and describes the theory of 

this legal maxim in Islamic jurisprudence briefly but comprehensively. The goal is to show 

practicality of Islamic jurisprudence at every times and every places. Through the collection 

of a number of issues related to worship, with the statement that relate to the legal maxim; 

hardship begets facility. The Issues of the research lies on the answer of some question, 

which is; what is the role of the maxim hardship begets facility in particular, in a statement to 

brief the fecilitation of Islamic religion and raise costly embarrassment when acting on 

obedient and avoiding prohibitions. What is the relationship between the legal maxim 

hardships begets facility and its impact on contemporary jurisprudence at the worship base. 

How it has managed to solve the comtemporary issues. The descriptive analytical method, 

which is an analytical study of Islamic jurisprudence which is completed based on  authentic 

sorce of Islam, namely the Quran and Sunnah of  Prophet Mohammad, peace be upon him and 

the approved classical books of the four school of thoughts in Islamic jurisprudence.  I am also 

descriptive the comparative method, which is based on a comparison study and differences 

between the two phenomena or more .The findings from the research result show that the 

concept of hardship begets facility in this contemporary era is more important and crucial in 

terms of application and implementation than the actual and initial era which was even closer 

to the prophetic era. Moreover, the researcher in a bid to buttressing her assertion has cited so 

many relevant examples. 
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 :المقدمة
   وعلى  له وذحبه أمجعع. احلمد هللاحلمد هلل رب العاملع والصالإ والسالم على أشر  املرسلع

الووذي مل يلوود ومل يولوود ومل يكوون لووه ك وووا أحوود. سووبحانك ال علووم لنووا إال مووا علمتنووا إنووك أنووت  األخوود،
 احلكيم. وبعد، العليم

السووبب و ذووحة العبووادات، يعووور  ، ألنووه فوو ن تعلوويم ال قووه موون أعظووم القربوووات إ  اهلل تعووا         
ال قووووه فووو ن موووون حماسووون الشووووريعة اإلسوووالمية و  الشوووويطان.نووودفع وسوووواوس الووون   و بووووه، وت رامواحلووو احلوووالل

ال يطيقوون سملوه ، فلوم يشورع للنواس شوي ا عنود تشوريع ، ه  مراعاإ هورو  وأحووال املكل وعاالسالم 
العزميووة إ  الرخصوة و أحوووال تسووتوجب  لووك،  النتقوال موون عووىن أن الشوارع قوود أبوواح  وال االتيوان بووه.
َ  چ قال اهلل تعوا لعباد للعباد. كما رمحة من رب ا ُ بِكُُم ٱۡليُۡسَر َوََل يُِريدُ بِكُُم ٱۡلُعۡسَر َولِتُۡكِملُواْ ٱۡلِعددَه يُِريدُ ٱَّلله

َ َعلَٰى َما هََدٰىكُۡم َولََعلهكُۡم تَۡشكُُروَن   عىن الصوحيح  فهو وأما من كان الصوم ر  جاهد  (1) چَولِتَُكبُِّرواْ ٱَّلله
وقوود ورد و السووونة مووا يوودل علووى هووذا مبوودأ التيسوو  و الووودين   .فعليووه أداء فرفووه ،طيووجل الصووومالووذي ي

تبعثوووا معسوورين  }بعثووتم ميسوورين ومل ى اهلل عليووه وسوولمو لوك و أحاديووث عديوودإ موون أمههووا قولووه ذوول
علوووى أن النووي ال تبعووث معسووورين حليوواإ النوواس بووول ميسوورين هلووم علوووى مووا وفوووجل  ثدل هووذا احلوودي (2).{
 قران.ال

املسووووتمدإ مووون نصوووو  الكتوووواب  القواعووود ال قهيوووة فووووروع، مووون املشوووقة جتلووووب التيسووو والقاعووودإ 
، وهو  تطبووجل علوى مجلوة كبوو إ مون مسووائل ال قوه سوواء و العبووادات أو املعوامالت أو امنايووات. والسونة

علوووى النحوووو ولكوون يالحووو  بكوول دقوووة أن توهيوو  هوووذ  القاعووودإ علووى مسوووائل العبووادات وحمتووووا  علووى 
 :لتا ا

بيان ماهية وحقيقة علم القواعد ال قهية من حيث التعري ، وبع بعض ما ميا لهوا مون  :األو 
 القواعد، و لك هتميدا لصلب املوفوع وتصورا له، فاحلكم على ش ء فرع عن تصور .

، وأمهيتهووا ، فووووابطها ، القواعووود مووراد قاعووودإ املشوووقة جتلووب التيسووو  الرتكيوووز علووى بيوووان الثانيووة:
 رعية املندرجة ستها.ال 

                                                                 

 185ورإ البقرإ: اآلية ( س1)
 4492، د.ط، باب األرض يصيبها البول ،كتاب الطهارإ،  صحيح البخاريأخرجه البهاري و  (2)
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، كحكوووم مجوووع أو توووأخ  لعبوووادات وتطبيقوووات القاعووودإ عليهووواال قهيوووة املتعلقوووة با بيوووان األحكوووام :الثالثووة
الصووووالإ عوووون وقتهووووا للطبيووووب وموووون و حكمووووه للضوووورورإ وك سووووتعمال احلقنووووة الشوووورجية واللبوووووس وحنوهوووووا 

 .للصائم
 أهمية الدراسة

وافحة،  التيس  وتطبيقاهتا ال قهية املعاذرإ و العباداتقاعدإ املشقة جتلب إن أمهية موفوع البحث 
بيوان املعواي  والضووابا ألنه يتعلجل بعلم ال قه الذي عليه مدار األحكام الشرعية العملية لكول املكلو  

األساسية من الكتاب والسنة وما يتابعهما من األدلة عند إستهدام القاعدإ واإلستدالل هبا و شع إ 
ألخ  قاعوودإ املشوووقه أن املوفوووع موورتبا إرتباطوووا و يقووا أيضووا ب وون القواعووود ال قهيووة وبووا كمووا  العبووادات.

اإلهلو  مون لودن الصوحابة إ  معامة مشاكل النواس هاتوه وفوجل التشوريع و حلل أمور الناس جتلب التيس .
 ، وهذ  الثروإ دائما و ازدياد بسبب مستجدات العصر.عصرنا

 عأسباب اختيار الموضو 
رع وخت ي اتووووه بنووواء علووووى شوووبيووووان رخووو  الختيووووار هوووذا املوفووووع ألنووووه احلاجوووة امللحوووة إ  ومووون أسوووباب ا

حكووام الووويت ينشووأ عوون تطبيقهووا حوورج علوووى املكلوو  ومشووقة فالشووريعة خت  هوووا أاألعووذار املوجبووة لووذلك ف
أن قاعودإ "املشوقة جتلوب التيسو " هو  قاعودإ التيسوو   بقودر موا يسوتطيع املكلو  دون إخوراج أو عسور.

 .والرخ  الشرعية، وأن روح الشريعة السمحة تتجلى فيهالشرع  
 مشكلة البحث وتساؤالته

قاعوودإ املشوقة جتلوب التيسو  وتطبيقاهتووا تتضوح مشوكلة هوذا البحوث موون خوالل اإلطوالع علوى موفووع 
ممووا سووبب علووى النوواس مشووقة شووديدإ و أداء العبووادات، أو كووان سووببا  ،ال قهيووة املعاذوورإ و العبووادات

، وهو من اموانب اليت مل يتطر  إليها أحود بالدراسوة، فجواء من الناس و أداء العبادات كث   لتساهل
 هذا البحث ليجيب عن التساؤالت اآلتية:

 كي  قاعدإ املشقة جتلب التيس  سل املسائل الناس و امور العبادات باملعاي  الشرعية  .1
ال هوووم هووذ  القاعوودإ املشوووقة  فووراط و اداء العبوووادات بسووبب عوودمهوول يكووون هنووواك ت ووريا او ا .2

  جتلب التيس 
  ما ه  العالقة بع قاعدإ املشقة جتلب التيس  وأ رها على ال قهية املعاذرإ و العبادات  .3
   دإ سل املسائل ال قهية املعاذرإكي  ذكن هلذ  القاع .4
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 أهداف البحث
 :ميكن للباحثة إمجال أهدا  هذ  الدراسة و النقاط اآلتية

ن املسووووائل ال قهيووووة املتعلقوووة بالعبووووادات، موووع بيووووان ذوووولتها بقاعووودإ املشووووقة جتلووووب مجوووع مجلووووة مووو .1
 التيس .

وفوع رؤيوة فقهيووة منهجيوة وافووحة ومسوتمدإ موون الكتواب والسوونة عنود اسووتهدام هوذ  القاعوودإ  .2
ال قهية امليلة، حىت ال يكون هناك ت ريا وال إفراط و تنزيلها على مسائل ال قه املعاذرإ و 

 عىن بيان الضوابا واملعاي  الشرعية وال قهية املنهجية لقاعدإ املشقة جتلب التيسو  العبادات، 
 .خت  و العبادات

بيوان أمهيووة مكانوة القواعوود ال قهيوة علووى شوكل العموووم قاعودإ املشووقة جتلوب التيسوو  علوى وجووه  .3
 .اخلصو  عند ممارسة االجتهاد ال قه  ومراعاإ هرو  املكل ع

 ة ال قه اإلسالم  لكل زمان ومكان، ولكل فرد وجمتمع.بيان واقعية وذاحلي .4
 :الدراسات السابقة

من خالل البحث والتقليب و جوانب املوفوع فقد عثرت على عدد من الدراسات والبحوث القريبة 
الدراسوة  نه و كث  من النواح  إال أهنوا تتووازي موع هوذ وإن افرتقت ع ،من جمال البحث الذي أدرسه

 ، ومن أمهها ما يأيت:من نواح أخرى
بقلم استا  عالء الدين، ابو بكور بون مسوعود  و ترتيب الشرائع بدائع الصنائع :األو  الدراسة

 .1328سنة النشر  بن امحد الكاساي احلن  . سبعة اجمللدات للناشر املطبعة اممالية.
ا يبحثووووان عوووون وتشووووبه هووووذ  الدراسوووة بالدراسووووة احلاليووووة ككوهنمووو :بووووع الدراسوووتع وجوووه االت ووووا 
 األحكام ال قهية.

السوابقة سودث    هوذ  الدراسوة بالدراسوة احلاليوة مون حيوث أن الدراسوة: ختتلووجه االختال 
قاعودإ املشوقة ال قهية متعلقوة بمسائل ولكن أن دراستنا احلالية سدث عن  ،ال قهية عمومامسائل عن 

 .و جوانب العباداتجتلب التيس  
، جوالل الودين عبود الورمحن بون والنظوائر و قواعود وفوروع فقوه الشوافعية األشوبا  :الثانيوةالدراسوة 

 .1983-1403للناشر دار الكتاب العلمية سنة  أيب بكر السيوط  أبو ال ضل
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قاعودإ املشوقة وتشبه هوذ  الدراسوة بالدراسوة احلاليوة ككوهنموا يبحثوان عون  بع الدراستع: وجه االت ا 
  جتلب التيس .

السوابقة سودث  لو  هوذ  الدراسوة بالدراسوة احلاليوة مون حيوث أن الدراسوة: ختتوجه االختال 
القواعود اخلموو  الويت ترجوع إليهووا مجيوع مسووائل بت صويل وحيتووي ايضووا  قاعودإ املشووقة جتلوب التيسوو عون 
وتطبيقاهتووا ال قهيوووة املعاذووورإ و  قاعووودإ املشووقة جتلوووب التيسووو ، ولكووون أن دراسوووتنا احلاليووة  وووت  ال قووه

 العبادات.
و  ال وة أجووزاء للناشوور  يوسو  القرفوواوي مون تووألي  الوودكتور فتواوى معاذوورإ :الثالثووةلدراسوة ا

 .2005-ه 1426دار القلم سنة 
مسائل وتشبه هذ  الدراسة بالدراسة احلالية ككوهنما يبحثان عن  :بع الدراستع  ا وجه االت

 ال قهية املعاذرإ و الطهارإ وو الصالإ وو الصوم وو احل .
السوابقة سودث    هوذ  الدراسوة بالدراسوة احلاليوة مون حيوث أن الدراسوةوجه االختال : ختتلو

قاعودإ املشوقة ن، ولكون أن دراسوتنا احلاليوة  وت   صوو  عاموا و احليواإ السنسوامسائل ال قهيوة عن 
 قهية املعاذرإ و العبادات.جتلب التيس  وتطبيقاهتا ال 

دكتوورإ فكريوة أمحود السويد. يسوتهدم هوذا الكتوواب  اعودادقواعود ال قوه الكليوة : الرابعوةالدراسوة 
تغوا أكثور جوانوب القاعوودإ  وهو  مقالوة ملإ للبنوات قسوم الشوريعة اإلسوالمية ملونه  جامعوة األزهور قواهر 

 .املشقة جتلب التيس 
وتشوووبه هووووذ  الدراسوووة بالدراسوووة احلاليوووة ككوهنموووا يبحثوووان عوووون  وجوووه االت وووا  بوووع الدراسوووتع :

  قاعدإ املشقة جتلب التيس .
   هووذ  الدراسوة بالدراسوة احلاليوة مون حيوث أن الدراسووة: ختتلوبوع الدراسوتع وجوه االخوتال 

التودريووب ، ولكون أن دراسوتنا احلاليوة سوو  تقووم املشوقة جتلوب التيسو  فقوا ن قاعودإالسابقة سدث عو
 على قاعدإ املشقة جتلب التيس  وتطبيقاهتا ال قهية املعاذرإ و العبادات.

دكتور / الشوووري  : قاعوودإ املشوووقة جتلووب التيسوو  م هومهووا وتطبيقاهتوووا بقلووم الوواخلامسووة الدراسووة
 و موقع األلوكة.  ، ه  مقالة نشرت محزإ عل  الكتايب

قاعودإ املشوقة وتشبه هوذ  الدراسوة بالدراسوة احلاليوة ككوهنموا يبحثوان عون  :بع الدراستع وجه االت ا 
 استعراض م هوم القاعدإ وتأذيلها وبعض منا ج هلا. علىوقد اشتملت جتلب التيس  وتطبيقاهتا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%8A
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السووابقة سووودث عووون  الدراسوووة لوو  هوووذ  الدراسووة بالدراسوووة احلاليووة مووون حيووث أن: ختتوجووه االخوووتال 
قاعودإ املشوقة ، ولكون أن دراسوتنا احلاليوة  وت  بعموموا مسائل قاعدإ املشقة جتلوب التيسو  وتطبيقاهتوا

 وتطبيقاهتا ال قهية املعاذرإ و العبادات. جتلب التيس 
 منهل البحث
  موعووووع مووون  لنووووهوووو املووونه  الوذوو   التحليلووو  أسووولكه و هوووذا البحووث وأقووووم عليوووه، املوونه  الوووذي س

فقهيووة. و لووك بووالرجوع إ  املصووادر األذوولية موون الكتووب ال قووه.  . وهوو  دراسووةال قهيووة القدميووة كتووب
ووذوووو   وكموووا سأسوووتعع بوووواملنه  التطبيقووو  و إجووووراء تطبيقوووات أحكووووام املتعلقوووة بالعبووووادات املعاذووورإ.

ت عنهوا، ووذو  الظوورو  هوواهر و املسوائل املتعلقوة بالعبوادات، ومجوع املعلوموات واحلقوائجل واملالحظوا
 الوذي املونه  وهوو املقوارن املونه  ايضوا وأقووم او املشقة اخلاذة هبا وتقدير حالتهوا الوذي جتلوب التيسو .

 .أكثر أو هاهرتع بع فيما واالختال  الشبه أوجه ي ز حيث الظاهرإ دراسة و املقارنة على يعتمد
 دوات البحث أ
 :سأخدم أداتع للبحث ومها خدمة هذ  املنه  الوذ   التحليل  و
 طر  مجع البيانات اي:  .1
 طر  التو يجل  -أ
 أساليب سليل البيانات: .2
 الطريقة االستقرائية  -أ
 املنه  االستنباط  -ب

 مجتمع البحث
 .يتكون جمتمع البحث من املسلمع و املاليزي

 حدود البحث
حكوام العبوادات للمسولمع تركز هذا البحوث و القاعودإ املشوقة جتلوب التيسو  وتطبيقهوا احلديثوة و األ

 و املاليزيا.
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 :األولالفصل 

 في بيان مفهوم قاعدة المشقة تجلب التيسير وخصائصها

 مصطلحات: قاعدة المشقة تجلب التيسير وعالقتها ببعض المبحث األول
 قاعدة المشقة تجلب التيسير مصطلحات :المطلب األول

لِِ يددددِ  بَِله بِِشدددد ِّ وَ  چومنوووه قولوووه تعووووا :  : امهووود والعنوووواء،المشـــقة ُِدددواْ بَٰ هددددۡم تَكُو لَددددالَكُۡم بِلَدددٰى بَلَدددددو ل
َۡ  تَۡحِمدددُأ َۡ

ِ دديمي  ِي به  األ قووال ومحوول بالوودواب السوو ر جووواز علووى دليوول اآليووة هوذ  و (1) چٱۡۡلَِفُددِِۚإ بِنه َببهكُددۡم لَددَرُرو
جل: شووأذوله مون ال  .السو  و الرفوجل موع احلمول و إسورا  رو  مون ستملوه ما قدر على ولكن. عليها

ومنووه  علو  األمور أي:  قول علو ، وشوجلنصو  الشو ء، كأنوه قود  هوب نصو  أن سوكم حوىت بلغتموو ، 
واملعووىن:  (2) {ذوالإ لد كووعنو سووواكم بالهتعلووى أمويت ألمور شوجل لوووال أن أ} قولوه ذولى اهلل عليووه وسولم:

يمووة رندي و أهوول وجوو وو حووديث أم زرع لووال أن أ قوول علووى أموويت ألموورهتم بالسووواك عنود كوول ذووالإ،
  (3)ل.بو ام جلرج فيجل كالشش ء، كأهنا أرادت أهنم و موفع ح:ال صل و الجل والش ،بشجل

الشووو ء:  تجلبواسوو سوووو  الشوو ء مووون موفووع إ   خووور، وهووو: لوووبفهووو  موون ام ب:جتلووأمووا 
ب إ  جتلووئوب: اإلبوول الويت الوقيوول ام لووب للبيوع موون كول شو ء،جيما :الئوبوام إليووه. جيلوبطلوب أن 

وهووو فوود  ر:سوو: موون اليوالتيسوو  .)4( ل عليوه فيحملونووه عليووهحيتموورجول النووازل علووى املوواء لووي  لووه مووا ال
  وأراد ذلى اهلل عليه وسلم أنه سهل مسح قليل التشديد. سر،عال

ِنه َمدَ  ٱۡلُعۡسدِر يُۡسدِرا بِنه  چ: أن املشقة سبب للتيس ، قوال تعوا : واملراد جبلب املشقة للتيس  فَِد

ا َمددَ  ٱلۡ  أن الصوعوبة والعنوواء الوويت  و موا  وو  الشوورع: ، ويكووون بووذلك معوىن القاعوودإ(5) چ ٦ُعۡسددِر يُۡسددر 

                                                                 

 7سورإ النحل: اآلية  (1)
 .1/303 .ط،، د، كتاب اممعة، باب السواك يوم اممعةصحيح البخاريأخرجه البهاري و  (2)
 7/166 ،3، طلسان العربابن منظور،  (3)
 4/12حر  اميم، جلب،  ،3ط ،لسان العربابن منظور،   (4)
 6-5سورإ اإلنشراح: اآلية  (5)
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 جيدها املكل  و تن يذ احلكوم الشورع  تصو  سوببا شورعيا ذوحيحا للتسوهيل والته يو  عنوه بوجوه موا

(1).  
أمووا املشوقة الوويت  املشووقة الويت تن ووك عنهوا التكلي ووات الشورعية. :واملوراد باملشوقة امالبووة للتيسو 

وقتوول البغوواإ وامل سوودين  ورجووم الزنوواإ، وأمل احلوودود،. التن ووك عنهووا التكلي ووات الشوورعية كمشووقة اموووهاد
 .(2) والخت ي  فال أ ر هلا و جلب تيس  وامناإ،

 الفقهية المعاصرة في العبادات مصطلحات: المطلب الثاني
ُع ٱلسهدددۡب ُ  چ ومنوووه اآليووة: .)3(لوووه وال هووم بالشووو ء العلووم م. هوووال ه و اللغووة: قوووال معووىن َوٰ تَُسدددبُِّل لَددد ُ ٱلسهدددَمٰ

هد ُك َ د ِكن َله تَۡفلَهُوَن تَۡسدبِيَحهُۡمإ بِِ
ن َشۡيٍر بَِله يَُسبُِّل بَِحۡمِدهِۦَولَٰ  َوبِن مِّ

ا َوٱۡۡلَۡبُض َوَمن فِيِهنهإ  (4) چاَن َ لِيِمدا َففُدوب 
 ح يطلجل على أمرين:وال قه و االذطال أي: ال ت همون تسوبيحهم.

علقووة بأفعووال املكل ووع األحكووام الشوورعية، املت معرفووة :معووىن و اذووطالح ال قهوواء: األمور األول
 ،ل الوجوووه فورض و الوفووووءرسوو لوك مثوول معرفتنوا: أن .  )5( ، املكتسوبة موون أدلتهوا الت صويليةموأقوواهل
اْ بَِما مُۡمددتُۡم  چ :لآليووة يَن َراَماُددوَٰٓ َِ هدد أَيُّهَددا ٱل

َٰٓ ددوهَكُۡم َوَۡۡيددِديَكُۡم بِلَددى ٱۡلَمَرافِددِ  َوٱۡمَسددُحواْ يَٰ ُُ َِ فَِۡفِسددلُواْ ُو ددلَٰو بِلَددى ٱلله

لَكُۡم بِلَى ٱۡلَكۡعبَۡيِنإ  ُُ  .(6) چ ...بُِرُروِسكُۡم َوَۡۡب

درس األحكوام ال قهيوة املوجوودإ و كتوب ال قوه،  اي األحكوام الشورعية ن سوها، األمور الثواي: 
  صيلية، مثل: أحكام الصالإ، وأحكام البيع، وأحكام القضاء.املستمدإ من أدلتها الت

 :تعري  القضايا ال قهية املعاذرإ
القضوايا: مجوع قضوية: وهو  مووأخو إ مون قضوى: وهو  األمور املتنووازع عليوه الويت تعورض علوى القافوو  أو 

 .  (7) اجملتهد ليحكم أو ي يت فيها

                                                                 

 1/33، 1، طدرر الحكام شرح مجلة األحكام، عل  حيدر خواجه أمع أفندي حيدر،عل   (1)
 1/157، 2، طشرح القواعد الفقهية، الزرقا أمحد (2)
 11/51حر  ال اء، فقه،  ،3ط ،لسان العرب ( ابن منظور،3)
 44اآلية  :سورإ اإلسراء (4)
 23  ،1ط ،شرح قواعد األصول ومعاقد الفصول، أبو عبد اهلل (5)
 6سورإ املائدإ: اآلية  (6)
 2/696 د.ط، ،المصباح المنير للفيومي ،  يوم ال (7)
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ة يتنوازع فيهوا وتعورض علوى القافو  أو القضواء جاء و املعجم الوسيا القضية: احلكم، والقضوية مسوأل
 .(1) للبحث وال صل

 : الفقهية
، أموا اذوطالحا: فهوو العلوم باألحكوام الشورعية العمليوة املكتسووبة (2) مون ال قوه وهوو لغوة: ال هوم الودقيجل

 (3).من أدلتها الت صيلية
عية وال قوه ومعلوم أن ال قيه يبحث و فعل املكل  مون حيوث موا يثبوت لووه مون األحكوام الشور 

 .(4) هو املرجع و معرفة احلكم الشرع  فيما يصدر عن اإلنسان أو ما يعرتفه من مسائل و حياته
  :املعاذرإمعىن 

وهو الزمن الذي نزلت فيه هذ  القضية، واملقصود به ،  )5(املعاذرإ مأخو إ من العصر وهو لغة: الدهر
مون القضوايا واملسوائل املسوتجدإ الويت ستواج إ   العصر احلايل أو الوقوت احلافور الوذي ههورت فيوه كثو 

 واجتهاد العلماء املتهصصع فيها.حكم شرع  
 : المعاصرة مفهوم القضايا

أمووور  وذو  قضوايا كليوة أو جزئيوة أو ،تلوك املوفووعات الوىت تعو  عون مشوكالت فقهيوة واجتماعيوة هوى
ا هوذ  املشوكالت سوواء د إدراكهووا أو ورالبوا موا سووي ،أذولية أو طارئوة علوى اجملتموع وهلووا ذو ة احلدا وة

 .(6) سليلها أو دراستها و أو إجياد حلول هلا
قضايا فقهية معاذورإ: يعوين أن هنواك قضوايا مسوتجدإ تسوتحجل أن توجوه إليهوا العنايوة فمصطلح 

و البحوث والتأذويل والتقووم، واإلسوالم هوو الودين الووذي أنزلوه اهلل عوز وجول لتقووم احليواإ اإلنسوانية  ووا 
وفوووابا و كول موا يكتشوو ه اإلنسوان مون حيووث   افيهوا مون حركوة ونشوواط: ومموا يقطوع بووه أن لوه أحكامو

إ  اسووووتنباط تلووووك  اكي يوووة االسووووت ادإ منووووه والتعاموووول معوووه، وال شووووك أن علموووواء الشوووورع مووودعوون دائموووو
األحكوام والبحوث عون تلوك الضووابا، مسوتن ين  قاذود شوريعة اهلل وقواعودها العاموة ومنواه  السوول  

                                                                 

 2/742، 4، طالمعجم الوسيطإبراهيم أني ،  (1)
   2/742، 4ط, المعجم الوسيط( إبراهيم أني ، 2)
 1/28 د.ط، ،المنهاج ،السبك  (3)
 28/ 1 ،4ط ،أصول الفقه اإلسالمي( وهبة الزحيل ، 4)
 .340/ 4 د.ط، ،معجم مقاييس اللغة ابن فارس، (5)
 13: 1998( مراد هاشم 6)
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، وإن حاجة العصر (1)الصاحل اليت اختذوها و مواجهة املستجدات للحكم عليها وفبا التعامل معها
إ  االجتهاد حاجة أكيدإ ملا يعورض مون قضوايا مل تعورض ملون تقودم عصورنا، وكوذلك موا سويحدث مون 

 (2)قضايا جديدإ و املستقبل
العوامل إ ا بووع تضوم وهو  اسوم مون أفوىت وباليواء، ف هو  مجوع فتووى بوالواو ب ووتح ال واء، :الفتـاو  تعريـ 
 و االذووطالح: هووو إههووار األحكوام الشوورعية بوواالنتزاع موون الكتواب والسوونة واإلمجوواع والقيوواسوم احلكو

 .وقيل: ه  اإلخبار حبكم اهلل تعا  عن دليل شرع  ،(3)
حلافووور بعضووهم يسوووميها ال توواوى املعاذوورإ ألهنووا تتعوورض ملسووائل الوقووت االفتــاو  المعاصــرة:  تعريــ 

وقضوووايا  أو العصووور احلوووايل، فقووود بووورزت و هوووذا العصوووور نووووازل كثووو إ ستووواج إ  اجتهووواد فقهووو  وحكووووم 
 )4( .شرع 
هنوووا القضوووايا مجوووع قضوووية وهووو  األمووور املتنوووازع عليوووه، وأفوووي  إليهوووا املسوووتجدإ أل:القضـــايا المســـتجدة 

"  ا بوووع العلموواء قووووهلم:ولقوود بووات مووون القواعووود ال قهيوووة املت ووجل عليهوومسووائل مسووتحد ة جديووودإ الوقوع.
سووووع ت" إ ا فووووا  األموووور ا وقوووووهلم: " الضوووورورات تبووويح احملظووووورات ". املشوووقة جتلووووب التيسوووو ". وقوووووهلم:

وهووذا كلوه يؤكوود فكورإ انضووباط سولوك املسوولم،  قتضوى نظووام  ".بقودرها رتقوود" الضورورات  وقووهلم:  ".
 ادإ واخل  لل رد واجملتمع.ص  باليسر والسماحة، ليحقجل السعتمرتابا من ذنع اهلل تعا  ي

يرجع استمداد األحكام الشرعية و جمموعها، إ  املصادر التشريعية  مصادر ال قه اإلسالم :
الرئيسة املت جل عليها عند مجواه  العلمواء، مونهم فقهواء املوذاهب األربعوة، وهو : القور ن الكورم، والسونة 

در التشووريعية ال رعيووة املهتلوو  فيهووا، والوويت منهوووا: وترجووع كووذلك إ  املصووا النبويووة، واإلمجوواع، والقيوواس.
االستحسوووان، واملصووواحل املرسووولة، واالستصوووالح، وعمووول أهووول املدينوووة، وموووذهب الصوووحايب، وشووورع مووون 

 قبلنا، والعر ، وحنو  لك مما اختصت ببيانه كتب علم أذول ال قه.

                                                                 

 6 د.ط،  ،أبحاث فقهية في قضايا طيبة معاصرة( حممد نعيم ياسع، 1)
 هو بشأن موفوع االجتهاد. 1405( قرار اجملمع ال قه  و دورته الثامنة املنعقد عام 2)
 2/462 ، د.ط،، باب ال توىالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير ال يوم ، (3)
 3/1496د.ط، ، فتاو  ابن رشد، بن رشدا (4)
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اخلبوووث، وتعلوووم ذووو ة هوووو تعلووم أحكوووام الطهوووارإ وذووو تها، والطهووارإ مووون احلووودث وموون  :فقووه العبوووادات
الصالإ وشروطها وأركاهنا وواجباهتا، وتعلم الزكاإ وما جتب فيه، والصيام وما ي سد ، واحل  وموىت جيوب 

 )1(.وذ ته، واملرجع و  لك إ  كتب ال قه و كل مذهب
 أهم المصطلحات الفقهية 
فيوه كووالقر ن  موا طلووب الشوارع فعلوه طلبووا جازموا و  بوت الطلووب بودليل قطعو  ال شووبهة :ال ورض .1

  . و هوووو اعلوووى مراتوووب التكليووو  الشووورع  ،و كانوووت الداللوووة قطعيووووة ،أو اإلمجووواع ،والسووونة املتوووواترإ
  (و العقوبة على تركه. )ومن ينكر ال رض ك ر وخرج عن اإلسالم ،حكمه : لزوم فعله مع الثواب

 ت بوودليل هوووينألنووه  بوو ،ولكنووه دون مرتبووة ال وورض ،مووا طلووب الشووورع فعلووه طلبووا جازمووا :الواجووب .2
 .والعقاب على تركه )وال يك ر منكر ( ،حكمه : الثواب على فعله

  ه  ما طلب الشرع فعله طلبا ر  الزم :ندبال   .3
ال يعاقب تاركه. ولكن تارك السنة معرض للعتاب مون الرسوول ذولى اهلل عليوه حكمها: يثاب فاعله و  

  :وقد قسمت السنن إ  قسمع ،وسلم
ونبوه علوى عودم فرفويتها أو موع  ،ما واهب الني ذلى اهلل عليوه وسولم علوى فعلهوا : وه سنة مؤكدإ-أ

 . وكصالإ امماعة مثال ،كصالإ ركعتع قبل ال جر مثال  ،الرتك أحيانا
بوول تركهوووا و  ،: وهووو  الوويت مل يواهووب الرسوووول ذوولى اهلل عليووه وسوولم علوووى فعلهوواروو  مؤكوودإ سوونة-ب

  .العصر والعشاءكالصالإ أربع ركعات قبل   ،بعض ألحيان
ال يوالم حكمه: يثواب فاعلوه و . و هو أمر يعد من السنة ولكنه دون املرتبتع السابقتع ب:املستح   .4

 . تاركه
: وجووب حكموهو . و بوت بودليل قطعو  ال شوبهة فيوه ،موا طلوب الشورع تركوه طلبوا جازموا م:احلورا  .5

  .(اجتنابه والعقوبة على فعله )ويك ر منكر 
ولكون  بوت الطلوب بودليل هووين  ،موا طلووب الشورع تركوه طلبوا الزموا جازموا: هوة التحورماملكورو  كرا . 6

  . ()وال يك ر منكر  لثواب على تركه والعقاب على فعلها :حكمهو   .ولي  قطع
يووالم حكمووه: يثواب تاركووه و . و هوو مووا طلووب الشورع تركووه طلبووا رو  جووازم :املكورو  كراهووة التنزيووه  .7

  .فاعله
                                                                 

                 11418( ذ حة ال تاوى الرئيسية، رقم ال توى 1)
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  .بل يكون اإلنسان فيه خم ا بع ال عل والرتك ،ال يكون مطلوبا فعله وال تركه هو ما: املباح  .8
حقيقوة  قسوم خوارج عون ،وال ورض ينقسوم إ  قسومع ،سوبجل أن عرفنوا ال ورض : الشورط والوركن  .9

وهووو مووا يسوومى  ،ألنووه تتوقوو  علووه ذووحة ال عوول ،ال عوول املطلوووب وجيووب اإلتيووان بووه قبوول البوودء بال عوول
   .هو الركنو  ،من حقيقة ال عل أي ال يتحقجل إال به اقسم يكون جزءو  ،الشرطبعر  ال قهاء 

ال ورائض والواجبوات املقيود فعلهوا مون قبول الشوارع بزموان إ ا فعلهوا املكلو  و  :األداء والقضواء  .10
وبرئوت  ،مس  فعله اداء )أي أدى موا وجوب عليوه ،وقتها الذي حدد  الشارع مستوفيا أركاهنا وشرائطها

 .مس  فعله ،وإ ا فعلها بعد وقتها الذي حدد  الشرع (. مته
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 مفهوم قاعدة المشقة تجلب التيسير وخصائصها :بحث الثانيالم
األذول واألسو  الويت  عون هوذا ة منبثقوةيخ  الشورعر هذ  القاعودإ أذول مون أذوول الشورع، ومعظوم الو
لتووافر  ،ا بوهعورت أذوال مقطو ، وذواموةعاة فقهية أذوولي إيقوم عليها ذرح ال قه اإلسالم ، فه  قاعد

 ا.األدلة عليه
وهووذ   ة بلغووت مبلووق القطووع،مووإن األدلووة علووى رفووع احلورج و هووذ  األ" :قوال اإلمووام الشوواطي

 ووا ال  س  النووالووتك القاعودإ فيهووا ت سوو  ل حكوام الوويت روعوو  فيهووا التيسو  واملرونووة، وأن الشووريعة مل
 والتيسووو  إررائوووزهم وطبوووائعهم، وأن املراعوووا  وووجل موووعتي يسووتطيعون، أو  وووا يووووقعهم و احلووورج، أو  ووا ال

 )1(".احلكيم من الشارع ةومطلوبإ مراد  والته ي

 التيسير تجلب المشقة القاعدة معنى: األول المطلب

ا ذوووحيحا يشووورع بامووون األموووور كانووت سوووب رو أمووو وجووودتمووىت ة هووذ  القاعووودإ معناهوووا:  أن الصوووعوب
ا، عرإ شوور ر موون الوجوو  املقووه بوجو ملكل وع عنوود تن يوذ األحكووامللتسوهيل والته يوو  ورفوع املعانوواإ عوون ا

:  قةا ومشوقشو جلعليوه األمور يشو جلوالعنواء، يقوال: شو ة و اللغوة معناهوا:  امهود والتعوب والشودإقفاملشو
لِِ يددد چالقوور ن الكوورم  إ ا أتعبووه، ومنووه قولووه تعوووا  و ُِددواْ بَٰ هدددۡم تَكُو لَدددالَكُۡم بِلَددٰى بَلَددددو ل

َۡ  ِ  بَِله بِِشددد ِّ َوتَۡحِمدددُأ َۡ

ِ ديمي  ِي به أي: مل تكونووا قوادرين علوى  لوك إال بتعوب الون   وانكسوارها   (2) چٱۡۡلَِفُِِۚإ بِنه َببهكُدۡم لَدَرُرو
 ة من معناها:  امهد، والعناء، واالنكسار، والضيجل، ومعىن هوذاقأن املش اوافحا جلي وعنتها، فظهر

الشورع  الوذي ت يود   األموور كانوت سوببا للتسوهيل، واملعوىنمون  رو أمو وجودتأن الصوعوبة والعنواء إ ا 
  لوة علوى املكقأو تنشوأ عنهوا مشو ة أن األحكوام الويت ينشوأ عنهوا حورجقهذ  القاعدإ وه  قاعدإ املشو

أو إحووراج، هوذا هووو معووىن  عسوورقوودرإ املكلو  دون  و ن سوه أو مالووه فالشوريعة خت  هووا  ووا يقوع سووت
سووقه، واجملو ء  أموا جلوب الشو ء فمعنوا :. يسو  و الشورعته يو  والتال ة، وموا يرتتوب عليهوا مونقاملش

 .عإ  موفع به من موف

هود جيال  لبعمو والنونة، يقال:  يسر األمر:  إ ا سوهل ليهولة والسوالتيس  معنا  و اللغة:  ال
 إن }قولوووه ذووولى اهلل عليوووه وسوووولم: و  الشوووري ثبوووه احلووودي وردقووول امسوووم، ومنوووه موووا يثوال   الووون 

                                                                 

 1/159 د.ط، ، القسم الثاي كتاب األحكام،الموافقاتالشاطي،  (1)
 7( سورإ النحل: األية 2)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=74&idto=75&bk_no=52&ID=32#docu
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واملقصوود بقولوه و احلووديث:  (1){وأبشوروا وقواربوا فسووددوا رلبوه إال أحود الودين يشوواد ولون يسور الودين
أي: اطلبوووا  اربوا{قوو}ود بقولووه: أي:اقصوودوا السووداد و األموور، وهووو الصووواب، واملقصوو }سوددوا{
 فيه وال تقص . ووه  القصد و األمر الذي ال رل املقاربة،

تكوون  قةمشو لف  ا كان احلرج يعوين رفوع املشوقة و التكوالي  الشورعية، فو ن هوذا ال يعوين أن كو
وجهوود، تصوواحب األعمووال  ةقو حيوواإ اإلنسوان ال  لووو موون مشوو لكوول عموو  نو الته يوو ، فوو  اسوبب

وهوو واقوع و التكوالي  الشورعية أيضوا،  ورو   لوك، ية اليت ال رىن عنهوا لطلوب الورز ، واألكولالضرور 
بالنسوبة إ  عدموه، وامتثوال اإلنسوان لصووم رمضوان فيوه نووع  جلفتكلي  اهلل لعباد  معنا :  القيوام  وا يشو

ة قفيوه نووع مشو جل الشورائا واألركوانقووالقيام بوأداء الصولوات اخلمو  موع س ة بالنسبة لعدم الصوم،قمش
االنقطواع، وال  ي إ دألهنوا ال توؤ  ،لعودم االرتبواط هبوا، وهوذ  املشوقات ال يرتتوب عليهوا خت يو  بالنسوبة

اليت ابتلى اهلل عباد  هبا، وطلب  ةقو جسمه أو عقله أو ماله أو حاله، وتلك ه  املش نترهجل اإلنسا
 .ا و الته ي وال أ ر هل لت ات إليهامنهم االمتثال ألمر  فيها، وهذ  إل

 تأصيل قاعدة المشقة تجلب التيسير :المطلب الثاني
  ين اإلسووالمدا بوه و الوعومقطو  رفوع احلورج مون الكتواب والسونة واإلمجواع، ذوار  لوك علوى األدلوة إن

ة سوهلرإ األحكوام علوى العبواد ميسوشورع اهلل تعوا   نمشروعية الرخ ، وكلهوا تشو  إ  أ ، وواحلني 
 .لسماحةعلى اليسر وا ةمبني

ُ بِكُُم ٱۡليُۡسَر َوََل يُِريدُ  چ أما  يات الكتاب فمنها قوله تعوا  األذل و هذ  القاعدإوأن  يُِريدُ ٱَّلله

 :وقالووت .(3) وبشوروا وال تعسووروا{ يسووروا وال تعسوورواقولوه ذوولى اهلل عليووه وسولم } (2)  چ بِكُُم ٱۡلُعۡسرَ 
 مل مووا أيسورمها اختوار إال أمورين بوع وسولم عليوه هللا ذولى اهلل رسوول خو  موا} :عنهوا اهلل رفو  عائشوة
 ش ء و لن سه وسلم عليه اهلل ذلى اهلل رسول انتقم وما منه، الناس أبعد كان  إمثا كان  ف ن إمثا، يكن
 .(4) {تعا  هلل فينتقم اهلل حرمة تنتهك أن إال

                                                                 

 1/23 ،كتاب اإلميان، باب الدين يسر  ،في صحيحهأخرجه البهاري  (1)
 185األية  :( سورإ البقرإ2)
 86/ 1 ،اهلل فتح الباري شرح أحاديث البهاري من حديث جابر بن عبد في مسنده( أخرجه أمحد 3)
كتاب ال ضائل، باب مباعدإ الني لآل ام واختيار  من املباح أسهله وانتقامه هلل عند انتهاك   ،صحيح مسلمأخرجه مسلم و  (4)

  6/286حرماته، 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=74&idto=75&bk_no=52&ID=32#docu
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فهووذ  نبوذإ يسوو إ  ،العبواد عوون واملشوقة احلوورج رفوع تعووا  اهلل أنة يتبوع سوونالو موون نصوو   شو وهكوذا ي
 .والته ي  اآليات، واألحاديث الثابتة و هذا الباب، وكلها و يقة الصلة  وفوع التيس  من

  اهمية قاعدة المشقة تجلب التيسير :المطلب الثالث
القواعووود  مووون يةوووواألساس القواعد إحدىبوول هووو   .الشووورعية األذوووولقاعوودإ املشوووقة جتلووب التيسووو  موون 

قاعدإ عظيموة هلوا فوروع كثو إ يسوتباح هبوا هذ  . من أوفح مظاهر رفع احلرج و الشريعةوه   ،ال قهية
احلرام لعسر احتمال املكل  عسرا يورد عليه من الضرر ماال يقدر عليه وفهم هوذ  القاعودإ حيتواج إ  

حلكم فوأى اموانبع كوان أرجوح فوا ،وهوذا حيتواج إ  تأمول ،وفرر الوقوع د احلورام ،الضررينتصور قدر 
جتد امواب  .شكلة حلوم األفاح  و احل وامل راكب الطائرإ مىت ي طر و  الصالإ و الطائرإثال فم له

 عن هذ  األس لة ور ها عند فهم هذ  القاعدإ.
 : ضوابط المشقة تجلب التيسيرالمطلب الرابع

 (1) :المشقةضوابط 
كمشووقة الو د و الوفووء واملشوقة الصوووم   ،اال تكوون مون املشوا  الويت ال تن ووك عنهوا العبوادإ رالبوأ: أوال

، بول هوو  مورادإ للشووارع، وهو  جووزء موون فوال أ وور هلوا و إسووقاط العبووادات و شودإ احلوور وطوول النهووار.
املقصوود بوالتكلي ، بول إمنوا التكليو  ملوا فيوه موون الكل وة وشو ء مون مشوقة، فلوذا فو ن املشوقة وحصووول 

، ليست مشقة مسقطة للتكليو ، كوذلك فقود أمرنوا التعب الشديد والتعرض للقتل احلاذل من امهاد
شوك أن و هوذا مشوقة سوواء علوى  اهلل تعا  بالقصا ، وبرجم الوزاي احملصون، وقطوع يود السوار ، وال

 سقا حكمها.ي ملقام عليه احلد، أو مقيمه، فالا
تن وووك عنهوووا العبوووادات رالبوووا وهووو  املشوووا  املوجبوووة للته يووو  و نظوووور أن تكوووون املشوووقة  انيوووا: 

 لشريعة.ا
 :رضوابط التيسي
 التحقجل من حصول املشقة اليت تستدع  التيس . :أوال
 التحقجل من حصول التيس . : انيا
 طلب التيس  من الوجه الذي شرعه الشارع : الثا
 عدم ترتب م سدإ على التيس  عاجال أو  جال. :رابعا

                                                                 

 160  د.ط، ، قواعد الفقه الكلية،، فكرية أمحد السيد76،  1، طاألشباه والنظائر ،السيوط  (1) 
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 .عدم خمال ة التيس  للنصو  الشرعية :خامسا
 أسباب التخفيفات:

إ ا وجوودت خ و  هبووا عوونهم  اللحوورج واملشوقة عوونهم، جعول أسووباب ا، ورفعووالشورعية الته ي ووات اسوباب
النسوويان و اإلكوورا  و  املوورضو بعوض موواكل هم بووه، وحصور العلموواء األسووباب و أموور سووبعة، هوو : السو ر 

قوورر العلمواء أن أسوباب الته يوو  تنحصور و سوبعة أسووباب،  .العسوور وعمووم البلووىو الونق  و امهول و 
 (1): ه

السو ر: فهوو سووبب لقصور الصووالإ، وامموع بوع الصووالتع، وعودم التكليوو  باممعوة، واملسووح  -1
 .على اخل ع أكثر من يوم وليلة

 .املرض: ورخصه كث إ منها: التيمم عند مشقة استعمال املاء -2
 .ناسيا رمضان و والشرب األكل مثل: النسيان -3
 .للصالإ مبطال التنحنح بكون امهل مثل: امهل -4
 والقوويح، والوودمامل، القوروح، كوودم  املع ووو عنهوا. النجاسووة موع كالصووالإ:  البلووى وعموووم العسور -5

 والصديد.
 .اخلمر شرب على واإلكرا  الك ر، بكلمة التل   مثل: اإلكرا  -6
 و الته يوو  فناسوبه الكمووال، حوب علووى جمبولوة الن ووس ألن املشووقة؛ مون نوووع وهوو: الونق  -7

 علوووى جيوووب مموووا النسوواء تكليووو  وعووودم واجملنووون، صووويال تكليووو  عوودم  لوووك فمووون التكلي ووات،
 . لك ور  ،(الدية) العقل وسمل وامزية، وامهاد، واممعة، كامماعة،:  الرجال

 
 
 
 
 
 

                                                                 

 77،  1ط ،، األشباه والنظائر( السيوط 1) 
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 في قواعد نتجت عن هذه القاعدة :المبحث الثالث
 اذا ضاق األمر إتسع: المطلب األول

اء إ ا فاقت   الشريعة مبنية على أن األشي: هذمنوها هبذ  القاعدإ )1(م:قال عز الدين بن عبد السال
  :الشافع  رف  اهلل عنه و  ال ة موافعاإلمام قول وقد أجاب عن هذ  القاعدإ من  ،اتسعت

ال يووووون  بووون عبوووود قووو فيمووووا إ ا فقووودت املوووورأإ وليهوووا و سوووو ر فولوووت أمرهووووا رجوووال جيوووووز أحووودها:
 .: إ ا فا  األمر اتسع: كي  هذا  قالاألعلى: فقلت له

: إ ا فوا  األمور اتسووع عمولوة بالسورجع  أجيووز الوفوووء منهوا  فقوالو أواي اخلوز  امل ي:الثوا
 .حكا  و البحر
حكى بعض شراح املهتصر أن الشافع  س ل عون الوذباب جيلو  علوى روائا   يقوع  الثالث:

 .(2) اتسع فيه رجال  وإال فالش ء إ ا فا  عاث الثوب فقال : إن كان و ط انه ما جي 
ا  ٥فَِِنه َمَ  ٱۡلُعۡسِر يُۡسِرا  چ قوله تعا : ة القاعدإأدل  وجووووووووه الداللوووووووووةو . (3) چ ٦بِنه َمَ  ٱۡلُعۡسِر يُۡسر 

 :القاعدإ فروع . منيسر يقتض  التوسعة، وهو ن  اآليةاألمر إ ا فا  فهو عسر، والن إ
يعيووود موون بووه سوول  بووول ف نووه يتوفووأ وفوووء واحووودا فقووا لكوول ذووالإ ولووو خوورج منووه شوو ء فال -1

 وفوء .
 قبول شهادإ النساء فيما اليطلع عليه إال الرجال. -2
 قبول شهادإ الصبيان فيما حيصل بينهم. -3

، أو علوى جنوب، أو إميوواء، فو  ا شوو ا  افواملريض وسوع اهلل عليووه بوأن يصول  حسووب حالوه قاعوود
يسور اهلل عليوه نظور إ  ميسورإ، فو  ا يواملعسور إ ا مل يقودر علوى السوداد  .كاملوة كغو  ا  اهلل ذوالها قائمو

 .                                                                       وهكذا اوجب عليه أداء الدين فور 
 
 

                                                                 

 2/113، د.ط، قواعد األحكام في مصالح األنام، ابن عبد السالم( 1) 
 122،  1، طاألشباه والنظائر ،السيوط  (2) 
 6-5: األية شرح( سورإ ال3) 
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 )1( إذا اتسع األمر ضاق: المطلب الثاني
: وفوعت األشوياء و األذوول علوى أهنوا إ ا فواقت اتسوعت وإ ا اتسوعت قال ابن أيب هريرإ و تعليقوه

ى أن قليوول العمول و الصووالإ ملووا افوطر إليووه سووومح بوه وكثوو   ملووا مل يكون بووه حاجووة مل أال توور . فواقت
 .يسامح به وكذلك قليل ال اريث وكث إ

   "نعكوو  إ  فووودإكلمووا جتووواوز عوون حووود  ": و اإلحيوواء بوووع القاعوودتع بقولوووه ومجووع الغوووزايل
يغت ور و ": وقووهلم "يغت ر و االبتوداءيغت ر و الدوام ماال ": اتع القاعدتع و التعاك  قوهلمونظ  ه

 ".االبتداء ماال يغت ر و الدوام
 (2) :ومن فروع هذ  القاعدإ

 .ترك امماعة واممعه باألعذار املعروفة وعدم وجوب قضاء الصالإ على احلائض لتكررها -  أ
 .إباحة أكل امليتة ومال الغ  مع فمان البدل إ ا افطر -ب
 .لبار  ما أمكن إ  أن يندفع شر  ولو بالقتل ولذا قال على كرم اهلل وجهةجواز دفع السار  وا -ج

 : ويتعلجل هبذ  القاعدإ قواعد
 : الضرورات تبيح احملظورات بشرط عدم نقصاهنا عنهااألو 
  : ما أبيح للضرورإ يقدر بقدرهاالثانية
 المحظوراتالضرورات تبيح  :المطلب الثالث

االت اإلفطرار  قتضى من ح إاملشقة جتلب التيس  وه  مستثناوه  قاعدإ مندرجة ست قاعدإ 
جيوز للمضطر أن يأكل من امليتة أو يشرب اخلمر دل على  (3) چبَِله َما ٱۡضطُِرۡبتُۡم بِلَۡيِ ِۗ  چ: قوله تعا 

بل جيب ان يتناوله لدفع اهلالك عن ن سه ألن ذيانة الن   عن  .لن سه اإ ا خش  اهلالك ح ظ
 (4) جب.اهلالك وا

والتل   بكلمة الك ر لسكرا   ومن   جاز أكل امليتة عند املهمصة وإسارة اللقمة باخلمر
دفع الصائل ولو أدى إ  قتله ولو عم متنع من أداء الدين بغ  إ نه و أخذ مال املوكذا إتال  املال و 

                                                                 

 1/122 ،2ط ،، المنثور في القواعدالزركش  (1)
 23/ 1 ،( أنظر جملة األحكام العدلية2)
 119: اآلية ( سورإ االنعام3)
  1/273، 1ط ،، األشباه والنظائرجنيمابن  (4)
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إليه وال يقتصر على احلرام قطرا حبيث ال يوجد فجه حالل إال نادرا ف نه جيوز استعمال ما حيتاج 
 .الضرورإ
قووال ابون عبوود . : وال يرتقووى إ  التبسوا وأكوول املوال  بوول يقتصور علوى قوودر احلاجوةقوال اإلموام"
فوووورض املسووووألة أن يتوقووووع معرفووووة ذوووواحب املووووال و املسووووتقبل فأمووووا عنوووود اليووووأس فاملووووال حين ووووذ : و السووووالم
بنوائهم حلاجوة توال  شوجر الك وار و وز إوجيو .: ما جهل مالكوهاحل ألن من مجلة أموال ليت املالللمص

القتوال والظ ور هبوم وكوذا احليووان الوذي يقواتلون عليوه ونوبد امليوت بعود فتوة للضورورإ بوأن دفون بوال رسوول 
 )1( ".رصب اخليا خلياطة جرح حيوان حمرتمالقبلة أو و أرض أو  وب مغصوب و أو لغ  

 .(ر بقدرهاما أبيح للضرورة يقدالضرورات تقدر بقدرها ): المطلب الرابع
سووو  وقوووال عووز الووودين بووون عبوود السوووالم: موووا أحووول وهوو  قاعووودإ مندرجوووة سووت قاعووودإ املشوووقة جتلووب التي

فالطبيوب جيووز لوه النظور إ  عوورإ املوريض بقودر احلاجوة . يقودر بقودرها ويوزول بزواهلواللضورورإ أو حاجوة 
 .(2) فقوا، فو ن زاد فهوو   فقا، واملضطر جيوز له األكل من امليتة واخلنزير بقودر موا يودفع عنوه املووت 

ِ  فََمدِن ٱۡضدطُره  ١٧٢ چ قال اهلل تعا  َفۡيدَر  بِِهَما َ رهَم َعلَۡيكُُم ٱۡلَمۡيتَةَ َوٱلدهَم َولَۡحَم ٱۡلِخاِزيِر َوَمآَٰ ُِۡهأه بِ ِۦ لَِ ۡيدِر ٱَّلله

َ بَاغو َوََل َعادو فَََلَٰٓ  َم َعلَۡيِ إ بِنه ٱَّلله َۡ ِ يٌم بِ  امليتة من احملرمات هذ  تعاط  عن النه  يدل على. (3) چَففُوبي به
  :ومن فروعه اهلل. حرمها فلهذا وللبدن للدين فارإ وه 

و خاطوووب واكت وووى بوووالتعريض   مووون استشووو كووول مووون امليتوووة إال قووودر سووود الرمووجل و : ال يأملضووطر
وز أخوذ  لبيعوه   البهوائم وال جيوجيوز أخذ نبات احلرم لعلو يصلح لك مل يعدل إ  التصريح و : الكقوله

فووو  ا وذووول عموووران  الطعوووام و دار احلووورب يؤخوووذ علوووى سوووبيل احلاجوووة ألنوووه أبووويح للضووورورإملوون يعلووو  و 
 .من معه بقية ردهااإلسالم امتنع و 

ن الطحلب و املاء لو محل مستجمرا و الصالإ بطلت ويع ى عويع ى: عن حمل استجمار  و 
قوال بعضووهم:  .ن و  لوه سوائلة فو ن طورح فور ويع وى عون ميووت ال طورح فيوه ورو   فورفلوو أخوذ ور  و 
 .: فرورإ وحاجة ومن عة وزينة وفضولاملراتب مخ 

                                                                 

 1/172 ،1ط ،األشباه والنظائر ،( السيوط 1)
 2/277د.ط،  ،قواعد األحكام في مصالح األنام ،بن عبد السالما (2)
 173( سورإ البقرإ: األية 3)
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  هوووووووووووذا يبووووووووووويح تنووووووووووواول احلوووووووووووورام يتناولوووووووووووه املمنووووووووووووع هلوووووووووووك أو قوووووووووووارب و : بلوروووووووووووه حووووووووووودا إن ملفالضووووووووووورورإ
: كامووائع الووذي لووو مل جيوود مووا يأكلووه مل يهلووك روو  أنووه يكووون و جهوود ومشووقة وهووذا ال يبوويح واحلاجوة
 .: كالذي يشته  خبز ال  وحلم الغنم والطعام الدسواملن عة. يبيح ال طر و الصوماحلرام و 

: التوسوع بأكول لوال ضوو  .كتوان: كاملشوتهى احللووى والسوكر والثووب املنسووح مون حريور و والزينوة
  ب.تذني الشبهةاحلرام و 

ل الوودخول كووالتيمم يبطول بوجوود املواء قبو  "مووا جواز لعوذر بطول بزوالوه": قريوب مون هوذ  القاعودإ
ونظوو  : الشووهادإ علووى الشوووهادإ ملوورض و حنووو  يبطوول إ ا حضووور األذوول عنوود احلوواكم قبووول  .و الصووالإ
 .(1) "احلكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

 .مقالة نشرت في الموقع األلوكة، محزإ عل  الكتاي، 1/85 ،1ط، األشباه والنظائر ،السيوط  (1)
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 الفصل الثاني:

 الطهارة والصالة في التيسير تجلب المشقة لقاعدة معاصرة فقهية تطبيقات

 : في الطهارةالمبحث األول
القسوووم  :. والطهوووارإ علووى قسووومعالشوووهادتع بعوود اإلسوووالم انأركووالطهووارإ هووو  م توواح الصوووالإ، و كووود 

وال ميكوون أن . املذمومووة الصو ات موونو  األول: طهوارإ معنويووة وهوو  طهوارإ القلووب موون الشورك واملعاذوو 
هَمدا ٱۡلُمۡشدِر ُوَن ََِسدِۚي  چ :تتحقجل طهارإ البدن مع وجود جن  الشرك كما قال تعا  اْ بِِ يَن َراَماُوَٰٓ َِ ه أَيُّهَا ٱل

َٰٓ  يَٰ

 .القسم الثاي اي الطهارإ احلسيةجن . و  إال املشركون ما وهذ  اآلية يدل على .(1) چ
 في تعري  الطهارة وأهميتها: المطلب األول

واملووراد  (3).و االذوطالح: رفووع احلوودث، وزوال اخلبووثو   .(2) و اللغوة: النظافووة، والنزاهووة موون األقووذار
الإ باستعمال املاء و مجيوع البودن، إن كوان احلودث أكو ، بارت اع احلدث: إزالة الوذ  املانع من الص

وإن كوان حود ا أذوغر يك و  مورور  علوى أعضواء الوفووء بنيوة، وإن فقود املواء أو عجوز عنوه اسوتعمل موا 
 .ينوب عنه، وهو الرتاب، على الص ة املأمور هبا شرعا. وسيأيت  كرها إن شاء اهلل و باب التيمم

 .بث: أي زوال النجاسة من البدن والثوب واملكانواملراد بزوال اخل         
فالطهووووارإ احلسوووووية علووووى نووووووعع: طهووووارإ حووووودث وختووووت  بالبووووودن، وطهووووارإ خبوووووث، وتكووووون و البووووودن، 

  )4(.والثوب، واملكان
أو موووا و معنامهوووا وعلووووى  ،: رفوووع حووودث أو إزالووووة جنووو ر  النوووووي الشوووافع  الطهووووارإ بأهنووواوعووو
دث أذوغر، وهووو موا جيووب بوه الوفوووء، وحودث أكوو ، وهوو مووا واحلودث علووى نووعع: حوو .(5) ذوورهتما

 .جيب به الغسل
 

                                                                 

 28( سورإ التوبة: اآلية 1)
 1/56 ،4ط ،فروع ، لحم( ابن 2)
 1/76 د.ط، ،المجموع ،( النووي3)

 1/25 د.ط، ،المطلع البعل ،( 4)
 1/124 د.ط، ،، المجموعالنووي (5)
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 اهمية الطهارة.
وهو  طهوارإ الثووب والبودن ومكوان  ،و اإلسالم، سوواء أكانوت حقيقيوة جدا املهمة األمور من الطهارإ

الصوووالإ موووون النجاسووووة، أم طهووووارإ حكميووووة وهوووو  طهوووارإ أعضوووواء الوفوووووء موووون احلوووودث، وطهووووارإ مجيووووع 
فقال:  .(1) ألهنا شرط دائم لصحة الصالإ اليت تتكرر مخ  مرات يوميا ،لظاهرإ من امنابةاألعضاء ا

بِيَن َويُِحدد ُّ ٱۡلُمتَطَهِّددِرينَ  چ
هددوهٰ َ يُِحدد ُّ ٱلت ددا ي  چ: أ ووىن سووبحانه علوى أهوول قبواء بقولووهو  (2) چ بِنه ٱَّلله َُ فِيددِ  ِب

ُ يُِح ُّ ٱلۡ   َوٱَّلله
هُرواْإ  (3) چُمطههِِّريَن يُِحبُّوَن َۡن يَتَطَه

دعا املسلمع إ  العناية هبوا وجعلهوا شوع إ مون شوعائر الودين، وركيوزإ مون  ال شك أن اإلسالم
 .ركائز ، وفريضة من فرائضه، بل جعلها شرطا من شروط أك  العبادات، وأعظم ال رائض والواجبات

 الطهارة حكم في: الثاني المطلب
الإ أن يتطهر ويطهر بدنه و وبوه ومكوان ذوالته مون النجاسوات كما يوجب عليه، قبل الدخول و الص

الظاهرإ، لتكون إحياء  الزمة الطهارإ القلبية، عن أن  بن مالك قال مسعت رسول اهلل ذلى اهلل عليه 
  (4).وسلم يقول: }ال يقبل اهلل ذالإ بغ  طهور وال ذدقة من رلول{

َٰٓأَ  چعلوى وجوهبووا قولووه تعوا :  ايضووا والودليل   اْ بَِما مُۡمددتُۡم يَٰ يَن َراَماُددوَٰٓ َِ هدد َِ فَِۡفِسددلُواْ يُّهَددا ٱل ددلَٰو بِلَددى ٱلله

ُُوهَكُۡم َوَۡۡيِديَكُۡم بِلَى ٱۡلَمَرافِ  لَكُۡم بِلَى ٱۡلَكۡعبَۡيِنإ َوبِن  ُ بُِرُروِسكُۡم ِ  َوٱۡمَسُحواْ ُو ُُ  َوَۡۡب
ههههُرواْإ دا فَِد اُب  ُُ َوبِن  ُادتُم اتُۡم 

دَن ٰى َسدفٍَر َۡ مهۡرَضٰىَٰٓ َۡۡو َعلَ  داكُم مِّ دآََٰر ََۡ ددي مِّ َُ َمۡسدتُُم ٱلاَِّسدآََٰر فَلَدۡم تَِسددُواْ ۡو 
ِِ َۡۡو لَٰ ا ٱۡلَ دآَِِٰ دا َمدآَٰر  فَتَيَمهُمدواْ َعدِعيد  هَيِّب 

ُُوِهكُۡم َوَۡۡيِديكُم ُ  فَِۡمَسُحواْ بُِو ۡا ُإ َما يُِريدُ ٱَّلله ۡن َ َرجو وَ مِّ ۡيكُم مِّ
ِكن يُرِ لِيَۡسَعَأ َعلَ

ُك َعلَدۡيكُۡم يدُ لِيُطَهَِّر ُۡم لَٰ َولِيُتِمه ِِۡعَمتَ 

هكُددۡم تَۡشدددكُُروَن  )واللمرفووجل: امل صووول الووذي بوووع الووذراع والعضوود( وامسوووحوا رؤوسووكم، وارسووولوا  (5).چلََعل
أرجلكم مع الكعبع )ومها: العظمان البارزان عند ملتقى السا  بالقدم(. وإن أذابكم احلدث األك  

تسوووال منوووه قبووول الصوووالإ. فووو ن كنوووتم مرفوووى، أو علوووى سووو ر و حوووال الصوووحة، أو قضوووى فتطهووروا باالر
أحوودكم حاجتووه، أو جووامع زوجتووه فلووم جتووودوا موواء فافووربوا بأيووديكم وجووه األرض، وامسووحوا وجووووهكم 
وأيووديكم منوووه. موووا يريوود اهلل و أمووور الطهوووارإ أن يضووويجل علوويكم، بووول أبووواح التوويمم توسوووعة علووويكم ورمحوووة 

                                                                 

 2/579 ،4ط ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،( وهبة الزحيل 1)
 22: األية ( سورإ البقرإ2)
 108األية  :( سورإ التوبة3)
 8/42، باب وجوب الطهارإ للصالإ، ، كتاب طهارإصحيح مسلمرجه مسلم و ( أخ4)
 6: األية ( سورإ املائدإ5)
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ال للماء و الطهارإ، فكانت رخصة التيمم من ذام النعم اليت تقتض  شكر املنعم، بكم، إ  جعله بدي
 .بطاعته فيما أمر وفيما هنى

وقول رسول اهلل ذلى اهلل عليه وسلم: }ال تقبل ذوالإ مون أحودث حوىت  ،أما و السنة النبوية
ل عون أحود مون املسولمع وحىت من باب اإلمجاع، قال ابن رشد: وأما اإلمجاع، ف نه مل ينقو( 1) يتوفأ{

 و  لك خال ، ولو كان هناك خال  لنقل، إ  العادات تقتض   لك.

 الطهارة وجوب شروط في :الثالث المطلب
، (2) چَوَِيَابَددَ  فَطَهِّددۡر  چ: بوودن أو  وووب أو مكووان، لقولووه تعووا جيووب تطهوو  مووا أذووابته النجاسووة موون 

ُسوِد َۡن هَهَِّرا بَۡيتَِي لِلطهآَٰ  چ: وقوله سبحانه ِكفِيَن َوٱلرُّ ه ِ ٱلسُّ
هذ  األية يدل على وجوب ، (3) چِِفِيَن َوٱۡلَعٰ

وإ ا وجووووب تطهوووو  الثوووووب واملكوووووان وجووووب تطهوووو  البوووودن بوووواألو ، ألنووووه ألوووووزم تطهوووو  الثوووووب واملكووووان. 
  للمصل .

 (4):شروط وجوب الطهارإ عشرإ أوهلا
 ال جتب على الكافر اياإلسالم  :األول
. أموووا يوووه، إال إ ا أفاقووا و بقيوووة الوقووتفوووال جتووب الطهوووارإ علووى اجملنوووون واملغمووى عل هوووو العقووول  :الثــاني

  .السكران فال تسقا عنه الطهارإ
و السوون، وهووو البلوووو وعالماتوه مخوو  اي اإلحووتالم، وإنبوات الشووعر، واحلوويض، واحلمول، وبلووو  :الثالــث

شر عاما، فال جتب الطهارإ على : مثانية عشر عاما، وقال أبو حني ة: سبعة عمخسة عشر عاما، وقيل
الصوي، ويووؤمر هبووا لسوبع، ويضوورب عليهووا لعشوور. فو ن ذوولى الصووي،   بلوق و بقيووة الوقووت أو و أ نوواء 

 الصالإ. 
  ارت اع دم احليض والن اس أي انقطاع الدم : هوالرابع

  دخول الوقت : اياخلام 

                                                                 

 135كتاب الوفوء، باب ال تقبل ذالإ بغ  طهور، د.ط،    ،صحيح بخاريبهاري و الأخرجه  (1)
  4أالية  :سورإ املد ر (2)
 125األية  :قرإسورإ الب (3)
 2/6 ، د.ط،كتاب الطهارإ،  حكام الفقهيةموسوعة األ ،وهبة الزحيل  (4)
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 عدم النوم :السادس
  عدم النسيان :السابع
 را ، ويقض  النائم والناس  واملكر  ما فاته إمجاعا.عدم اإلك :الثامن

 جود املاء أو )الرتاب الطاهر(و  :التاسع 
 .القدرإ على ال عل بقدر اإلمكان :العاشر
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 تطبيقات القاعدة عليها: األعذار المبيحة في الطهارة و المبحث الثاني

 جواز المسح على الجوربين: المطلب األول

: اخل ووع علوى واملسوح ،بسووطا الشو ء علوى اليوود إمورار ومعنوا  مسووح، مصودر هوو لغووة و حاملسو تعريو 
 . )1(خمصو  وزمن خمصو  حمل و خمصو  خل  البلل إذابة

  :ما ميسح عليه 
 .، ومجعه خ ا  وأخ ا : ما يب  و الرجل من جلدالخ  –أ 
  : ما يلب  و الرجل مطلقا، ومجعه جواربالجورب-ب 
  قص  يلب  على خ   خر: خ  جرموق-ت 

ف ن املراد بثبوت اموربع وما و حكمهما هوأن يكونا  ابتع على القودمع حبيوث ال يسوقطان 
 .عند املش  عليهما فينكش  حمل ال رض من القدم

، ف  ا انتقض وفووؤ  وهوو طهارإ على لبسهما ملن إال الوفوء و اموربع على املسح يصح ال
 مووورإ أول موون تبتوود  املوودإ وهووذ ن يتوفووأ، عندئووذ يصووح لووه أن ميسووح عليهمووا، البوو  اموووربع، وأراد أ

 بالنسووووبة سوووواعة وسووووبعع وا نتووووع للمقوووويم، بالنسووووبة سووواعة وعشوووورين بووووأربع وتنتهوووو  احلوووودث، بعوووود مسوووح
 .للمسافر

قال أمحد و املسح على اموربع بغ  نعل إ ا كان ميشو  عليهموا ويثبتوان و "قال ابن قدامة: 
بووأس، وو موفووع قوال: ميسووح عليهمووا إ ا  بتووا و العقوب. وو موفووع قووال: إ ا كووان ميشوو  رجليوه فووال 

فوال ينثووين فووال بووأس باملسووح عليووه ف نووه إ ا انثووىن ههوور موفووع الوفوووء، وال يعتوو  أن يكونووا جملوودين. قووال 
 أمحود: يوذكر املسوح علووى امووربع عون سووبعة أو مثانيوة مون أذوحاب رسووول اهلل ذولى اهلل عليوه وسوولم،
وقوووال ابوووون املنوووذر: إباحووووة املسوووح علووووى امووووربع عوووون تسوووعة موووون أذوووحاب رسووووول اهلل ذووولى اهلل عليووووه 

  (2)"وسلم.

                                                                 

، الـدر المختـار شـرح تنـوير األبصـار وجـامع البحــار، مود بون عبود الورمحن احلن و  احلصوك  : حممود بون علو  بون حم( انظور1)
1/174. 
 373/ 1 ، د.ط،المغني ،( ابن قدامة2)
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والشراب اخل ي  ر  داخل و مواذ ات امورب الذي جيوز عليه املسح عند الكث  من أهل العلم، 
ث ميكوون املشووو  ألهنووم اشوورتطوا مووواز  لووك أن يكونووا سوواترين ملوفوووع ال وورض، وأن يكونووا رليظووع حبيوو

  .عليهما، أخذا من امل هوم العام ملعىن اخل  املعرو  عند الصحابة الكرام
ومون العلمواء موون مل يشورتط للجوورب وو معنووا  الشوراب أن يكوون  هينووا أورليظوا حبيوث ميكوون 

 .لعدم ورود ن  د  لكاملش  به كما ميش  باخل  والنعل 
إ ا كووان ميشو  فيهمووا سوواء كانووت  ح علوى امووربعاملسوو جيووز :"تعووا ابون تيميووة رمحوه اهلل  قوال

وهووذا  {.مسوح علوى جوربيوه ونعليوه} : أن النويأو مل تكون. و أذوح قوويل العلمواء. ف و  السونن جملودإ
ت فالقيوواس يقتضووو   لووك فوو ن ال وور  بوووع اموووربع والنعلووع إمنووا هوووو كووون هووذا مووون احلووديث إ ا مل يثبوو

ذو  وهذا من جلوود ومعلووم أن مثول هوذا ال ور  رو  موؤ ر و الشوريعة فوال فور  بوع أن يكوون جلوودا 
أو قطنا أو كتانا أو ذوفا كما مل ي ر  بع سواد اللباس و اإلحرام وبيافه وحمظوور  ومباحوه ورايتوه أن 

لد أبقى من الصو  : فهذا ال تأ   له كما ال تأ   لكون املد قويوا بول جيووز املسوح علوى موا يبقوى ام
وأيضووا فموون املعلووم أن احلاجووة إ  املسووح علووى هووذا كاحلاجوة إ  املسووح علووى هووذا سووواء  وموا ال يبقووى

ا خوووال  العوووودل وموووع التسووواوي و احلكموووة واحلاجوووة يكوووون الت ريوووجل بينهموووا ت ريقوووا بوووع املتموووا لع وهوووذ
واالعتبار الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة وما أنزل اهلل به كتبه وأرسل به رسوله ومون فور  بكوون 

  )1( ."هذا ين ذ املاء منه وهذا ال ين ذ منه : فقد  كر فرقا طرديا عدم التأ  
ل الغسول كموا حملو : ميسح على الشراب إ ا كان سواتراوو فتاوى الشيخ ابن باز رمحه اهلل تعا 

ميسوح علوى اخلو ، وال وور  بينهموا، أن اخلو  مون املوود، وأموا الشوراب فيكوون موون القطون ويكوون موون 
الصووو  ويكوووون موون ر مهوووا، واحلكووم و املسوووح عليهمووا واحووود و أذووح أقووووال العلموواء، وقووود  بوووت و 

ا الشوراب، و بوت السنن عن الني ذلى اهلل عليه وسلم أنه مسوح علوى امووربع والنعلوع، واموربوان مهو
 .)2(والسالم أهنم مسحوا على اموربع لك عن مجاعة من أذحاب رسول اهلل عليه الصالإ 

 )المسح على الجبيرة( الوضوء وعلى األصبع مطاط: المطلب الثاني
ال يستطيع رسل العضو، وال يستطيع مسحه وجب املسوح علوى أكثور موا  كان  إ ا رخصة اهلل منح وقد

 كالغسل هناك فر  كب  بع املسح علوى امبو إ وبوع املسوح علوى اخل وع، املسوح شد به العضو. معىن
                                                                 

  5/74 د.ط، ،مجموع الفتاو  ،( ابن تيمية1)
 101492انظري ال توى رقم:  (2)

https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=22&ID=2237#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=22&ID=2237#docu
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ام بلياليهوووا علووى اخل وووع مسوووح بووودل، بووودل موون رسووول الووورجلع، ولوووه مووودإ يوووم وليلوووة للمقووويم، و ال وووة أيووو
 .للمسافر، وله نواقض

وجيوووز لكون املسووح علوى امبوو إ كالغسول فووال يتوقوو   ودإ، وال يشوورتط شود امبوو إ علوى طهوور، 
مسوح جبو إ إحودى الورجلع، أمووا بواخل ع فيمسوح اال نتوع معوا، رجوول واحودإ مضومدإ والثانيوة معافوواإ، 

فاملسوح ال يبطول تغسل واحدإ وذسح على الثانية، وال يبطول املسوح بسوقوطها قبول الو ء، وإن سوقطت 
ض جموروح، ولووه و ، وجيووز تبوديلها بغ هووا، وال جيوب إعوادإ املسوح عليهووا، فواملريبول تصول  ولوو سووقطت

 الشرع وسعة كب إ، والشرع مسح و تعامله مع هذا املريض.

سقوط امب إ ال عن برء  .اختل  العلماء و حكم املسح على امبائر فقد وأما عن حكمها،
وعلووى  لوك جيوب اسووت نا  الوفووء أو اسووتكمال  ،يبطول الطهوارإ عنوود احلنابلوة وو قوول عنوود الشوافعية

بورء  فو  ا سوقطت ال عون ،كية وهو األذوح عنود الشوافعية ينوتقض مسوح امبو إ فقواالغسل. وعند املال
أموا عنود احلن يوة فوال ينوتقض شو ء فيعيود امبو إ إ  موفوعها  ،إ  موفعها وأعاد مسحها فقا أعادها

فو ن كوان و الصوالإ وسوقطت امبو إ  ،وال جيب عليه إعوادإ املسوح. وهوذا كلوه إ ا كوان و رو  الصوالإ
بطلت الصالإ بات ا . وإن سقطت ال عن برء بطلت الصالإ عنود اممهوور ومضوى عليهوا وال  عن برء

 يستقبل عند احلن ية.

فقد  هب مجهور العلماء إ  أنه يشرع املسح عليها عند الوفوء والغسل، ويكمول رسول بقيوة 
 اختلو  هوؤالء ألنوه مل يشورع املسوح عليهوا،   ،و هب  خرون إ  أنه ال ميسح علوى امبو إ األعضاء،
 :على قولع

 .ألن اهلل ال يكل  ن سا إال وسعها ،أنه يسقا رسل هذا العضو :األول
وهووذا القووول هوووو  أو يغتسوول لبقيووة األعضووواء ويتوفووأ أنووه يتووويمم موون أجوول هووذا العضوووو، :الثــاني

ن  عوىن أن اموب ، أو الربواط الضوارا، أو الالذووجل الطوي )البالسورت(: إ ا كوان علوى جوزء موو .الوراجح
يد  فقا، ف نه يغسل ما يستطيع رسله من حمل ال رض أي اموزء امل وروض عليوه أن يغسوله و وفووء  
صوواب الوذي مل يصوول إليوه املوواء، ون و  احلكووم السوابجل يقووال إ ا  

ذ
أو رسوله،   يتوويمم نيابوة عوون اموزء امل

ابوة عون امووزء   يتويمم نيأو الغسول ف نوه يتوفوأ  أو يغتسول  كوان هنواك جورح علوى أحود أعضواء الوفووء
صاب الذي مل يصل إليه املاء.

ذ
 امل
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فوع امبوائر علوى إ ا كوان علوى بعوض أعضوائه كسور حيتواج إ  وفوع امبوائر وو "قال ذاحب املهذب: 
طهر   أحودث وخوا  مون نزعهوا أو وفوعها علوى رو  طهور وخوا  مون نزعهوا  ىطهر فان وفعها عل

امبوائر والنوه  ىعليا رف  اهلل عنوه أن ميسوح علو مرمسح على امبائر الن الني ذلى اهلل عليه وسلم أ
 (1)".تلحقه املشقة و نزعه فجاز املسح عليه كاخل 

ويك يوه هووذا املسوح وهنوواك اخوتال  بووع األئموة، بعضووهم يشورتط أن يكووون وفوع امبوو إ علووى 
الطهارإ وبعضهم ال يشورتط  لوك، وبعضوهم يوجوب عليوه أن يتويمم وبعضوهم ال يوجوب  لوك، وأرى أن 

تيسو  يقتضو  أال نشورتط أن يكوون العضوو علوى طهوارإ حينموا وفوعت عليوه امبو إ ويك و  أن ذسووح ال
 .عل 

 هووذ  أكثور ألن تسووهيل هووو األول القووول رأيو  و أعووال . ولكوون الورأي إحوودى تتبووىن أن ميكون 
                                                                 .(2) أفضل ه  املسألة
   الطهارة في الوسواس مرض: الثالث مطلبال

فعليوه أن هتوون  الوسوواس مون أعظوم األبوواب الويت يودخل منهوا الشويطان لسنسوان، فيشوغله عون العبوادإ،
على ن سه، وتكت   بغسل حمل النجاسة، ورسول أعضواء الوفووء ولوو مورإ واحودإ فقوا وهو  ال ورض، 

طاهرإ، فاألذل الطهارإ ال النجاسة حىت تورى وأن تتعامل مع مالبسه ومكان ذالته على أساس أهنا 
متابعة حالتوه موع طبيوب متهصو ، ألن هوذا مورض لوه دواء معورو  عنود ، وميكنه النجاسة رأي العع

 .األطباء، وحنن مطالبون باألخذ باألسباب
كما ورد و كتاب  خر، كتواب .  مجيع املذاهب على أذحاب الوساوس لقد أنكر العلماء من

" أن الشووافعية يعتو ون أشوود املوذاهب األربعووة و مسوائل الطهووارإ  : و حماربووة الوسوواسالتبصورإ للجوويين
والنجاسوووة، جنوووودهم ينكوووورون علوووى املتنطعووووع و الوووودين توووونطعهم، وجيتهووودون أن يووووردوهم موووون الغلووووو إ  

 )3(".االعتدال
 :"وخالذووووة فيموووووا كتبوووووه ابوووون القووووويم رمحوووووه اهلل. قووووال و "إرا وووووة الله وووووان موووون مكايووووود الشووووويطان

ال موا بلوق: الوسوواس الوذي كوادهم بوه و أمور الطهوارإ والصوالإ عنود ومون كيود  الوذي بلوق بوه مون امهو"

                                                                 

 323/ 2 ، د.ط،المجموع، النووي (1)
 1/172 د.ط، ،المغني ،ابن قدامة (2)
 223  ،1ط ،التبصرة في الوسوسةابو حممد امويين،  ،امويين (3)
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ة رسوووول اهلل ذووولى اهلل عليوووه عقوود النيوووة، حوووىت ألقووواهم و اآلذوووار واألروووالل، وأخوورجهم مووون اتبووواع سووون
بوع هوذا ، وخيول إ  أحودهم أن موا جواءت بوه السونة ال يك و  حوىت يضوم إليوه رو  ، فجموع هلوم وسولم

 (1)" .الظن ال اسد، والتعب احلافر، وبطالن األجر أو تنقيصه
 :شبهات الموسوسين ومعتمدهم

قوال أذوحاب الوسوواس: إمنوا محملنوا علوى  لوك: االحتيواط لوديننا، والعمول بقولوه ذولى اهلل تعوا  عليوه 
تعووا  عليوووه  وقوود وجوود النووي ذوولى اهلل  )2({موون اتقووى الشووبهات اسووت أ لدينووه وعرفووه}وسوولم: قولووه: 
وقوود أموور النووي عليووه الصووالإ  .)3({لوووال أي أخشووى أن تكووون موون الصودقة ألكلتهووا} :وسولم ذوورإ فقووال

 كلبك  أرسلت وقال الني عليه الصالإ والسالم: إ ا .والسالم من شك و ذالته: أن يبين على اليقع
 يوذكر مل كالبوا،  خوالا وإ ا ن سوه، علوى أمسوك ف منوا تأكول فوال أكول وإن فكول، وقتل فأمسك ومسيت
 بعود فوجدتوه الصويد رميوت وإن قتول، أيهوا تودري ال ف نوك ، تأكول فوال وقوتلن فأمسوكن عليها، اهلل اسم
 داود، عون األعلى، عبد وقال. تأكل فال املاء و وقع وإن فكل، سهمك أ ر إال به لي  يومع أو يوم
 والثال ة، اليومع أ ر  فيقت ر الصيد  }يرم: وسلم عليه اهلل ذلى للني قال أنه:  عدي عن عامر، عن
 :د أهل االقتصاد واالتباع عليهم. ر )4(شاء  إن يأكل: قال سهمه، وفيه ميتا جيد   

ِ ُۡۡسَوٌَ َ َساَةي  لَِّمن َ اَن  چوقال أهل االقتصاد واالتباع: قال اهلل تعا :  هلَۡد َ اَن لَكُۡم فِي َبسُوِ  ٱَّلله ل

َ َوٱ ُُواْ ٱَّلله ا يَۡر َ َ ثِير  تهبُِعوِِي يُۡحبِدۡبكُُم  چ، وقال تعا : (5) چۡليَۡوَم ٱۡۡلَِٰٓخَر َوَمَ َر ٱَّلله َ فَِد مُۡأ بِن  ُادتُۡم تُِحبُّدوَن ٱَّلله

ُ َويَۡ فِۡر لَكُۡم مُُِوبَكُۡمإ  ُ  َوََل تَتهبِعُ  چوقال تعا : ( 6) چ ٱَّلله ا فَِتهبُِعوه ِهي ُمۡستَلِيم  ا ِعَرٰ ََ َق بِكُۡم َوَۡنه هَٰ بَُأ فَتَفَره واْ ٱلسُّ

هكُدۡم تَتهلُدوَن  ٰىكُم بِ ِۦ لََعل لِكُۡم َوعه
ٰ
وهوذا الصوراط املسوتقيم الوذي وذوانا باتباعوه هوو الصوراط  (7).چَعن َسبِيلِِ ۦإ َم

الوذي كوان عليووه رسوول اهلل ذولى اهلل تعووا  عليوه و لوه وسوولم وأذوحابه، وهوو قصوود السوبيل، وموا خوورج 
 .بل امائرإ، وإن قاله ما قالهعنه فهو من الس

                                                                 

  4/346 ،1ط ،فتاو  معاصرةيوس  القرفاوي،  (1)
 2731جامع علوم واحلكام،  ،صحيح مسلم( أخرجه مسلم و 2)
 2431كتاب و اللقطة، باب إ ا وجد ذرإ و الطريجل،    ،في صحيح البخاري( أخرجه البهاري 3)
 5484، كتاب الذبائح والصيد، باب الصيد إ ا راب عنه يومع أو  ال ة،  صحيح البخاري( أخرجه البهاري و 4)
 21األية  :( سورإ األحزاب5)
  31( سورإ  ل عمران: األية 6)
 153األية  ( سورإ األنعام:7)
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لكون اموور قود يكوون جووورا عظيموا عون الصوراط، وقود يكووون يسو ا، وبوع  لوك مراتوب ال حيصوويها إال  
اهلل، وهووذا كووالطريجل احلسوو ، فوو ن السوووالك قوود يعوودل عنووه وجيووور جوووورا فاحشووا، وقوود جيووور دون  لوووك، 

أذووحابه عليووه، هووو مووا كووان رسووول اهلل و فوامليزان الووذي يعوور  بووه االسووتقامة علووى الطريووجل واموور عنووه: 
رط هووووامل، أو جمتهووود متووووأول، أو مقلووود جاهوووول. فموووونهم املسوووتحجل للعقوبووووة. وموووونهم واموووائر عنووووه إموووا م وووو

املغ ووور لوووه، وموونهم املوووأجور أجوورا واحووودا، وحبسووب نيووواهتم ومقاذوودهم واجتهوووادهم و طاعووة اهلل تعوووا  
وهوودي أذووحابه مووا يبووع: أي ال ووريقع أو  وحنوون نسووو  موون هوودي رسووول اهلل  .ورسوووله، أو ت ووريطهم

وقوودم قبول  لووك:  كور النهو  عوون الغلوو، وتعوودي  .باتباعوه،   جنيوب عمووا احتجووا بووه بعوون اهلل وتوفيقوه
 )1(".احلدود، واإلسرا ، وأن االقتصاد واالعتصام بالسنة عليهما مدار الدين

ِ  ََل تَۡ لُواْ فِي چقال اهلل تعا :  أَۡهَأ ٱۡلِكتَٰ
َٰٓ يَن  چوقال تعا :  (2) چ ِدياِكُمۡ  يَٰ َِ ه ِ ٱل تِلُواْ فِي َسبِيِأ ٱَّلله

َومَٰ

َ ََل يُِح ُّ ٱۡلُمۡعتَِديَن   بِنه ٱَّلله
اْإ تِلُوَِكُۡم َوََل تَۡعتَدُوَٰٓ

وقوال أنو  رفو  اهلل عنوه: قوال رسوول اهلل ذولى اهلل  (3) چيُلَٰ
 عليكم، فو ن قوموا شوددوا علوى أن سوهم ال تشددوا على أن سكم فيشدد اهلل} :تعا  عليه و له وسلم

 .(4) {بانية ابتدعوها ما كتبناها عليهمفشدد اهلل عليهم، فتلك بقاياهم و الصوامع والديارات: وره
فنهوى النوي ذولى اهلل عليوه و لوه وسولم عون التشوديد و الودين، و لوك بالزيوادإ علوى املشووروع، "

 .يد اهلل عليووووووه، إموووووا بالقوووووودر، وإمووووووا بالشوووووورعوأخووووو  أن تشووووووديد العبوووووود علوووووى ن سووووووه هووووووو السوووووبب لتشوووووود
فالتشووووديد بالشوووورع: كمووووا يشوووودد علووووى ن سووووه بالنووووذر الثقيوووول، فيلزمووووه الوفوووواء بووووه، وبالقوووودر: ك عوووول أهوووول 
الوسوواس. فوو هنم شووددوا علووى أن سوهم فشوودد علوويهم القوودر، حووىت اسوتحكم  لووك وذووار ذوو ة الزمووة 

 ".هلم
الوفوء وأن جياوزوا فعول النوي ذولى اهلل تعوا  عليوه  قال البهاري: "وكر  أهل العلم اإلسرا  فيه يعين

فال قوووه كوول ال قوووه االقتصووواد و . "وسوولم" وقوووال ابوون عمووور رفووو  اهلل عنهمووا: "إسوووباو الوفوووء: اإلنقووواء
 )5(."الدين، واالعتصام بالسنة

                                                                 

 1/102، 1، طلفقهجامع ا ،ابن القيم (1)
 171( سورإ النساء: األية 2)
 190سورإ البقرإ: األية  (3)
وهو  قة وقال عنه ابن  كتاب  ورجاله رجال الصحيح ر  سعيد بن عبد الرمحن بن ايب العمياء ،وابو يعلىأخرجه ابو داود،  (4)

  حجر مقبول وو قه الذهي
 1/207، 1ط ،إغاثة اللهفان ،( ابن القيم5)
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 بوووووأهنم يشووووعرون إهنووووم بوووول السوووورور أو اإلشووووباع أو الرفوووووا علووووى حيصوووولون ال الوسوووواوس فمرفوووو  ولووووذلك
 مقلجل. موق  ملنع ألدائها جمبورون مدفوعون

  حكم الصالة مع حمل طفل يلبس بامبرز: المطلب الرابع
ل الط وول و الصووالإ إ ا كووان فيهووا األ ى احل ووا  فيهووا األ ى ال سمليهووا أمووا إ ا كانووت نظي ووة فووال محو
هبوا فقد  بت عنه ذلى اهلل عليه وسلم أنوه ذولى وهوو حامول أماموة بنوت زينوب بنوت بنتوه يصول   ،بأس

والناس ينظرون، ف  ا سجد وفعها وإ ا قوام محلهوا عليوه الصوالإ والسوالم وقود محول العلمواء  لوك علوى 
هووووذا هووووو  ،أهنوووا كانووووت نظي وووة طوووواهرإ فووواألحوط لووووك أال ت علوووو  هوووذا إال إ ا كنووووت تعووورفع أهنووووا طووواهرإ

 األحوط وال سمليها وه  فيها النجاسة.  
قووووال اهلل تعوووووا  :  ،بوووودن والثوووووب واملكوووووانالنجاسوووووة و الاجتنوووواب موووون شووووروط ذوووووحة الصووووالإ 

بينما الني ذلى اهلل عليه وسلم يصل  بأذحابه }: عن أيب سعيد اخلدري قال .(1) چَوَِيَابََ  فَطَهِّۡر چ
فلما قضوى رسوول اهلل ذولى اهلل  إ  خلع نعليه فوفعهما عن يسار  فلما رأى  لك القوم ألقوا نعاهلم ،

علوى إلقوواء نعووالكم  قوالوا رأينوواك ألقيوت نعليووك فألقينوا نعالنووا فقووال  عليوه وسوولم ذوالته قووال موا محلكووم
رسوووول اهلل ذووولى: إن ج يووول عليوووه السوووالم أتووواي فوووأخ ي أن فيهموووا قوووذرا. وقوووال إ ا جووواء أحووودكم إ  

 (2).{ه وليصل فيهمااملسجد فلينظر ف ن رأى و نعليه قذرا أو أ ى فليمسح
ألنوه  ،مل تصوح ذوالته ،صل  قارورإ فيها جناسة مسدودإقال ابن قدامة رمحه اهلل: " لو محل امل

وكوووان  (3)" .فأشوووبه موووا لووو كانوووت علوووى بدنووه أو  وبوووه ،حاموول لنجاسوووة رووو  مع ووو عنهوووا و رووو  معوودهنا
بطالن الصالإ مقيد  ا إ ا محل املصل  الصي، وهو يعلوم أن بوه جناسوة، أموا إ ا مل يعلوم أو كوان يعلوم 

 .ناسيا ذحت ذالتهة، إال أنه محله أن به جناس
بطوووالن الصوووالإ مقيووود  وووا إ ا محووول املصووول  الصوووي، وهوووو يعلوووم أن بووووه " :قوووال النوووووي رمحوووه اهلل

وقووووال  (4)".جناسوووة، أموووا إ ا مل يعلوووم أو كووووان يعلوووم أن بوووه جناسووووة، إال أنوووه محلوووه ناسوووويا ذوووحت ذوووالته
  .(1)" .علكن جهلها أو نسيها فعلى روايت ، ن علم أهنا كانت و الصالإ" ف :املرداوي

                                                                 

 4املد ر: األية  ( سورإ1)
 650، كتاب ذالإ، باب الصالإ و النعل، د.ط،   في سنن ابي داود( أخرجه أبو داود، 2)
 1/403 د.ط، ،المغني ( ابن قدامة،3)
 3/163د.ط،  ،المجموع شرح المهذب، النووي (4)
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 (3) والشيخ تق  الدين( 2) اختارها املصن  ،أكثر املتأخرين : تصح. وه  الصحيحة عندإحدامها
 وقال الشيخ ابن عثيمع رمحه اهلل. .الثانية: ال تصح

ته ، أو بقعتوه جنسوة فصوالوبوه جنو ف ن ذلى وبدنه جن  أي قد أذابته جناسة مل يغسولها أو  "
، أو علووم هبووا   نسوو  أن يغسوولها ، لكوون لووو مل يعلووم هبووذ  النجاسووةرو  ذووحيحة عنوود مجهووور العلموواء

أن النووي ذووولى اهلل عليوووه }حووىت ذوووت ذووالته، فووو ن ذووالته ذوووحيحة وال يلزمووه أن يعيووود، ودليوول  لوووك 
وسولم ذوولى بأذوحابه  ات يوووم فهلووع نعليوه، فهلووع النوواس نعواهلم، فمووا انصوور  النوي ذوولى اهلل عليووه 

: إن ج يوول أتووواي خلعووت نعليووك فهلعنووا نعالنووا، فقووال : رأينوواكم  قووالواسووأهلم ملووا ا خلعوووا نعوواهلوسوولم 
 .(4)فأخ ي أن فيهما خبثا{

ولووو كانووت الصووالإ تبطووول باستصووحاب النجاسووة حووال امهووول السووتأن  النووي ذوولى اهلل عليوووه 
 .أن األمر فيه سعة، وأن هذا الدين فيه سعة ليبع للناس ." وسلم الصالإ

، والبقعوة شورط لصوحة الصوالإ، لكون إ ا مل يتجنوب اإلنسوان  البودن، والثووبإ ن اجتنواب النجاسوة و
النجاسة جاهال، أو ناسيا ف ن ذالته ذحيحة، سواء علم هبا قبل الصالإ   نس  أن يغلسوها، أو مل 

 : يلزم املس ول عنها أحد أمرين. يعلم هبا إال بعد الصالإ
، وتسوووووتنج  أو إنوووواء وحنوووووو  تقضووووو  فيوووووه حاجتهوووووارهبوووووا االسووووتغناء عووووون احل اهوووووة، بوووووأن جتعووووول بق :األول

 . تستجمر ولو  نديل وحنو 
 . إزالة احل اهة والتطهر من النجاسة قبل الصالإ :الثاني

، ومل ديل احل اهوة، أو تبوست جار من يقووم علوى إفوراو اإلنواءف ن مل ميكن ش ء من  لك ولو با
 .أحد، ذلت بالنجاسة، وه  معذورإيت ع به 

                                                                 

 
 1/486، 1، طاإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفاملرداوي،  (1)
 : ابن قدامة( يعين2)
 : ابن تيميةيعين (3)
 650  ، باب املصل  يصل  و نعليه وقد أذاهبما قذر ال يعلم به،كتاب الصالإ  ،في سنن ابي داودأخرجه ابو داود،  (4)
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مل يعلم هبذ  النجاسة، أو علم هبا   نس  أن يغسلها حىت اي إ ا  (1) األول، الرأي هذا إ  أميل وأنا
العلمواء.  بوع عليوه مت وجل شرع  أذل العبادات و . ولكن االحتياطف ن ذالته ذحيحة ذت ذالته

 فضلأالصالإ هو  قبل النجاسة من التطهر عىن 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                 

 3/163د.ط،  ،المجموع شرح المهذبالنووي،  (1)
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 المبحث الثالث: في الصالة
 . كد أركان اإلسالم بعد الشهادتع، بل ه  عمود اإلسالمالصالإ من 

  في تعري  الصالة :المطلب األول
ههُۡمِۗ  چ قال اهلل تعا ( 1) .واالستغ ار تعري ها: الصالإ لغة: الدعاء ( 2) چَوَعأِّ َعلَۡيِهۡم  بِنه َعلَٰوتََ  َسَكني ل

يَن  چ  والرمحة قال اهلل تعا. وتطلجل الصالإ ويراد هبا املغ رإ َِ هد أَيُّهَدا ٱل
َٰٓ هبِيِّإ يَٰ ُك يَُللُّوَن َعلَى ٱلا ئَِكتَ 

َٰٓ َ َوَملَٰ بِنه ٱَّلله

وشوورعا: عبووادإ  ات أقوووال  .وتطلووجل ويووراد هبووا بيوووت العبووادإ( 3) چَراَماُددواْ َعددلُّواْ َعلَۡيددِ  َوَسددلُِّمواْ تَۡسددلِيِما 
األقووال فيهووا  د عليوه ذوالإ األخوورس، ألنفوال يوور  .وأفعوال خمصوذوة، م تتحووة بوالتكب ، خمتتموة بالتسووليم

 مقدرإ، واملقدر كالوجود، ومسيت ذالإ الشتماهلا على الدعاء.
 شروط وجوب الصالة: المطلب الثاني

اس، فتكوووون شوووروط وجووووب جتووب الصوووالإ علوووى كووول مسووولم بوووالق عاقووول، ال مووانع عنووود  كووواحليض والن ووو
 : (4) الصالإ  الث
ل مسووولم  كوووور أو أنثوووى، فووووال جتوووب علووووى كوووافر عنوووود جتوووب الصووووالإ علوووى كوووو اي اإلسوووالماوال، 

اممهووور وجوووب مطالبووة هبووا و الوودنيا، لعوودم ذوووحتها منووه، لكوون جتووب عليووه وجوووب عقوواب عليهوووا و 
ألن الكوووافر عنوووود اممهوووور خماطوووب ب وووروع الشووووريعة أو  ،اآلخووورإ، لتمكنوووه مووون فعلهووووا باعتنوووا  اإلسوووالم

 .اإلسالم و حال ك ر 

اْ بِن يَاتَهُدواْ يُۡ فَدۡر لَهُدم  چكافر إ ا أسلم، لقوله تعوا : وال قضاء باالت ا  على ال يَن َ فَدُروَٰٓ َِ ه مُأ لِّل

دا مَدۡد َسددلََ   أي يقطعوه، واملوراد أنووه  (6) ولقولوه ذولى اهلل عليووه وسولم: }اإلسوالم جيوب مووا قبلوه{( 5) چمه

                                                                 

 2/35، 2ط، لسان العرب ،ابن املنظور (1)
 103سورإ التوبة: األية  (2)
 56 ( سورإ األحزاب: األية3)
 132-130/1، 1ط ،مغني المحتاج ،لشربينا (4)
 38( سورإ األن ال: األية 5)
 2941، كتاب اإلميان، باب اإلسالم جيب ما قبله،  صحيح البخاري( أخرجه البهاري و 6)

ما   معنا  من حديث عمرو أيضا بل  : "أما علمت أن اإلسالم يهدم ما كان قبله، وأن اهلجرإ هتدم في صحيحهوأخرج مسلم 
 299/1كان قبلها، وأن احل  يهدم ما كان قبله" نيل األوطار:
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ة قضاء الصالإ بعد إسوالمه يذهب أ ر املعاذ  اليت قارفها حال ك ر . أما املرتد فيلزمه عند ر  احلن ي
تغليظا عليه، وألنه التزمها باإلسالم، فال تسقا عنه بامحود كحقوو  اآلدميوع املاليوة. وال قضواء عليوه 

 .عند احلن ية كالكافر األذل 

وأما الطاعات وأفعال اخل  اليت ي علها الكافر فال تن عه و اآلخرإ إن مات كافرا لقوله تعوا : 
اثُوِبا َومَِدۡماَآَٰ بِ  چ  ُ هَبَآَٰر  مه

وإن أسلم يثاب عليها وال جيبهوا )يقطعهوا(  .(1) چلَٰى َما َعِملُواْ ِمۡن َعَمأو فََسَعۡلاَٰ
 اإلسوووالم، حلوووديث حكووويم بووون حووووزام عنووود مسووولم ورووو  : أنوووه قووووال لرسوووول اهلل ذووولى اهلل عليوووه وسوووولم:

ال لوه رسوول اهلل ذولى اهلل عليوه أرأيت أمورا كنت أسنث هبا و اماهلية، هل يل فيها من ش ء  فق}
وقال عليه السالم: }إ ا أسلم العبد، فحسن إسالمه،  (2) وسلم: أسلمت على ما أسل ت من خ {

أي قدمها وكان بعد  لوك القصوا  احلسونة بعشور أمثاهلوا، إ  سوبع ك ر اهلل عنه كل سي ة كان زل ها ي
 (3) م ة فع ، والسي ة  ثلها إال أن يتجاوز اهلل عنها{

ال جتووب الصووالإ علووى الصووي، لقولووه ذوولى اهلل عليووه وسوولم: }رفووع القلووم عووون  اي البلوووو انيووا 
 ال ووووة: عوووون اجملنوووووون املغلوووووب علووووى عقلوووووه حووووىت يوووو أ، وعووووون النووووائم حووووىت يسوووووتيق ، وعوووون الصووووي حوووووىت 

 ولكون يوؤمر الصووغ   كورا أو أنثوى بالصووالإ، تعويودا لوه، إ ا بلوق سووبع سونع أي ذوار مميووزا، .(4)حيوتلم{
ويضورب باليوود ال  شوبة  ووا ال يزيود عوون  والث فووربات إن أفواد وإال فووال علوى تركهووا لعشور سوونع زجوورا 
له، لقوله ذلى اهلل عليه وسلم: }مروا أوالدكوم بالصوالإ وهوم أبنواء سوبع سونع، وافوربوهم عليهوا وهوم 

التجوورد، فوو ن أي حبيوث ال يشووملهم سوواتر واحوود مووع  (5)أبنواء عشوور سوونع، وفرقوووا بيوونهم و املضوواجع{
اسوتقل كوول مونهم بسوواتر فوال مينووع والت ريوجل لعشوور أمور منوودوب، وحيورم تالذووجل البوالغع بعورتيهمووا بقصوود 

 كر  من ر  لذإ كتالذقهم بالصدر.اللذإ، وي

                                                                 

 23( سورإ ال رقان: األية 1)
 123، كتاب اإلميان، باب بيان حكم عمل الكافر إ ا أسلم بعد ، د.ط،  في صحيح مسلمأخرجه مسلم،  (2)
  2/462، كتاب اإلميان، باب حسن إسالم املرء في صحيح البخاري، أخرجه البهاري (3)
،كتاب اإلمامة وذالإ امماعة، رفع القلم عن  الث عن اجملنون املغلوب على عقله في سنن ابي داودأخرجه ابو داود ، (4)

 4401  ور   ،
 495د.ط، ( أخرجه ابو داود، و سنن ايب داود، كتاب الصالإ، من ال تلزمه الصالإ ال يؤمر ب علها إال الصي والصبية5)
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فال جتب الصالإ عند اممهور ر  احلنابلة على اجملنون واملعتو  وحنومهوا كواملغمى عليوه  اي العقل واخ ا
ألن العقول منواط التكليو ، لكون يسون هلوم القضواء عنود الشوافعية. وقووال  ،و بقيوة الوقوتإال إ ا أفواقوا 

احلنابلوووة: جيوووب القضووواء علووووى مووون تغطوووى عقلوووه  وووورض أو إرمووواء أو دواء مبووواح، ألن  لوووك ال يسووووقا 
وال تطلوب الصووالإ وال تقضوى موون حوائض ون سوواء، ولوو طرحووت ن سوها بضوورب .الصووم، فكوذا الصووالإ

 .أو دواء وحنوها

 .جيب القضاء على السكران، لتعديه بالسكرو 
وجيوب القضوواء علووى نووائم وجيووب إعالمووه إ ا فوا  الوقووت، ودليوول القضوواء حووديث: }موون نووام 

وهوذا دليوول علوى وجوووب قضوواء ( 1)  ا  كرهوا، ال ك ووارإ هلوا إال  لووك{عون ذووالإ أو نسويها، فليصوولها إ
 .الصلوات امل روفة املرتوكة عمد أو سهوا، مهما طال الزمان

بعضوه و الشووم  وبعضوه و الظوول، أو كوان نائمووا بعود طلوووع ال جور وقبوول طلووع الشووم ، أو  
كوووان نائمووووا قبوووول ذووووالإ العشوووواء، أو بعوووود ذووووالإ العصووور، أو نووووام خاليووووا وحوووود ، أو كانووووت املوووورأإ نائمووووة 
مسووتلقية ووجههوووا إ  السووماء، أو نوووام الرجوول منبطحوووا ف هنووا فوووجعة يبغضووها اهلل، ويسوووتحب أن يووووق  

صالإ الليل، وللتسحر، والنائم بعرفات، وقت الوقو ؛ ألنه وقت طلب وتضورع. قوال اإلسونوي: ر   ل
 .وهذا  ال  ما لو رأى شهصا يتوفأ  اء جن ، ف نه يلزمه إعالمه

 :شروط صحة الصالة
يشورتط لصووحة الصووالإ: اإلسووالم والتمييوز والعقوول، كمووا يشوورتط  لوك لوجوووب الصووالإ، فتصووح الصووالإ 

كن ال جتب عليه، وهناك أحد عشر شرطا أخرى مت جل عليهوا بوع ال قهواء: وهو  دخوول من املميز، ل
الوقت، والطهارإ عن احلد ع، والطهارإ عون الونج ، وسورت العوورإ، واسوتقبال القبلوة، والنيوة، والرتتيوب 
و أداء الصووالإ، ومووواالإ فعلهوووا، وتوورك الكووالم إال  وووا هووو مووون جنسووها أو موون مصووواحلها، وتوورك ال عووول 

 (2) .الكث  من ر  جن  الصالإ، وترك األكل والشرب
 
 

                                                                 

، كتواب مواقيوت الصوالإ، بواب مون نسو  ذوالإ فليصول إ ا  كور وال يعيود إال تلوك صـحيح البخـاري أخرجه البهاري، و (1)
 2/291الصالإ 

 150-142/1 ،1ط ،مغني المحتاج ،شربيينال (2)
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 :: معرفة دخول الوقتالشرط األول
ال تصح الصالإ بدون معرفة الوقت يقينا أو هنا باإلجتهاد، فمن ذلى بدوهنا مل تصح ذالته، وإن 

ألن الشك  ،شك فيها، فمن شك مل تصح ذالته وقعت و الوقت، لتكون عبادته بنية جازمة، ال
 يدل على، (1) { اِت على المؤماين  تابا موموتابن اللَلَ } :جبازم. والدليل هو قوله تعا لي  

 .فرفا مؤقتا حمدودا بوقت. وقد سبجل حبث مواقيت الصالإ، واالجتهاد و الوقت
 (3)(2) الشرط الثاني: الطهارة عن الحدثين

يَن  چالتويمم. لقولوه تعوا :  ، بالوفووء والغسول، أو  )امنابة واحلويض والن واس(األذغر واألك َِ هد أَيُّهَدا ٱل
َٰٓ يَٰ

ُُوهَكُۡم َوَۡۡيِديَكُۡم بِلَى ٱۡلَمَرافِِ   َِ فَِۡفِسلُواْ ُو لَٰو اْ بَِما مُۡمتُۡم بِلَى ٱلله ا  چإ  قوله سبحانه:  چَراَماُوَٰٓ اُب  ُُ َوبِن  ُاتُۡم 

 
 ليوأمرهم يدل على .(5) ر{ذالإ بغ  طهو  اليقبل اهلل}، ولقوله ذلى اهلل عليه وسلم:  (4)چفَِههههُرواْإ
 .الصالإ أرادوا هم إ ا بالطهارإ

 .الشرط الثالث: الطهارة عن الخبث: أي النجاسة الحقيقية
يشورتط لصوحة الصوالإ الطهوارإ عون الونج  الوذي ال يع وى عنوه و الثووب والبودن واملكوان حوىت موفوع 

 (6) چابََ  فَطَهِّۡر َوَِيَ  چالقدمع واليدين والركبتع لقوله تعا : 
 :الشرط الرابع: ستر العورة

العورإ لغة: النق ، وشرعا: ما جيب سرت  وما حيرم النظر إليه، واملعىن األول هو املراد هنا و الصالإ. 
وجيوووب سووورت . يشوورتط سووورت العووورإ عووون العيووون، ولوووو كوووان خاليووا و هلموووة عنوود القووودرإ و رأي اممهووور

والودليل علووى وجوووب  .ولوو و اخللوووإ إال حلاجووة كارتسوال وتغووويا واسووتنجاءالعوورإ و الصووالإ ور هووا 
 و العوورإ سورت وجووب علوى باآليوة اسوتدل وقود (7) چ ُخَُواْ ِزياَتَكُۡم ِعاَد  ُدأِّ َمۡسدِسدو  چالسرت قوله تعا : 

 الصالإ.
                                                                 

 103سورإ النساء: األية  (1)
 احلدث لغة: الش ء احلادث، وشرعاً: ما نعية شرعية تقوم باألعضاء إ  راية وذول املزيل هلا. (2)
 176-10/175 د.ط، ،ابن باز، جمموع ال تاوى( 3) 

 6سورإ املائدإ: األية  (4)
 2/297، كتاب طهارإ وسننها، باب ال يقبل اهلل ذالإ بغ  طهور.صحيح مسلمأخرجه مسلم و  (5)
 74( سورإ املد ر: األية 6)
 31( األعرا : األية 7)
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 :الشرط الخامس: استقبال القبلة
دَت فَدَو ِّ  چالصالإ، لقوله تعا :  ات جل ال قهاء على أن استقبال القبلة شرط و ذحة ُۡ َوِمۡن َ ۡيُث َخَر

ُُوهَكُۡم َشۡطَرهُك  هََ  َشۡطَر ٱۡلَمۡسِسِد ٱۡلَحَراِمإ َوَ ۡيُث َما  ُاتُۡم فََولُّواْ ُو ُۡ إال و حالتع: و شدإ اخلو ، ( 1) چَو
 .وذالإ النافلة للمسافر على الراحلة

 لصالةالشرط التاسع: ترك الكالم األجنبي عن ا
الصووالإ عبووادإ خالصوووة هلل تعووا ، ال جيوووز الكوووالم فيهووا، فتبطوول ذوووالإ موون تكلووم حبووورفع م همووع ولوووو 

و ) (  ملصلحة الصالإ مثل: قم أو اقعود، أو حبور  م هوم حنوو ) ( مون الوقايوة، و )ع( مون الووع ،
هوم، حنوو "   من الوفاء، و )ش( من الوش ، وكذا مدإ بعد حر  و األذح عند الشافعية، وإن مل ي 

 ." واملد: أل ، أو واو، أو ياء، فاملمدود و احلقيقة حرفان
خل  مسلم عن زيد بن أرقم: }كنا نتكلم و الصالإ، حىت نزلت: وقومووا هلل قوانتع فأمرنوا بالسوكوت، 

 .هذ  احلديث يدل على هنى عن الكالم و الصالإ( 2) .وهنينا عن الكالم{
 .الةمن غير جنس الص الشرط العاشر:

وهووو موووا  يوول للنووواهر إليوووه أن فاعلووه لوووي  و الصوووالإ. وسوويأيت ت صووويل الكوووالم فيووه و حبوووث موووبطالت 
 .الصالإ

 .: ترك األكل والشربرالشرط الحادي عش
 وأال يعتقود فرفوا مون ،سوة أخورى: وهو  العلوم ب رفوية الصوالإمخ هوذا وقود أفوا  الشوافعية شوروطا

هوول نووى أو أمت النيووة أو أتووى  ،مووع الشووك و نيوة الصووالإ وأال ميضو  ركوون قووويل أو فعلو  ،فروفوها سوونة
وأال ينووو قطووع الصوالإ أو يوورتدد و قطعهووا، فمووىت نوووى قطعهووا، ولووو  ،بوبعض أجزائهووا أو بعووض شووروطها

وعوودم  ،بواخلروج منهووا إ  أخوورى، أو توردد فيووه أو و االسووتمرار فيهوا بطلووت، ملنافوواإ  لوك للجووزم بالنيووة
 ه بش ء ولو حماال، بطلت، ملنافاته للجزم بالنيةتعليجل قطعها بش ء، ف ن علق

 
 
 

                                                                 

 150( سورإ البقرإ: األية 1)
 1/539باب ما جاء و نسخ الكالم و الصالإ،  ،، كتاب الصالإلمصحيح مسأخرجه مسلم و  (2)
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 في حكم تارك الصالة :المطلب الثالث
ات وووجل املسووولمون علوووى أن الصوووالإ واجبووووة علوووى كووول مسووولم بووووالق عاقووول طووواهر، أي رووو   ي حوووويض أو 
ن واس، وال  ي جنووون أو إرمواء، وهوو  عبووادإ بدنيوة حمضووة ال تقبول النيابووة أذووال، فوال يصووح أن يصوول  

 .أحد، كما ال يصح أن يصوم أحد عن أحدأحد عن 
لثبوووووت فرفوووويتها  (1) وأمجوووع املسوووولمون علوووى أن موووون جحووود وجوووووب الصووووالإ، فهوووو كووووافر مرتووود،

باألدلة القطعية من القر ن والسنة واإلمجاع، كما أبنت. ومون تركهوا تكاسوال وهتاونوا فهوو فاسوجل عوا ، 
دإ يبلغوه فيهوا وجووب الصوالإ.وترك الصوالإ إال أن يكون قريب عهد باإلسالم، أو مل  الا املسلمع مو

 ِمنَ  َِ ُ  لَمۡ  مَالُواْ  ٤٢ َسلَرَ  فِي َسلََككُمۡ  َما چموجب للعقوبة األخروية والدنيوية، أما األخروية فلقوله تعوا : 

قولووه ذولى اهلل عليووه وسوولم: }ال حيول دم اموور  مسوولم إال ب حودى  ووالث: الثيووب  (2) چ ٤٣ ٱۡلُمَلددلِّينَ 
 يدل أن العقوبة واجبة ملن ترك الصالإ. (3)    بالن  ، والتارك لدينه امل ار  للجماعة{الزاي، والن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

 1/577 ،4ط ،فقه اإلسالمي وادلته ،وهبة الزحيل  (1)
 43-42األية  :( سورإ املد ر2)
، كتاب الديات عن رسول اهلل ذلى اهلل عليه وسلم، باب ما جاء ال حيل دم امر  مسلم إال صحيح مسلم( أخرجه مسلم و 3)

 1676،  ب حدى  الث
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 وتطبيقات القاعدة عليها الصالةاألعذار المبيحة في : المبحث الرابع

 الصالة الخوف: المطلب األول
دددددلَٰوََ فَۡلدددددتَلُۡم هَآَِِٰفَدددددةي  َوبَِما  ُادددددَت فِددددديِهۡم فَأَمَۡمدددددتَ  چذووووالإ اخلوووووو  مشووووروعة بقوووووول اهلل تعوووووا  :   لَهُدددددُم ٱلله

اْ َۡۡسلَِحتَهُۡم  فََِِما َسَسدُواْ فَۡليَكُوُِواْ ِمن َوَبآَِِٰكُۡم َوۡلتَۡأِع هَآَِِٰفَةٌ ُۡخۡ  ۡاهُم مهَعَ  َوۡليَۡأُخَُوَٰٓ ٰٰ لَۡم يَُللُّواْ فَۡليَُلدلُّواْ َمَعدَ  مِّ َر

َبهُۡم َوَۡۡسددددددلَِحتَهُۡمِۗ  َۡ ُواْ ِ دددددد يَن َ فَددددددُرواْ لَددددددۡو تَۡ فُلُددددددوَن َعددددددۡن َۡۡسددددددلَِحتِكُۡم َوَۡۡمتَِعددددددتِكُۡم فَيَِميلُددددددوَن  َوۡليَۡأُخدددددَد َِ هدددددد  َوده ٱل
ۡيلَدددة   دددن مه  َعلَددۡيكُم مه ٰ مِّ اَددداَل َعلَددۡيكُۡم بِن َ ددداَن بِكُددۡم َۡم  ُُ  َوََل 

َ إ ِ ددَد اْ َۡۡسدددلَِحتَكُۡم  َوٰ دددُعوَٰٓ َْ  طَددٍر َۡۡو  ُادددتُم مهۡرَضددٰىَٰٓ َۡن تَ

اب  َوُخَُواْ ِ َۡ  ََ فِِريَن َع َ ََۡعده لِۡلَكٰ ا َب ُۡمِۗ بِنه ٱَّلله ِهيا   (1).چ ١٠٢ا مُّ
ِع  چ كورت ايضووا و القور ن الكوورم و موفوعع، حيووث قووال اهلل تعوا :  ددلََوٰ فِظُددواْ َعلَددى ٱلله ٰ َ

اِتِيَن 
ِ مَٰ َِ ٱۡلُوۡسطَٰى َومُوُمواْ َّلِله لَٰو  حاالت. كل  و الصالإ أداء يدل على جيب (2) چ ٢٣٨َوٱلله

احملافظوووة علووووى الصووولوات بأركاهنووووا، وركوعهوووا، وسووووجودها، وقبلتهوووا، وشووووروطها كلهوووا، هووووذا أموووور 
واجووب، إال و حالووة اخلوووو . وو حالووة اخلووو  إ ا اشوووتد، فوو  ا جوواء اخلوووو  كحالووة احلوورب، حيوووث 
 يواجووه املسووولمون العوودو، وهوووم و الصووو و ، واحلوورب مسوووتعرإ األوار، والسووويو  تنطووجل حيوووث األلسووونة
تصومت، و هوذ  احلووال، ال تسوقا الصووالإ وإمنوا يصوول  حيوث اسووتطاع، راجوال أو راكبووا، ماشويا علووى 

 .تهرجليه، أو راكبا فرسه، أو دبابته، أو مص ح
ددد چ قولووه تعووا :  ِ ددداَِل َۡۡو ُبۡ بَا َُ ِۡن ِخۡفددتُۡم فَِر أي ذوولوا كيوو  اسوووتطعتم، لووو كنووتم تقووواتلون  (3)چا  فَددِد

 إن باللسوووووان وأقواهلوووووا إرإ بوووووالرأس، أو باحلواجووووب وأدوا أعموووووال الصووووالبالسوووويو ، ذووووولوا باإلميوووواء، إشوووووا
 موع كوالظهر  الصولوات، بعوض جتموع أن ممكون ،الصالإ ترتكوا وال قلوبكم و استحضروها أو استطعتم،
 بوووع جيمووع وال ذوووالتع، موون أكثوور يؤجووول ال  ولكوون توووأخ ا أو تقوودميا العشوواء، موووع املغوورب أو العصوور،
 .اخلو  شدإ حال و اخلو  ذالإ فهذ  والعشاء واملغرب عصر،وال الظهر ر  وقتع

:  أمحد اإلمام قال. خمتل ة بص ات بأذحابه مرات عدإ وسلم عليه اهلل ذلى الني ذالها قد
 ختتلوووو  اخلوووو  ذوووالإ ذووو ة. جوووواز املووورء فعووول أيهموووا سوووبعة أو أحاديووووث سوووتة اخلوووو  ذوووالإ و  بوووت

                                                                 

 102( سورإ النساء: األية 1)
  239-238: األية ( سورإ البقرإ2)
 239سورإ البقرإ: األية  (3)
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 بعوض أخورى  جهوة و أم القبلوة اجتوا  و هوو هول ، العدو مكان وباختال  ، اخلو  شدإ باختال 
 : الص ات هذ 

 إ  جيشوووووه اموووويد قائووووود فيقسووووم"  ، (1)القبلوووووة اجتووووا  رووووو  و العوووودو كوووووان  إ ا:  األو  الصوووو ة
 األو  بالطائ وة فيصول  ، املسولمع علوى يهجوم لو ال العدو، أمام وطائ ة معه، تصل  طائ ة ، طائ تع
   قائموا، يوزال ال موامواإل ألن سوهم، وأذووا االن راد نووا:  أي ألن سهم أذوا انيةالث إ  قام إ ا   ركعة،
 موع ودخلوت الثانيوة الطائ وة وجواءت العودو، أموام الثانيوة الطائ وة مكوان ووق ووا  هبووا ألن سوهم أذووا إ ا

 الطائ وووة لتدركوووه األو  مووون أكثووور الثانيووة الركعوووة اإلموووام يطيووول احلووال هوووذ  وو الثانيوووة، الركعوووة و اإلمووام
 جلو  فو  ا للتشوهد، جيلو    بقيوت، الويت الركعوة هبوم فيصول  مواماإل مع الثانية الطائ ة فتدخل الثانية،
 التشووهد و مواماإل وأدركوت بقيوت الويت الركعوة وأكملوت رأسووا السوجود مون الطائ وة هوذ  قاموت للتشوهد
 . هبم فيسلم

دلَٰوََ فَۡلدتَلُۡم  چ :تعوا  اهلل قال القر ن، لظاهر موافقة الص ة وهذ  َوبَِما  ُادَت فِديِهۡم فَأَمَۡمدَت لَهُدُم ٱلله

اْ َۡۡسلَِحتَهُۡم  فََِِما َسَسدُواْ فَۡليَكُوُِواْ ِمن َوَبآَِِٰكُۡم َوۡلتَۡأِع هَآَِِٰفَةٌ ُۡخۡ هَآَِِٰفَةي  ۡاهُم مهَعَ  َوۡليَۡأُخَُوَٰٓ ٰٰ لَۡم يَُللُّواْ فَۡليَُللُّواْ مِّ َر

َبهُۡم َوَۡۡسلَِحتَهُۡمِۗ َمَعَ  َوۡليَۡأخُ  َۡ  ( 2).چ َُواْ ِ 

 عليوووه اهلل ذوولى اهلل رسووول شووهد عموون خوووات بوون ذووواحل عوون رومووان بوون يزيوود عوون مالووك عوون
 بواليت فصولى العودو وجوا  طائ وة وذو ت معوه ذو ت طائ وة أن}: اخلوو  ذالإ الرقاع  ات يوم وسلم
 األخوورى، الطائ ووة وجوواءت العوودو، جووا و  فصوو وا انصورفوا   ألن سووهم، وأذوووا قائمووا،  بووت   ركعووة معوه

:  مالوك قوال (3){هبوم سولم   ألن سهم وأذوا جالسا  بت   ذالته، من بقيت اليت الركعة هبم فصلى
 .اخلو  ذالإ و مسعت ما أحسن و لك

 هبووووم ويبتوووود  ذوووو ع يصووو هم اإلمووووام فوووو ن القبلووووة، جهوووة و العوووودو كووووان  إ ا: "  الثانيووووة الصووو ة
 ويبقوووى فقووا األول الصوو  معووه سووجد سووجد فوو  ا مجيعوووا، هبووم ويرفووع مجيعووا هبووم ويركووع مجيعووا، الصووالإ
 تقوودم قواموا فوو  ا املوؤخر، الصو  سووجد   األول الصو  معووه قوام قوام فوو  ا حيورس، قائمووا الثواي الصو 
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 فوو  ا مجيعوا، هبووم وركوع مجيعووا هبوم قووام الثانيوة الركعووة هبوم ذوولى   املقودم، الصوو  وتوأخر املووؤخر الصو 
 سوووجد للتشووهد جلوو  فوو  ا املووؤخر، هووو األو  الركعووة و كووان  الووذي املقوودم الصوو  معووه سووجد سووجد
 كووان  إ ا إال تكووون أن ميكوون ال وهووذ  مجيعووا، هبووم مووامراإل سوولم للتشووهد جلسوووا فوو  ا املووؤخر، الصوو 
 (1)." القبلة جهة و العدو

 عليه اهلل ذلى اهلل رسول مع شهدت} قال عنهما اهلل رف  األنصاري اهلل عبد بن جابر عن
 عليوووه اهلل ىذووول اهلل رسوووول خلووو  ذووو : خل وووه ذووو ع فصووو نا اخلوووو  ذوووالإ وسووولم عليوووه اهلل ذوولى
 ،مجيعووا وركعنوا ركوع،   ،مجيعوا وك نوا وسولم عليوه اهلل ذولى النوي فكو  القبلوة، وبوع بيننوا والعودو ،وسولم
 و املوؤخر الصو  قوامو  يليوه، الوذي والصو  بالسوجود احنودر   مجيعوا، ورفعنوا الركووع، مون رأسوه رفوع  
 املؤخر الص  احندر يليه الذي الص  السجود وقام وسلم عليه اهلل ذلى الني قضى فلما العدو، حنر

 مون رأسوه رفع   مجيعا، وركعنا ركع   ، املقدم الص  وتأخر املؤخر الص  تقدم   وقاموا ، بالسجود
 فلموا العودو، حنور و املوؤخر الصو  وقوام ،يليوه الوذي والصو  بالسوجود احنودر   مجيعوا، ورفعنا الركوع،
 ،األو  الركعوة و موؤخرا كوان  الوذي يليوه الوذي الصو  وقوام السوجود وسولم عليوه اهلل ذولى النوي قضوى
 يليه الذي الص و  السجود وسلم عليه اهلل ذلى الني قضى فلما ، لعدوا ورحن و املؤخر  الص وقام
 (2).{مجيعا وسلمنا وسلم عليه اهلل ذلى لمس   ،فسجدوا ،بالسجود املؤخر الص  احندر

 معه يصلون اإلمام مع مجاعة يكون أن اخلو  ذالإ ذور من الصورإ هبذ  الكرم القر ن جاء
 الصووالإ نصوو  اإلمووام ذوولى فوو  ا العوودو، يواجهوون ومجاعووة وأمهيتهووا، امماعووة، علووى حرذووا امماعوة،
  لووووك، بعووود ويكملووووا ركعوووة، األمووووام موووع ليصووولوا اآلخووورون وجووواء هووووؤالء، مكوووان فوووذهب أول وووك انقلوووب
 .اخلو  ذالإ و وردت كث إ  ذور إ  موفعهم و اآلخرون ويكمل

 هبووووم ويصوووول  املسووولمع يصوووو  أن لسمووووام ميكووون ومل شووووديدا، اخلووووو  كوووان  إ ا: الثالثووووة الصووو ة
 . القتال ونشوب الص ع، تالحم عند يكون وهذا مجاعة،

 مسووتقبل ،اراكبو أو قدميوه، علوى ماشويا يقاتول، هووو    وورد ، مسولم كول  يصول  احلوال هوذ  ف و 
 . الركوع من أخ ض السجود وجيعل والسجود، الركوع عند وينحين مستقبلها، ر  أو القبلة
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د چ تعا  اهلل قال  ِ اَِل َۡۡو ُبۡ بَا َُ  اهلل ذول  النوي عون مواعنه اهلل رفو  عمور ابون عون (1) چا  فَِِۡن ِخۡفتُۡم فَِر
 (2).{وركبانا قياما فليصلوا  لك من أكثر كانوا  وإن}: قال أنه ه وسلمعلي

 ذو ، إقاموة وال ،وفوعم و ملقواما معوه ميكون ال اخوفو يعوين  لوك مون أشود هوو خوفوا كان  ف ن
 مووةاوإق االسووتقرار هيووف ميكون فوورب: فووربع علوى خلووو ا أن و لووك أقوودامهم، علوى قيامووا رجوواال اذولو 

 إ.ل بالصالباالشتغا العدو ههور من  ا  لكن الص 

 الجراحية عملية يجري الذي للطبيبجمع بين الصالتين لشرطى المرور و : المطلب الثاني
 موون لعووذر األحيووان بعووض و والعشواء املغوورب بووع أو والعصوور، الظهوور بوع اممووع احلنابلووة فقهوواء أجواز

 ابن عن  لك و فس ل مطر، وال س ر ر  و مجع وسلم عليه اهلل ذلى الني أن ورد فقد ،. األعذار
 واملغووورب والعصووور الظهووور بوووع وسووولم عليوووه اهلل ذووولى اهلل رسوووول مجوووع}: قوووال عنهموووا اهلل رفووو  عبووواس
:  قوال  لك  فعل مل: عباس البن قلت: قال. وكيع حديث و مطر وال خو  ر  و باملدينة والعشاء
 ال أن رادأ: قوال  لوك  إ  أراد موا }:عبواس البون قيول معاوية أيب حديث وو ،(3){أمته حيرج ال ك 
 و فورض كول  ذوالإ مون والاألحو بعوض و مشوقة هناك كان  ف  ا  فيه اليسر اهلل جعل (4).{أمته حيرج
 جيموع أن فلوه ،صورالع بعد ما إ  الظهر قبل نوبته كانت  إ ا املرور شرط  فمثال،. اممع فيمكن وقته،
 .استطاعته حسب على تأخ ، أو تقدم مجع العصر مع الظهر

 أو تقودم مجوع جيموع أن احلالوة هذ  و ميكنه تركها، يستطيع وال ملريض، عملية جيري طبيب أو
 اهلل عبود عون مسولم ذوحيح ف و .عنهم للحورج ورفعوا ألهلوه، اإلسوالم مون تيسو ا شرع مما و لك تأخ 
 النوواس وجعول النجووم، وبودت الشوم  رربوت حوىت العصور بعوود يوموا عبواس ابون خطبنوا: قوال شوقيجل بون

 ابوون فقووال الصووالإ، الصووالإ ينثووين وال ي وورت ال ذوويم بووين موون رجوول فجوواء : قووال. لصووالإا الصووالإ يقولووون
 الظهوور بووع مجووع وسولم عليووه اهلل ذوولى اهلل رسوول رأيووت}: قووال   لوك  أم ال بالسوونة أتعلمووين: عبواس
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 هريورإ أبوا فأتيوت شو ء،  لوك مون ذودري و فحواك شوقيجل بن اهلل عبد قال. والعشاء واملغرب والعصر
 .(1) {مقالته فصد  ،فسألته

 ورخووو  بعرفووة، أو السوو ر و إال الصوووالتع بووع جيمووع الأ العلوووم أهوول عنوود هوووذا علووى والعموول"
 بعوض وقوال وإسوحا ، أمحود يقوول وبوه للموريض الصوالتع بوع امموع و التوابعع مون العلوم أهل بعض
 للموريض الشوافع  ير ملو  وإسحا ، وأمحد الشافع  يقول وبه املطر، و الصالتع بع جيمع العلم أهل
 وفعلووه قولووه موون عبواس ابوون حووديث و املوذكور اممووع فحملوووا اممهووور، وأموا .الصووالتع بووع جيموع أن

 وبعوود فتصوولى، األخورى الصووالإ وقووت دخوول قوورب إ  األو  الصووالإ توؤخر بووأن ذوووري مجوع أنووه علوى
 )2(".وقتها أول و فتصلى الثانية، الصالإ وقت يدخل منها االنتهاء
 موووا الصوووري امموووع علووى البووواب حووديث محوول تعوووع علووى يووودل وممووا": النيووول و الشوووكاي القوو
 مجيعووا والعصوور الظهوور وسوولم عليووه اهلل ذوولى النووي موع ذووليت: بل وو  عبوواس ابوون عوون النسووائ  أخرجوه
 راوي عبواس ابون فهوذا العشواء، وعجول املغورب وأخر العصر وعجل الظهر أخر مجيعا والعشاء واملغرب
 مؤيودات الشووكاي  كور   .الصووري امموع هوو املوذكور امموع من روا  ما بأن ذرح قد بالبا حديث
 قوووال. النيووول إ  فل جووع عليهوووا االطوووالع شوواء مووون" عليوووه، توورد إيووورادات ودفوووع الصوووري للجموووع أخوورى

 بوع واممع التوفيجل به حيصل ف نه وأحسنها، وأقواها عندي األجوبة أو  هو امواب وهذا: املباك وري
 (3). "األحاديث م رت 

 العوزم عقود ،عمواد الودين فهو  لك، على وساف  وقتها و ذالإ كل  تصل  أن هو األذل أن
 و افووووطررنا وإن اممهوووور،  وووذهب وعموووال خصوذوووا، العظيمووووة املسوووألة هوووذ  وو ،كامووول  تن يوووذ علوووى
 حورج فوال علوم،ال أهول بعوض إليوه  هوب موا علوى بالعمل كاالنشغال  للحاجة اممع إ  والاألح بعض
 .عادإ  لك جنمع أن
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 جمع بين الصالتين للطبيب الذي يجري عملية الجراحية: ثالثالمطلب ال
: السو ر واملطور ومووا مضوى مون امموع يووم عرفووة ى جوواز امموع و أحوووال  ال وة وهو اممهوور علو ات وجل

  :علوووووووووووووى النحووووووووووووو التوووووووووووووايل ،واختلوووووووووووو  اممهوووووووووووووور فيموووووووووووووا عوووووووووووودا  لوووووووووووووك ،وليلووووووووووووة مزدل وووووووووووووة
وتووأخ ا سووتة  الكيووة فوذهبو إ  أن أسووباب امموع بووع الظهور والعصوور، واملغورب والعشوواء تقودميأموا املا" 

وهوو  : السوو ر، واملطووور، والوحوول موووع الظلمووة، واملووورض كاإلرموواء وحنوووو ، ومجووع عرفوووة، ومزدل ووة، وكلهوووا 
ز فيووه أمووا السوو ر: فيجووو   .يورخ  هلووا اممووع جوووازا للرجوول أو املوورأإ، إال مجووع عرفووة ومزدل ووة، فهووو سوونة

  .إ ا كان و ال  و مسافة القصر، اأم قص   اممع مطلقا، سواء أكان طويال
أمووا اممووع بسوووبب  .: جيوووز اممووع فقوووا و السوو ر واملطوور واحلوو  بعرفوووة ومزدل ووةوقووال الشووافعية

ملن ذلى جبماعة و مسجد بعيد، وتأ ى  ااملطر أو الثل  وال د الذائبع: فاألههر عندهم جواز  تقدمي
ألن اسوتدامة املطوور رو  متيقنووة فقود ينقطووع،  ،ملطر و طريقوه، واملووذهب امديود منووع مجوع التووأخ  فيوهبوا

: جيووز مجوع التقودم والتوأخ  و مثووان وقوال احلنابلوة .فيوؤدي إ  إخوراج الصوالإ عون وقتهوا مون رو  عووذر
 :حاالت

يكووون السوو ر روو   الطويوول املبوويح للقصور، أي قصوور الصووالإ الرباعيووة: بوأن اي السوو ر :إحوداها
، فاختصوت رحرام وال مكرو ، ويبلق مسافة يومع، ألنوه أي امموع رخصوة تثبوت لودفع املشوقة و السو 

 .بالطويل كالقصر واملسح  ال ا
املوورض الووذي يووؤدي إ  مشووقة وفووع  بوورتك اممووع، ألن النووي ذوولى اهلل عليووه وسوولم  :الثانيووة

، وال عووذر بعود  لووك إال (1) {خووو  وال سو رموون رو  }وو روايوة  {مجوع مون روو  خوو  وال مطوور}
املوورض، واحوووت  أمحوود بوووأن املوورض أشووود مووون السوو ر. واملوووريض خموو  و التقووودم والتووأخ  كاملسوووافر، فووو ن 

 .استوى عند  األمران فالتأخ  أو 
 .جيوووز امموع ملرفووع، ملشووقة تطهو  النجاسووة لكوول ذوالإ، فهوو  كاملريضووة اي اإلرفوواع: الثالثوة

 اجيووووز امموووع لعووواجز عنهموووا، دفعووو .العجوووز عووون الطهوووارإ باملووواء أو التووويمم لكوول ذوووالإ :عووةالراب        
 .للمشقة ألنه كاملسافر واملريض
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 .جيووووووووووووووووز امموووووووووووووووع لعوووووووووووووواجز عووووووووووووووون  لوووووووووووووووك كووووووووووووووواألعمى .العجوووووووووووووووز عووووووووووووووون معرفووووووووووووووة الوقوووووووووووووووت :خلامسووووووووووووووة
جيوووووز امموووع ملستحافووووة وحنوهوووا كصوووواحب سووول  بووووول أو مووووذي أو  .االستحافووووة وحنوهوووا: السادسوووة
 و.م وحندائرعا  

جيوووز ملوون لوه شووغل، أو عووذر يبويح توورك اممعووة وامماعووة،   .السوابعة والثامنووة: العووذر أو الشوغل
كهووو  علووى ن سووه أو حرمتووه أو مالووه، أو تضوورر و معيشووة حيتاجهووا بوورتك اممووع وحنووو . وهووذا من وووذ 

 )1(".يلجأ إليه العمال وأذحاب املزارع للسق  و وقت النوب
وأوسوع املوذاهب و امموع بوع الصوالتع موذهب اإلموام أمحود ف نوه " :قوال ابون تيميوة رمحوه اهللو 

نوو  علووى أنوووه جيوووز امموووع للحوورج والشووغل حبوووديث روي و  لووك قوووال القافوو  أبووو يعلوووى وروو   مووون 
 (2). "أذحابه: يعين إ ا كان هناك شغل يبيح له ترك اممعة وامماعة جاز له اممع

وذتووود إ   ،تبوودأ العمليووة بعوود دخووول وقووت األو   ااقوود حيتوواج الطبيووب للجمووع بووع الصووالتع 
رج مجوع الطبيوب بوع وو هذ  احلال ميكون أن  و ،أو ذتد حىت خروج وقت الثانية ،دخول وقت الثانية

 :مسألتع الصالتع على
 المسألة األولى: جمع المقيم بسبب الخوف

 .: مجع املقيم بسبب احلاجة والعذر والشغلاملسألة الثانية
وللعلمواء و هوذ  املسوألة  ،األو  فوجه خترجيها هو خو  الطبيب علوى املوريض مون الضوررأما 

  :أعين اممع للهو  قوالن
وهوووو مقتضووى مووذهب احلن يووة وقووول و موووذهب  ،: ال جيوووز اممووع بسووبب اخلووو القووول األول

  :واستدلوا  ا يل  )4(.ومشهور مذهب الشافعية)3( املالكية
   وقتهوا إال موا جواء الون  بتهصيصوهدلة الدالة على وجووب إيقواع كول ذوالإ و: عموم األالدليل األول

  كاممع و الس ر واملطر

                                                                 

 1/748 ،2ط ،الفقه على المذاهب األربعة( عبد الرمحن امزيري، 1)
 2/6 ، د.ط،، كتاب الصالإ، باب الصالإ اهل األعذارالموسوعة الفقهيةابن تيمية،  (2)
 2/375 ،1ط ،الذخيرة للقرافي، القراو (3)
 2/304 ،1ط ،ه مذهب اإلمام الشافعيالحاوي الكبير في فق، املاوردي (4)
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وال جيمع و حضر و ر  املطر من قبل أن األذل أن يصل  ": قال الشافع  رمحه اهلل : لدليل الثايا
ألن العوذر و رو   الصولوات من وردات وامموع و املطور رخصوة لعوذر وإن كوان عوذر رو   مل جيموع فيوه 

خوا  و لوك املورض واخلوو  وموا أشوبهه وقود كانوت أموراض وخوو  فلوم يعلوم أن رسوول اهلل ذوولى اهلل 
والعووذر بووواملطر عوووام وجيموووع و السوو ر بووواخل  عووون رسووول اهلل ذووولى اهلل عليوووه وسووولم  ،عليووه وسووولم مجوووع

رخو  النوي ذوولى اهلل  والداللوة علوى املواقيوت عاموة ال رخصوة و تورك شو ء منهوا وال امموع إال حيوث
 .عليه وسلم و س ر وال رأينا من مجعه الذي رأينا  و املطر

 }مجوع:  عبواس ابون عون الروايوة وولدليل األول : . االقول الثاي : جيوز اممع بسبب اخلو 
 وال خوو  رو  و باملدينوة والعشواء املغورب وبوع ، والعصور الظهور بوع وسولم عليه اهلل ذلى اهلل رسول
ملووا جوواز اممووع  يوودل علوى., (1)أمتووه{ حيوورج ال كو :   قووال  لووك  فعوول مل:  عبواس البوون قلووت ، مطور

 . للمقيم اآلمن، فاخلائ  جيوز له اممع من باب أو 
أن اممووع هلووذ  األموووور أو  وهووذا مووون بوواب التنبيوووه بال عوول ف نوووه إ ا مجووع ل فوووع احلوورج احلاذووول 

  (2) .لغ هوا ذ  أو  أن يرفع واممع هلا أو  مون امموعبدون اخلو  واملطر والس ر فاحلرج احلاذل هب
 بل قد يكون امموع و بعوض ،لمرض واملطر جبامع املشقة والعنتالدليل الثاي : القياس على اممع ل

قوال ابون رجوب: وقوول و   (3) .ذور اخلو  أو  من اممع و حجل الس ر واملرض واملطور لزيوادإ املشوقة
 باملدينوة موون رو  خوو  ، يوودل   هوموه علوى جووواز امموع للهوو  ؛ فوو ن : مجووع رسوول اهللابون عبواس

 (4).اخلو  عذر هاهر ، فاممع له أو  من اممع للمطر واملرض وحنومها
: الوووذي يظهووور أن القوووول الثوواي أرجوووح دلووويال حلوووديث ابوون عبووواس وقياسوووا علوووى امموووع الووراجح 

 )5(".للمرض واملطر جبامع املشقة
يمكن أن يقوال إن احلن يووة والشوافعية ال جييووزون للطبيوب مجووع التقوودم وال فوو النصوو بنواء علووى 

بوول عليوه أن يصوول  كول ذووالإ و وقتهوا علووى موا سوويأيت و الصولوات الوويت ال جتموع مووع ر هووا  ،التوأخ 
                                                                 

              مع بع الصالتع و احلضر،، كتاب الصالإ املسافرين وقصرها, باب باب امصحيح مسلمأخرجه مسلم و  (1)
 334 
 24/76 ،د.ط مجموع الفتاو ، ،ابن تيمية (2)
 1/401 ،3ط روضة الطالبين، ،النووي (3)

 6/49 د.ط، ،فتح الباري ،ابن رجب (4)
 2/167 د.ط، ،، األم الشافع (5)
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ألهنم  ،أما على مذهب احلنابلة فال إشكال و جواز مجع الطبيب للصالتع .وبيان الواجب فعله فيها
فهوم يبيحوون لووه  ،أموا املالكيووة .عوذر يبوويح تورك امماعوة فهوو مبوويح للجموع بوع الصووالتع يورون أن كول

 .والراجح جواز اممع بضوابا .خالفا للشافعية ،اممع و هذ  احلالة
  : الجمع للحاجة والعذر والشغلسألة الثانيةالم

وإ ا كوان بعوض احلنابلوة  ،ووجه التهري  هو حاجة الطبيب القائمة للجمع إفافة إ  انشغاله بالعملية
بووويح للطبيوووب يز للهبوواز والطبووواح امموووع بووع الصوووالتع إ ا خشوو  فسووواد مالوووه فموون األو  أن اقوود جوووو 

وقود اختلوو  العلموواء رمحهوم اهلل و حكووم اممووع و  .امموع بووع الصووالتع إ ا خشو  تضوورر املووريض
  :احلضر للحاجة والعذر على قولع

ومل يقيودو  باحلاجوة بول قيودو  بوأن ال يتهوذ  )1(،هب عند احلنابلوةوهو املذ : امواز،القول األول
  .: سووورج أمتووهوو ل وو  ،وبقولووه أراد أال حيوورج أمتوووه ،واسوووتدلوا حبووديث ابووون عبوواس السوووابجل .عووادإ

إ ا  بتووت الرخصوة و امموع بووع الصوالتع مجوع بينهموا للمطوور والوريح والظلموة ولغوو  ": قوال ابون املنوذر
ائر العلول، وأحوجل النواس بوأن يقبول موا قالوه ابون عبواس بغو  شوك مون جعول قووول  لوك مون األموراض وسو

ابون عبواس ملوا  كور أن النووي ذولى اهلل عليوه وسولم هنووى عون بيوع الطعوام حووىت يقوبض فقوال ابون عبوواس: 
وأحسوب كوول شوو ء مثلووه حجوة بووين عليهووا املسووائل فمون اسووتعمل شووك ابوون عبواس وبووىن عليووه املسووائل 

ال حيووووورج أمتووووووه بعيووووود موووووون }ملوووووا خووووو  أن النووووووي ذووووولى اهلل عليووووووه وسووووولم أراد أن وامتنوووووع أن يقبووووول يقينووووووه 
 وميكون إمجاهلوا موون ،وقود تنوعوت مواقوو  العلمواء و اموواب علووى حوديث ابون عبوواس  )2({"اإلنصوا 
  :األجوبة التالية خالل

وكووذا  ،وممون جوزم بوذلك الرتموذي و سوننه ،: تورك العمول بوه وأنوه حوديث منسووحاموواب األول
بوون عبواس فلووم اوقود رد هووذا الكوالم النووووي رمحوه اهلل فقوال : وأمووا حوديث  ،طوايب و أحود توجيهاتووهاخل

  .جيمعوا على ترك العمل به بل هلم أقوال
 ستحسووووونه القوووورطي واختوووووار  الصووووونعايوهوووووذا ا ،: محلوووووه علووووى أنوووووه مجوووووع ذوووووريالثووووواي امووووواب

 . والشوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووكاي
و باطول ألنوه خمووال  للظواهر خمال وة ال ستمول وفعوول : وهووذا أيضوا فوعي  أورد هوذا النوووي أيضوا فقوال

                                                                 

 2/321 ،1ط ،اإلنصاف، املرداوي (1)
 335/ 2 ،2ط ،شرح النووي على صحيح مسلم، النووي (2)
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ابون عبواس الوذي  كرنوا  حووع خطوب واسوتدالله باحلوديث لتصوويب فعلووه وتصوديجل أيب هريورإ لوه وعوودم 
  . إنكار  ذريح و رد هذا التأويل

  . وهووووذا قووووال بووووه مالووووك والشوووووافع  ،: محلووووه علووووى أنووووه مجووووع للمطوووور امووووواب الثالووووث
 )1(."ر  خو  وال مطر من"وأجيب أنه جاء بل   : 

وقد ذححها ابن  ،والبزار والبيهق   منهم ابن خزمية ،أعل مجاعة من احل ا  هذ  الروايةوقد 
 :والظاهر أن هذ  الرواية ال تثبت ملا يل  ،تيمية 

 .أن حبيووووووووب بووووووووون أيب  ابوووووووووت خوووووووووال  امماعوووووووووة و روايوووووووووة اخلووووووووو  عووووووووون سوووووووووعيد بووووووووون جبووووووووو -أ
م بن سعد وزه  بن معاوبة ومحواد بون سولمة عون أيب الوزب  عون أن مالكا وس يان بن عيينة وهشا -ب

 . سعيد بن جب  رووها ومل يذكروا املطر
،   قال : أرى  لك "من ر  خو  والس ر  "أن اإلمام مالكا قد روى هذا اخل  بل   -ت
إ  قوووال: قلووت : لعلووه و ليلووة مطوو   . وكووذا قووال أيوووب أليب الشووعثاء كموووا و البهوواري قووالأنووه و مطوور

 .ملا قالوا  لك "من ر  خو  والمطر  "فلوكان مالك وأيوب وأبو الشعثاء يصححون ل ظة  .عسى
لكن بق  أن يقال إن قول ابن عباس أراد أال حيرج أمته كا  و جتوويز امموع للهوائ  الوذي 

  .يشجل عليه أداء كل ذالإ و وقتها
 .واختووار  اخلطوووايب و قووول والنوووووي وهووو قوووول ألمحوود ،امووواب الرابووع: محلوووه علووى أنووه للمووورض

والظاهر أنه مجع بأذحابه كافة  ،جل املرض ملا ذلى معه إال املرفىوهو مردود ألنه لو كان اممع أل
 .عنهم رف  اهلل

  . ف نوووووه مل يكوووون إال حلاجووووة ،لقيوووواس علوووووى اممووووع و عرفووووة ومزدل ووووة: االوووودليل الثوووواي
 .افعيةوالش وهو قول املالكية ،القول الثاي: املنع

  .وقود مور  كرهووا والورد عليهووا ،األدلووة و حكوم اممووع بسوبب اخلووو  واسوتدلوا  وا جوواء مون
 .الراجح: جواز اممع للحاجة

 فمثال،.اممووع فوويمكن وقتووه، و فورض كوول  ذووالإ مون األحيووان بعووض و حورج هنوواك كووان  فو  ا
 مجوووع العشوواء مووع املغوورب عجيموو أن فلووه العشوواء، بعوود مووا إ  املغوورب قبوول نوبتووه كانووت  إ ا املوورور شوورط 
 .استطاعته حسب على تأخ ، أو تقدم

                                                                 

 84 - 83/ 24، د.ط ،مجموع الفتاو ، ةبن تيميا (1)
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 الصالة في الكنيسة: المطلب الرابع
مطلقوا عوامرإ أو دارسووه إال لضورورإ كحور، أو بوورد، أو  (1) عنوود اممهوور وابون عبوواستكور  الصوالإ فيهوا 

 ختلووو موون أهنووا مووأوى الشووياطع ألهنووا ال مطوور، أو خووو  عوودو، أو سووبع فووال كراهووة، وحكمووة الكراهووة
 .التما يل والصور، وألهنا موفع فتنة وأهواء مما مينع اخلشوع

وتكور  الصووالإ و مووأوى الشووياطع كاخلموارإ، وموافووع املكوو ، وحنووو ": وقوال النووووي رمحووه اهلل
وقووود بووووب اإلموووام البهوووواري و ذوووحيحه بقولوووه: بووواب الصووووالإ و  .(2)". لوووك مووون املعاذووو  ال احشووووة

إنووا ال نودخل كنائسووكم مون أجوول التما يول الوويت فيهووا }: طواب رفوو  اهلل عنوهوقووال عمور بوون اخلالبيعوة، 
 لووك  إن كانوتو  (3){الصوور، وكوان ابوون عبواس رفو  اهلل عنهمووا يصول  و البيعووة، إال بيعوة فيهوا ذا يوول

نصوح املسوولمع أن يبوذلوا أقصوى امهووود و تووف  املصووليات، ت نرو  خمتصووة بتلوك الوديانات، لكوو البيعوة
ألن الصالإ و الكنائ ، وإن كانت تصح، إال أن امواز خمتل  فيه، ويكون عند احلاجة، واملساجد، 

 .ال على سبيل التوسع
كمووا أن املصوول  فيهووا يتعووورض ملشوواهدإ الصوولبان، والتصوواوير، والنسووواء العاريووات، وروو   لوووك،   

فتوو  و دينوه، نعووو  فر وا يتعلوجل قلبووه بشو ء موون  لوك، في و  بالنسوواء أو ر هوا، ور ووا ألو  النصوارى وا
بواهلل، كمووا أن تكوورار املسولم الوورتدد علووى هوذ  األموواكن قوود يودفع اآلخوورين للظوون بأنوه روو  مسوولم، وقوود 
يعود هذا بالتشويد على اإلسالم، والظن بأنه دين ر  وافح املعامل، يصل  أتباعه إ  الصليب، فلو 

جووواز الصووالإ و الكنيسووة إ ا دعووت : قالوت احلنابلووة .ذولى املسوولم و حديقووة أو حنوهووا لكووان أفضوول
أعطيوت مخسوا مل يعطهون أحود قبلو ، و كور و }احلاجة لذلك، جواء عون النوي ذولى اهلل عليوه وسولم 

هوووووذ  اخلموووووو  فقووووووال: وجعلووووووت يل األرض مسووووووجدا وطهووووووورا، فأميوووووا رجوووووول موووووون أموووووويت أدركتووووووه الصووووووالإ 
ته، جيووووز أن يصووول  وهلوووذا تعتووو  مجيوووع األرض مسوووجدا للمسووولم، وموفوووعا لسوووجود  وذوووال (4){فليصوول
فورورإ  . ولكون حيوثوال تنوة خشوية الشوبهةألهنوا  ذوالإ و الكنيسوةوإن كوان األو  أن تبعود عون . فيوه

 .أفضل لكان حنوها أو حديقة و املسلم ذلى فلو . جيد مكانمل واملشقة

                                                                 

 3/158دط، ، بمجموع فی شرح المهذ ،لنوويا (1)
 1/759 د.ط، ،، المغنيابن قدامة (2)
 5191، كتاب الصالإ، باب الصالإ و البيعة،  صحيح البخاريي، و ( أخرجه البهار 3)
 1/72 ،، كتاب التيممصحيح البخاريأخرجه البهاري و  (4)
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  أو غيره سيارة الراحلة على الفريضة صالة حكم :المطلب الخامس
لسيارإ لو كانت كبو إ، وفيهوا مكوان واسوع للصوالإ، وأمكون اإلنسوان أن أن ا قال يوس  القرفاوي: "

ألن هوذ  السويارات   ،  قائما راكعا ساجدا مستقبل القبلوة، فوال حورج عليوه أن يصول  ال ورض فيهواليص
وأمووا إن كانوت ذوغ إ وهووو الغالوب، فوال جيوووز فيهوا أداء ال رفوة، لتعووذر اإلتيوان بووبعض .اكالسو ينة ذامو
كاالسووووتقبال والركوووووع والسووووجود، ألنووووه ال جيوووووز للمسوووولم توووورك اسووووتقبال القبلووووة والركوووووع   أركوووان الصووووالإ،

والسوووجود و ال ريضوووة موووون رووو  عووووذر أو مووورض مينووووع مووون  لوووك، كمووووا ال جيووووز ملوووون يسوووتطيع القيووووام و 
ال ريضة أن يصل  جالسا إال لضرورإ، ألن القيام موع القودرإ وكوذلك االسوتقبال والركووع والسوجود ركون 

اِتِديَن  }ان الصالإ، لعموم قوله تعا  :من أرك
ِ مَٰ ، وحوديث عموران بون حصوع رفو  اهلل (1){َومُوُمواْ َّلِله

ف ن مل تستطع فقاعودا، فو ن مل تسوتطع فعلوى  ذل قائما}: الني ذلى اهلل عليه وسلم قال لهعنه، أن 
 )3((2){"جنب

 حيووث معهووا ويودور تطاعة،االسوو حسوب بأركاهنووا القيوام مووع الطوائرإ، علووى ال ريضوة ذووالإ جتووز
َ َمددا  چ: تعووا  اهلل قوال عثيمووع وابون بواز، ابوون اختيوار وهووذا القبلوة، اسووتقبال أجول مون دارت تهلُواْ ٱَّلله فَدِد

 أمورتكم إ ا: }وسولم عليوه اهلل ذولى اهلل رسوول قوال: قال عنه اهلل رف  هريرإ أيب عن (4) چٱۡستَطَۡعتُۡم 
 .(5){استطعتم ما منه فأتوا بأمر

: قوووال عنهموووا اهلل رفووو  عموور ابووون عووونالسووو ينة.  و الصووالإ ذوووحة تبوووع أحاديوووث وردت وقوود
 (6) {الغر  ختا  أن إال قائما ذل :فقال الس ينة  و الصالإ عن وسلم عليه اهلل ذلى الني س ل}
 للحاجووة جيووز إمنوا  لوك أن. والشووكاي والصونعاي، امللقون وابون (7) النوووي:  لوك علوى اإلمجواع نقول. 
 .عنه الصالإ أوقات و العدول وتعذر البحر، ركوب إ 

                                                                 

 238األية  سورإ البقرإ: (1)
 1117، كتاب الصالإ، باب القصد و العمل،  صحيح البخاري( أخرجه  اري و 2)
 4/267 ،1ط نع،الشرح الممتع على زاد المستقبن عثيمع، ا( 3)
 16األية  :سورإ التغابن (4)
 1/384، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، د.ط، صحيح البخاري( أخرجه البهاري و 5)
 3/155 ، كتاب الصالإ، باب القيام و الس ينة،سنن الكبر أخرجه البيهق  و  (6)
 106 /3، المجموع ،النووي أبو زكريا حمي  الدين حيىي بن شر  النووي، (7)
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 احلن يووة،: األربعوة ال قهيووة املوذاهب بات ووا   لوك عوذر، روو  مون الراحلووة علوى ال ريضووة ذوالإ جتووز الو 
 علوووى السوويارإ و ال ريضوووة ذووحة عووودم علووى والوودليل اإلمجووواع وحكوو  واحلنابلوووة، والشووافعية، واملالكيووة،

اِتِديَن  چ: تعوا  اهلل قال.  ن ا املذكورإ احلالة
ِ مَٰ َِ ٱۡلُوۡسطَٰى َومُوُمدواْ َّلِله لَٰو ِع َوٱلله لََوٰ فِظُواْ َعلَى ٱلله  (1) چَ ٰ

 ا.راكب أو قائما جهة كل  على الرجل فليصل اخلو  وقع إ ا: اآلية معىن أن
 توه،راحل علوى السو ر و يصول  السوالم عليوه النوي كوان}: قوال عنهموا اهلل رف  عمر ابن عن        
: قووال عموور ابوون أن .(2) {علوى راحلتووه ويوووتر ال وورائض إال الليوول ذووالإ إميواء يوووم  بووه، توجهووت حيوث
 .(3) {إمياء توم  قائما، أو راكبا، فصل  لك من أكثر خو  كان  ف ن}

كووان رسووول اهلل ذوولى اهلل عليووه وسوولم يسووبح }عون عبوود اهلل بوون عموور رفوو  اهلل عنهمووا قوال: 
قولوه: يسوبح علوى  (4) {صل  عليها املكتوبوةيه، ويوتر عليها، ر  أنه ال وجت وجه يأ قبلعلى الراحلة 

الراحلوة : أي يصوول  السونة وهووو مقيود بالسوو ر، أموا موون كووان و احلضور فووال جيووز لووه فعول النافلووة علووى 
 .الدابة

هوذا النووي:" وفيه دليل علوى أن املكتوبوة ال جتووز إ  رو  القبلوة، وال علوى الدابوة و  اإلمام قال
 هلوا يعورض قود لكون األذول، و الراحلوة علوى جتووز ال ال ريضوة فصوالإ جممع عليه إال و شدإ اخلوو .

 القبلوة إ  األرض علوى ليصوليها نوزل لوو وخوا  املكتوبوة، الصوالإ حضرت ولو .جيوزها ما األحوال من
 يصوليها لبو وقتهوا، عون وإخراجهوا الصوالإ تورك جيوز مل مالوه أو ن سوه علوى خوا  أو رفقتوه عن انقطاعا
 ألن اإلعوادإ، جتوب ال أنوه بعضوهم عن ونقل .نادر عذر ألنه اإلعادإ وجتب الوقت، حلرمة الدابة على
 كموا.  اخلوو  حالوة: ومنهوا .أحووط اإلعوادإ كانوت  وإن الوراجح، وهوو واحودإ، مورإ يطلوب ال ورض فعول
 واق ة الدابة على والسجود والركوع والقيام القبلة، استقبال أمكنه فلو .سبجل ملا يعيدها وال  ن ا،  كرته
 مل سوائرإ كانوت  فو ن موذهبنا، مون الصوحيح على ال ريضة جازت حنو  أو هودج، عليها سائرإ ر  يعين

                                                                 

 239-238األية  :( سورإ البقرإ1)
 1000   ، كتاب الصالإ، باب ذالإ الس ر،صحيح البخاري( أخرجه البهاري و 2)
، ت س  سورإ البقرإ، ت س  قوله تعا  ف ن خ تم فرجاال أو ركبانا ف  ا أمنتم فا كروا اهلل، صحيح المسلم( أخرجه مسلم و 3)

  839 
، كتاب الصالإ املسافرين وقصرها، باب جواز ذالإ النافلة على الدابة و السو ر حيوث مسلمصحيح ال( أخرجه مسلم و 4)

 700   ،توجهت
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 ركواب عليهوا الويت املسوتقرإ الدابوة ألن نرجحوه، الوذي وهوذا ". للشافع  املنصو  الصحيح على تصح
 (1) .مستقرإ فليست تحركةامل أما. األرض على الصالإ تشبه عليه والسجود الركوع ميكن
 عووون فيووه النووزول ميكوون ال جووائز قتووال كوول  موون رووو  ، أو الكووافر العوودو مووع القتووال التحووام حالووة: ومنهووا
  .يعيد وال أمكن إن وللقبلة إمياء، ههرها على ال رض فيصل  الدابة،

  يابوووه، تلطوووخ خشوو  أو فيوووه النووزول يطيوووجل ال مووواء، موون( قليووول) خضووهاض و الراكوووب: ومنهووا
 و ويصول  بدابتوه، املواء من  رج حىت الصالإ أخر الوقت، خروج    مل ف ن الوقت، خروج  وخا
  .الوقت  خر

 بعووود ملرفوووه، إميووواء ال ريضوووة فيووؤدي الدابوووة، عووون النوووزول يطيووجل ال الوووذي الراكوووب مووورض: ومنهووا
  .القبلة واستقبال الدابة إيقا 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

، كتاب ذالإ املسافرين وقصرها، باب جواز ذالإ النافلة على الدابة و السو ر حيوث شرح النووي على مسلم، النووي (1)
 700، د.ط،  توجهت
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 :الثالث الفصل
 والصوم الزكاة في التيسير تجلب المشقة قاعدةل معاصرة فقهية تطبيقات

 : في الزكاةالمبحث األول
 م هوم و البحث خالل من  لك وكان املعاذرإ، التطبيقات بعض مع الزكاإ و اإلعادإ و  ار

 ومت اإلعووادإ، مشووروعية أدلووة وعوورض اإلعووادإ، وبووع بينهووا العالقووة وبيووان الصوولة  ات واألل ووا  اإلعووادإ
 وإعووادإ مسوتحقيها، إ  توذويلها لعودم الزكواإ إعوادإ مشلوت الزكواإ، إعوادإ و عودإ قيوةتطبي مسوائل حبوث
 الضريبة مشلت املعاذرإ التطبيقية و ومسائل القيمة، إلخراج الزكاإ وإعادإ وقتها، قبل إلخراجها الزكاإ
 .الزكاإ من  لك واحتساب الدين من واإلبراء الزكاإ، إعادإ و وأ رها

 تعري  الزكاة في: المطلب األول
 (1)واحلوديث. القور ن و اسوتعمل قود  لوك وكول واملدح، وال كة، والنماء، الطهارإ،: اإ لغةكالز  لتعري ا
دۡن ََۡ دٍد َۡبَدد   چاإ أيضا الصالح، قال تعوا  : كوالز  ُك َما َزَ دٰى ِمداكُم مِّ ِ َعلَۡيكُۡم َوَبۡ َمتُ  ُأ ٱَّلله ْۡ  (2) چ اَولَۡوََل فَ

 ه، ألنو املال " زكاإ " من يشاء . وقيل ملا  رج من حجل اهلل اهلل يصلح ل على.يدأي ما ذلح منكم
 تعا . له، وإذالح ومناء باإلخال  من اهلل فيه من حجل، وتثم  اتطه  للمال مم
: يطلووجل علوى أداء حوجل جيوب و أمووال خمصوذووة، ل بودان. وو االذوطالح  ل طور طهور وزكواإ ا

املووال املهوورج ن سووه،  اإ أيضووا علووى كووه احلووول والنصوواب. وتطلوجل الز خمصووو  ويعتوو  و وجوبوو علوى وجووه
: من كى ماله أي أخرج زكاته، واملزك : ز . ويقالاإك: عزل زكاإ ماله، والساع  يقبض الز كما و قوهلم

: إن وقووال ابون حجور: قوال ابون العووريب اإ.كو: مون لوه واليوة مجوع الز اإ . واملزكو  أيضوواكو ورج عون مالوه الز 
 . على الصدقة الواجبة واملندوبة، والن قة واحلجل، والع و.    كر تعري ها و الشرعاإ تطلجل كالز 

حصووة مقوودرإ موون املووال فرفووها اهلل عووز وجوول للمسووتحقع الووذين مسوواهم و   هوو  والزكواإ شوورعا
ويطلووجل ل وو  الزكوواإ علووى  ،أو هوو  مقوودار خمصووو  و مووال خمصووو  لطائ ووة خمصوذووة ،كتابووه الكوورم

والزكاإ الشرعية قد تسمى و لغة القر ن والسنة ذدقة كما قال  .رجة من املال املزكىن   احلصة امله
لِِهۡم َعَدمَة   چ  :تعا  َۡ ِمۡن َۡۡمَوٰ يِهم بِهَا وَ  ُخ ههُۡمِۗ َوٱ ِِنه َعلَٰوتََ  َسَكني سَعأِّ َعلَۡيِهۡم  تُطَهُِّرهُۡم َوتَُز ِّ ُ َسِمي ٌ َعلِيمٌ ل  َّلله

                                                                 

 .358/ 14 ،2ط والياء من املعتل فصل الزاي، مادإ ))زكا((،، باب الواو لسان العرب ،ابن منظور (1)
 21( سورإ النور: األية 2)
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 أعلمهم أن اهلل} :يث الصحيح قال ذلى الل ه عليه وسلم ملعا  حع أرسله إ  اليمنوو احلد (1) چ
. هووذ  الوون  موون القوورأن (2){.افورتض علوويهم و أمووواهلم ذوودقة تؤخووذ موون أرنيووائهم وتورد علووى فقوورائهم

 واحلديث يدل على وجوب الزكاإ.
 (3) :األلفاظ ذات الصلة

 : الصدقة–أ 
تعا  فيشمل ما كان واجبوا وهوو  : ما أعطيته من املال قاذدا به وجه اهللألولا ،تطلجل  عنيعالصدقة 

 احلوجل الواجوب خاذوة، ومنوه احلووديث: اإ، أي وكو: أن تكوون  عووىن الز والثواي اإ، وموا كوان تطوعوا.كوالز 
خوذ احلوجل . واملصود  ب وتح الصواد خم  وة هوو السواع  الوذي يأ(4) {}لي  فيما دون مخو   ود ذودقة

: جووواء السوووواع  فصوووود  القووووم، أي أخووووذ موووونهم زكووواإ أنعووووامهم. واملتصوووود  األنعووووام، يقووووالالواجوووب و 
  .واملصد  بتشديد الصاد هو معط  الصدقة

 : العطية-ب 
تعوووا ، أو يريووود بوووه  العطيووة هووو  موووا أعطوووا  اإلنسووان مووون مالوووه لغووو  ، سووواء كوووان يريووود بوووذلك وجووه اهلل 

 . والصدقة واهلبة وحنو  لاإ كالتودد، أو ر   لك، فه  أعم من كل من الز 

 سبب الزكاة وشروطها:  المطلب الثاني
وننوو  أن العبوديووة ألنوه ال ميلوك  ،فووال جتوب علوى العبود ،احلريوة   فوال تقبول مون الكوافر. .اإلسوالم ،اوال

معنووووا  أن يكوووون املوووال مملوكووووا  اي امللوووك التوووام. والثالثوووا قووود قضوووى عليهوووا اإلسووووالم فوووال جتووودها و زماننووووا
ومعنوا  أن ينموو املوال ويوزداد بال عول أو يكوون قوابال للزيوادإ، كاألنعوام  ،النمواء   مستقرا عنود .لصاحبه 

اليت تتوالد والزروع اليت تثمر، والتجارإ اليت تزداد، والنقود اليت تقبول النمواء، ودليول هوذا قولوه ذولى اهلل 
هووذا احلوووديث "م النووووي: قووال اإلمووا. (5){لووي  علووى املسوولم و فرسووه وال عبوود  ذوودقة}عليووه وسوولم: 

ال ضول عون احلووائ  األذولية: مون مأكول وايضوا  ."أذل و أن أموال القنية املعدإ لالقتناء ال زكواإ فيهوا
                                                                 

 103: األية التوبةسورإ  (1)
 1584كتاب الزكاإ، باب وجوب الزكاإ،     سنن ابي داود،( أخرجه ابو داود و 2)
 39/325، لموسوعة الفقهية( وزارإ األوقا  والش ون اإلسالمية، ا3)
 2/530، كتاب الزكاإ، باب لي  فيما دون مخ   ود ذدقة، صحيح بخاري اري و  أخرحه (4)
 2/532، كتاب الزكاإ، باب لي  على املسلم و فرسه ذدقة، صحيح بخاري( أخرحه  اري و 5)
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اي  احلوووول ،واخلامسووا ومشوورب، وملووب  ومسوووكن، والن قووة علووى الزوجوووة واألبنوواء، وموون تلزموووه ن قووتهم.
ال زكواإ و موال }ذولى اهلل عليوه وسولم: معنا  أن مير على امتالك النصاب عام هجري، والدليل قوله 

هدد ُك يَددۡوَم َ َلدداِدِهۦ   چمووا عوودا الووزروع والثمووار لقولووه تعوا :  (1) {حوىت حيووول عليووه احلووول  (2) چَوَراتُددواْ َ ل
وهو رعو   .السوموالشروط  خر اي  إ  حوهلا حول أذلها. ،وكذلك نتاج هبيمة األنعام، ومناء التجارإ

وال كل وة، فو  ا كوان معلوفوة أكثور العوام ويتكلو  و رعيهوا فلوي  فيهوا الزكواإ عنود  هبيمة األنعام بال مؤنة
 حيث قيد الزكاإ بالسوم. (3) و كل إبل سائمة و كل أربعع بنت لبون{}اممهور، حلديث: 

 مسائل تتعلجل بشروط وجوب الزكاإ:
  لوو مون إحوودى مون عليوه ديوون وال جيود لوه سوودادا إال مموا و يود  فووال . زكواإ مون عليوه ديوون:1
 حالتع:
أن يكوون الودين ال يوونق  مون النصوواب، ف نوه ال يووؤ ر علوى الزكوواإ، بول يووؤدي دينوه    وورج  -أ

 الزكاإ عن الباق .
 أن يكون الدين ينق  النصاب، أو يستغرقه كله، ف نه يؤدي الدين وال زكاإ عليه. -ب
 زكاإ الدين: .2

الوووراجح: الت صوويل و  لوووك، فيقوووال:  إ ا كووان ألحووود موووال عنوود رووو   فهووول يووؤدي زكاتوووه أم ال 
 الدين على قسمع:

دين مرجو: وهو الذي يكون عند رين ر  مماطل فالزكاإ هنا على الدائن ذاحب املال يزكيه مع   -ت
 ماله كل حول.

 نه يزكيه إ ا قبضه مرإ واحدإ عموار  مرجو: كأن يكون عند فق ، أو رين مماطل. فالراجح فيه أ  -ث
 مضى من السنع.

 
 حكم الزكاإ و مال الصي واجملنون:. 3

                                                                 

 1/571، كتاب الزكاإ، باب من است اد ماال، سنن ابن ماجه( أخرجه ابن ماجه ب سناد حسن و 1)
 141م: األية ( سورإ األنعا2)
 1575  ، كتاب الزكاإ، باب و زكاإ السائمة،سنن ابي داود( أخرجه ابو داود و 3)
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الذي عليه مجهور العلماء أنه تؤدى الزكاإ و أموال الصي واجملنون لعموم أدلة الزكاإ ولقول عمر رف  
 (1) {ابتغوا بأموال اليتامى ال تأكلها الصد }اهلل عنه: 

 حكم الزكاإ و أموال اممعيات اخل ية واملوقوفات العامة: .3
 لوذلك ال جتوب فيهوا الزكواإ. ،سوتقر و ملوك معوع فاختول فيهوا شورط امللوك التوامهوذ  األمووال مل ت .4

 وهو الذي عليه عامة أهل العلم.
 هل يعت  النصاب من أول احلول إ   خر   .5

هذ  مسألة مهمة، وه  ما إ ا نق  املال عن النصاب و أ ناء احلول   زاد بعد  لك، فهل نستأن  
فيها أقوال، أههرها واهلل أعلم أن يقال: إن املعت  هو   يؤ ر و الزكاإ أن هذا النق  الحوال جديدا أم 

بلوو النصاب و  خر احلول، وال يضر النق  اليس  أ ناء احلول. وهذا ما كان عليه األمر و عهد 
ية، النبوإ تؤخذ الزكاإ و كل سنة قمرية دون اعتبار النق  اليس  و أ نائها، وهو قول املالكية والشافع

 وهو األحوط واألبرأ للذمة.
   وقت أداء الزكاةالمطلب الثالث:

وال جيوز تأخ  إخراجها بعد وجوهبا وبعد التمكن من  ،إخراج الزكاإ واجب على ال ور إ ا وجبت
ويشمل املنع من التأخ  من  ،ف  ا كان املال رائبا مثال فيمهل إ  حع حضور   ،األداء والقدرإ عليه

ف  ا عر  املستحقع وأمكنه الت ريجل عليهم فلم ي عل حىت تل ت أموال   ،مجع الزكاإ وذرفهايتو  
 .الزكاإ ف نه يضمنها

ال تسقا الزكاإ و  .سواء أوذى هبا أم مل يو  ،وتعت  دينا و الرتكة  ،ال تسقا الزكاإ باملوتو 
ف نه عند حساب زكاإ  ،احلول ودخلت سنة أخرى ف  ا تأخر املزك  و إخراج الزكاإ و هناية ،بالتقادم

وعليه إخراج زكاإ  ،السنة الثانية يسقا قدر زكاته و السنة األو  ويزك  ما بق  و السنة اليت تليها
  .السنة األو  اليت ه  دين و  مته

من  أن يتل  قبل التمكناي  إ ا تل  املال الزكوي بعد حلول احلول تسقا الزكاإ بشرطع
إ ا تل  الزرع والثمر جبائحة قبل القطع سقطت الزكاإ إال إ ا  .ال ي رط املزك  و ح   املالو  .األداء

وعلى من يتو  مجع الزكاإ وذرفها مس ولية ح    .بق  مقدار نصاب فأكثر فتجب الزكاإ و الباق 
                                                .لكن إن تل  بدون تعد منه وال ت ريا فال فمان عليه ،مال الزكاإ

                                                                 

 6/2كتاب الزكاإ، الزكاإ و أموال األيتام ،  ،سنن الكبر أخرجه البيهق ، و  (1)
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 تطبيقات القاعدة عليهاة في الزكاة و : األعذار المبيحالمبحث الثاني

    فيها الزكاة؟ هل األموال الضمار :المطلب األول
وأذوووله مووون اإلفووومار، وهوووو التغيوووب  (1) : هوووو الغائوووب الوووذي ال يرجوووى عوووود ،املوووال الضووومار و اللغوووة

 (2).أخ ا ومنه الضم ، وهو السر وداخل اخلاطر، يقال : أفمر  : إ ا  واالخت اء،
: كل مال رائوب ال يرجوى حصووله موع قيوام الح ال  رج عن معنا  اللغوي فهووهو و االذط

أذول امللووك، كاملووال املغصووب، وامل قووود، واملسوورو ، واجملحوود إ ا مل يكوون للمالووك بينوة وكاملووال املووودع 
 .(3)  ا نس  شهصه سنع، وكاملال الذي انتزعه السلطان قهرا من ذاحبهعند من ال يعرفه إ

اإ فيووه إ ا وذووول إ  يووود لزكووولقوود اختلووو  ال قهوواء و حكوووم املووال الضووومار موون حيوووث وجوووب ا
 :مالكه بعد إياسه من احلصول عليه، و لك على  ال ة أقوال

   أنوووه ال زكوواإ فيوووه وهوووو يوور و امديووود وأمحوود و روايوووة عنوووه والثو  هوووب الشووافع   :لالقووول األو 
بقوووول  :واسوووتدلوا علوووى  لوووك .(4) اإ للسووونع املافوووية إ ا وذووولت إليوووه يوود كووفوومار، وإمنوووا جتوووب فيوووه الز 

الصحابة رف  اهلل عنهم حيث روى أبو عبيد و كتابه ) األموال ( بسند  عن عل  رف  اهلل عنوه و 
بضوه ملوا مضوى، وروي أيضوا بسوند  عون ابون عبواس الدين املظنون أنه قوال : إن كوان ذوادقا فليزكوه إ ا ق

 .خذ ، ف  ا أخذته فزك عنه ما عليهرف  اهلل عنهما أنه قال : إ ا مل ترج أخذ  فال تزكه حىت تأ
أنوه يثواب عليووه  ، فلزمتوه زكاتوه، كموا لوو أسوور أو حذوب  وحيول بينوه وبوع مالوهأن ملكوه عليوه توام

لسوووبب وهوووو امللوووك قووود سقوووجل، وفووووات اليووود رووو  خمووول بوووأن ا .ويووؤجر فيوووه إن  هوووب، فكوووذا تلزموووه زكاتوووه
ابون  :اإ يعتمد امللك دون اليد، بودليلكألن وجوب الز  :ىن، قال الكاسا(5) بالوجوب كمال ابن السبيل

اإ وهي وووة امللوووك، كوووفثبووت أن الز .اإ و مالوووه وإن كانوووت يووود  فائتووة، لقيوووام ملكوووهكووالسووبيل، ف نوووه جتوووب الز 

                                                                 

 364 ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،( أمحد بن حممد بن عل  ال يوم1)
 429،   القاموس المحيطد بن يعقوب ال  وز بادي، ( جمد الدين حمم2)
 2/9 د.ط، ،بدائع الصنائع، الكاو (3)
 2/192 ،3ط روضة الطالبين،النووي،  (4)
 17713،   الموسوعة الفقهية الكويتية، ألوقا  والش ون اإلسالمية الكويت( وزارإ ا5)
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إ فيه، إال أنه ال  اطب بواألداء للحوال، لعجوز  عون األداء لبعود يود  عنوه، اكوامللك موجود، فتجب الز 
 (1).ابن السبيل وهذا ال ين   الوجوب كما و

و لووك ألن هووذا املوووال وإن كووان ذوواحبه رووو  راج لووه وال طووامع فيوووه ف نووه مالوووه  وقووال أبووو عبيووود:
ن حقه جديودا عليوه، فو ن أخطوأ   لوك وملك ميينه، فمىت  بته على ررميه بالبينة أو يسر بعد إعدام، كا

و الدنيا فهو له و اآلخرإ، وكذلك إن وجد  بعد الضياع كان له دون النواس، فوال أرى ملكوه زال عنوه 
 (2).على حال

  :مناقشة أدلة هذا القول
ل . وموع  لوك أن حموار على ما لو أسر أو حوب  عون مالوه، فهوو قيواس موع ال وار أما قياس املال الضم

، وهوو املوال حمول الوجوووب فكيو   ورج زكواإ موال ال وجوود لوه   كمووا أن املوال الضومار م قوود الزكواإ و
من شروط وجوب الزكاإ امللوك التوام للموال، وهوو رو  متحقوجل هنوا، وهوذا  وال  موا لوو حوب ، فاملوال 
موجوود ومملووك، ولكنوه مل يوتمكن مون االنت واع بوه لسوبب خوارج ، كموا لوو مورض أو سوافر فلوم يووتمكن 

   االنت اع به حال مرفه أو س ر ، ف نه يلزمه زكاتهمن 

إ  ال تالزم بع األمرين،  ،وأما الثواب واألجر على  هاب املال، ف نه ال يلزم منه وجوب الزكاإ
فاألجر والثواب بابوه واسوع، وأموا الزكواإ فلهوا شوروط ال جتوب إال بتحققهوا، وجيواب عون أدلوتهم السوابقة 

 .لسابقة هلذ  األدلة ا أجيب به و املناقشة ا

 هب أبو حني ة، وذاحبا  أبو يوس  وحممد، وأمحد و رواية عنه والشوافع  و  :القول الثاي
إ و املال الضمار، ويستقبل مالكه حوال مستأن ا من يوم قبضه، ونقلوه ابون كاإ  أنه ال جتب الز  القدم

 (3).حبيب عن اإلمام مالك
، وهووذا املووال الضوومار م قوووود (4) {خدَد مدددن ۡمددوالهم عدددمة}: قولووه تعووا  واسووتدلوا علووى  لووك
 .فكي  يؤمر ب خراج زكات

                                                                 

 2/9، 1ط فصول البدائع في أصول الشرائع، ال ناري،( 1)
 1470   ،األموال البن زنجويه ن زجنويه،اب (2)
 2/9 د.ط، ،بدائع الصنائع، الكاو (3)
 103األية  ( سورإ التوبة:4)
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ال زكواإ }إ  رسول اهلل ذولى اهلل عليوه وسولم أنوه قوال ما روى عن عل  رف  اهلل عنه موقوفا، ومرفوعا
 (1).{و مال الضمار

ال و  موة املكاتوب، ف نوه أنه مال خرج عن يد  وتصرفه، وذار ممنوعا منوه، فلوم يلزموه زكاتوه، كمو اوال:
 .(2)ال جتب فيه الزكاإ على السيد

اي امللووك التووام، وهوووو روو  متحقوووجل فيووه، إ  هوووو  اإ و املوووالكووبووأن مووون شووروط وجووووب الز   انيووا:
 .(3) مملوك رقبة ال يدا، فقد خرج عن يد ، وتصرفه فلم جتب عليه زكاته، كاملال الذي و يد مكاتبه

ار روو  منت ووع بوووه و حووجل املالووك، لعوودم وذووول يوود  إليووه، واملوووال إ ا مل وبووأن املووال الضووم : الثووا
 .يكن مقدور االنت اع به و حجل املالك ال يكون املالك به رنيا، وال زكاإ على ر  الغين للحديث

اإ هوو املوال النوام ، وال منواء إال بالقودرإ علوى التصوور ، وال كووألن السوبب و وجووب الز  رابعوا:
اإ، وقود يكوون النمواء كوو لك ألن النماء شرط لوجووب الز  :الضمار، فال زكاإ، قال العيين قدرإ عليه و

سقيقا كما و عروض التجارإ، أو تقديرا كما و النقدين، واملال الوذي ال يرجوى عوود  ال يتصوور سقوجل 
 .االستنماء فيه، فال يقدر االستنماء أيضا

يقووا أو تقوديرا باالت وا ، لالت ووا  علوى أن مون ملووك وألن السوبب هووو املوال النوام  سق خامسوا:
وواليوووة  .إكوواموون امووواهر الن يسوووة مووا تسووواوي  الفووا موون الووودنان  ومل ينووو فيهوووا التجووارإ، ال جتووب فيهوووا الز 

إ بات حقيقة التجارإ باليد، ف  ا فاتوت انت وى تصوور االسوتنماء سقيقوا، فوانت ى تقوديرا، ألن الشو ء إمنوا 
صووور سقيقوووا، وعلووى هوووذا انت ووى و النقووودين  أيضووا النت ووواء منائهمووا التقوووديري بانت ووواء يقوودر تقوووديرا إ ا ت

تصور التحقيق  بانت اء اليد، فصار بانت ائهما كالتاوي، فلذلك مل جتب ذدقة ال طر عن اآلبوجل، وإمنوا 
ال، جوواز عتقووه عوون الك ووارإ، ألن الك وووارإ تعتموود جموورد امللووك، وباإلبوووا  والكتابووة ال ينووتق  امللووك أذووو

  ال  مال ابن السبيل لثبوت التقديري فيه، إلمكان التحقيق  إ ا وجد نائبا.
 هب مالك و املشهور عنه واألوزاع  واحلسن البصري إ  أن على مالكه أن  القول الثالث:

: ن أيب شيبة عون عمورو بون ميموون قوالما روا  اب :واستدلوا على  لك .(4)يزكيه لسنة واحدإ إ ا قبضه

                                                                 

 2/9 د.ط، بدائع الصانع، ،الكاو (1)
 1/409 ،1ط ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،شربيينلا (2)
 3/162 ،1ط ،صار وعلماء األقطاراالستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األم ،ابن عبد ال  (3)
 .3/132، 1ط، االستذكار، ابن عبد ال  (4)
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يقال له أبو عائشة عشرين أل ا، فأدخلت و  أخذ الوايل و زمن عبد امللك مال رجل من أهل الرقة}
: ادفعوووا وا مظلمووتهم إليوه، فكتووب إ  ميمووونبيوت املووال، فلمووا ويل عمور بوون عبوود العزيووز أتوا  ولوود  فرفعوو

وو ل و   {موا مضوى إليهم أمواهلم ، وخذوا زكاإ عامه هذا ، فلوو أنوه كوان مواال فومارا أخوذنا منوه زكواإ
أن رجال  هب له مال و بعض املظامل ،ووقع و بيوت املوال، فلموا ويل عمور بون عبود العزيوز رفوع }له: 

إليه ، فكتب عمر : أن ادفعوا إليه وخذوا منه زكاإ ما مضى،   أتبعهم بعد بكتاب، أن ادفعوا إليوه   
  {.خذوا منه زكاإ  لك العام، ف نه كان ماال فمارا

 وا روى مالووك و املوطووأ، وأبووو عبيوود و األمووال، وابوون أيب شوويبة و مصوون ه أن عموور بوون  أوال:
عبوود العزيووز كتووب و مووال قبضووه بعووض الوووالإ هلموووا، يووأمر  بوورد  إ  أهلووه، وتؤخووذ زكاتووه ملووا مضووى مووون 

 السنع،   عقب بعد  لك بكتاب أن ال يؤخذ منه إال زكاإ واحدإ، ف نه كان فمارا.
أنوه ملوا كوان و ملكوه، ومل يوزل  :اإ ملا مضى من السنعكقوله أوال أن يؤخذ منه الز  :قال الباج 

فورأى أن الزكواإ جتوب  :لسائر األعوام،   نظر بعود  لوك اإ منهكعنه، كان  لك شبهة عند  و أخذ الز 
رو  ، ومنوع  و العع، بأن يتمكن من تنميته، وال يكون و يد ر  ، وهذا مال قد زال عن يد  إ  يد

ودليلنوا علووى أن  :قووال القافو  عبود الوهواب  انيوا : .هوذا عون تنميتوه، فلوم جتوب عليووه رو  زكواإ واحودإ
اإ، وال يراعوى كوأنه حصل و يد  و طر  احلول عع نصاب، فوجوب عليوه الز  :عليه زكاإ سنة واحدإ

بووه سوولعة   باعهووا و  خوور  تضواعي  احلووول، بوودليل أنووه لووو كووان معووه و أول احلووول نصوواب، فاشوورتى
 .اإ، لكوهنا عينا طرو احلول من ر  مراعاإ لوسطهكاحلول بنصاب لزمته الز 

 بينوة، الودائن موع ولوي  جاحود، علوى أو م لو  على كان  بأن منه مي وسا الديون من كان  "وما
 وملكووه. ل قهوواءا يقووول كموا(  فوومار) مووال ألنوه فيووه زكوواإ ال فهوذا ،(ميتووا دينووا) جيعلوه ممووا  لووك، حنوو أو

 األقوووال فوأرجح  لوك، بعوود قبضوه أنوه فوورض فو  ا بوالقوإ، وال. بال عوول ناميوا مواال ولووي . تاموا لوي  عليوه
 )1( واحدإ." لسنة قبضه عند يزكيه أن

لثالث، يتبع رجحان القوول ا ول والقولوبعد عرض األقوال، واألدلة، ومناقشة أدلة القول األ :الرتجيح
الزكاإ و املال الضمار، لقوإ ما اسوتدلوا بوه وألنوه القوول الوذي يت وجل موع أذول ، وهو عدم وجوب ثايال

القواعوود ال قهيوة وهووو قاعوودإ املشووقة بوراءإ الذمووة موون املووال اخلوارج عوون ملووك ذوواحبه، ويت وجل أيضووا مووع 
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من رفع احلرج عون املكلو ، فو ن املسولم ال يكلو  بو خراج زكواإ موال لوي  و  متوه، بول  جتلب التيس 
 .مة ر  ، كما ينسجم مع مقصد التيس  الذي جاءت به شريعتنا الغراءهو و  

 وقتها قبل المال زكاة دفع تقديم: المطلب الثاني
 : تعجيل الزكاإ " مجلة تطلجل ويراد هبا أمران"

  . : تعجيووووووول إخووووووووراج الزكووووووواإ قبوووووووول أن يبلوووووووق املوووووووال الووووووووذي ميلكوووووووه نصوووووووواب الزكووووووواإاألمووووووور األول
 . الزكاإ بعد ملك النصاب، وقبل مرور احلول: تعجيل إخراج األمر الثاي

: فهوو رو  جوائز بات وا  العلمواء ال يعور  بيونهم خوال ، وأن هوذا مثوول ولأموا حكوم األمور األ
تقودم الوثمن قبول البيوع، وتقودم الديوة قبول القتول، وتقودم الك وارإ قبول اليموع، وأن بوا ل هوذا املوال قبول 

  .  زكاإ واجبةملك النصاب إمنا يكون ماله ذدقة تطوع ال
ال جيوز تعجيل الزكاإ قبل ملوك النصواب بغو  خوال  علمنوا ، ولوو : "و قال ابن قدامة رمحه اهلل

  (1)."ألنووووه تعجووول احلكووووم قبووول سووووببه ،: مل جيوووزعوووض نصوووواب فعجووول زكاتووووه أو زكووواإ نصووووابملوووك ب
كتقودم الزكوواإ ال خوال  بوع ال قهواء و عوودم جوواز التك و  قبول اليمووع ألنوه تقودم احلكوم قبوول سوببه،  

 . قبل ملك النصاب، وكتقدم الصالإ قبل دخول وقتها
فيكوون موا تريود بذلوه هوو  .24جورام عيوار  85والنصواب  ،يبلوق النصواب ةف ن كان  هب زوج

تريوود أداء زكاتوه قبوول موورور ذودقة تطوووع ولووي  زكواإ  هووب، وإن كووان  هوب زوجتووك قوود بلوق النصوواب و 
 .هفهو األمر الثاي، وسيأيت حكماحلول 

: فاممهور على جواز تعجيل إخراج الزكاإ ملن ملك النصاب قبل مرور وأما حكم األمر الثاي
: إهنوووا عبوووادإ ال جيووووز تقووودميها علوووى وقتهوووا، وقوووول  لوووك املالكيوووة والظاهريوووة، وقوووالوا احلووول، وخوووال  و

يووول الووودين ألن الزكووواإ حووجل املوووال فيجووووز تعجيلهووا كتعجيووول ديوووة اخلطووأ املؤجلوووة، وكتعج ،اممهووور أذوووح
  .املؤجل

األقول  (2) ""وجيووز تعجيول الزكواإ حلوولع فأقول :قوال الشويخ حممود بون ذواحل العثيموع رمحوه اهلل 
مون احلوولع هووو حوول واحود، أي  جيوووز لسنسوان أن يعجول الزكوواإ قبول وجوهبوا، لكوون بشورط أن يكووون 
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ف نه ،موال و املسوتقبل عند  نصاب، ف ن مل يكن عند  نصواب وقوال  سوأعجل زكواإ موايل ألنوه سويأتيين
 . ألنه قدمها على سبب الوجوب، وهو ملك النصاب ،ال جيز  إخراجه

وهوذا مبووين علوى قاعوودإ  كرهوا ابوون رجوب رمحووه اهلل و القواعود ال قهيووة وهو  " أن تقوودم الشو ء علووى 
  " سببه ملغى، وعلى شرطه جائز

ألنوه مل  ،( : فوال يصوح200: أريد أن أزك  عن )( درمها فقال190مثال  لك: رجل عند  )
 .يكمل النصاب، فلم يوجد السبب، وتقدم الش ء على سببه

ألن  ،ألنووه قوودمها بعووود السووبب وقبوول الشووورط ،: جووازملووك نصووابا وقووودمها قبوول ذووام احلوووولفوو ن 
 .شرط الوجوب ذام احلول

   هل يجوز إخراج الزكاة في بلد آخر؟: المطلب الثالث
د  خووور، وإن كووان خمتل ووا فيوووه بووع أهوول العلوووم، لكوون الووراجح جوووواز ، ونقوول الزكوواإ موون بلووود املووال إ  بلوو

 رمحه اهلل. العثيمع وهو ما رجحه الشيخ مالك، و اذة إن كان  لك ملصلحة راجحة، وهذا قول
بعيوود والقريووب للحاجووة أو وقووال بعووض العلموواء: جيوووز نقلهووا إ  البلوود ال قووال و الشوورح املمتووع:

واملصولحة مثول أن يكوون لصوواحب  كوان البلوود البعيود أهلوه أشود فقوورا.فاحلاجوة مثوول موا لوو   للمصولحة.
حصولت املصولحة الزكاإ أقارب فقراء و بلد بعيد يساوون فقوراء بلود  و احلاجوة، فو ن دفعهوا إ  أقاربوه 

 وه  ذدقة وذلة رحم.
 أو يكووووووووووون موووووووووووثال و بلوووووووووود بعيووووووووووود طووووووووووالب علوووووووووووم حوووووووووواجتهم مسووووووووووواوية حلاجووووووووووة فقوووووووووووراء بلووووووووووود .

ددِكيِن  چلعمووم الودليل:  ،يح وهوو الووذي عليوه العمولوهوذا القوول هوو الصوح ُت لِۡلفُلَدَرآَِٰر َوٱۡلَمَسٰ
دَدمَٰ هَمددا ٱلله  بِِ

ِ َوٱۡبددددِن ٱلسهددددبِ  ددددِرِميَن َوفِددددي َسددددبِيِأ ٱَّلله
مَدددداِ  َوٱۡلَ ٰ هفَددددِة مُلُددددوبُهُۡم َوفِددددي ٱلرِّ ِملِدددديَن َعلَۡيهَددددا َوٱۡلُمَؤل ددددة  َوٱۡلَعٰ َْ   يِأ  فَِري

 ُ ِِۗ َوٱَّلله َن ٱَّلله وهذا القول  لل قراء واملساكع و كل مكان. يدل على إخراج الزكاإ. (1) چ ٦٠  َعلِيٌم َ ِكيمي مِّ
 أيضا هو ترجيح شيخ اإلسالم رمحه اهلل.

 و تصور  أهنوا وكوذلك فاألذل املت جل عليه هو أن الزكاإ ت ر  و بلد املال الذي وجبوت فيوه.
 عنودما ملعوا  والسوالم الصوالإ عليوه لقولوه ،مصولحة أو حلاجوة إال تنقل وال املال، فيه املوجود البلد فقراء
 علوووى وتوورد أرنيوووائهم موون تؤخوووذ أمووواهلم و ذووودقة علوويهم افووورتض اهلل أن }فووأعلمهم: الووويمن إ  أرسووله
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كلهووا أو بعضووها النعوودام   أهوول البلوود إ ا اسووتغنوا عون الزكوواإعلوى أن  أيضووا وات ووجل ال قهوواء (1).فقورائهم{
 لقلة عدد أذحاهبا، وكثرإ مال الزكاإ، جاز نقلها إ  ر هم.األذنا  املستحقة أو 

 وجوووود مووع نقلهووا عموون الواجوووب وسووقوط اإلجووزاء، عوودم احلنابلووة عنووود وروايووة الشووافعية عنوود املعتموود أن
 مسووافة أخورى بووالد إ  الزكواإ نقوول حكوم عوون: اهلل رمحوه إبووراهيم بون حمموود الشويخ وسوو ل مسوتحقيها.

  فأكثر  قصر

 كووان  إ ا إال املنووع، األذوحاب متووأخري عنود فاملشووهور ، للعلمواء قوووالن فيهوا لةاملسووأ: "فأجواب
 تق  الشيخ واختار  مصلحة، نقلها و كان  إ ا امواز اآلخر والقول. فيه فقراء ال املال فيه الذي البلد
 كووال  علوى جمزئوة وهو  عليووه، تعمول الوذي وهوو الوهوواب عبود بون حممود بوون اهلل عبود الشويخ قوال ، الودين

 جتووز  هول هبوذا القوائلون واختلو : "أيضوا . وقوال إبوراهيم بون حممود الشويخ فتواوى مون انتهوى" لقوولعا
 (2)" .كراهيته  أو النقل سرم مع جتز  أهنا فاملشهور ال  أم احلال، هذ  و الزكاإ

فاحلاجوة مثول  وقال بعض العلماء: جيوز نقلها إ  البلد البعيود والقريوب للحاجوة أو للمصولحة.
واملصولحة مثول أن يكووون لصواحب الزكواإ أقووارب فقوراء و بلوود  و كووان البلود البعيود أهلووه أشود فقوورا.موا لو

 حصولت املصولحة وهو  ذودقة وذولة رحوم.بعيد يساوون فقوراء بلود  و احلاجوة، فو ن دفعهوا إ  أقاربوه 
 حاجتهم مساوية حلاجة فقراء بلد .أو يكون مثال و بلد بعيد طالب علم 

هل يأ  من نقلها دون داع إ  النقل أم ال  فذهب الشافعية واحلنابلة إ   واختل  أهل العلم
يكوور  نقلهوووا، إال أن ينقلهوووا إ  قرابوووة حمتووواجع ملوووا و "تأ يمووه و هوووب احلن يوووة إ  عووودم تأ يموووه، وقوووالوا: 

 لووك مووون ذوولة الووورحم، أو إ  فوورد أو مجاعوووة هووم أمووو  حاجووة مووون أهوول بلووود ، أو كووان نقلهوووا أذووولح 
، أو مووون دار احلووورب إ  دار اإلسوووالم، ألن فقوووراء املسووولمع الوووذين و دار اإلسوووالم أفضووول للمسووولمع

وأو  باملعونة من فقراء دار احلرب، أو إ  عامل أو طالب علم ملا فيه مون إعانتوه علوى رسوالته، أو كوان 
ول، ف نووه و نقلهوا إ  مون هوو أورع أو أذولح أو أن وع للمسولمع، أو كانووت الزكواإ معجلوة قبول ذوام احلو

 ".هذ  الصور مجيعها ال يكر  له النقل
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سديد املنع من نقل الزكاإ  سافة القصر لي  "وهذا هو الراجح، واختار  شيخ اإلسالم فقال: 
  (1)"عليه دليل شرع ، وجيوز نقل الزكاإ وما و حكمها ملصلحة شرعية

 : فأما إن نقلها إ  ر  أعدم وأحوج فذلك له ذورتان
أن ينقلها إ  مساو و احلاجة ملن هو و موفع الوجوب فهذا ال جيوز، وجتز  الزكاإ أي : األولى

 لي  عليه إعادهتا.
 أن ينقلها إ  من هو أقل حاجة ف يها قوالن: :الثانية
 ما ن  عليه خليل و خمتصر  أهنا ال جتز . :األول
 .رج عن مصارفهاما نقله ابن رشد وذاحب الكاو وهو اإلجزاء ألهنا مل خت :الثاني
 المساجد إلقامة الزكاة صرف حكم: الرابع المطلب
ِملِيَن َعلَۡيهَا  چ: تعا  قوله وه  الكرمية، اآلية بينتها الزكاإ فمصار  ِكيِن َوٱۡلَعٰ ُت لِۡلفُلََرآَِٰر َوٱۡلَمَسٰ

َدمَٰ بِِهَما ٱلله

دددددددددِرِميَن  مَددددددددداِ  َوٱۡلَ ٰ هفَدددددددددِة مُلُدددددددددوبُهُۡم َوفِدددددددددي ٱلرِّ دددددددددة  َوٱۡلُمَؤل َْ ِ َوٱۡبدددددددددِن ٱلسهدددددددددبِيِأ  فَِري   َوفِدددددددددي َسدددددددددبِيِأ ٱَّلله

ُ َعلِيٌم َ ِكديمي  ِِۗ َوٱَّلله َن ٱَّلله  أمووال مون املسوجد إقاموة جيووز فوال وهلوذا املسواجد، بنواء منهوا ولوي  (2) ،چ ٦٠ مِّ
 .يل  فيما لك ت صيلها نورد استثنائية حاالت و إال الزكاإ

 ء مووون الت صووويل والتأذووويل واختل ووووا فيهوووا، فمووونهم موووون أن املعاذووورين تنووواولوا هوووذ  املسوووألة بشووو
أجوواز، وموونهم مووون منووع، ألن الزكووواإ ال بوود فيهوووا موون التمليوووك باالفووافة إ  أهنوووا تتووأخر و الوذوووول إ  

الودكتور يوسو   وممون أجواز  لوك مساحوة الشويخ يوسو  القرفواوي حيوث قوال أذوحاهبا املسوتحقع،
 :القرفاوي
مارهتا، حىت يذكر فيها اسم اهلل، وتقام شعائر  وتوؤدي الصولوات، دفع الزكاإ لبناء املساجد وع"

وتلقو  املووواع ، فهووو موون املصوار  الوويت اختلوو  فيهووا العلمواء قوودميا وحووديثا : أتعتوو  " و سووبيل اهلل " 
 فتكون بذلك داخلة و مصار  الصدقات الثمانية، اليت نصت عليها اآليوة الكرميوة مون سوورإ التوبوة :

دِرمِ بِِهَما ٱل چ مَاِ  َوٱۡلَ ٰ هفَِة مُلُوبُهُۡم َوفِي ٱلرِّ ِملِيَن َعلَۡيهَا َوٱۡلُمَؤل ِكيِن َوٱۡلَعٰ ُت لِۡلفُلََرآَِٰر َوٱۡلَمَسٰ
َدمَٰ ِ له يَن َوفِدي َسدبِيِأ ٱَّلله
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ة   َْ ُ َعلِيٌم َ ِكيمي  َوٱۡبِن ٱلسهبِيِأ  فَِري ِِۗ َوٱَّلله َن ٱَّلله وقال واملساكع.  قراءلل إال الصدقات يدل على ما  (1).چ  مِّ
 يت و جواز  لك أمران:وحجدكتور يوس  القرفاوي: "

أن القووم فقوراء، وجيووب أن توتم هلووم ك وايتهم بسود احلاجووات األساسوية الوويت البود لسنسووان  :أوال
واملسوجد موون احلاجوات األساسووية للجماعوة املسوولمة،  .ا حيوواإ كرميوة تليووجل ب نسوان مسوولممنهوا حووىت حييو

ها ما تقيم به مسجدا من موارد الدولة، أو من ت عات األفراد ومن أهل اخلو ، فلوي  ف  ا مل يكن لدي
كمووا   .قوام، حوىت ال يبقووى القووم بووال مسوجدهنواك موا مينووع مون إقامتووه مون موال الزكوواإ، بول الواجووب أن ي

ا مة إ  املسووجد لروحهووحيتواج املسوولم ال وورد إ  الطعووام والشووراب مسوومه ليعويد، ستوواج امماعووة املسوول
وهلووذا كوووان أول مشووروع أقامووه النوووي ذوولى اهلل عليووه وسووولم و املدينووة، بعوود هجرتوووه إليهووا، هوووو  .وإمياهنووا

 ر النشاط اإلسالم  و  لك العهد.تأسي  مسجد  الشري ، الذي كان حمو 
أن املسجد و حالة البالد املعرفة خلطر الغزو، أو الواقعة ست تأ    بال عل، لي  جمرد  : انيا

عبووادإ، بووول هوووو مركوووز للمقاوموووة، ومنطلوووجل للتعب وووة وامهووواد، وقلعوووة للووودفاع عووون اهلويوووة اإلسوووالمية، دار لل
وأقوورب دليووول علووى  لوووك دور املسووجد و بعوووث حركووة املقاوموووة  واحل ووا  علوووى الشهصووية اإلسوووالمية .

: اوقوووود كوووووانوا و أول األموووور يسوووووموهن (االنت افوووووة)الشووووعبية اإلسوووووالمية و فلسووووطع الووووويت يعوووو  عنهوووووا بووووو 
خشية أن ترتبا باإلسوالم، الوذي  (انت افة احلجارإ)  حولتها أجهزإ اإلعالم إ  ( انت افة املساجد)

 (2)"يرعب  كر  اليهود ومن وراءهم.
أن الصر  إ  املساجد و مثل هذ  األحوال هو ذور  " و سبيل اهلل " وو إعوالء كلمووته، 

أن تكوون " كلموة اهلل هو  العليوا " فهوو و سوبيل  ونصرإ دينه وأمته، وكل ذر  و عمل تكون نتيجتوه
 (3) .اهلل ويقول الشيخ حممود شلتوت شيخ األزهر األسبجل رمحه اهلل
 اط، أن توهووو  بعوووض أمووووال الزكووواإ وويووورى  خووورون هوووذا الووورأي مثووول الووودكتور عبووودالعزيز اخليووو

: توهيو  أموووال بعنووانيراجع حبثوه .املشوروعات اخل يوة والصوناعية والتجاريوة لصواحل جهووات االسوتحقا 
وقود ذودرت و هوذا املوفووع فتواوى . الزكواإ، املقودم إ  جمموع ال قوه اإلسوالم  الودويل و دورتوه الثالثوة
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عاملوووووا وباحثووووا شووووورعيا،  34مجاعيووووة موووون اهلي وووووة الشوووورعية العامليووووة للزكووووواإ و نوووودوهتا الثالثوووووة الوووويت فوووومت 
 : واقتصاديا، هذا نصها

ال الزكووواإ كاملوووودارس واملستشووو يات واملالجووو  واملكتبووووات جيووووز إقاموووة مشوووروعات خدميووووة مووون مووو
 :بالشروط التالية

ي يد من خدمات هذ  املشروعات مستحقو الزكاإ دون ر هم إال بأجر مقابول لتلوك خلودمات يعوود -أ
 .ن عه على املستحقع

 .يبقى األذل على ملك مستحق  الزكاإ ويدير  ويل األمر، أو اهلي ة اليت تنوب عنه-ب
بول إن جممووع ال قوه اإلسووالم  الوودويل  (1) بيوع املشووروع أو ذو   كووان نوات  التصوو ية موال زكوواإ. إ ا-ت

جيووز موون حيوث املبوودأ توهيو  أموووال "( علوى أنووه : 3/3)15قود حسووم املسوألة حيووث نو  و قوورار  )
الزكوووواإ و مشووووواريع اسوووووتثمارية تنتهووووو  بتمليوووووك أذوووووحاب االسوووووتحقا  للزكووووواإ، أو تكوووووون تابعوووووة للجهوووووة 

ة املسؤولة عن مجع الزكاإ وتوزيعهوا، علوى أن يكوون بعود تلبيوة احلاجوة املاسوة ال وريوة للمسوتحقع الشرعي
 (2)."وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن اخلسائر

هلؤالء اخل ين .على ما سبجل ف نه جيوز و نظري وبناء: "دار  القر  الدين حمي  عل . د.قال أ
 : ىن إلحووووووووووودى الكليوووووووووووات بالشوووووووووووروط اآلتيوووووووووووةمووووووووووون زكوووووووووووواهتم لبنووووووووووواء مبوووووووووو أن يوووووووووودفعوا جوووووووووووزءا

أن ختص  للطلبة ال قراء واحملتاجع، وإ ا دخلها طالوب روين يؤخوذ منوه األجور،   يصور  علوى  -1
  .شؤون الكلية

أن تكتب إدارإ امامعة و يقة بأن  لك املبىن خوا  بوال قراء واحملتواجع وأن مصو   لوك املبوىن و  -2
اء واملسووواكع، أو ميلوووك ممعيووة خ يوووة مما لووة تتعامووول معووه علوووى فووووء حالووة التصووو ية : أنووه ميلوووك لل قوور 

 .الشرط السابجل
 هذا إ ا عت نا  لك داخال و مصرو ال قراء واملساكع اللذين حيتاجان إ  التمليك والتملك

وألهنا داخل أقلية مستضع ة ولذلك ف ن ال توى جبواز دفع الزكواإ إ  هوذ  امامعوة خوا  بامامعوات .

                                                                 

 80 ، ، فتاوى وتوذيات الندوإ الثالثةيات ندوات قضايا الزكاإ املعاذرإاوى وتوذفت (1)
 1/309، 3، العدديراجع جملة جممع ال قه (2)
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سالمية امللتزمة و خارج العامل اإلسالم ، أو داخل أقلية إسالمية ر  قادرإ، وال جيوز تنزيلها علوى اإل
 :، ونصت على ما يأيت(1)ر  ما  كرنا  و هذ  ال توى

ذويووول مراكوووز الووودعوإ إ  اإلسوووالم الووويت يقوووووم عليهوووا رجوووال ذوووادقون و الوووبالد رووو  اإلسووووالمية 
يجل الصحيحة اليت تالئم العصر وينطبجل  ا على كل مسجد يقوام و هبد  نشر اإلسالم  هتل  الطر 

 .بلد ر  إسالم  يكون مقرا للدعوإ اإلسالمية
امهووود امووادإ الوويت تثبووت اإلسووالم بوع األقليووات اإلسووالمية و الووديار الوويت تسوولا فيهووا وذويول 

ة موون املسوولع و تلوووك روو  املسوولمع علووى رقوواب املسوولمع، والوويت تتعووورض خلطووا تووذويب البقيووة الباقيوو
واعلووم أن هواهر الل وو  و قولوه تعووا  : ) وو سووبيل اهلل ( ال "وقود قووال اإلموام الوورازي :  (2) الوديار.

يوجوب احلصور علووى كول الغوزاإ، فلهووذا املعوىن نقول الق ووال و ت سو   عون بعووض ال قهواء : أهنوم أجووازوا 
احلصوون، وعمووارإ املسوواجد، ألن قولووه  ذور  الصوودقات إ  مجيووع وجوو  اخلوو  موون تك وع املوووتى وبنوواء

 )3(".تعا  ) وو سبيل اهلل ( عام و الكل
 الشورعية املسواجد  ناسوبة لقاعودإ إلقاموة الزكواإ ذور  جيووز ان اممهوور رأي هنواك أيودت وقود

 ".التيس  جتلب املشقة: "عليها املت جل

 إعطاء األب زكاته البنه: سخامالمطلب ال
جيوووز و بعوض احلوواالت وال جيوووز و أخوورى، فموون كوان موونهم فقوو ا عوواجزا عوون  فودفع الزكوواإ إ  األبنوواء

التكسوب سوواء كوان من صوال عون األب أو مقيموا معوه فو ن ن قوة الولود ال قو  واجبوة علوى أبيوه وال جيووز 
 ل ب حين ذ أن يدفع زكاته له لكونه فق ا ألنه حين ذ يسقا شي ا من الن قة الواجبة عليه.

رارما أي عليه ديوون عجوز عون سودادها جواز لو ب أن يودفع لوه مون الزكواإ مون وإن كان الولد 
 هوول سوهم الغوارمع و تسوديد الوديون ألنوه مون الغوارمع، سووواء كوان الولود مقيموا معوه أو من صوال عنوه.

حيوث إن ألهول العلوم و  لووك الزكواإ   مون علويهم الن قووة جتوب ال الوذين وال وروع األذوول إعطواء جيووز
 :قولع

                                                                 

 51وهذ  ال توى مدعومة ب توى اهلي ة الشرعية للهي ة العاملية لقضايا الزكاإ املعاذرإ و ندوهتا األو  بالقاهرإ واليت حضرها  (1)
 تصادياعاملا وباحثا واق

 35   ،: فتاوى وتوذيات ندوات قضايا الزكاإ املعاذرإ ،فتاوى وتوذيات الندوإ األو يراجع (2)
 16/113 ،3، طالتفسير الكبيرالرازي،  (3)
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األول: قوول احلن يووة واحلنابلووة وهووو: عودم جووواز إعطوواء الزكوواإ ل ذووول وال وروع، سووواء كووانوا مموون جتووب 
 .ن قتهم أم ال

والثاي: قول املالكية والشافعية وبعوض احلنابلوة وهوو: اختيوار شويخ اإلسوالم إ  أن املنوع خوا  
: النوووووي قووال :ح وال ائوودإحبالووة وجوووب الن قووة وهوووو األقوورب، وإليووك أقووووال أهوول العلووم م صوولة للتوفوووي

وأمووا إ ا كووان الولووود أو الوالوود فقوو ا أو مسوووكينا وقلنووا و بعوووض األحوووال ال جتووب ن قتوووه فيجوووز لوالووود  "
ابون  وو فتواوى (1)."وولد  دفع الزكاإ إليه من سهم ال قراء واملساكع بال خال  ألنه حين ذ كواألجني

ه مون سوهم ال قوراء أو املسواكع شوي ا مون فطرتوه أو س ل إ ا أراد ال رع أن يعطو  أذول  :حجر اهليتم 
عسكه واحلال أنه لي  و ن قتوه  لوك الوقوت لكونوه مسوتغنيا  وا ال مينوع معوه إطوال  ال قور أو املسوكنة 

  فهل له  لك أم ال  
جيووووز إعطووواء األذووول ال ووورع باسوووم ال قووور أو املسوووكنة إ ا مل تلزموووه ن قتوووه وقووووت "فأجووواب بأنوووه: 

ألن و اإلعطواء حين وذ إسوقاط واجوب عليوه  ،ا امتنع عليوه إعطواؤ  عنود لوزوم مؤنتوه لوهألنه إمن ،اإلعطاء
فكأنوه ذوود  مووال ن سوه لن سووه، وأمووا حيوث مل تلزمووه ن قتووه فوال حمووذور و إعطائووه مون زكاتووه فجوواز لووه 

 ." لك، بل ينبغ  أن يكون إعطاؤ  أفضل من إعطاء ر   كما مشله كالمهم و موافع أخر
أن فقر األب له حاالن: األو : أن يضيجل حالوه وحيتواج  (2):ابن عبد السالم وو التوفيح عن

لكون ال يشووتد عليووه  لووك فهوذا جيوووز إعطوواؤ  موون الزكواإ، وال تلزمووه ن قتووه، بوول تبقوى سوواقطة عوون ابنووه. 
والثانيووة: أن يشووتد حالووه ويصوو  و فقوور  إ  الغايووة، وهووذا جيووب علووى ابنووه أن ين ووجل، وال جيوووز البنووه أن 

 .ع له زكاتهيدف
ف ووو  بووواب  حمتاجوووة  كانوووت  إ ا البنتووه املوووال زكووواإ أو ال طووور زكوواإ يعطووو  أن لسنسوووان جيووووز هوول

الزكوواإ: جيوووز إعطوواء الزكوواإ لل قووراء واملسوواكع والعوواملع عليهووا واملؤل ووة قلوووهبم والغووارمع وو سووبيل اهلل 
وع، بشوورط أن يكووون ال وورع جتووب ن قووة ال قوو  موون األذووول وال وور  اي وو بوواب الن قووات .وابوون السووبيل

ذغ ا أو عاجزا عن الكسب ملرض، ف  ا كان األذل أو ال رع رنيا مل جتب ن قته، وحىت لو كان رنيا 
 .و يوم واحد مل جتب ن قته و  لك اليوم

                                                                 

 6/223 ،1ط ،المجموع شرح المهذبالنووي،  (1)
 1/499، د.ط، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،ق الدسو حممد بن امحد  (2)         
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وموون هنووا الحووو  ال قهوواء أن اإلنسووان إ ا أعطوووى زكاتووه إ  أذوووله أو فرعووه ال قوو  ارت عوووت ن قتووه عنوووه، 
لك قووود رفووع عووون ن سووه كل وووة ماليووة بدفعوووه للزكوواإ فكأنوووه اسووتهلك الزكووواإ و مصووولحته فيكووون املزكووو  بووذ

 :علوووووى هووووووذا األحكوووووام التاليووووووة ويرتتووووووب كوووووواإ ال تقضوووووى هبووووووا املصووووواحل اخلاذوووووة،اخلاذوووووة، ومعلووووووم أن الز 
 .ألن هلوووم ن قوووة واجبوووة علوووى فووووروعهم ،ال يصوووح دفوووع الزكووواإ ل ذوووول باعتبوووارهم فقوووراء أو مسووواكع-1
ألن هلم ن قة واجبوة،  ،الزكاإ لل روع الصغار والعاجزين عن الكسب بسبب املرض ال يصح إعطاء-2

 .أموووووووا ال ووووووووروع الكبووووووووار فيعطووووووووون إ ا كووووووووانوا فقووووووووراء أذوووووووحاء ألن ن قووووووووتهم روووووووو  واجبووووووووة علووووووووى أذوووووووووهلم
( ال يعطوون باعتبوارهم فقووراء لكون جيوووز 2( و)1األذوول وال وروع الووذين سوبجل  كورهم و البنوود ) -3

 .ات األخووووووووووورى، أي ألهنوووووووووووم روووووووووووارمون أو جماهووووووووووودون أو مووووووووووون العووووووووووواملع عليهووووووووووواإعطووووووووووواؤهم باالعتبوووووووووووار 
اإلخوووووإ واألخوووووات يعطووووون موووون الزكوووواإ سووووواء كووووانوا كبووووارا أم ذووووغارا ألن ن قووووتهم روووو  واجبووووة عنووووود -4

 .الشافعية
ينبغ  مالحظة أن ال ق  إ ا كانت جتب ن قته على الغ  ال يعتو  فقو ا إن كوان  لوك الغو  مؤديوا  -5

فمثال البنت املتزوجة واألخت املتزوجة ن قة كل منهموا علوى زوجهوا وهلوذا ال تعطوى مون الزكواإ، للن قة، 
إال إ ا كانوت الن قووة الواجبووة ال تك يهووا ل موور الضوورورية كالطعووام والعووالج، أموا إ ا كانووت مك يووة فووال 

 .تعطى
قتهوا علوى أبيهوا يتضح اآلن أن البنت احملتاجة اليت جاء  كرهوا و السوؤال إن كانوت ذوغ إ فن 

وال يصوووح إعطووواء الزكووواإ هلوووا، وكوووذا إن كانوووت مريضوووة عووواجزإ عووون الكسوووب، وإن كانوووت كبووو إ متزوجووووة 
وزوجها ين جل عليهوا فوال يصوح إعطاؤهوا مون الزكواإ، وإن كوان زوجهوا ال ين وجل عليهوا ل قور  أو  لوه أو ال 

 .تك يها ن قته اليت حكم هبا القاف  جيوز إعطاؤها
ا جيووز إعطواء الزكواإ لزوجهوا ولوو بواسوطتها، وال ننسوى أن البنوت هلوا الصولة وإن كان زوجها فق  

. وإن كانوت كبو إ لكنهوا فقو إ فيجووز إعطاؤهوا مون الزكوواإ .والو  وال جيووز أن تبقوى منتظورإ حصوة الزكواإ
إ لكون إن كوان االبوون األكو  أو البنوت الكبوو   .كوذا جيووز إعطوواء االبون الكبو  موون الزكواإ إ ا كوان فقوو او 

طالي علم نوافع ل موة وجمتهودين و الطلوب فن قتهموا و هوذ  احلالوة علوى األب فوال يعطيوان مون الزكواإ 
 دينه. ليقض  املدين للوالد الزكاإ دفع و حرج ال .(1) ألن ن قتهما واجبة

                                                                 

 26، فتوى رقم فتاو  الزكاةفتاوى الشيخ نوح عل  سلمان،  (1)
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 ذورفها جيووز ال وكوذا. وامودات واألجوداد واألم األب وهوم ل ذوول، الزكواإ ذور  جيوز ال أنه األذل
 ابون قوال.الزكاإ أخوذ عون هبوا فيسوتغنوا ،واجبوة ن قوتهم ألن و لوك وأوالدهوم والبنوات األبناء وهم روعلل 

:  املنووذر ابون قوال سوو ل وإن ،للولود وال ،علووا وإن ،للوالوودين امل روفوة الصودقة موون يعطوى وال: "قداموة
 الن قة على إليهم الدافع  جي اليت احلال و ،الوالدين إ  دفعها جيوز ال الزكاإ أن على العلم أهل أمجع
 إ  دفعهووا فكأنووه ،إليووه ن عهووا ويعووود ،عنووه وتسوقطها ،ن قتووه عوون تغنوويهم إلوويهم زكاتووه دفووع وألن ،علويهم
 .يس  بتصر  .."جتز فلم ،ن سه

 ديون قضواء أموا علويهم، الن قة وهو ن سه عن واجبا بذلك ليسقا الزكاإ يعطيهم كان  إ ا وهذا
 والشوافعية املالكيوة وقيد. : "الدين لقضاء زكاته يعطيهما أن حرج فال ولد،ال على واجب فغ  الوالدين
 مووون ولوود  أو والوود  أعطوووى لووو أمووا ،واملسوواكع ال قوووراء بسووهم املمنوووع اإلعطوواء احلنابلوووة موون تيميووة وابوون
 ازجوو ن قتوه يلزموه ال كووان  إن:  أيضوا وقوالوا. بووأس فوال الغوزاإ أو الغووارمع أو املكواتبع أو العواملع سوهم
 (1)."إعطاؤ 

: فأجواب : موا حكوم دفوع اإلنسوان زكاتوه إ  أذوله وفرعوه  وس ل الشيخ ابون عثيموع رمحوه اهلل
"دفوع الزكوواإ إ  أذووله وفرعووه أعووين  بوواء  وأمهاتوه وإن علوووا ، وأبنوواء  وبناتووه وإن نزلوووا إن كووان إلسووقاط 

عليوه إ ا اسوتغنوا بالزكواإ ، أموا إن  واجب عليه مل جتزئه ، كما لو دفعها ليسوقا عنوه الن قوة الواجبوة هلوم 
كان و ر  إسقاط واجب عليه ، ف هنا جتزئه ، كما لو قضى هبا دينا عن أبيه احل  ، أو كان له أوالد 
ابون ومالووه ال حيتموول اإلن ووا  علويهم وعلووى زوجتووه وأوالد  ، ف نووه يعطو  أوالد ابنووه موون زكاتووه حين ووذألن 

ذل الزكواإ ل ذوول وال وروع و احلوال الويت جتوز  أو  مون بوذهلا ن قتهم ال جتب عليه و هذ  احلوال، وبو
  إ ا العكوو ، وكوذا لوالود  مالووه زكواإ دفوع للولود ويودل علوى جيوووز (2)لغو هم ؛ ألن  لوك ذودقة وذوولة "

 سداد . على يقدر ال دين عليه كان
 فطرة بدال القيمة من الطعامزكاة  اخراج المطلب السادس:

الختالفهم و جواز إخراج القيمة و زكاإ املوال  خراج زكاإ ال طر قيمة تبعاجواز إ اختل  ال قهاء و 
كووون حصوور موووذاهب بصووورإ عامووة، ومووون خووالل دراسووة  راء ال قهووواء و زكوواإ ال طوور وموووا يتصوول هبووا، مي

 مذهبع رئيسع: و زكاإ ال طر قيمة نقدا ال قهاء و إخراج
                                                                 

 3/121، د.ط، نهاية المحتاج( الرمل ، 1)
 .3/122( املرجع السابجل، 2)
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ال يشورتط إخوراج التمور أو الشوع  . ةحن يوهب اي مون موذ املوذهب األول: جوواز إخوراج القيموة مطلقوا
أو ال  و زكاإ ال طر بل لو أخرج قيمتهوا مموا هوو أن وع لل قو  جواز ألن املقصود منهوا إرنواء ال قوراء عون 

 .(1) املسألة وسد حاجتهم و هذا اليوم

جاء و مصن  ابن أيب شيبه عن قرإ قال جاءنا كتاب عمور بون عبود العزيوز و ذودقة ال طور  
  ذاع عن كول إنسوان، أو قيمتوه نصو  درهوم، وعون احلسون قوال: ال بوأس أن نعطو  الودراهم و نص

 .(2) ذدقة ال طر، وأبو إسحا  قال: أدركتهم وهم يعطون و ذدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام
جاء و بدائع الصنائع: وأما ذ ة الواجوب أن وجووب املنصوو  عليوه مون حيوث إنوه موال متقووم علوى و 

هم أو دنوان  أو فلوسوا أو  ، ال من حيث إنه عع، فيجوز أن يعطى عن مجيع  لك القيمة درااإلطال
أن الواجب و احلقيقة إرناء ال ق ، لقوله ذلى اهلل عليه  أي األحنا  أو ما شاء وهذا عندنا عروفا

ا إ  دفوووع وسوولم: أرنووووهم عوون املسوووألة و مثووول هووذا اليووووم، واإلرنووواء حيصوول بالقيموووة بووول أمت وأوفوور ألهنووو
 .(3)احلاجة، وبه تبع أن الن  معلول باإلرناء وأنه لي  و جتويز القيمة يعت  حكم الن  و احلقيقة

موون النصووو  السوووابقة يتبووع جووواز إخوووراج القيمووة و زكووواإ ال طوور حسووب رأي مووون قووال جبوووواز 
 ع لل قوووراء،إخووراج زكوواإ ال طوور قيموووة، وكمووا هووو وافووح مووون النصووو ، احووت  كثوو  مووونهم بووأن  لووك أن وو

 .وأدفع حلاجتهم، ويتم به إرناؤهم
والواقع أن  لوك و رو   (4) ، وعنه جتز  و ر  ال طررواية عن أمحد جتز  القيمة مطلقاوو 

ال طرإ، كما يظهر و الن  التايل من فتاوى ابن تيمية رمحه اهلل عن إخراج القيمة و الزكواإ: واألههور 
ة، وال مصولحة راجحوة ممنووع منوه، وهلوذا قودر النوي ذولى اهلل عليووه و هوذا أن إخوراج القيموة لغو  حاجو

، فقد ألنه مىت جوز إخراج القيمة مطلقا، ومل يعدل إ  القيمة، و م ام ان بشاتع أو عشرين درمهاوسل
وهوذا معتو  و يعدل املالك إ  أنواع ردي ة، وقد يقع و التقوم فرر، وألن الزكواإ مبناهوا علوى املواسواإ 

 .دار املال وجنسهمق

                                                                 

 473، 2ط ،،موسوعة فقه سفيان الثوري ( حممد رواس قلعج (1
 3/174، 1ابو بكر بن ايب شيبة، املصن  و األحاديث واآل ار، ط (2(
 2/969 ،2ط ،الشرائع الصنائع في ترتيب بدائع، ( الكاساي3) 
 3/5 ،2ط ،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام المبّجل أحمد بن حنبل، ( املرداوي4) 
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للحاجوووة أو املصووولحة أو العووودل فوووال بوووأس بوووه، مثووول أن يبيوووع مثووور بسوووتانه، أو زرعوووه  وأموووا إخوووراج القيموووة
، أو حنطة إ ا كان قد ساوى ال قراء هم جيزيه وال يكل  أن يشرتي ذرابدراهم فهنا إخراج عشر الدرا

املووال ولوي  و زكوواإ ال طور األموور والواقوع أن  لووك و زكواإ  (1)بن سوه، وقود نوو  أمحود علووى جوواز  لووك
الوووذي قوووواس بعضوووهم زكوووواإ ال طوووور علوووى زكوووواإ املوووال وجوووووزوا إخراجهووووا قيموووة، ممووووا جعووول بعضووووهم يعتموووود 

إخووراج زكوواإ ال طوور قيمووة، فووال حاجووة للقووول بوو طال  جووواز إخووراج  حوواالت و زكوواإ املووال ليجوووز علووى
املشوووقة  و زكوواإ ال طوور، حيووث إنكانووت هنوواك مشوووقة وافووحة أو تعووذر إخووراج العوووع  القيمووة، إال إ ا

 .(2) جتلب التيس ، إ ا كان هناك فرورإ وحاجة دون املصلحة الكمالية
ڱ  ڱ  چ  :إن األذول و الصودقة املوال، قوال تعوا  ، فاملوال هوو األذول، وبيوان رسووول (3) چڱ  ڱ  

الواجوووب، وحصووور اهلل ذوولى اهلل عليوووه وسووولم املنصووو  عليوووه إمنوووا هووو للتيسووو  ورفوووع احلوورج، ال للتقييووود 
فووويهم النقووود، وهوووم أكثوور مووون جتووب عليوووه الزكووواإ،  وأربوواب املواشووو  تعووز املقصووود فيوووه، ألن أهوول الباديوووة

للظور   اإلخراج مما عندهم أيسور علويهم، أال تورى أنوه قوال و مخو  مون اإلبول شواإ وكلموة شواإ فكان
 .(4)وعع الشاإ ال توجد و اإلبل، فعرفنا أن املراد قدرها من املال

املصد ، وقال:  رسول اهلل ذلى اهلل عليه وسلم و إبل الصدقة ناقة كوماء فغضب على رأىو 
أمل أهنكووم عوون أخوووذ كوورائم أمووووال النوواس فقوووال السوواع : أخووذهتا ببعووو ين موون إبووول الصوودقة، وو روايوووة 
ووووووذ البعوووووو  ببعوووووو ين إمنووووووا باعتبووووووار  ارجتعتموووووا ببعوووووو ين، فسووووووكت رسووووووول اهلل ذوووووولى اهلل عليووووووه وسوووووولم، وأخ 

إن وجوووب املنصووو  عليووه موون حيووث إنووه مووال متقووو م علووى اإلطووال  ال موون حيووث إنووه عووع .(5)القيموة
 . (6)أو ما شاء القيمة دراهم أو دنان  أو فلوسا أو عروفافيجوز أن يعطى عن مجيع  لك 

ا  اليمن بالتيس  على الناس فكان مع حع خرج إ  الني ذلى اهلل عليه وسلم معا ا أمر            
قوال ألهول يأخذ الثياب مكان الذرإ، ألنه أهون عليهم، فقد روي عن طاووس أن معا  رف  اهلل عنه 

أو لبووي  و الصوودقة مكوووان الشووع  والووذرإ، أهووون علوويكم وخوو  ألذوووحاب  الوويمن ائتوووي بعوورض  يوواب
                                                                 

 83-25/82 د.ط، ،مجموعة فتاو  شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية ،بن تيميةا( 1) 
 310-303 د.ط، ،فلسفة التشريع في اإلسالم، ( ذبح  حممصاي2) 
 103 ية  :( سورإ التوبة3)
 2/156 ،1ط ،المبسوط، سرخس لل( 4)
 2/156 ،1ط ،المبسوط، سرخس لل (5)
 2/73 ،2ط ،بدائع الصنائع، ( الكاساي6)
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العووورض،  النووي ذووولى اهلل عليوووه وسووولم و املدينووة، وال يكوووون  لوووك إال باعتبوووار القيمووة، أي جوووواز أخوووذ
واملراد به ما عدا النقدين، قال ابن الرشيد: وقد وافجل البهاري و هذ  املسوألة احلن يوة موع كثورإ خمال توه 

 .(1) هلم
وو إخوراج  .(2) وكان عمر بن اخلطواب رفو  اهلل عنوه يأخوذ العوروض و الصودقة مون الودراهم

 الشاإ عن مخ  من اإلبل دليل على أن املراد قدرها من املال.
  عدم جواز إخراج القيمة و زكاإ ال طر، وهو مذهب مجهور ال قهاء. ذهب الثاي:امل

وهوووذا املوووذهب هووووو الصوووحيح عنوووود مالوووك والشوووافع  ال جتووووز  القيموووة عنوووود  بوووال خووووال ، وو 
موووذهب اإلموووام أمحووود ال جيوووووز إخوووراج القيموووة و الزكوووواإ، وقووود تشووودد اإلموووام ابوووون حوووزم و إخوووراج عووووع 

بووون عموووور واقتصووور و  لووووك علوووى التموووور والشوووع . وفيمووووا يلووو   راء بعووووض املنصوووو  عليوووه و حووووديث ا
 ال قهاء و هذا املذهب:

جاء و املدونة قلت موا الوذي يوؤدى منوه ذودقة ال طور و قوول مالوك فقوال القموح والشوع             
فعوا قوال: قوال مالوك ال أرى ألهول مصور أن يود والسلت والذرإ واألرز والدخن والتمر والزبيوب واألقوا

قوال  ون عيشوهم الشوع  فوال أرى بوه بأسواوجاء إال أن يغلو سعرهم يكو إال ال  ألن  لك جل عيشهم،
 . (3) وأما ما ندفع حنن و املدينة فالتمر مالك

حوددها مالوك تسوعة أذونا ، ومل يتطور  لوذكر  كما هو هاهر و املدونوة أن األذونا  الويت            
مون تسووعة ف نووه  ورج مووا رلوب أقتياتووه، فو ن مل يقتووت شوو   قووت واحووداال واحلاذوول أنوه إ ا كووانالقيموة 
واقتيوت ر هوا ف نوه  ورج مموا رلوب أقتياتوه مون رو  التسوعة أو مموا ان ورد باالقتيوات مون ر هوا  التسوعة مون
إن كوان املوجوود منهوا واحوداً فو ن  ف ن وجد ش  منها أخورج منوه .هذا حيث مل يوجد ش  من التسعةو 

 .(4) و اإلخراج من أي ذن  منهاتعدد ف نه    
احلنطة أو  وجاء و كتاب األم للشافع : ويؤدي الرجل من أي قوت كان األرلب عليه من           

بصواع رسوول اهلل ذوولى  الزبيوب، ومووا أدى مون هوذا أدى ذوواعاالوذرإ أو العلو  أو الشووع  أو التمور أو 

                                                                 

  .2/122، كتاب الزكاإ، باب العرض و الزكاإ، صحيح البخاري فيأخرجه البهاري، ( 1)
 .3/65 د.ط، ،المغني، قدامة بنا (2)
 1/357 د.ط، ،المدونة الكبر  ،ن مالك بن أ (3)
 .1/229 د.ط، ،الخرشي على سيدي خليل، حممد بن عبد اهلل (4)
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وال يووؤدي  ن سوه، ال يوؤدي سوويقة وال دقيقوا ب  اهلل عليوه وسولم، وال يوؤدي مون  ورج مون احلووب  إال احلو
 .(1) قيمته

معوودودإ فلووم جيووز  عليووه وسوولم فورض ذوودقة ال طوور أجناسواوجواء و املغووين: أن النووي ذولى اهلل 
العوودول عنهوووا كموووا لوووو أخووورج القيموووة، و لوووك ألن  كوور األجنووواس بعووود  كووور ال ووورض ت سووو  للم وووروض 

 .(2) اإلخراج من املنصو  عليهفتكون هذ  األجناس م روفة واإلرناء حيصل ب
ڻ  چ  تعووا وهووو وارد بيانووا جملموول قولووه  ں  ڻ  ڻ   فتكووون  (3) چڱ  ڱ  ڱ   ں  

الشواإ املوذكورإ هو  الزكواإ املوأمور هبوا، واألمور يقتضو  الوجووب، وألن النوي ذولى اهلل عليوه وسولم فوورض 
جيوب أداء املنصووو  ( 4)ل طورالصودقة علوى هوذا الوجوه، وأمور هبوا أن تووؤدى، وكوذلك موا يتعل وجل بصودقة ا

خوذ }ديث معا  بون جبول، أن رسوول اهلل ذولى اهلل عليوه وسولم قوال حوع بعثوه للويمن: ومن احل عليه.
 فهوذا نو  ال جيووز جتواوز  (5) {احلب من احلب، والشاإ من الغنم، والبع  من اإلبل، والبقر من البقور

خال  ما أمر به رسول اهلل ذلى اهلل عليه ر  املنصو  عليه وهو  إ  أخذ القيمة ألنه سيأخذ شي ا
 وسلم.

عودم جوواز إخوراج القيموة و اي  معا  بن جبلأرجح دليال حلديث من املذهب الثاي الراجح 
  (6)زكاإ ال طر.
قيمتهوا مموا هوو أن وع لل قو  جواز ألن املقصود منهوا  اخوراجلوو ملوذهب األول ا إ  أميول أنوالكون و 

إ ا ذووووعب ذلك وكووو حووواجتهم و هوووذا اليووووم. اإلسووووالم ديووون السوووهل. إرنووواء ال قوووراء عووون املسوووألة وسوووود
 ملصلحة احملتاج مراعاإ ,كاإ ال طر هلم نقدا دون حرجز فيجوز دفع  (7) إيصال الطعام للمناطجل احملاذرإ

 ومراعاإ قاعدإ املشقة جتلب التيس .

                                                                 

 2/73 د.ط، ،األم، الشافع  (1)
  3/63 د.ط، ،المغني، قدامة بنا (2)
 43 ية  :سورإ البقرإ (3)
 3/66 د.ط، ،لمغنيا، قدامة بنا (4)
 2/334 د.ط، ،ابن ماجه سنن ،ابن ماجة (5)
 2/334 د.ط، ،ابن ماجهسنن ، جة( ابن ما6)
 83-25/82د.ط، ، مجموعة فتاو  شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية، ( ابن تيمية7)
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 في الصوم: المبحث الثالث

   وحكمهالصوم في تعري  : المطلب األول
 قوال الشوم ، سو  وقو  إ  النهار ذام: يقال (1) اإلمساك،: لغة والصيام الصوملغة: ام تعري  الصي

 الكالم. عن إمساك ألنه ،ذمتا: أي (2) چڀ  ڀ  ٺ     ٺ  چ : مرم عن إخبارا تعا  اهلل

 والشووورب، األكوول، عوون اإلمسوواك وهوووو: خمصووو  إمسوواك عوون عبوووارإ هووو: قيوول: شوورعا الصوووم
 .(3) النية مع غربامل إ  الصبح من وامماع

 :حكم صيام شهر رمضان
وذوووم رمضووان فوورض واجووب، وهووو ركوون موون أركووان اإلسووالم، وقوود فوورض اهلل سووبحانه الصوووم و السوونة 
الثانية للهجرإ و شهر شعبان، كما قال ابون حجور اهليثمو  و شورح األربعوع، فصوام رسوول اهلل تسوعة 

أَيُّهَد چ مون الكتواب قولوه تعوا  أدلوة وجووب الصويام .رمضوانات
َٰٓ يَن َراَماُدواْ  ُتِدَ  يَٰ َِ هدد ديَاُم َ َمددا ا ٱل َعلَدۡيكُُم ٱللِّ

هكُۡم تَتهلُونَ  يَن ِمن مَۡبلِكُۡم لََعل َِ ه ومن السنة قوله ذلى اهلل عليه وسلم: }بين اإلسالم على  (4) چ  ُتَِ  َعلَى ٱل
وإيتووواء الزكوواإ، وذوووم رمضوووان،  مخوو : شووهادإ أن ال إلووه إال اهلل وأن حممووودا رسووول اهلل، وإقووام الصووالإ،

أن نو  مون القورأن واحلوديث يودل علوى جيوب الصووم علوى  . (5) وحو  البيوت ملون اسوتطاع إليوه سوبيال{
 .ن أنكر وجوبه ك رذيام رمضان على املسلمع، وأن م أمجعت األمة على وجوبو  املسلمون.

                                                                            :حكم تارك الصيام
قوال شويخ اإلسوالم رمحوه اهلل: إ ا أفطور و رمضوان مسووتحال لوذلك، وهوو عوامل بتحرميوه، اسوتحالال لووه، 

 (6) كان فاسقا عوقب عن فطر  و رمضانوجب قتله، وإن  
  

                                                                 

 350/ 12 ،2ط ،لسان العرب ،( ابن منظور1)
 26اآلية: :( سورإ مرم2)
 352/ 1 د.ط، ،المصباح المنيرل يوم ، ا( 3)

 185األية  ( سورإ البقرإ:4)
، احلديث الثاي بينما حنن عند رسول اهلل ذلى اهلل عليه وسلم  ات يوم إ  طلع علينا لترمذيفي سنن ا ،أخرجه الرتمذي (5)

 57  ،ديد بياض الثياب شديد سواد الشعررجل ش
 25/265 د.ط، ،مجموع الفتاو ، ن أبو العباس أمحد بن عبد احلليمتق  الدي ابن تيمية،( 6)
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  (1) في شروط صحة الصوم: المطلب الثاني
شوورعا، كشوورط الطهوووارإ للصووالإ، وشووورط شووروط الصووحة هووو  األمووور الوويت يتوقووو  عليهووا ذووحة ال عووول 

 خطبتع لصحة اممعة.
أموا شووروط الوجوووب فهوو  األمووور الوويت يتوقوو  عليهوا وجوووب العبووادإ علووى املكلوو ، كاشوورتاط اإلسووالم 

مووا يشورتط لووه احلوول، لوجوووب الزكواإ، فوو  ا ول فيواحلريوة، واموتالك نصوواب مون املووال الزكووي، وموورور احلو
ب الزكوواإ، وممووا جيوودر التنبووه لوووه أنووه ال فوور  و  لووك بووع املوووذهب اختوول شوورط موون هووذ  الشووروط مل جتووو

 .احلنبل  ور  
  :فشروط الصوم ثالثة أنواع
 أوال: شروط الوجوب

ۅ  چ  :تعوا  اهلل لقوول منوه، وال يصوح بالصووم يلزم ال فالكافر الك ر، وفد  و اإلسالم،وه ۋ  ۋ  

ې   ې   ې  ې  ى    (2). چۅ  ۉ  ۉ   
جيووب الصووووم علووى الصوووي ولووو كوووان مراهقووا، لقوووول النووي ذووولى اهلل عليووه وسووولم البلوووو: فوووال   

ولكون جيووب  ،(3) }رفوع القلوم عون  ال وة: الصوي حوىت حيوتلم والنووائم حوىت يسوتيق  واجملنوون حوىت ي يوجل{
القودرإ:    .على ويل الصي املميز أمر  بالصوم إ ا أطاقه، ويضوربه عليوه إ ا بلوق عشورا كالصوالإ ليعتواد 

ُك فِۡديَةي َوَعلَى  چ ه لك  أو مرض، لقول اهلل تعوا :جيب على العاجز عنفال  يَن يُِطيلُوَِ  َِ ه هََعداُم ِمۡسدِكينو   ٱل

 ِمدداكُم َ دانَ  فََمدن چ :اإلقاموة: فوال جيوب علوى املسوافر بول لوه أن ي طور ويقضوو ، لقوول اهلل تعوا    (4) چ

ا ِْ ِري َي  َسفَرو  َعلَىٰ  َۡوۡ  مه ۡن  فَِعده  العاجز. على جيب الصوم . يدل على ال(5) چ َُۡخَرإ  امٍ َۡيه  مِّ
 
 

                                                                 

 41/ 1 د.ط، ،شرح العمدة ،بد احلليمتق  الدين أبو العباس أمحد بن ع ابن تيمية،( 1)

 54اآلية  :سورإ التوبة (2)
اجملنون املغلوب على عقله  ،كتاب اإلمامة وذالإ امماعة، رفع القلم عن  الث عنفي سنن ابي داود ،( أخرجه ابو داود3)

 4401  ،ور  
 184سورإ البقرإ: األية  (4)
 184سورإ البقرإ: األية  (5)
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 ثانيا: شروط الصحة
، وتكون من الليل لقول الني (1)}إمنا األعمال بالنيات{ :: لقول الني ذلى اهلل عليه وسلمالنية وه 

فال يصووح موون ،التمييوز   (2){}موون مل يبيووت الصويام موون الليول فووال ذوويام لوه : ذولى اهلل عليووه وسولم
الزمووان القابوول للصووم: فووال يصووح و األيووام   .الصوي روو  املميووز لعودم علمووه  قصوود العبووادات ومعناهوا

 .احملرمة كيوم العيد
  :، فال جيب الصوم وال يصح بدوهناثالثا: شروط الوجوب والصحة معا

 َعَملُ َ  لَيَۡحبَطَنه  ۡشَرۡ تَ َۡ  لَئِۡن  چ فالكافر األذل  واملرتد عمله ر  مقبول، لقول اهلل تعا : ،اإلسالم :اوال

ِسدددِرينَ  ِمدددنَ  َولَتَكُدددوَِنه   فوووالقلم مرفووووع عووون ،العقووولو انيوووا يووودل علووى أن الشووورك تبطووول األعمال.(3) چ ٱۡلَخٰ
 يبلووق، حووىت الصووي وعوون يسووتيق ، حووىت النووائم عوون  ال ووة عوون القلووم فووعر : "اجملنوون، للحووديث السووابجل

فاحلوائض والن سواء حيورم عليهموا الصويام  ،احلويض والن واس الطهوارإ مون دم   "يعقول حوىت اجملنوون وعون
كنا حنيض على عهد رسول اهلل ذلى اهلل عليه }: رف  اهلل عنها عائشة وجيب عليهما القضاء، لقول

 4).{وسلم فنؤمر بقضاء الصيام وال نؤمر بقضاء الصالإ

 :هي شرط صحة الصوم
ن شروط الصحة، كالكمال من احلن ية، وابن الطهارإ من احليض والن اس، وقد عدها بعض ال قهاء م

خلو  عموا    .(6) وعدها بعضهم من شروط وجوب األداء وشروط الصحة معا.  (5) جزي من املالكية
و لوك ألن ذوووم رمضووان عبوادإ، فووال جيوووز إال بالنيووة،   .النيووة ، الثووا ي سود الصوووم بطوورو  عليوه كامموواع.

واإلمسوووواك قوووود يكوووون للعووووادإ، أو لعوووودم  عمووووال بالنيوووات" ."إمنووووا األ  :وحلوووديث .(7) تكسوووائر العبووووادا
النووووي: ال  قوال .لنيوة ، كالقيووام إ  الصوالإ واحلوو فوال يتعووع إال با  ، أو للريافووة، أو للمورضاالشوتهاء

  .، بال خال يشرتط النطجل هبا ، وحملها القلب، واليصح الصوم إال بنية
                                                                 

 3430، احلديث األول إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امر  ما نوى  صحيح البخاري أخرجه البهاري و (1)
 3905، كتاب الصوم، باب إ ا نوى بالنهار ذوما،   صحيح البخاريأخرجه البهاري و ( 2)
 65سورإ الزمر: األية ( 3)
 263 لصالإ، د.ط، و احلائض ال تقض  ا، كتاب الطهارإ، باب سنن ابي داودأخرجه ابو داود و  (4)
 2/234، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير( حممد بن عل  بن حممد الشوكاي، 5)
 1/509 د.ط، ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوق  (6)
 1/520 د.ط، ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوق  (7)
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     القضاء ويوجب الصيام يفسد ما  ما يفسد الصوم وما ال يفسده :المطلب الثالث
 لصووومه  اكوور وهوو ،متعموودا بوه يتغووذى مموا شوورب أو أكوول عموودا اي مون والشوراب الطعووام يتنواول اوال:
ِِ ٱۡۡلَۡسدَوِد ِمدنَ  چ: تعوا  قوله .يبطل ذومه ف ن َُ ِمدَن ٱۡلَخدۡي هدٰى يَتَبَديهَن لَكُدُم ٱۡلَخدۡيُِ ٱۡۡلَۡبديَ  َو ُلُواْ َوٱۡشدَربُواْ َ ت

هۡيدِأإ ٱۡلفَسۡ  يَاَم بِلَدى ٱل واْ ٱللِّ  ب ذوام أمور   ال جور، طلووع إ  والشورب األكول تعوا  اهلل فأبواح (1) چِر  َُمه َۡتِمُّ
 هريورإ أيب عون جواء موا :السونة مون.الوقوت هوذا و والشورب األكول تورك معنوا  وهوذا الليول، إ  الصويام
 من وشهوته وشرابه طعامه }يرتك: ربه عن يهيرو  فيما قال وسلم عليه اهلل ذلى الني أن عنه اهلل رف 

 (3)قدامة. وابن حزم، ابن  لك على اإلمجاع حكى:ومن اإلمجاع (2) أجل {
 أو الطعووووام بتنووواول متعموووودا أفطووور موووون يلوووزم ،شووووراب أو بطعوووام عموووودا فطووواراإل علووووى يرتتوووب موووا
 الشووافعية، هبمووذ وهووو عليووه جتووب فووال الك ووارإ أمووا العلووم، أهوول عامووة هووذا وعلووى القضوواء، الشووراب،
 العوذر، وجوود موع القضواء عليهموا اهلل أوجوب الذين واملسافر املريض على فقياسا القضاء أما واحلنابلة.

 .(4) أو  العذر عدم مع جيب ف ن
  لووووك، يوجوووب السووونة أو الكتووواب مووون نووو  ورود فدليلوووه اي عوووودم الك وووارإ وجووووب عووودم وأموووا

 ومووا اممواع و الون  ورد فقود رمضوان، هنوار و عامموا  علوى القيواس ذوحة وعودم الذموة بوراءإ واألذول
 .(5) أرل  امماع ألن ،معنا  و لي  سوا 

 ال قهيوووة املووذاهب بات ووا  وهوووذا يومووه، بقيووة اإلمسووواك متعموودا والشوورب باألكووول أفطوور موون يلووزم
 إمسواك فلزموه عوذر بودون أفطور ألنوه و لوك ،والظاهريوة واحلنابلوة، والشوافعية، واملالكيوة، احلن يوة، األربعوة
 .(6) اإلمساك إذام من عليه وجب ما عنه يسقا عمدا مل وفطر  النهار، بقية

 ذووومه، ويوتم عليووه شو ء فووال ناسويا، شوورب أو أكول موون. نسويانا والشووراب الطعوام تنوواول:  انيوا
 عنهموا اهلل رفو  عبواس ابون عون واحلنابلوة. والشوافعية، احلن يوة، مون العلوم أهول مجهوور  لوك إ   هوب
َِآَٰ بِن ِه  ََل  چ: قال َۡ ُ َِۡفِسا بَِله ُوۡسَعهَاإ لَهَا َما َ َسبَۡت َوَعلَۡيهَا َما ٱۡ تََسبَۡتِۗ َببهاَا ََل تَُؤاِخ َِداإ يَُكلُِّ  ٱَّلله  ِسدياَآَٰ َۡۡو َۡۡخطَۡأ

                                                                 

 187( سورإ البقرإ: األية 1)
 1894، كتاب الصوم، باب فضل الصوم،  صحيح البخاريأخرجه البهاري و  (2)
 3/14 المغني،( قال ابن قدامة: وأمجع العلماء على ال طر باألكل والشرب  ا يغتذي به، 3)
 6/329 د.ط، ،المجموع شرح المهذبالنووي،  (4)
 3/477 د.ط، ،تحفة المحتاج ،اهليتم ابن حجر  (5)
 1/423 د.ط، ،نى المطالبأس، ( األنصاري6)
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 وهووو نسو  }موون: قوال وسوولم عليوه اهلل ذوولى النوي أن عنووه اهلل رفو  هريوورإ أيب السوونة عون ومون (1) چ
ل على أن النسيان ال يدهذان النصان  (2) وسقا { اهلل أطعمه ف منا ذومه فليتم شرب أو فأكل ذائم

 يبطل الصوم.
 كغبووووار  منوووه، اختيوووار بووووال الصوووائم جوووو  يوووودخل موووا .قصووود روووو  مووون اموووو  يوووودخل موووا : الثوووا

نوذر، ابون: اإلمجواع نقول وممون  لوك، علوى العلوم أهول وهوو إمجواع. امملوة و ي طور  ال الطريوجل،
ذ
 وابوون امل

 موا ي طور، ال الريوجل اي ابوتالع ريقوه الصوائم ابوتالع حكوم مثول واخلرشو . والنوووي، قداموة، وابون ،حوزم
 حوزم، وابون املواوردي،: اإلمجواع نقول وممون  لك، على العلم أهل وإمجاع.جيمعه ومل ال م، ي ار  مل دام

 ذائم. وهو أسنانه بع ما ابتلع من ومثل ايضا حكم م لح. وابن والنووي،
مون أكول شواكا و روروب الشوم  ومل يتبوع لوه بعوود  أكول شواكا و روروب الشوم  مون :رابعوا

 لك هل رربت أم ال، أو تبع أهنا مل تغرب، ف نه يأ ، وجيب عليه القضواء و احلوالتع، وهوذا بات وا  
واْ  َُمه  چ :قوله تعا  ة.واحلنابل املذاهب األربعة: احلن ية، واملالكية، والشافعية يَ  َۡتِمُّ هۡيِأإ  بِلَى امَ ٱللِّ  (3) چ ٱل

 السوونة: عوونموون و  .أنووه ال بوود أن يووتم الصووائم ذوومه إ  الليوول، أي إ  رووروب الشووم  :وجوه الداللووةو 
إ ا أقبول الليول مون هاهنوا )) :عمر بن اخلطاب رف  اهلل عنه أن رسوول اهلل ذولى اهلل عليوه وسولم قوال

  .وأدبر النهار من هاهنا، ورربت الشم ، فقد أفطر الصائم
أنوه تغورب الشوم ، واألذوول بقواء النهوار حوىت يتويقن، أو يغلوب علوى الظوون  وهوو وجوه الداللوةو 

 .رروب الشم ، فمن أكل وهو شاك فقد جتاوز حد ، وفعل ما مل يؤ ن له فيه
 والكفارة القضاء ويوجب الصيام يفسد ما

 .من جامع متعمدا و هنار رمضان فسد ذومه
فَُث بِلَٰى َِِسآَِِٰكُۡمإ هُنه لِبَاسي  ُِۡ أه  چ  :قوله تعا           يَاِم ٱلره ههُنهِۗ َعلَِم ٱ لَكُۡم لَۡيلَةَ ٱللِّ هكُۡم َوَِۡتُۡم لِبَاسي ل ُ َِۡهكُۡم ل َّلله

ُ ـ َٰ تَۡختَاُِوَن َِۡفَُسكُۡم فَتَاَ  َعلَۡيكُۡم َوَعفَا َعداكُۡم  فَِۡلد  ُاتُمۡ  ِشُروهُنه َوٱۡبتَُ دواْ َمدا َ تَدَ  ٱَّلله هدٰى اَبَٰ  لَكُدۡمإ َو ُلُدواْ َوٱۡشدَربُواْ َ ت
ِِ ٱۡۡلَۡسدددددددددددددددددددددَوِد ِمددددددددددددددددددددددنَ  َُ ِمدددددددددددددددددددددَن ٱۡلَخدددددددددددددددددددددۡي ۡبدددددددددددددددددددددديَ   يَتَبَددددددددددددددددددددديهَن لَكُدددددددددددددددددددددُم ٱۡلَخدددددددددددددددددددددۡيُِ ٱۡۡلَ

هۡيِأإ  يَاَم بِلَى ٱل واْ ٱللِّ  (4) چٱۡلفَۡسِر  َُمه َۡتِمُّ
                                                                 

 286( سورإ البقرإ: األية 1)
 1894كتاب الصيام، حديث من نس  وهو ذائم فأكل أو شرب فليتم ذومه،   ،في صحيح البخاريأخرجه البهاري،  (2)
 187( سورإ البقرإ: األية 3)
 187األية  ( سورإ البقرإ:4)
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ض مون األسوود أن الشوارع علوجل حول الرفوث إ  النسواء وهوو اممواع إ  تبوع اخلويا األبوي :وجه الداللة
موون ال جوور وهووو وقووت بدايوووة الصوويام،   جيووب إذووام الصوويام واإلمسووواك عوون  لووك إ  الليوول فوو  ا وجووود 

عوووون أيب هريوووورإ رفوووو  اهلل  :مووون السوووونةو  .اممووواع قبوووول الليوووول فوووو ن الصووويام حين ووووذ مل يووووتم فيكووووون بوووواطال
ال: وموا أهلكووك  أن النوي ذولى اهلل عليووه وسولم جواء إليوه رجوول فقوال: هلكوت يوا رسووول اهلل قو} عنوه

قوال: وقعوت علوى امورأيت و رمضوان، فقوال: هول جتود موا تعتوجل  قوال: ال. قوال: هول تسوتطيع أن تصوووم 
شوهرين متتوابعع  قوال: ال. قوال: فهول جتود إطعوام سوتع مسوكينا  قوال: ال. قوال: فمكوث النوي ذولى 

والعر  املكتل قوال:  ها ذرلى اهلل عليه وسلم بعر  فياهلل عليه وسلم، فبينا حنن على  لك أيت الني ذ
سوول اهلل  فوواهلل أين السائل  فقال: أنا. قال: خذ هوذا فتصود  بوه. فقوال الرجول: علوى أفقور موين يوا ر 

أهول بيووت أفقوور مون أهوول بيوويت. فضوحك النووي ذوولى اهلل عليوه وسوولم حووىت  موا بووع البتيهوا يريوود احلوورتع
 :اع و هنار رمضان األمور التاليةرتتب على اممي .(1) {بدت أنيابه،   قال: أطعمه أهلك

واملالكيووة،  جتووب الك ووارإ علووى اجملوامع وهووذا بات ووا  املووذاهب ال قهيوة األربعووة: احلن يووة الك وارإ
أن النوي ذولى اهلل عليوه وسولم } حديث أيب هريرإ رف  اهلل عنه وفيهمن  لدليلوا. ، واحلنابلةوالشافعية

جل  قوووال: ال. قووووال: هوووول تسوووتطيع أن تصوووووم شووووهرين قوووال للمواقووووع أهلوووه و رمضووووان: هوووول جتووود مووووا تعتوووو
 .(2) {ال :متتابعع  قال: ال. قال: فهل جتد إطعام ستع مسكينا  قال

 ةاجملامع و هنار رمضان يقض   لك اليوم الذي أفسد  بامماع، وهذا بات ا  املوذاهب ال قهيو
فسود ذوومه الواجوب فلزموه القضوواء  و لوك ألنوه أ . ةوالشوافعية، واحلنابلو ة، واملالكيو ةاألربعوة مون احلن يو

 .(3) كالصالإ، وألنه إ ا وجب القضاء على امل طر بعذر فعلى املتعمد من باب أو 

إ ا جومعووت و هنوار رمضووان طائعووة، القضواء، والك ووارإ، وهوو مووذهب مجهووور  ايضوا يلوزم املوورأإ
ضوواء فوو نه فاهتووا الصوويام بووال أمووا الق .أهول العلووم موون احلن يوة، واملالكيووة، واحلنابلووة، وقووول عنود الشووافعية

ألن األحكام الشرعية تستوي فيها املورأإ  ،وأما الك ارإ فقياسا على الرجل .عذر فوجب عليها القضاء
موواع فوجبوت عليهوا الك ووارإ  موع الرجول، موا مل يوودل دليول عول خالفوه، واملوورأإ هتكوت ذووم رمضوان بام

                                                                 

اهلل ذلى اهلل عليه وسلم، باب ما جاء و ك وارإ ال طور و  كتاب الصوم عن رسول  ،صحيح البخاريأخرجه البهاري و  (1)
 2731رمضان،  

  2731األربعون حديثا من املساواإ ،وقعت على أهل  و رمضان   ،في صحيح البخاريأخرجه البهاري،  (2)
 6/400 ،1ط ،الشرح الممتنع، ابن عثيمع (3)
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ل منوه موا ينواو الصويام مون اممواع، فكوان ال يتشارك فيها، فكل منهما حصو وألن الك ارات. كالرجل
 .(1) على كل منهما ك ارإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                 

 3/137 د.ط، ،المغني ،( ابن قدامة1)
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 عليه القاعدة وتطبيقات الصوم في المبيحة األعذار: الرابع المبحث

  استعمال الحقنة الشرجية واللبوس ونحوها للصائم: المطلب األول
 : على رأيعاختل  ال قهاء و حكم استعمال احلقن الشرجية و هنار رمضان 

:  هوووب مجهوووور املووووذاهب األربعوووة احلن يوووة واملالكيووووة والشوووافعية واحلنابلوووة وقووووول (1) الووورأي األول
ن النوي عليووه :  وا روا  البيهقوو  أوعللووا قوووهلم. للزيديوة إ  أن احلقوون الشورجية م طوورإ و هنوار رمضووان

احملقووون بوووا  إ  امووو  عووون  وألن فيهووا إيصووواال للمووائع (2) {ال طوور ممووا دخووول}: الصووالإ والسووالم قوووال
  اد.طريجل من ذ م توح معت
:  هب الظاهرية ، وابن تيمية ، وبعض املالكية إ  أن هذ  احلقن ر  م طرإ وهو الرأي الثاي

وعللووا قووهلم  وا يلو  : بوأن هوذ  احلقون . قوول الشويخ الشولتوت ، والشويخ سويد سوابجل وهوو قوول الزيديوة
لبدن كما لو شم شوي ا مون املسوهالت، كموا أن هوذا املوائع ال يصول إ  ر  مغذية ، بل تست رو ما و ا

  .(3)املعدإ
: يبدو يل رجحان ما  هب إليه القوائلون بوأن احلقون الشورجية رو  م طورإ خاذوة الرأي الراجح

، وجيووز ملوا فطوارملن ابتل  هبا  كموا قوال بعوض املالكيوة ومل يكون لوه جموال و توأخ   لوك إ  موا بعود اإل
احلقنوووووة .بووووذلك أن يأخووووذ هبووووذا القووووول ويكوووووون ذوووويامه حين ووووذ ذووووحيحا وال ي سوووود ذوووويامه بذلك ابتلوووو 

ومون العلمواء مون فور  بوع موا  رولكن ال يصل إ  املعدإ فال ت طو الشرجية يدخل هبا املاء إ  امو ،
 إ ا كووان هنوواك اتصووال بوووع فتحووة الشوورج واملعوودإ أو ال  ومت امتصوووا  أشووياء مغذيووة أو ال ، فوو  ا كوووان
هنواك اتصوال بوع فتحوة الشوورج واملعودإ عون طريوجل املسوتقيم املتصوول باألمعواء الغليظوة وامتصوا  الطعووام 
يووووتم عوووون طريوووووجل األمعوووواء الغليظووووة وقووووود يكووووون عوووون طريوووووجل األمعوووواء الغليظووووة امتصوووووا  بعووووض األموووووالح 

 . ، ف   هذ  احلالة تكون هذ  احلقن الشرجية م طرإرياتوالسك
ة كاألدويوة العالجيووة ف هنوا ال ت طور بوأن كانوت ال ستووي علووى أموا إ ا امتصوت أشوياء رو  مغذيو

روذاء أو مواء، وهوو ت صويل حسون فيموا يبودو يل ال ميكوون التغافول عنوه. مموا يلحوجل باحلقنوة الشورجية، مووا 
                                                                 

 105/ 3د.ط،  ،نيالمغ ،ابن قدامة (1)
، باب الوفوء من الدم  رج من أحد السبيلع ور   لك من دود أو حصاإ أو ر مها، السنن الكبر   و قخرجه البيهأ (2)
4/261  
 10  د.ط، ،المفردات المعاصرة، خالد بن عل  املشيقه، 55   د.ط، ،حقيقة الصيام ،ابن تيمية (3)
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يسوتعمله الوبعض مموا يسومى بالتحاميول أو اللبووس أو أقمواع البواسو  أو املوراهم، وحنوو  لوك مموا يسوتعمل 
سوو ، أو خ وض درجووة احلورارإ، أو التقليوول موون مضواع ات الزكووام والو د، عوون طريووجل لته يو   الم البوا

 .إدخاهلا و دبر الصائم
ومون   يت ورع علوى خوال  ال قهواء و حكوم احلقنوة الشورجية قووهلم و اللبووس الشورج ، وكووذا 

الشوورج  : إن اللبوووس راهم الوويت تؤخووذ للتووداوي وحنووو  لووك، وبنوواء علووى  لووك ميكوون القووولاألقموواع واملوو
 : لل قهاء فيه رأيان
: يورى القوائلون بووه أنوه م طور، وم سوود للصووم نظوورا لودخول شو ء عموودا إ  اموو  عوون األول

 . طريجل من ذ معتاد هو الدبر
: يرى القائلون به أن هذ  اللبووس رو  م طورإ، وال ت سود الصووم ألهنوا ال تصول إ  الرأي الثاي

 . ر  م سدإ للصوم وفقا ملا سبجل ترجيحه املعدإ ، وقياسا على أن احلقنة الشرجية
يبدو يل بعد العرض السابجل آلراء ال قهواء وأدلوتهم و هوذ  املسوألة رجحوان موا  : الرأي الراجح

 هوب إليووه القووائلون بووأن اسوتعمال اللبوووس الشوورج  ، وكووذا املوراهم بقصوود العووالج وخت يوو  اآلالم روو  
ا بواسوووطة شووبكة كبوو إ مووون األوردإ الدمويووة للووودم م سوود للصوووم ، ألن هوووذ  األشووياء ذووت  مووون مكاهنوو

 ، فهووووو  كامتصوووووا  املوووود اخلوووووارج  للمووووواء والووووودواء  تسوووووتغر  هوووووذ  العمليوووووة وقتووووا طوووووويالمباشوووورإ ، وال
 . والدهون

احلكمة للصيام، وه  إههار العبودية هلل تعا  برتك شهوات امسد طلبا ملرفاته سبحانه كموا 
 دم له إال الصوم ف نه يل، وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه  قال و احلديث القدس  }كل عمل ابن

 أن تعوواط  احلقوون بأنواعهووا، واسووتعمال املووراهم وحنوهووواوهووذا يشوو  إ  جيوووز . (1) وشووهوته موون أجلوو {
لوي  أكووال وال شورابا و لغووة وال عور ، وال تنوواو قصود الشوارع موون الصويام فهوو  لوذلك ال ت طوور.  هنوأل

ُ بِكُُم ٱۡليُۡسَر َوََل يُِريدُ بِكُُم ٱۡلُعۡسَر  چيام قال تعا  و  ية الصو  مل أمور و للتشوديد موفوع وال(2) چيُِريدُ ٱَّلله
 حرج. من فيه اهلل جيعل

                                                                 

 1511الصوم، باب فضل الصوم،   ، كتاب صحيح مسلم( أخرجه مسلم و 1)
 185األية  :( سورإ البقرإ2)
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وال تقطوو  و أ ن أو و إحليووول أو و  (نشووو )وال سووعوط  (1) : ال يوونقض الصوووم حقنووةقووال ابوون حووزم
لت احللجل من ر  تعمد، وال كحول وإن بلوق إ  أن  وال استنشا  وإن بلق احللقوم، وال مضمضة دخ

أو لويال، بعقوواق  أو ر هوا، وال ربوار طحون، أو رربلووة دقيوجل أو حنواء أو عطور، أو حنظوول،  احللوجل هنوارا
 .ء كان، وال  باب دخل احللجل بغلبةأو أي ش 
مواع إمنوا هنانوا اهلل و الصووم عون األكول والشورب وام": استدل ابن حزم ملوا  هوب إليوه فقوالو  

يكون من دبر أو إحليول أو أ ن أو عوع أو أنو  أو  وتعمد الق ء واملعاذ . وما علمنا أكال وال شربا
موا مل حيورم  من جرح و البطن أو الرأس. وما هنينا قا عون أن نوذول إ  اموو  بغو  األكول والشورب

 (2)."علينا إيصاله
 قضاء رمضان بعد مرور رمضان آخر: المطلب الثاني

 بوووع خووال  ف يهوووا ،األيووام مووون عليووه موووا يقووض ومل  خووور رمضووان عليوووه دخوول ملووون القضوواء عمووو اإلطعووام
 وجوود أو السو ر أو املورض كاسوتمرار  بعوذر كوان  إن اآلخور رمضان إ  القضاء تأخ  أن ويدل العلماء،
 نودع وعليوه واالسوتغ ار، التوبوة املتوأخر فعلوى ،عوذر بغو  كان  وإن القضاء، إال يلزم فال ،إرفاع أو محل
 إن أنوه إال ال ديوة، وجووب عودم الوراجح وأن القضاء، مع يوم لكل مسكع طعام فدية العلماء. مجهور
 . فحسن احتياطا  لك فعل

 متعلقووة وليسووت ، القضواء بتووأخ  متعلقوة ال ديووة ألن القضوواء، و البودء قبوول ال ديوة دفووع وجيووز
 .(3)بعود  أو قبله أو قضاء، سيصومه لذيا اليوم و ال دية إخراج فيجوز هذا، وعلى.القضاء و بالبدء
 يهوووول بوووأن قضوووائه، وقوووت ي وووت مل إ ا  وووا قيووودو  اممهوووور لكووون. الرتاخووو  علوووى يكوووون رمضوووان وقضووواء
 أسوتطيع فموا رمضوان، مون الصووم عل  يكون }كان: عنها تعا  اهلل رف  عائشة لقول  خر، رمضان

 إ  األو  الصووووالإ يووووؤخر ال كمووووا  (4).{وسوووولم عليوووه اهلل ذوووولى النووووي ملكووووان شووووعبان، و إال أقضووويه أن
 .الثانية

                                                                 

 ( يعنون هبا احلقنة الشرجية إ  احلقن العرقية واملدية مل تكن عرفت و عهدهم1)
 318/ 6 د.ط، ،المحلى ،( ابن حزم2)
 76/ 28، الموسوعة الفقهية( وزارإ األوقا  والش ون اإلسالمية الكويت، 3)
 1146، كتاب ذيام، باب قضاء رمضان و شعبان، د.ط،   مسلم صحيحأخرجه مسلم و  (4)
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 عائشوووة حلووديث بووه، يووأ  عووذر روو  موون  خوور رمضووان إ  رمضووان قضوواء تووأخ  اممهووور عنوود جيوووز وال
 هريرإ وأيب عمر وابن عباس ابن عن روي ملا لكل يوم، مسكع إطعام اي ال دية فعليه أخر ف ن هذا،
 وإطعووام القضوواء، عليوه:   خوور رمضوان أدركووه حووىت يصومه مفلوو ذووم عليووه فوويمن :قوالوا عوونهم اهلل رفو 

 (1).وبعد  ومعه القضاء قبل اإلطعام للتأخ ،وجيوز ال دية وهذ  ، يوم لكل مسكع

 قبووول لوووه دفعهوووا يكوووون أن ،احتياطوووا يراهوووا أو للتووأخ ، ال ديوووة بوجوووو  يووورى مووون عنووود واألفضوول
 : اهلل رمحوه احلنبلو  املورداوي قوال. لنسويانكا  التوأخ ،  فوات مون وختلصوا اخلو . إ  مسوارعة ،القضواء
 شويخ جود تيميوة ابون  اجملود أي قوال وبعود ، ومعوه، القضواء، قبل اإلطعام وجيوز ك ارإ،  جيز  ما "يطعم
 (2)."التأخ   فات وختلصا من ،اخل  إ  مسارعة ،عندنا تقدميه األفضل "  اإلسالم

 لعوودم املوورض والسو ر، مل يلزمهموا القضواء،إ ا موات املوريض أو املسوافر، ومهووا علوى حاهلموا مون 
وإن ذوح املووريض، وأقوام املسوافر،   ماتوا، لزمهموا القضواء بقودر الصووحة  مون أيوام أخور.إدراكهموا عودإ 

 ة إلدراكهما العدإ هبذا املقدار.واإلقام

 ومعىن اللزوم هنا أنه أذبح و  مته، وت أ  مته بأحد أمرين:        
فصوويام الووويل  (3) {مون مووات وعليوه ذوويام، ذوام عنووه وليوه}حلوديث عائشووة: إموا بصوويام وليوه عنووه،  .1

جوواء }عون امليووت مون بوواب الو  بووه ال الوجووب عليووه، ويؤيود  لووك موا روا  الشوويهان، عون ابوون عبواس: 
رجول إ  النوي ذولى اهلل عليوه وسولم فقوال: يوا رسوول اهلل، إن أمو  ماتوت وعليهوا ذووم شوهر، أفأقضويه 

 (4) "{.ن اهلل أحجل أن يقضىعنها  قال: "نعم فدي
ومون املعلووم أن اإلنسووان لوي  مطالبوا بقضوواء ديون روو   إال مون بواب الوو  والصولة، ألن األذوول 

ال  فالصوحيح جوواز الصويام عون امليوت ملزم بأداء ما يثبت و  مة ر  .براءإ الذمم، وأن املكل  ر  
 وجوبه، وبه ت أ  مة امليت.

                                                                 

 2/292 د.ط، ،البداية والنهايةابن كث ،  (1)
 333/ 3، 2ط ،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، املرداوي (2)
 1952، كتاب الصيام، حديث من مات وعليه ذيام ذام عنه وليه،   صحيح البخاري( أخرجه البهاري، و 3)
 1953، كتاب الصيام، حديث لو كان على أمك دين أكنت قافيه عنها،   صحيحه البخاريخرجه البهاري و أ (4)
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، عوون كول يوووم فاتووه ألنووه د ي وون هلل، اراج طعووام مسوكع موون تركتووه وجوبوووإموا باإلطعووام عنووه، أي بوو خ .2
 تعلجل برتكته، ودين اهلل أحجل أن يقضى.

واشوورتط بعووض ال قهوواء أن يكوووون قوود أوذووى بوووذلك، وإال مل  وورج موون تركتوووه شوو ء ألهنووا حوووجل 
 و ن، ألنوه حوجل املسوواكعيوووالصوحيح أن حووجل الور وة مون بعوود وذوية يوذو  هبووا أو ديون وهوذا د الور وة.
 .ماله

 قضاء ما فات من رمضان في شعبان: المطلب الثالث
موا فوات موون رمضوان موون أيوام علوى املسوولم أو علوى املسوولمة فعليوه أن يقضويه عنوود االسوتطاعة حينمووا " 

تتواح لووه ال رذوة، طيلووة أشوهر العووام، قبول رمضووان التووايل، ومعوىن هووذا أن أموام املسوولم أحود عشوور شووهرا 
اتوه مون رمضوان، سوواء كوان أفطور لعوذر مورض أو سو ر أو لعوذر حويض أو يسوتطيع أن يقضو  فيهوا موا ف

 لغ   لك من أعذار.
ألنوه ال رذوة األخو إ وقود   ،ف  ا جاء شوعبان ومل يقوض موا فاتوه، فو ن عليوه أن يقضو  و شوعبان

ا ما ي وهتا بعوض أيوام مون رمضوان، ئشة رف  اهلل عنه، فقد كانت كث  كانت ت عل  لك أم املؤمنع عا
ها و شعبان.و لك ال حورج فيوه، وإن كوان هنواك اشوتبا  لودى بعوض النواس و هوذا األمور، فهوذا فتقضي

 عن  بت (1)"ال أساس له من الشرع. إ  كل الشهور ميكن أن تكون حمال لقضاء ما فات من رمضان.
  :همن يستثىن النه  وهذا. (2) تصوموا{ فال شعبان انتص  }إ ا: قال أنه وسلم عليه اهلل ذلى الني

 النصوو  بعوود ولوو يصووومها ف نووه واخلموي ، اال نووع يوووم  ذووم اعتوواد كرجوول  بالصويام، عووادإ لووه مون .1
  رجوول إال يوومع وال يوووم بصووم رمضوان تقوودموا }ال وسولم: عليوه اهلل ذوولى قولوه هوذا ودليوول شوعبان مون
 .(3) فليصمه{ ذوما يصوم كان

. أيضوا النهو  يشومله ال فهوذا قبلوه،  وا النصو  بعود موا فوذول شوعبان، نص  قبل بالصيام بدأ من .2
 كلوووه،  شووعبان يصوووم وسووولم عليووه اهلل ذوولى اهلل رسووول كوووان} عنهووا اهلل رفوو  عائشوووة قووول هووذا ودليوول

                                                                 

 1/340، 1، طفتاو  المعاصرة، القرفاوي (1)
، كتاب الصوم عن رسول اهلل ذلى اهلل عليه وسلم، باب ما جاء و كراهية الصوم و في سنن ابي داودأخرجه ابو داود  (2)

  8/187ن شعبان حلال النص  الثاي م
 1082، كتاب الصيام، باب ال تقدموا رمضان بصوم يوم وال يومع،  صحيح مسلمأخرجه مسلم و  (3)



     

87 
 

 بعووود الصوويام جووواز علووى يووودل احلووديث فهووذا .رالبووه أي" كلووه" قوهلوووا أن قلوويال وبيووان إال شووعبان يصوووم
 . النص  قبل  ا وذله ملن ولكن شعبان، نص 

 .رمضان قضاء يصوم من أيضا النه  هذا من ثىنويست .3
ح ابوذن ا "ق ال    ق ض واء   ع ون   ذ وام هذ  ف ِ ن  . . .  ِخال    ِبال ر م ض ان   ع ن   الش ك   يو و مِ  ذ و مذ  ي ِصح   ال: أ ذ 

ر   أ و   ز أ  ذ، ك   ار إ    أ و   ن ذ   ع ل ي وهِ  ك وان    إ  ا و أل ن وهذ . أ و     ف وال   ر ضذ  ب  س وب   ل وهذ  ت ط و عًوا فِيوهِ  ي صذوم   أ ن   ج از   إ  ا أل ن هذ  أ ج 
 .(1)" ف ا    ق د   ق ض اِئهِ  و ق ت   أل ن  ;  ع ل ي هِ  تو ع ع    فو ق د   ،ر م ض ان   ِمن   يو و م   ق ض اءذ 

 ربووار أو رويم الثال ووع ليلوة اهلووالل رؤيوة دون حوال إ ا شووعبان مون الثال ووع يووم هووو الشوك ويووم
 مووون يوووم أول أو شووعبان مووون يوووم  خوور هوووو هوول ، فيووه مشوووكوك ألنووه الشووك، يووووم  ومسوو  لووك، حنووو أو

 . رمضان
ال يستطيع قضاء ما فاته إال  شقة شديدإ وحورج وإعنوات. ومثول هوذا يبقوى موا فاتوه مون ذويام 
رمضوان دينوا مووؤجال عليوه إ  مووا بعود رمضووان، حوع يسووتعيد ذوحته ومقدرتووه علوى الصوويام، فواهلل تعووا  

ُ بِكُدُم ٱۡليُۡسددَر َوََل يُِريددُ بِكُدُم ٱۡلُعۡسدَر  چم بقولوه: خوتم  يوة الصوو   و عليووه حورج ال يودل علوى .(2) چيُِريددُ ٱَّلله
  لك.

 بالطائرة المسافر إفطار: الرابع المطلب
ذوووم رمضووان فووورض علووى اإلنسوووان املسوولم البوووالق العاقوول السووليم مووون املوورض، املقووويم و بلوود ، واسوووتثىن 

، فطوارفاملسافر رخو  الشورع لوه باإل. مثل املريض واملسافر والطاعن و السنالشرع أذحاب األعذار 
كانت مملوءإ باملشا  برا وحبرا،  ال  أس ار زماننا   من باب رفع املشقة عنه، حيث إن األس ار قدميا

 . اليوم برية كانت أم حبرية أم جوية، ف هنا ميسورإ ومن ر  أي مشقة
إن اهلل }خصوة، وموون حوجل املسوافر أن يستشوهد باحلووديث: لكون موع  لوك فوو ن الرخصوة تبقوى ر 

أن يصوووم  ومون حقووه أيضووا .، في طور عندئووذ مووع القضوواء(3) {حيوب أن تووؤيت رخصووه كموا تووؤيت عزائمووة

                                                                 

 6/399 د.ط، ،في المجموع ،النووي (1)
  185( سورإ البقرإ: األية 2)
 4689و األخذ بالرخ ،    ، كتاب األدب،صحيح البخاري( أخرجه البهاري و 3)
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هكُمۡ  َخۡيري  تَُلوُمواْ  َوَۡن چعمال بقوله تعا :  لتوزام  واعيود وعندئوذ يرتتوب عليوه اإل (1) چ تَۡعلَُمدونَ   ُاتُمۡ  بِن ل
 . فطارواإل اإلمساك

إ  تعريوو  ال قهوواء للصووووم الشوورع ، الصوووم هووو اإلمسووواك عوون مجيووع امل طوورات مووون  يرجووعإ ا 
طلوع ال جر إ  روروب الشوم ،  عوىن أن يووم الصوائم ينتهو  بغوروب الشوم ، واآليوة الكرميوة أكودت 

هددٰى يَتَبَدديهَن لَكُددُم ٱۡلَخدد چ بقولووه تعووا  :هووذا املعووىن  ِِ ٱۡۡلَۡسددَوِد ِمدددنَ َو ُلُددواْ َوٱۡشددَربُواْ َ ت َُ ِمددَن ٱۡلَخددۡي   ۡيُِ ٱۡۡلَۡبدديَ

هۡيددِأإ  دديَاَم بِلَددى ٱل ددواْ ٱللِّ َُددمه َۡتِمُّ  وقوود فهووم ال قهواء موون هووذ  اآليووة سديوود اإلمسوواك إ  رووروب (2) چٱۡلفَۡسددِر  
األرض فقوا، بول يشومل املسوافر بواملقيم فقوا وال بالوذي علوى  الشم  على إطالقوه، فهوو لوي  خاذوا

 .فطارعلى شاهجل وقت اإل ومن أيضا
لذا ف ن من سافر بالطائرإ ورأى الشم  طالعة مل تغرب بعد، و حع أن ساعته تش  إ  أن 

إال إ ا رربوت عليووه الشووم  و امووو، ألن  فطووارالشوم  و بلوود  الووذي رووادر  رربوت، ال جيوووز لووه اإل
إال إ ا كوان روروب الشوم   مرتبا بغوروب الشوم  و املكوان الوذي يوجود فيوه الصوائم، اللهوم فطاراإل

و امو يطول عن املألو ، وو  لك مشقة عليه كمسافر ذائم، ف نوه جيووز لوه أن ي طور كرخصوة رفعوا 
 . للمشقة مع ترتب اإلعادإ عليه بعد رجوعه إ  بلد 

كموا ال جيوووز لووه أن ي طوور حسووب توقيووت البلود الووذي سلووجل فوقووه الطووائرإ، ألن الطووائرإ ليسووت 
ليهوووا وال مسووتقرا أذوووال بووذاهتا، وإمنوووا هووو  تابعووة لووو رض الوويت هوووو فوقهووا. تقوووول هي وووة مسووتقرا ملووون هووم ع

"هووذ  املسووألة مل جنوود هلووا كالموووا  ،ال توووى التابعووة لوووزارإ األوقووا  والشووؤون اإلسووالمية و دولووة الكويووت
جل لل قهاء األوائل، فه  ما زالت موفع حبث، والظاهر أن الع إ بغروب الشم  عن املكان الذي سل

 )3(".الطائرإ فوقه
 كوول  و واحود وقووت و تغورب ال الشووم  أن: املعلووم : "وموون(4) وقوال القرفوواوي و و موقعوه

 حوول ودوراهنوا األرض كرويوة  مون معلوموا أذوبح كموا  العوامل، كول  و واحد وقت و تطلع ال كما  العامل،
 ختتلووو  بوول". لالطوووو  خطوووط‘‘ بووو يعووور  حسووبما معووع، وقوووت و قطوور كوول  و تغووورب وهلووذا. الشووم 

                                                                 

 184إ: األية ( سورإ البقر 1)
  187( سورإ البقرإ: األية 2)
 انظر فتاوى املغرتبع واملسافرين، إذدار هي ة ال توى و وزارإ األوقا  و الكويت (3)
 4/469، 1، ط.فتاو  معاصرةالقرفاوي،  (4)
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 وو دقووووائجل، سوووت حنوووو مصوووور و واإلسوووكندرية القووواهرإ بووووع فنجووود الواحووود، القطوووور و واملووودن البلووودان
 .وهكذا ساعة،  لث حنو وجدإ الرياض بع السعودية العربية اململكة

 مهموووا، تنبيهووا األ ان، إ اعووة بعوود تنبووه والتل وواز، اإل اعووة و كمووا  اإلعووالن، أجهووزإ جنوود ولووذلك
 أن خارجهووووا املقيمووووع وعلووووى الريووواض، أو الدوحووووة أو القوووواهرإ بتوقيوووت األ ان إ  اسووووتمعتم :فيووووه تقوووول
 بالنسووبة وبووع   وافووح لل جوور ومثلووه للغووروب بالنسووبة التوقيووت و االخووتال  وهووذا.التوقيت فوورو  يراعوووا

 موووا أي العموووودي، أو الرأسوو  باالمتوووداد يتعلوووجل مووا للكثووو ين يتضوووح ال الووذي ولكووون .األفقووو  لالمتووداد
  .واخن افه املكان بارت اع يتعلجل

 اإلسووكندرية،  دينوة( الكوورنيد) الشواط  علوى عشور الرابوع الطوابجل أسوكن وأنوا الحظوت فقود
 يغووب مل تقريبووا الشووم  قور  نصوو  نوورى نوزال ال وحنوون جبوارنووا، املسواجد موون ينطلووجل املغورب أ ان أن

  لك  من أعلى وه وما األربعع، أو الثال ع الدور يسكن كان   ن فكي  بعد،

 فورو  مراعواإ و املهوم تنبيههوا إ  تضوي  أن اإلعوالن أجهزإ على ينبغ : حويل ملن قلت وهلذا
 يراعوووا أن: أيضوا العليوا األدوار و يسوكنون الوذين علوى أن:  خور تنبيهوا املدينوة خوارج كوان  ملون التوقيوت
 .الدنيا األدوار يسكنون الذين وبع بينهم التوقيت فرو 

 القائووووود يعلوووون أن: العربيووووة الووووبالد بعوووووض و الطووووائرات قووووادإ بعووووض لووووودى الشووووائع طووووأاخل "وموووون
 علووى بنواء املغورب، ذووالإ ومشوروعية الصووم، و فطوواراإل للركواب ويبويح املغوورب، دخوول عون( الكواب )

 رو  الطوائرإ و م ون فمغورب عليوه، والتنبيوه تصحيحه، جيب خطأ وهذا املشايخ، بعض من مسعها فتوى
 باالمتووداد  تلو  كموا  التوقيووت أن: وهوو املسوألة، هوذ  أذوول بينوا وقود. بيقووع األرض، ىعلو مون مغورب
  .والعمودي " الرأس  باالمتداد  تل  األفق ،
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 : الرابع الفصل

 واألضحية الحل في التيسير تجلب المشقة لقاعدة معاصرة فقهية تطبيقات

 في الحل: المبحث األول

}سو ل رسوول اهلل ذولى اهلل عليوه وسولم:  رإ رف  اهلل عنه قوال:احل  من أفضل األعمال فعن أيب هري
 (1)أي األعمال أفضل  قال: إميان باهلل ورسوله، قيل:   ما ا  قال: ح  م ور{. 

ولقود بووع النوي ذوولى اهلل عليووه وسولم أن احلوو  املوو ور لوي  لووه جووزاء إال امنوة، فعوون أيب هريوورإ 
هلل عليه وسولم: }العمورإ إ  العمورإ ك وارإ ملوا بينهموا، واحلو  رف  اهلل عنه قال: قال رسول اهلل ذلى ا

 .(2) امل ور لي  له جزاء إال امنة{
إن احلاج إن ح  ومل يرفوث ومل ي سوجل تطهور مون  نوبوه و  اموه ف جوع كيووم ولدتوه أموه، فعون أيب 

ث ومل هريوورإ رفوو  اهلل عنووه قوووال: مسعووت رسووول اهلل ذووولى اهلل عليووه وسوولم يقووول: }مووون حوو  فلووم يرفووو
 .(3) ي سجل رجع كيوم ولدته أمه{

  في تعري  الحل: المطلب األول
قصود التوجووه إ  البيووت واحلوو   .(4) قوال و لسووان العورب احلوو  هووو القصود، حوو  إلينوا فووالن أي قوودم

باألعمال املشروعة فرفا وسنة. وهو قصد الكعبة ألداء أفعال خمصوذة، أو هو زيارإ مكوان خمصوو  
خمصو  والزيارإ هو  الوذهاب، واملكوان املهصوو  اي الكعبوة وعرفوة. والوزمن و زمن خمصو  ب عل 

املهصو  هو أشهر احل ، وه  شوال و و القعدإ، والعشور األول مون  ي احلجوة. ولكول فعول زمون 
 خا ، وال عل املهصو  أن يأيت حمرما بنية احل  إ  أماكن معينة.

  

                                                                 

 (.1448كتاب احل  باب فضل احل  امل ور برقم )  صحيح بخاري،( أخرجه البهاري و 1)
 (1683كتاب أبواب العمرإ باب وجوب العمرإ وفضلها برقم )  صحيح بخاري،و  ( أخرجه البهاري2)
 (. 1449كتاب احل  باب فضل احل  امل ور برقم )  صحيح بخاري،( أخرجه البهاري و 3)
 2/226، 3، طلسان العرب ،( ابن منظور4)
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                                                                        حكم الحل: المطلب الثاني
احلو  أحود أركوان اإلسوالم، ومبانيوه العظوام، وهووو خاذوة هوذا الودين احلنيو ، وسور التوحيود، فرفووه اهلل 

ِ  چ :على أهل اإلسالم بقوله سبحانه إ  بِلَۡي ِ  ٱۡستَطَاعَ  َمنِ  ٱۡلبَۡيتِ  ِ جُّ  ٱلاهاسِ  َعلَى َوَّلِله  (1) چ َسبِيَل 

مى تعا  تاركه كوافرا، فودل علوى ك ور مون تركوه موع االسوتطاعة، وحيوث دل علوى ك ور  فقود فس
وقود جوواءت السوونة الصووحيحة عون النووي ذوولى اهلل عليوه وسوولم بالتصووريح بأنووه  .دل علوى  كديووة ركنيتووه
ف وو  الصوحيحع عون ابوون عمور رفو  اهلل عنهموا أن النووي ذولى اهلل عليوه وسوولم  ،أحود أركوان اإلسوالم

ين اإلسالم على مخ : شهادإ أن ال إله إال اهلل، وأن حممدا رسول اهلل، وإقام الصالإ، وإيتاء قال: }ب
 .(2) الزكاإ، وذوم رمضان، وح  بيت اهلل احلرام{
عليوووه   اهلل عنوووه عنوود مسووولم، أنووه قوووال للنووي ذووولى اهلل وو حووديث ج يووول و روايووة عمووور رفوو

ال اهلل، وأن حممودا رسوول اهلل، وتقوويم الصوالإ، وتووؤيت تشوهد أن ال إلووه إ وسولم: موا اإلسووالم  قوال: }أن
 .(3) الزكاإ، وتصوم رمضان، وس  البيت إن استطعت إليه سبيال{

وو ذووحيح مسوولم أيضووا عوون أيب هريوورإ رفوو  اهلل عنووه عوون النووي ذوولى اهلل عليووه وسوولم قوووال: 
يحع ور مهوا و هوذا وأحاديث كث إ و الصح (4) }أيها الناس، قد فرض اهلل عليكم احل  فحجوا{،

 .املعىن، وب رفه كمل بناء الدين ومت بناؤ  على أركانه اخلمسة

وأمجع املسلمون على أنه ركن من أركان اإلسالم وفرض مون فروفوه، إمجاعوا فوروريا، وهوو مون 
 .العلم املست يض الذي توار ته األمة خل ا عن سل 

  

                                                                 

 97( سورإ  ل عمران: اآلية 1)
 1/10ن، باب قول الني ذلى اهلل عليه وسلم: بين اإلسالم على مخ ، ، كتاب اإلمياصحيح البخاري( أخرجه  اري و 2)
 1/36، كتاب اإلميان، باب معرفة اإلميان، واإلسالم، والقدر وعالمة الساعة، صحيح مسلم( أخرجه مسلم و 3)
 2/975، كتاب احل ، باب فرض احل  مرإ و العمر، صحيح مسلم( أخرجه مسلم و 4)
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  في شروط الحل: المطلب الثالث
منها ما هوو شورط للوجووب والصوحة وهوو اإلسوالم والعقول، فوال  ،إ   ال ة أقساموهذ  الشروط تنقسم 

جيووب علووى كووافر وال جمنووون، وال يصوووح منهمووا فليسووا موون أهوول العبوووادات. ومنهووا مووا هووو شوورط للصوووحة 
  أماكن احل  احملددإ من الشارع.فقا كأن يكون احل  و أشهر احل ، وو

لبلوووو واحلريوة، فلووو حو  الصوي والعبوود ذوح احلوو  ومنهوا موا هووو شورط للوجوووب واإلجوزاء وهوو ا
منهما، ومل جيزئهما عن حجة اإلسالم. وينضوا  إ  شوروط اإلجوزاء األداء بن سوه إن قودر علوى  لوك 
واسوتكمل شووروط احلوو ، فووال يوكوول رو   بوواحل  عنووه إن كووان سوويح  عون روو  ، إلجزائووه أن يكووون قوود 

كلوه اخوتال . أموا الصووي واجملنوون فليسوا  كل ووع، قووال ابون قداموة: وال يعلوم و هووذا   حو  عون ن سوه.
وقود روى علوو  بوون أيب طالووب عوون النووي ذوولى اهلل عليووه وسولم أنووه قووال: }رفووع القلووم عوون  ال ووة: عوون 

 .(1) { حىت يشب، وعن املعتو  حىت يعقلالنائم حىت يستيق ، وعن الصي
سوووووافة، وتشووووورتط هلوووووا وأمووووا العبووووود فوووووال جيوووووب عليووووه ألنوووووه عبوووووادإ تطوووووول مووووودهتا، وتتعلووووجل بقطوووووع م

وأموا  به، فلوم جيوب عليوه احلو  كامهواد. االستطاعة بالزاد والراحلة ور  ، ويضيع حقو  سيد  املتعلقة
الكوافر فغو  خماطووب ب وروع الوودين خطابوا يلزمووه أداء وال يوجوب قضوواء، ورو  املسووتطيع ال جيوب عليووه، 

ُ  لِّ ُ يُكَ  ََل  چألن اهلل تعا  خص  املستطيع باإلجياب قال تعا   هو   والقودرإ (2) چ ُوۡسدَعهَا بَِله  َِۡفِسا ٱَّلله
استطاعة السبيل الويت جعلهوا الشوارع منواط الوجووب، روى الودارقطين ب سوناد  عون أنو  رفو  اهلل عنوه 

إ  بِلَۡيد ِ  ٱۡسدتَطَاعَ  َمدنِ  چ  :لى اهلل عليوه وسولم و قولوه تعوا عون النوي ذو قوال: قيول: يوا رسوول  (3) چ َسدبِيَل 
 . (4) ما السبيل  قال: }الزاد والراحلة{ اهلل،

وعون مجاعووة موون الصووحابة يقووي بعضووها بعضووا لالحتجوواج هبووا ومنهوا عوون ابوون عموور رفوو  اهلل 
عنهموا: جواء أعورايب إ  النوي ذولى اهلل عليوه وسولم فقوال: موا يوجوب احلو   قوال: }الوزاد والراحلووة{. 

سوالم ابون تيميووة بعود سورد اآل وار فيوه: هووذ  قوال الرتموذي: العمول عليوه عنود أهوول العلوم. وقوال شويخ اإل
قلت:   .األحاديث مسندإ من طر  حسان مرسلة وموقوفة تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحلة

                                                                 

 3/84، أبواب احلدود، باب ما جاء فيمن ال جيب عليه احلد، سنن الترمذي( أخرجه الرتمذي و 1)
 286سورإ البقرإ : (2)
 97( سورإ  ل عمران: 3)
 3/213 د.ط، ، كتاب احل ،سنن الدارقطني ،( أخرجه الدارقطني  4)
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املوراد بووالزاد اي مووا حيتواج إليووه احلوواج و سوو ر  إ  احلو   هابووا وإيابووا مون مووأكول، ومشووروب، وكسوووإ، 
املركوب الذي ميتطيه و سو ر  إ   واملراد بالراحلة ه  .جعوحنو  لك، ومؤونة أهله حال ريابه حىت ير 

وتعت  الراحلة مع بعد املسافة فقا، وهو موا تقصور فيوه الصوالإ  .احل  ورجوعه منه حبسب حاله وزمانه
عتو  شورعا و الوزاد والراحلوة و حوجل كول أحود موا يليوجل حبالوه عرفوا وعوادإ

ذ
إلخوتال   ،ال فيموا دوهنوا، وامل

 .أحوال الناس

ويشرتط للوجوب سعة الوقت عند بعض أهل العلم، لتعذر احل  مع فيقه، واعتو  أهول العلوم 
 .موون اإلسووتطاعة أموون الطريووجل بووال خ ووارإ، فوو ن احتوواج إ  خ ووارإ مل جيووب، وهووو الووذي عليووه اممهووور

ال وريوة و أداء احلو  هوو مون اكتملوت لوه شوروط وجوووب احلو ، وجوب عليوه أداؤ  فوورا عنود أكثور أهوول 
ر، ويودل ه  الشروع و االمتثوال عقوب األمور مون رو  فصول، فوال جيووز توأخ   إال لعوذ وال ورية .مالعل

إ وَ  چ: على  لك هاهر قوله تعا  ِ َعلَى ٱلاهاِس ِ جُّ ٱۡلبَۡيِت َمِن ٱۡستَطَاَع بِلَۡيِ  َسبِيَل  وقوله ذلى اهلل  (1) چ َّلِله
فو ن األمور يقتضو  ال وريوة و سقيوجل (2) ،فحجووا{ : }أيها الناس قد فورض اهلل علويكم احلو عليه وسلم

 .املأمور به، والتأخ  بال عذر عرفة للتأ يم
وروي عن ابن عباس رف  اهلل عنهما أن الني ذلى اهلل عليوه وسولم قوال: }تعجلووا إ  احلو  

وممووا يووودل علووى أن وجوووب احلوو  علووى ال وووور  .(3) يعووين ال ريضووة فوو ن أحوودكم ال يووودري مووا يعوورض لووه{
يث احلجاج ابن عمر األنصاري رف  اهلل عنه قال: مسعت رسول اهلل ذلى اهلل عليه وسلم يقول: حد

  {}من كسر أو عرج يعوين أحصور و حجوة اإلسوالم  ورض أو حنوو  فقود حول، وعليوه احلو  مون قابول
)4(. 

                                                                 

 97( سورإ  ل عمران: 1)
 2/975، ، كتاب احل ، باب فرض احل  مرإ و العمرصحيح مسلم( أخرجه مسلم و 2)
 5/58 مسند اإلمام أحمد،( أخرجه أمحد و 3)
، كتاب احل  عن رسول اهلل ذلى اهلل عليه وسلم، باب ما جاء و الذي يهل بواحل  صحيح البخاري( أخرجه البهاري و 4)

 2731فيكسر أو يعرج،   



     

94 
 

ب فاحلديث دليل على أن الوجوب على ال ور، وهناك أدلة أخرى عامة من كتاب اهلل دالوة علوى وجوو 
اْ بِلَددٰى  چمثوول قولوه سووبحانه  ،املبوادرإ إ  امتثووال أوامور  جوول وعووال والثنواء علووى موون فعول  لووك َوَسدداِبُعوَٰٓ

َو  ن  َمۡ فَِر اهٍة َعۡرُضهَا مِّ َُ بِّكُۡم َو هلِيَن به ُع َوٱۡۡلَۡبُض ُِۡعدهۡع لِۡلُمت َوٰ  (1) چٱلسهَمٰ
إ  امتثال أوامر  سبحانه، واحملذرإ من وكم و القر ن من النصو  الصرحية احلا ة على املبادرإ 

 املوت أوعواقوب الرتاخوو  والتثاقول عوون فعول مووا أمور اهلل بووه، وأن اإلنسووان قود حيووال بينوه وبووع موا يريوود بوو
ُ ِمدن َشدۡيرو  چ كقولوه سوبحانه  ،رو   ِع َوٱۡۡلَۡبِض َوَمدا َخلَدَ  ٱَّلله َوٰ ٰىَٰٓ َسدۡن عَ َوَۡ  ََۡولَدۡم يَاظُدُرواْ فِدي َملَكُدوِع ٱلسهدَمٰ

لُهُۡم  َۡن َ  َُ فقد يقرتب األجل فيضيع عليهم األجر بعدم املبادرإ قبول املووت، حيوث ( 2) چ ُوَن مَِد ٱۡمتََرَ  َۡ
يعووواجلهم املووووت وملوووا ي علووووا فيصوووبحوا مووون اخلاسووورين النوووادمع، ف ووو  اآليوووة دليووول وافوووح علوووى وجووووب 

 .نهااملبادرإ إ  الطاعة خشية أن يعاجل املوت اإلنسان قبل التمكن م
 :شروط صحة الحل

 :وه  الشروط اليت إن سقا منها واحد، مل يصح احل ، وه   ال ة شروط
 :الشرط األول       

احل ، وأوقاته املهصوذة، وه : شوال، و و القعودإ، وعشور مون  ي  هرالوقت املهصو ، وه  أش
 .احلجة
 :الشرط الثاي: املكان املهصو       

كعبوة و املسوجد احلورام للطووا  حوهلوا، فو  ا طوا  حوول مكوان رو  وهوو أرض عرفوة للوقوو  هبوا، وال
 .(3) الكعبة، أو وق  و مكان ر  عرفة، مل يصح حجه

 :الشرط الثالث: اإلحرام
 .وهو نية الدخول و حرمة احل  أو العمرإ أو مها معا مع التلبية

 :ووقت اإلحرام
 (4) ةابتداء األشهر و أي زمن منها، وجيوز قبلها مع الكراه

                                                                 

 133( سورإ  ل عمران: 1)
 185( سورإ األعرا : 2)
 2/117د.ط،  ،األم ،( للشافع 3)
 125/ 2، 2ط ،بدائع الصنائع ،الكاساي (4)
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 .عليها القاعدة وتطبيقات الحل في المبيحة األعذار: الثاني المبحث

   حل المرأة بال محرم: المطلب األول
 أن العلماء خمتل ون و اشرتاط احملرم للمرأإ و احل .

يشوورتط وجووود احملوورم أو الووزوج لوجوووب احلووو   ،(2) واحلنابلووة (1) القووول األول وهووو قووول احلن يووة 
ول الني ذلى اهلل عليه وسلم: }ال حيل إلمرأإ تؤمن باهلل واليوم اآلخور أن تسوافر مسو إ على املرأإ، لق

رفوو  اهلل عنهموا أن النووي ذولى اهلل عليووه  ابوون عبواس وهلموا أيضووا عون (3)يووم وليلووة إال موع  ي حموورم{،
قووام رجووول وسوولم قووال: }ال  لووون رجوول بووامرأإ إال ومعهووا  و حموورم، وال تسووافر اموورأإ إال مووع  ي حموورم ف

فقال: يا رسول اهلل، إن إمرأيت خرجت حاجة، وإي اكتتبت و روزوإ كوذا وكوذا، فقوال: "انطلوجل فحو  
و لووووك ألن املوووورأإ ال تقوووودر علووووى الركوووووب والنووووزول بن سووووها، فتحتوووواج إ  موووون يركبهووووا  (4){"موووع امرأتووووك

  .وينزهلا، وال يتأتى  لك إال مع الزوج أو احملرم
ال يشورتط لوجووب احلو  وجوود احملورم أو الوزوج، بول يك و   (5) ،فعيةالقول الثاي وهو قول الشوا

وحووودها موووع األموووون حوووىت لوووو فوووورض وجوووود الوووزوج واحملوووورم  ،وجوووود النسووووإ الثقووووات وقوووال بعوووض أذووووحابه
القوادرين علووى السوو ر معهووا، وهووذا هووو املشووهور مون املووذهب، ألن الرفقووة تقطووع األطموواع فوويهن، وألنووه 

، كاملسوولمة إ ا ختلصووت موون أيوودي الك ووار، وكالسوو ر حلضووور جمووال  سو ر واجووب ال يشوورتط لووه احملوورم
والدليل أن زوجات الني ذلى اهلل عليه وسلم حججون مون رو  حمورم }أن عمور بون اخلطواب  .احلاكم

اهلل عليوه وسولم و  خور حجوة حجهوا، فبعوث معهون عثموان بون  رف  اهلل عنه أِ ن ألزواج الني ذولى
 .(6) ، وعبد الرمحن بن عو {ع ان

                                                                 

 4/100، د.ط، المبسوط ،( للسرخس 1)
 3/291 ،2ط ،اإلنصاف ،( للمرداوي2)

 6/437كتاب الصالإ، باب املسافر،  ،صحيح ابن حبان( أخرجه ابن حبان و 3)
 2/978كتاب احل ، باب س ر املرأإ مع حمرم إ  ح  ور  ، صحيح مسلم، ( أخرجه املسلم و 4)
 17/36، الموسوعة الفقهية ( وزارإ األوقا  والش ون اإلسالمية الكويت،5)
 3/19، كتاب جزاء الصيد، باب ح  النساء، صحيح بخاري( أخرجه البهاري و 6)
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فقوووود  هبووووا إ  وجوووووب وجووووود الووووزوج أو احملوووورم، فوووو ن مل  (1) القوووول الثالووووث وهووووو قووووول املالكيووووة
يوجدا، أو وجدا لكن امتنعوا أو عجوزا عون مرافقتهوا، فرفقوة مأمونوة، واملعتمود ذوحة  لوك برفقوة الرجوال 

إ مأمونوووة و املووأمونع أو النسوواء املأمونووات، واألحوورى أن تكووون موون امنسووع معووا، علووى أن تكووون املوورأ
  .ن سووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووها

 .إ  جواز س ر املرأإ حب  ال ريضة بدون حمرم إن عدم إ ا أمنت على ن سها ابن تيمية و هب
وسو ل عون إمورأإ عجووز كبوو إ  املوروزي: و روايوة بووع الشوابة والعجووز، قوال أمحود وفور  اإلموام

يأخووذ رجوول بيووودها،  لووي  هلووا حموورم، ووجوودت قومووا ذوواحلع  قوووال: إن تولووت هوو  النووزول والركوووب، ومل
و  املوووورداوي ونقلهووووا كووووذلك فووووأرجو، ألهنووووا ت ووووار  ر هووووا و جووووواز النظوووور إليهووووا، ل موووون موووون احملظووووور.

اإلنصووا ، فقووال: وعنوووه " ال يشوورتط احملووورم و القواعوود موون النسووواء الوواليت ال  شوووى موونهن وال علووويهن 
 .(2) فتنة"

 :ها وهوووو موووذهب طائ وووة، مووونهمو هوووب الشوووافعية و قوووول: أهنوووا جيووووز هلوووا اخلوووروج للحووو  وحووود
عدي بن حامت الطائ ، وفيه: أن النوي ذولى اهلل  كما  كر  و املهذب، واستدلوا له حبديث الش ازي

عليه وسلم قال له: }هول رأيوت احلو إ  قلوت: مل أرهوا، وقود أنب وت عنهوا. قوال: فو ن طالوت بوك حيواإ 
 .(3) أحدا إال اهلل{ لرتين الظعينة ترسل من احل إ حىت تطو  الكعبة ال ختا 

واهلل أعلوم جووواز سو ر املوورأإ ل ريضوة دون حوو  النافلوة، والووراجح أن هوذا اخلووال  هوو و حوو  ا
للحو  مووع رفقوة مأمونووة عنود أموون ال تنوة، وأموون ال تنووة حيودد  الزمووان واملكوان ووسوويلة السو ر والرفقووة فيووه 

قووووووال شووووووويخ يوسووووووو  . الوحالووووووة املووووووورأإ، فهووووووو أمووووووور  تلوووووو  بووووووو ختال  األشوووووووها  واألزمووووووان واألحوووووووو 
 :قاعدتع جليلتع على جواز س ر املرأإ" (4)القرفاوي:
أن األذوول و أحكوام العبووادات واملعووامالت هوو اإللت ووات إ  املعواي واملقاذوود  ووال   :أوال

أحكام العبادات، ف ن األذل فيها هو التعبد واالمتثوال، دون االلت وات إ  املعواي واملقاذود. كموا قورر 
 .الشاطي ووفحه واستدل له  لك اإلمام

                                                                 

 1/309 د.ط، ،بداية المجتهد ،احل يد ابن الرشد (1)
 3/234، 4، طكتاب الفروعبن م لح، ا( 2)
 3/1309كتاب املناقب، باب عالمات النبوإ و اإلسالم،   ،صحيح بخاري( أخرجه البهاري و 3)
 1/353 ،4ط ،فتاو  المعاصرةالقرفاوي،  (4)
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ما حرم لذاته ال يباح إال للضرورإ، أما ما حرم لسد الذريعة فيباح للحاجة. وال ريوب أن سو ر   :الثانية
كمووا جيوب أن نضووي  أن السوو ر و عصورنا، مل يعوود كالسوو ر و .املورأإ بغوو  حمورم ممووا حوورم سودا للذريعووة

 .  ورو همجتياز ال لوات، والتعرض للصو  وقطاع الطور األزمنة املافية، حم وفا باملهاطر ملا فيه من ا
بول أذوبح السو ر بوسوواطة أدوات نقول جتموع العوودد الكثو  مون النوواس و العوادإ، كوالبواخر والطووائرات، 
والسووويارات الكبووو إ، أو الصوووغ إ الووويت ختووورج و قوافووول. وهوووذا جيعووول الثقوووة موفوووورإ، ويطووورد مووون األن وووو  

 ".كون وحدها و موطن من املواطناخلو  على املرأإ، ألهنا لن ت
موع جمموعوة موون  وهلوذا ال حورج أن سو  موع تووافر هوذا امووو الوذي يووحى بكول اطم نوان وأموان

النسواء الثقووات إ ا مل يكون هلووا حمورم. ألن مووا حيورم لغوو   مبويح حلاجووة وأن  لوك رفووع للحورج و هوورو  
 ذي مل توجد نسوإ  قات من احملرم.ال

 بيت في المزدلفةحكم الم: المطلب الثاني
اَالٌ  چقال اهلل تعوا :  ُُ دَل   لَۡيَِۚ َعلَۡيكُۡم  ْۡ دۡن َۡن تَۡبتَُ دواْ فَ دتُم مِّ ْۡ َِمآَٰ َۡفَ بِّكُدۡمإ فَِد دن به دتو  مِّ ۡم ُُرواْ ٱ َعَرفَٰ َ ِعادَد فَِد َّلله

ْهد دن مَۡبلِد ِۦ لَِمدَن ٱل واألذول و األمور الوجووب  (1)، چآَٰلِّيَن ٱۡلَمۡشَعِر ٱۡلَحَراِم  َوٱۡم ُدُروهُ َ َمدا هَدَدٰىكُۡم َوبِن  ُادتُم مِّ
حىت يقوم دليل على ذرفه عن الوجوب، ولقول الني ذلى اهلل عليه وسلم لعروإ بن مضرس رف  اهلل 
عنه وقد اجتمع به و ذالإ ال جر يوم مزدل ة فقال: يا رسول اهلل إي أتبعت ن س  وأكللت راحليت، 

ي  ذلى اهلل عليه وسلم : }من شوهد ذوالتنا هوذ ، ووقو  وما تركت جبال إال وق ت عند ، فقال الن
 (2).معنا حىت ندفع، وقد وق  قبل  لك بعرفة ليال أو هنارا، فقد مت حجه، وقضى ت ثه{

وألن النوووووي ذووووولى اهلل عليوووووه وسوووووولم رخووووو  للضوووووع ة أن يووووودفعوا موووووون مزدل وووووة و  خووووور الليوووووول، 
أهووول العلوووم  هوووب إ  أن الوقووووو   والرتخوووي  يووودل علوووى أن األذووول العزميوووة والوجووووب، بووول إن بعوووض

اَدالٌ  چ زدل ة ركن من أركان احل ، ألن اهلل تعوا  أمور بوه و قولوه:  ُُ دَل   لَدۡيَِۚ َعلَدۡيكُۡم  ْۡ دن َۡن تَۡبتَُ دواْ فَ  مِّ

ۡن  تُم مِّ ْۡ بِّكُۡمإ فََِِمآَٰ َۡفَ تو به
ۡم ُُرواْ ٱ َعَرفَٰ َ ِعادَد ٱۡلَمۡشدَعِر ٱۡلَحدَراِم  َوٱۡم ُدُروهُ  َ فَِد دن مَۡبلِد ِۦ لَِمدَن َّلله َمدا هَدَدٰىكُۡم َوبِن  ُادتُم مِّ

آَٰلِّيَن  ْه ومجع  أي مزدل ة  (4)والني عليه الصالإ والسالم حاف  عليه، وقال: }وق ت هاهنا{ (3)، چٱل

                                                                 

    198( سورإ البقرإ : األية 1)
 2/230، أبواب احل ، باب ما جاء فيمن أدرك اإلمام جبمع فقد أدرك احل ، سنن الترمذي( أخرجه الرتمذي و 2)
 198( سورإ البقرإ: 3)
 22/328، مسند أحمدد و ( أخرجه أمح4)
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 كلهوا موقو . ولكون القوول الوسووا مون أقووال أهول العلوم أن املبيووت هبوا واجوب ولوي  بوركن، وال سوونة.
 (1): و حكم املبيت و مزدل ة إ   ال ة أقوالاختل  العلماء رمحهم اهلل

القوول األول: املبيووت  زدل وة واجووب مون واجبووات احلوو ، مون تركووه جو  بوودم، وهوذا قووول أكثوور         
أهول العلوم، موونهم: اإلموام مالوك، وأمحوود، وأبوو حني ووة، والشوافع  و املشوهور عنووه، وعطواء، والزهووري، 

ور، ومجوواه  العلمواء موون السول  واخللو ، واسووتدل هوؤالء العلموواء وقتوادإ، والثووري، وإسووحا ، وأبوو  و
احل  عرفة، فمن جواء قبول ذوالإ ال جور مون ليلوة  على  لك حبديث عبد الرمحن بن يعمر، وفيه:}...

ومعلوووم أن هووذا الواقووو  بعرفووة و  خوور جوووزء موون ليلووة النحووور قوود فاتووه املبيوووت  (2)مجووع فقوود مت حجوووه{.
 لك فقد ذرح الني ذلى اهلل عليه وسلم و احلديث املوذكور بوأن حجوه  زدل ة قطعا بال شك، ومع 

توام، وحجووة اممهووور بوأن موون توورك املبيوت  زدل ووة فعليووه دم أ ور ابوون عبوواس رفو  اهلل عنهمووا أنووه قووال: 
واملبيوت  زدل وة نسوك. وهوذا القوول هوو الصوواب  (3)}من نس  مون نسوكه شوي ا أو تركوه فليهور  دموا{

 .الذي ال شك فيه
لقوول الثوواي: قوول موون قوال: بووأن املبيوت  زدل ووة ركوون ال يوتم احلوو  إال بوه، وبووه قوال مخسووة موون ا

التابعع، وهم: علقمة، والنهع ، والشعي، واألسود، واحلسن البصري، وهوم مون أئموة التوابعع، وممون 
، وابون قوال العالموة ابون القويم: "وهوو موذهب ا نوع مون الصوحابة: ابون عبواس .قال به: بعوض الشوافعية

الوووزب  رفوووو  اهلل عنهموووا، وإليووووه  هوووب إبووووراهيم النهعووو ، والشووووعي، وعلقموووة، واحلسوووون البصوووري، وهووووو 
قولوووه  ة، وهوووو أحووود الوجووو  للشوووافعية.. "واختووار  احملمووودان: ابووون جريوور، وابووون خزميوو مووذهب األوزاعووو ،

ۡن  چتعا :  تُم مِّ ْۡ تو فََِِمآَٰ َۡفَ
َ ِعاَد ٱۡلمَ فَِۡم ُُرواْ ٱ َعَرفَٰ قالوا: فهذا األمر القر ي الصريح  (4) چۡشَعِر ٱۡلَحَراِم  َّلله

 .يدل على أنه ال بد من  كر اهلل عند املشعر احلرام بعد اإلفافة من عرفة

القووول الثالوووث: املبيوووت  زدل وووة سووونة، وبوووه قووال بعوووض الشوووافعية، و كووور النوووووي أن هوووذا القوووول 
وعون عطوواء، واألوزاعو : أهنوا منوزل مون شوواء مشوهور أيضوا، لكون قووهلم األول مووع اممهوور أذوح منوه، 

                                                                 

 1/498 د.ط، ،مغني المحتاج ،لشربينا( 1)
 31/64مسند أحمد، ( أخرجه أمحد و 2)
 3/615، كتاب احل ، باب ما ي عل من نس  من نسكه شي ا، الموطأ( أخرجه مالك و 3)
 198األية  ( سورإ البقرإ:4)
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سنة ولي  بركن وال واجب، ه   ،وحجة من قال بأن املبيت  زدل ة .(1) نزل به، ومن شاء مل ينزل به
 .(2) أنه مبيت، فكان سنة كاملبيت  ىن ليلة عرفة، أي الليلة التاسعة اليت ذبيحتها يوم عرفة

ت احلاج فيها كما بات النوي ذولى اهلل عليوه وسولم إ  األسباب اختل  ال قهاء وهو هل جيب أن يبي
اإلسو ار مون الصوبح، أم أهنوا جمورد منوزل يصولى فيهووا املغورب والعشواء مجعوا كموا فعول النوي عليوه الصووالإ 
والسووالم ويبقوووى مووودإ قووودرها بعضوووهم إ  نصووو  الليووول كموووا هوووو موووذهب احلنابلوووة. وبعضوووهم كاملالكيوووة، 

ه أن يبقى فيها إال  قدار ما يصلى العشاء مع املغرب مجعا، و قدار ما قالوا: إهنا جمرد منزل، لي  علي
 .يأكل بعض الطعام،   ال بأس أن يتابع س 

إ ا فرض أن اإلنسان مل يتمكن من املبيت و مزدل ة ألي سبب من األسباب كمرض أو ر  
ن معوذورا فووال إ  عليووه،  لوك الظوواهر أنوه يلزمووه دم، لكنووه ال إ  عليوه، و لووك أن توارك الواجووب إن كووا

لكون عليوه البودل وهوو الودم، وإن كوان متعمودا ذووار عليوه اإل  والودم، ولوو أن اإلنسوان منوع مون املبيووت 
 و مزدل ة، فهذا ال ش ء عليه، ألنه يكون على سبيل اإلكرا .

  النيابة في الحل: المطلب الثالث
ن امليوت. والثواىن: املعضووب العواجز عون فواحل  واالعتموار عون الغو  جوائزان و موفوعع اي األول: عو

احل  ببدنه. وسواء د  لك ح  ال رض والتطوع على الراجح خالفا لبعض الشافعية الوذين  هبووا إ  
}ح  عن  جواز  لك و ال رض دون التطوع، وشرط  لك أن يكون النائب ح  عن ن سه حلديث:

الولوووود أو احل يووووود أو  النائووووب هووووو ر  د  لوووووك بووووع أن يكووووونوال فوووو .(3) ن سووووك   حوووو  عوووون شوووو مة{
  ر مها.

"وجتوووز النيابوووة و حوو  ال وورض و موفووعع، أحووودمها و حووجل امليووت إ ا موووات  الشوو ازي: قووال
وعليووه حوو ، والوودليل عليووه عوون عبوود اهلل بوون بريوودإ عووون أبيووه رفوو  اهلل عنووه قووال }بينووا أنووا جووال  عنووود 

إي تصدقت على أم  جبارية، وإهنوا ماتوت قوال: رسول اهلل ذلى اهلل عليه وسلم إ  أتته امرأإ فقالت: 
كوان عليهووا ذووم شووهر، أفأذوووم   فقالووت: يوا رسووول اهلل إنووه ،فقوال: وجووب أجورك وردهووا عليووك املو اث

  قال: حج  عنها{. وو حجل من ال عنها  قال: ذوم  عنها. قالت: إهنا مل س  قا، أفأح  عنها

                                                                 

 3/529 د.ط، ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،( ابن حجر العسقالي1)
 5/271، ، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن( انظر: الشنقيط 2)
 2/161، كتاب املناسك، باب الرجل حي  عن ر  ، سنن أبي داود( أخرجه أبو داود و 3)
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تادإ كالزمن والشيخ الكب ، والدليل عليه ما روى ابن يقدر على الثبوت على الراحلة إال  شقة ر  مع
عباس رف  اهلل عنهما }أن امرأإ من خثعم أتت الني ذلى اهلل عليه وسولم فقالوت: يوا رسوول اهلل إن 
فريضوة اهلل و احلو  علوى عبواد  أدركوت أيب شويها كبو ا ال يسوتطيع أن يستمسوك علوى الراحلوة أفوأح  

أبيك دين فقضيته ن عه{ وألنوه أيو   ىل لك  قال: نعم كما لو كان ع عنه  قال: نعم. قالت: أين عه
 (1)من احل  بن سه فناب عنه ر   كامليت."

وو حووو  التطوووووع قوووووالن أحوووودمها وهووووو ال جيوووووز ألنوووه روووو  مضووووطر إ  االسووووتنابة فيووووه فلووووم جتووووز 
بوووة و فرفووووها أنوووه جيووووز وهوووو الصوووحيح ألن كووول عبوووادإ جوووازت النيا ،والثووواىن اإلسوووتنابة فيوووه كالصوووحيح.

 وأجاز احلنابلة النيابة عن القادر على احل  ببدنه و ح  التطوع. جازت النيابة و ن لها كالصدقة.
كالصودقة، وألهنوا ال  "ويصوح أن يسوتنيب قوادر ورو  ، و ن ول حو  أو بعضوه البن قاسم: قال

ال يسوتنيب." قووال و  يسوتنيب فيهوا، كاملعضووب، وعنوه: تلوزم القوادر، وال رو  القوادر بن سوه، فجوواز أن
املبدع: "وحملها إ ا أدى حجة اإلسالم، وهو قادر على االستنابة عليها بن سوه، أموا لوو كوان قوادرا، ومل 

 كوور  املوفووجل والشوووارح.  يووؤد ال وورض، مل يصووح أن يسوووتنيب و التطوووع، ألنووه ممنوووع بن سوووه، فنائبووه أو .
"فأمووا  :النوووي القو ه و التطووع كموا و ال ورض.ومنوع كثو  مون أهول العلوم النيابوة عون القووادر ببدنو (2)"

 (3)ح  التطوع فال جتوز االستنابة فيه عن ح  لي   عضوب."
وهبوذا تعلوم احملول الوذي جيووز فيوه احلو  عوون هوذا امود وهوذ  امودإ، وهوو إ ا موا كانوا ميتووع، أو 

تنيبا موون حيوو  ا أن يسوومعضوووبع ال يسووتطيعان احلوو  ببوودهنما، فوو ن كانووا يسووتطيعان احلوو   اهلمووا، لزمهموو
 عنهما حجة اإلسالم.

 الطواف اثناء" سكوتر" يستخدم معتمر حكم: الرابع المطلب
يستهدم "سكوتر" ا ناء الطوا  ذحيح، فأما كوهنا ركبت مع القودرإ علوى املشو  فوال حورج فيوه، ألن 
ثين الوراجح أن طووا  موون طوا  راكبووا ذوحيح جموز ، وموون قوال بعوودم ذوحته أو أوجوب فيووه الودم يسووت

من  لك حال العوذر، فمون كوان لوه عوذر جواز لوه الطووا  راكبوا، وموا  كرتوه مون الزحوام وخوو  فووت 
 الطائرإ عذر يبيح الركوب و الطوا .

                                                                 

 1/365، د.ط، كتاب احل ، المهذب في فقة اإلمام الشافعي ( الش ازي،1)
 1/248 د.ط، ، كتاب املناسك،قنع مختصر المقنعالروض المربع بشرح زاد المست ،( البهويت2)
 7/114، د.ط، المجموع شرح المهذب ،( النووي3)
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" ال نعلم بع أهل العلم خالفا و ذحة طوا  الراكب إ ا كان له عوذر  (1)قال ابن قدامة رمحه اهلل:
لم طوووا  و حجووة الووووداع علوووى بعوو  يسوووتلم الوووركن فوو ن ابووون عبوواس روى أن النوووي ذووولى اهلل عليووه وسووو

 حجن. وعن أم سلمة قالت: }شكوت إ  رسول اهلل ذلى اهلل عليه وسلم أي أشتك  فقال: طوو 
وقال جابر: }طا  الني ذلى اهلل عليه وسولم علوى راحلتوه بالبيوت  .(2) من وراء الناس وأنت راكبة{

 .(3) ليهم ليسألو  ف ن الناس رشو {وبع الص ا واملروإ ل ا  الناس وليشر  ع
وقال و بيان حكم الطوا  راكبا لغ  عذر: فأموا الطووا  راكبوا أو حممووال لغو  عوذر فم هووم  

: ن النووووي ذووولى اهلل عليووووه وسووولم قووووالكوووالم اخلرقووو  أنووووه ال جيوووز  وهووووو إحووودى الروايووووات عووون أمحووود أل
م جيووز فعلهووا راكبووا لغوو  عووذر كالصوووالإ، وألهنووا عبووادإ تتعلووجل بالبيووت فلوو .(4) }الطوووا  بالبيووت ذووالإ{

والثانية  جيزئه وجي   بدم وهو قوول مالوك وبوه قوال أبوو حني وة إال أنوه قوال يعيود موا كوان  كوة، فو ن رجوع 
ج   بدم ألنه ترك ذ ة واجبة و ركن احل  فأشبه ما لو وق  بعرفوة هنوارا ودفوع قبول روروب الشوم . 

ا أبو بكر وه  مذهب الشوافع  وابون املنوذر، ألن النوي ذولى اهلل جيزئه وال ش ء عليه اختاره ،والثالثة
: ال قوول ألحود موع فعول النوي ذولى اهلل عليوه وسولم، وألن اهلل وسلم طا  راكبا، قال ابون املنوذر عليه

 خوال  و أن تعا  أمر بالطوا  مطلقا فكي ما أتوى بوه أجوزأ . وال جيووز تقييود املطلوجل بغو  دليول. وال
 أفضل. الطوا  راجال

 
 
 
 
 

  

                                                                 

 3/397 د.ط، ،المغني، ابن قدامة (1)
  1/100، باب إدخال البع  و املسجد للعلة، صحيح بخاري( أخرجه البهاري و 2)
 2975، رقمسنن النسائي( أخرجه النسائ  و 3)
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 تطبيقات القاعدة في األضحية.: المبحث الثالث
ف ن اهلل شرع شرائع على العبواد، وطلوب مونهم القيوام هبوا، لكو  حيققووا العبوديوة لوه سوبحانه، وحيصولون 
على اخل  واألجر، وقد بع اهلل تعا  أن من ميتثول أوامور ، ويعظوم شوعائر ، فو ن هوذا دليول علوى وجوود 

ِ فَِِِههَا ِمن تَۡلَوٰ ٱۡللُلُو ِ } . قال تعا :التقوى و قلبه ئَِر ٱَّلله
َٰٓ  .(1) {َوَمن يَُعظِّۡم َشَعٰ

ومون هووذ  الشووعائر العظيموة هوو  شووع إ األفوحية، والوويت قوود حوث عليهووا اإلسووالم، وررووب و 
ِ لَ  چ القيام هبا. قال سبحانه وتعا : ئِِر ٱَّلله

َٰٓ ن َشَعٰ هَا لَكُم مِّ
َعۡلاَٰ َُ ۡم ُُرواْ ٱۡسدَم ٱ كُۡم فِيهَا َخۡيدري  َوٱۡلبُۡدَن  ِ َعلَۡيهَدا فَِد َّلله

هَا لَكُ  ۡرَِٰ لَِ  َسخه
ََٰ اُوبُهَا فَكُلُواْ ِمۡاهَا َوَۡۡهِعُمواْ ٱۡللَاَِِ  َوٱۡلُمۡعتَرهإ َ  ُُ بَۡت  َُ  فََِِما َو

ِه    (2) چ ۡم لََعلهكُۡم تَۡشكُُرونَ َعَوآَٰ

 في تعري  األضحية: المطلب األول
و ثله قال الرازي و  (3)نوي: "األفحية: اسم ملا يضحى هبا، أي يذبح، ومجعها األفاح ".قال القو 
واألفحية فيها أربع لغات، وه : أفحية، إفحية، فوحية، أفوحاإ. قوال  (4).خمتار الصحاح ،كتابه

سورإ فم اهلمزإ و األكثر، وه  و تقدير أفعولوة، وكسورها إتباعوا لك :"واألفحية فيها لغات :ال يوم 
أفوحاإ وامموع  احلاء واممع: أفاح ، والثالثة فوحية، وامموع فوحايا، مثول عطيوة وعطايوا، والرابعوة

 (6)األفحية و الشرع ه  اسم ملا يذبح أو ينحر من النعم تقربا هلل تعا  و أيام النحر. (5)أفحى".
  بوووه علووى ال قوووراء قووال عبوود الووورمحن بوون حممووود البغوودادي املوووالك : "وهوو  مووا يوووذبح يوووم النحووور للتصوود

 چ أموا الكتواب فقولوه تعووا : (7).واملسواكع، ومسيوت بوذلك ألهنوا توذبح يووم األفوحى ووقوت الضوحى"

َحرۡ  لَِربِّ َ  فََلأِّ  ِۡ  (8) چ َوٱ

                                                                 

 32( سورإ احل : اآلية 1)
 36( سورإ احل : األية 2)
 2/359 د.ط، ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،ال يوم  (3)
 403/ 1، 5، طمختار الصحاح ،( الرازي4)
 359/ 2 ،د.ط بير،المصباح المنير في غريب الشرح الك ،( ال يوم 5)
 695/ 1 كفاية األخيار في حل غاية اإلختصار، ( وانظر: تق  الدين احلصين،6)
 121/ 1 د.ط، ،إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه اإلمام مالك( ابن عسكر، 7)
 2األية  ( سورإ الكو ر:8)
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 }فوحى النوي ذولى اهلل عليوه وسولم بكبشوع أملحوع، وأموا السونة فحوديث أنو  رفو  اهلل عنوه قوال:
وأمووووا اإلمجوووواع فقووووود  (3) يسوووووم  ويكوووو ، فووووذحبهما بيوووود { (2) فرأيتووووه وافووووعا قدمووووه علووووى ذوووو احهما (1)

 (4) أمجعت األمة على مشروعية األفحية.

 حكم األضحية: المطلب الثاني
 اختل  ال قهاء و حكم األفحية على قولع:

الوجوووب، وبووه قووال أبووو حني ووة، وهووو قووول ملالووك، روو  املعتموود عنووه و املوووذهب.  :القووول األول
وقال  .(5) "ه  واجبة على الذكر واألنثى عند اإلمام أيب حني ة، وهو املعتمد"قال السرخس  احلن  : 

 الزيلع : "األفحية واجبة على كل حر مسلم مقيم موسر و يوم األفحى عن ن سه وولود  الصوغار"

اسوووووتدل احلن يووووة علوووووى وجووووووب  .(7) وقووووال ابووووون رشووووود: "وروي عوووون مالوووووك مثووووول قووووول أيب حني وووووة" .(6)
َحرۡ  لَِربِّ َ  فََلأِّ  چ :قوله تعا  ،األفحية ِۡ  .(9) أي واحنر األفحية، واألمر يقتض  الوجوب (8) چ َوٱ

}إن أول  حديث ال اء رف  اهلل عنه قال: خطبنا الني ذلى اهلل عليه وسلم يووم النحور قوال:
ما نبدأ بوه يومنوا هوذا أن نصول    نرجوع فننحور، فمون فعول  لوك فقود أذواب سونتنا، ومون  بوح قبول أن 

فقوام خوايل أبوو بوردإ بون نيوار، فقوال يوا    ف منا هو حلوم عجلوه ألهلوه لوي  مون النسوك و شو ء{.يصل
}اجعلهوا مكاهنووا أو قووال  رسوول اهلل: أنووا  حبوت قبوول أن أذوول  وعنودي جذعووة خوو  مون مسوونة. قووال:

                                                                 

وقال األذمع : هو األبيض ويشوبه ش ء من السواد،  ( أملحع: قال ابن األعرايب ور  : األملح هو األبيض اخلال  البياض.1)
 .1556/ 3نظر: شرح ذحيح مسلم 

( ذ احهما: مجع ذ حة، وه  جانب العنجل، وذ حة كل ش ء جانبه، وإمنا فعل هذا ليكون أ بت له وأمكن؛ ل ال تضطرب 2)
 .1556/ 3. شرح ذحيح مسلم 2113/ 5الذبيحة برأسها، فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤ يه. انظر: شرح ذحيح البهاري 

 ،2113/ 5، صحيح البخاري( أخرجه  اري و 3)
 282/ 4، مغني المحتاج( انظر: اخلطيب الشربيين، 4)
 171/ 6 د.ط، المبسوط،، ( السرخس 5)
 6/73 ،1ط ، كتاب األفحية،نصب الراية في تخريل أحاديث الهداية ،( الزيلع 6)
 597/ 1د.ط، ، ونهاية المقتصد بداية المجتهد ،( ابن رشد احل يد7)
 2( سورإ الكو ر: 8)
 171/ 6 د.ط، ،المبسوط ،رخس ( الس9)
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قوووالوا فكونوووه  بوووح أخووورى مكاهنوووا، فهوووذا دليووول علوووى  (1) ا حبهووا ولووون جتوووزي جذعوووة عووون أحووود بعووودك{
وعوون أنو  بوون مالوك رفوو  اهلل عنوه أن رجووال  بوح يوووم النحور، يعووين قبول الصووالإ.}فأمر   .(2) الوجووب

}مون كووان لوه سووعة ومل  وكوذلك قولووه عليوه الصوالإ والسووالم: (3) النوي ذولى اهلل عليووه وسولم أن يعيوود {
ه فالنه  عون أن يقورب املسولم الوذي مل يضوح املصولى، ال يكوون إال برتكو (4)يضح، فال يقربن مصالنا{
 لواجب، وهو األفحية.

القول الثاي: األفحية سونة مؤكودإ، وبوه قوال مالوك، والشوافع ، وأمحود. قوال عبود الوهواب بون 
وقوود  (5)علو  البغودادي املوالك : "واألفوحية سوونة مؤكودإ  اطوب هبوا كول قووادر عليهوا إال احلواج  وىن".

وقوال الشوربيين  (6).بون رشودن  فقهاء املالكية على أن األفحية سنة مؤكدإ، وممون نو  علوى  لوك، ا
وقوود نوو   (7)الشوافع : "التضووحية سوونة مؤكوودإ و حقنووا، أمووا و حقووه ذوولى اهلل عليووه وسوولم فواجبووة".

وقووال ابون قدامووة  (8) فقهواء الشوافعية علووى أن األفوحية سوونة مؤكودإ، ومموون نو  علوى  لووك: الشوافع .
ول أكثوووور أهوووول العلووووم، يوووورون احلنبلووو : "واألفووووحية سوووونة ال يسووووتحب تركهووووا ملوووون يقوووودر عليهوووا، وهووووو قوووو

 .(9) األفحية سنة مؤكدإ ر  واجبة"
حووديث الوو اء رفوو  اهلل عنووه قووال: قووال النووي ذوولى اهلل عليووه وسوولم: }إن أول مووا نبوودأ بوووه و 
يومنا هذا أن نصل ،   نرجع، فننحر، من فع له فقد أذاب سنتنا، ومن  بح قبل، ف منا هوو حلوم قدموه 

 .(10) ء{ألهله، لي  من النسك و ش 

 

                                                                 

 925، برقم: 329/ 1، صحيح البخاري( أخرجه  اري و 1)
 171/ 6 د.ط، ،المبسوط ،( السرخس 2)
 3151، برقم: 1053/ 2، سنن ابن ماجه( أخرجه ابن ماجه و 3)
 .2532رقم:  . قال األلباي: حسنب3123، برقم: 1044/ 2، هسنن ابن ماج( أخرجه ابن ماجه و 4)
 262/ 1 ،1ط ،التلقين في الفقة المالكي( القاف  عبد الوهاب، 5)
 597/ 1،1طبداية المجتهد ونهاية المقتصد،  ( ابن رشد احل يد،6)
 4/282 د.ط، ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، ( اخلطيب الشربيين7)
 348/ 2 د.ط، ،األم ،لشافع ( ا8)
 95/ 11 د.ط، المغني، ،( ابن قدامة9)
 7/99، كتاب األفاخ ، باب سنن األفاح ، صحيح البخاري( أخرجه  اري، 10)
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  في شروط األضحية:  المطلب الثالث
يشوورتط أن تكوووون األفووحية مووون الوونعم، وهووو  اإلبووول والبقوور والغووونم بنوعيووه املعوووز والضووأن، و لوووك لقولوووه 

َۡ ُُرواْ ٱۡسَم ٱ چ تعا : دِمِۗ لِّيَ َعٰ ِۡ دَن بَِهيَمدِة ٱۡۡلَ ِ َعلَٰى َمدا َبَزمَهُدم مِّ ر، قوال ابون كثو : "وهو  اإلبول، والبقو (1) چَّلله
قوووال السرخسووو  احلن ووو : "وال جيووووز و الضووووحايا والواجبوووات بقووور الووووحد ومحووور الوووووحد  (2) والغووونم".
ألن األفوووحية عرفووووت قربوووة بالشوووورع، وإمنوووا ورد الشوووورع هبوووا موووون األنعوووام، وألن إراقووووة الووودم موووون  ،والظوووي

ه يودخل سووت  وقود بووع الكاسواي أنوو .(3) الوحشو  لوي  بقربووة أذوال، والقربووة ال تتوأدى  ووا لوي  بقربووة"
كول نوووع موون هووذ  الوونعم جنسووه، فقووال: "ويودخل و كوول جوون  نوعووه، والووذكر واألنثووى منووه، واخلصوو  

وقوال  .(4) وال حل، النطال  اسم امن  على  لك، واملعوز نووع مون الغونم، وامواموس نووع مون البقور"
وقووال الشوو ازي  .(5) ابون رشوود املووالك : "أمجووع العلموواء علووى جووواز الضوحايا موون مجيووع هبيمووة األنعووام"
وقوووود نقوووول الشوووووربيين  .(6) الشووووافع : "وال جيووووز  و األفووووحية إال األنعووووام، وهوووو  اإلبووووول والبقوووور والغوووونم"

 الشوافع ، إمجوواع العلمواء علووى  لوك، معلووال قولووه بوأن التضووحية عبوادإ تتعلووجل بواحليوان، فتهووت  بووالنعم

 .(8) األنعام"وقال ابن قدامة احلنبل : "وال جيز  و األفحية ر  هبيمة  .(7)

يشرتط ايضا السن و األفحية، ف ن كانت من اإلبل فيكوون عمرهوا مخو  سونع، وإن كانوت 
مووون البقووور فيكوووون عمرهوووا سووونتع، وإن كانوووت موووون املعوووز فيكوووون عمرهوووا سووونة، وإن كانوووت مووون الضووووأن 

ن قوال الكاسواي: "وختصوي  هوذ  القربوة بسون دون سو .(9) فيجز  فيها امذع، وهو ما له سوتة أشوهر

                                                                 

 34( سورإ احل : األية 1)
  312/ 1د.ط، ، تفسير القرآن العظيم ،( ابن كث 2)
 171/ 6 د.ط، ،المبسوط ،( السرخس 3)
 205/ 4، 2، طصنائع في ترتيب الشرائعبدائع ال( الكاساي، 4)
 600/ 1 د.ط، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ، ( ابن رشد احل يد5)
 74/ 1 د.ط، ،المهذب في فقة اإلمام الشافعي ،( الش ازي6)
 282/ 4 د.ط، ،مغني المحتاج( اخلطيب الشربيين، 7)
 100/ 11 د.ط، المغني،( ابن قدامة، 8)
أشهر، وعالمته: أن يرقد ذو  ههر  بعد قيامه، وإما  نية معز أكملت السنة، وخلت و الثانية، وإما  ا ( الضأن: ماله ستة 9)

منـار . وانظر: ابون فوويان، 396/ 1، فقه العبادات للمالكيةبلق الثالثة من البقر، واخلامسة من اإلبل. انظر: كوكب عبيد، 
 .189/ 1 السبيل
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قووووال السرخسوووو : "يشوووورتط الثووووين و هبيمووووة األنعووووام إال  .(1) أمووور ال يعوووور  إال بووووالتوقي ، فيتبووووع  لووووك"
. وقال ابن رشد: "أمجعوا على أنه ال جيوز امذع من املعز، بول الثوين فموا فوقوه، لقولوه عليوه (2) الضأن"

ا أمر  باإلعادإ:
 
وقال عبود  .(3) أحد ر ك{}جيزيك، وال جيزي جذع عن  الصالإ والسالم أليب بردإ مل

وقووال املووزي الشووافع : "وجيووووز و  .(4) الوهوواب املووالك : "وسوونها موون الضووأن امووذع، ومموووا سوووا  الثووين"
و ثلووه  .(5) الضوحايا امووذع مون الضووأن، والثوين موون اإلبول والبقوور واملعوز، وال جيوووز دون هوذا موون السون"

 .(6) قال ذاحب التذكرإ
العيوووووب، فووووال تصووووح بووووالعوراء البووووع عورهووووا، والعرجوووواء البووووع    يشووورتط سووووالمة األفووووحية موووون

عرجهوا، واملريضووة البووع مرفووها، واهلزيلووة الويت ال مووخ هلووا موون شوودإ اهلوزال، و لووك ملووا روي موون حووديث 
}أربع ال جتوز و األفاح : العوراء  ال اء بن عازب رف  اهلل عنه أن الني ذلى اهلل عليه وسلم قال:

قوووووال  .(7) يضوووووة البوووووع مرفوووووها، والعرجووووواء البووووع  هلعهوووووا، والكسووووو إ الووووويت ال تنقوووووى{البووووع عورهوووووا، واملر 
وقوال ابوون رشوود: "أمجووع  .(8) السرخسو  احلن وو : "يشوورتط و األفووحية أن تكوون سووليمة موون العيوووب"

العلموواء علوووى اجتنووواب العرجووواء البوووع عرجهوووا و الضووحايا، واملريضوووة البوووع مرفوووها، والعج ووواء الووويت ال 
وقال ابن قدامة: "أموا العيووب  .)9( اليت ال مخ و عظامها، مص ا حلديث ال اء بن عازب"تنقى: أي 

 . )10(األربعة األول، فال نعلم بع أهل العلم خالفا و أهنا ذنع األجزاء"

                                                                 

 205/ 4 ،2ط ،بدائع الصنائع ،بن أمحد الكاساي احلن  ( عالء الدين، أبو بكر بن مسعود 1)
 171/ 6 د.ط، ،المبسوط ،( السرخس 2)
 602/ 1 د.ط، ،بداية المجتهد( ابن رشد احل يد، 3)
 262/ 1، 1ط، التلقين( عبد الوهاب، 4)
 299/ 1، مختصر المزني( املزي، 5)
. هو وابنائه ندماء لعدد من ل اء بين العباس.انظر هو562د: املتو ، وهو 158/ 1 ،1ط التذكرة الحمدونية، ( ابن محدون،6)

 1:204املعجم االدباء 
 106/ 2 سنن أبي داود، ( ال تنق : أي اهلزيلة اليت لي  هلا مخ، انظر: أبو داود،7)
 171/ 6 د.ط، ،المبسوط ،( السرخس 8)
 601/ 1 ،2ط ،بداية المجتهدبن رشد احل يد، ا (9)
 101/ 11 د.ط، ،يالمغن ،ابن قدامة (10)
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قووووال الشوووافع : "وال جتووووز  امربوووواء،  وجنووود أن موووون أقووووال الشووووافعية و ت سووو  املريضووووة، بأهنووووا امربووواء. 
لوووه وكثوو   مووورض بووع م سووود للحووم ونووواق  للووثمن". لكووون عقووب ابووون قدامووة و املغوووين بوووأن واموورب قلي

 )1(.ت س  املريضة بامرباء تقييد للمطلجل وختصي  للعموم بال دليل، فاملرض أعم من امرب
وممووا اشوورتطته الشوووافعية و ذووحة األفوووحية أن ينوووي املضووح  عنووود الووذبح أو قبلوووه، أمنووا قدموووه 

 أفووووحية.  وأيضووووا ممووووا اشوووورتطته الشووووافعية واحلنابلووووة و ذووووحة األفووووحية أنووووه يلووووزم وتقوووورب بووووه هلل تعووووا 
فَكُلُدواْ ِمۡاهَدا  چ التصد  بش ء من حلم األفحية ني ا، فيحرم عليه أن يأكلها كلها، و لك لقولوه تعوا :

افعية: قودر أوقيتوع مون واألمور يقتضو  الوجووب، وأقول التصود  عنود الشو )2( چ َوَۡۡهِعُمواْ ٱۡللَاَِِ  َوٱۡلُمۡعتَدرهإ 
وقووالو: "إن أكلهوووا كلهووا، ومل يتصوود  بأقووول مووا يطلوووجل عليووه اسوووم  )3( ،اللحووم، وعنوود احلنابلوووة قوودر أوقيوووة

 . )4( اللحم، فمن  لك القدر"
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

 348/ 2د.ط، ، األمالشافع ،  (1)
 36( سورإ احل : األية 2)
 389/ 1إ  معرفة معاي أل ا  املنهاج، مغني المحتاج ( األوقية: مقدار أربعع درمها، انظر: اخلطيب الشربيين، 3)
 799/ 1 د.ط، ، فروع فقه العبادات،، األمالشافع  (4)
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 عليها القاعدة وتطبيقات األضحية في المبيحة األعذار: الرابع المبحث
 ذبح األضحية خارج البلد: المطلب األول

ملوا روى أنوو  بون مالوك رفوو  اهلل عنوه أن النوي ذوولى اهلل  ،ألفضول لسنسوان أن يوذبح أفووحيته بن سوها
عليووه وسووولم }فوووحى بكبشوووع أملحوووع فرأيتوووه وافوووعا قدموووه علوووى ذووو احهما يسوووم  ويكووو  فوووذحبهما 

ملووا روى جوووابر أن:  ،وجيوووز أن يسوووتنيب موون يقوووم مقامووه و  بوووح أفووحيته، ولووو بوووال عووذر.  )1(بيوود {
 . )2(بيد    أعطى عليا فنحر ما ر {  ال ا وستع }فنحر

قال الدكتور وهبة الزحيل  ح ظه اهلل: " يستحب ملريد التضحية أن يذبح بن سه إن قودر عليوه 
ألنووه قربوووة، ومباشوورإ القربوووة أفضووول موون ت وووويض إنسووان  خووور فيهوووا، فوو ن مل حيسووون الووذبح فووواألو  توليتوووه 

لقولوووه ذووولى اهلل عليوووه وسووولم ل اطموووة  ،أن يشوووهد األفوووحيةمسوولما حيسووونه، ويسوووتحب و هوووذ  احلالوووة 
 ."وقود ات قوت املوذاهب علوى هوذا )3(، رف  اهلل عنها: }يا فاطمة قوم  إ  أفحيتك فاشوهديها..{

)4( 
قوال الودكتور وهبووة الزحيلو : " أمووا . وأموا التضوحية خووارج البلود ف يهووا خوال  بوع أهوول العلوم

كور  نقلهووا كالزكواإ موون بلوود إ  بلود، إال أن ينقلهووا إ  قرابتووه، أو فقووال احلن يووة: "ي ،نقلهوا إ  بلوود  خور
 .أجزأ  مع الكراهة"،إ  قوم هم أحوج إليها من أهل بلد ، ولو نقل إ  ر هم 

وقوال املالكيوة: "وال جيوووز نقلهوا إ  مسووافة قصور فوأكثر، إال أن يكووون أهول  لووك املوفوع أشوود 
وقوووال احلنابلوووة  " .ثووور هلوووم، وت رقووة األقووول علوووى أهلووهحاجووة مووون أهووول حموول الوجووووب، فيجوووب نقوول األك

والشووافعية كاملالكيوووة: "جيووووز نقلهوووا ألقووول موون مسوووافة القصووور، مووون البلووود الووذي فيوووه املوووال، وحيووورم نقلهوووا  
 )5(كالزكاإ إ  مسافة القصر وجتزئه.." "

. وقد اختار مجع من املعاذرين جواز التضحية خوارج البلود لتعطوى ملسولمع أشود حاجوة وعووزا
هَددا  چوقود منوع بعوض أهول العلوم مون  لوك مسوتدال ب ووات إههوار الشوع إ وقود قوال تعوا :  َعۡلاَٰ َُ َوٱۡلبُدۡدَن 

                                                                 

 5558، كتاب األفاح ، باب من  بح األفاح  بيد ،  بخاريصحيح ال( أخرجه البهاري و 1)
  1218، كتاب البداية والنهاية، باب سنة عشر من اهلجرإ النبوية،  صحيح مسلم( أخرجه مسلم و 2)
 1905، كتاب األفاح ، باب يغ ر ملن يضح  عند أول قطرإ تقطر من الدم،   سنن ابي داودأخرجه ابو داود و  (3)
 .273/ 4 ،3ط ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،حيل ( وهبة الز 4)
 23/332،الفقهية الموسوعةاإلسالمية،  والش ون األوقا  وزارإ (5)
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ِ لَكُۡم فِيهَا َخۡيري   ئِِر ٱَّلله
َٰٓ ن َشَعٰ اُوبُهَا فَكُلُواْ ِمۡاهَا َوَۡۡهِعمُ فَِۡم ُُرواْ ٱۡسَم ٱ لَكُم مِّ ُُ بَۡت  َُ  فََِِما َو

ِه  ِ َعلَۡيهَا َعَوآَٰ واْ ٱۡللَاَِِ  َّلله

هَا لَكُۡم لََعلهكُۡم تَۡشكُُرونَ  ۡرَِٰ لَِ  َسخه
ََٰ   :وو االستدالل هبذ  اآلية نظر من وجهع )1(. چ َوٱۡلُمۡعتَرهإ َ 

أن النواس ال يت قوون كلهوم علوى  بوح فوحاياهم خوارج بالدهوم، بول يبقوى مونهم : الوجوه األول
 .الوجه موجودامن يضح  و بلد ، فيبقى إههار الشع إ من هذا 

علوى فوورض أن النواس مجيعووا يوذحبون فووحاياهم خوارج البلوود، فو ن أذوول إههووار : الوجوه الثوواي
الشوع إ بووا  رو  منتوو ، فهووو يظهور ويقوووى ههووور  و بلود  خوور، وإن فووع  ههوور  و بلوود املضووح  

ء مون كما أن القصود مون األفواح  إههوار الشوع إ و كول بلود، ون وع ال قورا.و لك للحاجة واملصلحة
ٰٰ ِماكُۡمإ  چيقول اهلل عز وجل:  ،املسلمع هۡلَو ِكن يَاَالُ ُ ٱلت

َ لُُحوُمهَا َوََل ِدَمآَُٰؤهَا َولَٰ   )2(چ لَن يَاَاَ  ٱَّلله
سولمة بون األكوووع وقود جواء و الصوحيحع موون طريوجل أيب عاذوم، عوون يزيود بون أيب عبيود عوون 

: }مون فوحى مونكم فوال يصوبحن بعود  الثوة : قوال رسوول اهلل ذولى اهلل عليوه وسولمرفو  اهلل عنوه قوال
: كلوووا هلل ن عوول كموا فعلنووا العووام املافوو   قووالوو بيتوه شوو ء، فلمووا كووان العووام املقبول قووالوا: يووا رسووول ا

فالشوارع ملوا نظور إ   . )3({بالنواس جهود فوأردت أن تعينووا فيهوا، فو ن  لوك العوام كوان وأطعمووا وادخوروا
 .  ال ة أيام، فلما زالت تلك العلة زال النه  فاقة الناس، حرم عليهم االدخار فو 

وحين ووذ ال جنوود حرجوووا موون ال تووووى جبووواز نقووول األفووحية مووون بلوود إ   خووور، إ ا دعووت حاجوووة 
املسولمع لوذلك، فو ن أعودادا كبو إ مون املسولمع ي رتشوون األرض ويلتح وون السوماء، ويعوانون مسوغبة، 

م، وإروا تهم بوالزكوات والصودقات، ونقول األفواح  وقد ميوتون جوعا، واحلاجة داعية إ  الوقوو  معهو
إ  بالدهوم، ف نوه ال يتعوع و األفوحية مكوان بلود املضوح ، وحوع ت ووت سونية األكول مون األفوحية 

فوال حوورج و إعطواء املووال . فوال ت وووت مصولحة إرا ووة ال قوراء واملسوواكع مون املسوولمع وسود حوواجتهم"
ونوه  قوة مأمونوا، و حبوه هلووا و أيوام الوذبح الويت هو  أيووام ملون يوذبح لوك أفوحية و خوارج البلوود، بشورط ك

 . التشريجل

  

                                                                 

 36( سورإ احل  :األية 1)
 37( سورإ  احل  : األية 2)
  5569 ، كتاب املناسك، باب اهلديصحيح البخاري( أخرجه البهاري و 3)
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 ألمراض الوبائية في البقر والغنماألضحية في البلد النتشار ا: المطلب الثاني
أن األفحية من السنن املؤكدإ، وشرعت شكرا هلل تعا ، وإحياء لسنة سيدنا إبراهيم اخلليل عليه 

ِ فَِِِههَا عظيما لشعائر اهلل سبحانه، قال تعا  الصالإ والسالم، كما أن فيها ت ئَِر ٱَّلله
َٰٓ لَِ   َوَمن يَُعظِّۡم َشَعٰ

ٰ
َم

ٰٰ ِماكُۡمإ  چ :وقال )1(ِمن تَۡلَوٰ ٱۡللُلُوِ   هۡلَو ِكن يَاَالُ ُ ٱلت
َ لُُحوُمهَا َوََل ِدَمآَُٰؤهَا َولَٰ    )2(چ لَن يَاَاَ  ٱَّلله

تصوح بوالعوراء البوع عورهوا، والعرجواء البوع عرجهوا،  يشرتط سالمة األفوحية مون العيووب، فوال
واملريضوة البوع مرفووها، واهلزيلوة الوويت ال موخ هلووا مون شودإ اهلووزال، و لوك ملووا روي مون حووديث الو اء بوون 

}أربووع ال جتووز و األفواح : العووراء البووع  عوازب رفو  اهلل عنوه أن النوي ذوولى اهلل عليوه وسولم قوال:
 . )3(مرفها، والعرجاء البع هلعها، والكس إ اليت ال تنقى{عورها، واملريضة البع  

قوووال الشوووافع : "وال جتوووز  امربووواء،  أن مووون أقووووال الشوووافعية و ت سووو  املريضوووة، بأهنوووا امربووواء.
لكون عقوب ابون قداموة و املغوين بووأن . )4( وامورب قليلوه وكثو   مورض بوع م سود للحوم ونوواق  للوثمن"

 . )5( ييد للمطلجل وختصي  للعموم بال دليل، فاملرض أعم من امربت س  املريضة بامرباء تق
والسبب و منع إجزاء األفحية إن كوان هبوا عيوب مون العيووب األربعوة أن هوذ  العيووب تونق  
 حلوم األفووحية. قووال عبوود الوهواب املووالك : "ويتقوو  فيهووا كوول عيوب يوونق  اللحووم، أو موورض احليوووان"

 . )7(  جيز  ما فيه عيب ينق  اللحم"وقال الش ازي الشافع : "وال. )6(
إ ا  بووت أن و احليوانووات الوويت سيضوووحى هبووا أمووراض ميكووون أن تووؤ ي اإلنسووان إ ا أكلهوووا، أو 
تنقووول إليوووه العووودوى منهوووا، أو رووو   لوووك مووون األفووورار الظووواهرإ أو اخل يوووة، احلافووورإ أو املسوووتقبلة، فوووو ن 

 فوورار، أي ال جيووووز للموورء أن يضووور ن سوووه، أو أن ال فووورر وال ،القاعوودإ الشووورعية املقووررإ ب مجووواع األمووة
 يضار ر  . وه  قاعدإ مقطوع هبا، ألهنا مأخو إ من القر ن والسنة.

                                                                 

 32( سورإ احل : األية 1)
 37األية ( سورإ احل : 2)
 2769، كتاب الضحايا، باب ما ينهى عنه من الضحايا،   صحيح مسلم( أخرجه مسلم و 3)
 348/ 2د.ط، ، األم ،( الشافع 4)
 101/ 11، المغنيابن قدامة،  ( انظر:5)
  262/ 1 ،د.ط، سير أعالم النبالء ( عالمة القاف  أيب حممد عبد الوهاب،6)
 8/399 د.ط، ،المجموع شرح المهذب، النووي (7)
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هۡهلَُكِة وقال جل شأنه:  َوََل تُۡللُواْ بِأَۡيِديكُۡم بِلَى ٱلت
هوا علوى سوالمة وهلذا شرع الرخ  والته ي ات، ح ا )1(

 . )2({بن لبدِ  علي   لالم: }وقال ذلى اهلل عليه وس اإلنسان وذحة بدنه،
: "إ ا  بووت أن و تنوواول حلوووم البقووور أو اإلبوول أو الغوونم أفووورارا قووال شوويخ يوسوو  القرفووواوي          

على اإلنسان، فحورام عليوه تناوهلوا و األفوحية وو ر هوا، ألن ن سوه وحياتوه وديعوة مون اهلل لديوه، فوال 
 جل.حيل له الت ريا و حقوقها، أو إيذاؤها بغ  ح

وهووذا كلوووه إ ا  بووت أن هوووذ  اللحوووم تضووور باإلنسووان، ويرجوووع إ  أهوول الوووذكر واإلختصوووا  و 
فقود  كور   )4(چ َوََل يُاَبِّئُدَ  ِمۡثدُأ َخبِيدرو  چ وقوال اهلل تعوا  )3( چ اۡأ بِ ِۦ َخبِيدر  فَسۡ  چ لك، كما قال تعوا : 
 )5( "ها ال تضر اإلنسان.أن احلمى القالعية هتلك احليوان، ولكن ،املهتصون من العلماء

ف  ا  بت الضرر و حلوم نوع من األفاح ، فيمكن للمسلم أن ينتقل إ  ر  ، ف  ا  بت و 
البقر، تركها وفحى بالغنم، أو باإلبل، إن تيسر لوه  لوك، فو  ا  بوت الضور و مجيعهوا و بلود موا، فو ن 

موووون يووووذبح عنووووه، ويوووودفع لووووه مثوووون املسوووولم يسووووتطيع أن يقوووويم هووووذ  الشووووع إ و أي بلوووود  خوووور يوكوووول عنووووه 
األفوحية، وهووذا مووا تقووم بووه اممعيووات اخل يووة و بوالد شووىت. بوول قوود يسوتطيع املسوولم أن يشوورتي عوودإ 
أفووواح و بعووووض الوووبالد ال قوووو إ، بوووثمن األفووووحية الواحووودإ و بلوووود ، وو هوووذا فائوووودإ كبووو إ للمسوووولمع 

 ال قراء و تلك البالد، فنعم البديل هذا.
 
 
 
 
 
 

                                                                 

 195( سورإ البقرإ: األية 1)
 8100، كتاب الصيام، باب الشهادإ على رؤية اهلالل،  صحيح مسلمأخرجه مسلم و  (2)
 59( سورإ ال رقان: األية 3)
 14( سورإ فاطر: األية 4)
 2/491 ،3ط ،فتاو  معاصرةالقرفاوي، ( 5)
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 الخاتمة
 يإذام هذ  الدراسة  نه وكرمه عز وجل، ويسر  املساعدإ وحلمد هلل تعا  والشكر له سبحانه، على ا

تووي علوى  كور سو  ،و هناية البحث أن أعرض أهم النتائ  والتوذيات اليت أتصوور أهنوا جيوب أن تودون
 ،سواتذإ املعاذورينة األالناس وخاذو  إ هلايريد إيصا يتتوذل إليها الباحث، والتوذيات اليت النتائ  ال
 :وه  الطالبات وأخوايت الطالب إخواي

  :أوال: النتائل
 :من خالل هذا الس ، والس ر العلم ، يصل الباحث إ  النتائ  اآلتية

و احليوواإ العمليوة للنوواس عمومووا قاعوودإ املشووقة جتلوب التيسوو  وتطبيقاهتووا ال قهيوة املعاذوورإ أمهيوة  .1
، فعلى سبيل املثال كحكم مجع أو تأخ  الصالإ عون وقتهوا على وجه اخلصو  و العباداتو 

 .للطبيب ومن و حكمه للضرورإ وك ستعمال احلقنة الشرجية واللبوس وحنوها للصائم
للتطبيوجل  هوذ  قاعودإ اسوتهدام كي يوةويالحو    للحورج واملشوقة عالعباد  ورف رخصة اهلل منح وقد .2

تووورك موون شووروط ذووحة الصووالإ اي  ،رإ فمووثالمعووذو  كووان  و املسووائل املعاذوورإ و العبووادات إ ا
إ ا كانووت نظي وة، فقود  بووت عنوه ذوولى اهلل  ل الط وول و الصوالإولكوون تصوح محو ال عول الكثو 

عليوه وسولم أنوه ذولى وهوو حاموول أماموة بنوت زينوب بنوت بنتووه يصول  هبوا والنواس ينظورون، فوو  ا 
 .سجد وفعها وإ ا قام محلها عليه الصالإ والسالم

أذويل موون حمكووم الكتواب والسوونة، وإمجواع وات ووا  موون علمواء األمووة، حبيووث مل وهلوذ  القاعوودإ ت .3
  املعاذووووورين، العلموووواء بعووووض اعتموووود . وقووووديتعووووارض و  لووووك دلوووويالن، وال خووووال  فيهووووا عاملووووان

 هووووذ  علوووى الزرقوووا مصووووط ى والعالموووة الزحيلووو ، وهبوووة والعالمووووة القرفووواوي، يوسووو  كالعالموووة
 اماليووة وإشووكاالت املعاذورإ، النوووازل  وو  فيموا همفتوواوا موون لكثو  أساسووا وجعلوهووا القاعودإ
 إ  كوانوا  ور وا وت وريا، إفوراط بوع  لوك يعين املسلمون و أوروربا و فكانوا أوروبا، و املسلمة
 .أقرب اإلفراط

املوذاهب االئمووة  بوع رائهوم ويوجود اخلالفوات  النواس كموا تعلوم  تل وون و طبوائعهم وأمووزجتهم، .4
أموا املالكيوة فوذهبو إ  أن ع  تشودد و بواب العبوادات مون االموام املالكيوة: فموثال االموام الشواف

: السو ر، واملطور، وتأخ ا ستة وه ا أسباب اممع بع الظهر والعصر، واملغرب والعشاء تقدمي
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: جيووووز امموووع فقوووا و السووو ر وقوووال الشوووافعية .والوحوول موووع الظلموووة، واملووورض كاإلرمووواء وحنوووو 
 .زدل ةواملطر واحل  بعرفة وم

. زماننووا بدعووة بووه القوول وال هووذا، عصوورنا وليودإ لووي  التيسوو  جتلوب املشووقة بالقاعوودإ العمول أن .5
 القاعدإ هذإ إلعمال احلقيقيا منو جا الشافع  واإلمام السالمة الدين عز يكون ان يك   وأنه

 ومل ويالنبو بالعهود عهود قريوب التشريعية، املصادر من كمصدر  أو كدليل،  التيس  جتلب املشقة
  لووك موع العلووة هوذ  راعووى  لوك مووع كوان  فو  ا هووذا، عصورنا مثوول كثو إ  مسووتجدات ذوث تكون

 .أو  باب من فنحن القرب،
 :التوصيات: ثانيا 
أذىن شرح هذ  الدراسة شرحا وافيا مبينا وم صال، خاذتا فيما    بطر  اإلست ادإ منها و  

هية منهجية وافحة عند استهدام هذ  القاعدإ سصل رؤية فقوأذىن  العبادات و الوقت احلافر.
ائل ال قه املعاذرإ و املشقة جتلب التيس ، حىت ال يكون هناك ت ريا وال إفراط و تنزيلها على مس

 العبادات.
 عصر   عليهم، اهلل رفوان الصحابة بعصر بدء اعدإ املشقة جتلب التيس الق بدراسة اإلهتمام فرورإ

 تبع ت صيلية دراسة وهو. السابقة الرتاث من تست يدون اهنم وكي ية املعاذرين اءالعلم حىت التابعيع،
 .اإلسالم  ال قه و أمهيتها
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 فهرسة اآليات القرآنية

اسووووووووووووووووووووووووووووووووووم  اآليات القر نية رقم
 السورإ

رقوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووم 
 الص حة

ُسو....  1 ِكفِيَن َوٱلرُّ ه ِ ٱلسُّ
 125 البقرإ   چ ١٢٥ دِ َۡن هَهَِّرا بَۡيتَِي لِلطهآَِِٰفِيَن َوٱۡلَعٰ

هََ  َشۡطَر ٱۡلَمۡسدِسِد ٱۡلَحدَراِمإ َوَ ۡيدُث َمدا  ُادتُۡم  2 ُۡ َت فََو ِّ َو ُۡ َوِمۡن َ ۡيُث َخَر
يَن وَلَُمدواْ  َِ هد دةٌ بَِله ٱل هداِس َعلَدۡيكُۡم ُ سه ُُوهَكُۡم َشۡطَرهُك لِدئََله يَكُدوَن لِلا فََولُّواْ ُو

هكُۡم تَۡهتَددُوَن ِمۡاهُۡم فَََل تَۡخَشۡوهُۡم َوٱخۡ   ١٥٠َشۡوِِي َوِۡلُتِمه ِِۡعَمتِي َعلَۡيكُۡم َولََعل

  چ

 150 البقرإ

3 ١٧٢   ِ بِِهَما َ رهَم َعلَۡيكُُم ٱۡلَمۡيتَةَ َوٱلدهَم َولَۡحَم ٱۡلِخاِزيِر َوَمآَٰ ُِۡهأه بِ ِۦ لَِ ۡيِر ٱَّلله
دددددددمَ  فََمدددددددِن ٱۡضددددددددطُره َفۡيدددددددَر بَدددددددداغو  َۡ ۡيددددددددِ إ بِنه ٱ َوََل َعدددددددادو فَددددددددََلَٰٓ بِ َ َعلَ  َّلله

ِ يٌم  َففُوبي    چ ١٧٣به

 173 البقرإ

يَن َراَماُواْ  ُتَِ   4 َِ ه أَيُّهَا ٱل
َٰٓ يَن ِمدن مَدۡبلِكُۡم يَٰ َِ هد يَاُم َ َما  ُتِدَ  َعلَدى ٱل َعلَۡيكُُم ٱللِّ

هكُۡم تَتهلُوَن     چ ١٨٣لََعل
 183  البقرإ

عوإ فََمن َ اَن َۡيهام   5 ا َۡۡو َعلَٰى َسدفَرو مِ ا مهۡعدُوَدٰ ِْ ِري هداٍم َُۡخدَرإ  اكُم مه دۡن َۡي َي مِّ فَِعدده
ُك فِۡديَةي َوَعلَى  يَن يُِطيلُوَِ  َِ ه ا  ٱل هد فَهَُو َخۡيري هََعاُم ِمۡسِكينو  فََمن تَطَوهَع َخۡير   ُكإ ل

هكُۡم بِن  ُاتُۡم تَۡعلَُموَن  َوَۡن تَُلوُمواْ َخۡيري   چ ١٨٤  ل

 184 البقرإ

ِدددددددددتُۡم ....  6 ِشددددددددُروهُنه َوَۡ هۡيددددددددِأإ َوََل تُبَٰ دددددددديَاَم بِلَدددددددددى ٱل ددددددددواْ ٱللِّ  َُددددددددمه َۡتِمُّ

لَِ  
ََٰ ِ فَدددددددََل تَۡلَربُوهَددددددداِۗ َ ددددددد دددددددِسِدِۗ تِۡلدددددددَ  ُ ددددددددُودُ ٱَّلله ِكفُدددددددوَن فِدددددددي ٱۡلَمَسٰ  َعٰ

ههُۡم يَتهلُوَن  تِ ِۦ لِلاهاِس لََعل ُ َرايَٰ  چ ١٨٧يُبَيُِّن ٱَّلله

 187 البقرإ

تِلُواْ  7
َ ََل يُِح ُّ ٱۡلُمۡعتَِديَن َومَٰ  بِنه ٱَّلله

اْإ تِلُوَِكُۡم َوََل تَۡعتَدُوَٰٓ
يَن يُلَٰ َِ ه ِ ٱل فِي َسبِيِأ ٱَّلله

  چ ١٩٠
 190 البقرإ  

هۡهلَُكدددددددددِة  8 ۡيددددددددِديكُۡم بِلَدددددددددى ٱلت ِ َوََل تُۡللُدددددددددواْ بِأَ  َوَِۡفِلُددددددددواْ فِدددددددددي َسددددددددبِيِأ ٱَّلله

َ يُِح ُّ ٱلۡ   بِنه ٱَّلله
اْإ   چ ١٩٥ُمۡحِساِيَن َوَۡۡ ِساُوَٰٓ

 195 البقرإ

اَدالٌ  9 ُُ دَل   لَۡيَِۚ َعلَۡيكُۡم  ْۡ دۡن َۡن تَۡبتَُ دواْ فَ دتُم مِّ ْۡ َِمآَٰ َۡفَ بِّكُدۡمإ فَِد دن به دتو  مِّ  َعَرفَٰ

ۡم ُُرواْ ٱ َ ِعاددددددددددددددددددددددددددددَد ٱۡلَمۡشدددددددددددددددددددددددددددَعِر ٱۡلَحددددددددددددددددددددددددددددَراِم  فَددددددددددددددددددددددددددِد  َّلله
ْه  ن مَۡبلِ ِۦ لَِمَن ٱل  ١٩٨آَٰلِّيَن َوٱۡم ُُروهُ َ َما هََدٰىكُۡم َوبِن  ُاتُم مِّ

 198  البقرإ

ئِددددددَ   10
َٰٓ ِ فَأُْولَٰ ِ فَددددددََل تَۡعتَدددددددُوهَاإ َوَمددددددن يَتََعددددددده ُ دددددددُوَد ٱَّلله  تِۡلددددددَ  ُ دددددددُودُ ٱَّلله

لُِموَن 
 چ ٢٢٩هُُم ٱلظهٰ

 229  البقرإ

ُ َِۡفِسا بَِله ُوۡسَعهَا 11  286 البقرإ  چ ٢٨٦ ....ََل يَُكلُِّ  ٱَّلله
ُ َويَۡ فِۡر لَكُۡم مُُِوبَكُۡمإ مُۡأ بِن  ُاتُۡم تُحِ  12 َ فَِتهبُِعوِِي يُۡحبِۡبكُُم ٱَّلله  31 عمران  ل چ ٣١....بُّوَن ٱَّلله
إ وَ  13 ِ َعلَى ٱلاهاِس ِ جُّ ٱۡلبَۡيِت َمِن ٱۡسدتَطَاَع بِلَۡيدِ  َسدبِيَل  ِنه ٱَّلِله َ  َوَمدن َ فَدَر فَِد َّلله

لَِميَن    چ ٩٧َفاِيٌّ َعِن ٱۡلَعٰ
 97  ل عمران
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َو  14 اْ بِلَددددددددددٰى َمۡ فِددددددددددَر هددددددددددٍة َعۡرُضدددددددددددهَا  َوَسدددددددددداِبُعوَٰٓ ا َُ بِّكُددددددددددۡم َو ددددددددددن به  مِّ

هلِيَن  ُع َوٱۡۡلَۡبُض ُِۡعدهۡع لِۡلُمت َوٰ  چ ١٣٣ٱلسهَمٰ
 133 عمران  ل

ددددددددددلَٰوََ فَۡلددددددددددتَلُۡم هَآَِِٰفَددددددددددةي  15  َوبَِما  ُاددددددددددَت فِدددددددددديِهۡم فَأَمَۡمددددددددددَت لَهُددددددددددُم ٱلله

اْ  ُوَٰٓ َعدددددددددَ  َوۡليَۡأُخددددددددَد ددددددددۡاهُم مه ُِدددددددددواْ مِّ َِما َسدددددددددَسدُواْ فَۡليَكُو  َۡۡسدددددددددلَِحتَهُۡم  فَددددددددِد
ٰٰ لَدددددددۡم يَُلدددددددلُّواْ فَۡليَُلدددددددلُّواْ   ِمدددددددن َوَبآَِِٰكُدددددددۡم َوۡلتَدددددددۡأِع هَآَِِٰفَدددددددةٌ ُۡۡخدددددددَر
يَن  َِ هدددددددددددددددد َبهُۡم َوَۡۡسددددددددددددددددلَِحتَهُۡمِۗ َوده ٱل َۡ ُواْ ِ دددددددددددددددد  َمَعددددددددددددددددَ  َوۡليَۡأُخدددددددددددددددَد

 تِكُۡم فَيَِميلُدددددددددوَن َ فَدددددددددُرواْ لَدددددددددۡو تَۡ فُلُدددددددددوَن َعدددددددددۡن َۡۡسدددددددددلَِحتِكُۡم َوَۡۡمتَِعددددددددد
ۡيلَددددددددددة   اَدددددددددداَل َعلَددددددددددۡيكُۡم بِن َ دددددددددداَن بِكُددددددددددۡم  َعلَددددددددددۡيكُم مه ُُ  َوََل 

َ إ ِ ددددددددددَد  َوٰ

دددددددددن مه  ٰ مِّ اْ َۡۡسددددددددددلَِحتَكُۡم  َۡم  ددددددددددُعوَٰٓ َْ  طَددددددددددٍر َۡۡو  ُاددددددددددتُم مهۡرَضدددددددددٰىَٰٓ َۡن تَ

اب   ََ فِِريَن َع َ ََۡعده لِۡلَكٰ َب ُۡمِۗ بِنه ٱَّلله َۡ ا َوُخَُواْ ِ  ِهيا    چ ١٠٢ا مُّ

  

 102  النساء 

ب   16 لَٰوََ َ اَِۡت َعلَى ٱۡلُمۡؤِماِيَن ِ تَٰ ا بِنه ٱلله ۡومُوت   103 النساء  چ ١٠٣ا مه
ِ  ََل تَۡ لُواْ فِي ِدياِكُمۡ  17 أَۡهَأ ٱۡلِكتَٰ

َٰٓ  171 النساء چ ١٧١....يَٰ
َِ فَِۡفِسدددددددددد 18 دددددددددلَٰو اْ بَِما مُۡمدددددددددتُۡم بِلَددددددددددى ٱلله يَن َراَماُددددددددددوَٰٓ َِ هددددددددد أَيُّهَدددددددددا ٱل

َٰٓ  لُواْ يَٰ
ۡيددددددددددِديَكُۡم بِلَددددددددددى ٱۡلَمَرافِددددددددددِ  َوٱۡمَسددددددددددُحواْ بُِرُروِسددددددددددكُۡم  ددددددددددوهَكُۡم َوَۡ ُُ  ُو

دددددددددددد اُب  ُُ لَكُددددددددددددۡم بِلَددددددددددددى ٱۡلَكۡعبَددددددددددددۡيِنإ َوبِن  ُاددددددددددددتُۡم  ُُ  َوَۡۡب
ههههُرواْإ  ا فَدددددددددددِد

دددددددآََٰر ََۡ دددددددي  َُ دددددددَن  َوبِن  ُاددددددتُم مهۡرَضدددددددٰىَٰٓ َۡۡو َعلَددددددٰى َسدددددددفٍَر َۡۡو  ددددددداكُم مِّ  مِّ

َمۡسدددددد
ِِ َۡۡو لَٰ ُمددددددواْ َعددددددِعيد   تُُم ٱلاَِّسددددددآََٰر فَلَددددددۡم تَِسدددددددُواْ َمددددددآَٰر  ٱۡلَ ددددددآَِِٰ  ا فَتَيَمه

ددددددددد ۡاددددددددد ُإ َمدددددددددا يُِريددددددددددُ ٱهَيِّب  ۡيدددددددددِديكُم مِّ دددددددددوِهكُۡم َوَۡ ُُ ُ ا فَِۡمَسدددددددددُحواْ بُِو  َّلله
دددددددددددۡن َ دددددددددددَرجو  ِكدددددددددددن يُِريددددددددددددُ لِيُطَهِّدددددددددددَر ُۡم  لِيَۡسَعدددددددددددَأ َعلَدددددددددددۡيكُم مِّ

 َولَٰ

ه  ُك َعلَۡيكُۡم لََعل  چ ٦كُۡم تَۡشكُُروَن َولِيُتِمه ِِۡعَمتَ 

 6 املائدإ

هدَ  ا بَِله َما ٱۡضطُِرۡبتُۡم بِلَۡيِ ِۗ َوبِنه َ ثِير   19 لُّوَن بِأَۡهَوآَِِِٰهم بَِ ۡيِر ِعۡلٍمإ بِنه َبب ِْ ُ هي ل

 ١١٩ هَُو َۡۡعلَُم بِِۡلُمۡعتَِدينَ 
 119 االنعام

 َوَراتُواْ َ له ُك يَۡوَم َ َلاِدِهۦ  َوََل تُۡسِرفُوَٰٓ  20
 141 األنعام  چ ١٤١بِِه ُك ََل يُِح ُّ ٱۡلُمۡسِرفِيَن  اْإ

ِهي ُمۡسدددددددددتَلِيم   21 ا ِعدددددددددَرٰ ََ ددددددددد هبِ َوَۡنه هَٰ ت دددددددددبَُأ ا فَددددددددِد هبُِعدددددددددواْ ٱلسُّ ُ  َوََل تَت  ُعوه

هكُۡم تَتهلُوَن  ٰىكُم بِ ِۦ لََعل لِكُۡم َوعه
ٰ
َق بِكُۡم َعن َسبِيلِِ ۦإ َم  چ ١٥٣فَتَفَره

 153 األنعام

بَاِدددددد 22 ُواْ ِزياَددددددتَكُۡم ِعاددددددَد  ُددددددأِّ َمۡسددددددِسدو يَٰ  َو ُلُددددددواْ َوٱۡشددددددَربُواْ  يَٰٓ َراَدَم ُخدددددَد

 بِِه ُك ََل يُِح ُّ ٱۡلُمۡسِرفِيَن َوََل تُۡسِرفُوَٰٓ 
 چ ٣١اْإ

 31 األعرا 

هكُۡم تَۡهتَدُوَن  23  158 األعرا  چ ١٥٨َوٱتهبُِعوهُ لََعل
وَٰ  24 ُ ََۡولَددددددۡم يَاظُددددددُرواْ فِددددددي َملَكُددددددوِع ٱلسهددددددَمٰ  ِع َوٱۡۡلَۡبِض َوَمددددددا َخلَددددددَ  ٱَّلله

لُهُددددۡم  فَبِددددأَ ِّ َ ددددِديِثَ َوَۡ  ِمددددن َشددددۡيرو  َُ  ۡن َعَسددددٰىَٰٓ َۡن يَكُددددوَن مَددددِد ٱۡمتَددددَرَ  َۡ

  چ ١٨٥بَۡعَدهُك يُۡؤِماُوَن 

 185 األعرا 

دددا مَدددۡد َسدددلََ  َوبِن يَُعددددودُ  25 اْ بِن يَاتَهُدددواْ يُۡ فَددددۡر لَهُدددم مه يَن َ فَدددُروَٰٓ َِ هددد  واْ مُدددأ لِّل

لِيَن  ۡت سُاهُت ٱۡۡلَوه َْ  چ ٣٨فَلَۡد َم
 38 األن ال 
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هَما ٱۡلُمۡشِر ُوَن  26 اْ بِِ يَن َراَماُوَٰٓ َِ ه أَيُّهَا ٱل
َٰٓ  28 التوبة   چ ٢٨ ....ََِسِۚي يَٰ

هفَدِة مُلُدوبُ  27 ِملِيَن َعلَۡيهَا َوٱۡلُمَؤل ِكيِن َوٱۡلَعٰ ُت لِۡلفُلََرآَِٰر َوٱۡلَمَسٰ
َدمَٰ هُۡم َوفِدي بِِهَما ٱلله

دة   َْ ِ َوٱۡبدِن ٱلسهدبِيِأ  فَِري دِرِميَن َوفِدي َسددبِيِأ ٱَّلله
مَداِ  َوٱۡلَ ٰ ُ  ٱلرِّ ِِۗ َوٱَّلله ددَن ٱَّلله مِّ

  چ ٦٠ َعلِيٌم َ ِكيمي 

 60 التوبة

لِِهۡم َعدددددَدمَة   28 َۡ ِمدددددۡن َۡۡمددددَوٰ يِهم بِهَددددا وَ  ُخدددد  َعدددددأِّ َعلَدددددۡيِهۡم  تُطَهِّددددُرهُۡم َوتُدددددَز ِّ

ههُۡمِۗ َوٱ َسَكني بِنه َعلَٰوتََ   ُ َسِمي ٌ َعلِيٌم ل   چ ١٠٣َّلله
 103 التوبة

ا ي ....  29 َُ ُ يُِح ُّ ٱۡلُمطههِِّريَن يُِحبُّوَن َۡن  فِيِ  ِب  َوٱَّلله
هُرواْإ  108 التوبة چ ١٠٨يَتَطَه

لَدددددددددالَكُۡم بِلَددددددددٰى بَلَددددددددددو  30
َۡ لِِ يددددددددِ  بَِله بِِشددددددددد ِّ  َوتَۡحِمددددددددُأ َۡ ُِدددددددددواْ بَٰ هددددددددۡم تَكُو  ل

ِي ٱۡۡلَ  ِ يمي  ِفُِِۚإ بِنه َببهكُۡم لََرُرو  چ ٧به
 7  النحل

ن َشدۡيٍر بَِله يَُسدبُِّل  31  َوبِن مِّ
ُع ٱلسهۡب ُ َوٱۡۡلَۡبُض َوَمن فِيِهنهإ َوٰ تَُسبُِّل لَ ُ ٱلسهَمٰ

ِكن 
 چ ٤٤ا َله تَۡفلَهُوَن تَۡسبِيَحهُۡمإ بِِه ُك َ اَن َ لِيِما َففُوب  بَِحۡمِدهِۦَولَٰ

 44 سراءاإل

ِ فَِِِههَا ِمن تَۡلَوٰ ٱۡللُلُوِ   چ 32 ئَِر ٱَّلله
َٰٓ لَِ   َوَمن يَُعظِّۡم َشَعٰ

ٰ
 32 احل  چ ٣٢َم

َۡ ُُرواْ ٱۡسَم ٱ....چ 33  ي لِّيَ
هُكُۡم بِلَٰ

ِمِۗ فَِِلَٰ َعٰ ِۡ َن بَِهيَمِة ٱۡۡلَ ِ َعلَٰى َما َبَزمَهُم مِّ ِ ددي  َّلله َوٰ

ُكَٰٓ   َوبَشِّرِ فَلَ 
 چ ٣٤ٱۡلُمۡخبِتِيَن  َۡۡسلُِمواِْۗ

 34 احل 

ِ لَكُدۡم فِيهَددا َخۡيدري   چ 34 ئِِر ٱَّلله
َٰٓ ددن َشددَعٰ هَددا لَكُدم مِّ

َعۡلاَٰ َُ ۡم ُُرواْ ٱۡسددَم ٱ َوٱۡلبُدۡدَن  ِ فَدِد َّلله

اُوبُهَا فَكُلُواْ ِمۡاهَا َوَۡۡهِعُمدواْ ٱۡللَداَِِ  َوٱۡلُمۡعتَدرهإ  ُُ بَۡت  َُ  فََِِما َو
ِه  َعلَۡيهَا َعَوآَٰ

لِ َ 
ََٰ هَا لَكُۡم لََعلهكُۡم تَۡشكُُروَن  َ  ۡرَِٰ  چ ٣٦َسخه

 36 احل 

ٰٰ ِماكُۡمإ  چ 35 هۡلَو ِكن يَاَالُ ُ ٱلت
َ لُُحوُمهَا َوََل ِدَمآَُٰؤهَا َولَٰ  37 احل  چ ٣٧ ....لَن يَاَاَ  ٱَّلله

ۡن َۡ ....چ 36 ُك َما َزَ ٰى ِماكُم مِّ ِ َعلَۡيكُۡم َوَبۡ َمتُ  ُأ ٱَّلله ْۡ ِكدنه َ ٍد َۡبَد  َولَۡوََل فَ
ا َولَٰ

ُ َسِمي ٌ َعلِيمي  َ يَُز ِّي َمن يََشآَُٰرِۗ َوٱَّلله  چ ٢١ ٱَّلله

 21 النور

اثُوِبا  هَبَآَٰر  فََسَعۡلاَٰ ُ  َعِملُواْ ِمۡن َعَمأو  َومَِدۡماَآَٰ بِلَٰى َما چ 37  23 ال رقان  چ ٢٣مه
 59 ال رقان   چ ٥٩ا ۡأ بِ ِۦ َخبِير  فَسۡ  چ 38
هلَ  39 ِ ُۡۡسدَوٌَ َ َسداَةي ۡد َ داَن لَكُدۡم فِدي َبسُدوِ  ٱل َ َوٱۡليَدۡوَم لِّ   َّلله دواْ ٱَّلله ُُ َمدن َ داَن يَۡر

َ َ ثِير    چ ٢١ا ٱۡۡلَِٰٓخَر َوَمَ َر ٱَّلله

 21 األحزاب

يَن  ب چ 40 َِ هددددددددد أَيُّهَدددددددددا ٱل
َٰٓ هبِددددددددديِّإ يَٰ ئَِكتَددددددددد ُك يَُلدددددددددلُّوَن َعلَدددددددددى ٱلا

َٰٓ َ َوَملَٰ نه ٱَّلله ِِ 

 چ ٥٦واْ َعلَۡيِ  َوَسلُِّمواْ تَۡسلِيِما َراَماُواْ َعلُّ 

 56 األحزاب

 14 فاطر  چ ١٤َوََل يُاَبِّئَُ  ِمۡثُأ َخبِيرو ....چ 41
ِسِريَن ....چ 42  65 الزمر چ ٦٥لَئِۡن َۡۡشَرۡ َت لَيَۡحبَطَنه َعَملَُ  َولَتَكُوَِنه ِمَن ٱۡلَخٰ
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َ َما ٱۡستَطَۡعتُۡم  چ 43  16 التغابن  چ ١٦....فَِتهلُواْ ٱَّلله
 4 املد ر چ ٤ فَطَهِّرۡ  َوَِيَابَ َ  چ 44
 43&42 املد ر  چ٤٣مَالُواْ لَۡم َُِ  ِمَن ٱۡلُمَللِّيَن  ٤٢َما َسلََككُۡم فِي َسلََر  چ 45
َحرۡ  لَِربِّ َ  فََلأِّ  چ 46 ِۡ  2 الكو ر چ٢ َوٱ
ا ۡسرِ ٱۡلعُ  َم َ  بِنه  ٥ يُۡسِرا ٱۡلُعۡسرِ  َم َ  فَِِنه چ م فِن} 47  6&  5 الشرح  چ ٦ يُۡسر 
 

 :األحاديث واآلثارفهرسة 
 رقم

 الص حة
 ارقم  األحاديث واآل ار

لوووال أن أشووجل علووى أمووويت ألموورهتم بالسووواك عنوود كووول  303
 ذالإ

1 

إن الووووودين يسوووووور ولوووووون يشوووووواد الوووووودين أحوووووود إال رلبووووووه  23
 فسددوا وقاربوا وأبشروا

2 

 3 يسروا وال تعسروا وبشروا وال تعسروا 86
موا خو  رسووول اهلل ذولى اهلل عليوه وسوولم بوع أموورين  286

إال اختووار أيسوورمها مووا مل يكوون إمثووا، فوو ن كووان إمثووا كووان أبعووود 
الناس منه، وما انتقم رسول اهلل ذلى اهلل عليه وسلم لن سه 

 و ش ء إال أن تنتهك حرمة اهلل فينتقم هلل تعا 

4 

 5 رلول ال يقبل اهلل ذالإ بغ  طهور وال ذدقة من 42
ال تشووددوا علوووى أن سووكم فيشووودد اهلل علوويكم، فووو ن  296

قوموا شوددوا علوى أن سوهم فشودد اهلل علويهم، فتلوك بقايواهم 
 و الصوامع والديارات: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم

6 

بينما الني ذلى اهلل عليه وسلم يصول  بأذوحابه إ   650
لووك القووم ألقوووا فلموا رأى  خلوع نعليوه فوفووعهما عون يسووار  

، فلمووا قضوى رسووول اهلل ذولى اهلل عليووه وسولم ذووالته نعواهلم

7 
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قووووال مووووا محلكووووم علووووى إلقوووواء نعووووالكم  قووووالوا رأينوووواك ألقيوووووت 
نعليوك فألقينوا نعالنوا فقوال رسوول اهلل ذولى: إن ج يول عليووه 
السوالم أتواي فوأخ ي أن فيهموا قوذرا. وقوال إ ا جواء أحودكم 

نعليووووووووووووه قووووووووووووذرا أو أ ى إ  املسوووووووووووجد فلينظوووووووووووور فووووووووووو ن رأى و 
 فليمسحه وليصل فيهما

أن الني ذلى اهلل عليه وسلم ذولى بأذوحابه  ات  650
يووووم فهلوووع نعليووووه، فهلوووع النووواس نعوووواهلم، فموووا انصووور  النووووي 

 : رأيناكسأهلم ملا ا خلعوا نعاهلم  قالواذلى اهلل عليه وسلم 
: إن ج يووووووول أتووووووواي خلعوووووووت نعليوووووووك فهلعنوووووووا نعالنوووووووا، فقوووووووال

 فيهما خبثا فأخ ي أن

8 

 9 ه  مخ  وه  مخسون 349
 10 اإلسالم جيب ما قبله 299
أرأيووت أموووورا كنوووت أسنوووث هبوووا و اماهليوووة، هووول يل  123

فيهوا مون شوو ء  فقوال لووه رسوول اهلل ذوولى اهلل عليوه وسوولم: 
 أسلمت على ما أسل ت من خ 

11 

ك ر اهلل عنه كل إ ا أسلم العبد، فحسن إسالمه، ي 462
أي قدمها وكان بعد  لك القصوا  احلسونة زل ها سي ة كان 

بعشووور أمثاهلوووا، إ  سوووبع م ووووة فوووع ، والسوووي ة  ثلهووووا إال أن 
 يتجاوز اهلل عنها

12 

مووووووروا أوالدكوووووووم بالصوووووووالإ وهووووووم أبنووووووواء سوووووووبع سووووووونع،  495
وافوووربوهم عليهووووا وهووووم أبنوووواء عشووور سوووونع، وفرقوووووا بيوووونهم و 

 املضاجع

13 

صوولها إ ا  كرهوووا، موون نووام عوون ذووالإ أو نسوويها، فلي 291
 ال ك ارإ هلا إال  لك

14 

 15 اليقبل اهلل ذالإ بغ  طهور 297
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كنا نتكلم و الصالإ، حىت نزلت: وقوموا هلل قوانتع  539
 فأمرنا بالسكوت، وهنينا عن الكالم

16 

أن طائ وووة ذووو ت معوووه وذووو ت طائ وووة وجوووا  العووودو  690
م،   ، وأذووووا ألن سووووهصووولى بووواليت معوووه ركعووووة    بوووت قائمووواف

انصوووورفوا فصووووو وا وجوووووا  العوووودو، وجووووواءت الطائ وووووة األخووووورى، 
فصوولى هبوووم الركعوووة الوويت بقيوووت مووون ذووالته،    بوووت جالسوووا 

 وأذوا ألن سهم   سلم هبم

17 

شووووهدت مووووع رسووووول اهلل ذوووولى اهلل عليووووه ذووووولى اهلل  840
عليه وسلم ذالإ اخلو  فص نا ذ ع خل ه: ذ  خل  

عوودو بيننووا وبووع القبلووة، رسوول اهلل ذوولى اهلل عليووه وسوولم، وال
فكوووو  النووووي ذوووولى اهلل عليووووه وسوووولم وك نووووا مجيعووووا ،   ركووووع، 
وركعنوووا مجيعووووا ،   رفوووع رأسووووه مووون الركوووووع، ورفعنوووا مجيعووووا،   
احندر بالسجود والصو  الوذي يليوه، وقوام الصو  املوؤخر و 
حنور العودو، فلموا قضوى النوي ذولى اهلل عليوه وسولم السووجود 

در الصووووو  املوووووؤخر بالسوووووجود وقووووام الصووووو  الوووووذي يليوووووه احنووووو
وقوواموا ،   تقوودم الصووو  املووؤخر وتوووأخر الصوو  املقووودم ،   
ركع وركعنا مجيعا ،   رفع رأسه من الركوع، ورفعنا مجيعوا،   
احندر بالسجود والصو  الوذي يليوه، وقوام الصو  املوؤخر و 
حنور العودو، فلموا قضوى النوي ذولى اهلل عليوه وسولم السووجود 

ه الوذي كوان موؤخرا و الركعوة األو  ، وقام الص  الوذي يليو
وقام الص  املوؤخر و حنوور العودو ، فلموا قضوى النوي ذولى 
اهلل عليووه وسوولم السووجود والصوو  الووذي يليووه احنوودر الصوو  
املؤخر بالسجود ، فسجدوا ،   سلم ذلى اهلل عليوه وسولم 

 وسلمنا مجيعا

18 

مجوووع رسووووول اهلل ذووولى اهلل عليووووه وسووولم بووووع الظهوووور  705 19 
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عصر واملغرب والعشاء باملدينوة و رو  خوو  وال مطور و وال
حديث وكيع. قال: قلوت البون عبواس: مل فعول  لوك  قوال:  

 ك  ال حيرج أمته
 20 إ ا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 384
كوووووان النووووووي عليووووووه السوووووالم يصوووووول  و السوووووو ر علووووووى  1000

 راحلتووووه، حيوووووث توجهووووت بوووووه، يووووووم  إميوووواء ذوووووالإ الليووووول إال
 ال رائض ويوتر على راحلته

21 

فووو ن كووووان خووووو  أكثوووور موووون  لووووك فصوووول راكبووووا، أو  839
 قائما، توم  إمياء

22 

كووان رسوووول اهلل ذوولى اهلل عليوووه وسوولم يسوووبح علوووى  700
الراحلوة قبول أي وجوه توجوه، ويووتر عليهوا، رو  أنوه ال يصول  

 عليها املكتوبة

23 

ذوووووودقة أعلمهووووووم أن اهلل افوووووورتض علوووووويهم و أمووووووواهلم  1584
 تؤخذ من أرنيائهم وترد على فقرائهم

24 

 25 و كل إبل سائمة و كل أربعع بنت لبون 1575
 26 ال زكاإ و مال حىت حيول عليه احلول 571
 27 لي  على املسلم و فرسه وال عبد  ذدقة 532
 28 ابتغوا بأموال اليتامى ال تأكلها الصد  6

دقة و أموووووواهلم فووووأعلمهم أن اهلل افووووورتض علووووويهم ذووووو 1584
 تؤخذ من أرنيائهم وترد على فقرائهم

29 

بووين اإلسووالم علوووى مخوو : شووهادإ أن ال إلوووه إال اهلل  57
وأن حمموودا رسوووول اهلل، وإقوووام الصووالإ، وإيتووواء الزكووواإ، وذووووم 

 رمضان، وح  البيت ملن استطاع إليه سبيال

30 

رفع القلم عن  ال ة: الصوي حوىت حيوتلم والنوائم حوىت  440
 ق  واجملنون حىت ي يجليستي

31 
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 32 إمنا األعمال بالنيات 3430
 33 من مل يبيت الصيام من الليل فال ذيام له 45
كنوووا حنوووويض علووووى عهوووود رسووووول اهلل ذوووولى اهلل عليووووه  263

 وسلم فنؤمر بقضاء الصيام وال نؤمر بقضاء الصالإ
34 

كنوووا حنوووويض علووووى عهوووود رسووووول اهلل ذوووولى اهلل عليووووه  234
 ء الصيام وال نؤمر بقضاء الصالإوسلم فنؤمر بقضا

35 

 36 يرتك طعامه وشرابه وشهوته من أجل  1894
أن الني ذلى اهلل عليه وسلم جاء إليه رجول فقوال:  2731

هلكت يا رسوول اهلل قوال: وموا أهلكوك  قوال: وقعوت علوى 
امرأيت و رمضان، فقال: هل جتد موا تعتوجل  قوال: ال. قوال: 

تووووابعع  قووووال: ال. قوووووال: هوووول تسووووتطيع أن تصوووووم شووووهرين مت
فهووول جتوووود إطعوووام سووووتع مسووووكينا  قوووال: ال. قووووال: فمكووووث 
النوي ذوولى اهلل عليووه وسوولم، فبينووا حنوون علووى  لووك أيت النووي 

والعر  املكتل قال: أين  ى اهلل عليه وسلم بعر  فيها ذرذل
السووووائل  فقوووووال: أنوووووا. قووووال: خوووووذ هوووووذا فتصوووود  بوووووه. فقوووووال 

  فووواهلل مووا بووع البتيهووا الرجول: علووى أفقوور مووين يووا رسووول اهلل
يريوود احلوورتع أهوول بيووت أفقووور موون أهوول بيوويت. فضووحك النوووي 
ذووولى اهلل عليووووه وسوووولم حووووىت بوووودت أنيابووووه،   قووووال: أطعمووووه 

 أهلك

37 

أن النوي ذولى اهلل عليوه وسولم قوال للمواقوع أهلوه و  2731
رمضان: هل جتود موا تعتوجل  قوال: ال. قوال: هول تسوتطيع أن 

فهوووول جتوووود إطعووووام  قووووال: ال. قوووال:تصووووم شووووهرين متتووووابعع  
 ال :ستع مسكينا  قال

38 

 39 ال طر مما دخل 1474
كل عمل ابن  دم له إال الصوم ف نه يل، وأنا أجزي  1511 40 
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 به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل 
جواء رجول إ  النوي ذوولى اهلل عليوه وسولم فقوال: يووا  1953

، أفأقضووووويه رسوووووول اهلل، إن أمووووو  ماتوووووت وعليهوووووا ذووووووم شوووووهر
 عنها  قال: "نعم فدين اهلل أحجل أن يقضى

41 

 42 إ ا انتص  شعبان فال تصوموا 187
ال تقووووودموا رمضوووووان بصووووووم يووووووم وال يوووووومع إال رجوووووول   1082

 كان يصوم ذوما فليصمه
43 

ى اهلل عليوه وسولم يصووم شوعبان  كوان رسوول اهلل ذول 1156
 ، يصوم شعبان إال قليالكله

44 

 45 ن تؤيت رخصه كما تؤيت عزائمةإن اهلل حيب أ 238
مووون كسووور أو عووورج يعووووين أحصووور و حجوووة اإلسووووالم  2731

  رض أو حنو  فقد حل، وعليه احل  من قابل
46 

إن أول مووووووا نبووووووودأ بوووووووه و يومنووووووا هوووووووذا أن نصووووووول ،    99
نرجوع، فننحور، مون فعلوه فقود أذواب سونتنا، ومون  بوح قبول، 

 ش ء ف منا هو حلم قدمه ألهله، لي  من النسك و

47 

س ل رسول اهلل ذلى اهلل عليه وسلم: أي األعمال  1448
أفضول  قوال: إميووان بواهلل ورسوووله، قيول:   مووا ا  قوال: حوو  

 م ور

48 

العموووورإ إ  العموووورإ ك ووووارإ ملووووا بينهمووووا، واحلوووو  املوووو ور  1683
 لي  له جزاء إال امنة

49 

 50 من ح  فلم يرفث ومل ي سجل رجع كيوم ولدته أمه 1449
بوين اإلسوالم علوى مخو : شوهادإ أن ال إلووه إال اهلل،  10

وأن حمموودا رسوووول اهلل، وإقوووام الصووالإ، وإيتووواء الزكووواإ، وذووووم 
 رمضان، وح  بيت اهلل احلرام

51 

أن تشووهد أن ال إلووه إال اهلل، وأن حمموودا رسوووول اهلل،  36 52 
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وتقوويم الصوووالإ، وتوووؤيت الزكووواإ، وتصوووم رمضوووان، وسووو  البيوووت 
 يالإن استطعت إليه سب

 53 أيها الناس، قد فرض اهلل عليكم احل  فحجوا 975
 54 الزاد والراحلة 213
تعجلوا إ  احل  يعين ال ريضة ف ن أحدكم ال يدري  58

 ما يعرض له
55 

ال حيوووول إلموووورأإ تووووؤمن بوووواهلل واليوووووم اآلخوووور أن تسووووافر  437
 مس إ يوم وليلة إال مع  ي حمرم

56 

ال ومعهوا  و حمورم، وال تسووافر ال  لوون رجول بوامرأإ إ 978
اموورأإ إال مووع  ي حمووورم فقووام رجوول فقوووال: يووا رسوووول اهلل، إن 
إمووورأيت خرجووووت حاجووووة، وإي اكتتبووووت و رووووزوإ كووووذا وكووووذا، 

 فقال: "انطلجل فح  مع امرأتك"

57 

أن عمووووور بووووون اخلطوووووواب رفووووو  اهلل عنووووووه أِ ن ألزواج  19
، فبعوووث اهلل عليووه وسووولم و  خووور حجووة حجهوووا النووي ذووولى

 ن عثمان بن ع ان ، وعبد الرمحن بن عو معه

58 

هول رأيوت احلو إ  قلوت: مل أرهوا، وقود أنب وت عنهوا.  1309
قووال: فوو ن طالووت بووك حيوواإ لوورتين الظعينووة ترسوول موون احلوو إ 

 حىت تطو  الكعبة ال ختا  أحدا إال اهلل

59 

من شهد ذالتنا هذ ، ووق  معنا حوىت نودفع، وقود  230
أو هنووارا، فقوود مت حجووه، وقضوووى وقوو  قبوول  لووك بعرفووة لوويال 

 ت ثه

60 

 61 وق ت هاهنا 328
احلو  عرفوة، فمون جواء قبول ذوالإ ال جور مون  .... 64

 ليلة مجع فقد مت حجه
62 

 63 من نس  من نسكه شي ا أو تركه فليهر  دما 615
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 64 ح  عن ن سك   ح  عن ش مة 161
أن امرأإ من خوثعم أتوت النوي ذولى اهلل عليوه وسولم  365

قالوووت: يوووا رسووووول اهلل إن فريضوووة اهلل و احلوووو  علوووى عبوووواد  ف
أدركووووووت أيب شووووووويها كبوووووو ا ال يسوووووووتطيع أن يستمسووووووك علوووووووى 
الراحلوة أفوأح  عنوه  قوال: نعوم. قالوت: أين عوه  لوك  قوال: 

 أبيك دين فقضيته ن عه ىنعم كما لو كان عل

65 

شووووكوت إ  رسووووول اهلل ذووووولى اهلل عليووووه وسووووولم أي  100
 ن وراء الناس وأنت راكبةأشتك  فقال: طوو م

66 

طوووووا  النوووووي ذوووووولى اهلل عليوووووه وسوووووولم علوووووى راحلتووووووه  2975
بالبيوووووت وبوووووع الصووووو ا واملووووووروإ لووووو ا  النووووواس وليشووووور  علوووووويهم 

 ليسألو  ف ن الناس رشو 

67 

 68 الطوا  بالبيت ذالإ 222
 فحى الني ذلى اهلل عليه وسلم بكبشع أملحع، 2113

يسوم  ويكو ، فووذحبهما  فرأيتوه وافوعا قدموه علوى ذو احهما
 بيد 

69 

اجعلها مكاهنا أو قال ا حبها ولن جتزي جذعة عن  329
 أحد بعدك

70 

 71 فأمر  الني ذلى اهلل عليه وسلم أن يعيد 1053
 72 من كان له سعة ومل يضح، فال يقربن مصالنا 1044
إن أول مووووووا نبووووووودأ بوووووووه و يومنووووووا هوووووووذا أن نصووووووول ،    99

فقود أذواب سونتنا، ومون  بوح قبول،  نرجوع، فننحور، مون فع لوه
 ف منا هو حلم قدمه ألهله، لي  من النسك و ش ء

73 

فوووحى بكبشوووع أملحوووع فرأيتوووه وافوووعا قدموووه علوووى  5558
 ذ احهما يسم  ويك  فذحبهما بيد 

74 

 75 فنحر  ال ا وستع بيد    أعطى عليا فنحر ما ر  1218
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 76 .يا فاطمة قوم  إ  أفحيتك فاشهديها 1905
مووون فوووحى مووونكم فوووال يصوووبحن بعووود  الثوووة وو بيتوووه  5569

هلل ن عول كموا شو ء، فلموا كوان العوام املقبول قوالوا: يوا رسوول ا
، فو ن  لوك فعلنا العام املاف   قوال: كلووا وأطعمووا وادخوروا
 العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها

77 

، أربوووع ال جتوووووز و األفوووواح : العوووووراء البووووع عورهووووا 2769
واملريضة البع  مرفها، والعرجاء البع هلعها، والكس إ اليت 

 ال تنقى

78 

 79 إن لبدنك عليك حقا 8100
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 ، مختار الصحاح،م1986ه/1327الرازي، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي،  .13
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