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آله          وعىل  حممد  سيدنا  املرسلني  أرشف  عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 

 وصحبه أمجعني وبعد. 

ابتغينا من ورائه معاجلة القضايا املستجدة التي تشغل بال  فهذا كتاب يف النوازل     املعارصة 

املسلمني يف  املسائل املتعلقة بالعبادات من طهارة ، وصالة ، وصوم ، وزكاة وحج ،وقد  ركز  

از يف عرضها  الكتاب عىل القضايا األكثر إحلاحًا القريبة العهد بواقع املسلمني ، وحاولت اإلجي

القدامى   الفقهاء  أقوال  عرض  عىل  بسطها  يف  واعتمدت   ، سبيال  ذلك  إىل  استطعت  ما 

واملعارصين  ، ورجحت ما قوى دليله ، فإن مل يكن ثمَّ ترجيح ،فإنني أعرض املسألة للقارئ  

ل  يتخري من األقوال ما تطمئن إليه نفسه ، علام أنني بفضل من اهلل وتوفيقه قد عزوت كل املسائ 

إىل قائليها وأرشت إىل مصادرهم فيام لو أراد القاري معرفة مصادر املسألة من مظاهنا ، مع  

أو    ، إجياز خمل   دون  املعارصين  أقوال  وذكر   ، الرشيفة  النبوية  األحاديث  بتخريج  االهتامم 

  إسهاب ممل مع مراعاة الرتتيب بني املسائل املتشابه ، وجعلتها حتت عنوان واحد  تندرج حتته 

املسائل الفرعية املتقاربة يف موضوعها ؛ليسهل عىل القارئ معرفة أحكامها   تفاديًا للتكرار  

 الذي يشتت عقل القارئ ويرشد ذهنه عن املقصود. 

تقديري لكل توجيه    وخالص ،  قارئ  بظاهر الغيب من كل    دعوة صاحلة وخالص رجائي       

من نفيس  وكل توفيق وصواب فمن اهلل   وإرشاد منه فالكامل هلل وحده   ،وما كان فيه من خطأ  

 صاحب احلمد واملنة. 

النفس             هفوات  يل  اغفر  فيه    وزالهتا، فاللهم  أخلصت  ما  شفيعاً واجعل  ملا    وأصبت 

 أخطأت فيه وقرصت إنك أنت الغفور الرحيم. 

 ر دكتو      

 عبد التواب مصطفى خالد معوض  

 م 2021  مارسهـ  ــ  1442  ن شعبا    
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كلمتني       من  إضايف  مركب  املعارصة  النوازل  من    ،النوازل   :مصطلح  ولكل  واملعارصة 

 الكلمتني مدلول يف اللغة نذكره قبل بيان التعريف االصطالحي. 

، وجتمع عىل نوازل، وهو مقيس يف كل    :النازلة لغة  اسم فاعل من الفعل نزل  به ينزل  إذا حلَّ

 وجتمع عىل نازالت قياسا.  ،فاعلة

الشدة  من شدائد    :النازلةوأصل النازلة هبوط اليشء ووقوعه، ومنه نزول املطر من السامء، و 

الدهر تنزل بالناس،  ومنه النزال يف احلرب وهو أن يتنازل الفريقان، ومن املجاز نزل به مكروه  

 (  . َجر بِالنُُّزوِل. َوَنَزَل، إَِذا َحجَّ وَن َعِن احلح ُ  ( .1وأصابته نازلة َوُيَعِّبر

 املعارصة لغة 

  "بمعنى احلني والدهر والوقت، ويأيت بمعنى    "عرص    "املعارصة لغة مأخوذة من الفعل         

 ( 2وبمعنى امللجأ يقال اعترص باملكان أي جلأ إليه )  "حتى يتحلب  ؛ أي ضغطه عرص اليشء 

فلها تعريفات كثرية عند املعارصين  نذكر     االصطالح  املعارصة يف وأما تعريف النوازل        

 :(3)   منها

 

.  417/ 5ج  ، م 1979 - هـ 1399عام النرش:  ، دار الفكر  ، عبد السالم حممد هارون  ، معجم مقاييس اللغة البن فارس ( 1) 

 . 659/  11ج   ، ه   1414  - الطبعة: الثالثة    ، بريوت   – دار صادر  ،  ولسان العرب البن منظور 

 . 340  / 4ج   ، البن فارس   . ومقاييس اللغة 575/  4ج   ، مرجع سابق   ، لسان العرب (  2) 

االسامن  هذا مصطلح اختص به الغرب اإلسالمي، و كتب النوازل تعددت أسامؤها فسميت النوازل، و الفتاوى، و مها  (  3) 

الشائعان يف الغالب، و ُدعيت كذلك: املسائل، و األسئلة، واألجوبة، و اجلوابات، واألحكام، و تسمى يف بالد العجم مما  

. و هي عبارة عن مؤلفات فقهية حّرر مادهتا العلمية قضاة أو مفتون أو ُمَشاَورون يف موضوع أحداث  "الواقعات "وراء النهر  

يها أو لبيان احلكم الرشعي فيها، يف الغرب اإلسالمي، عىل مذهب اإلمام مالك، طبعا، أو رفعت  واقعية رفعت إليهم للبت ف 

انظر فقه النوازل   إليهم إلبداء رأهيم يف صحة أو عدم صحة تطبيق النصوص الفقهية عليها من جانب قاض أو مفت آخر. 



2 
 

املسائل أو املستجدات الطارئة عىل املجتمع بسبب توسع األعامل، وتعقد املعامالت،    "ـ    1

 .  (1)  "والتي ال يوجد نص ترشيعي مبارش، أو اجتهاد فقهي سابق ينطبق عليها  

النظريات    "ــ    2 باسم  العرص  بلسان  املشهورة  واحلادثة  املستجدة،  واملسائل  الوقائع 

 . (2)  "والظواهر

املعارصة فقال:ــ و  3 باسم  التي وجدت يف عرصنا    "عرفها بعضهم  املسائل والقضايا  هي 

 ( . 3)  "احلارض وحتتاج إىل بيان حكمها الرشعي، وهى التي تسمى باملستجدات والنوازل 

 . (4)  "الوقائع اجلديدة التي مل يسبق فيها نص أو اجتهاد   "ـ 4  

قيد يف    "اجلديدة    "اس من قضايا ومسائل، ولفظ مطلق يشمل كل ما يقع للن  "فالوقائع    " 

التي مل    "ألن املقصود من التعريف هو النوازل املعارصة، و    ؛ التعريف خيرج الوقائع القديمة

  "خيرج الوقائع التي سبق فيها نص رصيح أو اجتهاد و    "يسبق فيها نص رصيح وال اجتهاد  

يدان عمل الباحث واملجتهد يف  قيد خيرج النص غري الرصيح، الذي هو م  "النص الرصيح   

 .  (5)  "النوازل  

وحتتاج إىل    "والتعريف األخري أقرب التعاريف للمقصود من وجهة نظري مع إضافة قيد  

 "حكم رشعي عميل من جمتهدي األمة 

 فيكون التعريف املختار للنوازل من وجهة نظرنا:  

 

 2001/ 05/ 15تاريخ النرش:   املغرب.   - ي  إدريس بن حممد العلم يف الغرب اإلسالمي موقع إسالم ويب، حوار أجراه  

https://www.islamweb.net/ar/article/25 

املعارصة (  1)  التطبيقات  الفقهي يف  والعمل  والفتاوى  النوازل  من  االستفادة  للطباعة    ، سبل  املكتبي  دار  الزحييل،  د وهبة 

 .  9  ، م . ص 2001هـ ــ  1421طبعة أوىل    ، سوريا   دمشق   ، والنرش والتوزيع 

ـ 1416طبعة أوىل    ، مؤسسة الرسالة   ، د بكر عبد اهلل أبوزيد   ، فقه النوازل (  2)   . 8/  1م.ج 1996ــ    ه

الطبعة    ، الكويت   ، كتاب جملة الوعي اإلسالمي   الظاهري، إبراهيم عبد الغفار    الطهارة، املسائل الطبية املعارصة يف باب  (  3) 

ـ   1435مس والسبعون  األوىل اإلصدار اخلا  ـ 2014  هـ ـ  .   . 34ص    ، ه

يف  (  4)  اإلدرييس    األرشبة، النوازل  أوزين  بن  الشيخ  بن  العابدين  كنوز    الشنقيطي، زين  طبعة    ، الرياض   إشبيليا، دار 

 . 37م .ص  2011هـ ــ  1432أوىل 

 . 37ص    السابق، املرجع  (  5) 
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 وحتتاج إىل حكم رشعي من جمتهدي األمة. الوقائع املستجدة التي مل يسبق فيها نص أو اجتهاد  

 يراد به املسائل املعارصة وهى تشتمل عىل نوعني:   "املستجدة  "وقيد  

مسائل تقع ألول مرة ومل توجد يف كتب الفقهاء السابقني   األول: 

السابقون  :الثان  الفقهاء  عنها  تكلم  النظر    ،مسائل  إعادة  يستدعي  ما  عليها  طرأ  ولكن 

تغريت   ألهنا  أو  القديمة  الصور  من  صورة  من  أكثر  فيها  يشرتك  ألنه  إما  فيها،  واالجتهاد 

ُ موجب احلكم السابق   . (1) الظروف واألحوال التي ترتب عليها تغريُّ

 التي ال حيتاج الناس إىل معرفة رأي الرشع فيها.  املطلقة  األحكام    خيرج  "حكم رشعي  "وقيد   

األحكام    "عميل    "وقيد     الثابتة   العقدية،خيرج  التي الجمال    ،واألصول  التوقيفية  واألمور 

 .  والتي ال تتغري باختالف الزمان واملكان لالجتهاد فيها 

 املجتهدين. صفات  تتوافر فيهم ام الناس الذين ال خيرج عو  "من جمتهدي األمة "وقيد  

فروع العلم فهؤالء جيتهدون    واالجتامع وسائر  واالقتصاد،الطب والفلك    فيه علامءويدخل  

الرشعي  ويقوم الفقيه بتكييف احلكم    ،يف ختصصاهتم فيام يوكل إليهم من مسائل غري رشعية 

 للنازلة املستجدة  .  املناسب

ضوابطه        الرشيعة  علوم  من  علم  تضمنلكل  سالمة    التي  عن    النتائج،للباحث  والبعد 

 ومن  ،مواطن اخللل فمن يتصدر ملعرفة األحكام الرشعية البد من دراسة علم األصول 

  أراد معرفة ومن    ، وعلوم القرآن  أراد فهم التأويل آليات القرآن البد من دراسة علم التفسري

 صحيح احلديث من  ضعيفه البد من معرفة علم مصطلح احلديث وهكذا سائر العلوم. 

الضوابط  من  بمجموعة  اإلملام  من  البد  املعارصة  النوازل  دراسة  يف  األمر  تكفل    وكذلك 

 مثل: للدارس االهتداء إىل التصور الصحيح للنازلة ثم احلكم عليها 

 

 

ـ 1431طبعة أوىل    الرياض، دار التوحيد للنرش    ، عيل بن نارص الشلعان   احلج، يف    النوازل (  1)   . 24ص    ، م .   2010  هـ ــ
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 ص هلل تعاىل اإلخال  أوالً:

  تعاىل لقوله وهذا الضابط مطلب رشعي يف عمل يعمله املسلم حتى يثاب عىل عمله من اهلل       

ِه َأَحًدا   } :عزوجل كح بِِعَباَدِة َربر ِ َملح َعَماًل َصاحِلًا َواَل ُيرشح ِه َفلحَيعح ُجو لَِقاَء َربر  . َفَمنح َكاَن َيرح

 .(.  110 : )الكهف

مقصود لسلطان أو جماملة لفئة أو    عن حتقيقويف النوازل يتوجب عىل الفقيه أن ينأى بالنازلة  

يقدح    فذلك كله وأمثاله  ،من احلياة الدنيا أو عرض    ،حزب ينتمي إليه أو مذهب يتعصب له 

 . وينفر الناس عن قبوهلا ،يف سالمة حكم النازلة

 حتديد القضية  ثانيًا: 

بمعنى أن تكون النازلة من القضايا االجتهادية التي تتبع األحكام املتغرية، ومل يرد فيها         

إذ إن احلكم الرشعي حاصل بالنص    ،ألنه ال مساغ لالجتهاد يف مورد النص   ؛نص رشعي،  

فال حاجة لبذل الوسع يف حتصيله، وألن االجتهاد ظني واحلاصل به حاصل بظني، بخالف  

 .  ( 1)  احلاصل بالنص فإنه يقيني وال يرتك اليقيني للظني

أما إذا ُعدم النص فيمكن حينئذ االعتامد عىل أقوال أهل العلم من كتب الفقه املعتمدة يف         

االجتهاد امل حمل  ألن  أصوهلا،  إىل  وترجعها  الفرعية  املسائل  تؤصل  والتي  الفقهية؛  ذاهب 

الدين   قواعد  هي  إنام  األصول  ألن  األصل.  حكم  الفرع  فيأخذ  األصول،  وليس  الفروع 

وأركان اإلسالم التي تعلم من الدين بالرضورة. فاالجتهاد يعتِّب مرحلة متأخرة ال يصار إليه  

 م الرشعي واستقراء نصوص الرشيعة. إال عند ختلف احلك

كام أنه جُيتهد يف األحكام ال العقائد، واملتشابه ال املحكم، واملتغري ال الثابت، ذلك أن قواعد  

الدين وأركان اإلسالم التي علمت من الدين باالضطرار ال سبيل إىل االجتهاد فيها، فأما ما  

االجتهاد، ولو كان االجتهاد موضوًعا  تفرع عنها من مسائل أو حلقها من نوازل فهي مواطن  

 

 صححه وعلق عليه: مصطفى أمحد الزرقا ، أمحد بن الشيخ حممد الزرقا   ، رشح القواعد الفقهية (  1) 

 .   147ص    ، م 1989  - هـ  1409الطبعة: الثانية،    ، دمشق / سوريا   - النارش: دار القلم  
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وسيئة،   وحسنة  كفر  وال  إسالم  كان  ملا  وظنونه  قواطعه  وفروعه  الدين أصوله  أبواب  لكل 

 ( . 1فالكل جمتهد ) 

املتأمل يف النوازل املعارصة جيد كثريا منها وافدا عىل       اإلحاطة بكل جوانب القضية  :  ثالثا ً 

من البالد واحلضارات املختلفة؛ فمثاًل املعامالت املرصفية معظمها وافد    "اإلسالمية  البيئة  

يف   املسلمون  يستخدمها  التي  احلديثة  والوسائل  األدوات  من  وكثري  الغرب،  بالد  من  إلينا 

لة لتحديد الِقبحلة، واستخدام أدوات الفلك يف رؤية  عباداهتم ومعامالهتم؛ كاستخدام البوص

فيها...   الزكاة  وحكم  والسندات  األسهم  واستخدام  العربية،  الشهور  أوائل  ملعرفة  اهلالل 

ومن ثم يلزم لدارس هذه القضايا أن حييط بجوانبها إحاطة شاملة ووافية،       وغريها كثري.

التارخي  وجذورها  وتطورها،  نشأهتا  ظروف  يف  فيعرف  هلا  املشاهبة  والقضايا  والفقهية،  ية 

العصور املتقدمة، وآراء أهل العلم فيها، ليفهم املسألة من كل جوانبها، وكام قيل: صحة الفهم  

 . (2)  "الصواب  نصف 

جمال ختصصه     ليست يف  التي  املسائل  يف  أهل االختصاص  سؤال  النازلة  دارس  وجيب عىل 

ويستطلع   دائرة    وال  ،آراءهمويشاروهم  يوسع  أن  عليه  بل  اثنني  أو  واحد  بسؤال  يكتفي 

  السؤال واملشورة حتى يكون تصوره للمسألة دقيقًا  ومبدأ الشورى وسؤال أهل االختصاص

رِ }  :عليه بقوله تعاىل اهلل    حثنا    مبدأ أصيل يف اإلسالم َمح ُهمح يِف األح (  159)آل عمران:    {َوَشاِورح

كام يف غزوة بدر وغزوة    يف غزواتهمع أصحابه    عمليا  وطبقه الرسول صىل اهلل عليه وسلم  

 اخلندق. 

  

 

أمحد خالد الطحان موقع األلوكة    ، يف املستجدات والنوازل املعارصة   ، الضوابط الفقهية للنظر (  1) 

https://www.alukah.net/sharia/0/81291 / 

أمحد خالد الطحان موقع األلوكة    املعارصة، يف املستجدات والنوازل    للنظر، الضوابط الفقهية  (  2) 

https://www.alukah.net/sharia/0/81291 
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 الدقيق للنازلة  ير التصو  رابعًا: 

بإصدار احلكم عىل   الدارس  يبادر  أن  استيعابا    النازلة جيبقبل  أن يستوعب مجيع جوانبها 

 . (1) "احلكم عىل اليشء بالنفي واإلثبات فرع عن تصوره    "ويتصوره ماهيتها ألن    دقيقا يف ذهنه

كام هو، وذلك بعد ارتسام صورهتا احلقيقية يف   وتصوير النازلة: يتحقق بتشخيص واقعها

ذهن الباحث دون لبس بام يشتبه هبا، فلو كان البحث عن حكم الذهب األبيض للرجال،  

فمطلوب التصوير الصحيح هنا أن يعلم قدر الذهب املخلوط بالنسبة إىل املعادن األخرى،  

 ( . 2نزيل أحكام الذهب احلقيقي عليه من عدمه ) ليصري بعدئذ إىل ت

وهذه املرحلة يف غاية األمهية، إذ يرتبط فقه النص بفقه التصوير الواقعي ارتباط املناط باحلكم،  

(، وقل  3والعلة باملعلول، وكل خطأ يف التصوير يعقب خطأ يف التوصيف والتنزيل الفقهيني )

من مل يؤت من سوء الفهم، أيت من سوء اإلفهام،    "الزخمرشي:  من جيمع األمرين، وقد قال  

 . "وقّل من أويت أن يفهم وُيفهم  

 وهذا التصور ال يكون دقيقا حتى يتوافر فيها رشطان:

 األوىل: الفهم الكامل واإلحاطة التامة بالنازلة من مجيع جهاهتا. 

 .  (4)الثانية: إدراجها حتت أصلها الرشعي الذي تنتمي إليه 

التصور     به:  ويقصدون  الفقهي  التكييف  اسم  الفقهي  التصور  عىل  العلامء  بعض  ويطلق 

 .  (5) الكامل للنازلة وحترير األصل الذي تنتمي إليه 

 : منها كام أن هذا التصور أو التكييف الفقهي يعتمد عىل عدة ضوابط     

 

 .   15  ، ص   ، ي و ن هناية السول لإلس (  1) 

هـ  1436جمادى األول    4موقع المسلم تاريخ    د. خالد بن عبد هللا المزيني،  مراحل النظر في النازلة الفقهية(  2)

http://almoslim.net/node/ 

ضمن بحوث مؤتمر    (،16)نحو تأهيل اجتهادي ألعضاء هيئة الفتوى بالمصارف اإلسالمية؛ قطب الريسوني(  3)

 هـ. 1430/ 10/6-7المصارف اإلسالمية بدبي، 

دار االندلس  ،  د .مسفر بن عيل القحطان   ، ينظر منهج استنباط احكام النوازل الفقهية املعارصة دراسة تأصيلية تطبيقية (  4) 

 . 268ص    ، اخلرضاء 

 .  354ص    ، املصدر السابق (  5) 
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 الترشيع: ـ أن يكون التصور الفقهي مبنيًا عىل نظر صحيح معتِّب ألصول   1

بمعنى أن يكون املرجع إىل الكتاب والسنة والقياس الصحيح وكذلك معرفة ما أخذ منها من  

الوقت نفس  فقهية ومقاصد رشعية ويف  أن تكون    أصول عامة وقواعد  خصائص  ال جيوز 

 . أحكام النوازل، يرجع إليها يف معرفةالرشيعة كالشمولية والسهولة واملرونة أصاًل 

تَِهادَ   "  اهلل: إنيقول اإلمام ابن عبد الِّب رمحه   لِيُل    ااِلجح اَل َيُكوُن إاِلَّ َعىَل ُأُصوٍل ُيَضاُف إَِليحَها التَّحح

ح جَيُ  ُوُقوُف، َومَل ٌء َلِزَمُه الح كَِل َعَليحِه ََشح َتِهُد إِالَّ َعامِلٌ هِبَا َوَمنح ُأشح ُه اَل جَيح ِريُم، َوَأنَّ  حُيِيَل  زح َلُه َأنح َوالتَّحح

ِذي اَل ِخاَلَف فِيهِ  ٍل َوَهَذا الَّ نَى َأصح ٍل َواَل ُهَو يِف َمعح اًل يِف ِدينِِه اَل َنظِرَي َلُه ِمنح َأصح َ  َعىَل اهللَِّ َقوح  َبنيح

ُه«  رح َصاِر َقِدياًم َوَحِديًثا َفَتَدبَّ َمح ِة األح مَّ
 . (1) َأئِ

 ــ بذل الوسع يف تصور النازلة تصورا صحيحاً   2

معرفة تصور  بمع جهده يف  قصارى  يبذل  أن  عليه  للنازلة  الدارس  أن  من نى  حيث    املسألة 

يكون احلكم صحيحا    أبعادها الظاهرة واخلفية حتىو   ،وكلياهتا وجزئياهتا  ،وفروعهاأصوهلا  

 ال يرد عليه ما ينقصه أو ينقضه.

 اعلم أن اخلَطأ َيدخل عيل النَاظِر من وجهني:   ":البغدادييقول ابن عقيل 

 أحدمها: أن ينظَر يف شبهٍة ليست دلياًل، فال يصُل إىل العلم.  

واآلخر: أن َينظر نظرًا فاسدًا، وفساُد النظر يكون بوجوه: منها: أن ال َيستوفَِيه، وال َيستقيَص  

 .  (2)  "وإن كان َنظرًا يف دليل ،هفيه، وال َيستكِملَ 

 

  1994  - هـ    1414الطبعة: األوىل،    ، دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية   ، عبد الِّب   وفضله البن جامع بيان العلم  (  1) 

 .   847/  2ج   ، م 

املتوىف:  ) أبو الوفاء، عيل بن عقيل بن حممد بن عقيل البغدادي الظفري، ،  الِفقه الواضح يف أصول الفقه الَواِضح يف أُصوِل  (  2) 

ـ 513 ،  لبنان   – مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت  ،  املُحسن الرتكي   املحقق: الدكتور َعبد اهلل بن َعبد   (، ه

 . م   1999  - هـ    1420الطبعة: األوىل،  
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جيب عىل الباحث أو الدارس  املبتدئ للنازلة أن ينأى بنفسه      ال يكون التصور فاسداً   ولكي 

تصور مجيع القضايا والنوازل من مجيع جوانبها فهذا أمر عسري من شأن املجتهدين    عن حماولة

 عىل قدر طاقته ووسعه التي يدرسها   عينة املسائل املبل الواجب عليه  إخالص التصور يف 

رمحه         السيوطي  اإلمام  كتابه  "  اهلل:يقول  الغزايل يف  القولني"قال  الصور  "حقيقة  : وضع 

ر هني يف نفسه بل الذكي ربام قدر عىل الفتوى يف كل مسألة إذا ذكرت له  للمسائل ليس بأم

صورهتا ولو كلف وضع الصور وتصوير كل ما يمكن من التفريعات واحلوادث يف كل واقعة  

 ( .1)   "عجز عنه ومل ختطر بقلبه تلك الصور أصاًل وإنام ذلك شأن املجتهدين

 ــ مراعاة مقاصد الرشيعة   3

 جيب عىل باحث احلكم يف النازلة مراعاة احِلَكم واألرسار والغايات الترشيعية التي         

بمثابة احلدود  "  ألن املقاصد  ؛وهو ما يعرف بعلم املقاصد  األحكام،من أجلها رشعت هذه  

التي ال يصح للمجتهد جتاوزها وختطيها، ومعرفتها والقدرة عىل إنزاهلا منازهلا يقي املجتهد  

يف الوقوع  فيه  من  تتأتى  ما  بني  والتمييز  الرشعية،  النصوص  فهم  يف  التفريط  أو  اإلفراط   

 ( .2)  "املصلحة، وما هو موافق للكليات والقواعد الرشعية وبني ما هو خمالف هلا

   الكفاءة الفقهية:ــ  4

وذلك بأال يتصدى الباحث ملسألة إال إذا توفر عىل اآللة العلمية الالزمة هلا، وإال كان  

لفًا ملا مل حيط به خِّبًا، وال ينعقد للباحث االختصاص بالنظر يف نازلة فقهية ما مل  متك

 يستكمل احلد األدنى من رشائط االجتهاد اجلزئي. 

ثم إنه ال تكفي هنا جمرد اإلحاطة بالفروع الفقهية، فإن البحث الفقهي صنعة فكرية، وكم من  

حافٍظ للفروع ما له يف البحث من خالق، وكم من فقيه مشهور يف السلف؛ مل يؤلف يف الفقه  

 

 . 181ص    ، د.ت   ، عبد الرمحن بن ايب بكر السيوطي مكتبة الثقافة الدينية   ، الرد عىل من أخلد إىل األرض (  1) 

   . 275ص    ، ر بن عيل القحطان منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية املعارصة د .مسف (  2) 
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شيئًا ذا بال، ومل يقدح ذلك يف علمه، وكم من فقيه ألف ومل يرتِض الفقهاء كتابه، وقد ذكروا  

 ( . 1طبقات الفقهاء نامذج لذلك، والعلوم مواهب، فسبحان واهبها )  يف

حاجات   وصالحيتها وتلبيةــ دراسة فقه النوازل يِّبهن عىل خلود رشيعة اإلسالم  1

بيَّنه من  ليس من حادثٍة إال وهلل فيها حكٌم قد   "يقول املاوردي:  ومكان. زمان املجتمع يف 

 . (2)  "حتليٍل أو حتريم، وأمر وهني 

دراسة فقه النوازل يِّبهن عىل غزارة الثروة الفقهية يف الرشيعة مما جيعلها تتميز عىل     -2

 املحكمة. من الترشيعات البرشية بثروته اهلائلة، وقواعده   غريها

العظيمة يف كل عرص من العصور  بحثها يعطي إمكانية االطالع عىل اجلهود الفقهية       -3

اإلسالمية والتي واجهت كل طارئ وجديد، كيف أن الفقه اإلسالمي نجح يف مواجهة تلك  

اليومية، وأنه مل يقف يوما جامدا عاجزًا عن   اإلشكاالت الواقعية، امليدانية، يف حياة الناس 

 (. 3مواجهة تطورات احلياة ومشاكلها ) 

حيتاج إىل صِّب ومثابرة  وارتياض    ألن دراستها  ؛امللكة الفقهية  عىل تكوين    دراستها تعملــ    4

أهّم ما جيب أنح حيّصله من يرنو ببرصه إىل حتصيل الفقه، فالفقيه ال ُبدَّ له    "  وهذه األمور من  

- 
ٍ
وذكاء فطنٍة  من  الفطريَّة  واملَلكات  العلمّي  التحصيل  اخلِّبة    -مع  ذات  الفقهيَّة  امللكة  من 

 يف هذا العمل؛ وما ذلك إال ألّن النفس يصري هلا فيام تعانيه   الناضجة بالتمّرس

رك هبا األحكام األصليَّة والعارضة يف   ة ُتدح من العلوم واحِلَرف والصناعات ملكاٌت قادرة قارَّ

 ( . 4)  تلك العلوم واحِلَرف والصناعات؛ لكثرة نظره فيها، وإتقانِه ألصوهلا ومآخذها

 

هـ  1436جمادى األول    4المسلم تاريخ  مراحل النظر في النازلة الفقهية، د. خالد بن عبد هللا المزيني موقع  (  1)

http://almoslim.net/node 

 . 565/ 1( أدب القاضي للماوردي / ج2)

لمؤتمر ” الدراسات العليا ودورها في خدمة    بحث مقدم / ،  المعاصرةهمية معالجة الرسائل العلمية للقضايا  أ(  3)

د. ماهر    أ. صادق عطية قنديل:  إعداد  ،غزة  –في الجامعة اإلسالمية    4/2011/ 19والمنعقد بتاريخ  ،  المجتمع “
 م  2011يونيو  أحمد السوسي

القضايا  (  4)  فقه  تدريس  خنين،  المعاصرةأهمية  آل  سعد  بن  محمد  بن  عبدهللا  تاريخ    الشيخ  األلوكة  موقع 

 https://www.alukah.net/sharia هجري  22/1/1433 -ميالدي  18/12/2011
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  األصول أوختريج الفروع عىل    األصول وعلميف علم    شأن املجتهداالجتهاد يف النوازل شأنه 

عن مجاعة من األصوليني أن     أحد الباحثني املعارصين   وقد ذكر   األصول ونحوهالفروع عىل  

 : االجتهاد خيتلف باختالف أحوال املجتهد  وجعلوه عىل ثالثة أرضب

 وذلك يف حالني: فرض عني    األول:  

  ، بأن يضيق الوقت  ،إذا تعني عليه احلكم فيها   احلادثة،عند خوف فوات    غريه وذلك  يف حق  -أ  

 أو بحيث ال يستطيع السائل سؤال غريه عنها . 

 ألن املجتهد ال جيوز له تقليد غريه.   ؛فيام نزل به االجتهاد يف حق نفسه  -ب 

 فرض كفاية: وذلك يف حالني. أن يكون   : الثان 

وجود جمتهد غريه  يتمكن السائل من سؤاله  فيأثمون برتكه     احلادثة معفوت  أال خياف    -أ  

 ويسقط عن ذمة الكل بفتوى أحدهم  . 

فأهيام    ، أن يرتدد احلكم بني قاضيني مشرتكني يف النظر فيكون فرض اجلهاد مشرتكا بينهام   –ب  

 تفرد باحلكم، كان حكمه مسقطا للفرض . 

 وذلك يف حالني:   ، االجتهاد مندوبًا إليه  أن يكون     : الثالث

 بأن جيتهد العامل  قبل وقوع احلادثة  فيسبق إىل معرفة حكمها .  االجتهاد قبل الوقوع   -أ 

 .  (1) يستفتيه سائل عن حادثة قبل نزوهلا به فيكون االجتهاد احلالتني مندوبا أن  -ب 

 

 

 

 

هـ،  1441( التخريج عند الفقهاء واألصوليين، د. يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، مكتبة الرشد الرياض،  1)

 .   339ــ  338ص 
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املعارصة يف باب    النوازلنتناول يف هذه املبحث بإذن اهلل تعاىل بيان احلكم الرشعي ألهم       

 : الطهارة مرتبة عىل النحو اآليت

1.  (1 )
 

املنشآت  )مراحيض (  عىل الطراز الغريب يف    انترشت يف العامل اإلسالمي بناء دورات مياه          

 : العامة وبعض املساجد  واجلامعات والغالب يف دورات الرجال أهنا مقسمة إىل قسمني 

للبول قائام  أمام جدار مقسم إىل جمموعة من احلواجز  يف كل حاجز    ، خمصصمنهااألول   

 حوض صغري فيه صنبور مياه للنظافة. 

 ة. عىل هيئة كريس   جيلس عليه الشخص عند قضاء احلاج والثان:    

إىل العامل اإلسالمي من التقاليد    التي نقلتاملراحيض  فهل جيوز قضاء احلاجة يف مثل هذه   

 الغربية ؟ 

 للفقهاء يف هذه املسألة قوالن: 

 : واستدل أصحاب هذا القول بام ييل  (1) مطلقا    قائامً   كراهة البول : األول 

َمنح    "اهلل عنها  َقاَلتح    عائشة رىضروته السيدة    ذلك بامــ هنى الرسول عليه السالم عن    1

ُه   قح َثَك َأنَّ َرُسوَل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم َباَل َقائاًِم َفاَل ُتَصدر َما َباَل َرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهللُ    "َحدَّ

َم َقائاًِم ُمنحُذ  آُن  َعَليحِه َوَسلَّ ُقرح ِزَل  َعَليحِه الح   (2)   "ُأنح

ِن َعبحِد اهللِ رىض اهلل عنه، َقاَل:    2 هَنَى َرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم َأنح َيُبوَل    "ــ وعن َجابِِر بح

ُجُل َقائِاًم   .  (3) "الرَّ

 

/  1ج   ، انظر البناية رشح اهلداية . كرهه ابن مسعود والشعبي وإبراهيم وابن سعد وكان إبراهيم ال جييز شهادة من بال قائام  (  1) 

172   . 

 صحيح عىل رشط مسلم   : قال املحقق   . 25596رقم   382/   42ج ، الرسالة   ، ط    أمحد مسند  (  2) 

  ، باب يف البول قاعدا   سننه، خرجه ابن ماجة يف  . وأ496. رقم 165/  1ج   ، باب البول قاعدا   ، السنن الكِّبى للبيهقي (  3) 

 "ضعيف جدا  ": وقال األلبان   "يف الزوائد اتفقوا عىل ضعفه  ". قال املحقق 309. رقم 112/  1ج 
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َأُبوُل   3   َوَسلََّم  َعَليحِه  النَّبِيُّ َصىلَّ اهللَُّ  َرآِن  َقاَل:  ُعَمَر،  ُعَمَر، َعنح  ِن  ابح َفَقاَل: »َيا  ــ وَعِن  َقائِاًم،   

ُد   .  (1) ُعَمُر، اَل َتُبلح َقائاًِم«، َفاَم ُبلحُت َقائاًِم َبعح

 . (2) ــ وقال ابن مسعود: )من اجلفاء أن تبول وأنت قائم(  4  

صفة اجللوس عىل كريس املرحاض ففيها كذلك خمالفة    احلاجة عىلكام ورد النهي عن قضاء  

صىل اهلل عليه وسلم عىل رجله اليرسى    كان يعتمداحلاجة حيث    ألمره عليه السالم يف قضاء

   املرحاض.وينصب اليمنى وال يتأتى هذا الوصف عند اجللوس عىل كريس  

ُشٍم ِمنح ِعنحِد النَّبِير    ِن ُجعح ُن َمالِِك بح اَقُة بح لٍِج، َعنح َأبِيِه َقاَل: »َجاَء رُسَ فقد روى َرُجٍل ِمنح َبنِي ُمدح

َمنَا َرُسوُل اهللَِّ  - َعَليحِه َوَسلََّم َصىلَّ اهللَُّ  -  َكَذا َوَكَذا، َفَقاَل   -َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم   -َفَقاَل: َعلَّ

، َلَقدح َأَمَرَنا َقر ِذي َبَعَثُه بِاحلح ِزِئ: َأَما َعلََّمُكمح َكيحَف خَتحَرُءوَن؟ َقاَل: َبىَل، َوالَّ َتهح َأ  َأنح نَ   َرُجٌل َكاملحُسح َتَوكَّ

نَى«  ُيمح ى، َوَأنح َننحِصَب الح َ  .(3) َعىَل الحُيرسح

 وهو مذهب مجهور الفقهاء رمحهم اهلل تعاىل.  ،الكراهة التنزهيية من غري عذر الثان:القول  

ٍر    ": جاء يف الفتاوي اهلندية   ِ ُعذح بِِه ِمنح َغريح ًدا َعنح َثوح َطِجًعا َأوح ُمَتَجرر َرُه َأنح َيُبوَل َقائاًِم َأوح ُمضح َوُيكح

ٍر َفاَل َبأحَس بِِه.   . (4)  "َفإِنح َكاَن بُِعذح

تِي   : "  خليل:ويف التاج واإلكليل ملخترص    ِل َواملحََواِضِع الَّ مح ُل َقائاًِم يِف الرَّ َبوح َيأحَمُن َتَطاُيَرُه    جَيُوُز َلُه الح

 .  (5) "َعَليحهِ 

 

َِديَث َعبحُد    : . قال الرتمذي 12. رقم  17/  1باب النهي عن البول قائام، ج   حتقيق شاكر سنن الرتمذي  (  1)  َوإِنَّاَم َرَفَع َهَذا احلح

َكرِ  َم فِيهِ الح تَِياِنُّ َوَتَكلَّ خح وُب السَّ َفُه َأيُّ َِديِث؛ َضعَّ ِل احلح ُن َأيِب املحَُخاِرِق، َوُهَو َضِعيٌف ِعنحَد َأهح  . يِم بح

 17/  1ج   ، سنن الرتمذي (  2) 

التلخيص  الرافعي يف    قال   . 1013. رقم    206/  1ج ،  باب كيف اجللوس للحاجة   ، جممع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي (  3) 

َرُف،":.   189/  1ج   ، ":احلبري  نَاِدِه َمنح اَل ُيعح ُه، َويِف إسح َ َباِب َغريح َلُم يِف الح : اَل َنعح َاِزِميُّ   ، امللقن يف البدر املنري = وقال ابن    "َقاَل احلح

َباب غري َهَذا احلَِديث، وَ   ".    332/  2ج  َاِزِمي: اَل نعلم يِف َهَذا الح َافِظ َأُبو بكر احلح َوى إاِلَّ  َقاَل احلح ا، اَل يرح ُهَو َحِديث َغِريب جدًّ

ّي: لني َضِعيف نَاد، َوُمَعاِوَية بن َصالح املحَكر سح ِ َذا اإلح  . وصعفه األلبان   "هِبَ

 .  50/  1ج   اهلندية، الفتاوى  (  4) 

 .  387/  1ج   خليل، التاج واإلكليل ملخترص  (  5) 
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َهُبنَا   ": ويف املجموع للنووي   ِر َوَهَذا َمذح َرُه لِلحُعذح ٍر َكَراَهَة َتنحِزيٍه َواَل ُيكح ُل َقائاًِم باَِل ُعذح َبوح َرُه الح   (1) ُيكح

حيِح. من املذهب. نصَّ عليه. إن    "اإلنصاف: ويف   َره البوُل قائاًم بال حاجٍة، عىل الصَّ وال ُيكح

ًثا وناظًِرا   .  (2)  "أِمَن َتَلوُّ

وجود بديل    احلديثة لعدمفإن دعت احلاجة إىل استخدام هذه املراحيض    ،الراجحوهذا هو        

ط  أمن تطاير رشاش البول   هلا  أو ملرض  أو كِّب سن انتفت الكراهة ويباح استخدامها  برش

َفَة، َقاَل »َأَتى النَّبِيُّ صىّل اهلل عليه وسلم ُسَباَطَة   عىل الثياب بدليل ماورد َعنح َأيِب َوائٍِل، َعنح ُحَذيح

يحِه  َأ َوَمَسَح َعىَل ُخفَّ  َفَتَوضَّ
ٍ
 َفِجئحُتُه باَِمء

ٍ
ٍم َفَباَل َقائِاًم، ُثمَّ َدَعا باَِمء  .   (3) « "َقوح

وقد بني العلامء علة بول النبي صىل اهلل عليه وسلم قائام بعدة أمور تدعو احلاجة إليه  وتعد      

 : عذرا يف البول قائام منها

َعَليحِه    1  اهللَُّ  بِِه َصىلَّ  َكاَن  ُه  َأنَّ َفنََرى  لحِب  الصُّ لَِوَجِع  َقائاًِم  ِل  َبوح بِالح العرب كانت تستشفى  أن  ــ 

ِل َهَراَة َيُبوُلوَن  َوَسلََّم إذح َذاَك  لِيِقِه َوَصاَر َهَذا َعاَدًة أِلَهح ٌ يِف َتعح َقاِِض ُحَسنيح لحِب َقاَل الح َوَجُع الصُّ

نَِّة.  َياًء لِتِلحَك السُّ ًة إحح  ِقَياًما يِف ُكلر َسنٍَة َمرَّ

ٍة بَِمأحبَِضيحِه    ــ َأنَّهُ  2  .  (4)لَِعلَّ

ح جَيِدح َمَكاًنا َيصح   3 ُه مَل َتِفًعاــ َأنَّ ِذي َيلِيه َعالًِيا ُمرح ِقَياِم إَذا َكاَن الطََّرُف الَّ َتاَج إىَل الح  . (5)ُلُح لِلحُقُعوِد َفاحح

ًة َواِحَدةً "أنه ــ   4 َعلحُه إالَّ َمرَّ ح َيفح ََواِز، َومَل  .  (6)  "َفَعَل َذلَِك لَِتبحينِِي اجلح

 

 . 85/  2ج   للنووي، املجموع رشح املهذب  (  1) 

 .  201  / 1ج   اخلالف، اإلنصاف يف معرفة الراجح من  (  2) 

 إسناده صحيح عىل رشط الشيخني.   " املحقق: . قال  23241. رقم 277/  38ط الرسالة، ج   ، أمحد مسند اإلمام  (  3) 

َوُهَو  (  4)  َبِعرِي  الح ِغ  ُرسح يِف  ُينحَشب  ِعَقال  َوُهَو  باإِلَباِض،  الشدُّ  آباٌض. واألَبحُض  َومَجحُعُه  الفعل أبض  فُتثحنَى  من  َيَدُه  َفُع  َفرَيح َقائٌِم 

ِضعُ   وُتَشّد وَأَبَض بالِعقال إىِل َعُضِدِه   ِعل ِمنحُه، َأي َموح ِه إىِل ِذَراَعيحِه لَِئالَّ حَيحَرَد. واملَأحبِض، َمفح َغ َيَديح   البعرَي يأحبُِضه ويأحُبُضه: َشدَّ ُرسح

ُع مآبُِض واملراد به عرق النسا الذي يكون يف الفخذ. َتُقوُل  اإِلباِض، َواملحِيُم َزائَِدٌة. واملأحبُِض باطُِن الرُّ  َمح ، َواجلح
ٍ
ء َبِة ِمنح ُكلر ََشح كح

ِعلَِّة. ُيَقاُل: َأبَِض َنساه وَأَبَض وتَأبََّض تقّبَض َوَشدَّ  َل َقائاًِم َيشفي ِمنح تِلحَك الح َبوح َعَرُب: إِن الح َليحِه انظر الح /  7ج  ، لسان العرب  ِرجح

111  . 

 . 84/  2املجموع للنووي، ج (  5) 

 .   121/  1ج   ، املغني (  6) 
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   :وأما أحاديث النهي فقد أجاب عنها العلامء فقالوا    

َمُل َعىَل َما َوَقَع ِمنحُه يِف   "ــ إن حديث عائشة رىض اهلل عنها جوابه   1 ِمَها َفُيحح َتنٌَد إِىَل ِعلح ُه ُمسح َأنَّ

َفُة َوُهَو ِمنح كَِباِر   عح ِهَي َعَليحِه َوَقدح َحِفَظُه ُحَذيح
ُبُيوِت َفَلمح َتطَّلِ ِ الح ا يِف َغريح ُبُيوِت َوَأمَّ  الح

َحاَبِة ... وَ  ُمح َباُلوا ِقَياًما َوُهَو َدالٌّ َعىَل  الصَّ ِهمح َأهنَّ ِ ِن َثابٍِت َوَغريح ِد بح َقدح َثَبَت َعنح ُعَمَر َوَعيِلٍّ َوَزيح

َلمُ  َشاَش َواهللَُّ َأعح ِ َكَراَهٍة إَِذا َأِمَن الرَّ ََواِز ِمنح َغريح  .(1)  "اجلح

 ة عند علامء احلديث  . جابر وما روى عن عمر فهى أحاديث ضعيف وحديث رساقة  ــ إن 2 

ِريمِ "الوارد يف جمموع هذه األحاديث    إن النهيــ  3   .  (2)  "َعىَل التَّأحِديِب اَل َعىَل التَّحح

ويبقى أن نشري إىل أن اإلسالم وإن كان يواكب كل مستجدات العرص ويأخذ منها كل ما      

ـ وهو    ال خيالف أصوله   منذ األزل  البرشية  الذي عرفته  العريب   املرحاض  إن  وثوابته  إال 

املفاضلة    أو أخشاب  ــ هو األصل واألوىل حال  القرفصاء  عىل أحجار  جلوس يف وضع 

بني املرحاض الغريب  الذي يعتِّب من مستجدات العرص الذي قامت حوله  واالختيار بينه و

كتابه   يف  ناقش  كريا  ألكسندر  املهندس  هبا   قام  دراسة  منها  حديثة   باثروم"دراسات    "ذا 

العام   يف  له     1966)احلامم(  مع     "وتبني  أكثر  تتواءم  اإلنسان  جلسد  الفيزيائية  الرتكيبة  أن 

ا لدى استخدام املراحيض العربية. وأشارت دراسات عدة إىل  وضعية القرفصاء التي نتخذه

أن طريقة اجللوس عىل املرحاض تؤثر كثريًا يف مدى سالسة عملية إفراغ األمعاء، وذكرت  

أن الدول التي يستخدم     "األمعاء والسحر "إندريس يف كتاب      الباحثة والكاتبة األملانية غيوليا

ع فيها نسبة اإلصابة بالبواسري ومشاكل اإلخراج ألن  فيها املرحاض الغريب )الكريس( ترتف

بينام   بسالسة،  اإلخراج  عملية  يف  للبدء  اهلضمي  اجلهاز  هتّيء  ال  العادية  اجللوس  وضعية 

 

 .    330/  1ج   ، البن حجر   انظر فتح الباري (  1) 

 . 17/  1حتقيق شاكر ج   ، سنن الرتمذي (  2) 



14 
 

العملية   ترسيع  عىل  العربية  املراحيض  يف  تستخدم  التي  القرفصاء  بوضع  اجللوس  يساعد 

 .  (1) وسريها عىل نحو طبيعي  

ن بإجراء جتربة يف هذا الشأن، ووجدوا أن الذين جيلسون يف الكريس الغريب  باحثو   "كام قام        

من هذه  املقرفصون  ثانية من عملية التِّبز، يف حني ينتهي    130غري مقرفصني ينتهون خالل  

 .  (2)  "ثانية فقط،  50العملية بشكل أرسع ويف غضون 

 

ـ بناء سدود حلجز املياه      ـ السيام يف البلدان التي يقل فيها األمطارـ  انترش يف العرص احلديثـ 

وبناء أحواض صناعية     ،وقت األمطار لالستفادة منها يف أوقات اجلفاف يف الزراعة وغريها 

اهقة  لضامن توافر املياه  أو صناعة خزانات عىل أسق العامرات والفنادق الش   ،لتخزين املياه 

املياه   انقطاع  وقت  منها  واإلفادة  البعيدة  لألماكن  املياه  لدفع  مرتفعة  صهاريج  وبناء  فيها،  

 ويعمد أصحاب هذه اخلزانات واألحواض  إىل وضع  أدوية عالجية  

من شأهنا قتل احلرشات وامليكروبات التي تنمو يف هذه املياه نتيجة طول املكث للمياه فهل  

 وز الوضوء باملاء  الذي خالطه دواء ؟ جي

عن هذا السؤال عن معرفة نوع الدواء الذي خالط املاء من حيث الطهارة     تتوقف اإلجابة

والنجاسة ولكل حالة أحكام فقهية ختصها فإن كانت األدوية طاهرة مل تغري أوصاف املاء )  

طاهر فاملاء   ) والرائحة  واللون  نجسة  ،الطعم  األدوية  كانت  فاملاء     وإن  املاء  أوصاف  تغري 

 نجس. 

 

 

موضوع (  1)  املرحاض    "  انظر  استخدام  عىل  ستدفعك  تاريخ   احلياة   جريدة   موقع   ، العريب أسباب  نوفمِّب    20اإللكرتون 

 http://www.alhayat.com/article/789944  6,37م الساعة    2016

 com.dw.www://httpsانظر موقع  (  2) 
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  }: املاء الطاهر املتفق عىل طهوريته  املذكور يف قوله تعاىل  الفقهاء أنيقرر        
ِ
اَمء نَا ِمَن السَّ َزلح َوَأنح

الطعم أو الرائحة    :[   هو ما ليس له  فيه صفة  من األوصاف الثالثة48]الفرقان:    {َماًء َطُهوًرا

 أو اللون   ويسمى باملاء املطلق  وهو املاء الباقي عىل أصل خلقته . 

 : قسام أ ينقسم إىل ثالثة هو  و 

وحكمه أنه طهور: أي أنه طاهر يف نفسه مطهر لغريه ويندرج حتته من االنواع     ،ــ    1  

بَِحاِر وماء زمزم ِدَيِة َوالح َوح بِئحِر َواألح ِ َوالح
 َوالحَعنيح

ِ
اَمء  السَّ

ِ
وماء الثلج أو الِّبد، و املاء املتغري بطول    ، َماء

 املكث، أو بسبب مقره. 

وهو املنفصل من أعضاء املتوضئ واملغتسل، وحكمه أنه طهور كاملاء املطلق،    ،  

طهوريته،   عن  خيرجه  دليل  يوجد  ومل  طهورا،  كان  حيث  باألصل،  اعتبارا  بسواء،  سواء 

واحلديث لربيع بنت معوذ يف وصف وضوء رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قالت: )ومسح  

 رأسه بام بقي من وضوء يف يديه( . 

كالصابون والزعفران والدقيق وغريها من االشياء التي تنفك    ،الذي خالطه طاهر  ــ املاء  3 

 . عنها غالباً 

وحكمه أنه طهور مادام حافظا إلطالقه، فإن خرج عن إطالقه بحيث صار ال يتناوله اسم  

 . (1) املاء املطلق كان طاهرا يف نفسه، غري مطهر لغريه 

 املطلق قد تكون أدوية طاهرة أو نجسة  وقد تكون  عند        
ِ
واألدوية  واألشياء املحَُخالُِطة لِلحاَمء

إضافتها قليلة  ال تغري أحد أوصاف املياه أو كثرية تغري أوصاف املياه  فيتولد من هذا التقسيم  

 . مخسة أنواع  لكل نوع حكم خيصه

 باَِل  املاء املطلق وهو     األول:النوع         
ٍ
ُم َماء املاء الباقي عىل أصل خلقته . أو َما َصَدَق َعَليحِه اسح

بحت   وهو املذكور    أم ِملحاً  عذباً    أم كثرياً  أكان املاء قليالً   َماًء سواءَقيحٍد اَلِزٍم َفُيَقاُل َهَذا َماٌء َورَشِ

 

 . 19ــ    17/  1ج   ، فقه السنة للشيخ سيد سابق (  1) 
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 َماًء َطُهوًرا}: يف قوله تعاىل
ِ
اَمء نَا ِمَن السَّ َزلح   :[  ويندرج حتته من األنواع  48]الفرقان:    {َوَأنح

ِ
َماء

بَِحاِر وماء زمزم ِدَيِة َوالح َوح بِئحِر َواألح ِ َوالح
 َوالحَعنيح

ِ
اَمء  .   (1) وماء الثلج أو الِّبد  ،السَّ

 . (2)  ، أنه طهور ومطهر: أي أنه طاهر يف نفسه مطهر لغريهوحكمه 

ُأ ِمنح بِئحِر ُبَضاَعَة، َوِهَي   ، َقاَل: ِقيَل: َيا َرُسوَل اهللِ، َأَنَتَوضَّ ِرير ُدح ومن السنة ما رواه أبو َسِعيٍد اخلح

َيُض َوالنَّتحُن، َوحُلُوُم الحكِاَلِب؟ َقاَل:   ٌء  "بِئحٌر ُيلحَقى فِيَها احلحِ ُسُه ََشح  . (3)  "املحَاُء َطُهوٌر، اَل ُينَجر

عىل املاء وغريت أحد أوصافه الثالثة ) اللون او الطعم او    طاهرة غلبت  ان: أشياءالثالنوع  

   : الرائحة (  بحيث خترجه عن وصف املاء املطلق كام لو وضع فيه  صابون فرياه الناظر فيقول

  :هذا عصري . أو طبخ به حلم فرياه الناظر فيقول   :هذا ماء صابون  أو عصري فرياه الناظر فيقول 

 رق  أو وضع فيه لون للصبغة فيقول الناظر ذه صبغة محراء أو خرضاء ونحو ذلك . هذا م

 . (4)فالجيوز الوضوء به  مطهرا لغريهفحكم هذه النوع أنه طاهر باتفاق الفقهاء لكنه ال يكون  

املاء وغريت أحد أوصافه    الثالث:النوع   خترجه عن    الثالثة بحيث أشياء نجسة غلبت عىل 

 َ وُز الطََّهاَرُة بِِه َقلِياًل َكاَن املحَاُء َأوح َكثرًِيا َجاِرًيا َكاَن َأوح َغريح   وصف املاء املطلق فمثل هذا املاء  اَل جَتُ

َاُع   مجح ِ   . (5)َجاٍر َهَكَذا ُنِقَل اإلح

 

واملغني    .   144/ 2ج   ، . الفروق للقرايف   80/  1ج  ، واملجموع رشح املهذب   . 15/  1انظر بدائع الصنائع للكاسان، ج (  1) 

 . 156/  1ج   ، اهل املدينة . الكايف يف فقه  12/ 1ج ، البن قدامة 

. الكايف يف  12/ 1ج ، . واملغني البن قدامة   80/  1ج   ، واملجموع رشح املهذب   . 15/  1انظر بدائع الصنائع للكاسان، ج (  2) 

 . 156/  1ج   ، فقه اهل املدينة 

. وهو حديث صحيح وأخرجه الرتمذي يف سننه، باب ما جاء أن  11257. رقم    359/  17مسند أمحد ط الرسالة ج (  3) 

 وصححه األلبان.   وقال حديث حسن .   66. رقم 95/  1ج   ، اء ال ينجسه َشء امل 

والقوانني الفقهية البن    8/  1ج  ، يف مذهب عامل املدينة البن شاس السعدي   املراجع السابقة وانظر عقد اجلواهر الثمينة (  4) 

 . 25ص    ، جزي 

/  1وبداية املجتهد /ج   27/  1ج   ، داماد افندي   ، . وجممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر 78/  1ج   ، البحر الرائق البن نجيم (  5) 

/  1ج   ، واملجموع رشح املهذب   691/  2. وعيون األدلة البن القصار، ج   439/  3ج   ، . و أحكام القرآن البن العريب   30

  17/  1ج   ، . وفقه السنة للشيخ سيد سابق 47جييل، ص  ز لل   ، .. والوجيز يف الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد 103/  1و ج   82

 .  19ــ  
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غريت للامء طعام،  عىل أن املاء القليل، والكثري إذا وقعت فيه نجاسة، ف   اوأمجعو "املنذر:  قال ابن  

 .  (1)  "أو لونا، أو رحًيا: أنه نجس ما دام كذلك 

أدوية أو أشياء طاهرة مل تغلب عىل املاء ولكن غريت أحد أوصافه مثل اخلل  او    :النوع الرابع  

اللبن الذي يوضع يف املاء  دون أن يغلب عليه أو الدواء الذي يعالج ميكروبات املاء فيتغري  

 فهذا النوع فيه قوالن للفقهاء: طعمها  عند رشاهبا 

يرى  أصحابه أنه طاهر مثل املاء املطلق  فيجوز التطهر به وهو مذهب احلنفية     :القول األول  

 .  (2) وابن تيمية من احلنابلة  والظاهرية  

 واستدلوا عىل ذلك بالكتاب  والسنة .    

ُموا َصِعيًدا َطيرًبا  }  : فقوله تعاىل  ،أما الكتاب   [43]النساء:  {فلم جتدوا ماًء َفَتَيمَّ

ُلُه تعاىل  ِي َفَيُعمُّ    {َفَلمح جَتُِدوا َماءً }  :وجه الداللة ََقوح حيث جاء لفظ ) ماء(  َنكَِرٌة يِف ِسَياِق النَّفح

ٍع. وألنه خالطه طاهر مل يسلبه اسمه، وال رقته، وال   ٍع َوَنوح َ َنوح َق يِف َذلَِك َبنيح ُكلَّ َما ُهَو َماٌء اَل َفرح

ا أهل  بإمجاع  النجس  املاء  فخرج  األنواع    أشبه سائر  أنه  جريانه،  ما عداه عىل  وبقى  لعلم  

 .(3) طهور

 : وأما السنة  فمنها

ىَل    -َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم    -َعنح ُأمر َهانٍِئ َقاَلتح »َنَزَل َرُسوُل اهللَِّ    الدليل األول: َفتحِح بَِأعح َم الح َيوح

َتَسَل َرُسوُل   ُه َأُبو َذرٍّ َفاغح َعِجنِي فِيَها، َفَسرَتَ نٍَة إنر أَلََرى َأَثَر الح  يِف َجفح
ٍ
َة َفَأَتيحُتُه باَِمء   َصىلَّ   –اهللَِّ  َمكَّ

 

 . 35اإلمجاع البن املنذر، ص  (  1) 

. مسألة رقم    193/  1ج   ، واملحىل البن حزم   .   24/  21ج   ، . وجمموع الفتاوى   71/  1ج   ، فتح القدير للكامل بن اهلامم (  2) 

147 . 

/  1ج   ، بيان حممد الد   . موسوعة أحكام الطهارة 23/  1. والكايف يف فقه اإلمام أمحد،ج 26ــ    25/  21ج   ، جمموع الفتاوى (  3) 

 .   70ص    ، إبراهيم عبد الغفار الظاهري   ، . واملسائل الطبية املعارصة يف باب الطهارة 147
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َعَليحِه َوَسلََّم   اَلُم    -ُثمَّ َسرَتَ    -اهللَُّ  َتَسَل، ُثمَّ َصىلَّ َثاَمِنَ َرَكَعاٍت َوَذلَِك يِف    -َعَليحِه السَّ َأَبا َذرٍّ َفاغح

َحى«    . (1) الضُّ

وجه الداللة أن  اجلفنة فيها  ماء خالطه  أثر عجني طاهر والشك ان بعض العجني  قد اختلط  

 وبانه فيه  ومع ذلك اغتسل به الرسول عليه  فدل عىل طهارته . باملاء نتيجة ذ

: َدَخَل َعَليحنَا َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم    : الدليل الثان َعنح ُأمر َعطِيََّة َرِِضَ اهللَُّ َعنحَها، َقاَلتح

نََها َثاَلًثا، أَ  ِسلح نََتُه، َفَقاَل: »اغح ِسُل ابح ُن َنغح َعلحَن يِف  َوَنحح ٍر، َواجح  َوِسدح
ٍ
َثَر ِمنح َذلَِك، باَِمء وح مَخحًسا، َأوح َأكح

« َفَقاَل:  َوُه،  ِحقح إَِليحنَا  َقى  َفَألح اُه،  آَذنَّ نَا  َفَرغح َفَلامَّ  َفآِذنَّنِي«،  ُتنَّ  َفَرغح َفإَِذا  َكاُفوًرا،  هَنَا  اآلِخَرِة  ِعرح َأشح

اُه«  . (2) إِيَّ

 عليه السالم أمر بإضافة السدر إىل املاء يف غسل ابنته حني وفاهتا    الرسولأن وجه الداللة  

املاء فدل ذلك    السدر يغري  املحَاُء    ":عىل ومعلوم ان  ُلِب  َيسح ح  مَل إَِذا  املحَُضاِف   
ِ
بِاملحَاء ِر  التََّطهُّ َجَواِز 

طحاَلَق  ِ  .  (3)  "اإلح

الثان     غري  : القول  نفسه  يف  طاهر  أنه   أصحابه  للطعام  يرى   صاحلا  فيكون  لغريه   مطهر   

والرشاب ولكن ال يصلح للوضوء إال إذا كان اليشء  املخالط للامء مما ال يمكن صون املاء  

  ، عنه فعند ذلك يكون املاء طاهرا مطهرا ـ مثل الطحالب والنباتات التي تنبت يف جمرى املاء

  : واستدل أصحاب القول  بقوله تعاىل  ،(4) وهذا مذهب مجهور املالكية والشافعية واحلنابلة   

ُموا َصِعيًدا َطيرًبا}  . [43]النساء:  {َفَلمح جَتُِدوا َماًء َفَتَيمَّ

 

،  وصحيح ابن حبان حمققا   "حديث صحيح ":. قال املحقق 26887. رقم 455/  44ـ ج   ط الرسالة   ، مسند اإلمام أمحد (  1) 

. وصححه األلبان يف إرواء  1245. رقم    51/  4ج ، بعض املأكول   باب ذكر إباحة االغتسال باملاء الذي خالطه ،  كتاب املياه 

 64/  1ج   ، الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل 

 .  1254. رقم  74/  2باب ما يستحب أن يغسل وتر، ج ،  اجلنائز   صحيح البخاري كتاب (  2) 

 .   129/  2فتح الباري البن حجر، ج (  3) 

الدردير وحاشية  (  4)  للشيخ  الكبري  املجتهد البن رشد   . 37/  1الدسوقي، ج انظر الرشح  واملقدمات    . 33/  1ج   ، وبداية 

. األنصاف    15ص    ، وكفاية األخيار يف رشح غاية االختصار   150/  1ج   ، .واملجموع رشح املهذب   86/  1ج   ، املمهدات 

 . 34/  1الراجح من اخلالف للمرداوي / ج   يف معرفة 
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وجه الداللة أن املاء إذا تغري عن أحد أوصافه  بيشء كامء الورد  والعسل فقد خرج عن حد  

 .(1) إىل البدل وهو التيمم  املاء املطلق الذي دل كتاب اهلل، عز وجل، عليه  فإن مل يوجد املاء انتقل

    "   يتمثل يفاخلالف بني القولني    أن سببيقرر ابن رشد   
ِ
 املحُطحَلِق لِلحاَمء

ِ
ِم املحَاء َتنَاُوِل اسح َخَفاُء 

نِي: َهلح َيَتنَاَوُلُه َأوح اَل َيَتنَاَوُلُه؟( َفَمنح  ، )َأعح
ِ
َياء َشح َثاُل َهِذِه األح ُه اَل    الَِّذي َخاَلَطُه َأمح  َرَأى َأنَّ

 الَِّذي َخاَلَطُه َفُيَقاُل: َماُء َكَذا اَل َما 
ِ
ء ح  املحُطحَلِق، َوإِنَّاَم ُيَضاُف إِىَل اليشَّ

ِ
ُم املحَاء ح   -ٌء ُمطحَلٌق َيَتنَاَوُلُه اسح مَل

 املحُطحَلِق، َوَمنح 
ِ
اَم َيُكوُن بِاملحَاء ُوُضوُء إِنَّ ُوُضوَء بِِه، إِذح َكاَن الح  املحُطحَلِق  جُيِِز الح

ِ
ُم املحَاء ُه َيَتنَاَوُلُه اسح  َرَأى َأنَّ

ُوُضوءَ   .  (2)  "َأَجاَز بِِه الح

  ، لقوة أدلته أوالً وألن الغالب هو املاء وليس الطاهر املضاف إليه  ثانياً     

ومن ثم  يتناوله اسم املاء املطلق فيكون طاهرا ًومطهرًا وال يعدل عن هذه األصل إال بدليل  

 وال دليل ألصحاب القول الثان فيبقى القول األول هو الراجح . 

بناًء عىل ما سبق إذا تغريت  مياه السدود والِّبك الصناعية بفعل تدفق مياه األمطار والسيول      

بفعل ورود   أو  بفعل  إليها  أو  فيها   اغتسال بعض األشخاص  بفعل  أو  احليوانات للرشاب 

الطحالب والفطريات التي تنمو فيها وكذلك إذا تغريت مياه خزانات البيوت أو الصهاريج  

أو   الطاهرة التي توضع فيها لقتل البكرتيا أو بفعل الصدأ يف بعض املواسري   بفعل األدوية 

مل تتغري  املياه يف أحد أوصافها الثالثة تغريا ينفي صفة  وجود بعض األتربة من تدفق املياه  و

التي يبني     "املاء املطلق عنها فإنه جيوز التطهر هبا عمال  بام ذكرناه من أدلة وبالقاعدة العامة  

 .(4) أو اإلباحة      (3)   "األصل يف األعيان الطهارة    "وهى   ، عليها الفقهاء كثريا من أحكام الطهارة

 

. واملسائل الطبية  47/ 1. واحلاوي الكبري، ج 24/ 21لفتاوى . وجمموع ا 867/ 2ج   ، مسائل أيب الوليد ابن رشد اجلد ( 1) 

 . 67ص    ، إبراهيم عبد الغفار   ، املعارصة 

 . 33/  1ج ، بداية املجتهد (  2) 

 . وجمموعة الفوائد البهية عىل منظومة القواعد الفقهية 79  / 1ج   ، وعمرية   ليويب ق   حاشيتا (  3) 

 . 188/  3ج ، ت مشهور   ، قواعد ابن رجب (  4) 
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وهذه اختلف فيها الفقهاء عىل    ،أشياء نجسة مل تغري أحد أوصاف املاء الثالثة   :اخلامسالنوع 

 قولني: 

يرى أصحابه أن األشياء النجسة التي ختالط املاء الطاهر قليلة كانت أو    :القول األول          

 كثرية  ال تؤثر يف بقاء املاء مطلقا ما مل تتغري أحد أوصافه الثالثة وهو رواية عن مالك   

ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومذهب القاسم    أمحد واختيارورواية عن    ،وقول لإلمام الشافعي 

 . (1)البيت    وحييى بن محزة وآل 

 واستدل أصحاب هذا القول بالكتاب والسنة.  

ُموا َصِعيًدا َطيرًبا   }:فقوله تعاىل  أما الكتاب   . [43]النساء:  {َفَلمح جَتُِدوا َماًء َفَتَيمَّ

 إاِلَّ َماًء َمنََع ِمنحُه كَِتاٌب َأوح ُسنٌَّة    "وجه الداللة يف اآلية أن الطهارة    
ٍ
َعىَل َظاِهِر كَِتاِب اهللِ بُِكلر َماء

ُلُب َعَليحِه النََّجاَسةُ  َاَع ِمَن الطََّهاَرِة بِِه املحَاُء الَِّذي َيغح مجح ِ َاٌع، َواملحَاُء الَِّذي َمنََع اإلح    َأوح إِمجح

ِريٍح  بِلَ  َأوح  ٍم،  َطعح َأوح  ٍن،  َبِيِث:    (2)  "وح اخلح ُدوَن  الطَّيرِب  ِصَفاِت  ِه  ِ َوَغريح  
ِ
املحَاء ِصَفاُت  َكاَنتح  َفإَِذا   .

ََرامِ  اََلِل ُدوَن احلح  فيكون طاهرا ومطهرا.   (3)  "َوَجَب ُدُخوُلُه يِف احلح

 فمنها حديثان كالمها عن أيب سعيد رىض اهلل عنه:  ،وأما السنة

ُأ ِمنح بِئحِر ُبَضاَعَة، َوِهَي بِئحٌر ُيلحَقى    األول: َعنح  ، َقاَل: ِقيَل: َيا َرُسوَل اهللَِّ، َأَتَتَوضَّ ِرير َأيِب َسِعيٍد اخلُدح

  [ الكاَِلِب، َوالنَّتحُن؟ َفَقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم: »إِنَّ 96فِيَها احِلَيُض، َوحُلُوُم ]ص: 

ٌء«  ُسُه ََشح  .  (4)املَاَء َطُهوٌر اَل ُينَجر

 

  ، . وسبل السالم 32/  21  ، وجمموع الفتاوى   163/ 1واملجموع للنووي، ج   . 71/  1املجتهد البن رشد،ج انظر بداية  (  1) 

 . 22/ 1ج 

   . 184. رقم  267/  1ج   ، األوسط للنيسابوري (  2) 

 . 32/  21ج   ، جمموع الفتاوى (  3) 

 . 12، ص  سبق خترجيه (  4) 
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َ    "والثان   تِي َبنيح َياِض الَّ َعَليحِه َوَسلََّم، ُسئَِل َعِن احلحِ ، َأنَّ النَّبِيَّ َصىلَّ اهللُ  ِرير ُدح َعنح َأيِب َسِعيٍد اخلح

ُُمُر، َوعَ  َباُع، َوالحكاَِلُب، َواحلح َة َواملحَِدينَِة، َتِرُدَها السر ِن الطََّهاَرِة ِمنحَها؟ َفَقاَل »هَلَا َما مَحََلتح يِف  َمكَّ

 .  (1)ُبُطوهِنَا، َوَلنَا َما َغَِّبَ َطُهوٌر« 

وألنه مل    ،أنه عليه الصالة والسالم مل يفرق بني قليل املاء وكثريه  "وجه الداللة يف احلديثني  

 .  (2)  "يظهر عليه صفة النجاسة فلم يتنجس  

يرى أصحابه أن طهورية املاء تتوقف عىل القلة والكثرة  للامء املختلط بالنجاسة    :القول الثان 

فإن كان املاء قلياًل فهو نجس وإن كان املاء كثريًا ال ينجس وهو مذهب احلنفية  ورواية عن  

 . (3) املالكية ومذهب الشافعية ومشهور مذهب اإلمام أمحد  

 : استدل أصحاب هذا القول بعدة أحاديث منها

 

يف الزوائد يف إسناده عبد    ": قال املحقق .    519. رقم 173/  1ج ، باب احلياض ،  كتاب الطهارة وسننها ،  سنن ابن ماجة (  1) 

ومعنى ما    وضعفه األلبان   "الرمحن. قال فيه احلاكم روى عن أبيه أحاديث موضوعة. قال ابن اجلوزي أمجعوا عىل ضعفه 

 . 173/  1ما بقى. انظر هامش سنن ابن ماجة ج   : غِّب 

 60ص    إبراهيم عبد الغفار الظاهري،   ، املسائل الطبية املعارصة (  2) 

واملغني    . 163/  1ج   ، . واملجموع 41/  1ج   ، . وبداية املجتهد 32/  1ج   ، . وتبيني احلقائق 64/  1ج   ، نظر بدائع الصنائع ا (  3) 

 . 20/  1البن قدامة، ج 
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َرَة , َعِن     ــ1 , َعنح َأيِب ُهَريح ِن َعبحِد اهللَِّ  بح ِرير , َعنح ُعَبيحِد اهللَِّ  هح َحاَق , َعِن الزُّ ِن إِسح ِد بح النَّبِير  َعنح حُمَمَّ

ُيلحَقى َقلِيِب  الح ُسئَِل َعِن  ُه  َأنَّ َوَسلََّم  َعَليحِه  الحكِاَل   َصىلَّ اهللُ  ِمنحُه  ُب  َ َيُف َوَيرشح ,  فِيِه اجلحِ َوابُّ  َوالدَّ ُب 

 ِ
ٌء«    (1) َفَقاَل:  »َما َبَلَغ املحَاُء ُقلََّتنيح ُه ََشح سح ح ُينَجر َق َذلَِك مَل  .  (2)َفاَم َفوح

. وما كان أكثر من قلتني ال ينجس بمفهوم    (3)   "يدل عىل أن ما مل يبلغهام ينجس"فاحلديث   

 املخالفة. 

االستدالل   هذا  رفض  احلديث  علامء  بعض  حاول  القلتني     (4) وقد  حديث  أن  اعتبار  عىل 

ضعيف ألنه من كالم عمر وليس مرفوعا للنبي عليه السالم كام فيه اضطراب  يف حتديد  الكثري  

التَّوقف عن القول هبذا احلديث، عىل أنَّ  ومثل هذا االضطراب يف اإلسناد يوجب    "بالقلتني 

 .  (5)  "القلَّتني غري معروفتني، وحماٌل أن يتعبَّد اهلل تعاىل عباده بام ال يعرفونه  

 

له َتَعاىَل:  (  1)  َمُل، َوِمنحُه َقوح ِدي، َأيح حُتح َيح َا ُتَقلُّ بِاألح ًة أِلهَنَّ يت ُقلَّ ُة، ُسمر َرَّ ُقلَُّة: ِهَي اجلح ]األعراف:    {ا َأَقلَّتح َسَحاًبا ثَِقاالَحتَّى إِذَ }الح

ِغرَيِة. 57 َكبرَِيِة َوالصَّ ُم َعىَل الح  [ َوَيَقُع َهَذا ااِلسح

ِعَراِق  بِالح ِرطحٍل  ِماَئُة  َبٍة  ِقرح ُكلُّ  ِقَرٍب،  مَخحُس  ا  َومُهَ َهَجَر،  ِقاَلِل  ِمنح  َتاِن  ُقلَّ َهاُهنَا  ا  هِبَ َتانِ َواملحَُراُد  ُقلَّ الح َفَتُكوُن   ، ِرطحٍل  ير مَخحَساِمَئِة   

 : ِ
َهنيح نَا َهَذا بِِقاَلِل َهَجَر لَِوجح .... َوإِنَّاَم َخَصصح ِعَراِقير  بِالح

، يِف     ايِبُّ َطَّ ُه َقدح ُرِوَي يِف َحِديٍث ُمَبيَّنًا، َرَواُه اخلح ا َأنَّ نَِن    "َأَحُدمُهَ ٍج، َعنح النَّبِ   "َمَعامِلِ السُّ ِن ُجَريح نَاِدِه إىَل ابح َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه    - ير  بِإِسح

َم   َِديَث.   - َوَسلَّ ِ بِِقاَلِل َهَجَر« َوَذَكَر احلح
َساًل »إَذا َكاَن املحَاُء ُقلََّتنيح  ُمرح

ِ النَّبِير   ُهُرَها يِف َعرصح ِقاَلِل، َوَأشح َِّبُ َما َيُكوُن ِمنح الح َم  َصىلَّ اهللَُّ َعَليحهِ   - َوالثَّاِن َأنَّ ِقاَلَل َهَجَر َأكح ايِبُّ َقاَل: َوِهَي    -  َوَسلَّ َطَّ َذَكَرُه اخلح

يَعاُن َواملحََكايِيُل؛ َوأِلَنَّ  َتلُِف الصر َتلُِف َكاَم اَل خَتح َداِر. اَل خَتح ُلوَمُة املحِقح نحَعِة، َمعح ُهوَرُة الصَّ ُهوِل.   َمشح َدَّ اَل َيَقُع بِاملحَجح  . 19/ 1ج ، املغني   احلح

.  211ج/   ، . ورواه أمحد يف مسنده 20. رقم    18/  1ج ، باب حكم املاء إذا القته نجاسة   ، الطهارة كتاب  ،  سنن الدار قطني (  2) 

ََبَث    "  .عن ابن عمر بلفظ   4605رقم   ح حَيحِمِل اخلح ِ مَل
َر ُقلََّتنيح   "صحيح، وهذا إسناد حسن  ث حدي "  : املحقق قال    "إَِذا َكاَن املحَاُء َقدح

سننه  يف  ماجة  رقم 172/  1ج   ، وابن  بلفظ  .ع   518  .  عمر  ابن  ٌء«   "ن  ََشح ُه  سح ُينَجر ح  مَل َثاَلًثا،  َأوح   ، ِ
ُقلََّتنيح املحَاُء  َكاَن  قال    »إَِذا 

ِديد املَاء، و ": اخلطايب  حوه، َوَقاُلوا بِِه، واعتمدوه يِف حَتح ِفي َشاهدا َعىَل ِصَحة َهَذا احلَِديث: َأن ُنُجوم أهل احلَِديث صحَّ هم  : َيكح

َوة، َوَعَليحِهم   قدح َباب. انظر البدر املنري البن امللقن الح /  1ج   ، وصححه احلاكم يف مستدركه   "؟   409/  1ج   ، املحعول يِف َهَذا الح

َجاُه، َوَأُظنُّ   ":. بقوله 224 ح خُيَرر ا مَجِيًعا بَِجِميِع ُرَواتِِه َومَل َتجَّ ، َفَقِد احح ِ
يحَخنيح ِط الشَّ ح  ُهاَم َواهللَُّ أَ »َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعىَل رَشح َلُم مَل عح

ِن َكثرٍِي«  َولِيِد بح اَلٍف فِيِه َعىَل َأيِب ُأَساَمَة َعىَل الح َجاُه خِلِ  . خُيَرر

 .  30/ 1الكايف يف فقه اإلمام أمحد، ج (  3) 

 . 329/  1ج   ، انظر تعليق ابن عبد الِّب يف التمهيد (  4) 

 . 10. رقم  21/  1البن عبد اهلادي، ج   تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق (  5) 
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 .  (1)وجياب عن هذا االستدالل بأن حديث القلتني صححه غري واحد من أهل العلم  

ِمهِ   2 َنوح ِمنح  َأَحُدُكمح  َتيحَقَظ  اسح َقاَل: »إَِذا  َوَسلََّم  َعَليحِه  النَّبِيَّ َصىلَّ اهللُ  َأنَّ  َرَة،  ُهَريح َأيِب  َفاَل  ـ  َعنح   ،

َن َباَتتح َيُدُه«.  ِري َأيح ُه اَل َيدح ِسَلَها َثاَلًثا، َفإِنَّ  َحتَّى َيغح
ِ
َناء ِ ِمسح َيَدُه يِف اإلح  .  (2) َيغح

يفيد املنع فنهى عنه صىل اهلل عليه وسلم ويعلم بالرضورة أن النجاسة التي قد تكون    "فهذا   

فلوال تنجسيه بحلول نجاسة مل تغريه مل ينه عليه الصالة    ،عىل اليد  والتي ال ختفى  ال تغري املاء

 .  (3)  "والسالم 

َرَة، َقاَل: إِنَّ َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ 3     ـ  َعنح َأيِب ُهَريح
ِ
إَِناء َب الَكلحُب يِف  َعَليحِه َوَسلََّم َقاَل: »إَِذا رَشِ

ُه َسبحًعا«  ِسلح َيغح  . (4) َأَحِدُكمح َفلح

وجه الداللة أن أمر النبي صىل اهلل عليه وسلم  بإراقة سؤر الكلب داللة عىل أنه عليه السالم  

 .  (5) والظاهر عدم التغري  ،مل يفرق بني  ما تغري وما مل يتغري 

مال إضاعة  املاء  إراقة  أن   هنى عن  "ومعلوم  قد  إِذ  بإِضاعته،  أمر  ملَا  طاهرًا؛  املاء  كان  فلو   ،

 . (6)   "إِضاعة املال، وهو ظاهر يف نجاسة فمه

عىل تغري     يتبني مما سبق عرضه من أدلة الفريقني أن القول األول القائل بنجاسة املاء بناءً       

 : أحد أوصافه الثالثة دون النظر إىل معيار القلة أو الكثرة  هو الراجح لسببني 

أن معيار اعتبار بلوغ املاء  بناء عىل القلة أو الكثرة مقياسا للطهارة من عدمها معيار    :األول 

َكثرِِي ِمنح    ،"خمتلف فيه بني الفقهاء   ِديِد الح َنَِفيَُّة إىَل حَتح َك َأَحَد َطَرَفيحِه آَدِميٌّ  َفَذَهَب احلح  باَِم إَذا َحرَّ
ِ
املحَاء

 

 . (  1) انظر ختريج احلديث هامش رقم (  1) 

 . 278. رقم 233/  1ج   ، باب كراهة غمس املتوضئ وغريه يده   ، كتاب الطهارة   صحيح مسلم (  2) 

 . 198ص    ، بن عيسى   املاء وأثره عىل األحكام الرشعية د /مازن حممد عيسى (  3) 

 . 172. رقم 54/  1ج    ، باب املاء الذي يغسل به شعر اإلنسان   ، كتاب الطهارة   ، صحيح البخاري (  4) 

 . 62ص    ، واملسائل الطبية املعارصة يف باب الطهارة   . 198ص    ، د حممد عيسى   ، املاء وأثره عىل األحكام الرشعية   انظر (  5) 

 . 30/ 1سبل السالم للصنعان،ج (  6) 
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ةٍ  َ ٌة يِف َعرشح َ ا َرأحُي َصاِحَبيحِه: َفَعرشح َماِم، َأمَّ ِ َخِر، َوَهَذا َرأحُي اإلح ََرَكُة إىَل الطََّرِف اآلح ح َترِسح احلح ، َوَما  مَل

َقلِيُل.   َعَداُه َفُهَو الح

َكثح   وُرِوَي   تَِباُر الح ِة َوإِنح َظَهَرِت  َعنح َمالٍِك اعح ِقلَّ ِق َبيحنَُهاَم، َفَأَجاَزُه َمَع الح َفرح ِة َوالح ِقلَّ َرِة يِف املحَُخاَلَطِة َوالح

ُغسح  ُرُه َعنح آنَِيِة الح َكثرَِي َما َزاَد َقدح َكثحَرِة وحد القلة والكثرة عنده َأنَّ الح ُه َمَع الح ح جُيِزح َصاُف، َومَل َوح ل،  األح

اِجِح َوَكَذا َما َزاَد َعنح  ، َعىَل الرَّ
ِ
ُوُضوء ِر آنَِيِة الح   َقدح

وُ  ِ ِمنح ِقاَلِل َهَجَر، َوَذلَِك َنحح
َبَلَغ ُقلََّتنيح  باَِم 

ِ
َكثِرِي ِمنح املحَاء ِديِد الح افِِعيَُّة إىَل حَتح  مَخحِساِمَئِة  َوَذَهَب الشَّ

َقلِ  ، َوَما َعَداُه َفُهَو الح ِ
ُقلََّتنيح  يُل . ِرطحٍل َعَماًل بَِحِديِث الح

باِِمَئةِ  َبٍة  ِقرح ُكلر  أربع قرب  َبَتاِن، ومقدارمها  ِقرح َة  ُقلَّ الح َأنَّ  ا:  َأَحُدمُهَ اَلِن:  َقوح َحنحَبٍل  ِن  بح ََد  َأمحح   وَعنح 

ح َيُقلح بَِأير ِقَرٍب.   ِ مَخحُس ِقَرٍب، َومَل
ُقلََّتنيح َخُر: َأنَّ الح ِعَراِقير َواآلح  ِرطحٍل بِالح

َحاُق بحُن رَ  ُو ِستر ِقَرٍب؛ أِلَنَّ  وقال إِسح ا َنحح ِ َومُهَ
َتِمُد َعَليحِه إَِذا َكاَن املحَاُء ُقلََّتنيح ا الَِّذي َنعح ِه،: َأمَّ اَهَويح

ِقَرِب  الح َِّبِ  بَِأكح َليحَس  ِقَرٍب  مَخحُس   ِ
ُقلََّتنيح الح َأنَّ  َوُهَو  َخاِمٌس:  ٌل  َقوح َوفِيِه  َابَِيِة.  اخلح ُو  َنحح َة  ُقلَّ َواَل    الح

ُروَفٌة  بَِأصح  َُباُب، َوِهَي ِقاَلُل َهَجَر َمعح َا احلح ٌل َساِدٌس: َوُهَو َأهنَّ ٍر. َوفِيِه َقوح ُل َأيِب َثوح َغِرَها. َهَذا َقوح

ُل َأيِب ُعَبيحٍد. َوفِيِه قَ  ا. َهَذا َقوح ح جَيحَعلح لَِذلَِك َحدًّ ، َومَل َعاِرِهمح نَا َذلَِك يِف َأشح َتِفيَضٌة، َوَسِمعح ٌل ُمسح  وح

ُن آَدمَ َسا  ، َوَوكِيٌع، َوحَيحَيى بح ِديٍّ ُن َمهح َِن بح محح َة، َوَكَذلَِك َقاَل َعبحُد الرَّ َرَّ َة اجلح ُقلَّ ح  بٌِع، َوُهَو َأنَّ الح ، َومَل

ا.   جَيحَعُلوا َذلَِك َحدًّ

 
ِ
لِلحاَمء ِمُل  َتعح املحُسح َظنَّ  َما  ُه  بَِأنَّ َقلِيِل  الح ِديِد  حَتح إىَل  ُة  َاَدِويَّ اهلح اَمهَلَا    َوَذَهَب  تِعح اسح النََّجاَسُة  فِيِه  َواِقَعِة  الح

َكثِريُ  اَملِِه، َوَما َعَدا َذلَِك َفُهَو الح تِعح  . (1) بِاسح

احلرج واملشقة يف التحديد عند من ليس لدهيم خِّبة  بمقدار    االختالف وقوعيضاف إىل هذا   

 القلتني . 

 

/  1ج   ، الدسوقي . والرشح الكبري للشيخ الدردير وحاشية    33/  1ج ، . وبداية املجتهد 71/  1ج   ، .انظر بدائع الصنائع (  1) 

/  1ج   ، األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف البن املنذر   . 19/  1ج   ، . واملغني   585/  2ج   ، . واملجموع رشح املهذب   40

 . 80/  1. واملوسوعة الفقهية الكويتية، ج 22/  1ج   ، . وسبل السالم   261
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الثالثة متفق عليه ومنضبط ويستطيعه كل الناس وفيه       بينام معيار تغري أحد أوصاف املاء 

َ }  "رفع احلرج واملشقة عمال بقوله تعاىل  َ َواَل ُيِريُد بُِكمح الحُعرسح  {ُيِريُد اهللَُّ بُِكمح الحُيرسح

له َتَعاىَل:    ،(185  :بقرة )ال يِن ِمنح َحَرٍج }وَقوح وقاعدة    ،(78  :) احلج  {َوَما َجَعَل َعَليحُكمح يِف الدر

 .  (1)  "املشقة جتلب التيسري  "

 املذاهب.أن هذا املعيار هو فعل مجهرة أصحاب  :الثان 

قد قال أصحابنا أن البول أو الدم إذا وقع ىف املاء الكثري ومل يتغري   ": قال السمعان الشافعي    

أحد أوصافه فإن الكل طاهر وجيوز استعامل مجيع املاء وأن تيقنا أنه باستعامل كل املاء يصري  

مستعمال لذلك القدر من الدم أو البول وإذا قلنا جيوز استعامل مجيع املاء فنقول أن ما وقع فيه  

 .  (2املذهب ) رته وهذا ينبغي أن يكون هو قد حكم بطها

َقبحَل َأنح حَيِلَّ فِيِه النََّجاَسُة،    "الفقهاء جمموعون يف املاء القليل َعىَل َأنَّه طاهر  املنذر أنويبني ابن   

اًم، َواَل ِرحًيا ًنا، َواَل َطعح ِ املحَاَء َلوح ح ُتَغرير ح جُيحِمُعوا َعىَل َأنَّ النََّجاَسَة إَِذا َحلَّتح فِيِه َومَل ُه َنَجٌس، َفاملحَاُء    َومَل َأنَّ

ُكو َاٍع. املحَحح ُم النََّجاَسِة بَِخَِّبٍ َأوح إِمجح  .  (3) ُم َلُه بِالطََّهاَرِة َطاِهٌر َحتَّى َيثحُبَت َلُه ُحكح

ُل َوَأنَُّه متى ُعلَِم َأنَّ    ":وقد رجح ابن تيمية العمل هبذا املعيار فقال   َوَّ ُل األح َقوح َواُب: ُهَو الح َوالصَّ

َتَحاَلتح َفاملحَاءُ   َطاِهٌر َسَواٌء َكاَن َقلِياًل َأوح َكثرًِيا َوَكَذلَِك يِف املحَائَِعاِت ُكلرَها َوَذلَِك  النََّجاَسَة َقدح اسح

فَ  بِِصَفاتِِه  الطَّيرِب  َعنح  ُمَتَميرٌز  َبِيُث  َواخلح ََبائِِث  اخلح َم  َوَحرَّ يرَباِت  الطَّ َأَباَح  َتَعاىَل  اهللََّ  َكاَنتح  أِلَنَّ  إَِذا 

 ِ  َوَغريح
ِ
ََرام ِصَفاُت املحَاء اََلِل ُدوَن احلح َبِيِث: َوَجَب ُدُخوُلُه يِف احلح  .  ِ(4) "ِه ِصَفاِت الطَّيرِب ُدوَن اخلح

األدوية  أو األشياء النجسة باقية    توضع فيهاالتي    تكون املياهبناًء عىل ترجيح هذا القول       

ريتهاعىل   أحد    طهو  تغري  فإذا  املطلق   املاء  حكم  وتأخذ  الثالثة    أوصافها  أحد  تتغري  مامل 

 

 . 64ص    ، . واألشباه والنظائر البن نجيم 170/ 3ج ، املنثور يف القواعد الفقهية للزركيش (  1) 

 . 105/  1قواطع األدلة يف األصول للسمعان، ج (  2) 

 . 269/  1ج   ، األوسط البن املنذر (  3) 

 .   22/  21ج    ، جمموع الفتاوى (  4) 
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اسم املاء املطلق فإن املاء يكون طاهرا يف نفسه غري مطهر لغريه واهلل    ال يقبلأوصافها بحيث  

 أعلم  . 

 : بعد دراسة هذه املسألة نوجزها فيام ييل 

خلقته ومل تتغري أحد أوصافه وهو األصل الذي يرجع إليه  ـ املاء املطلق هو ما كان بأصل    1 

 يف احلكم عىل طهور املاء من عدمه. 

 :  (1) التي تضاف للامء املطلق ينظر إليها عىل النحو اآليت  ـ األدوية 2 

 أ ـ  إذا مل يغري الدواء أحد  أوصاف املاء فاملاء باق عىل طهوريته باتفاق الفقهاء .  

ء أحد أوصاف املاء حتى أخرجه عن اسم املاء فهذا املاء طاهر يف نفسه   ب ـ  وإن غري الدوا 

 غري مطهر لغريه . 

 غري الدواء أحد أوصاف املاء فقط ومل خيرجه عن اسم املاء املطلق فهو طاهر مطهر.   ـ وإنج 

 

 : االستنجاء باألوراق عىل نوعني        

األول  الغسل    :النوع  لغرض  وخمصصة  معدة  والنظافةأوراق  يف    واالستنجاء  حرج  فال 

  "باملاء او احلجر    النجاسة يكوناالستنجاء هبا أو استعامهلا يف النظافة اليدوية. ألن إزالة أثر  

جر كل َطاِهر قالع للنََّجاَسة غري حُمح  .   (3)   ". َكَخَشٍب، َوَخَزٍف، َوَحِشيشٍ  (2)   "رَتمَويِف معنى احلح

املحرتمة التي توضع يف املراحيض العلم. جيوز إزالة النجاسة هبا ثم    الورقية غريومنه املناديل  

 استعامهلا فقد املاء أو احلجر.  واليشرتط يف  بعدها والصالةالتوضؤ 

الثان أوراق كتب رشعية    :النوع  أنواع سواء كانت  الدراسية بكل  الكتب  أوراق أوراق    أم 

أم أوراق جمالت علمية ونحوها فاستعامل    أكانت أوراقكتب علمية سواء   جرائد إخبارية 

 

 . 69ص    ، املسائل الطبية املعارصة يف باب الطهارة إبراهيم عبد الغفار الظاهري   انظر (  1) 

 . 33ص    ، دقائق املنهاج (  2) 

 .   50/  1أسنى املطالب، ج (  3) 
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هذه األوراق يف  إزالة النجاسة  يف االستنجاء  أو النظافة اليدوية ال جيوز رشعا وتشتد احلرمة  

ألن  هذه    ؛مكتوبا عليها آيات قرآنية او أحاديث نبوية أو علوم رشعية إذا كانت هذه األوراق  

 األوراق خمصصة لألغراض الرشيفة . 

ِوَها  "وهو     ،واالستنجاء       َجاَرِة َوَنحح ِح بِاحلحِ ل َأِو املحَسح َغسح ، َسَواٌء بِالح ِ
بِيَلنيح ُرُج ِمَن السَّ إَزاَلُة َما خَيح

ُُروِج َوَما قَ  ِضِع اخلح ُرَب ِمنحُه  ال يعتِّب من األغراض الرشيفة  وذلك يقتيض أن ال يستعمل   َعنح َموح

أنواعها  بكل  العلمية  الكتب  أوراق  إزالته   تصان    ،يف  أن   والتلوث    "وجيب  الضياع   من 

 .(1)  "بالنجاسة 

 األغراض. يف هذه  الستعامل األوراقوقد أشار الفقهاء إىل سبب كراهتهم      

ًضا    َوَكَذا  "عابدين    املحتار البن جاء يف رد         َأيح اٌم  رِتَ احح َوَلُه  ِمِه،  َوَتَقوُّ لِِصَقاَلتِِه  كَِتاَبِة  الح َوَرُق 

َلُه يِف  ِعلحِم، َولَِذا َعلَّ نِِه آَلًة لِكَِتاَبِة الح ينِ  التتار خانية لَِكوح ظِيَمُه ِمنح َأَدِب الدر  . (2)  "بَِأنَّ َتعح

َمٍة َكَطَعاٍم َأوح ِجَداِر      "التوضيح  وجاء يف   َلَس َوال بِِذي ُحرح َوال جَيُوُز بِنَِجٍس َوال بِنَِفيٍس َوال بَأمح

 
ٍ
ء ِجٍد َأوح ََشح ُتوٍب..  َمسح   (3)  "َمكح

ٌء ِمنح  "باملحرتم  االستنجاء    املحتاج الجيزيءويف هناية   واملحرتم َأنحَواٌع: ِمنحَها َما ُكتَِب َعَليحِه ََشح

ِعلحِم  ِه َوَما َكاَن آَلًة لَِذلَِك الح ِفقح َِديِث َوالح   (4)  "َكاحلح

ٌه َأوح َحِديُث َرُسوِل اهللَِّ  َصىلَّ   "املغني:ويف    ُكتَِب فِيِه فِقح
ٍ
ء َمٌة َكيَشح تِنحَجاُء باَِم َلُه ُحرح َواَل جَيُوُز ااِلسح

َوا يَعِة  ِ الرشَّ َهتحِك  ِمنح  فِيِه  ملَِا  َوَسلََّم  َعَليحِه  َظمُ اهللَُّ  َأعح َمِة  ُرح احلح يِف  َفُهَو  َمتَِها،  بُِحرح َفاِف  تِخح ِمنح    اِلسح

ِة. َواَل جَيُوُز بُِمتَِّصٍل بَِحَيَواٍن َكَيِدِه َوَعِقبِِه َوَذَنِب هَبِيَمٍة َوُصوفَِها املحُتَِّصِل  مَّ ِث َوالرر وح  .  (5)"هِبَا الرَّ

 

 

 113/  4ج   ، املوسوعة الفقهية الكويتية (  1) 

 . 340/  1ج   ، رد املحتار وحاشية ابن عابدين (  2) 

 . 139/  1ج   ، البن احلاجب   املخترص الفرعي   التوضيح رشح (  3) 

 . 146/  1ج   ، هناية املحتاج إىل رشح املنهاج (  4) 

 . 117/  1ج   ، املغني البن قدامة (  5) 
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االستنجاء أو االغتسال من جنابة بامئع    النجاسة بعد لو أراد شخص أن يقوم بإزالة أثر           

أو استعامل بخاخ معطر أو غريها من املائعات   فام حكم    والسبريتو،  ،غري املاء مثل الكولونيا

 استعامل هذه املائعات يف الوضوء أو الغسل؟ 

 :  يقرر الفقهاء أن املائعات عىل نوعني       

ما عدا النبيذ فمختلف فيه      متفق عىل عدم جواز التطهر أو االغتسال هبا   

  ، وماء الدقيق  ،وماء احلمص   ،وماء القرنفل  ، وماء الورد  ،واحلِّب    ،واملرق  ، واللبن   ، اخلل  : مثل

ُل    }:وماء الزعفران وعلة املنع أن اهلل تعاىل أثبت الطهارة للامء دون غريها يف قوله تعاىل َوُينَزر

َنحَفاِل:   َرُكمح بِِه ]األح  َماًء لُِيَطهر
ِ
امء [ واملاء هنا قد تغري عن أوصافه الثالثة  أما إذا  11َعَليحُكمح ِمَن السَّ

 مل يتغري جاز . 

َرَجُه َعنح     التوضؤوال جَيُوُز ) أي    ":ايةجاء يف  العناية رشح اهلد    ُه َفَأخح ُ  َغَلَب َعَليحِه َغريح
ٍ
( باَِمء

َدِج    رح  الزَّ
ِ
ِد َوَماء َورح  الح

ِ
َباِقالَّ َواملحََرِق َوَماء  الح

ِ
َلر َوَماء َبِة َواخلح ِ رَشح  َكاألح

ِ
ى َماًء    (1) َطبحِع املحَاء ُه اَل ُيَسمَّ أِلَنَّ

َلًقا      . (2) ُمطح

الكايف كتاب  األشياء     ": ويف  ماء أضيف َشء من  فهو  به  يتطهر  ال  الذي  الطاهر  املاء  وأما 

الطاهرة ختالطه أو باستخراج حتى غري ذلك اليشء اسمه ولونه وطعمه ورحيه مثل ماء بل فيه  

ماء ورد أو عصارة َشء    زيت أو خبز أو نقع فيه تني أو زيت أو متر أو جلد او مسه زعفران أو  

 . (3)  "ذلك مما غري منه طعام أو لونا أو رائحة وغلب عليه   أو غري 

 

ُفِر املحَنحُقوِع َفُيطحَرُح (  1)  ُعصح َبُغ بِِه. انظر اجلوهرة النرية عىل خمترص القدوري ُهَو َماُء الح  . 13/  1ج ،  َواَل ُيصح

 . 71/  1ج   ، العناية رشح اهلداية (  2) 

 . 155/  1ج   ، الكايف يف فقه أهل املدينة (  3) 
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ر بِِه من حدث    ":وجاء يف اإلقناع       كل َما اعترص من شجر َأو َثَمر َأو ورق اَل جيوز َأن يَتَطهَّ

 مذرور كالزعفران َأو َمائِع كاخلل َفُهَو مطهر َما مل يَتَغريَّ َفإِ 
ِ
َتَلط بِاملحَاء ن تغري  َواَل نجس َوإِذا اخح

 . (1)  "مل يطهر َحدثا َواَل نجسا

َفاَل    ":املغني ويف   َواللََّبِن،  َواملحََرِق،  ِن،  هح َوالدُّ  ، َلر َكاخلح  ،
ِ
املحَاء  ِ َغريح املحَائَِعاِت،  ِمنح  النَّبِيِذ   ُ َغريح ا  َفَأمَّ

ُه اَل جَيُوُز هِبَا ُوُضو  َلُم، َأنَّ ِعلحِم، فِياَم َنعح ِل الح َ َأهح ٌل  ِخاَلَف َبنيح  . (2)  "ٌء َواَل ُغسح

 العلم. هل أوالخالف يف ذلك بني   أو غسالً   جيوز التطهر هبا وضوءاً  املائعات الفكل هذه 

   :قال ابن املنذر  

أمجعوا عىل أن الوضوء ال جيوز: بامء الورد، وماء الشجر، وماء العصفر، وال جتوز الطهارة:      

 إال بامء مطلق، يقع عليه اسم املاء. 

 .   (3) وأمجعوا عىل أنه ال جَيوز االغتسال، وال الوضوء بيشء من هذه األرشبة سوى النبيذ    

أي مائع آخر تغريت    والسِّبتو، أأو    ،بالكولونياتلط  عىل ما سبق ال جيوز التطهر باملاء املخ  بناءً  

 أحد أوصافه وخرجت عن مسمى املاء املطلق. 

 : وللفقهاء فيه رأيان وهو ماء النبيذ عند فقد املاء،       

، َوَأُبو ُعَبيحٍد َوَأُبو ُيوُسَف   املنع وهو  :األول افِِعيُّ   (4) قول اجلمهور وعىل رأسه  َمالٌِك َوالشَّ

ُموا َصِعيًدا َطيرًبا}  ":بقوله تعاىلواستدل اجلمهور   َم  6]املائدة:    {َفَلمح جَتُِدوا َماًء َفَتَيمَّ ُكح [ َنَقَل احلح

اِب َفَمنح َنقَ  َ  املحُطحَلِق إىَل الرتُّ
ِ
اِب َفَقدح َخاَلَف الحكَِتاَب ِمنح املحَاء َ  .  "َلُه إىَل النَّبِيِذ ثم من النَّبِيِذ إىَل الرتُّ

ِعيُد  » عنه:  كام استدل أصحاب هذا القول بام قاله النبي عليه السالم أليب ذر رىض اهلل    الصَّ

َت املحَاءَ  ِ ِسننَِي، َفإَِذا َوَجدح لِِم َوَلوح إِىَل َعرشح « الطَّيرُب َوُضوُء املحُسح ٌ ُه ِجلحَدَك َفإِنَّ َذلَِك َخريح  .  (5)  َفَأِمسَّ

 

 . 20اإلقناع للاموردي، ص  (  1) 

 . 10/  1ج   ، املغني البن قدامة (  2) 

 . 34ص    ، اإلمجاع البن املنذر (  3) 

 .   10/  1ج   واملغني، .   180/  1ج   ، . والبيان والتحصيل البن رشد القرطبي 16ــ    15/  1ج   ، الصنائع بدائع    انظر (  4) 

 .  332. رقم  90/  1ج   ، باب اجلنب يتيمم ،  سنن أيب داود كتاب الطهارة (  5) 
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اجلواز وهو مروي عن اإلمام عيل كرم اهلل وجهه وعكرمة واحلسن واألوزاعي    :القول الثان 

 وقول عن ايب حنيفة عند عدم املاء يف السفر إذا طبخ واشتد. 

 بِالنَّبِيِذ    -َرِِضَ اهللَُّ َعنحُه    -فقد َوُرِوَي َعنح َعيِلٍّ   
ِ
ُوُضوء ُه َكاَن اَل َيَرى َبأحًسا بِالح ََسُن    ،(1) َأنَّ َوبِِه َقاَل احلح

َحاُق: النَّبِيُذ ُحلحًوا َأَح  ح جَيُِد املحَاَء. َوَقاَل إِسح ِرَمُة النَّبِيُذ َوُضوُء َمنح مَل َزاِعيُّ َوَقاَل ِعكح َوح بُّ إيَلَّ ِمنح  َواألح

ِرَمَة َوقِ  ِل ِعكح . َوَعنح َأيِب َحنِيَفَة َكَقوح ِم، َومَجحُعُهاَم َأَحبُّ إيَلَّ  يَل َعنحُه: التََّيمُّ

ُن َمسح   َفِر؛ ملَِا َرَوى »ابح  يِف السَّ
ِ
، ِعنحَد َعَدِم املحَاء َتدَّ ِر، إَذا ُطبَِخ َواشح َوُضوُء بِنَبِيِذ التَّمح ُه  جَيُوُز الح ُعوٍد، َأنَّ

، َفَأَراَد َأنح ُيَص   -َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم  -َكاَن َمَع َرُسوِل اهللَِّ  نر َ َصاَلَة  َليحَلَة اجلحِ  يلر

حَرٌة َطيرَبٌة َوَماٌء َطُهورٌ  ِر، َفَقاَل: َأَمَعَك َوُضوٌء؟ َفَقاَل: اَل، َمِعي إَداَوٌة فِيَها َنبِيٌذ. َفَقاَل: مَت َفجح  «. الح

 والراجح رأي اجلمهور قول اجلمهور أما حجج املجيزين فيجاب عنها بام ييل: 

ُمُه َعبحُد  "رواه عنه فقد   عن عيل رىض اهلل عنه مل يثبت ما روىأن   ـ 1   ُكويِفُّ َواسح َحاَق الح َأُبو إِسح

بِ  َبأحَس  : اَل  بحِن َجابٍِر، َعنح َعيِلٍّ ، َعنح َمِزيَدَة  َُراَساِنُّ َليحىَل اخلح َأُبو  َلُه  َوُيَقاُل  َة  ُن َميحرَسَ بح   اهللِ 
ِ
ُوُضوء الح

وٌك، َواحلحَ  ُ َة َمرتح ُن َميحرَسَ َتجُّ  بِالنَّبِيِذ. َوَعبحُد اهللِ بح َطاَة اَل حُيح ُن َأرح اُج بح َجَّ َوُر َضِعيٌف، َواحلح َعح اِرُث األح

 . (2)  "بِهِ 

يثبت إال من رواية  ايب زيد موىل عمرو بن    ضعيف فلم  مسعود فهو عن ابن    ما روى  ــ أن2

ُعوٍد،  فقد أُسئَِل: َهلح    (3) حريث    .،  كام أن ابن مسعود رىض اهلل عنه مل حارضا ليلة اجلن  َمسح

؟ َفَقاَل: َما َكاَن َمَعُه ِمنَّا َأَحٌد. َرَواُه َأُبو    -َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم   -ُكنحت َمَع َرُسوِل اهللَِّ  نر َليحَلَة اجلحِ

 

 . 266. رقم  314ص    ، الطهور للقاسم بن سالم (  1) 

 .   32. رقم    18/  1السنن الكِّبى للبيهقي، ج (  2) 

إسناده ضعيف جلهالة أيب زيد موىل عمرو بن حريث، قال البخاري: ال    ": .   3810  رقم   360/  6ج   ، املسند قال حمقق  (  3) 

يصح حديثه، وقال الرتمذي: جمهول عند أهل احلديث ال يعرف له رواية غري هذا احلديث، وقال ابن عبد الِّب: اتفقوا عىل  

 . 147/  1ج   ، ي يف نصب الراية أن أبا زيد جمهول وحديثه منكر. وانظر ردود الزيلع 
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نَ بِإِسح لٌِم  ُمسح َوَرَوى  اهللَِّ  َداُود.  َرُسوِل  َمَع  َأُكنح  ح  مَل َقاَل:  ُعوٍد،  َمسح ِن  ابح َعنح  َعَليحِه    -اِدِه،  اهللَُّ  َصىلَّ 

، َوَوِددحت َأنر ُكنحت َمَعُه  -َوَسلََّم  نر  .  (1)  "َليحَلَة اجلحِ

فقد   3  فقد رجع عنه   اهلل   به عن أيب حنيفة رىض  استدل  ما  أما   َاِمعِ "ــ  اجلح يِف  ُنوٌح    َرَوى 

ُم، َوُهوَ  ُأ بِِه، َوَلكِنَُّه َيَتَيمَّ ُه َرَجَع َعنح َذلَِك َوَقاَل: اَل َيَتَوضَّ َوِزير َعنح َأيِب َحنِيَفَة َأنَّ َتَقرَّ   املحَرح ِذي اسح الَّ

ُلهُ   .  (2)   "َعَليحِه َقوح

 

أخرى حتت   بإضافة مائعاتيف عرصنا احلديث يلجأ كثري من الناس إىل نظافة املالبس              

للامء بغرض احلصول عىل درجة عالية من النظافة حيث ال يبقى    "منظفات صناعية  "مسمى  

 أثر للنجاسة أو األتربة املتعلقة باملالبس  مع وجود هذه املنظفات يف املاء. 

 قوالن: وللفقهاء يف حكم استعامل هذه املنظفات  

املاء    وحده  املاءباستعامل    املنظفات واالكتفاءعدم جواز استخدام هذه    األول: القول    ألن 

ومذهب حممد    .وهو مذهب املالكية والشافعية ورواية عن احلنابلة  ،متعني للطهارة دون سواه

ِه )   حنيفة وروايةبن احلسن تلميذ أيب  َويح ُن َراهح  (  . 3عن أيب يوسف وزفر واسحق بح

 : ل أصحاب هذا القول بعدة أدلة منهاداست 

 

وسنن أيب    450. رقم  333/  1باب اجلهر بالقراء يف الصبح ج ،  كتاب الصالة   ، عن علقمة عن عبد اهلل   مسلم   صحيح (  1) 

 .. 85. رقم 21/  1ج   ، باب الوضوء بالنبيذ   كتاب الطهارة   ، داود 

 .   15/  1ج   ، بدائع الصنائع (  2) 

و    ، . 162/  1للحطاب الرعيني ج   يف رشح خمترص خليل   ومواهب اجلليل   . 66/  1ج   ، انظر حتفة الفقهاء للسمرقندي (  3) 

 . 95/  1ج   ، املجموع رشح املهذب 



32 
 

لغريه    خصوصية ليستإزالة النجاسة باملاء أمر تعبدي غري معقول املعنى و للامء مزيد    ــ أن  1 

من املائعات  للطافته ورقته وهو أقوى يف إزالة عني النجاسة لذلك كان املاء مقصودًا يف إزالة  

 .   (1)النجاسة 

بِإِنح   2 َتنَّ  َوامح َطُهوٌر،  ُه  بَِأنَّ املحَاَء  اهللَُّ  َوَصَف  ملََّا  تَِصاِصِه  ــ  اخح َعىَل  َدلَّ  بِِه  َرَنا  لُِيَطهر  
ِ
اَمء السَّ ِمنح  َزالِِه 

ُرِصيِه،   َب: »ُحتريِه ُثمَّ ُاقح َيحِض ُيِصيُب الثَّوح يِق يِف َدِم احلح در  بِنحِت الصر
ِ
اَمء ُثمَّ  بَِذلَِك، َوَكَذلَِك َقاَل أِلَسح

 ُ ح َيلحَحقح َغريح «، َفلَِذلَِك مَل
ِ
ِسلِيِه بِاملحَاء َطاِل َفائَِدِة    اغح ا: َما يِف َذلَِك ِمنح إبح : َأَحُدمُهَ ِ

َهنيح  لَِوجح
ِ
 بِاملحَاء

ِ
املحَاء

تِنَاِن.   ااِلمح

َنَاَبَة، َفاَل ُيِزي ََدَث َواجلح َفُع احلح ُه اَل َيرح ٍر، بَِدلِيِل َأنَّ  َليحَس بُِمَطهر
ِ
َ املحَاء .   (2النََّجَس ) ُل  َوالثَّاِن: أِلَنَّ َغريح

ري املاء يزيل النجس ملا أمر الرسول عليه السالم أسامء بغسل النجاسة باملاء .  وملا  ولو كان غ 

، َأوح َذُنوًبا    "بقوله:أمر بغسل بول األعرايب يف املسجد  
ٍ
اًل ِمنح َماء لِِه َسجح » َدُعوُه َوَهِريُقوا َعىَل َبوح

ح ُتبحَعُثو يَن، َومَل ِ اَم ُبِعثحُتمح ُمَيرسر ، َفإِنَّ
ٍ
يَن«ِمنح َماء ِ   (3)  "ا ُمَعرسر

َرى بِِخاَلِف املحَائَِعاِت   "  ــ أن  3 ىَل َوَأحح ِسِه َأوح ِه َفَعنح َنفح ِ َفُع النََّجاَسَة َعنح َغريح  .  (4)   "املحَاُء َيدح

مذهب  احلنفية وقول    املنظفات يف إزالة النجاسة وهو  استخدام هذه يرى جواز    : القول الثان  

 .   (5) للاملكية ورواية عن احلنابلة واختيار شيخ اإلسالم بن تيمية 

 منها:    القول بأدلةواستدل أصحاب هذا 

 

 .  81واملسائل الطبية املعارصة يف مسائل الطهارة، ص    . 91/  1ج   ، انظر بداية املجتهد (  1) 

.  155/  1ج   ، باب دم احليض يصيب الثوب   . واحلديث أخرجه النسائي يف سننه، 442/  3ج   ، أحكام القرآن البن العريب (  2) 

، ُثمَّ انحَضِحيِه َوَصيلر فِيِه« وصححه األلبان،   "  بلفظ   293رقم  
ِ
ُرِصيِه بِاملحَاء  »ُحتريِه، ُثمَّ اقح

اِد    "ومعنى     يِه ُثمَّ ُاقحُرِصيِه بِالصَّ َفاِر َمَع َصبر  ُحتريِه بِاملحَُثنَّاِة َأيح ُحكر َظح ََصابِِع َواألح ُك بَِأطحَراِف األح لح ُص الدَّ َقرح َمَلِة َقاَل يِف النرَهاَيِة الح املحُهح

 َعَليحِه َحتَّى يذهب َأَثره
ِ
 . 152/  1حاشية السيوطي عىل رشح النسائي، ج   "املحَاء

 .  220. رقم  54/  1باب صب املاء عىل البول يف املسجد، ج   ، كتاب الوضوء   ، صحيح البخاري (  3) 

 .   506/  21ج   ، جمموع الفتاوى (  4) 

السابقة (  5)  العريب   ومعها   املراجع  القرآن البن  ابن    . 23  / 1  ج   ، . واملغني البن قدامة 442/  3ج ، أحكام  فتاوى  وجمموع 

 .   474  / 21تيمية، ج 
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باملاء أمر غري تعبدي وليس له مزيد    1 النجاسة  إزالة  املاء يقوم هبذه    خصوصية فغريــ أن 

 .  (1)املهمة وربام أكثر من املاء وهو واقع جمرب ومشاهد 

َعائَِشُة رىض اهلل عنها قالت   2 َفإَِذا    :ـ ما روته  فِيِه،  حَتِيُض  َواِحٌد  ٌب  َثوح إِالَّ  َداَنا  حح َكاَن إِلِ »َما 

ِرَها«  ٌء ِمنح َدٍم َقاَلتح بِِريِقَها، َفَقَصَعتحُه بُِظفح  . (2) َأَصاَبُه ََشح

عر  "فاحلديث   َواِحد، َفَلو َكاَن دلكه بالريق اَل يطهره   يشح ب الح م بالريق من الثَّوح بتكرار إَِزاَلة الدَّ

ثرِي(  و باَِل خالف ،َلَكاَن بالدلك )َتكح َكثحَرة اَل َعفح  .   (3)  "َوَمَع الح

الغسل يف رواية عبد    به بلفظوفيه دليل عىل أن الغسل ال خيتص باملاء فقط بدليل ما رصحت     

ِرَها«   :الرزاق بقوهلا  ُرُصُه بُِظفح َيحَضِة بِِريِقَها َتقح ِسُل َدَم احلح َداَنا َتغح  . (4) »َقدح َكاَنتح إِحح

َ   ــ ما   3 محح ِن َعبحِد الرَّ َراِهيَم بح بح َج النَّبِير  روى عن ُأمر َوَلٍد إِلِ َا َسَأَلتح ُأمَّ َسَلَمَة َزوح ٍف، َأهنَّ ِن بحِن َعوح

: أُ  َفَقاَلتح َقِذِر  الح يِش يِف املحََكاِن  َوَأمح يِل،  َذيح َرَأٌة ُأطِيُل  : إِنر امح َفَقاَلتح َعَليحِه َوَسلََّم  مُّ َسَلَمَة  َصىلَّ اهللُ 

َدُه« َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَس  ُرُه َما َبعح  .  (5) لََّم: »ُيَطهر

اطِِه      رِتَ  َفَدلَّ َعىَل َعَدِم اشح
ِ
ِ املحَاء َا َطَهاَرٌة بَِغريح اَلَلِة َأهنَّ ِضُع الدَّ  . (6) َوَموح

لَ  "  "اخلدري:ـ ما رواه أبو سعيد  4 : َفإِنح َرَأى يِف َنعح َينحُظرح ِجِد َفلح يحِه َقَذًرا  إَِذا َجاَء َأَحُدُكمح إِىَل املحَسح

ُيَصلر فِيِهاَم   ُه َولح َسحح  . (7)  "َأوح َأًذى َفلحَيمح

 

 .   91/  1ج   ، انظر بداية املجتهد (  1) 

البخاري (  2)  قالت  ) ومعنى   . 312. رقم  69/  1باب هل تصيل املرأة يف ثوب حاضت فيه ؟، ج   ، كتاب الصالة   ، صحيح 

 . انظر تعليق د مصطفى البغا عىل احلديث .   دلكته وحكته به (: صعته بظفرها ق ف ) بلته بريقها.   (: بريقها 

 . 72/  1ج   ، حتقيق حممد فضل عبد العزيز   ، للمنبجي   اللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب (  3) 

 . 1229. رقم   320/  1ج   ، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي   مصنف عبد الرزاق، (  4) 

،  وسنن الرتمذي   ، . وصححه األلبان 383. رقم  104/  1ج   ، باب يف األذى يصيب الذيل   ، كتاب الطهارة ،  سنن أيب داود (  5) 

 . 143. رقم 266/  1ج ، باب ما جاء يف الوضوء من املوطأ 

َراِهيَم جَمحُهوَلةٌ   "  وقد رصح النووي بأن احلديث ضعيف   95/  1ج   ، املجموع للنووي (  6)  ولكن أجاب ابن    "أِلَنَّ ُأمَّ َوَلِد إبح

محيدة عن أم سلمة يقال هي أم ولد إبراهيم ابن عبد الرمحن ابن    "حجر عن هذا بأن أم ولد إبراهيم ليست جمهولة بقوله:  

 . 8569. رقم 746ص    ، تقريب التهذيب البن حجر   ر انظ   "عوف مقبولة من الرابعة 

 . قال املحقق: إسناده صحيح  650. رقم 485/  1باب الصالة يف النعل، ج ،  سنن ايب داود، كتاب الصالة (  7) 
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إذا َوطَِئ أحُدكم بنَعلِِه األذى،  "قال:    -صىل اهلل عليه وسلم    -وعن أيب هريرة، أنَّ رسوَل اهلل    

اَب له َطهورٌ   .  (1)  "فإّن الرتُّ

بالنعل  بمسحه باألرض فدل ذلك عىل عدم    القذر املوجودففي احلديثني دليل عىل تطهري   

 .  (2) اشرتاط املاء يف التطهري 

ة القولني أن مذهب القائلني بصحة إزالة النجاسة بكل مائع  غري املاء  يتضح بعد عرض أدل 

وتناسبه مع مستجدات الواقع  السيام أن املالبس يف عرصنا بفعل     ،أقوى وأرجح لقوة أدلته 

مواد التلوث احلديثة يعلق هبا قاذورات  وأوساخ  ال  تقوى املياه عىل إزالتها والقول باملنع   

َوَما جعل  }حلرج وكالمها جاء اإلسالم بالتيسري فيهام  ورفعهام  بقوله تعاىل    يؤدي إىل املشقة وا

َج:    {َعَليحُكم يِف الّدين من حرج املشقة جتلب التيسري    "[  وبنى الفقهاء  عىل ذلك قاعدة  78]احلح

لو تنجس اخلف بخرزه بشعر اخلنزير فغسل سبعا إحداهن برتاب طاهر طهر    "وبنوا عليها    "

 .  (3)  "ن باطنة وهو موضع اخلرزظاهره دو

 : فيجاب عنها بام يأيت  وأما أدلة املانعني

 : نوعان بأن النجاسة أوالً: القول بأن التطهر باملاء امر تعبدي جياب عنه 

مرئية تسمى حكمية ال يدركها احلس والعقل ولكن اعتِّبهتا الرشيعة نجسًا    نجاسة غريأ ـ   

مثل أعضاء الوضوء  واجلسد يصري نجسا إذا جنب ومثل هذه النجاسة التزال إال باملاء أو  

 الرتاب  فال يكفي يف إلزالتها غريه من املائعات كام الفواكه وما اعترص من الشجر.

وهى تسمى نجاسة    ،وتشاهدها عيون الناس   ،احلس و اإلنسانب ــ نجاسة مرئية يدركها  

تطهريها بامء وبكل مائع طاهر يمكن إزالتها به كاخلل    وأمثاهلا جيوزحقيقية كالبول والِّباز  

النجاسة عني  إزالة  هو   الرئييس  املقصود  ألن  الورد  استخدام     "وماء  أن  هذا  من  فيتضح 

 

   "صحيح لغريه، وهذا إسناد ضعيف إلهبام شيخ األوزاعي فيه  ": املحقق   قال   385. رقم  286/  1ج   ، سنن أيب داود (  1) 

 . 95/  1ج   ، املجموع رشح املهذب انظر  (  2) 

 . 49/  1ج   ، والنظائر للسبكي   األشباه (  3) 
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يف النفطية  املواد  أو  الصناعية  النجاسة    املنظفات  إزالة  يف  وأما  جيوز  ال  الوضوء  او  الغسل 

 . (1)  لذلكاحلقيقية البأس هبا ألن غسلها باملاء ليس رشطا  

قوله    :ثانيا  املذكور يف  للامء  تِنَاِن  ااِلمح َفائَِدِة  َطاِل  إبح فيه  التطهر  املاء يف  استعامل غري  بأن  القول 

 }  }تعاىل:  
ِ
اَمء ُل َعَليحُكمح ِمَن السَّ َرُكمح به   َوُينَزر بأنه ال مانع    "[ جياب عنه  11]ألنفال:   {َماًء لُِيَطهر

نفعه املنتفع هبا خصوصا لقوة  وهذا ال يفوت االمتنان    ،أن يمتن اهلل عزوجل بأحد األمور 

ِض مَجِيًعا}باملاء لقوله تعاىل:   ِذي َخَلَق َلُكمح َما يِف األَرح َر َلُكمح مَ }[ .  29]البقرة:    {ُهَو الَّ ا  َوَسخَّ

ِمنحهُ  مَجِيًعا  ِض  يِف األَرح َوَما  اَمَواِت  السَّ هِباَِم  13]اجلاثية:    {يِف  َوَتاَرًة  ِن  َريح َمح األح بَِأَحِد  َتاَرًة  َتنَّ  َفامح  ]

ُه َرافِعٌ   َفَأَفاَد َأنَّ
ِ
ِة املحَاء تِنَاُن بَِطُهوِريَّ نَاُء َعنح َذلَِك بَِأنح ُيَقاَل: َثَبَت ااِلمح تِغح كُِن ااِلسح ح َيثحُبتح َذلَِك    َوُيمح َومَل

ُل َعَدُمُه  َصح ِه َواألح ِ  .(2) يِف َغريح

وأما   ثالثا:  بأنــ  بغسل    االستدالل  أسامء  عنها  اهلل  رىض  أسامء  أمر  السالم   عليه  الرسول 

باملاء .  وأمر بغسل بول األعرايب يف املسجد باملاء دون غريه فهو استدالل   نجاسة احليض  

 . (3) األصوليني بمفهوم اللقب وهو ليس بحجة عند مجهور 

  "وىل فيجاب عنه   بَأنَّ  رابعا: وأما قوهلم إن املاء يدفع النجاسة عن نفسه فيكون عن غريه أ

ُه ُيِزيُلَها َعنح َذلَِك املحََحلر َوَتنحَتِقُل َمَعُه َفاَل َيبحَقى َعىَل   ِه أِلَنَّ ِ اَم َدَفَعَها َعنح َغريح املحََحلر َنَجاَسٌة  املحَاَء إنَّ

لِ  اَل  فِيِه  تَِحاَلتَِها  اِلسح َطاِهًرا  َكاَن  َفإِنَّاَم  فِيِه  َوَقَعتح  إَذا  ا  َيُقوُل  َوَأمَّ َوهِلََذا  ِسِه؛  َنفح َعنح  َأَزاهَلَا  نِِه  َكوح

 

خالد سيف    ،ونوازل فقهية معارصة   . 36/  1ج ، اهلداية يف رشح بداية املبتدي للمرغينان   . 25/ 1ج ، بدائع الصنائع   انظر(  1) 

 . 63ص    ، اهلل الرمحان 

 .  15/  1م، ج البن قاس   عىل الغرر البهية رشح البهجة الوردية   حاشية العبادي (  2) 

مثال ذلك قرص الربا عىل األصناف الستة، يف حديث عبادة    "أن خيص اساًم بحكم، فيدل عىل أن ما عداه بخالفه.   "  معناه (  3) 

فيلزم عىل ذلك عدم ثبوت الربا يف غريها وهذا باطل، فإن الربا قد ثبت يف كل ما وجدت فيه العلة كالذرة،    بن الصامت 

امل  من  وأشباهها  من  والسمسم،  وغريها  والفواكه  املوزونات،  من  وغريها  والنحاس،  والرصاص  واحلديد  كيالت، 

نحَساِن َأنح  ِ ُهوُم اللََّقِب َدلِياًل ملََا َحُسَن ِمَن اإلح ًدا  املطعومات، وهذا يدل عىل أن مفهوم اللقب ليس بحجة. َلوح َكاَن َمفح ِِّبَ َأنَّ َزيح خُيح

َد ِعلحِمِه َأنَّ  ُه َكاِذٌب فِيِه، َأوح باَِم اَل َيأحَمُن فِيِه ِمَن ا َيأحُكُل، إاِلَّ َبعح َلُم َأنَّ ا باَِم َيعح حِِّبً ح َيأحُكلح َوإاِلَّ َكاَن خُم ُه مَل َ َكِذِب، انظر  َغريح روضة الناظر،    لح

 . 96/  3ج   ، واإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي   .   137/  2ج 



36 
 

 يِف التَّنحِجيِس َوإَِذا َكاَن كَ 
ِ
َزاَلِة َوِهَي َكاملحَاء ِ  يِف اإلح

ِ
َحاُب َأيِب َحنِيَفَة: إنَّ املحَائَِعاِت َكاملحَاء ح  َأصح َذلَِك مَل

 ُيِزيُلَها إَذا َزاَلتح َمَعُه َأنح 
ِ
ِن املحَاء َزمح ِمنح َكوح  . (1)   "ُيِزيَلَها إَذا َكاَنتح فِيهِ َيلح

الشوكان   اإلمام  ًفا    ":يقول  َوصح َوُسنًَّة  كَِتاًبا  بَِذلَِك  ِفِه  لَِوصح التَّطحِهرِي  يِف  ٌل  َأصح املحَاَء  َأنَّ  َقُّ  َواحلح

هُ  َيُردُّ ِه  ِ  َغريح
ِ
َزاء َوَعَدِم إجح بَِتَعيُّنِِه  َل  َقوح الح ُمَقيٍَّد، َلكِنَّ   َ َلًقا َغريح املحَنِير    ُمطح ِك  َوَفرح ِل  النَّعح ِح  َحِديُث َمسح

ِ التَّطحِهرِي يِف املحَ  يِض بَِحرصح ح َيأحِت َدلِيٌل َيقح َثاُل َذلَِك َكثرٌِي، َومَل َخَرٍة َوَأمح ُد َوَحترِه َوإَِماَطتِِه بِإِذح  َوجُمَرَّ
ِ
اء

َر بِ  َمح ِزُم األح َتلح ِض النََّجاَساِت اَل َيسح ُر بِِه يِف َبعح َمح َلًقا األح  .  (2)  "ِه ُمطح

استخدام املنظفات الصناعية  أو املواد الكيميائية بكل أنواعها  ــ ما مل  تكن   جيوزواخلالصة   

 نجسة أو حمرمة  ــ يف إزالة نجاسة املالبس  وتطهريها .

يف موار املياه النقية بسبب قلة األمطار ـ أو زيادة كبرية يف عدد    تعان بعض الدول شحاً             

إليها من دول   املياه املوجودة هبا أو تصل  كل األحوال تلجأ    أخرى، ويفالسكان عن نسبة 

باألوساخ   املختلطة  املستعملة  املياه  ومعاجلة  وتنقية  تكرير  إعادة  إىل   الدول  هذه  بعض 

أو ما يعرف اصطالحا بمياه الرصف الصحي أو مياه املجاري     ،ت  وخملفات املصانعوالنجاسا 

 : وتتم هذه املعاجلة  بمراحل ثالثة 

مرحلة  1 الصلبة    ـ   ّّ واملوادر الشوائب  من  به  َعلَِق  ما  كل  عن  املاء  فصُل  هبا  يقصد  التصفية 

 والذرات بأحجامها املختلفة. 

عملية التصفية، وتزداد فيها دقة املواد التي يتمُّ    الرتشيح هي مرحلة متقدمة من  ـ مرحلة  2

واألحياء   الشوائب  من  املاء  بتخليص  تقوم  دقيقة  مرشحات  استخدام  خالل  من  تصفيتها 

الدقيقة؛ حيث يتمُّ استخداُم أكثَر من تقنيٍة لذلك مثل: الفالتر الرملية، وفالتر السرياميك،  

 مليات التناضح العكيس. ومسامات السيليلوز، واألغشية املستخدمة يف ع

 

 . 506  / 21ج   ، جمموع الفتاوى (  1) 

 .   57  / 1ج   ، نيل األوطار (  2) 



37 
 

التعقيم هي العمليات املستخدمة يف احلدر من تواجد الكائنات احلية الدقيقة يف مياه    ـ مرحلة   3

الرشب؛ وذلك من خالل تصفيتها وقتلها، حيث يعتِّب وجوُد هذه املوادر ضارًا وخطرًا عىل  

 .(1) "يائيٍة وكيميائيصحة اإلنسان، وتتمُّ عملية التعقيم باستخدام أكثَر من تقنيٍة فيز

وقد اختلف فقهاء اإلسالم حديثًا يف حكم هذه املسألة وسبب اخلالف بينهم هل تكثري حمل     

يزيل   وطعمها  ورحيها  لوهنا  يذهب  بحيث  فيه  تستهلك  حتى  الطاهرة  باملياه  النجسة  املياه 

د  فمن قال إن املكاثرة املياه النجسة باملياه الطاهرة قال بطهارة مياه املجاري بع   ال؟نجاستها أم  

 استخدامها السيام يف الرشب وإعداد الطعام.   منع جوازومن قال بعدم تطهريها  ،معاجلتها 

التطهري يف هذه املسألة هو حديث أيب هريرة رِض اهلل عنه: َقاَل: َقاَم    االحتجاج يفوأصل    

ِجِد، َفَتنَاَوَلُه النَّاُس، َفَقاَل هَلُُم النَّبِيُّ  َرايِبٌّ َفَباَل يِف املَسح َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم: »َدُعوُه َوَهِريُقوا    َأعح

ي  ِ ح ُتبحَعُثوا ُمَعرسر يَن، َومَل ِ اَم ُبِعثحُتمح ُمَيرسر ، َفإِنَّ
ٍ
، َأوح َذُنوًبا ِمنح َماء

ٍ
اًل ِمنح َماء لِِه َسجح . فأمر    (2) َن«  َعىَل َبوح

  (3) ليل أنه فيه خاصية التطهري. املاء عىل مكان البول د  وسلم بإراقةصىل اهلل عليه   -رسول اهلل 

 : اجتاهني للعامء يف هذه املسألة ذلك وجدنابناًء عىل  

وهو رأي الدكتور بكر أبو زيد وحجته يف ذلك أن هذه املياه    منع استعامل هذه املياه    : األول 

 مجعت بني علل ثالث: 

 والرائحة.  ، والطعم باللون،ـ الفضالت النجسة  1

 .   األدواء واجلراثيموكثافة  ،األمراض املعدية   ــ فضالت 2

علة    3 واالستقذار ــ  باعتبار    االستخباث  إليه  تتحول  وملاملا  يفيتولد    أصلها،  ات  ذ  عنها 

 املجاري من الدواب واحلرشات املستقذرة طبعًا ورشعًا. 

 

م موقع    2015يوليو   7  ، 09:22آخر حتديث:    -   Elyas Abu Abdulmajeedكتابة    ، طرق معاجلة مياه الرشب (  1) 

https://mawdoo3.com / 

 . حتقيق زهري الشاويش . 220. رقم 54/  1ج   ، باب صب املاء عىل البول يف املسجد ،  كتاب الوضوء   ، البخاري   صحيح (  2) 

 . 31/ 1ج   ، الفقه املنهجي عىل مذهب اإلمام الشافعي (  3) 
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األوىل والثانية فلن يستطيعوا ختليصها من   :الصناعة التخلص من العلتني استطاع أهلولئن  

 .  (1) علة االستخباث  واالستقذار 

 وهيئة كبار العلامء يف اململكة العربية السعودية.  ،اجلواز  وبه  أفتى جممع الفقه اإلسالمي  :الثان 

عرشة    احلادية  دورته  يف  اإلسالمي  العامل  لرابطة  اإلسالمي  الفقهي  املجمع  جملس  قرر  فقد 

 1989فِّباير    19هـ املوافق    1409رجب    13املنعقدة بمكة املكرمة يف الفرتة من يوم األحد  

م وبعد مراجعة املختصني    1989فِّباير    26هـ املوافق    1409رجب    20م إىل يوم األحد  

 بالتنقية بالطرق الكياموية، وما قرروه من أن التنقية تتم بإزالة النجاسة منه عىل مراحل أربعة: 

وهي الرتسيب، والتهوية، وقتل اجلراثيم، وتعقيمه بالكلور، بحيث ال يبقى للنجاسة أثر يف  

 وأمانتهم.  طعمه ولونه ورحيه، وهم مسلمون عدول موثوق بصدقهم 

قرر املجمع ما يأيت: إن ماء املجاري إذا نقي بالطرق املذكورة أو ما يامثلها، ومل يبق للنجاسة     

أثر يف طعمه وال يف لونه وال يف رحيه صار طهورا جيوز رفع احلدث وإزالة النجاسة به؟ بناء  

ي نجاسة  فيه  وقعت  الذي  الكثري  املاء  أن  تقرر  التي  الفقهية  القاعدة  هذه  عىل  بزوال  طهر 

 .(2) النجاسة منه إذا مل يبق هلا أثر فيه واهلل أعلم 

وقد أصدرت هيئة كبار العلامء باململكة العربية السعودية يف دورهتا الثالثة عرش، وبموجب      

( بإجازة استعامل    2468هـ. فتوى رشعية  رقم  )25/10/1398(، بتاريخ 64قرارها رقم )

عىل ما ذكره    بناءً "كيميائًيا بالكلور ونص هذه الفتوى ما ييل:    مياه الرصف الصحي املعاجلة

أهل العلم من أن املاء الكثري املتغري بنجاسة يطهر إذا زال تغريه بنفسه أو بإضافة ماء طهور  

إليه أو زال تغريه بطول مكث أو تأثري الشمس ودور الرياح عليه أو نحو ذلك لزوال احلكم  

سابقًا  بزوال علته، وحيث إنه يتم تنقية مياه الرصف الصحي حسب طرق املعاجلة املذكورة  

فإن نجاستها تكون قد زالت كام يمكن رشهبا رشيطة أن ال يرتتب عىل ذلك أرضار صحية  

 

مركز التميز  (    فقه العبادات   ) بن عبد اهلل أبو زيد نقال عن املوسوعة امليرسة يف القضايا املعارصة   د بكر   النوازل الفقهية (  1) 

 .   17ص    ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية   ، البحثي 

 . 366ــ  365/  49ج    ، جملة جممع البحوث اإلسالمية قرار بشأن حكم التطهري بامء املجاري بعد تنقيتها (  2) 
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املعاجلة للرشب حتوطًا من   املياه  استعامل  املجلس يستحسن االستغناء عن  فإن  ورغم ذلك 

 . (1)  "رضرها وتنزها عن ما تنفر منه طباع الناس وتستقذره 

 بني االجتاهني فقال: املسألة واجلمعيف   وسطاملعارصين الت وقد حاول أحد الباحثني  

استعامل هذه املياه املنقاة بالطرق العلمية السالفة الذكر يف جماالت الري الزراعي،    ـ جيوز  1

 وري احلدائق العامة، واألماكن الرتوحيية، وتغذية املياه اجلوفية مستقباًل، ويف  

يف ساحات البيوت واملبان، ونحو  التِّبيد، واألغراض الصناعية، وغسيل للسيارات، وتنظ

 ذلك فال بأس به، بل أعده من الرضوريات، توفرًيا للمياه الصاحلة للرشب.  

االستغناء عن استعامل مياه الرصف الصحي املعاجلة كيميائًيا للرشب حتوطًا من رضرها    ·  2

 . (2وتستقذره ) وتنزًها عن ما تنفر منه طباع الناس 

وهو الراجح من وجهة نظري فإن دعت احلاجة والرضورة إىل استخدامها للرشب فالبأس   

   التيسري.واملشقة جتلب  ،والدين يرس ،فالرضورات تبيح املحظورات

يف               اجلاف  البخار  استعامل  إىل  املحالت  بعض  نجاسةتلجأ  من  أنوا  تنظيف  معينة  ع 

أو املالبس   أو الصوفمن احلرير   املالبس املصنعة املالبس ال يصلح معها التنظيف باملاء مثل 

املحشوة من الداخل حشوا يتأثر باستعامل املاء يف تنظيفه مثل  البدالت واجلاكيت  أو املالبس  

 ن ثم الفساد. وم   لالنكامش الغالية الثمن  التي لو استعمل املاء يف إزالة نجاستها تعرضت 

بأهنا   العملية  هذه  العربية  املوسوعة  عرفت  والبقع   ":وقد  األوساخ  إلزالة  الوسائل    ، أحد 

وتستخدم فيه وسائل كيميائية    ،وتستخدم فيه كميات قليلة من املاء وقد ال يستخدم املاء مطلقا 

 .  (3)  " األوساخ والبقع خاصة تعرف باملذيبات إلزالة 

 

 .   96/  5ج ،  املجموعة األوىل   ، العربية السعودية   لإلفتاء اململكة فتاوى اللجنة الدائمة  (  1) 

كيامئيا (  2)  املعاجلة  اجلريدان  ن   ، املياه  مجعان  بن  ـ   1432/ 8/ 2  |ايف  اإلسالم  ،  ه طريق  موقع 

https://ar.islamway.net 

 .   19ص    ، نقاًل عن املوسوعة امليرسة يف فقه القضايا املعارصة   . 244ــ    243  / 8ج   ، املوسوعة العربية العاملية (  3) 
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اب املراد غسلها داخل املاكينة، ويتم إغالقها  يالث   "وتتم عملية الغسل بالبخار  اجلاف  بوضع   

بإحكام، ثم تضاف املادة الكياموية اخلاصة هبذه املاكينة، والتي تسمى الِّبوكلني إىل الغسيل  

عد مرورها عىل مصفاية )فلرت( خاصة باملادة، بعد ذلك تغسل املالبس بالِّبوكلني وبعد دورة  ب

باقي   يعود  حيث  العرص  دور  ويأيت  منه،  جاء  الذي  اخلزان  إىل  الِّبوكلني  يعود  الغسيل 

الِّبوكلني إىل اخلزان، ثم يرسل البخار عىل املالبس لتجفيفها بعد العرص، ويتم تكثيف هذا  

ما علق من الِّبوكلني وإعادته إىل اخلزان، وخيرج البخار بعد ذلك من املدخنة،    البخار لسحب

ويرسل هواء إىل الثياب إلزالة الروائح الكياموية الناجتة من أثر الغسل بعد ذلك يفتح باب  

 .(1) "الغسالة ليكون بذلك قد انتهت عملية الغسيل، وال يستعمل املاء يف عملية الغسل بالبخار

 يف إزالة النجاسة بالبخار اجلاف اجتاهان:  وللعلامء 

بالبخار وهبذا افتت اهليئة العامة للشئون اإلسالمية بدولة    إزالة النجاسة  يرى جواز  : األول 

 وابن عثيمني  .  (2) ،اإلمارات 

 : فقد سئل ابن عثيمني عن حكم إزالة النجاسة بغري املاء فأجاب        

إزالة النجاسة ليست مما يتعبد به قصدًا، أي أهنا ليست عبادة مقصودة، وإنام إزالة النجاسة  "  

النجاسة، مزيل يكون، فمتى زالت عني   أزال  التخيل من عني خبيثة نجسة، فبأي َشء  هو 

النجاسة بأي َشء يكون، فإنه يعتِّب ذلك تطهريًا هلا، حتى إنه عىل القول الراجح الذي اختاره  

اإلسالم ابن تيمية، لو زالت بالشمس والريح فإنه يطهر املحل، ألهنا كام قلت: هي عني    شيخ

هبا، ومتى زالت عاد املكان إىل أصله، أي إىل    متجنساً نجسة خبيثة، متى وجدت صار املحل  

فإنه    -إال أنه يعفى عن اللون املعجوز عنه- طهارته، فكل ما تزول به عني النجاسة وأثرها  

مطهراً  به  يكون  زالت  إذا  األكوات  به  تغسل  الذي  البخار  إن  نقول:  ذلك  عىل  وبناء  هلا،   

   (3)  "النجاسة فإنه يكون مطهرًا. 

 

 node/net.almoslim://http  د. عبداهلل بن عبد الواحد اخلميس موقع املسلم   ، التطهري بالبخار (  1) 

 ae.gov.awqaf.www  واألوقاف بدولة اإلمارات   فتاوى اهليئة العامة للشئون اإلسالمية (  2) 

 . 207ص    ، البن عثيمني   فتاوى اركان اإلسالم (  3) 
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ٌب َواِحٌد حَتِيُض فِيِه،    :واستدلوا ما روته َعائَِشُة رىض اهلل عنها قالت    َداَنا إاِلَّ َثوح حح »َما َكاَن إِلِ

ِرَها«  ٌء ِمنح َدٍم َقاَلتح بِِريِقَها، َفَقَصَعتحُه بُِظفح  .(1) َفإَِذا َأَصاَبُه ََشح

ويقوي هذا االجتاه جمموع النصوص التي فيها جواز إزالة النجاسة بغري املاء ككون الرتاب    " 

الرجل مما لص إذا مرت بعده  يطهر نعل  القذر  املكان  به عىل  املرأة متر  به من أذى، وثوب  ق 

 . (2)  "بأرض طاهرة 

بغري املاء فاليصح البخار يف إزالة النجاسة وهو مقتىض كالم ابن    الثان: منع إزالة النجاسة

باز رمحه اهلل عندما سئل عن حكم بول الغالم إذا أكل الطعام فأجاب بوجوب غسل الثوب  

 . (3)باملاء 

 ومل أجد نصا رصحيا للشيخ يف هذه املسألة يف فتاويه.     

اجلاف لقوة دليله من ناحية،    هو االجتاه األول القائل بصحة إزالة النجاسة بالبخار  ،والراجح 

ومن ناحية  أخرى أن إزالة القاذورات  واألذى من املالبس يف عرصنا احلديث بالبخار اجلاف  

وفساد   شديد  وحرج  ومشقة   رضر  استعامهلا  عدم  عىل  يرتتب  التي  املسائل  من  أضحت 

البخارية  للمالبس التي ال يصلح إلزالة نجاستها غري البخار اجلاف وبذلك تكون املغاسل  

يف عرصنا من املسائل التي تعم هبا البلوى  فتكون سببًا يف التيسري ودفع املشقة وقد ورد عن  

الصحابة والتابعني من املسائل العمل بالتيسري يف قضايا  تعم هبا البلوى يف عرصهم مما يقتيض  

 : القياس عىل أمثاهلا يف عرصنا من ذلك

 

البخاري (  1)  قالت  ) ومعنى   . 312. رقم  69/  1باب هل تصيل املرأة يف ثوب حاضت فيه ؟، ج   ، كتاب الصالة   ، صحيح 

 دلكته وحكته به[ انظر تعليق د مصطفى البغا عىل احلديث (  قصعته بظفرها ) بلته بريقها. (  بريقها 

 . 21ص    ، املوسوعة امليرسة يف القضايا الفقهية املعارصة (  2) 

 . 425. فتوى رقم    376/  5ج   ، فتاوى نور عىل الدرب (  3) 
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َأنَّ    1 َن    ُعَمَر، ــ  بح َرو  ا    َعاِص، الح َوَعمح َمرَّ َعنحُهاَم  اهللَُّ  ٍض،َرِِضَ  َصاِحَب    بَِحوح »َيا  ٌرو:  َعمح َفَقاَل 

َنا َفإِنَّا َنِردُ  ِِّبح ِض اَل خُتح َوح َباُع«؟ , َفَقاَل ُعَمُر: »َيا َصاِحَب احلح ِضَك َهَذا السر ِض َأَتِرُد َعىَل َحوح َوح   احلح

َباِع َوَتِرُد َعَليحنَا«   .  (1) َعىَل السر

معه  فقد   يصعب  ورودا  السباع  ورود  بسبب  طاهرا  املاء  عنه  اهلل  رىض  عمر  سيدنا  اعتِّب 

 االحرتاز منه ويف ذلك داللة عىل اعتبار عموم البلوى سببا للتيسري. 

َتِمُل قال   :  الباجي: َوحَيح ِ
نََينيح َباِع َوَتِرُد َعَليحنَا َمعح ُلُه َفإِنَّا َنِرُد َعىَل السر  َقوح

دُ  َقصح ا:  َعنحُه  َأَحُدمُهَ ُفوٌّ  َفَمعح ِمنحُه  اُز  رِتَ ااِلحح كُِن  ُيمح اَل  َما  أِلَنَّ  بُِوُروِدَها  تَِباِر  ااِلعح َمنحِع  ِة  ِعلَّ َتبحينِِي   

َباِع َعَليحنَا َوُوُروَدَنا َعَليحَها ُمَباٌح َلنَا  نَى الثَّاِن َأنَّ ُوُروَد السر  . (2) َواملحَعح

: فأبوال الدواب مما ال يؤكل حلمه، كالبغل واحلامر  عيلألوزاقلت  "ـ قال الوليد بن مسلم:    2

... ومن  "مغازهيم، فال يغسلونه من جسد وال ثوب  يف والفرس؟ فقال: قد كانوا يبتلون بذلك  

دهن مائع جاز أكله    يفحنطة فطحنت، أو    يفأنه لو وقع بعر الفأر  "ذلك: ما قاله أبو حنيفة:  

 . (3)  "ما مل يتغري، ألنه ال يمكن صونه عنه

َحاِب َعبحدِ   3 ا ِمنح َأصح مُهَ َ َن َعيَّاٍش، َوَغريح َن َوثَّاٍب، َوَعبحَد اهللَِّ بح ُت حَيحَيى بح َمِش َقاَل: َرَأيح َعح   ــ َعِن األح

ح َيِزيدُ  مَل ِجِد  إِىَل َباِب املحَسح ا  َتَهوح ُل، َفإَِذا انح َبوح ِقنُي َوالح ح ا َعىَل َأنح  واهللَِّ، »خَيُوَضاِن املحَاَء َقدح َخاَلَطُه الرسر

اَلِة«  ُخُلوَن يِف الصَّ ، ُثمَّ َيدح َداَمُهمح ُضوا َأقح  .  (4) ُينَفر

ـ ورد عن بعض علامء احلنفية طهارة بعض النجاسات إما لعموم البلوى هبا أو استحسانا    4

ٍ َفُسُكونٍ   ذلك َأنَّ من   ثحَي ) بَِكرسح ِ اَمِر،( َواخلح ِل َواحلحِ َبغح َث ) لِلحَفَرِس َوالح وح َر  الرَّ َبعح ِفيِل، (َوالح َبَقِر َوالح  لِلح

 

الدارقطني، (  1)  َوَهَذا    ":. 174/  1. قال النووي يف املجموع ج 62. رقم  38/  1املاء املتغري، ج   باب   الطهارة كتاب    سنن 

َسٌل ُمنحَقطٌِع َفإِنَّ حَيحَيى َوإِنح َكاَن   َِن َلكِنَُّه ُمرح محح ِن َعبحِد الرَّ نَاُدُه َصِحيٌح إىَل حَيحَيى بح ََثُر إسح رِ األح كح ُعَمَر َبلح ُولَِد يِف ِخاَلَفِة  ثَِقًة َفَلمح ُيدح

ِن َحاطٍِب َعنح ُعَمَر َباطٌِل وَ  َِن بح محح ُن َعبحِد الرَّ ُن َمِعنٍي حَيحَيى بح َواُب َقاَل حَيحَيى بح ِن َمِعنٍي إالَّ َأنَّ َهَذا  ُعثحاَمَن َهَذا ُهَو الصَّ ُ ابح َكَذا َقاَلُه َغريح

يِه َوا  َسَل َلُه َشَواِهُد ُتَقور ُتجَّ بِهِ املحُرح ُتِضَد ُاحح افِِعير إَذا ُاعح َسُل ِعنحَد الشَّ  . "ملحُرح

 . 62/  1ج   ، املنتقى رشح املوطأ (  2) 

 . 151/  1ج   ، إغاثة اللهفان البن القيم (  3) 

 . 97. رقم  31/  1مصنف عبد الرزاق، ج (  4) 
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) َغنَِم  َوالح بِِل  ِ لإِلح هذه    ، )  فكل  نحَساِن(  ِ )لإِلح َعِذَرَة  َوالح لِلحَكلحِب(،  َو)  َوالنَّجح لِلطُُّيوِر(،  َء)  ُرح َواخلح

َلِيَفِة َوَرَأى َبلحَوى النَّاِس   يَّ َمَع اخلح ِمنح  النجاسات  طاهرة عند حممد بن احلسن ِحنَي َدَخَل الرر

َاَناِت هِبَا    الطُُّرِق َواخلح
ِ
تِاَلء  .   (1)امح

    

جهاز يعوض اجلسم عن طرف مفقود يف    "( عبارة عن    prothesisاألطراف الصناعية)      

أو اخلشب    ،منها ما هو مصنوع من البالستيك   ، جسم اإلنسان، وهو يتكون من مواد خمتلفة

ويتم تشغيلها بطرق خمتلفة فمنها ما يعمل بالكهرباء أو يتم تشغيلها بطريقة   ،أو املواد املعدنية

وبعض هذه األطراف يكون بغرض التجميل  وحتسني املنظر اخلارجي  ويف هذه    "ميكانيكية 

املبتو الطرف  بنفس مواصفات  ر  من حيث احلجم والشكل واللون  احلالة تكون األطراف 

وبعضها اآلخر يكون  ألداء أغراض وظيفية  بحيث يستعملها املعاق  بدل الطرف املبتور وال  

 . (2) يتم الرتكيز فيها عىل الناحية التجميلية

جيب    املبتورة فهلفإذا تم تركيب يد صناعية مكان اليد املبتورة أو رجل صناعية مكان الرجل  

 اء عند الوضوء  ؟. غسل هذه األعض

 : يف حالتنيملعرفة احلكم الرشعي هلذه املسألة نبني احلكم الرشعي 

املتبقي من أطراف اإلنسان     اجلزء الظاهرأن الفقهاء اتفقوا عىل وجوب غسل    

والتي وجب فيها الوضوء  سواء كان  يف يده أم رجله. 

ُل، َوَلوح    "نجيم: قال ابن    ُغسح ٌء َسَقَط الح ِب ََشح َكعح َفِق َوالح ُلُه َفَلمح َيبحَق ِمنح املحِرح َوَلوح ُقطَِعتح َيُدُه َأوح ِرجح

 . (3)  "َبِقَي َوَجَب 

 

 . 242/  1. والبحر الرائق، ج 321/  1ج   ، الدر املختار وحاشية بن عابدين   انظر (  1) 

. وملحق الدكتور أمحد شقري ص  84ص    ، الظاهري   إبراهيم عبد الغفار ،  يف باب الطهارة   املسائل الطبية املعارصة   انظر (  2) 

290 . 

 . 14/  1ج   ، نجيم   البحر الرائق البن (  3) 
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َطَعُهاَم   َوإَِذا َكانَ   "الشافعي : وقال   ِ َفإِنح َكاَن َأقح
َفَقنيح ِسَل املحِرح َطَع َغَسَل َما َبِقَي َحتَّى َيغح ُئ َأقح املحَُتَوضر

 ِ َفَقنيح ِ َغَسَل َما َبِقَي ِمنح املحِرح
َفَقنيح ِق املحِرح  . (1)  "ِمنح َفوح

ِض. َوإِنح ُقطَِعتح    ": وقال ابن قدامة َفرح َفِق، َغَسَل َما َبِقَي ِمنح حَمَلر الح َوإِنح ُقطَِعتح َيُدُه ِمنح ُدوِن املحِرح

رَ  الذر ِمنح   ِ
املحَُتاَلِقَينيح  ِ

َعظحَمنيح الح َل  َغسح أِلَنَّ  َعُضِد؛  الح َطَرُف  ُهَو  ِذي  الَّ َعظحَم  الح َغَسَل  َفِق  املحِرح اِع  ِمنح 

َعُضِد َواِجٌب، ُل لَِعَدِم    َوالح َغسح ِ َسَقَط الح
َفَقنيح ِق املحِرح َخَر. َوإِنح َكاَن ِمنح َفوح ا َغَسَل اآلح َفإَِذا َزاَل َأَحُدمُهَ

ِه   .  (2)  "حَمَلر

 قطعت يده إىل املرفق .  املبتور كمن كام اتفق الفقهاء عىل سقوط الغسل عن العضو  

الشافعي       ِمنح   َوإِنح   "  : قال  َطَعُهاَم  َأقح َعنحُه    َكاَن  َتَفَع  ارح َفَقدح  ٌء  ََشح  ِ
َفَقنيح املحِرح ِمنح  َيبحَق  ح  َومَل  ِ

َفَقنيح املحِرح

ح  اًل َوإِنح مَل ِه َأوح َمنحكَِبيحِه َغسح ِن َوَأَحبُّ إيَلَّ َلوح َأَمسَّ َأطحَراَف َما َبِقَي ِمنح َيَديح َيَديح ِل الح ُض َغسح َعلح  َفرح  َيفح

ُه َذلَِك   ح َيرُضَّ  .  (3)   "مَل

تلف الفقهاء يف حكم غسل مكان العضو املبتور من حمل الفرض كمن قطعت يده من  واخ

العضد فهل جيب   املرفق وذلك بأن يسل عظم الذراع بحيث يبقى العظامن املسميان برأس 

 ال؟ غسل رأس العضد أم 

   :وسبب اختالفهم هو حتديد ما يشمله اسم املرفق وترتب عىل هذا االختالف مذهبان 

وجوب الغسل وهو قول احلنفية وبعض الشافعية  واحلنابلة وحجتهم أن العضد    األول: يرى 

من املرفق فيجب غسله ألن املرفق اسم  املجتمع من عظم الذراع وعظم العضد فإذا ذهب  

 .  (4)أحدمها وجب غسل اآلخر 

 

 . 41/ 1ج ، األم (  1) 

 . 91/  1ج   ، املغني (  2) 

 .  41/  1ج ، األم (  3) 

  ، واألشباه والنظائر للسيوطي   . 43/  1ج   ، . واإلقناع يف حل ألفاظ ايب شجاع   237/  1ج   ، الدر املختار   رد املحتار عىل (  4) 

 . 187ص    ، كتاب الطهارة   ، . ورشح العمدة البن تيمية   159  ، ص 
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الشافعية  ، الغسل  عدم وجوب يرى    : الثان  املالكية وبعض  املرفق    ، وهو قول  وحجتهم أن 

 .  (1) ة عن عظم الساعد وقد أزيل فال جيب الغسل عبار

عماًل    ؛    املشقة  ورفع  تيسري  وفيه  فرضه  معه  فيسط  بالقطع  أزيل  املرفق  ألن 

 . (2)   "املشقة جتلب التيسري  "بالقاعدة الفقهية  

 توضئة أو غسل األطراف الصناعية التي تركب مكان أعضاء الوضوء.   حكم 

 : ىل نوعنيإوهذه احلالة تنقسم  

ويف هذه احلالة جيب غسل هذه    ،وجود جزء من الطرف املبتور حمل الفرض   :النوع األول

 اجلزء.

الثان  حمله  :النوع  وحل  الفرض  املبتور حمل  الطرف  جزء من  وجود  احلالة  ويف هذه    ،عدم 

 : قوالن 

عىل غسل األنف أو األصبع    الشافعية خترجياوهو قول الفقهاء القدامى من    ،الغسل  :األول 

 ضة. من الذهب أو الف

ٍة    ": جاء يف حتفة احلبيب عىل رشح اخلطيب  ًفا ِمنح َذَهٍب َأوح فِضَّ َأنح ُمَلًة َأوح  ُأنح َلُه  ََذ  َفائَِدٌة: َلوح اختَّ

َعَليح  َوَجَب  ُه  أِلَنَّ َعنحَها؛  ُفوٍّ  َمعح  ِ َنَجاَسٍة َغريح َوِمنح  َِّبَ  َأكح َأوح  َغَر  َأصح َحَدٍث  ِمنح  ُلُه  َغسح َعَليحِه  ِه  َوَجَب 

ُل   َنحُف  َغسح َواألح ُمَلُة  ُنح األح َفَصاَرتح  ِر  لِلحُمَعذر َر  َتَعذَّ َوَقدح  َقطحِع،  بِالح َنحِف  َواألح ُبِع  ُصح األح ِمنح  َظَهَر  َما 

يرنيَ 
لِ َصح  . (3)   "َكاألح

اًل َأوح َيًدا ِمنح َخَشٍب    ": عىل ذلك    البجريمي تعليقاً قال   ََذ ِرجح ُمَلًة َأوح َأنحًفا( َوَكَذا َلوح اختَّ ُلُه: )ُأنح َقوح

لِِهاَم   ( َأيح يِف ُوُجوِب َغسح ِ
لِيَّنيح َصح ُلُه: )َكاألح َتَحَم. َقوح ُلُه( َأيح إنح الح ُلُه: )َوَجَب َعَليحِه َغسح  .(4)   "... َقوح

 

 .  262  / 1ج   ، . والوسيط يف املذهب للغزايل 192/  1ج   ، مواهب اجلليل (  1) 

 .   64ص    ، األشباه والنظائر البن نجيم (  2) 

 .   242/  1ج   ، حتفة احلبيب عىل رشح اخلطيب (  3) 

ِمّي عىل حتفة اخلطيب   حاشية (  4)  َ  242/  1ج   ، الُبَجريح
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َتَلَفتح َفَتا  "   : وقال اهليثمي    َتَحَم َوَخيِشَ ِمنح إَزاَلتِِه  اخح ٍد الح ُمَلٍة َأوح َأنحٍف ِمنح َنقح ِريَن يِف ُأنح َوى املحَُتَأخر

ُه َليح  ؛ أِلَنَّ ُ َنحِف اَل َغريح تَِحاِم ِمنح األح ِل َما يِف حَمَلر ااِللح ِذي َيظحَهُر ُوُجوُب َغسح َم َوَالَّ َس َبَداًل  حَمحُذوٌر َتَيمَّ

 َ ُه  إالَّ َعنح َهَذا إذح األح َقطحُع َفَقطح َوُكلُّ ُه الح َقطحِع إالَّ َما َبارَشَ َسَل مِمَّا َظَهَر بِالح ُطوُع اَل جَيُِب َأنح ُيغح نحُف املحَقح

َسَح َباِقيَ  َبرَِيِة َحتَّى َيمح َقطحِع َوَليحَس َهَذا َكاجلح ُه َبَدٌل َعنح مَجِيِع َما َظَهَر بِالح ُمَلِة؛ أِلَنَّ ُنح َعامَّ  ُه َبَداًل ِمنح األح

َواِل  َصٌة َوبَِصَدِد الزَّ َا ُرخح َقطحِع؛ أِلهَنَّ  . (1)  "َأَخَذُه ِمنح حَمَلر الح

وال يقال إن هذا مثل    ،ألن حمل الفرض قد زال   ، العضو الصناعي  عدم غسل  : القول الثان

اخلفني جيب عليه مسحهام، ألن اخلفني قد لبسهام عىل عضو موجود جيب غسله، أما هذا فإنه  

   وقطاع ،(2) يف السعودية  ،الدائمة لإلفتاء قول اللجنةوهو  ،صنع له عىل غري عضو موجود

وحممد صالح    ،(5)   وابن جِّبين  ،(4)وابن عثيمني     ،(3الكويت ) اإلفتاء واألوقاف والبحوث يف  

 . وغريهم من املعارصين   (7) والشيخ صالح الفوزان   (6) املنجد  

 

 

 

 .   202/  1ج   ، يف رشح املنهاج للهيتمي   حتفة املحتاج (  1) 

 . 89/  4ج   ، فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء (  2) 

فتوى    .   57  / 15ج ،، وزارة األوقاف الكويتية   ، جمموع الفتاوى الرشعية الصادرة عن قطاع اإلفتاء والبحوث الرشعية (  3) 

 (    4592رقم) 

 . (    92) فتوى رقم   .   152/  11ج   ، جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني (  4) 

ibn.www://https- ؟  إىل العضو كيف يتم غسلها  رجل مقطوعة يده  "فتوى بعنوان   موقع الشيخ ابن جِّبين ( 5) 

jebreen.com / 

  عىل موقع الشبكة بعنوان ال جيب غسل األطراف الصناعية يف الوضوء   97450قم  فتوى الشيخ حممد صالح املنجد ر (  6) 

www.islamga .com  

الفوزان (  7)  صالح  الشيخ  فتاوى  من  موقع   . 36/  2ج   ، املنتقى  عىل  مسجلة  الفتوى  وجواب    نص  سؤال  اإلسالم 

https://islamqa.info/ar/answers 

http://www.islamga/
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 : نبني هنا مسألتني 

  

 الصوف أو القامش تصل هبا املرأة شعرها. الضفائر الصناعية عبارة عن خيوط من احلرير أو 

النساء    استعامل  احلديث  العرص  يف  شاع  للتزينوقد  يكون  للضفائر  ال  االستعامل  وهذا   ،

تركتها  إذا  املرأة رضر  يلحق  بمثابة      ،رضورة وال  الرأس فهي  انفصاهلا عن  كام ال يصعب 

 اليشء املنفصل عن اجلسد. 

الصناع      الضفائر  الفقهاء  درس  عدة  وقد  فيه  جاءت  الذي  الشعر  وصل  مسمى  حتت  ية 

َرَة َرِِضَ اهللَُّ َعنحُه، َعِن النَّبِير َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم َقاَل: »َلَعَن اهللَُّ    أحاديث منها ما رواه أبو ُهَريح

ِشَمَة«   َتوح ِصَلَة، َوالَواِشَمَة َواملُسح َتوح اَمءَ   (1) الَواِصَلَة َواملُسح : َجاَءِت  . وَعنح َأسح ٍر، َقاَلتح  بِنحِت َأيِب َبكح

َأَصابَ  ًسا  ُعَرير نًَة  ابح إِنَّ يِل  َيا َرُسوَل اهللِ   : َفَقاَلتح َم،  إِىَل النَّبِير َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلَّ َرَأٌة  َبٌة  امح تحَها َحصح

َواِصَلَة َواملحُ  ُرَها َأَفَأِصُلُه، َفَقاَل: »َلَعَن اهللُ الح َق َشعح ِصَلَة« َفَتَمرَّ َتوح سح
 (2)  . 

َأة فتصل قرنا من ُقُروهنَا بصوف   تِي تعنون َواَل َبأحس ان يعرى املحَرح َواِصَلة الَّ َوَعن َعائَِشة َليست الح

َسِمعت   َما  د  َأمحح َقاَل  بالقيادة  وصلتها  اسنت  َفإِذا  شبيتها  يِف  َكاَنت  من  َواِصَلة  الح اَم  َوإِنَّ اسود 

َجب ِمنحُه    . (3) بَِأعح

وقد خلصت املوسوعة الفقهية الكويتية أقوال الفقهاء يف أحكام وصل الشعر  بناء عىل هذه       

َنَابَِلُة يِف    ":األحاديث فقالت  ِعيَُّة َواحلح
افِ َهِب َواملحَالِكِيَُّة َوالشَّ َنَِفيَُّة يِف املحَذح : احلح

ِ
ُفَقَهاء َذَهَب مُجحُهوُر الح

 

 . 5933. رقم 175/  7باب الوصل يف الشعر، ج   ، كتاب اللباس   ، صحيح البخاري (  1) 

 .  1676/  3ج   ، باب حتريم فعل الواصلة واملستوصلة   ، كتاب اللباس والزينة   ، صحيح مسلم (  2) 

ـ   911ت  ) »مصباح الزجاجة« للسيوطي   - ) رشوح   3جمموع من    ، رشح سنن ابن ماجه (  3)  »إنجاح احلاجة« ملحمد عبد    - (  ه

ـ   1296ت )الغني املجددي احلنفي  لفخر احلسن بن عبد الرمحن احلنفي  ( »ما يليق من حل اللغات ورشح املشكالت  - ( ه

ـ   1315) الكنكوهي   .   143ص   ، كراتيش   – النارش: قديمي كتب خانة  (، ه
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َر َرُجٍل، َوَسَوا َرَأٍة َأوح َشعح َر امح ِر آَدِميٍّ َحَراٌم، َسَواٌء َكاَن َشعح ِر بَِشعح عح ل الشَّ َهِب إِىَل َأنَّ َوصح ٌء  املحَذح

ا  مِهَ ِ ٍج َأوح َغريح ٍم َأوح َزوح َر حُمَرَّ  .  (1)  "َكاَن َشعح

ِر اآلحَدِمير َوُهَو َطاهِ  ِ َشعح ل بَِغريح َوصح ا إَِذا َكاَن الح  ٌر: َأمَّ

ل الثَّاِن يُ  َقوح ٍج َوَعىَل الح ح َتُكنح َذاَت َزوح ل إِنح مَل َمِة الحَوصح ِحيِح إِىَل ُحرح افِِعيَُّة َعىَل الصَّ َرُه.َفَذَهَب الشَّ  كح

نِِه َجاَز َوإاِلَّ َحُرَم. َها: إِنح َوَصَلتح بِإِذح ُجٍه: َأَصحُّ ٍج َفَثاَلَثُة َأوح ا إِنح َكاَنتح َذاَت َزوح  َأمَّ

َلًقا. الثَّ  َرُه ُمطح ُرُم َوالَ ُيكح َلًقا. الثَّالُِث: الَ حَيح ُرُم ُمطح  اِن: حَيح

ِر اآلحَدمِ  ِ َشعح َأِة يِف َغريح ُص لِلحَمرح ُه ُيَرخَّ َنَِفيَُّة َوُهَو املحَنحُقول َعنح َأيِب ُيوُسَف إِىَل َأنَّ ير َتتَِّخُذُه  َوَذَهَب احلح

 لَِتِزيَد ُقُروهَنَا. 

َتَدلُّوا نُوَن، َوالَ َبأحَس    َواسح تِي َتعح َواِصَلُة بِالَّ : َليحَسِت الح َا َقاَلتح باَِم ُرِوَي َعنح َعائَِشَة َرِِضَ اهللَُّ َعنحَها َأهنَّ

تِي َتكُ  َواِصَلُة الَّ اَم الح َوَد َوإِنَّ ًنا ِمنح ُقُروهِنَا بُِصوٍف َأسح ِر َفَتِصل َقرح عح َأُة َعِن الشَّ َرى املحَرح ِغيًّا  وُن بَ َأنح َتعح

ِقَياَدِة.   يِف َشبِيَبتَِها َفإَِذا َأَسنَّتح َوَصَلتحَها بِالح

ِه.  ِ ِر َوبَِغريح عح ل بِالشَّ َ الحَوصح ِريِم َبنيح ِريِق يِف التَّحح يَُّة إِىَل َعَدِم التَّفح
 َوَذَهَب املحَالِكِ

ٍر َسَواٌء َكاَن َشعح  ِر بَِشعح عح ل الشَّ ِريَم َوصح َنَابَِلُة حَتح ِن  َوَيَرى احلح ِه. َوَسَواٌء َكاَن بِإِذح ِ َر َغريح َر آَدِميٍّ َأوح َشعح

رِ  عح ِ الشَّ َرَها َأيح ِمنح َغريح َأُة َشعح نِِه. َقاُلوا َوالَ َبأحَس باَِم َتُشدُّ بِِه املحَرح ِ إِذح ِج َأوح ِمنح َغريح وح  . (2)   "لِلحَحاَجِة    الزَّ

أنه جيوز للمرأة أن تصل شعرها بخيوط احلرير    "   من أقوال العلامءمما سبق يتبني أن الراجح        

أو الصوف أو القامش، مما ال يشبه الشعر، فإن هذا ليس بوصل وال يف معنى مقصود الوصل  

 .   (3)  "وإنام هو للتجمل والتحسني

 

 . 346/  42املوسوعة الفقهية الكويتية ج (  1) 

 . 109ــ  108  / 26ج   ، املوسوعة الكويتية (  2) 

تعليقات فقهية معارصة:    مع   سامل أبو مالك كامل بن السيد    أبو مالك   صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذهب األئمة (  3) 

النارش:    ، فضيلة الشيخ/ حممد بن صالح العثيمني   ، فضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن باز   ، فضيلة الشيخ/ نارص الدين األلبان 

 .   54/  3م، ج   2003مرص عام النرش:    – املكتبة التوفيقية، القاهرة 
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الوضوء وإنام الواجب املسح عىل شعر الرأس    الصناعية يفء املسح عىل الضفائر  الجيزي      

احلقيقي ال الصناعي علام أن الفقهاء رمحهم اهلل قد اختلفوا يف حتديد املقدار الواجب مسحه  

 من شعر الرأس. 

 فاحلنفية يرون املفروض مسح ربع الرأس وقدروه بثالثة أصابع أو الناصية.  

ِمِه  واملالكية و وأظهر الرواية عند احلنابلة يرون م   سح مجيع  الرأس وكيفيته َأنح َيبحَدَأ ِمنح ُمَقدَّ

ا ـ أي   مُهَ ِر َرأحِسِه مِمَّا َييِل َقَفاُه ُثمَّ َيُردُّ َتاِد إىَل َطَرِف َشعح ِر َرأحِسِه املحُعح ِل َمنَابِِت َشعح يديه  ــ  إىَل  ِمنح َأوَّ

 َحيحُث َبَدَأ. 

ح ولو كان املمسوح ثالث شعرات وجيزئ والشافعية يرون االكتفاء بام يقع  عليه اسم املس 

ِر َظاِهًرا   عح ح َيبحَق ِمنح الشَّ ِوِه بَِحيحُث مَل  َوَنحح
ٍ
شعرة واحدة ويتصور ذلك بَِأنح َيُكوَن َرأحُسُه َمطحلِيًّا بِِحنَّاء

َرًة َفَأَمرَّ َيَدُه َعَليحَها َعىَل َرأحِسِه املحَطحيِلر  فإنه   .  (1)  جيزئإالَّ َشعح

جيب    إىل  وال  املاء  وصول  يكفي  بل  غسلها  أو  الصناعية  الضفائر  نزع  الغسل  يف  املرأة  عىل 

ل إِذا    ":أصول الشعر احلقيقي فقد قال الفقهاء  َأة َأن تنقض ضفائرها يِف الحغسح َوَليحَس عىل املحَرح

ر  . (2) "بلغ املَاء أُصول الّشعح

الباروكة  نوع من الشعر الصناعي أو اآلدمي أو احليوان يشبه الشعر الطبيعي  إىل حد كبري        

 : وهى عىل أنواع ،ترتديه  النساء والرجال  

ومنها ما يلبس وال ينزع  إال بمشقة    ،منها ما يلبس وينزع دون مشقة حسب رغبة الالبس"   

 ع كل حالقة . أو تنزع م   ،وقد متتد مدة اللبس إىل الشهرين ،وكلفة

 

. واملغني البن قدامة، املغني  140/ 1ج   ، والفواكه الدوان أليب زيد القريوان   4/  1ج   ، للكاسان   انظر بدائع الصنائع (  1) 

 .   93/  1م ج 1968  - هـ  1388بدون طبعة    ، مكتبة القاهرة   ، البن قدامة 

ا (  2)  بداية  حنيفة متن  أيب  اإلمام  فقه  يف  املرغينان   ، ملبتدي  الفرغان  اجلليل  عبد  بن  بكر  أيب  بن  برهان    عيل  احلسن  أبو   ،

ـ 593املتوىف:  ) الدين   . 4. ص  القاهرة   – مكتبة ومطبعة حممد عيل صبح  (، ه
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النساء  الرأس، وهذا ما يفعله غالب  ما يغطي مجيع شعر  ومنها ما يغطي جزءا من    ، ومنها 

 . (1) "وهذا يلبسه الرجال ممن أصاب الصلع جزءا من رؤوسهم   ،الرأس فقط

مسمى وصل الشعر الذي ذكرناه يف املسألة السابقة    الباروكة حتىويبني الفقهاء حكم لبس   

 : اعية ( ويطبقون نفس األحكام  فيها  وملخصها  ما ييل) الضفائر الصن

  : عليه السالم  حرام لقولهوصال لشعرها وخداعا لزوجها فهي    املرأة الباروكةــ إن لبستها    1 

ِصَلَة«.   َتوح  .  (2) »َلَعَن اهللُ الَواِصَلَة َواملُسح

 فال حرج . وهو مذهب الشافعية  تزيينا للزوج بإذنهـ وإن لبسها  2

توضع    بل  بوصل  ليست  ألهنا  املالكية  عند  وجائزة  للحاجة،  احلنابلة  عند  جائزة  أهنا  كام 

 .  (3) وضعًا.

ال حرج يف لبس الباروكة داخل البيت وبإذن الزوج ملن ابتليت    ":وقالت دار اإلفتاء األردنية  

شعر   تساقط  إىل  ذلك  وأدى  الرسطان  أمام  بمرض  إظهارها  عدم  عىل  احلرص  مع  رأسها، 

   .(4) "األجانب؛ ألهنا من الزينة، وبرشط أن ال تكون من شعر آدمي أو من شعر نجس 

 : أما املسح عىل الباروكة فله صورتان

 

 .  51ص    ، مرجع سابق   ، املوسوعة امليرسة يف القضايا املعارصة (  1) 

 السابقة سبق خترجيه يف املسألة  (  2) 

الثانية،  ،    صنعاء   – اجلديد نارشون    اجليل   مراد د. فضل بن عبد اهلل    ، ينظر املقدمة يف فقه العرص (  3)    - هـ    1437الطبعة: 

 . وموسوعة الفقه اإلسالمي    633/  2م ج   2016

م،    2009  - هـ    1430الطبعة: األوىل،    ، النارش: بيت األفكار الدولية   ، املؤلف: حممد بن إبراهيم بن عبد اهلل التوجيري 

  م وهو   2004- 3- 22  - هـ    1425صفر    1اإلثنني    . تاريخ النرش: 4594وفتوى إسالم ويب رقم    . 98/  4ج 

https://www.islamweb.net/ar/fatwa   

 موقع وزارة األوقاف املرصية   ، فتاوى دار اإلفتاء املرصية   م عىل موقع 1997رمحه اهلل عام    وفتوى الشيخ عطية صقر 

http://www.islamic-council.com 

  2013- 12- 09  : التاريخ   2864  : قم الفتوى   موقع دار اإلفتاء األردنية (  4) 

https://aliftaa.jo/Question.a 

https://www.islamweb.net/ar/fatwa
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 : ففيها قوالن  

جواز املسح عليها  ويتعني نزعها عند الوضوء وهو ما يقتضيه  مذهب املالكية    األول: عدم 

عندهم   املسح  رشط  من  ألن  ذلك  است واحلنابلة   متنع  والباروكة  الرأس  شعر  مجيع  يعاب 

 فاليصح املسح عليها . 

زءًا  ال جيزئ املسح عىل الباروكة يف الوضوء؛ ألنه ال ُيعد ج  "وذكرت دار اإلفتاء األردنية  أنه  

من الرأس، قياسًا عىل العاممة التي نص الفقهاء عىل عدم إجزاء املسح عليها فقط دون الرأس،  

أما من ال شعر له أو له شعر  '(:  60/  1)   'روضة الطالبني'وقد قال اإلمام النووي رمحه اهلل يف  

ع ما عىل  ال ينقلب لقرصه أو طوله فيقترص عىل الذهاب، فلو رد مل حيسب ثانية، ولو مل يرد نز

رأسه من عاممة أو غريها مسح ما جيب من الرأس، ويسن تتميم املسح عىل العاممة، واألفضل  

 .   (1)  "أن ال يقترص عىل أقل من الناصية، وال يكفي االقتصار عىل العاممة قطعًا  

مقتىض    : الثان  وهو  عليها  املسح  احلنفية جواز  يتحقق    قول  عندهم  املسح  ألن  والشافعية 

   . ببعض الرأس فمن مسح بعض رأسه ومسح بالباروكة فقد حتقق الواجب وصحت الطهارة 

وأجاز قطاع اإلفتاء بدولة الكويت بجواز املسح عليها واالغتسال هبا إذا كان املاء ينفذ منها  

 .  (2) إىل برشة الرأس 

ويف هذه احلالة تتفق أصول وفروع املذاهب األربعة عىل عدم جواز املسح عىل الباروكة إذا   

 النساء. ألهنا إما أن تكون ملحقة بعامئم الرجل أو بخمر   ؛كانت تغطي مجيع الرأس 

 إحلاق الباروكة بالعامئم   :أوالُ 

 

 . Question/jo.aliftaa://https 2013- 12- 09  : التاريخ   2864  : قم الفتوى   موقع دار اإلفتاء األردنية (  1) 

 9166فتوى رقم  (  2) 
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الباروكةفإن     ُح    ": ملحقة بالعامئم فإن فقهاء املذاهب احلنفي يقولون    كانت  املحَسح جَيُوُز  َواَل 

َر،  عح  الشَّ
ِ
نََعاِن إَصاَبَة املحَاء اَُم َيمح َقَلنحُسَوِة، أِلَهنَّ ِعاَمَمِة، َوالح  َعىَل الح

 .(1الشعر ) يمنع املسح عىل العاممة أو القلنسوة ألهنام يمنعان إصابة املاء 

 متفق عليه بني فقهاء املذاهب األربعة مع بعض االستثناءات تتمثل يف اآليت: وهذا احلكم  

إَذا َكاَنتح    ":الرضر حال نزعها  فقالوا  عىل نفسهجييزون املسح عىل العاممة ملن خاف    ـ املالكيةأ  

ِ رَضُ  َائِِل َوإِنح َكاَنتح لَِغريح َسُح َعَليحَها َكاحلح ِن ُيمح هح وَرٍة َفِهَي َكالدُّ وَرٍة  َعىَل َرأحِسِه ِحنَّاٌء َوَكاَنتح لرَِضُ

أحِس َوعَ  ِض الرَّ وَرٍة َمَسَح َعىَل َبعح أحِس َوُهَو لرَِضُ ِض الرَّ نَّاُء َعىَل َبعح ِ ،  َفاَل...  َفإِنح َكاَن احلح
ِ
نَّاء ِ ىَل احلح

وَرٍة َنَزَعُه،  ِ رَضُ  . (2) َوإِنح َكاَن لَِغريح

يقولون باملسح عىل الناصية حال عدم نزع العاممة    وهذا ما ذكره النووي    ـ والشافعيةب  

 : َتحَ   "  بقوله  َواملحُسح بِنَاِصَيتِِه  َمَسَح  َعَها  َنزح ُيِردح  ح  َومَل ِعاَمَمٌة  َرأحِسِه  َعىَل  َكاَن  َح  َوإِنح  املحَسح ُيتِمَّ  َأنح  بُّ 

َأ فَ  ِعاَمَمِة ملَِا َرَوى املحُِغرَيُة َرِِضَ اهللَُّ َعنحُه َأنَّ النَّبِيَّ َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم َتَوضَّ َمَسَح بِنَاِصَيتِِه َوَعىَل  بِالح

ُه أِلَ  ِزئح ح جُيح ِعاَمَمِة مَل ِح الح َترَصَ َعىَل َمسح َا َليحَستح بَِرأحسٍ ِعاَمَمتِِه َفإِنح اقح َة يِف      هنَّ ٌو اَل ُيلحِحُق املحََشقَّ َوأِلَنَُّه ُعضح

ُح َعىَل َحائٍِل منفصل عنه كالوجه واليد    إَليحِه َفاَل جَيُوُز املحَسح
ِ
 .  (3)  "إيَصاِل املحَاء

لِِمنَي وه  أن تكونج ــ   واحلنابلة اشرتطوا للمسح عىل العاممة   ى التي   عىل صفة َعاَمئِِم املحُسح

َثُر    "تكون حُمَنرَكًة  بمعنى أن    َعَرِب، َوِهَي َأكح ٌء؛ أِلَنَّ َهِذِه َعاَمئُِم الح َنَِك ِمنحَها ََشح َت احلح َيُكوَن حَتح

َقاِِض  الح َقاَلُه   . َيُكنح ح  مَل َأوح  ُذَؤاَبٌة  هَلَا  َكاَنتح  َسَواٌء  َعَليحَها،  ُح  املحَسح َفَيُجوُز   ،... َها،  ِ َغريح ِمنح  ا  ً .  َسرتح

ح جَيُ  ٌء، َواَل هَلَا ُذَؤاَبٌة، مَل َنَِك ِمنحَها ََشح َت احلح ح َيُكنح حَتح ُح  َوَسَواٌء َكاَنتح َصِغرَيًة َأوح َكبِرَيًة َوإِنح مَل زح املحَسح

ُعَها  ِة َواَل َيُشقُّ َنزح مَّ ِل الذر َا َعىَل ِصَفِة َعاَمئِِم َأهح  . (4)  "َعَليحَها؛ أِلهَنَّ

 

 

 . 5/  1ج   ، مصدر سابق   ، بدائع الصنائع (  1) 

 .   206/  1ج   ، مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل (  2) 

 . 406/  1ج   ، املجموع رشح املهذب (  3) 

 .   220/ 1ج   ، انظر املغني البن قدامة (  4) 
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 إحلاق الباروكة بخمر النساء  : ثانياً 

 للفقهاء يف هذه احلالة ثالثة أقوال: 

إال أن يكون اخلامر    ،-وهو رواية عن أمحد    –عدم اجلواز وهو قول اجلمهور    :القول األول  

رقيقًا ينفذ املاء من خالله .،وعىل هذا القول فإن من متسح عىل مخارها ومل ينفذ منه املاء إىل  

 الرأس بطلت صالهتا  . 

ِن َعبحِد اهللَِّ َعنح ُأمر    ": جاء يف املدونة ِ بح يَعَة َعنح ُبَكريح ِن هَلِ َاِرِث َوابح ِرو بحِن احلح ٍب َعنح َعمح َقاَل ابحُن َوهح

حَس  َومَت ِوَقاَيِة  الح َت  حَتح َيَدَها  ِخُل  ُتدح َأتح  َتَوضَّ إَذا  َكاَنتح  َا  َأهنَّ َعائَِشَة:  َعنح  َعائَِشَة  اَلِة  َموح َقَمَة    ُح َعلح

 بَِرأحِسَها ُكلرِه. 

ِج النَّبِير   ِرَيَة َزوح ٍب َقاَل: َوَبَلَغنِي َعنح ُجَويح ِن    -َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم    - َقاَل ابحُن َوهح َرَأِة ابح َوَصِفيََّة امح

ِن ِشَهاٍب َوحَيحَيى بحِن َسِعيٍد َوَنافٍِع ِمثحُل ذَ  ِن املحَُسيرِب َوابح َأِة  ُعَمَر َوَسِعيِد بح لَِك، َوَقاَل َمالٌِك: يِف املحَرح

ُوُضوَء.  اَلَة َوالح َا ُتِعيُد الصَّ حَسُح َعىَل مِخَاِرَها َأهنَّ مَت
 (1)  . 

يف الرواية األخرى وابن حزم الظاهري إىل جواز املسح    الثان: ذهب الشافعي واحلنابلة القول  

   الوضوء.وصحة 

ِ  ،قال ابن حزم  َفٍر َأوح َغريح أحِس ِمنح ِعاَمَمٍة َأوح مِخَاٍر َأوح َقَلنحُسَوٍة َأوح َبيحَضٍة َأوح ِمغح : َوُكلُّ َما ُلبَِس َعىَل الرَّ

َأُة َوالرَّ  ُح َعَليحَها، املحَرح َزَأ املحَسح ِ ِعلٍَّة.  َذلَِك: َأجح ٍة َأوح َغريح  .  (2)"ُجُل َسَواٌء يِف َذلَِك، لِِعلَّ

َرَة َعنح باَِلٍل »َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ      ِب بحِن ُعجح   - وعمدة استدالل أصحاب هذا القول ما رواه َكعح

اَمِر« وَعنح باَِلٍل  - َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم  ِ ِ َواخلح
نيح ُفَّ ُه َمَسَح َعىَل اخلح اَلُم  - »َأنَّ َمَسَح َعىَل    -َعَليحِه السَّ

  ِ
ِعاَمَمِة َواملحُوَقنيح ُت َرُسوَل اهللَِّ    "الح َأ َوَمَسَح َعىَل    -َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم    -وَعنح َأيِب َذرٍّ »َرَأيح َتَوضَّ

اَمِر« .  ِ ِ َواخلح
 املحُوَقنيح

َحاَبِة    ": قال ابن حزم بعد أن أورد طرق هذه األحاديث      ِستٌَّة ِمنح الصَّ
ِ
َرِِضَ اهللَُّ    -َفَهُؤاَلء

ُكلُُّهمح  -َعنحُهمح    ، َذرٍّ َوَأُبو  َرَة  ُعجح بحُن  ُب  َوَكعح ُأَميََّة  ُن  بح ُرو  َوَعمح َوَسلحاَمُن  َوباَِلٌل  َبَة  ُشعح بحُن  املحُِغرَيُة   :

 

 . 124/  1ج   ، املدونة (  1) 

 .   303/  1ج   ، البن حزم   . واملحىل 220/  1واملغني البن قدامة ج   . 408/  1املجموع رشح املهذب للنووي ج   انظر (  2) 
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ِوي َذلَِك َعنح َرُسوِل اهللَِّ   بَِأَسانِيَد اَل ُمَعاِرَض هَلَا َواَل َمطحَعَن فِيَها.    -َسلََّم  َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه وَ   -َيرح

َحاَبِة َوالتَّابِِعنَي    ِل َيُقوُل مُجحُهوُر الصَّ َقوح  .  (1)َوهِبََذا الح

جيوز للمرأة أن متسح عىل مخارها الذي    ":هذا الرأي فقالت  لإلفتاءواختارت اللجنة الدائمة    

 وضعته عىل رأسها وأدارته حتت حنكها، مدة يوم وليلة إذا مل تنزعه؛ وذلك ملشقة  

نزعه فصار كالعاممة التي ثبت املسح عليها بالسنة الصحيحة وكاخلفني سفرا وحرضا، وروي  

 .  (2)  "عن أم سلمة رِض اهلل عنها أهنا كانت متسح عىل مخارها 

يفرق بني ما يشق نزعه  وما ال يشق نزعه  فأجاز املسح  يف األول دون الثان     : القول الثالث   

 وهو اختيار ابن تيمية رمحه اهلل .  

ِقَها ِرَواَيَتاِن.  ": جاء يف رشح العمدة  َت َحلح نََعتَِها َوِهَي مِخَاُرَها املحَُداُر حَتح َأِة َعىَل ِمقح ِح املحَرح  َويِف َمسح

دَ  فِيَها؛  إِحح ُكوٌك  َمشح َأُة  َواملحَرح بَِيِقنٍي،  ُجَل  الرَّ َتنَاَوَلِت  اَم  إِنَّ َخِص  الرُّ ُنُصوَص  أِلَنَّ  جَيُوُز؛  اَل  ا:  امُهَ

ِوَقاَيِة.  َأِة َفُهَو َكالح َا َملحُبوٌس َعىَل َرأحِس املحَرح  َوأِلهَنَّ

لِِه:   اَمِر«  »  "َوالثَّانَِيُة: جَيُوُز، َوِهَي َأظحَهُر لُِعُموِم َقوح ِ ِ َواخلح
نيح ُفَّ َسُحوا َعىَل اخلح ُخلحَن يِف    "امح َوالنرَساُء َيدح

 . ِ
نيح ُفَّ ِح َعىَل اخلح َجاِل َكاَم َدَخلحَن يِف املحَسح ُكوِر َتَبًعا لِلرر َطاِب املحَذح ِ  اخلح

ِج النَّبِير َصىلَّ  ُن املحُنحِذِر َعنح ُأمر َسَلَمَة َزوح َُد َوابح َماُم َأمحح ِ حَسُح    " اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم  َوَذَكَر اإلح َا َكاَنتح مَت َأهنَّ

اَمِر   ِ ا َأوح َداَلَلًة ملََا    "َعىَل اخلح َا َعلَِمتح َذلَِك ِمنح ِجَهِة َرُسوِل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم َنصًّ اَل َأهنَّ َفَلوح

َهُم ملَُِراِدِه؛ َوأِلَنَّ ال ُجِل؛  َعِمَلتحُه، َوِهَي َأفح َأِة َكالرَّ ُح َعىَل لَِباِسِه َفَجاَز لِلحَمرح ُجِل املحَسح أحَس جَيُوُز لِلرَّ رَّ

ىَل؛ أِلَنَّ مِخَا ُجِل َوَأوح َبَه ِعاَمَمَة الرَّ ُعُه َغالًِبا َفَأشح أحِس َيُشقُّ َنزح ُه لَِباٌس ُيَباُح َعىَل الرَّ َثَر  َوأِلَنَّ رُتُ َأكح َرَها َيسح

ِ  ِمنح ِعاَمَمِة الرَّ 
نيح ُفَّ َثَر َوَحاَجُتَها إَِليحِه َأَشدُّ ِمَن اخلح ُعُه َأكح  . (3)  "ُجِل َوَيُشقُّ َخلح

 

 .   305ـ  304/  1انظر املحىل ـج (  1) 

 .   105/  4ج   ، لإلفتاء فتاوى اللجنة الدائمة  (  2) 

ـ 265ص    ، البن تيمية   رشح العمدة كتاب الطهارة (  3)   . 226  . ـ
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واختار ابن عثيمني العمل هبذا القول بقوله: املشهور من مذهب اإلمام أمحد، أهنا متسح عىل  

الصحابة   نساء  قد ورد عن بعض  مدارًا حتت حلقها، ألن ذلك  إذا كان  اهلل    -اخلامر  رِض 

 هن. عن

أخرى،   مرة  والّلف  النَّزع  ملشقة  أو  اجلو  لِّبودة  إّما  هناك مشقة،  كانت  فإذا  وعىل كل حال 

 .  (1)  "فالتسامح يف مثل هذا ال بأس به وإال فاألحوىل أال متسح 

 الصحيح الذي يقتضيه الدليل هو جواز أن متسح املرأة عىل مخارها.   أن 

ويتبني من عرض أقوال الفقهاء جواز املسح عىل الباروكة يف الوضوء إذا كانت مما يشق نزعها   

أما يف الغسل فيجب نزعها لوجوب وصول املاء    ، قياسا عىل العامئم املحنكة أو عىل مخر النساء 

 إىل مجيع اجلسم واهلل أعلم. 

أي مادة ُتستعمل للتثبيت أو للضغط عىل موضع    bandageامدة  طبي أو الضُّ الرباط  ال      

 لتمنع تلوث اجلرح أو ُتستعمل ضاغًطا لوقف النزف أو لرفع وتعليق الِعظام املكسورة... 

واألربطة أو العصائب قطع من نسيج رقيق يراوح طوهلا بني بضعة عرش سنتمرتًا وعدة أمتار  

ون األربطة بشكل املقالع أو املثلث أو املربع أو  سم أو أكثر، وقد تك12سم و2وعرضها بني 

 املستطيل، تؤدي عمل الرباط العادي يف بعض احلاالت. 

أو الغزي املرّشب بالنشا الذي يبل ثم    gauzeوتعمل األربطة من الشاش )الغزي( العادي  

يستعمل فيصبح قليل الصالبة متى جف. أو من نسيج مطاطي مرن. وميزته إحداث التثبيت  

تثبيتًا  اجل املربوط  العضو  تثبيت  باجلبس وميزته  النسيج املرشب  أو من  املقبول.  يد والضغط 

 .  (2) صلبًا، ويستعمل هذا النوع من األربطة عىل اخلصوص يف معاجلة الكسور  

 

 .   171/  11ج   ، يمني ورسائل ابن عث   جمموع فتاوى (  1) 

طبي (  2)  معرفة   رباط  خطاب   org.marefa.www://https  موقع  شقري   ، وانظر  أمحد  عن    . 199ص    ، د  نقال 

 . 100ص    ، املوسوعة الطبية املعارصة 
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فإذا حدث لإلنسان جرح أو كرس يف أعضاء وضوئه واحتاج لرباط طبي  فهل جيزئ املسح  

 عليه  ؟  

واملسح عىل اجلبرية     رصون املسح عىل الرباط الطبي باعتباره نوعا من اجلبريةأجاز الفقهاء املعا

 ودليلهم يف ذلك السنة واملعقول .  ؛رخصة جائزة باتفاق الفقهاء 

ُت النَّبِير َصىلَّ اهللُ    ،فمنها   أما السنة:  ، َفَسَألح َدى َزنحَديَّ تح إِحح ِن َأيِب َطالٍِب، َقاَل: انحَكرَسَ ع َعيِلر بح

ََبائِِر« َسَح َعىَل اجلح ، َعنح َعبحِد    ، َعَليحِه َوَسلََّم، »َفَأَمَرِن َأنح َأمح َبِريُّ َبَأَنا الدَّ ُن َسَلَمَة، َأنح ََسِن بح َقاَل َأُبو احلح

ا زَّ َوُه  الرَّ  . (1) ِق َنحح

َتَلَم    وحديث    احح ُثمَّ  َرأحِسِه،  يِف  ُه  َفَشجَّ َحَجٌر  َمنحا  َرُجاًل  َفَأَصاَب  َسَفٍر  يِف  نَا  َخَرجح َقاَل:  َجابٍِر، 

دِ  َصًة َوَأنحَت َتقح ُد َلَك ُرخح ِم؟ َفَقاُلوا: َما َنجح َصًة يِف التََّيمُّ َحاَبُه: َهلح جَتُِدوَن يِل ُرخح ُر َعىَل  َفَسَأَل َأصح

ِِّبَ بَِذلَِك، َفقَ  نَا َعىَل َرُسوِل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم ُأخح َتَسَل َفاَمَت، َفَلامَّ َقِدمح ، َفاغح
ِ
َقَتُلوُه    "اَل:  املحَاء

اَم َكاَن   َؤاُل إِنَّ ِعير السُّ َلُموا إِنَّاَم ِشَفاُء الح ح َيعح ِصَب َعىَل  َقَتَلُهُم اهللُ َأاَل َسَأُلوا إِذح مَل َم َوَيعح ِفيِه َأنح َيَتَيمَّ َيكح

ِسَل َسائَِر َجَسِدِه   َسَح َعَليحَها َوَيغح َقًة، ُثمَّ َيمح ِحِه ِخرح  .  (2)"ُجرح

املعقول عليه    ،وأما  املسُح  فجاز  رَشًعا،  به  سرُته  َيسوُغ  بام  َمستوٌر  املُصاَب  املوِضَع  أن  فهو 

نِي     ( 4) "احلرج فيه فوق احلرج يف نزع اخلف، فكان أوىل برشع املسح   "بل أوىل منه؛ ألن   (3) كاخلفَّ

الرباط             عىل  املسح  عند  مراعاهتا  جيب  رشوطا  اجلبرية  عىل  للمسح  الفقهاء  وضع  وقد 

 : وهيالطبي 

 

  / 1ج نصب الراية ) انظر   .و ورواه والبيهقي بسند واه جداً   657. رقم    215/  1ج   ، باب املسح عىل اجلبائر   رواه ابن ماجه (  1) 

 . 99/ 1،ج سبل السالم و وما بعدها،    186

الباب، مع اختالف يف إسناده (  2)  البيهقي: هذا احلديث أصح ما روي يف هذا  نصب  ) رواه أبو داود بسند ضعيف. وقال 

وقد تعاضدت طرق حديث جابر،    : 285/ 1،ج نيل األوطار يف    الشوكان قال    . 99/ 1،ج ، سبل السالم 187/ 1،ج الراية 

 فصلح لالحتجاج به عىل املطلوب، وقوي بحديث عيل، ولكن حديث جابر قد دل عىل اجلمع بني الغسل واملسح والتيمم. 

 .   245/  1ج   ، الرشح املمتع عىل زاد املستقنع (  3) 

 . 158/  1ج   ، العناية رشح اهلداية للبابريت (  4) 
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أال يمكن نزع اجلبرية، أو خياف من نزعها بسبب الغسل حدوث مرض، أو زيادته، أو    -  1

أذى،   أو  رضر  أو شدة  إن خيف هالك  املسح  جيب  املالكية:  قال  التيمم.  يف  الِّبء كام  تأخر 

كتعطيل منفعة من ذهاب سمع أو برص مثاًل، وجيوز إن خيف شدة األمل أو تأخره بال شني، أو  

 رمد أو دمل أو نحوها. 

وذلك إذا كان اجلرح ونحوه يف أعضاء الوضوء يف حالة احلدث األصغر، أو يف اجلسد يف حالة  

 احلدث األكِّب. 

أال يمكن غسل أو مسح املوضع نفسه بسبب الرضر، فإن قدر عليه فال مسح عىل اجلبرية،    -  2

ه املسح عىل اجلبرية، وإن مل يستطع  وإنام يمسح عىل عني اجلراحة إن مل يرض املسح هبا، وال جيزئ

مسح عىل اجلبرية. قال املالكية: واألرمد الذي ال يستطيع املسح عىل عينيه أو جبهته إن خاف  

الرضر، يضع خرقة عىل العني أو اجلبهة ويمسح عليها. وقال احلنفية: يرتك املسح كالغسل إن  

 رض، وإال ال يرتك. 

رض باملاء، وإنام يغسل اجلزء الصحيح ويتيمم عن اجلزء  وقال الشافعية: ال يمسح عىل حمل امل

 العليل، ويمسح عىل اجلبرية إن وجدت. 

منه    -  3 بد  ماال  وهو  احلاجة،  حمل  اجلبرية  جتاوزت  فإن  احلاجة،  حمل  اجلبرية  تتجاوز  أال 

لالستمساك، وجب نزعها، ليغسل اجلزء الصحيح من غري رضر ألهنا طهارة رضورة، فتقدر  

خاف من نزعها تلفًا أو رضرًا، تيمم لزائد عىل قدر احلاجة، ومسح ما حاذى حمل    بقدرها، فإن

 احلاجة، وغسل ما سوى ذلك ... 

أن توضع اجلبرية عىل طهارة مائية، وإال وجبت إعادة الصالة: هذا رشط عند الشافعية    -  4

يشرتط لبس  واحلنابلة؛ ألن املسح عىل اجلبرية أوىل من املسح عىل اخلف، للرضورة فيها، و

اخلف عىل طهارة )وضوء أو غسل(. وال تعاد الصالة إن كانت اجلبرية بقدر االستمساك،  

شد   ولو  اجلبرية.  عىل  ومسح  اجلريح،  عن  وتيمم  الصحيح،  وغسل  طهر،  عىل  ووضعت 

أو   تلفًا  نزعها  من  فإن خاف  حتتها،  ما  ليغسل  يترضر،  مل  إن  نزعها  طهارة،  اجلبرية عىل غري 

 سل ما حتتها ... رضرًا، تيمم لغ 
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بال    أو  متطهر  وهو  فسواء وضعها  عىل طهارة،  اجلبرية  وضع  واملالكية:  احلنفية  ومل يشرتط 

طهر، جاز املسح عليها وال يعيد الصالة إذا صح، دفعًا للحرج. وهذا هو املعقول؛ ألنه يغلب  

 يف وضعها عنرص املفاجأة، فاشرتاط الطهارة وقتئذ فيه حرج وعرس. 

اجلِّب بمغصوب، وال بحرير حمرم عىل الذكر، وال بنجس كجلد امليتة واخلرقة  أال يكون    -  5

 . (1) النجسة، فيكون املسح حينئذ باطاًل، وتبطل الصالة أيضًا. وهذا رشط عند احلنابلة   

الشعر          تلوين  يف  الصبغة  الناس   بعض  من    ،يستخدم  طبيعية  بعضها   الصبغات  وهذه 

 نباتات معينة كاحلناء وبعضها  من مواد كيميائية مثل الكريامت التي ال كثافة هلا. 

فهل استعامل هذه الصبغة متنع وصول املاء إىل الشعر ومن ثم نقض الوضوء أم ال متنع وصول   

 املاء إىل الشعر فال ينتقض هبا الوضوء ؟ 

 إىل نوعني:  حيث املرشوعيةقسم من اجلواب أن هذه األصباغ تن 

واألصباغ ذات اللون األسود فهذه ال    ،ويشمل األصباغ النجسة   حيرم استعامله  :النوع األول  

 جيوز استعامهلا الرجل واألنثى عىل حد سواء. 

َفتحِح َكَأنَّ َرأحَسُه َثَغاَمٌة   فَعنح َجابٍِر، َقاَل: ُأيِتَ بَِأيِب ُقَحاَفَة إِىَل َرُسوِل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلَّمَ  َم الح َيوح

َواَد   "َبيحَضاُء، َفَقاَل:   وُه، َوَجنرُبوُه السَّ ُ  .  (2)  "َغرير

ٌم خَيحِضُبوَن يِف آِخِر الزَّ  ِن َعبَّاٍس، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم: »َيُكوُن َقوح َماِن  وَعِن ابح

َوادِ  َنَِّة« بِالسَّ اََمِم، اَل َيِرحُيوَن َرائَِحَة اجلح  . (3) ، َكَحَواِصِل احلح

 

 .   504/  1ج ، قه اإلسالمي وأدلته بترصف الف (  1) 

وهو    - صحيح لغريه، وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث   ": قال املحقق   14456. رقم 346/  22ج   ، مسند اإلمام أمحد (  2) 

 ، لكنه متابع، وأبو الزبري ثم يرصح بسامعه من جابر. - ابن أيب سليم 

 (  3179) ، والبغوي514/ 5ه أبو عوانة  ومن طريقه أخرج   (، 20179) برقم   "املصنف"واحلديث عند عبد الرزاق يف  

 "إسناده صحيح.   ". قال املحقق: 272/  2باب ما جاء يف خضاب السواد ج ،  حتقيق األرنؤوط   ، سنن ايب داود (  3) 
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  ":وقد ذهب بعض العلامء إىل كراهة اخلضاب السواد ورجح اإلمام النووي التحريم بقوله   

اَلِة   الصَّ َباِب  يِف  َاِوي  احلح َصاِحُب  ِريِمِه  بَِتحح َح  رَصَّ َومِمَّنح  َحَراٌم:  ُه  َأنَّ َواُب  الصَّ َبلح  ِحيُح  َوالصَّ

َهاِد   .  (1)  "بِالنََّجاَسِة: َقاَل إالَّ َأنح َيُكوَن يِف اجلحِ

 . (4)  لإلفتاءة الدائمة واللجن  ،(3) عثيمني  وابن ،(2)  "وعىل التحريم جاءت فتوى ابن باز رمحه اهلل 

 غري ما ذكر يف النوع األول.  وهو حيرم استعاملهال   :النوع الثان 

 هلا قسمني:  حيث اجلرموتنقسم من   

ال كثافة هلا    الكريامت التي هلا أي ال حتول بني املاء وبني الشعر مثل    صبغات ال جرم  :األول 

فهذه  تصح الطهارة مع وجودها وال يلزم    (5) واألصباغ بكل ألواهنا حتى لو كانت سوداء  

إزالتها ألهنا بمثابة لون فقط  وليس هلا كثافة أو سمك ولكن يشرتط أن تكون هذه األصباغ  

 من مواد طاهرة غري نجسة.

الطهارة    تبني صحةواللجنة الدائمة لإلفتاء    ،وقد صدرت فتاوى دار اإلفتاء املرصية واألردنية 

 . (6) مع وجود هذه األصباغ 

 : صبغات هلا جرم أو كثافة أو سمك حتول بني املاء  فهذه هلا حكامن  :الثان

 .عدم جواز صحة الوضوء أو الغسل  إال بعد إزالتها  :األول 

اِج    "جاء يف الفتاوى اهلندية    َ ِل. َكَذا يِف الرسر ُغسح  َوالح
ِ
ُوُضوء نَُع مَتَاَم الح َد َوَيبَِس َيمح سَّ َضاُب إَذا جَتَ ِ اخلح

َوِجيِز  اِج َناِقاًل َعنح الح َوهَّ  .  (7)  "الح

 

 .   151/  1ج   ، . وانظر نيل األوطار   294/  1ج   ، املجموع رشح املهذب (  1) 

 .  53/  10ج   ، جمموع فتاوى ابن باز (  2) 

 . 119/  11ج   ، ورسائل ابن عثيمني جمموع فتاوى  (  3) 

 .   185/  5فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء، ج (  4) 

 . إثم اخلضاب بالسواد املنهي عنه   صحة الوضوء مع (  5) 

. وفتاوى اللجنة    264عىل املوقع فتوى رقم    ودار اإلفتاء األردنية   .   2300فتوى رقم    عىل املوقع   انظر دار اإلفتاء املرصية (  6) 

 .   9637رقك    239/  5ج الدائمة لإلفتاء  

 .    4/ 1ج   ، جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي   ، الفتاوى اهلندية (  7) 
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َيِد   "قال النووي يف حكم املسح عىل عاممة الرأس:  ِه َوالح َوجح ُح َعىَل َحائٍِل ُدوَنُه َكالح َفَلمح جَيُزح املحَسح

َفَلمح  َغالًِبا  إَليحِه   
ِ
املحَاء َوأِلَنَُّه عضو ال تلحق املشقة إليه يِف إيَصاِل  َعَليحِه  جُمحَمٌع  ُه  َفإِنَّ ِم  التََّيمُّ جَيُزح    يِف 

ُح عَ  ُقِع َوالنرَقاِب املحَسح ُِّبح ِه يِف الح َوجح اِز َوالح ُقفَّ َيِد يِف الح  . (1)  "ىَل َحائٍِل ُمنحَفِصٍل َعنحُه َكالح

َضاِب   "وقال ابن قدامة يف املغني:   ِ ُح َعىَل اخلح ُه املحَسح ِزئح ح جُيح ُه َأوح َطيَّنَُه، مَل رُتُ َوَلوح َخَضَب َرأحَسُه باَِم َيسح

َبَه َما َلوح َتَرَك َعىَل َرأحِسِه  َوالطرنِي، َنصَّ َعَليح  ِض، َفَأشح َفرح َسحح َعىَل حَمَلر الح ح َيمح ُه مَل َضاِب؛ أِلَنَّ ِ ِه يِف اخلح

َقًة َفَمَسَح َعَليحَها.   .  (2) "ِخرح

   .(3)وهبذا صدرت فتوى جلنة الفتوى يف موقع إسالم ويب  

فقد سئل عن حكم مسح املرأة  جيوز املسح  يف الوضوء فقط وهو رأي ابن عثيمني     :الثان

إذا  ّلبت املرأة رأسها باحلناء فإهنا متسح عليه، وال حاجة     "رأسها  إذا لبتها باحلناء فأجاب   

إىل أهنا تنقض الرأس وحتت هذا احلناء، ألنه ثبت أن النبي صىل اهلل عليه وسلم، كان يف إحرامه  

تابع له، وهذا يدّل عىل أن تطهري الرأس فيه   ملّبدًا رأسه. فام ُوِضَع عىل الرأس من التلبيد فهو

 . (4)   "َشء من التسهيل  

 . (5)فيجب إزالة احلناء    اجلنابة واحليضأما يف الغسل من 

 

 .   408/  1ج   ، املجموع (  1) 

 .    96/  1ج   ، املغني (  2) 

 fatwa/ar/net.islamweb.www://httpsموقع إسالم ويب  (  3) 

  . وحديث التلبيد للشعر روته السيدة حفصة بنت عمر رىض اهلل عنهام 171/  11ج   ، جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني (  4) 

ُت   : قلت   قالت  لِلح َأنحَت؟ َقاَل: »إِنر َلبَّدح ح حَتح يِي، َفاَل َأِحلُّ َحتَّى َأِحلَّ    َيا َرُسوَل اهللَِّ، َما َشأحُن النَّاِس َحلُّوا َومَل ُت َهدح َرأحيِس، َوَقلَّدح

 » ِن َوالَبَقِر، ج ،  كتاب احلج   ، صحيح البخاري   انظر   ِمَن احلَجر ُبدح والتلبيد ُهَو مَجحُع    .   1697. رقم 169/  2َباُب َفتحِل الَقاَلئِِد لِلح

 ِ َمَل يِف اإلح َث َوَيقح ِغ لَِئالَّ َيَتَشعَّ مح طحِمير َوالصَّ ِ ٍض َكاخلح ُضُه بَِبعح أحِس باَِم َيلحَزُق َبعح ِر يِف الرَّ عح َرامِ الشَّ  .   360/ 10ج ، ري فتح البا   "حح

 حتميل املكتبة الشاملة . .    22/  68  ، اللقاء الشهري البن عثيمني (  5) 
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طالء األظفار باملناكري ونحوه من املواد الكيميائية العازلة التي توضع للزينة متنع وصول            

املاء إىل موضع  عضو الوضوء  أو الغسل  فاليكون الوضوء أو الغسل صحيحا  وجتب إزالته  

 عند الوضوء أو الغسل. 

ُر رَ   "  :ففي الفتاوى اهلندية    َقدح
ِ
ُوُضوء ِضِع الح ِرِه طِنٌي  إنح َبِقَي ِمنح َموح ِل ُظفح َرٍة َأوح َلِزَق بَِأصح أحِس إبح

ح جَيُزح   . (1)  "َيابٌِس َأوح َرطحٌب مَل

 :(2) وجاء يف املوسوعة الكويتية       

َوَعىَل    "   َغِر،  األحصح ََدِث  احلح يِف   
ِ
ُوُضوء الح  

ِ
َضاء َأعح َعىَل   

ِ
املحَاء ِميَم  َتعح َتيِض  َتقح ََدِث  احلح ِمَن  الطََّهاَرُة 

، َوِمنحَها األحظحفَ 
ِ
َضاء  إِىَل تِلحَك األحعح

ِ
نَُع ُوُصول املحَاء ، َوإَِزاَلَة ُكل َما َيمح َِّبِ ََدِث األحكح ِم يِف احلح سح

اُر،  اجلحِ

ِه  َفإِ  ِ َوَغريح  
ٍ
طاَِلء ِمنح  إَِليحَها   

ِ
املحَاء ُوُصول  ِمنح  َمانٌِع  َمنََع  ٍر    -َذا  ُعذح  ِ َغريح ُوُضوُء،    -ِمنح  الح َيِصحَّ  ح  مَل

َعَليحِه َوَسلََّم: َمنح َتَركَ  ل، ملَِا َرَوى َعيِلٌّ َرِِضَ اهللَُّ َعنحُه َعِن النَّبِير َصىلَّ اهللَُّ  ُغسح ِضعَ   َوَكَذلَِك الح   َموح

ح ُيِصبحَها املحَاُء، ُفِعل بِِه ِمَن النَّارِ  َرٍة ِمنح َجنَاَبٍة مَل  .   (3) َكَذا َوَكَذا    َشعح

ُه النَّبِيُّ        ٍر َعىَل َقَدَميحِه، َفَأبحرَصَ ِضَع ُظفح َك َموح َأ َفرَتَ  َصىلَّ  َوَعنح ُعَمَر َرِِضَ اهللَُّ َعنحُه َأنَّ َرُجاًل َتَوضَّ

ِسنح ُوُضوَءَك  ِجعح َفَأحح  .  " (4) اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم َفَقال: ارح

 ة الوضوء ففيها قوالن للفقهاء:وأما عن أثر جتمع األوساخ  حتت األظفار يف صح 

يصح الوضوء مع بقاء هذه األوساخ للرضورة  إال أن خترج عن املعتاد فيجب    :القول األول

 . إزالتها

 

 . 4/ 1ج   ، الفتاوى اهلندية (  1) 

 . 171/ 5ج   ، املوسوعة الفقهية الكويتية (  2) 

وضعفه األلبان ورواه أبو   . 599رقم  . 196/ 1ج  ، باب حتت كل شعرة جنابة  ، الطهارة وسننها  كتاب  ، سنن ابن ماجة ( 3) 

الطهارة   ، حتقيق األرنؤوط ،  يف سننه داود   الغسل ،  كتاب  بعد  الوضوء  املحقق   . 250. رقم  181/ 1ج ، باب  إسناده    ":قال 

 ضعيف مرفوعًا، 

َهاَرِة، ج   ، كتاب الطهارة   صحيح مسلم (  4)   حَمَلر الطَّ
ِ
َزاء تِيَعاِب مَجِيِع َأجح  . 243. رقم  215/  1َباُب ُوُجوِب اسح
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ُلُه    ُه َلوح َكاَن ُغسح وَرِة، َوبَِأنَّ ُ َنَِفيَُّة وعللوا ذلك بِالرضَّ يَُّة،  واألصح يف مذهب احلح
وهو مذهب املحَالِكِ

ُخُلوَن    " النَّبِيُّ َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم  َواِجًبا َلَبيَّنَهُ  هَنُمح َيدح َوَقدح َعاَب النَّبِيُّ َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم َكوح

َت َأظحَفاِرِهمح َيِص  َفاِغِهمح حَتح نِي َأنَّ َوَسَخ َأرح ِرِه َيعح َ ُأنحُملِِه َوُظفح َع َأَحِدِهمح َبنيح ل إَِليحِه  َعَليحِه ُقلحًحا َوَرفح

، َوَلوح َكاَن ُمبحطاًِل لِلطََّهاَرِة َلَكاَن َذلَِك    ، َرائَِحُة َنتِنَِها َفَعاَب َعَليحِهمح َنتَِن ِرحيَِها الَ ُبطحاَلَن َطَهاَرهِتِمح

َبَياِن.   َأَهمَّ َفَكاَن َأَحقَّ بِالح

 عدم صحة الطهارة   : القول الثان

لِلح   َرأحٌي  َو  َنَابَِلُة،  احلح مذهب  َهِب  وهو  َمذح ِمنح  ُهوُم  َواملحَفح فقدَحنَِفيَِّة،  افِِعيَِّة:  َتِصحُّ    الشَّ الَ  قالوا 

َترَتَ باَِم َليحَس ِمنح َخلح  َيِد اسح ُه حَمَلٌّ ِمَن الح َت األحظحَفاِر ِمنح َوَسٍخ، أِلنَّ ِقِه، َوَقدح  الطََّهاَرُة َحتَّى ُيِزيل َما حَتح

َكاِن إِيَصالِِه    إَِليحِه َمَع إِمح
ِ
 .  (1) َمنََع إِيَصال املحَاء

والكريامت    استجد         واألصباغ  واملساحيق  الدهونات  من  أنواع  احلديث  العرص  يف 

 وأجسادهم فهل يؤثر استخدامها عىل الطهارة؟ ، يستخدمها الناس عىل وجوهم

 إىل نوعني:   الدهونات واملساحيق يقسم العلامء هذه 

الدهونات واملساحيق جمرد لون أو رطوبة أو جسومة   : األول  مثل األصباغ    أن تكون هذه 

فهذه   الدهونات  أو  الكريامت  من  بدهنا  املرأة  به  ماتدهن  أو  وجهها  عىل  املرأة  تضعها  التي 

فاستخدامها هذا ال  البرشة  إىل  املاء  متنع وصول  ال  لون  تكون جمرد  التي  عىل    األشياء  يؤثر 

لكن حيسن باملتطهر أن  يمر يده عىل مكان هذا الدهن حتى يالمس املاء  الوضوء او الغسل و

 اجللد فبعض الدهانات ربام جعلت املاء ينزلق وال يصيب اجللد. 

 

/  1ج   ، القريوان عىل رسالة أيب زيد    . والفواكه الدوان 92  / 1ج   ، . واملغنى البن قدامة   4/  1ج   ، الفتاوى اهلندية   انظر (  1) 

 .   173ــ    172/  5ج   ، . واملوسوعة الفقهية الكويتية   140
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بحيث جتد  أن هذا الدهن يكون    ن تكون ملثل هذه األشياء كثافة دهنية او طبقة شمعيةأ  :الثان 

اء عىل البرشة وعليه فال تصح الطهارة  مع  مرتاكام عىل البدن ليس مطليا فهذا يمنع وصول امل

 وجود هذا اجلسم . 

ايضاً  التي تستخدم حالياً   وهناك   ) )املكياج  الزينة  املساحيق وأدوات  مثل    ،أنواع كثرية من 

 ومن حمتوياته مادة الشمع التي متنع وصول املاء إىل البرشة. ،خايف عيوب احلواجب

دة يوم كامل حتى يزال بمواد معينة ويمنع وصول املاء  وهذا يبقى م   ،أيضًا أمحر الشفاه الثابت 

 . (1) عند الوضوء فكل ذلك يمنع صحة الطهارة   

( التي تساعد  GELيلجأ بعض الرجال أو النساء إىل وضع مثبتات شعر الرأس ) مثل اجلل    

 عليها اثناء الوضوء أو الغسل ؟. عىل  تسويته و تنعيمه واتقاء  شعثه  فهل جيوز املسح  

 : للفقهاء املعارصين يف هذه املسألة قوالن 

. وقد أجاز    (2)ألن مادهتا تتحلل بمجرد مالقاهتا للامء     ؛األول: جواز املسح عىل مثبتات الرأس

فيكون املسح   عىل الرأس حال التثبيت    ،(3) الرشع  املسح حال تلبيد الشعر يف اإلحرام باحلج   

 بام يتحلل باملاء من باب أوىل.

 

حكم استعامل املكياج وأثره عىل الوضوء    "وانظر موقع إسالم ويب    . 46ص    ، املوسوعة امليرسة يف القضايا املعارصة   انظر (  1) 

 . 248  / 5ج   ، وفتاوى نور عىل الدرب البن باز   231988رقم  فتوى  

 .   42ص    ، املوسوعة امليرسة يف القضايا املعارصة (  2) 

قد يكون بالصمغ وقد يكون بالعسل، وإنام يفعل ذلك ليجتمع الشعر ويتلبد، فال يتخلله الغبار وال يصيبه    "  تلبيد الشعر (  3) 

الدبيب   فيه  يقع  وال  امل   "الشعث،  البحر  للرويان انظر  وانظر   447/  3ج ، ذهب  وجواب   .  سؤال  اإلسالم    ) رقم   موقع 

113647 )https://islamqa.info/ar/answers / 
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عدم جواز املسح  والبد من إزالته قبل الوضوء او الغسل ألن املثبت حيول بني املاء    :الثان

الرأس   املاء والعضو    "وبني  فرض مسح  أو غريه مما حيول بني  املثبت  نزع هذا  لذا فيجب 

 .  (1)   "املمسوح أو املغسول  

ألجل             حواجبهن  بتشقري  النساء  بعض  وذلكتقوم  أو    الزينة  كلها  صبغها  طريق  عن 

 وضع رموش صناعية فوق رموشها الطبيعية هل يؤثر ذلك عىل وضوئها ؟  بعضها أو 

انتهت  الوضوء ألن عملية    الذي  يؤثر عىل عملية  ذلك ال  أن  املعارصة  العلامء  بحوث  إليه 

جرم    التشقري  ال  لون  عن  كام عبارة  للرموش    له  املاء  وصول  متنع  ال  الصناعية  الرموش  أن 

 الطبيعية. 

امل       حممد  الشيخ  تعاىل:قال  اهلل  حفظه  علامءنا،    "نجد  عنه  سألنا  فقد  للتشقري  بالنسبة  أما 

وشيخنا: الشيخ حممد بن صالح بن    -رمحه اهلل -وسألت عن هذا شيخنا عبد العزيز بن باز  

 تلوين ... اهــ.  التشقريإن  :فأجازا ذلك، وقال الشيخ حممد  -رمحه اهلل-عثيمني 

ابن عثيمني رمحه اهلل تعاىل الباب املفتوح (: يوجد بعض  وسئل الشيخ   كام يف ) فتاوى لقاء 

األصباغ واأللوان توضع عىل احلاجبني حتى تبدو رقيقة، وتبقى هذه مدة شهر تقريبًا، فهل  

ص؟ فأجاب الشيخ بقوله:   هذا يف حكم النَّمح

ال، يعني: تلوين الشعر بغري السواد ملن ابيضَّ شعره ال بأس به، هذا هو األصل؛ ألن األصل  

الناس  يف الشعر كام أن بعض  ص؛ لكنه من ترقيق  النَّمح احِلل، وليس هذا من  العبادات   غري 

 . (2)  "خيتار أن يكون شعره جعدًا وَيطََّليه بام يقوي الشعر

 

.  557547فتوى إسالم ويب رقم   ، الوضوء مع مثبت الشعر   حكم   انظر (  1) 

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/5574 

 

  26  النرش: اإلثنني تاريخ  (    206407) رقم الفتوى   "بيان جواز تشقري الشعر واحلواجب  "  إسالم ويب فتوى بعنوان (  2) 

 . م   2013- 5- 6  - هـ    1434مجادى اآلخر  

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/5574
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وقد يكون بعض    ،يلجأ بعض الناس إىل وضع أسنان مركبة بديلة عن األسنان األصلية      

و الفك السفيل او كليهام حيث يقوم املستعمل  أسنان الفك العلوي  أعن    لهذه األسنان بدي

فهل جيب خلع هذه    عند الطعام هلا بنزعها يوما ووضعها يف حملول خاص وتنزيفها وتثبيتها  

 أم يتمضمض هبا ؟   األسنان  عند الوضوء

اهلل من سائلة تقول: لدي طقم أسنان، هل جيزئ وضوء واحد، أم عند كل    باز رمحهسئل ابن 

 الوضوء؟ وضوء ال بد من خلعها، ثم 

اهلل:    رمحه  عىل     "فأجاب  دامت  وما  األول،  الوضوء  عند  متضميض  خلعها،  إىل  حاجة  ال 

رة أخرى متضمضت واألسنان يف فمها،  الطهارة فإهنا تصيل بالطهارة، وإذا أرادت الوضوء م

 .  (1)  "ال حاجة إىل خلعها

بَة إِذا كانت   وقد سئل الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل تعاىل: هل جيُب عليه أن يزيَل األسناَن املركَّ

 متنُع وصول املاء إِىل ما حتتها أم ال جيب؟ فأجاب بقوله:

ىل أن     الُوُضوء، بل األَوح نزُعه عند  اخلاتَم، واخلاتم ال جيب  ُيشبه  أنه ال جيب، وهذا  الظَّاهر 

َكه لكن ليس عىل سبيل الوجوب، ألنَّ النبيَّ صىّل اهلل عليه وسّلم كان يلبسه ومل ُينحَقلح أنه   حيرر

كه عند الُوُضوء، وهو أظهر من كونه مانعًا من وصول املاء من هذ ه األسنان، وال سيَّام  كان حيرر

 .  (2) أنه َيُشقُّ نزع هذه الرتكيبة عند بعض النَّاس. اهـ 

 

 .   66. رقم  101/  5ج   ، فتاوى نور عىل الدرب (  1) 

بعنوان (  2)  املاء   "  إسالم ويب فتوى  إذا ركب أسنانا متنع وصول  الوضوء  الفتوى:    "حكم  النرش:    تاريخ   135262رقم 

 م.   2010- 5- 9  - هـ    1431مجادى األوىل    26  د األح 
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  ، ( عبارة عن علم يعرف به أعضاء اإلنسان بأعياهنا واشكاهلاAnatomyعلم الترشيح )        

 .  (1) ومنافعها   ،وأوضاعها ،وأوصافها ،وأصنافها ،وأعدادها  ، وأقدارها

( يسمى أيضًا بـ الترشيح اجلنائي أو فحص ما بعد  Autopsyوترشيح اجلثة )باإلنجليزية:     

الوفاة، هو إجراء طبي يتكون من فحص دقيق للجثة لتحديد سبب وطريقة الوفاة وتقييم أي  

يف متخصص  طبيب  بالعملية  يقوم  وعادة  للجثة.  حدثت  تكون  قد  إصابة  أو  علم  مرض   

 األمراض. 

يتم اجراء عمليات الترشيح إما ألغراض قانونية أو ألسباب طبية. عىل سبيل املثال، قد يتم      

الترشيح   تنفيذ عملية  يتم  بسبب إجرامي، يف حني  الوفاة  اجلثة جنائيا عندما حتدث  ترشيح 

يف حاالت الوفاة  الرسيري أو األكاديمي ملعرفة األسباب الطبية للوفاة، كام يتم الترشيح أيضا  

 .   (2) غري معروفة السبب، أو ألغراض البحث والتعليم 

 فهل ينتقض وضوء الطبيب بترشيح اجلثة لغرض مرشوع ؟         

 هذه املسألة املعارصة خيرجها العلامء  عىل حكم نقض وضوء من غسل امليت.   

 : وللفقهاء يف هذه املسألة قوالن 

ألنه مل يرد يف ذلك دليل    ؛نقض وضوء من غسل امليت  وهو قول اجلمهور  األول: عدم القول   

   : رصيح صحيح  وحديث أيب هريرة  أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم َقاَل 

أح«   َيَتَوضَّ َتِسلح َوَمنح مَحََلُه َفلح َيغح َل َميرًتا َفلح ُقوًفا َعنح    (3) »َمنح َغسَّ َرَة      َليحَس بَِثابٍِت َوَقدح ُرِوَي َموح َأيِب ُهَريح

ُن َعبَّاٍس  ُه ابح ُوُضوُء بَِمسر ِعيَداٍن   -َرِِضَ اهللَُّ َتَعاىَل َعنحُهاَم  -وهو َضِعيٌف فَقدح َردَّ َزُمنَا الح َفَقاَل َأَيلح

 

 .   445/  1ج   ، التهانون   ، كشف اصطالحات الفنون العلوم (  1) 

 wiki/org.wikipedia.ar://https  موقع ويكيبديا   ترشيح اجلثة (  2) 

َجَها   ، أبواب اجلنائز   ، سنن ابن ماجة حتقيق األرنؤوط (  3)  َأِة َزوح ِل املحَرح َرَأَتُه َوَغسح ُجِل امح ِل الرَّ .    448/  2ج ، َباُب َما َجاَء يِف َغسح

رجاله ثقات، لكن اختلف يف رفعه ووقفه، فممن صحيح وقَفه البخاريُّ وأبو حاتم    ": قال املحقق رمحه اهلل   .   1463رقم  

حزم وابُن حجر، وقال أمحد وعيل ابن املديني: ال يصح يف    والرافعي والبيهقي، وممن صحح رفَعه الرتمذي وابُن حبان وابنُ 
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لِ  تَِساِل ِمنح ُغسح َعاِزُم َعىَل ااِلغح َباِب لَِيُكوَن الح حح
تِ  املحَيرِت ُيَبالُِغ يِف  َيابَِسٍة، َوَلوح َثَبَت حَلُِمَل َعىَل ااِلسح

ُظ.  لِِه َوَينحَبِسُط َواَل َيَتَحفَّ  ُغسح

وإن كان املسلم امليت نجسا فكذلك    ،كام أن امليت املسلم طاهر ومس الطاهر ليس بحدث 

من   خيرج  مما  تكون  الوضوء  نواقض  أن  كام  بحدث.  ليس  النجس  كالبولمس    السبيلني 

 .  (1) والغائط وغسل امليت ليس منها  

ودليلهم أ ن ابن عمر    الوضوء من غسل امليت وهو املشهور عند احلنابلة  الثان: نقض القول  

الوضوء، ألنه   فيه  ما  أقل  أبو هريرة:  بالوضوء. وقال  امليت  وابن عباس كانا يأمران غاسل 

مظنة ملس الفرج فأقيم مقامه كالنوم مع احلدث. وال فرق بني امليت املسلم، والكافر، والصغري  

 .  (2) بري يف ذلك، لعموم األمر واملعنى والك 

الوضوء وقد رصح اإلمام    له  امليت ال ينقض وضوؤه ولكن يستحب  والراجح أن غاسل 

بكون   امليت  غسل  من  الغسل  وجوب  نفي  وعلل  يتوضأ.  أن  إيل  أحب  فقال:  بذلك  أمحد 

يف معنى  احلديث موقوفا عىل أيب هريرة والوضوء كذلك، وألنه ليس بمنصوص عليه، وال هو  

 . (3) املنصوص، واألصل عدم وجوبه، فيبقى عليه، وما عدا هذا ال ينقض بحال 

فرُض َشء عىل عباد    "وقد اختار ابن عثيمني رمحه اهلل حكم االستحباب  وعلل ذلك بأن   

اهلل من غري دليل تطمئنُّ إليه النَّفس أمر صعب، ألن فرض ما ليس بفرض كتحريم ما ليس  

 بحرام.

 

د بن حييى الذهيل وابن املنذر،   النووي، وقال الشافعي: إن صح قلُت به. انظر    وضعفه هذا الباب َشء، وبنحوه قال حممَّ

 . 137  -   136/  1  ، ج "التلخيص احلبري"

/  1ج   ، واملغني  . 185/  5ج   ، املهذب واملجموع رشح    . 5/    2ج   ، للباجي . املنتقى    82/ 1ج  ، للرسخيس املبسوط    انظر (  1) 

155 . 

 .   91/  1ج   ، الكايف يف فقه اإلمام أمحد (  2) 

 .   92/  1ج   ، الكايف (  3) 
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إذ الُوُضوء،  وألننا  ُيِعد  امليرت وصىلَّ ومل  ل  إِذا غسَّ أبطلنا صالته  الُوُضوء، فقد  ا فرضنا عليه 

  ٍ
الة أمر صعب حيتاج إىل دليل بنير  . (1) وإبطال الصَّ

ينتقض وضوؤه بترشيح         مما سبق يتبني أن الطبيب الذي يقوم بعملية الترشيح للجثة ال 

 فراغ من عملية الترشيح .  اجلثة ولكن يستحب له الوضوء بعد ال

 .   (2) وعدم قدرهتا عىل تنقية الدم من الفضالت     ، ُكيل اإلنسان تعطل  "  الفشل الكلوي معناه    

 ويقسم العلامء عملية الغسيل الكلوي إىل قسمني: 

وهو عبارة عن  توصيلة رشيانية يتم استحداثها يف    الغسيل الكلوي الدموي:   : األولالقسم  

الذراع او العنق وذلك إلخراج الدم من جسم املريض عِّب هذه التوصيلة وانتقاهلا عِّب جهاز  

وإرجاعه صافيا    ،واهلدف منها تنقية الدم من السموم واملواد الضارة  ، يسمى بالكلية الصناعية

 .   (3) للجسم  

وهو عبارة عن إدخال حملول طبي خاص يف جتويف    ،الكلوي الِّبيتون  الغسيلالثان:  القسم  

  ، البطن حيث تنتقل السموم واألمالح من الدم إىل سائل الغسيل الِّبيتون املوجود يف البطن 

 والغشاء الِّبيتون هو غشاء حييط باألمعاء وأعضاء البطن األخرى ويعمل  

الصناعية كالكلية  متامًا  الغشاء  بالسموم  وب   ،هذا  باملحمل  املحمول  هذا  يسحب  ذلك  عد 

 .  (4)  "واألمالح عىل خارج البطن 

عن  اخلارج من السبيلني وعىل  ويتبني مما سبق أن عملية الغسيل الكلوي بنوعيها تتم  بعيدا ً   

الدم   أن  الفقهاء  اقوال  من  والراجح  السبيلني  غري  من  خارج  فيها  اخلارج  الدم  يكون  هذا 

 السبيلني ال ينقض الوضوء. اخلارج من غري 

 

 .   298/  1ج   ، البن عثيمني   عىل زاد املستقنع   الرشح املمتع (  1) 

 .   1625/  11ج ، م 1979القاهرة مؤسسة سجل العرب عام    ، أبو النجاد إبراهيم   ، املوسوعة الطبية احلديثة (  2) 

 . 168ص   ، املسائل الطبية املعارصة (  3) 

 .   169ص    ، املرجع السابق (  4) 
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بن عيّل وعطاء      املسلمون يصلون يف جراحاهتم. وقال طاوس وحممد  مازال  قال احلسن: 

ار؛ قال:   صىل ابن  "وأهل احلجاز: ليس يف الدم وضوء. وعن حممد بن سريين عن حييى اجلزَّ

أ -رِض اهلل عنه-مسعود   "وعىل بطنه فرث ودم جزور نحرها، ومل يتوضَّ

الرقاع فرمي       النبي صىل اهلل عليه وسلم كان يف غزوة ذات  وعن جابر رِض اهلل عنه، أن 

رجل بسهم فنزفه الدم وسجد ومىض لصالته. وعرص ابن عمر رِض اهلل عنهام بثرة فخرج 

منها الدم ومل يتوضأ. وهذه اآلثار أوردها البخاري معلقة، وقد وصلها ابن أيب شيبة بـأسانيد  

 صحيحة. 

السبيلني      غري  الدم من  بخروج  الوضوء  نقض  عىل  يدل  ما  يرد  كثرياً -ومل  أو  كان    - قلياًل 

واألصل البقاء عىل الِّباءة األصلية فال يصار إىل القول بأن الدم ناقض إال بدليل ناهض، بل 

اآلثار السابقة تدل عىل عدم النقض، وخاصة أن النبي صىل اهلل عليه وسلم كان مطلعًا عىل  

 .   (1)ام يف غزوة ذات الرقاع بعضها ك

 .  (2)هو تعطيل الشعور واإلحساس بإعطاء مادة خمدرة أو بوسائل  أخرى  التخدير         

 : والتخدير نوعان ولكل نوع حكمه الفقهي 

من التخدير يؤثر بصورة مبارشة عىل املخ أي عىل    ، وهذا النوع األول: التخدير الكيل)العام(   

اجلهاز العصبي املركزي ، فيفقد بذلك املريض اإلحساس الكامل يف سائر جسده ، وحيصل  

 . (3) للمريض إغامء تام وترختي عضالته كاملة 

 

للاموردي (  1)  الكبري  الغاممة   ، 199/  1ج   ، انظر احلاوي  الفقه البن قدامة   وبل  عبد اهلل بن حممد بن أمحد    ، يف رشح عمدة 

الري   ، الطيار  والتوزيع،  للنرش  الوطن  السعودية   - اض  دار  العربية  األوىل،   ، اململكة  ـ   1432  - هـ    1429) الطبعة:    (، ه

. وجمموعة احلديث عىل أبواب الفقه للشيخ حممد بن عبد الوهاب،  441/ 1ج   ، زاد املستقنع   والرشح املمتع عىل   37/ 1ج 

إبراهيم مال خاطر  امليرسة 113/ 1ج   ، املحقق: خليل  الفقهية  امل   ، . واملوسوعة  الكتاب والسنة  حسني بن عودة    ، طهرة فقه 

 . 57/  1ج   ، دار ابن حزم   (، األردن   - عامن  ) النارش: املكتبة اإلسالمية   ، العوايشة 

 .   402/  3املوسوعة الطبية احلديثة أبو النجاد إبراهيم، ج (  2) 

. والموسوعة الطبية العربية عبد الحسين بيرم، 176انظر المسائل الطبية المعاصرة في مسائل الطهارة،  (3)

 . 75م، ص 1989بيروت الدار الوطنية للنشر والتوزيع 
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أن اإلغامء ينقض    الفقه ومعلوموعىل هذا التعريف فإن التخدير الكيل يأخذ حكم اإلغامء يف  

 وء بإمجاع األمة. الوض 

ل من الذكر وكذلك    ":قال ابن املنذر      وأمجعوا عىل أن خروج الغائط من الدبر، وخروج الَبوح

وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه زال العقل: أحداث    ،املرأة؛ وخروج املحَنِي

 .  (1) ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء 

 التخدير اجلزئي  : الثان 

اجلسم    حمددة من  منطقة  احلس يف  يفقد  التخدير  من  النوع  فيه    ،وهذا  يفقد  النوع ال  وهذا 

 املريض وعيه كام يف التخدير العام ) الكيل  ( ولكن يفقد اإلحساس باألمل والوجع.

او يكون ختديرا    ،وموضع حمدد  من اجلسد  ،وقد يكون هذا التخدير جزئيا )موضعيا( أي جلزء 

 . (2) "نصفيا خيدر اجلزء السفيل من اجلسد  

يتبني أن   التعريف  احلالة يملك اإلحساس، وهو بكامل وعيهاملر  "ومن هذا    ، يض يف هذه 

  ؛ وهو مدعاة لعلمه بام خيرج منه إن خرج منه َشء  ، والتخدير يكون ملوضع خاص من بدنه

 . (3) ألن املوضع املخدر مساحة قليلة فيصعب أال يعي املريض بام خيرج منه 

حالة   النتفاء  الوضوء  ينقض  ال  اجلزئي  التخدير  فإن  ذلك  عىل  كامل  بناء  وتوافر  اإلغامء 

 اإلدراك. 

  

( هو استخدام املناظري الطبية  Cystoscopyتنظري املثانة أو منظار املثانة )باإلنجليزية:            

املنظار   إدخال  باملثانة وذلك عن طريق  التشخيصية والعالجية اخلاصة  يف بعض األغراض 

 

 .   42اإلمجاع البن املنذر، ص  (  1) 

 .   178ص    ، املسائل الطبية املعارصة يف مسائل الطهارة (  2) 

 . 179املرجع السابق، ص  (  3) 
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الطبي من اإلحليل )جمرى البول( وصواًل إىل املثانة، وحيتوي منظار املثانة عىل عدسات مثل  

حليل واملثانة  التلسكوب أو املجهر. هذه العدسات تتيح للطبيب فحص السطح الداخيل لإل 

 .  (1) البولية. 

من التوصيف للسابق لعملية املنظار يتبني أنه  يقوم عىل إدخاله يف اإلحليل  ) جمرى البول (  

وصوال للمثانة . وهذا التوصيف يتفق مع ما ذكره الفقهاء يف كتبهم عن إدخال املسبار أو امليل  

ن كال منهام َشء صلب يدخل يف  يف القبل وإخراجه منه فيقاس عليه ويأخذ حكمه بجامع أ 

 القبل. 

 : نقض الوضوء بإدخال امليل او املسبار يف القبل أو الدبر فللفقهاء ثالثة أقوال  أما حكم 

األول   امليل  :القول  بإخراج  الوضوء  نقض  قول    يرى  وهو  الدبر  أو  القبل  من  املسبار  أو 

 للحنابلة. وقول  ،ومذهب الشافعية ،للحنفية

َرَأةٌ   "املجموع  قال النووي يف   َخَل َرُجٌل َأوح امح ُه إَذا َأدح َحاُب َعىَل َأنَّ َصح َفَق األح ا  يف  َواتَّ  ُقُبلِِهاَم َأوح ُدُبِرمِهَ

ِ َذلَِك ُثمَّ َخَرَج انتقض الوضوء سواء   ُبٍع َأوح َغريح َباٍر َأوح َخيحٍط َأوح َفتِيَلٍة َأوح ُأصح َشيحًئا ِمنح ُعوٍد َأوح ِمسح

بِيلِ اختلط به غريه أَ  ُه َخاِرٌج ِمنح السَّ َعٌة ِمنحُه أِلَنَّ ُه َأوح ِقطح  .  (2) "مح اَل: َوَسَواٌء انحَفَصَل ُكلُّ

َغائِطِ }  :واستدلوا عىل ذلك بقوله َتَعاىَل  َيَة  43]النساء:  {َأوح َجاَء َأَحٌد ِمنحُكمح ِمَن الح  [ اآلح

الذهاب للغائط لقضاء    الوضوء  احلاجة  وهوما يعِّب عنه  وجه االستدالل أن  من نواقض 

ُبِر  َوَلوح ِرحًيا ِمنح ُقُبٍل َوُيَقاُس باَِم يِف  ُقُبِل َوالدُّ ( الح ِ
بِيَلنيح َاِرِج )ِمنح َأَحِد السَّ َيِة    الفقهاء بُخُروُج اخلح اآلح

ِرَج مِ  ُه الطَّبِيَعُة َكُعوٍد ُأخح َفعح ح َتدح َباِر ُكلُّ َخاِرٍج مِمَّا َذَكَر َوإِنح مَل َخح ِخَل فِيِه  َواألح َد َأنح ُأدح ِج َبعح َفرح    (3) نح الح

وألن اآلية ومل تفرق بني أن خيرج معتاًدا أو غري معتاٍد، فالكل خارج من خمرج احلدث، فأشبه  

 .  (4)  "البول والغائط 

 

 wiki/org.wikipedia.ar://https  تنظري املثانة موسوعة ويكيبيديا (  1) 

 .  11/ 2ج   ، للنووي املجموع رشح املهذب  (  2) 

 . 141/ 1ج ، .ومغني املحتاج   54/  1ج   ، الطالب انظر أسنى املطالب يف رشح روض  (  3) 

 . 172/  1البيان يف مذهب اإلمام الشافعي،ج (  4) 
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اٍل، َقاَل: »َكاَن َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ   َواَن بحِن َعسَّ َعَليحِه َوَسلََّم َيأحُمُرَنا إَِذا  كام استدلوا بحديث َصفح

نح ِمنح َغائٍِط  
، إِالَّ ِمنح َجنَاَبٍة، َوَلكِ اٍم َوَلَيالِيِهنَّ ٍم«ُكنَّا َسَفًرا َأنح اَل َننحِزَع ِخَفاَفنَا َثاَلَثَة َأيَّ ٍل َوَنوح   (1) َوَبوح

ِج  َفرح ِخَل    وهذا احلديث يقاس عليه كل خارج ومل يندفع طبيعة كعود أخرج ِمنح الح َد َأنح ُأدح َبعح

 . (3) كام أن خروج امليل أو املسبار بال بلل نادر جدا فلذلك تعلق احلكم بالنقض  . (2) فِيهِ 

الثان الوضوء  : القول  نقض  عدم  بعد    يرى  املسبار  أو  امليل  من بإخراج  وهو    إدخاله  القبل 

 مذهب املالكية وقول للحنابلة

َتاِد َكاَم ُيِشرُي إَليحِه    ":جاء يف الرشح الكبري       َرِج املحُعح َتاُد( ِمنح املحَخح َاِرُج املحُعح ََدُث )اخلح )َوُهَو( َأيح احلح

َكاجلحِ  َكاَن  َوإِنح  َاِرِج  بِاخلح َفَخَرَج  ِة(  حَّ الصر )يِف  ِريِف  التَّعح ِة  مَّ
َتتِ ِمنح  ُه  َفإِنَّ خَمحَرَجيحِه،  ِمنح  لِِه  نحِس  بَِقوح

ُوُضوَء َخاصَّ  ُه اَل َينحُقُض الح نٍَة َفاَل َينحُقُض َوَمِغيُب َحَشَفٍة، َفإِنَّ ُبٍع َأوح ُحقح اِخُل ِمنح ُعوٍد َأوح ُأصح ًة  الدَّ

لَ  َما  َتاِد  بِاملحُعح َوَخَرَج  ِضِهمح  لَِبعح ِخاَلًفا  ِديَداِن  الشَّ ُن  َقح َواحلح َقَرُة  َقرح َوالح َأَعمُّ  ُهَو  َما  ُيوِجُب  يحَس  َبلح 

لِِه )اَل َحًًص  ََذى َوَحًًص َوُدوٍد   َكاَم َنبََّه َعَليحِه بَِقوح ِ ِمنح األح
َتاًدا َكَدٍم َوَقيحٍح إنح َخَرَجا َخالَِصنيح (  ُمعح

ِ َوا
ِم ُخُروِجِهاَم ُمبحَتلَّنيح ِر لُِينَبرَه َعىَل ُحكح كح ُهاَم بِالذر َبطحِن )َوُدوٌد( َوإِنَّاَم َخصَّ َد بِالح لِِه  َتَولَّ اَلُف فِيِه بَِقوح ِ خلح

َض فِي ٍل َأوح َغائٍِط َأيح َوَلوح َخَرَجا َمَع َأًذى َوَلوح َكُثَر لَِتَبِعيَّتِِه ملَِا اَل َنقح ًََص  )َوَلوح بِبِلٍَّة( ِمنح َبوح ِه َوُهَو احلح

ودُ   .  (4)  "َوالدُّ

َخَل املحِيَل يِف َذَكِرِه، ُثمَّ   ":وجاء يف املغني        ُه َخاِرٌج ِمنح  َوَلوح َأدح تِنحَجاُء؛ أِلَنَّ َرَجُه، َلِزَمُه ااِلسح  َأخح

، لِلحمَ  ُس املحََحلَّ ِقَياُس َأنح اَل جَيَِب ِمنح َناِشٍف اَل ُينَجر ِجَر، َوالح َتحح َغائَِط املحُسح َبَه الح بِيِل، َفَأشح نَى  السَّ عح

يِح،  َنا يِف الرر  .  (5)  "الَِّذي َذَكرح

 

َهَذا َحِديٌث    ":. قال الرتمذي 96. رقم  159/  1ج ، باب املسح عىل اخلفني للمسافر واملقيم   ، حتقيق شاكر   ، سنن الرتمذي (  1) 

 . "َصِحيٌح َحَسٌن  

 . 54/  1ج   ، انظر أسنى املطالب يف رشح روض الطالب (  2) 

 .  96  / 1ج   ، انظر الفروع البن مفلح (  3) 

 . 115/  1ج   ، الدسوقي الرشح الكبري وحاشية  (  4) 

 .  111/ 1ج   ، املغني (  5) 
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وفيه بلل  وعدم النقض إن خرج   ض الوضوء إن خرج امليل أو املسباريرى  نق   :القول الثالث 

 امليل او املسبار بدون بلل وهو قول للحنفية  وقو للاملكية ورواية للحنابلة . 

 ": قال ابن عابدين 

َيبح  َطَرَفَها  أِلَنَّ  ُة  بِلَّ الح فِيَها  َتَِّبُ  َفُيعح َقنَِة  َكاملحِحح ُبُع  ُصح األح َتُكوَن  َأنح  َيِد،   َينحَبِغي  بِالح َصاهِلَا  اِلتر َخاِرًجا  َقى 

لح   ًة َفَسَد، َوإاِلَّ َفاَل، َتَأمَّ َا َلوح ُمبحَتلَّ َتاُر َأهنَّ ُبَعُه َفاملحُخح َخَل ُأصح  . (1)  "...َوإِنح َأدح

نٍَة َفاَل َينحُقُض    :وقال الدردير ُبٍع َأوح ُحقح اِخُل ِمنح ُعوٍد َأوح ُأصح نحِس الدَّ ِ َاِرِج َوإِنح َكاَن َكاجلح َفَخَرَج بِاخلح

َض  ٍل َأوح َغائٍِط َأيح َوَلوح َخَرَجا َمَع َأًذى َوَلوح َكُثَر لَِتَبِعيَّتِِه ملَِا اَل َنقح فِيِه َوُهَو    ... )َوَلوح بِبِلٍَّة( ِمنح َبوح

 َ ودُ احلح  .  (2)  "ًَص َوالدُّ

وهذا هو القول الراجح بمعنى أن امليل او املسبار عن خرج  من القبل ومعه  أثر بلة فإنه ينقض  

 ينقض الوضوء.  أما إن خرج امليل جافا ليس عليه اثر بلة فإنه ال  ،الوضوء

وال ينقض    ،وينطبق هذا احلكم عىل منظار املثانة فإنه ينقض الوضوء إن خرج مبلال بالنجاسة  

 الوضوء إن خرج  جافا ليس به أثر للنجاسة  واهلل أعلم.

حتليل الدم هو عملية يتم فيها إجراء حتليل معميل عىل عينة من الدم ويتم أخذها عادًة من       

بإبرة.  اإلصبع  وخز  طريق  عن  أو  حقنة  باستخدام  الذراع  يف  الدم    وريد  حتاليل  وتستخدم 

مرض   بأي  اإلصابة  اكتشاف  مثل  للمريض،  والبيوكيميائية  الفسيولوجية  احلالة  لتحديد 

واملحتوى املعدن يف اجلسم وفعالية األدوية واألداء الوظيفي لألعضاء. بل وتستخدم أيًضا  

 . (3) يف اختبار الكشف عن املخدرات 

 فهل سحب الدم ألجل حتليله ينقض الوضوء ؟ 

 

 .   149/  1ج   ، الدر املختار (  1) 

 . 115/  1ج   ، الرشح الكبري للشيخ الدردير (  2) 

 حتليل الدم موسوعة ويكيبيديا  (  3) 
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 . هذه املسألة  يمكن خترجيها عىل سحب الدم يف احلجامة يف الفقه اإلسالمي   

َرفيٌق.    وحِمحَجٌم  َحُجوٌم  وحاِجٌم  اًم  َحجح وحَيحُجم  حَيحِجُم  َحَجَم  الفعل  من  مأخوذة  واحلجامة 

ُم: املَّص. ُيَقاُل: َحَجَم الصبيُّ َثدي   َجَمُة: َما حُيحَجم بِِه واحلَجح َجُم واملِحح ُه. َوَما  واملِحح ُأمه إِذا َمصَّ

اص. وُيَقاُل   اُم: املَصَّ ٌي حَمحجوم َأي مَمحُصوٌص. واحلَجَّ ه. وَثدح َي ُأمه َأي َما َمصَّ َحَجَم الصبيُّ َثدح

َجَمة َويِف َحِديِث  تِصاصه َفَم املِحح اٌم المح َطرَ لِلحَحاِجِم َحجَّ ِم: َأفح وح جوُم   الصَّ  . (1) احلاِجُم واملَحح

نَاهُ      اَم  َمعح َفُربَّ َدِمِه  ُخُروِج  ِمنح  َيلحَحُقُه  الَِّذي  ِف  عح َفلِلضَّ جوُم  املَحح َأما  لإِلفحطار،  ضا  َتَعرَّ َأهنام   :

ِمه،   ِم فيبلَعُه َأو ِمنح َطعح ٌء ِمَن الدَّ ِقِه ََشح ِم، وَأما احلاجُم َفاَل يأحَمُن َأن َيِصَل إِىل َحلح وح َأعجزه َعِن الصَّ

ِن، كَقوله: َمنح َصاَم  َوِقيَل َهَذا َعىَل َسبِ  َريح
طِ ُرمها فكَأهنام َصاَرا ُمفح  َعَليحِهاَم َأي َبَطَل َأجح

ِ
َعاء يِل الدُّ

َر َفاَل َصاَم َواَل َأفطر. هح  . (3) فاحلجامة: امتصاص الدم باملحجم  ،(2)  الدَّ

 وتتم عملية احلجامة بثالثة طرق:  

تعرف باسم كأس اهلواء، حيث يتّم وضع الكأس عىل املكان املصاب    احلجامة اجلافة:  : األوىل 

ثّم   بوساطة رسنجة خاّصة،  الكأس  داخل  املوجود  اهلواء  املرض(، وسحب  نوع  )بناًء عىل 

شفط سطح اجللد داخل الكأس، وحبس اهلواء من خالل إغالق املحبس، وترك الكأس ملّدة  

 ان الذي تّم سحب الكأس منه. مخس دقائق، وسحبه، حيث يظهر امحرار يف املك

رشط اجللد من اخلارج بعمق ال يتجاوز واحد ملم، وأن يكون طول     احلجامة الرطبة،  : الثانية  

الرشطات أربعة ملم، وجيب أن تكون الرشطات مرتبة ضمن ثالثة صفوف، ووضع الكأس  

كمّية فتخرج  ثانية،  ملّدة  اهلواء  وحبس  وشفط  ثانيتني،  ملّدة  الصفوف  هذه  الدم    فوق  من 

وخيتلف حجم الكمّية باختالف املرض، ثّم سحب الكأس بحذر شديد مع وضع قطعة من  

القامش يف أسفل الكأس والتخّلص من اهلواء بشكل تدرجيّي من خالل سحب املحبس، ثّم  

األعىل   إىل  األسفل  من  الدم  ومسح  الدم،  من  للتخّلص  القامش  من  أخرى  قطعة  وضع 

 

 . 78ص    ، القاموس الفقهي (  1) 

 .   117/  12لسان العرب، ج (  2) 

 .   78ص    ، القاموس الفقهي (  3) 
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املوضوعة   القطعة  العسل  باستخدام  باستخدام  املكان  نطّهر  ذلك  وبعد  الكأس،  اسفل 

النتائج يمكن تكرار هذه العملية أكثر من   الطازج، أو مطهر معني، وللحصول عىل أفضل 

 مرة.  

مسح املكان بزيت النعنع، أو زيت الزيتون، وشفطه رويدًا رويدًا     احلجامة املتزحلقة،   : الثالثة  

 . (1) لفاسد يف املكان  مع حتريك الكأس حّتى يتجّمع الدم ا

 وللعلامء يف حكم الدم اخلارج من احلجامة رأيان: 

احلجامة  : األول  من  اخلارج  الدم  أن  جياوز    يرى  الذي  الدم  سيالن  برشط  الوضوء  ينقض 

 . (2) ومذهب احلنابلة وابن باز   وأصحابهقول أيب حنيفة   املحل وهو

 : وعمدة أدلة هؤالء عدة أحاديث ضعيفة. منها  

: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم: »َمنح َأَصاَبُه    "ـ عن عائشة رِض اهلل عنها قالت:    1 َقاَلتح

أح ُثمَّ لَِيبحِن َعىَل َص  َيَتَوضَّ ، َفلح فح َينحرَصِ ٌي، َفلح ٌء َأوح ُرَعاٌف َأوح َقَلٌس َأوح َمذح اَلتِِه، َوُهَو يِف َذلَِك اَل  َقيح

 . (3) َيَتَكلَُّم« 

ِن َعبَّاٍس , َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم:  »إِ  -2  , َعِن ابح
ٍ
َقَم , َعنح َعَطاء ِن َأرح َذا  وَعِن ابح

بِلح َصاَلتَ  َتقح َم , ُثمَّ لُِيِعدح َوُضوَءُه َوَيسح ِسلح َعنحُه الدَّ فح َفلحَيغح َينحرَصِ  .   (4) ُه«.  َرَعَف َأَحُدُكمح يِف َصاَلتِِه َفلح

 

  2016أغسطس    23  ، 13:36آخر حتديث:    - إرساء عبد القادر    كيفية عمل احلجامة (  1) 

https://mawdoo3.com                                                                                                                                       

كتاب الطهارة    . ومسائل حرب الكرمان   35/  1ج ، رشح الكنز الرائق البن عابدين   البحر الرائق   انظر منحة اخلالق عىل (  2) 

 .  199/  5ج   ، .فتاوى نور عىل الدرب   369رقم  مسألة    322ص  

َحاِب ابحِن  1221. رقم 385/  1ج ، جاء يف البناء عىل الصالة   ما   باب   ، سنن ابن ماجة (  3)  اُظ ِمنح َأصح ُفَّ : احلح اَرُقطحنِيُّ .قال الدَّ

َعَليحهِ  َأبِيِه َعنح النَّبِير َصىلَّ اهللَُّ  ٍج َعنح  ِن ُجَريح ُووَنُه َعنح ابح ٍج َيرح مَجَِة    ُجَريح َكاِمِل يِف َترح ُن َعِديٍّ يِف الح انحَتَهى. َوَرَواُه ابح َساًل،  َوَسلََّم ُمرح

ٍج َعنح َأبِ  ِن ُجَريح ًة َقاَل: َعنح ابح ًة، َوَمرَّ ُن َعيَّاٍش َمرَّ ِن َعيَّاٍش ُثمَّ َقاَل: َهَكَذا َرَواُه ابح اَمِعيَل بح ُ حَمحفُ إسح ا َغريح وٍظ،  يِه َعنح َعائَِشَة، َوكاَِلمُهَ

اِميرنَي فَ  َتُب َحِديُثُه َوحُيحَتجُّ بِِه يِف َحِديِث الشَّ ُن َعيَّاٍش مِمَّنح ُيكح اَمِعيُل بح َلِة َفإِسح ُمح ُلو  َقاَل: َوبِاجلح نَي َفاَل خَيح َجاِزير ِ ا َحِديُثُه َعنح احلح ، َوَأمَّ َقطح

ُطوٌع َفُيوَ  َفُعُه، َأوح َمقح ُقوٌف َفرَيح ا َموح ٍف: إمَّ ُو َذلَِك، انحَتَهى. نصب الراية ِمنح َضعح نُِدُه، َأوح َنحح َسٌل َفُيسح ُلُه، َأوح ُمرح  .    38/ 1ج ، صر

قطني (  4)  الدار  البدن   ، سنن  من  اخلارج  الوضوء يف  رقم 278/  1ج ، باب يف  الدارقطني   560.  قال  َقَم    ":.  َأرح ُن  بح ُسَليحاَمُن 

وٌك.  ُ  َمرتح

https://mawdoo3.com/
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، ُثمَّ َرَجَع َفَبنَى َعىَل   -3 ح َيَتَكلَّمح َأ َومَل ُه َكاَن إَِذا َرَعَف َرَجَع، فَتَوضَّ ِن ُعَمَر: »َأنَّ   وعن َنافٌِع، َعِن ابح

 »  . (1) َما َصىلَّ

.وذلك    (2) يرى عدم نقض الوضوء بدم احلجامة أو غريه قل أو كثر من غري السبيلني     : الثان    

ألن نقض الوضوء أمر تعبدي ال يثبت إال بالرشع ـ قرآن أو حديث صحيح ـ ومل يثبت َشء  

 من ذلك. وال مدخل للقياس هنا، ألن علة النقض غري معقولة. 

ُن ُعَمَر وَ    ُن  قال النووي: َوهِبََذا َقاَل ابح َرَة َوَعائَِشُة َوابح ىَف َوَجابٌِر َوَأُبو ُهَريح ُن َأيِب َأوح ُن َعبَّاٍس َوابح ابح

َوَربِيَعةُ  ُحوٌل  َوَمكح َوَعَطاٌء  َوَطاُوٌس  ٍد  حُمَمَّ ابن  َقاِسُم  َوالح ُعَمَر  ِن  بح اهللَِّ  َعبحِد  ُن  بح َوَسامِلُ    املحَُسيرِب 

ٍر َوَداُود َقاَل الح  َحاَبِة َوالتَّابِِعنَي َوَمالٌِك َوَأُبو َثوح َثِر الصَّ ُل َأكح  . (3) َبَغِوّي َوُهَو َقوح

قد عرفناك فيام سلف أن األصل يف األشياء الطهارة فمن ادعى نجاسة    "و قال الشوكان:  

َشء من األشياء فعليه الدليل فإن جاء بام يصلح للنقل عن هذا األصل املصحوب بالِّباءة  

 . "لقولهاألصلية فذاك وإال فال قبول 

وهكذا من ادعى أنه ينقض الطهارة الصحيحة ناقض فعليه الدليل فإن هنض به فذاك وإال  

 فقوله رد عليه. 

وعرفناك أن احلدث مانع من الصالة فإذا ارتفع بالوضوء كان مرتفعا حتى يعود ذلك املانع  

املانع ومل يأت من قال بأن خ الطهارة التي ارتفع هبا ذلك  روج الدم  بام يوجب بطالن تلك 

 ( .4ناقض بيشء يصلح للتمسك به) 

 ومن األحاديث  واآلثار التي ترجح عدم نقض الوضوء بالدم اخلارج من غري السبيلني: 

 

 .   36رقم  .    40ص   ، مالك براوية احلسن الشيبان   موطأ (  1) 

  حتت   ثقبة   من   كان   إذا   إال   ” والدبر   الُقبل “ فقال الشافعي وأصحابه بعدم نقض الوضوء بخروج الدم من غري السبيلني  (  2) 

  كان   إذا   إال   السبيلني   غري  من   الدم   بخروج   النقض   بعدم   مالك   قال   وكذلك   الفضالت،   خروج   يف   السبيلني   مقام   تقوم   املعدة 

ت يقوم مقام السبيلني مع بعض التوضيحات عندمها يف اخلارج  للفضال   خمرًجا   ذلك   صار   إذا   الفم   من   أو   املعدة  حتت   ثقبة   من 

 من الثقبة. 

 .   54/  2املجموع رشح املهذب، ج (  3) 

 .   62ص    ، السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار (  4) 
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َوِة َذاِت    1 ـ  روى البخاري يف صحيحه َعنح َجابٍِر: »َأنَّ النَّبِيَّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم َكاَن يِف َغزح

َقاِع َفُرِمَي َرُج  ُم، َفَرَكَع، َوَسَجَد َوَمىَض يِف َصاَلتِِه« َوَقاَل احلََسُن: »َما َزاَل  الرر ٍم، َفنََزَفُه الدَّ ٌل بَِسهح

ُل احِلَجاِز َليحَس   ، َوَعَطاٌء، َوَأهح ُن َعيِلٍّ ُد بح « َوَقاَل َطاُوٌس، َوحُمَمَّ لُِموَن ُيَصلُّوَن يِف ِجَراَحاهِتِمح املُسح

ِم ُوُضوٌء َوَعرَصَ  ىَف َدًما َفَمىَض  يِف الدَّ ُن َأيِب َأوح أح َوَبَزَق ابح ح َيَتَوضَّ ُم َومَل ُن ُعَمَر َبثحَرًة َفَخَرَج ِمنحَها الدَّ  ابح

ُن ُعَمَر، َواحلََسُن:  "يِف َصاَلتِِه  ُل حَمَامِجِِه  "َوَقاَل ابح َتِجُم: َليحَس َعَليحِه إاِلَّ َغسح  . (1) "فِيَمنح حَيح

ُلَها َأنَّ النَّبِيَّ  ـ ما حدث يف غزوة    2 ٍب    -صىل اهلل عليه وسلم    -ذات الرقاع َوحُمَصَّ َنَزَل بِِشعح

عح  الشر بَِفِم  َفَباَتا  َنحَصاِر  األح ِمنح  َوَرُجٌل  املحَُهاِجِريَن  ِمنح  َرُجٌل  َفَقاَم  يحَلَة؟  اللَّ ُرُسنَا  حَيح َمنح  ِب  َفَقاَل: 

َفنَاَم   لِلحِحَراَسِة،  يحَل  اللَّ َتَساَم  َفَرَأى  َفاقح َعُدور  الح ِمَن  َرُجٌل  َفَجاَء   ، َنحَصاِريُّ ُيَصيلر َوَقاَم األح املحَُهاِجِريُّ 

َتَمرَّ يِف َصاَلتِِه، ُثمَّ َرَماُه بَِثاٍن َفَصنََع َكَذلَِك  ٍم َفَأَصاَبُه َفنََزَعُه َواسح َنحَصاِريَّ َفَرَماُه بَِسهح ، ُثمَّ َرَماُه  األح

َتَزَعُه وَ   َقاَل َلُه:  بَِثالٍِث َفانح
ِ
َماء َقَظ َرفِيَقُه َفَلامَّ َرَأى َما بِِه ِمَن الدر َرَكَع َوَسَجَد َوَقىَض َصاَلَتُه، ُثمَّ َأيح

َطَعَها  َببحُت َأنح اَل َأقح َل َما َرَمى؟ َقاَل: ُكنحُت يِف ُسوَرٍة َفَأحح َتنِي َأوَّ َبهح  .  (2) "مِلَ اَل َأنح

عب فقال: من حيرسنا  أن النبي    ” ثبت يف روايات صحيحة:    3 صىل اهلل عليه وسلم نزل الشر

الليلة   فاقتسام  عب،  الشر بَِفم  فباتا  األنصار  من  ورجل  املهاجرين  من  رجل  فقام  الليلة؟ 

فأصابه   بسهم  األنصاري  فرمى  العدو  من  رجل  فجاء  يصيل،  األنصاري  وقام  للحراسة، 

اه بثالث، فنزعه وركع وسجد،  فنزعه، واستمر يف صالته، ثم رماه بثان، فصنع كذلك، ثم رم

وقىض صالته، ثم أيقظ رفيقه، فلام رأى ما به من الدماء قال له: مل ال أنبهتني أول ما رمى؟  

 . “قال: كنت يف سورة فأحببت أن ال أقطعها 

قال الشوكان تعقيبًا عىل هذه الرواية: ومعلوم أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قد اطلع عىل    

ه االستمرار يف الصالة بعد خروج الدم ولو كان الدم ناقضا لبني له وملن  ذلك ومل ينكر علي 

 معه يف تلك الغزوة وتأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز. 

 

 .   46/  1ج ، املخرجني باب من ال يرى الوضوء إال من  ،  الطهارة   صحيح البخاري كتاب (  1) 

 . 63. وانظر السيل اجلرار، ص  5/  23صهيب عبد اجلبار، ج   ، اجلامع الصحيح للسنن واملسانيد (  2) 
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بالدم ومل   أبداهنم وثياهبم  تتلوث  املعارك حتى  وقد كان الصحابة رىض اهلل عنهم خيوضون 

 .  (1) لذلك وال سمع عنهم أنه ينقض الوضوء   يتوضؤون ينقل أهنم كانوا  

ِن  -4 ح  َمالٍِك،و َعنح َأَنِس بح َتَجَم َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم َفَصىلَّ َومَل ح  َقاَل:  »احح أح َومَل  َيَتَوضَّ

ِل حَمَامِجِِه«   . (2) َيِزدح َعىَل َغسح

كانت صفة         أيا  الدم  الوضوء بخروج  بعدم نقض  القائل   الثان  القول  أن  مما سبق  يتبني 

أم عن طريق احلجامة     -وهو شق العرق إلخراج الدم منه –خروجه سواء عن طريق الفصد  

، أو اجلروح، أو أخذ عينات من الدم؛ أو خرج  -نفوهو خروج الدم من األ  –أو الرعاف  

بعض الدم من األسنان أو من أثر احلالقة أو من سكني أو غري ذلك لعدم وجود نص صحيح  

 . (3) يوجب الوضوء من هذه األمور 

 

الغليظة       األمعاء  فتح  هبدف  جراحيًا  البطن  جدار  يف  جترى  فتحة  هو  الصناعي  الرشج 

)القولون( عىل جدار البطن، وذلك فوق املنطقة املريضة. يتم حتويل جمرى القولون إىل جدار  

البطن من خالل شق يف جدار البطن، ويتم وضع كيس عىل البطن جلمع الِّباز بحيث تكون  

 . (4) تخّلص من الفضالت سهلة ومقبولة نسبيًا. عملية تغيري الكيس وال

 

 . 63ص    ، السيل اجلرار (  1) 

ص  ،  . قال الشوكان يف السيل اجلرار   580. رقم  286/  1سنن الدار قطني باب يف الوضوء من اخلارج من البدن، ج (  2) 

جمهول ولكنه رواه   داود وصالح ووالده ضعيفان وسليامن بن  داود مقاتل ووالده وسليامن بن  ويف إسناده صالح بن ".   63

املنذري يف ختريج املهذب من هذه الطريق وقال إسناده حسن وقال ابن العريب يف خالفياته إن الدارقطني رواه بإسناد صحيح  

اَرُقطحنِيُّ   .   43  / 1َقاَل الزيلعي يف نصب الراية ج   "هكذا حكى ذلك يف البدر املنري   ،    قال الدَّ َقِوير ِن ُمَقاتٍِل: َليحَس بِالح َعنح َصالِِح بح

، َوقَ  اَرُقطحنِير َبيحَهِقيُّ ِمنح َطِريق الدَّ ُن َداُود جَمحُهوٌل. َوَرَواُه الح ُروٍف، َوُسَليحاَمُن بح ُ َمعح ٌف، انحَتَهى. َوَأُبوُه َغريح نَاِدِه َضعح  اَل: يِف إسح

هل ينتقض الوضوء بخروج الدم ؟    "فتوى بعنوان   اإلسالم سؤال وجواب   انظر (  3) 

                                                                                                                          tne.islamonline.fatwa://https 

 com.altibbi.www://https                                                                      مصطلح رشج صناعي   ، موقع طبي (  4) 

https://fatwa.islamonline.net/
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من         أو  يوريثان  بويل  لثى،  من  أنبوب  عن  عبارة   ) القسطرة  أو   ( البويل  القثطار  وأما 

ويسمح   املريض.  مثانة  إىل  وصواًل  اإلحليل  طريق  عن  األنبوب  إدخال  ويتم  السيليكون 

نظا إىل  وصواًل  للبول  احلر  للخروج  معِّب  بإنشاء  من  القثطار  كيس  شكل  عىل  خاص  م 

أيًضا   األنبوب  استخدام  البول. ويمكن  لون وكمية  ُبمالحظة  الشفاف ويسمح  البالستيك 

حلقن سوائل ُمستخدمة يف العالج أو تشخيص املثانة. وهي نوعان أما قثطرة دائمة أو ُيستخدم  

 .  (1) األنبوب ملره واحدة وُيزال بعدها 

الصناعي تتمثل يف  وضع كيس فوق البطن يتجمع فيه الِّباز  يتبني مما سبق أن عملية الرشج        

وأن القسطرة البولية أنبوب يتجمع فيه البول فام تأثري خروج هذه األشياء النجسة عىل عملية  

 الوضوء للمريض وهل تصح الصالة مع محل املريض هلذه األشياء فوق بطنه ؟ 

أو القسطرة البولية بأحكام املرأة    حاول بعض العلامء إحلاق املريض بعملية الرشج الصناعي

 املصاب بسلس البول.  املستحاضة أو

تأتيها حيضتها فعادهتا ثابتة يأتيها     "بينام فرق علامء آخرون  بني الصورتني ألن املستحاضة   

ومثله صاحب سلس    ،والدم اخلارج منها باستمرار ليس حدثا يف ذاته  ،دم احليض وينقطع

االعتيادي عند الناس  ولكن خترج منه قطرات باستمرار وخروج   فهو يتبول التبول    ،البول

 الدم والبول هنا من خمرجهام املعتاد. 

أما صاحب القسطرة البولية والرشج الصناعي فينقطع عنه خروج البول أو الِّباز من خمرجه   

 العادي وخيرج من الفتحة اجلديدة  

 فتتشابه الصورتان يف أن خروج اخلارج بغري إرادة منهام والحتكم هلام فيه.  

الطه  به  تنتقض   معتاد  حدث  هلام  البول  سلس  وصاحب  املستحاضة  أن  يف  ارة  وختتلفان 

الصناعي  والرشج  القسطرة  صاحب  من    ،بخالف  البول  عنده  ينقطع  القسطرة  فصاحب 

 .  (2) "خمرجه املعتاد وكذالك صاحب الرشج الصناعي  

 

 wiki/org.wikipedia.ar://https                                                                             موسوعة   قسطر بويل (  1) 

 .   68ــ    67ص    ، املوسوعة امليرسة يف القضايا املعارصة (  2) 
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 : وقد خلص الفقهاء إىل بيان حكمني يف املسألة

وييص بوضوئه  ذاك ما شاء    ،أن الواجب يف حقهام الوضوء  لوقت كل صالة فريضة   :األول

فإذا خرج وقت املفروضة أو أحدث حدثا    ،من النوافل  إىل أن يدخل وقت الفريضة األخرى

 ابن عثيمني وابن جِّبين وكثري من املعارصين .   :آخر فقد انتقضت طهارته وعليه الشيخان

: َجاَءتح َفاطَِمُة بِنحُت َأيِب  "القول القياس عىل حديث  عائشة    عمدة االستدالل هلذا        َقاَلتح

َتَحاُض َفاَل أَ  َرَأٌة ُأسح : َيا َرُسوَل اهللَِّ إِنر امح طحُهُر َأَفَأَدُع  ُحَبيحٍش إِىَل النَّبِير َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم َفَقاَلتح

اَلَة؟ َفَقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ  َبَلتح  الصَّ ٌق، َوَليحَس بَِحيحٍض، َفإَِذا َأقح اَم َذلِِك ِعرح  اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم: »الَ، إِنَّ

  » َم ُثمَّ َصيلر ِسيِل َعنحِك الدَّ َبَرتح َفاغح اَلَة، َوإَِذا َأدح »ُثمَّ    - َقاَل: َوَقاَل َأيِب:    -َحيحَضُتِك َفَدِعي الصَّ

ئِي لُِكلر َصاَلٍة، َحتَّى جَيِ   . (1) يَء َذلَِك الَوقحُت«َتَوضَّ

أنه ال جيب عليهام الوضوء لكل صالة إال أن ينتقض وضوؤمها بناقض آخر معتاد     : الثان 

ومثله   الغائط  أو  الريح  بخروج  أو  مثال  بالنوم  إال  وضوؤه  ينتقض  ال  القسطرة  فصاحب 

صاحب الرشج الصناعي ال ينتقض وضوؤه إال بالنوم أو خروج البول  أو املذي من خمرجه  

لكن ال يتوضأ إال بعد دخول الوقت، ويصيل ولو    ،عتاداملعتاد أو حصول أي ناقض آخر م 

 ابن باز وبعض الباحثني. هلذا، واختارهخرج اخلارج ما دام يف الوقت ألنه مضطر  

»ُثمَّ    : "قالوا إن مجلة    السابق حيثوعمدة االستدالل هلذا القول القياس عىل حديث عائشة   

ئِي لُِكلر َصاَلٍة، َحتَّى جَيِيَء َذلَِك  من كالم النبي  بل هي مدرجة من كالم   الَوقحُت« ليست َتَوضَّ

 .  (2) الراوي  

 

يستمر يب الدم بعد أيام  (  أستحاض ). ومعنى   228. رقم 55/  1باب غسل الدم، ج   ، كتاب الوضوء   ، صحيح البخاري (  1) 

انتهت  (  أدبرت)بدأت أيام عادتك أو بدأ دم احليض املتميز عام سواه. (  أقبلت حيضتك ) أي دم عرق ينزف. (  عرق ) احليض. 

 أيام العادة أو انقطع دم احليض املتميز. 

باز (  2)  الصحة البن  فتاوى عاجلة ملنسويب  ابن جِّبين فتوى رقم   . وموقع 46ص    ، انظر  موقع اإلسالم  (  6130) الشيخ 

(  20768) فتوى رقم   252/  4ج   ، لإلفتاء . واللجنة الدائمة  68ص    ، واملوسوعة امليرسة (    2723) سؤال وجواب فتوى رقم 

 . 
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  البولية والقياسوعند تطبيق هذه األحكام الفقهية عىل عملية الرشج الصناعي أو القسطرة  

 : ما ييل  عليها يؤخذ

من العمليات اجلراحية مؤقتًا ختفيفا    بعد خروجهماألكياس    هلم هذهـ املرىض الذين توضع    1

وفعا ملشقة القيام والذهب إىل احلامم أو منعا  هلم من احلركة يصلون هبا للعذر وعدم    عنهم

 القدرة عىل إزالتها كل وقت.

ما املرىض الذين يطول استعامهلم هلذه األكياس بسبب بعض األمراض املزمنة أو يقيض  أـ     2

إفراغ تلك الكياس من البول  عليهم باستعامهلا أبدا فالذي يظهر واهلل أعلم أنه يرشع يف حقهم  

املشقة لعدم  للصالة  بالوضوء  هم  كلام  الِّباز  أو    ،او  بجديد  القديم  الكيس  تغيري  وسهولة 

الغلق تستخدم إلفراغ   بفتحة من األسفل حمكمة  إفراغه من حمتواه فبعض األكياس مزودة 

 الكيس مما فيه . 

يطيقها    عليه أو بتكاليف مادية ال  أما إذا كان املريض ال يستطيع إزالة هذا الكيس إال بمشقة  

إذ بعض هذه األكياس تباع احلبة الواحدة منها بعرشة رياالت وتغيريها مخس مرات  يكلفه  

 . (1) "مخسني رياال يف اليوم فيجوز له اإلبقاء عىل الكيس وتغيريه  كام لزم األمر فقط  ويصيل  به   

ومن األمراض الشائعة التي  تصاب    ،كثري من النساء يصبن بأمراض خمتلفة يف الرحم          

الرمحية األورام  النساء  بعض  محيدة    ،هبا  غري  أو  محيدة  أوراما  تكون  ما  غالبًا  األورام  وهذه 

تطور يف جمال  مرسطنة . ولعالج هذه األورام البد هلا من التدخل الطبي، والطب بعد التقدم امل 

فيقوم الطبيب    ،الصناعات الطبية اكتشف اشعة )جاما ( التشخيصية لعالج األورام الرمحية 

قتلها ومنع   املرأة هبدف  املوجودة يف رحم  معينة لألورام  بتوجيه اشعة  أو إخصائي األشعة 

 

 .   71ــ    69ص    ، انظر املوسوعة امليرسة يف القضايا املعارصة (  1) 
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  نموها وتكاثرها مرة أخرى ولكن يتبع هذه العملية خروج دم من رحم املرأة فهل هذا الدم 

 . (1) حيكم عليه بأنه حيض أم أنه دم استحاضة أم غري ذلك  

   ،احلكم الرشعي هنا يتوقف عىل موافقة خروج الدم بعد العملية مع زمن احليض    

ــ فإن  كان وقت خروج الدم بعد  عملية األشعة ال يصادف زمن احليض فإن هذا الدم    1

 إجراء  عملية األشعة. يعتِّب دم عرق أو دم استحاضة سببه النزيف من 

ويرجع للطبيب يف حتديد مدة تلك الدم ألنه أهل اخلِّبة يف هذا وحيسب الدم يف تلك الفرتة  

وصوم  وإباحة  ،دم فساد فيكون هلا حكم الطاهرات من صالة ) مع الوضوء لكل صالة  (

 اجلامع لزوجها. 

صادف الدم  أثناء عمل األشعة عادة املرأة أو ظهرت فيه أمارات  دم احليض من     ــ فإن  2 

. وعندئذ تدع  (2) لون أو رائحة فهو دم حيض  والقرينة يف ذلك معرفة املرأة بوقت حيضتها

: َجاَءتح َفاطَِمُة بِنحُت َأيِب ُحَبيحٍش إِىَل النَّبِ "الصالة والعمدة يف هذا كله حديث  عائشة   ير  َقاَلتح

الَ  ُهُر َأَفَأَدُع الصَّ َتَحاُض َفاَل َأطح َرَأٌة ُأسح : َيا َرُسوَل اهللَِّ إِنر امح َة؟ َفَقاَل  َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم َفَقاَلتح

َبلَ  َأقح َفإَِذا  بَِحيحٍض،  َوَليحَس  ٌق،  ِعرح َذلِِك  اَم  إِنَّ َوَسلََّم: »الَ،  َعَليحِه  َصىلَّ اهللُ  َحيحَضُتِك  َرُسوُل اهللَِّ  تح 

» َم ُثمَّ َصيلر ِسيِل َعنحِك الدَّ َبَرتح َفاغح اَلَة، َوإَِذا َأدح  .     (3)َفَدِعي الصَّ

 

 

 

 .    268ص    ، املوسوعة الطبية املعارصة (  1) 

امرأة أجرت عملية جراحية يف الرحم فأصبح ينزل منها دم يف غري أوقات الدورة    "انظر فتوى شبكة إسالم ويب بعنوان(  2) 

رقم)   "الشهرية بعنوان  2002/  1/ 15تاريخ  (  13525فتوى  النت  الكويتية عىل شبكة  األوقاف  وزارة  وفتوى  امرأ  "م 

 .   "ويأتيها دم فام حكم هذا الدم ؟   ، استؤصل رمحها 

يستمر يب الدم بعد أيام  (  أستحاض ). ومعنى   228. رقم 55/  1باب غسل الدم، ج   ، كتاب الوضوء   ، صحيح البخاري (  3) 

انتهت  (  أدبرت)بدأت أيام عادتك أو بدأ دم احليض املتميز عام سواه. (  أقبلت حيضتك ) أي دم عرق ينزف. (  عرق ) احليض. 

 طع دم احليض املتميز. أيام العادة أو انق 
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َاَع َعىَل              ل، َبل َنَقل النََّوِويُّ اإلحمجح ُفَقَهاُء َعىَل َأنَّ ُخُروِج املحَنِير ِمنح ُموِجَباِت الحُغسح َفَق الح اتَّ

َيِقَظِة   ِم َأِو الح َأِة يِف النَّوح ُجل َواملحَرح َ الرَّ َق يِف َذلَِك َبنيح  .   (1) َذلَِك، َوالَ َفرح

حال عدم اإلنجاب للطبيب رجاء احلصول عىل الولد   ويف العرص احلديث قد يلجأ الزوجان 

 .   (2) وفق ما يعرف بالتلقيح الصناعي  

اإلسالمي     الفقه  جممع  أن  نذكر  الغسل  يف  الصناعي  التلقيح  أثر  بيان  يف  اخلوض  وقبل 

استعرض مجيع البحوث املقدمة يف هذا الشأن مع املتخصصني وتبني  أن التلقيح الصناعي له  

 سة حمرمة رشعا وصورتان جائزتان عند الرضورة. سبعة أنواع مخ 

 وهذا نص القرار:    

إن جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنعقد يف دورة مؤمتره الثالث بعامن عاصمة اململكة  

املوافق   1407صفر    13- 8األردنية اهلاشمية من   (   16  –  11هـ،  ترشين األول ) أكتوبر 

 .م1986

قدمة يف موضوع التلقيح الصناعي )أطفال األنابيب( واالستامع  بعد استعراضه البحوث امل

 وبعد التداول الذي تبني منه للمجلس أن طرق التلقيح الصناعي  لرشح اخلِّباء واألطباء،

 املعروفة يف هذا األيام هي سبعة، قرر ما ييل: 

من    عليها  يرتتب  ملا  أو  لذاهتا،  ا  باتًّ منعًا  وممنوعة  التالية حمرمة رشعًا،  اخلمسة  الطرق  أوالً: 

 اختالط األنساب، وضياع األمومة، وغري ذلك من املحاذير الرشعية. 

 

 .   138/  2ج    ، املجموع (  1) 

مللطفلة لويزا نتيجة تلقيح بويضة للسيدة ليزي براون بمني زوجها  1978/  7/ 25كانت اول والدة طفل أنابيب يف  (  2) 

ن أبو  عثام   د طه   ، انظر املسئولية اجلنائية عن األخطاء الطبية يف جمال التوليد   م بعملية قيرصية 1977/  11/ 10جون براون يف  

 .   265ص    2014عام    4بكر املغريب دار الفكر والقانون للنرش والتوزيع طبعة  
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األوىل: أن جيري التلقيح بني نطفة مأخوذة من زوج وبييضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته،   

 يف رحم زوجته.  ثم تزرع تلك اللقيحة

الثانية: أن جيري التلقيح بني نطفة رجل غري الزوج وبييضة الزوجة، ثم تزرع تلك اللقيحة   

 يف رحم الزوجة.  

الثالثة: أن جيري تلقيح خارجي بني بذريت زوجني ثم تزرع اللقيحة يف رحم امرأة متطوعة  

 بحملها.  

ييضة امرأة أجنبية وتزرع اللقيحة  الرابعة: أن جيري تلقيح خارجي بني بذريت رجل أجنبي وب

 يف رحم الزوجة.  

الزوجة   رحم  يف  اللقيحة  تزرع  ثم  زوجني  بذريت  بني  خارجي  تلقيح  جيري  أن  اخلامسة: 

 األخرى.  

عىل   التأكيد  مع  احلاجة،  عند  إليهام  اللجوء  من  حرج  ال  والسابعة  السادسة  الطريقان  ثانًيا: 

 رضورة أخذ كل االحتياطات الالزمة، ومها: 

تزرع    ثم  خارجيًّا،  التلقيح  ويتم  زوجته،  من  وبييضة  زوج  من  نطفة  تؤخذ  أن  السادسة: 

 اللقيحة يف رحم الزوجة.  

السابعة: أن تؤخذ بذرة الزوج وحتقن يف املوضع املناسب من مهبل زوجته أو رمحها تلقيًحا  

 .  (1) داخليًّا. واهلل أعلم 

 السادسة والسابعة ومها عىل صورتان لكل  وعىل يكون  بحثنا  خمصصا للحالتني املرشوعيتني

 صورة حكم خيصها يف أثر الغسل.              

 

 جممع الفقه اإلسالمي الدويل ،  [بشأن أطفال األنابيب 1] (  3/ 4) 16قرار رقم:  (  1) 

  http://www.iifa-aifi.org 
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الطبية         املني والبويضة عن طريق اآلالت  يتم استخرج  وجود للجامع    احلديثة فالوفيها 

 والوجود للشهوة .  

لبيض من املرأة باستخدام تقنية إبرة سحب خترتق جدار املهبل للوصول  يتم اسرتداد ا  "حيث   

 إىل املبيض عن طريق التوجيه بمساعدة املوجات فوق الصوتية. يتم سحب  

البويضات من خالل اإلبرة، ويسلم السائل إىل خمتِّب التلقيح االصطناعي لتحديد البويضات  

"  (1) . 

ثقوب يف البطن بطريقة طبية فنية عِّب    "ويمكن أن تتم عملية استخراج البويضة عن طريق  

 .  (2)  "املنظار  

ويف هذه احلالة  يتم استخدام إبرة متصلة بشافط  جيري هبا طعن فقاعة صغرية موجودة عىل    

املبيض  املتخص  ،جدار  الطبيب  فيستخرجها  البيضة  فيها  يوجد   الصغرية  الفقاعة  ص  وهذه 

 .  (3)  "بالشفط 

يتم إعداد املني من خالل إزالة اخلاليا اخلاملة والسائل املنوي يف عملية تسمى غسيل    "كام    

 . (4)  "احليوانات املنوية.  

 : وعىل هذا فإن عملية التلقيح الصناعي يف هذه الصورة  تشتمل عىل  ثالثة عنارص أساسية    

 عدم وجود مجاع .   : األول 

 عدم وجود شهوة .    :الثان

 : استخراج البويضة واملني  من املرأة والرجل  ويتم  ذلك بوسيلتني  :الثالث  

 عن طريق اآلالت الطبية  أو مسبار طبي.  : األوىل 

 

   wiki/org.wikipedia.ar://httpsإخصاب يف املختِّب موسوعة ويكبيديا  (  1) 

 338ص    م 2009هـ ــ  1430  ، طبعة رابعة   ، دمشق دار القلم   ، د حممد عىل البار   ، الطبيب أدبه وفقهه (  2) 

 .   197  ص   ، املسائل الطبية املعارصة يف باب الطهارة (  3) 

 wiki/org.wikipedia.ar://httpsإخصاب يف املختِّب موسوعة ويكبيديا  (  4) 
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 . عن طريق شفط البيضة من ثقوب البطن   :الثانية  

 . ولكل وسيلة من هذه الوسائل حكمها الفقهي

 استخراج البويضة باملسبار   : ـ حكم استعامل الوسيلة األول 1  

هلذه     الفقهي  احلكم  فإن  الطبية  اآلالت  أو  املسبار   طريق  عن  البويضة  استخراج  تم  فإن 

 العملية  خيرج عىل حكم الغسل إذا خرج املني بغري شهوة  . 

 : وللفقهاء يف هذه املسألة قوالن

لوضوء عند إرادة الصالة إذا خرج املني بغري شهوة كام  ووجوب ا    عدم الغسل  : القول األول 

ََسد أو ر    لو خرج بسبب برد أو مرض أو محل َشء ثقيل أو حك اجلح َار َأو بَِأمح  احلح
ِ
االغتسال بِاملحَاء

 مؤمل كالرضب ونحوه  

َتَعاىَل    لِِه  لَِقوح  ) واحلنابلة   واملالكية  احلنفية  اجلمهور)  قول  ُروا}وهو  َفاطَّهَّ ُجنًُبا  ُكنحُتمح    {َوإِنح 

ُجُل: إَذا  6]املائدة:   نََب الرَّ ُيَقاُل َأجح َوِة،  هح ِه الشَّ ِمنحُه املحَنِيُّ َعىَل َوجح َغِة َمنح َخَرَج  ُنُُب يِف اللُّ [ َواجلح

َوَتُه مِ  ُه  َقىَض َشهح ُ َوِة، َوَغريح هح ِه الشَّ ِمنحُه املحَنِيُّ َعىَل َوجح َيَتنَاَوُل َمنح َخَرَج  بِالتَّطحِهرِي  ُر  َمح َأِة، َفاألح املحَرح نح 

نَاُه َفاَل ُيَقاُس َعَليحِه َواَل َيلحَحُق بِِه   "َليحَس يِف َمعح

ثَ  َن َمالٍِك، َحدَّ َا َسَأَلتح  كام استدل اجلمهور بحديث َقَتاَدَة، َأنَّ َأَنَس بح َثتح َأهنَّ ُهمح َأنَّ ُأمَّ ُسَليحٍم، َحدَّ

ُجُل، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ َأِة َتَرى يِف َمنَاِمَها َما َيَرى الرَّ َم َعِن املحَرح  َصىلَّ اهللُ  َنبِيَّ اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلَّ

َتغح  َأُة َفلح :  َعَليحِه َوَسلََّم: »إَِذا َرَأتح َذلَِك املحَرح َييحُت ِمنح َذلَِك، َقاَلتح َتحح « َفَقاَلتح ُأمُّ ُسَليحٍم: َواسح َتِسلح

َبُه؟ إِنَّ   َن َيُكوُن الشَّ ، َفِمنح َأيح  َوَهلح َيُكوُن َهَذا؟ َفَقاَل َنبِيُّ اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم: »َنَعمح

َأِة َرقِ  ُجِل َغلِيٌظ َأبحَيُض، َوَماَء املحَرح َبُه«  َماَء الرَّ اَِم َعاَل، َأوح َسَبَق، َيُكوُن ِمنحُه الشَّ َفُر، َفِمنح َأهير  .(1) يٌق َأصح

َيَض  "وجه االستدالل أن النبي صىل اهلل عليه وسلم     نِِه َأبح ِل بَِكوح َوَصَف املحَنِيَّ املحُوِجَب لِلحُغسح

ِ  َغلِيًظا  واليكون ذلك إال عن شهوة  فإن خرج املني بسبب َمَرٍض َأوح   ٍر ِمنح َغريح ِ َظهح ٍد َأوح َكرسح َبرح

اًل  ح ُيوِجبح ُغسح َراَن مَل ًمى َعَليحِه َوَسكح نُوٍن َوُمغح ِوِه َكَمجح  . َنائٍِم َوَنحح

 

 .   311رقم   250/  1ج   ، املحَنِير ِمنحَها   باب وجوب الغسل عىل املرأة بخروج   ، تاب احليض ك   صحيح مسلم (  1) 
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اًء، فَجَعلُت        كام ستدل بام رواه ُحَصني بن َقبِيصة عن عيلٍّ رِض اهلل عنه قال: كنُت رجاًل مذَّ

َتَشقَق َظهري، فذكرُت ذ للنبير  أغَتِسُل حتَّى  ُذكَِر له، فقال  -صىلَّ اهلل عليه وسلم-لَك  أو   ،

الِة، وإذا َفَضخَت "  -رسوُل اهلل   أ ُوضوَءك للصَّ َي فاغِسل َذَكَرَك وَتَوضَّ ال َتفَعل، إذا رأيَت املَذح

 . (1)  "املاَء فاغَتِسل 

أن       االستدالل  ِه  "وجه  َوجح َعىَل  املني  ُخُروُجه  ُخ:  َفضح بشدة  الح املني  خيرج  مل  وهنا  ِة.  دَّ الشَّ

 .  (2) جيب الغسل والشهوة فال

الثان  كان  :القول  املني عىل أي وجه  إذا خرج  الغسل  وهو مذهب     يرى أصحابه وجوب 

 . الشافعية 

ِل ثَ  َوٍة َأوح بَِحمح نِي َسَواٌء َكاَن بَِشهح افِِعيُّة: ُخُروُج املحَنِير َكيحَفاَم َكاَن َيعح َطٍة ِمنح َمَكان  َقاَل الشَّ ِقيٍل َأوح َسقح

مح 
تِ تِاَلٍم َأوح اسح َ ُخُروِجِه بِِجاَمٍع َأوح احح َق ِعنحَدَنا َبنيح َل َواَل َفرح ُغسح ِ َذلَِك ُيوِجُب الح َتِفٍع َأوح َغريح  َأوح  ُمرح

ٍ
نَاء

ذَ  َها َوَسَواٌء َتَلذَّ ِ َوٍة َأوح َغريح ِ َسَبٍب َسَواٌء َخَرَج بَِشهح  بُِخُروِجِه َأمح اَل َوَسَواٌء َخَرَج َكثِرًيا  َنَظٍر َأوح بَِغريح

َعاِقِل   َأِة الح ُجِل َواملحَرح َيَقَظِة ِمنح الرَّ ِم َأوح الح ُض َقطحَرٍة َوَسَواٌء َخَرَج يِف النَّوح نُوِن  َأوح َيِسرًيا َوَلوح َبعح َواملحَجح

َل ِعنحَدَنا .  ُغسح  َفُكلُّ َذلَِك ُيوِجُب الح

لِِه  واستدل الشافعية عىل ذل ُل ِمنح املحَنِير   -َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم    - ك بَِقوح ُغسح « َأيح الح
ِ
  ، »املحَاُء ِمنح املحَاء

ََشَفِة فانه ال فرق فِيِه  ِقَياِس َعىَل إياَلِج احلح  .  (3)كام استدلوا بِالح

 

  540/  1ج   ، ومسند اإلمام أمحد   إسناده صحيح   ": قال املحقق   .   206رقم    149/  1ج   ، باب يف املذي   سنن أيب داود (  1) 

إسناده صحيح. عبيدة بن محيد: ثقة صالح احلديث، صاحب نحو وعربية وقراءة للقرآن. وىف ح    : قال املحقق   . 868رقم 

: تابعي  الفزاري وهو خطأ. ركني، بالتصغري: هو ابن الربيع بن عميلة الفزاري، وهو ثقة. حصني بن قبيصة    "عبيدة بن عبيد"

 ثقة. 

/  1ج   ، . واملغني 307/  1ج   ، . ومواهب اجلليل   23جزي، ص  والقوانني الفقهية البن    .   61/  1ج   ، العناية رشح اهلداية (  2) 

 .   139/  1ج   ، . وكشاف القناع   146

 .    65/  1ج   ، وأسنى املطالب   . 139ــ    138/  2انظر املجموع رشح املهذبج (  3) 
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ألن احلديث الذي استدل هبا الشافعية منسوخ   بام روى      

َخَص فِيَها َرُسوُل اهللَِّ   َصًة َأرح  َكاَن ُرخح
ِ
  -َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم    -أيب بن كعب »َأنَّ املحَاَء ِمنح املحَاء

 .  (1) "ُثمَّ هَنَى َعنحَها« . ُمتََّفٌق َعَليحهِ 

عىل خروج املني بشهوة للتوفيق بني هذا احلديث وحديث    وعىل فرض عدم نسخه فإنه حممول

 ..  (2) ال تفعل فإذا رأيت املذي فاغسل ذكرك«  "حسني بن قبيصة  عن عيل السابق والذي فيه 

والقياس عىل إيالج احلشفة يف احلشفة مردود بأنه يف حالتنا هذه ال يوجد إيالج وال يوجد   

 مس اخلتان للختان . 

بق يكون استخراج املني من الرجل أو البويضة من املرأة باآلالت الصناعية  بناء عىل ما س    

فتكون   العملية   من  مبللة  خرجت  إذا  الصالة   عند  الوضوء  ويوجب  الغسل  يوجب  ال 

 كاخلارج من السبيلني . فإن خرج املسبار بدون بلل فال ينقض الوضوء. 

 استخراج البويضة بالشفط    : ــ حكم استعامل الوسيلة الثانية  2

 : جيب فيها الغسل لعدة أسباب ينقض الوضوء وال إن استعامل هذه الوسيلة ال 

ترى بالعني املجردة وقطرها مائتا ميكرون فصغر    ــ أن البيضة املستخرجة صغرية جدا ال  1

 يرتتب عليها أحكام  .  حجمها جعلها من السوائل التي ال

هو املاء اخلارج    ، املرأة والذي بموجب خروجه جيب عليها الغسلـ  أن املاء الذي خيرج من    2

باملبيض... ثم يسيل هذا املاء املوجب للغسل خارج الرحم فالبيضة    "من حويصلة جراف     "

فهذا   ،ليست من مشتمالت هذا املاء ألنه إن مل حيصل اإلخصاب فمصري هذه البييضة جمهول 

 اهزة لإلخصاب فاحلكم متعلق باملاء البالبييضة. املاء وظيفته محل البييضة لكي جيعلها ج

 

 .   154/  1ج   ، . واملبدع يف رشح املقنع 150/  1املغني، ج (  1) 

رقم    "خروج املني بغري شهوة ال يوجب لغسل  "ويب فتوى بعنوان  .وانظر إسالم    327/  1ج ،  انظر البناية رشح اهلداية (  2) 

 م   2014- 8- 11  - هـ    1435شوال    15اإلثنني    تاريخ النرش:   263575الفتوى:  
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املوجب    3 املاء  الطبيعي  وخمرجها هذا ليس خمرج خروج  البييضة خترج من خمرجها  أن  ـ  

 . (1)  "للغسل ... فال يرتتب عىل خروج البييضة وجوب وضوء وال غسل  

 هو إجراء لعالج العقم.   —نوع من التلقيح االصطناعي    —(  IUIالتلقيح داخل الرِحم )      

يتمُّ وضع احليوانات املنوية، التي تمَّ غسلها وتركيزها، مبارشًة يف الرحم يف الوقت الذي ُينتِج  

 .  (2) فيه املبيض بويضة واحدة أو أكثر لتخصيبها 

 املرأة يوجب الغسل ؟ فهل إدخال املني إىل رحم  

والفقهاء هلم يف ذلك    ،هذه املسألة يتم خترجيها عىل  استدخال املرأة املني داخل رمحها ومل تنزل 

 ثالثة آراء: 

 . وهو قول اجلمهور من الفقهاء  ال جيب عليها الغسل مامل تنزل : األول 

ِج   ": قال الرسخيس     َفرح (؛ أِلَنَّ َما ُدوَن الح ح ُينحِزلح ِج َما مَل َفرح اَمِع فِياَم ُدوَن الح ُل بِاجلحِ ُغسح )َواَل جَيُِب الح

ِج  َفرح  .  (3)  "َليحَس َنظرَِي الح

يِض َخاِرًجا مِ   ":وقال سحنون  َفَيقح ِج  َفرح َرَأَتُه فِياَم ُدوَن الح ُجِل جُيَاِمُع امح ُت َمالًِكا َعنح الرَّ نح  َوَسَألح

تح يُ  َتذَّ َل؟ َفَقاَل: اَل إالَّ َأنح َتُكوَن الح ُغسح َأَتَرى َعَليحَها الح ِجَها  ِجَها َفَيِصُل املحَاُء إىَل َداِخِل َفرح ِريُد  َفرح

.  . (4)  "بَِذلَِك َأنحَزَلتح

الشريازي   الغسل    ": وقال  يلزمها  مل  منها  خرج  ثم  املني  املرأة  استدخلت  .وعلل   (5)   "وإن 

َخَلتح يِف    ":الشافعية ذلك قياسا عىل إدخال دم احليض فقالوا   َا َلوح َأدح َحاُب َعىَل َأهنَّ َصح َفَق األح َواتَّ

 

 . بترصف   198ــ    197ص    ، املسائل الطبية املعارصة (  1) 

 ar/org.mayoclinic.www://pshtt                                                       موقع   التلقيح داخل الرحم (  2) 

 .   69/ 1ج ، املبسوط (  3) 

 .   135/ 1ج ، املدونة (  4) 

 .   63/  1املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، ج (  5) 
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ُجُل يِف ُدُبِرِه َأوح ُقُبلِِه املحَ  َخَل الرَّ َيحِض َأوح َأدح ِجَها َدَم احلح ُوُضوُء  َفرح َزُمَها الح َل ... َوَيلح نِيَّ َوَخَرَجا َفاَل ُغسح

 .بُِخُروِجهِ 

َل َعَليحَها    ":وقال املرداوي َج ُثمَّ َخَرَج. َفاَل ُغسح َفرح َفَدَخَل الح ِج َوَدبَّ َماُؤُه  َفرح َوَلوح َوطَِئ ُدوَن الح

َهِب  ِحيِح ِمنح املحَذح ًضا َعىَل الصَّ  . (1)   "َأيح

َ املحَنِير     "ك بأنه وعلل احلنابلة ذل  َبَه َغريح  . (2)  "َليحَس َمنِيََّها، َفَأشح

مطلقا  : الثان  الغسل  عليها  مرشوط    جيب  الغسل  ولكن  ينزل    مل  أم  مني  منها  نزل  سواء 

 بحصول اللذة، وهو قول لبعض املالكية  

السعدي   شاس  ابن  أ  ": قال  فإن  إليه،  املاء  فوصل  فأنزل،  الفرج،  دون  فيام  جامع  نزلت  لو 

 وجب الغسل، وإن مل تنزل ومل تلتذ مل جيب، وإن التذت ومل يظهر منها إنزال، فقوالن: 

وجوب الغسل ألن التذاذها قد حيصل به اإلنزال وال يِّبز، وغالب حاهلا اإلنزال عند ذلك.  

أبو إسحاق: وهو االختيار لالحتياط. وقال القاِض أبو الوليد:   وهو عندي،    "قال الشيخ 

 . "الك معنى قول م 

 .  (3)  "وهو تأويل ابن القاسم عن مالك.  والقول الثان: نفي الغسل،

إن خرج املني املستدخل يف الفرج  فإن مل خيرج فال غسل وهو قول    وجوب الغسل   : الثالث

َوِزير وبه قال بعض احلنابلة   ٍد املحَرح ُه َمنِيٌّ َخَرَج   "شاذ حكاه القفال من الشافعية عن َأيِب َزيح أِلَنَّ

َبَه َماَءَها  . (4)  "َفَأشح

املرأة إذا استدخلت  مما سبق عرضه يتبني رجحان القول األول وهو عدم وجوب الغسل عىل  

 منيًا يف فرجها ما مل تنزل فإن أنزلت وجب عليها الغسل  يقوي هذا الرتجيح  أمور منها: 

 

 .    232/  1ج   ، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف (  1) 

 .   149/  1ج ، املغني (  2) 

 . 52/  1ج ، يف مذهب عامل املدينة   عقد اجلواهر الثمينة (  3) 

 .   149/  1ج ، املغني (  4) 
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ـ  أن النصوص التي أوجبت عىل اإلنسان االغتسال من نزول املني إنام أوجبت االغتسال    1

 جيب الغسل .  من منيه هو ال من مني غريه ولذلك ال 

يراه املالكية من أنه قد حيصل من املرأة إنزال فهو امر    األخرى وماـ ضعف ادلة األقوال    2

 احتاميل وليس بيقني فيبقى احلكم عىل األصل وهو عدم النقض . 

وأما أصحاب القول الثالث فقوهلم شاذ عند الشافعية كام ذكر النووي فيبقى احلكم عىل عدم  

 . وجوب االغتسال  

املرأة  3 فرج  يف  املني  استدخال  أن  بعد    ـ    املرأة  من  اإلنزال  حصول  يدل عىل  ما  فيه  ليس 

 . (1) استدخال املني يف فرجها فهي جمرد احتامالت ال تقوى عىل جماهبة أدلة القول األول 

وبناء عىل ما سبق يكون استدخال اللقحة  أو مني الرجل يف فرج املرأة ألجل اإلنجاب ال   

األنبوب يف   ادخال  الصالة ألن  الوضوء عند  عليها  يوجب  ولكن  االغتسال  عليها  يوجب 

سبق ذكره يف أكثر    الرحم لوضع لقاح الرجل عند خروجه يكون مبلال ناقضا للوضوء عىل ما

 من موضع . 

)باإلنجليزية:      ذكرية(  عوازل  )مجع:  الذكري  املعروف Male Condomالعازل   )

(  Latexبالكندوم أو الكبوت ويعرف أيضًا بالواقي الذكري. هو عبارة عن مادة مطاطية )

ألوان   ذات  للتمدد  قابلة  جدا،  ورقيقة  وشفافة  امللمس  ناعمة  اسطوان  شكل  عىل  مصنعة 

وانتقال   فيه  املرغوب  احلمل غري  ملنع  اجلنيس  اجلامع  أثناء  القضيب  ويغطي  وروائح خمتلفة. 

األمراض اجلنسية، مثل اهلربس، وفريوس اإليدز أو مرض الزهري. وهلذا السبب فمن املعتاد  

أن يطلق عىل ممارسة اجلنس باستخدام الواقي الذكري جنس آمن. يقوم الرجل بوضع العازل  

الذكري. أي إلباس القضيب هذا العازل وهو عىل شكل جورب. يقوم هذا  عىل القضيب  

 

 .   203  ، املعارصة يف باب الطهارة ص   انظر املسائل الطبية (  1) 
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العازل بمنع الذكر من إنزال السائل املنوي(، فهو يقوم باحتواء السائل، ويتم خلعه بعد انتهاء  

 .  (1) العملية اجلنسية 

  وهذه الصورة قريبة الشبه بام ذكره الفقهاء  عن حكم الغسل يف حال استعامل  خرقة ملفوفة 

 حول احلشفة وإدخاهلا يف الفرج .

 يف هذه املسألة:  آراء وللفقهاء ثالثة 

َقُة َرِقيَقًة    يرى عدم وجوب الغسل إذا كانت اخلرقة  كثيفة متنع اللذة  :األول     رح
ِ َفإِنح َكاَنِت اخلح

ل  ُغسح الح َعَليحِه  جَيُِب  ُه  َفإِنَّ ِج  َفرح الح َوَحَراَرَة  َة  اللَّذَّ َمَعَها  جَيُِد  وقول    ،بَِحيحُث  احلنفية  مذهب  .وهو 

 للاملكية. 

صور عرشة ال جيب منها الغسل منها اإليالج بخرقة مانعة من حصول    الرشنبالن فقد ذكر      

مذي وودي واحتالم بال بلل ووالدة من غري رؤية دم بعدها يف    ": ه الصور هياللذة وهذ

الصحيح وإيالج بخرقة مانعة من وجود اللذة وحقنة وإدخال إصبع ونحوه يف أحد السبيلني  

 . (2)  "ووطء هبيمة أو ميتة من غري إنزال وإصابة بكر مل تزل بكارهتا من غري إنزال

ََشَفِة( ِمنح    "  القريوانوقال النفراوي يف تعليقه عىل رسالة       ُل )بَِمِغيِب( مَجِيِع )احلح ُغسح َوجَيُِب الح

ِ َحائٍِل َكثِيٍف   ٍة ِمنح َغريح َ ُمنحَترِشَ كالمه عدم الغسل باحلائل الكثيف    ، ومفهوم(3)  "َبالٍِغ َوَلوح َغريح

 الذي يمنع اللذة. 

َكثِ   :الثان  َقِة الح رح
ِ ل يِف اخلح ُغسح ُه جَيُِب َعَليحِه الح َنَِفيَِّة إىَِل َأنَّ ُض احلح ِحيِح َوَبعح افِِعيَُّة يِف الصَّ  يَفِة؛َوَذَهَب الشَّ

 ِ َتاَناِن، َأوح َمسَّ اخلح ِ َتَقى اخلح لِِه َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم: إَِذا الح ى ُموجِلًا، َولَِقوح ُه ُيَسمَّ َتاَن َفَقدح  أِلنَّ ِ َتاُن اخلح

تَِياٌر   اخح ُه  َأنَّ َوالظَّاِهُر  َعابِِديَن:  ُن  ابح َقال  ُوُجوُب،  الح َوُط  َواألححح  : َكِفيُّ َصح احلح َقال  ل   ُغسح الح َوَجَب 

ُوُجوِب  ل بِالح  .  (4) لِلحَقوح

 

 wiki/org.wikipedia.ar://httpsعازل ذكري (  1) 

 . 165/  1ج   ، . وانظر الدر املختار   44رشح نور اإليضاح ص    مراقي الفالح (  2) 

 .   117/ 1ج ، الفواكه الدوان أليب زيد القريوان (  3) 

 28تار رشح تنوير األبصار للحصكفي، ص  . والدر املخ 165/  1ج   ، الدر املختار (  4) 
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َلًقا  : الثالث     َلَج بَِحاِئٍل ُمطح ل َعىَل َمنح َأوح ُغسح َنَابَِلُة إىَِل َأنَُّه الَ جَيُِب الح وا  َوَذَهَب احلح ِ َأنح َينُصُّ ، ِمنح َغريح

َائِل َرِقيًقا َأوح َكثِيًفا  ِن احلح  .  "َعىَل َكوح

َزا  :قال البهويت   ََشَفِة( باَِل إنح ِض احلح يِيِب َبعح ٌل بَِتغح ٍل )َواَل بِإِياَلٍج بَِحائٍِل، ِمثحَل إنح  )َواَل جَيُِب ُغسح

َزاٍل. َخَلُه يِف كِيٍس( باَِل إنح َقًة، َأوح َأدح  . (1)  َلفَّ َعىَل َذَكِرِه ِخرح

( مصنعة عىل  Latexعن مادة مطاطية )   "والعازل الذكري كام هو واضح من تعريفه  عبارة    

احلائل غري كثيف كام أنه ال يمنع  بمعنى أن     "شكل اسطوان ناعمة امللمس وشفافة ورقيقة

   . اللذة ومن ثم جيب الغسل من استعامله ولو كان إدخاله بقدر احلشفة  توافقا مع الرأي األول

                

يف حرج    عال تقتلجأ بعض النساء لتأخري دم احليض لتتمكن من أداء فريضة احلج حتى         

املرأة معها اجللوس  أثناء ا للعودة لبلدها ال تسطيع  لطواف السيام االرتباط بمواعيد حمددة 

 حتى انتهاء فرتة احليض  فهل جيوز استعامل رشاب او حبوب طبية لتأخري احليض  ؟ 

   :قواهلم يف ذلكأ دواء مباح لقطع احليض ومن  حكم استعامل حتدث الفقهاء قديام عن        

ِر،         َ ِن الرضَّ َلًقا. َمَع َأمح َيحِض ُمطح  ُمَباٍح لَِقطحِع احلح
ٍ
ُب َدَواء يقول البهويت احلنبيل رمحه اهلل: جَيُوُز رُشح

ِج  وح ِن الزَّ َقاِِض: اَل ُيَباُح إالَّ بِإِذح َهِب، ُنصَّ َعَليحِه. َوَقاَل الح ِحيِح ِمنح املحَذح ِل ُقلحت:    َعىَل الصَّ َعزح .َكالح

ِض َجَوابِِه  َوُهَو   ََد يِف َبعح ُل َأمحح ُدُه: َقوح ُفُروِع ُيَؤير َواُب، َقاَل: يِف الح َجَها    "الصَّ َتأحِذُن َزوح َجُة َتسح وح َوالزَّ

قَ   " سح ِريُمُه، إِلِ حَتح ُه  ُيَتَوجَّ ِعلحٍم   ِ هِبَا ِمنح َغريح َذلَِك  ُجِل  الرَّ ُل  َوفِعح َوَقاَل:  َرُه.  ُيكح ُه  َوُيَتَوجَّ اِط  َوَقاَل: 

ُصودِ َح  املحَقح ِل  النَّسح َلًقا ِمنح  ُمطح َها  الزرقان  (2)    "قر العمرة وختاف    "  :.وقال  تريد  سئل عن املرأة 

تعجيل احليض فيوصف هلا رشاب ترشبه لتأخري احليض قال ليس ذلك بصواب وكرهه قال  

 .  (3) ابن رشد إنام كرهه خمافة أن تدخل عىل نفسها رضًرا بذلك يف جسمها اهـ 

 

 .  201ــ  200/  31ج ، . وانظر املوسوعة الفقهية الكويتية   143/  1ج   ، عن متن اإلقناع   كشاف القناع (  1) 

 . 383/  1ج ، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف (  2) 

 .   238/  1ج ،  رشح الزرقان عىل خمترص خليل (  3) 
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   : استنبط ابن عثيمني  من أقوال الفقهاء رشوطًا الستعامل منع احليض أو استجالبه فقال   وقد    

 استعامل املرأة ما يمنع حيضها جائز برشطني:        

فإن خيش الرضر عليها من ذلك فال جيوز لقوله تعاىل: )َوال    األول: أال خيشى الرضر عليها،

ُلَكةِ  ِديُكمح إِىَل التَّهح ُتُلوا َأنحُفَسُكمح إِنَّ اهللََّ َكاَن بُِكمح َرِحياًم(  )  195  : ( ) البقرةُتلحُقوا بَِأيح (. )َوال َتقح

 (.  29 :النساء 

مثل أن تكون معتدة منه عىل وجه جتب    الثان: أن يكون ذلك بإذن الزوج إن كان له تعلق به

 جيوز هلا    عليه نفقتها، فتستعمل ما يمنع احليض لتطول املدة وتزداد عليه نفقتها، فال

أن تستعمل ما يمنع احليض حينئذ إال بإذنه، وكذلك إن ثبت أن منع احليض يمنع احلمل فال  

بد من إذن الزوج، وحيث ثبت اجلواز فاألوىل عدم استعامله، إال حلاجة ألن ترك الطبيعة عىل  

 ما هي عليه أقرب إىل اعتدال الصحة فالسالمة. 

 فجائز برشطني أيضًا: * وأما استعامل ما جيلب احليض 

مثل أن تستعمله قرب رمضان، من أجل أن تفطر    تتحيل به عىل إسقاط واجب،  األول: أال 

 أو لتسقط به الصالة، ونحو ذلك. 

ألن حصول احليض يمنعه من كامل االستمتاع، فال جيوز    الثان: أن يكون ذلك بإذن الزوج،

إن فيه تعجيل إسقاط حق الزوج من  استعامل ما يمنع حقه إال برضاه، وإن كانت مطلقة، ف

 . (1) الرجعة إن كان له رجعة  

ودار اإلفتاء األردنية  وغريهم    لإلفتاءوأفتى ابن باز والقرضاوي  واللجنة العلمية الدائمة  

 .  (2) املعارصين  بفتاوى تتفق مع هذه الفتوى  

 

 .   332ـ    331/  11ج   ، جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني (  1) 

  .   90/  16  ج ، . وفتاوى نور عىل الدرب   185/  2ج ،  وفتاوى إسالمية البن باز   .   99ص    ، انظر فتاوى الطب واملرىض (  2) 

 863  : رقم الفتوى   ودار اإلفتاء األردنية   .   440/  5ج   ، لإلفتاء وفتاوى اللجنة الدائمة  

  https://www.al-qaradawi.net/node/3752 ، وموقع الشيخ القرضاوي  2010- 07- 25 : التاريخ 

 / http://www.medicalislam.com/index.php  واملوقع اإلسالمي الطبي فتاوى 
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الكولونيا       مثل  كحولية  مواد  عىل  املشتملة  األدوية  حكم  يف  الفقهاء  حيث    "اختلف  من 

 الطهارة أو النجاسة عىل اجتاهني: 

 نجاسة  عني املواد الكحولية   :االجتاه األول  

واحلنابلة      والشافعية  واملالكية  احلنفية  مجهور  قال  العلامء    ،(1) وبه  من  ثلة  مذهب  وهو 

منهم   الشنقيطي املعارصين  األمني  وحممد  إبراهيم  بن  محيد  ،حممد  بن  اهلل  وصالح    ،وعبد 

 . (2) يفهم من كالم ابن باز  وموقع إسالم ويب وما ،الفوزان 

فقد سئل ابن باز عن استعامل الروائح العطرية املسامة )بالكولونيا( املشتملة عىل مادة الكحول  

 : فأجاب 

استعامل الروائح العطرية املسامة )بالكولونيا( املشتملة عىل مادة الكحول ال جيوز، ألنه ثبت    " 

و املعروفة، وبذلك حيرم لدينا بقول أهل اخلِّبة من األطباء أهنا مسكرة ملا فيها من مادة السبريت 

 استعامهلا عىل الرجال والنساء. 

أما الوضوء فال ينتقض هبا، وأما الصالة ففي صحتها نظر؛ ألن اجلمهور يرون نجاسة املسكر  

 ويرون أن من صىل متلبسا بالنجاسة ذاكرا عامدا مل تصح صالته، وذهب بعض 

وهي يف ثيابه أو بعض بدنه ناسيا    أهل العلم إىل عدم تنجيس املسكر، وبذلك يعلم أن من صىل

البدن   أصاب  ما  غسل  واألحوط  صحيحة،  فصالته  طهارهتا  معتقدا  أو  حكمها  جاهال  أو 

 

.  93/  1/ للشريازي، ج 1ج   ، واملهذب يف فقه اإلمام الشافعي   ، 115/  4ج ، والذخرية للقرايف   . 2/  24ج   ، انظر املبسوط (  1) 

 . 158/  1ام أمحد، ج . والكايف يف فقه اإلم 379/  13، ج واحلاوي الكبري 

وفتاوى الشيخ عبد اهلل بن    428/  1وأضواء البيان ج (  379) . فتوى رقم 93/  2ينظر فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم ج (  2) 

وجمموع فتاوى ابن    (، 3900) فتوى رقم   119/  22ج ، و   111/  22ج   ، 1  لإلفتاء . وفتاوى اللجنة الدائمة  61ص    ، محيد 

 . 58/  23  ج   ، باز 
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حيرم ، مل  يسكر  ال  نوع  الكولونيا  من  وجد  فإن  العلامء  خالف  من  خروجا  منها  والثوب 

 . (1)  "استعامله؛ ألن احلكم يدور مع علته وجودا وعدما. واهلل ويل التوفيق  

الشنقيطي وق يِف    ":ال  ُروُف  املحَعح بِِه  بِالتََّطيُِّب  َم  َيوح الح َبلحَوى  الح ِت  َعمَّ ِذي  الَّ كُِر  َفاملحُسح َهَذا،  َوَعىَل 

اَلُة بِهِ  وُز الصَّ َيا َنَجٌس اَل جَتُ ُكواَلنح اِرِجير بِالح  .  (2) "اللرَساِن الدَّ

ٌس ِمنح  }بقوله تعاىل:   واستدلوا    الُم ِرجح َزح َنحَصاُب َواألح ُر َواملحَيحرِسُ َواألح َمح ِذيَن آَمنُوا إِنَّاَم اخلح َا الَّ َيا َأهيُّ

َعَداَوةَ  يحَطاُن َأنح ُيوِقَع َبيحنَُكُم الح اَم ُيِريُد الشَّ لُِحوَن. إِنَّ َتنُِبوُه َلَعلَُّكمح ُتفح يحَطاِن َفاجح َضاَء  َعَمِل الشَّ َبغح  َوالح

 َ اخلح َأنحُتمح  يِف  َفَهلح  الِة  الصَّ َوَعِن  اهللَِّ  ِر  ِذكح َعنح  ُكمح  َوَيُصدَّ َواملحَيحرِسِ  ِر  (.  .91  :)املائدة  {ُمنحَتُهونَ مح

مًا َعىَل َطاِعٍم َيطحَعُمُه إِالَّ  }والرجس هو النجس، لقوله تعاىل:   ُقلح ال َأِجُد يِف َما ُأوِحَي إِيَلَّ حُمَرَّ

ُه َأنح َيُكوَن َميحَتًة َأوح دَ  ُفوحًا َأوح حَلحَم ِخنحِزيٍر َفإِنَّ ٌس مًا َمسح . وحلديث أنس أن  (145 : )األنعام {ِرجح

النبي صىل اهلل عليه وسلم، أمر أبا طلحة أن ينادي إن اهلل ورسوله ينهيانكم عن حلوم احلمر  

األهلية فإهنا رجس، فالرجس يف اآلية واحلديث بمعنى النجس نجاسة حسية، فكذلك هي  

 .  (3) خلمر رجس نجس نجاسة حسية يف آية ا

ُه َسَأَل َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم َقاَل  ، َأنَّ َُشنِير َلَبَة اخلح : إِنَّا  كام استدلوا  بام روى َعنح َأيِب َثعح

ُبوَن يِف  َ نحِزيَر َوَيرشح ِ َل الحكَِتاِب َوُهمح َيطحُبُخوَن يِف ُقُدوِرِهُم اخلح َر، َفَقاَل َرُسوُل  ُنَجاِوُر َأهح َمح  آنَِيتِِهُم اخلح

هَ  َ َغريح جَتُِدوا  ح  مَل َوإِنح  ُبوا،  َ َوارشح فِيَها  َفُكُلوا  َها  َ َغريح ُتمح  َوَجدح »إِنح  َوَسلََّم:  َعَليحِه  اهللُ  َصىلَّ  ا  اهللَِّ 

ُبوا«  َ  َوُكُلوا َوارشح
ِ
َحُضوَها بِاملحَاء  .  (4) َفارح

 يرى طهارة  أعيان املواد الكحولية   : االجتاه الثان     

وداود الظاهري والليث بن سعد واملزن   ، وإىل هذا القول ذهب ربيعة الرأي شيخ اإلمام مالك

الشوكان   املتأخرين  ومن  املالكي  القروي  احلداد  بن  وسعيد  الشافعي   اإلمام  صاحب 

 

 .   396/  6  ،ج فتاوى ابن باز جمموع  (  1) 

 .   428/  1ج   ، أضواء البيان (  2) 

 250/  11ج   ، جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني (  3) 

 .   3839. رقم 363/  3سنن أيب داود باب األكل يف آنية اهل الكتاب، ج (  4) 
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املعارص،(1) والصنعان    العلامء  وقرار جممع  وعليه مجهور  الرشيف  األزهر  رأسهم  ين  وعىل 

والشيخ    ،وأمحد الزرقا  ،والطاهر بن عاشور  ،الفقه اإلسالمي باهلند ووزارة األوقاف الكويتية 

 .  (2) ورشيد رضا وغريهم كثري   ، واأللبان ،سيد سابق وابن عثيمني 

 : ألدلة القائلني بنجاستها وردها  بقوله  وقد عرض ابن عثيمني رمحه اهلل  ملخصاً       

وأما الذين قالوا بطهارة اخلمر طهارة حسية، أي أن اخلمر نجس نجاسة معنوية ال حسية،  "  

َعَمِل   ِمنح  ٌس  )ِرجح بقوله:  الرجس  ذلك  املائدة  سورة  يف  قيد  وتعاىل  سبحانه  اهلل  إن  فقالوا: 

يحَطاِن(   ُر    ( .فهو رجس عميل وليس   90  : )املائدةالشَّ َمح رجسا عينيا ذاتيا، بدليل أنه قال: )إِنَّاَم اخلح

الُم() املائدة  َزح َنحَصاُب َواألح (.   ومن املعلوم أن امليرس واألنصاب واألزالم    91  :َواملحَيحرِسُ َواألح

ليست نجسة نجاسة حسية، فقرن هذه األربعة: اخلمر وامليرس واألنصاب واألزالم يف وصف  

ه، فإذا كانت الثالثة نجاستها نجاسة معنوية، فكذلك اخلمر نجاسته  واحد األصل أن تتفق في 

 معنوية ألنه من عمل الشيطان. 

وقالوا أيضا: إنه ثبت أنه ملا نزل حتريم اخلمر أراقها املسلمون يف األسواق، ولو كانت نجسة  

 ما جازت إراقتها يف األسواق ألن تلويث األسواق بالنجاسات حمرم وال جيوز. 

ضا: إن الرسول صىل اهلل عليه وسلم، ملا حرمت اخلمر، مل يأمر بغسل األوان منها  وقالوا أي

 ولو كانت نجسة ألمر بغسل األوان منها كام أمر بغسلها من حلوم احلمر األهلية حني حرمت.

وقالوا أيضا، األصل يف األشياء الطهارة حتى يوجد دليل بني يدل عىل النجاسة، وحيث مل  

ي بني  دليل  العملية  يوجد  الناحية  من  لكنه خبيث  أنه طاهر،  فإن األصل  النجاسة،  دل عىل 

 

 . 49/  7وتفسري املنار، ج   25/  1ج   ، اجلرار . والسيل  45/  1ج   ، السالم .وسبل  563/  2ج   ، ينظر املجموع رشح املهذب (  1) 

  ، .. وفتوى وزارة األوقاف الكويتية 723فتوى رقم   . 1652/  5فتوى دار اإلفتاء املرصية، ج   ، ينظر الفتاوى اإلسالمية (  2) 

فتوى رقم    365  / 10. وجملة املنار ج 29/  1ج   ، وفقه السنة   . 309  ص   ، . وقرارات جممع الفقه اإلسالمي باهلند 184/  1ج 

بن    عيسى بن عبد اهلل بن حممد   ، . ولباب النقول يف طهارة العطور املمزوجة بالكحول   24/  7ج   ، لتنوير والتحرير وا   1907

احلمريي  والتوزيع   مانع  للنرش  القلم  أوىل    ، دار  طبعة  ديب،  ص  1995اإلمارات  القضايا  ، . 110م  يف  امليرسة  واملوسوعة 

 .   27ص    ، املعارصة 
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املعنوية وال يلزم من حتريم اليشء أن يكون نجسا، أال ترى أن السم حراما وليس بنجس،  

 . فكل نجس حرام وليس كل حرام نجساً 

ليس بنجس    وبناء عىل ذلك نقول يف الكولونيا وشبهها: إهنا ليست بنجسة ألن اخلمر ذاته         

عىل هذا القول الذي ذكرناه أدلته، فتكون الكولونيا وشبهها ليست بنجسة أيضا، وإذا مل تكن  

 . (1)  "نجسة فإنه ال جيب تطهري الثياب منها 

غري أن أصحاب هذا االجتاه القائلني بطهارة  عني األدوية الكحولية اختلفوا يف حكم بيعها       

 : واستعامهلا عىل قولني

غري مسكرة    : األولالقول    قليلة  كانت  إذا  إال  العني  كانت طاهرة  وإن  استعامهلا   جيوز    ال 

    .وابن باز      لإلفتاءفيجوز استعامهلا وهو قول اللجنة الدائمة  

 : عن حكم بيع ورشاء الكولونيا فقالت   لإلفتاء فقد أجابت اللجنة الدائمة       

الكحول درجة اإلسكار برشب الكثري منها حرم اإلبقاء عليها،  إذا بلغت الكلونيا بام فيها من  

صىل اهلل عليه وسلم    -قلت أم كثرت، ووجبت إراقتها وإتالفها ألهنا مخر، وقد ثبت عن النبي  

اَم  }أنه أمر املسلمني بإراقة ما لدهيم من اخلمور حينام نزل قوله تعاىل:    - ِذيَن آَمنُوا إِنَّ َا الَّ َيا َأهيُّ

َمح  لُِحونَ اخلح َتنُِبوُه َلَعلَُّكمح ُتفح يحَطاِن َفاجح ٌس ِمنح َعَمِل الشَّ الُم ِرجح (  1) {ُر َواملحَيحرِسُ َواألَنحَصاُب َواألَزح

ُكمح عَ } ِر َواملحَيحرِسِ َوَيُصدَّ َمح َضاَء يِف اخلح َبغح َعَداَوَة َوالح يحَطاُن َأنح ُيوِقَع َبيحنَُكُم الح اَم ُيِريُد الشَّ رِ إِنَّ اهللَِّ    نح ِذكح

اَلِة َفَهلح َأنحُتمح ُمنحَتُهونَ   . (2) {َوَعِن الصَّ

: »ما أسكر كثريه فقليله حرام  « وعىل ذلك  -صىل اهلل عليه وسلم   -وملا ثبت من قول النبي  

حيرم رشهبا والتطيب أو التطهري هبا، أما إن مل تبلغ درجة اإلسكار بام فيها من الكحول برشب  

ها واقتناؤها واستعامهلا تطيبا وتطهريا هبا؛ ألن األصل اجلواز حتى  الكثري منها فيجوز رشاؤ

 يثبت ما ينقل عنه. 

 . (2) وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم 

 

 . 252ــ    250/  11ج ، جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني (  1) 

 . 144ــ  143/    22ج   ، 1  لإلفتاء فتاوى اللجنة الدائمة  (  2) 
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استعامل الروائح العطرية املسامة )بالكولونيا( املشتملة عىل مادة الكحول    ": وقال ابن باز      

ال جيوز، ألنه ثبت لدينا بقول أهل اخلِّبة من األطباء أهنا مسكرة ملا فيها من مادة السبريتو  

 . (1)  "املعروفة، وبذلك حيرم استعامهلا عىل الرجال والنساء 

وجلنة    ،وهو قول دار اإلفتاء املرصية،  ا ورشاء واستعامالً عجيوز استعامهلا مطلقا بي   : القول الثان 

 .  (2) الفتوى بوزارة األوقاف الكويتية وأكثر علامء العرص 

 القول:  أصحاب هذا ومن أدلة       

 ــ كل دليل يساق عىل طهارة اخلمر يساق هنا .  1 

الكحول املوجودة  فيها ربام  ـ أكثر القائلني بنجاسة اخلمر يرى طهارة احلشيشة مع أن نسبة    2

 يغري يف حقيقته شيئا .  وكونه صلبا أو سائال ال يكفي الختالف احلكم  وال ،أكثر من العطور 

ـ الكحول يتكون يف كثري من املأكوالت ومجيع  ما نخمره مثل اخلمري، واخلبز والكحك    3

فهذا البكرتيا  بفعل  أمعائنا  داخل  يتكون  الكحول  عن  بل   ... أن    والبسكويت  عىل  دليل 

 الكحول ليس نجسًا. 

يستخرج من اخلمر ابدا ... وإنام    وإذا علمنا أن الكحول املستخدم من الكولونيا وغريها ال 

يصنع بطرق كياموية منها حتويل غاز اإليثان إىل الكحول اإليثييل أو اإليثانول كام يسمى علميا  

 .  (3) فإنه ليس نجسا بل طهور ألنه مصنوع من مواد ليست نجسة  

ألن الطيب يف اصله وضع للتطيب به ال للسكر، واخلمر إنام وضع    ؛ ــ الطيب يغاير اخلمر  4

وإخراج الطيب عن أصله الذي وضع له لفعل شواذ  من الناس    ،للسكر فحرم بيعه ورشاؤه

الفعل كرشاء    ال هذا  منه  به حرم  ليسكر  اشرتاه  لكن من  بيعه مطلقا  بتحريم  القول  يقتيض 

مل يريد عرصه مخراالعنبي  العنب    ،ن  بتحريم زراعة  القول  يلزم منه  العطور  والقول بتحريم 

 

 .   396/  6جمموع فتاوى ابن باز، ج (  1) 

/  1وفتاوى وزارة األوقاف الكويتية، ج   .   723فتوى رقم   1652/  5ج ، الفتاوى اإلسالمية فتوى دار اإلفتاء املرصية (  2) 

 23ص    38اإلسالمية العدد  . واخلمر والكولونيا جملة البحوث  184

ـ 1407عام   7د حممد عيل البار، الدار السعودية للنرش والتوزيع، جدة طبعة    ، اخلمر بني الطب والفقه (  3)   52ص    ، ه
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قائل به وهكذا يلزم منه حتريم سائر األشياء املباحة التي قد تستعمل فيام    وال  ، وبيعه مطلقا

 . (1) حرم اهلل  

ــ الكحول سائل رسعان ما يتطاير ويتحول إىل غاز ) بخار ( وهذا البخار يعتِّب طاهرا ولو    5

 .  (2) كان أصله نجسًا كام أن اخلمر إذا حتول إىل خل اصبح طاهرا عندكم 

ألن جلود    ؛من جلد اخلنازيروغالبا    ،أخذ قطعة من جلد حيوان  "عن    الرتقيع اجللدي عبارة    

ويكون رفض اجلسم ملثل هذا النوع من    ،اخلنازير تتصف بعدم تشكل األوعية الدموية فيها 

اجللود متأخرا نوعُا وبعد الرتقيع بجلد اخلنزير يعطي الطبيب للمريض مثبطات املناعة حتى  

 .  (3)  "يمنع بذلك رفض اجلسم هلذه الرقعة اجلديدة مدة معينة 

 حلم اخلنزير  حمرم بالكتاب والسنة واإلمجاعو 

لِِه َتَعاىَل    :فمن الكتاب قوله  تعاىل  ًما َعىَل َطاِعٍم َيطحَعُمُه إاِل  }َقوح ُقلح ال َأِجُد يِف َما ُأوِحَي إِيَلَّ حُمَرَّ

ٌس  ُفوًحا َأوح حَلحَم ِخنحِزيٍر َفإِنَُّه ِرجح  [145]األنعام:   {َأنح َيُكوَن َميحَتًة َأوح َدًما َمسح

نحِزيِر  ِرجح "فقد بني اهلل  تعاىل علة حتريم  حَلحَم ِخنِزيٍر بأنه    ِ َم حَلحَم اخلح ُه َتَعاىَل إِنَّاَم َحرَّ نَاُه َأنَّ ٌس َوَمعح

لِ  َكح ِريِم األح ٌة لَِتحح َتيِض َأنَّ النََّجاَسَة ِعلَّ نِِه َنِجًسا َفَهَذا َيقح  . (4)  "لَِكوح

َرَة َرِِضَ اهللَُّ َعنحهُ  ُه َسِمَع أبا ُهَريح ِن املَُسيرِب َأنَّ ، َيُقوُل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ  ومن السنة ما  روى َعِن ابح

ِس  ُمقح َحَكاًم  َيَم  َمرح ُن  ابح فِيُكمح  َينحِزَل  َأنح  َلُيوِشَكنَّ  بَِيِدِه،  يِس  َنفح ِذي  »َوالَّ َوَسلََّم:  َعَليحِه  ًطا،  َصىلَّ اهللُ 

َيَة، َوَيِفيَض املَاُل َحتَّى  ُتَل اخِلنحِزيَر، َوَيَضَع اجِلزح لِيَب، َوَيقح رِسَ الصَّ َبَلُه َأَحٌد«  َفَيكح  .  (5)الَ َيقح

 

ـ  1425طبعة أوىل  ، مكتبة الرشد   ، تأليف ايب عمر دبيان بن حممد الدبيان (  النجاسة    ) أحكام الطهارة (  1)  /  13ج ،  م 2004هــ 

421 . 

 . 421/  13ج   ، املصدر السابق (  2) 

 . 242ص    ، املسائل الطبية املعارصة (  3) 

 .   168/  13ج ، تفسري الرازي (  4) 

 . 2222. رقم 82/  3ج ، باب قتل اخلنزير ،  كتاب البيوع   ، صحيح البخاري (  5) 



101 
 

ُه    ":قال ابن حجر يف الفتح  لِِه َوَأنَّ ِريُم َأكح نحِزيِر َوحَتح ِ  اخلح
ِ
تِنَاء ِريُم اقح َتَفاُد ِمنحُه ــ أي احلديث ــ  حَتح َوُيسح

اَلُفُه   ُع إِتح َ َء املحُنحَتَفُع بِِه اَل ُيرشح ح  .  (1)  "َنِجٌس أِلَنَّ اليشَّ

َوَدِمِه َوَسائِِر    ":النووي بقوله    وأما اإلمجاع فقد ذكره ِمِه  ِريِم َشحح لُِموَن َعىَل حَتح َع املحُسح َوَقدح َأمجح

َزائِهِ   . (2)  "َأجح

 والتداوي بام يؤكل حلمه ال خالف فيه بني العلامء. 

ٌد    ":جاء يف الفتاوى اهلندية   َعظحِم إَذا َكاَن  َواَل َبأحَس بِالتََّدا  -َرمِحَُه اهللَُّ َتَعاىَل    -َوَقاَل حُمَمَّ ِوي بِالح

َدِمير فَ  نحِزيِر َواآلح ِ َوابر إالَّ َعظحَم اخلح ِه ِمنح الدَّ ِ َرُه  َعظحُم َشاٍة َأوح َبَقَرٍة َأوح َبِعرٍي َأوح َفَرٍس َأوح َغريح ُه ُيكح إِنَّ

 .  (3) "التََّداِوي هِباَِم 

 28هـ  1405مجادى األوىل سنة    7وقد أقر جممع الفقه اإلسالمي يف جلسته املنعقدة بتاريخ       

م  جواز االنتفاع بأعضاء جسم إنسان ميت أو حي  ملصلحة إنسان حي   1985كانون الثان  

 : عند الرضورة   وفق رشوط وضوابط  حمددة

القاعدة  1  "    أوالً:  العادية؛ ألن  املتِّبع به رضرًا خيل بحياته  العضو من  ( أن ال يرض أخذ 

يزال برضر مثله وال بأشد منه وألن التِّبع حينئذ يكون من قبيل اإللقاء  الرشعية أن الرضر ال  

 بالنفس إىل التهلكة وهو أمر غري جائز رشعًا. 

 ( أن يكون إعطاء العضو طوعًا من املتِّبع دون إكراه.2

 ( أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة املمكنة ملعاجلة املريض املضطر.3

 ل من عمليتي النزع والزرع حمققًا يف العادة غالبًا. ( أن يكون نجاح ك4

 تعتِّب جائزة رشعًا بطريق األولوية احلاالت التالية:   ثانيًا:

 ( أخذ العضو من إنسان ميت إلنقاذ إنسان آخر مضطر إليه. 1

 برشط أن يكون املأخوذ منه مكلفًا وقد أذن بذلك حالة حياته. 

 

 .   491/  6ج ،  فتح الباري البن حجر (  1) 

 .   5/  9املجموع رشح املهذب، ج (  2) 

 . 354/  5ج   ، الفتاوى اهلندية (  3) 
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ومذكى مطلقًا، أو غريه عند الرضورة لزرعه يف إنسان  ( أن يؤخذ العضو من حيوان مأكول  2

 مضطر إليه. 

( أخذ جزء من جسم اإلنسان لزرعه أو الرتقيع به يف جسمه نفسه، كآخذ قطعة من جلده  3

 أو عظمه لرتقيع ناحية أخرى من جسمه هبا عند احلاجة إىل ذلك. 

ج حالة مرضية فيه؛  ( وضع قطعة صناعية من معادن أو مواد أخرى يف جسم اإلنسان لعال4

رشعًا   جوازها  املجلس  يرى  األربع  احلاالت  هذه  فكل  وغريمها،  القلب  وصامم  كاملفاصل 

 .  (1) بالرشوط السابقة 

 : أما الرتقيع بجلد حيوان نجس كامليتة أو جلد خنزير فقد حرمه الفقهاء إال  برشطني

 عدم وجود بديل  مرشوع يقوم مقامه .  : األول 

 عند الرضورة.  : الثان 

الطبية        للعلوم  اإلسالمية  للمنظمة  الثامنة  الطبية  الفقهية  الندوة  توصيات  يف  جاء  فقد 

 . م24/ 5/ 1995 - 22هـ املوافق لـ  24/ 12/ 1415 - 22بالكويت  من 

 الرتقيع اجللدي:  - أوالً  

قصد من  لآلدمي مسلاًم وغري مسلم حرمة ذاتية. وتكريم اآلدمي واحلفاظ عىل حرمته م  -  1

مقاصد الرشيعة، لذا فإن عمليات الرتقيع اجللدي اجلائزة بالرشوط املبينة فيام ييل، ال تتناىف  

 مع هذا املقصد بل حتققه وترسخه. 

اجللد عضو حي ينطبق عليه من حيث النقل ما ينطبق عىل نقل األعضاء وزرعها طبقًا ملا    -  2

 قررته املجامع الفقهية. 

اجلل  -  3 الرتقيع  تكون رضورة رشعية ختضع يف  عمليات  ربام  آدمي  مصدر  من  برقعة  دي 

 أحكامها للرشوط العامة للرضورة.

 

  ، جملة جممع الفقه اإلسالمي   ، خليل حميي الدي امليس   جسم إنسان آخر حيًا أو ميتًا بحث للشيخ   ، تفاع اإلنسان بأعضاء ان (  1) 

 .   271/  4ج 
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الرقعة اجللدية املأخوذة من مصدر آدمي حي أو ميت، ذاتية )من الشخص لنفسه(، أو    -  4

 مثلية )من آدمي آلدمي(، طاهرة رشعًا. 

ل عىل اجللد الالزم إذا مل جيد  التغرير، وال مانع من بذل املال من قبل املحتاج من أجل احلصو

 متِّبعًا. 

َقع اجللدية املأخوذة من حيوان طاهر مذكًى حسب الرشوط الرشعية مصدر يبيحه    -  6 الرُّ

 الرشع. 

َقع اجللدية املأخوذة من حيوان غري مأكول )باستثناء الكلب واخلنزير( جيوز الرتقيع    -  7 الرُّ

 هبا إن ذكّي تذكية رشعية. 

جيوز استخدامها إال عند    املأخوذة من امليتة أو من حيوان حي، نجسة ال  الرقع اجللدية   -  8

 الرضورة. 

جيوز استخدامها إال عند عدم وجود البديل    الرقع اجللدية املأخوذة من الكلب أو اخلنزير ال  - 

 . (1)اجلائز رشعًا وعند الرضورة، رشيطة أن تكون مؤقتة.  

 بالقياس عىل عدة أمور منها: وقد استدل العلامء هلذا اجلواز  

 . (2) أوال: القياس عىل مالو جِّب عظم إنسان  بعظم نجس وشق نزعه فإنه ال جتب إزالته 

)ومن جِّب عظمه( بعظم )نجس( أو خيط جرحه بخيط نجس وصح )مل جيب    ": قال البهويت   

 . (3)  "قلعه مع الرضر( بفوات نفس أو عضو أو مرض 

 القياس عىل جواز أكل حلم اخلنزير وامليتة للرضورة .  :ثانياً 

 

 .  5263ــ    5262/    7الفقه اإلسالمي وأدلته للزحييل، ج (  1) 

 . 422املوسوعة الطبية املعارصة، ص  (  2) 

 .   79ص    ، الروض املربع رشح زاد املستقنع (  3) 
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ُجلِ  -َرِِضَ اهللَُّ َتَعاىَل َعنحُه  -َقاَل َمالٌِك     َسِن َما َسِمعحت يِف الرَّ ُه َيأحُكُل  ِمنح َأحح َطرُّ إىَل املحَيرَتِة َأنَّ  ُيضح

َساَلِة َواَل َبأحَس لِلحُمضح  َد ِمنحَها، َفإِنح َوَجَد َعنحَها ِغنًى َطَرَحَها. َويِف الرر َبَع َوَيَتَزوَّ َطرر َأنح  ِمنحَها َحتَّى َيشح

نَى َعنحَها  َتغح َد، َفإِنح اسح َبَع َوَيَتَزوَّ  . (1)  "َطَرَحَها َيأحُكَل املحَيحَتَة َوَيشح

ُه    :وقال النووي  َأنَّ َُعوا  َداَها( َأمجح َطرر )إحح َكاِم املحُضح  يِف َمَسائَِل ِمنح َأحح
ِ
ُعَلاَمء الح َمَذاِهِب  ٌع( يِف  )َفرح

ِر املحَ  َكِريَمِة َويِف َقدح َيِة الح ِوَها لآِلح نحِزيِر َوَنحح ِ ِم َوحَلحِم اخلح ُل ِمنح املحَيحَتِة َوالدَّ َكح َلُه األح اَلِن  جَيُوُز  أحُكوِل َقوح

َمِق َوبِِه َقاَل َأُبو َحنِيَفَة وداود  .لِل ُهاَم( َسدُّ الرَّ افِِعير َسَبَقا )َأَصحُّ َبِع والثان) شَّ ُر الشر  . (2) ( َقدح

َهِب، َنصَّ َعَليحِه.    "وقال املرداوي يف اإلنصاف:   ِحيِح ِمنح املحَذح ُل َذلَِك َعىَل الصَّ َوجَيُِب َعَليحِه َأكح

يحُخ تَ  يِن  َوَذَكَرُه الشَّ ِه،    -َرمِحَُه اهللَُّ    -ِقيُّ الدر ِ ِر، َوَغريح َتاَرُه ابحُن َحاِمٍد، َوَجَزَم بِِه يِف املحَُحرَّ ِوَفاًقا، َواخح

رح  . َقاَل الزَّ ِهمح ِ ُُصولِيَِّة، َوَغريح َقَواِعِد األح ، َوالح ِ
َاِوَينيح ، َواحلح ِ

َعاَيَتنيح ُفُروِع، َوالرر َمُه يِف الح : َهذَ َوَقدَّ ا  َكيِشُّ

َتِمُلُه َكاَلُم املحَُصنرِف ُهنَا  ُل. َوحَيح َكح َتَحبُّ األح . َوِقيَل: ُيسح ِ
َهنيح َوجح ُهوُر ِمنح الح  . (3)  "املحَشح

ِهمح اَل    ":وقال ابن تيمية    ِ َبَعِة َوَغريح َرح ِة األح مَّ
َئِ َهِب األح ُل املحَيحَتِة يِف َظاِهِر َمذح َطرُّ جَيُِب َعَليحِه َأكح َواملحُضح

له َتَعاىَل:  السُّ  َ َباٍغ َوال َعادٍ }َؤاُل وَقوح ُطرَّ َغريح  .  (4) [  173]البقرة:  {َفَمِن اضح

و الطائرات إىل التيمم  باملقاعد التي جيلسون عليها او  ألجأ بعض املسافرين بالقطارات  ي       

 وجود املاء وخشية فوات الوقت فهل جيوز التيمم هبا . بجدران هذه الوسائل لعدم 

اب والرمل    "  ،املتفق عليه عند الفقهاء أن التيمم يكون بكل ما هو من جنس األرض مثل   َ الرتُّ

املعدن   َواملحلح  والزاجات  والكِّبيت  والزرنيخ  والتوتيا  والكحل  واجلص  والنورة  والسباخ 

 

 . 455/  2ج ،  منح اجلليل رشح خمترص خليل (  1) 

 . 52/  9ج   ، املجموع (  2) 

 . 370/ 10اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي، ج (  3) 

 . 547/  5الفتاوى الكِّبى البن تيميةج (  4) 
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ُغَباروانواع الطني وكل َما يتَّخذ من األَرح  .    (1)   "ض مثل االشجار واحلشيش ألهنا اَل خَتحُلو من الح

 .  (2)خالفا أليب يوسف الذي جيعل التيمم من الرتاب أو الرمل 

َفاًقا وَ "وعند املالكية     ُ َجائٍِز اتر اُب الطَّاِهُر َوَغريح َ َفاًقا َوُهَو الرتُّ َم بِِه َثاَلَثُة َأقحَساٍم َجائٌِز اتر ُهَو  أ املحَُتَيمَّ

اُب النَِّجُس َوخُمحَتَلٌف فِيِه َوُهَو َما عدا َذلِك َ  . (3)  "املحََعاِدُن َوالرتُّ

لٍ  "والشافعية التيمم   ُغَباِر، َواَل جَيُوُز باَِم ِسَواُه ِمنح ُنوَرٍة َأوح ُكحح اِب ِذي الح َ  .  (4)"خُمحَتصٌّ بِالرتُّ

ٍب َأوح َجَوالَِق َأوح    ":يقع به  التيمم  فقالوا    وتوسع احلنابلة يف ما  َب بَِيِدِه َعىَل لِبحٍد َأوح َثوح َفإِنح رَضَ

َُد َعىَل َذلَِك ُكلرِه. َوَكاَل  َم بِِه، َجاَز. َنصَّ َأمحح ِه ُغَباٌر، َفَتَيمَّ َذَعٍة َأوح يِف َشِعرٍي، َفَعلَِق بَِيَديح  ُم َبرح

تَِبا ََد َيُدلُّ َعىَل اعح َرٍة، َأوح َحائٍِط، َأوح  َأمحح َب بَِيِدِه َعىَل َصخح اِب َحيحُث َكاَن، َفَعىَل َهَذا َلوح رَضَ َ ِر الرتُّ

ح َيُكنح فِيِه غُ  ُم بِِه. َوإِنح مَل ِه ُغَباٌر، َجاَز َلُه التََّيمُّ  َكاَن، َفَصاَر َعىَل َيَديح
ٍ
ء َباٌر، َفاَل  َحَيَواٍن، َأوح َأير ََشح

ُن ُعَمَر »، َأنَّ النَّبِيَّ    جَيُوُز َوَقدح َرَوى َائِِط، َوَمَسَح    -َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم    -ابح ِه َعىَل احلح َب َيَديح رَضَ

َرى، َفَمَسَح ِذَراَعيحِه«  َبًة ُأخح َب رَضح َهُه، ُثمَّ رَضَ  . (5)  "هِباَِم َوجح

حواز         هو  الفقهاء  اقوال  بني  املشرتك  اجلامع  يكون  هذا  غبار    وعىل  مافيه  بكل  التيمم 

 األرض ألن الغبار هو تراب . 

وعىل هذا لو كانت مقاعد الطائرات أو السيارات هبا غبار جاز التيمم هبا فإن كانت نظيفة         

الصالة بدون    "ولو خشى اإلنسان من فوات الصالة  جازت       ،الغبار فيها فالجيوز التيمم هبا

 .  (6) "طهارة نظرا للرضورة 

 

دي،   ، النتف يف الفتاوى (  1)  غح  . 39ص    ، الدكتور صالح الدين الناهي حتقيق: املحامي    أبو احلسن عيل بن احلسني بن حممد السُّ

 .   239/  1ج   ، الدر املختار (  2) 

 .   347/  1ج   ، الذخرية للقرايف (  3) 

 .   237/  1ج   ، احلاوي الكبري (  4) 

 . 183/  1ج   ، املغني (  5) 

 حكم التيمم بالرتاب العالق بكرايس الطائرة "  بعنوان   فتاوى إسالم ويب إسالم ويب (  6) 

 م   2003- 7- 28  - هـ    1424مجادى األوىل    29  النرش: اإلثنني تاريخ  (    35636) رقم الفتوى: 
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 من أكثر النوازل املعارصة يف الصالة  شيوعًا ما ييل:  

يسع املسلم خمالفتها فال تقبل الصالة    أوقات الصالة حمددة بالكتاب والسنة  بحيث ال        

ُكُروا اهللََّ ِقيامًا َوُقُعودًا    :قبلها ومن هذه النصوص قوله سبحانه وتعاىل  الَة َفاذح ) َفإِذا َقَضيحُتُم الصَّ

ُقوت  َموح كِتابًا  ِمننَِي  املحُؤح َعىَل  الَة كاَنتح  الصَّ إِنَّ  الَة  الصَّ َفَأِقيُموا  اطحَمأحَننحُتمح  َفإَِذا  ُجنُوبُِكمح  ًا()  َوَعىل 

الَة لُِدُلوِك الشَّ 103:النساء  آَن  ( وقوله تعاىل: )َأِقِم الصَّ ِر إِنَّ ُقرح َفجح آَن الح يحِل َوُقرح ِس إِىل َغَسِق اللَّ مح

ُهودًا( ) اإلرساء ِر كاَن َمشح َفجح  (. 78:الح

أن النبي صىل اهلل عليه وسلم جاءه جِّبيل عليه    -رِض اهلل عنهام  – وعن جابر بن عبد اهلل      

؛ فقال: قم فصله،  السالم فقال له قم فصله, فصىل الظهر حني زالت الشمس، ثم جاءه العرص 

فصىل العرص حني صار ظل كل َشء مثله، ثم جاءه املغرب فقال قم فصله، فصىل املغرب  

حني وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء فقال قم فصله، فصىل العشاء حني غاب الشفق، ثم  

  ، جاءه الفجر حني برق الفجر، أو قال )سطع الفجر(، ثم جاءه من الغد للظهر، فقال قم فصل

لظهر حني صار ظل كل َشء مثله، ثم جاءه العرص فقال قم فصله فصىل العرص حني  فصىل ا

صار ظل كل َشء مثليه، ثم جاءه املغرب وقًتا واحًدا مل يزل عنه، ثم جاءه العشاء حني ذهب  

نصف الليل أو قال )ثلث الليل ( فصىل العشاء، ثم جاءه حني أسفر جًدا فقال: قم فصله،  

 .(1)  "ما بني هذين الوقتيني وقت "فصىل الفجر، ثم قال: 

وقت الظهر  "وعن عبد اهلل بن عمرو رِض اهلل عنه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال:     

تصفر  مل  ما  العرص  ووقت  العرص،  حيرض  مل  ما  كطوله  الرجل  ظل  وكان  الشمس  زالت  إذا 

 

اللفظ (  1)  الغليل   (، 14578) رقم   (، 330/ 3) خرجه اإلمام أمحد هبذا    (، 250) رقم   (، 50/ 1) وصححه األلبان يف إرواء 

وسلم  عليه  اهلو  صىل  النبي  عن  الصالة  مواقيت  يف  جاء  ما  باب  يف  الرتمذي  اللفظ:  هذا  بنحو    (، 278/ 1) وأخرجه 

وابن حبان يف كتاب الصالة، باب    (، 513) رقم   (، 255/ 1) والنسائي يف كتاب الصالة، باب آخر وقت العرص   (، 149) رقم 

 . (  1472) رقم (  335/ 4) ذكر وصف أوقات الصلوات املفروضة
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الشمس، ووقت صالة املغرب ما مل يغب الشفق، ووقت العشاء إىل نصف الليل األوسط،  

وع الفجر ما مل تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن  ووقت صالة الصبح من طل

 .  (1) "الصالة فإهنا تطلع بني قرن شيطان

احلديثني   يف  ورد  وما  الشمس  حركة  باعتبار  اخلمس  الصلوات  أوقات  باختصار  ونذكر 

  (2) السابقني 

ا عن وسط  أما بداية وقت الظهر: فهو من زوال الشمس واملقصود زواهل  :وقت الظهر  : أوالً     

السامء إىل جهة الغرب. وأما هناية وقت الظهر: فهو إىل أن يصري ظل كل َشء مثله ) أي طوله  

 ( بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. 

؛ فوقت  "ووقت العرص ما مل تصفر الشمس"قال صىل اهلو عليه وسلم:    وقت العرص:  :ثانياً     

  : العرص يكون بانتهاء وقت الظهر ) أي عند مصري ظل كل َشء مثله (، وأما هنايته فله وقتان 

وقت اختيار: وهو من أول وقت العرص إىل اصفرار الشمس لقول الرسول صىل اهله عليه  

أي: ما مل تكن صفراء، وحتديده بالساعة خيتلف    ، "وقت العرص ما مل تصفر الشمس "وسلم:  

باختالف الفصول. ووقت اضطرار: وهو من اصفرار الشمس إىل غروب الشمس . لقول  

أدرك  "النبي صىل اهلر عليه وسلم:   الشمس فقد  أدرك ركعة من العرص قبل أن تغرب  من 

 .  (3)  "العرص 

 

وأخرج البخاري من حديث    (، 173) رقم:   (، 426/ 1) خرجه مسلم يف كتاب الصالة، باب أوقات الصلوات اخلمس (  1) 

إذا طلع    "ولفظه:    (، 3099) رقم   (، 1193/ 2) عبد اهلل بن عمر رِض اهلل عنه يف كتاب بدء اخللق، باب صفة إبليس وجنوده 

الصالة حتى تغيب وال حتينوا بصالتكم طلوع  حاجب الشمس فدعوا الصالة حتى تِّبز وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا  

 . "الشمس وال غروهبا فإهنا تطلع بني قرن شيطان أو الشيطان

د. نايف    ، . .و استعامل التقويم يف حتديد مواقيت الصالة 106ــ  100  / 1ج ، انظر بداية املجتهد وهناية املقتصد البن رشد (  2) 

ـ   1434ربيع الثان    15  بن مجعان اجلريدان تاريخ   / https://almoslim.net/nodeموقع املسلم    ه

ومسلم يف باب من أدرك من    (، 531) رقم   (، 204/ 1) أخرجه البخاري يف باب من أدرك ركعة من العرص قبل الغروب (  3) 

 . (  163) رقم   (، 424/ 1) ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة 
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؛  "ت صالة املغرب ما مل يغب الشفقووق"قال صىل اله عليه وسلم:    ثالًثا: وقت املغرب:    

أي: أن وقت املغرب يدخل مبارشة من خروج وقت العرص وهو غروب الشمس إىل مغيب  

الشفق األمحر. فإذا غابت احلمرة من السامء خرج وقت املغرب ودخل وقت العشاء، وحتديده  

فمتى ُرؤيت احلمرة قد زالت يف األفق فهذا دليل عىل أن   ، بالساعة خيتلف باختالف الفصول

 وقت املغرب قد انقىض. 

العشاء الوسط": قال صىل اهلل عليه وسلم:  رابًعا: وقت  الليل  إىل نصف  العشاء  ؛  "ووقت 

فوقت العشاء يبدأ من خروج وقت املغرب مبارشة )أي: من مغيب احلمرة يف السامء(، إىل  

 نصف الليل . 

اب نصف الليل بحساب الوقت من مغيب الشمس إىل طلوع الفجر، فنصف  ويمكن حس     

العشاء )وهو نصف الليل(، فلو أن الشمس تغيب الساعة اخلامسة   ما بينهام هو آخر وقت 

ولو أن    ،مثال، والفجر يؤذن الساعة اخلامسة فمنتصف الليل هو الساعة احلادية عرشة مساءً 

يط والفجر  اخلامسة  الساعة  تغيب  الساعة  الشمس  الليل  فمنتصف  السادسة،  الساعة  لع 

 احلادية عرشة والنصف وهكذا. 

وقت صالة الفجر يبدأ من طلوع الفجر الثان، وهو البياض املعرتض    خامًسا: وقت الفجر:

الفجر   فهو  األول  الفجر  وأما  الشمس؛  طلوع  إىل  الوقت  ويمتد  ويساًرا،  يمينًا  األفق  يف 

السامء من أعىل األفق إىل أسفله كالعمود، ويقع قبل الفجر    الكاذب، وهو البياض املستطيل يف

األحكام   أن  ومعلوم  السنة.  فصول  باختالف  وتنقص  تزيد  دقيقة،  عرشين  بنحو  الصادق 

  : منها  ،ترتتب عىل وجود الفجر الصادق ال الكاذب، وقد جاء يف بيان الفجرين أحاديث كثرية 

الفجر الذي يكون كذنب الرسحان فال حُيل  الفجر فجران: فأما  "قوله صىل اله عليه وسلم:  
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وأما الفجر الذي يذهب مستطياًل يف األفق فإنه حُيل الصالة وحُيرم   ،الصالة وال حُيرم الطعام

 . (1)  "الطعام

عىل عمليات حسابية دقيقة، يقوم هبا بعض املختصني عن طريق الربط   "ويعتمد التقويم     

و املعتمد  هي  والتي  الشمس،  حركة  وحساب  بني  الصالة،  أوقات  حتديد  يف  عليه  املعّول 

ساعات النهار والليل يف عدد املدن املختلفة املواقع، ويعتِّب يف ذلك فروق التوقيت يف كل  

وقت، ويف كل يوم، ويمكن بعمليات حسابية إضافية حتديد أوقات الصلوات يف سائر املدن  

نًا فيه أوقات الصلوات اخلمس يف  والقرى، ويتم إصدار مثل هذا التقويم بصورة سنوية مبيَّ 

 عدد من املدن بالتوقيت الغرويب والزوايل أو بأحدمها. 

فيه       حيدد  زمني  تقويم  إصدار  حسابية  بعملية  يمكن  فإنه  اآللية  احلاسبات  وجود  ومع 

مواقيت الصلوات لسنوات عديدة قادمة. ومع التطور يف األخذ بام يعني عىل حتديد األوقات  

 . (2)  "ت مما يفيد يف حتديد أوقات الصالة من حساب وآال

ما مل يظهر أهنا خمالفة    "عىل ذلك جيوز العمل هبا إذا كانت من جهة علمية موثوق هبا    و بناءً      

للعالمات الرشعية, وأما التقاويم املجهولة التي ال يعرف من أنشأها ومل تعتمد من قبل علامء  

قت الصالة تقريبيا ولكن ال يعتمد عليها كليا, ويف هذه  ثقات فهذه قد يستأنس هبا يف معرفة و 

الوقت   الوقت ملن ال يتمكن من معرفة  الظن يف دخول  باليقني أو غلبة  العمل  احلال يتعني 

بالعالمات الرشعية، لكونه جاهال هبا أو يعيش يف مدينة يتعذر فيها التحقق من العالمات  

تهاؤه كام هو معلوم مرتبط بطلوع الفجر الصادق  الرشعية لكثرة األضواء، وابتداء الصيام وان

وغروب الشمس, فمن تسحر وهو شاك يف طلوع الفجر فصيامه صحيح، ألن األصل بقاء  

 

للبيهقي (  1)  الكِّبى  ودخول    السنن  فجران  الفجر  باب  الصالة،  كتاب  منهام يف  اآلخر  بطلوع  الصبح    (، 377/ 1) وقت 

  (، 268) 1والدار قطني يف كتاب الصالة، باب ما روي يف صفة الصبح والشفق وما جتب به الصالة من ذلك    (، 1642) رقم 

 . ( 1) رقم 

الصالة  (  2)  التقويم يف حتديد مواقيت  نايف بن مجعان اجلريدان   2/ 2استعامل   / الثان    22  ، د  املسلم    1434ربيع  موقع 

http://almoslim.net                                                                                                                                           

http://almoslim.net/
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الليل, ومن أفطر وهو شاك يف غروب الشمس فسد صومه، ألن األصل بقاء النهار، ولكن  

عاىل: فاالحتياط أن اإلنسان  ينبغي االحتياط يف اإلمساك واإلفطار, قال ابن عثيمنيـ  رمحه اهلل ت

إذا حل وقت الفجر حسب التوقيت أن يمتنع عن األكل والرشب، أما الصالة فيحتاط هلا  

بمعنى أنه ال يبادر بالصالة ينتظر ـ واحلمد هلل ـ فانتظاره للصالة من أجل أن يتحقق دخول  

الصوم أن متسك  الوقت ال يعد تأخريا للصالة عن أول وقتها، فيكون االحتياط هنا من جهة 

 . (1)   "حسب التقويم، ومن جهة الصالة نقول االحتياط أن تؤخر حتى يتبني لك الفجر

أن هذه التقاويم جيوز العمل هبا إذا كانت من جهة موثق هبا مع عدم االعتامد    :  واخلالصة     

أن   اليقني يف كل األمور ألن أصحاهبا برش جيتهدون وخيطئون كام  االعتامد  عليها عىل جهة 

عليها يؤدي إىل اندراس االعتامد عىل األدلة الرشعية ونسياهنا وقد يعجز املسلم حال فقدان  

 التقويم الفلكي حتت أي ظرف عن حتديد  اجتاه القبلة أثناء الصالة. 

يستفيد منها املؤذنون واألئمة يف أوقات الصالة عىل سبيل التقريب، أما يف     "ومع ذلك فقد  

 فال يعتمد عليها من مجيع الوجوه؛ ألن اهلل سبحانه علق احلكم بطلوع  الصوم واإلفطار 

الفجر إىل الليل وألن الرسول صىل اهلل عليه وسلم قال: »صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن  

 .    (2)غم عليكم فأكملوا العدة « 

 

وسائر التقنيات   ،باجلارمني يستعني بعض املصلني بالبوصلة  املحمولة باهلاتف النقال أو       

احلديثة يف حتديد القبلة أثناء الصالة السيام أثناء السفر يف الرحالت واألماكن اخلالية من  

 مساجد تساعد عىل حتديد اجتاه القبلة  فهل جيوز االعتامد عليها يف حتديد القبلة ؟ 

 

موقع  (  1)  الصلوات  أوقات  حتديد  يف  التقاويم  عىل  االعتامد  الفتوى: حكم  رقم  ويب  النرش:  (  126606) إسالم  تاريخ 

 . 2009- 9- 2  - هـ    1430رمضان    13األربعاء  

 .   144/  6ج   ، فتاوى اللجنة الدائمة لالفتاء (  2) 
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العلم احلديث والتطورات التقنية وااللكرتونية والِّبامج احلاسوبية بلغت    "ك فيه أن  مما ال ش 

إصابتها   دقة  يف  للشك  جماال  يدع  ال  بام  إحداثياهتا  وتعيني  املواقع  حتديد  يف  الدقة  من  حدًا 

وبلوغها حد اليقني وخاصة األجهزة التي ترتبط باألقامر الصناعية وأن األخطاء التي تظهر  

ا بعض  إىل  يف  وليس  ذاهتا  األجهزة  إىل  مردها  أو ألجهزة  املستدل    النظام  استعامل  سوء  إىل 

 .  (1)  "للجهاز 

ومما يزيد األمر يقينا يف  دقة استعامل هذه األجهزة  أهنا تشتمل عىل برامج حتديد الطرق      

الذين جيهلون بعض   السيارات   والبيوت واملطارات واملؤسسات احلكومية مما دفع سائقي 

 األماكن االستعانة هبا يف عملهم عند توصيل الزبائن إىل أماكن عملهم. 

لدى أهل اخلِّبة الثقات من املسلمني أن جهازا أو آلة تضبط القبلة وتبينها عينا،    "فإذا ثبت  

أو جهة مل يمنع الرشع من االستعانة هبا يف ذلك ويف غريه، بل قد جيب العمل هبا يف معرفة  

 . (2)  "ن يريد الصالة دليال سواها  القبلة إذا مل جيد م

ولو تبني اخلطأ يف حتديد القبلة بعد االجتهاد أو االعتامد عىل هذه الوسائل فالصالة صحيحة  

 . وال إعادة عليه

تِهاِد إىل ِجَهةٍ  ":قال ابن قدامة  َطأ الِقبحَلَة، فال إعاَدَة عليه، وَمن َصىلَّ باالجح  . (3)  "ثم َعلِم أنَّه أخح

نِِه    ":وقال املرداوي ي َعَليحِه لَِكوح َر التََّحرر َتِهُد َأوح املحَُقلرُد، َفَلمح َيظحَهرح َلُه ِجَهٌة، َأوح َتَعذَّ ى املحُجح رَّ َلوح حَتَ

تَِهاَد،  نَُع ااِلجح َمٍة، َأوح َكاَن بِِه َما َيمح َوقحِت َعنح َزَمٍن  يِف ُظلح ََماَراُت، َأوح لِِضيِق الح َأوح َتَفاَوَتتح ِعنحَدُه األح

هَ  ا َأوح َسَفًرا، َوَهَذا املحَذح َمى َأوح َبِصرًيا، َحرَضً َتِهُد فِيِه: َصىلَّ َواَل إَعاَدَة َعَليحِه، َسَواٌء َكاَن َأعح   . (4) "ُب جَيح

 

 

 . 104يف القضايا املعارصة ص    املوسوعة امليرسة (  1) 

 . 319/  6،ج اللجنة الدائمة لالفتاء (  2) 

 .   345/  3ج   ، الرشح الكبري عىل املقنع ت الرتكي (  3) 

 .   17/  2ج   ، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف (  4) 
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33

انترش يف العرص احلديث استعامل نوع من السجاد مثبت به جهاز حيدد اجتاه القبلة وعدد              

 ركعات الصالة  فام حكم استعامهلا ؟ 

 استعامل السجادة املرشدة يف حتديد القبلة  أمر مرشوع حتدثنا عنه يف  املسألة السابقة . 

أما استعامل عداد الركعات  فله أصل  منصوص عليه يف كتب الفقهاء فقد وردت آثار تدل   

  ، عىل ان بعض السلف قد استعان باحلًص يف معرفة عدد الركعات وبعضهم استعمل اخلاتم

 وبعضهم استعمل أصابع اليدين أو أصابع القدمني. 

دٍ  َوُرِوَي َعنح َأيِب ُيوُسَف  ":قال حممد البابريت احلنفي  َيِد   َوحُمَمَّ َعدَّ بِالح َواَيِة )َأنَّ الح ِ َظاِهِر الرر يِف َغريح

زَ  َغمح َيِد؛ أِلَنَّ الح َفاِق.      اَل َبأحَس بِِه( َوَقيََّد بِالح ُروٍه بِااِلتر ُ َمكح َقلحِب َغريح َظ بِالح فح ََصابِِع َأوح احلحِ بُِرُءوِس األح

َعدر بِاللرَساِن َفإِنَّ  َز َعنح الح رَتَ اَلةِ َواحح اًزا َعنح َخاِرِج الصَّ رِتَ اَلِة احح اَلَة، َوَقيََّد بِالصَّ ِسُد الصَّ  . (1)  "ُه ُيفح

املالكي   اخلرَش  اهلل   –وقال  لَِعَدِد    "  :رمحه  آِلَخَر  َبٍع  إصح ِمنح  َخامَتِِه  ِويُل  حَتح َعَبِث  الح ِمنح  َوَليحَس 

َل َذلَِك إِلِ  ِو؛ أِلَنَّ فِعح هح َف السَّ َكَعاِت َخوح اَلِة. الرَّ اَلِح الصَّ  . (2)   "صح

اَلةِ   ":وقال الشافعي   ِي يِف الصَّ َد اآلح ُه َقاَل اَل َبأحَس َبعح َراِهيَم َأنَّ ًضا َعنح إبح ََكِم َأيح  . (3)   "َوَذَكَر َعنح احلح

يتلفظ به مل تبطل صالته،    ":وقال الرويان قال الشافعي وإذا عد اآلي يف الصالة عقدًا ومل 

وبه قال الثوري واسحق    "ال بأس به. "، وهذا ألنه عمل يسري. وقال مالك:  "وتركه أحب إيل

 . (4)  "وأبو ثور وابن أيب ليىل والنخعي

له )َعدُّ اآلِي(، والتسبيِح، وتكبرياِت العيِد بأصابِعه؛ ملا روى حممُد بُن َخَلٍف     ":وقال البهويت

ِقُد )  .  (5)( اآلَي بَِأَصابِِعِه« 4عن أنٍس: »رأيُت َرُسوَل اهللِ َيعح

 

 .   418/  1ج ،  العناية رشح اهلداية (  1) 

 .   294/  1ج   ، رشح خمترص خليل (  2) 

 .   150/  7ج للشافعي،   األم  (  3) 

 .   118/ 2ج ،  بحر املذهب للرويان (  4) 

 . 271/  1ج   ، الروض املربع برشح زاد املستقنع (  5) 
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ها باللفظ لكان    إذا احتاج  ":وقال ابن عثيمني  ها باللفظ؛ ألنه لو َعدَّ فله ذلك، ولكن ال يعدُّ

الُة بعمل  ها بقلبه، وال تبطل الصَّ ها بأصابعه، أو يعدُّ الة، لكن يعدُّ كالمًا، والكالم مبطٌل للصَّ

 . (1)  "القلب، وال تبطل بعمل اجلوارح؛ إال إذا َكُثر وتواىل لغري رضورة 

 : استعامل العد يف الصالة مرشوع برشطنييؤخذ مما قاله الفقهاء ان      

 ألن التلفظ يبطل الصالة . ؛أن ال يكون العد باللفظ  : األول 

 أن يكون العد للرضورة.   :الثان 

وعىل هذا يكون  استخدام عداد الركعات يف السجادة مرشوعا   حال الرضورة التي منها       

 ابتالء بعض املصلني بالوساوس والشك يف عدد الركعات او كثرة السهو بسبب كِّب السن. 

أما لغري الرضورة فالجيوز االعتامد عليها ألهنا قد تؤدي إىل انشغال املصيل وذهاب خشوعه    

اإلسالم قد رشع سجود السهو جِّبا ألي نقص أو زيادة يف ركعاهتا كام أن استعامل    السيام أن 

ثمة أركان وواجبات يف الصالة ال  "عداد السجادة لن يعالج املشكلة من كل جوانبها  ألن   

تتعرض هلا السجادة باحلساب ! فقد حيصل سهو يف قراءة الفاحتة وقد يسهو املصيل فال جيلس  

األول سجد  وق   ،للتشهد  أنه  باعتبار  ركعة  عليه  ستحسب  وهي  أصاًل  بالركوع  يأيت  ال  د 

سجدتني ! فتحصل من ذلك أن املصيل قد يقع منه السهو يف صالته يف غري سجدتيه ! فصار  

إذا كان يف الصالة سجود   النفع منها حمدودًا أو معدومًا . ومثل هذا اخللل قد حيصل أيضا 

 .  (2)  "تالوة 

يعمد بعض املؤذنني إىل وضع مسجل بصوت أحد املؤذنني املشهورين لريفع األذان نيابة          

 عنه يف  مكِّب الصوت فهل جيزئ األذان املسجل عن املؤذن احلقيقي؟ 

 

 .   249/  3ج   ، الرشح املمتع (  1) 

اد ركعات إلكرتون  (  2)   (  179996رقم السؤال)   الصالة   أثناء   - "اإللكرتونية  السجادة " – حكم استخدام عدَّ

 ttps://islamqa.info/ar/answers/1799موقع اإلسالم سؤال وجواب    2012- 07- 11  : تاريخ النرش 
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 ملعرفة اإلجابة عن هذا السؤال جيب التنويه إىل األمور اآلتية:   

َغِة     ََذاُن يِف اللُّ له َتَعاىَل  األح اَلُم َوِمنحُه َقوح عح ِ َيَة 3]التوبة:  {َوَأَذاٌن ِمنح اهللَِّ َوَرُسولِهِ }اإلح  .(1) [ اآلح

التي ال جيوز تركها بحال ألهنا عالمة بني    أن االذان عبادة وشعرية من شعائر اإلسالم:أوالً  

  (2)دار الكفر ودار اإلسالم وأوجب اإلسالم عىل احلاكم قتال أهل بلد تركوا األذان 

َعَليحِه َوَسلََّم    -ودليل وجوب هذه الشعرية أن أ َرُسوُل اهللَِّ   ُيلحِقَي    -َصىلَّ اهللَُّ  َأنح  َعبحَد اهللَِّ  أمر 

ََذاَن إىَل باَِل  َعَمِل األح ِر لُِوُجوِب الح َمح  . (3) ٍل َوَيأحُمَرُه ُينَاِدَي بِِه، َوُمطحَلُق األح

 :يشرتط لصحة األذان األمور التالية  : ثانيًا  

 اإلسالم: فال يصح األذان من كافر لعدم أهليته للعبادة.  - 1

 ضبطه للوقت. التمييز: فال يصح من صبي غري مميز لعدم أهليته للعبادة أيضًا، وعدم  - 2

 الذكورة: فال يصح أذان املرأة للرجال، كام ال تصح إمامتها هلم.  -3

 وترتيب كلامت األذان لإلتباع يف ذلك، وألن ترك الرتتيب يوهم اللعب وخيل باإلعالم.   -  4

 والوالء بني كلامته، بحيث ال يقوم فاصل كبري بني الكلمة واألخرى.  - 5

امعة، أما إذا كان يؤذن ملنفرد فيسن رفع الصوت يف غري  ورفع الصوت إذا كان يؤذن جل   -  6

مسجد وقعت فيه مجاعة، أما إذا أذن ملنفرد يف مسجد وقعت فيه مجاعة فيسن خفض الصوت  

 لئال يتوهم السامعون دخول الصالة األخرى. 

،  : فال يندب هلن األذان: ألن يف رفع صوهتن خيشى الفتنة، ويندب هلن اإلقامة أما مجاعة النساء

 ألهنا الستنهاض احلارضين وليس فيها رفع صوت كاألذان. 

إذا حرضت الصالة فيؤذن لكم أحدكم    ":  -صىل اهلل عليه وسلم    -دخول الوقت، لقوله    -  7

(. وال حترض الصالة إال بدخول وقتها. وألن األذان  674، ومسلم: 603)رواه البخاري:  "

 

 .   127/  1ج ، املبسوط للرسخيس (  1) 

 .   146/  1ج ، انظر بدائع الصنائع (  2) 

 .   147/ 1ج   ، الصنائع بدائع  (  3) 
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بح، فإنه جيوز من نصف الليل ملا    لإلعالم بدخول الوقت، فال يصح قبله باإلمجاع،  إال يف الصٌّ

 سيأيت يف سنن األذان. 

 سنن األذان:  : ثالثاً  

 ويسّن لألذان األمور التالية:            

 أن يتوجه املؤذن إىل القبلة، ألهنا أرشف اجلهات وهو املنقول سلفًا وخلفًا.  - 1

فيكره األذان للمحدث، وأذان اجلنب  وأن يكون طاهرًا من احلدث األصغر واألكِّب،    -  2

 أشد كراهة. 

 ."يا بالل قم فناد للصالة ":  -صىل اهلل عليه وسلم  -وأن يؤذن قائاًم، لقوله   - 3

بعنقه    -  4 يلتفت  بصدره    -أن  يف    -ال  الة"يمينًا  الصَّ عىل  يف  "حيَّ  ويسارًا  عىل  "،  حيَّ 

 . "الَفالح

يه، ألن األذان إعالٌم للغائبني، فكان الرتتيل فيه أبلغ  أن يرتَّل كلامت األذان، وهو التأن ف  -  5

 يف اإلعالم. 

الرتجيع باألذان، وهو أن يأيت املؤذن بالشهادتني رسًا قبل أن يأيت هبام جهرًا، لثبوت ذلك    -  6

ثم يعود فيقول: أشهد أن ال  "رِض اهلل عنه. لذي رواه مسلم  وفيه:    -يف حديث أيب حمذورة  

 . "إله إال اهلل 

التثويب يف أذان الصبح، وهو أن يقول بعد حيَّ عىل الفالح: الصالة خرٌي من النوم مرتني،    -  7

 لورود ذلك يف حديث أيب داود.

 أن يكون املؤذن صَيتًا حني الصوت، لريّق قلب السامع، ويميل إىل اإلجابة،  - 8

أدعى لقبول خِّبه عن  أن يكون املؤذن معروفًا بني الناس باخللق والعدالة، ألن ذلك    -  9

 األوقات، وألن خِّب الفاسق ال يقبل. 

 عدم التمطيط باألذان، أي متديده والتغني به، بل يكره ذلك.  - 10

 . ويسن مؤذنان يف املسجد ألذان الفجر، يؤذن واحد قبل الفجر، واآلخر بعده  - 11
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يف احليعلتني: ال  لكن يقول    ويسن لسامع األذان اإلنصات، وأن يقول كام يقول املؤذن،  -  12

حول وال قوة إال باهلل.. ويسن أن يقول يف التثويب: صدقت وبررت أي صدقت بالدعوة إىل  

 الطاعة، وأهنا خري من النوم، ورصت بارًا. 

 بعد األذان:  -صىل اهلل عليه وسلم  -الدعاء والصالة عىل النبي  - 13

صىل اهلل عليه وسلم    -ا عىل النبي  ويسن للمؤذن وللسامع، إذا انتهى املؤذن من أذانه أن يصلي

 وحضنا عليه:  -صىل اهلل عليه وسلم  - ، ويدعوا له ملا ورد عنه -

والدعاء بصوت أخفض من األذان    -صىل اهلل عليه وسلم    -ويقول املؤذن الصالة عىل النبي    

 . (1) ومنفصل عنه، حتى ال يتوهم أهنا من ألفاظ األذان 

 املسجل أو املوحد يرتتب عليه فوات عدة أمور: واعتامد األذان     

عدم توافر رشوط صحة األذان وسننه عىل اآللة املسجلة وعدم توافر هذه الرشوط    : األول

يبطل الفكرة من أساسها ألهنا  تفتقر إىل النية وغري عاقلة أو مميزة وغري قادرة عىل الترصف  

البد من حراستها من العطب وإذا كان    فيام لو تعطل اجلهاز فجأة  أو انقطعت الكهرباء إذ

األمر كذلك فاملؤذن األصل أحق وأوىل من آلة صامء التي يؤدي استعامهلا إىل موت  وفوات  

 رشوط األذان وسننه. 

 حرمان املؤذن األصيل من الثواب  الذي دلت عليه أحاديث كثرية منها:  :الثان

ُت رَ   1 ُنوَن  ــ عن ُمَعاِوَيُة رىض اهلل عنه قال: َسِمعح ُسوَل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم َيُقوُل: »املحَُؤذر

ِقَياَمِة«  َم الح نَاًقا َيوح  . (2) َأطحَوُل النَّاِس َأعح

نَاُه َفِقيَل  :قال النووي ََلُف يِف َمعح َلُف َواخلح َتَلَف السَّ نَاًقا مَجحُع ُعنٍُق َواخح َزِة َأعح ) أعناقا(  ُهَو بَِفتحِح مَهح

َف ُيطِيُل ُعنَُقُه إِىَل َما َيَتطَ مَ  َِة اهللَِّ َتَعاىَل أِلَنَّ املحَُتَشور ًفا إِىَل َرمحح َثُر النَّاِس َتَشوُّ نَاُه َأكح نَاُه  عح ُع إَِليحِه َفَمعح لَّ

َعَرُق  الح النَّاَس  ََم  َأجلح إَِذا  ُشَميحٍل  بحُن   ُ النَّرضح َوَقاَل  الثََّواِب  ِمَن  َنُه  َيَروح َما  َطاَلتح  َكثحَرُة  ِقَياَمِة  الح َم  َيوح  

تَ  َعَرُب  َوالح َوُرَؤَساٌء  َساَدٌة  ُمح  َأهنَّ نَاُه  َمعح َوِقيَل  َعَرُق  َوالح ُب  َكرح الح َذلَِك  َينَاهَلُمح  لَِئالَّ  نَاُقُهمح  ِصُف  َأعح

 

 . باختصار 118ــ  114/    1ج ، د مصطفى اخلن وآخرون   انظر الفقه املنهجي عىل مذهب افامم الشافعي، (  1) 

يحَطاِن ِعنحَد َساَمِعهِ ،  كتاب الصالة   صحيح مسلم (  2)  ََذاِن َوَهَرِب الشَّ ِل األح    387رقم    290/ 1ج   ، َباُب َفضح
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مَ  َرايِبر  َعح األح بن  َوَقاَل  َباًعا  َأتح َثُر  َأكح نَاُه  َمعح َوِقيَل  ُعنُِق  الح بُِطوِل  اَدَة  َقاَل  السَّ اَماًل  َأعح النَّاِس  َثُر  َأكح نَاُه  عح

َنَِّة َوُهَو ِمنح  اًعا إِىَل اجلح َ َزِة َأيح إرسح َمح ِ اهلح نَاًقا بَِكرسح ُضُهمح إِعح ُه َوَرَواُه َبعح ُ َقاِِض ِعَياٌض َوَغريح ِ    الح َسريح

ُعنُِق   . (1)  "الح

َة َسنًَة َوَجبَ 2    َ نََتيح َعرشح َن اثح ِن ُعَمَر  َأنَّ النَّبِيَّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم َقاَل:  »َمنح َأذَّ تح َلُه  ـ وَعِن ابح

ٍة ِستُّوَن َحَسنًَة , َوبِإَِقاَمتِِه َثاَلُثوَن َحَسنًَة« َنَُّة , َوُكتَِب َلُه بَِتأحِذينِِه يِف ُكلر َمرَّ  .  (2)اجلح

يِف   3 ُكنحَت  َفإَِذا  َوالَباِدَيَة،  الَغنََم  حُتِبُّ  َأَراَك  إِنر  َلُه:  َقاَل  َعنحُه،  اهللَُّ  َرِِضَ  ِريَّ  َسِعيٍد اخلُدح   ــ عن 

ِت املُ  َمُع َمَدى َصوح ، َفإِنَُّه: »الَ َيسح
ِ
َتَك بِالنرَداء َفعح َصوح اَلِة، َفارح نحَت لِلصَّ ِن  َغنَِمَك َأوح َباِدَيتَِك َفَأذَّ َؤذر

ُتُه ِمنح َرُسوِل اهللَِّ َم الِقَياَمِة«، َقاَل َأُبو َسِعيٍد: َسِمعح ٌء، إِالَّ َشِهَد َلُه َيوح  َصىلَّ  ِجنٌّ َوالَ إِنحٌس، َوالَ ََشح

 . (3)  "اهللُ َعَليحِه َوَسلَّمَ 

عىل    :الثالث االعتامد  املسجليؤدي  أصحاب    األذان  املؤذنني   فئة  من  األمة  حرمان  إىل 

البطالة    مشكلة  تفاقم  إىل  يؤدي  كام  احلقيقي   باألذان  إال  تكتشف  ال  التي  الندية  األصوات 

الدول   بسبب االستغناء عن عمل هؤالء املؤذنني السيام أن عمل املؤذن أصبح يف كثري من 

 عمال نظاميا يتقاىض عليه صاحبه أجرا . 

التي    رابعا: يؤدي االعتامد عىل األذان املسجل إىل  قطع التوارث بني األجيال هلذه الشعرية 

 باء  .يتوارثها األبناء عن اآل

بعض  خامسا ً  حدوث  املسجل  األذان  عىل  االعتامد  عىل  يرتتب  واخللل:  عند    اإلشكاالت 

حودث النوازل املفاجئة كنزول املطر الغزير أو وقوع الزالزل أو احلرائق التي حتول دون إقامة  

 

 . 92ــ  91/  4ج ،  رشح النووي عىل مسلم (  1) 

:  322/  1ج   . قال احلاكم يف املستدرك   930رقم   449/ 1سنن الدارقطني باب ذكر اإلقامة واختالف الروايات فيها، ج (  2) 

َتشح  يَعَة، َوَقِد اسح ِن هَلِ ، َوَلُه َشاِهٌد ِمنح َحِديِث َعبحِد اهللَِّ بح ُبَخاِرير ِط الح لٌِم َرمِحَهُ . »َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعىَل رَشح   اهللَُّ« َهَد بِِه ُمسح

َرِة«  ، صحيح البخاري، كتاب التوحيد ( 3)  آِن َمَع الكَِراِم الَِّبَ ِل النَّبِير َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم: »املَاِهُر بِالُقرح .  159/ 9ج ، َباُب َقوح

 . 7548رقم 
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صلوا يف رحالكم    "الصالة يف املسجد إذ يرتتب  يف مثل هذه احلاالت وغريها أن يقول املؤذن  

 وهذا غري متوافر يف األذان املسجل حتى لو توافرت نسخة مسجلة   "

لن يتحقق ألن النازلة قد تكون يف قرية معينة او مكان معني دون    ؛ فإن تطبيقهاهبذه الصيغة   

 مكان آخر. 

فروق األوقات بني مكان   التكبري  بني  املسجل ضياع  األذان  استعامل  سادسا:  يرتتب عىل 

وبلد أخرى   بلد  التوقيت بني  املعلوم أن األذان احلقيقي يرتتب عليه فروق يف  ومكان فمن 

يف وقت واحد بل يتفاوتون فيام بينهم    ى بلد قريب ألن املؤذنني اليبدأون معاً جماورة أو حت 

ويف هذا التفاوت تظهر التكبريات متواصلة يف مجيع البلدان وعىل مستوى الدول اإلسالمية  

كلمة   تصدع  دقيقة  كل  ففي  اليوم  أوقات  كل  يف  باألذان  الصدع  التفاوت  هذا  عىل  يرتتب 

يف  التكبري  وكلمة  من    التوحيد  البلدان  حترم  املسجلة  اآللة  استعامل  ويف  اإلسالمية  البلدان 

 إظهار هذه الشعرية املستمرة مجيع األوقات . 

سابعا: استعامل االلة املسجلة لألذان يؤدي إىل التالعب يف الدين ودخول البدع فيه ويفتح  

 الباب لالستغناء عن سنن أخرى هبذه اآلالت. 

لفة للسنة الرسول صىل اهلل عليه  إذ من السنة أن من أذن هو من  استعامل اآللة فيه خما   : ثامنا

ِن ُعَمَر، َقاَل: ُكنَّا َمَع َرُسوِل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم َفَطَلَب باَِلاًل لُِيَؤذر  َن  يقيم  للصالة فَعِن ابح

، َفَأَمَر َرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه  َد َذلَِك َفَأَراَد َأنح  هَلُمح َفَلمح ُيوَجدح َن حَمَلَّ باَِلٍل، َبعح َوَسلََّم َرُجاًل َفَأذَّ

َن«  اَم ُيِقيُم َمنح َأذَّ  . (1) ُيِقيَم، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم: »إِنَّ

 . جيوز فيها إنابة الغري أن األذان من العبادة البدنية التي ال   :تاسعاً 

 

للطِّبان (  1)  الكبري  رقم 435/  12ج ، املعجم  ج   13590.  الساري،  أنيس  ابن  "  293/  10. جاء يف  قال  واألثر  .  حزم: 

وقال ابن السكن:    196/  3املحىل    "إنام جاء من طريق عبد الرمحن بن زياد بن أنعم وهو هالك   "إنام يقيم من أذن"املروي: 

وقال البوصريي: مدار إسناد احلديث عىل األفريقي، وهو ضعف، ضعفه حييى القطان    27/  4اإلصابة    "يف إسناده نظر

 . 178/  6ج اإلحتاف    "ئي وغريهم وأمحد وابن معني والرتمذي والنسا 

 "وخالف يف ذلك ابن عساكر واحلازمي والشيخ أمحد شاكر. فأما ابن عساكر واحلازمي فقاال: حديث حسن

 .   "وأما الشيخ أمحد شاكر فقال: حديث صحيح، ورواته ثقات، ومل يتكلموا فيه إال من أجل األفريقي، وقد رجحنا أنه ثقة
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قد  ابن  ِمنح    "  :امةقال  َيِصحُّ  َفاَل  َبَدنِيٌَّة،  ِعَباَدٌة  ُه  أِلَنَّ ِه؛  ِ َغريح َأَذاِن  َعىَل  َيبحنَِي  َأنح  ُجِل  لِلرَّ َوَليحَس 

اَلةِ  ، َكالصَّ ِ
َصنيح  . (1) "َشخح

حكاية لصوت من تكلم هبا يف زمن سابق، و هي   "أن األصوات املسجلة عبارة عن      عارشًا:

هبذا ليست كاألصوات التي يتلفظ هبا يف احلال، ال من حيث القصد والنية، وال من حيث  

الواقع واحلقيقة، وتفريعا عىل هذا التأصيل يتبني أن االكتفاء يف رفع األذان عىل هذه األصوات  

زئ؛ الفتقارها للنية التي هي أصل العمل، كام يف الصحيحني من حديث عمر  املسجلة غري جم

 . (2)   "إنام األعامل بالنيات"رِض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه و سلم قال:  

ألجل هذه املحاذير جاءت قرار جممع الفقه اإلسالمي وأقوال العلامء املعارصين عىل منع        

 ذان. استخدام آلة التسجيل يف األ

للصلوات يف     األذان  حكم  بشأن  اإلسالمي  العالم  برابطة  الفقه اإلسالمي  قرر جممع  فقد 

 املنعقد بدورته التاسعة يف مكة املكرمة    "الكاسيتات  "املساجد عن طريق مسجالت الصوت

هـ( ما ييل: أن االكتفاء  19/7/1406هـ( إىل يوم السبت ) 12/7/1406من يوم السبت)

املساجد عند دخول وقت الصالة بواسطة آلة التسجيل ونحوها ال جيزئ وال    بإذاعة األذان يف

جيوز يف أداء هذه العبادة، وال حيصل به األذان املرشوع، وأنه جيب عىل املسلمني مبارشة األذان  

نبّينا   عهد  من  املسلمون  توارثه  ما  عىل  مسجد  كل  يف  الصلوات  أوقات  من  وقت  لكل 

 .   (3)  "إىل اآلن  -صىل اهلل عليه وسلم-ورسولنا

 

 .   308/  1ج ، املغني (  1) 

ـ 2011/  2/ 11تاريخ    ، اإلسالم اليوم   ، موقع الشيخ خالد املصلح   "أحكام األذان املسجل  من "(  2)   هـ. 27-4-1428  م ـ

   http://iswy.co/e45do http://iswy.co/e45doرابط املادة:  

 

 

 .   181ص    ، قرارات جممع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي (  3) 
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وابن عثيمني      (2) وفتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم     (1) كام جاءت فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء  

 متوافقة مع قرار جممع الفقه اإلسالمي  .  (3)

 ؟  هل يكفي األذان املسجل داخل الدوائر احلكومية        

النوازل       فقه  رشح  يف  اخلثالن  تركي  بن  سعد  الدكتور  طريق    : قال  عن  األذان  جعل  لو 

  : نقول  ،كاملطارات واملستشفيات وبعض الدوائر احلكومية ، املسجل يف بعض األماكن العامة

بد   ال  لكن  التذكري،  به  يقصد  كان  إذا  به  بأس  ال  الناس هذا  أحد  يؤذن  ذلك    ،أن  كان  فإذا 

املستشفى فيه مسجد أو مصىل أو ذلك املطار، أو ذلك املرفق فيه مسجد أو مصىل فال بد أن  

لكن لو أنه أذيع األذان عن طريق    ،وال يكتفى باألذان عن طريق املسجل  ،يؤذن أحد الناس

وز وال جيزئ األذان عن  فليس معنى قولنا أنه ال جي  ،فال بأس بذلك  ،املسجل من باب التذكري 

وإنام الذي قصدنا أن يستعاض باألذان    ،طريق املسجل أنه ال جيوز إذاعته يف مثل هذه املرافق

  ، عن طريق املسجل عن أن يؤذن أحد الناس يف املساجد ويكتفى باألذان عن طريق املسجل

أو يف    ،ك املسجد أما لو أذيع األذان للتذكري لكن يف ذل  ، كام هو موجود وواقع يف بعض الدول

ذلك يف  حرج  فال  الناس  أحد  يؤذن  مصاله  يف  أو  املرفق  ذلك  يف    ، مسجد  بذلك  مثلنا  كام 

ومثل ذلك أيضا أن بعض الناس يضع يف    ،وربام يف الطائرة أيضا   ، املستشفيات ويف املطارات

 ، اهلاتف املنقول يضع برنامج األذان

ولكن    ، تذكري هذا ال حرج فيه وال بأس بهأو يف احلاسب اآليل يضع برنامج األذان من باب ال 

 . (4) املمنوع هو أن يستعاض باألذان عن طريق املسجل عن أن يؤذن أحد الناس يف ذلك املسجد

 

 (  10189) . الفتوى رقم 96/  6ج   ، لإلفتاء فتاوى اللجنة الدائمة  (  1) 

 . 111/  2ج   ، فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم (  2) 

 . 285ص    ، اإلسالم   أركان   فتاوى (  3) 

 موقع جامع شيخ اإلسالم  (  4) 
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لكن إذا    ،األوىل أن يؤذن هلم شخص  :وقال الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن اجلِّبين رمحه اهلل    

كانوا ال يستطيعون أو كانوا ال يعرفون أو ال حيفظون األذان أجزأ عنهم األذان األول وإن  

ل   .    (1) كان من رشيٍط ُمسجَّ

الشبكة         أو  األثري  عِّب  صوته  وينقل  ما  مسجد  يف  املؤذن  يؤذن  أن  املسألة  هذه  صورة 

 مبارشة إىل جمموعة من املساجد األخرى يف  ذات الوقت . اإللكرتونية 

 :اختلف العلامء يف مرشوعية هذه الصورة عىل اجتاهني 

ذلك  اجلواز   : األول  إىل  احلاجة  دعت  إذا  باز  ابن  فتوى  للشئون    ، وعليه  العامة  واهليئة 

باإلمارات م  ،اإلسالمية  مفتي  والدكتور عيل مجعة  األزهر حممد سيد طنطاوي،  رص  وشيخ 

ومفتي اململكة األردنية اهلاشمية الدكتور نوح عيل سلامن ومفتي سوريا  الشيخ أمحد    ، األسبق

 . (2) بدر الدين حسون 

( يف موقع اهليئة العامة للشؤون    5398ومن فوائد األذان املوحد كام وردت يف الفتوى رقم ) 

 : اإلسالمية واألوقاف باإلمارات ما ييل 

 

http://www.taimiah.com/index.aspx?function=item&id=927&node=2528  

تاريخ    ،، موقع الشيخ خالد املصلح   "من أحكام األذان املسجل  "اإلسالم اليوم    وانظر فتوى الشيخ خالد املصلح عىل موقعه 

ـ 2011/  2/ 11  هـ. 1428- 4- 27  م ـ

 http://iswy.co/e45do http://iswy.co/e45doرابط املادة:  

 حممد بن عبد الرمحن العريفي   : ( كتاب املفيد يف تقريب أحكام األذان للجِّبين مجع 1) 

واهليئة العامة للشئون اإلسالمية واألوقاف باإلمارات فتوى رقم)  .    328/  6ج   ، ( فتاوى نور عىل الدرب للشيخ ابن باز 2) 

5398    )https://www.awqaf.gov.ae/ar /   (393ودار اإلفتاء األردنية فتوى رقم  )

https://www.aliftaa .   حوار مع املفتي بدر الدين حسون    وhttp://www.syria-

news.com/readnews.php?sy_seq=101126    ،  وحوار مع حوار مع سامحة مفتي األردن الدكتور نوح

 القضاة 

http://www.alkeltawia.com/site2/pkg09   (14608ومنتدى صناع احلياة فتوى رقم  ) 

http://sona3.org/vb/showthread.php?p= 

http://www.taimiah.com/index.aspx?function=item&id=927&node=2528
https://www.awqaf.gov.ae/ar/
https://www.awqaf.gov.ae/ar/
https://www.awqaf.gov.ae/ar/
https://www.aliftaa/
http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=101126
http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=101126
http://www.alkeltawia.com/site2/pkg09
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يف اختيار األصوات الندية كام قال النبي صىل اهلل عليه وسلم لعبد اهلل  إتباع السنة النبوية    -1

حيث يتمُّ اختيار أصحاب األصوات الشجية    ، بن زيد ) علمه بالل فإنه أندى منك صوتًا (

اجلميلة بدقة وعناية وفق مواصفات رشعية لرفع األذان وإسامعه للناس مما يكون له أثر طيب  

 0يف نفوس الناس 

 0ضبط ألفاظ األذان وتأديتها بالشكل الصحيح وفق ما هو مقرر يف الفقه اإلسالمي  -2

بالشكل الصحيح  -3 الوقت وحتديده  كام قال تعاىل ) إن الصالة كانت عىل    ، ضبط مسألة 

  ،املؤمنني كتابًا موقوتًا ( فلم يعد ملؤذن كل مسجد أن يتأخر عن وقت األذان وال أن يتقدم عنه 

فوائد هذه املقرر    وتِّبز  التوقيت  وفق  وإفطارهم  إمساكهم  ينضبط  إذ  أكثر  للصائمني  امليزة 

 .  (1)رشعًا  

 :  ومن الرشوط التي جتب مراعاهتا إلباحة األذان املوحد  ما ييل

 0ـ أن يكون األذان مع دخول الوقت ومراعاة فروق األوقات يف األماكن البعيدة 1

لألذان  2  صورة  التسجيل  أن يكون مسجاًل ألن  ومبارشًا وال جيوز  األذان حيًا  يكون  أن  ـ 

 0وليس أذانًا 

نص عليه يف ابن عابدين مـــن     ،ـ ويشرتط فيه اإلسامع فلو مل يسمع أهل البلدة مل يصح3 

ن حملة  احلنفية يف حاشية رد املحتار بقوله  ) والظاهر أن أهل كل حملة سمعوا األذان ولو م

وقد نصَّ العلامء عىل أنَّ املنفرد   ، ال ) أي ال يسقط عنهم ( إن مل يسمعوه (  ، أخرى يسقط عنهم

 لو أراد أن يصيل فال يسن له أن يؤذن أو يقيم 

الناس      بأذان  فاكتفى  بيته  يف  رجل  صىل  )فإن  الرسخيس  لإلمام  املبسوط  كتاب  يف  جاء 

  : اهلل عنه صىل بعلقمة واألسود يف بيت فقيل له  وإقامتهم أجزأه ملا روي أن ابن مسعود رِض 

 .  (2) أذان احلي يكفينا(   :أال تؤذن فقال 

 

 (    5398( اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية و األوقاف باإلمارات فتوى رقم)  1) 

http://www.awqaf.ae/Fatwa.aspx?SectionID=9&RefID=   

 (    5389  ) فتوى رقم   اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية و األوقاف باإلمارات (  2) 

http://www.awqaf.ae/Fatwa.aspx?SectionID=9&RefID=5398
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األماكن     :    واخلالصة   يف  الفروق  ومراعاة  الوقت  دخول  برشط  املوحد  األذان  جيوز  أنه 

 . (1) وأن يكون مسمعًا ألهل البلدة  ، وأن يكون األذان حيًا ومبارشاً  ،البعيدة

الكويتية    وهو رأي  جل املعارصين  ،املنع   :الثان   والشيخ     (2) وعىل رأسهم وزارة األوقاف 

والدكتور عبد     (5) . والدكتور  أمحد حممود كريمة    (4) وفتوى موقع إسالم إون الين     (3) األلبان  

 وغريهم .  (6) املعطي بيومي 

 : ييل   استدالل هذا الفريق ماوعمدة 

ِرِث، قال   ــ ما  1 بحِن احلَُويح َمالِِك  ِمي،     :رواه  َقوح َنَفٍر ِمنح  يِف  َوَسلََّم  َعَليحِه  النَّبِيَّ َصىلَّ اهللُ  َأَتيحُت 

َقنَا إِىَل َأَهالِ  يَن َليحَلًة، َوَكاَن َرِحياًم َرفِيًقا، َفَلامَّ َرَأى َشوح ِ نَا ِعنحَدُه ِعرشح ِجُعوا  َفَأَقمح  ينَا، َقاَل: »ارح

ُكمح   َيُؤمَّ َولح  ، َأَحُدُكمح َلُكمح  نح  ُيَؤذر َفلح اَلُة  الصَّ ِت  َحرَضَ َفإَِذا  َوَصلُّوا،   ، َوَعلرُموُهمح  ، فِيِهمح َفُكوُنوا 

 » ُكمح َِّبُ  .  (7) َأكح

حيث إن مسجدا واحدا فقط يؤذن فيه وبقية    ،واألذان املوحد فيه خمالفة لنص هذا احلديث       

 .  (8) املساجد ال يؤذن فيها  

 

http://www.awqaf.ae/Fatwa.aspx?SectionID=9&RefID = 

 (  49) فتوى رقم   اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية و األوقاف باإلمارات (  1) 

http://www.awqaf.ae/Fatwa.aspx?SectionID=9&RefID=49 

  ن اإلسالمية الكويتية طبعة والشئو   وزارة األوقاف   قطاع اإلفتاء والبحوث الرشعية   الصادر عن   جمموع الفتاوى الرشعية (  2) 

 .   223/  1ج   م 1996هـ ــ  1417أوىل  

 بعدها   وما   الرشيط   من   33  الدقيقة   عند   – رشيط من بدع املساجد للشيخ األلبان  (  3) 

  http://alalbany.net/click/go.php?id=257 

 موقع إسالم أون الين  (  4) 

http://www.islamonline.net/servlet/S...=1122528623162 

 شبكة واحة املسلم (  5) 

http://www.al-wa7a.com/portal/news.php?action=view&id=52 

 250355asp?NewsID.News/com7.youm.www://http=  موقع اليوم السابع (  6) 

 . 628. رقم 128/  1ج   ، السفر مؤذن واحد من قال ليؤذن يف    باب ،  صحيح البخاري كتاب األذان (  7) 

 .   84امليرسة ص    املوسوعة (  8) 
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ــ حرمان الناس من األجر والثواب املرتب عىل األذان يف نصوص كثرية منها  قوله عليه    2

 »َمنح    : .وقوله عليه السالم (1)  "املؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة  ":السالم

ٍة ِستُّوَن َحَسنًَة   َنَُّة , َوُكتَِب َلُه بَِتأحِذينِِه يِف ُكلر َمرَّ َة َسنًَة َوَجَبتح َلُه اجلح َ نََتيح َعرشح َن اثح , َوبِإَِقاَمتِِه َثاَلُثوَن  َأذَّ

 . (2) َحَسنًَة« 

إن اهلل ومالئكته يصلون عىل الصف  )  : وعن الِّباء أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال   

واملؤذن يغفر له بمد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس وله مثل أجر من صىل    ،املقدم

وثبت يف سنن أيب داود عن أيب هريرة أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال ) اإلمام    ،(3) معه (  

 . (4) واغفر للمؤذنني (  ، اللهم أرشد األئمة ، واملؤذن مؤمتن ،ضامن 

 .  (5) وتوحيد األذان يمنع عرشات من املسلمني من ثواب هذه الشعرية         

، فهل جيوز لنا أن نحرص هذا الفضل يف شخصني أو عرشة أشخاص أو غريهم من العدد  

وقد روى    ،أم نرتك األمر للمسلمني حتى يتسابقوا لنيل هذا الفضل من اهلل تعاىل  ،املحدود

قال ) من أذن سبع    صىل اهلل عليه وسلمأن النبي  س  ابن عبا اإلمام الرتمذي يف جامعه عن  

النار(   حمتسباسنني   براءة من  له  بقوله ) ألن    ،كتبت  املناوي عىل هذا احلديث  اإلمام  وعلق 

مداومته عىل النطق بالشهادتني والدعاء إىل اهلل تعاىل هذه املدة من غري باعث دنيوي صري نفسه  

 .  (6) ال سلطان هلا عىل من صار كذلك (   كأهنا معجونة بالتوحيد والنار

 

يحَطاِن ِعنحَد َساَمِعهِ ،  كتاب الصالة   صحيح مسلم ( 1)  ََذاِن َوَهَرِب الشَّ ِل األح وسبق بيان معناه يف    387رقم    290/ 1ج   ، َباُب َفضح

 املسألة األوىل األذان املسجل. 

:  322/  1ج   . قال احلاكم يف املستدرك   930رقم   449/ 1ف الروايات فيها، ج سنن الدارقطني باب ذكر اإلقامة واختال (  2) 

َتشح  يَعَة، َوَقِد اسح ِن هَلِ ، َوَلُه َشاِهٌد ِمنح َحِديِث َعبحِد اهللَِّ بح ُبَخاِرير ِط الح لٌِم َرمِحَُه اهللَُّ« . »َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعىَل رَشح  َهَد بِِه ُمسح

 . 646. رقم 13/  2ج   ، الصغرى، باب رفع الصوت باألذان ( سنن النسائي  3) 

 .    7169. رقم    22ــ  21،  7ج ،  ( مسند اإلمام أمحد ت شاكر 4) 

 منتدى الفتاوى الرشعية    - ( فتوى الدكتور عادل مبارك مطريات  5) 

http://ftawa.ws/fw/thread52942.html                                                                                             

 ( موقع إسالم أون الين  6) 

http://www.islamonline.net/servlet/S...=1122528623162 

http://ftawa.ws/fw/thread52942.html
http://www.islamonline.net/servlet/S...=1122528623162
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وأنه لو اتفق أهل بلد عىل تركة قوتلوا    ،ـ أن اآلذان من خصائص اإلسالم وشعائره الظاهرة  3

  ،وسنة مؤكدة عند احلنفية والشافعية وقال به بعض املالكية   ،وإنه فرض كفاية عند احلنابلة

الصال إذا حرضت   ( و سلم  عليه  اهلل  بقوله صىل  وليؤمكم  واستدل  أحدكم  لكم  فليؤذن  ة 

 . (1) أكِّبكم ( 

وهذا البث اإللكرتون    ، ـ إن املطلوب يف الرشع هو إنشاء األذان والقيام بعملية التأذين فعالً   4

فكام أن املطلوب رشعًا    ،وليس هو األذان الفعيل املطلوب يف الرشع   ،إنام هو صدى للتأذين 

كذلك املطلوب هو أن يؤذن    ،ال أن توجد جمرد صالة  ، هو أن يؤدي املسلمون الصالة فعالً 

ألن    ،ال أن يكون هناك جمرد أذان أو صدى تأذين   ،كل مَجحع من املصلني قبل صالهتم فعالً 

 . (2) وهو ال حيصل من اآللة  ،األذان عبادة البد فيها من قصد التعبد 

 مما سبق عرضه من أدلة كل فريق ترجيح رأي املانعني  لعدة  أسباب  .  يتبني

 ــ قوة األدلة التي ذكروها .  1

التعلل بانتقاء الصوت وتقريب الدين للناس    "ألن    ؛ ـ أن تعليالت املجيزين كلها واهية    2

وإلغاء   للصوت  احتكار  هو  وإنام  للصوت  انتقاء  ليس  األذان  فتوحيد  جدا  واه  تعلل  هو 

وعن القول بأن فكرة    ،صوات جديرة باآلذان من خمتلف قطاعات املجتمع شبابا وشيوخاأل

املوحد   األذان  صوت  بأن  املؤذنني  فوىض  تسببه  الذي  اإلزعاج  عىل  تقىض  األذان  توحيد 

سيخرج أيضا من كل املساجد وبالتايل فهذا السبب ال يضيف يف احلقيقة شيئا جديدا كام أن  

من ثالثة دقائق فأين الضوضاء التي حيدثها بالنسبة ملا تعج به شوارعنا    األذان ال يستغرق أكثر

وأضاف إن فكرة توحيد األذان    ،من ضوضاء السيارات وميكرفونات األفراح واملآتم وغريها 

 

د  . واحلديث    206رقم 400/ 1واحلديث) من أذن سبع سنني ...( أخرجه الرتمذي ت شاكرج  ضعيف ألن ويف سنده حممَّ

 .  729؟ رقم  468/  1بن الفضل بن عطية متهم بالكذب، ومحزة النصيبي مثله. انظر حتقيق سنن ابن ماجة لألرنؤوطج 

 فتوى الدكتور أمحد كريمة شبكة واحة املسلم   ( 1) 

http://www.al-wa7a.com/portal/news.php?action=view&id=52 

   موقع اإلسالم عىل االنرتنت   ، الدكتور عجيل النشمي (  2) 

http://www.islamonline.net/servlet/S...=1122528607542 
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تفتح أبواب الفتنة وقد ينسج عىل منواهلا مستقبال خطبة اجلمعة بحيث تلقى مركزيا وتبث يف  

طباء العاجزين واملصابني بعاهات لغوية وفقهية وليس ذلك ببعيد  كافة املساجد بديال عن اخل 

اجلاهلني   من  اليوم  الناس  بعض  أن  نعلم  وأننا  خاصة  العجيب  التفكري  هذا  يفكر  من  عىل 

بالدين يؤدون الصلوات خلف املذياع والتليفزيون بحجة أهنم يشاهدون اإلمام ويسمعون  

الناس يف البيوت حيث يتوافر األذان الندى من    اخلطبة وتتواىل الفتن فتغلق املساجد ويصىل

املذياع والتليفزيون ونسمع اخلطبة املمتعة فيهام ونشاهد املصلني عِّب الشاشات وبذلك ينتهي  

 .  (1)  "أمر الدين واملساجد 

 : ــ يرتتب عىل العمل بتوحيد األذان عدة أخطاء فنية تتمثل يف اآليت 3

وه  للعطل   ) البث   ( اخلدمة  تعرض  ـ  واإلنرتنت  أ  واجلواالت  القنوات  يف  معروف  ذا 

 0وانقطاعها الدائم ممّا يتسبب يف انقطاع األذان وارتباك الناس 

والتشويش حيدث    ،تعرض اخلدمة ) البث ( للتشويش سواء كان متعمدا أو غري متعمد  -ب

 0لدى العامة   ممّا يسبب إرباكاً  ،بسبب العوامل اجلوية ورداءة األجهزة وهذا معروف 

 0انقطاع الكهرباء يؤدي إىل انقطاع بث األذان ــ  ج

التقاط أجهزة البث واالستقبال لألغان واملوسيقى وغريها من أجهزة البث كالراديو   -د 

 . والتلفاز وغريها  

 0ضعف الصوت وانخفاضه  - هـ  

  ، تؤدي إىل تكاسل املؤذنني وتركهم لألجهزة تعمل باستمرار حتى ال يتقيد باحلضور -و

 0لصبيان ونحو ذلك أو تكليف من ال يستحق التكليف بمتابعة البث من العامل أو ا

تأخر مؤذن املسجد املستقبل ممّا جيعل األذان مبتور ويبدأ بعد اهلل أكِّب أو من املنتصف  -ز

 .  (2) أو يف آخر 

 

 للجميع   اإلسالم   – جمله اللواء اإلسالمي  ،  الدكتور حممد املسري (  1) 

http://vb.islam2all.com/showthread.php?t=2830 

 حممد فنخور العبديل   ، إعداد   ، ممنوع أم مرشوع   ، األذان املوحد األذان املوحد (  2) 



127 
 

        

 : األذان ال خيلو من حالني      

وإجابة ندائه ملا رواه    األوىل: أن يكون األذان منقول نقال مبارشة من املؤذن فهذا جتب متابعته 

ُتُم النرَداَء، َفُقوُلوا : َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم َقاَل: »إَِذا َسِمعح ِرير ِمثحَل َما    أبو َسِعيٍد اخلُدح

ُن«   . (1) َيُقوُل املَُؤذر

ٍر َأوح    "وذكر اإلمام ابن تيمية أن املسلم إذا سمع النداء وكان    ِقَراَءٍة َأوح ِذكح اَلِة يِف  َخاِرَج الصَّ

ِن ِعَباَدٌة ُمَؤقَّ  ُن، أِلَنَّ ُمَواَفَقَة املحَُؤذر َطُع َذلَِك َوَيُقوُل ِمثحَل َما َيُقوُل املحَُؤذر ُه َيقح  َفإِنَّ
ٍ
ُتَها،  ُدَعاء َتٌة َيُفوُت َوقح

َطُع   ِعيٍّ َكاَن َجائًِزا، ِمثحَلاَم َيقح َكاُر اَل َتُفوُت، َوإَِذا َقَطَع املحَُوااَلَة فِيَها لَِسَبٍب رَشح َذح املحَُوااَلَة  َوَهِذِه األح

ُروٍف َوهَنحٍي َعنح ُمنحَكٍر، َوَكَذلَِك  ٍر بَِمعح َتاُج إَليحِه ِمنح ِخَطاِب آَدِميٍّ َوَأمح  إَذا َقَطَع  فِيَها بَِكاَلٍم ملَِا حَيح

اَلِة  ِو َذلَِك بِِخاَلِف الصَّ  . (2) املحَُوااَلَة بُِسُجوِد تِاَلَوٍة َوَنحح

 : أن يكون األذان مسجال ً مسموعا من اإلذاعة  فهذه فيها قوالن : الثانية 

غري    : األول  بالتسجيل  املنقول  األذان  ألن  إجابته  ترشع  ال  قال  مرشوعيته  بعدم  قال  فمن 

األذان من التعبدات املحضة  كالصالة والصوم والنسك؛ فيكون األصل  مرشوع أصال ألن  

ليس    "فيها التوقيف؛ فعىل هذا ال بد من مؤذن حقيقي حارض يف الوقت واألذان املسجل.

أذانًا حقيقيًا أي أن الرجل مل يرفعها حني أمر برفعه وإنام هو َشء مسموع ألذان سابق. وإن  

 .  (3)  "ذان ولذا نرى أن يقال أذن فالن ال رفع األذان كان لنا حتفظ عىل كلمة يرفع األ

ومن قال بمرشوعية األذان املسجل رأي صحة متابعة املؤذن  ألهنم يتفقون عىل ان     :الثان

إقامة الصالة،  "مجل األذان تعبدية حمضة ولكنهم يقولون إن    املقصود منها اإلعالم بقرب 

وهذا اجلزء منه معقول املعنى؛ وما كان معقول املعنى فيجوز رفعه بأي وسيلة؛ فيكون من  

 

 نسخة وورد عىل النت    القريات حمافظة  

 . 611. رقم 126/  1ج   ، باب ما يقول إذا سمع املنادي   ، األذان   كتاب ،  صحيح البخاري (  1) 

 .   40/  2ج   ، الفتاوى الكِّبى (  2) 

 . 192/ 12ج   ، جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني (  3) 



128 
 

اعتِّب التعبد يف موضعه وهو املحافظة عىل اجلَُمل، واعتِّب أيضا عقل املعنى    قال هبذا القول قد

يف موضعه وهو اإلعالم الرشعي يف وقته، وأن ذلك مثل تبليغ صوت املؤذن احلقيقي احلارض  

 باملكِّبات احلديثة.  

  فإن قيل: الزم هذا أن نقول بمرشوعية أن يكون هناك إماٌم بالتسجيل أيضا بحيث يأيت بجميع 

شعائر الصالة من ألفاظ االنتقال والتالوات؛ مما يغني عن اإلمام احلقيقي؛ كام استغنيتم عن  

املؤذن احلقيقي فقد جييبون عن ذلك بأن اإلمام له نية معتِّبة بإمجاع يف قصد الصالة، وأن هذه  

م  النية لو مل حتصل وعلم املأموم بذلك مل تصح صالهتام، وكذلك عند مجع كبري من أهل العل 

اشرتطوا نية االئتامم للمأموم، ونية اإلمامة لإلمام بينام ال يشرتط ذلك يف األذان عند طائفة  

اإلمامة   يف  حتققه  يمكن  مل  ما  وهذا  املقصود،  اإلعالم  يف  املعنى  عقل  لغلبة  العلم؛  أهل  من 

 .  (1)  "باملسجل

ألن    ؛أي عدم مرشوعية متابعة األذان أو اإلمامة بالرشيط املسجل   والراجح هو الرأي الثان    

يسمى صوته عبادة  واليطلق عليه    يشعر بيشء فال   حيس وال  َشء جامد ال   "الرشيط املسجل  

   "طلقت    ":اسم املتكلم والناطق بذاته بل تابع متمحض وهبذا السبب لو قال لو قال أحد  

يستلزم تكرار    يقع إال واحدا ألن ذلك التكرار ال  وسجله بالرشيط  ثم أعادة ثالث مرات ال 

بل يبقى إقرارا واحدا  فال يصري إقرارات    ،وكذلك لو اقر أحد بألف ثم يعاد املسجل  ،األصل

 ال ألف . 

 . (2) كام أن الفقهاء مل يعتِّبوا تالوة الطري املعلم وقراءته قراءة أصلية ومل يوجبوا به سجدة التالوة

َا    "جاء يف الفتاوى اهلندية: ِحيُح َأهنَّ َتاُر َوِمنح النَّائِِم الصَّ ٍ ُهَو املحُخح َواَل جَتُِب إَذا َسِمَعَها ِمنح َطريح

ُاَلَصِة. جَتُِب وَ  َدى اَل جَتُِب َعَليحِه، َكَذا يِف اخلح  .   (3)   "إِنح َسِمَعَها ِمنح الصَّ

 

هـ موقع  1440صفر    11تاريخ   اهلواء مبارشة: متابعة األذان عِّب املسجل أو عِّب    "د سليامن املاجد إجابة عن سؤال  (  1) 

 https://almoslim.net/elmy  املسلم 

 .    93ص    ، نوازل فقه معارصة (  2) 

 .   132/  1ج   ، الفتاوى اهلندية (  3) 
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اَلِة.  : احليعلتان: مثنى حيعلة من حيعل، قال ابن منظور      ُجُل إِذا َقاَل َحيَّ َعىَل الصَّ َحيحَعل الرَّ

ِض   َض ُحُروِف إِحدامها إِىل َبعح وا َبعح ِ َضمُّ
اَمهُلُمح لِلحَكلَِمَتنيح عح

تِ َعُل َهَذا إِذا َكُثَر اسح َعَرُب َتفح َقاَل: َوالح

َقلة: َكاَل  ِقل َعَليحنَا؛ والَِّبح : اَل ُتَِّبح هُلُمح ق  ُحُروِف األُخرى، ِمنحُه َقوح ٌل، مأحخوذ ِمَن الَِّبح ٌم اَل َيتحَبعه فِعح

بحَحلة واهلَيحَللة، َقاَل: َهِذِه األَربعة   ملة والسَّ َلقة والَبسح َعبَّاِس: احلَوح الَِّذي اَل َمَطَر َمَعُه. َقاَل َأبو الح

َمدلة؟ َقاَل: َواَل ُأنحكُِرهُ   .  (1) "َأحرف َجاَءتح َهَكَذا، ِقيَل َلُه: فاحلح

حي عىل الصالة حي عىل    "النداء بلفظ    هنا أن يلتفت املؤذن يمينا ويسارًا عند  واملقصود   

َة    "الفالح   ُن َأيِب ُجَحيحَفَة، َعنح َأبِيِه، َقاَل: َأَتيحُت النَّبِيَّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم بَِمكَّ ُن بح ملا رواه  َعوح

َلُه مَححَراَء مِ  ُقبٍَّة  َطِح يِف  َبح َنائٍِل َوَناِضٍح، َقاَل:  َوُهَو بِاألح بِاَلٌل بَِوُضوئِِه، َفِمنح  َأَدٍم، َقاَل: َفَخَرَج  نح 

ٌة مَححَراُء َكَأنر َأنحُظُر إِىَل َبَياِض َساَقيحِه«، قَ  َأ«  »َفَخَرَج النَّبِيُّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم َعَليحِه ُحلَّ اَل: »َفَتَوضَّ

َن باَِلٌل، َقاَل: َفجَ  َيُقوُل: َحيَّ َعىَل    -َيُقوُل: َيِمينًا َوِشاَماًل    -َعلحُت َأَتَتبَُّع َفاُه َها ُهنَا َوَها ُهنَا  َوَأذَّ

َفاَلِح   اَلِة َحيَّ َعىَل الح  . (2)   "الصَّ

 عند النطق باحليعلتني أثناء استعامل مكِّب الصوت  حكم االلتفات وللعلامء قوالن يف    

ألهنا سنة تتعلق بكيفية األذان وهيئته يف    ؛مرشوعية قوهلا  وال عِّبة بمكِّب الصوت  : األول 

األحوال التعليل وعليه    ،مجيع  التقف ال  عىل  مبناها  والعبادات  العبادات   من  األذان  وألن 

واستندت الفتوى  إىل جمموعة من أقوال  فقهاء املذاهب تدل عىل     (3) فتوى دار اإلفتاء املرصية   

ََذاِن، َفاَل خُيِلُّ املحُنحَفِردُ   :ابن عابدين عن االلتفات  قول   عية االلتفات منها:مرشو ُه ِمنح ُسنَِن األح  َأنَّ

 

 .    705/  11ج   ، لسان العرب (  1) 

 .   503. رقم 359/  1ج   ، باب سرتة املصيل   ، الصالة   كتاب   صحيح مسلم (  2) 

أثناء األذان يف مكِّب الصوت يف احليعلتني؟    -يمينًا وشاماًل - فتوى عن حكم االلتفات يف األذان    املرصية موقع دار اإلفتاء  (  3) 

   https://www.dar-alifta.org/Ar/ViewResearch  2014/ 04/ 10  : التاريخ 

 . 94ص    ،  وانظر املوسوعة امليرسة =    
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ُمنحفَ  َلًقا( لِلح ُلُه ُمطح َل. )َقوح ُلوِد َينحَبِغي َأنح حُيَور ُن لِلحَموح  ِمنحَها، َحتَّى َقاُلوا يِف الَِّذي ُيَؤذر
ٍ
ء ِه  بيَِشح ِ ِرِد َوَغريح

هِ َواملحَ  ِ ُلوِد َوَغريح  .  (1)  "وح

َب    ":قال احلافظ ابن حجر َوَبوَّ  ِ
َيحَعَلَتنيح احلح ِعنحَد  ُه  حَمَلَّ َوَأنَّ  ََذاِن  تَِفاِت يِف األح لاِِللح يِيٌد  َتقح فِيِه  َوَهَذا 

َحيَّ   اَلِة  الصَّ َعىَل  َحيَّ  لِِه  َقوح ِعنحَد  ِن  املحَُؤذر انحِحَراُف  َمَة  ُخَزيح بن  بَِبَدنِِه  َعَليحِه  اَل  بَِفِمِه  َفاَلِح  الح َعىَل 

 . (2) "ُكلرهِ 

َتِفَت يِف احليعلتني يمينا وشامال وال يستدبر ملَِا َذَكَرُه املحَُصنرُف َويِف    ":وقال النووي  نَُّة َأنح َيلح َوالسُّ

َها َوبِِه َقَطَع   ُجٍه َأَصحُّ َتَحبر َثاَلَثُة َأوح تَِفاِت املحُسح ُه  َكيحِفيَِّة ااِللح َُراَسانِيرنَي َأنَّ ِعَراِقيُّوَن َومَجَاَعٌة ِمنح اخلح الح

َتِفُت َعنح َيَساِرِه َفَيُقوُل َح  اَلِة ُثمَّ َيلح اَلِة َحيَّ َعىَل الصَّ َتِفُت َعنح َيِمينِِه َفَيُقوُل َحيَّ َعىَل الصَّ يَّ َعىَل  َيلح

َفاَلِح  َفاَلِح َحيَّ َعىَل الح  . (3)  "الح

َهُه َعىَل َيِمينِِه، إَذا َقاَل    :وقال ابن قدامة َتَحبُّ َأنح ُيِديَر َوجح اَلِة    "َوُيسح َوَعىَل َيَساِرِه،    "َحيَّ َعىَل الصَّ

َفاَلِح    "إَذا َقاَل   تَِفاتِِه؛ ملَِا َرَوى َأُبو ُجَحيحَفَة، َقاَل:  "َحيَّ َعىَل الح ِقبحَلِة يِف الح . َواَل ُيِزيُل َقَدَميحِه َعنح الح

ُبَعاُه يِف ُأُذَنيحِه. ُمتََّفٌق َعَليحِه  َرَأيحت بِ  ُن، َوَأَتَتبَُّع َفاُه َهاُهنَا َوَها ُهنَا َوُأصح  . (4)  "اَلاًل ُيَؤذر

ألن االلتفات يف األذان رشع    ؛عدم مرشوعية االلتفات عند األذان بمكِّب الصوت  :الثان     

االلتفات إنام رشع إلبالغ الناس  كام أن  ،ملن يكِّب بصوته  دون االستعانة بمكِّبات الصوت 

أدى  ربام  بل  الصوت  بمكِّبات  حاصل  وذلك  ويسارا  يمينا  املؤذن  صوت  مدى  وزيادة 

 االلتفات عىل إضعاف الصوت الصادر من املكِّبات واحلكم يدور مع علته وجودا وعدما   .

 .   (7)بن إبراهيم   والشيخ حممد  (6) وابن عثيمني   (5)   لإلفتاءوعىل هذا الرأي اللجنة الدائمة 

 

 . 387  / 1ج   ، رد املحتار عىل الدر املختار (  1) 

 .   115  / 2فتح الباري، ج (  2) 

 .   106/  3ج   ، املجموع (  3) 

 .   309/  1ج   ، املغني (  4) 

 (    9854) فتوى رقم   85/  6ج   ، اللجنة الدائمة لإلفتاء (  5) 

 .   60/  2ج ،  البن عثيمني   الرشح املمتع عىل زاد املستقنع (  6) 

 . (    431) فتوى رقم   123/  2ج   ، فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم (  7) 
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الر       بقاء     ي األولأ والراجح  التزاما هبدي املصطفى صىل اهلل عليه وسلم  واملحافظة عىل 

األذان بسننه املرشوعة  عِّب الزمن دون النظر إىل عوامل التطور ألن ذلك يفتح  باب االبتداع  

يف هذه الشعرية إذ يقول قائل بجواز األذان قاعدًا  لغري عذر أو من مكان بعيدا عن املسجد   

 .د عن جمموعة مؤذنني إذ املقصود رفع الصوت وقد حصل  أو االكتفاء بأذان واح 

درجة اختالفا يف تعاقب    (68( درجة و)45تعرف املناطق الواقعة بني خطي عرض)   

فأقصاها أن   ،الليل والنهار كلام اجتهنا شامال أو جنوبا عام هو معهود يف بقية الكرة األرضية 

يمتد الليل ستة اشهر يف القطب الشاميل ويمتد النهار ستة أشهر يف القطب اجلنويب ثم  

البالد يطول الليل   ويف بعض  ،ينعكس الوضع يف الستة اشهر التالية فتكون فيهام السنة كيوم

 . (1) جدا ويقرص النهار أو العكس  

 : وقد قسمها العلامء إىل ثالثة أقسام  

وتتميز فيها مجيع   ، شامالً وجنوباً  ح 48 و   ح45البالد التي تقع بني خطي العرض   : القسم األول 

 العالمات الكونية لألوقات يف أربع وعرشين ساعة طالت األوقات أو قرصت . 

 : وقد اختلف العلامء يف الواجب عىل أصحاب هذا القسم عىل اجتاهني    

 

 . 107ص    ، القضايا املعارصة املوسوعة امليرسة يف  (  1) 
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أن يلتزم أهلها باألوقات الرشعية فالجيوز اجلمع بني الصالتني إال بعذر رشعي وهبذا    : األول

والشيخ ابن    ،(3) واللجنة الدائمة لإلفتاء     (2) .وهيئة كبار العلامء    (1)هي  صدر قرار املجمع الفق

 . (4) باز 

آَن    ، ومستند هذا القول        يحِل َوُقرح ِس إِىَل َغَسِق اللَّ مح الَة لُِدُلوِك الشَّ عموم  قوله تعاىل: )َأِقِم الصَّ

ُهوًدا(]اإلرساء: َمشح َكاَن  ِر  َفجح الح آَن  ُقرح إِنَّ  ِر  َفجح َعىَل  78الح َكاَنتح  الَة  الصَّ إِنَّ   ( تعاىل:  وقوله   .]

ُقوًتا(]النساء:   ِمننَِي كَِتاًبا َموح بت عن بريدة، رِض اهلل عنه، عن النبي صىل اهلل  [. وملا ث103املحُؤح

. يعني اليومني،  "َصلر َمَعنَا َهَذين "عليه وسلم، أن رجاًل سأله عن وقت الصالة، فقال له:  

والشمس   العرص  فأقام  أمره  ثم  الظهر،  فأقام  أمره  ثم  فأذن،  بالالً،  أمر  الشمس  زالت  فلام 

 غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حني غاب  مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام املغرب حني 

الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حني طلع الفجر، فلام أن كان اليوم الثان، أمره فأبرد بالظهر فأبرد  

هبا، فأنعم أن يِّبد هبا، وصىل العرص والشمس مرتفعة آخرها فوق الذي كان، وصىل املغرب  

الليل، وصىل الفجر فأسفر هبا، ثم قال:    ب ثلثقبل أن يغيب الشفق، وصىل العشاء بعد ما ذه

الِة؟" وقُت صالتِكم بنَي  ". فقال الرجل: أنا يا رسول اهلل. قال:  "أين السائُل عن وقِت الصَّ

 .  (5) . رواه مسلم  "ما رأيتم

شهر رمضان،   أوقات صيامهم  لتحديد  بالنسبة  وأما  أوقات صالهتم،  لتحديد  بالنسبة  هذا 

سكوا كل يوم منه عن الطعام والرشاب، وسائر املفطرات من طلوع الفجر  فعىل املكلفني أن يم 

إىل غروب الشمس يف بالدهم، مادام النهار يتاميز يف بالدهم من الليل، وكان جمموع زماهنام  

أربًعا وعرشين ساعة، وحيل هلم الطعام والرشاب واجلامع ونحوها يف ليلهم فقط، وإن كان  

 

 . 12/  2القرار رقم  (  1) 

 . (  61. قرار رقم) 435/  4ج   ، قرارات هيئة كبار العلامء (  2) 

 . 143و    138و 132/  6ج   ، جمموع فتاوى اللجنة الدائمة (  3) 

 . 390/  10ج   ، جمموع فتاوى ابن باز (  4) 

الثالثة صباح  (  5)  الفقهي اإلسالمي يف جلسته  املجمع  املوافق  انظر قرار جملس  املصادف  1402/ 4/ 10يوم اخلميس  هـ 

 م. 1982/ 2/ 4
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ُبوا  قصرًيا فإن رشيعة اإلسالم ع َ امة للناس يف مجيع البالد، وقد قال اهلل تعاىل: )َوُكُلوا َوارشح

َياَم إِىَل ال ُّوا الصر ِر ُثمَّ َأمِت َفجح َوِد ِمَن الح َسح َيحِط األح َيُض ِمَن اخلح َبح َيحُط األح َ َلُكُم اخلح لَّيحِل(]البقرة:  َحتَّى َيَتَبنيَّ

أو علم باألمارات أو التجربة، أو إخبار  [. ومن عجز عن إمتام صوم يوم لطوله،  187من اآلية

طبيب أمني حاذق، أو غلب عىل ظنه، أن الصوم يفيض إىل مرضه مرًضا شديًدا، أو يفيض إىل  

برئه بطء  أو  مرضه،  من    -زيادة  فيه  متكن  شهر  أي  يف  أفطرها  التي  األيام  ويقيض  أفطر، 

 . (1) القضاء

اجلمع بني املغرب والعشاء صيفا لقرص الليل جدا واجلمع بني الظهر والعرص    جيوز  الثان:    

 .  (2) شتاء لقرص النهار جدا وبه صدر قرار املجلس األوريب لإلفتاء يف دورته الثالثة 

الثان      وتنعدم فيها    ،  شامالً وجنوباً  ح 66 و   ح 48البالد التي تقع بني خطي العرض    :القسم 

كأن ال يغيب الشفق الذي يبدأ وقت    ، نية لألوقات يف عدد من أيام السنة بعض العالمات الكو

 الفجر. فينتهي به وقت صالة املغرب حتى يتداخل مع  ، صالة العشاء

واحلكم هنا أن تصىل الصلوات التي يتميز وقتها يف أوقاهتا الرشعية. أما التي ختتفي عالماهتا     

   أقوال:وال تتميز أو تتداخل فقد تعددت فيها أقوال الفقهاء املعارصين إىل مخسة  

التقدير القول   العشاء    بوقت  النسبي  األول:  وقتي  عالمات  فيه  تتميز  إليهم   البالد  أقرب 

 ( درجة، باعتباره أقرب األماكن التي تتيرس فيها   ح45رتح جملس املجمع خط )والفجر، ويق 

  (  ح45العبادة أو التمييز، فإذا كان العشاء يبدأ مثاًل بعد ثلث الليل يف خط عرض )

درجة يبدأ كذلك بالنسبة إىل ليل خط عرض املكان املراد تعيني الوقت فيه، ومثل هذا يقال  

 يف الفجر. 

 

املوافق  (  1)  يوم اخلميس  الثالثة صباح  الفقهي اإلسالمي يف جلسته  املجمع  املصادف  1402/ 4/ 10انظر قرار جملس  هـ 

 (    136  –   130/    6ج ) "من هيئة كبار العلامء واللجنة الدائمة لإلفتاء(  2769) م. والفتوى رقم 1982/ 2/ 4

 . 109ص    ، األوىل والثانية   وفتاوى املجلس األوريب لإلفتاء املجموعتان   قرارات (  2) 
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ودار    ول صدرالقوهبذا      لإلفتاء   الدائمة  واللجنة  العلامء  كبار  وهيئة  الفقهي  املجمع  قرار 

 .  (1) اإلفتاء بالكويت 

وذلك بأن يتابع أهل هذه البالد املواقيت    ،التقدير املطابق لتوقيت أقرب البالد  : القول الثان 

الرشعية فيه األوقات  تتاميز  إليهم  بلد  اقرب  ندوة األهلة    ،املتبعة يف  وبه صدرت توصيات 

 . (2) واملواقيت والتقنيات الفلكية 

التقدير القول   العالمات  الثالث:  فيه  يوم غابت  آخر  يوم    ،بناًء عىل  توقيت آخر  فيتم اعتامد 

فيه عالمت  من  ظهرت  العالمات  حتى ظهور  معتمدا  التوقيت  هذا  ويظل  والفجر  العشاء  ا  

وبمعنى آخر أن يقدر وقت العشاء اآلخرة واإلمساك يف الصوم ووقت صالة الفجر    ،جديد 

وبه صدر قرار املجمع الفقهي يف دورته اخلامسة  بمكة    ،بحسب آخر فرتة يتاميز فيها الشفقان 

 .  (3) م 1982املكرمة عام 

 اعتامد الشفق املدن بدياًل عن الشفق املعتاد.  :القول الرابع 

 :الشفق يف الفلك ثالثة أنواع

الفلكي، وهو أول ضوء شميس وقت الفجر ناحية الرشق، أو آخر ضوء    :األول     الشفق 

وقت العشاء ناحية الغرب، يتشتت يف الغالف اجلوي حني تصبح الشمس حتت األفق بزاوية  

درجة، وهو ما اصطلح عليه بأنه وقت الفجر الصادق ويؤذن به يف معظم    18انخفاض قدرها  

الليل   بأن  القول  النجوم اخلافتة جدا، كام يمكن  الكرة األرضية، ويمكن عنده رؤية  أرجاء 

 سائد. 

 

وجمموع فتاوى    61. قرار رقم 435/ 4وقرار هيئة كبار العلامء ج   12/ 2انظر قرارات املجمع الفقهي اإلسالمي قرار  (  1) 

 . 111فتوى رقم   وجمموع الفتاوى الرشعية   143و 138و 132/  6ج ، اللجنة الدائمة لإلفتاء 

 . 111ص    ، نقال عن املوسوعة امليرسة (  310) ص ،  توصيات ومقرتحات ندوة األهلة واملواقيت والتقنيات الفلكية (  2) 

 . 95ــ    93ص    ، ( القرار الثالث من قرارات جممع الفقه اإلسالمي حول أوقات الصلوات والصيام 3) 



135 
 

بزاوية    :الثان البحري، وهو إضاءة الغالف اجلوي حني تكون الشمس حتت األفق  الشفق 

أ األرض بالتاميز عن السامء دون وضوح معاملها، كام يمكن  درجة، وبإضاءته تبد  12قدرها  

 رؤية النجوم الالمعة جدا. 

الشفق املدن، وهو إضاءة الغالف اجلوي حني تكون الشمس حتت األفق بزاوية    :الثالث   

عنده   ويسهل  بالظهور  األرض  معامل  عنده  تبدأ  الذي  الوقت  وهو  درجات،  ست  قدرها 

 .  (1) متييزها

 ( درجة18مة الرشعية يف البالد املعتدلة عندما يكون قرص الشمس حتت األفق ) بينام العال

( العشاء حيدد عند  الشمس12وعليه فوقت  بعد غروب  الفجر حيدد عند    ،( درجة  ووقت 

 ( قبل الرشوق.12الدرجة )

 .(2) وهو ما عليه املنظامت اإلسالمية يف فرنسا واختيار بعض الباحثني   

وبه صدر قرار املجلس    ،اجلمع بني املغرب والعشاء عند انعدام أمارة الشفق   اخلامس:القول    

 .   (3) يف دورته الثالثة واختاره بعض الباحثني   لإلفتاءاألوريب 

وتنعدم فيها     شامالً وجنوبًا إىل القطبني ح 66البالد التي تقع فوق خط العرض  :القسم الثالث 

رتة طويلة من السنة هنارًا أو لياًل  وهذه قد يستمر الليل فيها   العالمات الكونية لألوقات يف ف 

 .(4) من العام وقد يستمر لفصل كامل أو بضعة أسابيع  ،والنهار كذلك  ،أشهر  ستة

 وهذا القسم للعلامء فيه قوالن:     

بمعنى  أن تقدر مجيع األوقات     استعامل التقدير النسبي بأقرب البالد إليهم  : القول األول 

 ( درجة، وذلك بأن تقسم األربع والعرشون   ح45بالقياس الزمني عىل نظائرها يف خط عرض )

 

   wiki/org.wikipedia.ar://https( شفق 1) 

 . 112ص    ، ( انزر املوسوعة امليرسة 2) 

 .   112( واملوسوعة امليرسة ص  109ص)    ، ( قرارات وفتاوى املجلس األوريب لإلفتاء 3) 

موقعه  4)  عىل  داغي  القرة  عيل  د  الصالة  مواقيت   )com.qaradaghi.www://http   الفقهي  وقرا املجمع  ر 

هـ إىل  1406رجب12يف الفرتة من يوم السبت  اإلسالمي يف دورته التاسعة املنعقدة برابطة العامل اإلسالمي يف مكة املكرمة  

 هـ. 1406رجب 19يوم السبت  

https://ar.wikipedia.org/wiki
http://www.qaradaghi.com/
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 ( درجة إىل القطبني، كام تقسم األوقات املوجودة يف خط عرض   ح66ساعة يف املنطقة من )

  ( درجة .  ح45)

( ساعات، وكانت الشمس تغرب يف الساعة الثامنة، وكان  8ن طول الليل يساوي )فإذا كا

الوقت فيه، وإذا كان   املراد تعيني  البلد  الساعة احلادية عرشة جعل نظري ذلك يف  العشاء يف 

 ( درجة يف الساعة الثانية صباًحا كان الفجر كذلك يف البلد   ح45وقت الفجر يف خط عرض )

فيه، وبدئ الصوم منه حتى وقت املغرب املقدر. وذلك قياًسا عىل التقدير  املراد تعيني الوقت  

  - أي الدجال  الوارد يف حديث الدجال الذي جاء فيه: قلنا: يا رسول اهلل، وما ُلبحُثه يف األرض؟

أربعون يوًما، يوٌم كسنٍة، ويوٌم كشهٍر، ويوٌم كجمعٍة..:. إىل أن قال: قلنا: يا رسول    "قال:  

َره(. أخرجه مسلم  "ليوم كسنة أتكفينا فيه صالة يوم وليلة؟ قال:  اهلل، هذا ا ُدُروا له َقدح ال، اقح

 وأبو داود.  

وهيئة كبار العلامء ودار اإلفتاء    ،وهبذا صدرت فتاوى املجمع الفقهي واللجنة الدائمة لإلفتاء

 . (1) بالكويت 

يتابع أهل هذه البالد املواقيت  وذلك بأن    ،التقدير املطابق لتوقيت أقرب البالد  : القول الثان 

 . (2) املتبعة يف اقرب بلد إليهم .  وبه صدرت توصيات ندوة األهلة واملواقيت والتقنيات الفلكية

     

ذكر فضيلة الشيخ حسنني خملوف يف فتاويه خالفًا بني الفقهاء يف وجوب الصالة عىل أهل        

) نفيد بأنه فيام خيتص بالبالد التي تغيب    :حيث قال  ،ثم الرد عليها  ،نذكر فتواه بنصها   ، القطبني

أو نحو ذلك  أشهر  الشمس ستة  املقيمني هبا    ،فيها  الصالة عىل  الفقهاء يف وجوب  اختلف 

 

الدرجات  (  1)  ذات  البالد  يف  والصيام  الصالة  مواقيت  بشأن  اإلسالمي  الفقه  ملجمع  الثان  القرار  انظر 

السبت  1406رجب 12، العالية  يوم  إىل  داغي 1406رجب 19هـ  القرة  عيل  د  الصالة  مواقيت  .و  موقعه    هـ  عىل 

http://www.qaradaghi.com   وجمموع الفتاوى الرشعية  61قرار رقم   435/  4هيئة كبار العلامء ج   وقرار .

 143ـ  138ـ  132/  6. وجمموع فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء، ج 111

 . 310ص    ، رتحات ندوة األهلة واملواقيت والتقنيات الفلكية توصيات ومق (  2) 
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وقال    ،عدم وجوهبا فقال بعضهم ال جتب عليهم الصالة لعدو وجود السبب وهو الوقتو

 بعضهم جتب عليهم الصالة وعلية أن يقدروا هلا أوقاهتا بالقياس عىل  

أقرب البالد التي تطلع فيها الشمس وتغرب كل يوم والقول األخري قول الشافعية وهو قول  

 . (1)توى مراعاة حلكمة ترشيع الصالة (  مصحح عند احلنفية وهو الذي اخرتناه للف

 وقد أجاب الشيخ الدكتور عيل القرة داغي عىل هذه الشبهة بقوله  

والتحقيق أن هذا اخلالف الذي ذكره شيخنا العالمة هو خاص بأهل البالد التي ال يغيب فيها  

ليهم  الشفق حتى يطلع الفجر حيث قال بعض علامء احلنفية بسقوط صالة العشاء والوتر ع

صالة   لوجوب  سبب  هو  الذي  الشفق  غروب  وهو  بالعشاء  اخلاص  الوقت  وجود  لعدم 

[ التي ذكرت هذه املسألة  28وهذا ما ذكرته كل كتب احلنفية والشافعية واملالكية]  ،العشاء 

حيث حرصت قول هؤالء األحناف يف صالة العشاء والوتر يف حالة عدم غياب الشفق إالّ  

ومل تتطرق إىل حكم الصالة بالنسبة ألهل القطبني اللذين يستمر عندهم    ،بعد طلوع الفجر

  ، أو بعبارة موجزة أن عامهم يوم واحد يتكون من وهنار وليل   ،أو النهار ملدة ستة أشهر  ، الليل

فكيف تسقط عليهم الصلوات طوال العمر كله هذا مل يقل به أحد من الفقهاء حسب علمي  

 وبحثي الطويل . 

أ     ن شيخنا ) خملوف ( قد استنبط ذلك من اخلالف املوجود داخل املذهب احلنفي  ويبدو 

ومن املعلوم  ، حول سقوط صالة العشاء عىل أهل البالد التي ال يغيب فيها الشفق قبل الفجر

بمذهب ليس  املذهب  الزم  األمرين خمتلفان جداً   ،أن  اآلخر    ،وأن  أحدمها عىل  قياس  وأن 

 .   (2)قياس مع فوارق ال يستقيم  

 

   272/  1ج   ، فتاوى الشيخ خملوف (  1) 

 com.qaradaghi.www://httpعىل موقعه    مواقيت الصالة د عيل القرة داغي (  2) 
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 الصالة عىل الراحلة إما أن تكون صالة نافلة او صالة فريضة.   

أما صالة النافلة فال خالف بني الفقهاء يف عدم اشرتاط القبلة فتجوز الصالة حيثام توجهت   

عىل    ؛الدابة التطوع  جواز  عىل  الفقهاء  واستدل  فرضا  ليس  النافلة  يف  القبلة  استقبال  ألن 

 واإلمجاع.   ،والسنة  ،الراحلة بالكتاب 

ُه اهللَِّ }أما الكِتاب فقوله تعاىل:   ناََم ُتَولُّوا َفَثمَّ َوجح  [.115]البقرة:  {َفَأيح

الِة عىل الر  احلِة وقد حسن ابن عبد الِّب هذا  قال ابُن عمر وطائفٌة: نزلت هذه اآليُة يف الصَّ

بقوله ده  ": القول  ُتعضر أيًضا  الراحلة قوٌل حسن  ا نزلت يف الصالة عىل  إهنَّ قال:  )قوُل َمن   :

 . (1) السنَّة يف ذلك(  

 : وأما السنة فمنها

بحَته  حيثام  عن ابِن ُعمَر َرِِضَ اهللُ َعنحهام: ) أنَّ رسوَل اهلل صىلَّ اهللُ عليه وسلَّم كان ُيصيلر ُس   -1

هتح به ناقُته((   .   (2) توجَّ

َة إىل املدينِة    -2 عن ابِن ُعمَر َرِِضَ اهللُ َعنحهام، قال: ))كان رسوُل اهلل ُيصيلر وهو ُمقبٌل من مكَّ

ُه اهللَِّ  وا َفَثمَّ َوجح ناََم ُتَولُّ  .  (3)( 115البقرة: )عىل راحلتِه حيث كان وجُهه؛ قال: وفيه نزلت: َفَأيح

 وابن قدامة    ،الفقهاء  منهم  النوويوأما اإلمجاع فقد حكاه غري واحد من 

هت، وهذا     فر حيث توجَّ ل عىل الراحلة يف السَّ : )يف هذه األحاديث جواُز التنفُّ قال النوويُّ

 .  (4) جائٌز بإمجاع املسلمني(  

 

 .   73/  17ج   التمهيد البن عبد الِّب، (  1) 

 (، 1105) ،  رواه البخاري (  2) 

َهتح ،كتاب صالة املسافرين وقرصها،  رواه مسلم (  3)  َفِر َحيحُث َتَوجَّ ِة يِف السَّ ابَّ .  486/ 1،ج َباُب َجَواِز َصاَلِة النَّافَِلِة َعىَل الدَّ

 . (  700) رقم  

 .   210/  5ج   ، رشح النووي عىل مسلم (  4) 
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فر    السَّ يف  الراحلة  عىل  ع  التطوُّ إباحة  يف  العلم  أهل  بني  خالًفا  نعلم  )ال  قدامة:  ابن  وقال 

 . (1) الطويل(  

َواتَِب َواملحَُعيَّنََة َوالح      نََن الرَّ َلَقَة َوالسُّ َمل النََّوافِل املحُطح اِحَلِة َيشح َائُِز َعىَل الرَّ ُع اجلح َر َوُسُجوَد  َوالتََّطوُّ ِوتح

َنَابَِلِة  افِِعيَِّة َواحلح يَِّة َوالشَّ
 )املحَالِكِ

ِ
ُفَقَهاء  ، ( التراَلَوِة، َوَهَذا ِعنحَد مُجحُهوِر الح

بَ  َعىَل  ُيَسبرُح  َوَكاَن  َبِعرِيِه،  َعىَل  ُيوتُِر  َكاَن  َوَسلََّم  َعَليحِه  اهللَُّ  َصىلَّ  النَّبِيَّ  بَِأنَّ  َتَدلُّوا  إِالَّ  َواسح ِعرِيِه 

َفَرائَِض  .   الح

ِر الَ  ِوتح َفَرائِِض َكالح ِ الح َتَِّبُ َواِجًبا ِعنحَدُهمح ِمنح َغريح َنَِفيَِّة َما ُيعح ٍر،  َوِعنحَد احلح اِحَلِة بُِدوِن ُعذح  جَيُوُز َعىَل الرَّ

َدُة التراَلَوِة   .  (2) َوَكَذلَِك َسجح

ِن َعبحِد اهللَِّ    "فال جتوز    ،أما صالة الفريضة عىل الراحلة     ٍر، َفَعنح َجابِِر بح َرِِضَ اهللَُّ َعنحُه    -إاِلَّ لُِعذح

ِق   - ِ َو املحَرشح ُتوَبَة    ،َأنَّ النَّبِيَّ َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم َكاَن ُيَصيلر َعىَل َراِحَلتِِه َنحح َ املحَكح َفإَِذا َأَراَد َأنح ُيَصيلر

بَ  َتقح ِقبحَلَة  َنَزل َفاسح  . "ل الح

مِ      ِة  ابَّ الدَّ َعىَل  َفِريَضَة  الح  َ ُيَصيلر َأنح  أِلَحٍد  جَيُوُز  َأنَُّه الَ  َعىَل  ُعَلاَمُء  الح ََع  َأمجح َبطَّاٍل:  ُن  ابح ِ  َقال  َغريح نح 

جَيُو  َرِة َعىَل النُُّزول الَ  ُقدح ِة َمَع الح ابَّ َفَرائِِض َعىَل الدَّ ٍر.، َوأِلنَّ َأَداَء الح َفِريَضِة  ُعذح َط الح ُز. َوأِلنَّ رَشح

اكِِب املحُ  ا يِف مَجِيِعَها، َفاَل َتِصحُّ ِمَن الرَّ َتِقرًّ ِقبحَلِة ُمسح بِل الح َتقح ُتوَبِة َأنح َيُكوَن املحَُصيلر ُمسح ِخل بِِقَياٍم  املحَكح

َباٍل  تِقح  .  (3)  "َأِو اسح

هلل عنهام قال: كان رسول اهلل  رِض ا  -وروى البخاري يف صحيحه عن عبد اهلل بن عمر       

ِقَبَل أي وجه توجه، ويوتر عليها، غري أنه ال ُيصيل   صىل اهلل عليه وسلم يسبح عىل الراحلة 

 عليها املكتوبة. 

 

 .   315/ 1ج   ، املغنى (  1) 

 . 229/  27ج   ، املوسوعة الفقهية الكويتية (  2) 

 .   230ــ  229/  27ويتية ج املوسوعة الفقهية الك (  3) 
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وفيه دليل عىل أن املكتوبة ال جتوز إىل غري القبلة، وال عىل الدابة    :قال النووي يف رشح مسلم    

ُجوُد َعىَل  ،وهذا جممع عليه؛ إال يف شدة اخلوف ُكوُع َوالسُّ ِقَياُم َوالرُّ ِقبحَلِة َوالح َباُل الح تِقح َكنَُه اسح َفَلِو َأمح

َهبِنَا   ِحيِح يِف َمذح َفِريَضُة َعىَل الصَّ ُوُه َجاَزِت الح َدٌج َأوح َنحح ِة َواِقَفًة َعَليحَها َهوح ابَّ  الدَّ

ِحيِح املحَ  ح َتِصحَّ َعىَل الصَّ َا َيِصحُّ  َفإِنح َكاَنتح َسائَِرًة مَل ِفينَِة َفإِهنَّ افِِعير َوِقيَل َتِصحُّ َكالسَّ نحُصوِص لِلشَّ

َاعِ  مجح ِ َفِريَضُة بِاإلح  . (1)  "فِيَها الح

     

 واملعقول  ، واإلمجاع ،صالة الفريضة يف السفينة  مرشوعة بالسنة 

ِفينَِة،      اَلِة يِف السَّ ِن ُعَمَر، َقاَل: ُسئَِل النَّبِيُّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم َعِن الصَّ أما السنة فحديث ابح

َغَرَق«  ِفينَِة؟ َقاَل: »َصلر فِيَها َقائاًِم إاِلَّ َأنح خَتَاَف الح  .   (2) َفَقاَل: َكيحَف ُأَصيلر يِف السَّ

 : نقله غري واحد منهم  وأما اإلمجاع فقد    

َاعِ   " : النووي بقوله  مجح ِ َفِريَضُة بِاإلح َا َيِصحُّ فِيَها الح ِفينَِة َفإِهنَّ  َكالسَّ

فينة باإلمجاع(  :: والشوكان بقوله  .   (3) )تصحُّ يف السَّ

ألنَّ املصيلر يف السفينة ال يمكنه الصالُة عىل الرتاب،    "وأما املعقول فهو احلاجة والرضورة        

وال عىل وجه األرض، وإنَّام ُيصيل عىل خشب السفينة، أو ما فوقه من الُبُسط أو احلصري أو  

 . (4)  "األمتعة واألمحال التي فيها  

ذلك    "وألن   األداء يف  استطاعته  يعتِّب  الرشع  فإن  املكلف؛  به  فقام  دخل  إذا  الطلب  وقت 

 . (5)  "الوقت 

 

 .  211/  5ج   ، املصدر السابق (  1) 

ح    ": قال احلاكم   . 1019. رقم   409/  1ج   ، املستدرك عىل الصحيحني (  2)  لٍِم، َومَل ِط ُمسح نَاِد َعىَل رَشح سح ِ َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلح

َة  َجاُه َوُهَو َشاذُّ بُِمرَّ  "خُيَرر

 .   166/  2ج   نيل األوطار (  3) 

 .  245/  2ج ، الباري البن رجب فتح  (  4) 

 . 580/  2ج   ، املقدمة يف فقه العرص د فضل بن عبد اهلل مراد (  5) 
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َتَدَأ      ابح اَلةَ "املصيل  َوإَِذا  ِ ِجَهتَِها )َفَيُدوُر(    الصَّ ِفينَُة إىَل َغريح َبِة َفَداَرتح السَّ َكعح َهِة الح ِفينَِة جِلِ يِف السَّ

َكَن(  املحَُصيلر )َمَعَها( َأيح   َأمح َها )إنح  ِ ِفينَِة لَِغريح َراِن السَّ َدوح َمَع  ِقبحَلِة  لِلح َيُدوُر  َأيح  ِفينَِة،  َأوح السَّ ِقبحَلِة  الح

ِض َوالنََّفلِ  َفرح َ الح َق يِف َهَذا َبنيح َهتح بِِه َواَل َفرح  . (1)  "َدَوَراُنُه َوإاِلَّ َفُيَصيلر َحيحُثاَم َتَوجَّ

ال   "       يف  القوم  فليصلوا  وليصل  قياًما  يستطيعوا  مل  فإن  قياًما،  استطاعوا  إن  مجاعة  سفينة 

جلوًسا، فإن صىل جالًسا وحده أو مع اإلمام وهو يقدر عىل القيام فإنه يعيد أحب إلينا. وقد  

اإلمام ومن خلفه صلوا   كان يشق عىل  فإن  نحا نحوه،  املبارك ومن  ابن  عليه  أوجب ذلك 

 .  (2)  "حينئذ جلوًسا 

والسنة      بالكتاب   الطائرة  يف  والنافلة  املفروضة  الصالة  أداء  جواز  علة  الفقهاء    ، استدل 

 والقياس . 

ُتمح  }: : فقوله تعاىل ، أما الكتاب  َتَطعح ُقوا اهللََّ َما اسح  [. 16]التغابن:  {َفاتَّ

ُهَريَرة َرِِضَ اهللُ َعنحه، قال: قال رسوُل اهللِ صىلَّ اهللُ عليه وسلَّم: ))إذا    ومن السنة ما رواه أبو

 . (3) أمرُتكم بأمٍر فأُتوا منه ما استطعُتم(( 

القبلة بسؤاِل  "فإذا حرضت الصالة يف الطائرة فالواِجُب عىل املسلِِم        أن جيتِهَد يف معرفة 

ِل اخلِّبة، أو بالنََّظر يف عالمات ا  لقبلة حتى يصيَل إىل القبلة عىل بصريٍة، فإن مل يتيرسَّ العلم  أهح

ِزُئه ذلك، ولو بان بعد ذلك أنه أخطَأ القبلة؛   بذلك اجتَهَد وحترى جهَة الِقبلِة وصىل إليها وجُيح

َ الفريضة يف الطائرة، أو يف الصحراء   ألنه قد اجتهد واتَّقى اهلل ما استطاع، وال   جيوز له أن يصيلر

  (4)"اجتهاٍد، فإن فعل فعليه إعادُة الصالة، لكونه مل يتَِّق اهلل ما استطاع ومل جيتِهدح بغري 

 

 .  235/  1ج   ، مواهب اجلليل رشح خمترص خليل (  1) 

 .   132/  12ج   ، اجلامع لعلوم اإلمام امحد (  2) 

 .   423/  4ج ،، السنن الكِّبى للبيهقي (  3) 

 . (  120/ 8) "ائمة. وفتاوى اللجنة الد 188/ 30ج    ، جمموع فتاوى ابن باز (  4) 
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والصالة عىل الطائرة صحيحٌة مطلًقا، ولو كان ذلك مع َسعة الوقت، ولكن جيب أن يفعل      

 .(1)الواجباِت من االستقباِل، والسجود، والقيام، والقعود( 

فإنه    القبلة  اجتاه  عن  الطائرة  استدارت  فإن  الفريضة  يف  القبلة  اجتاه  حتري  يف  املصيل  ويبدأ 

الطائرة عدة مرات أما النافلة فإنه ال يشرتط حتديد اجتاه القبلة    يستدير نحو القبلة لو استدارت

 ويصيل أينام توجهت الطائرة . 

 القياس: 

 استدل الفقهاء عىل صحة الصالة يف الطائرة بالقياس عىل:     

 ـ الصالة يف األرجوحة املعلقة بحبل  بجامع أن كال منهام معلق يف اهلواء  ولو يف الصورة .   1 

)َوَأَتمَّ    ِقبحَلَة  الح َبَل(  َتقح َواسح ٍة  َدابَّ )َعىَل  ُه  َ َغريح َأوح  َعيحنِيًّا  ًضا(  )َفرح ٌص  َشخح  ) َصىلَّ )َوَلوح  الرميل:  قال 

َكا ُقوَلًة َأوح  ُرُكوَعُه َوُسُجوَدُه( َوَبِقيََّة َأرح ح َتُكنح َمعح َدٍج )َوِهَي َواِقَفٌة( َوإِنح مَل ِو َهوح نِِه بَِأنح َكاَن يِف َنحح

َراِر َذلِ  تِقح َقٍة بِِحَباٍل )َجاَز( اِلسح ُجوَحٍة ُمَعلَّ َرٍق َأوح ُأرح يِش بِِه ِرَجاٌل َأوح يِف َزوح يٍر َيمح َك  َكاَن َعىَل رَسِ

ِسِه    .  (2)  "يِف َنفح

أن كال منهام فيه عدم سكون واستقرار يف الظاهر إال    الزورق بجامعالسفينة أو    ـ الصالة يف  2

الطائرة أوىل ألن السفينة أو الزورق الذي أجاز    الصالة يف إن املحل مستقر يف نفسه   بل تكون  

 األمواج. الفقهاء الصالة فيه أكثر عرضة لعدم االستقرار بسبب تالطم 

   .واملحفة بجامع أن كال منهام صالة عىل متحرك  ،املحمل  ــ القياس عىل جواز الصالة يف 3

َرِق    ": قال النووي وح َباِل َأوح الزَّ ِ ُدوَدٍة بِاحلح ُجوَحٍة َمشح ِمُلُه ِرَجاٌل َأوح ُأرح يٍر حَيح َفإِنح َصىلَّ َكَذلَِك يِف رَسِ

ِفينَةِ  ُة َكالسَّ حَّ ََصحُّ الصر َهاِن األح ِة َفِريَضتِِه َوجح ِوِه َفِفي ِصحَّ َداَد َوَنحح َاِري يِف َحقر املحُِقيِم بَِبغح  َوبِِه  اجلح

َحاُبنَا َلوح َكاَن ُيَصيلر َعىَل  َقَطَع   َماِم َواملحَأحُموِم َقاَل َأصح ِ ِقِف اإلح َقاِِض َأُبو الطَّيرِب َفَقاَل يِف َباِب َموح الح

تح َصاَلُتهُ  يٍر َفَحَمَلُه ِرَجاٌل َوَساُروا بِِه َصحَّ  . (3)  "رَسِ

 

 ,   435/  4ج   ، الرشح املمتع البن عثيمني (  1) 

 .   434  / 1ج   ، هناية املحتاج إىل رشح املنهاج (  2) 

 . 242/  3ج   ، املجموع رشح املهذب (  3) 
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  ، قد يقال إن األصل املقيس عليه  يف األمثلة السابقة  ) الرسير أو األرجوحة    

واملحمل (، خمتلف يف ثبوته فال يقاس عليه الفرع وال يأخذ حكمه. 

جياب عن هذا بأنه ال يشرتط أن يكون األصل  املقيس عليه حمل إمجاع بني علامء األمة فقد     

ِقَيا "نص اإلمام الشريازي عىل أن   َبَتُه  الح َل َأثح َصح ُم األح َصح َتَلِف فِيِه َجائٌِز: َفإِنح َمنََع اخلح َس َعىَل املحُخح

ِقَياِس عَ  ِب ِمنح الح َثر املحَُصنرُف يِف املحَُهذَّ َع َوَقدح َأكح َفرح َق بِِه الح َاصر ُثمَّ َأحلح َقايُِس بَِدلِيلِِه اخلح َتَلِف  الح ىَل املحُخح

ُه َخاِرٌج َعىَل   َقاِعَدِة فِيِه َوُكلُّ  .  (1)  "َهِذِه الح

ولو أنا حرصنا القياس يف أصل جممع عليه بني األمة ألفىض ذلك إىل خلو كثري من الوقائع  "   

عن األحكام لقلة القواطع وندرة مثل هذا القياس، فيكفي أن يكون األصل ثابًتا بدليل يغلب  

 . عىل الظن 

ملصيل ال يستقبل القبلة الرتفاعه وعلوه  فإن قيل: إن الصالة يف الطائرة غري صحيحة؛ ألن ا

 عنها فضاًل عن عدم معرفته جلهة القبلة . 

أما أنه غري مستقبل للقبلة فال ُيَسلَّم؛ فإنه وإن مل يستقبل عني الكعبة فإنه مستقبل هلوائها،    : قلنا

ما هو  وكام أن الكعبة قبلة فإن هواءها أيًضا قبلة، والصالة إىل الكعبة أو هوائها صحيحة عىل  

 . (2)   "منصوص يف املذاهب املتََّبعة، وُنِقل عليه اإلمجاع 

َباِل اهـ   ": قال العالمة الشلبي يف تعليقه عىل تبيني احلقائق   تِقح ُض ااِلسح ُضُه( َأيح َفرح ير َفرح َفلِلحَمكر

ِرَج َخطٌّ مُ  ُه َلوح ُأخح َبِة بَِأنَّ َكعح ِ الح
ُلُه: يِف املحَتحِن إَصاَبُة َعيحنَِها إىَل آِخِرِه( َأيح إَصاَبُة َعنيح َتِقيٌم ِمنحُه  ع )َقوح سح

ِقبحَلةُ  َبِة َأوح َهَوائَِها إذح الح َكعح بِنَاَء َوَصىلَّ إىَل  َوَقَع َعىَل الح  َحتَّى َلوح َرَفَع الح
ِ
اَمء َصُة إىَل َعنَاِن السَّ َعرح  ِهَي الح

 َوإَِصاَبُة اجلحِ 
ِ
بِنَاء ىَل ِمنح الح َاِع، َوَكَذا َلوح َصىلَّ َعىَل َأيِب ُقَبيحٍس َجاَز َوُهَو َأعح مجح ِ ُه  َهَوائِِه َجاَز بِاإلح َهِة بَِأنَّ

 

 .   235/  1ج   ، املجموع رشح املهذب (  1) 

 موقع دار اإلفتاء املرصية   بحث جديد عن حكم الصالة يف الطائرة (  2) 

  http://www.dar-alifta.com/ViewResearch.aspx?ID=17 
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َتقِ  ُمسح َخطٌّ  ِرَج  ُأخح َأوح  َلوح  َيِمنِي  الح ِجَهِة  إىَل  َعنحَها  ُمنحَحِرًفا  َأوح  َهَوائَِها  َأوح  َبِة  َكعح الح َعىَل  َوَقَع  ِمنحُه  يٌم 

اَمِل.    . (1)  "الشر

ِوِه ِمنح       ُة َصاَلِة َمنح َعىَل َأيِب ُقَبيحٍس َوَنحح وقال الشيخ عليش يف رشح املخترص: َفإِنح ِقيَل ِصحَّ

َباِل املحُِحيَطةِ  ِ ِة  اجلح ُط ِصحَّ ِوَها َورَشح ة َوَنحح َبيحِت َوَمنح بَِمكَّ تَِفاِعَها َعنح الح كَِلٌة اِلرح َفِة ُمشح َة املحُرَشَّ  بَِمكَّ

َبِة.  َكعح ِ الح
َباُل َعنيح تِقح  َصاَلتِِه اسح

َباِل َهَوائَِها َوُهَو ُمتَِّصٌل ِمنحَها إىَل  تِقح  بِاسح
ِ
تَِفاء ُتَها بِنَاًء َعىَل ااِلكح َباهُلَا  ُقلحت ِصحَّ تِقح ًضا اسح . َوَأيح

ِ
اَمء  السَّ

ِض فِيَها َرح َكانِِه مِمَّنح َعىَل األح تَِفاِع َعنحَها مُمحكٌِن َكإِمح  .  (2) "َمَع ااِلرح

أن بعض املالكية قالوا بعدم صحة الصالة يف الطائرة ألن السجود هو مس    

األرض وما اتصل هبا والرسير  املحمول املعلق باحلبل  ال يتصل باألرض فالجيوز السجود  

 .فيه  فال تصح الصالة يف الطائرة املعلقة يف اهلواء قياسا عليه 

ِض وَ   بأنه: َمسُّ فقد عرف املواق السجود    َرح يِر  األح ِ َما اتََّصَل هِبَا ِمنح َسطحِح حَمَلر املحَُصىلَّ َكالرسَّ

َبحَهِة انحَتَهى   . (3)  "بِاجلح

يِر    "وقال اخلرَش:   َفٍة َأوح رَسِ هِبَا ِمنح ُسُطوِح ُغرح ِض َأوح َما اتََّصَل  َرح َواِجُب ُلُصوٌق بِاألح ُه الح َفَأَقلُّ

َعاِجِز  يٍط لِلحَمِريِض الح ضِ َخَشٍب َأوح رَشِ َرح  .  (4)   "َعنح النُُّزوِل إىَل األح

نسبة ذلك إىل املالكية حمل تأمل ونظر؛ واملتتبع لنقول املالكية   "وجياب عن هذه الشبهة بأن     

قال العالمة الدسوقي يف حاشيته:    األخرى خيرج بتصور آخر إذا َقرأ اجلميع يف سياق واحد.

ِ املحُتَِّص   " ُجوُد َعىَل َغريح ا السُّ َمرَّ َأيح  َأمَّ تِِه َكاَم  ٍق َفاَل ِخاَلَف يِف َعَدِم ِصحَّ يٍر ُمَعلَّ ِض َكرَسِ َرح ِل بِاألح

َمِل  اَلِة يِف املحَحح تح َكالصَّ يِر َوإاِلَّ َصحَّ ِ ُ َواِقٍف يِف َذلَِك الرسَّ ُه َغريح َاُل َأنَّ  .   (5)  "َواحلح

 

 . 100/  1تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، ج (  1) 

 . 365/  1ج   ، منح اجلليل رشح خمترص خليل (  2) 

 . 215/  2ج التاج واإلكليل ملخترص خليل،  (  3) 

 . 272/  1ج   ، رشح خمترص خليل (  4) 

 .   235/  1ج ، وحاشية الدسوقي الرشح الكبري للشيخ الدردير  (  5) 
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ح      صالته  موضع  هي  املصيل  أرض  اعتِّبوا  قد  املالكية  الركوع  فكأن  ويمكنه  يقف  يث 

فإذا كان واقفا عىل األرض وبني يديه رسير معلق وسجد عليه   والسجود وسائر األركان، 

عدوال منه عن السجود عىل األرض مل ُيعتِّب ذلك ومل يصح؛ ألنه يكون إيامًء منه يف الصالة  

ُيَعد سجوًدا، بخالف ما إذا كان يصيل واقًفا عىل هذا الرسير، فإن سجوده   عليه يكون  وال 

معتًِّبا، وال معنى يف ذلك إال أهنم جيعلون األرض يف حق املصيل باالعتبار السابق، فلام كان  

املوضع   يف  الدسوقي  العالمة  عليه  نص  كام  عليه،  سجوده  صح  الرسير  نفس  عىل  يقف 

 .  (1) "السابق

إذا ركب اإلنسان الطائرة أو غريها، ودخل وقت الصالة، ومل جيد      

مكانًا للصالة مجاعة، فإنه يصيل يف مكانه قائاًم مستقباًل القبلة، ويومئ بالركوع قائاًم حسب  

 .  (2) قدرته، ثم جيلس عىل الكريس، ثم يومئ بالسجود حسب قدرته 

ألن فيه تفريق    ؛ ىل النساء عن مصىل الرجال داخل املسجد الواحد ال جيوز رشعافصل مص

بني مجاعة املسلمني يف املسجد الواحد، وفيه خمالفة  رصحية للوضع الرشعي املعهود  يف عرص  

النبوة حيث  جاءت السنة  ببيان أفضل صفوف الرجال والنساء  داخل املسجد فقد روى َعنح  

َرَة ر ُهَريح َجاِل  َأيِب  الرر ُ ُصُفوِف  َوَسلََّم: »َخريح َعَليحِه  َصىلَّ اهللُ  َرُسوُل اهللِ  َقاَل  َقاَل:  اهلل عنه،  ىض 

هُلَا«  َها َأوَّ  آِخُرَها، َورَشُّ
ِ
ُ ُصُفوِف النرَساء َها آِخُرَها، َوَخريح هُلَا، َورَشُّ  .  (3)َأوَّ

فيسمع الرسول صىل اهلل عليه  وكانت النساء يف عهد النبوة يدخلن املسجد بصحبة أطفاهلن   

وسلم بكاءهم فيخفف الصالة ألجلهم فقد روى مسلم  أن النَّبِيُّ َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم كان   

َِفيَفِة( َويِف ِرَواَيٍة )َأنَّ ا  وَرِة اخلح َرُأ بِالسُّ اَلِة َفَيقح ِه َوُهَو يِف الصَّ بِير َمَع ُأمر َمُع ُبَكاَء الصَّ يَّ َصىلَّ  لنَّبِ َيسح

 

 موقع دار اإلفتاء املرصية   بحث جديد عن حكم الصالة يف الطائرة (  1) 

  http://www.dar-alifta.com/ViewResearch.aspx?ID=17 

 . 537/  2ج   ، موسوعة الفقه اإلسالمي د عبد اهلل التوجيري (  2) 

 . 440. رقم 326/  1ج   ، باب خري الصفوف   ، صحيح مسلم كتاب الصالة (  3) 
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بِير َفُأَخفر  َمُع ُبَكاَء الصَّ اَلِة ُأِريُد إَِطاَلَتَها َفَأسح ُخُل يِف الصَّ ِة  اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم َقاَل إِنر أَلَدح ُف ِمنح ِشدَّ

ِه بِِه( .  ِد ُأمر  َوجح

ِجَد    ":قال النووي  َخاُلُه املحَسح بِيَّ جَيُوُز إِدح ِجِد َوَأنَّ الصَّ َجاِل يِف املحَسح  َمَع الرر
ِ
َوفِيِه َجَواُز َصاَلِة النرَساء

َمُن ِمنحُه َحَدٌث  نح اَل ُيؤح ِجِد َعمَّ ىَل َتنحِزيُه املحَسح َوح  . (1)  "َوإِنح َكاَن األح

للدخول واخلر   للنساء باب خاص هبن  أن يكون  املزامحة كام  وجيوز  أو  وج منعا لالختالط 

 .فعل هلن الرسول صىل اهلل عليه وسلم يف املسجد النبوي 

 »
ِ
َباَب لِلنرَساء نَا َهَذا الح ِن ُعَمَر، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم: »َلوح َتَركح ، َقاَل  َفعِن ابح

ُخلح ِمنحُه ابحنُ   .  (2) ُعَمَر، َحتَّى َماَت  َنافٌِع: َفَلمح َيدح

كام جيوز أن يوضع حائل أو فاصل خشبي أو من القامش به فتحات بحيث يسمعن منه اإلمام   

وسجود السهو  فإن كان احلائل يمنع االقتداء باإلمام     ،و ويتمكن منه متابعة اإلمام  يف الصالة

َواِجَباِت مِ   "ومتابعته فالصالة باطلة ألن   َفَرائِِض َوالح َماِم يِف الح ِ ِ َتأحِخرٍي َواِجَبةٌ ُمَتاَبَعَة اإلح    (3)   "نح َغريح

وجيب أن يرضب بني الرجال  ":واعتِّب اإلمام الغزايل هذا احلائل من باب الوجوب فقال      

 . (4)   "والنساء حائل يمنع من النظر فإن ذلك أيضًا مظنة الفساد والعادات تشهد هلذه املنكرات

 .(5) "دة من خلفه، أو سامع تكبريهم، أو تبليغ.بمشاهدته، أو مشاه  "واملتابعة  لإلمام تكون       

  "كام ال جيوز أن يكون هلن إمام مستقل داخل املسجد الواحد ملا فيه من تفريق اجلامعة.       

ألن املسجد الواحد إنام بني جلامعة واحدة؛ بدليل أنه يكره إقامة مجاعتني فيه، فكل من أحاط  

 .  (6)   "به املسجد، فهو يف مجاعة واحدة

 

 .   187/  4رشح النووي عىل مسلمج (  1) 

 . 462. رقم  126/  1ج   ، سنن ايب داود باب يف اعتزال النساء يف املساجد عن الرجال (  2) 

 . 470/  1  ، ج حاشية ابن عابدين (  3) 

 .   337/  2ج   ، إحياء علوم الدين (  4) 

 . 72/  4ج   ، كفاية التنبيه يف رشح التنبيه البن الرفعة (  5) 

 .   72/  4ج   ، التنبيه البن الرفعة كفاية التنبيه يف رشح  (  6) 
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َقاِدِر َعَليحِه إالَّ بِِه      اَلُة ِمنح الح َاِع اَل َتِصحُّ الصَّ مجح ِ ٌض بِاإلح َفَرائِِض َفرح لقوله    (1)القيام يف الصالة  يِف الح

َاًعا  238]البقرة:    {َوُقوُموا هللَِِّ َقانِتنِيَ }  : تعاىل اَلِة إمجح ِ الصَّ ِقَياُم يِف َغريح ح جَيِبح الح [ َأيح ُمطِيِعنَي َومَل

طِيِل النَّصر فَ  َي إىَل َتعح  .  (2)  "َيِجُب فِيَها لَِئالَّ ُيَؤدر

 فإن كان املسلم به عذر من مرض ونحوه صىل قاعدا فإن مل يستطع فعىل جنب  

َعلَ  اهللُ  َصىلَّ  النَّبِيَّ  ُت  َفَسَألح َبَواِسرُي،  يِب  َكاَنتح  َقاَل:  َعنحُه،  اهللَُّ  َرِِضَ   ٍ
ُحَصنيح بحِن  َراَن  ِعمح يحِه  فَعنح 

عح َفَعىَل َجنحٍب 
َتطِ ح َتسح عح َفَقاِعًدا، َفإِنح مَل

َتطِ ح َتسح اَلِة، َفَقاَل: »َصلر َقائاًِم، َفإِنح مَل  . (3) « َوَسلََّم َعِن الصَّ

  ٍ
ُحَصنيح بحُن  َراُن  ِعمح القائم حلديث  ثواب  النصف من  بغري عذر عىل  القاعد  َوَكاَن    -وصالة 

ُت   -َمبحُسوًرا     ُجِل َقاِعًدا، َفَقاَل: »إِنح  َقاَل: َسَألح  َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم َعنح َصاَلِة الرَّ

ُف  ِر الَقائِِم، َوَمنح َصىلَّ َنائاًِم، َفَلُه نِصح ُف َأجح ِر   َصىلَّ َقائاًِم َفُهَو َأفحَضُل َوَمنح َصىلَّ َقاِعًدا، َفَلُه نِصح َأجح

 .  (4)الَقاِعِد« 

ُج  ثحُت َأنَّ َرُسوَل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم، َقاَل: »َصاَلُة الرَّ ٍرو، َقاَل: ُحدر ِل  وَعنح َعبحِد اهللِ بحِن َعمح

اَلِة«  ُف الصَّ  .  (5) َقاِعًدا نِصح

 أما الصالة قاعدا مع قيام العذر يف الفرض  ففيها أجر القيام . 

َزَأُه َوَكاَن ُهَو َوَمنح َصىلَّ  َفَمنح َصىلَّ فَ    ": قال ابن حجر  ِقَياُم َأجح الح ًضا َقاِعًدا َوَكاَن َيُشقُّ َعَليحِه  رح

 .  (6)  "َقائاًِم َسَواًء 

 

 .   258/  3ج ،  املجموع رشح املهذب (  1) 

 . 104/  1تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق، ج (  2) 

ح ُيطِقح َقاِعًدا َصىلَّ َعىَل َجنحٍب   ، كتاب اجلمعة   ، صحيح البخاري (  3)   . 1117. رقم  48/  2ج   ، َباُب إَِذا مَل

َبَواِسرُي مَجحُع    . 1115. رقم 47/  2ج   ، باب صالة القاعد   ، كتاب   ، صحيح البخاري (  4)  ومعنى مبسورا َأيح َكاَنتح بِِه َبَواِسرُي َوالح

َعَدِة انظر فتح الباري ج   . 585/  2َباُسوٍر ُيَقاُل َوَرٌم يِف َباطِِن املحُقح

 .  735. رقم 507/  1باب جواز النافلة قائام وقاعدا، ج   ، كتاب   ، صحيح مسلم (  5) 

 .  585/  2ج   ، اري فتح الب (  6) 
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َم   ُت النَّبِيَّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلَّ ، َقاَل: َسِمعح َعِرير َشح ويؤيد هذا  َما جاء ِمنح َحِديِث َأيِب ُموَسى األح

ٍة َواَل   َ َمرَّ َمُل َعَماًل َصاحِلًا َفَشَغَلُه َعنح َذلَِك َمَرٌض، َأوح َسَفٌر،  َغريح َعبحُد َيعح ، َيُقوُل: »إَِذا َكاَن الح ِ
َتنيح َمرَّ

َمُل، َوُهَو َصِحيٌح ُمِقيمٌ   . (1)  "ُكتَِب َلُه َكَصالٍِح َما َكاَن َيعح

ِف ِمنح   "وأما يف النفل فيجوز أن يصيل قاعدًا مع قدرته عىل القيام، ويكون       ُرُه َعىَل النرصح َأجح

َكاٍل   ِ إِشح َقائِِم بَِغريح ِر الح صالة الرجل قاعدًا نصف  "لقوله  صىل اهلل عليه وسلم قال: )  (2)   "َأجح

 ( . "الصالة

عىل مقعد أو كريس ونحوه غري    يصلوا قاعدين  مما سبق يتبني أن أصحاب األعذار هلم أن            

 أنه  جيب أن تراعى حال إدخال هذه الكرايس طهارة عجالهتا من رطوبة أو طني ونحوه

أصحاب           يقف  أن  األفضل  هنايةومن  عن    الكرايس  أو  اإلمام  يمني  عن  سواء  الصف 

اث فرجة يف الصف وعدم  يساره حتى ال يتسببوا يف إيذاء املصلني خلفهم  أو يتسببوا يف إحد

وا   » َسوُّ بقوله  الرسول صىل  اهلل عليه وسلم أرشدنا إىل تسوية الصفوف  أن  تسويته السيام 

اَلِة«  ُفوِف ِمنح إَِقاَمِة الصَّ ِوَيَة الصُّ ، َفإِنَّ َتسح  .  (3) ُصُفوَفُكمح

وجتوز  صالة أصحاب الكرايس خلف اإلمام يف مؤخرة املسجد برشط وعدم وجود حائل  

 منع املشاهدة واملتابعة . ي

مَ  ِ َ اإلح َبيحنَُه َوَبنيح َوَليحَس  ِجِد،  َأقحًَص املحَسح يِف  ُه إَذا َكاَن  َأنَّ َهِب  : اَل ِخاَلَف يِف املحَذح ِمِديُّ اِم َما  َقاَل اآلح

ُفوُف  ح َتتَِّصلح الصُّ تَِداُؤُه بِِه، َوإِنح مَل ُه َيِصحُّ اقح تِطحَراَق َواملحَُشاَهَدَة، َأنَّ نَُع ااِلسح  . (4) َيمح

 

الصحيحني (  1)  عىل  اجلنائز   ، املسرتك  رقم  491/  1ج ، كتاب  احلاكم 1261.  قال   » ِط    ": .  رَشح َعىَل  َصِحيٌح  َحِديٌث  َهَذا 

َجاُه   ح خُيَرر ، َومَل ُبَخاِرير  "الح

 .   585/  2ج   ، فتح الباري (  2) 

فر   ، أخرجه البخاري عن أنس بن مالك كتاب األذان (  3)  اَلةِ َباٌب: إَِقاَمُة الصَّ  .   723. رقم 145/  1ج    ،  ِمنح مَتَاِم الصَّ

 . 152/  2ج   ، املغني (  4) 
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يعمد بعض الناس إىل ارتداء مالبس فيها صور ذات أرواح ملشاهري من العبني رياضة أو        

صور لبعض احليوانات  حتمل شعارا لرشكات معينة أو رسوما معينة  فام حكم الصالة يف مثل  

 هذه املالبس؟ 

 : يفرق الفقهاء يف هذه املسألة بني أمرين 

 حكم ارتداء املالبس التي هبا صور ذات أرواح.   : األول 

 حكم الصالة نفسها من حيث الصحة والبطالن .   :الثان  

 أما عن حكم ارتداء املالبس التي هبا صور ذات أرواح فهو حرام ملا روته            

اَلٍم، َفنََظَر    ،اهلل َعائَِشَة رىض    : َقاَم َرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم ُيَصيلر يِف مَخِيَصٍة َذاِت َأعح َقاَلتح

تُ  َوائح َفَة،  ُحَذيح بحِن  ِم  َجهح َأيِب  إِىَل  َِميَصِة  اخلح هِبَِذِه  َهُبوا  »اذح َقاَل:  َصاَلَتُه  َقىَض  َفَلامَّ  َعَلِمَها،  وِن  إِىَل 

بَِجانِير  َتحنِي آنًِفا يِف َصاَليِت« بَِأنح َا َأهلح  . (1) ِه، َفإِهنَّ

أما عن صحة الصالة  يف مالبس هبا صور الصالة فالصالة صحيحة مع اإلثم عىل الراجح  

 . من أقوال العلامء 

 الصالة يف ثوب فيه صورة إنسان، أو صور؟ "فقد سئلت اللجنة الدائمة لإلفتاء عن حكم  

ال جيوز له أن يصيل يف مالبس فيها صور ذوات األرواح من إنسان أو طيور أو    "فأجابت:   

أنعام أو غريها من ذوات األرواح، وال جيوز للمسلم لبسها يف غري الصالة، وتصح صالة من  

 . (2) صىل يف ثوب فيه صور مع اإلثم يف حق من علم احلكم الرشعي 

ابن عثيمني رمحه اهلل    عن حكم صالة من صىل وعىل مالبسه صور ذوات    :وسئل الشيخ 

 أرواح منسوجة أو مطبوعة ؟ 

 

 . 556. رقم 391/  1باب كراهة الصالة يف ثوب له أعالم ج   ، املساجد   صحيح مسلم كتاب (  1) 

 . 181/  6ج   ، فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء (  2) 
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وإن كان عاملا فإن صالته صحيحة مع اإلثم عىل    ، إذا كان جاهال فال َشء عليه   "  : فأجاب 

ألنه صىل يف ثوب حمرم   ، صالته تبطل  : ومن العلامء من يقول  ،أصح قويل العلامء رمحهم اهلل

 . (1)  "عليه  

احلنابلة النظر إىل مالبس فيها صور من مكروهات الصالة ألهنا تشغل املصيل عن    واعتِّب    

ويكره النظر إىل ما يلهيه؛ ملا »روت عائشة قالت: صىل رسول    :قال ابن قدامة  :اخلشوع فيها

َم    -اهلل   إىل أيب  يف مخيصة هلا أعالم، فقال: شغلتني أعالم هذه، اذهبوا هبا    -َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلَّ

ُتوِن  جهم بن حذيفة، بَِجانِيَّتِِه،  َوائح  . (2)  بَِأنح

 فيكون ارتداء هذه املالبس ذات الصور  أوىل بالنهي عنها من النظر إليها.    

موجودة سابقا مثل عمل رخص السيارات  يف العرص احلديث استحدثت أمور ملت تكن      

الشخصية  والبطاقات  السفر  املؤسسات    ،وجوازات  يف  للموظفني  العمل  وكارنيهات 

والنقود الورقية كل هذه وأمثاهلا حتمل صورا  إما للشخص نفسه  مثل    ،احلكومية واخلاصة 

الة مع محل  البطاقة الشخصية أو اهلوية أو لشخص آخر كام يف النقود الورقية فام حكم الص 

 هذه األشياء ؟  

التصوير   من  ليست  ألهنا  الصالة   األشياء يف  عىل جواز محل هذه  املعارصون  الفقهاء  اتفق 

مانع   أيضا بني  فيه  اختلفوا  املجسمة والذي  بالصور  الفقهاء  الذي خصه  املنهي عنه رشعا  

 وجميز. 

ورفع احلرج والتيسري  واعتِّب الفقهاء محل هذه الوثائق بصورها من باب الرضورة والرخصة  

 عىل األمة  كام أهنا ناقصة حيث ال يوجد هبا  سوى الوجه فقط. 

 

 .   360/  12ج   ، جمموع فتاوى الشيخ ابن عثيمني (  1) 

 . 286/  1اإلمام أمحد ج الكايف يف فقه  (  2) 
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ومجهرة    (4)وابن جِّبين     (3) وابن عثيمني     (2)وابن باز     (1) وهبذا الرأي قالت اللجنة الدائمة لإلفتاء  

 . املعارصين  

 هل جتوز متابعة اإلمام  يف صالة مجاعة أو مجعة عِّب الراديو أو التلفاز ؟       

 وهل جيوز متابعة اإلمام عن طريق مكِّب الصوت  ؟              

 : للفقهاء يف هذه املسألة قوالن 

بكل أشكاهلا املسموعة واملرئية    عدم جواز متابعة اإلمام عِّب وسائل اإلعالم  : القول األول   

 : لعدة أسباب

يَعٍة    1  نَاَك َعىَل رَشِ ــ  من القواعد الرشعية املعروفة أن العبادة توقيفية  كام قال تعاىل: )ُثمَّ َجَعلح

ِذيَن ال يَ  َواَء الَّ َها َوال َتتَّبِعح َأهح بِعح ِر َفاتَّ َلُموَن(  ِمَن االمح  .(5)  {18 :اجلاثية   }عح

ـ  أن هذه األمر حمدث  ومن االبتداع يف الدين  وخمرتعات العرص ملا روته َعائَِشُة رىض اهلل    2  

» ُرَنا َفُهَو َردٌّ  .  (6)  عنها، َأنَّ َرُسوَل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم َقاَل: »َمنح َعِمَل َعَماًل َليحَس َعَليحِه َأمح

َِديُث َقاِعَدٌة    ": قال النووي    بِِه َوَهَذا احلح َتدٍّ  ُمعح  ُ َباطٌِل َغريح َفُهَو  نَاُه  ُدوِد َوَمعح املحَرح نَى  بَِمعح دُّ ُهنَا  الرَّ

يٌح يِف  َم َفإِنَُّه رَصِ اَلِم َوُهَو ِمنح َجَواِمِع َكلِِمِه َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلَّ سح ِ َردر ُكلر    َعظِيَمٌة ِمنح َقَواِعِد اإلح

َعاِت  رَتَ بَِدِع َواملحُخح  . (7)  "الح

 

 .   717/  1ج ، اللجنة الدائمة لإلفتاء (  1) 

 .   272/  1ج ، فتاوى إسالمية (  2) 

 .   280/  2ج   ، فتاوى ابن عثيمني (  3) 

 (  103) سؤال رقم   ، إعداد عبد اهلل بن يوسف العجالن   اللؤلؤ املكني عبد اهلل بن جِّبين (  4) 

 , 242ص   ، حسام الدين عفانة   /   قواعد وأسس يف السنة والبدعة د   ابتاع ال ابتداع (  5) 

ُُموِر، ج   ، صحيح مسلم كتاب األقضية (  6)   .  1718. رقم 1343/  3باب نقض األحكام الباطلة َوَردر حُمحَدَثاِت األح

 .   16/  12  ،ج رشح مسلم للنووي (  7) 
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وهذه اهليئة أن يكون هناك اجتامع    ، ـ  أن صالة اجلامعة هلا وردت يف الرشع عىل هيئة معينة 3

 .   (1)بني اإلمام واملأمومني يف مكان واحد ويف زمان واحد 

 وقد أمر صىل اهلل عليه وسلم من صىل وحده خلف الصف أن يعيد الصالة,     

فعن عيل بن شيبان قال: خرجنا حتى قدمنا عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم فبايعناه وصلينا   " 

خلفه ثم صلينا وراءه صالة أخرى فقىض الصالة, فرأى رجال فردا خلف الصف, فوقف عليه  

. رواه اإلمام أمحد وابن  "استقبل صالتك ال صالة للذي خلف الصف "حتى انرصف, وقال:  

اإلمام أمحد صليت خلف النبي صىل اهلل عليه وسلم فرأى رجال يصيل فردا  حبان.ويف رواية  

استقبل   له  فقال  انرصف  حتى  الرجل  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  نبي  فوقف  الصف  خلف 

 صالتك فال صالة ملنفرد خلف الصف. 

قال ابن املنذر: وثبت هذا احلديث أمحد وإسحاق, فوجه الداللة أنه أبطل صالة املنفرد عن  

صف وهو يف مجاعة, وأمره بإعادة صالته مع أنه مل ينفرد إال يف املكان خاصة فصالة املنفرد  ال

 .  (2)  "عن اجلامعة واملكان أوىل بالبطالن 

ـ أن قراءة هذا اإلمام عِّب التلفاز ال تقوم مقام قراءتك لنفسك، وقد ثبت عن النبي صىل    4

فاحتة الكتاب. رواه البخاري ومسلم عن عبادة  اهلل عليه وسلم أنه قال: ال صالة ملن مل يقرأ ب

 .  (3)  "بن الصامت رِض اهلل عنهام 

ــ أن إباحة صالة اجلامعة عِّب التلفاز تؤدي إىل تعطيل صالة اجلامعة   وجتعل الناس يصلون  5

يف بيوهتم وتعطيل الفوائد واآلثار املرتتبة عىل صالة اجلامعة من تالقي الناس يف املسجد وبعث  

 .   (4)  "ة واملحبة واأللفة واخوة الرابطةاملود

 

 .   53ص    ، خالد بن عيل املشيقح   ، فقه النوازل يف العبادات (  1) 

 .   107ــ  106ص    ، الصالة وأحكام تاركها ابن قيم اجلوزية (  2) 

   net.islamweb.www://https  موقع إسالم ويب مركز الفتوى (  3) 

 حكم االقتداء باإلمام عِّب التلفاز "  سؤال بعنوان   

 م   2003- 10- 28  - هـ    1424رمضان    3الثالثاء    تاريخ النرش:   39469رقم الفتوى:  

 . 55ــ  54  ص   املشيقح،   النوازل يف العبادات د / خالد انظر فقه  (  4) 

https://www.islamweb.net/
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ــ أن إباحة الصالة عِّب التلفاز يؤدي إىل حرمان الناس من ثواب امليش إىل املساجد. فَعنح    6

ِجِد َوَراَح، َأَعدَّ اهللَُّ َرَة، َعِن النَّبِير َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم َقاَل: »َمنح َغَدا إِىَل املَسح َلُه ُنُزَلُه ِمَن    َأيِب ُهَريح

 .  (1) اجلَنَِّة ُكلَّاَم َغَدا َأوح َراَح« 

ـ أن اتباع اإلمام عِّب التلفاز قد يرتتب عليه بطالن صالة املأموم الختالف التوقيت بني    7

مكان بث اإلرسال وبني مكان صالة املأموم يف املسافات البعيدة التي جيب فيها مراعاة فارق  

 التوقيت . 

 ومن أدلتهم:  جواز متابعة اإلمام عِّب األثري املرئي أو املسموع : القول الثان 

وصالة اجلامعة تصح يف البيوت املجاورة للمسجد   ،ـ أن اإلسالم رشع صالة اجلامعة  1

 .  (2) والقريبة منه 

وأجيب عن هذا بأن الصالة يف البيوت املجاورة مرشوط  بمالصقة البيوت للمسجد مع      

اَمَء    ، اجةاتصال الصفوف عند احل مع رؤية اإلمام  يف ركوعه وسجوده  يدل عليه حديث َأسح

َج النَّبِير َصىلَّ اهللُ َعَليحِه وَ  َعائَِشَة َزوح َأَتيحُت   : َا َقاَلتح َعنحُهاَم، َأهنَّ ٍر َرِِضَ اهللَُّ  َسلََّم ِحنَي  بِنحِت َأيِب َبكح

ُس، َفإَِذا النَّاُس ِقَياٌم ُيَصلُّونَ  مح  . (3)  " َوإَِذا ِهَي َقائَِمٌة ُتَصيلر  َخَسَفِت الشَّ

ِجِد   "قال ابن حجر:       إِىَل املحَسح
ِ
َتَدلَّ بِِه بن َبطَّاٍل َعىَل َجَواِز ُخُروِج النرَساء ُن املحُنرِِي اسح ُن بح يح َقاَل الزَّ

َرِة   اَمَء إِنَّاَم َصلَّتح يِف ُحجح ُكُسوِف َوفِيِه َنَظٌر أِلَنَّ َأسح َك باَِم  لَِصاَلِة الح كِنُُه َأنح َيَتَمسَّ نح ُيمح
َعائَِشَة َلكِ

ِر ا اَمَء ُكنَّ َبِعيَداٍت َعنحَها َفَعىَل َهَذا َفَقدح ُكنَّ يِف ُمَؤخَّ َ َأسح ِض ُطُرِقِه َأنَّ نَِساًء َغريح ِجِد  َوَرَد يِف َبعح ملحَسح

َلَوات    . (4)  "َكاَم جرت عادهتن يِف َسائِر الصَّ

ال جواز  يدل عىل  الشافعي: عن  ومما  يف مسند  ما جاء  للمسجد  املالصقة  البيوت  صالة  يف 

 صالح ابن إبراهيم قال: 

 

ِجِد َوَمنح َراَح ج   ، صحيح البخاري كتاب األذان (  1)  ِل َمنح َغَدا إىَِل املَسح  . 662. رقم 133/  1باُب َفضح

 .   55ص    ،   فقه النوازل يف العبادات د/ خالد املشيقح (  2) 

   1053. رقم 37/  2ج   ، الرجال يف الكسوف النساء مع    باب صالة   ، صحيح البخاري أبواب الكسوف (  3) 

 .    543/  2ج   ، فتح الباري (  4) 
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الرمحن بن عوف فصىل بصالة    - مُحَيحد بن عبد  ُبُيوِت  رأيُت أَنس بن مالك صيل اجلمعة يف 

 اإلمام يف املسجد وبني بيوت مُحيد واملسجد والطريق . 

ويؤخذ من هذا احلديث أن الصالة خارج املسجد يف بيت آخر يفصله عن املسجد الطريق   

 .  (1) "جائزة إذا متكن املأموم من متابعة اإلمام وركوعه وسجوده وقيامه وقعوده 

ِن        كام كانت  أبواب بيوت بعض الصحابة مفتوحة يف املسجد حتى ال يكاد يميز عنه، فَعِن ابح

َواَب إاِلَّ َباَب  َبح وا األح َعَليحِه َوَسلََّم: »ُسدُّ َعنحُهاَم َقاَل: َقاَل النَّبِيُّ َصىلَّ اهللُ  «  َعبَّاٍس، َرِِضَ اهللَُّ   َعيِلٍّ

هُ  ُتوًحا، َفَكاَن جُيحنُِب    َرِِضَ اهللَُّ َعنحُه  َفَخصَّ ِجِد َمفح َك َباَبُه يِف املحَسح َ َم بَِأنح ُيرتح النَّبِيُّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلَّ

ِجدِ   .  (2)  "يِف َبيحتِِه، َوَبيحُتُه يِف املحَسح

 ِمنح َأَمنر النَّاِس  وعن أيب سعيد اخلدري رىض اهلل عنه ََقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم: »إِنَّ  

إاِلَّ  ٍر،  َبكح َأَبا  ُت  َذح تِي الخَتَّ ُأمَّ ِمنح  َخلِياًل  ُمتَِّخًذا  ُكنحُت  َوَلوح  ٍر،  َبكح َأَبا  َوَمالِِه  َبتِِه  ُصحح يِف  َة  َعيَلَّ  ُخلَّ  

ٍر«  َخُة َأيِب َبكح َخٌة إِالَّ َخوح ِجِد َخوح اَلِم، الَ َيبحَقنَيَّ يِف املَسح  .  (3)اإِلسح

ُبُيوِت َخاِرَجٌة    "الكالباذي:  قال  َواُب الح َخاٍت، َوَأبح ِجِد َخوح َلُع إِىَل املحَسح َواًبا ُتطح َفإِنَّ َذلَِك َكاَنتح َأبح

رٍ  َخِة َأيِب َبكح ِك َخوح ِجِد، َوَترح َخاِت، َفَلمح َيُكنح َمطحَلٌع يِف املحَسح َوح ِجِد، َفَأَمَر بَِسدر تِلحِك اخلح  َرِِضَ  ِمَن املحَسح

َخَة َأيِب َبكح اهللَُّ ِجِد إاِلَّ َخوح َخٍة يِف املحَسح وا ُكلَّ َخوح َرى , َقاَل: »ُسدُّ ِديُق َذلَِك يِف ِرَواَيٍة ُأخح ٍر«   َعنحُه، َتصح

 . (4)  "َرِِضَ اهللَُّ َعنحهُ 

 . متابعة اإلمام فال جتوز املتابعة االتصال و أما إذا تباعدت الصوف  تباعدا كبريا  متنع         

 

 .  317. رقم  107/  1ج   ، مسند الشافعي (  1) 

 .   105ص    ، بحر الفوائد للكالباذي (  2) 

 .   3904. رقم 57/  5باب هجرة النبي صىل اهلل عليه وسلم ج   ، مناقب األنصار   صحيح البخاري كتاب (  3) 

 . 105ص    ، بحر الفوائد (  4) 
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ل ابن القاسم عن مالك: َوال َبأحَس َأنح يكون بني الناس وبني إمامهم هنر صغري أو طريق.  قا  

ا حتى يكون كأنه ليس مع اإلمام، فهذا ال   صالته،    جتزؤهقال أشهب: إالَّ الطريق العريض جدًّ

ة   .  (1) إالَّ َأنح يكون يف الطريق قوم ُيصلُّون بصالة اإلمام صفوًفا ُمتَّصلة، فصالته تامَّ

ِجٍد، َصحَّ َأنح َيأحَتمَّ    ":وقال ابن قدامة   ِ َمسح ِجِد َأوح َكاَنا مَجِيًعا يِف َغريح ِ املحَسح َوإِنح َكاَن املحَأحُموُم يِف َغريح

ا ِن  َكوح ِط  رَشح
بِ َقلِياًل،  َأوح  ُعُلوُّ  الح َكاَن  َكثرًِيا  ِمنحُه،  ىَل  َأعح َأوح  َماِم  ِ لإِلح ُمَساِوًيا  َكاَن  َسَواٌء  ُفوِف  بِِه،  لصُّ

َاِمِع، َأوح َداٍر، َأوح َعىَل  َبِة اجلح َماِم، َوَسَواٌء َكاَن املحَأحُموُم يِف َرحح ِ َسطحٍح    ُمتَِّصَلًة َوُيَشاِهُد َمنح َوَراَء اإلح

افِِعير  َهُب الشَّ . َوَهَذا َمذح ِ
َراَء، َأوح يِف َسِفينََتنيح َأوح َكاَنا يِف َصحح َماُم َعىَل َسطحٍح آَخَر،  ِ ُه  َواإلح َأنَّ ، إالَّ 

. َوَلنَا، َأنَّ َهَذا اَل َتأحثِ  ِ
َلنيح َقوح تِطحَراَق يِف َأَحِد الح نَُع ااِلسح ُط َأنح اَل َيُكوَن َبيحنَُهاَم َما َيمح رَتِ رَي َلُه يِف املحَنحِع  َيشح

َذلَِك  نَى  َمعح يِف  ُهَو  َواَل  هَنحٌي،  فِيِه  َيِردح  ح  َومَل َماِم،  ِ بِاإلح  
ِ
تَِداء ااِلقح بِِه،  ِمنح  تاَِمِم  ااِلئح َة  ِصحَّ نَعح  َيمح َفَلمح   ،

ح جَتح  ٌد مَل ُفوِف َأنح اَل َيُكوَن َبيحنَُهاَم ُبعح نَى اترَصاِل الصُّ َيِسرِي. إَذا َثَبَت َهَذا، َفإِنَّ َمعح ِل الح َفصح َعاَدُة  َكالح ِر الح

 
ِ
تَِداء َكاَن ااِلقح نَُع إمح  . (2)  "بِِه، َواَل َيمح

  ، عىل نزول املطر فإن النبي صىل اهلل عليه وسلم أذن للناس أن يصلوا يف رحاهلم ــ  القياس   2

 . (3) وهم يسمعون صوت النبي صىل اهلل عليه وسلم ويقتدون به 

وجياب عن هذا بأن األصل املقيس عليه وهو االقتداء بالنبي صىل اهلل عليه وسلم يف الصالة  

 ليس مذكورا يف الرواية حتى يتعدى للفرع. 

ٍد وريٍح فقال: أالَصلُّوا يف  -فقد روى مالك، عن نافع، عن ابن عمر:    َن يِف ليلٍة َذاِت َبرح أنَّه أذَّ

حال ثم قال: إن رسول اهللَّ صىل اهلل عليه وسلم كان يأُمُر املؤذَن إَذا كاَنتح ليلٌة باردٌة ذاُت   الرر

َحال )الرحال مجع رحل املرا د به هنا املنزل أي صلوا يف منازلكم  مطر يقول أالَ َصلُّوا يِف الرر

 أو غريها .  أو صوفاً  شعراً  حجرا كانت أو خشبا أو مدرا أو

 

 . 269/  1ج   ، در والزيادات عىل ما يف املدونة من غريها من األمهات للقريوان النوا (  1) 

 . 152/  2ج   ، املغني (  2) 

 . 55ص    ،   د/ خالد املشيقح ،  انظر نوازل العبادات  (  3) 
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إذا قلت أشهد أن ال إله إال اهللَّ أشهد أن حممدا    ويف رواية ابن عباس أنه قال ملؤذنه يف يوم مطري  

 كروا ذلك . رسول اهللَّ فال تقل حي عىل الصالة قل صلوا يف بيوتكم قال فكان الناس استن 

 . (1)  "فقال: أتعجبون من ذا من هو خري مني إلخ وهو دليل عىل ختفيف أمر اجلامعة      

فليس يف الرواية ما يدل عىل اقتداء الصحابة بالرسول صىل اهلل عليه وسلم يف الصالة وقت       

البخاري يف   املطر بل الثابت هو التخفيف فيها بصالهتا يف البيت وقت املطر يف السفر كام ذكر

نَاَن،   "صحيحه ُن ُعَمَر يِف َليحَلٍة َباِرَدٍة بَِضجح َن ابح َثنِي َنافٌِع، َقاَل: َأذَّ ِن ُعَمَر، َقاَل: َحدَّ   َعنح ُعَبيحِد اهللَِّ بح

َنا َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم َكانَ  َِّبَ ، َفَأخح ُن،    ُثمَّ َقاَل: َصلُّوا يِف ِرَحالُِكمح ًنا ُيَؤذر َيأحُمُر ُمَؤذر

َفرِ  يحَلِة الَباِرَدِة، َأِو املَطِرَيِة يِف السَّ َحاِل« يِف اللَّ ِرِه: »َأالَ َصلُّوا يِف الرر  .  (2)   "ُثمَّ َيُقوُل َعىَل إِثح

أن البيوت املالصقة للمسجد التي يتمكن املأموم من رؤية اإلمام ومتابعته ال مانع    :واخلالصة

رجل بجوار املسجد  واتصلت صفوف اجلامعة    أو  ،كانت امرأة  رشعا من االقتداء به كام لو

 إىل داره  ألن اتصال الصفوف يأخذ حكم املكان الواحد للمسجد. 

لل  بعيدة غري مالصقة  البيوت  كانت  إذا  أو  اما  اإلمام  رؤية  يتمكن من خالهلا  وال  مسجد  

 متابعته فالجيوز االقتداء باإلمام فيها . 

هيئة      وانتفاء  املكان  لتباعد  املسموع  أو  املرئي  األثري  عِّب  اإلمام  متابعة  جيوز  ال  هذا  وعىل 

 اجلامعة . 

 وكذلك ال جتوز املتابعة عِّب مكِّب صوت من مكان بعيد والصفوف غري متصلة.   

 

 

 .   326. رقم 109/  1ج   ، مسند اإلمام الشافعي (  1) 

ِن:    ، األذان   صحيح البخاري كتاب (  2)  ِل املَُؤذر َباُب األََذاِن لِلحُمَسافِِر، إَِذا َكاُنوا مَجَاَعًة، َواإِلَقاَمِة، َوَكَذلَِك بَِعَرَفَة َومَجحٍع، َوَقوح

يحَلِة الَباِرَدِة َأِو املَطِرَيِة ج  َحاِل، يِف اللَّ اَلُة يِف الرر  .   632. رقم  129/  1الصَّ
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املدفأة اسم آلة من دفَِئ من: َدفَّاية، آلة توقد بالفحم أو الكهرباء وغريمها تشيع الدفَء يف         

 . (1)املكان لشّدة إحساسه بالِّبد 

وقد  انترش يف العرص احلديث  وضع  املدفأة أو عدة مدافئ يف املسجد ختفف من شدة الِّبودة    

 أيام الشتاء والِّبد القارس  فام احلكم الرشعي لوضع املدفأة يف املسجد ؟ 

 : أساس اخلالف بني الفقهاء يف هذه املسألة مبني  عىل أمرين     

 هل نتيجة اللهب و النار أو اجلمر؟.    حتديد احلرارة املنبعثة من املدفأة : األول 

 هل املجوس يعبدون النار واللهب أم يعبدون اجلمر ؟.  :الثان

 : وترتب عىل هذا االختالف وجود ثالثة آراء للفقهاء يف هذه املسألة      

أو   يكره استعامل هذه املدفأة بناء عىل أن احلرارة املنبعثة عن  هلب أو شمعة   :الرأي األول  

إذا كانت احلرارة منبعثة عن مجر فال كراهة  قناديل . أما  وهو قول    ،ألن فيه تشبه باملجوس 

 احلنابلة. 

اٍج، َأوح    ":قال البهويت : َسَواٌء َكاَنتح َناَر َحَطٍب، َأوح رِسَ َباُل )َناٍر ُمطحَلًقا( َأيح تِقح َرُه فِيَها اسح )َو( ُيكح

ُه َتَشبٌُّه بِاملحَُجوِس  ا، أِلَنَّ َعٍة. َنصًّ  . (2)  "يِف َقنَاِديَل، َأوح َشمح

 املجوسية َحتَّى  واجتهدت يف}رِض اهلل عنه:    -واستدلوا عىل ذلك بقول سلامن الفاريس      

ُكَها خَتحُبو  ُ  ( .  (3) )  {ُكنحُت َقَطَن النَّاِر الَِّذي ُيوِقُدَها اَل َيرتح

 .  (4)وإىل هذا الرأي مال ابن باز 

 

 .   752/  1ج   ، ر معجم اللغة العربية د/ أمحد خمتار عم (  1) 

 .   208/  1ج   ، رشح منتهى اإلرادات (  2) 

الصقعبي (  3)  إبراهيم  بن  الدليل خالد  مع  الراجح  القول  اإلمام أمحد 9/  2ج   ، مذكرة  وانظر مسند  .    140/  39خمرجا   . 

  262/  22خازن النار وخادمها انظر الفتح الربان لرتتيب مسند أمحد الشيبانيج   : . ومعنى قطن النار بفتح الطاء 23737رقم 

 . 

 . 579فتاوى نور عىل الدرب فتوى رقم (  4) 



158 
 

الثان        تنور أو كانون   : الرأي  يعبدون    "   إذا كانت احلرارة منبعثة عن مجر  ألن املجوس 

 .  (1) "اجلمر ال النار املوقدة

و فهو عكس الرأي األول متاما وهو قول    ،أما إذا كانت منبعثة عن رساج أو شمع  ا فجائز      

 األحناف. 

 : جاء يف حاشية الزيلعي 

ُه ُيشح "   اٍج  َوهِلََذا َلوح َصىلَّ إىَل َتنُّوٍر َأوح َكاُنوٍن فِيِه َناٌر ُكِرَه؛ أِلَنَّ ٍع َأوح رِسَ بُِه ِعَباَدهَتَا َوإِىَل ِقنحِديٍل َأوح َشمح

 .   (2)  "اَل لَِعَدِم التََّشبُّهِ 

سواء كانت احلرارة نتيجة اللهب أو نتيجة اجلمر ألن األصل يف   اجلواز مطلقا   : الرأي الثالث

 هذا اإلباحة وال دليل عىل املنع وهو قول الظاهرية . 

َأوح    ": جاء يف املحىل       َناٍر،  َبيحُت  َأوح  بِيَعٌة،  َأوح  َكنِيَسٌة،  َأوح  َحَجٌر،  َأوح  َناٌر،  ِقبحَلتِِه  َويِف  َوَمنح َصىلَّ 

َكاَن   ٍم  ِجسح َأيٌّ  َأوح  َحائٌِض،  َأوح  َكافٌِر،  َأوح  لٌِم،  ُمسح ِ    -إنحَساٌن،  َوَغريح اَمِر،  َواحلحِ َكلحِب،  الح َحاَشا 

َطِجَعِة ِمنح النرَساء   َ َسائِِر  فَ   -املحُضح َنا َوَبنيح َذَكرح مِمَّا   
ٍ
ء َ ََشح ِق َبنيح َفرح بِالح َيأحِت  ح  مَل ُه  أِلَنَّ َذلَِك َجائٌِز،  ُكلُّ 

َاٌع.  آٌن َواَل ُسنٌَّة َواَل إمجح َساِم ُكلرَها ُقرح َجح  .َ  (3) "األح

وإنام هي    واللجنة الدائمة لإلفتاء ألهنا ليست نارا،   (4) وإليه مال ابن عثيمني من املعارصين   

 ومجهور املعارصين .  (6) واختيار دار اإلفتاء األردنية   (5) طاقة 

وهذا هو الرأي الراجح ألن احلرارة املنبعثة من املدفأة هي بسبب توهج  أسالك  كهربائية مثل  

 توهج أسالك املصابيح غري أن قوة التوهج يف املدفأة أقوى فليس فيها نار أو مجر. 

 

 .   652/  1ج   ، حاشية ابن عابدين عىل الدر املختار (  1) 

 . 166/  1ج   ، تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (  2) 

 . 400/  2. ج 437املحىل مسألة رقم (  3) 

 .   344فتاوى اركان اإلسالم، ص  (  4) 

 . 384/  5/ ج   2اللجنة الدائمة لإلفتاء (  5) 

ـ   1314  : قم الفتوى   فتوى jموقع دار اإلفتاء األردنية  (  6)     jo.aliftaa://https 2011- 05- 22تاريخ:    ه
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تليفون           أو  كمبيوتر  جهاز  أو  سجدة من مسجل  فيها  قرآنية   آية  تالوة  املسلم  إذا سمع 

 حممول  فهل يسجد عند سامعها ؟ 

َتجَّ بَِحِديِث    "يقرر مجهور الفقهاء أن احلكم الرشعي لسجدة التالوة سنة ومستحب         َواحح

َمُه َرُسوُل اهللَِّ  َرايِبر ِحنَي َعلَّ َعح ؟   -َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم   -األح ُهنَّ ُ ائَِع، َفَقاَل: َهلح َعيَلَّ َغريح َ  الرشَّ

عَ  َؤاِل، َقاَل: اَل إالَّ َأنح َتطَّوَّ َد السُّ َبَياِن َبعح ُك الح ُتِمَل َترح َدُة التراَلَوِة َواِجَبًة ملََا ُاحح وملَِا   " َفَلوح َكاَنتح َسجح

ُن َثابٍِت َقاَل »َقَرأحُت َعىَل النَّبِير   ُد بح ُجدح فِيَها«    -َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم    -َرَوى َزيح ِم َفَلمح َيسح َوالنَّجح

 َ ُُمَعِة َعىَل املحِنحَِّبِ ُس َرَواُه اجلح َم اجلح ُجدح ِمنَّا َأَحٌد َوَقَرَأ ُعَمُر َيوح اَرُقطحنِّي َفَلمح َيسح ِظ الدَّ وَرُة  اَمَعُة. َويِف َلفح

َدَة َنَزَل َفَسَجَد  جح ِل، َحتَّى إَذا َجاَء السَّ ُُمَعُة   َفَسَجَد النَّاُس النَّحح  َحتَّى إَذا َكاَنتح اجلح

َقرَ  َقابَِلُة  َفَقدح  الح َسَجَد  َفَمنح  ُجوِد،  بِالسُّ َنُمرُّ  اَم  إنَّ النَّاُس  َا  َأهيُّ َيا  َقاَل  َدَة  جح السَّ َجاَء  إَذا  َحتَّى  هِبَا،  َأ 

ُجدح ُعَمُر  ح َيسح َم َعَليحِه َومَل ُجدح َفاَل إثح ح َيسح  . (1) َأَصاَب َوَمنح مَل

َرَة      َعنح    -َرِِضَ اهللَُّ َعنحُه    -أما األحناف فريون سجود التالوة واجبا  بدليل  َما رواه أبو ُهَريح

َم    -النَّبِير   يحَطاُن    -َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلَّ َتَزَل الشَّ َدِة َفَسَجَد اعح جح ُن آَدَم آَيَة السَّ ُه َقاَل: »إَذا َتاَل ابح َأنَّ

ُجدح َفيِلَ النَّاُر«َيبحكِي َوَيُقو ُجوِد َفَلمح َأسح ُت بِالسُّ َنَُّة َوُأِمرح ُجوِد َفَسَجَد َفَلُه اجلح ُن آَدَم بِالسُّ   ، ُل: ُأِمَر ابح

ُقبحُه بِالنَّكِرِي َيُدلُّ َذلَِك َعىَل أَ  ح َيعح ًرا َومَل َكِيِم َأمح ِ احلح َكِيَم َمَتى َحَكى َعنح َغريح ُل َأنَّ احلح َصح اٌب  نَُّه َصوَ َواألح

ِر لِلحُوُجوِب َوأِلَنَّ اهللََّ  َمح ُجوِد َوُمطحَلُق األح ِن آَدَم َمأحُموًرا بِالسُّ ِن ابح َِديِث َدلِيٌل َعىَل َكوح   َفَكاَن يِف احلح

ُجوِد َفَقاَل:   ِك السُّ َواًما برَِتح ُجُدونَ }َتَعاىَل َذمَّ َأقح آُن ال َيسح ُقرح [  21]االنشقاق:    {َوإَِذا ُقِرَئ َعَليحِهُم الح

هُ  َما  ِمنحَها  ُمنحَقِسَمٌة  آِن  ُقرح الح يِف  ُجوِد  السُّ َمَواِضَع  َوأِلَنَّ  َواِجِب  الح ِك  برَِتح مُّ  الذَّ َتَحقُّ  ُيسح ٌر  َوإِنَّاَم  َأمح َو 

َبارِ  تِكح َباٌر َعنح اسح َوِمنحَها َما ُهَو إخح َقَلِم،  الح َزاٌم لِلحُوُجوِب َكاَم يِف آِخِر ُسوَرِة  َوإِلح ُجوِد  َكَفَرِة    بِالسُّ الح

َباٌر َعنح ُخُشوِع املحُطِيِعنَي َفيَ  ِصيلِِه، َوِمنحَها َما ُهَو إخح ُجوِد َفَيِجُب َعَليحنَا خُمَاَلَفُتُهمح بَِتحح ِجُب  َعنح السُّ

لِِه َتَعاىَل   َتِدهِ }َعَليحنَا ُمَتاَبَعُتُهمح لَِقوح ِن  [ َوَعنح ُعثحاَمَن، َوَعيِلٍّ 90]األنعام:    {َفبُِهَداُهُم اقح ، َوَعبحِد اهللَِّ بح

 

 . 445/  1ج   ، . وكشاف القناع   441/  1. ومغني املحتاج ج   180/  1ج   ، بدائع الصنائع (  1) 
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ِن ُعَمَر   ِن َعبَّاِس َوَعبحِد اهللَِّ بح ُعوٍد، َوَعبحِد اهللَِّ بح َدُة َعىَل    -َرِِضَ اهللَُّ َعنحُهمح    -َمسح جح ُمح َقاُلوا: السَّ َأهنَّ

َفاظِِهمح   تاَِلِف َألح   .(1) "َوَعىَل َكلَِمِة إجَياٍب  َمنح َتاَلَها، َوَعىَل َمنح َسِمَعَها، َوَعىَل َمنح َجَلَس هَلَا َعىَل اخح

النبي صىل اهلل عليه وسلم قرأ عليه زيد بن ثابت رِض اهلل    "ألن  والراجح قول اجلمهور     

يسجد ومل  النجم  سورة  وسلم   ،عنه  عليه  اهلل  صىل  النبي  يسجد  عدم    ،فلم  عىل  ذلك  فدل 

كام دل احلديث  ،ألن النبي صىل اهلل عليه وسلم مل ينكر عىل زيد تركه ،وجوب سجود التالوة

 .   (2)  "أيضا عىل أن املستمع ال يسجد إال إذا سجد القارئ  

مريم     بقوله يف سورة  وجوهبا  عىل  االستدالل  وا    :وأما  َخرُّ َن  محح الرَّ آَياُت  َعَليحِهمح  ُتتحىَل  إَِذا   (

ًدا َوُبكِيًّا (   . ُسجَّ

ثناء من اهلل تعاىل عىل األنبياء واملرسلني ومن هداهم اهلل واجتباهم    "اب عنه بأن هذا  فيج    

ساجدين   خيرون  آياته  عليهم  قرئت  إذا  له  وخضوعهم  اهلل  من  خشيتهم  لكامل  باكني.  أهنم 

وكان عمر بن اخلطاب رِض اهلل    ،استحب العلامء البكاء عند قراءة القرآن أو استامعه   ولذلك

فأين البكى ؟ ( يعاتب نفسه رِض اهلل عنه عىل عدم    ، ) هذا السجود  :هذه اآلية قال   عنه إذا قرأ 

 . "البكاء  

ُقلح آِمنُواح    }  :وقد وصف اهلل تعاىل حال الذين أوتوا العلم إذا يتىل عليهم القرآن الكريم بقوله    

َقاِن ُس  وَن لأَِلذح رُّ
َم ِمن َقبحلِِه إَِذا ُيتحىَل َعَليحِهمح خَيِ ِعلح ِذيَن ُأوُتواح الح ِمنُواح إِنَّ الَّ ًدا * َوَيُقوُلوَن  بِِه َأوح الَ ُتؤح جَّ

َيبحكُ  َقاِن  لأَِلذح وَن  رُّ
َوخَيِ  * ُعوالً  ملََفح نَا  َربر ُد  َوعح َكاَن  إِن  نَا  َربر ُخُشوًعا  ُسبحَحاَن  َوَيِزيُدُهمح  )    {وَن 

 .  (3) "  109( -107اإلرساء:

 

 . 180/  1ج   ، بدائع الصنائع (  1) 

 .   415  / 11، ج جمموع فتاوى ابن باز (  2) 

  2005- 12- 18  : تاريخ النرش   (،   73402  ) سؤال وجواب فتوى رقم اإلسالم  (  3) 

https://islamqa.info/ar/answers 
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ألن املستمع ال يسجد إال إذا سجد    "وأما السجدة عن سامع التالوة من رشيط  فال ترشع  

 .  (1)  "القارئ، والقارئ غري موجود يف هذه احلالة

دى"كام أن الصوت املسموع من املسجل          . (2)  "إنام هو َصدًى أو كالصَّ

 : جاء يف الفتاوى اهلندية 

َا جَتُِب َوإِنح َسِمَعَها ِمنح    "    ِحيُح َأهنَّ َتاُر َوِمنح النَّائِِم الصَّ ٍ ُهَو املحُخح َواَل جَتُِب إَذا َسِمَعَها ِمنح َطريح

اَُلَصِة  َدى اَل جَتُِب َعَليحِه، َكَذا يِف اخلح  .  (3)   "الصَّ

معلومة يف القرآن، مخس عرشة سجدة يف القرآن،  "وة  وإمتاما للفائدة نذكر أن سجدات  التال 

أوهلا يف آخر األعراف، وآخرها يف سورة اقرأ يف آخرها، إذا مر هبا املؤمن يف خارج الصالة  

سجد ولو كان عىل غري طهارة عىل الصحيح، ال يرشط هلا الطهارة، واألفضل أن يكِّب يف أوهلا  

 يقول يف سجود الصالة: سبحان ريب األعىل،  تكبرية فقط، ثم يسجد ويقول يف السجود مثلام

سبحان ريب األعىل، يدعو بام تيرس، وليس فيها تسليم وال تكبري ثان، هذا هو املختار، هذا هو  

السجود، الصالة اجلهرية كاملغرب والعشاء والفجر   األرجح، وإن كان يف الصالة رشع له 

 كان إماما يسجدون معه إذا سجد.واجلمعة رشع له السجود، واملصلون يسجدون خلفه، إذا  

أما يف الرسية وهو إمام فال يرشع له السجود ألنه قد يشوش عىل الناس يف الرسية، إذا قرأها  

يف القراءة الرسية كالظهر والعرص والثالثة من املغرب والثالثة والرابعة من العشاء فاألفضل  

 .  (4)  بأس كالذي يصيل نافلة  أال يسجد لئال يشوش عىل الناس إال إذا كان يصيل وحده فال

 

 

 . 168،  6فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء، ج (  1) 

  16  -   1435مجادى األوىل    14األحد    682  : حكم سجود التالوة عىل من سمع آية سجدة من املذياع رقم الفتوى (  2) 

رابطة العلامء السوريني    كريم الدبان موقع الشيخ عبد ال   1444  2014مارس  

https://islamsyria.com/site/show                                                                                                           

 . والصدى هو ارتداد الصوت من مكان بعيد    132/  1الفتاوى اهلنديةج (  3) 

 . 451/  10ج   ،  فتاوى نور عىل الدرب البن باز (  4) 

https://islamsyria.com/site/show
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النظر إىل موضع السجود  واستدلوا عىل ذلك بأن السيدة   :جعل الفقهاء من  سنن الصالة      

ُه ِقَبَل    "عائشة رىض اهلل عنها   َفَع َبرَصَ َبَة َحتَّى َيرح َكعح لِِم إِذح َدَخَل الح  املحُسح
ِ
ء َكاَنتح َتُقوُل َعَجًبا لِلحَمرح

َظاًما، »َدَخَل َرُسوُل اهللَِّ اَلاًل هللَِِّ َوإِعح ِف َيَدُع َذلَِك إِجح قح َبَة َما َخَلَف  السَّ َكعح  َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم الح

ِضَع ُسُجوِدِه َحتَّى َخَرَج ِمنحَها«   ُه َموح  . (1)  "َبرَصُ

تغميض العينني إال خلوف وقوع برصه عىل ما يشغله عن صالته، روى ابن عدي    "كام كرهوا  

ألن السنة النظر إىل    يف حديث بسند ضعيف: »إذا قام أحدكم يف الصالة فال يغمض عينيه« 

 . (2)   "موضع سجوده ويف التغميض تركها، والكراهة تنزهيية باالتفاق

فإذا وقع برصه يف صالته عىل َشء بغري قصد كام لو نظر إىل الساعة وفهم منها الوقت  من       

 غري أن يتلف ظ بلسانه  فال تبطل الصالة. 

عنق فقط أي بالوجه كله أو ببعضه، وببرصه، وال  يكره تنزهيًا االلتفات بال   ":قال احلنفية      

تفسد الصالة بتحويل صدره عىل املعتمد. أما لو نظر بمؤخر عينه يمنة أو يرسة من غري أن  

َعَليحِه   ِن َعبَّاٍس، َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ  يلوي عنقه، ال يكره، قال ابن عباس: » َعِن ابح

َتِفُت   ِرِه« . َوَسلََّم »َيلح    (3) يِف َصاَلتِِه َيِمينًا َوِشاَماًل َواَل َيلحِوي ُعنَُقُه َخلحَف َظهح

 

الصحيحني (  1)  املناسك   ، املستدرك عىل  ِط    .قال احلاكم 1761. رقم 652/  1ج   ، أول كتاب  رَشح َعىَل  َحِديٌث َصِحيٌح  َهَذا 

َوَتعَ  َجاُه  خُيَرر ح  َومَل  ، ِ
يحَخنيح ُمنحَكٌر انظر مرقاة املفاتيح للقاري الشَّ ُه  بَِأنَّ َهبِيُّ  الذَّ َبُه  . وانظر صحيح فقه السنة وأدلته  584/  2ج   ، قَّ

  ، وتوضيح مذاهب األئمة، أبو مالك كامل بن السيد سامل مع تعليقات فقهية معارصة: فضيلة الشيخ/ نارص الدين األلبان 

  عام /   مرص   – النارش: املكتبة التوفيقية، القاهرة    ، حممد بن صالح العثيمني   / فضيلة الشيخ   ، فضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن باز 

 . 344/  1ج   ، م   2003:  النرش 

 .   964/  2ج   ، دلته أ الفقه اإلسالمي و (  2) 

. وقال: »َهَذا َحِديٌث    864. رقم  362/  1ج   ، . واحلديث أخرجه احلاكم يف املستدرك   964/  2ج ، الفقه اإلسالمي وأدلته (  3) 

َجاُه« «  ح خُيَرر ، َومَل ُبَخاِرير ِط الح  َصِحيٌح َعىَل رَشح
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َاِع.    "  وجاء يف الفتاوى اهلندية مجح ِ ُسُد َصاَلُتُه بِاإلح ِه يِف َصاَلتِِه َوَفِهَم اَل َتفح ِفقح َلوح َنَظَر يِف كَِتاٍب ِمنح الح

َخانِيَّة إَذا َكاَن املحَكح  َل َوَفِهَم  َكَذا يِف التََّتارح آِن َفنََظَر املحَُصيلر إىَل َذلَِك َوَتَأمَّ ُقرح َ الح َراِب َغريح ُتوُب َعىَل املحِحح

ِل َأيِب ُيوُسَف  نَا   -َرمِحَُه اهللَُّ َتَعاىَل  -َفَعىَل َقوح ُسُد َوبِِه َأَخَذ َمَشاخِيُ  .  (1) اَل َتفح

وعىل هذا يكون النظر إىل الساعة أو املنبه بغري قصد غري مفسد للصالة ومن املستحب جتنبه  

 حفاظا عىل اخلشوع والطمأنينة يف الصالة .  

 للفقهاء يف حكم وضع خطوط لتسوية الصفوف يف املسجد قوالن:       

   :وجه هذا القول  ،مجهور الفقهاء املعارصين اجلواز، وهو قول   : القول األول 

، َفإِنَّ    :ــ أن تسوية الصفوف أمر مرشوع بقول النَّبِير َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلَّمَ   1  وا ُصُفوَفُكمح » َسوُّ

اَلِة«   ُفوِف ِمنح إَِقاَمِة الصَّ ِوَيَة الصُّ ويزداد    ،. وكل وسيلة تؤدي إىل املرشوع فهي مرشوعة  (2)َتسح

النهي عن  خمالفة الصفوف   إذا علمنا شدة  احلرص عىل تسوية الصفوف بأي وسيلة كانت 

نَّ   »َلُتَسوُّ َوَسلََّم:  َعَليحِه  اهللُ  َصىلَّ  النَّبِيُّ  َقاَل  َيُقوُل:  بشري  بن  النعامن  رواه  بام  تسويتها   وعدم 

 » َ ُوُجوِهُكمح ، َأوح َلُيَخالَِفنَّ اهللَُّ َبنيح  .  (3) ُصُفوَفُكمح

ـ قد تكون القبلة منحرفة عن وضعها الطبيعي ورسم الصفوف يعني املصلني عىل االجتاه    2

 .  (4) الصحيح نحو القبلة  

البدعة هي التعبد هلل بام مل يرشعه اهلل سبحانه وتعاىل    "ألن  ؛ ـ ال يعتِّب هذا الرسم من البدع 3

الراشدين، وهذا ال يكون إال يف    وال جاء به الرسول صىل اهلل عليه وسلم ومل يأت عن اخللفاء

 

 .   101/  1ج ، الفتاوى اهلندية (  1) 

  723. رقم 145/  1األذان، باب إقامة الصف من متام الصالة ج   كتاب   أخرجه البخاري عن أنس بن مالك رىض اهلل عنه (  2) 

 . 

 . 717. رقم  145/  1ج ج   ، باب تسوية الصفوف عند اإلقامة وبعدها   ، كتاب األذان   ، البخاري صحيح  (  3) 

  315/  6. وفتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء ج   412رقم    .   412ص    ، عبد الرزاق عفيفي فتوى   انظر فتاوى ورسائل الشيخ (  4) 

 . 
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العقائد والعبادات، فالبدعة التي ُتعدُّ بدعًة يف الدين، هي البدعة يف العقيدة أو العبادة قولية  

أو فعلية، كبدعة نفي القدر وبناء املساجد عىل القبور وإقامة القباب عىل القبور وقراءة القرآن  

َدث منها ال يسمى بدعًة  عندها لألموات واالحتفال... وأما األمور الع ادية والدنيوية فاملحح

رشعًا وإن سمي بدعة لغة، فال ُتعدُّ املحدثات اجلديدة بدعًا يف الدين مثل الطائرات ووسائل  

االتصاالت ومكِّبات الصوت ... الخ. وكذلك ما ٌيعدُّ من الوسائل كتعلم العلوم املختلفة  

احل بوسائل  وحفظه  املصحف  طبع  وكذا  النحو  املسجلة  كعلم  كاألرشطة  احلديثة  فظ 

واحلاسوب ونحوها فهذه الوسائل هلا أحكام الغايات واملقاصد فإذا كانت الغايات مرشوعة  

 .  (1)  "كانت وسائلها املؤدية إليها مرشوعة وليست من البدع يف َشء  

فالبدعة الرشعية هي أن يتعبد اإلنسان هلل تعاىل بغري ما رشع يعني الذي يسمى    "وعىل هذا  

بدعة رشعًا وأما البدعة يف الدنيا فإهنا وإن سميت بدعًة حسب اللغة العربية فإهنا ليست بدعًة  

إذا  دينية بمعنى أنه ال حيكم عليها بالتحريم وال بالتحليل وال بالوجوب وال باالستحباب إال  

اقتضت األدلة الرشعية ذلك وعىل هذا فام أحدثه الناس اليوم من األشياء املقربة إىل حتقيق  

العبادة ال نقول إهنا بدعة وإن كانت ليست موجودة ... ومن ذلك ما حدث أخريًا يف مساجدنا  

كان حادثا    وإن  فإن هذا  وتسويتها  الصفوف   إقامة  أجل  فيها خطوط من  التي  الفرش  من 

 .  (2)  "وسيلة عن أمر مرشوع فيكون جائزا ومرشوعا لغريه ولكنه 

أضافوا الكثري يف مساجدهم مما يساعد عىل أداء الصالة،  "وال ننسى  أن املسلمني  عِّب العصور  

فاملوكيت نفسه مل يكن عىل عهد النبي صىل اهلل عليه وسلم، وال البناء باحلجر، وال السامعات  

 . (3)   "والكهرباء 

 

 .   34/  14ج   ، فتاوى يسألونك د حسام الدين عفانة (  1) 

 .   7138. فتوى رقم    2/  5ج   درب البن عثيمني فتاوى نور عىل ال (  2) 

ال حرج يف رسم اخلطوط عىل سجاد املسجد  "فتوى الدكتور نوح عيل سلامن مفتي األردن األسبق إجابة عن سؤال  (  3) 

 2011- 07- 21  : التاريخ   ، 1894  : رقم الفتوى   ، لتسوية الصفوف 

 https://www.aliftaa.joموقع دار اإلفتاء األردنية    
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الثان ال         اجلواز  : قول  األلبان   ، عدم  الشيخ  رأي  من    ،وهو  املساجد  خطوط  اعتِّب  حيث 

املصيل     ؛البدع إن  حيث  يفعلوها  مل  ذلك  ومع  الصحابة  أيام  موجودا  كان  إليها  الدافع  ألن 

وهذا يؤدي إىل    ،يلحق أصابع رجليه بأصابع رجل صاحبه بدال من إلصاق الكعب بالكعب 

عدم إلزاق املنكب باملنكب مما ينتج عنه اعوجاج الصف ثم إنه لو حدثت ظلمة يف املسجد ملا  

ومن حماذيرها أن املصيل إذا  قام عىل الركعة التالية فإنه يطأطئ رأسه    ،رأي املسلمون اخلطوط

والكعب بالكعب فإنه ال حيتاج عىل    ،أما لو اعتمد عىل إلزاق املنكب باملنكب   ،لريى اخليط 

 . (1) كل هذه احلركات  

 :يأيتأما قول الشيخ  األلبان رمحه اهلل  فيجاب عنه  بام  ،والراجح هو القول األول     

 ألهنم مل يكونوا بحاجة إليها .  ؛ــ كون الصحابة مل يفعلوها ال  يدل عىل عدم مرشوعيتها  1 

ـ أن انشغال املصلني بوضع القدم عىل اخلط يؤدي إىل احلركة جياب عنه بأن احلركة اليسرية    2

 . يف الصالة ال تفسدها  

ورمى هبا تفسد صالته، قالوا وهذا إذا  فإذا أخذ قوسًا    "قال  بن َماَزَة البخاري احلنفي:         

أخذ السهم ووضعه عىل الَوَتر ومّد حتى رمى؛ ألنه يصري عماًل كثريًا، فأما إذا رمى بالقوس  

ال تفسد صالته؛ ألنه عمل يسري كام لو رمى باحلجر، وكذلك لو كان القوس يف يده والسهم  

 عىل الوتر ال تفسد صالته إذا رمى؛ ألنه عمل قليل... 

ك إذا كان عليه عاممة وانتقض منها كور فسّواه ال تفسد صالته، وذكر ابن سامعة عن أيب  كذل 

 . (2)  "يوسف رمحه اهلل أنه إذا فتح بابًا أو أغلقه بدفعة بيده ... ال تفسد صالته

إن استقبحه واستكثره   "وضابط القلة والكثرة يف العمل املبطل للصالة يرجع إىل حال املصيل  

ا ال فال. قال الشيخ اإلمام شمس األئمة احللوان رمحه اهلل: هذا القول أقرب إىل  فهو كثري وم

 

  فتوى الشيخ نارص الدين األلبان موقع فتاوى الكبار فتوى صوتية (  1) 

https://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=34243 

 . (  20) فتوى رقم (  642) وانظر سلسلة اهلدى والنور، رشيط رقم 

 .   395/  1ج   ، البن مازة ،  ه النعامن املحيط الِّبهان يف الفق (  2) 

https://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=34243
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مذهب أيب حنيفة؛ ألنه يف جنس هذه املسائل ال تقدر تقديرًا بل يفوض ذلك إىل رأي املبتىل  

 . (1)  "به

وإن عمل يف الصالة عماًل ليس من جنسها. . نظرت: فإن كان قلياًل،    ": وقال اإلمام النووي  

أو   واحلمل،  عليه،  الرداء  وإصالح  النعل،  وخلع  الباب،  وفتح  يديه،  بني  املارر  دفع  مثل: 

َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم    -الوضع، أو اإلشارة، وما أشبه ذلك. . مل تبطل صالته؛ لـ: »أن النبي  

بنة ابنته، وهي أمامُة  و: »محل ا ،و: »خلع نعليه يف الصالة« ، أمر املصيلر بدفع املارر بني يديه« -

و: »سلم عليه    ، بنت أيب العاص، وهو يصيل، فكان إذا سجد.. وضعها , وإذا قام. . رفعها«

وهو إمجاع ال خالف فيه. وألن املصيلر ال خيلو من    ، األنصار وهو يصيل، فردَّ عليهم باإلشارة«

 .  (2) "عمل قليٍل، فُعفي عنه

َُد: اَل َبأحَس َأنح حَيحِمَل    ":وقال ابن قدامة   اَلِة لِلحَحاَجِة. َقاَل َأمحح َيِسرِي يِف الصَّ َعَمِل الح َواَل َبأحَس بِالح

َفِريَضِة؛ حِلَِدي اَلِة الح ُجُل َوَلَدُه يِف الصَّ َباَب،  الرَّ َتَحتح الح َتفح َا اسح ِث َأيِب َقَتاَدَة، َوَحِديِث َعائَِشَة، َأهنَّ

َم    -َفَمَشى النَّبِيُّ   اَلِة َحتَّى َفَتَح هَلَا. َوَأَمَر النَّبِيُّ    - َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلَّ َصىلَّ اهللَُّ    - َوُهَو يِف الصَّ

َوَديحنِ   -َعَليحِه َوَسلََّم   َسح َل، َوَقَتَلَها،    بَِقتحِل األح َرَب َخَطا إَليحَها، َوَأَخَذ النَّعح َعقح اَلِة. َفإَِذا َرَأى الح يِف الصَّ

لِِه، وَ  هَبَا بِنَعح َرًبا، َفرَضَ َن ُعَمَر َنَظَر إىَل ِريَشٍة َفَحِسَبَها َعقح ِضِعَها؛ أِلَنَّ ابح َل إىَل َموح َحِديُث  َوَردَّ النَّعح

عَ   -النَّبِير   اهللَُّ  َوَسلََّم  َصىلَّ  اَلِة.  -َليحِه  الصَّ يِف  َوُهَو  بِإَِزاِرِه  َتَحَف  الح ُه  ِرَداُء    َأنَّ َسَقَط  إنح  َبأحَس  َفاَل 

هُ  َفَعُه، َوإِنح انحَحلَّ إَزاُرُه َأنح َيُشدَّ ُجِل َأنح َيرح  . (3)  "الرَّ

يام أن املساجد  ــ وأما مسألة انقطاع الكهرباء يف املسجد فهذا نادر والنادر ال يقاس عليه  الس  3

 اليوم يوضع هبا شاحن كهربائي ييضء عند انقطاع الكهرباء أوتوماتيكيا. 

بقوله    4 الصالة  بدء  قبل  للمصلني  اإلمام  تنبيه  من  فهذا  باملنكب  املنكب  وضع  وأما  ـ 

 بالرسول عليه السالم.  اقتداءً  "سووا صفوفكم ": هلم

 

 .   395/  1ج   ،  املصدر السابق (  1) 

 . 315/  2ج   ، املجموع (  2) 

 .   182/  2ج   ، املغني (  3) 
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والذي بدأ انتشاره من     "19كوفيد    "مع انتشار فريوس كورونا املعروف علميا باسم            

العامل بدون استثناء2019مدينة ووهان الصينية يف شهر ديسمِّب   وترتب    م إىل سائر أرجاء 

سمحت بعض الدول اإلسالمية الدول    ،نهم عليه  إصابة املاليني من الناس ووفاة  اآلالف  م 

املصلني    التباعد بني صفوف  مع مراعاة  إغالقها  بدال من  املساجد  اجلامعة  يف  بإقامة صالة 

حيث يقف اإلمام  ويقف املأمومون خلفه عىل مسافات متباعدة بني مرت أو مرتين بني كل  

 ة ؟ .  مصل فام مدى رشعية التباعد بني صفوف املصلني يف صالة اجلامع

عىل      السؤال  هذا  عىل  الرشيف  باألزهر  اإلسالمية  البحوث  بمجمع  الفتوى  جلنة  أجابت 

 : موقعها يف الشبكة العنكبوتية فقالت

وأما  "اتفق الفقهاء عىل مرشوعية تسوية الصفوف يف الصالة، قال اإلمام ابن املنذر:     "         

متوات صحاح  فيها  فاآلثار  الصالة،  يف  الصفوف  وسلم  تسوية  عليه  اهلل  صىل  النبي  عن  رة 

العلامء  بني  فيه  خالف  وال  عنهم،  اهلل  رِض  الراشدين  هذه  "واخللفاء  صفة  يف  واختلفوا   ،

املرشوعية إىل ثالثة أقوال: فجمهور الفقهاء عىل أنه يستحب تسوية الصفوف يف الصالة: وبه  

وبه   احلنابلة،  عند  والصحيح  والشافعية،  واملالكية،  احلنفية،  واإلمامية،  قال  الزيدية،  قال 

واستدلوا عىل ذلك بام ورد من ألفاظ األمر بتسوية الصفوف معلَّلة بأهنا من متام الصالة أو  

، عن النبي صىل  - رِض اهلل عنه-ُحسن الصالة، ومنها: احلديث األول: ما ثبت عن أيب هريرة  

اَلِة، فَ "اهلل عليه وسلم أنه قال:   فَّ يِف الصَّ اَلِة  َوَأِقيُموا الصَّ ِن الصَّ فر ِمنح ُحسح ،  "إِنَّ إَِقاَمَة الصَّ

ووجه الداللة: هذا احلديث يدل أن إقامة الصفوف سنة مندوب إليها، وليست فرًضا؛ ألهنا  

اَلةِ "لو كانت فرًضا مل يقل عليه الصالة السالم:   ِن الصَّ فر ِمنح ُحسح ؛ ألن ُحسن  "َفإِنَّ إَِقاَمَة الصَّ

ه، وذلك زيادة عىل الوجوب. وأشارت اللجنة بعد تأصيلها هلذه املسألة  اليشء زيادة عىل متام

أنه عىل هذا: فإن الصالة مع تباعد املصلني وترك تسوية الصفوف صحيحة، كام أن الكراهة  

التسوية؛   بوجوب  القائلني  مذهب  عىل  كذلك  اإلثم  ويرتفع  اجلمهور،  مذهب  عىل  ترتفع 

وهي حالتنا  يف  املُعتِّب  الُعذر  اإلصابة    لوجود  أسباب  عن  االحرتاز  وهو  املعتِّبة،  احلاجة 
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بالفريوس؛ السيام وأن املقصد ليس خمالفة السنة يف كيفية اصطفاف املصلني وال تغيري هيئة  

إن كان  "صالة اجلامعة، بل هي حالة مستثناة لظرف طاريء تزول بزواله، وقد قال الرميل:  

. وتابعت:  "احلرام؛ مل يكره لعدم التقصري تأخرهم عن سد الفرجة لعذر كوقت احلر باملسجد  

إذا كان الشارع احلكيم أباح ترك ركن من أركان الصالة من أجل الُعذر املعتِّب كالصالة قاعًدا  

ملن عجز عن الصالة قائاًم يف صالة الفريضة؛ عجًزا عن القيام، أو منًعا من اشتداد املرض؛  

اًة لقصد الشارع احلكيم يف اجتامع املسلمني  فرتك تسوية الصفوف مع بقاء إقامتها أوىل؛ مراع

جواز   مع  أمكن،  ما  األوبئة  انتشار  وقت  التباعد  يف  باألسباب  األخذ  مع  الصفوف،  يف 

يذكرها أحد من   مل  الصورة  اجلامعة هبذه  يقال إن صالة  البيوت، وال  بالصالة يف  الرتخص 

إذن   بل  اال   األئمة؛  بني  واختالفهم  الصفوف  تسوية  حلكم  والوجوب؛  تعرضهم  ستحباب 

يستلزم بيان حكم ترك هذه التسوية. وعليه: فإذا أكد األطباء الثقات أن التباعد يف صفوف  

جتوز   فإنه  الدعوى؛  انتشار  عدم  يف  يفيد  املسجد؛  من  واخلروج  الدخول  وتنظيم  املصلني 

انت  الصالة حينئٍذ مع االقتصار عىل زمن انتشار الوباء؛ عىل أن تعود تسوية الصفوف ملا ك

ر   . (1)  "عليه بعد ارتفاع البالء؛ فإنه إذا ضاق األمر اتسع، وإذا اتسع ضاق كام هو مقرَّ

 للفقهاء يف  حتديد مسافة القرص الرشعي قوالن:          

اجلمهور  كيلوا تقريبا ( وهو قول  88يعادل )    أي ما  أن مسافة القرص أربعة برد   : القول األول   

لِف   ، واحلَنابَِلة  ،والشافعيَّة   ، من: املالِكيَّة   ، وقوُل أيب ُيوسَف من احلَنَفيَّة  ،وهو قوُل َبعِض السَّ

 .   (2) واختاَره ابُن باٍز  ،وبه قال ُفقهاُء أصحاِب احلديِث 

 

 موقع مجمع البحوث اإلسالمية   في صفوف الصالة بعد إعادة فتح المساجد ( حكم التباعد بين صفوف المصلين1)

http://www.azhar.eg/magmaa/details 

. واملحيط  223/  2ج   ، واإلنصاف للمرداوي   .   323/ 4ج ، . واملجموع للنووي 395/  1ج   ، الرشح الكبري مع الدردير (  2) 

وجمموع فتاوى    ، 43.   و 13/  42  ، ج . فتاوى نور عىل الدرب 195/  5ج ،  . ورشح النووي عىل مسلم 22/  2ج ، الِّبهان 

سول، ثم اسُتعملتح يف املسافِة التي َيقطُعها، والِّبيد  127/  24ابن تيمية   د: مجحع َبريد، وهي كلمة فارسيَّة ُيراد هبا الرَّ . والُِّبُ
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 : من اآلثار منها  ذلك بجملةواستدل اجلمهور عىل 

رُصوا يف أقلَّ ِمن أربعِة ُبُردعن ابِن َعبَّاٍس َرِِضَ اهللُ عنهام  ـ   1 َة، ال َتقح  ،قال: ))يا أهَل َمكَّ

َفاَن  َة إىل الطَّائِف وُعسح  .(1(( ) وذلِك ِمن َمكَّ

فاَن    -2 الَة إىل َعرَفَة؟ فقال: ال، ولكن إىل ُعسح  قال:  ُسئَِل ابُن َعبَّاٍس: أَأقحرُصُ الصَّ
ٍ
عن َعطاء

ة، وإىل الطَّائِِف   َفاَن َأربعُة ُبُرٍد(      .   (2)   "وإىل ُجدَّ ة وُعسح َة والطَّائِِف وُجدَّ  .(3) قال مالٌك: )َبنَي َمكَّ

َركعتنِي،    -3 ُيصلرياِن  عنهام كاَنا  َرِِضَ اهللُ  َعبَّاٍس  ابَن ُعمَر وابَن  أنَّ  َرَباٍح:  أيب  بِن   
ِ
عن َعطاء

 .. (4)    "وُيفطِراِن يف َأربعِة ُبُرٍد فام َفوَق ذلِك

قال    -امر عن سامِلٍ ونافٍع، عن ابِن ُعمَر َرِِضَ اهللُ عنهام: أنَّه كان ال َيقرُصُ إالَّ يف اليوِم الت  -4

 .   (5) مالك: وذلك َأربعُة ُبُرد( 

اللِة من هِذه اآلثاِر: ُه الدَّ  َوجح

َثُر ِمنح   َكح ُه األح ٌة، ُخصوًصا إذا خاَلَف الِقياَس َوأِلَنَّ حايبر ُحجَّ أنَّ هذه أقواُل صحابٍة، وقول الصَّ

َحاَبِة   َواِل الصَّ  .(6) َأقح

ُر مَ  ِر َتتكرَّ ُر ثانًيا: أنَّ يف هذا الَقدح حاِل، وفيام دونه ال َتتكرَّ ُة الشدر والرتَّ  .   (7) شقَّ

ام،   ؛ فجاَز القرُص فيها، كمسافِة الثَّالثِة األيَّ َفر، من احلَلر والشدر َة السَّ ا مسافٌة جَتَمُع َمشقَّ ثالًثا: أهنَّ

 .  (8)ومل جَيُز فيام دوهنا؛ ألنَّه مل يثُبتح دليٌل ُيوِجُب الَقرَص فيه  

 

ُر األربعة ُبُرد:   البن  (  كم تقريًبا. ينظر: النهاية   88مياًل، وهو ما يساوي    48أربعُة فراسخ، والفرسُخ ثالثُة أميال، فيكون قدح

 ،  43/ 1ج   ، للفيومي ( (  ، املصباح املنري 116  - 115/ 1ج ، األثري 

 .   359/  2احلاوي الكبري، ج (  1) 

 . 526. رقم 185/  1ج   ، مسند الشافعي (  2) 

 15. رقم 148/  1ج ،  موطأ مالك حتقيق عبد الباقي (  3) 

الُة ج   ، السنن الكِّبى للبيهقي (  4)  ِذى ال ُتقرَصُ يف ِمثلِه الصَّ َفِر الَّ  .  566  / 2ج   ، . وفتح الباري   5463. رقم  132/  6باُب السَّ

 .  131  / 6ج   ، السنن الكِّبى للبيهقي (  5) 

 . 505/  1ج ،  كشاف القناع للبهويت (  6) 

 .   322/  4ج   ، املجموع للنووي (  7) 

 . 189/  2املغني البن قدامةج (  8) 
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جيوز فيها القرص    ،ال تقدير ملسافة القرص فكل مسافة يطلق عليها سفرا عرفا   :الثان القول  

  ،وبعِض احلَنابَِلةِ   ،بعيدا كان او قريبا  وهذا خيتلف من بلد لبلد  وإىل هذا القول ذهب الظَّاهريَّة 

 . (1)والشوكانُّ  ، وابُن الَقيرمِ  ،وابُن َتيميَّةَ  ، واختاَره ابُن ُقدامةَ 

 واملعقول.  ،واآلثار ،والسنة  ،واستدل أصحاب هذا القول بالكتاب

اَلِة  }أما الكتاب فقوله تعاىل:    وا ِمَن الصَّ رُصُ ِض َفَليحَس َعَليحُكمح ُجنَاٌح َأنح َتقح َرح ُتمح يِف األح بح َوإَِذا رَضَ

ِذيَن َكَفُروا إِنَّ ا  تِنَُكُم الَّ ُتمح َأنح َيفح ا ُمبِينًا  إِنح ِخفح َكافِِريَن َكاُنوا َلُكمح َعُدوًّ  (.101)النساء: {لح

ِض       َرح َب يِف األح ِ ملَِنح رَضَ الَلِة أن ظاهر اآلية إَباَحُة الحَقرصح ُه الدَّ  .  (2) َوجح

 : وأما السنة فمنها 

َطَّاِب:    -1 اخلح بحِن  لُِعَمَر  ُقلحُت  َقاَل:  ُأَميََّة،  ِن  بح ىَل  َيعح ِمَن  }َعنح  وا  رُصُ َتقح َأنح  ُجنَاٌح  َعَليحُكمح  َليحَس 

َكَفُروا ِذيَن  تِنَُكُم الَّ َيفح َأنح  ُتمح  اَلِة، إِنح ِخفح ِمنحُه،    {الصَّ مِمَّا َعِجبحُت  َفَقاَل: َعِجبحُت  َأِمَن النَّاُس،  َفَقدح 

َبلُ َفَسأَ  ، َفاقح َق اهللُ هِبَا َعَليحُكمح ُت َرُسوَل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم َعنح َذلَِك، َفَقاَل »َصَدَقٌة َتَصدَّ وا  لح

 . (3) َصَدَقَتُه« 

َفرِ  -2 ، َفَلمح  عن ابِن ُعمَر َرِِضَ اهللُ عنهام قال: َصِحبحُت َرُسوَل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم يِف السَّ

اهللُ َقَبَضُه  َحتَّى   ِ
َعَتنيح َركح َعىَل  َيِزدح  َفَلمح  ٍر،  َبكح َأَبا  َوَصِحبحُت  اهللُ،  َقَبَضُه  َحتَّى   ِ

َعَتنيح َركح َعىَل  ،  َيِزدح 

ِ َحتَّى َقَبَضُه اهللُ، ُثمَّ َصِحبحُت ُعثحاَمَن، َفَلمح َيِزدح عَ 
َعَتنيح ِ  َوَصِحبحُت ُعَمَر، َفَلمح َيِزدح َعىَل َركح

َعَتنيح ىَل َركح

َوٌة َحَسنَةٌ }َحتَّى َقَبَضُه اهللُ« َوَقدح َقاَل اهللُ:    .(4) "[  21]األحزاب:    {َلَقدح َكاَن َلُكمح يِف َرُسوِل اهللِ ُأسح

فِر بمسافٍة ُمعيَّنة     . فهذه  األحاديَث ُمطلَقٌة وليس فيها تقييُد القرِص يف السَّ

 : وأما االثار فمنها

 

يل  463/  1. وزاد املعاد ج 188/  2ج   ، . واملغني 24/  15ج ،  موع الفتاوى البن تيمية وجم   . 192/  3ج ، املحىل   انظر (  1)  . السَّ

 .  188ص    ، اجلرار 

 .   190/  2املغني ج (  2) 

 .   686. رقم   478/  1ج   ، باب صالة املسافرين وقرصها   ، كتاب صالة املسافرين   صحيح مسلم (  3) 

 .   689. رقم  479/  1باب صالة املسافرين وقرصها،ج   ، صحيح مسلم كتاب صالة املسافرين (  4) 
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النََّهاِر    ما ِمَن  اَعَة  السَّ أَلَُسافُِر  »إِنر  َيُقوُل:  ُعَمَر  َن  ابح ُت  َسِمعح َقاَل:  ِدَثاٍر،  ِن  بح حُمَاِرِب  رواه 

»  .(1) َفَأقحرُصُ

ابن عمر يقول:   ذكره    "لو خرجُت ميال قرصت الصالة    "وقال جبلة بن سحيم: سمعت 

 . (2)  "احلافظ وصححه  

 : وأما املعقول فبيانه

ق بني    1 نَّة ليس فيها تفريٌق بني َسَفٍر طويٍل وسفٍر قصري؛ فَمن فرَّ ـ  أنَّ ُنصوَص الكتاب والسُّ

ق بني ما مَجع اهلل بينه، ف رًقا ال أصَل له من كِتاب اهللِ وال ُسنَّة رسولِه، فاملرجُع  هذا وهذا فَقَد فرَّ

َفُر، الذي َعلََّق به الشارُع احلُكم.  ف النَّاِس فهو السَّ ف، فام كان َسفًرا يف ُعرح  فيه إىل الُعرح

فالتحديد باملسافة ال أصل له يف رشع وال لغة، وال عرف    "  :وقال     ": قال ابن تيمية رمحه اهلل   

وال عقل، وال يعرف عموم الناس مساحة األرض فال جيعل ما حيتاج إليه عموم املسلمني  

معلًقا بيشء ال يعرفونه، ومل يمسح أحد األرض عىل عهد النبي صىل اهلل عليه وسلم، وال قدر  

بأمي عليه وسلم األرض ال  اهلل  إىل  النبي صىل  القرية  والرجل قد خيرج من  فراسخ،  ال وال 

صحراء حلطب يأيت به فيغيب اليومني والثالثة فيكون مسافًرا، وإن كانت املسافة أقل من ميل،  

الزاد    .بخالف من يذهب ويرجع من يومه، فإنه ال يكون يف ذلك مسافًرا فإن األول يأخذ 

دة الطويلة تكون سفًرا، واملسافة البعيدة يف املدة  فاملسافة القريبة يف امل  .واملزاد بخالف الثان

 .   القليلة ال تكون سفًرا

بالعمل الذي سمي سفًرا ألجله     فإذا طال    .والعمل ال يكون إال يف زمان  .فالسفر يكون 

العمل وزمانه فاحتاج إىل ما حيتاج إليه املسافر من الزاد واملزاد، سمي مسافًرا، وإن مل تكن  

العمل والزمان بحيث ال حيتاج إىل زاد ومزاد، مل يسم سفًرا، وإن    املسافة بعيدة، وإذا قرص 

فاألصل هـو العمل الذي يسمي سفـًرا، وال يكون العمـل إال يف زمـان،    .بعـدت املسافـة

 

 .   8139. رقم 202/  2ج   ، مصنف ابن أيب شيبة (  1) 

 .   108/  28، ج سانيد مل اجلامع الصحيح للسنن وا (  2) 



172 
 

وال يكون ذلك إال يف مكان يسفر عن األماكن، وهذا مما يعرفه    .فيعتِّب العمل الذي هو سفر

 .   (1)  ".  اهتم، ليس له حد يف الرشع وال اللغة، بل ما سموه سفًرا فهو سفرالناس بعاد

جح   "ــ     2  
ِ َد اهلح اَم َأَقاَم َبعح ِديِد َوإِنَّ َة بِالتَّحح َل َمكَّ َرِة َزَمنًا  َكيحَف خُيَاطُِب النَّبِيُّ َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم َأهح

َة  َيِسرًيا َوُهَو بِاملحَِدينَِة اَل   ِل َمكَّ ِديِد َيُكوُن أِلَهح َة َوَما َباُل التَّحح ِل َمكَّ ُه أِلَهح ا َكاَم َحدَّ لَِها َحدًّ حَيِدُّ أِلَهح

لِِمنيَ  ِهمح ِمنح املحُسح ِ  .   (2)  "ُدوَن َغريح

َداِر ِمَس   "ــ  3 ِرَفِة ِمقح َتاُج إىَل َمعح َفَراِسِخ حَيح َياِل َوالح َمح ِديُد بِاألح ًضا َفالتَّحح ٌر  َوَأيح ِض َوَهَذا َأمح َرح اَحِة األح

لِيًدا َوَليحَس ُهَو مِمَّ  ِه َتقح ِ ِِّبُ بِِه َعنح َغريح اَم خُيح ُة النَّاِس. َوَمنح َذَكَرُه َفإِنَّ َلُمُه إالَّ َخاصَّ َطُع بِِه َوالنَّبِيُّ  اَل َيعح ا ُيقح

َض بِِمَساَحٍة   َرح رح األح ح ُيَقدر ح جَيحر ِلُه  َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم مَل ا مَل تِِه َحدًّ اِرُع أِلُمَّ ُر الشَّ اًل َفَكيحَف ُيَقدر َأصح

ِعلحاًم عَ  ُلوًما  َمعح َفِر  َداُر السَّ ِمقح َيُكوَن  َأنح  ُبدَّ  َفاَل  النَّاِس  َمبحُعوٌث إىَل مَجِيِع  َوُهَو  ٌر يِف َكاَلِمِه  ا  ِذكح امًّ

كُِن؛ َبلح ُهَو إ ِض مِمَّا اَل ُيمح َرح ُع األح ُح  َوَذرح َوُهمح َمسح َكَن املحُُلوَك َوَنحح ُه إَذا َأمح ؛ أِلَنَّ ٌ ا ُمَتَعرسر ٌر َوإِمَّ ا ُمَتَعذَّ مَّ

ُلوٌم َأنَّ املحُ  ُبوًطا َوَمعح َتٍو َأوح ُخُطوٍط ُمنحَحنَِيٍة انحِحنَاًء َمضح َسُحوَنُه َعىَل َخطٍّ ُمسح اَم َيمح َسافِِريَن  َطِريٍق َفإِنَّ

َ تِ  ِرُفوَن َغريح َها َوَقدح َيُكوُن يِف املحََساَفِة ُصُعوٌد َوَقدح َيُطوُل َسَفُر  َقدح َيعح َ ُلُكوَن َغريح لحَك الطَِّريِق َوَقدح َيسح

َفرِ  ُس السَّ َبُب املحُوِجُب ُهَو َنفح َعِة َحَرَكتِِه َوالسَّ ِضِهمح لرُِسح رُصُ َسَفُر َبعح  َحَرَكتِِه َوَيقح
ِ
ء ِضِهمح لُِبطح  اَل  َبعح

ُس ِمَساَحِة ا  ِض  َنفح َرح  . (3)  "ألح

قد يطرأ عىل  املسلم رضورة حتول بينه وبني أداء الصالة يف وقتها كام لو كان يقوم بإنقاذ        

نفس من  هالك احلريق أو الغرق أو اهلدم أو كان طبيبا يقوم بإجراء عملية جراحية تستغرق  

 . وقتا من الزمن ال يستطيع معه أداء الصالة يف وقتها

 ل وأشباهها اجلمع بني الصلوات ؟ فهل جيوز ملن يقوم بمثل هذه األعام

 

 . 135ــ  134/  24ج   ، جمموع الفتاوى (  1) 

 .   39  / 24،ج جمموع الفتاوى البن تيمية (  2) 

 .   40ــ  39/  24، ج جمموع الفتاوى البن تيمية (  3) 
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ِض  } :املعلوم فقهًا أن الصالة ال جتمع وال تقرص إال يف السفر لقوله تعاىل  َرح ُتمح يِف األح بح َوإَِذا رَضَ

َكا الح إِنَّ  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ تِنَُكُم  َيفح َأنح  ُتمح  ِخفح إِنح  اَلِة  الصَّ ِمَن  وا  رُصُ َتقح َأنح  ُجنَاٌح  َعَليحُكمح  فِِريَن  َفَليحَس 

ا ُمبِينًا    (.101)النساء: {َكاُنوا َلُكمح َعُدوًّ

َفِر،      وبام وردعن ابِن ُعمَر َرِِضَ اهللُ عنهام قال: َصِحبحُت َرُسوَل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم يِف السَّ

ِ َحتَّى َقبَ 
َعَتنيح ٍر، َفَلمح َيِزدح َعىَل َركح ِ َحتَّى َقَبَضُه اهللُ، َوَصِحبحُت َأَبا َبكح

َعَتنيح َضُه اهللُ،  َفَلمح َيِزدح َعىَل َركح

ِ َحتَّى َقَبَضُه اهللُ، ُثمَّ َصِحبحُت ُعثحاَمَن، َفَلمح َيِزدح َعىَل َركح 
َعَتنيح ِ  َوَصِحبحُت ُعَمَر، َفَلمح َيِزدح َعىَل َركح

َعَتنيح

َوٌة َحَسنَةٌ }َحتَّى َقَبَضُه اهللُ« َوَقدح َقاَل اهللُ:    (1) "[  21]األحزاب:    {َلَقدح َكاَن َلُكمح يِف َرُسوِل اهللِ ُأسح

» َرُسوُل اهللِ صىّل اهلل عليه ـ وآله ـ وسلم    :ودليل اجلمع  بني الصالتني ما رواه ابن عّباس  أن

ٍف وال َسَفٍر «   "صىل    ِ َخوح َعرَص مَجِيعًا. َواملَغِرَب َوالِعَشاَء مَجِيعًا. يف َغريح َر والح    (2) الظُّهح

َوِة َتُبوَك،    ،وعنه   َرٍة َساَفَرَها يِف َغزح اَلِة يِف َسفح َ الصَّ َأنَّ َرُسوَل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم »مَجََع َبنيح

َعىَل  مَحََلُه  َما  َعبَّاٍس:  ِن  َفُقلحُت اِلبح َقاَل َسِعيٌد:   »
ِ
ِعَشاء َوالح ِرِب  َواملحَغح  ، ِ َوالحَعرصح ِر  َ الظُّهح َبنيح   َفَجَمَع 

َتُه« َذلِ  ِرَج ُأمَّ  . (3) َك، َقاَل: »َأَراَد َأنح اَل حُيح

ِن       ىَل َعبحِد اهللَِّ بح َرَة، َوَنافٌِع َموح ودلت السنة عىل جواز تأخري الصالة عن وقتها بام رواه أبو ُهَريح

َثاُه َعنح َرُسوِل اهللَِّ َصىلَّ  اَُم َحدَّ ِن ُعَمَر: َأهنَّ َتدَّ   ُعَمَر، َعنح َعبحِد اهللَِّ بح ُه َقاَل: »إَِذا اشح اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم َأنَّ

َة احلَرر ِمنح َفيحِح َجَهنََّم«  اَلِة، َفإِنَّ ِشدَّ ِرُدوا َعِن الصَّ  . (4) احلَرُّ َفَأبح

  ":كام  نقل ابن املنذر اإلمجاع عىل مرشوعية اجلمع بني الصالتني يف السفر أيام احلج فقال      

  ( 5)   "بني الصالتني الظهر والعرص بعرفة، وبني املغرب والعشاء ليلة النحر  وأمجعوا عىل اجلمع  

 فإن الفقهاء يف هذه املسألة بني مضيق  ووسيط وموسع.  ، أما مجع الصالة يف احلرض

 

 .   689. رقم  479/  1باب صالة املسافرين وقرصها،ج   ، صحيح مسلم كتاب صالة املسافرين (  1) 

 .   705. رقم 489/  1باب اجلمع بني الصالتني يف احلرضج   ، وقرصها   كتاب صالة املسافرين   ، صحيح مسلم (  2) 

 . 705. رقم 490/  1ج   ، باب اجلمع بني الصالتني يف احلرض   وقرصها   كتاب صالة املسافرين   ، صحيح مسلم (  3) 

 . 533. رقم  113/  1باب اإلبراد بالظهر يف شدة احلر، ج   ، صحيح البخاري (  4) 

 .   38. رقم  47اإلمجاع، ص  (  5) 
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حرضًا وإنام اجلمع عندهم    وال    سفراً   جييزون اجلمع ال  املضيقون فهم األحناف الني ال   أما      

 مام يف عرفة ومزدلفة . يكون يف احلج  مع اإل

ح  "فإذا أهل َرُجٌل     َ َمَعُه مَل ٍة ُثمَّ َصىلَّ الحَعرصح َر ُثمَّ َأَهلَّ بِِحجَّ َماِم بَِعَرَفَة الظُّهح ِ َرٍة ُثمَّ َصىلَّ َمَع اإلح بُِعمح

َجر  ِ َمَعُه مَجِيًعا َوُهَو ُمِهلٌّ بِاحلح
اَلَتنيح َ الصَّ ِزِه إالَّ َأنح ُيَصيلر  . (1)  "جُيح

ن ُيَؤخر  أ   "صوري  يؤخر وقت األوىل ويعجل وقت الثانية وكيفيته    وما عدا ذلك فهو مجع  

َدار َما ُيَصيلر املحغرب قبل   فق يغيب َومل يغب ِمقح ن تفوت َصاَلة املحغرب  أ املحغرب َحتَّى اذا َكاد الشَّ

فق صلوا صال مع َبني الصَّ فاذا َغاَب الشَّ ِ َوَكَذلَِك  ة الحعَشاء َوانحرَصُفوا اىل َمنَاِزهلمح َفَهَذا اجلح
اَلَتنيح

ر َوالحعرص  . (2)  "املحَُسافِر يِف املحغرب َوالحعَشاء َويِف الّظهح

وأما املتوسطون فهم املالكية والشافعية الذين يرون اجلمع يف احلرض حال  املرض واملطر      

 وشدة الظلمة. 

َلَب َعىَل َعقح "  ِذي خَيَاُف َأنح ُيغح الَّ َمالٌِك يِف املحَِريِض  َ إَذا َزاَلتح  َقاَل  َر َوالحَعرصح ُه ُيَصيلر الظُّهح لِِه: إنَّ

ِعَشاءَ  ُس َوُيَصيلر الح مح ِعَشاَء إَذا َغاَبتح الشَّ ِرَب َوالح ُس َواَل ُيَصلريِهاَم َقبحَل َذلَِك، َوُيَصيلر املحَغح مح َمَع    الشَّ

ِرِب    (3)  "املحَغح

كذلك يف طني وظلمة يؤذن للمغرب أول  اجلمع بني املغرب والعشاء ليلة املطر و"كام رخصوا  

الوقت خارج املسجد ثم يؤخر قليال يف قول مالك ثم يقيم يف داخل املسجد ويصليها ثم يؤذن  

 .   (4) للعشاء يف داخل املسجد ويقيم ثم يصليها ثم ينرصفون وعليهم إسفار قبل مغيب الشفق  

ِدياًم َوَتأحِخرًيا واالوىل    ": وقال النووي   ِع املحَُسافِِر جَيُوُز َتقح ِف َواملحََرِض َكَجمح َوح ِر اخلح ُع بُِعذح َمح جَيُوُز اجلح

ا  ُه َقِويٌّ ِجدًّ َوجح  .  (5) أن يفعل اوفقهام بِِه ...َوَهَذا الح

 

 .   129/  2ج ،  املبسوط للرسخيس (  1) 

 .   164/  1ج   ، احلجة عىل أهل املدينة للشيبان (  2) 

 .   204/  1ج   ، املدونة (  3) 

 . 40  ، الرسالة للقريوان (  4) 

 .   383/  4ج   ، املجموع (  5) 
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اجلم ترك  يبيح  عذر  كل  يف  الصالة  مجع  بجواز  قالوا  الذين  احلنابلة  فهم  املوسعون  عة  وأما 

 واجلامعة. 

ُع    َمح اجلح عليه  وزادوا  املرض  حال  اجلمع  جواز  يف  والشافعية  املالكية  مع  اتفقوا  فقد 

لِ  َبوح َتَحاَضِة، َوملَِنح بِِه َسَلُس الح  .  (1)  "لِلحُمسح

ِن   "ثم توسعوا أكثر فقالوا  جَيُوُز اجلمع    ُه َعاَدًة؛ حِلَِديِث ابح ح َيتَِّخذح ٌء، َما مَل إَذا َكاَنتح َحاَجٌة َأوح ََشح

، ِمنح    -َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم    -َعبَّاٍس، »َأنَّ النَّبِيَّ  
ِ
ِعَشاء ِرِب َوالح ، َواملحَغح ِ ِر َوالحَعرصح َ الظُّهح مَجََع َبنيح

َتُه   ِرَج ُأمَّ ِن َعبَّاٍس: مِلَ َفَعَل َذلَِك؟ َقاَل: َأَراَد َأنح اَل حُيح ٍف َواَل َمَطٍر.« َفِقيَل اِلبح ِ َخوح  .  (2)  "َغريح

ِ َأوح َثاَلَثًة  ": قال ابن تيمية رمحه اهلل  
نَِن َعنحُه ــ أي عن ابن عباس  ــ  َحِديَثنيح ُل السُّ . َوَرَوى َأهح

املحُ  َأَمَر  ُه  ُع  َأنَّ َمح اجلح َفَهَذا  َها  ِ َوَغريح ٍش  َجحح بِنحِت  محنة  َحِديِث  يِف   ِ
اَلَتنيح الصَّ  َ َبنيح ِع  َمح بِاجلح َتَحاَضَة  سح

 َ َواجلح َواملحََطِر.  ِف  لِلحَخوح ِع  َمح اجلح َعىَل  َعبَّاٍس  ُن  ابح بِِه  َنبََّه  َوَقدح  َمَطٍر.   ِ َولَِغريح لِلحَمَطِر  ِعنحَد  بِاملحَِدينَِة  ُع  مح

َسَبٌب املحَِسريِ  َفُر  السَّ َليحَس  ُه  َأنَّ بَِذلَِك  َفُعلَِم  ََرِج.  احلح ِع  لَِرفح َفِر  السَّ َويِف  املحََقاِم  يِف  جَيحَمُع  َفِر؛  السَّ يِف     

عُ  َمح ا اجلح َفِر َوُجوًدا َوَعَدًما َوَأمَّ َعَدِد َدائٌِر َمَع السَّ َ الح ِ َفإِنَّ َقرصح ِع َكاَم ُهَو َسَبٌب لِلحَقرصح دح مَجََع  َفقَ   لِلحَجمح

َفِر جَيحَمُع لِلحَمِسرِي َوجَيحَمُع يِف ِمثحِل َعَرَفَة   ِ َسَفٍر َوَقدح َكاَن يِف السَّ  يِف َغريح

ِع. َفَظَهَر بَِذلَِك َأنَّ   َمح َتَحاَضَة بِاجلح َفِر َوَأَمَر املحُسح َدلَِفَة َواَل جَيحَمُع يِف َسائِِر َمَواطِِن السَّ َع ُهَو  َوُمزح َمح اجلح

َاَجةِ لَِرفحعِ  ِر َواحلح ُعذح ُع َوُهَو َوقحُت الح َمح ِريِق َحَرٌج َجاَز اجلح ََرِج َفإَِذا َكاَن يِف التَّفح  . (3)  " احلح

وقال ابن املنذر: جيوز اجلمع يف احلرض من غري خوف، وال مطر، وال مرض. وهو قول مجاعة     

نبي صىل اهلل عليه وسلم  إن ال  }من أهل احلديث لظاهر حديث ابن عباس رِض اهلل عنهام قال:  

فقيل البن عباس    {مجع بني الظهر والعرص واملغرب والعشاء باملدينة من غري خوف وال مطر 

 .  (4) مل فعل ذلك قال: أراد أن ال حيرج أمته 

 

 .   205/  2ج   ، املغني (  1) 

 .   205/  2ج   ، املغني (  2) 

 .   88/  22ج   ، جمموع الفتاوى (  3) 

 .   384/  4ج   ، املجموع رشح املهذب (  4) 
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ِر املحََرِض   "وقال أبو زكريا األنصاري احلنبيل تعليقا عىل احلديث      ِع بُِعذح َمح ُهَو حَمحُموٌل َعىَل اجلح

َحابِنَأَ  َأصح ِمنح   ٍ
ُحَسنيح َقاِِض  َوالح َحنحَبٍل  ِن  بح ََد  َأمحح ُل  َقوح َوُهَو  َذاِر  َعح األح ِمنح  نَاُه  َمعح يِف  مِمَّا  ِوِه  َنحح ا،  وح 

َتاُر يِف َتأحِويلِِه لَِظاِهرِ  َحابِنَا، َوُهَو املحُخح وَياِنُّ ِمنح َأصح َطَّايِبر َواملحَُتَويلر َوالرُّ َتاَرُه اخلح ِديِث َوَذَهَب  احلحَ   َواخح

ُل ابح  َرَضِ لِلحَحاَجِة ملَِنح اَل َيتَِّخُذُه َعاَدًة، َوُهَو َقوح ِع يِف احلح َمح ِة إىَل َجَواِز اجلح مَّ
َئِ ِن ِسرِييَن  مَجَاَعٌة ِمنح األح

َكبِريِ  الح اَِشر  َوالشَّ اِل  َقفَّ الح َعنح  َطَّايِبر  اخلح َوَحَكاُه  َمالٍِك  َحاِب  َأصح ِمنح  َهَب  َحاِب    َوَأشح َأصح ِمنح 

ُن املحُنحِذِر وَ  َتاَرُه ابح َِديِث، َواخح َحاِب احلح َوِزير َعنح مَجَاَعٍة ِمنح َأصح َحاَق املحَرح افِِعير َعنح َأيِب إِسح ُدُه  الشَّ ُيَؤير

ُه بَِمَرٍض َواَل  لح َتُه َفَلمح ُيَعلر ِرَج ُأمَّ ِن َعبَّاٍس ِحني ُسئَِل َأَراَد َأنح اَل حُيح ُل ابح ِه اهـ. َوَسَواٌء يِف َهَذا    َقوح ِ َغريح

طحاَلِق  ِ ِديُم َوالتَّأحِخرُي َكاَم ُهَو َظاِهُر اإلح ِع التَّقح َمح  .  (1)  "اجلح

يؤخذ من هذا ترجيح القول بجواز اجلمع بني الصالتني تقديام وتأخريا ألصحاب احلاجات  

اجلمع   هذا  يكون  ال  أن  برشط   وقتها  يف  الصالة  أداء  معها  يتنفي  العادة  التي  سبيل  عىل 

 واالستمرار ويكون هذا من باب رفع احلرج املذكور يف احلديث الرشيف  وما يف معناه. 

منهم    املعارصين.  من  مجع  الرأي  هذا  املرصية     ،(2) القرضاوي    ،وعىل  اإلفتاء    ، (3) ودار 

 وغريهم.   (4)والدكتور حسام الدين عفانة 

 رشعي  من غري فهو كبرية من الكبائر فإن تم اجلمع بغري حاجة أو عذر 

 ابة .حالص  من مجع من غري عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر كام رصح بذلك مجع  من كبار

 

 .   468/  1ج   ، الغرر البهية يف رشح البهجة الوردية (  1) 

 2017/ 20/ 02النرش: اثنني,  تاريخ    "اجلمع بني الصالتني    إجابة عن سؤال   انظر موقع الشيخ القرضاوي (  2) 

0  https://www.al-qaradawi.net 

  4775  : الرقم املسلسل   "قرص ومجع الصالة للمقيم    "موقع دار اإلفتاء املرصية سؤال  (  3) 

 https://www.dar-alifta.org  2008/ 01/ 21  : التاريخ 

 .   47/  7ج   ، فتاوى يسألونك (  4) 
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َكَبائِِر«   الح ٍر ِمَن  ِ ُعذح ِ ِمنح َغريح
اَلَتنيح َ الصَّ ُع َبنيح َمح .وَعنح َأيِب ُموَسى، َقاَل:    (1) فَعنح ُعَمَر، َقاَل: »اجلح

َكَبائِِر«   ٍر ِمَن الح ِ ُعذح ِ ِمنح َغريح
اَلَتنيح َ الصَّ ُع َبنيح َمح ِن َعبَّاٍس، َعِن النَّبِير َصىلَّ اهللَُّ عَ   (2) »اجلح َليحِه  وَعِن ابح

َواِب الَكَبائِِر  ٍر َفَقدح َأَتى َباًبا ِمنح َأبح ِ ُعذح ِ ِمنح َغريح
اَلَتنيح َ الصَّ  .  (3) "َوَسلََّم َقاَل: َمنح مَجََع َبنيح

لظاهر حديث      (4) يأخذ مريض الفشل الكلوي حكم املريض يف جواز اجلمع بني الصالتني      

قال:   عنهام  اهلل  رِض  عباس  والعرص    }ابن  الظهر  بني  مجع  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  إن 

فقيل البن عباس مل فعل ذلك قال: أراد    {واملغرب والعشاء باملدينة من غري خوف وال مطر 

 ( . 5ه ) أن ال حيرج أمت

ِر املحََرِض   "وقال أبو زكريا األنصاري احلنبيل تعليقا عىل احلديث      ِع بُِعذح َمح ُهَو حَمحُموٌل َعىَل اجلح

َذارِ  َعح نَاُه ِمنح األح ِوِه مِمَّا يِف َمعح  َأوح َنحح

الصالة    دخول وقتدخوله لغرفة الغسيل قبل    "غري أن املبتىل بمرض الغسيل الكلوي إذا كان  

ان قبل وقت الظهر أو املغرب مثال فإنه يؤخر الظهر أو املغرب ويصليها مجع تأخري مع  بأن ك

 واملغرب مع العشاء .  ، التي تليها يف الوقت فيصيل الظهر مع العرص

واما إن كان دخوله قبل العرص وهو يعلم انه لن يفرغ من الغسيل حتى خيرج وقت العرص   

 فيصيل العرص مع الظهر مجع تقديم. 

الغسيلوأم  العشاء فوقتها ممتد وطويل ويستطيع تأخريها حتى خيرج من  فإذا كان ذلك    ،ا 

 .  (6)  "يشق عليه جاز له تقديمها مع املغرب 

 

 .   8253. رقم   213/  2ج   ، مصنف بن ايب شيبة (  1) 

 .   8252. رقم  212/  2ج   ، مصنف بن أيب شيبة (  2) 

 . 188. رقم   356  / 1ج   ، باب ما جاء يف اجلمع بني الصالتني   ، سنن الرتمذي ت شاكر (  3) 

 . تراعى أحكام املسألة السابقة حكم اجلمع بني الصالتني لغري عذر (  4) 

 .   384/  4ج   ، املجموع رشح املهذب (  5) 

 .  163ــ  162ص    ، املوسوعة امليرسة (  6) 
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أو احلراس املكلفون بتأمني منشآت ومصانع  ،قد يتعذر عىل الطبيب أو رجل األمن        

ومؤسسات حكومية أو رشكات رصافة وبنوك  وأمثاهلم حضور صالة اجلامعة أو اجلمعة  ملا  

يرتتب عىل ترك مكان عملهم هالك نفس أو هنب أموال أو رسقة وثائق ومستندات  فهل  

يقبل عذر هؤالء يف ترك اجلمعة واجلامعة ؟ 

أحاديث         عدة  عليهاوردت  واملحافظة  اجلامعة  صالة  عىل  ثواهبا  ، حتض  عظيم    ، وتبني 

 وفضل درجاهتا عند اهلل. 

ُضُل َص       ِن ُعَمَر: َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم َقاَل: »َصاَلُة اجلاََمَعِة َتفح اَلَة  فعن َعبحِد اهللَِّ بح

يَن َدَرَجًة« « ِ ويف رواية أيب سعيٍد َرِِضَ اهللُ عنه، قال: قال رسوُل اهللِ صىلَّ     (1) ،الَفذر بَِسبحٍع َوِعرشح

 .  (2)  "اهللُ عليه وسلَّم: »صالُة اجلامعِة َتفُضُل عىل صالِة الفذر بخمٍس وعرشيَن درجة

اَن َرِِضَ اهللُ عنه، قال: قال رسوُل اهللِ صىلَّ اهللُ عليه وسلَّم: »َمن صىلَّ       وعن ُعثامَن بِن َعفَّ

  .(3) الِعشاَء يف مجاعٍة، فكأنَّام قاَم نِصَف اللَّيل، وَمن صىلَّ الصبَح يف مجاعٍة فكأنَّام صىلَّ اللَّيَل ُكلَّه«

َيَتَعاَقُبوَن فِيُكمح َماَلئَِكٌة    "نه، أنَّ النبيَّ صىلَّ اهللُ عليه وسلَّم، قال: عن أيب ُهَريَرَة َرِِضَ اهللُ ع      

َبا  ِذيَن  الَّ ُرُج  َيعح ُثمَّ   ، ِ الَعرصح َوَصاَلِة  ِر  الَفجح َصاَلِة  يِف  َتِمُعوَن  َوجَيح بِالنََّهاِر،  َوَماَلئَِكٌة  يحِل  ُتوا  بِاللَّ

هِبِ  َلُم  َأعح َوُهَو  َأهُلُمح  َفَيسح  ، ُيَصلُّوَن،  فِيُكمح َوُهمح  نَاُهمح  َتَركح َفَيُقوُلوَن:  ِعَباِدي؟  ُتمح  َتَركح َكيحَف   : مح

َيتعاقبوَن فيكم مالئكٌة باللَّيِل ومالئكٌة بالنَّهار، وجَيتمعون يف صالِة  "َوَأَتيحنَاُهمح َوُهمح ُيَصلُّوَن  

م كيف تركُتم    -وهو أعلُم هبم  -الفجِر وصالِة الَعرِص، ثم َيعُرُج الذين باتوا فيكم، فيسأهُلم رهبُّ

 . (4) عبادي؟ فيقولون: َتركناُهم وهم ُيصلُّون، وأتيناهم وهم ُيصلُّون« 

 

 .   645. رقم 131/  1ج   ، باب فضل صالة اجلامعة   ، كتاب األذان   ، صحيح البخاري (  1) 

 .   646. رقم  131/  1ج   ، املصدر السابق (  2) 

 .   656. رقم 454/  1ج   ، باب فضل صالة العشاء   ، الصالة ومواضع الصالة   صحيح مسلم كتاب (  3) 

 . 555. رقم 115/  1ج   ، باب فضل صالة العرص   ، صحيح البخاري كتاب مواقيت الصالة (  4) 
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َجال       الرر َعىَل  ٌض  َفرح َوِهَي  ُُمَعِة،  اجلح َصاَلِة  ِة  ِصحَّ يِف  ٌط  رَشح اََمَعَة  اجلح َأنَّ  َعىَل  ُفَقَهاُء  الح َفَق  َواتَّ

جَتِ  َعَليحَها  َوالَ  َقاِدِريَن  ِعيَِّة،  الح
افِ َوالشَّ يَِّة 

َواملحَالِكِ َنَِفيَِّة  ِمَن احلح ُهوِر  ُمح ِعنحَد اجلح َعبِيِد  الح َعىَل  ُُمَعُة  اجلح ُب 

 ُ ل النَّبِير َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم فِياَم َرَواُه َطاِرُق بحُن ِشَهاٍب: اجلح ََد، لَِقوح ُمَعُة َحقٌّ  َوِهَي ِرَواَيٌة َعنح َأمحح

َمِريٌض   َواِجٌب  َأوح   ، َصبِيٌّ َأوح  َرَأٌة،  امح َأِو  مَمحُلوٌك،  َعبحٌد  َبَعًة:  َأرح إِالَّ  لٍِم  ُمسح ُكل  ُوُه    ،َعىَل  َنحح َوُرِوَي 

ُي إَِليحَها َوَلوح ِمنح َمَكاٍن بَ  عح ُُمَعَة جَيُِب السَّ ، َوأِلنَّ اجلح اِرير ُفوًعا ِمنح َحِديِث َجابٍِر َومَتِيٍم الدَّ ِعيٍد  َمرح

َبَه املحَ   َفَلمح  يرِد َفَأشح َهاِد، َوأِلنَّ َمنحَفَعَتُه مَمحُلوَكٌة حَمحُبوَسٌة َعىَل السَّ َجر َواجلحِ َعبحِد َكاحلح ُبوَس  جَتِبح َعىَل الح حح

يرِد، َومَلح  ِن السَّ ِ إِذح َا َلوح َوَجَبتح َعَليحِه جَلَاَز َلُه املحُيِضُّ إَِليحَها ِمنح َغريح ِن، َوأِلهنَّ يح  َيُكنح لَِسيرِدِه َمنحُعُه  يِف الدَّ

َفَرائِِض.   ِمنحَها َكَسائِِر الح

إاِلَّ  إَِليحَها  َهُب  َيذح نح الَ 
َوَلكِ َعبحِد،  الح َعىَل  جَتُِب  َا  َأهنَّ إِىَل  َرى  األحخح َواَيِة  الرر يِف  َنَابَِلُة  احلح ِن  َوَذَهَب  بِإِذح  

 .  (1)َسيرِدِه، َفإِنح َمنََعُه َسيرُدُه َتَرَكَها 

اََمَعُة ُسنٌَّة ُمَؤكَّ           ُفُروِض، َفاجلح ا يِف َسائِِر الح ِن.  َأمَّ ِعيَديح ِة َصاَلِة الح يَّتَِها لِِصحَّ
طِ َتَلُفوا يِف رَشح َدٌة  َواخح

َح  َوَسلََّم  َعَليحِه  اهللَُّ  َصىلَّ  النَّبِيَّ  أِلنَّ  َنَِفيَِّة،  احلح ِعنحَد  ِرَواَيٌة  َوُهَو  يَِّة 
املحَالِكِ َصاَلِة  ِعنحَد  َضلِيَِّة  بَِأفح َكَم 

يحنَا يِف ِرَحالِنَا َوَلوح َكاَنتح َواِجبَ  ِن َقاالَ: َصلَّ رح َعىَل اللََّذيح
ح ُينحكِ ، َومَل َفذر اََمَعِة َعنح َصاَلِة الح ًة ألَنحَكَر  اجلح

 َعَليحِهاَم. 

     َ إِهنَّ َنَِفيَِّة:  احلح ِعنحَد  َتاُر  املحُخح َوُهَو  َنَابَِلُة  احلح َوُتَردُّ  َوَقال  ُر  َوُيَعزَّ ٍر  ُعذح بِاَل  َتاِرُكَها  َفَيأحَثُم  َواِجَبٌة،  ا 

ُلهَ  َأهح َفُيَقاَتل  َيِة  َقرح الح يِف  َعاُر  الشر َيظحَهُر  بَِحيحُث  َبَلِد  الح يِف  كَِفاَيٍة  ُض  َفرح َا  إِهنَّ َوِقيل:  إَِذا  َشَهاَدُتُه.  ا 

 َتَرُكوَها. 

لِ      وَن لِلحُوُجوِب بَِقوح َتِدلُّ َتُقمح َطائَِفٌة ِمنحُهمح  }ِه َتَعاىَل:  َوَيسح اَلَة َفلح َت هَلُُم الصَّ َوإَِذا ُكنحَت فِيِهمح َفَأَقمح

َرَة َأنَّ النَّبِيَّ َص ،{َمَعَك  ىَل، َوباَِم َوَرَد يِف َحِديِث َأيِب ُهَريح ِه َأوح ِ ِف َفِفي َغريح َوح اََمَعِة َحال اخلح ىلَّ  َفَأَمَر بِاجلح

َ بِالنَّاِس، ُثمَّ َأنحَطلَِق  اهللَُّ َعَليحِه َوَس  اَلِة َفُتَقاَم، ُثمَّ آُمَر َرُجاًل ُيَصيلر ُت َأنح آُمَر بِالصَّ مح َم َقال: َلَقدح مَهَ لَّ

َق َعَليحِهمح ُبُيوهَتُمح بِالنَّاِر   اَلَة َفُأَحرر َهُدوَن الصَّ ٍم الَ َيشح  . بِِرَجاٍل َمَعُهمح ُحَزٌم ِمنح َحَطٍب إِىَل َقوح

 

 .   42ــ    41/  23ج   ، املوسوعة الفقهية الكويتية (  1) 
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اََمَعِة( . أَ        ِصيٌل ُينحَظُر يِف: )َصاَلُة اجلح اَلِة مَجَاَعًة َتفح ا النرَساُء َفِفي َأَدائِِهنَّ لِلصَّ  مَّ

َهِب   ِحيِح ِمَن املحَذح افِِعيَِّة يِف الصَّ ُض كَِفاَيٍة ِعنحَد الشَّ  .  (1)َوِهَي َفرح

فقد  ذكر الفقهاء األعذار التي تبيح للمسلم     ، ومع أمهية حضور صالة اجلامعة واجلمعة      

 التخلف عن حضور صالة اجلمعة واجلامعة  

 وقد قسمها الفقهاء إىل أعذار عامة وأعذار خاصة .  

وهي أحوال تعم مجيع الناس، وهي:   

 املطر الّشديد والثلج واجلليد. ــ 1

 ــ والَوَحل )الطني( الذي يتأذى به .  2 

 ــ والِّبد الشديد،  3  

 ــ احلر ظهراً  4 

 ــ الريح الشديدة يف الليل ال يف النهار  5

 ــ والظلمة الشديدة، بحيث ال يبرص طريقه إىل املسجد، وخيشى عىل نفسه.   6. 

 واملراد بكل ذلك: احلد اّلذي خيرج عاّم ألفه النّاس. 

كل ما من شأنه أن يمنع الناس من اخلروج للصالة: كالزالزل،     "ويدخل يف هذه األعذار   

يمكن ردعه، أو حيوان مفرتس ال يمكن  أو وجود عدو ال    ،(2) أو احلرائق، أو انتشار األوبئة   

 القضاء عليه، ونحو ذلك. 

 

 

 

 .   281ـــ    280،/  15ج   ، املوسوعة الفقهية الكويتية (  1) 

مارس يف بلدة ووهان الصينية وانترش منها إىل مجيع بلدان العامل  25يف    مثل مرض فريوس كورونا الذي خرج من الصني (  2) 

وقد أمجع الفقهاء واألصوليون    الف وأصيب منه أكثر من مليون ومازال العدد يف ارتفاع حتى كتابة هذا البحث ومات منه اآل 

لآلخرين  حامليه  بني  العدوى  انتشار  بسبب  واجلامعة  اجلمعة  صالة  ترك  وجوب  املجامع    عىل  فتاوى  بذلك  وصدرت 

يف وجوب ترك صالة اجلمعة واجلامعة    اه األصويل قد حتقق واملؤسسات واهليئات واألفراد حتى يمكن القول بأن اإلمجاع بمعن 

 بسبب هذا املرض  
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 دليل هذه األعذار العامة: 

ٍد َوِريٍح َوَمَطٍر، َفَقاَل يِف آِخِر نَِدائِ   1 اَلِة يِف َليحَلٍة َذاِت َبرح ُه َناَدى بِالصَّ ِن ُعَمَر، َأنَّ ِه:  ــ ما روى َعِن ابح

، َأاَل َصلُّ  َحاِل، ُثمَّ َقاَل: إِنَّ َرُسوَل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم َكاَن  َأاَل َصلُّوا يِف ِرَحالُِكمح وا يِف الرر

َفِر، َأنح َيُقوَل: »َأاَل َصلُّوا يِف رِ  َن، إَِذا َكاَنتح َليحَلٌة َباِرَدٌة، َأوح َذاُت َمَطٍر يِف السَّ «  َيأحُمُر املحَُؤذر  . (1) َحالُِكمح

ٍم َمطِ   2 نِِه يِف َيوح ُن َعبَّاٍس ملَُِؤذر ِد بحِن ِسرِييَن، َقاَل: ابح ُد اهللَِّ بحُن احلَاِرِث ابحُن َعمر حُمَمَّ رٍي: إَِذا  ــ و عن َبح

» ُبُيوتُِكمح : »َصلُّوا يِف  اَلِة، ُقلح َفاَل َتُقلح َحيَّ َعىَل الصَّ ًدا َرُسوُل اهللَِّ،  َهُد َأنَّ حُمَمَّ َفَكَأنَّ  ُقلحَت َأشح  ،

ِرَجُكمح  ُأحح َأنح  ُت  َكِرهح َوإِنر  َمٌة  َعزح َعَة  اجلُمح إِنَّ  ِمنري،   ٌ َخريح ُهَو  َمنح  َفَعَلُه  َقاَل:  َتنحَكُروا،  اسح   النَّاَس 

َحضِ  ُشوَن يِف الطرنِي َوالدَّ  . (2)  "َفَتمح

الش 1 املسجد. كاحلمى  إىل  اإلتيان  معه  يشّق  اّلذي  املرض  أما  ــ  الشديد.  الصداع  أو  ديدة، 

 املرض اليسري فال يمنع من حضور اجلامعة. 

َرُسوُل اهللَِّ صىل اهلل عليه وسلم: )َمنح َسِمَع    -   2 َقاَل  َقاَل:  َعبَّاٍس  ِن  ابح اخلوف: ملا ورد َعن 

ٍر(    .  (3) النرَداَء َفَلمح َيأحتِِه َفاَل َصاَلَة َلُه إاِلَّ ِمنح ُعذح

 واخلوف يشمل:  

، أو سبٍع، أو نحو ذلك ممّا يؤذيه يف نفسه.       أ ــ اخلوف عىل النفس من عدٍو، أو لصٍّ

 عىل املال من ظامل أو لّص، أو اخلوف عىل مال الغري املؤمتن عنده للحفاظ عليه.  ـ اخلوف ب     

 عىل األهل: إن كان يقوم بتمريض أحدهم، أو خوف عىل العرض.  ــ اخلوفج    

 

 .   697. رقم   484/  1ج ،  باب الصالة يف الرحال يف املطر   ، صالة املسافرين وقرصها   كتاب   صحيح مسلم (  1) 

البخاري تعليق (  2)  (  زمة ع ) .ومعنى   901. رقم 6/  2الرخصة إن مل حيرض اجلمعة يف السفر، ج   كتاب باب   ، البغا   صحيح 

الزلق: او  (  الدحض ) أوقعكم يف املشقة واحلرج. (  أحرجكم ) واجبة متحتمة فلو مل يقل ما قال لبادر إليها من سمع النداء. 

 انظر تعليق املحقق .   السقوط 

 . 793. رقم   260/  1ج   ، باب التغليظ يف التخلف عن اجلامعة   ، كتاب املساجد واجلامعات   سنن ابن ماجة (  3) 
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ِن ُنَفيحٍل  "وقد ثبت َأنَّ ابن عمر رِض اهلل عنهام:      ِرو بح ِن َعمح ِد بح َن َزيح َوَكاَن  _ُذكَِر َلُه َأنَّ َسِعيَد بح

ا  ِريًّ َد َأنح َتَعاىَل النَّ  _َبدح َب إَِليحِه َبعح
ِم مُجَُعٍة، َفَركِ ُُمَعةَ َمِرَض يِف َيوح ُُمَعُة، َوَتَرَك اجلح َبتح اجلح رَتَ   "َهاُر َواقح

 رواه البخاري. 

األمن   ورجال  الطرق،  عىل  أو  املستشفيات،  يف  واملسعفون  األطباء،  سبق:  فيام  ويدخل 

واحلراس، واجلنود، ونحوهم، ثم إن كانوا يستطيعون الصالة مجاعة يف مقر عملهم فيجب  

 ى.عليهم، وإال جاز هلم أن يصلوا فراد

يف    -3 أنس  خلِّب  شديدان،  وعطش  جوع  أي  إليه  وتنازعه  نفسه  تشتاقه  طعام  حضور 

 الصحيحني: »ال تعجلن حتى تفرغ منه« . 

األخبثني   -4 أحد  الصالة    :مدافعة  إكامل  من  يمنعه  ذلك  ألن  أحدمها،  أو  والغائط.  البول 

 وخشوعها. 

بن عبد اهلل    حلديث جابره،  أكل ذي رائحة كرهية، كالبصل والثوم، إذا تعّذر زوال رائحت  -5

َلِة الثُّوِم    _صىل اهلل عليه وسلم _عن النبي    -رِض اهلل عنهام_ َبقح َوَقاَل  _قال: )َمنح َأَكَل ِمنح َهِذِه الح

اَث  ُكرَّ َبَصَل َوالثُّوَم َوالح ًة َمنح َأَكَل الح ِجَدَنا َفإِنَّ املحاََلئَِكَة َتَتَأذَّى مِمَّ   _َمرَّ َرَبنَّ َمسح ا َيَتَأذَّى ِمنحُه َبنُو  َفاَل َيقح

 .   (1)آَدَم( 

ومثله جزار له رائحة منتنة، ونحوه من كل ذي رائحة منتنة، ألن العلة األذى إال إن كان       

هلم مسجد أو مصىل خاص هبم، أو استطاعوا التخفيف من تلك الرائحة بغسل آثارها، أو  

قياسًا عىل أكل الثوم ونحوه بجامع    لبس مالبس فوقها.. وكذا من به برص أو جذام يتأذى به

 األذى. 

 ومثل ذلك: من كان به مرض يتأّذى به النّاس، كاألمراض املعدية. 

 العري.  -6

 العمى، والراجح أنه كاملبرص ما مل يرتتب عىل حضوره أذى، أو يتعرض خلطر. -7

 

   . 564. رقم 395/  1ج   ، باب النهي من أكل ثوما أو بصاًل   ، املساجد ومواضع الصالة كتاب    مسلم (  1) 
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السفر أو اجلامعة   -8 يفوته  أن  تأّهب وخيشى إن حرض اجلامعة  الّسفر: فمن  له    إرادة  فيباح 

 الّتخّلف عن اجلامعة، ومثل ذلك: انتظار موعد الطائرة أو القطار. 

غلبة النّعاس والنّوم: فمن غلبه النعاس وخيش النوم قبل الصالة فيصيل وحده وال ينتظر    -9

 اجلامعة، واألفضل الّصِّب والّصالة مجاعًة. 

 (.286)البقرة:{وسعها  ال يكلف اهلل نفسًا إال}يف مكان، لقوله تعاىل: ــ احلبس  10

أو       لياًل  الشافعية: تقطري سقوف األسواق والزلزلة، والسموم: وهي ريح حارة  وأضاف 

واهلم   املفرط،  والسمن  اسرتداد مغصوب،  يف  والسعي  يرجوها،  ضالة  عن  والبحث  هنارًا، 

املسجد،   يف  أو  طريقه  يف  يؤذيه  من  ووجود  ميت،  بتجهيز  واالشتغال  اخلشوع،  من  املانع 

مقصودة،  و سنة  وترك  املرشوع،  عىل  اإلمام  وتطويل  الليلية،  الصالة  يف  إليه  زوجته  زفاف 

 وكونه رسيع القراءة واملأموم بطيئًا، أو ممن يكره االقتداء به، وكونه خيشى وقوع فتنة له أو به. 

  وأيدهم احلنابلة يف عذر تطويل اإلمام، وزفاف الزوجة أو العرس. وتسقط اجلمعة واجلامعة     

عىل املشهور.    عند املالكية ملدة ستة أيام بسبب الزفاف، وال تسقط عن العروس يف السابع  

وأضافوا كالشافعية: يعذر من عليه قصاص )َقَود( إن رجا العفو عنه، ومن عليه حد القذف،  

إن رجا العفو أيضًا؛ ألنه حق آدم. أما من عليه حد هلل تعاىل كحد الزنا ورشب اخلمر وقطع 

بخالف  الرسقة  املصاحلة،  يدخلها  ال  احلدود  ألن  اجلامعة؛  وال  اجلمعة  ترك  يف  يعذر  فال   ،

 .  (1) القصاص 

وقد نظمها ابن عابدين األعذار املبيحة للتخلف عن حضور اجلمعة واجلامعة يف عرشين     

    :عذرا نظمها يف قوله 

وَن َقدح ..  ُ ِك مَجَاَعٍة ِعرشح َذاُر َترح تَها يِف   َأعح َدعح َررِ . َأوح ِد َنظحٍم َكالدُّ  َعقح

 

  / 2ج   ، . املبدع يف رشح املقنع   67ص    ، البن النقيب   وعدة الناسك   . وعمدة السالك 184/  1ج ،  الرشح الصغري   انظر (  1) 

  19االثنني    ، جملة نور الشام   ، عامد الدين خيتي   . د    ، .و األعذار املبيحة للتخلف عن صالة اجلمعة واجلامعة   106ــ  103

 https://islamicsham.orgم   2015يوليو    6هـ املوافق    1436رمضان  

 .   1191ــ  1188/  2ج   ، والفقه اإلسالمي وأدلته للزحييل 

https://islamicsham.org/
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َعاٌد َعًمى َوَزَماَنٌة ...  ٌد َقدح َأرَضَّ                 َمَرٌض َوإِقح  َمَطٌر َوطِنٌي ُثمَّ َبرح

ٍل َمَع َيٍد َأوح ُدوهَنَا ... َفرِ          َقطحٌع لِِرجح ٌد لِلسَّ يحِخ َقصح ُز الشَّ  َفَلٌج َوَعجح

ٌف َعىَل َماٍل َكَذا ِمنح  ٌل َقدح َحرَضَ            َظامِلٍ ...َخوح  َأوح َدائٍِن َوُشِهَي َأكح

حِريُض ِذي ... َمٌة مَت يُح َليحاًل ُظلح ٍل َأوح َقَذرٍ                   َوالرر  َأمَلٍ ُمَداَفَعٌة لَِبوح

ِه يِف ... ِفقح ِ الح تَِغاٌل اَل بَِغريح تَ           ُثمَّ اشح ٌر ُمعح َقاِت ُعذح َوح ٍض ِمنح األح َِّبٌ َبعح
 (1)  . 

يكون العذر حقيقًيا،  "العذر الذي يفوت صالة اجلامعة واجلمعة أن    العلامء يفويشرتط        

 .  (2) وأال يمكن دفع هذا العذر أو تأجيله  

واخلالصة أن الطبيب املناوب ورجل األمن واحلارس وأمثاهلم يدخلون  حتت عذر اخلوف     

رشعي  جيوز معه التخلف عن صالة اجلامعة أو    عىل هالك النفس أو ضياع املال  وهو عذر

 حضور صالة اجلمعة  .  

جيهر بعض املصلني بالتسبيح والتهليل والتكبري دبر كل صالة فام مرشوعية اجلهر بالذكر          

 الصالة ؟ والدعاء دبر 

 : عن حكم هذه املسألة  فقال    "موقع اإلسالم سؤال وجواب  "أجاب  

ومنهم    ،فمنهم من ذهب إىل أنه سنة   ،اختلف الفقهاء يف رفع الصوت بالذكر بعد الصالة  "  

 إن النبي صىل اهلل عليه وسلم مل يداوم عليه وإنام فعله للتعليم ثم تركه .   :قالمن كره ذلك و

( عن أيب معبد موىل    583( ومسلم )    805اختالفهم فيام رواه البخاري )    :وسبب اخلالف 

ابن عباس أن ابن عباس رِض اهلل عنهام أخِّبه أن رفع الصوت بالذكر حني ينرصف الناس  

 

 .   556/  1ج   ، رد املحتار عىل الدر املختار (  1) 

  1436رمضان   19االثنني  ، جملة نور الشام  ، عامد الدين خيتي  . د  ، صالة اجلمعة واجلامعة األعذار املبيحة للتخلف عن ( 2) 

 https://islamicsham.orgم    2015يوليو    6هـ املوافق  
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كنت أعلم إذا انرصفوا    : وقال ابن عباس  ، النبي صىل اهلل عليه وسلم  من املكتوبة كان عىل عهد 

 سمعته. بذلك إذا 

) كنا نعرف انقضاء صالة    :( عن ابن عباس قال  583( ومسلم )    806ويف رواية للبخاري )  

 رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بالتكبري ( . 

ِسَك    : تعاىل  فاختلفوا هل هذا يدل عىل املداومة أم ال ؟ وهل يعارض قوله  َك يِف َنفح ُكرح َربَّ ) َاذح

  ) َغافِلنَِي  الح ِمَن  َتُكنح  َوال  َواآلَصاِل  ُغُدور  بِالح ِل  َقوح الح ِمَن  ِر  َهح اجلح َوُدوَن  َوِخيَفًة  ًعا  َترَضُّ

 ، أم ال يعارضه . 205األعراف/

الصالة بعد  بالذكر  الصوت  رفع  إىل  ذهب  اإلسالم    :فممن  وشيخ  حزم  وابن  الطِّبي 

 . وغريهم 

 الشافعي واجلمهور .  :وممن ذهب إىل أن ذلك كان للتعليم 

اهلل الشافعي رمحه  اهلل بعد االنرصاف من الصالة   "  : قال    ، وأختار لإلمام واملأموم أن يذكر 

  ؛ثم يرس  ،وخيفيان الذكر إال أن يكون إمامًا جيب أن ُيتعلم منه فيجهر حتى يرى أنه قد ُتعلم منه 

يعنى    ) هبا  وال ختافت  وال جتهر بصالتك   ( يقول  وجل  عز  اهلل  أعلم    –فإن  تعاىل    : -واهلل 

 ) وال ختافت ( حتى ال ُتسمع نفسك .  ، ) وال جتهر ( ترفع ، الدعاء

وما روى ابن عباس من    ،الزبري من هتليل النبي صىل اهلل عليه وسلم وأحسب ما روى ابن  

وذلك ألن عامة   ؛وأحسبه إنام جهر قلياًل ليتعلم الناس منه :قال الشافعي -تكبريه كام رويناه 

 وال تكبري .  ،الروايات التي كتبناها مع هذا وغريها ليس يذكر فيها بعد التسليم هتليل 

 ة بام وصفت ويذكر انرصافه بال ذكر . وقد يذكر أنه ذكر بعد الصال

انتهى    "وأحسبه مل يمكث إال ليذكر ذكرًا غري جهر    ،وذكرتح أم سلمة مكثه ومل تذكر جهراً    

 ( .127/ 1) "األم"من  

  "املحىل"انتهى من    "ورفع الصوت بالتكبري إثر كل صالة حسن    "  :وقال ابن حزم رمحه اهلل     

(3 /180 . ) 
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  "  : ( عن شيخ اإلسالم ابن تيمية استحباب اجلهر1/366)  "كشاف القناع"ونقل البهويت يف 

   . "ويستحب اجلهر بالتسبيح والتحميد والتكبري عقب كل صالة  :) قال الشيخ ]أي ابن تيمية[

 : وسئل الشيخ حممد بن صالح العثيمني رمحه اهلل عن حكم املسألة فأجاب 

دل عليها ما رواه البخاري من حديث عبد اهلل بن    ،اجلهر بالذكر بعد الصلوات املكتوبة سنة   "

عباس رِض اهلل عنهام أن رفع الصوت بالذكر حني ينرصف الناس من املكتوبة كان عىل عهد  

) وكنت أعلم إذا انرصفوا بذلك إذا سمعته ( . ورواه اإلمام    : النبي صىل اهلل عليه وسلم قال

سمعت النبي    :ة بن شعبة رِض اهلل عنه قالأمحد وأبو داود . ويف الصحيحني من حديث املغري

) ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ..( احلديث .    : صىل اهلل عليه وسلم يقول إذا قىض الصالة

 وال ُيسمع القول إال إذا جهر به القائل . 

حلديثي    ،وقد اختار اجلهر بذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل ومجاعة من السلف واخللف

واملغرية رِض اهلل عنهم . واجلهر عام يف كل ذكر مرشوع بعد الصالة سواء كان    ،اس ابن عب 

ومل يرد عن النبي صىل اهلل    ،أو حتميدا لعموم حديث ابن عباس  ،أو تكبريا  ،أو تسبيحا  ،هتليال

انقضاء   يعرفون  أهنم  عباس  ابن  بل جاء يف حديث  التهليل وغريه  بني  التفريق  عليه وسلم 

وهبذا ُيعرف الرد عىل من قال ال جهر يف التسبيح    ،اهلل عليه وسلم بالتكبري   صالة النبي صىل 

 والتحميد والتكبري . 

فقد أخطأ فكيف يكون اليشء املعهود يف عهد النبي صىل    ،إن اجلهر بذلك بدعة  :وأما من قال 

  ) ثبت ذلك عن النبي صىل  :اهلل عليه وسلم بدعة ؟! قال الشيخ سليامن بن سحامن رمحه اهلل

وكان الصحابة يفعلون ذلك عىل عهد النبي صىل اهلل عليه    ،اهلل عليه وسلم من فعله وتقريره

إياه تعليمهم  بعد  وسلم    ، وسلم  عليه  اهلل  صىل  الرسول  بتعليم  فعلموه  ذلك  عىل  ويقرهم 

 وعملوا وأقرهم عىل ذلك العمل بعد العلم به ومل ينكره عليهم ( .  ،إياهم

) واذكر ربك يف نفسك ترضعا وخيفة ودون اجلهر من    :قوله تعاىلوأما احتجاج منكر اجلهر ب

 القول بالغدو واآلصال ( . 
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إن الذي أمر أن يذكر ربه يف نفسه ترضعا وخيفة هو الذي كان جيهر بالذكر خلف    : فنقول له

أو يعتقد أن الرسول صىل اهلل عليه وسلم    ،فهل هذا املحتج أعلم بمراد اهلل من رسوله   ،املكتوبة 

ثم إن اآلية يف ذكر أول النهار وآخره ) بالغدو واآلصال ( وليست    ،لم املراد ولكن خالفهيع

وقد محل ابن كثري يف تفسريه اجلهر عىل اجلهر البليغ . وأما    ، يف الذكر املرشوع خلف الصلوات

) أهيا الناس أربعوا عىل أنفسكم ...(    :احتجاج منكر اجلهر أيضا بقوله صىل اهلل عليه وسلم 

 حلديث . ا

) أهيا الناس أربعوا عىل أنفسكم ( هو الذي كان جيهر بالذكر خلف الصلوات    :فإن الذي قال 

 ومتام املتابعة أن تستعمل النصوص كل منها يف حمله .  ، وذاك له حمل ،فهذا له حمل ،املكتوبة 

) أربعوا عىل أنفسكم ( يدل عىل أهنم كانوا يرفعون رفعا بليغا يشق    :ثم إن السياق يف قوله

وليس    ،ارفقوا هبا وال جتهدوها  :) أربعوا عىل أنفسكم ( . أي  :وهلذا قال  ،عليهم ويتكلفونه

 يف اجلهر بالذكر بعد الصالة مشقة وال إجهاد . 

 إن يف ذلك تشويشا .   :أما من قال 

فإن املؤمن إذا تبني له أن هذا    ،ن مل يكن له عادة بذلك إن أردت أنه يشوش عىل م  :فيقال له 

فإن املصلني إن مل يكن فيهم    ،وإن أردت أنه يشوش عىل املصلني  ،هو السنة زال عنه التشويش

  ، ألهنم مشرتكون فيه   ،مسبوق يقيض ما فاته فلن يشوش عليهم رفع الصوت كام هو الواقع 

ك بحيث تشوش عليه فال جتهر اجلهر الذي  فإن كان قريبا من   ،وإن كان فيهم مسبوق يقيض

 وإن كان بعيدا منك فلن حيصل عليه تشوش بجهرك .  ،يشوش عليه لئال تلبس عليه صالته 

املكتوبة  الصلوات  خلف  بالذكر  الصوت  رفع  السنة  أن  يتبني  ذكرنا  معارض    ،وبام  ال  وأنه 

 .  (1)  "انتهى  "لذلك ال بنص صحيح وال بنظر رصيح  

 

 إجابة عن سؤال   الشيخ حممد صالح املنجد   . موقع اإلسالم سؤال وجواب إرشاف د  (  1) 

الصالة  بعد  بالذكر  الصوت  رفع  رقم   حكم  م.  2006/  9/ 10  : تاريخ (    87768  ) سؤال 

https://islamqa.info/ar/answers   261،  247/ 13ج   ، وانظر جمموع فتاوى الشيخ ابن عثيمني . 

 

https://islamqa.info/ar/answers
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إذا تِّبع نرصان أو هيودي أو غري مسلم لبناء مسجد فهل يقبل تِّبعه  ؟   

 :  للفقهاء يف هذه املسألة قوالن

وهو قول  مجهور الفقهاء  من األحناف واملالكية والشافعية واحلنابلة   ، اجلواز القول األول :  

     (3) والشيخ أمحد الرشبايص    (2) واللجنة الدائمة لإلفتاء   (1) وفتوى  املجلس اإلسالمي لإلفتاء  

اجلواز، وهو قول  مجهور الفقهاء  من األحناف واملالكية والشافعية واحلنابلة وفتوى   

 (6)والشيخ أمحد الرشبايص     (5) واللجنة الدائمة لإلفتاء   (4)مي لإلفتاء  املجلس اإلسال

 وغريهم  (7) والشيخ سيد طنطاوي مفتي الديار املرصية 

ِع, َوَذلَِك بَِأنح َيُكوَن َعاِقاًل   ل التََِّّبُّ َواِهِب َأنح َيُكوَن ِمنح َأهح فقد نص الفقهاء عىل أنه يشرتط يِف الح

ُهوِب, ومل يشرتطوا اإلسالم لصحة التِّبع.  املحَوح
ِ
ء ح  َبالًِغا َرِشيًدا، َوَأنح َيُكوَن َمالًِكا لِليشَّ

ُبُلوُغ َواملحِلحُك  "جاء يف الدر املختار     ُل َوالح َعقح َواِهِب الح تَِها يِف الح ائُِط ِصحَّ    (8). "َورَشَ

 

م  2009/  3/ 17تاريخ  (  416) لإلفتاء فتوى رقم   موقع املجلس اإلسالمي (  1) 

http://www.fatawah.net/Fatawah/4 

. وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية  20112برقم  (  255/   5فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ج (  2) 

 . 21334برقم  (  256/   5واإلفتاء ج 

 .   17/ 4ج    للرشبايص   – يسألونك يف الدين واحلياة  (  3) 

م  2009/  3/ 17تاريخ  (  416) لإلفتاء فتوى رقم   موقع املجلس اإلسالمي (  4) 

http://www.fatawah.net/Fatawah/4 

. وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية  20112برقم  (  255/   5فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ج (  5) 

 . 21334برقم  (  256/   5واإلفتاء ج 

 .   17/ 4ج    للرشبايص   – يسألونك يف الدين واحلياة  (  6) 

(   4561  ) فتوى رقم   "هل جيوز قبول تِّبعات األقباط لبناء املساجد؟  " اإلفتاء املرصية إجابة عن سؤال دار  (  7) 

/  1ج زين العابدين اآلمدي،    ، والفتاوى اآلمدية   https://www.dar-alifta.orgم    1988/ 11/ 16  : التاريخ 

218   . 

 .   687/ 5املختار،ج الدر  (  8) 

https://www.dar-alifta.org/
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آلخرة صدقة, وصحت يف كل مملوك  وجاء يف خمترص خليل اهلبة: متليك بال عوض, ولثواب ا 

 . (1)  "ينقل ممن له تِّبع هبا وإن جمهوال 

األخيار:  كفاية  يف  من    "و  وغريه  األقًص  املسجد  لعامرة  الوصية  والذمي  للمسلم  وجيوز 

 . (2) . "املساجد وكذا لعامرة قبور

فأما الكافر فوصيته جائزة ذميا كان أو حربيا إذا أوىص بمثل ما يوىص    "وجاء يف املجموع)   

 . (3)  "به املسلم

َعاُلُه باَِمِل ُكلر َكافٍِر، َوَأنح َيبحنَِيُه بَِيِدِه،    "وجاء يف الفروع     َوُتُه َوإِشح سح
ِجٍد َوكِ َوجَتُوُز ِعاَمَرُة ُكلر َمسح

ِفِه َعَليحِه َوَوِصيَّتِِه َلهُ  َها، َوُهَو َظاِهُر َكاَلِمِهمح يِف َوقح ِ َعاَيِة َوَغريح  . (4)  "َذَكَرُه يِف الرر

 : تدل اجلمهور عىل جواز تِّبع الكافر للمسجد بالتايلوقد اس    

أن النبي صىل اهلل عليه وسلم كان يقبل اهلدايا التي هتدى إليه  من الكفار كام. جاء يف     : أوالً 

َم    -َوَقبَِل    "مغني املحتاج   ى ِمنح مُجح   -َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلَّ َكافِِر َوَترَسَّ َقِس الح َة املحَُقوح َلتَِها باَِمِرَيَة  َهِديَّ

َف فِيَها َوَهاَداُه   لِِم َوَترَصَّ َة النََّجاَِشر املحُسح َلَدَها، َوَقبَِل َهِديَّ ِقبحطِيَِّة َوَأوح  .  (5)  "الح

كِنيَ  ":وجعل البخاري يف صحيحه بابا حتت عنوان  ِ ِة ِمَن املُرشح  َباُب َقُبوِل اهلَِديَّ

 وساق فيه أحاديث منها: 

أَ   " َوَقاَل  َعَليحِه َوَسلََّم:  ــ  النَّبِير َصىلَّ اهللُ  َرَة: َعِن  بَِساَرَة،    "ُبو ُهَريح اَلُم  َعَليحِه السَّ َراِهيُم  إِبح َهاَجَر 

ُطوَها آَجَر   َيًة فِيَها َملٌِك َأوح َجبَّاٌر، َفَقاَل: َأعح ِدَيتح لِلنَّبِير َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم َشاةٌ   "َفَدَخَل َقرح   َوُأهح

َلًة َبيحَضاَء،   َلَة لِلنَّبِير َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم َبغح ُك َأيح
َدى َملِ ًدا،  فِيَها ُسمٌّ َوَقاَل َأُبو مُحَيحٍد: َأهح َوَكَساُه ُبرح

 . ِرِهمح  َوَكَتَب َلُه بَِبحح

 

 . 314ص    ، خمترص خليل (  1) 

 .   343ص    ، كفاية األخيار (  2) 

 .   419  / 15ج   ، املجموع للنووي (  3) 

 .   344/  10ج   ، الفروع وتصحيح الفروع البن مفلح (  4) 

 .  558/  3ج ، مغني املحتاج (  5) 
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ِدَي لِلنَّبِير َصىلَّ اهللُ َعلَ  َم ُجبَُّة ُسنحُدٍس، َوَكاَن َينحَهى  ــ وعن َأَنٌس َرِِضَ اهللَُّ َعنحُه، َقاَل: ُأهح يحِه َوَسلَّ

ِن ُمَعاٍذ يِف  ِد بح ٍد بَِيِدِه، ملََنَاِديُل َسعح ُس حُمَمَّ  اجلَنَِّة  َعِن احلَِريِر، َفَعِجَب النَّاُس ِمنحَها، َفَقاَل: »َوالَِّذي َنفح

َسُن ِمنح َهَذا«.   َأحح

ِن َمالٍِك َرِِضَ اهللَُّ َعنحهُ  ُموَمٍة،  ــ َعنح َأَنِس بح َم بَِشاٍة َمسح ًة َأَتِت النَّبِيَّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلَّ ، َأنَّ هَيُوِديَّ

ِرُفَها يِف هَلََواِت َرُسوِل اهللَِّ  ُت َأعح ُتُلَها، َقاَل: »الَ«، َفاَم ِزلح  َصىلَّ  َفَأَكَل ِمنحَها، َفِجيَء هِبَا َفِقيَل: َأالَ َنقح

 . (1)  "اهللُ َعَليحِه َوَسلَّمَ 

ح ُيَقاتُِلوُكمح  "  أن اهلدية من الِّب واإلحسان الذي دلت عليه اآلية:   :ثانيا  ِذيَن مَل ال َينحَهاُكُم اهللَُّ َعِن الَّ

حُيِبُّ   اهللََّ  إِنَّ  إَِليحِهمح  ِسُطوا  َوُتقح وُهمح  َتَِّبُّ َأنح  ِدَياِرُكمح  ِمنح  خُيحِرُجوُكمح  ح  َومَل يِن  الدر يِف 

ِسطنِيَ  (، فاآلية وإن كانت يف إحسان املسلمني إىل الكفار نصًا فإهنا دالة عىل  8)املمتحنة:"املحُقح

 قبول املسلم لتِّبع الكافر. 

ثالثا:  أخذ اهلبة املالية من الكافر تقليل للفجور يف األرض؛ ألن الكافر ال يتورع عن استعامل  

 ماله يف حرام. 

 . املسلم  واشرتط املجيزون لقبول تِّبعات غري

ــ أال يرتتب عىل ذلك تدخل ما يف شئون املسلمني أو عبادهتم، أو يرتتب عىل ذلك رضر    1

 للمسلمني. 

أو    2 املسجد  يف  ناظرًا  يكون  كأن  املسجد،  يف  )مسؤولية(  أي  والية  للكافر  يكون  أن ال  ــ 

 .  (2)   "مترصفًا يف أوقافه.

َمنح آَمَن    }:  قوله تعاىليف تفسري  وإليه ذهب اخلازن  ، القول الثان: املنع  ُمُر َمَساِجَد اهللَِّ  َيعح اَم  إِنَّ

َيكُ  َأنح  ُأوَلئَِك  َفَعَسى  اهللََّ  إاِلَّ  خَيحَش  ح  َومَل َكاَة  الزَّ َوآَتى  اَلَة  الصَّ َوَأَقاَم  ِخِر  اآلح ِم  َيوح َوالح ِمَن  بِاهللَِّ  وُنوا 

َتِدينَ   .(18 : ) التوبة {املحُهح

 

 2616ــ    2614. أحاديث رقم  163/  3ج   ، باب قبول اهلدية من املرشكني   ، صحيح البخاري (  1) 

السابقة (  2)  الفقهية  املراجع  املساجد!  "ومعها    اظر  لبناء  الكفار  الفنيسان   "تِّبعات  اهلل  عبد  /  12/ 1  تاريخ   د سعود بن 

 http://iswy.co/e3hfiاملادة:    http://iswy.co/e3hfiرابط املادة:    م موقع طريق اإلسالم 2006
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بني يف هذه اآلية من هو املستحق لعامرة املساجد وهو من آمن باهلل فإن اإليامن باهلل    "فقد     

رشط فيمن يعمر املسجد ألن املسجد عبارة عن املوضع الذي يعبد اهلل فيه فمن مل يكن مؤمنا  

ق كائن  باهلل امتنع أن يعمر موضعا يعبد اهلل فيه واليوم اآلخر يعني وآمن باليوم اآلخر وأنه ح

ألن عامرة املسجد ألجل عبادة اهلل وجزاء أجره إنام يكون يف اآلخرة فمن أنكر اآلخرة مل يعبد  

 القول األول لقوة أدلته .  . (1)  "اهلل ومل يعمر له مسجدا 

تِّبع ببناء املسجد سواء كان املسجد  ال مانع رشعا من املسجد يف أي مكان من أبنية امل           

يف البدروم من البناء أم يف الطابق األول أو الثالث أو الطابق األخري من البناء أو حمالت جتارية  

 ونحوها رشيطة أن تعد للعبادة وتنظف وتطيب . 

 املحََساِجِد يِف ا 
ِ
: »َأَمَر َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم بِبِنَاء وِر  فَعنح َعائَِشَة، رىض اهلل عنها  َقاَلتح لدُّ

 .  (2) َوَأنح ُتنَظََّف َوُتَطيََّب« 

 : وكلمة الدور  هلا معنيان 

  (3) املحالت التي هبا الدور وهو الراجح  كام ذكه اخلطايب  :بمعنى القبائل  والثان :األول    

ُد التَّ  ُطَها َقصح َِديِث َدلِيٌل َعىَل َأنَّ املحََساِجَد رَشح وِر، َفِفي احلح ِل يِف الدُّ َوَّ نَى األح بِيِل،  َوَعىَل إَراَدِة املحَعح سح

تِلح  خَلََرَجتح  ِمَيِة  بِالتَّسح ِجًدا  َمسح مُّ 
َيتِ َكاَن  َلوح  ِملحِك  إذح  َعنح  املحََساكِِن  يِف  َِذتح  ُاختُّ تِي  الَّ ََماكِِن  األح َك 

َوِمنحُه   وُر،  الدُّ فِيَها  تِي  الَّ املحََحالُّ  املحَُراَد  َأنَّ  نَِّة:  السُّ ِح  رَشح َويِف  لَِها،.  َفاِسِقنيَ }َأهح الح َداَر    {َسُأِريُكمح 

وَن املحََحالَّ 145]األعراف: ُمح َكاُنوا ُيَسمُّ َقبِيَلُة َداًرا[ أِلهَنَّ َتَمَعتح فِيَها الح تِي اجح  . (4) "الَّ

ًرا   "ورى أن       َحاِب َرُسوِل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم مِمَّنح َشِهَد َبدح َن َمالٍِك َوُهَو ِمنح َأصح ِعتحَباَن بح

ُه َأَتى َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَس  ي،  ِمَن األَنحَصاِر َأنَّ ُت َبرَصِ لََّم، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللَِّ َقدح َأنحَكرح

 

 .    342ــ    341/  2ج   ، للخازن   لباب التأويل يف معان التنزيل (  1) 

 .   455. رقم    124/  1باب اختاذ املساجد يف الدور، ج  ،  كتاب الصالة   ، سنن أيب داود (  2) 

 .   359،  2ج   ، رشح سنن أيب داود للعيني (  3) 

 .   228/  1ج ، سبل السالم (  4) 
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آيِتَ  َأنح  عح 
َتطِ َأسح ح  مَل  ، َوَبيحنَُهمح َبيحنِي  الَِّذي  الَواِدي  َساَل  َطاُر  األَمح َكاَنِت  َفإَِذا  ِمي  لَِقوح ُأَصيلر    َوَأَنا 

ُت َيا َرُسوَل اهللَِّ، َأنَّ  ، َوَوِددح َ هِبِمح ِجَدُهمح َفُأَصيلر ، َقاَل:  َمسح َِذُه ُمَصىلًّ َ يِف َبيحتِي، َفَأختَّ َك َتأحتِينِي َفُتَصيلر

َعُل إِنح َشاَء اهللَُّ« َقاَل ِعتحَباُن: َفَغَدا َرُسوُل   اهللَِّ َصىلَّ  َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم: »َسَأفح

ٍر حِ  َتأحَذَن َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ  اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم َوَأُبو َبكح َتَفَع النََّهاُر، َفاسح  نَي ارح

 َ َن حُتِبُّ َأنح ُأَصيلر ِمنح َبيحتَِك«    اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم َفَأِذنحُت َلُه، َفَلمح جَيحلِسح َحتَّى َدَخَل الَبيحَت، ُثمَّ َقاَل: »َأيح

ُت َلُه إِىَل َناِحَيٍة ِمَن الَبيحِت  نَا  َقاَل: َفَأرَشح نَا َفَصفَّ ، َفُقمح َ ، َفَقاَم َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم َفَكِّبَّ

نَاَها َلُه، َقاَل: َفآَب يِف الَبيحِت، ِرَجاٌل  نَاُه َعىَل َخِزيَرٍة َصنَعح ِ ُثمَّ َسلََّم، َقاَل َوَحَبسح
َعَتنيح  ِمنح  َفَصىلَّ َركح

اِر َذُوو َعَدٍد، َفا ِل الدَّ َتَمُعوا...َأهح  . (1)  "جح

رجب    ابن  للصالة    ":قال  معدة  أماكن  بيوهتم  يف  يتخذوا  أن  السلف  عادة  من  كان  وقد 

 . .(2) "فيها 

وقال الثوري يف املساجد التي تبنى يف البيوت: ترفع وال ترشف، وتفرغ للصالة، وال جتعل     

 .  (3) فيها شيئا 

أم  أنه      ،  واخلالصة       الطابق األول  بيته مسجدا سواء يف  لنفسه يف  اإلنسان  جيوز أن يتخذ 

ان حمالت جتارية  الثان أم األخري كام جيوز أن يتخذ املسجد من دورين أحدمها للصالة والث

يكون ريعها خلدمة املسجد وتطهريه وتنظيفه  كام جيوز أن يكون الريع لصاحب ملالك األرض  

 إذا مل ينو وقفها للمسجد  واهلل أعلم . 

 

 

 

 .   425. رقم 174  / 3، ج فتح الباري البن رجب (  1) 

 .   169/  3ج ،  فتح الباري البن رجب (  2) 

 . 173/  3ج   ، رجب فتح الباري البن  (  3) 
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تلجأ املؤسسات والدوائر احلكومية  والرشكات يف كثري من البلدان إىل  تزيني مكاتبها             

أو  ،أو القادة العسكريني ،   وامللوك، أو أبطال الثورات  ، وغرفها بوضع صور أو متاثيل الرؤساء

 العلامء الذين اشتهروا بالنبوغ وغزارة العطاء العلمي  واألديب لبالدهم ونحوهم . 

املون يف هذه املؤسسات إىل الصالة يف هذه الغرف أو الطرقات  أو املمرات  وقد يضطر الع  

 مع وجود هذه الصور  أو التامثيل فهل تصح صالهتم ؟

 : هنا يفرق الفقهاء بني أمرين

 حكم  اختاذ الصور ذات األرواح وتعليقها .   : األول 

 الصالة يف املكان الذي فيه صور ومتاثيل عند تعذر وجود املسجد.   :الثان  

َن   بالنسبة لألمر األول فإن اختاذ الصور  ذات األرواح وتعليقها  يف الغرف مكروه  ملا رواه ابح

َص  اهللَِّ  َرُسوَل  ُت  َسِمعح َيُقوُل:  َطلحَحَة،  َأَبا  ُت  َسِمعح َيُقوُل:  َعنحُهاَم،  اهللَُّ  َرِِضَ  َعَليحِه  َعبَّاٍس  اهللُ  ىلَّ 

ُخُل املَاَلئَِكُة َبيحًتا فِيِه َكلحٌب، َوالَ ُصوَرُة مَتَاثِيَل«   .  (1) َوَسلََّم َيُقوُل: »الَ َتدح

ِّبيل وإرسافيل، فأما احلفظة  ج قال ابن وضاح: املالئكة ىف هذا احلديث مالئكة الوحى مثل  

: إن  الطِّبيالداوجى أيًضا. قال    فيدخلون كل بيت وال يفارقان اإلنسان عىل كل حال، وقاله

 قال قائل: أفحرام دخول البيت الذى فيه التامثيل والصور؟ . قيل: ال، ولكنه مكروه أعنى  

كان من ذلك من ذوات الرواح، وأما ما كان من ذلك علاًم ىف ثوب أو رقاًم فيه، وكان مما    ما

رة ما ال روح فيه فال بأس  وطأ وجيلس عليه فال باس به وما كان مما ينصب، فإن كان من صو 

 . (2)  "به كصور الشجار والزرع والنبات، وإن كان من صور ما فيه الروح فال استحبه 

وأما بالنسبة للصالة يف األماكن املشتملة عىل الصور فالصالة صحيحة إذا مل يتوافر غري        

جتامع جهة النهي  هذه األماكن فإن توافر غريها فالصالة  صحيحة كذلك مع الكراهة بسبب ا

 . ) أي اختاذ الصور ( مع جهة األمر) األمر بالصالة (

 

، آِمنيَ   باب ،  كتاب بدء اخللق   ، صحيح البخاري (  1) 
ِ
اَمء : آِمنَي َواملَالَئَِكُة يِف السَّ  . 3225. رقم 114/  4ج   ، إَِذا َقاَل َأَحُدُكمح

 . 182/  9ج ،  رشح صحيح البخاري البن بطال (  2) 
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ا عند عَدِم    ،"     وقد اتَّفق أهُل العلِم عىل أنه عند انفكاِك اجلهتني يكون الفعُل صحيًحا، أمَّ

بدوِن   ُتوَجد  َوُر  والصُّ ُصَوٍر  بدوِن  َقُد  ُتعح الصالُة  داَمِت  وما  ممنوًعا،  الفعُل  فيكون  انفكاكها 

َ عن  صالٍة ُعلِم انفكاُك اجلهتني، ولكنَّ الكراهة آتيٌة ِمن جهِة كوِن هذه الصُّ  َوِر ُتلحِهي املصيلر

صالته، وهي التي كاَنتح وسيلًة لعبادِة غرِي اهلل تعاىل هبا، قال عمر رِض اهلل عنه يف شأِن الصالة  

تِي فِيَها   يف كنائِس النصارى:  ِل التَّاَمثِيِل الَّ ُخُل َكنَائَِسُكمح ِمنح َأجح  »إِنَّا اَل َندح

ُن َعبَّاٍس رِض َوُر«، »َوَكاَن ابح  . (1)  اهلل عنهام ُيَصيلر يِف البِيَعِة إاِلَّ بِيَعًة فِيَها مَتَاثِيُل« الصُّ

يقوم بعض القائمني عىل أمر املساجد الكبرية بتنظيم صفوف املصلني وتوجيههم أثناء            

او   الذروة  يف احلج  أوقات  اثناء يف  احلرام املكي واملدن  وقت اخلطبة كام حيدث يف املسجد 

العمرة حيث يتداخل الناس يف بعضهم لعدم معرفتهم بأماكن الوضوء او األماكن التي يمنع  

ف الصالة  بتوجيه  من  العاملون  للدخول واخلروج ويف هذه احلاالت يضطر  يها ألهنا ممرات 

 وإرشاد املصلني أثناء اخلطبة  لدخول املسجد أو بيان األماكن غري املزدمحة ونحو ذلك. 

 فام مدى مرشوعية كالم هؤالء العاملني أثناء خطبة اجلمعة  ؟  

الفقهاء عىل أن  اإلنصات وسامع         الكالم     اخلطبة واجب مجهور  املأموم فيحرم عليه  عىل 

لِِه َتَعاىَل   َتِمُعوا َلُه َوَأنحِصُتوا }لَِقوح ِظ  204]األعراف:    {َفاسح َوعح َبِة خُيَاطُِبُهمح بِالح ُطح ُه يِف اخلح َيُة َوأِلَنَّ [ اآلح

 

  7تاريخ  (    307  ) فتوى رقم الفتوى رقم:   حكم الصالة يف مسجٍد فيه ُصَوٌر ومتاثيُل / الشيخ أيب عبد املعز حممد عيل (  1) 

اجلزائر   ـ 1426رمضان  عيل    "فركوس    "موقع    م 2005أكتوبر    10ــ    ه حممد  املعز  أيب  للشيخ 

https://ferkous.com/home/?   باب الصالة يف البيعة ،  كتاب الصالة   ، واحلديث رواه البخاري يف صحيحه ،  

البيعة لليهود والكنيسة للنصارى. قال  :  والبيعة   . 94/  1ج  النصارى، يرادف الكنيسة، وقيل:  الباء املوحدة: معبد  بكرس 

البيعة والكنيسة للنصارى. وقال صاحب   انظر الكوثر اجلاري إىل رياض  "املحكم"اجلوهري:  البيعة صومعة الراهب.   :

 .    115/  2ج ،  أحاديث البخاري 

 

https://ferkous.com/home/
https://ferkous.com/home/
https://ferkous.com/home/
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اُهمح َشيحًئا َويِف َحدِ  ُظُه إيَّ ح ُيِفدح َوعح َكاَلِم مَل َتَغُلوا بِالح َرَة  َفإَِذا اشح َأنَّ النَّبِيَّ    -َرِِضَ اهللَُّ َعنحُه    -يِث َأيِب ُهَريح

َماُم خَيحُطُب:   -َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم  - ِ  َقاَل: »َمنح َقاَل لَِصاِحبِِه َواإلح

ُسوَرًة يِف    - َعَليحِه َوَسلََّم َصىلَّ اهللَُّ  -»َوَقَرَأ َرُسوُل اهللَِّ   (1)انحِصتح َفَقدح َلَغا َوَمنح َلَغا َفاَل َصاَلَة َلُه« 

وَرةُ  ٍب َرمِحَُهاَم اهللَُّ َتَعاىَل: َمَتى ُأنحِزَلتح َهِذِه السُّ  أِليَُبر بحِن َكعح
ِ
َداء رح ؟ َفَلمح جُيِبحُه  ُخطحَبتِِه. َفَقاَل َأُبو الدَّ

ت َفَجاَء إىَل َرُسوِل اهللَِّ  َفَلامَّ َفَرَغ ِمنح َصاَلتِِه َقاَل: َأَما إنَّ َحظَّك ِمنح َصاَلتِك َما لَ  َصىلَّ اهللَُّ    -َغوح

ُكوُه َفَقاَل   -َعَليحِه َوَسلََّم  اَلُم  -َيشح اَلُة َوالسَّ «   -َعَليحِه الصَّ  .  (2) َصَدَق ُأيَبٌّ

  (3) ولقوله صىل اهلل عليه وسلم: »من قال: صه، فقد لغا، ومن لغا فال مجعة له«      

املسجد وقيل بدخول رحابه التي تصىل فيها اجلمعة  "دخول    ويكون هذا الوجوب بمجرد 

 .  (4)  "من ضيقه  

الكالم أو ملن يكلمه ملصلحة  ألنه صىل اهلل عليه وسلم كلم    "أما اإلمام         فال حيرم عليه 

 .  (5)  "سائال وكلمه هو  وجيب لتحذير رضير، وغافل عن هلكة 

وقالوا إن اإلنصات له مستحب وليس    وخالف الشافعية هذا الوجوب إلنصات املأموم         

بِيُّ َوالنََّخِعيُّ   "فال حيرم عليه الكالم  ،بواجب عح ٍ َوالشَّ ُن ُجَبريح ِ َوَسِعيُد بح َبريح ُن الزُّ َوُة بح َوبِِه َقاَل ُعرح

ِريُّ    . (6) "َوالثَّوح

ََحاِديِث  "واستدلوا عىل ذلك   ُهوَرِة َأنَّ النَّبِيَّ َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم َتَكلََّم يِف  بِاألح ِحيَحِة املحَشح  الصَّ

اٍت َوبَِحِديِث َأَنٍس َقاَل  ُُمَعِة َمرَّ َم اجلح ِجَد َوَرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه   "ُخطحَبتِِه َيوح َدَخَل َرُجٌل املحَسح

 ِ اَعُة َفَأَشاَر إَليحِه النَّاُس َأنح اسكت  َوَسلََّم خَيحُطُب َعىَل املح ُُمَعِة َفَقاَل يا رسول اهللَِّ َمَتى السَّ َم اجلح نحَِّبِ َيوح

 

َخح (  1)  ِل َوِقي   : َفُش َقاَل األح َقوح ُط ِمَن الح قح ُو السَّ َباطِل َوشبهه َوَقاَل بن َعَرَفَة اللَّغح َل َلُه من الح َكاَلُم الَِّذي اَل َأصح ُو الح َل املحَيحُل َعِن  اللَّغح

ِو مروا كراما   ُم َكقولِِه َتَعاىَل َوإِذا مروا بِاللَّغح ثح ِ ُو اإلح َواِب َوِقيَل اللَّغح  .   414/  2ج   ، بن حجر فتح الباري ال   "الصَّ

 .    28/  2ج   ، املبسوط للرسخيس (  2) 

 .   719. رقم   480/  1ج   ، عن عيل بن أيب طالب كرم اهلل وجهه ،  مسند اإلمام أمحد حتقيق شاكر (  3) 

 .   376/  1ج   ، رشح زروق عىل متن الرسالة (  4) 

 .   489/  2ج   ، حاشية الروض املربع (  5) 

 .   525/  4ج   ، املجموع رشح املهذب (  6) 
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ُكتح َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَس  اٍت ُكلُّ َذلَِك ُيِشرُيوَن إَليحِه َأنح ُاسح لََّم  فسأله َثاَلَث َمرَّ

ََك َما َأعح  َت هَلَا َوحيح ًضا َقاَل   "َددح نَاٍد َصِحيٍح َوَعنح َأَنٍس َأيح َبيحَهِقيُّ بِإِسح َبيحناََم النَّبِيُّ َصىلَّ اهللَُّ    "َرَواُه الح

َرايِبٌّ َفَقاَل َيا َرُسوَل اهللَِّ َهَلَك املحَاُل َوَجاَع الح  ُُمَعِة َقاَم َأعح ِم اجلح ُع    ِعَياُل َعَليحِه َوَسلََّم خَيحُطُب يِف َيوح َفادح

  
ِ
َقاء سح

تِ ِه َوَذَكَر َحِديَث ااِلسح لِمٌ  "اهللََّ َلنَا َفَرَفَع َيَديح ُبَخاِريُّ َوُمسح  .  (1) "َرَواُه الح

ِه َوفِيَها    "ففي هذه األحاديث      ِ ُطحَبِة حِلَاَجٍة َوفِيَها َجَواُزُه لِلحَخطِيِب َوَغريح َكاَلِم يِف اخلح َجَواُز الح

ُرو ُر بِاملحَعح َمح طِنٍ األح َشاُد إِىَل املحََصالِِح يِف ُكلر َحاٍل َوَموح رح ِ  .  (2)  "ِف َواإلح

ِة    "كام أجابوا عن استدالل اجلمهور  فقالوا  إن اآلية    َِدلَّ َ األح َباِب مَجحًعا َبنيح حح
تِ حَمحُموَلٌة َعىَل ااِلسح

َا َداِخَلٌة   َبُة َوَأهنَّ ُطح نَا َأنَّ املحَُراَد اخلح َكاَلُم  َهَذا إنح َسلَّمح ِو الح ِل َأنَّ املحَُراَد بِاللَّغح َوَّ َِديِث األح يِف املحَُراِد َوَعنح احلح

اكِ  السَّ َبِة إىَل  بِالنرسح مُجَُعتِِه  ُص  َنقح املحَُراَد  َأنَّ  َذرٍّ  َأيِب  َوَعنح َحِديِث  َيِمنِي  الح و  َلغح َوِمنحُه  َفاِرُغ  ا  الح َوَأمَّ ِت 

اَلِة َفاَل  ِقَياُس َعىَل الصَّ َبةِ الح ُطح َكاَلِم بِِخاَلِف اخلح ُسُد بِالح َا َتفح  . (3)  "َيِصحُّ أِلهَنَّ

َماَم، َأوح    "ألن األدلة التي احتج هبا الشافعية خمتصة    ؛ورأي اجلمهور أرجح         ِ َم اإلح بَِمنح َكلَّ

َتِغُل بَِذلَِك َعنح َساَمِع ُخطحَبتِِه، َولَِذلَِك َسَأَل النَّبِيُّ   ُه اَل َيشح َماُم؛ أِلَنَّ ِ َمُه اإلح َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم    -َكلَّ

؟ َفَأَجاَبُه. َوَسَأَل  - َ مَححُل  َهلح َصىلَّ   ُعَمُر ُعثحاَمَن ِحنَي َدَخَل َوُهَو خَيحُطُب، َفَأَجاَبُه، َفَتَعنيَّ

أِلَ  َعَليحِه؛  ِه  ِ ِقَياُس َغريح َواَل َيِصحُّ  َبيحنََها،  فِيًقا  َوَتوح َباِر،  َخح َ األح مَجحًعا َبنيح َهَذا،  َباِرِهمح َعىَل  نَّ َكاَلَم  َأخح

َماِم اَل َيُكوُن يِف َحاِل ُخطح  ِ ُه  اإلح ىَل؛ أِلَنَّ ُذ بَِحِديثِنَا َأوح َخح َر التََّعاُرُض َفاألح ِه، َوإِنح ُقدر ِ َبتِِه بِِخاَلِف َغريح

ُل النَّبِير  ُكوِت   -َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم   -َقوح ُه، َوَذلَِك ُسُكوُتُه، َوالنَّصُّ َأقحَوى ِمنح السُّ  .  (4)"َوَنصُّ

وعليه فالجيوز للعاملني باملساجد الكالم أثناء اخلطبة    ،اجلمهور هو الراجحوعىل هذا فقول  

حتى ولو كان إلرشاد الناس ويمكن االستعاضة عن ذلك باإلرشادات واللوائح املكتوبة أو  

 

 .   525/  4ج   ، املجموع رشح املهذب (  1) 

 . 164/  6ج   ، رشح النووي عىل مسلم (  2) 

 .   525/  4ج   ، املجموع رشح املهذب (  3) 

 . 238/  2ج   ، املغني (  4) 



197 
 

األجهزة اإللكرتونية التي تكون منترشة يف كل مكان  والتي يمكن من خالهلا رصد أماكن  

 ور والبيانات املكتوبة عىل الشاشات .  الزحام وتوجيه الناس  بالص

احلرام        باملسجد  للعاملني  لإلفتاء  الدائمة  اللجنة  استثنت  الناس    "وقد  يرتبون  الذين 

لعظم    ،وينظموهنم  جائز  هذا  عملهم  بأن  أفتوهم   .. باملمرات  اجللوس  من  ويمنعوهنم 

  (1) "بقية املساجد فاألصل يف ذلك أهنم يستمعون ويرتكون عملهم   ذلك يفأما ماعدا    ،املصلحة

تتوافر يف مسجد آخر غري املسجد احلرام فتأخذ حكم االستثناء      عىل أن هذه املصلحة قد 

 وعندئذ المعنى هلذا االستثناء . 

فضيلة        فوات  مع  جمزئة   يتكلمون صحيحة  ملن  اجلمعة  أن صالة  إليه  اإلشارة  جتدر  ومما 

 الثواب. 

، َواإِلَماُم خَيحُطُب،    "  :قال ابن حجر يف رشح احلديث َم اجلُُمَعِة: َأنحِصتح إَِذا ُقلحَت لَِصاِحبَِك َيوح

َت   . "َفَقدح َلَغوح

الصالة وحرم فضيلة اجلمعة، وألمحد من       أجزأت عنه  رواته معناه:  ابن وهب أحد  قال 

فال مجعة له. وأليب داود نحوه. وألمحد    حديث عيل مرفوعا: من قال صه فقد تكلم، ومن تكلم

والبزار من حديث ابن عباس مرفوعا: من تكلم يوم اجلمعة واإلمام خيطب فهو كاحلامر حيمل  

أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له مجعة. وله شاهد قوي يف جامع محاد بن سلمة عن  

  "ع عىل إسقاط فرض الوقت عنهابن عمر موقوفا. قال العلامء معناه: ال مجعة له كاملة لإلمجا

(2)   . 

 

 (  12349  ) . رقم 248/  8ج   1  ،  . وانظر فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء 63ص    ، فقه النوازل يف العبادات (  1) 

 .   414/  2ج   ، فتح الباري (  2) 
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ألن  ،العمل أثناء اخلطبة  خيتلف عن الكالم ولذلك خيفف الفقهاء فيه عن حكم الكالم            

فيها   ذكر  أدلة  االستامع  وقد ورددت عدة  يمنع من  أثناء اخلطبة مما جعل  العمل ال  العمل 

 : الفقهاء يرتخصون يف حكمه عن الكالم ومن ذلك 

ُُمَعِة، َوَرُسوُل اهللِ َص   1  َم اجلح َغَطَفاِنُّ َيوح ُه َقاَل: َجاَء ُسَليحٌك الح ، َعنح َجابٍِر، َأنَّ ِ َبريح ىلَّ  ــ َعنح َأيِب الزُّ

، فَ  ، َفَقاَل َلُه النَّبِيُّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم:  اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم َقاِعٌد َعىَل املحِنحَِّبِ َ َقَعَد ُسَليحٌك َقبحَل َأنح ُيَصيلر

ُهاَم«  َكعح ؟« َقاَل: اَل، َقاَل: »ُقمح َفارح ِ
َعَتنيح َت َركح  . (1) »َأَرَكعح

َوفُ  َحاَق  َوإِسح ََد  َوَأمحح افِِعير  حَيٌة ــ وهو مذهب الشَّ ثنَِي   ففي هذا احلديث  داللة رَصِ املحَُحدر  
ِ
َقَهاء

ِ    "عىل أن املصيل   
َعَتنيح َ َركح ُتِحبَّ َلُه َأنح ُيَصيلر َماُم خَيحُطُب اسح ِ ُُمَعِة َواإلح َم اجلح َاِمَع َيوح أ إَِذا َدَخَل اجلح

َيتَ  َأنح  َتَحبُّ  ُيسح ُه  َوَأنَّ َيُهاَم  ُيَصلر َأنح  َقبحَل  ُُلوُس  اجلح َرُه  َوُيكح ِجِد  املحَسح يََّة 
ا  حَتِ َدمُهَ َبعح َمَع  لَِيسح فِيِهاَم  َز  َجوَّ

ُطحَبةَ   . (2)  "اخلح

 وحتية املسجد اثناء اخلطبة عمل . 

ِجَد َوَرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم َعىَل املحِنحَِّبِ    :رواه أنس بن مالك قال  ـ ما  2 َدَخَل َرُجٌل املحَسح

اهللِ  َرُسوَل  َيا  َفَقاَل:  ُُمَعِة  اجلح َم  َثاَلَث  َيوح َفَسَأَلُه   ، ُكتح اسح َأِن  النَّاُس  إَِليحِه  َفَأَشاَر  اَعُة؟  السَّ َمَتى   ،

، َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم َعنحَد ال ُكتح اٍت، ُكلُّ َذلَِك ُيِشرُيوَن إَِليحِه َأِن اسح ثَّالَِثِة:  َمرَّ

َت هَلَا   " َددح ََك، َماَذا َأعح َِديَث  "َوحيح  . (3)  "َوَذَكَر احلح

فإشارة الصحابة لألعرايب ألجل السكوت نوع من العمل ومل ينكر عليه الرسول صىل اهلل  

 عليه وسلم ذلك . 

َوجُمَاِهٌد،    3 َطاُوٌس،  فِيِه  َص  َفَرخَّ خَيحُطُب،  َماُم  ِ َواإلح ِب  ح َتَلُفوا يِف الرشُّ َواخح ٍر:  َبكح َأُبو  َقاَل  ــ  

َب   : إِنح رَشِ َزاِعيُّ َوح ُن  َحنحَبٍل، َوَقاَل األح بح َُد  ، َوَأمحح َزاِعيُّ َوح َمالٌِك، َواألح َعنحُه  ، َوهَنَى  افِِعيُّ َوالشَّ

 

 . 875. رقم   597/  2ج ،  باب التحية واإلمام خيطب   ، اجلمعة   كتاب   ، مسلم صحيح  (  1) 

 . 164/  6ج   ، رشح النووي عىل مسلم (  2) 

   5837. رقم 313/  3ج   ، السنن الكِّبى للبيهقي (  3) 
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مُجحَعتُ  ِمنحُه،  َفَسَدتح  حنَُع  مَت َة  ُحجَّ َواَل  َباَحِة،  ِ اإلح َعىَل  َياَء  َشح األح أِلَنَّ  بِِه؛  َبأحَس  اَل  ٍر:  َبكح َأُبو  َقاَل  ُه 

ََدِب  َسُن يِف األح ُوُقوُف َعنحُه َأحح  .  (1)   "َوالح

ويؤخذ مما سبق أنه البأس بالعمل الرضوري ملصلحة  اخلطبة  يف املسجد كإصالح مكِّب  

 ونحوه واهلل أعلم .  ،التسجيل  ،باءالصوت أو الكهر

الرقاب                ختطي  عليه  يرتتب  اخلطبة  أثناء  املسجد  يف  التِّبعات  عند    ،مجع  حمرم   وهو 

الشافعي وهو املختار لألحاديث الصحيحة. وعّده ابن القيم من الكبائر )ومشهور( مذهب  

 كراهة التخطي إال لفرجة فال يكره.الشافعية واحلنبلية 

حال اخلطبة يوم اجلمعة ولو لفرجة، وال يكره قبل جلوس   ، التخطيوعند املالكية: حيرم  

 اخلطيب إن كان لسد فرجة وإال كره. 

 )وقال( احلنفيون: ال بأس بالتخطي ما مل خيرج اإلمام أو يؤذ أحدًا إال لسد فرجة فيجوز  

   وقد علم أن التخطي جائز برشطني:: و)قال( الشيخ إبراهيم احللبى 

والدنو مستحب. وترك احلرام مقدم عىل فعل    أحدمها: أال يؤذى أحدًا، ألن اإليذاء حرام

 املستحب.  

حال اخلطبة    يف، ألن ختطيه حينئذ عمل وهو حرام  أال يكون اإلمام يف اخلطبة  :والثان     

 فال يرتكبه ألجل أمر مستحب.

الوراء موضع وىف القدام    يفأن يقيد بام إذا وجد بدًا، أما إذا مل جيد بان مل يكن    وينبغي    

 . موضع، فله أن يتخطى إليه للرضورة 

وقد استثنى من التحريم أو الكراهة اإلمام أو من كان بني يديه فرجة ال يصل إليها إال      

مل جيد غريها. ويستأنس له بحديث عقبة بن احلارث قال: صليت وراء النبي  بالتخطي و

صىل اهلل عليه وسلم باملدينة العرص ثم قام مرسعًا فتخطى رقاب الناس إىل بعض حجر  

 

 .   73/  4ج   ، األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف أليب بكر ابن املنذر النيسابوري (  1) 
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الناس من رسعته، فخرج عليهم فرأى أهنم قد عجبوا من رسعته، فقال:   نسائه، ففزع 

أن   فكرهت  عندنا  كان  تِّب  من  شيئًا  البخاري    بسني حي ذكرت  أخرجه  بقسمته.  فأمرت 

ولذا  ،والنسائي بتخطيه،  الناس  يتأذى  ال  وملن  للحاجة  التخطي  جواز  عىل  يدل  )فهو( 

  (1)  "خص بعضهم عدم جواز التخطي بغري من يتِّبك الناس بمروره.

وبناًء عىل ذلك: حيرم ختطي الرقاب أثناء خطبَتي اجلمعة، وملن وجبت عليه صالة اجلمعة       

 ما عدا األمور املستثناة كاإلمام وكالرضورة، وبرشط أال يؤذي املصلني. 

لتأذي     السابقة؛  األحاديث  من  ورد  ملا  رشًعا؛  ممنوع  خيطب  واإلمام  التِّبعات  ومجع 

 . (2)   "ال للرضورة  الناس، وحرمة ختطي الرقاب إ 

كام أن ختطي الرقاب للتصدق بني صفوف املصلني يرتتب عليه احلرج للفقراء أو ملن ال     

حيمل معه نقودا يتصدق هبا، وقد حيمل بعض الناس عىل الرياء  والتفاخر بالصدقة  ومن  

أن   للتِّبع يف أي وقت والبأس  املسجد  مثبتة يف  التِّبعات  أن تكون صناديق  األفضل  

  "لتِّبع من باب األمر باملعروف الذي هو من عمل اخلطيب .  يندب اخلطيب املصلني ل

 .  (3)  "واألفضل  يكون  ذلك بعد االنتهاء من الصالة 

 : للفقهاء يف  لغة خطبة اجلمعة  قوالن                 

األول  املصلون  : القول  يفهام  لغة  بأي  اخلطبة  تكون  وبعض    ،أن  األحناف  قول  وهو 

 الشافعية ورواية عند احلنابلة .. 

 

 .   147. ــ  461/  4ج   ، للسبكي   ، انظر الدين اخلالص (  1) 

الرقاب أثناء خطبة اجلمعة جلمع التِّبعات (  2)    دار اإلفتاء املرصية   موقع (    2394) فتوى رقم   د نرص فريد واصل   ، ختطي 

 - alifta.org/a  https://www.dar  1998/ 07/ 05تاريخ  

 .   417/  3ج   ، انظر موسوعة أحسن الكالم يف الفتاوى واألحكام للشيخ عطية صقر (  3) 
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الِة؛    "  : قال ابن عابدين         َمُه يِف َباِب ِصَفِة الصَّ تَِفاًء باَِم َقدَّ َعَربِيَِّة اكح هِنَا بِالح ُطحَبَة بَِكوح ح ُيَقيردح اخلح مَل

طٍ  ُ رَشح َا َغريح َطاَها إال ِعنحَد    ِمنح َأهنَّ هَلاَُم؛ َحيحُث رَشَ َعَربِيَِّة ِعنحَدُه، ِخالًفا  الح َرِة َعىَل  ُقدح الح َوَلوح َمَع 

الةِ  وِع يِف الصَّ ُ الِف يِف الرشُّ ِ ِز؛ َكاخلح َعجح  .  (1)  "الح

ُظ َوُهَو َحاِصٌل بُِكلر اللُّ  ": وقال النووي    َوعح ُصوَد الح ُط أِلَنَّ املحَقح رَتَ   (2)  "َغاِت َواَل ُيشح

املرداوي َهِب،    ":وقال  املحَذح ِمنح  ِحيِح  الصَّ َعىَل  َرِة،  ُقدح الح َمَع  َعَربِيَِّة  الح  ِ بَِغريح ُطحَبُة  اخلح َتِصحُّ  اَل 

 .  (3)  "َوِقيَل: َتِصحُّ 

 وهو قول الشافعية  وقول احلنابلة.   جتوز اخلطبة بغري العربية عند العجز : القول الثان 

َوقحِت    ":قال اهليتمي الشافعي    ُمَها َقبحَل ِضيِق الح كِنح َتَعلُّ ح ُيمح ح َيُكنح فِيِهمح َمنح حُيحِسنَُها َومَل إنح مَل

 . (4)  "َخَطَب ِمنحُهمح َواِحٌد بِلَِساهِنِمح 

ُطحَبُة بِ   "  : و قال البهويت  من احلنابلة َعَربِيَِّة  ])َوال َتِصحُّ اخلح َرِة( َعَليحَها بِالح ُقدح َعَربِيَِّة َمَع الح ِ الح َغريح

َعَربِيَِّة )َمعَ  ِ الح ُطحَبُة بَِغريح ( اخلح َم )َوَتِصحُّ َعَربِيَِّة َوَتَقدَّ ِ الح ِزُئ بَِغريح َا ال جُتح ِز( َعنحَها  )َكِقَراَءٍة( َفإِهنَّ َعجح  الح

ُصوَد هِبَ  َعَربِيَِّة؛ ألَنَّ املحَقح كرُِي،  بِالح ُظ َوالتَّذح َوعح  . (5)  "ا الح

هو قول  ، اخلطبة ال جتوز بغري اللغة العربية  ولو كان املستمعون غري عرب :القول الثالث 

 املالكية والصحيح عند الشافعية ومشهور مذهب احلنابلة. 

اخلرَش      َعَربِيََّة    ":قال  الح ِرُف  َيعح َمنح  اََمَعِة  اجلح يِف  َيُكنح  ح  مَل َفإِنح  ٌو  َلغح َعَربِيَِّة  الح  ِ بَِغريح َفُوُقوُعَها 

ح جَتِبح  َطِيُب َعَربِيًَّة مَل ِرفح اخلح ح َيعح ِرُفَها َوَجَبتح َفإِنح مَل َطِيُب َيعح  . (6)  "َواخلح

 

 .   147/  2ج   ، املحتار عىل الدر املختار رد  (  1) 

 .   522/  4ج   ، املجموع (  2) 

 .   387/  2ج   ، اإلنصاف (  3) 

 .   450/  2ج   ، حتفة ملحتاج يف رشح املنهاج (  4) 

 .   34/  2ج   ، كشاف القناع (  5) 

 .   78/  2ج   ، رشح خمترص خليل (  6) 
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َعَربِيَُّة كَ   ": وقال النووي   َط فِيِه الح لِِه َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم  َفرُشِ َراِم َمَع َقوح حح ِ برَِيِة اإلح ِد َوَتكح التََّشهُّ

ُتُموِن ُأَصيلر   " َعَربِيَِّة  "َصلُّوا َكاَم َرَأيح  . (1)  "َوَكاَن خَيحُطُب بِالح

َعَرِب َح   ": وقال ابن تيمية  يرَِي َشَعائِِر الح َرُهوَن َتغح َلُف َيكح تَّى يِف املحَُعاَماَلِت َوُهَو  َوَما َزاَل السَّ

َعَربِيَِّة    " ِ الح َد َبلح َقاَل َمالِك:    "التََّكلُّم بَِغريح افِِعيُّ َوَأمحح إالَّ حِلَاَجِة َكاَم َنصَّ َعىَل َذلَِك َمالِك َوالشَّ

َسائِرَ  َأنَّ  َمَع  ِمنحُه.  ِرَج  ُأخح َعَربِيَِّة  الح  ِ بَِغريح ِجِدَنا  َمسح يِف  َتَكلََّم  هِبَا    َمنح  النُّطحُق  جَيُوُز  ُسِن  َلح األح

ِظ َشَعائِِر   فح َاَجِة َوحِلِ ِ احلح ُغوَها لِلحَحاَجِة َوَكِرُهوَها لَِغريح َحاهِبَا؛ َوَلكِنح َسوَّ  أِلَصح

َعَريِبَّ َوَج  َعَريِبر َوَبَعَث بِِه َنبِيَُّه الح َزَل كَِتاَبُه بِاللرَساِن الح اَلِم؛ َفإِنَّ اهللََّ َأنح سح ِ َ  اإلح َعَربِيََّة َخريح َة الح ُمَّ َعَل األح

اَلِم  سح ِ ِظ اإلح ُظ ِشَعاِرِهمح ِمنح مَتَاِم ِحفح َُمِم َفَصاَر ِحفح  . (2)  "األح

أن األصل يف خطبة اجلمعة أن تكون باللغة العربية    واخلالصة بعد عرض أقوال الفقهاء      

فإن كان اخلطيب أو املستمعون ال يعرفون العربية فيجوز أن تكون بغري العربية عىل أن  

تكون املقدمة واآليات القرآنية واألحاديث النبوية باللغة العربية   ألن اهلدف من اخلطبة  

َسلحنَا ِمنح َرُسوٍل    }: وم لقوله تعاىلذلك إال بلسان الق  يتحقق  الوعظ واإلرشاد  وال  وَما َأرح

َكِي احلح َعِزيُز  الح َوُهَو  َيَشاُء  َمنح  َوهَيحِدي  َيَشاُء  َمنح  اهللَُّ  َفُيِضلُّ  هَلُمح   َ لُِيَبنير ِمِه  َقوح بِلَِساِن  )    {ُم  إاِلَّ 

ِجَم َلُه َما    ُكلَّ َمنح   "(. وتعلم لغة القوم واملخاطبة هبا نوع من التبليغ  وألن    4  :إبراهيم  ُترح

تَ  َقاَل اهللَُّ  َوَقدح  ُة،  ُجَّ َلِزَمتحُه احلح َهُمَها  َيفح مَجًَة  َترح َوَسلََّم  َعَليحِه  النَّبِيُّ َصىلَّ اهللَُّ  بِِه  َوما    "َعاىَل:َجاَء 

َوَنِذيراً  َبِشريًا  لِلنَّاِس  ًة  َكافَّ إاِلَّ  َسلحناَك  اهللَُّ  28« ]سبأ:  2»  "َأرح َوَقاَل َصىلَّ  َوَسلََّم:[.    "َعَليحِه 

ِقهِ  َوَد ِمنح َخلح ََر َوَأسح َسَلنِي اهللَُّ إِىَل ُكلر َأمحح تِِه بِلَِساهِنَا َوَأرح ِسَل ُكلُّ َنبِيٍّ إِىَل ُأمَّ  .  (3)  "ُأرح

وكيف يمكن إخراجهم به من الظلامت إىل النور وهم ال يعرفون معناه وال يفهمون    "  

من ترمجة تبني املراد وتوضح هلم حق اهلل سبحانه إذا مل يتيرس  مراد اهلل منه، فعلم أنه ال بد  

هلم تعلم لغته والعناية هبا، ومن ذلك أن الرسول صىل اهلل عليه وسلم أمر زيد بن ثابت  

 

 .   522/  4ج   ، املجموع (  1) 

 . 255/    32ج   ، جمموع الفتاوى (  2) 

 .   340/  9تفسري القرطبي ج (  3) 
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أن يتعلم لغة اليهود ليكاتبهم هبا ويقيم عليهم احلجة، كام يقرأ كتبهم إذا وردت ويوضح  

ن ذلك أن الصحابة رِض اهلل عنهم ملا غزوا بالد  للنبي صىل اهلل عليه وسلم مرادهم وم

وملا   املرتمجني،  بواسطة  إىل اإلسالم  يقاتلوهم حتى دعوهم  مل  والروم  فارس  العجم من 

بتعلمها   الناس  البالد العجمية دعوا الناس إىل اهلل سبحانه باللغة العربية وأمروا  فتحوا 

ا باللغة  املراد  وأفهموه  بلغته  دعوه  منهم  جهلها  احلجة  ومن  بذلك  فقامت  يفهمها  لتي 

وانقطعت املعذرة وال شك أن هذا السبيل ال بد منه وال سيام يف آخر الزمان وعند غربة  

اإلسالم ومتسك كل قبيل بلغته. فإن احلاجة للرتمجة رضورية وال يتم للداعي دعوة إال  

 . (1)  "بذلك  

كرمة يف الدورة اخلامسة    فقد  وهذا الرأي الوسط قرره جممع الفقه اإلسالمي  بمكة امل     

الرأي األعدل هو أن اللغة العربية يف أداء خطبة اجلمعة والعيدين يف غري  "نص عىل أن  

 البالد الناطقة هبا ليست رشًطا لصحتها، ولكن األحسن أداء مقدمات اخلطبة،  

ة والقرآن،  وما تضمنته من آيات قرآنية باللغة العربية؛ لتعويد غري العرب عىل سامع العربي

مما يسهل تعلمها، وقراءة القرآن باللغة التي نزل هبا، ثم يتابع اخلطيب ما يعظهم به بلغتهم  

 . (2) اهـ  "التي يفهموهنا 

ألن هذه الرتمجة    ؛ملن ال يعرفون العربية  ال مانع رشعا من ترمجة اخلطبة بعد الصالة                

 ملن ال يعرفون لغة اإلسالم.  ،من باب التبليغ لدعوة اهلل وتعاليم اإلسالم

وإذا كان الفقهاء قد أجازوا ترمجة اخلطبة بغري العربية  ملن ال يعرفون اللغة فإن ترمجتها بعد   

الصالة من باب أوىل ولعله األفضل فيام لوكان عدد الذين ال يعرفون العربية قليل فتكون  

ميع  اخلطبة باللغة العربية  والرتمجة ملن ال يعرفوهنا بعد الصالة فيكون األمر باملعروف للج

 

 .   374/    12ج   ، جمموع فتاوى ابن باز (  1) 

ـ 1402ربيع اآلخر    16إىل    8من    اإلسالمي بمكة املكرمة الدورة اخلامسة   قرارات املجمع الفقهي (  2)   .   99  ص   ، ه
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املصلني السيام أن اإلمام أمحد أجاز  ما يعرف اليوم بنرشة األخبار العامة  التي ختص شئون  

املسلمني عىل مجهور املصلني بعد صالة اجلمعة  فيكون  قراءة اخلطبة ملن ال يعرفها بعد الصالة  

 من باب أوىل . 

قدامة    ابن  َرءُ   ":قال  َيقح َكاُنوا  إَذا  َُد:  َأمحح َقاَل  ٌل:  َد  َفصح َبعح النَّاِس  َعىَل  ُُمَعِة  اجلح َم  َيوح الحكَِتاَب  وَن 

ُأُمورِ  ِمنح  ٌء  ََشح فِيِه  َكاَن  َأوح  لِِمنَي،  املحُسح ُفُتوِح  ِمنح  َفتحًحا  َكاَن  إَذا  َمَع  َيسح َأنح  إيَلَّ  َجُب  َأعح اَلِة،    الصَّ

ُرهُ  اَم فِيِه ِذكح ، َوإِنح َكاَن َشيحًئا إنَّ َتِمعح لِِمنَي َفلحَيسح َتِمعح املحُسح  .   (1)  "مح َفاَل َيسح

فيقرؤوهنا   ؛وقد أجاز الفقهاء جواز ترمجة اخلطبة وتوزيعها عىل من ال يعرفون اللغة العربية     

ومستند هذا اجلواز أن  فقهاء  الشافعية  يف إحدى رواياهتم واحلنابلة قالوا  من    (2) أثناء اخلطبة    

اَلِة َعَليحِه َصىلَّ اهللَُّ    (3) كان بعيدا عن اإلمام  وال يسمعه له أن يشتغل بالصالة أو الذكر   َوالصَّ

تَِغاُلُه بَِذلَِك َأفحُضُل ِمنح إنحَصا  ِسِه، َواشح َم يِف َنفح  . (4) تِِه ويستحب له أن ال يتكلم. َعَليحِه َوَسلَّ

اجتامع الناس يف املسجد  حول قارئ بصوت مرتفع     حيدث يف مساجد مرص وبالد الشام       

 يقرأ عليهم ما تيرس من آي الذكر احلكيم قبل  األذان  وقبل اخلطبة . 

 القراءة ؟ فام مدى مرشوعية هذه   

 : للفقهاء يف هذه املسألة قوالن         

 

 .   270/  2ج   ، املغني (  1) 

 .    66ص    ، يف العبادات   انظر فقه النوازل (  2) 

 .    340/  2ج   ، البغوي للفراء    التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي (  3) 

 .   322/  1ج   ، رشح منتهى اإلرادات (  4) 
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املفسدة   : القول األول      أكثر من  القراءة أعم واملصلحة  إذا كانت اإلفادة من هذه    ، اجلواز  

عيل مجعة مفتي الديار املرصية و  /وعليه فتوى اإلمام النووي من الشافعية وتبعه يف الفتوى د

  .(1) لعلامء املعارصينالشيخ  عطية صقر، والشيخ أمحد كريمة وغريهم من ا

النووي يف   اإلمام  اجلمعة جهًرا،  "  فتاويه:قال  يوم  اجلامع  يف  القرآن  يقرءون  مجاعة  مسألة: 

 وينتفع بسامع قراءهتم ناس، ويشوشون عىل بعض الناس، هل قراءهتم أفضل أم تركها؟. 

اجلواب: إن كانت املصلحة فيها، وانتفاع الناس هبا أكثر من املفسدة املذكورة فالقراءة أفضل، 

 وإِن كانت املفسدة أكَثر ُكِرهت القراءة  

مسألة: قراءة القرآن يف غري الصالة هل األفضل فيها اجلهر أم اإلرسار. وما األفضل يف القراءة  

 يف التهجد بالليل؟. 

سدٌة:  اجلواب: اجلهر يف الت الوة يف غري الصالة أفضُل من اإِلرسار، إِال أن يرتتب عىل اجلهر َمفح

، أو إعجاب، أو تشويش عىل مصل، أو مريض، أو نائم، أو معذور، أو مجاعة مشتغلني  
ٍ
كرياء

 . (2)  "بطاعة، أو مباح

ثامن اذان  كام أن قراءة القرآن فيها نوع من التنبيه ودعوة الناس إىل الصالة  كام أحدث سيدنا ع

 الفجر للتنبيه ومازال موجودا يف احلرمني إىل يومنا هذا  

ألن اجلهر     ؛وهو قول  ابن باز وابن عثيمني  ،أن هذه القراءة  بدعة  مكروهة  : القول الثان 

بالقراءة يشغل املصلني أو القراء ومل يكن معروفًا عند السلف وفيه مدعاة إلعجاب القارئ  

ع واخلمول  والكسل  ويرتكون  بنفسه،  االستامع  إىل  يركنون  املستمعني  أن  حيث  الطاعة،  ن 

القراءة بأنفسهم، وألن الناس ال يستطيعون التعبد مع هذا الصوت القوي، وليس هلم شوق  

 إىل استامعه، فيبقون ال متعبدين وال مستمعني، وحيصل هلم الكسل والنعاس. 

 

وفتوى الشيخ عطية صقر عىل اليوتيوب وكذلك فتوي الدكتور أمحد    ، انظر فتوى د عىل مجعة ىل موقع دار اإلفتاء املرصية (  1) 

 .   كريمة 

 .   45ص    ، فتاوى اإلمام النووي املسمى باملسائل املنثورة (  2) 
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وقد ثبت عنه صىل اهلل عليه وسلم أنه خرج ذات ليلة فرأى أناسا يصلون يف املسجد فقال:     

 . (1)  "أو ما هذا معناه، واهلل ويل التوفيق     ،»ال جيهر بعضكم عىل بعض كلكم يناجي اهلل «

القراءة  والراجح هو رأي اإلمام النووي ومن تبعه وهو أن القراءة إذا كان املستفيدون من    

 أكثر فتكون مرشوعة وإن ترتب عليها مفسدة فممنوعة  واهلل أعلم. 

6 

بالسني املهملة )احتجاب الشمس( ويسّمى    Eclipseالكسوف: ]يف االنكليزية[                 

اللغة وأّن ما وقع يف    )احتجاب القمر( خسوفا وقال ابن األثري إّن هذا هو الكثري املعروف يف

 احلديث من كسوفهام وخسوفهام فللتغليب.  

الضوء وباخلاء      لذهاب مجيع  بالكاف  االنتهاء. وقيل  وباخلاء يف  االبتداء  بالكاف يف  وقيل 

 . (2) لذهاب بعضه 

 ورشعي .  ،كون  : وللكسوف واخلسوف  سببان 

الكسوف الذي هو من صفات الشمس هو استتار وجهها    :فقد قال العلامء      ، أما السبب كون 

شامل   وهذا  األرض،  وجه  وبني  بينها  القمر  حيلولة  بسبب  بعضا  أو  كال  لألرض  املواجه 

 للكسف الواقع فوق األرض وحتتها وللكسوف الكيّل واجلزئي، 

والكسوف الذي هو من صفات القمر هو استتار وجه القمر املواجه لألرض كال أو بعضا  

 . (3) حيلولة األرض بينه وبني الشمس، ويسّمى خسوفا أيضا  بسبب

رشعي      السبب  يتوبوا    ،وأما  كي  آياته  بعض  بإظهار  وإنذارهم   العباد  ختويف  يف  فيتمثل 

 ويستغفروا رهبم وهيرعوا إليه بالصالة والذكر والدعاء.

 

.  267ــ  266/  30ج  ، "عىل املصلني قبل صالة اجلمعة   ، حكم قراءة القرآن  "إجابة عن سؤال  ، جمموع فتاوى ابن باز ( 1) 

 .    146/  16. وجمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني، ج   192رقم  

 .   1366/  2ج   ، كشف اصطالحات الفنون والعلوم (  2) 

 .   1366/  2ج   ، املصدر السابق (  3) 
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َعَليحِه َوَسلََّم َفَخَرَج   1 ِد َرُسوِل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ  ُس َعىَل َعهح مح َرَة، َقاَل: َخَسَفِت الشَّ ــ فَعنح َأيِب َبكح

، َفانحَجَلِت الشَّ  ِ
َعَتنيح إَِليحِه، َفَصىلَّ هِبِمح َركح ِجِد َوَثاَب النَّاُس  انحَتَهى إِىَل املَسح ُس،  جَيُرُّ ِرَداَءُه، َحتَّى  مح

َكانَ فَ  َوإَِذا  َأَحٍد،  ِت  ملَِوح خَيحِسَفاِن  اَُم الَ  َوإِهنَّ اهللَِّ،  آَياِت  ِمنح  آَيَتاِن  َوالَقَمَر  َس  مح الشَّ »إِنَّ  َذاَك    َقاَل: 

َعَليحِه َوَسلََّم  َماَت ُيقَ  نًا لِلنَّبِير َصىلَّ اهللُ  « َوَذاَك َأنَّ ابح َشَف َما بُِكمح ُعوا َحتَّى ُيكح اُل َلُه  َفَصلُّوا َوادح

َراِهيُم َفَقاَل النَّاُس يِف َذاَك   .  (1)إِبح

ِن َعبَّاٍس َرِِضَ اهللَُّ َعنحُهاَم، َقاَل: َقاَل النَّبِيُّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم: »إِنَّ 2 َس  ـ وَعنح َعبحِد اهللَِّ بح مح  الشَّ

ُكُروا اهللََّ« َوالَقَمَر آَيَتاِن ِمنح آَياِت اهللَِّ الَ خَيحِسَفاِن ملَِوح  ُتمح َذلَِك َفاذح  .  (2)ِت َأَحٍد َوالَ حِلََياتِِه، َفإَِذا َرَأيح

ِد َرُسوِل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم، َفَصىلَّ 3 ُس يِف َعهح مح : َخَسَفِت الشَّ َا َقاَلتح   ــ  وَعنح َعائَِشَة، َأهنَّ

ُكوَع، ُثمَّ َقاَم  َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلَّ  َم بِالنَّاِس، َفَقاَم، َفَأَطاَل الِقَياَم، ُثمَّ َرَكَع، َفَأَطاَل الرُّ

ثُ  ِل،  األَوَّ ُكوِع  الرُّ ُدوَن  َوُهَو  ُكوَع  الرُّ َفَأَطاَل  َرَكَع  ُثمَّ  ِل،  األَوَّ الِقَياِم  ُدوَن  َوُهَو  الِقَياَم  مَّ  َفَأَطاَل 

ُجوَد، ُثمَّ  َف َوَقدح انحَجَلِت    َسَجَد َفَأَطاَل السُّ َعِة الثَّانَِيِة ِمثحَل َما َفَعَل يِف األُوىَل، ُثمَّ انحرَصَ كح َفَعَل يِف الرَّ

َس َوالَقَمَر آَيَتاِن ِمنح آيَ  مح نَى َعَليحِه، ُثمَّ َقاَل: »إِنَّ الشَّ ُس، َفَخَطَب النَّاَس، َفَحِمَد اهللََّ َوَأثح مح اِت  الشَّ

ُقوا« اهللَِّ، الَ خَيحِسَفاِن   وا َوَصلُّوا َوَتَصدَّ ُ ُعوا اهللََّ، َوَكِّبر ُتمح َذلَِك، َفادح ِت َأَحٍد َوالَ حِلََياتِِه، َفإَِذا َرَأيح   "ملَِوح

ِت َأَحٍد، َواَل حِلََياتِِه، َوَلكِنَُّهاَم ِمنح    ". ويف رواية مسلم    (3) ِسَفاِن ملَِوح َقَمَر اَل َيكح َس َوالح مح »إِنَّ الشَّ

ُكُروا اهللَ َحتَّى َينحَجلَِيا«  ُتمح ُكُسوًفا، َفاذح ُف اهللُ هِباَِم ِعَباَدُه، َفإَِذا َرَأيح  . (4) آَياِت اهللِ، خُيَور

البرصية  فالواج       بالرؤية  القمر  وخسوف  الشمس  كسوف  رؤية  عند  املسلمني  عىل  ب 

الترضع إىل اهلل تعاىل بإقامة صالة الكسوف أو اخلسوف  مع كثرة الدعاء والذكر والصدقة  

 حتى ينجليا. 

 

 . 1063. رقم   39/  2كسوف القمر، ج باب الصالة يف    ، صحيح البخاري أبواب الكسوف (  1) 

 . 3202.رقم    108/ 4صفة الشمس والقمر بحسبان /ج   باب   ، بدء اخللق   كتاب   ، صحيح البخاري (  2) 

 . 1044. رقم 34/  2ج   ، باب الصدقة يف الكسوف   ، أبواب الكسوف ، صحيح البخاري (  3) 

 .   620/  2ج ،  باب صالة الكسوف   ، كتاب الكسوف   ، صحيح مسلم (  4) 
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وقت خسوف القمر وكسوف الشمس عن طريق حساب سري الكواكب    "ويمكن معرفة      

 جزئيا وال غرابة يف ذلك؛ ألنه ليس من األمور الغيبية  ويعرف به كذلك كون ذلك كليا أو

بالنسبة ملن ال يعرف علم حساب سري الكواكب وليس بغيبي   بالنسبة لكل أحد، بل غيبي 

 بالنسبة ملن يعرف ذلك العلم لكونه يستطيع أن يعرف بسبب عادي وهو هذا العلم، 

عاىل التي خيوف هبا عباده لريجعوا  وال ينايف ذلك كون الكسوف أو اخلسوف آية من آيات اهلل ت  

 .( 1)   "إىل رهبم ويستقيموا عىل طاعته  

البرصية ال احلساب   الرؤية  هو  الكسوف  الفقهاء  لوجوب صالة  فاملعتمد  عند  ومع ذلك 

 : الفلكي  لسببني

وهو أمارة ميرسة لكل املسلمني وفيها    ،أن هذا هو االعتامد الرشعي الذي كلفنا اهلل به   : األول 

 قال الشيخ عبد الرؤوف املناوي:  الطمأنينة واليقني  بعيدا عن التكلف والظن. 

فالعمل بقول املنجمني ليس من هدينا بل إنام ربطت عبادتنا بأمر واضح وهو رؤية اهلالل  " 

وعرشين وأخرى لثالثني ويف اإلناطة بذلك دفع للحرج عن العرب يف  فإنا نراه مرة لتسع  

 .  (2)  "معاناة ما ال يعرفه منهم إال القليل ثم استمر احلكم بعدهم وإن كثر من يعرف ذلك 

َراُمُه َقبحَل ُظُهوِرِه    ": و نقل الشيخ البجريمي  عن اإلمام الشوبري        َقَع إحح ح َتنحَعِقدح     (3) َفَلوح َأوح مَل

َعىَل   فِيِه  َتَمَد  اعح إَذا  َرَمَضاَن  ُدُخوِل  َعىَل  كُِل  ُيشح َواَل  ِحَساٍب  ِو  بِنَحح بَِذلَِك  ُمُه  ِعلح َم  َتَقدَّ َوإِنح 

تَِياِط ُهنَا َعَدُم ااِلنح  َتىَض ااِلحح تَِياًطا َلُه َفَوَجَب بَِذلَِك َوُمقح َم احح وح َساِب. َوُأِجيُب بَِأنَّ الصَّ ِعَقاِد  احلحِ

ِ ظُ  ح َيظحَهرح َفاَل ُدُخوَل َوإِنح َعلَِم بِِه بَِغريح َوقحِت بِالظُُّهوِر َفإَِذا مَل ُمح ُهنَا َجَعُلوا ُدُخوَل الح  .  (4)   "ُهورٍ َوبَِأهنَّ

ح      مَل اَلِة َوُهَو جَمحُهوٌل  َِّبَ خُمحِِّبٌ بَِوقحِت الصَّ َبلح    وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل: َوَلوح َأخح ُيقح

َساِب َعىَل َذلَِك َفاَل َيَكاُدوَن خُيحطُِئوَن. َوَمَع َهَذا َفاَل َيرَتَ  ِل احلحِ نح إَذا َتَواَطَأ َخَِّبُ َأهح
ُه، َوَلكِ تَُّب  َخَِّبُ

 

 (  4667) . الفتوى رقم   635/  1ج    ، 1اللجنة الدائمة  فتاوى  (  1) 

 . رقم   549/    2ج   ، فيض القدير (  2) 

 أي وقت ميل الشمس عن صالة الظهر لصالة العرص (  3) 

 .   150/  1ج   (، التجريد لنفع العبيد    ) حاشية البجريمي عىل رشح املنهج (  4) 
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َنا َذلِ  ُُسوِف اَل ُتَصىلَّ إالَّ إَذا َشاَهدح ُكُسوِف َواخلح ، َفإِنَّ َصاَلَة الح ِعيٌّ ِهمح ِعلحٌم رَشح َك، َوإَِذا  َعىَل َخَِّبِ

ُُسوَف عِ  ُكُسوَف َواخلح َ الح ِِّبِ بَِذلَِك َأوح َغَلَب َعىَل َظنرِه، َفنََوى َأنح ُيَصيلر َق املحُخح نحَساُن ِصدح ِ َز اإلح نحَد  َجوَّ

َطاَعةِ  املحَُساَرَعِة إىَل  َباِب  َحثًّا ِمنح  َهَذا  َكاَن  َذلَِك،  َيِة  لُِرؤح َت  َوقح الح َذلَِك  َتَعدَّ  َواسح َتَعاىَل  َذلَِك،   اهللَِّ 

لِِمنيَ  َ املحُسح ُكُسوِف ُمتََّفٌق َعَليحَها َبنيح اَلَة ِعنحَد الح  .  (1)  "َوِعَباَدتِِه، َفإِنَّ الصَّ

قد يغلطون يف احلساب    "وهذا ما ذهب إليه ابن باز من املعارصين ألن أصحاب الفلك      

في قال  التي  بني إرسائيل  أخبار  تشبه  فأقواهلم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص ال تصدقوهم وال  وقد خيطئون،  ها 

تكذبوهم، فقد يكون حًقا فيكذب، وقد يكون باطاًل فيصدق، ولكن مثل هؤالء يراقب ما  

قالوا، فإن ظهر الكسوف بالعني العادية إن ظهر الكسوف بينًا سلمنا ورشع لنا الصالة ألن  

فافزعو الصالة  إىل  فافزعوا  ذلك  رأيتم  إذا  قال:  والسالم  الصالة  عليه  اهلل  النبي  ذكر  إىل  ا 

 . (2)  "واستغفاره ودعائه فصلوا وادعوا وقال: إذا رأيتم ذلك

الثان   إذا هامجهم الكسوف ورأوه عياًنا ... كان هذا أدعى إىل احلذر   "أن الناس     : السبب 

 وأدعى إىل اخلوف وأدعى إىل املبادرة وأدعى إىل القيام بام رشعه اهلل. 

أما كونه خيِّب قبله بيوم أو يومني أو ثالث هذا مما يضعف اهلمم، ومما يقلل اهليبة يف القلوب،  

 . (3)  "ويقلل االكرتاث بالكسوف وجيعله عند الناس من األمور العادية تطرأ الشمس والقمر

از اجلمع بني الرؤية الرشعية والرؤية الفلكية فيكون االعتامد عىل احلساب  والراجح عندي جو 

يف   سيقع  ملا  فقط   واالستئناس  التنبيه  باب  من  هبا   موثوق  جهة  من  دقيقا  كان  إذا  الفلكي 

وال تكون الصالة إال بالرؤية البرصية عمال بالرشع احلكيم  و يكون عىل الدعاة    ،املستقبل

باحلساب   املعرفة  واالستغفار  عقب  التوبة  عىل  وحثهم  الناس  وتذكري  التنبيه   دور  الفلكي 

 والصدقة واالستعداد للصالة .. 

 

 

 .   427/  4ج ،  الفتاوى الكِّبى (  1) 

 191fatwas/sa.org.inbazb://https/  موقع اإلمام ابن باز (  2) 

 املصدر السابق (  3) 
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الورود         الناس ألصدقائهم املرىض يف املستشفى وحيملون معهم هدايا من  يذهب بعض 

 يقدموهنا هلم إلدخال الرسور فام احلكم الرشعي  لتقديم هذه اهلدايا ؟ 

بيان احلكم الرشعي  نذكر أن اإلسالم حث عىل اهلدية بوجه عام     ألهنا جتلب املحبة  ؛ قبل 

 وتذهب وغر الصدر . 

ِهُب َوَغرَ فعن َأيِب     َة ُتذح َِديَّ ا، َفإِنَّ اهلح َرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم: »هَتَاَدوح    ُهَريح

ِر«  دح  . (1) الصَّ

فالعِّبة باهلدية ال بقيمتها  وحجمها . فَعنح َأيِب    ،وأمر اإلسالم بقبول اهلدية  أيا كان  قيمتها    

َرَة، َعنِ  ِقرَ   ُهَريح ِر، َواَل حَتح دح ِهُب َوَحَر الصَّ َة ُتذح ا َفإِنَّ اهلَِديَّ نَّ  النَّبِير َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم َقاَل: »هَتَاَدوح

ِسِن َشاٍة«  رح
 . (2) َجاَرٌة جِلَاَرهِتَا َوَلوح ِشقَّ فِ

َِديِث  فيه    َيِسرِي أِلَ "فاحلح َضُّ َعىَل التََّهاِدي َوَلوح بِالح ُ ُكلَّ َوقحٍت َوإَِذا َتَواَصَل  احلح َكثرَِي َقدح اَل َيَتَيرسَّ نَّ الح

َقاُط التََّكلُِّف  ِة َوإِسح َباُب املحََودَّ حح
تِ َيِسرُي َصاَر َكثِرًيا َوفِيِه اسح  .  (3)  "الح

ِ "َوفِيه     ِن ُخُلِقِه َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم َوَتَواُضِعِه َوَجِّبح ِه لُِقُلوِب النَّاِس َوَعىَل َقُبوِل  َدلِيٌل َعىَل ُحسح

ٌء َقلِيٌل  ُعوُه إَِليحِه ََشح ُجَل إِىَل َمنحِزلِِه َوَلوح َعلَِم َأنَّ الَِّذي َيدح ُعو الرَّ ِة َوإَِجاَبِة َمنح َيدح َِديَّ  َقاَل املحَُهلَُّب  اهلح

املحََحبَّ  ُق  ِصدح إِالَّ  الطََّعاِم  إِىَل  َوِة  عح الدَّ َعىَل  َيبحَعُث  َطَعاِمِه  اَل  ِمنح  ُعور  املحَدح ِل  بَِأكح اِعي  الدَّ وُر  َورُسُ ِة 

َماِم َمَعُه هِبَا َفلَِذلَِك َحضَّ َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلَّ  كِيِد الذر  َم َعىَل َوالتََّحبُِّب إَِليحِه بِاملحَُؤاَكَلِة َوَتوح

 َ ُعوُّ إَِليحِه َوفِيِه احلح َجاَبِة َوَلوح َنَزَر املحَدح ِ َوِة ملَِا َقلَّ  اإلح عح ضُّ َعىَل املحَُواَصَلِة َوالتََّحابر َوالتَّآُلِف َوإَِجاَبُة الدَّ

َِديَّة   . (4)  "َأوح كثر َوقُبول اهلح

 : وقد اختلف الفقهاء يف حكم التهادي بالورد للمريض  عىل قولني    

 

 .   9250. رقم   141/  15ج   ، مسند أمحد خمرجا (  1) 

التََّهاِدي ،  أبواب الوالء واهلبة   ، سنن الرتمذي حتقيق شاكر (  2)  َم َعىَل  َوَسلَّ َعَليحِه  النَّبِير َصىلَّ اهللَُّ  .  441/  4ج   ، َباٌب يِف َحثر 

 . "َحِديٌث َغِريٌب َهَذا    ": وقال الرتمذي   2130رقم 

 .   198/  5ج   ، فتح الباري (  3) 

 . 246/  9ج   ، فتح الباري (  4) 
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التي جاءت بصيغة العموم    يرى جوازها  اعتامدا عىل األحاديث املذكورة يف اهلدية  : األول 

 .  (1) دون التفرقة بني هدية وهدية. وهو ما يفهم من كالم ابن عثيمني 

من هدي املسلمني عىل    "ألن هذا مل  يكن    ؛  املنع  وهو ما أقرته اللجنة الدائمة لإلفتاء :الثان 

ر الطبيعية أو املصنوعة للمرىض يف املستشفيات أو غريها وإنام هذه  مر القرون إهداء الزهو 

هذه   أن  واحلقيقة  اإليامن،  ضعفاء  من  هبم  املتأثرين  بعض  نقلها  الكفر  بالد  من  وافدة  عادة 

الزهور ال تنفع املزور، بل هي حمض تقليد وتشبه بالكفار ال غري، وفيها أيضا إنفاق للامل يف  

ر إليه من االعتقاد الفاسد هبذه الزهور من أهنا من أسباب الشفاء،  غري مستحقه، وخشية مما جت 

 وبناء عىل ذلك فال جيوز التعامل بالزهور عىل الوجه املذكور بيعا أو رشاء أو إهداء. 

واملرشوع يف زيارة املرىض هو: الدعاء هلم بالعافية، وإدخال األمل يف نفوسهم، وتعليمهم ما  

 . (2)  دلت عىل ذلك سنة النبي صىل اهلل عليه وسلم  حيتاجون إليه حال مرضهم، كام 

النظر      برصف  اهلدية  بجواز  القول  أو    والراجح  نقودا  أو  مأكوال  أكانت  سواء  نوعها  عن 

واألصل   ديننا   يف  مرشوعة  اهلدية  ألن  الكفار  بعادات  التشبه  قصد  عدم   برشط  ورودا 

مرشوع   فهو  القصد  هذا  حقق  َشء  فأي  الصدور  وغر  وذهاب  الرسور  إخال  ملرشوعيتها 

أم ال  فلو كان إدخال الرسور   الكفار  عىل املريض  برصف النظر عن وجوده عند غرينا من 

بالزهور أو بغريه جاز  ومراعاة العرف والعادات يف مثل هذه األمور أمر مرشوع فقد تكون  

اهلدية بالزهور والورود أنفع يف إدخال الرسور وتقوية  جهازه املناعي أكثر من اهلدية بالنقود  

املال نوع    وقد يرتتب عىل إعطاء  ،أو الطعام السيام أن بعض املستشفيات متنع دخول  األطعمة 

من احلرج للمريض أو إحجام الفقراء عن الزيارة  لعدم املال فيبقى األصل بقاء مرشوعية  

 اهلدية برصف النظر عن نوعها مال يكن القصد التشبه بأعامل الكفار. 

 

 

 . 194ص    ، املوسوعة امليرسة (  1) 

 .   64/  11، ج 2فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء  (  2) 



212 
 

 . واجلذع  ،هي املخ واملخيخ  :يتكون دماغ اإلنسان من ثالثة أجزاء

 الذاكرة والتفكري واإلحساس .  ،ووظيفة املخ   

 توازن اجلسم .  ،ووظيفة املخيخ  

األجزاء   واجلذع،         والدورة    ،أهم  كالتنفس  للحياة  األساسية  املراكز  تشغيل  ووظيفته 

 الدموية وحركة القلب . 

أما إذا أصيب جذع املخ فعند أكثر األطباء    ،وال حتصل الوفاة عند إصابة اجلزء األول أو الثان 

 اإلغامء وعدم االنفعاالت وعدم التنفس إال بأجهزة مساعدة.  :حتصل الوفاة وعالماته 

وإنام هو حي حياة يسميها األطباء حياة جسدية    ،لكن هذا ال يعني حصول املوت احلقيقي

وقد وجد  من املرىض    ،غذى ويتنفس وقلبه ينبض ويمكث عىل هذه احلال سنواتيت  ،نباتية

والدورة   القلب  ونبضات  التنفس  يف  يتحكم  الذي  املخ  جذع  ألن  سنوات  عرش  مكث  من 

 .  (1) الدموية اليزال حيا لكنه فقد وعيه الكامل  

مخود منطقة املخ    أن املعتمد عليه عندهم يف تشخيص موت اإلنسان، هو  "وقد قرر األطباء      

 .  (2)   "املنوطة هبا الوظائف احلياتية األساسية، وهو ما يعِّب عنه بموت جذع املخ  

 وجذع املخ كام أسلفنا مسئول عن التحكم يف التنفس ونبضات القلب . 

القلب    نبضات  وتبقى  الصناعي  بالتنفس  عنه  ويستعاض  يتوقف  قد  التنفس  أن  واملشكلة 

تعمل لفرتة من الزمن فهل حيكم بموت الشخص بمجرد توقف الدماغ ولو كانت أجهزة  

 اإلنعاش  تعمل عملها أم البد  من توقف نبضات القلب حتى نحكم بموت الشخص ؟ . 

 سألة إىل قولني: اختلف الفقهاء املعارصون يف هذه امل 

 

 220/  1. وفقه النوازل أبو بكر زيد، ج 196ص    ، انظر املوسوعة امليرسة (  1) 

/  3ج   ، م بدولة الكويت. جملة جممع الفقه اإلسالمي   1985يناير    17  - 15الفرتة من    ، توصيات مؤمتر الطب اإلسالمي (  2) 

279   . 
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الشخص  :القول األول     به عىل موت  الدماغي  ال حيكم  املوت  أن  توقف    يرى  والبد من 

اإلسالمي الفقه  جممع  أخذ  القول  وهبذا  بموته  للحكم  القلب  العلامء    ، نبضات  كبار  وهيئة 

بن  و حممد    ،وأبو بكر أبو زيد   ، وابن باز  ، وجلنة الفتوى بالكويت  ، باململكة العربية السعودية 

 : خمتار الشنقيطي وأهم حجج أصحاب هذا القول

ِف ِسننَِي َعَدًدا )ُثمَّ    }:ـ  قوله تعاىل  يف شأن أصحاب الكهف   1 َكهح آَذاهِنِمح يِف الح نَا َعىَل  بح َفرَضَ

ًَص ملَِا َلبُِثوا َأَمًدا  ِ َأحح
َبنيح زح

َلَم َأيُّ احلحِ  (12و 11 :الكهف {َبَعثحنَاُهمح لِنَعح

يف االستدالل  تعاىل    وجه  فقد    {بعثناهم    }قوله  جمرد  أن  عىل  دليل  ففيها  أيقظناهم  أي 

 . اإلحساس والشعور وحده ال يعتِّب دليال كافيا لكون اإلنسان ميتاً 

بقاعدة    2 العمل  بالشك    "ـ   اليزال  للمريض  "اليقني  احلياة  ينبض   ؛ فاألصل  قلبه    ، ألن 

والشك يف موته ألن دماغه ميت فوجب اعتبار اليقني للحكم بحياته حتى  نجد يقينا  آخر  

ونكاح    ،للحكم بموته خصوصا أن احلكم بموته يرتتب عليه أمور رشعية مثل قسمة تركته

 : امرأته إذا رغبت يف الزواج فالجيوز احلكم بموته إال بيقني   ويكون ذلك بعالمتني

 قلبه وتنفسه توقفا تاما وحكم األطباء بأن هذا التوقف ال رجعة فيه.  إذا توقف   :األوىل    

إذا تعطلت مجيع وظائف دماغه تعطال هنائيا، وحكم األطباء االختصاصيون اخلِّباء    : الثانية  

 بأن هذا التعطل ال رجعة فيه وأخذ دماغه يف التحلل. 

املركبة عىل الشخص، وإن كان بعض األعضاء   ويف هذه احلالة يسوغ رفع أجهزة اإلنعاش 

 .  (1) كالقلب مثال ال يزال يعمل آليا بفعل األجهزة املركبة 

 

.  327. وفتاوى الطب واملرىض البن باز، ص    321/  33ج   ، جملة البحوث اإلسالمية   ، انظر قرار جممع الفقه اإلسالمي (  1) 

الوفاة بني  النوازل   األطباء والفقهاء   وجهاز اإلنعاش وعالمة  واملوسوعة    234ــ    233/  1ج ، د اهلل أبو زيد د بكر عب   فقه 

الفقه الدويل املنعقد يف عامن عاصمة اململكة    . 352ص    ، . وأحكام اجلراحة الطبية للشنقيطي   198  ، امليرسة  وقرار جممع 

(  3/ 5) 17قرار رقم:    م، 1986(    أكتوبر   ) األول   ترشين   16  –   11  هـ، املوافق 1407صفر    13- 8األردنية اهلاشمية من  

 http://www.iifa-aifi.org  بشأن أجهزة اإلنعاش [  1] 
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واليشرتط توقف القلب    يعتِّب موت الشخص بدماغه دون قلبه موتا حقيقيا   :القول الثان  

جم القول  هبذا  قال  وممن  الشخص  موت  عىل  بجدةللحكم  اإلسالمي  الفقه  و    ،مع 

األشقر سليامن  صايف    ،الدكتور/عمر  أيمن  حممد  والدكتور  البار  عيل  حممد   / والدكتور 

 وغريهم . 

 : ومن أدلة  أصحاب هذا القول

ـ أن املولود إذا مل يرصخ ال يعتِّب حيا ولو تنفس أو بال أو حترك  كام قال اإلمام مالك فام مل   1 

  ، وهذا واقع  فيمن مات دماغه  ،يكن الفعل إراديا استجابة لتنظيم الدماغ ال يعتِّب أمارة حياة 

 فيأخذ حكم املولود الذي مل يرصخ . 

ومؤمتنون يف هذا املجال فيجب    ،ذا الفنـ  أن األطباء هم أهل االختصاص واخلِّبة يف ه 2

وقد قال األطباء: إذا رفض املخ قبول التغذية    ،وقبول قوهلم فيام خيتص  بوظيفتهم   ،تصديقهم

 .   (1)مات اإلنسان 

يف حالة    -تعتِّب ظاهرة حجز بعض املستشفيات اخلاصة للمرىض أو االطفال الرضع                

أو جثث املتوفني او وثائق املرىض يف حالة تعذر دفع املرىض أو ذوهيم لكلفة العالج    -الوالدة  

للمستشفيات،   املفرتض  االنسان  بالدور  ختل  سلبية  ظاهرة  املستشفى  مغادرة  قبل  كاملة 

الق  السبل  لرأي  وتتجاهل  وفقًا  كان  طرف  ألي  املادية  احلقوق  الستيفاء  املتاحة  انونية 

 . (2) املختصني

 

الكويتية (  1)  األوقاف  بوزارة  الفتوى  فتاوى جلنة  بدايتها وهنايتها   انظر  احلياة  ندوة  الفقه  ،  . 433ص    ، بحوث  قرار جممع 

  ، د حممد البار   ، . موت القلب وموت الدماغ   36ص    (، 10ــ    1  ) املجمع للدورات من   قرارات وتوصيات   اإلسالمي بجدة 

 . 199  ص   ، . نقال عن املوسوعة امليرسة   87ص  

ظاهرة شاذة تيسء اىل اجلانب االنسان يف مهنة الطب جريدة الدستور األردنية تاريخ نرشه    جريدة الدستور األردنية مقال (  2) 

 https://www.addustour.com. ً 2002أيلول / سبتمِّب    14يف السبت  
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وهذه الظاهرة فضال عن كوهنا تتنايف بالدور اإلنسان فإهنا تتناىف مع روح الترشيع اإلسالمي   

َرةَ   وختالف هديه يف وجوب تكريم امليت بتكفينه والصالة عليه واإلرساع يف دفنه  ،  فَعنح َأيِب ُهَريح

  ٌ َنَاَزِة، َفإِنح َتُك َصاحِلًَة َفَخريح ُعوا بِاجلح ِ ُه َقاَل    -َعِن النَّبِير َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم َقاَل: »َأرسح   - َلَعلَّ

 » َ َذلَِك، َفرَشٌّ َتَضُعوَنُه َعنح ِرَقابُِكمح ُموهَنَا َعَليحِه، َوإِنح َتُكنح َغريح   (1) ُتَقدر

(؛ ألن يف تركه عىل وجه األرض  1عىل أن دفن امليت فرض عىل الكفاية )  أمجع الفقهاء  "وقد    

أمل نجعل األرض كفاتًا،  }هتكًا حلرمته، ويتأذى الناس من رائحته، واألصل فيه قوله تعاىل:  

[ والكفت: اجلمع، وقوله سبحانه يف دفن هابيل:  26  -  25/  77]املرسالت:  {أحياء وأمواتاً 

[، وقوله:  31/  5]املائدة:  {األرض، لرييه كيف يواري سوأة أخيه  فبعث اهلل غرابًا يبحث يف}

 0[ 80/ 21]عبس:  {ثم أماته فأقِّبه }

واألفضل أن يعجل بتجهيز امليت ودفنه من حني موته، للحديث املتقدم: »أرسعوا باجلنازة،  

فإن كانت صاحلة فخري تقدموهنا إليه، وإن كانت غري ذلك فرش تضعونه عن رقابكم« واستثنى  

 .  (2) "املالكية الغريق فإنه يستحب عندهم تأخري دفنه خمافة بقاء حياته 

 : واملريض قبل موته له يف  تسديد أجرة العالج حالتان      

األوىل  نفقات عالجه  : احلالة  بدفع  ما  يتعهد شخص  للمستشفى حجز    أن  وعندئذ ال حيق 

جثته بعد مماته لعدم تعلق ذمته املالية بيشء ولعيه جيب اإلرساع يف دفنه وال وجه لتأخري جثته  

. 

نِِه، ُثمَّ َقاَل    ":جاء يف املدونة ٌن، َفَقاَل َرُجٌل: َأَنا َضاِمٌن لَِديح َت َلوح َأنَّ َرُجاًل َماَت َوَعَليحِه َديح َأَرَأيح

َد َذلِ  ِل َمالٍِك؟ َبعح َزُمُه َذلَِك يِف َقوح  َك َقدح َبَدا يِل َأَيلح

ِسِه ِعنحدَ  َهَد بِِه لَِرُجٍل َعىَل َنفح ُروَف إَذا َأشح ، َذلَِك اَلِزٌم ِعنحَد َمالٍِك. َأاَل َتَرى َأنَّ املحَعح  َمالٍِك  َقاَل: َنَعمح

 اَلِزٌم َلُه. 

 

 . 944. رقم 651/  2ج   ، اجلنازة باب اإلرساع ب   ، كتاب اجلنائز   صحيح مسلم (  1) 

 . 1547/  2ج   ، الفقه اإلسالمي وأدلته (  2) 
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ُه َبَلَغُه َعنح َرُس  ُث َأنَّ ٍج حُيَدر َعِزيِز بحِن ُجَريح َن َعبحِد الح ِك بح
ُت َعبحَد املحَلِ ٍب: َوَقدح َسِمعح وِل اهللَِّ  َقاَل ابحُن َوهح

َِميُل َغاِرٌم«  -َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم  - ُه َقاَل: »احلح  .  (1) َأنَّ

 عالقة للميت بسداد الدين  لبة الكفيل الضامن والوعىل هذا يكون للمستشفى احلق يف مطا   

 أن يكون العالج عىل نفقته اخلاصة وهذه احلالة  ننظر فيها:  : احلالة الثانية 

ـ إما يكون لديه مال  فتكون نفقة العالج  من الديون التي تسدد قبل توزيع املال عىل الورثة    1 

الورثة    من  بديوهنا  املطالبة  هلا  بل  جثته  حجز  يف  احلق  احلال  هذه  يف  للمستشفى  فاليكون 

 ألن نفسه مرهتنة يف قِّبه بدينه .   ؛وهؤالء عليهم أن يقوموا بسداد ديونه

. ومن مات وعليه ديون تعلقت الديون بامله كام تتعلق باحلجر يف حياته    ":جاء يف املجموع

ِن ُعَمُر َرِِضَ اهللَُّ َعنحُه َأنَّ النَّبِيَّ َصىلَّ اهللَُّ   فان كان عليه دين مؤجل حل الدين باملوت ملا روى ابح

فالذي عليه حال والذى  َعَليحِه َوَسلََّم َقاَل إَذا َماَت الرجل وله دين إىل أجل وعليه دين إىل أجل  

له إىل أجله والن االجل جعل رفقا بمن عليه الدين والرفق بعد املوت أن يقىض دينه وتِّبأ  

َرَة َأنَّ النَّبِيَّ َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم قال نفس املؤمن مرهتنة   ذمته، والدليل عليه ما َرَوى َأُبو ُهَريح

 . (2)  "يف قِّبه بدينه إىل أن يقىض عنه 

َل بِِه َعنحُه، َكاَم   "وجاء يف املغني  ِه َأنح َيَتَكفَّ ِ ُتِحبَّ لَِواِرثِِه َأوح َغريح َاِل، ُاسح نِِه يِف احلح َر إيَفاُء َديح َوإِنح َتَعذَّ

َعَليحَها، َقاَل َأُبو َقَتاَدَة:    بِِجنَاَزٍة، َفَلمح ُيَصلر   -َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم    -َفَعَل َأُبو َقَتاَدَة ملََّا ُأيِتَ النَّبِيُّ  

ُبَخاِريُّ   نُُه. َفَصىلَّ َعَليحِه. َرَواُه الح  .  (3)  "َصلر َعَليحَها َيا َرُسوَل اهللَِّ، َوَعيَلَّ َديح

ويف هذه احلال ال يكون الغريم ) املستشفى ( احلق يف    ، ـ أن ال يكون لديه مال فيكون مفلسا2

غري قادر، ألن القدرة عىل الفعل إما أن تكون بنفسه     "مطالبته باليشء  من أحد ألن املفلس 

أو بخلفه، وامليت ال يقدر بنفسه وال بخلفه، ألن خلفه هو الوارث، وإنه خيلفه ويقوم مقامه  

لوارث ال يؤمر بقضاء دين امليت من مال نفسه. فإذا مات  يف إيفاء الدين إذا ترك ماالً، ألن ا

 

 .   70/  4املدونة، ج (  1) 

 .   338/  13ج   ، املجموع رشح املهذب (  2) 

 . 337/  2ج ،  املغني (  3) 
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.وعليه    (1)   "مفلسا ال يكون خلفا عنه يف ذلك، فيكون عاجزا، فيسقط الدين، فال تصح الكفالة 

خري   وهو  اآلخرة  يف  الثواب  ألصحاهبا  وخيلف  بيشء.  الورثة  مطالبة  للمستشفى  يصح  ال 

 وأبقى . 

ر أهله  يف إرساع دفنه والجيوز تأخري دفنه ألسبب من  واخلالصة أن امليت جيب رشعا أن يباد

 أسباب الديون ألنه يتناىف مع  تعاليم الرشع احلنيف ومكارم األخالق التي دعا إليها اإلسالم. 

يف الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، إىل جانب غسل جسد امليت     "الدفن املسيحي  يف          

 وهو تقليد تقوم به أرسة وأقارب امليت، يتم الصالة عىل امليت وطلب الغفران عىل  كاماًل 

روحه، حيث ُتعتِّب هذه الصلوات وضوء رمزي للجسم املتوىف، وبعد هناية الصالة يرش  

 . (2) الكاهن املاء املقدس عىل التابوت 

م     الغربية دفن  الدول  الذي يعيشون  كأقلية يف  للمسلمني  وتاهم يف توابيت  فهل جيوز 

 خشبية عىل غرار موتى النصارى ؟ 

نظر جملس املجمع الفقهي اإلسالمي يف موضوع السؤال الوارد من املرشف العام  "لقد         

للشباب اإلسالمي ورئيس وفد اجلمعية اإلسالمية يف والية فكتوريا بأسرتاليا عن حكم دفن  

املتب الطريقة  عىل  خشبي  صندوق  يف  املسلمني  بعض  أموات  إن  قائاًل  املسيحيني،  لدى  عة 

الوالية   حكومة  أن  رغم  الطريقة  هذه  ويتبعون       يستحسنون  يزالون  ال  هناك  املسلمني 

 املذكورة سمحت للمسلمني بالدفن عىل الطريقة اإلسالمية أي يف كفن رشعي دون صندوق. 

 : وبعد التداول واملناقشة قرر جملس املجمع الفقهي ما ييل

عمل أو سلوك يصدر عن مسلم بقصد التشبه والتقليد لغري املسلمني هو حمظور  ــ إن كل  1

 رشعًا ومنهي عنه برصيح األحاديث النبوية. 

 

 . 421ص    حممد بن عبد احلميد األسمندي،   ، طريقة اخلالف يف الفقه بني األئمة األسالف (  1) 

 wiki/org.wikipedia.ar://httpsموسوعة ويكيبيديا    دفن مسيحي (  2) 
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به  2 يقصد  مل  كان حرامًا وإن  املسلمني  بغري  التشبه  به  إذا قصد  الدفن يف صندوق  إن  ــ 

 التشبه هبم كان مكروهًا ما مل تدع إليه حاجة فحينئذ ال بأس به. 

  .(1) "وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم تسلياًم كثريًا واحلمد هلل رب العاملني

وعىل هذا ال جيوز رشعا دفن موتى املسلمني يف توابيت خشبية إال عند الرضورة امللحة       

حال   عليه   وخيشى  أقاربه  عند  لدفنه  بعيدة  مسافات  إىل  صندوق  يف  منقوال  يكون  كأن 

أو  يتعذر دفنه يف الرتاب يف البلد التي    ،من الصندوق لتعفن جثته أو اهرتاء حلمه إخراجه  

القوانني  أو خمالفة  املادية  التكاليف  لكثرة  التي    ،يعمل هبا  الفتاكة  األوبئة  انتشار  أو حال 

تنتقل   تتطلب وضعه يف الصندوق وحيذر أهل االختصاص من فتح الصندوق  حتى ال 

يف مرض فريوس كورونا  أو كانت األرض رخوة وطينية ال تصلح    العدوى إىل األحياء كام

يوجد غريها ونحوه من    للدفن أو كانت األرض مكانا لتجمع مياه السيول واألمطار وال 

 األعذار الرضورية. 

ففي مثل هذه األحوال وأشباهها جيوز الدفن يف صندوق خشبي بقصد الرضورة ال التشبه   

 بامللل األخرى . 

الدفن يف التابوت يراعى أن يوضع الرتاب داخل الصندوق فيكون بمثابة القِّب    ويف حال     

 له . 

ِل    "جاء يف الفتاوى اهلندية    َفضح ِن الح ِد بح ٍر حُمَمَّ َماِم َأيِب َبكح ِ يحِخ اإلح َرمِحَُه اهللَُّ َتَعاىَل    -ُحكَِي َعنح الشَّ

َاَذ التَّاُبوِت يِف باَِلِدَنا    - َز اختر ُه َجوَّ َِذ َتاُبوٌت ِمنح َحِديٍد اَل َبأحَس  َأنَّ ِض َقاَل: َوَلوح ُاختُّ َرح لَِرَخاَوِة األح

َيا مِمَّا َييِل املحَيرَت َوجُيحَعُل ال ُعلح َبَقُة الح َ الطَّ اُب َوُيَطنيَّ َ َرَش فِيِه الرتُّ َِفيُف  بِِه َلكِنح َينحَبِغي َأنح ُيفح لَّبُِن اخلح

ِد إَذا َكاَن َييِل املحَيرَت،  َعىَل َيِمنِي املحَيرِت َوَعىَل   ُجرُّ يِف اللَّحح َرُه اآلح ِد َوُيكح َيَساِرِه لَِيِصرَي بَِمنحِزَلِة اللَّحح

 . (2)  "َكَذا يِف َفَتاَوى َقاِِض َخانح 

 

 . 33/  2ج   ، فتاوى إسالمية (  1) 

 . 166/  1الفتاوى اهلندية، ج (  2) 
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كاإلسمنت واآلجر ونحوه  يكره لغري رضورة  استبدال الرتاب يف حلد امليت بيشء آخر         

 ألن هذا ما جرى عليه العمل .

ء جَيحَعل عىل حلده َقاَل اللَّبن والقصب قلت َفَهل  "  :جاء يف املبسوط للشيبان       قلت َفَأي ََشح

جر َقاَل نعم  . (1)  "يكره اآلح

، والقراميد، والقصب، وال  "وَقاَل ابحُن َحبِيٍب:    احلجارة، وأرَشُّ  وال َينحَبِغي اللوح، وال اآلجرُّ

من   والقراميد خري  القراميد،  من  خرٌي  فاللوُح   ، يوجدح مل  فإن  بُِن،  اللَّ وأفضله  التابوت،  ذلك 

، واآلجرُّ خري من احلجارة، واحلجارة خري من القصب، والقصب خري من سنر    اآلجرر

ىض، غري عمرو  الرتاب، وسن الرتاب خري من التابوت، ومل يبلغني سنُّ الرتاب عن أحد مِمَّنح م 

 .  (2) "بن العاص أمر به يف نفسه

 : وورد للجنة الدائمة لإلفتاء سؤال يقول         

من اإلسمنت؛         بقوالب  املقابر  املستخدم يف  الطني  املعد من  اللبن  استبدال  البلدية  تعتزم 

أما   لثقله،  وذلك  لدى محله  فائدته  وتنعدم  ويتلف  والشمس،  باملطر  يتأثر  اللبن  وذلك ألن 

استخدام اإلسمنت   إفادتنا عن مدى جواز  نأمل  فإنه سيكون أجدى وأنفع؛ لذا  اإلسمنت 

 ؟ بدال من الطني

األوىل االكتفاء باللبن املعد من الطني يف القبور؛ ألنه هو الذي جرى عليه عمل املسلمني    : ج    

وكانوا يكرهون اآلجر وما مسته النار. فاألوىل البقاء عىل استعامل لبن الطني وعدم استبداله  

 .  (3)  "باإلسمنت 

 

 

 

 .   422/  1ج ، األصل املعروف باملبسوط للشيبان (  1) 

 .   649/  1ج   ، النوادر والزيادات عىل ما يف املدونة من غريها من األمهات (  2) 

 (  17912) . فتوى رقم   310/  7ج   ، 2لإلفتاء  فتاوى اللجنة الدائمة  (  3) 
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له من  التعزية      تورد  بأن  املصاب عىل حتمل املصيبة، وذلك  تقوية  التقوية، بمعنى:  : هي: 

 . (1) "األدعية، والنصوص الواردة يف فضيلة الصِّب ما جيعله يتسىل وينسى املصيبة

الرسول    ؛والتعزية سنة   املنكر، حث عليها  باملعروف، والنهي عن  ألهنا مشتملة عىل األمر 

ي َأَخاُه بُِمِصيَبٍة، إاِلَّ َكَساُه اهللَُّ ُسبحَحاَنُه ِمنح    "بقوله  الكريم وبني فضل ثواهبا    ِمٍن ُيَعزر »َما ِمنح ُمؤح

ِقَياَمِة«  َم الح َكَراَمِة َيوح ِرِه«  : . وبقوله (2)ُحَلِل الح ى ُمَصاًبا َفَلُه ِمثحُل َأجح  .  (3) »َمنح َعزَّ

َجاُل َوالنرَساُء إالَّ َأنح  ". َغاُر الرر ُلُه الحكَِباُر َوالصر ى مَجِيُع َأَقاِرِب املحَيرِت َأهح َتَحبُّ َأنح ُيَعزَّ َتُكوَن  و ُيسح

هَيا إالَّ حَمَاِرُمَها    ًة َفاَل ُيَعزر َأُة َشابَّ  . (4)  " "املحَرح

ِزَيِة      يحُخ  ِمنح ِحنِي املحَوح   "ويبدأ َوقحُت التَّعح اٍم َقاَل الشَّ ِن إىَل َثاَلَثِة َأيَّ فح َد الدَّ ِن َوَبعح فح ِت إىَل ِحنِي الدَّ

ِزَيةُ  َرُه التَّعح َحاُبنَا َوُتكح ِديِد َقاَل َأصح ِريِب اَل لِلتَّحح ُة لِلتَّقح نِيُّ َوَهِذِه املحُدَّ َُويح ٍد اجلح َد الثَّاَلَثِة أِلَنَّ  َأُبو حُمَمَّ  َبعح

ِمنحهَ  ُصوَد  ُهَو  املحَقح َهَذا  َن  ُزح احلح َلُه  ُد  جُيَدر َفاَل  الثَّاَلَثِة  َد  َبعح َغالُِب ُسُكوُنُه  َوالح املحَُصاِب  َقلحِب  كِنُي  ا َتسح

ي ُه ُيَعزر َد الثَّاَلَثِة َفإِنَّ ا َغائًِبا َفَلمح حَيحرُضح إالَّ َبعح ُروُف .. إالَّ إَذا َكاَن َأَحُدمُهَ ِحيُح املحَعح  .  (5)  "ِه.الصَّ

َميرِت َفَيُقوُل "  ،صيغتهاو    َعاُء لِلح َسَن َعَزاك َوَغَفَر ملَِيرتِك .أو يقدم الدُّ َرك َوَأحح َظَم اهللَُّ َأجح َغَفَر  :َأعح

َسَن َعَزاك أِلَنَّ املحَيرَت أحوج ايل الدعاء   َرك َوَأحح َظَم اهللَُّ َأجح َباَرَك اهللَُّ  ".  أو يقول    (6) اهللَُّ ملَِيرتِك َوَأعح

 

 .   389/  5ج   ، البن عثيمني   الرشح املمتع عىل زاد املستقنع (  1) 

. قال  1601. رقم 511/ 1ج   ، باب ما جاء يف ثواب من يعزي مصابا   ، كتاب اجلنائز   ، حتقيق عبد الباقي   سنن ابن ماجه (  2) 

يف الثقات. وقال الذهبي يف الكاشف ثقة. وقال البخاري فيه   يف الزوائد يف إسناده قيس أبو عامرة ذكره ابن حبان  ":املحقق 

 نظر. وباقي رجاله عىل رشط مسلم. 

قال السندي    ":قال املحقق   . 1602رقم    511/  1باب ما جاء يف ثواب من يعزي مصابا، ج   ، كتاب اجلنائز ، سنن ابن ماجة (  3) 

ِمِذّي: َحِديث َغِريب، اَل نعرفه    "وضوعات قال السيوطي يف حاشية الكتاب هذا احلديث أورده ابن اجلوزي يف امل  ح َقاَل الرتر

ُفوعا إاِلَّ من َحِديث َعيّل بن َعاِصم انظر البدر املنريج   . 352/  5َمرح

 . 306ــ    305/  5ج   ، املجموع (  4) 

 . 306/  5ج   ، املجموع (  5) 

 . 71/  3. وجمموع الفتاوى، ج 123ص   ، . والدر املختار رشح تنوير األبصار   360/  5ج   ، انظر املجموع (  6) 
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َفاِن َلَك  الح يِف  َوآَجَرَك  َباِقي  الح يِف  بالكافر: أعظم اهلل أجَرك، وأحسن    (1)    "  املسلم  . ويف تعزية 

 .  (2) عزاَءك 

نَُة    وأحسن لفظ يف التعزية     َسَلِت ابح ٍد َرِِضَ اهللَُّ َعنحُهاَم، َقاَل: َأرح ُن َزيح أن تكون بام رواه ُأَساَمُة بح

اَلَم، َوَيُقوُل: »إِنَّ هللَِِّ َما  النَّبِير َصىلَّ اهللُ َعلَ  ِرُئ السَّ َسَل ُيقح نًا يِل ُقبَِض، َفأحتِنَا، َفَأرح يحِه َوَسلََّم إَِليحِه إِنَّ ابح

 » َتِسبح َتحح ، َولح ِِّبح ى، َفلحَتصح َطى، َوُكلٌّ ِعنحَدُه بَِأَجٍل ُمَسمًّ  .   (3) َأَخَذ، َوَلُه َما َأعح

كتابةً    كانت   وسيلة  بأي  التعزية  اتصاال  ، وحتصل  مشافهةً ، أو  الغري  ،أو  عن  إنابًة  ألن    ؛أو 

وال شك أهنا    ،من التعزية هي تسلية املصاب ومحله عىل الصِّب والرضا بام قدره اهلل   "املقصود

 وإن كان هذا أكمل . ،حتصل بام ُذكر، وال يشرتط أن يذهب للمصاب ويعزيه مشافهة

داللة عىل أن التعزية ال يشرتط هلا ذاهب املعزي بنفسه؛ ألن    "ويف حديث أسامة  بن زيد      

فسه  ومل يذهب بن  ،بل أرسل إليها من يقوم مقامه  ،النبي صىل اهلل عليه وسلم مل يذهب لتعزيتها 

فدل ذلك عىل أن التعزية حتصل    ،مع أن املصابة من أقرب الناس إليه  ، عليه الصالة والسالم

 .   (4) بأي وسيلة مرشوعة  

َماُم  "مطالب أويل النهى:  "وجاء يف   ِ ًظا، َقاَلُه اإلح ُسوِل َلفح َها َعىَل الرَّ ِزَيٌة بِكَِتاٍب؛ َردَّ ُه َتعح َوَمنح َجاَءتح

َُد.   .    (5)   "َأمحح

  ، وإذا أراد التعزية فيكتب هلم كتابًا أو يتصل باهلاتف أو يزورهم   "ويف فتاوى ابن باز رمحه اهلل:  

 .  (6) انتهى  "وهذا أكمل 

 

 

 .   481/  2الذخرية للقرايف، ج (  1) 

 150ص    ، األذكار للنووي (  2) 

 . 1284رقم    79/  2ج   ، صىل اهلل عليه وسلم   باب قول النبي   ، اجلنائز   صحيح البخاري كتاب (  3) 

أو االتصال (  4)  املراسلة  التعزية عن طريق  املنجد فتوى رقم   ، حكم    م 2010/  7/ 29تاريخ  (    155070) الشيخ صالح 

https://islamqa.info/ar/answers / 

 .   929/  1ج   ، يف رشح غاية املنتهى   مطالب أويل النهى (  5) 

 .   408/  13جمموع الفتاوى البن باز، ج (  6) 
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بحيث يقصدهم فيه    ،أن جيلس أهل امليت وجيتمعوا يف مكان معني  :املقصود من الرسادق       

أو يف تلك الرسادقات التي يقيموهنا هلذا    ،سواء اجتمعوا يف بيت أهل امليت   ،من أراد العزاء 

 الشأن وغريه . 

 : وللعلامء يف هذه املسألة اجتاهان

ورصح بعضهم    ،وهو مذهب الشافعية واحلنابلة وكثري من املالكية  الكراهة،  : االجتاه األول 

 بالتحريم . 

َرُه املحَأحَتمَ   "قال اإلمام الشافعي:   اََمَعةُ   ، َوَأكح ح   ،َوِهَي اجلح نَ   ، َيُكنح هَلُمح ُبَكاءٌ َوإِنح مَل ُزح ُد احلح   ،َفإِنَّ َذلَِك جُيَدر

ََثرِ  َنَة َمَع َما َمىَض فِيِه ِمنح األح  .  (1)    "َوُيَكلرُف املحُؤح

النووي  ويعنى    الشافعيقال    ":وقال  قالوا:  للتعزية،  اجللوس  يكره  اهلل:  رمحهم  وأصحابه 

  يف أن ينرصفوا    ينبغي باجللوس أن جيتمع أهل امليت ىف بيت ليقصدهم من أراد التعزية، بل  

ونقله عن    املحاميلكراهة اجللوس هلا، رصح به    يف حوائجهم، وال فرق بني الرجال والنساء  

إذا مل يكن معها حمدث آخر، فإن  -ال حتريم    -زيه  رىض اهلل عنه، وهى كراهة تن  الشافعينص  

ضم إليها أمر آخر من البدع املحرمة كام هو الغالب منها ىف العادة كان ذلك حراما من قبائح  

  (2) "املحرمات، فإنه حمدث، وثبت ىف احلديث الصحيح أن كل حمدثة بدعة. وكل بدعة ضاللة  

ُُلوُس "  :وقال املرداوي     َرُه اجلح َهُب   ، هَلَا  َوُيكح َحاِب   ،َهَذا املحَذح َصح َثُر األح    (3)  "َوَنصَّ َعَليحِه    ،َوَعَليحِه َأكح

كتاب الفقه عىل املذاهب األربعة،: ويباح ألهل املصيبة أن جيلسوا ىف املنزل لقبول    يف وجاء        

مما    -الرسادقات    -العزاء ثالثة أيام. أما اجللوس عىل قارعة الطريق وفرش البسط نحوها  

اعتاد الناس فعله فهو بدعة منهى عنها، أما احلنابلة فقالوا: اجللوس للعزاء مكروه، سواء كان  

 

 . 318/  1ج   ، األم (  1) 

 .   150ــ    149ص    ، حتقيق األرنؤوط   ، األذكار للنووي (  2) 

 . 565/  2ج   ، اإلنصاف (  3) 
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زل أو غريه، واحلنفية قالوا: اجللوس للتعزية خالف األوىل، واألوىل أن يتفرق الناس  ىف املن

 .   (1) املسجد،  يفبعد الدفن ويكره اجللوس  

فَأما إن    ،التصدي للعزاء بدعٌة ومكروه  :املالكيون  قال علامؤَنا    "  : وقال أبو بكر الُطرطوَش    

فإنه ملا جاء النبي    ،فال بأس به   ؛قعد يف بيته َأو يف املسجد حمزونًا من غري أن يتصدى للعزاء 

 .  (2)  "وعزاه الناس ،جلس يف املسجد حمزوناً  ؛صىل اهلل عليه وسلم نعيُّ جعفر

 الشيخ  عطية صقر  والشيخ ابن عثيمني رمحهام اهلل   :وممن أفتى هبذا القول من املعارصين         

صقر  عطية  الشيخ  الرسادقات     "قال  إقامة  أن  عىل  األئمة  بني  اتفاق  دور    - فهناك  ومثلها 

لتقبل العزاء غري حممودة، وأقل درجاهتا الكراهة أو خالف األوىل، مع العلم بأهنا    -املناسبات  

 .  (3)  "نفق عليها من أموال القرصَّ كانت حراما أيضا إذا كانت للمباهاة كانت حراًما، وإذا أ

ألن    ؛بالنسبة ألهل امليت ال يرشع هلم االجتامع يف البيت وتلقي املعزين  "  :وقال ابن عثيمني  

النياحة  من  السلف  بعض  ه  عدَّ البيت   ،هذا  يغلقون  يف    ،وإنام  أو  السوق  يف  صادفهم  وَمن 

اهم   .   (4) "املسجد عزَّ

 : لوا به مجهور الفقهاء عىل الكراهة بالكراهة أمرانوأقوى ما استد

ِل املحَيرِت   : أثر جرير بن عبد اهلل َقاَل   :األمر األول  تاَِمَع إِىَل َأهح َد    ،) ُكنَّا َنُعدُّ ااِلجح َوَصنِيَعَة الطََّعاِم َبعح

نِهِ   .  (5) ِمنح النرَياَحِة (.  :َدفح

فهو من    ،النبي صىل اهلل عليه وسلم وال أحد من أصحابهاألمر الثان: أن هذا األمر مل يفعله  

 .   (6) الذين مل جيلسوا وجيتمعوا للعزاء  ،وفيه خمالفة هلدي السلف الصالح ،املحدثات 

 

 .   490ــ    489/    1ج   ، عىل املذاهب األربعة   الفقه (  1) 

 . 170ص    ، أبو بكر الطرطوَش   احلوادث والبدع (  2) 

 .   308/  8ج   ، فتاوى دار اإلفتاء املرصية (  3) 

 . 103/  17ج   ، جمموع الفتاوى البن عثيمني (  4) 

 . 6905رقم .  387/  6ج ،  مسند أمحد ت شاكر (  5) 

 ) فتوى رقم   الشيخ صالح املنجد   حكم جلوس أهل امليت واجتامعهم يف مكان معني الستقبال املعزين (  6) 

 https://islamqa.info/ar 2014- 01- 13  : تاريخ النرش   (،   215016
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 وهو قول بعض احلنفية وبعض املالكية وبعض احلنابلة .   ،اجلواز  :وأما االجتاه الثان 

احلنفي ُنجيم  ابن  ِش    "  : قال  َفرح ِمنح  حَمحُظوٍر  تَِكاِب  ارح  ِ َغريح ِمنح  َثاَلًثا  إَليحَها  ُُلوِس  بِاجلح َبأحَس  َواَل 

َبيحِت  ِل الح َطحِعَمِة ِمنح َأهح ُبُسِط َواألح  .  (1) . "الح

 .  (2)  "وأرجو أن يكون أمر املتجالسة يف ذلك خفيفًا   "وقال ابن عبد الِّب: 

ـ َوَعنحهُ   "  :وقال املرداوي          ـ فِيهِ   :  ــ أي اإلمام أمحد   َصُة  خح َوَجَلَس   ؛الرُّ ى  ُه َعزَّ َقاَل    ،أِلَنَّ

ُل  اَلَّ ِضٍع ...، َوَعنحهُ   :اخلح ِ َموح ُُلوِس إَليحِهمح يِف َغريح َُد يِف اجلح َماُم َأمحح ِ َل اإلح ِل املحَيرِت   :َسهَّ َصُة أِلَهح خح   ،الرُّ

ُد ] ا َتاَرُه املحَجح  بن تيمية [ . َنَقَلُه َحنحَبٌل َواخح

ِهمح  : َوَعنحهُ  ِ ِل املحَيرِت َولَِغريح َصُة أِلَهح خح ََزعِ  ، الرُّ ِة اجلح َف ِشدَّ  .  (3)  "َخوح

، وهو  (4)  "الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهلل تعاىل    :واختار هذا االجتاه من العلامء املعارصين

الشنقيطي   الشيخ حممد املختار  املنجد يف موقعه اإلسالم سؤال    (5) ترجيح  . والشيخ صالح 

 . وجواب 

 :وقد اشرتط أصحاب اجتاه اجلواز رشطني

 ، ومن جتديد احلزن وإدامته  ،األول: أن خيلو املجلس من املنكرات والبدع

 أن ال تكون التكلفة عىل أهل امليت    : الثان 

 : و أقوى ما استدلوا عىل قوهلم أمران 

ِج النَّبِير َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلَّمَ   : األمر األول َا َكاَنتح إَِذا َماَت املحَيرُت ِمنح    :حديث َعائَِشَة َزوح ) َأهنَّ

َتَمَع لَِذلَِك النرَساءُ  لَِها َفاجح قح   ،َأهح َتَها ُثمَّ َتَفرَّ َلَها َوَخاصَّ بِينٍَة َفُطبَِختح   ،َن إِالَّ َأهح َمٍة ِمنح َتلح   ، َأَمَرتح بُِِّبح

 

 .   207/  2ج   ، البحر الرائق (  1) 

 . 283/  1ج   ، الكايف يف فقه أهل املدينة (  2) 

 .   565/  2ج   ، اإلنصاف (  3) 

 .   373  / 13ج   ، جمموع الفتاوى (  4) 

 16/  86  "للشنقيطي   سلسلة دروس رشح الزاد (  5) 



225 
 

بِينَُة َعَليحَها ُت َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه    ،ُكلحَن ِمنحَها  : ُثمَّ َقاَلتح   ،ُثمَّ ُصنَِع َثِريٌد َفُصبَّتح التَّلح َفإِنر َسِمعح

ِن() التَّ  :َوَسلََّم َيُقوُل  ِض احلُزح َهُب بَِبعح ٌة لُِفَؤاِد املَِريِض، َتذح مَّ
 . (1) لحبِينَُة جُمِ

سواء اجتامع    ، فهذا احلديث فيه الداللة الواضحة عىل أهنم كانوا ال يرون يف االجتامع بأساً 

 أو اجتامع غريهم معهم .  ، أهل امليت

الثان   َوائٍِل َقاَل   :األمر  َيبحكنَِي    "  :َعنح َأيِب  َبنِي املحُِغرَيِة  َوُة  َتَمَعنح نِسح َولِيِد اجح ُن الح بح ملََّا َماَت َخالُِد 

َُهنَّ  ، َعَليحهِ  ِسلح إَليحِهنَّ َفاهنح َرُهُه .   ،َفِقيَل لُِعَمَر: َأرح ٌء َتكح  الَ َيبحُلُغك َعنحُهنَّ ََشح

عٌ   ،  َأنح هُيحِرقحَن ِمنح ُدُموِعِهنَّ َعىَل َأيِب ُسَليحاَمنَ َوَما َعَليحِهنَّ   " :َفَقاَل ُعَمرُ  ح َيُكنح َنقح َلَقٌة   ،َما مَل  . (2)   "َأوح َلقح

 كام ناقشوا أدلة املانعني  وقالوا: 

 : أوالً:  بالنسبة ألثر جرير بن عبد اهلل جياب عنه بجوابني

 .   ( 3)   ،أن الراجح فيه أنه ضعيف  : اجلواب األول 

الصحة   ظاهره  سند  ثقات   ،وهذا  حفاظ  أئمة  رواته  أهل    ،فإن  من  مجاعة  صححه  لذلك 

فإنه    ، هي تدليس هشيم بن بشري  ،.غري أن يف احلديث علة خفية بينها احلفاظ والنقاد  (4) العلم

 .  (5) وأحيانا عن الضعفاء واملجاهيل   ، عىل ثقته كان كثري التدليس واإلرسال

 

ٌة لُِفَؤاِد املحَِريضِ  5417. رقم 75/ 7ج  ، باب التلبينة  ، األطعمة  صحيح البخاري كتاب ( 1)  مَّ
بِينَُة جُمِ /  4ج  ، . ومسلم َباُب التَّلح

لبياضها    ، وسميت به تشبيها باللبن   ، وربام جعل معه عسل   ، يق ونخالة هي حساء يعمل من دق   : . و التلبينة   2216. رقم 1736

 ورقتها[. 

أحسِ   558/  3ج ،  . ومصنف عبد الرزاق 290/  3ج   ، مصنف ابن ايب شيبة (  2)  اُب َعىَل الرَّ َ ُع: الرتُّ َلَقةُ   ، . َوالنَّقح ُت   : َواللَّقح وح   ، الصَّ

 أي ما مل يرفعن أصواهتن أو يضعن الرتاب عىل رؤوسهن. 

أمحد (  3)  اإلمام  أعله  منيع يف    ، رقطني. ا والد   ، فقد  بن  أمحد  رواه  االثر  ماجه يف    ، "مسنده"فهذا    (، 1612)"السنن"وابن 

 عن جرير به .   ، عن قيس   ، من طريق ُهشيم عن إسامعيل بن أيب خالد (  307/ 2) "املعجم الكبري "والطِّبان يف 

يف  (  4)  يف    ، . 320/ 5،ج املجموع "كالنووي  كثري  الفقيه"وابن  يف    ، . 241/ 1ج "إرشاد  مصباح  "والبوصريي 

يف    ، . 289/ 1ج "الزجاجة األوطار "والشوكان  املسند   ، . 148/ 4ج "نيل  حتقيق  يف  شاكر  أمحد  ج والشيخ   ،11 /126 . ،  

 وغريهم .   505/ 11، ج وكذا حمققو مسند أمحد   ، . 210ص/ ،  أحكام اجلنائز "واأللبان يف  

ال    "  (: 249/ 1) "تذكرة احلفاظ"يقول احلافظ الذهبي يف    ": فقال   أفاض الشيخ صالح املنجد يف تتبع طرق هذا األثر (  5) 

 انتهى.   "فقد روى عن مجاعة مل يسمع منهم   ، إال أنه كثري التدليس   ، نزاع يف أنه كان من احلفاظ الثقات 
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االجتامع الذي يكون فيه صنٌع للطعام    :عىل فرض القول بصحته فاملقصود منه   : اجلواب الثان

 من أهل امليت إلكرام من يأتيهم ومن جيتمع عندهم . 

املحَيرِت   :ولذلك نص يف األثر عىل األمرين ِل  َأهح إِىَل  تاَِمَع  َنُعدُّ ااِلجح ُكنَّا  َد    ،)  َبعح الطََّعاِم  َوَصنِيَعَة 

نِهِ   هو الذي يعد من النياحة .  ، فاجتامع هذين الوصفني معاً  ، ِمنح النرَياَحِة ( :َدفح

الشوكان:    لِ   "  قال  َأهح ِعنحَد  تاَِمَع  ااِلجح وَن  َيُعدُّ َكاُنوا  ُمح  َأهنَّ نِي  الطََّعاِم    َيعح َل  َوَأكح نِِه  َدفح َد  َبعح املحَيرِت 

ًعا ِمنح النرَياَحةِ  َلِة    ،َعنحَدُهمح َنوح لِِهمح َمَع َما ُهمح فِيِه ِمنح ُشغح َاطِِر    ملَِا يِف َذلَِك ِمنح التَّثحِقيِل َعَليحِهمح َوَشغح اخلح

ِت املحَيرِت َوَما فِيِه ِمنح خُمَالَِفِة   نَّةِ بَِموح ِل املحَيرِت َطَعاًما َفَخاَلُفوا    ؛ السُّ نَُعوا أِلَهح ُمح َمأحُموُروَن بَِأنح َيصح أِلهَنَّ

ِهمح   ِ  .   (1)  ".انتهى"َذلَِك َوَكلَُّفوُهمح َصنحَعَة الطََّعاِم لَِغريح

املقصود أن كوهنم جيمعوهنم ليقرؤوا ويأكلوا هذا ال أصل له، بل   "  :وقال الشيخ ابن باز   

وقرأ يف املجلس قراءة   ،ويدعو هلم ويعزهيم  ،أما لو زارهم إنسان يسلم عليهم ، من البدعهي 

ألهنم جمتمعون فقرأ آية أو آيات لفائدة اجلميع ونصيحة اجلميع فال    ،عارضة ليست مقصودة

 

 : حلفاظ املتقدمني حديث جرير هذا بتدليس هشيم فيه ولذلك أعل بعض ا 

ََد َحِديَث ُهَشيحمٍ   "  : قال أبو داود  ُت أِلمَحح اَمِعيَل   ، َذَكرح ِل املحَيرِت َوَصنحَعَة    "َعنح َجِريٍر:    ، َعنح َقيحسٍ   ، َعنح إِسح تاَِمَع ِعنحَد َأهح ُكنَّا َنُعدُّ ااِلجح

َاِهلِيَِّة   ِر اجلح َعاِم هَلُمح ِمنح َأمح  . "الطَّ

الً   ، زعموا أنه سمعه من رشيك   : قال  َِديِث َأصح َُد: َوَما ُأَرى هِلََذا احلح  . "َقاَل َأمحح

 . (  388ص:  )"اود السجستان مسائل اإلمام أمحد رواية أيب د "انتهى من 

 للدارقطني ما يشعر باحتامل تدليس هشيم له . (  13/462) "العلل"وجاء يف  

  ، فإنه ضعيف احلديث عند عامة املحدثني   ، فإن كان املدلَّس هو رشيك بن عبد اهلل النخعي الكويف القاِض فهي رواية ضعيفة 

 ومثله ال يقبل تفرده بحديث ينبني عليه حكم رشعي بالتحليل أو التحريم . 

قال    "  (: 420ص/ ) "تعجيل املنفعة"غري أن نرصًا هذا جاء يف ترمجته يف  (  6905) نعم، تابعه نرص بن باب كام يف مسند أمحد 

  : وقال أبو حاتم الرازي   ، يُت حديثه رم   : وقال عيل بن املديني   ، ليس حديثه بيشء   : وقال ابن معني   ، يرمونه بالكذب   : البخاري 

 . انتهى. "كذاب   : وقال أبو خيثمة زهري بن حرب   ، مرتوك احلديث 

بل هناك احتامل قوي بأن املدلَّس يف رواية هشيم هو نرص بن باب نفسه وليس    ، فال تقوى متابعته عىل حتسني رواية رشيك 

 . رشيكًا  

 والرواية املشهورة معلة بالتدليس.   ، ت من طريق صحيح أن قول جرير بن عبد اهلل البجيل مل يثب  : واخلالصة   

 .   118/  4ج ،  نيل األوطار (  1) 
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أو    ، بأس يطعموهم  أو  ليقرؤوا  معنية  مجاعة  جيمعون  أو  الناس  جيمعون  امليت  أهل  أن  أما 

 .  (1)  "فهذا بدعة ال أصل له ، يعطوهم فلوساً 

فهو من    ،وأما القول بأن االجتامع للعزاء مل يفعله النبي صىل اهلل عليه وسلم وأصحابه : ثانياُ    

والبدع    ،وليس من العبادات  ، بأن االجتامع للعزاء من العادات  :فيجاب عنه،  البدع املحدثة  

 اإلباحة .  : بل األصل يف العادات ،ال تكون يف العادات

رشعاً  مقصود  أمر  التعزية  إن  باستقبال    ،ثم  إال  األزمنة  هذه  مثل  يف  لتحصيلها  وسيلة  وال 

 فإن ذلك مما يعينهم عىل أداء السنة .   ، واجللوس لذلك ،املعزين

ن  ال أعلم بأسًا فيم  "  : فقال  ،وقد سئل الشيخ ابن باز عن استقبال املعزين واجللوس للتعزية 

أن يستقبل املعزين يف بيته يف الوقت    ،ونحو ذلك   ،أو زوجة   ،نزلت به مصيبة بموت قريب

  ، وإذا أكرمهم بالقهوة  ؛واستقبال املعزين مما يعينهم عىل أداء السنة  ،ألن التعزية سنة ؛املناسب

الشاي الطيب   ،أو  حسن    ،أو  ذلك  من    "فكل  متنوعة"انتهى  ومقاالت  فتاوى    "جمموع 

(13/373.) 

والذي رأيناه من علامئنا يف هذا البلد ويف غريه حتى علامء    "  :وقال الشيخ صالح آل الشيخ

إذا فات ذلك فاتت سنة    ،ألنه ال تكون املصلحة إال بذلك  ؛الدعوة من قبل أهنم كانوا جيلسون 

    (2) .  "التعزية  

  ، فإن الكراهة تزول عند وجود احلاجة كام هو معلوم عند العلامء   ،تى عىل القول بالكراهةوح   

وال شك أن اجللوس للتعزية تشتد هلا احلاجة يف هذا الزمن ملا فيها من تيسري عىل املعزين ورفع  

 للحرج عنهم . 

دينة الواحدة مما  فقد يكون أبناء امليت وأقاربه يف أصقاع خمتلفة أو يف نواح متباعدة داخل امل

 يصعب فيه عىل من أراد التعزية التنقل بينهم . 

 

 .   202/  14ج ،  فتاوى نور عىل الدرب (  1) 

 .   42node/sa.org.af.saleh://http/موقع الشيخ صالح املنجد  (  2) 



228 
 

وقد علل هبذا التعليل الشيخ عبد العزيز بن باز حينام سئل عن حكم اجللوس للتعزية، فأجاب  

  ،إذا جلسوا حتى يعزهيم الناس فال حرج إن شاء اهلل حتى ال يتعبوا الناس   "  :باجلواز قائالً 

 .  (1)  "س وليمة لكن من دون أن يصنعوا للنا

وكان اإلمام مالك رمحة    ،كان السلف يمنعون ذلك  "  :وقال الشيخ حممد املختار الشنقيطي   

لكن أفتى املتأخرون    ، وعىل ذلك درج فعل السلف  ، اهلل عليه يشدد يف ذلك كثريًا ويمنع منه

 من العلامء والفقهاء أنه ال حرج يف هذه العصور املتأخرة .

ذلك  يف  قليلني  :والسبب  الناس  كان  املتقدمة  العصور  يف    ، أن  امليت  آل  ترى  أن  ويمكنك 

بل قل أن    ،وكان األمر ِرفقاً   ، وأن تراهم يف السابلة وتعزي  ،وأن تراهم يف الطريق  ،املسجد 

 فكان العزاء يسريًا .  ، أهل القرية كلهم وشهدوا دفنه  يموت ميت إال وعلم

وحيصل    ، وصُعب عليك أن تذهب لكل قريب يف بيته  ،لكن يف هذه األزمنة اتسع العمران 

لذلك لو اجتمعوا يف بيت قريٍب منهم كان أرفق    ؛وفيه عناء   ، بذلك من املشقة ما اهلل به عليم

هبم وأرفق  تع  ،بالناس  من  املقصود  حلصول  اجلميع وأدعى  بخواطر  واجلِّب  اجلميع    ؛ زية 

بل إنه    ،وال يعتِّب هذا من النياحة   ،من جلوسهم   -يف هذه احلالة-ولذلك أفتوا بأنه ال حرج  

 .  (2) "مرشوع لوجود احلاجة له 

عىل أن العلامء  الذين أنكروا  الرسادقات للعزاء إنام أنكروها ملا حيدث فيها غالبًا من البدع       

 فال حرج فيها.  ،وأما مع اخللو من ذلك  ،واملنكرات 

  اخلالف، أن مسألة اجللوس اخلايل من املنكر وهتييج األحزان مسألة دار فيها    واخلالصة:     

 وأما مع وجود املنكرات والبدع فممنوعة .  ، وهي حمل نظر، واألمر فيها واسع

 عرض أدلة وأقوال الفريقني هو القول باجلواز لعدة أسباب:  بعد والراجح  

ليس منها   ،وأما أدلة املنع فهي آثار ضعيفة  ،وأظهر داللةً   ،ـ أن أدلة هذا القول أصح إسناداً   1

إذ يبدو أن املنع فيها    ،كام أن داللتها حمتملة   ،َشء رصيح الرفع إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم

 

 .   382/  13ج   ، جمموع الفتاوى (  1) 

 . الشاملة آليا ، برتقيم  16/  86  "سلسلة دروس رشح الزاد(  2) 
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بل عن تكلف أهل امليت للناس بصنع الطعام وقد جاءهم    ،ليس عن اجللوس للتعزية املجردة

 ما يشغلهم باملصيبة . 

خلو  2 مع  لكن  الفريقني  عند  عليه   متفق  وهذا  والبدع  املنكرات  وجود  املنع  سبب  أن  ــ  

والبدع فاألمر فيها واسع وحمل نظر والرتجيح يكون بقدر املصلحة   املجالس من املنكرات  

 املرجوة منه. 

احلنبيل املنبجي  الدين  والرضا    "  : قال شمس  بالصِّب  ى  للمعزَّ فيه موعظة  االجتامع  إن كان 

فال    ،وأحاديث الصِّب والرضا  ،وحصل له من اهليئة االجتامعية تسلية بتذاكرهم آيات الصِّب

لكن    ، فإن التعزية سنة سنها رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  ،هذه الصفةبأس باالجتامع عىل  

تارًة   ،لقراءة القرآن  ،عىل غري الصفة التي تفعل يف زماننا من اجللوس عىل اهليئة املعروفة اليوم

كرهها    ،فهذا بدعة حمدثة   ،وتارة يف املجامع الكبار   ،وتارًة يف بيت امليت  ،عند القِّب يف الغالب

 . (1)    "السلف 

اليرس ورفع احلرج3 إىل  القول هو األقرب  أن هذا  الزمان وتنوع    ،ـ   اختالف  وخاصة مع 

  ،مما اضطرهم إىل اختاذ بعض األعراف التي تساعدهم عىل تنظيم أمور حياهتم   ،مشاغل الناس 

املصيبة هذه  بداية  يف  وتعزيتهم  الناس  مواساة  لتلقي  امليت  أهل  اجتامع  يضطر    ، ومنها  فال 

التفتيش عن أهل املتوىف واحدا واحدا يف أماكن عملهم أو مساجدهم أو حتى  املعزو ن إىل 

املسافات واختالف    ، بيوهتم بعد  مع  أياما كثرية إلدراك ذلك  ترك أعامهلم  إىل  يلجؤون  وال 

 الظروف واألوقات . 

ترجيحه     يف  كافيًا  لكان  الناس  واحلرج عن  املشقة  رفع  إال  باجلواز  القول  يف  يكن  مل    ، فلو 

 .   (2) فكيف وقد عضدته األدلة الرصحية الصحيحة 

 

 

 .    121ص    ، حممد املنبجي   تسلية أهل املصائب (  1) 

   42node/sa.org.af.saleh://http/موقع الشيخ صالح املنجد  (  2) 
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والصالة عىل النبي صىل   ،للعلامء املعارصين يف حكم قراءة سورة يس يف املسجد واجلهر هبا   

 عليه وسلم  قوالن:  اهلل

 اجلواز وعليه فتوى دار اإلفتاء املرصية   :القول األول 

نصه: » ما حكم قراءة سورة يس بعد صالة الفجر كل يوم يف مقام    ،فقد أجابت عن سؤال    

 اإلمام احلسني رِض اهلل عنه وعليه السالم؟«. 

وأجابت اإلفتاء بأنه ورد يف السنة النبوية املطهرة احلث عىل ذكر اهلل تعاىل بعد صالة الفجر؛  

عليه وآله وسلم:    ومن ذلك حديث أنس بن مالك رِض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل 

ِ َكاَنتح 
َعَتنيح ُس ُثمَّ َصىلَّ َركح مح ُكُر اهللَ َحتَّى َتطحُلَع الشَّ َغَداَة يِف مَجَاَعٍة ُثمَّ َقَعَد َيذح ِر    »َمنح َصىلَّ الح َلُه َكَأجح

ةٍ  ٍة َتامَّ َرٍة؛ َتامَّ ٍة َوُعمح ة« رواه الرتمذي.    َحجَّ  َتامَّ

الكريم، وقد ورد األمر الرشعي بقراءته مطلًقا،  وأضافت أن من أعظم الذكر قراءة القرآن  

واألمر املطلق يقتيض عموم الزمان واملكان واألشخاص واألحوال، فامتثاله حيصل بالقراءة  

ا أو جهًرا، وال جيوز تقييده هبيئة دون هيئة إال بدليل.   فرادى أو مجاعات، رسًّ

ا؛ فعن أنس بن مالك رِض  وذكرت أنه ورد يف الرشع فضل سورة يس وِعَظِم ثواب قراءهت

آِن يس، َوَمنح   ًبا، َوَقلحُب الُقرح  َقلح
ٍ
ء اهلل عنه عن النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم قال: »إِنَّ لُِكلر ََشح

اٍت« رواه الرتمذي.  َ َمرَّ آِن َعرشح  َقَرَأ يس َكَتَب اهللُ َلُه بِِقَراَءهِتَا ِقَراَءَة الُقرح

ة سورة »يس« بعد صالة الفجر، وال بأس باملواظبة عىل  وأوضحت أنه ال مانع من قراء     

ذلك، ولكن اجلهر بذلك يف مجاعة مرشوط بموافقة القائمني عىل املسجد؛ تنظياًم لزيارة هذا  

املقام الرشيف، وتأدًبا يف حرضة صاحبه اإلمام أيب عبد اهلل احلسني عليه السالم، ليتم ذلك  

وُقّراء كتاب اهلل تعاىل؛ اسرتشاًدا باألدب النبوي    بشكل ليس فيه تشويش عىل بقية الذاكرين

آِن« رواه اإلمام   ُقرح ٍض بِالح ُضُكمح َعىَل َبعح الكريم يف قوله صىل اهلل عليه وآله وسلم: »اَل جَيحَهرح َبعح

 . (1) مالك 

 

 . بدون رقم    2014/ 04/ 10  : دار اإلفتاء املرصية التاريخ (  1) 
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الرشع يف جلوس املصلني بعد صالة العرص يوم اجلمعة ليصلوا مجيًعا    "وسئلت عن حكم   

 النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم بصيغة خاصة وبعدد حمدد ويدعون اهلل عز وجل مجيًعا؟ عىل 

مانع رشًعا من ذلك؛ فالذكر اجلامعي مرشوٌع يف املسجد ويف غريه، ومرشوعيته    ال   : فأجابت

 .  (1) ثابتة بالكتاب والسنة وعمل األمة سلًفا وخلًفا 

حكم قراءة يس وامللك  "ألنه بدعة فقد سئل عن     ،وهو قول الشيخ ابن باز  ، املنع   : القول الثان 

   : فأجاب وآية الكريس بعد الصلوات

يقرؤون   -اإلمام ومجاعة بصوت واحد-  أصل له، جيلسون بعد صالة املغرب هذا بدعة ال    

سورة يس وسورة تبارك وآية الكريس هذا بدعة، حتى ولو قرأ سورة الفاحتة.. ال أصل له يف  

 الرشيعة. 

السنة بعد الصالة أن يقول املؤمن: أستغفر اهلل ثالثا، اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت  

اجلالل واإلكرام، هذا أول َشء ثم ينرصف اإلمام إىل الناس ثم يقول كل واحد: ال إله  يا ذا  

إال اهلل وحده ال رشيك له له امللك وله احلمد وهو عىل كل َشء قدير، ال حول وال قوة إال  

إله إال اهلل  الثناء احلسن، ال  الفضل وله  النعمة وله  له  إياه،  نعبد إال  إله إال اهلل وال    باهلل، ال 

خملصني له الدين ولو كره الكافرون، اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع  

والعرص   الظهر  يف  سلم  إذا  يقول  كان  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  عن  هذا  ثبت  اجلد،  منك  اجلد  ذا 

واملغرب والعشاء والفجر، ويزيد بعد ذلك يف الفجر واملغرب: ال إله إال اهلل وحده ال رشيك  

 امللك وله احلمد حييي ويميت وهو عىل كل َشء قدير عرش مرات.  له له

... وقال يف حديث أيب هريرة يف الصحيحني ملا جاءه الفقراء من املهاجرين قالوا: يا رسول  

باألجور يصلون كام نصيل ويصومون كام نصوم    -يعني أهل األموال-اهلل ذهب أهل الدثور  

نعتق وال  ويعتقون  نتصدق  وال  َشء  ويتصدقون  عىل  أدلكم  أفال  قال:  أموال؟  عندنا  ما   ،

تدركون به من سبقكم، وتسبقون من بعدكم، ولن يكون أحد أفضل منكم إال من صنع مثلام  

 

 . 2012/ 06/ 07  : التاريخ (  3409  ) فتوى رقم   : دار اإلفتاء املرصية الرقم املسلسل (  1) 
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صنعتم قالوا: بىل يا رسول اهلل، قال: تسبحون وحتمدون وتكِّبون دبر كل صالة ثالثا وثالثني  

لم ويقول متام املائة: ال إله إال اهلل  مرة هكذا يف الصحيحني .. عليه الصالة والسالم، ويف مس

وحده ال رشيك له، له امللك وله احلمد وهو عىل كل َشء قدير فرجع الفقراء يقولوهنا بعد  

كل صالة، ثم رجعوا إليه فقالوا: يا رسول اهلل، سمع إخواننا أهل األموال ما فعلنا ففعلوا  

لنبي ملسو هيلع هللا ىلص: ذلك فضل اهلل يؤتيه  قال ا   -يعني صاروا يسبحون وحيمدون ويكِّبون مثله -مثله  

  يؤتيه ملن يشاء، واهلل ذو الفضل  (من يشاء إذا رزقه اهلل املال وأنواع الذكر والعبادة هذا فضله 

 .  العظيم (

َقيُّوُم ]البقرة: َيُّ الح [ فقد ثبت فيها  255وعلمهم آية الكريس بعد كل صالة اهللَُّ اَل إَِلَه إِالَّ ُهَو احلح

َفَلِق ]الفلق:1ُهَو اهللَُّ َأَحٌد]اإلخالص:احلديث وهكذا ُقلح   [ وُقلح َأُعوُذ  1[ وُقلح َأُعوُذ بَِربر الح

[ بعد كل صالة، ويف صالة املغرب والفجر زيادة يقرأ قل هو اهلل أحد،  1بَِربر النَّاِس ]الناس:

سه  واملعوذتني ثالث مرات، هذا هو املرشوع بعد الصلوات وإذا دعا .. دعوات بينه وبني نف

 فال بأس من دون رفع اليدين، فقد جاء الدعاء بعد الصالة عنه عليه الصالة والسالم. 

أما أنه يقرأ اإلمام واجلامعة بصوت واحد يقرؤون هذا ال أصل له، بل هو بدعة، وهكذا رفع  

أيدهيم بالدعاء بعد الصلوات اخلمس بدعة أيًضا، وإنام السنة ما سمعتم من فعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص  

 .  (1)ه الصالة والسالم  وتعليمه علي

 وأجاب عن سؤال حكم الصالة عىل والدي رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

الصالة عىل والدي النبي ال جتوز؛ ألن والدي النبي ماتا عىل اجلاهلية، فال يصىل    "فأجاب  

 عليهام، وال يدعى هلام، فعنه صىل اهلل عليه وسلم أنه قال: »استأذنت ريب أن أستغفر 

النار « فال جيوز الصالة  ألم أبيه: »إن أيب وأباك يف  يأذن يل « وقال لرجل سأله عن  ي، فلم 

عليهام، وال الدعاء هلام، ولكن تصيل عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم تقول: )اللهم صل عىل  

 

 / fatwas/sa.org.binbaz://httpsموقع اإلمام ابن باز (  1) 
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عليه   اهلل  صىل  النبي  يقول  طيب،  هذا  حممد(  سيدنا  عىل  حممد،  نبينا  عىل  صل  اللهم  حممد، 

 وسلم... 

أما جعل جمالس خاصة للصالة عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم بصوت مجاعي وبلفظ مجاعي،   

 .  (1)  "فهذا ال أصل له 

 

ملا رواه أبو هريرة رىض اهلل     األصل يف  الصوم أو اإلفطار  هو رؤية اهلالل بالعني املجردة      

َيتِِه، َفإِنح ُغبرَي َعَليحكُ  َيتِِه َوَأفحطُِروا لُِرؤح مح  عنه  عن النبي َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم: َقاَل: »ُصوُموا لُِرؤح

َباَن َثاَلثنِيَ  َة َشعح ِمُلوا ِعدَّ  .  (2)« َفَأكح

آلة  "ويف العرص احلديث  اخرتع اإلنسان ما يعرف بالتلسكوب  أو املرصد وهو  عبارة عن     

لألجرام   مقربة  صورا  مكونة  بوضوح،  البعيدة  والنجوم  الكواكب  لرؤية  الضوء  جتمع 

 .  (3)  "الساموية

األشي  "    إبصار  كيفية  عن  حتدث  من  أول  اهليثم  ابن  املسلم  العامل  كان  اخرتع  وقد  فقد  اء، 

الكمرة للتصوير والكمرة أخذت من )الُقمرة( وهي عبارة عن غرفٍة معتمٍة استخدمها ابن  

اهليثم للتصوير، حيث وّضح أّن الرؤيا تتم اعتامدًا عىل مقدار الضوء املنعكس أو الصادر من  

از يستقطب  األشياء عىل العني، فاستفاد العلامء الحقًا من هذه النظرية يف حماولة اخرتاع جه 

 

 .  204ـــ  203  / 1فتاوى نور عىل الدرب، ج (  1) 

ُتُموُه    ، الصوم   كتاب   ، صحيح البخاري (  2)  ُتُم اهِلاَلَل َفُصوُموا، َوإَِذا َرَأيح ِل النَّبِير َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم: »إَِذا َرَأيح َفَأفحطُِروا«،  َباُب َقوح

َي َعَليحُكمح    ". بلفظ  762/  2ج ، م . وعنه يف صحيح مسلم 1909. رقم 27/  3ج  َيتِِه، َفإِنح ُغمر َيتِِه َوَأفحطُِروا لُِرؤح »ُصوُموا لُِرؤح

َعَدَد«  ِمُلوا الح  . َفَأكح

رَ   مرصد   "ويسمى   تلسكوب موسوعة ويكيبيديا (  3)  (  اب والَراِصَدة والرّصادة بكرس امليم, وقد ُيسمى النظارة واملرقب واملِقح

https://ar.wikipedia.org/wiki 
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أكِّب قدٍر ممكٍن من الضوء الصادر من النجوم البعيدة أو املنعكسة من الكواكب السابحة فكان  

 التلسكوب. 

م، 1608كان هانز ليِّبشاي اهلولندي، اختصايِصّ النظارات، أول من صنع تلسكوبًا سنة        

أوض تبدو  الرؤيا  أّن  فالحظ  ضيٍق  أنبوٍب  يف  زجاجيتني  عدستني  رّكَب  بالنسبة  حيث  ح 

ب الفلكي اإليطايل جاليليو جهازًا يشبه جهاز   لألجسام البعيدة وبعدها بام ال يقل عن سنٍة ركَّ

ليِّبشاي وكان بذلك أول شخٍص يستعمل التلسكوب ليدرس به السامء واستطاع اكتشاف  

برصد أقامر كوكب املشرتي وتأكيد أن األرض    1609حيث قام عام  ".  (1) الكثري من األشياء   

تدور حول الشمس . وبعد ذلك جاء العامل نيوتن ليصنع تلسكوبه العاكس والذي يتألف من  

 . (2)  "مرآة عاكسة للضوء 

وعىل هذا فالتلسكوب أو املرصد عبارة عن عدسة أو نظارة  مقربة لألشياء البعيدة ومكِّبة  

 . حلجمها

أو     بالتلسكوب  اهلالل  رؤية  عىل  االعتامد  جواز  إىل  املعارصين  الفقهاء  مجهور  ذهب  وقد 

املرصد ألهنا تعتِّب من العوامل املساعدة عىل توضيح الرؤية أمام العني بيرس وسهولة  وعىل  

 رأسهم هيئة كبار العلامء وجممع الفقه اإلسالمي. 

ي الدورة الثانية والعرشين ملجلس  ه ـف1403\11\2( وتاريخ  108فقد صدر قرار رقم ) 

هيئة كبار العلامء املنعقدة بمدينة الطائف، ابتداء من العرشين من شهر شوال حتى الثان من  

 هـ ببحث النقاط الست اآلتية: 1403شهر ذي القعدة عام 

 إنشاء املراصد كعامل مساعد عىل حتري رؤية اهلالل ال مانع منه رشعًا.  - 1

 العني املجردة، فالعمل هبذه الرؤية، وإن مل ير باملرصد. إذا رئي اهلالل ب  -

إذا رئي اهلالل باملرصد رؤية حقيقية بواسطة املنظار تعني العمل هبذه الرؤية، ولو مل ير   -  3

تعاىل:   اهلل  لقول  وذلك  املجردة؛  هُ }بالعني  َيُصمح َفلح َر  هح الشَّ ِمنحُكُم  َشِهَد  البقرة  {َفَمنح   (:185 )

 

 com3.mawdoo://https  2017مارس    13  ، 06:29آخر حتديث:    - سناء الدويكات    ، عمل التلسكوب (  1) 

 org.marefa.www://httpsتلسكوب موقع املعرفة  (  2) 
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ل اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »ال تصوموا حتى تروه، وال تفطروا حتى تروه،  ولعموم قول رسو

ولقوله عليه الصالة والسالم: »صوموا    ،فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثني يوما «

لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم  « . . . احلديث يصدق أنه رئي اهلالل، سواء كانت  

 أم هبا عن طريق املنظار، وألن املثبت مقدم عىل النايف. الرؤية بالعني املجردة 

يطلب من املراصد من قبل اجلهة املختصة عن إثبات اهلالل حتري رؤية اهلالل يف ليلة    -  4

 مظنته، بغض النظر عن احتامل وجود اهلالل باحلساب من عدمه. 

كة األربع، تعني  حيسن إنشاء مراصد متكاملة األجهزة لالستفادة منها يف جهات اململ  -  5

 مواقعها وتكاليفها بواسطة املختصني يف هذا املجال. 

تعميم مراصد متنقلة؛ لتحري رؤية اهلالل يف األماكن التي تكون مظنة رؤية اهلالل، مع    -  6

 االستعانة باألشخاص املشهورين بحدة البرص، وخاصة الذين سبق هلم رؤية اهلالل. اهـ. 

( الذي أصدره يف  2وبعد أن قام املجلس بدراسة املوضوع ومناقشته ورجع إىل قراره رقم )

 هـ يف موضوع األهلة  1394دورته الثانية املنعقدة يف شهر شعبان من عام 

قرر باإلمجاع: املوافقة عىل النقاط الست التي توصلت إليها اللجنة املذكورة أعاله، برشط     

أو غريه ممن تثبت عدالته رشعا لدى القضاء كاملتبع، وأن ال يعتمد    أن تكون الرؤية باملرصد 

 . (1) عىل احلساب يف إثبات دخول الشهر أو خروجه 

بشأن   اإلسالمي  املؤمتر  ملنظمة  اإلسالمي  الفقه  جممع  جملس  قرارات  من  السادس  القرار 

 . "توحيد بدايات الشهور القمرية"

يف    اإلسالمي  الفقه  جممع  جملس  قرر  اململكة  كام  عاصمة  بعامن  الثالث  مؤمتره  انعقاد  دورة 

  "حيث قرر    ،م  1986أكتوبر    16إىل    11هـ /    1407صفر    13  -  8األردنية اهلاشمية من  

وجوب االعتامد عىل الرؤية، ويستعان باحلساب الفلكي واملراصد مراعاة    يف املسألة الثانية: 

 . (2)  "لألحاديث النبوية واحلقائق العلمية  

 

 .   46/  3ج   ، هيئة كبار العلامء   أبحاث (  1) 

 .   341/  29ج   ، اإلسالمية جملة البحوث  (  2) 
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ذكرنا يف املسألة السابقة أنه ال مانع رشعا من االعتامد عىل التلسكوب أو املرصد يف رؤية          

أن بعض العلامء    "اهلالل لكن هل جيوز االعتامد عىل احلساب الفلكي  يف إثبات األهلة، خاصة  

ُجوِن الَقِديمِ   }:  تعاىليذكر أهنا قطعية ويستدل بقول اهلل ُعرح َناُه َمنَاِزَل َحتَّى َعاَد َكالح رح َقَمَر َقدَّ   {َوالح

َبانٍ }   }  : ( وقوله تعاىل39)يس:   َقَمُر بُِحسح ُس َوالح مح   ( أي مها ذوا حساب فال 5)الرمحن:    {الشَّ

أبدا ذلك  الربعة ال  ،ينخرم  الفصول  أفادت    وكذلك  استمرت  إذا  والعوائد  ينخرم حساهبا 

 .  (1)  "القطع  

 : اختلف الفقهاء يف هذه املسألة عىل ثالثة أقوال 

  ، القول األول: يرى عدم االعتامد عىل احلساب الفكي مطلقا اليف إثبات األهلة وال يف نفيها 

 : وعمدة االستدالل عندهم  ، وهو مذهب مجهور الفقهاء األربعة

َباَن َثاَلثنِيَ   1  ِمُلوا َشعح َيتِِه َفإِنح ُغمَّ َعَليحُكمح َفَأكح َيتِِه َوَأفحطُِروا لُِرؤح   ــ  قوله عليه السالم »ُصوُموا لُِرؤح

َيِة.  ؤح َد الرُّ ِفطحِر َبعح ِم َوالح وح ًما ُثمَّ ُصوُموا«  َأَمَر بِالصَّ  َيوح

َمُلو َأكح اٍل  َشوَّ ِهاَلُل  النَّاِس  َعىَل  ُغمَّ  ِر  فإن  هح الشَّ َبَقاُء  َل  َصح األح أِلَنَّ  ًما،  َيوح َثاَلثنَِي  َرَمَضاَن  َة  ِعدَّ ا 

ُهوِد، َأنَّ َما َثَبَت بَِيِقنٍي اَل َيزُ  ِل املحَعح َصح ُل إالَّ بَِيِقنٍي َعىَل األح َصح ُك َهَذا األح َ وُل إالَّ بَِيِقنٍي  َوَكاَمُلُه، َفاَل ُيرتح

 . (2) ِمثحلِهِ 

يننا ال حيتاج إىل حساب وال كتاب، كام يفعله أهل الكتاب من ضبط  د  ": قال ابن حجر  إن 

عباداهتم بمسري الشمس وحسباناهتا، وأن ديننا يف ميقات الصيام معلق بام يرى بالبرص وهو  

 .    (3) "رؤية اهلالل، فإن غم أكملنا عدة الشهر ومل نحتج إىل حساب 

َساِب فَ    ا بِاحلحِ بَّاِغ َأمَّ َحابنَا َوَقاَل بن الصَّ َزُمُه باَِل ِخاَلٍف َبني َأصح  . (4) اَل َيلح

 

 . 400ص    ، املوسوعة امليرسة (  1) 

 .   106/  3ج   ، واملغني   . 405/  6ج   ، . واملجموع 392/  2ج   ، . والدر املختار   80/  2بدائع الصنائع، ج (  2) 

 .   67/  3ج   ، فتح الباري (  )33

 123/  4ج   ، فتح الباري البن حجر (  4) 
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ــ أن النظر يف أمر النجوم فيام يستدل به عىل معرفة سمت القبلة فيام بعد عنها من البالد  2

ومعرفة أجزاء الليل وما مىض منها مما بقي الفرتاق أحكامها يف العبادات املرشوعة، واالهتداء  

هبا يف ظلامت الِّب والبحر بأن يميزها ويعرف مواضعها من اجلنوب أو الشامل ووقت طلوعها  

وجل:  و عز  قال  هلذا.  خلقها  أنه  أعلم  قد  تعاىل  اهلل  ألن  مستحب،  هو  بل  جائز،  غروهبا 

ِم ُهمح هَيحَتُدونَ } َتُدوا  }[ َوَقاَل  16]النحل:    {َوَعالَماٍت َوبِالنَّجح َوُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم النُُّجوَم لَِتهح

رِ  َبحح َِّبر َوالح النظر من أمرها فيام زاد عىل ذلك مما يتوصل    [ وأما97]األنعام:    {هِبَا يِف ُظُلاَمِت الح

به إىل معرفة نقصان الشهور من كامهلا دون رؤية أهلتها فذلك مكروه؛ ألنه من االشتغال بام  

ال يعني. إذ ال جيوز ألحد أن يعمل يف صومه وفطره عىل ذلك فيستغني به عن النظر إىل األهلة  

يف رمضان: »صوموا لرؤيته    - اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم  َصىلَّ   -بإمجاع من العلامء. فقد قال رسول اهلل  

 .  (1)وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني« 

َرُف    :قال النووي َتَِّبُ ِمنحُه َما ُيعح اَم ُيعح ٌس َوخَتحِمنٌي، َوإِنَّ ِمنَي؛ أِلَنَُّه َحدح  َعىَل ِحَساِب املحُنَجر
ِ
بِنَاء َعَدُم الح

قِ  َوقحُت بِِه الح  . (2)  "بحَلُة َوالح

ُل ا  َبلح َقوح ح ُيقح َيتِِه مَل َقطحِعيُّ َعىَل َعَدِم ُرؤح َساُب الح ُه إَذا َدلَّ احلحِ : إنَّ َعبَّاِديُّ َمُة الح َعالَّ َيتِِه،  وَقاَل الح ِل لُِرؤح َعدح لح

الصَّ  جَيُوُز  َواَل  َجيِلٌّ  َظاِهٌر  َوُهَو  انحَتَهى.  هِبَا  َشَهاَدهُتُمح  ُمَعاَنَدٌة  َوُتَردُّ  َذلَِك  َوخُمَاَلَفُة  ِحينَئٍِذ  ُم  وح

 .  (3)  "َوُمَكاَبَرةٌ 

ِم َأوح    ": وقال ابن تيمية   وح َيِة ِهاَلِل الصَّ َعَمَل يِف ُرؤح اَلِم َأنَّ الح سح ِ طَِراِر ِمنح ِديِن اإلح َلُم بِااِلضح َفإِنَّا َنعح

َاِسِب  اَلِل بَِخَِّبِ احلح ِ َقِة بِاهلح َكاِم املحَُعلَّ َحح ِ َذلَِك ِمنح األح  َأوح َغريح
ِ
ياَلء ِ ِة َأوح اإلح ِعدَّ َجر َأوح الح ُه ُيَرى َأوح احلح  اَل   َأنَّ

َعَليحِه َوَسلََّم بَِذلَِك َكثِرَيٌة. َوَقدّ  َتِفيَضُة َعنح النَّبِير َصىلَّ اهللَُّ  ََع    ُيَرى اَل جَيُوُز. َوالنُُّصوُص املحُسح َأمجح

َض املحُ  اًل َواَل ِخاَلٌف َحِديٌث؛ إالَّ َأنَّ َبعح َرُف فِيِه ِخاَلٌف َقِديٌم َأصح لُِموَن َعَليحِه. َواَل ُيعح ِريَن  املحُسح َتَأخر

اَلُل َجاَز لِلحَحاِسِب َأنح َيعح  ِ ُه إَذا ُغمَّ اهلح َد املحِاَئِة الثَّالَِثِة َزَعَم َأنَّ َهِة احلادثني َبعح َمَل يِف َحقر  ِمنح املحَُتَفقر

 

 .   415/  3  ج ،  املقدمات املمهدات البن رشد القرطبي (  1) 

 .   227  / 2ج   ، رشح الزرقان عىل املوطأ (  2) 

 .   63/  2ج   ، حاشيتا قليويب وعمرية (  3) 



238 
 

َيِة َصاَم َوإاِلَّ َفاَل. َوَهَذا   ؤح َساُب َدلَّ َعىَل الرُّ َساِب َفإِنح َكاَن احلحِ ِسِه بِاحلحِ ُل َوإِنح َكاَن ُمَقيًَّدا  َنفح َقوح الح

َاِع َعىَل ِخاَلفِهِ  مجح ِ ُبوٌق بِاإلح َاِسِب َفُهَو َشاذٌّ َمسح ا بِاحلح اَمِم َوخُمحَتصًّ غح ِ  .  (1) "بِاإلح

 ـ دليل رفع احلرج  عن األمة يف  التكلف ومعاناة احلساب .  3

العيني    ل   "قال  َيِة  ؤح بِالرُّ َوَغريه  م  وح الصَّ اِرع  الشَّ ِحَساب  وعلق  معاناة  يِف  أمته  َعن  َرج  احلح رفع 

له صىل اهلل َعَليحِه   تمّر َذلِك َبينهم، َوَلو حدث بعدهمح من يعرف َذلِك، بل َظاهر َقوح التسيري، َواسح

َساِب أصال، إِذح َلو َكاَن   لِيق احلكم بِاحلحِ َوسلم: )َفإِن غم َعَليحُكم فأكملوا الحعدة َثاَلثِنَي( َينحِفي َتعح

ساب، َوقد َرَجَع قوم إِىَل أهل التسيري يِف َذلِك،  احلكم ي علم من َذلِك لَقاَل: فاسألوا أهل احلح

الح   الصَّ الّسلف  َاع  َوإمِجح الَقاِِض:  َقاَل  موافقتهم،  ُفَقَهاء  الح بعض  َعن  َونقل  الروافض،  وهم 

ة َعَليحِهم   .  (2)  "حجَّ

حتى يف املناطق التي    ،لعامل اإلسالمي وهبذا القول  أخذ املجمع الفقهي اإلسالمي برابطة ا    

وقرار جممع الفقه اإلسالمي    ، (  من الدورة الرابعة1/4يغلب عليها الغيوم  يف القرار رقم )

( يف مؤمتره الثالث لعام  6/3) 18الدويل املنبثق من منظمة التعاون اإلسالمي يف القرار رقم  

م، حيث ذكر أنه جيب االعتامد عىل الرؤية البرصية ويستعان باحلساب الفلكي مراعاة  1986

 لآليات واألحاديث النبوية.

العلمية واإلفتاء باململكة العربية السعودية يف الفتوى    كام أخذت به  اللجنة الدائمة للبحوث 

أن اهلل تعاىل علم ما كان وما سيكون من تقدم علم الفلك وغريه من    ": ( وقالت  2036رقم )

هُ }العلوم ومع ذلك قال:   َر َفلحَيُصمح هح وبينه رسوله صىل اهلل عليه وسلم    {َفَمنح َشِهَد ِمنحُكُم الشَّ

وأفطروا لرؤيته  « احلديث، فعلق صوم شهر رمضان واإلفطار منه  بقوله: »صوموا لرؤيته  

برؤية اهلالل ومل يعلقه بعلم الشهر بحساب النجوم مع علمه تعاىل بأن علامء الفلك سيتقدمون  

يف علمهم بحساب النجوم وتقدير سريها؛ فوجب عىل املسلمني املصري إىل ما رشعه اهلل هلم  

 سلم من التعويل يف الصوم واإلفطار عىل رؤية اهلالل  عىل لسان رسوله صىل اهلل عليه و
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وهو كاإلمجاع من أهل العلم، ومن خالف يف ذلك وعول عىل حساب النجوم فقوله شاذ ال  

 .  (1)  "يعول عليه 

 .  (2) وجاءت فتوى ابن باز موافقة هلذا القول  

قال هبذا القول الشيخ    وممن  ،العمل باحلساب الفلكي يف النفي ال يف اإلثبات   :القول الثان 

 القرضاوي وابن عثيمني و ومفهوم فتوى الدكتور حسام الدين عفانة. 

أن نظل عىل إثبات احلساب بالرؤية وفقا لرأي األكثرين من أهل    "    ومعنى العمل بالنفي  

ألن اهلالل مل يولد    ؛وقال إهنا غري ممكنة   ، الفقه يف عرصنا ولكن إذا نفى احلساب إمكان الرؤية

العامل اإلسالميأص بحال  ، ال يف أي مكان من  الشهود  تقبل شهادة  أال  الواجب  ألن    ؛كان 

ـ يكذهبم  بل يف هذه احلالة ال يطلب ترائي اهلالل   الواقع الذي أثبت العلم الرياِض القطعي  ـ 

أو الشئون الدينية أبواهبا ملن    ،وال دور الفتوى  ،من الناس أصال وال تفتح املحاكم الرشعية

 . (3)  "أن يديل بشهادة عن رؤية اهلالل   يريد

الفلكية عىل إمكانية    أما يف جمال اإلثبات فال يعمل باحلسابات الفلكية فإذا دلت احلسابات 

لقرت  أو  لغيم  إما  ير  مل  لكنه  الشمس  بعد غروب  اهلالل  يعتمد عىل    ،رؤية  فال  ذلك  لغري  أو 

 .  (4)  "احلساب يف هذه احلال بل يكمل الشهر ثالثني يوما 

الذي نرى أن يعمل به يف النفي ال يف اإلثبات ومعنى ذلك أنه لو قال    ": ويقول ابن عثيمني   

  ، واملراصد تقول إن اهلالل ال يمكن أن يولد هذه الليلة يف هذا املكان  ،شخص إنه رأي اهلالل 

فإنا نعمل بنفي املرصد ولو قرر املرصد أن اهلالل مولود الليلة ومل يره أحد من الناس رؤية  

 .  (5)  "جمردة مل نعمل بإثبات املرصد ألن العِّبة بالرؤية الطبيعية  
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 : ويقول  الدكتور حسام الدين عفانة

ولكن مع هذا أقول إنه بعد التقدم العلمي اهلائل لعلم الفلك ولوضوح الفصل بني علم  "  

الفلك وبني التنجيم ال بد من االستئناس بعلم الفلك يف هذه القضية املهمة، وفق الرشوط  

أهل   اهلالل وأن يكون  تعذر رؤية  الفقهاء قدياًم وحديثًا. وأمهها  إليها  أشار  التي  واألحوال 

ممن يؤمن معهم خلطأ وحيصل العلم أو الظن القوي من اتفاقهم عىل عدم اخلطأ يف  احلساب  

احلساب. وخاصة أنه قد حدثت عوامل كثرية تؤثر يف إثبات الرؤية يف العرص احلارض، مثل:  

عدم صفاء اجلو بسبب التلوث الصناعي بالغازات اهلائلة من الصناعات، والتلوث الضوئي،  

الصناعية التي متأل األجواء ليل هنار، إضافة إىل عوامل أخرى قد تؤثر  وبخار املاء، واألقامر  

 عىل الرؤية منها: الوهم، وحدة البرص، وعمر القمر بعد التولد وحلظة الرؤية. 

الشهور      إلثبات  البرصية  الرؤية  عىل  االعتامد  وجوب  هو  املسألة  هذه  يف  األمر  وخالصة 

الرشعي   ،القمرية النصوص  به  نطقت  ما  الفلكي  وهذا  باحلساب  يستأنس  أو  ويستعان  ة 

 .  (1)  "واملراصد مراعاة لألحاديث النبوية واحلقائق العلمية 

ولكننا لو دققنا يف هذا الرأي مل   ":وقد انتقد الدكتور / أرشف القضاة هذا القول بقوله       

واإلثبات يف األخذ  نجد له ما يؤيده ال رشعيا وال عمليا فالنصوص الرشعية مل تفرق بني النفي  

باحلساب والتقدير وبخاصة حديث ) فإن غم عليكم فاقدروا له  ( ففي احلديث أمر بالتقدير  

 إلثبات الشهر وليس لنفي الشهادة. 

وحساب    ،فال فرق بني دقة احلساب وقطعيته بني حساب إثبات دخول الشهر  وأما علمياً    

 .  (2)  "نفي دخوله 

فهو مقابل  للقول    ، يرى العمل باحلساب الفلكي مطلقا يف النفي ويف اإلثبات    : القول الثالث  

والقفال الشاَش  استدالال بام    ، ونسب هذا القول البن رسيج من الشافعية وابن قتيبة  األول

ِن ُعَمَر َرِِضَ اهللُ َعنحُهاَم، َعِن النَّبِير َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم َأنَّ   "روى   ُه َذَكَر َرَمَضاَن َفَقاَل: »اَل  َعِن ابح

 

 .   42/    9ج   ، فتاوى يسألونك (  1) 

 . 14ــ  13ص    ، والعلم احلديث د/ أرشف القضاة ثبوت الشهر القمري بني احلديث النبوي  (  2) 



241 
 

َلُه«    ِدُروا  َفاقح ِمَي َعَليحُكمح  َفإِنح ُأغح ُه،  َتَروح طُِروا َحتَّى  اَلَل، َواَل ُتفح ِ َتَرُوا اهلح قالوا      (1) َتُصوُموا َحتَّى 

نَاهُ  ُروُه بِِحَساِب املحَنَاِزِل   :َمعح  . (2) َقدر

، ومن قوله  "فأكملوا  "ئمة الشافعية من قوله هنا  وأخذ ابن رسيج من أ "جاء يف فتح القدير: 

النجوم للمنجم قال: فاقدروا للخواص    "فاقدروا   "يف خِّب آخر بأنه جيوز الصوم بحساب 

 .  (3)  "وأكملوا للعوام ألن القمر يعرف وقوعه بعد الشمس باحلساب 

 واعرتض  اجلمهور عىل هذا التفسري  بام يأيت:  

العريب    1 ابن  قال  بِِحَساِب  فَ   "ــ   ٍم  َقوح َعىَل  جَيُِب  َاِل  احلح خُمحَتلَِف  ِعنحَدُه  َرَمَضاَن  ُوُجوُب  َصاَر 

َعَدِد َقاَل َوَهَذا َبِعيٌد َعِن النبالء  َقَمِر َوَعىَل آَخِريَن بِِحَساِب الح ِس َوالح مح  . (4)  "الشَّ

أن  2 باحلساب  "  ــ    يعرف  إنام  وألنه  مقامه  احلساب  يقوم  فال  بالرؤية  احلكم  الرشع علق 

موضعه من االرتفاع واالنخفاض وأنه إنام يتم بالرؤية وسريه كل برج يف أرجح من يومني  

القدر واإلكامل   املكلفني يف  وأقل من ثالثة فال ينضبط بطؤه ورسعته وألنه يوجب تفاوت 

سن تعلمه عىل من يقوم هبم احلجة ألنه احتياط يف العبادة كام أمرنا   وأنه بعيد وألنه لو جاز أو

بإحصاء هالل شعبان لرمضان أو حممول عىل ما ذكر أو منسوخ بقوله فأكملوا وهو أوىل من  

 .  (5)  "عكسه لكونه أثبت وأرصح وأخص

3   َ ُروا َلُه مَت نَاُه َقدر ََلِف إِىَل َأنَّ َمعح َلِف َواخلح َغِة ُيَقاُل  ـ مُجحُهوُر السَّ ُل اللُّ ًما َقاَل َأهح َعَدِد َثاَلثِنَي َيوح اَم الح

 َ ِديِر َقاَل اخلح نَى َواِحٍد َوُهَو ِمَن التَّقح ُتُه بَِمعح َدرح ُتُه َوَأقح رح ُدُرُه َوَقدَّ ُرُه َوَأقح َء ُأَقدر ح ُت اليشَّ رح طَّايِبُّ َوِمنحُه  َقدَّ

َواحح  القادرون  فنعم  فقدرنا  تعاىل  اهلل  ُل  َة  َقوح ِعدَّ الح ِمُلوا  َفَأكح ُكوَرِة  املحَذح َواَياِت  بِالرر ُهوُر  ُمح اجلح َتجَّ 

ُكُر َهَذا َويُ  ُكُر َهَذا َوَتاَرًة َيذح َتِمَعا يِف ِرَواَيٍة َبلح َتاَرًة َيذح ح جَيح ُدُه  َثاَلثنَِي وهو تفسري ال قدروا له هلذا مَل َؤكر
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 . 189/  7ج   ، . ورشح النووي عىل مسلم   273/  3انظر النجم الوهاج يف رشح املنهاج، ج (  2) 

 . 213/  4فيض القدير، ج (  3) 

 .   122/  4ج ،  فتح الباري البن حجر (  4) 

 .   213/  4فيض القدير، ج (  5) 
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ُدُروا َلُه َثاَل  ابَِقُة َفاقح َواَيُة السَّ َم  الرر َلُه َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلَّ  َقوح
ِ
ُفَقَهاء ثنَِي َقاَل املحَاِزِريُّ مَحََل مُجحُهوُر الح

ُه يِف َحِديٍث آَخَر َقاُلوا َواَل جَيُوُز َأنح َيُكونَ  َ ِة َثاَلثنَِي َكاَم َفرسَّ ِعدَّ ُدُروا له عىل أن املراد اكامل الح   َفاقح

اَم  املحَُراُد ِحَساَب املحُنَجر  ُع إِنَّ ح َراٌد َوالرشَّ ِرُفُه إاِلَّ َأفح ُه اَل َيعح ِمنَي أِلَنَّ النَّاَس َلوح ُكلرُفوا بِِه َضاَق َعَليحِهمح أِلَنَّ

َلُم  ِرُفُه مَجَاِهرُيُهمح َواهللَُّ َأعح ُف النَّاَس باَِم َيعح  .   (1) ُيَعرر

 ــ معارضة هذا التفسري للحديث النبوي.  4

النووي:  يِف  َومَ   "قال  َوَسلََّم  َعَليحِه  اهللَُّ  َصىلَّ  لِِه  بَِقوح ُدوٌد  َمرح ُلُه  َفَقوح املحَنَاِزِل  بِِحَساِب  َقاَل  نح 

 ِ
ِحيَحنيح ُر هكذا وهكذ "الصَّ هح ُتُب الشَّ ِسُب َواَل َنكح يٌَّة اَل َنحح ٌة ُأمر  .  (2) " اإنَّا ُأمَّ

والشيخ  حممد بخيت     (3) والشيخ حممد رشيد رضا     :وممن أخذ هبذا القول من املعارصين    

   ( 7) والدكتور  مصطفى الزرقا     (6) الشيخ أمحد شاكر    (5) والشيخ طنطاوي جوهر    ،(4)    املطيعي

 (9) والدكتور عيل مجعة يف فتوى دار اإلفتاء املرصية    ،(8) وهيئة الفتوى يف موقع إسالم أون الين  

 : واستدلوا عىل ذلك  ،القضاة   ف رشأ. والدكتور 

فهي ال تسري عشوائيا بل إن القرآن    ؛، ــ أن اهلل تعاىل أوجد األجرام الساموية وبعلم وحساب  1

    :طلب منا أن تعلم كيف تسري هذه األجرام فقال
ٍ
ء ساَب َوُكلَّ ََشح ننَِي َواحلحِ َلُموا َعَدَد السر َولَِتعح

 

 . 189/  7ج   ، رشح النووي عىل مسلم (  1) 

 .   270/  6ج   ، املجموع رشح املهذب (  2) 

 .   152/  2ج   ، تفسري املنار (  3) 

 .   82/  81ص    ، الشيخ حممد بخيت املطيعي   ، إرشاد أهل امللة إىل إثبات األهلة (  4) 

 .   47ص    ، طنطاوي جوهر رسالة اهلالل (  5) 

  1357مرص عام    كوبري القبة   هل جيوز رشعا إثباهتا باحلساب الفلكي، العالمة أمحد حممد شاكر،   ، أوائل الشهور العربية (  6) 

ـ   وما بعدها   17ص    ، م 1939  هـ ـ

 . 161ص  ، م 2004هـ ــ  1425تعتني به جمد بن أمحد مكي طبعة ثالثة    ، فتاوى مصطفى الزرقا (  7) 

 حكم اعتامد احلساب الفلكي يف ثبوت الشهر القمري موقع إسالم أون الين (  8) 

https://fatwa.islamonline 

 فتوى رقم   ، د عيل مجعة   ، احلساب الفلكي والوسائل العلمية احلديثة يف رؤية اهلالل (  9) 

 2011/ 12/ 10  : التاريخ   ، إلفتاء املرصية موقع دار ا (     2345)  
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ِصيالً  لحناُه َتفح َرُه    }(  وقال  12  :) اإلرساء   {َفصَّ َقَمَر ُنورًا َوَقدَّ َس ِضياًء َوالح مح ِذي َجَعَل الشَّ ُهَو الَّ

لَ َمنا ٍم َيعح ياِت لَِقوح ُل اآلح َقر ُيَفصر ساَب َما َخَلَق اهللَُّ ذلَِك إاِلَّ بِاحلح ننَِي َواحلحِ َلُموا َعَدَد السر   {ُمونَ ِزَل لَِتعح

يونس  وسلم 5  :)  عليه  اهلل  صىل  بقوله  واستدلوا  ُتُموُه    ": (  َرَأيح َوإَِذا  َفُصوُموا،  ُتُموُه  َرَأيح »إَِذا 

ُدُروا َلُه«  َفَأفحطُِروا، َفإِنح غُ  مَّ َعَليحُكمح َفاقح
 (1) . 

 . "فاقدروا  "وإعامل الذهن يف قوله  ،فاحلديث فيه إشارة إىل التقدير واحلساب      

يَن،  2 ِ َعًة َوِعرشح ًة تِسح نِي َمرَّ ُر َهَكَذا َوَهَكَذا« َيعح هح ُسُب، الشَّ ُتُب َوالَ َنحح يٌَّة، الَ َنكح ٌة ُأمر ةً   ـ »إِنَّا ُأمَّ   َوَمرَّ

 .  (2)  "َثاَلثنَِي 

أميتها   عن  األمة  خرجت  فإذا  وعدما  وجودا  املعلول  مع  تدور  العلة  أن  االستدالل   وجه 

وأمكن الناس خاصتهم    ، وصارت تكتب وحتسب  وكانت يف جمموعها ممن يعرف هذه العلوم

اليقني والقطع يف حساب أول الشهر وأمكن أيثقوا هبذا احلساب    ،وعامتهم إن يصلوا عىل 

وجب أن يرجعوا    ،وزالت علة األمية   ،هم بالرؤية  أو أقوى إذا صار هذا شأهنم يف مجاعتهمثقت

 .  (3) وان يأخذوا يف حساب األهلة باحلساب وحده  ، إىل اليقني الثابت

باحلساب الفلكي هو اختالط هذه العلم بعلوم السحر و    القدامىــ أن عدم أخذ الفقهاء    3

 وأهل الشعوذة واملنجمني  والكهانة وكل علوم هؤالء قائمة عىل الظن والتخمني فكان 

إليه الرسول صىل اهلل عليه   النأي عن علم هؤالء واتباع ما أرشد  الرشيعة  الزما عىل علامء 

 وسلم يف العمل بالرؤية البرصية   . 

علم الفلك قائاًم عىل أسس من الرصد باملراصد احلديثة، واألجهزة  "وم  فقد أصبح  أما الي    

العمالقة التي تكتشف حركات الكواكب من مسافات السنني الضوئية، وباحلسابات الدقيقة  

 

البخاري (  1)  الصوم   صحيح  عنه   ، كتاب  اهلل  رىض  عمر  ابن  رمضان   ، عن  شهر  أو  رمضان  يقال  هل  .  25/ 3ج   ، باب 

 . 1900رقم 

ُسُب«   ، الصوم   صحيح البخاري عن ابن عمر رىض اهلل عنه كتاب (  2)  ُتُب َوالَ َنحح ِل النَّبِير َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم: »الَ َنكح ،  َباُب َقوح

 . 1913. رقم  27/  3ج 

 . 13ص    ، أوائل الشهور العربية أمحد شاكر   انظر (  3) 
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بِناء   الثانية، وُأقيمت  د تلك احلركات بجزء من مئات أو آالف األجزاء من  نة التي حتدر املَُتَيقَّ

إلخ..    لفضاء حول األرض حمطات ثابتة، وتستقبل مركبات تدور حول األرض..عليه يف ا

من   عليه  كان  ما  عىل  ُيقاس  وأن  حساباتِه،  ويقني  بصّحتِه  ذلك  بعد  يشك  أن  يمكن  فهل 

 .  (1)  "البساطة والظَّنِّية والتعديل يف املاِض َزَمَن أسالفِنا رمحهم اهلل

، وملّا كانت  4 الرؤية البرصية مظنة اخلطأ: فإهنا إن خالفت احلساب    ــ  احلساب الفلكي قطعيٌّ

 . (2) الفلكي فال يعتد هبا؛ ألن القطعيَّ مقدٌم عىل الظني 

 : ورجح الدكتور أرشف القضاة هذا الرأي لعدة أمور 

ــ ألن احلساب هو األصل ايل مل يكن متيرسا  يف العرص النبوي فجاء األمر بالصوم إذا رئي    1

 "إنا أمة أمية النكتب وال نحسب   "عنه كام دل عىل ذلك حديث  اهلالل بديال 

ما تكون ظنية، وكذلك اإلكامل   2 بالرؤية غالبا  الشهادة  بينام احلساب يف عرصنا    ،ـ  وألن 

 يف كل عرص بأقوى وسيلة .  فنأخذوكلها وسائل  ،قطعي 

 . "فإن غم عليكم  فاقدروا له ": ــ وتطبيقا حلديث 3

، ونكون يف الوقت  ، ونكون بذلك قد أخذنا بالنصوص الرشعية، وفهمناها بطريقة متكاملة   

نفسه قد أخذنا باحلقائق العلمية احلديثة ومل نملها، ومن اشهر من قال هبذا الراي قديام مطرف  

الثالث   القرن  يف  الفقهاء  كبار  من  رسيج  بن  العباس  وأبو  التابعني،  كبار  من  اهلل  عبد  بن 

 .(3)  "والسبكي إن كان احلساب قطعيا  ،وابن قتيبة الدينوري ،ياهلجر

 تعقيبات عىل األقوال السابقة.  

 بعد عرض أقوال الفقهاء يف هذه املسألة نذكر عدة تعقيبات مهمة يف هذه املسألة:

 

 حكم اعتامد احلساب الفلكي يف ثبوت الشهر القمري موقع إسالم أون الين (  1) 

https://fatwa.islamonline   . 

 د عيل مجعة فتوى رقم   ، احلساب الفلكي والوسائل العلمية احلديثة يف رؤية اهلالل (  2) 

 2011/ 12/ 10  : التاريخ   ، دار اإلفتاء املرصية (     2345)  

 . 14ص    ، PDFنسخة   د رشف القضاة   ، ثبوت الشهر القمري بني احلديث النبوي والعلم احلديث (  3) 

https://fatwa.islamonline/
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بل ومستحيل  نظرا    أن  حماولة حسم اخلالف يف هذه املسألة أمر بعيد املنال  : التعقيب األول 

لتكافؤ األدلة عند كل فريق ويبدو أن الشيخ القرضاوي قد فطن هلذا عندما بحث املوضوع  

 ثم عقب عليه بثالثة تنبيهات  مفيدة يف هذا الصدد 

إىل   بالنظر  ومرونة  سعة  ـ  الشهر  دخول  بإثبات  يتعلق  ما  أعني  ـ  األمر  هذا  يف  أن  األوىل: 

ا  واختالف  وأحكامه،  الرشع  أثبَت  نصوص  فَمنح  لألمة.  ورمحة  توسعة  املقام  هذا  يف  لعلامء 

األمة   فقهاء  بعض  به  قال  عام  يبعد  مل  غفرًيا  مًجا  اشرتط  أو  عدلني،  أو  بعدل  الشهر  دخول 

املعتِّبين، بل َمنح قال باحلساب وجد له يف السلف قائاًل، منذ عهد التابعني فَمنح بعدهم. ومن  

املطالع، وَمنح مل يع  تِّبها له سلفه، وله دليله، فال جيوز أن ينكر عىل من أخذ  اعتِّب اختالف 

أن ال إنكار يف املسائل  "بأحد هذه املذاهب واالجتهادات، وإن رآها هو خطأ، إذ القاعدة:  

 . " االجتهادية 

رأى هالل   بأنه  الذي شهد  الشاهد  أخطأ  فلو  مغتفر،  األمور  مثل هذه  اخلطأ يف  أن  الثانية: 

ليه أن صام الناس يوًما من شعبان أو أفطروا يوًما من رمضان،  وترتب ع  أو شوال،،  رمضان

َنا إِنح   نَا ال ُتَؤاِخذح فإن اهلل تعاىل أهٌل ألن يغفر هلم خطأهم، وقد علمهم أن يدعوا فيقولوا: ) َربَّ

َطأحَنا( )البقرة:  (.286َنِسينَا َأوح َأخح

و العارش، يف الواقع ونفس  حتى لو أخطأوا يف هالل ذي احلجة، ووقفوا بعرفة يوم الثامن أ

 األمر، فإن حجهم صحيح ومقبول، كام قرر ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية وغريه.

الثالثة: أن السعي إىل وحدة املسلمني يف صيامهم وفطرهم، وسائر شعائرهم ورشائعهم، أمٌر  

لذي  مطلوب دائام، وال ينبغي اليأس من الوصول إليه، وال من إزالة العوائق دونه، ولكن ا

جيب تأكيده وعدم التفريط فيه بحال، هو: أننا إذا مل نصل إىل الوحدة الكلية العامة بني أقطار  

املسلمني يف أنحاء العامل، فعىل األقل جيب أن نحرص عىل الوحدة اجلزئية اخلاصة بني أبناء  

 اإلسالم يف القطر الواحد. 
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دينة الواحدة، فيصوم فريٌق اليوم عىل أنه  فال جيوز أن نقبل بأن ينقسم أبناء البلد الواحد، أو امل 

من رمضان، ويفطر آخرون عىل أنه من شعبان، ويف آخر الشهر تصوُم مجاعة، وتعيد أخرى،  

 فهذا وضع غري مقبول. 

 فمن املتفق عليه أن حكم احلاكم، أو قرار ويل األمر يرفع اخلالف يف األمور املختلف فيها.     

ة املسئولة عن إثبات اهلالل يف بلد إسالمي ـ املحكمة العليا،  فإذا أصدرت السلطة الرشعي    

أو دار اإلفتاء، أو رئاسة الشؤون الدينية، أو غريهاـ  قرارها بالصوم أو باإلفطار، فعىل مسلمي  

ذلك البلد الطاعة وااللتزام؛ ألهنا طاعة يف املعروف، وإن كان ذلك خمالفا ملا ثبت يف بلد آخر،  

 ا رجح الرأي الذي يقول: إنَّ لكل بلد رؤيته. فإن حكم احلاكم هن 

قـال:         أنه  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  عـن  ثبَت  تصومون،  "وقـد  يوم  صومكم 

تفطرون  يوم  لفـظ  22) "وفطركم  ويف  يوم  "(،  وأضحاكم  تفطرون  يوم  وفطركم 

(، وقد روى  24)"الفطر يوم تفطرون، واألضحى يوم تضحون"(،  وبلفظ:  23)"تضحون

 . "باب إذا أخطأ القوم اهلالل "أبـو داود هذا احلديث حتت عنوان  

قال اإلمام اخلطايب: معنى احلديث أن اخلطأ موضوع عن الناس فيام كان سبيله االجتهاد، فلو  

أن قوًما اجتهدوا، فلم يروا اهلالل إال بعد الثالثني، فلم يفطروا حتى استوفوا العدد، ثم ثبت  

ة وعرشين، فإن صومهم وفطرهم ماض، فال َشء عليهم من وزر  عندهم أن الشهر كان تسع 

وجيزهيم   إعادته  عليهم  ليس  فإنه  عرفة،  يوم  أخطأوا  إذا  احلج  يف  هذا  وكذلك  عنت،  أو 

 .   (1)  "أضحاهم كذلك، وإنام هذا ختفيف من اهلل سبحانه ورفق بعباده 

أن املتخصصني من علامء الفلك شأهنم شأن الفقهاء فقد اختلفوا فيام بينهم يف    : التعقيب الثان

اهلالل رؤية  بدوره    إثبات  يلقي  الواحد وهذا  العام  وآخر يف  بني مرصد  البيانات  وتعددت 

 بظالل من الشك وعدم املصداقية فيها ومن ثم انتفاء صفة اليقني التي يطمحون إليها. 

 م . 2019هـ  املوافق لعام 1440ث  يف رمضان عام خذ عىل سبيل املثال ما حد  

 

    موقع الشيخ القرضاوي تاريخ النرش: أحد  PDF  نسخة  د يوسف القرضاوي  ، احلساب الفلكي وإثبات أوائل الشهور ( 1) 

013 /5   /2018   -  12:57 
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 : فقد اصدر مركز الفلك الدويل بيانا مطوال حول رية اهلالل   نقتبس منه ما ييل

فرؤية اهلالل غري ممكنة يوم اإلثنني بجميع الوسائل من مجيع قارة اسرتاليا وآسيا وأفريقيا  "      

بعض ممكنة يف  اهلالل  رؤية  أن  األمريكيتني    وأوروبا. يف حني  القارتني  من  الغربية  األجزاء 

باستخدام التلسكوب فقط وذلك بصعوبة بالغة يف حالة صفاء الغالف اجلوي فقط. ورؤية  

اهلالل بالعني املجردة غري ممكنة من أي يابسة يف العامل يوم اإلثنني، فهي ممكنة من أجزاء من  

 .  (1)  "البحر غرب املحيط اهلادئ فقط.... 

 : انظر إىل هذا البيان  ثم اقرأ البيان اآليت 

م ـ 2019حول إمكانية رؤية هالل شهر رمضان    "طقس العرب   "أظهرت دراسة أجراها"  

 م أن رؤية هالل شهر رمضان  2019ماي  4هـ  بعد مغيب شمس يوم السبت1440

لشمس  هـ  مستحيلة بالعني املجردة والتلسكوب نظرا لغروب القمر قبل ا  1440ــ  2019

 يف كافة الدول العربية. 

وبالتايل تكون رؤية  هالل رمضان مستحيلة    ،يف تونس سيغرب القمر قبل مغيب الشمس

األحد   يوم  سيكون  شعبان2019ماي  5عليه  لشهر  املتمم  هو  االثنني  ، م  ماي  6ويوم 

 .  (2)  "1440ــ 2019هو بداية أول أيام رمضان2019

العيد لرؤية هالل  بالنسبة  امللكية  "فقد    وأما  اجلمعية  الكويتي وعضو  واملؤرخ  الفلكي  قال 

إّن   اخلميس:  اليوم  السعدون،  عادل  للفلك،  بني  "الِّبيطانية  سيحدث  كبريًا  فلكّيًا  انقسامًا 

 . "الدول اإلسالمية حول غرة شهر شوال وإثبات عيد الفطر السعيد

اعة الواحدة ودقيقتني من  القمر اجلديد أو االقرتان سيتم يف الس "وأضاف السعدون: إن     

ظهر يوم االثنني الثالث من يونيو املقبل، ويغيب القمر يف الكويت بعد مغيب الشمس بدقيقة  

 

 م مركز الفلك الدويل  2019مايو    15هـ اريخ    1440لعام  (  عيد الفطر ) بيان حول رؤية هالل شهر شوال (  1) 

https://www.astronomycenter.net 

 2tounes-anbaa/com.kapitalis.www://http/موقع أنباء تونس  (  2) 
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نحو   العربية  الدول  يف  احلال  وكذلك  لرؤية    5واحدة،  كافية  غري  مكث  مدة  وهي  دقائق، 

 .    "اهلالل، وكذلك لن تتحقق الرشوط األخرى للرؤية يف أي دولة عربية 

لسعدون أنه حسب مؤرشات الرؤية فإن اهلالل بعد مغيب الشمس لن ُيرى يف أي دولة  تابع ا

اجلنوبية،   أمريكا  املناظري يف  بواسطة  يشاهد  الفجر  أفريقيا، وعند  قارة  أقًص  إسالمية حتى 

 (. 1) ."وهي دول ال تشرتك معنا يف نفس الليل، وكذلك يكون قد بدأ الصباح عندنا لليوم التايل "

ال هي    :ثالث التعقيب  اإلسالمي  العامل  بلدان  من  كثري  يف  أضحت  السياسية  التدخالت  أن 

ومل يعد لعلامء الدين القول الفصل يف حتديد يوم الصوم      احلاكمة واملهيمنة عىل احلياة الدينية

الدولة   لتوجهات  مطيع  مبلغ  جمرد  معظمها  يف  الدينية  املؤسسات  وأضحت  العيد  يوم  أو 

 ا دون اعتبار لصواب الرؤية رشعية كانت أم فلكية، اسية فيهيواإلرادة الس 

وأصبح   الواحد  البلد  داخل  اهلالل  رؤية  تعدد  إىل  واالستهتار  الفداحة  من  األمر  بلغ  وقد 

اإلعالن عن رؤية اهلالل ــ  صوما أو فطرًا  ــ يف بعض البلدان رمزا هليمنة احلزب احلاكم  

 وموافقة رشعية عىل حكمه وسلطانه. 

 : هـ بني الدول اإلسالمية1440ل املثال ما جرى عام خذ عىل سبي 

حسمت بعض الدول العربية، بينها السعودية وقطر واإلمارات واجلزائر، أمر رؤية هالل    "   

 شوال باكرا معلنة الثالثاء أول أيام العيد. 

لشهر   املتمم  هو  الثالثاء  أن  وفلسطني  وتونس  األردن ومرص  تضم  دول  أكدت  املقابل،  يف 

عن  رمضان العرب  بني  احلرية  بعدها  لتشتد  الفطر،  عيد  أيام  أول  األربعاء  بذلك  معلنني   ،

 أسباب هذا االختالف يف حتديد موعد العيد. 

وتواصل االلتباس واجلدل بعد أن انقسم مواطنون يف نفس الدولة حول حتديد يوم العيد، إذ  

 كامل صيامه. بدأ بعضهم االحتفال به يوم الثالثاء فيام قرر البعض اآلخر است

 

اخلميس،    ، الين   موقع اخلليج أون   ، "انقسامات فلكية هذا العام.. متى سيكون عيد الفطر؟    "بعنوان  صحفي   تقرير   ا (  1) 

 https://alkhaleejonline.net ل 15:28الساعة    2019- 05- 23
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الثالثاء هو أول   بأن  التابعة للحكومة املعرتف هبا دوليا،  يف اليمن، أفادت وزارة األوقاف، 

التابعة جلامعة احلوثي أن األربعاء هو    "جلنة األهّلة "أيام العيد.ومل متض دقائق حتى أعلنت  

 أول أيام عيد الفطر. 

املرجع الشيعي أن الثالثاء هو املتمم لشهر  ومل يتخلف األمر كثريا يف العراق، حيث أكد مكتب  

 رمضان ما يعني أّن العيد سيحل يوم األربعاء. 

 يف حني أعلن ديوان الوقف السني يف العراق بأنه سيحتفل الثالثاء بعيد الفطر. 

إذ يبدو أن اخلالفات السياسية ألقت بظالهلا حتى عىل   ويتشابه األمر يف السودان وسوريا، 

 االحتفاالت الدينية. 

فقد تباينت آراء السودانيني إزاء دعوة جتمع املهنيني السودانيني لالحتفال بأول أيام عيد الفطر  

 الذي أعلن األربعاء يوم عيد.  "جممع الفقه "الثالثاء، خمالفة بذلك قرار  

  خطوة يف طريق مقاومة"ويف الوقت الذي رحب فيه ناشطون بإعالن التجمع معتِّبين إياه  

 . "دعوة للفرقة "، رفضه آخرون بوصفه "املجلس العسكري فاقد الرشعية 

يوم   بالعيد  االحتفال  للمعارضة،  التابع  السوري،  اإلسالمي  املجلس  فقرر  سوريا،  يف  أما 

 الثالثاء نسجا عىل منوال الدول املجاورة لسوريا كاخلليج. 

العيد االثنني، وأن األربعاء    غري أن وكالة األنباء السورية الرسمية، أعلنت تعذر رؤية هالل

الساعة الرابعة فجرا، اضطر الليبيون إىل تغيري مشاريعهم لليوم التايل، بعد   هو أول أيام العيد 

 أن تراجعت دار اإلفتاء عن إعالهنا السابق بأن األربعاء هو أول أيام العيد. 

ان وأن أول أيام العيد  وجاء التغيري بعد ساعات من اإلعالن بأن الثالثاء هو املتمم لشهر رمض

 سيكون األربعاء. 

العامة لألوقاف،   للهيئة  أحدمها  بيانني،  انتشار  أعقاب  ليبيا يف  يف  اجلدل  وسادت حالة من 

التابعة حلكومة الوفاق املعرتف هبا دوليا، واآلخر لدار اإلفتاء التابعة للحكومة املؤقتة برشق  

 ليبيا. 
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ا عىل فيسبوك ثبوت رؤية هالل شهر شوال استنادا  وأكدت اهليئة العامة لألوقاف يف بيان هل 

 .  (1) لشهود عيان يف عدد من املدن واملناطق الليبية 

ال  الفلكي هو احلفاظ عىل وحدة  رابع التعقيب  : إن املقصد من وراء جواز العمل باحلساب 

وإلغاء مظاهر    ،، وبيان مظاهر اجتامعها وتآلفها يف عبادة هي ركن من أركان اإلسالماألمة

 الفرقة والتنازع بني الدول اإلسالمية حول بداية الصوم وهنايته. 

العصور    نظري أكثر منه عمليا حتى يف  النبيل هو مقصد  واحلقيقة أن هذا املقصد واهلدف 

ورفعة راية حضارهتا مع اتساع رقعتها حتت ظالل راية   ،اإلسالمية املزدهرة ويف أوج حكمها

 واحدة وخليفة واحد. 

التاريخ أن بلدا أو قطرا ما من أقطار العامل اإلسالمي كان ينتظر اإلعالم        فلم يسجل لنا 

برؤية اهلالل يف قطر آخر أو أن اخلليفة كان يأمر اقطار العامل اإلسالمي باتباع رؤية بلد معني  

 . بل  كان املعتِّب هو اختالف املطالع وحديث كريب يف هذه املسألة خري دليل عىل هذا

اَم،  "روى كريب  فقد     ُت الشَّ اِم َقاَل: َفَقِدمح ِل بِنحَت احلَاِرِث، َبَعَثتحُه  إِىَل ُمَعاِوَيَة بِالشَّ ، َأنَّ ُأمَّ الَفضح

اجلُُمَعِة،   َليحَلَة  اهِلاَلَل  نَا  َفَرَأيح اِم،  بِالشَّ َوَأَنا  َرَمَضاَن  ِهاَلُل  َعيَلَّ  ُتِهلَّ  َواسح َحاَجَتَها،    ُثمَّ َفَقَضيحُت 

ُتمُ  ُن َعبَّاٍس، ُثمَّ َذَكَر اهِلاَلَل، َفَقاَل: َمَتى َرَأيح ِر، َفَسَأَلنِي ابح هح ُت املَِدينََة يِف آِخِر الشَّ  َقِدمح

َتُه َليحَلَة اجلُُمَعِة؟ َفُقلحُت: َرآُه النَّا   نَاُه َليحَلَة اجلُُمَعِة، َفَقاَل: َأَأنحَت َرَأيح ُموا،  ُس، َوَصا اهِلاَلَل، َفُقلحُت َرَأيح

ًما،   ِمَل َثاَلثِنَي َيوح بحِت، َفاَل َنَزاُل َنُصوُم َحتَّى ُنكح نَاُه َليحَلَة السَّ نح َرَأيح
َأوح َنَراُه،  َوَصاَم ُمَعاِوَيُة، َقاَل: َلكِ

َص  اهللَِّ  َرُسوُل  »َأَمَرَنا  َهَكَذا  اَل،  َقاَل:  َوِصَياِمِه،  ُمَعاِوَيَة  َيِة  بُِرؤح َتِفي  َتكح َأاَل  َعَليحِه  َفُقلحُت:  اهللَُّ  ىلَّ 

 . (2) َوَسلََّم« 

 

 2019يونيو/ حزيران    4  ، يد يف الدول العربية؟ موقع العريب نيوز تاريخ  هل تلعب السياسة دورا يف حتديد يوم الع (  1) 

 https://www.bbc.com/arabic/trending 

. وقد عقب عليه العالمة الرتمذي  693. رقم 67/  3ج   ، سنن الرتمذي حتقيق شاكر باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم (  2) 

ِن َعبَّاٍس َحِديٌث َح   ": بقوله   يف سننه  ِل  »َحِديُث ابح ِم َأنَّ لُِكلر َأهح ِل الِعلح َسٌن َصِحيٌح َغِريٌب، َوالَعَمُل َعىَل َهَذا احلَِديِث ِعنحَد َأهح

 » َيَتُهمح  َبَلٍد ُرؤح
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َيُة    "قال العالمة املباركفوري:    ِفي ُرؤح َيَتُهمح َواَل َتكح ِل َبَلٍد ُرؤح َهَذا بَِظاِهِرِه َيُدلُّ َعىَل َأنَّ لُِكلر َأهح

ِل َبَلٍد آَخرَ  ِل َبَلٍد أِلَهح  َأهح

ِحيُح ِعنح لٍِم َوالصَّ ِح ُمسح َيَة اَل َتُعمُّ النَّاَس َبلح خَتحَتصُّ بَِمنح  َقاَل النََّوِويُّ يِف رَشح ؤح َحابِنَا َأنَّ الرُّ َد َأصح

لِي قح ِ َفَق اإلح َلُع َلِزَمُهمح َوإِِن اتَّ َفَق املحَطح اَلُة َوِقيَل إِِن اتَّ رَصُ فِيَها الصَّ  ُم َوإاِلَّ َفاَل َقُرَب َعىَل َمَساَفٍة اَل ُتقح

َحابِنَا َتُعمُّ  ُض َأصح َمِل بن    َوَقاَل َبعح ح َيعح اَم مَل ِض َفَعىَل َهَذا َتُقوُل إِنَّ َرح ِل األح ِضٍع مَجِيَع َأهح َيُة يِف َموح ؤح الرُّ

ُه هِلَ  ح َيُردَّ ُه مَل ُه َشَهاَدٌة َفاَل َتثحُبُت بَِواِحٍد َلكِنَّ َظاِهَر َحِديثِِه َأنَّ ٍب أَلَنَّ ُه أَلَنَّ  َعبَّاٍس بَِخَِّبِ ُكَريح اَم َردَّ َذا َوإِنَّ

َبِعيِد انحَتَهىا ُمَها يِف َحقر الح َيَة اَل َيثحُبُت ُحكح ؤح  . (1)   "لرُّ

ال تتمثل يف توحيد يوم الصوم أو اإلفطار وإنام يتمثل يف وحدة   حقيقتهاإن وحدة األمة يف   

الغاية  ، الفكر التصور   ، وحدة  النهضة  ،وحدة  التخلف     ، وحدة  وحدة االنتصار عىل عوامل 

هبا  ، واالنحطاط  املنوطة  والوظيفة  اإلسالمي  للمنهج  احلقيقي  البناء  الرتبية    ، وحدة  وحدة 

الثقافية وحدة توحيد الرؤى السياسية خلدمة    ،الفكرية ألبناء األمة، وحدة النهضة االقتصادية 

قادرة عىل محاية بيضتها من كل  لتكون مهابة بني األمم  حمافظة عىل سلطان  أرضها    ؛األمة 

  ،مرتبص  حامية لكل مقدساهتا، مدافعة عن املستضعفني من أبنائها يف أي مكان من املعمورة 

 وحدة نرش اهلدى واخلري لآلخرين برصف النظر عن اجلنس أو اللون أو العقيدة.

ق الغاية الكِّبى املتمثلة يف وحدة قتتح  أما النظر عىل أن توحيد الرؤية هو الوسيلة التي هبا     

 األمة  فهي  نظرة  من ينظر إىل رساب بقيعة حتى إذا جاءه مل جيده شيئا. 

اخل  علمية    : امسالتعقيب  جهة  من  الصادر  اليقيني  الفلكي  باحلساب  العمل  أنكر  ال  إنني 

يف  ولكنني  هبا  بسط  موثوق  يف  الفلك  علامء  من  املحموم  التسابق  هذا  أنكر  الوقت  نفس   

يف مثل هذه املناسبات واعتبار الرؤية الرشعية نوعا من التخلف    هيمنتهم عىل الساحة الفقهية

الرشيعة   علم  خدمة  يف  احلساب  علم  يكون  أن  واألصل  رشعا  ممقوتة  نظر  وهى  والتأخر، 

 وميرسا ألحكام تطبيقها . 

 

 .   307/  3ج   ، حتفة األحوذي (  1) 
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املوثوق    الفلك   أن تشكل جلنة مشرتكة  من علامء الرشيعة  وعلامء  ويف هذا اإلطار أقرتح 

بعلمهم وإخالصهم يف كل قطر تشكل جهة واحدة ختتص باإلعالن عن بدء  الصوم والفطر  

الرؤية   اعتبار  التداول وأخذ  بعد  اإلفتاء  دار  الفقهاء  من  لسان  أن يكون اإلعالن عىل  عىل 

املطالع  البرصية  والف اعتبار اختالف  الظني منهام مع  مراعاة  اليقيني عىل  لكية معا وتقديم 

للبلدان األخرى وعدم إلزامهم  خصوصا البالد التي ال متلك أجهزة رصد متقدمة  أو كان  

  ،أو ترغب يف العمل بالرؤية البرصية باعتبارها األصل  ،أهلها  أقلية يف بلدان غري إسالمية 

 احلرج مقصد رشعي، واخلطأ معفو عنه .وامليسور مقدم عىل املعسور .  فاألمر ميسور، ورفع 

 : وخالصة القول فيها ما ييل ،(1) هذه املسألة بحث يف قضايا الصالة       

النهار بطلوع فجر وغروب شمس إال أن     :أوالً  يقيم يف بالد يتاميز فيها الليل من  من كان 

هنارها يطول جدا يف الصيف، ويقرص يف الشتاء، وجب عليه أن يصيل الصلوات اخلمس يف  

ِس إِىَل َغَسِق اللَّيحلِ }لعموم قوله تعاىل:    أوقاهتا املعروفة رشعا؛ مح اَلَة لُِدُلوِك الشَّ آَن    َأِقِم الصَّ َوُقرح

ُهوًدا َكاَن َمشح ِر  َفجح الح آَن  ُقرح إِنَّ  ِر  َفجح اَلَة َكاَنتح َعىَل  }( وقوله تعاىل:    78  :) اإلرساء   {الح إِنَّ الصَّ

ُقوًتا ِمننَِي كَِتاًبا َموح  ( .103 : ) النساء {املحُؤح

وكذلك  جيب الصوم عىل املكلفني بأن يمسكوا كل يوم منه عن الطعام والرشاب وسائر    

ملفطرات من طلوع الفجر إىل غروب الشمس يف بالدهم ما دام النهار يتاميز يف بالدهم من  ا

الليل، وكان جمموع زماهنام أربعا وعرشين ساعة. وحيل هلم الطعام والرشاب واجلامع ونحوها  

يف ليلهم فقط وإن كان قصريا، فإن رشيعة اإلسالم عامة للناس يف مجيع البالد، وقد قال اهلل  

ِر ُثمَّ َأمِتُّو}:  تعاىل َفجح َوِد ِمَن الح َسح َيحِط األح َيُض ِمَن اخلح َبح َيحُط األح َ َلُكُم اخلح ُبوا َحتَّى َيَتَبنيَّ َ ا  َوُكُلوا َوارشح

َياَم إِىَل اللَّيحلِ   .( 178  :)البقرة {الصر

 

 . راجع بحث مسألة صالة أهل القطبني أو الصالة يف مناطق ال يغيب فيها الشفق (  1) 
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  ومن عجز عن إمتام صوم يوم لطوله، أو علم باألمارات أو التجربة، أو إخبار طبيب أمني   

 حاذق، أو غلب عىل ظنه أن الصوم يفيض إىل إهالكه أو مرضه مرضا شديدا، أو 

يفيض إىل زيادة مرضه أو بطء برئه أفطر، ويقيض األيام التي أفطرها يف أي شهر متكن فيه من  

ُه َوَمنح َكاَن َمِريًضا َأوح َعىَل َس }القضاء. قال تعاىل:   َر َفلحَيُصمح هح ٌة ِمنح  َفَمنح َشِهَد ِمنحُكُم الشَّ َفٍر َفِعدَّ

اٍم ُأَخرَ   (.185) البقرة  {َأيَّ

ثانيا ً: من كان يقيم يف بالد ال تغيب عنها الشمس صيفا، وال تطلع فيها الشمس شتاء أو يف  

يصلوا   أن  عليهم  وجب  مثال،  أشهر  ستة  ليلها  ويستمر  أشهر،  ستة  إىل  هنارها  يستمر  بالد 

ن يقدروا هلا أوقاهتا، وحيددوها معتمدين  ساعة، وأ  الصلوات اخلمس يف كل أربع وعرشين

 . يف ذلك عىل أقرب بالد إليهم تتاميز فيها أوقات الصلوات املفروضة بعضها من بعض

ملا ثبت أن النبي صىل اهلل عليه وسلم حدث أصحابه عن املسيح الدجال، فقالوا: »ما لبثه يف  

، وسائر أيامه كأيامكم،  األرض؟ قال: أربعون يوما: يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة 

فقيل: يا رسول اهلل! اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صالة يوم؟ قال: ال، اقدروا له قدره « فلم  

يعتِّب اليوم الذي كسنة يوما واحدا يكفي فيه مخس صلوات، بل أوجب فيه مخس صلوات يف  

الزمنية التي بني    كل أربع وعرشين ساعة، وأمرهم أن يوزعوها عىل أوقاهتا اعتبارا باألبعاد

أوقاهتا يف اليوم العادي يف بالدهم، فيجب عىل املسلمني يف البالد املسئول عن حتديد أوقات  

الصلوات فيها أن حيددوا أوقات صالهتم معتمدين يف ذلك عىل أقرب بالد إليهم يتاميز فيها  

يف   الرشعية  بعالماهتا  اخلمس  الصلوات  أوقات  فيها  وتعرف  النهار،  من  أربع  الليل  كل 

 وعرشين ساعة. 

وكذلك جيب عليهم صيام شهر رمضان، وعليهم أن يقدروا لصيامهم فيحددوا بدء شهر     

رمضان وهنايته، وبدء اإلمساك واإلفطار يف كل يوم منه ببدء الشهر وهنايته، وبطلوع فجر كل 
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عهام أربعا  يوم وغروب شمسه يف أقرب البالد إليهم يتميز فيها الليل من النهار، ويكون جممو

 . (1) وعرشين ساعة 

 للعلامء قولني:   (2)  وأما عن كيفية التقدير فقد ذكرنا

إليهم  : القول األول  البالد  بأقرب  النسبي  التقدير  تقدر مجيع األوقات     استعامل  بمعنى  أن 

 ( درجة، وذلك بأن تقسم األربع والعرشون   ح45بالقياس الزمني عىل نظائرها يف خط عرض )

 ( درجة إىل القطبني، كام تقسم األوقات املوجودة يف خط عرض   ح66ساعة يف املنطقة من )

  ( درجة .  ح45)

غرب يف الساعة الثامنة، وكان  ( ساعات، وكانت الشمس ت8فإذا كان طول الليل يساوي )

الوقت فيه، وإذا كان   املراد تعيني  البلد  الساعة احلادية عرشة جعل نظري ذلك يف  العشاء يف 

 ( درجة يف الساعة الثانية صباًحا كان الفجر كذلك يف البلد   ح45وقت الفجر يف خط عرض )

وذلك قياًسا عىل التقدير    املراد تعيني الوقت فيه، وبدئ الصوم منه حتى وقت املغرب املقدر. 

  - أي الدجال  الوارد يف حديث الدجال الذي جاء فيه: قلنا: يا رسول اهلل، وما ُلبحُثه يف األرض؟

أربعون يوًما، يوٌم كسنٍة، ويوٌم كشهٍر، ويوٌم كجمعٍة..:. إىل أن قال: قلنا: يا رسول    "قال:  

َره(. أخرجه مسلم  "  اهلل، هذا اليوم كسنة أتكفينا فيه صالة يوم وليلة؟ قال: ُدُروا له َقدح ال، اقح

 وأبو داود.  

وهيئة كبار العلامء ودار اإلفتاء    ،وهبذا صدرت فتاوى املجمع الفقهي واللجنة الدائمة لإلفتاء

 . (3) بالكويت 

 

ـ   297/    15ج   ، ملخصا جمموع فتاوى ابن باز  (  1)   .  299  ـ

 (2  ) 

الدرجات  (  3)  ذات  البالد  يف  والصيام  الصالة  مواقيت  بشأن  اإلسالمي  الفقه  ملجمع  الثان  القرار  انظر 

السبت  1406رجب 12، العالية  يوم  إىل  داغي 1406رجب 19هـ  القرة  عيل  د  الصالة  مواقيت  .و  موقعه    هـ  عىل 

http://www.qaradaghi.com   وجمموع الفتاوى الرشعية  61قرار رقم   435/  4لعلامء ج هيئة كبار ا   وقرار .

 . 143ـ  138ـ  132/  6. وجمموع فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء، ج 111
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وذلك بأن يتابع أهل هذه البالد املواقيت   ،التقدير املطابق لتوقيت أقرب البالد : القول الثان 

 . (1) املتبعة يف اقرب بلد إليهم .  وبه صدرت توصيات ندوة األهلة واملواقيت والتقنيات الفلكية

من أفطر بعد غروب الشمس ثم رأي الشمس بعد إقالع  الطائرة فهل صومه صحيح ؟      

وكيف يفطر الصائم عىل متن الطائرة هل يفطر بتوقيت بلده أم بتوقيت البلد املسافر إليها أم 

 العِّبة بغروب الشمس وطلوعها ؟ 

  : نبني هذه املسألة يف حالتني

مس طالعة فهل صيامه  من كان صائام وغربت الشمس فأفطر وبعد إقالع الطائرة رأى الش

 صحيح ؟ 

إذا غربت الشمس قبل صعود الطائرة فأفطر الصائم  فإن صومه يكون صحيحا ألنه قد أتم   

َياَم إىَل اللَّيحلِ }  :صيامه إىل اليل وقد حان قبل صعوده للطائرة بدليل قوله تعاىل   ُّوا الصر   {ُثمَّ َأمِت

 ( .187)البقرة: 

َطَّاِب      َبَر    "َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم:    وعن ُعَمَر بحِن اخلح يحُل، َوَأدح َبَل اللَّ إَِذا َأقح

َت  َطرح ُس َفَقدح َأفح مح  .  (2)  "النََّهاُر، َوَغاَبِت الشَّ

َعَليحهِ   "و عنه يف صحيح البخاري   َعنحُه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ  َوَسلََّم: »إَِذا    َرِِضَ اهللَُّ 

ائُِم«  َطَر الصَّ ُس َفَقدح َأفح مح َبَر النََّهاُر ِمنح َها ُهنَا، َوَغَرَبِت الشَّ يحُل ِمنح َها ُهنَا، َوَأدح َبَل اللَّ  . (3) َأقح

 

 . 310ص    ، توصيات ومقرتحات ندوة األهلة واملواقيت والتقنيات الفلكية (  1) 

 .   232. رقم  355/  1مسند اإلمام أمحد، ج (  2) 

ائِمِ َباٌب:  ،  كتاب الصوم   ، صحيح اخلاري (  3)   . 1954رقم   36/  3ج   ، َمَتى حَيِلُّ فِطحُر الصَّ
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لإلفتاء          الدائمة  اللجنة  فتاوى  يف  حقه    "جاء  يف  النهار  انتهاء  بعد  بالبلد  أفطر  إذا  وأما 

رأى الشمس فإنه يستمر مفطرا؛ ألن حكمه حكم البلد التي أقلع منها  فأقلعت الطائرة ثم  

 . (1)  "وقد انتهى النهار وهو فيها  

بغروب    له  عالقة  وال  الطائرة   يف  الشمس  قرص  غروب   عند  يفطر  الطائرة  يف  والصائم 

 الشمس يف بلد إقالعه وال البلد التي يسافر إليها. 

 قال العالمة الزيلعي: 

َفُسئَِل عَ   " ة  َكنحَدِريَّ سح ِ َقِدَم اإلح َترَصِ  املحُخح َفِقيَه َصاِحَب  الح يَر  ِ َأَبا ُموَسى الرضَّ َأنَّ  نح َصِعَد  َوُرِوَي  مَّ

َبَلِد َأحَيِلُّ  َدَما َغَرَبتح ِعنحَدُهمح يِف الح َس بَِزَماٍن َطِويٍل َبعح مح ى الشَّ ِة َفرَيَ َكنحَدِريَّ سح ِ  َلُه َأنح  َعىَل َمنَاَرِة اإلح

َبَلِد أِلَنَّ ُكالًّ خُمَاَطٌب باَِم ِعنحَدهُ  ِل الح طَِر َفَقاَل اَل َوحَيِلُّ أِلَهح  . (2)  "ُيفح

طُِر َما    "  :وقال ابن عابدين   َة اَل ُيفح َكنحَدِريَّ َتِفٍع َكَمنَاَرِة إسح َفيحِض: َوَمنح َكاَن َعىَل َمَكان ُمرح َقاَل يِف الح

ُة يِف ال َ ِعِّبح ِفطحُر إنح َغُرَبتح ِعنحَدُهمح َقبحَلُه َوَكَذا الح َدِة الح َبلح ِل الح ُس ِعنحَدُه َوأِلَهح مح ُربح الشَّ ح َتغح  يِف  طُُّلوعِ مَل

ُحورِ  ِر َأوح السُّ َفجح  .  (3)  "َحقر َصاَلِة الح

الشيخ عطية صقر     أن    "  :يقول  له  الشمس فالجيوز  مل تغرب عنه  بالطائرة  املسافر  ومادام 

الغرب    إىل  متجها  يكون  أو  النهار،  فيقرص  الرشق  عىل  متجها  يكون  أن  حيدث  وقد  يفطر، 

النهار عنه يف    ، فيطول  الشمس  بغياب  اجتاهفالعِّبة  يمر    ،أي  التي  املنطقة  بتوقيت  وال عِّبة 

وال بتوقيت البلد الذي سافر منه  فإن شق عليه الصيام لطول النهار فله رخصة اإلفطار    ،عليها 

 .  (4)  "للمشقة  

 

 .   137/  10ج   ، 1فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء  (  1) 

 . 321/  1ج   ، تبيني احلقائق (  2) 

 . 420/  2ج   ، حاشية ابن عابدين (  3) 

 619ــ    618/  4ج ، للشيخ عطية صقر   ، موسوعة أحسن الكالم يف الفتاوى واألحكام (  4) 
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ما يقوله بعض ُقّواد الطائرات  "وهذا ما عليه الفتوى يف دار اإلفتاء املرصية  ونبهت عىل  أن       

 قات البلد األصيل أو البلد احلايل غري صحيح رشًعا   من اإلفطار عىل مي

وهناك حالة تغيب فيها الشمس ثم خترج مرة أخرى من جهة املغرب لرسعة الطائرة، وهنا       

 .  (1)  "يفطر الصائم عند غياهبا األول وال يلتفت لردها وعودهتا   

املسلمني يف  آخر يوم من شهر رمضان  يف البلد الذي يقيمون فيه عائدين  يسافر بعض            

يوما    ثالثني  العدة  أكملوا  قد  املطالع   بسبب اختالف  أنفسهم  فيجدوا  إىل موطنهم األصيل 

 فهل يفطرون أم يكملون  الصوم مع قومهم فيكون قد صام واحدا وثالثني يوما ؟. 

العِّبة يف ابتداء الصيام يف البلدة التي سافر منها، ويف    أن  "يقرر الفقهاء هنا قاعدة مفادها   

 . (2)  "هنايته يف البلدة التي قدم إليها   

بناء عىل هذه القاعدة فإن املسافر إىل قومه إن كان قد صام ثامنية وعرشين يوما يف بلد عمله  

ا وإن  يكون ثامنية وعرشين يوما مطلق  فيجب عليه أن يصوم مع قومه  ألن شهر رمضان ال 

كان قد صام  تسعا وعرشين أو ثالثني يوما فإنه يصوم كذلك مع قومه اليوم احلادي والثالثني  

 بالنسبة له تأدبا مع البلد التي وصل إليها فإن أفطر يكون آثام وال قضاء عليه. 

ح  اَلَل  قال النووي رمحه اهلل تعاىل: َلوح رشع يف الصوم يف بلد ُثمَّ َساَفَر إىَل َبَلٍد َبِعيٍد مَل ِ ا فِيِه اهلح  َيَروح

َنفح  ُم  ُحكح َبَلٍد  لُِكلر  ُقلحنَا(  )َفإِنح  َصاَم  ِحنِي  ِمنح  َثاَلثِنَي  َمَل  َتكح َفاسح ِل  َوَّ األح َبَلِد  الح ُل  َأهح َرآُه  ِسِه  ِحنَي 

ُيفح  )َوالثَّاِن(  ِمنحُهمح َصاَر  أِلَنَُّه  َمَعُهمح  ُم  وح الصَّ َزُمُه  َيلح ُهاَم(  )َأَصحُّ َهاِن  َم  َفَوجح ُحكح َتَزَم  الح ُه  أِلَنَّ طُِر 

لِ  َوَّ  . (3)  "األح

 

يف  (  1)  الصائم  املرصية إفطار  اإلفتاء  دار  رقم   ، اجلو  فتوى  مجعة  عيل  د  م  2009/  4/ 13تاريخ  (    238) املفتي 

https://www.dar-alifta.org 

ـ 1419الطبعة الثالثة  ،  د سيد بن حسني العفان   ، نداء الريان يف فقه الصوم وفضل رمضان (  2)     50  / 3ج   ، م 1998ــ    ه

 . 274/  6ج ،  املجموع (  3) 
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العِّبة يف ابتداء الصيام يف البلد التي سافر منها ويف هنايته يف    "وقالت اللجنة الدائمة لإلفتاء  

وعرشين يوما وجب عليه قضاء يوم؛    صامه ثامنية البلد التي قدم إليها. وإذا كان جمموع ما  

القمري ال يكون أقل م  الشهر  البلد    29ن  ألن  يوما، وإن كان قد أتم صيام ثالثني يوما يف 

البلد صيام يوم مثال وجب عليه أن يصوم معهم حتى   الذي سافر إليه وبقي عىل أهل هذا 

 .  (1) يفطر بفطرهم يوم العيد ويصيل معهم يوم العيد 

 ولو ارتكب حمظورا يف اليوم احلادي والثالثني فهل عليه قضاء أو كفارة ؟  

ين  القضاء  هنا  أو  القضاء  فعليه  وعرشين  تسع  أو  لثالثني  موافقا  صومه  يوم  كان  فإن  ظر 

 والكفارة وإن كان موافقا للحادي والثالثني فال يلزمه  . 

 :جاء يف حاشية حتفة املحتاج   

َساُد بِِجاَمٍع فِيهِ "       فح ِ اَرُة إَذا َكاَن اإلح َكفَّ َزُمُه َقَضاُؤُه َوالح َخِر َفَهلح َيلح ِم اآلح َيوح َم الح َسَد َصوح َنَظٌر   َفَلوح َأفح

َتَمُل أَ  ُمُه إالَّ بَِطِريِق املحَُواَفَقِة َوحُيح ُه اَل جَيُِب َصوح َرَب َعَدُم اللُُّزوِم؛ أِلَنَّ َقح َ َأنح  َوَلَعلَّ األح َق َبنيح نح ُيَفرَّ

الثَّاَل  َم  َيوح َيُكوُن  َأوح  ُذكَِر  َما  َزُمُه  َيلح َفاَل  ِمِه  َصوح ِمنح  َوالثَّاَلُثوَن  َاِدي  احلح ُهَو  ُم  َيوح الح َهَذا  ثِنَي  َيُكوَن 

َجُه اللُُّزوُم؛ أِلَنَُّه َصاَر ِمنحُهمح اهـ.  َوح رح َوَقدح ُيَقاُل األح َزُمُه َفلحُيَحرَّ  َفَيلح

عىل         القدرة  عدم  بعذر  رمضان  يف  اإلفطار  إىل  القدم  كرة  العبو  أو  الطالب  بعض  يلجأ 

يتوافق حصوهلا يف شهر   التي  القدم  أو بعذر بذل أقًص جهد للفوز يف مباراة  كرة  املذاكرة 

 رمضان الكريم. 

تجرؤ عىل حرمات اهلل وانتهاك حرمة  شهر الصوم  لقوله تعاىل  وهؤالء وأمثاهلم ال جيوز هلم ال

ُقُلوِب } َوى الح َا ِمنح َتقح  [.32]احلج:  {َذلَِك َوَمنح ُيَعظرمح َشَعائَِر اهللَِّ َفإِهنَّ

 

 .   129/  10ج   /   1  ، رقم الدائمة فتاوى اللجنة  (  1) 
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الذهبي    عن  سابق  سيد  الشيخ  بال    ":نقل  ترك صوم رمضان  من  أن  مقرر:  املؤمنني  وعند 

اخل ومدمن  الزان،  من  رش  أنه  الزندقة،  مرض،  به  ويظنون  إسالمه،  يف  يشكون  بل  مر، 

 . (1)  "واالنحالل

وقد رخص الرشع الفطر ملن كان الصوم سببا يف زيادة مرضه أو يف تلف عضو من أعضائه     

 أو أدى إىل هالكه فهذا  يفطر وعليه القضاء . 

الِّبهان  املحيط  يف  منه  ": جاء  عضو  ذهاب  أو  التلف،  نفسه  عىل  خاف  إذا  يفطر    املريض 

باإلمجاع، وإن خاف زيادة العلة وامتداده، فكذلك عندنا، وعليه القضاء إذا أفطر لقوله تعاىل:  

 . (2)( 185)البقرة:  {ومن كان مريضًا أو عىل سفر، فعدة من أيام أخر}

َ   ": وقال النووي    َعَطُش َفَخاَف اهلح ُوُع َوالح ُهمح َمنح َغَلَبُه اجلح ُ َحاُبنَا َوَغريح ِفطحُر  َقاَل َأصح اَلَك َلِزَمُه الح

له َتَعاىَل )َوال   َوإِنح َكاَن َصِحيًحا ُمِقياًم لقوله تعايل )وال تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيام( وَقوح

َلمُ  َقَضاُء َكاملحَِريِض َوَاهللَُّ َأعح َزُمُه الح ُلَكِة( َوَيلح ِديُكمح إِىَل التَّهح  .  (3)  "ُتلحُقوا بَِأيح

  ؛وعىل هذا فمن كان حاله يف الصوم اخلوف من اهلالك لشدة اجلوع أو مضاعفة املرض عليه   

 فإن له الفطر بعد استشارة الطبيب املسلم . 

أما عذر الفطر  ملجرد املذاكرة التي ال يرتتب عليها ضعف أو مرض  أو  عذر اللعب واللهو    

 فليس من األعذار الرشعية املبيحة للفطر. 

ال جيوز للمكلف اإلفطار يف رمضان من أجل االختبار؛ ألن ذلك    ": ن باز رمحه اهللقال اب   

ليس من األعذار الرشعية، بل جيب عليه الصوم وجعل املذاكرة يف الليل إذا شق عليه فعلها  

يف النهار، وينبغي لوالة أمر االختبار أن يرفقوا بالطلبة، وأن جيعلوا االختبار يف غري رمضان  

 .  (4)  "مصلحتني؛ مصلحة الصيام، والتفرغ لإلعداد لالختبارمجعا بني  

 

 .   434/  1فقه السنة للشيخ سيد سابق، ج (  1) 

 . 391/  2املحيط الِّبهان يف الفقه النعامن، ج (  2) 

 .   258/  6ج   ، املجموع للنووي (  3) 

 . 249/ 15ج   ، جمموع فتاوى ابن باز (  4) 
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ووضعت دار اإلفتاء رشوطا تعتِّب عذرا إلفطار الطالب يف رمضان ألجل االختبار وهذه    

 هي:  الرشوط

 أواًل: كونه يترضر بالصوم يف رمضان ترضًرا حقيقيًّا ال موهوًما. 

 وتدهور املستوى بسبب الصوم. وثانًيا: أن يغلب عىل الظن الرسوب أو ضعف النتيجة  

ا إليها يف شهر رمضان وال يمكن تأجيلها.   وثالًثا: كون املذاكرة مضطرًّ

إىل   االمتحانات  أو  للمذاكرة  والرضورة  االحتياج  أيام  اإلفطار  يف  يتجاوز  ال  أن  ورابًعا: 

 .   (1) غريها 

 وأما كرة القدم فقد قالت دار اإلفتاء املرصية: 

الالعب املرتبط بناديه بعقد عمل جيعله بمنزلة األجري امللَزم بأداء هذا العمل، فإذا كان  "    

هذا العمل الذى ارتبط به ىف العقد هو مصدر رزقه ومل يكن له ُبدٌّ من املشاركة ىف املباريات ىف  

لفطر ىف  شهر رمضان، وكان يغلب عىل الظن كون الصوم مؤثًرا عىل أدائه فإن له الرخصة ىف ا

يعوقه   الذى  الشاقة  املهنة  أو صاحب  الفطر لألجري  أنه جيوز  العلامء عىل  احلالة.. نص  هذه 

وهو  -فقه احلنفية عىل أن من آجر نفسه مدة معلومة    يفالصوم أو ُيضِعفه عن عمله، كام ُنصَّ  

عقود اللعب واالحرتاف، ثم جاء رمضان وكان يترضر بالصوم ىف عمله فإن    يف متحقق هنا  

 ه أن يفطر وإن كان عنده ما يكفيه..  ل

ال مناص لالعب من أدائها، أما التدريبات فام دام أنه يمكن التحكم    التي هذا عن املباريات      

 . (2)  "ىف وقتها فيجب أن تكون أثناء الليل حتى ال تتعارض مع قدرة الالعب عىل الصيام

 .  ويف حال توافر هذه الرشوط يباح الفطر وعليه القضاء واهلل أعلم  

 

 

إفطار الطالب يف    عنوان   حتت ‘  2016/ 04/ 20  : التاريخ (  3163) دار اإلفتاء املرصية د شوقي عالم فتوى رقم (  1) 

   https://www.dar-alifta.org رمضان بسبب االمتحانات 

 حتت عنوان    2008/ 08/ 21( تاريخ  3401( دار اإلفتاء املرصية د عيل مجعة فتوى رقم)  2) 

  https://www.dar-alifta.org/aاإلفطار يف هنار رمضان ألصحاب املهن الشاقة  

https://www.dar-alifta.org/
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يلجأ بعض الصائمني إىل استعامل القطرة لعالج مرض يف أذنه أو عينه أو أنفه فهل يفطر      

 املريض بتناول هذه القطرة ؟

الضوابط  التي ذكرها للفقهاء للمفطرات  عن طريق  قبل اإلجابة عن هذه املسألة نوضح   

 وهى:  ،(1) اجلوف 

 الصوم ينتقض بام يدخل يف اجلسم ال بام خيرج منه   : الضابط األول

ُم مِمَّا َدَخَل َوَليحَس مِمَّا َخَرَج«  "أو بعبارة أخرى  وح  . (2) »الصَّ

 .  (3)فالطعام يدخل يف جوف اإلنسان فيفطر أما الفضالت فتخرج منه فال تفطره  

الصوم ينتقض مما دخل  عن طريق املنافذ الفطرية واملسالك املألوفة  املعتادة    :الضابط الثان 

 وليس مما يدخل عن طريق مسام اجللد. 

لينا استعامل املاء للوضوء أو  ألننا لو اعتِّبنا ما يدخل للجسم عن طريق املسام مفطرا لشق ع 

االغتسال به أو بامء الورد والصابون للتِّبد من شدة احلر وكذلك سائر األدهان أثناء فالداخل  

 .  (4) ِمنح املحََسامر اَل ِمنح املحََسالِِك اَل ُينَايِف الصوم  

 

ُع َأجح (  1)  َمح َواِو َواجلح ُف بُِسُكوِن الح َوح ُم اجلح َوُف َوااِلسح َدٌر ِمنح َباِب َتِعَب َفُهَو َأجح اََلُء َوُهَو َمصح ُف اخلح َوح ِمَل  جلح ُتعح ُلُه ُثمَّ ُاسح َواٌف َهَذا َأصح

ُف ال  َفَراَغ َفِقيَل َجوح َل َوالح غح َبُل الشُّ ُم َفاِعلٍ فِياَم َيقح ًفا َوِقيَل لِلحِجَراَحِة َجائَِفٌة اسح ِويًفا َجَعلحُت َلُه َجوح ُتُه جَتح فح اِر لَِباطِنَِها َوَداِخلَِها َوَجوَّ   دَّ

ا  أِلَنَّ  َجائَِفًة  َتُكنح  ح  مَل َفِخِذ  الح َعظحِم  ِف  َجوح إىَل  َوَصَلتح  َفَلوح  َف  َوح اجلح َوَصَلتح  إَذا  وُفُه  جَتُ َجاَفتحُه  َعظح ِمنح  املصباح  لح ًفا  جُمَوَّ ُيَعدُّ  اَل  َم 

 . 115/ 1املنريج 

عىل شيئني: أحدمها يسّمى اجلوف األعىل وهو احلاوي ألالت التنفس وهو الصدر، والثان يسّمى اجلوف  "يطلق    ويف الطب 

عن   القلب  خصوصا  التنفس  ألعضاء  صيانة  املؤّرب  باحلجاب  بينهام  فصل  وقد  الغذاء.  ألالت  احلاوي  وهو  األسفل 

 . 602/  1مضارات األبخرة واألدخنة التي ال خيلو عنها طبخ الغذاء انظر كشاف اصطالحات الفنون،ج 

عىل اختالٍف بينهم فيها، وباطن الدماغ، فإذا دخل املفطُر إىل    - و اجلوف عند الفقهاء عبارٌة عن: املعدة، واألمعاء، واملثانة  

ا،   ِحسًّ مفتوٍح ظاهر  َمنحَفٍذ  من  منها  واحدٍة  اإلفتاء  أير  دار  فتوى  إبراهيم عالم  انظر د/ شوقي  للصوم.  ُمفِسًدا  يكون  فإنه 

 . 2013/ 03/ 12  : تاريخ (  2437)  املرصية رقم 

 . 33/  3ج   ، باب احلجامة والقيئ للصائم   ، صحيح البخاري عن عكرمة وابن عباس (  2) 

َيحِض َوالنرَفاِس، والبلوغ ألهنا  (  3)   احلح
ِ
ِة، َوُطُروء دَّ  تنايف أركان الصوم مل نذكر َالرر

 .   323/  1. وتبيني احلقائق، ج   330/  2ج ،  انظر فتح القدير للكامل بن اهلامم (  4) 
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الفم كالطعام  إما عن طريق    ،وصول اليشء املفطر للجوف واالستقرار فيه  : الضابط الثالث

أو عن طريق الدبر كاالحتقان فيه. سواء أكان مغذيا  كالطعام أم كان غري مغذ كالرتاب أو  

 احلصاة أو اجلوهرة  أو النواة ونحوه. 

فال يفطر الصائم عند    ،واإلرادة وهو ما يعِّب عنه بالعمد أما النسيان  الرابع: القصد الضابط  

ألنه يتعذر االجتناب منه فإن تعمد إدخاله    ؛لدخاناجلمهور  وما دخل بغري إرادة اإلنسان كا

 كالتجمر بالعود واألعشاب والشيشة ففي كل هذه احلاالت يصل للحلق . ،أفطر

ُدَخاَن    "     أِلَنَّ  ؛  َأيح َقَضاُء  الح َوَجَب  لِلحَحلحِق  ِر  ِقدح الح ُبَخاُر  َأوح  َبُخوِر  الح اُن  ُدخَّ َأيح  َوَصَل  َفَمَتى 

ةٌ  ُقوَّ َلُه  ُصُل  حَتح َأيح  بِِه  ى  َوَيَتَقوَّ َماُغ  الدر بِِه  َيَتَكيَُّف  ٌم  ِمنحُهاَم ِجسح ُكلٌّ  ِر  ِقدح الح َوُبَخاَر  َبُخوِر  تِ الح َكَالَّ ي   

لِ  َكح ُصُل َلُه ِمنح األح  . (1)  "حَتح

أو العني أو األنف وسوف نعاجله يف    ،والتقطري للعالج أثناء الصوم قد يكون  لعالج األذن 

 : مسائل ثالثة

حيتاج  مرىض األذن يف رمضان إىل استعامل قطرة للعالج فهل تفطر هذه القطرة  إذا وضعت  

 األذن هنار رمضان؟ يف 

وسبب اختالفهم  هل  يوجد منفذ بني األذن    ،اختلف الفقهاء يف حكم هذه املسألة عىل قولني 

 وبني اجلوف  أم ال ؟ 

ألن القطرة تصل إىل اجلوف عن طريق    ؛  يرى أصحابه أن القطرة يف األذن تفطر  :القول األول 

 البلعوم وكل ما يصل إىل اجلوف يفطر الصائم، وعىل هذا رأي أكثر مجهور الفقهاء  

لقوله صىل اهلل عليه وسلم    "ومن احتقن أو استعط أو أقطر يف أذنه أفطر    "  ":جاء يف اهلداية  

 .  (2) "ن إىل اجلوف ولوجود معنى الفطر وهو وصول ما فيه صالح البد "الفطر مما دخل  "

 

 .   525/  1الرشح الكبري للشيخ الدردير، ج (  1) 

 .   123/  1ج ،  اهلداية يف رشح بداية املبتدي (  2) 
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َن ِمنح َوَجٍع؟ َفَقاَل َقاَل َمالٌِك: إنح َكاَن    ": وجاء يف املدونة هح َت َمنح َصبَّ يِف ُأُذَنيحِه الدُّ ُقلحُت: َأَرَأيح

ح َيِصلح إىَل  اَرَة َعَليحِه َوإِنح مَل َقاِسِم: َواَل َكفَّ ُن الح َقَضاُء، َقاَل ابح ِقِه َفَعَليحِه الح َء  َيِصُل إىَل َحلح ِقِه َفاَل ََشح  َحلح

 . (1)  "َعَليحِه  

ََصحر َعِن    ":ويف روضة الطالبني              َطَر َعىَل األح َباطِِن، َأفح َوَلوح َقَطَر يِف ُأُذنِِه َشيحًئا َفَوَصَل إِىَل الح

ُعوطِ  َثِريَن، َكالسَّ َكح  .  (2)  "األح

.    (3)   "وى مأمومة بام يصل إليه؛ أفطرأو قطر يف أذنيه فوصل إىل دماغه، أو دا  "  :ويف الكايف  

َم  وح يِه َفَأفحَسَد الصَّ َواِصُل إَِليحِه ُيَغذر ِ َفالح
َفنيح َوح َماَغ َأَحُد اجلح  .  (4)أِلَنَّ الدر

ألهنا التصل إىل اجلوف عن طريق    ؛  يرى أن القطرة  يف األذن ال تفطر الصائم  : القول الثان

 املسام. احللق وإنام تصل عن طريق 

وبعض     ، والقول الثان عن الشافعية.  ،وهبذا الرأي قال أصحاب أيب حنيفة  ورواية عن مالك 

 ومذهب ابن حزم  .  ، احلنابلة

ح َيِصلح    "جاء يف جممع األهنر    ُه مَل طُِر؛ أِلَنَّ فِِه َوَقااَل اَل ُيفح  إىَل َجوح
ِ
َغَداء َماِم لُِوُصوِل الح ِ وهذا ِعنحَد اإلح

املحَنحفَ  َيِصلح  ِمنح  ح  مَل َفَلوح  املحََشايِِخ  َثِر  َأكح َرأحُي  ُهَو  َكاَم  َسَواٌء  َيابَِس  َوالح طحَب  الرَّ َأنَّ  َوَظاِهُرُه  يِلر  َصح األح ِذ 

ِسدح   ح ُيفح ِف مَل َوح طحُب إىَل اجلح  . (5)  "الرَّ

َء َعَليحِه   "ويف املدونة    ِقِه َفاَل ََشح ح َيِصلح إىَل َحلح  . (6)  "َوإِنح مَل

ٌ   ":ويف روضة الطالبني    َقاِِض ُحَسنيح ، َوالح يحُخ َأُبو َعيِلٍّ تَِحاِل، َقاَلُه الشَّ طُِر َكااِلكح   ( 7) "َوالثَّاِن: اَل ُيفح

 

 .   269/  1ج   ، املدونة (  1) 

 .   357/  2ج   ، روضة الطالبني وعمدة املفتني (  2) 

 .   440/  1ج   ، بن قدامة الكايف ال (  3) 

 . 22/  3املبدع يف رشح املقنع، ج (  4) 

 .   241/  1ج   ، جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر (  5) 

 .   269/  1ج   ، املدونة (  6) 

 .   357/  2ج   ، روضة الطالبني (  7) 
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يحُخ َتِقىُّ    "ويف اإلنصاف    نٍَة  واختاَر الشَّ يِن عَدَم اإِلفحطاِر بُمداَواِة جائَفٍة وَمأحُموَمٍة، وبُحقح   . (1) "الدر

َائَِفِة َفَهَذا    ":ويف جمموع الفتاوى  لِيلِِه َوُمَداَواُة املحَأحُموَمِة َواجلح َطُر يِف إحح نَُة َوَما ُيقح ُقح ُل َواحلح ا الحُكحح َوَأمَّ

ِعلحِم َفمِ  ُل الح ِل  مِمَّا َتنَاَزَع فِيِه َأهح َِميِع اَل بِالحُكحح  ِمنح َذلَِك َوِمنحُهمح َمنح َفطََّر بِاجلح
ٍ
ء ح ُيَفطررح بيَِشح نحُهمح َمنح مَل

طرِِي َوُيفَ  ِل َواَل بِالتَّقح ح ُيَفطررح بِالحُكحح طِرِي َوِمنحُهمح َمنح مَل َِميِع اَل بِالتَّقح طرُر باَِم ِسَوى  َوِمنحُهمح َمنح َفطََّر بِاجلح

 َذلَِك. 

َتاُج إىَل        لِِمنَي الَِّذي حَيح َياَم ِمنح ِديِن املحُسح  ِمنح َذلَِك. َفإِنَّ الصر
ِ
ء يَشح

طُِر بِ ُه اَل ُيفح َظحَهُر َأنَّ ِرَفتِِه  َواألح َمعح

ُس  َياِم َوَيفح َمَها اهللَُّ َوَرُسوُلُه يِف الصر ُُموُر مِمَّا َحرَّ َعامُّ َفَلوح َكاَنتح َهِذِه األح َاصُّ َوالح ُم هِبَا َلَكاَن  اخلح وح ُد الصَّ

َبلَّ  َكاَم  َة  ُمَّ األح َوَبلَُّغوُه  َحاَبُة  الصَّ َلَعلَِمُه  َذلَِك  َذَكَر  َوَلوح  َبَياُنُه  ُسوِل  الرَّ َعىَل  جَيُِب  مِمَّا  َسائَِر  َهَذا  ُغوا 

اهللَُّ َصىلَّ  النَّبِير  َعنح  ِعلحِم  الح ِل  َأهح ِمنح  َأَحٌد  َينحُقلح  ح  مَل َفَلامَّ  ِعِه.  َحِديًثا  رَشح اَل  َذلَِك  يِف  َوَسلََّم  َعَليحِه   

َساًل   نًَدا َواَل ُمرح ِويُّ   -َصِحيًحا َواَل َضِعيًفا َواَل ُمسح َِديُث املحَرح ُكرح َشيحًئا ِمنح َذلَِك. َواحلح ح َيذح ُه مَل ُعلَِم َأنَّ

ِوِه غَ  َيرح ح  َومَل نَِن  السُّ يِف  َداُود  َأُبو  َرَواُه  ِل َضِعيٌف  الحُكحح َسائِِر  يِف  َواَل  َد  َأمحح نَِد  ُمسح يِف  ُهَو  َواَل  ُه.  ُ ريح

َتَمَدةِ  ُكُتِب املحُعح   (2)  "الح

 . (3)  "التقطري يف األذن جائز ": وقال ابن عثيمني 

وعىل رأسهم قرار جممع الفقه اإلسالمي    وهذا الرأي هو الراجح وبه أخذ مجهور املعارصين    

     "[ حيث نص عىل  أن  1(]10/ 1)  93يف قرار رقم:     الدويل بشأن املفطرات يف جمال التداوي

قطرة العني، أو قطرة األذن، أو غسول األذن، أو قطرة األنف، أو بخاخ األنف، إذا اجتنب  

 . (4)  "ابتالع ما نفذ إىل احللق

 . وغريهم من املعارصين   ،وابن عثيمني ،كام رجح هذا القول ابن باز

 

 .   410/  7ج   ، اإلنصاف (  1) 

 .   234ــ  233/    25ج   ،  جمموع الفتاوى (  2) 

 .   3423  / 2ج   ، عثيمني الرشح الصويت لزاد املستقنع البن  (  3) 

جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنعقد يف دورة مؤمتره العارش بجدة باململكة العربية السعودية خالل الفرتة من    انظر قرار (  4) 

ـ 1418  صفر   28  –   23 -http://www.iifaموقع املجمع    م، 1997(  يوليو ) متوز   3  – (  يونيو ) حزيران   28  املوافق   ه

aifi.org/2009.html 
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 : وعمدة استدالهلم  

والعني    1 عليه،  املنصوص  بمعنى  وال هي  عليها،  ليست منصوصًا  األذن  يف  القطرة  أن  ــ 

وذهب بعض     (1)ليست منفذًا لألكل والرشب وكذلك األذن فهي كغريها من مسام اجللد  

أهل العلم أنه إذا وجد طعمها يف احللق يقيض، وهذا من باب االحتياط، إذا وجد طعمها يف  

 .  (2)  "باب االحتياط، لكن الصواب أهنا ال تقدح يف الصوماحللق فإنه يقيض من 

ــ أن القطرة بأنواعها املختلفة سواء كانت يف األنف أو األذن أو العني فإهنا ال تفطر الصائم    2

ألن هذه ليست طعامًا وال رشابًا وال تدخل إىل اجلوف من املدخل الطبيعي للطعام والرشاب  

 .  (3)اعها املختلفة أكاًل أو رشابًا. لذلك فهي غري مفطرة وال يعد استعامل القطرة بأنو

ــ أن األطباء قد اكتشفوا يف العرص الراهن أن األذن يتواجد يف هناية عمقها الداخيل غالف    3

فام دام هذا الغالف يبقى مصونا وحمفوظا ال    ،وهذا الغالف هو آلة السمع   ،حييط  كافة الطرق

 . (4)  "خل يف األذن إىل احللق  يمكن أن يصل إليه َشء مما أد

أما دار اإلفتاء املرصية فقد اشرتطت لعدم اإلفطار من القطرة وأشباهها ضامن  عدم وصول     

ُع النَُّقِط يف األنف أو األذن أو    "َشء إىل احللق فإن وصل َشء فسد الصوم  فذكرت  أن    َوضح

ى عندهم ااِلستَِعاط أو اإلسعاط أو السُعوط( ُمفِسٌد للصوم    ، استخدام بخاخ األنف )وُيسمَّ

إذا َوَصَل َشٌء من ذلك إىل الدماغ أو إىل احللق، فإذا مَل جُيَاِوز َشٌء من ذلك اخلَيحُشوَم إىل احللق  

 . (5)  "فال يفسد الصيام

 

 .   480ص    ، فتاوى أركان اإلسالم البن عثيمني (  1) 

 .   229/  16ج   ، البن باز   فتاوى نور عىل الدرب (  2) 

 .   291/  2ج   ، فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء (  3) 

 .   117ص    ، معارصة   نوازل فقهية (  4) 

إبراهيم عالم (  5)  اإلفتاء املرصية د شوقي  قطرة األذن  "  حتت عنوان   2013/ 03/ 12  : التاريخ (  3262  ) فتوى رقم   دار 

 https://www.dar-alifta.org "واألنف يف أثناء الصيام 
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  قولني: اختلف العلامء يف كون القطرة يف العني مفسدة للصوم أم ال عىل     

ألن العني منفذ، للحلق وإن مل يكن    ؛يرى أن القطرة يف العني تفطر الصائم    :القول األول  

 معتادًا.  وهو مذهب املالكية واحلنابلة . 

املدونة  َلُم    ":جاء يف  َأعح ُهَو  َمالٌِك:  َقاَل  َفَقاَل  ائِِم؟  لِلصَّ َل  الحُكحح َرُه  َيكح َمالٌِك  َكاَن  َفَهلح  ُقلحُت: 

ِس  ُخُل َذلَِك بِنَفح َقُه، َفإِنح َكاَن مِمَّنح َيدح ُخُل َذلَِك َحلح َقُه َوِمنحُهمح َمنح اَل َيدح ُخُل َذلَِك َحلح   ِه، ِمنحُهمح َمنح َيدح

َعُل.  َقُه َفاَل َيفح  َحلح

اَرَة؟ َفَقاَل َقاَل َمالٌِك: إَذا َدَخَل َحلح  َكفَّ َقَضاَء َوالح َأَتَرى َعَليحِه الح ُه َقدح  ُقلحُت: َفإِنح َفَعَل  َأنَّ َقُه َوَعلَِم 

َقَضاءُ  ِقِه َفَعَليحِه الح ُل إىَل َحلح  . (1)  "َوَصَل الحُكحح

ُخُل    ":وجاء يف املغني يف بيان ما يفطر الصائم  َماِغ، َأوح َما َيدح ُُذِن إىَل الدر ُخُل ِمنح األح َأوح َما َيدح

لِ  ُكحح َلحِق َكالح ِ إىَل احلح
 . (2)   "ِمنح الحَعنيح

الثان  التقطري ال يفسد الصوم   :القول  أن  ألنه ال    ؛  وذهب احلنفية ـ يف األصح عندهم إىل 

 ينافيه، وإن وجد طعمه يف حلقه.  

   َلوح   ": قال الكاسان 
ِ
ُعَلاَمء ِة الح ِقِه ِعنحَد َعامَّ َمُه يِف َحلح ُسدح َوإِنح َوَجَد َطعح ح َيفح ائُِم مَل َتَحَل الصَّ  . (3)  "اكح

الفقه    جممع  منهم   املعارصين  العلامء  من  ومجهور  تيمية،   ابن  اإلسالم  شيخ  اختيار  وهو 

 اإلسالمي، ابن عثيمني وموقع الفتوى بإسالم ويب. 

َائَِفِة َفَهذَ   ":قال ابن تيمية   لِيلِِه َوُمَداَواُة املحَأحُموَمِة َواجلح َطُر يِف إحح نَُة َوَما ُيقح ُقح ُل َواحلح ا الحُكحح ا مِمَّا  َوَأمَّ

ح َينحُقلح َأَحدٌ   ِمنح َذلَِك.. .َفَلامَّ مَل
ِ
ء طُِر بيَِشح ُه اَل ُيفح َظحَهُر َأنَّ ِم ... َواألح ِعلح ُل الح ِعلحِم    َتنَاَزَع فِيِه َأهح ِل الح ِمنح َأهح

َساًل  َعنح النَّبِير َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم يِف َذلَِك اَل َحِديًثا َصِحيًحا َواَل َضِعيًفا وَ  نًَدا َواَل ُمرح   - اَل ُمسح

 

 .   269/  1ج   ، املدونة (  1) 

 .   121/  3ج   ، املغني (  2) 

 .   93/  2ج   ، بدائع الصنائع (  3) 
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ِل َضِعيٌف َرَواُه َأُبو َداُود يِف ال ُكحح ِويُّ يِف الح َِديُث املحَرح ُكرح َشيحًئا ِمنح َذلَِك. َواحلح ح َيذح ُه مَل نَِن  ُعلَِم َأنَّ سُّ

تَ  ُكُتِب املحُعح َد َواَل َسائِِر الح نَِد َأمحح ُه. َواَل ُهَو يِف ُمسح ُ ِوِه َغريح ح َيرح  . (1)  "َمَدةِ َومَل

 93ويف قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل بشأن املفطرات يف جمال التداوي  يف قرار رقم:      

قطرة العني، أو قطرة األذن، أو غسول األذن، أو قطرة       "[ حيث نص عىل   1(]1/10)

 . (2)  "األنف، أو بخاخ األنف، إذا اجتنب ابتالع ما نفذ إىل احللق

عها التي تقطر بالعني جائزة أو غري جائزة؟ جائزة، حتى  ا القطرات بأنو  ":وقال ابن عثيمني  

عت العني وأزالت محرة العني ال بأس؛ ألن هذا ال حيصل به التحسني الذي   لو ُفِرَض أهنا وسَّ

 .  (3)  "حيصل بالكحل. التقطري يف األذن جائز

 : وجاء يف فتوى دار اإلفتاء املرصية            

فأما بالنسبة للقطرة التي توضع بالعني: فالذي عليه الفتوى والعمل أهنا ال تفسد الصوم    "      

مطلًقا؛ سواء وصلت إىل احللق أو مل َتصل؛ ألن العني ليست منفًذا مفتوًحا، فال يصُدق عىل  

 .  (4)  "الداخل فيها أنه وصل إىل اجلوف عن طريق منفٍذ مفتوح  

ألن جوف    "  ؛ أعلم ـ أن التقطري يف العني ال ُيفسـد الصوم عىل الصحيح والراجح ـ واهلل       

والقطرة الواحدة حجمها قليل فإن امللعقة الواحدة    ،العني ال تتسع ألكثر من قطرة واحدة

سم من السوائل وكل سم يمثل مخس عرشة قطرة فالقطرة الواحدة متثل  5الصغرية تتسع إىل  

 

 .   234ــ  233/    25ج   ، جمموع الفتاوى (  1) 

انظر قرارجممع الفقه اإلسالمي الدويل املنعقد يف دورة مؤمتره العارش بجدة باململكة العربية السعودية خالل الفرتة من  (  2) 

ـ 1418  صفر   28  –   23 -http://www.iifaم، موقع املجمع  1997(  ليو يو ) متوز   3  – (  يونيو ) حزيران   28  املوافق   ه

aifi.org/2009.html 

 (  6302. وموقع إسالم ويب رقم الفتوى:)    3423  / 2ج   ، املستقنع البن عثيمني الرشح الصويت لزاد  (  3) 

 https://www.islamweb.net/ar/fatwaم  2000- 12- 18  - هـ    1421رمضان    22تاريخ اإلثنني    

املرصية (  4)  اإلفتاء  دار  رقم   فتوى  فتوى  عالم  إبراهيم  عنوان (  2437  ) د شوقي  الصيام   ، حتت  العني يف    ، استخدام قطرة 

12 /03 /2013 
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القطرة   حجم  أخرى  وبعبارة  الصغرية  امللعقة  يف  يوجد  مما  جزءا  وسبعني  مخسة  من  جزءا 

 ( من السم. 0,06الواحدة )

جدا فإنه يعفي عنه فهو أقل من القدر املعفو عنه مما يبقى من  وإذا ثبت أن حجم القطرة قليل   

 ملوحة املاء بعد املضمضة، ثم إن هذه القطرة أثناء مرورها يف القناة الدمعية متتص 

مجيعها وال تصل إىل البلعوم أما الطعم الذي يشعر به يف الفم فليس ألهنا تصل إىل البلعوم بل  

 .  (1)  "ن اللسا الوحيدة هيألن آلة التذوق 

 اختلف الفقهاء يف قطرة األنف للصائم  عىل ثالثة أقوال:

األنف    يف  القطرة  أن  األول:   الصائم   ( 2)القول  األحناف    ،تفطر  من  الفقهاء  مجهور  وعليه 

 . (3) ابن باز  :واملالكية والشافعية ورواية عن احلنابلة ومن املعارصين

وألن الرسول صىل اهلل عليه وسلم هنانا عن املبالغة يف االستنشاق    ،ألن األنف منفذ للحلق 

يِف    "  : أثناء الصوم  بقوله صىل اهلل عليه وسلم َوَبالِغح  َ األََصابِِع،  َوَخلرلح َبنيح الُوُضوَء،  بِِغ  »َأسح

تِنحَشاِق، إاِلَّ َأنح َتُكوَن َصائاًِم«   .   (4) ااِلسح

ِم َدلِيٌل َعىَل َأنَّ ُدُخوَل      وح نَِّة ِعنحَد الصَّ تِي فِيَها َكاَمُل السُّ ُي َعنح املحَُباَلَغِة الَّ   وجه االستدالل أن النَّهح

ِمِه   ِسٌد لَِصوح ِقِه ُمفح  يِف َحلح
ِ
. وألن ما يصل إىل دماغ اإلنسان يغذي كام يغذي ما يصل إىل    (5) املحَاء

 .  (6)طر به، كالواصل إىل اجلوف اجلوف، فوجب أن يف 

 

 .   434ص    ، املوسوعة امليرسة (  1) 

ُعوِط   "يطلق عليها الفقهاء مصطلح (  2)   .   "السَّ

 .  107ص    ، فتاوى الطب واملرىض البن باز (  3) 

َة، َعنح َأبِيِه، َقاَل  ، سنن الرتمذي ( 4)  ِن َصِِّبَ َن َلِقيِط بح ُت َعاِصَم بح ُن َكثرٍِي، َقاَل: َسِمعح اَمِعيُل بح : ُقلحُت َيا َرُسوَل  ت شاكر ـ عن إِسح

؟ َقاَل... احلديث 
ِ
ِن َعِن الُوُضوء ِِّبح  . 788. رقم 146/ 3ج    ، مبالغة االستنشاق   باب ما جاء يف كراهية   ، اهللَِّ، َأخح

 . 66/  3ج   ، املبسوط للرسخيس (  5) 

. والبيان يف مذهب  347/  3ج   ، والتاج واإلكليل ملخترص خليل   .   501/  3ج   ، انظر البيان يف مذهب اإلمام الشافعي (  6) 

 . 124/  3ج   ، . واملغني 501/  3ج   ، اإلمام الشافعي 
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 . يرى أن القطرة يف األنف ال تفطر الصائم مطلقاً  : القول الثان 

القطرة الواحدة حجمها قليل فإن امللعقة  "و هو ما قرره علامء الطب احلديث فقد ذكروا أن  

إىل   تتسع  الصغرية  فالقطرة  5الواحدة  قطرة  عرشة  مخس  يمثل  سم  وكل  السوائل  من  سم 

متثل جزءا من مخسة وسبعني جزءا مما يوجد يف امللعقة الصغرية وبعبارة أخرى حجم    الواحدة 

( الواحدة  األنف0,06القطرة  غشاء  باطن  من  بعضه  ويمتص  السم.  من  القليل    ،(  وهذا 

  ، املضمضةالواصل أقل مما يصل من املتبقي من   املضمضة فيعفى عنه قياسا عىل املتبقي من  

يغذي وعلة التقطري هي التقوية والتغذية     ثم إن الدواء يف هذه القطرة مع كونه قليال فهو ال 

وقطرة األنف ليست أكال وال رشبا يف اللغة وال يف العرف واهلل تعاىل  إنام علق الفطر باألكل  

 . (1) والرشب  

وإن كانت التصل    ،التفصيل فإن كانت القطرة تصل للحلق فهي تفطر الصائم  : القول الثالث  

للحلق فال تفطر الصائم  وهو  قول أيب حنيفة  ومالك ورواية عن الشافعية  وابن حزم من  

  ، واللجنة الدائمة لإلفتاء   ، وجممع الفقه اإلسالمي  ،الظاهرية  واألوزاعي واستظهره ابن تيمية

 . (2) ار اإلفتاء املرصية و ابن عثيمني  وفتوى د

 "جاء يف البيان يف مذهب اإلمام الشافعي           

وإن صب املاء يف أنفه، فوصل إىل دماغه.. بطل صومه، وبه قال أبو حنيفة. وقال مالك،        

 . (3)    "واألوزاعي، وداود: )ال يفطر إال إن وصل إىل جوفه

 

 .   426ــ    425ص    ، املوسوعة امليرسة (  1) 

جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنعقد يف دورة    . وقرار 234/ 25ج ،  . وجمموع فتاوى ابن تيمية   335/  4انظر املحىل، ج (  2) 

ـ 1418 صفر  28  –   23دية خالل الفرتة من مؤمتره العارش بجدة باململكة العربية السعو    3 – (  يونيو ) حزيران  28 املوافق  ه

ص    ، و فتاوى أركان اإلسالم   http://www.iifa-aifi.org/2009.htmlم، موقع املجمع  1997(  يوليو ) متوز 

(    3262  ) د شوقي إبراهيم عالم فتوى رقم   . فتوى دار اإلفتاء املرصية 189/  9ج   ، . وفتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء 479

عنوان   الصيام،   "حتت  أثناء  يف  واألنف  األذن  -https://www.dar  2013/ 03/ 12  تاريخ   "قطرة 

alifta.org/ar 

   .   501/  3ج   ، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي (  3) 
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 : ودليل أصحاب هذا القول      

كانت هذه    1 فلو   ، والعامُّ اخلاصُّ  َمعرَفتِه  إىل  حيتاُج  الذي  املُسلمني  ِديِن  ِمن  ياَم  الصر أنَّ  ــ  

سوِل   وُم هبا؛ لكان هذا ممَّا جيُِب عىل الرَّ ياِم، وَيفُسُد الصَّ مها اهللُ وَرُسوُله يف الصر األموُر ممَّا َحرَّ

 َبياُنه  . 

َة، كام بلَّغوا سائَِر    ــ  لو2 حابُة وَبلَّغوه األمَّ وَم، لَعلَِمه الصَّ كانت الَقطرُة يف األنِف ُتبطُِل الصَّ

حديًثا   ال  ذلك  يف  وسلَّم  عليه  اهللُ  صىلَّ  النبير  عن  الِعلِم  أهِل  ِمن  أَحٌد  ينُقلح  مل  فلامَّ  ِعه،  رَشح

.وهو الراجح    (1) ه مل َيذُكرح َشيًئا من ذلك  صحيًحا وال ضعيًفا وال ُمسنًدا وال ُمرساًل، ُعلَِم أنَّ 

 . لقوة أدلته 

    

يمكن أن تؤدي اإلصابة ببعض املشاكل الصحّية إىل انخفاض نسبة األكسجني يف الدم،            

انخفاض نسبة  ؤدي  واالرتباك، والتعب، وقد يممّا ينتج عن ذلك الشعور بضيق يف التنّفس،  

األكسجني يف الدم إىل إحلاق الرضر بخاليا اجلسم، وهذا ما قد يستدعي يف بعض احلاالت  

)باإلنجليزية:   باألكسجني  بالعالج  ُيعَرف  ما  إىل  ويمكن  Oxygen therapyاحلاجة   ،)

األكس من  كافية  بكميات  اجلسم  بتزويد  يقوم  عالج  أّنه  عىل  أجهزة  تعريفه  طريق  عن  جني 

خاصة حتتوي عىل أسطوانة من األكسجني السائل أو الغازّي، أو عن طريق استخدام جهاز  

 .  (2) توليد األكسجني  

) 93وغاز األكسجني ال يعتِّب مفطرا للصائم وعليه جاء قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم      

 23عربية السعودية خالل الفرتة من  ( املنعقد يف دورة مؤمتره العارش بجدة باململكة ال  10/  1

 

 . 234/  25ج   ، جمموع فتاوى ابن تيمية (  1) 

موقع    2018يوليو    10  ، 12:57آخر حتديث:    - طارق حممد    ، العالج باألكسجني (  2) 

https://mawdoo3.com / 
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املوافق  1418صفر    28  – )يونيو(     28هـ  )يوليو(    3  –حزيران  م،بشأن  1997متوز 

 . (1) ) غاز األكسجني (  9املفطرات  يف جمال التداوي وذكر يف الفقرة رقم 

عبارة عن علبة فيها دواء سائل، وهذا الدواء حيتوي عىل ثالثة عنارص: املاء،    "  بخاخ الربو      

واألكسجني، وبعض املستحرضات الطبية، ويتم استعامله بأخذ شهيق عميق مع الضغط عىل  

اخ يف نفس الوقت، وبعد استنشاقه يرتسب جزء منه يف الفم والبلعوم، ويصل إىل املعدة   البخَّ

 د البلع إال أن معظم الدواء يذهب إىل القصبات، والقصيبات اهلوائية. واألمعاء الدقيقة بع 

يذكر من أجزاء   قد ال  بل  )املعدة( ضئيل جًدا  إىل اجلوف  التي تصل  الدوائية  املادة  وحجم 

 .  (2)  "املليلرت.

 : وقد اختلف العلامء يف حكم استخدام بخاخ الربو للصائم  عىل قولني       

وعليه   ام بخاخ الربو يف هنار رمضان ال يفطر الصائم باستعامله،  أن استخد   : القول األول

( بشأن املفطرات يف جمال التداوي  3/23)  219جممع الفقه اإلسالمي الدويل  يف قرار رقم:  

 . )استكامل ما سبق(

من:      الفرتة  خالل  املنورة،  باملدينة  والعرشين  الثالثة  دورته  يف  صفر    23-19املنعقد 

 .  (3) م 2018نوفمِّب 1 -أكتوبر28هـ، املوافق: 1440

بخاخ الربو ال يؤثر عىل صحة الصوم، فهو يستهدُف اجلهاَز  "حيث ذكر يف الفقرة األوىل منه    

مغتفر غري مقصود، أقل مما يصل املعدَة من بقايا  التنفيس، وما يصل إىل املعدة منه جزء يسري  

 .  "املضمضة والسواك 

 

 html/2009.org.aifi  iifa.www://http  موقع املجمع (  1) 

تاريخ  (  2)  املسلم  بموقع  العلمية  اللجنة  الصيام  عىل  استعامله  وأثر  الربو،  اخ   1437رمضان    1بخَّ

https://almoslim.net 

 بشأن املفطرات يف جمال التداوي (  10/ 1) 93هذا القرار استكامل لقرار جملس املجمع الفقه اإلسالمي الدويل رقم  (  3) 
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الكمية     "أما       ألن  مفطر،  الربو  عالج  يف  املستخدم  )البنيوليزر(  الرئوي  التبخري  جهاز 

 . وشارك هذا الرأي مجهور املعارصين. "عنه     الداخلة منه إىل املعدة أكِّب بكثري من القدر املعفو

 ومما استند عليه أصحاب هذا القول ما ييل:      

ــ   أن الصائم له أن يتمضمض ويستنشق، وإذا متضمض سيبقى َشء من أثر املاء مع بلع    1  

الريق سيدخل املعدة؛ والداخل من بخاخ الربو إىل املريء ثم إىل املعدة هذا قليل جدَا، فيقاس  

. ووجه ذلك   املضمضة  بعد  املتبقي  املاء  الصغرية تشتمل عىل  عىل  العبوة  مليلرت من  10أن 

بخة ملائتي  ُوضعت  الكمية  وهذه  السائل؛  ُعرش    ،   الدواء  نصف  تستغرق  الواحدة  فالبخة 

 املليلرت، وهذا يسري جدَا. 

ــ  أن دخول َشء إىل املعدة من بخاخ الربو ليس أمرَا قطعيَا بل مشكوك فيه؛ واألصل بقاء  2

 . بالشك  الصوم وصحته، واليقني ال يزول

ــ  أن األطباء ذكروا أن السواك حيتوي عىل ثامن مواد كيميائية وهو جائز للصائم مطلقَا    3   

الدوائي   السائل  فنزول  املعدة،  إىل  السواك  هذا  من  َشء  سينزل  أنه  شك  وال  الراجح  عىل 

   (1) كنزول أثر السواك 

الصائم يفطر  للربو  البخاخ  استعامل  أن  الثان:  املختار  وهو    ،  القول  حممد  الشيخ  قول  

  ،السالمي، والدكتور حممد األلفي، والشيخ حممد تقي الدين العثامن، والدكتور وهبة الزحييل 

 .  (2) وفتوى الدكتور شوقي عالم  بدار اإلفتاء املرصية 

 

انظر العالج باالستنشاق وأثره عىل الصيام، البحث الطبي للدكتور: عمر بن سعيد العمودي، اجللسة الثانية من الندوة  ( 1) 

  (، 1) ]التداوي باملستجدات الطبية وأثرها عىل الصيام[، يف سلسلة اإلصدارات الفقهية، رقم   الفقهية األوىل، والتي بعنوان: 

. والبحث الفقهي للدكتور يوسف بن عبد اهلل الشبييل، اجللسة الثانية من الندوة الفقهية  (  51) ملوقع الفقه اإلسالمي، ص 

ملوقع الفقه    (، 1) ، يف سلسلة اإلصدارات الفقهية، رقم األوىل، بعنوان: ]التداوي باملستجدات الطبية وأثرها عىل الصيام[ 

والشيخ حممد العثيمني كام يف    (، 265/ 15قول الشيخ عبد العزيز بن باز كام يف جمموع فتاويه ج   (، 71- 46) اإلسالمي، ص 

 .   420ص    ، واملوسوعة امليرسة   (، 43- 39). مفطرات الصيام املعارصة، ألمحد بن حممد اخلليل (  209/ 19جمموع فتاويه ج 

 2013/ 03/ 12  تاريخ (    3265) دار اإلفتاء فتوى رقم   ، استخدام بخاخة الربو للصائم د شوقي عالم (  2) 

https://www.dar-alifta.org / 
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 وحجتهم يف ذلك ما ييل: 

ف )املعدة( فيكون  .   أن جزًءا من بخاخ الربو الدوائية، تشتمل عىل املاء؛ فهو يصل إىل اجلو1

 مفطًرا للصائم بذلك. 

 .  (1).   وألنه دواء يستنشقه الصائم عن طريق فمه فيفطر به 2

ال سيام  "   والراجح هو القول األول  أي عدم إفطار الصائم بتناول بخاخ الربو لقوة أدلته      

ضافًة إىل  مع عموم البلوى هبذا الدواء؛ فكثري من الناس يشتكون من هذا املرض العرصي، إ

أنه يشق عىل الصائم تأخري استعامله إىل الليل إذا ما أصابته أزمة تنفسية شديدة هنار رمضان،  

 . (2)  "فال سبيل للتخلص واخلروج منها إال بتناول ذلك واستعامله  

أما جهاز التبخري الرئوي )البنيوليزر( املستخدم يف عالج الربو مفطر، ألن الكمية الداخلة      

 املعدة أكِّب بكثري من القدر املعفو عنه فإنه يفطر الصائم كام قرر جممع الفقه اإلسالمي  منه إىل

 الدويل يف الفقر)ب( من مفسدات الصوم. 

لِِه     ":قال البابريت احلنفي    ائِِم( لَِقوح َعيِشر لِلصَّ َغَداِة َوالح طحِب بِالح َواِك الرَّ َصىلَّ اهللَُّ    -َواَل َبأحَس بِالسر

َعيِشر ملَِا    -َعَليحِه َوَسلََّم   َرُه بِالح : ُيكح افِِعيُّ ٍل. َوَقاَل الشَّ ِ َفصح َواُك« ِمنح َخريح ائِِم السر ُ ِخاَلِل الصَّ »َخريح

ِهيِد   فِيِه ِمنح إَزاَلةِ  ُُلوُف َفَشاَبُه َدَم الشَّ ُموِد، َوُهَو اخلح ََثِر املحَحح  . (3)  "األح

وال بأس بالسواك الرطب واليابس، وأن يغمر يف املاء قال  ": وقال ابن مازة البخاري احلنفي  

 .  (4) عليه السالم »خري خالل الصائم السواك«  

 

 . (  76،  65/ 2انظر العدد العارش، من جملة جممع الفقه اإلسالمي، ج (  1) 

اخ الربو، وأثر استعامله عىل الصيام اللجنة العلمية بموقع املسلم تاريخ  (  2)    1437رمضان    1بخَّ

https://almoslim.ne 

 .   348/  2ج   ، العناية رشح اهلداية (  3) 

 .   389/  2ج   ، املحيط الِّبهان (  4) 
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 ولكن لو ترسب من السواك جزء منه إىل احللق فإنه يفطر بال خالف. 

َتاَك بِِسَواٍك َرطحٍب َفانحَفَصَل ِمنح ُرُطوَبتِِه أو خشبه املتشعب شئ وَ   ": قال النووي    َتَلَعُه  َلوح اسح ابح

َطَر باَِل ِخاَلٍف   .  (1)  "َأفح

وعليه التحرز من    ،ال يفطر به الصائم كالسواك "ومعجون األسنان يقاس عىل السواك  فإنه  

 .  (2) "فإن غلبه َشء من ذلك بدون قصد فال قضاء عليه   ،ذهاب َشء منه إىل جوفه

الفَم باملاء جيًدا من آثار املعجون حتى ال تترسب مادته إىل احللق، فإن    "     َي  ينقر برشط أن 

 .(3)  "بقيت رائحة املعجون أو طعمه فإنَّ ذلك ال ُيؤثرر ما دامت مادة املعجون نفسها قد زالت 

ز من تناوله  أما  إن اختلط منه َشء بالريق فابتلعه بقصد فإنه يبطل الصوم  واألفضل أن حيرت 

 هنارا  حرصا عىل صحة صومه  

بخصوص أحكام الّصيام يف الفقرة    "املجلس اإلسالمي لإلفتاء بيت املقدس  "جاء يف قرار  

معجون األسنان وعالج األسنان: فيجوز للصائم استعامل معجون األسنان يف  "منه     6رقم  

فه، قياسًا عىل استعامل  أّي وقت شاء من النهار، برشط أال يدخل َشء من املعجون إىل جو

 .  (4)  "الّسواك

التبغ أو الشمة او    يلجأ بعض الصائمني يف رمضان إىل وضع ما               بالتنبول أو  يعرف 

 القات   يف فمه ويقوم بمضغها  فام حكم صوم هؤالء .

 

 .   318/  6ج ،  املجموع للنووي (  1) 

 .   260/  15ج   ، جمموع فتاوى ابن باز (  2) 

/  9/  5تاريخ  (    3286استعامل السواك وفرشاة األسنان أثناء الصوم د كتور عيل مجعة دار اإلفتاء املرصية فتوى رقم)  (  3) 

 https://www.dar-alifta.orgم  2007

  . (   128قرارات املجلس اإلسالمي لإلفتاء بخصوص أحكام الّصيام فتوى رقم)  (  4) 

http://www.fatawah.net/Fatawah 
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 أن نبني احلكم البد من معرفة املراد هبذه املصطلحات:  قبل

،    ـ   التَّنحُبوُل أو التَّاُموُل    1    حُبولح طنُِي اهِلنحِديُّ )من السنسكريتية: مَت أو التَّاَنُبوُل أو التَّنحُبُل أو الَيقح

 ( وهو عبارة عن نبات متسلق من العائلة الفلفليةPiper betleاالسم العلمي: 

 Arecaتستخدم األوراق لتحضري مضغة التنبول حيث يضاف إليها جوز الفوفل املبشور  

nut    مع القرنفل واهليل والقرفة واجلري املطفي واجلري املطحون باإلضافة لصبغة الكاد اهلندية

 )صبغة نباتية(. 

جنوب   املختلفة لشعوب  املجتمعات  وتستخدم من مجيع طبقات  مشهورة  التنبول  ومضغة 

رشق آسيا مثل بنغالديش، اهلند، الصني، ماليزيا، باكستان، الفلبني، سنغافورة، رسيالنكا،  

 . (1) تايالند 

يّل ُمّر الطعم من الفصيلة الباذنجانّية، جُيَفَّف ثم ُيت   "فهو      :ــ التبغ  2 عاطى تدخينًا  نبات َحوح

ينة   للزر يزرع  نوع  ومنه  والسيجارة،  السيجار  صناعة  يف  استعامله  ويكثر  ًغا،  وَمضح وَسُعوًطا 

 .  (2) "لفافة من التَّبغ"

كام يسمى يف السودان )السعوط أو    (Chewing tobacco)باإلنجليزية:    : ــ الشمة     3  

)التنفيحة أو الكالة( يف املغرب  التمباك( ويسمى )النشوق، الِّبنوطي( يف سوريا والعراق و

التبغيات ويشتهر الدايس بصناعته هلذا   ة يف تونس، هي نوع خمّدر من عائلة  واجلزائر، والنَّفَّ

النوع التبغي ويتم تصنيعها من رماد عشبة الرمث وعشبة الورقة )ورقة التبغ(، وبلد املنشأ  

 .  (3) هي اهلند  

تِي متضغ خرضاء َقلِيله ُمنَّبه َوَكثرِيه  َنَبات من الفصيلة السلسرت  :ــ القات   4 ية يزرع ألوراقه الَّ

َعَرب   ََبَشة ويزرع بَِكثحَرة يِف الحيمن َوُيسمى شاي الح  . (4) خمدر موطنه احلح

 

 wiki/org.wikipedia.ar://tpsht  : تنبول (  1) 

 . 283  / 1ج   ، معجم اللغة العربية املعارصة (  2) 

 wiki/org.wikipedia.ar://httpsموسوعة    شمة   ، مصطلح (  3) 

 . 765  / 2ج   ، املعجم الوسيط (  4) 
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ألن أجزائها أثناء املضغ تتحلل وتذوب    ؛ومضغ هذه األشياء يف هنار رمضان يفطر الصائم 

 للحلق وجيد املاضغ طعمها. 

 إذا وجد طعمها يف حلقه .  السمسمةفقهاء فساد الصوم يف  مضغ وقد قرر ال  

ِقِه    ": قال ابن نجيم    َمَها يِف َحلح ُسُد إالَّ إنح َوَجَد َطعح ِسَمِة َقاَل إنح َمَضَغَها اَل َيفح مح َكايِف يِف السر َويِف الح

َغُه  ُل يِف ُكلر َقلِيٍل َمضح َصح ا َفلحَيُكنح األح َقِديِر، َوَهَذا َحَسٌن ِجدًّ  .  (1)  "َقاَل يِف َفتحِح الح

 لكفارة. وأوجب بعض الفقهاء عىل املاضغ القضاء  وا

ِقَطاُط  ":جاء يف اجلوهرة النرية عىل خمترص القدوري      َِشيَشُة َوالح ََبيِشُّ َواحلح َوَرُق احلح َوَعىَل َهَذا الح

هُ  َيرُضُّ اَم  َوُربَّ َبَدِن  لِلح فِيِه  َع  َنفح ُه اَل  أِلَنَّ اَرُة  َكفَّ الح جَتُِب  اَل  الثَّاِن  ِل  َقوح الح َفَعىَل  َأَكَلُه  ُلُه  َوَينحُقُص عَ   إَذا  قح

َبطحنِ  َوُة الح بحَع َيِميُل إَليحِه َوَتنحَقيِض بِِه َشهح ِل جَتُِب أِلَنَّ الطَّ َوَّ ِل األح َقوح  . (2) "َوَعىَل الح

ألهنا مركبة من مواد    ؛الشمة مادة خبيثة  "عن الشمة فأجابوا:    :وقد سئل علامء اللجنة الدائمة 

فيه من   ،خبيثة حمرمة  املواد    واستعامهلا من الصائم مع ما  استعامل  اإلثم يبطل صومه كسائر 

 .  (3)املفطرة  

األدوية التي تستخدم حتت اللسان  عبارة  عن أقراص توضع حتت اللسان لعالج بعض         

وضعها   بعد  مبارشة  متتص  وهي  الصدرية   الذبحات  من  يعانون  ممن  أو  القلبية،  األزمات 

بوقت قصري، عِّب األنسجة إىل الدم عن طريق األنسجة حتت اللسان وحيملها الدم إىل القلب،  

 . (4) ، وال يدخل إىل اجلوف َشء من هذه األقراص فتوقف أزماته املفاجئة 

 

 .   294  / 2ج   ، البحر الرائق رشح كنز الدقائق (  1) 

 .   140/  1ج   ، اجلوهرة النرية (  2) 

 (  20837. فتوى رقم)   142/  22ج   ، لإلفتاء اللجنة الدائمة  (  3) 

استعامل األقراص التي توضع حتت اللسان أثناء    ،wiki/org.wikipedia.ar://https  ، إعطاء حتت اللسان (  4) 

الشوبكي   ، الصيام  مؤمن  رفيق  اإلضافة:    ، حممد  األلوكة   1436/ 9/ 18  - ميالدي    2015/ 7/ 5تاريخ  موقع    هجري 

https://www.alukah.net 

https://ar.wikipedia.org/wiki
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إيل املعدة وليست يف حكم الطعام   َشءال يدخل منها   ألنه ؛حكمها: جائزة للصائم وال ُتفطر

 .  (1)والرشاب، وتقاُس عىل املضمضة يف عدِم إفساد الصوم 

 جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي بشأن املفطرات: 

أوالً: األمور اآلتية ال تعتِّب من املفطرات:... األقراص العالجية التي توضع حتت اللسان  

 .  (2)   "ابتالع ما نفذ إىل احللق   لعالج الذبحة الصدرية وغريها، إذا اجتنب

كامريا   مع  برصيا  العلوي  اهلضمي  اجلهاز  ورؤية  لفحص  يستخدم  إجراء  هو  املعدة  تنظري 

 .  (3) صغرية موجودة يف هناية أنبوب طويل مرن يدخل من خالل الفم والبلعوم  

 ويقوم هذا املنظار بالوظائف التالية:  

 ــ أخذ عينة نسيجية.  1    

 زاء العلوية من اجلهاز اهلضمي. األطعمة وغريها العالقة يف األج  ــ إزالة 2   

 اهلواء أو املاء.  ــ ضخ 3   

 النزيف إن ُوجد.   ــ إيقاف 4    

 . (4) ــ العمل عىل توسيع منطقة ضيقة  5    

وقد اختلف الفقهاء يف حكم هذه املسألة عىل قولني وسبب اخلالف بينهم هل الصوم يفسد  

 ذيا كان أم غري مغذي  ؟. َشء مغ بدخول أيبدخل املغذي فقط إىل املعدة أم 

 

للصيام (  1)  النوازل  املزروعي   ، فقه  اهلل  عبد  بن  إبراهيم  الرشعية   ، الشيخ  للعلوم  بينونة  األربعاء,    تاريخ   شبكة  اإلضافة: 

18 /04 /2018   -  14:29https://www.baynoona.net/ar/a 

املنعقد يف دورة مؤمتره العارش بجدة باململكة العربية السعودية خالل  (    10/  1)  93قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم  (  2) 

ـ 1418  صفر   28  –   23الفرتة من    aifi.org/2009.html م، 1997(  يوليو ) متوز   3  – (  يونيو ) حزيران   28  املوافق   ه

http://www.iifa 

 com.altibbi.www://https، الطبي   موقع   منظار املعدة (  3) 

  حترير د أمرية حسن األزعر ومراجعة دكتور بكر خرض أبو جراد   ، منظار املعدة وكيفية التحضري له متى يتم اللجوء إىل  (  4) 

 https://www.tebfact.comموقع  ،  م   2019نوفمِّب    24تاريخ  
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عىل أن الصائم يفطر بدخول أي َشء    يرى أن منظار املعدة مفطر للصائم قياساً   :القول األول  

 ولو كان حصاة أو حديدة ونحوها  وهو رأي مجهور الفقهاء رمحهم اهلل.  للمعدة خمتاراً 

َكُل َعاَدًة   ": قال الكاسان     َو َذلَِك مِمَّا اَل ُيؤح َلوح َأَكَل َحَصاًة َأوح َنَواًة َأوح َخَشًبا َأوح َحِشيًشا َأوح َنحح

ِل ُصوَرًة  َكح َمُه لُِوُجوِد األح ُسُد َصوح َبَدِن َيفح  . (1)  "َواَل حَيحُصُل بِِه ِقَواُم الح

َحصاٌة، أو َلوزٌة، أو لؤلؤٌة، أو َنواٌة،    قال ابن حبيب: زَمن كانفي فمه  ":وقال أبو زيد القريوان  

تعبُّثًا   َد ذلك  السهو والغلبة. وإن تعمَّ القضاُء، يف  ففيه  أو مدرٌة، أو عوٌد، فسبَق عىل حلقه، 

رح   .  (2)  "فلُيكفر

وال فرق بني أن يأكل ما يؤكل وما ال يؤكل فان استف ترابا أو ابتلع حصاة  } ":وقال النووي 

 . (3)  "أو درمها أو دينارا بطل صومه الن الصوم هو االمساك عن كل ما يصل ايل اجلوف

ابتلع شيئا كاحلصاة ونحوها عليه القضاء دون الكفارة  فقال رمحه        وعند ابن قدامة  من 

اَرَة َعَليحِه  ،":اهلل َها، َفاَل َكفَّ ِ ُتَقًة بِِقرشح َتَلَع َحَصاًة َأوح َنَواًة َأوح ُفسح  .  (4) َفَلوح ابح

أو    كان طعاماً   عدم فساد الصوم  بمنظار املعدة قياسا عىل أن املفسد للصوم ما  : القول الثان

رشابا وال يتقوى هبا    للمعدة  واحلصاة أو الدرهم وما يف معناها ليست طعاما وال  مغذياً   رشاباً 

وابن    ،للتغذية  الدويل  اإلسالمي  الفقه  وجممع  تيمية    ابن  واختيار  املالكية  عند  قول  وهو 

 عثيمني. 

قال القاِض عبد الوهاب البغدادي املالكي: مسألة: اإلفطار حيصل بكل ما يصل إىل احللق،  

من يقول: ال حيصل الفطر    مما يقع به التغذي ومما ال يقع به، كالدرهم واحلصاة، ومن أصحابنا 

 . (5)  "إال بام َينحامُع ويغذي وهو قول قوم من املتقدمني  

 

 .   93/  2ج   ، بدائع الصنائع (  1) 

 .   41/  2ج   ، النوادر والزيادات عىل ما يف املدونة من غريها من األمهات (  2) 

 .   315/  6ج   ، املجموع للنووي (  3) 

 .   130/  3ج ، املغني (  4) 

 . (  655) مسألة رقم   .   438  / 1ج   ، اإلرشاف عىل نكت مسائل اخلالف (  5) 
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تيمية ابن  ِل    ": قال  َكح األح ُك  َفرَتح ي.  التََّقور َسَبُب  َذلَِك  أِلَنَّ  ِب  ح َوالرشُّ ِل  َكح األح َعنح  هُنَِي  ائُِم  َفالصَّ

ِذي جَيح  َكثرَِي الَّ َم الح ُد الدَّ ِذي ُيَولر ِب الَّ ح نٍَة َواَل  َوالرشُّ  اَل َعنح ُحقح
ِ
ِغَذاء ُد ِمنح الح اَم َيَتَولَّ يحَطاُن إنَّ ِري فِيِه الشَّ

َائَِفةَ  َكِر َواَل َما ُيَداِوي بِِه املحَأحُموَمَة َواجلح َطُر يِف الذَّ ٍل َواَل َما ُيقح  . (1)  "ُكحح

رقم:     قرار  يف   اإلسالمي  الفقه  جممع  قرار  أخذ  القول  بشأن1(]1/10)  93وهبذا   ] ،  

املفطرات يف جمال التداوي  مع اشرتاط مع دخول َشء معه للمعدة  فقد نص عىل الصوم ال  

 .  (2)  "منظار املعدة إذا مل يصاحبه إدخال سوائل )حماليل( أو مواد أخرى "يفسد من 

الصحيح أنه ال يفطر إال أن يكون يف هذا املنظار، دهن أو نحوه يصل إىل    "  :وقال ابن عثيمني 

املعدة بواسطة هذا املنظار فإنه يكون بذلك مفطرًا، وال جيوز استعامله يف الصوم الواجب إال  

 .  (3)  "للرضورة

  ، أو سوائل يكون غري مفسد للصوم،والراجح أن منظار املعدة إذا دخل فارغا بدون مراهم

 أعلم. إن دخل ومعه مراهم وسوائل أو مواد أخرى ترتك يف املعدة فإنه يفسد الصوم واهلل أما  

يلجأ بعض الصائمني لوضع بعض املراهم  والدهانات أو اللصقات عىل جلودهم بحيث      

الد  ما فيها عن طريق  مسام اجللد ومنها إىل الشعريات    موية فهل تؤثر يف الصوم ؟  يمتص 

 نعالج ذلك يف املسائل اآلتية: 

 

 .   245  / 25ج   ، جمموع الفتاوى (  1) 

املنعقد يف دورة مؤمتره العارش بجدة باململكة العربية السعودية خالل  (    10/  1)  93قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم  (  2) 

ـ 1418  صفر   28  –   23الفرتة من    aifi.org/2009.html  م، 1997(  يوليو ) متوز   3  – (  يونيو ) حزيران   28  املوافق   ه

http://www.iifa 

 .  371/  6ج    ، الرشح املمتع البن عثيمني (  3) 
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لصقات النيكوتني هي إحدى أنواع عالجات النيكوتني البديلة والتي بدأ الكثريون باللجوء  

 .  (1)إليها يف السنوات األخرية لتخليصهم من عادة التدخني املؤذية 

مساعدة الشخص عىل اإلقالع عن التدخني، حيث حتتوي عىل    "فوظيفة هذه اللصقات      

النيكوتني الذي يستطيع عند وضعها أن ينتقل عِّب اجللد إىل السبيل الدموي ليتّم امتصاصه  

وحتقيق تركيزه املطلوب، والذي يمكن أن يساعد املدّخن يف االبتعاد عن فكرة التدخني لفرتة  

ُيساعد يف ختفيف األعراض املرافقة لإلقالع عن التدخني، والتي ُتعرف بأعراض  مؤّقتة، كام  

انسحاب النيكوتني، وقد متّت املوافقة عىل استخدام لصقات النيكوتني من قبل إدارة الغذاء  

 . (2)م. 1991يف نوفمِّب ترشين الثان من عام   FDAوالدواء األمريكية  

ملجم  10ملجم و  5 عىل حسب شدة قوهتا وهى ويوجد ثالث درجات الصقة النيكوتني   

جمم كام يمكن إخفاءها حتت املالبس حيث اهنا لصقات رقيقة وذلك للحفاظ عىل رسية    15و  

 .  (3)العالج عند الرغبة بعدم اإلفصاح 

 وللفقهاء يف حكم تناول اللصقات اثناء الصوم قوالن:        

األول   الصوم    :القول  تفسد  اللصقات  أن  الدائمة  يرى  اللجنة  فتاوى  جاءت  القول  وهبذا 

بأهنا متد اجلسم بالنيكوتني، وتصل إىل الدم، وهذا    "لإلفتاء باململكة العربية السعودية ألهنا  

 . (4)  "يبطل الصيام كام يبطله التدخني؛ ألن املفعول واحد 

 

 2020أبريل    13  ، االثنني   ، عباس .  هيام د ر   ، لصقات النيكوتني: أهم املعلومات (  1) 

 https://www.webteb.com/articlesموقع    

  2019يوليو    25  ، 12:48آخر حتديث:    - بواسطة: كّتاب سطور    ، ( ما هي لصقات النيكوتني 2) 

https://sotor.com   

   com.thaqfya.www://httpsرندا عبد احلميد موقع علوم ثقافية   ، ( فوائد و أرضار لصقات النيكوتني 3) 

 . (  21734. فتوى رقم) 190/  9ج   ، 2رقم ( فتاوى اللجنة الدائمة  4) 

https://sotor.com/
https://www.thaqfya.com/
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الثان  الصوم  : القول  تفسد  ال  أهنا  الدو  ،يرى  اإلسالمي  الفقه  جممع  قرار  بشأن  وهو  يل 

[ فقد ذكر ال  تعتِّب من املفطرات  1(]1/10)  93املفطرات يف جمال التداوي يف قرار رقم:  

 "ومنها:

ما يدخل اجلسم امتصاصًا من اجللد كالدهونات واملراهم واللصقات العالجية اجللدية  "    

 . (1)  "املحملة باملواد الدوائية أو الكيميائية  

 .(2) العام لألردن القاِض نوح سليامن   وهبذا القول جاءت فتوى  املفتي

وهذا هو القول الراجح  ألن مسام اجللد ال يعتِّب منفذا طبيعيا معتادا  كام أن الفقهاء قالوا  

بعدم فساد صوم من انغمس يف املاء ليخفف شدة احلرارة لكن لو رشب ماء أو تعمد إدخال  

 قطرات من املاء فإنه يفطر. 

َباِرِد  ":قال اإلمام الزيلعي  الح  
ِ
َتَسَل بِاملحَاء اِخُل ِمنح املحََسامر اَل ِمنح املحََسالِِك اَل ُينَافِيِه َكاَم َلوح اغح َوالدَّ

َدُه يِف َكبِِدهِ   .  (3)  "َوَوَجَد َبرح

ِب املحَ   "وقال ابن نجيم   َف بِالثَّوح  َوالتََّلفُّ
ِ
ُخوَل يِف املحَاء اَم َكِرَه َأُبو َحنِيَفَة الدُّ بحُلوِل ملَِا فِيِه ِمنح إظحَهاِر  َوإِنَّ

َقِديرِ  َطاِر َكَذا يِف َفتحِح الح فح ِ ُه َقِريٌب ِمنح اإلح ِعَباَدِة اَل؛ أِلَنَّ َجِر يِف إَقاَمِة الح  . (4)  "الضَّ

 

 

 

 

سعودية خالل  ( املنعقد يف دورة مؤمتره العارش بجدة باململكة العربية ال   10/  1)  93( قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم  1) 

 aifi.org/2009.html  م، 1997(  يوليو ) متوز   3  – حزيران)يونيو(    28هـ املوافق  1418ر  صف   28  –   23الفرتة من  

http://www.iifa 

م  2007/  9/  20فتوى أردنية تبيح للصائم لصقات النيكوتني موقع اجلزيرة تاريخ  (  2) 

https://www.aljazeera.net/news   897  : وانظر فتوى دار اإلفتاء األردنية رقم الفتوى 

 https://www.aliftaa.jo/Question  2010- 08- 02  : التاريخ 

 .   323/  1ج   ، يني احلقائق ( تب 3) 

 .   293/  2( البحر الرائق، ج 4) 

https://www.aljazeera.net/news
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بمسألة اللصقات التي توضع عىل اجللد  حيث  والكالم يف هذه املسألة شبيه متام الشبه            

يكون امتصاص املراهم والدهانات عن طريق مسام اجللد ثم الشعريات الدموية ومنها إىل  

 اجلسم  من غري طريق األنف أو الفم. 

ومن ثم تأخذ املراهم والدهانات بكل أنواعها حكم اجلواز عىل الراجح من أقوال الفقهاء       

  ، هو أشد من الدهانات غري مفطر مثل الكحل واحلقنة  بن تيمية يف اعتبار ما وقد توسع اإلمام ا

 ومداواة اجلائفة واملأمومة 

طِِر  ": فقال رمحه اهلل  ًءا ِمنح املحُفح طًِرا َواَل ُجزح طُِر َفَليحَس ُهَو ُمفح َدُه اَل ُيفح َفِم َوحح  إىَل الح
ِ
َبلح ُدُخوُل املحَاء

َائَِفِة َوا نَُة َوُمَداَواُة اجلح ُقح ُل َواحلح ِفطحِر َوَليحَس َكَذلَِك الحُكحح ملحَأحُموَمِة.  لَِعَدِم َتأحثِرِيِه َبلح ُهَو َطِريٌق إىَل الح

ِفِه َواَل َفِمِه َوَكَذلَِك َفإِ  فِِه اَل ِمنح َأنح اًل إىَل َجوح ِخُل َأَحٌد ُكحح َبتََّة َواَل ُيدح ي َألح َل اَل ُيَغذر نَُة   نَّ الحُكحح ُقح احلح

اَلِت َأوح َفِزَع َفَزًعا َأوح  َبَدِن َكاَم َلوح َشمَّ َشيحًئا ِمنح املحَُسهر ِرُغ َما يِف الح َتفح ي َبلح َتسح تِطحاَلَق  اَل ُتَغذر َجَب اسح

َواملحَأح  َائَِفِة  ُمَداَواِة اجلح املحَِعَدِة يِف  َيِصُل إىَل  الَِّذي  َواُء  َوالدَّ املحَِعَدِة  َتِصُل إىَل  اَل  َوِهَي  فِِه  ُموَمِة اَل  َجوح

بُِه َما َيِصُل إَليحَها ِمنح ِغَذائِِه َوَاهللَُّ ُسبحَحاَنُه َقاَل:   يَ }ُيشح ِذيَن ِمنح  ُكتَِب َعَليحُكُم الصر اُم َكاَم ُكتَِب َعىَل الَّ

ُم ُجنَّةٌ }  "َوَقاَل َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم    {َقبحلُِكمح  وح ِن آَدَم  }  "َوَقاَل:    {الصَّ يحَطاَن جَيحِري ِمنح ابح إنَّ الشَّ

مِ  وح ُوِع بِالصَّ ِم َفَضيرُقوا جَمَاِرَيُه بِاجلح ائُِم هُنَِي    {جَمحَرى الدَّ ِب أِلَنَّ َذلَِك َسَبُب  . َفالصَّ ح ِل َوالرشُّ َكح َعنح األح

ِذي   َكثِرَي الَّ َم الح ُد الدَّ ِذي ُيَولر ِب الَّ ح ِل َوالرشُّ َكح ُك األح ي. َفرَتح  التََّقور

َطُر يِف   ٍل َواَل َما ُيقح نٍَة َواَل ُكحح  اَل َعنح ُحقح
ِ
ِغَذاء ُد ِمنح الح اَم َيَتَولَّ يحَطاُن إنَّ َكِر َواَل َما  جَيحِري فِيِه الشَّ الذَّ

َائَِفَة    .(1)  "ُيَداِوي بِِه املحَأحُموَمَة َواجلح

 

ِف.    : ومعنى اجلائفة   .   246ــ    245  / 25ج   ، جمموع الفتاوى (  1)  َوح تِي َتنحُفُذ إىَِل اجلح نَُة الَّ تي َتبحُلُغ ا ِهَي الطَّعح نَُة الَّ اجلائَِفُة: الطَّعح

تِي َبَلغت َأم الرَأس، َوِهَي اجِللحدة التي جَتحمع الدماغ. يقال رجل َأِمٌم وَمأحُموم    : . واملأمومة   35/  9ج 3لسان العرب   ة الَّ جَّ الشَّ

 . 68  / 1ج   ، انظر النهاية يف غريب احلديث 
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[ فقد ذكر ال   1(]1/10)  93وهبذا اجلواز قرر جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف قرار رقم:   

ومنها: املفطرات  من  من  "تعتِّب  امتصاصًا  اجلسم  يدخل  واملراهم    ما  كالدهونات  اجللد 

 . (1) ة املحملة باملواد الدوائية أو الكيميائية واللصقات العالجية اجللدي

استخدام املراهم والكريامت ونحوها مما يدهن عىل    ":وجاء يف فتوى دار اإلفتاء املرصية      

سطح اجللد يف هنار رمضان ال يبطل الصيام؛ لكون هذه األشياء ال تدخل إىل اجلوف من منفذ  

 .  (2)  "معتاد 

احلقنة املغذية أو ما يعرف بـ التغذية عن طريق املستقيم أو التغذية املستقيمية أو                         

و ُتستعمل بقصد توفري    ،اإلطعام عن طريق املستقيم عبارة عن حقنة رشجية حتتوي عىل سائل

ىل الرغم من ِقدم هذا العالج الذي يعود تارخيه  التغذية عندما يتعّذر األكل بشكل طبيعي. وع

إىل عرص جالينوس عىل أقل تقدير، وشيوع استخدامه يف العصور الوسطى، واستمراره كتقنية  

التغذية والتغذية الوريدية   شائعة يف طب القرن التاسع عرش؛ إال أنه قد تم استبدال أنبوب 

 .  (3) باحلقن املغذية يف جمال الرعاية الطبية احلديثة 

املستقيم ( ولكن يف العرص   القبل )  املغذية مما يدخل عن طريق  املفهوم تكون احلقنة  وهبذا 

 احلديث  تعطى احلقن املغذية عن طريق الوريد أو العضل.

 : وللفقهاء يف احلقن املغذية قوالن

 

املنعقد يف دورة مؤمتره العارش بجدة باململكة العربية السعودية خالل  (    10/  1)  93قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم  (  1) 

ـ 1418  صفر   28  –   23الفرتة من    aifi.org/2009.html  م، 1997(  يوليو ) متوز   3  – (  يونيو ) حزيران   28  املوافق   ه

http://www.iifa 

 (    2786) فتوى رقم ،  العالجي عىل الوجه يف هنار رمضان دار اإلفتاء املرصية وضع املرهم  (  2) 

 https://www.dar-alifta.org/a  2014/ 07/ 08  : التاريخ 

 / org.wikipedia.ar://https  حقنة مغذية (  3) 
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األول     يامَ    : القول  الصر ُيفِسُد  يِة  املَُغذر ِة  الوريديَّ احلَُقِن  أن  عىل  الفقهاء  من    ، ،مجهور   وهو 

ما يتغذى به جسم الصائم، ومن    "قرارات املَجَمع الفقهير الذي قرر أن الصوم يفسد بكل  

. وهو قوُل ابِن  "أي منفذ طبيعي، ألنه يف معنى األكل، وملنافاته ملقصد الصوم كاحلقنة املغذية

 وحسني العوايشة .  ،وابن ُعثيمني ،باز

ب؛ فإنَّ املَُتناِوَل هلا يستغني هبا عن       يَة يف معنى األكِل والرشُّ املُغذر ومستند هؤالء أن اإلَبَر 

ِب ألن الرشع حكيم ال يفرق بني شيئني متامثلني باملعنى، وعىل هذا إذا    األكِل والرشُّ

ركب لإلنسان حقن مغذية تغنيه عن الطعام والرشاب فإنه يكون بذلك كاألكل والرشب،  

 . (1) وال يصح له الصوم،  

وعليه فتوى الدكتور شوقي عالم  يف موقع دار  أن اإلبرة املغذية ال تفسد الصيام    : القول الثان

 اإلفتاء املرصية  وفتوى وزارة األوقاف الكويتية. 

 ي عالم:فقد سئل دكتور شوق 

تفسد    "   املغذية  واحلَُقُن  والسوائل  الوريدية  أو  العضلية  أو  اجللدية  العالجية  احلَُقُن  هل 

   "الصيام؟ 

احلقن بوصفها املذكور ال تفطر الصائَم إذا أخذها يف أير موضٍع ِمن مواضِع ظاهِر  "فأجاب  

 . (2)  "الَبَدِن  

 

رش بجدة باململكة  املنعقد يف دورة مؤمتره العا (    10/  1)  93انظر قرار املجمع الفقهي قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم  (  1) 

من   الفرتة  خالل  السعودية  ـ 1418  صفر   28  –   23العربية    م،1997(  يوليو ) متوز   3  – (  يونيو ) حزيران   28فق  املوا   ه

aifi.org/2009.html http://www.iifa   وجمموع الفتاوى    . 224/  16وفتاوى نور عىل الدرب البن بازج

 .   307/  3ج   ، واملوسوعة الفقهية امليرسة للعوايشة   . 214/  19ج   ، كتاب مفسدات الصوم   ، البن عثيمني 

dar.www://https-  2013/ 03/ 12  : التاريخ    (    3268)  دار اإلفتاء املرصية فتوى رقم (  2) 

alifta.org/a 

http://www.iifa/
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الكويتية  األوقاف  بوزارة  الفتوى  جلنة  من    ": وقالت  الغذائية  أو  الدوائية  احلقنة  إعطاء  إن 

  ، أو حملول امللح يف الوريد ال يفطر ولكن حيسن أال يتخذ ذلك حيلة لدفع اجلوع  ،اجللوكوز 

  (1)  "وصل إىل اجلوف أو الدماغ من فتحة طبيعية أو مبارشة  وذلك ألن املفطر هو ما 

وإنام تستعمل ألغراض عالجية    ،هذه احلقن ال تستعمل لالستغناء عن الطعام والرشاب     

خالصة كمريض السكري يأخذ عالج األنسولني عن طريق حقن الوريد أو العضل أو حتت  

للتخفيف درجة احلرارة التي تستعمل  التي    ،اجللد  وكذلك احلقن  املضاد احليوي  أو حقن 

 تساعد عىل التئام اجلروح ونحوها. 

 وللفقهاء قوالن يف حكم استعامل هذه اإلبرة: 

مجهور الفقهاء املعارصين يقولون إن  استعامل اإلبرة ) احلقنة ( غري املغذية ال    :القول األول   

تفسد الصوم سواء أكانت عن طريق الوريد أو العضل أو حتت اجللد وهو من قرارات املجمع  

ائمة   ، الفقهير  الدَّ اللَّجنة  باز  ،وفتاوى  ُعثيمني  ، وابُن  بال،وابن  اإلفتاء  قطاِع    ، كويتوفتاوى 

 ودار اإلفتاء املرصية  والشيخ حممد بخيت املطيعي. 

 :وعلة عدم  إفساد هذه اإلبرة للصوم 

وِم، حتى يقوَم دليٌل عىل فساِده.  1 ُة الصَّ  ــ  أنَّ األصَل ِصحَّ

هذا   2 ِب، وعىل  األكِل والرشُّ بمعنى  رُشًبا، وال  أكاًل، وال  ليست  اإلبرَة  ــ  ألنَّ هذه 

 . (2) يف ُحكِم األكِل   فينتفي عنها أن تكونَ 

 

 . 244/  1ج   ، جمموع الفتاوى الرشعية بوزارة األوقاف الكويتية (  1) 

املنعقد يف دورة مؤمتره العارش بجدة باململكة  (    10/  1)  93انظر قرار املجمع الفقهي قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم  (  2) 

من   الفرتة  خالل  السعودية  ـ 1418  صفر   28  –   23العربية    م،1997(  يوليو ) متوز   3  – )يونيو(  حزيران   28  وافق امل   ه

aifi.org/2009.html http://www.iifa   200/  9ج   2وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء    .

باز  الدرب البن  نور عىل  ابن عثيمني 222/ 16ج   ، وفتاوى  فتاوى رسائل  اإلفتاء املرصية  221/  19ج    ، . وجمموع  دار   .

http://www.iifa/
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وهو قول الشيخ حممد بن    ، يرى أن احلقنة  يف العضل أو الوريد  تفسد الصوم  :القول الثان

 إبراهيم  فقد قال 

جوف  "              إىل  مادهتا  دخول  لتحقق  الصوم  تفسد  الوريد  إبرة  أن  لنا  يظهر  والذي 

مستعملها، وقد رصح الفقهاء رمحهم اهلل بفساد صيام من أدخل إىل جوفه شيئًا من أي موضع  

 . (1)  "كان

دخول أشياء من  القبل أو الدبر ألغراض عالجية    يتعرض بعض املرىض يف هنار رمضان إىل 

نوضحها يف    ،أو منظار املثانة   ،،الرشجية   احلقنة أو اللولب  أو  ،واملنظار املهبيل  ،مثل القسطرة

 : املسائل اآلتية

إجراء طبي يتم فيه إدخال أنبوب جموف ومرن يف فتحة البول    "قسطرة البول عبارة عن         

عند املرأة أو يف اإلحليل عند الرجل من طرف، بينام يكون الطرف الثان متصاًل بكيس خاص  

 يتجمع فيه البول الذي يقوم هذا األنبوب بترصيفه من املثانة. 

نوعًا من املطاط أو البالستيك أو السيليكون، وكلها مواد وقد يكون األنبوب املذكور مص    

املريض   يرافق  إجراء  تكون  قد  أو  عابرًا  إجراء  البول  تكون قسطرة  قد  كام  بمرونتها.  تتميز 

 .   (2) لفرتات طويلة وعليه أن يتعايش معه  

هل يفطر  عىل دخول  مائع أو دهن يف اإلحليل      للفقهاء يف حكم هذه املسألة عىل قولني بناءً 

 الصائم أم ال  ؟. 

 

م وجمموع الفتاوى الرشعية  2016/  4/ 19تاريخ (  2263) م وفتوى رقم 2019/ 04/ 19  : التاريخ (  2263)  فتوى رقم 

 . 631/  3الشيخ عطية صقرج   وموسوعة أحسن الكالم يف الفتاوى واألحكام (  84ع/ 1/ 36.) 244/  1ج   ، كويت ال 

 .   189/  4ج   ، الشيخ   آل فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم  (  1) 

أغسطس    9  ، اجلمعة   - من قبل رهام دعباس    ، قسطرة البول: أغراض االستخدام وأهم املعلومات! موقع ويب طب (  2) 

2019 https://www.webteb.com 
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وهو مذهب  أيب يوسف صاحب أيب حنيفة     ،يرى أن التقطري يف اإلحليل يفطر    : القول األول 

 ومذهب املالكية. وظاهر مذهب الشافعية 

َتَعاىَل    ":جاء يف املبسوط ٍد َرمِحَُهاَم اهللَُّ  طُِرُه ِعنحَد َأيِب َحنِيَفَة َوحُمَمَّ لِيِل اَل ُيفح حح ِ َطاُر يِف اإلح قح ِ ا اإلح َفَأمَّ

ٍد َرمِحَُهاَم اهللَُّ َتَعاىَل  طُِرُه ِعنحَد َأيِب ُيوُسَف َوَحَكى ابحُن ِساَمَعَة َعنح حُمَمَّ  .  (1)  "َوُيفح

واإلكلي       التاج  يف  الصومجاء  مبطالت  ذكر  يف  َجائَِفٍة(  :ل    ِن  ُدهح َأوح  لِيٍل  إحح يِف  نٍَة  )َوُحقح

لِِه:  َم َهَذا ِعنحَد َقوح ِل َوَتَقدَّ َبوح لِيُل جَمحَرى الح حح ِ نَِة َمائٍِع  "اإلح  .  (2) "بُِحقح

وإن احتقن الصائم، أو قطر يف إحليله شيئا، أو أدخل  "وجاء يف البيان ملذهب اإلمام الشافعي:  

 . (3)  "يه ميال.. أفطر به، سواء وصل إىل املثانة أو مل يصل ف

وهو  مذهب       ،ألنه ليس منفذا للجوف  ؛يرى أن التقطري يف اإلحليل ال يفطر  : القول الثان

 . واختيار ابن تيمية  ،ومذهب املالكية ، أيب حنيفة

لِيِل اَل    "جاء يف املبسوط: حح ِ َطاُر يِف اإلح قح ِ ا اإلح ٍد َرمِحَُهاَم اهللَُّ َتَعاىَل َفَأمَّ طُِرُه ِعنحَد َأيِب َحنِيَفَة َوحُمَمَّ   . (4) "ُيفح

طر بِهِ ":  وجاء يف القوانني الفقهية       (5)  "َوأما َما يقطر يِف االحليل َفاَل يفح

يحلِِه(: اإلحليل هي ما تسمى بقناة الذكر، فلو     : وجاء يف وبل الغاممة    
لِ قوله )َأوح َقطََّر يِفح إِحح

كر ليس طريقًا إىل اجلوف، وما   الذَّ فإنه ال يفطر ألن  املفطرات  دخل عن طريقها مفطر من 

 .  (6) أدخل عن طريق اإلحليل ال يسمى أكاًل وال رشبًا 

ُه   "الفتاوى:ويف جمموع     َظحَهُر َأنَّ لِيِل َواألح حح ِ طِرِي يِف اإلح ِل َواَل بِالتَّقح ُكحح طُِر بِالح  .  (7) "اَل ُيفح

 

 .   67  / 3ج   ، املبسوط (  1) 

 .   374/  3ج   ، التاج واإلكليل ملخترص خليل (  2) 

 .   502/  3ج   ، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي (  3) 

 .   67/  3ج   ، املبسوط (  4) 

 .   80القوانني الفقهية، ص  (  5) 

ِن ُقَداَمة َوَبُل  (  6)  ِه البح َدِة الِفقح ِح ُعمح  .   392/  3ج    ، . والروض املربع 200/  2ج   ، الَغاَمَمِة يف رَشح

 .   528/  20ج   ، جمموع الفتاوى (  7) 
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اإلسالمي الفقه  جممع  قرار  جاء  القول  هذا  رقم:    وعىل  قراره  يف  [  1(]1/10)  93الدويل 

 املفطرات يف جمال التداوي.  ،بشأن 

 . من املفطرات  ال تعتِّبأوالً: األمور اآلتية   "

ــ  ما يدخل اإلحليل أي جمرى البول الظاهر للذكر واألنثى، من قثطرة )أنبوب دقيق( أو     

 .  (1)  "منظار، أو مادة ظليلة عىل األشعة، أو دواء، أو حملول لغسل املثانة 

 الفقهاء هذه األمور عىل حكم تقطري َشء يف مهبل املرأة وهى صائمة هل  تفطر أم ال . قاس  

 للفقهاء يف هذه املسألة قوالن: 

وهو مذهب احلنفية والشافعية    ،إذا أقطرت املرأة مائعا يف قبلها فسد صومها   : القول األول  

 ألن مثانة املرأة متصلة باجلوف. 

َطاَر مِ   ": قال ابن نجيم   قح ِ َغاَيِة  اإلح َكَذا يِف  ِحيِح  َم باَِل ِخاَلٍف َعىَل الصَّ وح ِسُد الصَّ ُيفح َأِة  ِقَبِل املحَرح نح 

ُه َشبِيٌه   َقِديِر بَِأنَّ َلُه يِف َفتحِح الح َاِع َوَعلَّ مجح ِ ِسُد بِاإلح ُه اَل ُيفح َواجِليَِّة َأنَّ َولح َبَياِن، َويِف الح ِح  الح نَِة، َويِف رَشح ُقح بِاحلح

َمِع اِل  ِي املحَجح َبِن ِمنح الثَّدح ِل َوخَمحَرُج اللَّ َبوح لِيُل خَمحَرُج الح حح ِ  . (2)  "بحِن فرشته اإلح

طر بِهِ  ": وقال املاوردي   .  (3)  "وإيالج َما يغيب فِيِه من َدَواء َوَغريه يفح

املرأة مائعا يف قبلها ال يفسد صومها لعدم وجود اتصال بني فتحة   إذا أقطرت  الثان  القول 

 وإليه ذهب املالكية واحلنابلة.  املثانة وجوف املرأة

 

املنعقد يف دورة مؤمتره العارش بجدة باململكة العربية السعودية خالل  (    10/  1)  93قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم  (  1) 

ـ 1418  صفر   28  –   23الفرتة من    aifi.org/2009.html  م، 1997(  يوليو ) متوز   3  – (  يونيو ) حزيران   28  املوافق   ه

http://www.iifa 

 . 301/  2ج   ، البحر الرائق (  2) 

 .   75اإلقناع للاموردي، ص  (  3) 
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ُه اَل يصل َعاَدة إِىَل املحعدة":وقال القروي      . (1) "واحلقنة يِف اإلحليل َوُهَو ثقب الّذكر َوَلو بامئع أِلَنَّ

َأِة     ِج املحَرح ُجِل َوَفرح لِيُل َيَقُع َعىَل َذَكِر الرَّ حح ِ  . (2)َواإلح

 يف رشح وبل الغاممة البن قدامة   وقال الدكتور الطيار

لِيحلِِه(: اإلحليل هي ما تسمى بقناة الذكر،  "     فلو دخل عن طريقها مفطر    قوله )َأوح َقطََّر يِفح إِحح

كر ليس طريقًا إىل اجلوف، وما أدخل عن طريق اإلحليل   من املفطرات فإنه ال يفطر ألن الذَّ

 .  (3)  "ال يسمى أكاًل وال رشبًا 

الدويل اإلسالمي  الفقه  جممع  قرار  جاء  القول  هذا  رقم:    وعىل  قراره  [  1(]1/10)  93يف 

 املفطرات يف جمال التداوي.  ،بشأن 

 أوالً: األمور اآلتية ال  تعتِّب من املفطرات 

للفحص    " إصبع  أو  مهبيل،  منظار  أو  أو غسول،  )لبوس(،  حتاميل  املهبل من  يدخل  ما  ــ 

 الطبي. 

 . (4) ار أو اللولب ونحومها إىل الرحم  ــ  إدخال املنظ     

بأنه    اهلل   صقر حفظه  الشيخ عطية  فضيلة  أفتى  أو    : كام  املهبيل  بالفحص  الصوم  يبطل  ]ال 

 .   (5)[ أو الكشف عن اللوز بنحو ملعقة الكشف عىل البواسري الداخلية

 . معنامها و هذا الرأي نرجحه ألن هذه األشياء ليست أكال وال رشبا وال يف      

احلقنة الرشجية هو إجراء يتم استخدامه للمساعدة عىل حتفيز حركة األمعاء والتخفيف        

من اإلمساك حيث يتم حتفيز عملية اإلخراج ويعد السائل األكثر شيوعّا لعالج اإلمساك أو  

 

 . 200ص    ، اخلالصة الفقهية عىل مذهب السادة املالكية (  1) 

 .   442/  2ج   ، مواهب اجلليل (  2) 

 .   200/  2ج   ، وبل الغاممة (  3) 

 php.index/com.medicalislam://http  املوقع اإلسالمي الطبي (  4) 

 . 627/  4موسوعة أحسن الكالم يف الفتاوى واألحكام، ج   ا (  5) 
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القولون   لتنظيف  الرشجية  احلقن  من  أخرى  أنواع  استخدام  ويتم  اهلضمي  اجلهاز  تطهري 

التقنية قديمة، وقد استخدمت لتخفيف   وتشخيص رسطان القولون والبوليب. وتعد هذه 

 . (1) عدد من األمراض من احلمى إىل الديدان املعوية 

 : وللفقهاء يف حكم اتناول احلقنة الرشجية أثناء الصوم قوالن 

وهو قول أيب يوسف صاحب أيب    ،يرى أن احلقنة الرشجية  مفطرة للصائم   : القول األول

 .  (2)احلنفية ومذهب املالكية والشافعية وقول دار اإلفتاء الكويتية والشيخ عطية صقر

وألن    "الفطر مما دخل    ": بام رواه البيهقي أن النبي عليه الصالة والسالم قال  :وعللوا قوهلم 

 فيها إيصاال للامئع املحقون هبا إىل اجلوف عن طريق منفذ مفتوح معتاد . 

  ، وابن تيمية   ،وهو مذهب الظاهرية   ،يرى أن احلقنة الرشجية غري مفطرة للصائم   :القول الثان 

الشلتوت الشيخ  س   ، وقول  الفقه  والشيخ  جممع  وقرار  املنجد  صالح  والشيخ  سابق   يد 

كل ما يدخل عن طريق الرشج من حقن    "اإلسالمي الدويل الذي أنا مما ال يفسد معه الصوم  

   "وحتاميل ومنظار ومراهم، ما عدا احلقن املغذية..

مغذية غري  احلقن  هذه  بأن  قوهلم  من    ، وعللوا  شيئا  شم  لو  كام  البدن  يف  ما  تستفرغ  بل 

وليست أكاًل وال رشابا كام أن هذا املائع ال يصل إىل املعدة  وعليه يكون الصوم    ،هالتاملس

 . (3) صحيحا. 

 

 com.altibbi.www://httpsاحلقنة الرشجية موقع طبي كوم  (  1) 

ج (  2)  الصنائع  بدائع  ج   . 123/  1انظر  ج   345/  1والكايف  املطالب  وزارة    415/  1وأسنى  الرشعية  الفتاوى  .جمموع 

بالكويت  اإلسالمية  والشئون  عطية صقر 244/  1ج   ، األوقاف  الشيخ  الفتاوى واألحكام  الكالم يف    ، . موسوعة أحسن 

 . 631/  3ج 

.استعامل    245/  25ج   ، . وجمموع الفتاوى   348/  4ج   ، املحىل باآلثار   . 371/  6ج   ، انظر الرشح املمتع البن عثيمني (  3) 

يفسد   ال  املنجد   ، الصيام اللبوس  صالح  الشيخ  رقم   موقع  النرش (  37749  ) فتوى    2002- 11- 11  : تاريخ 

https://islamqa.info/ar/answers   قرار الدويل  اإلسالمي  الفقه  املنبثق عن  (  23/ 3) 219رقم:    جممع 

هـ،  1440صفر    23- 19الثالثة والعرشين باملدينة املنورة، خالل الفرتة من:  منظمة التعاون اإلسالمي، املنعقد يف دورته  

  ، وفقه السنة (  10/ 1) 93م. استكامالً لقرار جملس املجمع الفقه اإلسالمي الدويل رقم  2018نوفمِّب  1  - أكتوبر 28املوافق:  

 .  463/  1ج 

https://islamqa.info/ar/answers


291 
 

هي عضو هام من أعضاء جسم اإلنسان شبيه من حيث   (Kidney)باإلنجليزية:  الكلية     

الشكل ببذرة الفاصوليا لونه بني مائل للحمرة، ولكن حجمها أكِّب من بذرة الفاصوليا  

سم، وتعد الكلية العضو املسؤول عن تنقية وتصفية الدم من   12حيث يبلغ طوهلا حوايل 

يف داخل اخللية احلية وفيها   السموم والعوادم الناجتة عن عملية األيض )هي عملية تكون 

يتم هدم املواد املمتصة من الطعام مثل الِّبوتينات و الدهون وحتويلها إىل طاقة يستفيد منها  

جسم الكائن احلي(، وكذلك مسؤولة عن التحكم يف حجم السوائل يف اجلسم وعن موازنة  

.  (1)  "كمية العنارص الكهربية مثل األيونات واألمالح

ل الكىل عن أداء وظيفتها مضاعفات خطرية تؤدي هبالك اإلنسان إذا مل يلجأ  ويرتتب عىل فش

السامة من اجلسم  "إىل عملية غسل للكىل وهو مصطلح هيدف   إىل إزالة الفضالت واملواد 

 .  (2)  "وتعويض فقدان عمل الكىل 

 وتتم عملية الغسيل الكلوي بطريقتني ولكل طريقة حكمها: 

 الطريقة األوىل:  الغسيل عن طريق الوريد     

وهو عبارة عن  توصيلة رشيانية يتم استحداثها يف الذراع او العنق وذلك إلخراج الدم من     

واهلدف منها    ،جسم املريض عِّب هذه التوصيلة وانتقاهلا عِّب جهاز يسمى بالكلية الصناعية 

 .   (3) فيا للجسم  وإرجاعه صا ،تنقية الدم من السموم واملواد الضارة 

 : وقد اختلف الفقهاء يف حكم الغسيل هبذه الطريقة يف هنار رمضان عىل قولني     

  ، ألن املريض اثناء عملية الغسيل تزود الكىل بالدم النقي  ؛أن الصيام يقع فاسداً    : القول األول 

و يزود مع ذلك بمواد أخرى مغذية كالسكريات واألمالح  وكلها مغذيات تصل إىل اجلوف  

 وهو مفطر آخر فاجتمع مفطران .  ، أو الدم يف هنار كام أفاد أهل االختصاص

 

 /wiki/org.wikipedia.ar://httpsكلية موسوعة ويكيبيديا  (  1) 

 wiki/org.wikipedia.ar://httpsوي موسوعة ويكيبيديا  غسيل كل (  2) 

 . 168ص   ، املسائل الطبية املعارصة (  3) 
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وقرار جممع    (2). وجلنة اإلتاء بموقع إسالم ويب    (1) وهبذا القول أفتت اللجنة الدائمة لإلفتاء  

(. حيث نص عىل فساد الصوم ملن يقوم بالغسيل  1/10)  93دويل  رقم  الفقه اإلسالمي ال

 .  (3) الكلوي بنوعيه  يف هنار رمضان ملا فيه من إدخال كمية كبرية من املاء واألمالح والسكر. 

 : وهو قول  الدكتور عيل مجعة عىل موقع دار اإلفتاء املرصية    ،صحة الصيام  : القول الثان 

ُأِصبت بفشل كلوي مما اضطرن لعمل غسيل كلوي وذلك ثالث مرات  "  : فقد سأله سائل

معادن  -أسبوعيًّا   من  الناقصة  املواد  وإضافة  الزوائد  وأخذ  للتنقية  بجهاز  الدم  دخول 

، مع العلم أن عملية الغسيل تتم عن طريق الرشايني واألوردة. والسؤال هو: هل  -ومقويات

 ب أن يكون بعد اإلفطار؟ الغسيل الكلوي أثناء الصيام يفطر أم جي

يفسد    "فأجاب   ال  الصوم  فإن  وعليه:  والرشايني،  األوردة  من  كان  طاملا  الصيام  يرض  ال 

 . (4)   "بالغسيل الكلوي 

 الغسيل  الِّبيتون عن طريق البطن   :الطريقة الثانية 

وهو عبارة عن إدخال حملول طبي عادة ليرتان من سوائل حتتوي عىل نسبة عالية من سكر   

الغسيل   سائل  إىل  الدم  من  واألمالح  السموم  تنتقل  حيث  البطن  جتويف  إىل  اجللوكوز  

البطن   باألمعاء وأعضاء  الِّبيتون هو غشاء حييط  والغشاء  ـــ   البطن  املوجود يف  الِّبيتون 

ـ   األخرى ويعمل هذا  وبعد ذلك يسحب هذا املحمول    ،الغشاء متامًا كالكلية الصناعية  ــ

باملحمل بالسموم واألمالح إىل خارج البطن وتكرر هذه العملية عدة مرات يف اليوم الواحد  

ومن    الِّبيتوانويتم  اثناء ذلك تبادل الشوارد والسكر واألمالح  املوجود يف الدم عن طريق 

 

 .   190  / 10ج   ، 1فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء  (  1) 

  م   2003- 10- 19  - هـ    1424شعبان    23ا:األحد    (،   38982رقم الفتوى:)    ، مدى تأثري غسيل الكىل عىل الصيام (  2) 

https://www.islamweb.net 

الفقه اإلسالمي الدويل قرار (  3)  الثالثة  (  23/ 3) 219رقم:    جممع  التعاون اإلسالمي، املنعقد يف دورته  املنبثق عن منظمة 

من:   الفرتة  املنورة، خالل  باملدينة  املوافق:  1440صفر    23- 19والعرشين  استكامالً  2018نوفمِّب  1  - أكتوبر 28هـ،  م. 

 . (  10/ 1) 93مع الفقه اإلسالمي الدويل رقم  لقرار جملس املج 

 م  2004/ 10/ 20تاريخ (    2027د عيل مجعة فتوى رقم)   دار اإلفتاء املرصية   الغسيل الكلوي اثناء الصوم (  4) 
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ال  سكر اجللوكوز املوجود يف هذه السوائل تدخل إىل دم الصائم عن  الثابت علميا أن كمية 

 .  (1)  "طريق الغشاء الِّبيتون

 : وللفقهاء يف حكم هذا النوع من الغسيل قوالن 

الفقه اإلسالمي وقد ذكرناه يف الغسيل    : القول األول فساد الصوم وعليه فتوى قرار جممع 

 . الوريدي  

ال يقدر عىل الصيام هنائًيا ألن هذا النوع من الغسيل    "والسبب كام يقول اهل االختصاص أنه  

 ساعات، وال يمكن أن يتوقف    9إىل  7جيب أن يستمر يومًيا من  -كام ذكرنا سابقاً -

يسقط عنه الصيام ألنه يف حكم املريض، ومرضه    -والعلم عند اهلل-حد. فهذا  عنه ولو ليوم وأ

 .  (2)  "هذا قد يكون من النوع الذي ال ُيرجى ُبرؤه،

 وهو ما نرجحه  

الثان      والباحث خالد    ، وهو القول املفتى به يف دار اإلفتاء املرصية  ، صحة الصوم  :القول 

أنَّ الغسيل الِّبيتون    "وحجة أصحاب هذا القول    ،عبد املنعم الرفاعي  بموقع طريق اإلسالم

ل والرشب؛   نى به عن األكح َتغح ي، وال ُيسح ًبا، وال يف معنامها، وال يغذر هذا ليس طعاًما وال رشح

ة الصيام، وعدم احلك  ل صحَّ م بالفطر إالَّ ببّينة  ولذلك فال يعدُّ من مبطالت الّصيام، واألصح

يخ ابن عثيمني عن   ة ناهضة. وقد ُسئِل الشَّ ملريض الُكىل    "الغسيل الِّبيتون"واضحة، وحجَّ

ته املِعدة، فليس بمفطر"هل يفسد صومه؟ فأجاب:   ى به، وال تِصل مادَّ   .(3)  "إذا كان ال يتغذَّ

 

 .  466ــ    465ص    ، . واملوسوعة امليرسة   169ص    ، مرجع سابق   ، انظر املسائل الطبية املعارصة يف باب الطهارة (  1) 

جريدان غسيل  (  2)  مجعان  بن  نايف  د/  الصيام  عىل  وأثره  املسلم    1434رمضان    تاريخ   ، الُكىل  موقع 

https://almoslim.net/node 

 

  خالد عبد املنعم الرفاعي   ، والغسيل الِّبوتون يف هنار رمضان   ، الطريقة األوىل الغسيل الوريدي   انظر فتوى دار اإلفتاء يف (  3) 

 http://iswy.co/e5g7b  : اإلسالم موقع طريق    2012/  8/ 6تاريخ  
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إن كان هذا اخللط الذي خيلط مع الدم عند الغسيل ال يغذي البدن، ولكن    ":وقال ابن عثيمني 

 . (1)  "يصفي الدم وينقيه فهذا ال يفطر الصائم

 .  (2)ء مادة خمدرة أو بوسائل  أخرى التخدير هو تعطيل الشعور واإلحساس بإعطا      

 : وكيل  ولكل نوع حكمه الفقهي ،والتخدير نوعان جزئي       

 التخدير اجلزئي   :األول 

وهذا النوع ال يفقد فيه    ،وهذا النوع من التخدير يفقد احلس يف منطقة حمددة من اجلسم     

 املريض وعيه كام يف التخدير العام ) الكيل  ( ولكن يفقد اإلحساس باألمل والوجع.

او يكون ختديرا    ،وموضع حمدد  من اجلسد  ،وقد يكون هذا التخدير جزئيا )موضعيا( أي جلزء 

 . (3) "نصفيا خيدر اجلزء السفيل من اجلسد  

 : والتخدير اجلزئي أنواع 

والذي يتم بإدخال إبر جافة إىل مراكز اإلحساس حتت اجللد   :التخدير اجلاف ) الصيني (ـ 1

فتستحث نوعَاًّ من الغدد عىل إفراز املورفني الطبيعي الذي حيتوي عليه اجلسم؛ وبذلك يفقد  

 املريض القدرة عىل اإلحساس، وهذا النوع ال يفطر؛ لعدم دخول أي مادة إىل اجلوف. 

املوضعي:  -2 باحلقن   بحقن    التخدير  يتم  مرسى  وهو  يف  أو  اجللد  حتت  املخدرة  املادة 

األعصاب التي توزع احلس عىل منطقة حمددة من اجلسم، مما ينتج عنه ختدير كامل للموضع  

النوع ال يفطر؛ لعدم دخول أي مادة إىل   اللثة لقلع الرضس وهذا  املراد ختديره، مثل حقن 

 اجلوف. 

 

 . 114/  19ج   ، جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني (  1) 

 .   402/  3املوسوعة الطبية احلديثة أبو النجاد إبراهيم، ج (  2) 

 .   178ص    ، املسائل الطبية املعارصة يف مسائل الطهارة (  3) 
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هل     اجلسم  يف  البنج  رسيان  عن  عثيمني  ابن  الشيخ  قلع    سئل  عند  الدم  وخروج  يفطر؟ 

 . (1)   "كالمها ال يفطران، ولكن ال يبلع الدم اخلارج من الرضس   "الرضس؟ فأجاب فضيلته:  

املريض مادة غازية تؤثر عىل أعصابه فيحدث     :التخدير باالستنشاق    - 3 بأن يشم  وذلك 

ر إىل كامل وعيه وإحساسه. وهذا   النوع ال يفطر؛ ألن  التخدير  ملدة وجيزة، يعود بعدها املخدَّ

 .  (2) املادة الغازية ال حتمل مواد مغذية. 

ويف هذا النوع من التخدير يفقد املريض الوعي، فيأخذ حكم اإلغامء وإذا استوعب اإلغامء      

 . (3) طول النهار من طلوع الفجر إىل غروب الشمس فهو مفطر 

لعدم زوال العقل عدا ما يكون  وعليه فيكون التخدير اجلزئي ال يفسد الصوم بكل أنواعه   

 فيه اإلغامء من الفجر إىل الغروب  

النووي   َأوح    ": قال اإلمام  حِلَاَجٍة  َبُه   رَشِ
ٍ
َدَواء ِب  رُشح

بِ َأوح  بَِمَرٍض  ُلُه  َعقح َزاَل  َوَمنح  َحاُبنَا  َقاَل َأصح

َمى َعَليح  اَلِة َكاملحُغح ِم ُدوَن الصَّ وح ٍر آَخَر َلِزَمُه َقَضاُء الصَّ ِم يِف َزَمِن َزَواِل  بُِعذح وح ِك الصَّ ِه َواَل َيأحَثُم برَِتح

َقَضاُء َوَيُكوُن آثام بالرت  َزُمُه الح ِه  ... َفَيلح ِ ٍر َأوح َغريح ِم َكَخمح ُلُه بُِمَحرَّ ا( َمنح َزاَل َعقح لِِه  )َوَأمَّ  . (4) "ك    َعقح

   وهذا النوع من التخدير يؤثر بصورة مبارشة عىل املخ  التخدير الكيل ) العام ( .  : النوع الثان  

املركزي العصبي  اجلهاز  عىل  جسده    ،أي  سائر  يف  الكامل  اإلحساس  املريض  بذلك  فيفقد 

 . (5) وحيصل للمريض إغامء تام وترختي عضالته كاملة  

 

 . 252/ 19ج   ، فتاوى ورسائل ابن عثيمني   جمموع (  1) 

  ، موقع كلية الرشيعة   2018يونيو،    10  تاريخ   |(    532161  رقم الفتوى)   ، تفسد الصوم (  و اجلزئي الكيل ا ) هل ابرة البنج (  2) 

 https://fatwa.najah.edu/questionجامعة النجاح الوطنية  

بالبنج للصائم  هجري    1436/ 9/ 19  - ميالدي    2015/ 7/ 6تاريخ اإلضافة:    ، د. حممد رفيق مؤمن الشوبكي   ، ختدير 

 .   443ص    ، واملوسوعة امليرسة   موقع األلوكة 

هجري    1436/ 9/ 19  - ميالدي    2015/ 7/ 6تاريخ اإلضافة:    ، د. حممد رفيق مؤمن الشوبكي   ، ختدير بالبنج للصائم (  3) 

 موقع األلوكة  

 .   255/  6ج   ، املجموع (  4) 

بريوت الدار الوطنية    ، واملوسوعة الطبية العربية عبد احلسني بريم   . 176  ، انظر املسائل الطبية املعارصة يف مسائل الطهارة   ( 5) 

 .  75ص   ، م 1989للنرش والتوزيع  

https://fatwa.najah.edu/question
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ء  طول النهار أو جزء منه هل يبطل  وللفقهاء يقيسون التخدير الكيل عىل فقدان الوعي باإلغام

 الصوم أو ال  . 

 فقدان الوعي  باإلغامء طول النهار   :القول األول 

 ويف هذه احلالة رأيان للفقهاء 

وهو قول  مجهور املالكية والشافعية    ،يرى فساد صوم املغمى عليه طول النهار  :الرأي األول     

 . واحلنابلة

اٍم،    ": جاء يف املدونة   بَِأيَّ َذلَِك  َد  َبعح َأَفاَق  ُثمَّ  َرَمَضاَن  هَنَاًرا يِف  َعَليحِه  ِمَي  ُأغح َت َرُجاًل  َأَرَأيح ُقلحُت: 

ِمَي َعَليحِه فِيِه َأمح اَل؟   ِم الَِّذي ُأغح َيوح َم َذلَِك الح يِض َصوح ِمَي َعَليحِه ِمنح  َأَيقح َفَقاَل: َقاَل َمالٌِك: إنح َكاَن ُأغح

َثَر ا  ِمَي َعَليحِه َوَقدح َقىَض َأكح ًما َمَكاَنُه، َوإِنح ُأغح يِضَ َيوح ُت َأنح َيقح يحِل، َرَأيح ِل النََّهاِر إىَل اللَّ َزَأُه  َأوَّ لنََّهاِر َأجح

ِمَي  ُه ُأغح َأنَّ َفَلوح  َلُه:  َفُقلحُت  ُثمَّ    َذلَِك، َقاَل:  تَِصاِف النََّهاِر  انح َياُم إىَل  َونِيَُّتُه الصر َبَح  َد َأنح َأصح َبعح َعَليحِه 

َم؟  َيوح ِزُئُه ِصَياُمُه َذلَِك الح َد َذلَِك َأجُيح  َأَفاَق َبعح

ِزُئُه   .  (1)  "َقاَل: َنَعمح جُيح

ِ   ":ويف املجموع ُم يِف َحاِل اإلح وح َزُمُه الصَّ َمى َعَليحِه اَل َيلح  بِاَل ِخاَلٍف املحُغح
ِ
اَمء  .  (2)  "غح

ِر، َفَلمح ُيِفقح َحتَّى َغَرَبتح   ": وجاء يف املغني َفجح ِمَي َعَليحِه َقبحَل ُطُلوِع الح يحِل، َفُأغح )َوَمنح َنَوى ِمنح اللَّ

ِم(  َيوح ِزِه ِصَياُم َذلَِك الح ح جُيح ُس، مَل مح  .  (3) الشَّ

يقول تعاىل كل عمل ابن آدم له إال الصيام فإنه    "  :وجه االستدالل  عند أصحاب هذا القول 

  فأضاف ترك الطعام والرشاب إليه واملجنون  "أجزي به يدع طعامه ورشابه من أجيل    يل وأنا

 

 .   276/  1املدونة، ج (  1) 

 .   254/  6ج   ، املجموع (  2) 

 .   115/  3املغني، ج (  3) 
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جتزي   فلم  الصوم  ركني  أحد  النية  وألن  جيزئه  فلم  إليه  اإلمساك  يضاف  ال  عليه  واملغمى 

 . (1) "وحدها كاإلمساك وحده أما النوم فإنه عادة وال يزيل اإلحساس بالكلية ومتى نبه انتبه  

يفسد  يتخرج عىل       النهار  الوعي طول  يفقد  الذي  الكيل  التخدير  أن  الفقهاء   رأي مجهور 

 الصوم. 

الثان  النهار  : الرأي  عليه طول  املغمى  وهو مذهب      ؛يرى صحة صوم   الصوم،  نوى  ألنه 

 . احلنفية وقول  املزن من للشافعية

اَمُء يِف َليحَلتِِه لُِوُجوِد النريَِّة ِمنحُه    ": جاء يف الدر املختار غح ِ َم الَِّذي َحَدَث اإلح َيوح يِض الح َمى َعَليحِه اَل َيقح املحُغح

 . (2)   "َظاِهًرا

َمى َعَليحِه  "جاء يف املجموع: ُم املحُغح ُه َيِصحُّ َصوح َهُب املحَُزِنر َأنَّ ٌج َوُهَو َمذح ٌل خُمَرَّ  . (3)  "َوَلنَا َقوح

ويتخرج عىل هذا الرأي أن املغمي عليه طول النهار بسبب التخدير يصح صومه إذا بيت  نية   

 الصوم قبل التخدير

 فقدان الوعي جزءا من النهار  : القول الثان 

 للفقهاء رأيان كذلك:  

فاق  نصف النهار عىل األقل  وأما أقل من ذلك يفسد  أ يرى صحة صومه لو    : الرأي األول 

 . (4)  صومه

الثان   النهار  : الرأي  من  جزء  أي  يف  أفاق  لو   صومه  صحة  الشافعية    يرى  مذهب    ( 5) وهو 

 . واحلنابلة 

 

املقنع (  1)  الكبري عىل متن  كتاب    ، . واحلديث أخرجه مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة رىض اهلل عنه   21/  3ج    ، الرشح 

 .   1151. رقم  806/  2ج   ، باب فضل الصوم   ، الصيام 

 .   403/  2ج   ، الدر املختار (  2) 

 .   254/  6املجموع ج (  3) 

 .   276/  1انظر املدونة، ج (  4) 

 .  414/  3ج   ، انظر حتفة املحتاج (  5) 
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اهلل           رمحه  تيمية  ابن  وجود    "قال  يشرتط  ومل  العقل,  حضور  مع  إال  يكون  ال  اإِلمساك 

اإِلمساك يف مجيع النهار, بل اكتفينا بوجوده يف بعضه؛ ألنه دخل يف عموم قوله: »يدع طعامه  

 .  (1) وشهوته من أجيل« 

 التخدير الكيل عىل اإلغامء خالصة األقوال السابقة كلها أن الفقهاء يقيسون        

يفق  " ولومل  النية  تبييت  عندهم  يكفي  واحلنفية  واإلدراك،  للوعي  فقدان  كليهام  أن  بجامع 

املغمى عليه طول النهار، والشافعية واحلنابلة يكفي عندهم أن يفيق جزءًا من النهار مع تبييت  

عليه نصف النهار عىل األقل  النية ليصح صومه، أما املالكية ويرون أنه ال بد أن يفيق املغمى  

 ليصح صومه . 

وعليه فجمهور الفقهاء يرون أن اإلغامء ملن بيت النية من الليل ال يفسد الصوم إذا أفاق      

النهار فال يصح صومه عند   املريض جزءًا من هنار صومه، بخالف ما لو أغمي عليه طول 

 مجهور العلامء. 

عليه أو تناول خمدرًا أفقده وعيه ثم أفاق يف أي  والراجح أن من نوى الصيام من الليل وأغمي  

جزء من النهار فصيامه صحيح، وغالب من يتم ختديره يفيق يف جزء من النهار فيصح صومه  

 .   ( 2)   ".لكن يبقى التنبيه عىل أن املريض قد يتقيأ بعد العملية من أثر التخدير،

رقم:      القرار  يف  الدويل  اإلسالمي  الفقه  جممع  قرره  ما  بشأن 1(]1/10)  93وهذا   ]،  

الصوم   معه  يفسد  مما ال  أن  فبني  التداوي  بسبب    "املفطرات يف جمال  )االغامء(  الوعي  فقد 

التخدير العام جلزء من النهار، ولو استمر فقدان الوعي بقية يومه؛ إن كان قد وقع التخدير  

 .  (3)  "مامل يصاحب ذلك إعطاء السوائل   أثناء الصوم،

 

 .  47/  1ج   ، البن تيمية   رشح العمدة (  1) 

  ، موقع كلية الرشيعة   2018يونيو،    10  تاريخ (    532161  رقم الفتوى)   ، تفسد الصوم (  الكيل او اجلزئي ) هل ابرة البنج (  2) 

 https://fatwa.najah.edu/questionجامعة النجاح الوطنية  

الفقه اإلسالمي الدويل قرار (  3)  التعاون  (  23/ 3) 219رقم:    جممع  الثالثة  املنبثق عن منظمة  اإلسالمي، املنعقد يف دورته 

من:   الفرتة  املنورة، خالل  باملدينة  املوافق:  1440صفر    23- 19والعرشين  استكامالً  2018نوفمِّب  1  - أكتوبر 28هـ،  م. 

 . (  10/ 1) 93لقرار جملس املجمع الفقه اإلسالمي الدويل رقم  
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اإلسالمية  "كام      للمنظمة  التابعة  التاسعة  الفقهية  الطبية  الندوة  يف  املجتمعني  أكثر  ذهب 

م( أن العمليات اجلراحية بالتخدير  1997للعلوم الطبية بالكويت واملنعقدة يف الرباط عام )

 . (1)الليل  العام ال تفطر إذا كان املريض قد بيت الصيام من  

العملية اجلراحية ال تفطر إذا كانت يف ظاهر البطن، أما إذا كانت يف جوف بطنه فإهنا تفسد        

 الصوم وتوجب قضاءه. 

 قال اإلمام النووي رمحه اهلل تعاىل:      

َطَر باَِل ِخاَل  َفُه َأفح نُي َجوح كر نِِه َفَوَصَلتح السر ُه بِإِذح ُ َسُه َأوح َطَعنَُه َغريح ٍف ِعنحَدَنا َسَواٌء َكاَن  َلوح َطَعَن َنفح

نِي َخاِرًجا ام ال  كر ُض السر  . والعملية اجلراحية تقاس عىل ذلك  . (2)  "َبعح

وقد    ، هقد يتِّبع املسلم بدمه يف هنار رمضان إنقاذا حلياة إنسان حيتاج إىل دم من نفس فصيلت   

يلجأ للتحليل ملرض  خيصه أو ألغراض السفر إىل خارج بلده أو للعمل ونحو ذلك  فهل  

 يرتتب عىل سحب الدم يف هنار رمضان فساد الصوم  ؟

 خيرج الفقهاء هذه املسألة عىل احلجامة أو فصد الدم وللفقهاء يف هذه املسألة قوالن: 

ُن    ،يرى أن احلجامة تفسد الصوم  : القول األول       َحاُق، َوابح وهو مذهب احلنابلة  َوبِِه َقاَل إِسح

. َوَكاَن   ِديٍّ ِن َمهح َِن بح محح ، َوَعبحِد الرَّ
ٍ
ُل َعَطاء َمَة. َوُهَو َقوح ِن ُخَزيح َحاَق بح ُن إِسح ُد بح ََسُن،  املحُنحِذِر، َوحُمَمَّ احلح

وٌق، َوابحُن ِسرِييَن، اَل َيَروح  ُ ائِِم َأنح حَيحَتِجَم. َوَمرسح  َن لِلصَّ

 

  ، موقع كلية الرشيعة   2018يونيو،    10  تاريخ   |(    216153  رقم الفتوى)   ، تفسد الصوم (  الكيل او اجلزئي ) هل ابرة البنج (  1) 

 https://fatwa.najah.edu/questionجامعة النجاح الوطنية  

 . 314/  6ج   ، املجموع (  2) 
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وقالوا:  إنه ليس منسوخا بحديث ابن عباس     "أفطر احلاجم واملحجوم     "واستدلوا بحديث   

َتَجَم   ُس احح مح اَم َواملحََحاِجَم، َفإَِذا َغاَبتح الشَّ َجَّ ُن َعبَّاٍس َوُهَو َراِوي احلديث كان، ُيِعدُّ احلح ألن ابح

 . ُوَزَجاِنُّ يحِل. َكَذلَِك َرَواُه اجلح  بِاللَّ

َتِمُل َأنَّ النَّبِيَّ  َوَهَذا يَ  ِذي َرَواُه. َوحَيح َِديِث الَّ َخ احلح ُه َعلَِم َنسح َم    - ُدلُّ َعىَل َأنَّ   - َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلَّ

َطَر، َكاَم ُرِوَي َعنحُه  َتَجَم َفَأفح اَلُم  -احح َطَر«  -َعَليحِه السَّ ُه »َقاَء َفَأفح  . َأنَّ

ف   الضعف   إىل  تؤدي  احلجامة  ِعلًَّة  وألن  ِمنحُهاَم  َواِحٍد  ُكلُّ  َيُكوُن  َأوح  سواه  بام  التعليل  يبطل 

َتِقلًَّة   . (1) ُمسح

 وعىل هذا القول يكون سحب الدم  يف هنار رمضان مفسدا للصوم  . 

وقالت        لإلفتاء  الدائمة  اللجنة  أفتت  معنى     "وبه  يف  ألنه  الصائم؛  يفطر  بالدم  التِّبع 

وكذا    » واملحجوم  احلاجم  »أفطر  قال:  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  أن  ثبت  وقد  احلجامة، 

 . (2) الشخص املنقول إليه الدم فإنه يفطر بذلك. 

الثان  العلامء من    ،سد الصومأن احلجامة يف هنار رمضان  ال تف  :القول  وهو مذهب مجهور 

الفقه   جممع  قرار  القول  هذا  وعىل  اهلل،  رمحهم  والشافعية  واحلنيفة  املالكية  الثالثة:  األئمة 

باز   ،اإلسالمي  ابن  منهم  املعارصين  العلامء  اإلفتاء املرصية  ومجهرة  الدين    ،ودار  د، حسام 

 عفانة وغريهم .  

طِ  ُتفح إن  احلجامة:  الَ  قال  ُجومَ فقد  املحَحح َوالَ  احلَاِجَم  فإهّنا    ،ُر  بالصائم ضعًفا  أوقعت  إذا  إال 

 ُتكره.  

ِن َعبَّاٍس َرِِضَ اهللَُّ َتَعاىَل َعنحُهاَم  )َأنَّ النَّبِيَّ َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم    : واستدلوا عىل ذلك  بام رواه ابح

َتَجَم َوُهَو حُمحِرمٌ  َتَجَم َوُهَو َصائٌِم(  ،احح  .   (3) َواحح

 

 . 121ــ    120/  3ج   ، انظر املغني (  1) 

 . 206  / 9، ج 2فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء  (  2) 

 . (    1938  ) . رقم 33/  3ج   ، باب احلجامة والقيء للصائم   ، الصوم   صحيح البخاري كتاب (  3) 
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احلَاِجُم   َطَر  »َأفح َفَقاَل:  ُفوًعا  َمرح َواِحٍد   ِ َغريح َعنح  احلََسِن  رواه  ملا  احلديث  هذا  إن  وقالوا 

ُجوُم«  .  (1)َواملَحح

ِه َأنَُّه َصىلَّ اهللَُّ  قالوا هذا احلديث َمنح  ِ اٍد َوَغريح ِه أِلَنَّ يِف َحِديِث َشدَّ ِ ِن َعبَّاٍس َوَغريح ُسوٌخ بَحِديِث ابح

»أَ  َفَقاَل:  َرَمَضاَن  ِمنح  َخَلتح  َليحَلًة  َة  َ َعرشح لَِثاَمِن  حَيحَتِجُم  َمنح  َعىَل  َفتحِح  الح َعاَم  َمرَّ  َوَسلََّم  َطَر  َعَليحِه  فح

َاِجُم َواملحَحح   ُجوُم« . احلح

َوَداِع َوَشِهَد ِحَجاَمَتُه ِحينَئٍِذ َوُهَو حُمحِرٌم َصائٌِم    َة الح ُن َعبَّاٍس َشِهَد َمَعُه َحجَّ  .  (2)  "َوابح

ُن ُعَمَر َرِِضَ اهللَُّ عَ  ُم مِمَّا َدَخَل َوَليحَس مِمَّا َخَرَج« َوَكاَن ابح وح ِرَمُة: »الصَّ ُن َعبَّاٍس، َوِعكح ،  نحُهاَم َوَقاَل ابح

َكُر َعنح َس  َتَجَم َأُبو ُموَسى َليحاًل َوُيذح يحِل َواحح ٍد،  حَيحَتِجُم َوُهَو َصائٌِم، ُثمَّ َتَرَكُه، َفَكاَن حَيحَتِجُم بِاللَّ عح

َتِجُم   َقَمَة: ُكنَّا َنحح ، َعنح ُأمر َعلح ٌ َتَجُموا ِصَياًما َوَقاَل ُبَكريح َقَم، َوُأمر َسَلَمَة: احح ِن َأرح ِد بح ِعنحَد َعائَِشَة  َوَزيح

 . (3) »َفاَل َتنحَهى« 

وعليه جاء قرار املجمع الفقهي  ، وعىل هذا الرأي فإّن سحب الدم من الصائم غري مفطر     

 ( 23/ 3)   219اإلسالمي الدويل  يف القرار رقم:  

 بشأن املفطرات يف جمال التداوي وجاء فيه مما ال يفسد الصوم  

 . "سحب الدم للتحاليل املخِّبية أو التِّبع به  "   

ال يبطل الصوم بنقل الدم من الصائم؛ ألنه    ":وقالت   وهبذا القول افتت دار اإلفتاء املرصية  

وم؛ ألن الفطر مما دخل ال  كاحلجامة بالنسبة له، ومجهور الفقهاء عىل أن احلجامة ال ُتفِسد الص 

مما خرج، وكذلك ال يبطل الصوم بنقل الدم إليه؛ لعدم دخوله من منفذ مفتوح أصالًة انفتاًحا  

 .  (4)   "ظاهًرا حمسوًسا 

 

 .   33/  3ج   ، باب احلجامة   ، كتاب الصوم   ، صحيح البخاري (  1) 

 .   259/  2ج ، رشح الزرقان عىل املوطأ (  2) 

 .   33/  3ج   ، صحيح البخاري (  3) 

 م . 2014/  6/ 30تاريخ  (  2774) موقع دار اإلفتاء املرصية الفتوى اإللكرتونية فتوى رقم (  4) 
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احلجامة وال   الدم  يف رمضان واعتِّبه ال يدخل يف مسألة  باز بجواز سحب  ابن  أفتى  وقد 

إنه   عليها  وقال  يفطر    "يقاس  إن شاء اهلل، وال  به  بأس  احلاجة فال  َشء يسري، يؤخذ عند 

 .  (1)  "الصائم َقلَِّت الكمية أو كثرت؛ ألن الغالب عليها القلة 

إذا كان التِّبع إلنقاذ حياة       (2) فتى به الدكتور حسام الدين عفانة  أكام  

َيا النَّاَس   َياَها َفَكَأنَّاَم َأحح مسلم  ففي ذلك ثواب عظيم وتعاون عىل الِّب والتقوى .)... َوَمنح َأحح

 (. 32مَجِيًعا()املائدة

و أو هالك فالجيوز  السحب ضعف  ترتب عىل  إذا  الطبيب  ولكن  يتوقف عىل  مشورة  هذا 

 املسلم واهلل أعلم . 

قد يلجأ الصائم لتحليل الدم  هنار رمضان لتشخيص حاالت مرضية أو ألجل السفر خلارج  

هذا   يعتِّب  فهل  ونحوه  الدم  يف  السكر  نسبة  ملعرفة  أو  األمراض  من  خلوه  من  للتأكد  بلده 

 للصوم ؟ التحليل مفسدا 

 ( 3/23) 219أكد جممع الفقه اإلسالمي الدويل  يف القرار رقم:  

 . بشأن املفطرات يف جمال التداوي وجاء فيه مما ال يفسد الصوم 

 . "سحب الدم للتحاليل املخِّبية أو التِّبع به  "   

 ألن هذا التحليل    (4) وابن عثيمني    (3) وهبذا القول أفتى ابن باز 

إليه، وليس من جنس املفطرات املعلومة من   قليل وال يضعف الصائم .و مما تدعو احلاجة 

 . الرشع املطهر

 

 . 246/  16ج   ، اوى نور عىل الدرب فت (  1) 

 101/  7ج   ، فتاوى يسألونك (  2) 

 . 274/  15ج   ، جمموع الفتاوى البن باز (  3) 

 . 252/  19ج   ، جمموع فتاوى ورائل ابن عثيمني (  4) 



303 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم                     

النبي  خاتم  حممد  سيدنا  عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  وصحبه  احلمد  آله  وعىل  ني 

 أمجعني 

 [ بشأن املفطرات يف جمال التداوي 1(]1/10) 93قرار رقم: 

إن جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنعقد يف دورة مؤمتره العارش بجدة باململكة العربية  

متوز    3  – حزيران )يونيو(     28هـ املوافق  1418صفر    28  –  23السعودية خالل الفرتة من  

 م،1997)يوليو( 

والدراسات   التداوي،  جمال  يف  املفطرات  موضوع  يف  املقدمة  البحوث  عىل  اطالعه  بعد 

املنظمة   عقدهتا  التي  التاسعة  الطبية  الفقهية  الندوة  عن  الصادرة  والتوصيات  والبحوث 

باململكة   البيضاء  الدار  يف  أخرى،  وجهات  املجمع  مع  بالتعاون  الطبية،  للعلوم  اإلسالمية 

من   الفرتة  املوافق  1418صفر    12  –   9املغربية يف  )يونيو(    17-14هـ  م، 1997حزيران 

التي دارت حول املوضوع بمشاركة الفقهاء واألطباء، والنظر يف األدلة  واستامعه للمناقشات  

 . من الكتاب والسنة، ويف كالم الفقهاء

 قرر ما ييل: 

 أوالً: األمور اآلتية ال  تعتِّب من املفطرات: 

ـ  قطرة العني، أو قطرة األذن، أو غسول األذن، أو قطرة األنف، أو بخاخ األنف، إذا  1   

 اجتنب ابتالع ما نفذ إىل احللق،

ـ  األقراص العالجية التي توضع حتت اللسان لعالج الذبحة الصدرية وغريها إذا اجتنب    2  

 ابتالع ما نفذ إىل احللق. 

املهبل من حتاميل )لب  3   أو منظار مهبيل، أو إصبع للفحص  ـ ما يدخل  وس(، أو غسول، 

 الطبي. 

 ــ   إدخال املنظار أو اللولب ونحومها إىل الرحم.  4  
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يدخل اإلحليل أي جمرى البول الظاهر للذكر واألنثى، من قثطرة )أنبوب دقيق( أو    ــ ما  5   

 منظار، أو مادة ظليلة عىل األشعة، أو دواء، أو حملول لغسل املثانة. 

حفر  6    إذا    ــ  األسنان،  وفرشاة  السواك  أو  األسنان،  تنظيف  أو  الرضس،  قلع  أو  السن، 

 اجتنب ابتالع ما نفذ إىل احللق.

 ، والغرغرة، وبخاخ العالج املوضعي للفم إذ اجتنب ابتالع ما نفذ إىل احللق. ــ املضمضة  7   

 ء السوائل واحلقن املغذية. العالجية اجللدية أو العضلية أو الوريدية، باستثنا ـ احلقن 8   

 األكسجني.  ــ غاز  9   

 ــ غازات التخدير )البنج( ما مل يعط املريض سوائل )حماليل( مغذية.  10    

العالجية    11   واللصقات  واملراهم  كالدهونات  اجللد  من  امتصاصًا  اجلسم  يدخل  ما  ــ 

 اجللدية املحملة باملواد الدوائية أو الكيميائية. 

الرشايني لتصوير أو عالج أوعية القلب أو غريه من   دقيق( يفخال قثطرة )أنبوب ــ   إد 12  

 األعضاء. 

أو إجراء عملية جراحية    13   البطن لفحص األحشاء  إدخال منظار من خالل جدار  ــ   

 عليها. 

ما مل تكن مصحوبة بإعطاء    األعضاءــ   أخذ عينات )خزعات( من الكبد أو غريه من  14  

 حماليل. 

 املعدة إذا مل يصاحبه إدخال سوائل )حماليل( أو مواد أخرى.  ــ منظار 15   

 أي أداة أو مواد عالجية إىل الدماغ أو النخاع الشوكي.  ــ دخول  16   

 ــ   القيء غري املتعمد بخالف املتعمد )االستقاءة(.    

تأجيله إىل ما بعد اإلفطار من  ثانيًا: ينبغي عىل الطبيب املسلم نصح املريض بتأجيل ما ال يرض  

 صور املعاجلات املذكور فيام سبق. 

ثالثًا: تأجيل إصدار قرار يف الصور التالية، للحاجة إىل مزيد من البحث والدراسة يف أثرها  

 عىل الصوم، مع الرتكيز عىل ما ورد يف حكمها من أحاديث نبوية وآثار عن الصحابة: 
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 واد. بخاخ الربو، واستنشاق أبخرة امل -أ

 الفصد، واحلجامة.  -ب

 أخذ عينة من الدم املخِّبي للفحص، أو نقل دم من املتِّبع به، أو تلقي الدم املنقول.  -ج

الكلية    -د يف  أو  )الباريتون(  الصفاق  يف  حقنًا  الكلوي  الفشل  عالج  يف  املستعملة  احلقن 

 االصطناعية. 

أو    - هــ   )لبوس(  أو حتاميل  الرشج من حقنة رشجية  يدخل  للفحص  ما  إصبع  أو  منظار 

 الطبي. 

الليل، ومل يعط    -و الصيام من  املريض قد بيت  إذا كان  العام  بالتخدير  العمليات اجلراحية 

 شيئًا من السوائل )املحاليل( املغذية. 

 2018نوفمِّب  11: األحد يف

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

وصحبه   آله  وعىل  النبيني  خاتم  حممد  سيدنا  عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 

 أمجعني 

 املفطرات يف جمال التداوي )استكامل ما سبق(  ،( بشأن 3/23) 219قرار رقم: 

إن جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة التعاون اإلسالمي، املنعقد يف دورته  

وال من:  الثالثة  الفرتة  خالل  املنورة،  باملدينة  املوافق:  1440صفر    23-19عرشين  هـ، 

 م.2018نوفمِّب 1 -أكتوبر28

لقرار جملس املجمع الفقه اإلسالمي الدويل رقم   ( بشأن املفطرات يف  1/10)  93استكامالً 

 جمال التداوي، والذي حدد املسائل املطلوب بحثها يف هذه الدورة، وهي: 

 بخاخ الربو.   1  

 ــ الفصد واحلجامة.   2  

 ـ  أخذ عينة من الدم للفحص املخِّبي، ونقل الدم من املتِّبع به، أو تلقي الدم املنقول.  3   
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 الغسيل الكلوي الدموي، والغسيل الكلوي الِّبيتوان.  4   

 ــ ما يدخل الرشج من حقنة رشجية أو حتاميل أو منظار.  5    

 ر العام. ــ العمليات اجلراحية بالتخدي 6    

وبعد اطالع املجلس عىل البحوث املقدمة إىل املجمع بخصوص املوضوع، وبعد استامعه     

 إىل املناقشات املوسعة التي دارت حوله، 

 - قرر ما يأيت: 

 والقيء.  -وما يف معناه-املفطرات هي تعمُد األكل والرشب واجلامع     

اجلوف الذي يفسد الصوم بام يصل إليه هو ما جتاوز احللق إىل اجلهاز اهلضمي، ووصل إىل      

 املعدة مغذيًا كان أم غري مغٍذ، من طريٍق معتاد أو غري معتاد. 

التنفيس، وما يصل إىل  الربو    ــ بخاخ  1    ال يؤثر عىل صحة الصوم، فهو يستهدُف اجلهاَز 

 املعدة منه جزء يسري مغتفر غري مقصود، أقل مما يصل املعدَة من بقايا املضمضة والسواك. 

 ــ   سحب الدم للتحاليل املخِّبية أو التِّبع به.  2  

كل   3   ومراه  ــ  ومنظار  وحتاميل  حقن  من  الرشج  طريق  عن  يدخل  احلقن  ما  عدا  ما  م، 

 املغذية. 

 إزالة الشعور باجلوع.   ــ لصقة 4   

 شفط الدهون مامل ترتافق باستخدام السوائل املغذية.   ــ عملية 5   

 الرشجي وإصبع الفحص الطبي.  ــ املنظار 6   

 والفصد.  ــ احلجامة 7   

ستمر فقدان الوعي  ـ فقد الوعي )االغامء( بسبب التخدير العام جلزء من النهار، ولو ا   8    

 بقية يومه؛ إن كان قد وقع التخدير أثناء الصوم، مامل يصاحب ذلك إعطاء السوائل.
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كل  1    حميل    ــ  هو  ومما  والبلعوم،  الفم  متجاوزًا  اهلضمي  اجلهاز  إىل  يدخل    - هاضم-ما 

 للطعام، وهو املريء واألمعاء الدقيقة. 

ــ  كل ما يتغذى به جسم الصائم، ومن أي منفذ طبيعي، ألنه يف معنى األكل، وملنافاته    2   

 ملقصد الصوم كاحلقنة املغذية. 

يوليزر( املستخدم يف عالج الربو مفطر، ألن الكمية الداخلة  ــ  جهاز التبخري الرئوي )البن   3   

 منه إىل املعدة أكِّب بكثري من القدر املعفو عنه. 

 الدم الحتوائه عىل كمية كبرية من املاء.   ــ نقل 4   

الكلوي الِّبيتوان والدموي، ملا فيه من إدخال كمية كبرية من املاء واألمالح    ــ الغسيل  5   

 والسكر. 

املستخدمة يف بخاخ الربو املحتوية عىل البودرة اجلافة، خلروج جزء منها    ـ الكبسوالتـ  6   

 وهو جرم يصل إىل املعدة. 

 الكلوي  التوصيات: الغسيل 

دور   1    مداخالت    ــ  إجراء  إىل  احلاجة  أو  الرضورة  حتديد  يف  جدًا  مهم  املعالج  الطبيب 

ت مل  فإذا  الصوم.  تفسد  أن  يمكن  تشخيصية  أو  اإلجراء،  عالجية  لذلك  رضورة  هناك  كن 

 وأمكن تأجيله لوقت الفطر، فعليه أن يشري عىل مريضه بذلك. 

العمل  2    املجزئ    ــ  الصحيح  الوجه  بأداء عبادهتم عىل  يتعلق  ما  بكل  املرىض  توعية  عىل 

 رشعًا، والدعوة إىل الرجوع إىل أهل العلم الثقات فيام قد يشكل عليهم من مسائل الصوم. 

ــ   إعالم املريض بالفشل الكلوي الذي ال يرجى برؤه؛ بعدم الصوم حفاظًا عىل حياته،    3  

 طعام مسكني عن كل يوم.  فهو معذور، وعليه فدية 

 . واهلل تعاىل أعلم                            
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 متهيد 

والصالة، ملا    ،الزكاة الفريضة الثالثة من فرائض اإلسالم، و أحد أركانه بعد الشهادتني       

اَلُم َعىَل مَخحٍس:   روى ابن عمر رِض اهلل عنهام أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: »  ُبنَِي اإِلسح

َكاِة، َوا   الزَّ
ِ
َوإِيَتاء اَلِة،  َوإَِقاِم الصَّ ًدا َرُسوُل اهللَِّ،  َوَأنَّ حُمَمَّ إاِلَّ اهللَُّ  إَِلَه  ِم  َشَهاَدِة َأنح الَ  ، َوَصوح حلَجر

 .  (1) اَن« َرَمَض 

الدين، واستحقاق أخوة املسلمني، كام قال تعاىل:    َفإِنح  }وقد جعلها اهلل شعاًرا للدخول يف 

َلُموَن   َيعح ٍم  لَِقوح َياِت  اآلح ُل  َوُنَفصر يِن  الدر يِف  َواُنُكمح  َفإِخح َكاَة  الزَّ َوآَتُوا  اَلَة  الصَّ َوَأَقاُموا  )    {َتاُبوا 

 ( . 11:التوبة

من    اهلل  قال:  وجعلها  كام  األرض،  يف  والتمكني  والفالح،  النرص  ُيِقيُموَن  }أسباب  ِذيَن  الَّ

ِخَرِة ُهمح ُيوِقنُوَن ) َكاَة َوُهمح بِاآلح ُتوَن الزَّ اَلَة َوُيؤح ِمح َوُأوَلئَِك ُهُم  4الصَّ ( ُأوَلئَِك َعىَل ُهًدى ِمنح َرهبر

لُِحوَن   ( .   5ــ  4) لقامن: {املحُفح

وتعاىل:   سبحانه  َوَأَمُروا  }وقال  َكاَة  الزَّ َوآَتُوا  اَلَة  الصَّ َأَقاُموا  ِض  َرح األح يِف  نَّاُهمح  َمكَّ إِنح  ِذيَن  الَّ

ُُموِر ) ا َعِن املحُنحَكِر َوهللَِِّ َعاِقَبُة األح ُروِف َوهَنَوح  (.2)  {(41بِاملحَعح

    ( موضًعا  وعرشين  ثامنية  يف  كتابه  يف  بالصالة  اهلل  أمه3وقرهنا  عىل  يدل  مما  البالغة  (،  يتها 

ثم إّن ذكر الصالة يف مواضع كثرية يرد مقروًنا باإليامن أواًل، وبالزكاة ثانًيا،    ، ومكانتها السامقة

وقد يقرن الثالثة بالعمل الصالح وهو ترتيب منطقي، فاإليامن هو األصل وهو عمل القلب،  

املؤمن   والعمل الصالح هو دليل صدق اإليامن وهو عمل اجلوارح، وأول عمل يطالب   به 

 

اَلُم َعىَل مَخحٍس«   ، كتاب الزكاة   ، صحيح البخاري   )1)  ِل النَّبِير َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم: »ُبنَِي اإِلسح  .  8رقم    11/  1ج   ، باب َقوح
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م   ُتَقدَّ الدعوة لإليامن  الصالة، وهي عبادة بدنية، ثم الزكاة وهي عبادة مالية؛ ولذا فإنه بعد 

 .  (1) الصالة والزكاة عىل ما عدامها من أركان اإلسالم 

يؤيد هذا ما جاء يف حديث ابن عباس رِض اهلل عنهام أن النبي صىل اهلل عليه وسلم بعث      

ُعُهمح إِىَل َشَهاَدِة َأنَّ اَل إَِلَه إِالَّ اهللُ  معاًذا إىل اليمن،   كَِتاِب، َفادح ِل الح ًما ِمنح َأهح فقال له: »إِنََّك َتأحيِت َقوح

َض َعَليحِهمح مَخحَس َصَلَواٍت يِف  رَتَ ُهمح َأنَّ اهللَ افح مح
لِ ُكلر  َوَأنر َرُسوُل اهللِ، َفإِنح ُهمح َأَطاُعوا لَِذلَِك، َفَأعح

ٍم وَ  نَِيائِهِ َيوح َخُذ ِمنح َأغح َض َعَليحِهمح َصَدَقًة ُتؤح رَتَ ُهمح َأنَّ اهللَ افح مح
لِ مح  َليحَلٍة، َفإِنح ُهمح َأَطاُعوا لَِذلَِك، َفَأعح

َوَة املحَظحلُ  ِق َدعح ، َواتَّ مح
َواهِلِ اَك َوَكَرائَِم َأمح ، َفإِنح ُهمح َأَطاُعوا لَِذلَِك، َفإِيَّ دُّ يِف ُفَقَرائِِهمح ُه َليحَس  وَفرُتَ ِم، َفإِنَّ

َ اهللِ ِحَجاٌب«    . (2) َبيحنََها َوَبنيح

لشدة اهتامم الشارع هبام، وتقديمهام عىل غريمها عند الدعوة إىل    "وقد اقترص احلديث عليهام  

ًذا بمبدأ التدرج يف بيان فرائض اإلسالم    .(3)اإلسالم، وَأخح

 واإلمجاع .  ،والسنة  ،وقد دلَّ عىل وجوهبا الكتاب 

  اإليامء وتارةً تارة ًبطريق  فقد جاءت آياته الكريمة لتدل عىل وجوب الزكاة    ، أما الكتاب       

 أخرى بطريق الترصيح. 

فقد أومأت اآليات املكية إىل الزكاة بطريق الدعوة إىل اإلنفاق ومساعدة الفقراء واملساكني       

وبذل احلق املعلوم للسائل واملحروم وكانت الدعوة إليتاء الزكاة مطلقة دون قيد أو حتديد  

فه املؤمن وإحساسه بحق األخوة  ىمقدار،  العهد    ،موكلة إىل ضمري  اآليات يف  كام جاءت 

جمردة اخلِّبي    املكي  باألسلوب  واكتفت  الوجوب  عىل  تدل  التي  الرصحية  األمر  صيغ  من 

 

الزكاة«   )1)  ملستجدات  تأصيلية  فقهية  »دراسة  الزكاة  الغفييل   ، نوازل  منصور  بن  اهلل  للنرش    ، البالد بنك    ، عبد  امليامن  دار 

،  م   2009  - هـ    1430الطبعة: األوىل،    ، مجهورية مرص العربية   - اململكة العربية السعودية، القاهرة    - والتوزيع، الرياض  

 . 44ص  

 .    19رقم    50/  1ج   ، باب الدعاء إىل الشهادتني   ، كتاب الزكاة ،  صحيح مسلم   )2) 

 .   45ص    ، عبد اهلل بن منصور الغفييل مصدر سابق   ، ملستجدات الزكاة« نوازل الزكاة »دراسة فقهية تأصيلية  )3) 
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واستعمل القرآن أسلوب اإليتاء كام نرى ذلك جليًا يف      (1)   للمؤمنني املحسننيباعتباره وصفًا  

 ة  كام يف سورة الروم والنمل واملؤمنون. جمموعة من اآليات املكي

ٌ    }  :ففي سورة الروم يقول اهلل تعاىل  "       بِيِل َذلَِك َخريح كِنَي َوابحَن السَّ ُه َواملحِسح َبى َحقَّ ُقرح َفآِت َذا الح

لُِحونَ  َه اهللَِّ َوُأوَلئَِك ُهُم املحُفح َواِل  (. َوَما آَتيحُتمح 38  :)الروم    {لِلَِّذيَن ُيِريُدوَن َوجح ُبَو يِف َأمح  ِمنح ِرًبا لرَِيح

ِعُفوَن   َه اهللَِّ َفُأوَلئَِك ُهُم املحُضح ُبو ِعنحَد اهللَِّ َوَما آَتيحُتمح ِمنح َزَكاٍة ُتِريُدوَن َوجح   : ) الروم   {النَّاِس َفاَل َيرح

39.) 

تعاىل:        يقول  النمل  سورة  مطلع  مُ   }ويف  َوكَِتاٍب  آِن  ُقرح الح آَياُت  ى   ۞ بنٍِي  تِلحَك  َ َوُبرشح ُهًدى 

ِمننَِي   ِخَرِة ُهمح ُيوِقنُونَ   ۞لِلحُمؤح َكاَة َوُهمح بِاآلح ُتوَن الزَّ اَلَة َوُيؤح ِذيَن ُيِقيُموَن الصَّ  (. 3ـ  1  :)النمل  {الَّ

والذين هم للزكاة فاعلون    }ويف سورة املؤمنون يبني أوصاف املؤمنني الذين يرثون الفردوس  

 (. 4 :)املؤمنون   {

عىل         تدل  كلها  متنوعة  وبصيغ  رصحيًا  أمرًا  بالزكاة  األمر  فيها  جاء  فقد  املدنية  السور  أما 

 : مع إقامة الصالة وقلام يفرق بينهام  من ذلك الوجوب ومقرونة

اكِِعنَي  َوَأِقيُموا }قوله تعاىل:    َكُعوا َمَع الرَّ َكاَة َوارح اَلَة َوآُتوا الزَّ  (43) : البقرة  {الصَّ

ٍ جَتُِدوُه ِعنحَد اهللَِّ إِنَّ    }  :تعاىل   وقوله ُموا أِلَنحُفِسُكمح ِمنح َخريح َكاَة َوَما ُتَقدر اَلَة َوآُتوا الزَّ َوَأِقيُموا الصَّ

َمُلوَن َبِصريٌ   . ( . 110 :)البقرة {اهللََّ باَِم َتعح

السنة         الثان اهلجري  وفرست ما  ،وأما  العام  الزكاة  يف  بينت فريضة  القرآن    فقد  أمجله 

وبيان املقادير واألنصبة لكل نوع وماقيه زكاة وما    ،وحددت األصناف التي يرصف هلا الزكاة 

بتح يف أدائها.  ، ليس بزكاة بتح السنة من منع الزكاة ورغَّ  كام رهَّ

وحديث أيب هريرة رىض اهلل خري دليل عىل  الوعيد والتهديد األخروي ملانع الزكاة فإنه رىض    

ٍة، اَل ُيَؤدري    قال: َقاَل   اهلل عنه َرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم: » َما ِمنح َصاِحِب َذَهٍب َواَل فِضَّ

َِي َعَليحَها يِف َنارِ  َحتح َلُه َصَفائُِح ِمنح َناٍر، َفُأمحح ِقَياَمِة، ُصفر ُم الح َها، إِالَّ إَِذا َكاَن َيوح َجَهنََّم،    ِمنحَها َحقَّ

 

ًضا َحَسنًا  }يستثنى من ذلك ماورد يف سورة املزمل    )1)  َكاَة َوَأقحِرُضوا اهللََّ َقرح اَلَة َوآُتوا الزَّ حيث  (  . 20املزمل  ) {َوَأِقيُموا الصَّ

 اعتِّبها بعض العلامء مكية ويرى آخرون أهنا مدنية . 



311 
 

َف َس َفُيكح  َداُرُه مَخحِسنَي َألح ٍم َكاَن ِمقح اَم َبَرَدتح ُأِعيَدتح َلُه، يِف َيوح ُرُه، ُكلَّ نٍَة،  َوى هِبَا َجنحُبُه َوَجبِينُُه َوَظهح

ا إِىَل النَّاِر«.  َنَِّة، َوإِمَّ ا إِىَل اجلح ى َسبِيَلُه، إِمَّ ِعَباِد، َفرَيَ َ الح ىَض َبنيح  َحتَّى ُيقح

َها َحَلُبَها  ِقيَل: َيا   َها، َوِمنح َحقر بُِل؟ َقاَل: »َواَل َصاِحُب إِبٍِل اَل ُيَؤدري ِمنحَها َحقَّ ِ َرُسوَل اهللِ، َفاإلح

ِقُد مِ  ، اَل َيفح َفَر َما َكاَنتح َقٍر، َأوح ِقَياَمِة، ُبطَِح هَلَا بَِقاٍع َقرح ُم الح ِدَها، إِالَّ إَِذا َكاَن َيوح َم ِورح نحَها َفِصياًل  َيوح

َراَها، يِف وَ  َعَليحِه ُأخح ُردَّ  ُأواَلَها  َعَليحِه  َمرَّ  اَم  ُكلَّ َواِهَها،  بَِأفح ُه  َوَتَعضُّ َفافَِها  بَِأخح َتَطُؤُه  َكاَن    اِحًدا،  ٍم  َيوح

َنَِّة، َوإِ  ا إِىَل اجلح ى َسبِيَلُه إِمَّ ِعَباِد، َفرَيَ َ الح ىَض َبنيح َف َسنٍَة، َحتَّى ُيقح َداُرُه مَخحِسنَي َألح ا إِىَل النَّاِر«. ِمقح  مَّ

َها،      َغنَُم؟ َقاَل: »َواَل َصاِحُب َبَقٍر، َواَل َغنٍَم، اَل ُيَؤدري ِمنحَها َحقَّ َبَقُر َوالح   ِقيَل: َيا َرُسوَل اهللِ، َفالح

ِقُد ِمنحَها َشيحًئا، َليح  َقٍر، اَل َيفح ِقَياَمِة ُبطَِح هَلَا بَِقاٍع َقرح ُم الح َصاُء، َواَل َجلحَحاُء،  إاِلَّ إَِذا َكاَن َيوح َس فِيَها َعقح

َراهَ  اَم َمرَّ َعَليحِه ُأواَلَها ُردَّ َعَليحِه ُأخح َباُء َتنحَطُحُه بُِقُروهِنَا َوَتَطُؤُه بَِأظحاَلفَِها، ُكلَّ ٍم َكاَن  َواَل َعضح ا، يِف َيوح

ِعَباِد، فَ  َ الح ىَض َبنيح َف َسنٍَة، َحتَّى ُيقح َداُرُه مَخحِسنَي َألح ا إِىَل النَّاِر«. ِمقح َنَِّة، َوإِمَّ ا إِىَل اجلح ى َسبِيَلُه إِمَّ  رَيَ

َيحُل؟ َقاَل:     َيا َرُسوَل اهللِ، َفاخلح ، َوِهَي    "ِقيَل:  ٌ ٌر، َوِهَي لَِرُجٍل ِسرتح َيحُل َثاَلَثٌة: ِهَي لَِرُجٍل ِوزح اخلح

ٌر، َفَرُجٌل َربَ  تِي ِهَي َلُه ِوزح ا الَّ ٌر، َفَأمَّ اَلِم، َفِهَي َلُه  لَِرُجٍل َأجح سح ِ ِل اإلح ًرا َونَِواًء َعىَل َأهح َطَها ِرَياًء َوَفخح

َينحَس َحقَّ اهللِ يِف ُظُهوِرَها  ح  مَل َفَرُجٌل َرَبَطَها يِف َسبِيِل اهللِ، ُثمَّ   ، ٌ َلُه ِسرتح تِي ِهَي  الَّ ا  َوَأمَّ ٌر،  َواَل    ِوزح

تِي هِ  ا الَّ ٌ َوَأمَّ ٍج ِرَقاهِبَا، َفِهَي َلُه ِسرتح اَلِم، يِف َمرح سح ِ ِل اإلح ٌر، َفَرُجٌل َرَبَطَها يِف َسبِيِل اهللِ أِلَهح َي َلُه َأجح

، إِالَّ ُكتَِب َلُه، َعَدَد َما َأَكَلتح َحَسنَ
ٍ
ء َضِة ِمنح ََشح وح ِج، َأِو الرَّ َضٍة، َفاَم َأَكَلتح ِمنح َذلَِك املحَرح اٌت،  َوَروح

َواثَِها َوأَ  ، إِالَّ َكَتَب  َوُكتَِب َلُه، َعَدَد َأرح ِ
َفنيح ًفا، َأوح رَشَ َتنَّتح رَشَ َطُع طَِوهَلَا َفاسح َواهِلَا، َحَسنَاٌت، َواَل َتقح بح

َبتح ِمنحُه َواَل ُيرِ  َواثَِها َحَسنَاٍت، َواَل َمرَّ هِبَا َصاِحُبَها َعىَل هَنحٍر، َفرَشِ َلُه َعَدَد آَثاِرَها َوَأرح يُد َأنح  اهللُ 

ِقَيَها، إِالَّ   ، َحَسنَاٍت  َيسح َبتح  . "َكَتَب اهللُ َلُه، َعَدَد َما رَشِ

ُة      َفاذَّ َيَة الح ٌء، إِالَّ َهِذِه اآلح ُُمِر ََشح ِزَل َعيَلَّ يِف احلح ُُمُر؟ َقاَل: »َما ُأنح َاِمَعُة«:  ِقيَل: َيا َرُسوَل اهللِ، َفاحلح اجلح

ا َيَرُه، َوَمنح يَ } ً ٍة َخريح َملح ِمثحَقاَل َذرَّ ا َيَرهُ َفَمنح َيعح ٍة رَشًّ َملح ِمثحَقاَل َذرَّ  . (1)(  8)الزلزلة:  {عح

 

 .   987. رقم   680/  2ج   ، باب إثم مانع الزكاة ،  الزكاة   كتاب   ، مسلم   صحيح   )1) 
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نَُع َعبحٌد َزَكاَة َمالِِه إاِلَّ ُجِعَل له    "ومنه ما رواه َعبحِد اهللِ، َعِن النَّبِير َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم:    اَل َيمح

َرُع َيتحَبُعُه، َيِفرُّ ) َداَقُه يِف   ُثمَّ َقَرَأ َعبحُد اهللِ  "َفَيُقوُل: َأَنا َكنحُزَك   ،(2( ِمنحُه َوُهَو َيتحَبُعُه )1ُشَجاٌع َأقح ِمصح

ِقَياَمةِ }كَِتاِب اهللِ:   َم الح ُقوَن َما َبِخُلوا بِِه َيوح  .  (1)( 180)آل عمران:  {َسُيَطوَّ

َدَة، َعنح َأبِيِه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ      ِن ُبَريح ومن العقوبات الدنيوية ما رواه َعبحِد اهللَِّ بح

ننَِي«  َعَليحِه َوَسلََّم: »َما   َتاَلُهُم اهللَُّ بِالسر َكاَة إِالَّ ابح ٌم الزَّ  .  (2) َمنََع َقوح

ُت   "ومن العقوبات املادية ملانع الزكاة ما رواه      ِه َقاَل: َسِمعح هَبحِز بحِن َحكِيٍم، َعنح َأبِيِه، َعنح َجدر

َم َيُقوُل   ُق إِبٌِل  يِف ُكلر إِبِ   "َنبِيَّ اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلَّ نَُة َلُبوٍن، اَل ُتَفرَّ َبِعنَي ابح ٍل َسائَِمٌة، يِف ُكلر َأرح

ُرَها، َوَمنح َمنََعَها َفإِنَّا آِخُذوَها ِمنحُه َوَشطحَر َمالِِه   جَتًِرا َفَلُه َأجح َطاَها ُمؤح ، َوَقاَل  "َعنح ِحَساهِبَا. َمنح َأعح

َمًة ِمنح َعَزَماِت َربر  ًة: إِبِلِِه َعزح ٌء َمرَّ ٍد ِمنحُه ََشح  .  (3) "نَا اَل حَيِلُّ آِلِل حُمَمَّ

ِن َعبحِد اهلل    َعنح َأبِيِه، َنح النَّبِير َصىلَّ اهلل َعَليحِه َوَسلََّم َقاَل: »فِياَم    ويف حتديد املقادير،ما رواه َسامِلِ بح

, َوَما ُس  ُ ا الحُعرشح ُعُيوُن َأوح َكاَن َعَثِريًّ اَمُء َوالح « َسَقتح السَّ ِ ُف الحُعرشح ِح نِصح  . (4) ِقَي بِالنَّضح

مَخحَسِة        ُدوَن  فِياَم  »َليحَس  َقاَل:  َوَسلََّم  َعَليحِه  َرُسوَل اهلل َصىلَّ اهلل  َأنَّ   ، ِرير ُدح اخلح َسِعيٍد  أيِب  وَعنح 

َوِرِق َصَدَقٌة, َوَليحَس فِياَم ُدوَن مَخحِس   ِر َصَدَقٌة, َوَليحَس فِياَم ُدوَن مَخحِس َأَواٍق ِمنح الح ُسٍق ِمنح التَّمح دٍ َأوح  َذوح

بِِل َصَدَقٌة«  ِ  .  (5) ِمنح اإلح

وأحاديث السنة يف مرشوعية الزكاة كثرية ومستفيضة سيأيت ذكرها إن شاء اهلل تعاىل يف ثنايا      

 البحث يف موضوعاهتا املختلفة. 

فقد ذكره غري واحد من علامء األمة وقد خصص ابن املنذر هلا كتابًا مستقاًل    ، وأما اإلمجاع   

وثال ستا  فيه  )أوضح  املسألة  من  بدًأ  عليها  جممع  الزكاة  يف  مسألة  قوله:  86ثني  وفيها    )"  

 

 إسناده صحيح عىل رشط الشيخني.   : . قال املحقق   3577  رقم   .   49/  6مسند أمحد ج   )1) 

للطِّبان   )2)  األوسط  رقم  26/  5ج   ، املعجم  إاِلَّ  :  وقال   . 4577.  ُزوٍق  َمرح ِن  بح ُفَضيحِل  َعنح  َِديَث  احلح َهَذا  ِو  َيرح ُن  مل  بح ُسَليحاَمُن 

ٍد الطَّاَطِريُّ  ُن حُمَمَّ َواُن بح َد بِِه: َمرح  . "ُموَسى، َتَفرَّ

 إسناده حسن.   : . قال املحقق   120041. رقم    241/  33ج   ، حتقيق شعيب األرنؤوط   مسند اإلمام أمحد   )3) 

ِحيِح للمهلب  )4)  َاِمِع الحصَّ كَِتاِب اجلح َترَصُ النَِّصيُح يِف هَتحِذيِب الح  .  955. رقم 243/  2ج   ، بن أيب صفرة املحُخح

 .   955. رقم  243/  2ج   ، املخترص النصيح مصدر سابق   )5) 
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  : ( وفيها قوله122وأمجعوا عىل وجوب الصدقة يف: اإلبل، والبقر، والغنم حتى املسألة رقم )

 . (1) "وأمجعوا عىل أن ال صدقة عىل أهل الذمة يف َشء من أمواهلم ما داموا مقيمني  

 : تعلقة الزكاة يتمثل يف اآليتوأكثر النوازل املعارصة امل 

 يتم حساب الزكاة بطريقتني:       

أربعني(، والناتج هو الزكاة الواجب    40أن يقسم املبلغ الذي يراد إخراج زكاته عىل ) األوىل:   

 .إخراجها

حال عليها احلول،  مائة ألف ريال( وقد    100.000إذا كان الشخص يملك ) :مثال ذلك

أربعني(، خترج    40مائة ألف(، ثم يقسمها عىل )  100.000فيأيت باآللة احلاسبة، ويكتب )

 .  (2)  .ألفان ومخسامئة(، وهذا هو مقدار الزكاة الواجب إخراجه 2.500النتيجة: )

مائة ألف    100,000. مثاًل: لو كان لديك  %2.5الطريقة الثانية: رضب إمجايل املبلغ ب ـ

 . .) ألفان ومخسامئة( 2,500يكون الناتج   %2,5وحال عليها احلول فإهنا ترضب يف 

 )زكاة النقدين (        حلساب الزكاة عىل األموال النقدية

   هـ  1440       /  12      /   1   يفقائمة حساب الزكاة  

 

 . وما بعدها .   45ص    ، اإلمجاع البن املنذر   )1) 

وأنصبتها   )2)  الزكاة  فيها  جتب  التي  الدورسي   ، األموال  الودعان  فهد  بن  عبدالرمحن  األلوكة   الشيخ   ،: موقع 

http://www.alukah.net/sharia 

 

http://www.alukah.net/authors/view/home/6768/
http://www.alukah.net/sharia/0/58163/#ixzz5K6yloyJK
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 * األموال الزكوية . 
 

 القيمة 
 

 2000 ـ سبيكة ذهبية  
 

 2000  ـ نقود ذهبية  
 

 2500    ـ نقود فضية 
 

 1750  ـ شهادات استثامر ونامؤها احلالل 
 

 750 ـ ديون عىل الغري جيدة  
 

 ـ أوراق بنكنوت 

 ـ إسرتليني ما قيمته       

 ـ دوالر ما قيمته      

 ـ مرصي .       

 

1500 

2000 

1500 
 

 

 الزكوية * إمجايل األموال  
 

14000  

 االلتزامات احلّالة املستحقة   :ـ خيصم
  

 * الديون احلالة املستحقة للغري
 

(6000 ) 

 * وعاء الزكاة  
 

8000 

 * مقدار النصاب  
  

الوعاء    ،ج  8500جنيهًا =      100فرضًا سعر اجلرام    ، جرامًا من الذهب  85ما يعادل     

 وصل النصاب 

 عىل النحو اآليت  فتحسب الزكاة.   

 ج  200=   %2.5×  8000* مقدار الزكاة الواجبة األداء =
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  ، والقدح الذي يلعب به امليرس  ،واحلظ  ، النصيب  : واحده سهام . من معانيه   السهم يف اللغة

 وهو، مشتق من الفعل ساهم بمعنى اشرتك 

: صك ) أو وثيقة  ( يمثل حصة يف رأس مال رشكة  السهم يف عرف فقهاء القانون التجاريو 

 مسامهة. 

القانون    املرشع  من    "  "وبتعريف  جلزء  كتمثيل  مسامهة  رشكة  تصدره  للتداول  قابل  سند 

 . " رأسامهلا

وأسهم عينية    ، أسهم نقدية إذا مثلت حصصا نقدية يف رأس مال الرشكة  :وتنقسم األسهم إىل 

إذا مثلت حصصا عينية يف رأس مال الرشكة، وليس للرشيك يف احلالني سوى حق شخيص  

ملكية جزئية لرأس مال كبري للرشكات املسامهة،  يف أموال الرشكة عند تصفيتها، فهي حقوق 

 . (1)وكل سهم جزء من أجزاء متساوية لرأس املال 

العادية الرشعي القتناء األسهم  تتعامل  "  واحلكم  التي ال  املسامهة  التي تصدرها الرشكات 

مالكيها يف احلقوق  بالربا أخذًا أو عطاًء، وال تتعامل يف املحرمات بيعًا أو رشاًء، وتساوى بني 

والواجبات، وال تعطي ألي مساهم أو جمموعة من املسامهني حق ذي طبيعة خاصة، بمعنى  

أهنا تساوي بني الرشكاء عند التصويت يف اجلمعيات العامة للمسامهني، وعند توزيع الربح،  

جيعلها   أو  يعيبها  مما  سلمت  قد  األسهم  هذه  التصفية،  عند  موجوداهتا  صايف  قسمة  وعند 

  عداها من األسهم   موضع شبهة وجيوز االكتتاب فيها رشعًا باتفاق الفقهاء املعارصين، وما 

 

جملة    ، الشيخ عبد اهلل البسام   ، زكاة األسهم يف الرشكات   .   459ص    ، . واملعجم الوسيط   308/  12ج   ، انظر لسان العرب   )1) 

دار بن    ، د/ أمحد بن حممد خليل   ، والسندات وأحكامها يف الفقه اإلسالمي   . األسهم 505/  4ج   ، ه اإلسالمي 4جممع الفق 

د فوزي    ، القوانني الوضعية والرشيعة اإلسالمية   .و الرشكات التجارية يف 48هـ .ص    1426  ، طبعة ثانية   ، اجلوزي السعودية 

 . 137ــ  136ص    ، م 2005  ، منشورات احللبي لبنان   ، عطوي 
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التي تعطي مميزات خاصة لبعض الرشكاء دون البعض اآلخر كاألسهم املمتازة ال جتوز بإمجاع  

  . (1)  أهل العلم

 هل الزكاة يف أصل األسهم واألرباح أو يف األرباح فقط؟ 

يتخذها       بعضهم  وأن  الربح،  بقصد  والتعامل  لالجتار  األسهم  املسامهني  بعض  يتخذ  قد 

 لالقتناء والكسب من غالهتا، ال لالجتار فيها.  

بالبيع   البورصة  يف  وتعامل  جتارة  عروض  عنده  األسهم  تعتِّب  فهذا  األول:  القسم  فأما 

ا بقدر قيمتها يف هناية العام  ، فتؤخذ الزكاة منهوالرشاء، فيكون حكمها حكم عروض التجارة

 الذي ملكت فيه، وذلك كل عام حينام يدور حوهلا. 

فتعتِّب كالعقار نفسها  الزكاة تؤخذ من أرباحها، وأما األسهم  فإن  الثان:  القسم  املعد    وأما 

لإلجيار تكون الزكاة يف إجارة دون رقبة العقار؛ ألن هذه األسهم قد جعلت يف الدرجة األوىل  

 . (2) وتوظيف املال لالستثامر 

سواء قصد    %،  2.5ومقدار نصاب زكاة األسهم زكاة أسهم الرشكات هو ربع العرش أي     

التعامل هبا يف األسواق   الدرجة األوىل  أو قصد يف  باقتنائها االستثامر واالستغالل،  مالكها 

املالية بالبيع والرشاء واختذها عروض جتارة؛ ألهنا يف القسم األول تشابه العقار املعد للتأجري،  

 وزكاة غلة العقار هي ربع عرش غلتها. 

التجار الثان عروض  القسم  كله عىل  ومتثل يف  وهذا  كلها،  فيها  العرش  ربع  أيضا  وزكاهتا  ة 

القول الراجح من أقوال العلامء، وهو قول اجلمهور، والعمل عليه عند املسلمني، فكان أشبه  

 َشء باإلمجاع العميل. 

 

رضوان:   )1)  احلميد  عبد  سمري  االقتصادية،  التنمية  يف  ودورها  املالية  األوراق  اإلسالمي،    أسواق  للفكر  العاملي  املعهد 

 .365ص   ، م 1996هـ ــ    1417  القاهرة، 

 . 508/  4ج   ، جملة جممع الفقه اإلسالمي   ، الشيخ عبد اهلل البسام   ، األسهم يف الرشكات زكاة    )2) 
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اإلسالمي الدويل املنعقد يف دورة مؤمتره الرابع بجدة يف    وهبذا قرر جممع الفقه اإلسالمي   

شباط ) فِّباير    11  –  6املوافق    1408مجادى اآلخرة    23-18السعودية من    اململكة العربية

 م. 1988( 

 بشأن زكاة السهم يف الرشكات يف فقرته األوىل والثالثة ما ييل:  {1}( 3/4) 28يف قرار رقم  

إذا نص يف نظامها    جتب زكاة األسهم عىل أصحاهبا، وخترجها إدارة الرشكة نيابًة عنهم :أوالً 

يلزم   الدولة  قانون  كان  أو  العمومية،  اجلمعية  من  قرار  به  صدر  أو  ذلك،  عىل  األسايس 

الرشكات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب األسهم إلخراج إدارة الرشكة زكاة  

 .أسهمه 

عىل    ثانيا:   فالواجب  األسـباب،  من  سبب  ألي  أمواهلا  الرشكة  تزك  مل  زكاة  إذا  املسامهني 

، فإذا استطاع املساهم أن يعرف من حسابات الرشكة ما خيص أسهمه من الزكاة، لو  أسهمهم

زكت الرشكة أمواهلا عىل النحو املشار إليه، زكى أسهمه عىل هذا االعتبار، ألنه األصل يف  

 .كيفية زكاة األسهم 

 :وإن مل يستطع املساهم معرفة ذلك

د االستفادة من ريع األسهم السنوي، وليس بقصد التجارة  فإن كان ساهم يف الرشكة بقص

 فإنه يزكيها زكاة املستغالت، ومتشيًا مع ما قرره جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف دورته الثانية

زكاة   بالنسبة لزكاة العقارات واألراِض املأجورة غري الزراعية، فإن صاحب هذه األسهم ال

لزكاة يف الريع، وهي ربع العرش بعد دوران احلول من يوم  عليه يف أصل السهم، وإنام جتب ا

 قبض الريع مع اعتبار توافر رشوط الزكاة وانتفاء املوانع. 

فإذا جاء   التجارة،  زكاة عروض  زكاها  التجارة،  بقصد  اقتنى األسهم  قد  املساهم  وإن كان 

يمتها بتقويم أهل  حول زكاته وهي يف ملكه، زكى قيمتها السوقية، وإذا مل يكن هلا سوق زكى ق

 .من تلك القيمة ومن الربح، إذا كان لألسهم ربح %2.5اخلِّبة، فيخرج ربع العرش  
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إذا باع املساهم أسهمه يف أثناء احلول ضم ثمنها إىل ماله وزكاه معه عندما جييء حول   رابعاً 

 . (1) . أما املشرتي فيزكي األسهم التي اشرتاها عىل النحو السابق  زكاته

صك يمثل حقًا للمقرض أي للدائن له قيمة اسمية    "  السندات مجع سند، والسند اصطالحا   

طريق    ،واحدة عن  يتم  األجل  طويل  قرض  لقاء  للدائن  الرشكة  تقدمه  للتداول  قابل  وهو 

  (2)  "االكتتاب العام

قدمه من أموال عىل سبيل القرض   فهو عبارة عن صك مديونية يثبت حلامله حق اقتضاء ما   

التي    ،للرشكة الفوائد  عىل  احلصول  يف  حقه  يثبت  عىلكام  املواعيد    ترتتب  يف  املديونية  هذه 

 .   (3)املحددة يف الصك 

والسند يشبه السهم من حيث وجود قيمة اسمية لكل منهام، ومن حيث قابليتها للتداول    

 بالطرق التجارية، وعدم قابليتها للتجزئة. 

والفارق األسايس بني السهم والسند: أن السهم يمثل حصة يف الرشكة، بمعنى أن صاحبه  

قرض عىل رشكة أو دولة،    رشيك، يف حني أن السند يمثل دينا عىل الرشكة، أو يمثل جزءا من

 بمعنى أن صاحبه مقرض أو دائن. 

وبناًء عليه، حيصل صاحب السهم عىل أرباح حني حتقق الرشكة أرباحا فقط، أما صاحب    

 السند فيتلقى فائدة سنويا، سواء ربحت الرشكة أم ال. 

بناء ً عىل هذا التخريج تكون السندات حمرمة رشعا. الشتامهلا عىل الفائدة الربوية املقطوعة،   

الربا بل فيها عني  بفائدة،  الربح واخلسارة، فهي قروض  النظر عن  ألهنا عقد قرض  ؛بغض 

 

لتوضيح وتعديل  (  13/ 3) 120وصدر قرار رقم  (  2/ 2) 2. انظر القرار رقم    705ص    1العدد الرابع، ج ) جملة املجمع   )1[) 

 زكاة األسهم املقصود ريعه. 

 195مصدر سابق .ص    ، د/ أمحد بن حممد خليل   ، اإلسالمي والسندات وأحكامها يف الفقه    األسهم )2) 

 . 30ص    ، م 1999طبعة أوىل    ، القاهرة    ، بكري حسن   عبد الستار   ، بورصات األوراق املالية يف مرص 3) ) 

 



319 
 

الدين   يف  مرشوطة  وزيادة  واألجل،  الدين،  وهي:  الثالثة  الديون  ربا  عنارص  فيه  اجتمعت 

ل، والزيادة املرشوطة عىل أصل القرض ربا حمرم رشعًا بمقتىض الكتاب والسنة  مقابل األج

 واإلمجاع. 

م فقد ذكر  1983هـ/1403وهذا ما أكده املؤمتر الثان للمرصف اإلسالمي بالكويت عام   

املحرم   الربا  عني  هو  تابعهم  ومن  الغربيني  االقتصاديني  اصطالح  يف  بالفائدة  يسمى  ما  أن 

بشأن السندات يف دورة مؤمتره    1( 11/6)60ع الفقه اإلسالمي الدويل رقم  رشعا، وقرار جمم

مارس    20ـ  14املوافق    1410شعبان   23ــ  17السادس بجدة يف اململكة العربية السعودية   

منه1990 الفقرة األوىل  فائدة  "أن     :قرر    م يف  مع  مبلغها  بدفع  التزامًا  التي متثل  السندات 

مرشوط نفع  أو  إليه  ألهنا    منسوبة  التداول،  أو  الرشاء  أو  اإلصدار  حيث  من  رشعًا  حمرمة 

قروض ربوية سواء أكانت اجلهة املصدرة هلا خاصة أو عامة ترتبط بالدولة. وال أثر لتسميتها  

شهادات أو صكوكًا استثامرية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية امللتزم هبا ربحًا أو ريعًا أو  

 ."عمولة أو عائداً 

عام  كام   بالقاهرة  اإلسالمية  للبنوك  الرشعية  والرقابة  للفتوى  األول  االجتامع  يف  جاء 

 م أنه بإمجاع اآلراء ال يصح للبنك اإلسالمي استثامر جزء من أمواله يف 1983هـ/ 1403

رشاء أسهم الرشكات التي ال يكون هدفها التعامل بالربا، لكن موارد تلك الرشكات ونفقاهتا  

 .(1) فوعة وفوائد مقبوضة تشتمل عىل فوائد مد

وعىل الرغم من حتريم السندات فإنه جتب زكاهتا؛ ألهنا متثل دينا لصاحبها، وتؤدى زكاهتا     

عن كل عام؛ عمال برأي مجهور الفقهاء غري املالكية؛ ألن الدين املرجو )وهو ما كان عىل مقر  

 

  ) ( 6/ 11) 60رقم:   . وقرار   519 / 4ج  ، جملة جممع الفقه اإلسالمي  ، د/ مصطفى الزحييل  ، زكاة األسهم يف الرشكات   )1) 

  ، واإلفتاء   . وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 1725/  2ج   ، قه اإلسالمي الدويل 5السندات وجملة جممع الف بشان  (  1

التنمية االقتصادية، سمري عبد احلميد   . 345/  13ج  املالية ودورها يف  العاملي للفكر اإلسالمي،  ،  أسواق األوراق  املعهد 

 365ص   ، م 1996هـ ــ    1417  القاهرة، 
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احلقيقة   يف  هي  االستثامر  سندات  أو  االستثامر  وشهادات  عام.  كل  يف  زكاته  جتب  مورس( 

وجتب فيها الزكاة، وإن كان عائدها خبيثا وكسبها حراما، وتزكى السندات كزكاة    سندات، 

% من قيمتها؛ وذلك ألن حتريم التعامل بالسندات   2.5النقود أو عروض التجارة أي بنسبة 

ال يمنع من وجود التملك التام، فتجب فيها الزكاة، أما املال احلرام كاملغصوب واملرسوق  

والتزو الرشوة  مملوك  ومال  غري  ألنه  فيه؛  زكاة  فال  ونحوها،  والربا  والغش  واالحتكار  ير 

 .  (1)حلائزه، وجيب رده لصاحبه 

 للعلامء يف هذه املسألة ثالثة آراء:   

ألن هلا شخصية مستقلة فهى بمثابة الشخص    ؛األول: يرى أن الرشكة هى التي تدفع الزكاة 

 .(2) الطبيعي يف موضوع الزكاة  

حيث إن هذه األسهم هى أموال نامية للمساهم    يرى أن املساهم هو الذي يدفع الزكاة  :الثان  

 . (3)فهى عروض جتارة 

 .(4)  كة وبني أن يدفعها صاحب السهميرى التخيري بني أن تدفعها الرش : الثالث  

تقوم الرشكة بحساب نسبة الزكاة الواجبة عىل    "وذلك بأن    ويمكن اجلمع بني هذه اآلراء   

كل سهم ثم ختِّب املسامهني بذلك فمن أراد أن يأخذ الزكاة وخيرجها هو كان له ذلك ومن  

بند يف نظام   إقرار  اتفق املسامهون عىل  أراد أن تتوىل الرشكة إخراج الزكاة عنه له ذلك وإن 

 .(5)  زكية أمواهلا كان هلم ذلكالرشكة العام يقيض بأن تقوم الرشكة بت

 وهذا الرأي يتفق مع فتاوى املجامع العلمية املختلفة.     

 

 . 520  / 4ج   ، د/ مصطفى الزحييل، جملة جممع الفقه اإلسالمي   ،  األسهم يف الرشكات زكاة    )1) 

وهبة الزحيلي العدد الرابع الجزء األول  .د ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي  ،زكاة األسهم في الشركات(2)

 . 740ص  ،1988
والفقه اإلسالمي وأدلته   762ص  ،4زكاة األسهم في الشركات للضرير مجلة مجمع الفقه العدد(3)

 . 9/177ج،للزحيلي

 . 177/ 9ج   ، الفقه اإلسالمي وأدلته للزحييل (4)

 . 101ص    ، الرشكات القابضة د/ عبداهلل عىل حممود الصيفي (5)



321 
 

هـ أبريل    1404فقد جاء يف فتوى اللجنة العلمية باملؤمتر األول للزكاة بالكويت يف رجب        

 م ما ييل: 1984

أخرى عن أسهمه منعا  جتب عىل املساهم إخراج زكاة    ـ إذا قامت الرشكة بتزكية أمواهلا فال  1  

 لالزدواج. 

 .(1)  فإنه جيب عىل مالك السهم تزكية أسهمه ،ـ أما إذا مل تقم الرشكة بإخراج الزكاة 

اجلاري     يف  Current Account)احلساب  أصحاهبا  يودعها  التي  املبالغ  به:  يقصد   )

البنوك برشط أن يردها عليهم البنك كلام أرادوا. فيسحب أصحاب هذه الودائع ما شاؤوا  

من كمية النقود متى شاؤوا، ويلتزم البنك بأدائها إليهم فور الطلب، وال يتوقف األداء عىل  

لودائع ال يدفع البنك إىل أصحاهبا  إخطار سابق من قبل صاحب الوديعة. وإن هذا النوع من ا 

شيئا من الفوائد. بل املعمول به يف بعض البالد أن البنك يطالب صاحب الوديعة برسوم عىل  

 .   (2)القيام بخدمة اإلبقاء عليها  

اآلراء يف ثالثة       الودائع وانحرصت  هلذه  الفقهي  التكييف  الفقهاء يف  أنظار  اختلفت  وقد 

يعتِّبها   فبعضهم  اإلجارة  ،وديعةأقوال  عقد  يف  داخلة  يعتِّبها  الثالث    ، وبعضهم  والقول 

يعتِّبها من باب القرض وهو رأي مجهرة املعارصين  وعليه صدرت الفتوى من جممع الفقه  

)بشأن )الودائع املرصفية حسابات املصارف( يف دورة    9/ د    3/    90اإلسالمي يف قرار رقم:  

 

  مؤسسة الريان   ، دار الثقافة الدوحة   ، االقتصاد اإلسالمي املعارص والقضايا الفقهية املعارصة د/ عيل السالوس (1)

 . 650/  2ج   ، م 1998

ويطلق عليه عدة مسميات    . 588/  9ج   ، جملة جممع الفقه اإلسالمي   ، حممد تقي العثامن   ، أحكام الودائع املرصفية   )2) 

ـ 2 .احلساب اجلاري ــ    1: أخرى مثل  ـ   .3احلساب حتت الطلب   ـ ـ 4 .الوديعة اجلارية  ـ ـ  5  .الوديعة املتحركة   ــ الودائع    ـ

 .الودائع الواجبة للدفع عند الطلب   ـ 7  .ودائع احلساب اجلاري  6  .حتت الطلب 

ـ   8 ـ 1395تأسس عام  ) ودائع بدون تفويض باالستثامر، وهذه تسمية بنك ديب اإلسالمي   ـ   ، انظر احلسابات اجلارية (  ه

موقع صيد الفوائد    ، حسني بن معلوي الشهران ، تكييفها   حقيقتها 

http://saaid.net/fatwa/sahm/24.htm 

http://saaid.net/fatwa/sahm/24.htm
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هـ،   1415ذي القعدة    6إىل    1العربية املتحدة من    مؤمتره التاسع بأبو ظبي بدولة اإلمارات

 م. 1995أبريل  6-1املوافق 

 قرر ما ييل: 

أو    " اإلسالمية  البنوك  لدى  أكانت  سواء  اجلارية(  )احلسابات  الطلب  حتت  الودائع  أوالً: 

يد   الودائع يده  املتسلم هلذه  الفقهي، حيث إن املرصف  باملنظور  الربوية هي قروض  البنوك 

 .  (1) ضامن هلا هو ملزم رشعًا بالرد عند الطلب 

كلام حال عليه    قرضًا،  فإنه يزكى عنه زكاة الدين املرجو أداؤه  وباعتبار احلساب اجلاري      

ألن صاحبه يمكن أن يسرتده من البنك  ؛ (  2.5احلول وبلغ نصابا ويكون املقدار ربع العرش )

يف أي وقت شاء وعىل هذا مذهب  مجهور الفقهاء واملعارصين  عىل النحو املذكور يف زكاة  

 . "الديون 

عبارة     االستثامرية  دراية    الصناديق  وذات  متخصصة  مالية  مؤسسة  تكونه  مايل  وعاء  عن 

ومن ثم توجيهها    ،وخِّبة يف جمال إدارة االستثامرات وذلك بقصد جتميع مدخرات األفراد

حتقق للمستثمرين فيها عائدًا جمزيًا ضمن مستويات معقولة من    ،لالستثامر يف جماالت خمتلفة 

 . (2)  "خاطر عن طريق االستفادة من مزايا التنويع امل

 

اإلسالمي   )1)  الفقه  جممع  الشاملة   701/  9ج   ، جملة  الفقه  وانظر   ترقيم  يف  االستثامر  وشهادات  البنوك  ودائع  حكم   ،

، موقف الرشيعة  203رفيق يونس املرصي ص بحوث يف املعامالت املرصفية، د.    55،  52اإلسالمي، د. عيل السالوس ص 

، املصارف واألعامل املرصفية يف الرشيعة اإلسالمية  199، 198ص ، اإلسالمية من املصارف املعارصة، د. عبد اهلل العبادي 

، والدكتور عيسى  233الودائع املرصفية النقدية ص   ، د حسن عبد اهلل األمني يف كتابه ،: 59والقانون، د. غريب اجلامل ص 

 :، نقاًل عن 113يف كتابه العقود الرشعية احلاكمة للمعامالت املالية املعارصة ص (  مستشار سابق لبنك ديب اإلسالمي ) عبده 

، د عبد الرزاق اهليتي يف كتابه املصارف اإلسالمية بني  193ص (  بحوث يف املعامالت املرصفية ) د. رفيق املرصي يف كتابه 

 261ص   ، النظرية والتطبيق 

  1425طبعة أوىل    دار ابن اجلوزي   ، د/ يوسف الشبييل   ، اخلدمات االستثامرية يف املصارف وأحكامها يف الفقه اإلسالمي   )2) 

ـ   . 84/  1ج   ، ه
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 ومن أهم خصائص هذه الصناديق: 

 ــ إدارة األصول بواسطة خِّباء متخصصني.  1

فمنها    2 خمتلفة  فئات  ذات  االستثامرية  الوحدات  إن  حيث  املستثمرين  مقدرة  مالئمة  ــ 

 ومنها الكبرية   ،الصغرية 

وهذا ال يمكن إال مع    ،وختفيض التكلفة مما يقلل خماطر االستثامر   ،ــ تنويع االستثامرات   3

املوارد املالية الكبرية كام هو احلال يف أموال الصناديق وتعتِّب هذه من أهم مزايا الصناديق ولذا  

 . (1)يطلق عليها ) املحافظ االستثامرية( لبيان سمة التنويع   

 رص يف قولني عند العلامء املعارصين: والتكييف الفقهي للصناديق االستثامرية ينح  

الصناديق من قبيل عقد املضاربة  :األول  ألن عقد املضاربة جيمع بني طرفني  ؛  يرى أن هذه 

صاحب العمل ويشرتكان يف الربح واخلسارة وهذا ينطبق    ،أحدمها صاحب رأس املال والثان 

 : عىل العالقة بني  املكتتب وبني إدارة صندوق االستثامر لعدة أمور هى 

 ــ أن نصيب الطرفني من األرباح يمثل حصة شائعة من الربح .  1 

 وال األرباح.  ،ـ أن البنك ال يضمن سالمة املال 2

عليه يف العقد أما اخلسارة فيتحملها صاحب املال فقط  ـأن األرباح تقسم بحسب ما يتفقان    3

 يف ماله املكتتب فيه. 

أهلية        يف  املتمثلة  عليها  املتفق  املضاربة  رشوط  مراعاة  جيب  التكييف  هذا  عىل  وبناًء 

   . ( 2) وأن يكون نصيب كل من الطرفني يف الربح معلوما شائعًا    ، والعلم برأس املال  ،املتعاقدين

  يرى أن هذه الصناديق من قبيل الوكالة بأجر من املستثمر للجهة املديرة بالصندوق   :الثان 

وذلك إذا كان عمل مدير الصندوق للمكتتب مقابل مبلغ مقطوع مستحق يف مجيع األحوال  

 

 . هامش. 219ص    ، نوازل الزكاة   )1) 

د/    ، املصارف . و اخلدمات االستثامرية يف  19/  5ج   ، . واملغني   645/  5ج   ، الدر املختار وحاشية ابن عابدين   ينظر يف   )2) 

الشبييل  االستثامرية 95/  1ج   يوسف  والوحدات  األسهم  يف  واالستثامر  غدة   . د   ، .  أبو  الستار  الفقه    ، عبد  جممع  جملة 

 . (    124  / 2/ 9) اإلسالمي 



324 
 

أو نسبة حمددة من أصل املال مقابل إدارته سواء ربح املال أو خرس ويرتتب عىل ذلك مراعاة  

 : ارشوط الوكالة وأمهه

واجلهة    ،ــ أن يكون كل من الطرفني جائز الترصف ويتمثل هنا يف املكتتب صاحب املال  1 

 املديرة للصندوق. 

 مما يصح إتيانه رشعًا .  املال ــــ أن يكون املوكل به ــ وهو  2

 يكون معلومًا.  النيابة وأنـ أن يكون املوكل به مما تصح به 3

 .  (1)ـــ ويشرتط يف الوكالة بأجر أن يكون األجر معلوما ً  4

الذي متارسه وهو ال النوع ومقدارها فإنه يتوقف عىل نوع النشاط  خيلو من    وأما زكاة هذا 

 حالتني: 

 . أن متارس هذه الصناديق نشاطا زراعيًا فيطبق عليها حكم زكاة الزروع  : احلالة األوىل 

 وعندئٍذ ينظر: أن متارس نشاطًا جتاريًا بتقليب رأس املال بيعًا ورشاءً   :احلالة الثانية  

فإن    ورب املال ) املكتتب  ( عالقة مضاربة  )الصناديق( ـــ إذا كانت العالقة بني العامل  1

تكون عىل رب املال أصاًل وربحًا . أما العامل فقد اختلف الفقهاء يف    الزكاة باتفاق اجلمهور

 وجوب الزكاة عليه فيام ربحه من مال املضاربة عىل ثالثة أقوال: 

وهو قول احلنفية  واملالكية ومذهب الشافعية    يرى وجوب الزكاة عليه عند املقاسمة  :األول 

يم؛ فكالمها  الربح  يف  املال  لرب  رشيك  املضارب  الزكاة  ألن  فتجب  الربح  من  نصيبا  لك 

 عليهام. 

ألن    ؛ وهو قول الشافعية  ،أن زكاة ربح العامل  تكون عىل رب املال عند ظهور الربح  :الثان  

 . أصل املال لرب املال والربح نامء له وتبع فوجبت الزكاة يف األصل والتبع معًا عىل رب املال

 

 . 222  ص   ، . وفقه النوازل   260/  2ج   ، وأسنى املطالب   . 69/  5ج   ، و املغني   2/  19ج   ، انظر املبسوط   )1) 
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ملك املضارب    احلنابلة؛ ألن عدم وجوب الزكاة عليه وهو قول للشافعية ومذهب    : الثالث

والربح وقايًة لألصل وهلذا منع من االختصاص   ،غري تام  الحتامل نقصان األصل باخلسارة 

 املكاتب.  به والترصف فيه حلق نفسه كامل

وذلك بعد    استحقاقه لنصيبهجتب الزكاة عىل العامل إال بعد    وهذا القول هو الراجح  فال  

القسمة  لعدم استقرار ملكه قبل القسمة  ومل جتب الزكاة عند القسمة لعدم حوالن احلول من  

مل   أم  قبضه  سواء  الربح  من  نصيبه   قسمة  حني  من  حول  ابتداًء  فتعني  امللك  استقرار  حني 

 يقبضه. 

فيحتسب األصل      نصابه  وبناًء عىل ذلك تكون الزكاة عىل رب املال بعد حوالن احلول عىل  

 مع الربح وخيرج الزكاة . 

 .  (1)االستثامرية  ( فتكون الزكاة  باحتساب حول  عىل استحقاقها للربح  )الصناديقأما العامل   

ــ أما إن كانت العالقة بني الصناديق االستثامرية ورب املال عالقة وكالة بأجر فإن زكاة ة  2

ر  فيحتسب  التجارة  زكاة  املال هى  عن  رب  ويزكي  ربحه  مع  ماله  بمقدارأس  ربع    اجلميع 

 إن بلغ نصابا وحال عليه احلول.  ( % 2.5العرش ) 

وأما زكاة الصناديق االستثامرية فإهنا تأخذ حكم املال املستفاد بسبب الوكالة فكل مال يقع هلا  

 يكون ماال مستفادًا يبدأ نصابه حني استفادته ومع حوالن احلول يزكيه. 

 : أجرة القائمني عىل الصناديق معجلة فلها حالتانفإن كانت   

أن تكون األجرة  مطلقة بدون رشط  التعجيل أو التأجيل وللفقهاء يف هذه    : احلالة األوىل 

 احلالة قوالن يف حكم ابتداء حول زكاهتا. 

وهو قول      ،يرى وجوب زكاهتا عىل املؤجر من حني حوالن احلول عىل قبضها  : القول األول 

مؤجر مل يتحقق  للحنفية  واألظهر عند املالكية ومذهب الشافعية  والسبب أن ملك األجرة لل

إال بانقضاء مدة اإلجارة ألن األجرة بمثابة الوديعة عنده ال يتملكها إال يف آخر احلول  و أِلَنَّ  

 

 .  228ص    ، . ونوازل الزكاة   65/  3ج   ، واملغنى   72/  6ج ، واملجموع   . 204/  2ج   ، انظر املبسوط   )1) 



326 
 

ح ُيوَج   املحَنحَفَعِة، َومَل
ِ
تِيَفاء ِجيِل َأوح بِاسح حَلُك بِالتَّعح اَم مُت ِد، َوإِنَّ َعقح ِس الح حَلُك بِنَفح َرَة اَل مُت ُجح ِجيُل ُهنَا  األح دح التَّعح

ُل َعىَل َمالِهِ  َوح ىَف ِمنح املحَنحَفَعِة َشيحًئا َفَشيحًئا ... َواَل َينحَعِقُد احلح َتوح َلُك بَِحَسِب َما ُيسح اَم ُيمح َد َكاَمِل  َفإِنَّ  إالَّ َبعح

 .  (1)النرَصاِب   

وهو مذهب احلنفية      ،وجوب الزكاة لألجرة من وقت حوالن حول عىل العقد : القول الثان 

واحلنابلة وقول عند املالكية  وقول عند الشافعية ودليلهم أن املؤجر ملك األجرة من وقت  

 العقد بدليل جواز ترصفه فيها فيكون ابتداء احلول من وقت العقد . 

ويتحقق امللك   ألن  العوض يستحق به  ؛وهذا هو الراجح  أي ابتداء احلول من وقت العقد   

ِد َكالثََّمِن   َعقح ِد ُمَعاَوَضٍة َفَمَلَك بُِمطحَلِق الح َا ِعَوٌض َأطحَلَق يِف َعقح للامل بذلك  ولو مل يقبض  أِلهَنَّ

َداِق.  .  (2)  َوالصَّ

التأجيل ففي هذه احلالة ــ كام هو    أو  الثانية أن تكون األجرة مقيدة برشط التعجيل  احلالة 

ـ ق  التعامل يف الصنادي   ألن هذا هو الذي تشهد   ؛جيب االلتزام بالرشط  االستثامرية ـ

ُعُقودِ }له قواعد الرشيعة بقوله تعاىل:    ُفوا بِالح لُِموَن    ":عليه السالم  ه(. وقول 1)املائدة:    {َأوح »املحُسح

 » وطِِهمح  .  (3) َعىَل رُشُ

استحقاقه لألجرة     يبدأ من حني  الصناديق االستثامرية  تقدم يكون حول  زكاة  ما  بناًء عىل 

فإن ختلف ذلك فمن حني االستحقاق  كام    ، وذلك من العقد يف واقع االستثامرات املرصفية

 .  ( 4) تقدم  

 

  ، واملجموع رشح املهذب   484/  1ج ، . وحاشية الدسوقي 165/  2ج   ، وفتح القدير البن اهلامم   . 44/  3ج   ، انظر املبسوط   )1) 

 . 148،  6ج 

 . 40/  4ج   ، املراجع السابقة ومعها كشاف القناع   )2) 

وحسنه األلبان وأخرجه الدارقطني يف سننه عن أيب هريرة رىض    .   3594. رقم 304/  3ج  ، الصلح أبو داوود باب يف    )3) 

 .   2890. رقم    426/  3ج   ، كتاب البيوع   اهلل عنه 

د    ، ونوازل الزكاة   292/  1ج   ، د/ يوسف الشبييل   ، اخلدمات االستثامرية يف املصارف وأحكامها يف الفقه اإلسالمي   انظر   )4) 

 .   231  ص   ، ييل عبد اهلل منصور الغف / 
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يعرف          ما  يقابل  مصطلح مستجد  العام  املال"املال  الصدر    "ببيت  منذ  الفقهاء  يف كتب 

َفُظ فِيِه    ": األول لإلسالم  وعرفوه بأنه   الََلِة َعىَل املحَبحنَى َواملحََكاِن الَِّذي حُتح اَلِم لِلدَّ ِر اإلسح يِف َصدح

مِ  اَلِميَِّة  اإلحسح َلِة  وح لِلدَّ ُة  َعامَّ الح َوال  َمح َأنح  األّح إِىَل  ِوَها،  َوَنحح َغنَائِِم  الح َومُخُِس   
ِ
ء َفيح َكالح املحَنحُقوالَِت،  َن 

بَِكلَِمِة   ُتِفَي  اكح ُثمَّ   . ُوُجوِهَها   يِف  َف  َ املحَال    "ُترصح ِعنحَد    "َبيحِت  َبَح  َأصح َحتَّى  َذلَِك،  َعىَل  الََلِة  لِلدَّ

ُف إَِليحهِ   .  (1) "اإلحطحاَلِق َينحرَصِ

الفقهيويف         وصاحبه    ":االصطالح  ومنافعهم،  الناس  عموم  ملصلحة  خمصصًا  كان  ما 

جمموع األّمة، فال يقع عليه امللك اخلاّص املنفرد، وال يملك االستبداد به فرد واحد أو أفراد  

خمصوصني، سواء أكان أرضًا أو بناء أو نقدا أو عروض جتارة أو غري ذلك، مثل: أمالك بيت  

ق والشوارع واملقابر العامة واألهنار الكبرية واألراِض املوقوفة عىل مجاعة  املال واحلمى والطر

 . (2)  "املسلمني وسائر املرافق العامة للدولة 

دون أن يكون    ، املال املرصد للنفع العام  "ويقصد باملال العام عند علامء املالية حديثا بأنه      

 . (3) "إىل بيت مال املسلمني   مملوكا لشخص معني، أو جهة معينة كاألموال العائدة

 : يتضح أن أبرز خصائص املال العام تتمثل يف اآليت التعريفات السابقة ومن     

 تعيني. ـ مستحقه املسلمون بال  1 

 هو ويل أمر املسلمني نيابة عنهم.   ، ــ املبارش للترصف فيه 2

 .  (4) ــ مصارفه هى مصالح املسلمني العامة  3

 .  واملال العام ال زكاة فيه بداللة الكتاب والسنة وأقوال الفقهاء 

يِهمح هِبا   }تعاىل:  أما الكتاب فقوله   ُرُهمح َوُتَزكر مح َصَدَقًة ُتَطهر
واهِلِ َبِة: {ُخذح ِمنح َأمح  ( 103)التَّوح

 

 .    242/  8ج   ، املوسوعة الفقهية الكويتية   )1) 

 .   392ــ  391  ص   ، د نزيه محاد   ، معجم املصطلحات املالية واالقتصادية   )2) 

 . 139ص    ، إصدار بيت الزكاة   ، من الندوة األوىل إىل الندوة الثالثة عرش   فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة املعارصة   )3) 

 . 236ص    ، نوازل الزكاة   )4) 
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يف      إليهم  املال  سبحانه  اهلل  أضاف  إياها    {أمواهلم    }قوله:  فقد  ملكهم  عىل  يدل  مما 

 واختصاصهم بالترصف واالنتفاع هبا وقد أمر بأخذ الزكاة منها مما يدل عىل أن حمل 

كام أن اخلطاب يف اآلية موجه للرسول عليه السالم ليأخذ    األموال.الزكاة هو ما يملكون من  

 .  (1)املعينني ولذا أضافها إليهم وأمره بأخذ الزكاة منهم    ك األموالُمالَّ الزكاة من 

َض  ((اليمنقول الرسول عليه السالم ملعاذ حني بعثه إىل    ،ومن السنة  رَتَ ُهمح َأنَّ اهللََّ َقِد افح مح
لِ . َفَأعح

رَتَ  ُهمح َأنَّ اهللََّ افح مح
لِ ٍم َوَليحَلٍة، َفإِنح ُهمح َأَطاُعوا لَِذلَِك، َفَأعح َض َعَليحِهمح  َعَليحِهمح مَخحَس َصَلَواٍت يِف ُكلر َيوح

نَِيائِِهمح َوُتَردُّ َعىَل  َخُذ ِمنح َأغح مح ُتؤح
َواهِلِ « َصَدَقًة يِف َأمح  . (2)  ُفَقَرائِِهمح

  ، دال عىل ملكهم التام للامل إذ الغنى ال حيصل إال بذلك   "من أغنيائهم    "وجه الداللة أن قوله   

 . (3)كام وصفهم بالغنى املقتيض ألخذ الزكاة منهم دال عىل تعيينهم 

ومن الرشوط املتفق عليها عند الفقهاء لوجوب الزكاة أن يكون املال مملوكا لصاحبه ملكًا    

   (4)تاما 

بأنه    الفقهاء  عرفه  ِمنح    ":وقد  َصاِحبَِها  َن  مَتَكُّ َتيِض  َتقح َمنحَفَعٍة  َأوح   ٍ
َعنيح يِف  ِعيٌَّة  رَشح إَباَحٌة  املحِلحَك 

ِعَوِض َعنحُهاَم ِمنح َحيحُث ِهَي َكَذلَِك ااِلنحتَِفاِع بِتِلحَك  َذ الح ِ َأوح املحَنحَفَعِة َأوح َأخح
 . (5) "الحَعنيح

كام رصح الفقهاء أن املال املزكى البد أن يكون ملالك معني وهلذا مل يوجبوا الزكاة عىل املال  

ىص به عىل  املوقوف كثامر البستان وغلة األرض املوقوفة للمدارس واملساجد والرباط أو املو

 . (6) غري معني 

 

 . 132/  1ج   ، الزكاة . وانظر فقه  241ص    ، نواز الزكاة   )1) 

 .  1395. رقم  104/  2كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة، ج   ، أخرجه البخاري عن ابن عباس   )2) 

 . 241  ص   ، نوازل الزكاة   )3) 

  ، الكبري عىل متن املقنع . والرشح  326/  5ج   ، . واملجموع 326/  1ج   ، والفواكه الدوان   155/  2ج ،  انظر فتح القدير   )4) 

 .   440/  2ج 

 . 216/  3ج ،  للقرايف الفروق    )5) 

 . 575،  5ج   ، . واملجموع رشح املهذب 149/  3ج   ، واإلكليل   انظر التاج   )6) 
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كام أن نصوص الفقهاء تدل عىل عدم وجوب الزكاة يف الغنائم قبل قسمتها مما يدل عىل       

ألن الغنائم من قبل قسمتها من قبيل املال العام  وترجع إىل   ؛عدم وجوب الزكاة يف املال العام

 .  (1) مصالح املسلمني

 

بأنه            العام  القطاع  الدولة    يعرف  وتديره  متلكه  الذي  القومي  االقتصاد  من  اجلزء  ذلك 

مبارشة وعن طريق سلطات عامة أخرى تنشئها الدولة، لتؤدي هذه املهام باإلنابة، ويشتمل  

كالكهرباء العامة  اخلدمات  التجارية    ،واملاء   ،عىل  األعامل  يشمل  كام  واالتصاالت  والِّبيد 

 .  (2) متويله عىل اإليرادات العامة للدولة والصناعية والزراعية ونحوها ويعتمد يف 

النشاط االقتصادي الذي يملكه ويديره األفراد، أو رشكات    "أما القطاع اخلاص فرياد به       

فهو يشتمل عىل األنشطة االقتصادية املتنوعة؛ جتارية وصناعية وزراعية   ،أو املسامهة  ،األفراد 

 .  (3)  "تقوم عىل امللكية اخلاصة  

وبناًء عىل ما تقدم من تعاريف للقطاع العام أو اخلاص فإنه يمكن بيان حكم الزكاة فيام لو   

 قامت الدولة باالستثامر يف هذين القطاعني عىل النحو اآليت: 

 حكم زكاة الدولة يف االستثامر يف القطاع العام   : أوالً  

ات  متارس نشاطًا خدميًا أو  إذا قامت الدولة باالستثامر يف رشكات القطاع العام بإنشاء رشك 

تفتقد  لرشط امللك   "جتاريا بغرض  مضاعفة األموال وزيادة أرباحها فإن هذه األموال العامة  

 

املبسوط   )1)  النهى   52/  3ج   ، انظر  العام .    16/  2ج   ، .ومطالب أويل  املال  الزحييل   ، زكاة  ـ طبعة أوىل   ، وهبة  املكتبي    دار 

ـ   1420  . 132/  1الزكاة للقرضاوي، ج   وفقه .  18ص    هـ 

وموسوعة املصطلحات االقتصادية واإلحصائية،    . 370ص    ، حسني عمر، دار الفكر العريب   ، انظر املوسوعة االقتصادية   )2) 

ـ 1406  ، طبعة ثانية   ، دار النهضة العربية   ، د/ عبد العزيز هيكل   . 704ص    ، ه

،  هيكل د/ عبد العزيز    ، وموسوعة املصطلحات االقتصادية واإلحصائية   ، 370املوسوعة االقتصادية حسني عمر ص    )3) 

 . 684  ص 
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أو    ، لعدم تعني مالكها فإنه ال جتب زكاة أموال تلك الرشكات، مهام اختلف نشاطها  ،التام

 .  (1)  "كثرت أرباحها  

خر يف هذه املسألة حيث إنه يقسم املال العام إىل ثالثة  غري أن الدكتور رفيق املرصي له رأي آ     

والرشكات  األفراد  يملكه  خاص  مال  اجلامعة  ،أقسام:  متلكه   ) )مشرتك  عام  ومال    ،ومال 

 حكومي متلكه احلكومة. 

وقد يكون املقصود بعبارة املال العام هو املال الثان الذي يشرتك فيه الناس رشكة إباحة فهذا   

 فعال ال يزكى ألنه ليس له مالك معني وال نزاع فيه . 

 أما إذا كان املقصود هو مال احلكومة فهذا فيه تفصيل:   

ألن حصيلة الزكاة إذا صارت    ؛ليس فيها زكاة  فأموال احلكومة املجموعة من الزكوات مثالً  

فإن ما يؤخذ عليها من زكاة سيعاد ضمه عىل حصيلة   ، هي نفسها وعاء للزكاة )ماال للزكاة (

 الزكاة فتبقى احلصيلة ثابتة )واحدة ( ويتضح أن هذا اإلجراء عقيم . 

  ، كالعقارات واألثاث   ،ول الدولة الثابتة جلهاز الدولة اإلداريوأن ال تؤخذ زكاة عىل األص 

ألن هذه األصول للدولة هي كأموال القينة    ؛ ال أخالف فيه  ،واملفروشات واألدوات املكتبية 

 لألفراد. 

ألن    ؛وأن ال تؤخذ زكاة عىل اعتامدات الدولة املرصدة للنفقات اإلدارية ال اراه موضع نزاع 

عليها  حيول  ال  واستعملت  احلول  أنفقت  قد  تكون  وقد  للدولة    ؛ إال  النفقات  هذه  وألن 

كالنفقات للفرد عىل شئون معيشته من غذاء وكساء وسكن كلها داخلة يف احلوائج األصلية  

 أو اعتباريًا.  كان طبيعياً للشخص سواء 

الثابتة يف مرشوعات الدولة أيضًا .. ألهنا أشبه باألصول    وأن ال تؤخذ زكاة عىل األصول 

 واملصانع.املجمدة التي رأى كثري من العلامء اعفاءها يف املتاجر 

 

من أبحاث الندوة الثامنة لقضايا الزكاة    . 398ص    ، وزكاة املال العام للبوطي   ، 28ص    ، للزحييل   انظر زكاة املال العام   )1) 

 م. 1997هـ ــ    1418عام    الدوحة قطر   ، املعارصة 
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 ال  أما أن ال تؤخذ زكاة يف أموال القطاع العام النامية فال أوافق عليه بسهولة ألن املال نام و

يقال ال مالك له ألن املالك هو الدولة نيابة عن األفراد وألن    خاصًا والتأثري لكونه عاما أو  

 تؤخذ الزكاة عليها.  هذا املال ال يشبه كل أموال الدولة األخرى التي رسدناها أعاله وال

القطاع   هذا  يكن  مل  ما  النصاب  فوق  أهنا  االقتصادي  القطاع  يف  الدولة  أموال  يف  والغالب 

سا فتكون بذلك إدارته غري سليمة فإذا كان فيه فائض عومل معاملة  متدهورا أو خارسا أو مفل 

 .  (1) "الرشكة  ) اخللطة ( من حيث عدم التفريق بني جمتمع خشية الصدقة  

ويتفق هذا الرأي مع مذهب حممد بن احلسن الشيبان احلنفي الذي يرى وجوب الزكاة يف     

بقوله النامية  العامة   َعَليحَها    .": األموال  َوَحال  لِلترَجاَرِة،  َسائَِمًة  َغناًَم  ََراِج  اخلح باَِمِل  ى  رَتَ اشح َفإِنح 

َكاِة يِف يَ  َغنَُم املحَأحُخوَذُة يِف الزَّ َتَمَعتح الح َكاُة، َوَهَذا بِِخاَلِف َما إَذا اجح ُل َفَعَليحِه فِيَها الزَّ َوح َماِم،  احلح ِ ِد اإلح

َعَليح  َفَحاَل  َسائَِمٌة  َواِجِب  َوِهَي  الح َف  ِ َفإِنَّ َمرصح َكاِة  الزَّ إجَياِب  يِف  َفائَِدَة  اَل  ُهنَاَك  أِلَنَّ  ُل؛  َوح احلح َها 

 ِ املحَُقاتَِلُة َوَمرصح فِيِه  املحُوِجَب  َف  ِ َفإِنَّ َمرصح َفائَِدٌة  َكاِة  الزَّ يِف إجَياِب  َوُهنَا  َواِحٌد،  فِيِه  َف  َواملحُوِجَب 

ُفَقَراُء َفَكانَ  َواِجِب الح َكاةُ الح جَياُب ُمِفيًدا َفلَِهَذا جَتُِب الزَّ ِ  .  (2)  " اإلح

ألن الزكاة عبادة رشعية    ؛عدم وجوب الزكاة عىل املال العام النامي   

املال ال يوجب   استثامر  متوافر هنا ألن  امللك وهو غري  منها متام  وهلا رشوط وجوب مخسة 

كام أن عائد املال املستثمر يعود إىل الدولة التي تنفقه بدورها يف مصالح املسلمني    ،امللكية للامل 

فيعود نفعها عىل عامة املسلمني بام فيهم املستحقون للزكاة من الفقراء واملساكني املستحقون  

 للزكاة. 

 َو( اَل يِف )مُخُ   ": جاء يف رشح املنتهي
ٍ
ء ِجُع إىَل  )َواَل( جَتُِب َزَكاٌة )يِف( َماِل )يَفح ُه َيرح ِس( َغنِيَمٍة أِلَنَّ

لِِمنيَ  ِف يِف َمَصالِِح املحُسح ح  .  (3)  "الرصَّ

 

ـ   1430طبعة ثانية    ، يونس املرصي، دار املكتبي د/ رفيق    ، بحوث يف الزكاة (  1)   .  81ــ  80ص    ، م 2009ــ    ه

 . 52/  3ج   ، املبسوط للرسخيس (  2) 

 . 393/  1ج   ، رشح منتهى اإلرادات (  3) 
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 ثانيًا: حكم زكاة الدولة يف االستثامر يف القطاع اخلاص 

رشكات         الرشكات  هذه  كان  سواء  اخلاص  القطاع  يف  أمواهلا  باستثامر  الدولة  قامت  إذا 

 مسامهة أو غري مسامهة فال زكاة عىل الدولة فيام تستثمره من أموال مع القطاع اخلاص  

الزكوية إال أن ذلك  التأثري  ال يلزم منه إجياب الزكاة    مجيع األموالوإذا كان للخلطة تأثري يف    ،

عىل من ال جتب عليه الزكاة كام هو احلال يف نصيب الدولة يف الرشكات املسامهة لعدم أهلية  

الدولة للزكاة لكوهنا ال متلك املال العام ملكا تاما ولذا فإن الفقهاء الذين عمموا اخللطة يف  

 .  (1) نوا من ذلك األموال التي متلكها الدولة مجيع األموال الزكوية  استث 

ِ    َوَنبَّهَ   "جاء يف هناية املحتاج   
، َفَلوح َكاَن َأَحُد املحَاَلنيح ِ

َلِيَطنيح ُه َقيحٌد يِف اخلح َكاِة َعىَل َأنَّ ُل الزَّ لِِه َأهح بَِقوح

َتَِّبُ َنِصيُب   ُلحَطُة َشيحًئا  َبلح ُيعح رح اخلح ح ُتَؤثر يٍّ َأوح ُمَكاَتٍب َأوح لَِبيحِت املحَاِل مَل ُقوًفا َأوح لِِذمر ِل  َموح َمنح ُهَو ِمنح َأهح

اُه َزَكاَة املحُنحَفِرِد َوإاِلَّ َفاَل َزَكاةَ الزَّ   .  (2)  "َكاِة إنح َبَلَغ نَِصاًبا َزكَّ

املنتهى إىَل    ": ويف رشح  ِجُع  َيرح ُه  أِلَنَّ َغنِيَمٍة  َو( اَل يِف )مُخُِس(   
ٍ
ء َماِل )يَفح َزَكاٌة )يِف(  جَتُِب  )َواَل( 

لِِمنيَ  ِف يِف َمَصالِِح املحُسح ح  .  (3)  "الرصَّ

إذا حتققت فيهم موجبات        الزكاة  الدولة  فتجب عليهم  الرشكاء املسامهني مع  باقي  وأما 

 .  (4) الزكاة من ملك تام للنصاب وحوالن احلول  

 التي مل تكن معروفة يف األزمنة املتقدمة عند الفقهاء   التأمني من املصطلحات احلديثة      

)ت      عابدين  ابن  الرشيعة    1252ويعتِّب  يف  وحكمه  التأمني  عن  تكلم  من  أول  من  هـ( 

مطلب مهم فيام  "اإلسالمية وأطلق عليه اسم )سوكرة( وانتهى إىل أنه عقد ال حيل حيث قال:  

 

 . 250ص    ، انظر نوازل الزكاة   )1) 

 60/  3هناية املحتاج إىل رشح املنهاج للرميل، ج   )2) 

 رشح منتهى اإلرادات ،   ج 1/   393  .  (3)

للبويطي انظر    )4)  العام  املال  للزحييل   ، 561  ص   ، زكاة  العام  املال  معارصة   30ص    ، وزكاة  فقهية  بحوث  .حممد    ، من  د 

 هـ    1420الطبعة األوىل    دار ابن حزم   الرشيف 
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ريب ما هلك يف املركب وبام قررناه يظهر  يفعله التجار من دفع ما يسمى سوكرة وتضمني احل 

جواب ما كثر السؤال عنه يف زماننا وهو أنه جرت العادة أن التجار إذا استأجروا مركبا من  

حريب يدفعون له أجرته ويدفعون أيضًا ماالً معلومًا لرجل حريب مقيم يف بالده يسمى ذلك  

بحرق أو غرق أو هنب أو غريه فذلك    املال سوكرة عىل أنه مهام هلك من املال الذي يف املركب

الرجل ضامن له بمقابلة ما يأخذه منهم ... والذي يظهر يل أنه ال حيل للتاجر أخذ بدل اهلالك  

 . (1) "من ماله ألن هذا التزام ما ال يلزم 

أو ملن    ،التزام طرف آلخر بتعويض نقدي يدفعه له  "ومن أقرب املصطلحات املوجزة له أنه

ق حادث احتاميل مبني يف العقد  مقابل ما يدفعه له هذا اآلخر من مبلغ نقدي  يعينه، عند حتق

 .  (2) يف قسط أو نحوه 

وينقسم التأمني إىل أنواع متعددة أمهها أقسامه باعتبار حقيقته وشكله حيث ينقسم إىل ثالثة     

 أنواع: 

    

وهو النوع الذي ينرصف إليه التأمني عند إطالق وينطبق عليه التعريف العام املتقدم حيث   

املعاوضة الربح   ، يقوم عىل  املدفوع للمؤمن حال    ال و  ،وحتقق  القسط  للمؤمن استعادة  حيق 

 : أنواععدم تعرضه للخطر املحتمل ويتنوع هذا النوع إىل ثالثة 

ن لُه، وهيدف إىل دفع مبلغ التأمني إذا وقع خطٌر أو حادٌث        املُؤمَّ وهو ما يتعلَّق بشخص 

ض هلا اإلنسان يف حياته أو سالمة جسمه أو   يتعرَّ التأمني املخاطر التي  . ويشمل هذا  ُمعنيَّ

ته، كام يشمل باإلضافة إىل ذلك احلوادث السعيدة،   وغريها. وهذا   واإلنجاب كالزواجصحَّ

التأمني يستحق   فإنَّ مبلغ  التعويض، فهو ليس عقد تعويض، ولذلك  لُه صفة  التأمني ليس 

 

النارش:    ، محد بن محاد بن عبد العزيز احلامد   ، وعقود التأمني حقيقتها وحكمها   170/  4ج   ، وحاشية ابن عابدين   الدر املختار 1) 

 . 72اإلسالمية باملدينة املنورة ص    عة اجلام 

 40ص    . ، د/ سليامن بن إبراهيم الثنيان، مصدر سابق   ،  التأمني وأحكامه   )2) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8
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ن لُه بِرصف النظر عن حتقق الرضر أو قدر هذا الرضر. فقد ال يقع رضر أصاًل، كام يف  للُمؤمَّ 

حتقق احلادث السعيد، كالزواج مثاًل، وقد يصُعب حتديد أو تقدير الرضر الذي وقع، كام لو  

ن منُه هو الوفاة وتويف الشخص. لذلك فإنَّ مبلغ التأمني يف تأمني األشخاص   كان اخلطر املُؤمَّ

منُه برصف    يتحدد  ن  املُؤمَّ د حتقق اخلطر أو احلادث  بُمجرَّ بدفعه  ن  املُؤمر التعاقد ويلتزم  عند 

 .  (1)النظر عن الرضر أو مقداره 

األخطار  ضد  األموال  حلامية  الشخص  يعقده  الذي  التأمني  األموال    ،وهو  مجيع  يعم  وهو 

 .  (2)فهو أشمل أنواع التأمني  ،واملمتلكات العامة واخلاصة

ترصفاته    بسبب  للغري  اجلامعة  أو  الفرد  جتاه  مسؤليات  من  ينشأ  ما  كل  عىل  تأمني  وهو 

إمهال   ، اخلاطئة فيكو  ،أو  املدنية  املسؤولية  بأي سبب كان من أسباب  بالغري  ن  أو إرضار 

والطائرات   ـ  السيارات  كتأمني  له  املؤمن  عىل  باملسؤولية  الغري  رجوع  ضد  التأمني 

والقطارات ضد املسؤولية املدنية وكتأمني األطباء واملهندسني واملقاولني ونحوهم منى قد  

 . (3) يلحق عمله رضرا باآلخرين  

 

واحلرمة       احلل  حيث  من  نفسه  التأمني  حكم  عىل  التجاري  التأمني  زكاة  حكم  يتوقف 

 : املسألة رأيان وللعلامء املعارصين يف هذه 

وإليه ذهب أكثر املعارصين وبه صدرت قرارات جممع    يرى حرمة التأمني التجاري  : األول 

السعودية فقد العلامء باململكة  ال جيوز    "ذكرت يف فتواها    الفقه اإلسالمي وقرار هيئة كبار 

 

التأمني   : املسامة العقود    )1)  مقارنة، (  الضامن    ) البيع  دراسة  اإلجيار  قاسم   ـ  حسن  لبنان   ، حممد  احللبي    ، بريوت  منشورات 

 . 502ص    ، احلقوقية 

 .   258ص    ، نوازل الزكاة   )2) 

 .   71ص    ، التأمني وأحكامه سليامن بن إبراهيم الثنيان   )3) 
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لإلنسان أن يساهم يف رشكات التأمني التجاري، ألن عقود التأمني مشتملة عىل الغرر الكثري  

ما يعطي كل من   مقدار  العقد  يعرف وقت  إذ ال  ـ واجلهالة   املغتفر  اليسري  الغرر  ــ وليس 

يقع احلادث، وقد يدفع  العاقدين أو يأخذ، فقد يدفع املستأمن قسطًا واحدًا من األقساط، ثم  

 مجيع األقساط، وال يقع احلادث. 

بد من زمن      فال  املدة،  ومن عقود  للطرفني،  وملزم  الرتاِض،  عقود  عقد من  وهو كذلك 

لتنفيذ التزامات الطرفني، وعقد من عقود اإلذعان؛ ألن املستأمن خيضع لرشوط وقيود حمددة  

 سلفًا من قبل رشكات التأمني. 

أنه عقد مشتم قطعًا؛ ألن كل  كام  ناشئ من مصدر مشبوه  التأمني  الربا، ألن عوض  ل عىل 

ن له( يف التأمني عىل احلياة   رشكات التأمني تستثمر أمواهلا يف الربا، وقد تعطي املستأمن )املؤمَّ

 جزءًا من الفائدة، والربا حرام قطعًا يف اإلسالم. 

 . (1)  "الرشيعة اإلسالمية. والعقود املشتملة عىل الغرر واجلهالة والربا: حمرمة يف 

وبناًء عىل قول اجلمهور يكون التأمني التجاري حمرما رشعا  ومن ثم ال زكاة فيه ألنه مال      

 "وقد اشرتط الفقهاء لوجوب زكاة املال حتقق امللك التام للامل وهذا الرشط خيرج املال  حرام

الذي حيوزه صاحبه بطريق خبيث من طرق السحت واحلرام، كالغصب والرسقة، والتزوير  

 والغش ونحوها من أخذ أموال الناس   ،والرشوة والربا واالحتكار 

 واملرابني، واللصوص الكبار والصغار.  ،وأمراء السوءبالباطل كأكثر أموال سالطني اجلور 

 

  انظر والدكتور وهبة الزحييل    ، والدكتور عثامن شبري   ، والدكتور حممد بلتاجي   ، حممد صديق الرضير   منهم الشيخ الدكتور   )1) 

ـ 1402  ، عقود التأمني من وجهة الفقه اإلسالمي د حممد حسن بلتاجي، دار العروبة الكويت  واملعامالت املالية    200ص    ه

النفائس األردن   ، املعارصة د حممد شبري  ثانية    ، دار  ـ   1418طبعة  حممد    والغرر وأثره يف العقود   . 119، و ص  74ص    ، ه

ـ   1423د / وهبة الزحييل، دار الفكر طبعة أوىل    . واملعامالت املالية املعارصة   634صديق الرضير ص   .وقرار    263ص  ،  ه

وجملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة   314/ 4ج ، وأبحاث هيئة كبار العلامء ( 5) قرار رقم  33مي ص جممع الفقه اإلسال 

 . 3423/  5. والفقه اإلسالمي وأدلته د وهبة الزحييل ج   151/  23ج 
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وإن خلطوها بأمواهلم احلالل  حتى    ،فالصحيح أن  هؤالء ال يملكون هذه األموال املنهوبة 

 .  (1)  "إن مل تعد تتميز منها 

العلامء    َلهُ    :وهلذا قال  َيُكنح  باَِملِِه أومل  َوَخَلَطُه  َمااًل  ُسلحَطاًنا َغَصَب  َأنَّ  َماٌل ولكنه َغَصَب  َلوح   

َبِيُث نَِصاًبا  ِضَها َفاَل َزَكاَة َعَليحِه حتى َلوح َكاَن اخلح َواَل النَّاِس َوَخَلَطَها بَِبعح ُكلَّ َواِجُب    ؛َأمح أِلَنَّ الح

ِضهِ  ِق بَِبعح ِق َعَليحِه َفاَل ُيِفيُد إجَياَب التََّصدُّ  . (2)  "التََّصدُّ

فإن مل يفعل فإنه خيرج   ،التخلص من هذا املال الذي يعتقد حرمتهاملؤمن " وعليه فيجب عىل  

   .ألن املال مملوك للمؤمن بعد قبضه مع تأثيمه عند القائلني بالتحريم  ؛قدر الزكاة منه

ولو سلمنا بعدم استقرار امللك فيه فإن ذلك ال يمنع من مطالبته بإخراج القدر الزكوي من   

 .  (3)  "حق ألهله  وإيصاالً لل ،املال إبراء للذمة

َراِب املتناهبني    وهذا ما اختاره ابن تيمية رمحه اهلل      َعح  األح
ِ
ِدي َهُؤاَلء ي بَِأيح

تِ َواُل الَّ َمح بقوله. َواألح

َا إنح َكاَنتح ِملحًكا ملَِنح ِهَي يِف َيِدهِ  ِرُج َزَكاهَتَا َفإِهنَّ ُه خُيح ٌ َفإِنَّ َرفح هَلَا َمالٌِك ُمَعنيَّ ح ُيعح  َكاَنتح َزَكاهُتَا  إَذا مَل

ِملحًكا َتُكنح  ح  مَل َوإِنح  ِر    َعَليحِه  بَِقدح َق  َتَصدَّ َفإَِذا  َها  ُكلر هِبَا  ُق  َيَتَصدَّ ُه  َفإِنَّ َرُف  ُيعح اَل  جَمحُهوٌل  َوَمالُِكَها  َلُه 

َسُن ِمنح َترح  َكاِة ِمنحَها َأحح ِر الزَّ َراُج َقدح  ِمنحَها. َفإِخح
ِ
ء َق بيَِشح ا ِمنح َأنح اَل َيَتَصدَّ ً ِك َذلَِك  َزَكاهِتَا َكاَن َخريح

 .  (4)  "ِديرٍ َعىَل ُكلر َتقح 

ومن أهم حججهم     (5)   جواز التأمني التجاري   وهو قول لبعض املعارصين  : الرأي الثان     

أنه ال تصح التفرقة بني التأمني االجتامعي والتأمني الفردي، فكالمها يقوم عىل أساس واحد  

 

 .   133/  1ج ، فقه الزكاة للقرضاوي   )1) 

 . 221/  2ج   ، انظر البحر الراق   )2) 

 . 262ص    ، نوازل الزكاة   )3) 

وذكرنا الراجح من أقوال    يف بحث رشوط الزكاة   .وقد سبق بيان حكم زكاة املال احلرام 325/    30ج   ، جمموع الفتاوي   )4) 

 العلامء فيه وهو اجلواز . 

يف كتابه نظام التأمني حقيقته والنظام الرشعي فيه مؤسسة الرسالة بريوت طبعة أوىل    الشيخ مصطفى الزرقا   عىل رأسهم   )5) 

ـ 1415 والشيخ    ، حممد بن احلسن احلجوي الثعالبي   والدكتور سالم مدكور والشيخ   ، الشيخ عيل اخلفيف   ومنهم   38ص  ،  ه
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من. فمن قال بجواز  وال خيتلفان إال يف أن الدولة يف التأمني االجتامعي هي التي تقوم بدور املؤ 

 التأمني االجتامعي وجب أن يقول بجواز التأمني الفردي.

عقد     مثل  اإلسالمي  الفقه  يف  معروفة  نظم  أو  عقود  عىل  التأمني  عقد  قياس  جيوز  ال  كام 

وخصائصه   مقومات  له  جديد  عقد  التأمني  وإنام  ونحوها  الكفالة  أو  الوديعة  أو  املضاربة  

رة كام هو  مرصح به عند املالكية، والربا الذي فيه ال يقترص عليه  والغرر الذي فيه يباح للرضو

الربا فيه جائز للحاجة  ،وحده بل يدخل  يف معامالت كثرية  والرضورة فإذا قامت    ، كام أن 

احلاجة يف نظام اقتصادي معني إىل دفع فوائد رضورية عىل رءوس األموال، كان هذا جائزا  

 .  (1) ما دامت احلاجة قائمة، وإال عاد األمر إىل أصله من عدم اجلواز 

وتكون صفة زكاة التأمني    "وعىل هذا القول تكون الزكاة واجبة يف أموال التأمني التجاري  

ة لرشكات التأمني التجارية بأن حتسب الرشكة رأس ماهلا وأرباحها مع الديون املرجوة  بالنسب 

وخترج    ، وقيمة أصول الرشكة من الوعاء الزكوي  ،وختصم الديون التي عليها   ، هلا عند الغري

 .  (2)"من املال املتبقي بعد ذلك قدر زكاة التجارة) ربع العرش(

 

اكتتاب جمموعة  من األشخاص يتهددهم خطر واحد بمبالغ نقدية عىل سبيل    "    ومعناه    

. وهو قليل التطبيق    (3)   "االشرتاك، يعطى منها تعويض لكل من يتعرض للرضر من هؤالء  

 . (4) يف الناحية العملية 

يكون عقد    احلالة  الوكالة ويف هذه  بصفة  مؤسسة  أو  رشكة  التامني  عملية  إدارة  تتوىل  وقد 

عقد تأمني مجاعي يلتزم بموجبه  كل مشرتك فيه بدفع    "التأمني التعاون عقدا مركبا يراد به   

 

عيسى  الرمحن  النجار   ، عبد  حسن  عيسوي   ، والشيخ  أمحد  عيسوي  البهي   والشيخ  حممد  الفقه    والدكتور  جممع  جملة  انظر 

 .   409/  2اإلسالمي ج 

 رأي القائلني بالتحريم لقوة أدلته .   والراجح   91ــ    89  ، 20ج   ، جملة جممع البحوث اإلسالمية   انظر   )1) 

 . 263  ص   ، نوازل الزكاة   )2) 

ـ 1403طبعة أوىل    ، دمشق سوريا   ، انظر التأمني بني احلظر واإلباحة سعدي أبو حبيب، دار الفكر   )3)   . 18ص  ،  ه

 .  3415/  5ج    ، الفقه اإلسالمي وأدلته للزحييل   )4) 
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التكافل   أساس  عىل  منهم  املترضرين  لتعويض  التِّبع؛  سبيل  عىل  املال  من  معني  مبلغ 

وتدار فيه العمليات التأمينية من قبل رشكة متخصصة    ،حتقق اخلطر املؤمن منه   والتضامن عند

 .  (1)عىل أساس الوكالة بأجر معلوم 

 وقد أجازت املجامع الفقهية املعارصة هذا النوع من التأمني فقد أقره مؤمتر علامء املسلمني       

( عام  القاهرة  يف  املسلم1965هـ/ 1385الثان  علامء  ومؤمتر  عام  م(،  السابع  ني 

 . م(1978هـ/1398م( جممع الفقه اإلسالمي يف مكة املكرمة عام )1972هـ/ 1392)

وعمدة جواز أنه مبني عىل التكافل االجتامعي الذي شهدت به السنة النبوية يف حديث َأيِب   

َعِريرنيَ  ِو، َأوح َقلَّ َطَعاُم    ُموَسى، َقاَل: َقاَل النَّبِيُّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم: »إِنَّ األَشح َمُلوا يِف الَغزح إَِذا َأرح

 َواِحدٍ 
ٍ
َتَسُموُه َبيحنَُهمح يِف إَِناء ٍب َواِحٍد، ُثمَّ اقح مح بِاملحَِدينَِة مَجَُعوا َما َكاَن ِعنحَدُهمح يِف َثوح

ِة،  ِعَياهِلِ ِويَّ  بِالسَّ

  »  ىل التأمني التعاون يف عرصنا . .وهى صورة أقرب ما تكون إ  (2) َفُهمح ِمنري َوَأَنا ِمنحُهمح

التي يقصد هبا أصالة التعاون عىل تفتيت األخطار، واالشرتاك يف  كام أنه من عقود التِّبع       

حتمل املسؤولية عند نزول الكوارث، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية ختصص  

رة وال ربحًا من أموال  لتعويض من يصيبه الرضر، فجامعة التأمني التعاون ال يستهدفون جتا

الرضر حتمل  عىل  والتعاون  بينهم  األخطار  توزيع  يقصدون  وإنام  هذا     غريهم  خيلو  وأيضًا 

 . (3)  .يستغل ما جيمع من أقساط يف معامالت ربوية العقد من الربا بنوعية وال

فالعلامء يرون  عدم  وجوب الزكاة فيه  سواء عىل املؤمن     حكم زكاة التأمني التعاونوأما عن  

 أو املؤمن له . 

 فأما املؤمن فإنه ال يملك املال  وإنام هو وكيل بأجر عند املؤمن هلم.  

 

ـ   1403  0دار اإلعالم الطبعة األوىل    ، ألمحد سامل ملحم انظر التأمني اإلسالمي    )1)   . 259  ونوازل الزكاة ص   . 73ص    ، ه

 .   2486. رقم 138/  3ج    ، باب الرشكة يف الطعام والنهد، والعروض   صحيح البخاري، كتاب الرشكة   )2) 

.  2. قرار رقم  713/  2/  2جملة جممع الفقه اإلسالمي ج   .   5قرار رقم  (  33) انظر قرارات جممع الفقه اإلسالمي ص   )3) 

 .   3423/  5ج   ، . والفقه اإلسالمي وأدلته 314/  4ج   ، وأبحاث هيئة كبار العلامء 
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وأما املؤمن هلم فإن املال قد خرج من ملكهم وليس هلم حق استعادته وال املطالبة به بناًء عىل  

الطرفني إال   التعاون بعد  العقد املِّبم بني  التأمني  املالية وزيادة مبالغ  السنة  انقضاء  يف حالة 

تغطيتها لألخطار املؤمن ضدها فيكون هلم احلق يف استعادة الفائض املايل بالنسبة بني مجيع  

الرشكاء مامل يتفق عىل خالف ذلك كأن يكون الفائض من نصيب رشكة التأمني فإنه واحلالة  

ائض وما نشأ عنه من أرباح بعد حول من حتققه لرشكة التأمني  هذه جتب الزكاة يف املال الف

 . (1) لكوهنا مل يستقر ملكها له قبل ذلك كام يف زكاة ربح املضاربة عىل املضارب 

 

جمموعة من األفراد يعتمدون عىل كسب عملهم، من أخطار  "يشمل التأمني االجتامعي         

ومنه   إجباريًا،  يكون  الغالب  يف  وهذا  والعجز،  والبطالة  والشيخوخة  كاملرض  معينة، 

 .  (2) "التأمينات االجتامعية، والصحية والتقاعدية

بأنه   املعارصين  بعض  ا   ":وعرفه  عليه  ترشف  إجباري  الضامن    ،لدولةنظام  حتقيق  بغرض 

أو   موحدة  دورية  بمسامهات  والدولة  العمل  وصاحب  عليه،  املؤمن  ويموله  االجتامعي، 

راتب    ، خمتلفة يف املقدار و النسبة؛ ليحصل املؤمن عليه، أو من يعول عىل تعويض أو مكافأة

ية وغريها  ومن ذلك التأمينات التقاعدية واالجتامعية والصح  ،عند حتقق اخلطر املؤمن ضده

 .  (3)  "من أنواع التأمني العامة  

 

 .   264ص    ، انظر نوازل الزكاة   )1) 

 . 3422  / 5ج   ، الفقه اإلسالمي وأدلته   )2) 

ـ 1414دار النفائس طبعة أوىل    ، د عبد اللطيف آل حممود   ، التأمني االجتامعي يف ضوء الرشيعة اإلسالمية   )3)  و    59ص    ، ه

ضمن أبحاث هيئة    الدامة للبحوث العلمية واالفتاء   . والتأمني إعداد اللجنة   200وعقود التأمني د حممد بلتاجي ص    67

. أن التأمني  29أحكام التأمني ص    : يف كتابه   ويرى الدكتور أمحد رشف   . 45/  4ج   ، كبار العلامء باململكة العربية السعودية 

ليس قسيام هلام بل    والراجح أنه   وليس قسيام هلام   متفرع عن أحدمها   االجتامعي يدخل ضمن التأمني التجاري أو التعاون أي 

مستقل ألنه خيتلف عن التجاري الذي يقوم عىل الربح بينام يقوم االجتامعي عىل التعاون والتضامن بني الفراد كام أن التجاري  

انظر نوازل الزكاة    بينام التأمني االجتامعي ضد ذلك   وال يف مقدار ما يستحقه   حتديد املستفيد منه = ليس فيه إرادة اختيارية يف  

 .    329ص    ، د عبد اللطيف   يف ضوء الرشيعة اإلسالمية   و التأمني االجتامعي   264ص  
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ضد طوارئ العجز والشيخوخة واملرض والبطالة    جواز التأمني االجتامعي وال مانع من      

األحوال،   هذه  مثل  يف  رعاياها  برعاية  مطالبة  الدولة  ألن  الوظيفي،  العمل  عن  والتقاعد 

 وخللوه من الربا، والغرر، واملقامرة. 

وعىل هذا جاءت قرارات املجامع الفقهية التي ذكرت يف التأمني التعاون حيث مجعت بينهام      

ث إنه يشبه التأمني التعاون وإن كان خيتلف عنه يف بعض السامت إال أهنا ال تؤثر  يف اجلواز حي 

 يف حكمه عن التأمني التعاون  . 

ال أعلم خالفا يف جواز الضامن   : ونقلت جملة جممع الفقه اإلسالمي عن الشيخ الرضير قوله  

 . (1) االجتامعي 

لتقاعد حيث تقوم الدولة باقتطاع جزء من  ومن أبرز صور التأمني االجتامعي املعارصة نظام ا  

اخلدمة   من  خروجه  أو  معينة  سنا  املوظف  بلوغ  أو  خدمتهم   انتهاء  حتى  موظفيها  رواتب 

 لألسباب مرضية وعندئذ تعني الدولة له  أو ملن عينهم النظام أو القانون راتبا ً 

الراتب   رشوط  يستكمل  مل  إذا  واحدة  دفعة  خدمة  مكافاة  هلم  ترصف  أو  شهريا  تقاعديا 

التقاعدي علام أن الدولة تقوم  بتمويل هذا النظام مسامهة منها بنسبة معينة تزيد أو تنقص عن  

 .  (2)النسبة التي تقتطعها من راتب املوظف كام أن الدولة تقوم باستثامر هذه األموال 

يتبني هذا  الدولة  من   ( املؤمن  يف  املتمثلة  التأمني  عقد  أركان  عىل  يشتمل  التقاعد  نظام  أن   

)،  ) الرتب  يقتطع مكن  )الذي  التأميني  (،  والقسط   يعول  أو من  املوظف   ( واملؤمن عليه 

 ومبلغ التأمني ) وهو الراتب الشهري او مكافاة اخلدمة (. 

 ي أو مكافاة اخلدمة للموظف . وعىل هذا يكون الكالم  عىل حكم زكاة الراتب الشهر 

 

املذكورة يف التأمني    اإلسالمي . وقرارات جممع الفقه    264ص    ، .ونوازل الزكاة 3423/  5ج   ، الفقه اإلسالمي وأدلته   )1) 

 التعاون 

ـ 1381  وزارة املالية واالقتصاد الوطني   ، نظام التقاعد املدن يف اململكة العربية السعودية، الرياض 2) )  قانون  .و  18و    8ص ، ه

(  1449) من عدد اجلريدة الرسمية رقم (  960) املنشور عىل الصفحة 1959لسنة  (  34) األردن وتعديالته رقم   التقاعد املدن 

 1959/  11/  1بتاريخ  
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للبحوث         الدائمة  اللجنة  به  أفتت  وما  واحلنابلة  الشافعية  قاله  ما  فيه  القول  وخالصة 

واالفتاء  ومجهور املعارصين أن  املال املستفاد يزكى بعد قبضه وحوالن احلول  عليه  خالفا  

 للشيخ القرضاوي الذي يرى زكاته دون اشرتاط حوالن احلول . 

يراد هبا يف املصطلح الفقهي ما يقابل احلقوق املالية سواء منها     (1)  "  احلقوق املعنوية "كلمة      

ما يتعلق باألعيان املتقومة أو باملنافع العارضة.. كحق البائع يف الثمن وحق املشرتي يف املبيع،  

.  (2) وحق الشفيع يف الشفعة، وكحقوق االرتفاع وحق املستأجر يف السكنى  

ع     كذلك  تطلق  املعارص  وقتنا  التجاريويف  االسم  التجاري  ،ىل  والعالمة    ،والعنوان 

والتأليف واالخرتاع أو االبتكار فهذه احلقوق كام جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي    ،التجارية 

هي حقوق خاصة ألصحاهبا، أصبح هلا يف العرف املعارص قيمة مالية معتِّبة لتمول الناس  "

  ." (3)  االعتداء عليهاهلا. وهذه احلقوق يعتد هبا رشعًا، فال جيوز 

 : واحلقوق املعنوية يتقاسمها  مسميان

 أهنا حق أديب أو معنوي  : األول     

بابتكاره الذهني يمّكنه من نسبته    ،ويراد به ما يثبت للمبتكر من اختصاص رشعي غري مايل 

فيه  ، إليه معنوية     ، والترصف  بأشياء  لتعلقه  املعنوي  باحلق  ويسمى  عليه  االعتداء  ودفع 

منها عىل سبيل املثال ما يتعلق بتأليف الكتاب ملؤلفه وحق تقرير    ، كشخصية اإلنسان وفكره

نرشه وتصحيحه ويدخل فيها كذلك حق االخرتاع وهو ما تفق عىل تسميته بامللكية الصناعية  

بحق   يسمى   ما  وهو  الرسالة   شفويا  وحق  تلقى  التي  املصنفات  وكذلك  الرسائل  ملكية 

 

الفقه اإلسالمي   )1)  الزرقا    ، هذه هى تسمية جممع  الشيخ مصطفى  االبتكار  "ويسميها  السنهوري    "حق  الشيخ  ويسميها 

بكر   أبو  زيد  الذهنية   "والشيخ  زيد   احلقوق  أبو  بكر  النوازل  فقه  الفقه    .   151/  2ج ، انظر  والتأليف يف  حقوق االخرتاع 

 . 276/  8يط للسنهوري ج . الوس 48اإلسالمي، ص  

 . 1956/  5ج   ، جملة جممع الفقه اإلسالمي   احلقوق املعنوية د حممد سعيد رمضان البوطي ضمن أبحاث   )2) 

ـ 1409مجادى األوىل    6ــ  1قرار جممع الفقه اإلسالمي املؤمتر اخلامس بالكويت املنعقد    )3)   م 1988ديسمِّب    ه
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واخلطب واملواعظ وما يامثلها ويراد بذلك ما مل يعد من قبل مكتوبا كام يدخل   ،كاملحارضات 

املوسيقية والسنيامئية  املرسحية واملرسحيات  املصنفات  التي تعد خصيصا    ،فيها  واملصنفات 

احل ومجيع هذه  التليفزيون  أو  الالسلكية  فال  لإلذاعة  مستمرة لصاحبها   تكون  األدبية  قوق 

 تسقط بالتقادم. 

والريب أن هذا احلق دلت عليه نصوص الرشيعة وقواعدها بل إن هذا احلق من بدائِه العلم  

عند املتقدمني وإن مل يلقبوه بذلك ويضعوا له أنظمة وقواعد ألهنا أمور فطرية تقتضيها الديانة  

 . (1)  "عن خرق سنن الرشيعة وهدهيا   واألمانة وخرقها مناقض للفطرة فضال 

 أهنا حق مايل   :الثان     

  ، ويراد به ما يثبت للمبتكر من اختصاص رشعي بابتكاره الذهني يمكنه من الترصف فيه   

 .    ( 2) واالستئثار باستغالله استغالال مباحًا  رشعًا   

مادية     غري  حقوق  واملايل  األديب  بوصفيها  املعنوية  احلقوق  أن  سبق  مما  تتعلق    ؛ يتبني  ألهنا 

لكنها يف نفس الوقت ذات قيمة  مالية معتِّبة رشعا وعرفا وقانونا وهلا شبه    بالذهن والفكر

الفقه   جممع  اعتِّبها  وهلذا  منهام  كل  يف  املادية  وانعدام  املالية   حتقق  جهة  من  باملنافع  كبري 

 .  (3) اإلسالمي حقوقا ذات قيمة مالية معتِّبة لتمول الناس هبا 

العلامء املعارصين يتفق مع مذهب مجهور الفقهاء  الذي    واعتبار احلقوق املعنوية ماالً عند     

ما يميل إليه الطبع وأمكن حيازته) متلكه( واالنتفاع به  "ليشمل  يوسعون من مضمون املال 

خالفًا لألحناف الذين خيرجون املنافع من صفة املالية   وحجة األحناف يف ذلك هو أن املنافع  

ن صفة املالية لليّشء إنام تثبت بالّتمول .  والّتمول يعني  أل ؛ليست أمواالً متقّومًة يف حّد ذاهتا

 

ـ 1416طبعة أوىل    ، مؤسسة الرسالة   ، د بكر أبو زيد   انظر فقه النوازل   )1)    ، حق امللكية   ، للسنهوري   . والوسيط 164/  2ج ، ه

 .   297و    276/  8ج 

 . 109هـ ص  1425طبعة أول    ، حسني الشهران دار طيبة   ، حقوق االخرتاع والتأليف يف الفقه اإلسالمي   )2) 

الندوة السابعة   ، انظر زكاة احلقوق املعنوية   )3)  . قرار  66ص    ، لقضايا الزكاة املعارصة   د عبد احلميد البعيل ضمن أبحاث 

ـ 1409مجادى األوىل    6ــ  1جممع الفقه اإلسالمي املؤمتر اخلامس بالكويت املنعقد    م 1988ديسمِّب    ه
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واملعدوم ال يطلق    ،املنافع قبل كسبها معدومة "صيانة اليّشء واّدخاره لوقت احلاجة كام أن    

 .   (1) عليه اسم املال 

أقوى يبتغون األعيان إال طلبًا    ؛ ورأي اجلمهور  الناس أهنم ال  املتفق مع عرف  ملنافعها  ألن 

بالنفيس من أمواهلم وما ال منفعة فيه ال يرغب وال  يطلب وهذا هو    وألجلها يستعيضوهنا 

 .(2)  املعمول به يف الترشيع الوضعي

اِعِديَّ عن رجل  وقد ورد يف السنة ما يدل عىل مالية املنافع  فقد روى      ٍد السَّ بحَن َسعح َل  َسهح

ٌء؟« َقاَل:   له: »َهلح رأة  فقال   طلب من الرسول عليه السالم أن يزوجه ام آِن ََشح َمَعَك ِمَن الُقرح

آِن«  ُتَكَها باَِم َمَعَك ِمَن الُقرح .  فقد جعل   (3) َمِعي ُسوَرُة َكَذا َوُسوَرُة َكَذا، َقاَل: »اذحَهبح َفَقدح َأنحَكحح

ومعلوم أن الصداق ال يكون إال ماال     ، وهو منفعة ــ ماالً   ــ  الرسول الكريم حفظ القرآن   

َ ُمَسافِِحنيَ  }: تعاىل كام يف قوله  َوالُِكمح حُمحِصننَِي َغريح  .( 24) النساء  {َأنح َتبحَتُغوا بَِأمح

 : وعىل الرغم من اعتبار اجلمهور املنافع أمواال فقد اختلفوا يف حكم زكاهتا عىل رأيني      

مطلقا  : األول      املعنوية  احلقوق  أموال  يف  الزكاة  وجوب  عدم  البوطي      ،يرى  رأي  وهو 

والبعيل  وحجتهام  يف ذلك أن احلقوق املعنوية  حقوق ذهنية وليست سلعًا يمكن إدخاهلا يف  

التي تنطوي عليها ليست منفصلة عن ثمراهتا   املالية  كينونة اإلعداد للبيع . كام أن  احلقوق 

 . (4)ولذا  فإنه ال يتحقق فيها رشط النامء   ونتائجها املادية 

 

عابدين (  1)  ابن  وحاشية  املحتار  الدر  العرب 51/  5ج ، انظر  ولسان  الفقهية   636/  11ج   ، .  املوسوعة  /  2ج ، . 

ع   ،أحكام 13098 للشيخ  الفكر بريوت   ، يل اخلفيف املعامالت الرشعية  وامللكية    ، 28م ص  2008هـ  1429طبعة    ، دار 

 . 53ص  ، م 1976  دار الفكر العريب   ، ونظرية العقد أليب زهرة 

 بترصف   31و   30أحكام املعامالت الرشعية للخفيف  (  2) 

 .   5149رقم   20/  7ج   ، باب التزويج عىل القرآن   ، كتاب النكاح   ، صحيح البخاري   )3) 

وزكاة    .   353ص    ، السابعة لقضايا الزكاة املعارصة   ضمن أبحاث الندوة   سعيد البوطي   د حمم   . د   ، املعنوية زكاة احلقوق    )4) 

 90ص  ،  للبعيل ضمن أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة املعارصة   احلقوق املعنوية 
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وهى االسم التجاري    ، يرى  وجوب الزكاة  يف أنواع معينة  من أنواع احلقوق املعنوية  :الثان       

وعلة ذلك  إذا توافرت فيها رشوط التجارة     ( 2) والرتخيص التجاري     ( 1) أو العالمة التجارية   

 أن هذه احلقوق يمكن انفصاهلا عن موضوعاهتا  وإعدادها للتجارة  فيتحقق فيها رشط النامء.  

ألنه ال يمكن فصلها عن  ؛زكاة فيها  أما األنواع األخرى مثل حقوق التأليف واالبتكار فال   

لتحقق  يتحقق فيها رشط النامء فإن أمكن فصلها ففيها زكاة مثل بقية احلقوق    موضوعاهتا فال

 رشط النامء فيها . 

ويرى الدكتور عيل القرة داغي أن هذه احلقوق ــ التأليف واالبتكار  ــ ال تتوافر فيها رشوط  

الزكاة  من النامء ونحوه  ولذلك ال جتب فيها الزكاة إال عند بيعها وحينئذ جتب الزكاة يف ثمنها  

 .   (3)املستفاد فورًا أو بعد حوالن احلول عليه عىل ضوء القولني يف املال

النشمي  الدكتور  به   قال  الرأي  الزكاة    ، وهذا  لقضايا  السابعة  الندوة  فتوى   صدرت  وبه 

 : ذو القعدة   ونصت عىل ما يأيت 20ــ  18 بلبناناملعارصة  التي انعقدت 

الثان  يف وجوب   النوع  معاملة  تعامل  غلته  أثمرت  إذا  للمرشوع  املمتلكة  املعنوية  احلقوق 

هو   الثان  .والنوع  الصناعة    "الزكاة  آالت  مثل  للمرشوع  غلة  تدر  التي  املادية  املوجودات 

 

كام أعني به    "املاركة    "الشعار الذي يتخذ عنواًنا لبضاعة ما ذات صناعة متميزة، وهو ما يطلق عليه    : االسم التجاري )1) 

أيًضا، االسم الذي يتخذ لقًبا عيل حمل جتاري بقطع النظر عام فيه من األصناف. انظر احلقوق املعنوية د حممد سعيد رمضان  

 . 1955/  5ج ، جملة جممع الفقه اإلسالمي   البوطي 

التجاري ال   )2)  أن تسمح احلكومة لشخص   رتخيص  اعتباري   ) معناه  أو  بضائع (  طبيعي  أو    ، باسترياد  زراعية  أو منتجات 

متنحه جهة خمتصة بإصداره لفرد أو مجاعة    إذن   "صناعية من اخلارج أو تصدير منتجات وطنية إىل اخلارج وبعبارة أخرى  

بمقتضاه   يكتسب    "لالنتفاع  الرتخيص  أنواع أخرى من  مالية وهناك  أو   قيمة  الرتخيص إلقامة مصنع  منشأة    أيضا وهو 

جهد ومال .    التي ال يمكن احلصول عىل هذا الرتخيص إال ببذل   حيث إنه يعتِّب ذات قيمة مالية يف البالد   صناعية أو زراعية 

التجاري والرتخيص  بيع االسم  املجتمع   ، انظر  ابحاث جملة  ا   .   2507/  3ج    ،حسن عبد اهلل األمني ضمن  حلقوق  وبيع 

 .  2385/  3ج   ، م 1988دورته اخلامسة    بحث مقدم ملجمع الفقه اإلسالمي   ، الشيخ تقي الدين العثامن   ، املجردة 

 .  496ص    ، د عيل القرة داغي ،  والترصف فيها وزكاهتا دراسة فقهية تأصيلية   زكاة احلقوق املعنوية   )3) 
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 % 2و5والبوت املؤجرة وهذا النوع ال جتب الزكاة يف أصله وإنام جتب يف صايف غلته بنسبة   

 . (1)  "ر حول من  بداية النتاج وضم ذلك إىل سائر أموال املزكي  بعد مرو

  ، السيام وأن بيع تلك احلقوق قد يكون بمعزل عن آثارها  "وهذا القول هو الراجح لقوة دليله   

املنشآت   استحداث  قبل  التجاري  كالرتخيص  آثار  هلا  ليس  التي  احلقوق  يف  ذلك  ويتضح 

ال للتجارة كان حقًا أو عينًا وجبت زكاته بعد استيفاء  التجارية ونحو ذلك فإنه متى أعد امل

 .  (2)  "رشوط وجوهبا  

وهو يشمل الرواتب    ،د هو الذي يدخل يف ملكية الشخص بعد أن مل يكن املال املستفا          

 .  (3) واملكافآت واألرباح العارضة كاهلبات  ونحوها  ،واألجور

 ثالثة ال خالف فيها  وواحدة حمل خالف.   :واملال املستفاد أثناء احلول له أربع حاالت

 أما اللتان ال خالف فيهام بني الفقهاء فهام:  

مال مستفاد ال زكاة فيه حاالً بل يضم إىل أصله  وهو املال الذي يعد نامًء ملال     : احلالة األوىل  

ونتاج السائمة فهذا يضم عىل أصله  ويعتِّب حوله بحوله    ، مثل ربح التجارة  مزكى من قبل

أو من ملك نصابا من السائمة ثم ربح   ،فمن ملك نصابًا من التجارة ثم ربح فيها أثناء احلول 

أثناء احلول فإن النتاج يضم إىل األصل ويزكى اجلمع عند حوالن احلول لتامم    فيها بأن ولدت

 الصلة بني النامء وأصله . 

الثانية   كمن زرع أرضًا فأخرج زكاة زرعه    ، املال الناتج عن املال املزكى ال زكاة فيه  :احلالة 

الزرع ال زكاة فيه  العرش أو نصف العرش ثم باع املحصول بعد زكاته فإن املال املستفاد من بيع  

 

 .  118ص    ، ندوات قضايا الزكاة املعارصة فتاوى وتوصيات    453ص    ، زكاة احلقوق املعنوية للبوطي   )1) 

ـ   302ص    ، نوازل الزكاة   )2)   .   303  ـ

 .   21ص  ،  د/ عمر بن حممد عمر عبد الرمحن   ، تيسري فقه الزكاة   )3) 
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الصدقة   منعاً  إذا حال عليه حول جديد     للثني  يف  إال  الرضيبي   باالزدواج  ما يسمى  وهو 

 فيأخذ حكام آخر. 

ح َيبحُلغح نَِصاًبا َفاَل َزَكاَة فِيِه َوالَ  إ   : احلالة الثالثة  ا مَل َتَفاَد َماالً َزَكِويًّ ح َيُكنح ِعنحَد املحَُكلَِّف َماٌل َفاسح نح مَل

َم َتمَّ النرَصاُب، َوجَتُِب َعَليحِه َزَكاُتهُ يَ  ل ِمنح َيوح َوح ُلُه، َفإِنح َتمَّ ِعنحَدُه نَِصاٌب انحَعَقَد احلح إِنح َبِقَي    نحَعِقُد َحوح

ل     َوح  .    ( 1) إىَِل مَتَاِم احلح

التي حمل خالف بني الفقهاء فهى  املال  الذي  ال يكون نتاجا ملال عنده     : وأما احلالة الرابعة

أو راتب شهري أو مكافأة  هناية عمل     وإنام استفيد بسبب آخر كهبة أو وصية أو جائزة علمية

 : وهذا عىل رضبني 

ِذي ِعنحَدُه، َكَأنح يَ   :األول  ِ ِجنحِس املحَال الَّ َتَفاُد ِمنح َغريح َتِفيُد َذَهًبا َأوح  َيُكوَن املحُسح ُكوَن َماُلُه إِباًِل َفَيسح

ةً  ة، فال ُتضم إىل ما عنده؛ ألهنام   :.فِضَّ أو كان عنده نصاُب ذهٍب ثم استفاد أثناء احلول فضَّ

ُلُه    جنسان خمتلفان، ل. وإنامله حكم نفسه بأن َينحَعِقُد َحوح ل األحصح ى ِعنحَد َحوح ُع الَ ُيَزكَّ َفَهَذا النَّوح

َفاًقا، تَِفاَدتِِه إِنح َكاَن نَِصاًبا، اتر َم اسح  .وإن كانت أقل من نصاب، فال َشء عليه فيها َيوح

ُعوٍد ومل خيالفهم يف ذلك إال   ،وعليه مجهور العلامء       ِن َعبَّاٍس َوُمَعاِوَيَة  فقد قالواابحِن َمسح   : َوابح

، َوالَ َقال بِِه أَ 
ِ
ُعَلاَمء ل َأَحٌد ِمَن الح َقوح جح َعىَل َهَذا الح ح ُيَعرر َكاَة جَتُِب فِيِه ِحنَي استفاده. َومَل َحٌد  إنَّ الزَّ

ُفتحَيا.  ِة الح مَّ
 ِمنح َأئِ

املحَال    :الثان   
ِ
َناَمء ِمنح  َتَفاُد  املحُسح َوَليحَس  ُلُه  َحوح انحَعَقَد  َقِد  ِعنحَدُه  نَِصاٍب  ِجنحِس  ِمنح  َماالً  َتِفيَد  َيسح َأنح 

َتِفيُد َألحَف مِ  ِم، ُثمَّ َيسح ل املحَُحرَّ وَن ِمثحَقاالً َذَهًبا َمَلَكَها يِف َأوَّ ُ ل. َكَأنح َيُكوَن ِعنحَدُه ِعرشح يِف  ثحَقاٍل  األحوَّ

له   يكون  أو  ِة،  جَّ
احلحِ ِذي  ل  احلَول،  َأوَّ بعُض  عليها  مىض  الغنم  من  أربعون  عنده  يكون  أن 

 فيشرتي أو يوَهب له مائة، فهذا الزائد فيه خالف بني الفقهاء: 

ِذي ِعنحَدُه َفُيزَ         ل إىَِل النرَصاِب الَّ َوح يِهاَم  فقد ذهب أبو حنيفة إىل القول: بضم ُكل َما َيأحيِت يِف احلح كر

ل ل   مَجِيًعا ِعنحَد مَتَاِم َحوح ٌط،    ،ألنه من جنسه فيضم إليه   ؛األحوَّ ل رَشح َوح َوأِلنَّ النرَصاَب َسَبٌب، َواحلح

 

 .    243/  23ج   ، املوسوعة الفقهية الكويتية   انظر   )1) 
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ىَل كام قاسوه َعىَل  ٌط َأوح ِذي ُهَو رَشح ل الَّ َوح ُه إَِليحِه يِف احلح ِذي ُهَو َسَبٌب، َفَضمُّ   َفإَِذا ُضمَّ يِف النرَصاِب الَّ

، لَِئالَّ  نَِتاِج   َي َفاَل ُيَضمُّ َتثحنَى َأُبو َحنِيَفَة َما َكاَن َثَمَن َماٍل َقدح ُزكر ِح الترَجاَرِة. َواسح ائَِمِة َوِربح َي  السَّ ُيَؤدر

 إِىَل الثَّنحِي. 

ل  مستقل فتخرج زكاته   :قالوا  ،أما احلنابلة والشافعية   ال جتب فيه زكاٌة حتى يميض عليه َحوح

ل    :ومعنى هذا  ولو مل يبلغ نصابا، لِِه َأيح يِف َأوَّ ل) الذهب ( ِعنحَد َحوح ي األحوَّ يف املثال األول َُيَزكر

ِة َوَلوح   جَّ
ل ِذي احلحِ لِِه َأيح يِف َأوَّ ) الفضة ( حِلَوح ي الثَّاِنَ ِم َوُيَزكر ُه َبَلَغ  املحَُحرَّ َكاَن َأَقل ِمنح نَِصاٍب، أِلنَّ

ل نَِصاًبا.  ِه إِىَل األحوَّ  بَِضمر

الً مستقالًّ فيخرج   ،ويف املثال الثان  خيرج زكاة األربعني يف وقتها، وحيُسب للامل املستفاد َحوح

 .عنه زكاهتا يف حوهلا

ما روى            منها  املسألة يعضد بعضها بعضا  اآلثار يف هذه  ما روى من  القول  وأدلة هذا 

ُل ِعنحدَ   "موقوفَا عىل ابن عمر:  َتَفاَد َماالً َفاَل َزَكاَة فِيِه َحتَّى حَيُوَل َعَليحِه احلَوح ِه.   َمنح اسح وبام      (1)  َربر

، َرِِضَ اهللَُّ َعنحُه َقاَل: »َليحَس  ُل« روي َعنح َعيِلٍّ َوح َتَفاِد َزَكاٌة َحتَّى حَيُوَل َعَليحِه احلح  . (2)  يِف املحَاِل املحُسح

َدُه أنح ال َزَكاَة    - صىل اهلل عليه وسلم    -وَقدح َثَبَت َعِن النبير    "ويف تفسري املوطأ     َبعح
ِ
وَعِن اخلَُلَفاء

ُتفِ  ِم اسح ٍل ِمنح َيوح َتَفاٍد إالَّ بعَد ُحُلوِل َحوح  . "يدَ يف َمايل ُمسح

 

ُ َواِحٍد، َعنح َنافٍِع،    : قال الرتمذي   .   632. رقم   19/  2ج ، ت بشار   ، سنن الرتمذي   )1)  ُن ُعَمَر، َوَغريح َوَرَواُه َأيُّوُب، َوُعَبيحُد اهللِ بح

األلبان  ُقوًفا. وصححه  َموح ُعَمَر،  ِن  ابح الرتمذي   َعِن  ابن عمر    631. رقم   16/  3ج   يف حتقيق حممد شاكر لسنن  . كام رواه 

ِن ُعَمَر , َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ   ":بلفظ  َتِمٌر     اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم: َعِن ابح ُل«. َرَواُه ُمعح َوح ِرٍئ َحتَّى حَيُوَل َعَليحِه احلح »اَل َزَكاَة يِف َماِل امح

ُقوًفا  َموح اهللَِّ  ُعَبيحِد  َعنح  ُه  ُ الدار قطني ج   انظر   َوَغريح ابن األثري يف جامع األصول   .   1887. رقم    467/  2سنن  /  4ج ، وقال 

واملرفوع عند الرتمذي ضعيف، والصحيح وقفه عىل ابن عمر، كام قال الدارقطني والرتمذي والبيهقي وابن اجلوزي    ":629

: وروى البيهقي عن أيب بكر وعيل وعائشة موقوفًا عليهم مثل ما روي عن ابن عمر،  "التلخيص    "وغريهم، قال احلافظ يف  

 اآلثار تعضده فيصلح للحجة. واالعتامد يف هذا عىل اآلثار عن أيب بكر وغريه، و 

عن زيد بن أسلم عن أبيه مرفوعا إىل    .   9013/  3ج   وذكره ابن زنجويه   .   305ص    ، القاسم بن سالم   األموال أليب عبيد   )2) 

 . النبي صىل اهلل وسلم 
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  وأما املالكية، فقد وافقوا الشافعية واحلنابلة يف النقديِن، ووافقوا رأَي احلنفية يف السائمة       

َمرَّ  ِمنح  َثَر  َأكح ُخُروِجِه  إِىَل  َذلَِك  ألَدَّى  ُتَضمَّ  ح  مَل َفَلوح  اِعي،  السَّ إِىَل  ُكوَلٌة  َموح ائَِمِة  السَّ َزَكاَة  ٍة،  أِلنَّ 

َباهِبَا  .  ُكوَلٌة إِىَل َأرح َا َموح ، َفإِهنَّ اَمِن َفاَل ُتَضمُّ  بِِخاَلِف األحثح

الدائ  اللجنة  قالت  والشافعية  احلنابلة  العلامء  وبرأي  ومجهور  واإلفتاء.  العلمية  للبحوث  مة 

 املعارصين أي زكاة املال املستفاد بعد حوالن احلول عليه .  

وذهب الشيخ القرضاوي  إىل تزكية املال املستفاد عند قبضه دون اشرتاط احلول لعدم ثبوت    

 .  (1) أدلة صحيحة تدل عىل اشرتاطه  حسب قوله 

بالدولةالعمل        مرتبط  غري  حر  إما  الطبيب  ،:    ،واخلياط  ،واملحامي  ، واملهندس  ،كعمل 

 والنجار وغريهم من أصحاب املهن احلرة. 

أو       العامة  والرشكات  املؤسسات  من  نحوها  أو  للدولة  تابعة  بوظيفة  مرتبط  مقيد  وإما 

اخلاصة، فيعطى املوظف راتبًا شهريًا كام هو معروف. والدخل الذي يكسبه كل من صاحب  

 . (2) العمل احلر أو املوظف ينطبق عليه فقهًا وصف »املال املستفاد« 

 وللعلامء يف  زكاة هذه األنواع  اجتاهان: 

أنه ال يزكيه حتى  يمر عليه حول بعد متلكه  :األول  وكيفية ذلك أن يرشع املكلف يف    يرى 

حتديد يوم من أيام العام جيعله لزكاة الرواتب كلها التي حصل عليها خالل العام  فينظر ما  

لديه من نصاب ويزكيه  فام كان منه قد حال عليه احلول وجبت زكاته وما مل حيل عليه احلول  

 

  ، واملغني .    162ومسائل اإلمام أمحد ص    . 365/  5ج   ، واملجموع   . 32/  2ج   ، . و بداية املجتهد   43/  3ج   املبسوط   انظر   )1) 

  505/ 1ج  ، . وفقه الزكاة للقرضاوي   249/ 1ج  ، للَقنَاِزعي  وتفسري املوطأ  . 503 واألموال أليب عبيدة ص  .  468/ 2ج 

وقرار جممع الفقه اإلسالمي    244ـــ    243/  23. واملوسوعة الفقهية ج   52  حسام الدين عفانة ص   ، يسألونك عن الزكاة   . 

العلمية    1426/    2/  30بتاريخ:  (  16/  1) 143رقم   للبحوث  الدائمة  اللجنة  فتاوى  اخلدمة،  هناية  مكافأة  بشأن  هـ. 

 .  (  7472) يف الفتوى رقم   . 283/  9واإلفتاء يف اململكة العربية السعودية  

 . 490/  1ج   ، وفقه الزكاة   . 1948/  3ج   ، للزحييل   الفقه اإلسالمي وأدلته   )2) 
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وث واإلفتاء باململكة العربية  فإن زكاته تكون معجلة وهبذا الرأي أفتت اللجنة العلمية للبح 

 . (1) السعودية  

املال دون اشرتاط احلول  :الثان      بمجرد قبض  الزكاة  الرواتب  وكيفيته    ،يرى وجوب  أن 

واألجور املستفادة داخل احلول، جتمع يف هناية احلول، مع األموال األخرى التي دار عليها  

 احلول، ويزكى اجلميع. 

  1404وهذا االجتاه تبناه غالب املشاركني يف املؤمتر األول للزكاة املنعقد بدولة الكويت عام      

  .دولة، فيهم العلامء والفقهاء، ورجال القانون واالقتصاد  25وشارك فيه ممثلون ألكثر من    هـ  

 واختيار الشيخ الغزايل وعبد الوهاب خالف والقرضاوي  وغريهم من املعارصين. 

أثناء تعليقه عىل كالم   "متام املنة يف التعليق عىل فقه السنة    "يف    التي استحسنها األلبانوهي      

كل فائدة فإنام تزكى حلوهلا ال حلول ما عنده من جنسها وإن اختلطت عليه  " ابن حزم  بقوله:

ليس يف املال  "وهذا املذهب أقرب إىل ظاهر قوله صىل اهلل عليه وسلم:    ":بقوله    "األحوال

لوال أن فيه حرجا يف بعض األحوال فاألقرب يف مثل هذه احلالة    "زكاة حتى حيول عليه احلول 

 .  "أن يلحق باألصل ويزكى   

مسعود        وابن  عباس  )ابن  الصحابة  بعض  آراء  عىل  االجتاه  هذا  أصحاب  اعتمد  وقد 

عزيز،  ومعاوية( وبعض التابعني )الزهري واحلسن البرصي ومكحول( ورأي عمر بن عبد ال

 والباقر والصادق والنارص، وداود الظاهري. 

، عماًل بعموم النصوص التي أوجبت الزكاة يف  ومقدار النصاب الواجب: هو ربع العرش   

تؤخذ الزكاة إال بعد طرح الديون  إن ثبت عليه دين ويعفى احلد    النقود وهي ربع العرش، وال

عيشة اإلنسان أمر  ال غنى عنه ألنه من  األدنى ملعيشته ومعيشة من يعول ألن احلد األدنى مل

 حاجته األصلية والزكاة إنام جتب يف نصاب فاضل عن احلاجات األصلية . 

 

 وما بعدها .   280/  9ج   (، 282) . وفتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء فتوى رقم 285ص    ، انظر نوازل الزكاة   )1) 
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وبإخراج زكاة الرواتب واملهن  يتساوى  بذلك أصحاب الدخل املتعاقب مع الفالح الذي  

 . (1) جتب عليه زكاة الزروع والثامر بمجرد احلصاد والدياس

اجلاري     يف  Current Account)احلساب  أصحاهبا  يودعها  التي  املبالغ  به:  يقصد   )

البنوك برشط أن يردها عليهم البنك كلام أرادوا. فيسحب أصحاب هذه الودائع ما شاؤوا  

من كمية النقود متى شاؤوا، ويلتزم البنك بأدائها إليهم فور الطلب، وال يتوقف األداء عىل  

ار سابق من قبل صاحب الوديعة. وإن هذا النوع من الودائع ال يدفع البنك إىل أصحاهبا  إخط

شيئا من الفوائد. بل املعمول به يف بعض البالد أن البنك يطالب صاحب الوديعة برسوم عىل  

 .   (2)القيام بخدمة اإلبقاء عليها  

اآلراء يف ثالثة        الودائع وانحرصت  الفقهي هلذه  التكييف  الفقهاء يف  أنظار  اختلفت  وقد 

وديعة  يعتِّبها  فبعضهم  اإلجارة   ،أقوال  عقد  يف  داخلة  يعتِّبها  الثالث    ،وبعضهم  والقول 

وعليه صدرت الفتوى من جممع الفقه     يعتِّبها من باب القرض وهو رأي مجهرة املعارصين 

)بشأن )الودائع املرصفية حسابات املصارف( يف دورة    9/ د    3/    90ر رقم:  اإلسالمي يف قرا

 

. وفقه الزكاة للقرضاوي  1949/  3.والفقه اإلسالمي وأدلته ج   468/  2ج   ، واملغني   197  / 4ج   ، البن حزم   انظر املحىل   )1) 

واإلسالم واألوضاع االقتصادية    378ص    ، . متام املنة يف الرد عىل فقه السنة لأللبان   517و    505,و    490و   498/  1ج 

د/ اليزيد    ، وزكاة رواتب املوظفني وكسب املهن احلرة   وما بعدها.   118ص    م 2005  هنضة مرص طبعة ثالثة   ، للشيخ الغزايل 

 . 41م ص  2014عام    طبعة تارودانت   ، بن حممد الراِض 

ويطلق عليه عدة مسميات    . 588/  9ج   ، المي جملة جممع الفقه اإلس   ، حممد تقي العثامن   ، أحكام الودائع املرصفية   )2) 

ـ 2 .احلساب اجلاري ــ    1: أخرى مثل  ـ   .3احلساب حتت الطلب   ـ ـ 4 .الوديعة اجلارية  ـ ـ  5  .الوديعة املتحركة   ــ الودائع    ـــ

ـ 7  .ودائع احلساب اجلاري  6  .حتت الطلب   .الودائع الواجبة للدفع عند الطلب   ــ

ـ   8 ـ 1395تأسس عام  ) باالستثامر، وهذه تسمية بنك ديب اإلسالمي ودائع بدون تفويض    ـ   ، انظر احلسابات اجلارية (  ه

موقع صيد الفوائد    ، حسني بن معلوي الشهران   ، تكييفها   حقيقتها 

http://saaid.net/fatwa/sahm/24.htm 

http://saaid.net/fatwa/sahm/24.htm
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هـ،   1415ذي القعدة    6إىل    1مؤمتره التاسع بأبو ظبي بدولة اإلمارات العربية املتحدة من  

 م. 1995أبريل  6-1املوافق 

 قرر ما ييل: 

البنو   " لدى  أكانت  سواء  اجلارية(  )احلسابات  الطلب  حتت  الودائع  أو  أوالً:  اإلسالمية  ك 

الودائع يده يد   املتسلم هلذه  الفقهي، حيث إن املرصف  باملنظور  الربوية هي قروض  البنوك 

 .  (1) ضامن هلا هو ملزم رشعًا بالرد عند الطلب 

قرضًا،  فإنه يزكى عنه زكاة الدين املرجو أداؤه كلام حال عليه    وباعتبار احلساب اجلاري      

 ألن صاحبه يمكن أن يسرتده ؛ ( 2.5احلول وبلغ نصابا ويكون املقدار ربع العرش ) 

من البنك يف أي وقت شاء وعىل هذا مذهب  مجهور الفقهاء واملعارصين  عىل النحو املذكور  

 . "يف زكاة الديون

عينها   ،املستغالت     يف  الزكاة  جتب  ال  التي  األموال  تتخذ    ،هى  ولكنها  للتجارة  تتخذ  ومل 

 .  (2) بواسطة تأجري عينها أو بيع  ما حيصل من إنتاجها  ،فتغل ألصحاهبا فائدة وكسباً  ، للنامء

 

، حكم ودائع البنوك وشهادات االستثامر يف الفقه اإلسالمي،  وانظر   ترقيم الشاملة   701/  9جملة جممع الفقه اإلسالمي ج   )1) 

، موقف الرشيعة اإلسالمية  203بحوث يف املعامالت املرصفية، د. رفيق يونس املرصي ص   55،  52ص ، د. عيل السالوس 

، املصارف واألعامل املرصفية يف الرشيعة اإلسالمية والقانون،  199، 198ص ، ف املعارصة، د. عبد اهلل العبادي من املصار 

ص  اجلامل  غريب  كتابه ،: 59د.  يف  األمني  اهلل  عبد  حسن  ص   ، د  النقدية  املرصفية  عيسى  233الودائع  والدكتور   ،

، نقاًل  113ص ، املالية املعارصة = يف كتابه العقود الرشعية احلاكمة للمعامالت  (  مستشار سابق لبنك ديب اإلسالمي ) عبده 

، د عبد الرزاق اهليتي يف كتابه املصارف اإلسالمية  193ص (  بحوث يف املعامالت املرصفية ) د. رفيق املرصي يف كتابه  :عن 

 261ص   ، بني النظرية والتطبيق 

واملصادر املستثمرة واملستغلة    أيضا عىل األحكارــ وهى األماكن   . وتطلق املستغالت 458/  1ج ، فقه الزكاة للقرضاوي   )2) 

العامة  أي  السلطانية  األراِض  األحكار   يف  بمعنى  وهى  وغريها  والطواحني  واملنازل  األسواق  من  قاموس    ــ  انظر 

 .  533ص    ، د حممد عامرة   املصطلحات 
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اجته رأس املال يف الوقت احلارض لتشغيله يف نواٍح من االستثامرات غري األرض    "وقد          

والتجارة، وذلك عن طريق إقامة املبان أو العامرات بقصد الكراء، واملصانع املعدة لإلنتاج،  

النقل من طائرات وبواخر )سفن( وسيارات، ومزارع األبقار والدواجن وفنادق    ووسائل 

اشة  وغريها مما هو معد لإلجيار تشرتك كلها يف صفة واحدة هي أهنا ال جتب الزكاة يف  والفر

 عينها وإنام يف ريعها وغلتها أو أرباحها  عند مجهور الفقهاء.  

   
ِ
ُفَقَهاء َض الح َنَابَِلِة    -وذهب َبعح ُن َعِقيٍل ِمَن احلح َتَغل ِمنح   -ِمنحُهُم ابح َكاِة يِف املحُسح  كل  إىل ُوُجوَب الزَّ

ُر َوُتَعدُّ لإِلحَجاَرِة، بِ  َعٍة ُتَؤجَّ  َوُكل ِسلح
ِ
َعَقاَر املحَُعدَّ لِلحكَِراء َمل الح اَلل، َفَيشح تِغح ل ااِلسح  أِلجح

ٍ
ء َم  ََشح َأنح ُيَقوَّ

ى َزَكاَة الترَجاَرِة   . (1) َرأحُس املحَال يِف ُكل َعاٍم َوُيَزكَّ

أعياهنا      يف  ال  غلتها  يف  الزكاة  وجوب  وهو  اجلمهور  رأي  النصاب      والراجح  بلوغ  بعد 

مستدلني بعدة أدلة منها عموم آيات القرآن التي نزلت يف شأن الزكاة  دون    وحوالن احلول

يهِ   }تفريق بني مال ومال مثل قوله تعاىل ُرُهمح َوُتَزكر مح َصَدَقًة ُتَطهر
واهِلِ َبِة:    {مح هِباُخذح ِمنح َأمح )التَّوح

ُروِم  }( .وقوله تعاىل: 103 ائِِل َواملحَحح مح َحقٌّ لِلسَّ
واهِلِ اِرَياِت:  {َويِف َأمح  )الذَّ

19 ))، َوالُِكمح وا َزَكاَة َأمح وعدة آثار ورد ذكرها يف املال املستفاد    (2) (. وقوله عليه السالم )) َوَأدُّ

 ذكرناها سابقا. 

غري أن اجلمهور املعارصين اختلفوا يف حتديد مقدار النصاب الذي خيرج من الغلة دون         

 العني عىل قولني: 

وعبد    ، وعبد الوهاب خالف  ،أمثال الشيخ حممد أبو زهرة  ذهب بعض املعارصين  : األول 

 هـ ــ  1372الرمحن حسن  يف حلقة الدراسات االجتامعية التي عقدت بدمشق عام 

إىل القول بأن املستغالت تزكى زكاة األراِض الزراعية بنسبة العرش أو نصف العرش  م  1952

 دون اشرتاط احلول. 

 

 . 1947/  3ج   ، الفقه اإلسالمي وأدلته   )1) 

وصحيح ابن    "حديث حسن صحيح   : وقال   516/ 2ج   ، . رقم وسنن الرتمذي 487/  36ج ، أمامة عن أيب    مسند أمحد   )2) 

 .  426/  10حبان، ج 
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القرضاوي  الشيخ  القول  هذا  رجح  القرضاوي    ،وقد  الشيخ  أن  غري  الزرقاء   ومصطفى 

جتهادًا يف هذه املسألة يتمثل يف إسقاط ما يقابل استهالك العني، فالعني املستغلة هلا  أضاف ا

اخلرص.   يف  عادة  حيدث  كان  كام  الثلث  أو  الربع  تزكية  عدم  واقرتح  مفرتض،  زمني  عمر 

( قياسًا عىل زكاة الزروع والثامر فلو كان رجل  %5أو  %10وتزكى فور قبضها بنسبة العرش )

(. تعتِّب كأهنا مل تؤجر إال بألفني  فقط وهبذا يصح  3000ر يف السنة بمبلغ)يمتلك عامرة  تؤج

 قياس العامرة واملصنع عىل األرض الزراعية 

الثان    الثان  : القول  املسلمني  علامء  مؤمتر  قرار  يف  عليه  املتفق  اجلمهور  رأي  ومؤمتر    وهو 

مية التي مل يرد نص وال  م: أن األموال النا   1965هـ /1385البحوث اإلسالمية الثان عام  

 رأي فقهي بإجياب الزكاة فيها حكمها كاآليت: 

ال جتب الزكاة يف أعيان العامئر االستغاللية واملصانع والسفن والطائرات وما أشبهها، بل      

 جتب يف صايف غلتها عند توافر رشوط النصاب، وحوالن احلول. 

ومقدار الزكاة: هو ربع العرش يف هناية احلول، أي ربع عرش صايف الغلة يف هناية احلول )أي      

( كزكاة التجارة والنقود. ويف الرشكات ال ينظر إىل جمموع أرباح الرشكات، وإنام ينظر  5،2%

 إىل ما خيص كل رشيك عىل حدة . 

ربيع   16  -  10اد مؤمتره الثان من  وهبذا جاء قرار جممع الفقه اإلسالمي أيضا  يف دورة انعق

موضوع  1985ديسمِّب    28  -  22هـ/  1406الثان   يف  واألراِض  "م.  العقارات  زكاة 

 .  (1)  "املأجورة غري الزراعية

 

 

  ، . و رشح الرسالة أليب زيد القريوان 181/ 1ج ، دار الفكر  ، الفتاوى اهلندية جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي  انظر   )1) 

،  دار الكتاب بريوت لبنان   ، و بدائع الفوائد البن القيم   47،  29/  3ج   ، . و املغني   50/  2ج ، . واألم للشافعي   414/  1ج 

/  2ج  .زكاة املستغالت د، عيل السالوس جملة جممع الفقه اإلسالمي  7923/  10ج  ، الفقه اإلسالمي وأدلته  .  143/ 2ج 

  ، ى الشيخ ابن باز . وجمموع فتاو 191/  30ج   ، واملوسوعة الفقهية الكويتية   486و   481/  1وفقه الزكاة للقرضاوي ج   .   94

 .   140/  2ج ، . قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي 176/  14ج 



354 
 

التي نشأت حديثًا إذ مل يكن معروفًا يف الفقه   اإلجيار املنتهي بالتمليك من العقود املركبة      

 . اإلسالمي  

م يف إنجلرتا، وأول من تعامل هبذا العقد، أحد  1846عام    "ا العقد إىل  ذوترجع بدايات ه   

يتبعه إجارة  املوسيقية  آالته  يؤجر  فكان  إنجلرتا،  يف  املوسيقية  اآلالت  العني،  جتار  متليك  ا 

ثم بعد ذلك انترش مثل هذا العقد وانتقل من األفراد إىل املصانع،   .وقصد من ذلك ضامن حقه 

ثم بعد ذلك   .وكان أول هذه املصانع تطبيًقا هلذا العقد مصنع سنجر آلالت اخلياطة يف إنجلرتا 

تؤجرها  تطور، وانترش بصفة خاصة يف رشكات السكك احلديدية، التي تشرتي املركبات، و

بالتمليك ينتهي  تأجرًيا  الفحم  بقية دول   .ملناجم  إىل  وانتقل  العقد،  انترش هذا  بعد ذلك  ثم 

( عام  املتحدة  الواليات  إىل  فانتقل  عام   ).م 1953العامل،  فرنسا  إىل  انتقل  ذلك  بعد  ثم 

 .  ( 1)  .)هـ1397ثم بعد ذلك انتقل إىل البالد العربية واإلسالمية عام ) ).م1962)

أجرهتا عىل       تدفع  معلومة  إجيار عني  عىل   عبارة عن عقد  بأنه  املعارصون  الفقهاء  وعرفه 

يتبعها متليك للعني نفسها بمقتىض العقد األول، أو بعقد جديد مقابل    ، أقساط يف مدة معينة

 .  (2) "أو بدون عوض  ، عوض معلوم

ر بمحل العقد بأجرة حمددة  عقد عىل انتفاع املستأج "وعرفه بيت التمويل الكويتي بأنه  

 . (3) موزعة عىل مدة معلومة عىل أن ينتهي العقد بملك املستأجر للمحل 

وقد أطلقت معايري املحاسبة الدولية واألمريكية والسعودية وكذا املرصية عىل عقد      

اإلجيار املنتهي بالتمليك اسم عقد »اإلجيار التموييل« باعتبار أن التأجري استخدم يف هذا  

 العقد كوسيلة بديلة لتمويل رشاء األصل أو لرشاء خدماته. 

 

بالتمليك   )1)  املنتهي  املشيقح   ، التأجري  عيل  بن  تاريخ    ، خالد  اإلسالم  طريق  .  2012/  2/  17موقع 

https://ar.islamway.net/article/9 

 48هـ ص  1420طبعة أوىل    ، خالد احلايف   ، اإلسالمي اإلجارة املنتهية بالتمليك يف ضوء الفقه    انظر   )2) 

 . 228/  12ج   ، د منذر قحف ـ ضمن أبحاث جملة جممع الفقه اإلسالمي   ، والصكوك املؤجرة   اإلجارة املنتهية بالتمليك   )3) 
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ليك واإلجيار التموييل أن متليك األصل يف اإلجارة  والفرق بني اإلجارة املنتهية بالتم    

املنتهية بالتمليك يتم بعقد منفصل والحق يف حني يتم ذلك يف اإلجيار التموييل بعقد واحد.  

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن عقد اإلجارة يف اإلجارة املنتهية بالتمليك يتحمل فيه  

إلجارة كتبعة اهلالك ونحو ذلك، يف حني يتحمل  املؤجر مجيع مسؤوليات امللكية طوال مدة ا 

 .  (1) ذلك املستأجر يف عقد اإلجارة التمويلية 

وبعضها اآلخر  ممنوع    ،وإنام بعضها جائز  ،وهذا العقد ليس جائزًا  عىل اإلطالق يف كل صوره 

وأكتفي هنا ببيان خالصة ما انتهى إليه جممع الفقه اإلسالمي  بخصوص هذا العقد     ، رشعا

  حيث قرر ما ييل: 

 أوال: ضابط الصور اجلائزة واملمنوعة ما ييل: 

 ضابط املنع: أن يرد عقدان خمتلفان، يف وقت واحد، عىل عني واحدة، يف زمن واحد. - أ 

 ضابط اجلواز: -ب 

ل منهام عن اآلخر، زمانًا بحيث يكون إبرام عقد البيع  وجود عقدين منفصلني يستقل ك-1

بالتمليك يف هناية مدة اإلجارة، واخليار يوازي الوعد يف   بعد عقد اإلجارة، أو وجود وعد 

 األحكام. 

 أن تكون اإلجارة فعلية وليست ساترة للبيع. -2

ؤجر ما يلحق  أن يكون ضامن العني املؤجرة عىل املالك ال عىل املستأجر وبذلك يتحمل امل -3

فاتت   إذا  املستأجر بيشء  يلزم  وال  تفريطه،  أو  املستأجر  تعد  ناشئ من  رضر غري  العني من 

 املنفعة. 

إذا اشتمل العقد عىل تأمني العني املؤجرة فيجب أن يكون التأمني تعاونيًا إسالميًا ال جتاريًا  -4

 ويتحمله املالك املؤجر وليس املستأجر. 

 

  م 0122سبتمِّب    26  تاريخ   واملعاجلات الزكوية لعقود اإلجيار املنتهي بالتمليك د/ عصام ابو النرص   األسس املحاسبية   )1) 

 http://www.aliqtisadalislami.netموقع 
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عقد  -5 عىل  تطبق  أن  اإلجارة  جيب  مدة  طوال  اإلجارة  أحكام  بالتمليك  املنتهية  اإلجارة 

 وأحكام البيع عند متلك العني. 

 تكون نفقات الصيانة غري التشغيلية عىل املؤجر ال عىل املستأجر طوال مدة اإلجارة. -6

 من صور العقد املمنوعة ثانيًا: 

املستأج  -أ دفعه  ما  مقابل  املؤجرة  العني  بتملك  ينتهي  إجارة  املدة  عقد  خالل  أجرة  من  ر 

 املحددة، دون إبرام عقد جديد، بحيث تنقلب اإلجارة يف هناية املدة بيعًا تلقائيًا. 

إجارة عني لشخص بأجرة معلومة، وملدة معلومة، مع عقد بيع له معلق عىل سداد مجيع  -ب

 األجرة املتفق عليها خالل املدة املعلومة، أو مضاف إىل وقت يف املستقبل. 

عقد إجارة حقيقي واقرتن به بيع بخيار الرشط لصالح املؤجر، ويكون مؤجاًل إىل أجل  -جـ 

 طويل حمدد )هو آخر مدة عقد اإلجيار( . 

العلامء   كبار  هيئة  ومنها  علمية،  هيئات  من  الصادرة  والقرارات  الفتاوى  تضمنته  ما  وهذا 

 باململكة العربية السعودية. 

 ثالثًا: من صور العقد اجلائزة: 

مدة  ع-أ يف  معلومة  أجرة  مقابل  املؤجرة،  بالعني  االنتفاع  من  املستأجر  يمكن  إجارة  قد 

بعقد   وذلك  األجرة  كامل  سداد  عىل  معلقًا  للمستأجر،  العني  هبة  عقد  به  واقرتن  معلومة، 

مستقل، أو وعد باهلبة بعد سداد كامل األجرة، )وذلك وفق ما جاء يف قرار املجمع بالنسبة  

 يف دورته الثالثة( .  13/1/3للهبة رقم 

األقساط  -ب مجيع  وفاء  من  االنتهاء  بعد  للمستأجر  اخليار  املالك  إعطاء  مع  إجارة  عقد 

اإلجيارية املستحقة خالل املدة يف رشاء العني املأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة اإلجارة  

 ( يف دورته اخلامسة( . 6/5) 44)وذلك وفق قرار املجمع رقم 

يمك -جـ إجارة  مدة  عقد  يف  معلومة  أجرة  مقابل  املؤجرة،  بالعني  االنتفاع  من  املستأجر  ن 

معلومة، واقرتن به وعد ببيع العني املؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل األجرة بثمن يتفق عليه  

 الطرفان. 
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مدة  -د يف  معلومة،  أجرة  مقابل  املؤجرة،  بالعني  االنتفاع  من  املستأجر  يمكن  إجارة  عقد 

ؤجر للمستأجر حق اخليار يف متلك العني املؤجرة يف أي وقت يشاء، عىل  معلومة، ويعطي امل

رقم   السابق  املجمع  قرار  وفق  )وذلك  السوق  بسعر  جديد  بعقد  وقته  يف  البيع  يتم   44أن 

 ( أو حسب االتفاق يف وقته. 6/5)

رابعًا: هناك صور من عقود التأجري املنتهي بالتمليك حمل خالف وحتتاج إىل دراسة تعرض  

 . (1)  دورة قادمة إن شاء اهلل تعاىل يف

هلذا العقد ـ وبيان اجلائز منها    التفاصيل والفرعياتوبرصف النظر عن اخلوض يف بيان        

املنتهية   اإلجارة  مال  يف  الزكاة  وجوب  املعارصين  مجهرة  بني  عليه  املتفق  فإن  ـ  عدمه  من 

ر مالك للعني املؤجرة سواء قلنا بصحة العقد أو فساده ـ لذا فإن حكم    "بالتمليك  ألن املؤجر

 م زكاة املستغالت وقد زكاة العني املؤجرة إجيارًا منتهيًا بالتمليك يتخرج عىل حك

تقدم بياهنا  وذكرت أن موقف اجلمهور فيها يقول بزكاة ما غل منها بعد حوالن احلول عىل  

جتب الزكاة يف كامل القيمة وإنام وجبت يف األجرة فقط لكون العني املجرة مل تعد    الغلة  وال

أو الرشاء  وإنام لالستغالل مما حيول دون  حتقق وصف   بالبيع  التجارية  للتقليب  العروض 

 فيها.  

بناًء عىل ما سبق فإنه جيب عىل مالك العني املؤجرة زكاة أقساط األجرة التي يستلمها إذا       

( ـ فإن شق حول كل قسط فيمكنه حتديد وقت  2،5حال عليها احلول بعد قبضها بمقدار )

 . (2) معني يزكي فيه ما اجتمع له مكن مال زكوي من تلك األقساط  

 

 

جملس الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر   .بالتمليك بشأن موضوع اإلجيار املنتهي  (  12/ 4) 110قرار رقم:    )1) 

السعودية من   العربية  اململكة  بالرياض يف  عرشة  الثانية  دورته  اآلخرة    25اإلسالمي يف  إىل غرة رجب  1421مجادى  هـ 

ـ 1421  . 461ــ    460/  12ج   جممع الفقه اإلسالمي   جملة   .)2000سبتمِّب    28- 23) ه

 . 312ص    ، انظر نوازل الزكاة   )2) 
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 ، واجلهاد يف سبيل اهلل  ،والركوب  ،أمجع الفقهاء عىل أنه ال زكاة يف اخليل املعدة حلمل األثقال 

سواء كانت معلوفة أو سائمة؛ ألهنا مشغولة باحلاجة، ومال الزكاة هو املال النامي الفاضل  

 . (1) عن احلاجة  

 الذكور السائمة لعدم إمكان االستيالد منها. كام أمجعوا عىل عدم وجوب الزكاة يف اخليل 

ـ ما عدا     أكانت    سواء  الظاهرية ــولكنهم أمجعوا عىل وجوب الزكاة يف اخليل املعدة للتجارةـ 

َاَجِة.  ؛ سائمة أم معلوفة ِل َعنح احلح َفضح  َوالح
ِ
َداَد لِلترَجاَرِة َدلِيُل النَّاَمء عح ِ  . (2) أِلَنَّ اإلح

ــ ذكورا وإناثا    ء يف حكم زكاة اخليل السائمة للدر والنسل وكانت خمتلطةواخلالف بني الفقها   

 : قولني  فقط عىلإناثا  أو منفردةــ 

من احلنفية    يوسف وحممدومعه أبو    ،عدم وجوب الزكاة فيها وهو قول اجلمهور  : القول األول 

 : أدلة اجلمهور  ومن أهم

َعَليحِه َوَسلََّم: »َليحَس  قال:    -رِض اهلل عنه    -ــ ما رواه أبو هريرة    1 َقاَل: َقاَل النَّبِيُّ َصىلَّ اهللُ 

لِمِ   .  (3) يِف َفَرِسِه َوُغاَلِمِه َصَدَقٌة«   َعىَل املُسح

نقل الشوكان عن ابن رشيد    منها واملعلوفة كاموالنهي يشتمل عىل مجيع جنس اخليول السائمة  

َفَل  (4)  ِمنح َذلَِك َصَدَقٌة ملََا َأغح
ٍ
ء اَلُم    -َوَلوح َكاَن يِف ََشح َخُذ    -َعَليحِه السَّ َداِر َما ُتؤح َداِرَها َوِمقح َبَياَن ِمقح

 .  (5) ِمنحُه. 

 

الصنائع   )1)  الصقيل   .   34/  2ج   ، بدائع  يونس  بقن  بكر  املدونة أليب  الباحثني   ، واجلامع ملسائل  من  معهد    ، حتقيق جمموعة 

 . 339/  5ج   ، واملجموع   ، 222/  4ج   ، جامعة أم القرى   البحوث العلمية 

 . 33/  4واملحىل ج   34/  2ج   ، بدائع الصنائع   )2) 

َفَرِسِه َصَدَقٌة ج   ، البخاري   ، متفق عليه   )3)  لِِم يِف  َليحَس َعىَل املُسح . . ومسلم كتاب    1463رقم    120  ، 2كتاب الزكاة ــ باب 

لِِم يِف َعبحِدِه َوَفَرِسهِ   .   982. رقم  675/  2ج    ، الزكاة َباُب اَل َزَكاَة َعىَل املحُسح

 .   162/  4ج ، نيل األوطار   )4) 

 .   35/  4ج   ، املحىل   )5) 
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وجهاده  يدل إال عىل فرس اإلنسان لركوبه    احلديث البأن   وأجيب عن هذا االستدالل      

 فإن َزَكاَة الترَجاَرِة َثابَِتٌة  ،ال زكاة فيه باتفاق الفقهاء  ـ أما ما كان منها معدًا للتجارة   وهذا

َِديِث   ُه َفَيُخصُّ بِِه ُعُموَم َهَذا احلح ُ ُن املحُنحِذِر َوَغريح َاِع   عدا الظاهرية َكاَم َنَقَلُه ابح مجح ِ ومل يقف ظاهر  بِاإلح

 . (1) احلديث دون هذا القول 

، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم: » َقدح َعفَ ما روي عن علي  -2 ُت َلُكمح َعِن  َعنح َعيِلٍّ وح

ِعنَي َومِ  سح
ا، َوَليحَس يِف تِ مَهً ا ِدرح مَهً َبِعنَي ِدرح ِة: ِمنح ُكلر َأرح قَّ ِقيِق، َفَهاُتوا َصَدَقَة الرر َيحِل َوالرَّ ٌء،  اخلح اَئٍة ََشح

ِ َفِفيَها مَخحَسُة َدَراِهَم « 
 . (2) َفإَِذا َبَلَغتح ِماَئَتنيح

 بأمور منها: وأجيب عن هذا االستدالل  

 أ ـــ أن احلديث كام ذكر الدار قطني موقوف عىل عيل 

َكاُة َوفِيِه إِياَمٌء إِىَل  أن معنى ))عفوُت(( تشري إىل    - ب   َخَذ ِمنحُه الزَّ َل يِف ُكلر َماٍل َأنح ُتؤح َصح َأنَّ األح

ٌض إَِليحِه   َر ُمَفوَّ َمح اَم مِمَّا ُهَو  َواملحَ   -َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم    -َأنَّ األح َثاهِلِ ُت َعنحُهاَم َوَعنح َأمح نَى إَِذا َعَفوح عح

َواِل  َمح َثُر األح  .  (3) َأكح

ة للركوب    -ج أن معنى ))عفوُت لكم عن صدقة اخليل والرقيق((، فاملراد منها اخليل املُعدَّ

ت للدر والنسل. ُه فَ  والغزو، ال َمن ُأِعدَّ َِساَمِة بَِدلِيِل َأنَّ ِقيِق َواملحَُراُد  اَل لإِلح َ الرَّ َيحِل َوَبنيح َ اخلح َق َبنيح رَّ

عَ  يِف  جَتُِب  إنَّاَم  ِفطحِر  الح َوَصَدَقُة  ِفطحِر؟  الح َصَدَقَة  فِيَها  َجَب  َأوح ُه  َأنَّ َتَرى  َأاَل  َمِة  دح ِ اخلح َعبِيُد  بِيِد  ِمنحَها 

َمةِ  دح ِ  . (4)  اخلح

 

. وفقه الزكاة  31/  6ج   ، .ورشح مشكل اآلثار للطحاوي   163/  4ج   ، . ونيل األوطار 400ص    ، العقود انظر جواهر    )1) 

 .   228/  1للقرضاوي ج 

 .  2022. رقم 73/  3ج   ، . والدار قطني يف سننه 711. رقم    118/  2مسند اإلمام أمحد، ج   )2) 

   . 1287/  4ج   ، للقاري   مشكاة املصابيح   مرقاة املفاتيح رشح   )3) 

   . 35  / 2ج   ، الصنائع بدائع    )4) 
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وجوهبا ثم جتاوز عنه لسبب من األسباب  تدل عىل أن األصل    "عفوت لكم    "د ــ أن معنى  

وكانت هى أعظم عدة    ، ... ربام ألن احلاجة إليها كانت ماسة  يف ذلك العرص للجهاد والرباط

 .  (1) وربام أهنا مل تكن ثروة منترشة يف بالد العرب  ،له

3   ِ ٍر َكاإلح ائَِمِة اَل ُبدَّ هَلَا ِمنح نَِصاٍب ُمَقدَّ ِديِر  ــ وأِلَنَّ َزَكاَة السَّ ح َيِردح بَِتقح ُع مَل ح َغنَِم، َوالرشَّ َبَقِر َوالح بِِل َوالح

َِمرِي   ائَِمِة َكاحلح ائَِمِة ِمنحَها َفاَل جَيُِب فِيَها َزَكاُة السَّ  .  (2) النرَصاِب يِف السَّ

ويكون صاحبها باخليار إن شاء أدَّى    وهو مذهب أيب حنيفة  ،وجوب الزكاة فيها    :القول الثان 

مها وأدى من كل مائتي درهم مخسة دراهم.   عن كل فرس دينار، وإن شاء قوَّ

أو ذكوًرا فقط  ونقل عنه رواية أخرى أهنا إن كانت إناًثا    ،وكذلك احلكم إن كانت إناًثا فقط  

 فقط أو ذكوًرا فقط، فال زكاة فيها؛ لعدم إمكان االستيالِد منها 

ه رواية الوجوب: االعتبار بسائر السوائم من اإلبل والبقر والغنم أنه جتب فيها الزكاة،  ووج  

 .  (3) وإن كانت كلها إناًثا أو ذكوًرا كذا ههنا 

 . باملأثور واملعقولواستدل عىل الوجوب 

 أما املأثور فمنه:  

ائَِمِة يِف  روي    ــ ما   1         َيحِل السَّ َعنح َجابٍِر , َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم:  »يِف اخلح

يِه«   .  (4) ُكلر َفَرٍس ِدينَاٌر ُتَؤدر

ا    احلديث،بأن    :هذا االستداللوأجيب عن       ِجدًّ َضِعيٌف  َوُهَو  َفٍر  َجعح , َعنح  ُغوَرٌك  بِِه  َد  َتَفرَّ

 .  (5) َوَمنح ُدوَنُه ُضَعَفاُء 

 

 . 228/  1ج   ، فقه الزكاة   )1) 

 . 34/  2ج   ، بدائع الصنائع   )2) 

 .  34/  2ج   ، بدائع الصنائع   )3) 

 .    2019رقم    . 35/  2ج   ، سنن الدار قطني   )4) 

 . 35/  2ج   ، سنن الدار قطني   )5) 
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َم َقاَل: »اخلَيحُل لَِرُجلٍ  ــ   2 َرَة َرِِضَ اهللَُّ َعنحُه: َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلَّ   ما رواه أبو ُهَريح

ٌر: َفَرُجٌل َرَبَطَها يِف َسبِيِل   ا الَِّذي َلُه َأجح ٌر، َفَأمَّ ، َوَعىَل َرُجٍل ِوزح ٌ ٌر، َولَِرُجٍل ِسرتح  َأجح

ح َينحَس َحقَّ اهللَِّ يِف ِرَقاهِبَا َوالَ ُظُهوِرَها،  اهللَِّ... َفِهَي   ًفا ُثمَّ مَل ٌر، َوَرُجٌل َرَبَطَها َتَغنرًيا َوَتَعفُّ لَِذلَِك َأجح

ٌر «   اَلِم، َفِهَي َعىَل َذلَِك ِوزح ِل اإِلسح ًرا َوِرَياًء َونَِواًء أِلَهح ، َوَرُجٌل َرَبَطَها َفخح ٌ  .  (1) َفِهَي لَِذلَِك ِسرتح

الزكاة  الرقاب هو  الظهور إعارهتا للمضطر ونحوه   ،فاحلديث يدل عىل أن حق اهلل يف  ويف 

 .  (2بينهام ) لريكبها وعطف الظهور عىل الرقاب يقتيض املغايرة 

وأجيب عن هذا بأن اجلمهور قد اختلفوا يف تعيني هذا احلق الوارد يف احلديث  فقيل َأنَّ      

ِفَها َوَسائِِر ُمَؤهِنَا، َواملحَُرادُ املحَُراَد جُيَاِهُد هِبَا وَ  ِقَياُم بَِعلح َساُن إَليحَها َوالح حح ِ َقر يِف ِرَقاهِبَا: اإلح   ِقيَل: املحَُراُد بِاحلح

ُتُه  وقيل لَِها إَذا ُطلَِبتح َعاِريَّ َطرر .وِقيَل: املحَُراُد َحقُّ   َ :بُِظُهوِرَها إطحَراُق َفحح ُة ُظُهوِرَها لِلحُمضح َعاِريَّ

فاحلقا َغنِيَمِة  الح مُخحُس  َوُهَو  ُظُهوِرَها  َعىَل  َعُدور  الح َماِل  ِمنح  ِسُبُه  َيكح مِمَّا  َ    ، هللَِّ  ُمَبنيَّ َواَل   ٍ
ُمَعنيَّ  َ َغريح

َيحِل  َكاِة يِف ُظُهوِر اخلح َخَل لِلزَّ َداِر؛ فال َمدح  . (3) املحِقح

َيحِل َصَدَقًة إَِذا َكاَنتح َسائَِمًة    3 يرنَي َيَرى يِف اخلح
ُكوفِ ُض الح ــ ما رواه حكاه َأُبو ُعَبيحٍد: َوَقدح َكاَن َبعح

َمهَ  ُل، َفَقاَل أمري املؤمنني عمر: إِنح َشاَء َأدَّى َعنح ُكلر َفَرٍس ِدينَاًرا، َوإِنح َشاَء َقوَّ ا  َينحَبِغي ِمنحَها النَّسح

يَها ُثمَّ زَ  اِر ُيَزكر َواِل التُّجَّ اَها. َقاَل: َوإِنح َكاَنتح لِلترَجاَرِة َفِهَي َكَسائِِر َأمح  . (4) كَّ

َا  وأما املعقول:     أهنا أعدت لِلترَجاَرِة فَوَجَبتح فِيَها َزَكاُة الترَجاَرِة َسائَِمًة َكاَنتح َأوح َعُلوَفًة؛ أِلهَنَّ

ُعُروِض وهذا   . (5)  النامء والفضل عن احلاجة دليل عىلِمنح الح

ويبدو يل بعد عرض أدلة الفريقني أهنا متكافئة من حيث األدلة التي  ال تسلم من الرد عند   

كل فريق  والقدر املشرتك بينهام أن ما ُأعدَّ للتجارة ففيه زكاة عروض التجارة  بإمجاع الفقهاء  

 

 .    2371. رقم  113/  3ج   ، صحيح البخاري   )1) 

 . 225  / 1ج   ، نقال عن فقه الزكاة   122/  4ج   املرقاة   )2) 

 .  143/  4ج   ، ونيل األوطار للشوكان   . 33/  4ج   ، املحىل   )3) 

 . 233/  2ج   ، و انظر البحر الرائق   .   564ص    ، أليب عبيد   األموال   )4) 

 .   34/  2ج   ، . وبدائع الصنائع 233/  2ج   ، البحر الرائق   )5) 
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جتارية  تتجه النية    وهذا الوصف ينطبق عىل اخليول التي أعدت هلذا الغرض  فأضحت عيناً 

تعد   جتارية  سلعة  اخليول  أصبحت  حيث  احلديث   عرصنا  يف  خصوصا  الوصف   هبذا  هلا 

للمسابقات الدولية وتدر عىل أصحاهبا  ثروات أعظم شأنا من األنعام  وبذلك يكون رأي  

أوىل عماًل      (1) وإبراهيم النخعي     ،أيب حنيفة  اتباعا لعمل أمري املؤمنني عمر،  وزيد بن ثابت

 ة. يف هذه املسأل

وشأن اخليول يف ذلك شأن الذهب املتخذ حلية للنساء ال زكاة فيه عىل الراجح من أقوال   

   .اجلمهور  الزكاة باتفاقأهل العلم   فإذا أعد عروضا للتجارة أو للكنز واالدخار وجبت فيه 

ِصدح بِِه    :قال النووي     ح َيقح ََذ ُحلِيًّا َومَل َحاُبنَا َوَلوح اختَّ ُروًها َواَل ُمَباًحا  َقاَل َأصح ًما َواَل َمكح اَماًل حُمَرَّ عح
تِ اسح

ُهوُر ُوُجوُب   ُمح َبلح قصد كنزه واقتناءه فاملذهب الصحيح املشهور الذى َقَطَع بِِه املحَُصنرُف َواجلح

َكاِة فِيهِ   . (2)  "الزَّ

نقل ابن    معينًا وقد وأما عن القدر الواجب يف الزكاة فلم حيدد اإلمام أبو حنيفة مقدارًا          

ُل َوَجَب فِيَها    :قوله عابدين عنه  َوح ِل ُذُكوًرا َوإَِناًثا َوَحاَل َعَليحَها احلح رر َوالنَّسح إنح َكاَنتح َساِئَمًة لِلدَّ

َفَع َعنح ُكلر َواِحَدةٍ  َ َأنح َيدح َ َبنيح َعَرِب ُخرير َراِس الح َا إنح َكاَنتح ِمنح َأفح َ َأهنَّ َكاُة، َغريح  الزَّ

َرا َهٍم مَخحَسَة َدَراِهَم، َوإِنح َكاَنتح ِمنح َأفح طَِي َعنح ُكلر ِماَئَتيح ِدرح َمَها َوُيعح َ َأنح ُيَقور ِهمح  ِدينَاًرا َوَبنيح ِ ِس َغريح

 َ َمَها اَل َغريح  .  ( 3)   "َقوَّ

  (.%2،5وواضح من هذا الكالم أهنا أن تزكي زكاة عروض التجارة بمقدار ربع العرش )     

اإلبل بنت لبون، ويف كل    أربعني من زكاة األنعام فإن يف كل    "وهذه النسبة توجد تقريبًا يف  

 

وانظر نصب    .   7420رقم  .  202/  4يف أفراس عبد الرمحن بن أمية ج   بن اخلطاب يف احلكم بالزكاة   عمر  راجع قصة   )1) 

 .    359/  2ج   ، الراية 

 .   36/  6ج   ، املجموع   )2) 

 .    282/  2ج   ، الدر املختار وحاشية ابن عابدين   )3) 
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ويف كل أربعني مسنة وذلك ألن فيها كبارا    ،ويف ثالثني من البقر تبيع أو تبيعة   ،مخسني حقة

 .  (1)  "وصغارا فالنسبة الوسطى هى ربع العرش 

ِز بحِن َحكِيٍم،    هبز بن حكيم عن أبيه عن جده   عىل اعتبارها حديث   النسبة دلَّ وهذه        َعنح هَبح

ُت َنبِيَّ اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم َيُقوُل: » يِف ُكلر إِبٍِل َسائَِمةٍ  ِه َقاَل: َسِمعح . يِف  َعنح َأبِيِه، َعنح َجدر

ُق إِبٌِل َعنح ِحَساهِبَ  نَُة َلُبوٍن. اَل ُتَفرَّ َبِعنَي ابح ُرَها، َوَمنح َمنََعَها َفإِنَّا  ُكلر َأرح جَتًِرا َفَلُه َأجح َطاَها ُمؤح ا. َمنح َأعح

َمةً آِخُذوَها ِمنحُه َوَشطحَر   ٌء «  إِبِلِِه َعزح ٍد ِمنحَها ََشح نَا اَل حَيِلُّ آِلِل حُمَمَّ  .  (2) ِمنح َعَزَماِت َربر

 : وأما حد نصاهبا فقد اختلف فيه العلامء املعارصون عىل قولني  

يكون     جرام من الذهب (  85يعادل عرشين  مثقاال من الذهب)   النصاب بام  األول: يقدر  

وعبد الرمحن حسن     ، وعبد الوهاب خالف  ،وهو قول الشيخ حممد أبو زهرة  ،فيها ربع العرش 

والقيمة اآلن    ،وسبب هذا التقدير عندهم  أن سيدنا عمر أجاز النظر إىل القيمة يف زكاة اخليل 

 تقدر بالذهب . 

 أن النصاب يقدر يضبط يف احليوانات النامية بأمرين:   :الثان  

  ، بلألن الشارع ال يوجب زكاة فيام دون مخس من اإل  ؛أال يقل عددها عن مخسة   : األمر األول 

وال فيام دون مخس أواق من النقود الفضية فدل عىل    ،وال فيام دون مخسة أوسق من احلبوب 

 أن اخلمسة يف نظر الشارع هى أقل األعداد املعتِّبة يف إجياب الزكاة . 

الثان        الغنم يف     : األمر  أو األربعني من  البقر  أو  أن تساوي قيمتها  قيمة مخس من اإلبل 

 .  (3)   أوسط البالد وأعدهلا

األول    القول  اختيار  إليه  أميل  نامية    ؛ والذي  جتارية  عني  باعتبارها  اخليل  مع  نتعامل  ألننا 

الناحية العملية  85ونصاب عروض التجارة  )  الشيخ    السيام أن  جرام ( وهو أيرس أداء يف 

 

 .   230  / 1ج ، فقه الزكاة   )1) 
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برشط اعتبار  نصاب احليوانات ضعف      (1) القرضاوي نفسه ال يامنع يف اعتبار هذا النصاب  

 نصاب النقود بام يعني أنه اتفاق عام بني الفقهاء املعارصين عىل اعتبار النصاب بالنقود. 

 يدور هذا املبحث حول ثالث قضايا رئيسة نبينها يف املسائل الثالث اآلتية:       

الراعي     الرضيبة            جيمعها  اإلتاوة   معانيها  ومن  رضائب  مجع  الرضب  من  مأخوذة 

الوالية  له عليهم هذه  الوالية ممن   َعَمل والدخل    ،وصاحب  َوالح املحلك  يفحرض عىل  َما  وهى 

َوال  َحح تاَلف القوانني َواألح  . (2) للدولة وختتلف باخح

علامء        بتعريفات ويعرفها  منها  املالية  املعنى  متقاربة  تقتطعها  "أهنا    : متعدد  نقدية  فريضة 

الدولة، أو من ينوب عنها من األشخاص العامة، أو األفراد، قرًسا، وبصفة هنائية، دون أن  

يقابلها نفع معني، تفرض طبًقا للقدرة التكليفية للممول، وتستخدم يف تغطية النفقات العامة،  

 . (3)  "والوفاء بمقتضيات السياسة املالية العامة للدولة 

مورد مايل عام تقتطعه الدولة بناء عىل قانون من أموال األشخاص جِّبا دون قابلية  "أو هي      

وتسمى:    .  (4) للرد. بغرض استخدامه لتحقيق أهداف عامة دون أن يعلق دفعها عىل رشط  

 . رضيبة وعائدات وحمصالت وجباية وغري ذلك من املسميات 

أمو     يف  اهلل  فرضه  مقدر  حق  فهى  الزكاة،  يف  أما  سامهم  ملن  املسلمني  منال  الفقراء    كتابه 

 .  (5)  "وتزكية للنفس واملال  ، وتقربا إليه ، واملساكني وسائر املستحقني شكرا لنعمته تعاىل
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 .  (1)قال النّسفي: وسّميت الّزكاة زكاة ألنه يزكو هبا املال بالِّبكة، ويطهر هبا املرء باملغفرة. 

الشكل  ويتضح من التعريفات السابقة للرضيبة والزكاة   وجود أوجه اتفاق ـــ من حيث     

ــ  وأوجه اختالف بينهام وإن كانت أوجه االختالف أكثر من وجوه االختال   ال  ف. املضمون ـ 

 فتتمثل يف اآليت:    أوجه االتفاق أما  

الزكاة      حتقق  حيث غن الرضيبة ال  فيهام  ــ توافر عنرص اإللزام   1 به وكذلك توافره يف  إال 

السالم   عليه  قوله  َعنح  : بدليل  إِبٌِل  ُق  ُتَفرَّ اَل  َلُبوٍن.  نَُة  ابح َبِعنَي  َأرح ُكلر  يِف  َسائَِمٍة.  إِبٍِل  ُكلر  )يِف 

َوَشطحَر   ِمنحُه  آِخُذوَها  َفإِنَّا  َمنََعَها  َوَمنح  ُرَها،  َأجح َفَلُه  جَتًِرا  ُمؤح َطاَها  َأعح َمنح  َمةً ِحَساهِبَا.  َعزح ِمنح    إِبِلِِه 

نَا اَل حَيِلُّ  ٌء (  َعَزَماِت َربر ٍد ِمنحَها ََشح ودليل مقاتلة  الصديق أيب بكر رىض اهلل عنه    "  (2)  آِلِل حُمَمَّ

 مانعي الزكاة  من املرتدين. 

متثل السلطة    فالرضيبة تدفع إىل هيئة عامة  ،الزكاة والرضيبة تدفعان إىل السلطات املحليةــ    2

العاملني  عليها ـــ كام سامهم القرآن ـــ  الذي يعينهم    السعاة أوتدفع الزكاة إىل   املركزية بينام

 . اإلمام هلذه املهمة 

وإنام تدفع منه بوصفه عضًوا يف جمتمع مسلم   يشرتكان يف انعدام املقابل اخلاص للممولــ  3

وتأمينهم ضد الفقر والعجز    يتمتع بحاميته وكفالته وأخوته، فعليه أن يسهم يف معونة أبنائه

 .  (3) اة  وكوارث احلي

والرشيعة اإلسالمية مل تأخذ    ، هو املادة اخلاضعة للزكاة أو الرضيبة  ،يف الوعاء  ــ يشرتكان   4

ويتضح هذا يف تقسيامت    ، بل أخذت بنظام األوعية املتعددة )النوعية(  ، بنظام الرضيبة املوحدة

   :فتنقسم إىل ،الرضائب من حيث وعائها 

املال    ــ الرضائب أ     ــ    ناا حيأ  عىل رأس  والفضة   السائمة والذهب  الثروة احليوانية  كام يف 

وأوهلا دخل االستغالل الزراعي     وجتب يف اإليراد والدخل أحياناالنقود ــ  والثروة التجارية   

 

 . 237محاد ص  معجم املصطلحات املالية واالقتصادية د نزيه    )1) 
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املصانع   دخل  ثم  بالفعل  املستأجرة  املبنية   العقارات  دخل  ثم  املعدن  االستغالل  دخل  ثم 

ــ  ثم دخل العمل والكسب  وهو يشمل  ودخ  ، واآلالت ـ غري جتاري ـ  ل كل رأس مال مغلـ 

 . (1)رواتب وأجور املوظفني والعامل  كام يشمل  إيراد ذوي املهن احلرة  

كام يف اخلارج من األرض مثل زكاة الزروع والثامر فقد أوجب    عىل الدخل  ـ الرضائب ب   

 فيها العرش أو نصف العرش.

وزكاة الدخل الناتج من الثروة املعدنية    ،عىل رأي بعض الفقهاء وفيه العرش ومنه زكاة العسل   

الزراعية التي تؤجر ملن يزرعها    أجرة األرض وزكاة الثروة البحرية. وزكاة الدخل الناتج من 

املمتلكات كالعامرات والسيارات وما   الناشئة من استغالل  الدخل  بنقود معينة ومنها زكاة 

 شاهبها مما يكرى ويؤجر ويدر عىل مالكه دخاًل. 

 . (2) ومنه زكاة الدخل من كسب العمل واملهن احلرة ويدخل فيها الرواتب واملكافآت  

وهى التي تصيب املمول مبارشة  عىل     ، شخاص )رضيبة الرؤوس( عىل األ  ــ والرضائب ج  

 . أنه العنرص اخلاضع للرضيبة والزكاة عىل الرؤوس كام يف زكاة الفطر

ومما جيدر ذكره هنا أن بعض الدول مازلت تفرض رضيبة عىل الرؤوس ــ وإن كانت بعض     

الدول يف العرص أعرضت عنها ــ مثل أمريكا وفرنسا حيث ختصص حصيلة هذه الرضائب  

 . (3) حتسني حال الطرق   اجتامعية أوإما لإلنفاق عىل التعليم أو تقديم إعانات 

 ية احلديثة من حيث املبادئ االقتصاد ــ  5

معينة  البد من حتققها    وجود قواعد نادى علامء االقتصاد وعىل رأسهم آدم سميث برضورة      

وقد سبق     االقتصاد .  ،املالءمة   ، اليقني  ،العدالة   : هييف الترشيع الرضيبي وهى قواعد أربعة  

 اإلسالم بتنظيم وتطبيق هذه املبادئ منذ أكثر من عرشة قرون . 

 

 . 1024/  2قه الزكاة ج 5انظر ف   )1) 
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فهي أن ترتتب عليها معاملة رضيبية يؤمن غالبية أفراد املجتمع    ،العدالة يف الرضائبأما      

تفرض عىل مجيع األشخاص والدخول بال استثناء وتتناسب مع املقدرة التكليفية    ، بعدالتها

 للمكلف .   

مر موجود يف الزكاة حيث أهنا واجبة عىل مجيع املكلفني املالكني للنصاب يف كل  وهذا األ   

الثني )االزدواج( وهو إجياب زكاتني يف حول واحد بسبب    ومكان مع زمان   مراعاة جتنب 

فيختلف القدر الواجب يف الزكاة بحسب ما إذا    ، واحد .  باإلضافة إىل مراعاة اجلهد املبذول

ب  أو  الدخل بجهد  أهنا    ،غري جهد كان  الزكاة عن الرضيبة يف هذه اجلزئية حيث  تتميز  وهبذا 

 )الرضيبة( ال تراعي اجلهد املبذول فيه .   

 اليقني   : املبدأ الثان من مبادئ العدالة يف الرضيبية 

ووضوح النظام الرضيبي    ، حتديد الرضائب بدرجة من الدقة دون مغاالة أو حتيز  :واملقصود به 

اجلميع دون غموض يفهمه  دون تعسف  ،بحيث  تنفيذه  النظام    ،ويمكن  استقرار  أن  حيث 

   اليقني.الرضيبي يؤدي إىل 

كاة  فالقرآن والسنة مها اللذان حّددا وعاء الز  ،وهذا املبدأ متحقق بصورة واضحة يف الزكاة      

 الدهر.وهي خالدة أبد   ،ونصاهبا وسعرها ومستحقيها 

تنظيم أحكام الرضيبة بطريقة تتالءم مع ظروف    :واملقصود هبا  ،املالءمة فهو    ، أما املبدأ الثالث 

وذلك بأن جتبى الرضيبة يف الوقت الذين يناسب املكلف لدفع الرضيبة    ،املكلف الشخصية 

 وبالطريقة التي تسهل له عملية الدفع .  

كبرية     عناية  اجلانب  هذا  اإلسالم  أوىل  بالذهاب    : منها  ، وقد  عليها  العاملني  تكليف 

اهلل عليه  للصدقات وأخذها عىل مياه أهلها . فذلك أسهل هلم امتثاالً ألمر رسول اهلل صىل  

 »تؤخذ صدقات املسلمني عىل مياههم « .  :وسلم

األمر بأخذ الوسط وجتنب كرائم األموال عماًل بوصية النبي صىل اهلل عليه وسلم    :ومنها    

 » فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس« .  :ملعاذ عندما بعثه إىل اليمن حيث قال له 
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أيضاً   عليه    : ومنها  لقوله  والثامر يف اخلرص  الزروع  أرباب  عىل  بالتخفيف  اخلراص  توجيه 

وا إَِذا    »  : الصالة والسالم ُتمح َفُجدُّ َفَدُعوا    ،َخَرصح َوَتَدُعوا،  وا،  ح جَتُدُّ مَل َفإِنح  َوَدُعوا َدُعوا الثُُّلَث، 

ُبعَ   .  (1)"«   الرُّ

كام فعل عمر رِض    ،جواز تأخري الزكاة عن مواعيدها املقررة للحاجة أو للمصلحة  :ومنها    

 املجاعة. اهلل عنه يف 

الرابع  به  ، االقتصاد  : املبدأ  إىل احلصيلة  :واملقصود  باملقارنة    ، أن تكون نفقات اجلباية ضئيلة 

 فهو يأمر ، ونالحظ العمل هبذا املبدأ بوضوح يف كافة األمور يف اإلسالم

باالعتدال واالقتصاد  وينهى عن اإلرساف  واإلفراط  وإذا كان هذا توجيهه للفرد  يف ماله  

  كاة  ـــ أشد حرصاً اخلاص  فهو يف املال العام   ـــ كامل الز

وقد رأينا كيف شدد النبي  صىل اهلل عليه وسلم  عىل جباة الزكاة والعاملني عليها وغضب   

 غضبا شديدا  عىل من قبل هدايا الناس وزعم أهنا له  .

يف    مستحقيها  عىل  ويوزعوهنا  الزكاة  وجيمعون  يذهبون  والعامل  اجلباة  كان  كيف  رأينا  كام 

مواضعها ثم يعودون وليس معهم َشء إال  سياطهم وأحالسهم  وما كلفوا الدولة شيئا إال  

شطط  وقد اشرتط الشافعي ان يعطى العامل    ما يأخذونه من أجر يكفيهم من غري وكس وال 

دود الثمن عىل اعتبار أن  للعامل سهام من ثامنية حددها القرآن  فاليزداد عليه  عىل الزكاة  يف ح

 .  (2)عىل مذهبه يف التسوية بني  األصناف املسحقني للزكاة  املذكورين يف اآلية الكريمة بناءً 

 

 

 

  ":قال املحقق رمحه اهلل   . عن عبد الرمحن بن مسعود بن نيار   15173. رقم    485/  24ج   مسند اإلمام أمحد ط الرسالة   )1) 

عنه خبيب  : ال يعرف، تفرد  "امليزان"حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، عبد الرمحن بن مسعود بن نيار، قال الذهبي يف  

يف   احلافظ  ونقل  الرمحن.  عبد  رجال    "التهذيب"بن  ثقات  اإلسناد  رجال  وبقية  حاله.  ُيعرف  ال  قوله:  القطان  ابن  عن 

 الشيخني. عّفان: هو ابن مسلم. 

وفقه    98ــ  94غازي عناية    واملالية العامة والترشيع الرضيبي   49ــ  45ص    ، انظر الزكاة أحكام وتطبيق غازي عناية   )2) 

ـ   1038/  2ج   ، الزكاة   رجاء بنت صالح باسودان موقع اإلسالم.   ، . والزكاة والرضيبة   1052  ــ
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 : أما أوجه االختالف بينهام فهي كثرية نذكر منها عرشاً 

 من حيث االسم   :أوالً 

الرضيبة      يف  عنه  خيتلف  للزكاة  اللغوي  النامء  املدلول  عىل  تدل  اللغة  يف  الزكاة  إن  حيث 

أو    ،والزيادة بينام الرضيبة لفظ مشتق من رضب عليه الغرامة أو اخلراج أو اجلزية  والِّبكة  

ورضبت عليهم الذلة  واملسكنة    }وكلفه حتمل عبئها  ومنه قوله تعاىل    ،أي ألزمه هبا  ،نحوها

 (.   61 : )البقرة {

حيث إن املال الذي ينقص يف الظاهر ملن يتأمله    ،فالزكاة مغناًم وتنمية للامل حسًا ومعنى        

يتأمله    ، ببرصه ملن  وينمو  قاليزكو  ...  }  :تعاىل   ببصريته  َدَقاِت  الصَّ يِب  َوُيرح َبا  رر الح اهللُّ  َحُق  َيمح

لُِفُه ...  }  :( وأيضًا قوله تعاىل  276)البقرة {  َفُهَو خُيح
ٍ
ء ن ََشح ُتم مر  (.39 : )سبأ  {َوَما َأنَفقح

 .(1) أما الرضيبة فينُظر هلا باعتبارها مغرمًا وإرصًا ثقياًل     

 من حيث املصدر   :ثانيا ً 

مصدر وأساس فريضة الزكاة هو القرآن الكريمة فهي فريضة إهلية وركن من أركان اإلسالم     

  : ) التوبة  {خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا}  : وتسمى يف لغة القرآن. قال تعاىل

لذلك يشرتط يف أدائها النية ألهنا عبادة كام    (. وهي عبادة هلل تعاىل وتقرًبا إليه سبحانه  103

الزكاة   قرنا  اللذين  والسنة  بالقرآن  اقتداء  اإلسالمي  الفقه  يف  العبادات  قسم  يف  تذكر  اهنا 

 بالصالة يف مواضع كثرية. 

ة والعبادة، إال طاعة احلاكم فيام  فهي التزام مدن حمض خال من كل معنى للقرب  ،أما الرضيبة    

جاءت بطلب برشي عىل شكل قوانني أو قرارات حكومية قد تكون قرسية،    – له سند رشعي  

وقد تفرض ظلاًم أو تنبع عن هوى مما جيعل الكثري من املكلفني يتهربون منها إن أمكن عىل  

 

الزكاة   )1)  إصدارات اجلمعية  سلطان بن حممد عيل السلطان    ، . والزكاة أحكام وتطبيق 999/  2ج   ، للقرضاوي   انظر فقه 

 .   50ص    م .   1997  - هـ    1417  ، الطبعة األوىل   ، اإلصدار احلادي عرش   ، السعودية للمحاسبة 
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ىل ومغفرته، كام أن الزكاة  العكس من الزكاة التي يدفعها املكلف طوًعا وطمًعا يف ثواب اهلل تعا

  . (1) ال تكون إال عىل املسلم بينام الرضيبة عىل املسلم وغريه من املواطنني

   من حيث األنصبة واملقادير : ثالثاً 

إن الزكاة فريضة إهلية يف وجوهبا ومقاديرها وأنصبتها وأوعيتها ورشوطها وسائر        

أحكامها فمقادير الزكاة من العرش، واخلمس، ونصف العرش، وربع العرش، كلها مقادير من  

 عند اهلل تعاىل وليس ألحد أن يغري أو يبدل. 

ا ـــ ملشيئة الوضع احلكومي  بخالف الرضيبة حيث ختضع  ــ يف وعائها وسعرها  وأنصبته   

 .  (2) واجتهاد أويل األمر، وإن بقاءها وعدمه مرهون بتقدير السلطة ملدى احلاجة إليها 

 من حيث الثبات واالستمرار  : رابعاً 

فالزكاة فريضة دائمة وثابتة ما دام يف األرض مسلمون يوحدون اهلل تعاىل ال يبطلها دور       

ن الصالة، وهي ال ختضع لتقنني التعديل أو التبديل أو  جائر وال عدل حاكم، شأهنا شأ

ال  "ال ينكر تغري األحكام بتغري األزمان، وإنام ختضع لقاعدة   "اإللغاء، وال ختضع لقاعدة،

 "مساغ لالجتهاد يف مورد النص

أما الرضيبة فليس هلا صفة الدوام والثبات ال يف نوعها وال مقاديرها، ولكل حكومة أن  

بة حسب ما تراه السلطة الترشيعية فيها، فهي جتب حسب احلاجة وتزول تضع من الرضي

بزواهلا، اقتضت فرضيتها ظروف مستجدة، فهي تكليف زمني تتحدد أحكامها بتًعا ملشيئة  

 . (3)  الوضع احلكومي

 

 . 1000/  2ج   ، وفقه الزكاة للقرضاوي   42و  31ص    ، غازي عناية   ، انظر الزكاة والرضيبة   )1) 

وفقه   18ص ، م 1989عبد احلليم صقر عطية طبعة  ، انظر االزدواج الرضيبي يف الترشيع اإلسالمي والترشيع املعارص   )2) 

 الزكاة 

  ، م   1998  - هـ   1419  ، الطبعة األوىل   ، األردن   ، عاّمن   ، دار البيارق   ، غازي عناية ،   والترشيع الرضيبي املالية العامة    انظر   )3) 

 . 1001/  2ج ، وفقه الزكاة .  90ص  
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 من حيث وجوه اإلنفاق   : خامساً 

للزكاة مصارف ثامنية خاصة حمددة يف كتاب اهلل تعاىل والسنّة النبوية توزعها الدولة بعد        

 َواملحََساكنِِي  }جبايتها أو يوزعها املسلم بنفسه إن شاء، قال تعاىل: 
ِ
ُفَقَراء َدَقاُت لِلح نَّاَم الصَّ

َفِة ُقُلوهُبُمح َويِف الرر  َعاِملنَِي َعَليحَها َواملحَُؤلَّ بِيِل َفِريَضًة  َوالح ِن السَّ َغاِرِمنَي َويِف َسبِيِل اهللَِّ َوابح َقاِب َوالح

 .  (60 :) التوبة   {ِمَن اهللَِّ َواهللَُّ َعلِيٌم َحكِيمٌ 

أما مصارف الرضيبة ووجوه إنفاقها  فهى غري حمددة، وحتكم فرضيتها املشاركة يف حتمل     

 . األعباء العامة، وتغطية أوجه اإلنفاق العام

. يضاف إىل ذلك أن زكاة كل إقليم أو بلد خمصصة لإلنفاق يف نفس اإلقليم أو البلد، وال   

فإذا فضل َشء عن حاجة فقراء البلد  جيوز إخراجها إذا كان يوجد فيه من هو بحاجة إليها  

ومصاحلهم فعندها ينقل إىل بيت املال لينفق عىل سائر السكان، يف حني أن الرضيبة تعود فوًرا  

وتغطية أوجه اإلنفاق العام   .إىل خزينة الدولة لتنفقها الدولة عىل ما تشاء يف املصالح العامة

  . (1)  املحدد واملرسوم

 الروحية واخللقية سادسًا: من حيث األهداف  

إال أن للزكاة    ،للزكاة والرضيبة أهداف اقتصادية و اجتامعية وسياسية بجانب أهدافها املالية    

   مل تستطع الرضيبة أن تصل إليها أو حتى أن تقرب منها  ،أهدافًا خلقية وروحية تقترص عليها 

رجال املالية قرونا يرفضون أن تكون للرضيبة هدف غري حتصيل املال    , والدليل عىل ذلك أن  

األوضاع   وتغريت  األفكار  تطورت  فلام  الرضيبي  احلياد  مذهب  هذا  وسمى  للخزانة 

باستخدام   ينادون  الذين  وظهر  احلياديني  مذهب  اهنزم  واالقتصادية  والسياسية  االجتامعية 

واجتام  اقتصادية  أهداف  لتحقيق  أداة  عىل  الرضائب  أو  اإلنفاق  عىل  كالتشجيع  معينة  عية 

االدخار أو التقليل من اإلنفاق يف الكامليات أو تقريب الفوارق وغري ذلك ومل يستطع مرشعو  

 

 . 1001/  2وفقه الزكاة للقرضاوي ج   40ص    ، الزكاة والرضيبة غازي عناية   )1) 
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الرضائب وال علامء املالية العامة ومفكروها أن خيرجوا من دائرة األهداف املالية غىل دائرة  

 .   (1)    لقية  التي عنيت هبا فريضة الزكاةأرحب وأبعد مدى وهى دائرة  األهداف الروحية واخل

 األساس النظري لكل منهام   من حيث   :سابعاً  

تشرتك الزكاة والرضيبة يف أن كاًل منهام تقوم عىل أساس نظريتي حتقيق التكافل       

  :مها  ، االجتامعي والنظرية العامة للتكليف إال أن الزكاة تقوم عىل أساس نظريتني أخريتني

ونظرية اإلخاء  بينام يرى الشيخ القرضاوي أنه قد يكون هناك قدر   ،النظرية االستخالفية

ولكن النظريات الثالث الباقية مما تتميز به   ، رية التكافل بني الزكاة والرضيبةمشرتك يف نظ

 . (2) فريضة الزكاة  

 من حيث طريقة الدفع   : ثامناً 

حتصل الدولة احلديثة الرضيبة يف الغالب يف صورة نقدية حيث ال جيوز أداؤها يف صورة      

خدمات شخصية أو عينية .  أما الزكاة فقد حّددت الرشيعة الواجب فيها يف املواَش والزروع  

النوع نفس  من  عينًا  شاة  ،والثامر  أربعني  كل  يف    ":للحديث  ، شاة  ، ففي  الغنم  صدقة  ويف 

شاة ويف الزروع والثامر العرش أو نصف العرش    ،ا كانت أربعني إىل عرشين ومائة سائمتها إذ

 . (3) فاألصل يف الزكاة هو أداؤها من جنس املال   ،من ذات نوعها 

 من حيث الضامنات  :تاسعا 

إن وضع الزكاة خيتلف عن وضع الرضيبة اختالفًا كثريًا من حيث الضامنات يف حتصيلها من    

 ألن نظرة الناس للزكاة ختتلف عن نظرهتم إىل الرضيبة .  ،املمول

 

 .   1003/  2ج ، وفقه الزكاة   93ــ  91ص    ، غازي عناية   انظر املالية العامة والترشيع الرضيبي   )1) 

 وما بعدها.   1008/  2ج ، . وفقه الزكاة   52غازي عناية ص    ، انظر الزكاة أحكام وتطبيق   )2) 

وتطبيق   )3)  أحكام  والرضيبة   52ص    ، الزكاة  والزكاة  باسودان   رجاء   ، .  صالح  اإلسالم    بنت  رسالة  موقع  عىل  مقال 

http://fiqh.islammessage.com 
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ففي الرضيبة تكون العالقة بني املمول وبني احلكومة )أو اإلدارة الرضيبية( وهذه العالقة      

العتقاد املمول  أن الرضيبة غري عادلة أو أن ما يدفعه ال يعود عليه    مفقودة الثقة بني الطرفني 

 بالنفع أو ال تنفق يف الصالح العام  ومن ثم حيدث التهرب الرضيبي بأساليب خمتلفة. 

فينفذ منها إىل غرضه أو يكون     ثغرات  املمول إىل ما يف قانون الرضائب من  منها أن يعمد 

وقد يكون    ،بيانات خاطئة كي تقدر الرضيبة عىل أساسه بتقديم  إقرار غري صحيح يتضمن  

 التهرب بإخفاء املادة اخلاضعة للرضيبة    وقد يشعر املكلف أن غريه يتهرب  

التهرب   أساليب  من  ذلك   بينهم وغري  هناك مساواة  تكون  لكي  مثله   فيفعل  الرضيبة  من 

 الرضيبي. 

منها  سيئة  نتائج  عدة  ذلك  عىل  باخلز  : ويرتتب  حصيلة  اإلرضار  هبا  تقل  حيث   العامة  انة 

 الرضائب  وتعطيل املرشوعات النافعة من التمويل. 

وقد ينتج عن ذلك رفع سعر الرضائب املوجودة أو إىل فرض رضائب جديدة تعوض نقص      

 احلصيلة الناجتة عن التهرب .  

األمانة      وذهاب  الضامئر  وفساد  الغش  ذيوع  يف  ملا  األخالق  الرضر  عىل  عالوة  كله  وهذا 

 ووهن روابط التضامن بني  أفراد األمة الواحدة . 

بالظلم يف        املكلف  بني املسلم وبني ربه قبل كل َشء، وال يشعر  الزكاة فهي عالقة  وأما 

ويوقن املسلم أن هذه  الصدقة تقع يف يد اهلل قبل    ،ألن اهلل تعاىل هو الذي  رشعها   ؛إجياهبا عليه

َعُد    " ( أن تقع يف يد الفقري بقوله عليه السالم  ٍب َطيرٍب، َواَل َيصح حَرٍة ِمنح َكسح ِل مَت َق بَِعدح َمنح َتَصدَّ

يَها لَِصاِحبِهَ   ،إِىَل اهللِ إاِلَّ طَّيرٌب  َبُلَها بَِيِمينِِه، ُثمَّ ُيَربر ُه، َحتَّى َتُكوَن  َفإِنَّ اهللَ َيقح ا، َكاَم ُيَريبر َأَحُدُكمح َفُلوَّ

ََبِل   .  (1)  "ِمثحَل اجلح

 ركن الزكاة     ":وقد أكد فقهاؤنا عىل هذا املعنى فقد قال الكاسان رمحه اهلل     
ٍ
ء َراُج ُجزح ُهَو إخح

َفقِ  لِيكِِه ِمنح الح َطُع املحَالُِك َيَدُه َعنحُه بَِتمح لِيُم َذلَِك إَليحِه َيقح لِيِمِه  ِمنح النرَصاِب إىَل اهللَِّ َتَعاىَل، َوَتسح رِي َوَتسح

 

إسناده صحيح عىل رشط    "عن أيب هريرة رىض اهلل عنه قال املحقق:  . 8381رقم   115/  14ج    ، ط الرسالة   ، مسند أمحد   )1) 

 الشيخني. 
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َفِقرِي   ِدُق َواملحِلحُك لِلح َيثحُبُت ِمنح اهللَِّ َتَعاىَل َوَصاِحُب املحَاِل  إَليحِه َأوح إىَل َيِد َمنح ُهَو َنائٌِب َعنحُه َوُهَو املحُصح

َفِقريِ  لِيِم إىَل الح لِيِك َوالتَّسح  . (1)  "َنائٌِب َعنح اهللَِّ َتَعاىَل يِف التَّمح

َقُهمح    ":وقال ابن العريب املالكي    ِه ملَِنح َضِمَن هَلُمح ِرزح َتِحقَّ ُهَو اهللَُّ َتَعاىَل، َوَلكِنَُّه ُأَحاَل بَِحقر إنَّ املحُسح

لِِه:  ُقَها }بَِقوح ِض إِال َعىَل اهللَِّ ِرزح ٍة يِف األَرح  . (2)  [6]هود:  {َوَما ِمنح َدابَّ

ويعتقد املسلم أنه بأدائه للزكاة فإنه يطهر ماله ويزكي نفسه، كام يعتقد أن الزكاة حتصني لثروته   

تعاىل  الظاهر   لقوله  اهللَِّ    َوَما }  : ونامء هلا وإن كانت تنقصها يف  َه  َوجح ُتِريُدوَن  َزَكاٍة  ِمنح  آَتيحُتمح 

ِعُفونَ  ُ    }: ىل  (  وقوله تعا39) الروم:    {َفُأوَلئَِك ُهُم املحُضح لُِفُه َوُهَو َخريح  َفُهَو خُيح
ٍ
ء ُتمح ِمنح ََشح َفقح َوَما َأنح

اِزِقنَي    مع يقينه هبذه الضامنات الربانية .  ،لذلك فهو ال يتهرب من أدائها( 39 :) سبأ  {الرَّ

 .   ملنع التهرب من الزكاة   القانونية والتنظيمية فرض اإلسالم جمموعة من الضامنات  كام       

 : منها 

نَا: إِنَّ  فعَ   بمعاونة اجلباة وعدم إخفاء َشء عنهم  ــ األمر  1   ََصاِصيَِّة،  َقاَل: ُقلح نح َبِشرِي ابحِن اخلح

َتُدوَن َعَليحنَا؟ َفَقاَل »اَل«   ِر َما َيعح َوالِنَا بَِقدح ُتُم ِمنح َأمح َتُدوَن َعَليحنَا، َأَفنَكح َدَقِة َيعح َل الصَّ  . (3)َأهح

يف ظاهر الرشع كام لو وهب    ــ إبطال احليل إلسقاط الزكاة حتى ولو كانت احليل جائزة  2

 ذلك  ليسرتده بعدماله قبل متام احلول بقليل لزوجته لينقطع احلول ثم هتبه له ثانية  

التهرب    "امليقات املرضوب، وهو هبذا يدّك رصح الكتاب والسنة وهو ما يسمى يف الغرب ب  

يم احليل بقوله  وقد استدل البخاري عىل حتر  "احليل الرشعية   "وعند بعض الفقهاء    "املرشوع  

َ جُمحَتِمٍع،    "عليه السالم يف حديث أنس يف فرائض الصدقة   ُق َبنيح ٍق، َوال ُيَفرَّ َ ُمَتَفرر ال جُيحَمُع َبنيح

َدَقةَ  َيَة الصَّ  . (4)  "َخشح

 

 .   39/  2ج   ، بدائع الصنائع   )1) 

 .   522/  2ج   ، البن العريب   ، أحكام القرآن   )2) 

 . وضعفه األلبان. 1586. رقم 105/  2ج   ، سنن أيب داود   )3) 

   .   376/  1ج   ، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان البن القيم   )4) 
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َدَقِة َوال    ":وقال أبو يوسف      ِم اآلِخِر َمنحَع الصَّ َيوح َوالح ِمُن بِاهللَِّ  َراَجَها ِمنح  اَل حَيِلُّ لَِرُجٍل ُيؤح إِخح

َدَقُة َعنحَها بَِأنح َيِصرَي لُِكلر َواِحدٍ  َقَها بَِذلِك؛ َفَتبحُطُل الصَّ ِه لُِيَفرر ِ  ِمنحُهمح ِمَن  ُملحكِِه إِىَل ُملحِك مَجَاَعٍة َغريح

َطاِل ا َتاُل يِف إِبح َدَقُة، َوال حَيح َغنَِم َما اَل جَيُِب فِيِه الصَّ َبَقِر َوالح ٍه َوال َسَبب اإِلبِِل َوالح َدَقِة بَِوجح  . (1) لصَّ

 ــ تقرير عقوبات مالية وجنائية للممتنع عن الزكاة.   3

َرُق إبٌِل    :وهذا ما قرره عليه السالم بقوله       نَُة َلُبوٍن اَل ُتفح َبِعنَي ابح »يِف ُكلر إبٍِل َسائَِمٍة يِف ُكلر َأرح

َمةٌ  َفإِنَّا آِخُذوَها، َوَشطحَر إبِلِِه َعزح َمنََعَها  ُرَها، َوَمنح  َفَلُه َأجح جَتًِرا  ُمؤح َطاَها  ِمنح    َعنح ِحَساهِبَا، َمنح َأعح

نَا َتَباَرَك َوَتَعاىَل   يُّ َوَأُبو َداُود َوَقاَل:  َعَزَماِت َربر
َُد َوالنََّسائِ ٌء« َرَواُه َأمحح ٍد ِمنحَها ََشح اَل حَيِلُّ آِلِل حُمَمَّ

ِقِعَها(  "َوَشطحَر َمالِِه  " َتنِِع َوُوُقوِعَها َموح ِذَها ِمنح املحُمح ٌة يِف َأخح  . (2) َوُهَو ُحجَّ

أدائها  ــ قتال   4 امتنع عن  وهلذا قاتل أبو بكر  املكابرين يف أداء حق اهلل وحق السائل    ،من 

َعىَل َما ُرِوَي َعنحُه ِمنح    - َواهللِ َلوح َمنَُعوِن َعنَاًقا َأوح ِعَقااًل،    "  ":واملحروم وقال مقولته املشهورة  

 ِ
َكلَِمَتنيح ِ الح

وَنُه إِىَل َرُسوِل اهللِ َصىلَّ - َهاَتنيح ُتُهمح َعَليحهِ ، مِمَّا َكاُنوا ُيَؤدُّ  .  (3)  "اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم، َلَقاَتلح

 من حيث النسبية والتصاعدية  : عارشاً 

للرضيبة         اخلاضعة  املادة  بتغري  يتغري  ال  واحد  بسعر  تفرض  قد  وقد    )النسبية( الرضيبة 

.  والزكاة    )التصاعدية(تفرض بأسعار ختتلف طرديًا باختالف قيمة املادة اخلاضعة للرضيبة  

ألن نسبة الواجب يف الزكاة ثابتة مهام تغريت    ؛وإنام سعرها نسبي   ،مل تأخذ بالنظام التصاعدي

نقصًا   أو  زيادة  للزكاة  اخلاضعة  املادة  هو  "قيمة  الن   ربع)%    2.5  فاملعدل  عىل  قود  العرش( 

 

 .   93ص    ، اخلراج   )1) 

 .    1043/  2نيل األوطار، ج   )2) 

 .   208ص  ،  عن ابن شهاب   ، ومسند اإلمام الشافعي رىض اهلل عنه   . 82/  15ج   ، رشح مشكل اآلثار   )3) 

ـ   1060/  2. و فقه الزكاة ج   53ــ  52ص    ، عناية   غازي   الزكاة أحكام وتطبيق   كلها إىل يف مراجع الفقرة    وينظر =   .  1071  ـ

/  2ج   ، . وتفسري املراغي 161م ص  2000العدد الثان  (  16) جملة جامعة دمشق املجلد   والتهرب الرضيبي د خالد الطيب 

58 . 
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التجارة و   املسقية و  %5وعروض  الزروع والثامر  )العرش ( عىل  %10) نصف العرش(  عىل 

 .  (1)") اخلمس ( عىل الركاز   %20الزروع والثامر البعلية و 

 : أسباب منها ومل تأخذ الزكاة بالنسبة التصاعدية لعدة 

أ ـــ أن الزكاة فريضة دينية خالدة خلود اإلنسان ال تتغري بتغري األزمنة وال بتغري الظروف   

وهذا عىل عكس الرضائب حيث أهنا تفرض لعالج أوضاع معينة يف    ،واألوضاع واحلاجات 

 ظروف خاصة وقد تلغى إلغاء تامًا عند عدم احلاجة إليها. 

ات التي  تنفق فيها حتقق هدف الرضيبة التصاعدية  ب ــ أن الزكاة بالنظر إىل مصارفها واجله 

الفوارق املنتفعني هبا ممن ال    ، يف تقريب  الطبقات الضعيفة وذلك ألن معظم  ورفع مستوى 

دخل هلم أو من ذوي الدخول املحدودة وبذلك تكون قد حققت هدف التصاعد وإن مل تأخذ  

 عنوانه وصورته الرسمية. 

اخلاص طرقه  له  اإلسالم  أن  ــ   املنادون  ج  إليها  يسعى  التي  األهداف  معظم  حتقيق  يف  ة 

بالتصاعد  كالتوازن وتقريب امللكيات بعضها من بعض وإعادة توزيع الدخول فاإلسالم بام  

والوصية املرياث  من  حرام  ، رشعه  كسب  من  يأيت  الذي  املال  الربا    ، ومصادرة  وحتريم 

واالحتكار ونحوه كل ذلك يعمل عىل تفتيت امللكيات وتقريب املستويات وإقامة العدل بني  

 الناس. 

د ــ إن فكرة التصاعد أصال عليها اعرتاضات مجة أثارها كثري من املفكرين واالقتصاديني من  

  ، عميل سليم   ذلك مثال أن حتديد فئات التصاعد يتم بطريقة حتكمية ال تستند إىل أي أساس

قيد فاملساواة يف التضحية ــ وهى  أوضح النظريات التي   وينتهي إىل تعسف ال  ضابط له وال

ــ ال تستند إىل قواعد  ثابتة مستقرة فهل تكون هذه املساواة بزيادة السعر   يقوم عليها التصاعدـ 

أبطأ منه ؟  أو أكثر ؟ وهل جيب أن يتمشى التصاعد مع رقم الدخل أو يكون    2أو    1بنسبة  

 

 .   301ص    ، د رفيق املرصي   ، بحوث يف الزكاة   )1) 
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وهل يقسم املكلفون إىل طبقات؟ أم يقسم الدخل إىل أجزاء ؟ تلك صعوبات عملية تعرتض  

  .(1)النظام التصاعدي وجتعل جمال التعسف فيه واسعا للغاية 

و  ــ عدم وجود حاجة إىل زيادة اإليرادات من الزكاة ألنه يف حالة احلاجة يلجأ اإلمام  

 .  (2) إىل التوظيف  

للعلامء يف مرشوعية الرضيبة مع الزكاة قوالن: 

جواز فرض الرضيبة مع الزكاة  :القول األول 

يذهب مجهور فقهاء الرشيعة قديام وحديثا إىل مرشوعية فرض رضائب مالية مع فريضة  

بالقرآن مرشوعيتها  عىل  واستدلوا  إليها  الرضورة  دعت  إذا  واملعقول    الزكاة  والسنة 

واآلثار .   

 القرآن    : أوالً  

ِِّبَّ َأنح ُتَولُّوا ُوُجوَهُكمح ِقَبَل  }: استدل املجيزون ملرشوعية فرض الرضيبة بقوله تعاىل       ليحَس الح

ِخِر َواملحاََلئَِكِة َوالحكَِتاِب َوالنَّبِ  ِم اآلح َيوح ِِّبَّ َمنح آَمَن بِاهللَِّ َوالح ِرِب َوَلكِنَّ الح ِق َواملحَغح ِ  يرنَي  املحَرشح

َقاِب َوَأَقاَم  َوآَتى املحَاَل َعىَل  ائِلنَِي َويِف الرر بِيِل َوالسَّ َيَتاَمى َواملحََساكنَِي َوابحَن السَّ َبى َوالح ُقرح  ُحبرِه َذِوي الح

َوِحنيَ   
ِ
اء َّ َوالرضَّ  

ِ
َبأحَساء الح يِف  ابِِريَن  َوالصَّ َعاَهُدوا  إَِذا  ِدِهمح  بَِعهح َواملحُوُفوَن  َكاَة  الزَّ َوآَتى  اَلَة    الصَّ

َبأحسِ  ِذيَن َصَدُقوا َوُأوَلئَِك ُهُم املحُتَُّقونَ   الح  (.177 :)البقرة {ُأوَلئَِك الَّ

 

  م 1962منشورات جامعة دمشق عام    طبعة   ، رشيد الدقر   حممد   د   ، وعلم املالية   1057ــ   1053  / 2ج ، الزكاة انظر فقه    )1) 

 . 379ص  

املنعقد   ، بحث مقدم إىل مؤمتر االقتصاد األول  ، حممد سعيد بن عبد السالم  ، دور الفكر املايل واملحاسبي يف تطبيق الزكاة   )2) 

 . 346ص    ، م 1980  بجدة 
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الَة َوآَتى       لِِه: َوَأقاَم الصَّ وجه االستدالل يف اآلية أن اهلل تعاىل عطف الزكاة عىل إيتاء املال بَِقوح

ُطوِف َعَليحِه َأنح َيَتَغايَ  ُطوِف َواملحَعح كاَة َوِمنح َحقر املحَعح  .  (1) "َرا، َفَثَبَت َأنَّ املحَُراَد به غري الزكاةالزَّ

ُلُه َتَعاىَل:  ":وقال القرطبي     ا ِسَوى    "َوآَتى املحاَل َعىل ُحبرهِ   "َقوح َتَدلَّ بِِه َمنح َقاَل: إِنَّ يِف املحَاِل َحقًّ اسح

َكاُة املحَفح  . َوِقيَل: املحَُراُد الزَّ ِِّبر َكاِة َوهِبَا َكاَمُل الح اَرُقطحنِيُّ َعنح  الزَّ َجُه الدَّ ، ملَِا َخرَّ ُل َأَصحُّ َوَّ ُروَضُة، َواألح

كَ  ا ِسَوى الزَّ اِة(  َفاطَِمَة بِنحِت َقيحٍس َقاَلتح َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم: )إن يِف املحَاِل َحقًّ

َيةَ  ِِّبَّ َأنح ُتَولُّ   "ُثمَّ َتاَل َهِذِه اآلح َيةِ   "وا ُوُجوَهُكمح َليحَس الح  .  (2)  "إِىَل آِخِر اآلح

يف     القاسمي  والِّّب    "تفسريه:وقال  بالصدقات  التنفل  املال،  إيتاء  من  مّر  بام  املراد  أن  عىل 

 .  (3)   "والصلة. قّدم عىل الفريضة مبالغة يف احلث عليه 

سلمني، ...والبذل  ويف جعل هذا نوعا من البذل واجبا عىل امل  "تفسريه:وقال املراغي يف      

املال   بتقدير  وال  املال  من  حمدود  نصاب  بامتالك  وال  معني،  بزمن  يتقيد  ال  األصناف  هلذه 

  . ومما (4)   "املبذول بمقدار معني كالزكاة الواجبة، بل هو موكول إىل أرحيّية املعطى وحال املعطى

سبق بيانه من أقوال املفرسين   يتضح لنا أن يف املال حقا سوى الزكاة وأنه جيوز لويل األمر  

املصالح العامة إذا مل تف موارد    واملساكني أو فرض قدرا معينا من املال عىل األغنياء للفقراء  

 الزكاة  هبذه املصالح. 

 . وعىل هذا املعنى تواطأت أقوال مجهور الفقهاء

حناف يرون جواز فرض رضائب عىل الناس إذا كانت هناك حاجة تدعو إليها  فعلامء األ    

 الكفالة هبا .  بالنائبة وتصح ويسموهنا 

وتصح الكفالة هبا َأيح بِالنَّائَِبِة َسَواٌء َكاَنتح بَِحقٍّ    ":ابن عابدين  املحتار وحاشيةجاء يف رد      

ِة، َوأُ  ِك لِلحَعامَّ رَتَ ِر املحُشح ِي النَّهح َِفرَي، َوَما ُوظرَف  َكَكرح َ اخلح ى بِِدَياِر ِمرصح ِة املحَُسمَّ َاِرِس لِلحَمَحلَّ َرِة احلح جح

 

 . 216/  5ج   ، تفسري الرازي   )1) 

 . 241/ 2ج   ، تفسري القرطبي   )2) 

 . 483/  1ج   ، حماسن التأويل   تفسري القاسمي   )3) 

 .   57/  2ج   ، تفسري املراغي   )4) 
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ََشح  املحَاِل  َبيحِت  يِف  َيُكنح  ح  َومَل َذلَِك  إىَل  َتاَج  احح بَِأنح  ََساَرى  األح  
ِ
َوفَِداء ُُيوَش  اجلح بِِه  َز  لُِيَجهر َِماِم  ٌء  لإِلح

َفاًقاَفُوظرَف َعىَل النَّاِس َذلَِك َوالح   .  (1)  "َكَفاَلُة بِِه َجائَِزٌة اتر

املالكية  علامء  الشاطبي من  لَِسدر    ":ويقول  ُنُوِد  اجلح ثرِِي  َتكح إِىَل  َتِقًرا  ُمفح ُمَطاًعا  إَِماًما  َنا  رح َقرَّ إَِذا  إنَّا 

مَ  إِىَل  ُنحِد  اجلح َحاَجاُت  َتَفَعتح  َوارح املحَاِل  َبيحُت  َوَخاَل  َطاِر،  َقح األح املحُتَِّسِع  املحُلحِك  َومِحَاَيِة  اَل  الثُُّغوِر  ا 

َِماِم   ، َفلإِلح ِفيِهمح اًل  إَِذا    -َيكح اَم    -َكاَن َعدح َاِل... َوإِنَّ  َما َيَراُه َكافًِيا هَلُمح يِف احلح
ِ
نَِياء َغح َأنح ُيَوظرَف َعىَل األح

لنَِي اِلترَساِع َماِل َبيحِت املحَاِل يِف َزَماهِنِمح بِِخاَلِف َزَمانِنَا، َفإِنَّ  َوَّ ح ُينحَقلح ِمثحُل َهَذا َعِن األح َقِضيََّة فِيِه    مَل الح

مَ َأحح  ِ َكُة اإلح َبَطَلتح َشوح َذلَِك النرَظاَم  َماُم  ِ َعِل اإلح َيفح ح  مَل َلوح  ُه  َفإِنَّ َلَحِة َهنَا َظاِهٌر،  ُه املحَصح اِم،  َرى، َوَوجح

اِر. ُكفَّ  الح
ِ
تِياَلء َضًة اِلسح  .  (2) "َوَصاَرتح ِدَياُرَنا ُعرح

كتب      املعصومني  "الشافعية  ويف  من  َوَغريهم  املحُسلمني  ر  رَضَ دفع  َأيحضا  ُفُروض  الح َومن 

قيام بذلك   ككسوة َعار وإطعام َجائِع إِذا مل ينحَدفع رضرهم بَِزَكاة َوَبيت َمال َفيلحزم املورسين الح

 .  (3) "َحيحُث َزاد َما َمَعهم عىل كَِفاَية سنة

نية واعتِّبوها من اجلهاد باملال وعقد اإلمام  واحلنابلة أجازوها حتت مسمى  الكلف السلطا     

املظامل املشرتكة قال فيه   َكِة    ":ابن تيمية لذلك فصال  بعنوان  رَتِ املحُشح ِمنح    "املحََظامِلِ  ُتطحَلُب  تِي  الَّ

َخُذ عَ  ٌء ُيؤح َيٍة َأوح َمِدينٍَة إَذا ُطلَِب ِمنحُهمح ََشح كِنَي يِف َقرح رَتِ  ِمثحَل املحُشح
ِ
َكاء َ :  الرشُّ مح َأوح ُرُءوِسِهمح

َواهِلِ ىَل َأمح

 ِ ا َعىَل َعَدِد ُرُءوِسِهمح َأوح َعَدِد َدَواهبر ؛ إمَّ تِي ُتوَضُع َعَليحِهمح ُكلرِهمح لحَطانِيَِّة الَّ ُكَلِف السُّ مح َأوح َعَدِد  ِمثحَل الح

َثُر   َخُذ ِمنحُهمح َأكح مح َكاَم ُيؤح
َواهِلِ ِر َأمح َجاِرِهمح َأوح َعىَل َقدح َثُر ِمنح  َأشح ِع َأوح َأكح ح َواِجَبِة بِالرشَّ َكَواِت الح ِمنح الزَّ

 

النوائب: مجع نائبة. وهي اسم ملا ينوب الفرد من جهة السلطان بحق أو  .    336/  2ج  ، رد املحتار وحاشية ابن عابدين   )1) 

السلطان من حوائج عىل الرعية كإصالح القناطر والطرق وغريها. انظر: حممد عميم  بباطل. ونوائب الرعية: ما يرضبه  

 .535الِّبكتي، قواعد الفقه، ص  

 .   619/  2ج   ، االعتصام للشاطبي   )2) 

 540ص  ،   الرساج الوهاج   )3) 



380 
 

ِعيَِّة   ح نَاِس الرشَّ َجح األح  ِ ِدَثتح يِف َغريح ُأحح تِي  الَّ ُكَلُف  الح ِمنحُهمح  َخُذ  ُتؤح َأوح  ِع  ح بِالرشَّ َواِجِب  الح ََراِج  َكاَم  اخلح

ِ لِلطََّعاِم َوالثرَياِب َوالدَّ 
ِ َذلَِك ُيوَضُع َعىَل املحَُتَبايَِعنيح َفاكَِهِة َوَغريح  .  (1)   "َوابر َوالح

 ويتفق فقهاء الظاهرية عىل فرض الرضيبة ويرون من حق السلطان إجبار األغنياء عليها.     

ُهمح السُّ   ":جاء يف املحىل    ِِّبُ ، َوجُيح ِل ُكلر َبَلٍد َأنح َيُقوُموا بُِفَقَرائِِهمح  ِمنح َأهح
ِ
نَِياء َغح لحَطاُن  َوُفِرَض َعىَل األح

َيأحُكلُ  باَِم  هَلُمح  َفُيَقاُم  لِِمنَي،  املحُسح َواِل  َأمح َسائِِر  يِف  َواَل   ، هِبِمح َكَواُت  الزَّ َتُقمح  ح  مَل إنح  َذلَِك،  ِمنح  َعىَل  وَن 

َكٍن َيُكنُّ  يحِف بِِمثحِل َذلَِك، َوبَِمسح  َوالصَّ
ِ
َتاء ِذي اَل ُبدَّ ِمنحُه، َوِمنح اللرَباِس لِلشر ُقوِت الَّ ُهمح ِمنح املحََطِر،  الح

ِة   ِس، َوُعُيوِن املحَارَّ مح يحِف َوالشَّ  . (2)  "َوالصَّ

 السنة   : ثانياً 

 : نبوية منهااستدل العلامء عىل مرشوعية الرضيبة بعدة أحاديث 

َكاِة؟   1 الزَّ َعِن  َوَسلََّم  َعَليحِه  النَّبِيُّ َصىلَّ اهللَُّ  َأوح ُسئَِل  ُت،  َسَألح  : َقاَلتح َقيحٍس،  بِنحِت  َفاطَِمَة    ــ َعنح 

تِي يِف الَبَقَرِة:   َكاِة«، ُثمَّ َتاَل َهِذِه اآلَيَة الَّ ا ِسَوى الزَّ وا  َليحَس الِِّبَّ َأنح  }َفَقاَل: »إِنَّ يِف املَاِل حَلَقًّ ُتَولُّ

 . (3) ( اآلَيَة 177)البقرة:  {ُوُجوَهُكمح 

 فاحلديث يبني أن يف املال حقا سوى الزكاة . 

َيأحتِنَا بِِه«  2 ُل َزاٍد، َفلح )ــ َقاَل َرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم: »َمنح َكاَن ِعنحَدُه َفضح
4

ويف رواية َأيِب     (

ُن يِف َسَفٍر َمَع النَّبِير َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم إِذح َجاَء َرُجٌل   ، َقاَل: َبيحناََم َنحح ِرير ُدح َعىَل َراِحَلٍة  َسِعيٍد اخلح

ُه َيِمينًا َوِشاَماًل، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم: »َمنح َكا ُف َبرَصَ ِ َن  َلُه، َقاَل: َفَجَعَل َيرصح

َيُعدح  ٌل ِمنح َزاٍد، َفلح َر َلُه، َوَمنح َكاَن َلُه َفضح َيُعدح بِِه َعىَل َمنح اَل َظهح ٍر، َفلح ُل َظهح  بِِه َعىَل َمنح اَل  َمَعُه َفضح

 .  (5) َزاَد َلُه« 

 

 .   338ـــ    337/  30ج   ، جمموع الفتاوى   )1) 

 .   281/  4ج   ، املحىل   )2) 

َكاِة ج   ، حتقيق شاكر   سنن الرتمذي   )3)  ا ِسَوى الزَّ  وضعفه األلبان   . 659رقم    . 39/  3باب َما َجاَء َأنَّ يِف املَاِل َحقًّ

ُجَها ،  النكاح   صحيح مسلم عن أنس كتاب   )4)  َتاِقِه َأَمَتُه، ُثمَّ َيتََزوَّ    . 1365رقم    . 1074/  2ج   ، َباُب َفِضيَلِة إِعح

 . 33/  12ج    ، رشح النووي عىل مسلم   )5) 
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َحاِب   َصح َواألح َقِة  فح الرُّ إِىَل  َساِن  حح ِ َواإلح َواملحَُواَساِة  ُوِد  َواجلح َدَقِة  الصَّ َعىَل  َثُّ  احلح َِديِث  احلح َهَذا  يِف 

َحاِب  َصح  بَِمَصالِِح األح
ِ
تِنَاء  . (1) َوااِلعح

ِة َكاُنوا ُأَناًسا ُفَقَراَء،  3 فَّ َحاَب الصُّ ٍر، َرِِضَ اهللَُّ َعنحُهاَم َأنَّ َأصح ُن َأيِب َبكح َِن بح محح َوَأنَّ  ــ وعن َعبحُد الرَّ

َهبح بَِثالٍِث،   َيذح ِ َفلح
نَنيح ًة: »َمنح َكاَن ِعنحَدُه َطَعاُم اثح َوَمنح َكاَن ِعنحَدُه  النَّبِيَّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم َقاَل َمرَّ

َهبح بَِخاِمٍس َأوح َساِدٍس«  َبَعٍة َفلحَيذح  . (2) َطَعاُم َأرح

ٍر بَثاَلَثًة  ٍة، َوَأُبو َبكح  . (3)واحلديث فيه طابع األمر بدليل أن الرسول عليه السالم انحَطَلَق بَِعرَشَ

األحاديث         د  "فهذه  وقد  املسلمني،  بني  التكافل  وجوب  تؤكد  حل  مجيعها  إىل  عت 

مشكالت وحاالت خاصة ملصالح فردية فكيف إذا كانت املصلحة عامة فهي أوىل أن تقدم.  

إذا   الطارئة  احلاجات  لسد  يكفي  ما  القادرين  أموال  يف  يوظف  أن  األمر  لويل  جيوز  وهلذا 

احتاجت إىل مال غري متوفر يف خزينة الدولة، كإعداد جيش للدفاع عن أرض املسلمني أو  

 . (4)  " مفكاك أرساه

   ــ اآلثار  3

َن َأيِب َطالٍِب، َرِِضَ اهللَُّ َعنحُه َيُقوُل   1 ُه َسِمَع َعيِلَّ بح ، َأنَّ ِن َعيِلٍّ ِد بح َفٍر، َعنح حُمَمَّ : »إِنَّ  ـــ َعنح َأيِب َجعح

وا، ، َفإِنح َجاُعوا، َأوح ُعرُّ ِفي ُفَقَراَءُهمح ِر َما َيكح مح بَِقدح
َواهِلِ  يِف َأمح

ِ
نَِياء َغح َأوح ُجِهُدوا    اهللََّ َفَرَض َعىَل األح

هَبُمح َعَليح  ِقَياَمِة، َوُيَعذر َم الح اِسَبُهمح َيوح ، َوَحقَّ َعىَل اهللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َأنح حُيَ
ِ
نَِياء َغح  .  (5) ِه« َفبَِمنحِع األح

لو استقبلت من أمري ما استدبرت  "ما ورد عن الفاروق عمر رِض اهلل عنه أنه قال:  ــ    2

 . (6) فقسمتها عىل فقراء املهاجرين  ألخذت فضول أموال األغنياء

 

 . 33/  12ج    ، النووي عىل مسلم رشح    )1) 

 . 595/  6ج   ، فتح الباري البن حجر   )2) 

 . 595/  6ج   ، انظر فتح الباري   )3) 

 . 33ص    مصطفى حممود زكي بحث منشور عىل شبكة األلوكة   ، الرضيبة يف ميزان الترشيع اإلسالمي   )4) 

 . 931. رقم 107/  5ج   التفسري من سنن سعيد بن منصور خمرجاً   )5) 

 . 283/  4ج   ، املحىل   )6) 
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ََسِن    3 ِمننَِي، َواحلح َكاِة. َوَعنح َعائَِشَة ُأمر املحُؤح ُه َقاَل: يِف َمالَِك َحقٌّ ِسَوى الزَّ ِن ُعَمَر َأنَّ ِن  ــ َوَعنح ابح بح

َأُل  : إنح ُكنحت َتسح ُمح َقاُلوا ُكلُُّهمح ملَِنح َسَأهَلُمح ِن ُعَمَر َأهنَّ ، َوابح ٍر  َعيِلٍّ ظٍِع َأوح َفقح ٍم ُمفح  يِف َدٍم ُموِجٍع، َأوح ُغرح

َحاَبِة   اِح َوَثاَلثاِِمَئٍة ِمنح الصَّ َرَّ َك. َوَصحَّ َعنح َأيِب ُعَبيحَدَة بحِن اجلح ِقٍع َفَقدح َوَجَب َحقُّ َرِِضَ اهللَُّ    -ُمدح

اَها  َأنَّ َزاَدُهمح َفنَِي َفَأَمَرُهمح َأُبو ُعَبيحَدَة َفَجَمعُ   - َعنحُهمح   ِن، َوَجَعَل َيُقوهُتُمح إيَّ َوَديح َواَدُهمح يِف ِمزح وا َأزح

؟ 
ِ
َواء  َعىَل السَّ

َحاَبِة      ُطوٌع بِِه ِمنح الصَّ َاٌع َمقح . -َرِِضَ اهللَُّ َعنحُهمح  -َفَهَذا إمجح  ، اَل خُمَالَِف هَلُمح ِمنحُهمح

َكاِة  ، ُكلُُّهمح َيُقوُل: يِف املحَاِل َحقٌّ ِسَوى الزَّ ِهمح ِ ، َوجُمَاِهٍد، َوَطاُوٍس، َوَغريح بِير عح  .  (1)َوَصحَّ َعنح الشَّ

 املعقول   : رابعا

 : عقلية منها واستدل املجيزون لفرض الرضيبة مع الزكاة بأدلة   

 أن التكافل االجتامعي فريضة   : أوالً  

مل تف الزكاة    إذا سدهافجميع الفقهاء متفقون عىل أنه إذا نزلت باملسلمني نازلة عامة وجب       

 و ال يمكن ألن الفرد ال يمكن أن يعيش وحده  ؛ بسدها مهام  استغرق ذلك من األموال

وأفكار، وأيد كثرية، فالفالح مثاًل  أن يكسب املال بجهده وحده، بل تشاركه يف كسبه جهود  

الري   له  ونظم  القنوات،  له  شق  الذي  املجتمع  جهد  لوال  مكسبه  وحيقق  ماله  جيمع  كيف 

له أدوات احلراثة والزراعة، وهيأ له األمن واالستقرار؟ وهكذا الصانع      والرصف، وصنع 

ته ونوائبه وهذا هو  وجب عليه أن يقف معه بامله  يف ملام  باملجتمع نازلةنزلت    ثم إذاومن  

  "َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم:  التكافل االجتامعي يف أسمى صوره وقد حث الرسول الكريم عليه  

َتَداعَ  ٌو  ُعضح ِمنحُه  َتَكى  اشح إَِذا  ََسِد  اجلح َمَثُل  َوَتَعاُطِفِهمح   ، َوَتَرامُحِِهمح  ، ِهمح َتَوادر يِف  ِمننَِي  املحُؤح َلُه  َمَثُل  ى 

ى َسائُِر اجلحَ  ُمَّ َهِر َواحلح  . (2) َسِد بِالسَّ

ِذيَن آَمنُوا  }وقد أفاض الشيخ رشيد رضا  يف بيان هذا املعنى يف تفسريه قوله تعاىل        َا الَّ : َيا َأهيُّ

َباطِِل، َواَلُكمح َبيحنَُكمح بِالح :    29:)النساء   {اَل َتأحُكُلوا َأمح َِميِع َفَلمح َيُقلح َواَل إِىَل اجلح َمح ( فقال: َأَضاَف األح

 

 . 2183/  4ج   ، املحىل   )1) 

 . 2586. رقم 19994/  4ج   باب تراحم املؤمنني،   ، صحيح مسلم عن النعامن بن بشري   )2) 
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ِة يِف ُحُقوِقَها وَ  ُمَّ َناُه ِمَراًرا ِمنح َتَكاُفِل األح رح ٍض لِلتَّنحبِيِه َعىَل َما َقرَّ ُضُكمح َماَل َبعح َها،  اَل َيأحُكلح َبعح َمَصاحِلِ

ُه َيُقوُل: إِنَّ َماَل ُكلر َواِحٍد ِمنحُكمح  َخِر  َكَأنَّ َتَباَح َأَحُدُكمح َأنح َيأحُكَل َماَل اآلح ، َفإَِذا اسح تُِكمح  ُهَو َماُل ُأمَّ

َل َمالِِه ...  ِه َأكح ِ ُه َأَباَح لَِغريح َباطِِل َكاَن َكَأنَّ  بِالح

      َ َرى، َوِهَي َأنَّ َصاِحَب املحَاِل احلح َأَلٍة ُأخح َضاَفِة َتنحبِيًها إِىَل َمسح ِ ُلُه  إِنَّ يِف َهِذِه اإلح ائَِز َلُه جَيُِب َعَليحِه َبذح

ِمنحُه    - ُل  َبذح الح َباطِِل    -َأِو  بِالح ِه  ِ َغريح َماِل  ِمنح  َشيحًئا  َيأحُخَذ  َأنح  َتاِج  لِلحُمحح جَيُوُز  اَل  َفَكاَم  َتاِج،  لِلحُمحح

ِب اَل جَيُوُز لَِصاِحِب املحَاِل َأنح َيبحَخَل َعَليحِه باَِم حَيح  َقِة َوالحَغصح ِ  َتاُج إَِليحِه. َكالرسَّ

اِك   رِتَ اَلِم َقاِعَدَة ااِلشح سح ِ َرتح يِف اإلح َضاَفِة َقدح َقرَّ ِ َبَياِن: إِنَّ ِمثحَل َهِذِه اإلح تِي  َوَأُقوُل ِزَياَدًة يِف الح الَّ

ح هَيحَتُدوا إِىَل ُسنٍَّة عَ  َماِن، َوَلكِنَُّهمح مَل اكِيُّوَن يِف َهَذا الزَّ رِتَ ِمي إَِليحَها ااِلشح َتَمُسوَها  َيرح اِدَلٍة فِيَها، َوَلِو الح

َراِد املحُتَّبِِعنَي َلُه مَ  ٍد ِمنح َأفح اَلَم جَيحَعُل َماَل ُكلر َفرح سح ِ اَلِم َلَوَجُدوَها، َذلَِك بَِأنَّ اإلح سح ِ تِِه  يِف اإلح ااًل أِلُمَّ

ِظ ُحُقوِقَها،  َياَزِة َواملحََلكِيَِّة َوِحفح ِ اِم احلح رِتَ َفُهَو ُيوِجُب َعىَل ُكلر ِذي َماٍل َكثرٍِي ُحُقوًقا   ُكلرَها، َمَع احح

َرى لَِذِوي   َقلِيِل ُحُقوًقا ُأخح ِة، َكاَم ُيوِجُب َعَليحِه َوَعىَل َصاِحِب املحَاِل الح َعامَّ ُمَعيَّنًَة لِلحَمَصالِِح الح

ِة، ُمَّ طَِراِر ِمَن األح  .  (1)ااِلضح

 الزكاة مصارفها حمددة وحمدودة ونفقات الدولة كثرية   أن : ثانياً 

للزكاة يف اإلسالم  غاية اجتامعيه، ودينية، وسياسية، وأخالقية، فهي ليست مجًعا للامل        

إلنفاقه عىل مرافق الدولة بل حمصورة يف األصناف الثامنية املعروفة يف اآلية الكريمة اخلاصة  

 .بالزكاة  

لزكاة ال ختلط بأموال املوارد األخرى فال ترصف إىل بناء اجلسور ومتهيد  وهلذا فإن أموال ا    

الطرق وشق األهنار، وبناء املساجد واملدارس والسقايات وسد البثوق، وهذه املرافق العامة  

وغريها الكثري رضوري للجامعة، والدولة هي املسئولة عن إصالح هذه املرافق وإقامتها،  

جلامعة ومن أين تسد ثغور الوطن، إذا مل جيز للحاكم أن ينفق  فمن أين ينفق عىل مصالح ا

عليها من أموال الزكاة؟ يبقى اجلواب أنه حالة عجز الدولة عن القيام هبذه املرافق البد من  

 

 .    31/  5تفسري املنار، ج   )1) 
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فرض رضائب عىل ذوي األموال بقدر ما حيقق املصلحة الواجب حتقيقها وفًقا للقاعدة التي  

 .  (1)  "و واجبما ال يتم الواجب إال به فه"تقول 

 ثالثًا: رعاية قواعد الرشيعة الكلية 

لها علامء اإلسالم من نصوص الرشيعة        يف اإلسالم قواعد كلية ومبادئ ترشيعية عامة أصَّ

 ويعول عليها .    ومن استقراء أحكامها اجلزئية فأصبحت بذلك أصوالً رشعية حيتكم إليها 

ويتحمل الرضر اخلاص لدفع رضر    ،رعاية املصالح ودرء املفاسد  :ومن هذه القواعد قاعدة     

فويت أدنى املصلحتني حتصياًل ألعالمها، كل ذلك ال يؤدي إىل إباحة فرض الرضائب  وت عام،

أو ظرف    ،فحسب، بل عىل العكس حيتم فرضها، وأخذها بالقوة، إذا وقعت الدولة يف مأزق

طارئ يستوجب ماالً كثرًيا ال تتحمل خزينة الدولة القيام به وإن مل يدفع هذا الطارئ، ربام  

ي أو  الدولة،  أعدائها،  تزول  قبل  من  العسكرية  األخطار  عن  ناهيك  كياهنا،  الضعف  نخر 

فيطمعون هبا، ال يعقل أن يمنع فرض الرضائب يف حال النوازل باألمة، وعدم قدرهتا عىل  

مواجهة ذلك فتفوت مصالح األمة من أجل املحافظة عىل امللكية اخلاصة. فالقاعدة الرشعية  

 . (2)  "فهو واجب  ما ال يتم الواجب إال به"كذلك تقول 

هلذا رأينا اإلمام الغزايل يعطي فإلمام احلق يف فرض أموال عىل األغنياء إذا مل تلب األموال     

   :كفاية اجلند ومؤنتهم يقول رمحه اهلل

طِاَلمِ "       اصح َعنح  اَلِم  سح ِ اإلح ِل  َأهح َظ  ِحفح َفإِنَّ   ، ئِير ُزح اجلح َعىَل   َّ الحُكيلر ثُِر  ُيؤح َع  ح الرشَّ َأنَّ  َلُم  َنعح ُن    َوَنحح

عِ  ح ُصوِد الرشَّ َمقح بِِه ِمنح  ُطوٌع  َمقح َفَهَذا  َواِحٍد  لٍِم  َدِم ُمسح ِظ  ِع ِمنح ِحفح ح ُصوِد الرشَّ َمقح اِر َأَهمُّ يِف  ُكفَّ   الح

ََراِج ِمنح املحََصالِِح َفَهلح إَليحِه َسبِيٌل  َواملحَ  ظِيُف اخلح ٍل َفإِنح ِقيَل: َفَتوح َتاُج َشَهاَدَة َأصح ُطوُع بِِه اَل حَيح َأمح  قح

 َ َيحِدي ِمنح األح ا إَذا َخَلتح األح ُنُوِد، َأمَّ ِدي اجلح َواِل يِف َأيح َمح ح  مح اَل؟ ُقلحنَا: اَل َسبِيَل إَليحِه َمَع َكثحَرِة األح َواِل َومَل

ِب خَلِ  َكسح َتَغُلوا بِالح َكُر َواشح َعسح َق الح َكِر َوَلوح َتَفرَّ َعسح يَف  َيُكنح ِمنح َماِل املحََصالِِح َما َيِفي بَِخَراَجاِت الح

 

 .    1074/  2ج   ، انظر فقه الزكاة   )1) 

 .   1075/  2ج   ، املصدر السابق   انظر   )2) 
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 ِ َعَراَمِة يِف باَِلِد اإلح ِل الح ِفتحنَِة ِمنح َأهح اَلِم َأوح ِخيَف َثَوَراُن الح سح ِ اِر بِاَلَد اإلح ُكفَّ اَلِم، َفَيُجوُز  ُدُخوُل الح سح

ُنحدِ  َداَر كَِفاَيِة اجلح  ِمقح
ِ
نَِياء َغح َِماِم َأنح ُيَوظرَف َعىَل األح  .  (1)  "لإِلح

 رابعًا: تطبيق قاعدة الغرم بالغنم 

ما جيمع من الرضائب البد وأن ينفق يف املصالح العامة، ومرافق الدولة كالدفاع  وبياهنا أن      

واألمن، والتعليم والصحة، ونحوه، وهذا ال شك يستفيد منه مجوع املسلمني من قريب أو  

إرشافها   ظل  يف  العامة  باملرافق  ويتمتع  الدولة،  وجود  من  يستفيد  الفرد  كان  وإذا  بعيد. 

احلاجة،  وتنظيمها، ومحايتها لأل الالزم عند  باملال  أن يسهم  بد  الداخيل واخلارجي، فال  من 

لتتمكن الدولة من القيام بأعبائها ومسؤوليتها. فكام يغنم الفرد من املجتمع ممثاًل يف الدولة  

الرشعية   للقاعدة  تطبيًقا  والتزامات  ما خيصه من رضائب  ويدفع  يغرم،  أن  ونشاطاهتا جيب 

 .(2)  "الغرم بالغنم "

 تطور اإلنفاق   : خامسا

واالقتصادية       والصناعية،  العلمية  احلياة  جوانب  شتى  يف  تتفوق  أن  الدولة  من  مطلوب 

والعيش   التطور  مواكبة  ألبنائها  حيقق  وبام  أعدائها  حياة  تطور  مع  يتالءم  بام  والعسكرية، 

 كل هذا يفتقر  الكريم، ومن الطبيعي جًدا أن زيادة عدد السكان حيتاج إىل زيادة يف اإلنفاق،  

إىل مقادير كبرية من املال، قد ُيعجز الدولة إجياده وتوفريه وال يكون سبيل إىل ذلك إال بفرض  

الرضائب، وعندها تكون هذه الرضائب نوًعا من اجلهاد باملال، واملسلم مأمور بذلك، ليحمي  

 . (3) دولته، ويقوي أمته، وحيمي دينه وماله وعرضه 

بعض   قدم  الشيخ   كام  منهم  الرضيبة  فرض  رشعية  عىل  تدل  عقلية  أدلة  املعارصين  العلامء 

 يوسف القرضاوي وقد نقلت عنه كثريًا يف الفقرات السابقة. 

 

 . 177ص    ، املستصفى   )1) 

موقع رسالة اإلسالم امللتقى الفقي   د عيسى صالح العمري  والرضائب وحكم توظيفها .  1078/ 2انظر فقه الزكاة ج   )2) 

http://fiqh.islammessage.com 

 . والرضائب وحكم توظيفها عيسى صالح العمري موقع رسالة اإلسالم. 1077/  2ج   ، ينظر فقه الزكاة   )3) 
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يف كتابه الفتاوى إذ يرى أن احلاكم املمثل لألمة إذا مل جيد ما  ومنهم الشيخ حممود شلتوت      

عليم، وتعبيد الطرق، وحفر الرتع واملصانع،  حيقق به املصالح العامة للجامعة، كإنشاء دور الت

وإعداد العدة للدفاع عن البالد، ورأى أن أغنياء األمة قد قبضوا ايدهيم، ومل يمدوه بالبذل  

واملعونة، جاز له وقد جيب أن يضع عليهم من الرضائب ما حيقق به تلك املصالح دون إرهاق  

 . (1) أو إعنات 

وال يمنعه ـــ أي احلاكم ــ  من فرض ذلك عىل    ":قول الذي ي   حممد السايسومنهم الشيخ  

 .  (2)  املسلمني ما أوجبه اهلل عليهم قربة ودينًا من صدقات تطهرهم وتزكيهم

 منع فرض الرضيبة مع الزكاة   :القول الثان  

ذهب فريق من العلامء إىل منع الرضيبة وحجتهم أن املال يتعلق به حق واحد فقط هو الزكاة     

دون ذلك من باب التطوع وليس من باب اإللزام وعليه فال يطالب الغني بغري الزكاة    وما

أن فرض الرضيبة يتعارض مع حرية التملك الشخصية التي رشعها    ذمته كامفقط وهبا تِّبأ  

اإلسالم  ويتعارض مع األحاديث التي حترم املكس و متنع العشور هذه مجلة حججهم وهذا  

 بيان بتفصيلها . 

 ليس يف املال حق سوى الزكاة    :الدليل األول 

 : استدلوا عىل ذلك عدة أحاديث 

َرابِيًّا َأَتى النَّبِيَّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم، َفَقاَل:    ــ بام روى 1  َرَة َرِِضَ اهللَُّ َعنحُه: َأنَّ َأعح َعنح َأيِب ُهَريح

ُك بِِه َشيحًئا، َوُتِقيُم الصَّ  ِ ُبُد اهللََّ الَ ُترشح ُتُه َدَخلحُت اجلَنََّة، َقاَل: »َتعح نِي َعىَل َعَمٍل إَِذا َعِملح   اَلةَ ُدلَّ

يِس بَِيِدِه الَ َأِزيُد َعىَل   ُروَضَة، َوَتُصوُم َرَمَضاَن« َقاَل: َوالَِّذي َنفح َكاَة املَفح ُتوَبَة، َوُتَؤدري الزَّ املَكح

لِ  ُه َأنح َينحُظَر إِىَل َرُجٍل ِمنح َأهح ، َقاَل النَّبِيُّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم: »َمنح رَسَّ نَِّة،   اجلَ َهَذا، َفَلامَّ َوىلَّ

َينحُظرح إِىَل َهَذا«   . (3)  َفلح

 

 . 125ص    ، للشيخ شلتوت دار الرشوق   الفتاوي   )1) 

 . 329م ص  1980  د حممد عبد املنعم مجال دار الكتاب املرصي ،  ودراسات مقارنة   انظر موسوعة االقتصاد اإلسالمي   )2) 

 . 1379. رقم 105/  2ج   ، وجوب الزكاة   كتاب الزكاة باب   ، صحيح البخاري   )3) 
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وجه الداللة أن الرجل ذكر أنه ال يؤدي غري الزكاة املفروضة فقبل منه النبي عليه السالم  

 ذلك وذكر أنه من أهل اجلنة . 

َت َزَكاَة َمالَِك  ــ  ومنه ما روى    2 يح َرَة، َأنَّ النَّبِيَّ َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم َقاَل: »إَِذا َأدَّ َعنح َأيِب ُهَريح

 . (1) َفَقدح َقَضيحَت َما َعَليحَك« 

 وجه الداللة أن من قىض ما عليه ال يطالب بحقوق أخرى عىل سبيل الوجوب 

 : وجياب عن هذا االستداللني بوجهني

ِقَصِص َكاُنوا َحِديثِي    : نقله ابن حجر عن القرطبي بقوله  :الوجه األول َحاَب َهِذِه الح َوَلَعلَّ َأصح

َاِل لَِئالَّ َيثحُقَل َذلَِك َعَليحهِ  ِل َما َوَجَب َعَليحِهمح يِف تِلحَك احلح َتَفى ِمنحُهمح بِِفعح اَلِم َفاكح سح ِ ٍد بِاإلح مح َفَيَملُّوا  َعهح

انحرَشَ  إَِذا  َسُهَلتح  َحتَّى  املحَنحُدوَباِت  َثَواِب  ِصيِل  حَتح َعىَل  ِص  رح
َواحلحِ َعنحُه  ِم  لِلحَفهح ُصُدوُرُهمح  َحتح 

 .  (2)َعَليحِهمُ 

أن الزكاة حق عىل املسلم تأديته وهو حق حمدد وثابت يف املال وواجب عىل   :الوجه الثان 

واجب األداء وإن مل يوجد فقري  األعيان بصفة دائمة تطهرًيا وتزكية للنفس واملال، وهو 

  .يستحق املواساة، أو حاجة تستدعي اإلسهام

فالفرد املسلم املالك للنصاب يف الظروف العادية ال يطالب بيشء من ماله غري الزكاة فإذا      

  .أداها قىض ما عليه، وليس عليه َشء آخر، إال أن يطوع كام جاء يف احلديث

لرضائب ونحوها فهي حقوق طارئة غري ثابتة ثبوت الزكاة،  أما احلقوق األخرى كفرض ا    

وغري مقدرة بمقدار معلوم، فهي ختتلف باختالف األحوال واحلاجات، وتتغري بتغري  

كام    ،العصور واملستجدات، فإذا كثرت حاجات األفراد، واتسعت نفقات الدولة وأعباؤها

 .  (3)      حتتاجه ملواجهة ما طرأيف عرصنا احلديث، فحينئذ البد من تدخل الدولة وفرض ما  

 

 حسن غريب.   "وقال   4/  3ج    ، فقد قضيت ما عليك   باب ما جاء إذا أديت الزكاة   ، سنن الرتمذي   )1) 

 . 265/  3ج   ، فتح الباري   )2) 
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نِي النَّبِيَّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم َيُقوُل: »َليحَس  ــ ما روى  3 َا َسِمَعتحُه َتعح َعنح َفاطَِمَة بِنحِت َقيحٍس، َأهنح

َكاِة«   .  (1) يِف املحَاِل َحقٌّ ِسَوى الزَّ

 وجياب عن هذا بأمرين: 

 امش. اهل أن احلديث منكر وفيه ضعف شديد كام ذكرنا يف ختريج العلامء له يف   : األول 

 بوجود حق آخر غري الزكاة . العلامء رصحواأن  :الثان

فقد قال الشيخ شعيب تعقيبا عىل حديث فاطمة بنت قيس: صحَّ عن الشعبي من قوله عند  

من طريق إسامعيل بن سامل عنه، سمعُته ُيسأل: هل عىل الرجل حق يف    "تفسريه"الطِّبي يف  

نعم، وتال هذه   قال:  الزكاة؟  َيَتاَمى  }اآلية:  ماله سوى  َوالح َبى  ُقرح الح َذِوي  ُحبرِه  َعىَل  املحَاَل  َوآَتى 

َكاةَ  اَلَة َوآَتى الزَّ َقاِب َوَأَقاَم الصَّ ائِلنَِي َويِف الرر بِيِل َوالسَّ  (.177)البقرة:  {َواملحََساكِنَي َوابحَن السَّ

حييى: ... ولكن يف مالك حق  وصح عن ابن عمر فيام أخرجه ابن أيب شيبة أنه قال لقزعة بن  

 سوى ذلك يا قزعة. 

عن بعضهم أن يف املال حقوًقا جتب سوى الزكاة، واعتّلوا    "جامع البيان "وذكر الطِّبي يف     

ِِّبَّ ...  }لقوهلم ذلك هبذه اآلية:    وقالوا: ملا قال اهلل تبارك   (177البقرة: )  {َليحَس الح

َبىَوآَتى املحَاَل َعىَل ُحبرِه ذَ }وتعاىل:   ُقرح اَلَة  }ومن سمى اهلل معهم، ثم قال بعد:    {ِوي الح َوَأَقاَم الصَّ

َكاةَ  الزَّ القربى ومن سمى    {َوآَتى  ذوي  يؤتونه  أهنم  به  املؤمنني  وصف  الذي  املال  أن  علمنا 

 

إسناده ضعيف    : رمحه اهلل   قال املحقق الشيخ األرنؤوط   . 1789  رقم   9/  3ج   ، باب ما أدى زكاته ليس بكنز   سنن ابن ماجة   )1) 

ضعيف. وقد اضطرب يف   - وهو ميمون األعور - سيئ احلفظ، وشيخه أبو محزة  - وهو ابن عبد اهلل النخعي - جًدا، رشيك 

 متنه. الشعبي: هو عامر بن رَشاحيل. 

إن يف املال حلًقا سوى  "اإلسناد، بلفظ:  من طريقني عن رشيك بن عبد اهلل النخعي، هبذا  (  666) و (  665)   الرتمذي فأخرجه  

 هكذا عىل اإلثبات .   - "الزكاة

َبيحَهِقّي يِف »سنَنه«   478/  5ويف البدر املنري ج    نَاًدا.    : . َهَذا احلَِديث َقاَل فِيِه الح ُووَنُه يِف تعاليقهم، لست أحفظ َلُه إِسح َحابنَا َيرح َأصح

ا اَل يعرف.   : َوَقاَل النََّوِوّي يِف »رشح املحَُهّذب«   َهَذا َحِديث َضِعيف جدًّ

َوُر    39/  3ج   ، ت شاكر   وأخرجه الرتمذي يف سننه  نَاُدُه َليحَس بَِذاَك، َوَأُبو مَححَزَة َميحُموٌن األَعح وعلق عليه بقوله َهَذا َحِديٌث إِسح

ُف«   . ُيَضعَّ
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معهم غري الزكاة التي ذكر أهنم يؤتوهنا، ألن ذلك لو كان مااًل واحًدا مل يكن لتكريره معنى  

 .  (1) مفهوم 

َكاِة(:       َأيح َليحَس فِيِه    "وقال ابن تيمية يف تفسري معنى  حديث ) َليحَس يِف املحَاِل َحقٌّ (ِسَوى الزَّ

النََّفَقاُت  جَتُِب  َكاَم  املحَاِل  َسَبِب   ِ بَِغريح َواِجَباٌت  َفِفيِه  َوإاِلَّ  َكاِة  الزَّ ِسَوى  املحَاِل  بَِسَبِب  جَيُِب    َحقٌّ 

ََقاِرِب َوالزَّ  َطاُء  لأِلح عح ِ ُيوِن َوجَيُِب اإلح َعاِقَلِة َوجَيُِب َقَضاُء الدُّ َبَهائِِم َوجَيُِب مَححُل الح ِقيِق َوالح َجِة َوالرَّ وح

َوا ِ َذلَِك ِمنح الح كَِفاَيِة؛ إىَل َغريح ًضا َعىَل الح َعاِري َفرح َوُة الح َائِِع َوُكسح ِجَباِت  يِف النَّائَِبِة َوجَيُِب إطحَعاُم اجلح

 . (2)  "ِة. َلكِنح بَِسَبِب َعاِرضٍ املحَالِيَّ 

 الدليل الثان: احرتام امللكية الشخصية  

أن اإلسالم احرتم امللكية الشخصية، وجعل كل إنسان أحق بامله وحرم األموال كام    :وبياهنا 

إال   ليست  وتفسريها  تِّبيرها  يف  القائلون  يقول  مهام  والرضائب  واألعراض،  الدماء  حرم 

 . (3)  ال يؤخذ من أربابه قرًسا وكرًها مصادرة جزء من امل

احرتام اإلسالم للملكية الفردية ال ينايف تعلق احلقوق باملال، وكام سبق  وجياب عن هذا بأن   

الفرد ألنه مل   فإن للجامعة حًقا يف مال  العقلية عىل جواز فرض الرضيبة  أن أرشنا يف األدلة 

اإلسالمية   الدولة  يف  كان  فإذا  ثروته،  تكوين  يف  أسهمت  التي  وهي  هبا،  إال  ماله  يكسب 

ة، أو كانت املصلحة العامة تتطلب ماالً لسد الثغور مثاًل، أو بناء مرفق  حمتاجون مل تكفهم الزكا

عام ينتفع به الناس، أن كان دين اهلل وتبليغ دعوته حيتاج إىل مال إلقامة ذلك، فإن الواجب  

الذي حيتمه اإلسالم أن تفرض يف أموال األغنياء ما حيقق هذه األمور، وما دام حتقيق ذلك  

األمر  بأويل  القاعدة الرشعية  منوًطا  ، وال مال إال بفرض الرضيبة فإن له احلق يف ذلك ألن 

 .  (4) ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب  "تقول:  

 

 . 10/  3ج   ، هامش   ، سنن ابن ماجة   )1) 

 .   316/  7ج   ، جمموع الفتاوى   )2) 

 .  1089/  2ج   ، الزكاة فقه    )3) 

 .   1094/  2ج   ، و فقه الزكاة   282ص    ، عيل حسب اهلل   ، انظر أصول الترشيع اإلسالمي   )4) 
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 املكس والعشور يف اإلسالم حرام   :الدليل الثالث 

فقد ورددت عدة أحاديث تنهى عن املكس يف اإلسالم وتتوعد فاعله والرضيبة نوع منه،       

 ث: ومن هذه األحادي

ُت َرُسوَل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم َيُقوُل:  ــ ما رواه    1 ، َيُقوُل: َسِمعح َُهنِيَّ ُخُل    "َعاِمٍر اجلح اَل َيدح

َنََّة  ٍس اجلح  .  (1)  "َصاِحُب َمكح

ٍد  ــ  2 ُن خُمَلَّ َلَمُة بح ، َقاَل: َعَرَض َمسح ِ رَيح َ  َوَكاَن َأِمرًيا َعىَل    -َعنح َأيِب اخلح ِن َثابٍِت،    -ِمرصح ِفِع بح َعىَل ُرَويح

َيُقوُل:   َوَسلََّم  َعَليحِه  اهللُ  َصىلَّ  اهللِ  َرُسوَل  ُت  َسِمعح إِنر  َفَقاَل:  ُعُشوَر،  الح َيُه  ُيَولر َصاِحَب    "َأنح  إِنَّ 

ِس ) )  "( يِف النَّاِر 1املحَكح
2

)  . 

يِس بَِيِدِه َلَقدح َتاَبتح  »  :ــ حديث مسلم يف قصة الغامدية وفيه قوله عليه السالم  3 ِذي َنفح َفَوالَّ

ٍس َلُغِفَر َلُه(  َبًة َلوح َتاهَبَا َصاِحُب َمكح  . (3) َتوح

 فاحلديث يدل عىل أن صاحب املكس أشد ذنبا من املرأة الزانية. 

املكس      بأن  االستدالالت  هذا  عن  وإن    وجياب  الرشعية  الرضيبة  غري  يدعون  الذي 

الواردة يف يراد هبا معنى    األحاديث  ذم املكس أكثرها مل تثبت صحتها وإن كلمة املكس ال 

واحد حمدد لغة أو رشًعا، فهو يأيت يمعنى: ما يأخذه العشار، والرضيبة التي يأخذها املاكس  

وأصله اجلباية، ويأيت بمعنى النقص، واملكس: انتقاص الثمن يف البياعة وما يأخذ املاكس ممن  

التجار  البلد من  الذي جيبي    يدخلون  العامل  املكس عىل املوظف  وعىل هذا حيمل صاحب 

الزكاة فيظلم يف عمله، ويتعدى عىل أرباب األموال فيأخذ منهم ما ليس من حقه. أو يقل من  

املال الذي مجعه مما هو حق للفقراء وسائر املستحقني، وقد يدل لذلك ما جاء عن بعض الرواة  

 

. قال املحقق: حسن لغريه، وهذا إسناد ضعيف، ومعنى صاحب  17354. رقم   586/    28ج   ، مسند أمحد ط الرسالة   )1) 

اًرا«    : مكس   أي » َعشَّ

 حديث حسن لغريه.   : . قال املحقق 17001رقم    . 211/  28ج   ، مسند أمحد ط الرسالة   )2) 

أبيه   )3)  بريدة عن  بن  اهلل  عبد  عند  احلدود   ، أخرجه مسلم  نفسه ،  كتاب  اعرتف عىل  . رقم  1323/  3ج   ، بالزنى   باب من 

1695  . 
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عىل غري حقها، كام أن أبا داود أخرج احلديث يف باب  من تفسري العارش بالذي يأخذ الصدقة  

 .  (1)   السعاية عىل الصدقة

ََحاِديِث  "  :أما أحاديث رفع العشور فقد ذكرها أبو عبيد وأجاب عنها بقوله      ُوُجوُه َهِذِه األح

ِس،   ، َوَكَراَهَة املحَكح َعارِشَ َنا فِيَها الح تِي َذَكرح َعُلُه  الَّ َاِهلِيَِّة، َيفح ٌل يِف اجلح ُه َقدح َكاَن َلُه َأصح لِيَظ فِيِه َأنَّ َوالتَّغح

مح إَِذا َمرُّ 
َواهِلِ َ َأمح اِر ُعرشح َعَجِم مَجِيًعا، َفَكاَنتح ُسنَُّتُهمح َأنح َيأحُخُذوا ِمَن التُّجَّ َعَرِب َوالح وا هِبَا  ُمُلوُك الح

 .  َعَليحِهمح

ُ َذلَِك َما َذكَ  َصاِر ِمثحِل َثِقيٍف،  ُيَبنير َمح ِل األح َم ملَِنح َكَتَب ِمنح َأهح َنا ِمنح ُكُتِب النَّبِير َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلَّ رح

مح 
وَن. َفَعلِ رَشُ وَن، َواَل ُيعح ُمح اَل حُيحرَشُ َلَم َأهنَّ ِهمح مِمَّنح َأسح ِ َنحَدِل، َوَغريح َمِة اجلح ِن، َوَدوح َريح َبحح ُه  نَا هِبََذا أَ َوالح نَّ

َطَل اهللَُّ َذلَِك بَِرُسولِِه َصىلَّ اهللُ عَ  َاِهلِيَِّة َمَع َأَحاِديَث فِيِه َكثرَِيٍة، َفَأبح َليحِه َوَسلََّم،  َقدح َكاَن ِمنح ُسنَِّة اجلح

َهٍم مَخحَسٌة، َفَمنح َأَخَذَها ِ ِمنح ُكلر ِماَئَتيح ِدرح َكاِة بُِرُبِع الحُعرشح ِضَها    َوَجاَءتح َفِريَضُة الزَّ ِمنحُهمح َعىَل َفرح

حُيَدر  ِذي  الَّ َِديِث  احلح يِف   ٌ ُمَفرسَّ َوُهَو  ُرُبَعُه  َأَخَذ  اَم  إِنَّ  ، َ الحُعرشح َيأحُخِذ  ح  مَل ُه  أِلَنَّ ؛  بَِعارِشٍ ُثوَنُه َعنح  َفَليحَس 

ِه َأيِب  ، َعنح َجدر ِن ُعَبيحِد اهللَِّ الثََّقِفير ِب بح ائِِب، َعنح َحرح ِن السَّ  بح
ِ
ِه َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه  َعَطاء  ُأمر

َيُهوِد َوالنََّصاَرى.  ُعُشوُر َعىَل الح اَم الح لِِمنَي ُعُشوٌر، إِنَّ  َوَسلََّم َقاَل: َليحَس َعىَل املحُسح

، َفَقاَل: ُهَو الَّ  َعارِشَ ُفوًعا ِحنَي َذَكَر الح َناُه َمرح َِديُث الَِّذي َذَكرح ِ  َوَكَذلَِك احلح َدَقَة بَِغريح ِذي َيأحُخُذ الصَّ

َها  . َحقر

لِِمنَي؟ َفَقاَل:      َ ِمَن املحُسح َت ُعَمَر َأَخَذ الحُعرشح مح
ِن ُعَمَر ِحنَي ُسئَِل: َهلح َعلِ ُه َحِديِث ابح َوَكَذلَِك َوجح

ح ُيِردِ  اَم َنَراُه َأَراَد َهَذا، َومَل ُه. َقاَل َأُبو ُعَبيحٍد: إِنَّ َلمح ح َأعح َكاَة، َوَكيحَف ُينحكُِر َذلَِك َوَقدح َكاَن ُعَمُر  اَل، مَل  الزَّ

؟  َعَها إَِليحِهمح ُن ُعَمَر َدفح طَِيِة، َوَكاَن َرَأى ابح َعح  َيأحُخُذوهَنَا ِعنحَد األح
ِ
َُلَفاء ُه ِمَن اخلح ُ  َوَغريح

اَم َأَراَد َأنَّ  لاًِم، َواَل ُمَعاَهًدا، إِنَّ رِشُ ُمسح ٍر ِحنَي َقاَل: َما ُكنَّا َنعح ا ُكنَّا َنأحُخُذ  َوَكَذلَِك َحِديُث ِزَياِد بحِن ُحَديح

 ِ َف الحُعرشح ِة نِصح مَّ ِل الذر ، َوِمنح َأهح ِ َع الحُعرشح لِِمنَي ُربح  .  (2)ِمَن املحُسح

 

 .   1095ــ  1094  / 2ج   ، عيسى صالح العمري وفقه الزكاة   انظر الرضائب وحكم توظيفها   )1) 

 .   637ــ    636ص    ، األموال   )2) 



392 
 

فاملراد برفع العشور عن املسلمني إذن  هو ختفيف النسبة الواجبة عليهم من العرش الذي      

كان يأخذه العرب  والعجم يف اجلاهلية إىل ربع العرش الذي فرضه اإلسالم زكاة يف أموال  

 التجار. 

بحُد  واملراد باليهود والنصارى يف احلديث أهل احلرب منهم خاصة كام روى ابو عبيد عن عَ     

ِقٍل، َقاَل: َسأَ  ِن َمعح بح َِن  محح َعبحِد الرَّ ، َعنح  َعبحيِسر الح ِن َخالٍِد  بح َعبحِد اهللَِّ  َياَن، َعنح  َِن، َعنح ُسفح محح ُت  الرَّ لح

َفَمنح  ُقلحُت:  ُمَعاَهًدا.  َواَل  لاًِم،  رُشُ ُمسح َنعح ُكنَّا  َما  َقاَل:  وَن؟  رُشُ َتعح ُكنحُتمح  ٍر: َمنح  بحَن ُحَديح ُكنحُتمح    ِزَياَد 

وَننَا إَِذا َأَتيحنَاُهمح  رُشُ ِب، َكاَم َكاُنوا َيعح َرح اَر احلح وَن؟ َقاَل: جُتَّ رُشُ  . "َتعح

 وهذا رضب من معاملة األجانب بمثل ما تعامل به دوهلم املسلمني وهو مبدأ يتبع إىل اليوم.     

اليهود والنصارى فلم يكن يؤخذ منهم العرش كأهل احل  رب، والربعه  فأما أهل الذمة من 

 .  (1)  "كاملسلمني وإنام يؤخذ منهم نصف العرش  

وهو اجلزية فقال يف تأويل قوله عليه   »َليحَس    ،ولإلمام الرتمذي تفسري آخر ملعنى العشور      

ُ َهَذا ُيَفرسر َما  َويِف احلَِديِث  َقَبِة،  الرَّ َيَة  بِِه: ِجزح نِي  َيعح اَم  إِنَّ لِِمنَي ُعُشوٌر«  املُسح اَم    َعىَل  َقاَل: »إِنَّ َحيحُث 

»َخَراٌج   َقاَل:  داود  أيب  ُعُشوٌر« وعند  لِِمنَي  املُسح َعىَل  َوَليحَس  َوالنََّصاَرى،  الَيُهوِد،  َعىَل  الُعُشوُر 

ُعُشوِر«.   َمَكاَن الح

ِل الِعلحِم هبذا احلديث عىل  ِة َأهح َلَم ُوِضَعتح َعنحهُ   :واستدل َعامَّ اِنَّ إَِذا َأسح َ َيُة  َرَقَبتِهِ َأنَّ النَّرصح  . (2)  ِجزح

يتبني مما سبق عرضه من أدلة املجيزين واملانعني لفرض الرضيبة  قوة أدلة املجيزين  مما يرتجح   

 القول هبا  عىل قول املانعني.  

 

 .   1097  / 2ج   ، فقه الزكاة   )1) 

َيةٌ   ، ت شاكر   ، سنن الرتمذي   )2)  لِِمنَي ِجزح ِن    634رقم    18/  3ج   ، َباُب َما َجاَء َليحَس َعىَل املُسح ِب بح . . وسنن أيب داود َعنح َحرح

ِل الذر   َباٌب   ، ُعَبيحِد اهللَِّ، َعِن النَّبِير صىل اهلل عليه وسلم  ِشرِي َأهح َتَلُفوا بِالترَجاَراِت ج  يِف َتعح ِة إَِذا اخح وقال    3047. رقم 169/  3مَّ

 األلبان حديث مرسل. 
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الفقهاء الذين قالوا بجواز فرض رضيبة مالية  يف حاالت خاصة للرضورة وضعوا رشوطا     

وضوابط جتعل فرض الرضيبة املالية يف أضيق نطاق وأصعب ظروف مالية يمر هبا بيت املال  

بحيث ال يكون هناك مفر أمام اإلمام سوى فرض الرضيبة املالية  وهذه الرشوط تتمثل يف  

 اآليت:  

وعدم وجود مورد آخر للدولة غري فرض  الرضورة امللحة إىل املال   : ول الرشط األ 

 . الرضائب مع زواهلا بزوال احلاجة  ووجود حاجة عامة مرشوعة 

اَلِم لَِيبحَتنَِي يِف      "  :. قال اإلمام اجلويني    سح ِ ِل اإلح َواِل َأهح َِماِم َأنح َيُمدَّ َيَدُه إِىَل َأمح ُت َأَرى لإِلح َفَلسح

ا. ُكلر  َخًرا َوِعزًّ َل َمفح َتنَِي َذِخرَيًة َوَكنحًزا، َوَيَتَأثَّ ًزا، َوَيقح  َناِحَيٍة ِحرح

َواٍل َأفَ  نَى َعنحُه بَِأمح َتغح ُمُه، َفإِِن اسح َمِن َما َسَبَق َرسح ُه لُِدُروِر املحَُؤِن َعىَل مَمَرر الزَّ اَءَها اهللَُّ َعىَل  َوَلكِنح ُيَوجر

لِمِ  ينَ َبيحِت َماِل املحُسح  .  "نَي َكفَّ َطلَِبَتُه َعىَل املحُورِسِ

حيث أن األصل يف    ،فهي غري مرشوعة  ، فاإلنفاق عىل هذه الوجوه خاصة وليست عامة     

احلرمة  املالية   ،املال  التكاليف  من  الذمة  لرضورة    ،وبراءة  إال  احلرمة  هذه  انتهاك  جيوز  فال 

 .   (1) قصوى  

بدون استثناء    ،وفقًا للقدرة املالية للمكلف  ،توزيع األعباء عىل الرعية بالعدل  : الرشط الثان

بالعدل   منهم  وال يقصد  املتفاوتني ظلم  "املساواة"أحد  بني  املساواة  نفس    ،ألن  تؤخذ  فال 

بل ختتلف حسب املصلحة االقتصادية واالجتامعية فيؤخذ من هذا أكثر    ،النسبة من اجلميع 

 .  (2) من ذاك  

 

د .السلطان  ، وتطبيق   الزكاة أحكام   . 286ص    ، حتقيق عبد العظيم الديب   يف التياث الظلم للجويني   ينظر غياث األمم   )1) 

. وبحوث يف  434ص    ، م 1990هـ ــ  1410والنرش  للطباعة    . وفقه االقتصاد العام يوسف كامل حممد ــ ستابرس   55ص  

 . مصدر سابق   ، موقع اإلسالم اليوم   ، رجاء بنت صالح   ، والزكاة والرضيبة ،  294رفيق املرصي ص  . د    ، الزكاة 

 .   1081/  2ج   ، انظر فقه الزكاة   )2) 
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ِن ُعَمَر، َعنح َأبِيِه، َقاَل:  ويدل عىل هذا التفاوت ما ذكره أبو عبيد عن      ِن َعبحِد اهللَِّ بح َعنح َسامِلِ بح

املحَِدي  إِىَل  ُل  َمح احلح ُثَر  َيكح لَِكيح  ؛  ِ الحُعرشح َف  نِصح نحَطِة  ِ َواحلح ِت  يح الزَّ ِمَن  النََّبِط  ِمَن  »َيأحُخُذ  ُعَمُر  نَِة،  َكاَن 

«  َوَيأحُخُذ ِمنَ  َ ِقطحنِيَِّة الحُعرشح  .  (1) الح

 إنفاق الرضيبة يف مصالح األمة ال يف شهوات احلكام    :الرشط الثالث 

  ، جيب أن ترصف الرضيبة يف مكاهنا الصحيح التي من أجلها فرضت ال يف شهوات احلكام   

وأغراضهم الشخصية  ويف ترف أرسهم وخاصتهم  ويف رغبات أتباعهم السائرين يف ركاهبم  

حملها غري  يف  رصفها  يتم  ال  حتى  الزكاة  مصارف  عىل  بالنص  الكريم  القرآن  اهتم  هلذا   . ،  

 وتذهب أمواهلا لغري مستحقها. 

رصف األموال العامة يف    الصحابة يفومن هنا فقد شدد اخللفاء الراشدون ومعهم أجالء      

 . (2) وهذا هو الفرق ما بني اخلالفة الراشدة وامللك العضوض  ،مصارفها الرشعية

َأَملٌِك َأَنا َأمح َخلِيَفٌة؟، َفَقاَل َلُه َسلحاَمُن:    "َسلحاَمَن، َأنَّ ُعَمَر َقاَل َلُه:    طبقاته َعنح روى ابن سعد يف  

ِض املحُ  ِه َفَأنحَت َملٌِك  »إِنح َأنحَت َجَبيحَت ِمنح َأرح ِ َحقر َتُه يِف َغريح َثَر ُثمَّ َوَضعح ا َأوح َأَقلَّ َأوح َأكح مَهً لِِمنَي ِدرح سح

َِّبَ ُعَمُر«   َتعح ُ َخلِيَفٍة، َفاسح  . (3)َغريح

   أهل الرأي والشورى يف األمة عىل فرضها  الرابع: إمجاع الرشط  

الرضيبة     فرض  االنفراد  لإلمام  واخلِّبة    ، فليس  العلم  أهل  استشارة  من  بد  ال  بل 

الشيخ     واالختصاص. ذلك  قائالً يوضح  مراعاة    "  :القرضاوي  يستطيعون  الذين  فهم 

ويعرفون كفاية املوارد األخرى أو عجزها   ،فيتبينون وجوه احلاجة إىل املال ،الرشوط السالفة

ي  ما  التنظيم  بالعدلويضعون من  الرعية  أعباء الرضيبة عىل  باخلِّباء    ،كفل توزيع  مستعينني 

قال    ،.  وقد دّل القرآن عىل ذلك  "ثم يراقبون بعد ذلك رصف احلصيلة    ،وأهل االختصاص

 

 .   641ص    ، األموال   )1) 

 .  1084  / 2ج   ، انظر فقه الزكاة   )2) 

.  والبكاء أي أخذته العِّبة    : عنى استعِّب م . و 306/  3ج   ، صادر ط دار    ، حتقيق أمحد عباس الطبقات الكِّبى البن سعد    )3) 

 .  1084  / 2ج   ، الزكاة . وفقه  55ص    ، السلطان   . د   ، تطبيق و أحكام    والزكاة 
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وشاورهم يف األمر    }  :( وكذلك قوله تعاىل 38  : )الشورى  {  "وأمرهم شورى بينهم  }"  : تعاىل

عمران{ آل  السنة 159  : )  ومن  وسلم   :(   عليه  اهلل  صىل  الرسول  يشاور    ،فعل  كان  حيث 

حيث شاورهم يف املنزل الذي ينزلون فيه .    ، يف غزوة بدر  : ومنها  ، أصحابه يف األمور املهمة

 . وكذلك يف مصاحلة األحزاب  ،ويف اخلروج يوم أحد

وأيضًا شاورهم يوم احلديبية يف ذراري    ،ك يف غزوة اخلندق بثلث ثامر املدينة عامئذ وكان ذل

 .   (1) املرشكني  

تسد حاجة الدولة بقيمتها      أال يكون يف حوزة  اإلمام  ورجاله أموال ترفيهية  : الرشط  اخلامس 

إذا بيعت  ويقصد هبا األموال التي اقتطعها اإلمام لنفسه بغري حق أو منحها لرجاله وأعوانه  

السياحية    والعقارات واملنتجعاتواألراِض    ،كي يضمن بقاءه يف احلكم مثل القصور والفلل

ة الشعب ظلاًم وزورًا   والتحف واهلدايا  والسيارات  وغريها من األموال التي تؤخذ من عام

أو تقتطع من حق الدولة  دون حساب أو رقيب  ولنا يف ذلك موقف العز بن عبد السالم من  

 . السلطان قطز

َداد َوجبن أهل مرص َعنحُهم َوَضاَقتح    "حاصلها   و     بِاَلد عقيب َواقَعة َبغح َأن التتار ملا دمهت الح

ُرُجوا َوَأنا أضمن   يحخ عز الّدين َرمَحه اهلل َفَقاَل اخح ض استشاروا الشَّ بالسلطان وعساكره األَرح

لحَطان َلُه إِن املَال يِف خزانت  َوال  لكم عىل اهلل النَّرصح َفَقاَل السُّ ي َقلِيل َوَأنا ُأِريد َأن أقرتض من َأمح

َما   َُمَراء  األح وأحرض  َوعند حريمك  عنحدك  َما  أحرضت  إِذا  الّدين  عز  يحخ  الشَّ َلُه  َفَقاَل  ار  التُّجَّ

َوقحت   َيحش َومل يقم بكفايتهم َذلِك الح ة ونقدا وفرقته يِف اجلح ََرام ورضبته سكَّ يِلّ احلح ِعنحدهم من احلح

َقرح  لحَطان والعسكر كلهم َما ِعنحدهم من َذلِك َبني  اطلب الح ض َوأما قبل َذلِك َفاَل فأحرض السُّ

خُمَالَفته فامتثلوا أمره   َتطِيُعوَن  بَِحيحُث اَل َيسح َلُه َعظَمة ِعنحدهم وهيبة  يحخ  يحخ َوَكاَن الشَّ َيدي الشَّ

 . (2)  "فانترصوا 

 

   1086ـــ    1085  / 2ج   ، الزكاة انظر فقه    )1) 

 . 215/  8ج    ، طبقات الشافعية الكِّبى للسبكي   )2) 
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ملا خرج السلطان الظاهر بيِّبس إىل قتال التتار    "  النووي فإنه وتكرر هذا املوقف مع اإلمام  

العدو،   قتال  به عىل  ليستنرص  الرعية  من  مال  أخذ  له  بأنه جيور  العلامء  فتاوى  أخذ  بالشام، 

الدين   حميي  الشيخ  بقي  نعم،  فقيل:  أحد؟  بقي  هل  فقال:  بذلك،  الشام  فقهاء  له  فكتب 

لبه فحرض، فقال: اكتب خطك مع الفقهاء، فامتنع. فقال: ما سبب امتناعك؟  النووي، فط

وليس لك مال. ثم من اهلل عليك،    ،(1فقال: أنا أعرف أنك كنت يف الرق لألمري بند قدار ) 

وجعلك ملًكا. وسمعت أن عندك ألف مملوك، كل مملوك له حياصة من ذهب، وعندك مائتا  

فإذا أنفقت ذلك كله، وبقيت مماليك بالبنود الصوف بداًل   جارية، لكل جارية حقٌّ من احليل،

الرعية. فغضب   املال من  بأخذ  أفتيتك  بثياهبن دون احليل،  اجلواري  وبقيت  احلوائص،  عن 

فقال: السمع والطاعة! وخرج إىل    -يعني دمشق-الظاهر من كالمه، وقال: اخرج من بلدي  

الفقهاء: إن هذا من كبار علامئنا وصل حائنا، وممن يقتدى به، فأعده إىل دمشق،  نوى، فقال 

 . (1) فرسم برجوعه. فامتنع الشيخ، وقال: ال أدخلها والظاهر هبا. فامت الظاهر بعد شهر 

فإذا كان هناك مثال هنر عام احتيج   فيه نفع اخلاصة  العامة ملا أال يوظف عىل    :الرشط السادس 

أما إذا كان النهر خاصًا فكريُّه عىل    ،وتنظيفه ( أمكن التوظيف عىل العموم   كريه)حفرهإىل  

 . (2) اخلاصة الذين يستفيدون منه 

يوسف أبو  دجلة  "قال  من  َتأحُخُذ  تِي  الَّ ِعَظاِم  الح َاِرِهُم  َأهنح كَِرى  إِىَل  َواِد  السَّ ُل  َأهح َتاَج  احح َوإَِذا   :

، َوَكاَنِت  ُل َذلَِك    والفرات ُكريت ]حفرت[ هَلُمح ََراِج َوال حُيَمَّ ِل اخلح  النََّفَقُة ِمنح َبيحِت املحَاِل َوِمنح َأهح

َوِرَطاهِبِمح   َوُكُروِمِهمح  َوَمَزاِرِعِهمح  ِضِهمح  َأرح إِىَل  تِي جيروهنا  الَّ َار  هَنح األح َوأما  راج،  ِل اخلح َأهح َعىَل  ُه  ُكلُّ

َبَه َذلَِك؛   ٌء. وبساتينهم ومباقلهم َوَما َأشح ًة َليحَس َعىَل َبيحِت املحَاِل ِمنح َذلَِك ََشح هُيَا َعَليحِهمح َخاصَّ  َفَكرح

 

 . 105/  2ج   ، مرص والقاهرة للسيوطي حسن املحارضة يف تاريخ    )1) 

 .  294ص   ، د رفيق املرصي   ،  بحوث يف الزكاة   )2) 
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نَِياُت   ُبُثوُق َواملحُسح ا الح ِعَظاِم؛    َفَأمَّ َاِر الح تِي َتُكوُن يِف دجلة والفرات َوَغريمَها ِمَن األَهنح يَداُت الَّ َِّبِ َوالح

ِه ِمنح بَ  َلَحَة  َفإِنَّ النََّفَقَة َعىَل َهَذا ُكلر ٌء ألَنَّ َمصح ََراِج ِمنح َذلَِك ََشح ِل اخلح يحِت املحَاِل اَل حُيحَمَل َعىَل َأهح

لِِمنيَ  ٌر َعامٌّ جِلَِميِع املحُسح ُه َأمح ٌة ألَنَّ  .  ( 1)  "َهَذا َعىَل اإِلَماِم َخاصَّ

ِعَظاِم َعىَل َبيحِت املحَاِل   ": وقال الفقيه املوصيل  َاِر الح هَنح ُي األح  .  (2)َكرح

 .   ( 3)   الرشط السابع: أال يكون يف بيت املال ما يكفي لسد احلاجة املطلوبة 

الثامن  الدولة  :الرشط  حتصلها  مل  مستحقة  مالية  فرائض  هناك  يكون  هلا    أال  املمكن  ومن 

 .  (4)حتصيلها وتلبية حاجتها هبا 

فإن كانت التِّبعات غري كافية جاز    أن يسبق فرض الرضيبة الدعوة إىل التِّبع  : الرشط التاسع

 لإلمام اللجوء لفرض الرضيبة عىل األغنياء. 

حيث كان النبي عليه السالم يندب الناس للتِّبع باألموال لتلبية نفقات اجلهاد دون فرض  

 عليهم. 

يَن   - َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم  - َّنبي اهللَِّ "كان   "اهلل :قال اجلويني رمحه    َواِل املحُورِسِ َتِمدُّ ِمنح َأمح َيسح

َوَهذَ  ِة.  َ الحُعرسح َجيحِش  ِهيِز  جَتح يِف  َجَرى  َكاَم  َخطحٌب،  هَلَمَّ  َوادح ٌر،  َأمح َأَهمَّ  إَِذا  املحَُجاِهِديَن،  ِهيِز  جَتح ا  يِف 

نَاٌع  َداُر فِيِه إِقح ةٌ املحِقح َ  . (5)  "َوِعِّبح

رشيطة القدرة عىل الوفاء وسداد دين    : أن يلجأ اإلمام إىل االقرتاض إن أمكنعارش الرشط ال 

 القرض. 

وهذا يف    ،التكاليف املالية غري املستحقة بعد كالزكاة واخلراج  املمكن تعجيلوقد يكون من  "  

 .  (6) "حكم القرض يسدد بطريق املقاصة من التكاليف املايل عند حتققه ووجوبه عىل املكلف 

 

 . 123ص    ، اخلراج أليب يوسف   )1) 

 . 72/  3ج   ، االختيار لتعليل املختار   )2) 

 .  295  ص   ، رفيق املرصي . د    ، بحوث يف الزكاة   )3) 

 .    295  رفيق املرصي، ص . د  ، بحوث يف الزكاة   )4) 

 .  255ص   ، غياث األمم   )5) 

 . 296ص    ، رفيق املرصي   ، بحوث يف الزكاة   )6) 
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َهُد هلذا َبيحَهِقيُّ َعنح َعيِلٍّ َأنَّ النَّبِيَّ    "الرشط    َوَيشح َرَجُه الح َقاَل: »إنَّا    -َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم    -َما َأخح

لَ  نَا، َفَأسح َتجح «  ُكنَّا احح ِ
َعبَّاُس َصَدَقَة َعاَمنيح  .  (1) َفنَا الح

ٌل ُينحَتَظُر    ": قال الشاطبي         َجى لَِبيحِت املحَاِل َدخح اَم َيُكوُن َحيحُث ُيرح ََزَماِت إِنَّ َراُض يِف األح تِقح َوااِلسح

ِل بِ  خح ٌء َوَضُعَفتح ُوُجوُه الدَّ ح ُينحَتَظرح ََشح ا إَِذا مَل جَتَى، َوَأمَّ ، َفاَل ُبدَّ ِمنح  َأوح ُيرح
ٍ
ء نِي َكبرُِي ََشح َحيحُث اَل ُيغح

ظِيِف.  ِم التَّوح  َجَرَياِن ُحكح

َعَريِبر  الح ُن  ابح ِحيِحَها  َتصح يِف  َوَتاَلُه  كَِتابِِه،  ِمنح  َمَواِضَع  يِف  َغَزايِلُّ  الح َعَليحَها  َنصَّ  َأَلُة  املحَسح يِف  َوَهِذِه   "  

آِن َلُه   ُقرح َكاِم الح ُط  "َأحح ِذ املحَاِل  ، َورَشح ِف يِف َأخح َماِم، َوإِيَقاُع التَّرَصُّ ِ ِه ِعنحَدُهمح َعَداَلُة اإلح َجَواِز َذلَِك ُكلر

وعِ  ُ ِه املحَرشح َوجح َطائِِه َعىَل الح  .  (2) "َوإِعح

وأن يكون بالطرق املوافقة  لروح ،أن يتم التوظيف عىل قدر احلاجة   : احلادي العارش   الرشط

ومراعاة    ،وقواعده من حيث العدالة وعدم املحاباة لألقارب وذوي النفوذ  ،الرشع ومقاصده

للمكلف املالية  املعدل  ، القدرة  واعتدال  مبحث    ، والنصاب  يف  املبينة  العامة  املبادئ  وسائر 

 .  (3)  "الزكاة  

  تغطى نفقات   "عىل  هذه رشوط عرش إذا روعيت يف فرض الرضائب فإهنا تكون عادلة وتعمل  

واخلدمات  ، امليزانية االنتاج  من  البالد  حاجات  العسكرية    ، وتسد  األمة  مصالح  وتقيم 

امليادين  مجيع  يف  بالشعب  وتنهض  وغريها  والثقافية  جاهل،    ،واالقتصادية  كل  يتعلم  حتى 

هذه   أما  مريض...  كل  ويعالج  خائف،  كل  ويأمن  جائع،  كل  ويشبع  عاطل،  كل  ويعمل 

املذكور األغراض  هلذه  فالالرضائب  شاهبها  وما  بل    ة  جائزة  أهنا  باإلسالم  برص  ذو  يشك 

 

نَى يِف    ": وقال   187/  4ج   ، سنن البيهقي الكِّبى   )1)  ير َوَعيِلٍّ َرِِضَ اهللُ َعنحُه َوَقدح َوَرَد َهَذا املحَعح رَتِ َبخح َ َأيِب الح َساٌل َبنيح َويِف َهَذا إِرح

ٍه َثابٍِت َعنحه  َرَة ِمنح َوجح  .   178/  4ج   ، األوطار نيل    وانظر   َحِديِث َأيِب ُهَريح

 .    620/  2ج   ، ت اهلاليل   ،  االعتصام   )2) 

 .  297ــ    296  ص   ، رفيق املرصي   ، بحوث يف الزكاة   )3) 
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وبقدر    ،واجبة  املصلحة  حسب  الرعية  من  وأخذها  فرضها  يف  احلق  اإلسالمية  وللحكومة 

 .(1)  "احلاجة  

يف ظل املعاناة االقتصادية التي تشهدها األمة اإلسالمية وزيادة فرض الرضائب الباهظة عىل     

كاهل أصحاب  رؤوس األموال والتجار مع كساد األسواق  وقلة العائدات وعدم تشجيع  

االستثامر حياول بعض التجار وأصحاب األموال أن جيد خمرجا رشعيا لدفع الرضيبة نيابة عن  

 احتساهبا  منها  كي  حتى يتخفف من األعباء املالية املطالب هبا   من قبل الدولة.   الزكاة  أو

 : للفقهاء يف هذه املسألة رأيان

األمة قديام وحديثا  ، املنع  :الرأي األول واملالكية     وهو رأي مجهور  فعليه مذهب األحناف 

، وهو مرويٌّ عن ابن عمر  والشافعية ورواية عن أمحد واختيار اخلرقي ورواية عن ابن تيمية 

اك  . (2)  وطاوس وجماهد والضحَّ

الشيومن      رشيد    خ املعارصين:  والشيخشلتوت وحممد  الشيخ    رضا  آل  إبراهيم  بن  حممد 

الزكاة   لقضايا   الرابعة  الندوة  وفتاوى  لإلفتاء  الدائمة  واللجنة  القرضاوي  يوسف  والشيخ 

 املعارصة وغريهم من املعارصين . 

 فتاوى علامء املذاهب الفقهية   : أوال ً

ابن عابدين احلنفي  1   إَليحِه    ":ــ  قال  َفُعُه  َيدح  
ٍ
ء بيَِشح َماَم  ِ اإلح ُيَقاطُِع  اُس  املحُكَّ َصاَر  َم  َيوح الح ُه  َأنَّ َعىَل 

َواًنا، َوَيأحُخُذ َذلَِك َوَلوح َمرَّ التَّاِجُر َعَليحِه َأوح عَ  ِسِه ُظلحاًم َوُعدح اٍس  َوَيِصرُي َيأحُخُذ َما َيأحُخُذُه لِنَفح ىَل ُمكَّ

َواحِ  َعاِم الح ُه اَل حُيحَسُب ِمنح  آَخَر يِف الح ًضا َأنَّ َكاُة َفُعلَِم َأيح َدًة، َوَلوح َكاَن اَل جَتُِب َعَليحِه الزَّ ِد ِمَراًرا ُمَتَعدر

َدَقاِت  الصَّ لَِيأحُخَذ  الطَِّريِق  َعىَل  َماُم  ِ اإلح ُبُه  ُينَصر الَِّذي  َعارِشَ  الح ُهَو  َليحَس  ُه  أِلَنَّ ِعنحَدَنا؛  َكاِة  ِمنح  الزَّ  

 

 . 1096/  2فقه الزكاة، ج   )1) 

 .   282/  4ج   ، والفروع   211/  3ج   ، . واإلنصاف للمرداوي   1217ـــ    1216  / 3ج   ، انظر األموال البن زنجويه   )2) 
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ي َكاةِ ... نَ املحَارر ُه اَل َيَقُع َعىَل الزَّ ِحيُح َأنَّ ُس َزَكاًة َفالصَّ ِة إَذا َنَوى َأنح َيُكوَن املحَكح اِزيَّ َبزَّ   َولَِذا َقاَل يِف الح

. اهـ  يِسُّ خح َ َماُم الرسَّ ِ  .  (1) "َكَذا َقاَل اإلح

 : فتاويه عندما سئل  املالكية يف ــ قال الشيخ عليش من    2

( فِ  ُلُكمح ِم  )َما َقوح ِ اسح ُلوًما ُكلَّ َسنٍَة َيأحُخذُه بَِغريح ًدا َمعح َاكُِم َنقح يَمنح َمَلَك نَِصاَب َنَعٍم َفَجَعَل َعَليحِه احلح

ُقُط َعنحُه َأمح اَل؟  َكاَة، َوَتسح َكاِة َفَهلح َيُسوُغ َلُه َأنح َينحِوَي بِِه الزَّ  الزَّ

كَ   "فأجاب رمحه اهلل      الزَّ نِيَُّة  َلُه  َيُسوُغ  النَّارِصُ  اَل  بِِه  َتى  َأفح َكاَم  َعنحُه  ُقُط  َتسح اَل  َنَواَها  َوإِنح  بِِه،  اِة 

َضَها لَِدفح  ِوِه َفَيبِيُع َبعح نحِد، َوَنحح ِ ُدُم َلُه ِسَلٌع ِمنح اهلح نح َتقح َطَّاُب، َوَقدح ُسئِاَل َعمَّ َقاِنُّ َواحلح ِس  اللَّ ِع املحَكح

ُعُشوِر. ِمنح َثَمنِِه َفَهلح فِيِه َزَكاٌة، َوحُيح  َكاُة َعنحُه، َوَقدح َيأحُخُذوَن ِسَلًعا يِف الح ُقُط الزَّ  َسُب َعَليحِه َأمح َتسح

ُرُه فِي َكاُة َعنحُه بَِذلَِك، َوَأجح ُقُط الزَّ ِس اَل َتسح َئ إىَل َبيحِعِه لِلحَمكح لِِه َما ُأجلحِ َل بَِقوح َوَّ اَم ُظلَِم فِيِه  َفَأَجاَب األح

 َتَعاىَل. َعىَل اهللَِّ 

َبيحِع، َوَقَبَض الثَّ  ِزَم بِالح ِويُمَها، َوإِنح ُألح َزُمُه َتقح ُمح إنح َأَخُذوا ِسَلًعا َفاَل َيلح َمَن، َوَدَفَعُه  َوَأَجاَب الثَّاِن بَِأهنَّ

ي َعنحُه    .  (2)  "إَليحِهمح َأنح ُيَزكر

َقاِنُّ َعامَّ يُ   "وسئل:     يِن اللَّ يحُخ َنارِصُ الدر ِة  الشَّ ُوُه بُِجدَّ نحِد َوَنحح ِ َلِع ِعنحَد ُقُدوِمَها ِمنح اهلح َباُع ِمنح السر

قُ  َلِع َأمح َتسح َباِب السر َأرح َأوح اَل؟ َوحُيحَسُب َعىَل  فِيِه َزَكاٌة  َثَمنََها يِف املحُُكوِس َهلح  طَِي  ُيعح ِل َأنح  ُط  أِلَجح

َق  َكاُة َعنحُهمح يِف َذلَِك َفَأَجاَب َما ُأحلحِ ُرُه   الزَّ َكاُة َعنحُه بَِذلَِك َوَأجح ُقُط الزَّ ُس َعَليحِه اَل َتسح إىَل َبيحِعِه املحَكح

  (3) "فِياَم ُظلَِم فِيِه ِعنحَد اهللَِّ َتَعاىَل 

 ــ ومن فتاوي ابن حجر اهليثمي الشافعي     3

َخُذ ِمنح   "     ُيؤح َما  اِر َيُظنُّ َأنَّ  َفَسَقِة التُّجَّ َض  َبعح َلمح َأنَّ  َكاَة    اعح بِِه الزَّ إَذا َنَوى  َعنحُه  ِس حُيحَسُب  املحَكح

اِسنَي لَِقبح  بح املحَكَّ ح ُينَصر َماَم مَل ِ ، أِلَنَّ اإلح افِِعير َهِب الشَّ َتنََد َلُه يِف َمذح َكاِة  َوَهَذا َظنٌّ َباطٌِل اَل ُمسح ِض الزَّ

َبُهمح   َوإِنَّاَم َنصَّ ِه،  ِ َكُثَر َوَجَبتح فِيِه  مِمَّنح جَتُِب َعَليحِه ُدوَن َغريح ِذ ُعُشوِر َأير َماٍل َوَجُدوُه َقلَّ َأوح  أِلَخح

 

 . 311/  2عابدين، ج الدر املختار وحاشية ابن    )1) 

 .    164ــ    163/  1ج   ، فتح العيل املالك للشيخ عليش   )2) 
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لِِمنَي اَل  ُنحِد يِف َمَصالِِح املحُسح َفُه َعىَل اجلح ِ ِذ َذلَِك لَِيرصح اَم َأَمَر بَِأخح ُه إنَّ  ُيِفيُد فِياَم  َزَكاٌة َأوح اَل، َوَزَعَم َأنَّ

نَا أَ  ُن فِيِه. أِلَنَّا َلوح َسلَّمح ُطرَّ  َنحح ٌء. َواضح طِِه َوُهَو َأنح اَل َيُكوَن يِف َبيحِت املحَاِل ََشح رَشح
نَّ َذلَِك َسائٌِغ بِ

ح َيأحُخ  ُه مَل ًضا أِلَنَّ َكاِة َأيح ِقٍط لِلزَّ َ ُمسح ُذُه َغريح  َلَكاَن َأخح
ِ
نَِياء َغح ِذ ِمنح َماِل األح َخح َماُم إىَل األح ِ ِمَها. اإلح ُه بِاسح  ذح

اُس َقدح        َكاِة َفَيُكوُن املحَكَّ ُه ِمنح الزَّ اَس َنَوى بِِه َأنَّ َطى املحَكَّ ُه إَذا َأعح اِر َأنَّ ُض التُّجَّ ملكه     َوَذَكَر يِل َبعح

ِ َوَهَذا اَل ُيِفيُد َشيحًئا أِلَنَّ املحََكَسَة   َطائِِه لِلحَغريح ُه َضيََّعُه ُهَو بِإِعح ا  َوَأنَّ َتِحقًّ َواهَنُمح َعزَّ َأنح جَتَِد فِيِهمح ُمسح َوَأعح

ُفوُه يِف حَتح  ٌ َلوح رَصَ ِّبُّ ٌة َوجَتَ ٍب، َوهَلُمح ُقوَّ َرٌة َعىَل َصنحَعٍة َوَكسح ُمح ُكلَُّهمح هَلُمح ُقدح َكاِة، أِلهَنَّ َنتِِهمح  لِلزَّ ِصيِل ُمؤح

ا بِِه َعنح َهِذِه الح  نَوح َتغح ٍب َحاَلٍل اَلسح َقبِيَحِة. ِمنح َكسح  َفاِحَشِة الح

َمتحُهمح َعنح َأنح       مح َأعح
َواهِلِ اِر أِلَمح نَّ حَمَبََّة التُّجَّ

َكاِة، َلكِ َطى ِمنح الزَّ وا  َوَمنح َهِذِه َحاَلُتُه َكيحَف ُيعح ُيبحرِصُ

َباًعا لِل َمُعوا َما َينحَفُعُهمح يِف ِدينِِهمح اتر تحُهمح َعنح َأنح َيسح َقَّ َوَأَصمَّ ِويلِِه هَلُمح َأنَّ َهَذا املحَاَل  احلح يحَطاِن َوَتسح شَّ

َعَليح  َجَب  َأوح اهللََّ  َأنَّ  ا  َدَروح َوَما  َكاَة،  الزَّ خُيحِرُجوَن  َذلَِك  َمَع  َفَكيحَف  َوُظلحاًم،  ًرا  َقهح ِمنحُهمح  ِهمح  َمأحُخوٌذ 

ٍه َسائٍِغ َج  ِعَها َعىَل َوجح َكاَة َفاَل يِّبؤون ِمنحَها إالَّ بَِدفح َتُب هَلُمح  الزَّ ا َما ُظلُِموا بِِه َفَكيحَف ُيكح ائٍِز، َوَأمَّ

َوُقطَّاعِ  اللُُّصوِص  مُجحَلِة  ِمنح  اِسنَي  املحَكَّ ُعَلاَمُء  الح َجَعَل  َوَقدح  َدَرَجاٌت،  بِِه  هَلُمح  َفُع  َوُيرح َحَسنَاٌت    بِِه 

الطَّ  ُقطَّاُع  ِمنحك  َأَخَذ  َوَلوح  َبُح،   َوَأقح َأرَشُّ  َبلح  َذلَِك  الطَِّريِق  َينحَفُع  َفَهلح  َكاَة  الزَّ بِِه  َفنََويحت  َمااًل  ِريِق 

َذرح َذلَِك. َوَلَقدح َش  نََّع  ُمطحَلًقا؟ َفَكاَم َأنَّ َذاَك اَل َينحَفُعك َفَكَذا َهَذا اَل َينحَفُعك َواَل جُيحِديك َشيحًئا َفاحح

اِعِمنَي َأنَّ الدَّ  اِل الزَّ ُهَّ ِض اجلح ُعَلاَمُء َعىَل َبعح َكاِة  الح اِسنَي بِنِيَِّة الزَّ َع إىَل املحَكَّ  فح

َجُع إَليحِه َواَل يُ  ِفيِهَها، َوَأنَّ َقائَِلَها َجاِهٌل اَل ُيرح ُل َعَليحِه،  جُيحِدهيِمح َوَأَطاُلوا يِف َردر َهِذِه املحََقاَلِة َوَتسح َعوَّ

نَمح إنح َشاَء اهللَُّ   َملح بِِه َتغح لح َذلَِك َواعح  .  (1) "َتَعاىَل  –َفَتَأمَّ

َاـــ أي ما يأخذه الساعي فوق حقه من     ":ــ ويف الفروع من كتب احلنابلة   4 َأهنَّ َوإِنح َعلَِم 

ًبا ُه َأَخَذَها َغصح ؛ أِلَنَّ ََصحر َتدَّ هِبَا َعىَل األح ح َيعح  .  (2)  "املكوس ـــ  َليحَستح َعَليحِه َوَأَخَذَها مَل

ُُموِر يِف الطُُّرَقاِت؟ َأمح  َوُسئَِل ابن تيمية رمحه  ُمُه ُواَلُة األح ُجَل َعنح َزَكاتِِه َما ُيَغرر اهلل: َهلح جُيحِزُئ الرَّ

 اَل؟ . 

 

 . 304/  1ج   ، البن حجر اهليثمي   الزواجر عن اقرتاف الكبائر   )1) 

 .   282  / 4ج   ، الفروع وتصحيح الفروع البن مفلح   )2) 
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َلُم  َفَأَجاَب: َكاِة َوَاهللَُّ َتَعاىَل َأعح َتدُّ بِِه ِمنح الزَّ َكاِة اَل ُيعح ِم الزَّ ِ اسح ُُموِر بَِغريح  . (1) َما َيأحُخُذُه ُواَلُة األح

 منها:   منع كثري من املعارصين إخراج الرضيبة بنية الزكاة لعدة أمور : اً ثاني

 : الزكاة ال تكون زكاة رشعية تِّبأ منها الذمة إال إذا توافرت فيها ما ييل : أن األولاألمر  

 ــ املقدار املخصوص الذي عينه الرشع من عرش، إىل نصف عرش إىل ربع عرش. 1 

وامتثال أمره بأداء فرض الزكاة التي أمر    ، ــ  النية املخصوصة، وهى قصد التقرب إىل اهلل  2

 هبا عباده.  

 .  (2) ـ املرصف املخصوص وهو األصناف الثامنية التي حددها القرآن الكريم  3 

 األمور الثالثة نجدها ال تتوافق مع الرضيبة  وبتطبيق هذه 

ال تلزم هبا فأحيانا تأخذ أكثر وأحيانا تأخذ    رشعًا والرضائبفالزكاة هلا مقاديرها املحددة     

للرشوط مستوف  مال  من  شيئا  تأخذ  ال  وأحيانًا  والثامر  ،أقل  كالزروع  الزكاة  فيه    ، وجتب 

 ستيفائه لرشوط الوجوب. وأحيانا تأخذ  من مال ليس  وعاء رشعيا لعدم ا 

  : قصد التعبد هنا غري خالص والزكاة عبادة يشرتط فيها اإلخالص لقوله تعاىل  النية فإنوأما     

 (. 5:) سورة البينة {وما أمروا إال ليعبدوا اهلل خملصني له الدين  }

املستحقني       األصناف  أحد  إىل  زكاته  املسلم  يدفع  أن  فاملفروض  الرصف  جهة  عن  وأما 

برسمها وعنوهنا    نائبه الزكاة مبارشة أو إىل العامل عىل الزكاة ومعنى هذا أن يأخذ العامل أو  

والشعائر البد أن تبقى  باسمها ورسمها ظاهرة موجبة وإال   ،ألن الزكاة أحد شعائر اإلسالم

 . (3) عنى الشعرية  فقدت م

وهذا ال    ،احتساب الرضائب من الزكاة يعني أسبقية الرضائب عىل الزكاة  "أن    : األمر الثان

الزكاة وهي الركن الثالث من أركان اإلسالم التي ال يسقطها َشء وال    ،ينسجم مع مكانة 

جتميدها   أو  نسخها  يملك  فال  وتعاىل  اهلل سبحانه  فرضها  فريضة  فهي  قط  عنها َشء  يغني 

 

 .   93/  25ج  ، جمموع الفتاوى   )1) 

 . 1107/  2ج   ، فقه الزكاة   )2) 

 . 1108ـــ    1107  / 2ج ، فقه الزكاة انظر    )3) 
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وال بد أن تؤخذ باسمها ورسمها ومقاديرها وبرشوطها وترصف يف مصارفها التي    ، العباد

 .   (1) سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز   عّينها اهلل

األمر الثالث: أن األسس التي قامت عليها الرضائب ختتلف اختالفًا كثريا عن األسس التي  

األمر الذي يقطع    "بنيت عليها الزكاة قد ذكرناه يف أوجه االختالف بني  الزكاة والرضيبة   

 .  (2)  "بأنه ال يمكن أن تغني هذه الرضائب عن أداء الزكاة

الرابع  عىل     : األمر  الزكاة  يؤصل  اإلسالمي  املايل  الفكر  ونظريات  أن  ومفاهيم  أسس  عىل 

والنبوية بحيث جيعلها ختتلف دائاًم عن الرضيبة    ،تنبني أصاًل عىل النصوص القرآنية  رشعية

وفريضة    ، وبحيث يصنف الزكاة كعبادة مالية  ،التي تقم عىل أسس ومفاهيم وأفكار وصفية 

وحكمها حكم أركان اإلسالم وفرائض اإلسالم .  ألخرى    ،كن من أركان اإلسالمإهلية ور

هبا إال  اإلسالم  شواهد  تكتمل  بتأديتها  ،ال  إال  اإليامن  معامل  تتحقق  الثواب   ؛وال    ، ملؤدهيا 

املسلم من دفعها اإلجبار عليها حتى    والعذاب وللمتهربوجلاحدها القتل    ،واألجر من اهلل 

 .  (3) ولو بمحاربته 

وللحاكم أن يسقط تلك    ،فإن احلاكم هو الذي يفرضها عند الرضورة  ،. أما سائر الرضائب 

  .(4) أو يعد هلا حسبام تتطلبه مصلحة األمة  ، أو خيففها ، الرضيبة التي فرضها

يؤخذ منهم من الزكاة لكان ذلك حكام باإلعدام  لو أجزنا لألفراد احتساب ما  اخلامس:   األمر  

، كام ذهبت من قوانني  عىل هذه الفريضة الدينية فتذهب البقية الباقية منها من حياة األفراد

 .  (5) "وهذا ماال يوافق عليه عامل من علامء اإلسالم يف أي زمان أو مكان  ،احلكومات 

 

 .   55السلطان ص  . د  ، الزكاة أحكام وتطبيق   )1) 

 .   124اخلرطوم ص    ، دار السودانية للكتب   ، السياسة املالية للدولة اإلسالمية يف صدر اإلسالم د أمحد عيل األزرق   )2) 

   93و  76ص    ، عناية غازي  . د  ، السياسة املالية العامة والترشيع الرضيبي   )3) 

 .   124ص    عىل احلاج أمحد األزرق، . د    ، الساسة املالية للدولة يف صدر اإلسالم   )4) 

 . 1119  / 2ج ، فقه الزكاة   )5) 
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 عىل عدم جواز إعفاء الزكاة بسبب الرضيبة . ومن فتاوى الفقهاء املعارصين التي شددت        

 ــ فتوى الشيخ شلتوت   1

وكانت فرضًا إيامنيًا    ،وإذا كانت الزكاة من وضع اهلل تعاىل  "  اهلل:يقول الشيخ شلتوت رمحه      

ُوجدت حاجة إليها أم مل توجد وتكون يف تلك احلالة بمثابة مورد دائم للفقراء    ،جيب إخراجها 

  ، وكانت الرضائب من وضع احلاكم عند احلاجة   شعب.أو    ،ال ختلو منهم أمةواملساكني الذين  

ويف    ، فهام حقان خمتلفان يف مصدر الترشيع   ، كان من البنير أن إحدامها ال تغني عن األخرى

 ويف االستقرار والدوام.  ، ويف املقدار ، الغاية

فإ  الرضائب وتكونوعليه فيجب إخراج        املال  به  دين شغل  الباقي نصاب  بمثابة  بلغ  ن 

الزكاة وحتقق فيه رشطها ـــ وهو الفراغ من احلاجات األصلية ومر عليها احلول ـــ وجب  

 دينا إخراج زكاته. 

يف بعض ما يفرض عليهم من رضائب فتبعة ذلك    من اإلرهاق وإذا كان الناس حيسون بيشء     

احلكومة   مطالبة  سبيله  وإنام  له،  اهلل  أوجبه  الذي  حقه  من  بحرمانه   الفقري  إىل  ترجع  ال 

 وحماسبة احلكومة عىل  باالقتصاد يف مصارفها  وحماسبتها عىل ما جتمع وتنفق  

وتقيض به املصلحة االجتامعية  العامة التي يضعها    ،أعامهلا العامة  مما تشهد به أصول اإلسالم

 (. 1)  الدين  يف املكان األول

 ــ فتوى الشيخ رشيد رضا   2

رفض الشيخ رشيد رضا رمحه اهلل ملسلمي اهلند أن يعطوا الرضيبة نيابة عن الزكاة  للنصارى      

اإلنجليز الذين كانوا يفرضون عىل املسلمني رضائب عىل األرض تعادل  النصف أو الربع  

إن ما جيب من العرش أو نصف العرش من غالت األرض  هو    "من ريعها  وقال يف فتواه رمحه: 

لزكاة التي جيب رصفها يف مصارفها الثامنية املنصوصة أو ما يؤجذ منها  فإذا أخذها   من مال ا 

عامل اإلمام يف دار اإلسالم برئت منها ذمة صاحب األرض  ووجب عىل اإلمام  أو عامله  

 

 .   127ـ  126ص    ، دار صادر   ، للشيخ شلتوت   الفتاوى   )1) 
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رصفها ملستحقيها، وإذا مل يأخذها العامل وجب عىل املالك وضعها حيث أمر اهلل وما يأخذه  

وغريهم   والالنصارى  الرضائب  من  يعد  عليها   تغلبوا  التي  األرض   بالزكاة  عىل    ، تسقط 

 (. 1)  "فيجب عىل املسلم أن خيرجها مما بقى له من الغلة  حتى برشطها  

 حممد بن إبراهيم    فتوى الشيخ ـ    3

املكوس حرام، وال ختلط مع الفيء، وال مع الزكاة، وال مع الفيء اخلاص،   "قال رمحه اهلل       

بل كل له مرصف، هذه يتوالها الذي جباها، واحلالل له مستحقون، واحلرام شأنه به الذي  

فإن أسوأ الدنانري، دينار جييء من غري حمله،    ;جباه لكن لو توخى هبا أشياء فيها نفع خفف عنه

 . (2) ويدفع يف غري حمله، جييء معصية ويبذل معصية. 

 الندوة الرابعة لقضايا الزكاة املعارصة )الزكاة والرضيبة(   ــ فتاوى   4

تناشد الندوة حكومات الدول اإلسالمية إصدار القوانني القاضية بتطبيق نظام الزكاة    -  1

خمتصة لذلك تكون مواردها ومصاريفها  جباية وتوزيعًا، عىل أساس االلتزام، وإقامة هيئات  

 يف حسابات خاصة. 

 كام تناشدها إعادة النظر يف مجيع النظم املالية وغريها، لتوجيهها الوجهة اإلسالمية. 

أ( األصل أن يكون متويل ميزانية الدولة من إيرادات األمالك العامة وغريها من املوارد    -  2

رد جاز لويل األمر أن يوظف الرضائب بصورة عادلة  املالية املرشوعة، فإذا مل تكف هذه املوا

ملقابلة نفقات الدولة التي ال جيوز الرصف عليها من الزكاة، أو لسد العجز يف إيرادات الزكاة  

 عن كفاية مستحقيها. 

ب( بام أن سند جواز التوظيف الرضيبي هو قاعدة املصالح، فيجب مراعاة املصلحة املعتِّبة  

ضو يف  الرضائب  فرض  العامة  عند  الرشعية  بالقواعد  واالهتداء  اإلسالمي  املايل  النظام  ء 

 ومقاصد الرشيعة. 

 ج( يشرتط لتوظيف الرضائب أن تكون احلاجة إىل فرضها حقيقة. 

 

 . 1115/  2ج   ، فقه الزكاة   ،  فتوى اإلمام حممد رشيد رضا   )1) 

 .   218/  6ج   ، إبراهيم آل الشيخ فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن    )2) 
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د( جيب أن تراعى العدالة بمعيارها الرشعي يف توزيع أعبائها، ويف استعامل حصيلتها وأن  

 متخصصة.خيضع فرضها ورصفها جلهة رقابية موثوقة 

أ( إن أداء الرضيبة املفروضة من الدولة ال جيزئ عن إيتاء الزكاة، نظرًا الختالفهام من    -  3

حيث مصدر التكليف والغاية منه، فضاًل عن الوعاء والقدر الواجب واملصارف، وال حتسم  

 مبالغ الرضيبة من مقدار الزكاة الواجبة. 

ولة خالل احلول ومل يؤد قبل حوالنه فإنه  ب( ما استحق دفعة من الرضائب املفروضة من الد

 حيسم من وعاء الزكاة، باعتباره حقًا واجب األداء. 

بحسم    -  4 يسمح  بام  الرضائب  قوانني  بتعديل  اإلسالمية  الدول  حكومات  الندوة  تويص 

 .  (1)الزكاة من مبالغ الرضيبة، تيسريًا عىل من يؤدون الزكاة 

 اجلواز    : الرأي الثان

وهو مرويٌّ   ، الفقهاء إخراج الرضيبة او املكوس بنية الزكاة وهبا تِّبأ ذمة املكلف أجاز بعض  

وإبراهيم،    بن عيل وعطاء  د  مالك واحلسن وأيب جعفر حممَّ بن  أنس  قال اإلمام    (2) عن  وبه 

 النووي من الشافعية  ورواية عن اإلمام أمحد ورواية أخرى عن ابن تيمية. 

َفَق    "  : ــ جاء يف املجموع  1 َحاُب ـــَواتَّ َصح ـ أصحاب    األح ََراَج املحَأحُخوَذ    الشافعي ـ َعىَل َأنَّ اخلح

ِقي الح ِذ  َكَأخح َفُهَو   ِ الحُعرشح َبَدَل  َيُكوَن  َأنح  َعىَل  لحَطاُن  السُّ َأَخَذُه  َفإِنح   ِ الحُعرشح َمَقاَم  َيُقوُم  اَل  َمِة  ُظلحاًم 

ِض بِِه  َفرح تَِهاِد َويِف ُسُقوِط الح ُقوُط َوبِِه َقَطَع املحَُتَويلر َوآَخُرونَ بِااِلجح ِحيُح السُّ  . (3)  "ِخاَلٌف ...الصَّ

فيها       وجبت  التي  العرشية  األرض  من  اخلراج  أخذ  أن  هنا  الداللة  ـ ووجه  ــ عىل    الزكاة 

اعتبار أن هذا اخلراج بدل عن العرش الواجب ــ شبيه بأخذ الرضيبة من األموال التي جتب  

 

ـ   فتاوى وتوصيات قضايا الزكاة املعارصة ــ الندوة الرابعة   )1)  /  10ج    ، الفقه اإلسالمي وأدلته للزحييل   الزكاة والرضيبة ـ

 .  7947ــ    7946

 . 1217/  3ج   ، زنجويه األموال البن    )2) 

 . 422ـــ    421/  5ج ، املجموع للنووي   )3) 
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عىل اعتبار أهنا بدل هلا ومغنية عنها، وكل من اخلراج والرضيبة يرصف يف املصالح  فيها الزكاة  

 .  (1)   "العامة للمجتمع  

وما يأخذه اإلمام باسم املكس جاز دفعه بنية    ": ـــ وجاء يف املستدرك عىل جمموع الفتاوى  2

 .  (2) الزكاة، وتسقط وإن مل تكن عىل صفتها 

 .     (3) بإجزاء الرضيبة عن الزكاة منها ما ييل  التابعني تفيدوذكر ابن زنجويه آثارًا عن 

ُعُشوِر، َفِهَي َصَدَقٌة َقاِضَيٌة«. 1 ُُسوِر َوالح َطيحَت يِف اجلح ََسِن َقااَل: »َما َأعح ِن َمالٍِك، َواحلح  ـــ َعنح َأَنِس بح

قَ   3 َعبحيِسُّ  الح ُجَريٍّ  بحُن  َحبِيُب  وعن  َفٍر  ــ  َجعح َأَبا  ُت  َسَألح ِمَن    "اَل:  َقنَاطِِر  الح َعىَل  َخُذ  ُيؤح َما  َعنح 

، َوَما َبِقَي ِعنحَدُكمح َفَضُعوُه يِف َمَواِضِعِه  َكاِة؟ َقاَل: َنَعمح ُعُشوِر، َأحُيحَتَسُب بِِه ِمَن الزَّ  .   "الح

4    :
ٍ
ُن َعبحِد املحَلِِك َقاَل: ُقلحُت لَِعَطاء اَمِعيُل بح بُِسوِن    "ــ وعن إِسح ُكوَفِة، َفَيحح إِنر َأُمرُّ َعىَل َقنَاطِِر الح

ُمح َيَضُعوهَنَا يِف   ُت َأهنَّ مح
ي َوِمنح َذَهٍب، إِنح َكاَن َمِعي، َوَقدح َعلِ َكاَة ِمنح َبزر ِ َحتَّى َيأحُخُذوَن ِمنري الزَّ   َغريح

ِزُئ َعنري؟ َقاَل: َنَعمح    . "َمَواِضِعَها، َأَفُتجح

اُروَن    ــ وَعنح 3 َعشَّ الح َأَخَذ ِمنحَك   َفإِنح  َت،  َتَطعح َما اسح ِفَها  َها َمَواِضَعَها، َوَأخح َراِهيَم َقاَل: »َضعح إِبح

َتِسبح بِِه«  .   َفاحح

وَعنِ   5 فَ   ــ  اُر  َعشَّ الح ِمنحَك  َأَخَذ  »َما  َقاَل:  ََسِن  اُث  احلح َبحَّ الح َأَخَذ  َوَما  َكاِة،  الزَّ ِمَن  بِِه  َتِسبح  احح

َتِسبح بِِه«.  َكاتُِب َفاَل حَتح  َوالح

 

فإنني أتفق مع رأي اجلمهور يف عدم جواز الرضيبة العادلة باسم الزكاة لقوة    ،أما الرتجيح      

األدلة التي ذكرها علامؤنا رمحهم اهلل تعاىل  الختالف مرصف كل منهام عن اآلخر فالرضيبة  

العادلة تكون  ملشاريع عامة ختصص جلميع أبناء الوطن الواحد برصف النظر عن عقيدهتم  

املدار كبناء  الطرقومذاهبهم  وشق  واجلامعات  للمحتاجني  ،س   املساكن  ورصف    ،وبناء 

 

 . 1112ــــ  1111/  2ج   ، فقه الزكاة   )1) 

   . 160/  3ج   ، املستدرك عىل جمموع فتاوى شيخ اإلسالم   )2) 

 .   1219ـــ    1217/  3ج   ، األموال   )3) 
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معاشات بام يسمى الضامن االجتامعي ونحوه كام أهنا غري مستمرة ألهنا مرهون بحاجة بيت  

عبادة   ألهنا  بحال  تنقطع  أن  والجيوز  الثامنية  مصارفها  اهلل  حدد  التي  الزكاة  بخالف  املال 

 قصان النصاب أو عدم حوالن احلول.    تسقط بحال إال مع ن كالصالة والصوم فال

منهام  لكل  واملقصود  اجلنس  الختالف  واحدة  بنية  بينهام  جيمع  أن  جيوز  ال  العلامء  ؛كام  ألن 

أن يكون العمالن مشرتكان يف اجلنس  يشرتطون  لتداخل عملني يف عمل واحد بنية واحدة   

بينام الرضيبة تكون من جنس واحد  واملقصود وعند التطبيق نجد أن  الزكاة هلا أجناس حمددة   

هو النقود  وكذلك الزكاة مقصودة لذاهتا قصدا رشعيا فهي عبادة وشعرية إسالمية يتقرب  

هبا العبد لربه عن رضا وقناعة وإيامن طلبًا للمثوبة واملغفرة  وتكون عىل ذوي األموال التي  

 يتوافر فيها رشوط الزكاة . 

لذا     الرضيبة غري مقصودة  بأمر  بينام  فهي تؤخذ جِّبًا   بل هي مقصودة قصدا وضعيًا   هتا 

اإلمام أو نائبه  يف ظروف معينة  لسد حاجت أخرى غري حاجات الزكاة وتفرض عىل الغني  

    . عنه جيزئ والفقري واملسلم وغريه وعىل ذلك ال يقوم أحدمها مقام اآلخر وال

   :يف منظومته يف القواعد العالمة السعديقال 

 وصحَّ فعل واحد فاستمعا تساوى عمالن اجتمعا              وإن       

إن تساوى الفعالن فإهنام جيتمعان، وجيزئ كل واحد منهام عن اآلخر، ما دام أن    :.واملعنى

احلاج أجزأه عن   إن أخره  منهام، فطواف اإلفاضة  بفعل واحد  الفعلني حيصل  املقصود من 

طواف الوداع؛ ألن الفعلني اتفقا واجتمعا، وحيصل بفعل أحدمها املقصود منه واملقصود من  

طواف الوداع توديع البيت، فإذا أخر طواف اإلفاضة حصل به توديع  اآلخر؛ ألن املقصود من  

 .  (1) البيت أيضًا، فأجزأ 

 

  net.islamweb.www://http. 18/  4الدرس    محد احلمد   ، للسعدي   رشح منظومة القواعد الفقهية   )1) 
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وأما الرضيبة غري العادلة التي تفرض بظلم وإجحاف وتثقل كاهل دافعيها لكثرهتا وتغليظ      

ابن   ،عقوبتها   فهى التي ترخص فيها بعض الفقهاء وجعلوها مسقطة للزكاة ومنهم  النووي

 يف أحد قوليه وسبقهم يف ذلك بعض التابعني كعطاء وإبراهيم النخعي واحلسن  .  تيمة

ويالحظ عىل هذه الفتاوى أن جلها ينصب عىل رضائب ومكوس يأخذها السلطان  ظلاًم و     

بغري حق فأفتى من  أفتى من الفقهاء بجواز احتساهبا عند الدفع من الزكاة عىل أن ينوي ذلك  

 .  (1)  "ودفعًا للظلم عن املسلمني  ،ختفيفًا  وترخيصاً 

إبراًء لذمته يدفع بنفسه  للفقراء واملساكني ــــ أو من          

عىل   زيادة  الثمن  ـــــ   ونحوهم  الغارمني  أو  العلم  طالب  من  الصفة  هذه  فيهم  تتحقق 

 . طان قهرًا وظلامً لالرضيبة اجلائرة التي  يأخذها الس

  800( يعادل%2.5فلو طالبه السلطان اجلائر بألف جنيه مثال وكان مقدار الزكاة الواجبة)     

يعطيها بنفسه للفقراء واملساكني  وعىل فإن مجلة ما خيرجه    100جنيه مثال فإن ثمنها  يكون  

 جنيه يأخذ السلطان ألفا  والفقراء  واملساكني مائة جنيه. 1100يكون 

     

 الرضيبة جائرة. عدم إسقاط الزكاة بحال من األحوال حتى ولو كانت  ــ1

اختيار2 واملساكني    ــ  من     (2) الفقراء  سواهم  الزكاة عىل  آية  املقدمان يف  ألهنام  غريمها  دون 

. "املستحقني   لِِهمح ُجُهمح بَِدخح ِذي اَل َيِفي َخرح َتاُجوَن الَّ ُمح ُهُم املحُحح ولقوله عليه     (3)    "َواَل َشكَّ َأهنَّ

َض َعَليحِهمح  السالم ملعاذ بن جبل ِحنَي َبَعَثُه   رَتَ ُهمح َأنَّ اهللََّ افح مح
لِ لليمن: » َفإِنح ُهمح َأَطاُعوا لَِذلَِك َفَأعح

 » نَِيائِِهمح َوُتَردُّ َعىَل ُفَقَرائِِهمح َخُذ ِمنح َأغح مح ُتؤح
َواهِلِ  . (4) َصَدَقًة يِف َأمح

 

 

 . 1112  / 2ج ، فقه الزكاة   )1) 

وهو خالف لفظي ال يرتتب عليه    واملساكني صنفني وبعض الفقهاء يعتِّبمها صنفا واحد نذكر أن اجلمهور يعتِّب الفقراء    )2) 

 أثر رشعي هنا وقد بينا ذلك يف بيان املستحقني ألصناف الزكاة. 

 .   82  / 16ج   ، تفسري الرازي   )3) 
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 يقول الشيخ رشيد رضا:        

ِعنحدَ "    َغالَِبِة  الح َقاِعَدِة  الح َعىَل  َدَقاِت،  لِلصَّ ََحقر  َفاألح ََحقر  األح لَِبَياِن  نَاِف  َصح األح َهِذِه  يِف  تِيُب  ح   َوالرتَّ

ُتفِ  اَل  َواُو  الح َكاَنِت  َوإِنح  ُضوِع،  املحَوح يِف  ُدوَنُه  َما  َعىَل  ََهمر  َفاألح ََهمر  األح ِديِم  َتقح يِف  َعَرِب  الح  
ِ
يُد  ُفَصَحاء

ُُم ا َدَقاِت؛ أِلهَنَّ ِهمح هِبَِذِه الصَّ ِ ُفَقَراُء َواملحََساكِنُي َأَحقُّ ِمنح َغريح ُطوَفاهِتَا، َفالح تِيَب يِف َمعح ح ُصوُدوَن  الرتَّ ملحَقح

اِت ...   اًل َوبِالذَّ  هِبَا َأوَّ

تِيِب َأنَّ ُكلَّ ِصنحٍف حَيحُجُب َما دُ  ح تِيِب  َوَليحَس املحَُراُد ِمنح َهَذا الرتَّ َصاٍن َكرَتح َماٍن َأوح ُنقح َب ِحرح وَنُه َحجح

ُم فِيِه   ُه ُيَقدَّ ِة املحَاِل، َفاملحُتََّجُه ِحينَئٍِذ َأنَّ تَِباُرُه يِف َحاِل ِقلَّ اَم َيظحَهُر اعح َواِرثنَِي، َوإِنَّ ُفَقَراُء  الح ََهمُّ َوُهَو الح األح

 .  (1)  "َواملحََساكِنُي،  

أحد األصناف املستحقني للزكاة قال به احلنفية واملالكية واحلنابلة    واختيار صنف واحد من     

َعالَِيِة    الصحابة ُعَمرَ ومن قبلهم من   َفَة. ومن التابعني أبو الح ِن َعبَّاٍس َوُحَذيح َطَّاِب َوَعيِلٍّ َوابح بحِن اخلح

الزك بتوزيع  قالوا  الذين  الشافعية  عدا  النخعي  وإبراهيم  مهران  ُن  بح مجيع  َوَميحُموُن  عىل  اة 

 .   (2) األصناف الثامنية بالتساو 

صحيح أن هذا الصنف لن يأخذ الزكاة كلها كام هو مفهوم من كالم الفقهاء وإنام سيأخذ   

بنية الزكاة ترخصا واضطرارا للحاكم اجلائر عمال برأي القائلني    يدفع رضيبة ثمنها والباقي  

 بذلك . 

 املجيزين وأبقينا عىل الزكاة شعرية اإلسالم اخلالدة . هبذا نكون قد مجعنا بني آراء املانعني و 

جاءت    ـ  3 الرشيعة  بَِحَسِب    "أن  لِيلَِها  َوَتقح املحََفاِسِد  طِيِل  َوَتعح ِميلَِها  َوَتكح املحََصالِِح  ِصيِل  بَِتحح

َتِمعَ  نح َأنح جَيح
كِ ح ُيمح ِن إَذا مَل يح َ رَيح ِ اخلح ِجيُح َخريح َكاِن. َوَمطحُلوهُبَا َترح مح ِ ح  اإلح ِن إَذا مَل يح َّ ُع رَشر الرشَّ ا مَجِيًعا َوَدفح

 . (3)  "َينحَدفَِعا مَجِيًعا  

 

 . 437/  10ج   ، تفسري املنار   )1) 

  . 499/  2ج   ، .. واملغني 243/  1واملدونة ج   . 186/  6واملجموع، ج   111/  1ج   ، يف رشح بداية املبتدي   اهلداية   انظر   )2) 

 . 168/  8ج   ، وتفسري القرطبي   . 40/  25ج   ، وجمموع الفتاوى 

 . 343/  23ج   ، جمموع الفتاوى   )3) 
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 ويف مسألتنا هذه يتحقق فيها رضران: 

أحدمها الرضر الواقع عىل املزكي بالرضيبة اجلائرة تارة أو الوقوع حتت طائلة العقوبة التي     

 رش ومفسدة لرب املال .  األحوال حتقق يفرضها الظلمة عىل املمتنع لدفع الرضيبة   ويف كل 

والرضر الواقع عىل املستحقني ألصناف الزكاة بحرماهنم من املال الذي فرضه اهلل هلم  عىل   

 رأي القائلني أن الرضيبة الظاملة تسقط الزكاة  وهو أيضا رشو مفسدة. 

ر اإلمكان حيث يعطى  تقليل  الرشور واملفاسد قد        

الفقراء واملساكني مبارشة من املزكي باعتبارهم األولوية عند االختيار ويف ذلك بقاء للشعرية  

برسمها وهى مصلحة ويف نفس الوقت خففنا عن املزكي ورفعنا عنه احلرج واملشقة بإخراجه  

 الرضيبة بنية الزكاة ترخصًا.

خطرا من إسقاط الرضيبة اجلائرة للزكاة  وهو جواز  ــ أن فقهاء اإلسالم أفتوا بام هو أشد    4

راية   وبقاء  للمسلمني   ونرص  ظفر  قتلهم  يف  كان  إذا  الكفار  هبم  ترتس  الذي  املسلمني  قتل 

 اجلهاد. 

قال الشافعية: إذا ترتس املرشكون بأطفاهلم ونسائهم، فإن كان باملسلمني حاجة إىل رميهم،   

خاف املسلمون إن مل يرموهم غلبوهم.. جاز للمسلمني  بأن كان ذلك يف حال التحام القتال، و

 رميهم، ولكن يقصد بالرمي املترتس دون املترتس به. 

وإن كان يعلم أنه ال يصل إىل املترتس إال بأن يقتل املترتس به.. جاز قتله؛ ألنا لو منعناه من  

 . (1) ذلك.. ألدى إىل تعطيل اجلهاد، وظفر املرشكون باملسلمني 

ابن    اهلل   وقال  رمحه  مح    :تيمية 
بِِقَتاهِلِ إالَّ  اِر  ُكفَّ الح ُر  رَضَ عح 

َينحَدفِ ح  َومَل لِِمنَي  بُِمسح اُر  ُكفَّ الح َس  َترَتَّ َلوح 

ِخَرِة َوَتكُ  َها يِف اآلح َتِحقُّ َيا َمنح اَل َيسح نح ُدوَرُة َقدح َتَتنَاَوُل يِف الدُّ وَعُة َواملحَقح ُ ُعُقوَباُت املحَرشح ِه  َفالح وُن يِف َحقر

ُتوُل َشِهيٌد  ِمنح مُجحَلِة املحَ  َقاتُِل جُمَاِهٌد َواملحَقح : الح ِضِهمح  .  (2)  "َصائِِب َكاَم ِقيَل يِف َبعح

 

 . 133/  12  ج   ، يف مذهب اإلمام الشافعي   البيان   )1) 

 . 376/  10ج   ، الفتاوى جمموع    )2) 
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هلذا أرى جواز إسقاط بعض املستحقني للزكاة وتقديم بعضهم عىل بعض يف العطاء عند     

 الرضيبة اجلائرة بنية الزكاة للسلطان اجلائر   وإخراج املزكيالتعارض 

بُِكُم     }والرضر بقوله تعاىل:   احلرج واملشقة  أمرنا بالتيسري ورفع  اهلل تعاىل   ــ ان   5  ُيِريُد اهللَُّ 

 َ َ َوال ُيِريُد بُِكُم الحُعرسح َبَقَرِة:    {الحُيرسح يِن ِمنح َحَرٍج }( وقوله تعاىل  185)الح َوما َجَعَل َعَليحُكمح يِف الدر

  : َجر َ َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ  ( وبام روته السيدة عائشة رىض اهلل عنها أَ 78)احلح : »َما ُخرير َا َقاَلتح هنَّ

اًم َكاَن َأبحَعدَ  اًم، َفإِنح َكاَن إِثح ح َيُكنح إِثح ا، َما مَل مُهَ رَسَ ِن إِالَّ َأَخَذ َأيح َريح َ َأمح َم َبنيح  .  (1)  " النَّاِس ِمنحهُ َعَليحِه َوَسلَّ

العل    إليها ويعمل هبا  ومن جمموع تلك اآليات واألحاديث استنبط  امء قواعد فقهية يرجع 

 . (3)  "الرضر يزال    "وقاعدة   (2)  "املشقة جتلب التيسري   "مثل  قاعدة   

وبتطبيق هاتني القاعدين عىل مسألتنا نرى أن بقاء شعرية الزكاة  متمثاًل يف صنف أو صنفني     

منها مع إخراج الرضيبة اجلائرة بنية الزكاة فيه تيسري للطرفني ورفع احلرج عن رب املال مع  

 األخذ يف االعتبار 

 اهلل أمرًا كان مفعوالً. أن ذلك من مجلة املصائب والنوازل التي ابتليت هبا األمة حتى يقىض  

خيفى أن الرضيبة سواء كانت عادلة أو ظاملة ختصم من نفقات املزكي عند حساب الزكاة    وال   

وبلوغ احلول والنصاب  فإن مل يبلغ املال  بعد خصم النفقات ـــ ومنها الرضيبة ــــ  فالزكاة  

يف حساب الزكاة ورشوطها واهلل تعاىل  يف املال  وأما إن بلغ نصابًا ففيه الزكاة  عىل ما سبق بيانه  

 . أعلم

 

 

 

 

 .   3560. رقم  189/  4ج   ، باب صفة النبي صىل اهلل عليه وسلم   ، صحيح البخاري، كتاب املناقب   )1) 

 .  64  ص   ، األشباه والنظائر البن نجيم   )2) 

 .   72ص    ،  األشباه والنظائر البن نجيم   )3) 
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 متهيد  

َها.      ِ  َوَكرسح
ِ
َاء ، بَِفتحِح احلح جُّ

َجُّ َواحلحِ ُد.  وفيه ُلَغَتاِن: احلح َقصح َجُّ يِف اللَُّغِة: الح .احلح َجُّ  َواحلح

َة لَِعَمٍل خَمحُصوٍص يِف َزَمٍن خَمحُصوٍص    ُد َمكَّ ِع: َقصح ح  .   (1)يِف الرشَّ

َعَليح  ُبنَِي  تِي  الَّ َسِة  َمح اخلح َكاِن  َرح األح َأَحُد  نَُّة  َوُهَو  َوالسُّ الحكَِتاُب  ُوُجوبِِه  يِف  ُل  َصح َواألح اَلُم،  سح ِ اإلح َها 

َاُع؛  مجح ِ  َواإلح

كَِتاُب،     ا الح ُل اهللَِّ َتَعاىَل:    َأمَّ َتَطاَع إَِليحِه َسبِيال َوَمنح َكَفَر  }َفَقوح َبيحِت َمِن اسح َوهللَِِّ َعىَل النَّاِس ِحجُّ الح

عَ   ( . 97)آل عمران:  {املنَِيَ َفإِنَّ اهللََّ َغنِيٌّ َعِن الح

َتَعاىَل:      اهللَُّ  َوَقاَل  َواِجٍب.   ُ َغريح ُه  َأنَّ تَِقاِدِه  بِاعح َكَفَر  َوِمنح  َعبَّاٍس:  ِن  ابح َعنح  َجَّ  }ُرِوَي  احلح ُّوا  َوَأمِت

َرَة هللَِِّ  ُعمح  (.  196)البقرة:  {َوالح

نَُّة،    السُّ ا  النَّبِير    َوَأمَّ ُل  اهللَُّ  -َفَقوح َوَسلََّم  َصىلَّ  َعَليحِه  فِيَها  -  َوَذَكَر   . مَخحٍس«  َعىَل  اَلُم  سح ِ اإلح »ُبنَِي   :

 ، َجَّ  احلح

َرَة، َقاَل: »َخَطَبنَا َرُسوُل اهللَِّ      نَاِدِه َعنح َأيِب ُهَريح لٌِم بِإِسح َفَقاَل:    -َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم    -َوَرَوى ُمسح

َا النَّاُس، َقدح َفرَ  وا. َفَقاَل َرُجٌل َأُكلَّ َعاٍم َيا َرُسوَل اهللَِّ؟ َفَسَكَت  َيا َأهيُّ ، َفُحجُّ َجَّ َض اهللَُّ َعَليحُكمح احلح

اهللَِّ   َرُسوُل  َفَقاَل  َثاَلًثا،  َقاهَلَا  َوَسلََّم    -َحتَّى  َعَليحِه  اهللَُّ  َوملََا  -َصىلَّ   ، َلَوَجَبتح َنَعمح  ُقلحت  َلوح   :

. ُثمَّ َقاَل  ُتمح َتَطعح تاَِلفِِهمح  اسح ، َواخح مح
، َفإِنَّاَم َهَلَك َمنح َكاَن َقبحَلُكمح بَِكثحَرِة ُسَؤاهِلِ ُتُكمح َتَركح : َذُروِن َما 

 َفدَ 
ٍ
ء ، َوإَِذا هَنَيحُتُكمح َعنح ََشح ُتمح َتَطعح  َفأحُتوا ِمنحُه َما اسح

ٍ
ء يَشح

ُتُكمح بِ ، َفإَِذا َأَمرح  .   (2)ُعوُه«َعىَل َأنحبَِيائِِهمح

ةُ َوأَ      ُمَّ ََعتح األح ًة َواِحَدًة  مجح ِر َمرَّ ُعمح َتطِيِع يِف الح َجر َعىَل املحُسح  . (3) َعىَل ُوُجوِب احلح

 : أما عن أهم النوازل املستجدة املتعلقة باحلج  فتتمثل يف اآليت

 

 .   511/  1ج   ، رشح منتهى اإلرادات (  1) 

ُعُمرِ   ، كتاب احلج   ، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي   ، صحيح مسلم (  2)  ًة يِف الح َجر َمرَّ ِض احلح  . 1337. رقم 975/  2ج   ، َباُب َفرح

 .   213/  3ج   ، انظر املغني (  3) 
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أداءه بدليل قوله تعاىل       َعىَل    }:احلج ركن من أركان اإلسالم جيب عىل كل مستطيع  َوهللَِِّ 

َعاملنََِي   َتَطاَع إَِليحِه َسبِياًل َوَمنح َكَفَر َفإِنَّ اهللََّ َغنِيٌّ َعِن الح َبيحِت َمِن اسح   : ) آل عمران  {النَّاِس ِحجُّ الح

97.) 

وأمن الطريق ويف ضوء الزيادة املطردة يف   ، االستطاعة  ومن رشوط احلج كام دلت اآلية      

وما يتطلبه احلج من أعامل    ،عدد املسلمني مع املحدودية اجلغرافية ألماكن املشاعر املقدسة 

استقباهلم   أماكن  وهتيئة  للحجاج   العامل  أنحاء  مجيع  من  احلجاج  استقبال  يف  تتمثل  إدارية  

لسن واملتوفني وإعامل دينية  تتمثل يف  توفري العلامء  وتوفري الرعاية الصحية للمرىض وكبار ا 

بمنى ووقوفا بعرفة ورميا    ملصاحبة احلجاج وإرشادهم يف مراحل احلج  طوافا بالبيت ومبيتاً 

ورشابا   طعاما  حياهتم  مؤنة  توفري  يف  تتمثل  متوينية   وأعامل  املشاعر  بني  وتنقال  للجمرات 

الت األطعمة وتوفري مستلزمات الراحة للحجاج  وأعامل  النظافة تتمثل يف التخلص من فض

وكل هذا يتطلب عددا كبريا من اجلنود والعامل املدربني  عىل حفظ وسالمة أرواح اجلاج وما  

 حتى يعودا ألوطاهنم بأمن وسالم  . ؛قد يطرأ من معوقات متنعهم من إمتام شعرية احلج 

عام    كل  احلجاج  نسبة  حتديد  مراعاة  ذلك  تطلب  من  وقد  أدلة  رشعا  التحديد  هذا  وعلة 

 الكتاب و والسنة املعقول: 

 أما الكتاب العزيز: 

حُيِبُّ    َوَأنِفُقواح }قول اهلل تعاىل:    إِنَّ اهللَّ  ِسنَُواح  َوَأحح ُلَكِة  التَّهح إِىَل  ِديُكمح  بَِأيح ُتلحُقواح  َوالَ  اهللِّ  َسبِيِل  يِف 

ِسننَِي   ( .  195 : ) البقرة{املحُحح
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ووجه االستدالل باآلية الكريمة: أنه خطاب يستقل بنفسه عن مورد سببه فيحمل عىل        

املنع من كل ما   الباب عىل مرصاعيه دون  عمومه، وعمومه يقتيض  اهللكة، وفتح  يؤدي إىل 

 .(1) حتديد للعدد والزمن يوقع احلجاج يف اهللكة بيقني فناسب التحديد للخروج من ذلك 

َراِهيَم َوَمن َدَخَلُه َكاَن آِمنًا َوهللِِّ َعىَل النَّاِس ِحجُّ  }ــ قوله تعاىل:    2 َقاُم إِبح َبيحِت  فِيِه آَياٌت َبيرنَاٌت مَّ الح

َعاملَنِيَ  َتَطاَع إَِليحِه َسبِياًل َوَمن َكَفَر َفإِنَّ اهلل َغنِيٌّ َعِن الح  (.  97 :) آل عمران{َمِن اسح

 : هذه اآلية فيها استدالالن

من الناس لعارض وبيانه أن هذه اآلية نزلت يف آخر العام    احلج لعددجواز تأخري    : األول 

ملا ثبت عن    -صىل اهلل عليه وسلم    -بالناس بأمر النبي  التاسع، وحج أبو بكر رِض اهلل عنه  

َره النبي   صىل    -أيب هريرة رِض اهلل عنه أن أبا بكر الصديق رِض اهلل عنه بعثه يف احلجة التي أمَّ

عليها قبل حجة الوداع، يوم النحر يف رهط يؤذن يف الناس: ال حيج بعد    -اهلل عليه وسلم  

 .(2) ريان« العام مرشك، وال يطوف بالبيت ع

ومما ال شك فيه أن وجوب احلج إنام رشع يف العام العارش من اهلجرة، فلم يكن واجبا قبل  

 . (3) ذلك ومل حيج النبي صىّل اهلل عليه وسلم بعدها غري هذه احلجة. 

كالصالة     معني  وقت  عىل  وال  الفور  عىل  ليس  للمسلمني،  الزم  احلج  أن  عىل  يدل   وهذا 

ل ىف العمر كله مرة متى وجد إليه سبيال، ال يتعلق بوقت دون وقت؛ ألن  والزكاة والصيام، ب

الرسول )صىل اهلل عليه وسلم( مل حيج بعد فور نزول فرض احلج عليه، بل أخر ذلك إىل عام  

 .  (4)آخر 

 

  1435ذو احلجه    1  ، ِّبي ن د. الرشيف هاشم بن هزاع الش   حكم حتديد أعداد احلجاج واملدة الزمنية بني حجة وأخرى، (  1) 

 https://almoslim.netموقع املسلم  

كٌ ،  احلج   صحيح البخاري كتاب (  2)  ِ َياٌن، َوالَ حَيُجُّ ُمرشح َبيحِت ُعرح  . 1622. رقم  153/  2ج   ، َباُب الَ َيُطوُف بِالح

 .   327ص    ، فقه السرية للبوطي (  3) 

 .   303/  4رشح صحيح البخاري البن بطال،ج (  4) 
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أراد عليه    "اهلل عليه وسلم  قال املهلب:    له صىلوالتأخري فيام يظهر هو ملانع راجح عرض      

السالم أن ينظف له البيت من املرشكني والعراة، ويكون حجه هبم عليه السالم عىل نظافة  

 . (1)  "البيت من هاتني الطائفتني  

للعدد والزمن  يف احلج جاٍر عىل هذا األصل  إذ املطلوب إزالة    يكون التحديد وعىل هذا     

واملوانع العدد    العوارض  يف  التحديد  العواض  إزالة  أسباب  أهم  ومن  فيه  حتدث   قد  التي 

 والزمن حتى يكون احلج عىل أكمل وجه. 

أن اهلل سبحانه رشط للحج االستطاعة ومنع بعض احلجاج من أداء فريضة احلج نوع    : الثان

تطيعا  إما أن يكون مستطيعا أو ال، فإن كان مس   "من عدم االستطاعة ألن املكلف ال خيلو   

فاحلج واجب عليه،  واملستطيعون كثر، وكام ال خيفى فإن عدد املسلمني مليار تقريبا أو يزيد،  

َ الُعرشح  وهو عرشة ماليني   –وليس َثمَّ حتديد ال يف العدد وال يف الزمن   – فلو تصورنا أن ُعرشح

متكن  سوف حيجون هذا العام، فوجودهم عىل هذا النحو كاٍف يف إسقاط االستطاعة لعدم  

مكة واملشاعر املقدسة يف أيام    :املكلف من احلركة وأداء الشعائر يف مكاٍن وزمٍن حمدودين مها 

َنُفِسُكمح  }احلج، واهلل عز وجل قال:   ا ألر ً َمُعوا َوَأطِيُعوا َوَأنِفُقوا َخريح ُتمح َواسح َتَطعح ُقوا اهللََّ َما اسح َفاتَّ

َلئَِك هُ  ِسِه َفُأوح لُِحونَ َوَمن ُيوَق ُشحَّ َنفح ُيَكلرُف اهللُّ  }(، وقال سبحانه:  18  :) التغابن  {ُم املحُفح الَ 

َعَها  ًسا إاِلَّ ُوسح : »إذا أمرتكم  -صىل اهلل عليه وسلم    -( وقال رسول اهلل    286  : ) البقرة  {َنفح

فصح هبذه النصوص أنه ال يلزمنا من الرشائع إال ما استطعنا،    (2)بأمر فأتوا منه ما استطعتم« 

 .  (3)  "ما مل  نستطعه فساقط عنا  وأن

 

 

 .   302/  4رشح صحيح البخاري البن بطال، ج (  1) 

  ، باُب املَريِض ُيفطُِر ُثمَّ مَل َيِصحَّ َحتَّى ماَت، فال يكوُن عليه ََشءٌ   ، عن ابن عباس   ، حتقيق تركي   الكِّبى للبيهقيالسنن  (  2) 

 , 8296. رقم 577/  8ج 

ذو احلجه    1  ، ِّبي ن د. الرشيف هاشم بن هزاع الش   انظر حكم حتديد أعداد احلجاج واملدة الزمنية بني حجة وأخرى، (  3) 

 https://almoslim.netموقع املسلم    1435
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 ــ السنة النبوية   2

فقال: »أهيا    -صىل اهلل عليه وسلم    -أ ــ عن أيب هريرة رِض اهلل عنه قال: خطبنا رسول اهلل   

الناس قد فرض اهلل عليكم احلج فحجوا« فقال رجل: أكل عام يا رسول اهلل؟، حتى قاهلا  

 . (1) : »لو قلت نعم لوجبت، وملا استطعتم« -صىل اهلل عليه وسلم   -ثالثا، فقال رسول اهلل 

اآلخر    "االستدالل    وجه احلول  وجاء  احلج  أدى  من  عىل    –أن  مثاًل  مفروضا  احلج  وكان 

فعليه حجة أخرى، وهو يف الثانية سيلقى من كان يف األوىل، ومن لزمته    –املكلف كل عام  

الفريضة يف الثانية فيقع من احلرج والعنت ما ال يمكن معه القيام بأداء النسك عىل االستطاعة،  

ا الشعائر من كٍل، وهذا معنى من املعان  وذلك لوقوع  أداء  الناس، والغلبة عىل  ملكاثرة من 

الداخلة يف قوله: »وملا استطعتم«، فالشارع راعى املعنى السابق، إلبعاد املكلف عن احلرج،  

 .  (2) والتحديد يف العدد والزمن خيرجنا من قوله: »وملا استطعتم«  

قَ  إِىَل السر َعَليحِه َوَسلََّم َجاَء  َعنحُهاَم: َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ  َعبَّاٍس َرِِضَ اهللَُّ  ِن  ابح اَيِة  ب ـــ  َعِن 

َوَسلََّم   َعَليحِه  اهللُ  َصىلَّ  اهللَِّ  َرُسوَل  َفأحِت  َك  ُأمر إِىَل  اذحَهبح  ُل،  َفضح َيا  الَعبَّاُس:  َفَقاَل  َقى،  َتسح َفاسح

َقاَل:  بِ  فِيِه،  ِدهَيُمح  َأيح جَيحَعُلوَن  ُمح  إِهنَّ اهللَِّ،  َرُسوَل  َيا  َقاَل:  ِقنِي«،  »اسح َفَقاَل:  ِعنحِدَها،  ِمنح  اٍب  رَشَ

َمُلوا َفإِنَُّكمح َعىَل  َمُلوَن فِيَها، َفَقاَل: »اعح ُقوَن َوَيعح َزَم َوُهمح َيسح َب ِمنحُه، ُثمَّ َأَتى َزمح ِقنِي«، َفرَشِ   »اسح

نِي: َعاتَِقُه، َوَأَشارَ   َعَملٍ  َلُبوا َلنََزلحُت، َحتَّى َأَضَع احلَبحَل َعىَل َهِذِه« َيعح الَ َأنح ُتغح   َصالٍِح« ُثمَّ َقاَل: »َلوح

 . (3)  "إِىَل َعاتِِقِه  

والذي يظهر أن معناه: لوال أن تغلبكم الناس عىل هذا العمل إذا رأون قد عملته لرغبتم    "    

يف االقتداء يب، فيغلبوكم باملكاثرة لفعلت، ويؤيد هذا ما أخرجه مسلم عن جابر: أتى النبي  

 

 . 1337. رقم 975/  2باب فرض احلج مرة يف العمر، ج ،  كتاب احلج   ، صحيح مسلم (  1) 

  1435ذو احلجه    1  ، ِّبي ن د. الرشيف هاشم بن هزاع الش   حكم حتديد أعداد احلجاج واملدة الزمنية بني حجة وأخرى، (  2) 

 https://almoslim.netموقع املسلم  

 . 1635. رقم 156/  2باب سقاية احلجيج، ج   ، احلج كتاب    ، صحيح البخاري (  )33
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وسلم- عليه  اهلل  عبد    -صىل  بني  انزعوا  فقال:  زمزم،  عىل  يسقون  وهم  عبداملطلب  بني 

 . (1)  "فلوال أن تغلبكم الناس عىل سقايتكم لنزعت معكم   املطلب،

إىل        يشري  عليها،    "فاحلديث  للقائمني  ومراعاته  النافعة،  الصاحلة  الشارع لألعامل  اعتبار 

يتمكن   فال  فعله،  لو  الفعل  هذا  عىل  الناس  َحَطَمة  من  خيشى  ملا  وحيبه  يرغبه  ألمٍر  وتركه 

بواجبهم، وعدم التحديد يورث الغلبة واملكاثرة عىل العاملني    القائمون عىل السقاية من القيام

 . (2)  "يف املشاعر املقدسة بام ال يمكنهم معه القيام بام أنيط هبم؛ فناسب التحديد لذلك املعنى 

   : املعقول

 وأما من جهة املعقول: فالقاعدة األصولية القائلة: »ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب«.   

السبل هلم؛ واجب مع اإلمكان،  وتقرير ذلك : أن خدمة احلجيج، وتقديم املساعدة وهتيئة 

وذلك يرتتب عىل التحديد العددي والزمني، وإذا مل حتدد فإن الواجب األول قد يفوت، أو  

 . (3) يصعب القيام به؛ فناسب التحديد ليتم حتصيل مقصود الشارع 

ارجية الدول اإلسالمية عىل كيفية حتديد نَِسِب  اتفق وزراء خ  "ألجل هذه املعان واألدلة         

من   اهلاشمية،  األردنية  باململكة  ن  عامَّ يف  عرش  السابع  مؤمترهم  يف  عام  كل    7  –  3احلجاج 

هـ بأن تكون نسبة حجاج كل دولة، هي حاصل قسمة عدد سكان الدولة عىل  1408شعبان 

 . (4)  "س   – 21/17عدد املسلمني يف العامل: يف قرار رقم 

 

 . 273/  13للشنقيطي ج   كوثر املعان الدراري يف كشف خبايا صحيح البخاري (  1) 

  1435ذو احلجه    1  ، د. الرشيف هاشم بن هزاع الشتِّبي   حكم حتديد أعداد احلجاج واملدة الزمنية بني حجة وأخرى، (  2) 

 https://almoslim.netموقع املسلم  

  1435ذو احلجه    1  ، د. الرشيف هاشم بن هزاع الشتِّبي   م حتديد أعداد احلجاج واملدة الزمنية بني حجة وأخرى، حك (  3) 

 https://almoslim.netموقع املسلم  

ـ 1421شوال    20جريدة اجلزيرة،  (  4)   ه
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كام تأكد ذلك بقرار هيئة كبار العلامء يف اململكة العربية السعودية بشأن حتديد املدة الزمنية        

 187ملن أدى النسك ثم أراد أداءه مرة أخرى من داخل اململكة العربية السعودية قرار رقم  

 .(1)هـ  26/3/1418وتاريخ 

 خيرج العلامء املعارصون حكم هذه املسألة عىل ما يعرف  بتخلية الطريق عند الفقهاء.      

من رشوط    هل يعتِّبهذا الرشط    يف توصيف وإذا رجعنا إىل كتب الفقهاء نجدهم قد اختلفوا   

 الوجوب أم من رشوط األداء ؟ 

وأكثر املالكية،    ، وهو رواية عن أيب حنيفة  ،أن ختلية الطريق رشط وجوب للحج  :القول األول 

 .   (2) ومذهب الشافعية ورواية عن أمحد واعتِّبه املرداوي صحيح املذهب  

 ذلك: ومن أدلتهم عىل 

َتَطاَع إَِليحِه َسبِياًل َومَ   }: ــ قوله تعاىل  1 َبيحِت َمِن اسح ن َكَفَر َفإِنَّ اهلل َغنِيٌّ َعِن  َوهللِِّ َعىَل النَّاِس ِحجُّ الح

َعاملَنِيَ   (.97 :) آل عمران{الح

رُ   "وجه االستدالل أن احلج بدون أمن الطريق    ٍة َعظِيَمٍة    َيَتَعذَّ بَِمَشقَّ َبيحِت إالَّ  الح ُوُصوُل إىَل  الح

اِحَلِة،   اِد َوالرَّ ُوُجوِب َكالزَّ ُط الح َتطِيِع،    (3)  "َفَيُكوُن رَشح َجَّ َعىَل املحُسح . أِلَنَّ اهللََّ َتَعاىَل إنَّاَم َفَرَض احلح

اِحَلِة  اِد َوالرَّ ًطا، َكالزَّ ، َفَكاَن رَشح َجر ُل احلح ُر َمَعُه فِعح َتطِيٍع، َوأِلَنَّ َهَذا َيَتَعذَّ ُ ُمسح  .  (4)  "َوَهَذا َغريح

( فعدم حصول الترصيح والتأشرية   احلة)ر ال استطاعة بدون زاد ووسيلة نقل  "وكام أنه       

  . (5)  "فهو رشط وجوب كالزاد والراحلة  ،فمنع من الوجوب ،معنى يتعذر معه فعل احلج 

 

 . 477املوسوعة امليرسة  (  1) 

  63/  7ج   ، واملجموع   . 584/  2ج ، . والوسيط للغزايل 133. والكايف البن عبد الِّب، ص    163/  4ج   ، انظر املبسوط (  2) 

 . 408  / 3ج   ، . واإلنصاف 424/  2وحاشية البجريمي عىل اخلطيب ج 

 . 163/  4ج   ، املبسوط (  3) 

 .   214/  3ج ،  املغني (  4) 

 .   49ص    ، عيل بن نارص الشلعان   ، النوال يف احلج (  5) 
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واالستطاعة    ،وهو غري مستطيع  ،خيلو له الطريق باحلج فلم ــ أن من مل حيصل عىل ترصيح  2

يوصل عىل اليشء    وكل ما  ،والسبيل يف األصل هو الطريق  والسبب  ،من رشائط الوجوب

 . (1) وإال فال   ،وسبب فيه  فمن استطاع فقد وجب عليه  الفعل  ،فهو طريق إليه

  ،وال جيب عليه قضاؤه عىل الصحيح   ، ــ أنه لو صد عن البيت احلرام مل يلزمه إمتام احلج   3

فإنه ال جيب األداء يف ذمة املمنوع عنه    ، فإذا مل جيب القضاء يف حق املصدود عنه بعد اإلحرام 

 . (2)  "قبل اإلحرام من باب أوىل 

  ، وهو قول بعض احلنفية  ،أداء  ال وجوب  رشط يف لزوم يرى أن ختلية الطريق    : القول الثان

 . (3)  "وعليها أكثر األصحاب   "ورواية عن أمحد قال عنها املرداوي 

 : أهم أدلتهمومن       

ِن ُعَمَر، َقاَل: َقاَم َرُجٌل إِىَل النَّبِير    : الدليل األول   َفَقاَل: َيا َرُسوَل    -َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم    -َعنح ابح

؟ َقاَل:   َجَّ اِحَلةُ ا "اهللَِّ، َما ُيوِجُب احلح اُد َوالرَّ ؟ َقاَل:  "لزَّ َاجُّ ِعُث  "، َقاَل: َيا َرُسوَل اهللَِّ، َفاَم احلح الشَّ

؟ َقاَل: "التَِّفُل  َجُّ َعجُّ َوالثَّجُّ "، َوَقاَم آَخُر، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللَِّ، وَما احلح  . (4)  "  "الح

أنَّ وجه   وَ   -النَّبِيَّ    االستدالل  َعَليحِه  اهللَُّ  اِد    -َسلََّم  َصىلَّ  بِالزَّ َها  َ َفرسَّ تَِطاَعِة  ااِلسح َعنح  ُسئَِل  »ملََّا 

أحِي  ِعَباَدِة بِالرَّ ِط ُوُجوِب الح َياَدُة يِف رَشح وُز الزر اِحَلِة«، َواَل جَتُ  . (5)  "َوالرَّ

 : هذا االستدالل بأمور وأجيب عن

 

 .   49  ص   ، عيل بن نارص الشلعان   ، يف احلج   . والنوازل   168/  1ص ج   ، كتاب احلج   ، البن تيمية انظر رشح العمدة  (  1) 

 479ص    ، املصدر الساق (  2) 

 .   408/  3ج   ، . واإلنصاف   458/  2ج   ، . وحاشية ابن عابدين 123/  2ج   ، . وبدائع الصنائع 163/  4املبسوط ج (  3) 

 .   2896. رقم  143/  4ج   ، باب ما يوجب احلج   ، أبواب املناسك   ، سنن ابن ماجة حتقيق األرنؤوط (  4) 

َعجِ   ":و  َعجُّ َفالح ا الح ، َفَأمَّ َعجُّ َوالثَّجُّ َجر الح ُه َقاَل: »َأفحَضُل احلح ُعوٍد َرِِضَ اهللَُّ َعنحُه َأنَّ ِن َمسح ِن«  َعِن ابح ُبدح ُر الح ا الثَّجُّ َفنَحح بَِيِة، َوَأمَّ يُج بِالتَّلح

 .   459، رقم 95ص   ، يب يوسف انظر اآلثار أل 

 . 163/  4ج   ، املبسوط (  5) 
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أن  1  ضعيف      ـ  احلديث  الزاد    (1) هذا  ذكر  فيه  الذى  احلديث  يثبت  ال  املنذر:  ابن  قال   .

والراحلة، وليس بمتصل، واآلية عامة ليست جمملة وال تفتقر إىل بيان، فكأنه تعاىل كلف كل  

  (2)  "وجه قدر بامل أو ببدن أيمستطيع عىل 

ألن النبي صىل اهلل    ؛فإن االحتجاج عىل مرادكم ال يصح  "،فرض صحة احلديث  ــ عىل  2 

احلديث هذا  يف  يذكر  مل  وسلم  اجلوارح  ، عليه  احلسية   ،صحة  املوانع  سائر  وكلها    ،وزوال 

 . (3)  وجوبرشوط 

ال    ،ومن املعلوم أن ما خرج خمرج الغالب   ،ـ أن ذكره للزاد والراحلة خرج خمرج الغالب   3 

 . (4)  "ك أو أنه فهم عن السائل أنه ال قدرة إال بذل  ،له  مفهوم خمالفة

طٍا من رشوط وجوهبا يف الذمة   :الدليل الثان   بَِدلِيِل    ،أن التمكن من فعل أداء العبادة َليحَس ِرَشح

اَلِة َما ُيمح  ح َيبحَق ِمنح َوقحِت الصَّ نُوُن، َومَل ، َأوح َأَفاَق املحَجح بِيُّ َبَلَغ الصَّ َائُِض، َأوح  كُِن  َما َلوح َطُهَرتح احلح

 ، وجبت يف الذمة  َأَداُؤَها فِيهِ 

إليه   املحَِصرُي  َفَيِجُب  الوجوب  سبب  فهي  اِحَلِة،  َوالرَّ اِد  بِالزَّ ٌة  َ ُمَفرسَّ تَِطاَعُة  احلج َااِلسح يف  وهنا 

دخول الوقت  وشهود شهر رمضان  فمن ملك الزاد والراحلة وأمكنه    بمنزل معرفةألهنام  

 .   (5) فعل احلج أداء أو قضاء وجب عليه 

  ، وجوب العبادة يف الذمة قبل التمكن من فعلها كام يف الصالة والصيام  هذا بأنوأجيب عن       

 .  ً ليه سبيالإإنام يكون فيام أطلق وجوبه . أما احلج فقد خص وجوبه بمن استطاع  

 

مرتوك    - وهو اخلوزي - إسناده ضعيف جًدا، إبراهيم بن يزيد املكي    ": تعقيبا عىل احلديث   قال الشيخ املحقق األرنؤوط (  1) 

د من  احلديث، وبعضهم اهتمه. وقصة الزاد والراحلة قد رويت عن مجاعة من الصحابة ال يثبت منها َشء كام قال غري واح 

 البن حجر.   "التلخيص احلبري"البن القطان، و   448/  3  "الوهم واإلهيام"أهل العلم، انظر  

 .   186/  4ج   ، رشح صحيح البخاري البن بطال (  2) 

 . 52  ص   ، النوازل يف احلج (  3) 

 .   52ص    ، املصدر السابق (  4) 

 .   53ص    ، . والنوازل يف احلج   214/  3ج ، انظر املغني (  5) 
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أو التأشرية غري    عىل الرتخيصومن مل حيصل    ،فيمتنع وجوبه أداًء أو قضاء عىل غري املستطيع

 . (1) مستطيع يف حقيقة األمر  

  وختليته والزاد وهو أن أمن الطريق    ، مما سبق عرضه يتبني قوة أدلة أصحاب القول األول    

.ومنها   معناها   يف  كان  ما  كل  فيهام  ويدخل  أداء  لزوم  رشط  ال  وجوب   رشط  والراحلة  

 التأشرية أو الترصيح للحج  

ِط َعَليحِهاَم َبلح لِلتَّنحبِيِه    َأنَّ "الكاسان: قال اإلمام       ح تَِصاِر الرشَّ اِحَلِة َليحَس اِلقح اِد، َوالرَّ خَتحِصيَص الزَّ

كَ  مح ِ اإلح َباِب  َأسح تَِطاَعِة  َعىَل  ااِلسح ِسرِي  َتفح َت  حَتح ُخُل  َيدح َكاِن  مح ِ اإلح َباِب  َأسح ِمنح  َكاَن  َما  َفُكلُّ  اِن، 

نًى   .(2) "َمعح

ويرتتب عىل هذا احلكم أن من مل حيج بسبب عدم احلصول عىل تأشرية احلج فامت فإن تركته     

يلزم احلج من تركته  ألنه مل يكن مستطيعا   لعدم احلصول عىل اإلذن    ورثته وال توزع عىل  

 واألذن باحلج رشط وجوب ال رشط لزوم. ،باحلج

خران، سعة الوقت، وأمن الطريق،  يشرتط لوجوب احلج رشطان آ   "قال اإلمام الزركيش:       

 . إذ بدوهنام يتعذر فعل احلج، فاشرتطا كالزاد والراحلة، فعىل األوىل مها رشطان للزوم األداء

وفائدة الروايتني إذا مات قبل الفعل، فعىل األوىل خيرج من تركته للوجوب، وعىل الثانية   ــ     

 .  (3)  "يقصد رشط الوجوب ــ ال، لعدمه

    

قد يلجأ بعض املسلمني ممن هم داخل اململكة العربية السعودية ومل يتمكنوا من احلصول          

اخلاصة   التأشرية  لسببعىل  إىلمن    باحلج  فريضة    األسباب  بعيدا أداء  الطرق    احلج  عن 

 الرسمية  . 

 

 .   53ص    ، والنوازل يف احلج   ، 214/  3. واملغني ج 171ــ    170/  1ج   ، العمدة البن تيمية انظر رشح  (  1) 

 .   122/  2ج   ، بدائع الصنائع (  2) 

 . 27/  3ج   ، رشح الزركيش عىل خمترص خليل (  3) 



423 
 

 وقت احلج   .  عائلية قبلارة  ويشارك هؤالء من يدخلون اململكة بتأشرية سياحة أو زي 

 وأمثاهلم؟ فام حكم أداء فريضة احلج هلؤالء    

أكان احلج حج فريضة    صحيحا سواء اتفق الفقهاء قديام وحديثا عىل أن حج هؤالء وأمثاهلم    

إثم خمالفة القوانني والتعليامت التي وضعها والة األمر للمحافظة عىل    مع حتملأم حج تطوع  

 حياة احلجاج  

احلج       معلقا عىل رشط االستطاعة يف  قطني  الدار  اإلمام  بَِقطحِع    ": قال  َتَتَعلَُّق  ِعَباَدٌة  ُه  َوأِلَنَّ

َهاِد، َوَليحَس ُهَو رَشح  ًطا َكاجلحِ ًقا ِمَن  َمَساَفٍة َبِعيَدٍة َفَكاَن َذلَِك رَشح  َفإِنَّ َخلح
ِ
َزاء جح ِ ِة، َواإلح حَّ ًطا يِف الصر

إِنَّاَم  تَِطاَعَة  َعاَدِة، َوأِلَنَّ ااِلسح ِ بِاإلح ِمنحُهمح  َمرح َأَحٌد  ح ُيؤح َومَل  ، هَلُمح َء  وا، َواَل ََشح َحاَبِة َحجُّ َطتح    الصَّ رُشِ

َزَأُه َكاملحَِريِض.   . (1) لِلحُوُصوِل َفإَِذا َوَصَل َوَفَعَل، َأجح

والدكتور عىل مجعة بموقع دار اإلفتاء    ،ابن عثيمني   املسألة فتوىومن فتاوى املعارصين هبذه  

 وغريهم.   (2) املرصية 

بن عثيمني  فرق بني حج الفريضة وحج التطوع فرأى وجوب حج الفريضة    أن اإلماموغري  

 مع املخالفة  ووجوب طاعة والة األمر يف حج النافلة 

، ومل يأُخذح    -شيخ حممد بن صالح العثيمني  فقد سئل ال       عن ُحكم حجر َمن ذهب إىل احلجر

لو أنَّ احلكومة قالتح ملن مل حيجَّ فرًضا: ال حتجَّ مع مَتام الرشوط، فهنا ال طاعَة  "ترصحًيا، فقال:  

النافلة، ا  أمَّ  ، حتجَّ ال  يقول:  وهذا  الفور،  عيلَّ عىل  أوجبه  اهللُ  معصية،  فليستح    هلا؛ ألنَّ هذه 

م    -واجبة، وطاعة ويل األمر   َل حُمرَّ ن ترَك واجٍب أو فِعح . اهـ كالمه رمحه  "واجبة  – فيام مل يتضمَّ

 اهلل. 

 

 . 87/  3ج   ، املبدع يف رشح املقنع (  1) 

احلج ملن يعمل بعقد يف  ) حتت عنوان (    3347الفتاوى اإللكرتونية فتوى رقم)   ، د عيل مجعة ،  موقع دار اإلفتاء املرصية (  2) 

 م.    2016/  8/  22تاريخ  (  السعودية 
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ا إن كان حجَّ نافلٍة، فإنَّ طاعة ويل األمر   أوجُب من حجر النَّافلة، وال شكَّ    -يف هذه احلالة    -أمَّ

اج ما ال خيفى، ومن   ة للحجَّ أنَّ إصدار هذه القوانني املنظمة للحج، فيها من املصالح العامَّ

حام وخطورته، وما يرتتَّب عليه من آثار   . (1)  "سيرئة  أهمر تلك املصالح: معاجلُة الزر

التأشرية          كانت  ولو  احلج  بصحة  املرصية   الديار  مفتي  واصل  فريد  الدكتور نرص  أفتى 

 مزورة مع حتمل إثم التزوير

عمن يذهب ألداء فريضة احلج بموجب تأشرية حج مزورة وهو عىل علم بذلك،    "فقد سئل  

الفر يؤدي  ممن  املوقف  ويطلب  وكذا  بذلك.  علم  عىل  يكون  أن  دون  مزورة  بتأشرية  يضة 

 السائل بيان احلكم الرشعي يف ذلك. 

التنظيمية املباح ترشيعها لتحقيق مصلحة الفرد   "فأجاب   تأشريات احلجر من مجلة القوانني 

احلج   فأدوا  األفراد  بعُض  خالف  فإن  تزويرها،  وحيرم  هبا،  االلتزام  فيجب  واملجتمع، 

ورة عاملني بذلك فقد ارتكبوا إثاًم عند اهلل وخمالفًة ُدنيويًة تستوجب العقوبة، مع  بتأشريات ُمز

 . (2)  "صحة احلج، أما غري العاملني بالتزوير فال إثم عليهم وحجهم مقبول إن شاء اهلل 

يح باحلج كنوع من االمتيازات  تقدم اململكة عِّب سفارهتا يف الدول اإلسالمية وغريها تصار    

الدول   ثقافية، ثم متنحها هذه  أو  أو سياسية  اململكة  العتبارات دينية  التي متنحها  والعطايا 

ثم يقوم هؤالء بيع هذه  ،  بدورها عىل بعض املسؤولني واملقربني  من أصحاب النفوذ واجلاه

 التأشريات ملن يرغب يف احلج. 

وقد يكون مصدر هذه التأشريات بعض املسؤولني الذين يعملون يف السفارات كموظفني   

 فيساوموا عىل بيعها ملن يرغب يف احلج؟  احلج؛وال يرغبون يف 

 

 . 1491سؤال رقم  ،  432  / 23م ج 2004هـ ــ  1424  ، طبعة أوىل ،  جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني (  1) 

 org.alifta-dar.www://httpsم 2002/  2/ 17تاريخ (  2344) موقع دار اإلفتاء املرصية فتوى رقم (  2) 
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 التصاريح ؟ فام حكم بيع التأشريات أو   

وهذا ما قررته  دار اإلفتاء    ،رشعا   التصاريح حراميتفق الفقهاء املعارصون عىل أن بيع هذه      

 : ومن أدلتهم عىل  ذلك(1) وثلة من العلامء  ؛األردنية 

ليست حماًل للمعاوضات، سواء كانت تأشرية حج أو غريه، واململكة  "هذه التأشريات    ــ أن  1

متنح هذه التصاريح من باب املجاملة التي هتتم هبا السفارات إلبقاء عالقة طيبة بني السفارة  

والبلد املضيف،  وهذه التأشريات ال حتسب من العدد املخصص بالدولة املضيفة،  ومن أخذ  

عدل عنها، فله أن يتنازل عنها لغريه، وإما أن يردها عىل أصحاهبا، وليس له    تأشرية حج ثم

أن يأخذ مقابل هذا التنازل مااًل، إال أن يكون قد بذل يف سبيل احلصول عليها مااًل فله أخذ  

احلرام السحت  من  فهو  بيعها  وأما  فقط.  جتارة    ،التكلفة  احلج  تأشريات  تتخذ  أن  جيوز  ال 

ا ضعفاء  هبا  عىل  يستغل  معينًا  يكون  أن  للمسلم  ينبغي  بل  احلج،  عىل  واحلريصني  ملسلمني 

 .  (2)  "اخلري، وأن يساعد إخوانه املسلمني ال أن يستغلهم 

ابتداء ال يدفع ثمنها، وهو قد أخذها جمانا، ويكون قد    "كام أن من حيصل عىل تأشرية حج 

بصفة   له  ومنحت  بوجاهته  عليها  ولهحصل  يتنازل    خاصة  أن  يرغب،  احلق  ملن  عنها جمانا 

وعندما يتاجر هبذه التأشرية، يكون قد استفاد من مركزه ونفوذه ووجهه يف حتقيق مكاسب  

والنفوذ، بالقوة  تكسب  إىل  بحته  جتارية  ألسباب  كونه  عن  التبادل  وخرج  وإدخال    مالية، 

 

، وهم: د. عبد اهلل بن حممد الطيار، د. عقيل بن حممد املقطري، د. هان بن عبد اهلل  "موقع الفقه اإلسالمي"منهم مفتو  (  1) 

شيخ  اجلبري، د. يوسف بن عبد اهلل الشبييل، د. خالد بن عبد اهلل املزيني، د. عبد الرمحن بن أمحد اجلرعي، د. سعد اخلثالن، ال 

انظر  العجمي  نشمي  بن  نايف  د.  املاجد،  اهلل  عبد  بن  ويب   سليامن  إسالم  احلج   بعنوان   فتوى   موقع  تأشريات  رقم    ، بيع 

النرش:   (،   402601:  ) الفتوى  احلجة    26الثالثاء    تاريخ  م    2019- 8- 27  - هـ    1440ذو 

https://www.islamweb.net 

تأشرية احلج (  2)  بيع  الفتوى   حكم  الِّباك   ، مركز  الرمحن  الدكتور عبد  الفتوى  موقع إسالم ويب   ، فتوى    141297  ) رقم 

النرش: (،  القعدة    17األحد    تاريخ  احلج   ، م   2010- 10- 24  - هـ    1431ذو  تأشريات  ورشاء  بيع  اإلفتاء  ،  وحكم  دار 

سلامن   ، األردنية  عيل  نوح  الدكتور  السابق  العام  املفتي  الفتوى،  سامحة  م    2010- 05- 10  : التاريخ   (،   710  ) رقم 

https://www.aliftaa.jo 
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ملسلم ألخيه،  النفوذ والقوة يف التكسب املايل يتناىف مع الرتاِض يف العقود الذي حيل به مال ا

  .(1) "وحيرم الدخول يف هذه الصفقة ابتداء، ألهنا أكل ألموال الناس بالباطل

  رشطه أن ومن   ،الترصيح إنام أعطي لصاحبه بناء عىل عقد مع اجلهة املانحة للترصيح ــ أن 2

  ،ال حيق  له بيعه  بل عليه إعادته يف موعد أقصاه  يوم التاسع من ذي احلجة    لهمن مل حيتج ح 

ُعُقودِ }  :والعقد الزم الوفاء لقوله تعاىل ُفوا بِالح ِذيَن آَمنُوا َأوح َا الَّ  .  (2) (  1)املائدة:  {َياَأهيُّ

طاعتهام   ر ألناألمهيئة كبار العلامء وخمالفة لطاعة ويل    خمالفة لفتوى ــ أن بيع الترصيح فيه    3

ألن القاعدة الرشعية تقيض أن ترصف اإلمام عىل الرعية منوط باملصلحة وإذا    "  ؛الزمة رشعا

ُسوَل َوُأويِل  }  تعاىل:كان كذلك وجبت طاعته لقوله   ِذيَن آَمنُوا َأطِيُعوا اهللََّ َوَأطِيُعوا الرَّ َا الَّ َياَأهيُّ

ِر ِمنحُكمح  َمح  .   (3)[ 59]النساء:  {األح

توافرات  فيه أركان        ملن  صحيحاً وننبه هنا أن احلكم الرشعي للحج هبذه الوسيلة يقع       

ورشوط احلج مع ارتكاب اإلثم  واملحظور  لعلمه  بأنه معذور رشعا  لعدم توافر االستطاعة   

التأشرية ولكنه سعى إىل توافرها بطريق غري مرشوع  وترتب عىل   املتمثلة يف احلصول عىل 

اجات الناس  تشجيع غري املحتاجني هلذه التأشريات عىل التالعب واستغالل ح   ،سعيه هذا 

 هلذه الفريضة الدينية التي جيب أن تكون حمل إثار ال حمل جتارة واستغالل . 

  باحلج نيابة فيسعى    ،وال يريد أن حيج هبا لنفسه  ،قد حيصل بعض الناس عىل تأشرية احلج    

 املال يؤديه  إليه . عن شخص آخر مل حيصل عىل تأشرية احلج  مقابل مبلغ من  

الفقهاء أن من مل حيصل عىل تأشرية احلج فهو معذور غري مستطيع وال جيب عليه         يقرر 

 احلج يف عامه هذا وعليه أن ينتظر فرصة أخرى حتى يقدر اهلل له فرصة أداء الفريضة. 

 

فيها (  1)  والتجارة  احلج  تأشريات  بيع  جيوز  شاويش   ، هل  مصطفى  وليد    2016,  19أغسطس    ، د 

https://www.walidshawish.com / 

 .   54  ص   ، النوازل يف احلج (  2) 

 .   481ص    ، واملوسوعة امليرسة   55النوازل يف احلج ص  (  3) 
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   : كام أن احلج عن الغري ال يكون إال يف موضعني مها     

عاجزاً   األول:   عنه  املحجوج  يكون  الِّبء   عجزاً   أن  معه  يرجى  الشيخ    ال  كحال  احلياة  مدة 

 .   (1) الكبري الفان 

َعَليحهِ  اهللُ  َصىلَّ  النَّبِير  َرِديَف  ُل  الَفضح َكاَن  َقاَل:  َعنحُهاَم،  اهللَُّ  َرِِضَ  َعبَّاٍس  ِن  بح اهللَِّ  َعبحِد  روى    كام 

ُل َينحُظُر إَِليحَها َوَتنحُظُر إَِليحِه، َفَجَعَل النَّبِيُّ َص  َرَأٌة ِمنح َخثحَعَم، َفَجَعَل الَفضح اهللُ    ىلَّ َوَسلََّم، َفَجاَءِت امح

َرَكتح َأيِب َشيحخً  : إِنَّ َفِريَضَة اهللَِّ َأدح قر اآلَخِر، َفَقاَلتح ِل إِىَل الشر َه الَفضح ُف َوجح ِ  ا  َعَليحِه َوَسلََّم َيرصح

ِة الَوَداِع   « َوَذلَِك يِف َحجَّ اِحَلِة، َأَفَأُحجُّ َعنحُه؟ َقاَل: »َنَعمح رواية ابن  . ويف    (2) َكبرًِيا الَ َيثحُبُت َعىَل الرَّ

ٌن، َقَضيحتِِه«  :ماجة  ُه َلوح َكاَن َعىَل َأبِيِك َديح  .  (3) »ََفإِنَّ

: أن  -بريدة-عن أبيه    ملا رواه عبِد اهلل بن ُبريدةَ   يف حق امليت الذي مات وعليه حج  الثان:    

قحُت عىل أّمي بَوليَدٍة،؛ وإهنا    -صىلَّ اهلل عليه وسلم    -امرأًة أَتتح رسوَل اهلل   فقالت: كنت َتَصدَّ

، قالت: وإهنا  "َقدح وَجَب أجرك ورجعتح إليك يف املرِياِث "ماتت وتركتح تلك الوليدَة، قال: 

أفَيجِزي   ٍر،  ، قالت:  "نعم"أن أصوَم عنها؟ قال:  عنها    -أو َيقيض-ماتت وعليها صوُم َشهح

 . (4)  "نعم"عنها أن أُحجَّ عنها؟ قال:  -أو َيقيض-وإهنا مل حتجَّ أفَيجزي 

 يف حج الفرض يف موضعني:   أن النيابةيتبني من هذه األحاديث 

يف حق من ال  : يف حق امليت إذا مات وعليه حج والدليل عليه حديث بريدة والثان    أحدمها:  

 . (5) الثبوت عىل الراحلة إال بمشقة غري معتادة كالزمن والشيخ الكبري يقدر عىل 

عن نفسه حلديث    له احلجومعلوم أن رشط النيابة يف احلج أن يكون املوكل باحلج قد سبق     

َسمَع رجاًل يقوُل: لبيك عن    - صىلَّ اهلل عليه وسلم    -سعيد بن جبري عن ابن عباس: أن النبي  

 

 .   85/  2ج   ، بدائع الصنائع (  1) 

 . 1855. رقم 18/  3ج   ، باب حج املرأة عن الرجل   ، صحيح البخاري كتاب جزاء الصيد (  2) 

 .  2009. رقم  791/  2ج   ، باب احلج عن احلي إذا مل يستطع   ، كتاب املناسك   ، سنن ابن ماجة (  3) 

 .   2877رقم    501/  4ج   ، باب الرجل هيب اهلبة ثم يوىص له   ، الوصايا   كتاب ،  سنن أيب داود حتقيق األرنؤوط (  4) 

 .   365/  1املهذب يف فقه اإلمام الشافعي للشريازي، ج (  5) 
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َمَة، قال:   ُ َمة؟  "ُشِّبح ُ قال:    "حججَت عن نفِسك؟  "قال: أٌخ يل، أو قريٌب يل، قال:    "من ُشِّبح

َمة "ال، قال:   َ  . (1)  "حج َعنح نفِسَك ثم ُحجَّ عن ُشِّبح

غري متوافر يف الشخص املحجوج عنه ألنه معذور بعدم    ،الدائم حتى املوت   ط العجزورش       

 عام آخراحلصول عىل ترصيح احلج وهذا العذر غري دائم بل هو عذر مؤقت يرجى زواله يف  

 وحيصل عىل الترصيح  . 

أن يوكل غريه يف  "  ذلك منوبناًء عىل       له  فإنه ال حيل  بنفسه  أداء    كان قادرًا عىل أن حيج 

َمِن   َبيحِت  الح ِحجُّ  النَّاِس  َعىَل  )َوهللَِِّ  تعاىل:  اهلل  قال  شخصّيًا.  به  املطالب  هو  ألنه  عنه،  النسك 

َتَطاَع إَِليحِه َسبِياًل( فالعبادات يقصد هبا أن يقوم اإلنسان بنفسه فيها، ليتم له التعبد والتذلل   اسح

نه ال حيصل عىل هذا املعنى العظيم الذي  هلل سبحانه وتعاىل، ومن املعلوم أن من وكل غريه فإ

 . (2)  "من أجله رشعت العبادات 

وقد حذر اإلمام ابن تيمية من أولئك املتاجرين بأموال املحجوج عنهم بنية التكسب بأنه       

 ال أجر وال ثواب  هلم يف اآلخرة . 

اهلل:   رمحه  بَِذلَِك    "قال  تَِساَب  ااِلكح ُدُه  َقصح َكاَن  إَذا  ا  ُصوَرُة  َوَأمَّ َفَهَذا  َمااًل  ِضَل  َتفح َيسح َأنح  َوُهَو 

ُموَل   َعَمَل املحَعح َتَحبُّ َوإِنح ِقيَل بَِجَواِزِه أِلَنَّ الح َواُب َأنَّ َهَذا اَل ُيسح ََعاَلِة َوالصَّ َجاَرِة َواجلح ِ َيا  اإلح نح لِلدُّ

َصدح ِه إالَّ املحَا ح ُيقح ِسِه إَذا مَل َيا  َليحَس بَِعَمِل َصالٍِح يِف َنفح نح ِع املحَُباَحاِت. َوَمنح َأَراَد الدُّ ُل َفَيُكوُن ِمنح َنوح

ِخَرِة ِمنح َخاَلٍق  ِخَرِة َفَليحَس َلُه يِف اآلح  .  (3) بَِعَمِل اآلح

املطوف هو الذي يكفل مجيع حوائج احلاج وأغراضه، منذ يطأ رصيف جدة، إىل أن يصعد      

سلم الباخرة قافاًل، فيحمله إىل مكة املكرمة، ثم إىل عرفة، ثم إىل املزدلفة، ثم إىل منى، ثم يعود  

 

 . 1811. رقم    218/  3ج   ، باب الرجل حيج عن غريه ،  كتاب املناسك   ، حتقيق األرنؤوط   ، سنن أيب داود (  1) 

 . 136/  21ج   ، جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني (  2) 

 . 17ــ  16/  26ج   ، الفتاوى البن تيمية جمموع  (  3) 
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ا ملزور،  به إىل مكة، وإذا أراد الزيارة هيَّأ له مجيع أسباب السفر إىل املدينة، وهناك سلمه إىل 

الذي هو صاحب هذه املصلحة يف املدينة، ال يتجاوز عليه غريه فيها، وإذا احتاج إىل أي َشء  

من اجلََمل إىل الِّبغوث، فال بد أن يأتيه به، وإذا وقعت له حاجة تقتيض مراجعة احلكومة،  

أن   العقَل  يدهش  ومما  معاملته،  وينهي  الرشطة  صاحب  إىل  احلاجَّ  يرافق  أن  املطوف  فعىل 

العامل، وأكثرهم يعرفون الرتكي، ومطوفو الفاريس   املطوفني واملزورين يعرفون مجيَع لغات 

ومطوفو اهلندي جييدون لسان األوردو، ومطوفو اجلاوي يعرفون لغة املاليو، وهكذا، فإذا  

مرض احلاج، فاملطوف هو الذي يعلرله، ويأيت له بالطبيب والدواء، ويسهر عليه، وإذا مات  

ي املطوف كافاًل  فهو الذي   خيِّب احلكومة، ويأيت بأناس من ِقبلها، من أجل حوائجه، لو ُسمر

 .  (1) للحاج، ملا كان يف هذه التسمية أدنى مبالغة 

الذي حجَّ عام    قايتباي  السلطان  الطوافة وظهرت عىل  884ويعتِّب  هـ، أول من اختذ مهنة 

 .  (2) ، "يديه   فقد تقدم القاِض إبراهيم بن ظهرية لتطويف السلطان 

فمؤسسة الطوافة تتكون من جمموعة من املطوفني املختصني ببالد حمددة، هلم جملس    "          

ينهم، يقومون هبذه املهنة من غري أن يكون بينهم رأس مال،  إدارة يشكل بموجب انتخابات ب

العمل   كان  ملا  اإلدارة عليهم، وتوزع عليهم احلجاج بحسب متوسط كل مطوف  وترشف 

ا، واإلدارة مسؤولة أمام اجلهة املختصة، ممثلة يف وزارة احلج، وما حيصلون عليه خيرج  فرديًّ

، ورواتب موظفني، وغري ذلك، وما زاد يوزع  منه ما رصفته إدارة املؤسسة من إجيار مقرها

 عىل املطوفني، كلٌّ بحسب حصته من احلجاج.  

 

الفقه اإلسالمي (  1)  الطوافة يف    - ميالدي    2008/ 11/ 27اريخ اإلضافة:    ، الرويثي   عيل بن ربيع بن حمسن   ، مؤسسات 

 https://www.alukah.net  هجري موقع األلوكة   1429/ 11/ 28

 com.sa-africa. wwwموقع مؤسسة مطويف حجاج إفريقيا غري العربية (  2) 
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األبدان؛  رشكة  صورة  عليها  تنطبق  بذلك  يف    وهي  رشكاء  وأهنم  بينهم،  مال  ال  أنه  بجامع 

 .  (1)  "الربح، وذلك متحقق بال ريب يف رشكة األبدان

احلج      وزارة  محالتتشرتط  استصدار    عىل  أو خارجية  داخلية  أكانت محالت  احلج سواء 

  ضامن عدم واهلدف من هذا اخلطاب هو    ،خطاب ضامن بنكي من أي بنك من البنوك املعتمدة

التالعب وتنفيذ األعامل التي اتفق عليها مع احلمالت أو األفراد وذلك باخلصم من  قيمة  

 تنفيذ  األعامل عىل الوجه املطلوب .  هذا الضامن  يف حال عدم

، يتعهد بمقتضاه املرصف  وخطاب الضامن ) أو اخلطاب البنكي  ( عبارة عن تعهد كتايب      

بكفالة أحد عمالئه )طالب اإلصدار( يف حدود مبلغ معني جتاه طرف ثالث، بمناسبة التزام  

العميل  لوفاء هذا  املكفول، وذلك ضامنا  العميل  الطرف    ملق عىل عاتق  بالتزامه جتاه ذلك 

خالل مدة معينة، عىل أن يدفع املرصف املبلغ املضمون عند أول مطالبة خالل رسيان خطاب  

 . (2)الضامن، دون التفات ملا قد يبديه العميل من املعارضة  

 : وخطاب الضامن نوعان 

 ـ خطاب ضامن مكشوف   1

البنك بدون غطاء، فال يكون لطالب خطاب الضامن مبالغ    التي يصدرها  وهى اخلطابات 

مودعة باملرصف تغطي ما يقابل قيمة خطاب الضامن وهذا النوع من اخلطابات يصدره البنك  

  .(3) اكتفاًء بثقته يف العميل وسمعته املالية كالرشكات الكِّبى واألفراد ذوي املركز املايل املتني  

 

الفقه اإلسالمي (  1)  الطوافة يف  الرويثي   ، مؤسسات    - ميالدي    2008/ 11/ 27اريخ اإلضافة:    ، عيل بن ربيع بن حمسن 

 https://www.alukah.net  هجري موقع األلوكة   1429/ 11/ 28

 الشاملة. . ترقيم املكتبة    893/  2جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد الثان ج ،  السالوس   د/ عيل أمحد   ، خطاب الضامن (  2) 

البنوك د/ سميحة  (  3)  القانونية لعمليات  الثامن ص فليويب ـ األسس  والكفاالت    107، ، جملة البحوث اإلسالمية العدد 

 . 351/  1املعارصة د/ عبد الرمحن بن سعود  
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وهذا ما يسمى    ،هذا النوع عبارة عن مجع ذمة الضامن إىل ذمة غريه فيام يلزم حاالً أو مآالً ف  

عىل الكفالة ألهنا بذلك تشبه    أخذ العوضجيوز    وال  ،ومها من عقود التِّبع  ،بالضامن والكفالة

 .   (1)القرض الذي جر نفعا وهو منوع رشعا  

 ـ خطابات مغطاة 2

ومعنى التغطية  الضامن الذي يقدمه العميل للبنك كي يلتزم  البنك بتغطية التعهدات بناء   

  ، أوراق جتارية   أو، ،مالية  أوراقاً   ،فقد يكون نقدًا وقد يكون  "عىل طلب العميل والغطاء خيتلف

الغطاء   يكون  وقد  العميل  يملكها  بضائع  أو  عقار،  أو  منقول،  عىل  كرهن  عينًا  يكون  وقد 

للقيمة التي تعهد هبا البنك ليدفعها بمقتىض خطاب الضامن وهذا ما يسمى بالغطاء    مساويا

 .. (2)   "وقد يكون أقل من تلك القيمة فيسمى بالغطاء اجلزئي  ،الكامل

 والوكالة جتوز بأجر وبغري أجر. ،وهذا العالقة بني البنك والعميل هنا عالقة وكالة 

استصدار اخلطاب البنكي، أو خطاب الضامن حلمالت احلج   "بناء عىل ما سبق بيانه يتبني أن 

خطاب   إلصدار  اإلدارية  املصاريف  يوازي  ما  إال  أجرة  عليه  البنك  يأخذ  مل  إذا  به  البأس 

 . (3)  "الضامن فحسب 

رشعا    جائز  الضامن  الكفالة    ؛وخطاب  بني  يدور  أو    )الضامنألنه  غطاء   بدون  كان  إذا   )

الوكالة  إذا كان له غطاء فإن كان اخلطاب بدون غطاء  فال جيوز أخذ األجرة عليه  وهذا قرره  

 جممع الفقه اإلسالمي  الذي قرر ما ييل: 

أوال: أن خطاب الضامن ال جيوز أخذ األجر عليه لقاء عملية الضامن )والتي يراعى فيها عادة  

 واء أكان بغطاء أم بدونه. س  ،مبلغ الضامن ومدته(

 

 . 58  ص   ، فقه النوازل يف احلج (  1) 

سميحة (  2)  د/  البنوك  لعمليات  القانونية  اإلسالمي   ، قليويب   األسس  البحوث  ص جملة  الثامن  العدد  والكفاالت    107، ة 

 . 351/  1  ، ج املعارصة د/ عبد الرمحن بن سعود 

 . 58ص    ، فقه النوازل يف احلج (  3) 
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ثانيا: أما املصاريف اإلدارية إلصدار خطاب الضامن بنوعيه فجائزة رشعا، مع مراعاة عدم  

الزيادة عىل أجر املثل، ويف حالة تقديم غطاء كيل أو جزئي، جيوز أن يراعى يف تقدير املصاريف  

 . (1) اء إلصدار خطاب الضامن ما قد تتطلبه املهمة الفعلية ألداء ذلك الغط 

وعىل ذلك يكون خطاب الضامن الذي تطلبه وزارة احلج من احلمالت أو األفراد جائزا رشعا  

    .إذا مل يأخذ البنك عليه أجرا إال املصاريف اإلدارية 

 ربوية؟ لكن ما احلكم فيام لوكان خطاب الضامن ال يصدر إال من بنوك  

أجاز الفقهاء لألفراد التعامل مع البنوك الربوية للرضورة ألجل أداء فريضة احلج إذا تعذر   

   .استصدار اخلطاب من أي بنك إسالمي من باب ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب

ََسنَ  ، مسألة  :قال شيخ اإلسالم بن تيمية        ُل احلح عح
اِجَحِة إالَّ  َوُهَو َما إَذا َكاَن اَل َيَتَأتَّى َلُه فِ ِة الرَّ

ِعَقاِب: َفَلَها ُصوَرَتاِن:   بَِسيرَئٍة ُدوهَنَا يِف الح

تَ  َواِجُب؛ َأوح املحُسح مُّ الح
نح إالَّ َذلَِك َفُهنَا اَل َيبحَقى َسيرَئٌة َفإِنَّ َما اَل َيتِ

كِ ح ُيمح ا: إَذا مَل َدامُهَ َحبُّ إالَّ بِِه:  إحح

  . َتَحبٌّ املحَيحَتِة  َفُهَو َواِجٌب َأوح ُمسح ِل  ح َيُكنح حَمحُظوًرا َكَأكح مَل َلَحِة  تِلحَك املحَصح َسَدُتُه ُدوَن  ُثمَّ إنح َكاَن َمفح

دِ  َِّبح َِريِر يِف الح َاَجاُت َكُلبحِس احلح تِي ُتبِيُحَها احلح ُظوَرِة الَّ ُُموِر املحَحح ِو َذلَِك ِمنح األح َطرر َوَنحح ِو    لِلحُمضح َوَنحح

َباٌب  َوَهَذا  َاَجِة    َذلَِك.  احلح إىَل  َينحُظُر  َواَل  ِل؛  ِفعح الح ُسوَء  ِعُر  َتشح َيسح النَّاِس  ِمنح  َكثرًِيا  َفإِنَّ  َعظِيٌم. 

ُظوُر مُ  ُبو َعىَل َذلَِك؛ بَِحيحُث َيِصرُي املحَحح ََسنَِة َما َيرح تِي حَيحُصُل هِبَا ِمنح َثَواِب احلح نحَدِرًجا  املحَُعاِرَضِة َلُه الَّ

ُبوِب أَ  ُُموِر املحَُباَحِة؛ َبلح َواملحَأح يِف املحَحح َاَجِة َكاَم َأنَّ ِمنح األح ُد احلح ُه إالَّ جُمَرَّ ح ُيَعاِرضح ُموِر  وح َيِصرُي ُمَباًحا إَذا مَل

َيا َكالصر ُجوَحًة  َمرح َأوح  َمًة  حُمَرَّ َعُلَها  جَتح َراِجَحٌة  َسَدٌة  َمفح ُيَعاِرُضَها  َما  َباًبا:  حح
تِ اسح َأوح  إجَياًبا  ِم  هِبَا 

ُت َكاَم َقاَل َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم    ملَِنح خُيَاُف َعَليحِه املحَوح
ِ
َقَتُلوُه َقَتَلُهمح اهللَُّ  }لِلحَمِريِض َوَكالطرَهاَرِة بِاملحَاء

َؤاُل  ِعير السُّ َلُموا َفإِنَّاَم ِشَفاُء الح ح َيعح ِل    {َهالَّ َسَأُلوا إَذا مَل َصح َياًنا  . َوَعىَل َهَذا األح ُعُدوِل َأحح ُيبحنَى َجَواُز الح

حَمحُظوَراهِتَا   ِض  َبعح تَِكاُب  َوارح يَعِة  ِ الرشَّ َواِجَباِت  ِض  َبعح ُك  َترح جَيُوُز  َكاَم   
ِ
َُلَفاء اخلح ُسنَِّة  ِض  َبعح َعنح 

 ُ ِض ُسنَّتِِهمح َأوح َوَقَعتح الرضَّ ُز َعنح َبعح َعجح وَرِة؛ َوَذلَِك فِياَم إَذا َوَقَع الح ُ ا  لِلرضَّ ِض َما هَنَوح وَرُة إىَل َبعح

 

من  (  1)  بجدة  الثان  مؤمتره  انعقاد  دورة  يف  املؤمتر  منظمة  عن  املنبثق  اإلسالمي  الفقه  جممع  الثان    16- 10جملس  ربيع 

 .   1030/  2ج   ، انظر جملة املجمع   ألة خطاب الضامن. م. بحث مس 1985ديسمِّب    28-   22هـ، املوافق  1406
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َأَقلُّ   ُتُه  َمرَضَّ باَِم  إالَّ  َتُقوُم  اَل  َماَرِة  ِ بِاإلح ُصوَدُة  املحَقح َواِجَباُت  الح َتُكوَن  بَِأنح  الراي  ،  (1)   "َعنحُه؛  وهبذا 

 .  (2) أخذت اللجنة الدائمة لإلفتاء 

 

أن يؤدي فريضة احلج   ، بعض املسلمني يكون مرتبطا بعقد عمل مع جهة          فال    ،ويريد 

 وأدى الفريضة  ؟. ، تسمح له جهة العمل بأداء هذه الفريضة فام احلكم لو خالفها

 يف هذه املسألة أوجه اتفاق وأوجه اختالف بني الفقهاء 

 ما ييل:  الفقهاء املعارصين املتفق عليها بني    أوال: األوجه  

كان العامل أو املوظف له أجازة رسمية تتوافق مع أيام احلج فمن حقه ان يستعمل    ــ إذا  1

أو الكفيل كام هو الشأن بعض الدول التي    ، أجازته يف أداء فريضته بال استئذان من رب العمل

 تعمل بنظام الكفالة   . 

العمل فاحلج جائز ألن    احلج وقتأذن رب العمل او الكفيل ملكفوله بأداء فريضة    ــ إذا  2

 رب العمل تنازل عن حقه يف وقت العمل أيام احلج . 

ملا يرتتب عيل الرتك من مفاسد ال    3 يمكن تركه وقت احلج  العمل رضوريا ال  إذا كان  ــ 

تدارك وفاة    يمكن  العمل  ترك  عىل  ويرتتب  املستشفى  يف  يعمل  الذي  كالطبيب  إصالحها 

  باألمن أواملرىض أو من يعمل باحلراسة ويرتتب عىل تركه العمل رسقة األموال واإلخالل  

فهذا ال جيوز له ترك العمل وأداء فريضة احلج ألنه   ،لفصل من العمل ترتب عىل ترك العمل ا 

 . (3) غري مستطيع  

 

 . ومل نذكر الصور الثانية لعدم تعلقها باملوضوع .   31ــ  30/  35ج ،  جمموع الفتاوى (  1) 

 .   42/  11ج   ، 1فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء  (  2) 

/    92  ) "لقاء الباب املفتوح    "  وابن عثيمني   118/ 1. ج (    164  ، 163/    11  ) "فتاوى اللجنة الدائمة    "انظر أجوبة  (  3) 

 .   85ص    ، . ونوازل احلج للمطريي (  62/ 21) "جمموع فتاوى الشيخ ابن عثيمني".  (    8السؤال  
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فهو حالة عدم رضورة العمل مع عدم إذن رب العمل  ،   بني الفقهاء   حمل خالف ما هو    : ثانيا 

أو اجلهة املتعاقد معها  ففي هذه احلالة لو خالف العامل رب العمل وذهب للحج    ،أو الكفيل 

 فام احلكم  ؟ 

 : للعلامء قوالن 

َوهللَِِّ َعىَل النَّاِس ِحجُّ  }  :لقوله تعاىل     تنفيذاً  ،أن احلج يقدم عىل إذن رب العمل   : القول األول 

َتَطاَع إَِليحِه َسبِيال َبيحِت َمِن اسح  (. 97 )آل عمران: {الح

 الفريضة. وألن ذمة شغله باحلج كانت سابقة عىل ذمة شغل رب العمل فتقدم  

عىل من تركه مستطيًعا    احلج للمستطيع وخيشىوأيضا وجود أحاديث حتذر من تأخري فريضة   

 .  (1) أن يموت هيودًيا أو نرصانًيا.  

 أن إذن رب العمل مقدم عىل أداء الفريضة فال جيب عليه أداؤها   : القول الثان 

ُعُقودِ }لقوله تعاىل  . ُفوا بِالح ِذيَن آَمنُوا َأوح َا الَّ املسلمون    "  : [ وقوله عليه السالم  1]املائدة:    {َياَأهيُّ

 الوفاء به .  مرجعه فيجب. ومقتىض احلج أال حيج املوظف إال بإذن  (2)  "عىل رشوطهم 

قوله تعاىل   بطاعتهم يفكام أن احلج بدون إذن رب العمل فيه خمالفة لويل األمر الذي أمرنا اهلل 

ِر ِمنحُكمح }: ُسوَل َوُأويِل األَمح ِذيَن آَمنُوا َأطِيُعوا اهللَ َوَأطِيُعوا الرَّ َا الَّ  . (3)(  59  :) النساء {َيا َأهيُّ

 ،ن يؤثر أدنى تأثري عىل عمله املوكول إليهأن من كان متأكدا أن إحرامه باحلج ل  ، والراجح  

أما إذا كان سيؤثر أو يظن أنه سيؤثر ولو أدنى تأثري    مرجعه. فيجوز له حج الفريضة دون إذن  

وألن فيه منافاة ملوجب    ؛ فيه تقديم مصلحة خاصة عىل مصلحة عامة  ألن  ذلكفالجيوز له  

 . (4)  "وروح العقد الذي بينه وبني من وظفه   

 

 . 189/  5ج   ، آل الشيخ   ورسائل ابن إبراهيم   وفتاوى   . 67/  13ج   ، ينظر جملة البحوث اإلسالمية (  1) 

إسناده حسن من أجل    : قال املحقق   . 446/  5ج    ، باب يف الصلح   ، أول كتاب األقضية   ، حتقيق األرنؤوط   ، سنن أيب داود (  2) 

 والوليد بن رباح فهام صدوقان حسنا احلديث.   - وهو األسلمي - كثري بن زيد  

 122/  17ج    ، وفتاوى ابن باز   . 59/  12ج   ، ينظر فتاوى ابن عثيمني (  3) 

 . 76ص    ، النوازل يف احلج (  4) 
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املسألة        يف  آخر  ترجيحا  العلامء   بعض  ووضعه    ،ويرى  للعامل  املادية  احلالة  يف  يتمثل 

الوظيفي ومدى حاجته إليها فإذا كان العامل  قدارا عىل كفاية نفسه وكفاية من يعوهلم  دون  

العمل بمعنى ان عمله ملجرد زيادة دخل وحتسني وضع فمن كان هذا  احلاجة إىل وظيفة رب  

 شأنه فعليه باحلج دون انتظار إذن رب العمل . 

يكفيه فهذا يف    وليس لديه ما  ،أما إذا كان عمله هو أساس نفقته ونفقة أوالده أو من يعوهلم  

 .  (1) والعامل مع كفيله  وهو مجع جيد    ،وهذا يشمل املوظف احلكومي  ،حكم غري املستطيع 

مع أدلتها غري أن املستجد فيها أن العامل    السابقة وتتفق هذه املسألة قريبة الشبه من املسألة    

فعال ومل يأذن له رب العامل بأداء الفريضة  ألن    وأحرم باحلج  ،العمل  قد ترك أو املوظف هنا  

عمله يرتتب عليه مفسدة أكِّب لو تركه للحج كالطبيب وحارس األمن ونحوه فامذا يفعل هذا  

 احلاج يف مثل هذا املوقف ؟

َفَمِحيلر َحيحُث     "  اإلحرام وقالهذا العامل أو املوظف إن كان قد اشرتط لنفسه عند لبس       

َتنِي  فال َشء عليه من ذبح و هدي وحلق أو تقصري  وله أن يعود إىل عمله .  "َحَبسح

من    فصله  احلج  عىل  ترتب  فإن  العمل  باختالف  خيتلف  فاحلكم  لنفسه  يشرتط  مل  إن  وإما 

وليس له مصدر كسب غريه ففي هذه احلالة يأخذ حكم املحرص، وذلك بذبح هدي    ، العمل

أو   فيتحللثم حيلق رأسه  وإذا    ،املوازنة بني املصلحة واملفسدة مطلوبة   ألن   ؛بذلك   يقرّصه 

وألن الرضر املايل العظيم    ،واألعظم فصله من العمل   ،تعارضت مفسدتان روعي أعظمهام 

 ملحق بالرضر البدن . 

  : فالجيوز له أن حيل من إحرامه لقوله تعاىل  ،استمراره دون ذلك   يرتتب عىل وأما إن كان ما   

عُ } َوالح َجَّ  احلح ُّوا  هللَِِّ َوَأمِت َرَة  يزل حمرما196)البقرة:    {مح فلم  جاهال  فإن حل  يعيد    ، (  أن  وعليه 

 

 .  88ص    ، بن عبيد املطريي   ونوازل احلج للشيخ سامل   ، 77  ص   ، ج انظر فقه النوازل يف احل (  1) 
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كفارة    نسكه والمالبس اإلحرام ويتوجه إىل مكة من حني يعلم حكم الرشع يف ذلك إلكامل  

 عليه. 

    .أما إن كان  قد ترك بعض أفعال احلج  ــ غري اإلحرام  ــ  فعليه اجلزاء لكل فعل تركه   

كان حني خلعه مالبس اإلحرام مل ينو الدخول يف النسك وإنام لبس مالبس اإلحرام وأما إن  

استعدادا لذلك ثم خلع املالبس من أجل املهمة قبل أن ينوي الدخول يف النسك من حج أو  

 .(1)عمرة فال َشء عليه؛ ألنه حني خلع املالبس واحلال ما ذكر ليس بمحرم

ظهرت يف اآلونة األخرية مكاتب ورشكات سياحية تقوم توفري خدمات احلجاج من             

وتوفري    ،وحجز تذاكر الطريان وحجز املسكن  يف املشاعر املقدمة   ،استخراج تصاريح السفر

أجر مايل متفق عليه  واملواصالت الداخلية بني املشاعر ونحو ذلك  مقابل    ،الطعام والرشاب

وتوفر هذه الرشكات نوعا من التنافسية فيام بينها يرتتب عليه تيسري    ،بني املكتب وبني احلاج

 يف األسعار يعود عىل احلجاج.

ومن هذا التصور لعمل هذه الرشكات يتبني أهنا رشكات جتارية ربحية بحتة وال يعني تعلقها  

فكل عمل    ،التقرب  فيها معناه يف أي عمل  دنيوى آخر وال يتعدى معنى    "بقربة أهنا قربة   

الدنيوية  العلوم  كتعلم  الركاب  ،دنيوي  باألجرة  ،ونقل  الناس  إلطعام  أماكن  أو    ،وفتح 

والتيسري عليهم ونحو ذلك من    ، إسكاهنم باألجرة إذا أحسن اإلنسان القصد هلل لنفع الناس

احلسنة  ب  ،املقاصد  آخر  أجرا  سيحصل  األجرة  مع  إذا  فإنه  احلج  محالت  يف  وهكذا  اهلل  إذن 

وختفيض األسعار عليهم    ،وقضاء حجتهم   ، أحسن القصد بالتيسري عىل الناس يف أداء نسكهم

ل مع األجرة أجرا بإذن اهلل    .  (2)  "سيحصر

 

. وفتاوى اللجنة  291/  2ج ، . وفتاوى إسالمية البن باز 124/  17ج   ، و جمموع فتاوى ابن باز   . 78ص    ، النوازل يف احلج (  1) 

 1  . 492ص    ، .واملوسوعة امليرسة   167  / 11، ج 1الدائمة  

 .    64  ، ص   ، النوازل يف احلج (  2) 
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وعمل مكاتب احلج هبذه الصورة املتكاملة بداية من استخراج التصاريح حتى هناية النسك  

وجدت صور مشاهبة تقوم ببعض اخلدمات الفرعية    القديمة وإنامور  مل يكن معروفا يف العص

 يمكن القياس عليها يف رشعية  عمل هذه املكاتب . 

ِه، َوَكاَن ُأَناٌس َيُقوُلوَن يِل: إِنَّهُ  َوجح ِري يِف َهَذا الح ، َقاَل: ُكنحُت َرُجاًل ُأكح   فقد روى أبو ُأَماَمَة التَّيحِميُّ

، َفَلقِ  ِه،  َليحَس َلَك َحجٌّ َوجح ِري يِف َهَذا الح َِن إِنر َرُجٌل ُأكح محح َن ُعَمَر َفُقلحُت، َيا َأَبا َعبحِد الرَّ  يُت ابح

َوُتِفيُض ِمنح  َوُتَلبري، َوَتُطوُف،  ِرُم،  حُتح َت  َفَقاَل: َأَلسح  ، َليحَس َلَك َحجٌّ ُه  إِنَّ َيُقوُلوَن يِل:  ُأَناًسا    َوإِنَّ 

اَم  ِ ِمي اجلح ا، َرُجٌل َأَتى إِىَل َرُسوِل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه  َعَرَفاٍت، َوَترح َر؟ َقاَل: َبىَل. َقاَل: َفإِنَّ َلَك َحجًّ

َتنِي َعنحُه، َفَسَكتَّ َعنحُه َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم َفلَ   مح َوَسلََّم َفَسَأَلُه َعنح ِمثحِل َما َسَألح

َيُة:    اًل ِمنح َربرُكمح }جُيِبحُه َحتَّى َنَزَلتح َهِذِه اآلح ( 198)البقرة:    {َليحَس َعَليحُكمح ُجنَاٌح َأنح َتبحَتُغوا َفضح

 » َيَة َعَليحِه، َوَقاَل: »َلَك َحجٌّ َسَل إَِليحِه َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم َوَقَرَأ َهِذِه اآلح  .  (1)  "َفَأرح

َها، َوَقدح َقاَل اهللَُّ َتَعاىَل:    ":قال ابن قدامة   ِ َة َوَغريح بِِل إىَل َمكَّ ِ  اإلح
ِ
ِعلحِم َعىَل إَجاَزِة كَِراء ُل الح ََع َأهح َأمجح

َكُبوَها} َِمرَي لرَِتح بَِغاَل َواحلح َيحَل َوالح ا8]النحل:    {َواخلح رَتَ ُلوَكِة َواملحُكح َ املحَمح قح َبنيح ح ُيَفرر َومَل ِة. َوُرِوَي  [ . 

له َتَعاىَل:   ِن َعبَّاٍس، يِف َقوح ُكمح }َعنح ابح ال ِمنح َربر  :[198]البقرة:    {َليحَس َعَليحُكمح ُجنَاٌح َأنح َتبحَتُغوا َفضح

َفِر، َوَقدح َفَرَض اهللَُّ  ِن ُعَمَر، َوأِلَنَّ بِالنَّاِس َحاَجًة إىَل السَّ ُوُه َعنح ابح ِرَي. َوَنحح  َتَعاىَل  َأنح حَتُجَّ َوُتكح

ُمح َيأحُتوَن ِرَجااًل َوَعىَل ُكلر َضاِمٍر َيأحتنَِي ِمنح ُكلر َفجٍّ َعِميٍق. َوَليح  َِّبَ َأهنَّ ، َوَأخح َجَّ َس لُِكلر  َعَليحِهمح احلح

فَ  َعَليحَها،  در  َوالشَّ هِبَا،  ِقَياِم  َوالح ُمَعاَناهِتَا،  َعىَل  ِدُر  َيقح َواَل  لُِكَها،  َيمح هَبِيَمٌة  إىَل  َأَحٍد  َاَجُة  احلح َدَعتح 

ِرَفُة املحَُتَعاِقَديح  ِد َمعح َعقح ِة الح ِط ِصحَّ ًعا لِلحَحاَجِة. إَذا َثَبَت َهَذا، َفِمنح رَشح ئحَجاِرَها، َفَجاَز، َدفح
تِ ِن َما  اسح

ِرَفُة لِلحَمعح  طِِه املحَعح ُد ُمَعاَوَضٍة حَمحَضٍة، َفَكاَن ِمنح رَشح ُه َعقح َبيحعِ َعَقَدا َعَليحِه؛ أِلَنَّ  .  (2)  "ُقوِد َعَليحِه، َكالح

وصحة   ،خدمة حجاج بيت اهلل احلرام  السياحية يفمن هذا يتبني رشعية عمل هذه املكاتب  

 ما يقومون به من أعامل خلدمة احلجاج مع توافر النية وحسن القصد.  أصحاهبا معحج 

 

َجاُه   ":قال احلاكم   . 1647. رقم 618/  1ج   ، املستدرك عىل الصحيحني (  1)  ح خُيَرر نَاِد، َومَل سح ِ    "َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلح

 . 379/  5ج   ، املغني (  2) 
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أوومع رشعية عمل هذه   ينبغي  املكاتب  بعدة ضوابط ملرشوعية صحة    احلمالت  تلتزم  أن 

 : عملها منها

الرشيعة  1   ملقاصد  موافقا  يكون عمل أصحاب احلمالت  أن    عىل الرضوراتباحلفاظ    ـ   

واحلاجيات والتحسينات وذلك بتوفري وسائل مواصالت   ــ خصوصا محالت الباصات ــ  

وسائل   بكل  جمهزة  تكون  وأن  املسافة  طول  مع  يف  وتوف  الراحة.تتناسب  املعيشة  وسائل  ري 

بالنظافة وغريها    حرائق والعنايةوتوفري وسائل الوقاية من عالج وطفايات    ،خميامت املشاعر

 والسالمة. من الوسائل التي حتقق أكِّب قدر من الراحة 

ومن الرضر     يرتتب  عىل عمل هذه احلمالت رضر مادي أو معنوي يلحق باحلجاج  ـ أال   2

بأ  إغراء احلجاج   تقديم  املعنوي   أو  أثناء سفرهم  من سامع أرشطة غناء وهلو،  عامل حمرمة 

أمور   مسلسالت ومرسحيات  وفكهات مضحكة خالل رحالت سفرهم  وغري ذلك من 

الرضر   وقوع  عدم  وكذلك   . احلج  من  املقصودة  الغاية   قلوهبم عن  تفسد عقوهلم وتشغل 

هم   واوراق ثبوت هويتهم   املادي ويتحقق ذلك باملحافظة عىل أموال احلجاج وجوازات سفر

 ويتحقق ذلك  بتوفري صناديق أمانة حتفظ فيها أمتعتهم  وأمواهلم .  

ومن صورها عدم الوفاء بام يتفق عليه    ـ  أال يرتتب عىل عملها أكل أموال الناس بالباطل  3

التسبب يف تأخري سفرهم    أو   ، مع العميل ويتمثل ذلك  يف تقديم خدمات غري متفق عليها

 وحرماهنم من أداء الفريضة أو التقصري يف خدمات احلجاج يف أثناء تأدية املناسك . 

بأن يعلن عن موقع احلملة كام هو    ـ   أن تتحقق الصدق واألمانة فيام تلتزم به من إعالنات 4

و توضيح التفاصيل التي يمكن  ملكاتب أن تلتزم هبا  وال تكون تفاصيل    ، حقيقة يف اإلعالن

ومتابعة احلجاج ذهابا وإيابا بخلق حسن ومعاملة طيبة    ، موجودة يف أرض الواقع  متومهة غري

 تليق بعظمة وقيمة هذه الشعرية . 
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وتثقيف    ،تقوم رشكات احلج باستدعاء بعض الدعاة والعلامء كوسيلة للرتويج حلمالهتا       

إضافة إىل عقد ندوات وحمارضات     ،جابة  عن مسائل احلجوتعليم احلجاج مناسك احلج  واإل

يف األوقات البينية بني املناسك  وحيصل الدعاة أو املرشدون عىل مبالغ مالية  من الرشكات  

مقابل االلتزام باحلضور وتنفيذ ما تم االتفاق عليه  فام حكم أخذ    ،حسب االتفاق املِّبم معهم 

 هذه األموال او املكافآت  ؟. 

 : حيدد العلامء أن الداعية املرافق هلذه احلمالت ال خيلو من أحوال ثالثة         

الدنيا وحدها  : احلالة األوىل  إال  بعمله  يريد  املال  كمن حيج  أن ال  أو ينصح ويدعو    ،ليأخذ 

او عف عن   ، أو يطلب علام ليتأهل به لوظيفة يقصد هبا الدنيا  ، أو يغزو ألجل الغنيمة  ،   ليكافأ 

اهلل  من  خوفًا  ال  املرض   من  خوفا  حتريمه   ،الزنا  عىل  النص  دلت  القسم  هذا  أن    ، والشك 

ويبطل العمل الذي يصاحبه    ،وهو من الرشك األصغر  ،وهو كبرية من الكبائر  ، وتوعدت عليه

 والدلة عىل ذلك كثرية منها:

ُنِريدُ }  :قوله تعاىل  َنَشاُء ملَِنح  فِيَها َما  َلُه  نَا  لح َعاِجَلَة َعجَّ ُيِريُد الح َكاَن  [ وقوله  18]اإلرساء:    {َمنح 

َقاَل   "  :صىل اهلل عليه وسلم )) إنام األعامل بالنيات .. احلديث ((  وقوله صىل اهلل عليه وسلم

 َعِن ا 
ِ
َكاء َ نَى الرشُّ ُتُه  اهللُ َتَباَرَك َوَتَعاىَل: َأَنا َأغح ي، َتَركح ِ َك فِيِه َمِعي َغريح َ ِك، َمنح َعِمَل َعَماًل َأرشح ح لرشر

َكُه   َقاَل َرُسوُل اهللَِّ    ". وقوله    (1)   "َورِشح َرَة، َقاَل:  َأيِب ُهَريح َعَليحِه َوَسلََّم    -َعنح  َمنح  ":  -َصىلَّ اهللَُّ 

ح جَيِدح   َيا، مَل نح ُه اهللَِّ، اَل يعلمه إاِلَّ لُِيِصيَب بِِه َعَرًضا ِمنح الدُّ اًم مِمَّا ُيبحَتَغى بِِه َوجح َنَِّة  َتَعلََّم ِعلح َف اجلح َعرح

مَ  ِقَياَمةِ َيوح نِي: ِرحَيَها  " الح  . (2) َيعح

   . فطلب الدنيا بالدين ال جيوز ألنه رشاء احلياة الدنيا باآلخرة وأعامل اآلخرة مل ترشع لنيل الدنيا

 

الزهد والرقائق   ، صحيح مسلم عن ايب هريرة رىض اهلل عنه (  1)  اهلل   ، كتاب  .  2289/  4ج   ، باب من ارشك يف عمله غري 

 . 2985رقم 

 . 252. رقم  169/    1ج   ، باب االنتفاع بالعلم والعمل به   ، سنن ابن ماجة ت األرنؤوط (  2) 
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وهذا النوع    ،وتكون إرادة الدنيا تابعة  ،أن تكون الباعث إرادة الثواب األخروي   : احلالة الثانية 

املراد مباحا كمن   املغنم تابعة  ، يقاتل لوجه اهللجائز إذا كان  وكمن    ، وثواب اآلخرة وإرادة 

وكمن يطلب العلم لوجه اهلل وإرادة الشهادة تابعة ويستدل    ،يصوم لوجه اهلل وإرادة العالج

عليها   عاجلة ونصعىل جواز ذلك بأن اهلل سبحانه رتب عىل كثري من العبادات منافع دنيوية  

َتِسُب }:  "ترغيبا للناس هبا كقوله تعاىل   ُه ِمنح َحيحُث اَل حَيح ُزقح   {َوَمنح َيتَِّق اهللََّ جَيحَعلح َلُه خَمحَرًجا، َوَيرح

اًرا )  َفُقلحُت }  :نوح[ وقوله تعاىل عن  3]الطالق:   ُه َكاَن َغفَّ ِفُروا َربَُّكمح إِنَّ َتغح اَمَء  10اسح ِسِل السَّ ( ُيرح

َراًرا )َعَليحُكمح  َاًرا )11ِمدح َواٍل َوَبننَِي َوجَيحَعلح َلُكمح َجنَّاٍت َوجَيحَعلح َلُكمح َأهنح ُكمح بَِأمح ِددح  (. 12( َوُيمح

. وقوله    (1) اصحاب الغار الذين دعوا اهلل بصالح أعامهلم ففرج عنهم    األحاديث قصةومن      

َ احلَجر َوالُعمح   "وسلم: صىل اهلل عليه   ُنوَب َكاَم َينحِفي الكرُِي  »َتابُِعوا َبنيح َر َوالذُّ اَُم َينحِفَياِن الَفقح َرِة، َفإِهنَّ

وَرِة َثَواٌب إِالَّ اجلَنَُّة«  ُ ِة املَِّبح ِة، َوَليحَس لِلحَحجَّ َهِب، َوالِفضَّ  .  (2)َخَبَث احلَِديِد، َوالذَّ

وكمن يتوضأ    ،والدنيا  كمن يقاتل ابتغاء وجه اهلل  ، يريد الدنيا والثواب معا  الثالثة: أن احلالة  

  ،وهذا موضع خالف بني أهل العلم   ،وكمن يطلب العلم لوجه اهلل وللوظيفة  ،والتِّبد للصالة  

 هل يقبل او ال يقبل عمله. 

ألن هذا القصد ينقص اإلخالص وليس هلل إال العمل    ؛ال يقبل مطلقا   قال بأنه فمنهم من   

 اخلالص. 

  ، العبادات  عاجلة لبعضوذلك ألن اهلل نص عىل منافع دنيوية    ،يقبل مطلقا  :وبعضهم يقول 

ولكن    ،ومل بفصل يف ذلك مع نصهم عىل نقصان أجر من قصد الدنيا   ،ومل يزجر عن قصد ذلك

 .  (3)ال يبطل عمله  

 

 . 2743. رقم  2099/  4ج   ، باب قصة أصحاب الغار الثالثة   ، كتاب الرقائق ،  صحيح مسلم عن عبد اهلل بن عمر (  1) 

.  166/  3ج    ، يف ثواب احلج والعمرة   ء ما جا باب    ، أبواب احلج   ، عند عبد اهلل بن مسعود   ، سنن الرتمذي حتقيق شاكر (  2) 

 . 810رقم 

 . 71ــ  69ص    ، فقه النوازل يف احلج بترصف (  3) 
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الدول       بعض  حكام  باختيار يقوم  نفقة    اإلسالمية  عىل  احلج  فريضة  ألداء  األفراد  بعض 

 الدولة أي من املال العام  

  يكون سببه وقد    ،وهذا االختيار قد يكون سببه التكريم هلؤالء األفراد لعلمهم وصالحهم

 ، فقر هؤالء وعدم قدرهتم عىل نفقات احلج 

 احلج. وقد يكون سببه تكليف هؤالء األفراد بأعامل ختدم احلجاج يف موسم  

 للحاكم. وضامن مواالهتم  هؤالء األفراد  استقطاب وجماملةكون سببه وقد ي  

وقد يكون سببه تأليف قلوهبم عىل اإلسالم وتقوية إيامهنم إذا كانوا من دول غري إسالمية أو   

 حديثي عهد باإلسالم.. 

 الفريضة ؟ فهل جيزئ هذا احلج عن أداء      

حكم احلج عىل نفقة الغري وهو جائز  سواء كان هذا الغري    املسألة يف الفقهاء يصنفون هذه      

ابنه أو والده أو صديقه أو غريه ألنه ليس من رشوط احلج أن  ينفق الرجل من ماله اخلاص  

 وإنام الرشط أن يكون طيبا .

بناء عىل فقد رأت اللجنة الدائمة لإلفتاء صحة احلج عىل نفقات الدولة ألي سبب كان إذا  

 .  (1) ويكون حجهم صحيحا يسقط عنهم حجة اإلسالم  ،ذلك لبعض األ فراد أراد احلاكم

نفقات الدولة وكذلك بجواز    "أفتى بجواز احلج عىل  صقر الذي وإىل هذا ذهب الشيخ عطية  

احلج من خالل الفوز يف املسابقات الدينية التي تنظمها اهليئات احلكومية واألمر عىل ذلك  

 . (2)  "منذ مئات السنني  

أما الدكتور الريسون فقد فصل القول يف هذه املسألة حيث قسم احلج عىل نفقات الدولة      

 عىل ثالثة أنواع لكل نوع حكمه. 

 

 .   36/  11ج    ، 1فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء  (  1) 

 . 701/  4ج   ، موسوعة أحسن الكالم للشيخ عطية صقر (  2) 
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فيؤدون    أو أي جهة تابعة هلا بعمل أو مهمة يف موسم احلج  ،من ترسله الدولة  :النوع األول

 وهؤالء جيوز هلم أن حيجوا عىل نفقة الدولة .   ، احلج بجانب تأديتهم ملهمتهم

فمن   ،االشخاص الذين يذهبون للحج عىل نفقة صناديق ومؤسسات حكومية  : النوع الثان

ومل يكن قد سبق له احلج وتم اختياره    ،كان مستحقا بموجب مصارف هذه املؤسسة وقوانينها 

 بطريقة عادلة فله ان حيج عىل نفقة تلك اجلهة..  

فيتضمن ارسال اشخاص ملجرد احلج وما يدخل يف رحلته من تعبد او تبضع    :ثالث النوع ال

وهو من اكل املال    ،فحج هؤالء ال جيوز   ، وذلك عيل سبيل التكريم واملكافأة  ،او منافع خاصة 

ويضاف    ، والنفقات التي انفقت عليهم تبقى دينا يف ذمتهم  ، فاألموال التي اخذوها  ، بالباطل

حيث يكون وراء االرسال اىل احلج غرض سيايس يرمي اىل االستقطاب    اىل هؤالء شكل رابع 

املبتعثني مواقف  عىل  وأمر  ،والتأثري  ادهى  احلالة  و  ،وهذه  دنيوية  إذا    ،خرويةأ فهي جناية  و 

َدينًا يف   تبقى  النحو،  أنفقت عليهم عىل هذا  التي  التي أخذوها، والنفقات  فعلوا، فاألموال 

 . (1) ذمتهم 

املعارصة من            باملواقيت  القضايا  يأتون     ،املتعلقة  الذين  الداخل  احلجاج   بعض  جتاوز 

امليقات عن طريق الِّب وال حيملون ترصحيا بالدخول  فيعِّبون امليقات دون إحرام  بسبب  

املكان  ثم يبدأون  مومهني رجال األمن بأهنم غري حمرمني او أهنم من أهل    ،إجراءات التفتيش

يف ارتداء اإلحرام بعد امليقات  وقد يعود  بعضهم بعد املرور ليحرم من امليقات بعد التأكد من  

باملخيط  يعود وإنام يظل  التفتيش وقد ال  نسبة كبرية من احلجاج    ،عدم  أن  إىل ذلك  يضاف 

 يأتون عن طريق ميناء جدة  فهل يمكن اعتبار جدة ميقاتا هلم ؟ 

 

 net.ammonnews.www://httpsهل جيوزاحلج عىل نفقة الدولة جريدة عمون  (  1) 

الدولة  نفقة  عىل  واملنع   : واحلج  اجلواز  لقويطي   ، حاالت  يوم    ، سناء  التجديد  يف    مغرس   موقع   2008  –   11  -   11نرش 

https://www.maghress.com 

https://www.ammonnews.net/
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آخروبعض   ميقات  وحيرم من  ميقاته  يمر عىل  نبني    ،احلجاج  أن  نحاول  أربعة  فهذه قضايا 

   :موقف الفقهاء فيها 

اتفق عامة أهل العلم عىل أن من جتاوز امليقات دون إحرام  ثم  رجع إليه فأحرم  منه             

 والدم .  ، حرامه صحيح   وال إثم عليهفإ

َجر ِمنح املحِيَقاِت    ": قال الرسخيس َرَم بِاحلح ِرَم َوَأحح َفإِنح َرَجَع إىَل املحِيَقاِت َوَلبَّى إنح َرَجَع َقبحَل َأنح حُيح

تِِه َوَمَكانِِه فَ  وَك يِف َوقح ُ ُه َتاَلىَف املحرَتح َفاِق؛ أِلَنَّ َء َعَليحِه بِااِلتر اِوزح املحِيَقاَت  َفاَل ََشح ح جُيَ ُه مَل ِم َكَأنَّ ُكح َصاَر يِف احلح

 .  (1) إالَّ حُمحِرًما  

هل عليه دم ألنه    ؛ رجع إليه  جماوزته ثم  أحرم بعدلكنهم اختلفوا فيمن جتاوز امليقات ثم        

 أحرم يف غري امليقات أم يسقط عنه الدم ؟. 

 للفقهاء يف هذه املسألة ثالثة أقوال:     

إحرامه القول    دم  األول:  وعليه  بعض    ،صحيح  قول  مثلوهو  هزيل    األحناف  بن  زفر 

 .  (2) ومذهب احلنابلة   ، ووجه عند الشافعية ،ومذهب املالكية  ، والطحاوي

 واستدلوا عىل ذلك بأدلة نذكر منها ثالثة: 

 

 .   170/  4ج   ، انظر املبسوط (  1) 

العلامء للطحاوي، ج 170/  4ج   ، انظر املبسوط للرسخيس (  2)    . 58/  4ج   ، . ومواهب اجلليل 65/  2. وخمترص اختالف 

 .   397/  1البن قدامة ج   . واملقنع 91/  7وفتح العزيز ج   . 610/  2ج   ، يف املذهب   والوسيط 
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ِن َعبَّاٍس  الدليل األول:    َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم    -»َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ    -َرِِضَ اهللَُّ َعنحُهاَم    -َحِديِث ابح

َُليحَفِة     - ِل املحَِدينَِة َذا احلح َفَة     (1)َوقََّت أِلَهح ُحح اِم اجلح ِل الشَّ َن املحَنَاِزِل    (2)َوأِلَهح ٍد َقرح ِل َنجح لِ (3)َوأِلَهح  َوأِلَهح

َلَم   َيَمِن َيَلمح َرَة، َوَمنح    ،(4) الح ُعمح َجَّ َوالح ، مِمَّنح َأَراَد احلح لِِهنَّ ِ َأهح َوَقاَل ُهنَّ هَلُنَّ َوملَِنح َأَتى َعَليحِهنَّ ِمنح َغريح

َة«  َمكَّ ِمنح  َة  َمكَّ ُل  َأهح َحتَّى  َشَأ  َأنح َحيحُث  َفِمنح  َذلَِك  ُدوَن  ُبَخارِ   ،َكاَن  لِلح ِرَواَيٍة  َكاَن  َويِف  »َوَمنح  ير 

َة«  َة هُيِلُّوَن ِمنح َمكَّ ُل َمكَّ لِِه َحتَّى َأهح ُه ِمنح َأهح  .  (5)ُدوهَنُنَّ َفُمَهلُّ

َعبَّاٍس    ِن  ابح َعنحُه    -وُرِوَي َعنح  النَّبِير    -َرِِضَ اهللَُّ  َم    -َعنح  َوَسلَّ َعَليحِه  َقاَل: »اَل    -َصىلَّ اهللَُّ  ُه  َأنَّ

َراَم  جُيَاِوُز املحِيقَ  حح ِ « فيكون تأخري اإلح َتَكَب املحَنحِهيَّ َفَقدح ارح َفإَِذا َجاَوَزُه َحاَلاًل  حُمحِرًما،  اَت َأَحٌد إالَّ 

ِم   َِّبُ بِالدَّ َجر جُيح َصاُن احلح ِه َوُنقح َصاٌن يِف َحجر  .  (6) َعنح املحِيَقاِت فيه ُنقح

 

َُليحَفِة َفُهَو  (  1)  َفَة، َوُهوَ ُذو احلح ِغرُي َحلح  َتصح
ِ
َفاء ِم َوبِالح َمَلِة َوَفتحِح الالَّ  املحُهح

ِ
َاء ِل املحَِدينَِة، َوُهَو بَِضمر احلح يِم    ِميَقاُت َأهح ِ َماٌء لَِبنِي ُجَشٍم بِاجلح

ُ َمَراِحَل   َة َبيحنَُهاَم َعرشح َعُد املحََواِقيِت ِمنح َمكَّ َجَمِة، َوُهَو َأبح نِي املحُعح َياٍل َأوح ُدوهَنَا  َوالشر َبَعِة َأمح َياٍل َأرح َبَعُة َأمح َ املحَِدينَِة َأرح ٌع َوَبيحنََها َوَبنيح َأوح تِسح

ال  ِجَد  َمسح ى  ُيَسمَّ ِجُدُه  َوَمسح مَجَاَعَة  ُن  ابح َقاَل  ِريًبا  َتقح ِميٍل  املحِاَئَتيح  ُو  َنحح َة  َوَمكَّ َُليحَفِة  احلح  َ َوهِبَ َوَبنيح َخِرَب،  َوَقدح  َجَرِة،  تِي  شَّ الَّ بِئحُر  الح ا 

َعَوامُّ بِئحَر َعيِلٍّ َينحُسُبوهَنَا إىَل َعيِلٍّ  وهَنَا الح َبُتَها إَليحِه  - َرِِضَ اهللَُّ َعنحُه  - ُيَسمُّ نَّ هِبَا، َونِسح ُه َقاَتَل اجلحِ ُعُموَن َأنَّ ُ   - َرِِضَ اهللَُّ َعنحُه  - َوَيزح َغريح

ِعلحِم،   ِل الح ُروَفٍة ِعنحَد َأهح ََهَلِة انحَتَهى.. مواهب اجلليل، ج َمعح ُض اجلح َعُلُه َبعح ُه َكاَم َيفح َ ا َحَجًرا، َواَل َغريح ِمي هِبَ  .   30/  3َواَل َيرح

لِ (  2)  َاجر َوَمنح َوَراَءُهمح ِمنح َأهح ُن احلح ِرِب َقاَل ابح ِل املحَغح َ َوَأهح اِم َوِمرصح ِل الشَّ َفُة َفِهَي ِميَقاُت َأهح ُحح َدلُ اجلح َنح ُل   األح ِس انحَتَهى. َوَكَذلَِك َأهح

ُرورِ  وِم َوباَِلُد التَّكح ِح   ، الرُّ ح ُحوٍن يِف الرشَّ ُن َفرح َة َواملحَِدينَِة  :  َقاَل ابح َ َمكَّ َيٌة َخِرَبٌة َبنيح  َقرح
ِ
َفاء َمَلِة َوبِالح  املحُهح

ِ
َاء يِم َوُسُكوِن احلح ِ َوِهَي بَِضمر اجلح

ِو مَخحَسِة   ِذيبِِه َوَكاَنتح  َعىَل َنحح ِو َثاَمِن َمَراِحَل ِمنح املحَِدينَِة َقاَل النََّوِويُّ يِف هَتح َة، َوِهَي َعىَل َنحح َعاِمَرًة َذاُت ِمنحَِّبٍ َقاَل  َمَراِحَل ِمنح َمكَّ

َلهَ  َحَفَها، َومَحََل َأهح يحَل َأجح َفَة؛ أِلَنَّ السَّ َيتح ُجحح ُه ُسمر ُ  . 30/  3ج   ، ا انحَتَهى. مواهب اجلليل َصاِحُب املحََطالِِع َوَغريح

بِ (  3)  ُد  َوالنَّجح َجاَز  ِ ٍد احلح ِل َنجح َوَأهح َيَمِن  الح ٍد  َنجح ِل  َأهح ِميَقاُت  َفُهَو   
ِ
اء الرَّ َقاِف َوُسُكوِن  الح بَِفتحِح  ٌن  َما  َقرح يِم  ِ النُّوِن َوُسُكوِن اجلح َفتحِح 

ُعَذيح  َ الح ُه َما َبنيح ِض َوَحدُّ َرح َتَفَع ِمنح األح ٌن ُهَو َجَبٌل ارح َيَمِن... َوَقرح َة َوإىَِل الح َياَمَمِة َوإىَِل َجَبيَلح َطيرٍئ َوإىَِل ُجدَّ ٍق َوإىَِل الح يِف    ِب إىَل َذاِت ِعرح

ةَ  َرُب املحََواِقيِت إىَل َمكَّ ِضيِح، َوُهَو َأقح َحَلَتاِن َقاَل يِف التَّوح َة َمرح َ َمكَّ ِق َبيحنَُه َوَبنيح ِ لٍِم ُثمَّ َقاَل يِف    ، ِجَهِة املحَرشح ِح ُمسح َوَقاَلُه النََّوِويُّ يِف رَشح

َبُعوَن ِمياًل انحَتَهى. مواهب اجلليل  َة َأرح َ َمكَّ ِضيِح َوَبيحنَُه َوَبنيح  . 31/  3ج   ، التَّوح

َلمُ 4)  اَمَة، َوِهَي بَِفتحِح الح   (. َيَلمح نحِد َوَياَمِنر هِتَ ِ َيَمِن َواهلح ِل الح ُوىَل َوالثَّانَِيِة َوَبيحنَُهاَم ِميٌم َساكِنٌَة  َفُهَو ِميَقاُت َأهح ِم األح تِيَِّة َوالالَّ  املحُثَنَّاِة التَّحح
ِ
َياء

 مواهب اجلليل 
ِ
َياء ِضِع الح ُتوَحٍة يِف َموح َزٍة َمفح  .  31/  3ج   ، َوآِخُرُه ِميٌم َوُيَقاُل: َأملَحَلَم هِبَمح

احلج   ، صحيح مسلم (  5)  والعمرة   ، كتاب  احلج  مواقيت  رقم 839/ 2ج   ، باب  البخاري 1181.  .  134/ 2ج   ، . وصحيح 

 .   1524رقم 

 . 170/  4ج   ، انظر املبسوط (  6) 
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هبتك حرمة امليقات وإحرامه بعده، وهذا ال ينتفع برجوعه؛ ألنه ال يقدر   "والدم إنام لزمه       

عىل أن يبتدئ اإلحرام فلم يسقط الدم عنه، وألنه معنى ال يزيل النقص الواقع يف إحرامه،  

 .  (1) "فلم يسقط الدم عنه

كل فعل من أفعال احلج لزم يف موضع يؤثر الدم يف تركه، فإن العود إليه    "الدليل الثان: أن  

 . (2)  "بعد فوته ال يسقط الدم عنه: كاملبيت بمزدلفة 

ِرقح َدًما    "ما رواه ابن عباس مرفوعا   :الدليل الثان  .  (3)َمنح َنيِسَ ِمنح ُنُسكِِه َشيحًئا َأوح َتَرَكُه َفلُِيهح

دون امليقات فوجب عليه الدم وجوًبا مستقًرا كام لو رجع بعد أن    أنه أحرماالستدالل    وجه

 .  (4)  "طاف، وألن الدم وجب هبتك حرمة امليقات حيث أحرم من دونه

ُقُط  َدَم جُمَاَوَزِة املحِيَقاِت َكَدِم الطريِب َواللرَباِس، ُثمَّ َثَبَت َأنَّ َدَم الطريِب اَل    الثالث: أن الدليل   َيسح

ُقُط بُِعوِدِه  ُقُط خِلَلحِعِه، َفَكَذلَِك َدُم املحِيَقاِت اَل َيسح َباِس اَل َيسح لِِه، َوَدَم اللر  .  (5) لَِغسح

الثان  عليه،  :القول  أيب    ، الثوري واألوزاعيوهو مذهب    إحرامه صحيح والدم  و مذهب 

  (6) ورواية عن احلنابلة   ،من مذهب الشافعية  احلنفية والصحيحيوسف وحممد بن احلسن من 

 : ومن أدلة أصحاب هذا القول

1   ِ ح ُيَلبر ِعنحَد املح َرَم َقبحَل َأنح َينحَتِهي إىَل املحِيَقاِت، ُثمَّ َمرَّ بِاملحِيَقاِت حُمحِرًما، َومَل ُه َلوح َأحح َزُمُه  ـ َأنَّ يَقاِت اَل َيلح

ٌء، َوَكَذلَِك إَذا َعاَد إىَل  ح ُيَلبر َفَقدح َتَداَرَك َما ُهَو َواِجٌب َعَليحِه َوُهَو  ََشح َرَم، َومَل َد َما َأحح  املحِيَقاِت َبعح

ُنُه حُمحِرًما ِعنحَد املحِيَقاِت   .  (7) َكوح

 

 .  470/  1ج   ، مسائل اخلالف   اإلرشاف عىل نكت (  1) 

 . 84املدينة، ص    املعونة عىل مذهب عامل (  2) 

 . 240. رقم 419/  1ج   ، يفعل من نيس من نسكه شيئا   باب ما   ، حتقيق عبد الباقي   ، رواه مالك يف موطئه (  3) 

 . 183ــ  182ص  ، العدة رشح العمدة (  4) 

 . 73/  4ج   ، احلاوي الكبري (  5) 

 .  429/ 3ج   ، . واإلنصاف   474/ 1ج   ، . ومغني املحتاج 70/  4ج ، . واملبسوط 65/  2انظر خمترص اختالف العلامء، ج (  6) 

 .   138/  2ج ، . و انظر األم للشافعي 171/  4ج   ، املبسوط (  7) 
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ومل    ، ونوقش هذا االستدالل بأن من أحرم قبل ميقاته فإن ميقاته اجلديد يف موضع إحرامه      

وهو حمرم بخالف من جتاوز امليقات    ،مر به   يرضه لوتا له فلهذا ال  يعد امليقات املعهود ميقا 

 . (1) دون إحرام  

ُم، َفَكَذلَِك جَيُِب إَِذا َعاَد إِىَل املحِيَقاِت حُمحِرًما  2 ُه َلوح َعاَد إِىَل َعَرَفَة َليحاًل َسَقَط َعنحُه الدَّ ُقَط    ــ َأنَّ َأنح َيسح

ُم   .  (2)َعنحُه الدَّ

ونوقش بأن هذا قياس مع الفارق ألن من دفع ثم عاد وافق وقت النسك مع االختالف يف  

العودة املس النسك ولو كان    للدم.قطة  وقت  أما من جتاوز وأحرم ثم عاد فلم يوافق مكان 

 . (3) بمقدوره حل اإلحرام وابتداء إحرام جديد من امليقات بعد رجوعه لصح القياس 

قُ  ، الثالث: التفصيلالقول  ح َيسح ح ُيَلبر مَل ُم، َوإِنح مَل ُقُط َعنحُه الدَّ ُط َعنحُه  وهو  إنح َلبَّى ِعنحَد املحِيَقاِت َيسح

مُ  سن بن َحّي   ،وهو قول أيب حنيفة  الدَّ  . (4) والليث َواحلح

 : واستدلوا عىل ذلك 

َعبَّاٍس    1  ِن  ابح َعنح  بام روى  َعنحُهاَم    -ــ  اهللَُّ  َد    -َرِِضَ  َبعح ُت  َرمح َأحح إنر  َوَقاَل:  َسَأَلُه،  َرُجاًل  َأنَّ 

ُت َرُسوَل اهللَِّ   ، َوإِالَّ َفاَل َحجَّ َلك َفإِنر َسِمعح ِجعح إىَل املحِيَقاِت َفَلبر َصىلَّ    -املحِيَقاِت، َفَقاَل َلُه: ارح

 .  (5) َيُقوُل »اَل جُيَاِوُز َأَحٌد املحِيَقاَت إالَّ حُمحِرًما«  -َعَليحِه َوَسلََّم  اهللَُّ

ال يعرف عن ابن عباس وعىل فرض صحته فإن املقصود أن من مل يرجع    األثر بأنهنوقش هذا    

ألن من أحرم بعد امليقات انعقد حجه باتفاق أهل    ؛ الحج له وهذا خالف ما عليه أهل العلم 

 .  (6)م العل

 

 . 158ص    ، ونوازل يف احلج   . 165  / 2انظر بدائع الصنائع ج (  1) 

 . 74/  4ج   ، احلاوي الكبري (  2) 

 . 159  ص   ، النوازل يف احلج (  3) 

 . 553  مسألة رقم   . 65/  2ج   ، العلامء   . وخمترص اختالف 170/  4ج   ، املبسوط (  4) 

 . 164/  2ج   ، بدائع الصنائع (  5) 

 . 160ص    ، والنوازل يف احلج   . 170/  4ج   ، انظر املبسوط (  6) 
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َفائِِت إالَّ    ـ َوأِلَنَّ   2  بَِيُة، َفاَل َيَقُع َتَداُرُك الح َفائَِت بِاملحَُجاَوَزِة ُهَو التَّلح بَِيِة، ومنالح مل يلب فلم    بِالتَّلح

 . (1) يتدارك ما فاته  

بَِيٍة َواِجَبٍة ِعنحَد املحِي  االستدالل: نوقش هذا    َواِجَب َعَليحِه إنحَشاُء َتلح بَِيِة ِعنحَد  أنَّ الح َقاِت َوُوُجوُب التَّلح

ِ َواِجَبٍة فال تعني شيئا لفي إدراك   بَِيٍة َغريح َدُه ألنه إن لبى ِعنحَد املحِيَقاِت يكون َأَتى بَِتلح َراِم اَل َبعح حح ِ اإلح

 . (2) ما َفاَتُه 

األول هو الراجح أي صحة اإلحرام مع    أن القولمما سبق عرضه من اقوال العلامء يتبني        

 الدم لعدة أمور: 

 عليه. ـ ظهور داللة النصوص عىل هذا القول وعدم ورود مناقشة قائمة  1

 عليها. ــ ضعف األقوال األخرى وورود املناقشة   2

 ن  عوالتزاما بحدود اهلل التي هنى   ،يف هذا إظهارا لشعائر اهلل التي أمر بحفظها ـ أن 3

 . (3) [ 229]البقرة:  {نح َيَتَعدَّ ُحُدوَد اهللَِّ َفُأوَلئَِك ُهمح الظَّاملُِونَ َومَ }تعدهيا  

أما مسألتنا هذه    ، يف املسألة األوىل بينا حكم من جتاوز امليقات بدون إحرام ثم الرجوع إليه     

امليقات التفتيش لعدم حصول احلاج    الرجوع خوفا دون    ، فتتعلق باإلحرام بعد جماوزة  من 

 احلج. عىل ترصيح  

ويف هذه املسألة اتفق أهل العلم عىل أن إحرامه صحيح وعليه دم ويكون آثام إن لكن معذورا  

 . ودليل هذه املسألة الدليل األول والثان من أدلة املسألة األوىل

 : قال ابن عثيمني 

 أما حجه فصحيح، وأما فعله فحرام، حرام من وجهني:   

 

 . 165/  2وبدائع الصنائع، ج   . 170/  4ج   ، املبسوط   انظر (  1) 

 . 170/  4ج   ، انظر املبسوط (  2) 

 . 160ص    ، النوازل يف احلج (  3) 
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 برتك اإلحرام من امليقات.  -سبحانه وتعاىل -أحدمها: تعدي حدود اهلل  

والثان: خمالفة أمر والة األمور الذين أمرنا بطاعتهم يف غري معصية اهلل، وعىل هذا يلزمه أن  

لرتكه   الفقراء  عىل  ويوزعها  مكة  يف  يذبحها  فدية  وعليه  وقع،  مما  ويستغفره  اهلل،  إىل  يتوب 

  اإلحرام من امليقات عىل ما قاله أهل العلم من وجوب الفدية عىل من ترك واجبًا من واجبات

 .  (1)احلج أو العمرة 

ومعظم هؤالء   ،يأيت إىل مكة كل عام قرابة مليون حاج أو يزيد عن طريق اجلو والبحر      

يكون مطار جدة  أو ميناء جدة حمل وصوهلم فهل جيوز هلؤالء جعل جدة ميقاتا هلم ؟ 

 :   ( 2) اختلف الفقهاء يف حكم هذه املسألة عىل أقوال أشهرها قوالن       

يرى اصحابه إن جدة ليست ميقاتا مكانيا ألحد. إال ألهلها واملقيمون فيها    :القول األول   

 . أو من مل ينو العمرة أو احلج إال فيها. أما القادم عليها بنية العمرة فإهنا ليست ميقاتا له

اإلسالمي        العامل  لرابطة  التابع  الفقهي  املجمع  قول  الفقه  1402وهو  املجمع  وقرار  هـ 

وقرار هيئة كبار العلامء    ،هـ1408بع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورته الثالثة  اإلسالمي التا

واستثنوا من ذلك سواكن    ،وابن عثيمني   ،وابن باز   ،وفتوى اللجنة الدائمة لإلفتاء   ،بالسعودية 

فيحرمون من جدة ألهنا تبعد    ،بالد السودان ونحوها ألهنم ال يمرون بميقات وال حياذونه

 . (3) عن مكة مرحلتني، وهى أقرب مسافة بني مكة واملواقيت  

 "ييل  ذلك بام واستدلوا عىل    

ِن َعبَّاٍس   :الدليل األول   َم   -»َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ  -  َرِِضَ اهللَُّ َعنحُهاَم   -َحِديِث ابح َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلَّ

َن املحَنَاِزلِ   - ٍد َقرح ِل َنجح َفَة   َوأِلَهح ُحح اِم اجلح ِل الشَّ َُليحَفِة َوأِلَهح ِل املحَِدينَِة َذا احلح َيَمِن  ،  َوقََّت أِلَهح ِل الح َوأِلَهح

َلمَ  َرَة، َوَمنح َكاَن ُدوَن  َوَقاَل ُهنَّ هَلُنَّ َوملَِنح َأَتى عَ   ،َيَلمح ُعمح َجَّ َوالح ، مِمَّنح َأَراَد احلح لِِهنَّ ِ َأهح َليحِهنَّ ِمنح َغريح

 

 . 524ــ  523، البن عثيمني   فتاوى أركان اإلسالم (  1) 

 اإلطالة. يف املسألة مخسة أقوال ألهل العلم أعرضنا عنها خشية  (  2) 

ـ 544  / 3ج   ، وقراراته   ، وبحوثه   انظر جملة جممع الفقه اإلسالمي (  3)   . 204/  2ج   ، . وفتاوى إسالمية البن باز 699  . ـ
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َة« َة ِمنح َمكَّ ُل َمكَّ َشَأ َحتَّى َأهح ُه    ،َذلَِك َفِمنح َحيحُث َأنح َويِف ِرَواَيٍة لِلحُبَخاِرير »َوَمنح َكاَن ُدوهَنُنَّ َفُمَهلُّ

ُل  لِِه َحتَّى َأهح َة« ِمنح َأهح َة هُيِلُّوَن ِمنح َمكَّ  . (1)  َمكَّ

املواقيت ومل يذكر منها جدة ومعنى    وسلم وقتوجه االستدالل أن الرسول صىل اهلل عليه   

 والعمرة إال حمرما.   أراد احلجأنه ال جيوز جتاوز هذه املواضع ملن   وقت()

حتى ممن كان من غري أهلهن   ،أتى عليهن ( تأكيدًا عىل حتريم جتاوزهن بغري إحرام )ملنوقوله  

 مع علمه صىل اهلل عليه وسلم بحاجة الناس وسلوكهم طريق البحر بالسفن يف وقته . 

َرَة، َفاَل   "   ُعمح ، َأوح الح َجَّ حَيِلُّ َلُه َأنح َيَتَجاَوَزُه    َفُكلُّ َمنح َخَطَر َعىَل َأَحِد َهِذِه املحََواِضِع َوُهَو ُيِريُد احلح

ِجَع إ َلُه إالَّ َأنح َيرح َرَة  َلُه، َواَل ُعمح َلُه، َواَل َحجَّ  َراَم  َفاَل إحح ِمنحُه:  ِرمح  حُيح ح  مَل َفإِنح  حُمحِرًما  املحِيَقاِت  إالَّ  ىَل 

َرامُ  َراَم ِمنحُه، َفَيِصحَّ ِحينَئٍِذ إحح حح ِ َرُتُه الَِّذي َمرَّ َعَليحِه َفَينحِوَي اإلح ُه، َوُعمح  .  (2)  "ُه، َوَحجُّ

 نوقش هذا االستدالل من وجهني: 

أن مرور الطائرة فوق سامء امليقات ال يصدق عىل أهلها أهنم أتوا امليقات املحدد    :الوجه األول  

وأتوا البيوت من    }:ألن اإليتاء هو الوصول إىل اليشء يف حمله قال تعاىل  ،لغة و ال عرفاً   هلم ال 

البيوت هو الوصول غليها ودخوهلا189:) البقرة{أبواهبا  وذلك مل حيصل ملن مر    ، ( وإتيان 

 عىل امليقات وهو راكب يف الطائرة . 

لِِهنَّ   "أن أحاديث املواقيت جاء فيها    : الوجه الثان  ِ َأهح و    "ُهنَّ هَلُنَّ َوملَِنح َأَتى َعَليحِهنَّ ِمنح َغريح

ُفلحِك  })عىل( يف كالم العرب تفيد االستعالء، إما عىل املجرور كقوله تعاىل:   َوَعَليحَها َوَعىَل الح

َمُلونَ  [ والباء  10]طه:    { َعىَل النَّاِر ُهًدى َأوح َأِجدُ }أو عىل ما يقرب منه، نحو:    ،[80]غافر:    {حُتح

يف الرتاكيب السابقة تفيد اإللصاق... إذا علمنا هذا فأي إلصاق؟ وأي مرور قريب بامليقات  

 

احلج   ، صحيح مسلم (  1)  والعمرة   ، كتاب  احلج  مواقيت  رقم 839/ 2ج   ، باب  البخاري 1181.  .  134/ 2ج   ، . وصحيح 

 .   1524رقم 

 . 52/  5املحىل، ج (  2) 
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لراكب طائرة جتتاز السحاب، وال يتسنى نزوهلا إال يف املطارات، واملطار املعد لنزول الطائرات  

 .  (1) املقلة حلجاج البيت وعامره هو مطار جدة 

ٍر    »َفإَِذا قوله صىل اهلل عليه وسلم    : الدليل الثان بَِأمح ُتُكمح  َأَمرح َوإَِذا  َتنُِبوُه،   َفاجح
ٍ
ء هَنَيحُتُكمح َعنح ََشح

 » ُتمح َتَطعح  . (2) َفأحُتوا ِمنحُه َما اسح

وجه االستدالل ان من أحرم من جدة قد خالف احلديث فهو وقع فيام هنى عنه من جماوزة  

  ، أت بام استطاع مما أمر به فهو قادر عىل اإلحرام من الطائرة ألهنا حاذت امليقات ومل ي  ،املواقيت 

 .  (3) وال مشقة يف ذلك 

أن اإلحرام من جدة ال جيوز ألن املسافة بينها وبني مكة أقل من املسافة بني    : الدليل الثالث

املواقيت ومكة  ا أن يكون من  فإذا كان كذلك فالجيوز اإلحرام منها ألن اإلحرام إم  ،سائر 

إذا حاذى حدوده  ،امليقات  بني    ،أو  التي  املسافة  نفس  بينه وبني مكة  املسافة  أن تكون  وهو 

كالقادم من الشام إما أن حيرم من اجلحفة أو إذا بقى بينه وبني مكة بقدر ما بني    ، ميقاته ومكة

 .  (4) اجلحفة ومكة  

نوقش هذا االستدالل بأن أهل العلم نصوا عىل أن من مل يدرك معنى املحاذاة أو مل يقدر        

عن مكة فيسوغ اإلحرام    تبعد مرحلتنيوجدة    ،عىل تطبيقها أحرم من مسافة مرحلتني عن مكة 

 . (5) منها بناء عىل ذلك  

  ، ليه وسلم ومل يتخذها ميقاتا أن جدة كانت موجودة يف عهد النبي صىل اهلل ع  : الدليل الرابع      

 ولو كانت من املواقيت لنص عليه النبي صىل اهلل وسلم السيام مع قرب موقعها ووضوحه . 

 

 . 631/  3ج   ، جملة جممع الفقه اإلسالمي   ، ي الشيخ حميي الدين قاد   ، اإلحرام من جدة لركاب الطائرات (  1) 

باب االقتداء بسنن الرسول صىل اهلل  ،  كتاب االعتصام بالكتاب والسنة   ، صحيح البخاري عن أيب هريرة رىض اهلل عنه (  2) 

 . 7288. رقم 94/  9وسلم ج 

 . 120ص    ، النوازل يف احلج (  3) 

 . 121ص    ، النوازل يف احلج (  4) 

احلج (  5)  يف  النوازل  الدائمة 121ص   ، انظر  اللجنة  وفتاوى  املحتاج   . 125  / 11ج   ، .  واملوسوعة    . 374/  1ج   ، ومغني 

 . 505ص    ، امليرسة 



451 
 

غري    جهتها  لكون  ميقاتا  جيعلها  مل  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  بأن  االستدالل  هذا  ونوقش 

وجهتهام يف    ،ومل يكن حينذاك مسلمون يف جنوب مرص، وشامل السودان   ،مأهولة بالسكان 

 .  (1)أفريقيا 

بلده بنية العمرة أو احلج  فإن جيب يف هذه احلالة أن    سافر منأن من    :وخالصة هذا القول

حيرم من امليقات الذي يمر به، وال جيوز اإلحرام من جدة، ألهنا دون امليقات، وقد ثبت عن  

ر عليهن من غري أهلهن  النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه وقت املواقيت فقال: ))هن هلن وملن م

 . ملن أراد احلج والعمرة((

دم   فعليه فدية فإن أحرم من جدة ونزل إىل مكة يف هذه احلال فإن عليه عند أهل العلم فدية    

شاة واحدة جتزيء يف األضحية يذبحها يف مكة للفقراء أو سبع بدنة أو سبع بقرة جِّبًا حلجته  

أو عمرته دمًا يذبحه يف مكة، ويتصدق به عىل الفقراء و حجه وعمرته صحيحة، فإن مل حيرم 

  من جدة بعد وصوله إليها وهو ناٍو العمرة قبل وصوله فإنه يرجع إىل امليقات وحيرم منه، وال

 .  (2) َشء عليه  

أو البحر أيا    ، يرى أصحابه أن جدة ميقاتا مكانيا ملن وصل إليها بطريق اجلو :القول الثان       

ألن املواقيت    ؛وتعتِّب جدة  ميقاتا فرعياً   ،كانت جهة قدومه فله تأخري اإلحرام حتى يصل إليها 

خامسا وما    _رِض اهلل عنه _معروفه أربعة وزاد عمر    _صىل اهلل عليه وسلم _التي وقتها النبي  

  ، عدا ذلك فهو ميقات فرعي وهو قول مجاعة من املعارصين منهم عبد اهلل بن زيد آل حممود

 : ومن أدلتهم  ،ومصطفى الزرقا 

وقت النبي صىل اهلل عليه وسلم  ألهل    " :ما رواه ابن عباس رىض اهلل عنه قال  :الدليل األول

 . احلديث "املدينة ذا احلليفة  ... 

 

  ، م 2019هـ ــ 1440طبعة أوىل ، لبنان بريوت  ، منشورات دار اللؤلؤ  ، د . أمحد بن حممد اخلليل ، مسائل يف نوازل احلج ( 1) 

 . 49ص  

 . 205  / 2ج   ، البن باز   إسالمية   . وفتاوى 518ص    ، البن عثيمني   فتاوى أركان اإلسالم (  2) 
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ألهنا كانت عىل طريق    ؛ وجه االستدالل أن النبي صىل اهلل عليه وسلم عن املواقيت املذكورة    

وحاجة تعيني ميقات جدة للقادمني بالطائرات والسفن    ،احلجاج القادمني من جهات شتى

إىل تعيني    جدة لبادرورأى كثرة النازلني يف    وسلم حياً ول صىل اهلل عليه  ولو كان الرس  ، قائمة

 ألهنا طريق للحجاج كاملواقيت األخرى .   ؛جدة ميقاتا

اِن أتوا عمر َفَقاُلوا: َيا    ":ما رواه ابن عمر رىض اهلل عنه قال   :الدليل الثان َ ملََّا ُفتَِح َهَذاِن املرِصح

ِمننَِي، »إِنَّ   ٌر َعنح َطِريِقنَا،  َأِمرَي املُؤح ًنا«، َوُهَو َجوح ٍد َقرح ِل َنجح َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم َحدَّ أِلَهح

ٍق  ، َفَحدَّ هَلُمح َذاَت ِعرح َوَها ِمنح َطِريِقُكمح ًنا َشّق ََعَليحنَا، َقاَل: َفانحُظُروا َحذح َنا َقرح  . (1)َوإِنَّا إِنح َأَردح

ومشقة ذهاهبم إىل قرن املنازل عني هلم    ، أن عمر ملا رأى حاجة أهل العراق  :االستدالل وجه  

وما سواها فيه مشقة عليهم    ،وكذلك اآلن جدة صارت طريقا لركاب اجلو والبحر  ،ذات عرق

 كام احتاج الناس يف زمن عمر.  ، فيحتاجون إىل تعيني ميقات أرىض إلحرامهم

واملشقة    ،اإلحرام من جدة فيه دفع للمشقة احلاصلة من اإلحرام يف الطائرةالدليل الثالث: أن  

َ }  :مدفوعة بالرشع لقوله تعاىل  َ َواَل ُيِريُد بُِكُم الحُعرسح ( وقوله  185)البقرة:    {ُيِريُد اهللَُّ بُِكُم الحُيرسح

يِن ِمنح َحَرٍج  }: تعاىل  (.78)احلج:  {َوَما َجَعَل َعَليحُكمح يِف الدر

ُدوا َوَقاِرُبوا،  و   يَن َأَحٌد إِالَّ َغَلَبُه، َفَسدر ، َوَلنح ُيَشادَّ الدر ٌ يَن ُيرسح قوله صىل اهلل عليه وسلم: »إِنَّ الدر

َِة«  جلح  ِمَن الدُّ
ٍ
ء َحِة َوََشح وح َوِة َوالرَّ َغدح َتِعينُوا بِالح وا، َواسح  . (3)  (2) َوَأبحرِشُ

 

البخاري (  1)  العراق، ج   ، كتاب احلج ،  صحيح  الكوفة والبرصة    : . واملرصان 1531. رقم 135/  2باب ذات عرق ألهل 

موضع بينه وبني مكة  (  ذات عرق ) عني هلم ميقاتا باجتهاده. (  فحد هلم ) ما حياذهيا ويقابلها. (  حذوها ) مائل وبعيد. (  جور ) . 

 . ميال[ تعيق مصطفى البغا اثنان وأربعون  

يشاد  ) ذو يرس. (  يرس ) . 39. رقم  16/ 1ج   ، باب الدين يرس   ، كتاب اإليامن   ، صحيح البخاري عن أيب هريرة رىض اهلل عنه (  2) 

الزموا السداد  (  فسددوا ) رده إىل اليرس واالعتدال. (  إال غلبه ) يكلف نفسه من العبادة فوق طاقته واملشادة املغالبة. (  الدين 

(  واستعينوا بالغدوة والروحة وَشء من الدجلة ) طيعوه. ت اقرتبوا من فعل األكمل إن مل تس ( قاربوا )  األعامل. وهو التوسط يف 

 تعليق مصطفى البغا    انظر   "  استعينوا عىل مداومة العبادة بإيقاعها يف األوقات املنشطة كأول النهار وبعد الزوال وآخر الليل 

ومسائل يف نوازل احلج د. امحد اخلليل، ص    . 125ص    ، النوازل يف احلج   . 507ــ    505ص    ، املوسوعة امليرسة   انظر (  3) 

 . 116ص    ، . والنوزال يف احلج للشلعان 50
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ة أدلته ورفع احلرج واملشقة عن ماليني احلجاج الذين  ويرجح  كثري من العلامء هذا القول لقو

يصلون إىل جدة أيام احلج عن طريق البحر أو اجلو أو الِّب باعتبارها  ميقاتا فرعيا فمن أتى  

النبي   هن هلن وملن أتى عليهن من غري    "قال    _صىل اهلل عليه وسلم _إليها فإهنا ميقاته الن 

 أصبحت ميقاتا له واهلل أعلم . فمن أتى عليها من غري أهلها  "أهلهن  

    :لو كان احلاج مسافرا من بالد الشام مثاًل فإنه سيمر عىل ميقاتني        

 .    "ذو احلليفة   "ميقات  أهل املدينة   األول :      

 اجلحفة. ميقات  :والثان        

 أو كان قادما من املدينة قاصدا مكة للعمرة، فإن كان مسافرا بالسيارة فسوف يتجاوز ميقاتني:  

 احلليفة (.  املدينة )ذوميقات أهل     

أو السيل الكبري( ويريد اإلحرام من الطائف؛ ألنه    ، ) قرن املنازل  :وميقات أهل الطائف      

سيظ  املدينة  من  أحرم  لو  ألنه  وأسهل،  عليه   مسافرا   أيرس  ساعات  أربع  أو  ثالثة  قرابة  ل 

 بالسيارة حمرما ؟  

فهل حُيحِرم من امليقات األول له  وهو ميقات أهل املدينة أم ينتظر ويؤخر اإلحرام  حتى يأيت   

 اجلحفة  أو قرن املنازل .  :ميقاته الثان

 يف هذه املسألة قوالن:       

ألن امليقات   ،ينتظر امليقات الثان  يرى اجلمهور اإلحرام من امليقات األول وال : القول األول

 األول صار ميقاتا له . 

فرحون     ابن  يتجاوزه    "  : قال  أن  املواقيت  بعض هذه  مر عىل  إِذا  اإِلحرام  ملريد  جيوز  وال 

 .  (1)  "فيحرم بعده، ال إِىل ميقات سواه وال إِىل غري ميقات 

 

 .  248/  1ج   ، إرشاد السالك إىل أفعال املناسك (  1) 
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َجَّ َفَدَخَل املحَِدينََة َفِميَقاُتُه    "وقال ابن حجر:      اِمير إَِذا َأَراَد احلح ُخُل فِيِه ِخاَلٌف َكالشَّ َوالَِّذي َيدح

يِلُّ فَ  َصح تِي ِهَي ِميَقاُتُه األح َفَة الَّ ُحح َر َحتَّى َيأحيِتَ اجلح تَِياِزِه َعَليحَها َواَل ُيَؤخر َُليحَفِة اِلجح َر َأَساَء  إِنح َأخَّ ُذو احلح

لٍِم َواملحُ  َحيحِه ملُِسح اَلَف يِف رَشح ِ َفاَق َوَنَفى اخلح ُهوِر َوَأطحَلَق النََّوِويُّ ااِلتر ُمح ِب يِف  َوَلِزَمُه َدٌم ِعنحَد اجلح َهذَّ

افِِعير  َهِب الشَّ ُه َأَراَد يِف َمذح َأَلِة َفَلَعلَّ  .  (1)  "َهِذِه املحَسح

؟ َقاَل: ِمنح ِذي    ": وقال ابن قدامة   َن هُيِلُّ ، ِمنح َأيح َجَّ اِمير َيُمرُّ بِاملحَِدينَِة ُيِريُد احلح َُد َعنح الشَّ ُسئَِل َأمحح

أَ  ُسبحَحاَن اهللَِّ،  َفَقاَل:  َفِة.  ُحح ِمنح اجلح ِميَقاتِِه  هُيِلُّ ِمنح  َيُقوُل  النَّاِس  َض  َبعح َفإِنَّ  ِقيَل:  َُليحَفِة.  َليحَس  احلح

ابح  ِوي  النَّبِير  َيرح َعنح  َعبَّاٍس  َوَسلََّم    - ُن  َعَليحِه  اهللَُّ  ِ  -َصىلَّ  ِمنح َغريح َعَليحِهنَّ  َأَتى  َوملَِنح   ، هَلُنَّ : »ُهنَّ 

َحاَق  ، َوإِسح افِِعير ُل الشَّ « . َوَهَذا َقوح لِِهنَّ  .  (2)  "َأهح

ل النبي صىل  قا   :قال   – رِض اهلل عنهام    – وعمدة استدالل اجلمهور ما روى عن ابن عباس  

ِهنَّ  :اهلل عليه وسلم  ِ َرةَ   ،»... ُهنَّ هَلُنَّ َوملَِنح َأَتى َعَليحِهنَّ ِمنح َغريح ُعمح َجَّ َوالح  .  (3) «   …مِمَّنح َأَراَد احلح

اِميُّ ِمنح املحَ   ": وجه االستدالل ِدينَِة  َأنَّ َمنح َسَلَك َطِريًقا فِيَها ِميَقاٌت َفُهَو ِميَقاُتُه، َفإَِذا َحجَّ الشَّ

ِعرَ  َلُم، َوإِنح َحجَّ ِمنح الح َيَمِن َفِميَقاُتُه َيَلمح َُليحَفِة َفِهَي ِميَقاُتُه، َوإِنح َحجَّ ِمنح الح اِق َفِميَقاُتُه  َفَمرَّ بِِذي احلح

ِ ِميَقاِت َبَلِدِه َصاَر ِميَقاًتا َلُه   ٍق. َوَهَكَذا ُكلُّ َمنح َمرَّ َعىَل ِميَقاٍت َغريح اُوُزُه    (4)   "َذاُت ِعرح .وال جَيُوزح جَتَ

َراٍم ملَِنح ُيِريُد النُُّسَك، َكَسائِِر املحََواِقيِت  ِ إحح  . (5) بَِغريح

عىل قول اجلمهور أن من جتاوز امليقات األول إىل امليقات الثان   فإنه يرجع إليه وحيرم    وبناءً     

 . َشء عليه  منه وال

 

دكتور حممد بن  دراسة وحتقيق: ال   (، م   1397هـ /    799املتوىف:  ) املؤلف: برهان الدين إبراهيم بن فرحون املدن املالكي 

 . م   2002  - هـ    1423الطبعة: األوىل،  ،  اململكة العربية السعودية   - مكتبة العبيكان، الرياض  .  اهلادي أبو األجفان 

 386/  3ج   ، فتح الباري (  1) 

 .   249/  3ج   ، املغني (  2) 

احلج   ، صحيح مسلم (  3)  والعمرة   ، كتاب  احلج  مواقيت  رقم 839/ 2ج   ، باب  البخاري 1181.  .  134/ 2ج   ، . وصحيح 

 1524رقم 

 . 249/  3ج   ، املغني (  4) 

 250/  3ج ، انظر املغني (  5) 
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ويأثم إ ألن    ، متعمدا   وأحرم بعده فإن ُنُسَكه صحيحأما إذا مل يرجع سواء كان ناسيا أو        

ِن َعبَّاٍس    ، امليقات األول واجب اإلحرام منه و هبذا فقد ترك واجبا وعليه دم لقول َعبحِد اهللِ بح

ِرقح َدًما ((  : َقاَل  –رِض اهلل عنهام   –  . (1) ))َمنح َنِسى ِمنح ُنُسكِِه َشيحًئا َأوح َتَرَكُه َفلحُيهح

وهو قول    ،جيوز مع الكراهة جماوزة امليقات األول واإلحرام من امليقات الثان  : القول الثان 

 .  (2)أيب حنيفة وأيب ثور وابن املنذر  والدم عليه وعليه فتوى دار اإلفتاء املرصية 

 ان: قال الكاس

َراٍم إىَل ِميَقاٍت آَخَر َجاَز َلُه؛ أِلَنَّ املحِيَقاَت ا "   ِ إحح لَِّذي  َوَلوح َجاَوَز ِميَقاًتا ِمنح َهِذِه املحََواِقيِت ِمنح َغريح

 ِ ِرَم ِمنح املح حُيح َتَحبَّ َأنح  ِ إالَّ َأنَّ املحُسح
َِديَثنيح نَا ِمنح احلح َلُه، ملَِا َرَويح ِل،  َصاَر إَليحِه َصاَر ِميَقاًتا  َوَّ يَقاِت األح

وا َعىَل املحَِدينَِة   ِل املحَِدينَِة: إَذا َمرُّ ِ َأهح ُه َقاَل يِف َغريح  َهَكَذا ُرِوَي َعنح َأيِب َحنِيَفَة َأنَّ

 ُ َُليحَفِة؛ أِلهَنَّ ِرُموا ِمنح ِذي احلح َفِة َفاَل َبأحَس بَِذلَِك، َوَأَحبُّ إيَلَّ َأنح حُيح ُحح مح إَذا َحَصُلوا  َفَجاَوُزوَها إىَل اجلح

ُكَها  َرُه هَلُمح َترح َمتِِه َفُيكح ِل َلِزَمُهمح حُمَاَفَظُة ُحرح َوَّ  .  (3)  "يِف املحِيَقاِت األح

َراٍم  "وقال ابن حجر:       ِ إِحح َُليحَفِة بَِغريح اِمير َمَثاًل إَِذا َجاَوَز َذا احلح يَِّة َأنَّ لِلشَّ
ُروُف ِعنحَد املحَالِكِ َفاملحَعح

َنَِفيَُّة وَ إِىَل   َفحَضُل ِخاَلَفُه َوبِِه َقاَل احلح َفُة َجاَز َلُه َذلَِك َوإِنح َكاَن األح ُحح يِلر َوُهَو اجلح َصح ر  ِميَقاتِِه األح َأُبو َثوح

ِعيَّة  
افِ َ مَ   ":.وقال اإلمام النووي      (4)  "وبن املحُنحذر من الشَّ َيٍة َبنيح َحاُبنَا َفإَِذا َكاَن يِف َقرح َة  َقاَل َأصح كَّ

 َ َرَم ِمنح الطََّرِف األح َة َفإِنح َأحح َعِد ِمنحَها إىَل َمكَّ َبح ِرَم ِمنح الطََّرِف األح َفحَضُل َأنح حُيح َنى إىَل  َواملحِيَقاِت َفاألح دح

َة َجاَز َواَل َدَم َعَليحِه باَِل ِخاَلٍف   . (5)  "َمكَّ

 

َعُل َمنح َنيِسَ ِمنح ُنُسكِِه َشيحًئا، ج   ، حممد فؤاد عبد الباقي   حتقيق   ، موطأ اإلمام مالك (  1)   . 240رقم    . 419/  1َباُب َما َيفح

م  2014/ 05/ 15  : التاريخ (   2893) رقم الفتاوى اإللكرتونية فتوى    ، دار اإلفتاء املرصية (  2) 

https://www.dar-alifta.org 

 .  165ــ    164/  2ج   ، بدائع الصنائع (  3) 

 386/  3ج   ، فتح الباري (  4) 

 . 203/  7ج   ، املجموع رشح املهذب (  5) 
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وىل أن حيرم من ذي احلليفة، فإن ترك  وقال أبو حنيفة وأبو ثور: األ  ":وقال العمران اليمني     

 .  (1)  "اإلحرام منها، وأحرم من اجلحفة.... جاز وال دم عليه 

َرِِضَ اهللَُّ َعنحَها )أهنا كانت إذا أرادت    -ودليل أصحاب هذا القول  ما وروي عن عائشة        

  .(2) احلج.. أحرمت به من ذي احلليفة، وإن أرادت العمرة أحرمت هبا من اجلحفة(

 وأما استدالل أصحاب القول الثان فيجاب عنه   ،وقول اجلمهور هو الراجح         

ح جَيُزح َلُه    "بأن املراد به   َُليحَفِة، مَل ِ ِذي احلح ح َيُمرَّ َعىَل ِميَقاٍت آَخَر، بَِدلِيِل َما َلوح َمرَّ بِِميَقاٍت َغريح من مَل

َوَة، َعنح َأبِ  َياَن، َعنح ِهَشاِم بحِن ُعرح ِ ِخاَلٍف. َوَقدح َرَوى َسِعيٌد، َعنح ُسفح َراٍم، بَِغريح ِ إحح اُوُزُه بَِغريح يِه،  جَتَ

َق    - َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم    -َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ   َفَة« َواَل َفرح ُحح اِم اجلح ِل الشَّ »َوقََّت ملَِنح َساَحَل ِمنح َأهح

ِل النَّبِير   َرِة يِف َهَذا؛ لَِقوح ُعمح َجر َوالح َ احلح ، وَ   -َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم    -َبنيح ملَِنح َأَتى َعَليحِهنَّ  »َفُهنَّ هَلُنَّ

َرًة«   ا َأوح ُعمح ، مِمَّنح َكاَن ُيِريُد َحجًّ لِِهنَّ ِ َأهح  . (3) ِمنح َغريح

 البد من التنبيه هنا عىل أمرين:    

  ، أنواعه عىل رداء اإلحرام او إزاره الطيب بكلأن األصل للمحرم عدم وضع   : األمر األول  

 لألحاديث التي وردت يف النهي عن ذلك منها:   (4) وفراشه، ونعله، إمجاعًا  ومجيع ثيابه،

: ما نلبس من الثياب  -صيل اهلل عليه وسلم-ابن عمر: أن رجاًل نادى رسول اهلل    ــ حديث  1

أحرم قال:  إذا  وال  "نا؟،  الرساويالت،  وال  الَِّباِنس،  وال  العامئم،  وال  الُقُمص،  تلبسوا  ال 

 

 . 110/  4ج   ، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي (  1) 

 . 111/  4ج   ، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي (  2) 

 . 250/  3ج   ، املغني (  3) 

 . 143. رقم 62اإلمجاع البن املنذر، ص  (  4) 
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إال أن يكوِن رجٌل ليس له نعالن، فلحيقطعهام  "، وقال حييى مرًة:  "اخلفني، إال أحد ال جيد نعلنيح 

َفران ٌس أو َزعح ه َورح  . (1)  "َأسفل من الكعبني، وال يلبس ثوبًا َمسَّ

َرايِبٌّ إِىَل َرُسوِل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم، َوَعَليحِه ُج   2 ِن ُأَميََّة َقاَل: َجاَء َأعح ىَل بح بٌَّة َعَليحَها  ــ َعنح َيعح

َخُروَن ِمنر  ُت َفاَم َتَرى، َوالنَّاُس َيسح َرمح َفَراٍن، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللَِّ إِنر َأحح ٌغ ِمنح َزعح ي َقاَل: َفَأطحَرَق َردح

نَعح    "َعنحُه ُهنَيحَهًة َقاَل: ُثمَّ َدَعاُه َفَقاَل:   َفَراَن، َواصح عح ِسلح َعنحَك َهَذا الزَّ ُبََّة، َواغح َلعح َعنحَك َهِذِه اجلح اخح

تَِك  نَُع يِف َحجَّ َرتَِك َما ُكنحَت َتصح  .  (2)يِف ُعمح

ِن َعبَّاٍس َرِِضَ اهللُ َعنحُهاَم   3 َم  ــ َعِن ابح ، َقاَل: َبيحناََم َرُجٌل َواِقٌف َمَع َرُسوِل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلَّ

َقَصتحُه   َعَصتحُه    - بَِعَرَفَة، إِذح َوَقَع ِمنح َراِحَلتِِه، َقاَل َأيُّوُب: َفَأوح ٌرو: َفَوَقَصتحُه،    - َأوح َقاَل َفَأقح وَقاَل َعمح

اهللُ  َصىلَّ  لِلنَّبِير  َذلَِك  َواَل  َفُذكَِر   ، ِ
َبنيح َثوح يِف  نُوُه  َوَكفر ٍر،  َوِسدح  

ٍ
باَِمء ِسُلوُه  »اغح َفَقاَل:  َم،  َوَسلَّ َعَليحِه   

ُروا َرأحَسُه،   نرُطوُه، َواَل خُتَمر ِقَياَمِة ُمَلبرًيا    -َقاَل َأيُّوُب    -حُتَ َم الح ٌرو    -َفإِنَّ اهللَ َيبحَعُثُه َيوح َفإِنَّ    -َوَقاَل َعمح

ِقَياَمِة ُيَلبري« اهللَ َيبحَعثُ  َم الح  .  (3)ُه َيوح

 اتفق الفقهاء عىل  عدة ضوابط فيام يعتِّب حمظورا وما ال يعتِّب حمظورا عىل املحرم.   : األمر الثان 

  ،مما له رائحة زكية كاإلذخر  ،أوالً: اتفق عامة أهل العلم عىل جواز شم املحرم لنبات الصحراء 

 . ذلكونحو  ،والشيح ، والقيصوم ، واخلزامي

ملا ينبته اإلنسان مما ال يقصد    ،ثانيًا: كام اتفق عامة أهل العلم عىل جواز شم املحرم واستعامله 

  ، أو كان يطلب لألكل أو التداوي  ،وذلك كالفواكه طيبة الرائحة  ،وال يتخذ منه طيب  ،للطيب

 واهليل .  ،والدار صيني ،كالقرنفل والفلفل

 

 صحيح. إسناده    : . قال املحقق 5166. رقم 533/  4ج   ، شاكر ت    مسند اإلمام أمحد، (  1) 

 إسناده صحيح   : . وقال 2672. رقم 193/  4ج   ، األعظمي صحيح ابن خزيمة حتقيق  (  2) 

وقصته  ( فأوقصته :) قال الشارح  . 1206. رقم 865/ 2ج  ، باب ما يفعل باملحرم إذا مات  ، كتاب احلج  ، صحيح مسلم ( 3) 

أي ال  (  وال حتنطوه )   فجأة أي قتلته يف احلال ومنه قعاص الغنم وهو موهتا بداء يأخذها متوت  (  فأقعصته ) وأوقصته بمعنى

وملبدا ويلبي  (  ملبيا ) متسوه حنوطا واحلنوط ويقال له احلناط أخالط من طيب جيمع للميت خاصة وال تستعمل يف غريه 

 معناه عىل هيئته التي مات عليها[ 
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فهذا فيه    ،ويتخذ منه الطيب  ،كام اتفق عامتهم عىل أن ما كان معظم الغرض منه الطيب  :ثالثاً 

باستعامله بال خالف كاملسك العنِّب  ، والكافور  ، الفدية    ، والعود، والصندل  ،والزعفران   ، و 

 .  (1)وذكروا أن هذا األصل يف الطيب  

غسل البدن ومن ذلك الصابون    الوجه أو اليدين أو    طيب لنظافةأما ما يصنعه اآلدميون من      

أو الشامبو أو املناديل املعطرة  التي انترشت وكثر استعامهلا يف اآلونة   ، املطيب أو مزيل العرق 

 األخرية. 

 : عىل ثالثة أقوال  األنواع للمحرم الفقهاء يف حكم استعامل هذه    فقد اختلف      

إذا كان هذا الصابون مطيبا بام ال يتخذ للتطيب كالرياحني واإلذخر فيجوز    :القول األول  

 استعامله. 

. وظاهر    (2)وهو مذهب املالكية     ،أما إذا كان مطيبا بام يتخذ للتطيب كاملسك فالجيوز استعامله 

 . (3) قول ابن عثيمني 

والفواكه شمها ال يوجب   ، واستدلوا عىل قوهلم بأن الرياحني ونحوها من نبات الصحراء     

  ، أما نبات الصحراء والفواكه  ،غري مؤثر يف حكمه  الصابون هبافكان تطيب    ،الفدية عىل املحرم

وأما الرياحني فلألدلة السابقة التي    ،أهل العلم  فدية عامةفقد اتفق عىل أن شمها ال يوجب  

 . (4)  "ت عىل جواز شم الرياحني للمحرم بدون فدية دل

 املالكية. لقول   عثيمني تطبيقاً وجاءت فتاوى ابن 

 ما حكم التنظف للمحرم بصابون أو شامبو ذي الرائحة؟   :فقد سئل

  - صىل اهلل عليه وسلم    -فأجاب فضيلته بقوله: ال بأس باغتسال املحرم فقد ثبت أن النبي  

 حمرم . اغتسل وهو 

 

 . 294ــ  293/    3ج   ، تفاصيل هذه األشياء يف املغني   . وانظر   198  ، النوازل يف احلج، ص (  1) 

 . 225/  4ج   ، والتاج واإلكليل   ، 311/  3ج   ، ينظر الذخرية للقرايف (  2) 

 . 160ــ    159/  22ج   ، ابن عثيمني   جمموع فتاوى ورسائل (  3) 

   208ص،    ، ونوازل احلج   518/  2وحاشية ابن عابدين،ج   . 53/  2ج   ، وتبيني احلقائق   . 441/  2ج   ، انظر فتح القدير (  4) 
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وأما الشامبو فالظاهر أن رائحته ليست عطرية، وإنام هي رائحة ونكهة حمبوبة للنفس كام يف  

 النعناع وورق التفاح وما أشبه ذلك، واملهم أن ما كان طيبًا ال جيوز استعامله للمحرم.

 : ما حكم االغتسال بالصابون املعطر وقت اإلحرام؟-رمحه اهلل تعاىل  -فضيلة الشيخ  وسئل   

فضيلته بقوله: ال بأس به؛ ألن هذه الرائحة ليست طيبًا وال تستعمل للطيب إنام هي  فأجاب  

 .  (1) لتطييب النكهة فقط 

القول الثان: أن يكون احلكم للغالب بمعنى أن الصابون املطيب جيوز استعامله للمحرم إذا  

  صابونا.ومن رآه سامه    ، كان هو الغالب فيه

 وإن كان الطيب هو الغالب ومن رآه سامه طيبا فالجيوز استعامله.   

كان       وأما  فيجوز.  التنظيف  وجه  عىل  استعامله  كان  إن  غريه  من  الغالب  حتديد  ويوضح 

 .  (2) استعامله عىل وجه التطيب برائحته فالجيوز وهو مذهب احلنفية وفتوى ابن باز 

بِالح   ": قال الزيلعي املحَُطيرُب  ا  َاِع؛  َأمَّ مجح ِ بِاإلح ُم  الدَّ فِيِه  جَيُِب  َذلَِك  َبَه  َأشح َوَما  َباِن  َوالح َبِق  نح َوالزَّ َسِج  َبنَفح

َليحِه َفاَل  َحُه َأوح ُشُقوَق ِرجح ا َلوح َداَوى ُجرح ِه التََّطيُِّب َأمَّ َمَلُه َعىَل َوجح َتعح َء  أِلَنَُّه طِيٌب َوَهَذا إَذا اسح  ََشح

َاِع؛ أِلَ  مجح ِ ُط  َعَليحِه بِاإلح رَتَ ٍه َفُيشح ُل الطريِب، َأوح ُهَو طِيُب َوجح ِسِه، َوإِنَّاَم ُهَو َأصح َليحَس بِطِيٍب يِف َنفح ُه  نَّ

ِه التََّطيُِّب  اَمُلُه َعىَل َوجح عح
تِ  . (3)  "اسح

ما حكم غسل اليدين بصابون معطر مثل اللوكس أثناء    :وأفتى ابن باز هبذا القول فقد سئل   

 اإلحرام؟. 

ال حرج يف ذلك إن شاء اهلل؛ ألنه ال يسمى طيبا وال يعتِّب مستعمله متطيبا لكن لو    :فأجاب 

 .  (4)  "ترك ذلك واستعمل صابونا آخر من باب الورع كان أفضل وأحسن 

 

 . 160/  22جمموع رسائل ابن عثيمني ج (  1) 

 .   209  ص   ، والنوازل يف احلج   518ص    ، املوسوعة امليرسة (  2) 

 . 53/  2تبيني احلقائق للزيلعي، ج (  3) 

 . 126/  17جمموع فتاوى ابن باز، ج (  )44
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يرى القول   مطلقا   الثالث:  للمحرم  املطيب  الصابون  استعامل  جواز  مذهب    ، عدم  وهو 

 .  (1) وفتوى الشيخ حممد بن إبراهيم، وعبد الرزاق عفيفي احتياطا   ، الشافعية واحلنابلة

ِصدح    "  :قال الكاسان  ح َيقح ُه َطيََّب بِِه َيَدُه، َوإِنح مَل َفإِنح َمسَّ طِيًبا َفَلِزَق بَِيِدِه َفُهَو بَِمنحِزَلِة التََّطيُِّب؛ أِلَنَّ

نَّ ِ َب َرأحَسُه َوحِلحَيَتُه بِاحلح اَرِة... َفإِنح َخضَّ َكفَّ ٍط لُِوُجوِب الح رَشح
َد َليحَس بِ َقصح  بِِه التََّطيَُّب، أِلَنَّ الح

ِ
 َفَعَليحِه  اء

نَّاَء طِيٌب  ِ  . (2)  "َدٌم؛ أِلَنَّ احلح

َباِن:  ":وقال النووي  َهاُن رَضح َدح  األح

ا( ِز    )َأَحُدمُهَ َوح اجلح ِن  َوُدهح ِد  بح َوالزُّ ِن  مح َوالسَّ ِج  َ ريح َوالشَّ ِت  يح َكالزَّ طِيٌب  فِيِه  َواَل  بِطِيٍب  َليحَس  ٌن  ُدهح

ِوَها َفَهَذا اَل   ِز َوَنحح َبَدِن إالَّ يِف الرأس واللحية فيحرم استعامله  َواللَّوح الح اَمُلُه يِف مَجِيِع  عح
تِ ُرُم اسح حَيح

 فيها بِاَل ِخاَلٍف.. 

ُن الورد واملذهب وجوب الفدية َوبِِه َقَطَع املحَُصنرُف   ٌن ُهَو طِيٌب )َفِمنحُه( ُدهح ُب الثَّاِن( ُدهح ح )الرضَّ

ُهورُ  ُمح  . (3)  "َواجلح

ِرَم مَمحنُوٌع ِمنح الطريِب.    ": امةوقال ابن قد      ِعلحِم َعىَل َأنَّ املحُحح ُل الح ََع َأهح ِرُم( َأمجح )َواَل َيَتَطيَُّب املحُحح

َم  -َوَقدح َقاَل النَّبِيُّ  وهُ  -َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلَّ ِرِم الَِّذي َوَقَصتحُه َراِحَلُتُه: »اَل مَتَسُّ  يِف املحُحح

َراِمِه،  بِطِيٍب« . َرَواهُ  حح نرُطوُه( . ُمتََّفٌق َعَليحِه. َفَلامَّ ُمنَِع املحَيرُت ِمنح الطريِب إِلِ ٍظ: )اَل حُتَ لٌِم. َويِف َلفح  ُمسح

َراُم، َفَوَجَبتح عَ  حح ِ َمُه اإلح َمَل َما َحرَّ َتعح ُه اسح َيُة؛ أِلَنَّ ِفدح ىَل. َوَمَتى َتَطيََّب، َفَعَليحِه الح َيُّ َأوح َيُة،  َليحِه  َفاحلح ِفدح الح

َكاُفوِر،   َوالح  ، َعنحَِّبِ َوالح ِك،  َكاملحِسح  ، مر لِلشَّ َوُيتََّخُذ  َرائَِحُتُه،  َتطِيُب  َما  الطريِب:  نَى  َوَمعح َكاللرَباِس. 

ِوِه  َسِج َوَنحح َبنَفح ِن الح َهاِن املحَُطيرَبِة، َكُدهح َدح ِد، َواألح َورح  الح
ِ
َفَراِن، َوَماء عح َغالَِيِة، َوالزَّ  .  (4) "َوالح

 

 

.  279/  7جموع، ج . وامل 110/  4ج ، واحلاوي   . 191/  2. وبدائع الصنائع، ج 198/  2انظر خمترص اختالف العلامء ج (  1) 

وفتاوى الشيخ عبد الرزاق    . 225/  5ج   ، . وفتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم 114/  2. ورشح العمدة ج 293/  3ج   ، واملغني 

 . 518ص    ، . واملوسوعة امليرسة 201/  1ج   ، عفيفي 

 . 191/  2ج   ، بدائع الصنائع (  2) 
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 . 293/  3ج   ، املغني (  4) 
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 بعد عرض هذه األقوال الثالثة يمكن تصنيفها يف قسمني: 

فليس كل رائحة    األول: أن يكون ما يف الصابون ليس طيبا باملعنى الدقيق بل نكهة حسنة فقط

 وإن كانت رائحته زكية.  ،وورق التفاح ليست طيبا  ، زكية تكون طيبا فمثال رائحة النعناع

 يرض. وقد ذكر الفقهاء أنه لو شم نحو ذلك ال 

َلُق بِِه َكِقَطِع    ":قال البهويت   َيَة إنح َشمَّ حُمحِرٌم... َأوح َمسَّ حُمحِرٌم ِمنح طِيِب َما اَل َيعح َم َواَل فِدح )اَل( إثح

َمٍل لِلطريِب َأوح َشمَّ حُمحِرٌم َوَلوح قَ  َتعح ُ ُمسح ُه َغريح ُرجٍّ َعنحَِّبٍ َوَكاُفوٍر أِلَنَّ اٍح، َوُأتح و ُتفَّ ًدا َفَواكَِه ِمنح َنحح صح

َا َليحَستح طِيًبا   .  (1)  "أِلهَنَّ

أن يكون ما يف الصابون طيبا حقيقيا بأن يكون معه مسك مثاًل، أو أي طيب آخر فهذا    :الثان  

وقد  ذكر هذا التقسيم    ، من ذلك  واملحرم ممنوع ألنه من استعامل الطيب    ؛ال جيوز استخدامه

 عامة املعارصين منهم ابن باز وابن عثيمني. 

 ما حكم استعامل املناديل املعطرة؟ :قد سئل ابن عثيمني    

فأجاب: املناديل املعطرة إذا كانت رطبة وفيها طيب رطب يعلق باليد فال جيوز للمحرم أن 

 .  (2)   النعناع والتفاح فال بأس.   يستعملها، أما إذا كانت جافة وكانت جمرد رائحة تفوح كرائحة

وهكذا استعامل السدر والصابون والشامبو وأشباه ذلك كل هذا ال بأس به،  "  : وقال ابن باز   

رائحة من   فيه  تركه أحوط؛ ألن  الرائحة كاملمسك  الزكي  النوع  إذا كان من  الصابون  لكن 

 . (3)  " بأس هبا  الطيب، تركه للمحرم يكون أحوط وأوىل، كل هذه أمور واحلمد هلل ال

 : لعدة أمورو الذي نراه أن األحوط للمحرم ترك استعامل كل هذه األنواع       

 

 . 541/  1ج   ، اإلرادات رشح منتهى  (  1) 
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 . 155/  22ج   ، فتاوى ابن عثيمني 
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وهى قاعدة فقهية يستحب إعامهلا عند كثرة     (1) أن اخلروج من اخلالف مندوب إليه  األول:    

تنافس   مع  املسك  وبني  النكهة،  أو  الرائحة  بني  يميزون  ال  احلجاج  معظم  وألن  اخلالف؛ 

الشامبوهات و  الصابون  أنواع من  األجنبية يف صناعة  تفوق    ،الرشكات  بنكهات  واملناديل 

ايل يف بيع هذه املنظفات  رائح املسك  السيام  وجود رشكات األجنبية ذات مقصد خبيث  تتح

 بالتالعب يف كتابة البيانات عليها  وخداع احلجاج لرشائها. 

   كل مظاهر التنعم والزينة سوى اإلحرام   احلاج مناحلج مبنية عىل جترد    أن فريضة   : الثان     

بحث يظهر الناس مجيعا بمظهر واحد ال فضل لعريب عىل عجمي إال بالتقوى  وتتجىل فيه  

َوَلَقدح ِجئحُتُموَنا ُفَراَدى }  :ناس فرادى جمردين من كل َشء تصديقا لقوله تعاىل  صورة بعث ال

ةٍ  َل َمرَّ نَاُكمح َأوَّ   :":[ وهذه الصورة أشار إليها صىل اهلل عليه وسلم بقوله 94]األنعام:    {َكاَم َخَلقح

ِعُث التَِّفُل«  َاجُّ الشَّ  .  (2) »احلح

املعطر ونحوه فسوف نرى صورة احلاج األشعث األغِّب التي  وإذا جوزنا استعامل الصابون   

رائحة   منهم  فتفوح  واألغنياء  اجلاه   أصحاب  أما  الفقراء  يف  متمثلة  والذكرى  العِّبة  فيها 

 املنظفات ويكون احلج هلم جمرد نزه وسياحة  وبذلك يظهر التاميز وينتفي التجرد.

التداوي فيكون ترك  أن مجهور الفقهاء قد أوجبوا الفدية  حال    : الثالث الطيب يف  استعامل 

 .  استعامله حال الصحة للنظافة من باب أوىل 

ٍد َأوح ِقَتاِل َصائٍِل ِمنح آَدِميٍّ      بحِس حِلَرٍّ َأوح َبرح ِرُم إىَل اللُّ َتاَج املحُحح قال اإلمام النووي رمحه اهلل: إَذا احح

لٍ  َرأحِسِه ِمنح َقمح ِه أِلًَذى يِف  ِ ِر ِمنح َرأحِسِه َأوح َغريح عح ِه َأوح إىَل الطريِب ملََِرٍض َأوح إىَل َحلحِق الشَّ ِ وح   أَ َوَغريح

ِه َجاَز له فعله وعليه  نَى َهَذا ُكلر  .     (3)  ِخاَلٍف   الفدية.. باَِل َوَسٍخ ...َأوح َما يِف َمعح

 

 . 63/  2ج   ، غمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر (  1) 

 . 285/  1رواه البزار يف مسنده عن ابن عمر، ج (  2) 

 . . وذهب ابن حزم عىل عدم الفدية واألحوط ما عليه اجلمهور 336/  7املجموع ج (  3) 
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  املفرد ألن السيام القارن أو    الرابع: رشع للحاج االغتسال وهو كفيل بإزالة تغري رائحة احلاج 

التحليل   أو  أماكن مناسك احلج  بعد فرتة طويل بخالف املتمتع علام أن    هلام يكون اإلحرام 

 الغسل عىل أفضل ما يرام .  جمهزة بأماكنبفضل اهلل ومحده 

للحجاج    املنظفات خاصةوالة األمر بإصدار تعليامت للتجار بتوفري أنواع من    اخلامس: أدعو 

ال يقع احلجاج يف حرج السيام بعد    املسك حتىتتوافر فيها النكهة الطيبة مع خلوها من مادة  

ي حتتوي عىل دهون وحتتاج الصابون إلزالتها وهبذا نكون قد مجعنا بني مجيع  تناول األطعمة الت 

اآلراء وخرجنا من اخلالف وحافظنا عىل إظهار معان الشعرية التي جيب أن يتذكرها الناس  

    الفريضة. يف هذه 

غري    بقى أن نذكر أن استعامل املحرم للطيب يف إحرامه تلزمه الفدية إذا كان عاملا باحلكم       

هى ذبح    عليه والفديةوعند اجلهل والنسيان ال فدية    ،وكان متعمدا غري ناس أنه حمرم  ،جاهل

َفَمنح َكاَن  }  :لقوله تعاىل  ، أو صيام ثالثة أيام ، لكل  مسكني صاع  ،شاة أو إطعام ستة مساكني 

َيٌة ِمنح ِصَياٍم َأوح َصَدَقٍة َأوح ُنُسٍك   ( .196)البقرة:   {ِمنحُكمح َمِريضًا َأوح بِِه َأذًى ِمنح َرأحِسِه َفِفدح

أو                  الزحام  شدة  بعفل  للحاج  حيدث  بعضقد  أو  احلرارة  قدميه  يف    التشققات 

 التسلخات اجللدية فيأخذ كريامت أو مراهم فيها  رائحة فام حكم استعامهلا للمحرم 

الفقهاء      الطيب من عدمه    بني نوعنيهنا يفرق  من األدوية من حيث احتوائها عىل رائحة 

 وهلم قوالن. 

إىل التداوي     (1)   ومجهرة املعارصين  ، مذهب الشافعية واحلنابلة وقول للاملكيةاألول:   القول  

واملراهم   الكريامت  مثل  نكهة   جمرد  هبا  الرائحة  كانت  أو  الطيب  من  اخلالية  األدوية  بكل 

 

تاريخ  (،    306688. . ومركز الفتوى موقع إسالم ويب فتوى رقم الفتوى:)    157/ 10ج   ، اللجنة الدائمة لإلفتاء (  1) 
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وأما كانت األدوية مشتملة عىل الطيب    ،ونحوها ألهنا ليست نوعا من الطيب فال تأخذ حكمه 

 ففيها الفدية حتى لو استعملت للرضورة.  

املحَُطيَِّب      َ َغريح َأنَّ  الدردير:  َقَدِم،  قال  َوالح الحَكفر  َباطِِن  يِف  َحتَّى  َيُة  ِفدح الح فِيِه  وَرٍة  رَضُ  ِ لَِغريح  

اَلِن  ا َفَقوح َفاًقا، َوإِنح َكاَن بَِجَسِدِه َوِمنحُه ُظُهوُرمُهَ َيَة إنح َكاَن بَِبطحنَِها اتر وَرِة َفاَل فِدح ُ  . (1) َولِلرضَّ

َباِن )َأَحدُ  :وقال النووي     َهاُن رَضح َدح ِج  األح َ ريح ِت َوالشَّ يح ٌن َليحَس بِطِيٍب َواَل فِيِه طِيٌب َكالزَّ ا( ُدهح مُهَ

َبَدِن   الح مَجِيِع  يِف  اَمُلُه  تِعح اسح ُرُم  حَيح اَل  َفَهَذا  ِوَها  َوَنحح ِز  َواللَّوح ِز  َوح اجلح ِن  َوُدهح ِد  بح َوالزُّ ِن  مح يِف  َوالسَّ إالَّ 

 .  (2)  "الرأس واللحية فيحرم استعامله فيها باَِل ِخاَلٍف  

الرحيبان    َرأحِسِه    : وقال  يِف  َوَلوح  نصا  ٍج  َ َوَشريح ٍت  َكَزيح ُمَطيرٍب   ِ )َغريح ٍن  بُِدهح حُمحِرٌم  َهَن(  ادَّ )َأوح 

َيَة فِيهِ  ،َوَبَدنِِه( َم، َواَل فِدح  .  (3)  "َفاَل إثح

ِن َمعح   "وعمدة استدالل اجلمهور ما روى     َن ُعَبيحِد اهللَِّ بح َتَكى َعيحنَيحُه َوُهَو حُمحِرٌم،  َأنَّ ُعَمَر بح َمٍر اشح

عَ  ُكُرَها  َيذح اَن،  َعفَّ َن  بح ُعثحاَمَن  ُت  َسِمعح َفإِنر   ، ِِّبِ بِالصَّ ا  مُهَ ِمدح اضح َفَقاَل:  ُعثحاَمَن،  َن  بح َأَباَن  نح  َفَسَأَل 

  » ِِّبِ ا بِالصَّ مُهَ ِمدح َهَذا َحِديٌث َحَسٌن  :قال الرتمذي   َرُسوِل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم َيُقوُل: »اضح

ح َيكُ   َما مَل
ٍ
ِرُم بَِدَواء َن َبأحًسا َأنح َيَتَداَوى املُحح ِل الِعلحِم: اَل َيَروح نح فِيِه  َصِحيٌح َوالَعَمُل َعىَل َهَذا ِعنحَد َأهح

 ( . 4طِيٌب ) 

ذهب أبو حنيفة إىل جواز التداوي باملطيب  بدون فدية وأما لغري التداوي ففيه    : القول الثان    

 . الفدية

منه       املطيب  )أما  العناية:  يف  البابريت  الدهن-قال  معروف    - أي  وهو  كالبنفسج( 

 )والزنبق.... وما أشبهها( كدهن البان والورد )فيجب استعامله باالتفاق، ألنه طيب، وهذا  

 

 .   85/  2حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري، ج (  1) 

 . 279/  7ج   ، املجموع (  2) 

 . 333/  2ج   ، املنتهى مطالب أويل النهى يف رشح غاية  (  3) 

 األلبان   وصححه   . 952. رقم  287/ 3ج   ، يف املحرم يشتكي عينه   جاء   ما   باب   ، سنن الرتمذي حتقيق شاكر (  4) 
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ىل وجه التطيب، ولو داوى به جرحه أو شقوق رجليه فال كفارة عليه( وهو  إذا استعمله ع

 . (1) ظاهر 

ُه ملََّا ُنِعَي إَليحَها َوَفاُة    -َرِِضَ اهللَُّ َعنحَها  -واستدل  أبو حنيفة عىل قوله باَم ُرِوَي َعنح َأمر َحبِيَبَة       َأنَّ

تَ  اٍم، ُثمَّ اسح :  َأِخيَها َقَعَدتح َثاَلَثَة َأيَّ ٍت َوَقاَلتح َعتح بِِزَنِة َزيح َما يِل إىَل الطريِب ِمنح َحاَجٍة َلكِنري    "دح

ِخِر َأنح    -َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم    -َسِمعحت َرُسوَل اهللَِّ   ِم اآلح َيوح ِمُن بَِاهللَِّ َوالح َرَأٍة ُتؤح َقاَل: »اَل حَيِلُّ اِلمح

َق َثاَلثَ  دَّ َعىَل َميرٍت َفوح ُه  حَتُ يحَت طِيًبا؛ ...َوأِلَنَّ تح الزَّ ا« َسمَّ ً ُهٍر َوَعرشح َبَعَة َأشح ِجَها َأرح اٍم إالَّ َعىَل َزوح ِة َأيَّ

َراَمُه   َِديُث، َفَصاَر َجاِرًحا إحح َراِم َوِشَعاُرُه َعىَل َما َنَطَق بِِه احلح حح ِ ِذي ُهَو َعَلُم اإلح َعَث الَّ ُيِزيُل الشَّ

ُم. بِإَِزاَلِة َعَلِمِه، فَ   َتَكاَمَلتح ِجنَاَيُتُه َفَيِجُب الدَّ

َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه    -وأما صاحباه فقاال بوجوب صدقة ال فدية ودليلهام َما ُرِوَي »َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ   

ِم ملََا َفَعَل    -َوَسلََّم   ٍت َوُهَو حُمحِرٌم« َوَلوح َكاَن َذلَِك ُموِجًبا لِلدَّ َهَن بَِزيح   - اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم  َصىلَّ    -ادَّ

ا اَمَل  تِعح اسح َمُل  َتعح ُيسح َهاِن  َدح األح ِمنح  املحَُطيرِب   َ َغريح َوأِلَنَّ  َم؛  الدَّ ُيوِجُب  َما  َعُل  َيفح َكاَن  َما  ُه    أِلَنَّ
ِ
ِغَذاء لح

ُه يَ  َدَقَة؛ أِلَنَّ ُه ُيوِجُب الصَّ َن إالَّ َأنَّ مح َم َوالسَّ حح َم َوالشَّ َبَه اللَّحح نِِه طِيًبا َفَأشح ََوامَّ اَل لَِكوح ُتُل اهلح  .  (2)  "قح

املطيب         من  اخلالية  األدهان  بكل  التداوي  جواز  القولني  أدلة  عرض  بعد    بال   ، يؤخذ 

 خالف. 

وأما إن كانت األدوية حتتوي عىل معطر فُينحَظُر؛ فإن كان ما فيها من العطر جمرد روائح زكية       

التفاح، والليمون، ونحوها، فإنه ال حرج يف  من َشء ال يستعمل طيًبا يف األصل، كرائحة 

 استعامهلا. 

لمحرم استعامهلا،  أما ما كانت معطرًة بام هو طيب يف أصله، كاملسك، ونحوه، فإنه ال جيوز ل   

 .أليب حنيفة ال فدية طاملا كانت للعالج    ؛إال للرضورة مع وجوب الفدية  خالفًا 

 

 . 28. ــ    27/  3ج   ، اهلداية   العناية رشح (  1) 

   190/  2ج   ، انظر بدائع الصنائع (  2) 
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وقد    ، يتعرض املحرم يف طريقه إىل احلرم إىل شم رائحة العطور املعروضة للبيع يف املحالت      

يعمد إىل بعض املحالت  لشمها بقصد رشائها واستعامهلا  فهل شم هذه العطور يوجب الفدية  

 عىل املحرم سواء بقصد ام بدون قصد ؟ 

 منها أرجحها وملخصه فيام ييل: اختلف الفقهاء يف هذه املسألة عىل أقوال كثرية نختار  

املحرم    : أوالً   إذا جيب عىل  العطور قصدا  الفدية  مس  أو  بمشمومه    شم  باالستمتاع  وذلك 

عمر   وابن  جابر  قول  وهو  واختباره.  وقولبفتحه  والصحيح   والثوري  مذهب    عطاء  من 

 .  (2) .وعليه فتوى دار اإلفتاء املرصية  (1) الشافعية  

 ومن األدلة عىل ذلك:    

وأمر    ،(3)  "ال متسوه بطيب"ـ أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال يف الذي وقصته راحلته:    1 

 .  ( 4) رجال حمرما بغسل الطيب 

َاِن، َأَيُش   2 حيح ُه ُسئَِل َعِن الرَّ ِن َعبحِد اهللَِّ، َأنَّ َن؟  ـ َعنح َجابِِر بح هح ِرُم؟ َوالطريَب َوالدُّ ُه املحُحح َفَقاَل:    "مُّ

 . (5) »اَل« 

حياِن لِلُمحِرِم     3  . (6)ــ و عن ابِن ُعَمَر، أنَّه كان يكَرُه َشمَّ الرَّ

 ماييل: العطور بدون قصد ال َشء فيه، ودليله   ثانيًا: شم

 

 . 108/  9ج   ، واحلاوي .  278/  7ج   ، واملجموع   ، 152/    2ج   ، األم ،  322/  3مصنف بن ايب شيبة انظر  (  1) 

 org.alifta-dar.www://httpsم  2016/ 08/ 21تاريخ (  3312) رقم فتوى    ، دار اإلفتاء املرصية (  2) 

 . عن ابن عباس. 6646. رقم 550/  3ج   ، . والبيهقي يف سننه 2600. رقم 170/  3ج   ، ت شاكر ، مسند اإلمام أمحد (  3) 

ِرَم    ، صحيح ابن خزيمة (  4)  َم إِنَّاَم َأَمَر َهَذا املحُحح بََياِن َأنَّ النَّبِيُّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلَّ ِر الح َناُه    - َباُب ِذكح ِذي َذَكرح ِل الطريِب   - الَّ   ، بَِغسح

 .  193/  4ج 

ه لِلُمحِرِم، ج السن(  5)  من طريق    . أخرجه ابن أيب شيبة 9178رقم    . 472/  9ن الكِّبى للبيهقي ت تركي، باُب َمن َكِرَه َشمَّ

 . (  14811) رقم ابن جريج به  

ه لِلُمحِرِم، ج    ، السنن الكِّبى للبيهقي (  6)   .   9179. رقم  472/  9باُب َمن َكِرَه َشمَّ
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اَن َأنَّ  النبي    1  ِن َعفَّ ُخُل   -َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلَّم َ    -ــ  ُرِوَي َعنح ُعثحاَمَن بح ِرِم َيدح ُسئَِل َعِن املحُحح

َاَن َفَأَجاَز َذلَِك  حيح َتاَن، َوَيُشمُّ الرَّ ُبسح  . (1) "الح

ُن َعبَّاٍس َرِِضَ اهللَُّ َعنحُهاَم: »َيَشمُّ املُحح   2 آِة، َوَيَتَداَوى باَِم َيأحُكُل  ـ ََقاَل ابح َاَن، َوَينحُظُر يِف املِرح حيح ِرُم الرَّ

ِن«  مح ِت، َوالسَّ يح  (2) الزَّ

َوإَِذا َكاَن    "وقد ناقش ابن قيم اجلوزية أقوال الفقهاء يف هذه املسألة ورجح ما اثبتناه  فقال:       

َبَدَن    -َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم    -النَّبِيُّ   أحَس َوالح َرَب طِيًبا، َأوح ُيَمسَّ بِِه َتنَاَوَل َذلَِك الرَّ َقدح هَنَى َأنح َيقح

َوَأمَّ  َيَتنَاَوُلُه  َوالثرَياَب  ِي اَل  ُظ النَّهح َفَلفح ِقَياِس، َوإاِلَّ  بِالح َمُه  َمُه َمنح َحرَّ َفإِنَّاَم َحرَّ ِ َمسٍّ  ُه ِمنح َغريح ا َشمُّ

َوَسائِ  ِريِم الح ِريُمُه ِمنح َباِب حَتح نح حَتح
ُلوَم فِيِه، جَيُِب املحَِصرُي إَِليحِه، َوَلكِ َاَع َمعح حيِِه َواَل إمِجح إِنَّ  ِل، فَ بِرَصِ

نَبِيَِّة؛ أِلَنَُّه وَ  َجح ُرُم النََّظُر إِىَل األح َبَدِن َوالثرَياِب، َكاَم حَيح ُعو إِىَل ُماَلَمَستِِه يِف الح ُه َيدح ِه،  َشمَّ ِ ِسيَلٌة إِىَل َغريح

اِجَحِة، كَ  الرَّ َلَحِة  املحَصح َأِو  لِلحَحاَجِة،  ُيَباُح  ُه  َفإِنَّ َوَسائِِل  الح ِريَم  حَتح َحُرَم  ََمِة  َوَما  إِىَل األح النََّظُر  ُيَباُح  اَم 

َتاَمةِ  ُطوَبِة، َوَمنح َشِهَد َعَليحَها، َأوح ُيَعاِمُلَها، َأوح َيطِبَُّها.  ، املحُسح  َواملحَخح

ا إَِذا      ِة، َفَأمَّ ِه، َواللَّذَّ فُّ َ ِد َشمر الطريِب لِلرتَّ ِرُم ِمنح َقصح نَُع املحُحح اَم ُيمح ائَِحُة   َوَعىَل َهَذا، َفإِنَّ َوَصَلِت الرَّ

ح  نَعح ِمنحُه، َومَل ح ُيمح ائِِه، مَل اَلِمِه ِعنحَد رِشَ تِعح ًدا اِلسح ُه َقصح ٍد ِمنحُه، َأوح َشمَّ ِ َقصح ِفِه ِمنح َغريح  جَيِبح َعَليحِه  إِىَل َأنح

َأِة، َوالثَّاِن: بَِمنحِزَلِة نَ  َفجح ُل بَِمنحِزَلِة َنَظِر الح َوَّ ِفِه، َفاألح َاطِِب َسدُّ َأنح َتاِم َواخلح  .  (3)  "َظِر املحُسح

يلجأ بعض احلجاج  واملعتمرين إىل وضع كاممات عىل وجهه يف فرتة املناسك  خوفا من            

 ( الذي بدأ من الصني  عام 19 يد ف كوانتقال العدوى كام يف حالة فريوس كورونا )

 

َتِدَي  . َقاَل  109ــ  108/  4احلاوي الكبريج (  1)  ُه َنبحٌت اَل ُيتََّخُذ طِيًبا، َفَوَجَب َأنح اَل َيفح ًفا. َوأِلَنَّ نَاِدِه َضعح : إاِلَّ َأنَّ يِف إِسح افِِعيُّ الشَّ

َقيحُصوِم. وانظر املجموع  يِح، َوالح ِرُم، َكالشر لِِه املحُحح  . 274/  7ج   ، أِلَجح

َراِم، َوَما ، صحيح البخاري (  2)  ِهنَ   َباُب الطريِب ِعنحَد اإِلحح َل َوَيدَّ جَّ  .  136/  2ج   َيلحَبُس إَِذا َأَراَد َأنح حُيحِرَم، َوَيرَتَ

 . 223/  2ج   ، ابن قيم اجلوزية   زاد املعاد (  3) 
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  عرشة وانترش يف ارجاء العامل وتسبب يف وفاة أكثر من ربع مليون وإصابة أكثر من    ،م2019

وبعض احلجاج لدهيم حساسية معينة من  استنشاق    ، (1)هذا البحث  ماليني شخص حتى كتابة  

 الغبار فهل وضع الكاممة عىل األنف يوجب الفدية؟ 

وأسفرت   للرجل  الرأس  وغطاء  املرأة  انتقاب  عىل  وخرجوها  املسألة   هذه  الفقهاء  ناقش 

 املناقشات عن قولني: 

الفدية  ؛القول األول:  ال جيوز وضع الكاممة  وهو مذهب    ، ألن تغطية وجه املحرم يوجب 

 وأدلتهم عىل ذلك:    (2) و اختيار ابن باز  ، احلنفية واملالكية  ورواية عن أمحد

ِن َعبَّاٍس َرِِضَ اهللُ َعنحُهاَم، َقاَل: َبيحناََم َرُجٌل َواِقٌف َمَع َرُسوِل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلَّ   1 َم  ــ َعِن ابح

َقَصتحُه  بِعَ  َعَصتحُه    - َرَفَة، إِذح َوَقَع ِمنح َراِحَلتِِه، َقاَل َأيُّوُب: َفَأوح ٌرو: َفَوَقَصتحُه،    - َأوح َقاَل َفَأقح وَقاَل َعمح

 ِ َبنيح َثوح يِف  نُوُه  َوَكفر ٍر،  َوِسدح  
ٍ
باَِمء ِسُلوُه  »اغح َفَقاَل:  َم،  َوَسلَّ َعَليحِه  اهللُ  َصىلَّ  لِلنَّبِير  َذلَِك  َواَل  َفُذكَِر   ،

ُروا َرأحَسُه،   نرُطوُه، َواَل خُتَمر ِقَياَمِة ُمَلبرًيا    -َقاَل َأيُّوُب    -حُتَ َم الح ٌرو    -َفإِنَّ اهللَ َيبحَعُثُه َيوح َفإِنَّ    -َوَقاَل َعمح

ِقَياَمِة ُيَلبري«  َم الح  .  (3)اهللَ َيبحَعُثُه َيوح

امليت املحرم ال يغطي وجهه حال موته فمن  احلديث ينص رصاحة عىل أن    :وجه االستدالل  

 .  باب أوىل إذا كان حياً 

ِرُم  2 ُه املحُحح رح أحِس، َفاَل خُيَمر َقِن ِمَن الرَّ َق الذَّ َن ُعَمَر َكاَن َيُقوُل: َما َفوح  .(4)ـ ماورد َأنَّ َعبحَد اهللِ بح

 

 م 2020  / 7/ 1إحصائية تاريخ  (  1) 

  ، . واإلنصاف 299/  3ج   ، . واملغني 296/  1ج واملدونة،  .  307/  3. والذخرية للقرايف، ج 128/  4ج   ، املبسوط انظر  (  2) 

 . 117/  17ج   ، . وجمموع فتاوى ابن باز 463/  3ج 

وقصته  ( فأوقصته :) قال الشارح  . 1206. رقم 865/ 2ج  ، باب ما يفعل باملحرم إذا مات  ، كتاب احلج  ، صحيح مسلم ( 3) 

أي ال  (  نطوه وال حت ) أي قتلته يف احلال ومنه قعاص الغنم وهو موهتا بداء يأخذها متوت فجأة (  فأقعصته ) وأوقصته بمعنى 

وملبدا ويلبي  (  ملبيا ) متسوه حنوطا واحلنوط ويقال له احلناط أخالط من طيب جيمع للميت خاصة وال تستعمل يف غريه 

 معناه عىل هيئته التي مات عليها[ 

 13. رقم  327حتقيق عبد الباقي، ص    ، موطأ مالك (  4) 
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مع أهنا عورة    ،انبـ أن املرأة ال تغطي وجهها حال اإلحرام إذا مل تكن بحرضة رجال أج   3

 فتحريم تغطية الوجه عىل املحرم أوىل   ،مستورة 

صىل اهلل    -ـ أن املحرم باستعامل الكاممة يكون قد غطى حوايل نصف الوجه، والرسول    4

 . "قال: »ال ختمروا رأسه وال وجهه  -عليه وسلم 

وهو   دعت احلاجة والرضورة وال فدية عليه،  للمحرم إذا جيوز وضع الكاممة    : القول الثان 

ِرَمَة  وغريهم من التابعني ٍد َوَطاُوٍس َوِعكح ِن حُمَمَّ َقاِسِم بح   ، واحلنابلة  ،ومذهب الشافعية  ، قول الح

 .  (1) وابن حزم، واختيار ابن عثيمني 

 : ومن أدلة هذا القول 

ُروا َرأحَسُه،    "الرجل الذي وقصته الناقة  الذي استدل به املانعون وفيه   ــ حديث  1   - َواَل خُتَمر

ِقَياَمِة ُمَلبرًيا  -َقاَل َأيُّوُب  َم الح  . "َفإِنَّ اهللَ َيبحَعُثُه َيوح

أن النهي عن التغطية الواردة يف احلديث اقترص عىل الرأس فيبقى الوجه    :وجه االستدالل

 يادة الوجه فغري حمفوظة فاليصح االحتجاج هبا . عىل األصل أما ز

»الَ َتلحَبُسوا الَقِميَص،    "ـ َعنح َنافٍِع , َعنح َعبحِد اهللِ , َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم:    2

أَ  َيُكوَن  َأنح  إِالَّ  انَِس  الَِّبَ َوالَ  الَعاَمئَِم،  َوالَ  اِوياَلِت،  َ الرسَّ َيلحَبِس  َوالَ  َفلح اَلِن،  َنعح َلُه  َليحَستح  َحٌد 

ُس، َوالَ َتنح َفَراٌن، َوالَ الَورح ُه َزعح ، َوالَ َتلحَبُسوا َشيحًئا َمسَّ ِ
َبنيح َفَل ِمَن الَكعح َطعح َأسح َيقح ، َولح ِ

نيح َتِقِب  اخلُفَّ

ِن«  اَزيح ِرَمُة، َوالَ َتلحَبِس الُقفَّ َأُة املُحح  . (2)  "املَرح

 

ـ 299/  3ج ، واملغني   ، 101/ 4واحلاوي الكبري،ج .  149/  2. واألموج 24/  4ج ، االستذكار البن عبد الِّب   انظر (  1)    300.ـ

ص    ، . واملوسوعة امليرسة 130/  22ج  ، . وفتاوى ابن عثيمني 91/  7. واملحىل البن حزم ج  425/  2ج   ، . وكشاف القناع 

527 . 

ِرَمةِ   ، صحيح البخاري، كتاب جزاء الصيد (  2)  ِرِم َواملُحح  . 1838قم ر   . 15/  3ج ،  َباُب َما ُينحَهى ِمَن الطريِب لِلحُمحح
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وملا كانت املرأة فقط    (1)    "أمجعوا عىل أن إحرام املرأة يف وجهها، "العلامء    ن االستدالل أوجه  

املرأة بذلك   بتقييد  الرجل جيوز له ذلك وإال ملا كان  هي املنهية عن النقاب دل بمفهومه أن 

 فائدة . 

الصحابة أمجعوا عىل جواز تغطية املحرم وجهه أما ماورد عن ابن عمر يف استدالل    ـ أن  3

ِهَها    ": حيث روى نافع عنه  ، فقد جاء عنه ما خيالفه  ، القول األولأصحاب   َأِة يِف َوجح َراُم املحَرح »إِحح

ُجِل يِف َرأحِسِه«  َراُم الرَّ  . (2) َوإِحح

ابنه واقد بن عبد اهلل باجلحفة   ابن عمر ما خيالفه حيث مات    ، وهو حمرم  ، كام ورد من فعل 

ا ُحُرٌم َلَطيَّبحنَاُه«    :: حيث مخر رأسه ووجهه وقال اَل َأنَّ ُجُل َما    "»َلوح َمُل الرَّ اَم َيعح َقاَل َمالٌِك: »َوإِنَّ

َعَمُل«   . (3) َداَم َحيًّا، َفإَِذا َماَت َفَقِد انحَقىَض الح

كام    ،كانت تغطية املحرم وجهه مكروهة أو حمرمة لبينها الرسول صىل اهلل عليه وسلم  ــ لو  4

 . (4)  "فلام مل ينه عن ذلك فدل عىل أنه مباح   ،بني حرمة تغطية الراس يف غري ما حديث

 أخرى. تسلم من الردود من ناحية   وال   ،والناظر يف أدلة الفريقني جيد أهنا متكافئة من ناحية   

والراجح منها هو القول باجلواز للحاجة والرضورة  باعتبارها نوعا من العالج  غري املشتمل    

 عىل عطور وهو جائز باتفاق الفقهاء. 

حاجة املحرمني للكاممات الطبية التي تقيهم    ":كام رجحت دار اإلفتاء املرصية هذا القول ألن

ن طريق النفس واهلواء، رضورة طبية ال استغناء عنها لبعضهم، فيجوز  من األمراض املعدية ع 

هلم أن يقلدوا القول باجلواز؛ نظًرا للحاجة الطبية، وألن احلفاظ عىل النفس مقصد من مقاصد  

 الرشيعة. 

 

 . 101/  4ج   ، . واحلاوي 14/  4االستذكار، ج (  1) 

 . 2761. رقم  363/  3باب املواقيت ج   ، كتاب احلج   ، سنن الدارقطني (  2) 

 . 14. رقم  327موطأ مالك حتقيق عبد الباقي، ص  (  3) 

 . 242يف احلج، ص    . والنوازل   93/  7ج   ، ينظر املحىل (  4) 
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جائٌز،   -يف العمرة أو احلج خشية العدوى من األمراض-كام أن لبس الكاممة للمرأة املحرمة 

/  3)  "املغني "؛ إذ الكاممة ال ُتَعدُّ لسرت الوجه؛ فقد قال اإلمام ابن قدامة يف  وال فدية عليها 

   "(: ]وإنام ُمنَِعت املرأُة من الِّبقع والنقاب ونحومها مما ُيَعدُّ لسرت الوجه[ اهـ.302

 ( .1وعليه: فيجوز للمحرم لبس الكاممة الطبية، وال فدية عليه ) 

أو أزرة  أو  كبسوالت أو خياطة من   ،يلجأ بعض احلجاج إىل استعامل إزار به  مشابك   

والغرض من هذا االستعامل ضامن متاسك اإلزار عند كثرة احلركة بامليش أو    ،أعاله ألسفله 

نواع يوجب الفدية ؟ القيام والقعود فهل لبس اإلزار  ومتاسكه هبذه األ

 للفقهاء يف هذه املسألة قوالن: 

 ،القول األول:  ال جيوز شد اإلزار بمشابك أو خياطة أو غريها  وفعل ذلك يوجب الفدية

 : واستدلوا عىل ذلك بعدة أدلة منها،(2) وهو قول مجهور فقهاء املذاهب األربعة 

َفاِرِه،    :ـ  ما رواه جابر بن عبد اهلل قال  1 ِض َأسح ُت َمَع النَّبِير َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم يِف َبعح َخَرجح

َتَملحُت بِِه َوَصلَّيحُت إِىَل َجا ٌب َواِحٌد، َفاشح ، َوَعيَلَّ َثوح ُتُه ُيَصيلر ِري، َفَوَجدح ِض َأمح نِبِِه،  َفِجئحُت َليحَلًة لَِبعح

ى يَ  َ َف َقاَل: »َما الرسُّ تاَِمُل  َفَلامَّ انحرَصَ ُت َقاَل: »َما َهَذا ااِلشح ُتُه بَِحاَجتِي، َفَلامَّ َفَرغح َِّبح ا َجابُِر« َفَأخح

ٌب   نِي َضاَق    - الَِّذي َرَأيحُت«، ُقلحُت: َكاَن َثوح َتِحفح بِِه، َوإِنح َكاَن    -َيعح َقاَل: »َفإِنح َكاَن َواِسًعا َفالح

ِزرح بِِه«   . (3) َضيرًقا َفاتَّ

 

املرصية (  1)  اإلفتاء  دار  عنوان    موقع  ال   "حتت  للمحرملبس  الطبية    2014/ 08/ 14تاريخ    "كاممة 

https://www.dar-alifta.org/ar 

 . 257/  3واملغني ج   . 236/  7ج    ، . واملجموع 16/  4. واالستذكار،ج 11/ 3ينظر البحر الرائق، ج (  2) 

ُب َضيرًقا   ، كتاب الصالة   ، صحيح البخاري (  3)   . 361. رقم 81/  1ج   ، َباٌب: إَِذا َكاَن الثَّوح
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فإن كان    ،الل أنه صىل اهلل عليه وسلم بني جلابر كيفية لبس الثوب يف الصالةوجه االستد      

وإن كان ضيقا اكتفى بسرت اسفل البدن ولو كان امللبوس خميطا ملا    ،واسعا سرت به مجيع بدنه 

 . (1) أمكن فيه ذلك فدل عىل أنه ما يسمى باإلزار هو ما يسرت أسفل البدن وليس خميطا  

امل  2 اإلزار  أن  من    ،خيطـ   العلم  أهل  عليه  أمجع  فيام  داخل  فهو  بعينه  عليه  ينص  مل  وإن 

اللباس املمنوع  ، املحرمات عىل املحرم من  اللباس    ، فهم أمجعوا عىل ما ذكر يف احلديث من 

وال سرت عضو من أعضائه    ،فليس للمحرم سرت بدنه بام عمل عىل قدره  ،وأحلقوا به ما يف معناه

 .  (2) بام عمل عىل قدره  

ألهنا    ؛وامللحفة هي ما يلتحف به مما مل خييط طرفاه  ،أهل اللغة فرسوا اإلزار بأنه امللحفة  ـ أن  3

 .  (3) اللباس الذي فوق سائر األلبسة 

فمنهم من قال جيوز لكي يستمسك وحيفظ    ،أهل العلم قد اختلفوا يف عقد اإلزار  ــ أن  4

فكيف باخلياطة فهي    ،وهذا اخلالف يف العقد مع إمكان حله  ،ومنهم من منع ذلك  ،العورة

 .  (4العقد ) أوىل باملنع من  

  مشبك ونحوه حتى يستمسك وال فدية عىل البسه   املخيط أو جيوز لبس اإلزار    :القول الثان 

 . خالد املصلح  والشيخوبه أفتى ابن عثيمني.   ،ـ وهو اختيار اإلمام الشوكان

 : وأدلتهم عىل ذلك

اِوياَلِت،    1 َ ـ حديث ابن عمر عن النبي صىل اهلل عليه وسلم »الَ َتلحَبُسوا الَقِميَص، َوالَ الرسَّ

َفَل  َوالَ الَعاَمئَِم، َوالَ الَِّبَ  َطعح َأسح َيقح ، َولح ِ
نيح َيلحَبِس اخلُفَّ اَلِن، َفلح انَِس إِالَّ َأنح َيُكوَن َأَحٌد َليحَستح َلُه َنعح

 

 . 10ص    ، . ومسائل يكثر فيها السؤال يف احلج للفوزان ص 245ينظر النوازل يف احلج، ص  (  1) 

  / 2. وذكر ابن تيمية مسألة اإلمجاع عىل اإلزار املخيط ج 247  ، والنوازل يف احلج   . 531ص،    ، انظر املوسوعة امليرسة (  2) 

21 . 

 . 531  ملوسوعة امليرسة ص ا (  3) 

 . 248ص،    ، . والنوازل يف احلج 427  / 2ج   ، . وكشاف القناع 149/  2ج   ، واألم   . 127/  4ج   ، ينظر املبسوط (  4) 
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ِرَمُة، وَ  َأُة املُحح ُس، َوالَ َتنحَتِقِب املَرح َفَراٌن، َوالَ الَورح ُه َزعح َبُسوا َشيحًئا َمسَّ ، َوالَ َتلح ِ
َبنيح َبِس  ِمَن الَكعح الَ َتلح

اَزيح   .  (1)  "ِن« الُقفَّ

َفَحَصَل  ُمنحَحرِصٌ  ُيلحَبُس  اَل  َما  أِلَنَّ  َكاَلِم؛  الح َبِديِع  ِمنح  ََواُب  اجلح َهَذا  ُعَلاَمُء  الح َقاَل   : النََّوِويُّ   َقاَل 

ُ ُمنحَحرِصٍ َفَقاَل: اَل َيلحَبُس َكَذا َأيح َوَيلحَبُس َما ِسَوا َائُِز َفَغريح ا املحَلحُبوُس اجلح يُح بِِه، َوَأمَّ ِ اَل  ُه قَ التَّرصح

ُهوِم عَ  َزاِم ِمنح َطِريِق املحَفح لح ِ : ُسئَِل َعامَّ ُيلحَبُس َفَأَجاَب باَِم َليحَس ُيلحَبُس لَِيُدلَّ بِاإلح َبيحَضاِويُّ ىَل َما جَيُوُز  الح

 املحصور عىل اإلباحة .  فيكون غري . فاحلديث حرص ماال يلبس   (2)

ِن َعبَّاٍس: َعِن النَّبِير َصىلَّ   ـ ما  2 اِويَل،  رواه ابح َيلحَبسح رَسَ ح جَيِدح إَِزاًرا َفلح  اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم َقاَل: »َمنح مَل

 » ِ
نيح َيلحَبسح ُخفَّ ِ َفلح

َلنيح ح جَيِدح َنعح  .  (3) َوَمنح مَل

النبي صىل اهلل عليه وسلم أطلق لفظ اإلزار ومل يقل إزارا  مل خيط، أو   ،وجه االستدالل أن 

فاحلديث مطلق غري مقيد، فإذا خاط اإلنسان إزاره ووضع فيه الربقة وشده   ،ليس فيه خياطة

 .  (4) عىل بطنه فال حرج يف هذا 

مل ترد عىل لسان الشارع وال يف لسان أيب بكر وال عمر وال عثامن وال    "خميط    "ـ أن كلمة    3

  -؛ أول من نطق هبا إبراهيم النخعي وهو من فقهاء التابعنيرِض اهلل عنهم   -عيل وال الصحابة

وهي كلمة ال تصح بدليل أن اإلزار املخيط والرداء املخيط املرقع جيوز وهو خميط،    -رمحه اهلل

دقيق غري  املخيط  فلفظ  حرام،  خياطة  بدون  املنسوج  القميص  بلفظ    ، وأن  األخذ  واألوىل 

وإنام كان إدخاله    ، ألنه ال يدخل يف نص احلديث  ؛خيطوهو ال يمنع من لبس اإلزار امل  ،الشارع

 . (5) عند البعض ألنه خميط  

 

ِرَمةِ   ، صحيح البخاري، كتاب جزاء الصيد (  1)  ِرِم َواملُحح  . 1838رقم   . 15/  3ج ،  َباُب َما ُينحَهى ِمَن الطريِب لِلحُمحح

 . 5/  5نيل األوطار للشوكان، ج (  2) 

 . 5804. رقم 144/ 7ج   ، كتاب اللباس، باب الرساويل   ، صحيح البخاري (  3) 

 .  134/  22ج    ، انظر جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني (  4) 

 . 250والنوازل يف احلج، ص    135/  22ج   ، ورسائل ابن عثيمني ينظر جمموع فتاوى  (  5) 



474 
 

وقد دل عىل ذلك علامء     ، ـ  أن وضع التكة يف لإلزار إلمساكه ال خيرج اإلزار عن كونه إزارا  4

 .  (1) الشافعية واحلنابلة 

ة    "قال الشريازي:    ( 2) وله أن يغرز طرفيه يف إزاره وإن جعل إلزاره حجزة وأدخل فيها التركَّ

  (3) واتزر به جاز وإن اتزر وشد فوقه تكة جاز  

 . ال بأس هبذا النوع من اإلزار الذي قد خيط طرفاه  "وبناء عىل ذلك     

رًا فإن مجاعة من العلامء من  ووضعت له تكة ليستمسك ألنه ال خيرج هبذا كله عن كونه إزا

أهل الفقه واحلديث عرفوا اإلزار بأنه ما يشد به الوسط، وهذا وصف صادق عىل هذا النوع  

 .  (4)  "من األزر 

النبي صىل اهلل عليه وسلم  "وألن    ؛وأتفق مع ترجيح العلامء للقول  القول األول  لقوة أدلته       

مل يأذن إال بلبس اإلزار ألسفل البدن وعلينا أن نتذكر أن إزار النبي صىل اهلل عليه وسلم مل  

يكن خميًطا، وقد أَمَرنا صىل اهلل عليه وسلم أن نأخذ بأفعاله؛ ألهنا جاءت لبيان الواجب من  

رية واإلمجاع واللغة العربية قد اتفقت يف  أقواله، وهبذا تكون السنة القولية والفعلية والتقري

مع   املخيط  لبس  كفارة  َلبَِسه  من  فعىل  هذا؛  عىل  وبناًء  خميط،  غرُي  اإلزار  أن  عىل  الداللة 

غ اخلالف يف ذلك   . (5)  "االستغفار؛ ألنه ال يوجد وجه رشعي مع من أجاز ُلبسه ُيسور

 

 . 251. والنوازل يف احلج 532انظر املوسوعة امليرسة (  1) 

. ويطلق  406/ 10.ج (  تكك ) التركُة: رباط الرساويل، ومجعها تَِكٌك، قال ابن دريد: ال َأحسبها إاِل دخياًل. ينظر: اللسان (  2) 

َيان مجع مَهايُن انظر لس   .   437/ 13ج   ، ان العرب عليها اهِلمح

للمحرم؟ قال: ال    1قلت: املنطقة   "  : . 2182/  5مسائل اإلمام أمحد ج   . ويف 381/  1ج   ، املهذب يف فقه اإلمام الشافعي (  3) 

انظر هامش نفس    "واملِنحَطق واملِنحَطقة والنطاق: كل ما شد به وسطه.  "  ال بأس بذلك وهو اهلميان   : قال ]إسحاق[   2بأس هبا. 

 . املصدر 

موقع فت (  4)  اإلزار  خياطة  حكم  عن  املصلح  خالد  الشيخ  تاريخ    وى  اإلسالم  م  2010/  11/  16طريق 

https://ar.islamway.net/fatwa 

هجرية    1437/ 8/ 9  - ميالدي    2016/ 5/ 17تاريخ:    ، أ. د. إبراهيم بن حممد الصبيحي   ، انظر اإلحرام باإلزار املخيط (  5) 

 https://www.alukah.net/shariaموقع األلوكة  
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 .  (1) ا اإلزار مع القول بعدم منع وضع احلجزة او التكة فيها لريبط هب

يرافق حجاج بيت اهلل احلرام كل عام فرق من األطباء  واجلنود والسائقني  والعاملني               

وتنقال بني املشاعر  وإمداد احلاج وتلبية طلباهتم    ،يقومون عىل خدمة احلجاج صحيا وأمنيا

 من إعداد الطعام ونظافة املكان ونحوه. 

ويعمل هؤالء العامل عىل اختالف ختصصاهتم بعقود عمل لدى رشكات خاصة أو حكومية   

وقد يبعثون من دوهلم هلذه املهمة ويف كل األحوال ينوي هؤالء    ،خمصصة هلذا الغرض كل عام

 وقد تأذن  ،أداء فريضة احلج خالل أداء مهمتهم املؤقتة بموسم احلج

عن نوع املهنة   الرسمي املعِّبن برشط االلتزام بالزي هلم اجلهات املختصة بأداء الفريضة ولك

 التي يقوم هبا يف احلج حتى يعرفهم احلجاج عند احلاجة إليهم. 

 ويتعلق بمسألة إحرام هؤالء اجلنود ومن شاهبهم أربع مسائل: 

 مدى رشعية إحرام هؤالء العامل بالزي الرسمي   :املسألة األوىل

 امل  من عرفة قبل الغروب حكم دفع هؤالء الع  :املسألة الثانية 

 حكم ترك اجلندي للمبيت بمزدلفة والدفع منها لياًل.   :املسألة الثالثة

 . ترك اجلندي للمبيت بمنى مالرابعة: حكاملسألة 

 النية  وأحرموا ألداء الفريضة . ال خالف بني الفقهاء يف صحة حج هؤالء إذا عقدوا               

وال خالف بني مجهور الفقهاء يف وجوب الكفارة عليهم بسبب   نزع اإلحرام ولبس زي        

إثم   فعليه  عذر  بغري  كان  وإن  عليه،  إثم  فال  بعذر  كان  فإن  عذر  بغري  أم  بعذر  سواء  املهنة  

َفَمنح َكاَن ِمنحُكمح  }  : له تعاىل:ملخالفته للواجب، وذلك قياسًا عىل احللق بسبب األذى كام يف قو 

َيٌة ِمنح ِصَياٍم َأوح َصَدَقٍة َأوح ُنُسٍك   .( 196)البقرة:  {َمِريضًا َأوح بِِه َأذًى ِمنح َرأحِسِه َفِفدح

 

 . 252ص    ، النوازل يف احلج (  1) 
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ابن سعدي رمحه اهلل:         أو  "قال  ما كان يف معنى ذلك، من تقليم األظافر،  ومثل هذا كل 

ال أو  املخيط،  لبس  أو  الرأس،  الفدية  تغطية  وجوب  مع  الرضورة  عند  جيوز  فإنه  طيب، 

 .  (1) "ألن القصد من اجلميع إزالة ما به يرتفه  ؛املذكورة

َرَة َرِِضَ اهللَُّ َعنحُه، َقاَل: َأَتى َعيَلَّ النَّبِيُّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم َزَمَن احلُ  ِب بحِن ُعجح بَِيِة،  وَعنح َكعح َديح

، َوُص  لِقح ، َقاَل: »َفاحح ِذيَك َهَوامُّ َرأحِسَك؟« ُقلحُت: َنَعمح ِهي، َفَقاَل: »َأُيؤح ُل َيَتنَاَثُر َعىَل َوجح مح  َوالَقمح

اٍم، َأوح َأطحِعمح ِستََّة َمَساكِنَي، َأوح انحُسكح َنِسيَكًة« َقاَل َأيُّوُب: »الَ َأدحِري بَِأير َهَذا َبدَ   .  (2) َأ« َثاَلَثَة َأيَّ

التوايل  أي متصال إذا كان عىل  بينهم ثالثا عىل أن اللبس  ) أي غطاء الرأس مع    والخالف 

 ألنه فعل واحد وإن طال وقته . ؛ كفارة واحدة  واحلذاء(  فإن عليه  ،البدلة العسكرية 

َزُمُه    "  : قال الزيلعي ًما َكاِماًل َيلح ِ َيوح
نيح اِويَل َوُخفَّ  َورَسَ

ٍ
َوَلوح َلبَِس اللرَباَس ُكلََّها ِمنح َقِميٍص َوَقَباء

َا ِمنح ِجنحٍس َواِحٍد َفَصاَر َكِجنَاَيٍة َواِحَدٍة   . (3)  "َدٌم َواِحٌد؛ أِلهَنَّ

ًعا َواِحًدا    ": ل النوويوقا  ، َأوح َنوح ُفر اِويِل، َواخلح َ َقِميِص، َوالرسَّ ِعاَمَمِة، َوالح َأوح َلبَِس َأنحَواًعا، َكالح

َدحح  َيُة، َواَل َيقح ِفدح ِد الح ح َتَتَعدَّ َرى، ُنظَِر، إِنح َفَعَل َذلَِك يِف َمَكاٍن َعىَل التََّوايِل، مَل َد ُأخح ًة َبعح    يِف التََّوايِل َمرَّ

ِعاَمَمةِ  ِويِر الح ُقُمِص َوَتكح َماِن يِف ُمَضاَعَفِة الح  .  (4) "ُطوَل الزَّ

وإذا لبس عاممة وقميصًا ورساويل وخفني، فعليه فدية واحدة، ألنه جنس   ":وقال ابن قدامة 

 .  (5)  "واحد، فأشبه ما لو طيب رأسه وبدنه

ثم ينزع  ثم يلبس  يف أوقات متفرقة هل    يلبس   متفرقاً وإنام اخلالف بينهم إذا كان اللبس      

 ة واحدة  ؟ تتكرر الكفارة مع تكرار نزع اإلحرام ولبس الزي الرسمي أم يكفي كفار 

 هذه املسألة قوالن:   للفقهاء يف  

 

 .  90تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان البن سعدي: ص  (  1) 

 . 4190. رقم 129/  5ج    ، كتاب املغازي، باب غزوة احلديبية   ، صحيح البخاري (  2) 

 . 53/  2ج   ، تبيني احلقائق (  3) 

 . 171/  3روضة الطالبني، ج (  4) 

 . 498/  1ج   ، الكايف يف فقه اإلمام أمحد (  5) 
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و حممد    (1) .، وهو مذهب احلنابلة    عليه كفارة واحدة  ما مل يكن كفر عن األول :القول األول

وابن     (4)واختاره ابن باز    ،(3) وهو قول الشافعي يف القديم     (2) بن احلسن الشيبان من احلنفية  

 .  (5) عثيمني 

 وأدلة هذا القول:  

ُه َفَمنح َكاَن ِمنحُكمح َمِريًضا َأوح بِِه َأًذى }  :ــ قوله تعاىل  1 لَّ ُي حَمِ َدح لُِقوا ُرُءوَسُكمح َحتَّى َيبحُلَغ اهلح َوال حَتح

َيٌة ِمنح ِصَياٍم َأوح َصَدَقٍة َأوح ُنُسٍك   (.196البقرة: ) {ِمنح َرأحِسِه َفِفدح

 أوجب يف حلق الرأس فدية واحدة ومل يفرق بني ما وقع يف  أن اهلل تعاىل   "  : وجه االستدالل

 . (6) دفعة أو دفعات، وإن كفر عن السابق ثم أعاده لزمته الفدية ثانيا 

أن  2 تتداخلكفارات    ـ  مثل  "  املحظورات  ك  قَت  َتَفرَّ َوإِنح  ٍض  َبعح َعِقيَب  ُضُها  َبعح َكاَن  إَذا 

اَمِن  َيح اَرِة األح ُُدوِد َوَكفَّ  .  (7)كفارة َاحلح

ُه حَمحُظوٌر    ـ أن  3 َيٌة َواِحَدٌة؛ أِلَنَّ ح َيُكنح َعَليحِه إالَّ فِدح ، مَل ِ
نيح اِويَل َوُخفَّ من َلبَِس َقِميًصا َوِعاَمَمًة َورَسَ

َليحِه فكذلك  ِمنح ِجنحٍس   َيٍة َواِحَدٍة، َكالطريِب يِف َبَدنِِه َوَرأحِسِه َوِرجح َثُر ِمنح فِدح َواِحٍد، َفَلمح جَيُِب فِيِه َأكح

 .  (8) هنا.

  ،أوقات متفرقة   الرسمي يفالقول الثان: عليه عدة كفارات كلام نزع اإلحرام ثم لبس الزي  

 وهو مذهب  احلنفية واملالكية والشافعية يف اجلديد.  ،بحسب تكرار املحظور

 : ودليلهم عىل ذلك  

 

 . 499/ 1ج   ، املصدر السابق (  1) 

 . 32/  3فتح القدير البن اهلامم، ج (  2) 

 382/  7ج   ، املجموع (  3) 

 . 167/  17ج ،  باز جمموع فتاوى ابن  (  4) 

 . 190/  7ج   ، الرشح املمتع (  5) 

 . 431/ 3ج   ، . وانظر املغني 264ــ  263ص   ، الروض املربع رشح زاد املستقنع (  6) 

 . 431/  3ج   ، انظر املغني (  7) 

 . 435/  3ج   ، انظر املغني (  8) 
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وجمالس خمتلفة فوجب أن جيِّب    ،هذه  األفعال حصلت حال اإلحرام بأسباب خمتلفة  ـ أن  1

ومثل اللباس   ،وتقليم األظافر  ،كل واحد منها بفدية قياسا عىل اجلنسني املختلفني مثل احللق

 .  (1) والطيب

ِم املحَُتَعلرِق    "  :الكاسان قال   ُكح َتَِّبُ يِف احلح ِسَها، َفُيعح َم َنفح َطى لُِكلر ِجنَاَيٍة ُحكح لُِس َأعح َتَلَف املحَجح َفإَِذا اخح

 . (2)  "هِبَا 

مالك: اإلمام  َكفَّ   "وقال   َذلَِك  ِمنح  َفَعَلُه   
ٍ
ء ََشح ُكلر  يِف  َعَليحِه  َكاَن   

ٍ
ء ََشح َد  َبعح َشيحًئا  َفَعَل  اَرٌة  َفإِنح 

اَرةٌ   .  (3) "َكفَّ

النووي    َيُة    ":وقال  ِفدح الح َدتح  َتَعدَّ َحلحٍق  َأوح  َولَِباٍس  َأوح طِيٍب  َوَقلحٍم  َكَحلحٍق  ُعُهاَم  َنوح َتَلَف  اخح إنح 

ٍل َواِحدٍ  ِ بفعلني أم بِِفعح
َق َأوح َواىَل يِف َمَكان َأوح َمَكاَننيح  .  (4) "َسَواٌء َفرَّ

 االستدالل بوجهني: ويعرتض عىل هذا 

جملسني   :األول أو  واحد  جملس  يف  حيصل  ما  االتصال  ،بأن  حقه  بانفصاله    ،وهو  الحيكم 

ألن    ،كام  أن ما كان حقه االنفصال لو وقع متصال يف جملس واحد مل حيكم باتصاله   ، كاللبس

 حقه االنفصال. 

احلدود تتداخل إذا كانت  أنه ال جيوز اعتبار اجلنس الواحد باجلنسني يف باب التداخل ك  :الثان

 .  (5) وال تتداخل إذا كانت من أجناس خمتلفة  ،من جنس واحد 

َفَلبَِس  2 َقِميِص  الح إىَل  َذلَِك  َد  َبعح َتاَج  احح ُثمَّ   ، ِ
نيح ُفَّ اخلح َفَلبَِس   ِ

نيح ُفَّ اخلح إىَل  َحاَجُتُه  َكاَنتح  إن  ــ 

اَرٌة ُأخح  َقِميِص َكفَّ َقِميَص، َفَعَليحِه لِلِبحِس الح َد َما َوَجَبتح  الح َقِميِص إنَّاَم َكاَنتح َبعح َرى أِلَنَّ َحاَجَتُه إىَل الح

ِر اللرَباِس  ، َوَعىَل َهَذا َفِقسح مَجِيَع َأمح ِ
نيح ُفَّ اَرُة يِف اخلح َكفَّ  .  (6) َعَليحِه الح

 

 . 524ص   ، . و املوسوعة امليرسة   457  / 2ج   ، وكشاف القناع   .   103/  4ج   ، انظر احلاوي (  1) 

 . 195/  2ج   ، الصنائع بدائع  (  2) 

 . 443/  1ج ، املدونة (  3) 

 .  382/  7ج    ، املجموع (  4) 

 . 231ص    ، النوازل يف احلج (  5) 

 462/  1ج ،  انظر املدونة (  6) 
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واعرتض عليه بأن وحوب الكفارة من اللبس األول ال يمنع دخول اللبس الثان يف كفارة     

ودخل   ،وجبت عليه الكفارة من أول وطء ،ل بدليل من وطأ يف هنار رمضان عدة مراتاألو

 .  (1) ألن الفعل واحد والعبادة واحدة     ؛فيها غريها

مفرتقان3 فعالن  أهنام  الثان  ،ــ  كفارة  لزمته  األول  عن  كفر  الكفارة    ،لو  تلزمه  أن  فوجب 

 . وإن مل يكفر عن األول كالصيدين ،الثانية 

فكذلك إذا افرتقا    ؛واعرتض عليه بأنه قياس مع الفارق ألن الصيدين لو اتصال مل يتداخال  

   .(2) من باب أوىل أما اللباس ونحوه فهام إذا اتصال تداخال باتفاق فكذلك إذا تفرقا  ومل يكفر

 ل لعدة أسباب: والراجح هو القول بوجوب كفارة واحدة هلؤالء العام      

 ــ قوة أدلة أصحاب القول األول بينام أدلة القول الثان مل تسلم من الرد. 1

ألن تكرار    ؛ــ أن هذا القول يتفق مع مقاصد الرشيعة التي جاءت بالتيسري ورفع احلرج  2

العامل   ترك  عليه  يرتتب  العامل  املشقة واحلرج هلؤالء  فيه جلب  املحظور  تكرار  الكفارة مع 

خلدمة احلجاج بكل أنواعها طاملا العمل يكلفهم فوق طاقتهم. بينام عدم تكرار الكفارة فيه  

  ا حيلو م خاصة إذا كان تأخري التكفري لسبب رشعي ال ألنه ترك التكفري ليفعل    "تيسري عليهم 

 .  (3)  "له من هذا املحظور ثم يكفر مرة واحدة فهذا فعل املتالعبني

ـ أن أصحاب األعذار يف احلج هلم من رخص التيسري ما ليس لغريهم  وهذا ما أشار إليه    3

ِر    "النبي صىل اهلل عليه وسلم يف تيسريه للرعاة وأهل السقاية،   َم النَّحح َعَقَبِة َيوح إَِذا َرمَجُوا مَجحَرَة الح

ُكوا رَ  ُ ُضوَنُه يِف الثان عرش  َأنح َيَدُعوا املحَبِيَت بِِمنًى َلَيايِلَ ِمنًى َوَيرتح َاِدَي َعرَشَ ُثمَّ َيقح َغِد َوُهَو احلح َي الح مح

اِم   َيَّ ُضوُه يِف الثَّاِنَ َعرَشَ َعاُدوا يِف الثالث عرش وهو آخر األيام فريموا فِيِه َعنح مَجِيِع األح ح َيقح فإذا مَل

 

 . 232ص    ، النوازل يف احلج (  1) 

 . 232ص    ، والنوازل يف احلج   550/  1ينظر التعليق الكبريج (  2) 

 . 233ص   ، النوازل يف احلج (  3) 
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َظَها لَِتَشاُغلِ  بِِل َوِحفح ِ َي اإلح َعاِة َرعح َ     النَّاسِ . أَِلَنَّ َعىَل الرُّ ُع َبنيح َمح كِنحُهُم اجلح بِنُُسكِِهمح َعنحَها َواَل ُيمح

رِ  ُعذح ِل الح ُكُه أِلَجح ِي َواملحَبِيِت بِِمنًى َفَيُجوُز هَلُمح َترح مح َ الرَّ يَِها َوَبنيح  . (1)  "َرعح

فقد بنيَّ عليه السالم أن خدمة احلجاج تعتِّب عذرا رشعيا يرخص معه ترك بعض الواجبات      

 موعدها. تأخري بعضها عن و

تنظيم وإعداد يتطلب عملهم    وجنود وجلانمعلوم أن هؤالء العامل بكل فئاهتم من أطباء   

تواجدهم يف مشاعر مزدلفة قبل دفع احلجاج بعد غروب الشمس إليها فهل جيوز دفع هؤالء  

 وب الشمس يوم عرفة ؟ العاملني قبل غر

 أركان احلج والحج ملن فاته هذا الركن.   احلج من املجمع عليه أن الوقوف بعرفة ركن      

ُه    "قال ابن عبد الِّب: ُت َأنَّ مح
َ فِياَم َعلِ ٍ َوبُِكلر ِمرصح ُعَلاَمُء يِف ُكلر َعرصح ََع الح ُوُقوُف بَِعَرَفَة َفَأمجح ا الح َوَأمَّ

تِِه الَِّذي اَل ُبدَّ ِمنحُه َفاَل َح  ُوُقوُف بَِعَرَفَة يِف َوقح ُه َمنح َفاَتُه الح ٌء َوَأنَّ ٌض اَل َينُوُب َعنحُه ََشح .    (2)    "جَّ َلهُ َفرح

َثِرِهمح   َأكح ِل  َقوح يِف  ُي  َدح َواهلح َقابٌِل،  َفَعَليحِه َحجٌّ  َفاَتُه  َمنح  لِِه    ;َوَأنَّ  اَلُم    -لَِقوح َوالسَّ اَلُة  الصَّ :  -َعَليحِه 

َجُّ َعَرَفُة«    . (3) »احلح

 احلج. وقد دل الكتاب والسنة عىل أن الوقوف بعرفة عمدة       

ََرامِ "  }تعاىل:  قوله    قال ابن كثري يف      َعِر احلح ُكُروا اهللََّ ِعنحَد املحَشح ُتمح ِمنح َعَرَفاٍت َفاذح )    {َفإَِذا َأَفضح

وعرفة موضع الوقوف يف احلج، وهي عمدة أفعال  "(  قال ابن كثري رمحه اهلل:  198:البقرة

 .(4)  "احلج

 : وأما السنة فمنها 

 

 . 197/  4ج    ، احلاوي الكبري (  1) 

 . 20/ 10التمهيد البن عبد الِّب، ج (  2) 

 . 112/  2بداية املجتهد، ج (  3) 

 .   410/  1تفسري ابن كثري، ج (  4) 
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ا َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلَّ ــ  1   ٍد َأَتوح ِل َنجح َمَر، َأنَّ َناًسا ِمنح َأهح ِن َيعح َِن بح محح َم َوُهَو  َعنح َعبحِد الرَّ

َرَك  بَِعَرَفَة َفَسَأُلوُه، َفَأَمَر ُمنَاِدًيا، َفنَاَدى: »احلَجُّ َعَرَفُة، َمنح َجاَء َليحَلَة مَجحٍع َقبحَل ُطُلوِع الفَ  ِر َفَقدح َأدح جح

َم َعَليح  َر َفاَل إِثح َم َعَليحِه، َوَمنح َتَأخَّ ِ َفاَل إِثح
َمنيح َل يِف َيوح اُم ِمنًى َثاَلَثٌة، َفَمنح َتَعجَّ ، َأيَّ  .  (1)ِه« احلَجَّ

ِل الِعلح    ":قال الرتمذي     َمَر ِعنحَد َأهح ِن َيعح َِن بح محح َحاِب  »َوالَعَمُل َعىَل َحِديِث َعبحِد الرَّ ِم ِمنح َأصح

ِر َفَقدح  ح َيِقفح بَِعَرَفاٍت َقبحَل ُطُلوِع الَفجح ُه َمنح مَل ِهمح َأنَّ ِ َم َوَغريح َفاَتُه احلَجُّ    النَّبِير َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلَّ

احلَ  َوَعَليحِه  َرًة،  ُعمح َعُلَها  َوجَيح ِر  الَفجح ُطُلوِع  َد  َبعح َجاَء  إِنح  َعنحُه  ِزُئ  جُيح ُل  َواَل  َقوح َوُهَو  َقابٍِل  ِمنح  جُّ 

َو َحِديِث    َنحح
ٍ
ِن َعَطاء ِ بح َبُة، َعنح ُبَكريح َحاَق«.: »َوَقدح َرَوى ُشعح ََد، َوإِسح ، َوَأمحح افِِعير ، َوالشَّ ِرير الثَّوح

احلَِديَث  َهَذا  َذَكَر  ُه  َأنَّ َوكِيًعا  ُت  َسِمعح َيُقوُل:  اجلَاُروَد  ُت  َوَسِمعح َقاَل:   .» ِرير »َهَذا  الثَّوح َفَقاَل:   ،

 . (2) احلَِديُث ُأمُّ املَنَاِسِك« 

ير َرِِضَ اهللَُّ َعنحُه، َقاَل: َأَتيحُت َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَس 2
ٍس الطَّائِ َوَة بحِن ُمرَضر لََّم  ــ َعنح ُعرح

َعبحُت  َللحُت َمطِيَّتِي، َوَأتح ٍع، َفُقلحُت: َيا َرُسوَل اهللَِّ ِجئحُتَك ِمنح َجَبِل َطيرٍئ َوَقدح َأكح   َوُهَو َواِقٌف بَِجمح

؟ َفَقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ ا ُت َعَليحِه، َفَهلح يِل ِمنح َحجٍّ ُت ِمنح َجَبٍل إاِلَّ َوَقفح يِس، َواهللَِّ َما َتَركح هللُ  َنفح

اَلَة، َوَقدح َأَتى َعَرَفاٍت َقبحَل َذلَِك َليحاًل َأوح هَنَاًرا، فَ  َرَك َمَعنَا َهِذِه الصَّ َقدح َقىَض  َعَليحِه َوَسلََّم: »َمنح َأدح

ُه«  ) َتَفَثُه َوَحجَّ
3

)  . 

بعرفة مل يقف  فوات احلج ملن  الفقهاء عىل  اختلفوا يف حكم  اإلفاضة من    ، ومع إمجاع  فقد 

 عرفات قبل غروب الشمس عىل أربعة أقوال: 

 

َرَك احلَجَّ   ، أبواب احلج ،  شاكر   سنن الرتمذي ت (  1)  ٍع َفَقدح َأدح َرَك اإِلَماَم بَِجمح  .   889. رقم 228/  3ج   ، َباُب َما َجاَء فِيَمنح َأدح

 .  228/  3ج   ، املصدر نفس  (  2) 

َِديِث،    ": . قال احلاكم 1701. رقم 634/  1ج   ، املستدرك عىل الصحيحني (  3)  ِة احلح ِة َأئِمَّ ِط َكافَّ َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعىَل رَشح

اَلمِ  سح ِ َقَواِعِد اإلح َقاِعَدٌة ِمنح  وصححه    1950. رقم  196/  2ج   ، عرفة باب من مل يدرك    ، وأخرجه أبو داود يف سننه   "َوِهَي 

 . 18300. رقم 233/  30ج   ، حتقيق شعيب األرنؤوط   ،  وأمحد يف مسنده األلبان 
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وهو مذهب احلنفية،    أن الوقوف إىل غروب الشمس واجب جيِّب تركه بدم.  : القول األول    

 .   (1) ومال إليه ابن عبد الِّب من املالكية، وهو قول عند الشافعية، ومذهب احلنابلة 

 واستدلوا عىل ذلك بام ييل: 

... فلم يزل واقفًا  "ـ حديث جابر الذي وصف فيه حجة النبي صىل اهلل عليه وسلم وفيه:    1

 .(2)  "حتى غروب الشمس وذهبت الصفرة قلياًل حتى غاب القرص...

وهذا احلديث يدل عىل فعله صىل اهلل عليه وسلم ألعامل احلج وقد روى جابر رىض اهلل عنه  

َد    "وسلم قولهعن النبي صىل اهلل عليه   ، َفإِنر اَل َأدحِري َلَعيلر  اَل َأُحجَّ َبعح » لَِتأحُخُذوا َمنَاِسَكُكمح

تِي َهِذِه «   . (3) َحجَّ

ِديرُ      لٍِم َوَتقح ِ ُمسح نَاُه ُخُذوا َمنَاِسَكُكمح َوَهَكَذا َوَقَع يِف ِرَواَيِة َغريح ِر  َوَمعح َمح ُم اَلُم األح ُه َهِذِه  َفَهِذِه الالَّ

ُُمورُ  َجر َوِصَفُتُه َوِهَي    األح َيحَئاِت ِهَي ُأُموُر احلح َعاِل َواهلح َفح َواِل َواألح َقح تِي ِمَن األح تِي َأَتيحُت هِبَا يِف َحجَّ الَّ

َِديُث   احلح َوَهَذا  النَّاَس  َوَعلرُموَها  هِبَا  َمُلوا  َواعح وحفظوها  واقبلوها  عني  فخذوها  مناسككم 

َجر  ٌل َعظِيٌم يِف َمنَاِسِك احلح ُتُموِن  َأصح اَلِة َصلُّوا َكاَم َرَأيح لِِه َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم يِف الصَّ ُو َقوح  َوُهَو َنحح

 . ومعلوم أن الم األمر تدل عىل الوجوب  (4) ُأَصيلر 

َمنح َنيِسَ     "أما دليل وجوب الفدية عىل من دفع قبل الغروب، ما رواه ابن عباس مرفوعا   -2

ِرقح َدًما ِمنح ُنُسكِِه َش   .  (5)يحًئا َأوح َتَرَكُه َفلُِيهح

 

الطالبني    ة . وروض 21/  10. والتمهيد البن عبد الِّب، ج 86/ 2ج   ، . وحاشية الدسوقي 61/  2انظر تبني احلقائق، ج (  1) 

 263/  17  ، ج . جمموع فتاوى ومقاالت الشيخ ابن باز 371/ 3ج   ، . واملغني 97/ 3للنووي، ج 

 . 1218. رقم  886/  2ج   ، باب حجة النبي صىل اهلل عليه وسلم   ، صحيح مسلم (  2) 

لِِه َصىلَّ  ،  كتاب احلج   ، صحيح مسلم (  3)  ِر َراكًِبا، َوَبَياِن َقوح َم النَّحح َعَقَبِة َيوح ِي مَجحَرِة الح َباِب َرمح تِحح َم »لَِتأحُخُذوا  َباُب اسح اهللُ َعَليحِه َوَسلَّ

« ج   . 943/  2َمنَاِسَكُكمح

 . 45/  9ج   ، رشح النووي عىل مسلم (  4) 

 . 240. رقم 419/  1ج   ، باب ما يفعل من نيس من نسكه شيئا   ، حتقيق عبد الباقي   ، رواه مالك يف موطئه (  5) 
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ترك نسكًا، واألصل يف ترك النسك إجياب الدم،    "وجه الداللة: أن من دفع قبل الغروب فقد   

 . (1)  "إال ما خرج بدليل 

مستحبة. فيه  والفدية  مستحب،  الشمس  غروب  إىل  بعرفة  الوقوف  أن  الثان:  وهو   القول 

 .  (2)مذهب الشافعية  

؛ وفيه قوله صىل اهلل  -رِض اهلل عنه–واستدل الشافعية عىل قوهلم بحديث عروة بن مرضس  

  (3) عليه وسلم: »... وقد وقف بعرفة قبل ذلك لياًل أو هنارًا فقد تم حجة وقىض تفثه« 

النقص، وألنه وقف يف  ومتامه يقتيض أن ال دم عليه، ألن الدم يراد جلِّب    "قال العمران:      

 .(4) "أحد زمان الوقوف، فلم جيب عليه الدم كام لو وقف بالليل دون النهار

القول الثالث: من أفاض قبل غروب الشمس فقد فاته احلج إن مل يرجع قبل طلوع الفجر،        

العام   يف  واهلدي  القضاء  عليه  ووجب  عمرة،  بفعل  التحلل  له  ألن    وذلك  القابل وندب 

ساعة بعد الغروب ركن ال ينجِّب بدم، وأما الوقوف هنارًا فواجب ينجِّب بالدم. وهو  الوقوف  

 .. (5) مذهب املالكية 

َدلَِفِة، َقبحَل َأنح  :واستدلوا عىل ذلك بام روي عن ابن عمر يقول ح َيِقفح بَِعَرَفَة، ِمنح َليحَلِة املحُزح »َمنح مَل

َدلَِفِة، ِمنح َقبحِل َأنح َيطحلُ  ، َوَمنح َوَقَف بَِعَرَفَة، ِمنح َليحَلِة املحُزح َجُّ ُر، َفَقدح َفاَتُه احلح َفجح ُر، َفَقدح  َيطحُلَع الح َفجح َع الح

 » َجَّ َرَك احلح  .    (6) َأدح

األثر دل عىل أن االعتامد عليه يف الوقوف بعرفة هو    أن هذايمكن أن يقال يف وجه استدالهلم:  

 . (7) الليل، والنهار تبع له 

 

 . 520ص    ، فتح الرمحن برشح زيد ابن رسالن (  1) 

 .   260/  2ج   ، مغني املحتاج (  2) 

 سبق خترجيه يف بداية املسألة  (  3) 

 . 321/  4البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ج (  4) 

 . 468/  1ج   ، . وأسهل املدارك 227/  1ج ،  مالك التفريع يف فقه اإلمام  (  5) 

 . 468/  1ج   ، املدارك . وأسهل  169رقم    . 390/  1ج ،  الباقي حتقيق عبد    ، موطأ مالك (  6) 

 بن سعود عرب   ز عبد العزي د.  ،  باجلندي املسلم يف احلج املسائل الفقهية املتعلقة  (  7) 
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 : وقد نوقش هذا القول بام ييل  

فه بعض أهل العلم   -1  .  (1) أن هذا األثر ضعَّ

  -  عليه وسلمصىل اهلل -عن النبي    - رِض اهلل عنه-ـ أنه معارض بام رواه عروة بن مرضس    2

 وفيه: »... وقد وقف بعرفة قبل ذلك لياًل أو هنارًا فقد تم حجه، وقىض تفثه«. 

صحة حج من وقف بعرفة لياًل أو هنارًا ألنه وقف   -صىل اهلل عليه وسلم– فقد اعتِّب النبي     

 يف زمن الوقوف، فدل عىل أن النهار أحد زمني الوقوف. 

َفَواَت َيَتَعلَُّق بِِه إَذا َكاَن ُيوَجُد  "خص    ـ وعىل فرض صحة خِّب ابن عمر فإنام  3 يحَل؛ أِلَنَّ الح اللَّ

ُوُقوِف، َكاَم َقاَل   َد النََّهاِر، َفُهَو آِخُر َوقحِت الح اَلُم    - َبعح ِ  -َعَليحِه السَّ َعًة ِمنح الحَعرصح َرَك َركح : »َمنح َأدح

َرَكَها، َوَمنح  ُس، َفَقدح َأدح مح ُرَب الشَّ ُس، َفَقدح    َقبحَل َأنح َتغح مح ُرَب الشَّ ِ َقبحَل َأنح َتغح َعًة ِمنح الحَعرصح َرَك َركح َأدح

َرَكَها«  ُس، َفَقدح َأدح مح بحِح َقبحَل َأنح َتطحُلَع الشَّ َعًة ِمنح الصُّ َرَك َركح َرَكَها، َوَمنح َأدح  .(2) َأدح

 . املعتمد يف الوقوف هو النهار وجزء من الليل  ــ أن4

ـ وقف الكثري من النهار، واجلزء اليسري    - َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم    -إن النبي ـ    ":قال العمران       

 . (3)  "فلو كان الليل هو االعتامد يف الوقوف.. لكان يقف أكثر الليل وأقل النهار  ، من الليل(

من الرابع:  صحيح  القول  وحجه  عليه  فدية  فال  الغروب  قبل  و  الزوال  بعد  وإليه    ، أفاض 

الشيخ   وهم  العلامء  كبار  من  ثالثة  رأسهم  عىل  املعارصين  العلامء  من  مجهرة  فتوى  ذهبت 

العالمة  ،الشنقيطي  منيع  والشيخ  املنيع  سليامن  بن  اهلل  يوسف    ، عبد  الدكتور  والشيخ 

 القرضاوي. 

 

موقع صيد الفوائد    1432نوفمِّب    28املوافق    1432ذو القعدة    28االربعاء    

https://www.saaid.net/mktarat/haj 

ٍرو،   : ".    117/ 5قال ابن حزم يف املحىل ج (  1)  َن َعمح ِن بح َرٌة أِلَنَّ َأَبا َعوح ٍ جَمحُهوُلوَن اَل    َهَذا َعوح َن ُجَبريح َعٍب، َوَداُود بح َن ُمصح ََة بح َوَرمحح

ََِّبِ َيبحُطُل َحجُّ النَّبِير   ِظ؛ َوَعىَل َهَذا اخلح فح ِ ُن َأيِب َليحىَل َسيرُئ احلح َرى َمنح ُهمح َوابح َم  َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَس   - ُيدح ح َيِقفح بَِعَرَفَة بَِليحٍل    - لَّ ُه مَل أِلَنَّ

يحِل. َقاِت اللَّ ِل َأوح اَم َدَفَع ِمنحَها يِف َأوَّ  "إنَّ

 . 371/  3املغني ج (  2) 

 .   318/  4ج   ، الشافعي البيان يف مذهب اإلمام  (  3) 
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 أ ــ فتوى الشنقيطي  

 أما الشيخ الشنقيطي فقد بدأ بتلخيص أقوال الفقهاء يف املسألة ثم قال:    

يحِل َوا  " َ اللَّ َاًعا، َوَأنَّ َمنح مَجََع َبنيح َجر إمِجح َكاِن احلح ٌن ِمنح َأرح ُوُقوَف بَِعَرَفَة ُركح َاِصُل: َأنَّ الح لنََّهاِر  َواحلح

َا َواِل َفُوُقوُفُه َتامٌّ إِمجح ِد الزَّ يحِل ُدوَن النََّهاِر، َفُوُقوُفُه َتامٌّ َواَل َدَم ِمنح َبعح َترَصَ َعىَل اللَّ ًعا، َوَأنَّ َمِن اقح

َترَصَ َعىَل النَّهَ  ِم، َوَأنَّ َمِن اقح َقائِلنَِي بُِلُزوِم الدَّ ُهوِر، ِخاَلًفا لِلحاَملِكِيَِّة الح ُمح يحِل،  َعَليحِه ِعنحَد اجلح اِر ُدوَن اللَّ

ح َيِصحَّ ُوُقو ، َوَأُبو َحنِيَفَة،  مَل افِِعيُّ ُه َصِحيٌح. ِمنحُهُم الشَّ : َحجُّ
ِ
ُعَلاَمء يَِّة. َوِعنحَد مُجحُهوِر الح

ُفُه ِعنحَد املحَالِكِ

ََد.  َهِب َأمحح ِحيُح ِمنح َمذح ٍر، َوُهَو الصَّ ، َوَأُبو َثوح ِريُّ  َوَعَطاٌء، َوالثَّوح

َفَقاَل  ِم،  الدَّ ُوُجوِب  يِف  َتَلُفوا  اخح اَلِن:    َوَلكِِن  َقوح افِِعيَِّة  الشَّ َوَعِن  َدٌم،  َزُمُه  َيلح َحنِيَفَة:  َوَأُبو  َُد  َأمحح

ُه. َوالثَّاِن: َعَليحِه َدٌم. ِقيَل ُوُجوًبا، َوِقيَل: اسح  ُ َحُه النََّوِويُّ َوَغريح ا: اَل َدَم َعَليحِه. َوَصحَّ تِنَاًنا،  َأَحُدمُهَ

ُه ُس  َأنَّ ََصحُّ  ًبا. َواألح ِم  َوِقيَل: َندح َواُل ِمنح َيوح اَم ِقيَل: الزَّ . َوَأنَّ ِل بِِه، َكاَم َجَزَم بِِه النََّوِويُّ َقوح نٌَّة َعىَل الح

رَ  َوَقدح  اهللَُّ،  َرمِحَُه  ََد  َأمحح َِماِم  لإِلح ِخاَلًفا   ،
ِ
ُعَلاَمء الح مَجَاِهرِي  ِعنحَد  لِلحُوُقوِف  ًتا  َوقح َليحَس  َة  َعَرَفَة  َأِدلَّ َت  َأيح

َِميعِ   .  (1)  "اجلح

 : عرض أقوال الفقهاء قالد  وبع 

يحِل، "   َواِل ُدوَن اللَّ ِد الزَّ يحِل ُدوَن النََّهاِر، َأِو النََّهاِر ِمنح َبعح َترَصَ يِف ُوُقوفِِه َعىَل اللَّ ا َمِن اقح َفَأظحَهُر   َأمَّ

ِم.  َواِل فِيِه َدلِياًل: َعَدُم ُلُزوِم الدَّ َقح  األح

ِذي قَ     ييِلر َرِِضَ اهللَُّ َعنحُه الَّ ُمَر الدر ِن َيعح َِن بح محح يحِل َفلَِحِديِث َعبحِد الرَّ َترِصُ َعىَل اللَّ ا املحُقح نَاُه َقِريًبا،  َأمَّ مح دَّ

َرَك َليحَلَة َعرَ   (2) َوَبيَّنَّا َأنَُّه َصِحيٌح   : َفَمنح َأدح ََد، َوالنََّسائِير ِر ِمنح َليحَلِة  . َوفِيِه ِعنحَد َأمحح َفجح َفَة َقبحَل ُطُلوِع الح

ِر ِمنح  َفجح َقبحَل َصاَلِة الح َعَرَفَة  ََد: َمنح َجاَء  ُظ َأمحح َوَلفح  ، ُظ النََّسائِير َهَذا َلفح ُه.  َفَقدح َتمَّ َحجُّ َليحَلِة    مَجحٍع 

ُكوُر بَِواِسَطةِ  ََد املحَذح ُه، اهـ. َوَلَفُظ َأمحح ُلُه َصىلَّ    مَجحٍع، َفَقدح َتمَّ َحجُّ ِل ابحِن َحَجٍر يِف التَّلحِخيِص َفَقوح َنقح

 

 .   437/  4ج   ، أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن (  1) 

ا َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم، َفَسَألُ َعنح َعبحِد "نص احلديث  ( 2)  ٍد َأَتوح ِل َنجح ُمَر: َأنَّ َناًسا ِمنح َأهح ِن َيعح َِن بح محح ؟  الرَّ َجر وُه َعِن احلح

ِر َفَقدح َأدح  َفجح َجُّ َعَرَفُة، َمنح َجاَء َليحَلَة مَجحٍع َقبحَل ُطُلوِع الح ِب: َحِديُث  َفَأَمَر ُمنَاِدًيا ُينَاِدي: احلح ِح املحَُهذَّ . َوَقاَل النََّوِويُّ يِف رَشح َجَّ َرَك احلح

، َوآَخُروَن   ُن َماَجهح ، َوابح ، َوالنََّسائِيُّ ِمِذيُّ ح ييِلر َصِحيٌح َرَواُه َأُبو َداُوَد، َوالرتر َِن الدر محح  بَِأَسانِيَد َصِحيَحٍة. َعبحِد الرَّ
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َيانِِه َعَرفَ  ًبا َذلَِك َعىَل إِتح ُه« ُمَرتر َِديِث الثَّابِِت: »َفَقدح َتمَّ َحجُّ َة، َقبحَل ُطُلوِع  اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم يِف َهَذا احلح

تَ  يٌح يِف َأنَّ املحُقح ِر َنصٌّ رَصِ ِم النَّحح ِر َيوح ِظ  َفجح برِِي بَِلفح ، َوَظاِهُر التَّعح ُه َتامٌّ ُوُقوِف َليحاًل: َأنَّ َحجَّ رِصَ َعىَل الح

نَّةِ  كَِتاِب َأِو السُّ يِح الح ح َيثحُبتح َما ُيَعاِرُضُه ِمنح رَصِ ِم، َومَل  . التَّاَمِم، َعَدُم ُلُزوِم الدَّ

اَم      ِعلحِم، ِخاَلًفا لِلح ِل الح يحِل، َفلَِحِديِث  َوَعىَل َهَذا مُجحُهوُر َأهح َترِصُ َعىَل النََّهاِر ُدوَن اللَّ ا املحُقح يَِّة. َوَأمَّ
لِكِ

نَاُه َقِريًبا، َوَبيَّنَّا َأنَُّه َصِحيٌح، َوَبيَّنَّا َأنَّ فِيِه: َأنَّ  مح ، َوَقدح َقدَّ ير
ٍس الطَّائِ َوَة بحِن ُمرَضر  النَّبِيَّ َصىلَّ اهللَُّ  ُعرح

ُلُه  َعَليحِه َوَسلََّم َقا ُه، َوَقىَض َتَفَثُه، َفَقوح َل فِيِه: َوَقدح َوَقَف َقبحَل َذلَِك بَِعَرَفَة َليحاًل َأوح هَنَاًرا َفَقدح َتمَّ َحجُّ

 َعىَل ُوُقوفِِه بَِعَرَفَة َليحاًل َأوح هَنَ 
ِ
َفاء ًبا َلُه بِالح ُه ُمَرتر ُدلُّ َعىَل َأنَّ  اًرا، يَ َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم: َفَقدح َتمَّ َحجُّ

ِ بِالدَّ 
َِّبح ِظ التَّاَمِم َظاِهٌر، يِف َعَدِم ُلُزوِم اجلح بِرُي بَِلفح ُه بَِذلَِك، َوالتَّعح َواِقَف هَنَاًرا َيتِمُّ َحجُّ ِم، َكاَم َبيَّنَّاُه  الح

َِديِث، يٌح يِف ُمَعاَرَضِة َظاِهِر َهَذا احلح ٌل رَصِ ح َيثحُبتح َنقح َترِصِ َعىَل    فِياَم َقبحَلُه، َومَل ِم لِلحُمقح َوَعَدُم ُلُزوِم الدَّ

ِعلحُم عِ  َِديِث َعىَل َذلَِك، َكاَم َتَرى. َوالح افِِعير لَِداَلَلِة َهَذا احلح َهِب الشَّ ِحيُح ِمنح َمذح نحَد  النََّهاِر، ُهَو الصَّ

 .  (1)  "اهللَِّ َتَعاىَل 

 ب ــ فتوى الشيخ املنيع 

ونظرا إىل ما يعانيه حجاج بيت اهلل احلرام من    ": أما الشيخ املنيع  فقال بعد مناقشة املسألة 

املشقة والرضر البالغ نتيجة منعهم من اإلفاضة من عرفات إىل مزدلفة قبل غروب الشمس؛  

الليل؛ حيث إن كثريا من احلجاج ال   النهار ويف جزء من  احلاج وقف بعرفة يف  أن  ليتحقق 

م الوصول إىل مزدلفة إال بعد منتصف الليل، وقد ال يصل بعضهم إال بعد طلوع  يتيرس هل 

الفجر، حيث يفوت عليه نسك املبيت بمزدلفة، فضال عام يالقيه هو ومن يف رفقته من النساء  

والولدان من املشقة والرضر يف االنتظار قبل اإلفاضة من عرفة، وبعد ذلك يف التوقف املتكرر  

 املرور إىل غري ذلك من أنواع الرضر واملشقات. والتعرض حلوادث 

وحيث إن املشقة جتلب التيسري، وأن مع العرس يرسا، وأن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ما    

 . خري بني أمرين إال اختار أيرسمها ما مل يكن إثامً 

 

 .   438/  4ج   ، أضواء البيان (  1) 
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هل  ونظرا إىل أن القول بوجوب الوقوف بعرفة إىل غروب الشمس حمل اجتهاد ونظر بني أ   

العلم، وليس للقول بوجوبه مستند رصيح من قول أو فعل أو تقرير ممن له حق األمر والنهي  

 واإلجياب واالستحباب، وهو رسولنا حممد صىل اهلل عليه وسلم، وإذا كان األمر عىل ما ذكر: 

األمن      أجهزة  متثلها  الرشيدة  حكومتنا  وعىل  احلرام  اهلل  بيت  حجاج  عىل  التيسري  من  فإن 

رور والرعاية الصحية والغذائية واإلعالمية غريها، ال شك أن من التيسري: األخذ بقول  وامل

إذ هو قول قوي قال بصحته،   من قال بجواز إفاضة احلاج من غرفة قبل غروب الشمس؛ 

 .  (1)  "ودفع اإليراد عليه، وأن األخذ به ال يرتب عىل احلاج دما

 ج ــ فتوى الشيخ القرضاوي 

القر  الشيخ  القدامى  خلص  الفقهاء  أدلة  عرض  بعد  املسألة  يف  رأيه  يف ضاوي    واملعارصين 

 النقاط اآلتية:   

 ـ ركنية الوقوف بعرفة بعد الزوال، وهذا متفق عليه بني املسلمني. 1

ـ وسنية وصل النهار بجزء من الليل، بأن يبقى احلاج إىل تيقن غروب الشمس، اقتداء بالنبي  2

من اخلالف، وأن هذا هو األفضل ملن تواتيه ظروفه، وال يشعر  صىل اهلل عليه وسلم، وخروجا  

 بحرج يف البقاء إىل الغروب. 

ل أن يبدأ ذلك  3 ـ جواز اخلروج من عرفة قبل الغروب ملن احتاج ذلك من احلجاج، وُأَفضر

بعد العرص، للدفع إىل مزدلفة، ومزدلفة ليس فيها خيام، فينبغي أن يصل الناس إليها يف وقت  

 مالئم، حتى ال يصاب الناس برضبات الشمس. 

ـ من خرج قبل الغروب، فليس عليه دم، وحجه تام، كام دل عىل ذلك حديث عروة بن  4

 مرضس الطائي، الذي اتفقوا عىل قبوله وصحته. 

وال سيام أن إجياب الدماء يف خمالفات احلج مبني عىل ما جاء عن ابن عباس: )من ترك نسكا  

 . (2)  "د بذلك نص ملزم من كتاب أو سنة فعليه دم( ومل َيرِ 

 

 بموقعه    "الدفع من عرفات قبل الغروب  "يف مقاله   عن الشيخ القرضاوي نقال  (  1) 

 05:04  -   2015/ 23/ 09تاريخ النرش: األربعاء    موقع الشيخ يوسف القرضاوي   ، الدفع من عرفات قبل الغروب (  2) 
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 : أقوال الفقهاء  أن احلجاج عىل نوعني   عرضه منيتبني مما سبق     

األول   األقوياء    : النوع  والكبار  الشباب  فئة  الذين وهم  االستطاعة    األصحاء  فيهم  تتوافر 

ن لدهيم  ، فهؤالء ال ينفرون من عرفات إال بعد غروب الشمس عمال بالقول األول ألالبدنية

 القدرة عىل التحمل فيكون وقوفهم بعد الغروب اقتداء بفعل النبي صىل اهلل عليه والسلم . 

  ومرافقوهم فهؤالء واملرىض    ، األعذار من كبار السن والضعفة   وهم أصحاب  : النوع الثان  

الزوال وقبل   إدراك جزء من الليل  عمال بالقول    الغروب دونوأمثاهلم هلم أن ينفروا بعد 

 وهو يتفق مع صحيح مذهب الشافعية .   ، رابعال 

ويدخل يف أصحاب األعذار اجلنود واألطباء والعامل وسائر من يعمل يف خدمة احلجيج     

– من باب أوىل ألن عملهم مصلحة عامة  وذلك قياسًا عىل الرعاة وأهل السقاية، فإن النبي  

مل يلزمهم بالفدية، ومل يأمرهم هبا يف مسألة ترك املبيت بمنى، مع أهنم    -صىل اهلل عليه وسلم

و  ذلك  تركوا  كل  وقتها  عن  اجلمرات  رمي  تأخري  يف  هلم  وأذن  احلج  واجبات  من  اجبًا 

 واهلل أعلم .   ،للمصلحة العامة 

عىل           القيام  ألجل  بمزدلفة؛  املبيت  ترك  إىل  وعامل  أطباء  من  وملحقاهتم  اجلنود  حيتاج 

مصالح احلجيج؛ كتنظيم السري إىل منى، وعند اجلمرة ونحو ذلك من املهام واألعامل املناطة  

هبم، وقد يتمكن بعضهم من الوقوف بمزدلفة، ولكن قد حيتاج بعضهم إىل الدفع منها لياًل  

 هلؤالء.مة. فام حكم ترك املبيت بمزدلفة  للمصلحة العا

عىل أن الوقوف بمزدلفة    (1) اتفق مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة،      

ليلة مجع واجب، وأن من تركه لغري عذر لزمه الدم؛ ألنه ترك واجبًا من واجبات احلج وذلك  

  - صىل اهلل عليه وسلم–أن رسول اهلل    -رِض اهلل عنه –ألدلة منها حديث عروة بن مرضس  

 

https://www.al-qaradawi.net/node/3956 

/  2ج   ، . وحاشيتا قليويب وعمرية 9/ 3اهب اجلليل، ج .ومو 6/ 2ج   ، . وتبيني احلقائق 135/  2انظر بدائع الصنائع، ج (  1) 

 . 607/  2ج   ، . ورشح العمدة البن تيمية 148



489 
 

 أو هنارًا  قال: »من شهد صالتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليالً 

 . فقد تم حجه وقىض تفثه« 

. وأما ترك املبيت والوقوف بمزدلفة لعذر فقد نص الفقهاء رمحهم اهلل عىل أنه ال يلزمه َشء  

 وحجه صحيح. 

َء َعَليحِه ملَِ   "قال الكاسان رمحه اهلل:          ٍر َفاَل ََشح ُه إنح َكاَن لُِعذح َأنَّ تِِه  ، َوقح ُم َفَواتِِه َعنح ا ُحكح ا  َوَأمَّ

اَرِة«  - َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم    - ُرِوَي »َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ   َكفَّ ُهمح بِالح ح َيأحُمرح لِِه، َومَل َم َضَعَفَة َأهح َوإِنح    ، َقدَّ

ُه ُيوجِ  ٍر، َوإِنَّ ِ ُعذح َواِجَب ِمنح َغريح ُه َتَرَك الح ٍر َفَعَليحِه َدٌم؛ أِلَنَّ ِ ُعذح اَرَة، َوَاهللَُّ َعزَّ  َكاَن َفَواُتُه لَِغريح َكفَّ ُب الح

َلُم   .  (1) َوَجلَّ َأعح

نَاٌف  "وقال النووي رمحه اهلل:  ٍر َفاَل َدَم َوُهمح َأصح َدلَِفَة َأوح ِمنًى لُِعذح ا َمنح َتَرَك َمبِيَت ُمزح  : َأمَّ

َعبَّاِس َفَلُهمح إَذا َرمَ   :)َأَحُدَها(    ِل ِسَقاَيِة الح بِِل َوَأهح ِ ِر َأنح َينحِفُروا  ِرَعاُء اإلح َم النَّحح َعَقَبِة َيوح ا مَجحَرَة الح وح

يِق...  ِ  َوَيَدُعوا املحَبِيَت بِِمنًى َلَيايِل التَّرشح

ُذوِريَن: َمنح َوِمنح     بِِه    املحَعح َكاَن  َأوح  ِسِه  َنفح خَيَاُف َعىَل  َأوح  بِاملحَبِيِت  َتَغَل  َلوح اشح خَيَاُف َضَياَعُه  َماٌل  َلُه 

ٍر آَخَر خَيَاُف  َمَرٌض َيُش  َتِغُل بَِأمح ِدِه َأوح َيطحُلُب آبًِقا َأوح َيشح َتاُج إىَل َتَعهُّ قُّ َمَعُه املحَبِيُت أوله َمِريٌض حَيح

ُك املبيت وال   هَلُمح َترح ِحيُح( املحَنحُصوُص جَيُوُز  َهاِن )الصَّ  َوجح
ِ
َتُه َفِفي َهُؤاَلء َعَليحِهمح بَِسَببِِه    ءَشَفوح

َلمُ  ُغُروِب َوَاهللَُّ َأعح َد الح ُر َبعح  .  (2)  "َوهَلُمح النَّفح

يظهر   أعلم –وهبذا  تركوا    –واهلل  إذا  اجلنود احلجاج  بمزدلفة أن  فيه    املبيت  للحاجة، وألمر 

التي   قياسا عىل األصناف  فإنه ال َشء عليهم؛ ألهنم معذورون،   مصلحة عامة للحجيج؛ 

 إلمام النووي وغريه من الفقهاء  . ذكرها ا

وكذلك احلكم بالنسبة لدفع اجلنود من مزدلفة لياًل بعد الوقوف هبا حلاجة تتعلق هبا مصلحة     

احلجيج العامة؛ ال َشء عليهم؛ ألنه إذا جاز ترك املبيت بمزدلفة بالكلية ألجل العذر فجوازه  

 هنا من باب أوىل مع وجود العذر . 

 

 .   136/  2بدائع الصنائع ج (  1) 

 . 248ــ    247  / 8ج   ، انظر املجموع (  2) 
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 اختلف الفقهاء رمحهم اهلل يف حكم املبيت بمنى عىل قولني:           

وهو قول مجهور الفقهاء من املالكية    ،القول األول:  يرى أن املبيت بمنى واجب؛ جيِّب بدم    

 .  (1) والشافعية واحلنابلة  

ُن َعبحِد املُطَّلِِب َرِِضَ اهللَُّ         َتأحَذَن الَعبَّاُس بح ِن ُعَمَر َرِِضَ اهللَُّ َعنحُهاَم َقاَل: اسح واستدلوا بام رواه ابح

ِل ِسَقاَيتِِه، »َفأَ  َة َلَيايِلَ ِمنًى، ِمنح َأجح  . (2) ِذَن َلُه« َعنحُه َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم َأنح َيبِيَت بَِمكَّ

حجر  ابن  أِلَنَّ    "  :قال  َجر  احلح َمنَاِسِك  ِمنح  ُه  َوَأنَّ بِِمنًى  املحَبِيِت  ُوُجوِب  َعىَل  َدلِيٌل  َِديِث  احلح َويِف 

ُكوَرِة َوإِ  ِة املحَذح َن َوَقَع لِلحِعلَّ ذح ِ َتيِض َأنَّ ُمَقابَِلَها َعِزيَمٌة َوَأنَّ اإلح َصِة َيقح خح برَِي بِالرُّ ح ُتوَجدح َأوح َما  التَّعح َذا مَل

ُوُجوِب   ُن َوبِالح ذح ِ ح حَيحُصِل اإلح نَاَها مَل  . (3)  "يِف َمعح

ُوُجوِب ِعنحَد    "وقال القرايف رمحه اهلل:   ُوُجوِب لِِقَياِم املحَانِِع َوُثُبوَت الح َتيِض انتقاء الح َصُة َتقح خح َوالرُّ

 .  (4)  "َعَدِمهِ 

 .  (5)وهو مذهب احلنفية ورواية عن اإلمام أمحد   القول الثان: يرى أن املبيت بمنى سنة.

مرة فبت حيث شئت، وألنه مبيت بمنى، فلم جيب  واستدلوا بقول ابن عباس: إذا رميت اجل 

 . (6) كليلة عرفة 

واستدلوا أيضًا بحديث ابن عمر رِض اهلل عنهام الذي استدل به أصحاب القول األول،         

َواِجَب أِلَجح  َ "ولكنهم قالوا إن وجه الداللة فيه   ُك الح ُ َعبَّاُس َيرتح ح َيُكنح الح ِل  َلوح َكاَن َذلَِك َواِجًبا مَل

َقاَيِة، َواَل َكاَن النَّبِيُّ  ُص َلُه يِف َذلَِك  -َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم   -السر  .  (7) ُيَرخر

 

 . 527/ 1ج   ، . والكايف البن قدامة 247/  8ج   ، . واملجموع 279/  3ج   ، انظر الذخرية للقرايف (  1) 

 ,   1634. رقم 155/  2ج   ، باب سقاية احلاج ،  كتاب احلج   ، صحيح البخاري (  2) 

 . 579/ 3  ، ج فتح الباري البن حجر (  3) 

 .   279/  3ج ، الذخرية (  4) 

 . 527/  1ج   ، . والكايف البن قدامة   35/  2ج ، تبيني احلقائق (  5) 

 .   527/  1ج   ، الكايف (  6) 

 . 159/  2ج   ، بدائع الصنائع (  7) 
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يف    -صىل اهلل عليه وسلم– وجياب عن هذا االستدالل بأن العباس إنام استأذن رسول اهلل       

يف   السقاية  أهل  هم  ألهنم  احلجيج؛  سقاية  مصلحة  ألجل  الواجب  وصدر  ترك  اجلاهلية 

 .(1) اإلسالم، ولو كان املبيت سنة ملا احتاج العباس إىل استئذان النبي صىل اهلل عليه وسلم 

ويتبني بعد عرض القولني  أن القول األول القائل بوجوب املبيت بمنى، وأن تاركه يلزمه      

 لقوة أدلته.  ؛ الدم لرتكه واجبًا من واجبات احلج 

فدية عليهم ويقاس    ثابتة والكام يتبني أن رخصة ترك املبيت بمنى ألهل السقاية والرعاة؛     

 عليهام ما يف حكمهام   

يحِل املحَاَء   ":قال النووي   َتُقوا بِاللَّ َة لَِيسح َهُبوا إِىَل َمكَّ ُكوا َهَذا املحَبِيَت َوَيذح ُ َقاَيِة َأنح َيرتح ِل السر جَيُوُز أِلَهح

َزمح  بِآِل  ِمنح  افِِعير  ِعنحَد الشَّ َذلَِك  خَيحَتصُّ  َواَل  ِهمح  ِ َوَغريح اِربنَِي  ُمَسبَّاًل لِلشَّ َياِض  َوجَيحَعُلوُه يِف احلحِ َزَم 

ِدَثتح ِسَقاَيٌة أُ  َقاَيَة َكاَن َلُه َهَذا َوَكَذا َلوح ُأحح َعبَّاِس َرِِضَ اهللَُّ َعنحُه َبلح ُكلر َمنح َتَوىلَّ السر َرى كَ الح اَن  خح

ِحيُح  ُك املحَبِيِت َهَذا ُهَو الصَّ َقائِِم بَِشأحهِنَا َترح  . (2)  "لِلح

واألطباء     وبناءً       اإلسعاف  رجال  من  حكمهم  يف  وما  احلجاج  اجلنود  كان  إذا  ذلك  عىل 

والعامل ونحوهم يتطلب منهم عملهم  ترك املبيت بمنى الليايل كلها أو بعضها للحاجة أو  

املصلحة العامة التي تتعلق بأمور احلجيج، فإنه يرخص هلم يف ذلك؛ قياسًا عىل أهل السقاية  

 املصلحة العامة وال َشء عليهم.  والرعاية، وذلك ألجل 

رمي اجلمرات عن وقتها  املحدد ومجعها يف آخر  أيام الترشيق  قياسا    هلم تأخريكام جيوز        

 عىل رخصة الرعاة والسقاية. 

 

 د. عبدالعزيز بن سعود عرب ،  احلج   املسائل الفقهية املتعلقة باجلندي املسلم يف (  1) 

موقع صيد الفوائد    1432نوفمِّب    28املوافق    1432ذو القعدة    28االربعاء    

https://www.saaid.net/mktarat/haj 
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ِر    "   : قال املاوردي      َم النَّحح َعَقَبِة َيوح ُكوا  َأنح َيَدُعوا املحَبِيَت بِِمنً    (1) إَِذا َرمَجُوا مَجحَرَة الح ُ ى َلَيايِلَ ِمنًى َوَيرتح

ُضوُه يِف الثَّاِنَ َعرَشَ َعاُدوا يِف  ح َيقح ُضوَنُه يِف الثان عرش فإذا مَل َاِدَي َعرَشَ ُثمَّ َيقح َغِد َوُهَو احلح َي الح   َرمح

َي  َعاِة َرعح اِم . أَِلَنَّ َعىَل الرُّ َيَّ َظَها    الثالث عرش وهو آخر األيام فريموا فِيِه َعنح مَجِيِع األح بِِل َوِحفح ِ اإلح

ِي َواملحَبِيِت بِِمنً مح َ الرَّ يَِها َوَبنيح َ َرعح ُع َبنيح َمح كِنحُهُم اجلح ى َفَيُجوُز  لَِتَشاُغِل النَّاِس بِنُُسكِِهمح َعنحَها َواَل ُيمح

رِ  ُعذح ِل الح ُكُه أِلَجح  .  (2) "هَلُمح َترح

قد يلجأ بعض احلجاج إىل الطواف يف ساحات احلرم اخلارجية نتيجة الزحام الشديد داخل      

 جيوز هذا الطواف؟  احلرم فهل

 : اتفق أهل العلم  بشأن هذه املسألة عىل أمرين 

فيه يف    ـ اتفق أهل الفقه عىل أن املسجد احلرام وغريه من املساجد إذا وسع دخلت التوسعة   1

 حكمه. 

َسَع املحََطاُف َوَصحَّ الطََّواُف يِف مَجِيِعِه   ":قال النووي ِجُد اتَّ ُه َلوح َوُسَع املحَسح َحاُبنَا َعىَل َأنَّ َفَق َأصح َواتَّ

َسُع مِمَّا َكاَن يِف َزَماِن النَّبِير َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم بِِزَياَداٍت َكثِريَ  َم َأوح َيوح   .(3) "ٍة َوُهَو الح

قاسم    بن  الرمحن  عبد  قال    ": وقال  وكذا  األحكام.  مجيع  يف  املزيد،  حكم  الزيادة  حكم 

حكم   حتى  أحكامه،  مجيع  له  فيثبت  فيه،  زيد  ما  املسجد  ويف  وغريمها:  وعثامن،  اخللويت، 

املضاعفة يف الثواب يف املسجد احلرام، وعن أيب هريرة مرفوًعا »لو بني هذا املسجد إىل صنعاء،  

 

 بخالف رمي مجرة العقبة فإهنا ال جتمع بل ترمى يف وقتها املحدد   (، 1) 

 . 197/  4ج    ، احلاوي الكبري (  2) 

 . 39/  8ج   ، املجموع (  3) 
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: لو زدنا فيه حتى يبلغ اجلبانة، كان مسجد  -سجد  ملا زاد يف امل  -كان مسجدي« وقال عمر  

 .  (1)  "رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

 .   ( 2) ـ اتفق العلامء املعارصون عىل أن الطواف خارج املسجد ال جيوز    2

 العلامء.   املسجد بإمجاعبناء عىل هذا ال جيوز الطواف خارج املسجد يف أي مكان ألنه ليس من  

ح َيِصحَّ     ِجِد مَل ُه َلوح َطاَف َخاِرَج املحَسح َُعوا َعىَل َأنَّ لُِموَن َعىَل َهَذا َوَأمجح ََع املحُسح   (3)  "قال النووي َوَأمجح

احلرم        من  العليا  الطوابق  إىل  الصعود  إىل  واملعتمرين  احلجاج  بعض  سطحه  و    ،يلجأ 

الكعبة  للطواف احلال    ،حول  هذه  الطوافويف  احلرم    يكون  طوابق  ألن  الكعبة  من  أعىل 

األربعة مع السطح يكون مرتفعا كثريا عن سطح الكعبة فهل جيوز الطوف عىل هذه احلال  

 السيام وقت االزدحام الشديد يف رمضان وأيام احلج ؟

 اختلف الفقهاء يف هذه املسألة عىل ثالثة اقوال: 

واملعتمد عند الشافعية ومذهب    ،وهو قول اجلمهور من احلنفية صحة الطوف    : القول األول 

 .   (4) احلنابلة وقول عامة علامء العرص 

 واستدلوا عىل ذلك بعدة أدلة منها:    

وا  }  :ــ  قوله تعاىل    1 ََراِم َوَحيحُث َما ُكنحُتمح َفَولُّ ِجِد احلح َهَك َشطحَر املحَسح َت َفَولر َوجح َوِمنح َحيحُث َخَرجح

( يف هذه اآلية خطاب من اهلل للناس يف كل مكان أن يولوا    149  : ) البقرة{ُوُجوَهُكمح َشطحَرهُ 

احلرام فيكون    وجوههم قبل املسجد احلرام سواء منهم من كان بأرض منخفضة عن املسجد

فيكون   الكعبة،  سطح  عن  مرتفع  بمكان  منهم  كان  ومن  أرضه  لتخوم  صالته  يف  مستقبال 

 

 . 481/  3ج   ، حاشية الروض املربع (  1) 

 . 540ص    ، . واملوسوعة امليرسة 284النوازل يف احلج، ص  (  2) 

 . 39/  8ج   ، املجموع (  3) 

 . 15/ 4ج واإلنصاف    ، 39/  8  ، واملجموع   ، 529/  2ج   ، عابدين انظر حاشية ابن  (  4) 
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احلرام من ختوم   البيت  أن حكم ما حتت  اهلواء، فدل ذلك عىل  الكعبة من  ملا فوق  مستقبال 

 .  (1)األرض وما فوقه من اهلواء يف استقبال القبلة يف الصالة حكم استقبال البيت نفسه 

ُت َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم َيُقوُل: »َمنح    ــ عن2 ٍد َرِِضَ اهللَُّ َعنحُه، َقاَل: َسِمعح َن َزيح َسِعيَد بح

َقُه ِمنح َسبحِع َأَرِضنَي«  ِض َشيحًئا ُطور  . (2)َظَلَم ِمَن األَرح

فله    ،أعىل منها من اهلواءوملك ما هو    ،فاحلديث يدل عىل أن من ملك أرضا ملك أسفلها       

نَع من حفر حتتَها رسبا َأو بِئحرا َسَواء أرّض َذلِك    الترصف يفحق   أسفلها  كحفر البئر َوله َأن يمح

ََواء املحَُقابل لَذلِك الحقدر   َفلَها تبع ألعالها. َوَكَذلَِك َلُه َأن يرفع يِف اهلح بأرضه َأو اَل أِلَن حكم َأسح

بناء مَ  ض من الح  . (3)  "ا َشاَء َما مل يرض بِأحد من األَرح

َبةِ   "ـ جواز الصالة  3 َكعح تَِفاِعِه َعىَل الح  . (4)  "َعىَل َأيِب ُقَبيحٍس َمَع ارح

َكاَم َلوح َصىلَّ يِف َحِفرَيٍة َتنحِزُل َعنح ُمَساَمَتتَِها أِلَنَّ   "كام جتوز الصالة يف مكان منخفض عن الكعبة  

َعِة اَل  ُبقح َة بِالح َ ِعِّبح َراِن   الح ُدح  . (5)  "بِاجلح

قدامة       ابن  َصاَلُتُه.    ": قال  تح  َصحَّ َبِة،  َكعح الح ُمَساَمَتِة  َعنح  ُرُج  خَيح َعاٍل  َجَبٍل  َعىَل  َصىلَّ  َوَلوح 

َباهُلَا َوَما ُيَساِمُتَها ِمنح فَ  تِقح َواِجَب اسح ِقَها  َوَكَذلَِك َلوح َصىلَّ يِف َمَكان َينحِزُل َعنح ُمَساَمَتتَِها؛ أِلَنَّ الح وح

تَِها، بَِدلِيِل َما َلوح  ِضِع ِجَداِرَها. َوحَتح اَلُة إىَل َموح تح الصَّ ِعَياُذ بَِاهللَِّ َصحَّ َبُة َوالح َكعح  .   (6)  " َزاَلتح الح

   "ـ أن القبلة يف احلقيقة  4
ِ
اَمء ََواُء إىَل َعنَاِن السَّ َصُة َواهلح َعرح  .  (7) ِهَي الح

 

 . 30/ 1ج   ، أبحاث هيئة كبار العلامء (  1) 

ِض ج   ، املظامل والغصب   صحيح البخاري كتاب (  2)  ِم َمنح َظَلَم َشيحًئا ِمَن األَرح  . 2452رقم   . 130/  3َباُب إِثح

 . 298/  12عمدة القاري للعيني، ج :  انظر (  3) 

 . 39  / 8ج   ، املجموع (  4) 

 . 305/ 1ج   ، القناع كشاف  (  5) 

 . 319/  1ج   ، املغني (  6) 

 254/  2ج املختار،  الدر  (  7) 
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الثان     ا   : القول  أقل من  الطوابق والسطع  ارتفاع  كان  إذا  الطواف  الكعبةجيوز  وهو   رتفاع 

 .  (1) اختيار مجاعة من الشافعية 

 استدلوا عىل ذلك  

َعتِيِق }ــ قوله تعاىل:   1   َبيحِت الح ُفوا بِالح َيطَّوَّ  [ 29]احلج:   {َولح

وقوهلم طاف    ، وجه االستدالل أن هذا ظاهر يف لزوم كون الطواف بنفس البيت ال بفضائه

 حتته. وال  ،باملكان يعني أنه جعل املكان يف وسطه ال فوقه 

فإن األدلة السابقة يف القول األول توجب التوسعة    ، ونوقش بأن هذا االستدالل وإن صح  

كام أن األدلة الدالة عىل جواز االستقبال لفضاء املسجد واضحة وظاهرة ومن البعيد وجود  

 . (2) ف مع كون التكليف فيهام إىل البيت الفرق بني االستقبال والطوا

املقصود يف الطواف نفس البناء وتعيينه فإذا عال عليها مل يكن طائفا بنفس بنائها فلم    ـ أن   2

 فإذا عال كان مستقبال هلا .  ، بينام املقصود يف الصالة جهة بنائها ،جيز

 ونوقش هذا االستدالل من وجهني: 

  ، أنه يلزم من هذا أن الكعبة إذا اهندمت والعياذ باهلل ال يصح الطواف حول عرصتها  :األول 

 وهذا بعيد. 

 . (3) وهو حتكم ظاهر  ، أن الفرق بني الصالة والطواف ضعيف  :الثان 

 املالكية. وهو الظاهر من كالم    صحة الطواف يف الطوابق العليا أو السطح   الثالث: عدم القول  

ِجِد َفِفي الحكَِتاِب َمنح    ": يقول القرايف يف رشوط الطواف  ابُِع َأنح َيُكوَن َداِخَل املحَسح ُط السَّ ح الرشَّ

 ِ َقائِِف لَِغريح َزَأُه َوإِنح َطاَف يِف السَّ ِجِد ِمنح ِزَحاِم النَّاِس َأجح َزَم َويِف َسَقائِِف املحَسح  َزمح
ِ
  َطاَف ِمنح َوَراء

 

 . 149/  4احلاوي الكبري، ج (  1) 

  ، نقال عن النوازل يف احلج   5ص    ، ينظر بحث الطواف من الطابق األول دراسة فقهية استداللية ملحمد بن جواد الفاضل (  2) 

 .   272ص  

النوازل يف    . 278/  1والغرر البهية يف رشح البهجة الوردية، ج   . . 82/  4ج ، . وحتفة املحتاج 198/  3ج   ، انظر املجموع (  3) 

 . 273ــ  272ص    ، احلج 
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ِزُئ  ِزَحاٍم حِلَرٍّ َأوح   َهُب اَل جُيح ِل َوَقاَل َأشح َوَّ فر األح َبيحِت َكالصَّ ُنوُّ ِمَن الح َتَحبُّ الدُّ ٍد َأَعاَد َقاَل َسنٌَد ُيسح َبرح

اترَصاَل   َأنَّ  ُق  َفرح َوالح ََرِم  احلح  
ِ
َوَراء ِمنح  َأوح  ِجِد  املحَسح َخاِرَج  َكالطَّائِِف  َقائِِف  السَّ َخاِرَج  َطاَف  َمنح 

َحاِم َيِصريُ  َحاِم  الزر ُُمَعِة َوَمَع َعَدِم الزر َم اجلح َحاِم بِالطُُّرَقاِت َيوح َبيحِت َكاترَصاِل الزر َِميُع ُمتَِّصاًل بِالح  اجلح

َبيحِت  ِجِد اَل بِالح ِجِد ُيَعدُّ َطائًِفا بِاملحَسح  . (1)  "الطَّائُِف َخاِرَج املحَسح

العرصة واهلواء   ثابت يف  املسجد ألنه  له حكم  املسجد  بأن سطح  ونوقش هذا االستدالل  

 مجيعا بدليل أنه يصح اقتداء من كان فوق السطح  باإلمام  الذي حتته إذا كان يعلم حال  

وال يبطل االعتكاف بالطلوع من املسجد إىل سطحه، وال حيل للجنب الوقوف عىل    ،اإلمام 

 . (2) أن حكم املسجد ثابت يف اهلواء كام يف العرصة سطح املسجد، فعلم 

يتبني مما سبق عرضه من أقوال الفقهاء رجحان القول األول لقوة أدلته وعليه جيوز الطواف      

الكعبة   عن  منخفضة  أم  مرتفعة  الطوابق  أكنت  سواء  وسطحه  احلرام   املسجد  طوابق  يف 

الزحام وصغر مساحة   مع كثرة احلجاج وشدة  الكعبة خصوصا  واإلسالم    ،الطواف حول 

 . جاء بالتسيري ورفع املشقة  واحلرج عن  الناس

 

 األعذار إىل استخدام عربة كهربائية   واملرىض وأصحاب يلجأ بعض كبار السن            

 املسعى.  الكعبة ويف( يف الطواف حول )سكوترأو ما يسمى 

 األعذار؟ فهل يصح الطواف باستخدام هذه اآللة لغري أصحاب  

طواف   من  أفضل  املاَش  طواف  أن  عىل  اتفقوا  الفقهاء  أن  نذكر  املسألة  هذه  حكم  ملعرفة 

اَم    أِلَنَّ الطََّواَف ِعَباَدةٌ   الراكب  ُموِل إنَّ ُل املحَحح عح
َعَلَها، َوفِ ِسِه َوَيفح ُء بِنَفح َها املحَرح َبَدنِيٌَّة َفَينحَبِغي َأنح ُيَبارِشَ

 

 . 241/  3ج ، الذخرية (  1) 

 .   469/  2ج    ، انظر البناية رشح اهلداية (  2) 
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النَّاُس   َتاُج  حَيح مِمَّنح  َكاَن  َأوح  ِوِه  َنحح َأوح  َمَرٍض  ِر  لُِعذح إالَّ  حَمحُمواًل  بَِأَحٍد  ُيَطاُف  َفاَل  لِلحَحاِمِل  إىَل  ُهَو 

تَ  لِِه. كام اتفقوا عىل أن املعذور جيوز أن يطوف راكبًا، ُظُهوِرِه لُِيسح َتَدى بِِفعح َتى َوُيقح    .(1) فح

 : لكنهم اختلفوا يف  وجوب الفدية عىل طواف غري املعذور راكبا عىل  ثالثة أقوال   

 . أن الطواف صحيح وال فديه فيه  : القول األول 

 ومذهب الظاهرية.  ،وهو مذهب الشافعية، ورواية عند احلنابلة

 : نختار منها   ذلك بأمورواستدلوا عىل 

َياَن َعنح أيب َطاُوٍس َعنح َأبِيِه  "ـ أن الرسول صىل اهلل عليه طاف من غري عذر فقد روى   1    ُسفح

أمر أصحابه أن يتجزوا باإلفاضة وأفاض بنسائه َليحاًل    -َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلَّم َ  -َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ 

َن بِ  كح َتلُِم الرُّ َجِن . َفَطاَف َعىَل َراِحَلتِِه َيسح َسُبُه َقاَل َوُيَقبرُل َطَرَف املحِحح َجنِِه َأحح  ِمحح

ِن َعبَّاٍس »َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ   َتلُِم    -َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم    -وَعنح ابح َوَداِع َعىَل َبِعرٍي َيسح ِة الح َطاَف يِف َحجَّ

َجٍن«   َن بِِمحح كح  . (2) الرُّ

اُه النَّاُس، َويِف َهَذا َداَلَلٌة    -َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلَّم َ    -  النَّبِيَّ  َوُرِوَي َعنح َجابٍِر َأنَّ      إِنَّاَم َركَِب لرَِيَ

َوى َكبح ِمنح َشكح ح َيرح ُه مَل  .  (3) "َعىَل َأنَّ

ِل النَّبِير      َل أَلََحٍد َمَع فِعح ُن املحُنحِذِر: اَل َقوح َعَليحهِ   -َقاَل ابح . َوأِلَنَّ اهللََّ َتَعاىَل َأَمَر  -َوَسلََّم    َصىلَّ اهللَُّ 

ِ َدلِيٍل   يِيُد املحُطحَلِق بَِغريح َزَأُه، َواَل جَيُوُز َتقح َلًقا، َفَكيحَفاَم َأَتى بِِه َأجح  . (4)  "بِالطََّواِف ُمطح

ُه بَِدٍم، َفَوَجَب إَِذا َأدَّ   2 ُِّبح ح جَيح اُه َماِشًيا مَل ٌن َلوح َأدَّ ُوُقوِف  ـ أن الطواف ُركح ُه بَِدٍم َكالح ِِّبَ اُه َراكًِبا َأنح اَل جُيح

انِِه َدٌم َكاملحَِريِض  َ َزَمُه جِلُِّبح ُه َطاَف َراكًِبا َفَوَجَب َأنح اَل َيلح ِه، َوأِلَنَّ ِ  .  (5)  "َوَغريح

 

  ، . واحلاوي 27/  8ج   ، . واملجموع 107/  3ج   ، .ومواهب اجلليل 128/  2ج   ، . وبدائع الصنائع 45/  4ج   ، انظر املبسوط (  1) 

 .   358/  3ج   ، . واملغني 151/  4ج 

 .   190/  5ج   ، املحىل (  2) 

 . 152/  4ج   ، احلاوي (  3) 

 .   358/  3ج   ، املغني (  4) 

 . 152/  4ج   ، احلاوي (  5) 
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ٌء َكالنَّايِس  3 كِِه ََشح  . (1) ـ أن امليش َهيحَئة للطَّواف َفاَل جَيُِب برَِتح

الثان  الفدية  الطواف لغريصحة    :القول  احلنفية  ،عذر مع وجوب    ،واملالكية   ،وهو مذهب 

  مكة إىل فإن غادر    ،إال أن احلنفية والشافعية قالوا يعيد مادام يف مكة  .ورواية عن اإلمام أمحد  

 : أهله جِّبه بدم .   ومن أدلتهم

َعتِيِق }ــ قوله َتَعاىَل:   1 َبيحِت الح ُفوا بِالح َيُة 29]احلج:  {َولَِيطَّوَّ : اآلح َجر ( َوَمنح َطاَف  29[ )ُسوَرُة احلح

ُه َوُرُكوُبُه   ُ ح َيُطفح بِِه إِنَّاَم َطاَف بِِه َغريح ِر، َفِفي َأيِب    -َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم    -َراكًِبا، مَل اَم َكاَن لِلحُعذح إِنَّ

ِن َعبَّاٍس:   َتكِي، َفَطاَف َعىَل    - َعَليحِه َوَسلََّم  َصىلَّ اهللَُّ  -»َقِدَم النَّبِيُّ    "َداُوَد َعِن ابح َة، َوُهَو َيشح َمكَّ

ِ َعنح َجابٍِر    (2)  "َراِحَلتِِه«  َبريح ُن الزُّ َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم    -»َأنَّ النَّبِيَّ    -َرِِضَ اهللَُّ َعنحُهاَم    -. وَذَكَر ابح

لِكَِِّبِ ِسنر  - َراكًِبا  َطاَف  إنَّاَم  َوِقيَل   ، َأُلوُه َعنح َحَواِدثِِهمح َفَيسح النَّاُس  لُِيَشاِهَدُه  َراكًِبا    ِه«،إنَّاَم َطاَف 

ٍر َفاَل َبأحَس بِِه.   .  (3) َوِعنحَدَنا إَذا َكاَن لُِعذح

ِج النَّبِير َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم    -ـ َعنح ُأمر َسَلَمَة َرِِضَ اهللَُّ َعنحَها    2 ُت إِىَل َرُسوِل    -َزوح : َشَكوح َقاَلتح

َفَقاَل  َتكِي،  َأشح َأنر  َوَسلََّم  َعَليحِه  اهللُ  َصىلَّ  ُت  اهللَِّ  َفُطفح َراكَِبٌة«  َوَأنحِت  النَّاِس   
ِ
َوَراء ِمنح  »ُطويِف   :

َرُأ:   َعَليحِه َوَسلََّم ِحينَئٍِذ ُيَصيلر إِىَل َجنحِب الَبيحِت َوُهَو َيقح َوالطُّوِر َوكَِتاٍب    "َوَرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ 

ُطورٍ   . (4) َمسح

َأَمَرَها َأنح َتُطوَف   "قال ابن حجر: اَم  َطُع ُصُفوَفُهمح    َوإِنَّ َتقح هَلَا َواَل  رَتَ  النَّاِس لَِيُكوَن َأسح  
ِ
ِمنح َوَراء

تَِها َن بَِدابَّ وح ًضا َواَل َيَتَأذَّ بحِح  (5)  "َأيح اَلُة َصاَلَة الصُّ  . (6) َوَكاَنتح َهِذِه الصَّ
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وهى تشتكي إال بعد أن سألت النبي صىل اهلل    ،أم سلمة مل تطف راكبة   االستدالل أنووجه   

ولو كان امليش والركوب سواء مل حتتج إىل االستئذان مما يدل عىل أن الطواف    ، عليه وسلم

 .  (1)راكبا ال يسوغ إال بعذر 

رَ   3 ُلَها  فِعح جَيُزح  َفَلمح  َبيحِت،  بِالح َتَتَعلَُّق  وِعَباَدٌة  َصاَلٌة.  َبيحِت  بِالح الطََّواُف  أن  ٍر،  ــ  ُعذح  ِ لَِغريح اكًِبا 

َكاَمِل فِيِه   ُط الح ُ رَشح ٍر، و املحيَشح ِ ُعذح ٍر اَل جَيُوُز فكذلك الطواف ِمنح َغريح ِ ُعذح اَلِة. َراكًِبا ِمنح َغريح َكالصَّ

َم  ٍر ُيوِجُب الدَّ ِ ُعذح ُكُه ِمنح َغريح  .  (2) َفرَتح

الثالث يصح   :القول  ال  عذر  لغري  راكبا  الطواف  وعروة  ، أن  عمر  عن  مروي  ونقله   ،وهو 

َرِقيُّ  ِ   (3) اجلامعة عن اإلمام أمحد  َوُهَو َظاِهُر َكاَلِم اخلح

 : واستدلوا عىل ذلك  بعدة أدلة مل تسلم من النقد  نكتفي منها  بدليلني      

َعنحُهاَم، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ   1 َعبَّاٍس، َرِِضَ اهللَُّ  ِن  ابح َعَليحِه َوَسلََّم: »الطََّواُف    ــ  َعِن  اهللُ 

 ٍ َكاَلَم، َفَمنح َيَتَكلَُّم َفاَل َيَتَكلَُّم إِالَّ بَِخريح َبيحِت َصاَلٌة إاِلَّ َأنَّ اهللََّ َأَحلَّ َلُكمح فِيِه الح  . (4) « بِالح

ِ ُعذح  ُلَها َراكًِبا لَِغريح اَلِة. وجه الداللة أن الطواف عبادة كالصالة، َفَلمح جَيُزح فِعح  . (5) ٍر، َكالصَّ

ونوقش بأن هذا قياس مع الفارق إذ كيف يقاس ماورد فيه النقل عن النبي صىل اهلل عليه     

ُلوٌم    ،وسلم أنه  طاف عىل راحلة  لِِه َوَمعح ٍر َواَل َنَقَل َذلَِك َمنح َيوَثُق بِنَقح ح َيُقلح إِنَّ َطَوايِف َذلَِك لُِعذح َومَل

َ بِ  ِزِم َأنَّ التََّأيسر ََِّبِ الالَّ َع فِيِه ِمَن اخلح  .  (6) ِه مباح أو واجب حتى يتبني أنه له ُخُصوٌص باَِم اَل َدفح

 .   (7) ـ أن امليش نفس الطواف فإذا تركه حصل ناقصا فلم جيزه كام لو ترك شوطا أو شوطني     2
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كان يفعل يف    ولو  ، ويناقش بأنه لو كان نقصا لبني النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه فعله لعذر 

للحائض  الوداع  عليه وسلم كام يف طواف  اهلل  النبي صىل  لنبه  العذر  أنه صفة    ،حال  فيبقى 

 .  (1) جائزة للطواف 

القائل بجواز الطواف    ،يتبني ترجيح القول األول  ،مما سبق عرضه من أقوال وأدلة كل قول

 أدلته.  عذر لقوة بغري  راكباً 

ومع ترجيحنا هلذا القول إال إن الطائف أو الساعي ينبغي أن يطوف ويسعى ماشيا إال من     

بعض    "  :حتوطا لعبادته، وخروجا من خالف العلامء.      قال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل  ،عذر 

الناس يتهاون بذلك، ويسعى عىل العربة بدون عذر، مع أن كثريًا من أهل العلم قالوا: إن  

مسألة خالف بني العلامء، أي هل يشرتط يف    :ي راكبًا ال يصح إال بعذر . وهذه املسألةالسع

السعي أن يكون الساعي ماشيًا إال من عذر أو ال يشرتط؟ ولكن اإلنسان ينبغي له أن حيتاط  

 .   (2)  "لدينه، وأن يسعى ماشيًا مادام قادرًا، فإن عجز فال يكلف اهلل نفسًا إال وسعها  

السيارات       الطائرات   ،كثر يف اآلونة اخلري نظام احلج اجلامعي عن طريق  البواخر  ،أو    ، أو 

ذهاباً  املحددة  باملواعيد  االلتزام  األفراد  مجيع  من  يقتيض  احلج  من  النوع    وال   وإياباً   ،وهذا 

 ،ألحد بحال يسمح بالتأخري

امتناع بقائها    مرتبطة بنظامفلو كانت املرأة   احلج اجلامعي وطرأ عليها احليض أيام احلج مع 

 طوافها؟ وكذلك امتناع رجوعها مرة أخرى إىل مكة فام حكم  ، حتى تطهر

 يتفق الفقهاء يف هذه املسألة عىل عدة أمور:  
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  ، وليس للحائض أن تطوف مع احليض   ، ـ فقد اتفقوا عىل أن الطواف بطهارة هو األصل  1

 . (1) إذا كانت قادرة عىل الطواف مع الطهر  

   ( 2) أن طواف الوداع والقدوم ال جيبان عىل احلائض    واتفقوا عىلـ    2   

إذا حاضت قبل طواف اإلفاضة حتى تطهر ثم    3 انتظار احلائض  ـ واتفقوا عىل استحباب 

 .    ( 3) تطوف وتنفر  

طواف  يف  اختلفوا  تطهر    ولكنهم  حتى  مكة  يف  بقائها  تعذر  عند  اإلفاضة  طواف  احلائض 

تركه  هل يرخص هلا يف    الرتباطها بمواعيد السفر وتعذر عودهتا مرة أخرى ملكة بعدة مغادرهتا

 فدية  أو تطوف مع الفدية أو ال طواف عليها أساسًا؟   بدون

 : وللفقهاء يف هذه اخلالف ثالثة أقوال  

جيوز للحائض طواف اإلفاضة بعد أن تتحفظ من الدم لكيال يلوث املسجد    : القول األول

 . وال فدية عليها

 : ومن أدلتهم  ، وبعض املعارصين ،وابن القيم  ،واختيار ابن تيمية  ،وهو رواية عن أمحد

ُقوا اهللََّ  }  :قوله تعاىل   : الدليل األول ُتمح َفاتَّ َتَطعح َرَة، رىض  16)التغابن:    {َما اسح ( وما رواه أبو ُهَريح

َقبحلَ  َكاَن  َهَلَك َمنح  إِنَّاَم   ، ُتُكمح َتَركح َما  َقاَل: »َدُعوِن  َوَسلََّم،  َعَليحِه  النَّبِير َصىلَّ اهللُ  ُكمح  اهلل عنه َعِن 

، َفإَِذا هَنَ  بَِيائِِهمح تِاَلفِِهمح َعىَل َأنح مح َواخح
ٍر َفأحُتوا ِمنحُه  بُِسَؤاهِلِ ُتُكمح بَِأمح َتنُِبوُه، َوإَِذا َأَمرح  َفاجح

ٍ
ء يحُتُكمح َعنح ََشح

 » ُتمح َتَطعح  . (4) َما اسح

ُ َذلَِك  َتَطاَعتح َفَليحَس َعَليحَها َغريح َتطِيُع إالَّ َهَذا َوَقدح اتََّقتح اهللََّ َما اسح  .  (5) َوَهِذِه اَل َتسح
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إذاالدليل   الطواف   الثان:  رشوط  من  رشط  الطهارة  إن  الصالة  ،قلنا  رشوط  بمنزلة    ، فهي 

 . وسواء كانت  (1)الطواف من باب أوىل  العاجز فرشوطورشوط الصالة تسقط عند 

اَل َواِجَب   َ "تسقط  مع العجز وفقا للقاعدة    الطواف فإهنا   من رشوطأو رشط    الطهارة واجب

وَرةٍ  ٍز، َواَل َحَراَم َمَع رَضُ يَعِة َمَع َعجح ِ  .  (2)  "يِف الرشَّ

لطول مدة   ،أن السنة قد مضت بأنه يرخص للحائض ما ال يرخص للجنب  :الدليل الثالث   

إىل مراجعته   ،احليض القرآن حلاجتها  قراءة  الطواف جيوز  ،مثل  احلاجة كام    فكذلك  لوجود 

 . (3) أبيحت القراءة 

الرابع      ِعَباَدِة    :الدليل  الح بَِوقحِت  اَلِل  خح ِ اإلح  َ َبنيح ُر  َمح األح َداَر  َمَتى  ُه  َأنَّ َعىَل  ُمتَِّفَقٌة  ُُصوَل  األح أن 

وطَِها َوأَ  ِض رُشُ اَلِل بَِبعح خح ِ َكنَُه  َواإلح َ َلوح َأمح اَلِة َفإِنَّ املحَُصيلر ىَل َكالصَّ اَلُل بَِذلَِك َأوح خح ِ َكاهِنَا َكاَن اإلح رح

كِنحُه ذَ  ح ُيمح ِقبحَلِة جُمحَتنَِب النََّجاَسِة َومَل بَِل الح َتقح َوقحِت بَِطَهاَرِة َوِسَتاَرٍة ُمسح َ َقبحَل الح َوقحِت  َأنح ُيَصيلر لَِك يِف الح

ُه َيفح  َاِع. َوَكذَ َفإِنَّ مجح ِ نَِّة َواإلح َعُلَها َقبحَلُه بِالحكَِتاِب َوالسُّ كِِن َواَل َيفح ِه املحُمح َوجح َوقحِت َعىَل الح لَِك  َعُلَها يِف الح

َكاِن  مح ِ َعُلَها فِيِه بَِحَسِب اإلح َوقحِت َبلح َيفح ِعَباَدَة َعنح الح ُر الح ًضا اَل ُيَؤخر  . (4) َأيح

َرِة اَل  "ليل عدم وجوب الفدية فألن الطهارة واجب  الدليل اخلامس: أما د     ُقدح َمُر بِِه َمَع الح ُتؤح

َاَلةِ  كح َمأحُموًرا يِف َهِذِه احلح ُ ح َترتح مَل ِك َمأحُموٍر َوِهَي  اَم جَيُِب بِرَتح ِم إنَّ ِز َفإِنَّ ُلُزوَم الدَّ َعجح َعلح  َمَع الح ح َتفح  َومَل

َرا حح ِ اََلُل  حَمحُظوًرا ِمنح حَمحُظوَراِت اإلح َعُلُه احلح َراِم؛ َفإِنَّ الطََّواَف َيفح حح ِ ِم َوَهَذا َليحَس ِمنح حَمحُظوَراِت اإلح

ِجِد َأوح  َائِِض يِف املحَسح تَِكاِف احلح ِجِد َواعح َظحُر ُهنَا ِمنح ِجنحِس َحظحِر اللُّبحِث يِف املحَسح ََراُم َفَصاَر احلح   َواحلح

قُ  َحِف َأوح ِقَراَءِة الح آِن َوَهَذا جَيُوُز لِلحَحاَجِة باَِل َدمٍ َمسر املحُصح   (.5) "رح
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  ، من املالكية  احلنفية واملغرية وهو مذهب    تطوف وهى حائض وعليها الفدية.،  الثان: القول  

 ومن أدلة هذا القول:  ،ورواية عن أمحد  وداود الظاهري

ُفوا}أوالً:  قوله تعاىل   َيطَّوَّ ِدِث     {َولح املحُحح ُق ِمنح  َيَتَحقَّ َبيحِت، َوَذلَِك  الح َل  َوَراِن َحوح ٌم لِلدَّ َوُهَو اسح

َياَدِة اَل َتثحُبُت بِخَ  ، َوِمثحُل َهِذِه الزر اُط الطََّهاَرِة فِيِه َيُكوُن ِزَياَدًة َعىَل النَّصر رِتَ وَ َوالطَّاِهِر َفاشح اِحِد  َِّبِ الح

َواِحِد؛   ُوُجوُب َفَيثحُبُت بَِخَِّبِ الح ا الح نِيََّة اَل َتثحُبُت إالَّ بِالنَّصر َفَأمَّ كح ِقَياِس؛ أِلَنَّ الرُّ ُه ُيوِجُب  َواَل بِالح أِلَنَّ

َيِقنيِ  اَم َتثحُبُت باَِم ُيوِجُب ِعلحَم الح نِيَُّة إنَّ كح َيِقنِي، َوالرُّ َعَمَل َواَل ُيوِجَب ِعلحَم الح ٌن  الح ُل الطََّواِف ُركح  َفَأصح

َترِصح  َفَلمح  ِم  ِعلح الح ُدوَن  َعَمِل  الح َفَيُكوُن ُموِجُب  َواِحِد  الح بَِخَِّبِ  َتثحُبُت  فِيِه  َوالطََّهاَرُة   ، بِالنَّصر   َثابٌِت 

 َ َواِجَباِت يِف َباِب احلح ُم َيُقوُم َمَقاَم الح نًا، َوَلكِنََّها َواِجَبٌة، َوالدَّ  . (1) جر الطََّهاَرُة ُركح

ِمننَِي َفَأمَتَّتح هِبَا َعائَِشُة   َرَأٌة َوِهَي َتُطوُف َمَع َعائَِشَة ُأمر املحُؤح  َقاَل: َحاَضتح امح
ٍ
َبِقيََّة  ثانيًا: َعنح َعَطاء

 َطَوافَِها. 

الطََّواِف      وِط  رُشُ ِمنح  الطََّهاَرَة  َتَر  ح  مَل ِمننَِي  املحُؤح ُأمُّ  أ  – وجه االستدالل أن  الناس منع  وقد  خذ 

 .  (2) احلائض  من الطواف من حديثها  وهذا فعلها   وحيمل عىل احلاجة 

ثالثا:  قياس الطواف عىل باقي أركان احلج كاإلحرام والوقوف بعرفة فيستحب ان يكون عىل  

 .  (3) واليشرتط فكذلك الطواف  ،طهارة

واحلنابلة. وحكاه    ، والشافعية  ،مذهب املالكية   وهو  طوافليس عىل احلائض    :القول الثالث 

ابن املنذر عن عامة العلامء. وعلة املنع عندهم أن الطهارة رشط من رشوط الطواف واستدلوا  

 : أدلة منها عىل ذلك بعدة 

ُكُر إاِلَّ    األول: ماروته الدليل   نَا َمَع النَّبِير َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم الَ َنذح : َخَرجح السيدة عائشة  َقاَلتح

َف َطِمثحُت، َفَدَخَل َعيَلَّ النَّبِيُّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم َوَأَنا َأبحكِي، َفَقا ، َفَلامَّ ِجئحنَا رَسِ َل: »َما  احلَجَّ

، َقاَل: »َفإِنَّ  ُيبحكِيِك؟« ُقلحُت:  ِت؟« ُقلحُت: َنَعمح ح َأُحجَّ الَعاَم، َقاَل: »َلَعلَِّك ُنِفسح َلَوِددحُت َواهللَِّ َأنر مَل

 

 .   38/  4ج   ، املبسوط (  1) 

 . 544ص    ، . واملوسوعة امليرسة 189/  5ج   ، املحىل (  2) 

 . 316ص    ، . والنوازل يف احلج 215/  8. والتمهيد البن عبد الِّب، ج 144/  2ج   ، انظر رشح الرسالة (  3) 
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َح  َبيحِت  بِالح َتُطويِف  الَ  َأنح   َ َغريح  ، احلَاجُّ َعُل  َيفح َما  َعيِل  َفافح آَدَم،  َبنَاِت  َعىَل  اهللَُّ  َكَتَبُه  ٌء  ََشح تَّى  َذلِِك 

 . (1) َتطحُهِري« 

ِ َطَهاَرٍة  "  فاحلديث فيه  َبيحِت َوَأنَّ الطََّواَف اَل جَيُوُز َعىَل َغريح َائَِض اَل َتُطوُف بِالح .    (2)   "َبَياٌن َأنَّ احلح

 .  (4) . والنهي يف احلديث يقتيض الفساد  (3) ألن من رشوط الطواف الطهارة  

 وأجيب عن هذا االستدالل بوجوه: 

َأنَّ   َمنح  أَحُدَها:  َأوح  َعُدوَّ  الح َخاَفتح  َلوح  َا  َفإِهنَّ ُنُِب؛  َواجلح لِلحَحائِِض  ِجِد  املحَسح ُدُخوَل  ُتبِيُح  وَرَة  ُ الرضَّ

ُدُخوُلهُ  هَلَا  َجاَز  ِجِد  املحَسح ُدُخوَل  إالَّ  َملحَجًأ  جَتِدح  ح  َومَل َماهِلَا  ِذ  َأخح َأوح  َفاِحَشِة  الح َعنح  ِرُهَها  َتكح َمَع    َيسح

َيحِض، َوهَ  َخَذ َماهُلَا إنح َكاَن  احلح َة َأنح ُيؤح َا خَتَاُف إنح َأَقاَمتح بَِمكَّ ِذِه خَتَاُف َما ُهَو َقِريٌب ِمنح َذلَِك؛ َفإِهنَّ

ُض هَلَا، َوَليحَس هَلَ  وَرًة، َوَقدح خَتَاُف يِف إَقاَمتَِها مِمَّنح َيَتَعرَّ َبٍة رَضُ َفُع  ا َمنح َيدح هَلَا َماٌل، َوإِالَّ َأَقاَمتح بُِغرح

 َعنحَها. 

أَ  إَذا  فِيِه  املحُُروُر  لِلحَحائِِض  َوجَيُوُز  ِجِد،  املحَسح يِف  ُمُروِرَها  بَِمنحِزَلِة  َطَواَفَها  َأنَّ  الثَّاِن:  ََواُب  ِمنَتح  اجلح

َبيحِت بَِمنحِزَلِة ُمُروِرَها َوُدُخوهِلَا ِمنح َباٍب َوُخرُ  َل الح وِجَها ِمنح آَخَر؛  التَّلحِويَث، َوِهَي يِف َدَوَراهِنَا َحوح

َوَ  ىَل بِاجلح َظُم ِمنح َحاَجِة املحُُروِر َأوح تِي ِهَي َأعح  اِز. َفإَِذا َجاَز ُمُروُرَها لِلحَحاَجِة َفَطَواُفَها لِلحَحاَجِة الَّ

َتحَ  تَِحاَضِة، َواملحُسح ِجَد َكَدِم ااِلسح َيحِض يِف َتلحِويثِِه املحَسح ُه الثَّالُِث: َأنَّ َدَم احلح َوجح اَضُة جَيُوُز هَلَا ُدُخوُل  الح

ىَل.  َاَجِة، َوَحاَجُة َهِذِه َأوح ِل احلح َفاًقا، َوَذلَِك أِلَجح َمتح اتر ِجِد لِلطََّواِف إَذا َتَلجَّ  املحَسح

ُنُِب؛ َفإِنَّ النَّبِيَّ   ِجِد لِلطََّواِف َكَمنحِع اجلح ابُِع: َأنَّ َمنحَعَها ِمنح ُدُخوِل املحَسح ُه الرَّ َوجح ىلَّ اهللَُّ َعَليحِه  َص   - الح

َاَجِة  -َوَسلََّم  ُخوُل ِعنحَد احلح ا جَيُوُز َلُه الدُّ ِجِد َعَليحِهاَم، َوكاَِلمُهَ ِريِم املحَسح ى َبيحنَُهاَم يِف حَتح  . (5) َسوَّ

 

َبيحِت   ، احليض   صحيح البخاري، كتاب (  1)   . 305. رقم 68/  1ج   باب تقيض احلائض املناسك كلها إال الطََّواَف بِالح

 . 18/  8ج   ، . واملجموع 215/  8ج   ، التمهيد (  2) 

 .   151/  1ج   ، وبل الغاممة (  3) 

 . 317النوازل يف احلج، ص  (  4) 

 . 24/  3ج ، إعالم املوقعني (  5) 
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َج النَّبِير   -َعنح َعائَِشَة َرِِضَ اهللَُّ َعنحَها، َأنَّ َصِفيََّة بِنحَت ُحَييٍّ    :الدليل الثان  َم  َزوح  َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلَّ

-   َ ُت َذلَِك لَِرُسوِل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم، َفَقاَل: »َأَحابَِسُتنَا ِهَي« َقاُلوا: إِهنَّ ، َفَذَكرح ا  َحاَضتح

 .  (1) َقدح َأَفاَضتح َقاَل: »َفاَل إًِذا« 

انه سيحبس عىل صفية لو حاضت قبل  وجه االستدالل ان النبي صىل اهلل عليه وسلم بني  

وهذا فيه داللة واضحة عىل أهنا ال جيوز هلا الطواف وهى حائض، وإال ملا حبس    ،الطواف

 . (2) النبي صىل اهلل عليه وسلم عليها 

 وجياب عنه بام أجيب يف الدليل األول سواء بسواء. 

وكالمنا إذا    ، ل اخلالففهذا خارج عن حم  ،أنه إذا أمكن حبس وليها من أجلها  "ويضاف إليه  

 .  (3)  "مل حيبس وليها من أجلها ألي سبب كان فهذا موضع اخلالف 

ِ أن السيدة عائشة ىض اهلل عنها أخِّبته     :الدليل الثالث  َبريح َن الزُّ َوَة بح     :ما رواه ُعرح
ٍ
ء ُل ََشح ُه َأوَّ »َأنَّ

َأ، ُثمَّ َطاَف بِا  ُه َتَوضَّ َرًة« َبَدَأ بِِه ِحنَي َقِدَم َأنَّ ح َتُكنح ُعمح َبيحِت، ُثمَّ مَل  .  (4)لح

َِديَث    َعنري َمنَاِسَكُكمح « يدل عىل  "فهذا احلح َعَليحِه َوَسلََّم » ُخُذوا  ُلُه َصىلَّ اهللَُّ  إَِليحِه َقوح إَِذا انحَضمَّ 

 لِلطََّواِف وهو قول اجلمهور 
ِ
ُوُضوء  .  (5) اشرتاط الح

 .  (6)  الوجوب وغايته االستحباب ونوقش بأنه جمرد فعل ال يدل عىل    

َعىَل  َيُدلُّ  َما  يَعِة  ِ الرشَّ يِف  َوَليحَس  فِيِه  ُوُجوهِبَا  َعَدِم  َعىَل  َتُدلُّ  اَم  إنَّ ِعيََّة  ح الرشَّ َة  َِدلَّ األح ُوُجوِب    َفإِنَّ 

َرى فِيِه   غح ل  ". وألن    (7)   "الطََّهاَرِة الصُّ ة حتى يقوم دليٌل عىل حتريِم هذا الِفعح مَّ َل َبراءة الذر األَصح

 

َد َما َأَفاَضتح ، صحيح البخاري كتاب احلج (  1)  َأُة َبعح  . 1757. رقم 179/  2ج   ، َباُب إَِذا َحاَضِت املَرح

 .    318للشلعان، ص    النوازل يف احلج (  2) 

 318املصدر السابق، ص  (  3) 

 . 1641. رقم 157،/ 2ج   ، الطواف عىل وضوء   باب   ، كتاب احلج   ، صحيح البخاري (  4) 

 . 497/  3ج ، انظر فتح الباري (  5) 

 . 134ص    ، الدليل للمنياوي التحرير رشح  (  6) 

 . 199/  26ج   ، جمموع الفتاوى (  7) 
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ر: ال   هح ط، وال دليَل عىل ذلك، وملح َيُقل النبيُّ صىّل اهلل عليه وسّلم يومًا من الدَّ إاِلَّ هبذا الرشَّ

روا   .  (1)  "يقبل اهلل َطَوافًا بغرِي طهور، أو: ال تطوفوا حتى تطَّهَّ

القول األول    للطواف أن بني مما سبق عرضه من أقوال الفقهاء يف مسألة اشرتاط الطهارة  يت 

رجح األقوال بمعنى أن الطهارة مستحبة وجيوز للحائض الطواف بدون فدية إذا امتنع  أ هو  

مكة  يف  اإلفتاء    ،بقاؤها  دار  فتوى  وعليه  وسهولة   بيرس  أخرى  مرة  العودة  من  تتمكن  ومل 

ومجهرة املعارصين ويقوي هذا الرتجيح     ( 4) وابن عثيمني     ( 3) واللجنة الدائمة لإلفتاء     (2) املرصية   

 : أمور 

 األول: قوة أدلة القول األول بينام أدلة القولني اآلخرين مل تسلم من املناقشة. 

دُ   :الثان َعوح ح جَيِبح َعَليحِه الح مَل َة  َعَد َعنح َمكَّ َوَأبح حُمحِدًثا  َفَكيحَف جَيُِب َعىَل    لو أن رجال َطاَف  ِة  لِلحَمَشقَّ

نح ُهنَاَك َمنح َيُقوُل َعَليحِه َدٌم َوُهنَا َيَتَوجَّ 
َظَم ِمنح َذلَِك َلكِ ِة َأعح كِنَُها إالَّ بَِمَشقَّ ُه َأنح اَل  َهِذِه َما اَل ُيمح

ِريٍط َفاَل  ِ َتفح َواِجَب إَذا َتَرَكُه ِمنح َغريح  . (5)   "َدَم َعَليحِه بِِخاَلِف  جَيُِب َعَليحَها َدٌم أِلَنَّ الح

َوهِلََذا  "كالم السلف يدل عىل أن الظروف يف وقتهم كانت تسمح باحتباس املرأة    الثالث: أن

َر َعلَ  لَِها إَذا َكاَنتح الطُُّرَقاُت آِمنًَة َواَل رَضَ َتبَِس أِلَجح ُه َعىَل ُمَكاِرهَيا َأنح حَيح ُ َجَب َمالٍِك َوَغريح يحِه يِف  َأوح

ُيَِّض التََّخلُِّف َمَعَها َوَكاُنوا يِف َزَمِن الصَّ  ِل احلح َِمرُي أِلَجح َتبُِس األح ِهمح حَيح ِ  . َحاَبِة َوَغريح

 

 .   329/  1الرشح املمتع البن عثيمني ج (  1) 

  "  عند القدرة   م إال إهنا قالت باستحباب فدية 2012/  10/ 31تاريخ  (  2354) موقع دار اإلفتاء املرصية فتوى رقم (  2) 

 تذبح أصاًل؛ أخًذا بام ورد عن السيدة عائشة رِض اهلل  وجيوز االكتفاء بذبح شاة، فإن شقَّ عليها ذلك فال حرج عليها أالَّ 

عنها ومجاعة من السلف، واختار هذا الرأي َمن قال ِمن الفقهاء إن الطهارة للطواف ُسنٌَّة أو واجٌب تسقط املؤاخذة به عند  

 ر.   "العذ  

 . 238/  2ج    ، فتاوى إسالمية (  3) 

 .  351/  24،  جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني (  4) 

 . 240/  26ج   ، جمموع الفتاوى (  5) 
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َقاَيِة   ِل السر ِقَط املحَبِيُت َعنح َأهح َوَداَع َوُأسح َقُطوا َعنح املحَُكاِري الح َحاِب َمالٍِك َأسح واملتأخرون ِمنح َأصح

تَِباَس َمَعَها  ُزُهمح ُيوِجُب ااِلحح . َوَعجح ِزِهمح َعاَيِة لَِعجح َماِن   َوالرر َزح  .   (1) "يِف َهِذِه األح

ملغادرة املشاعر واليمكن    املرأة بمواعيد وهذه الصورة غري ميسورة يف زماننا حيث ترتبط    

 تأجيل رحلة طريان ألجل امرأة حائض . 

اجلوزية قيم  ابن  اَم "  :يقول  إنَّ ُوُجوِب  َوالح اِط  رِتَ ااِلشح يِف  َوَفَتاِوهيِمح  ِة  مَّ
َئِ األح َكاَلَم  َحاِل  َأنَّ  يِف  ُهَو   

َقوح  َواَل  اِرِع،  الشَّ َنصَّ  ُينَايِف  اَل  هِبَا  َتاُء  فح ِ َفاإلح ِز؛  َعجح َوالح وَرِة  ُ الرضَّ َحاِل  يِف  اَل  َعِة  َوالسَّ َرِة  ُقدح َل  الح

يَعتِهِ  اِرِع بَِقَواِعد رَشِ ُه ُيَقيرُد ُمطحَلَق َكاَلِم الشَّ تِي هِبَا َأنَّ ِة، َوَغاَيُة املحُفح مَّ
َئِ َوُأُصوهِلَا، َوُمطحَلِق َكاَلِم    األح

 َ ِع َوَقَواِعِدِه، َولَِقَواِعِد األح ح تِي هِبَا ُمَوافٌِق أِلُُصوِل الرشَّ ، َفاملحُفح مح
ِة بَِقَواِعِدِهمح َوُأُصوهِلِ مَّ

َئِ ةِ األح مَّ
   (2) "ئِ

ثناء فرتة احلج  ومما تيرس فعله يف زماننا أن املرأة بمقدرهتا أن تأخذ إبرا أو عالجا ملنع احليض أ  

أو الطواف فإن تعذر عليها ذلك او كان العالج يسبب هلا رضرا فهي معذورة فتطوف وال  

 فدية عليها واهلل أعلم. 

يلجأ بعض احلجاج إىل الوقوف بعرنة أو نمرة بسبب الزحام الشديد يف عرفة فهل جيزئ         

 الوقف فيهام بدال من الوقوف بعرفة ؟. 

 للفقهاء يف هذه املسألة قوالن: 

مع الزحام وال مع غريه  ومن   ال بحاليرى أن الوقوف بنمرة أو عرنة ال جيوز    : القول األول 

 ألن الوقوف بعرفة أعظم أركان احلج  .  ؛ وقف فيهام فحجه غري صحيح

 

 . 240/  26ج   ، جمموع الفتاوى (  1) 

 . 31ــ  30/  3ج   ، إعالم املوقعني (  2) 
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وحكى ابن املنذر اإلمجاع عىل ذلك وبه أخذ كل أهل العلم    ،وهذا قول الفقهاء سلفا وخلفا    

 .  (1) املعارصين 

 : واستدلوا عىل ذلك بعدة أدلة منها

ِن َعبحِد اهللَِّ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ    : الدليل األول ُكلُّ َعَرَفَة  ":  - َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم    - َعنح َجابِِر بح

ِمنًى   َوُكلُّ   ، ٍ حُمرَسر َبطحِن  َعنح  فُعوا  َوارح ِقٌف،  َموح َدلَِفِة  املحُزح َوُكلُّ  ُعَرنَة،  َبطحِن  َعنح  فُعوا  َوارح ِقٌف،  َموح

َعَقَبِة َمنحَحٌر إِالَّ   .  (2)  َما َوَراَء الح

ِن َأيِب َطالٍِب َقاَل: َوَقَف َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم بَِعَرَفَة، َفَقاَل: »َهِذهِ  َعَرَفُة،    وَعنح َعيِلر بح

ِقٌف«  َها َموح ِقُف، َوَعَرَفُة ُكلُّ  . (3) َوُهَو املحَوح

َِن بحنِ  محح ا َرُسوَل اهللَِّ  َوَعنح َعبحِد الرَّ ٍد َأَتوح ِل َنجح ُمَر َأنَّ »َناًسا ِمنح َأهح َعَليحِه َوَسلََّم    - َيعح   - َصىلَّ اهللَُّ 

َجُّ َعَرَفَة، َمنح َجاَء َليحَلَة مَجحٍع َقبحَل ُطلُ  ِر  َوُهَو َواِقٌف بَِعَرَفَة َفَسَأُلوُه َفَأَمَر ُمنَاِدًيا ُينَاِدي: احلح َفجح وِع الح

 .  (4) َرَك...« َفَقدح َأدح 

َها، َوُهَو َقول َأكثر أهل      ُوُقوف بَغريح يني َعَرَفة للوقوف، َوَأنه اَل جَيحِزي الح ََحاِديث تعح َويِف َهِذه األح

 .  (5)الحعلم 

 

. وجمموع  105/  8ج   ، . واملجموع 349/  1ج   ، املجتهد . وبداية  23/  2ج   ، . وتبيني احلقائق 17/  4ج   ، انظر املبسوط (  1) 

 . 187  . رقم 68ع البن املنذر، ص  . واإلمجا 210/  3املقنع ج   . واملبدع يف رشح 129/  26ج   ، فتاوى ابن تيمية 

ابن ماجة ت األرنؤوط (  2)  بعرفة   باب  سنن  ابن ماجة 3012. رقم 216/ 4ج   ، الدعاء  الباقي   ، . وسنن  باب    ، حتقيق عبد 

ِن ُعَمَر    ".  60/ 3ج   ، الراية جاء يف نصب    3012. رقم 1002/  2ج   ، املوقف بعرفات  ُن َعبحِد اهللَِّ بح َقاِسُم بح وٌك،  َوالح ُ ُعَمِريُّ َمرتح الح

ُن ِحبَّاَن يِف    "َقاَل ابح
ِ
َعَفاء ، انحَتَهى "كَِتاِب الضُّ

ٍ
ء َكِذِب، َوَقاَل ابحُن َمِعنٍي: َليحَس بيَِشح ِميِه بِالح َُد َيرح . ويف التلخيص احلبري  ": َكاَن َأمحح

ُعمَ   ".550/ 2ج  ِن ُعَمَر الح ُن َعبحِد اهللَِّ بح َقاِسُم بح نَاِدِه الح ُن  َويِف إسح ِظ َوَرَواُه ابح َذا اللَّفح َُد َوَرَواُه َمالٌِك يِف املحَُوطَّأِ َباَلًغا هِبَ َبُه َأمحح ِريُّ َكذَّ

ِظ   ِعٍم بَِلفح ِن ُمطح ِ بح ُهمح ِمنح َحِديِث ُجَبريح ُ اُر َوَغريح َبزَّ َبيحَهِقيُّ َوالح اِنُّ َوالح َِّبَ َفُعو "ِحبَّاَن َوالطَّ ِقٌف َوارح ٍ ُكلُّ َعَرَفاٍت َموح َِديُث    "ا َعنح حُمرَسر احلح

 ِ ٍ َعنح ُجَبريح
ِن َأيِب ُحَسنيح َِن بح محح ِن َعبحِد الرَّ ُه ِمنح ِرَواَيِة َعبحِد اهللَِّ بح نَاِدِه انحِقَطاٌع َفإِنَّ َبيحَهِقيُّ    َويِف إسح اُر َوَرَواُه الح َبزَّ َقُه َقاَلُه الح ح َيلح ِعٍم َومَل ِن ُمطح بح

ِن املحُنحَكِدِر مُ  َساًل َعنح ابح  "رح

 . 885. رقم  223/  3ج   ، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف   ، سنن الرتمذي حتقيق شاكر (  3) 

 .   70/  5نيل األوطارج (  4) 

 . 5/  10عمدة القاري، ج (  5) 
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َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه    -. أِلَنَّ النَّبِيَّ  (1)بعرنة الجيزيء  أن الوقوفامجاع أهل العلم عىل   :الدليل الثان

يحَطاِن  -َوَسلََّم  ُه َواِدي الشَّ َِّبَ َأنَّ  .  (2) هَنَى َعنح َذلَِك، َوَأخح

فإن قيل إن هذا اإلمجاع منقوض بمخالفة مالك حيث إنه يرى جواز الوقوف بعرنة ألهنا من  

 عرفة. 

إِذ رصح فقهاء املالكية أن  "مشهورة عنه  غري    مالك روايةأجيب عن ذلك أن خمالفة اإلمام  

املشهور عدم إِجزاء الوقوف بعرنة. وقد أوىص ابن جزي باجتناب الوقوف ببطن عرنة. وقال  

. وقد يكون خالف مالك    (3)   "احلطاب: الصحيح أن بطن عرنة ليس من عرفة وال من احلرم،

 املسألة. قبل اإلمجاع عىل هذه  

  ، فال جيوز أداؤه إال بيقني  ،(4) فة ركن من أركان احلج جممع عليه  أن الوقوف بعر  : الدليل الثالث

 . (5) والوقوف يف مكان فيه خالف اليقني فيه 

الدليل الرابع: قياس الوقوف بعرفة عىل الوقوف بمزدلفة ونحوها بجامع أن كال منهام ليس  

 .  (6) من عرفة فاحلكم واحد 

الرابع النحر،     :الدليل  يوم  فجر  الزوال حتى طلوع  بعد  من  يمتد  بعرفة  الوقوف  وقت  أن 

 . (7)ولو كان الزحام شديدا   ،وعليه يمكن للحاج الوقوف خالل هذا الوقت الطويل

حتى ولو مل يبق فيها إال إذا وقف هنارا    ، الدليل اخلامس: أن الوقوف بعرفة يكفي فيه املرور

 . (8) ذا ال يتصور ترك الوقوف بعرفة ألجل الزحام  ول  ، لزمه أن يقف إىل غروب الشمس

 

 . 343/  3ج   ، . واملفهم للقرطبي 112/ 4انظر فقه اإلسالم رشح بلوغ املرام ج (  1) 

 . 125/  2ج ، بدائع الصنائع (  2) 

 . 371/  1ج ، أفعال املناسك ارشاد السالك إىل  (  3) 

 . 125/ 2انظر بدائع الصنائع،ج (  4) 

 . 421  / 24  ، انظر التمهيد للقرطبي (  5) 

 . 383ص    ، . والنوازل يف احلج 428/ 3ج   ، . والرشح الكبري عىل متن املقنع 368/  3ج   ، انظر املغني (  6) 

 . 561ص    ، املوسوعة امليرسة (  7) 

 . 561ص    ، املصدر السابق (  8) 
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 جيوز الوقوف بعرنة أو نمرة مع الكراهة وجِّب الوقوف  فيهام بدم .  : القول الثان 

 . (1)وقول للاملكية   ،ورواية عن مالك ،وهو قول للحنفية 

 واستدلوا عىل قوهلم: 

أن وادي عرنة يدخل يف مسمى عرفة عرفا والوقوف فيهام مكروها واخلِّب ورد     :الدليل األول 

قبيل   من  فهو  بعرفة   بعضهم  قيده  وقد  حمرس  ووادي  عرنة  ومنها  مطلقا  بعرفة  الوقوف  يف 

ا مُ  مُهَ ُوُقوِف يِف ُمَسامَّ ُن بِالح كح َواِحِد اَل جَتُوُز َفَيثحُبُت الرُّ َياَدُة بَخَِّبِ الح َلًقا الزيادة، َوالزر   .(2) طح

 : ويناقش هذا الدليل من موجهني

أنالوجه    خالفا    األول:  رشعا  و  عقال  الواحد   بخِّب  الزيادة  جواز  اجلمهور  عند  الراجح 

   .للحنفية  ومن وافقهم 

، فإنه غري ممتنع أن ينصب اهلل تعاىل غلبة الظن عالمة للحكم، كنصبه  ما جواز وقوعه رشعاً 

األشياء   واستقبال  سائر  بالفتوى،  واحلكم  بالشهود،  القضاء  يتصور  هذا  وعىل  عالمات. 

 الكعبة إذا مل تعاين. 

وقد رأى بعضهم أن نصب غلبة الظن عالمة للحكم يف الرشع واجب عقال، ولوال ذلك       

 . (3) لسقطت أكثر األحكام عن من مل يشافه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  

 : ا فقالوا وزاد بعضهم املعنى وضوح

أما جوازه عقاًل: فألن اهلل بيده األمر وله احلكم؛ ألنه الرب املالك فله أن يرشع لعباده ما  "    

ثم إن مقتىض حكمة       تقتضيه حكمته ورمحته وهل يمنع العقل أن يأمر املالك مملوكه بام أراد؟! 

فيه قيام مصالح دين بعبادة أن يرشع هلم ما يعلم تعاىل أن  هم ودنياهم واملصالح  اهلل ورمحته 

 

 . 114/  2ج   ، . وبداية املجتهد 418  / 24ج   ، والتمهيد   . 136/  2الصنائع ج ينظر بدائع  (  1) 

 . 29/  2ج ، انظر تبيني احلقائق (  2) 

 . 71الرضوري يف أصول الفقه، ص  (  3) 
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ختتلف بحسب األحوال واألزمان فقد يكون احلكم يف وقت أو حال أصلح للعباد ويكون  

 .(1)غريه يف وقت أو حال أخرى أصلح واهلل عليم حكيم 

وله اسم   ،بل هو واد خارج عن عرفة "ال نسلم ان عرنة يدخل يف مسمى عرفة  :الوجه الثان

وهذا ال يدخل يف عرفة ال حسا وال    ،واألدلة الصحيحة دلت عىل الوقوف يف عرفة  ،خاص

مزدلفة  ، رشعاً  يف  الوقوف  بجواز  أيضا  يقال  ال  ملاذا  ؟  باجلواز  عرنة  نخص  وجواز    ، وملا 

 . (2)  "الوقوف خارج عرفة قبيل مزدلفة 

ح َيأحِت  : الدليل الثان لِيُل. َقاُلوا: َومَل ُوُقوَف بُِكلر َعَرَفَة َجائٌِز إاِلَّ َما َقاَم َعَليحِه الدَّ َل َأنَّ الح َصح َأنَّ األح

ِل.  َصح ُُروُج َعِن األح ُة َواخلح ُجَّ َزُم بِِه احلح ٍه َتلح َِديُث ِمنح َوجح  . . ألنه خِّب مقيد  (3) َهَذا احلح

املقيد      اخلِّب  بأن  هذا   صحيح ويناقش  فغري  النقل   جهة  من  احلجة  به  تلزم  اخلِّب    ؛ال  ألن 

خاصة مع إمجاع أصحاب املذاهب عىل العمل به وأن    ، ويفيد العمل به  ، صحيح بجميع طرقه

 .  (4) اخلالف فيه خالف املشهور من املذهبني املخالفني 

بعدم صحة الوقوف يف وادي عرنة أو   األول القائل ويتبني بعد عرض القولني ترجيح القول 

 األدلة التي ذكروها وضعف أدلة القول الثان التي مل تسلم من املناقشة .   نمرة لقوة

قد ينوي أصحاب املراقبة اجلوية للحجاج بالطائرات أداء فريضة احلج أثناء عملهم فهل      

 صحيحًا؟ وفا ًيعتِّب مرورهم بالطائرة من عرفات وق

 . (5) الغروب  عرفات قبلتناولنا سابقا حكم دفع اجلنود والعاملني قبل الغروب من  

 

 . 67ص    ، التمهيد رشح خمترص األصول من علم األصول (  1) 

 . 384ص   ، النوازل يف احلج (  2) 

 . 114/  2ج   ، بداية املجتهد (  3) 

 . 338ص    ، النوازل يف احلج (  4) 

  من عرفة قبل الغروب وقد رحنا القول القائل بجواز   حكم دفع العامل واجلنود   (: 22) رقم   راجع اقوال الفقهاء يف املسألة (  5) 

 فدية عليهم .   دفع اجلنود والعامل واألطباء قبل الغروب وال 
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 ثالثة: ونذكر هنا بأمور   

 األمر األول: أن مجيع أهل العلم عىل ان من وقف بعرفة أو مر هبا ليال فإن حجه صحيح.  

الثان  اتفق أهل العلم عىل أن من وقف بعرفة أو مر هبا قبل الزوال ثم انرصف فإن    : األمر 

 حجه غري صحيح. 

الثالث  قبل   : األمر  الزوال وانرصف  بعد  فيها  أو وقف  بعرفة  العلم يف من مر  أهل    اختلف 

 .  ( 1) غروب الشمس هل يدرك بذلك احلج أو ال ؟  

الشمس من      قبل قروب  إفاضة اجلنود والعامل  املسألة يف حكم  القول يف هذه  بسطنا  وقد 

الزوال  وقبل الغروب بدون    اإلفاضة بعد عرفات وبينا أن الراجح من اقوال أهل العلم جواز  

 فدية عىل الصحيح من مذهب الشافعية واختيار فتاوى كبار العلامء املعارصين . 

  ، أو نحوها من املركوبات كاملسئولني عن احلج  ، مر بعرفة بطائرة  "وبناء عىل ما سبق فإن من  

وهو يقصد احلج بعد زوال الشمس يوم عرفة إىل طلوع فجر يوم    ، أو مسئويل املراقبة اجلوية

  جيزئ فقد أدرك احلج خاصة إذا علمنا أن وقوف الراكب أو مروره باتفاق أهل العلم  ، النحر

ن أهل العلم أن وقوف الراكب أفضل من وموقف الراجل  يف إدراك عرفة بل إن قول طائفة م 

استدالال بفعل النبي صىل اهلل عليه وسلم كام يف حديث جابر عن النبي » ُثمَّ َركَِب َرُسوُل اهللِ  

 َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم،  

َخرَ  الصَّ إِىَل   
ِ
َواء َقصح الح َناَقتِِه  َبطحَن  َفَجَعَل  ِقَف،  املحَوح َأَتى  ِه،  َحتَّى  َيَديح  َ َبنيح املحَُشاِة  َحبحَل  َوَجَعَل  اِت، 

َغاَب   َحتَّى  َقلِياًل،  َرُة  فح الصُّ َوَذَهَبِت  ُس،  مح الشَّ َغَرَبِت  َحتَّى  َواِقًفا  َيَزلح  َفَلمح  ِقبحَلَة،  الح َبَل  َتقح َواسح

ُص«  ُقرح  .  (2) الح

.هذا   فة للحجاجعركاإلفطار يوم   ،فكان أوىل ،وكذلك قالوا ألن الركوب يقوي عىل الدعاء 

 بالنسبة لركوب الدابة ونحوها وركوب الطائرة مثلها.

 

 . 373ــ    372ص،    ، النوازل يف احلج (  1) 

 . 1218. رقم 886/  2ج   باب حجة النبي صىل اهلل عليه وسلم   ، كتاب احلج   ، جزء من حديث طويل يف صحيح مسلم (  2) 
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ألن مرور املركوب يف هواء عرفة    ؛فال يغري يف احلكم شيئا  ،أما عدم اتصال املركوب باألرض 

 .  (1)  "ألن اهلواء له حكم القرار كام هو ثابت يف القواعد الفقهية    ؛أمر مشابه ملروره  بقرارها 

يتعرض بعض احلجاج  املرىض و كبار السن يف عرفات  حلاالت من اإلغامء السيام مع              

 الزحام وشدة احلرارة. 

رتة قصرية ثم يعود  وخيتلف اإلغامء من شخص آلخر بعضهم يصاب باإلغامء دقائق أو ف    

والخالف بني الفقهاء عىل صحة وقوف هؤالء ولو للحظة ألنه يكون فيها أهال    ، لكامل وعيه

ألداء العبادة  فإن أفاق يف عرفات  يف أي وقت من بعد الزوال حتى طلوع فجر يوم النحر  

 صح وقوفه. 

َزاء ا   ": قال أبو بكر احلسيني احلصني       َاِصل َأن رَشط إِجح َواِقف َأهال  َواحلح ُوُقوف َأن يكون الح لح

ُوُقوف من َزَوال  ِعَباَدِة ثمَّ يِف َأي َموِضع وقف ِمنحَها َجاَز أِلَن الحكل َعَرَفة َووقت الح  لِلح

يحل َوالنََّهار َحتَّى َلو َأَفاَض قبل   مع َبني اللَّ رَتط اجلح ر َواَل يشح م َعَرَفة إِىَل ُطُلوع الحفجح س َيوح مح الشَّ

ُغُروب  ِحيح  الح م عىل الصَّ  . (2)  "َصحَّ ُوُقوفه َواَل يلحزمه الدَّ

: إن كان أفاق بعرفة حتى عقل؛ أجزأه احلج، وإن كان مل يعقل بعرفة؛ فال حج  ":ويف اجلامع     

 .  (3)  "له

 وإنام اخلالف بني الفقهاء  فيمن أغمى عليه بعرفات دون إفاقة هل يصح وقوفه أم ال؟      

 : للفقهاء قوالن 

 . عرفة جيزئ وحجه صحيح  عليه يف يرى أن وقوف املغمى   :األول   القول 

 

 . 380ص    ، النوازل يف احلج (  1) 

 .  214كفاية األخيار، ص  (  2) 

 . 91/  8اجلامع لعلوم اإلمام أمحد، ج (  3) 
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 .  (3) املعارصين  عطاء وبعضوقول  (2املالكية ) ومشهور    (1) وهو مذهب احلنفية 

 : ومن أدلتهم عىل ذلك

ير َرِِضَ اهللَُّ َعنحُه، َقاَل: َأَتيحُت َرُسوَل اهللَِّ    1
ٍس الطَّائِ َوَة بحِن ُمرَضر ـ حديث عروة بن مرضس ُعرح

لَ  ٍع، َفُقلحُت: َيا َرُسوَل اهللَِّ ِجئحُتَك ِمنح َجَبِل طيء َوَقدح َأكح لحُت  َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم َوُهَو َواِقٌف بَِجمح

؟ َفَقاَل َرُسوُل  َمطِيَّتِي، وَ  ُت َعَليحِه، َفَهلح يِل ِمنح َحجٍّ ُت ِمنح َجَبٍل إِالَّ َوَقفح يِس، َواهللَِّ َما َتَركح َعبحُت َنفح َأتح

اَلَة، َوَقدح َأَتى َعَرَفاٍت َقبحَل َذلَِك َليحاًل  َرَك َمَعنَا َهِذِه الصَّ اًرا،   َأوح هَنَ اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم: »َمنح َأدح

ُه«   . (4) َفَقدح َقىَض َتَفَثُه َوَحجَّ

ففي احلديث دليل عىل أن أداء الوقوف بعرفة يتأتى بحصوله يف املوقف يف وقت الوقوف      

قياسا عىل من مر بعرفات وهو ال يعلم هبا كعروة يف هذا احلديث فقد أجزأه الوقوف وهو ال  

ِ  (5) يعلم أن وقوفه أجزأه إال بخِّب النبي عليه السالم  اَمَء اَل ُيبحطُِل اإلح غح ِ َراَم . وأِلَنَّ اإلح  . (6)حح

وهذا    ، ويناقش بأن احلديث دل عىل أن عروة قصد العبادة ولكنه مل يعرف مكان العبادة       

 . (7) كمن قصد التوجه إىل القبلة وأخطأ اجلهة بعد االجتهاد  ،سائغ يف الرشع 

ِن َعبَّاٍس، َعِن النَّبِير َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم َلقِ   2 ُم؟«  ـ ما رواه ابح َقوح ، َفَقاَل: »َمِن الح
ِ
َحاء وح ًبا بِالرَّ َي َركح

: أَ  َرَأٌة َصبِيًّا، َفَقاَلتح لُِموَن، َفَقاُلوا: َمنح َأنحَت؟ َقاَل: »َرُسوُل اهللِ«، َفَرَفَعتح إَِليحِه امح هِلََذا  َقاُلوا: املحُسح

 

 . 56/  4ج   ، املبسوط (  1) 

 . 257/  3ج   ، والذخرية   . 184/  1ج   ، انظر املدونة (  2) 

ابن    . جمموع فتاوى ورسائل 299/  7ج   ،ابن عثيمني يف الرشح املمتع   . 439/  4ج   ، البيان منهم الشنقيطي يف أضواء  (  3) 

 . 260/  72ج    ، وجملة البحوث اإلسالمية   . 21/ 23ج   ، عثيمني 

َِديِث،    ": . قال احلاكم 1701. رقم 634/  1ج   ، املستدرك عىل الصحيحني (  4)  ِة احلح ِة َأئِمَّ ِط َكافَّ َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعىَل رَشح

اَلمِ َوهِ  سح ِ وصححه    1950. رقم  196/  2ج ، باب من مل يدرك عرفة   ، . وأخرجه أبو داود يف سننه   "َي َقاِعَدٌة ِمنح َقَواِعِد اإلح

 . 18300. رقم 233/  30ج   ، حتقيق شعيب األرنؤوط   ، األلبان وأمحد يف مسنده 

 . 372/  3ج   ، . واملغني 56/  4ج   ، انظر املبسوط (  5) 

 . 95/  3مواهب اجلليل ج (  6) 

 . 392النوازل يف احلج، ص  (  7) 
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ٌر«   ، َوَلِك َأجح ؟ َقاَل: »َنَعمح غري املميز الذي     (2) ة حج الصبي  ففي احلديث داللة عىل صح       (1)َحجٌّ

باقي أعامل احلج فيقاس عليه عدم اعتبار قصد املغمى عليه    اإلحرام والال يتصور منه نية  

 . (3) للوقوف 

ويناقش بأن أكثر أهل العلم قد اتفقوا عىل أن إحرام رفقة املغمى عليه نيابة عنه ال جتزئه       

الغمى عليه ال يقاس عىل    ،وال تدخله يف النسك بخالف الصبي  وهذا يدل عىل أن وقوف 

 . (4) وقوف الصبي 

 عدم صحة وقوف املغمى عليه وبالتايل عدم صحة حجه.    : القول الثان 

 واستدلوا عىل ذلك  بام ييل:   (7) والظاهرية  ،(6) واحلنابلة    (5) وهو مذهب  الشافعية 

ينَ } :ـ  قوله تعاىل  1 ُبُدوا اهللََّ خُمحلِِصنَي َلُه الدر  [. 5]البينة:  {َوَما ُأِمُروا إاِل لَِيعح

اَلٍص هللَِِّ َتَعاىَل     ِد إَليحِه ُمَؤدًّى بِإِخح َقصح ُه اَل جَيحِزي َعَمٌل َمأحُموٌر بِِه إالَّ بِنِيَِّة الح  فِيِه  وجه االستدالل َأنَّ

؛ واملغمى   ينَ َكاَم َأَمَر َعزَّ َوَجلَّ فاليصح حجه، َواَل جُيحِزي    ، عليه مل  يأت  بالعمل خُمحلًِصا َلُه الدر

 

 . 1336. رقم 974/  2ج   ، صحيح مسلم باب صحة حج الصبي وأجر من حج به (  1) 

ُن َعبَّاٍس َأنَّ النَّبِيَّ    ملا رواه   ال جيزئه عن حجة اإلسالم. بعد زوال املانع (  2)  أيُّام َصبِىٍّ َحجَّ  "َقاَل: »    - َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم    - ابح

ام ُثمَّ َبَلَغ   ًة ُأخَرى، وَأيُّ ٌة    احِلنَث فَعَليه أن حَيُجَّ َحجَّ ٌة ُأخَرى، وَأيُّام عبٍد َحجَّ ُثمَّ ُأعتَِق فَعَليه َحجَّ أعرابِىٍّ َحجَّ ُثمَّ هاَجَر فَعَليه َحجَّ

ب  . ومعنى يبلغ احلنث: أي يبلغ مبلغ الرجال فيكت 8686. رقم 201/  9ج   ، « السنن الكِّبى للبيهقي ت الرتكي   "ُأخَرى

 . 449  / 1ج ، عليه احلنث أي اإلثم. ينظر النهاية 

، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه    عن الفريضة ملا رواه   فإن مات الصبي قبل البلوغ أجزأه حجه  ُقَرظِير ٍب الح ِن َكعح ِد بح حُمَمَّ

ِمننَِي،  َد يِف ُصُدوِر املحُؤح اَم مَمحُلوٍك َحجَّ   َوَسلََّم: »إِنر ُأِريُد َأنح ُأَجدر ، َوَأيُّ َجُّ َرَك َفَعَليحِه احلح َزَأ َعنحُه َفإِنح َأدح ُلُه َفاَمَت َأجح اَم َصبِيٍّ َحجَّ بِِه َأهح َأيُّ

َزأَ  ُلُه َفاَمَت َأجح « املراسيل أليب داود   بِِه َأهح َجُّ تَِق َفَعَليحِه احلح  .   379/  2ج   ، . وكشف القناع 134رقم   144ص    ، َعنحُه َفإِنح ُأعح

 . 566ص    ، . واملوسوعة امليرسة 5/  2ج   ، انظر تبيني احلقائق (  3) 

 . 393ص   ، النوازل يف احلج (  4) 

 . 118/  8ج   ، املجموع رشح املهذب (  5) 

 . 372/  3ج   ، انظر املغنى (  6) 

 . 205/  5ج   ، انظر املحىل (  7) 
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ِل اهللَِّ َتَعاىَل:  ُه  لَِقوح ُ ٍس باَِم َكَسَبتح َرِهينَةٌ }َأنح َيِقَف بِِه َغريح َوال  }[ َوَقاَل َتَعاىَل: 38]املدثر:  {ُكلُّ َنفح

ٍس إِال َعَليحَها َوال َتِزُر َوازِ  ِسُب ُكلُّ َنفح َرى َتكح َر ُأخح   .(1)[164]األنعام: {َرٌة ِوزح

ويناقش  بأن نية اإلحرام والدخول يف النسك للشخص السليم يدخل فيها مجيع أعامل احلج      

األول من رمضان  ليلة  الصيام  نوى  الشهر  ،كمن  هناية  يكفيه حتى  ذلك  نوى    ،فإن  وكمن 

 . (2) التقرب هلل بعبادة الصالة يكفيه ذلك لكل ركعة 

وهلذا لو أغمي عليه يف مجيع هنار الصوم مل يصح   ، أن املغمى عليه ليس من أهل العباداتـ   2

 .  (3) صومه  وكذا احلج يقاس عىل الصوم بجامع  أهنام عبادتان مفروضتان  

الليل بخالف اركان احلج       فيه من  النية  تبييت  بأن الرشع قد خص الصوم جيب  ويناقش 

كام يفرتق احلج عن الصوم يف انه عبادة واحدة فيها اركان لو فسد ركن فسد احلج    ، املتعددة

 .(4) بينام الصوم خيتلف إذ يعتِّب صيام كل يوم عبادة مستقلة لو فسدت مل تفسد األيام األخرى 

ومع تكافؤ أدلة القولني إال أنني أرجح صحة وقوف حج املغمى عليه ألنه يتفق مع قواعد       

والظفر بأداء الفريضة التي فرضت مرة واحدة يف العمر قد ال    ، التيسري ورفع احلرج يف احلج

 تتيرس للمغمى عليه مرة أخرى بل ربام مات بعدها. 

اإلسالمية عمال برأي األحناف ومن باب  وهذا ما أفتت به جلنة الفتوى يف  جممع البحوث    

 كام أفتى به الشيخ الشنقيطي وابن عثيمني وغريهم من املعارصين.    (5) رفع احلرج دون تكلف  

 

 .   394ص    ، والنوازل يف احلج   . 205/  5ج   ، انظر املحىل (  1) 

 . 395ص    ، النوازل يف احلج (  2) 

 . 394ص    ، والنوازل يف احلج   . 362/  7ج   ، العزيز وفتح    . 412/  1املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ج   انظر (  3) 

 395ص   ، انظر النوازل يف احلج (  4) 

اخلميس (  5)  اليوم  أخبار  جريدة  اإلسالمية  البحوث  جممع  فتوى  عام   19:11  الساعة   ، أغسطس   1  انظر    2019  م 

https://akhbarelyom.com/n 



517 
 

عىل أن املبيت بمزدلفة واجب وليس ركنا من أركان احلج ويرتتب     ( 1) يتفق أكثر الفقهاء      

 عىل وجوبه الفدية ملن تركه بغري عذر . 

 واستدل الفقهاء عىل أن املبيت بمزلفة واجب بعدة أدلة منها:    

لِِه َتَعاىَل    :تعاىل   ـ قوله  1 ُكُروا اهللََّ ِعنحَد ا}بَِقوح ُتمح ِمنح َعَرَفاٍت َفاذح ََرامِ َفإَِذا َأَفضح َعِر احلح ]البقرة:    {ملحَشح

198 ] 

َدلَِفة  "أن  وجه االستدالل ِ  ُوُقوف، وكل قد أمجع َأنه َلو وقف بُِمزح اهلل َتَعاىَل إِنَّاَم ذكر َومل يذكر الح

َج   ُكور يِف الحكتاب َليحَس ركنا يِف احلح َومل يذكر اهلل عز َوجل َكاَن حجه َتاما، َفإِذا َكاَن الّذكر املحَذح

َرى َأن اَل يكون فرضافاملوط ِذي مل يذكر  يِف الحكتاب َأحح ِذي )يكون( فِيِه الّذكر الَّ  .  (2)  "ن الَّ

ا َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَس   2 ٍد َأَتوح ِل َنجح َمَر، َأنَّ َناًسا ِمنح َأهح ِن َيعح َِن بح محح لََّم َوُهَو  ــ َعنح َعبحِد الرَّ

َرَك  بَِعَرَفَة َفَسَأُلوهُ  ِر َفَقدح َأدح ، َفَأَمَر ُمنَاِدًيا، َفنَاَدى: »احلَجُّ َعَرَفُة، َمنح َجاَء َليحَلَة مَجحٍع َقبحَل ُطُلوِع الَفجح

 » ...  .(3) احلَجَّ

ها   َتصَّ نًا اَلخح اهلل عليه وسلم بالذكر كام ذكر عرفة فدل عىل ان    النبي صىل َفَلوح َكاَن املحَبِيُت هِبَا ُركح

 .  (4)املبيت هبا ليس واجبا 

 

َراِهي (  1)  َوإِبح ََسُن  ِمنحُهُم احلح بِِه  إاِلَّ  َيتِمُّ  اَل  َجر  ٌن يِف احلح ُركح ُه  َأنَّ التَّابِِعنَي  ِمَن  مَخحَسٍة  َوُد  َوُحكَِي َعنح  َسح َواألح بِيُّ  عح الشَّ َوَعاِمٌر  النََّخِعيُّ  ُم 

 َ محح َقَمُة َوبِِه َقاَل َأُبو َعبحِد الرَّ لِِه َتَعاىَل:  َوَعلح اَلاًل بَِقوح تِدح افِِعيُّ اسح َعِر الَحََّرامِ }ِن الشَّ ُكُروا اهللَ ِعنحَد املَشح ُتمح ِمنح َعَرَفاٍت َفاذح (  َفإَذا أَفضح

ا ُرِوَي َعِن النَّبِير  (  198البقرة:  } ٍع َفَقدح    "  - َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلَّم َ    - َوهِبَ َجُّ  َمنح َوَقَف بَِجمح َجَّ َوَمنح َفاَتُه َفَقدح َفاَتُه احلح َرَك احلح .  "َأدح

 . 615/ 2ج   ، العمدة انظر رشح    ، وقد انترص ابت تيمية للقول بركنية املبيت 

 ُ ِر ُدوَن املحَبِيِت َوُهَو َغريح كح َا َتُدلُّ َعىَل ُوُجوِب الذر َة فِيَها؛ أِلهَنَّ َيُة اَل ُحجَّ ا   َوا وأجيب عن هذه األدلة بأن اآلح َاِع. َوَأمَّ مجح ِ ِجٍب بِاإلح

 . َجر ُ َصِحيٍح ُثمَّ ُهَو حَمحُموٌل َعىَل َفَواِت َفِضيَلِة احلح ََِّبُ َفَغريح  . 177/  4انظر احلاوي الكبري، ج   اخلح

 . 439/  1أليب زكريا األنصاري املنبجي، ج   اللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب (  2) 

َرَك احلَجَّ   ، أبواب احلج ،  شاكر   سنن الرتمذي ت (  3)  ٍع َفَقدح َأدح َرَك اإِلَماَم بَِجمح  . 889. رقم 228/  3ج   ، َباُب َما َجاَء فِيَمنح َأدح

 . 177/  4انظر احلاوي الكبري، ج (  4) 
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اًل   3 ُكُه َأصح ًضا ملََا َجاَز َترح ، َوَلوح َكاَن َفرح ُ ٍر َعىَل َما ُنَبنير َدلَِفَة َجائٌِز لُِعذح ُوُقوِف بُِمزح َك الح َكَسائِِر    ـ أن َترح

ضٍ  بَِفرح َليحَس  ُه  َأنَّ َفَدلَّ  َفَرائِِض  َأوح  الح ٍف  ِمنح َضعح ٍر  لُِعذح ُوُجوُبُه  ُقُط  َيسح َقدح  ُه  َأنَّ َواِجٌب إالَّ  ُهَو  َبلح   

َء َعَليحِه  : اَل ََشح ح َيِقفح َل َومَل ِو َذلَِك َحتَّى َلوح َتَعجَّ  . (1) َمَرٍض َأوح َحيحٍض َأوح َنحح

القدوم والوداع؛ وألنه    "والقاعدة يف ذلك   أن كل ما جاز تركه لعذر مل يكن ركنًا كطواف 

 . (2)  "مبيت بمكان فلم يكن رشطًا يف احلج كاملبيت بمنى

هَ   -َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم    -ـ أن الَرُسوُل اهللَِّ    4 ح َيشح ُلوا بَِليحٍل َومَل َعَفِة َأنح َيَتَعجَّ ُدوا َمَعُه  رخص لِلضَّ

فلام عذر الضعفة عن أدائه دل عىل أنه ليس بركن . واليقال بأن النبي صىل    (3) املبيت بمزدلفة    

الليل جاز له االنرصاف    وصل آخر ألن من    ؛ اهلل عليه وسلم قدمهم بعد أن وقفوا بمزدلفة

 .  (4) لإلذن الرشعي من النبي صىل اهلل عليه وسلم للضعفة مع عدم املبيت 

 : تب عىل  معرفة حكم املبيت باملزدلفة  بالنسبة لدخوهلا أو اخلروج منها أمران مستجدانيرت 

من مل يستطع دخول مزدلفة حتى طلوع الشمس لتعطل حركة السري أو ازدحامه مع   : األول 

عدم قدرته عىل ترك وسيلة النقل فال جيب عليه الدم لوجود العذر وهبذا افتى مجاعة من أهل  

 العلم . 

عىل    :الثان   للقيام  للضعفة  مصاحبا  قويا  يكون  كأن  لعذر  بمزدلفة  املبيت  يستطع  مل  من 

برفقة قوم  يف سيارة واحدة  خيشى عىل نفسه   أو كان ن باتوا جزءا من الليل . مصاحلهم بعد أ 

أصحاب   من  ألنه  عليهم  َشء  وال  بمزدلفة  املبيت   ترك  هلؤالء  جيوز  والضياع    اإلرهاق 

 األعذار املرخص هلم . 

 

 . 136/  2ج   ، بدائع الصنائع (  1) 

 . 483/  1ج ، للقاِض أيب أحممد عبد الوهاب بن عيل بن نرص البغدادي املالكي   ، اإلرشاف عىل نكت مسائل اخلالف (  2) 

 .   608/  2البن تيمية، ج   انظر رشح العمدة (  3) 

 . 569ص    ، املوسوعة امليرسة (  4) 
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 .    ( 1) تركوه وجب عليهم برتكه دم    املبيت فإن أما غريهم فيجب عليهم   

ذكرنا يف املسألة السابقة أن أكثر الفقهاء قالوا إن املبيت بمزدلفة واجب لكنهم اختلفوا يف      

 : (2) مقدار اللبث املجزئ عىل أقوال أربعة  

ورواية عن أمحد اختارها    ،وهو قول للشافعي  ، يرى أن الواجب الليل أو معظمه  : القول األول 

 ابن القيم وبعض املعارصين منهم الشنقيطي وابن عثيمني. 

 : ومن أدلة أصحاب هذا القول

فَ   1  ، ُتَصيلر َفَقاَمتح  َدلَِفِة،  املُزح ِعنحَد  مَجحٍع  َليحَلَة  َنَزَلتح  َا  َأهنَّ اَمَء:  َأسح َعنح  ُثمَّ  ــ ما روى  َساَعًة  َصلَّتح 

َغاَب   َهلح  ُبنَيَّ  »َيا   : َقاَلتح ُثمَّ  َساَعًة  َفَصلَّتح  الَ،  ُقلحُت:  الَقَمُر؟«،  َغاَب  َهلح   ، ُبنَيَّ »َيا   : َقاَلتح

َرَة، ُثمَّ َرَج  نَا َوَمَضيحنَا، َحتَّى َرَمِت اجلَمح لح حَتَ حَتُِلوا«، َفارح : »َفارح ، َقاَلتح  َعتح الَقَمُر؟«، ُقلحُت: َنَعمح

: »َيا ُبنَيَّ   نَا، َقاَلتح بحَح يِف َمنحِزهِلَا، َفُقلحُت هَلَا: َيا َهنحَتاُه َما ُأَراَنا إِالَّ َقدح َغلَّسح ، إِنَّ َرُسوَل  َفَصلَِّت الصُّ

 .  (3) اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم َأِذَن لِلظُُّعِن« 

العارش يقع عند أوائل الثلث األخري من الليل مما يدل  وجه االستدالل أن مغيب القمر ليلة  

َدلَِفِة    ؛عىل وجوب املبيت أكثر الليل يحِل بِاملحُزح َثَر اللَّ  َيُقوُم َمَقاَم مَجِيِعِه، َفإَِذا َباَت َأكح
ِ
ء ح َثَر اليشَّ أِلَنَّ َأكح

ِم َمنح َباَت مَجِيَعَها   . (4) َصاَر يِف ُحكح

 

وفتاوى    . 278/ 17ج   ، باز . وفتاوى ابن  212/  11. وفتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء، ج  615/  2انظر رشح العمدة، ج (  1) 

. ومسائل يف نوازل احلج د  76/  23ج   ، وجمموع فتاوى ورائل ابن عثيمني   . 47ص   ، احلج والعمرة البن باز مهمة تتعلق ب 

 . 209ــ    208ص    ، أمحد اخللييل 

املبسوط (  2)  إىل  الصنائع   ، 63  / 4ج   ، ينظر  املطالب 9ـ    8/  3ج   ، . ومواهب اجلليل 136/  2ج   ، وبدائع  /  1ج   ، . وأسنى 

  ، . وزاد املعاد يف هدي خري العباد 377/  3ج   ، واملغني   . 140/  8ج   ، واملجموع   . 147/  2ج   ، وحاشيتا قليويب وعمرية   . 488

 . 54/  17ج   ، الكويتية . املوسوعة الفقهية  618/  2. ورشح العمدةج 234/  2ج 

ُم إَِذا َغاَب الَقَمُر،    ، كتاب احلج   ، صحيح البخاري (  3)  ُعوَن، َوُيَقدر َدلَِفِة، َوَيدح لِِه بَِليحٍل، َفَيِقُفوَن بِاملحُزح َم َضَعَفَة َأهح /  2ج َباُب َمنح َقدَّ

 . 1679. رقم 156

 . 572ص   ، واملوسوعة امليرسة   . 617/  2ج   ، انظر رشح العمدة البن تيمية (  4) 
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ُم ا :قال النووي  بحَح هِبَاَهَذا ُحكح ا غريهم فيمكثون بمزدلفة حتى يصلون الصُّ َعَفِة َفَأمَّ   .(1) "لضَّ

َتَفى بِالنُّ  2 َِخرِي، َواَل َمَع َمِن اكح ِف األح َد بِالنرصح ُجوُع إَِليحِه َمَع َمنح َحدَّ نًِعا جَيُِب الرُّ ُزوِل،  ـ  اَل َدلِيَل ُمقح

ملََ  مَمحنُوًعا  ِف  النرصح َد  َبعح ُع  فح الدَّ َكاَن  َلوح  ُه  إِنَّ َقائِلنَِي:   
ِ
َعَفاء ِوَياَء َعىَل الضُّ َقح فِيِه  َوِقَياُسُهُم األح َص  ا َرخَّ

لِِه   َفاِرِق،    ;َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم لَِضَعَفِة َأهح ُص أِلََحٍد يِف َحَراٍم، ِقَياٌس َمَع ُوُجوِد الح ُه اَل ُيَرخر أِلَنَّ

ِفِه َكاَم تَ  ِل َضعح َص َلُه أِلَجح ِذي ُرخر ِعيِف الَّ َقِوير َعىَل الضَّ  .  (2)َرى َواَل خَيحَفى َما يِف ِقَياِس الح

غروب الشمس تلك الليلة إىل صالة الفجر، لقول    "بناء عىل ذلك يكون وقت املبيت من     

من شهد صالتنا هذه،  ":  - رِض اهلل عنه  -لعروة بن مرضس  -صىل اهلل عليه وسلم    -النبي  

 .(3)  "ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة لياًل أو هنارًا فقدتم حجه وقىض تفثه

الثان  األول  : القول  النصف  يف  حرض  ملن  الليل  منتصف  إىل  الواجب  املبيت  ان  فإن    ، يرى 

وإن مل حيرض إال يف النصف الثان فيكفيه جزء من    ،انرصف قبل نصف الليل األول فعيه دم 

َمِن َوَلوح َقِصرَيًة. وه  ،الليل بال حتديد ًة َما ِمَن الزَّ َ و مذهب الشافعية  َوَلوح َساَعًة َلطِيَفًة: َأيح َفرتح

 : واحلنابلة.ومن أدلتهم

َمنِي النَّبِيُّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم    عن ابحنَ ـ ما روى    1 َعبَّاٍس َرِِضَ اهللَُّ َعنحُهاَم، َيُقوُل: »َبَعَثنِي َأوح َقدَّ

 .  (4) يِف الثََّقِل ِمنح مَجحٍع بَِليحٍل« 

ا النَّبِيَّ َصىلَّ  ُه: »َأنَّ  تح َِّبَ َفَأخح َحبِيَبَة  ُأمر  َعىَل  َدَخَل  ُه  َأنَّ ُه  َِّبَ اٍل، َأخح َشوَّ ابحَن  َأنَّ  َعَليحِه  وعن َعَطاٌء،  هللُ 

 .  (5)َوَسلََّم َبَعَث هِبَا ِمنح مَجحٍع بَِليحٍل« 

 

 . 140/  8ج ، املجموع (  1) 

 . 448/  4ج   ، البيان أضواء  (  2) 

 . 395  / 23ج   ، جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني (  3) 

 . 1856. رقم 18/  3ج   ، باب حج الصبيان   ، صحيح البخاري كتاب جزاء الصيد (  4) 

َدلَِفَة إىَِل ِمنًى يِف َأَواِخِر اللَّ   ، كتاب احلج  ، صحيح مسلم (  5)  ِهنَّ ِمنح ُمزح ِ  َوَغريح
ِ
َعَفِة ِمَن النرَساء ِع الضَّ ِديِم َدفح َباِب َتقح تِحح يحِل  َباُب اسح

َِة النَّاِس، ج  بفتح اجليم وسكون امليم هي املزدلفة وسميت بذلك الجتامع الناس هبا وازدالفهم أي    مجع و   . 939/  2َقبحَل َزمحح

 . 469/  3إىل اهلل بالوقوف فيها[ انظر فتح املنعم رشح صحيح مسلم ج   تقرهبم 
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ات نصف الليل  فهذه الروايات تدل عىل أن النبي قدم الضعفة بليل وهذا يصدق عىل من ب

 .  (1) فأكثر فكان القدر الواجب هو نصف الليل 

كل وقت جاز للمعذور الدفع فيه جاز لغري املعذور الدفع فيه قياسا عىل من دفع    ــ أن2

 . (2) بعد طلوع الفجر 

يرى أن الوقوف باملشعر احلرام ما بني طلوع فجر يوم النحر إىل طلوع الشمس    : القول الثالث

 .  (3) وهو مذهب األحناف ،ا الوقت ولو حلظة فقد أتى بالواجبفمن وقف يف هذ

 ومن أدلتهم ذلك: 

ََرامِ } :تعاىل   ـ قوله 1 َعِر احلح ُكُروا اهللََّ ِعنحَد املحَشح ُتمح ِمنح َعَرَفاٍت َفاذح  [198]البقرة:   {َفإَِذا َأَفضح

 . (4) وجه االستدالل أن اهلل تعاىل ذكر الوقوف عند املشعر احلرام ومل يذكر املبيت 

َواِجُب ُهوَ   : قال الكاسان اَم الح َبيحُتوَتُة َليحَستح بَِواِجَبٍة، إنَّ َفحَضُل َأنح َيُكوَن ُوُقوُفُه  َوالح ُوُقوُف، َواألح  الح

ُعَو اهللََّ َتَعاىَل  ََراِم َفَيدح َعِر احلح ِر بَِغَلٍس ُثمَّ َيِقَف ِعنحَد املحَشح َفجح َ َصاَلَة الح اَلِة َفُيَصيلر َد الصَّ َأَلُه  َبعح ، َوَيسح

ِفَر ُثمَّ ُيِفيَض ِمنحَها َقبحَل ُطلُ  ِس إىَل ِمنًىَحَوائَِجُه إىَل َأنح ُيسح مح  .  (5) "وِع الشَّ

جاء يف رواية ابن مسعود صىل الفجر ذلك اليوم بغلس   وسلم كامــ ان النبي صىل اهلل عليه  2

الفجر بغلس جائز يف هذا اليوم كتقديم تقديم العرص بعرفة    الوقوف وتقديم لدفع حاجة      (6)   "

 . وهذا دليل عىل أن الوقوف بعد الفجر  ، قبل وقتها لدفع حاجة الوقوف هبا

 

 . 573ص   ، . واملوسوعة امليرسة 315/  2ج   ، انظر األسئلة واألجوبة الفقهية (  1) 

 . 573ص   ، املوسوعة امليرسة (  2) 

 . 136/  2ج   ، انظر بدائع الصنائع (  3) 

 . 573ص    ، املوسوعة امليرسة (  4) 

 . 136/  2ج   ، بدائع الصنائع (  5) 

َر َقبحَل    ":. قال ابن خزيمة   270/  4ج   ، خزيمة انظر صحيح ابن  (  6)  َفجح لِِه َوَصىلَّ الح ُعوٍد َأَراَد بَِقوح َن َمسح َويِف َهَذا َما َدلَّ َعىَل َأنَّ ابح

َدلَِفِة َأيح َأنَّ  ِ املحُزح ِذي َكاَن ُيَصلريَها بَِغريح تَِها الَّ تَِها بَِغَلٍس َأيح َقبحَل َوقح ِ َذلَِك  َوقح ا يِف َغريح لِيًسا مِمَّا َكاَن ُيَغلرُس هِبَ ِر َأَشدَّ َتغح َفجح ُه َغلََّس بِالح

ِضعِ   "املحَوح
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بأن   تقديام  ونوقش  كان  بعرفة  للعرص  التقديم  يف  بعرفة  الوقوف،  حاجة  وقته     ،دفع  عىل 

 فالصورة خمتلفة عن التغليس. 

وأجيب بأن معناه ملا جاز تعجيل العرص عىل وقتها للحاجة إىل الوقوف بعدها، فألن جيوز   

 . (1) التغليس بالفجر وهو يف وقتها أوىل 

واليشرتط استغراق    ،القول الرابع: يرى أن املبيت يتمثل يف حط الرحال والتمكن من املبيت 

 : أدلتهم عىل ذلك ومن  ،وهو مذهب املالكية.  ،النصف األول من الليل 

َم َليحَلَة مَجحٍع،    ماروته َعائَِشةَ ـ    1 َدُة النَّبِيَّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلَّ َتأحَذَنتح َسوح : »اسح َرِِضَ اهللَُّ َعنحَها َقاَلتح

سيدة  النبي صىل اهلل عليه وسلم أذن لل  االستدالل َأنح . وجه    (2)َوَكاَنتح َثِقيَلًة َثبحَطًة، َفَأِذَن هَلَا«  

ًتا   ح هَلَا َوقح ح ُيَبنير َفَع َقبحَل َحطر النَّاِس َفَأِذَن هَلَا َومَل بَِحطر  "فيحصل النزول الواجب     (3) سودة أن َتدح

ِل َأمح اَل،  ِفعح ِل َسَواٌء ُحطَّتح بِالح حح  . (4) الرَّ

ُ ُنُسٍك فيكفي فيه الوقوف بحط ال 2 اَحِة َغريح رِتَ  . (5) رحال ـ  َأنَّ املحَبِيَت لاِِلسح

تركه بدم باتفاق الفقهاء  وأقل    واجب جيِّببعد عرض أقوال الفقهاء يتبني أن املبيت بمزدلفة      

 الوقوف حط الرحال يف أي جزء من الليل عىل مذهب املالكية . 

بناء عىل ذلك فإن من اكتفى باملرور بمزدلفة ألنه من أصحاب األعذار فال َشء عليه ألنه  

من مر باملزدلفة وهو غري معذور فعليه الرجوع للمبيت فإن مل يرجع فعليه    أما  بفعله.معذور  

 .(6)دم 

 

 .   234/  4ج ،  البناية رشح اهلداية   انظر (  1) 

ُم    ، كتاب احلج   ، صحيح البخاري حتقيق زهري الشاويش (  2)  ُعوَن، َوُيَقدر َدلَِفِة، َوَيدح لِِه بَِليحٍل، َفَيِقُفوَن بِاملحُزح َم َضَعَفَة َأهح َباُب َمنح َقدَّ

 بطيئة احلركة :  . ومعنى ثبطة 165/  2إَِذا َغاَب الَقَمُر، ج 

 . .   263/  3ج ،  الذخرية (  3) 

 . 276/  2ج   ، . ومنح اجلليل   119/  3مواهب اجلليل، ج (  4) 

 . 263/  3ج   ، الذخرية (  5) 

 .   290/  17ج ،  انظر جمموع فتاوى ابن باز (  6) 
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وال يعتِّب الزحام عذرا يف ترك املبيت سواء أكان بعد منتصف الليل أو قبله  إال إذا غلب عىل     

واملرىض الضعفة  كشأن  منه  الرضر  حصول  من    "؛ الظن  منسك  منه  خيلو  ال  الزحام  ألن 

 .   (1)  "املناسك ولو عذرنا بالزحام فقط لكان ذلك مسقطا لبعض واجبات احلج 

ال  املعتِّب هو  ذي يرتتب عليه هالك األنفس خصوصا عند رمي اجلمرة بعد طلوع  فالزحام 

من مزدلفة ورمى إذا وصل إىل منى فال حرج    "تقدم اإلنسان بعد منتصف الليل  الشمس فإذا

يبقى   -صىل اهلل عليه وسلم  - عليه، لكن اإلنسان القوي األفضل له أن يفعل كام فعل النبي 

 .   (2)   "فر جداً يف مزدلفة، وال ينرصف منها إال إذا أس

بعد           مزدلفة  إىل  احلجاج  بعض  وصول  النقل  يف  احلديثة  الوسائل  استخدام  عىل  ترتب 

فهل يقوم هؤالء بأداء صاليت املغرب والعشاء    ،غروب الشمس مبارشة وقبل صالة العشاء 

 ليصلوا مجع  تأخري؟. ؛العشاء   ينتظرون حتىمجع تقديم أو 

 : اختلف الفقهاء يف هذا عىل قولني

األول   وقت    :القول  التقديم  مجع  واألوىل جيوز  الشافعية  التأخري  املغرب  مذهب  وهو   ،

 .  (3) واحلنابلة واختيار ابن عثيمني من املعارصين 

 : ومن أدلتهم عىل ذلك

ُقوًتا}  :ـ عموم قوله تعاىل 1 ِمننَِي كَِتاًبا َموح الَة َكاَنتح َعىَل املحُؤح  [ .103]النساء:  {إِنَّ الصَّ

صىل  جابر    وقوله  حديث  من  وسلم   عليه  اَلُة    "اهلل  الصَّ َرَكتحُه  َأدح تِي  ُأمَّ ِمنح  َرُجٍل  اَم  َوَأيُّ  ...

 ،  .  (4)  "َفلحُيَصلر

 

 .   434ص    ، النوازل يف احلج (  1) 

 . 82/  23ج    ، انظر جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني (  2) 

برشح بداية العابد وكفاية الزاهد. د انس بن    ومنية الساجد   .   8/ 2ج   ، . وكشاف القناع 609/  1انظر حاشية اجلمل ج (  3) 

 . 146ص    ، . والروض املربع رشح زاد املستقنع البن عثيمني 198ص    ، وآخرون   عادل اليتامي 

ُن َعبحِد اهللَِّ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم:  (  4)  ُت    "عن َجابُِر بح  َقبحيِل: ُنرِصح
ِ
بَِياء َطُهنَّ َأَحٌد ِمَن األَنح ح ُيعح طِيُت مَخحًسا مَل ُأعح

ِب َمِسريَ  عح اَلُة َفلحُيَصلر بِالرُّ َرَكتحُه الصَّ تِي َأدح اَم َرُجٍل ِمنح ُأمَّ ِجًدا َوَطُهوًرا، َوَأيُّ ُض َمسح ٍر، َوُجِعَلتح يِل األَرح ، َوُأِحلَّتح يِل الَغنَائُِم،  َة َشهح
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ووقت    ،وقتها صح أداؤها فيه  وكل صالة دخل  ،وجه االستدالل أن وقت املغرب قد دخل

 .  (1) املغرب وقت العشاء ألن اجلمع جيعل وقت األوىل وقتا لثانية 

 .(2) ـ أن املغرب والعشاء صالتان جمموعتان للسفر فجاز تقديمهام كام جيوز تأخريمها  2

الثان  وهو مذهب احلنفية     ،ولو فعل عليه اإلعادة  ، ال جيوز مجع التقديم يف مزدلفة    : القول 

 .ومن أدلتهم .  (3) واملالكية 

ٍد رىض اهلل عنه َكاَن َرِديَف َرُسوِل اهللَِّ    1 َن َزيح   - َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم    - ـ َما ُرِوَي »َأنَّ ُأَساَمَة بح

َيا رَ  اَلَة  َفَقاَل: الصَّ َدلَِفِة  املحُزح ِمنح  الطَِّريِق  َفَقاَل  يِف  اَلُم    -ُسوَل اهللَِّ  َوالسَّ اَلُة  الصَّ اَلُة    -َعَليحِه  الصَّ

َدلَِفِة َفَكانَ   ،(4) َأَماَمك«   ح ُيَصلر َحتَّى انحَتَهى إىَل املحُزح َوقحُت َأوح املحََكاُن، َومَل ا الح ِظ إمَّ   َوُمَراُدُه ِمنح َهَذا اللَّفح

ُه اَل   َأنَّ َدلِياًل َظاِهًرا َعىَل  َدلَِفة  َذلَِك  َياِن إىَل املحُزح تح ِ َقبحَل اإلح اَلِة  َتِغُل بِالصَّ التقديُم،    (5) َيشح . َفاَل جَيُوز 

َوقحُت َقائاًِم  تَِها َوَمَكاهِنَا َما َداَم الح َعاَدِة يِف َوقح ِ َمُر بِاإلح  . (6) َوُيؤح

َكاَن   اَلُم    -َوَقدح  َوالسَّ اَلُة  الصَّ «    -َعَليحِه  َمنَاِسَكُكمح َعنري  »ُخُذوا  َيُقوُل  َجر  احلح يِف  اًل  عح
فِ َفَعَل  اَم  ُكلَّ

َجر إنَّاَم ِهَي َعىَل َسبِيِل التََّعبُِّد، َوَهَذا ِمنحَها  َعاِل احلح َثُر َأفح  . (7) َوَأكح

والعشاء مل يدخل وقته  فيكون    ،املغرب مؤخر إىل العشاءـ أن وقت الصالة مل يدخل بعد ألن    2

 . (8) كمن صىل قبل الوقت

 

طِيُت  ًة، َوُأعح ًة، َوُبِعثحُت إىَِل النَّاِس َكافَّ ِمِه َخاصَّ َفاَعَة    َوَكاَن النَّبِيُّ ُيبحَعُث إىَِل َقوح ِل    ، صحيح البخاري، كتاب الصالة   "الشَّ َباُب َقوح

ِجًدا َوَطُهوًرا   "النَّبِير َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم:   ُض َمسح  حتقيق البغا   438. رقم 95/  1ج   ، ُجِعَلتح يِل األَرح

 . 581ص   ، . واملوسعة امليرسة 609/  1ج   ، انظر حاشية اجلمل (  1) 

 . 581ص    ، املوسوعة امليرسة (  2) 

  . 232/  4ج   ، احلاج . واملدخل البن  432/ 1ج   ، واملدونة   . 155/  2ج   ، . وبدائع الصنائع 19  ـ ـ   18/  4ج   ، انظر املبسوط (  3) 

 . 541/  1ج ،  ورشح زروق عىل الرسالة 

 حتقيق البغا   . 1667. رقم 163/  2ج   ، النزول بني عرفة ومجع   باب   ، احلج   كتاب   ، صحيح البخاري (  4) 

 . 155/  2ج   ، الصنائع . وبدائع  19/  4املبسوط ج (  5) 

 . 432/  1ج   ، . وانظر املدونة 155/  2ج   ، بدائع الصنائع (  6) 

 . 232/  4املدخل البن احلاجج (  7) 

 . 581ص    ، امليرسة   . واملوسوعة 541/  1ج   ، انظر رشح زروق عىل الرسالة (  8) 
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يتبني بعد عرض القولني ترجيح القول األول القائل بجواز اجلمع وقت املغرب مجع تقديم       

كخشية فوات الوقت من نوم  أو زحام السيام تدفق احلجاج بكثرة     إذا دعت احلاجة لذلك

عد صالة املغرب من عرفات ويف إلزام مجيع احلجاج بالتأخري  فيه مشقة وحرج . ويف جواز  ب

احلجاج مع اعتبار    للحرج عناجلمع ملن وصل أوال والتأخري ملن كان متأخرا تيسريًا ورفعا  

 أن األفضلية يف التأخري اقتداء بالسنة. 

َوقحِت َكاَم مَجََع    "قال شيخ اإلسالم:         ِل الح ِك َفَتاَرًة جَيحَمُع يِف َأوَّ رَتِ َوقحِت املحُشح ُع َجائٌِز يِف الح َمح َواجلح

َفاِرِه. َوَتاَرًة جَيحَمُع فِياَم  ِض َأسح ِت الثَّانَِيِة َكاَم مَجََع بمزدلفة َويِف َبعح يحنَُهاَم   بَ بَِعَرَفَة. َوَتاَرًة جَيحَمُع يِف َوقح

ِت الثَّانِ  ِل َوقح ُوىَل َوَقدح َيَقَعاِن َمًعا يِف َأوَّ ِ َوَقدح َيَقَعاِن َمًعا يِف آِخِر َوقحِت األح
َتنيح َوقح َيِة َوَقدح  يِف َوَسِط الح

َأَلِة َأنَّ   َل َهِذِه املحَسح َاَجِة  َتَقُع َهِذِه يِف َهَذا َوَهِذِه يِف َهَذا؛ َوُكلُّ َهَذا َجائٌِز؛ أِلَنَّ َأصح َوقحَت ِعنحَد احلح الح

ِديُم   ِوَها َيُكوُن التَّقح َلَحِة َفِفي َعَرَفَة َوَنحح َاَجِة َواملحَصح ُط بَِحَسِب احلح ِديُم َوالتََّوسُّ ٌك َوالتَّقح رَتَ ُهَو  ُمشح

نََّة.   .  (1)  "السُّ

ملزدلفة    ومما يقوي اختيار جواز التقديم أن  الفقهاء قد اتفقوا عىل مجع الصالة قبل الوصول

 .(2) خشية فوات  ألن رشط الوقت أهم الرشوط  

 وقد حتقق فيكون اجلمع وقت صالة املغرب عند الوصول من باب أوىل.    

قد يدخل وقت الصالة يف الطريق  قبل الوصول ملزدلفة  وبعد اإلفاضة من عرفات فهل        

للحجاج كثرة    جيوز  بسبب  السري  حركة  لتباطؤ  نظرا  الوقت  فوات  من  خوفا  الصالة  مجع 

 الزحام  ؟ 

 

 . 26/  24جمموع الفتاوى (  1) 

 .   164  ، انظر مسائل يف نوازل احلج (  2) 
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دخول    بعد  الصالة  جواز مجع  عىل  الفقهاء  ولواتفق  خشية    والوقت  ملزدلفة  الوصول  قبل 

 : ومن األدلة عىل ذلك فوات الوقت .

اَلَة َكاَنتح َعىَل }تعاىل: ـ قوله  1 ُقوًتاإنَّ الصَّ ِمننَِي كَِتاًبا َموح  [103]النساء:   {املحُؤح

ُكُه   ٌض بَِيِقنٍي َفاَل جَيُوُز َترح اَلِة َفرح ِت يِف الصَّ َوقح وجه االستدالل أن الصالة فرض واملحَُحاَفَظُة َعىَل الح

ِذي َوَرَد النَّصُّ بِِه   ُضوُع الَّ قت وفواته وجب الصالة  . فإذا تيقن خروج الو  (1) إالَّ بَِيِقنٍي، َوُهَو املحَوح

 يف وقته املتيقن والجيوز تأخريه. 

ُن َعبحِد اهللَِّ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم:    2 ح    "ـ   ما رواه َجابُِر بح طِيُت مَخحًسا مَل ُأعح

َمِسريَ  ِب  عح بِالرُّ ُت  ُنرِصح َقبحيِل:   
ِ
بَِياء األَنح ِمَن  َأَحٌد  َطُهنَّ  ِجًدا  ُيعح َمسح ُض  األَرح يِل  َوُجِعَلتح  ٍر،  َشهح َة 

، َوُأِحلَّتح يِل الَغنَائُِم، َوَكاَن النَّبِ  اَلُة َفلحُيَصلر َرَكتحُه الصَّ تِي َأدح اَم َرُجٍل ِمنح ُأمَّ يُّ ُيبحَعُث  َوَطُهوًرا، َوَأيُّ

طِيُت  ًة، َوُأعح ًة، َوُبِعثحُت إِىَل النَّاِس َكافَّ ِمِه َخاصَّ َفاَعَة إِىَل َقوح  .  (2)  " الشَّ

اَم َرُجٍل ِمنح    »َوُجِعَلتح   :وجه االستدالل يف قوله عليه السالم ِجًدا َوَطُهوًرا َوَأيُّ ُض َمسح يِل األَرح

.» اَلُة َفلحُيَصلر َرَكتحُه الصَّ تِي َأدح  ُأمَّ

األرض مسجدا ويدخل يف ذلك ما قبل املزدلفة من   :فقد جعل الرسول صىل اهلل عليه وسلم 

أما امتناع النبي صىل اهلل عليه وسلم عن  الصالة  قبل    ،فيجوز لإلنسان أن يصيل فيها  ، أماكن

وألنه خيشى أن جيتمع    ،الوصول إىل مزدلفة فلعلمه بوصوله إليها قبل خروج وقت الصالة

 .  (3)  "عليه الناس يف الطريق فيشق عليهم ألنه إمامهم 

جيوز  الفقهاء اجلمع وقت املطر والوحل عىل الراحلة خشية فوات الوقت فكذا   ـ أجاز 1

 اجلمع والصالة داخل السيارة ملن مل يستطع النزول وخشى فوات الوقت. 

 

 .   16/  4ج   ، بدائع الصنائع (  1) 

َعَليحِه َوَسلََّم:    ، صحيح البخاري، كتاب الصالة (  2)  ِل النَّبِير َصىلَّ اهللُ  ِجًدا َوَطُهوًرا   "َباُب َقوح ُض َمسح /  1ج   ، ُجِعَلتح يِل األَرح

 حتقيق البغا   438. رقم 95

  55/ 23ج  ، بن عثيمني . وجمموع فتاوى ورسائل ا 281/ 17ج   ، . وينظر جمموع فتاوى ابن باز  584، املوسوعة امليرسة ( 3) 

 . 
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يِف  ا  َأمَّ َفَقاَل  اِحَلِة  الرَّ اَلِة َعىَل  َعِن الصَّ َرى  ًة ُأخح َمرَّ َحنحَبٍل  ُن  بح َُد  َأمحح َعبحِد اهللَِّ  َأُبو  الطرنِي    فقد َُسئَِل 

ُتوَبَة  نِي املحَكح   (1) َفنََعمح َيعح

ًضا   " وقال ابن تيمية ِة َأيح ابَّ ٍل، َصىلَّ َعىَل الدَّ كِنحُه النُُّزوُل، لِِقَتاٍل َأوح َمَرٍض، َأوح َوحح ح ُيمح  .(2)   "َوَمنح مَل

 الليل من ليلة العيد الجيزيء. ــ اتفق أهل العلم عىل ان رمي مجرة العقبة قبل نصف    1   

 .   (3) ـ اتفق أهل العلم عىل أن رمي مجرة العقبة بعد طلوع الشمس جمزئ وأنه األفضل     2

ـ اختلف أهل العلم يف حكم رمي مجرة العقبة من بعد منتصف ليلة العيد إىل طلوع الفجر   3

 عىل أقوال: 

، وهو  قول عطاء وابن  ليلة العيد  يرى أن رمي اجلمرة يبدأ من بعد منتصف  : القول األول    

ومذهب الشافعية واحلنابلة وبه قال بعض املعارصين منهم    ،أيب مليكة   واألوزاعي والشعبي

ابن باز وابن عثيمني وضبطه بغياب القمر واختيار  د / شوقي عالم بدار اإلفتاء املرصية الذي  

بقسمة ما بني غروب الشمس وطلوع الفجر الصادق عىل اثنني وإضافة    "حدد نصف الليل  

 . (4) .   "ا بني وقَتِي العشاء والفجرالناتج لبداية وقت غروب الشمس، ال بقسمة م

 ومن أدلة هذا القول: 

 

 . 60  / 23ج   ، البن عبد الِّب   التمهيد (  1) 

 .  355/  1جمموع الفتاوى ج (  2) 

 . 644/  1ج ، وسبل السالم   382/  3ج   ، . واملغني   185  / 4ج   ، . واحلاوي 234/  2ج ، واألم   21/  4ج   ، املبسوط   ينظر (  3) 

  ". فتوى  81/  23ج   ، ورسائل ابن عثيمني وجمموع فتاوى    .   239/  17املراجع السابقة ومعها جمموع فتاوى ابن باز ج (  4) 

-https://www.darم    2016/ 10/ 05  : التاريخ  (    3650) رقم   "رمي اجلمرات بعد منتصف الليل  

alifta.org/a 
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1    : َوَة , َعنح َأبِيِه , َعنح َعائَِشَة َرِِضَ اهللُ َعنحَها , َقاَلتح ِن ُعرح َسَل َرُسوُل اهللِ َصىلَّ    "ـ , َعنح ِهَشاِم بح َأرح

ِر َفَرَمِت   ِر ُثمَّ َمَضتح َفَأَفاَضتح , َوَكاَن َذلَِك  اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم بُِأمر َسَلَمَة َليحَلَة النَّحح َفجح َرَة َقبحَل الح َمح اجلح

ِذي َيُكوُن ِعنحَدَها َرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم  ُم الَّ َيوح  .  (1)  "الح

َقبحَل        بالرمي ليلة النحر  النبي صىل اهلل عليه وسلم قد أذن ألم سلمة  وجه االستدالل أن 

الليل كله ِر بَِساَعٍة وقبل الفجر لفظ يدخل فيه  َفجح ألنه سبقه    ؛ومحل عىل النصف األخري   ،الح

 .  (2) فيبقى النصف األخري حمال للرمي  ،مبيت ال يتحقق إال بمبيت نصف الليل 

، َفَصلَّتح َساعَ ـ عن مَ  2 َدلَِفِة، َفَقاَمتح ُتَصيلر َا َنَزَلتح َليحَلَة مَجحٍع ِعنحَد املُزح اَمَء: َأهنَّ اَمَء، َعنح َأسح ىَل َأسح ًة  وح

: »َيا ُبنَيَّ َهلح َغاَب   ، َهلح َغاَب الَقَمُر؟«، ُقلحُت: الَ، َفَصلَّتح َساَعًة ُثمَّ َقاَلتح : »َيا ُبنَيَّ ُثمَّ َقاَلتح

َرَة، ُثمَّ  الَقمَ  نَا َوَمَضيحنَا، َحتَّى َرَمِت اجلَمح لح حَتَ حَتُِلوا«، َفارح : »َفارح ، َقاَلتح  ُر؟«، ُقلحُت: َنَعمح

: »يَ  نَا، َقاَلتح بحَح يِف َمنحِزهِلَا، َفُقلحُت هَلَا: َيا َهنحَتاُه َما ُأَراَنا إاِلَّ َقدح َغلَّسح ، إِنَّ  َرَجَعتح َفَصلَِّت الصُّ ا ُبنَيَّ

 . (3) وَل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم َأِذَن لِلظُُّعِن« َرُس 

فاحلديث يدل عىل أهنا رمت اجلمرة بليل بعد غياب القمر وعللت ذلك بإذن رسول اهلل صىل  

 اهلل عليه وسلم هلا. 

 ـ أن وقت الدفع من مزدلفة يبدأ  بعد  نصف الليل فيكون وقتا للرمي كام بعد طلوع الشمس     3

ُس«.      مح َرَة َحتَّى َتطحُلَع الشَّ َمح ُموا اجلح ُفوًعا »اَل َترح ِن َعبَّاٍس َمرح ََد َعنح ابح  فإن قيل أورد اإلمام َأمحح

َباِر    َخح َ األح َفِضيَلِة مَجحًعا َبنيح ِت الح  . (4) أجيب بأنه حَمحُموٌل َعىَل َوقح

 

 

يحِل، ج   ، السنن الكِّبى للبيهقي (  1)  ِف اللَّ َد نِصح َيَها َبعح نَاٌد اَل ُغَب   ": . قال البيهقي 216/  5َباُب َمنح َأَجاَز َرمح اَر َعَليحِه،  َوَهَذا إِسح

َرى، َوَهِذِه عَ  نُِدُه ُأخح ًة، َوُيسح ِسُلُه َمرَّ ِ مَجِيًعا، َفَكاَن ِهَشاٌم ُيرح
َهنيح َوجح َلُه ِمَن الح َوَة مَحَ َواَيةِ َوَكَأنَّ ُعرح انظر معرفة السنن    "اَدهُتُمح يِف الرر

 . 316/  7واآلثار،ج 

 . 478ص    ، . والنوازل يف احلج 215/  3ج   ، . واملبدع يف رشح املقنع 234  / 2ج   ، انظر األم (  2) 

ُم إَِذا َغاَب الَقَمرُ   ، احلج   صحيح البخاري كتاب (  3)  ُعوَن، َوُيَقدر َدلَِفِة، َوَيدح لِِه بَِليحٍل، َفَيِقُفوَن بِاملحُزح َم َضَعَفَة َأهح /  2ج   ، َباُب َمنح َقدَّ

 . حتقيق زهري الشاويش. 1679. رقم 156

 . 500/  2ج   ، القناع انظر كشاف  (  4) 
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 يرى أن رمي مجرة العقبة يبدأ  من طلوع فجر يوم النحر والجيزيء قبله.  : القول الثان 

 : ومن أدلتهم عىل ذلك  (1) وهو قول للحنفية واملالكية ورواية عن أمحد 

لِِه    ـ ما  1 َأهح ُضَعَفاَء  ُم  »ُيَقدر َوَسلََّم  َعَليحِه  َصىلَّ اهللُ  َرُسوُل اهللَِّ  َكاَن  َقاَل:  َعبَّاٍس،  ِن  ابح َعِن  روى 

ُس«  مح َرَة َحتَّى َتطحُلَع الشَّ َمح ُموَن اجلح نِي اَل َيرح  .  (2) بَِغَلٍس، َوَيأحُمُرُهمح َيعح

واألصح منه التعجيل للضعفة    ،(3)كثريا  قد اختلف فيه اختالفا    هذا احلديثونوقش هذا بأن  

والنهي عن الرمي قبل    ،وأما رواية الرمي مع الفجر فضعيفة جدا   ، يف الدفع من مزدلفة فقط

 .  (4) رواية الرمي بعد الفجر  حاال من وإن كان أحسن  ،طلوع الفجر ضعيف 

فقهاء أن وقت  دخول وقت الرمي يكون بانتهاء وقت الوقوف بعرفة ومعلوم باتفاق ال   ـ أن   2

 وال جيتمع الرمي والوقوف يف وقت واحد .  ،الوقوف بعرفة ال ينتهي إال مع طلوع الفجر

النصوص قد دلت عىل بدء وقت الرمي    ألن   الفعلنيويناقش بأنه ال مانع من اجتامع وقت    

الفجر النحر وقت    ، للضعفة قبل  وال مانع ألن أفعال احلج قد جتتمع يف وقت واحد كيوم 

 . (5) ونحوها من أفعال احلج ومل يكن ذلك ممنوعا   ، والرمي والنحر ،للطواف واحللق

الثالث  يكون    : القول  الفجر  طلوع  قبل  الرمي  وقت  أن  دون يرى  وهو     ،األقوياء  للضعفة 

 : أدلتهم  ظهرومن أ. (6) اختيار ابن القيم  والشوكان والصنعان 

وبام رواه    "ُخُذوا َعنري َمنَاِسَكُكمح   "َرَمى ُضًحى َوَقاَل:    -َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلَّم َ    -النبي    ـ أن  1

ليلة املزدلفة، وقال: )ال ترموا اجلمرة    -صىل اهلل عليه وسلم    -ابن عباس قال قّدمنا رسول اهلل  

 

 . 500/  2ج   ، . وكشاف القناع 229/  1ج   ، والتفريع   . 116/  2ج ،  . وبداية املجتهد 21/  4ج   ، املبسوط (  1) 

 . 1941. رقم 194/  2ج   ، باب التعجيل من مجع   ، كتاب املناسك ،  حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد   ، سنن أيب داود (  2) 

يذكر    : األول يذكر التعجيل يف الدفع للضعفة فقط دون ذكر النهي عن الرمي. والوجه الثان   : ألنه روى عىل ثالثة أوجه (  3) 

يذكر التعجيل يف الدفع وذكر الرمي    : والوجه الثالث   الشمس. التعجيل يف الدفع للضعفة مع النهي عن الرمي قبل طلوع  

 484ص    احلج، انظر تفاصيل ذلك يف هامش النوازل يف    مع الفجر 

 .   484، ص  احلج ل يف  النواز (  4) 

 . 485ص    ، . والنوازل يف احلج 271/  3ج   ، . والذخرية 65/  4انظر املبسوط (  5) 

 . 329  ، ص . والسيل اجلرار 79/  5. ونيل األوطار ج 232/  2ج   ، انظر زاد املعاد (  6) 
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يرمي يوم النحر    -ليه وسلم  صىل اهلل ع  -حتى تطلع الشمس(، وقال جابر: )رأيت رسول اهلل  

ضحى، فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس(، وألهنا رماها بعد طلوع الفجر يوم النحر، فأشبه  

إذا كان قبل نصف الليل، وألنه وقت للوقوف بعرفة فلم جيز الرمي فيه، أصله أول الليل عىل  

 .  (1) أصلنا، وآخر هنار يوم عرفة عىل أصلهم 

عىل املستحب واألفضل أما كون الرمي قبله الجيزيء    بأهنا حممولة ة  وجياب عن هذه األدل     

 .  (2) فال لألدلة التي دلت عىل جوازه  

ـ األدلة التي وردت بالرتخيص للضعفة قبل الفجر دون غريهم منها حديث أم حبيبة، َأنَّ    2

َم    "مَجحٍع بَِليحٍل... ، َبَعَث هِبَا ِمنح  -َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم    -َرُسوَل اهللَِّ   ُه َقدَّ   سودة، وحديث َوَثَبَت َأنَّ

، إِنَّ َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم َأِذَن لِلظُُّعِن« وحديث ابن عمر   : »َيا ُبنَيَّ اسامء، وفيه َقاَلتح

لِِه إىَل ِمنً  "وحديث ابن عباس وفيه    –أنه قدم ضعفة أهله   ا  َبَعَث بِِه َمَع َأهح ِر َفَرَموح َم النَّحح ى َيوح

ِر.  َفجح َرَة َمَع الح َمح وغري ذلك من الروايات التي تدل بمنطوقها عىل أنه رخص للضعفة يف     "اجلح

 الرمي قبل الفجر دون سواهم. 

وأجيب عن ذلك بأن من اذن له يف االنرصاف اذن له يف الرمي ألن الرمي حتية منى كام       

فة ليس ٌبعدها عن منى واحد بل بعضها قريب ال حيتاج أكثر  نص كثري من أهل العلم ومزدل

 .  (3) من سري ساعة مشيا فريمي املاَش قبل الفجر  

وهو مذهب    ،الرابع: يرى  أن الرمي ال جيوز إال بعد طلوع الفجر لألقوياء والضعفة   القول 

 الظاهرية . 

ُي َقبحَل ُطُلوِع    ": قال ابن حزم  مح ا الرَّ ينَا ...  َوَأمَّ َرَأًة َواَل َرُجاًل ُرور ِزُئ َأَحًدا: اَل امح ِس َفاَل جُيح مح الشَّ

ِن َعبَّاٍس »َأنَّ النَّبِيَّ    َعنح ابح
ٍ
َعَليحِه َوَسلََّم    -َعنح َعَطاء ُموا    -َصىلَّ اهللَُّ  َلُه َوَأَمَرُهمح َأنح اَل َيرح َم َأهح َقدَّ

مح  َعَقَبِة َحتَّى َتطحُلَع الشَّ  ُس« . مَجحَرَة الح

 

 . 185/  4ج   ، واحلاوي   . 484/  1ج   ، عىل نكت مسائل اخلالف   اإلرشاف (  1) 

 . 485ص    ، النوازل يف احلج (  2) 

 .   487  ، انظر النوازل يف احلج (  3) 
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ينَا َعنح َطائَِفٍة ِمنح التَّابِِعنَي: إَباَحَة  ِس.   -َوُرور مح ِي َقبحَل ُطُلوِع الشَّ مح  الرَّ

َة يِف َأَحٍد َمَع َرُسوِل اهللَِّ       َياُن: َمنح َرَمى َقبحَل ُطُلوِع    -َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم    -َواَل ُحجَّ َوَقاَل ُسفح

ِس َأَعاَد الرَّ  مح َد ُطُلوِعَها الشَّ َي َبعح َحابِنَا  -مح ُل َأصح  .  (1)َوُهَو َقوح

إن األقوياء  : الذين قالوا  ( 2) بعد عرض أقوال الفقهاء يف املسألة أتفق مع ترجيح املعارصين      

 ال جيوز هلم الرمي قبل طلوع الشمس . 

بمجرد وصوهلم إىل منى ولو كان قبل    الضعفة وأصحابأما       الرمي  األعذار فيجوز هلم 

نصفه  الفجر لإلذن الذي ورد يف حقهم عىل أن يكون انرصافهم بعد ذهاب أكثر الليل وليس 

 : أمور منها لعدة 

 الشمس. ـ ال يوجد دليل من الكتاب أو السنة عىل جواز الرمي لألقوياء قبل طلوع  1

يقاس    الضعفة والـ أن األحاديث التي أجازت الرمي قبل طلوع الشمس كلها يف شأن  2 

 الفارق بينهم.  عليهم لوجوداألقوياء  

ـ أن الرتخيص قد ورد يف شأن عدد من الصحابة مما يدل عىل أنه من مل يرخص له جيب عليه    3

ا  عليه  قوله  هذا  ويؤيد  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  فعل  كام  يفعل  عني  أن  خذوا   « لسالم 

 .  (3)مناسككم « 

وتوفري    ،مع التوسعات التي  تشهدها مناسك احلج للتقليل من نسبة الوفيات بسبب الزحام    

أكِّب قدر من الراحة واليرس يف أداء املناسك  تم إنشاء كوبري دائري حول اجلمرات بحيث  

 جيوز الرمي من أعىل  الكوبري عىل اجلمرات؟   ليصعد عليه بعض احلجاج لرمي اجلمرات فه

 

 . 133ـ  132/  5ج ، املحىل (  1) 

 وعىل رأسهم الشلعان والشنقيطي . (  2) 

 . 488ص   ، . والنوازل يف احلج   453ـ  452/  4ج ، أضواء البيان للشنقيطي   انظر (  3) 
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سفل هو  أ اتفق الفقهاء عىل جواز رمي اجلمرات من أعالها مع افقاهم عىل أن الرمي من       

 : عىل جواز الرمي من أعىل بام ييل  واستدلوا األفضل

ِقَها«    1 َعَقَبِة ِمنح َفوح ِمي مَجحَرَة الح َطَّاِب، َيرح ُت ُعَمَر بحَن اخلح َوِد َقاَل: »َرَأيح َسح ، وإذا  (1)ـ َعنح َوَبَرَة، َعِن األح

 جاز ذلك يف مجرة العقبة فغريها أوىل. 

 . (2) للقرار، فمن ملك أرضا ملك ما فوقها إن اهلواء تابع   :ـ  أن العلامء قالوا 2

ومن رماها من الطابق األعىل فهو يف حكم   ،ولذا فام فوق موضع النسك موضع نسك ايضاً   

 . (3) ألن اهلواء تابع للقرار  ؛ من رماها من بطن الوادي

وأمجعوا عىل أنه من حيث رماها جاز،     "ـ اتفق الفقهاء عىل جواز رمي الراكب للجمرة     3

وسطها،   أو  أسفلها،  أو من  فوقها،  من  أو  يساره،  أو  يمينه،  عن  أو جعلها  استقبلها،  سواء 

 .  (4) "واالختالف يف األفضل لكنهم اختلفوا يف األفضلية 

ِص      َضُل  ليتمكن  وقد فصل أبو يوسف يِف َذلَِك َتفح ٌي َفاملحَاَِش َأفح َدُه َرمح ٍي َبعح ياًل، فَقاَل: ُكلُّ َرمح

اكُِب  أفضل ألنه أمكن لالنرصاف  ،؛من الوقوف والدعاء  َدُه َفالرَّ َي َبعح ٍي اَل َرمح  . (5) َوُكلُّ َرمح

ُه ُرِوَي َعنح النَّبِير       ُه َرَمى َراكًِبا، َوَقاَل:    -َسلََّم  َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه وَ   -َفإِنح ِقيَل َأَليحَس َأنَّ َصىلَّ    -»َأنَّ

َد َعاِمي َهَذا«.  -اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم   ُخُذوا َعنري َمنَاِسَكُكمح اَل َأدحِري َلَعيلر اَل َأُحجُّ َبعح

َدُه َأوح َعىَل التَّ       َي َبعح ٍي اَل َرمح ََواُب: َأنَّ َذلَِك حَمحُموٌل َعىَل َرمح اُه النَّاُس َفَيَتَعلَُّموا ِمنحُه  َفاجلح لِيِم لرَِيَ عح

 . َجر  .  (6) َمنَاِسَك احلح

خاصة يف هذه السنوات التي تزايد فيها أعداد احلجيج عىل    ،ـ إن سامحة اإلسالم تقتضيه  4

  ،وأدى عىل إزهاق األرواح ففي الرمي من فوق حفظ  لألرواح  ، احلرج  الناس يف حد أوقع  

 

 . 13145. رقم 199/  3ج   ، مصنف بن أيب شيبة (  1) 

 . 524  األحكام تيسري العالم رشح عمدة  (  2) 

 . 544ص    ، . والنوازل يف احلج 156/  5ج   ، أبحاث هيئة كبار العلامء انظر  (  3) 

 .  59/  26ذخرية العقبى يف رشح املجتبى ج (  4) 

 .   381  / 3ج   ، . واملغني 234/  2ج   ، . واألم 437/  1. واملدونةج 158/ 2انظر بدائع الصنائع،ج (  5) 

 .. 158/ 2انظر بدائع الصنائع،ج (  6) 
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وهى من أعظم الرضورات التي حافظ اإلسالم عليها وصاهنا، وملا يف ذلك من التيسري عىل  

فيه من الضيق واالزدحام قال تعاىل   َواَل  }: املسلمني والتخفيف مما هم   َ الحُيرسح بُِكُم  اهللَُّ  ُيِريُد 

 َ  . (1)( 185 : ) البقرة  {ُيِريُد بُِكُم الحُعرسح

قِ     َرَة ِمنح َفوح َمح ُموَن اجلح ِن َيِزيَد َقاَل: ِقيَل لَِعبحِد اهللَِّ، إِنَّ َناًسا َيرح َِن بح محح َها،  وأما ماروى َعنح َعبحِد الرَّ

الَّذِ  َرَمى  ُه  ُ َغريح إَِلَه  اَل  َوالَِّذي  َهاُهنَا،  »ِمنح  َقاَل:  ُثمَّ  َواِدَي،  الح َتبحَطَن  ُسوَرُة  َفاسح َعَليحِه  ُأنحِزَلتح  ي 

َبَقَرِة«  . (3) .  فإنه حيمل عىل األفضل واألحسن يف حال السعة   (2) الح

رمي         يف  آخرين  أناس  توكيل  إىل  سفر  أو  عمل  بمواعيد  املرتبطني  احلجاج  بعض  يلجأ 

 اجلمرات ثم يسافرون قبل رمي الوكيل  فام حكم هذا الرمي ؟. 

بقية مناسك  "البد أن نقرر أوالً أن التوكيل يف احلج ال جيوز إال يف الرمي أو ذبح اهلدي أما       

واف والسعي والوقوف بعرفة واملبيت بمزدلفة ومنى فهذه  احلج فال يصح فيها التوكيل كالط

 .  (4)  "األركان والواجبات ال بد للحاج أن يأيت هبا بنفسه 

 : الفقهاء يفرقون بني حالتني   بالرمي فإنأما بالنسبة للتوكيل  

فالتوكيل يف هذه احلالة    ، بأن كان قادرا عىل الرمي  ، أن يكون توكيله بال عذر   : احلالة األوىل   

و جيب أن يرمي بنفسه؛ ألنه ملا أحرم باحلج وجب عليه إكامله وإن كان متطوعا،    ،غري جائز

َرَة هللَِِّ}ألن الرشوع باحلج يوجب إكامله كام قال سبحانه وتعاىل:   ُعمح َجَّ َوالح ُّوا احلح ]البقرة:    {َوَأمِت

ولو رمي الوكيل   رشع فيها وجب عليه اإلمتام [ .وهكذا العمرة كام يف اآلية الكريمة إذا196

 : عنه يف هذه احلالة ال يصح  ويلزم املوكل  دمان 

 

 . 545ص   ، . والنوازل يف احلج 41/  1ج   ، انظر أبحاث هيئة كبار العلامء (  1) 

ُكوٌر فِيَها انظر مرقاة    . َخصَّ سورة البقرة 13409. رقم 198/ 3ج   ، مصنف ابن ايب شيبة (  2)  َثَر املحَنَاِسِك َمذح ِر؛ أِلَنَّ َأكح كح بِالذر

 . 1816/  5املفاتيح ج 

 . 545النوازل يف احلج، ص  (  3) 

 . 120/  7ج   ، حسام الدين عفانة   فتاوى يسألونك (  4) 
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 ويف حالة العجز عن الفدية صيام عرشة أيام   ، الرميلرتكه    :الدم األول  

 ، ألنه فعل الوداع قبل وقته  ؛ لرتكه طواف الوداع حتى وإن كان  قد طاف للوداع   الثان: الدم   

املناسك   انتهاء  انتهى من مناسكه قال  ؛وهو  النبي صىل اهلل عليه وسلم مل يودع حتى    : ألن 

  فكأن الوداع مل يكن فعليه دم ألجله ويف حال العجز صيام عرشة أيام.  "لتأخذوا مناسككم  

ولكن   ،فالتوكيل صحيح  ،أن يكون التوكيل بعذر بأن يكون عاجزا عن الرمي   :احلالة الثانية 

ألن النبي    ؛انتهاء الوكيل من رمي اجلمرات  يف وقتها غري صحيح فعليه دم  الوداع قبل طواف  

 . (1) صىل اهلل عليه وسلم مل يطف للوداع إال بعد انتهائه من الرمي  

ويف حال جواز التوكيل لعذر يشرتط يف الوكيل أن يكون من حجاج هذا العام وال يصح     

ألن الرمي إنام يكون من احلاج، وهذا مل حيج. فلذلك قال العلامء:    "توكيل غري احلاج يف الرمي  

 . (2)  "أن يستنيب يف الرمي من مل يكن حاجًا    إنه ال يصح

رمى البعض وترك البعض أو رمى الكل دفعة واحدة فيلزمه    الرمي بأن ولو قرص الوكيل يف     

أي: يف منًى أو مكة املكرمة أو املزدلفة أو أي بقعة داخل حدود  -دم ُيذَبح يف احلرم الرشيف  

عتمد يف املذاهب األربعة ِمن وجوب كون رمي  عىل مدار العام؛ وذلك عىل امل  -احلرم الرشيف

احلصيات متفرًقا، وأنَّ من ترك غالَب الرمي يف يوم من األيام فعليه دم وليس عىل املوكل شيئا  

 . (3)ألن الوكيل هو من قرص برتك الرمي الذي وكل فيه   

 

 

 

 

وجمموع فتاوى   .  306/  17ج    ، . وجمموع فتاوى ابن باز 101ص    ، البن باز   بأحكام احلج والعمرة   فتاوى تتعلق   انظر (  1) 

/  10، ج 2. وفتاوى اللجنة الدائمة  288/  11ج ،  1. وفتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء  102/  23ج   ، ورسائل ابن عثيمني 

 . 570ص    ، والنوازل يف احلج   .   326

 . 106/  23، فتاوى ورسائل ابن عثيمني جمموع  (  2) 

 تقصري الوكيل يف رمي اجلمرات   "انظر فتوى د عىل مجعة عىل موقع دار اإلفتاء املرصية بعنوان  (  3) 

   https://www.dar-alifta.orgم   2007/ 03/ 10  : التاريخ   ، 271  : الرقم املسلسل 

https://www.dar-alifta.org/
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تأجريها ألهنا مناخ    أراضيها وال اتفق الفقهاء عىل أنه ال جيوز البناء يف منى وال امتالك      

ملا روى عن عائشة رِض اهلل عنها قالت: قلُت: يا رسوَل اهلل، أال نبني لك   لكل املسلمني

.  (1)  "ال، إنام ُهَو ُمناخ َمنح َسَبَق إَليهِ "بِمنًى بيتًا، أو بناًء، ُيظِلَك ِمن الشمِس؟ فقال:  

فجملة ) مناخ من سبق إليه ( مجلة مستأنفة لبيان موجب عدم البناء فيها أي ليس خمتصا بأحد  

ام هو موضع العبادات من رمى وذبح وحلق وغريها فال جيوز البناء فيها ألحد لئال يكثر هبا  إن

البناء فتضيق عىل احلاج وهي غري خمتصة بأحد بل هي موضع للمناسك ومثلها عرفة ومزدلفة        

قال ابن العريب: هذا احلديث يقتيض بظاهره أنه ال استحقاق ألحد بمنى إال بحكم اإلناخة  

 .  (2)  "لقضاء النسك ثم بنى بعد ذلك هبا لكن يف غري موضع النسك ثم أخربت   هبا

أكشاك  من دور أو دورين شبه    العلامء بناءجيوز كذلك عىل الرأي الراجح من أقوال    وال  

، إذ ال فرق  ثابتة  لقوة شبهها بالبناء يف القصد إىل الدوام، واإلشعار بالتملك أو االختصاص

. و قد تفيض عىل    (3)فيام أقيم عىل هذا الوجه بني أن يكون من حجارة أو أخشاب أو نحومها  

إىل الطمع يف متلكها أو االختصاص    مر األيام وطول العهد إىل اإلبقاء عليها يف مكاهنا، وتنتهي

هبا عىل األقل، ودعوى أهنا ال تكون ثابتة، وأهنا يسهل فكها بعد تركيبها  ... من شأنه ثباهتا  

وبقاؤها؛ تفاديا من متاعب إقامتها كل عام، وحرصا عىل عدم النفقات املتكررة، وحفظا للامل  

لصفة عند فكها، وطمعا يف االنتفاع  من اخلسائر التي تنشأ عن تلف بعض ما أقيم عىل هذه ا

 

إسناده ضعيف. إبراهيم بن مهاجر    ":. قال املحقق رمحه اهلل 369/  3باب حتريم مكة ج   ، حتقيق األرنؤوط   ، سنن أيب داود (  1) 

  - واسمها ُمَسيَكة املكية    - ضعيف يعتِّب به يف املتابعات، وقد تفرد هبذا احلديث، وأم يوسف بن ماهك    - وهو البجيل    - 

 رسائيل: هو ابن يونس السبيعي. جمهولة. إ 

من طريق وكيع بن اجلّراح، عن إرسائيل، هبذا اإلسناد. وقال  (  896) والرتمذي   (، 3007) و (  3006) وأخرجه ابن ماجه 

 . (  25718) و (  25541) "مسند أمحد"الرتمذي: حديث حسن! وهو يف 

 .   9112. رقم 244/  6ج   ، فيض القدير (  2) 

 .    336/  3ج   ، العلامء انظر أبحاث هيئة كبار  (  3) 
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هبا، ثم الوصول إىل دعوى االختصاص هبا عىل األقل أما الشيخان عبد املجيد حسن وعبد  

 . (1)  "رشعيا ً  اهلل بن منيع فإهنام ال يريان يف ذلك مانعاً 

 اخليام يف منى وسائر املشاعر عىل نوعني:      

ما يشرتى او يؤجر من حمالت خاصة  باخليام ثم ينصبه صاحبه  يف جزء من    : النوع األول 

جيوز تأجري هذه    وال  ؛وهذا احلال كان موجودا سابقا  ،منى أو غريها من املشاعر ثم يؤجره 

اخليام استئجارها من حمل  قيمة  بأعىل من  البقعة ال جيوز تأجريها    ؛اخليام عىل احلجاج  ألن 

فإذا استغنى عنها فال حق له يف    ، ا يف االستحقاق سواء من سبق هلا فهو أحق هبافالناس فيه 

املعروفة لدى حمالت    ،تأجريها بقيمتها  اخليمة  أن يؤجر  له  إذا وضع هذه اخليمة جاز  وإنام 

ألنه مقابل األرض التي الحق    ؛وما زاد عىل ذلك فهو سحت  ال جيوز فعله وال أكله   ،اخليام

املعتدين  وقد أشا  ،له فيها منه ألنه من  العلم أن من كان هذا حاله ال يستأجر  ر بعض أهل 

 . (2) حلدود اهلل 

العرص احلايل  الثان: وهىالنوع   املوجودة يف  العلامء عىل    ، اخليام  والتي نص قرار هيئة كبار 

وقد نص القرار    ،وهى خيام غري قابلة لالحرتاق بدال من اخليام العادية  ،جواز إنشائها يف منى

الذي وافقت عليه اهليئة باألغلبية أن التوزيع عىل احلجاج عىل حسب األسبقية عمال بحديث  

سبق    " من  مناخ  األفراد    "منى  ذلك  يف  يستوي  املوضوع  يف  أساسيا  رشطا  ذلك  واعتبار 

 .  (3)كل بقدر حاجته كبقية أراِض منى  ومحالت احلجاج ،ومؤسسات الطوافة

 وحيث إن الدولة قد تكلفت الكثري من األموال يف سبيل إنشائها فهل جيوز تأجريها ؟ 

 يرى العلامء جواز تأجريها بضوابط معينة:  

 

 353/  3ج   ، أبحاث هيئة كبار العلامء (  1) 

إجابة عن سؤال حكم استئجار اخليام يف  ( 7157) , وموقع الشيخ ابن جِّبين فتوى رقم 452ص   ، انظر النوازل يف احلج (  2) 

 منى  

 . 452ص    ، النوازل يف احلج (  3) 
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جيب أن تكون متناسبة مع قيمة هذه اخليام حتى تنتهي قيمة تكلفة   لقيمة اإلجيار: ـ بالنسبة  1

 تلك اخليام ثم يكتفي يف قيمة اإلجيار بقيمة تكاليف الصيانة واخلدمات فحسب .

يراعى أن ال يعطى الشخص أو احلملة أو املؤسسة أكثر     :  حيث الكمية واملساحة  ـ ومن   2

واسرتجاع املبلغ   ،أن يرده إىل اجلهة  املختصة  ويلزم من زاد لديه َشء من اخليام ، من حاجتها

له فال  ،املخصص  ممكنا  ذلك  يكن  مل  التي    فإن  القيمة  بنفس  اخليمة  تلك  يؤجر  أن  مانع 

 استأجرها بدون زيادة وما زاد فهو حرام أخذه وأكله. 

را  ألنه أخذ قد ؛ومن تعمد الزيادة يف املساحة ليؤجر فقد اغتصب املكان؛ ألنه الحق له فيه     

 زائدا عن حاجته فإن زاد يف األجرة فقد مجع اإلثمني . 

ألن اإلجيار لتكلفة اخليام وهى    ؛ال يكون املوقع له تأثري يف قيمة اإلجيار  :حيث املوقع     ـ من  3

متساوية يف اول منى وآخرها ومن زاد األجرة اعتبارها للموقع فمعنى ذلك أنه زاد من أجل  

    .ون أحد فال حيق له أن يزيد يف أجرهتا األرض التي ال خيتص هبا أحد د

مناخ    "كام قال صىل اهلل عليه وسلم عن منى    يكون بحسب األسبقية  ،ـ  من حيث التوزيع4

سبق   للمشاحة  "من  حال  القرعة  جعلت  احلايل  الوقت  يف  متعذرًا  ذلك  كان  فيكون    ،وملا 

  ، التوزيع بالقرعة وقد نص اهل العلم بأنه إذا سبق إىل َشء من املباحات اثنان فأكثر اقرع بينهام

)  وقيل لإلمام أن يقدم أحدمها ألنه له نظر واجتهاد
1

)  . 

اتفق  مجهور الفقهاء  إىل أن املبيت بمنى ليايل أيام الترشيق واجب من واجبات احلج وال جيوز  

دم فعليه  عذر  غري  من  تركه  ومن  األعذار،  ألصحاب  إال  احلرم    (2)  تركه  ذبح شاة يف  .أي  

 

ـ 1418/  2/ 9يف  (  185) مستنبطة من قرار هيئة كبار العلامء رقم (  1)  . وفتوى الشيخ ابن  453ص    ، . والنوازل يف احلج   ه

 عىل موقع الشيخ . (  7157) رقم   جِّبين 

الشافعي 286  / 2ج   ، انظر مواهب اجلليل (  2)  فتاوى    . و 365/  3ج   ، واملغني   .   356/  4ج   ، . والبيان يف مذهب اإلمام 

 . 201/  10ج   2اللجنة الدائمة لإلفتاء 



538 
 

ومن مل يستطع فصيام عرشة ايام. ثالثة أيام يف احلج وسبع إذا رجع     (1)يوزعها عىل فقراء احلرم  

 . (2)  عىل أهله

 .  (3)   تركه من غري عذر وال َشء عىل من تركه  سنة يكره وأما عند األحناف فاملبيت بمنى    

املناسك  ة ازدحام أماكن  ولقد ترتب عىل الزيادة الكبرية يف عدد احلجاج يف السنوات األخري    

  ، بعض احلجيج  إما اجللوس يف الطرقات والشوارع واألرصفة   طاقتها وجلوءعن    وامتالئها 

 وإما البحث عن مكان آخر خارج منى  فام احلكم الفقهي هلاتني احلالتني ؟ 

الرصفة والطرقات عىل   وهذهمنى، املبيت يف األرصفة والطرقات داخل   : حكم احلالة األوىل 

 : نوعني 

طرق مغلقة ال تعتِّب طريقا للمشاة وبعيدة عن أماكن الزحام وليست موصلة    : النوع األول 

منى مناخ ملن سبق   "فهذه جيوز املبيت فيها ألهنا داخلة يف قوله صىل اهلل عليه وسلم    للمشاعر

 .  "إليه 

لة للمناسك كاجلمرات ومزدلفة فهذه  طرق معدة ملرور السيارات واملشاة وموص   : النوع الثان

 : بعدم املبيت بمنى واألدلة عىل ذلك كثرية منها  يعذر هبا احلاج

األعذار بعدم املبيت بمنى    وسلم ألصحاب ـ األدلة التي وردت بإذن النبي صىل اهلل عليه    1

َعنحُه َرُسو ُن َعبحِد املُطَّلِِب َرِِضَ اهللَُّ  َتأحَذَن الَعبَّاُس بح َعنحُهاَم َقاَل: اسح ِن ُعَمَر َرِِضَ اهللَُّ  َل اهللَِّ  فَعِن ابح

َة ]ص: ِل ِس 156َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم َأنح َيبِيَت بَِمكَّ  .  (4) َقاَيتِِه، »َفَأِذَن َلُه« [ َلَيايِلَ ِمنًى، ِمنح َأجح

ِن َعبَّاٍس َرِِضَ اهللُ َعنحُهاَم َقاَل:  يحَعَة َفاَل َبأحَس َأنح   "وَعِن ابح َة خَيحَشى َعَليحِه الضَّ َمنح َكاَن َلُه َمَتاٌع بَِمكَّ

 .  (5)  "َيبِيَت َعَليحِه َلَيايِلَ ِمنًى 

 

 . 300/  10، ج 2فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء  (  1) 

 . 809/  4موسوعة أحسن الكالم يف الفتاوى واألحكام الشيخ عطية صقر، ج (  2) 

 . 492رقم    . مسألة 1957/  4. والتجريد للقدوريج 35/  2تبيني احلقائقج (  3) 

 حتقيق البغا   1634. رقم 155/  2ج   ، باب سقاية احلجيج   ، صحيح البخاري كتاب احلج (  4) 

 . 1160. رقم  64/  2ج   ، اخبار مكة للفاكهي (  5) 
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    َوإَِذا َكاَن النَّبِيُّ   ":قال ابن قيم اجلوزية 
ِ
َعاء َقاَيِة َولِلرر ِل السر َص أِلَهح َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم َقدح َرخَّ

ِفِه َعنحُه، َأوح َكاَن َمِريًضا اَل  َبيحُتوَتِة، َفَمنح َلُه َماٌل خَيَاُف َضَياَعُه، َأوح َمِريٌض خَيَاُف ِمنح خَتَلُّ حُكنُُه  يِف الح  مَت

َبيحُتوَتُة، َسَقَطتح َعنحُه بِ  َلمُ الح ، َواهللَُّ َأعح
ِ
 .  (1)  "َتنحبِيِه النَّصر َعىَل َهُؤاَلء

والشك ان هذه القاعدة منطبقة متاما عىل حال    "والضطرار ال رضر    "ـ القاعدة الرشعية   2

 منى وذلك لعدة أمور:   األرصفة يفأولئك الذين يبيتون يف الطرقات وعىل 

وإرباك احلجاج واحلركة العامة مرورية كانت    ،والسبل  إغالق املنافذ من    يسببه فعلهم أ ـ ما  

له مكان يف منى من الوصول إىل مكانه ايل اختص    منع منبل إن هؤالء يتسببون يف    ،أو إسعافية 

 به . 

وتزاحم يف الطرق املؤدية    ،هذا الفعل سبب رئيس فيام حيصل من حاالت وفاة ودهس   ـ أنب  

  ، وختوف الناس من الذهاب إليها   ،عىل اجلمرات مما يسبب تعطيل احلركة املؤدية إىل اجلمرات

 وجتربة.وهذا يدركه من له عينان 

ا  ـ الرضر  بنفسه ج  للفرد  روائح    ،لشخيص احلاصل  الطرقات من  به هذه  تعج  ما  فال خيفى 

لعوادم السيارات وما يتعرض له من يبيت يف الطرق من الرسقات التي اصبح بعض الرساق  

 .  (2)يتحينون وقتها للهجوم عىل النائمني وسلبهم ما خف محله وغال ثمنه 

ِس    3 بِنَفح َقُة  َفِضيَلُة املحَُتَعلر َاَمَعُة َخاِرَج  ـ الح بَِمَكاهِنَا َوِمنح َثمَّ اجلح َقِة  َفِضيَلِة املحَُتَعلر ىَل ِمنح الح ِعَباَدِة َأوح الح

ِفَراِد َداِخَلَها.  َبِة َأفحَضُل ِمنح ااِلنح َكعح  الح

َبيحِت أَ  ِجِد َوالنََّفُل يِف الح ِفَراِد يِف املحَسح َبيحِت َأفحَضُل ِمنح ااِلنح اََمَعُة يِف الح ِجِد، أِلَنَّ  َواجلح فحَضُل ِمنحُه يِف املحَسح

يُ  ح  مَل َفإَِذا  َتَحبٌّ  َبيحِت لِلطَّائِِف ُمسح الح ُب ِمنح  ُقرح َوالح ِعَباَدِة،  الح ِس   َراِجٌع لِنَفح
ِ
َياء الرر اَلَمَة ِمنح  كِنحُه  السَّ مح

ِد   ُبعح ُل إالَّ َمَع الح مح ُنوَّ َفِضيَلٌة    "َعنحُه    "الرَّ َقٌة    "آَثَرُه، أِلَنَّ الدُّ َقٌة    "ُمَتَعلر ُل َفِضيَلٌة ُمَتَعلر مح بِاملحََكاِن َوالرَّ

ِعَباَدِة  ِس الح  .  (3) بِنَفح

 

 . 267/  2ج ،  زاد املعاد (  1) 

 . 462ص    ، النوازل يف احلج (  2) 

 . 53/  3ج   ، املنثور يف القواعد الفقهية للزركيش (  3) 
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فيها للعبادة أفضل من العبادة يف طرقها   مهيئ وهنا يقال العبادة خارج منى ملن ال جيد مكانا    

 وأرصفتها املشغولة بالزحام واحلركة. 

ن  أمر احلجاج باملبيت يف هذه األماكن فيه من املشقة  ـ قاعدة املشقة جتلب التيسري  فالشك أ  4

بقوله   التيسري  احلج عىل  بنى  الذي  عليه وسلم   اهلل  النبي صىل  هلدي  افعل وال    "واملخالفة 

يِن ِمنح َحَرٍج }وهذه القاعدة اجلليلة مبناها قوله تعاىل:    "حرج ]احلج:    {َوَما َجَعَل َعَليحُكمح يِف الدر

78. ] 

ذا فمن مل يتيرس له السكنى بمنى إال بأجرة أو منة فال جيب عليه املبيت هبا، وال  وعىل ه"      

جيب عليه أن يتحمل مشقة املبيت باجللوس يف الطرقات وعىل األرصفة وبني اخليام، فإن ذلك  

حرج أّي حرج، ثم إنه ممنوع يف نظام اجلهات املختصة، ملا فيه من اخلطر واألذى عىل اجلالس  

يريد اهلل بكم اليرس وال  }وقال سبحانه:    {وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة}اهلل تعاىل:    واملار، قال

 . (1) . واهلل أعلم {يريد بكم العرس 

 البحث عن مكان آخر خارج منى  : احلالة الثانية 

املبيت يف    البحث عن مكان آخر بديال للمبيت يف منى هل يكون  الفقهاء يف حكم  اختلف 

ينتهي إليها  مبيت احلجاج  يف منى يف أي جهة من اجلهات أم جيزئ املبيت يف أي  املنطقة التي 

 مكان بعيدا عن حدود منى؟

 : للفقهاء  قوالن يف املسألة

بعد البحث    ملنى ينتهي إليه احلجيج  مكان متاخم وجوب املبيت يف أقرب    األول: يرى القول   

 .    (2) جل العلامء املعارصين  عىل هذا القول  ،مكان داخل منى   احلصول عىلوالعجز عن  

 : واستدلوا عىل ذلك بعدة أدلة منها

 

موقع صيد الفوائد    ، عبدالرمحن بن نارص الِّباك   ، املبيت بمنى بعد تأجري اخليام (  1) 

https://www.saaid.net/mktarat 

لإلفتاء (  2)  الدائمة  اللجنة  فتاوى  عثيمني   . 266/  11ج   ، انظر  ابن  ورسائل  فتاوى  ابن  240/  23ج ، وجمموع  وفتاوى   .

 . 51ص    ، مسألة يف احلج والعمرة للشيخ ابن جِّبين   100. و 167/  5الفوزان ج 
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فإن املسجد إذا امتأل وجب عىل الناس أن يصلوا    ، امتالء منى عىل امتالء املسجد   ـ قياس   1

 .  (1) حوله لتتصل الصفوف حتى يكونوا مجاعة واحدة واملبيت مثله 

  ، وهذا من أعظم مقاصد احلج  ،املقصود من املبيت أن يكون الناس جمتمعني أمة واحدة  ـ أن  2

 . (2) ويف مبيتهم  ،ويف لبسهم ،وهو توحيد الناس يف عبادهتم

املبيت يف منى عىل كثري من الواجبات الرشعية التي إذا مل يتمكن منها سقطت إىل    قياسـ  3

يسقط مطلقا بل إىل بدل، وهو    منى الوهكذا هنا إذا سقط املبيت يف    ،بدل إذا كان البدل ممكنا 

 .  (3)املبيت فيام اتصل بمبيت احلجاج 

لعزيزية أو املزدلفة او أي مكان آخر  يرى املبيت يف أي مكان قريب من منى كا : القول الثان   

ُتمح }لقول اهلل عز وجل:    ،قريب َتَطعح ُقوا اهللََّ َما اسح (  وال فدية عليه من جهة  16  :)التغابن   {َفاتَّ

الدائمة   اللجنة  اختيار  وأحد  باز  ابن  اختيار  وهو  عليه.  قدرته  لعدم  منى؛  يف  املبيت  ترك 

 : .ومن أدلة أصحاب هذا القول  (4) لإلفتاء

ُتمح }وجل:    تعاىل عزـ قوله    1 َتَطعح اسح َما  اهللََّ  ُقوا  إذا  16:)التغابن   {َفاتَّ للحاج    مل جيد ( فيجوز 

 مكانا يف منى أن ينزل خارجها يف مزدلفة والعزيزية أو غريمها؛ لآلية املذكورة وغري  

زول فيه؛ ألن الرسول صىل اهلل عليه وسلم  هذه األدلة الرشعية إال وادي حمرس فإنه ال ينبغي الن

 .  (5) ملا مر عليه أرسع يف اخلروج منه 

 

 .   467انظر النوازل يف احلج، ص  (  1) 

 . 594ص   ، . واملوسوعة امليرسة 467ص    ، النوازل يف احلج (  2) 

 .   468  ص   ، النوازل يف احلج (  3) 

/  10. و ج 288/  10، ج 2. وفتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء  362/  17ج   359/  17ج ، جمموع فتاوى الشيخ ابن باز (  4) 

277 . 

 . 363/  17ج   ، انظر جمموع فتاوى ابن باز (  5) 
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فالنبي عندما    ،ـ  أن من مل جيد مكانا يف منى يقاس عىل أصحاب األعذار كالسقاة  والرعاة  2

  ؛ وهذا يشمل كل معذور  ،أسقط عنهم املبيت منهم من بات يف مكة ومنهم من بات يف غريها

 .  (1) جاءت مطلقة مل تقيد ألن الرخصة إذا 

القاعدة   3 ومن عجز  عن    ،(2)   "وال حرام مع رضورة    ،أنه ال واجب مع عجز  "الفقهية    ـ 

فيجوز له أن يبيت يف أي مكان    ،وإذا سقط املبيت عنه  ،املبيت يف منى فقد سقط الواجب عنه

 . (3) شاء 

عىل من فقد عضوا من أعضاء الوضوء فإنه يسقط غسله كذلك املبيت يسقط عند    ـ القياس  4

 . عدم القدرة عليه 

أما هذا فإن    هذا االستداللولكن يف    الطهارة به ومل يوجد،  نظر؛ ألن العضو يتعلق حكم 

 . (4) املقصود من املبيت أن يكون الناس جمتمعني أمة واحدة 

د األدلة متكافئة ويمكن اجلمع بينهام بأن يقال أن الفضل مل  واملتأمل يف أقوال الفريقني جي    

جيد مكانا يف منى أن يبحث عن مكان قريب متاخم حلدود منى يف منتهى مبيت احلجاج ليكون  

متصال معهم حمققا مقصود اجلمع  بني إخوانه من احلجاج فإن مل يستطع أو كان تأجري املكان  

فاألقرب قدر املستطاع  وال جيب عليه أن يكلف نفسه    فوق طاقته فليبحث عن املكان األقرب

السيام أن الرتخيص يف أمور احلج أكثر تساحما  فيها من سائر العبادات كام أن    فوق طاقتها

أنه واجب الذي  املبيت نفسه خمتلف عىل حكمه بني اجلمهور  الذين    ، حكم  وبني األحناف 

األصل املبيت بمنى إال للعذر عمال بقول اجلمهور فمن مل يستطع    : يرون أنه سنة  ولذا نقول

 

 . 262/  2ج ،  بن سليامن الغنيم   د/ فؤاد   ، و األحكام املتعلقة باملكان يف العبادات   . 469ص    ، النوازل يف احلج (  1) 

 17/  2ج   ، إعالم املوقعني (  2) 

ينظر كالم ابن باز من موقع ملتقى أهل احلديث عىل األنرتنت يف مناقشة علمية بعنوان قوة الفتوى ورصاحتها يف حكم  ( 3) 

 . 470ص    ، النوازل يف احلج   املبيت بمنى نقال عن الشلعان يف 

 .   254/  23ج   ، جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني (  4) 
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ففي أي مكان عمال بقول األحناف  وهو األقرب عمال يف عرصنا حيث أصبحت منى تعجز  

 ويف هذا مجع بني األدلة واهلل أعلم .  ،عن استيعاب مبيت كل احلجاج لكثرهتم عاما بعد عام

نبني              أن  منقبل  عند    حكم  التعجيل  هناية  نبني  الشمس  عليه  وغربت  التعجيل  نوى 

 : الفقهاء  وهلم يف ذلك قوالن

  وهذا عليه اجلمهور  غروب الشمس أن التعجيل يتحقق باخلروج من منى قبل    : القول األول  

 عد األحناف.والدليل عىل ذلك: 

َم َعَليحهِ }  :ـ قوله تعاىل   1 َر َفال إِثح َم َعَليحِه َوَمنح َتَأخَّ ِ َفال إِثح
َمنيح َل يِف َيوح  [.203]البقرة: {َفَمنح َتَعجَّ

للنهار فإن مل ينفر حتى غربت الشمس.. لزمه املبيت والرمي يف    اليوم اسم وجه الداللة أن  

 . (1) اليوم الثالث 

ركه املساء يف اليوم الثان فليقم إىل الغد حتى  ـ قال ابن املنذر: ثبت عن عمر أنه قال: من أد 2

 . (2) ينفر مع الناس 

الثان  عرش   : القول  الثالث  فجر  طلوع  قبل  منى  من  يتحقق  التعجيل  عطاء    ، أن  قول  وهو 

 : واألحناف . واستدلوا عىل ذلك

بوقت لرمي اليوم الرابع من أيام الترشيق فيكون خيار النفر باقيا بعد    ليس   "ـ   بأن الليل  1

الرابع  الفجر لليوم  الثالث عرش بخالفه  بعد طلوع  اليوم  الشمس من  فإنه يدخل    ، غروب 

 .  (3) وقت الرمي لليوم الرابع عند مجاعة من أهل العلم فال يبقى خياره بعد ذلك 

 

 . 220ص   ، . والعدة رشح العمدة 361/  4ج   ، اإلمام الشافعي البيان يف مذهب  (  1) 

 . 220ص   ، العدة رشح العمدة (  2) 

 . 632ص    ، . والنوازل يف احلج 159/  2. وبدائع الصنائع، ج 68/ 4ج   ، انظر املبسوط (  3) 
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  ،وكذا يف الرمي   ،املاضية يف احلج كيوم عرفة تتبعه الليلة التي بعده ـ  أن الليايل  تابعة لأليام   2

ألن الليل تابع للنهار يف    ؛وكذا يف النفر فام دام جيوز النفر يف الثان عرش فيجوز النفر يف ليله

 .  (1)احلكم  

 أما من نوى التعجيل يف يومني وغربت عليه الشمس فال خيلو حاله من أمرين:     

متاعه يف سيارته  وغادر مكان مبيته    حقائبه ومجع كون قد هتيأ للرحيل بأن ربط  أن ي   :األول 

الشمس عليه  غابت  ولو  الرمي  يف  يستمر  فإنه  الشمس  عليه  فغربت  لريمي  ألنه    ؛وذهب 

حصلت له الرخصة بالنفر قبل غروب الشمس ولكن حال الزحام  من الوصول قبل الغروب   

 ولذا يرمي ويعتِّب متعجال .فيكون ممنوعا بغري اختياره  

   .(2)واحلنابلة وعامة الفقهاء املعارصين  املالكية والشافعيةوهذا قول مجهور الفقهاء من  

واحلاصل أن املقتىض لوجوب بيات الليلة الثالثة وعدم وجوب    "  :"قال الشيخ الدسوقي      

قصده وعدم  التعجيل  قصد  هبا  ،بياهتا  بيات  يلزمه  فال  التعجيل  قصد  يقصد    ،فإن  مل  وإن 

ليلة جل  البيات  ترك  إن  الدم  ويلزمه  هبا  البيات  لزمه  قصد    ، التعجيل  من  باملتعجل  واملراد 

 .  (3)  "الذهاب ملكة كان له عذر أوال 

قد  ثم عاد إليها لياًل أو هنارًا ف  ،فلو فارقها ) أي منى ( قبل غروب الشمس  ":وقال املاوردي   

 . (4)  "حلاجة أو لغري حاجة   ،سواء عاد لياًل أو هناراً  ، استقر حكم النفر وسقط عنه رمي الغد

قدامة  ابن  الثان  "  :وقال  اليوم  رمى  كان  ينفر  ، وإذا  أن  الشمس  ، وأحب  غروب  قبل    ، نفر 

والرمي   ،وإن غربت وهو يف منى لزمه البيتوتة ، والرمي بعدها ،وسقط عنه املبيت تلك الليلة

 . (5)  "ن الغد بعد الزوال م

 

 . 633ص   ، احلج   . النوازل يف 382/  1. واحكام القرآن للجصاص، ج 68/  4، ج ط انظر املبسو (  1) 

. واملجموع رشح  468/  3ج   ، . والبيان والتحصيل   49/  8ج   ، وحاشية الدسوقي   . 282/  3ج   ، انظر الذخري للقرايف (  2) 

 .   249/  8ج ، املهذب 

 .   49/  2ج   ، حاشية الدسوقي (  3) 

 . 200/  4ج   ، احلاوي الكبري (  4) 

 .   529/  1ج ،  الكايف يف فقه اإلمام أمحد (  5) 
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وهم يف حكم    ،إذا كان الغروب قد أدركهم وقد ارحتلوا فليس عليهم مبيت  ": وقال ابن باز

 أما إن أدركهم الغروب قبل أن يرحتلوا فالواجب عليهم أن يبيتوا   ،النافرين قبل الغروب 

يرموا اجلامر بعد الزوال يف اليوم الثالث عرش ثم بعد    عرشة وأنتلك الليلة أعني ليلة ثالث  

 . (1)  "ذلك ينفرون متى شاءوا ألن الرمي الواجب قد انتهى يف يوم الثالث عرش 

أن يكون قد عزم فعال عىل التعجيل ولكنه مل يرحتل فلامء جاء عند اجلمرة وجد زحاما   : الثان 

.   (2) وهو وجه عند الشافعية     ،وهو مل يرحتل بعد  ، فإنه يبقى متعجال ولو غربت عليه الشمس

 .(3) ألن تأخره إىل الغروب بغري اختياره فيبقى عىل تعجله.  ؛و اختيار ابن عثيمني 

والراجح هو القول األول أي من نوى التعجيل وعزم عليه وهتيأ له عمليا  بالرحيل فإنه       

ها العمل ولكن حال الزحام  أو بعد  جيوز له الرمي ولو غربت عليه الشمس ألن نيته صدق

سيارته عن الرمي قبل الغروب فيبقى عىل نيته متعجال ويدخل يف أصحاب   تعطلأو  ،املكان

 األعذار الذين يباح هلم ماال يباح لغريهم  واهلل أعلم .

إىل                 احلجاج  بعض  آالت يلجأ  استعامل    استعامل  من  بدال  التحلل  يف  حديثة  حالقة 

 املويس فهل استعامل هذه اآلالت يعتِّب حلقا أم تقصريا؟ 

 : وهي  ،قبل بيان اإلجابة نذكر األمور املتفق عليها بني الفقهاء يف هذه املسألة  

ُخُلنَّ  }  : ـ أن األصل يف احللق او التقصري قوله تعاىل  1 َقر َلَتدح َيا بِاحلح ؤح َلَقدح َصَدَق اهللَُّ َرُسوَلُه الرُّ

ينَ  ِ ََراَم إِنح َشاَء اهللَُّ آِمننَِي حُمَلرِقنَي ُرُءوَسُكمح َوُمَقرصر ِجَد احلح  [ 27]الفتح:  {املحَسح

له َتَعاىَل  ُضوا َتَفَثُهمح }َوَقوح َيقح  [ . 29]احلج:  {ُثمَّ لح

 

 . 387/  17ج   ، جمموع فتاوى ابن باز (  1) 

 . 250/  8ج   ، املجموع (  2) 

   232  / 23وج   . 386/  24ج   ، جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني (  3) 
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ِن   ِر، َوُلبحُس الثرَياِب، َوَما َيتحَبُع َذلَِك   -َرِِضَ اهللَُّ َعنحُه    - ُعَمَر  َوُرِوَي َعنح ابح عح   (1) َأنَّ التََّفَث ِحاَلُق الشَّ

ـ اتفق أهل العلم عىل أن إزالة الشعر باملوسى أو بالنورة أو يقرصه باجللم أو بأسنانه، أو    2

ََقلَّ  أو غري ذلك  َوَأيُّ    ،يقطعه بيده، أو ينتفه َر بِِه ُمطحَلٌق َفَيَتنَاَوُل األح َمح َزَأُه؛ أِلَنَّ األح َ ِمنحُه َأجح ٍر َقرصَّ َقدح

 . (2) ألن املقصود إزالة الشعر وقد وجد  ؛ ويعتِّب قد جاء بام هو مطلوب منه رشعا

ُع ِمثحلِِه،  3 ُه ُوسح أِلَنَّ لُِق؛  حَيح بَِمنح  َتَشبًُّها  َرأحِسِه  املحُوَسى َعىَل  َرى  ٌر َأجح َرأحِسِه َشعح ـ أن من ليس َعىَل 

بِرِي   التَّكح ِعنحَد   ِ
َفَتنيح الشَّ ِريِك  بَِتحح َمُر  ُيؤح َرَس  َخح األح مثل  معذور  ألنه  ِع  ُوسح الح بَِحَسِب  لِيُف  َوالتَّكح

ِقَراَءِة يِف  اَلِة َفَينحِزُل َذلَِك ِمنحُه َمنحِزَلَة ِقَراَءِة النَّاطِِق َفَهَذا ِمثحُلُه    َوالح ) الصَّ
3

) . 

َبلح    4 ِقَها  َحلح ِمنح  َأفحَضُل  املرأة  ِصرُي حق  َوالَتقح ِصرِي  التَّقح ِمنح  َأفحَضُل  ُجِل  الرَّ َحقر  يِف  َلحُق  احلح أن  ـ 

ُروٌه  ِقَها َمكح  . (4) َحلح

لِِه       َقوح بِِه يِف كَِتابِِه يِف  َبَدَأ  َتَعاىَل  ِصرِي يف حق الرجل؛ أِلَنَّ اهللََّ  التَّقح َأفحَضَل ِمنح  َلحُق  حُمَلرِقنَي  }َواحلح

ينَ  ِ َوُمَقرصر َوَقاَل  27]الفتح:    {ُرُءوَسُكمح  لَّهُ }[  حَمِ ُي  َدح اهلح َيبحُلَغ  َحتَّى  ُرُءوَسُكمح  لُِقوا  حَتح   {َواَل 

َلحِق. َوَقاَل َرُسوُل اهللَِّ  196:  ]البقرة ُه َينحَبِغي َأنح َيَتَحلََّل بِاحلح َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم    -[ َفَهَذا َبَياٌن َأنَّ

ابِ   - يَن َفَقاَل: َرِحَم اهللَُّ املحَُحلرِقنَي َحتَّى َقاَل يِف الرَّ ِ َعِة: َظاَهَر  »َرِحَم اهللَُّ املحَُحلرِقنَي َفِقيَل: َواملحَُقرصر

ُه َأفحَضُل  اٍت لِلحُمَحلرِقنَي َفَدلَّ َأنَّ  َثاَلَث َمرَّ
ِ
َعاء ِن َمالٍِك: »َأنَّ َرُسوَل اهللِ   (5)يِف َهَذا الدُّ .وَعنح َأَنِس بح

َرَة َفَرَماَها، ُثمَّ َأَتى َمنحِزَلُه بِِمنًى  َمح َم َأَتى ِمنًى، َفَأَتى اجلح ِق    َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلَّ َوَنَحَر، ُثمَّ َقاَل لِلحَحالَّ

طِيِه النَّاَس«  ، ُثمَّ َجَعَل ُيعح رَسِ َيح َمِن، ُثمَّ األح َيح  . (6) ُخذح َوَأَشاَر إِىَل َجانِبِِه األح

 

 . 140/  2ج   ، بدائع الصنائع (  1) 

. والنوازل يف  335/  3ج   ، . واملغني   340/  4ج   ، . والبيان 42/  2ج   ، . والرشح الكبري للدردير 70/  4ج   ، انظر املبسوط (  2) 

 . 585ص،    ، احلج 

 .   70/  4ج   ، انظر املبسوط (  3) 

 . 364/  7املجموع للنووي، ج (  4) 

 .  22/  4ج   ، املبسوط للرسخيس (  5) 

َلحِق بِ   ، احلج   كتاب   صحيح مسلم (  6)   يِف احلح
ِ
تَِداء لَِق َوااِلبح ِمَي، ُثمَّ َينحَحَر، ُثمَّ حَيح ِر َأنح َيرح َم النَّحح نََّة َيوح َمِن  َباُب َبَياِن َأنَّ السُّ َيح َانِِب األح اجلح

ُلوِق   .  1305. رقم 947/  2ج ، ِمنح َرأحِس املحَحح
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 تقصريا؟ يبقى السؤال هل إزالة الشعر باآللة يعتِّب حلقا أم      

تكون املاكينة تأخذ الشعر من أعاله  إن إزالة الشعر باملاكينة ال خيلو إما أن   : قال بعض العلامء 

الشعر من    ، فهذا يعتِّب تقصري بال خالف   ، ويبقى منه َشء كثرية  أما إذا كانت املاكينة تأخذ 

  ، أسفله وال تبقى إال أصوله فقد ذكر بعض العلامء املعارصين أن هذا حلق أو قريب من احللق 

 .  (1)  بالسنة  عمالً وإن كان األوىل احللق باملوسى 

حلقا    يعتِّب  ال  باملاكينة  الشعر  إزالة  إن  بل  آخرون  بمختلف    ؛وقال  باملاكينة  األخذ  ألن 

درجاهتا ولو عىل نمرة واحد يعتِّب مقرصًا ال حالقًا، وتفوته الدعوات الثالث التي دعاها النبي  

ثالث مرات، والصحابة   "اللهم ارحم املحلقني  "، قاال: صىل اهلل عليه وَاله وسلم للمحلقني

. وعىل هذا    "واملقرصين"يقولون: واملقرصين؟ ولكنه ال يقوهلا ال يوافق إال يف الرابعة، قال:  

 . (2) فمن مل حيلق رأسه باملوسى فإنه ليس بحالق 

يف هذه املسألة الوقوف عىل درجة حلق اآللة التي حتلق فإن كانت اآللة حتلق الشعر    و     

فهو حلق وإن أبقت شيئا ولو صغريا فهو تقصري واهلل    ، حلقا ال يبقى معه َشء من األصول 

 وأعلم . 

قبل يوم النحر بسبب كثرة أعامل    يلجأ بعض احلجاج املتمتع أو القارن إىل ذبح اهلدي          

أو بسبب تعجله للسفر وعدم وجود من يثق بتوكيله فهل جيزي ذبح اهلدي قبل يوم    ،احلج

 النحر؟ 

 ما يقدمه احلاج من ذبائح نوعان: 

ِك َواِجٍب     :األول  ل    واجب، كالذي جيب لَِتَمتٍُّع َأوح ِقَراٍن، َأوح َترح ِمنح َواِجَباِت النُُّسِك، َأوح فِعح

َرًة.  ا َكاَن َأوح ُعمح  حَمحُظوٍر ِمنح حَمحُظوَراِت النُُّسِك، َحجًّ

 

 . 178/  5ج    ، ينظر فتاوى ابن فوزان   ( 1) 

 . 160/  23ج    ، ينظر جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني (  2) 
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ِض التََّقرُّ   تطّوع، كالذي يذبحه احلاج دون أن يكون واجبًا عليه  :الثان  ِب إِىَل  وإنام يفعله ملَِحح

 . (1) اهللَِّ َتَعاىَل 

َتَعاىَل:     لِِه  لَِقوح َبالَِغ  }ومكان ذبح النوعني هو احلرم؛ أي مكة املكرمة واملنطقة املحيطة  ًيا  َهدح

َبةِ  َكعح نًى  95]املائدة:  {الح َبَة َمعح َكعح ِر ُبُلوِغِه الح ح َيُكنح لِِذكح ََرِم مَل ِ احلح ُحُه يِف َغريح  . (2) [ َوَلوح َجاَز َذبح

جع  "واهلدي   الَِّذي  غري  كالصيام  جيوز  َفاَل  َقتحل،  الح اَرة  َوَكفَّ الظرَهار،  اَرة  َكفَّ يِف  ُمَتَتابًِعا  اهلل  له 

 .  (3)  "متتابع

أما زمان الذبح هلدي التطوع فهو زمان ذبح األضحية؛ أي بعد صالة عيد األضحى حتى        

 آخر أيام الترشيق. 

 :  قولني وأما زمان ووقت ذبح اهلدي الواجب فقد اختلف فيه الفقهاء عىل     

أن وقته يبدأ من زمن وجود السبب املوجب    (4) عن أمحد     الشافعية وروايةيرى    :القول األول     

، فإذا له فاملتمتع مثاًل جيب عليه الدم عندما حيرم باحلج؛ ألنه قبل ذلك مل يفعل ما يوجب الدم

 . (5) أحرم باحلج جاز له أن يذبَح اهلدي، ويستمرُّ وقته إىل ما ال هناية حتى ولو بعد أيام الترشيق

يًا جيب عليه صيام" ثالثة أيام يف احلج، آخرها يوم عرفة، ثم يصوم سبعة أيام    فإن مل جيد َهدح

 .  (6) إذا رجع إىل أهله، وإن صامها بمكة بعد فراغه من احلج، جاز 

ذبح      له  جيوز  الوقت  ذلك  مًعا، ومن  والعمرة  باحلج  بعد إحرامه  الدم  والقارن جيب عليه 

 اهلدي الواجب. 

 

 . 74/  5ج    ، انظر املوسوعة الفقهية الكويتية (  1) 

 . 200/  2ج   ، بدائع الصنائع (  2) 

 . 486/  4ج   ، . والبناية رشح اهلداية   446/  1ج   ، اللباب (  3) 

 . 416/  3ج   ، املغنى (  4) 

- 07- 24  : التاريخ   ، 2363  : رقم الفتوى   "حكم ذبح اهلدي قبل يوم النحر  "  سليامن القضاة فتوى الشيخ نوح عيل  (  5) 

   https://aliftaa.jo/Question.aspx  موقع دار اإلفتاء األردنية   2012

 . 2286/ 3ج   ، الفقه اإلسالمي وأدلته (  6) 
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 . (1)ج قبل يوم النحر فيجوز هلام الذبح قبله  ومعلوم أن القارن واملتمترع حُيرمان باحل   

ِي       َدح اهلح ِمَن  َتيحرَسَ  اسح َفاَم  َجر  احلح إِىَل  َرِة  ُعمح بِالح مَتَتََّع  َفَمن  تعاىل:  بقوله  الشافعية  واستدل 

فأخِّب بوجوب اهلدى عليه إذا حصل متمتًعا، ومل يفرق بني جواز نحره عقيب     {196البقرة:}

ِم. وألنه قال عز وجل:   الدَّ التمتع وجدت فوجب  بعده فرشوط  فمن مل جيد  }اإلحرام وما 

فجعل سبحانه الصوم يف احلج بدال من اهلدى إذا مل يوجد؛ فعلم    {فصيام ثالثة أياٍم يف احلج

ِر،   ِم النَّحح َتى بِِه َقبحَل َيوح اٌن لِلتََّمتُِّع َفَجاَز َأنح ُيؤح َ بذلك أن نحر اهلدى يف احلج أجوز. َوأِلَنَُّه ُجِّبح

ُه َدُم َكفَّ  ُم َوأِلَنَّ وح ُلُه الصَّ َد وجوبه،  وألنه جِّبان للمتعة فجاز فعله  َأصح َتى بِِه َبعح اَرٍة َفَجاَز، َأنح ُيؤح

 .  (2) قبل يوم النحر؛ 

 : واختار النووي أن يكون زمن اهلدي يوم النحر ورجح  أنه املختار يف املذهب فقد قال  

ِم النَّ"  ُه خَيحَتصُّ بَِيوح ُهمح َأنَّ ُ ِعَراِقيُّوَن َوَغريح ُهاَم( َوبِِه َقَطَع الح ِي َطِريَقاِن )َأَصحُّ َدح ِر. َوقحِت َذبحِح اهلح  حح

ِ ِمنح كَِتابِِه َفذَ   : ثم قال      
ِضَعنيح ِي يِف َموح َدح َأَلَة َوقحِت َذبحِح اهلح افِِعيَّ َذَكَر َمسح ( َأنَّ الرَّ َلمح َكَرَها يِف  )َواعح

ِم   بَِيوح تَِصاُصُه  اخح ُهمح  ُ َوَغريح ِعَراِقيُّوَن  الح بِِه  َقَطَع  ِذي  الَّ ِحيُح  الصَّ َفَقاَل  َواِب  الصَّ َعىَل  ِي  َدح اهلح َباِب 

َجر َوَجَزَم بِ  ُه اَل خَيحَتصُّ َوَذَكَرَها يِف َباِب ِصَفِة احلح ُه َأنَّ يِق َوفِيِه َوجح ِ اِم التَّرشح ِر َوَأيَّ ُه اَل خَيحَتصُّ  النَّحح َأنَّ

ت رَتَّ بَِكاَلِمِه َوَقدح َنبَّهح ت َعَليحِه لَِئالَّ ُيغح اَم َنبَّهح تَِصاِص َوإِنَّ َناُه ِمنح ااِلخح َواُب( َما َذَكرح َعَليحِه يِف    )َوالصَّ

َضِة  وح  .  (3) الرَّ

وقت اهلدي من يوم النحر وثالثة أيام بعده والجيزيء قبله وهو مذهب مجهور   :القول الثان 

 . ( 4) ومجهور املعارصين    واملالكية واحلنابلة الفقهاء احلنفية  
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 واستدل اجلمهور عىل قوله بعدة أدلة منها:   

لِِه َتَعاىَل:    1 لَّ }ـ  َقوح ي حَمِ لُِقوا ُرُؤوَسُكمح َحتَّى َيبحُلَغ اهلَدح (  َوَقدح َثَبَت َأنَّ  196البقرة:  }ُه(  َوالَ حَتح

ِر وَ  َم النَّحح لَُّه إالَّ َيوح ح َيبحُلغح حَمِ َي مَل َدح ِر َفَدلَّ َعىَل َأنَّ اهلح ِم النَّحح َلحَق اَل جَيُوُز َقبحَل َيوح ِي  احلح َدح لُّ اهلح  حَمِ

جَيُ  اَل  َأنح  َفَوَجَب  ٍي  َدِم َهدح إَِراَقُة  ُه  َوأِلَنَّ ِر،  النَّحح ُم  ُبُلوِغ  َيوح الح ِي  َهدح َعىَل  ِقَياًسا  ِر  النَّحح ِم  َيوح َقبحَل  وَز 

ََضاِحي   .  (1) َواألح

َتَعاىَل:    2 لِِه  َقوح ِمنحَها}ـ  َقاَل:  28]احلج:    {َفُكُلوا  ُثمَّ  َتَفَثُهمح }[  ُضوا  َيقح َوَذلَِك 29]احلج:    {لح  ]

ِر  اِم النَّحح  .  (2) َيُكوُن يِف َأيَّ

َجر ِمنحُه، َواَل حَيحُص   3 َد ُوُجوِد احلح َجر إنَّاَم حَيحُصُل َبعح َرِة يِف احلح ُعمح ُوُقوِف،  ـ أن التََّمتَُّع بِالح ُل َذلَِك إالَّ بِالح

َفَواُت، َفاَل    -َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم    -َفإِنَّ النَّبِيَّ   ِرُض الح ُه َقبحَل َذلَِك َيعح َجُّ َعَرَفَة« . َوأِلَنَّ َقاَل: »احلح

، َأوح َفاتَ  رِصَ ، ُثمَّ ُأحح َجر َرَم بِاحلح ُه َلوح َأحح ُه َدُم املحُتحَعِة، َواَل َكاَن  حَيحُصُل التََّمتُُّع، َوأِلَنَّ َزمح َجُّ َفَلمح َيلح ُه احلح

ُم ملََا َسَقَط   . (3) ُمَتَمترًعا، َوَلوح َوَجَب الدَّ

أن الذبح قبل يوم النحر كمن صىل أو صام قبل الوقت، فال يصح صوم رمضان قبل وقته،    ـ  4

 .  (4) وال الصالة قبل وقتها ونحو ذلك 

واألفضل    ، ل يوم النحر جائزًا عىل مذهب الشافعية ملن احتاج لذلكوعىل هذا يكون الذبح قب 

اتباع قول اجلمهور فيكون الذبح يوم النحر اتباعا لالقتداء سنة الرسول صىل اهلل عليه وسلم  

حيث إنه ذبح هديه يوم العيد عىل مرأى ومسمع من الصحابة  فدل ذلك عىل األفضلية فَعِن  
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دَ  ِن َعبَّاٍس َقاَل: َأهح َوَداِع ِماَئَة َبَدَنٍة، َنَحَر ِمنحَها  ابح ِة الح ى َرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم، يِف َحجَّ

 .   ( 1) َثالثنَِي َبَدَنًة بَِيِدِه، ُثمَّ َأَمَر َعلِيًّا َفنََحَر َما َبِقَي ِمنحَها  

بنفسه   ولكن نظرا لعدم معرفة بعض احلجاج بأمور    احلاج اهلدياستحب الفقهاء أن ينحر      

الذبح فقد أجاز الفقهاء التوكيل يف ذبح اهلدي ويف توزيعه كذلك ولكن يستحب أن حَيحرُضُ  

َرُه ملَِا ُرِوَي َأنَّ النَّبِيَّ   ُه    "ِض نَِسائِِه:  َقاَل لَِبعح   -َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلَّم َ    -َنحح ي َنِسيَكَتِك َفإِنَّ رُضِ احح

ِل َقطحَرٍة   َفُر َلِك ِعنحَد َأوَّ  .."ُيغح

ال    الذبح  عنده  الكراهة  وحمل  شديدا  كرها  الذبح  يف  التوكيل  كره  فقد  مالك  اإلمام  وأما 

 ما مل يكن هناك عذر لكثرة اهلدايا فعند مالك ال كراهة .  التقطيع والتوزيع

َف إِىَل املحَنحَحِر، َفنََحَر     الذبح بحديثعىل التوكيل يف    واستدل الفقهاء  جابر  وفيه  » ... ُثمَّ انحرَصَ

يِِه«   َكُه يِف َهدح َ ، َوَأرشح َما َغَِّبَ َفنََحَر  يًّا، 
َطى َعلِ بَِيِدِه، ُثمَّ َأعح فهو رصيح يف جواز     (2) َثاَلًثا َوِسترنَي 

 .  (3) اإلنابة 

ففعل بعض    "بالذبح أن يكون ثقة أمينا أو يغلب عىل الظن صدقه لذا ل ويشرتط يف الوكيل  

وهم    ،ويعرضون خدماهتم  ،احلجاج من توكيل بعض الشخاص الذين يمرون عىل املخيامت 

وبالتايل ففعلهم غري   ؛هو من التفريط يف هذه العبادة ؛ غري معروفني ومل يزكهم من يوثق بقوله

يغلب عىل ظنه ذلك . أما توكيل البنك   ديه ام ال ؟ بل  واليعلم أذبح ه ألن احلاج ال  ؛  جمزيء

العلم   أهل  زكاها  موثوقة  جهة  فهي  الراجحي  ورشكة  وتوزيعه  اهلدي  ذبح  يف  اإلسالمي 

 .  (4) "وعملها يف الذبح والتوزيع مشهود ظاهر
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تسبب الزحام الشديد يف اآلونة األخرية إىل تأخر بعض احلجاج  عن املبيت بمنى  بسب          

 أداء طواف اإلفاضة يف آخر الليل فهل تأخرهم عن املبيت يف منى يوجب عليهم الفدية أم ال؟ 

 : قبل نبني حكم هذه املسألة نذكر أن الفقهاء اتفقوا عىل أمرين 

عىل أن املبيت يصدق عىل كل من بات    منى اتفقوا أن الذين قالوا بوجوب املبيت يف    :األول 

 يف منى الليل كله أو أكثره . 

الذين قالوا بوجوب املبيت يف منى  اتفقوا عىل أن السقاة والرعاة يعذرون بمبيتهم    الثان: أن 

 .  ( 1) خارج منى  

  ،لكن الفقهاء القائلون بوجوب املبيت اختلفوا يف مدى إحلاق أصحاب األعذار من املرىض    

والرعاة يف سقوط املبيت عنهم    اإلفاضة بالسقاة ومن خيشى فقد ماله، ومن تأخر يف طواف  

 عىل قولني  ذكرنامها سابقا يف حكم ترك اجلندي للمبيت بمنى ونذكرمها هنا ملخصا: 

ا              بدم القول  جيِّب  واجب؛  بمنى  املبيت  أن  يرى  من    ،ألول:   الفقهاء  مجهور  قول  وهو 

 .  (2)املالكية والشافعية واحلنابلة  

ُن َعبحِد املُطَّلِِب َرِِضَ اهللَُّ         َتأحَذَن الَعبَّاُس بح ِن ُعَمَر َرِِضَ اهللَُّ َعنحُهاَم َقاَل: اسح واستدلوا بام رواه ابح

ِل ِسَقاَيتِِه، »َفَأِذَن َلُه« َعنحُه َرُسوَل اهللَِّ  َة َلَيايِلَ ِمنًى، ِمنح َأجح  . (3)  َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم َأنح َيبِيَت بَِمكَّ

حجر  ابن  أِلَنَّ    "  :قال  َجر  احلح َمنَاِسِك  ِمنح  ُه  َوَأنَّ بِِمنًى  املحَبِيِت  ُوُجوِب  َعىَل  َدلِيٌل  َِديِث  احلح َويِف 

ُكوَرِة َوإَِذا ِة املحَذح َن َوَقَع لِلحِعلَّ ذح ِ َتيِض َأنَّ ُمَقابَِلَها َعِزيَمٌة َوَأنَّ اإلح َصِة َيقح خح برَِي بِالرُّ ح ُتوَجدح َأوح َما    التَّعح مَل

ُوُجوِب  يِف مَ  ُن َوبِالح ذح ِ ح حَيحُصِل اإلح نَاَها مَل  . (4)  "عح
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ُوُجوِب ِعنحَد    "وقال القرايف رمحه اهلل:   ُوُجوِب لِِقَياِم املحَانِِع َوُثُبوَت الح َتيِض انتقاء الح َصُة َتقح خح َوالرُّ

 .  (1)  "َعَدِمهِ 

  .(2) وهو مذهب احلنفية ورواية عن اإلمام أمحد القول الثان: يرى أن املبيت بمنى سنة.

ة فبت حيث شئت، وألنه مبيت بمنى، فلم جيب  واستدلوا بقول ابن عباس: إذا رميت اجلمر 

 . (3) كليلة عرفة 

واستدلوا أيضًا بحديث ابن عمر رِض اهلل عنهام الذي استدل به أصحاب القول األول،         

لِ  َ "ولكنهم قالوا إن وجه الداللة فيه   َواِجَب أِلَجح ُك الح ُ َعبَّاُس َيرتح ح َيُكنح الح   َلوح َكاَن َذلَِك َواِجًبا مَل

َقاَيِة، َواَل َكاَن النَّبِيُّ  ُص َلُه يِف َذلَِك  -َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم   -السر  .  (4) ُيَرخر

لرتكه        الدم  يلزمه  تاركه  وأن  بمنى،  املبيت  بوجوب  القائل  األول  القول  أن  وقد رجحنا 

 لقوة أدلته.  ؛ واجبًا من واجبات احلج

عليهم               فدية  وال  ثابتة   والرعاة؛  السقاية  ألهل  بمنى  املبيت  ترك  رخصة  أن  يتبني  كام 

 .  ويقاس عليهام ما يف حكمهام

يحِل املحَاَء   ":قال النووي   َتُقوا بِاللَّ َة لَِيسح َهُبوا إِىَل َمكَّ ُكوا َهَذا املحَبِيَت َوَيذح ُ َقاَيِة َأنح َيرتح ِل السر جَيُوُز أِلَهح

َزمح  بِآِل  ِمنح  افِِعير  ِعنحَد الشَّ َذلَِك  خَيحَتصُّ  َواَل  ِهمح  ِ َوَغريح اِربنَِي  ُمَسبَّاًل لِلشَّ َياِض  َوجَيحَعُلوُه يِف احلحِ َزَم 

ِدَثتح ِسَقاَيٌة أُ  َقاَيَة َكاَن َلُه َهَذا َوَكَذا َلوح ُأحح َعبَّاِس َرِِضَ اهللَُّ َعنحُه َبلح ُكلر َمنح َتَوىلَّ السر َرى كَ الح اَن  خح

ِحيُح  ُك املحَبِيِت َهَذا ُهَو الصَّ َقائِِم بَِشأحهِنَا َترح  . (5)  "لِلح
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الزحام     وبناءً        بسبب  ليال  تأخروا  الذين  اإلفاضة  طواف  أصحاب  يلحق  ذلك  عىل 

أن يطوفوا ثم   السقاية والرعاية، وال َشء عليهم. فلهم  أهل  بأصحاب األعذار قياسًا عىل 

 .  ( 1) يتوجهوا للمبيت بمنى ولو متأخرُا  وقد اختار هذا مجهرة من املعارصين   

َعَها  }: عاىلويؤيد هذا  االختيار عموم قوله ت        ًسا إِالَّ ُوسح    (286  : ) البقرة  {اَل ُيَكلرُف اهللَُّ َنفح

، َوإَِذا هَنَيحُتُكمح َعنح   ُتمح َتَطعح  َفأحُتوا ِمنحُه َما اسح
ٍ
ء ُتُكمح بيَِشح وقول النبي صىل اهلل عليه وسلم  »َفإَِذا َأَمرح

 َفَدُعوُه«  
ٍ
ء ََشح

 ء عليهم . .   وهؤالء قد أتوا بام هو مستطاع فال َش (2) 

املتعلقة     األمور  أهم  نذكر  الوداع  وطواف  اإلفاضة  طواف  بني  اجلمع  مرشوعية  بيان  قبل 

 بطواف الوداع: 

العمرة وسمى هبذا    أو  احلج  آخر أعامل  الوداع  يعتِّب طواف  البيت   ؛ األول:   به  يودع   ألنه 

ِن ُعَمَر َرِِضَ   َبيحِت.  ودليل مرشوعيته ما رواه ابح ُدُر بِِه َعنح الح َدِر؛ ألنه ََيصح ويسمى َوَطَواَف الصَّ

َبيحَت , َفلحَيُكنح آِخ  َص هَلُنَّ  اهللُ َعنحُهاَم َقاَل: »َمنح َحجَّ َهَذا الح ُيََّض , َرخَّ َبيحِت إِالَّ احلح ِدِه الطََّواَف بِالح ُر َعهح

 .(3) َرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم 

ِر إَذا     :الثان    دح َة َطَواُف الصَّ َة، َواَل َمنح َكاَن َمنحِزُلُه َداِخَل املحََواِقيِت إىَل َمكَّ ِل َمكَّ َوَليحَس َعىَل َأهح

َبيحِت  ِديًعا لِلح وا؛ أِلَنَّ َهَذا الطََّواَف إنَّاَم، َوَجَب َتوح ُمح يِف  َحجُّ َة؛ أِلهَنَّ ِل َمكَّ ، ...َوَهَذا اَل ُيوَجُد يِف َأهح

ةَ َوَطنِ  ِل َمكَّ َة َفاَل جَيُِب َعَليحِهمح َكاَم اَل جَيُِب َعىَل َأهح ِل َمكَّ ِم َأهح ُل َداِخِل املحََواِقيِت يِف ُحكح ، َوَأهح   .(4) "ِهمح

 

. والشيخ صالح بن  246/ 23ج   ، وجمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني   . 476/ 17ج   ، فتاوى نور عىل الدرب البن باز (  1) 

 "م تأخري طواف اإلفاضة ليال حك   "م 2006/  12/  1تاريخ    فوزان موقع طريق اإلسالم 

https://ar.islamway.net/fatwa / 

ُعُمرِ   ، كتاب احلج   ، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي   عن أيب هريرة رىض اهلل عنه   ، صحيح مسلم (  2)  ًة يِف الح َجر َمرَّ ِض احلح   ، َباُب َفرح

 . 1337. رقم 975/  2ج 

 . 24/  4. و بدائع الصنائع ج   235/  2ج   ، رشح معان اآلثار للطحاوي (  3) 

 . 155/  1. واالختيار لتعليل املختار عبد اهلل بن حممود املوصيل، ج 142/  2ج   ، بدائع الصنائع (  4) 
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 وقت طواف الوداع  نية اخلروج من مكة بعد االنتهاء من أعامل املناسك    : الثالث    

وإذا أراد اخلروج من مكة طاف للوداع وال يمكث بعده وهو واجب    ":قال اإلمام النووي

جيِّب تركه بدم ويف قول سنة ال جيِّب فإن أوجبناه فخرج بال وداع فعاد قبل مسافة القرص سقط  

يح وللحائض النفر بال وداع ويسن رشب ماء زمزم وزيارة قِّب  الدم أو بعدها فال عىل الصح

 .  (1)  "رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بعد فراغ احلج 

َبيحِت، َعىَل َما َجَرتح    : وقال ابن قدامة ِدِه بِالح  ِمنح مَجِيِع ُأُموِرِه؛ لَِيُكوَن آِخُر َعهح
ِ
ء َد َفَراِغ املحَرح ُتُه َبعح َوَوقح

َعاَدُة يِف  َلُه، َولَِذلَِك َقاَل النَّبِيُّ بِِه الح َواَنُه َوَأهح ِديِع املحَُسافِِر إخح َحتَّى   ": -َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم  - َتوح

َبيحِت   ِدِه بِالح  .  (2)  "َيُكوَن آِخُر َعهح

 فلو طاف للوداع ثم سعى  ال جيوز. 

َوَداِع    :قال الزركيش  َوَداِع؟ ُقلحت: َهَذا ُمَغاَلَطٌة؛ أِلَنَّ َطَواَف الح َد َطَواِف الح َفإِنح ُقلحت: َهلح َيِصحُّ َبعح

ِي  عح َاِم املحَنَاِسِك َفَكيحَف َيِصحُّ َقبحَل السَّ  . (3) اَل َيِصحُّ َقبحَل إمتح

ٍل  فَ   "وعىل هذا فطواف الوداع هو آخر ما خيتم به احلاج نسكه أو عمرته     َدُه بُِشغح َتَغَل َبعح إِنح اشح

َعُلهُ  َذرح مِمَّا َيفح َيحح ُُروِج. َولح ُه ِعنحَد إَراَدِة اخلح ُيِعدح َفَر َفلح ُضُهمح ِمنح  َكثرٍِي َأوح َطاَل َمَقاُمُه هِبَا َوَأَراَد السَّ  َبعح

َة خَيحُرُجوَن ِمنح  ُمح إَذا َخَرُجوا ِمنح َمكَّ َعِة، َوُهَو َأهنَّ بِدح َعُلوَن يِف    َهِذِه الح َقَرى َوَكَذلَِك َيفح َقهح ِجِد الح املحَسح

ِجِد النَّبِير   اَلُم    -ِحنَي َوَداِعِهمح َلُه    -َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم    -َمسح اَلُة َوالسَّ ُعُموَن    -َعَليحِه الصَّ َوَيزح

ُروَهةِ  بَِدِع املحَكح ََدِب َوَذلَِك ِمنح الح يِف َواَل  َأنَّ َذلَِك ِمنح َباِب األح ِ ِع الرشَّ ح َل هَلَا يِف الرشَّ تِي اَل َأصح  الَّ

َلِف املحَاِضنيَ   .  (4)  "َفَعَلَها َأَحٌد ِمنح السَّ

 

 . 90ص    حتقيق عوض قاسم   ، للنووي   منهاج الطالبني وعمدة املفتني (  1) 

 .   404/  3املغني البن قدامة ج (  2) 

 . 404/  3للزركيش،ج املنثور يف القواعد الفقهية  (  3) 

 .   238/  4ج ، املدخل البن احلاج (  4) 
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َدُه إَذا َفَرَغ ِمنح مَجِيِع  "  ِر َأوح َبعح َقاَمَة َقبحَل النَّفح ِ وإن أراد املقام  بمكة فال وداع عليه َسَواٌء َنَوى اإلح

 .  (1)ُأُموِرِه 

(  َواَل     ِسِه )َأوح َصىلَّ ى َزاَدا َأوح َشيحًئا لِنَفح رَتَ ى َحاَجًة يِف َطِريِقِه( َأوح اشح رَتَ َوَداَع )إنح اشح أِلَنَّ    ؛ُيِعيُد الح

َبيحِت الطََّواُف  ِدِه بِالح نَُع َأنَّ آِخَر َعهح  . (2) َذلَِك اَل َيمح

زع عىل فقراء مكة وال  وطواف الوداع واجب من واجبات احلج عند الفقهاء جيب برتكه دم يو

 يأكل منه صاحبه إال أن هذا الواجب خفف عن احلائض. 

أن ضابط جِّب دم طواف الوداع اعتبار مسافة القرص يف املغادرة ملكة فإذا غادر مكة     : الرابع

 قدر مسافة القرص وجب الدم  وإن رجع دون مسافة القرص وطاف فال َشء عليه  . 

َائِِض    "وخلصت املوسوعة الفقهية أحكامه فذكرت أن        ِ احلح َوَداِع َواِجٌب َعىَل َغريح َطَواُف الح

َِّبُ   افِ جُيح يَلِ الشَّ َنَابَِلِة، َوُهَو َأَحُد َقوح ل احلح ٍل، َوَهَذا َقوح َياٍن َأوح َجهح ُكُه لِنِسح ُكُه بَِدٍم، َوَلوح َكاَن َترح ِعيَِّة.  َترح

َنَابَِلُة:   افِِعيَُّة َواحلح ُوُجوِب َقال الشَّ ل الح ُه، َفَعىَل َقوح ُ : ُهَو ُسنٌَّة الَ جَيُِب َجِّبح إِنح َخَرَج َوالثَّاِن ِعنحَدُهمح

َقبح  َعاَد  َفإِنح   ، ِ الحَقرصح َمَساَفِة  ُدوَن  َأيح  َقِريًبا،  َكاَن  إِنح  لَِتَداُركِِه  ُجوُع  الرُّ َعَليحِه  َوَجَب  َوَداٍع  ل  باَِل 

َتقَ  ِ اسح اَوَز َمَساَفَة الحَقرصح ُم، َوإِنح جَتَ ُم َوالدَّ َوَداِع َسَقَط َعنحُه اإلحثح ِ َفَطاَف لِلح ُم،  َمَساَفِة الحَقرصح رَّ َعَليحِه الدَّ

مُ  الدَّ ُقِط  َيسح ح  مَل َدَها  َبعح َتَداَرَكُه  ُقطُ    .َفَلوح  َيسح َفإِنح    َوِقيل:  َفِر،  إَِراَدِة السَّ َد  َبعح اًل  َنفح َطاَف  َلوح  َما  َعنحُه 

 ِ ح جُيَاِوِز املح ُجوُع لَِتَداُركِِه َما مَل ح َيُكنح َفَعل َذلَِك َوَجَب َعَليحِه الرُّ ِم  َساَفَر َومَل َ إَِراَقِة الدَّ ُ َبنيح يَقاَت، َفُيَخريَّ

َوَداِع، َفإِنح َفَعل َذلَِك  َرٍة، َفَيبحَتِدُئ بَِطَوافَِها ُثمَّ بَِطَواِف الح َراٍم َجِديٍد بُِعمح ُجوِع بِإِحح َ الرُّ َء    َوَبنيح َفاَل ََشح

 َعَليحِه لَِتأحِخرِيِه. 

َوَداعِ     يَِّة: َطَواُف الح
ِجُع لَِتَداُركِِه  َوِعنحَد املحَالِكِ  َمنحُدوٌب، َفَلوح َتَرَكُه َوَخَرَج، َأوح َطاَفُه َطَواًفا َباطاًِل َيرح

ِو َذلَِك   َأوح َنحح
ِ
، َأوح َخاَف َمنحًعا ِمَن الحكَِراء ِهمح ِ ِذيَن َيِسرُي بَِسريح َقتِِه الَّ َت ُرفح ح خَيَفح َفوح  .  (3)َما مَل

 

 . 591/  1رشح منتهى اإلرادات، ج (  1) 

 . 512/  2ج   ، كشاف القناع (  2) 

. والرشح الكبري والدسوقي  142/ 2ج   ، بدائع الصنائع   . وانظر معها 110ــ  109/  11ج   ، املوسوعة الفقهية الكويتية (  3) 

 .. 513ــ  512/  2ج   ، . وكشاف القناع 228ص    ، و رشح العمدة البن تيمية 53  / 2ج   ، عليه 
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 اإلفاضة والوداع بنية واحدة  فاجلواز  : الطوافنيأما حكم اجلمع بني         

 : جاء يف موقع دار اإلفتاء املرصية  

جيوز رشًعا تأخري طواف اإلفاضة إىل آخر مكث احلاج بمكة لُيغنَِي عن طواف الوداع؛    "      

حاصل   وهذا  احلرام،  بالبيت  الطواَف  هو  احلاج  عهِد  آخُر  يكون  أن  الوداع  من  فاملقصود 

ضة، وال يرض احلاجَّ أداُء السعي بعد هذا الطواف؛ ألن السعي ال يقطع التوديع  بطواف اإلفا

"  (1) . 

 وقال ابن باز:             

إنساًنا أخر طواف اإلفاضة فلام عزم عىل السفر طاف عند سفره      ال حرج يف ذلك، لو أن 

الوداع، وإن  بعدما رمى اجلامر وانتهى من كل َشء، فإن طواف اإلفاضة جيزئه عن طواف  

فهذا خري إىل خري، ولكن متى اكتفى بواحد ونوى    -طواف اإلفاضة وطواف الوداع-طافهام  

 . (2) طواف احلج أجزأه ذلك 

َبيحِت    "وعلة هذا اجلواز         ِدِه ِمنح الح ُصوًدا لَِذاتِِه َبلح لَِيُكوَن آِخَر َعهح َوَداِع َليحَس َمقح َأنَّ َطَواَف الح

َفاَضِة،  ِ  .  (3) "الطََّواُف َفلَِذلَِك َيَتَأدَّى بَِطَواِف اإلح

وهى محالت باهظة التكلفة      ، احلج السياحينشأ يف العرص احلديث ما يعرف باسم                  

يف   احلج  يعتِّب  فهل  ومسكن  ومركب  مأكل  من  الراحة  أشكال  وتوافر  رفاهية  من  فيها  ملا 

 القوافل السياحية صحيحا جمزئًا؟ 

 : جيب أن نبني هنا عدة أمور ملعرفة حكم هذا النوع من احلج  

 

املرصية  (  1)  اإلفتاء  دار  واحد   "موقع  طواف  يف  والوداع  اإلفاضة  طوايف  بني    : التاريخ   (،   3354) رقم فتوى    ، اجلمع 

 https://www.dar-alifta.org م . 2016/ 08/ 22

 . 332/  17ج   ، جمموع فتاوى ابن باز (  2) 

 . 53  / 2ج   ، لدسوقي الرشح الكبري للشيخ الدردير وحاشية ا (  3) 
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وإنام مرتبط بأداء أركانه وواجبته    أن احلج  ال تتوقف رشوط صحته عىل مقدار النفقة  : األول 

 فمن أدى األركان  والواجبات فحجه صحيح جمزئ إن شاء اهلل. 

 أن احلج عىل املستطيع وغري املستطيع ال جيب عليه احلج.   :الثان  

َبيحِت َمنِ } :لقوله تعاىل   َتَطاَع إَِليحِه َسبِياًل  َوهللَِِّ َعىَل النَّاِس ِحجُّ الح  .[97]آل عمران:   {اسح

 الثالث:  أن اإلنفاق يف املباحات فوق القدر الزائد  يف غري مصلحة منهي عنه . 

َلَحِة ِدينِِه    "   :قال ابن تيمية َتاُج إَليحِه ملَِصح ِك ُفُضوهِلَا َوُهَو َما اَل حَيح ا املحَُباَحاُت: َفُيَثاُب َعىَل َترح َوَأمَّ

اَف يِف املحَُباَحاِت َمنحِهيٌّ َعنحُه َكاَم َقاَل َتَعاىَل:    َكاَم  َ ِرسح وا  }َأنَّ اإلح رُتُ ح َيقح ُفوا َومَل ِ َفُقوا مَلح ُيرسح ِذيَن إَذا َأنح َوالَّ

َ َذلَِك َقَواًما   .  (1) (  67 :) الفرقان {َوَكاَن َبنيح

الرابع: ان اهلل تعاىل يباهي مالئكته باحلجيج الذين تبدو عليهم آثار التقشف والشدة  واجلهد  

كام هو احلال يف احلج    والنعيم  والنصب وليس باحلجيج الذين تبدو عليهم عالمات الرفاهية  

 السياحي الذي يندر أن ترى عىل أحدهم أثر النصب أو غِّبة الوجه. 

َرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم:   إِنَّ اهللَ َعزَّ َوَجلَّ ُيَباِهي  املحاََلئَِكَة    "فَعنح َعنح َأيِب ُهَريح

ا   ً ًثا ُغِّبح ِل َعَرَفاٍت، َيُقوُل: انحُظُروا إِىَل ِعَباِدي ُشعح  .  (2)  "بَِأهح

َثَر َعتِيًقا  انحُظُروا إِ   "ويف مصنف عبد الرزاق    ا، َضاِحنَي، َفاَل ُيَرى َأكح ً ًثا، ُغِّبح ِن ُشعح ىَل ِعَباِدي َأَتوح

َتاٍل   َفُر فِيِه ملُِخح ِمئٍِذ، َواَل ُيغح  . (3)  "ِمنح َيوح

 .   أن احلج نوع من اجلهاد كل مال ينفق فيه جهاد يف سبيل اهلل   :اخلامس 

ِمننَِي َرِِضَ اهللَُّ   : َيا َرُسوَل اهللَِّ، َنَرى اجِلَهاَد َأفحَضَل الَعَمِل،  فَعنح َعائَِشَة ُأمر املُؤح َا َقاَلتح  َعنحَها، َأهنَّ

وٌر«  ُ نَّ َأفحَضَل اجِلَهاِد َحجٌّ َمِّبح
 .    (4)َأَفاَل ُنَجاِهُد؟ َقاَل: »الَ، َلكِ

 

 . 133/  22ج   ، جمموع الفتاوى (  1) 

 . 8046. رقم   415/  13ط الرسالة ج   ، مسند أمحد (  2) 

َذَكَرُه  (  3)  َة،  َبزَّ َأيِب  ِن  بح َقاِسِم  الح َعِن  َأيُّوَب،  َعنح  َمٍر،  َمعح َعنح  الرزاق  عبد  اَل   - مصنف  َأمح  َأَرَفَعُه  ِري  َأدح اَل  .  8/  5ج   ، َقاَل: 

 . 8813رقم 

 . 1520. رقم 133/  2باب فضل احلج املِّبور، ج   ، كتاب احلج   ، صحيح البخاري (  4) 
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التقشف    :السادس سبيل  فضلوا  قد  أهنم  يرى  الصالح  والسلف  النبي  لسرية  املتتبع  أن 

 والنصب مع أهنم كانوا أغنياء وقادرين عىل الرتفه. 

َث: »َأنَّ   ح َيُكنح َشِحيًحا« َوَحدَّ َومَل ٍل  َأَنٌس َعىَل َرحح َأَنٍس، َقاَل: »َحجَّ  ِن  بح َعبحِد اهللَِّ  ِن  بح ُثاَمَمَة  فَعنح 

ٍل َوَكاَنتح َزاِمَلَتُه«  َرُسوَل اهللَِّ  . (1) َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم َحجَّ َعىَل َرحح

إىل مزدلفة       اهلل عليه وسلم ألسامة من عرفه  إردافه صىل  بن عباس    ، ولعل يف  وللفضل 

وعدم متيزه عىل الناس بيشء أعظم داللة عىل تواضعه صىل    ، رىض اهلل عنه من مزدلفة إىل منى

 . (2) وهذه سنته التي سار عليها أصحابه يف حجهم  ،ه وسلم اهلل علي 

فوق   للحج  يتكلفون  الذين  الفقراء  من  السيام  الرواحل  يف  للمغاالة  ذمهم  عنهم  وورد 

َلَس،   ،طاقتهم  ، َحتَّى َأفح َاجَّ بُِق احلح َواِحِل، َوَيسح َاِرِث، َقاَل: َكاَن َرُجٌل ُيَغايِل بِالرَّ فعن باَِلِل بحِن احلح

َطَّاِب، َفَقاَل:   ُن اخلح َُسيحِفَع ُأَسيحِفَع ُجَهيحنََة َرِِضَ ِمنح َأَماَنتِِه    "َقاَل: َفَخَطَب ُعَمُر بح ُد، َفإِنَّ األح ا َبعح َأمَّ

َيأحتِنَا َح َوِدينِ  ٌء َفلح َبَح َقدح ِديَن بِِه، َفَمنح َكاَن َلُه ََشح ِرًضا، َفَأصح اَن ُمعح ، َفادَّ َاجَّ تَّى  ِه َأنح ُيَقاَل: َسَبَق احلح

َم َماَلُه َبيحنَُهمح   . (3)  "ُنَقسر

مما سبق بيانه من أمور يصعب إعطاء حكم رشعي واحد هلذا النوع من احلج بل يتوقف احلكم  

 ة اإلنسان ونيته. عىل حال

   .أراد من احلج الفخر واملباهاة فهو آثم عىل فخره ومباهاته وإن كان حجه صحيحاً   ــ فمن1 

 املتاح أمامه ويتناسب مع قدراته فالبأس به.  النوع هو ــ وأما إن هذا   2 

وإن3  هذا  ــ  احلمالت    كان  أصحاب  حساب  عىل  أوالنوع  بالنسبة    السياحية  الدولة 

 دد أو من يعيشون يف بالد الكفر، أو يكون للعلامء لإلفادة منهم يف مناقشة  للمسلمني اجل 

 

أي مل يكن  ( )ومل يكن شحيحا : . ومعنى 1517. رقم 133/ 2ج  ، باب احلج عىل الراحلة  ، صحيح البخاري كتاب احلج ( 1) 

بخال.  بالرحل  ومتاعه وعادة  (  زاملته ) اكتفاؤه  عليه طعامه  الذي حيمل  الراحلة ومن  البعري  الزاملة غري  تكون  أن  الكِّباء 

 زاملته وعىل رحل متواضع[   تواضعه صىل اهلل عليه وسلم كانت راحلته هي 

 . 88  ، ص   ، النوازل يف احلج (  2) 

 .  22915. رقم  536/  4ج   ، مصنف بن ايب شيبة (  3) 
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وكذلك حال من خرج مرشدا    ،احلج من باب التكريم هلم فال بأس به   األمة فيكونقضايا  

 دينيا فيها فالبأس بذلك . 

.وأما إن كانت احلمالت ألصحاب احلظوة واجلاه واألغنياء  لتحقيق مآرب أخرى فاألوىل   

 تركها  واحلج عىل النفقة اخلاصة الجتناب الشبهات.

 ادان من أجل  ذلك  فاحلج ال جيب عليه ألنه غري مستطيع.   ــ ومن4

وباجلملة فاحلج مظهر من مظاهر التواضع هلل وإظهار العبودية يف أصدق معانيها حيث ال     

فضل لعريب عىل عجمي وال ألبيض عىل اسود إال بالتقوى  وتتجىل هذه املعان باختفاء كل  

 مظاهر الرتف والتميز فيه. 

وسلم تسليام كثريا  وصىل اهلل وسلم عىل عبدك ونبيك حممد صىل اهلل عليه  ، واهلل تعاىل أعلم

 واحلمد هلل رب العاملني . 
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 م. 1990هـ/ 1410النرش:  

لشيخ عبدالرمحن بن فهد الودعان الدورسي  ا  ، األموال التي جتب فيها الزكاة وأنصبتها  .43

 http://www.alukah.net/sharia  األلوكة، موقع 

اخلالف  .44 من  الراجح  معرفة  الكبري(.املؤلف:    اإلنصاف يف  املقنع والرشح  )املطبوع مع 

داوي )املتوىف:  حتقيق: الدكتور    ،هـ(   885عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن بن أمحد املَرح
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الرتكي  عبد   الفتاح حممد احللو  -اهلل بن عبد املحسن  للطباعة    ،الدكتور عبد  النارش: هجر 

 م.  1995  -هـ   1415الطبعة: األوىل،   مرص -والنرش والتوزيع واإلعالن، القاهرة  

اري  .45 يف ختريج َوحتقيق األحاديث التي ذكرها احلَافظ ابن َحجر العسقالن يف    أنِيُس السَّ

: نبيل  الكويتي املحققة، نبيل بن منصور بن يعقوب بن سلطان البصارة  حذيف  الباري أبوَفتح  

ان، بريوت    ،بن َمنصور بن َيعقوب البصارة  َسة الريَّ امحة، مؤسَّ َسة السَّ   ،لبنان  –النارش: مؤسَّ

 . م 2005 - هـ   1426الطبعة: األوىل،  

الشيخ عبداهلل بن حممد بن سعد آل خنني موقع   ،أمهية تدريس فقه القضايا املعارصة  .46

هجري   1433/ 1/ 22  -ميالدي   2011/ 12/ 18تاريخ    ،األلوكة 

https://www.alukah.net/sharia 

الدراسات العليا    ”بحث مقدم / ملؤمتر     ،أمهية معاجلة الرسائل العلمية للقضايا املعارصة  .47

  ، غزة  –يف اجلامعة اإلسالمية    4/2011/ 19واملنعقد بتاريخ    ، “ودورها يف خدمة املجتمع  

 م 2011د. ماهر أمحد السويس يونيو     ،أ. صادق عطية قنديل    :إعداد

واالختالف     .48 واإلمجاع  السنن  يف  املنذر    ، األوسط  بن  إبراهيم  بن  حممد  بكر  أبو 

النارش: دار طيبة    ،حتقيق: أبو محاد صغري أمحد بن حممد حنيف   ، هـ( 319النيسابوري )املتوىف:  

 م .  1985هـ،    1405  -الطبعة: األوىل   ،السعودية  –الرياض  -

العربية  .49 الشهور  حممد    ، أوائل  أمحد  العالمة  الفلكي،  باحلساب  إثباهتا  رشعا  جيوز  هل 

 م. 1939هـ ــ    1357عام   ، شاكر، كوبري القبة

مناسك      .50 يف  والعمرة اإليضاح  النووي    ،احلج  رشف  بن  حييى  الدين  حميي  زكريا  أبو 

األربعة    ،هـ( 676)املتوىف:   األئمة  مذاهب  عىل  اإليضاح  مسائل  عىل  اإلفصاح  وعليه: 

املكتبة األمدادية،    -النارش: دار البشائر اإلسالمية، بريوت    ، وغريهم لـ عبد الفتاح حسني 

 م.  1994 - هـ  1414الطبعة: الثانية،  ، مكة املكرمة

 موقع دار اإلفتاء املرصية   بحث جديد عن حكم الصالة يف الطائرة  .51

alifta.com/ViewR                                                     http;//www.dar 

بكر حممد بن أيب إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب    أبو  األخبار بحر الفوائد املشهور بمعان   .52

  - املحقق: حممد حسن حممد حسن إسامعيل  ،هـ( 380الكالباذي البخاري احلنفي )املتوىف:  

 م 1999  - هـ  1420الطبعة: األوىل،  ،لبنان  ،بريوت    ، دار الكتب العلمية    ، أمحد فريد املزيدي
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ملحاسن عبد الواحد بن إسامعيل  )يف فروع املذهب الشافعي( للرويان، أبو ا  بحر املذهب  .53

 م  2009: األوىل، العلمية الطبعة : دار الكتب ،املحقق: طارق فتحي السيد ،هـ( 502)ت 

زين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف بابن نجيم    ،البحر الرائق رشح كنز الدقائق .54

يل الطوري  ويف آخره: تكملة البحر الرائق ملحمد بن حسني بن ع،هـ(970املرصي )املتوىف: 

بعد   )ت  القادري  عابدين  1138احلنفي  البن  اخلالق  منحة  وباحلاشية:  دار    ،هـ(  النارش: 

 الكتاب اإلسالمي. 

ـ  1420.حممد الرشيف  دار ابن حزم   الطبعة األوىل   د ، معارصة بحوث فقهية   .55  ه

الزكاة  .56 يف  املكتبي  ،بحوث  دار  املرصي،  يونس  رفيق  ثانية    ، د/  ــ    1430طبعة  هـ  

 م  2009

اخ الربو  .57 رمضان    1، وأثر استعامله عىل الصيام اللجنة العلمية بموقع املسلم تاريخ  بخَّ

1437  https://almoslim.net 

الرشائع .58 ترتيب  الصنائع يف  الكاسان    ، بدائع  بن أمحد  أبو بكر بن مسعود  الدين،  عالء 

 م.1986  - هـ  1406الطبعة: الثانية،    ، النارش: دار الكتب العلمية  ، هـ( 587احلنفي )املتوىف:  

املقتصد     .59 وهناية  املجتهد  رشد    ،بداية  بن  أمحد  بن  حممد  بن  أمحد  بن  حممد  الوليد  أبو 

:  القاهرة الطبعة – النارش: دار احلديث  ، ـ(ه595القرطبي الشهري بابن رشد احلفيد )املتوىف: 

 م  2004 - هـ  1425تاريخ النرش:    ،بدون طبعة

ابن امللقن رساج الدين  ،البدر املنري يف ختريج األحاديث واألثار الواقعة يف الرشح الكبري  .60

املحقق: مصطفى أبو  ،هـ(804أبو حفص عمر بن عيل بن أمحد الشافعي املرصي )املتوىف:  

- الرياض   -النارش: دار اهلجرة للنرش والتوزيع    ، بن سليامن ويارس بن كاملالغيط وعبد اهلل

ـ 1425الطبعة: االوىل،   ،السعودية   م. 2004-ه

مرص  .61 يف  املالية  األوراق  حسن  ، بورصات  بكري  الستار   أوىل    ، القاهرة  ،، عبد  طبعة 

 . م 1999

أبو احلسني حييى بن أيب اخلري بن سامل العمران اليمني    ،البيان يف مذهب اإلمام الشافعي .62

النوري حممد  قاسم  املحقق:  املنهاج    ، الشافعي  األوىل،    ، جدة  – دار  ـ   1421الطبعة:    - ه

 م .    2000
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الوليد حممد بن   ، البيان والتحصيل والرشح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة  .63 أبو 

النارش: دار الغرب    ،حققه: د حممد حجي وآخرون  ،هـ( 520أمحد بن رشد القرطبي )املتوىف:  

 م  1988  - هـ  1408الطبعة: الثانية،   ،لبنان –اإلسالمي، بريوت 

اهلداية  .64 رشح  الغيتابى    ،البناية  حسني  بن  أمحد  بن  موسى  بن  أمحد  بن  حممود  حممد  أبو 

)املتوىف:   العينى  الدين  بدر  العلمية  855احلنفى  الكتب  دار  النارش:    ،لبنان  بريوت،   - هـ( 

 م.  2000 - هـ   1420الطبعة: األوىل،  

/  2/  17موقع طريق اإلسالم تاريخ    ،خالد بن عيل املشيقح  ،التأجري املنتهي بالتمليك  .65

2012 .https://ar.islamway.net/article/9 

 ، هـ 1403  0دار اإلعالم الطبعة األوىل   ، ألمحد سامل ملحم ، التأمني اإلسالمي  .66

الفكر  ،التأمني بني احلظر واإلباحة  .67 أبو حبيب، دار  طبعة أوىل    ،دمشق سوريا   ، سعدي 

 هـ . 1403

دار النفائس    ،د عبد اللطيف آل حممود   ، التأمني االجتامعي يف ضوء الرشيعة اإلسالمية  .68

ـ 1414طبعة أوىل    ، ه

كتاب الطهارة أبو املنذر حممود بن حممد    -)رشح دليل الطالب(    التحرير رشح الدليل  .69

  1432الطبعة: األوىل،    ، النارش: املكتبة الشاملة، مرص  ،بن مصطفى بن عبد اللطيف املنياوي

 م   2011  -هـ  

سليامن بن حممد بن   ، = حاشية البجريمي عىل اخلطيب  حتفة احلبيب عىل رشح اخلطيب .70

ِمّي املرصي ا َ   ، الطبعة: بدون طبعة  النارش: دار الفكر  ، هـ(1221لشافعي )املتوىف:  عمر الُبَجريح

 م . 1995  -هـ  1415تاريخ النرش:  

الرتمذي  .71 جامع  برشح  األحوذي  الرحيم    ، حتفة  عبد  بن  الرمحن  عبد  حممد  العال  أبو 

 . بريوت  –النارش: دار الكتب العلمية   ، هـ(1353)املتوىف:    املباركفوري

حممد بن أمحد بن أيب أمحد، أبو بكر عالء الدين السمرقندي )املتوىف: نحو    ، حتفة الفقهاء  .72

  1994  - هـ   1414الطبعة: الثانية،    ، لبنان –النارش: دار الكتب العلمية، بريوت    ، هـ(540

 م.  
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املنهاج  .73 رشح  يف  املحتاج  اهليتمي  ،حتفة  حجر  بن  عيل  بن  حممد  بن  روجعت    ،أمحد 

املكتبة التجارية الكِّبى بمرص لصاحبها   ،ة من العلامء وصححت: عىل عدة نسخ بمعرفة جلن 

 م.   1983  -هـ   1357عام النرش:   ، بدون طبعة ، مصطفى حممد

مكتبة الرشد   ، د. يعقوب بن عبد الوهاب الباحسني ، التخريج عند الفقهاء واألصوليني  .74

 هـ. 1441  ، الرياض

بالبنج للصائم  .75 الشوبكي  ،ختدير    2015/ 6/7تاريخ اإلضافة:    ،د. حممد رفيق مؤمن 

 هجري موقع األلوكة  9/1436/ 19  -ميالدي  

الصيام  .76 وأثرها عىل  الطبية  باملستجدات  الشبييل،     التداوي  اهلل  بن عبد  يوسف  للدكتور 

بعنوان: األوىل،  الفقهية  الندوة  من  الثانية  اجللسة  فقهي  اإلصدارات    ، بحث  سلسلة  يف 

 (، ملوقع الفقه اإلسالمي. 1قم ) الفقهية، ر 

  ، هـ( 785حممد بن حممد بن حممد، شمس الدين املنبجي )املتوىف:   ، تسلية أهل املصائب  .77

 م   2005  -هـ    1426الطبعة: الثانية،  ،لبنان  –دار الكتب العلمية، بريوت 

بالبخا  .78 املسلم   ر التطهري  موقع  اخلميس  الواحد  عبد  بن  عبداهلل  د.   ،

http://almoslim.net/node                                                                                                

ا  .79 أمحد  مذهب  اخلالف عيل  مسائل  الكبرية يف  بن    لقاِض التعليقة  اء حممد  الَفرَّ يعىل  أبو 

املحقق: جلنة خمتصة من املحققني    ،هـ(   458احلسني بن حممد بن البغدادي احلنبيل )املتوىف:  

ـ  2010 - م    1431الطبعة: األوىل،   ،النارش: دار النوادر ، بإرشاف نور الدين طالب  ه

بن أنس .80 مالك  اإلمام  فقه  اهلل    -  التفريع يف  أبو  -رمحه  بن احلسن  بن احلسني  اهلل  عبيد 

)املتوىف:   املالكي  ب  اجلاَلَّ ابن  حسن  ، هـ(378القاسم  كرسوي  سيد  دار  ،املحقق:  النارش: 

 . م  2007  -هـ   1428الطبعة: األوىل،   ،لبنان – الكتب العلمية، بريوت 

 القرَش البرصي  أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري  ، تفسري القرآن العظيم )ابن كثري(  .81

)املتوىف:   الدمشقي  الدين  ،هـ(774ثم  شمس  حسني  العلمية،    ، املحقق: حممد  الكتب  دار 

 هـ.  1419 - الطبعة: األوىل   ، بريوت  –منشورات حممد عيل بيضون 

أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالن )املتوىف:    ، تقريب التهذيب  .82

عوام   ، هـ(852 الرشيد    ،ةاملحقق: حممد  دار  األوىل،    ،سوريا   –النارش:    –  1406الطبعة: 

 . م 1986

http://almoslim.net/node
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زين الدين عبد الرمحن    ، ]املشهور بـ »قواعد ابن رجب«[ تقرير القواعد وحترير الفوائد  .83

  ، املحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن  ، هـ(  795بن أمحد بن رجب احلنبيل )املتوىف:  

 هـ.  1419الطبعة: األوىل،  ،ملكة العربية السعودية دار ابن عفان للنرش والتوزيع، امل

، أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد  التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري     .84

  ، حتقيق: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب  ، هـ(852بن أمحد بن حجر العسقالن )املتوىف:  

 م. 1995هـ/ 1416األوىل،  الطبعة:  ،مرص   –النارش: مؤسسة قرطبة 

أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد    ، التمهيد ملا يف املوطأ من املعان واألسانيد .85

حتقيق: مصطفى بن أمحد العلوي , حممد   ،هـ( 463الِّب بن عاصم النمري القرطبي )املتوىف:  

البكري الكبري  اإلسالمية    ،عبد  والشؤون  األوقاف  عموم  وزارة  عام    ،املغرب   –النارش: 

 هـ.  1387النرش:  

أبو املنذر حممود بن حممد بن مصطفى    رشح خمترص األصول من علم األصول   - التمهيد   .86

املنياوي اللطيف  عبد  مرص  ،بن  الشاملة،  املكتبة  األوىل،    ، النارش:    - هـ    1432الطبعة: 

 م .  2011

شمس الدين حممد بن أمحد بن عبد اهلادي احلنبيل    ،  أحاديث التعليقتنقيح التحقيق يف     .87

دار    ،حتقيق: سامي بن حممد بن جاد اهلل وعبد العزيز بن نارص اخلبان  ،هـ(  744)املتوىف:  

 م .   2007  -هـ   1428الطبعة: األوىل،   ،الرياض –النرش: أضواء السلف 

حميي السنة، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن    ، التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي .88

)املتوىف:   الشافعي  البغوي  حممد    ،هـ(   516الفراء  عيل  املوجود،  عبد  أمحد  عادل  املحقق: 

 م.   1997 - هـ  1418الطبعة: األوىل،  ، النارش: دار الكتب العلمية  ،معوض 

بن موسى، ضياء  خليل بن إسحاق    ، التوضيح يف رشح املخترص الفرعي البن احلاجب  .89

)املتوىف:   املالكي املرصي  الكريم نجيب ،هـ( 776الدين اجلندي    ، املحقق: د. أمحد بن عبد 

 م.2008  - هـ 1429الطبعة: األوىل،  ، النارش: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث

أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح بن    ، تيسري العالم رشح عمدة األحكام  .90

 حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه   ،هـ( 1423بن حممد بن محد البسام )املتوىف: محد 

حالق حسن  بن  صبحي  حممد  فهارسه:  األمارات    ، وصنع  الصحابة،  مكتبة  مكتبة    -النارش: 

 م.   2006  -هـ   1426الطبعة: العارشة،  ، التابعني، القاهرة
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عبد الرمحن بن نارص بن عبد اهلل السعدي    ،تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان  .91

اللوحيق  ، هـ(1376)املتوىف:   معال  بن  الرمحن  عبد  الرسالة  ،املحقق:  مؤسسة    ، النارش: 

 م .   2000- هـ  1420الطبعة: األوىل 

احلديث  .92 والعلم  النبوي  احلديث  بني  القمري  الشهر  القضاة  ، ثبوت  رشف  اجلامعة    ، د 

 بدون تاريخ.     PDFنسخة  ،األردنية

أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الِّب بن عاصم    ،جامع بيان العلم وفضله  .93

النارش: دار ابن اجلوزي،   ،حتقيق: أيب األشبال الزهريي ، هـ(463النمري القرطبي )املتوىف: 

 م   1994  - هـ  1414الطبعة: األوىل،  ،اململكة العربية السعودية 

 صهيب عبد اجلبار، املكتبة الشاملة    ، واملسانيداجلامع الصحيح للسنن   .94

لعلوم اإلمام أمحد .95 الرباط،    ،أبو عبد اهلل أمحد بن حنبل  ،الفقه  –  اجلامع  املؤلف: خالد 

النارش: دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق ،سيد عزت عيد ]بمشاركة الباحثني بدار الفالح[

 م .  2009 - هـ  1430األوىل، الطبعة: ،  مجهورية مرص العربية - الرتاث، الفيوم  

النرية     .96 احلنفي    ،اجلوهرة  اليمني  بِيِدّي  الزَّ العبادي  احلدادي  حممد  بن  عيل  بن  بكر  أبو 

ـ 1322الطبعة: األوىل،   ،النارش: املطبعة اخلريية  ،هـ( 800)املتوىف:    ه

)منهج الطالب اخترصه زكريا األنصاري من منهاج    حاشية البجريمي عىل رشح املنهج .97

عمر  الطال بن  حممد  بن  سليامن  املؤلف:  الطالب(  منهج  رشح  يف  رشحه  ثم  للنووي  بني 

ِمّي املرصي الشافعي )املتوىف:   َ تاريخ    ، بدون طبعة  ، النارش: مطبعة احللبي  ، هـ(1221الُبَجريح

 م. 1950  -هـ  1369النرش:  

النارش: دار الفكر    ، أمحد سالمة القليويب وأمحد الِّبليس عمرية  ،حاشيتا قليويب وعمرية  .98

ـ 1415بدون طبعة،   ،بريوت  –  م. 1995- ه

، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي )املتوىف:  حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري  .99

 د .ت .  ، النارش: دار الفكر  ، هـ(1230

عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين  ،)مطبوع السنن(  حاشية السندي عىل سنن النسائي  .100

الطبعة: الثانية،    ،حلب  –النارش: مكتب املطبوعات اإلسالمية    ،هـ( 911السيوطي )املتوىف:  

 م. 1986 –  1406
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صححه:   ، املؤلف: أمحد بن حممد الصاوي املالكي،  حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري  .101

  1372عام النرش:   ، النارش: مكتبة مصطفى البايب احللبي،  جلنة برئاسة الشيخ أمحد سعد عيل 

 م .   1952  -هـ  

أبو احلسن عيل بن  ، وهو رشح خمترص املزن  احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي  .102

املحقق:    ،هـ(450حممد بن حممد بن حبيب البرصي البغدادي، الشهري باملاوردي )املتوىف:  

معوض   حممد  عيل  املوجود   - الشيخ  عبد  أمحد  عادل  العلمية، ،  الشيخ  الكتب  دار    النارش: 

 م.  1999-هـ   1419الطبعة: األوىل،   ، لبنان – بريوت 

  ، هـ( 189أبو عبد اهلل حممد بن احلسن بن فرقد الشيبان )املتوىف:    ، احلجة عىل أهل املدينة   .103

القادري الكيالن  حسن  مهدي  الكتب    ،املحقق:  عامل  الثالثة،    ،بريوت   – النارش:  الطبعة: 

 هـ  1403

موقع صيد    ،حسني بن معلوي الشهران  ، حقيقتها  تكييفها   ، احلسابات اجلارية ــ   .104

                                                               http://saaid.net/fatwa/sahm/24.htmالفوائد 

موقع     PDFد يوسف القرضاوي  نسخة       ، احلساب الفلكي وإثبات أوائل الشهور  .105

 . 12:57 -   2018/  5/ 013د, الشيخ القرضاوي تاريخ النرش: أح

،  د. الرشيف هاشم بن هزاع  حكم حتديد أعداد احلجاج واملدة الزمنية بني حجة وأخرى  .106

 . https://almoslim.netموقع املسلم    1435ذو احلجه    1  ،الشتِّبي 

اإلسالمي  .107 الفقه  والتأليف يف  االخرتاع  طيبة  ، حقوق  دار  الشهران  أوىل   ، حسني    طبعة 

ـ 1425  ه

الفقه    . د،   املعنوية احلقوق   .108 جممع  جملة  أبحاث   ضمن  البوطي  رمضان  سعيد  حممد 

 . اإلسالمي

الصالة  .109 املصلني يف صفوف  التباعد بني صفوف  املساجد  حكم  فتح  إعادة  موقع     ،بعد 

 http://www.azhar.eg/magmaa/detail ، جممع البحوث اإلسالمية

األندليس، أبو بكر    الفهري  القرَشحممد بن الوليد بن حممد بن خلف    ،احلوادث والبدع  .110

)املتوىف:    الطرطوَش احللبي  ، هـ(520املالكي  حسن  بن  عيل  اجلوزي   ، املحقق:  ابن    ،دار 

 م.  1998 - هـ  1419الطبعة: الثالثة،  
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دار    ،د/ يوسف الشبييل   اخلدمات االستثامرية يف املصارف وأحكامها يف الفقه اإلسالمي .111

 هـ.  1425بن اجلوزي  طبعة أوىل  ا

دار الكتب العلمية    ،حممد العريب القروي  ، اخلالصة الفقهية عىل مذهب السادة املالكية  .112

 بريوت .  ،

د حممد عيل البار، الدار السعودية للنرش والتوزيع، جدة طبعة    ، اخلمر بني الطب والفقه  .113

 هـ . 1407عام  7

 موقع وزارة األوقاف املرصية   ، دار اإلفتاء املرصية   ـ  .114

115. http://www.islamic-council.com                                                              

 https://aliftaa.jo/Question.aقم الفتوى                      دار اإلفتاء األردنية  .116

ني املعروف  حممد بن عيل    ، الدر املختار رشح تنوير األبصار وجامع البحار  .117 بن حممد احِلصح

)املتوىف:   احلنفي  احلصكفي  الدين  إبراهيم ،هـ( 1088بعالء  خليل  املنعم  عبد    ، املحقق: 

ـ 1423الطبعة: األوىل، ،النارش: دار الكتب العلمية  م 2002  -ه

موقع الشيخ يوسف القرضاوي   تاريخ النرش: األربعاء    ،الدفع من عرفات قبل الغروب  .118

09 /23 /2015  -  04:05 

https://www.al-qaradawi.net/node/                                                                  

املحقق:  ،هـ( 676أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي )املتوىف:   دقائق املنهاج،  .119

 بريوت.  – النارش: دار ابن حزم  ، إياد أمحد الغوج

أو إرشاد اخللق إىل دين احلق )واملجلد التاسع طبع باسم: إرشاد الناسك    الدين اخلالص  .120

املناسك( أعامل  الّسبكي  ، إىل  خطاب  حممد  أمني   ، املؤلف: حممود  خطاباملحقق:  حممود    ،  

 م .   1977  -هـ    1397الطبعة: الرابعة،   ،النارش: املكتبة املحمودية السبكية

حممد بن عيل بن آدم بن  ،»ذخرية العقبى يف رشح املجتبى«.  رشح سنن النسائي املسمى    .121

الَولَِّوي  اإلثيويب  ]جـ    ،موسى  للنرش  الدولية  املعراج  للنرش  5  -  1دار  بروم  آل  دار  و   ]

 [.  40  -  6ـ والتوزيع ]ج

    https://www.marefa.orgموقع معرفة        ،  رباط طبي  .122

  ، عبد الرمحن بن ايب بكر السيوطي مكتبة الثقافة الدينية  ،خلد إىل األرض أ الرد عىل من   .123

 د.ت. 

https://www.al-qaradawi.net/node/
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املختار  .124 الدر  املحتار عىل  عابدين    ، رد  العزيز  عبد  بن  بن عمر  أمني  عابدين، حممد  ابن 

هـ  1412الطبعة: الثانية،    ، بريوت-النارش: دار الفكر ،هـ( 1252الدمشقي احلنفي )املتوىف:  

 م. 1992  -

املستقنع  .125 زاد  رشح  املربع  بن    ، الروض  حسن  ابن  الدين  صالح  بن  يونس  بن  منصور 

ومعه: حاشية الشيخ العثيمني وتعليقات الشيخ ، هـ(1051احلنبىل )املتوىف:    إدريس البهوتى  

 مؤسسة الرسالة   -دار املؤيد   ،خرج أحاديثه: عبد القدوس حممد نذير   ،السعدي

أبو حممد  ،يف أصول الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل  ـروضة الناظر وجنة املناظر  .126

قديس ثم الدمشقي احلنبيل، الشهري  موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلامعييل امل

)املتوىف:   املقديس  قدامة  والتوزيع ،هـ(620بابن  والنرش  للطباعة  الرّيان  مؤسسة    ، النارش: 

ـ 1423الطبعة الثانية    م. 2002-ه

حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم    ،زاد املعاد يف هدي خري العباد  .127

)املتوىف:   بريوت    النارش:  ،هـ(751اجلوزية  الرسالة،  اإلسالمية،    - مؤسسة  املنار  مكتبة 

 م. 1994هـ / 1415الطبعة: السابعة والعرشون ,  ،الكويت 

العدد الرابع    ، جملة جممع الفقه اإلسالمي  ، ـ د/ وهبة الزحييل   ، زكاة األسهم يف الرشكات  .128

 م.  1988اجلزء األول 

البسام  ، زكاة األسهم يف الرشكات  .129 العدد    جملة جممع  ، الشيخ عبد اهلل  الفقه اإلسالمي، 

 م. 1988الرابع اجلزء األول  

الزكاة    السابعة لقضايا د عبد احلميد البعيل ضمن أبحاث الندوة    ، زكاة احلقوق املعنوية  .130

 املعارصة.

طبعة تارودانت     ، د/ اليزيد بن حممد الراِض  ، وكسب املهن احلرة  ، زكاة رواتب املوظفني  .131

 م. 2014عام 

حممد بن إسامعيل بن صالح بن حممد احلسني، الكحالن ثم الصنعان، أبو    ،سبل السالم  .132

)املتوىف:   باألمري  كأسالفه  املعروف  الدين،  عز  دار  1182إبراهيم،  النارش:  هـ(، 

 احلديث.د.ت 

أبو احلسن عيل بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعامن بن    ، سنن الدارقطني  .133

)امل الدارقطني  البغدادي  شعيب  ،هـ(385توىف:  دينار  عليه:  وعلق  نصه  وضبط  حققه 
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برهوم أمحد  اهلل،  حرز  اللطيف  عبد  شلبي،  املنعم  عبد  حسن  مؤسسة  ،االرنؤوط،  النارش: 

 م.   2004  - هـ  1424الطبعة: األوىل،  ،لبنان  –الرسالة، بريوت 

 هـ(  458  -  384أبو بكر أمحد بن احلَُسني بن عيلٍّ البيهقي )  ، السنن الكِّبى  .134

الرتكيحتقيق:   .135 املحسن  عبد  بن  اهلل  عبد  للبحوث    ،الدكتور  هجر  مركز  النارش: 

  1432الطبعة: األوىل،    ،والدراسات العربية واإلسالمية )الدكتور / عبد السند حسن ياممة( 

 م.   2011  -هـ  

أبو داود سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو    ، سنن أيب داود ــ   .136

تان   ِجسح السر األرنؤوط  ،هـ(275)املتوىف:  األزدي  بليل   -املحقق: شَعيب  قره  كاِمل  د    ، حمَمَّ

 م  2009  -هـ   1430الطبعة: األوىل،   ،النارش: دار الرسالة العاملية 

أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد )املتوىف:    ، ـ سنن ابن ماجه  .137

فيصل عيسى    - النارش: دار إحياء الكتب العربية    ، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي  ، هـ(273

 البايب احللبي. د.ت . 

النسائي    ، السنن الصغرى للنسائي  .138 أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عيل اخلراسان، 

غدة  ،هـ(303)املتوىف:   أبو  الفتاح  عبد  اإلسالمية    ،حتقيق:  املطبوعات  مكتب   –النارش: 

 م . 1986 –  1406الطبعة: الثانية،   ،حلب

حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكان  ،السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار     .139

 الطبعة األوىل ، هـ( النارش: دار ابن حزم1250اليمني )املتوىف: 

أبو حممد عبد الوهاب بن عيل بن نرص الثعلبي البغدادي املالكي )املتوىف:    ، الةرشح الرس .140

 اعتنى به: أبو الفضل الدمياطي أمحد بن عيل النارش: دار ابن حزم  ،هـ( 422

 م.  2007 - هـ   1428الطبعة: األوىل،  

الغيتابى    ، رشح سنن أيب داود     .141 أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني 

)املتوىف:   العينى  الدين  إبراهيم املرصي   ،هـ( 855احلنفى بدر  املنذر خالد بن  أبو    ، املحقق: 

 م.  1999-هـ   1420الطبعة: األوىل،   ،الرياض – النارش: مكتبة الرشد 

  911« للسيوطي )ت »مصباح الزجاجة -رشوح )   3جمموع من    ، رشح سنن ابن ماجه  .142

»ما يليق من حل    - هـ(  1296»إنجاح احلاجة« ملحمد عبد الغني املجددي احلنفي )ت    -هـ( 
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 ( الكنكوهي  احلنفي  الرمحن  عبد  بن  احلسن  لفخر  املشكالت(   ورشح    1315اللغات 

 كراتيش .  –النارش: قديمي كتب خانة ،هـ(

ن خلف بن عبد امللك  ابن بطال أبو احلسن عيل ب  ، البن بطال   البخاري رشح صحيح   .143

السعودية،    -دار النرش: مكتبة الرشد    ،حتقيق: أبو متيم يارس بن إبراهيم  ،هـ(449)املتوىف:  

 م 2003  - هـ 1423الطبعة: الثانية،  ، الرياض

بن احلجاج ) املنهاج ( أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي    رشح صحيح مسلم  .144

ـ 1392الطبعة: الثانية،  ،بريوت  –الرتاث العريب  النارش: دار إحياء  ،هـ( 676)املتوىف:    ه

املستقنع  .145 لزاد  الصويت  )املتوىف:  ، الرشح  العثيمني  بن حممد  بن صالح  هـ(    1421حممد 

 املكتبة الشاملة . 

تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن    ،كتاب الطهارة  -   رشح العمدة يف الفقه  .146

عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلران احلنبيل الدمشقي )املتوىف:  

 الرياض  - النارش: مكتبة العبيكان  ، املحقق: د. سعود بن صالح العطيشان ،هـ( 728

 هـ .  1412الطبعة: األوىل،  

صححه وعلق عليه: مصطفى أمحد   ،محد بن الشيخ حممد الزرقا أ  ، رشح القواعد الفقهية  .147

 م 1989  - هـ 1409الطبعة: الثانية،   ، دمشق / سوريا  - النارش: دار القلم  ، الزرقا 

، أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة األزدي  رشح معان اآلثار ــ   .148

)املتوىف:   بالطحاوي  املعروف  املرصي  زهري    ، هـ(321احلجري  )حممد  له:  وقدم  حققه 

الرشيف  -النجار   األزهر  علامء  من  احلق(  جاد  سيد  وأبوابه    ،حممد  كتبه  ورقم  راجعه 

املرعشيل   الرمحن  عبد  يوسف  د  النبوية  - وأحاديثه:  باملدينة  السنة  خدمة  بمركز    ، الباحث 

 م   1994هـ،    1414  -الطبعة: األوىل   ،النارش: عامل الكتب 

،  هـ(1421حممد بن صالح بن حممد العثيمني )املتوىف:  ،  عىل زاد املستقنع الرشح املمتع   .149

 هـ.  1428  -  1422الطبعة: األوىل،   ، دار النرش: دار ابن اجلوزي

اإلسالمية  .150 والرشيعة  الوضعية  القوانني  يف  التجارية  عطوي  ، الرشكات  فوزي    ، د 

 م. 2005 ، منشورات احللبي لبنان

املحقق:    ،ن إسامعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفياملؤلف: حممد ب  ، صحيح البخاري ــ   .151

 هـ. 1422الطبعة: األوىل،  ، النارش: دار طوق النجاة  ،حممد زهري بن نارص النارص 
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بَد،    ،برتتيب ابن بلبان  ، صحيح ابن حبان  .152 حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمعح

 املحقق: شعيب األرنؤوط  ، هـ(354)املتوىف:  التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي 

 . 1993 –  1414الطبعة: الثانية،   ، بريوت –النارش: مؤسسة الرسالة 

أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة بن املغرية بن صالح بن بكر    ، صحيح ابن خزيمة  .153

)املتوىف:   النيسابوري  األعظمي  ، هـ(311السلمي  مصطفى  حممد  د.  النارش:    ، املحقق: 

 بريوت.  –اإلسالمي املكتب 

مع    ، أبو مالك كامل بن السيد سامل  ، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب األئمة     .154

فضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن    ، تعليقات فقهية معارصة: فضيلة الشيخ/ نارص الدين األلبان

عام    ،مرص  –: املكتبة التوفيقية، القاهرة  العثيمني النارشفضيلة الشيخ/ حممد بن صالح    ،باز

 م  2003النرش:  

 هـ( 261مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف:    ، صحيح مسلم     .155

 بريوت.  – النارش: دار إحياء الرتاث العريب  ،املحقق: حممد فؤاد عبد الباقي ،

تاركها:   .156 وأحكام  قيم    الصالة  ابن  الدين  شمس  سعد  بن  أيوب  بن  بكر  أيب  بن  حممد 

 .النارش: مكتبة الثقافة باملدينة املنورة،هـ( 751اجلوزية )املتوىف:  

أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن   ، أو خمترص املستصفى  الرضوري يف أصول الفقه  .157

)املتوىف:   احلفيد  رشد  بابن  الشهري  القرطبي  رشد  بن  مجال  تقدي   ، هـ(595أمحد  وحتقيق:  م 

  ، لبنان  –: دار الغرب اإلسالمي، بريوت  سينارص النارش تصدير: حممد عالل    ،الدين العلوي 

 م.   1994الطبعة: األوىل،  

ـ أمحد خالد الطحان موقع    يف املستجدات والنوازل املعارصة   ، الضوابط الفقهية للنظر  .158

تاريخ هجري     3/1436/ 24  -ميالدي    2015/ 15/1اإلضافة:    األلوكة   

https://www.alukah.net/sharia 

ـ 1430  ،طبعة رابعة ،دمشق دار القلم  ،د حممد عىل البار ، الطبيب أدبه وفقهه  .159  هـ ـ

الرشب  .160 مياه  معاجلة  حتديث:    -   Abdulmajeed Abu Elyasكتابة    ، طرق  آخر 

 https://mawdoo3.comم موقع   2015يوليو   7  ، 09:22
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الفقه بني األئمة األسالف  .161   552حممد بن عبد احلميد األسمندي )   ، طريقة اخلالف يف 

النارش: مكتبة دار الرتاث،    ،حققه وعلق عليه وينرشه ألول مرة: د/ حممد زكي عبد الِّب، هـ(

 م   2007  -هـ   1428الطبعة: الثانية،   ،مرص  – القاهرة 

سالم  .162 بن  للقاسم  البغدادي    ، الطهور  اهلروي  اهلل  عبد  بن  ساّلم  بن  القاسم  ُعبيد  أبو 

سلامن224)املتوىف:   حممود  حسن  مشهور  أحاديثه:  وخرج  حققه  مكتبة    ،هـ(  النارش: 

  1414الطبعة: األوىل،    ، الزيتون  – الرشفية، مكتبة التابعني، سليم األول    - الصحابة، جدة  

 م   1994  -هـ  

أبو حممد جالل الدين عبد اهلل بن نجم بن   ،املدينة عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل   .163

دراسة وحتقيق: أ. د. محيد بن    ، هـ(616شاس بن نزار اجلذامي السعدي املالكي )املتوىف:  

الغرب اإلسالمي، بريوت   النارش: دار    -هـ    1423الطبعة: األوىل،    ،لبنان  – حممد حلمر، 

 م..   2003

حقيقتها   .164 التأمني  محا   محد  وحكمها عقود  احلامدبن  العزيز  عبد  بن  اجلامعة      ،د  النارش: 

 اإلسالمية باملدينة املنورة. 

املسامه  .165 قاسم  : العقود  حسن  مقارنة،  حممد  دراسة  اإلجيار  ـ   ) الضامن   ( التأمني    ، البيع 

 ، منشورات احللبي احلقوقية  ،بريوت لبنان

الصيام ـ   .166 عىل  وأثره  باالستنشاق  بن  العالج  عمر  للدكتور:  الطبي  البحث  سعيد  ، 

باملستجدات   ]التداوي  بعنوان:  والتي  األوىل،  الفقهية  الندوة  من  الثانية  اجللسة  العمودي، 

 (، ملوقع الفقه اإلسالمي 1الطبية وأثرها عىل الصيام[، يف سلسلة اإلصدارات الفقهية، رقم ) 

موقع   2018يوليو   10  ،12:57آخر حتديث:   - طارق حممد  ، العالج باألكسجني  .167

https://mawdoo3.com 

املؤلف: أمحد بن لؤلؤ بن عبد اهلل الرومي، أبو العباس،    ،عمدة السالِك َوعدة النَّاِسك     .168

)املتوىف:   الشافعي  النَِّقيب  ابن  الدين  الِعلم    ، هـ(769شهاب  َخاِدُم  َوُمراَجَعتِه:  ُعني بطبِعِه 

   . م1982وىل، الطبعة: األ ، النارش: الشؤون الدينية، قطر  ، عبُد اهلل بن إبراِهيم األنَصاري

حممد بن حممد بن حممود، أكمل الدين أبو عبد اهلل ابن الشيخ شمس    ، العناية رشح اهلداية  .169

الطبعة:    ،النارش: دار الفكر   ، هـ(786الدين ابن الشيخ مجال الدين الرومي البابريت )املتوىف:  

 . بدون طبعة وبدون تاريخ 
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فقهاء   .170 األدلة يف مسائل اخلالف بني  أمحد  األمصار عيون  بن  أبو احلسن عيل بن عمر   ،

دراسة وحتقيق: د. عبد احلميد بن    ،هـ( 397البغدادي املالكي املعروف بابن القصار )املتوىف:  

السعودي نارص  بن  الرياض    ، سعد  الوطنية،  فهد  امللك  مكتبة  العربية    - النارش:  اململكة 

 . م  2006  -هـ    1426عام النرش:   ،السعودية 

زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري، زين   ،  رشح البهجة الوردية الغرر البهية يف  .171

 د .ت  ،النارش: املطبعة امليمنية  ، هـ(926الدين أبو حييى السنيكي )املتوىف:  

 ، هـ( 1421حممد بن صالح بن حممد العثيمني )املتوىف:  ، فتاوى أركان اإلسالم  .172

  ، نارش: دار الثريا للنرش والتوزيع، الرياض ال   ،مجع وترتيب: فهد بن نارص بن إبراهيم السليامن

 هـ.  1424الطبعة: األوىل،  

ِة:     .173 أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف   ، "باملََسائِل املنحثوَرةِ "  َفتَّاَوى اإِلماِم النََّوَوِي امُلسامَّ

ين بن الَعّطار  ،هـ(676النووي )املتوىف:   ترتيُب: تلميذه الشيخ َعاَلء الدر

تتعلق  .174 )املتوىف:    ، بأحكام احلج والعمرة والزيارة   فتاوى  باز  العزيز بن عبد اهلل بن  عبد 

اململكة العربية    -النارش: وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد    ،هـ(1420

الرابعة،    ،السعودية  ار  ، هـ.  1420الطبعة:  احلجَّ د  وتعلِيق: حممَّ البشائِر  ،حتِقيق  َداُر  النارش: 

  1996  -هـ    1417الطبعة: الَسادَسة،    ،لبنان  – ة للطَباَعة َوالنرَش والتوزيع، َبريوت  اإلسالميَّ 

 م. 

 املؤلف: دار اإلفتاء املرصية ترقيم  املكتبة الشاملة.  ، فتاوى دار اإلفتاء املرصية  .175

مجع:    ،هـ( 1420عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز )املتوىف:  ، فتاوى عاجلة ملنسويب الصحة  .176

  - النارش: وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد    ،عائض اللحيان معوض  

 هـ. 1419اململكة العربية السعودية  

تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم  ، الفتاوى الكِّبى البن تيمية  .177

الدمشقي ) تيمية احلران احلنبيل  ابن  القاسم بن حممد    ، هـ(728املتوىف:  بن عبد اهلل بن أيب 

 م. 1987 - هـ 1408الطبعة: األوىل،   ، النارش: دار الكتب العلمية

مجع وترتيب:    ، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء  - فتاوى اللجنة الدائمة  لإلفتاء  .178

اإلدارة العامة    -أمحد بن عبد الرزاق الدويش. النارش: رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء  

 رياض. للطبع  ال
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 م. 2004هـ ــ  1425تعتني به جمد بن أمحد مكي طبعة ثالثة    ، فتاوى مصطفى الزرقا  .179

الدرب .180 عىل  نور  )املتوىف:    ، فتاوى  باز  بن  اهلل  عبد  بن  العزيز  مجعها:  ، هـ(1420عبد 

قدم هلا: عبد العزيز بن عبد اهلل بن حممد آل الشيخ حتميل    ، الدكتور حممد بن سعد الشويعر

 الشاملة موافقة للمطبوع . املكتبة 

املعارصة  .181 الزكاة  قضايا  ندوات  وتوصيات  الثالثة     فتاوى  الندوة  إىل  األوىل  الندوة  من 

 إصدار بيت الزكاة الكويتي .  ،عرش

اهلندية     .182 البلخي   ، الفتاوى  الدين  نظام  برئاسة  علامء  جلنة  دار    ،املؤلف:  النارش: 

 هـ.   1310الطبعة: الثانية،  ،الفكر

  العامة للشئون اإلسالمية  واألوقاف بدولة اإلمارات   فتاوى اهليئة  .183

www.awqaf.gov.ae 

الشيخ  .184 آل  اللطيف  عبد  بن  إبراهيم  بن  الشيخ حممد  ورسائل سامحة  بن    ،فتاوى  حممد 

مجع وترتيب وحتقيق: حممد بن عبد   ،هـ(1389إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ )املتوىف:  

ـ  1399الطبعة: األوىل،  ،مة بمكة املكرمة النارش: مطبعة احلكو  ، الرمحن بن قاسم  ه

املؤلف: زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب    ،فتح الباري رشح صحيح البخاري  .185

هـ( حتقيق: حممود بن  795بن احلسن، الَسالمي، البغدادي، ثم الدمشقي، احلنبيل )املتوىف:  

احلقوق:  ،املدينة النبوية.   -النارش: مكتبة الغرباء األثرية    شعبان بن عبد املقصود وآخرون.

 م   1996  -هـ    1417الطبعة: األوىل،   ،القاهرة –مكتب حتقيق دار احلرمني 

البخاري .186 صحيح  رشح  الباري  العسقالن  ،  فتح  الفضل  أبو  حجر  بن  عيل  بن  أمحد 

 . 1379بريوت،   - النارش: دار املعرفة  ،الشافعي

لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيبان ومعه بلوغ األمان من أرسار    الفتح الربان  .187

النارش: دار    ،هـ(   1378أمحد بن عبد الرمحن بن حممد البنا الساعايت )املتوىف:    ،الفتح الربان

 الطبعة: الثانية.  ، إحياء الرتاث العريب

ابن رسالن .188 زبد  الرمحن برشح  بن  ،فتح  أمحد  العباس  أبو  الدين  محزة    شهاب  بن  أمحد 

عنى به: الشيخ سيد بن شلتوت الشافعي، باحث رشعي وأمني    ، هـ(  957الرميل )املتوىف:  

  -هـ    1430الطبعة: األوىل،  ،لبنان  – النارش: دار املنهاج، بريوت    ، فتوى بدار اإلفتاء املرصي

 م.   2009
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مسلم  .189 صحيح  رشح  املنعم  الشني   ،فتح  شاهني  موسى  الدكتور  د  ،األستاذ  ار  النارش: 

 م .   2002  -هـ   1423الطبعة: األوىل )لدار الرشوق(،  ،الرشوق

م  2007/  9/  20فتوى أردنية تبيح للصائم لصقات النيكوتني  موقع اجلزيرة تاريخ   .190

https://www.aljazeera.net/news 

النارش:    ، عبد القادر شيبة احلمد ، فقه اإلسالم »رشح بلوغ املرام من مجع أدلة األحكام«  .191

املنورة   املدينة  الرشيد،  السعودية  - مطابع  العربية  األوىل،    ، اململكة    - هـ    1402الطبعة: 

 م.   1982

،  لبنان  -النارش: دار الكتاب العريب، بريوت    ،هـ(1420سيد سابق )املتوىف:    ، فقه السنة  .192

 م.  1977 - هـ  1397الطبعة: الثالثة،  

النبو  .193 السرية  الراشدة فقه  اخلالفة  لتاريخ  موجز  مع  البوطي   ، ية  َرمضان  َسعيد    ، حمّمد 

ـ  1426  - الطبعة: اخلامسة والعرشون  ،دمشق  –النارش: دار الفكر   ه

  ، هـ(1360عبد الرمحن بن حممد عوض اجلزيري )املتوىف:    ، الفقه عىل املذاهب األربعة     .194

 م.  2003  -هـ   1424نية،  الطبعة: الثا  ، لبنان – النارش: دار الكتب العلمية، بريوت 

اشرتك يف تأليف هذه السلسلة:    ، رمحه اهلل تعاىل  الفقه املنهجي عىل مذهب اإلمام الشافعي  .195

بجي ، الدكتور ُمصطفى الُبغا، عيل الرّشح النارش: دار القلم للطباعة    ،الدكتور ُمصطفى اخِلنح

 م.   1992  - هـ  1413الطبعة: الرابعة،  ،والنرش والتوزيع، دمشق 

 م. 1996هـ  ــ  1416طبعة أوىل    ،مؤسسة الرسالة   ،بوزيدأد بكر عبد اهلل    ،فقه النوازل   .196

شبكة بينونة للعلوم الرشعية    ، الشيخ إبراهيم بن عبد اهلل املزروعي ، فقه النوازل للصيام  .197

    -  2018/ 04/ 18إلضافة: األربعاء, تاريخ ا

14:29https://www.baynoona.net/ar/a 

العبادات  .198 يف  النوازل  الطهارة  ، فقه  األول   اجلنائز  ، القسم  عيل    ، الصالة  بن  خالد  د/ 

 هـ  نسخة وورد مفهرسة . 1426بريدة السعودية   ، املشيقح

النيكوتني  .199 لصقات  أرضار  و  ث  ،فوائد  علوم  موقع  احلميد  عبد  قافية  رندا 

https://www.thaqfya.com                                                
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أمحد بن غانم )أو غنيم( بن سامل ابن    ، الفواكه الدوان عىل رسالة ابن أيب زيد القريوان  .200

  ،بدون طبعة   ، دار الفكر،هـ( 1126مهنا، شهاب الدين النفراوي األزهري املالكي )املتوىف: 

 م 1995  -هـ  1415تاريخ النرش:  

النارش: دار الفكر. دمشق    ،الدكتور سعدي أبو حبيب   ، القاموس الفقهي لغة واصطالحا  .201

 م.  1988هـ =   1408الطبعة: الثانية  ،سورية –

املدن  األردن وتعديالته  .202 التقاعد  )   قانون  املنشور عىل الصفحة  1959( لسنة  34رقم 

 م 1959/ 11/  1( بتاريخ  1449( من عدد اجلريدة الرسمية رقم ) 960)

اإلسالمي  .203 املجلس  رقم)    قرارات  فتوى  الّصيام  أحكام  بخصوص  (    128لإلفتاء 

http://www.fatawah.net/Fatawah 

قبل رهام    من  ،: أغراض االستخدام وأهم املعلومات! موقع ويب طب قسطرة البول  .204

 https://www.webteb.com 2019أغسطس  9 ، اجلمعة - دعباس 

  املروزي أبو املظفر، منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد    ، قواطع األدلة يف األصول  .205

التميمي احلنفي ثم الشافعي )املتوىف:   هـ( املحقق: حممد حسن حممد حسن 489السمعان 

الشافعي الكتب    ،اسامعيل  دار  لبنانالنارش:  بريوت،  األوىل،    ،العلمية،  الطبعة: 

 م. 1999هـ/ 1418

الفقهية  .206 الكلبي    ، القوانني  جزي  ابن  اهلل،  عبد  بن  حممد  بن  أمحد  بن  حممد  القاسم،  أبو 

 هـ( بدون طبعة وبدون تاريخ. 741الغرناطي )املتوىف: 

أمحد  .207 اإلمام  فقه  قدامة    ،الكايف يف  بن  أمحد بن حممد  بن  اهلل  الدين عبد  موفق  أبو حممد 

)املتوىف:   املقديس  قدامة  بابن  الشهري  احلنبيل،  الدمشقي  ثم  املقديس    ، هـ( 620اجلامعييل 

 م.  1994  -هـ   1414الطبعة: األوىل،   ، النارش: دار الكتب العلمية

بن عبد الِّب بن عاصم    عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد  أبو   املدينة الكايف يف فقه أهل   .208

النارش: مكتبة    ، املحقق: حممد أحيد ولد ماديك املوريتان ،هـ(463النمري القرطبي )املتوىف:  

 م. 1980هـ/ 1400الطبعة: الثانية،  ، الرياض احلديثة، الرياض، اململكة العربية السعودية

حريز بن معىل  أبو بكر بن حممد بن عبد املؤمن بن    ، كفاية األخيار يف حل غاية االختصار  .209

املحقق: عيل عبد احلميد بلطجي    ، هـ(829احلسيني احلصني، تقي الدين الشافعي )املتوىف:  

 م. 1994الطبعة: األوىل،   ،دمشق  –النارش: دار اخلري  ،وحممد وهبي سليامن
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أمحد بن حممد بن عيل األنصاري، أبو العباس، نجم الدين،  ،كفاية النبيه يف رشح التنبيه  .210

)املتوىف:   الرفعة  بابن  باسلوم،هـ( 710املعروف  رسور  حممد  جمدي  دار    ، املحقق:  النارش: 

 م. 2009: األوىل، م العلمية الطبعة الكتب 

البخاري   .211 أحاديث  رياض  إىل  اجلاري  حممد   ،الكوثر  بن  عثامن  بن  إسامعيل  بن  أمحد 

النارش: دار    ،و عناية املحقق: الشيخ أمحد عز  ، هـ  893الكوران الشافعي ثم احلنفي املتوىف  

 م  2008  -هـ   1429الطبعة: األوىل،  ،لبنان –إحياء الرتاث العريب، بريوت  

ِف َخَبايا َصِحيحح الُبَخاري  .212 َراِري يف َكشح د اخلَرِض بن سيد عبد اهلل بن    ، كوَثر امَلَعان الدَّ حممَّ

)املتوىف:   الشنقيطي  اجلكني  بريو   ، هـ(1354أمحد  الرسالة،  مؤسسة  الطبعة:    ، تالنارش: 

 م  1995 - هـ  1415األوىل،  

     2016أغسطس   23  ، 13:36آخر حتديث:   - إرساء عبد القادر  ، كيفية عمل احلجامة     .213

https://mawdoo3.com 

عالء الدين عيل بن حممد بن إبراهيم بن عمر الشيحي    ،لباب التأويل يف معان التنزيل  .214

)املتوىف:   باخلازن  املعروف  دار    ، تصحيح: حممد عيل شاهني  ، هـ( 741أبو احلسن،  النارش: 

ـ  1415الطبعة: األوىل،  ، بريوت –الكتب العلمية   ه

 2020أبريل   13  ، االثنني ، رهيام دعباس  ،: أهم املعلوماتلصقات النيكوتني    .215

 https://www.webteb.com/articlesموقع 

عيسى بن عبد اهلل بن حممد  بن مانع   ، يف طهارة العطور املمزوجة بالكحول   النفول لباب   .216

 م. 1995اإلمارات ديب، طبعة أوىل   ، احلمريي  دار القلم للنرش والتوزيع

مجال الدين أبو حممد عيل بن أيب حييى زكريا بن    ، اللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب  .217

املحقق: د. حممد فضل عبد العزيز    ، هـ(686مسعود األنصاري اخلزرجي املنبجي )املتوىف:  

القلم    ،املراد الشامية    - دار  دمشق    -الدار   / بريوت  - سوريا   / الثانية،  ،لبنان  الطبعة: 

 م. 1994  - هـ 1414

  : مصدر الكتاب ،هـ(1421  :مد العثيمني )املتوىف حممد بن صالح بن حم ، اللقاء الشهري  .218

 دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية 

219. http://www.islamweb.net                                                                                                                                                    

http://www.islamweb.net/
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اريخ اإلضافة:   ، عيل بن ربيع بن حمسن الرويثي ،مؤسسات الطوافة يف الفقه اإلسالمي    .220

هجري موقع األلوكة     1429/ 11/ 28  -ميالدي    2008/ 11/ 27

https://www.alukah.net                                                                               

الرشعية  .221 األحكام  عىل  واثره  ع  ،املاء  بن  عيسى  حممد  اجلوزي  ،يسى د،/  ابن    ، دار 

 م. 2017طبعة أوىل   ،السعودية 

يوليو    25  ،12:48آخر حتديث:    - بواسطة: كّتاب سطور    ، ما هي لصقات النيكوتني  .222

2019  https://sotor.com                                                                                  

حممد بن عبد اهلل بن حممد ابن مفلح، أبو إسحاق،    إبراهيم بن  ، املبدع يف رشح املقنع     .223

الطبعة: األوىل،    ،لبنان  – النارش: دار الكتب العلمية، بريوت    ،هـ( 884برهان الدين )املتوىف:  

 م .  1997  -هـ   1418

حنيفة  .224 أيب  اإلمام  فقه  يف  املبتدي  بداية  الفرغان  ، متن  اجلليل  عبد  بن  بكر  أيب  بن  عيل 

أبو   )املتوىف:  املرغينان،  الدين  برهان  صبح  ،هـ(593احلسن  عيل  حممد  ومطبعة    –مكتبة 

 القاهرة. 

له  .225 التحضري  وكيفية  املعدة  منظار  إىل  اللجوء  يتم  األزعر    ،متى  حسن  أمرية  د  حترير 

تاريخ   جراد   أبو  خرض  بكر  دكتور  موقع     ،م  2019نوفمِّب    24ومراجعة 

https://www.tebfact.com                                                       

،عبد الرمحن بن حممد بن سليامن املدعو بشيخي زاده, جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر     .226

)املتوىف:   أفندي  العريب   ، هـ(1078يعرف بداماد  الرتاث  الطبعة: بدون    ، النارش: دار إحياء 

 تاريخ. طبعة وبدون 

اإلسالمية  .227 البحوث  البحوث    ، جملة  إلدارات  العامة  الرئاسة  عن  تصدر  دورية  جملة 

واإلرشاد والدعوة  واإلفتاء  واإلفتاء    ،العلمية  العلمية  البحوث  إلدارات  العامة  الرئاسة 

 والدعوة واإلرشاد. 

يثمي  أبو احلسن نور الدين عيل بن أيب بكر بن سليامن اهل،جممع الزوائد ومنبع الفوائد     .228

القديس   ، هـ(807)املتوىف:   الدين  حسام  القاهرة  ،املحقق:  القديس،  النرش:    ، مكتبة  عام 

 م.  1994هـ،  1414

https://www.alukah.net/
https://www.tebfact.com/
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)مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب،    جمموعة احلديث عىل أبواب الفقه  .229

 حممد بن عبد الوهاب بن سليامن التميمي النجدي ،اجلزء السابع، الثامن، التاسع، العارش(

: جامعة اإلمام حممد بن سعود،  خاطر النارشاملحقق: خليل إبراهيم مال  ،هـ(1206)املتوىف:  

 الرياض، اململكة العربية السعودية 

))مع تكملة السبكي واملطيعي(( أبو زكريا حميي الدين حييى بن    املجموع رشح املهذب  .230

 النارش: دار الفكر.  ، هـ(676رشف النووي )املتوىف: 

وزارة األوقاف    ، الصادرة عن قطاع اإلفتاء والبحوث الرشعية  الرشعية جمموع الفتاوى  .231

 م . 1987هـ  ــ   1407 ، الكويتية

الصادر عن  قطاع اإلفتاء والبحوث الرشعية  وزارة األوقاف      جمموع الفتاوى الرشعية  .232

 م   1996هـ ــ 1417والشئون اإلسالمية الكويتية طبعة  أوىل 

عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز )املتوىف:  ،رمحه اهلل  جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز  .233

 أرشف عىل مجعه وطبعه: حممد بن سعد الشويعر  ، هـ(1420

حممد بن صالح بن حممد    ،فضيلة الشيخ حممد بن صالح العثيمني   ع فتاوى ورسائل جممو  .234

دار    :النارش  ،فهد بن نارص بن إبراهيم السليامن  :مجع وترتيب   ، هـ(1421  :العثيمني )املتوىف 

 هـ .  1413  -األخرية   :الطبعة  ،دار الثريا  - الوطن 

باآلثار  .235 أمحد بن سعيد بن حزم    ،املحىل  بن  الظاهري  أبو حممد عيل  القرطبي  األندليس 

 الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ .   ،بريوت  –النارش: دار الفكر  ،هـ( 456)املتوىف:  

النارش:    ، هـ(179مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدن )املتوىف:    ،املدونة  .236

 م . 1994  -هـ  1415الطبعة: األوىل،  ، دار الكتب العلمية

النعامن املحيط الِّبهان يف   .237 أبو املعايل برهان    ، فقه اإلمام أيب حنيفة رِض اهلل عنه  الفقه 

هـ( ـ  616الدين حممود بن أمحد بن عبد العزيز بن عمر بن َماَزَة البخاري احلنفي )املتوىف:  

الكريم سامي اجلندي العلمية، بريوت    ، املحقق: عبد  الكتب  الطبعة:    ، لبنان  – النارش: دار 

 م.  2004 - هـ  1424األوىل،  

املؤلف: أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن حممد العبدري الفايس املالكي الشهري    ، املدخل  .238

 الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ ،هـ( ـ النارش: دار الرتاث 737بابن احلاج )املتوىف:  
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املؤلف: خالد بن إبراهيم    ،الصالة   –   مذكرة القول الراجح مع الدليل رشح منار السبيل  .239

 يل املكتبة الشاملة موافقة للمطبوع . الصقعبي حتم

مجادى    4د. خالد بن عبد اهلل املزيني موقع املسلم  تاريخ     مراحل النظر يف النازلة الفقهية،  .240

 http://almoslim.net/nodeهـ  1436األول  

عيل بن )سلطان( حممد، أبو احلسن نور الدين    ،مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح     .241

الطبعة: األوىل،    ،لبنان  –النارش: دار الفكر، بريوت  ،هـ(1014املال اهلروي القاري )املتوىف:  

 . م 2002  - هـ 1422

اإليضاح     .242 نور  متن  رشح  الفالح  املرصي    ، مراقي  الرشنباليل  عيل  بن  عامر  بن  حسن 

الطبعة:    ،النارش: املكتبة العرصية   ،جعه: نعيم زرزور هـ( اعتنى به ورا1069احلنفي )املتوىف:  

 م.  2005 - هـ  1425األوىل،  

د طه  عثامن أبو بكر املغريب دار    ، املسئولية اجلنائية عن األخطاء الطبية يف جمال التوليد  .243

 . م   2014عام   4الفكر والقانون للنرش والتوزيع طبعة  

أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطبي )املتوىف:  ،مسائل أيب الوليد ابن رشد )اجلد(      .244

دار اآلفاق اجلديدة،    - النارش: دار اجليل، بريوت  ،حتقيق: حممد احلبيب التجكان   ، هـ(520

 م.  1993  -هـ   1414الطبعة: الثانية،  ،املغرب 

كتاب جملة الوعي    ،إبراهيم عبد الغفار الظاهري  ،املسائل الطبية املعارصة يف باب الطهارة  .245

 هـ  . 2014هـ ــ    1435الطبعة األوىل اإلصدار اخلامس والسبعون   ، الكويت ،اإلسالمي

 لعزيز بن سعود عرب د. عبدا   ، املسائل الفقهية املتعلقة باجلندي املسلم يف احلج  .246

القعدة    28االربعاء   الفوائد    1432نوفمِّب    28املوافق    1432ذو  صيد  موقع 

https://www.saaid.net/mktarat/haj 

   ، لبنان بريوت  ، دار اللؤلؤ ، د . أمحد بن حممد اخلليل  منشورات   ، مسائل يف نوازل احلج  .247

 م . 2019هـ ــ  1440طبعة أوىل  

أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه بن    ، الصحيحني املستدرك عىل   .248

 هـ( 405ُنعيم بن احلكم الضبي الطهامن النيسابوري املعروف بابن البيع )املتوىف: 

الطبعة: األوىل،    ،بريوت   –النارش: دار الكتب العلمية    ،حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا  .249

 م . 1990  –هـ   1411
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اإلما     .250 حنبل مسند  بن  أمحد  أسد    ، م  بن  هالل  بن  حنبل  بن  حممد  بن  أمحد  اهلل  عبد  أبو 

إرشاف: د  ،عادل مرشد، وآخرون   -املحقق: شعيب األرنؤوط  ،هـ( 241الشيبان )املتوىف:  

الرتكي املحسن  عبد  بن  اهلل  الرسالة  ،عبد  مؤسسة  األوىل،    ، النارش:    -هـ    1421الطبعة: 

 م.   2001

الشافع  .251 الشافعي  اإلمام  بن    ي مسند  بن عثامن  العباس  بن  إدريس  بن  أبو عبد اهلل حممد 

 هـ( 204شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطلبي القرَش املكي )املتوىف:  

عرف للكتاب وترجم للمؤلف: حممد    ،رتبه عىل األبواب الفقهية: حممد عابد السندي .252

  1370عام النرش:  ،نلبنا   – النارش: دار الكتب العلمية، بريوت    ، زاهد بن احلسن الكوثري

 م.   1951  -هـ  

إبراهيم بن    ،املصنف يف األحاديث واآلثار  .253 أبو بكر بن أيب شيبة، عبد اهلل بن حممد بن 

النارش: مكتبة    ، املحقق: كامل يوسف احلوت  ،هـ(235عثامن بن خواستي العبيس )املتوىف:  

 هـ .  1409الطبعة: األوىل،   ،الرياض –الرشد 

الرزاق  .254 عبد  الصنعان    ، مصنف  اليامن  احلمريي  نافع  بن  مهام  بن  الرزاق  عبد  بكر  أبو 

يطلب    ، اهلند  - النارش: املجلس العلمي  ، املحقق: حبيب الرمحن األعظمي  ، هـ(211)املتوىف:  

 . 1403الطبعة: الثانية،   ، بريوت –من: املكتب اإلسالمي 

مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة،    ،النهى يف رشح غاية املنتهى مطالب أويل   .255

)املتوىف:   احلنبيل  الدمشقي  ثم  مولدا  اإلسالمي،هـ(1243الرحيبانى  املكتب    ، النارش: 

 م. 1994 - هـ  1415الطبعة: الثانية، 

 هـ .  1423د / وهبة الزحييل، دار الفكر طبعة أوىل  ، املعامالت املالية املعارصة  .256

املعارصة  .257 العربية  اللغة  )املتوىف:    ،معجم  عمر  احلميد  عبد  خمتار  أمحد  هـ(  1424د 

 م.  2008 - هـ  1429الطبعة: األوىل،   ،النارش: عامل الكتب  ،بمساعدة فريق عمل 

)إبراهيم مصطفى / أمحد الزيات / حامد    ، جممع اللغة العربية بالقاهرة  ، املعجم الوسيط  .258

 نارش: دار الدعوة .  ال ، عبد القادر / حممد النجار(

أبو حممد عبد الوهاب بن عيل بن   ، »اإلمام مالك بن أنس«  املعونة عىل مذهب عامل املدينة  .259

النارش: املكتبة    ،املحقق: محيش عبد احلّق   ، هـ(422نرص الثعلبي البغدادي املالكي )املتوىف:  

 مكة املكرمة د . ت   -التجارية، مصطفى أمحد الباز  
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بو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلامعييل  أ  ،املغني البن قدامة  .260

النارش: مكتبة    ،هـ( 620املقديس ثم الدمشقي احلنبيل، الشهري بابن قدامة املقديس )املتوىف:  

 م. 1968  - هـ 1388تاريخ النرش:    ،القاهرة بدون طبعة 

بن إبراهيم القرطبي  أبو العباس أمحد بن عمر    ، املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم  .261

أمحد حممد السيد    - حققه وعلق عليه وقدم له: حميي الدين ديب ميستو    ، هـ(  656  -   578)

بريوت(، )دار   - النارش: )دار ابن كثري، دمشق   ،حممود إبراهيم بزال  - يوسف عيل بديوي   -

 م   1996  -هـ   1417الطبعة: األوىل،   ، بريوت( -الكلم الطيب، دمشق  

الطبعة:    ،صنعاء  –اجليل اجلديد نارشون    ،،د. فضل بن عبد اهلل مرادالعرص املقدمة يف فقه   .262

 م.  2016  -هـ   1437الثانية،  

املمهدات  .263 )املتوىف:  ، املقدمات  القرطبي  رشد  بن  أمحد  بن  حممد  الوليد    ، هـ(520أبو 

الطبعة: األوىل،  ،لبنان  – النارش: دار الغرب اإلسالمي، بريوت    ، حتقيق: الدكتور حممد حجي

 م.  1988  -هـ   1408

 م   1976دار الفكر العريب    ،أليب زهرة  امللكية ونظرية العقد  .264

أبو الوليد سليامن بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي    ،املنتقى رشح املوطأ  .265

 بجوار حمافظة مرص.   -: مطبعة السعادة  النارش،هـ(474القرطبي الباجي األندليس )املتوىف:  

اإلسالم سؤال وجواب   ، املنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان  .266

https://islamqa.info/ar/answers 

الفقهية  .267 القواعد  الزركيش  ،املنثور يف  بن هبادر  اهلل  بن عبد  الدين حممد  بدر  اهلل  أبو عبد 

 م. 1985  - هـ 1405الطبعة: الثانية،  ،النارش: وزارة األوقاف الكويتية ،هـ( 794)املتوىف:  

 https://www.altibbi.com، موقع  الطبي ، منظار املعدة  .268

الفقه .269 املفتني يف  الطالبني وعمدة  النووي    ، منهاج  الدين حييى بن رشف  أبو زكريا حميي 

قاسم أمحد عوض   ، هـ( 676)املتوىف:   الفكر  ،املحقق: عوض  دار  الطبعة: األوىل،  ،النارش: 

 م. 2005هـ/ 1425

د .مسفر بن عيل    ، منهج استنباط احكام النوازل الفقهية املعارصة دراسة تأصيلية تطبيقية  .270

 . هـ 1483دار االندلس اخلرضاء.   ، القحطان
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اِجدِ  .271 اِهِد لعبد الرمحن بن عبد اهلل البعيل احلنبيل    ُمنحَيُة السَّ الزَّ َوكَِفاَيِة  الَعابِِد  ِح ]بَِداَيِة  برَِشح

العيدان  1192)ت:   عدنان  بن  العزيز  عبد  د.  اليتامى،  عادل  بن  أنس  د.  املؤلف:    ، هـ([ 

  - الكويت، دار الصميعي للنرش والتوزيع، الرياض    - النارش: دار الركائز للنرش والتوزيع  

 م   2017  - هـ  1438الطبعة: األوىل،  ،ملكة العربية السعودية امل

شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد    ، مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل  .272

عيني املالكي )املتوىف:    هـ( 954الرمحن الطرابليس املغريب، املعروف باحلطاب الرُّ

 م . 1992 - هـ  1412النارش: دار الفكر، الطبعة: الثالثة، 

د حممد عبد املنعم مجال دار الكتاب     ، موسوعة االقتصاد اإلسالمي ودراسات مقارنة  .273

 م. 1980   املرصي

 حسني عمر، دار الفكر العريب. د.ت  ، املوسوعة االقتصادية  .274

الطهارة  .275 أحكام  العربية    ،موسوعة  اململكة   / الرشد  مكتبة   / الدبيان  حممد  دبيان 

 م.   2005  -هـ   1426طبعة: الثانية،   ،مكتبة الرشد ،الرياض  ،السعودية 

احلديثة  .276 الطبية  إبراهيم  ، املوسوعة  النجاد  مؤسس  ، أبو  عام  القاهرة  العرب  سجل  ة 

 . م   1979

جمموعة من  العلامء والباحثني، مؤسسة أعامل املوسوعة للنرش    ، املوسوعة العربية العاملية  .277

 م. 1999هـ ــ  1419طبعة ثنية    ، جملد ( 30والتوزيع،  اململكة العربية السعودية ) 

 م  1989بريوت الدار الوطنية للنرش والتوزيع    ، عبد احلسني بريم  املوسوعة الطبية العربية  .278

النارش: بيت األفكار ،حممد بن إبراهيم بن عبد اهلل التوجيري  ، موسوعة الفقه اإلسالمي  .279

 م .  2009  -هـ   1430الطبعة: األوىل،  ،الدولية

 حسني بن عودة العوايشة ،يف فقه الكتاب والسنة املطهرة  املوسوعة الفقهية امليرسة  .280

الطبعة: األوىل،  ،لبنان(  -األردن(، دار ابن حزم )بريوت    - ة اإلسالمية )عامن  النارش: املكتب

 هـ  .  1429  -  1423من 

حممد بن عيل ابن القاِض حممد حامد بن    ، موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم  .281

تقديم وإرشاف ومراجعة:    ،هـ(1158حمّمد صابر الفاروقي احلنفي التهانوي )املتوىف: بعد  

رفيق   دحروج   ، العجمد.  عيل  د.  اهلل    ،حتقيق:  عبد  د.  العربية:  إىل  الفاريس  النص  نقل 
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الطبعة:    ، بريوت  –النارش: مكتبة لبنان نارشون  ،الرتمجة األجنبية: د. جورج زينان ،اخلالدي

 م. 1996  -األوىل  

املعارصة  .282 القضايا  امليرسة يف فقه  العبادات(املوسوعة  املعارصة يف فقه  القضايا  مركز    ،) 

طبعة أوىل    ، ميز البحثي يف فقه القضايا املعارصة، جامعة اإلمام  حممد بن سعود اإلسالمية الت

 م . 2014هـ  ــ 1435

الكويتية  .283 الفقهية  اإلسالمية    ،املوسوعة  والشئون  األوقاف  الطبعة:    –وزارة  الكويت. 

 ، الكويت –: الطبعة الثانية، دارالسالسل 23  -  1هـ( األجزاء  1427  -  1404)من  

واإلحصائية  .284 االقتصادية  املصطلحات  هيكلموسوعة  العزيز  عبد  د/  النهضة    ، ،  دار 

 .هـ  1406 ، طبعة ثانية ، العربية

مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي    ، برواية حممد بن احلسن الشيبان  موطأ مالك  .285

  ،العلمية النارش: املكتبة    ، تعليق وحتقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف ،هـ( 179املدن )املتوىف: 

ا لنارش: دار إحياء الرتاث  ،الطبعة: الثانية، َمِزَيدة منقَحة. والثانية حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي

 م  1985 - هـ   1406عام النرش:   ، لبنان – العريب، بريوت 

 https://www.sarayanews.com/print.php?id   موقع رسايا  .286

 https://www.ibn-jebreen.com      موقع الشيخ ابن جِّبين  .287

غحدي، حنفي )املتوىف:    ، النتف يف الفتاوى  .288 املؤلف: أبو احلسن عيل بن احلسني بن حممد السُّ

الناهي 461 الدين  صالح  الدكتور  املحامي  املحقق:  الفرقان  ، هـ(  دار  مؤسسة    ،النارش: 

 . م1984 –  1404الطبعة: الثانية،   ،عامن األردن / بريوت لبنان -الرسالة  

املؤلف: كامل الدين، حممد بن موسى بن عيسى بن عيل    ،النجم الوهاج يف رشح املنهاج  .289

)املتوىف:   الشافعي  البقاء  أبو  ِمريي  )جدة(  ، هـ(808الدَّ املنهاج  دار  جلنة    ، النارش:  املحقق: 

 م . 2004  -هـ  1425الطبعة: األوىل،  ، علمية

رمضان  .290 وفضل  الصوم  فقه  الريان يف  حسني  ، نداء  بن  الثالثة      ، العفان  د سيد  الطبعة 

 م. 1998هـ  ــ 1419

الرياض  .291 السعودية،  العربية  اململكة  يف  املدن  التقاعد  واالقتصاد    ،نظام  املالية  وزارة 

 هـ . 1381الوطني   



590 
 

عبد الرحيم بن احلسن بن عيل اإلسنوي الشافعّي،   ، هناية السول رشح منهاج الوصول  .292

  ، لبنان-بريوت -النارش: دار الكتب العلمية  ، هـ(772أبو حممد، مجال الدين )املتوىف:  

ـ 1420الطبعة: األوىل   م. 1999  -ه

شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب    ، هناية املحتاج إىل رشح املنهاج  .293

)املتوىف:   الرميل  بريوت   ، هـ(1004الدين  الفكر،  دار  أخرية    ،النارش:  ط    - الطبعة: 

 م. 1984هـ/ 1404

  ،ود. حممد فالح  ، إرشاف د حممد اإلبراهيم  ، الشيخ سامل بن عبيد املطريي  ، نوازل احلج  .294

 هـ . 1423األردن عام   ، ،كلية الريموك إربد

دار    ، عبد اهلل بن منصور الغفييل   ، »دراسة فقهية تأصيلية ملستجدات الزكاة«  نوازل الزكاة  .295

الرياض   والتوزيع،  للنرش  القاهرة    -امليامن  السعودية،  العربية  مرص    -اململكة  مجهورية 

    ، م 2009  -هـ   1430الطبعة: األوىل،  ، العربية

احلج  .296 يف  الشلعان  ، النوازل   نارص  بن  ال   ، عيل  للنرش  التوحيد  أوىل    ،رياض دار  طبعة 

 م .  2010ــ   هـ 1431

  ،وتقديم  الشيخ وهبة الزحييل    ، الشيخ خالد سيف اهلل الرمحان  ، نوازل فقهية معارصة  .297

 م . 2010هـ ــ  1431  ، الطبعة الثانية ،اهلند ، مكتبة اإليامن سهار نفور، أترابراديش

دار كنوز    ،نقيطي زين العابدين بن الشيخ بن أوزين اإلدرييس الش  ، النوازل يف األرشبة  .298

 م . 2011هـ ــ 1432طبعة أوىل  ، الرياض ،إشبيليا 

يادات  .299 نة من غريها من األُمهاِت   النَّوادر والزر أبو حممد عبد اهلل بن )أيب  ،عىل َما يف املَدوَّ

حتقيق: الدكتور/ عبد الفّتاح  ،هـ(386زيد( عبد الرمحن النفزي، القريوان، املالكي )املتوىف:  

 م .   1999لطبعة: األوىل،   ،النارش: دار الغرب اإلسالمي، بريوت  ، وآخرونحممد احللو 

،  هـ( 1250حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكان اليمني )املتوىف:    ،نيل األوطار  .300

الصبابطي الدين  عصام  مرص  ،حتقيق:  احلديث،  دار  األوىل،  ،النارش:    - هـ  1413الطبعة: 

 م. 1993

املب  .301 بداية  أبو    ، تدي اهلداية يف رشح  املرغينان،  الفرغان  اجلليل  بن عبد  بن أيب بكر  عيل 

)املتوىف:   الدين  برهان  يوسف  ، هـ(593احلسن  الرتاث    ، املحقق: طالل  احياء  دار  النارش: 

 لبنان.   –بريوت  - العريب 
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  اهليئة العامة للشئون اإلسالمية واألوقاف  باإلمارات  .302

https://www.awqaf.gov.ae/ar 

فيها  .303 تأشريات احلج والتجارة  بيع  ,  19أغسطس    ،د وليد مصطفى شاويش  ،هل جيوز 

2016  https://www.walidshawish.com 

أبو الوفاء، عيل بن عقيل بن حممد بن عقيل البغدادي   ، الَواِضح يف أُصوِل الِفقه  .304

   ،املحقق: الدكتور َعبد اهلل بن َعبد املُحسن الرتكي  ،هـ( 513الظفري، )املتوىف:  

هـ   1420الطبعة: األوىل،    ، لبنان  –مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت  .305

 . م  1999  -

الفِ  .306 َدِة  ُعمح ِح  رَشح الَغاَمَمِة يف  ُقَداَمة َوَبُل  ِن  ِه البح الطيار  د. ، قح دار  ،عبد اهلل بن حممد بن أمحد 

  - هـ    1429الطبعة: األوىل، )،اململكة العربية السعودية  - الوطن للنرش والتوزيع، الرياض  

 . هـ(  1432

املؤلف: رساج الدين أبو عبد اهللَّ،    ، الوجيز يف الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل  .307

 ( الدجييل  الرسي  أيب  بن  يوسف  بن  مركز  ،هـ(  732  -هـ    664احلسني  وحتقيق:  دراسة 

اململكة    -النارش: مكتبة الرشد نارشون، الرياض    ، البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي

 م.  2004 - هـ   1425الطبعة: األوىل،   ،العربية السعودية 

امل  .308 يف  )املتوىف:    ، ذهب الوسيط  الطويس  الغزايل  حممد  بن  حممد  حامد    ، هـ(505أبو 

الطبعة: األوىل،    ،القاهرة  –النارش: دار السالم    ، املحقق: أمحد حممود إبراهيم , حممد حممد تامر

1417  . 
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 املؤلف يف سطور 

 م ـ مجهورية مصر العربية، حمافظة الفيوم. 1962من مواليد    ۞

عام   ۞ القاهرة  العلوم جامعة  الليسانس من دار  حصل على درجة 
يف الشريعة   والدكتوراهم  1998واملاجستري يف الشريعة عام    م،1985

عام   القاهرة  الشرف  2004اإلسالمية، من جامعة  األوىل. م مبرتبة 
 م 2019على درجة أستاذ مساعد من اجمللس األعلى ابجلامعات املصرية عام    وحصل 

عمل مدرسا للفقه مبعهد الثقافة اإلسالمية جبمهورية مصر العربية، ومدرسا للعلوم العربية والشرعية   ۞
ورية اليمنية، ومستشارا شرعيا ابململكة العربية السعودية، ويعمل حاليا أستاذا مساعدا ورئيس ابجلمه

قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون، جامعة السلطان عبد احلليم معظم شاة اإلسالمية العاملية 
 ـ ماليزاي. 

الفقه، ومفتاح الوصول، له أكثر من مخسة عشر مؤلفا يف علوم الشريعة منها: الوسيط يف أصول  ۞
والوجيز يف القواعد الفقهية، وأحكام األحوال الشخصية، وأحكام الشركات يف الشريعة اإلسالمية، 
والنقود واألوراق املالية، ودروس رمضانية، وموسوعة املعامالت اإلسالمية، وأحكام املرياث يف الشريعة 

 وغريها.  الزكاة، ى  وفتاو   العبادات،والنوازل املعاصرة يف    اإلسالمية،

 له مقاالت إسالمية على الشبكة اإلسالمية يف موضوعات فكرية إسالمية.   ۞

 ميدانية وحبثية.   ومشروعات   دوليا،له أكثر من ثالثني حبثا حمكما    ۞

عضو حمكم بلجنة البحوث ابلكلية، وعضو حمكم يف جمالت دولية ومشارك يف تطوير    ۞
لى وضع االمتحاانت داخل اجلامعة وخارجها وحماضر  وإعداد املناهج ابلكلية، ومشرف ع

 م. 2017يف العديد من املناسبات وحاصل على األستاذ املثايل للكلية عام 

 

 


