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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجداث احلديثت يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد االول (  2020كانىن االول  16-17

 

 

 مىانع انعباداث عند املرأة املسهمت
 دراست فقهيت مقارنت

 
 د. عبد علً صبلخ   د. دبتم هذال عبدالذمٍد

 
 
 

 المقدمة

الحسج هلل رب العالسيغ والرالة والدالـ عمى سيجنا دمحم سيج األوليغ واآلخخيغ وعمى آلو       
 وأصحابو الصيبيغ الصاىخيغ وبعج:

ديخ وكع ال يشزب عصاؤه ميسا تغيخت األحػاؿ والسجتسعات إف في الذخيعة اإلسالمية عمع غ
وتصػرت أساليب الحياة ومتصمباتيا واف ميسة تفاصيل ىحه السدائل وإيزاحيا مغ مجسل مرادر 
الذخيعة, ىي ميسة الفقياء والعمساء السخمريغ العامميغ مغ ىحه األمة فسغ جسمة ما فرمو 

لتمظ العبادات مػزعة تحت عشاويغ متفخقة في كتب الفقياء ما يخز السخأة مغ عبادات ومػانع 
الفقو الستشػعة فقج اختخت مغ بيغ ىحه السدائل مدألة عبادات السخأة والسػانع التي تعتخضيا 
لمكياـ بتمظ العبادات لسعخفة ماليا مغ رخز لبعس العبادات حاؿ عحرىا وما عمييا مغ التدامات 

ومػانعيا في بحث مدتقل أوسستو بػ)بسػانع العبادات فقج حاولت جاىجًا إف اجسع ىحه العبادات 
 عشج السخأة السدمسة دراسة فقيية مقارنة( وقدست البحث الى ثالثة فرػؿ وكاآلتي:

 الفرل األول: مهانع العبادات عشد السرا ة السدمسة

 السبحث االول :تسهيد ويذسل  تعريف السانع وتقدساته              

 عريف السانع.أواًل: ت              

 ثانيًا: تقديسات السانع.              

 تقديم السانع من حيث اجتساعه مع الطمب. ( أ)
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 )اجملهد االول (  2020كانىن االول  16-17

 

 السانع من حيث التكميف بالعبادة. ( ب)

 

 السبحث الثاني: مهانع العبادات عشد السرأة الحيض والشفاس 

 السطمب االول تسهيد       

 السطمب الثاني: الحيض مانعا لبعض العبادات.       

 اوال: تعريف الحيض       

 

 ثانيا: مذروعية السشع.              

 السبحث الثالث: الشفاس      

 السطمب األول: تعريفه.       

 السطمب الثاني: عالمة الطهر واستئشاف العبادة .         

 الفرل الثاني: العبادات السسشهعة عمى السرأة حال حيزها أو نفاسها ويذتسل عمى:

 بحث األول: الرالة.الس       

 السبحث الثاني: الريام وإحكامه بالشدبة لمحائض والشفداء.       

 السبحث الثالث: الطهاف.       

 السبحث الرابع: قراءة القرآن ومس السرحف وحسمه.       

 السطمب األول: قراءة القرآن.              
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 )اجملهد االول (  2020كانىن االول  16-17

 

 السطمب الثاني: مس السرحف وحسمه.              

 السبحث الخامس: الدخهل في السدجد أو االعتكاف فيه.       

 السطمب األول: الدخهل في السدجد.              

 سطمب الثاني: االعتكاف في السدجدال              

 الخاتسة              

 انفصم األول

 مىاوع انعببداث عىذ انمراة انمسهمت 

 األولانمبحث 

 تقسيمبتهبتمهيذ ويشمم :تعريف انمىاوع و

 

 أوال: تعخيف السػانع

 .1السػانع لغة: جسع مفخده مانع, والسانع: خالؼ اإلعصاء, ويقاؿ: ىػ تحجيخ الذيء

ىػ وصف ضاىخ يدتمـد وجػده حكسة تدتمـد عجـ الحكع أو  -والسانع في اصصالح األصػلييغ:
 .2عجـ الدبب

 ثانيًا: تقديسات السػانع

 صمب.تقديع السانع مغ حيث اجتساعو مع ال ( أ)

                                                           
 مطبعة دار صادر بيروت. 8/343لدان العرب لسحسد بن مكرم بن مشظهر  1
مطبعةةة جامعةةة  1/58روضةةة الشةةاجر وجشةةة السشةةاجر لعأةةد ب بةةن أحسةةد بةةن قدامةةه السقدسةةي  2

 الرياض. –اإلمام دمحم بن سعهد 
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 يشقدع السانع مغ حيث إمكانية اجتساعو مع الصمب واإلتياف بو أو عجـ إمكانية ذلظ إلى سببيغ

أحجىسا: ما ال يأتي فيو اجتساعو مع الصمب أؼ عقاًل ومثالو: زواؿ العقل بشػـ, أو جشػف, أو  
داـ غيخىسا. وىػ مانع مغ أصل الصمب جسمو؛ ألف مغ شخط تعمق الخصاب إمكاف فيسو؛ ألنو إل

يقتزي التدامًا. وفاقج العقل ال يسكغ إلدامو كسا ال يسكغ ذلظ مع البيائع والجسادات. فإف تعمق 
 شمب يقتزي استجالب مرمحة أو درء مفدجة, فحلظ راجع إلى الغيخ؛ كخياضة البيائع وتأديبيا

ألصل  وثانييسا: ما يسكغ أف يتأتى فيو عقاًل اجتساعو مع الصمب كالحيس والشفاس, وىػ رافع 
الصمب وإف أمكغ حرػلو معو؛ لكغ انسا يخفع مثل ىحا الصمب بالشدبة عمى ما ال يصمب بو البتة 

 كالرالة ودخػؿ السدجج, ومذ السرحف, وما أشبو ذلظ

وأما ما يصمب بو بعج رفع السانع كقزاء الرـػ عمى الحائس, فالخالؼ بيغ أىل األصػؿ فيو 
 1مذيػر ال حاجة لشا إلى ذكخه ىشا

جليل عمى انو غيخ مصمػب حالة وجػد السانع, أنو لػ كاف كحلظ الجتسع الزجاف؛ ألف وال
الحائس مسشػعة مغ الرالة والشفداء كحلظ فمػ كانت مأمػرة بيا أيزًا, لكانت مأمػرة حالة 
كػنيا مشيية بالشدبة إلى شيء واحج وىػ محاؿ, وأيزًا اذا كانت مأمػرة أف تفعل وقج نييت اف 

 .2شخعًا أف تفعل واف ال تفعل معًا وىػ محاؿ تفعل, لدميا

 السانع مغ حيث التكميف بالعبادة ( ب)

                                                           
انظةةر اتةةاب رفةةع الحاجةةب عةةن مخترةةر ابةةن الحاجةةب لبمةةام عأةةد اله ةةاب بةةن عمةةي بةةن عأةةد  1

 لأشان. -،مطبعة عالم الكتب 1/496الكافي ألدبكي 
 1/212عة ألبةةي اسةةحش ألذةةارأي إبةةراويم بةةن مهسةةى المخسةةي السهافقةةات فةةي أصةةهل الذةةري 2

 بيروت. -مطبعة دار الكتب العمسية
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األصل أف اإلنداف مكمف بأداء العبادات السصمػبة مشو حاؿ إمكانية أدائيا عشج عجـ وجػد مانع 
 ال ُيَكمُِّف ّللاَُ شخعي لحلظ. أما اذا وجج السانع فاهلل تعالى ال يكمف عبجه فػؽ سعتو قاؿ تعالى: )

 1َنْفدًا ِإاَل ُوْسَعَيا(

والسهانع تشقدم فالقجرة السيدخة شخط لبقاء التكميف وإذا انتفت القجرة بسانع شخعي انتفى التكميف 
 :إلى قدسين

: ما يسشع الرحة في االبتجاء أو الجواـ ولو أمثمة مشيا: الحجث يسشع ابتجاء الرالة, أحد سا
 والصػاؼ ودواميسا.

 ع االبتجاء وال يسشع الجواـ كاإلحخاـ فانو يسشع ابتجاء الشكاح وال يسشع الجواـ.: ما يسشالقدم الثاني

  

                                                           
  .286البقرة: اآليةسهرة  1

مطبعة دار الكتب  22/88* قهاعد االحكام في مرالح االنام لألمام ابي دمحم عز الدين الدمسي 
 العمسية_بيروت
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 انمبحث انثبوي

 مىاوع انعببداث عىذ انمرأة: انحيض وانىفبس

 السطمب األول تسهيد             

ع أسكغ هللا سبحانو وتعالى أبانا آدـ وأمشا حػاء الجشة يتشعسػف بشعيسيا وأبعجىع مسا يكَجر صفػى
 وىشيء عيذيع مغ أمخاض سػاء كانت خاصة أو عامة.

دخال سػية في االختبار اإلليي ليشاال جائدتيسا وىػ الشعيع الجائع في الجشة؛ إال أف الشفذ  
البذخية قج وىشت أماـ وسػسة الذيصاف فأزليسا عغ ذلظ الشعيع؛ عشجىا: أفمت أنػار الجشاف 

الحق, فاىتَد عخشيسا, ثع ركبا سفيشة اليبػط الى  والحياة السالئكية فرعق آدـ وزوجو بكمسات
األرض وليجخال معتخؾ الحياة وتحسل أعبائيا وما يريبيع مشيا مغ أمخاض, ونػازؿ شبيعية 
وغيخ شبيعية, فأوؿ ما أصيبت بو أمشا حػاء ىػ دـ الحيس عشجىا استغاثت بخبيا اف يخمريا 

تعاني مغ ىحه الجماء فتخة  ءاف تبقى حػا مغ ىحا السراب إال اف هللا جل شأنو شاءت قجرتو:
شػيمة مغ حياتيا, قاؿ )عميو أفزل الرالة والدالـ(: )أخبخني جبخيل أف هللا بعثو إلى امشا حػاء 
حيث دميت فشادت ربيا: جاء مشي دـ ال أعخفو, فشاداىا: ألدميشظ وذريتظ وألجعمشو لظ كفارة 

ذيء مغ االخترار ىحه الجماء واف الفقياء لع . فالبج لشا في ىحا السقاـ اف نػضح ب1وشيػرا(
 يفخقػا بيغ دـ الحيس والشفاس مغ حيث جػاز العبادة فييسا مغ مشعيا.

  

                                                           
هال واالفعال لعالء الدين عمي بةن حدةام اشز العسال في سشن االققال الدارقطشي حديث غريب  1

مطبعةةة مسسدةةة الرسةةالة.تهسيب االسةةساءوالم ات  9/408الةةدين الستقةةي الهشةةده الأر ةةان فةةهره 
 مطبعة دار العمم بيروت2/607لسحي الدين بن شرف الشهوه 
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 انمطهب انثبوي

 انحيض مبوعب نبعض اانعببداث

 أوال: تعريف الحيض. 

 .1تعخيفو في المغة: قيل: سسي الحيس حيزًا مغ حاض الديل اذا فاض      

كثيخة وىي متقاربة في الغالب فقج عخفو األئسة الحشيفة إنو: دـ مغ رحع  وفي االصصالح تعخيفات
بتعخيف أكثخ تفرياًل بقػلو:  ي. وأضاؼ اإلماـ دمحم بغ سيل  الدخخد2امخأة سميسة مغ داء

الحيس: اسع لجـ مخرػص وىػ اف يكػف مستجًا خارجا مغ مػضع مخرػص وىػ القبل الحؼ 
مخرػصة فاف وجج ذلظ كمو فيػ حيس وإال فيػ ىػ مػضع الػالدة والسباضعة برفة 

 ، 3استحاضة

وعخفو األئسة السالكية بقػليع: الحيس دـ كرفخة أو كجرة خخج بشفدو مغ قبل امخأة في الدغ التي 
 ، 4تحيس فييا السخأة عادة وذلظ جبمة في حاؿ صحتيا ال لعمة ومغ غيخ سبب والدة او فزاض

ػوؼ مغ الذافعية: بأنو دـ شبيعة وجبمة يخخيو الخحع وعخفو اإلماـ يحيى بغ شخؼ الجيغ الش
 ، 5فيخخج مغ قعخه عشج البمػغ وبعجه في أوقات خاصة, عمى صفة خاصة مع الرحة والدالمة

                                                           
مطبعةة دار الشذةر دار صةادر بيةروت  7/124لدان العرب البن مشظهر دمحم مكرم بن مشظةهر  1

 مطبعة دار الشذر ومكتبة الهالل. 3/267عين تأليف الخميل بن أحسد الفرا يده وانظر ال
 .1/46المباب في شرح الكتاب لمذيخ عأد ال شي ال شيسي  2
 بيروت. -مطبعة دار السعرفة 3/147السبدهط لبمام دمحم بن الحدن بن فرقد لذيباني  3
السطبعةة  1/103حسةد بةن دمحم القررأةي انظر بداية السجتهد ونهاية السقترد لبمةام دمحم بةن ا 4

 التهفيقية.
مطبعةةة دار إحيةةاء التةةراث  1/346 ه اإلنرةةاف لالمةةام عمةةي بةةن سةةميسان بةةن أحسةةد السةةر داو  5

مطبعة السشأرية, وانظر  2/378العربي، والسجسهع شرح السهسب لبمام يحيى بن شرف الشهوه 
 مطبعة مكتبة اليسن. 1/29التاج السس ب إلحكام السس ب ألحسد بن قاسم العشدي 
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وعخفو الحشابمة بقػليع : ىػ دـ يخخيو الخحع اذا بمغت السخأة ثع يعتادىا في أوقات معمػمة لحكسة 
ـ بإذف هللا الى تغحيتو وذلظ ال تحيس الحامل فاذا تخبية الػلج, فإذا حسمت انرخؼ ذلظ الج

وضعت الػلج قمبو هللا تعالى بحكستو لبشا يتغحػ بو الصفل ولحلظ قمسا تحيس السخضع فإذا خمت 
السخأة مغ حسل ورضاع بقي ذلظ الجـ ال مرخؼ لو فيدتقخ في مكاف ثع يخخج في الغالب في 

يقل ويصػؿ شيخ السخأة ويقرخ عمى حدب ما كل شيخ ستة أياـ أو سبعة وقج يديج عمى ذلظ و 
 . 1ركبو هللا تعالى في الصباع

 

الفقياء لمحيس ىػ ما عخفو اإلماـ الشػوؼ مغ الذافعية )رحسو هللا(  فمغ تعار ي والسه يأدو لي
 الفقياء مانعًا لجخػؿ معشى ليذ مغ التعخيف. فكػنو تعخيفًا جامعًا لكل ما تحتػيو معاني تعار ي

  

                                                           
الس شي في فقه اإلمام  أحسد بن حشأل لذيباني تأليف عأد ب بن أحسةد بةن قدامةه السقدسةي  1
 بيروت. -مطبعة دار الفكر 1/188
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 مذروعية السشعالثاني: 

عشجما تصمق دماء الشداء يخاد بيا الحيس,و الشفاس, واالستحاضة واألصل في الحيس قػلو 
. أؼ: الحيس وما ورد عغ سيجتشا عائذة )رضي هللا عشيا( 1َوَيْدَألػَنَظ َعِغ اْلَسِحيِس(تعالى: )

 عمى بشات أنيا قالت: قاؿ رسػؿ هللا )صمى هللا عميو وسمع( في الحيس )ىحا شيء كتبو هللا
 .2آدـ(

وثبت مشع ىحه الجماء لمعبادات بقػلو )صمى هللا عميو وسمع( لمسدتحاضة: )دعي الرالة أياـ 
 .3إقخائظ ثع اغتدمي وصمي(

وكسا روػ عغ سيجتشا عائذة )رضي هللا عشيا( )اف أـ حبيبة استحيزت سبع سشيغ فدألت 
تدل فقاؿ: ىحا عخؽ فكانت تغتدل لكل رسػؿ هللا )صمى هللا عميو وسمع( عغ ذلظ فأمخىا أف تغ

 .4صالة(

أما الشفاس فال نز عمى وجػب الغدل مشو, وإنسا عخؼ باإلجساع, ثع إجساع األمة يجػز اف 
يكػف بشاءًا عمى خبخ مغ الباب لكشيع تخكػا نقمو اكتفاء باإلجساع ويجػز إنيع قاسػا عمى دـ 

 .5بشػ اإلجساع عمى الكياسالحيس لكػف كل واحج مشيسا دمًا خارجًا مغ الخحع ف

                                                           
 .222البقرة: من اآليةسهرة  1
 بيروت. -دار السعرفة 1/360الدشن السأثهرة لبمام دمحمبن إدريس الذافعي  2
مطبعةةة مكتبةةة دار  24/360بةةن الحدةةين بةةن عمةةي بةةن مهسةةى الأيهقةةي السعجةةم الكأيةةر دمحم  3

 مكة السكرمة. -الباز
مطبعةة دار ابةن اثيةر  1/124صحيح البخاره لبمام دمحم بن إسةساعيل ابةه عأةد ب البخةاره  4

 اليسامة.
, 1/39,38بةةدائع الرةةشائع فةةي ترتيةةب الذةةرائع لبمةةام أبةةي بكةةر مدةةعهد بةةن أحسةةد الكاسةةاني  5

 ار الكتب العمسية.مطبعة د
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 انمبحث انثبنث

 انعببدة . فانىفبس تعريفه،وعالمت انطهر واستئىب

 

 المطلب األول: تعزٌفه

 

 لغة: بالكدخ والدة السخأة مأخػذ مغ الشفذ بسعشى الجـ فاذا وضعت فيي نفداء 

 1ل والحائس(كالثػباء ونفداء بالفتح مثاؿ حدشاء ويحخؾ, وقاؿ ثعمب: )الشفداء, الػالجة والحام

 واصصالحًا: فقج عخفو اكثخ الفقياء بيحيغ التعخيفيغ:

االوؿ: )بأنو اسع لمجـ الخارج مغ الخحع عقيب الػالدة وسسي نفاسًا إما لتشفذ الخحع بالػلج أو 
 .2 بخخوج الشفذ وىػ الػلج أو الجـ( وىػ تعخيف الحشفية والسالكية والذافعية

 بمة بقػليع:والثاني: وىػ ما عخفو االئسة الحشا

بأنو: دـ تخخية الخحع مع والدة وقبميا بيػميغ أو ثالثة بأمارة وبعجىا الى تساـ أربعيغ يػمًا مغ 
 .1ابتجاء خخوج بعس ولج

                                                                                                                                                                      

 1/66الروضةةة الشديةةة شةةرح الةةدرر الأهيةةة ألبةةي الطيةةب صةةديش بةةن حدةةن بةةن عمةةي القشةةهجي 
 مطبعة دار الشدوة الجديدة.

مطبعةةة دار الشذةةر  16/567تةةاج العةةروس مةةن جةةها ر القةةامهس لسحسةةد مرتزةةى الحدةةشي  1
رةةقره الفيةةهمي الهدايةةة، وانظةةر السرةةباح السشيةةر فةةي غريةةب الذةةرح الكأيةةر ألحسةةد بةةن عمةةي ال

 بيروت. -مطبعة دار الشذر السكتبة العمسية 2/617
, وبداية السجتهةد 1/82 ي, واإلقشاع لمذر بيش1/33, الهداية  1/41بدائع الرشائع لمكاساني  2
1/103. 
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 والحؼ يبجو لي رجحاف التعخيف االوؿ

كػنو تعخيفًا جامعًا ومخررًا لتحجيج وصف دـ الشفاس لقػليع: )عقيب الػالدة( خخج االماـ 
لذافعية بيحا التعخيف الجـ الخارج أثشاء الصمق والخارج مع الػلج فميدا بحيس، ألف الذخبيشي مغ ا

 .2ذلظ مغ آثار الػالدة وال نفاس لتقجمو عمى خخوج الػلج بل ذلظ دـ فداد

 المطلب الثبوً: عالمت الطهز واستئىبف االعببدة

ػعة عمييا اثشاء وجػده؛ لكغ مغ السعمـػ اف السخأة متى ما انقصع الجـ عشيا تدتأنف عباداتيا السسش
 مغ الشداء ما تختمط عمييا معخفة عالمة الصيخ فسا عالمتيا؟ 

اختمفت عبارات الفقياء فيو الى اقػاؿ بشاءًا عمى أصل الخالؼ بيشيع في مجة الصيخ الحؼ 
 سشػضحو

 .3عالمة الصيخ ىػ رؤية البياض خالرًا وىػ قػؿ: الحشفية وبعس الحشابمة القهل األول 

: رؤية القرة البيزاء فال تصيخ حتى تخاىا اف كانت السخأة مسغ تخػ القرة هل الثانيالق
وىحا قػؿ االماـ مالظ )رحسو هللا( والذافعية  4البيزاء, واف كانت مسغ ال تخاىا فصيخىا الجفػؼ

 .5وأكثخ الحشابمة

                                                                                                                                                                      
 1/269مطالب اولي الشهى في شرح غايةة السشتهةى لسرةطفى بةن سةعد بةن عأةدب الرحيبةاني  1

 مطبعة السكتب اإلسالمي.
 .1/82 يقشاع لمذر بيشاال 2
 .1/373 ه , واالنراف لمسر داو 1/30الهداية  3
الجفهف: ان يخرج ما يحذى به الرحم جافًا )سأل الدالم شرح بمةه  السةرام لالمةام الرةشعاني  4
1/104  . 
 .1/373, االنراف لمسرداوه 1/273, وروضة الطالأين 1/110بداية السجتهد  5
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ة مسغ عادتيا : عالمة شيخىا اف تخػ القرة البيزاء أو الجفػؼ سػاء كانت السخأ القهل الثالث
اف تصيخ بالقرة البيزاء أو بالجفػؼ أؼ ذلظ رأت شيخت بو وىػ قػؿ ابغ حبيب مغ 

 .1السالكية

ىػ القػؿ الثاني لػرود ىحا الػصف بحجيث سيجتشا عائذة )رضي هللا عشيا( الحؼ روؼ والراجح 
فقياء لييا في صحيح البخارؼ )حتى تخيغ القرة البيزاء(. فإذا عخفشا عالمة الصيخ وعبارات ال

فالبج لشا اف نعخؼ السجة السعتبخة الستئشاؼ العبادات فقج اختمف الفقياء في السجة السعتبخة الى 
 قػليغ:

: اف السخأة متى رأت الصيخ فيي شاىخ تغتدل وتمدميا الرالة والرياـ سػاء رأتو في األول
الكية والسذيػر عشج الذافعية العادة أو بعج انقزائيا وال فخؽ بيغ قميل الصيخ وكثيخة وىحا قػؿ الس

 واستجلػا: 2والطاىخية

 .3َوَيْدَألػَنَظ َعِغ اْلَسِحيِس ُقْل ُىَػ َأذًػ (أوال: بقػلو تعالى: )

ووجو االستجالؿ بيحه اآلية ىػ: اف هللا سبحانو وتعالى وصف الحيس بكػنو اذػ فإذا ذىب 
 .4األذػ وجب اف يدوؿ

 .5عشيا(: )ال تعجمغ حتى تخيغ القرة البيزاء( ثانيًا: بقػؿ سيجتشا عائذة )رضي هللا

                                                           
 السردر الدابش نفده. 1
, 1/214, والس شةةي 1/273, روضةةة الطةةالأين 1/110, بدايةةة السجتهةةد 1/30لهدايةةة انظةةر ا 2

 .2/105والسحمى 
 .222البقرة: من اآليةسهرة  3
 .2/105السحمى  4
 .1/121صحيح البخاره  5
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ثالثا: بقػؿ ابغ عباس )رضي هللا عشو(: )ما رأت الجـ البحخاني فإنيا ال ترمي وإذا رأت الصيخ 
 .2قاؿ اإلماـ ابغ حـد الطاىخؼ )رحسو هللا(: اسشاد ىحه الخواية في غاية الجاللة 1ساعة فمتغتدل(

يغ شيخًا بل لػ صامت فيو فخضًا لع يرح ولدميا قزاؤه, وال : ليذ الشقاء بيغ الجمالقهل الثاني
وما بيشيسا حيزًا وىحا قػؿ اإلماـ أبي  فيجب عمييا فيو صالة وال يأتييا زوجيا فيكػف الجما

 .3حشيفة وبعس الذافعية

ىػ: اف الجـ يديل تارة و ويشقصع اخخػ وألنو لع يكغ مغ الحيس لع يحتدب مغ  ووجه القهل
 .4مجتو

يِغ ِمْغ َحَخٍج(لػا بقػلو تعالى: )واستج  .5َوَما َجَعَل َعَمْيُكْع ِفي الجِّ

ووجو االستجالؿ: )اف الجـ يجخؼ مخة ويشقصع اخخػ وفي ايجاب الغدل عمى مغ تصيخ ساعة بعج 
 ساعة حخج يشتفي بيحه االية.

ى اف ال يدتقخ وألنشا لػ جعمشا انقصاع الجـ ساعة شيخًا وال يمتفت الى ما بعجه مغ الجـ افزى ال
ليا حيس فعمى ىحا ال يكػف انقصاع الجـ اقل مغ يـػ شيخًا إال أف تخػ ما يجؿ عميو مثل أف 

                                                           
مطبعةة دار الفكةر, وسةشن  1/125سشن ابي داود لدميسان بن االشعث أبةه داود الدجدةتاني  1

بيةروت,  -مطبعة دار الكتةاب العربةي 1/225الرحسن أبه دمحم الدارمي الدارمي لعأد ب بن عأد 
مطبعةة مكتبةة  1/120والسرشف في االحاديث واالثار ألبي بكر عأد ب بن دمحم بن أبةي شةيبه 

 الرياض. -دار الرشيد
 .2/105السحمى إلبن حزم  2
 .1/32الهداية لمسرغيشاني  3
 .1/214الس شي إلبن قدامة  4
 (.78االية ) سهرة الحج 5
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والطاىخ رجحاف القػؿ االوؿ لقػة ادلتيع  1يكػف انقصاعو في آخخ عادتيا أو تخػ القرة البيزاء
 ووضػحيا في االستجالؿ بسػضع الخالؼ.

  

                                                           
 .1/273روضة الطالأين  1
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 انفصم انثبوي

 انمرأة حبل حيضهب أو وفبسهب انعببداث انممىىعت عهى

العبادات السسشػعة عمى السخأة في حاالتيا ىحه ىي الرالة والرياـ والصػاؼ, وقخاءة القخآف, 
ومذ السرحف, وحسمو, واالعتكاؼ في السدجج أو الجخػؿ فيو وسشتكمع اف شاء هللا عمى كل 

 واحجة مغ ىحه االمػر في مبحث مدتقل.

 األولانمبحث 

 انصالة

الة صمة باهلل تعالى فالرمة بو جل شأنو و عبادتو أمخ عيشي عمى كل مكمف سػاء كاف الر    
ذكخًا أو أنثى إذا تػفخت فيو الذخوط التأىيمية لمكياـ بيحه العبادة والرالة  السقرػدة  ىي 
الرمػات الػاجبة والسدشػنة ألف االمخ يتعمق بذخوط صحتيا عمى وجو االشالؽ ال الحرخ عمى 

قط فسغ ىحه الذخوط: الصيارة )التي تدتعسل بسعشى زواؿ السشع الستختب عمى الحجث الػاجبة ف
فالسخأة الحائس تسشع مغ  1والخبث وبسعشى الفعل السػضػع الفادة ذلظ أو الفادة بعس آثاره(

الرالة وال قزاء عمييا وتسشع مغ الرياـ وعمييا قزاؤه لػجػبو عمييا فالحائس والشفداء ال 
الة في االوقات التي ذكخ فييا اقل الحيس وأكثخه عشج الفقياء فالبج لشا في ىحا تجػز ليسا الر

السقاـ اف نبيغ اقػاؿ الفقياء في األوقات السسشػع فييا الرالة، والجائدة فييا ،عمى وجو الحرخ 
فشقػؿ: اف الفتخة السسشػع عمى السخأة الرالة فييا ىي: ما بيغ اقل الحيس وأكثخه باختالؼ ىحه 

 جد مغ امخأة الى اخخػ، واف تخممت ىحه االياـ فتخة نقاء فتعج حيس بذخوط وىي:الس

اف ال تتجاوز ذلظ خسدة عذخ يػمًا عشج الذافعية وعذخة أياـ عشج الحشفية فسا زاد عشيا  -6
 .2فيعتبخ استحاضة

 اف ال تقل مجة الحيس اقل الحيس. -6

                                                           
 .1/45م شي السحتاج  1
 .1/85, واالقشاع 1/248, وروضة الطالأين 1/104, وبداية السجتهد 1/32الهداية  2
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دمًا ووقتًا نقاًء واجتسعت اف يكػف الشقاء محتػشا بيغ دمي حيس فاذا كانت تخػ وقتًا  -6
 ىحه الذخوط حكسشا عمى الكل بأنو حيس وىحا يدسى قػؿ الدحب.

أما الفتخة الثانية :فيي فتخة الشقاء وىي فتخة شيخ, ألف الجـ اذا دؿ عمى الحيس وجب اف يجؿ 
, الشقاء عمى الصيخ وىحا يدسى :قػؿ المقط وقػؿ التمفيق, أما الشقاء بعج اخخ الجماء فصيخ قصعاً 

واف نقرت الجماء عغ أقل الحيس فيي دـ فداد, واف زادت عمى الشقاء بيشيسا عمى خسدة عذخ 
 .1يػمًا فيي دـ استحاضة وىحا قػؿ الذافعية

أما قػؿ االماـ مالظ )رحسو هللا(: فيػ انو يمفق الشقاء الى الشقاء فيجعل شيخًا واف عبخ الخسدة 
 .2حه الفتخة عمى السخأة اف تغتدل وترميعذخ يػمًا فقج اختمط الحيس باالستحاضة في

واف ىحا االغتداؿ واجب ومػجبو ىػ الحيس والشفاس ألنو ىػ الحجث وانقصاعو شخط وجػب 
الغدل وصحتو وقيل: مػجبًا لحلظ وىحا كقػليع: انقصاع دـ االستحاضة مبصل لمرالة والسبصل 

زالت الزخورة فطيخ حكع الحجث انسا ىػ الحجث الخارج لكغ عفي عشو لمزخورة فاذا انقصع الجـ 
 3حيشئح واضيف الحكع الى االنقصاع لطيػره عشجه وال خالؼ في وجػب الغدل بالحيس والشفاس

وقج أمخ الشبي )صمى هللا عميو وسمع( بالغدل مغ الحيس في احاديث كثيخة فقاؿ لفاشسة بشت 
وكحلظ قيل  4وصمي(ابي حبير )دعي الرالة قجر االياـ التي كشت تحيزيغ فييا ثع اغتدمي 

يعشي اذا اغتدمغ. مشع الدوج وشأىا قبل الغدل فجؿ  5َفِإَذا َتَصَيْخَف َفْأُتػُىَغ (في قػلو تعالى: )

                                                           
 .1/244, وم شي السحتاج 1/273روضة الطالأين  1
ل حميةة العمسةةاء فةةي معرفةة مةةسا ب الفقهةةاء ألبةةي بكةر دمحم بةةن أحسةةد بةن أحسةةد الذاشةةي القفةةا 2
 مطبعة الرسالة الحديثة. 1/293
 .134, الس شي 1/266, وم شي السحتاج 1/104, بداية السجتهد 1/30الهداية  3
 سأش تخريجه. 4
 .222البقرة: من اآليةسهرة  5
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عمى وجػبو عمييا والشفاس كالحيس سػاء فأف دـ الشفاس ىػ دـ الحيس انسا كاف في مجة 
 .1وسسي نفاساً الحسل يشرخؼ الى غحاء الػلج فحيغ خخج الػلج خخج الجـ لعجـ مرخفو 

يشبغي لشا اف نػضح بعس االمػر التي تتعمق برالة الحائس والشفداء مشيا: اف السخأة الحائس 
اذا تصيخت قبل غخوب الذسذ أو قبل شمػع الفجخ فيل عمييا صالة؟ وما ىي الرالة الػاجب 

كغ عمييا أدائيا؟ ال خالؼ بيغ الفقياء اف الحائس والشفداء اذا شيخت عمييا اف ترمي ل
الخالؼ ىػ ما عمييا مغ الرالة الفائتة التي لع ترمييا في يػميا التي شيخت فيو قبل غخوب 

 شسدو فإليظ تػضيح ما قالو الفقياء في ىحه السدألة:

: عمييا اف ترمي الطيخ فالعرخ وىػ قػؿ عبج الخحسغ بغ عػؼ وابغ عباس, القهل األول
ػؿ لإلماـ مالظ وىػ قػؿ: الميث, والذافعي, , ومجاىج, والشخعي, والدىخؼ, وربيعة وقسوشاوو 

 .2وإسحاؽ, وابي ثػر و أحسج بغ حشبل )رضي هللا عشيع(

 

واستجلػا بسا جاء عغ عبج الخحسغ بغ عػؼ وعبج هللا بغ عباس )رضي هللا عشيسا( انيسا قاال في 
الحائس: تصيخ قبل شمػع الفجخ بخكعة ترمي السغخب والعذاء فاذا شيخت قبل اف تغخب 

 .3لذسذ صمت الطيخ والعرخ جسيعاً ا

وألف وقت الثانية وقت األولى حاؿ العحر فإذا أدركيا السعحور لدميا فخضيا كسا يمدميا فخض 
 .4الثانية

                                                           
 .1/134الس شي  1
 .1/298, روضة الطالأين 1/238, والس شي البن قدامة 1/189بداية السجتهد  2
 مطبعة دار الكتب العمسية بيروت. 1/376سشن الأيهقي الكأرى  3
 .1/238الس شي البن قدامة  4
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: ال تجب إال الرالة التي شيخت في وقتيا وحجىا: وىػ قػؿ االماـ الثػرؼ )رحسو القهل الثاني
 .1هللا( والحشفية

 .2في حاؿ عحرىا فمع تجب كسا لػ لع يجرؾ مغ وقت الثانية شيئاً وقالػا: ألف وقت األولى خخج 

: اذا أدركت قجر خسذ ركعات مغ وقت الثانية وجبت األولى وىػ قػؿ االماـ مالظ القهل الثالث
 .3)رحسو هللا(

وقاؿ: ألف قجر الخكعة األولى مغ الخسذ وقت لمرالة األولى في حاؿ العحر فػجبت بإدراكيا 
 .4ظ مغ وقت السختار بخالؼ ما لػ أدرؾ دوف ذلظكسا لػ أدركت ذل

واستجؿ بقػلو )عميو الرالة والدالـ(: )مغ أدرؾ ركعة مغ العرخ قبل اف تغخب الذسذ فقج 
 وىػ عشج اإلماـ مالظ مغ باب التشبيو باألقل عمى االكثخ. 5ادرؾ العرخ(

س عشيا وفيو سعة ألداء والحؼ يبجو لي رجحاف القػؿ االوؿ ألف ذلظ اليػـ ىػ يػـ انقصاع الحي
صمػاتو كسا ىػ واضح مغ أدلو أصحاب ىحا القػؿ فاألولى صالة الطيخ والعرخ إلمكانية 
الجسع بيشيسا في حاؿ الدفخ وكحلظ ىشا فاذا كاف الخاجح وجػب الرالتيغ الطيخ والعرخ أو 

 ثالثة اقػاؿ: السغخب والعذاء فسا السقجار الحؼ يتعمق بو ىحا الػجػب؟ اختمف الفقياء فيو عمى

: القجر الحؼ يتعمق بو الػجػب ىػ قجر تكبيخة االحخاـ وىػ قػؿ االماـ أحسج بغ القهل االول
 .1حشبل )رحسو هللا( وقاؿ: ألف ما دوف الخكعة تجب بو الثانية فػجبت بو االولى

                                                           
 .2/142السبدهط لمدرخدي  1
 .1/238الس شي  2
 .1/189بداية السجتهد لمقررأي  3
 .1/238الس شي  4
 .1/211صحيح البخاره  5



 

 
 

 

  

336 
 

 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجداث احلديثت يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد االول (  2020كانىن االول  16-17

 

 2فيػ: اف القجر الحؼ يتعمق بو الػجػب قجر ركعة وىػ قػؿ الذافعية القهل الثانيأما 

وألنو ادراؾ تعمق  )رضي هللا عشيسا( ػا: اف ذلظ ىػ الحؼ روؼ عغ عبج الخحسغ وابغ عباسوقال
 .3بو ادراؾ الرالة فمع يكغ بأقل مغ ركعة كادراؾ الجسعة

 

: القجر الحؼ يتعمق بو الػجػب ىػ خسذ ركعات وىػ قػؿ االماـ مالظ )رحسو القهل الثالث
 .4هللا(

 لػرود االثخ مغ الرحابة )رضي هللا عشيع( بو.والحؼ يبجو لي رجحاف القػؿ الثاني 

 انمبحث انثبوي

 انصيبو وإحكبمه ببنىسبت نهحبئض واانىفسبء

 

الرياـ ركغ أساسي عمى كل مدمع ومدمسة عشجما تتػفخ شخوط التكميف بو ألنيا تتعمق بصاقة 
فدعة اإلنداف  5ِإاَل ُوْسَعَيا( ال ُيَكمُِّف ّللَاُ َنْفداً اإلنداف وإمكانية قيامو بيحه العبادة, قاؿ تعالى: )

 تختمف مغ شخز آلخخ ومغ ذكخ وأنثى وعمى ىحا التقجيخ يسكغ اف نقدسيا الى قدسيغ:

 األوؿ: عجـ اشاقة الرػـ حدًا:

                                                                                                                                                                      
 .1/238الس شي  1
 .1/298انظر روضة الطالأين  2
 .1/238الس شي  3
 .1/189بداية السجتهد  4
 .286البقرة: من اآليةة سهر  5
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وىػ يذتسل كل مغ كاف عاجدًا عغ تحسل ىحه العبادة بدبب السخض الحؼ ال يأمل شفاؤه, أو 
, او اجياد مدتسخ كمسا صاـ بحيث ال  يخجى قجرتو عمى الرػـ في السدتقبل والسدافخ ىـخ

مدافة الدفخ السباح لو اإلفصار فييا, والحامل والسخضع اف خافتا عمى نفدييسا أو أبشائيسا فيؤالء 
 جسيعًا ُأجيد ليع اإلفصار.

 القدع الثاني: عجـ اشاقة الرػـ شخعاً 

نيسا مصيقتاف لمرػـ حدًا, وىحا القدع خاص بالشداء المػاتي كغ في حالة الحيس او الشفاس فإ
لكشيسا مسشػعاف مشو شخعًا فتفصخاف وجػبًا, ثع عمييسا القزاء بعج ذلظ, ىحا ال خالؼ فيو بيغ 
العمساء, والحؼ بيسشا في ىحا التقديع ىػ الثاني وىػ عجـ اشاقة الرـػ شخعًا وىػ ما يخز 

قاط لحكسة ومصالبتيغ الشداء ذوات الحيس او الشفاس ومشعيغ مغ الرياـ حاؿ الحجث دوف إس
بأداء الرػـ قزاءًا وبشية الرياـ السصمػب وىػ اف يكػف عمى وجو التقخب كسا ورد في تعخيف 
االماـ الدخخدي لمرياـ: )عبارة عغ امداؾ مخرػص وىػ الكف عغ قزاء الذيػتيغ شيػة 
 البصغ وشيػة الفخج مغ شخز مخرػص وىػ اف يكػف مدمسًا شاىخًا مغ الحيس والشفاس في
وقت مخرػص وىػ ما بعج شمػع الفجخ الى وقت غخوب الذسذ برفة مخرػصة وىػ عمى 

وبشاء عمى ىحا التقديع وتحجيجًا لمسعشى الذخعي لمرياـ البج اف  1اف يكػف عمى قرج التقخب(
 نبيغ أىع األحكاـ الذخعية الخاصة برياـ السخأة الحائس.

 مه أحكبو اانصيبو ببنىسبت نهحبئض أو انىفسبء

حكع الرياـ سػاء كاف فخضًا أو سشة محـخ عمى السخأة حاؿ حجوث الحيس ليا أو اف  -6
 .2الشفاس وال خالؼ فيو بيغ الفقياء

عمى السخأة الحائس أو الشفداء االفصار مغ صػميا وعمييسا القزاء لسا روت سيجتشا  -6
عائذة )رضي هللا عشيا(: انيا قالت: في الحيس )كشا نؤمخ بقزاء الرػـ وال نؤمخ 

                                                           
 .3/54السبدهط لمدرخدي  1
 .1/263, وروضة الطالأين 1/109, وبداية السجتهد 1/173المباب في شرح الكتاب  2
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وما روؼ اف امخأة قالت لعائذة )رضي هللا عشيا( ما باؿ احجانا  1قزاء الرالة(ب
تقزي صياـ اياـ الحيس وال تقزي الرالة فقالت: احخورية انت كشا عمى عيج رسػؿ 

وألف الحخج  2هللا )صمى هللا عميو وسمع( نقزي صياـ اياـ الحيس وال نقزي الرالة(
ء وفي قزاء خسديغ صالة في كل عذخيغ عحر مدقط لمقزاء كسا أنو مدقط لألدا

 يػمًا حخج بّيغ وليذ في قزاء صػـ عذخة اياـ في احجػ عذخ شيخًا كبيخ حخج.

 3فػجػب القزاء عمى الحائس بالخيخ وقيدت الشفداء عمييا ألنيا في معشاىا
اذا شيخت السخأة في اثشاء الشيار ىل عمييا اف تسدظ بكية الشيار أـ ال؟ اختمف الفقياء  -6

 ىحه السدألة عمى قػليغ: في

 

 .4األوؿ: استحب ليا اف تسدظ بكية الشيار وال يجب عمييا اإلمداؾ وىػ قػؿ الذافعية
 وقالػا:

اف مغ كاف مباحًا لو اإلفصار في اوؿ اليػـ ضاىخًا وباششًا ال يمدمو االمداؾ فيو في 
؛ ألف وجػب االمداؾ في يػـ واحج ال يتجدأ كػجػب الرـػ  .5بكية اليـػ

 
القػؿ الثاني: اذا شيخت الحائس في بعس نيار رمزاف لع يجدأىا صػميا في ذلظ 

 اليـػ وعمييا االمداؾ وىػ قػؿ الحشفية.
وعممػا ذلظ بقػلو: النعجاـ األىمية لألداء في اوؿ الشيار ووجو القػؿ عشجىع ىػ: اف مغ 

فعميو صار في بعس الشيار عمى صفة لػ كاف عمييا في أوؿ الشيار يمدمو الرػـ 
اإلمداؾ في بكية الشار ألف اإلمداؾ مذخوع خمفًا عغ الرػـ عشج فػاتو لقزاء حق 

 .6الػقت؛ وألنو لػ أكل وال عحر بو اتيسو الشاس, والتحخز عغ مػاضع التيسة واجب
                                                           

 مطبعة دار احياء التراث العربي. 1/265صحيح مدمم  1
 مطبعة دار الشذر دار احياء التراث العربي بيروت. 1/265صحيح مدمم  2
 .1/326, وانظر السهسب في فقه االمام الذافعي 3/58السبدهط لمدرخدي  3
 .1/326السهسب في فقه االمام الذافعي  4
 السردر نفده. 5
 .3/57السبدهط لمدرخدي  6



 

 
 

 

  

334 
 

 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجداث احلديثت يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد االول (  2020كانىن االول  16-17

 

اف أكمت لع يمدميا شيء الف اإلمداؾ لحق الػقت وقج فات عمى وجو ال يسكغ تجاركو 
 .1ائخ اياـ الحيسوعمييا قزاء ىحا اليػـ مع س

 
 وىحا القػؿ اراه راجحًا درئًا لسفدجة االجيار في رمزاف مغ غيخ عحر وابتعادًا عغ التيع.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انمبحث انثبنث

 انطىاف

 

                                                           
 السردر نفده. 1
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, 1مغ السسشػعات عمى السخأة الحائس أو الشفداء ىػ الصػاؼ في البيت العتيق وىػ الجوراف حػلو
ثالثة أنػاع: شػاؼ القجـو عمى مكة, وشػاؼ اإلفاضة بعج رمي  والعمساء أجسعػا عمى اف الصػاؼ

 .2جسخة العكبة يـػ الشحخ, وشػاؼ الػداع
وأجسعػا عمى اف الػاجب مشيا الحؼ يفػت الحج بفػاتو ىػ شػاؼ اإلفاضة وأنو السعشى بقػلو 

 .4وأنو ال يجدغ عشو دـ 3اْلَبْيِت اْلَعِتيِق(ُثَع ْلَيْقُزػا َتَفَثُيْع َوْلُيػُفػا ُنُحوَرُىْع َوْلَيَصَػُفػا بِ تعالى: )
وجسيػر العمساء: عمى اف شػاؼ الػداع يجدغ عغ شػاؼ اإلفاضة اف لع يكغ شاؼ شػاؼ 
اإلفاضة ألنو شػاؼ بالبيت معسػؿ في وقت شػاؼ الػجػب الحؼ ىػ شػاؼ االفاضة, بخالؼ 

 .5شػاؼ القجـو الحؼ ىػ قبل وقت شػاؼ اإلفاضة
لكغ السختمف عميو بيغ العمساء ىػ  6يو اف شػاؼ اإلفاضة ركغ مغ اركاف الحجومسا ال خالؼ ف

 جػازه مغ غيخ شيارة.
 .7: يجدؼ الصػاؼ مغ غيخ شيارة ويدتحب لو اإلعادة وىػ قػؿ االئسة الحشفية(فالقهل األول

ف حػؿ البيت وذلظ يتحقق والصػاؼ اسع لمجورا 8َوْلَيَصَػُفػا ِباْلَبْيِت اْلَعِتيِق(واستجلػا بقػلو تعالى: )
مغ السحجث والصاىخ فاشتخاط الصيارة فيو يكػف زيادة عمى الشز ومثل ىحه الديادة ال تثبت 
بخبخ الػاحج وال بالكياس ألف الخكشية ال تثبت إال بالشز فأما الػجػب يثبت بخبخ الػاحج النو 

اليقيغ فأصل الصػاؼ ركغ  يػجب العمع وال يػجب عمع اليقيغ والخكشية انسا تثبت بسا يػجب عمع
                                                           

 .4/38السبدهط  1
, وحميةةة العمسةةاء فةةةي 2/357, وروضةةةة الطةةالأين 1/611السرةةدر نفدةةه, وبدايةةة السجتهةةد  2

مطبعةة دراة الشةدوة  1/258والروضة الشدية شرح الةدرر الأهيةة , 3/352معرفة مسا ب الفقهاء 
 الجديدة.

 (.29سهرة الحج اآلية ) 3
 السرادر الدابقة نفدها. 4
 السرادر نفدها. 5
, والديل الجرار الستدفش عمى حدائش االز ار لسحسةد 363السرادر نفدها والفهاكهه الدواني / 6

 الكتب العمسية بيروت. مطبعة دار 2/209بن عمي بن دمحم الذهااني 
 .1/165والهداية  4/38السبدهط  7
 .29الحج: من اآليةسهرة  8
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ثابت بالشز والصيارة فيو تثبت بخبخ الػاحج فيكػف مػجب العسل دوف العمع فمع ترخ الصيارة 
 .1ركشًا ولكشيا واجبة والجـ يقـػ مقاـ الػاجبات مغ باب الحج

، واستجلػا 2: فيػ ال يجدؼء الصػاؼ مغ غيخ شيارة وىػ قػؿ الذافعية والسالكيةالقهل الثانيأما 
قػلو )صمى هللا عميو وسمع( )لمحائس ىي اسساء بشت عسيذ: )) اصشعي ما يرشع الحاج, ب

 .3غيخ اف ال تصػفي بالبيت((
 رجحاف القػؿ الثاني لقػة استجالليع بالحجيث الرحيح. والسه يأدو لي

 
  

                                                           
 .4/83السبدهط  1
 .2/357, روضة الطالأين 1/610بداية السجتهد  2
مطبعةةة دار القمةةم بيةةروت  285صةةحيح البخةةاره اتةةاب الحةةيض البةةاب ايةةف اةةان بةةدأ الحةةيض  3

 .1987سشة الشذر 
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 انمبحث انرابع

 قراءة انقرآن ومس انمصحف وحمهه

 
ال يد عمى االشالؽ واالصل فيو قػلو تعالى: )اجسع السدمسػف عمى وجػب تعطيع القخآف العد 

ُو ِإاَل اْلُسَصَيُخوَف(  ولمسفدخيغ في ىحه اآلية اقػاؿ: 1َيَسدُّ
)رحسو هللا( في تفديخه:اختمف في معشى )ال يسدو( ىل ىػ حكيقة في السذ  قال االمام القررأي

 بالجارحة أو معشى؟ وكحلظ اختمفػا في السصيخيغ مغ ىع؟
 .2قيل: السالئكة

وقيل: السالئكة والخسل مغ بشي آدـ فجبخيل الشازؿ بو مصيخ والخسل الحيغ يجيئيع بحلظ 
 .3مصيخوف 

 : ال يعخؼ تفديخه وتأويمو إال مغ شيخه هللا مغ الذخؾ والشفاؽ.الحدن بن فزيلوقاؿ 
 : ال يػفق لمعسل بو إال الدعجاء.ابه بكر الهراقوقاؿ 

 وقيل: ال يسذ ثػابو إال السؤمشػف.
قيل: ضاىخ اآلية خبخ عغ الذخع, أؼ ال يسدو إال السصيخوف شخعًا فاف وجج خالؼ ذلظ فيػ  ثع

 غيخ الذخع وىحا اختيار االماـ ابي بكخ بغ العخبي.
ممخرًا القػؿ في السدألة: والرػاب مغ القػؿ مغ ذلظ عشجنا اف هللا جل  االمام الطأره وقاؿ 

سصيخوف فعع بخبخه السصيخيغ, ولع يخرز بعزًا شأنو أخبخ اف ال يسذ الكتاب السكشػف إال ال
دوف بعس فالسالئكة مغ السصيخيغ والخسل واالنبياء مغ السصيخيغ وكل مغ كاف مصيخًا مغ 

 .4الحنػب فيػ مسغ استثشى وعشى بقػلو )إال السصيخوف(
                                                           

 .79, اآلية:الهاقعةسهرة  1
 بيروت. -مطبعة دار الفكر 5/295تفدير الأيزاوه لمأيزاوه  2
فةةتح القةةدير الجةةامع بةةين فشةةي الروايةةة والدرايةةة فةةي عمةةم التفدةةير لسحسةةد بةةن عمةةي بةةن دمحم  3

 بيروت. -مطبعة دار الفكر 5/209الذهااني 
مطبعةة  27/205جامع الأيان عن تأويةل القةرآن لسحسةد بةن جريةر بةن يزيةد بةن خالةد الطأةره  4

بيةةروت, وتفدةةير الجةةامع ألحكةةام القةةرآن ألبةةي عأةةد ب دمحم بةةن أحسةةد االنرةةاره  -دار الفكةةر
 القا رة. -مطبعة دار الذعب 17/225القررأي 
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ـ والحؼ يبجو لي مغ خالؿ عخض اقػاؿ السفدخيغ في تعييغ السصيخيغ في االية ىػ ما قالو االما
 ابي بكخ ابغ العخبي كػنو جامعًا لكل ما ورد عغ السفدخيغ مغ تفديخ.

 المطلب األول: قزاءة القزآن

 
لقخاءة القخآف حاالت يسكغ مغ خالليا قخاءتو فيل كميا محخمة عمى الحائس والشفداء؟ فاإلجابة 

 عمى ىحا الدؤاؿ نػضح السدألة بأحػاليا وىي كاآلتي:
 ف عمى قمبياجائد ليا: تسخيخ القخآالحالة االولى

 اجخاء القخآف عمى قمبيا مغ غيخ تمفع بو. -6
 الشطخ في السرحف. -6

 قخاءة ما ندخت تالوتو. -6

 .1يجػز ليا تحخؾ لدانيا وىسديا بالقخآف بحيث ال تدسع نفديا ألنيا ليدت بقخاءة قخآف -4
 : قخاءة القخآف بالتمفع بو بقرج الحكخ ال بقرج القخاءة:الحالة الثانية

ْنَيا أذكار القخآف بقرج الحكخ ال بقرج القخاءة وذلظ كاف تقػؿ: )ليا قخاءة  -6 َرَبَشا آِتَشا ِفي الجُّ
بقرج الجعاء وكاف تقػؿ: اذا ركبت دابة  2َحَدَشًة َوِفي اآْلِخَخِة َحَدَشًة َوِقَشا َعَحاَب الَشاِر(

 بقرج الحكخ ال بقرج القخاءة. 3ُسْبَحاَف اَلِحؼ َسَخَخ َلَشا َىَحا َوَما ُكَشا َلُو ُمْقِخِنيَغ()
ِ َوِإَنا ِإَلْيِو َراِجُعػَف(وقػليا عشج السريبة )          .4ِإَنا هللَ
يجػز ليا قخائو لسا جخػ بو لدانيا بال قرج القخاءة فاف قرجت القخآف وحجه أو مع  -6

 الحكخ حـخ عمييا وضاىخ ذلظ جار فيسا يػجج نطسو في غيخ القخآف كااليات الستقجمات
 والبدسمة والحسجلة.

إال اف االماـ الدركذي  1أما ما ال يػجج نطسو إال في القخآف كدػرة اإلخالص وآية الكخسي فكحلظ
 .2قاؿ: ال شظ في تحخيع ما ال يػجج نطسو في غيخ القخآف وتبعو في ذلظ بعس الستأخخيغ

                                                           
 بتررف. 1/151انظر م شي السحتاج  1
 .201البقرة: من اآليةسهرة  2
 .13الزخرف: من اآليةسهرة  3
 .156البقرة: من اآليةسهرة  4
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لقخاءة سػاء كانت القخاءة : ال تجػز لمسخأة الحائس أو الشفداء قخاءة القخآف بقرج االحالة الثالثة
بالمفع او باالشارة بالشدبة لمخخساء فانيا مشدلة مشدلة الشصق ىشا ولػ بعس آية كحخؼ لالخالؿ 

 .3بالتعطيع سػاء أقرج مع ذلظ غيخىا أـ ال وىحا قػؿ جسيػر الفقياء
 .4قػلو صمى هللا عميو وسمع: )ال تقخأ الحائس وال الجشب شيئًا مغ القخآف(

غ سيجنا عمي )رضي هللا عشو( اف الشبي )صمى هللا عميو وسمع( قاؿ: كاف عميو ولسا روؼ ع
قيل فيو: اف اىل الحجيث ال  5ال يسشعو مغ قخاءة القخآف شيء إال الجشابة( -الرالة والدالـ

. قاؿ الجسيػر: انو لع يكغ عمي )رضي هللا عشو( ليقػؿ ىحا عغ تػىع وال ضغ وانسا قالو 6يثبتػنو
 .7عغ تحقق

: فأجازوا لمحائس القخاءة القميمة استحدانًا وىػ قػؿ االماـ مالظ )رحسو هللا( القهل الثانيما أ
 .8وعمل قػلو: لصػؿ مقاميا حائزاً 

: وىػ االباحة السصمقة سػاء كاف ذلظ لحائس أو جشب وىػ قػؿ اإلماـ ابغ حـد القهل الثالثأما 
 .9الطاىخؼ 

 وعممػا قػليع بػ:

                                                                                                                                                                      
 1/102, وبداية السجتهد لمقررأي 1/151م شي السحتاج  1
 السرادر نفدها. 2
, 1/48والمبةاب فةي شةرح الكتةاب  189و1/188, والس شي البن قدامة 1/151م شي السحتاج  3

 .1/102, بداية السجتهد 1/199وحمية العمساء في معرفة مسا ب الفقهاء 
 بيروت. -مطبعة دار احياء التراث العربي 1/236سشن الترمسه  4
 بيروت. -مطبعة دار الفكر 1/195شن ابن ماجة س 5
مطبعةةة دار  1/86الدرايةةة فةةي تخةةريج احاديةةث الهدايةةة ألحسةةد بةةن عمةةي بةةن حجةةر العدةةقالني  6

 السعرفة بيروت.
 .1/102بداية السجتهد  7
 1/82, وشةرح مشتهةى االرادات لسشرةهر بةن يةهنس الأهةهتي 1/103بداية السجتهد لمقررأي  8

 مطبعة عالم الكتب.
 مطبعة دار الفكر. 1/95السحمى البن حزم الظا ره  9
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 تعالى أفعاؿ خيخ مشجوب الييا مأمػر فاعميا وال دليل اف مذ السرحف وذكخ هللا -6
 خالفو.

الدبب في ذلظ االحتساؿ الستصخؽ الى حجيث االماـ عمي )رضي هللا عشو( الػارد في  -6
 استجالؿ الجسيػر حيث اجابػا عمى ىحا االستجالؿ بقػليع:

اءة كاف اف ىحا ال يػجب شيئًا ألنو ضغ مغ الخاوؼ, ومغ أيغ يعمع احج اف تخؾ القخ 
 .1لسػضػع الجشابة إال لػ أخبخه بحلظ

 والحؼ يبجوا لي رجحاف القػؿ الثاني لألسباب االتية:
اف الحجيث الحؼ استجؿ بو الجسيػر ىػ رواية إسساعيل بغ عياش عغ مػسى عغ نافع  -6

عغ ابغ عسخ)رضي هللا عشو( قاؿ عشو التخمحؼ: حجيث ال نعخفو إال مغ حجيث 
ى بغ عكبة عغ نافع عغ ابغ عسخ وقاؿ: سسعت دمحم بغ إسساعيل بغ عياش عغ مػس

إسساعيل يقػؿ: اف إسساعيل بغ عياش يخوؼ عغ اىل الحجاز وأىل العخاؽ احاديث 
 .2مشاكيخ     

اف الحجيث الحؼ رواه سيجنا عمي )رضي هللا عشو( عغ الشبي )صمى هللا عميو وسمع( فقج  -6
 .3قيل: اف اىل الحجيث ال يثبتػنو

عميل ألصحاب السحىب الثاني ومتغيخات الحياة وحاجة السدمسة لسػاصمة لسا ورد مغ ت -6
 قخاءة القخآف وخاصة شالبات العمع الذخعي.

(لسا ورد مغ تفديخ لبعس السفدخيغ لقػلو تعالى: ) -4 ُو ِإاَل اْلُسَصَيُخوَف بأف  4ال َيَسدُّ
 .5السحفػظ السقرػد بالسصيخيغ ىع السالئكة, والكتاب ىػ الكتاب السكشػف في المػح

 
                                                           

 .1/95السحمى البن حزم الظا ره  1
مطبعةةة دار احيةةاء  1/236الجةةامع الرةةحيح عةةن سةةشن الترمةةسه لسحسةةد بةةن عيدةةى الترمةةسه  2

 التراث العربي.
مطبعةةة دار  1/86الدرايةةة فةةي تخةةريج احاديةةث الهدايةةة ألحسةةد بةةن عمةةي بةةن حجةةر العدةةقالني  3

 بيروت. -السعرفة
 .79, اآلية:الهاقعةسهرة  4
 .5/292, وتفدير الأيزاوه 17/225, وتفدير القررأي 27/205تفدير الطأره  5
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 مس المصذف ودمله  المطلب الثبوً:

 
 أوال: مس السرحف

 اختمف الفقياء في حكع مذ السرحف بالشدبة لمسخأة الحائس أو الشفداء الى اقػاؿ
االوؿ: ال يجػز مذ السرحف وىػ قػؿ جسيػر الفقياء مغ الحشفية والسالكية والذافعية 

 .1والحشابمة
 واستجلػا
ووجو االستجالؿ داللة االية عمى: اف ىحا  2ُو ِإاَل اْلُسَصَيُخوَف(ال َيَسدُّ بقػلو تعالى: ) -6

 .3القخآف ال يسدو إال السصيخوف مغ الجشابات واالحجاث

 4بكتاب الشبي )صمى هللا عميو وسمع( لعسخو بغ حـد )اف ال يسذ القخآف إال شاىخ( -6
 .5وىػ كتاب مذيػر

 .6حـد الطاىخؼ  أما القػؿ الثاني: يجػز مذ السرحف وىػ قػؿ ابغ
 .7واستجؿ بأف الشبي )صمى هللا عميو وسمع(: كتب في كتابو آية الى قيرخ

 
 وجو االستجالؿ

اف الشبي )صمى هللا عميو وسمع( ارسل كتابًا الى قيرخ وفييا آية مغ القخآف الكخيع ولػ لع يجد 
 .8مذ الكتاب لسا أرسمو إليو

                                                           
, وحميةة 1/190, وروضةة الطةالأين 3/152, والسبدهط لمدرخدةي 1/98الس شي البن قدامة  1

 .1/199العمساء في معرفة مسا ب الفقهاء 
 (.79سهرة الهاقعة, اآلية ) 2
 مطبعة دار القمم دمذش. 2/1064في تفديرالكتاب العزيز لعمي بن أحسد الهاحده  الهجيز 3
 .1/563سشن الأيهقي الر رى  4
 .1/87الدراية في تخريج أحاديث الهداية  5
 مطبعة دار الفكر. 1/95السحمى البن حزم  6
 بيروت. -مطبعة دار ابن اثير اليسامة 3/1073صحيح البخاره  7
 .1/99بش انظر السردر الدا 8
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وىػ  1ي وىػ: جػاز مذ السرحف بطاىخ الكفوىشاؾ قػؿ ثالث ذكخه االماـ السقجسي في السغش
 . ووجو القػؿ عشجه: اف آلة السذ باشغ اليج فيشرخؼ الشيي اليو دوف غيخه.2قػؿ الحكع

 
 
 

 مشاقذة األدلة والترجيح
رد الجسيػر عمى استجالؿ الطاىخية: بأف االية التي كتب بيا الشبي )صمى هللا عميو  -6

ي الخسالة او في كتاب فقو او نحػ ال يسشع مدو وسمع( انسا قرج بيا السخاسمة واالية ف
 .3وال يريخ مرحفًا وال تثبت لو حخمتو

رد الجسيػر عمى الحكع صاحب القػؿ الثالث بقػليع: بأف السذ انسا يختز بباشغ  -6
 .4اليج ليذ برحيح فاف كل شيء القى شيئًا فقج مدو

 وأجاب الطاىخية بشفذ حجج وادلة قخاءة القخآف التي فرمشاىا.
 الترجيح:

 ىػ قػؿ اإلماـ ابغ حـد الطاىخؼ لألسباب التي ذكخناىا في قخاءة القخآف سابقًا.
 

 ثانيًا: حسل القخآف

                                                           
 وحمية العمساء في معرفة مسا ب الفقهاء. 1/98الس شي  1
 ه الحكةم بةن عأةد ب بةن مدةمسة بةن عأةد الةرحسن القاضةي, ابةه مطيةع الأمخةي راوه الفقةه  2

االكأةةر عةةن ابةةي حشيفةةة )رحسةةه ب( واةةان برةةيرًا, ولةةي قزةةاء بمةةخ, واةةان مةةن ابةةار االمةةارين 
 ة عن اربع وثسانين سشة )الكذف الحثيةث عسةن 199ام بالسعروف الشا ين عن السشكر تهفي ع

مطبعةة  1/102رمي بهضع الحديث البراويم بن دمحم بةن سةبا ابةن العجسةي ابةه الهفةاء الحمأةي 
 7/374دار الشذةةر بيةةروت( والطبقةةات الكأةةرى البةةن سةةعد لسحسةةد بةةن سةةعد بةةن مشيةةع البرةةره 

 مطبعة دار صادر بيروت.
 .1/98الس شي  3
 السردر نفده. 4
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سبق لشا اف بيشا حكع مذ السرحف عشج الفقياء وعخفشا اف جسيػر الفقياء حـخ مذ السرحف 
مثاًل ىل يجػز  وىحا يعشي تحخيع حسمو بجوف واسصة أو حائل أما اذا حسل القخآف بػاسصة كعالقة

 حسمو أـ ال؟
 أكثخ الفقياء اتفقػا عمى األحكاـ التالية:

 أوال: ال يجػز حسل القخآف بػاسصة بانفخاده كحسمو في قصعة قساش أو عالقة.
 ثانيًا: يجػز حسل القخآف دوف مدو اذا كاف في جسمة متاع.

ا كاف القخآف أكثخ مغ ثالثًا: ال يجػز مذ تفديخ القخآف وال حسمو بػاسصة أو بجوف واسصة اذ
 .1التفديخ أو كاف القخآف بخط متسيد

أما القػؿ اآلخخ فيػ لإلماـ ابغ حـد الطاىخؼ بجػاز حسل القخآف بشاءًا عمى االصل عشجه وىػ 
 جػاز مذ السرحف وقج بيشا ادلة الصخفيغ والخأؼ الخاجح فيو.

 انمبحث انخبمس

 انذخىل في انمسجذ أو االعتكبف فيه

 

 ل: الدخىل فً المسجدالمطلب األو

 
جسيػر العمساء عمى اف الجخػؿ في السدجج فيو مغ السسشػعات عمى الشداء حاؿ حجوث الحيس 

إال اف ىحا الجخػؿ مشيع مغ مشعو عمى وجو اإلشالؽ لبثًا فيو أو مخورًا بو وىػ  2أو الشفاس ليغ
 .3قػؿ األئسة الحشفية والسالكية

 .1( )فاني ال أحل السدجج لحائس وال لجشب(واستجلػا بقػلو )صمى هللا عميو وسمع
                                                           

, والروض 1/48, والمباب في شرح الكتاب 1/191, وانظر روضة الطالأين 3/152السبدهط  1
مطبعة دار الشذر  1/72السربع شرح زاد السدتشقع لسشرهر بن يهنس بن ادريس الأههني 

مطبعة دار  1/209مكتبة الرياض وشرح مخترر خميل لمخرشي عمى مخترر سيده خميل 
 بيروت. -الفكر

 .2/389, السجسهع لمشهوه 1/101, وبداية السجتهد 1/31الهداية  2
 السرادر نفدها. 3
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: فيػ عجـ جػاز الجخػؿ في السدجج إال لعابخ فيو ال مكيع وىػ قػؿ األئسة القهل الثانيأما 
 .2الذافعية)رحسيع هللا(

ووجو القػؿ عشجىع ىػ إف السخأة عشجما استػثقت مغ نفديا بالذج والتمجع يسكغ ليا العبػر ال 
بل انقصاع الحيس فإذا انقصع ولع تغتدل فالسحىب القصع بجػاز عبػرىا المبث ىحا حكع عبػرىا ق

 ا بسا استجؿ بو األئسة الحشفية مغ عجـ جػاز المبث.استدلهفي السدجج و
 

 3فيػ اإلباحة عمى اإلشالؽ وعمى الجسيع وىػ قػؿ ابغ حـد الطاىخؼ  أما القهل الثالث
 وأصحابو.

عشيا( قالت ))اعتكفت مع رسػؿ هللا )صمى هللا عميو  لسا روؼ إف عائذة اـ السؤمشيغ )رضي هللا
وسمع( مغ أزواجو مدتحاضة؛ فكانت تخػ الحسخة والرفخة فخبسا وضعت الصدت تحتيا وىي 

 .4ترمي(
َيا َأيَُّيا اَلِحيَغ آَمُشػا ال وسبب اختالؼ األئسة الذافعية وأىل الطاىخ: ىػ تخدد قػلو تبارؾ وتعالى )

. بيغ إف يكػف في اآلية مجاز حتى يكػف ىشاؾ مححوؼ مقجر وىػ 5َوَأْنُتْع ُسَكاَرػ( َتْقَخُبػا الَرالةَ 
مػضع الرالة أؼ: ال تقخبػا مػضع الرالة ويكػف عابخ الدبيل استثشاء مغ الشيي عغ قخب 

 مػضع الرالة.
وبيغ اف ال يكػف ىشالظ مححوؼ أصاًل, وتكػف االية عمى حكيقتيا, ويكػف عابخ الدبيل ىػ 

دافخ الحؼ عجـ الساء وىػ جشب فسغ رأؼ أف في االية مححوفًا, أجاز السخور لمجشب في الس
 .6السدجج ومغ لع يخ ذلظ لع يكغ عشجه في االية دليل عمى مشع الجشب االقامة في السدجج

 والحؼ يبجو لي رجحاف قػؿ الطاىخية أصحاب القػؿ الثالث لألسباب اآلتية:
                                                                                                                                                                      

, وسشن الأيهقي الكأرى 2/284مطبعة دار الفكر صحيح ابن خزيسة  1/60سشن ابي داود  1
2/442. 
 .1/77مطبعة السشيرية, والسهسب في فقه االمام الذافعي  2/389السجسهع لالمام الشهوه  2
 .5/136السحمى إلبن حزم  3
 .1/118صحيح البخاره  4
 .43الشداء: من اآليةسهرة  5
 .102و 1/101بداية السجتهد  6
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عائذة )اعتكفت مع رسػؿ هللا )صمى هللا عميو وسمع(.....( وىػ  أوال: الستجالليع بحجيث سيجتشا
 حجيث صحيح رواه اإلماـ البخارؼ.

ثانيًا: اف الحجيث الحؼ استجؿ بو الجسيػر قاؿ عشو اإلماـ البخارؼ )رحسو هللا(: اف فيو عجائب 
 .1ثع قاؿ: وىحا اف صح فسحسػؿ عمى الجشب السكث في السدجج دوف العبػر بجليل الكتاب

 

 االعتكبف  المطلب الثبوً:

 
 أوال: تعريف االعتكاف

 .2فاالعتكاؼ لغة: ىػ السػاضبة والسالزمة
وعخفو السالكية:  3وشخعًا: ىػ المبث في السدجج مع الرػـ ونية االعتكاؼ وىػ تعخيف الحشفية

 .4بأنو عسل مخرػص في مػضع مخرػص وفي زماف مخرػص بذخوط مخرػصة.
 5مبث في السدجج مغ شخز مخرػص بشيةوعخفة الذافعية: بأنو أل

 .6وعخفو الحشابمة: بأنو لدوـ مدمع ال غدل عميو عاقل ولػ كاف مسيدًا مدججاً 
 وسبب اختالفيع في التعخيف ىػ سبب اختالفيع في العسل الحؼ يخرو االعتكاؼ.

ا قالو فقيل: انو الرالة, وذكخ هللا, وقخاءة القخآف, ال غيخ ذلظ مغ اعساؿ البخ والقخب وىػ م
 .7االئسة الذافعية والحشفية

                                                           
 .2/442سشن الأيهقي الكأرى  1
مطبعة دار الفكر  1/75التهقيف عمى مهسات التعاريف لسحسد عأد الرؤوف السشاوه  2

 السعاصر بيروت.
 .1/174المباب في شرح الكتاب  3
 .1/559بداية السجتهد  4
 .2/255طالأين روضة ال 5
 .1/499شرح مشتهى االرادات  6
 .2/255, وروضة الطالأين 1/174المباب في شرح الكتاب  7
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فيػ: جسيع اعساؿ القخب, والبخ السخترة باآلخخة وىػ محىب الثػرؼ )رحسو  القهل الثانيأما 
 هللا( فعمى ىحا السحىب يذيج الجشائد, ويعػد السخضى, ويجرس العمع.

 وسبب اختالفيع: اف االعتكاؼ ليذ فيو حج مذخوع بالقػؿ. 
لشفذ عمى االفعاؿ السخترة بالسداجج قاؿ: ال يجػز لمسعتكف إال فسغ فيع االعتكاؼ حبذ ا

 الرالة, والقخاءة.
 

واشتخشػا في السعتكف  1ومغ فيع مشو حبذ الشفذ عمى القخب األخخوية كميا, أجاز لو غيخ ذلظ
 .2شخوشًا وىي: االسالـ, والعقل, والشقاء عغ الحيس والجشابة

لالسباب الػاضحة الجاللة عمى معشى االعتكاؼ والحؼ يبجو لي رجحاف ما عخفو الذافعية 
وتحجيجه الشية الجازة االعساؿ االخخػ غيخ القخب االخخوية اثشاء االعتكاؼ لعجـ الػقػع في 

 الحخج كػف السعتكف يحتاج ربسا لعسل آخخ غيخ القخب وهللا أعمع.
 

 ثانيًا: مذروعية االعتكاف لمسراة حال رهر ا
 

 واالعتكاؼ سشة .
كسا اف  3جتشا عائذة )رضي هللا عشيا( انيا قالت: )فمع يدؿ يعتكف حتى مات(روؼ عغ سي

 .4الخسػؿ )صمى هللا عميو وسمع( وزوجاتو اعتكفػا في السدجج
لسا ثبت اف حفرة, وعائذة, وزيشب أزواج الشبي )صمى هللا عميو وسمع( استأذف رسػؿ هللا )صمى 

 .5غ حيغ ضخبغ أخبيتيغ فيو(هللا عميو سمع( في االعتكاؼ في السدجج فأذف لي
 

                                                           
 .1/560بداية السجتهد  1
 .1/262روضة الطالأين  2
 .2/719صحيح البخاره  3
 .1/499شرح مشتهى االرادات  4
 8/425تسيسي صحيح ابن حبان بترتيب ابن بميان لسحسد بن حبان بن احسد ابه حاتم ال 5

 مطبعة مسسدة الرسالة بيروت.
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واالعتكاؼ مغ  1ذكخ الفقياء االعتكاؼ عمى وجو الشجب ومشيع مغ ذكخه عمى انو سشة مؤكجة
واجب بالشحر وال خالؼ في ذلظ إال ما روؼ عغ االماـ مالظ )رحسو هللا( انو كخه الجخػؿ فيو, 

 2مخافة اف ال يػفي شخشو
 3َوال ُتَباِشُخوُىَغ َوَأْنُتْع َعاِكُفػَف ِفي اْلَسَداِجِج(قاؿ تعالى: )واالعتكاؼ قخبة مذخوعة بالكتاب والدشة 

فػجو مذخوعيتيا: اف االضافة الى السداجج السخترة بالقخب وتخؾ الػشيء السباح ألجمو دليل 
عمى انو قخبة قاؿ عصاء )مثل السعتكف كسثل رجل لو حاجة الى عطيع فيجمذ عمى بابو ويقػؿ 

حاجتي والسعتكف يجمذ في بيت هللا تعالى ويقػؿ ال ابخح حتى يغفخ لي,  ال ابخح حتى تقزي
 .4فيػ اشخؼ االعساؿ اذا كاف عغ اخالص

 
  

                                                           
 .1/255, وروضة الطالأين 1/132, والهداية 1/559بداية السجتهد  1
, والسهسب عمى فقه االمام الذافعي 1/559, وبداية السجتهد 5/246حاشية ابن عابدين  2
 .3/63, والس شي 1/190
 .187البقرة: من اآليةسهرة  3
 .3/115السبدهط لمدرخدي  4
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 انخبتمت

 
الحسج هلل رب العالسيغ والرالة والدالـ عمى سيجنا دمحم خاتع االنبياء والسخسميغ وعمى آلو 

 واصحابو أجسعيغ أما بعج:
في حياة السخأة السدمسة في عباداتيا وما وجب عمييا  فقج استخمرت ببحثي ىحا مدائل ميسة

الكياـ بو او االمتشاع عشو في حاؿ عحرىا الذخعي عغ تمظ العبادة ،فقج  اخترخت شػاؿ السدائل 
مغ العبادات وركدت عمى ما يخز السخأة مغ ىحه العبادات حاؿ حيزيا أو نفاسيا واعتسجت 

ىب الفقيية أخحًا بحلظ السدائل االكثخ حاجة الى في بحثي ىحا عمى الكتب السعتسجة في السحا 
ايزاحيا دوف الخػض في السدائل الفخعية التي تكػف واضحة عشج ذكخ اصػليا مغ السدائل 
العامة، ثع سمصت الزػء عمى السدائل التي كثخ الدؤاؿ عشيا واخترخت فييا ابػابًا واسعة، 

ة وما تحتاجو  مغ أمػر وججت مغ وأكػف بحلظ قج فرمت القػؿ بأىع ما يخز عبادة السخأ 
الػاجب الذخعي عمييا إدراكيا واإلحاشة بيا قجر السدتصاع الف ىحه األمػر متعمقة تعمقا مباشخا 

 بعباداتيا اليػمية .
وهللا أسأؿ اف يػفقشا لسا يحبو ويخضاه انو سسيع مجيب وصمى هللا عمى سيجنا دمحم وعمى آلو  

 وأصحابو أجسعيغ.
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 نمراجعانمصبدر وا

 
  .اإلنراؼ لالماـ عمي بغ سميساف بغ أحسج السخ داوؼ مصبعة دار إحياء التخاث العخبي .1

  .والسجسػع شخح السيحب لإلماـ يحيى بغ شخؼ الشػوؼ مصبعة السشبخية .2

 التاج السحىب إلحكاـ السحىب ألحسج بغ قاسع العشدي مصبعة مكتبة اليسغ. .3

 بيخوت.، فعي دار السعخفةالدشغ السأثػرة لإلماـ دمحمبغ إدريذ الذا .4

 المباب في شخح الكتاب لمذيخ عبج الغشي الغشيسي. .5
 بيخوت. ،دار السعخفة ،السبدػط لإلماـ دمحم بغ الحدغ بغ فخقج لذيباني .6

 مكة السكخمة.، مكتبة دار الباز ،السعجع الكبيخ دمحم بغ الحديغ بغ عمي بغ مػسى البييقي .7

 ،عبج هللا بغ أحسج بغ قجامو السقجسيليباني السغشي في فقو اإلماـ  أحسج بغ حشبل لذ .8
 بيخوت. ،مصبعة دار الفكخ

 السصبعة التػفيكية. ،بجاية السجتيج ونياية السقترج لإلماـ دمحم بغ احسج بغ دمحم القخشبي .9

بجائع الرشائع في تختيب الذخائع لإلماـ أبي بكخ مدعػد بغ أحسج الكاساني, مصبعة دار  .11
 الكتب العمسية.

مصبعة دار ابغ كثيخ  ،رؼ لإلماـ دمحم بغ إسساعيل ابػ عبج هللا البخارؼ صحيح البخا .11
 اليسامة.

مصبعة دار  ،البيػني إدريذالخوض السخبع شخح زاد السدتشقع لسشرػر بغ يػنذ بغ  .12
  .مكتبة الخياض ،الشذخ

انظر كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لإلمام عبد الوهاب بن علي بن عبد  .66

 ي ، مطبعة عالم الكتب، لبنان.الكافي ألسبك

 تبج العزوس مه جىاهز القبمىس لمذمد مزتضى الذسىً ، دار الىشز الهداٌت. .14

المصببح المىٍز فً غزٌب الشزح الكبٍز ألدمد به علً الصقزي الفٍىمً ،المكتبت العلمٍت،  .15

 بٍزوث.

 .بيخوت ،مصبعة دار العمع، والمغات لسحي الجيغ بغ شخؼ الشػوؼ  تيحيب االسساء .16

 ،مصبعػة دار الفكػخ السعاصػخ ،التػقيف عمى ميسات التعاريف لسحسج عبج الػخؤوؼ السشػاوؼ  .17
 بيخوت.
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مصبعػػػة دار ، جػػامع البيػػػاف عػػػغ تأويػػػل القػػػخآف لسحسػػػج بػػػغ جخيػػػخ بػػػغ يديػػػج بػػػغ خالػػػج الصبػػػخؼ  .18
 بيخوت, ،الفكخ

، دار احيػاء التػخاث العخبػي ،الجامع الرحيح عػغ سػشغ التخمػحؼ لسحسػج بػغ عيدػى التخمػحؼ .19
 .خوتبي

 ،حميػػة العمسػػاء فػػي معخفػػة مػػحاىب الفقيػػاء ألبػػي بكػػخ دمحم بػػغ أحسػػج بػػغ أحسػػج الذاشػػي القفػػاؿ .21
 مصبعة الخسالة الحجيثة.

 ،دار السعخفػػػة ،اليجايػػػة ألحسػػػج بػػػغ عمػػػي بػػػغ حجػػػخ العدػػػقالني أحاديػػػثالجرايػػػة فػػػي تخػػػخيج  .21
 بيخوت.

مصبعػة  ،شػػجيالخوضة الشجية شخح الجرر البيية ألبي الصيب صػجيق بػغ حدػغ بػغ عمػي الق .22
 دار الشجوة الججيجة.

, وسػػػػشغ البييقػػػػي الكبػػػػخػ 2/284سػػػػشغ ابػػػػي داود مصبعػػػػة دار الفكػػػػخ صػػػػحيح ابػػػػغ خديسػػػػة  .23
2/442. 

 بيخوت. مصبعة دار الفكخ, ،سشغ ابي داود لدميساف بغ االشعث أبػ داود الدجدتاني .24

مؤسدػة  ،صحيح ابغ حباف بتختيب ابغ بمياف لسحسج بغ حباف بػغ احسػج ابػػ حػاتع التسيسػي  .25
 بيخوت. ،الخسالة

 بيخوت. ،صحيح مدمع مصبعة دار الشذخ دار احياء التخاث العخبي .26

 مصبعة دار الشذخ ومكتبة اليالؿ. ،العيغ لخميل بغ أحسج الفخاىيجؼ .27

فػػػتح القػػػجيخ الجػػػامع بػػػيغ فشػػػي الخوايػػػة والجرايػػػة فػػػي عمػػػع التفدػػػيخ لسحسػػػج بػػػغ عمػػػي بػػػغ دمحم  .28
 بيخوت.  ،مصبعة دار الفكخ ،الذػكاني

قػاعػػػج االحكػػػاـ فػػػي مرػػػالح االنػػػاـ لألمػػػاـ ابػػػي دمحم عػػػد الػػػجيغ الدػػػمسي مصبعػػػة دار الكتػػػب  .29
 .العمسية، بيخوت

الكذف الحثيث عسغ رمي بػضع الحجيث البخاليع بغ دمحم بغ سبط ابغ العجسػي ابػػ الػفػاء  .31
 .بيخوت ،مصبعة دار الشذخ ،الحمبي

بػػغ حدػػاـ الػػجيغ الستقػػي اليشػػجؼ  كشػػد العسػػاؿ فػػي سػػشغ االقػػػاؿ واالفعػػاؿ لعػػالء الػػجيغ عمػػي .31
 مصبعة مؤسدة الخسالة. ،البخىاف فػرؼ 

 بيخوت. ،مصبعة دار صادر ،لداف العخب لسحسج بغ مكـخ بغ مشطػر .32
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 مصبعة السشيخية,  ،السجسػع لالماـ الشػوؼ  .33

 .1/77والسيحب في فقو االماـ الذافعي  .34

 مصبعة دار الفكخ. 1/95السحمى البغ حـد الطاىخؼ  .35

 1/269لشيى في شخح غاية السشتيى لسرػصفى بػغ سػعج بػغ عبػجه الخحيبػاني مصالب اولي ا .36
 مصبعة السكتب اإلسالمي

السػافقات في أصػؿ الذػخيعة ألبػي اسػحق ألذػاشبي إبػخاليع بػغ مػسػى المخسػي مصبعػة دار  .37
 الكتب العمسية ، بيخوت.

 مصبعة دراة الشجوة الججيجة. 1/258والخوضة الشجية شخح الجرر البيية  .38

 2/219الجػػػخار الستػػػجفق عمػػػى حػػػجائق االزىػػػار لسحسػػػج بػػػغ عمػػػي بػػػغ دمحم الذػػػػكاني  والدػػػيل .39
 مصبعة دار الكتب العمسية بيخوت.

مصبعػة دار صػادر  7/374والصبقات الكبخػ البػغ سػعج لسحسػج بػغ سػعج بػغ مشيػع البرػخؼ  .41
 بيخوت.

صبعػة م 1/121والسرشف في االحاديػث واالثػار ألبػي بكػخ عبػج هللا بػغ دمحم بػغ أبػي شػيبو   .41
 الخياض. -مكتبة دار الخشيج

 17/225وتفدػػيخ الجػػامع ألحكػػاـ القػػخآف ألبػػي عبػػج هللا دمحم بػػغ أحسػػج االنرػػارؼ القخشبػػي   .42
 القاىخة. -مصبعة دار الذعب

 مصبعة دار القمع دمذق. 2/1164الػجيد في تفديخالكتاب العديد لعمي بغ أحسج الػاحجؼ  .43

مصبعػػػة دار الكتػػػاب  1/225ػ دمحم الػػػجارمي وسػػػشغ الػػػجارمي لعبػػػج هللا بػػػغ عبػػػج الػػػخحسغ أبػػػ  .44
 بيخوت, -العخبي

 -مصبعػػػة دار الفكػػػخ 1/219وشػػػخح مخترػػػخ خميػػػل لمخخشػػػي عمػػػى مخترػػػخ سػػػيجؼ خميػػػل  .45
 بيخوت.

  مصبعة عالع الكتب. 1/82وشخح مشتيى االرادات لسشرػر بغ يػنذ البيػتي  .46


