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 فخائض الهضهءالسحاضخة األولى: 

 ثالثة عذخ فخضًا؛ ىي :الػضػء فخائس 

 التدسية 2 الشية 1
 السزسزة واالستشذاؽ 4 غدل الكفيغ في ابتجاء الػضػء 3
 غدل اليجيغ إلى السخفقيغ 6 غدل الػجو 5
 مدح األذنيغ 8 مدح الخأس 7
 التختيب 11 حكع القجميغ 9

 السػاالة 12 تقجيع اليسيغ عمى الذساؿ 11
   الجلظ 13

 الشية: االول

 : حكع الشية في الػضػء عمى محىبيغ اختمف الفقياء في

 الحشفية.الشية سشة في الػضػء، ومسغ  :السحهب األول

 .الشية فخض، وبحلظ قاؿ جسيػر العمساء السحهب الثاني:

 أدلة أصحاب السحهب األول :

مػا وجػىكع وأيجيكع إلى دغ امشػا إذا قستع إلى الرمػة فأغيأييا الحي"قػلو تعالى:  ػ 1
 [.6]السائجة:  "السخافق وامدحػا بو وسيكع وأرجمكع إلى الكعبيغ

فإذا قمشا ذلظ بفخضيتيا فإف ىحا يعشي أنشا قج زدنا لع تحكخ الشية، أف اآلية  :وجه الجاللة
 .اآلحاد ال يجػزوندخ القخآف بخبخ الكتاب، والديادة عمى الكتاب ندخ،  عمى

 .بأف كػف الديادة ندخًا غيخ مدمع :ويجاب عن ذلك 

ػ واستجلػا بكياس الػضػء عمى التصيخ مغ الشجاسة، بجامع أف كاًل مشيسا تصيخ بالساء، 2
وأف كال مشيسا شخط لرحة الرالة، فكسا ال تجب الشية لمتصيخ مغ الشجاسة فكحلظ ال 

 .تجب لمػضػء
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مع الفارؽ؛ ألف الشجاسة أمخ حدي يتحرل السقرػد بأنو قياس  ويجاب عن هحا:
 .بإزالتيا، والحجث أمخ معشػي حكع الذارع باعتباره مانعاً 

الحشفية يفخقػف بيغ وضػء ىػ عبادة وفي نفذ الػقت شخط لرحة الرالة فيحا واعمع أف 
البج فيو مغ الشية، وبيغ وضػء ليذ بعبادة ومع ذلظ يكفي لكػنو شخشًا في صحة الرالة 

 فيحا عشجىع ال يحتاج إلى الشية.

الصيػر » ملسو هيلع هللا ىلص:عبادة، بجليل قػلو  أف الرالة ال ترح إال بػضػء ىػ :والجهاب على ذلك
 .رواه مدمع« شصخ اإليساف

 :أصحاب السحهب الثانيثانيًا: أدلة 

 ػ كل عبادة البج ليا مغ نية، لقػلو تعالى: " وما أمخوا اال ليعبجوا هللا مخمريغ لو الجيغ".1

يقػؿ: ملسو هيلع هللا ىلص واحتجػا أيزًا بسا صح عغ عسخ رضي هللا عشو قاؿ: سسعت رسػؿ هللا . 2
«...  «إنسا األعساؿ بالشيات، وإنسا لكل امخئ ما نًػ

استجلػا أيزًا : بأف الشية تجب في التيسع باالتفاؽ؛ وىػ شيارة تدتباح بيا الرالة، . 3
وبيغ التيسع، ألف الػضػء  فكحلظ يجب القػؿ بػجػب الشية في الػضػء حيث ال فخؽ بيشو

 .ىػ اآلخخ شيارة تدتباح بيا الرالة

استعساؿ الساء في أعزاء الػضػء قج يكػف بقرج الصيارة كسا قج يكػف بقرج التبخد ػ 4
نفخؽ بيغ العادة والعبادة  والتشطيف وغيخ ذلظ مسا جخت العادة بو. وىشا نقػؿ : بأي شيء

 بغيخ الشية؟!. 

 وبيحا يتزح رجحاف ما ذىب إليو الجسيػر.  التخجيح:
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 حكم التدسية: الثاني

 ة في ابتجاء الػضػء عمى محىبيغ :اختمف الفقياء في حكع التدسي

 .التدسية سشة، وىػ محىب جسيػر الفقياء :السحهب األول

، وأكثخ الديجية، وأحسج ائس الػضػء، وبحلظ قالت الطاىخيةالتدسية مغ فخ  السحهب الثاني:
  .رواية في

 األدلة ومشاقذتها

مغ تػضأ وذكخ اسع هللا كاف شيػرًا لجسيع بجنو، ومغ ملسو هيلع هللا ىلص : »قػلو   دليل السحهب االول:
 .«تػضأ ولع يحكخ اسع هللا عميو كاف شيػرًا ألعزاء وضػئو

ال صالة لسغ ال وضػء لو، وال وضػء لسغ لع يحكخ اسع » ملسو هيلع هللا ىلص :قػلو  دليل السحهب الثاني:
 الحجيث بأنو ضعيف.وقج ُرَد . «هللا

فمع يبق إال القػؿ بخجحاف محىب القائميغ باالستحباب، فإف الحجيث الحي ذكخوه  التخجيح:
ذلظ يشبغي عجـ تعسج تخؾ  ومع .عمى ما فيو مغ ضعف قج اعتزج بأحاديث أخخى عامة

 احتياشًا لمعبادة. ،التدسية

 غدل الكفين في ابتجاء الهضهء: الثالث

  :السدألة عمى محىبيغ فقياء في ىحهاختمف ال

 .جسيػر الفقياءغدميسا سشة، وىػ محىب  السحهب األول:

.  السحهب الثاني: غدل الكفيغ ثالثًا فخض في الػضػء إذا كاف ذلظ عقب الكياـ مغ الشـػ
 .وبيحا قاؿ الطاىخية وبعس الديجية وأحسج في أضيخ الخوايتيغ عشو

إذا استيقظ أحجكع مغ نػمو فال يغسذ يجه في »أنو قاؿ : ملسو هيلع هللا ىلص: صح عغ الخسػؿ  وقج 
مشفق عميو والمفظ لسدمع" فحسل « اإلناء حتى يغدميا ثالثًا، فإنو ال يجري أيغ باتت يجه

 الجسيػر ىحا الحجيث عمى االستحباب، بيشسا حسمو غيخىع الػجػب.
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 حكم السزسزة واالستشذاق: الخابع 

 محاىب : واالستشذاؽ في الػضػء عمى ثالثة في حكع السزسزةاختمف الفقياء 

  .حىب الجسيػرأنيسا سشة، وىػ م السحهب األول:

وبحلظ قاؿ ، واستحباب السزسزة ،وجػب االستشذاؽ واالستشثار :السحهب الثاني
 الطاىخية، وأحسج في رواية.

 ..، وىحا ىػ السذيػر مغ محىب أحسجوجػبيسا :السحهب الثالث

 ومشاقذتهااألدلة 

 أدلة أصحاب السحهب االول: 

  ػ حجيث عذخ مغ الفصخة، وذكخ مشيا السزسزة واالستشذاؽ.1

 رواه الجارقصشي."السزسزة واالستشذاؽ سشة" قاؿ :ملسو هيلع هللا ىلص ا روي عغ ابغ عباس : أنو بس ػ2

 .ال تقـػ بو حجة وُرَد: بانو حجيث ضعيف

، وكاف ملسو هيلع هللا ىلصخسػؿ فعمسو ال الرالة،ث األعخابي الحي لع يحدغ وأقػى ما استجلػا بو حجيػ 3
ع صالة أحجكع حتى يدبغ الػضػء كسا أمخه هللا عد وجل: فيغدل تمسا قاؿ لو : اال ت

ولع يحكخ لو السزسزة واالستشذاؽ، فمػ كانتا ، وجيو ويجيو إلى السخفقيغ. ... الحجيث
 ، الف السقاـ مقاـ تعميع.واجبتيغ ألخبخه بحلظ

أخبخه بغدل الػجو؛ واألنف والفع ملسو هيلع هللا ىلص جـ الػػجػػب، ألنو وأجيب : بأف ىحا ال يجؿ عمى ع
 .مشو

  أدلة أصحاب السحهب الثاني :

 .بأف أحاديث االستشذاؽ صحيحة، أما السزسزة فمع يرح في األمخ بيا دليل

 والجػاب عمى ذلظ : أف األمخ قج صبح بيسا معًا كسا سيأتي .
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 سحهب الثالث :أدلة أصحاب ال

، فيحا أمخ وىػ «إذا تػضأت فسزسس»لمكيط بغ صبخة:  في حجيث شػيلملسو هيلع هللا ىلص قػلو ػ 1
 يجؿ عمى الػجػب.

 ، «إذا تػضأ أحجكع فميجعل في أنفو ماء ثع ليدتشثخ»قاؿ: أنو ملسو هيلع هللا ىلص  الشبيػ ما صح عغ 2
 .، واالمخ يجؿ عمى الػجػبوىحا أمخ مشو باالستشذاؽ

 .«واالستشذاؽ إال أف تكػف صائساً  إذا تػضأت فأبمغ في السزسزسة: »ملسو هيلع هللا ىلصػ قػلو ػ3

 «بالسزسزة واالستشذاؽملسو هيلع هللا ىلص أمخ رسػؿ هللا »عغ أبي ىخيخة قاؿ: ػ 4

 .«السزسزة واالستشذاؽ مغ الػضػء الحي البج مشو»قاؿ: ملسو هيلع هللا ىلص عغ عائذة أنو ػ 5

 لحلظ يبجو رجحاف محىب القائميغ بالػجػب، وهللا تعالى أعمع. التخجيح:

 غدل الهجهخامذ: ال

 (و فاغدمػا وجػىكع) ال خالؼ في وجػب غدل الػجو في الػضػء، وذلظ لقػلو تعالى : 
كسا أني ال أعمع خالفًا في أف حج الػجو شػاًل ىػ: مغ مشابت الذعخ السعتادة  [.6]السائجة: 

 عمى محىبيغ :لحقغ. وقج حرل خالؼ في حجه عخضاً في مقجـ الخأس إلى شخؼ ا

  وىحا محىب الجسيػر. ػ : ما بيغ األذنيغ،أف حج العخض ىالسحهب األول: 

أف حج الػجو عخضًا ىػ: ما اشتسمت عميو اإلبياـ والػسصى، أما ما زاد  السحهب الثاني:
 .أكثخ اإلمامية، وىػ محىب غدمو عمى ذلظ فال يجب

 دليل الجسههر:

 .الػجو ما تحرل بو السػاجية، والسػاجية إنسا تحرل بالسقجار الحي ذكخناهػ أف 1

 إذا غدل وجيو كسا أمخه هللا، خخجت خصايا»قاؿ في الستػضئ: ملسو هيلع هللا ىلص صح أف الخسػؿ ػ 2
ىحا يجؿ عمى أف غدل الػجو السأمػر بو يذتسل و  «.وجيو مغ أشخاؼ لحيتو مع الساء
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عمى وصػؿ الساء إلى أشخاؼ المحية، وواضح أف ىحا بالشدبة لسغ لو لحية، أما الحي ال 
 .إلى أشخافو اؼ وجيو، فيكػف السأمػر بو الغدلمغ أشخ  لحية لو فإف الساء إنسا يتداقط

عغ ابغ عباس : أف عميًا كـخ هللا وجيو قاؿ: )يا بغ عباس، أال أتػضأ لظ وضػء ػ  3
، قمت: بمى فجاؾ أبي وأمي، قاؿ: فػضع إناء فغدل يجيو . . . ( إلى أف ملسو هيلع هللا ىلصرسػؿ المہ 

فيحا (، ما أقبل مغ أذنيو ....  قاؿ: )ثع أخح بيجيو ماء فرظ بيسا وجيو، وألقع إبياميو
 الحجيث صخيح في أف الغدل قج امتج حتى األذنيغ.

  احتج اإلمامية على محهبهم :

 بشقل أىل البيت عشو.ملسو هيلع هللا ىلص بأف ما ذكخوه ىػ السقجار الحي غدمو الخسػؿ 

 : غدل اليجين إلى السخفقينالدادس

 محىبيغ:انسا اختمف العمساء في دخػؿ السخفقيغ في الغدل الػاجب عمى 

 غدميسا فخض، وىػ محىب الجسيػر. السحهب األول:

أصحاب أبي حشيفة وبعس وىػ محىب الطاىخية وبعس غدميسا سشة،  السحهب الثاني:
 .أصحاب مالظ

سحىب الثاني، ومغ مشاقذتيا أقترخ ىشا عمى إيخاد أدلة أصحاب الس :األدلة ومشاقذتها
 أدلة السحىب األوؿ. تتبيغ

لمغاية، وعميو فإف اآلية قج جعمت  "وإلى السخافقة": )إلى( في قػلو تعالىاحتجػا بأف حيث 
اشخبػا وكمػا و "السخفقيغ حجًا لمغدل، والحج ال يجخل في الحكع، نطيخ ذلظ قػلو تعالى: 

 لميل "ياـ إلى ارػا التساألسػد مغ الفجخ ثع أمغ الخيط حتى يتبيغ لكع الخيط االبس 
شا اآلية غاية، وىػ غيخ داخل في حكع الرػـػ فكحلظ السخفق ىفالميل في  [.۷۸۱]البقخة: 

 غاية فال يجخل في وجػب الغدل.

 : وأجيب
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بأف أئسة المغة كديبػيو والسبخد وغيخىسا قج بيشػا أف ما بعج )إلى( إف كاف مغ نػع ما ـ 1
ة في آي قبميا دخل في الحكع، وإذا كاف ليذ مغ نػع ما قبميا لع يجخل، وعميو فإف الميل

، أما السخافق في آية الػضػء الرـػ ليذ مغ نػع الشيار ؛ لحلظ لع يجخل في حكع الرـػ
 فيي مغ نػع اليج؛ لحلظ دخمت في حكع الغدل. 

 وال"اليتامي :  وأيزًا فإف )إلى( قج تأتي بسعشى )مع(؛ نطيخ ذلظ قػلو تعالى في أمػاؿػ 2
  اي مع امػالكع . تأكمػا أمػاليع إلى أمػالكع".

 غدل السخفقيغ . ػ  كل مغ وصف وضػءه 3

 مدح الخأس دابع: ال

وإنسا حرل الخالؼ في الجسمة في وجػب مدح الخأس، ال خالؼ بيغ الفقياء مغ حيث 
 محاىب : الػاجب مدحو مغ الخأس عمى ثالثة السقجار

الػاجب ما يصمق عميو اسع السدح قل السسدػح أو كثخ، ومسغ قاؿ بحلظ :  :السحهب األول
 والطاىخية واإلمامية. ةالذافعي

الػاجب مدح مقجار الشاصية، والشاصية تقجر بخبع الخأس. ومغ قاؿ بحلظ  السحهب الثاني:
 .أبػ حشيفة وبعس أصحاب الذافعي

 وىػ مذيػر محىب ماؿ، وأحسج.، مدح جسيع الخأس السحهب الثالث:

 األدلة ومشاقذتيا

قالػ ىي لمتبعيس، وبالتالي الػاجب مدح بعزو، ثع  السحهب االول والثاني، فأصحابـ 1
 اقترخ عمييا. حجد اصحاب السحىب الثاني السقجار بالشاصية، لكػف الشبي

أبصمػا كػنيا لمتبعيس، وأف ىحا ال يعخؼ عشج العخب،  ،لثـ وأصحاب السحهب الثا2
 وجعمػىا لاللراؽ، أو زائجة، وبالتالي قالػ بػجػب تعسيع الخأس بالسدح.
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 ينذنمدح األ : الثامن

 : ذنيغ في الػضػء عمى ثالثة محاىباختمف الفقياء في حكع مدح األ

 ال يذخع مدحيسا، وىػ محىب اإلمامية.  :السحهب األول

 .يدتحب مدحيسا. وىػ محىب الجسيػر :السحهب الثاني

س الديجية وأحسج في ذىب إلى القػؿ بػجػب مدحيسا. ومغ قاؿ بحلظ بع :السحهب الثالث
 .رواية عشو

 األدلة ومشاقذتها

 .عجـ ذكخىسا في القخآف الكخيعػ دليل االمامية: 1

 .بعجـ صحة األمخ بسدحيسا عغ الشبي :القائمػف باالستحباب قالػاػ 2

األذناف مغ "قاؿ :  القائمػف بالػجػب فقج احتجػا بحجيث عبج هللا بغ زيج: أف الشبي ػ3
الخأس وجػب السدح باالتفاؽ، فإف ذلظ يجؿ عمى وحكع حكع الخأس،  حكسيساأي  ،"الخأس

 وجػب مدح األذنيغ أيزًا.

 وبيحا يتزح رجحاف محىب القائميغ بػجػب مدحيسا.

 حكم القجمينتاسع: ال

 .الفقياء يػرجسوجػب غدل القجميغ إلى الكعبيغ، وىػ قػؿ  السحهب األول:

 .اإلماميةوجػب مدحيسا، وىػ محىب  السحهب الثاني:

 الظخفين ومشاقذتهاأدلة 

إذا تستع إلى الرمػة فأغدمػا »أساس االختالؼ في ىحه السدألة اختالفيع في قػلو تعالى: 
 . إلى الكعبيغ" وأرجمكعكع وسخؤ وأيجيكع إلى السخافق وامدحػا ب وجػىكع
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فإف لفظ )أرجمكع( قج قخئ بالشرب وبالجخ، كل ذلظ متػاتخ؛ فتسدظ الجسيػر بقخاءة 
 عمى السغدػالت، وقالػا: إف قخاءة الجخ عمى السجاورة.الشرب، عصفًا 

 واعتخض على ذلك بعجة اعتخاضات : 

 ػ أف السحققيغ مغ أىل المغة نفػا جػاز اإلعخاب بالسجاورة.  1

 : بأف الجخ بالجػار جائد، وقميل ىع الحيغ أنكخوه كالديخافي وابغ جشي.وأجيب

ورة إنسا أجازه عشج أمغ المبذ، والمبذ ىشا ػ واعتخض ايزًا : بأف مغ أجاز الجخ بالسجا 2
 غيخ مأمػف. 

وأجيب : بأف ذلظ لع يشقل في الكتب السعتسجة عغ أحج مغ الشحاة، وإنسا قالػا: شخط حدشو 
مأمػف بالتحجيج، فالتحجيج قج دؿ عمى أف  عجـ االلتباس مع تزسغ نكتة، وااللتباس ىشا

ىحا السجخور مفعػؿ ال مسدػح، إذ السدح لع يػجج محجدًا في كالـ العخب، وإنسا يحجد 
 السغدػؿ، وليحا حجدت األيجي في آية الػضػء، ولع تحجد في آية التيسع. 

 ػ واعتخض أيزًا : بأف شخط الجخ عمى السجاورة أف يكػف ذلظ بجوف حخؼ العصف، 3
 وحخؼ العصف ىشا مػجػد. 

 .وأجيب : بأف ذلظ قج أجازه ابغ مالظ وغيخه، ووقع كثيخًا في الفريح

ػ واعتخض أيزًا : بأف في ذلظ فراًل بيغ السعصػؼ والسعصػؼ عميو بجسمة أجشبية  4
 ليدت اعتخاضية، وىػ غيخ جائد عشج الشحاة.

قاء العكبخي إجساع الشحػييغ وأجيب : بأف ذلظ غيخ مدمع، بل ىػ جائد، بل نقل أبػ الب 
 .عمى جػازه

فإنيع ذىبػا إلى أف األصل في القخاءتيغ قخاءة الجخ عصفًا عمى رؤوسكع،  أما اإلمامية :
 أما قخاءة الشرب فيي عصف عمى محل رؤوسكع. 
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وأجيب : بأف العصف عمى السحل خالؼ الطاىخ، والطاىخ العصف عمى السغدػالت، 
 والعجوؿ عغ الطاىخ إلى خالفو بال دليل غيخ جائد. 

 فإف قيل : الجليل عمى ذلظ قخاءة الجخ. 

 أجيب: بأنيا ال ترمح دلياًل عمى ذلظ لسا مخ ذكخه". 

: أف السخاد باآلية الشبي ، وقج بيغملسو هيلع هللا ىلصىػ بياف الخسػؿ عمى أف الحي يفرل ذلظ كمو 
الغدل، وأمخ بو وفعمو، وتػعج عمى تخكو : فقج صح عغ عسخو بغ عبدة قاؿ: قمت: يا 

ما مغ مشكع مغ أحج يقخب وضػءه ويتسزسس »رسػؿ هللا! أخبخني عغ الػضػء، فقاؿ: 
ثع يغدل »إلى أف قاؿ: « ....جت خصاياه مغ فسو وخياشيسوويدتشذق ويشتذخ ؛ إال خخ 

قجميو مغ أشخاؼ أصابعو مع لى الكعبيغ كسا أمخه هللا عد وجل؛ إال خخجت خصايا قجميو إ
 .«الساء

 التختيب: العاشخ

التختيب : ىػ اإلتياف بفخائس الػضػء مختبة عمى حدب ما جاء في القخآف الكخيع. وقج 
 اختمف الفقياء في حكسو عمى محىبيغ :

 الجسيػر.التختيب سشة. وبو  السحهب األول:

التختيب فخض، وال يرح الػضػء بجونو. وبحلظ قاؿ الذافعي، وابغ حـد  الثاني: السحهب
 .الطاىخي، والديجية، واإلمامية وأحسج في أشيخ الخوايات عشو

 أدلة أصحاب السحهب األول :

إف آية الػضػء قج عصفت األعزاء بعزيا عمى بعس بالػاو، والػاو ال تفيج التختيب، ػ 1
 لع يختب. وعميو فكيفسا تػضأ السكمف صح وضػءه؛ سػاء رتب أـ

تجؿ عمى أف السخاد  التختيب بحاتيا، لكغ ىشاؾ قخائغ وأجيب : بأنو صحيح أف الػاو ال تفيج
 ىشا التختيب كسا سيأتي .
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ثالثًا ثع غدل رجميو  أنو»، وقج جاء فيو: ملسو هيلع هللا ىلصوضػء الشبي هللا عشو  وصف عثساف رضيػ 2
  بانو حجيث ضعيف. :وأجيبصشي. رواه الجارق« مدح رأسو

 أدلة أصحاب السحهب الثاني :

إال اإلشارة إلى مخاعاة ػ اآلية جعمت السسدػح بيغ السغدػالت وىحا ال يعمع لو فائجة 1
  التختيب.

وأصحابو مغ بعجه، والدمف الرالح عمى مخاعاة التختيب في ملسو هيلع هللا ىلص مزى عسل الخسػؿ  -۲
 .الػضػء

 وبيحا يتبيغ رحجاف محىب القائميغ بػجػب التختيب.

 الحادي عذخ: تقجيم اليسين على الذسال

 فخض، وىػ محىب الطاىخية. السحهب االول:

 فخض في اليجيغ، دوف القجميغ، محىب االمامية. السحهب الثاني:

 سشة، محىب الجسيػر. السحهب الثالث:

أنو كاف يعجبو التيامغ في كل شيء ومغ ذلظ شيػره. وىحا يؤيج  وقج صح عشو 
 االستحباب وهللا اعمع.

 الثاني عذخ: السهالة

 ال خالؼ بيغ الفقياء في أف التفخيق اليديخ بيغ غدل األعزاء في الػضػء ال يزخ.

ؼ العزػ قبل أف يغدل الحي أما التفخيق الكثيخ، بأف يسزي مغ الػقت ما يكفي لجفا
 بعجه، مع اعتجاؿ الصقذ والسداج، فيحا فيو خالؼ بيغ العمساء:

 ال يزخ، الف السػالة سشة، وىػ قػؿ الجسيػر. السحهب االول:

 يزخ، ويبصل الػضػء، وىػ مذيػر محىبي مالظ وأحسج، واالمامية. السحهب الثاني:
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 الثالث عذخ: الجلك

 العزاء عشج غدميا.الجلظ: ىػ امخار اليج عمى ا

 خالؼ في وجػبو اثشاء الػضػء، اذا كاف الساء ال يعع االعزاء اال بو.ال 

 اما اذا كاف الساء يعع االعزاء بجونو:

 الػجػب، وىػ محىب مالظ. السحهب االول:

 استحبابو، وىػ محىب الجسيػر. السحهب الثاني:
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 السحاضخة الثانية: شخوط صالة الجسعة

 :وجهب الجسعة شخائط: األول الفخع

 القخب من مهضع الجسعة 4 اإلقامة 3 الرحة 2 الحكهرة 1
 الحكهرة : األول الذخط

الجسعة فخض عمى الخجاؿ دوف الشداء، فالسخأة غيخ مكمفة برالة الجسعة وإنسا  حزػر
وأغشت عغ الطيخ، فذخط  مشيا ، لكغ لػ حزخت الجسعة وصمتيا صحتواجبيا الطيخ

  الحكػرة شخط وجػب ال شخط صحة.

 .صحة البجن :الثاني الذخط

ال تجب إال عمى صحيح البجف، أما السخيس الحي يذق عميو الحزػر، أو يؤدي  الجسعة
يو الجسعة، ومثل حزػره إلى زيادة في السخض أو تأخخ في الذفاء؛ فيحا ال تجب عم

: كبيخ الدغ الحي يذق عميو حزػر الجسعة، واألعسى الحي ال يجج السخيس في الحكع
ؼ الحي يذق عميو الحزػر. ىحا كمو ال خال واألعخجقائجًا وال ييتجي لمصخيق بشفدو ، 
 :فيو، وإنسا حرل خالؼ فيسا يمي

 .األعسى الحي يجج قائجًا أو يهتجي للظخيق بشفده: 

 .: ال يجب عميو الحزػر. وبحلظ قاؿ أبػ حشيفة، والديجية واإلماميةالسحىب األوؿ

 قػؿ الجسيػر.الحزػر. وىػ  عميوالسحىب الثاني: يجب 

 .األعخج الحي ال يذق عليه الحزهر: 

 ال يجب عميو الحزػر، وبو قاؿ بعس اإلمامية. :األول السحهب

 .يجب عميو الحزػر، وىػ محىب الجسيػر السحهب الثاني:

احتج القائمػف بعجـ وجػب الحزػر عمى مغ ذكخ: بأف تكميفيع بالحزػر ال يخمػ . ☜
 مغ حخج ومذقة، والحخج مخفػع بشز الذارع.
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 .صح أف عبج هللا بغ أـ السذقة ىشا محتسمة، وليدت كبيخة، و : أف عمى ذلظ الجػاب
فقاؿ: يا رسػؿ هللا! إنو ليذ لي قائج يقػدني إلى السدجج، فدأؿ  ملسو هيلع هللا ىلصمكتـػ أتى الخسػؿ 

 تدسع»أف يخخز لو فيرمي في بيتو، فخخز لو، فمسا ولى دعاه فقاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصرسػؿ هللا 
 .رواه مدمع«. فأجب»فقاؿ : نعع، قاؿ: « ؟الشجاء

 اإلقامة: الثالث الذخط

 .تجب الجسعة عمى السدافخ، وبو قاؿ الطاىخية األول : السحهب

 .ال تجب الجسعة عمى السدافخ، وىحا محىب الجسيػر الثاني: السحهب

 ديػ نيا الحيغ امشػا إذا " يا أيالطاىخية عمى محىبيع بعسـػ قػؿ هللا تعالى :  احتج.☜
يحا خصاب عاـ لجسيع ". فلمرمػة مغ يـػ الجسعة فاسعػا إلى ذكخ هللا وذروا البيع

 .السؤمشيغ فيذسل السدافخ وغيخه

 .وىػ حجيث ضعيف  ،"ليذ عمى مدافخ جسعة"قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص: أف الخسػؿ ذلظب عغ وأجي
 لكغ لو شػاىج تقػيو.

 من مهضع الجسعة القخب: الخابع الذخط

بيغ الفقياء في اشتخاط ىحا الذخط لػجػب الجسعة، إال أنيع اختمفػا في حج  أعمع خالفاً  ال
 القخب عمى محاىب كثيخة؛ أىسيا األربعة التالية :

القخيب مغ مػضع الجسعة ىػ الحي إذا خخج إلييا مغ مػضعو يسذي  :األول السحهب
متخساًل إثخ الدواؿ استصاع أف يجرؾ مشيا ولػ الدالـ، فسغ كاف عمى ىحا القخب مشيا 

كاف أبعج مغ ذلظ ال يجب عميو سػاء سسع الشجاء أـ ال، وسػاء واف وجب عميو الحزػر، 
 أو خارجو، وىحا ىػ محىب الطاىخية. ةجسعكاف داخل البمج الحي تقاـ فيو ال

ال تجب عمى مغ كاف بيغ مشدلو وبيغ الجامع أكثخ مغ ستة أمياؿ. وىحا  :الثاني السحهب
 ىػ السذيػر عشج اإلمامية.
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وىحا محىب أبي  ،داخل البمج الحي تقاـ فيو الجسعةالقخيب مغ كاف  السحهب الثالث:
 .حشيفة

القخيب ىػ مغ كاف داخل البمج وإف اتدع، وكحلظ مغ كاف بالقخب مشو  السحهب الخابع:
عمى مدافة ثالثة أمياؿ فسا دوف ذلظ، أما مغ مػضعو عمى بعج أكثخ مغ ثالثة أمياؿ 

 ساء.خارج البمج؛ فيحا بعيج ال يجب عميو حزػر الجسعة، وىحا محىب جسيػر العم

الجسعة عمى »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصغ عسخو أنو بحجيث عبج هللا ب عمى مغ سػاىع الجسيػر احتج. ☜
 .«مغ سسع الشجاء

 شخائط صحة الجسعة :الثاني الفخع

 إذف الدمصاف 3 الجامع 2 االستيصاف 1
 الجساعة بعجد معيغ 6 الخصبة قبل الرالة 5 الػقت 4
 اتحاد الجسعة 7

 بلجالاستيظان  : األول الذخط

: كبيخة، وىي التي يصمقػف عميياشة ال ترح إقامة الجسعة إال في مجي األول: السحهب
وفييا والي السرخ الجامع، ويعشػف بحلظ البمجة الكبيخة التي ليا شػارع وأسػاؽ وجامع، 

، وبشاء عمى ىحا السحىب فإف إقامة الجسعة في القخى ال ترح، يدتصيع تشفيح األحكاـ
 .وبحلظ قاؿ أبػ حشيفة 

 .ى، وىحا محىب جسيػر الفقياءترح إقامة الجسعة في السجف والقخ  الثاني: السحهب

. :قاؿ: ملسو هيلع هللا ىلصأبػ حشيفة ومغ معو بسا روي : أنو  احتج أدلة أصحاب السحهب األول 
 ".ال جسعة وال تذخيق وال أضحى إال في مرخ جامع"

 .ملسو هيلع هللا ىلصبأف ىحا الحجيث ال يرح مخفػعًا إلى الشبي  :وأجيب. ☜
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. إف "قاؿ:  احتج الجسيػر: بسا صح عغ ابغ عباس :أدلة أصحاب السحهب الثاني
مغ  ثىفي مدجج عبج الكيذ، بجػا ملسو هيلع هللا ىلصمدجج رسػؿ هللا  ةأوؿ جسعة جسعت بعج جسع

 "، وجػاثى: قخية مغ قخى البحخيغ.البحخيغ

 الجامع: الثاني الذخط

وبشاء عمى ذلظ فإف  ،الجامع شخط لرحة الجسعة، وىحا محىب مالظ األول: السحهب
 . هأقيست خارج السدجج ال ترح عشجذا الجسعة إ

وبيحا قاؿ جسيػر ، لجسعة وال لرحتياالجامع ليذ شخشًا لػجػب ا :نيالثا السحهب
فإف الجسعة عشجىع يرح أف تقاـ في أي مكاف في البمج، ولػ في ساحة ، وعميو الفقياء

 .مكذػفة

ومغ  ملسو هيلع هللا ىلص: بأف الخسػؿ إال أف يقػلػادلياًل  خط الجامع لرحة الجسعةلمقائميغ باشت. ليذ ☜
  بعجه قج صمػىا في السدجج.

 :أف ىحا ال حجة فيو، ألف فعميا في السدجج ال يجؿ عمى أف صالتيا فيو . وأجيب عشو
 شخط لرحتيا أو لػجػبيا وأنيا ال ترح في غيخه.

 إذن الدلظان :الثالث الذخط

إذف الدمصاف شخط لرحة الجسعة، فإذا لع يأذف الدمصاف بإقامتيا ال ترح  األول: السحهب
 وبعس اإلمامية. رواية، قاؿ أبػ حشيفة والديجية وأحسج فيأصاًل، وبحلظ 

قاؿ أكثخ اإلمامية: يذتخط لػجػب الجسعة أف يكيسيا الدمصاف أو مغ يشيو  الثاني: السحهب
 لكغ لػ أقيست صحت. الجسعة، يجب إقامةيتػفخ ىحا الذخط لع  الدمصاف عشو، فإذا لع

ذىب إلى عجـ اشتخاط ىحا الذخط، فتجب الجسعة عشجىع وترح إذا  السحهب الثالث:
بحلظ أو لع يأذف، وىحا محىب  أذفتػفخت بكية الذخوط سػاء أقاميا الدمصاف أو غيخه، 

  جسيػر العمساء.
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.:احتج السذتخشػف بسا يمي 

 . وإلى يػمشا ىحا لع يقع الجسعة إال ولي األمخ ملسو هيلع هللا ىلصأنو مشح عيج الخسػؿ. 

 .والرجقات الدمصاف: الجسعة والحجود والفيء أربعة إلى»قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصأنو روي  بسا». 

 .محدغ البرخي ل : بأف ىحا لع يرح مخفػعًا، وإنسا ىػ قػؿواجيب. 

.  فسغ "خصب وأخبخىع بفخضية الجسعة، ثع قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصأنو بحجيث شػيل لجابخ، فيو
ًا بيا أو جحػدًا ليا، فال جسع تخكيا في حياتي أو بعجي ولو إماـ عادؿ أو جائخ، استخفاف

 ".، وال بارؾ في أمخههللا شسمو

 .ضعيف.: بأف الحجيث  وأجيب 

:فخض العيغ ال إف الجساعة فخض عيغ، و  . واستجؿ الجسيػر عمى عجـ اشتخاط ذلظ
 مغ أحج. إذف تتػقف إقامتو عمى

 الهقت :الخابع الذخط

 : في أوؿ دخػؿ وقتيا عمى محىبيغالعمساء  حرل خالؼ بيغ

اعتبارًا مغ شمػع ، في الداعة الدادسةيجخل ، فقتيا قبل الدواؿيجخل و  :السحهب األول
 . ، وىحا محىب أحسجإذا انتيى زالت الذسذ والحي، الفجخ

وىحا ىػ  الذسذ، الجسعة بجخػؿ وقت الطيخ وىػ زواؿيجخل وقت  السحهب الثاني:
  .محىب جسيػر الفقياء

 .الحشابمة بسا يمي احتج: 

الجسعة؟ قاؿ: كاف يرمي، ثع  يرمي ملسو هيلع هللا ىلصمتى كاف رسػؿ هللا : سئل جابخ بغ عبج هللاػأف ۷
 . وىحا يشصبق عمى الػقت السحكػر.جسالشا فخيحيا حيغ ندوؿ الذسذ إلى نحىب

 "،تترخؼ وليذ لمحيصاف فيءكشا ترمي الجسعة، ثع " بحجيث سمسة بغ األكػع قاؿ: ػ 2
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معشى ذلظ أنيع كانػا يشتيػف مغ الرالة قبل زواؿ الذسذ، ألف الذسذ إذا زالت يطيخ و 
 الطل.

. كاف يرمي  ملسو هيلع هللا ىلصأف الشبي  صح عغ أنذبأنو  :أصحاب السحىب الثانياستجؿ
  .الذسذ الجسعة حيغ تسيل

 قبل الرالة الخظبة: الخامذ الذخط

 .جسيػرالجسعة، وىػ قػؿ الشخط لرحة  األول: السحهب

 .الطاىخية رح الرالة بجونيا، وىػ قػؿليدت شخط ت الثاني: السحهب

 . لع يأمخ بالخصية، وإنسا ثبتت  ملسو هيلع هللا ىلصاحتج الطاىخية عمى عجـ الػجػب، بأف الخسػؿ
 مغ فعمو ، وفعمو يثبت بو االستحباب ال الػجػب.

. كيفية ما أمخ هللا  ملسو هيلع هللا ىلص: أف هللا تعالى أمخ بالدعي إلى الجسعة، وقج بيغ ويخد عمى ىحا
صالة جسعة صالىا، ففعمو ىشا لبياف  كلأنو خصب قبل  ملسو هيلع هللا ىلصتعالى بو، والثابت عشو 

لع  أنو ، كسا«صمػا كسا رأيتسػني أصمي: »ملسو هيلع هللا ىلصالػاجب السأمػر بو فيكػف واجبًا، وقج قاؿ 
غيخ واجبة لتخكيا ولػ في بعس  كانت فمػ ة قبل الجسعة وال مخة واحجة،يتخؾ الخصي

 .األحياف ليبيغ بحلظ عجـ وجػبيا

 الجساعة بعجد معين :الدادس الذخط

 ، لكغ أشيخىا:أقػاؿ كثيخة الحي تشعقج بو ىحه الجساعة عمى العجد

 وىػ رواية عغ أحسج.ال تشعقج الجسعة بأقل مغ خسديغ رجاًل،  األول: السحهب

 .، وأحسج في السعتسجال تشعقج بأقل مغ أربعيغ، وبو قاؿ الذافعي :الثاني السحهب

 .قاؿ أكثخ اإلماميةوبو ال تشعقج بأقل مغ خسدة،  السحهب الثالث :

 .ال تشعقج بأقل مغ أربعة، وبو قاؿ أبػ حشيفة الخابع: السحهب

 .والديجية ال تشعقج بأقل مغ ثالثة، وبو قاؿ أبػ يػسف :السحهب الخامذ
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ويكػف بيشيع  مدتقمة،  بجساعة يسكغ أف تتكػف ليع قخيةال تتعقج إال السحهب الدادس: 
 بيع وشخاء، مغ غيخ حرخ بعجد معيغ، وبحلظ قاؿ مالظ.

 .أحجىسا اإلماـ، وبحلظ قاؿ الطاىخية، باثشيغتشعقج  الدابع: السحهب

سػؿ هللا ، يثبت في اشتخاط عجد معيغ لرحة الجسعة حجيث عغ ر  لع. والطاىخ: أنو ☜
 . وإنسا وردت في ذلظ أحاديث ضعيفة ال تقـػ بيا حجة

 اتحاد الجسعة :الدابع الذخط

 .الجسعة؛ أي: أف ال تقارنيا أو تدبقيا جسعة أخخى في نفذ البمج الحي تقاـ  اتحاد
 فيو، وىحا الذخط محل خالؼ بيغ الفقياء.

اتحاد الجسعة ليذ بذخط لرحتيا ، فمػ تعجدت الجسعة في البمج الػاحج في  :األول القهل
 .الطاىخيةو  أكثخ مغ مػضع صحت جسيعيا، وىحا ىػ القػؿ الرحيح ألبي حشيفة،

يذتخط لرحة الجسعة اتحادىا، فال يقاـ في البمج الػاحج أكثخ مغ جسعة  القهل الثاني:
 خ مغ نز الذافعي. واحجة، وىػ قػؿ آخخ ألبي حشيفة، وىػ الطاى

يذتخط لرحة الجسعة اتحادىا، إال إذا دعت الحاجة إلى التعجد فيجػز  القهل الثالث:
عجـ مشيا ، و يزيق السدجج وعجـ إمكاف تػسعوومغ الحاجة، أف حاجة، حيشئح عمى قجر ال

وجػد عجاوة في ناحيتيغ مغ البمج مثاًل مشيا بو يسكغ الرالة فييا، و  ةرمتوجػد شػارع م
ع اتداع البمج بحيث يؤدي تكميفيومشيا ث تخذى الفتشة عشج اجتساعيع في مدجج واحج، بحي

 ، وىحا قػؿ الجسيػر.بالحزػر في مكاف واحج إلى مذقة

: يذتخط أف ال يقل ما بيشيسا عغ افة بيغ الجسعتيغ، فقاؿ اإلماميةاعتبخ السد :بعالخا القهل
 عغ ميل.ثالثة أمياؿ، وقاؿ الديجية : يذتخط أف ال يقل 

لع يقسيا  ملسو هيلع هللا ىلصعمع دلياًل لمقائميغ باشتخاط اتحاد الجسعة لرحتيا إال أف يقػلػا : إنو ي ال. ☜
لكن من الهاضح أن هحا ال يشهض ، في أكثخ مغ مػضع واحج، فمػ جاز ذلظ ألذف بو

 ، وهه يجل على االستحباب.الجسعة لرحتها؛ ألن مجخد فعل ددلياًل على اشتخاط اتحا
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 صالة السدافخ الثالثة:حاضخة الس

الدفخ مغ األمػر التي تتغيخ بو كثيخ مغ األحكاـ، ومغ ىحه األحكاـ بعس أحكاـ 
عغ شخائط الدفخ الحي ترمى فيو صالة السدافخ، حاضخة الس هفي ىحشتكمع الرالة، وس

 ىي: ذكخ الفقياء شخائط خسدة وقج 

 عسخافالمجاوزة  5 غمبة حاؿ الدفخ 4 نية القصع 3 السدافة 2 نػع الدفخ 1
 نهع الدفخ: الذخط األول

نػع ففي أي معرية ،  ثة : سفخ شاعة، وسفخ مباح، وسفخمغ السعمـػ أف الدفخ أنػاع ثال
 . مغ ىحه ترمى صالة السدافخ؟ 

ذلظ ال فخؽ بيغ أف  يذتخط في الدفخ أف ال يكػف سفخ معرية، ثع بعج :السحهب األول
 .وىػ محىب الجسيػريكػف سفخ شاعة أو سفخًا مباحًا، 

في جسيع أنػاع الدفخ بسا في ذلظ سفخ السعرية، وإليو  القرخ يجػز ثاني:السحهب ال
 .ذىب أبػ حشيفة، والطاىخية، وأكثخ الديجية

 أدلة السحهب األول: . ☜

اصجقة ترجؽ هللا "، فقاؿ لو : رد في ىحه اآليةعغ حكع القرخ الػاملسو هيلع هللا ىلص  . سئل الشبي➀
 ". وصجقتو تعالى ال تكػف في سفخ السعرية.صجقتوبيا عميكع فاقبمػا 

بأف هللا تعالى إنسا خفف عغ السدافخ رخرة لو ليجفع عشو السذقة، والخخز ال تشاط . ➁
  .بالسعاصي

 أدلة السحهب الثاني:.☜

ْ حمس. إشالؽ قػلو تعالى: ➀ ن َتۡقُصُروا
َ
ۡرِض فَوَيَۡس َعوَۡيُكۡى ُجََاٌح أ

َ
ٌَ  َوِإذَا َضَرۡبتُۡى فِي ٱلۡأ يِ

 ْ ْا ٌَ َكاٍُ ْْۚ إِنَّ ٱهَۡكِٰفرِي ٌَ َكَفُرٓوا َِّذي ََُكُى ٱل ن َيۡفتِ
َ
ةِ إِۡن ِخۡفُتۡى أ ْٰ وَ ا  ٱلصَّ َّٗ بِي ا يُّ هَُكۡى َعُدّوّٗ

 .[101]النساء:  ىجس١٠١
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فخض هللا الرالة حيغ فخضيا ركعتيغ في الحزخ "ما صح عغ عائذة قالت :  .➁
 ".خزخت صالة الدفخ، وزيج في صالة الحوالدفخ؛ فأق

إف هللا فخض الرالة عمى لداف نبيكع : عمى "قاؿ:  ما صح عغ ابغ عباسػ ➂
 ."السدافخ ركعتيغ، وعمى السكيع أربعًا 

 السدافة: الذخط الثاني

غ مياًل، أي حػالي يغ وسبعياثشوتقجر ب ثالثة أياـ فراعجًا اإلبل واألقجاـ، :السحهب األول
 .قاؿ أبػ حشيفة ، وبو كيمػمتخًا.  121

مدافة مخحمتيغ فراعجًا، وقجروا ذلظ بثسانية وأربعيغ مياًل، أي حػالي  السحهب الثاني:
 وىػ قػؿ الجسيػر. كيمػمتخًا، 81

 وقػؿ االمامية.مديخة يـػ فراعجًا،  السحهب الثالث:

ال تدافخ السخأة ثالثة أياـ إال مع ذي »قاؿ: ملسو هيلع هللا ىلص أنو  بسا صح :احتج لقهل أبي حشيفة. ☜
سسى مديخة ثالثة أياـ سفخًا، ومشع ملسو هيلع هللا ىلص متفق عميو. وجو الجاللة: أف رسػؿ المہ « محـخ

، مسا يجؿ عمى أف ىحا ىػ الدفخ الحي تتعمق   و األحكاـ.بالسخأة مغ الدفخ إال مع السحـخ

، هل ىحا ال يجػز لمسخأة أف تدافخ مثقج بيغ : أف سفخًا ملسو هيلع هللا ىلص بأف الخسػؿ  :وأجيب عن هحا
، وليذ في الحجيث ما يجؿ عمى أف الدفخ ال يصمق إال عمى ىحه السدافة ؛  بجوف محـخ

قاؿ ذلظ أيزًا في مديخة يػميغ، وفي مديخة يـػ وليمة، ملسو هيلع هللا ىلص يجؿ عمى ذلظ : اف الخسػؿ 
 .وكل ذلظ في الرحيحيغ

ا أىل مكة ال تقرخوا ي » قاؿ :ملسو هيلع هللا ىلص بسا روي عغ ابغ عباس : أنو الجسيػر: احتج . ☜
: قخية قخب مكة عمى وعدفاف، «الرالة في أدنى مغ أربعة بخد : مغ مكة إلى عدفاف

 كع.81تداوي ي وى، مدافة أربعة بخد مشيا

 بأف التحجيج بسا قالػه مخوي عغ أىل البيت. :احتج اإلمامية. ☜
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 نية قظع مدافة الدفخ : الذخط الثالث

 .أف يشػي السدافخ قصع مدافة الدفخ بجوف القرخ في الدفخخط الفقياء لجػاز اشت :
أف تتخمميا إقامة، وأف يخبط سيخه بقرج معمػـ، أما اليائع في سفخه، الحي ليذ لو وجية 

 اإلمامية.األئسة األربعة و مى ذلظ يقرجىا فيحا ال يقرخ الرالة، نز ع

 جه اقاـ.ومثل اليائع البجوي الحي يخخج شالبًا لمعذب، عمى أنو متى وج

 عجم غلبة حال الدفخ على السدافخ: الذخط الخابع

 .مغ كاف كحلظ  ال يكػف سفخه أكثخ مغ حزخه، أما اشتخط اإلمامية في السدافخ: أف
كالسدافخ الحي عسمو الدفخ مثل الدائق والسالح، والتاجخ الحي يصمب األسػاؽ، فيؤالء إف 
لع يفرل بيغ سفخ وآخخ إقامة عذخة أياـ فراعجًا ال يقرخوف، أما إذا فرمػا بيغ سفخ 

 وآخخ السجة السحكػرة قرخوا. 

 . .ولع يذتخط ذلظ الجسيػر 

 . كاف مع السالح أىمو في الدفيشة، بحيث تعتبخ ىحه  إذاأحسج فقاؿ: االماـ وفرل
الدفيشة مػضع إقامتيع، وليذ ليع بيت غيخىا، فيحا ال يقرخ، أما إذا لع يكغ أىمو معو 

 .معو فيحا يقرخ

مدكشو، فييا كل  مغ كاف أىمو معو في الدفيشة وىي وىحا التفريل وجيو : وذلظ ألف
ألف الدفيشة صالحة لمدكغ فييا وىي مشدلو، مدتمدمات معيذتو، فيحا حكسو حكع السكيع، 

شقل فيي غيخ فدػاء سارت أو وقفت فيػ في بيتو. أما ما سػى الدفيشة مغ وسائط ال
ذقة الدفخ، فيجخل في عسػـ لحلظ فالعامل فييا مدافخ تمحقو م صالحة لمدكغ الجائع،

 .التي أثبتت التخخيز لمسدافخ الشرػص
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 مجاوزة عسخان البلج :الذخط الخامذ

 :الؼ بيغ الفقياء عمى ثالثة محاىبىشا حرل خ، يبجأ السدافخ يرمي صالة الدفخ؟متى 

يجػز لو أف يبجأ القرخ مغ حيغ مجاوزتو البمج الحي يكيع  :جسيػر الفقياءالسحهب األول: 
 فيو، وال يجػز لو القرخ قبل ذلظ.

أف السكمف متى نػى الدفخ جاز لو : روي عغ بعس الفقياء التابعيغ :الثاني السحهب
القرخ حتى ولػ لع يدؿ في مشدلو، روي ذلظ عغ عصاء، والحارث بغ أبي ربيعة، واألسػد 

 بغ يديج، وغيخ واحج مغ أصحاب ابغ مدعػد.

عكذ البعس اآلخخ فقاؿ: ال يقرخ السدافخ في اليـػ األوؿ مغ سفخه  السحهب الثالث:
 .حتى الميل، ومسغ قاؿ بحلظ مجاىج

 األدلة ومشاقذتها

سأقترخ عمى إيخاد أدلة الجسيػر، وأذكخ خالؿ ذلظ ما يسكغ أف يخد مغ أدلة معارضة 
 ه أصحاب السحاىب األخخى، فأقػؿ :لسا ذكخ 

بأف القرخ وغيخه مغ الخخز إنسا رخز هللا تعالى بيا لمسدافخ،   :احتج الجسههر.☜
قج ملسو هيلع هللا ىلص عمع أف رسػؿ هللا يال و ثع إن. ومغ كاف داخل بمجه الحي يكيع فيو ال يدسى مدافخاً 

 رجحاف محىب الجسيػر.، مشو يعمع أسفاره إال بعج خخوجو مغ السجيشةقرخ في شيء مغ 
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 حاضخة الخابعة: مدائل في باب الدكاةالس

 (.الربي والسجشهن  السدألة االولى: الدكاة في مال القاصخ)

 والخاجح عشج االمامية. ،الحشفية . وىػ محىبال تجب الدكاة في مالو الـسـحهـب األول:

 .تجب الدكاة في ماؿ القاصخ، وىػ محىب جسيػر الفقياء السحهب الثاني:

 األدلة ومشاقذتها

 .يأتي احتج أصحاب السحىب األوؿ بسا : 

ٌۡ  ُخۡذ  حمس. قػلو تعالى : ➀ ا  ِي َّ ِ ِّى ب ۡى َوتَُزّكِي ُِ ُِر ّّ ِّۡى َصَدَقةّٗ ُتَط ِ ۡيَوٰل
َ
 . [103]التوبة:  ىجسأ

وجو الجاللة: أف الذارع قج جعل الدكاة شيخة لمسدكي، والربي والسجشػف غيخ مكمفيغ، فال 
 عمييسا. ذنب عمييسا يصيخاف مشو. فمحلظ ال تجب الدكاة

إيتاء »مشيا :  بشي اإلسالـ عمى خسذ، وذكخملسو هيلع هللا ىلص: »إف الدكاة عبادة، بجليل قػلو . ➁
عغ الربي والسجشػف، لحلظ  وما كاف عبادة محزة فيػ مػضػع .متفق عميو« الدكاة

 .فالدكاة مػضػعة عشيسا حكسيا في ذلظ حكع الرالة والحج وغيخىسا

 .الجسيػر( أما أصحاب السحىب الثاني(: 

ٌۡ  ُخۡذ  حمس. قػلو تعالى : ➀ ا  ِي َّ ِ ِّى ب ۡى َوتَُزّكِي ُِ ُِر ّّ ِّۡى َصَدَقةّٗ ُتَط ِ ۡيَوٰل
َ
 . [103]التوبة:  ىجسأ

تذسل القاصخ وغيخه، ألف الكل يحتاج إلى تصييخ هللا تعالى وجو الجاللة: أف اآلية عامة 
 يع.وتدكيتو، وكميع مغ الحيغ آمشػا الحيغ ندلت اآلية في

قاؿ لو : ملسو هيلع هللا ىلص إلى اليسغ: فقج جاء فيو أنو ملسو هيلع هللا ىلص حيشسا بعثو  حجيث معاذ . عسـػ ➁
« وتخد إلى فقخاتيع أعمسيع أف هللا افتخض عمييع صجقة في أمػاليع تؤخح مغ أغشيائيع»

 .متفق عميو
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ابتغػا في ماؿ اليتيع، ال »قاؿ : ملسو هيلع هللا ىلص رًو ابغ حـد بإسشاده عغ يػسف بغ مالظ : أنو . ➂
 «.ال تدتيمكو الرجقة»، ورواه البييقي بمفظ : «تأكمو الدكاة

 حكم الدكاة بالشدبة للسجيندألة الثانية: الس

 . فيسا عشجه زيادة عمى مقجار الجيغ السجيغ الحي لع يدتغخؽ الجيغ جسيع مالو، وكاف
 ذلظ بيغ الفقياء.  تجب في ىحه الديادة، ال خالؼ في تبمغ نرابًا، فإف الدكاة

 .كالسجيغ بألف ديشار وعشجه خؽ الجيغ جسيع مالووإنسا حرل بيشيع خالؼ فيسغ استغ :
 .عشجه أو ال تجب؟األلف التي ألف؛ فيحا ىل تجب عميو زكاة في 

الرحيح وىػ  ،جسيع مالوالدكاة في وعميو  الجيغ ال يسشع وجػب الدكاة، السحهب األول:
 .واإلماميةمحىب الذافعي، وبو قالت مغ 

ال تجب الدكاة عمى مغ استغخؽ الجيغ جسيع مالو، ومغ لع يدتغخؽ الجيغ  السحهب الثاني:
وىحا  نرابًا.مالو فيحا ال تجب عميو الدكاة في مقجار الجيغ، وإنسا تجب فيسا تبقى إذا بمغ 

  قػؿ الجسيػر.

 األدلة ومشاقذتها

 .:احتج القائمػف بالػجػب 

بعسػـ األدلة الجالة عمى وجػب الدكاة، إذ ىي تػجب الدكاة في األمػاؿ مغ غيخ . ☜
 تفخيق بيغ أف يكػف السالظ مجيشًا أو غيخ مجيغ.

 الجسيػر. واحتج: 

الدابق، ومغ استغخؽ الجيغ جسيع  شز حجيث معاذبأف الدكاة إنسا وجبت عمى الغشي ب
 .مالو ال يدسى غشياً 
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 حكم الدكاة بالشدبة للجائنالسدألة الثالثة: 

ىحه الحالة أف  اف أواف زكاة الجائغ، فيل يجب فيإذا كاف لذخز عمى آخخ ديغ وح
 ال؟ يحدب مقجار الجيغ ويجفع زكاتو مع ما عشجه مغ أمػاؿ أـ

ال تجب عمى الجائغ زكاة الجيػف التي لو عمى الشاس، سػاء كاف الجيغ  السحهب األول:
حااًل أو مؤجاًل، عمى مػسخ مقخ مدتعج لمجفع أو عمى معدخ : مقخ أو مشكخ كل ذلظ 
سػاء، ال تجب عمى الجائغ زكاتو حتى يكبزو ، وإذا قبزو استأنف بو حػاًل ججيجًا، بحلظ 

 .ميةماقاؿ الطاىخية، وىػ السذيػر عشج اإل

ب زكاة الجيغ عمى الجائغ حتى يكبزو، وإذا قبزو زكاه عغ سشة جال ت :السحهب الثاني
 .واحجة، ولػ مزى عميو عشج السجيغ عجة سشيغ، وىحا محىب مالظ

ال تجب الدكاة عمى الجيغ إال بعج قبزو، وحيشئح تجب زكاتو عسا مزى  السحهب الثالث:
 .مغ الدشيغ. وبيحا قاؿ الديجية، وىػ محىب أحسج أيزاً 

إذا كاف الجيغ حااًل مخجػًا، أي: عمى مميء مقخ مدتعج لمجفع، أو غيخ  السحهب الخابع:
مقخ ولكغ عميو بيشة ويسكغ الحرػؿ عميو بالتقاضي ؛ فيحا تجب زكاتو في الحاؿ وإف لع 
يكبس. أما إذا كاف غيخ ذلظ فيحا ال تجب زكاتو إال بعج قبزو، وحيشئح يخكي عسا مزى 

 .الذافعي مغ الدشيغ، وبيحا قاؿ

 إخخاج القيسة في الدكاةالخابعة: ألة دالس

عيغ  لقج نز الذارع عمى الػاجب الحي يجب إخخاجو في الدكاة، وعميو فإذا أخخج السدكي
ما نز عميو الذارع فإف ذلظ يجدئ بال خالؼ، لكغ لػ أراد العجوؿ عغ عيغ ما نز 
عميو الذارع إلى قيستو؛ فيل يجدئ ذلظ عشو؟ وذلظ كسغ عشجه أربعػف مغ الغشع، فالػاجب 

: ػ أراد أف يخخج بجؿ الذاة قيستياالسشرػص عميو شاة تجدئ عشو إذا أخخجيا باالتفاؽ، فم
 ىشا اختمف الفقياء عمى محىبيغ رئيديغ:. يل يجدئ ذلظ عشو؟ًا أو غيخه، فنقج
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الدمصاف الشاس يجبخ كأف  ،كيسة ما لع تجع ضخورة لحلظال يجػز إخخاج ال السحهب األول:
وإلى ذلظ ذىب الذافعي،  عمى دفع الكيسة، أو ال يجج السدكي عيغ الػاجب عميو.

 سالكية، وبعس الديجية.والطاىخية، وأحسج في أضيخ الخوايتيغ عشو ، وبعس ال

يجػز دفع الكيسة في الدكاة، وعميو فمػ وجبت عمى السدكي شاء فأخخج  السحهب الثاني:
قيستيا نقجًا أو زرعًا، أو وجب عميو نقج فأخخج بجلو ماشية أو غيخىا جاز ذلظ، وأجدأ عغ 

شيفة السدكي ما داـ ما يخخجو مداويًا في الكيسة لسا وجب عميو. وإلى ذلظ ذىب أبػ ح
 .واإلمامية، وبعس الديجية

 األدلة ومشاقذتها

 . السانعيغ:أدلة 

خح الحب مغ " بعثو إلى اليسغ وقاؿ لو:ملسو هيلع هللا ىلص هللا  : أف رسػؿما روي عغ معاذ . ➀
 ."البقخ ع، والبعيخ مغ اإلبل، والبقخة مغالحب، والذاة مغ الغش

برجقة ملسو هيلع هللا ىلص الخسػؿ أمخ »واحتجػا أيزًا بسا صح في صجقة الفصخ، عغ ابغ عسخ . ➁
 .«الفصخ صاعًا مغ تسخ أو صاعا مغ شعيخ

ث ولع يحكخ الكيسة، فمػ جازت قج أمخ بسا ذكخ في الحجيملسو هيلع هللا ىلص وجو الجاللة: أف الخسػؿ 
 يا، ألف الحاجة قج تجعػ إلييا.شلبي

 .جيديغالسدلة أ: 

: خسيز أو لبيذ تػني بعخض ثيابئا»روى شاؤس: أف معاذًا قاؿ ألىل اليسغ :  .➀
 «.بالسجيشةملسو هيلع هللا ىلص الرجقة مكاف الحرة والذعيخ، أىػف عميكع، وخيخ ألصحاب الشبي في 

 : الثياب الرفيقة، أو ىػ الخسيرة، وىي كداء صغيخ.الخسيز

 : قبل: السخاد بو الثػب شػلو خسدة أذرع.الخسيذ
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 المبيذ : أي ما يمبذ. ومعشى الحجيث : أعصػني ثيابًا أخحىا مشكع بجؿ الحبػب الػاجبة
 وىحا دليل عمى جػاز أخح الكيسة في الدكاة. عميکع،

ناقة حدشة في إبل ملسو هيلع هللا ىلص شبي برخ ال زًا بحجيث الرشابح األحسدي قاؿ:واحتجػا أي. ➁
: إني ارتجعتيا ببعيخيغ مغ حػاشي اإلبل، قاؿ صاحب الرجقة« ما ىحه؟»فقاؿ: ؟ الرجقة

 «.نعع إذف»قاؿ: 

كانا يأخحاف في الجدية الكيسة، فإف عسخ كاف يأخح  رضي هللا عشيسا عمي. أف عسخ و ➂
الساشية فييا، وكاف عمي يأخح حتى اإلبخ والحباؿ. مع أف األصل في الجدية الشقج 

 وعميو يقاس عمى الجدية الدكاة. والصعاـ،

 الخسذالسدألة الخامدة: 

األمػاؿ بعزيا؛ ىحه  ح مشيا الخسذ، عمى خالؼ بيشيع فيذكخ الفقياء األمػاؿ التي يؤخ
   ىي:

أمػاؿ  .➄. يج وما يخخج مغ البحخرال. ➃ .السعادف.➂  الكشػز.. ➁. الغشائع. ➀
 أخخى اختز اإلمامية في القػؿ بسذخوعية الخسذ فييا.

 .الغشائع: 

 الغشيسة: ىي الساؿ الحي يحرل عميو السدمسػف مغ الكفار السحاربيغ بقتاؿ. 

أقداـ مشيا تػزع عمى الغائسيغ، لمخاجل مشيع سيع، الغشيسة تقدع إلى خسدة أقداـ، أربعة 
ولمفارس سيساف عشج أبي حشيفة، وقاؿ األئسة الثالثة : لمفارس ثالثة أسيع، وصحيح الدشة 

 يؤيج ىحا.

مرخفو اآلية الكخيسة  يعشيشا الكالـ عشو ىشا، وقج بيشتأما الخسذ الباقي فيحا ىػ الحي 
ا حمسقاؿ تعالى:  ًَ نَّ

َ
ْ أ ْٓا ًُ ۥ َولِورَُّشِْل َولِِذي ٱهُۡقۡربَٰي َوٱلَۡيَتَٰمٰى  َوٱۡعوَ ُُ ِ ُخمَُص نَّ ّلِِلَّ

َ
تُى ّيٌِ َشۡيٖء فَأ ًۡ َغَِ
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 ْۡ َْۡم ٱهُۡفۡرقَاِن يَ ٍَزلَۡنا عَلَٰى َعۡبِدٍَا يَ
َ
ِ َوَيآ أ بِيِن إِن ُلَُتۡى َءاَيَُتى بِٱّلِلَّ ٌِ ٱلصَّ َسِٰميِن َوٱبۡ ًَ ۡ ََ  َوٱل ََ ۡ َم ٱل

 ُ َعاِنِۗ َوٱّلِلَّ ًۡ  .  [41]األنفال:  ىجس٤١ عَلَٰى ُك ِِّ َشۡيٖء قَِديٌر ٱلۡجَ

قاؿ مالظ: الخسذ ال يدتحق لرشف دوف صشف، وإنسا ىػ مػكػؿ إلى  :السحهب األول
 .نطخ اإلماـ يرخفو فيسا يخاه مرمحة لمسدمسيغ

لميتامى، والسداكيغ،  : يقدع الخسذ إلى ثالثة أقداـ: قاؿ أبػ حشيفة :السحهب الثاني
 الدبيل.وأبشاء 

أما ذكخ هللا تعالى في اآلية فيحا ليذ إلثبات سيع لو: فإف األشياء كميا ممظ هللا تعالى،  
فإنو قج ملسو هيلع هللا ىلص الخسػؿ سيع وأما  التعطيع. وإنسا ذكخ اسسو تعالى الفتتاح الكالـ بو عمى سبيل

لشرختيع ، ألنيع إنسا كانػا يعصػنو ا سيع ذوي القخبي فقج سقط بػفاتوسقط بػفاتو. وأم
 ، وبعج وفاتو زاؿ الدبب.ملسو هيلع هللا ىلصلمخسػؿ 

: يقدع إلى خسدة أقداـ؛ فإنيع قالػا في قاؿ الذافعي وأحسج والطاىخية :السحهب الثالث
مشيا في مرالح السدمسيغ، ملسو هيلع هللا ىلص سيع الخسػؿ ويرخؼ سيع هللا تعالى كسا قاؿ أبػ حشيفة. 

 فقط. وسيع ذوي القخبي ىػ لمسػجػد مشيع مغ بشي ىاشع 

 : أسيع ةتية في السذيػر عشجىع: تقدع إلى سامقاؿ االم :خابعالسحهب ال

هللا سيسو وسيع انتقل ملسو هيلع هللا ىلص ثالثة مشيا لإلماـ: ألف سيع هللا تعالى لمخسػؿ، وبعج وفاتو 
 لو.جسيعيا ذوي القخبي ثالثة أسيع ، لالماـ، ليكػف مع سيع تعالى

لمحي يػجج مشيع مغ بشي عبج  وأما الثالثة الباقية فيي : لميتامى والسداكيغ وأبشاء الدبيل
 السصمب فقط، ال مغ عسـػ السدمسيغ.

 .الخكاز(.الكشػز(  

الكشػز: ىي األمػاؿ السجفػنة في األرض مسا سبق لإلنداف حيازتو قبل ذلظ، ويعتبخ ىحا 
 الساؿ كشدًا ويجخي عميو حكع الكشد بذخوط :
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 .ساءىحا رأي جسيػر العم .مياً أف يكػف الجفيغ جاى الذخط األول:

ليذ بكشد وال يأخح  عخؼ ذلظ بعالمات تجؿ عميو؛ فيحا أما إذا كاف الجفيغ إسالميًا بأف
 حكسو، وإنسا ىػ لقصة فيأخح حكسيا.

 فيشا اختمفػا : ات تجؿ عمى أنو جاىمي أو إسالمي،وإذا لع تكغ عمى الساؿ عالم

 ، فيأخح حكع الخكاز.يعتبخ جاىمياً الجسيػر: فقاؿ . ☜

 المقصة. حكع يعتبخ إسالميًا فيأخح :وقاؿ أحسج. ☜

أف يػجج الساؿ مجفػنًا في أرض مػات لع يعسخىا مدمع وال ذمي؛ يدتػي في  الذخط الثاني:
اجج أو لمغيخ فيشا فإف وجج في أرض مسمػكة لمػ  لرحارى وخخائب الجاىمية وقالعيع.ذلظ ا

 : اختمف الفقياء

 .وعميو حق هللا تعالى فيولػاججه  احج؛ ىػ: الحكع و واالمامية فقاؿ الطاىخية والديجية.  ☜
 ، ال لػاججه. الجسيػر: ىي لسغ كانت في أرضو وقاؿ. ☜

كاف فيسغ كاف قبمكع رجل اشتخى عقارًا، فػجج فييا جخة " ملسو هيلع هللا ىلص:قػؿ الجسيػر قػؿ الشبي  يؤيج
 : إنسا بعتظ األرضرض، ولع أشتخ الحىب، فقاؿ الخجلذىب فقاؿ: إني اشتخيت مشظ األ

: لي بسا فييا، فتحاكسا إلى رجل فقاؿ: ألكسا ولج؟ فقاؿ أحجىسا: لي غالـ، وقاؿ اآلخخ
 ".جارية، قاؿ: فأنكحا الغالـ الجارية وليشفقا عمى أنفديسا وليترجقا
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 محاضخة االسبهع الخامذ

 مدائل من كتاب الريام، واالضحية

 يهم الذك وحكم صهمهالسدألة األولى: 

إذا غخبت شسذ اليػـ التاسع والعذخيغ مغ شعباف أو التاسع والعذخيغ مغ رمزاف، 
: إما أف تكػف الدساء صافية، أو بيا عمة مغ الشاس اليالؿ فمع يثبت؛ فال يخمػوشمب 

 .سحاب أو غبار أو نحػ ذلظ

 :فإذا كانت الدساء صافية ولم يثبت الهاللالحالة األولى : 

التالي ىػ اليػـ الثالثػف مغ الذيخ، فإذا كاف الذيخ رمزاف  اليـػفي ىحه الحالة يكػف 
بيغ الفقياء، وإذا كاف شيخ  فيحا اليـػ ىػ الثالثػف مشو ويجب صيامو ال خالؼ في ذلظ

مشيي عغ صيامو إال لسغ وافق عادة لو  صخ  فاليـػ ىػ الثالثػف مشو وىػ يـػ  شعباف فيحا
ػافق يػـ الخسيذ صػـ الثالثيغ مغ شعباف : كأف يعتاد شخز صـػ يـػ الخسيذ مثاًل في

ال يتقجمغ أحجكع رمزاف برػـ "أنو قاؿ: ملسو هيلع هللا ىلص فقج صح عغ رسػؿ هللا فيجػز لو صيامو؛ 
 .ميو، مشفق ع"يـػ أو يػميغ، إال أف يكػف رجل كاف يرػـ صػمًا فميرع ذلظ اليـػ

اعتبخت والذافعي وأحسج. بل  محىب أبي حشيفة، العمساء، وىػ وبسقتزى الشيي قاؿ. ☜
 الرػرة ىي يـػ الذظ السشيي عشو. الخواية السذيػرة عغ أحسج ىحه

، وقاؿ الديجية واإلمامية باستحباب صيامو، . ☜ ولع يخ السالكية بأسًا برياـ ىحا اليـػ
 والحجيث الدابق يعارضيع.

 :إذا كان في الدساء علة ولم يخ الشاس الهاللالحالة الثانية: 

 . اليػـ التاسع والعذخيغ مغ رمزاف وجب صياـ اليـػ التالي إذا كاف ذلظ اليػـ ىػ
 .عمى أنو الثالثػف مغ رمزاف، وىحا ال أعمع فيو خالفًا بيغ الفقياء
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 .عشج يهم الذك اليـػ التالي لو ىػ الحي يدسى فا كاف التاسع والعذخيغ مغ شعباف إذ
 .جسيػر الفقياء

 : عمى ثالثة محاىب وفي حكع صيام ػاقج اختمف

وىػ محىب الجسيػر: ال يجػز صػمو بشية أنو مغ رمزاف، وال بشية  :حهب األولالس
 رػـ تصػع.فشعباف  متخددة؛ أي إف كاف مغ رمزاف فسغ رمزاف، وإف كاف مغ

 .يجب صيامو بشية أنو مغ رمزاف. ىػ أشيخ الخوايات عغ أحسج السحهب الثاني:

يدتحب صػمو بشية مذخوشة: عمى أنو رمزاف إف كاف ىحا اليـػ مغ  السحهب الثالث:
 رمزاف، وتصػع إذا كاف مغ شعباف. وبحلظ قاؿ الديجية، وبعس اإلمامية".

 ومشاقذتهااالدلة 

 . ادلة الجسيػر:☜

« مغ صاـ يـػ الذظ فقج عرى أبا القاسع »قاؿ:  بغ ياسخ صح عغ عسارعسػـ ما  
 .رواه أبػ داود والتخمحي وغيخىسا

ال يراـ اليـػ "ملسو هيلع هللا ىلص: محسػؿ عمى صيامو بشية رمزاف، وذلظ لقػلو عميو: بانو واعتخض 
 ".الحي يذظ فيو أنو مغ رمزاف إال تصػعاً 

 : أف الحجيث ال أصل لو.والجػاب عمى ىحا

ال ترػمػا حتى »قاؿ: ملسو هيلع هللا ىلص : أف رسػؿ هللا  ابغ عسخ: بسا صح عغ اعتخض الحشابمة
 .متفق عميو« تخوا اليالؿ، وال تفصخوا حتى تخوه، فإف غع عميكع فاقجروا لو

ىحا ضيقػا العجد، بأف تجعمػا شعباف تدعة وعذخيغ يػمًا، وعمى «: اقجروا»قالػا : معشى 
ىي: عجـ رؤية يجب صياـ اليػـ التالي عمى أنو مغ رمزاف، ثع إف ىحه الرػرة، و 

اليالؿ لػجػد مانع يحػؿ دوف الخؤية مغ سحاب ونحػه ال تدسى شكًا، وإنسا الذظ إذا 
 كانت الدساء صافية ولع يخ اليالؿ ػ
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وأجيب عغ ذلظ: بأف تفديخ الحجيث بالتزييق في العجد مخالف لمخوايات الرحيحة 
عميكع فأكسمػا عجة ي سفإف غ»لبخاري عغ ابغ عسخ بمفظ : لمحجيث نفدو : فقج رواه ا

 .، ورواه مدمع«شعباف ثالثيغ

أف القػؿ بعجـ جػاز صياـ يـػ الذظ أو تقجـ رمزاف برياـ يـػ أو يػميغ فيو والخاجح: 
تأصيل لسبجأ الػحجة بيغ السدمسيغ، ألف القػؿ بجػاز ذلظ يؤدي إلى أف يرـػ ىحا الذظ، 

بقو، فتحىب بحلظ وحجة وذاؾ ال يرػـ، وىحا يبجأ الرياـ في أوؿ رمزاف، وذاؾ يد
عمى تخسيخ ىحا  ى سالـ حخيز في كل العبادات الكبخ الجخػؿ في العبادة، بيشسا اإل

السعشى في الشفػس : فأنت تججه في الجسعة والجساعة في الرالة، وفي مالبذ اإلحخاـ 
. لحلظ يبجو لي اوىكح ....ة والػقػؼ بعخفة في الحج، وفي التكافل والسػاساة في الدكا

 .الجسيػرف ما ذىب إليو رجحا

 الخؤية التي يثبت بها الهاللالسدألة الثانية: 

 . إذا رؤي اليالؿ رؤية مدتفيزة في اليػـ التاسع والعذخيغ ثبت الحكع بيحه الخؤية؛
 بيغ الفقياء. سػاء بالشدبة لجخػؿ رمزاف أو خخوجو. ىحا ال أعمع فيو خالفاً 

 . ،أشيخىا محاىب فقج اختمف الفقياء ىشا عمىأما إذا لع يخ اليالؿ رؤية مدتفيزة: 

إذا لع تكغ في الدساء عمة فال تقبل إال شيادة العجد الغفيخ الحي يبمغ  :السحهب األول
الخبخ بو حج التػاتخ؛ سػاء في ذلظ إثبات ىالؿ الرـػ أو الفصخ، أما إذا كاف في الدساء 

أو امخأة، أما خخوجو فال  عمة فإف دخػؿ رمزاف يثبت بذيادة العجؿ الػاحج رجاًل كاف
 يثبت إال بذيادة رجميغ أو رجل وامخأتيغ، وبو قاؿ أبػ حشيفة.

يثبت اليالؿ بذيادة رجميغ عجليغ في الجخػؿ والخخوج؛ سػاء كاف في  السحهب الثاني:
 .الدساء عمة أـ ال. وإليو ذىب مالظ، وأكثخ الديجية وىػ األضيخ عشج اإلمامية

قبػؿ شيادة الػاحج عمى دخػؿ رمزاف، أما عمى خخوجو فال ذىب إلى  السحهب الثالث:
 .وأحسج تقبل أقل مغ شيادة شاىجيغ. وبيحا قاؿ الذافعي
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 األدلة ومشاقذتها

 . خ إذا لع اشتخاط الجسع الغفيومغ وافقو لجليل عمى رحسو هللا  عمع ألبي حشيفةيال
الكبيخة إلى مصمع اليالؿ  إال ما قيل: مغ أنو يبعج أف تشطخ الجساعة تكغ في الدساء عمة

وال يخاه إال واحج أو اثشاف مع سالمة أبرارىع، وعجـ السانع مغ الخؤية، فتفخد ىؤالء بالخؤية 
 .ع الغمط؛ فيجب التػقف فيوىمغ بيغ سائخ الشاس يػ 

 مغ االحاديث الرحيحة الكثيخة ومشيا:ورد  واعتخض عميو: بسا

أني رأيتو، فراـ ملسو هيلع هللا ىلص تخاءى الشاس اليالؿ، فأخبخت رسػؿ هللا »قاؿ:  ػ عغ ابغ عسخ1
 .رواه أبػ داود وصححو« وأمخ الشاس برياموملسو هيلع هللا ىلص رسػؿ هللا 

: إني رأيت ىالؿ رمزاف، فقاؿملسو هيلع هللا ىلص اؿ: جاء أعخابي إلى الشبي ق وعغ ابغ عباسػ 2
قاؿ: نعع، « هللا؟ أتذيج أف دمحمًا رسػؿ»قاؿ: نعع. قاؿ: « أتذيج أف ال إلو إال هللا؟»فقاؿ: 
 .رواه أصحاب الدشغ األربعة« يا بالؿ! أذف في الشاس فميرػمػا غجا»فقاؿ: 

: أنو خصب في اليـػ الحي شظ فيو فقاؿ: إني وعغ عبج الخحسغ بغ زيج بغ الخصابػ  3
قاؿ: ملسو هيلع هللا ىلص وساءلتيع، وإنيع حجثػني : أف رسػؿ المہ ملسو هيلع هللا ىلص جالدت أصحاب رسػؿ هللا 

خؤيتو، واندكػا ليا، فإف غع عميكع فأتسػا ثالثيغ يػمًا، فإف شيج صػمػا لخؤيتو، وأفصخوا ل»
 .رواه أحسج« شاىجاف مدمساف فرػمػا وأفصخوا

" :فإف . واستجؿ مغ اشتخط شاىجيغ االثبات اليالؿ مصمقًا، بالحجيث الدابق وفيو ،
 ". غع عميكع فأتسػا ثالثيغ يػمًا، فإف شيج شاىجاف مدمساف فرػمػا وأفصخوا

 تخض عمييع: باالحاديث الدابقة التي فييا ثبػت الذيخ بخؤية الػاحج.لكغ اع

 .أي ىالؿ  أما الحيغ فخقػا بيغ ىالؿ الرـػ وىالؿ الفصخ، فقبمػا الػاحج في األوؿ
حيث حسمػا االحاديث التي فييا ، )ىالؿ العيج(، واشتخشػا اثشيغ فراعجًا في الثانيالرـػ

، أما االحاديث التي فييا شاىجيغ فحسمػىا عمى ىالؿ  شيادة الػاحج عمى ىالؿ الرـػ
 لمعبادة. طالفصخ. وقالػا: ىحا ىػ األحػا
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  حكم من شخع في صهم رمزان وهه مدافخ ثم بجا له تخكه السدألة الثالثة:

إذا شخع السدافخ في صياـ يـػ مغ رمزاف أثشاء الدفخ، فيل يحق لو فصخ ذلظ اليـػ إف 
 اختمف الفقياء عمى محىبيغ : مدافخًا؟.ا لو ذلظ، وىػ ما زاؿ بج

قاؿ أبػ حشيفة ومالظ: يحـخ عميو ذلظ، فإف أفصخ أثع ووجب عميو القزاء  السحهب األول:
 عشج مالظ في مذيػر محلبو. وف الكفارة عشج أبي حشيفة. ومعياد

 .الرحيح مغ محىب الذافعي: يجػز لو الفصخوىػ قاؿ أحسج  :السحهب الثاني

 .الطاىخية واإلماميةوىػ محىب ، ال يرح الرـػ لمسدافخ أصال السحهب الثالث:

 :القهل الخاجح ودليله

في حجيث فتح مكة ػ أنو قيل  - فقج صح عغ جابخ، الدشة تؤيج محىب أحسج ومغ وافقو
إف الشاس قج شق عميو الرياـ، وإف الشاس يشطخوف فيسا فعمت، فجعا بقجح ملسو هيلع هللا ىلص: »لمخسػؿ 

 .رواه مدمع« مغ ماء بعج العرخ فذخب والشاس يشطخوف إليو

 ـػ الحي ابتجاء صائسًا في الدفخ.ييفصخ الملسو هيلع هللا ىلص فيحا 

 حكم من قجم من الدفخ مفظخاً السدألة الخابعة: 

ىحا اليـػ ال خالؼ في  مو أثشاء الشيار، فيحا عميو قزاءمغ الدفخ مفصخًا إلى أى مغ قجـ
محل وىحا  عميو إمداؾ ما تبقى مشو أـ ال؟. ذلظ بيغ الفقياء. لكغ مع ذلظ ىل يجب

 : خالؼ بيغ الفقياء عمى محىبيغ

 قاؿ جسيػر الفقياء: ال يمـد اإلمداؾ وإنسا يدتحب. :السحهب األول

 يمدمو االمداؾ. يفة وأحسج في أضيخ الخوايتيغ عشو:قاؿ أبػ حش الثاني:السحهب 
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 :األدلة ومشاقذتها

 استجؿ الجسيػر بانو لع يخد ما يمـد بحلظ.. ☜

 يػجج في الدشة مغ األدلة ما يعزج محىب أبي حشيفة وأحسج. . والطاىخ أنو ☜

أذف في الشاس: أف كل  أمخ رجاًل مغ أسمع أفملسو هيلع هللا ىلص أف رسػؿ هللا »فقج ثبت في الرحيحيغ: 
 متفق عميو. « يـػ عاشػراء ظ، ومغ لع يأكل فميرع، فإف اليػـمغ أكل فميسد

وجو الجاللة: أف صػـ عاشػراء كاف فخضًا في أوؿ اإلسالـ قبل أف يفخض صػـ رمزاف، 
وقج شخعت فخضيتو خالؿ الشيار، ومعشى ىحا أف الرـػ لع يكغ واجبًا عمى الشاس أوؿ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصظ فقج أمخ الخسػؿ الشيار، ومع ذل

 دألة الخامدة: ما يجب على الحامل والسخضع.الس

 .أوالدىسا جاز  الرـػ ضخرًا عمى أنفديسا أو عمى الحامل والسخضع إف خافشا مغ
مى الحامل إذا عخفشا ىحا، فسا الحي يتختب ع ليسا الفصخ، ىحا ال خالؼ فيو بيغ الفقياء.

  والسخضع إذا أفصختا؟ .

 محاىب أشيخىا:اختمف الفقياء في ذلظ عمى 

: ال يجب عمييسا شيء؛ ال قزاءقاؿ ابغ  :السحهب األول  وال فجية. حـد

  .يجب عمييسا القزاء والفجية معاً  االمامية:قاؿ  :السحهب الثاني

: إف أفصختا خػفًا عمى أحسج وىػ الرحيح مغ محىب الذافعي قاؿ السحهب الثالث:
 قزاءالقزاء فقط، وإف أفصختا خػفًا عمى أوالدىسا كاف عمييسا ال أنفديسا، كاف عمييسا

 والفجية معًا. 

قاؿ مالظ: ليذ عمى الحامل إال القزاء، أما السخضع فعمييا القزاء  :خابعالسحهب ال
 والقجية.
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ال يجب عمى الحامل والسخضع سػى القزاء، وال فجية  أبػ حشيفة: قاؿ ذ:خامالسحهب ال
 .عمييسا

 ومشاقذتهااألدلة 

 . حشيفة ومغ وافقو. إال محىب أبيملسو هيلع هللا ىلص حجة عغ رسػؿ هللا ال أعمع مع أحج ىحه السحاىب 

أما ابغ حـد فقج استجؿ بسا حاصمو: أف الحامل والسخضع إذا خافتا ضخرًا عمى . ☜
أنفديسا أو عمى أوالدىسا فقج وجب عمييسا الفصخ، وما داـ الفصخ عمييسا فخض فقج سقط 

، و عشي  قزاء وال فجية. حيث قج سقط الرـػ فالسا الرـػ

 . رحسو هللا وأما اإلمامية فقج استجلػا بخواية رووىا عغ الباقخ. ☜

وأما أحسج والذافعي: فمع يػجبا عمى مغ خافت عمى نفديا إال القزاء؛ ألنيا ىشا . ☜
بسشدلة السخيس الخائف عمى نفدو، أما إذا خافت عمى ولجىا فعمييا القزاء الفجية، ألنيا 

 أيزًا. مخوي عغ ابغ عباس  أفصخت بدبب غيخىا، وألف ما ذكخوه

ضع، فأوجب عمى األولى القزاء فقط، ولشفذ التعميل فخؽ مالظ بيغ الحامل والسخ . ☜
شيغ ألنو ما يداؿ جدءًا مشيا، وأوجب عمى جصخت بدبب نفديا ولػ خػفًا عمى الألنيا أف

الثانية مع الفزاء الفجية ألنيا أفصخت بدبب غيخىا ولػ خػفًا عمى نفديا، ألف الدبب في 
 كل األحػاؿ ىػ الصفل الخضيع. 

 فة ومغ وافقو فيي :أما الحجة لسا ذىب إليو أبػ حشي. ☜

إف هللا عد وجل وضع عغ السدافخ شصخ »قاؿ : ملسو هيلع هللا ىلص حجيث أنذ بغ مالظ: أف رسػؿ المہ 
 .رواه أصحاب الدشغ األربعة« الرالة، السدافخ والحامل والسخضع الرـػ

قج سػى بيغ السدافخ وبيغ الحامل والسخضع في وضع ملسو هيلع هللا ىلص أف الخسػؿ  وجه الجاللة:
: أف وضع الرـػ عغ السدافخ ليذ السخاد مشو رفعو ابالكتالرـػ عشيع، ومعمـػ بشز 

الػاجب عميو بعج ذلظ  ، ثع إفخنسا وضع وجػب أدائو عشو حاؿ الدفعشو أصال، وإ
 .فكحلظ يجب أف يكػف حكع الحامل والسخضع ؛القزاء فقط



 
 

38 
 

: فإف الحامل والسخضع معحورتاف عحرًا عارضًا يباح معو الفصخ، فال يمدميسا إذا وأيزاً 
أفصخنا سػى القزاء، ألف ىحا حكع الذارع في كل مغ أبيح لو الفصخ بعحر عارض: 

 كالسدافخ وغيخه.

 حكم األضحيةالسدألة الدادسة: 

 اختمف الفقياء في حكع األضحية عمى محىبيغ :

 ىػ قػؿ الحشفية.و ، عمى السػسخ إذا كاف مكيساً تجب  :السحهب األول

 .العمساء مدتحبة لمسػسخ، وبحلظ قاؿ جسيػر السحهب الثاني:

 :األدلة ومشاقذتها

 :أواًل ـ أدلة أصحاب السحهب األول

. وجو الجاللة: أف ىحا أمخ، واألمخ [2]الكوثر:  ىجس٢فََصّنِ لَِرّبَِك َوٱۡنحَۡر حمس قػلو تعالى:ػ 1

 لمػجػب.

 .ابغ ماجورواه «. مغ كاف لو سعة ولع يزح فال يقخبغ مرالنا»: . قػؿ الشبي 2

ووجو الجاللة: أف ىحا خخج مخخج الػعيج عمى تخؾ األضحية، وال وعيج إال عمى تخؾ 
 الػاجب.

هلل تعالى، وال تجعمو لألصشاـ جعل صالتظ ونحخؾ إذا أردت الشحخ بأف السخاد: ا وأجيب:
 عميكع الشحخ. الجاىمية، وليذ السخاد بو : يجب كسا يفعل أىل

 فيو ضعف.بأف الحجيث  :وأجيب

عخفات، بملسو هيلع هللا ىلص كشا وقػفًا مع رسػؿ هللا ": ف بغ سميع قاؿشػ وما روي عغ أبي رممة عغ مخ 3
. رواه أصحاب الدشغ ": يا أييا الشاس! عمى أىل كل بيت في كل عاـ أصحاءفقاؿ

 .وحدشو التخمحي ،األربعة
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 .مجيػؿ الحاؿ سشاده أبػ رممة، واسسو عامخ، وىػ: بأف الحجيث في إواعتخض

 :أدلة الجسههرثانيًا ـ 

إذا رأيتع ىالؿ ذي الحجة، وأراد أحجكع أف يزحي، " قاؿ: ملسو هيلع هللا ىلص صح عغ أـ سمسة : أنو ـ 1
 .، رواه مدمع"فميسدظ عغ شعخه وأضفاره

، إذ ىػ دليل عمى أف األضحية "وأراد أحجكع أف يزحي": ملسو هيلع هللا ىلصوجو الجاللة: في قػلو 
 الػجػب. بعجـ سدمع، وتفػيزيا إلى اإلرادة مذعخمخدودة إلى إرادة ال

 الشاس وجػبيا. نيع كانػا ال يزحػف مخافة أف يطغػ ثبت عغ الكثيخ مغ الرحابة أ 2

 لقج رأيت أبا بكخ وعسخ وىسا ال: »فعغ أبي سخيحة: ححيفة بغ أسيج الغفاري قاؿ
 أي: كخاىة أف يقتجي الشاس بيسا ضانيغ الػجػب. «.يزحياف، كخاىة أف يقتجى بيسا

ية، لقج ىسست أف أدع األضح"بغ عامخ األنراري البجري قاؿ :  وعغ أبي مدعػد: عكبة
 .«الشاس أنيا حتع واجبطغ وإني لسغ أيدخكع، مخافة أف ي

لعمظ تحدب : " ؤوف األضحية فأجابو، ثع قاؿ لووقج سأؿ رجل ابغ عسخ عغ بعس ش
 ".حتسًا؟ قمت: ال، ولكغ أجخ وخيخ وسشة، قاؿ: نعع

 يػر.لحلظ فالخاجح ما ذىب إليو الجس

 االشتخاك في األضحيةالسدألة الدابعة: 

 : تخاؾ في األضحية عمى محاىباختمف الفقياء في حكع االش

ما يجػز التزحية  ؾ الجسع الكبيخ مغ غيخ حرخ في كليجػز أف يذتخ  :السحهب األول
 .  بو، وبحلظ قاؿ ابغ حـد

واحج ال فخؽ في ذلظ  حية ال يجدئ عغ أكثخ مغضالحيػاف الػاحج في األ السحهب الثاني:
بيغ اإلبل والبقخ والغشع، إال أنو يجػز لمسزحي أف يذخؾ معو في األجخ قخيبو، ومغ يشفق 
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عميو أو يدكغ معو ولػ كانػا أكثخ مغ سبعة، وسػاء ضحى بذاة أو بغيخىا، وبحلظ قاؿ 
 مالظ. 

غ سبعة سػاء الذاة ال تجدئ إال عغ واحج، أما اإلبل والبقخ فإنيا تجدئ ع السحهب الثالث:
 الجسيػر. كانػا مغ أىل بيت واحج أو متفخقيغ، وإلى ذلظ ذىب

 والحي يبجو لي في ىحه السدألة: أف األضحية ليا جػانب عجة :

يجػز لمسزحي فيو أف يذخؾ معو في األجخ مغ شاء،  وعميو؛ ؛: كهنها فعل خيخأولها
 . كثخوا، أىل بيتو كانػا أو غيخىع قمػا أو

 أضحية واحجة. إف أىل كل بيت تكفييعف وعليه؛ أحج شعائخ اإلسالم: كهنها والثاني

فإف األمخ كسا قاؿ الجسيػر تكفي وعميو؛  ،ة يخاطب بها القادر عليهاشوالثالث : كهنها س
  الذاة عغ واحج، ويكفي البعيخ والبقخة عغ سبعة.

 وإليظ الجليل عمى ذلظ :

بدع هللا، الميع تقبل »ضحى بكبر، وقاؿ: ملسو هيلع هللا ىلص ػ صح عغ عائذة رضي هللا عشيا : أنو  1
 رواه مدمع. بومغ دمحم، وآؿ دمحم، ومغ أمة دمحم، ثع ضحى 

بكبذيغ أممحيغ.. ملسو هيلع هللا ىلص ضحی رسػؿ المہ ": قاؿملسو هيلع هللا ىلص مػلى رسػؿ المہ  -ي رافع ػ وعغ أب 2
وعغ أىل بيتو. قاؿ: فكاف رسػؿ قاؿ: أحجىسا لسغ شيج بالتػحيج ولي البالغ، واآلخخ عشو 

 .الييثسي : رواه أحسج وإسشاده حدغقاؿ  ".قج كفاناملسو هيلع هللا ىلص هللا 

خنيغ أممحيغ؛ أحجىسا عشو وعغ بكبذيغ أقملسو هيلع هللا ىلص ضحی رسػؿ هللا  : "ػ وعغ أبي ىخيخة قاؿ 3
: رواه الصبخاني في الكبيخ قاؿ الييثسي «.اآلخخ عشو وعسغ لع يزح مغ أمشوبيتو، و  أىل

  .ده حدغواألوسط، وإسشا
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: كيف كانت الزحايا فيكع سألت أبا أيػب األنراري » ػ وعغ عصاء بغ الدائب قاؿ:4
يزحي بالذاة عشو وعغ ملسو هيلع هللا ىلص كاف الخجل في عيج الشبي »قاؿ: « ؟ملسو هيلع هللا ىلصعمى عيج رسػؿ هللا 

 .ابغ ماجو رواه « تباىى الشاس قرار كسا تخى  أىل بيتو، فيأكمػف ويصعسػف، ثع

................................................................................... 
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 محاضخة االسبهع الدادس: السعامالت السالية

 خيار السجلذ

  :لبيعاتعخيف 

 مقابمة بذيء عمى وجو السعاوضة.  :لغة

 وجو القخية. عقج معاوضة مالية تفيج ممظ عيغ أو مشفعة عمى التأبيج ال عمىوشخعًا: 

 عشج الجسههر: إجساالوأركانه 

 ؛ قػاًل، وكحلظ فعاًل عشج مغ جػز البيع بالتعاشي. الريغة هي: اإليجاب والقبهلـ 1

 .والسذتخي ، البائع :العاقجانـ ۲

 .الثسغ والسثسغ :معقهد عليهـ 3

 : أما الحشفية فقج قالها 

الجاالف عمى تبادؿ السمكيغ بيغ ػػ مغ قػؿ أو فعل ػػ لمبيع ركغ واحج ىػ: اإليجاب والقبػؿ 
 البائع والسذتخي. 

 شخوط صحة البيع:

 وتذتخط في كل ركغ مغ ىحه األركاف شخائط أجسل أىسيا فيسا يمي:

أف يكػف اإليجاب مػافقًا لمقبػؿ في القجر والػقت والشقج والحمػؿ  يذتخط في الريغة:ـ 1
واألجل، وأف يكػنا في مجمذ واحج، وأف ال يفرل بيشيسا فاصل يجؿ عمى األعخاض، وأف 

 يكػف العقج مؤقتًا.ال  يكػنا مدسػعيغ مغ الستعاقجيغ، وأف

 .أف يكػف كل مشيسا مسيدًا، رشيجًا، مختاراً  ويذتخط في العاقجين:ـ 2



 
 

43 
 

أف يكػف الثسغ والسثسغ معمػميغ. عمسًا مغ السشازعة، وأف  :ويذتخط في السعقهد عليهـ 3
 يكػنا شاىخيغ، وأف يكػف السبيع مسمػكًا لمبائع حاؿ البيع إال في الدمع، وأف يكػف مقجوراً 

 دميسوعمى ت

 انهاع الخيار في البيع:

 الخيار أربعة أنػاع:

 خيار الذخط:ـ 1

نقل بعس العمساء اإلجساع عمى أنو يجػز لمستعاقجيغ أو أحجىسا اشتخاط الخيار في البيع، 
وذلظ بأف يقػال أو أحجىسا حيغ العقج: أنا بالخيار بيغ إمزاء العقج أو فدخو إلى مجة 

 كحا.

 عمى ثالثة محاىب :وقج اختمفػا في ىحه السجة 

 .ثالثة أياـ فسا دونيا، وبو قاؿ أبػ حشيفة، والذافعي السحهب األول:

 .يػسف ودمحم يجػز أف تكػف أكثخ مغ ذلظ. ومسغ قاؿ بيحا أبػ السحهب الثاني:

 .ىي في كل شيء بحدبو، ومسغ قاؿ بحلظ مالظ السحهب الثالث:

 خيار الخؤية:ـ 2

لع تدبق لو رؤيتو  الغائب، وعميو فسغ اشتخى شيئًا غائباً وىػ جائد باتفاؽ مغ أجاز بيع 
 فإف لو الخيار عشج الخؤية.

 مشعو الذافعي. وقج أجاز الجسيػر بيع الغائب وبو قاؿ أبػ حشيفة،

 خيار العيب :ــ 3

لع يكغ يعمسو عشج  وىػ خيار السذتخي بيغ فدخ البيع أو إمزائو إذا عمع في الدمعة عيباً 
 ."و خالفاً تػ بال تعمع في ث"العقج قاؿ ابغ قجامة: 
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 :خيار السجلذـ 4

إذا تع العقج بيغ الستابعيغ ولع يتفخقا ولع يختارا لدـو العقج، فيل يعتبخ العقج الزمًا بسجخد 
 العقج ما داما في السجمذ ؟ تسامو، أو أف كاًل مغ الستعاقجيغ لو خيار فدخ

 بيغ الفقياء عمى محىبيغ :ىشا حرل خالؼ 

ذىب إلى القػؿ بعجـ ثبػت خيار السجمذ، وقالػا: يمـد العقج باإليجاب  :السحهب األول
عمى نحػ ما قجمتو في خيار الذخط. وإلى ذلظ  الخياروالقبػؿ، إال إذا اشتخشا أو أحجىسا 

 ذىب أبػ حشيفة ومالظ وأكثخ الديجية. 

عقػد البيع، وعميو  خيار السجمذ لمستعاقجيغ في ػتثببذىب إلى القػؿ  السحهب الثاني:
 فإذا تبايع شخراف وقع العقج جائدًا، ولكل واحج

 مشيسا فدخو ما لع يفارؽ مجمذ العقج، أو يختار لدومو، وىحا قػؿ الجسيػر.

 أدلة أصحاب السحهب األول : :أوالً 

ْ لَا حمسػ إشالؽ قػلو تعالى: 1 ْا ٌَ َءاَيَُ َِّذي ا ٱل َّ يُّ
َ
ن َيَٰٓأ

َ
َّآ أ ۡيَوٰهَُكى بَيََُۡكى بِٱهَۡبِٰطِن إِل

َ
ْ أ ْٓا ُكوُ

ۡ
تَأ

 .  [22]النساء:  ىجستََراٖض ّيَُِكۡىْۚ  تَُكَْن تَِجَٰرةً َعٌ 

عمى وجو اإلشالؽ الترخؼ بسا يحرل عميو كل مغ  تأباحأف اآلية  :وجو الجاللة
فخؽ عغ مكاف الستعاقجيغ بسجخد حرػؿ التخاضي، وذلظ بتساـ العقج، ولع تقيج ذلظ بالت

 .العقج

ْاْ حمس قػلو تعالى:ػ ۲ ۡوفُ
َ
ْٓاْ أ َُ ٌَ َءاَي َِّذي ا ٱل َّ يُّ

َ
أ ِۚ  َيَٰٓ  . [1]املائدة:  ىجسبِٱهُۡعُقْدِ

أف الذارع قج أمخ بالػفاء بالعقػد، والعقج بعج تساـ اإليجاب والقبػؿ وقبل  :وجو الجاللة
ية مغ حيث وجػب التفخؽ مغ السجمذ أو التخييخ يدسى عقجًا، فيجخل في عسـػ ىحه اآل

 لمشز. الػفاء بو، والقػؿ بغيخ ذلظ إبصاؿ
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مغ اشتخى شعامًا فال يبعو حتى "ملسو هيلع هللا ىلص: قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا  صح عغ ابغ عباس ػ 3
 . متفق عميو "يدتػفيو ويكبزو

ولع يذتخط التفخؽ، فجؿ  أف الحجيث قج أباح الترخؼ بالسبيع بسجخد الكبس، :وجو الجاللة
 عمى عجـ ثبػت خيار السجمذ. كسا دلت اآليات قبمو

البيعاف بالخيار ما لع "قاؿ: ملسو هيلع هللا ىلص أف رسػؿ هللا  ،عغ عبج هللا بغ عسخو بغ العاصػ 4
رواه  "،وال يحل لو أف يفارؽ صاحبو خذية أف يدتقميو ،إال أف تكػف صفقة خيار ،يتفخقا

 .الشدائي، وأبػ داود والتخمحي وحدشو

عجـ ثبػت خيار السجمذ؛ وذلظ ألف العقج لػ لع أف ىحا الحجيث قج دؿ عمى  :وجو الجاللة
 االستقالة، وال شمب البائع الفخار مشيا. يكغ الزمًا بسجخد تسامو، لسا احتاج السذتخي إلى

إف إقخار خيار السجمذ يؤدي إلى عجـ استقخار السعامالت، وذلظ ألف استقخارىا يتصمب ػ 5
 .لدـو االنعقاد

 ي:الثانأدلة أصحاب السحهب  :ثانياً 

 .متفق عميو "،يتفخقالع ما البيعاف بالخيار " : قاؿملسو هيلع هللا ىلص الشبي أف عغ حكيع بغ حداـ 

 حيث دؿ الحجيث داللة صخيحة عمى ثبػت ىحا الخيار، وانو يشتيي بتفخؽ االبجاف.
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 محاضرة الاسبوع السابع: حوالة الحق الشرائط

 الذخائط : السبحث األول

 أىع ىحه الذخائط ما يمي: 

 .في الحمة ،كػف الحق مدتحقاً ػ 1

 .اتفاؽ الجيشيغػ 2

 رضا السحيل.ػ 3

 .قبػؿ السحتاؿػ 4

 رضا السحاؿ عميو.ػ 5

 كهن الحق مدتحقًا في الحمة :أوالً 

باألعياف؛ وذلظ ألنيا نقل حكسي، والجيغ وصف حكسي جيػف ال بالالحػالة إنسا تكػف 
أما األعياف كالثػب وما أشبو ، يثبت في الحمة، فكاف لحلظ قاباًل لالنتقاؿ إلى دمة أخخى 

 . قابمة لمشقل الحكسي وإنسا نحتاج إلى نقل حدي ذلظ فيي حدية، لحلظ فيي غيخ

 اتفاق الجيشينثانيًا: 

السحاؿ بو مداويًا لمجيغ الحي في ذمة السحاؿ عميو  اشتخط أكثخ الفقياء أف يكػف الجيغ
 جشدًا، وقجرًا، وحمػاًل وتأجياًل.

 رضا السحيلثالثًا: 

ذىب إلى اشتخاط رضا السحيل جساىيخ الفقياء، بل نقل بعس العمساء اإلجساع عمى ذلظ، 
ج لكغ في نقل االجساع نطخ، وذلظ لػجػد رواية عشج الحشفية تقػؿ بعجـ اشتخاط رضاه وق

 رجحيا بعس فقيائيع.
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 األدلة ومشاقذتها

مصل "أنو قاؿ: ملسو هيلع هللا ىلص ضاىخ الدشة يؤيج ما ذىب إليو الجسيػر، فقج صح عغ رسػؿ هللا . ☜
وإذا أحمت عمى "متفق عميو. وفي لفظ:  "الغشي ضمع، فإذا أتبع أحجكع عمى مميء فميتبع

 . رواه التخمحي وابغ ماجو ،"مميء فأتبعو

أف الحجيث فيو إتباع وإحالة، وذلظ ال يكػف إال مغ قبل السحيل وبخضاه، ثع  وجه الجاللة:
دخ عمى جية معيشة؟ قيإف عمى السجيغ سجاد ديشو مغ الجية التي يخغب فييا، فمساذا 

خغع عمى أمخ ال يوأيزًا فإف السجيغ قج يأنف مغ قياـ غيخه بدجاد ديشو عشو فبأي حق 
فيطغ مغ ال خبخة لو بحالو أنو ال  يكػف السجيغ تاجخًا،يجه، ثع إف ذلظ قج يزخ بو فقج خ ي

ديػنو لجى اآلخخيغ، فتشعجـ لحلظ ثقة  يػجج عشجه ما يدجد بو ديشو لحلظ بجأ يحيل عمى
 .التجار اآلخخيغ بسقجرتو السائية

 السحالرابعًا: 

 :ىشا عمى محىبيغاختمف الفقياء 

 الفقياء.، جسيػر اشتخط رضاء لرحة الحػالةالسحهب االول: 

إذا كاف السحاؿ عميو مميئًا فال يذتخط رضا السجاؿ. القبػؿ وبحلظ قاؿ  السحهب الثاني:
 .أحسج

 األدلة ومشاقذتها

ج مغ رضا بفالمة السحيل وعميو ذبأف حق السحاؿ  :احتج أصحاب السحىب األوؿ.☜
إضخار  والسصل، فإجباره عمى ذلظ ألف الحمع متفاوتة في حدغ القزاء بالحػالة، السحاؿ

 بو.

 ما إذا كاف السحاؿ حاؿ إنسا قاؿ ذلظ في  هرضاالحي لع يذتخط . لكغ يخد عمى ىحا: أف
عميو مميئًا، وإذا رجعشا إلى ما ذكخ في معشى السميء تبييغ لشا أف الزخر الحي يخاؼ مشو 
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عمى السحاؿ غيخ مػجػد، لحلظ فإف ضاىخ األمخ في الحجيث الدابق يجؿ لسا ذىب إليو 
 أحسج ومغ وافقو اإلماـ

 رضا السحال عليهخامدًا: 

 اختمف الفقياء في اشتخاط رضاه عمى محىبيغ: 

واإلمامية،  ة،شيفحيذتخط رضا السحاؿ عميو لرحة الحػالة، وبيحا قاؿ أبػ  السحهب األول:
 وىػ أحج وجييغ عشج الذافعية.

استثشى ما  وإال أنوبو قاؿ مالظ الجسيػر، ال يذتخط ،رضاه، وىػ محىب  السحهب الثاني:
 رضاه. إذا كاف السحاؿ عجوًا لو ففي ىحه الحالة يذتخط

 األدلة ومشاقذتها

الحيغ اشتخشػا رضا السحاؿ عميو بأف السحاؿ عميو  :احتج أصحاب السحىب األوؿ. ☜
ألف الشاس يتفاوتػف في لمسحيل؛ ىػ الحي يمدمو الجيغ وال لدـو إال بالتدامو ولػ كاف مجيشًا 

 .خدمعاالقتزاء بيغ سيل ميدخ وصعب 

 :لمسحيل، حق عميو عميو لع يمتـد بجيغ ججيج، وإنسا ىػ السحاؿ أف . لكغ يخد عميو
 .ولمسحيل استيفاء حقو بشفدو أو بػكيمو، وىشا قج أقاـ السحاؿ مقاـ الػكيل في استيفاء الجيغ

أف الحػالة تختب عميو ديشًا ججيجًا تمحق بو أي ضخر، لحلظ فإف ضاىخ  :خالصة األمخ
 الدشة أيزًا يؤيج ذىب إليو أحسج وافقو

 

 


