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  ت  

 الرسالة ممخص
ماـ المجاىديف،    وبعد:الحمد  رب العالميف، كالصالة كالسالـ عمى رسكؿ ا سيد المرسميف، كا 

دان مف مكضكعات فقو الجياد مكضكع "المستجدات تتناكؿ ىذه الرسالة مكضكعان جدي 
الفقيية المتعمقة بالمجاىديف" مف خالؿ بياف األحكاـ الشرعية المترتبة عمى المسائؿ المستجدة في 

 في البرأـ  ،كتحتيا فكؽ األرض أكاف في كاقعنا المعاصر سكاءن  كبخاصةو  ،مراحؿ الجياد المختمفة
كاآلالت في الجياد، كبالتالي تتغير األحكاـ التي تعتبر مف مما أدل إلى تنكع الكسائؿ  ر،البحك 

االستقرائي، فجاءت المنيج حيث قامت الباحثة باتباع  ،المجاىديفاألحكاـ االستثنائية الخاصة ب
 في ثالثة فصكؿ مسبكقة بفصؿ تمييدم، كانتيت بالخاتمة. الدراسة

المستجدات الفقيية، كمفيكـ الجياد،  فقد تناكلت الباحثة فيو بياف حقيقة -أما الفصؿ التمييدي
 أنكاعو، كحكمو، كفضؿ الجياد كالمجاىديف، ثـ بياف عالقة المستجدات الفقيية بالجياد.

التي تتعمؽ بالمجاىديف أثناء  -فقد تناكؿ ىذا الفصؿ المستجدات الفقيية -وأما الفصؿ األوؿ
ما يتعمؽ بالعبادات مثؿ  -األوؿاإلعداد كالتدريب، كأثرىا عمى التكاليؼ الشرعية في مبحثيف 

، ذنيـإتحت بيكت الغير بدكف  األنفاؽحفر في غير العبادات مثؿ  -الثانيالصالة، كالطيارة، أما 
 ر.حفالأثناء  بيـ أحكاـ الجنائز المتعمقةك 

المستجدات الفقيية التي تتعمؽ بالمجاىديف أثناء الرصد  تناكؿ ىذا الفصؿ -وأما الفصؿ الثاني
في  -الثانيفي العبادات منيا الطيارة، كالصالة، كالصياـ، أما  -األوؿكذلؾ في مبحثيف  كالمعركة،

تفجير  ، كأيضان دخكؿ بيكت الغير بدكف إذنيـ كالتصرؼ في ممتمكاتيـ غير العبادات مثؿ: حكـ
 .ذنيـإبيكت الغير في العدك بدكف 

، قة بالمجاىديف بعد المعركةالمستجدات الفقيية المتعم تناكؿ ىذا الفصؿ -أما الفصؿ الثالث
في غير العبادات مثؿ  -الثانيفي العبادات مثؿ أحكاـ الجنائز، أما  -األوؿ كيشتمؿ عمى مبحثيف:

اليبات كالمنح المقدمة مف ب، كاألحكاـ المتعمقة حفالت تأبيف الشيداءباألحكاـ الشرعية المتعمقة 
 .المؤسسات الخيرية لذكم الشيداء

 كنت فييا الباحثة أىـ النتائج التي إلييا، كأىـ التكصيات النابعة مف الدراسة.فقد د أما الخاتمة:

 

 



  ث  

 ABSTRACT 

Praise is due to Allah, Lord of the Worlds, and may Allah’s prayers and peace 

be upon His Messenger, the master of all messengers, and the Imam of the Mujahideen. 

To proceed: 

This thesis deals with a new topic of the Jurisprudence of Jihad, which is 

"Jurisprudence developments related to Mujahideen". This has been achieved through 

presenting the Islamic rulings arising from the new developments in the various phases 

of Jihad, especially in our contemporary reality. These developments may occur above 

or under the ground, and on land or off shore. This necessitates the use of various means 

of Jihad, and the need to clarify the related Islamic rulings which are considered 

exceptional for the Mujahideen. In this regard, the researcher followed the inductive 

method, and divided the thesis into three chapters preceded by an introductory chapter, 

and followed by a conclusion. 

The introductory chapter presented the reality of the jurisprudence 

developments, the concept of Jihad, its types and Islamic rulings, its virtue, and the 

relationship between the jurisprudential developments and jihad. 

The first chapter discussed the jurisprudential developments related to 

Mujahideen during preparation and training, and their impact on the compulsory Islamic 

acts. This has been presented in two sections: the first one discussed the acts of worship 

such as prayer and purity, while the second discussed the other acts such as digging 

tunnels under the houses of others without their permission, the Islamic rulings of 

funerals during excavation. 

The second chapter discussed the jurisprudential developments related to the 

Mujahedeen during the monitoring and direct fight. This is done in two sections: the 

first one discussed the acts of worship such as purity, prayer, and fasting, while the 

second one discussed the other acts such as entering others' houses without their 

permission and disposing of their property, and exploding the houses of others in the 

enemy without their permission. 

The third chapter discussed the jurisprudential developments related to the 

Mujahideen after the battle. It includes two sections. The first one discussed the acts of 

worship such as provisions of funerals, while the second one discussed the other acts 

such as the Islamic rulings on martyrs commemoration and grants paid by the charitable 

organizations to their families. 

The conclusion presented the most important results, and the main 

recommendations of the study. 
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 ٹ ٹ

 ﴾   ۀ ۀ  ڻ    ڻ   ڻ   ڻ﴿ 

 
 

 [69]العنكبكت:  
 

 

 

 

 

 

 



  ح  

 اإلىداء
 

  لى مسرل معمـ البشرية،  النبي األميفإلى فمسطيف كؿ فمسطيف، أرض التيف كالزيتكف، كا 
 . محمد كسيد الخمؽ أجمعيف

  مف  الذيف طرزكا بنيراف أسمحتيـ رايات النصر فحرركا ألفان  رجاؿ الدعوة والجيادإلى
 ، إلى الرجاؿ الرجاؿ أسكد ىذا الزماف، إلى مف نجدىـ في مياديف النزاؿ. كيزيداألسرل 

  والدي"مؽ، كالخي إلى مف رباني فأحسف تربيتي فأنشأني عمى الديف، كعمى حب العمـ" 
 . عف ركحو الطاىرة)رحمو ا(، كأسأؿ ا تعالى أف يككف ىذا البحث صدقة جارية 

  الحنونة أمي"التضحية، إلى كصاحبة القمب الكبير إلى مف سطرت أجمؿ معاني الحب ك" 
  ألبسيا ا ثكب الصحة كالعافية، كأمد عمرىا بالصالحات.

  إلى مف حمؿ معي آماؿ المستقبؿ، فسار معي نحك الحمـ خطكة بخطكة، كتحمؿ معي
 .زوجي الغاليالكثير، إلى رفيؽ دربي 

 ابنتي الغالية، الكبد ة، كفمذفؤادكثمرة ال العيفقرة  إلى مف تسعد عيني برؤياىـ، إلى 
جعميـ ا مف خدمة ىذا  "محمد، كمكسى، كحسيف، كأمير"أبنائي األحباء ، ك"ألفت"

 الديف.

  ،وأخواتياألعزاءإخواني إلى مف أحاطكني بالحب، كالتشجيع، كالدعاء فكانكا لي عكنان ، ،
لى كؿ مف أعانني عمى  صديقاتيك  متكاضع.ىذا البحث ال إتماـالعزيزات، كا 

 

 إ ىل هؤالء مجيعًا ُأهدي هذإ إلبحث إملتوإضع.

 



  خ  

 شكر وتقدير
، كمف بعدي عمى ما  (1)﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ﴿ الحمد  القائؿ: فممو الحمد مف قبؿي

، كالصالة كالسالـ عمى ىادم اإلنسانية، كمعمـ البشرية الدراسة هأنعـ بو عمى، فكفقني إلتماـ ىذ
  :كبعد،  محمد

في الحديث الذم  ، كقكؿ النبي(2)﴾ےے ھ ھ ھ ھ ﴿: ا كؿ انطالقان مف ق
فانطالقان مف ىذه الكممات العذبة أقدـ أزكى ، "َمْف َل َيْشُكُر النَّاَس َل َيْشُكُر المَّوَ :"ركاه أبك ىريرة 

ؿ التحيات كأجمميا كأنداىا كأطيبيا مع باقة مف الشكر الخالص كالتقدير كاالحتراـ كالعرفاف بالجمي
إلى أستاذم كمشرفي الفاضؿ الدكتكر/ عاطؼ محمد أبك ىربيد، الذم نيمت مف عممو منذ البداية، 

منذ أف كانت فكرة إلى ما كصمت إليو، فقد أفادتني دراستي كالذم كاف لو فضؿ اإلشراؼ عمى 
أف يجزيو تكجيياتو كممحكظاتو ، فمـ يأؿي جيدان في تكجييي كتذليؿ العقبات التي كاجيتني، أساؿ ا 

عني خير الجزاء، كما أسأؿ لو التكفيؽ كالسداد لكؿ ما يحب كيرضى كأف يبارؾ لو. كالشكر 
 : كؿ مف مكصكؿ إلى أستاذمَّ الفاضميف، عضكم لجنة المناقشة

 حفظيا ا.  مناؿ محمد العشي /الدكتكرة
 حفظو ا.  شكرم عمي الطكيؿ/ كالدكتكر
بداء الممحكظات القيمة، التي سكؼ آخذىالتمطفيما كتكرميما بقبكؿ مناقشة   بعيف  رسالتي، كا 

 في تقكيـ الرسالة كتسديدىا.  ميـه  االعتبار، كسيككف ليا دكره 
أتكجو بالشكر كالتقدير إلى أساتذتي الكراـ؛ حيث كانكا نعـ المكجو، كلـ يبخمكا عمىيَّ بكقتيـ 

إليؾ يا مف كاف لو قدـ السبؽ في  كجيدىـ، كأخص بالذكر األستاذ الدكتكر/ مازف إسماعيؿ ىنية.
فجزاكما عني العطاء المتميز،  صاحبركب العمـ كالتعميـ، كاألستاذ الدكتكر/ ماىر أحمد السكسي، 

 . كبارؾ ا لكما كأسعدكما أينما حطت بكما الرحاؿ ،أفضؿ ما جزل العامميف المخمصيف
 منارة العمـ كالعمماءان كنكابان كعمداء، ، رئيسالجامعة اإلسالميةكما أتقدـ بالشكر لجامعتي الغراء 

ضافةن كفي آخر المطاؼ  إلى الشكر كالعرفاف أدعك لكؿ مف ساىـ في إنجاز ىذا العمؿ، كأف  كا 
 يجعمو في ميزاف حسناتو. 
 ،،المكفؽ،كا   

 ناىد حسيف زعرب الباحثة:

                                                           

 [.35: قمر]ال (1)
 [.40: النمؿ] (2)
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 :مقدمة

حمد  الذم نزؿ الكتاب تبيانان لكؿ شيء، كىدل، كرحمة، كبشرل لممسمميف، كىك الذم ال
شيء، كجعمنا بو عمى شريعة مف األمر؛ حتى تتبعيا،  أنزؿ إليكـ الكتاب مفصالن، كما فرط فيو مف
  .بو، كجعمو نكران لنا نمشي بو في الناس كال تتبع أىكاء الذيف ال يعممكف، فقد أحيانان 

 أما بعد:

صالحة  أنيا أيضان كما  ككاممة ،أجمعالشريعة اإلسالمية عامة لمبشرية    لقد جعؿ ا  
لنكازؿ إال كليا حكـ في الشريعة جاء بياف ذلؾ في كتاب ا لكؿ زماف كمكاف، فما مف نازلة مف ا

 . كسنة رسكلو

ڍ ڌ  ڍڇ  ڇ ڇچ ڇ چ چ : ﴿كدليؿ ذلؾ: قكؿ ا تعالى

األصكؿ، كقعد القكاعد بأقكالو كأفعالو كتقريراتو، فاستنار العمماء أصؿ   الرسكؿ أف كما (1)﴾ ڎڌ
األحكاـ التي استجدت في لتكصؿ إلى معرفة لمتمكف مف ا القكاعد؛تمؾ مف بعده بيذه األصكؿ ك 

لـ تكف مكجكدة في العصر األكؿ، كىكذا إلى يكمنا ىذا، كالذم كثرت فيو العديد مف كالتي زمانيـ، 
 المستجدات.النكازؿ، ك تمؾ 

 اإلسالـ بديف التـز مف عمى كالمسممكف اإلسالـ داـ ما قائمة إسالمية فريضة الجياد إف
 ڀپ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿ :تعالى قاؿ ، العدناف ممة كاعتنؽ

 ما الجنة كعبير كمساء، صباح كؿ في تمىتي  الجياد فآيات (2) ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٺ
 جميع عمى مقدمة الدـ كشيادة صادؽ، مؤمف كؿ غاية كطمب لشيادة النفكس، يعطر زاؿ

 األرضية. كالرتب كالمناصب الشيادات

 كما-تعالى–خصكصية الحرب لـ يستثنيا ا جدان، فرغـ  ان عظيم ان معبادة في الحرب أجر لإف 
 أف تككف عبادة المجاىديفمف ال بٌد كاف  أنيا تعتبر نابعة عف حقيقة إدراؾ الكجكد اإلنساني، فميذا

 ؛أكثر مف غيرىـ الذيف لـ يفيمكا الحياة كما فيميا أكلئؾ الحماة األباةتعالى صادقة مع ا 
 .تعالى ا منيا جسران إلى رضكاف ، فيٌتخذكفشكؽ إلى لقاء الباعبادتيـ مغمكرة ف

 عمى انزاليا خالؿ مف مستجدة، فقيية أحكاـ مف بو يتعمؽ كما ،ميـه  فكاف لمجياد جانبه 
 أثناء في ـأ ،كالتدريب عداداإل فترة في كانتأ سكاءن  دكنيا كفيما العبادات، في المعاصر كاقعنا

                                                           

 [.3: المائدة] (1)
 [.41:تكبة]ال (2)
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 تاختمفف كالتضاريس الظركؼ كاختمفت ،الزماف تطكر المعركة، كلما انتياء بعد ككذلؾ ،المعركة
 كتحتيا، األرض فكؽأكاف ذلؾ  سكاءن  التي تقع فيو المعارؾ مكاطفال ك السالح،التدريب، ك  أساليب

 كاألساليب الكسائؿ تمؾل األحكاـ تكضيح كجب لذلؾ كاآلالت؛ الكسائؿ تنكعك  البحر، البر، في ـأ
 تتعمؽ التي العامة الضكابط كتكضيح بيا، تتعمؽ شرعية اـكأحك آثار مف عمييا يترتب ما كبياف

 .انتيائيا بعد حتىك  ،المعركة مكطف في ـأ بالتدريب، تكان سكاء بالمجاىديف

ابتداءن أىمية  كأسأؿ ا بمنو ككرمو أف يكفقني ألفي البحث حقو، كأحببت أف أكضحى 
ية البحث كخطتو بما فييا مف فصكؿ ككذلؾ منيج ،كأسباب اختيارم لو، كالجيكد السابقة المكضكع،

 كمباحث عمى النحك التالي:
 :وأسباب اختيارهالموضوع أىمية 

 :اآلتية النقاط في المكضكع أىمية تظير

يذا المكضكع مف القضايا المستجدة ف أعدائيـ؛ جياد عمى ا سبيؿ في المجاىديف إعانة -1
 مسطيف في محافظة غزة، فكاف البدى في بمدنا الحبيب ف خاصةو بالميمة في مجتمعنا المعاصر، ك 

 كبياف أحكامو الشرعية. ،كمسائمو ،مف تكضيح صكره

يتعمؽ البحث بمسائؿ كاقعة، يعد بعضيا مف قبيؿ النكازؿ في ىذا العصر، كتعظـ الحاجة إلى  -2
 بياف أحكاميا كضكابطيا.

ا عمى كاقعنا نزاليإبياف ما يتعمؽ بو الجياد مف مستجدات فقييو أك نظرات تحميمية مف خالؿ  -3
  .المعاصر

 فيمالمجاىدينا ما يخدميـ في مسيرتيـ الجيادية  مف الكاجب عمينا كطالب عمـ أف نكضحى  -4
  يتعمؽ بيـ مف أحكاـ مستجدة ىـ في حاجة إلى معرفتيا.

 مشكمة البحث:

"تبيف  المستجدات الفقيية المتعمقة بالمجاىديفمف خالؿ اطالعي كاستقرائي لمكضكع " 
إلى كجكد دراسة مستقمة تعنى بالجياد مف  ،ة األىـ تكمف في حاجة المجاىديف الممحةف القضيألي 

في أثناء التدريب  كفبراز الصكر المعاصرة كالمستجدات الفقيية التي يتعرض ليا المجاىدإخالؿ 
 بيـ فيالتي تتعمؽ  حكاـاألمف خالؿ تخريج يا ئكؼ في المعركة كأيضان بعد انتياكعند التحاـ الصف

 كالظركؼ الطارئةفي المكاقؼ،  مف مستجداتيتعرضكف لو  ما ء الشريعة اإلسالمية خصكصان ضك 
 .ىافي غير  ـ، أفي العبادات سكاءن 
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 أسئمة البحث:

كما  ،في حياتنا ان ضركري ان كلما كاف الجياد أمر  ،لما كانت الشريعة صالحة لكؿ زماف
إلى أف تككف راية اإلسالـ خفاقة  يسعكف الذيفرجاؿ ىذه األمة  لممجاىديف مف فضؿ عمينا فيـ

أف نتناكؿ بعض المسائؿ المتعمقة بيـ مف خالؿ ؛ لذلؾ كاف لزامان في زمف قؿ فيو الرجاؿ عالية
 :كىي كالتاليلييا كر المستجدة كالتي دعت الحاجة إمعرفة حكـ بعض األم

 ؟ ، كما عالقتيا بالجيادما المراد بالمستجدات الفقيية - أ

 كالتدريب، اإلعداد فترة الجياد منيا: مراحؿ في بالمجاىديفة المتعمقة المستجدات الفقيي ما - ب
 ؟-المعركة انتياء كبعد المعركة، كأثناء

 عمى ىذه المسائؿ الفقيية المستجدة؟ما الحكـ المترتب  - ت

 فيما دكف العبادات ـ، أ: الطيارة، كالتيمـ، كالصالة، الصياـمثؿفي العبادات كانت أ سكاءن 
 األنفاؽ ، كحفرالعدك فيىا كتفجير ، اممتمكاتي في كالتصرؼ إذنيـ بدكف الغير بيكت دخكؿ: مثؿ
  .أمكاؿ الشيداءك  التأبيف، حفالت، ك أصحابيا ذفإ بدكف بيكت الغير تحت

 فرضيات البحث:

انطمقت في البحث مف فرضية مفادىا أف ىناؾ مستجدات فقيية تتعمؽ بالمجاىديف تحتاج 
 الؿ بياف أحكاميا الشرعية.إلى دراسة عممية تأصيمية مف خ

 ىدؼ البحث:

 :منو ما يمي فإف اليدؼ اإلضافة إلى ما ذكرتو مف أىمية لممكضكع

 .الكقكؼ عمى األحكاـ الشرعية فيما استجد مف قضايا كمسائؿ تتعمؽ بالمجاىديف -1

جمع شتات ىذا المكضكع في كتاب مستقؿ، كالمساىمة في إضافة دراسة فقيية لممكتبة في  -2
 طالب العمـ.المجاىدكف، ك  إلسالمية ينتفع بياالجامعة ا

 نطاؽ وحدود البحث:

 .بالمجاىديف المتعمقة لممستجدات لمسألة مقارنة فقيية دراسة كىك عنو لمبحث حد كاضح لف يخرج

 الجيود السابقة:

 ،كالمراجع األخرلكالتأمؿ، كما قدر لي عمى االطالع عميو مف الكتب،  البحث، بعد
 ي لـ أجد مف تعرضنإال أن الماجستير باإلضافة إلى بعض الفتاكل كالتقاريرك  كرسائؿ الدكتكراه،
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المجاؿ أيفرد ليذا بحثان كامالن  أك و،مكضكع مستقؿ بذاتىك ك  ،ليذا المكضكع كدراسة متخصصة
عمى كاقعنا  المتعمقة بالمجاىديف، الطارئة المستجدات يحمؿ ما تضمنو بحثي مف خالؿ طرح

 الجياد، غير أف مف كتب في ىذا المجاؿ انقسـ إلى قسميف:لتي يمر بيا المراحؿ االمعاصر، ك 
كيفية اإلعداد مثؿ  في بعض جزئياتو لكفك  ،تناكلت ىذا المكضكعأبحاث، كمقاالت  -أولً 

لممجاىديف معنكيان، كحسيان كعف عبادة المجاىد، كاألخالؽ التي يتمتع بيا في أثناء المعركة، 
 بالمكضكع منيا:ذات صمة فكانت ىناؾ مسائؿ متفرقة 

 األغا. كالتخطيط " لمباحث: عبد اليادم  اإلعداد"النظريات العسكرية بيف  -1

 كىداف. حسف الباحث " أحكاـ الجياد عند ابف تيمية كتطبيقاتو المعاصرة" -2

كتب، كأبحاث، كمقاالت تناكلت أحكاـ تتعمؽ بالمجاىد دكف التطرؽ إلى ما استجد مف  -ثانياً 
 أحكاـ معاصرة.

 . الجياد كالقتاؿ في السياسة الشرعية: الدكتكر محمد خير ىيكؿ -1

مرعي بف عبد : لمباحث حكاـ المجاىد بالنفس في سبيؿ ا عز كجؿ في الفقو اإلسالميأ -2
 .ا بف مرعي الجبييي الشيرم

 منيج البحث:

حميؿ الكصفي التحميمي القائـ عمى الكصؼ كالتاالستقرائي، ك  في بحثي المنيج لقد اتبعتي 
كتمثمت  ،كذلؾ مف خالؿ الرجكع إلى المصادر المعرفية كالحصكؿ عمى المعمكمات ،كاالستنباط

 كالتالي:  االخطكات التي اتبعتي

 .تبعتيا باألدلةاتناكلت المسائؿ الفقيية كالكقكؼ عمى أقكاؿ العمماء ك   -1

مناقشة  كالكقكؼ عمى مأخذىا ثـقمت بتحرير محؿ النزاع، كذكر سبب الخالؼ ما أمكف،  -2
 الكصكؿ إلى الرأم الراجح. المسائؿ التي تتميز بالمناقشة ثـ

 ، كأرقاميا.قمت بعزك اآليات الكريمة إلى سكرىا -3

 غير،كنقمت الحكـ عمييا ما استطعت إذا كانت مف  ،قمت بتخريج األحاديث مف مظانيا -4
 الصحيحيف.

 في الحكاشي.بياف معنى بعض الكممات التي ترل الباحثة الحاجة لبيانيا، كذلؾ  -5
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 لتيسير االستفادة مف البحث، كىي عمى النحك التالي: كضع فيارس متعددة -6

 فيرس اآليات القرآنية. ( أ

 فيرس األحاديث النبكية. ( ب

 فيرس المصادر كالمراجع. ( ت

  فيرس المكضكعات. ( ث

 
 خطة البحث:

 تشتمؿ خطة البحث عمى مقدمة، كفصؿ تمييدم، كثالثة فصكؿ، كخاتمة عمى النحك التالي:  

 الفصؿ التمييدي
 :بالجياد وعالقتيا الفقيية المستجدات حقيقة

 وفيو ثالثة مباحث:

 .التعريؼ بالمستجدات الفقيية -المبحث األوؿ

 .أنكاعو كحكموك التعريؼ بالجياد -المبحث الثاني

  .بالجياد الفقيية المستجدات عالقة -الثالث المبحث

 

 األوؿ الفصؿ
 :والتدريب اإلعداد أثناءجاىديف المتعمقة بالم الفقيية المستجدات 

 وفيو مبحثاف:

 .في العبادات كالتدريب اإلعداد أثناء المتعمقة بالمجاىديف الفقيية المستجدات -األوؿ المبحث

 .في غير العبادات كالتدريب اإلعداد أثناء المتعمقة بالمجاىديف الفقيية المستجدات -الثاني المبحث
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 الثاني الفصؿ
 :والمعركة الرصد أثناء المتعمقة بالمجاىديف ةالفقيي المستجدات

 :مبحثاف وفيو

 .في العبادات كالمعركة الرصد أثناء المستجدات الفقيية المتعمقة بالمجاىديف -األوؿ المبحث

 .العبادات غير المستجدات الفقيية المتعمقة بالمجاىديف أثناء الرصد كالمعركة في -الثاني المبحث

 

 الثالث الفصؿ
 :المعركة بعدالمتعمقة بالمجاىديف  الفقيية اتالمستجد 

 :مبحثاف وفيو
 .في العبادات المعركة بعد المتعمقة بالمجاىديف المستجدات -األوؿ المبحث

 .في غير العبادات المعركة بعد المتعمقة بالمجاىديف المستجدات -الثاني المبحث



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصؿ التمييدي
 حقيقة المستجدات الفقيية 

 ا بالجيادوعالقتي
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 الفصؿ التمييدي
 نبذة عف المستجدات الفقيية المتعمقة بالجياد

المستجدة، كالتي تتعمؽ بجانب  القضايا كأالمعاصرة،  الفقيية في القضايا تتمثؿ المستجدات
 الباطنةمنيا  العبادات أنكاع جميع عمى مشتمؿ حقيقتو في كالذم ىك ،ميـ أال كىك الجياد

 ،النفس تسميـبما فيو مف  ، ا محبة ىعم كالتككؿ اإلخالص، عمى تمؿإنو مشحيث  ؛كالظاىرة
، كمف ىنا ناسب أف ميدت بالحديث عف (1) كغيرىا كالزىد كالصبر كتعالى، سبحانو لو كالماؿ

 كأنكاعو، الفقيية، بالحديث عف مفيـك المستجدات الفقيية، ككذلؾ عف مفيـك الجياد، المستجدات
 فيما يمي: كذلؾ تركو، كمخاطر كثمراتو، الجياد حكـ كتناكلت كذلؾ كفضائمو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .(162 )ص كالرعية، الراعي إصالح في الشرعية تيمية، السياسة ابف (1)
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 المبحث األوؿ
 التعريؼ بالمستجدات الفقيية

 الفقيية، كاأللفاظ ذات الصمة بيا.  في ىذا المبحث بياف لمفيـك المستجدات

 وذلؾ في مطمبيف:

 المطمب األوؿ: 
 مفيـو المستجدات الفقيية

 الفقيية في المغة كاالصطالح. ستجداتفي ىذا المطمب تكضيح لمفيـك الم

 والصطالح  المغة في المستجدات -أولً 
  :لغة المستجدات

 صار الشيء، كتجدد القديـ، كالذم يقابؿ الجديد، أم الحادث؛ ىكأيضان ك  مستجد؛ ىي جمع
 لـ أف بعد حدث الشيء كجد ،(1)بالجديد  المكت كصؼ كلذلؾ بو، لؾ عيد ال ما كالجديد جديدان،

 .(2)االشيء صار جديدا كالشيء استحدثو كصيره جديد استجد(ك) أحدثو أم الشيء كأجد ف،يك

 اصطالحًا: المستجدات

 عمـ أم في السابؽ في كجكد ليا يكف لـ التيك  الحادثة، المسائؿ كؿ عمى يطمؽ عاـ لفظ ىي -1
 .(3)كاف فف أك

  .(4) شرعيان  حكمان  تستدعي التي كالكقائع المسائؿ ىي -2

  :الصطالحي والمفيـو المغوي المفيـو فبي العالقة

 نالحظ ما يمي: كاالصطالح، المغة في"  لممستجد"  التعريفات خالؿ مف

 بصكرة مكجكدان  كاف أك ،مكجكدان  يكف لـ ما إف المستجد ىك الحادث أك الجديد أم ىك كؿ
 .قبؿ مف عمييا كاف التي غير صكرة في فأصبح تجدد ثـ ما،

                                                           

 (.2/202العرب )ج لساف نظكر،م ابف (1)
 (.1/109الكسيط )ج المعجـ كآخركف، مصطفى (2)
 .(25)ص كالطالؽ، الزكاج قضايا في فقيية مستجدات األشقر، (3)
 .(136 )ص معاصرة، طبية قضايا في فقيية دراسات األشقر، (4)
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 مغة والصطالحالفقيية في ال -ثانياً 

  :المغة في الفقو مفيـو

فضؿ الك  ،السيادة، كالشرؼ؛ لما فيو مف الديف عمـ عمى كغمب لو، كالفيـ بالشيء العمـ ىك
 الشرع حممة لساف عمى كالفقو ،فقو ىك لشيءبا عمـ ككؿ :فارس ابف قاؿ، (1) العمـ أنكاع سائر عمى
 .(2) خاص عمـ

  :في الصطالح الفقو مفيـو

معرفة يتمثؿ في ؛ أم (3) التفصيميةأدلتيا  مف المكتسب العممية الشرعية باألحكاـ العمـ ىك
اإلنساف باألحكاـ الشرعية المتعمقة بأقكاؿ كأفعاؿ المكمفيف، معرفة مستمدة مف أدلتيا الشرعية 
التفصيمية، أك ىك صفة عممية لإلنساف تجعمو قادران عمى اإلخبار عف ىذا النكع مف األحكاـ، 

 . (4) بذلؾ فقيان  كيسمى
  مركبًا:الفقيية كونيا  المستجدات مفيـو -ثالثاً 

 لعالقات الطبيعي التطكر بسبب عمييا الحكـ مكجبات قد تغيرت التي المسائؿ ىي
ىي القضايا  الفقيية المستجدات الفقيية يبدك لمباحثة اف المستجداتمف خالؿ تعريؼ  .(5)اإلنساف

 أجؿ الكصكؿ إلى حكميا الشرعي. اجتياد مفك التي استحدثت، كتحتاج إلى بحث 
 

 
 
 
 
 

 

                                                           

 (.522/ 13)ج العرب لساف ،ابف منظكر (1)
 (.2/479الكبير)ج الشرح غريب في المنير الفيكمي، المصباح (2)
 (.13/522)ج الجرجاني، التعريفات ،(1/34)ج الفقو أصكؿ في المحيط الزركشي، البحر (3)
 (.1/65)جالعاـ  الفقيي المدخؿ الزرقا، (4)
 .(60)ص ،اإلسالمي الفقو ضكء في المعاصرة القضايا معالجةجي، ركاس،  (5)
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 المطمب الثاني
 الفقيية بالمستجدات صمة ذات األلفاظ

 مف المتقدميف عف غائبان نو لـ يكف إحيث  األكلى، القركف منذ مكجكد المستجدات مفيكـ
 ،(1)لنكازؿا: مثؿ المعنى نفس تحمؿ أخرل ألفاظان  عمييا يطمقكف كانكا كلكنيـ ،-ا رحميـ-الفقياء
، كالتي المعاصركف الفقياء يطمقيا التي األلفاظ ىذه مف كغيرىا ،(3)كالفتاكل ،(2)كالكقائع  لـ اليـك

 .(4)المستجدة كالقضايا العصرية، القضايا أك ،المعاصرة القضايامثؿ  قبؿ مف كجكد ليا يكف
  :المعاصرة القضايا ماىية

 البدي  ماىيتو عمى كلمكقكؼ ”المعاصرة” ك ”اياالقض” مف يتككف إضافي مركب المصطمح أف يالحظ
 :التالي النحك عمى ىما كاالصطالحية، كيةالمغي  الناحيتيف مف منيما لكؿ تعريؼ ذكر مف

 :المغوي التعريؼ -أولً 

 عمى كتعرض عميو، المتنازع األمر كىي قضى، مف مأخكذة كىي ،قضية جمع” القضايا -1
 .(5) فييا ليقضى القاضي أك المجتيد

 .(6) جديدان  صيره أك استحدثو: أم الشيء استجد مف كىي ”المستجدة ”أو عاصرةالم -2

 
                                                           

 كالكقائع المسائؿ عمى عاـ بكجو النكازؿ كممة تطمؽ: " بقكلو لبصؿاأبك  الدكتكر عرفيا: االصطالح في النكازؿ (1)
 أكانت سكاء تبينيا، لفتكل تحتاج التي الحكادث جميع تشمؿ المعنى بيذا كالنكازؿ. شرعيان  حكمان  تستدعي التي
 يف النكازؿ، فقو إلى المدخؿ بصؿ، أبك"  مستجدة ـأ قديمة كانتأ كسكاءن  الحدكث، نادرة أـ متكررة ىذه

 (. 2/602ج) معاصرة طبية قضايا في دراسات
 العبادات، في الكاقعات لفظ يستعممكف يكادكف ال أنيـ الظاىر أف إال النكازؿ، عمى الكاقعات يطمقكف الفقياء (2)

نما طالقيـ المعامالت، في ىي كا   الشدة مف يعانكنو ما عمى تعبير فيو المستجدة المسائؿ عمى الكاقعات لفظ كا 
 .(35)ص العبادات، باب في المستجدات فقو الصديقي،. حكميا عف البحث يف كالصعكبة

 لمف شرعي دليؿ عف باجتياد، تعالى ا بحكـ اإلخبار ىك اإلفتاء: " ىي فقاؿ األشقر محمد الدكتكر عرفيا (3)
 عمى طمؽت الغالب في نياإ إذ كالمستجدات بالنكازؿ صمتيا الفتكل تعريؼ مف كيظير". نازؿ أمر في عنو سأؿ

 .(13)ص اإلفتاء، كمناىج الفتيا األشقر،. حادث أك نازؿ أمر عف السؤاؿ عف الجكاب
 في دراسات في النكازؿ، فقو إلى المدخؿ البصؿ، أبك (،40)ص العبادات، باب في المستجدات الصديقي، فقو (4)

 (.2/603ج) معاصرة طبية قضايا
 .(696 )ص المنير، الفيكمي، المصباح (5)
 (.1/109ج) الكسيط فى كآخركف، المعجـمصط (6)
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 :الصطالحي التعريؼ -ثانياً 

 العمماء تعريفاتترل الباحثة أف  ”كمعاصرة قضايا ”مف يتككف المصطمح أف إلى بالنظر
 أف إما فييأك العصرية:  المعاصرة، القضايا صكرفي  تنكعال التعدد ذلؾ في السبب كلعؿ ،تعددت
 الطبيعي بالتطكر حالتيا تطكرت لكف، ك مكجكدةكانت  أنيا أك قبؿ، مف معركفة تكف لـ جديدة تككف

 التعريؼ كفؽ ذلؾيككف تنظيـ  أف يمكف كؿ عمى الطارئة، الظركؼ نتيجة أك ،اإلنساني لمسمكؾ
 لمحياة لطبيعيا التطكر نتيجة صكرة مف أكثر تككينيا في ؾااشتر كاف ليا  التي القضية ىي": اآلتي

  .(1)"اإلنسانية
 الخالصة:

القضايا المعاصرة ىي مسائؿ جديدة، أك قضايا مستحدثة عصفت بيا يبدك لمباحثة أف  
زكاياه مف صكرة؛ فكؿ زماف يطرح قضاياه ك الحياة العصرية تحتاج إلى حمكؿ تشترؾ فييا أكثر 

 نتيجة التطكر الطبيعي لحياة اإلنساف.
 :المستجدات بمفظ الصمة ذات القريبةاأللفاظ عالقة 

، ألف المستجدات ىي القضايا ؛المعنى فيقد تقاربت  األلفاظ ىذه أفىنا  المالحظ كمف
 لفتكل تحتاج التي الحكادث جميع تشمؿفيي  المجتمع، أك بالفرد التي تنزؿ كالكقائع المعاصرة

 دث، كما أنيا المسائؿحا أك نازؿ أمر عف السؤاؿ عف الجكاب عمىتطمؽ  الغالب فيفيي  ،تبينيا
غير  الشرعي فحكميا ثـ كمف ذلؾ، قبؿ معركفة مكجكدة، أك تكف حدثت، كلـ التي القضايا أك
 .الشرعي حكميا إلى لمكصكؿ كاجتياد بحث إلى بحاجة فيي ،ظاىره  حكـه  ليا يكف كلـمعركؼ ال

 
 
 
 
 
 

                                                           

 .(12 )ص المعاصرة، المالية المعامالت شبير، (1)
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 المبحث الثاني
 وفضمووأنواعو  تعريؼ الجياد

 :لجياد، كأنكاعو، كفضمو، كذلؾ في المطالب اآلتيةيكضح ىذا المبحث مفيـك ا

 المطمب األوؿ
 ادػتعريؼ الجي

 :لغة الجياد -أولً 

كمجاىدة. كأصؿ ىذه الكممة  الجياد مصدر لمفعؿ الرباعي )جاىد(، يقاؿ: جاىد يجاىد جيادان  -1
ما  المشقة، كما في معجـ مقاييس المغة: "الجيـ كالياء كالداؿ" أصمو المشقة، ثـ يحمؿ عمى

 . (1)يقاربو"

بذؿ الجيد كاستفراغ ما في الكسع، كىك مشتؽ مف الجيد: التعب كالمشقة، أك مف الجيد: كىك  -2
  .(2)طاقتوالطاقة، ألف المجاىد يبذؿ 

 .(3)جاىد العدك مجاىدة كجيادا قاتمو -3

 :مف خالؿ التعريفات المغوية نجد أف أىـ معاني الجياد تكمف في أمريف ىما

عالن، ف ـالجيد قكالن أىذا البذؿ مف  كافأ مطمقان سكاءن  تفراغ المجيكد، كالكسع، كاسبذؿ -األوؿ 
 .لفظ الجياد في المغة ىك لفظ عاـ يدؿ عمى أف، مما كمحاربة األعداء

 لَ  ": قاؿ: قاؿ رسكؿ ا  --محاربة العدك كمنو حديث مسمـ الذم يركيو ابف عباس  -الثاني
 .(4)" َوِنيَّةٌ  ِجَيادٌ  َلِكفْ وَ  اْلَفْتِح، َبْعدَ  ِىْجَرةَ 

انتيت قد إلى المدينة أف اليجرة مف مكة  عمىكاضحة في الحديث داللة  -وجو الدللة
 .(5)اإلسالـأعداء في الجياد كالزحؼ عمى  كلكنيا لـ تنتو بفتح مكة، كدخكليا في اإلسالـ،

 

                                                           

يىدى ) مادة ،(1/486ج) المغة مقاييس معجـ فارس، ابف (1)  (.جى
 (.5/31ج) السارم القسطالني، إرشاد (2)
 (.3/135ج) العرب لساف ،ابف منظكر (3)
 رقـ كالخير، كالجياد اإلسالـ عمى مكة فتح بعد مبايعةال باب اإلمارة، كتاب صحيحو، في مسمـ أخرجو (4)

 .(1001)ص (،1862)
 .(2/163ج) تنبيو الجاىد الحكيني، (5)



  14 

 :الصطالح في الجياد -ثانيا  

 منيا:  بعضاً  ذكرأ تعريفات عدة الجياد تعريؼ في لمفقياء

 أك بماؿ، معاكنة أك مباشرة، ا تعالى سبيؿ في القتاؿ في الكسع بذؿ: ىك: الحنفية تعريؼ -1
 .(1)ذلؾ  غير أك سكاد، تكثير أك رأم،

 أك لو، حضكره أك ا، كممة إلعالء عيد، ذم غير كافران  مسمـ قتاؿ: ىك :المالكية تعريؼ -2
 .(2) أرضو دخكؿ

 .(3)"ا سبيؿ في القتاؿ: "ىك: الشافعية تعريؼ -3

  .(4)" خاصة الكفار قتاؿ: "ىك: الحنابمة تعريؼ -4

 :ينصرؼ إلى معنييف الجياد أفمف خالؿ عرض ىذه التعريفات تجد الباحثة 

كرد في  كما ذلؾ كغير كالمساف، ،كالماؿ ،بالنفس الكفار قتاؿ يشمؿ نوأ: حيث عاـ معنى -األوؿ
 الشرعية النصكص بعض في جاء كما لمجياد، كمالمغي  معنىال عمى استنادان  ؛الحنفية تعريؼ

 َمفْ  اْلُمَجاِىدُ  "  كقكلو بالنفس الكفار قتاؿ غير عمىمطمؽ  الجياد لفظ فيياالتي كاف 
 .(5) "اِ  ِفي َنْفَسوُ  َجاَىدَ 

 ،نوفقياء غير الحنفية كما سبؽ بياال فوعرَّ  ما كىذا ،بالنفس الكفار قتاؿ: كىك خاص معنى-الثاني
 إال بالنفس الكفار قتاؿ غير إلى ينصرؼ كال اإلطالؽ عند المراد ىك لمجياد المعنى كىذا
  .(6) بقرينة

 

 

                                                           

 (.2/145ج)الصنائع  بدائع الكاساني، ،(1/632ج) األبحر ممتقى شرح في األنير أفندم، مجمع (1)
 (.2/3ج) العدكم حاشية العدكم، ،(3/347ج) الجميؿ مكاىب الحطاب، (2)
 (.4/174ج) المطالب السنيكي، أسنى ،(4/250ج) الخطيب عمى البجيرمي البجيرمي، حاشية (3)
 المنتيى لشرح النيى أكلي دقائؽ-اإلرادات منتيى شرح ،البيكتى ،(33/ 3ج) القناع كشاؼ ،البيكتى (4)

 (.1/617ج)
 رقـ عبيد، بف فضالة مسند كسمـ، عميو ا صمى النبي أصحاب مف رجاؿ أحاديث مسنده، في أحمد أخرجو (5)

 . 34، في المشكاة، صصحيح إسنادهقاؿ األلباني:  (،375 /39( )ج23952)
 (.1/28جأحكاـ المجاىد بالنفس في سبيؿ ا عز كجؿ في الفقو اإلسالمي )الشيرم،  (6)
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 نتائج: بثالثالباحثة  خرجت السابقة التعريفات في النظر إمعاف بعد

حيث اقتصر التعريؼ عمى  الداللة في القصكر عمييما : فيالحظوالحنابمة الشافعية تعريؼ -1
 التعريؼ. في الشديد االختصارىذا كاضح مف ك  ،كر أنكاعوالقتاؿ دكف ذ

 في ذلؾ إلى اإلشارة كردت الجياد، كقد ماىية بياف عمى يعتمد نوإ حيث :المالكية تعريؼ -2
 تعالى، كممتو لرفعة يككف ما ىك ا سبيؿ المعتبر في فالجياد ،(ا كممة )إلعالء :التعريؼ
 عمـك في تدخؿ التي الجياد حاالت بعض تعداد آخره عمى يالحظ أنو إال شأنو جؿ لو خالصان 
 القتاؿ. 

 التعريؼ المختار:

 الدفاع في الوسع استفراغ:" ىك أنسب تعريؼ لمجياد أف فإنيا ترل الباحثة مف كجية نظر
 لجعؿ ذلؾ؛ غير أو سواد، تكثير أو رأي، أو بماؿ، معاونة أو مباشرة، أعدائو وقتاؿ سالـ،اإل عف
غاية التكرار، فكاف فيو بياف  مف، ككضكح كما أنو خال شمكؿلما بو مف ؛ (1)لعميا"ا ىي ا كممة

  تعالى. جعمو خالصان مف خالؿ الجياد 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.2/145(، الكاساني، بدائع الصنائع )ج1/632أفندم، مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر )ج (1)
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 المطمب الثاني
 الجياد أنواع

 .(1) عاـ كآخر خاص، معنىن  معنييف، الشرعي االصطالح في لمجياد إف

 :الخاص بالمعنى الجياد -أولً 

 عمى العمماء نص حيث االصطالحي، التعريؼ في تقدـ كما ا سبيؿ في ؿالقتا: بو كيراد
 . (2) بالسيؼ الكفار مجاىدة عمى إال يقع ال أطمؽ إذا الجياد أف

بالتقدـ العممي كتطكر كسائؿ القتاؿ الحديثة كالتي تنكعت  كلما كاف العصر الحاضر يتميز
 بياية مما يجعميا مف الكسائؿ التي يجب ما بيف الرشاش كالمدفعية كالطائرات كالبكارج البحر 

  مجاىدة الكفار.
 وىو الفقياء، عبارات وفي والسنة، الكتاب نصوص في اإلطالؽ عند المراد ىو المعنى وىذا

 يا:ومنالجياد،  آيات مف العديدُ  المعنى ىذا تضمف قد، و البحث ىذا في مقصودال

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ، ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ں ڻ: ﴿تعالى ا قكؿ ( أ

 . (3)﴾ ﮺  ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴﮳ ﮲

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀپ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :تعالى قكلو ( ب

 .(4)﴾ ٺ  ٺ

 :يمي ما منيا أذكر األحاديث، مف الكثير المعنى ىذا في جاء فقد النبوية األحاديث وأما
: قاؿ أفضؿ؟ العمؿ أم ا رسكؿ يا: قمت  ا رسكؿ سألت: قاؿ مسعكد بف ا عبد عف ( أ

الَ  َـّ : ُقْمتُ  ِميَقاِتَيا"، َعَمى ةُ "الصَّ ؟ ُث َـّ : َقاؿَ  َأيٌّ َـّ : ُقْمتُ  الَواِلَدْيِف"، ِبر   "ُث ؟ ُث  ِفي "الِجَيادُ : َقاؿَ  َأيٌّ
ـَ، َعَمْيوِ  اُ  َصمَّى المَّوِ  َرُسوؿِ  َعفْ  َفَسَكت   المَِّو" َسِبيؿِ   (5) َلزَاَدِني" اْسَتَزْدُتوُ  َوَلوِ  َوَسمَّ

                                                           

 (.1/182ج) األحكاـ غرر شرح الحكاـ مال، درر ،(4/536ج) خميؿ لمختصر كاإلكميؿ التاج العبدرم، (1)
 (.1/17ج) الفقيية كأحكاميا صكرىا الفدائية األعماؿ الحمكد، (2)
 [.11-10: الصؼ] (3)
 [.41: التكبة] (4)
 كتاب ،(4/14ج)( 2872) رقـ سير،كال الجياد فضؿ باب كالسير، الجياد كتاب صحيحو، في البخارم أخرجو (5)

 بياف اإليماف، باب كتاب صحيحو، في مسمـ أخرجو ،(1/112ج) لكقتيا، الصالة فضؿ باب الصالة، مكاقيت
 (.1/90ج)( 85) رقـ تعالى، با اإليماف ككف
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َتَكفََّؿ المَُّو ِلَمْف َجاَىَد ِفي َسِبيِمِو َل ُيْخِرُجُو ِإلَّ اْلِجَياُد  ": قاؿ  النبي فع أبي ىريرة عف ( ب
 .(1)" ِفي َسِبيِمِو َوَتْصِديُؽ َكِمَماِتِو ِبَأْف ُيْدِخَمُو اْلَجنَّةَ 

 :العاـ بالمعنى الجيادثالثًا: 

 أنكاع عدة يشمؿ العاـ بالمعنى دالجيا أف تضحي الفقياء كعند المغة في الجياد تعريؼ خالؿ مف
 .(2) أنكاع أربعة في العمماء بعض حصرىا

 ".المنافقيف كجياد الكفار، كجياد الشيطاف، كجياد النفس، جياد" :مراتب أربع عمى فالجياد

 :مراتب أربع أيضاً  وىو النفس جياد -األولى المرتبة

كأما ، هأف يدعكا غير  عمىك  ،كأف يعمؿ بيذا العمـ ،اليدل تعمـ عمىيجاىد نفسو  أفكىي 
 قاؿ ، كمو ذلؾ يتحمؿف ،إلى ا الدعكةيالقيو مف مشاؽ ألجؿ ما  فيي أف يصبر عمى األخيرة

 ذات في نفسو العبد جياد عمى فرعان  الخارج في ا أعداء جياد كاف كلما: "-رحمو ا-القيـ ابف
  (3)"ا

 .(4) "المَّوِ  " ِفي: َقاؿَ  َأوْ  ِلمَِّو" َنْفَسوُ  دَ َجاىَ  َمفْ  اْلُمَجاِىدُ  " : النبي قاؿ كما

أم أف األصؿ  الخارج في العدك جياد عمى مقدـ النفس جياد: أف وجو الدللة مف الحديث
 لف يستطيع أف نفسو يجاىد لـفمف ف حقيقة الجياد تكمف في جياد النفس إبؿ ىك جياد النفس، 

  .(5) عدكه جياد تمكف مفيف لك  ا، في يحاربيا
 

 

 

                                                           

 .(136 /9( )ج7457، رقـ )باب مف انتظر حتى تدفف، كتاب الجمعة أخرجو البخارم في صحيحو، (1)
 (.4/253ج)المربع  الركض لنجدم، حاشيةا (2)
 (.3/6ج) المعاد زاد القيـ، ابف (3)
 عبيد بف فضالة مسند باب ،-كسمـ عميو ا صمى-النبي أصحاب مف رجاؿ أحاديث كتاب في أحمد ركاه (4)

 ما باب الجياد، فضائؿ أبكاب كتاب كالترمذم، صحيح، إسناده ،(39/375ج) (23952برقـ ) األنصارم
صحيح في المشكاة  األلباني: الشيخ قاؿ ،(217/ 3ج) (1621برقـ ) مرابطان  مات مف فضؿ يف جاء
 (.34)ص

 (.2/243ج)الشحكد، المفصؿ في شرح حديث " مف بدؿ دينو فاقتمكه  (5)
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 :مرتبتاف وىو الشيطاف، جياد -الثانية المرتبة

 الشيكات، مف يمقي ما دفع -الثانية، كاليقيف بعده فيككف ،الشبيات مف يمقي ما دفع -األولى
 .(1) الصبر بعده يككفف

 . (2) ﴾ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ: ﴿تعالى كلوقكذلؾ في 

 مراتب: ربعأ وىو والمنافقيف، الكفار جياد: الثالثة المرتبة

 أخص المنافقيف كجياد باليد، أخص الكفار كجياد كالنفس، كالماؿ كالمساف بالقمب"
 بف أنس عف، ك (4) ﴾پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ: ﴿تعالى قاؿ . (3)"بالمساف
" َوَأْنُفِسُكـْ  ِبأْمَواِلُكـْ  الُمْشِرِكْيفَ  َجاِىُدوا ":قاؿ  النبي أف  مالؾ ـْ َوأَْلِسَنِتُك

 (5).  

 مراتب: ثالث وىو والبدع، والمنكرات الظمـ أرباب جياد -رابعةال المرتبة

 ًإال الجياد يتـ كال". بالقمب جاىد عجز فإف المساف، ًإلى انتقؿ عجز فًإف قدر، ًإذا باليد
 .(6) الثالثة بيذه قامكا الذيف ىـ المَّو لرحمة كالراجكف باإليماف، إال كالجياد اليجرة كال باليجرة،

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .(96)ص ،المعاد زاد مختصر مرجع سابؽ، (1)
 [.24: السجدة] (2)
 (.4/253ج) المربع الركض النجدم، حاشية (3)
 [.73: تكبةال] (4)
 رقـ عنو، تعالى ا رضي مالؾ بف أنس مسند الصحابة، مف المكثريف مسند مسنده، في أحمد أخرجو (5)

 (2/13ج( )2504) رقـ الغزك ترؾ كراىية باب الجياد، كتاب داكد، أبك كأخرجو ،(19/272ج( )12246)
 .1، صحيح كضعيؼ سنف أبي داكد صقاؿ األلباني: حسف صحيح

 (.96)ص ،المعاد زاد مختصر ،ـابف القي (6)
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 ثالثالمطمب ال
 الجيادحكـ 

 قسـ الجيادين الجياد، فييا يككف التي األحكاؿ حسب ا سبيؿ في لمجياد الشرعي الحكـ يختمؼ
 .دفع وجياد -2 ،طمب جياد -1: قسميف إلى

 .(1) بالدىـ في الكفار قتاؿ ابتداءن : الطمب جياد -القسـ األوؿ

 منيا: نذكر كثيرة، أدلة جيادال فرضية عمى دؿ كقد، (2) األمة عمى كفاية فرض النوع وىذا

 مف القرآف الكريـ:  -1

 ائ ائ ى ى ېې ې ې ۉ ۉ ۅ: ﴿تعالى في قكلو 

 .(3)﴾ ەئ

 مف السنة النبوية: -2

ُأِمْرُت َأْف ُأَقاِتَؿ النَّاَس َحتَّى َيْشَيُدوا َأْف َل ِإَلَو ِإلَّ  ": قاؿ  المَّو رسكؿ أف عمر ابف عف
اَلَة َوُيْؤُتوا الزََّكاَة، َفِإَذا َفَعُموا َذِلَؾ َعَصُموا ِمنٍّي المَُّو َوَأفَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُؿ  المَِّو َوُيِقيُموا الصَّ

ـْ َعَمى المَِّو "  ، َوِحَساُبُي ْساَلـِ ـْ ِإلَّ ِبَحؽٍّ اإلِْ ـْ َوَأْمَواَلُي ِدَماَءُى
(4) . 

 اإلجماع -3

ـ إلى اإلسالـ، أجمع العمماء عمى أف جياد الكفار، كتطمبيـ في عقر دارىـ، كدعكتي
 .(5)كجيادىـ إذا لـ يقبمكه أك يقبمكا الجزية، فريضة محكمة غير منسكخة 

                                                           

 العدكم حاشية العدكم، ،(3/241ج) الحقائؽ الزيمعي، تبييف ،(127/  4ج)عابديف  ابف المحتار، رد (1)
، المحمى (،4/178ج) المطالب أسنى السنيكي، ،(22/  6ج) الشربيني، المحتاج، مغني ،(2/4ج)  ابف حـز
 (.5/341ج)

 المحتاج مغني الشربيني، ،(3/167ج) القرآف الجصاص، أحكاـ ،(3/241ج) الرائؽ البحر نجيـ، ابف (2)
، المحمى ،(33/ 3ج) القناع البيكتى، كشاؼ ،(6/8ج)  .(5/340ج) ابف حـز

 [.36: التكبة] (3)
الىةى  كىأىقىاميكا تىابيكا فىًإفٍ } قاؿ تعالى باب يماف،اإل كتاب صحيحو، في البخارم أخرجو (4) مُّكافى  الزَّكىاةى  كىآتىكيا الصَّ  خى

 بقتاؿ األمر باب يماف،اإل كتاب صحيحو، في مسمـأخرجو ك  ،(1/14ج)( 25) [، رقـ5: التكبة{ ]سىًبيمىييـٍ 
 (.1/51ج)( 22) ا، رقـ رسكؿ محمد ا إال إلو ال: يقكلكا حتى الناس

 (.2/175ج) اليجرة أحكاـ في الشحكد، المفصؿ (5)
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 حالة فيك الدفع جياد أما الطمب، جياد الجياد فالمراد بو حكـ في األصؿ عمى كعند الكالـ
 .(1) طارئة كأحكاؿ ظركؼ فرضتيا استثنائية

 الدفع: جياد -القسـ الثاني

 عمى يجب فإنو المسمميف لقتاؿ تجيزكا أك عمييا، كاستكلكا مسمميفال ببالد الكفار نزؿ فإذا
أف دفاع الكفار كأىؿ عمى  الفقياء اتفؽ حيث ،(2) كيديىـ كييرد شرىـ، يندفع حتى قتاليـ المسمميف

  .(3)الشرؾ عف أىؿ اإلسالـ كحريميـ إذا نزلكا عمى المسمميف فرض

ىي السمـ؛ ككف اإلسالـ  مف األمـ رىـعالقة المسمميف بغي األصؿ في فإ :ترى الباحثة
ة دكف عكائؽ لكف في حالة سيكلك  جميع الناس بيسر، ييدؼ في دعكتو إلى كصكؿ الديف إلى

األمر الحرب، مما يدلؿ  الديف إلييـ كجب إزالة ىذه العكائؽ، كلك اقتضىكصكؿ  يمنع مفكجكد ما 
  .مى المسمميفال يمجأ إلييا إال عند االعتداء عطارئ عمى أف الحرب أمر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.1/34ج) الفقيية كامياكأح صكرىا الفدائية الحمكد، األعماؿ (1)
 (.1/334ج) اإلجماع مسائؿ في اإلقناع قطاف، ابف (2)
 (.175/ 2جمرجع سابؽ، المفصؿ في أحكاـ اليجرة ) (3)
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 المطمب الرابع
 فضؿ الجياد والمجاىديف

فالجياد  رقيؽ عذب فالحديث عنو اإلسالمي الشرع في عظيمةن  ، كمنزلةن فضالن  إف لمجياد
 أىمو بو ا كعدما  كبياف ،عميو كالحث الجياد عمى فضؿ الكثيرة كلقد دلت النصكص ،شأنو عظيـ

 اآلخرة. في العالية المنازؿ ما أعد ليـ مفىك  ،الدنيا في كنصر، كتمكيف عزة، مف

 :منيانذكر  كثيرةيحصر، فيي  أف مف أكثر الكتاب، فضائؿ الجياد في ذكر

 بيذا التزمكا ىـ إذا العظيـ بالفكز كعدىـف المجاىديف، مع عقده الذم بالعقد تعالى ا أخبر -1
 : تعالى ا قاؿف ،مرضاتول طمبان  ا تعالى؛ سبيؿ في رخيصة يبذلكنيا أركاحيـ كقٌدمكا العقد،

 ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ﴿

 ېئ ېئۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئوئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ىې

 .(1) ﴾ جئ ی ی ی یىئ ىئ ىئ ېئ

ے   ے  ۓ  ۓ  ﴿في قكلو تعالى: ،كأخبر ا بمحبتو لممجاىديف في سبيمو جؿ كعال -2

 .(2)  ﴾﮲ ﮳  ﮴  ﮵  ﮶              ﮷    ﮸ 

كاآلخرة، في  الدنيا في العظيمة الثمرات منيا العبد يجني التي الرابحة لتجارةبا الجياد ا كشبو -3
ھ  ھ  ھ  ے     ے   ،   ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ﴿ قكلو تعالى:

﮲        ﮳  ﮹                ﮺   ﮴ۓ  ۓ  ﮸    ﮷   ﮶      ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ،﮵    

ىئ       ېئۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ۆئۇئ  ۇئ ،  ەئ  ەئ      وئ  ائائ ې  ې       ې      ې  ى  ى 

(3)﴾  ىئ
. 

و، كأما العرض في اآليات داللة عمى عظمة الصفقة فالمشترم ىك ا جؿ جالل وجو الدللة:
الماؿ الذم ىك أحب األشياء س ك عند النظر إلى الثمف المبذكؿ فيك النفىك جنات النعيـ، ك 

 لإلنساف

                                                           

 [.111: التكبة] (1)
 [.4: صؼ]ال (2)
 [.13-10( ]الصؼ: 3)
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 .  (1)لممجاىديف- – ا عمى محبةىذا يدلؿ ك  

كقٌدمت  فمما سمعت النفكس الصادقة المؤمنة ىذا النداء الكريـ شمرت عف سكاعدىا،
 أركاحيا رخيصة في ساحات الجياد، كلساف حاليا يقكؿ: ربح البيع، ال نقيؿ كال نستقيؿ.

 منيا: كثيرة،أحاديث  الجياد فضؿفي  ورد فقد :النبوية األحاديث

 لَ  َقاؿَ  َوَجؿَّ  َعزَّ  المَّوِ  َسِبيؿِ  ِفي اْلِجَيادَ  َيْعِدؿُ  "َما : لمنبي قيؿ: قاؿ  ىريرة أبي عف -1
 الثَّاِلَثةِ  ِفي َوَقاؿَ  َتْسَتِطيُعوَنوُ  َل  َيُقوؿُ  َذِلؾَ  ُكؿ   َثاَلثًا َأوْ  َمرََّتْيفِ  َعَمْيوِ  َفَأَعاُدوا َقاؿَ  َتْسَتِطيُعوَنوُ 

اِئـِ  َكَمَثؿِ  وِ المَّ  َسِبيؿِ  ِفي اْلُمَجاِىدِ  َمَثؿُ   َولَ  ِصَياـٍ  ِمفْ  َيْفُترُ  َل  المَّوِ  ِبآَياتِ  اْلَقاِنتِ  اْلَقاِئـِ  الصَّ
 . (2) َتَعاَلى" المَّوِ  َسِبيؿِ  ِفي اْلُمَجاِىدُ  َيْرِجعَ  َحتَّى َصاَلةٍ 

 َعَمى َماتَ  ْفَسوُ نَ  ِبوِ  ُيَحدٍّثْ  َوَلـْ  َيْغزُ  َوَلـْ  َماتَ  "َمفْ :  ا رسكؿ قاؿ: قاؿ  ىريرة أبي عف -2
 . (3) ِنَفاٍؽ" ِمفْ  ُشْعَبةٍ 

اْنَتَدَب المَُّو ِلَمْف َخَرَج ِفي َسِبيِمِو، َل ُيْخِرُجُو ِإلَّ ِإيَماٌف ِبي " : عف النبي  عف أبي ىريرة -3
َجنََّة، َوَلْوَل َأْف َأُشؽَّ َعَمى َوَتْصِديٌؽ ِبُرُسِمي، َأْف ُأْرِجَعُو ِبَما َناَؿ ِمْف َأْجٍر َأْو َغِنيَمٍة، َأْو ُأْدِخَمُو ال

َـّ  َـّ ُأْقَتُؿ ُث َـّ ُأْحَيا، ُث َـّ ُأمَِّتي َما َقَعْدُت َخْمَؼ َسِريٍَّة، َوَلَوِدْدُت َأنٍّي ُأْقَتُؿ ِفي َسِبيِؿ المَِّو ُث ُأْحَيا، ُث
 .(4)"ُأْقَتؿُ 

 كالظاىرة،الباطنة  تالعبادا أنكاع جميع عمى مشتمؿالجياد "  :-رحمو ا- تيمية ابف قاؿ
 كالصبر لو، كالماؿ النفس كتسميـ عميو، كالتككؿ لو، كاإلخالص تعالى ا محبة مف مشتمؿ فإنو

  .(5)"آخر عمؿ عميو يشتمؿ ال ما عمى األعماؿ، أنكاع كسائر ا كذكر كالزىد،

 

 
                                                           

 .(352)ص ، السعدم، الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المناف (1)
 سبيؿ في كمالو بنفسو مجاىد مؤمف الناس أفضؿ: باب كالسير، الجياد كتاب و،صحيح في البخارم أخرجو (2)

 (1878) تعالى، رقـ ا سبيؿ في الشيادة فضؿ باب اإلمارة، كتاب في كمسمـ ،(4/15ج)( 2787)ا، رقـ 
 (.3/1498ج)

( 1910)ـ رق بالغزك، نفسو يحدث كلـ يغز، كلـ مات، مف ذـ باب اإلمارة، كتاب في مسمـ ركاه (3)
 (.3/1517ج)

 (. 1/16( )ج36، رقـ )الجياد مف اإليمافاإليماف، باب  ( أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب4)
 .(159)ص  الشرعية، السياسة تيمية، ابف (5)
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 المطمب الخامس
 غايات الجياد في سبيؿ ا

 عبادة مف كأشرفو أعظمو فما العظيمة العبادات مف عبادة تعالى ا سبيؿ في الجياد
 في كالسعادة الخير إلى بيدايتيـ الناس إلى تتعداه بيافقط بؿ  القائـ عمى نفعو ينحصرال  ،فالجياد
نقاذىـ ،كاآلخرة الدنيا  عف ثمراتو كاآلخرة، كالحديث الدنيا في كالشقاء الشر مف تعالى بإذنو كا 
  .اآلخرة في كغاية الدنيا، في غاية إلى ترجع فكمياكغاياتو  ،الكبرل

 الدنيا فيي: في فأما غاية الجياد

 الركح كتقديـ سبيؿ في فالجياد ؛تعالى لو بالجياد، العبكديةكصدؽ    المحبة حقيقة تظير -1
 ما يمحصيختبر، ك  كبالجياد كلدينو، تعالى  محبة عمى البياف أقكل مف تعالى  رخيصة

 .(1) شيداء عباده مف شاء مف   ا كيتخذ الصدكر في ما بو كيبتمى القمكب في

 ىي ا كممة لتككف كذلؾ عنيـ؛ كالشرؾ الفتنة كرفع سبحانو، لربيـ الناس كتعبيد التكحيد نشر -2
 . (2) كحده  كمو الديف كيككف العميا

 :اآلخرة في الجياد مف الغاية وأما
 كاألرض؛ السماكات عرضيا كجنة كعذابو، سخطو مف كالنجاة كجؿ عز ا بمرضاة الفكز -1

 شيخأما  ،(3)﴾ ۅۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ: ﴿تعالى فقاؿ
 ىي ا كممة تككف أف: " قائالن  كغايتومقصكد الجياد،  فكضح-رحمو ا– تيمية ابف اإلسالـ
 و،حظَّ  الرجؿ استيفاء ال ا ديف إقامةف ؛ىي مقصكد الجياد  كمو الديف يككف كأف ،العميا
 مف اشترل األف  ا؛ عمى فيو أجره كمالو نفسو في المجاىد بو يصاب مافإف  كليذا

 .(4)"الجنة ليـ بأف كأمكاليـ أنفسيـ المؤمنيف
إف الجياد في اإلسالـ إنما شرع رحمة بالناس، كلك كاف فيو ما فيو مف المشقة كبذؿ األركاح  -2

شيئنا في مقابمة ما يترتب عمى الجياد مف  كالجراحات؛ فإف ىذه المشقات كالمكاره ال تساكم
زالة الفتنة كالشرؾ  المصالح العظيمة كذلؾ مف نشر التكحيد كتعبيد الناس لربيـ سبحانو، كا 

 كالظمـ عنيـ.
                                                           

 (.24/125ج، )29-1مكسكعة الرد عمى المذاىب الفكرية المعاصرة الشحكد،  (1)

 .(118/  24ج) ،29-1 المعاصرة فكريةال المذاىب عمى الرد مرجع سابؽ، مكسكعة (2)
 [.111: التكبة] (3)
 .(6)ص العممية، كالمقاالت البحكث مكسكعة الشحكد، ،(15/170ج) الفتاكل مجمكع تيمية، ابف (4)
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 المطمب السادس
 ا سبيؿ في ترؾ الجياد مخاطر

 لدنياا في كعقابو   ا لسخط فمف تركو عرض نفسو الكبائر؛ مف كبيرة الجياد ترؾإف   -1
 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ: ﴿تعالى قاؿ كاآلخرة،

 .(1) ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ں ںڱ

 تعالى ا سبيؿ في الجياديترككف  الذيففكغضبو  تعالى،بترؾ الجياد يستحؽ الناس مقت ا  -2
  .تعالى ا إلى كأمقتيـ ديننا الناس أقؿ بأنيـ

 :تعالى قكلو مف يفيـ ما كىذا ة؛كاآلخر  الدنيا في لميالؾ سبب تعالى ا سبيؿ في الجيادترؾ  -3
 .(2) ﴾ے ے ھ ھ ھھ  ہ  ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿

يستفحؿ ك  ،التعاسة فتعـ الناس، كييستعبد كأىمو الكفر ينتشر الظمـ كالشرؾ فيعمك الجياد بترؾ -4
 ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ﴿  :تعالى ا قاؿ الناس عمى الفساد

 المنيج عمى تسار  إذا إال تستقيـ ال الحياةف ،(3)﴾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸
، الرفيعة األخالؽ كيحقؽ ،- –  العبكدية يحقؽ الذم المنيج ا تعالى رسمو الذم

، فسادك  ،ـممف ظ ما ألـ بيا، ك تعيشو األمة اليكـ الذم األليـ الكاقع عمى نظرةحينما نيمقي ك 
لما دكف اكتراث، أك مباالة  هالتي يتمثؿ في أبشع صكر  تجكيع ناىيؾ عف القتؿك  تشريد،ك 

 أمر الذم الجياد عف المسمميف تخاذؿ ما حدث مف بتقريركافية  يحدث، فيذه الحقيقة المرة
 كريمةالحياة تحقيؽ الل يكفي   تزاـ بشرعوااللك  ا تعالىبما أنزؿ  فالحكـ ،بوتعالى  ا
 الفساد.لبعيدة عف االستعباد، كالظمـ، ك ا

 بقاء ألف الكفر؛ درجة إلى يصؿ لـ الذم فاجرال اإلماـ مع حتى الجياد تعالى ا رسكؿ شرع -5
 فإف ا؛ أنزؿ ما بغير يحكـ كافر يحكميـ أف مف ليـ خيره  فاسؽ يحكميـ ،كأىمو اإلسالـ
 .(4)األرض فساد سبب ىك ا أنزؿ ما بغير الحكـ

                                                           

 [.39 :التكبة] (1)
 [.195:البقرة] (2)
 [.251:البقرة] (3)
 .252ص اإلسالمية، الدعكة نشر في الجياد أىمية العمياني، عمي (4)
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 ِبَأْذَنابِ  ُتـْ َوَأَخذْ  اْلِجَياَد، َتَرْكُتـُ  َلِئفْ  " : الرسكؿ قاؿ كما كاليكاف لمذؿ سبب الجياد ترؾ -6
، ِفي َمَذلَّةً  اُ  َلُيْمِزَمنَُّكـُ  ِباْلِعيَنِة، َوَتَباَيْعُتـْ  اْلَبَقِر، ـْ  اِ  ِإَلى َتُتوُبوا َحتَّى َعْنُكـْ  َتْنَفؾ   َل  ِرَقاِبُك

اف فال ينكر أحد كيؼ أصبحت بمد كبارز مشاىد مراأل كىذا ،(1)"َعَمْيوِ  ُكْنُتـْ  َعَمى َما َوَتْرِجُعوا
 بأنكاع الذلة الكفار عمييـ تسمطف كعزتيـ كىيبتيـ ضاعت؛ ،قد نيبت ؛ خيراتيـاليكـ المسمميف
 .الركب مؤخرة في كاعاشف كالميانة

 الجياد األمة فيو تركت كقت مف فما مشاىد؛ أمر كىذا :المسمميف بيف والفرقة العداوة إلقاء -7
 ،إخكانيـ صدكر إلى حرابيـ كفالمسمم ككجو بنفسيا انشغمت إال -عزكجؿ- ا سبيؿ في

 .(2) ببعض بعضيـ كانشغؿ

 :بالجياد الفقيية المستجدات عالقةبياف 

 الحاجة كتعظـ العصر، ىذا في النكازؿ قبيؿ مف بعضيا عديي  كاقعة، بمسائؿ البحث يتعمؽ
ا العبادات؛ أفضؿ مف الجياد إف حيث كضكابطيا أحكاميا بياف إلى  مىاكلً  الدرجات، رفعة مف فيو ًلمى
 .كالماؿ بالنفس كالتضحية كالدار، األىؿ كمفارقة الرغبات، كىجر الدنيا، في الزىد مف فيو

 تحريميا أك األعماؿ ىذه بجكاز الحكـ عمى المترتبة الخطيرة العممية اآلثار يكضح كما
 .أخركية ـأ دنيكية آثاران  كانتأ سكاءن  تنفيذىا، سبيؿ في ركحو يبذؿ الذم ،لممجاىد بالنسبة

  
  

 

 

                                                           

: األلباني الشيخ قاؿ ،(296/  2ج)( 3462)برقـ  العينة عف النيي في باب جارة،اإل كتاب داكد، أبك ركاه (1)
 (.1/2ج)صحيح، صحيح كضعيؼ سنف أبي داكد 

 (.135/ 24ج) 29-1 المعاصرة الفكرية المذاىب عمى الرد مكسكعة ،الشحكد (2)
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 الفصػػؿ األوؿ
 التدريب اإلعدادالمستجدات الفقيية المتعمقة بالمجاىديف أثناء 

: 

 ۆ ۆ ۇ ﴿ :تعالى قاؿ القكة، بأسباب األخذ كىك ،باإلعداد أمرنا    إف المَّو

 اآلية دؿ نصك ، (2)"الجياد آلة مف العدك حرب عمى بو يتقكل ما كؿ"كالقكة:  (1)﴾ ٴۇ ۈ ۈ
 عميو فقاؿ بالرمي،  النبي فسرىا ، كقد قكة مف إعدادهيمكف ما  كؿ بإعداد جاـزال مراأل عمى

 ِإفَّ  َأَل  الرَّْمُي، اْلُقوَّةَ  ِإفَّ  َأَل  ،﴾ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ﴿": المنبر عمى كىك كالسالـ الصالة
 عدادإف اإل بؿ ،قط ف العسكرم اإلعداد بالقكة المراد كليس ،(3)"الرَّْميُ  اْلُقوَّةَ  ِإفَّ  َأَل  الرَّْمُي، اْلُقوَّةَ 

 اإليماف؛بقمكب راسخة ب كتفاؤيؿ، ،اطمئنافب اإلقداـ في النفس شجاعة كالذم يتمثؿ في ،المعنكم
في  تكاجييـ، قد التي ، ك المشاؽءاألعبا كتحمؿ ،أعداء اإلسالـ مكاجية عمى قادريف ليككنكا

جاء األمر  ألجمو الذم السبب اآلية نص بىيَّف ثـ طريقيـ لمنصر، رفع راية اإلسالـ خفاقة عالية،
 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ﴿: تعالى قكلو في كىك قكة، مف يستطاع ما كؿب باإلعداد

مف  ك درعان كاقيان  األعداء، مف لألمة ان أمانعداد ؛ ألف في اإل(4)﴾ەئ ائ ائ ى ى
كؿ ما يعيف كيساعد عمى عناية اإلسالـ بالذم قد تتعرض لو األمة، مف ىنا يتبيف مدل ك  ،الخطر

 .في سبيؿ ا أال كىك الجياد ،ةنشر الدعك 

 
 

                                                           

 [.60]األنفاؿ: (1)
 (.3/375الجكزم، زاد الميسر )ج (2)
 .(1522/ 3( )ج1917رقـ) عممو، مف كذـ عميو كالحث الرمي فضؿ باب اإلمارة، كتاب مسمـ، أخرجو (3)
 [.60:األنفاؿ] (4)
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 :األوؿ المبحث
 العبادات والتدريب في اإلعدادأثناء  بالمجاىديف المتعمقة الفقيية المستجدات

 ڄ ڄ﴿ :قكلو تعالىذلؾ في  ،العميا لو ظيفةالك  فجعمت ،العبادة مؽ اإلنساف ألجؿخي 

لما ك تعتبر نابعة عف حقيقة إدراؾ الكجكد اإلنساني، العبادة  ، كما أف(1)﴾ ڃ ڃ ڃ ڄ
 إلى لقاء كالحب غمرىا الشكؽ، أكثر مف غيرىـ  تعالى مع ا ت عبادة المجاىديف صادقةكان
فكاف ليـ عظيـ األجر كرضكانو،  الى،تع إلى رضا ا يعبركف بو منيا جسران فجعمكا ،     ا

 .المكلى الكريـكالثكاب مف 

الباحثة مف  تطرؽت، كسف بتنفيذىاك بعض التدريبات العسكرية التي ييأمر المجاىدىناؾ 
 كالصالة ،الفرائض كالطيارةفي  المجاىد ليامستجدة يتعرض  خالؿ ىذا المبحث إلى عدة مسائؿ

 منيا:

 التدريب.  اإلعداد أثناء حظر استعماؿ المياه لممجاىد -

 الرصد. أثناء القبمة استقباؿ عمى المجاىد قدرة عدـ -

 التدريب. اإلعداد مضاف اثناءر إفطار المجاىد في  -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 [.56]الذاريات: (1)
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 المطمب األوؿ
 الطيارة في بالمجاىديف المتعمقة الفقيية المستجدات

الشريعة،  األكلى في تفمنزلتيا عظيمة فقد جاءت النداءا اإلسالـ، في أىميةن إف لمطيارة 
 ڇ ڇ ڇ چ﴿ تعالى:فقاؿ  لممتطيريف سبحانو ا بمحبة الكريـ القرآف في النص جاء كقد

 كؿ عمى فقد جعميا ا تعالى كاجبةن  فكانت قيمة الطيارة ظاىرةن  ،(1)﴾ڌ ڌ ڍ ڍڇ
: أم عند إرادة الصالة، كما أف السنة النبكية نصت عمى أف الطيكر شطر اإليماف؛ المسمميف
يَماِف" َشْطرُ  الط ُيورُ ": قاؿ  النبي أف مسمـ لرك  كقد ،(2)نصفو كقبؿ عرض المسائؿ، كبياف  ،(3)اإلِْ

  مفيـك الطيارة، كأنكاعيا، كمشركعيتيا.الحكـ فييا كاف عمى الباحثة بياف 
 :الطيارة مفيـو -أولً 

: أم يتطيركف، قكـ كىـ طيارة، الشيء، طير: يقاؿ النظافة،: المغة في الطيارة: لغة الطيارة -1
 .(4)منزه: أم الثياب، طاىر كرجؿ األدناس، مف يتنزىكف

 كالخبث، النجاسة كزكاؿ المباحيف، الطيكريف التراب أك بالماء الحدث ارتفاع: شرعاً الطيارة  -2
 . (5)كنحكىا الصالة مف المانع بالبدف القائـ الكصؼ زكاؿ ىي فالطيارة

 سية:وح معنوية: نوعاف الطيارة -ثانياً 

 البدف، طيارة مف أىـ كىي كالمعاصي، الشرؾ مف الطيارة: كىي :المعنوية الطيارة -األوؿ النوع
 .الشرؾ نجس كجكد مع البدف طيارة تقكـ أف يمكف ال بؿ

 عمى فيجب ،(7) "َيْنُجُس  َل  الُمْؤِمفَ  ِإفَّ ":  النبي كقاؿ ،(6)﴾ٿ ٿ ٿ﴿ :لقكلو تعالى
                                                           

 .[108]التكبة:  (1)
خصاؿ اإليماف قسماف: ظاىرة كباطنة، فالطيكر مف الخصاؿ الطاىرة، كالتكحيد مف الخصاؿ الباطنة، تطريز  (2)

 (.1/37الحيف، المجدم )جرياض الص
 (.1/140(، )ج556) أخرجو مسمـ، كتاب الطيارة، باب فضؿ الكضكء، رقـ (3)
 (.193 الصحاح، )ص مختار ، الرازم،(طير: )مادة (4)
 .(87/ 1)ج المراـ بمكغ مف األحكاـ تكضيح البساـ، ا عبد (،12/ 1)ج المغني قدامة، ابف (5)
 [.28التكبة: ] (6)
 كمسمـ (،1/109( )ج972برقـ ) ينجس، ال المسمـ كأف الجنب عرؽ باب الغسؿ، كتاب في بخارمال أخرجو (7)

- عنو ا رضي- ىريرة أبي حديث مف 850 برقـ ينجس، ال المسمـ أف عمى الدليؿ باب الحيض، كتاب في
 (.1/194، )ج
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 مف فيككف قمبو طاىران  كالتكحيد، باإلخالص يتحقؽ كذلؾ ،لٌشرؾا نجاسة مف قمبو ريطيت مكمؼ كؿ
 .(1)اإليماف شطر ىي الطيارة كىذه ،المعاصي أقذار

 كىذا كاألنجاس، (2)األحداث مف الطيارة كىي الثاني ىي الشطر :الحسية الطيارة -الثاني النوع
يَماف شطر الّطُيور": النبي قاؿ الثاني، اإليماف شطر ىك   .(3)"اإلِْ

 :الطيارة مشروعية

 كذلؾ ألدلة منيا: ،(4)صالة ال تجزئ إال بطيارةال اتفؽ الفقياء عمى أف

 قرآف الكريـ:ال مفأوًل: 

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: تعالى لقكلو 

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ  ٿ ٿ ٿٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 .(5)﴾ک

 الحؽا  ألفٌ  الصالة، لصحة الطيارة اشتراطتدؿ اآلية داللة كاضحة عمى  :وجو الدللة
 األكساخ مف ظاىره طير فمف الباطف، بتطيير فأمر كذلؾ ،الظاىر بتطيير جاللو أمرى  جؿٌ 

 . (6) الصمكاتعف  كؿ البعد بعيده  فهو كالغفالت بالكساكس باطنو كلٌكث كالنجاسات،

 :النبوية السنة مفثانيًا: 

 َولَ  ُطُيوٍر، ِبَغْيرِ  َصاَلةٌ  ُتْقَبؿ لَ  ": يقكؿ  رسكؿ سمعت إنيقاؿ:   عمر بف ا عف عبد -1
 .(7)" ُغموؿ ِمفْ  َصَدَقةٌ 

                                                           

، المؤمف صالة القحطاني، (1)  (.1/6ج) كالسنة الكتاب ضكء في ككيفية كأحكاـ، كأنكاع، كآداب، كفضائؿ، مفيـك
 (.18/27شرح بمكغ المراـ )ج العسقالني، (2)
 (.1/140ج، )(556) أخرجو مسمـ، كتاب الطيارة، باب فضؿ الكضكء، رقـ (3)

 (.29ابف المنذر، اإلجماع، )ص (4)
 [.6]المائدة:  (5)
 .(2/13ج)المجيد القرآف تفسير في المديد البحر عجيبة، ابف (6)
 (.1/140، )ج(557)مسمـ، كتاب الطيارة، باب كجكب الطيارة لمصالة، رقـ أخرجو  (7)
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أَ" َحتَّى َأْحَدثَ  َمفْ  َصاَلةُ  تُْقَبؿُ  لَ  ":  قاؿ: قاؿ رسكؿ ا  عف أبي ىريرة -2  قاؿ، (1)َيَتَوضَّ
مف  الطيارة اشتراط عمى االستدالؿ :الحديث بيذا المقصكدإف "  :ابف دقيؽ العيد رحمو ا

 انتفاء عمى دليالن  القبكؿ انتفاء يككف بأف إال ذلؾ يتـ كال الصالة، صحة في الحدث
الحديث نص في كجكب  ىذا": "في "المجمكع-رحمو ا-قاؿ اإلماـ النككمك  ،(2)الصحة"

 .(3)"الطيارة لمصالة

 المعقوؿ: مف ثالثًا: 

 القدر بتناكؿ كالسماح كتيسيرىا، األحكاـ كتسييؿ المكٌمفيف، عف بالتخفيؼ الشريعة جاءت

 لو أيبيح عميو القدرة لعدـ الماء استعماؿ يستطيع ال فالذم الحاجة، عند المحظكرات مف الضركرم
ما لعدمو إما: الماء استعماؿ تعذر عند شيرع وأن كما التيمـ  .(4) باستعمالو الضرر لحصكؿ كا 

 :الطيارة باب في المستجدة المسائؿ
 المكاف كطيارة حقيقية، طيارة كانتأ سكاءن  بالطيارة، تتعمؽ مسائؿ عدة لممجاىديف تطرأ

 كمكضع الصالة، الستباحة كالتيمـ الحدث لرفع كالكضكء حكمية، طيارة ـأ فيو، الصالة ألجؿ
 مرؤ يي  التي العسكرية التدريبات ءأثناالمجاىدكف،  بيا يقع التي بعض المسائؿ يتناكؿ ىنا الحديث
يمتحؽ بيا  كالتي (5) العسكرية التدريبات مف نكعان  التدريب قيـ فرؽتي  حيث بتنفيذىا فك المجاىد

 مسائؿ عدة إلى المطمب ىذا خالؿ الباحثة تطرؽتكس، كالتي تسمى بدكرة "التعايش" ،المجاىدكف
 :كالتالي كىي
 ية حظر استعماؿ الماء في التدريبات العسكر  -
 حكـ تيمـ المجاىد مع كجكد الماء. -
 طيارة الثياب أك البدف في حؽ المجاىديف في ميداف التدريب. -
 تيمـ المجاىد في النفؽ.  -

                                                           

، كتاب الطيارة، مسمـك  (1/63، )ج135البخارم، كتاب الكضكء، باب ال تقبؿ صالة بغير طيكر، رقـ  أخرجو (1)
 (.1/140ج)، 559باب كجكب الطيارة بالصالة، رقـ 

  (.57إحكاـ األحكاـ، )ص العيد، دقيؽ ابف (2)
 (.2/79ج) المجمكع النككم، (3)
 (.1/380ج(، العثيميف، الشرح الممتع )1/422جابف تيمية، شرح العمدة ) (4)
محمد أميف، التدريبات العسكرية ىي: نكع مف أنكاع التعميـ كالتمريف كالممارسة لكاجبات كأنشطة عسكرية،  (5)

تييئتيـ لمحرب. انظر: قامكس المصطمحات تجريو كحدة عسكرية أك أكثر ألفرادىا، لزيادة استعدادىـ لمقتاؿ ك 
 .(95-94ص )العسكرية لمفريؽ الركف، 
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 أثناء الصعبة كالحياة المشاؽ تحمؿ عمى لممجاىد مةاالي التدريبات مف التدريب كىذا
 مشابية ظركفان  يحيا أف وعمي يجب كضركرتو ،التدريب ىذا بأىمية المجاىد يشعر كلكي المعارؾ،
 تجربة الذم يدفعو بعد خكض األمر الماء فقد مف معاناتو ككيفية الحرب، في الطارئة لمظركؼ
 أثناء المعركة. في الماء عمى الحصكؿ كيفية تعمـ إلى التدريب

 التيمـ مفيـو بياف مف الالـز كاف ائؿالمس ىذه في األحكاـ الشرعية بياف إلى النتقاؿ وقبؿ  
 خمس في وبيانيا وأسبابو، لمتيمـ، جحةاالر  والكيفية ليا، يتيمـ التي شروعيتو والطاعاتوم

 نقاط:

 :مفيـو التيمـ -أولً 
 ،(1) كقصده" كتعمده، الشيء، قصد عمى تدؿ كممة كالميـ فارس: "الياء ابف قاؿ، ك القصد: ىك لغًة:

 قكلو كمنو: تعالى قكلو كمنو قصدتو،ك  تعمدتو: أم كأممتو كيممتو، كتأممتو، فالننا، تيممت: قاؿيي 
 .(2) ﴾ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿ :تعالى
 مخصكصة صفة عمى بو كاليديف الكجو كمسح الطيكر( )التراب الصعيد إلى القصد ىك شرعًا:
  .(3) بيما إال يتـ ال ما الستباحة الغسؿ أك الكضكء عف بديالن  مخصكصة بشرائط
  :واإلجماع النبوية والسنةالقرآف الكريـ ب ثبتت مشروعيتو -ثانياً 
 : القرآف الكريـمف  -1

 .(4)﴾ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ   ﴿ :تعالى في قكلو
 :النبوية السنة مف -2

 .(5)" َوَمْسِجًدا َطُيورًا َطيٍَّبةً  اأْلَْرُض  ِليَ  َوُجِعَمتْ " :  حديث جابر قاؿ: قاؿ رسكؿ ا  
 اإلجماع: -3

 .(6) مبوط بعد الماء عدـ أجمع الفقياء عمى جكاز التيمـ إذا

                                                           

 (.152/ 6جابف فارس، معجـ مقاييس المغة ) (1)
 [.267]البقرة:  (2)
 (.1/510جالعيني، البناية شرح اليداية ) (3)
 [.6]المائدة:  (4)
جعمت لي األرض مسجدا " -عميو كسمـصمى ا  -أخرجو البخارم، كتاب أبكاب المساجد، باب قكؿ النبي (5)

 (.2/63ج(، )1191)رقـ (، كمسمـ، كتاب المساجد في فاتحتو، 1/168ج، )"وطيوراٌ 
 .(2/240جالنككم، المجمكع ) (6)
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 "ليا ُيتيمـ التي الطاعات -ثالثاً 

 أك مصحؼ،ال مس أك نافمة،ال أك مفركضة،ال صالةال مف لو يتطير ما لكؿ جائزه  التيمـ إفَّ 
 كعف الكضكء، عف ينكب كالتيمـ ،(1) الماء بطيارة ستباحيي  ما بالتيمـ ستباحيي  ألنو قرآف؛ال قراءة

  .(2) كالنفاس كالحيض، الجنابة، مف الغسؿ،
  :التيمـ في الراجحة الكيفية -رابعاً 

 يمسح ثـ كجيو جميع بيما يمسح ،كاحدة ضربةن  بيديو، الطاىرة األرضالمكمؼ  يضرب أف
ا كفيو  َىَكَذا َيْكِفيؾَ  َكافَ  "ِإنََّما: التيمـ في قاؿ النبي أف عمار حديثكدليمو  ببعض، بعضن

 . (3)َواِحَدًة" َوَكفَّْيوِ  َوْجَيوُ  َوَمَسحَ 

  :يمي ما ىي التيمـ أسباب -امساً خ

 ،ماء معو كافبأف  كذلؾ: شرعاً  فقده أو ماء، يجد كلـ سفر في كافإف  :حساً  الماء فقد -1
 .لمطيارة بالنسبة المفقكد حكـ في فيككف كنحكه لشربو، إليو يحتاج كلكنو

 .يكجد فيو ماء ال بمكاف كاففمف  :عنو الماء بعد  -2

ال يستطيع الحصكؿ  لكنو ،منو قريبان  الماءكاف  أفب كذلؾ ،حساً  إما :الماء استعماؿ تعذر -3
ما .منو يخاؼ عدكالماء مف كحش مفترس أك  قربعميو بسبب  بسبب عدـ  كذلؾ: شرعاً  وا 

، ك الدليؿ عمى (4)الشفاء تأخر أك زيادتو، أك مرض، حدكثمف استعماؿ الماء لالمكمؼ  تمكف
 ثـ رأسو شجَّ  الذم في لقكلو مصداقان  الماء استعماؿ عميو يجب كال يتيمـ الحاالت  أف ىذه
ـَ  ّأف َيْكِفيوِ  كافَ  إّنما": فمات اغتسؿ َـّ  خرقة ُجْرحو عمى َوَيْعِصبَ  َيَتَيمَّ  َوَيْغِسؿَ  َعَمْييا َيْمَسحَ  ُث
  .(5)"َجَسِدهِ  َساِئرَ 

                                                           

 (.1/306جابف قدامة، المغني ) (1)
 (.1/87جالشربيني، مغني المحتاج ) (2)
 (.1/133ج(، )340أخرجو البخارم، كتاب التيمـ، باب التيمـ ضربة، رقـ ) (3)
 .(12ص) ،دلكؿ، أحكاـ العبادات في التشريع اإلسالمي (4)
(، بسند ضعيؼ. كقاؿ البييقي: ىذا الحديث أصح 1/127ج)336( 336رقـ )ركاه أبك داكد، كتاب الطيارة،  (5)

ني (، سبؿ السالـ، الصنعا1/187جكم في ىذا الباب، مع اختالؼ في إسناده، نصب الراية، الزيمعي )ما ري 
(: كقد تعاضدت طرؽ حديث جابر، فصمح لالحتجاج 1/258ج( قاؿ الشككاني في نيؿ األكطار )1/99ج)

 بو عمى المطمكب، كقكم بحديث عمي، كلكف حديث جابر قد دؿ عمى الجمع بيف الغسؿ كالمسح كالتيمـ.
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 لخكؼ الضررفتيمـ  تسخينو عمى يقدر كلـ الماء، استعماؿ معو يخاؼ الذم :الشديد البرد -4
 غزكة في باردة ليمة في احتممت :قاؿ  العاص بف عمرك عفما كرد  كالدليؿ عمى ذلؾ ،(1)

 ذلؾ فذكركا الصبح بأصحابي صميت ثـ فتيممت ،أىمؾ أف اغتسمت إف فأشفقت السالسؿ ذات
 .(2)ُجُنٌب" َوَأْنتَ  ِبَأْصَحاِبؾَ  َصمَّْيتَ  َعْمُرو َيا "فقاؿ: لمنبي

 اليالؾ ولخكف جنابة عف تيمـ  العاص بف عمرك أفديث يستدؿ مف الح: الدللة وجو
 الماء عيف كعدـ الماء استعماؿ القدرة عمى عدـ بيف أف كما،  النبي كأقره ،الشديد البردبسبب 
  .(3) الطيارة في الماء استعماؿ عف فعدؿ كتيمـ لحاجتو إليو، فأبقاه ماء كمعو ،العطش خاؼكالذم 

 

 العسكرية اتيبالتدر  في الماء اؿاستعم حظر: األولى المسألة
 :المسألة صورة

 في حدكثيا ييتكقع أحكاالن  المجاىديف مف الخاصة المجمكعات عمى تىفرض العسكرية القيادة
 حيثي  لممعارؾ، إلعدادىـ كالتي تتميز بالقسكة؛ ،فييا المتكقعة الظركؼ تحت فتجعميـ الحركب،

المحتممة حيث  أقؿ الخسائر كحصكؿ ركؼ،الظ أصعب تحمؿ عمى بمقدرتيـ اإلعداد ىذا يمسي 
، كاليدؼ  (4)(حيان  بقائو مع يتناسب بما لمشرب يكفي الذم القميؿ سكل المياه استخداـ ييحظر فييا

 العيش تدريبو عمى -الثانيكالحياة،  خشكنة عمى المجاىد تدريب -األوؿ: (5)مف ذلؾ يرجع ألمريف
  .قسكةالالصعبة التي تتميز بالشدة ك  الظركؼ ظؿ في

                                                           

 (.1/79ج)الشككاني، السيؿ الجرار المتدفؽ عمى حدائؽ األزىار  (1)
(، قاؿ 1/132ج( )334كد في سننو، كتاب الطيارة، باب إذا خاؼ الجنب البرد أيتيمـ، رقـ )أخرجو أبك دا (2)

 (.334 /1ج)كضعيؼ سنف أبي داكد  صحيح صحيح، األلباني:
 .(1/103جالخطابي، معالـ السنف ) (3)
( ساعة 36ب )تككف حصة المجاىد ما يقارب لتر مف الماء، كذلؾ لكي يشرب منيا في مدة التدريب كالتي تقار  (4)

مف التدريب الشاؽ كالطكيؿ حيث يعتمد مف خالليا عمى ىذه الكمية القميمة مف المياه كقد يصيبو الحدث 
األصغر أك األكبر )الجنابة(، كيحيف عميو كقت الصالة كحالتو ىذه فيؤمر بالتيمـ مع كجكد الماء في ناقالت 

التدريب، كيتـ مراقبة المجاىديف، كمتابعتيـ مف قبؿ  الماء المصاحبة، كلكف يمنع مف استعماليا لتحقيؽ أىداؼ
 فرؽ التدريب التي تقـك بعممية اإلسعافات الالزمة في حالة تطمب األمر ذلؾ.

 www.Adelamer.comحظر استعماؿ الماء في التدريبات العسكرية، مقاؿ د: عادؿ إبراىيـ عامر،  (5)
 سالمي العاـ، قسـ الفقو العاـ.المنتدل اإل
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 لرفع الماء إلى نو يحتاجإ إذ تدريبو أثناء ،حرج في المتدرب كقكع إلى يؤدم التدريب ىذا
 ىذه في لو يجكز فيؿ عنو ممنكعان  الماء كككف ،التدريب أثناء( الجنابة)األكبر أك األصغر، الحدث
  التيمـ؟ الحالة

 تحرير محؿ النزاع:

في حالة عدـ كجكد الماء، أك إذا تعذر  غراألص الحدث عف التيمـ جكاز عمى الفقياء اتفؽ
كلكنيـ اختمفكا في التيمـ عند حظر استعماؿ الماء مع كجكده في التدريبات العسكرية  ،(1) استعمالو

 :قكالف ،ففيو
 .الماء كجكد مع التيمـ يجكز، ال :األوؿ القوؿ

 المصمحة. بسبب يجكز :الثاني القوؿ
 أدلة كؿ قوؿ:

 :القوؿ األوؿاستدؿ 
 :الكريـالقرآف مف 

 .(2)﴾ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ﴿: تعالى قكلو في ذلؾ
عذر استعماؿ الماء كعدمو ألف كجكده مع ؛ فالماءحالة فقد في شرع التيمـ  :وجو الدللة

  .(3) ر بوتعذر استعمالو ال يفيد شيئا فالكاجد لو مع تعذر استعمالو غير كاجد لماء يمكنو التطي

 :الثاني القوؿاستدؿ 
 :مف المعقوؿ
 أمر العسكرية التدريبات في الماء ألف حظر المصمحة؛ بسبب التيمـ مع كجكد الماء يجكز

 خشكنة عمى كتدريبيـ الصعبة، الظركؼ في التعايش كيفية عمى المجاىديف تدريب مف مصمحة فيو
 .(4)األسر حاؿ في أك في مكطف الجياد القتاؿ، حاؿ في الحياة

                                                           

 البيكتى، ،(124/ 1ج) الميذب الشيرازم، ،(42/ 1ج) المدكنة المدني، ،(111/ 1ج) المبسكط لسرخسي،ا (1)
 (189/ 1ج) اإلرادات منتيى شرح

 [.6:المائدة] (2)
 .(.1/79الشككاني، السيؿ الجرار المتدفؽ عمى حدائؽ األزىار )ج (3)
 www. Adelamer.comبراىيـ عامر، إؿ حظر استعماؿ الماء في التدريبات العسكرية، مقاؿ: د. عاد (4)

 سالمي العاـ، قسـ الفقو العاـ.المنتدل اإل
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 المناقشة:

  :يمناقشة أدلة القوؿ الثان
 كالمصمحة قطعية، داللتو الكتاب مف نصان  عارضتكقد  ،مظنكنة أك متكىمة المصمحة ىذهإف  -1

فإنيا ال  متكىمة، المصمحة كانت إذا ، فكيؼ(1) حينئذ تسقط بداللتو مقطكعان  نصان  عارضت إذا
 لغرض الماء حظر مصمحة أم-ككف المصمحة  الدليؿ عمىك  تقكل عمى معارضة النص

فحينما  الحياة، أجؿ مف تصارعبحد ذاتيا فيي  البشرية النفس طبيعة ؛متكىمة-التدريب
 نفسو كيكٌيؼ يستطيع،بكؿ ما  عنو سيبحث فإنو كانعدامو ،الماء فقداف إلى إنساف أم يتعرض
 .حياتو مف رمؽ آخر إلى ماء مف معو تبقى ما عمى

ىد مف استخداـ إف التدريب عمى خشكنة الحياة ال يعني أف مف طريؽ تعميميا منع المجا  -2
 كأساليب لمتدريب بديمة يعرفيا القائمكف عمى ان ىناؾ طرقإف الماء في طيارتو الكاجبة، بؿ 

 .(2) يفالدكرات التدريبة لممجاىد
 :الراجح القوؿ

أف القكؿ الراجح ىك عدـ  مف خالؿ استعراض أدلة القكليف كالمناقشة مباحثةلكالذم يتبيف 
 .لتدريب العسكرمفي ا جكاز التيمـ مع كجكد الماء

 مسوغات الترجيح:
 الماء في حاؿ انعداـ أنوتعالى  كبٌيف الصالة، رادلمف أ بالماء الطيارة أكجب تعالى ا إف -1

 الماء. دك كج في حالة الحدث كال الجنابة ترفع ال التيمـ طيارةف التيمـ؛ كجب
 تحقيؽ في اءالم استعماؿ مف المجاىد تمكيف الدكرات ىذه مثؿ عمى القائميف عمى يجب -2

 التي الماء كمية ضبطلممدرب  كيمكف الكبرل، ـأ ،الصغرلالطيارة  كانتأ سكاءن  طيارتو
 . فقط الالزمة لطيارتو تكفيو بحيث ممجاىدل عطىتي 

 الماء استعماؿ ىك عميو المتعيف فإف الدكرات، ىذه مثؿيمتحؽ ب الذم بالمجاىد يتعمؽ ما أما -3
 الماء، فاقد حكـ في فإنو يجده كلـ منو يتمكف لـ فإذا طاقتو، كسع عنو كالبحث ،طيارتو في

 .(3) ﴾ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿ :تعالى سبحانو ا لقكؿ كذلؾ ،التيمـ حينئذ لو فيجكز
                                                           

 .(175-141ص )البكطي، ضكابط المصمحة في الشريعة اإلسالمية،  (1)
 www. Adelamer.comعامر،  إبراىيـحظر استعماؿ الماء في التدريبات العسكرية، مقاؿ: د. عادؿ  (2)

 لفقو العاـ.سالمي العاـ، قسـ االمنتدل اإل
 [.286]البقرة: (3)



  37 

كالسماح  األحكاـ كتسييؿ المكٌمفيف، عف، كالتيسير بالتخفيؼ جاءت اءالسمح الشريعةإف  -4
 كجكده مع لممجاىديف الماء اؿاستعم حظر أما المحظكرات مف الضركرم القدر بتناكؿلممكمؼ 
 فإنو الحياة خشكنة عمى كتدريبيـ الصعبة، الظركؼ في التعايش كيفية عمى المجاىديف لتدريب

 قطعي الكتاب مف نصان  يعارض ألنو مصمحة؛ يحقؽ ال ، كما أنوليس باألمر الضركرم
 .الداللة

 

 التدريب ميداف يف المجاىديف حؽ في البدف أو الثياب طيارة حكـ: ةنيالثا المسألة

 صورة المسألة:

قد تصيب النجاسة مالبس المجاىد، أك تعمؽ بحذائو أثناء قيامو ببعض التدريب  في أثناء
إذا دخؿ عميو كقت  خاصةو بك  منيا،لممجاىد أف يتخمص  بدى الىؿ  ، ففي ىذه الحالةالتدريبات
التي تصيب مالبسو، ككيؼ فيتكجب عميو حينيا إزالة عيف النجاسة فما ىك حكـ النجاسة  الصالة،

 يمكف التخمص منيا؟ 
 :تحرير محؿ النزاع

 منو، فالكاجب ىك إزالة عيف النجاسة، كذلؾ ألمر ا  بدى تطيير النجاسة ىك أمر كاجب ال  
  كما أف ،"صمكات ا كسالمو عميو"بو في كتابو المبيف، ككذلؾ ثبىت بيدم سيد المرسميف 

المسألة  ىذه فيكا اختمف كلكف ،الطيارة مف شركط الصالة عمى أفتفقكا ا-رحميـ ا تعالى-الفقياء 
 عمى قكليف:

 ، حيث(4) المالكية مذىب في كقكؿ ،(3) كالحنابمة ،(2) كالشافعية ،(1) الحنفية مذىب :القوؿ األوؿ
 بيا عالمان  بالنجاسة، متمبس كىك صمى، كمف الصالة، صحة في شرط الخبث مف الطيارة قالكا: إف

 .باطمة فصالتو إزالتيا، عمى دران قا

 

                                                           

 تبييف الزيمعي، ،(45/ 1ج) المختار لتعميؿ االختيار مكدكد، ابف ،(114-79/ 1ج) الصنائع الكاساني، بدائع (1)
 .(402/ 1ج) عابديف ابف عابديف، حاشية ابف ،(95/ 1ج) الحقائؽ

 .(101/ 1ج) األناـ مصالح في األحكاـ قكاعد العمماء، سمطاف (2)
 .(401/ 1ج)المغني  قدامة، فاب (3)
 .(201/ 1ج) الدسكقي حاشية الدسكقي، ،(131/ 1ج) الجميؿ الحطاب، مكاىب (4)
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 .(1) المالكية بعض اختاره سنة، الخبث مف الطيارة ذىب المالكية إلى أف :القوؿ الثاني

 أدلة كؿ قوؿ:

 :القوؿ األوؿ استدؿ

  :قرآف الكريـال مفأوًل: 

 .(2) ﴾ ۇ ڭ﴿ :تعالى قكلو في

 ،الممبكسة الثياب بيا قصكدكالم الثياب، بطيارة -كتعالى سبحانو- ا أمروجو الدللة: 
 عف كحفظياالثياب،  بتطيير كتعالى سبحانو أمرهفما كاف  كم،المغي  المعنىعمى قد حمميا ك 

زالة النجاسات  .(3) الصالة الطيارة في دليؿ عمى فرضيةإال  ،منيا فييا كقع ما كا 

  :النبوية مف السنةثانيًا: 

 صكت فسمع مكة، أك المدينة حيطاف مف بحائط  النبي مر: قاؿ   عباس ابف عف
َـّ  ،َكِبيٍر" ِفي ُيَعذََّبافِ  َوَما ُيَعذََّباِف،":  النبي فقاؿ قبكرىما، في يعذباف إنسانيف  َكافَ  "َبَمى، :َقاؿَ  ُث
 .(4) ِبالنَِّميَمِة" َيْمِشي اآلَخرُ  َوَكافَ  َبْوِلِو، ِمفْ  َيْسَتِترُ  لَ  َأَحُدُىَما

كفيو دليؿ  ،كاف ال يستنزه مف البكؿ أحدىما؛ ألنو عذاب أف  أخبرنا النبي :الدللة وجو
 .(5) كبيرة عمى بؿ الكاجب عمى إال يككف ال الكعيد ألف ؛النجاسة إزالة كجكب عمى

 :الثاني القوؿاستدؿ 

 :النبوية مف السنة

 فمما نعاليـ الناس فخمع نعميو، فخمع صمى  ا رسكؿ أف  الخدرم سعيد أبي عف
ـَ :  اسأليـ رسكؿ  ؟" َخَمْعُتـْ  "ِل ـْ  ِإفَّ ": َقاؿَ : قاؿ َفَخَمْعَنا، َخَمْعتَ  رََأْيَناؾَ  المَِّو، َرُسوؿَ  َيا: َفَقاُلوا ِنَعاَلُك

                                                           

 الجميؿ الحطاب، مكاىب (،201/ 1ج) الدسكقي حاشية الدسكقي، ،(188/ 1ج) كاإلكميؿ التاج العبدرم، (1)
 (.131/ 1ج)

 [.4المدثر: ] (2)
 (.575 )ص رآف،الق مقاصد في البياف القنكجي، فتحي  (3)
 (1/53)ج (216)بكلو، رقـ  مف يستتر أف ال الكبائر مف الكضكء، باب صحيحو، كتاب في البخارم أخرجو (4)

 (.1/240)ج (292)منو، رقـ  االستبراء ككجكب البكؿ نجاسة عمى الدليؿ الطيارة، باب كمسمـ، كتاب
 .(2/102ج)الصغير الجامع شرح القدير فيض المناكم، (5)
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 رََأى َفِإفْ  َيا،ِفي َفْمَيْنُظرْ  َنْعَمُو، َفْمَيْقِمبْ  اْلَمْسِجَد، َأَحُدُكـُ  َجاءَ  َفِإَذا َخَبثًا ِبِيَما َأفَّ  َفَأْخَبَرِني َأتَاِني ِجْبِريؿَ 
َـّ  ِباأْلَْرِض، َفْمُيِمسَّوُ  َخَبثًا ِبَيا   .(1)ِفيِيَما" ِلُيَصؿٍّ  ُث

 كانت كلك بالنجاسة، متمبسان  كاف أنو رغـ توصال عمى بنى  الرسكؿ أف :الدللة وجو
 .(2)"يعيد أف لكجب شرطان  أك كاجبة النجاسة مف الطيارة

 المناقشة:

 :مناقشة أدلة القوؿ األوؿ

الثياب تطيير النفس، كذلؾ  يقصدكف مف تطيير ، إف العرب(3)﴾  ۇ ڭ﴿ :تعالى كلوق
 طاىر طيارة النفس، كالنقاء مف العيكب، كاألخالؽ السيئة، فقد كانت العرب تقكؿ فالف عف كناية

لك سممنا بأف اآلية أك القمب، ك  النفس كيريدكف الثياب الثكب، أم نقي النفس كالقمب، فيـ يطمقكف
لة عمى طيارة الثياب الظاىرة، فإف األمر في اآلية بتطيير الثياب، ىك أمر مطمؽ، ليس فيو محمك 

  .(4)ما يخصصو بالصالة
 :القوؿ الراجح

 ىك أف، ك القكليف بيف الجمع ىك الراجح القكؿ أف :الباحثة ترى األدلة مف خالؿ استعراض
معذكر ال أما ،ا داخؿ الصالة كخارجيايستطع إزالتي الذم لمقادر كاجب ،الصالة في النجاسة اجتناب

 .أعمى كأعمـ-، كا تعالىفال تجب في حقو

 :مسوغات الترجيح

 في يأت كلـ النجاسة، اجتناب كجكب عمى األدلة دلت حيث طبيعة األدلة التي استدلكا بيا -1
  بيا. متمبس كىك ،صمى المجاىد إذا الصالة بطالف عمى يدؿ ما األدلة

ذلؾ حتى يتعكد المجاىد عمى  جاىد عمييا أثناء التدريب حاالت ضركرية؛يككف المالحالة التي  -2
ماكف الصرؼ الصحي، أ مف، أك ممر مثؿ عبكر طريؽ قد يتعرض ليا التي طارئةالؼ ظرك ال

                                                           

( 11153عنو، رقـ ) ا رضي الخدرم سعيد أبي مسند الصحابة، مف المكثريف مسند جو أحمد في مسنده،أخر  (1)
 (.8/5ج)صحيح، كفي إسناده ضعيؼ، البخارم في تاريخو الكبير  الحديث (،243 /17)ج

 (.190/  1ج) الخميؿ مختصر لشرح الجميؿ مكاىب الحطاب، (2)
 [.4: المدثر] (3)
 (.575)ص الكاضح، يرالحجازم، التفس (4)
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ما عدا ما يتعرض لو المكمؼ مف  ،بالكجكب القكؿ لما فيو مف محاكاة كاقع الحرب فيككفك 
 .عمـأ أعمى -تعالى- كا ،حالة الضركرة

 النفؽ داخؿ المجاىد تيمـ: الثالثة المسألة
كاف لبناء كتجييز أ أثناء كجكده في األنفاؽ سكاءن  لممجاىد أحكاـ خاصة بالتيمـ تتعمؽ بو

أم معايشة  "المحاكاة"الؿ دكرة ، خ(1) أنكاعيا، ك لمتدريب عمى معايشة كاقع األنفاؽ ـأ ،نفاؽاأل
 منيا:، ك الكاقع في األنفاؽ

 :حالتاف المسألة وليذه األنفاؽ في وجوده أثناء المجاىد تيمـأحكاـ 
 :تيمـ المجاىد في النفؽ أثناء الحفر واإلعداد -الحالة األولى

 حديثة األنفاؽ فيالحفر،  أثناء الماء عف بعيدان  المجاىد في ككف ىذه الحالة تتمثؿ
 ، أـقصير بكقت ،كالنزكؿ دالصعك  عمى كالقدرة عالية بإمكانيات تجيز غالبان  األنفاؽ ألف اإلعداد؛

مما  كالشاؽ فييا ،األنفاؽ حديثة االعداد فإنيا تتميز بقمة اإلمكانيات، باإلضافة إلى العمؿ الصعب

                                                           

 األنفاؽ وأنواعيا (1)
 أوًل: حقيقة األنفاؽ

األنفاؽ جمع نفؽ، كجاء في مقاييس المغة البف فارس حيث قاؿ: )نفؽ( ليا أصالف، كاألصؿ المراد في المغًة:   
و" مف)النفؽ( ىنا أنو: "سرب في األرض لو مخمص إلى مكاف"، كالنفؽ: "المسمؾ النافذ الذم يمكف الخركج من

.]األنعاـ: .﴾   جئ  حئ  مئ  ىئ       يئ  جب  حب (.ك قاؿ تعالى: ﴿455-5/454ابف فارس، مقاييس المغة )ج،
ما ( أ942[ كالنفؽ: ًسربه في األرض أك الجبًؿ لو مىدخؿ كمىخرج، مصطفى كآخركف، المعجـ الكسيط، 35

ككف النفؽ: ممر تحت سطح فال يختمؼ عف التعريؼ المغيكم فيي جميعيا تتكافؽ عمى األنفاؽ اصطالحًا: 
األرض طكلو أكبر مف ضعؼ عرضو، كىك مغمؽ مف كؿ الجيات عدا فتحة في كؿ مف نيايتو كممرات 

بيف األنفاؽ يكمف في تصنيؼ  االختالؼجانبية لمصيانة كاإلنقاذ كقد تككف أسفؿ األرض أك تخترؽ الجباؿ، ك 
دائرة المعارؼ العالمية -اد كالمقاكمة، المكسكعة العربيةاألنفاؽ طبقان الستخداماتو المتعددة كالتجارة، أك الجي

  ( www.arab-ency.com/ar( 805/ 20)ج
 ثانيًا: أنواع األنفاؽ

 ككف كاسعة بما يمكف لرجؿ مسمح أفأنفاؽ المقاكمة، كىي ميصمىمة بحيث ت -ألوؿىناؾ نكعيف مف األنفاؽ: ا  
ر كأفضؿ تجييزنا؛ لتساعد عمى االستخداـ المستمر، كنقؿ أنفاؽ التيريب، تككف أكب -مف خالليا كالثاني يمشي

 2معدات ضخمة كسيارات، عدناف عامر، أنفاؽ غزة، ساحة المكاجية القادمة، خبير في الشئكف اإلسرائيمية 
 http://hamas.ps/ar/post/4822ص، 10: 20، 2016فبراير 

http://hamas.ps/ar/post/4822
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تكافر الماء بالقدر الكافي لكي يحصؿ  ككذلؾ عدـكجيد أثناء الصعكد، أك النزكؿ، يتطمب كقت 
 ؿ ىذه الظركؼ الصعبة؟ المجاىد عمى طيارتو فما حكـ تيمـ المجاىد في النفؽ في ظ

 تحرير محؿ النزاع:

يبعد فييا الماء عف صاحبو تبيح لو التيمـ، كلكنيـ  اتفؽ الفقياء عمى أف ىناؾ مسافةن 
 مسافة لذلؾ يشترط أـ مباشرة التراب إلى ينتقؿ فيؿ التيمـ، كأراد الماء المكمؼ يجد لـ إذا اختمفكا
 التيمـ؟ إلى الماء عادـ النتقاؿ معينة

 لمتيمـ عمى ثالثة أقكاؿ كىي:  المجيز الماء عف البعد حد في المذاىب تاختمف
 يجز لـ ميؿ مف أقؿ كاف فإف فأكثر، (1) كاحد ميؿفي تقدير المسافة ب ذىب الحنفية :القوؿ األوؿ

 بدائع في الكاساني كرجحو الحنفية، مف الحسف بف محمد قكؿ كىك التيمـ،
 .(2)الصنائع

 .(3) لكية إلى أنو يقدر بميميفذىب الما :الثاني القوؿ

 .(5)كيتيمـ الطمب يمزمو فال ىذا عمى زاد فإف(4) الغكث بحد أما الشافعية فيقدر عندىـ :الثالث القوؿ

 .(7) العادة عمى يقرب في ككنو (6) قدره الحنابمة :الرابع القوؿ

 

 

                                                           

 .(300ص)مترنا، الكردم، المقادير الشرعية،  1680مقاييس العصرية يعادؿ بال ؿالمي (1)
 (.46/ 1جالكاساني، بدائع الصنائع ) (2)
( كما بعدىا، الدسكقي، 155/  1ج(، ابف عابديف، حاشية رد المختار )49- 46/  1جالكاساني، البدائع ) (3)

(، البيكتي، كشاؼ 95 – 87/  1جمحتاج )(، كما بعدىا، الشربيني، مغني ال149/  1جحاشية الدسكقي )
 ( كما بعدىا.162/  1جالقناع )

ىك: المكضع الذم لك استغاث برفقتو ألغاثكه مع ما ىـ عميو مف تشاغميـ بأحكاليـ كتفاكضيـ في  حد الغوث (4)
 (.  267/ ج1نياية المحتاج ) الرممي،(، 312/ 1ج) تحرير ألفاظ التنبيو ،لنككما أقكاليـ.

 (.1/88جبيني، مغني المحتاج )الشر  (5)
 (.168- 167/ 1جالبيكتي، كشاؼ القناع ) (6)
/ 4جمعجـ مقاييس المغة )ابف فارس،  ،العادة في المغة: ىي الدربة كالتمادم في شيء حتى يصير لو سجية (7)

ي، الجرجانكفي االصطالح: ما استمر الناس عميو عمى حكـ العقكؿ، كعادكا إليو مرة بعد أخرل. ، (182
 (.188/ 1جالتعريفات )
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 أدلة كؿ قوؿ:

 :القوؿ األوؿ استدؿ

 مف القرآف الكريـ:

 (1) ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿ :تعالى قكلو في

ية أم ما ييريد بما فرض اآلشرع التيمـ لدفع الحرج كالمشقة، كدلت اإلشارة إليو في  وجو الدللة:
 .(2) عميكـعميكـ مف الكضكء كالغسؿ كالتيمـ تضييقان 

 :القوؿ الثاني استدؿ

 مف المعقوؿ:

 كأما الطمب، يمزمو بالتاليك ميميف،  مف أقؿب الماء طمب فيت متحققة ليس المشقة أك الحرج فإ
ف المشقة فمظنة فصاعدنا الميالف  .(3) بالفعؿ تحصؿ لـ كا 
 :القوؿ الثالث استدؿ

 :كىي حكاليو، الماء كجكد تيقففي  (4) مراتب ثالث لممكمؼ أفب 
 بنصؼ كقدركه كالرعي، كالحشيش لمحطب النازلكف إلييا ينتشر مسافة عمى يككف أف -األولى
إلى  سعى لك بحيث عف الماء، إذا كاف بعيدنا -ةالثاني، كالتيمـ يجكز كال إليو السعي فيجبفرسخ، 
 بيف يككف أف -الثالثةطمب الماء، أما  إلى يسعى كال فيجكز لو التيمـ الكقت، فرض فاتو طمبو

 عمـ كأف التيمـ، فيجكز الكقت، خركج عف كيقصر النازلكف، إليو ينتشر ما عمى فيزيد المرتبتيف،
  الكقت آخر في الماء إلى كصكلو

 :استدؿ القوؿ الرابع

 مف المعقوؿ:

إف فاقد الماء يجب عميو طمبو في رحمو، كما قرب منو عادة، كمف رفقتو ما لـ يتيقف 
عدمو، فإف تيمـ قبؿ طمبو لـ يصح تيممو، كمتى كاف الماء بعيدان لـ يجب عميو طمبو، كالبعيد ما 

                                                           

 [.6]المائدة:  (1)
 (.1/303جالصابكني، صفكة التفاسير ) (2)
 .ىػ1404 الفكر دار: ط ،(149 ،148/ 1) خميؿ مختصر عمى الجميؿ منح شرحمحمد عميش،   (3)
 .(270- 265/ 1(، الرممي، نياية المحتاج )ج208- 205/ 1النككم، ركضة الطالبيف )ج  (4)
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يغمب عمى  تيٌمـ مباشرة ما داـ أٌف الماءى اللقرل، فال يجكز الغالب في المدف، كا كىك، حكـ العرؼ بو
  .(1) الٌظًف كجكده
 :القوؿ الراجح

في ىذا الزماف  المسافة في اعتبار الميؿ أك أكثر أف رىت الباحثة قكاؿ فإفمف خالؿ طرح األ  
 مسافةف كسائؿ المكاصالت تطكرت فال يؤثر فييا بعد الإليست مقياس لمحد المجيز لمتيمـ حيث 

؛ ككف األنفاؽ في في األنفاؽ الميؿ معيار لجكاز التيمـ يعتبر فال ،كاف سابقان  الذمكالتحديد بالقدر، 
النزكؿ إلييا يحتاج مف الجيد، بالمشقة، كما أف الصعكد منيا، ك  أثناء االعداد تتميز فييا الحركة

 .ر لممسافة في األنفاؽفيك في حد ذاتو مشقة معتبرة لجكاز التيمـ فال اعتبا كالكقت الكبير

 مسوغات الترجيح:

 نص التي المسافات ىذه مثؿ يجيؿ الناس مف كثير ألف كذلؾ بالناس، أرفؽ القكؿ ىذا أف -1
  .الفقياء عمييا

 العرؼ إلى فيو فيرجع شرعنا يحد لـ ما كمحؿ الشرع، بو يرد لـ المعينة بالمسافة التقدير أف -2
 .الحرج لدفع شرع قد التيمـ كأف السيما

غمب عمى الظٌف حصكليا أكجبت الرخصة؛ ألنيا إما أف يصؿ  ذأف األضرار المؤثرة إ  -3
ما أف يصؿ فييا  المكمؼ فييا إلى مقاـ االضطرار، كما في حاؿ الخكؼ عمى نفسو، كغيره، كا 

الحرجى الذم دٌؿ دليؿ الشرع المشقة، ك  فعد إلى مقاـ الحاجة المنزلة منزلىة الضركرة، كىي تيكجب
  ييكىٌمؼ بو.عمى أنو ال

الكامنة في كجكد المجاىديف فييا أثناء فترة التدريب كالصعكبة مف المشقة،  في األنفاؽ لما  -4
يؤدم إلى كقكع المشقة عمى المجاىد في  كاف طكؿ النفؽلذلؾ إف  ؛لمتعايش عمى كاقع النفؽ

 اء.كىذا يتناسب مع مبادئ الشريعة السمح ،التيمـ لو رعشي حاؿ طمب الماء 
 :تيمـ المجاىد في النفؽ أثناء التدريب -الثانية الحالة

 ليعتاد المجاىد أم كيفية التعايش في األنفاؽ؛ كذلؾ " الواقع محاكاة"  التدريب ىذا يسمى
مف الخركج إال  كنحكه، كييمنعقدران محددان مف الماء لكؿ يكـ،  حيث ييعطى النفؽ طبيعة عمى

، في كضكئو لمصالةتو قد ال يكفي في بعض األحياف ضركرة، فالمسألة ىنا أف الماء الذم بحكز مل
  ؟بحكزتوفرغ الماء الذم  في حاؿفيؿ يباح لو التيمـ إذا احتاج إلى ذلؾ 

                                                           

 (.317ص )شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع  الشنقيطي، (1)
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  حكـ تيمـ المجاىد في ىذه الصورة:

 ،تيمـ المجاىد أثناء التدريب" الباحثة فييا تتناكلة التي يجب التنكيو إلى أف المسألة السابق
 المجاىد يككفالتي  المسألة ىذه أماه" كجكد مع لممجاىديف الماء تعماؿاس ككانت في حالة حظر

مف  منعوتدريبو داخؿ النفؽ، ك نظران لاحضاره،  عمى قادرو  غير؛ ككنو والنعدام؛ لمماء فاقدان فييا 
 .لمضركرة الخركج إال

قرب كالمربكط ب المكره كالمحبكس،مثؿ  العاجز عف استعماؿ الماء اتفؽ الفقياء عمى أففقد 
يجكز لو التيمـ ألف  أك السفر ،الماء، كالخائؼ عمى نفسو مف سبع أك لص، سكاء في الحضر

لككنو مأمكران بالبقاء فيقاس المجاىد عمى المكره، كالمحبكس؛  التيمـ مشركع مطمقان؛ كألنو عادـ لمماء
كلكنيـ  ،(1) حكمان  ءلمما عادـ ألنو الماء، استعماؿ عمى لو قدرة كال لديو خيار الف التدريب؛ حاؿفي 

  إعادة الصالة بعد كجكد الماء عمى قكليف: يف اختمفكا
، كابف الثكرم كقاؿ كأحمد، حنيفة أبك ذىب :القوؿ األوؿ  الماء استعماؿ كيمزمو الصالة يقطع حـز

 .(2) أكليا مف الصالة يستأنؼ ثـ

 كال صالتو في منذر، يمضيال كابف كداكد، ثكر، أبك قاؿ كبو كالشافعي، مالؾ مذىب :القوؿ الثاني
 . (3) يقطعيا

 أدلة كؿ قوؿ:

  القوؿ األوؿ: استدؿ

 مف السنة النبوية: 

ِعيدَ  "ِإفَّ :  ركم عف النبي ، َطُيورُ  الطَّيٍّبَ  الصَّ فْ  الُمْسِمـِ  ِسِنيَف، َعْشرَ  الَماءَ  َيِجدِ  َلـْ  َواِ 
  .(4)َخْيٌر" ِلؾَ ذَ  َفِإفَّ  َبَشَرَتُو، َفْمُيِمسَّوُ  الَماءَ  َوَجدَ  َفِإَذا

 

                                                           

 .(504/ 1ج) كأدلتو اإلسالمي الفقو الزحيمي، (1)
 ،(170/ 3ج) االستذكار البر، عبد ابف ،(167/ 1ج)المغنى  قدامة، ابف ،(120/ 1ج) المبسكط السرخسي، (2)

، المحمى  (.126/ 2ج) ابف حـز
 .(357/ 2ج) كم، المجمكع(، النك 169/ 3ج) االستذكار البر، عبد ابف (3)
(، قاؿ األلباني: 1/211ج(، )124أخرجو الترمذم في سننو، باب التيمـ لمجنب إذا لـ يجد الماء، رقـ ) (4)

  (.1/124ج)، صحيح كضعيؼ سنف الترمذم صحيح
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 وجو الدللة:

أف المسمـ إف لـ يجد الماء عشر سنيف فإنو يتيمـ فإف حضرت الصالة،  عمىدؿ الحديث 
ال بطؿ  الماء استعماؿ عمى قدرك  ف لـ، الصالة مف كالخارج تيمموكجب عميو طمبو كا  يجد  كا 

 .(1)يتيمـ
 :القوؿ الثاني استدؿ

 : مف القرآف الكريـ

  .(2) ﴾ڈ ڈ ڎ: ﴿تعالى قكلو

 لمطيارة، فإف لذلؾ الصالة مف يخرج أف لو يجكز التدؿ اآلية عمى أنو: وجو الدللة: 
 أيمر كما تيمـ فقد-بالصالة التمبس بعد- الطيارة بفرض متعبد غير حينئذ كىك كقتنا، كلمصالة كقتنا،
بطاؿ كقتيا، مضى قد طيارة نقض يجكز كال بالتكبير، الطيارة فرض مف كخرج  مف مىص ما كا 
 .(3) عميو فرض كما الصالة
 الراجح:القوؿ 

إذا تيمـ المجاىد قبؿ الدخكؿ في الصالة بطؿ تيممو، أما إذا كجد الماء بعد الفراغ منيا 
 أجزأتو صالتو

 مسوغات الترجيح:

 ألصؿ فينتقؿ إلى البدؿ كىك التيمـ.التيمـ شرع عند العجز عف استعماؿ الماء، كىك ا -1

فكجكد الماء  .تعماؿ الماء فإف الحكـ يرجع إلى األصؿ فيبطؿ التيمـفي حالة القدرة عمى اس -2
 . (4)استعمالوينقض التيمـ كيجب 

                                                           

 (.1/262جالسمماف، األنكار الساطعات آليات جامعات ) (1)
 [.33]محمد:  (2)
 (.1/205جة كأدلتو كتكضيح مذاىب األئمة )أبك مالؾ، صحيح فقو السن (3)
، المحمى، )ج (4)  (.172/ 2ابف حـز
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 : الثاني المطمب
 الصالة في والتدريب العداد أثناء بالمجاىديف المتعمقة الفقيية المستجدات

 يـك دالعب ميوع يحاسب ما أكؿك ، اإلسالـ أركاف مف ثاني ركف فيي عظيمة، أىميةه  لمصالة
ف العمؿ، سائر صمحت صمح فإف القيامة؛  مميزةالمف العالمات أنيا  سائر العمؿ، كما ريدَّ  ريدَّت كا 
، كقد لنعمو كتقديره لربو العبد محبة عالمة أيضان  كىي ،(1) ﴾ٺ ٺ: ﴿تعالى قاؿف لممؤمنيف
 نصكصال فإ .حاؿكؿ  كفي كالسمـحضر، كالسفر، كالحرب ال في عمييا بالمحافظة   أمرنا 

اَلُة، َوَبْيَنُيـُ  َبْيَنَنا الَِّذي اْلَعْيدُ  ":  قاؿ ،(2) جحكدان  تاركيا بكفر صٌرحت  َفَقدْ  َتَرَكَيا َفَمفْ  الصَّ
 ييدفف كال عميو، ييصمى كال ف،فييك كال ييغسؿ، ال كافر فيك ذلؾ عمى مات إذا الصالة فتارؾ ،(3)"َكَفرَ 
كمف ، الصالة ترؾ عمى المترتبة األحكاـ مف ذلؾ غير إلى أقاربو يرثو كال المسمميف، مقابر في

 ،القبمة كمنيا استقباؿ الصالة، شركط معرفة مسمـ ينبغي لكؿ ؛خالؿ ذكر األىمية العظيمة لمصالة
 مما كغيرىا القبمة، جية عمى بيا يستدؿ التي األمكر ىي كما ،ليا استقبالو في المصمي كأحكاؿ
 كمنيا ،بالصالة مسائؿ تتعمؽ المطمب ىذا في اكؿ الباحثةتتن لذلؾ سكؼ ؛منيا اإلحاطة يجدر
 .االستقباؿ عمى القدرة عدـ عمى المترتب كبياف الحكـ ،القبمة استقباؿ شرط

 

 

                                                           

 .[3:البقرة] (1)
 كافر، لكجكبيا كأف الجاحد الصالة، تارؾ طاىر عاقؿ بالغ مسمـ كؿ عمى كاجبة الصالة أف عمى العمماء أجمع (2)

 ىك ىؿ بكجكبيا، اعترافو مع كتكاسالن  تياكنان  عمدان  صالة تارؾ في العمماء يتب، كاختمؼ لـ ما كفران  يقتؿ كأنو
 الدـ، منو يسيؿ حتى شديدان  ضربان  ػ كيضرب يحبس فاسؽ تكاسالن  الصالة تارؾ الحنفية: مسمـ، فقاؿ أك كافر
 صالة ترؾ كلك عذر بال الصالة تارؾ والشافعية: المالكيةالسجف، أما  في يمكت أك كيتكب، يصمي حتى
ال تد،كالمر  أياـ ثالثة يستتاب. كاحدة  بسبب أم كفران  الصالة تارؾ يقتؿ أحمد: اإلماـ يتب، كقاؿ لـ إف قتؿ كا 

 تارؾ كفر بعدـ الحكـ كىك األكؿ (، الباحثة تميؿ إلى الرأم1/578الزحيمي، الفقو اإلسالمي )ج كفره، انظر:
"  كسمـ: عميو ا ىصمٌ  قاؿ بالشيادتيف، النطؽ بعد النار في المسمـ خمكد بعدـ القاطعة الكثيرة الصالة لألدلة

، أخرجو مسمـ في " اِ  َعَمى َوِحَساُبوُ  َوَدُمُو، َماُلُو، َحُرـَ  اِ، ُدوفِ  َمفْ  ُيْعَبدُ  ِبَما َوَكَفرَ  اُ، ِإلَّ  ِإَلوَ  لَ : َقاؿَ  َمفْ 
( 23رقـ )ا ،  رسكؿ محمد ا إال إلو ال: يقكلكا حتى الناس بقتاؿ األمر اإليماف ، باب صحيحو، كتاب

 (.1/53)ج
 أخرجو أحمد في مسنده، كتاب باقي مسند األنصار، باب حديث بريدة األسممي رضي ا عنو، رقـ (3)

  .(760/7592صححو األلباني، صحيح الجامع )ج  (،346 /5(، )ج22987)
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  القبمة استقباؿ

 ،"القبمة استقباؿ" صالتو بصحة لمحكـ يراعييا أفلممكمؼ  بدى ال التي الصالة شركط مف
 في ينبغي كلذلؾ لنا، مةقب جعمياالشارع ب نار مأ كقد ،اإلنساف ةالقب تككف ألنيا ،بذلؾ القبمة كيًصفتك 

 بيدمك  ،   ا ألمر امتثاالن  كذلؾ كجيو، ًقبؿ البيت ناحية يجعؿ أف المكمؼ صمَّى إذا الصالة
  .(1) "عميو كسالمو ا صمكات"المرسميف  سيد رسكؿ ا

  :عمى ذلؾاستدلوا جماع ، واإلوالسنة النبويةاألدلة عمى ذلؾ مف القرآف الكريـ، 

 القرآف الكريـ: أوًل:

 .(2) ﴾ڻ ڻ ڻ  ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿ تعالى: قكلو

   .الصالة لصحة القبمة استقباؿ اشتراط عمى اآلية تدؿ وجو الدللة:
 النبوية السنة ثانيًا:

ْ ِإَذا ُقْمَت ِإََل الصَََّلِة فََأْسِبِغ اْلوُ  ":  النبيأف    عف أبي ىريره َلَة َفَكبِّ  .(3) "ُضوَء، ُثَّ اْستَ ْقِبِل اْلِقب ْ

 عمدان  منيا شيئان  ترؾفي الصالة، أما مف   إال بفعؿ ما كضحو  أف الصالة ال تتـ :وجو الدللة
 . (4) صالتو بطمت
 . (5)الصالة أجمع المسممكف عمى كجكب استقباؿ القبمة في  فقد: اإلجماعمف ثالثُا: 

 : (6)استقباؿ القبمة نى منياُيستثالحالت التي 

 الحاؿ ىذه في عنو يسقطف القبمة، إلى التكجو يستطيع الالذم  مريضالك عاجزان، كاف إذا -األولى

 .(7) ﴾ ھ ہ ہ ہ﴿ :تعالى لقكلو القبمة استقباؿ

                                                           

 (.36/2ج) المستقنع زاد الشنقيطي، شرح (1)
 [.144]البقرة:  (2)
 /8( )ج6666، رقـ )إذا حنث ناسيا في األيماف ، باباأليماف كالنذكر كتاب أخرجو البخارم في صحيحو، (3)

135.) 
 .(1/391ج) المقنع شرح في الممتع المنجي، ابف (4)
 .(1/171،196ج) اإلجماع اإلقناع في مسائؿ، القطاف (5)
 (.1/304السيد سالـ، صحيح فقو السنة كأدلتو كتكضيح مذاىب األئمة )ج (6)
 .[16:التغابف] (7)
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 يصمي فينا يغرقو، سيؿ مف أك سبع، مف أك عدك، مف ىارب إنساف مثؿ الخكؼ شدة -الثانية
 .كجيو كاف حيث

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ: ﴿تعالى قكلو دليموك 

مف ترؾ في عميو حرج فال خكؼ أم يشمؿ عاـ فالخكؼ ﴾ ڀ ڀ﴿ قكلو: فإف ،(1) ﴾ٹ
  باالستطاعة. معمؽ الكجكب أفمما يدؿ عمى  ،استقباؿ القبمة بسبب الخكؼ

 فإنو بعير أك ارة،سي ـ فيأ طائرة عمى ذلؾ كافأ سكاءن  السفر في النافمةصالة  في -الثالثةأما 
 .(2) النفؿ صالة في كجيو كاف حيث يصمي

 

 عدـ قدرة المجاىد عمى استقباؿ القبمة أثناء الرصد: المسألة األولى

 :المسألة صورة

 كضعية عمى المجاىد يككف بحيث لممجاىديف تدريبات إجراء عمى التدريب طكاقـ تقكـ
 أسمكب بذلؾ عمى ليتدرب يرصده؛ ىدفان  اخاللي مف ينتظر فييا، يتحرؾ ال طكيمة ساعات معينة

 فما القبمة، استقباؿ كىك ،الصالة شركط صحة مف بشرط اإلخالؿ إلى يؤدم الذم األمر الكميف،
 اإلخالؿ؟ ليذا المتضمف التدريب حكـ ىك

  :تحرير محؿ النزاع

 عذاراألفي  كااختمفلكنيـ ، ك (3)اتفؽ الفقياء عمى أف استقباؿ القبمة شرط في صحة الصالة
  عمى قكليف: بيحة لترؾ استقباؿ القبمةمال

 ال فيمف الرككب عف كالعجز ،مف األعذار عندىـ خكؼ المكمؼ عمى مالو -والشافعية الحنفية 
 .(4) لمصالة نزكلو الرككب بعد عمى يعينو مف يجد
 .(5) دابتو عف نزؿ لك بالطيف ثيابو تمكث مف خكفوعندىـ  األعذارف -المالكية ماأ 

 

                                                           

 [239]البقرة: (1)
 (.1/304السيد سالـ، صحيح فقو السنة كأدلتو كتكضيح مذاىب األئمة )ج (2)
 (1/123القطاف، اإلقناع في مسائؿ اإلجماع )ج (3)
 (.1/408،416ج(، الرممي، نياية المحتاج )1/432جابف عابديف، حاشية ابف عابديف ) (4)
 (.229-1/224جالدسكقي، حاشية الدسكقي ) (5)
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 كعميو ،مـ يتعرض لبحثيا الفقياء القدامىف " الرصد أثناء القبمة استقباؿ ترؾ": سألةم أما
  اعتبارىا مف األسباب المبيحة لترؾ استقباؿ القبمة. عمى بناءن -فييا ستفصؿ الباحثة فإف
 :ةضروري غير التدريبات كانت إف -أولً 

كحماية  ،لمراقبة كالحراسةفي األحكاؿ العادية كالطبيعية كأحكاؿ ا تدريب المجاىديفىي 
 العسكرم، التدريب إجراء أثناء القبمة استقباؿ ترؾ فييا يجكز فال ،الحدكد مف االختراؽ كنحك ذلؾ

ف  كمياراتو، المتدرب، بكفاءة يضر ال التدريب ترؾ فإ حيث صالتو بطمت الحالة تمؾ في فعمو كا 
 باالستطاعة. معمؽ ألف الكجكب ،في حقو ، فيككف استقباؿ القبمة كاجبان المطمكبة القتالية قدرتو أك

  :ضرورية التدريبات كانت إف -ثانيا

 مف االختصاص أىؿ يحددىا الضركرة ىذهفإف  لممجاىديف ضركريان  التدريبي حينما يككف 
 التي المكاقؼ دراسة خالؿ مف لألمكر السميـ كالتقديربالحكمة، كالتقكل،  يتصفكف الذيف المدربيف
 ، كاالستنفار،عداداإل مف حالة تتطمب مما حرب كجكدحينما يتكقع  العدك ؿفع رد عمييا يترتب

 يمكف ال ، فينا حالة مف الضركرة التيالتدريبات ال يمكف تفكيت حيث طارئة حالة ألم كالتأىب
مما يؤدم إلى ضياع  المعركة، ساحة في كبير ضرر عمى ىذا األمر مف يترتب لما تفكيتيا،
 ، فيككف الحكـ في ىذه الحالة جكاز ترؾالديف حماية كىي أال لجياد،ا مصالح مف عظيمة مصمحة
مف األسباب التي  ان كتككف التدريبات الضركرية كتدريب المجاىد عمى الرصد عذر  ،القبمة استقباؿ

 كمربكط ،يمكنو ال لكح عمى كغريؽ السفر، كنفؿ الخكؼ شدةعمى  قياسان تبيح ترؾ استقباؿ القبمة 
 رفقتو انقطاع أك مالو أك نفسو عمى راحمتو عف نزكلو مف كخائؼ مكجيا، يجد لـ كعاجز القبمة لغير
 .الشرعية المصمحة بجامع

 :التدريب فترة في نفاؽاأل  داخؿ لممجاىد القبمة استقباؿ: الثانية المسألة

 :صورة المسألة

ف خالؿ المجاىد في النفؽ؛ ليعتاد المجاىد عمى طبيعة النفؽ م إدخاؿفي فترة التدريب يتـ 
في تغيير  رابحةن  نفاؽ مف دكر فعاؿ، فقد أصبحت األنفاؽ كرقةن "؛ ك ذلؾ لما في األالمحاكاةدكرة "

نتيجة المعركة لصالح المجاىديف؛ فأصبح مف الضركرم تدريب المجاىد عمى كيفية التعايش في 
سرية عمى  كىذا مف باب الحرص ،النفؽ باإلضافة إلى إخفاء ما يتعمؽ بالنفؽ مف تفاصيؿ سرية

يترتب ف، الًقبمة لو اتجاه تحدّْد بكصمةالحصكؿ عمى منع المجاىد مف منيا اتجاه النفؽ ، فيي ك ألنفاؽ ا
أثناء  حينما يدخؿ عميو كقت الصالةالنفؽ، ك  ثناء كجكده فيألؾ جيؿ المجاىد باتجاه القبمة ذعمى 

  ، فما حكـ الصالة في حقو، كىك يجيؿ اتجاه القبمة؟كجكده في النفؽ
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  :الصالة ألداء القبمة في المجاىد اجتياد حكـ
في األسباب المبيحة لتركيا، أما مسألة" ؼ الفقياء اختالبينت الباحثة في المسألة السابقة 

 ،مف األسباب التي ذكرىا الفقياء فمـ تكففي النفؽ"  جية القبمةعدـ قدرة المجاىد عمى معرفة 
مف خالؿ ذكر  لمباحثة كالذم يبدك، المعاصريفأك  ،امىليا أحد مف الفقياء القد لـ يتطرؽأيضان ك 

، كقد جكاز صالة المجاىد في عدـ القدرة عمى استقباؿ القبمة األسباب المبيحة لترؾ استقباؿ القبمة
 استندت الباحثة إلى النصكص مف القرآف الكريـ، كالسنة النبكية، كالقياس.

 :قرآف الكريـمف ال أكالن 

 . (1) ﴾ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ: ﴿تعالى في قكلو
  .(2)مشقة فيو بما التكميؼ الديف ىذا في عمييـ يجعؿ لـ بأنو أعمـ المسمميف تعالى االدللة: وجو 
 :النبوية مف السنةثانيًا: 

مٍَّينىا :"قاؿ أنو  ا عبد بف جابر ركم عف ، ًفي لىٍيمىةن  صى ٍيـو ًفيىتٍ  غى مىٍينىا كىخى مٍَّمنىا اٍلًقٍبمىةي، عى  كىعى
مىمن  ٍفنىا فىمىمَّا ا،عى رى مٍَّينىا قىدٍ  نىٍحفي  فىًإذىا نىظىٍرنىا اٍنصى ٍيرً  ًإلىى صى "  :، فىقىاؿى   اً  ًلرىسيكؿً  ذىًلؾى  فىذىكىٍرنىا اٍلًقٍبمىًة، غى
 .(3)"ُنِعيدَ  َأفْ  َيْأُمْرَنا َوَلـْ "  َأْحَسْنُتـْ  َقدْ 

اجتيادىـ فكانت صالتيـ  الصحابة اجتيدكا في القبمة، كصمكا عمى حسب إف: وجو الدللة
 عمى الداللة في كالحديث صريح ،باإلعادةػ كلـ يأمرىـ ،لـ ينكر عمييـ ذلؾ  جائزة؛ ألف الرسكؿ

 . (4) اشتراط القبمة في الصالة لغير القادر عمييا عدـ
 مف القياس:ثالثًا:  

كليس  ،عف استقباؿ القبمة: كالمريض الذم ال يستطيع الحركة قياسان عمى صالة العاجز
تصح استقباؿ القبمة، ك  عاجز عففكالىما  ،دكف معرفة القبمة في صالتو معو مف يكجيو لمقبمة

  .(5) بدكف استقباؿ القبمةالصالة في حقيـ 

                                                           

 [.286: البقرة] (1)
 .(134/ 3ج) كالتنكير التحرير عاشكر، ابف (2)
، (2/18( )2242ركاه البييقي في سننو، جماع أبكاب استقباؿ القبمة، باب استبانة الخطأ بعد االجتياد، رقـ ) (3)

 ، الشككاني، نيؿلـ نعمـ ليذا الحديث إسنادان صحيحان  ، قاؿ الشككاني:الكبرل البييقي في سننو كقاؿ
 .(4/16األكطار)ج

 (.2/175ج)األخبار الشككاني، نيؿ األكطار مف أحاديث سيد األخيار شرح منتقى  (4)
 .(1/304جالسيد سالـ، صحيح فقو السنة كأدلتو كتكضيح مذاىب األئمة ) (5)
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 :الخالصة

ىك شرط مف ف استقباؿ القبمة رغـ أالعاجز عف استقباؿ القبمة تصح صالتو؛ بسبب عجزه،   
ىمالو يجكز تركو ال شركط الصالة ىذا التدريب يؤدم إلى ترتب ضرر  تفكيتكاف إذا كذلؾ ك  ،كا 

مصمحة عظيمة مف مصالح الجياد أال كىي حماية  تفكيت كبير في ساحة المعركة، باإلضافة إلى
 . أثناء كجكده في النفؽ في فترة التدريب تصح بدكف استقباؿ القبمة المجاىدفإف صالة  الديف،

 

 القياـ مع تعارض مع النفؽ في المجاىد صالة حكـ: الثالثة المسألة

 صورة المسألة:

 يحفركف كمف يحفر في  األنفاؽ فأىؿ ،كمتصاعدة كمستمرة طكيمة إف فترة اإلعداد
كاالرتفاع قد ال  ،ضيقة المساحة فييا أف األنفاؽ في فترة اإلعداد تككفباإلضافة إلى الصخر، 

يمة كالشاقة في إعداد األنفاؽ يدخؿ لممجاىد بالقياـ ففي ىذه الحالة مف الساعات الطك  فييا يسمح
المعمكـ صعكبة الخركج مف النفؽ ألداء الصالة ثـ العكدة  كما أنو مفكقت الصالة عمى المجاىد 

، مع عدـ القدرة عمى القياـ نظران لممحيط الذم لعمؿ فيو فما حكـ صالة المجاىديفإلى مكاصمة ا
 يتكاجدكف فيو.

 القياـ: مع القبمة تعارض حكـ

 ذكر مف اطالعي حدكد في أجد لـ الفقو كتب إلى كرجكعي المسألة، ىذه في حثيب عند
ف إالمسألة، أك ما يشابييا، لكف يمكف لمباحثة أف تستأنس بمسألة العاجز عف صالتو حيث  ىذه

المجاىد مف  المجاىد في النفؽ في حالة طارئة تحقؽ فييا العذر المانع لمقياـ في الصالة، فيؿ
كقبؿ بياف الحكـ في ىذه المسألة كاف مف الالـز بياف  بالقياـ؟ اإلتيافعدـ  في الرخص أصحاب

ٍكمو، كحكـ العاجز  .القياـ عف مفيكـ القياـ في الصالة، كحي

 :مفيـو القياـ في الصالة -1

 . (1) القياـ طكؿ: كالقنكت :القياـ

 

 

                                                           

 (.1/287ج) البغكم البغكم، تفسير (1)



  52 

 :حكـ القياـ في الصالة -2

 في مقامو القعكد كيقكـ الصالة في ريكف ، كالقياـ(1) اـبالقي إال عميو القادر مف الصالة تىًصح ال
 .(2) العجز عند الفريضة كفي، النافمة

 : عمى ذلؾ األدلة
 القرآف الكريـ:  مفأوًل: 

 .(3) ﴾پ پ پ ﴿ تعالى: قكلوفي 

، كخشكع؛ كتدبربطاعة   ةصالال بالقياـ في تعالى،في اآلية أمر مف ا  :وجو الدللة
  .(4) مع القياـ كالذكر الخشية،  كف القنكت ىأل

 النبوية  السنة مفثانيًا: 

 :فقاؿ الصالة، عف:  النبي فسألت بكاسير، بي كانت: قاؿ  حصيف بف عمراف عف
 .(5)َجْنٍب" َفَعَمى َتْسَتِطعْ  َلـْ  َفِإفْ  َفَقاِعًدا، َتْسَتِطعْ  َلـْ  َفِإفْ  َقاِئًما، "َصؿٍّ 

 لمصالة القياـ عدـ القدرة عمى حالة في عف العاجز خفؼ  ا رسكؿ أف وجو الدللة:
 . (6) المرض سببو الذم عجزه مع مع ما يتناسب مضطجعان  ، أكقاعدان  أدائيا إما في

 اإلجماع ثالثًا:

 في القياـ عف عجز مف أف، ك "جالسنا يصمي أف القياـ ييطيؽ ال مىف أف عمى لفقياءا أجمع
 .(7)عميو" إعادة كال قاعدا صالىا الفريضة

 

 
                                                           

 .(3/258ج) الميذب شرح النككم، المجمكع (1)
 .(1/232ج) طالبيفال النككم، ركضة (2)
 [.238: البقرة] (3)
 (.1/373جالخمكتي، ركح البياف ) (4)
 ،(1117) رقـ جنب، عمى صمى قاعدان  يطؽ لـ إذا باب الجمعة، كتاب صحيحو، في البخارم أخرجو (5)

 (.2/48ج)
 .(1/195ج)الديف في إكراه ال آية شرح في المفصؿ الشحكد، (6)
 (.42ص)ابف المنذر، اإلجماع،  (7)
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 :العجز حقيقة -3

 أك اليالؾ، مف خكؼال يتحقؽ في العجزإنما  فقط، القياـ القدرة عمى عدـليس  العجز
 راكب حؽ في الرأس كدكراف الغرؽ مف خكؼال أك شديدة، مشقة لحكؽ أك المرض، زيادة

 .(1)السفينة
 : الخالصة

في  كجكده أثناء ع الصعبالمجاىد في ذلؾ الكضفي حؽ  ر متحقؽ،ذالعأف  :الباحثة ترى
 القياـفعدـ القدرة عمى  ،مف قبيؿ الرخصةفيككف نكع مف أنكاع العجز، في حد ذاتو فيك  نفؽال

تككف صالتو فالجمكس،  لو الصالة جاز في القياـ عف المجاىد عاجزان ككف فمتحققة، بسبب المشقة 
 ال إعادة عميو.، ك في حقة صحيحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.234/ 1ج) الطالبيف ركضة النككم، (1)
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 : المطمب الثالث
 الصياـالمستجدات الفقيية المتعمقة بالمجاىديف أثناء العداد والتدريب في 

الصياـ عبادة عظيمة، كىي حؽ مف حقكؽ ا تعالى عمى عباده، كيتعمؽ بيا جممة مف 
األحكاـ الشرعية، كالمجاىد يتعرَّض لبعض المسائؿ كاألحكاـ الفقيية المستجدة سببيا طبيعة عممو 

الجياد في سبيؿ ا كاالستعداد لو، كالقياـ  فيكخاصة ي البر أـ في البحر، كحالو، سكاءن أكاف ف
 ألجؿ الفطر حكـمسالة: عمى حفظ أمف بالد المسمميف، كمف األحكاـ المتعمقة بباب الصياـ، 

 .عمى التدريبات العسكرية المترتبة المشقة
 ضابط ة، كما ىكالمشق معنى عمى يحسف الكقكؼ المسألة ىذه حكـ بياف في الدخكؿ قبؿ

 معنى عمى يحسف الكقكؼ المسألة ىذه حكـ بياف في الدخكؿ قبؿك  ،التخفيؼ في المؤثرة المشقة
 :التالي النحك عمى التخفيؼ كذلؾ في المؤثرة المشقة ضابط المشقة، كما ىك

 :المشقة معنى -أولً 

 . (1) ناء، كالجيدكالع الصعب، التعب، كالشدة، كاألمر: منيا عدَّة معاف ليا: لغةً  المشقة  - أ

كم. المغي  المعنى عف الفقياء ال يخرج عند لممشقة االصطالحي المعنىاصطالحًا:  المشقة  - ب
 العادة حد عف الخارجيف كالعناء " ىي العسر:جاء في معجـ الفقياء تعريؼ المشقة عؿ أنيا

  .(2)"االحتماؿ في
 :التخفيؼ في المؤثرة المشقة ضابط -ثانياً 

 المشاؽ التي تكمف في العبادة، فيتحقؽ منيا أدنى يفحص الفقيو بط أفالقرافي: الضا ذكر
ف ،مسقطان  جعمو منيا فإف كاف أعمى استدالؿ، أك إجماع أك بنص  يجعمو لـ منيا أدنى كاف كا 
 الذم ألجمو أما المكضع، (3)المشاؽ  مف غيره بو فيعتبر بالنص لمفطر مبيح السفر: مثالو ،مسقطان 

 بالمكمؼ تحيط خاٌصة ظركؼ عف تنشأ المعتادة، حيث غير ات في المشقةكالتخفيف شرعت الرخص
 يجب بما القياـ ليستطيع المكمؼ كذلؾ كالمرض، السفر في كالصياـ: بو كيمّْؼ بما قيامو أثناء
  .(4)ضرر  أك ألذل تعريض نفسو دكف عميو،

                                                           

 .(924 )ص المحيط، القامكس آبادم، الفيركز (1)
 .(431 الفقياء، )ص لغة قمعجي، معجـ (2)
 (.1/120ج) القرافي، الفركؽ (3)
 (.62)ص كالتقرير، اإلحكاـ أمامو، محمد عدناف (4)
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 المترتبة عمى التدريبات العسكرية المشقة ألجؿ الفطر: المسألة

 سألة: صورة الم

بذؿ مستمزمات التدريب  ، ككاف مفبدكرات تدريبية المقيـالمجاىد  يمتحؽفي شير رمضاف 
يخاؼ عمى نفسو منيما،  بحيث ىالؾ أك تمؼ، أك غمبة جكع أك عطشكبير، مما يؤدم إلى جيد 

 ؟يرخص لو بالفطر ىؿ الحالة ىذهفما الحكـ المترتب عمى 

 عسكريةال تبسبب التدريبا الصـو في المشقةحكـ 

عمى عدـ مراعاتيا ضرر أك تمؼ، أك غمبة جكع أك ، كيترتب عظيمةالمشقة  إف كانت
 كذلؾ مراعاة لحفظ النفس بالفطرلممجاىد ىذه الحالة يرخص  ففي عطش مما يؤدم إلى اليالؾ

 .(1) مف اليالؾ
 الدليؿ عمى ذلؾ 

 مف القرآف الكريـ: أوًل: 

 .(2)﴾  ھ    ھ  ے    ے  ھھ     ہۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ﴿ :لقكلو تعالى

 ثانيًا: مف القياس:

لجكع كالعطش الشديد الذم يخاؼ منو ا مف قياسان عمى المرض الذم ييخاؼ منو اليالؾ
   .(3) لمفطرفيجكز لو  بسبب الصكـ اليالؾ
 تنبيو:

 بجب تنبيو القائميف عمى مثؿ ىذه الدكرات عمى أمريف:  
ا، أك لفعمي حاجة حقيقيةتكف ىناؾ ي يمحؽ بيا مشقة إف لـ ىذه التدريبات العسكرية الت  األوؿ:

 شير رمضاف، فإنو يجب تأخيرىا إلى ما بعده. ضركرة لمقياـ بيا في
شير الصكـ عدـ تكميؼ  عمييـ إذا دخؿالتدريبات العسكرية لممجاىديف  عمى القائميف عمى الثاني:

الحياة؛ كي يتحقؽ المقصد المجاىديف بأعماؿ شاقة غير ضركرية، كاالبتعاد عف خشكنة 
  مف شرعية ركف الصياـ.

                                                           

 .(6/262جالنككم، المجمكع ) (1)
 .[591]البقرة:  (2)
 (.2/352دائع الصنائع)جالكاساني، ب (3)
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 المبحث الثاني
 العبادات غير في التدريبأثناء اإلعداد و  المستجدات الفقيية المتعمقة بالمجاىديف

 كيضع كربو، اإلنساف بيف العالقة ينظـ شامؿ، كامؿ تشريع اإلسالـ في إف التشريع
 العبادات عمى مشتمؿ اإلسالمي فإف الفقو العالقات؛ كليذا ىذه لتنظيـ األساسية المبادئ

 .الحياة في شيء كؿ إنو كغني كسب كدكلة ،ديف يكف شامؿ ديف كالمعامالت، فاإلسالـ

 ، (1) ﴾ڎڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿ :قال تعالى

 منيج بكضع اإلسالـ كقد تكٌفؿ أحكالو، كؿ في كميا اإلنساف حياةل نظـالم ىك اإلسالـف
  .    النية خمصت إذا عمييا ييثاب عبادة بو لتزاـاال كجعؿ ليا، متكامؿ

في غير العبادات تتعمؽ بالمجاىديف تحتاج إلى بياف األحكاـ  مسائؿ فقييةىناؾ  إف
 يالصعبة، كاألحكاؿ غير الطبيعية يحتاج إلى أحكاـ تراع ظؿ الظركؼ ؛ فالجياد فيالمتعمقة بيا

في ىذا المبحث بعض المسائؿ  الباحثة تناكؿتمستجدات، كسكؼ فيو ظركفو، كما يحيط بو مف 
 عداد كالتدريب في مطمبيف: التي تتعمؽ بالمجاىديف في أثناء اإل

 .ذنيـإ بدكف الغير بيكت تحت نفاؽاأل حفر حكـ -األوؿ

 .األنفاؽ حفر أثناء بالمجاىديف المتعمقة الجنائز أحكاـ -الثاني

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .[3المائدة:] (1)
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 وؿالمطمب األ 
 إذنيـ بدوف لغيرا بيوت تحت اإلنفاؽ حفر حكـ

الجياد، بؿ  كسائؿ مف كسيمة كاستخداميا األنفاؽ، حفر فيما سبؽ مشركعية الباحثة تبين
قاسيان لف ينساه، فمف ىذا  فعاؿ في تمقيف العدك درسان  ىي مف أنجح الكسائؿ، كالتي كاف ليا دكره 
 عمييا الحكـ إصدار ؿقب أمريف الباحثة تناكؿتأف  المسألة المنطمؽ كاف يستمـز عند البحث في ىذه

 اإلذف يشترط كىؿ لمغير مف باب الغصب؟ المممككة األراضي تحت األنفاؽ كىما: ىؿ يعتبر بناء
 أرضو؟ تحت الحفر مف المجاىدكف يتمكف حتى األرض صاحب مف

 األرض غصب باب مف لمغير الممموكة األراضي تحت األنفاؽ حفر يعتبر ىؿ: األولى المسألة

 اتفؽالحرص عمى حماية حقكؽ اآلخريف، كالدفاع عنيا، كقد  اإلسالـ حرص كؿف إ
 ألف ؛الكبائر مف كبيرة كاعتبركه (1) شرعان حراـ ىك  جماالن إ عمى أف الحكـ الشرعي لمغصب الفقياء

 .كاإلجماع كالسنة بالكتاب حرمتو ثبتت كقدقير، ك  كظمـ، عدمت فيو

 : قرآف الكريـمف ال -أولً 

 .(2)﴾ں ں ڱ ڱ ڱ﴿ :تعالى في قكلو

 كاألكؿ بالباطؿ الناس أمكاؿ حرمة أكؿ عمى كفيو دليؿخطاب مكجو لألمة،  اآلية في: الدللة وجو
 .(3) كالنيب الغصب بطريؽ منيا يككف أنكاع قد بالباطؿ

 :النبوية مف السنة -ثانياً  

 .(4)"رَاـٌ حَ  َعَمْيُكـْ  َوَأْمَواَلُكـْ  ِدَماَءُكـْ  إفَّ ": قاؿ في خطبة يـك النحر  النبي ف إ 

                                                           

المحتاج  نياية ،الرملً ،(273 /5الجميؿ )ج ، الحطاب، مكاىب(7/148ج) الصنائع الكاساني، بدائع (1)
  .(4/83ج) القناع البيكتي، كشاؼ ،(5/238)ج المغني ،ابف قدامة ،(5/145ج)

 [.188: البقرة] (2)
 .(1/69البغكم )ج تفسير الزيد، مختصر (3)
 سامع"، مف أكعى مبمغ "ربٌ  كسٌمـ عميو ا صمى النبي قكؿ باب العمـ، كتاب البخارم في صحيحو، أخرجو (4)

 كتاب (،1/240ج) (،105) رقـ الغائب"، الشاىد العمـ "ليبٌمغ باب العمـ، (، كتاب190/ 1ج) (،67) رقـ
 (،3197) رقـ سبع، في جاء ما ببا الخمؽ، بدء ،(670/ 4ج( )1741) رقـ منى، أياـ الخطبة باب الحج،

 .(338/ 6ج)
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 ماؿعمى أك التعدم  ،بغير كجو أف أخذ ماؿ الغيرعمى  كاضحة داللة الحديث في :الدللة وجو
 . (1) بإذنو الإ يحؿ فال المسمـ فماؿ ،يستحؽ بيا العقكبةحراـ ك  المسمـ
 :اإلجماع مف -ثالثاً 

 .(2) ابف قدامة المقدسي الغصب بالجممةة اإلجماع عمى حرم نقؿقد ك 
 النزاع:تحرير محؿ 

في و أـ أنىؿ يتصكر فييا الغصب  األرض)العقار(ك ما لـ يكف متقكمان أك منقكالن فيالفقياء  اختمؼ
  عمى قكليف: ؟المنقكالت فقط

 -األوؿ قوؿال

 الغصب أف أحمد اإلماـ مذىب مف كالظاىر كالشافعية المالكية مف الفقياء جميكر ذىب 
  .الغصب باب مف ريعتب الحفر أف كما ،(3) األراضي في تصكريي 

 -الثاني وؿالق

 ال حيث كييحكؿ يينقؿ، فيما إال يتحقؽ ال الغصب أف إلى يكسؼ كأبك حنيفة أبك ذىب 
 كأ الغصب باب مف الغير بيكت تحت األنفاؽ حفر ييعتبر كبالتالي ال األرض، في الغصب ييتصكر
 أتمفو فإف بالغصب مفيض كال العقار غصب يتصكر ال إنو قالكا الحنفية لصاحبيا، كىـ الظمـ
 .(4) باإلتالؼ ضمنو

 : الخالؼ سبب

متحكلة،  كال منقكلة، ليست أمكاؿ أنيا خاصةو كب األراضي في الغصب مفيكـ يتحقؽ أف يتصكر ىؿ
 األراضي؟ في تصكره يمكف فيؿ

 

 
                                                           

 .(29/9ج)المستقنع  زاد شرح الحمد، ا عبد (1)
  .(374 /5ج)المغني  قدامة، ابف (2)
المغني  قدامة، ابف(، 2/277جمغني المحتاج ) الشربيني،(، 3/449جحاشية الدسكقي ) الدسكقي، (3)

 .(4/87جكشاؼ القناع ) البيكتي،(، 5/241ج)
 تبيف الحقائؽ الزيمعي،(، 7/146جبدائع الصنائع ) الكاساني،(، 86-11/84جالمبسكط ) خسي،السر  (4)

 (.2/275جمغني المحتاج ) الشربيني،(، 5/274جمكاىب الجميؿ ) الحطاب،(، 5/224ج)
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 الفريؽ األوؿ  استدؿ

 :النبوية مف السنةأوًل: 

 أفْ  اُ  َكمََّفوُ  ْاألْرِض، ِمفَ  ِشْبراً  َظَمـَ  َرُجؿ اأي مَ ":  ا رسكؿ سمعت: قاؿ مرة بف يعمى عف -1
َـّ  أَرِضيَف، َسْبعِ  ِإَلى َيْحِفَرهُ  ُقوُ  ُث  .(1) "النَّاسِ  َبْيفَ  ُيقَضى َحتَّى اْلِقَياَمةِ  َيْوـَ  ُيَطوَّ

َقوُ طُ  األْرِض، ِمفَ  ِشْبرٍ  قيدَ  َظَمـَ  َمفْ ": قىاؿى  ، ا رىسيكؿ أف: -رضي ا عنيا-عائشة عف -2  وٍّ
 .(2)"أَرضيفَ  سْبعِ  ِمفْ 

 األحاديث:الدللة مف  وجو

 كعذابو األرض بأسفؿ التكعد لمغتصب األرض بالعذابفي األحاديث داللة كاضحة في  -1
 كأعالىا األرض أسفؿ أف عمى فدؿ لألسفؿ، مغتصبان  كاف لألعمى باغتصابو ألنو بأعاله؛
 األرض. ىذه سفؿأل مالكان  يككف األرض مالؾ أف أم ،(3) سكاء حكمو

 فالف، أرض غيصبت يقاؿ غصبان  يعتبره العرؼ فإف كأيضان  غصبان، عميو أطمؽ ا رسكؿ أف -2
 إلى سفميا ممؾ أرضان  ممؾ مف كأف ،العقار في الغصبف تحقؽفمسطيف  أرض الييكد كاغتصب
 األرض ممؾ ظاىر ممؾ مف كأف ،تحتيا بئر أك سرداب حفر مف غيره منع كلو األرض منتيى

 كاف لألعمى باغتصابو ألنو بأعاله؛ كعذابو األرض بأسفؿ معذبان  فجعمو ،ذلؾ كغير اطنياب
 .(4) سكاء حكمو كأعالىا األرض أسفؿ أف عمى فدؿ لألسفؿ، مغتصبان 

 مف القياس:ثانيًا: 

العيف  قياس العقار )كمنيا األرض( عمى المنقكؿ مف جية منع الغاصب مف التصرؼ في
، فكما أنو يضمف في المنقكؿ إف أتمفو، فكذلؾ يضمف في العقار إف تالؼاإلالمغصكبة؛ الحتماؿ 

ذف فإف األرض تأخذ حكـ المنقكؿ مف جية الضماف إذا تمؼ  . (5) أتمفو؛ كا 

 
                                                           

 رقـ كسمـ، عميو ا صمى النبي عف الثقفي مرة بف يعمى أخرجو أحمد في مسنده، مسند الشامييف، حديث (1)
 .(2/380(، صححو األلباني: الترغيب كالترىيب)ج4/173(، )ج17607)

(، 866 /2ج)(، 2321) األرض، رقـ مف شيئا ظمـ مف إثـ أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب المظالـ، باب (2)
 (.59 /5ج)(، 4222) كغيرىا، رقـ األرض كغصب الظمـ تحريـ كمسمـ، كتاب المساقاة، باب

 (. 14/ 187جستنقع )شرح زاد الم الشنقيطي، (3)
 (.6/51جالشككاني، نيؿ األكطار مف أحاديث سيد األخيار ) (4)
 (.2/100جالصنعاني، سبؿ السالـ ) (5)
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  : المعقوؿ مفثالثًا: 

 بإذف إال شكؿ بأم فيو التصرؼ أك غيره، ممؾ المسمـ استخداـبعدـ  تنص الشريعة أحكاـ
ـي  أحد كؿ عمى أف حؽَّ  كقررت صاحبو، عؿ الميتمىفات غـر تقٌرر كلذلؾ ،غيره ماؿ احترا  سببيا كجى
 مقصكد الغير ممؾ عمى التعدم ، فعدـمالكو بإذف منكطان  كاالستخداـ التصرؼ فجعؿ، اإلتالؼ
 ريعتبك ؿ كجكد الضرر، بناء األنفاؽ تحت األراضي المممككة لمغير يحتم مما يؤكد أف(1) شرعي

 مى ممؾ الغير بدكف حؽ.صكرة مف صكر التعدم ع

 أدلة القوؿ الثاني:

 مف المعقوؿ: 

 العقار فإف ككذلؾ باإلتالؼ، بؿ بالغصب ضمانو يككف كال يتصكر ال العقار في الغصب
 بحيث عدكانان  الشيء عمى اليد إثبات في يككف الغصب أف كما يضمنو، فمـ فيو تحكيؿ كال نقؿ ال

 .(2) كاألراضي العقار في كريتص أف يمكف ال كىذا ،المالؾ يد بو تزاؿ

 القوؿ الراجح:

رل أف ما ذىب إليو جميكر الفقياء الباحثة ت بعد االطالع عمى أقكاؿ الفقياء، كأدلتيـ فإف
 .في أف غصب األرض يتصكر، كأف عميو الضماف كما في المنقكؿ

 مسوغات الترجيح:

 .فمكافقة قكليـ لمقاصد الشريعة في حفظ الحقكؽ مف الضياع، كالنكرا -1

 التي تبيف التكعد لمغتصب األرض، كاستحقاؽ العقاب.تنكع األدلة  -2

 ، كسالمتيا مف الردكد.قكة األدلة -3

 

 أرضو تحت النفؽ حفر ألجؿ األرض صاحب مف اإلذف طمباشتراط : الثانية مسألةال

 مف نكعو  بأم فيو التصرؼ أك غيره، ممؾ المسمـ استخداـ يجكز ال في أحكاـ الشريعة
  ، أـ ال.ترتب عمى ذلؾ التصرؼ ضررأ سكاءن  ،بإذف صاحبو إال التصرفات

 
                                                           

 .(3/485جابف عاشكر، مقاصد الشريعة اإلسالمية ) (1)
 (.11/73جالمبسكط، السرخسي ) (2)
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 يمي:وذلؾ لما 

               (1)"ِمْنوُ  َنْفسٍ  ِبِطيبِ  ِإلَّ  اْمِرئٍ  َماؿُ  َيِحؿ   َل ": قاؿ  النبيأف  لحديثاجاء في  - أ

 في الحديث داللة كاضحة عمى تحريـ ماؿ المسمـ إال عف طيب نفس فجعؿ وجو الدللة:
 .(2) مالكو بإذف منكطان  االستخداـك  التصرؼ

 األمر"كقاعدة ، "إذنو بال الغير ممؾ في يتصرؼ أف ألحد يجوز ل" :القكاعد الفقيية كمنيا - ب
 في يتصرؼ أف ألحد يصح ال أنو تدؿ القكاعد عمىك  (3) "باطؿ الغير ممؾ في بالتصرؼ
 داللة. أك صراحة اإلذفيككف ك  بإذف، إال غيره ممتمكات

مف اغتصب أعمى األرض ىك مغتصب ك  ،تخمكىا إلى باطنيارض ىك مالؾ مالؾ ظاىر األ - ت
 .(4) ألسفميا

 :الراجح لقوؿا
 ىك الراجح القكؿ أف :تري الباحثةأدلتيـ قياء، ك الفأقكاؿ  استعراض خالؿ مف يتبيف كالذم

 المممككة راضياأل تحت نفاؽاأل حفر في يتحقؽ األرض غصب فإ حيث القكليف بيف جمعو تـ ما
 قبؿ األرض صاحب مف ذفاإل يشترط أنو كما ثـ،اإل عميو كيترتب ذنيـ،إ بغير البيكت تحت أك

 ذفاإل فييا يشترط كال ان جائز  نفاؽاأل حفر فييا يككف استثنائية حاالت ىناؾ كلكف الحفر، في الشركع
 حاالت: ثالث كىي أال تحتو الحفر يتـ التي البيت أك األرض صاحب مف

 :ذنيـإ بدوف الغير بيوت تحت نفاؽاأل  حفر ابي يجوز التي الحالت
إف الشريعة اإلسالمية حققت األماف النفسي كاالجتماعي لمفرد كحرمت االعتداء عمى نفسو  -1

سكاءن أكانت عامة أـ خاصة، كحاجة  (تنزؿ منزلة الضركرة )الحاجة قاعدة و، فجعمتكمال
الضركرات تبيح ) كقاعدة، الجياد مف أعظـ الحاجات، كمصمحةه مف أكبر المصالح

لضركرة اقتضتيا الظركؼ الطارئة فأجازت ما كاف محظكر  ةالمحظكرات( ىي قاعدة استثنائي
  .(5) الحدثحتى يزكؿ 

                                                           

عمو رضي ا عنيما، رقـ  أخرجو أحمد في مسنده، مسند الككفييف حديث عـ أبي حرة الرقاشي عف (1)
 (1459صححو األلباني في "إركاء الغميؿ" ) (،72/ 5ج(، )20714)

 .(1/808ج) السالـسبؿ  ،الصنعاني (2)
 (.1/557جالزحيمي، القكاعد الفقيية كتطبيقاتيا في المذاىب األربعة ) (3)
 (.187/14ج، زاد المستقنع )(4)
 (38،84ص)األشباه كالنظائر ، الشنقيطي (5)
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 نفعه ى حفرىا عم يترتب حيث عامةه، مصمحةه  ا سبيؿ في الجيادالعامة، ف مراعاة المصمحة -2
 مفممتمكاتيـ أركاحيـ، ك  عمى الحفاظ مف خالؿ لمناس، األمف األماف بتكفير يتحقؽ عاـ

 مع العامة المصمحة تعارضت إذا أنو في الشريعةكمعمكـه  االحتالؿ، يد عمى اإلتالؼ
 األنفاؽ حفر في العامة المصمحةنظران لككف ، ك (1) العامة المصمحةتقدـ  الخاصة المصمحة
قيف العدك درسان في تم ميـه  مف الكسائؿ الفعالة في الحرب، كالتي ليا دكره  ككنيامتحققة  لمجياد

 .لف ينساه

 جرؼ خالؿ مف األرض لالنييار تعرضدعكم ك  نفاؽ،األ بناء في األرض بمالؾ اإلضرار -3
 مسافةبك  كبير، بعمؽ يتـ أصبح اآلف الحفر ألف ،كارد غير األمر فيذا البيكت تيدـ أك التربة
 (2)االرتفاؽ كؽحقعمى  األنفاؽ يقاسجكاز حفر ك ، األرض أك ،بالبيكت الضرر يمحؽ فال بعيدة
 حفر شبكاتاتفقكا عمى جكاز ذلؾ مثؿ  المعاصركف العمماء أفحيث  ،المعاصرة العامة

، كغير ذلؾ، ككؿ ذلؾ مقيد بشرط عدـ المياه كشبكات ،الكيرباء أسالؾ الصحي، كمد الصرؼ
 . (3) األرضاإلضرار بمالؾ 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.7/23جالفقو اإلسالمي كأدلتو )الزحيمي،  (1)
ىك حؽ عيني في عقار لمنفعة عقار آخر لغيره كإجراء الماء مع أرض الجار، أك المركر في  حؽ االرتفاؽ: (2)

لممار بأرض  أرض الغير كنحك ذلؾ، كيجب أال يؤدم استعماؿ حؽ االرتفاؽ إلى اإلضرار بالغير، فال يجكز
األمالؾ العامة كاألنيار، كالطرؽ، كالجسكر كنحكىا  األوؿ:كحقكؽ االرتفاؽ نكعاف:  ،غيره إلحاؽ األذل بو

األمالؾ الخاصة بفرد ال يثبت حؽ االرتفاؽ  الثاني: مما ال يختص بو أحد، فحؽ االرتفاؽ ثابت لمناس جميعان.
 .(3/605) مكسكعة الفقو اإلسالمي، التكيجرم محمد ،عمييا إال بإذف المالؾ

، 171أبك سارة، قرارات كتكصيات مجمع الفقو اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، قرار رقـ: جميؿ  (3)
 (.328ص )
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 المطمب الثاني
 األنفاؽ حفر أثناء بالمجاىديف المتعمقة الجنائز أحكاـ

: 
 ا عند ألىميا لما أعالىا؛ك  كأحسنيا، المقامات، كأنفس الرتب، أعظـ مف الشيادة إف

 .العالية كالدرجة العظيـ، األجر مف تعالى
 :أقساـ ثالثة عمى والشييد

  :واآلخرة الدنيا شييد -األوؿ

 ،صا  تعالىخال ، العميا، ىي ا كممة لتككف ؛الكفار مع القتاؿ في يقتؿ الذم ىك
 أك رياء، قاتؿ أك الغنيمة، في غؿ كقد الكفار مع قتاؿال في قتؿ مف ىكك  الدنيا: شييد -والثاني
ىك الذم  اآلخرة: شييد -، والثالثا كممة إعالء قصده يكف كلـ الدنيا، أغراض مف غرض ألم
 ،العادم الميت مىع يطبؽ ماأحكاـ  عميو يطبؽ الدنيا في لكنو ؛اآلخرة في شييد أجر لو يككف

 َخْمَسةٌ  "الش َيَداءُ : قاؿ  ا رسكؿ أف ىريرة أبك ركاه ما: مف شيداء الدنيا أنكاععمى الدليؿ ك 
 .(1)المَِّو" َسِبيؿِ  ِفي َوالشَِّييدُ  اْلَيْدـِ  َوَصاِحبُ  َواْلَغِرؽُ  َواْلَمْبُطوفُ  اْلَمْطُعوفُ 

 في ميتان  يككف خرة كىما: أفآك  دنيا شييد معركةالشييد  العتبار شرطيف العمماء:ذكر 
 مع متكاصؿ قتاؿ في المجاىديف أفَّ  معمكـه ك  ،(2)الكفار قتاؿ بسبب مكتو يككف كأف معركة، أرض
 خالؿ المجاىديف ضحايا مف فيسقط معترؾ، أرض تعدُّ  الحالة ىذه في األرض إفَّ  إذ العدك،
اإلعداد لقتاؿ العدك؛ فيـ متسببكف في قتمو بسبب  مات قد ىنا ، كالمجاىدكالتجييز كاإلعداد التدريب

باألنفاؽ مثؿ االختناؽ، أك صاعؽ  عمميـ في المجاىديف عمى طارئة مشكمةحدوث  مف خالؿ
 إف خرةكاآل الدنيا في شييدان  فييا الميّْت كبذلؾ يعدُّ  ،كيربائي، أك انييار النفؽ عمى المجاىديف

  تعالى.  أخمص

 األنفاؽ، كيتضمف ىذا شيداء مع التعامؿ عند مراعاتيا يجب التي األحكاـ فىناؾ مك 
 .عميوصالة الك  كتكفينيـ، ،سؿغي ال منيا: بالشيداء، تختص التي األحكاـ أىـ المطمب

 

                                                           

 .(4/24ج)( 2829) رقـ القتؿ، سكل سبع الشيادة الجياد، كتاب صحيحو، في البخارم أخرجو (1)
 (.1/350)ج المحتاج الشربيني، مغني (2)
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 األنفاؽ شيداء تغسيؿ حكـ:األولى المسألة
 :النزاع محؿ تحرير

 أجر كلو ،ما عدا شييد المعركة المكتى مف كغيره غسؿيي  الشييد، أفَّ  عمى الفقياء اتفؽ
 :المعركة عمى قكليف شييدغسؿ  ، كاختمفكا في(1) القيامة يكـ الشيداء

 المعركة شييد عمى أف ،(2) كالحنابمة كالشافعية، كالمالكية، الحنفية، مف الفقياء ذىب -القوؿ األوؿ
 .غسؿيي  ال

 كغيره غسؿي المعركة شييد أف إلى ،(3) المسيَّب بف كسعيد البصرٌم، الحسف ذىب -القوؿ الثاني
 المكتى. مف

 :الخالؼسبب 
فمف رأل  ىؿ المكجب لرفع حكـ الغسؿ ىي الشيادة مطمقان، أك الشيادة عمى أيدم الكفار؟

ممف  مف شيداء الدنيا أف سبب ذلؾ ىي الشيادة مطمقان قاؿ: ال يغسؿ كؿ مف نص عميو النبي
 .قتؿ، كمف رأل أف سبب ذلؾ ىي الشيادة مف الكفار قصر ذلؾ عمييـ

  :كؿ قوؿ أدلة
 :أدلة القوؿ األوؿ

 مف السنة النبوية:
" ُيَصؿَّ  َوَلـْ  ِبِدَماِئِيـْ  َوُدِفُنوا ُيَغسَُّموا، َلـْ  ُأُحدٍ  ُشَيَداَء، َأفَّ  ":حدثيـ  مالؾعف أنس بف  ـْ َعَمْيِي

(4) . 
 :الدللة وجو

ممف  افك ا عبد بف جابرألف غسمكا؛ يي  لـ أحد شيداء أفيدؿ الحديث صراحة عمى 
 مع المعركة ميداف في الشيداء سائر ييقاس عمييـك أخبر ما رأل، ثـ  معركة،لا حضر معيـ في

 .(5) يغسمكا ال العدك

                                                           

 .(335)ص المجتيد، رشد، بداية ابف (1)
 2ج) كاإلكميؿ العبدرم، التاج (،335)ص المجتيد، رشد، بداية ابف( 1/324ج) الصنائع الكاساني، بدائع (2)

 ابف( 349/ 1ج) المحتاج الشربيني، مغني ،(2/379ج) الشافعي المذىب في الغزالي، الكسيط ،(247/
 (.204/ 2ج) المغني قدامة،

 (.2/398ج) قدامة، المغني ابف (3)
: األلباني قاؿ ،(195/ 3ج( )3135) رقـ يغسؿ، الشييد في باب الجنائز، كتاب سننو، في داكد كأب أخرجو (4)

 .(1/2ج)صحيح، صحيح كضعيؼ سنف أبي داكد  أك حسف إسناده
 .(8/365ج) شرح سنف أبي داكد لمعباد، بدرال (5)
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 :القوؿ الثاني أدلة

  مف السنة النبوية:

َؿ" اْسُتْشِيدَ  ِحيفَ  ِبَحْمَزةَ  َأَمرَ  ،  النبي أىفَّ " :-رحمو ا-البصرم الحسف ركاه ما -1   .(1)َفُغسٍّ

 الصحابة في فشت اتحالجرا ألف لـ يغسمكا؛ أحد شيداء أما المكتى، سنة ىك غسؿال أف -2
جراحات  عامة كما أف ،مشقة عظيمة كغسميـ ،المدينة مف الماء حمؿفي  ككاف ،حينيا

 .(2) لذلؾ فعذرىـ األيدم في كانتالصحابة 
 المناقشة:

 :القوؿ الثاني مناقشة

 مف التابعيف، كالمرسؿ مف األحاديث الضعيفة، ؛ ألنو(3)إف األثر المركم عف الحسف مرسؿ
، ك ك إف حكمنا بصحتو فإنو ال يمكف االستدالؿ بو في ىذه المسألة ا،تـ االستدالؿ بييالتي ال 

  .(4) لكنو يحمؿ عمى مسألة أخرل
 مردكد؛ ألنو ىذا فإف فييـ، الجراحات كثرة ىك الشيداء غسؿ عدـ في العمة إف :عمييـرد يُ 

 الماء استعماؿ يمنعف لعذر الغسؿ ترؾ كاف مكف بالتيمـ، يأمرىـ لـ  ف الرسكؿ أل صحيح، غير
 لدفف الشيداء أعظـ القبكر حفر في المشقةف الدفف، ترؾ في يعذرىـ لـ  كما أف الرسكؿ ،ليذا
  .(5) الغسؿ في منيا
 : الراجح القوؿ

 ما ىك: راجحان  الباحثة تراه ما فإفَّ  كمناقشتيا، كأدلتيـ، الفقياء، أقكاؿ عرض مف تقدـ مما 
 .ييغسؿ ال المعركة شييد أفَّ  مف العمماء جماىير إليو ذىب

 

                                                           

 (447 /6( )ج32817) الشييد، رقـ يغسؿ: قاؿ مف السير، باب كتاب مصنفو، في شيبة أبي ابف أخرجو (1)
 (.8/154ج)صحيح  سنده: العيني قاؿ، عمدة القارئ

 (.1/324الصنائع )ج الكاساني، بدائع( 2/49ج) السرخسي، المبسكط (2)
الحسف البصرم: ىك الحسف بف أبي الحسف البصرم، كاسـ أبيو يسار األنصارم مكالىـ، ثقة، فقيو، فاضؿ،  (3)

 .ىػ110كىك رأس الطبقة الثالثة، مات سنة مشيكر، ككاف يرسؿ كثيران، كيدلس، 
 .(1/187ج) اإلسالمي الفقو في الشييد غرماف، أحكاـ ابف (4)
 (.2/49ج) السرخسي، المبسكط (5)
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 مسوغات الترجيح

 .الردكد مفأدلة ىذا القكؿ، كسالمتو  لسالمة ذلؾ -1
 . بالنبي اقتداءن  ؛ ألف بوأكلى المعركة شييد غسؿ ترؾأف  -2

  الخالصة:

 ال فإنو سابقان  كضحت الباحثة كما ركةمع شييد األنفاؽ ىك في الشييد مف ىنا يتبيف أفَّ 
 كأف تغسيمو، عمى القدرة عدـ حالة في إال يغسؿ، فإنّْو المعركة غير شييد كاف إفَّ  كأما يغسؿ،
 كعظامو، رأسو، تيشـ كقد اليدـ تحت كيجد مف: "كذكر العمماء فاحش، بشكؿ جسده مالمح تغيرت

  .(1)" يـمن ذلؾ يتفاحش لـ ما فيغسالف كالمنسمخ، كالمجدكر،
 

 األنفاؽ شيداء تكفيف حكـ : الثانية المسألة

 :النزاع محؿ تحرير

 ،(2) فييا قتؿ التي ثيابو في المعركة شييد تكفيف مشركعية عمى الفقياء جميكر اتفؽ
بداليا الشيداء، ثياب نزع في اكاختمفك   إلى لمكجكب، أـ االستحباب كجو عمى األمر فيؿ بغيرىا، كا 
 قكليف:

 تنزع كال فييا قتؿ التي ثيابو في يقتضي الكجكب فيجب تكفينو األمر ف ىذاإ: ؿاألو قوؿال
 .(6)الشككاني  كاختاره ،(5) الحنابمة عند ، كالصحيح(4)، كالمالكية (3)الحنفية  قكؿ كىذا عنو،

                                                           

 (.2/212ج) العبدرم كاإلكميؿ، التاج (1)
 عبد ابف ،(1/183ج)المدكنة  المدني، ،(2/73ج) الصنائع بدائع الكاساني، ،(2/51ج) المبسكط السرخسي، (2)

 الطالبيف ركضة النككم، ،(5/224ج) المجمكع النككم، ،(1/279ج) المدينة فقو في الكافي البر،
، ابف ،(1/575ج) القناع كشاؼ البيكتي، ،(3/471ج) المغني قدامة، ابف ،(2/120ج)  المحمى حـز
  (.3/336ج)

 .(3/320ج) اليداية شرح في ، العينى، البناية(2/51ج) السرخسي، المبسكط (3)
 .(1/426ج) الدسكقي الدسكقي، حاشية ،(2/475ج) القرافي، الذخيرة (4)
 (.2/236ج) المبدع الديف، برىاف ،(1/575ج) القناع البيكتي، كشاؼ (5)
 (.4/40ج) األكطار الشككاني، نيؿ (6)
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كيرجع األمر  فييا، قتؿ التي ثيابو في تكفيف الشييد ذىبكا إلى استحباب :الثاني قوؿال
 ، كركاية(1)الشافعية  قكؿ كىذا كأكلى، أفضؿ فييا كدفنو فييا، قتؿ الشييد التي مالبس في نزع لكليو
 .(2) قدامة ابف اختارىا الحنابمة عند
 : الخالؼ سبب

بداليا ثيابيـ، في أحد شيداء في دفف  االختالؼ في أمر النبي  مف فمنيـ بغيرىا، كا 
 الكجكب؛ حمؿ األمر عمى مف كمنيـ عنو، يابالث نزع فأجاز كاألكلكية؛ االستحباب كجو حممو عمى

 . عنو ثياب الشييد مف شيء نزع فمنع
 أدلة كؿ فريؽ:

 :الفريؽ األوؿ استدؿ
 مف السنة النبوية:

 اْلَحِديدُ  َعْنُيـُ  ُيْنَزعَ  َأفْ  ُأُحدٍ  ِبَقْتَمى-مى ا عميو وسمـص- المَّوِ  َرُسوؿُ  َأَمرَ  ":قاؿ  عباس ابف عف
" ِبِدَماِئِيـْ  ُيْدَفُنوا فْ َوأَ  َواْلُجُمودُ  ـْ  .(3) َوِثَياِبِي

 .(4)الكجكب  يقتضي إطالقو عند كاألمر بثيابيـ يدفنكا أف أمر إف: الدللة وجو
 :الفريؽ الثاني استدؿ

 مف السنة النبوية:
 في فكفنو  حمزة فييا يكفف ثوبيف  لمنبي أرسمت "أنيا: -رضي ا عنيا- (5)صفية  عف

  .(6) آخر" رجؿ اآلخر في وكفف أحدىما،
                                                           

 (.2/120ج) الطالبيف ، النككم، ركضة(2/36ج) المحتاج مغنى (، الشربيني،5/224ج) النككم، المجمكع (1)
 (.1/228ج) فقو في الكافي قدامة، ابف ،(1/546ج)الكبير  لشرح قدامة، ابف ،(3/471ج) المغني قدامة، ابف (2)
 األلباني: قاؿ (،164 /3( )ج3136يغسؿ، رقـ ) الشييد في باب الجنائز كتاب سننو، في داكد أبك أخرجو (3)

( 2216) رقـ المطمب عبد بف العباس بف ا عبد ىاشـ، مسند بني مسنده، مسند في أحمد ضعيؼ، أخرجو
 .ضعيؼ إسناده ،(4/92ج)

 (.1/219)ج اإلسالمي الفقو في كجؿ عز ا سبيؿ في بالنفس المجاىد الشيرم، أحكاـ (4)
 الزبير ككالدة- كسمـ عميو ا صمى- ا رسكؿ عمة الياشمية القرشية ىاشـ بف المطمب عبد بنت صفية: ىي (5)

 خالفة في تكفيت- كسمـ عميو ا صمى- ا رسكؿ خالة كىب بنت ىالة كأميا حمزة، شقيقة كىي العكاـ، ابف
 (.7059) رقـ ت( 6/172األثير )ج ابف الغابة، (، أسد11411) ت( 8/213ج) حجر اإلصابة، ابف عمر،

( 6684) رقـ حد،كا ثكب في التكفيف جكاز عمى الدليؿ باب الجنائز، كتاب الكبرل، السنف في البييقي أخرجو (6)
 لو، ترجـ مف يكجد ال الجزرم عثماف كفيو األكسط في الطبراني ركاه الزكائد مجمع في كقاؿ(. 3/563ج)

 . (3/24ج) الكفف في جاء ما باب الزكائد مجمع ثقات، رجالو كبقية
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 جدى كي  الذم كأيضان كفف الرجؿ فيو، قتؿ الذم غير ثكب في   حمزة كفف  النبي :الدللة وجو
فيو  قتؿ ما غير في الشييد بتكفيف الجكاز فيو، مما يدؿ عمى قتؿ الذم غير الثكب ثكب في مقتكالن 

  .(1)مف الثياب 

 المناقشة:
 :يفبوجي مناقشة أدلة الفريؽ األوؿ

 .(2) األدلة بيف االستحباب؛ جمعان  عمى محمكؿ  الرسكؿ أمر: أولً 

  (3)"  ُمَخاِصـٌ  َفِإنٍّي ِثَياِبي ِفي اْدِفُنوِني" :  بف ياسراعمار  قكؿ: ثانياً 

بداليا الشييد ثياب مف شيء نزع منع األثر كاضحة، كصريحة عمى مف فالداللة  .بغيرىا كا 

 :وجييفب مناقشة أدلة الفريؽ الثاني

المشرككف  مثؿ فقد سمبت؛ قد ثيابيما معو مقتكالن أف كجد الذم كالرجؿ حمزة أف عمى ييحمؿأوًل: 
 .نظران لمحاؿ الذم كاف عمييا الشييد ،تكفينو كاجب بحمزة، فكاف

 عمييما كاف ما إلى ضـ صاحبو كعمى  حمزة عمى كضع الذم أف يككف الثكب يحتمؿ: ثانياً  
 .(4) فييا القت الثياب التي مف

 الراجح:القوؿ 

 .فييا قتؿ التي بثيابو المعركة دفف شييد يكجب الذم األكؿ القكؿ ىك راجحان  مباحثةل الذم يظير

  مسوغات الترجيح:

كاألمر  ،األمر ليذا صارؼ يكجد كلـ--عباس ابف حديث في كما بذلؾ،  النبي ألمر
 مف أف األنفاؽ ندب فالحكـ في حؽ شيداءيقتضي الكجكب، ما لـ تصرفو قرينة مف الكجكب إلى ال

 ثيابو في كيدفف ،يكفف كال يغسؿ ال وأك بسبب انييار النفؽ عميو فإنَّ  بقصؼ األنفاؽ داخؿ استشيد
 فييا. استشيد التي

                                                           

 . (1/220ج) اإلسالمي الفقو في كجؿ عز ا سبيؿ في بالنفس المجاىد الشيرم، أحكاـ (1)
 (.3/471ج) المغني قدامة، بفا (2)
( 6823البغي، رقـ ) أىؿ بسيؼ المقتكؿ في كرد ما الجنائز، باب أخرجو البييقي في سننو الكبرل، كتاب (3)

 .(.2/319جكقاؿ الزيعمي إنو غريب في نصب الراية ) (،26 /4)ج
 (. 1/575ج) القناع كشاؼ البيكتي، (4)
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 األنفاؽ شيداء عمى الصالة حكـ: الثالثة المسألة

مؿ إذا الشييد أف عمى العمماء أجمع - شيء أقؿ اشكع المعترؾ، في يمت كلـ- حينا حي
 عمى قكليف: المعركة، شيداء عمى الصالة اختمفكا في ، كلكنيـ(1) عميو يصمى فإنو

 ذىبكا إلى أف (4) الركايات أصح عمى كالحنابمة (3) كالشافعية عمى الصحيح (2)المالكية  :القوؿ األوؿ
 صمى عميو.المعركة ال يي  شييد

المسيب: ذىبكا إلى  كابف البصرم كالحسف يكالمزن كالثكرم كأصحابو أبك حنيفة :القوؿ الثاني
  .(5) الشييد الصالة عمى

 عمى ٌميصي  فإف الشييد عمى أك عدميا الصالة، بيف المساكاة ذىب الظاىرية: إلى :القوؿ الثالث
ف ،فحسف الشييد  . (6) جائزفحسف فكالىما  عميو يصؿٌ  لـ كا 

 :لخالؼا سبب
ذىب إلى أف شييد المعركة ال يصمى  مف ، فمنيـلمسألةتمؾ ا في الكاردة اآلثار فيـ اختالفيـ في 
 .كعدمياما بيف الصالة،  رذىب إلى التخيي كمنيـ مفذىب بالصالة عمى الشييد،  كمنيـ مفعميو، 

 أدلة كؿ قوؿ:   

 :القوؿ األوؿاستدؿ 

 أوًل: مف القرآف الكريـ:

ڳ  گ گ ڳ ڳ﴿ :لقكلو تعالى، (7) حياء بنص القرآفباألالشيداء كصؼ  ا تعالى -1

                                                           

 (.245)ص كاألسانيد المعاني مف المكطأ في لما التمييد البر، عبد ابف (1)
 ص) البغدادم، التمقيف، ،(1/279ج) المدينة أىؿ فقو في الكافي البر، عبد ، ابف(1/183ج) المدني، المدكنة (2)

146). 
 (.2/33ج)المحتاج  ، الشربيني، مغني(2/118ج)الطالبيف  ، النككم، ركضة(5/221ج)النككم، المجمكع  (3)
، (3/140ج) (، السامرم، المستكعب1/288ج) أحمد اإلماـ فقو في ، الكافي(3/467ج) المغني قدامة، ابف (4)

 (.1/357ج)اإلرادات  منتيى البيكتي، شرح
 الصالة ترؾ باب الجنائز، كتاب األخبار، منتقى شرح األخيار سيد أحاديث مف األكطار الشككاني في نيؿ (5)

 .(4/42ج) الشييد عمى
 .(3/327ج) الجنائز كتاب ر،باآلثا في المحمى ابف حـز (6)
 (.1/349ج) المحتاج مغني الشربيني، (7)
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 .(1)﴾ ں ڻ ڻ ں ڱ ڱڱ ڳ ڱ

 الذيف قيتمكا في سبيؿ ا -تعالىسبحانو ك -في اآلية بشارة حيث كصؼ ا :الدللةوجو  
قد شٌرفيـ ربيـ في تمؾ  العالـ،في عالـ آخر غير ىذا  ،ليسكا أمكاتان بؿ ىـ أحياء عند ربيـ بأنيـ

 .(2)  األحياءكالصالة تككف عمى األمكات ال ،الحياة كأكرميـ بيا
 ثانيًا: مف السنة النبوية:

ـْ ُيَصؿَّ َعَمْيِيـْ " حدثيـ: بف مالؾ عف أنس ـْ َوَل ـْ ُيَغسَُّموا َوُدِفُنوا ِبِدَماِئِي  . (3)"َأفَّ ُشَيَداَء ُأُحٍد َل

  عمييـ. ا رسكؿ لصمى الصالة كاجبة؛ كانت : لكوجو الدللة

 : مف المعقوؿ:لثاً ثا

 كالشيادة تطير الشييد لتطييره مف ذنكبو، كالدعاء لو، الميت مف باب الشفاعة ىعم الصالة      
 . (4)لغيره  بؿ أنو يشفع مف ذنكبو

 :الثاني القوؿاستدؿ 

 مف السنة النبوية:

 حمزة عمى صمى  حتى أنو الجنازة، صالة أحد شيداء عمى صٌمى أنو  النبي عف كمري       
 عامر بف ةعقب صالة، كما ركم: عف سبعيف النبي أف :  َُأُحدٍ  َأْىؿِ  َعَمى َفَصمَّى َيْوًما "َخَرج 

 .(5) اْلَميٍِّت" َعَمى َصاَلَتوُ 

 وجو الدللة:

الصالة غير عمى الشيداء، كلك كانت  صمى الحديث فيو داللة صريحة عمى أفَّ النبي ( أ
  .عمى عدـ مشركعيتيا النبيلنبو  ؛مشركعة في حقيـ

                                                           

 .[169: عمراف آؿ] (1)
 .(1/244ج)التفسير تيسير القطاف، (2)
 األلباني: قاؿ (164 /3( )ج3137يغسؿ، رقـ ) الشييد في باب الجنائز، كتاب أخرجو أبي داكد في سننو، (3)

 (. 1/2ج)صحيح، صحيح كضعيؼ أبي داكد  أك حسف إسناده
 (.3 3/297ج) الخرقي مختصر عمى ابف قدامة، المغني (4)
 مسمـ،و (،91 /2( )ج1344تدفف، رقـ ) حتى انتظر مف باب الجمعة، كتاب أخرجو البخارم في صحيحو، (5)

 (. 1795 /4( )ج2296رقـ ) كصفاتو، كسمـ عميو ا صمى نبينا حكض إثبات باب الفضائؿ، كتاب
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مشييد لك  الكافر، دكف بالمسمـ تعالى فخصيا لو ان كرامإالميت  عمى الصالة جعؿ ا تعالى في  ( ب
  .(1) غيره مف بالكرامة أكلى كالشييد-عز كجؿ-مكانة عظيمة، كرفيعة عند ربو

 :الثالث القوؿ استدؿ

 مف السنة النبوية: 

مكانية الجمع بينيما جائز، كأكد ذلؾ عقبة ، كحديث جابر حديث  ، كالىما ثابت، كا 
أف نسخ أحدىما  مباح كلـ يرد األثريف، فكالىما أحد يترؾ أف يجكز ال حـز في المحمى فقاؿ: ابف

  .(2) مختمفة أحكاؿ في معا كيمكف استعماليما اآلخر،

 األدلة: مناقشة

 :األوؿلقوؿ مناقشة أدلة ا -أولً 

 بكجييف:  االعتراض عمى ما ركاه جابر

 يكـ مشغكالن  كاف عمى شيداء المعركة فقد  النبي صمى لـ يكف مكجكدان حيف  جابر إف: األوؿ
كخالو في تدبير حمميـ إلى المدينة لدفنيـ، فعدـ حضكره يدؿ عمى  كأخكه أبكه قيتؿ فقد أحد

 فييا. فدفنيـ فرجع مصارعيـ في القتمى تدفف أف ا رسكؿ أنو سمع منادم

  . (3) النبي فعؿ الىما مفبحديث عقبة فك فيك منسكخليس بقكم   جابر حديث: الثاني

 :الثانيوؿ مناقشة أدلة الق -ثانياً 

 ال ليـ الدعاء سنكات، محمكؿ عمى ثماني بعد أحد شيداء عمى صمى  النبي ركاية أف :األوؿ
 الجمعية عمى--الصحابة إلييا لدعا جنازة صالة كانت الجنازة عمييـ، فمك صالة عمى
  .(4) النجاشي كفاة عند فعؿ كما جامعة الصالة فقاؿ:

 

                                                           

 .(1/324ج) الشرائع ترتيب في الصنائع الكاساني، بدائع (1)
 .(3/337ج) الجنائز كتاب المحٌمى، في حـز القرطبي ابف (2)
 (. 2/74جبدائع الصنائع ) ،لكاساني، ا(2/50جالمبسكط ) ،السرخسي (3)
 .(2/548ج) الشييد أحكاـ السالـ، الصنعاني، سبؿ (4)
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 ،الحاكـ ركاه ضعيؼ حديث -- حمزة كبينيـ أحد شيداء عمى بالصالة القائؿ الحديث :الثاني
  .(1) متركؾ النسائي: قاؿ متركؾ، كىك ،الحنفي حماد أبك إسناده كفي

 القوؿ الراجح:

في  بعد عرض األدلة كمناقشتيا فإفَّ ما تراه الباحثة راجحان ىك الرأم القائؿ بالتخيير
 الصالة عمى الشييد، كذلؾ لما يمي:

 مسوغات الترجيح:

البمد في معيكدىـ الصالة عمى الشييد  عماؿ الدليميف أكلى مف إىماؿ أحدىما، فإفَّ كاف أىؿي إ -1
 فاألكلى أف يصمى عميو حتى ال يخالؼ معيكدىـ.

 .ثبات الصالة عمى الشيداء، كبيف أدلة نفي الصالة عمييـإالجمع بيف أدلة  -2

ؿ األدلة خير مف اىماليا فقد جاءت اآلثار بكال األمريف فيحمؿ ىذا عمى التخيير بيف إعما -3
 . (2)الصالة عمى الشيداء، كعدميا

يستشيد بسبب جياده مع  :قسـ قسميف:إف شيداء األنفاؽ في الصالة عمييـ ينقسمكف إلى  -4
ؿ العدك، مثؿ مف استشيد بعيدان عف تدخ :العدك في مكطف الجياد، فيتـ قصؼ النفؽ، كقسـ

كىذا أيضان في مكطف الجياد  ،الصاعؽ الكيربائي، أك انييار النفؽ عميو، أك االختناؽ أك غيره
عداد، مما يجعؿ في الصالة عمييـ اإل شييدى  عداد كالتدريب فيككف المجاىدي في معركة اإل

 .أعمـأعمى ك -تعالى- كبذلؾ يككف ىك األكلى بالتقديـ كا ،التخيير

 

 بالعمـ وتكفينو الشييد لؼ حكـ : رابعةال المسألة

 يرمز ، أك الرايةالعمـف لو؛ التكريـ باب مف دكلتو بعمـ مؼي أف الشييد اليكـ الناس تعارؼ
 يمي: كذلؾ لماجكاز لؼ الشييد بالعمـ،  :ترى الباحثةك كشرفيا، كعزتيا األمة لكرامة

 

                                                           

 (.2/27)ج الجنائز كبير، كتابال الرافعي أحاديث تخريج في الحبير تمخيص حجر، ابف (1)
 .(4/295ابف القيـ، تيذيب السنف)ج (2)
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 مسوغات الترجيح

 .جبتو في صحابيفي تكفيف ال  مكافقتو لفعؿ النبي   -1

َـّ  " : كقاؿ جبتو، في صحابي كفف عندما النبي فعؿ -2  ِفي ُمَياِجرًا َخَرجَ  َعْبُدؾَ  َىَذا المَُّي
 بيا كفف قماش قطعة ككنيا العمـ تشبو كالجبة ،(1)َذِلَؾ" َعَمى َشِييدٌ  َأَنا َشِييًدا َفُقِتؿَ  َسِبيِمؾَ 
 .(2)بالعمـ  كتكفينو الشييد لؼ فجاز الشييد،

 .تعارؼ عميو الناسلسائد حيث أف ذلؾ ما العرؼ ا -3
 تنويو: 

التي تناكلتيا  أحكاـ الجنائز المتعمقة بالشيداء، كما يتعمؽ بيا مف غيسؿ، كصالة، كتكفيف 
المستجدات الفقيية  :يتناكؿ في الفصؿ الثالث، كالذم إدراجياىذا الفصؿ مف الالـز  الباحثة في

؛ ا أحكاـ الجنائز الخاصة بالمجاىديف عند ارتقائيـ شيداء، كمنيالمتعمقة بالمجاىديف بعد المعركة
 في ىذا الفصؿ. تكرد ف ىذه األحكاـإحيث  ؛ منعان لمتكرارا ىنالذلؾ تكتفي الباحثة في ذكرى

 
 
 
 
 

                                                           

(، قاؿ األلباني: 4/60( )ج1953الشيداء، رقـ ) عمى الجنائز، باب الصالة كتاب أخرجو النسائي في سننو، (1)
 (.180 /7ج)صحيح األحكاـ، صحيح كضعيؼ سنف الترمذم 

                                    منبر األقصى                                           المية،الشيادة كالشيداء في الشريعة اإلس الدامكني،(2)
http://minbaralaqsa.com/detail.aspx?id=499 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 الفصػػؿ الثاني
المستجدات الفقيية المتعمقة بالمجاىديف 

 أثناء الرصد والمعركة
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 األوؿ المبحث
 العبادات الرصد والمعركة في أثناء بالمجاىديف المتعمقة فقييةال المستجدات

: 
بو اإلسالـ يتعمؽ  جاء الذم اإليماف كاضحة في أف كحقيقة ،الديف تتجمى ىذا إف طبيعة

 فقد المعركة،اقع في ك  المتمثؿكجيادىا  ،والجوارح القمب، أال كىما عمؿ اإليماني بجانبيف لمعمؿ
 لصبر.الرائعة في ا النماذجظيرت 

كالفتنة أجرىا كأجر مف ىاجر إلى  المحنة، كقت الحرب، أك كقت في كلما كانت العبادة
" َكِيْجَرةٍ  اْلَيْرجِ  ِفي " اْلِعَباَدةُ    رسكؿ ا كما قاؿ النبي   في المسمـ أف عمى يدؿ كىذا ،(1)ِإَليَّ

 التكجو أحسف قد اآلف ألنو كالشدة، كالفتنة؛ المحنة أكقات في يككف عندما أكثر تعالى  عبادتو
 ذلؾ. عمى فيؤجر ،-كجؿ عز- كعبادتو-تعالى-ا إلى

كالتي تتمثؿ في " الطيارة، كالصالة،  ،بالعبادات تتعمؽ مسائؿ عدة لممجاىديف تطرأ قدك 
 كالمسائؿ الصكر بعض يتناكؿفي ىذا الفصؿ  الحديثك  أثناء الرصد، كالمعركة، في كالصياـ "،
كذلؾ  ،الشرعي الحكـ بياف إلى فييا المجاىدكف إلييا يحتاج لعبادات، كالتيا باب في المستجدة

  بيـ. خاصة استثنائيةن  ان حكامأ الحالة تمؾ فياألحكاـ  حيث تعتبر الحرب لظركؼ نظران 

 
 
 
 
 
 

                                                           

( 7588اليرج، رقـ ) في العبادة فضؿ أخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب الفتف كأشراط الساعة، باب (1)
 (.8/208)ج
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 لمطمب األوؿا
 الطيارة في والمعركة الرصد أثناء بالمجاىديف المتعمقة الفقيية المستجدات

 

 ببعض قياميـ أثناء قصد بغير المجاىديف مالبس تصيب التي النجاسة حكـ -األولى المسألة
 الجيادية المياـ

 

 صورة المسألة:

 تعمؽ بحذائو بدكف قصد أثناء في أثناء المعركة قد تصيب النجاسة مالبس المجاىد، أك  

إذا دخؿ  خاصةو بلممجاىد أف يتخمص منيا، ك  ففي ىذه الحالة البدٌ الجيادية،  المياـ ببعض قيامو
 عميو كقت الصالة، كعميو استخداـ الماء؛ إف كاف لديو ماء، فإف لـ يكف لديو ماء، أك كاف الماءي 

في األنفاؽ فيتكجب عميو  خاصةو بك يكف لدييـ القدرة في إيصالو إليو، خكانو كلكف لـ إمع  مكجكدان 
  كف التخمص منيا؟مالبسو، ككيؼ يم تصيب التي النجاسة فما ىك حكـ النجاسة عيف إزالة حينيا
 :النزاع محؿ تحرير

  ا ألمر النجاسة، كذلؾ عيف إزالة ىك فالكاجب منو، بدٌ ىك أمر كاجب ال النجاسة تطيير  
 (1) ﴾ۇ ڭ﴿ :بقكلو تعالى المبيف كتابو في بو. 

 ،َنْوِموِ  ِمفْ  َأَحُدُكـْ  اْسَتْيَقظَ  إذا " : حينما قاؿ كسالمو عميوكما ثبت بيديو صمكات ا 
  .(2)"َوُضوِئِو  ِفي ُيْدِخَمُيَما َأفْ  َقْبؿَ  َيَدْيوِ  َفْمَيْغِسؿْ 

 بالماء إال كالغسؿ الكضكء عدـ جكاز عمى تعالى ا الفقياء رحميـمف المعمكـ اتفاؽ 
 الماء عمى قكليف مشيكريف: بغير النجاسة إزالة في كلكنيـ اختمفكا ،(3) المطمؽ

 

 

                                                           

 .[4]المدثر:  (1)
قال األلبانً:  (،346 /3( )ج1063الكضكء، رقـ ) الطيارة، باب سنف كتاب أخرجو ابف حباف في صحيحو، (2)

 (92صحيح، صحيح أبي داكد)ص
 (.1/1المنذر: اإلجماع)ج ابف (3)
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 .(4) كالحنابمة (3)كالشافعية  (2) كالمالكية (1) الحنفية مف كزفر محمد قكؿ: األوؿ القوؿ 

  .ما دكف ذلؾ فغير جائزك  الماء،غير النجاسة ب تيزاؿ ال
  .(7) تيمية ابف كاختار (6)أحمد  عف كركاية (5) الحنفيةذىب  :القول الثاني

 الماء، فيمكف أف تزكؿبأم مزيؿ، فكما أنيا تزكؿ بإزالتيا ال يتعيف الماء إلزالة النجاسة، بؿ يمكف 
  .بغيره مف المزيالت ك، أبالريح ك، أالشمسك يضان أ بغيره
 :الخالؼ سبب

زالتيا إ إلى  الرسكؿ أرشد قدف النجاسة، إزالةفً التي كردت  األدلة فيـ في اختالفيـ
 بعض منيا فأخذ الماء بغير لمنجاسة إزالةجكاز  كرد في اكم صحيحة،ال حاديثاأل في بالماء
 النجاسة أف الجميكر ، كأخذ منياجامدان  ـأ مائعان  كافأ سكاءن  ميزيؿ، بكؿ النجاسة إزالة جكاز اءالعمم
  .بالماء إال تيزاؿ ال

 :قوؿكؿ  أدلة
 القوؿ األوؿأدلة 
 :القرآف الكريـمف أوًل: 

 العمكماتمف  منجاسة،مزيؿ لك  مطير الماء أف عمى دلتالتي  النصكص 

 .(8) ﴾گ گ ک ک ک﴿ :تعالى في قكلو -1

  .(9) ﴾چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿: تعالى كقكلو -2
                                                           

/ 1ج) البناية العينى، ،(309/ 1ج) عابديف ابف حاشية عابديف، ابف ،(83/ 1ج) الصنائع بدائع الكاساني، (1)
711.) 

 (.31/ 1ج) الصغير الشرح الصاكم، ،(30/ 1ج) الجميؿ منح عميش، (2)
/ 1ج) الطالبيف ركضة النككم، ،(142/ 1ج) المجمكع النككم، ،(18 ،17/ 1ج) المحتاج مغني الشربيني، (3)

 (.61/ 1ج) المحتاج نياية الرممي، ،(7
 (.259/ 1ج) الفركع المقدسي، ،(181/ 1ج) القناع كشاؼ البيكتي، (4)
 .(102/ 1ج) الدقائؽ كنز شرح الرائؽ ابف نجيـ، البحر( 361/ 1ج) الصنائع الكاساني، بدائع (5)
 (.1/309)ج (، المرداكم، اإلنصاؼ69/ 1ج)الطالب  دليؿ بشرح المطالب المنياكم، تحقيؽ (6)
 .(476/ 21ج) الفتاكل ابف تيمية، مجمكع (7)
 .[48]الفرقاف:  (8)
 [.11]األنفاؿ: (9)



  78 

منيا  النجاسات كاألقذارتيطير بو ل طيكرال ماءبال عباده عمى تعالىا  أنعـالدللة:  وجو
  .(1) لذكره مقامو يقكـ غيره كاف كلكاألبداف الثياب، ك  مف الظاىر، كالباطف

 

 :النبوية مف السنةثانيًا: 

 ِمفْ  َسْجاًل  َبْوِلوِ  َعَمى َوَىِريُقوا َدُعوهُ "    النبي فأمر دالمسج في باؿ الذم األعرابي قصة
 .(2) "َماٍء  ِمفْ  َذُنوًبا َأوْ  َماٍء،

الماء ىك ، (3) بالماء يزيميا كاف أنو النجاسة إزالة في  كاف في ىديو  وجو الدللة:
 لى غير الماءذلؾ مكضحان: إف العدكؿ إ الشككانيكقد ذكر ، الطيارة مف النجاسات في األصؿ

 عما خركجهو  يعمـ ال ما المعمكـ إلى طيكران ال يككف إال بنص مف الشارع؛ ألف العدكؿ عف ككنو
 .(4) الشرعية المسالؾ تقتضيو

 :أدلة القوؿ الثاني

 مف السنة النبوية:

 َلوُ  رَابَ الت   َفِإفَّ  اأَلَذى ِبَنْعِمو َأَحدُكـْ  وِطىءَ  ِإَذا" : قاؿ  ا رسكؿ أف:  ىريرة أبي عف -1
 .(5)" َطُيورٌ 

 لـ تقتصر الطيارة عمى الماء فقط بؿ دؿ الحديث عمى أف التراب أيضان مطيره  :وجو الدللة
 .(6) لمنعؿ مف النجاسة

ْحَداَنا َكافَ  َما :"-عنيا ا رضي- عائشة قالت: قاؿ مجاىد ركاه ما -2  َتِحيُض  َواِحدٌ  َثْوبٌ  ِإلَّ  إلِ
 .(7) ِبُظْفرَِىا" َفَقَصَعْتوُ  ِبِريِقَيا، َقاَلتْ  َدـٍ  ِمفْ  َشْيءٌ  َأَصاَبوُ  َفِإَذا ِفيِو،

                                                           

 (.8/31جريدم، تفسير الماتريدم )المات (1)
/ 1ج( )220أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب الكضكء، باب صب الماء عمى البكؿ في المسجد، رقـ ) (2)

54.) 
 (.1/33ج)النكازؿ الخثالف، شرح فقو  (3)
 (.1/75جأبك مالؾ سالـ، صحيح فقو السنة كأدلتو كتكضيح مذاىب األئمة ) (4)
قاؿ (، 1/158ج( )385سننو، كتاب الطيارة، باب في األذل يصيب النعؿ، رقـ )أخرجو أبك داكد في  (5)

 .(385 /1ج)، صحيح كضعيؼ سنف أبي داكد صحيحاأللباني، 
 (.7/72جالصنعاني، التَّحبير إليضاح معاني التَّيسير ) (6)
( 312) فيو؟، رقـ حاضت ثكب في المرأة تصمي ىؿ أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب الحيض، باب (7)

 .)قالت بريقيا( بمتو بريقيا. )فصعتو بظفرىا( دلكتو كحكتو بو :نىمع، (1/69)ج
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 إزالة كالظفر بالريؽ ،الثكب مف الدـ إزالة الحديث داللة كاضحة عمى أف في :وجو الدللة
  .(1) الماء بغير لمنجاسة

 .(2)" ْبًعاسَ  َفْمَيْغِسْموُ  َأَحِدُكـْ  ِإَناءِ  ِفي الَكْمبُ  َشِربَ  ِإَذا ":  قكؿ النبي  -3

كتقييده بالماء يحتاج يطير، الغسؿ مطمقان فبأم شيء غسمو ب  الرسكؿ أمرإف  :لدللةوجو ا
 .(3) إلى دليؿ

 المعنى؛ لذلؾ التخمص مف النجاسة معقكؿ ، بؿ ىكتعبديان  مر ليسأ بالماء ىك النجاسة إزالة -4
 .(4) كغيره بالماء يحصؿ

 المناقشة:

 :القوؿ األوؿ مناقشة أدلة

مطير،  الماءى  أف عمى تدؿ استدلكا بيا التي في اآلية ض الفريؽ الثاني بأف العمكماتاعتر 
 ؟(5) بمطير ليس الماء غير أف عمى كلكنيا في المقابؿ لـ تفرؽ بيف الماء كغيره، فيؿ تدؿ

 :مناقشة أدلة القوؿ الثاني

لذلؾ ال  مجيكؿ؛ ألف فيو ضعيؼ؛ ىك حديث  حديث أبك ىريرة اعترض الفريؽ األكؿ بأف -1
 .(6) يمكف االستالؿ بو

فيناؾ  ضعيفان كاف  لكحتى بو، ك  كيمكف االستدالؿصحيحان،  أف ىذا الحديث :يجاب عميو
 ِإَلى َأَحُدُكـْ  َجاءَ  ِإَذا ":قاؿ  النبي أف  الخدرم سعيد أبي كمنيا حديث ،أحاديث تقكيو

أف بىذا دليؿ  ،(7)" ِفيِيَما َوْلُيَصؿٍّ  َفْمَيْمَسْحوُ  َأًذى َأوْ  اَقَذرً  َنْعَمْيوِ  في رََأى َفِإفْ  َفْمَيْنُظرْ  اْلَمْسِجدِ 
  .(8)اشتراطو  عدـ عمى يدؿ الماء، مما بغير الطيارة تتـ

                                                           

 .(1/13)ج المستقنع زاد الخميؿ، شرح (1)
 ( 45 /1( )ج172اإلنساف، رقـ ) شعر بو يغسؿ الذم الماء باب الكضكء، أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب (2)
 (.1/17المغني)ج قدامة، ابف (3)
 (.475/ 21جية، مجمكع فتاكل )ابف تيم (4)
 .(2/97ج)المرداكم  سميماف بف عمي الديف لعالء الفركع تصحيح كمعو الفركع المقدسي، الديف شمس (5)
 (.25/6ج)داكد  أبي سنف شرح الراجحي، (6)
 :األلباني قاؿ (،247 /1( )ج650)أخرجو أبك داكد في سننو، كتاب الصالة، باب الصالة في النعؿ، رقـ  (7)

 .(150 /2ج)داكد صحيح كضعيؼ سنف أبي صحيح، 
 (.18/  1ج) المطالب أسنى األنصارم، (8)
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 اليسير الدـ إزالة الدـ مف الثكب بالريؽ عمى أفعمى  -رضي ا عنيا-حمؿ حديث عائشة يي  -2
 .(1) تغسمو تكان أنيا عنيا فصح الكثيري  أما عنو، معفيان  يككف الذم

 كافأ سكاءن  شيء عف منيا يعفى كال عفك، النجاسات مف اليسير أف نرل ال إننا :يجاب عميو
 .(2) كثيران  ـأ قميالن 

عمى الغسؿ بالماء، ألف المعركؼ المعيكد السابؽ إلى  ييحمؿ بالغسؿ المطمؽ  أمر الرسكؿ -3
 .(3) في الماء كال يعرؼ الغسؿ بالمغة إال طالقو،إ الفيـ عند

ينصرؼ إلى الماء فقد جاء الغسؿ بالتراب في حاؿ كلغ  الغسؿي  إف كاف ويجاب عميو:
  ،(4)الكمب

 .(5)ذلؾكما ثبت في نصكص أخرل إزالة النجاسة بغير الماء كالخمر المستحيمة بنفسيا كنحك 
  :الراجح القوؿ

 حيث اجحالر  الثاني ىك القكؿ أفاألقكاؿ، كأدلتيـ فإف الباحثة ترل  استعراض خالؿ مف
 .إلى جكاز إزالة النجاسة بأم مزيؿ كاف تذىب

 مسوغات الترجيح:

 عمى السماء مف المطري  نزؿ فمك النية، النجاسة إلزالة يشترط الف الطيارة، األشياء في األصؿ -1
  .تزكؿ فإنيا نجاسة

 فإف الطيارة، أك التطيير عمييا يطمؽ ما كىي ،النجاسة إزالة ىك شرعه  المطمكبى  أف داـ ما -2
 .(6) األحكاؿ اختالؼ حسب ليا مزيؿ بكؿ تحصؿ اإلزالة

 النعميف كدلؾ بالحجارة، كاالستجمار الماء بغير النجاسات بعض إزالة في أذف قد الشرعإف  -3
 تصيب التي النجاسة مف ىنا يتبيف أف ،ذلؾ كغير باألرض، الثكب ذيؿ كتطيير بالتراب،

                                                           

 . (1/21ج) الكبرلالبييقي، السنف  (1)

 . (3/281ج)القارم عمدة  العينى، (2)
 (.1/97ج)الميذب  شرح المجمكع النككم، (3)
 .(1/275)ج فتح البارم (4)

 (.475/ 21ج) فتاكل مجمكع تيمية، ابف (5)
 (.1/153)ج الصالة ألحكاـ الجامع عكيضة، (6)
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 زالتياإفي  عمييـ الجيادية ال يتكجب مياـال ببعض قياميـ أثناء قصد بغير المجاىديف مالبس
 .كأعمـأعمى  -تعالى- كاف، كا مزيؿ بأم تحصؿ زالةاإل الماء بؿ إفب

 
 البشرية الضفادع طيارة حكـ: الثانية المسألة

 إلى المفتقر استباحة في الماء عف بديالن  فجعمو ،الماء فقداف عند التيمـ لنا شرع   ا
عف التيسير، كالتخفيؼ  الرخص مف أجؿ لنا كالتراب شيرعت الماء كجكد عدـ مع حتى الصالة، بؿ
الصالة، فيؿ يعتبر  ونع تسقط ال التراب، أك ،الماء استعماؿ عمى القدرة فقد مف كؿ المسمميف فإف

مف  كاف المسألة ىذه في الحكـ بياف لىإ االنتقاؿ لمطيكريف؟ كلكف قبؿ ان الضفدع البشرم فاقد
الذم  طبٌعة اللباسو، المككمة ليـلمهام ىي ا ؟، كماىـ الضفادع البشريةمف  الضركرم بياف

 يرتدكنو.
 :"البشرية الضفادع" باسـ ُيعرؼ والذي البحري الكوماندوز :أولً 

 في متخصصة بحرية عسكرية كحدة لممقاكمة البشرية الضفادع تعتبر :البشرية الضفادع
 ىذه تمتمكو لما البحر، جية مف العدك لمياجمة لمقاكمةا أنشأتيا كقد كالتكتيكية، القتالية العمميات
  .(1) القتاؿ عمى كالقدرة التدريب مستكل في متطكرة إمكانيات مف الكحدة

  البشرية الضفادع : مياـنياً ثا
 في ـأ المكانئ أكانت في سكاءن  العدك كتجييزات منشآت مف خالؿ تدمير :اليجومية مياـ

 ةبري ـأ ةبحري أكانت عدة سكاءن بكسائؿ  اليدؼ إلى كالكصكؿ عاالستطال عممياتفي  أك السكاحؿ
 .(2) البشرية الدكافع أك ،الزكارؽ باستخداـ جكية أك

 :الضفادع لباس :ثالثاً 
 :الماء تحت اأثناء عممي ةالبشري الضفادع ترتديو الذم مف المباس افىناؾ نكع

 ف الماء.كال عازالن لجسـ الغكاص ع ال يككف ممتصقان بالجسـ :ألوؿا

                                                           

 ،2016 نكفمبر/  آذارالضفادع البشرية لممقاكمة ... القكة الضاربة تحت الماء،  زبيدة، مقاؿ: أبك أحمد رامي (1)
http://aqsatv.ps/post/10064 

(2) jack. Beton .agent يصاؿ أنظمة تجييزات: مقاؿ الجكم، الدفاع خبير  قسـ' ،البشرية(  الضفادع) كنقؿ كا 
 ./http://defense-arab.com/vb/threads/1، 2016 يناير 4  بتاريخ 'البحرية القكات



  82 

كزكجا  المطاطية، باإلضافة إلى القفازات كالرأس، الجسـ يغطي بالجسـ ممتصقان تو فطبيع :لثانيا
 الماء، عف الغكاص عمى عزؿ جسـيعمؿ  كالمباس ،السباحة تسييؿ التي تعمؿ عمى الزعانؼ مف

  .(1) ساعات عدة الغطس كضعية في البقاء ألجؿ البركدة مف كيحميو
 صورة المسألة: 

 :أثناء وجودىـ في الماء يارة الضفادع البشريةط

، حيث تعتبر مف جيادية ان ميام "الضفادع البشرية" زلمككماند ك تككؿ في حالة الحرب   
إلى الحاجة إلى الطيارة فما كيفية طيارتيـ أثناء  يضطرىـ أحيانان  مماكالشاقة المياـ الصعبة، 

عف الحكـ في ىذه المسألة كجب  الحديثبؿ كقالماء ككيؼ تتحقؽ الطيارة لدييـ؟ كجكدىـ في 
 البشرية: بمباس الضفادع اففي حالتيف تتعمق التفصيؿ

 البشرية: بمباس الضفادع الحالت التي تتعمؽ 

 :الحالة األولى

نية رفع ط إذا كانت بدلة الغكص تيدخؿ الماء إلى الجسد، فعمى المجاىد في ىذه الحالة فق
ف كاف نو لأل الحدث أكبر كاف أك أصغر ك كاف محدثا الحدث األصغر كفاه نية رفع الحدث كا 

 . (2)جنبا

  :الحالة الثانية
يندرج إذا كانت البدلة ال تسمح لمماء مف النفاذ إلييا، كأيضان المجاىد فاقد لمتراب فيؿ 

 ؟لمطيكريف ةاألصناؼ التي تعتبر فاقد ىذه في ىذه الصكرة تحت ف مف الضفادع البشريةك المجاىد
 ؟ماعنيالطيارة أـ تسقط  ماعميي كىؿ تجب

  ، كأمثمة عميو.قبؿ بياف الحكـ ىنا كجب تعريؼ فاقد الطيكريف 
 فاقد الطيوريف:

 .(3) مف فقد الماء كالتراب معان  ىك 

                                                           

 الماء، اإلثنيف تحت الضاربة اليماني القكة البتار البشرية، السيؼ الضفادع: مكضكع العربي، الجيش منتدل (1)
 .http://www.arabic-military.com/t79713-topic- 2013 أغسطس 19

 (.1/87الماكردم، الحاكم الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي كىك شرح مختصر المزني )ج (2)
 (.1/30ج) المنياج متف عمى الكىاج السراج الغمراكم، (3)
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حبس في مكاف ليس فيو ماء، كال تراب، أك مف حبس في مكضع نجس ال  كمف مثالو:
طفاء العطش، أك كجد إفي  إليو لكنو محتاج مف كاف معو ماء يستطيع إخراج تراب مطير منو، أك

أم أنو مصمكبان  أك ال يصؿ إلى الماء،فكاف راكب سفينة  مفك  ،(1) ترابان نديان كلـ يقدر عمى تجفيفو
  .(2) عجز عف الكضكء كالتيمـ معان كمرض كنحكه

 :طيارة فاقد الطيوريف

 ذلؾ،ـ يستطع الحصكؿ عمى إف كؿ مسمـ فقد القدرة عمى استعماؿ الماء أك التراب، فإذا ل
أك التيمـ؛ فإنو في تمؾ الحاؿ يصمي عمى حسب حالو  الكضكء،عف  كلكنو عجز ،أك كجدىما

قطت عنو الطيارة فال عجز عف ذلؾ س كلكنو إفالتيمـ،  أك الكضكء،كالمربكط الذم ال يستطيع 
  .(3) طيارة بال يصميتجب في حقو، ف

 

 :الدليؿ عمى ذلؾ

 لكريـ:أوًل: مف القرآف ا

 .(4) ﴾ہ ہ ھ ہتعالى: ﴿ قكلو في -1

 .(5)﴾ھ ے ے ۓ ھ ھ ھتعالى: ﴿ قكلو في -2

 ثانيًا: مف السنة النبوية:

 َرُسوؿُ  َفَأْرَسؿَ ، فيمكت َأْسَماَء، ِمفْ  ِقاَلَدةً  اْسَتَعاَرتْ  "َأنََّيا :-رضي ا عنيا-عائشة حديث 
اَلُة، ْتُيـُ َفَأْدَركَ  َطَمِبَيا ِفي َأْصَحاِبوِ  ِمفْ  َناًسا  ا   النَِّبيَّ  َأَتُوا َفَممَّا ُوُضوٍء، َغْيرِ  ِمفْ  َفَصمَّْوا الصَّ
آَيةُ  َفَنَزَلتْ  ِإَلْيِو، َذِلؾَ  َشَكْوا ، ـِ  ِبؾِ  َنَزؿَ  َما اِ  َفوَ  َخْيرًا، اُ  َجزَاؾِ : ُحَضْيرٍ  ْبفُ  ُأَسْيدُ  َفَقاؿَ  التََّيم 
  ،(6) َبَرَكًة" ِفيوِ  ِلْمُمْسِمِميفَ  َوَجَعؿَ  َمْخَرًجا، ِمْنوُ  َلؾِ  ا َجَعؿَ  ِإلَّ  َقط   َأْمرٌ 

                                                           

 (.1/606ج) كأدلتو اإلسالمي الفقو الزحيمي، (1)
 (.1/465ج) كفقييا السنة في األساس حكل، سعيد (2)
 .(2/100جعمى الدر المختار )ابف عابديف، رد المحتار  (3)
 [.16:التغابف] (4)
 [.78: الحج] (5)
خرجو  .صحيح إسناده (،241 )ص ،(809) رقـ مرة، التيمـ باب الطيارة، كتاب سننو، في الدارمي أخرجو (6)

 (3773« )صحيحو»المصنؼ مف طريؽ البخارم، كىك في 
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 غيره أك لمرض استعمالو عف عجز فإف بالماء يتطير أف المسمـ يجب عمى وجو الدللة:
 .(1) طاىر بتراب تيمـ

  :المعركة أثناء الماء في عمميـ أثناء البشرية الضفادع طيارة حكـ

 البشرية الضفادع فئة مف فك المجاىد يعتبر ىؿمف النظر  بدٌ قبؿ االنتقاؿ إلى بياف الحكـ ال
 الحكـ صدارإ خالليا مف فيمكف ذكرىا تـ كالتي ،"لمطيكريف الفاقدة" األصناؼ تحت ممف يندرج

 .الطيارة كيفية عمى

 لطبيعة نظران يندرجكا ضمف فاقدم الطيكريف؛ ذلؾ الضفادع البشرية  يمكف القكؿ ىنا أف
، الكضكء أعضاء إلى يصؿ ال ككنو متحقؽ ىنا الماء ففقد ،الماء منو ذينف ال الذمالمباس 

 الطيكريف فاقد حكـ في ـفي ،مبتالن  ككنو التيمـ فيو يتحقؽ ال البحر قاع في إلى أف التراب ضافةباإل
  الطيارة فال تجب في حقو. ، فتسقط عنومعان  كالتيمـ الكضكء، في متحقؽ العجز فإ حيث

 

 :(ارطالبس) العسكري الحذاء عمى المسح كـح: الثالثة المسألة
 خمعو؛ ألنو البكستار نظران لصعكبة عمى المسح حكـ عف مف المجاىديف كثيره  يتساءؿ

مف  بدٌ الكقبؿ بياف الحكـ الشرعي المترتب عمى ىذه المسألة كاف  العادية، األحذية عف يختمؼ
 مشركعية المسح عمييما.بياف  -ثانياً ك ،عميو المسح مفيكـ كبياف ،تعريؼ الخؼ مف -أولً بيانيا: 

 مفيـو المسح عمى الخفيف: -أولً 

 :الخفيف تعريؼ -1

كىك أيضان  ،يصيب األرض نساف مالمفرس، كلباطف قدـ اإل كالحافر لمبعير الخؼ ىك الخؼ لغة:
  .(2) رقيؽ جمد مف يمبس لمرجؿ ما

 .(3) فيو المشيء متابعة فيمك لمماء مانع الفرض، لمحؿ ساتر بالقدـ محيط كؿ شرعًا: ً الخؼ 

 كالصكؼ الكتاف مف بو يمحؽ كما الجمكد، تككف مصنكعة مفحيث  الرّْجؿ ييمبساف عمى: الخفاف
 .(4) كنحكه

                                                           

 (.5/346ج) الدائمة المجنة لفتاك  كاإلفتاء، العممية لمبحكث الدائمة المجنة فتاكل (1)
 .(1/247ج) الكسيط المعجـ القادر/النجار،عبد الزيات/ /مصطفى (2)
 (.1/157ج) التعاريؼ ميمات عمى التكقيؼ القاىرم، (3)
 (.1/38ج) اإلسالـ أركاف الطيار، (4)
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  :المسح عمى الخفيف -2

 .(1) بسطان  الشيء عمى اليد إمراركىك  مسح، مصدر لغًة: - أ

 .(2) مخصكص كزمف مخصكص محؿ في مخصكص لخؼ   البمة إصابة: اصطالحاً  - ب

  :الخفيف عمى المسح مشروعية -نياً ثا

 النبوية، والسنة القرآف الكريـ،مف  الخفيف عمى المسح مشروعية عمى أدلة كثيرةوردت 
 .جماعواإل

 : القرآف الكريـمف  -1

 .(3) ﴾ٿٺ ٺ ٺ ٺ ڀتعالى: ﴿ في قكلو

 عمييما كاف إذا القدميف مسح عمى محمكلة )كأرجمكـ(: قكلو في الخفض قراءة  :وجو الدللة
 (4) الخفاف

  : النبوية السنةمف  -2

 كضكء فذكر مسير في ليمة ذات في  النبي مع كاف أنو  شعبة بف المغيرة عفكرد ما 
َـّ  ِبرَْأِسوِ  َمَسحَ " قاؿ:  النبي َطاِىَرَتْيِف  َأْدَخْمُتُيَما َفِإنٍّي َدْعُيَما " َفَقاَؿ: ُخفَّْيوِ  أِلَْنِزعَ  َأْىَوْيتُ  ُث
 .(5) َما"َعَمْييِ  َفَمَسحَ 

  جماع:اإل -3

، (6)عمييما يمسح أف لو كأحدث، خفيو، لبس ثـ طيارتو أكمؿ مف أف عمى العمـ أىؿ فقد أجمع
 .(7) كاألثر الفقو أىؿ المسمميف جماعة عف خارج مبتدع إال ينكره ال الخفيف عمى كالمسح

 

                                                           

 . (188 )ص التعريفات، الجرجاني، ،(239/ 4ج) المحيط القامكس الفيركزآبادل، (1)
 (.174/ 1ج) عابديف ابف حاشية عابديف، ابف (2)
 [.6:المائدة] (3)
 (.1/419ج) العمـك بحر تفسير السمرقندم، (4)
 .(144 /7( )ج5799، رقـ )باب مف انتظر حتى تدفف ،كتاب الجمعة أخرجو البخارم في صحيحو،(5)
 (.434/ 1ج) األكسط المنذر، ابف ،(20) اإلجماع المنذر، ابف (6)
 (.1/90ج) اإلجماع مسائؿ في اإلقناع القطاف، ابف (7)
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بياف ج فييا لقد تطرأ عمى المجاىد يحتافمسائؿ، كقضايا  فثمة المقتضبة التكطئة ىذه كبعد
  المسح عمى الخفيف منيا: بمسألة: كالتي تتعمؽ ،كامياحأ

 .حكـ المسح عمى الحذاء العسكرم-أكالن 

 .الحذاء العسكرم المدة المحددة لممسح عمى -ثانيان 
 ىؿ يجزئ التيمـ عف الغسؿ مف الجنابة. -ثالثان 

 .الحذاء العسكرم كيفية المسح عمى -رابعان 

 :العسكري لحذاءا عمى المسح حكـ -أولً 
 الحذاء العسكري أو البسطارتعريؼ 

نع مف ىك: حذاء يصؿ إلى قد ك  بإحكاـ، الطبيعي، أك الصناعي كيغطي القدـ الجمد إما صي
 العسكرم الحذاء يمحؽ ىذا فيؿ كبناءن عمى المشقة؛ بعض مف نزعو كتترتب عند الساؽ، منتصؼ

  الكضكء؟ عند عميو بالخؼ مف خالؿ ترتب حكـ المسح

بياف مكاصفات الحذاء العسكرم، كىؿ يعتبر الحذاء العسكرم  كجببياف الحكـ في ىذه المسألة ل
  .المشتركة بينيما مكاصفاتالحينيا ينظر في  في معنى الخؼ؟

 :والخؼ العسكري، المشتركة ما بيف الحذاء المواصفات

 .ان صناعي ، أكان طبيعي قد يككف الجمد مف مصنكع الخؼ مصنكع مف الجمد، كالحذاء العسكرم -1

 منتصؼ حتى بإحكاـ، القدـ العسكرم فيغطي كامؿ الحذاء يغطي الكعب أما نعؿ كىك الخؼ -2
 قميالن. عميو بؿ إنو قد يزيد الساؽ،

 العسكرم أشد في الستر، كالقكة. لكف الحذاء ،مخـر غير الماء لنفكذ مانع ،كمق ساتر الخؼ  -3

 المترتبة المشقة مف بالمراعاة أكلى ىيك  ،رمالعسك الحذاء نزع عمى المترتبة كالمشقة الكمفة -4
 .الخؼ نزع عمى

 . (1)كيأخذ حكـ الخؼ ،الخؼ معنى في ىك( اربسطال) العسكرم الحذاء يظير أف كبيذا

 ،تنطبؽ عميو بؿ، كزيادة مما يجعؿ المسح عميو مف باب أكلى مما ذكر مف أكصاؼ كذلؾ
 نزعو. عمى كالكمفة المترتبة نظران لشدة اإلحكاـ فيو عمى القدـ، ككجكد المشقة،

                                                           

 .(5/159المنجد، القسـ العربي مف مكقع اإلسالـ، سؤاؿ كجكاب )ج (1)
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 :النزاع محؿ تحرير

 إذا فيما اختمفكا كلكنيـ يجكز المسح عميو، الجمكد مف المصنكع الخؼ أف عمى الفقياء اتفؽ
 عمى عميو المشي متابعة يمكف بحيث الفرض، لمحؿ ساتران  ككاف الجمكد، غير مف الخؼي  كاف

 قكليف:
المسح عمى الخؼ  بجكاز ،(3) الحنابمة، ك (2) الشافعية، ك (1) ذىب الحنفية كىك ما :األوؿ القوؿ

  المصنكع مف غير الجمكد، 
عميو بؿ يشترط في الخؼ أف يككف مف  جكاز المسحالمالكية إلى عدـ  ذىب :الثاني القوؿ

  .(4)الجمد

 :كؿ فريؽأدلة 

 ؿ:القوؿ األواستدؿ 

 :أوًل: مف السنة النبوية

 َعَمى َمَسحَ  َوَسمَّـَ  َعَمْيوِ  اُ  َصمَّى النَِّبيَّ  َأفَّ  "رأيت: أبي مكسى األشعرم قاؿ عىفً  ما ركم 
 .(5)"الَنْعَمْيفوَ  فَجْوَرَبيْ ال

 مف مادتو كانتأ سكاءن  ساتر كؿ عمى المسح فيو جكاز  ف فعؿ النبيإوجو الدللة: 
رغـ ككف ىذا  النعميفبيف الجكربيف ك إف الفرؽ  "-ارحمو -تيمية  كقاؿ ابفغيره،  مف ـأ الجمكد

أف يككف  مثؿ ىذا الفرؽ ال يؤثر في الشريعة فال فرؽى  كمعمكـ أف ،جمكد كاآلخر مفمف صكؼ 
 . (6)أك صكفان، أك قطنان" كتانان،جمكدان، أك 

 

 

                                                           

 (.35ص )مراقي الفالح  ،الشرنباللي (1)
 .(1/522جالنككم، المجمكع ) (2)
 .(1/373جابف قدامة، المغني ) (3)
 .(1/141ج)الدسكقي حاشية  ،الدسكقي ،(1/319ج)الجميؿ مكاىب ، الحطاب (4)
( 425 /1( )ج135كالنعميف، رقـ ) الجكربيف في كرد ما أخرجو البييقي في سننو الكبرل، كتاب الطيارة، باب (5)

 .منكر حديث إنو: كقاؿ
 .(214)ص فتاكل مجمكع تيمية، ابف (6)
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 ثانيًا: مف المعقوؿ:

 ف؛ إل(1) معيف نكع مف يككف أف الخؼ في يشترط كلـ الخفيف، عمى المسح الشارع أطمؽ -1
 .(2) الجمكد غير مف صنع ما عمى ،الماسة لممسح الحاجةىك  المسح في اإلباحةفي  سببال

 سبيؿى  فال الشركط الجمد، مف المصنكع حكـ نفس يأخذ الجمد غير مف المصنكع الخؼ إف -2
  فقط. الجمكد مف المصنكع المسح جكاز لحصر

  رؾفيشت الجمكد، ، فيك يشبوفيو عميو المشي يمكفر، ك سات خؼما صنع مف غير الجمكد ىك  -3

  .(3) لممسح المبيح المعنى فيفييما 
 :ؿ الفريؽ الثانياستد

  مف المعقوؿ:
  .(4) كنحكه قطف مف الخؼ ىيئة عمى صنع ما ال جمدان  يككف أف عميوكط المسح شر  مف إف -1
عميو،  المسح إلى كىي داعية لمحاجة، الجمكد مف المصنكعة الخفاؼ في كردت التي الرخصة -2

 .(5) الداعية لذلؾ الحاجة عدـل غيرىا في المسح يصح فال
 المناقشة:

 :مناقشة أدلة القوؿ األوؿ
 الترمذم كاف فا  ك  ،الحديث أئمة الحفاظ، كأعالـ ضعفو ضعيؼ ىك حديث حديث المغيرة

  .(6) عميو فيـ مقدمكف حسف حديث قاؿ
 فإف ذلؾ يقتضي يثبت، لكف القياسكلـ ، إذا كاف فيو ضعؼه  الحديث ىذاأجيب عميو: 

 أف كمف المعمكـجمكد،  مف كاآلخرصكؼ،  مف ىذا كالنعميف يكمف في ككف الجكربيف يفب الفرؽ
  .(7) قطنان  صكفان، أك أك جمكدان، كتانان، يككف أف بيف فرؽى  فال الشريعة في الفرؽ ال يؤثر ىذا مثؿ

                                                           

 .(1/231ج) المستقنع زاد عمى الممتع الشرح العثيميف (1)
 .(1/522ج) النككم، المجمكع (2)
 .(1/107ج) القناع كتي، كشاؼالبي (3)
 .(1/332ج) الخرشي الخرشي: حاشية (4)
 .(1/146ج) برىاف الديف، المبدع (5)
 .(1/439جالزحيمي، الفقو اإلسالمي كأدلتو ) (6)
 .(5/74جالدبياف، مكسكعة أحكاـ الطيارة ) (7)
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 القوؿ الراجح:

 صنكعالم الخؼ عمى المسح جكاز مف الجميكر إليو ذىب ما يظير لمباحثة رجحاف كبيذا
 فيجكز ىذا أخذ نفس الحكـ، كعمىكغيره ي ،الجمد غير مف المصنكع الخؼ ألف الجمد؛ غير مف

مف  ذلؾ غير أك العسكرم،أم الحذاء  البالستيؾ، مف المصنكعة الخفاؼ عمى يمسح أف لممجاىد
 .أعمـ كا فييا شركط المسح تحققت إذااألحذية 
 : لمحذاء العسكري تتمثؿ في أربع حالت جاىدالتي تنتج مف خالؿ لبس المالحادثة  األمور

  :الحدث قبؿ الحذاء العسكري عمييما ُيمبس ثـ طيارة، عمى الجوربيف يُمبس أف :األولى الحالة

 لكف بشرط ،الفكقاني الخؼ عمى المسح جكاز عمى ىنا الفقياء جميكر اتفؽفي ىذه الحالة 
 . (1) األسفميف بعده لبس الذمطير  عمى لبسو
 : ؿ عمى ذلؾالدلي

 مف السنة النبوية:

  النبي كضكء فذكر مسير في ليمة ذات في  النبي مع كاف أنو  شعبة بف المغيرة عف
:َـّ  ِبرَْأِسوِ  َمَسحَ "قاؿ  َطاِىَرَتْيِف َفَمَسحَ  َأْدَخْمُتُيَما َفِإنٍّي َدْعُيَما " :َفَقاؿَ  ُخفَّْيوِ  أِلَْنِزعَ  َأْىَوْيتُ  ُث

طيارة،  عمى لبس الجكربيف إذا البكستار عمى المسح لممجاىد يجكز ىذا: بناًء عمىو  .(2)َعَمْيِيَما"
 كلبس فكقيا البكستار.

 أحدث ثـ طيارة المسح عمى الجورب، الحذاء العسكري عمى لبس المجاىد -الثانية الحالة
 ؟و فيؿ يجوز لو أف يمسح عميولبس ثـ عمييما، ومسح

قد ذلؾ ف مع-ارحميـ -في عصر الفقياء يكف مكجكدان لـ الحذاء العسكرم مف المعمكـ أف   
 طيارة عمى الفكقاني الخؼ لبس مسألة: حكـك تناكؿ الفقياء مف مسائؿ فقيية مشابية ليذه الحالة

 الخؼ بمثابة كالجكرب الفكقاني، الخؼ بمثابة البكستاري  فيككف، التحتاني الخؼ عمى المسح
 .كالجكرب خؼكال البكستار، بيف فرؽ ال إذ التحتاني

 

                                                           

 كبير.( مع الشرح ال1/284ج(، ابف قدامة، المغني )513-1/512جالنككم، المجمكع ) (1)
 .(144 /7( )ج5799، رقـ )باب مف انتظر حتى تدفف ،كتاب الجمعة أخرجو البخارم في صحيحو، (2)
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 عمى يمبس الحذاء العسكري ثـ يحدث، ثـ طيارة، غير عمى الجوربيف يمبس أف -الثالثة الحالة
 :الحدث

، لممسح عمى الخفيف شركط الفقياء بيف عمييا المتفؽ الشركط أف مف أيضان  مف المعمكـ  
 عمى المسح صحطيارة؛ لذا ال ي عمى الخفيف يمبس أف :ياكمن بيا، اإلتياف صاحبيا التي يمـزك 

 شعبة بف المغيرة فعف مف السنة:، كالدليؿ عمى ذلؾ طيارة لبس الجكربيف عمى لمف البكستار إال
 َفِإنٍّي "َدْعُيَما،: فقاؿ خفيو ألنزع فأىكيت سفر، في  النبي مع كنت: قاؿ عنو ا رضي

  .(1)َعَمْيِيَما" َفَمَسحَ  َطاِىَرَتْيِف، َأْدَخْمُتُيَما

كىما طاىرتاف بطير  ،مف أدخؿ رجميو في الخفيف"المسح يتحقؽ ل-رحمو ا-مالؾوقاؿ اإلماـ 
 .(2)" ييمايمسح عميصح لو أف  فال كىما غير طاىرتيف بطير الكضكء ،يماأما مف أدخم الكضكء

 مبطالت المسح

مف  جكربيف ثـ أعاد لبسيما عمى غير طيارة، فال يجكز لو المسح عمييما، بؿ البدٌ الخمع  -1
مدة خمعيما ثكاف يسيرة، ال يختمؼ بو الحكـ، ألنو  لك كانترجميف في الكضكء، ك غسؿ ال

 .(3) يصدؽ عميو أنو لبس الجكربيف عمى غير طيارة، فال يجكز لو المسح عمييما

 فال ،(4)حدث  عمى بؿ طيارة غير عمى لبسو ألنو المسح؛ عميو يبنى مما ليس المبس ىذا  -2
 غيرعمى الجكربيف عمى  لبس إذا كالحذاء العسكرم ،يفالجكرب عمى يمسح أف لممجاىد يجكز
 .طيارة

 :شقوؽ بو الذي أو الممزؽالحذاء العسكري  أو المسح عمى الجورب  -الحالة الرابعة

 :تحرير محؿ النزاع

الذم  الخؼ شركط اختمفكا فيكلكنيـ ، (5) مشركع الخفيف عمى المسح اتفؽ الفقياء عمى أف
 .الجكرب ممزؽ، أك بو خركؽ عمى قكليف أك الخؼ كاف فيما إذا عميو، المسح يجكز

                                                           

 (.144/ 7ج( )5799أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب الجمعة، باب مف انتظر حتى تدفف، رقـ ) (1)
 (.1/37ج) المكطأ مالؾ، اإلماـ (2)
 (. 1/147ج) المغني قدامو، ابف (3)
 (.2/31ج) المستقنع زاد رحش الحمد، (4)
 (.1/90ج) اإلجماع مسائؿ في اإلقناع القطاف، ابف (5)
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 ؽخر الم أك مزؽالم الجكرب أك الخؼ عمى جكاز المسح إلى حنيفة إلمام أبوذهب ا :وؿالقوؿ األ 
 . (1) يجكز ال فأكثر أصابع كاف ثالثة إذا أما ،أصابع ثالثة مف أقؿ

 عمى المسح يجكز ال أنو إلى ماعني المشيكر القكؿ كىك كأحمد، لمشافعي لإلماميف :الثاني القوؿ
 .(2) ران يكث كأ يسيران  الخرؽ كافأ سكاءن  مخرؽ، خؼ

 .(3) مطمقان المسح عمى الخؼ المخرؽ  إلى جكاز ذىب الظاىرية :القوؿ الثالث
  أدلة كؿ فريؽ:

 :ألوؿا القوؿ أدلة
 مف المعقوؿ:
 منو يظير أف ؿمث الشقكؽ، أك الخركؽ الصغيرة، مف تخمك ال الغالب في الناس خفاؼ إف

 .(4) امني القميؿ عف الرخص في الشريعة عفت كقد أك ظفر، أصبع رأس
 :الثاني القوؿ أدلة

 مف المعقوؿ:
 يجتمع فال الغيسؿ، فرضيا التي الكضكء مكاضع منيا ييرل التي الخؼ في التي الشقكؽ

 أصؿ، ألنو أكلى؛ الغسؿ حكـ فتغميب اآلخر، عمى أحدىما تغميب مف فالبدٌ  معان، كمسح غيسؿ
  .(5) الغسؿ حكـ فييغمب عنو بدؿ كالمسح

 :أدلة القوؿ الثالث
 مف المعقوؿ:

 الف يؤذف لو بالمسح الخؼ اسـ عميو كقع ما كؿف ؛ان عام الخفيف عمى بالمسح اإلذفلما كاف  -1
  لبينة المسح تمنع ت الشقكؽ، أك الخركؽكانفي حالة ك  بدليؿ، إال آخر دكف خؼ يستثنى

  . (6) لنا

                                                           

 (.155 \1ج) القدير فتح اليماـ، ابف ،(86\1ج) الفقياء تحفة السمرقندم، (1)
 ابف (،10 )ص المزنى مختصر المزنى، ،(496 \1ج) المجمكع النككم، ،(44 \1ج) المجتيد بداية رشد، ابف (2)

 (.171\1ج) اإلنصاؼ المرداكم، ،(376 \1ج) المغنى قدامو،
، ابف (3)  (.369 \1ج) المحمى حـز
 (.3/243ج)ابف القصار، عيكف األدلة في مسائؿ الخالؼ بيف الفقياء األمصار  (4)
 مرجع سابؽ، عيكف األدلة في مسائؿ الخالؼ بيف فقياء األمصار. (5)
 (.166/ 11جابف عثيميف، مجمكع فتاكل ) (6)
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  .(1) مرقعةك  مشققة،ك  مخرقة، كاألنصار المياجريف خفاؼ انتك  -2

بما ىي عميو   األمر المسح عمى الخفاؼ مع عممو أطمؽ لما  الرسكؿ ف إ قكؿ بف تيمية" -3
عمى  الحالة ىذه في كجب حمؿ أمرهف أف تككف سميمة مف العيكبفييا  ، كلـ يشترطالعادة

 الناسما يمبسو  ككاف مقتضى لفظو أف ،ؿ شرعيأف يقيد كالمو إال بدلي كال يجكز ،اإلطالؽ
ف كان ،اليـ أف يمسحكا عميي كيمشكف فييا ،مف خفاؼ تحديد  مخرقة دكفأك  ةمفتكق تكا 
 .(2) "فإف التحديد البد لو مف دليؿ ؛لمقدار ذلؾ

 :القوؿ الراجح

 مسحللممجاىد االقكؿ الذم أجاز  ترجح الباحثةكأدلتيـ  عمى أقكاؿ الفقياء، االطالععند 
 التسييؿ المقصكد مف الرخصة ألف؛ مخرؽ الذم بو شقكؽأك ال ،الممزؽلحذاء العسكرم عمى ا
 تسييالن  الخفيف المسح عمى ؛ ألف فييتناسب مع يسر الشريعة السمحاء كىذا القكؿ، الميكمَّؼ عمى

 ُتْؤَتى َأفْ  ُيِحب   َكَما ُرَخُصُو، ُتْؤَتى َأفْ  ُيِحب   ِإفَّ المَّوَ "  : لقكلو استجابةن  بالرخصة، كأخذان  المسمميف،
  .(3)َعزَاِئُمُو"

 :الحذاء العسكري عمى لممسح المحددة المدة -ثانياً 

 صورة المسألة:

طيارة، كانطمؽ إلى مكطف الجياد فما ىي المدة التي عمى  حذاء العسكرملبس المجاىد ال  
 ما أـ تستمر فيمسح عمييماتكقيت  ؟ كىؿ لياالحذاء العسكرمالمسح فييا عمى  يجكز لو فييا

 ؟لو بدا 
 :تحرير محؿ النزاع

 ىؿ أم المسح فييا يستمر التي المدة في كااختمف عمى مشركعية المسح، لكنيـ اتفؽ الفقياء
  قكليف: عمى ال؟ أـ مؤقت يككف

                                                           

 (.194/  1جاني، مصنؼ عبد الرزاؽ )الصنع (1)
 .(21/174ج) الفتاكل تيمية، ابف (2)
ركاه ابف حباف في صحيحو، كتاب البر كاإلحساف، ذكر اإلخبار عما يستحب لممرء مف قبكؿ ما رخص لو  (3)

 صحيح، التعميؽقاؿ األلباني (، 69/ 2ج( )354بترؾ التحمؿ عمى النفس ما ال تطيؽ مف الطاعات، رقـ )
 (11 - 10/ 3ج) (، اإلركاء92/ 2غيب )الر 
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 عمى المسح جكاز(1) كأكثر الفقياء، كالحنابمة، كالشافعية، كرأم لمحنفيةالجميكر  ذىب :القوؿ األوؿ
 .لممسافر كليالييا أياـ كثالثة كليمة لممقيـ، يكـ مدة الخؼ

 يمسح طاىر كىك الخفيف كالبس ،الخفيف عمى المسح تكقيت عدـ إلى المالكية ذهب: القوؿ الثاني
 جنابة، بويتص أك ينزعيما، لـ ما ذلؾ، في سكاء كالمقيـ كالمسافر لو، بدا ما عمييما
 . (2) أيضا أسبكع كؿ كيستحب جمعة، يكـ كؿ نزعو لو كيندب

 أدلة كؿ قوؿ:

 :القوؿ األوؿ استدؿ

  مف السنة النبوية:

 َوَلْيَمةً  َوَيْوماً  ِلْمُمَساِفِر، َوَلَياِلَيُيفَّ  َأيَّاـٍ  َثالَثةَ  "  ا َرُسوؿُ  َجَعؿَ : قاؿ  طالب أبي بف عمي عف
"  . (3)ِلْمُمِقيـِ

 وجو الدللة:

 كثالثة أياـ، كليمة لممقيـلممسافر يكـ  الخفيف عمى المسح مدةكقت  الحديث يدؿ كيؼ أف النبي
  .(4) كليالييف
  :الثاني قوؿال استدؿ

 أوًل: مف السنة النبوية:

 ،"َنَعـْ ": َقاؿَ  اْلُخفَّْيِف؟ َعَمى َأْمَسحُ  المَِّو، َرُسوؿَ  َيا: ُقْمتُ : َقاؿَ "  األنصارم عمارة يأب بحديث 
: َقاؿَ  َوَثاَلَثًة، َنَعـْ : َقاؿَ  َيْوَمْيِف؟ المَّوِ  َرُسوؿَ  َيا: ُقْمتُ  َوَيْوَمْيِف، َنَعـْ : َقاؿَ  َيْوًما؟ المَّوِ  َرُسوؿَ  َيا: ُقْمتُ 
،: َقاؿَ  َوَثاَلَثًة؟ المَّوِ  َرُسوؿَ  َيا: ُقْمتُ  ـْ  .(5) "ِشْئتَ  َوَما َنَع

 
                                                           

/  1ج) األكطار نيؿ الشككاني، ،(63/  1ج) المحتاج مغني الشربيني، (،130/  1جالشككاني، فتح القدير ) (1)
  (.20/  1جابف رشد، بداية المجتيد ) ،(181

  (.110/  1ج) الكبير الشرح حاشية الدسكقي، ،(324- 318/  1ج) الجميؿ مكاىب الحطاب، (2)
 (.232 /1( )ج276الخفيف، رقـ ) عمى المسح في التكقيت الطيارة، باب خرجو مسمـ في صحيحو، كتابأ (3)

 (.1/84ج)السالـ سبؿ الصنعاني، (4)
، (163 /1( )ج1870الخفيف، رقـ ) عمى المسح شيبة في مصنفو، كتاب الطيارات، باب في كبأأخرجو  (5)

 .(1/162)جالتمخيص الحبيرضعفو بف حجر، 
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 وجو الدللة:

 .(1) لو بدا ما يمسح لخؼا بسى لفإف  الخفيف، عمى المسح تأقيت عدـ في أصؿ الحديث ىذا
 ثانيًا: مف القياس:

 كالمسح الكضكء في الرأس بكقت قياسان عمى مسح يتكقت فمـ طيارة في المسح ىك مسح
 البكؿ مف الحدث لمطيارة الناقض إنما الطيارة، نقض في يؤثر ال التكقيت الجبائر؛ ألف عمى

 .(2) كالجنابة كالغائط
 :المناقشة

 نيالثا مناقشة أدلة القوؿ

 .(3) قائـ إسناد لو كليس غير ثابت،  حديث تأقيت المسح ألبي عمارة األنصارم -1

 ينتقض المسح عمى الخفيف يختمؼ عف مسح الرأس، فيذا القياس ال يصح؛ ألف المسح -2
 .(4) بالتيمـ

 الراجح: القوؿ

ىك الجمع بيف  ،الراجح ف القكؿألمباحثة مف خالؿ استعراض أدلة القكليف  يبدكالذم 
كليف فيككف التكقيت عمى حسب الحاؿ الذم يككف عمييا المجاىد؛ لذلؾ يمكف تقسيـ األحكاؿ، الق

 كالظركؼ إلى حالتيف: 

الحالة العادية كالطبيعية يككف فييا المسح بتكقيت يكمان، كليمة لممقيـ، كثالثة أياـ  :الحالة األولى
 بميالييف لممسافر.

ادية مثؿ الحركب ،ك نحكىا فال يككف ىناؾ كقت محدد عالالحالة الطارئة غير  :الحالة الثانية
 فييا يتكقت ال أنو ضركرة ىي الحرب فحالة ،لممسح ؛ بؿ يمسح حتى تنتيي الضركرة

 يتضرر أك ، رفقة فكات يخشى الذم ممسافرل التكقيت ذلؾ مف ككذلؾ ييستثنى المسح،
 بعض بذلؾ قاؿ كما عذره زكاؿ إلى يمسح أف فمو األعذار، مف ذلؾ كنحك ، بالنزع

                                                           

 (.14/5ج) المستقنع زاد شرح الشنقيطي، (1)
 الدكاني  الفكاكو القيركاني، ،(218/ 1ج)األكطار  نيؿ الشككاني، (،167/ 1ج)الراية  نصب الزيمعي، (2)

 (.188/ 1ج)
 (.466-1/439ج(، ابف المنذر، األكسط )3/164جالنككم، شرح النككم عمى مسمـ ) (3)
 (.1/432ج) كأدلتو اإلسالمي الًفقو الزحيمي (4)
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 كاف إذا ييتكقت ال في مكضع الجيادك  (1):-رحمو ا-تيمية ابف اإلسالـ كشيخ العمماء
ذا ،التيمـ مف أكلى المستمر المسح فإف التيمـ إلى فينتقؿ ساقطان  الكضكءي   في كاف كا 
 حالة في أك لمضركرة أكلى نظران  المسح يبيح فألف: التيمـ يبيح ضرر كالمبس النزع

 . العامة المصمحة
  :حذاء العسكريال عمى المسح المجاىد فيكفي الجنابة مف الغسؿ عف التيمـ يجزئ ىؿ -اً ثالث

 :صورة المسألة

حيث كاف في حالة  كجكده في أرض المعركة، أك في النفؽأصابت المجاىد جنابة أثناء 
ك بسبب أ ،إما بسبب عدـ التمكف مف الحصكؿ عمى الماءاالغتساؿ مف الجنابة  فييا يصعب
، كالخطر الذم قد ينمـ بو حيف يغادر مكقع المعركة؛ ألنو قد يؤدم ذلؾ إلى المترتبة ةالمشق

و المجاىديف مف خالؿ كشفيـ لمعدك خكانإعمى بقية  ان استيدافو مف قبؿ العدك، كيشكؿ خطر 
رة قد يؤدم إلى إثامما  ،كاستيدافيـ، باإلضافة إلى خركجو مف النفؽ أك مغادرتو مكطف الجياد

 الشككؾ كالشبيات حكلو بأنو قد فر مف الزحؼ؛ لذلؾ فما الحكـ في ىذه الحالة ىؿ عميو أف يتيمـ،
 غادر ليغتسؿ؟ي عميو أف؟ أـ يجب  الحذاء العسكرم كيمسح عمى

 فإف الجنابة، في ال األصغر الحدث في مف المعمكـ لدل الفقياء أف المسح عمى الخفيف
كالدليؿ عمى  بدنو، جميع كيغسؿ الخفيف يخمع أف عميو يجب بؿ ،لو مسح ال فإنو الجنابة في كاف
 ِإَذا اْلُخفَّْيفِ  َعَمى َنْمَسحَ  َأفْ  َفَأَمَرَنا ": -النبي يعني- أمرنا: قاؿ  عساؿ بف صفكاف حديث ذلؾ
 َبْوؿٍ  َوَل  َغاِئطٍ  ِمفْ  َنْخَمَعُيَما َل اوَ  ْمَنا،َأقَ  ِإَذا َوَلْيَمةً  َوَيْوًما َساَفْرَنا، ِإَذا َثاَلثًا ُطْيرٍ  َعَمى َأْدَخْمَناُىَما َنْحفُ 
، َوَل   .(2) "َجَناَبةٍ  ِمفْ  ِإلَّ  َنْخَمَعُيَما َوَل  َنْوـٍ

 :الجنابةعمى الحذاء العسكري في حالة  حكـ المسح 

 ةفي ىذه الحال عند فقد الماء ، كلكفعند كجكد الماء األصؿ أف التيمـ ال يجزئ عف الغسؿ
بؿ يكفيو أف يتيمـ فتحقؽ الطيارة في حقو، فيككف  مف الجنابة يجب عميو الغسؿ ال المجاىدى فإف 

الكاردة  النصكص ذلؾ عمى الطيارة، كالٌدليؿقد تحقؽ أال كىك الحذاء العسكرم شرط المسح عمى 
 :في تمؾ الحالة كمنيا

                                                           

 .(217ص )ابف تيمية، مجمكع فتاكل،  (1)
كقاؿ  ،(16/ 30ج( )18093) رقـ المرادم، عساؿ بف صفكاف حديث الككفييف، مسند مسنده، في أحمد ركاه (2)

 (3/83الدرامي صححو األلباني، التعميقات الحساف عمى صحيح ابف حياف )ج
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 :القرآف الكريـ مف: أولً 

  .(1) ﴾ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ: ﴿تعالى قكلوفي  

 بالٌشاؽٌ  الٌتكميؼ إلى يقصد لـ الحكيـ الٌشارع فييا داللة كاضحة عمى أف ةاآلي: وجو الدللة
  .(2) عمييا يسيؿ ما إال نفسان  ا يكمؼ ال بؿ

 :النبوية مف السنة :ثانياً 

 احتمـ ثـ ،رأسو في فشجو حجر منيـ رجال فأصاب سفر حينما كاف في جابر عف  
فقالكا: بأنيـ لـ يجدكا لو رخصة ما داـ يقدر عمى  ،مـالتي في لو رخصة في أصحابو فسأؿ الرجؿ
 َلـْ  ِإذْ  َسأَُلوا َألَّ  المَّوُ  َقَتَمُيـُ  َقَتُموهُ  " فقاؿ: بذلؾ أخبر  النبي عمى قدمنا فمما فمات فاغتسؿ الماء،
ـَ  َأفْ  َيْكِفيوِ  َكافَ  ِإنََّما الس َؤاؿُ  اْلِعىٍّ  ِشَفاءُ  َفِإنََّما َيْعَمُموا  . (3) َوَيْعِصَر" َيَتَيمَّ

 وجو الدللة:

في حالة  مف الجنابة يدؿ الحديث داللة كاضحة عمى أف التيمـ يجزئ عف الغسؿ 
رح أدل إلى قتؿ الرجؿ فكاف يكفيو كصكؿ الماء إلى الجي فنفس مف اليالؾ، لمذلؾ حماية ك الضركرة، 
مما أصابتو  االغتساؿو مف في عدـ تمكنلمجاىد بالتالي قياسان عمى حاؿ اك  ،، لمضركرة أف يتيمـ

لحاؽ الضرر برفاقو إىالكو، أك  لىإيؤدم ذلؾ ليغتسؿ س يغادر مكانو ؛ ألنو حينماالجنابةمف 
ك يصح المسح عمى  أك كشؼ مكانيـ، فيجكز التيمـالمجاىديف،  المجاىديف مف خالؿ استيداؼ

 ،المجاىديف ركاحأحياتو، كعمى  عف الغسؿ مف الجنابة حفاظان عمى فيغنيالحذاء العسكرم 
  .قد يمحؽ بيـ مف جراء ذلؾكحمايتيـ مف الخطر الذم 

 ككذلؾ بالتيمـ، كالغسؿ الكضكء كإبداؿ بداؿاإل تخفيؼيؤدم إلى  األعذاركما أف كجكد 
  .(4)لمضركرة الكاجبات بعض ابداؿ مف كنحكه باالضطجاع، كالقعكد بالقعكد، الصالة في القياـ إبداؿ

 

 

                                                           

 [.286]البقرة:  (1)
 (. 286/49جالسمعاني، تفسير القرآف ) (2)
(، قاؿ األلباني: 1/132ج( )336أخرجو أبك داكد في سننو، كتاب الطيارة، باب في المجركح يتيمـ، رقـ ) (3)

 . (336 /1ج)، صحيح كضعيؼ سنف أبي داكد حسف
 (.9- 8/ 2جالعز بف عبد السالـ، قكاعد األحكاـ في مصالح اإلناـ ) (4)
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 :الخالصة

 التي المجاىدة الفئة مف كاف إذا فكيؼ المكمؼ، عف بالتخفيؼ معنية اءالسمح ةالشريع إف -1
 .عالية خفاقة اإلسالـ راية ترتفع أف أجؿ مف ا سبيؿ في تممؾ ما بكؿ ضحت

 الظركؼ ظؿ في فالجياد بالمجاىديف، خاصة استثنائية أحكاـ ىي ذكرت التي األحكاـ إف -2
 مف بو يحيط كما ظركفو، فيو تراعى أحكاـ إلى يحتاج الطبيعية غير كاألحكاؿ الصعبة،
 .مستجدات

 :الحذاء العسكري عمى المسح كيفية -رابعاً 
 عمى قكليف: العسكرم،الحذاء ى اختمؼ الفقياء في الكيفية التي يتـ بيا المسح عم

 ظاىر عمى اليد أصابع أصغر مف أصابع ثالث بقدر المسح الكاجب أف الحنفية يرل :القوؿ األوؿ
 .(1) كاحدة مرة فقط الخؼ

 .(3) كالشافعية، (2) المالكية مذىب كىك كالباطف: الظاىر حمسي :الثانيالقوؿ  

  أدلة كؿ قوؿ:

 أدلة القوؿ األوؿ:

  :مف السنة النبوية

 .(4)اْلُخفَّْيِف" ُظُيورِ  َعَمى َيْمَسحُ    المَّوِ  َرُسوؿَ  "َرَأْيتُ  : شعبة بف المغيرة عف

 أدلة القوؿ الثاني: 

َأ، -صمى ا عميو وسمـ-المَّوِ  َرُسوؿَ  " َأفَّ :   حدٌث: المغٌرة بن شعبة  َفَمَسحَ  َتَوضَّ
  .(5)"َوَأْعاَلهُ  اْلُخؼٍّ  َأْسَفؿَ 

                                                           

 ابف حاشية عابديف، ابف ،(132-131/ 1ج) القدير فتح اليماـ، ابف ،(48/ 1ج) المختار الدر الحصكفي، (1)
 (.267/  1ج) عابديف

 .(235/ 1ج) الصغير الصاكم، الشرح (2)
 (.130/ 1ج) الطالبيف ركضة النككم، ،(67/ 1ج) المحتاج مغني الشربيني، (3)
 في األلباني كصححو ،(63 /1)ج (161) المسح، برقـ كيؼ باب الطيارة، في سننو، كتاب داكد أبك أخرجو (4)

 .(33/ 1ج) داكد أبي صحيح
ابف  ( ضعفو30/134( )ج18197ركاه أحمد في مسنده، مسند الككفييف، حديث المغيرة بف شعبة، رقـ ) (5)

 (.110/ 1العمؿ )الدارقطني، ضعفو ك  (،159/ 1التمخيص ) حجر،
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 :القوؿ الراجح

ما ذىب إليو الفريؽ ىك أف القكؿ الراجح  :رىالباحثة ت فإف العمماءمف خالؿ ذكر أقكاؿ 
 الباطف دكف الخؼ ىرظا مسحبكيفية المسح تككف  األكؿ بأف

 مسوغات الترجيح:

 .االستدالؿ بو يصحال ك  ،دليؿ القكؿ الثاني ضعيؼ -1

، فكاجب المسمـ  كلرسكلو  مبناىا عمى السمع كالطاعة   األحكاـ كالتكاليؼ الشرعيةإف  -2
 ، كال يسأؿ: كيؼ؟! كما الحكمة؟! فإف ظيرت ، كأمر رسكلو   أف يمتثؿ أمر ا 

ف لـ تظيركنعمت، ك  لو فبيا الحكمة  المسح عمىكأطعنا، كمثالو: : سمعنا فما لنا إال أف نقكؿ ا 
 .(1) اسفميمادكف  أعمى الخفيف

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.28/1ابف حمد العباد، شرح سنف أبي داكد )ج (1)
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 : المطمب الثاني
 المستجدات الفقيية المتعمقة بالمجاىديف أثناء الرصد والمعركة في الصالة

  :البشرية الضفادع صالة حكـ -األولى المسألة

 المجاىد أف تبيف البشرية، حيث الضفادع لة: طيارةلما تـ بيانو في مسأ ممةميك المسألة ىذه
 المباس طبيعة مع خاصة حقو في الطيارة فتسقط الطيكريف فاقد حكـ في الماء في كجكده أثناء
 البشرية، كىـ في مكطف الجياد ادعفإنيا تتعمؽ بصالة الضف ،ه المسألةأما ىذ لمماء، نافذال غير

 .في الماءأثناء كجكدىـ 
 :المسألة صورة

حيث المياـ المككمة مياـ صعبة، كالحالة  كالمجاىد في مكطف الجياد، الصالة كقت دخؿ
 عميو تجب أـ عنو الصالة تسقط مشقة مضاعفة ككنو يجاىد في الماء فيؿفالليست طبيعية، 

 فيؤخرىا؟
 تحرير محؿ النزاع

مف تعذر عميو ة ال تسقط في حؽ ف الصالإ ، حيث(1) مشركعية التيمـ اتفؽ الفقياء عمى
 أـ تسقطعمى حالو،  صميأي الطيكريففاقد  صالة اختمفكا في يـكلكن ،الماء فعميو أف يتيمـاستعماؿ 

 في حقو؟ عمى ثالثة أقكاؿ:
 الطيكريففاقد عمى أف ، (2)  تيمية ابف كاختاره حـز كابف كأحمد ،كذىب الشافعي :القوؿ األوؿ

 . ادة عميوحالو، كال إع عمى   يصمي
كاإلعادة  حالو، حسب عمى يصمي (3)الحنفية  مف الحسف بف كمحمد يكسؼ ذىب أبك :القوؿ الثاني

  .الطيكريف أحد جدكي  كاجبة في حقو إذا
 .(4) قضاء عميو الأيضان ك ، حالو عمى يصمي ال المالكية إلى أنو ذىب :الثالث القوؿ

                                                           

 .(2/204جكع )النككم، المجم (1)
، 467/ 21ج(، ابف تيمية، الفتاكل )157/ 1ج(، ابف قدامة، المغنى )321/ 2جالنككم، المجمكع ) (2) ( ابف حـز

 (.138/ 2جالمحمى )
(، النككم، 107/ 2ج(، الشافعي، األـ )3/150ج(، بف عبد البر، االستذكار )1/123جالسرخسي، المبسكط ) (3)

 (.328، 327/ 1جالمغني ) (، ابف قدامة،223/ 2جالمجمكع )
(، الزرقاني، شرح 530-529/ 1ج(، الحطاب، مكاىب الجميؿ )530- 528/ 1جالمكاؽ، التاج كاإلكميؿ ) (4)

 (.230/ 1جالزرقاني )
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 :الخالؼ سبب

، (1)األداء  في شرط أـ ىي الكجكب، في ىي شرطىؿ  في اعتبار الطيارة يكمف الخالؼ
 عميو، كمف قاؿ إف الطيارةى  تعذرت عمفتسقط الصالة  الكجكب فإف في الطيارة شرط فمف قاؿ إف

 في األداء فإف الصالة كاجبة في حقو. شرطه 
 :كؿ فريؽ أدلة 

  :األوؿ القوؿ أدلة

 .يصمي عمى حالو، كال إعادة عميو
 :لقرآف الكريـمف اأوًل: 

 .(2) ﴾ھ ہ ہ ہ﴿ :تعالى قكلول 

 فكؽ طاقتو؛ داللة كاضحة عمى أف المسمـ ال يكمؼ في العبادة اآليةدلت  وجو الدللة:
 بتمؾ إال الصالة يستطيع ال الطيكريف كفاقد ،(3) عمى المشقة، كالعنت ألف الديف ليس محمكالن 

 .ذلؾ عميو فكجب الحاؿ،

  ثانيًا مف السنة النبوية:

-سامعة وأنا-اْلُحَضْيرِ  ْبفُ  ُأَسْيدُ   اِ  َرُسوؿُ  َبَعثْ ": قالت-ي ا عنيارض-عائشة عف
اَلةُ  َفَحَضَرتِ  ،َعاِئَشةُ  َأَضمَّْتَيا ِقاَلَدةٍ  َطَمبِ  ِفي َعَمْيِو  اُ  َصمَّى النَِّبيَّ  َفَأَتُوا ،ُوُضوءٍ  ِبَغْيرِ  فَصمَّْوا الصَّ

ـِ  آَيةُ  ِزَلتْ َفُأنْ  َلُو، َذِلؾَ  َفَذَكُروا َوَسمَّـَ   .(4)"التََّيم 

 :الدللةوجو 

 يأمرىـ كلـ ،كضكء بغير عمييـ الصالة ذلؾ لـ ينكرأنو  بؿ، أقرىـ عمى صنيعيـ   النبي أف 
 .(5) باإلعادة

                                                           

 (.2/330جأبك الفضؿ العراقي، طرح التثريب ) (1)
 [.16التغابف:  (2)
، المحمى ) (3)  (.88/ 1جابف حـز
(، كمسمـ، 128/ 1ج( )329كال ترابنا، رقـ ) ، كتاب التيمـ، باب إذا لـ يجد ماءن أخرجو البخارم في صحيحو (4)

 (.1/192ج( )843كتاب الحيض، باب التيمـ، رقـ )
 (.13/6جالراجحي، شرح الكصية الكبرل البف تيمية ) (5)
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 :مف المعقوؿثالثًًا: 

 .(2) القبمة تقباؿكاس (1)السترة قياسان عمى الطيارة شرط لمصالة فال تؤخر لفقداف ىذا الشرط، 
  :الثاني القوؿ لةأد

  :النبوية السنة مفأوًل: 

  .(3) ُطُيوٍر" ِبَغْيرِ  َصاَلةٌ  ُتْقَبؿ لَ  ": قاؿ  النبيى  أف  عمر ابف عف

 :الدللة وجو

ذا مقبكلة، غير طيارة بغير الصالة أف عمى الحديث دؿ  مف فالبدٌ  مقبكلة غير كانت كا 
 .(4) إعادتيا

 :مف المعقوؿ ثانيُا:

 صمى الذمك ،فال تسقط عنو في حقو اإلعادة فتبقى نادر عذرىك  يارةالط عف العجز
 .(5) اإلعادةعميو ف ناسينا، محدثنا

 :ثأدلة القوؿ الثال

   وجييف:ب ذلؾ استدلوا عمىأوًل: 

 : الصالة سقاطإدليميـ عمى : األوؿالوجو 
 :النبوية والسنة قرآف الكريـ،النصوص مف ال

  (6)﴾ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ﴿ :تعالىقكلو في  ( أ

                                                           

ب عمى ما كقد غم، (1/1995ما يستتر بو كائنا ما كاف، ابف منظكر، لساف العرب )ج ىي بالضـالسترة:  (1)
ينصبو المصمى قدامو مف عصا، أك رمح، أك حربو، أك سيـ، أك غير ذلؾ مما يظير بو مكضع سجكد 
المصمى كيال يمر مار بينو كبيف مكضع سجكده، المباركفكرم، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 

 .(2/906)ج
 (.529/ 1جالحطاب، مكاىب الجميؿ ) (2)
 (.1/204ج( )224اب الطيارة، باب كجكب الطيارة لمصالة، رقـ )أخرجو مسمـ في صحيحو، كت (3)
 (.1/672جالحازمي، أحكاـ التيمـ دراسة فقيية مقارنة ) (4)
 (.225/ 2جالنككم، المجمكع ) (5)
 [.43]النساء:  (6)
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  .(1) ُطُيوٍر" ِبَغْيرِ  َصاَلةٌ  ُتْقَبؿ لَ  ": قاؿ  النبي أف  عمر ابف عف  ( ب

 ال تقبؿ، طيارة بغير تؤدل التي ،داللة كاضحة عمى أف الصالة دلت النصكص :الدللة وجو
 .(2) فعمو يشرع ال يقبؿ ال كما طيارة، بغير تؤدل التي الصالة عف القبكؿ نفى  النبي ألف

 اإلعادة:دليميـ عمى إسقاط  :أما الوجو الثاني
 :النبوية مف السنة

َذا ":  قكلو    .(3)" اْسَتَطْعُتـْ  َما ِمْنوُ  َفْأُتوا ِبَأْمرٍ  َأَمْرُتُكـْ  َواِ 
 شرطيا لعدـ قبكليا عدـ ألف كقتيا؛ خرج يقضي فاقد الطيكريف الصالة إف ال وجو الدللة:

 .(4)شيء  الذمة في يترتب فال شرطيا، عدـ حاؿ بيا مخاطبنا ليس أنو عمى يدؿ
 :القياس مفثانيًا: 

ال ف حدثو، رفع عمى يقدر ال فكالىما قطاع حيضيا،نعمى الحائض قبؿ ا قياس المحدث
 .(5) تجب عمييما الصالة كال القضاء

  المناقشة:
 :مناقشة أدلة القوؿ الثاني

يكف أمره في حالة القدرة عمى الماء، أك التيمـ لـ  فاقد الطيكريف عمى اإلعادةقمنا بكجكب  لك -1
  .(6)بالصالة لو معنى 

ىك قياس مع الفارؽ فال يصح؛ حيث  ،صمى محدثنا ناسيناعمى مف  قياس العاجز عف الطيارة  -2
 كفي حاؿالمحدث الناسي لـ ييأمر بتمؾ الصالة، إنما كاف مأمكران أف يصمي بالطيارة، أف 

كبقدر أمره ا تعالى،  فعؿ كمافإنو  ،الؼ العاجز عف الطيارةو اإلعادة بخيطيارة فعم
 .(7) عادة عميوإ، فال استطاعتو

                                                           

 (.1/204ج( )224أخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب الطيارة، باب كجكب الطيارة لمصالة، رقـ ) (1)
 (.350/ 1ج(، القرافي، الذخيرة )374/ 1جديف، رد المحتار )ابف عاب (2)
صمى ا عميو "أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة، باب االقتداء بسنف رسكؿ ا  (3)

 .(94/ 9ج( )7288، رقـ )"كسمـ
 (.1/224جالمصرم، اإلعالـ بفكائد عمدة األحكاـ، ) (4)
 (.201/ 1جغير )الصاكم، الشرح الص (5)
 (.278/ 19ج(، اإلسنكم، التمييد )19/ 2جالجصاص، أحكاـ القرآف ) (6)
 .(448/ 21جابف تيمية، مجمكع فتاكل ) (7)
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 المناقشة:

 :مناقشة أدلة القوؿ الثالث

 غير عذر العجزك  ،معتاد أمر الحيضىك قياس مع الفارؽ؛ فقياس المحدث عمى الحائض 
  .(1) فعميا إلى ليا يؽطر  ال الصالة، بترؾ مكمفة الحائض أفالقياس؛  يصح فال معتاد

 :القوؿ الراجح

ىك الراجح،  كالمناقشة أف القكؿ األكؿ الفقياء أدلة استعراض بعد تراه الباحثة راجحان  كالذم
  .أف المجاىديف مف الضفادع البشرية يصمكا عمى حسب حاليـ، كليس عمييـ اإلعادةكيفيـ مف ذلؾ 

 مسوغات الترجيح:

  .مف الردكد كسالمتو أدلة القكؿ األكؿ،قكة  -1

 .باإلعادة يأمرىـ لـ   ألنو ؛توصالعمى  الطيكريف فقدلمف   النبي  إقرار -2

ككنو يتكافؽ مع  الحرج، كالمشقة عف المكمؼ رفع ، فيالشريعة سماحة مناسبة ىذا القكؿ مع -3
 .مقاصد الشريعة

 يصمي أف جاز فإذا األصؿ، ىك كالكضكء الماء، فقدىـ عند كضكء بال  الصحابةصمى  -4
 يصمي أف الماء، كىك األصؿ فمف باب أكلى، فقداف عند كضكء بال حالو عمى المكمؼ
 .األصؿ عف بدؿ ىك الذم ،كالتراب الماء فقداف عند المكمؼ

 
 الضفادع طبيعة مع خاصةً  الماء في جودىـ أثناء البشرية الضفادع صالة استقرار: الثانية المسألة
 :البشرية

 المستجدات الفقيية، مف ككنيا القدامى الفقياء مف أحد ليا يتطرؽ لـ الحاؿ بطبيعة المسألة ىذه
بمسألة حكـ الطمأنينة في الصالة، كالتي ىي  نستأنس أف يمكف لذلؾ ،فيالمعاصر  ككذلؾ الفقياء

الطمأنينة في  بياف حكـ مف الكاجب ؿ بياف الحكـ في ىذه المسألة كافكقب ،بمثابة االستقرار
 الصالة.
  .(2) ا سبحاف بقدر محمو عضك كؿ يستقر بحيث حركة بعد كفسك: ىي الطمأنينة

                                                           

 (.30/ 2ج(، ابف رجب، فتح البارم )226/ 2جالنككم، المجمكع ) (1)
 .(1/6ج) الشافعي ماـاإل مذىب عمى كالفقو الديف اصكؿ في النجا سفينة متف الحضرمي، (2)
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 صورة المسألة:

 سككف أك ىدكء ليا عرؼيي  كال كالمستمرة، الدائمة مف المعمكـ أف مياه البحر تتميز بالحركة
مف إتماـ صالتيـ في  ،كيؼ يتمكف المجاىدكف مف الضفادع البشريةففيو،  بنشاط الحركة تنكعت بؿ

  الحالة التي تتميز بعدـ االستقرار؟البحر في ىذه 

 :النزاع محؿ تحرير

 في كالطمأنينة الرككًع، في الطُّمأنينة: يشمؿ ىناالطمأنينة في الصالة  عمى كالكالـ
 اختلف، كلقد السجدتيفً  بيف الجمكس في كالطمأنينة السجكد، في كالطمأنينة الرككع، بعد االعتداؿ
 :قكليف عمى لصالةا في الطمأنينة في العمـ أىؿ جميكر

 .(1) الصالة في فرض الطمأنينة: كأحمد كالشافعي مالؾ لإلماـ: القوؿ األوؿ

  .(2) الفرائض كليست مف سنة فييما الطمأنينة: حنيفة أبكلإلماـ : القوؿ الثاني

 كؿ قوؿ:أدلة 

 أدلة القوؿ األوؿ:

 مف السنة النبوية: 

َـّ " ..." ُتَصؿٍّ  َلـْ  َفِإنَّؾَ  َفَصؿٍّ  اْرِجعْ  ":  قاؿ لو  الذم صالتىو المسيء حديث  حتَّى ارَكعْ  ُث
  .(3) "...راكًعا َتْطمِئفَّ 

 مف عمى اإلعادة فتجب أمر المسيء في صالتو باإلعادة، أف الرسكؿ : الدللة وجو
  .(4) الشريعة في صالة تسمى فال الشرعية لمصالة النفي بالطمأنينة، مما يدؿ عمى أخؿ
 

 
                                                           

 القدير فتح شرح: اليماـ ابف (،500/ 1)ج قدامة، المغني (، ابف1/313)ج الصنائع بدائع الكاساني، (1)
 بداية رشد، (، ابف76 -75/ 1)ج الشيرازم، الميذب (،164/ 1)ج المحتاج مغني الشربيني،(، 1/300)ج

 (.116/ 1)ج المجتيد

 (.1/162جالكاساني، بدائع الصنائع ) (2)
البخارم في صحيحو، كتاب صفة الصالة، باب كجكب القراءة لإلماـ كالمأمـك في الصمكات كميا في أخرجو  (3)

 (.263/ 1ج( )724الحضر كالسفر، رقـ )
 (.2/68جالنجمي، تأسيس األحكاـ بشرح عمدة األحكاـ عمى ما صح عف خير األناـ، ) (4)
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 : انيالث القوؿ أدلة

 مف القرآف الكريـ:

  .(1) ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿ :تعالى قكلو في 

 الرككع عميو انطمؽ ما اسـى  يكًجبي كالظاىر  النص، ظاىرفي  مطمىؽ ر ىناماأل :الدللة وجو
  .(2) إليو تضُـّ  طمأنينة زيادة دكفً  كالسجكد
 :الراجح القوؿ

أما في صالة  الصالة، فركض مف فرضه  ييف ،جكب الطمأنينةك ب الجميكر قكؿىك 
حكاـ فالكضع يختمؼ نظران الختالؼ الحالة كالكضع الذم ىـ عميو؛ ألف األ ،الضفادع البشرية

كالذم يتمثؿ في الطمأنينة ، تختمؼ باختالؼ العمؿ التي ترتبط بيا فيككف االستقرار في صالتيـ
يصمى عمى ك  فميأت المجاىد مف فئة الضفادع البشرية مف الطمأنينة ما يستطيع، ،فرضان يككف 
 .اإلعادة كليس عميو، حالو

 

 النفؽ في أو الرصد نقطة في لممجاىد القبمة استقباؿ تعذر : الثالثة المسألة

  :صورة المسألة

 كاف في ـفي نقطة الرصد، أ أكاف تكاجد المجاىد في مكطف الجياد سكاءن  أف مف المعمكـ
اؽ في تمؾ الفترة قد يؤدم ذلؾ لظركؼ الحرب، كالقصؼ التي تتعرض لو األنف كنظران  النفؽ،

 ،األنفاؽتغير اتجاىو في النفؽ مف شدة القصؼ أك االستيداؼ المباشر لعدد مف  إلىبالمجاىد 
يستطيع المجاىد تحديدىا بسبب  كبالطبع ال ،فيككف في حالة ال يعمـ حينيا االتجاه الصحيح لمقبمة

ىؿ يصمي عمى حالو أـ يؤخر  يفعؿى عميو أف  الصالة فماذاكقت  كدخؿ عميوتكاجده في النفؽ، 
  القبمة؟الصالة إلى حيف يتسنى لو العمـ باتجاه 

  :القبمة اتجاه رغي حكـ صالة المجاىد إلى

مف شركط  إف ىذه المسألة تشبو نفس الحكـ السابؽ فمف المعمكـ أف استقباؿ القبمة شرطه 
 اتجاه معرفةمثؿ عدـ  ركط،الش ىذه أحد إتماـ الصعب مف ييصبح معينة حاالت في الصالة، لكف

 الحاالت.  تمؾ مف غيرىا أك استقباليا، عمى القدرة عدـ أك القبمة،
                                                           

 [.77]الحج:  (1)
 (.2/119جالماكردم، الحاكم الكبير ) (2)
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 أك عجز أك بصمب القبمة استقباؿ تعذر فإف ،باطمة بدكف عذر القبمة غير إلى الصالة بما أن -
 الصالة مقاصد تفكت لئال ؛إلييا كجيو حكؿ التي الجية إلى األصح عمى الصالة كجب إكراه،
 مقاصدىا، مصالح مف شيء إلى لمصمحتو نسبة ال شرائطيا مف شرط بفكات شرائطيا ائركس
ف  استقباؿ كصار ،استقباليا سقط القبمة استقباؿ مف الغازم يتمكف ال بحيث الخكؼ اشتد كا 
 .(1) كالصالة الجياد مصمحتي بيف جمع كىذا القبمة، مف بدالن  المقاتؿ جية

كالعنت أحكامو عمى المشقة  تبنى لذلؾ ال ،عسر ال يسر يفد فيك حمكالن، اإلسالـ كضعلذلؾ  -
استقباؿ القبمة  في فجعؿ ،لمتخفيؼ عف المكمؼ ؛ ألجؿالرخص مف إف الشارع جعؿ بؿ

 .االستطاعةقيد القدرة ك لمصالة 

 عف المجاىد كعجز ،الخكؼ شدة مثؿ -كجؿ عز- ا سبيؿ في كالقتاؿ كجكد عذر، إف -
 ،(2) الفقياء باتفاؽ القبمة إلى التكجو ترؾ لو يجكز فإنو الصالة، تتاحاف عند كلك القبمة استقباؿ
 ىي فييا يقاتؿ التي جيتو فتصبح إلييا، التكجو استطاعتو في التي لمجية كيتكجو عنو، فيسقط
 .قبمتو

 :امنيواع مف العجز عف استقباؿ القبمة أنأما 

 كليس إلى القبمة، التحكؿ عمى ةتحققت لدييـ عدـ القدر  قدك  نحكىما أك مربكطال أك ضيمر ال
 ؛جيتيا لغيرفالصالة في حقيـ صحيحة  اقطعن  بجية القبمة مع العمـ جيتيا إلى ـيحكلي مف ثـ

 . (3) ـلعجزى

خراجيا الصالة يجكز لممجاىد تأخير ال: ىذا عمى وبناءً  ذا كقتيا، عف كا   عف كاف عاجزان  كا 
كقتيا، بؿ  عف الصالة يؤخر فال لمقبمة، جوليتك  يساعده مف ىناؾ كليس بنفسو، القبمة استقباؿ
  .أعمـك  أعمى كا إلييا، التكجو ستطيعي التي الجية كعمى التي ىك بيا، الحالة عمى يصمي

 

 

 

                                                           

 (.1/101ج) األناـ مصالح في األحكاـ العز بف عبد السالـ، قكاعد (1)
(، الشربيني، مغني المحتاج 2/64ج(، ابف اليماـ، فتح القدير )1/559جالكاساني، بدائع الصنائع ) (2)

 .(3/316ج(، ابف قدامة، المغني )1/579ج)
 (.223/ 1جالدسكقي، الشرح الكبير ) (3)
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 الثالث المطمب
 المستجدات الفقيية المتعمقة بالمجاىديف أثناء الرصد والمعركة في الصياـ

 صورة المسألة: 

 كأحاط بديارىـ كنزؿ ىاجميـ العدك كقد ،أم في الحضر إقامة، حاؿ المجاىد في كاف إذا
 تقك   الفطر في ككاف مشقة، ككاف يترتب عمى الصكـ مقاكمة، حاؿ في كىـ ديارىـ احتؿ أك بيـ
 لو أف يفطر؟ يجكز العدك فيؿ في ىذه الحالة عمى

 تحرير محؿ النزاع:

كاختمفكا في حاؿ الحضر أثناء القتاؿ  ،(1) اتفؽ الفقياء عمى إفطار المجاىد في السفر أثناء المعركة
  ال؟ ـىؿ لممجاىد رخصة في الفطر أ

 لإلماـ أحمد رحمو ا في تمؾ المسألة: قكالفىناؾ 

 الجياد، عمى بذلؾ ليتقككا؛ في مكطف الجياد رمضاف فيالفطر  لممجاىد يجكز :األوؿالقوؿ 
  .(2) العمـ أىؿ مف كغيرىـ يـالق كابف ،مفمح ابف كتمميذاه تيمية ابف اإلسالـ شيخ كاختاره
 .(3) المقيـاإلفطار في نيار رمضاف لممجاىد  عدـ جكاز :الثانيالقوؿ 

 كؿ قوؿ أدلة

 :القوؿ األوؿ أدلة

 :قرآف الكريـمف الأوًل: 

 .(4) ﴾ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿ :تعالىفي قكلو  

ال مما ألعداء، ك عمى ا التقكلكاجب مف أجؿ  اإلعدادفي اآلية داللة كضحة عمى أف  :الدللة وجو
  .أسباب القكة شؾ أف الفطر ىك مف

 

                                                           

 (.6/265ج) المجمكع النككم، ،(4/345ج) المغنى قدامة، ابف (1)
 .(28/  3ج)المقدسي، الفركع  (2)
 .(3/386ج) المرداكم، اإلنصاؼ (3)
 [.60: األنفاؿ] (4)
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 : النبوية مف السنةثانيًا: 

 ،ًصيىاـه  كناكى  مىكَّةى  ًإلىى   اً  رىسيكؿً مع  حينما كنا في سفر قاؿ: الخدرم سعيد أبي عف
ٍلنىا ، فىنىزى مَّى اً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  مىٍنزالن مىٍيوً  اي  صى مَّـى  عى سى ، ِمفْ  َدَنْوُتـْ  َقدْ  ِإنَُّكـْ ": كى ـْ ُك   "َلُكـْ  َأْقَوى َواْلِفْطرُ  َعُدوٍّ

ةن، فىكىانىتٍ  ، مىفٍ  فىًمنَّا ريٍخصى ـى ا ًمنَّا صى ، مىفٍ  كى ٍلنىا ثيَـّ  أىٍفطىرى ٍنًزالن  نىزى ، مى رى  ُمَصبٍُّحو ِإنَُّكـْ  ":فىقىاؿى  آخى
، ـْ ُك ، َأْقَوى َواْلِفْطرُ  َعُدوٍّ ـْ  .(1) َفَأْفَطْرَنا" َعْزَمًة، َوَكاَنتْ " َفَأْفِطُروا َلُك

مما  يضعؼ الصائـ أف الفطر مف أجؿ الجياد ال السفر؛ ألف عمى دؿ الحديثي: وجو الدللة
  .(2) السفر لمجرد الفطر مف أكلى عمى العدك الفطر لمتقكمٌ فكاف  ؛المجاىديف عمى الكىف يدخؿ

 أدلة القوؿ الثاني:

 :قرآف الكريـمف ال

 . (3)﴾﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿ :قاؿ تعالى 

كىي  إف ا عز كجؿ جعؿ المرض مف الرخص التي تبيح الفطر في رمضاف وجو الدللة: 
في  أف يفطر فال يجكز لو ،المجاىد في ىذه الحالة ليس مسافرا كال مريضالكف  ،المرضالسفر، ك 

 .(4) نيار رمضاف، إال إذا كاف مسافرا أك مريضا
 المناقشة:

 القوؿ الثاني:مناقشة 

يجكز  أشخاصاالستدالؿ بإباحة الفطر ليست خاصة بالمسافر كالمريض فقط، بؿ ىناؾ 
عمى نفسو مف التمؼ  توخشيـ ليسكا في حاؿ المرض أك السفر، كمف أفطر لكى فطاراإل ـلي

 أفطر، ما كيقضي بو، ضرر إلحاؽ صيامو ترتب عمى إذا يجب قد بؿ الفطر؛ لو يجكزبالصكـ 
 .(5) كلدييما أك نفسييما عمى خافتا كالمرضع إذا الحامؿ الحكـ في كمثمو

 
                                                           

 /2( )ج1120العمؿ، رقـ ) تكلى إذا السفر في المفطر أجر أخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب الصياـ، باب (1)
789.) 

 (.4/268ج) األكطار نيؿ الشككاني، (2)
 .[185: لبقرةا] (3)
 (.2/457ج) القرآف تأكيؿ في البياف جامع الطبرم، (4)
 (.36 ،33 )ص رمضاف، شير مجالس العثيميف، (5)
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  :القوؿ الراجح

 ،؛ فحكمة الشارعمكطف الجيادالقكؿ بجكاز الفطر لممجاىد في رجحاف  الباحثةترى 
 لو أف يفطر المقيـ عظـ؛ فالمجاىدأ بؿ ىي السفر لمجرد منو أكلى الجياد ألجؿ الفطر قتضيت

 .جيادال عمى لليتقك 
 الثانية ألةالمس

 البشرية الضفادع صياـ حكـ

 :صورة المسألة
 أك األلغاـ لزراعة الماء تحت الغكص تتطمب الغكاص ميمة المجاىد مف المعمكـ أف طبيعة 
 ال؟  كأ لإلفطار، مكجبان  الماء في الغطس يككف فيؿ ،مكاقع العدك لتفجيرىاإلى أك لمكصكؿ  إلزالتيا،

التي يكوف عمييا  (1) حالتيف:التفصيؿ  ل بد مفكاف  ،قبؿ بياف الحكـ في ىذه المسألة
 المجاىد مف فئة الضفادع البشرية، وىما: 

 :األولى الحالة
 جسده، إلى الماء كصكؿ تمنع كالتي بو، الخاصة الغكص مالبس المجاىد يرتدم أف

 مفالذ الغكاص، كجسد جكؼ الماء إلى دخؿ شيء مفي ال الحالة ىذه ففي ،ككذلؾ األنؼ كالفـ
ـى  كا يظيرى   لعدـ نفاذ الماء الذم يؤدم إلى فساد الصياـ. كذلؾ صياـ المجاىد صحيح، أف أعم
 :الثانية الحالة

 المنافذ في سيدخؿ حتمان  الماء فإف الغكص، مالبس مف شيئان  الغكاص يرتدم أال كىي
، مفسدان  يعد األمر ىذا فأ الحالة ىذه في فالحكـ المفتكحة،  جكفو إلى دخؿ اءالم ألف كذلؾ لمصـك

 كيستفيد الجسد بو يتغذل مما كىك الغذاء خاصية فيو الماء كألف ،األنؼ مف ـأ الحمؽ مف سكاءن 
 إلى الفجر طمكع مف المفطرات كسائركالشراب  الطعاـ عف معمكـ أف الصياـ ىك اإلمساؾك  منو،

 -تعالى- كا – لمصكـ مفسدان  الطريقة بيذه لمصائـ الغكص يككف ذلؾ ؿ. فألج(2) الشمس غركب
 كأعمـ.أعمى 

 ذلؾ.حاؿ تمكف مف  الصياـ فيفاتو مف  كالقضاء مافالحكـ ىنا ىك إفطار المجاىد  

                                                           

  الصياـ في المسمـ بالجندم متعمقة فقيية مقاالت: مسائؿ (1)
http://www.islamtoday.net/bohooth/arts137717.htm 

 (1/713ج) لفضائؿكا كالفقو التكحيد في المسائؿ عكيضة، صفكة (2)
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 وخروجو رمضاف دخوؿ بيف ما الصياـ وقت التباس: الثالثة المسألة

 ﮳ ﮲ ۓۓ ے ے ﴿ :في قكلو تعالى   ا أخبرنا كجكد األىمة كما في الحكمة إف

فمف خاللو  ،كاألعكاـ السنيف الناس بيا يعرؼل ؛كالحج لمناس تمكاقي أنيا (1)﴾﮶ ﮵ ﮴
 الناس عرؼفي السنة، يمضت شيرا عشر اثنا مؿتكتفحينما  ،وكخركج الشير دخكؿ الناس عرؼ
 .كىكذا ،حجيـصكميـ، ك  بذلؾ

  :صورة المسألة

 حداث غيرر طبيعية كاألكما ىك معمكـ أف الحرب حالة غير عادية، مما يجعؿ األمكر غي
مع كاقع الحرب  لكف تدريب المجاىديف المتميز الذم مف خاللو تعايش المجاىدكف، ك ةمتكقع

الظركؼ القاسية التي قد يتعرضكف ليا مما جعميـ عمى أىبة االستعداد ألم طارئ، ك بركح ك 
، أك لمنصر بإذنو تعالى، كلقد تـ احتجاز مجمكعة مف تعالى معنكية عالية تستعد إما لمقاء ا

استمرت بيـ ىذه الحالة إلى فؽ ىذا االحتجاز في شير رمضاف، ك حيث تكا ،اىديف في النفؽالمج
ىـ ال يعممكف بانتياء شير رمضاف فأكممكا شكاؿ ك  دخؿ عمييـ شيرر رمضاف ك أف انتيى شي

 ،صيامو يكـ الذم يكافؽ عيد الفطر ال يجكز شرعاالالصياـ حتى أكؿ أياـ مف شكاؿ مع العمـ أف 
 ؟ حؽ المجاىديف في الصياـ حكـ ىك فما

 :وخروجو رمضاف دخوؿ حكـ التباس وقت الصياـ ما بيف

 :األوؿ :أمريف أف ىالؿ شير رمضاف يثبت بأحد العمـ أىؿ جميع مف المعمكـ عند
 فْ َفإِ  ِلُرْؤَيِتِو، َوَأْفِطُروا ِلُرْؤَيِتوِ  "ُصوُموا:  النبي لقكؿ يكمان  ثالثيف شعباف إكماؿ والثاني:بالرؤية، 

َـّ    .(2) " َثاَلِثيفَ  اْلِعدَّةَ  َفَأْكِمُموا َعَمْيُكـْ  ُغ

 رمضاف دخكؿ يثبت حينئذو  ،ىي لمصياـ اليالؿ يدؿ الحديث عمى أف رؤية :جو الدللةو 
؛ يفطركف ثـ ثالثيف رمضاف إكماؿ كيجب ،يصكـ المسممكف ثـ ثالثيف شعباف إكماؿ جبفي برؤيتو،
 كجكب في سببان  الصياـ، فأصبحت الرؤية تبيف بسبب: يميةتعم( لرؤيتو)   قكلو في: فالالـ
  .(3)الصكـ

                                                           

 [. 189: البقرة] (1)
( 9555عنو، رقـ ) ا رضي ىريرة أبي أخرجو أحمد في مسنده، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند (2)

 .(20/199صححو االلباني، صحيح الجامع)ج (،15/342)ج
 .(100/10ج) المستقنع زاد شرح الشنقيطي، (3)
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 فيو فيجب العبادة مف خركج ألنيا رمضاف؛ شكاؿ فإنيا تختمؼ عف ىالؿ أما رؤية
االحتياط، فإف ما تعرض المجاىدكف في االلتباس في معرفة انتياء شير رمضاف، كذلؾ بعد أف لـ 

ء شير رمضاف فيـ محجكزكف في النفؽ، فانقطعت عنيـ تبؽ ليـ أم كسيمة في التحقؽ مف انتيا
فإف  ،كؿ كسائؿ االتصاؿ، كلـ يبؽ ليـ سكل التكجو إلى ا تعالى، ثـ االجتياد لمكصكؿ إلى الحكـ

 .قياسان عمى حاؿ األسيرأعمـ؛  كا حكـ الصياـ في حقيـ صحيح،فأكممكا الصياـ، 

  الدليؿ عمى ذلؾ:

، يتحرل أف لزمو أسير عمى الشيكر اشتبيت إف  كقت في يتحرل أف يمزمو كما كيصـك
  .(1)أجزأه  بعده ما أك الشير فكافؽ كصاـ تحرل فإف القبمة، كفي الصالة

إف أكممو  خالؿ ما سبؽ أف حكـ الصياـ في حؽ المجاىد المحتجز في النفؽ يتبيف مف
-كا ت الصياـكق كمعرفة صحيح، كذلؾ بعد أف استنفذ كؿ كسائؿ تحرم حتى أكؿ شير شكاؿ

 أعمى كأعمـ. -تعالى

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .(180/ 1ج) الشيرازم، الميذب (1)
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 المبحث الثاني
 المستجدات الفقيية المتعمقة بالمجاىديف أثناء الرصد والمعركة في غير العبادات

 :األوؿ لمطمبا
 ممتمكاتيـ في والتصرؼ ،إذنيـ بدوف الغير بيوت دخوؿ

 الناس أمالؾ سالـاإل صانفقد  ؛عنو منييّّ  ذنيـإ بدكف الغير األصؿ أف دخكؿ بيكت
البيكت  إلى الدخكؿ يتحمى بو المسمـ قبؿ ان تب عميو التحريـ، فجعؿ االستئذاف أدبر ، ك كأمكاليـ

رىمان  البيكت فغدت أىميا، عمى المسككنة كالسَّالـ ذف اإلأىمو، كطمب  بعمـ إال يدخمو أحد ال آمنان، حى
عادية التي تتميز الالحالة غير ف ،حرببيكت غير مأىكلة بالسكاف، كبالذات في كقت الالأما  منيـ،

 :مسألتيف إلى ذلؾ نقسـ أف يمكف ،الحكـ بياف باألحكاـ الخاصة بيا، كقبؿ

 إذنيـ بدوف أىميا فييا التي المسكونة البيوت دخوؿ حكـ: األولى المسألة

 :امني نذكر فكثيرة االستئذاف أدلة كجكبأما إذنيـ،  الغير دكف بيكت عف دخكؿ تعالى نيى ا
 :قرآف الكريـمف الأوًل: 

 . (1)﴾ یىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿ :تعالى قكؿ
بيكت الغير  دخكؿ رشاد لممؤمنيف إلى عدـفيو إ النيي الذم كرد في اآلية وجو الدللة:

 مع كالنساء، الرجاؿ في عاـ االستئذاف قبؿ كمنع الدخكؿ كالمنفعة، السكنى حؽ فييا ليـ ليس التي
  .(2) أحد عمييا يطمع أف يحب ال حاالت لو إنساف ىـ؛ ألف كؿكغير  المحاـر
  :النبوية مف السنةثالثًا: 
 . (3) "اْلَبَصرِ  َأْجؿِ  ِمفْ  اِلْسِتْئَذافُ  ُجِعؿَ  "ِإنََّما:  قاؿ 

قع البصر ااًلٍسًتٍئذىاف، كالحكمة منو؛ لئال ي تعميـ المسمـ آداب  إف مف ىىٍدًيوً  وجو الدللة:
ت التي داخؿ البيكت، فإف البيت لإلنساف في ستر عكرة ما كراءه، بمنزلة الثكب في عمى العكرا

  .(4) ستر عكرة جسده
                                                           

 [.27نكر: ]ال (1)
 (2/671ج)الكاضح الحجازم، التفسير (2)
 ،(8/54ج( )6245) رقـ ثالثا، كاالستئذاف التسميـ باب االستئذاف، كتاب صحيحو، في البخارم أخرجو (3)

 (.1694/ 3ج( )2153) رقـ االستئذاف، باب اآلداب، كتاب كمسمـ،
 .(1/565ج) المناف كالـ تفسير في الرحمف الكريـ تيسير السعدم، (4)
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 جماع:اإل ثالثًا:

  .(1) االستئذاف مشركعية عمى العمماء أجمع 
  :ذنيـإالنيي عف دخوؿ بيوت الغير بدوف  من الحكمة

 يطكيو ما عمى كاالطالع تالعكرا كشؼ مف دخكؿ بيكت الغير بدكف إذنيـ يترتب مف لما
 الغير ممؾ في تصرؼألنو  فيك كالغصب؛ عميو، أحد اطالع مف كيتحفظكف بيكتيـ في الناس
  .(2) إذنو بدكف

 فييا، كالتصرؼ عمييا االعتداء كحرـٌ  كأمكاليـ، الناس أمالؾ اإلسالـ صافقد : الخالصة
رضاىـ، لكف ىناؾ  دكف آلخريفا ممؾ في تصرؼ ذلؾ لمتحريـ؛ ألف كالنيي منيـ، نفس بطيب إال

 كىي: ،، كالدخكؿ مسمكحان دكف اشتراط االستئذافمشركطو  حاالت جعمت االستئذاف غيرى 
  اإلذف: تعذر أ(

 سفره أك اإلذف، صاحب كمكت التعذر، أسباب مف لسبب اإلذف تعذر حاؿ االستئذاف يسقط
 مف قدكمو حيف إلى تأخيره فيمك ال التصرؼ ككاف أحد، مقابمة مف كمنعو حبسو أك بعيدا، سفرا

  .(3) ذلؾ كنحك الحبس، مف خركجو أك السفر،
 الضرر: دفعب( 

 مف التمؼ عميو يخاؼ ما بيع فيجكز ضرر، االستئذاف في كاف إف االستئذاف يسقط 
 الكصكؿ مف كمنع حبس أك كلييا، غاب مف يزكج أف لمسمطاف كيجكز استئذاف، غير مف األمانات

 كقكع مف يمنع الدخكؿ ذلؾ كاف إف استئذاف بغير البيت دخكؿ كيجكز تظار،االن لضرر دفعا إليو
 .(4) جريمة

 ممتمكاتيا في والتصرؼ ،المسكونة غير البيوت المجاىديف دخوؿ: الثانية المسألة
 : صورة المسألة

اشتدت الحرب، كبمغت المعركة حدان مف الشراسة مما اضطر سكاف المنطقة التي تعرضت 
ا عمى أركاحيـ مف غدر العدك الذم ال يرحـ الشجر، العدك لمغادرة بيكتيـ؛ حفاظن لمقصؼ مف قبؿ 

                                                           

 (.5/472النككم، المجمكع )ج (1)
 .(3/70ج) الكشاؼ، الزمخشرم (2)
 .(6/396ج) ابف قدامو، المغني (3)
 (.181- 180/  3ج( )127/  5جابف عابديف، حاشية ابف عابديف ) (4)
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فكيؼ يككف في قمكبيـ رحمة ليؤالء البشر؟ أصبحت المنطقة خالية إال مف المجاىديف  ،كال الحجر
إما  ككميـ أمؿ با تعالى ،د الصيَّاد فريستويالذيف بقكا حرَّاسان مرابطيف يتصيدكف العدك كتص

نكف فيو ليرتاحكا قميال كيقضكا حاجتيـ مف  ،، كتمكيفبنصر أك شيادة، كىـ بحاجة إلى مكاف يتحصَّ
، ثـ ييعيدكا الكرَّةى عمييـ ليباغتكىـ كيكاصمكا جيادىـ كمقاكمتيـ، كالسؤاؿ  الحكـ ما ىنا طعاـ كخالءو

 طمب غير مف كغيره طعاـ مف ممتمكاتيا في كالتصرؼ البيكت ليذه المجاىديف دخكؿ عمى المترتب
 أصحابيا؟ إذف

  :ممتمكاتيا في أثناء المعركة في والتصرؼ المسكونة، غير البيوت فوالمجاىد حكـ دخوؿ
 الخمسة لكمياتاحفظ  عمى الشرعية األحكاـ مجمكع خالؿ مف اإلسالمية الشريعة تقكـ

فحرمت  ،ىدار الماؿإما يؤدم إلى  كؿ عف الشريعة نيت كلقد، (1) الماؿ حفظ ضمنيا مف كالتي
  .(2) مف اإلضرار بو لما يترتبالتصٌرؼ في ممؾ الغير 

 صاحب مف أك الشارع، مف بإذف إال غيره ممؾ في التصرؼ لإلنساف يجكز ال أنو ألصؿاف
 : منياك النبكية  كالسنة لقرآف الكريـ،ا مف النصكص ذلؾ عمى كالدليؿ الحؽ،
 :قرآف الكريـال مفأوًل: 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ :تعالى كلوق في

 .(3) ﴾ڃڃ ڃ
 :النبوية السنة مف ثانيًا:
  .(4)"َل َيْحِمَبفَّ َأَحٌد َماِشَيَة َأَحٍد ِبَغْيِر ِإْذِنوِ  ":  النبي قاؿ

 :مف النصوص الدللةوجو 
 األمكاؿ تتضمف حيث ،الغير أمالؾ عمى االعتداء حرمة عمى كاضحة داللةالنصكص في 

سكاىا فيباح لو  ىذه الحالةكسيمة في  كليس لو ماسة،قترف بو حاجة اإذا  كلكف ،فييا يدخؿ كمما
  .(5)"إذ الحاجة تنٌزؿ منزلة الضركرة، فيي تسقط اإلثـ"استعمالو مف غير تعد ، قدر الحاجة، 

                                                           

 (.2/20جالشاطبي، المكافقات ) (1)
 (.2/413جابف قيـ، إعالـ المكقعيف ) (2)
 [.29]النساء:  (3)
 /3( )ج2435، رقـ )ال تحتمب ماشية أحد بغير إذنو ، بابفي المقطة كتاب صحيحو،البخارم في أخرجو  (4)

126.) 
 (. 1/27جالبكرنك، الكجيز ) (5)
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 الخالصة:

التصرؼ في  عف النيي عمى مف خالؿ ما سبؽ مف األدلة تبيف أف الظاىر منيا يدؿ
 بيا تقضي التي الحاالت منيا يستثنى منيا األمكاؿ كالممتمكات، كلكفذنيـ ك إأمالؾ الغير بدكف 

بسبب  كذلؾ كالتصرؼ في الممتمكات، اإلذف بغير الدخكؿ تبيح اضطرارية حاالت كىي ،الضركرة
ف االضطرار،  المحافظة يجب لكف كالترخيص، اإلباحة إلى الحرمة مف الحكـ تغيير يقتضي كاف كا 

 لو تدعك ما إال فييا مما بشيء االنتفاع يجكز كال كممتمكات، أثاث مف البيكت ىذه في ما عمى
ز فعل كل أن والمقصود ،فإف الضركرة تقدر بقدرىا ،الحاجة ِّ  الفعل ذلك جاز إنما للضرورة جو 

 .اعتدل ، كبغى فقد الضركرة قدر عمى زاد فمف (1) الضرورة تلك إزالة به ٌحصل الذي بالقدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.01/60جالقحطاني، مجمكعة الفكائد البيية عمى منظكمة القكاعد الفقيية ) (1)
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 المطمب الثاني
 األثر المترتب عمى التصرؼ في ممؾ الغير

 صاحب مف أك الشارع، مف بإذف إال غيره ممؾ في نسافاإل تصرؼ جكاز عدـ األصؿ إف
 متاع فييا التي المسككنة غير البيكت في بالدخكؿ-تعالى- ا مف الرخصة جاءت فمما الحؽ،

 مف شرسة لمنيؿمتقدمة، ك  سائؿك  ظؿ العدكاف، استخدـ العدك أثناء الحرب، كفي، ك الناس، لمضركرة
 ىذهك  دكف النظر إلى الخسائر البشرية الناتجة عف االعتداء، استيدافيـ خالؿ مف المجاىديف

مثؿ  ،قاسيان  درسان  كتمقنو العدك خسائر فادحة، تكبد كسائؿ إيجاد إلى المجاىديف لجأتأ األمكر
 تفجير البيكت التي تحصف فييا العدك.

 صورة المسالة:

ـ ماسة إلى تيجاىدكف البيكت أثناء المعركة في ظؿ الظركؼ القاسية كانت حاجدخؿ الم
و مف نما يحتاجك  ليصنعكا منو المنزؿ أثاث بعض مف إلى الطعاـ ليعينيـ عمى القتاؿ، باإلضافة

العدك، كقد يتطكر المكقؼ  رصد مف ليمكنيـ كسائؿ تمزميـ في القتاؿ، كصنع ثقب في الجدار
 السكنية، المناطؽ إلى ودكف إلى تفجير البيكت التي كيجد فييا العدك؛ ليمنع تقدمكيشتد فيمجأ المجاى

تالفو مف إ، كىؿ عمييـ الضماف فيما تـ ؟فما ىك الحكـ المترتب عمى ىذا التصرؼ كنحكه،
 ؟الممتمكات

 :تحرير محؿ النزاع

مف  المدني عكالمجتم المدنييف مف الجياد بالقرب أف بذريعة الضركرة حاؿ الماؿ يتمؼ الذم
 أثناء إتالفو تـ ما ضماف في فقد اختمؼ الفقياء ؟ىؿ يضمف أـ ال باب الضركرة الممجأة، كعميو

  :قكليف إلى الضركرة
إلى  كالحنابمة ،الحنفية، كالمشيكر عند المالكية، كالشافعية مف الفقياء جميكر ذىب: األوؿ القوؿ
 .(1) المتمؼ عمى إثـ ترتب دكف إتالفو تـ ما ضماف كجكب
  .(2) الضركرة حاؿ إتالفو تـ كجكب ضماف ما عدـ إلى كفي قكؿ عند المالكية :الثاني القوؿ

 

                                                           

الميذب في فقو ، (4/59جأنكاء الفركؽ ) القرافي، أنكار البركؽ في، (186/ 7ج)الصنائع  الكاساني، بدائع (1)
 ( 230/3ج)لشنقيطي(، شرح زاد المستقنع، ا1/368جاإلماـ الشافعي، الشيرازم )

 .(4/59)ج الفركؽ أنكاء في البركؽ القرافي، أنكار (2)
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  :دلة كؿ فريؽأ

 :األوؿ القوؿ أدلة

  أوًل: مف السنة النبوية:

 . (1)" ُتَؤدٍَّيوُ  َحتَّى َأَخَذتْ  َما اْلَيدِ  َعَمى ":  رسكؿ ا قكؿ 

عف رٌده  عجزكفي حاؿ  يده،ثبت ما أى رد  ، فعميومسؤكؿ خذاآل في أف الحديث صريح وجو الدللة:
 .(2) ليالكو كاف ضامنان لو
 ثانيًا: مف المعقوؿ:

الفاعؿ عمى  فيككف الغير، حؽ يبطؿ ال لمضركرة الغير ممؾ في التصرؼ بجكاز الحكـ إف
 يزاؿ ال الضرر ألف الغير، حؽ إلبطاؿ ضركرة كال الفاعؿ، عمى فالضماف فيو، تصرؼ ما ضماف

 مصكنة الناس أمكاؿ ألف لصاحبو، الماؿ يضمف لكنو مثالن  حياتو عمى المضطر فيحافظ بالضرر،
 يضمف لـ كلك جكعان، نفسو عف اليالؾ بو يدفع ما الغير ماؿ مف يأكؿأف  لممضطر فيجكز شرعان،
 يزاؿ ال الضرر :قاعدة مع كيتعارض جائز، كغير مناؼو  كىذا بالضرر، الضرر إزالة قبيؿ مف لكاف
  .(3)" بمثمو
 :الثاني القوؿ أدلة

 مف المعقوؿ:

 .(4) عكض لو يأخذ ال كالكاجب ،كاجب بأمر حصؿ الضركرة حاؿ التمؼ

 القوؿ الراجح:

 .تالفوإالقائؿ بالضماف لما تـ  القكؿ الذم تراه الباحثة راجحان 
 

 

                                                           

كسمـ،  عميو ا صمى النبي جندب عف بف سمرة حديث البصرييف، باب كمف أخرجو أحمد في مسنده، مسند (1)
 ضعيؼ.  إسناد كىذا لغيره، حسف (،33/277( )ج20086ـ )رق

 (7/281ج) الشافعي اإلماـ مذىب عمى المنيجي الفقو الشربجي، (2)
 .(1/268ج) األربعة المذاىب في كتطبيقاتيا الفقيية الزحيمي، القكاعد (3)
 .(1/342جأنكار البركؽ في أنكاء الفركؽ ) القرافي، (4)
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 مسوغات الترجيح:

ركم عف  كذلؾ لما ،لمحقكؽ حفظا إذنو دكف الغير ماؿ عمى حرمت االعتداء الشريعة فإ
 َبؿ َقاؿ ُمَحَمُد؟ َيا َأَغْصًبا: َفَقاؿ ُحَنْيٍف، َيْوـَ  َأْدُرًعا ِمْنوُ  :" اْسَتَعارَ  أف النبي صفكاف بف أمية

ف كانت تستخدـ  الحديث فيو داللة كاضحة عمى أف العاريةف ،(1) "مضمونة َعاِرَيةً  مضمكنة حتى كا 
 .األمة عف دفاع فيو الذم الجياد؛ في  عمى ذلؾ فعؿ النبي كالدليؿ ،لمجياد في سبيؿ ا

 

 

 

 

 

 

                                                           

صحيح،  (2/318( )ج3562العارية، رقـ ) تضميف في اإلجارة، باب حو، كتابأخرجو أبك داكد في صحي (1)
 .(631الصحيحة )صصححو األلباني، السمسمة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصػػؿ الثالث
 المستجدات الفقيية المتعمقة 

 بالمجاىديف بعد المعركة
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 المبحث األوؿ
 المستجدات الفقيية المتعمقة بالمجاىديف بعد المعركة في العبادات

 المطمب األوؿ
 ؿ الشيداءيغستب ةالمتعمق الفقيية المستجدات

 يفجعلكف شيداء اختارىـ ا تعالى لينالكا أجر الشيادة، ك  ىاءكتترؾ كرا ،المعارؾ تنتيي
 ا شرع عف بعيدنا الجياشة العكاطؼ تأخذه فال عميو، عزيز شخص كفاة نبأ سماعو فكر اإلنساف
 المسمـ كيكاسي ،ا شريعة في إال خير ال أنو قمبو عميؽ مف يدرؾ ألنو ؛   ا رسكؿ كسنة
 عف كالتخفيؼ المكاساة أساليب مف كغيرىا الجنازة كصالة العزاء بمشاركتو مصابو في المسمـ أخاه
مثؿ  المعركةالشيداء بعد انتياء بأحكاـ الجنازة الخاصة  بياف مف الالـز كاف لذلؾ؛ المتكفى أىؿ

 إلييا يتنادل التي عمى الشييد الغائب صالةؿ الشييد في حاؿ تعذر استعماؿ الماء، ك يغسمسألة ت
 كؿ في المسمميف تصيب التي كالمصائب المآسي تمؾ مثؿ في األرض بقاع كؿ في المسممكف

  .مكاف
 أجسادىـ اىتراء خشية أو الماء فقد عند الشيداء َغْسؿِ  حكـ في: األولى المسألة

 صورة المسألة:

ال يستطيع بس في النفؽ ك فحي  منيـ مف استشيد ،الشيداء ىاءكرافت كخمَّ  ،انتيت الحرب 
رئ جسده، أك احترؽ منيـ مف اىتي فعدـ القدرة عمى استعمالو،  كأبسبب فقد الماء،  رفاقو تغسيمو

 حكـ المترتب عمى عدـ القدرة عمى تغسيؿ الشييد؟ الفما  ،جراء قصؼ العدك لممجاىديف
 ى أربعة أقواؿ ىي:عماختمؼ الفقياء في ىذه المسألة 

أف مف تعذَّر غسمو بالماء بسبب انعداـ الماء فإنو يييىمَّـ إلى  (1) ىب الحنفيةذ :القوؿ األوؿ
  .يصب عميو صبِّا الماء ، فإفرآخغسمو بسبب  تعذرإذا لكف ، بالتراب

كاف بسبب قركح أ إلى أف تعذر استعماؿ الماء سكاءن  فذىبكا (2) المالكيةأما  :القوؿ الثاني
كتفسخو، فإنو يصب  وتزلعإلى ذلؾ  دلأللك غيسّْؿ بالماء ؛ بحيث مرض ـأ ،حركؽ ـأ ،في جسده

 ييمّْـ.فإف تىعذر صىبُّ الماء عميو  ،التفسخ التزلع، أك عميو الماء صبِّا بالقدر الذم يحفظو مف

                                                           

 (.224) الفالح مراقي ، الطحطاكم،(16/261ج) اليداية شرح العناية البابرتي، (1)
 .(1/472ج) المدكنة المدني، (2)
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 مٌ ألالغسؿ  ييمـ إذا تعذر بؿ الميت ال يغسؿإلى أف  (1) ذىب الشافعية :القوؿ الثالث
حترؽ، فإف الميت ال لما الشييد اىتراء جسدمف  خشيةالأك فقد الماء، مثؿ سبب مف األسباب؛ 

 قاؿ النككم رحمو ا:بالكجكب في حاؿ ترتب الضرر جراء الغسؿ، ف قالكابؿ  ييمـ،يغسؿ بؿ 
غسؿ قياسان عمى جب االنتقاؿ فيو عند العجز عف الماء إلى التيمـ ي ، أم أنوكاجب ىنا التيمـ
  .(2) الجنابة

صمى عميو مف غير غسؿ يمـ كيي تعذر غسمو فإنو ال يي  مففعندىـ  (3) بمةمحنال :الرابع القوؿ
 .كىك ال يتحقؽ بالتيمـ التنظيؼ،ف المقصكد مف الغسؿ ىك إحيث  تيمـ،كال 

 :الخالصة

نكىت الباحثة عمى في مسألة " تغسيؿ شييد األنفاؽ" بأف الشييد ال ييغسؿ، كبالتالي فإف 
مما  أك مرض ،مانع مف حرؽ ذلؾ بسبب لشييد سكاء أكافالحكـ في ىذه المسألة عدـ تغسيؿ ا

مف كىذا  ،بسبب الضرر الحاصؿ عف تغسيؿ الشييد المغسكؿأك  ،يغمب عمى الظف تضرر الغاسؿ
 .عنيا ان كتخفيف األمة،رحمة ا تعالى بيذه 

 

 عميو والصالة وتكفيِنو ،الميٍّت أجزاء بعض َغْسؿِ  حكـ في: الثانية المسألة
  لة:صورة المسأ

كأف يككف مقطكع  ،في حاؿ انتيت المعركة كعيثر عمى جزءو مف جسدو ال ييعرؼ صاحبو
 بيذه عميو كالصالةً  كتكىفيىًنو تغىٍسيمو فما الحكـ في و،ئ، كلـ يعثركا عمى ما تبقى مف أشالالرأس مثالن 
 الصكرة؟

 تحرير محؿ النزاع: 

 عمى عيًثر إذا فيما عميو كالصالة وككفنً  الميّْت أجزاء بعض غىٍسؿً  حكـ في الفقياء ختمؼا
 قكليف: عمى النصؼ دكف أك ،الشييد  نصؼ

 

                                                           

 (.2/127الطالبيف)ج البكرم، إعانة (1)
 (.5/178ج)المجمكع ،النككم (2)
 .(2/337ج) الكبير قدامو، الشرح ابف (3)
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 كتكفف الشييد أطراؼ تغسؿ أنو إلى (2) الظاىرم حـز كابف (1) كأحمد الشافعي :القوؿ األوؿ
ف ،عميو كييصٌمى  .ذلؾ مف أقؿ، أك النصؼ دكف كاف كا 

  .(3) صمى عميو، كال يي غسؿمالؾ إلى أنو ال يي ك ذىب أبك حنيفة، : القوؿ الثاني
 أدلة كؿ فريؽ:

 :أدلة القوؿ األوؿ
 أبك بالشاـ، كصمى عظاـ صمى عمى   الخطاب بف ، كمنيـ أف عمرالصحابة  فعؿ -1

 .(4) بالشاـ رءكس عمى  عبيدة

 الصحابة  فعرفيا الجمؿ، مكقعة ما نقؿ عف الشافعي في اليد التي ألقاىا الطائر بمكة في -2
 .(5) عمييا كاكصمٌ  فغسمكىا مف الخاتـ،

 أدلة القوؿ الثاني:
  .(6) عنو لنقمكه فعؿ كلك عمييـ صمى   النبي أف يينقؿ لـ 

 الراجح:القوؿ 
يرجع إلى التفصيؿ ليذه عدـ تغسيؿ الشييد، ك  ترل الباحثة أف الراجح في ىذه المسألة

 األجزاء، كىي كالتالي: 
 غسؿ أمكف حتى لك يغسؿ ال جزائوأ بعض كإذا كاف مف الممكف تغسيؿ أطراؼ الشييد، أ األوؿ:

 األجزاء. ىذه
ف كانت اإلصابة شديدة، الثاني:  بعض معرفة مف تمكفكلـ يي  أشالء، إلى الشييد جسد كتمزؽ كا 

، فإف مسكو كتعذر كبيرة، ليست القطعفكانت  مختمفة،ال ماكفاأل في المتناثرة المحـ قطع
 أك غسؿتي  أف كتيدفف دكف ثيابو، مف بقي بما مؼكتي  جمعتي المجاىد بأف  أشالء مع التعامؿ

 عمييا. كييصٌمى كفف،تي 
                                                           

 (.209/ 2)جالمغني  ، ابف قدامو،(٣٥٥- ٣٥٢/ ٥ج) المجمكع النككم، (1)
، ابف (2)  (.٨٢١/ ٥ج) المحمَّى حـز
(، المدني، المدكنة 302/  1ج(، الكاساني، بدائع الصنائع )576/  1جابف عابديف، حاشية ابف عابديف ) (3)

 .(212/  2ج(، الحطاب، مكاىب الجميؿ )180/  1ج)
 .(2/209ج) المغني قدامو، ابف (4)
 (1/268ج) األـ الشافعي، (5)
 .(83)ص الجنائز، أحكاـ األلباني، (6)
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 الثاني المطمب
 الشيداء أرواح عمى الغائب صالة حكـ

 صورة المسألة:

تتكالى قكافؿ القتؿ كالتنكيؿ كالدمار، ك ىا ءتأتي الحركب، كتتكالى المعارؾ، فتخمّْؼ كرا
اىير اليادرة إلى أكؿ منزؿو مف منازؿ اآلخرة، جسده، فتزفو الجم ، منيـ مف ييعثر عمىلتتر  الشيداء

تينئةن لو بالشيادة، كميطاًلبة لممقاكمة بالرد القاسي، كاالنتقاـ مف أعداء الديف كاإلنساف، كمنيـ مف 
تمزقت ىؿ ىؿ في نفؽ مف أنفاؽ المقاكمة أـ  ،تطكيو األرض بيف جنباتيا، فال ييعرؼ مكاف مكتو

 أثر، فما ىك حكـ صالة الغائب عميو في ىذه الحالة؟ عيفو أك ه كتفرقت، فمـ يبؽ ليا أمؤ أشال
 تحرير محؿ النزاع:

مؿ إذا الشييد أف عمى جميكر العمماء أجمع  كعاش المعترؾ، أرض في يمت كلـ- حينا حي
عمى  الغائب الشييد عمى مشركعية الصالة يفاختمفكا  كلكنيـ ،(1) عميو يصمى فإنو- شيء أقؿ

  :ثالثة أقكاؿ

 .(3) كالمالكية (2)الحنفية  مذىب كىك الغائب، الميت عمى الصالة تشرع ال :األوؿ القوؿ

 مذىب كىك (4) مشركعة الغائب الميت عمى الصالة أف حيث ذىب إلى ،لمشافعي :القوؿ الثاني
 . (5) الحنابمة

  .(6) كتركيا عمييـ الصالة بيف مخير أنو-ا رحمو-القيـ ابف قاؿ :القوؿ الثالث

  :ؿ قوؿك أدلة

 .(7) عنو لنقمكه فعؿ كلك عمييـ صمى   النبي أف يينقؿ لـ :أدلة القوؿ األوؿ

 عمييـ. الغائب صالة ترؾ أكلى باب فمف استشيادىـ، حاؿ الشيداء عمى الصالة  ترؾ فقد 

                                                           

 (.245)ص كاألسانيد المعاني مف المكطأ في لما التمييد البر، عبد ابف (1)
 (.312/ 1ج) الصنائع الكاساني، بدائع (2)
 (.70/ 2ج) الصغير الشرحالصاكم،  (3)
 .(1/249ج)الشافعي اإلماـ فقو في الميذب الشيرازم، (4)
 .(84/6ج) المستقنع زاد شرح الشنقيطي، (5)
 .(8/284ج) السنف، القيـ، تيذيب ابف (6)
 .(83)ص الجنائز، أحكاـ األلباني، (7)
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 الثاني: أدلة القوؿ

  النبوية: ةمف السن

 .(1) النجاشي عمى صمى   ا رسكؿ أف ا عبد بف جابر عف
 المناقشة:

 :مناقشة أدلة القوؿ الثاني

 لغير يتعدل ال ،الفعؿ بيذا مخصكصان  الغائب صالة النجاشي عمى بالصالة النبي فعؿ -1
 .(2) المسمميف

فمـ  ،ألف النجاشي كاف ببمدو ليس فيو مسممكف الغائب؛ صالة النجاشي عمى  صمى النبي -2
 .(3)عميو  يصميفي تمؾ البمد ل المسمميف مف أحديكجد 

 أدلة القوؿ الثالث:

  .(4) األمريف مف كاحد الكاردة بكؿ اآلثار 
  القوؿ الراجح:

 عمى الغائب صالة إقامة أف المسألة ىذه في لمباحثة يبدك الذم تقدـ فإف ما عمى كبناء
 كذلؾ لما يمي: مشركعة الشيداء

 مسوغات الترجيح:

 كألف النجاشي، عمى معو صمكا عنيـ ا رضي أصحابو بو؛ ألف خاصان  ليس   النبي فعؿ  -1
 متابعتو عمينا كاف الشريعة أفعاؿ مف شيئا فعؿ إذا  اورسول  الخصكصية، عدـ األصؿ
  .بدليؿ إال يعمـ ال كالتخصيص بو، كاالقتداء

 كالدفاع اإلسالـ حماية عاتقيـ عمى حممكا فمم عظيـ، فيـ صمى عمى الشيداء فيـ ليـ شأفيي   -2
 عالية.  خفاقة اإلسالـ راية كالحفاظ عمى أىمو، عف

 
                                                           

 (.429/ 3ج) البخارم صحيح شرح البارم ابف حجر، فتح (1)
 .(6/151ج)داكد أبي سنف شرح العيني، (2)
 (.149/ 17جابف عثيميف، مجمكع الفتاكل ) (3)
 (.8/284ج) السنف تيذيب القيـ، ابف (4)
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 : المبحث الثاني
 المستجدات الفقيية المتعمقة بالمجاىديف بعد المعركة في غير العبادات

 المطمب األوؿ
 حفالت تأبيف الشيداءباألحكاـ الشرعية المتعمقة 

 في طكاعية، في سبيؿ ا تعالى بإخالص، كصدؽ؛ يثبت ركحو الشييد يبذؿ حيف 
، إلى العاُل الشييد يرتقي فعندىا شؽ المكت كما يحرص عدكىـ عمى الحياة،العدك فيع مكاجية

فتزفو المالئكة زفاؼ ممكي إلى جنة الخمد عند رب العرش العظيـ، فيفتقده  بالزغاريد الدمكع فتختمط
كاف عمى الباحثة في ىذا المطمب بياف  ؛ لذلؾكمنيـ مف ينظـ لو حفالن  ،األحبة فمنيـ مف يرثيو

 .لممكتى التأبيف حفالت حكـ كأخيران  ،لتي تتعمؽ بالشييد مف نعي كرثاءاألحكاـ ا

استشياده عبر مكبرات الصكت بلنعي الشييد، كاإلعالـ الشرعي الحكـ قبؿ االنتقاؿ إلى ك         
 .كاف مف الالـز بياف مفيـك النعيبالنداء 
 :النعيمفيـو 

أصميا  المعتؿ كالحرؼ كالعيف لنكفا:" ارسبف فجاء في معجـ مقاييس المغة ال :النعي لغة -1
 .(1)"المكت خبر: مثؿ الشيء، إشاعة عمى يدؿ

 أما ،(2)"جنازتو ليشيدكا مات فالنان قد أف الناس مناداة ": بأنو عرفو الترمذم النعي اصطالحًا: -2
 . (3) "خبار بوكاإل إذاعة مكتو، "األثير فقاؿ: ىك ابف

، المغة في منو أخص االصطالح في النعي مف خالؿ التعريفات أف معنى كيظير لمباحثة

 الميت مدح بالمكت عمى اإلخبار يدخؿ مف كمنيـ فقط، النداء بالمكت عمى يقصره مف فمنهم
 كتعداد ما لو مف صفات، كمفاخر. 

 

 

 
                                                           

 (.1036)ص المغة مقاييس ابف فارس، معجـ (1)
 (.239)ص الترمذم الترمذم، جامع (2)
 .(5/85جابف األثير، النياية ) (3)
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 الصوت ورفع بنداء بالموت اإلعالـ حكـ: ولىاأل  المسألة

ـى  اعتاد الناسى  صورة المسألة: نعى بمكت الشييد، بحيث ين  عمى اإلعالـ في ىذه األيا
كأيضان ، الشيداء باإلعالف عف استشيادىـ بالصحؼ كالبيانات كعبر مكبرات الصكت في المساجد

  ؟، فما الحكـ في ىذه المسألةالتكاصؿ االجتماعي كسائؿ عبر
 :تحرير محؿ النزاع

 ،مف غير نداء ضؿ،الفعمـ بالرجؿ إخكانو كمعارفو كذكك أف يي  عمى جكاز كثير مف أىؿ العمـ:اتفؽ  
 :عمى قكليف حكمو في كااختمفكلكنيـ 

 في النداء إلى أف (4) ، كالحنابمة(3) كالشافعية ،(2) كالمالكية ،(1) جميكر الحنفية ذىب :القوؿ األوؿ
 ه.الميت مكرك  بمكت اإلعالـ

 حالة في كاألزقة األسكاؽ، في الميت عمى النداء جكاز إلى الحنفية مف ذىب جماعة :الثاني القوؿ 
 .(5) المفاخر ذكر عف مجردان  ككنو

 :لفريؽ األوؿا استدؿ

 مف السنة النبوية: 

 َعَمؿِ  ِمفْ  النَّْعيَ  َفِإفَّ  َوالنَّْعَي، ِإيَّاُكـْ  ":  ا رسكؿ قاؿ: قاؿ  مسعكد ابف عف ركم ما
  .(6)الَجاِىِميَِّة"

 كرد الذم الجاىمية ، فنعيجكازهمف النعي يدؿ عمى عدـ   النبي أف تحذير وجو الدللة:
 .كاألسكاؽ الدكر أبكاب عمى الميت مكت بخبر يعمف مف يرسمكف كانكا إنيـ عنو، النيي

 

 

                                                           

 .(2/127ج)القدير اليماـ، فتح ابف (1)
 (.1/424ج)الدسكقي ي، حاشيةالدسكق (2)
 .(3/20ج)المحتاج الرممي، نياية (3)
 .(1/331ج)اإلقناع النجا، أبك (4)
 .(2/182ج)القدير فتح اليماـ، ابف (5)
 قاؿ (،3/303( )ج984النعي، رقـ ) كراىية في جاء ما الجنائز، باب أخرجو الترمذم في سننو، كتاب أبكاب (6)

 (.484 /2عيؼ سنف الترمذم )جضعيؼ، صحيح كض األلباني: الشيخ
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 :الفريق الثاني ستدلا
 من المعقول:

فيك يختمؼ عف  ،لجماعة المصميف عمى الميت كالمستغفريف لو ان ذلؾ تكثير  أف فيعمى 
 .(1) ئؿ ينعكف مع ضجيج كبكاء كعكيؿ كتعديد كنياحةنعي الجاىمية؛ فإنيـ كانكا يبعثكف إلى القبا

 القول الراجح:
 كاإلعالـ الشييد نعى ترل الباحثة أف القكؿ الراجح ىك الجمع بيف القكليف أال كىك جكاز

 اإللكتركني البريد ـأ الياتفية بالرسائؿ ـ، أالصكت مكبرات ـأ بالصحؼ سكاءن  كسيمة بأم مكتو عف
 مسوغات الترجيح:

 الناس لمجامع تككف ما اإلعالمية التي ىي أقرب الكسائؿ مفما يشببيا الكسائؿ ك ىذه   
 كاالستغفار لو كالدعاء جنازتو لحضكر المسمميف كإخبار الكثيرة لفكائده ،العصر في ىذا كمنتدياتيـ

 محـر أمر يالزمو كأال كالمباىاة المفاخرة النعي ذلؾ مف يقصد أال بشرط دفنو، في كالمشاركة لو
 الخبر كاف إذا كالتحريـ النيي الكاذب، كيتأكد المدح أك كالمكسيقى الطبكؿ ضرب أك النياحةك

  البكاء. عمى كيييج األحزاف يثير لما متضمنان 
 

 وحكميا يالمراث: ةنيالثا المسألة
ثاء، مفيكـ الر  أول:بياف: كاف عمى الباحثة الشييد، رثاء الحكـ الشرعي ل بياف كقبؿ االنتقاؿ إلى

 : حكـ الرثاء.انياً ثك
 :تعريؼ الرثاء -أولً 

 محاسنو، كمدحو كتعديد الميت عمى البكاءي  بمعنى:المغة بعدة تصريفات  في الرثاء يأتي
 النبي رثاء كمنو كالحزف، التكجع بمعنى الرثاء يأتي ككذلؾ ،(2) مكتو بعد فيو شعر نظـ مف خالؿ

  ًخكلةى  بفً إ لسعد  َيْرِثي" َخْوَلةَ  ْبفُ  َسْعدُ  اْلَباِئُس  َلِكفْ :" بقكلو رثاه فقد كغيره، البخارم في كما 
 إذا رثيتو ويقاؿ " أما ابف حجر فقاؿ: .(3)ِبَمكََّة" َماتَ  َأفْ  َوَسمَّـَ  َعَمْيوِ  المَّوُ  َصمَّى المَّوِ  َرُسوؿُ  َلوُ 

 .(4)"عميو تحزنت إذا لو ورثيت موتو بعد مدحتو

                                                           

 (.2/128جفتح القدير ) اليماـ، ابف (1)
 (.308 /14ج)رثا  مادة العرب، لساف منظكر، ابف (2)
 بكاء ببعض الميت يعذب كسمـ عميو ا صمى النبي قكؿ باب الجمعة، كتاب أخرجو البخارم في صحيحو، (3)

 (.81 /2( )ج1295عميو...، رقـ ) أىمو
 (.3/514ج)البارم  تحف حجر، ابف (4)
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 :حكـ الرثاء :ثانياً 

 اع:تحرير محؿ النز 

 :يفقكلعمى في ىذه المسألة -رحميـ ا –لعمماء اختمؼ ا
  :األوؿ القوؿ

ليو ذىب بأس بيا، المراثي جائزة فال  .(1) كالشافعية الحنفية، كا 
 :الثاني القوؿ

 .(2) لمشافعية بعض كذىب إلى ذلؾ المراثي مكركىة،

 أدلة كؿ فريؽ:

 :القوؿ األوؿ استدؿ

 .(3) أىؿ العمـ مف كثير فعمو ككذلؾ عنيـ، ا رضي الصحابة مف الكثيربفعؿ 
  :الثاني ستدؿ القوؿا

 .(4)اْلَمرَاِثي "  َعفِ  َنَيى ":  ا رسكؿ إف :قاؿ  أكفى أبي بف ا عبدعف 

  المراثي، يدؿ عمى الكراىة. عف  النبي نيي : أفوجو الدللة

 المناقشة:

  مناقشة أدلة القوؿ الثاني:

 إلى تجدد مما يؤدم أك منو كاإلكثار لو االجتماع ىك الحمؿ عمى النييف السبب الظاىر مف أ -1
 .(5) يفعمكنو العمماء مف كغيرىـ --لصحابةا مف الكثير فإف ذلؾ عدا ماك  األحزاف

                                                           

 (.3/17ج) المحتاج الرممي، نياية ،(2/239ج) عابديف ابف حاشية عابديف، ابف (1)
 (3/17جنياية المحتاج ) الرممي، (2)
 (.2/215ج) المنياج الجمؿ، شرح (3)
 تعميؽ (،31/480( )ج19139أكفى، رقـ ) أبي بف ا عبد الككفييف، حديث أخرجو أحمد في مسنده، مسند (4)

، الشيخيف رجاؿ ثقات رجالو كبقية مسمـ ابف كىك اليجرم: إبراىيـ لضعؼ ضعيؼ إسناده :طاألرناؤك  شعيب
 (10/226كضعفو األلباني، السمسمة الضعيفة)ج

 (.3/17ج) المحتاج نياية الرممي، (5)
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، النعي تعتبر مف اليرثى فييا  التي القصائد -2 بشرط عدـ الغمك فييا، أك تضمنيا  كلكف المحـر
 .(1) الكصؼ لممتكفى بالكذب

  :الراجح وؿالق 

المكعة،  كتجديد لألسؼ تييج فيو يككف أال بشرط كلكف ،جائز الشييد رثاءأن  ترى الباحثة
 أعلم.أعمى ك-تعالى – الحزف، كاك 

 

 إقامتيا وحكـ التأبيف حفالت: ةثالثال المسألة
 الناس فييا إلى ييدعى الشيداء، كالتي تأبيف في اعتاد الناس اليكـ عمى حفالت التأبيف  

 عميو، كيشتمؿ كيثنكا مناقبو كيذكركا الميت أك الشييد عف فييا المتحدثكف، كالخطباء فيتحدث الحفؿ
ا التأبيف  الشيداء بمنزلة الناس كتذكير الشييد بمناقب كالتحدث أكلو في القرآف قراءة عمى أيضن
 عف دثتتح التي الحماسية األناشيد لبعض االستماع التأبيف يصاحب كقد ككرامتيـ، كفضميـ
كاف عمى  التأبيف،حفالت ل كقبؿ االنتقاؿ إلى بياف الحكـ الشرعيا،  سبيؿ في كاالستشياد الجياد

 .التأبيف تحفال: حكـ إقامة ثانيا، كالتأبيفمفيـك  :أولً  الباحثة بياف:

 :مفيـو التأبيفأوًل: 

 :المغة فيالتأبيف 

 .(2)"كبكاه مكتو بعد مدحو: أم تأبينان، الرجؿ أىبىفى 

 الرثاء، عف أف تعريفو في المغة ال يختمؼ ترى الباحثةمف خالؿ تعريؼ التأبيف في المغة 
 كمنيا:، الرثاء عف يختمؼإنو ف المعاصرة أما التأبيف بصكرتو مكتو، بعد الرجؿ فكالىما مدح
 بعض بو كتقكـ ،أمجاد الميتفي حفؿ  الناس مف مجمكعة اجتماع: ىك فالتأبي حفؿ
 .كعظمائيا كشيدائيا قادتيا لتأبيف ،ىاكغير  الرسميةؤسسات المك  ،التنظيمات

 التأبيف حفالت إقامة حكـثانيًا: 

 تحرير محؿ النزاع:

  :قكالف فيو ليـ ككاف حكـ حفالت التأبيف في الفقياء اختمؼ
                                                           

 .(410/  13)ج باز ابف فتاكل مجمكع باز، ابف (1)
 .(13/5ج)العرب لساف منظكر، ابف (2)
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 .(1) الميت لتأبيف االجتماع حرمة إلى الفقياء بعض ذىب حيث :القوؿ األوؿ

 أبيف الشيداء.جكاز حفالت ت :القوؿ الثاني

 أدلة كؿ قوؿ:

 أدلة القوؿ األوؿ:

 أوًل: مف السنة النبوية:

 فيو كلما، (2)" اْلَمرَاِثي َعفِ  َنَيى :" ا أف رسوؿ" : قاؿ  أكفى أبي بف ا فعف عبد
 الحزف. كتيييج المكعة كتجديد غالبان، الفخر مف

 ثانيًا: مف المعقوؿ
 كسرت ،عنيـ انتشرت ثـ اإلسالـ، قبؿ الفراعنة لدل تكان فرعكنية، عادة أنيا فييا ألصؿا

 َمفْ  ":  النبي قكؿ مف ثبت ما يردىا، (3) اإلسالـ في ليا أصؿ ال منكرة، بدعة كىي غيرىـ، في
 اليكـ، المكجكدة الطريقة عمى كرثاؤه الميت كتأبيف، (4)" َردٌّ  َفُيوَ  ِمْنوُ  َلْيَس  َما َىَذا َأْمِرَنا ِفي َأْحَدثَ 
  يجكز. ال عميو الثناء في كالغمك لذلؾ، الجتماعا مف

 :أدلة القوؿ الثاني
 أوًل: مف القرآف الكريـ:

 .(5) ﴾ی ی ىئ ىئتعالى: ﴿ قكلو عمكـ

 ثانيًا: مف السنة النبوية:
 ليذه ذكر إال التأبيف كما ،(6)" َمَساِويِيـْ  َعفْ  َوُكف وا َمْوتَاُكـْ  َمَحاِسفَ  "اْذُكُروا: قكلو عمكـ -1

 .  ىديو مف أخذا اسفالمح

                                                           

 .(11/164ج) التأبيف؟ مشركعية عمى دليؿ عف سؤاؿ حكؿ: بالسعكدية لمفتكل الدائمة مجنةال (1)
 (. 132)ص تخريجو، سبؽ (2)
  .(5/4652)ج كجكاب سؤاؿ اإلسالـ، مكقع مف العربي القسـ النجد، صالح (3)
 (2697رقـ )، إذا اصطمحكا عمى صمح جكر فالصمح مردكد ، بابالصمح كتاب ،في صحيحو أخرجو البخارم (4)

 (.184 /3)ج
 .[237البقرة: ] (5)
 قاؿ (،426 /4( )ج4902المكتى، رقـ ) سب عف النيى في باب أخرجو أبك داكد في سننو، كتاب األدب، (6)

 (.400/ 10جصحيح كضعيؼ سنف أبي داكد ) ضعيؼ،: األلباني
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 بأخرل مركا ثـ َوَجَبْت "، : " فقاؿ خيرا عمييا فأثنكا بجنازة مركا: قاؿ  مالؾ بف أنس عف -2
 َأْثَنْيُتـْ  َىَذا " : قاؿ رسكؿ ا كجبت؟ : ما عمر فقاؿ َوَجَبْت " " فقاؿ: شرا، عمييا فأثنكا
 ِفي المَّوِ  ُشَيَداءُ  َأْنُتـْ  النَّارُ  َلوُ  َفَوَجَبتْ  َشرًّا َعَمْيوِ  َأْثَنْيُتـْ  اَوَىذَ  ْلَجنَّةُ  ا َلوُ  َفَوَجَبتْ  َخْيرًا َعَمْيوِ 

 .(1)"اأْلَْرِض 

الحديث ثناء بالخير لمف أثنى عميو أىؿ الفضؿ ككاف ذلؾ مطابقا لمكاقع في  الدللة:وجو 
 صاحبيال الجنةكجبت ، فاألكؿ فيك مف أىؿ الجنة. فإف كاف غير مطابؽ فال، ككذا عكسو

 بالحؽ كالشيادة بالخير لمميت الشيادة مف كالتأبيف الطالح، لصاحبيا كجبت النار كالثاني الصالح،
  .(2) الكريـ الرسكؿ كمدح كتعالى بثناء سبحانو الحؽ إلى ترفع الحؽ أىؿ مف لرجؿ

 ثالثًا: مف المعقوؿ:

مكف بو ك ممكف بما يقمف الشيداء مف يعمؿ بسرية تامة لدرجة أف أقرب المقربيف لو ال يع
 كذكرا بفضميـ، عرفانان  ؛ فيككف حفؿ التأبيفمف عظيـ العمؿ كالتضحيات في سبيؿ ا تعالى

 عمكـوذلك فً  كاآلخرة، الدنيا في الخير ليـ يجمب بما الناس حياة في آثارىـ عف كحديثان  لمآثرىـ،
ف ،(3) " َمَناِزَلُيـْ  النَّاَس  َأْنِزُلوا " : قكلو حياة  في القدكة مكاضع المنازؿ أيضان بياف اؿإنز  مف كا 
  .الناس

 .(4) ، ككذلؾ فعمو كثير مف أىؿ العمـ--فعؿ الكثير مف الصحابة رابعًا:

 :القوؿ الراجح

 تأبيف جكاز ىك الراجح القكؿ أف ترل الباحثة فإف كأدلتيـ المسألة في الفقياء أقكاؿ بياف بعد
 كصؼ في كاإلسراؼ المبالغة عدـ بشرط التأبيف ليـ؛المسمميف مف خالؿ إقامة حفالت  شيداء

 تعالى أعمى كأعمـ. كا المكعة كتجدد ،األحزاف تييج كعدـ ذكر المآثر بصكرة الشخصيات،
 مسوغات الترجيح:

 .الردكد مف كسالمتيا التأبيف جكاز إلى ذىب الذم القكؿ أدلة قكة -1

                                                           

 (.97 /2( )ج1367) الميت، رقـ عمى الناس ثناء باب ،كتاب الجمعة أخرجو البخارم في صحيحو، (1)
 .(9/86الشككاني، نيؿ األكطار)ج (2)
 قاؿ (،411 /4( )ج4844منازليـ، رقـ ) الناس تنزيؿ في باب األدب، كتاب سننو، في داكد أبك أخرجو (3)

 .(342 /10ضعيؼ، صحيح كضعيؼ سنف أبي داكد )ج: األلباني
 (.2/215ج) المنياج الجمؿ، شرح (4)
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الميت لتجديد  أىؿ اجتماع ىك مقصكدال كاف فإف منو، المقصكد باختالؼ يختمؼ التأبيف حكـ -2
لمتفاخر،  بالكذب الثناء في المبالغة كاجتماعيـ بغرض جائز، غير فيذا ،المكعة، كالحزف
 عظيـ مف قاـ بو الشيداء ماكد؛ ألجؿ بياف ف كاف المقصإتتكرر، كأما  كاتخاذ ىذه عادة

 .الىتع ا سبيؿ في لمآثرىـ كذكرا بفضميـ، عرفانان  كالتضحيات؛ العمؿ
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 : المطمب الثاني
 لذوي الشيداء والمنح المقدمةالمتعمقة باليبات الشرعية األحكاـ 

: 
لما كانت فكضى الماؿ مف أخطر صكر الفكضى التي تصيب المجتمعات، كلما كانت 

فَّ "ِإفَّ ِلكُ  : لقكلوفتنة الماؿ عظيمة قد يحدث بسببيا شح، كطمع، كنزاع، مصداقنا  ؿٍّ ُأمٍَّة ِفْتَنًة، َواِ 
يكمان بعد يكـ، فتزداد  ،تكالت المعارؾ، كاالغتياالت كقكافؿ الشيداء تتابع، كلما (1)ِفْتَنَة ُأمَِّتي اْلَماُؿ"

؛ كمما نتج عف قضي ا تعالى أمران كاف مفعكالتركم بدمائيا ثرل األكطاف الطاىرة، إلى أف ي
األمري الذم كقع بسببو كثير  ،النزاع بيف الكرثة ا التي تتمثؿ فيمجمكعة مف القضايظاىرة الشيادة 
 ة الحكـ الشرعي لممنح التيال بد مف دراس بيف األسر؛ لذلؾ كاف المشاكؿ المستمرةمف الخالؼ، ك 

خصص لذكم الشيداء مف عطايا كىبات ، كمف ضمف ىذه القضايا ما يي الشيداء ألسر تعطى
 الشيداء عمى صاحب استحقاقيا، كمقدار ىذا االستحقاؽ.اختمؼ ذكك  كمساعدات مالية التي

 

 الشيداء أسر مستحقات أقساـ: األولى المسألة
  :الرواتب الدورية التي توزع عمى ذوي الشيداء -أولً 

  قبؿ بياف ىذه المسألة كاف عمى الباحثة تعريؼ راتب الشييد، كأنكاعو.

 :راتب الشييد -1

 -األب، األـ، الزكجة، األبناء -كرثةي ال يستحقو ةمعين جية قبؿ مف محدد مالي مبمغ ىك
 جية، أم تمنحيا التي المخصصات التعريؼ كيشمؿ المانحة، الجيات تحددىا بأسباب قيتؿ مفل

فٍ   .(2) راتبنا تسـٌ  لـ كا 
  :أنواع راتب الشييد -2

 خدمة،عمى جية العمؿ أك نياية  مف مستحقات الشييد ىك جزء مف راتب المتكفى :األوؿ النوع
كىك ما كاف يخصـ منو كؿ شير كالمعركؼ بالمعاش، الذم كاف يستحقو الشييد 

                                                           

: الحاكـ قاؿ (،15 /29( )ج17471عياض، رقـ ) بف كعب حديث الشامييف، مسند خرجو أحمد في مسنده،أ (1)
 (592، قاؿ: األلباني بو عمة ال تقدح في صحتو، السمسمة الصحيحة )اإلسناد صحيح

  إبراىيـ، تيسير": معاشه " أـ تكٌرث" تركة" الشييد راتب حكـ: مقاؿ (2)
http://felesteen.ps/details/news/82923 
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كتقدـ الحككمة أك الشركة اإلعانة المقتطعة ، ديف لومكظفنا، فيك بسبب عممو، ككنو 
لكرثة القسمة بيف ا تقسـكال  تركة،تككف اإلعانة ال مف راتب المكظؼ المتكفى ف

 .(1) الشرعية في الميراث
ف كاف الراتب منحة النوع الثاني: فإنو يقسـ بيف مف تعينيـ  ،مف الدكلة أك جية العمؿ ، أك ىبةكا 

 كىك ،ككيفية قسمتو إلى الجية المانحة الجية المانحة فيرجع في تحديد المستحؽ لو
 برعاية جمعية تقكـ كأف استشياده، بسبب إنما عممو بسبب ليس الشييد استيحقو ما

ف أىمو  لو، حددتيا لمف تككف فإنيا الشركة أك الحككمة مف ةىب مجرد اإلعانة كانت كا 
ف فقط ليا فيي لمزكجة مخصصة كانت إف أما  أقارب مف لغيرىا مخصصة كانت كا 

ف لو، فيي الميت  الجية تحدده ما حسب عمى عمييـ تقسـ فإنيا لمجميع كانت كا 
  .(2) الراتب مف المانحة

 المكرمات، واليبات المقطوعة: -ثانياً 

أسرة  ؿ التي تكزعيا بعض المؤسسات، كالتنظيمات، كالجمعيات الخيرية عمىىي األمكا
ككف مرة كاحدة، أك أكثر مف مرة، فتكزع عمى شرط الكاىبيف ليذه تفقد  ،بشكؿ دكرمالشييد 
 . (3)األمكاؿ، 

 الكفالت الراتبة مف التنظيمات والجمعيات: -ثالثاً 

يداء، ككذاؾ بعض الجمعيات بشكؿ دكرم ىي األمكاؿ التي تدفعيا التنظيمات ألىالي الش
ال تعتبر تركة؛ فال تقسـ قسمة الميراث؛ حيث إف اعتباره ميراثان يقتضي أف ك  ،ليـ، كتككف راتبة

يعطى األب كاألـ حتى بعد مكتيـ، كتعطى الزكجة بعد زكاجيا، مما يؤدم إلى الحكـ عمى المسألة 
  .(4) الشريعة الكاحدة بحكميف متناقضيف، كىذا يتناقض مع أحكاـ

                                                           

 30المكافؽ  -1430ربيع ثاني/ 3: أحكاـ مخصصات الشيداء، لجنة اإلفتاء بالجامعة اإلسالمية،فتكل (1)
/3/2009. 

- كيب إسالـ- الشيداء ألسر تعطى التي المنح قسمة الفتكل، مركز (2)
www.islamweb.net/fatwa/index.php?age=showfatwa&Option=FatwaId&Id 

 خانيكنس فرع-فمسطيف عمماء رابطة الكفاء، مستحقة ديكنيـ كاحكاـ لشيداءا أسر مستحقات تقسيـ نظاـ: فتكل (3)
 ـ2014نكفمبر المكافؽ-ق1436 محـر

 30المكافؽ  -1430ربيع ثاني/ 3فتكل: أحكاـ مخصصات الشيداء، لجنة اإلفتاء بالجامعة اإلسالمية، (4)
/3/2009. 
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تعتبر ستشياده، ك جرل اإلعاشة لمف كاف يعكليـ قبؿ اكتجرم م ،اإلكراـىذه األمكاؿ تحمؿ معنى 
عالة كفالةىذه األمكاؿ   الشيداء أسر عمى كفالة، كرعاية  النبي حثٌ  فقد الشييد، أسرة كا 

 ِفي َغاِزًيا َجيَّزَ  َمفْ  ":قاؿ أف رسكؿ ا  خالد الجيني بف كعائالتيـ عمالن بحديث عف زيد
 .(1)َغزَا " َفَقدْ  المَّوِ  َسِبيؿِ 

 

 الشيداء بديوف المتعمقة األحكاـ: الثانية المسألة

تركة فيستحب لذكم  تقضى مف أصؿ مالو إذا كاف لو تركة، أما إف لـ يكف لو ديكف الشييد -1
و؛ تبرئة لذمتو أماـ ثـ لسائر المسمميف أف يسارعكا إلى سداد دين ديكنو،البالغيف العاقميف سداد 

 حث ىذا الحديث ففي ،(2)"َعْنُو  ُيْقَضى َحتَّى ِبَدْيِنوِ  ُمَعمََّقةً  اْلُمْؤِمفِ  َنْفُس  : " قكلو ا تعالى
 أما مف ال ماؿ دينو، منو يقضى ماؿ لو فيمف كىذا الميت، عمى الديف قضاء في اإلسراع عمى
 النبي عف  ىريرة أبي فعف عنو، يؤدم الىا تع فإف القضاء؛ عازمان النية عمى كمات لو
 المَّوُ  َأْتَمَفوُ  ِإْتاَلَفَيا ُيِريدُ  َأَخذَ  َوَمفْ  ،َعْنوُ  المَّوُ  َأدَّى َأَداَءَىا ُيِريدُ  النَّاسِ  َأْمَواؿَ  َأَخذَ  َمفْ  : "قاؿ 
"(3). 

 ييسدد الشييد مف كفاالت كركاتب ال كؿ ما، يجرم مجرل اإلعاشة، كاإلعالة مما ييعطى ألىؿ -2
منو، إال في حالة تبرع صاحب الماؿ بذلؾ؛ لكف  تنفذ ال كما أف كصاياه منو ديكف الشييد،

 بشرط أف يككف بالغان عاقالن رشيدان في تصرفو بالماؿ.

رض، أك شقة سكنية، أك محؿ تجارم، أإف ترؾ الشييد عقاران، أك ماالن منقكالن لو قيمة كقطعة  -3
 ىذه الممتمكات تباع؛ لتستكفي منيا الديكف التي عميو، كقبؿ أك سيارة، ككاف عميو ديكف؛ فإف

الكرثة تنفذ منيا كصاياه الشرعية بشركطيا، فإف أراد أبناءه، أك كرثتو  تقسيـ الممتمكات عمى
ذا أرادعارؼ عميو في السكؽ، االحتفاظ بيا؛ فمو شرائيا بسعرىا المتً  كلي القاصريف االحتفاظ  كا 

 .(4) ز لو أف يسدد تمؾ الديكف مف أمكاليـ دفعة كاحدة، أك بالتقسيطبالعقار المكركث ليـ؛ جا

                                                           

 (.27 /4( )ج2843رقـ ) تدفف، ىحت انتظر مف باب الجمعة، كتاب صحيحو، في البخارم أخرجو (1)
 الشيخ (، قاؿ806 /2)ج (2413الديف، رقـ ) في التشديد باب الصدقات، كتاب ركاه ابف ماجو في سننو، (2)

 .(5/314)ج صحيح كضعيؼ سنف ابف ماجةصحيح،  األلباني:
 (.116 /3( )ج2388تدفف، رقـ ) حتى انتظر مف ، بابكتاب الجمعة أخرجو البخارم في صحيحو، (3)
 خانيكنس فرع-فمسطيف عمماء رابطة الكفاء، مستحقة ديكنيـ حكاـأك  الشيداء أسر مستحقات تقسيـ نظاـ: فتكل (4)

 ـ.2014نكفمبر المكافؽ-ق1436 محـر
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 الخاتمة والتوصيات:
 

الفقيية المستجدات أف أككف قد كفقت فيو لبياف أحكاـ  تعالىأسأؿ ا  البحث في ختاـ ىذا
، يياكضع أىـ النتائج التي تكصمت إل عمىلمجيد السابؽ فإنو ينبغي  المجاىديف، كاستكماالن  المتعمقة

 التالي: قد كانت عمى النحك بالتكصيات، ك ثـ أعقبيا 

 أىـ النتائج: -أولً 
 منيا ما يمي:، لممجاىد في سبيؿ ا الترخص بالرخص الشرعية، بؿ ىك أكلى مف غيره  -1

بعض منيا  كلكف إذا كاف تفكيت ،إىمالياأركاف الصالة، كشركطيا ال يجكز تركيا، أك  ( أ
ب مصمحة عظيمة مف مصالح الجياد، فإف الضركرة جمفي ساحة المعترؾ يؤدم إلى 

 .تجيز تركيا

، لكنو ثـاإلعميو  شترط فيو اإلذف بؿ يترتبتحت البيكت المممككة لمغير يي  نفاؽحفر األ ( ب
  .كىي الجياد ،عظيمة أال حينما يحقؽ مصمحة كال يشترط فييا اإلذف ،جائزان  يعتبر

 سكاءن  بسبب انييار، أك قصؼ، النفؽ معركة، فمف استشيد في داءشي ـاألنفاؽ ى داءشي  ( ت
الحرب فال يغسؿ، كال يكفف، كألىمو الخيار في الصالة  ـالتدريب، أك  عدادأثناء اإل كافأ

 عميو. 

فال  معان، التيمـك  كالعجز متحقؽ في الكضكء، ،تعتبر الضفادع البشرية فاقدة لمطيكريف ( ث
ليس عمييـ سب حاليـ ك يصمكا عمى ح، أما الصالة فحكميا أف تجب الطيارة في حقيـ

 اإلعادة.

الضعؼ بالصياـ كخاؼ  في رمضاف في مكطف المعترؾ إذا كاف مقيمان  المجاىد طريف ( ج
 .عند مالقاة العدك

أىؿ الميت  اجتماعالتأبيف يختمؼ باختالؼ المقصكد منو، فإف كاف المقصكد ىك حكـ حفالت  -2
بياف ما قاـ بو الشيداء مف عظيـ  منيا كاف المقصكد إذا أمافال تجكز، لتجديد المكعة، كالحزف 

 .ا الجكازيفحكم لمآثرىـ في سبيؿ ا تعالى العمؿ كالتضحيات؛ عرفانان بفضميـ، كذكران 
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 ، كىي كالتالي:نكعياأباختالؼ  الشيداء أسر مستحقاتبالمتعمقة  حكاـاألتختمؼ   -3
المعركؼ ، كىك عمى جية العمؿ أك نياية خدمة الشييد مف مستحقات جزءان ما كاف  :األوؿ 

قسمة  كال يقسـ، أخذ حكـ التركةتفال  الذم كاف يستحقو الشييد بسبب عممو بالمعاش
  .الميراث

 .الذم تعطيو الدكلة لكرثة المتكفى كيبة، فإنيا تككف لمف حددتيا لو الراتب: الثاني

ال تعتبر  ألىالي الشيداء بعض الجمعيات، ك التي تدفعيا التنظيمات، كاليبات تالمكرما :الثالث
 .تقسـ قسمة الميراث، كال تركة

 التوصيات:: ثانياً 
اكصي الجيات المختصة بالعمؿ عمى نشر األبحاث، كالدراسات المتعمقة بالمستجدات الفقيية  -1

 المتعمقة بالمجاىديف. 

في مراحؿ بالعمؿ عمى تكعية المجاىديف باألحكاـ الشرعية المتعمقة المختصة اكصي الجيات  -2
 المختمفة مف طرؽ التدريب العسكرم، كحتى الخكض في المعارؾ إلى ما بعد المعركةالجياد 

 .الدكرات الفقيية الخاصة بيـبيـ مف خالؿ النشرات، ك 
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 والمراجع المصادر

" )د.ت(. .تيسير إبراىيـ .د، إبراىيـ  تاريخ.ط(. . )د حكـ راتب الشييد "تركة" تكٌرث أـ "معاشه
 http://felesteen.ps/details/news/82923  : المكقع ـ،2017فبراير  26: االطالع

 الشيباني الكاحد عبد بف الكريـ عبد بف محمد بف محمد الكـر أبي بف عمي الحسف أبك ،األثير  ابف
 دار: بيركت . )د.ط(.الغابة أسدـ(. 1989- ىػ1409ير. )األث ابف الديف عز الجزرم،
 الفكر.

 ق(.1400الديف. ) جماؿ محمد، أبك الشافعٌي، اإلسنكم عمي بف الحسف بف الرحيـ عبد ،اإلسنكم
 . الرسالة مؤسسة: بيركت .1. طاألصكؿ عمى الفركع تخريج في التمييد

 الزكاج قضايا في فقيية تجداتمسـ(. 2000-ق1420األشقر، أسامة عمر سميماف األشقر. )
 . األردف: دار النفائس . 1. طكالطالؽ

. )د.ط(. دراسات فقيية في قضايا طبية معاصرةـ(. 2001عمر سميماف األشقر. ) أسامة، األشقر
 دار النفائس . 

 األشقكدرم آدـ، بف نجاتي بف نكح الحاج بف الديف، ناصر محمد الرحمف عبد أبك ،األلباني
 اإلسالمي . . المكتب4. طالجنائز أحكاـ ـ(. 1986- ىػ 1406األلباني. )

مف إنتاج . )د.ط(. صحيح كضعيؼ سنف أبي داكد. )د.ت(. محمد ناصر الديف األلباني األلباني،
 .مركز نكر اإلسالـ ألبحاث القرآف كالسنة باإلسكندرية

 . )د.ط(.التيسير جمبت المشقة لقاعدة كالتقرير اإلحكاـ ـ(.2004) .أمامو محمد عدناف ،أمامو
 .الرسالة  مؤسسة

 )د.ـ(. .2. طالعسكرية المصطمحات قامكس ق(.1402) .أميف فتحي محمد ،أميف
 الشيخ ابف الديف شمس الشيخ ابف ا عبد أبك الديف أكمؿ محمكد، بف محمد بف محمد ،البابرتي

 الفكر . ردا . )د.ط(.اليداية شرح العناية البابرتي. )د.ت(. الركمي الديف جماؿ
 تحفة ـ(.1995- ىػ1415الشافعي. ) المصرم البجيرمي عمر بف محمد بف سميماف ،البجيرمي

 الفكر. دار . )د.ط(.الخطيب عمى البجيرمي حاشية=  الخطيب شرح عمى الحبيب
 الجامع ـ(.1987- ىػػػػ1407) .الجعفي البخارم ا عبد أبك إسماعيؿ بف محمد ،البخارم

 كثير. ابف دار: بيركت – اليمامة .3. ط[البخارم حيحص] المختصر الصحيح
 (.ـ1999 -ىػ1420. )محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم، أبك عبد ا ،البخارم

الرياض: مكتبة  .1. طتخريج األحاديث المرفكعة المسندة في كتاب التاريخ الكبير لمبخارم
 .الرشد

http://felesteen.ps/details/news/82923
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 1418الديف.) برىاف إسحاؽ، أبك مفمح، ابف محمد بف ا عبد بف محمد بف إبراىيـ ،الديف برىاف
 العممية. دار الكتب: . بيركت1. طالمقنع شرح في المبدع ـ(. 1997- ىػ
 1418الديف. ) برىاف إسحاؽ، أبك مفمح، ابف محمد بف ا عبد بف محمد بف إبراىيـ ،الديف برىاف

 العممية . الكتب دار :بيركت .1. طالمقنع شرح في المبدع ـ(. 1997- ىػ
 .البساـ حمد بف محمد بف حمد بف صالح بف الرحمف عبد بف ا عبد الرحمف عبد أبك ،البساـ
 الصحابة، مكتبة: اإلمارات .األحكاـ عمدة شرح العالـ تيسير .10ـ(. ط2006-ىػ1426)

 التابعيف . القاىرة: مكتبة
 إبراىيـ بف حمد بف محمد بف حمد بف صالح بف الرحمف عبد بف ا عبد الرحمف عبد أبك ،البساـ

 مكة .5ط .تكضيح األحكاـ مف بمكغ المراـ ـ(. 2003- ىػ 1423التميمي. ) البساـ
 األسدم . مكتبة: المكرمة

لجنة اإلفتاء  .162. أحكاـ مخصصات الشيداء (.3/2009/ 30المكافؽ  -1430ربيع ثاني/ 3)
 .  بالجامعة اإلسالمية

. 1. طفي دراسات في قضايا طبية معاصرةـ(. 2001لى فقو النكازؿ. )المدخؿ إ ،أبك بصؿ 
 األردف: دار النفائس . 

-ىػ1425المالكي. ) البغدادم الثعمبي نصر بف عمي بف الكىاب عبد محمد أبك ،البغدادم
  العممية . الكتب دار بيركت: .1. طالمالكي الفقو في التمقيف ـ(.2004

 الشافعي. البغكم الفراء بف محمد بف مسعكد بف الحسيف محمد أبك السنة، محيي ،البغكم

 التراث إحياء دار بيركت: .1. طالبغكم تفسير=  القرآف تفسير في التنزيؿ معالـ ػ(.ى1420)
 العربي.

- ىػ 1418) الشافعي. الدمياطي شطا محمد بف عثماف( بالبكرم المشيكر) بكر أبك، البكرم
 الفكر . دار. 1ط. المعيف فتح فاظأل حؿ عمى الطالبيف إعانة(. ـ 1997

ق(. 1402الحنبمي. ) البيكتى إدريس بف حسف ابف الديف صالح بف يكنس بف منصكر ،البيكتى
 العممية . الكتب دار: . )د.ط(. بيركتاإلقناع متف عف القناع كشاؼ

- ىػ1414الحنبمي. ) البيكتى إدريس بف حسف ابف الديف صالح بف يكنس بف منصكر ،البيكتى
 عالـ .1. طاإلرادات منتيى بشرح المعركؼ المنتيى لشرح النيى أكلي دقائؽـ(. 1993
 .الكتب

 ـ(. 1996- ىػ 1416) .الغزم الحارث أبك البكرنك محمد بف أحمد بف صدقي محمد ،البكرنك
 . الرسالة مؤسسة: بيركت .4. طالكمية الفقو قكاعد إيضاح في الكجيز
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 الشريعة في المصمحة ضكابط ـ(.1973- ق1393) .البكطي رمضاف سعيد محمد ،البكطي
 الرسالة . مؤسسة .2. طاإلسالمية

 . بيركت: دارمعرفة السنف كاآلثارأبكبكر أحمد بف الحسيف بف عمي البييقي. )د.ت(.  ،البييقي
 العممية . الكتب

البييقي.  بكر أبك الخراساني، الخسر كجردم مكسى بف عمي بف الحسيف بف أحمد ،البييقي
 العممية . الكتب دار: بيركت .3. طالكبرل السنف ـ(. 2003- ىػ 1424)
الجامع ـ(. 1998محمد بف عيسى بف سكرة بف مكسى الضحاؾ الترمذم، أبك عيسى. ) ،الترمذم

 . )د.ط(. بيركت: دار الغرب اإلسالمي . سنف الترمذم-الكبير
- ىػ 1395عيسى. ) بكأ الترمذم، الضحاؾ، بف مكسى بف سكرة بف عيسى بف محمد ،الترمذم

 الحمبي. البابي مصطفى كمطبعة مكتبة شركة: مصر .2. طالترمذم سنف ـ(. 1975
 إبراىيـ بف حمد بف محمد بف حمد بف صالح بف الرحمف عبد بف ا عبد الرحمف عبد أبو ،التميمي

 مكة .5. طتكضيح األحكاـ مف بمكغ المراــ(.  2003- ىػ 1423التميمي. ) البساـ
 األسدم . مكتبة: ةالمكرم
 ـ(.1997-ىػ1418الحراني. ) تيمية بف الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف تقي ،ابف تيمية 
 العاصمة . دار الرياض: .1. طالعمدة شرح

 القاسـ أبي بف ا عبد بف السالـ عبد بف الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف تقي ،تيمية  ابف
 البف الكبرل الفتاكل ـ(.1987- ىػ1408الدمشقي. ) الحنبمي انيالحر  تيمية ابف محمد بف

 العممية . الكتب دار .1. طتيمية
 ـ(. 2005- ىػ 1426. )الحراني تيمية بف الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف تقي ،تيمية ابف

 الكفاء . . دار3. طالفتاكل مجمكع
 بف القاسـ أبي بف ا عبد بف السالـ عبد بف ميـالح عبد بف أحمد العباس أبك الديف تقي ،تيمية ابف

: . السعكدية1. طالشرعية السياسةىػ(. 1418الدمشقي. ) الحنبمي الحراني تيمية ابف محمد
 . كاإلرشاد كالدعكة كاألكقاؼ اإلسالمية الشئكف كزارة
 1999-ىػ  1419. )البغدادمأبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم ، الماكردم
دار الكتب  .1ط .كىك شرح مختصر المزني الحاكم الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي( ـ

 العممية .
يصاؿ كنقؿ )الضفادع  (.2016يناير  4. )خبير الدفاع الجكم جاؾ بيتكف، تجييزات أنظمة كا 

 : المكقع ـ،2017يناير  28: االطالع تاريخ. 'قسـ القكات البحرية'  . )د.ط(. البشرية(
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-http://defense  : المكقع ـ،2017فبراير  7: االطالع اريخت
arab.com/vb/threads/1/. 

 .1. طالرجاؿ ضعفاء في الكامؿ ـ(. 1997-ىػ 1418الجرجاني. ) عدم بف أحمد أبك ،الجرجاني
 . العممية الكتب: بيركت
. عريفاتالت ـ(.1983- ىػ1403الجرجاني. ) الشريؼ الزيف عمي بف محمد بف عمي ،الجرجاني
 العممية . الكتب دار: بيركت .1ط

بيركت:  )د.ط(. .القرآف أحكاـق(. 1405) بكر. أبك الجصاص الرازم عمي بف أحمد ،الجصاص
 . العربي التراث إحياء دار
 .الديف جماؿ الفرج أبك البغدادم القرشي الجكزم محمد بف عمي بف الرحمف عبد الجكزم،
 ابف دار- اإلسالمي المكتب . )د.ط(.التفسير ـعم في المسير زاد ـ(. 2002-ق1423)

 .حـز
الضفادع البشرية، السيؼ  (.2013أغسطس  19اإلثنيف . )منتدل الجيش العربي .العربي الجيش

 ـ،2017مارس  25: االطالع تاريخ. )د.ط(. البتار اليماني القكة الضاربة تحت الماء
 .http://www.arabic-military.com/t79713-topic  : المكقع

. مقارنة فقيية دراسة التيمـ أحكاـ ـ(. 2011- ىػ 1432حميد. ) بف حمداف بف رائد ،الحازمي
 . الصميعي دار: السعكدية .1ط
 الضبي الحكـ بف نيعيـ بف حمدكيو بف محمد بف ا عبد بف محمد الحاكـ ا عبد أبك ،الحاكـ

 عمى المستدرؾ ـ(.1990-ق 1411البيع. ) بابف المعركؼ النيسابكرم الطيماني
 . العممية الكتب دار: بيركت .1. طالصحيحيف

ٍعبدى، بف معاذ بف حباف بف أحمد بف حباف بف محمد .ابف حباف  الدارمي، حاتـ، أبك التميمي، مى
: بيركت .1. طحباف ابف صحيح تقريب في اإلحسافـ(.  1988- ىػ 1408البيستي. )
 الرسالة. مؤسسة

 الجيؿ دار: بيركت .10. طالكاضح التفسير ق(.1413ازم. )محمكد الحج محمد ،الحجازم
 الجديد.

 الجديد. الجيؿ دار: بيركت .10. طالكاضح التفسير ىػ(.1413محمكد. ) محمد ،الحجازم
- ىػ1419العسقالني. ) حجر بف أحمد بف محمد بف عمي بف أحمد الفضؿ أبك حجر ، ابف

 الكتب دار بيركت: .1. طالكبير الرافعي أحاديث تخريج في الحبير تمخيصـ(. 1989
 .العممية 
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 ق(. 1415العسقالني. ) حجر بف أحمد بف محمد بف عمي بف أحمد الفضؿ أبك ،حجر  ابف

 العممية . الكتب دار: بيركت .1. طالصحابة تمييز في اإلصابة
 شرح البارم فتح ق(.1379) .الشافعي العسقالني الفضؿ أبك حجر بف عمي بف أحمد ،حجر  ابف

 . المعرفة دار: بيركت . )د.ط(.البخارم حيحص
 1404العسقالني. ) حجر بف عمي بف أحمد الديف شياب االسالـ شيخ الحافظ االماـ ،ابف حجر 
 الفكر . . دار1. طالتيذيب تيذيب ـ(. 1984- ىػ

 بيركت: . )د.ط(.المحمى محمد. )د.ت(. أبك الظاىرم حـز بف سعيد بف أحمد بف عمي ،ابف حـز 
 الجديدة . اآلفاؽ دار
الحنفي.  الحصكفي الديف بعالء المعركؼ الًحٍصني محمد بف عمي بف محمد ،الحصكفي
 الكتب دار .1البحار. ط كجامع األبصار تنكير شرح المختار الدر ـ(.2002-ىػ1423)

 العممية .
متف سفينة النجا في أصكؿ الديف كالفقو عمى سالـ بف سمير الحضرمي. )د.ت(.  ،الحضرمي
 . )د.ط(. ذىب األماـ الشافعيم
 المعركؼ المغربي، الطرابمسي الرحمف عبد بف محمد بف محمد ا عبد أبك الديف شمس ،الحطاب

 . طبعةالخميؿ مختصر لشرح الجميؿ مكاىب ـ(.2003- ىػ1423الرُّعيني. ) بالحطاب
 الكتب . عالـ خاصة . دار

 شرح البدر. العباد حمد بف ا عبد بف سفالمح عبد بف حمد بف المحسف عبد ،العباد  حمد ابف
 : المكقع ـ،2017يناير15:االطالع تاريخ . )د.ط(.داكد أبي سنف

http://www.islamweb.net 
 . )د.ط(.المستقنع زاد شرح الحمد. )د.ت(. العزيز عبد بف ا عبد بف حمد ،الحمد
 . )د.ط(.الفقيية كأحكاميا صكرىا الفدائية األعماؿلد الحمكد. )د.ت(. سامي بف خا ،الحمكد
 2001-ىػ 1421) .الشيباني أسد بف ىالؿ بف حنبؿ بف محمد بف أحمد ا عبد أبك ،حنبؿ  ابف

 الرسالة . مؤسسة .1. طحنبؿ بف أحمد اإلماـ مسند ـ(.
 دار السالـ . .1ط. كفقييا السنة في األساس(. 1994-ق1414. )سعيد حكل، حكل

 . )د.ط(.شرح فقو النكازؿالشيخ سعد بف تركي الخثالف. )د.ت(.  ،الخثالف
 سيدم مختصر عمى الخرشي حاشية ـ(.1997) .المالكي الخرشي ا عبد بف محمد ،الخرشي

 . العممية الكتب دار بيركت: . )د.ط(.الخرشي عمى العدكم حاشية كمعو خميؿ

http://www.islamweb.net/
http://www.islamweb.net/
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 1351بالخطابي. ) المعركؼ البستي الخطاب بف إبراىيـ بف حمدم بف حمد سميماف أبك ،الخطابي
 . العممية المطبعة: . حمب1. طداكد أبي سنف شرح كىك السنف، معالـ ـ(. 1932- ىػ
 الفقوـ(.  1992- ىػ 1413الشربجي. ) عمى البغا، مصطفى د. الخف، مصطفى د.، الخف

 . القمـ دار: دمشؽ .4. طتعالى ا رحمو الشافعي اإلماـ مذىب عمى المنيجي
أفندم.  بداماد يعرؼ زاده، بشيخي المدعك سميماف بف محمد بف الرحمف عبد ،أفندم داماد

 الكتب دار . )د.ط(. بيركت:األبحر ممتقى شرح في األنير مجمع ـ(.1998- ىػ1419)
 العممية .

. منبر األقصى .د.ط(). أحكاـ الشييد في الشريعة اإلسالمية )د.ت(. .الشيادة كالشيداء ،الدامكني
  : المكقع ـ،2017فبراير  12: االطالع تاريخ

http://minbaralaqsa.com/detail.aspx?id=49958 
السًجٍستاني.  األزدم عمرك بف شداد بف بشير بف إسحاؽ بف األشعث بف سميماف داكد ، أبك

 العصرية. المكتبة: بيركت – صيدا . )د.ط(.داكد أبي نفس )د.ت(.
 World Book. )د.ط(. العالمية العربية المكسكعة العالمية. )د.ت(. المعارؼ دائرة

International. 
 التميمي الدارمي، الصمد عبد بف بىيراـ بف الفضؿ بف الرحمف عبد بف ا عبد محمد أبك ،الدرامي

 .1. ط(الدارمي سنف) بػ المعركؼ الدارمي مسند ـ(. 2000- ىػ 1412السمرقندم. )
 . المغني دار: السعكدية العربية المممكة

. الكبير الشرح عمى الدسكقي حاشية المالكي. )د.ت(. الدسكقي عرفة بف أحمد بف محمد .الدسكقي
 الفكر. دار )د.ط(.

 بابف المعركؼ القشيرم، مطيع بف كىب بف عمي بف محمد الفتح أبك الديف تقي ،العيد  ابف دقيؽ
 . )د.ـ(:1. طاألحكاـ عمدة شرح األحكاـ إحكاـ ـ(. 2005- ىػ 1426العيد. ) دقيؽ

 الرسالة . مؤسسة
. 2. طمكسكعة أحكاـ الطيارةـ(. 2005-ق1426أبك عمر دبياف بف محمد الدبياف. ) ،الديباف

 الرياض: مكتبة الرشد .
- ىػ1420الرازم. ) الحنفي القادر عبد بف بكر يأب بف محمد ا عبد أبك الديف زيف ،الرازم

  النمكذجية . ، صيدا: الدار العصرية المكتبة: بيركت .5. طالصحاح مختار ـ(.1999
نظاـ تقسيـ مستحقات أسر الشيداء كاحكاـ ديكنيـ (. ـ2014المكافؽ نكفمبر-ق1436محـر )

 .فرع خانيكنس -رابطة عمماء فمسطيف .مستحقة الكفاء

http://minbaralaqsa.com/detail.aspx?id=49958
http://minbaralaqsa.com/detail.aspx?id=49958
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الحفيد.  رشد بابف الشيير القرطبي رشد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف محمد الكليد أبك ،رشد  ابف
 البابي مصطفى مطبعة مصر: .4. طكنياية المقتصد المجتيد بداية ـ(.1975-ىػ1395)

 كأكالده . الحمبي
 الشيير الرممي الديف شياب ابف حمزة بف أحمد العباس أبي بف محمد الديف شمس ،الرممي

 بيركت: . )د.ط(.المنياج شرح إلى المحتاج نيايةـ(. 1984- ىػ1404) .الصغير عيبالشاف
 .الفكر دار
الضفادع البشرية لممقاكمة ... القكة  (.2016آذار / نكفمبر . )رامي أحمد أبك زبيدة ،أبك زبيدة 

  : المكقع ـ،2017مارس  26: االطالع تاريخ)د.ط(. الضاربة تحت الماء
http://aqsatv.ps/post/10064 

 في كتطبيقاتيا الفقيية القكاعد ـ(. 2006- ىػ 1427الزحيمي. ) مصطفى محمد. د ،الزحيمي
 . الفكر دار: دمشؽ .1. طاألربعة المذاىب

 . دار القمـ.2. طالمدخؿ الفقيي العاــ(. 2004-ق1425مصطفى أحمد الزرقا.) ،الزرقا
 شرحـ(. 2003- ىػ1424األزىرم. ) المصرم الزرقاني يكسؼ بف الباقي عبد بف محمد ،انيالزرق

 . الدينية الثقافة مكتبة: القاىرة .1. طمالؾ اإلماـ مكطأ عمى الزرقاني
 ـ(.1994- ىػ1414الزركشي. ) بيادر بف ا عبد بف محمد الديف بدر ا عبد أبك ،الزركشي

 الكتبي . دار .1. طالفقو أصكؿ في المحيط البحر
 عف الكشاؼ ق(. 1407) .ا جار الزمخشرم أحمد، بف عمرك بف محمكد القاسـ أبك ،الزمخشرم

 . العربي الكتاب دار . بيركت:3. طالتنزيؿ غكامض حقائؽ
 دار . الرياض:1. طالبغكم تفسير مختصر ىػ(.1416) الزيد. عمي بف أحمد بف ا عبد ،الزيد

  السالـ
 نصب ـ(.1997-ىػ1418) .الزيمعي محمد بف يكسؼ بف ا عبد محمد أبك الديف ماؿج ،الزيمعي

 مؤسسة: بيركت .1. طالزيمعي تخريج في األلمعي بغية حاشيتو مع اليداية ألحاديث الراية
 اإلسالمية . لمثقافة القبمة دار جدة: الرياف ،

 الحقائؽ تبيف ىػ(.1313الحنفي. ) الزيمعي الديف فخر البارعي، محجف بف عمي بف عثماف ،الزيمعي
 اإلسالمي . الكتب دار القاىرة: . )د.ط(.الدقائؽ كنز شرح
 لمنظمة التابع .اإلسالمي الفقو مجمع كتكصيات قرارات أبك سارة. )د.ت(. جميؿ، أبك سارة 

 .اإلسالمي المؤتمر

http://aqsatv.ps/post/10064
http://aqsatv.ps/post/10064
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ـ(. 2003-ق1424الشيخ االماـ نصير محمد بف عبد ا السامرم الحنبمي. )، السامرم
 . )د.ط(. )د.ـ(.المستكعب

. المبسكط ـ(.2000 -ىػ1421السرخسي. ) سيؿ أبي بف محمد بكر أبك الديف شمس ،السرخسي
 . الفكربيركت: دار . 1ط
 الرحمف الكريـ تيسير ـ(. 2000-ىػ 1420) السعدم. ا عبد بف ناصر بف الرحمف عبد ،السعدم
 .الرسالة  مؤسسة .1. طالمناف كالـ تفسير في
 السممي الحسف بف القاسـ أبي بف السالـ عبد بف العزيز عبد الديف عز محمد أبك .العمماء سمطاف

 مصالح في األحكاـ قكاعد ـ(. 1991- ىػ 1414العمماء. ) بسمطاف الممقب الدمشقي،
 . األزىرية الكميات مكتبة: . )د.ط(. القاىرةاألناـ

 آليات الساطعات األنكار السمماف. )د.ت(. حمدم بف العزيز عبد ربو عفك إلى الفقير ،السمماف
 . )د.ط(.جامعات

 بحر تفسيرالحنفي. )د.ت(.  الفقيو السمرقندم إبراىيـ بف محمد بف نصر الميث أبك ،السمرقندم
 الفكر. دار بيركت: . )د.ط(.العمكـ
 1994- ىػ 1414السمرقندم. ) الديف عالء بكر أبك أحمد، أبي بف أحمد بف محمد ،السمرقندم
 العممية .  الكتب دار: بيركت .2. طالفقياء تحفة ـ(.
- ق 1422السنيكي. ) يحيى أبك الديف زيف األنصارم، زكريا بف محمد بف زكريا ،السنيكي

 العممية . الكتب بيركت: دار .1. طالطالب ركض شرح في المطالب أسنى ـ(.2000
ح فقو السنة كأدلتو كتكضيح مذاىب صحي (.ـ2003. )أبك مالؾ كماؿ بف السيد سالـ ،السيد سالـ
 . القاىرة: المكتبة التكفيقية. )د.ط(. األئمة
 األشباه ـ(.1990- ىػ1411السيكطي. ) الديف جالؿ بكر، أبي بف الرحمف عبد ،السيكطي

 العممية . الكتب دار: بيركت .1. طكالنظائر
 ـ(.1997-ىػ1417. )بيإبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي الشيير بالشاط، الشاطبي

 عفاف . ابف دار .1. طالمكافقات
 عبد بف المطمب عبد بف شافع بف عثماف بف العباس بف إدريس بف محمد ا عبد أبك ،الشافعي

 . المعرفة دار: بيركت . )د.ط(.األــ(. 1990-ىػ1410المكي. ) القرشي المطمبي مناؼ
. امالت المعاصرة في الفقو اإلسالميالمعـ(. 2007-ق1427د. محمد عثماف شبير. ) ،شبير

 . عماف: دار النفائس .6ط
 كالسنة. القرآف في الباحث .اليجرة أحكاـ في المفصؿ الشحكد. )د.ت(. نايؼ بف عمي ،الشحكد
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 في الباحث . )د.ط(.العمرية الشركط شرح في المفصؿالشحكد. )د.ت(.  نايؼ بف عمي ،الشحكد
 كالسنة. القرآف

 . )د.ط(. الباحثالديف في إكراه ال آية شرح في المفصؿ الشحكد. )د.ت(. يؼنا بف عمي ،الشحكد
 كالسنة. القرآف في
 في . )د.ط(. الباحثالعممية كالمقاالت البحكث مكسكعةالشحكد. )د.ت(.  نايؼ بف عمي ،الشحكد

 كالسنة. القرآف
 في الباحث .29-1 المعاصرة الفكرية المذاىب عمى الرد مكسكعة. الشحكد نايؼ بف عمي ،الشحكد

 .كالسنة القرآف
 مغنيـ(. 1994- ىػ1415. )الشافعي الشربيني الخطيب أحمد بف محمد الديف، شمس ،الشربيني

 العممية . الكتب دار: بيركت .1. طالمنياج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج
مراقي . (ـ2005 -ىػ  1425. )حسف بف عمار بف عمي الشرنباللي المصرم الحنفي ،الشرنباللي

 . المكتبة العصرية .1. طالفالح شرح متف نكر اإليضاح
 في المستقنع زاد شرح ـ(. 2007- ىػ 1428الشنقيطي. ) المختار محمد بف محمد ،الشنقيطي

 . العامة اإلدارة- كاإلفتاء العممية لمبحكث العامة الرئاسة: الرياض .1. طالمقنع اختصار
 المجاىد أحكاـ ـ(. 2003- ىػ 1423الشيرم. ) لجبيييا مرعي بف ا عبد بف مرعي ،الشيرم

كالحكـ  العمكـ مكتبة: المنكرة المدينة .1. طاإلسالمي الفقو في كجؿ عز ا سبيؿ في بالنفس
 كالحكـ . العمكـ سكريا: دار ،

 نيؿ ـ(.1993- ىػ1413اليمني. ) الشككاني ا عبد بف محمد بف عمي بف محمد ،الشككاني
 الحديث . دار: مصر .1. طاألكطار

 .1. طالقدير فتح ق(. 1414اليمني. ) الشككاني ا عبد بف محمد بف عمي بف الشككاني، محمد
 . الطيب الكمـ بيركت : دار كثير، ابف دار: دمشؽ
السيؿ الجرار المتدفؽ  . )د.ت(.محمد بف عمي بف محمد بف عبد ا الشككاني اليمني ،الشككاني

 . دار ابف حـز .1ط. عمى حدائؽ األزىار
 خكاستي بف عثماف بف إبراىيـ بف محمد بف ا عبد شيبة، أبي بف بكر أبك ،شيبة  أبي ابف

  الرشد . مكتبة: الرياض .1ط. ميصنؼ ابف أبي شيبةق(. 1409العبسي. )
. الشافعي الفقو في التنبيو الشيرازم. )د.ت(. يكسؼ بف عمي بف إبراىيـ اسحاؽ أبك ،الشيرازم

 الكتب. عالـ .)د.ط(
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 اإلماـ فقو في الميذب الشيرازم. )د.ت(. يكسؼ بف عمي بف إبراىيـ اسحاؽ أبك ،الشيرازم
 العممية . الكتب دار: بيركت . )د.ط(.الشافعي

القاىرة: دار  .1. طصفكة التفاسير (.ـ 1997 -ىػ  1417. )محمد عمي الصابكني ،الصابكني
 .الصابكني

 السالؾ بمغة المالكي. )د.ت(. بالصاكم الشيير الخمكتي، محمد بف أحمد العباس أبك ،الصاكم
 المعارؼ . . )د.ط(. دارالصغير الشرح عمى الصاكم بحاشية المعركؼ المسالؾ ألقرب

. عماف: دار 1. طفقو المستجدات في باب العباداتـ(. 2005الصديقي، طاىر يكسؼ. )
 .النفائس
 مصنؼق(. 1403الصنعاني. ) اليماني الحميرم افعن بف ىماـ بف الرزاؽ عبد بكر الصنعاني، أبك

 . اإلسالمي المكتب . بيركت:2. طالرزاؽ عبد
 إبراىيـ، أبك الصنعاني، ثـ الكحالني الحسني، محمد بف صالح بف إسماعيؿ بف محمد ،الصنعاني
 مكتبة .4. طالسالـ سبؿـ(. 1960-ىػ1379باألمير. ) كأسالفو المعركؼ الديف، عز

 الحمبي . البابي مصطفى
 إبراىيـ، أبك الصنعاني، ثـ الكحالني الحسني، محمد بف صالح بف إسماعيؿ بف محمد ،الصنعاني

. التيسير معاني إليضاح التحبير ـ(.2012-ق1433) .باألمير كأسالفو المعركؼ عزالديف،
  الرشد . مكتبة: الرياض .1ط

ني ثـ الصنعاني، أبك إبراىيـ، محمد بف إسماعيؿ بف صالح بف محمد الحسني، الكحال ،الصنعاني
 .دار الحديث .)د.ط(.سبؿ السالـ . )دت(.عز الديف، المعركؼ كأسالفو باألمير

- ىػ 1422الطبرم. ) جعفر أبك اآلممي، غالب بف كثير بف يزيد بف جرير بف محمد ،الطبرم
 ىجر. دار .1. طالقرآف آم تأكيؿ عف البياف جامع=  الطبرم تفسير ـ(. 2001

 المصرم الحجرم األزدم سممة بف الممؾ عبد بف سالمة بف محمد بف أحمد جعفر ، أبكالطحاكم
 البشائر دار: . بيركت2. طالعمماء اختالؼ مختصر ق(.1417بالطحاكم. ) المعركؼ
 . اإلسالمية

 حاشيةـ(. 1997- ىػ1418الحنفي. ) الطحطاكم إسماعيؿ بف محمد بف أحمد ،الطحطاكم
 . العممية الكتب دار: بيركت. 1ط. اإليضاح نكر شرح حالفال مراقي عمى الطحطاكم

 . )د.ط(.أركاف اإلسالــ(. 2006-ق1427أ.د. عبد ا بف محمد بف أحمد الطيار. ) ،الطيار
ـ(. 1992- ىػ1412الحنفي. ) الدمشقي عابديف العزيز عبد بف عمر بف أميف محمد ،عابديف  ابف

 الفكر . دار: بيركت .2. طالمختار الدر عمى المحتار رد
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 -ىػ  1425. )محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر التكنسي ،ابف عاشكر 
  . قطر: كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية . )د.ط(.مقاصد الشريعة اإلسالمية (.ـ 2004

 التحرير التكنسي. عاشكر بف الطاىر محمد بف محمد بف الطاىر محمد ق(.1984) .عاشكر ابف
 التكنسية . الدار تكنس: . )د.ط(.نكيركالت
 . )د.ط(.إعادتيا كسبؿ اإلسالمية الخالفة معكقات ـ(.2007د. سعد عبد ا عاشكر. ) ،عاشكر

 ساحة. غزة أنفاؽص.  10:20(.  2016 فبراير شباط،2عامر. ) أبك عدناف د. ،عامر  أبك
 اإلسرائيمية . الشؤف في خبير . )د.ط(.القادمة المكاجية

http://hamas.ps/ar/post/4822. 
 . )د.ط(.العسكرية التدريبات في الماء استعماؿ حظر عامر. )د.ت(. إبراىيـ د. عادؿ ،عامر

  : المكقع ـ،2017يناير  26: االطالع تاريخالعاـ.  الفقو قسـ العاـ، االسالمي المنتدل
www.Adelamer.com. 

 ـ(.2000-ق 1421النمرم. ) البر عبد بف ا عبد بف يكسؼ عمر أبك ،البر  ف عبداب

 . العممية الكتب دار بيركت: .1. طاالستذكار
القرطبي.  النمرم عاصـ بف البر عبد بف محمد بف ا عبد بف يكسؼ عمر أبك ،البر  ابف عبد
 الحديثة . الرياض كتبةم: الرياض .2. طالمدينة أىؿ فقو في الكافي ـ(.1980-ىػ1400)

القرطبي.  النمرم عاصـ بف البر عبد بف محمد بف ا عبد بف يكسؼ عمر أبك ،البر  عبد ابف
 الجيؿ . دار: بيركت .1. طاألصحاب معرفة في االستيعاب ـ(. 1992- ىػ 1412)

 ي.القرطب النمرم عاصـ بف البر عبد بف محمد بف ا عبد بف يكسؼ عمر أبك :ابف عبد البر
 القرطبو. مؤسسة . )د.ط(.كاألسانيد المعاني مف المكطأ في لما التمييد

 المكاؽ ا عبد أبك الغرناطي، العبدرم يكسؼ بف القاسـ أبي بف يكسؼ بف محمد ،العبدرم
 الكتب دار: بيركت .1. طالتاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ (.ـ1994-ىػ1416المالكي. )
 العممية .

 الشيخ فضيمة كرسائؿ فتاكل مجمكع ق(. 1413العثيميف. ) محمد بف حصال بف محمد ،العثيميف
 الثريا . دار- الكطف دار . ط أخيرة.العثيميف صالح بف محمد
 زاد عمى الممتع الشرح ىػ(. 1428- ق1422العثيميف. ) محمد بف صالح بف محمد ،العثيميف

 الجكزم . ابف . دار1. طالمستقنع
الصكفي.  الفاسي األنجرم الحسني عجيبة بف الميدم بف محمد بف أحمد العباس أبك ،ابف عجيبة 

 . زكي عباس حسف الدكتكر: القاىرة .المجيد القرآف تفسير في المديد البحر ق(. 1419)

http://hamas.ps/ar/post/4822
http://hamas.ps/ar/post/4822
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 حاشية ـ(.1994- ىػ1414العدكم. ) الصعيدم مكـر بف أحمد بف عمي الحسف، أبك ،العدكم
 الفكر . دار: بيركت .. )د.ط(الرباني الطالب كفاية شرح عمى العدكم
 بمكغ ىػ(. 1424) .العسقالني حجر بف أحمد بف محمد بف عمي بف أحمد الفضؿ أبك ،العسقالني
 . الفمؽ دار: الرياض .7. طاألحكاـ أدلة مف المراـ

أىمية الجياد في نشر الدعكة اإلسالمية ـ(. 1995-ق1416د. عمي بف نفيع العمياني. ) ،العمياني
 . دار طيبة .2. طالضالة فيو كالدر عمى الطكائؼ

 الجميؿ منحـ(. 1989-ىػ1409المالكي. ) ا عبد أبك عميش، محمد بف أحمد بف محمد ،عميش
 . الفكر دار: بيركت . )د.ط(.خميؿ مختصر شرح

. المعاصرة العربية المغة معجـ ـ(. 2008- ىػ 1429عمر. ) الحميد عبد مختار أحمد د. ،عمر
 الكتب . عالـ .1ط
. الصالة ألحكاـ الجامع محمكد عكيضة. )د.ت(. بف المطيؼ عبد بف محمكد إياس أبك ،ةعكيض

 )د.ط(.
 الديف بدر الحنفى الغيتابى حسيف بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف محمكد محمد أبك .العينى

 . العممية الكتب دار: . بيركت1. طاليداية شرح البناية ـ(. 2000- ىػ 1420العينى. )
 . )د.ط(.سنف أبي داكد بشرح العينيـ(. 2008الديف العيني. )بدر  .العيني
 الديف بدر الحنفى الغيتابى حسيف بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف محمكد محمد أبك ،العيني

 التراث إحياء دار: بيركت . )د.ط(.البخارم صحيح شرح القارم عمدة العينى. )د.ت(.
 . العربي
. اإلسالمي الفقو في الشييد أحكاـعبد ا. )د.ت(.  عبد الرحمف بف غرماف بف ،ابف غرماف 
 )د.ط(.

 .1. طالمذىب في الكسيط ق(.1417الطكسي. ) الغزالي محمد بف محمد حامد أبك ،الغزالي
 . السالـ دار: القاىرة

 . )د.ط(.المنياج متف عمى الكىاج السراج الغمراكم. )د.ت(. الزىرم محمد العالمة ،الغمراكم

 . عرفةالم دار: بيركت
. المغة مقاييس معجـ ـ(.1979- ىػ1399زكريا. ) بف فارس بف أحمد الحسيف أبك ،ابف فارس 

 .الفكر دار )د.ط(.
 . )د.ط(.الدائمة المجنة فتاكلكاإلفتاء. )د.ت(.  العممية لمبحكث الدائمة المجنة فتاكل ،المجنة فتاكل

 . لمطبع لعامةا اإلدارة- كاإلفتاء العممية البحكث إدارة رئاسة: الرياض
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 إبراىيـ بف بكر أبي بف الرحمف عبد بف الحسيف بف الرحيـ عبد الديف زيف الفضؿ أبك ،الفضؿ  أبك
 كصكرتيا- القديمة المصرية الطبعة: الناشر .التقريب شرح في التثريب طرح العراقي. )د.ت(.

 .(العربي فكرال كدار العربي، التاريخ كمؤسسة العربي، التراث إحياء دار) منيا عدة دكر
ـ(.  2005- ىػ 1426الفيركزآبادل. ) يعقكب بف محمد طاىر أبك الديف مجد ،الفيركزآبادل

 . الرسالة مؤسسة: بيركت .8. طالمحيط القامكس
 الشرح غريب في المنير المصباح الفيكمي. )د.ت(. المقرم عمي بف محمد بف أحمد ،الفيكمي

 لعممية . ا المكتبة بيركت: . )د.ط(.لمرافعي الكبير
- ىػ 1405الذىبي. ) قىاٍيماز بف عثماف بف أحمد بف محمد ا عبد أبك الديف شمس ،قايماز  ابف

 الرسالة . مؤسسة .3. طالنبالء أعالـ سير ـ(. 1985
- ىػ 1382الذىبي. ) قايماز بف عثماف بف أحمد بف محمد ا عبد أبك الديف شمس ،قايماز  ابف

 . المعرفة دار: . بيركت1. طالرجاؿ نقد في االعتداؿ ميزافـ(.  1963
،- المؤمف صالة ـ(. 2010- ىػ 1431القحطاني. ) كىؼ بف عمي بف سعيد. د ،القحطاني  مفيـك

 مركز: القصب .4. طكالسنة الكتاب ضكء في ككيفية كأحكاـ، كأنكاع، كآداب، كفضائؿ،
 كاإلرشاد . الدعكة
 ضكء في المسمـ طيكر ـ(.1996 –ق 1416القحطاني. ) كىؼ بف عمي بف سعيد ،القحطاني

 )د.ـ(. .1. طكأحكاـ كآداب كفضائؿ مفيكـ كالسنة الكتاب
 ثـ المقدسي الجماعيمي قدامة بف محمد بف أحمد بف ا عبد الديف مكفؽ محمد أبك ،ابف قدامة 

  الفكر دار بيركت: .1. طالمغنيق(. 1405المقدسي. ) قدامة بابف الشيير الحنبمي، الدمشقي
 ثـ المقدسي الجماعيمي قدامة بف محمد بف أحمد بف ا عبد الديف مكفؽ محمد أبك ،ابف قدامة 

 الخرقي مختصر عمى المغني(. ـ2009. )المقدسي قدامة بابف الشيير الحنبمي، الدمشقي
 العممية. الكتب دار . )د.ط(. بيركت:المقنع متف عمى الكبير الشرح كمعو
 بف أحمد المبجؿ اإلماـ فقو في الكافي محمد. )د.ت(. أبك المقدسي دامةق بف ا عبد ،ابف قدامة 
 . )د.ط(.حنبؿ

بالقرافي.  الشيير المالكي الرحمف عبد بف إدريس بف أحمد الديف شياب العباس أبك ،القرافي
 الكتب . عالـ . )د.ط(.الفركؽ أنكاء في البركؽ أنكار=  الفركؽ )د.ت(.

بالقرافي.  الشيير المالكي الرحمف عبد بف إدريس بف أحمد ديفال شياب العباس أبك ،القرافي
  اإلسالمي . الغرب دار: بيركت .1. طالذخيرة ـ(.1994)
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 الديف شمس الخزرجي األنصارم فرح بف بكر أبي بف أحمد بف محمد ا عبد أبك ،القرطبي
  الكتب. عالـ دار الرياض: . )د.ط(.القرآف ألحكاـ الجامع (.ـ 2003-ىػ 1423. )القرطبي
 العباس، أبك المصرم، القتيبي القسطالني الممؾ عبد بف بكر أبى بف محمد بف أحمد ،القسطالني
 المطبعة: مصر .7. طالبخارم صحيح لشرح السارم إرشاد ق(. 1323الديف. ) شياب
 األميرية . الكبرل
ف القصار. أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد الغامدم المالكي المعركؼ باب ،ابف القصار

. )د.ط(. عيكف األدلة في مسائؿ الخالؼ بيف فقياء األمصارـ(. 2006-ق1426)
 الرياض: مكتبة الممؾ فيد الكطنية .

القطاف.  ابف الحسف أبك الفاسي، الحميرم الكتامي الممؾ عبد بف محمد بف عمي ،ابف القطاف 
كالنشر  لمطباعة حديثةال الفاركؽ .1. طاإلجماع مسائؿ في اإلقناعـ(.  2004- ىػ 1424)
. 
 تاريخ. لثكار حمب-تكتيؾ جديدة–حرب األنفاؽ (. 14/5/2014. )أ.د. حسف قطاف ،قطاف

 www.aljazeera.net  : المكقع ـ،2017يناير  6: االطالع
 . )د.ط(.التفسيرتيسير . )د.ت(. القطاف إبراىيـ ،القطاف
: القاىرة-بيركت .17. طالقرآف ظالؿ في ق(. 1412الشاربي. ) حسيف إبراىيـ بقط سيد ،قطب

 الشركؽ. دار
. الفقياء لغة معجــ(.  1988- ىػ 1408قنيبي. ) صادؽ حامد- قمعجي ركاس محمد ،قمعجي
 النفائس . دار: . األردف2ط

ضكء الفقو منيج معالجة القضايا المعاصرة في ـ(. 1992قمعو جي، قمعو جي. محمد ركاس. )
 . )د.ط(. دبي: مجمة كمية الدراسات اإلسالمية كالعربية .اإلسالمي

حاشية القميكبي ـ(. 1995-ق1415أحمد سالمة القميكبي كأحمد البرلسي عميرة. ) ،القميكبي
 . )د.ط(. بيركت: دار الفكر .كعميرة

 لبخارما الحسيني ا لطؼ ابف عمي بف حسف بف خاف صديؽ محمد الطيب أبك ،القنكجي
: بيركت– صيدا . )د.ط(.القرآف مقاصد في البياف فتحي  ـ(.1992-ق1412)القنكجي. 

 . العصرة المكتبة
 تيذيب ـ(.2007-ق 1428) .ا عبد أبك الجكزية قيـ ابف أيكب بف بكر أبي بف محمد ،قيـ  ابف

 المعارؼ . مكتبة .1. طالسنف

http://www.aljazeera.net/
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- ىػ1415الجكزية. ) قيـ ابف لديفا شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف محمد ،ابف قيـ 
 الككيت: مكتبة الرسالة ، مؤسسة: . بيركت27. طالعباد خير ىدم في المعاد زادـ(. 1994
 اإلسالمية . المنار

ـ(. 1989-ىػ1409الجكزية. ) قيـ ابف الديف شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف محمد ،قيـ ابف
 المنكرة: مكتبة المدينة ،بيركت كثير ، ابف . دمشؽ: دار3. طالشاكريف كذخيرة الصابريف عدة
 التراث . دار
 ـ(.1986- ىػ1406الحنفي. ) الكاساني أحمد بف مسعكد بف بكر أبك الديف، عالء ،الكاساني

 العممية . الكتب دار: بيركت .2. طالشرائع ترتيب في الصنائع بدائع
 الفقيية كاألحكاـ الشرعية المقادير ـ(.2005-ق1426) .الكردم الديف نجـ محمد. د ،الكردم

 )د.ـ(. .2. طبيا المتعمقة
- ىػ 1426الديكبندم. ) ثـ اليندم الكشميرم شاه معظـ بف شاه أنكر محمد( أمالي) ،الكشميرم

 العممية . الكتب دار: بيركت .1. طالبخارم صحيح عمى البارم فيضـ(.  2005
تفسير  (.ـ 2005 -ىػ  1426. )ممحمد بف محمد بف محمكد، أبك منصكر الماتريد ،الماتريدم

 .بيركت: دار الكتب العممية  .1. طالماتريدم )تأكيالت أىؿ السنة(
 الفكر. دار: بيركت . )د.ط(.ماجو ابف سنف القزكيني. يزيد بف محمد ا عبد أبك ماجة ، ابف

 مذاىب كتكضيح كأدلتو السنة فقو صحيحـ(.  2003سالـ. ) السيد بف كماؿ مالؾ أبك ،أبك مالؾ 
 التكفيقية . المكتبة: القاىرة . )د.ط(.األئمة

 .1. طمالؾ اإلماـ مكطأ ـ(. 1991- ىػ 1413األصبحي. ) عبد ا أبك أنس بف مالؾ ،مالؾ
 القمـ . دار دمشؽ:

بالماكردم.  الشيير البغدادم، البصرم حبيب بف محمد بف محمد بف عمي الحسف أبك ،الماكردم
 دار: . بيركت1. طالشافعي اإلماـ مذىب فقو في الكبير مالحاك  ـ(. 1999- ىػ 1419)

 العممية . الكتب
. األئمة أقكاؿ لجمع النعمة مزيد المصرم. )د.ت(. الشافعي المحمي محمد بف حسيف ،المحمي

 )د.ط(.
 . )د.ط(.الكبرل المدكنة المدني. )د.ت(. األصبحي عامر بف مالؾ بف أنس بف مالؾ ،المدني

 العممية . الكتب دار بيركت:
 في اإلنصاؼ ـ(.1956-ق 1375) .الحسف أبك الديف عالء المرداكم سميماف بف عمي ،المرداكم

 المحمدية . السنة مطبعة .1. طالخالؼ مف الراجح معرفة



  154 

 -إسالـ كيب -. قسمة المنح التي تعطى ألسر الشيداء . )د.ت(.مركز الفتكل
www.islamweb.net/fatwa/index.php?age=showfatwa&Option=FatwaId

&Id 
لمحرر في أسباب نزكؿ القرآف مف ا (.ـ 2006 -ىػ  1427. )خالد بف سميماف المزيني، المزيني

 .ف الجكزمالدماـ: دار اب. 1ط. خالؿ الكتب التسعة دراسة األسباب ركاية كدراية
 ـ،2017فبراير  8: االطالع تاريخ )د.ت(.الصياـ  في المسمـ بالجندم متعمقة فقيية مسائؿ

 http://www.islamtoday.net/bohooth/arts137717.htm  : المكقع
 المسمى الصحيح الجامع. النيسابكرم القشيرم مسمـ بف الحجاج بف مسمـ الحسيف أبك ،مسمـ

 . الجديدة األفاؽ بيركت: دار الجيؿ ، دار: بيركت .مسمـ صحيح
 المعجـ .النجار محمد ، القادر عبد حامد ، الزيات أحمد ، مصطفى إبراىيـ، كآخركف مصطفى

 الدعكة. دار )د.ط(.. الكسيط
 ثـ الرامينى المقدسي الديف شمس ،ا عبد أبك مفرج، بف محمد بف مفمح بف محمد ،المقدسي

 عمي الديف لعالء الفركع تصحيح كمعو الفركع ـ(. 2003- ىػ 1424الحنبمي. ) الصالحي
 الرسالة . مؤسسة .1. طالمرداكم سميماف بف

 الحكاـ درر خسرك. )د.ت(. – المكلى أك منال أك- بمال الشيير عمي بف فرامرز بف محمد ،مال
 العربية . الكتب إحياء ط(. دار. )د.األحكاـ غرر شرح
 الحدادم العابديف زيف بف عمي بف العارفيف تاج بف الرؤكؼ بعبد المدعك محمد الديف زيف ،المناكم
 المكتبة: . مصر1. طالصغير الجامع شرح القدير فيض ق(.1356القاىرم. ) المناكم ثـ

 . الكبرل التجارية
. الممتع في شرح المقنعأسعد ابف المنجى. )د.ت(. زيف الديف المنجى بف عثماف بف  ،ابف المنجى 

 )د.ط(. )د.ـ(.
. اإلجماع ـ(.2004-ىػ1425النيسابكرم. ) المنذر بف إبراىيـ بف محمد بكر أبك ،ابف المنذر 

 المسمـ . )د.ـ(: دار .1ط
 الركيفعى األنصارم منظكر ابف الديف جماؿ الفضؿ، أبك عمى، بف مكـر بف محمد ،ابف منظكر 
 . صادر دار: . بيركت3. طالعرب لساف ق(. 1414يقى. )اإلفر 
 2011- ىػ 1432المنياكم. ) المطيؼ عبد بف مصطفى بف محمد بف محمكد المنذر أبك ،المنياكم

 الشاممة . المكتبة: . مصر1. طالطالب دليؿ بشرح المطالب تحقيؽـ(. 

http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?age=showfatwa&Option=FatwaId&Id
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?age=showfatwa&Option=FatwaId&Id
http://www.islamtoday.net/bohooth/arts137717.htm
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الحنفي.  الفضؿ أبك لديفا مجد البمدحي، المكصمي مكدكد بف محمكد بف ا عبد ،مكدكد  ابف
 .  الحمبي مطبعة: . القاىرةالمختار لتعميؿ االختيار ـ(. 1937- ىػ 1356)
يناير  27: االطالع تاريخ. )د.ط(. مسائؿ فقيية متعمقة بالجندم المسمـ في الصياـ )د.ت(.

  http://www.islamtoday.net/bohooth/arts137717.htm  :المكقع ـ،2017
 . )د.ـ(.1. طشريعة اإلسالـ في الجيادـ(. 1985-ق1406أبك األعمى المكدكدم. ) ،المكدكدم

مارس  4: االطالع تاريخ . دائرة المعارؼ العالمية. (805/ 20). )د.ط(. المكسكعة العربية
 www.arab-ency.com/ar : المكقع ـ،2017

 ثـ المقدسي، الحجاكم سالـ بف عيسى بف سالـ بف مكسى بف أحمد بف مكسى، النجا أبك 
 )د.ط(.. حنبؿ بف أحمد اإلماـ فقو في اإلقناع النجا. )د.ت(. أبك ،الديف شرؼ الصالحي،

 . المعرفة دار: بيركت
 الركض حاشيةق(.  1397النجدم. ) الحنبمي العاصمي قاسـ بف محمد بف الرحمف عبد .النجدم

 . )د.ـ(.1. طالمستقنع زاد شرح المربع
 2002- ىػ 1423النجدم. ) الحريممي المبارؾ حمد ابف فيصؿ بف العزيز عبد بف فيصؿ ،النجدم

  العاصمة . دار: الرياض .1. طالصالحيف رياض تطريزـ(. 
 زاد مختصر ـ(.1987- ىػ1407النجدم. ) التميمي سميماف بف الكىاب عبد بف محمد ،النجدم

 . لمتراث الرياف دار: القاىرة .2. طدالمعا
بيركت:  . )د.ط(.الدقائؽ كنز شرح الرائؽ البحر الحنفي. )د.ت(. نجيـ ابف الديف زيف نجيـ، ابف

 المعرفة. دار
 الرائؽ البحر المصرم. )د.ت(. نجيـ بابف المعركؼ محمد، بف إبراىيـ بف الديف زيف نجيـ، ابف

 إلسالمي.ا الكتاب . دار2. طالدقائؽ كنز شرح
مسمـ[  صحيح عمى النككم ]شرح (.1392النككم. ) شرؼ بف يحيى الديف محيي زكريا النككم، أبك

 العربي. التراث إحياء دار بيركت: .2. طالحجاج بف مسمـ صحيح شرح المنياج
 . )د.ط(.الميذب شرح المجمكع النككم. )د.ت(. شرؼ بف يحيى الديف محيي زكريا أبك ،النككم

 الفكر. دار
اختالؼ  ـ(. 2002- ىػ 1423الشيباني. ) ىبيرة بف محمد بف يحيى المظفر أبك الكزير ىبيرة، ابف

 العممية. الكتب دار بيركت: .1. طاألئمة العمماء
. القدير فتح اليماـ. )د.ت(. بابف المعركؼ السيكاسي الكاحد عبد بف محمد الديف كماؿ اليماـ،ابف 

 الفكر. دار )د.ط(.

http://www.islamtoday.net/bohooth/arts137717.htm
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 الطيارة في كأثرىا الفقيية االحتياط قاعدةبف مكسى بف بكر اليكسام. )د.ت(. زبير  ،اليكسام
  اإلسالمية.. )د.ط(. ماليزيا: كمية العمـك الشرعية

مكسكعة الفقو  (.ـ 2009 - ىػ 1430. )التكيجرممحمد بف إبراىيـ بف عبد ا  ،التكيجرم
 .بيت األفكار الدكلية .1ط اإلسالمي

تنبيو الياجد إلى ما كقع مف  )د. ت(. لحكيني األثرم حجازم محمد شريؼ.االحكيني، أبك إسحاؽ 
 المحبة. النظر في كتب األمجاد.
: فـ(. أحكاـ العبادات في التشريع اإلسالمي. فمسطي2006-ق1427دلكؿ، فايؽ سميماف دلكؿ. )

 مركز األصدقاء.
 الككيت: كزارة . )د.ط(.تيةالككي الفقيية المكسكعة اإلسالمية. )د.ت(. كالشئكف األكقاؼ كزارة

 اإلسالمية. كالشئكف األكقاؼ
. الككيتية الفقيية المكسكعة الككيت. )د.ت(.– اإلسالمية كالشئكف األكقاؼ كزارة ،األكقاؼ كزارة

 السالسؿ.الككيت: دار  .2ط
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 فيرس اآليات القرآنية

 ـ.
 
 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآليػػػة

 سورة البقرة 
 46 3 ﴾ٺ ٺ﴿  .1

  ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿  .2

 ﴾ڻ ڻ ڻ

144 47 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿  .3

 ﴾﮴ ﮳ ﮲ ۓ

185 108 

 57 188 ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ﴿  .4

 110 189 ﴾﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓۓ ے ے ﴿  .5

 24 195 ﴾ ے ھ ھ ھھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿  .6

 130 237 ﴾ی ی ىئ ىئ﴿  .7

 52 238 ﴾پ پ پ ﴿  .8

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿  .9

 ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

239 48 

 ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ﴿  .10

 ﴾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸

251 24 

 32 267 ﴾ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿  .11

 50 286 ﴾ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿  .12

 سورة اؿ عمراف
 69 169 ﴾ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ﴿  .13
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 ـ.
 
 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآليػػػة

 سورة النساء
 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿  .14

 ﴾ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

29 114 

 101 43 ﴾ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ﴿  .15

 سورة المائدة
 1 3 ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ  چ چ چ ڇ ڇ﴿  .16

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ﴿  .17

 ﴾ڇ ڇ

6 32 

 42 6 ﴾ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿  .18

 85 6 ﴾ٿٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿  .19

 سورة النعاـ
 40 35 ﴾حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ﴿  .20

 سورة النفاؿ
 77 11 ﴾چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿  .21

 27 60 ﴾ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ﴿  .22

 ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ﴿  .23

 ﴾ەئ ائ

60 27 

 لتوبةسورة ا
 29 28 ﴾ٿ ٿ ٿ﴿  .24

 ېې ې ې ۉ ۉ ۅ﴿  .25

 ﴾ەئ ائ ائ ى ى

36 19 
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 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿  .26

 ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ں ںڱ ڱ ڱ

39 24 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿  .27

 ﴾ٺ  ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀپ

 ي 41

 18 73 ﴾پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿  .28

 29 108 ﴾ ڌ ڌ ڍ ڍڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿  .29

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ﴿  .30

  ائ ائ ى ىې ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ

111 21 

 سورة الحج
 105 77 ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿  .31

 83 78 ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ﴿  .32

 سورة النور
 112 27 ﴾ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿  .33

 سورة الفرقاف
 77 48 ﴾گ گ ک ک ک﴿  .34

 سورة النمؿ
  خ 40 ﴾ےے ھ ھ ھ ھ ﴿  .35

 سورة السجدة
 18 24 ﴾ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿  .36

 سورة محمد
 45 33 ﴾ڈ ڈ ڎ﴿  .37
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 الذاريات سورة
 28 56 ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿  .38

 سورة القمر
  خ 35 ﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ﴿  .39

 سورة الصؼ
 15 4 ﴾ے   ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶              ﮷    ﮸ ﴿  .40
ھ  ھ   ،   ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ﴿  .41

﮵     ﮶     ﮷  ﮸   ﮹                  ﮴﮳    ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ﮲    

ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې       ې      ې   ،﮺

  ېئۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ۆئۇئ  ۇئ ،ەئ  ەئ      وئ    ائى  ى  ائ

 ﴾ىئ     ىئ

10-13 15 

 سورة التغابف
 47 16 ﴾ ھ ہ ہ ہ﴿  .42

 سورة المدثر
 38 4 ﴾ ۇ ڭ﴿  .43
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 فيرس األحاديث النبوية

 الصفحة الحديث الشريؼ ـ
ا ًفي   .1 ـٍ ًمٍف نىٍكًمًو، فىٍميىٍغًسٍؿ يىدىٍيًو قىٍبؿى أىٍف ييٍدًخمىييمى ديكي  76 إذا اٍستىٍيقىظى أىحى
ـٍ ًإلىى اٍلمىٍسًجًد فىٍميىٍنظيٍر فىًإٍف رىأىل في نى   .2 ديكي اءى أىحى  79 ٍعمىٍيًو قىذىرنا أىٍك ًإذىا جى
ـٍ فىٍميىٍغًسٍموي سىٍبعنا  .3 ًدكي  79 ًإذىا شىًربى الكىٍمبي ًفي ًإنىاًء أىحى
ـٍ ًبنىٍعًمو األىذىل فىًإفَّ التُّرىابى لىوي طىييكره   .4 دكي  78 ًإذىا كًطىءى أىحى
ـٍ اٍذكي   .5 كيفُّكا عىٍف مىسىاًكيًي ـٍ كى اًسفى مىٍكتىاكي كا مىحى  130 ري
ؿّْ "... "ثيَـّ اركىٍع حتَّى تىٍطمًئفَّ راكعنا...  .6 ـٍ تيصى ؿّْ فىًإنَّؾى لى  104 اٍرًجٍع فىصى
، فىقىاؿ: أىغىصٍ   .7 نىٍيفو ا يىٍكـى حي مىدي؟ قىاؿ بىؿ اٍستىعىارى ًمٍنوي أىٍدريعن  118 بنا يىا ميحى
، أىالى ًإفَّ اٍلقيكَّةى الرٍَّميي   .8 ، أىالى ًإفَّ اٍلقيكَّةى الرٍَّميي  27 أىالى ًإفَّ اٍلقيكَّةى الرٍَّميي
ٍمزىةى  أىمىرى   .9  65 فىغيسّْؿى  اٍستيٍشًيدى  ًحيفى  ًبحى
تَّى النَّاسى  أيقىاًتؿى  أىفٍ  أيًمٍرتي   .10 مَّدنا كىأىفَّ  المَّوي  ًإالَّ  ًإلىوى  الى  أىفٍ  يىٍشيىديكا حى  19  ميحى
مىى أىٍمسىحي   .11 فٍَّيًف؟ عى  93 : قىاؿى  يىٍكمنا؟ المَّوً  رىسيكؿى  يىا: قيٍمتي  ،"نىعىـٍ : "قىاؿى  اٍلخي
ـٍ يىًجًد المىاءى عىٍشرى  ًإفَّ   .12 ٍف لى ، كىاً  ًعيدى الطَّيّْبى طىييكري الميٍسًمـً  44 الصَّ
 29 ًإفَّ الميٍؤًمفى الى يىٍنجيسي   .13
رىاـه   .14 ـٍ حى مىٍيكي ـٍ عى ـٍ كىأىٍمكىالىكي  57 إفَّ ًدمىاءىكي
فَّ ًفٍتنىةى أيمًَّتي اٍلمىاؿي  ًإفَّ ًلكيؿّْ   .15  133 أيمَّةو ًفٍتنىةن، كىاً 
ةن،   .16 " فىكىانىٍت ريٍخصى ـٍ ، كىاٍلًفٍطري أىٍقكىل لىكي ـٍ كي ـٍ قىٍد دىنىٍكتيـٍ ًمٍف عىديكّْ  108 ًإنَّكي
رً   .17 ًعؿى ااًلٍسًتٍئذىافي ًمٍف أىٍجًؿ اٍلبىصى  112 ًإنَّمىا جي
كىفٍَّيًو كىاًحدىةن   .18 مىسىحى كىٍجيىوي كى  33 ًإنَّمىا كىافى يىٍكًفيؾى ىىكىذىا كى
ٍرحو خرقة ثيَـّ يىٍمسىحى   .19 يىٍعًصبى عمى جي ـى كى  33 إٌنما كافى يىٍكًفيًو ٌأف يىتىيىمَّ
دىةن  تٍ اٍستىعىارى  أىنَّيىا  .20  83  فىيىمىكىتٍ  أىٍسمىاءى، ًمفٍ  ًقالى
اًىًميَّةً   .21 ، فىًإفَّ النٍَّعيى ًمٍف عىمىًؿ الجى ـٍ كىالنٍَّعيى  126 ًإيَّاكي
ا  .22 ؿ أيُّمى ـى  رىجي  59 سىٍبًع، ًإلىى يىٍحًفرىهي  أفٍ  اي  كىمَّفىوي  ٍاألٍرًض، ًمفى  ًشٍبران  ظىمى
ًبيًمًو   .23 وي ًإالَّ اٍلًجيىادي ًفي سى اىىدى ًفي سىًبيًمًو الى ييٍخًرجي  17 تىكىفَّؿى المَّوي ًلمىٍف جى
ـٍ   .24 ـٍ كىأىٍلًسنىًتكي ـٍ كىأىٍنفيًسكي اًىديكا الميٍشًرًكٍيفى ًبأٍمكىاًلكي  18 جى
رىجى   .25 مىى اٍلمىيّْتً خى تىوي عى الى دو صى مىى أىٍىًؿ أيحي مَّى عى  70 يىٍكمنا فىصى
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، أىٍك ذىنيكبنا ًمٍف مىاءو   .26 مىى بىٍكًلًو سىٍجالن ًمٍف مىاءو  78 دىعيكهي كىىىًريقيكا عى
ٍمسىةه  الشُّيىدىاءي   .27 اًحبي  كىاٍلغىًرؽي  كىاٍلمىٍبطيكفي  اٍلمىٍطعيكفي  خى  63  اٍليىٍدـً  كىصى
ٍنبو   .28 ـٍ تىٍستىًطٍع فىعىمىى جى ـٍ تىٍستىًطٍع فىقىاًعدنا، فىًإٍف لى ا، فىًإٍف لى ؿّْ قىاًئمن  52 صى
مىى الصَّالىةي   .29 ؟ ثيَـّ : قيٍمتي  ،"ًميقىاًتيىا عى  16 "الكىاًلدىٍيفً  ًبرُّ  ثيَـّ : "قىاؿى  أىمّّ
ـٍ فىأىٍكًمميكا اٍلًعدَّةى   .30 مىٍيكي َـّ عى ٍؤيىًتًو، فىًإٍف غي كا ًلري ٍؤيىًتًو كىأىٍفًطري كميكا ًلري  110 صي
يمىافً  شىٍطري  الطُّييكري   .31  29 اإٍلً
 75 ًإلىيَّ  كىًيٍجرىةو  اٍليىٍرجً  ًفي اٍلًعبىادىةي   .32
دّْيىوي   .33 تَّى تيؤى ذىٍت حى ا أىخى مىى اٍليىًد مى  117 عى
بىٍينىييـي  بىٍينىنىا الًَّذم اٍلعىٍيدي   .34 ةي، كى  46 كىفىرى  فىقىدٍ  تىرىكىيىا فىمىفٍ  الصَّالى
ا ًشفىاءي اٍلًعىّْ السُّؤىاؿي قىتىميكهي قىتىمىييـي المَّوي أىالَّ سىأىلي   .35 ـٍ يىٍعمىميكا فىًإنَّمى  96 كا ًإٍذ لى
ـٍ يىٍأميٍرنىا أىٍف نيًعيدى   .36 لى  50 قىٍد أىٍحسىٍنتيـٍ " كى
مكؿ  .37 دىقىةه ًمٍف غي ، كىالى صى الىةه ًبغىٍيًر طيييكرو  30 الى تيٍقبىؿ صى
أى   .38 تَّى يىتىكىضَّ الىةي مىٍف أىٍحدىثى حى  31 الى تيٍقبىؿي صى
ًنيَّةه   .39 لىًكٍف ًجيىاده كى  13 الى ًىٍجرىةى بىٍعدى اٍلفىٍتًح، كى
دو ًبغىٍيًر ًإٍذًنوً   .40 اًشيىةى أىحى ده مى  106 الى يىٍحًمبىفَّ أىحى
ٍكلىةى" يىٍرًثي لىوي رىسيكؿي المًَّو  لىًكٍف اٍلبىاًئسي   .41  127 سىٍعدي ٍبفي خى
مىٍعنىا،   .42 مىٍعتى فىخى ؟" فىقىاليكا: يىا رىسيكؿى المًَّو، رىأىٍينىاؾى خى ـٍ مىٍعتيـٍ ًنعىالىكي ـى خى  38 ًل
ٍبديؾى  ىىذىا المَّييَـّ   .43 رىجى  عى  73  شىًييده  أىنىا شىًييدنا فىقيًتؿى  ًبيًمؾى سى  ًفي مييىاًجرنا خى
تىبىايىٍعتيـٍ ًباٍلًعينىًة،   .44 ٍذتيـٍ ًبأىٍذنىاًب اٍلبىقىًر، كى ٍكتيـي اٍلًجيىادى، كىأىخى  25 لىًئٍف تىرى
ؿَّ قىاؿى  اى م  .45  22 الى تىٍستىًطيعيكنىوي يىٍعًدؿي اٍلًجيىادى ًفي سىًبيًؿ المًَّو عىزَّ كىجى
ٍيتي  ثيَـّ  ًبرىٍأًسوً  مىسىحى   .46 فٍَّيوً  أًلىٍنًزعى  أىٍىكى : خي ا " فىقىاؿى ا فىًإنّْي دىٍعييمى ٍمتيييمى  87  أىٍدخى
اًىدي   .47 اىىدى  مىفٍ  اٍلميجى  14 اً  ًفي نىٍفسىوي  جى
ٍف أىٍحدىثى ًفي أىٍمرً   .48 ا لىٍيسى ًمٍنوي فىييكى رىدّّ مى  130 نىا ىىذىا مى
ذى ييًريدي   .49 مىٍف أىخى ٍنوي كى ذى أىٍمكىاؿى النَّاًس ييًريدي أىدىاءىىىا أىدَّل المَّوي عى ٍف أىخى  135 مى
يَّزى غىاًزينا ًفي سىًبيًؿ المًَّو فىقىٍد غىزىا  .50  135 مىٍف جى
قىوي ًمٍف سٍبًع أرىضيفى   .51 ـى قيدى ًشٍبرو ًمفى األٍرًض، طيكّْ  59 مىٍف ظىمى
مىى شيٍعبىةو ًمٍف ًنفىاؽو   .52 دٍّْث ًبًو نىٍفسىوي مىاتى عى ـٍ ييحى لى ـٍ يىٍغزي كى لى  22 مىٍف مىاتى كى
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ًف اٍلمىرىاًثي  .53  128 نىيىى عى
مىٍيًو   .54 نَّةي كىىىذىا أىٍثنىٍيتيـٍ عى بىٍت لىوي اٍلجى ٍيرنا فىكىجى مىٍيًو خى  131 ىىذىا أىٍثنىٍيتيـٍ عى
مىٍسًجدنا  .55 ًعمىٍت ًليى اأٍلىٍرضي طىيّْبىةن طىييكرنا كى  32 كىجي
مٍَّيتى ًبأىصٍ   .56 ك صى نيبه يىا عىٍمري اًبؾى كىأىٍنتى جي  34 حى
: "بىمىى،   .57 "، ثيَـّ قىاؿى ا ييعىذَّبىاًف ًفي كىًبيرو مى  38 ييعىذَّبىاًف، كى
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 فيرس اآلثار

 الصفحة األثر ـ
اًصـه  فىًإنّْي ًثيىاًبي ًفي اٍدًفنيكًني"  .1  68 "ميخى
دو  ًبقىٍتمىى   المَّوً  رىسيكؿي  "أىمىرى   .2 ٍنييـي  ييٍنزىعى  أىفٍ  أيحي ًديدي  عى ميكدي  اٍلحى  ييٍدفىنيكا كىأىفٍ  كىاٍلجي

اًئًيـٍ  " ًبًدمى ـٍ ًثيىاًبًي  كى
67 

مَّى النًَّبيَّ  "أىفَّ   .3 مىٍيوً  اي  صى مَّـى  عى سى مىى مىسىحى  كى بىٍيف عى ٍكرى  87 مىٍيف"كىالنىعٍ  الجى
مىٍيًيـٍ "  .4 ؿَّ عى ـٍ ييصى لى ـٍ كى اًئًي ديًفنيكا ًبًدمى ـٍ ييغىسَّميكا كى دو لى  70 "أىفَّ شييىدىاءى أيحي
دو  شييىدىاءى، "أىفَّ   .5 ديًفنيكا ييغىسَّميكا، لىـٍ  أيحي اًئًيـٍ  كى لىـٍ  ًبًدمى ؿَّ  كى " ييصى ـٍ مىٍيًي  64 عى
 في ككفف أحدىما، في فكفنو  حمزة فييا يكفف ثكبيف  لمنبي أرسمت "أنيا  .6

 آخر" رجؿ اآلخر
67 

ٍيرً   "بىعىٍث رىسيكؿي اً   .7 مٍَّتيىا -كأنا سامعة-أيسىٍيدي ٍبفي اٍلحيضى دىةو أىضى ًفي طىمىًب ًقالى
رىًت الصَّالى  اًئشىةي، فىحىضى مىٍيًو عى مَّى اي عى ، فىأىتىكيا النًَّبيَّ صى كءو مٍَّكا ًبغىٍيًر كيضي ةي فصى

" كا ذىًلؾى لىوي، فىأيٍنًزلىٍت آيىةي التَّيىمُّـً مَّـى فىذىكىري سى  كى

100 

مىى يىٍمسىحي    المَّوً  رىسيكؿى  "رىأىٍيتي   .8 فٍَّيًف" ظيييكرً  عى  97 اٍلخي
نىا  .9 مىى نىٍمسىحى  أىفٍ  "فىأىمىرى فٍَّيفً  عى ا نىٍحفي  ًإذىا اٍلخي ٍمنىاىيمى مىى أىٍدخى ثنا طيٍيرو  عى  سىافىٍرنىا، ًإذىا ثىالى

يىٍكمنا لىٍيمىةن  كى اًئطو  ًمفٍ  نىٍخمىعىييمىا كىاالى  أىقىٍمنىا، ًإذىا كى ، كىالى  بىٍكؿو  كىالى  غى  نىٍخمىعىييمىا كىالى  نىٍكـو
نىابى  ًمفٍ  ًإالَّ   "ةو جى

95 

ا  .10 ٍحدىانىا كىافى  "مى ابىوي  فىًإذىا ًفيًو، تىًحيضي  كىاًحده  ثىٍكبه  ًإالَّ  إًلً  قىالىتٍ  دىـو  ًمفٍ  شىٍيءه  أىصى
عىٍتوي  ًبًريًقيىا،  ًبظيٍفًرىىا" فىقىصى

78 

ٍيتي  ثيَـّ  ًبرىٍأًسوً  "مىسىحى   .11 فٍَّيوً  أًلىٍنًزعى  أىٍىكى : خي ا " فىقىاؿى ا فىًإنّْي دىٍعييمى ٍمتيييمى تىٍيًف  أىٍدخى طىاًىرى
ا" فىمىسىحى  مىٍيًيمى  عى

89 

 

 

 

 

 


