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 البسملة

 البسملة
 

 

 
  



 

 ب   
 

 إهــــــداء

 إهــــــداء
 

 في الكبر  فكري بالنصح إلى من تعهدني في الصغر وأنار، من أحمل اسمه بكل فخر إلى
 اصع بالبياض أمي الحبيبةإلى من كلت أناملها لتقدم لنا لحظة سعادة، إلى القلب النأبي ،

  .حفظهما اهلل، 

 ختي الغالية أ  و ، خوتي األعزاءورياحين حياتي إ، ورفقاء لحظاتي الطاهرة إلى القلوب.  

  إلى كل من علمني  و، بنور العلممن تعلقت أرواحهم و إلى أنوار الهدى ومصابيح الدجى
 والمعرفة. سبيل تحصيل العلم وأخذ بيدي في، حرفا  

 و ياسين كمال برغوت، محمد نبيل برغوت: شهيدينإلى روح ال.  

 ونتاج بحثي المتواضع.، جميعا  أهدي ثمرة جهديهم يإل

  



 

 ج   
 

 وتقدير شكر

 شكر وتقدير
، الحمد هلل القائل لمشيء كن فكان، الحمد هلل خالق األكوان، لحمد هلل الحنان المنانا

 عميو أفضل الصالة وأزكى -يدنا محمد والصالة والسالم عمى أشرف من وطئت قدماه األكوان س
الذي  البحث عمى الوجوعمى أن يسرت لي إتمام ىذا حمدك أشكرك ربي عمى نعمك وأ . -السالم

 : وبعد، أرجو أن ترضى بو عني

البد ونحن نخطو الخطوات  ،(1)"َلا ياْشُكُر المَّها ماْن َلا ياْشُكُر النَّاسا " : فمن منطمق قولو 
أتــقــدم بـبالغ كما ، األخيرة في الحياة الجامعية أن أتقدم بالشكر الجزيل ألساتذتي الكرام جميعا  

، وأخذ بيدي في سبيل إنجاز ىذا البحث، وعممني، وجزيـــل العرفان إلى من وجيني، االمتــنان
لي  بحسن إرشاده، وصوب، وتابع، الذي قوم، تيسير كامل إبراىيم: الدكتــور، وأخص بذلك مشرفي
 .طيـــبة بإذن اهلل بما أثمر ثمارا  ، والذي وجدت في توجيياتو حرص المعمم، في كل مراحل البحث

 : ضاء لجنة المناقشةعأتوجو بخالص الشكر والتقدير إلى أكما 

 مناقشًا داخميًا      مقداد    براهيم إزياد : فضيمة الدكتور 

 مناقشًا خارجياً        الطويل عمي شكري: وفضيمة الدكتور

 مني كل الشكر والتقدير والعرفان بالجميل. افميم، بمناقشة الرسالة اوذلك لتفضميم

وكان لو من الفضل ي نوساندنجاز ىذه الرسالة في إ ا  كان سببإلى من  العميق الشكرب أتوجو كما
الذي ، (فايز صبحي محمد برغوت)األستاذ : العزيزعمي ، ما أوصمني إلى ىذه الدرجة العممية 

  .أكثر من الشكر يستحق مني

، وساعدني في ىذا البحث من أىمي، وشجعني، دعمني و، ينساند: إلى كل من والشكر موصول
 وصديقاتي.

 فمكم جميعًا كل الشكر والتقدير.
                                                           

ـــاب فـــي شـــكر المعـــروف )( 1) (، والحـــديث صـــححو 4144,ح4/522أخرجـــو أبـــو داود فـــي ســـننو، كتـــاب األدب، ب
 األلباني، انظر في المصدر نفسو.



 

 د   
 

 مقدمة

 مقدمة
ســيدنا محمــد وعلــى  لــه ، والســالم علــى أشــرف المرســلين، والصــالة، الحمــد هلل رب العــالمين

:عدأما ب، الطيبين الطاهرين وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين
ليكونوا خلفاء في األرض معمرين لها  ؛البشر جميع ا -سبحانه وتعالى-خلق اهلل فقد 

ْنَس إَِّلَّ لِيَْعبُُدونِ ] : تحقيق ا لقوله تعالى، لعبادةوا، بالطاعة نَّ َواْْلِ [ َوَما َخَلْقُت اْْلِ
حيث شرع لهم ، (1)

وجعل ، لك العباداتة بأداء تهم بالمطالبموشغل ذم، الشرعي من العبادات ما يحقق ذلك المقصد
وانتفاء العقاب على ، وحصول الثواب، وسقوط المطالبة، فرتب براءة الذمة، بعمله ى  اإلنسان م جاز 
العبادة تحتاج إلى اجتهاد في أدائها ف، بالشروط و متحرزا  عن المبطالتلمكلف ملتزم ا ما يقوم به ا

ابن شيخ اإلسالم قال  ،تشغل ذمته بها ثانيةوال ، الشرعي قصودهالينال م ؛على الجهة المطلوبة
فهذا ، وأن تكون موافقة للشريعة، أن يراد بها وجه اهلل: جميع الحسنات ال بد فيها من شيئين" :تيمية
، (2)"واألمور العبادية، في األمور العلمية، والعمل الصالح، في الكلم الطيبو ، األقوال واألفعال: في

رادة و   . بعيدة عن شائبة التقصير يجعلهاجه اهلل تعالى بها فموافقتها للشريعة وا 

 : البحثطبيعة 

 .العبادات بابفي ، أحكام التقصير في مقارنةفقهية  دراسةعبارة عن  الموضوع

 : مشكلة البحث

، وزكاة، صالة: من خالل اطالعي واستقرائي لموضوع التقصير وأثره في العبادات من
إذ ، واالنتباه إليها، أسباب التقصير إلىاألهم تكمن في التعرف القضية  تبين لي أن  ، وحج، وصيام

تبرأ بها ذمة ، بادة صحيحةيحصل التحرز في األداء بما يوقع الع، تعرف على هذه األسبابالب
  مكلف.ال

                                                           

 (.56الذاريات: اآلية )( 1) 
 (. 1/54,55ابن تيمية: األمر بالمعروف والنهي عن المنكر )( 2) 



 

 ه   
 

 مقدمة

 : البحثأهمية 

 : تكمن أهمية البحث في

مأمور جه الوأداء العبادة على الو ، على رعايتهاالشريعة لها مقاصد وغايات تقوم أن 
على الوجه األمثل العبادة أداء ن ؛ حيث إالدين واألمثل من أهم مقاصدها المتعلقة بحفظ

 .المتعلقة بالتقصير في العبادةمما يستدعي بيان األحكام ، يستلزم اجتناب أسباب التقصير
 خاصة أنه، المهمة في حياة المسلم الموضوعاتكونه من  ؛أهمية الموضوعتبرز  هنا منو 

  أهم أبواب الفقه وهو باب العبادات.في 

 أهداف البحث: 

 .في العبادات  معرفة حقيقة التقصير -1
 . في العبادات  الوقوف على أسباب التقصير -2
 بيان اآلثار المترتبة على التقصير في العبادات. -3

  : موضوع البحثسبب اختيار 

  : يةفقد اخترته لألسباب اآلت باإلضافة إلى ما للموضوع من أهمية

موضوع  فكان ال بد من تناول، أهمهاو  أبواب الفقه اإلسالميكون باب العبادات أسمى  -1
عبادة سليمة  ه لها فيكون ذابز عنها المكلف ويتنكشف عن أسبابه فيحتر يحتى  ؛التقصير

 . المشروع تامة على الوجه

 .وتجنب التقصير شيوع ظاهرة األداء المجرد للعبادة الذي يتجاهل االحتياط فيها -2

التقصير عدم وجود دراسة مستقلة تتحدث عن الموضوع بكافة جوانبه من حيث أسباب  -3
 .أثره في العبادةو 

 



 

 و   
 

 مقدمة

 أسئلة البحث: 

 ؟في العبادات  حقيقة التقصير ما -1
 ؟في العبادات  التقصيرأسباب ما  -2
 ما اآلثار المترتبة على التقصير في العبادة ؟  -3

 فرضية البحث: 

للتقصير على العبادة ، بما يستدعي  ا  رضية مفادها أن هناك  ثار انطلقت في البحث من ف         
 دراسة هذه اآلثار ومعرفتها . 

 : الجهود السابقة

 من خالل اطالعي لم أجد دراسة مستقلة تتحدث عن الموضوع بكافة جوانبه.

 : منهجية البحث

دلة وذلك باستقراء النصوص واأل، االستقرائي الوصفي المنهج البحث هذا فياتبعت 
، وبيان سبب الخالف إن وجد، في المسائلوفي بيان مذاهب الفقهاء المختلفة ، المتعلقة بالموضوع

  .وأثره في العبادات ،للتقصير واتبعت المنهج التحليلي في التأصيل الشرعي

 : خطة البحث

 : اآلتيوخاتمة على النحو ، فصلين و، مقدمة: اشتمل البحث على

, وأسبابه, والتأصيل الشرعي في التحذير منه , واآلثار العامة  صيرقمفهوم الت: الفصل األول
 المترتبة عليه . 

 : مباحثأربعة وفيه 

  .لفاظ ذات صلةاألالتقصير و  حقيقة: المبحث األول

 .التقصير أسباب: المبحث الثاني



 

 ز   
 

 مقدمة

 .في التحذير من التقصيرالواردة  األدلة الشرعية: المبحث الثالث

  .المترتبة على التقصير العامة اراآلث: المبحث الرابع

 في العباداتأثر التقصير : الفصل الثاني

  : مباحث أربعة وفيه

 الصالة.التقصير في  أثر: المبحث األول

 .التقصير في الصيام أثر: المبحث الثاني

 .التقصير في الزكاة أثر: المبحث الثالث

 . أثر التقصير في الحج: المبحث الرابع



 

 

 

 

 ول ألالفصل ا
والتأصيل  مفهوم التقصري , وأسبابه,
, واآلثار العامة  الشرعي يف التحذير منه
 املرتتبة عليه

 : وفيه أربعة مباحث

 لفا  ذات الصلة.األ حقيقة التقصير و : المبحث األول

 .التقصير أسباب: المبحث الثاني

 األدلة الشرعية الواردة في التحذير من التقصير.: المبحث الثالث

 .المترتبة على التقصير العامة اآلثار: عالرابالمبحث 
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  األول الفصل

,  التقصير مفهوم
 والتأصيل, وأسبابه

 التحذير في الشرعي
  العامة واآلثار, منه

 عليه المترتبة

  الفصل األول

 مفهوم التقصير, وأسبابه, والتأصيل الشرعي في التحذير منه, واآلثار العامة  المترتبة عليه. 

وأكدت على األداء التـام ، اهتماما  بالغا  في كافة الجوانباهتمت الشريعة اإلسالمية بالعبادة 
ع ما والخيرية تكون باتبا، أمة   بأننا خير صفنا النبي فقد و ، فيها ذمت التفريطالوجه األمثل و على 

، حتى يصـل لمـا يسـتحق مـن الجـزاء والتماس ما وجب على المكلف، نتهاء عما ذم ونهىأوجب واال
، نقـــص وال زيـــادة مـــن غيـــروااللتـــزام االعتـــدال  لمكلـــففالواجـــب علـــى ا، فـــالجزاء مـــن جـــنس مـــا قـــدم

أيهاا "  َرس ـول  اهلله  :قَـالَ  ، حيـثافرت األدلة في ذلـكحيث تض، ذلكإلى داعية مية فالشريعة اإلسال
 اعملـوا: أي"  (1)كل ما أمرتم به, ولكن سددوا, وأبشاروا -أو لن تفعلوا  -الناس, إنكم لن تطيقوا 

لعبـادة وا، (2)وال يتحمـل مـا ال يطيقـه بالسداد وهو القصد والتوسط في العبادة فال يقصـر فيمـا أمـر بـه
، دقيقــا   وتطبــق تطبيقــا  ، أســاس حيــاة المســلم ولهــا ثمارهــا العظيمــة فكــان ال بــد أن تفهــم فهمــا  صــحيحا  

فوجـود التقصـير فيهـا ال ينـتج ثمارهـا ، ال إفـراط وال تفـريط فيهـافالعبادة المأمور بها هـي العبـادة التـي 
 .المرجوة سواء كانت الدنيوية أو األخروية

 تلـك دلـة الشـرعية علـى اعتبـاراأل ومـا، ومـا أسـبابه، في العبـادة تفريطفما حقيقة التقصير وال
 يب عنها في هذا الفصـل بـإذنهذه التساؤالت سأج ت؟في العبادا يهثار المترتبة علوما اآل ؟األسباب

 .تعالى اهلل

 

 

 

 

                                                           

(، باب الرجل يخطب على قوسه، حسنه األلباني، انظر 1096، ح 1/287سننه )أخرجه أبو داود في ( 1)
  المصدر نفسه.

 (.1/151ابن رجب: فتح الباري )( 2)
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  األول الفصل

,  التقصير مفهوم
 والتأصيل, وأسبابه

 التحذير في رعيالش
  العامة واآلثار, منه

 عليه المترتبة

 المبحث األول
 حقيقة التقصير 

أهـم من  وهذا، ر واإلهمالالتقصيالشريعة اإلسالمية داعيٌة إلى التمام واالمتثال وناهيةٌ عن 
ورد لفــظ التقصــير فــي الفقــه فقــد ، حقيقــة التقصــير المنهــي عنــه إلــى فــال بــد مــن التعــرف، مقاصــدها

 .الشرعي للتقصير المفهوم اللغوي و بحثلذا سنعرض في هذا الم، اإلسالمي بعدة معان  مختلفة

 التقصيرحقيقة : المطلب األول

 : لغة التقصير

ء  َمـَداه  َونهَهاَيتَـه ، ، وله معنيان متقاربـان مصدر الفعل قصر ل ـَغ الش ـيغ َأَحـد ه َما َيـد لع َعلَـى َأال  َيبغ
َخر  َعَلى الغَحبغسه  ب وٌس ، َواآلغ وٌر، َأيغ َمحغ ت ه ، َوه َو َمقغص  ٌٌ ]َقاَل الل ه  َتَعـاَلى: ،(1)إهَذا َحَبسغ ُحوٌر َمْقُصووَرا

َيامِ  [ِِف اْْلِ
 (2). 

ت   ،(3)ولهــا عنــه وأضــاعه، وهفــا، وأهمــل، وفــرط :قصــر ــم أبلغــه : وتقاَصــرغ عــن الشــيء إذا ل
 .(4)على عمد

ء  و : والتقصير  .(5)جز  والعَ  كف  َعنه  الَتَرَكه  الش يغ

أن  أهـم المعـاني ممـا لـه عالقـة بـالمعنى نجـد بعد استعراض أشهر المعاني اللغوية للتقصير 
 : االصطالحي معنيان

 والتفريط. اإلهمال -1
  .  ءللشيلترك ا -2

                                                           

 . ( 5/96,97ابن فارس: معجم مقايس اللغة )( 1) 
 . (72الرحمن : اآلية )( 2) 
 (.1/54الجياني: األلفاظ المختلفة )( 3) 
 (. 5/58الفراهيدي: العين )( 4) 
(، الزبيـــدي: تـــاج 738/ 2(، مجموعـــة المـــؤلفين: المعجـــم الوســـيط )5/98انظـــر: ابـــن منظـــور: لســـان العـــرب )( 5) 

 (.254/ 1(، الرازي: مختار الصحاح )425/ 13العروس )
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  األول الفصل

,  التقصير مفهوم
 والتأصيل, وأسبابه

 التحذير في الشرعي
  العامة واآلثار, منه

 عليه المترتبة

 : اصطالًحاالتقصير 

لــم يعرفــوا نالحــظ أنهــم ، مــن خــالل قراءتــي لمــا تحــدث عنــه الفقهــاء فــي موضــوع التقصــير
ـــردة بـــذاتها ـــى حـــد أن بعضـــهم  ،التقصـــير كمف ـــى إل جعـــل المعنـــى االصـــطالحي ال يخـــرج عـــن المعن

نما تم إيراده ضمن الحديث ع، ( (1)اللغوي الفقهـاء  وردأر بعض مـا وسنذك، ن الفروع والمتعلقات بهوا 
 : في معناه

 (2)غير عذرإن وقع فيه ب, ما يؤاخذ عليه اإلنسان: فيةالحن. 

 (3)ذكروه بمعني ترك الحف  مع التمكن: المالكية. 

 والتفااريط ءالشاايفقااد جمااع تعريااف التقصااير عناادهم معنااى التااأخير وتضااييع : الشااافعية 
 .(4)به

 (5)بمعنى الترك واإلهمالالتقصير : الحنابلة.  

 قريـب جـدا   يالمعنـى االصـطالح أن   نالحـظ، بعد ذكـر مـا أورده الفقهـاء فـي معنـى التقصـير
  .المعنى اللغويمن 

ال , ن وقاع فياه بغيار عاذرما يؤاخذ عليه اإلنسان إ: صير بأنهوعليه يمكن تعريف التق وأخَّ
 . بال عذر بالعبادة, أو هو فعُل ما يوجب المؤاخذة

 : شرح التعريف

 أو, ترتـــب عقـــاب دنيـــوييترتـــب عليـــه مؤاخـــذة ســـواء بأي : ه اإلنساااانماااا يؤاخاااذ عليااا -
  .وهو جنس في التعريف، أو بطلب استدراك لذلك التقصير، أخروي

                                                           

 (150/ 13الكويت، ) –الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  ( 1)

 (. 246/ 1ابن عابدين )انظر: ابن عابدين: حاشية ( 2)
 (.2/226الخرشي: شرح مختصر خليل )( 3)
 (. 3/464(، البيجرمي : تحفة الحبيب )3/127انظر: الغزالي: الوسيط )( 4)
 (. 269/ 11الصالحي الحنبلي: الفروع )( 5)
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مـع عـدم العـذر، فـإن  وهو وصف كاشف حيـث ال تقصـير إال   :عذرإن وقع فيه بغير  -
 كان ثمة عذر فال تقصير.

ـــد يخـــرج مـــا ال ي: أخااال بالعباااادة - ـــادة مـــن اقي تقصـــير فـــي ســـنن كال، لتقصـــيرخـــل بالعب
 عفو عنه من النجاسة.أو في قدر م، الصالة

 األلفا  ذات الصلة: المطلب الثاني

 (،التفـريط )ا الفقهـاء عنـه مـن أشـهرهاعبـر بهـ، التقصير جاء في أبواب الفقه اإلسالمي بألفاظ أخرى
  .الهم مكتفية بتعريف موجزفي هذا المطلب  اسأوردهم لذا فإنني، (اإلهمال)وكذلك 

 : التفريط: أوَلً 

ــنغ َمَكانهـهه : لغااةالتفااريط  ء  مه يٌح َيـد لع َعَلــى إهَزالَـةه َشــيغ ــٌل َصــحه َأفغــَرَط، إهَذا َتَجــاَوَز  ،الغفَـاء  َوالــر اء  َوالط ـاء  َأصغ
ره  َمغ الغَحد  فهي األغ
 : والتفريط لغة على عدة معان  أشهرها، (1) 

 (2)فيه قعد به عن رتبته التي هي له طر إذا فألنه ، فالتفريط هو التقصير: التقصير. 

 أهملــه  تفريطــا   ءبالشــيوفــرط ، قــدم العجــز فيــه: ءالشــيفــرط فــي : التاارك والتااأخير والتضااييع
أن علـــى ويـــدل ، (4)التـــرك: والفـــراط، أي تـــأخرت: وتفارطـــت الصـــالة، (3)ضـــيعه حتـــى مـــاتو 

ـب  مـا جـاء  التفريط بمعني التأخير ثغَمـاَن بغـنه َموغهه ـٌل ، َسـمهعغت  َأَبـا ه َريغـَرةَ : قَـالَ َعـنغ ع  َوَسـَأَله  َرج 
ــاَلةه َعــنه الت فغــ ُروهاااا َإلاااى ": َفَقــالَ ، رهيطه فهــي الص  ْقااَت الََّتااي باْعااداهااأاْن ُتؤاخِّ ااْن فاعااالا ذاَلااكا فاقاااْد , وا فاما

 . (5)"فارَّطا 

                                                           

 (.4/490ابن فارس: معجم مقاييس اللغة )( 1) 
(، الزبيـدي: تـاج 1/879الفيروز  بادي: القـاموس المحـيط )(، 4/490انظر: ابن فارس: معجم مقاييس اللغة )( 2) 

 (.683/ 2(، مجموعة المؤلفين: المعجم الوسيط )527، 540/ 19العروس )
(، مجموعـــة 527، 540/ 19(، الزبيـــدي: تـــاج العـــروس )1/879انظـــر: الفيـــروز  بـــادي: القـــاموس المحـــيط )( 3) 

 (.683/ 2المؤلفين: المعجم الوسيط )
 (.527، 540/ 19تاج العروس ) الزبيدي:( 4) 
( كتـــاب الصـــالة، بـــاب تفـــريط مواقيـــت الصـــالة، انظـــر 2216/ح 1/582عبـــد الـــرزاق الصـــنعاني: المصـــنف )( 5)

 المصدر نفسه.
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 .فان لغة  فهما لفظان مترادر، يكون بمعنى التقصي: وعليه فالتعريف اللغوي للتفريط

 :  صطالحاً ا

، ريدوه وقصدوا به ما قصدوا بالتقصأور  همإال أن، عند الفقهاء  لفظ التفريطلم أقف على تعريف 
 : ومما وقفت في المذاهب على معنى التفريط

 (2)هو ما يوجب الضمان بالتعدي والترك: التفريط، (1)التأخير ىبمعن التفريط: الحنفية. 
 .(3)ع الرجل الصالة حتى يدخل وقت صالة أخرىيدأن : له في الصالة اومثلو 
 (4)الترك أو التأخير مع التمكن لغير علة تمنعه: التفريط: لمالكيةا.  
 صــالة أن تــؤخر البــ: مثلــوا لــهو  (5)،ءالشــيالتفــريط يطلــق علــى التقصــير وتضــييع : الشااافعية

 .(6)وقت صالة أخرى ىلإ
 (7)بمعنى التأخير والترك: الحنابلة. 

فهـو بـذلك يحمـل ، بمعنـى التـرك و التـأخير ط يكـونفقهاء اتفقوا على أن التفـرييالحظ أن الو 
فهمـا مــن  ن التفــريط والتقصـير بمعنـى واحــدلــذا فـإنني أرى أ، نفـس المضـامين التــي يحملهـا التقصـير

 . المترادف اصطالحا  

 : اإلهمال: ثانياً 

ــل، إهمــاال  ، أهمــَل ي همــل، مصــدر الفعــل أهمــل: لغااة اإلهمااال: أوَلً  يشــمل عــدة  اإلهمــالو ، فهــو م همه
 : معان  منها

 

                                                           

 (. 1/207السرخسي: المبسوط )( 1)
 (.161/ 1: درر الحكام )م ال  خسرو انظر: ( 2)
 .(224/ 2ابن َماَزَة الحنفي: المحيط البرهاني )( 3)
 (.1/1845القرطبي: االستذكار )( 4)
 (.464/ 3انظر: البيجرمي: تحفة الحبيب )( 5)
 (.2/15الماوردي: الحاوي )( 6)
 (.1/60(، المقدسي: العدة شرح العمدة )2/509انظر: ابن قدامة: المغني )( 7)
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 ــر فيــهقَ : ءالشــيأهمــل : التقصااير ــَتعمله عمــد: ءالشــيأهمــل و ، ص   ،َأو نســيانا   ا  تركــه ولــم يسغ
 .(1)ال مبال  : أهمَل م ت سم باإلهمالو  لم يحكمه: أهمَل أمَره

 عــــدم بــــذل مــــا يســــتحقه الشــــي مــــنو ، بغيــــر عنايــــة ءالشــــيتــــرك : اإلهمــــال: تاااارك العنايااااة 
 . (3)عناية المطلوبةالالفشل في ممارسة أو ، (2)االهتمام

 : اصطالحاً  اإلهمال: ثانياً 

 لإلهمال لـم أجـد إفـراد العلمـاء لتعريـف خـاص واضـح صطالحيمن خالل تتبعي للمعني اال
 : وسأذكر ما وجدته في معناه، اصطالحي بحده إال من خالل أثره وما يوجبه وأ، له

 : يأتي بعدة معاٍن هي عندهم اإلهمالالشافعية 

 .(4)التفويت  -1

 .(5)يؤدي إلى فشو التلف ما: التلف  -2

 : ذكروا لإلهمال عدة معاٍن هي: الحنابلة

 .(6)لحصول تلف بسبب تفريطه ما يوجب الضمان: ضمانالموجب  -1

همـال المقاصـد  فاإلهمال هو: التقصير -2 التقصير في إدراك األمور علـى وجههـا الصـحيح وا 
 .(7)الشرعية منها

 .(8)لترك: أي ترك العمل بغير عذرا -3

فهمـــا مـــن المتـــرادف  ،يحملهـــا التقصـــير اإلهمـــال يحمـــل نفـــس المضـــامين التـــي ويالحـــظ أن  
 اصطالحا .

                                                           

 (.3267، 3/2366) (، أحمد عمر: معجم اللغة العربية955/ 2انظر: مجموعة المؤلفين: المعجم الوسيط )( 1) 
 (. 1/96انظر: قلعجي وقنيبي: معجم لغة الفقهاء )( 2) 
 (. 3267، 3/2366أحمد عمر: معجم اللغة العربية )( 3) 
 (. 2/213(، أبو زكريا األنصاري: أسنى المطالب )4/78انظر: الغزالي: الوسيط في المذهب )( 4) 
 (.15/109النووي: المجموع )( 5) 
 (. 3/370(، الرحيباني: مطالب أولي النهى )2/157: دقائق أولي النهى )انظر: البهوتي( 6) 
 (.3/56الشاطبي: الموافقات )( 7) 
 (.3/121(، المرداوي: اإلنصاف )352/ 2: المبدع في شرح المقنع )ابن المفلح( 8) 
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 المبحث الثاني
 في العبادة  التقصير أسباب 

 ق ننتقــل فـي هــذا المبحـث للتعــرف إلــىحقيقــة التقصـير فــي المبحــث السـاب بعـد التعــرف إلـى 
لــى اإلخــ دواع   مــن البــد لــه لتقصــيرفا، ابهأســب الل وأســباب أودت بــالمكلف إلــى نســبة التفــريط إليــه وا 

 .وترتب األثر الشرعي على فعله، بالعبادة

لغـة  موضـحين مفهـوم كـل سـبب  ،اعتبـار التقصـير علـى أسـباب سنتعرف فـي هـذا المبحـثو 
  .ودليله ووجه اعتباره تقصيرا  واصطالحا  

 : لالجه: المطلب األول

 : الجهل لغةً : أوَلً 

ويقــال للرجـل جهــل ، والجمــع أجهـل وجهـول، (1)مـن بــاب فهـم وسـلم جهـل ة الفعــلالجهـل مـاد
والتجهيــل هــو أن ، عــده جــاهال  : أي أرى مــن نفســه ذلــك ولــيس بــه و اســتجهله: وتجاهــل، (2)وجهــال

أو فعــل ، بــه أي لــم يعلــم ءبالشـيجهــل و : خــالف ونقــيض العلــم: لغـةالجهــل ف، (3)تنسـبه إلــى الجهــل
 .(4)غير علم غير مدرك لحقيقتهفعال  ب

 :  صطالحاً ا الجهل: ثانياً 

 .(5)عدم العلم: الجهل

 .(6) "قلة العلم": والجهل كما عرفه الشاطبي
                                                           

 (.1/119الرازي: مختار الصحاح )( 1) 
 (.323/ 2تكملة المعاجم العربية ) (، دوزي:11/129انظر: ابن منظور: لسان العرب )( 2) 
 (.350، 4/349(، الجوهري: الصحاح )119/ 1انظر: الرازي: مختار الصحاح )( 3) 
(، الجــــوهري: الصــــحاح 11/129(، ابــــن منظــــور: لســــان العــــرب )1/119انظـــر: الــــرازي: مختــــار الصــــحاح )( 4) 

(، 323/ 2لـــة المعـــاجم العربيـــة )(، دوزي: تكم490، 849/ 1(، ابـــن زكريـــا: معجـــم مقـــاييس اللغـــة )4/349)
 (.413/ 1أحمد عمر: معجم اللغة العربية )

 (.1/20(، الشوكاني: إرشاد الفحول )1/56انظر: الزركشي: البحر المحيط )( 5) 
 (.384/ 1الشاطبي: االعتصام )( 6) 
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مـن شـأنه معـدم العلـم : ا  وهـو أيضـ، (2)وهو ضـد العلـم، (1)عدم العلم بالنقيض أصال  : الجهل
 .(3)أن يكون عالما  به

 جـــدا  مـــن المعنـــى عني اللغـــوي متقـــاربٌ الجهـــل بـــالم: اَلصاااطالحيغاااوي باااالمعنى ة المعناااى اللعالقااا
  .وهو أن الجهل بخالف العلم وعدمه أو قلته، بمعنى واحد نأو قد يكونا، صطالحياال

 : وجه اعتبار الجهل تقصيراً : ثالثاً 

علـى  ألنه بإمكان المرء إزالته والتخلص منـه لفعـل العبـادة؛ من أسباب التقصير الجهلكون 
 ؛عليه أن يتعلمهافحة من ال يجيد الفات: فمثال  ، إلى التقصير سبن لم يفعل ذلك ن  إف، الصحيحالوجه 

  .وهكذا، ريقصنفسه التفي عن وينلتصح صالته 

 : البزدوييقول  

 .(4)ي من المرء على نفسه ال من غيرهأ؛ من العوارض المكتسبة: الجهل  

 : النسيان: المطلب الثاني

 :  غةً لالنسيان 

ونسـيت ، هتركـو ، ءالشـيعلـى إغفـال  يـدلو ، (5)روهو ضد الحفـظ والـذك، مصدر الفعل نسي
 .(7)لم يحفظهإذا : ونسي األمر، (6)إذا لم تتذكره ءالشي

: الشيءوترك عمله و تناسى  على ذهول أو غفلة أو تركه على عمد الشيءترك : والنسيان
 .(8)حمله على تركه أو نسيانه :وأنساه أهمله وحاول نسيانه أو تظاهر أنه نسيه

                                                           

 (. 1/61الزركشي: البحر المحيط )( 1) 
 (.492/ 2الجويني: البرهان )( 2) 
 (.88/ 1حمد نكري: دستور العلماء )القاضي األ( 3) 
 (.1/339البزدوي: أصول البزدوي )( 4) 
 (.688/ 1الرازي: مختار الصحاح )( 5) 
 (.5/337ابن فارس: معجم مقاييس اللغة )( 6) 
 (.2207/ 3أحمد عمر: معجم اللغة العربية )( 7) 
 (. 920/ 2فين: المعجم الوسيط )(، مجموعة مؤل216/ 10انظر: دوزي: تكملة معاجم اللغة العربية )( 8) 
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وَ  ] :قـال تعـالى، ورد لفظ النسيان في القر ن الكريم بمعنـى التـركوقد  َْ ْك  ُْ ََ اْلَيوْوَم َنسَْاوا َوقِيو

ُك السَّا ُْ يَن[َنِايُتْك لَِقاَء َيْوِمُكْك َهَذا َوَمْأَوا ُر َوَما َلُكْك ِمْن َناِِصِ
(1) . 

اليــوم نتــرككم فــي عــذاب : ؤالء الكفــرة الــذين وصــف صــفتهمقيــل لهــ: يقــول تعــالى ذكــره: وجااه الدَللااة
ااااُكمْ  "قولـــه، عـــن ابـــن عبـــاسو ، كمـــا تـــركتم العمـــل للقـــاء ربكـــم يـــومكم هـــذا، جهـــنم َقيااالا اْليااااْوما ناْنسا : "وا
 .(2)نترككم

[َفُذوُقوا بَِ  َنِايُتْك لَِقاَء َيْوِمُكْك َهَذا] :وقال تعالى 
(3). 

فظــاهر النصــوص ، (4)تعملــوا ليـومكم هــذا )إهنيـا نســيناكم( أي تركنـاكمبمــا تـركتم أن  يأ: وجاه الدَللااة
 . عمدا  أن النسيان بمعنى الترك  على دلت

حتـى يحـذف ، أو عـن قصـد، أو عن غفلة، إما لضعف قلبه ترك اإلنسان ما استودع: الشيءونسي 
 . (5)عن القلب ذكره

 :  صطالحاً االنسيان : ثانياً 

كليف وهو عـدم ذكـر مـا كـان عذر سماوي مسقط للتالنسيان " : ابن عابدين في حاشيته لقا
 .(6)" مذكورا  

  .(7)" فيستأنف تحصيله زوال المعلوم" : أن النسيان جاءو 

 .(8)يهجم على اإلنسان فال حيلة له في دفعه عنه: النسيان

                                                           

 (. 34الجاثية: اآلية )( 1) 
 (.22/87الطبري: جامع البيان )( 2) 
 (.14السجدة: اآلية )( 3) 
 (.4/361(، ابن عطية األندلسي: المحرر الوجيز )19/76انظر: الطبري: جامع البيان )( 4) 
 (.75/ 40الزبيدي: تاج العروس )( 5) 
 (.68/ 2(، )614/ 1ابن عابدين )ابن عابدين: حاشية ( 6) 
 (.278/ 3(، القاضي األحمد نكري: دستور العلماء )1/62الصنعاني: إجابة السائل )( 7) 
 (.278/ 2الكرابيسي: الفروق )( 8) 
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فـــالمعنى اللغـــوي  ي للنســـيان أخـــص مـــن المعنـــى اللغـــوي؛والمالحـــظ أن المعنـــى االصـــطالح
بينمـا المعنــى االصـطالحي يتعلـق بـالمعنى الثــاني ، التـرك ومـا هــو ضـد الحفـظ والـذكر يشـمل معـاني

 .فقط

رغـم مـا سـبق ذكـره ممـا قـد يفهـم منـه أن  النسـيان ال عالقـة لـه : وجاه اعتباار النسايان تقصايراً : ثالثاً 
 .بالتقصير إال  أنه باإلمكان اعتباره تقصيرا  من وجه

فنسـبة التقصـير ، يترك المرء ما يعينه علـى التـذكر والحفـظأن : عتبار النسيان تقصيرا  وجه ا
ينهـا إلـى التقصـير فينسـب ح، في كل مـا يتعلـق بهـا االحتياطإلى ألن العبادة تحتاج  ؛ذلك إليه بترك

مــن نــه إحيــث  ؛عتبــار منــه قصــدا  فيكــون مقصــرا  بهــذا اال هــو مطلــوب أو أن يتــرك فعــل مــا، بهــذا
  .عمدا  معاني النسيان الترك 

 : عدم التحري: مطلب الثالثال

حتى يتسنى فهم  ة؛ة على حدكل مفرد ىفالبد من توضيح معن، مركب إضافي عدم التحري
 العام للمركب.ى المعن

 :  العدم: أوَلً 

  .(1)إذا فقده الشيءدم فالن وع  ، وذهابه وغلب على فقد المال الشيءم هو فقدان العد: لغة

 : التحري: ثانياً 

أي طلبت : األمروتحريت ، قصدته الشيءوتحريت ، أي توخاها، حقيقةلا ىتحر : يقال: لغة
 .(3)األجدر هو حرىاألو ، جتهد في طلبها: الشيءوحرى ، (2)أوالهماو  ينر األم ىأحر 

توخـــاه : تحـــرى الصـــواب، وتمكـــث ليصـــيب األفضـــل تـــروى: تحـــرى األمـــور وحـــرى بالمكـــان
 .(4)وبحث عنه باهتمام دقق: رى الحدثيتحرى الحرص واإلتقان وتحو ، وطلبه وقصده

                                                           

 (.4/284(، ابن فارس: معجم مقاييس اللغة )12/392انظر: ابن منظور: لسان العرب، )( 1) 
 (.1/213غوي )أحمد مختار: معجم الصواب الل( 2) 
 (.483/ 1(، أحمد عمر: معجم اللغة العربية )1,2/169انظر: مجموعة مؤلفين: المعجم الوسيط )( 3) 
 (.1/483أحمد عمر: معجم اللغة العربية )( 4) 
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 :  صطالحاً ا التحري: ثانياً 

  .(1)تحريا   جتهاد في إصابة المقصد يقال تحرى يتحرىاال هأصل: يالتحر 

هــو التثبــت فــي االجتهــاد لطلــب الحــق والرشــاد عنــد تعــذر الوصــول إلــى حقيقــة المطلــوب : فــالتحري
 .(2)ب الظنفي غال باالستعمالهو طلب ما هو أحرى : وتحري األشياء، والمراد

 : عند الفقهاءالتحري 

 .(3)جتهد وبذلهود لنيل المقصود والصواب فتحرى االتحري هو بذل المج: الحنفية -1

بـن حيـث قـال ا، واالجتهـادري الصواب وقصـد الحاجـة تح ىإن التحري بمعن: قالوا: لمالكيةا -2
 .(4)جتهاد وبذل الجهد ""التحري هو اال: الماجشون

جتهـــاد أو جتهــد وعمـــل علـــى غالــب ظنـــه باالفا، جتهـــاداال عنــىالتحـــري يكـــون بم: الشااافعية -3
 ي عندهم أيضا  بمعنىالتحر  كأنو ، (5)وتحرى موقفه أي قصده الصواب ليبين له يقين الشك

 .(6)وال تقصير من غير تجاوز عمل السداد
: وقـالوا، (7)لمعرفـة الحـق جتهدتحرى بمعنى اف اهبعن باقي المذ معناه ال يختلف: الحنابلة -4

وهـــي بـــذل المجهــود فـــي طلـــب ، فهـــي ألفـــاظ متقاربــة، االجتهـــاد والتــوخي ىالتحــري بمعنـــإن 
 .(8)المقصود

                                                           

(، زبيدة عبد العزيـز: تفسـير غريـب مـا فـي الصـحيحين بخـاري 91، 1انظر: نجم الدين النسفي: طلبة الطلبة )( 1) 
 (.93/ 1ومسلم )

 (.24(، القونوي الرومي الحنفي: أنيس الفقهاء )ص91، 1انظر: نجم الدين النسفي: طلبة الطلبة )( 2) 
 (.302/ 1(، الشرنباللي: مراقي الفالح )1/433انظر: ابن عابدين: حاشية ابن عابدين )( 3) 
(، الصــاوي المــالكي: 15/ 2(، الخرشــي: شــرح مختصــر خليــل )167/ 3انظــر: القرطبــي: البيــان والتحصــيل )( 4) 

 (.1/81حاشية الصاوي )
(، المســـتظهري الشـــافعي: 204و  180/ 1(، النـــووي: المجمـــوع )2/212انظـــر: المـــاوردي: الحـــاوي الكبيـــر )( 5) 

 (. 325/ 2(، البكري الدمياطي: إعانة الطالبين )89، 1/86حلية العلماء )
 (.16/332انظر: الماوردي: الحاوي )( 6) 
سـحاق بـن راهويـه )1/322قدامـة: المغنـي ) انظر: ابن( 7)  (، البهـوتي: شـرح 819/ 2(، الكوسـج: مسـائل أحمـد وا 

 (. 489/ 1(، ابن قدامة: الشرح الممتع )474، 148/ 1منتهى اإلرادات )
 (.55/ 1(، الرحيبانى: مطالب أولي النهى )198/ 6و  50/ 1انظر: البهوتي: كشاف القناع )( 8) 
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خي والتــو  بـذل الجهـد: معنـاه بأنـه وكـأنهم اتفقــوا علـى المالحـظ فـي تعريفـات الفقهـاء للتحـريو 
لتحـــري أعـــمي مـــن اإال أن  ، وهـــو بهـــذا يقتــرب مـــن معنـــى االجتهــاد، لمعرفــة األصـــوب ونيـــل المقصــود

مـن شـواهدها ودركهـا  األحكـام بـذل الجهـد فـي اسـتخراج: فاالجتهاد تحري مخصوص وهـو جتهاد؛الا
هـو اسـتفراا الوسـع فـي طلـب الظـن بشـيء مـن األحكـام : وقيـل (1)،الدالة عليها بالنظر المؤدي إليهـا

ل المجهــود لنيــل بينمــا التحــري بــذ، (2)الشــرعية علــى وجــه يحــس مــن الــنفس العجــز عــن المزيــد عليــه
 لصواب.صود والوصول إلى االمق

 : يمكن القولسبق  لى ماوبناًء ع

يعتــري  بحيــث والمقصــود، وبجتهــاد لنيــل األصــتــرك االيقصــد بــه ب عــدم التحــري مركــإن   
  .والتفريط النقص   الفعلَ 

 : تقصيراً عدم التحري  وجه اعتبار: ثالثاً 

بهــذا لالحتيــاط ، ف ووجـه اعتبــار عــدم التحــري تقصــيرا   مـن حيــث إنــه لــم يبــذل مـا فــي وســعه
ــم لتقصــير إلــى االتــوخي ينســب تــارك التحــري و  االعتبــار تمكنــه رغــم ، يجتهــد لنيــل الصــواب كونــه ل

  .حرصا  واحتياطا  ألمر عبادته ؛المطلوب منه ذلك مع أنَ ، وتوافر أدواته

 : الهجوم: المطلب الرابع

 : ةً لغ الهجوم

 : يكون بمعنى والهجوم، مادة الفعل هجم

انتهـى إلـيهم بغتـة وهجمـت عينـه أي  يوهجم علـى القـوم أبغتة  الشيءهجم على : المباغتة -1
 .(3)غارت

                                                           

 (.4/14نفي: كشف األسرار )انظر: البخاري الح( 1)
 (.3/576انظر: نجم الدين الطوفي: شرح مختصر الروضة )( 2)
(، أبــــو الحســــن المرســــي: المعجــــم 37/ 6(، الــــرازي: مقــــاييس اللغــــة )2055/ 5انظــــر: الجــــوهري: الصــــحاح )( 3)

موس (، الفيــــروز  بــــادي: القــــا169/ 1(، مجموعــــة المــــؤلفين: المعجــــم الوســــيط )176/ 4والمحــــيط األعظــــم )
 (. 600/ 12(، ابن منظور: لسان العرب )324/ 1المحيط )
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أي هجــم عليــه مــن غيــر أن يشــعر بــه : أ و علــم أو إنــذار المفاجــأة أي مــن غيــر تقــدم ســبب -2
 .(1)تحتسبه فقد فاجأك وقيل إذا جاءت بغتة وكل ما هجم عليك من أمر لم

ك االجتهــاد تـر  فهـواللغــوي للهجـوم  ىعـن المعنـ طالحياالصـ ىال يختلـف المعنــ: صاطالحاً الهجاوم ا
 .إنما كان ضمن الفروع، ا  خاص أو تقدم سبب ولم يفرد له الفقهاء تعريفا   ر  والمباغتة من غير تح

 : ويتلخص معنى الهجوم عند الفقهاء

همــــال طــــرق العلــــم المؤديــــة ألغلــــب الظــــن والتــــيقن ، (2)والمفاجــــأةبمعنــــى المباغتــــة : الهجااااوم فــــي وا 
 .(4)معناهلكية والحنابلة في والما الحنفية ذكره وهذا ما، (3)داءاأل

، المـؤدي إلـى التقصـير، وال ظـن من غير تيقن االحتياطو  واالجتهاد، ترك النظرالمفاجأة و : والهجوم
لــو هجــم علــى " : ومثالـه هنــا، وهــذا مـا جــاء فــي فــروعهم, (5)وهااذا مااا شاامله ذكاار الشااافعية للهجااوم

 .(6)"اراألكل في طرفي النه

تاركًا اَلجتهاد فيه ومهمااًل ماا يوصاله إلاى , هو قيام المكلف بالفعل مباغتة ً : فالهجوم ذلك وعلى
  .فيكون الخطأ والتضييع ألمره عاقبة لفعله, غلبة ال ن في صحته أو التيقن مع تمكنه من ذلك

 : وجه اعتبار الهجوم تقصيراً : ثالثاً 
  هجومــا  أي مباغتــة بــال تــيقن وال اجتهــاد وال تنبــه فــي اإلقــدام مــن المكلــف علــى أداء العبــادة

 . إلى التقصير نواحيها وال نظرا  في أحوالها نسب المكلفَ 
                                                           

 (.600/ 12انظر: ابن منظور: لسان العرب )( 1) 
(، اإلمـام مالـك: المدونـة 5/59(، الكاسـاني: بـدائع الصـنائع )4/123انظر: ابن عابدين: حاشية ابن عابدين )( 2) 

(1/373.) 
 (.2/294انظر: البهوتي: كشاف القناع )( 3) 
(، 1/373(، اإلمــام مالــك: المدونــة )5/59(، الكاســاني: بــدائع الصــنائع )4/123انظــر: حاشــية ابــن عابــدين )( 4) 

 (.2/294البهوتي: كشاف القناع )
(، أبــو زكريــا األنصــاري: الغــرر البهيــة 6/402(، القزوينــي: فــتح العزيــز )493/ 6انظــر: الغزالــي: الوســيط )( 5) 

(، النــووي: المجمــوع 363، 2/364(، النــووي: روضــة الطــالبين )1/353(، الهيثمــي: تحفــة المحتــاج )1/66)
 (.1/66(، أبو زكريا األنصاري: الغرر البهية )3/73(، أبو زكريا األنصاري: أسنى المطالب )6/703)

(، النــووي: روضــة الطــالبين 1/66(، أبــو زكريــا األنصــاري: الغــرر البهيــة )6/703انظــر: النــووي: المجمــوع )( 6) 
(2/364، 363.) 
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أن الفقهــاء إال ، مـن معنـى عــدم التحـري السـابق ذكـره الهجـوم معنـاه قريــب جـدا  أن : الحـظيو 
 وال عكس.، فكل هجوم عدم تحر  ، ال عموم وخصوصبينهما كما يقف، أفردوه بالذكر

 :  ارتكاب المح ور: المطلب الخامس

أمــر اهلل  ، حيــثالمنهــي عنــه واعتبــاره ســببا  مــن أســباب التقصــيرفعــل المحظــور أو ارتكــاب 
مــن  وانتهــى، ؤتمــرم مــا أاألجــر والثــواب علــى مــن التــز  ورتــب، واجتنــاب نواهيــه وامــره؛عبــاده بــالتزام أ

 هي.انت  

ســــوف أتنــــاول تعريــــف و  ي المحظــــورات؛وهــــ نهــــاهم عــــن فعلهــــا، ورا  وقــــد بــــيين اهلل لعبــــاده أمــــ
 ووجه اعتباره تقصيرا .، المحظور

 . معناه وجب معرفة كل مفردة على حدةعرف على ولت إضافي وارتكاب المحظور مركب

 ارتكاب : أوَلً 

فعــل مــا : رتكــب َخَطـأ  أي اقترفـه وا: ارتكـب الــذنب، (1)إتيانهــا: ارتكــاب الـذنوب: مــادة ركـب: لغاة
مَ ي كره وقام بما يستو   .(2)اقترفه: ارتكب َذنغب ا، جب الل وغ

  : المح ور: ثانياً 

  : منها وهو في اللغة على معان   اسم مفعول من حَظر: لغة

 (3)فأصل الحظر في اللغة هو المنع، والممنوع محرمال: المحظور.  
 : اصطالحاً المح ور 

والمزجــور ، لــذنبوا، والمعصــية، لــه المحــرم: ويقــال، فعلــه هــو مــا يثــاب بتركــه ويعاقــب علــى -1
 . (4)والقبيح، والمتوعد عليه، عنه

                                                           

(، ابن منظور: لسان العـرب 1/127(، الرازي: مختار الصحاح )139/ 1انظر: الفارابي: صحاح تاج اللغة )( 1) 
(1/429 .) 

بيدي: تاج العروس )( 2)   (. 2/932(، أحمد عمر: معجم اللغة العربية المعاصرة )2/521انظر: الز 
(، أحمـــد عمـــر: معجـــم اللغـــة 4/202لســـان العـــرب )(، ابـــن منظـــور: 1/76انظـــر: الـــرازي: مختـــار الصـــحاح )( 3) 

بيدي: تاج العروس )1/519العربية المعاصرة )  (. 11/56(، الز 
 (. 1/26( الشوكاني: إرشاد الفحول )1/89انظر: الجرجاني: التعريفات )( 4) 
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مـذموم شـرعا  ممـا نهــي و  مـا هـو ممنـوع ومحـرمالمكلـف فعـل : أناهالمح اور ارتكااب  ويمكان تعرياف
أو حلق ، امرأته المحرمكجماع : كارتكاب المكلف لما هو محظور من محظورات اإلحرام مثال  ، عنه
أو ، و محظــور مـــن محظــورات الصــالة كاألكــل مـــثال  أو كارتكــاب المكلـــف لمــا هــ، أو الصــيد، رأســه

 . ارتكابه ألي محظور من محظورات الصيام

 : وجه اعتبار فعل المح ور سببًا من أسباب التقصير: ثالثاً 

 وتمكنـه ، ه بحرمتـهمـع علمـ، لمحظـورهي عنه وارتكـب التزام ما ن  على عدم اأقدم  المكلف كون
 في االحتياط لعبادته. مفرطٌ  ،بهذا االعتبار فهو مقصرٌ ، من االلتزام

 : عمداً الواجب ترك : سادسلالمطلب ا

يتسـنى فهـم  حتى ؛ةكل مفردة على حد ىفالبد من توضيح معن، مركب الترك عمدا  : لغةً  الترك: أوَلً 
 المعني العام للمركب.

 : دور على عدة معان  مادة الفعل ترك وت

 (1)خليته: تركا   الشيء تركت: التخلية.  

 (2)ترك حقه إذا أسقطه وترك ركعة من الصالة لم يأت بها فإنه إسقاط لما ثبت شرعا  : اإلسقاط. 

 ورفضـه قصـدا  واختيـارا   الشـيءمفارقـة مـا يكـون فيـه اإلنسـان وتـرك : المفارقة وعدم فعل المقـدور
 . (3)والترك هو فعل الضد أيضا  ، كما في حال النوم والغفلة، أو قهرا  

 : العمد: ثانياً 

 االسـتقامة وهـو، معنـى إلـى ترجـع كثيـرة فروعـه، كبيـر أصـل والـدال والميم العين :عمد: لغة
 .(4)وكل فعل بني على علم فهو عمد، ا  أو ممتد منتصبا  ، الشيء في

                                                           

رازي: (، ابـــن فـــارس الـــ1/147(، ابـــن فـــارس: مجمـــل اللغـــة )4/1577انظـــر: الجـــوهري الفـــارابي: الصـــحاح )( 1) 
 (.1/46(، الرازي: مختار الصحاح )1/345مقاييس اللغة )

 (.1/74الحموي: المصباح المنير )( 2) 
 (.1/299,298أبو البقاء الحنفي: الكليات )( 3) 
 (.1/599(، أبو البقاء الحنفي: الكليات )4/173انظر: ابن فارس الرازي: مقاييس اللغة )( 4) 
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 : عدة منها فالعمد يتضمن معانيَ 

  رادة رادة الــرأي فــي: الشــيءالقصــد وا   قصــدت: عمــدا   ءللشــي عمــدت، ومنــه، الشــيء عامــة وا 
دَ ، عين   على َعمدا   ذلك فعلتو ، تعمدت أي، له  .(1)ويقين بجد   أي، عين   وَعمغ

 (2)وما كان بجد ويقين، وغيره القتل في الخطأ نقيض. 

رادة.، وترك فعل المقدور عليه، سقاط ما ثبت شرعا  إهو : الترك عمدا  فوعليه   قصدا  واختيارا  وا 

 : وجه اعتبار الترك عمدًا تقصيراً : ثالثاً 

 هـو عـين التفـريط ، تركـه قصـدا  واختيـارا   فإنـه مع ذلكو ، لفعل وتمكنه منهدرة المكلف على اق
  لمكلف بالترك عمدا  إلى التقصير.وبهذا ي نسب ا، واإلهمال

 .على ما قام به ذلك ترتب أثريستوجب  رك عبادة عمدا  وفرط في أدائهافمن ت: عليهو 

  

                                                           

(، الــرازي: مختــار الصــحاح 1/630(، ابــن فــارس الــرازي: مجمــل اللغــة )2/511انظــر: الجــوهري: الصــحاح )( 1) 
 (.1/301: القاموس المحيط )ي( الفيروز  باد4/173(، ابن فارس الرازي: مقاييس اللغة )1/218)

 (.4/173انظر: ابن فارس الرازي: مقاييس اللغة )( 2) 
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 ث الثالثالمبح
  هفي ذم التقصير والتحذير من األدلة الشرعية

ـــار كـــل ســـبب فـــي المبحـــث الســـابق عـــن أســـباب التقصـــير فـــي ال تحـــدثت ـــادة ووجـــه اعتب عب
، والســنة النبويــة الشــريفة، الكتــاب: عــرض األدلــة الشــرعية مــنســأتناول المبحــث هــذا  فــيو ، تقصــيرا  
 .في الفقه اإلسالمي عتبار التقصيرعلى ا والقياس والمعقول

ثـم عـرض األدلـة علـى كـل سـبب ، لتقصـيربعـرض األدلـة العامـة علـى اعتبـار ا حيث سأقوم
 . من أسبابه بشكل خاص

 : عتبار التقصيرااألدلة العامة على : المطلب األول

 : على اعتبار التقصيرالقرآن الكريم  األدلة من: أوَلً 

 ََلِة اْلُوْسَطى َوُقوُموا ّلِلَِِّ َقانِتِيَ ] :تعالى قوله  َوالصَّ
ٌِ َلَوا [َحافُِظوا َعََل الصَّ

(1). 

أمر اهلل سبحانه وتعالى عباده بالمحافظة على الصالة بالتزام واجباتها وسننها : جه الدَللةو 
علــى أهميتهـا ففيهــا مناجــاة وانقطــاع إلــى اهلل وتعاهـد أوقاتهــا وعــدم الســهو عنهـا؛ وذلــك تنويهــا  للعبــاد 

قصــير فــي ثــم إن العبــاد بــنقص الخلقــة وغلبــة الطبــع معرضــون للتســبحانه وتعــالى وتزكيــة للــنفس،  
، وكونه أمرهم بالمحافظة على الصلوات فهذا (2)ظاهرهم وباطنهم في صور أعمالهم ودخائل أنفسهم

 . (3)يعني أنه نهاهم عن التقصير فيها، فكل األوامر والنواهي دالة على اعتبار التقصير

 

 

                                                           

 (.238البقرة: اآلية )( 1) 
 (. 1/74باديس )الصنهجاني: تفسير ابن انظر: ( 2) 
(، الماتريــدي: 2/52(، القهن ــوجي: فــتح البيــان فـي مقاصــد القــران )5/167,168الطبــري: تفســير الطبـري )انـظ :( 3) 

(، الشـعراوي: تفسـير 1/156(، السمر قندي: تفسير السـمر قنـدي )بحـر العلـوم( )2/209تأويالت أهل السنة )
 (.2/1025الشعراوي الخواطر )
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 ُكْك َوَجسٍَّة َعْرُضَها ا] :قال تعالى ٌْ لِْلُمتَِّقيَ َوَساِرُعوا إََِل َمْغِفَرٍة ِمْن َربِّ ٌُ َواْْلَْرُض ُأِعدَّ َ َوا [لاَّ
(1) . 

، أعـدها اهلل للمتقــين، الجنـة التـي عرضــها كعـرض السـموات واألرضـين السـبع :وجاه الدَللاة
ـروا فـي ، فلم يتعدوا حـدوده، واجتنبوا نهيه أمرهورسوله ، فالتزموا  فهي دار للذين أطاعوا اهلل ولـم يقصر

إلــى المبــادرة إلــى فعــل الخيــرات والمســارعة إلــى فــي اآليــات نــدبهم و ، (2)عوهحقــه علــيهم فيضــير ، واجــب  
والمبادرة هي من باب االحتيـاط للعمـل عـن  ، (4)واإلهمال ،(3)التالز الذنوب و  التي تكفر نيل القربات

 .وهذا كله يكون حيث ال يكون تقصير، (5)واإلهمال شائبة تدخله بالتأخير

 اَن َأْمُرُه ُفُرط َوََّل ُتطِْع َمنْ ] :تعالى الق َْ َبَع َهَواُه َو ِرَنا َواتَّ ْْ [اَأْغَفْلسَا َقْلَبُه َعْن ِذ
(6). 

الــدعوة إلــى فاآليــة الكريمــة واضــحة الداللــة فــي بيــان , (7)يعنــي ضــياعا  : فرطــا  : وجااه الدَللااة
فتفريطــه فــي الحــق ومجــاوزة ، (8)مــن أغفــل اهلل قلبــه عــن الــذكر واتبــع هــواه وفــرط وقصــر عــدم طاعــة

 ضياع حقه. لحد فيه وترك المأمور به كان عاقبته ا

 َهوَ ] :تعالى لقا َبُعوا الشَّ ََلَة َواتَّ  َفَاْوَف َيْلَقْوَن َغيًّاَفَخَلَف ِمْن َبْعِدِهْك َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّ
ٌِ [ا

(9). 

ةا " : لقولـه تعـالى معـان   عـدةذكـر العلمـاء : وجه الدَللاة االا ااُعوا الصَّ  :إضـاعة الصـالةف " أاضا
وقــــال  .التــــي أمــــروا بهــــا ى الصــــالةوتــــرك المحافظــــة علــــ، هــــاأوقاتهــــا والتفــــريط فير وتــــأخي اأي تركهــــ
ال يحــافظ أحــد علــى الصــلوات " : قــال مســروق و، " اإلخــالل بشــروطهاو ، إضــاعتهاهــي ": القرطبــي

                                                           

 (.133 ل عمران )( 1) 
 ، ط شاكر. (7/213الطبري: تفسير الطبري )( 2) 
 (.8/25(، )2/117ط سالمة ) ،ابن كثير: تفسير ابن كثير( 3) 
 (.4/68المراغي: تفسير المراغي )( 4) 
 (.4/68المراغي: تفسير المراغي )( 5) 
 (.28الكهف: اآلية )( 6) 
 (.1/447انظر: مجاهد المخزومي: تفسير مجاهد )( 7) 
 (.8/19: الطبري: جامع البيان )انظر( 8) 
 (.59مريم: اآلية )( 9) 
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فـراطهن إضـاعتهن عـن وقـتهن، هلكةوفي إفراطهن ال، الخمس فيكتب من الغافلين ضـاعتها ، (1)" وا  وا 
ن كان يصليها التفريط في واجباتهاو ، مالهاإه  .(2)واهلل أعلم، وا 

ســاق تركــوا الصــالة أنــه جــاء مــن بعــد األنبيــاء خلــف مقصــرون ف  : اإلجمااالي لةيااة الكريمااة ىالمعناا
  .فهؤالء لهم عذاب شديد وارتكبوا المعاصي وأهملوا الواجبات، فرطوا فيهاو 

فهــو ، رك لهــاع ألوقاتهــا والتــيضــيالتأو  شــروطها فــي العبــادة كــاإلخالل بشــرط مــن فمــن أخــل: وعليااه
فكــان لــه العــذاب العظــيم وال يكــون العــذاب إال عــن ، فيمــا هــو مــأمور بــه مــن الحفــاظ عليهــا مقصــر
 . وتركه االجتهاد في أمرها ألدائها على الوجه المأمور في عبادتهإهماله  هو والسبب هنا، سبب

 اِخِرينَ َأْن َتُقوَل َنْفٌس َيا َحْسَ ]: قوله تعالى سُْت َِمَِن الاَّ ُْ ْطُت ِِف َجسِْ  اّلِلَِّ َوإِْن  [َتا َعََل َما َفرَّ
(3). 

، أمـر اهلل: وجنـب اهلل، ت  عيأي قصـرت وضـ: نـب اهلل " فرطـتجفرطـت فـي  ": وجه الدَللاة
تركت من أمر اهلل وضيعته وقصرت في الدنيا في طاعته وقصرت في  يا ندمي على ما: أيفمعناه 

أوامـره  التـزامفالتقصـير فـي أمـر اهلل يكـون بتـرك ، (4)- وجل عز -ذي يؤدي إلى رضا اهلل الجانب ال
لكون عاقبتـه الحسـرة والندامـة  ؛فالتقصير مذموم، واجتناب نواهيه والتقصير في األداء المطلوب منه

  .حين يرى المكلف ضياع ثوابه

 

                                                           

(، ابـــن أبـــي 18/215(، الطبـــري: جـــامع البيـــان )139، 2/72انظـــر: ابـــن وهـــب القرشـــي: تفســـير ابـــن وهـــب )( 1) 
(، ابن كثير: تفسير القر ن العظـيم 7/278(، أبو حيان: البحر المحيط )7/2412حاتم: تفسير القر ن العظيم )

 (.1/496عدي: تيسير الكريم الرحمن )(، الس216/ 5)
 (.9/4665انظر: أبي زهرة: زهرة التفاسير )( 2) 
 (.56الزمر: اآلية )( 3) 
ــــــان )1/580انظــــــر: مجاهــــــد المخزومــــــي: تفســــــير مجاهــــــد )( 4)  ــــــري: جــــــامع البي (، ط شــــــاكر، 21/314(، الطب

البغــــوي: تفســــير البغــــوي (، 3/589(، الواحــــدي: التفســــير الوســــيط )4/137الزمخشــــري: تفســــير الزمخشــــري )
 (.46/ 24(، الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير )7/129)
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ُبوا بِلَِقاءِ  ] :قوله تعاالى ذَّ َْ اَعُة َبْغَتًة  َقْد َخِسَ الَِّذيَن  ُك الاَّ وَتسَا َعوََل َموا قَ اّلِلَِّ َحتَّى إَِذا َجاَءْْتُ اُلوا َيوا َحْسَ

ْطسَا فِيهَ  ا[َفرَّ
(1) . 

مـن بـاع اإليمـان ، وخسـر هلـك وو كـس أي"قاد خسار الاذين كاذ بوا بلقااء ا " : وجه الدَللاة
حسرتنا على ما فرطنا فيهـا "   ار، وهذا خسران جليل ، حيث كلن الندم عاقبة تفريطهم فقالوا " يبالكف
 ال ثواب وال حمد لعواقبه بل ندم وحسرة . والتفريط فالتقصير  ،(2)ناندامت ايأي : 

 وُك ] :قوله تعاالى ْاوسَى ََّل َجوَرَم َأنَّ ََلُ ُك اْْلُ َعُلوَن ّلِلَِِّ َما َيْكَرُهوَن َوَتِصُف َأْلِاسَُتُهُك اْلَكِذَب َأنَّ ََلُ السَّواَر َوََيْ

 ُ [ْك ُمْفَرُطونَوَأّنَّ
(3). 

منهـا قـراءة نـافع بكسـر الـراء علـى معنـى أنهـم : قـرأت "مفرطـون" بقـراءات عـدة: وجه الدَللاة
 ء   أي قصــروا فــي عبادتــه فكــان جــزاأفرطــوا فــي الــذنوب فكــانوا مفــرطين علــى أنفســهم فــي معصــية اهلل

: ء وتشــديدها بمعنــى أنهــموبكســر الــرا، (4)فيهــا كــونو نــار وأنهــم منســيون ومتر تقــديمهم إلــى ال تفــريطهم
وأنهــم فرطـوا فهـو مــن التفـريط فــي ، مضـيعون أمـر اهلل وأنهــم فرطـوا فـي الــدنيا فلـم يعملــوا فيهـا لألخـرة

فالحفــاظ علــى أداء المكلــف لمــا هــو مــأمور بــه أو منهــي عنــه والعمــل علــى تمــام األداء ، (5)الواجــب
التضـييع والتقصـير إلـى نفسـه  سـب  ناغيـر  - وجـل عـز -ألمـر ربـه  ا  لينال ثواب األخرة يكون ملتزمـ

 .به وترتب األثر عليه اإلثمالموجب للحوق 

 

 

 

 

                                                           

 (.31األنعام: اآلية )( 1) 
 (، ط شاكر. 325,326/ 11الطبري: تفسير الطبري )( 2) 
 (.62النحل: اآلية )( 3) 
 (.3/69انظر: الواحدي: تفسير الوسيط )( 4) 
 (.2/567الجوزي: زاد الميسر )(، 10/121انظر: الطبري: جامع البيان )( 5) 
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 : السنة النبوية التقصير مناألدلة على اعتبار : ثانياً 

 :وسأكتفي هنا بذكر بعض األدلة, دةاألدلة على ذم  التقصير من السنة كثيرة ومتعد

  ٍنَّام َتَه ُأمِّ , عاْن القااَسَم ْبَن غا كاانات َممَّْن بااياعاَت النََّبيَّ  -فاْرواةا عاْن عامَّ  ُسَئلا النََّبي  : قاالاتْ -  -وا
  ُل ؟ قاالا ْقَتهاا ": أاي  األاْعمااَل أاْفضا َل وا ُة أَلاوَّ الا  .(1)" الصَّ

ــــي كــــل عمــــل مــــن  دل: وجااااه الدَللااااة ــــى أفضــــلية الصــــالة فــــي أول وقتهــــا وف الحــــديث عل
وذلك يـدل أن تركهـا أبغـض األعمـال إلـى ، إلى اهلل من كل عمل أن الصالة لوقتها أحب،(2)األعمال

ا عند اهلل: وفيه، اهلل بعد الشرك فمدح المسارعة للفعـل يكـون ، (3)أن أعمال البر يفضل  بعضها بعض 
  .فتأخير الصالة أو أي عمل عن وقته دون عذر تفريط ي ذم فاعله، ذما  لتركها أو تأخيرها

   َل لهــي َرس ــول  الل ــهه قَــا: قَــاَل ابغــن  َعب ــاس  ََلتهــهَغــَداَة الغَعَقَبــةه َوه ــَو َعلَــى ر  الغق ــطغ لهـــي"، "َهــاته  احه
ــن  َحَصــى الغَخــذغفه  ــه  َحَصــَيات  ه  ــت  َل هه ، َفَلَقطغ ــده ــي َي ــا َوَضــعغت ه ن  فه ءَ " : قاااالا ، َفَلم  , َبأاْمثااااَل هاااُؤَلا

يَّاُكْم وااْلُغُلوَّ َفي الدِّينَ  أاْهلاكا ماْن كاانا قاْبلاُكُم اْلُغُلو  َفي الدِّيَن " فاَإنَّماا, وااَ 
(4). 

إذا أوجــب اإلنســان علــى نفســه شــيئ ا شــاق ا عليــه مــن العبــادة ثــم لــم يقــدر علــى : الدَللااةوجااه 
 فـيمجـاوزة القصـد  عفـيوقد جعل مطرف بن الشـخير ويزيـد بـن مـرة الج، ا  كان ذلك إثما فيه التمادي

والسـيئتان إحـداهما مجـاوزة القصـد ، الحسنة بـين السـيئتين: نه سيئة . فقاالالعبادة وغيرها والتقصير ع
فقد جعل التقصير في أمر العبادة ، (5)القصد والعدل هيبينهما  التيوالحسنة ، والثانية التقصير عنه

، لـذا ينبغـي أن يقتصـد المسـلم فـي طاعـة اهلل، سيئة والسيئة مذمومة والواجب على العبـد التوبـة منهـا
، مـن الغلـو فـي العبـادة -  -فكمـا حـذر النبـي ، بين الغلو والتفريط في عبادة اهلل ا  يكون وسط وأن

 . هما على غير أمره تعالى في شرع العبادةيألن كل ؛ر أيضا  داخل تحت التحذيرفيكون التقصي
                                                           

، 1/319أخرجــــــه الترمــــــذي فــــــي ســــــننه، أبــــــواب الصــــــالة، بــــــاب مــــــا جــــــاء فــــــي الوقــــــت األول مــــــن الفضــــــل )( 1) 
 ، ط شاكر. ساأللبانيصححه (،170ح

 (.173/ 1انظر: الصنعاني: سبل السالم )( 2) 
 (.157/ 2ابن بطال: شرح صحيح البخاري )( 3) 
، صـححه األلبـاني (، كتـاب مناسـك الحـج، بـاب التقـاط الحصـى،3057،ح 5/268أخرجه النسائي فـي سـننه )( 4) 

 انظر المصدر نفسه. 
 (. 8/406ابن بطال: شرح صحيح البخاري )( 5) 
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 قول النبـي : تَّاى َإنَّماا التَّْفَريُط , ماا َإنَُّه لاْيسا َفيَّ النَّْوَم تاْفَريط  "أ ةا حا الا لِّ الصَّ لاى ماْن لاْم ُيصا عا
ةا اأْلُْخاارا  ااالا ْقااُت الصَّ االِّهاا َحااينا ياْنتاَبااُه لاهاااا, ياَجاايءا وا ااْن فاعااالا ذاَلااكا فاْلُيصا فاااَإذاا كاااانا اْلغاااُد , فاما

ْقَتهاا لِّهاا َعْندا وا  .(1)"فاْلُيصا

التفريط في عـدم امتثـال األمـر  ى أن  دليل عل" " ليس في النوم تفريط  قوله : وجه الدَللة
أميـا ، فرطا  أن  ترك العبادة بال عذر يكون ت وديل هذا بشكل واضح على، (2)باالستيقاظ ألداء الصالة"
 فإنه معذور بهذا السبب كالنوم ونحوه.، إن كان له سبب في تركها

  َـاَلةه  َوَسـَأَله  ، َسـمهعغت  َأَبـا ه َريغـَرةَ : َعنغ ع ثغَماَن بغنه َموغههب  َقال ـٌل َعـنه الت فغـرهيطه فهـي الص  : َفقَـالَ ، َرج 
ْقَت الََّتي باْعداهاا" ُروهاا َإلاى اْلوا  .(3)"فاعالا ذاَلكا فاقاْد فارَّطا  فامانْ , أاْن ُتؤاخِّ

مـــن المكلـــف تفريطـــا   يعـــد عـــن وقتهـــا أن تـــأخير الصـــالة  علـــىدل الحـــديث : وجاااه الدَللاااة
  .تأخيره لغير عذروتقصيرا  منه في األداء خاصة إن كان 

 : المعقول: ثالثاً 

 ين الخطـأ وتبـ، لهامات فينبغـي االجتهـاد فيهـاالشرعية ال تبنى على الخواطر واإلن األحكام إ
فهنـا ، لتقصـيرإلـى ا واالجتهـاد المـؤدي االحتيـاطألن الهجـوم يعنـي تـرك ؛ وترك الهجوم فيها

ا ألدائهــا علــى الوجــه المــأمور فيهــ االحتيــاطتحــري الصــواب فــي العبــادة والتحــرز و  ىتنبيــه إلــ
 واالبتعاد عن ما ينسب إليه التقصير. ،به

 فهذا ، وأن تكون موافقة للشريعة، أن يراد بها وجه اهلل: جميع الحسنات ال بد فيها من شيئين
فـــي األمـــور العلميـــة واألمـــور ، والعمـــل الصـــالح، فـــي الكلـــم الطيـــبو ، فـــي األقـــوال واألفعـــال

مــا أمــر  المكلــف اتبــاعمــن خــالل  تكــونلشــرع تثمــر الحســنات التــي وموافقتهــا ل, (4)العباديــة
ال لم تكن كذلك، من غير تقصير وال إهمال فيهاسار عليه على الوجه الذي    .وا 

                                                           

أخرجــه مســلم فــي صــحيحه، كتــاب المســاجد ومواضــع الصــالة، بــاب قضــاء الصــالة الفائتــة واســتحباب تعجيــل ( 1)
 ه. (، انظر المصدر نفس681،ح 1/472قضائها، )

 (.390صوليين )صالفقهاء واأل ديوسف طالب: العفو عن( 2)
 (.5صسبق تخريجه )( 3)
 (.1/54,55ابن تيمية: األمر بالمعروف والنهي عن المنكر )( 4)
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 إلسالم ذكر اإلحسان مقام اإلتقان في كثير من النصوص , فاإلحسان في أمر العبادة هو إن ا
 صير فيها : اإلتقان في أدائها  خالية وبعيدة عن شائبة التق

رحمـه  –قال الحافظ ابن حجر  ،(1) هو أن تعبد اهلل كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك:فاإلحسان 
ويتعدى بنفسه وبغيره تقول أحسنت  ، تقول أحسن يحسن إحساناهو مصدر" )اإلحسان(:  في -اهلل 

مـــراد ألن المقصــود إتقـــان لكــذا إذا أتقنتـــه، وأحســنت إلـــى فــالن إذا أوصـــلت إليــه النفـــع، واألول هــو ا
حسان العبادة: اإلخالص فيها والخشوع وفراا البال  ،العبادة   (2) "دحال التلبس بها ومراقبة المعبو وا 

ذا كــان اإلســالم هــو األركــان الظــاهرة  فــإن اإلحســان هــو  واإليمــان إذ ذاك هــو األركــان الباطنــة،، وا 
هــد فــي تحســينها فــي العبــادة، وبــذل الجالنصــح اإلحســان أيضــا  ويوجــب ،  تحســين الظــاهر والبــاطن

كمالهــا تمامهــا وا  عبــادة طلــب وشــوق؛ وعبــادة  –أي عبــادة اإلنســان ربــه كأنــه يــراه  –وهــذه العبــادة  ،وا 
عليهـا، ألن هـذا هـو الـذي يحبـه، فهـو يعبـده كأنـه يـراه،  الطلب والشـوق يجـد اإلنسـان مـن نفسـه حاثـا  

تقانها والتـزام مـأمور اهلل ونهيـه فيمـا فـرض فـي ، وجاء اإلحسان في أداء الع (3)فيقصده وينيب  بادة وا 
 نصوص عديدة منها:

[اّلِلَ ُُيِ ُّ اِْمُْحِاسَِي  َوَأْحِاسُوْا إِنَّ  ] :قوله تعالى
(4)   

 وجه الدَللة:

:"وأحســنوا" أحســنوا أيهــا المؤمنــون فــي أداء مــا ألــزمتكم مــن فرائضــي،  يعنــي جــل ثنــاؤه بقولــه
فيــه ثالثــة تــأويالت: وقــال الماتريــدي فــإنيي أحــبي المحســنين  ه مــن معاصــي  وتجنعــب مــا أمــرتكم بتجنبــ

وجــب علــى المكلــف اإلحســان فــي العبــادة أي ، ف(5)داء الفــرائضأبــه اإلحســان فــي  عنــىأحــدها: أنــه 
اإلتقــان فــي أدائهــا واالرتقــاء بهــا إلــى الوجــه المــأمور بــه ، بعيــدا  عــن التقصــير فــي مــا أومــر أو نهــي 

 الثواب المعد لها ورضا اهلل سبحانه وتعالى عليه.  عنه، لينال بها

                                                           

 (. 1/15انظر: التميمي النجدي: أصول الدين اإلسالمي ) (1)
 (.1/120ابن حجر:  فتح الباري ) انظر: (2)
المبحث ، الباب الرابع: درجات اإليمان ومراتبه،  الكتاب الثامن: حقيقة اإليمان عند أهل السنة والجماعة (3)

 . ، موقع الدرر السنية http://www.dorar.net/enc/aqadia/3380 الثالث: مرتبة اإلحسان
 ( .195البقرة : اآلية ) (4)
  ( .1/254(، الماتريدي : النكت والعيون )3/595انظر:  الطبري: تفسير الطبري ) (5)

http://www.dorar.net/enc/aqadia/3157
http://www.dorar.net/enc/aqadia/3357
http://www.dorar.net/enc/aqadia/3380
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 : األدلة الخاصة على كل سبب من أسباب التقصير: المطلب الثاني

 األدلة الخاصة على اعتبار الجهل سببًا من أسباب التقصير: : أوَلً 

 ووجه اعتباره تقصيرا   عالقة الجهل بالتقصير : 

، فهو حالة ينبغي على إلى  خر، ومن بلد إلى  خريختلف حاله من إنسان و  اإلنسانيعتري  الجهل
زالتها وذلك يكون بالعلم وخاصة في ، قد أوجب اإلسالم العلم على المكلفف، اإلنسان تخفيفها وا 

زالة صفة الجهل عن نفسه ودعا إلى ذلك من خالل أدلة وشواهد ا، أمور دينه الواجب عليه إقامته وا 
 منها العامة والخاصة:  ةكثير 

 بعرض بعض األدلة الدالة على اعتبار الجهل سببا  من أسباب التقصير: وسنقوم 

 األدلة العامة على وجوب التعلم ونفي الجهل عن النفس.

 لقرآن الكريم: أوًَل: ا

 اَن عَ ى قوله تعال َْ َُّ ُأوَلئَِك  ُْ ْمَع َواْلَبََصَ َواْلُفَؤاَد  سُْه ]وََّل َتْقُف َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌك إِنَّ الاَّ

َمْاُئوًَّل[
(1) 

العلم واجب فيكون  ذكر أني و تباع غير المعلوم، اعن  -اهلل سبحانه وتعالى  -" نهى وجه الدَللة: 
فيكون  حتي يعلم ءشيوال يجوز الشروع في ، مذموما   عليه البقاء على حال الجهل فيما ال يتعسر

 .(2)من أصول الدين " لكونها ؛وأمر العبادة أحوط في العلم ودفع الجهلالعلم واجبا ، 

 

 

 

                                                           

 (.36اإلسراء: اآلية )( 1) 
 (.2/149الفروق: القرافي )( 2) 
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 السنة النبوية: ثانيًا: 

 عن أنس بن مالك قال: قال رسول اهلل " : وااَضُع لاى ُكلِّ ُمْسَلٍم, وا ة  عا طالاُب اْلَعْلَم فاَريضا
ْوهارا واالل ْؤُلؤا واالذَّهابا  نااَزيَر اْلجا ْيَر أاْهَلَه كاُمقالَِّد اْلخا  .(1)"اْلَعْلَم َعْندا غا

ألن عدمه من المكلف هو  ؛ العلم وطلبه - سبحانه وتعالى -: أوجب اهلل َللةوجه الد  
الجهل بما عليه وهو قادر على طلبه فال يكون معذورا  به ويتحمل إثم ترك دفعه بالتعلم ويصبح 

وفرض ، طلب العلم قسمان فرض عين: - رحمه اهلل -الشافعي القرافي نقال  عن قال ، كالمتعمد
ين علمك بحالتك التي أنت فيها وفرض الكفاية ما عدا ذلك فإذا كان العلم بما ففرض الع، كفاية

بترك العلم فهو كالمتعمد الترك بعد العلم  كان الجاهل في الصالة عاصيا   ا  يقدم اإلنسان عليه واجب
إن الجهل في الصالة كالعمد، والجاهل : -رحمه اهلل  -بما وجب عليه، فهذا هو وجه قول مالك 

 .(2)مد ال كالناسيكالمتع

 األدلة العامة على وجوب العلم ودفع الجهل:  ومن

سنذكر بعض بعد ذكر األدلة من القر ن الكريم والسنة النبوية على وجوب العلم ودفع الجهل ، 
والقدر من ، وعالقته بالتقصير سنتحدث عن الجهلو وجوب العلم ودفع الجهل،  على األدلة العامة

 .ائرة المعفو عنهالجهل الذي يخرج عن د

عن  فهو على أنواع، فمنه ما يعفى ؛فالجهل ليس على درجة واحدة من حيث أثره على أداء المكلف
عذرا  لصاحبه وال يعفى عنه، ويمكن أن يكون سببا  من أسباب  دصاحبه ويعذر فيه، ومنه ما ال يع

                                                           

(، بـاب فضـل العلمـاء والحـث علـى طلـب العلـم، تعليـق محمـد فـؤاد 224 ، ح1/81أخرجه ابن ماجه في سننه )( 1)
عبــد البــاقي: فــي الزوائــد إســناده ضــعيف لضــعف حفــص بــن ســليمان. وقــال الســيوطي ســئل الشــيخ محــي الــدين 
ن كـان صـحيحا أي معنـى، وقـال تلميـذه  النووي رحمه اهلل تعالى عن هذا الحديث فقال أنه ضعيف أي سندا، وا 

مزي هذا الحديث روى من طرق تبلغ رتبـة الحسـن، وهـو كمـا قـال، فـإني رأيـت لـه خمسـين طريقـا جمال الدين ال
وقــد جمعتهــا فــي جــزء، حكــم األلبــاني: صــحيح دون قولــه وواضــع العلــم الــخ فإنــه ضــعيف جــدا ، انظــر المصــدر 

 نفسه. 
 (.2/149القرافي: الفروق )( 2)
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 و الون الجهل عذرا  أسنذكر بعض أقوال الفقهاء في كو  ،يترتب عليها أثرٌ  تيتقصير المكلف ال
 ومنها: 

فيه وبين قاعدة ما  ا  الفرق بين قاعدة ما ال يكون الجهل عذر  فيما ذكره اإلمام القرافي في الفروق 
اعلم أن صاحب الشرع قد تسامح في جهاالت في الشريعة فعفا عن "  فيه يكون الجهل عذرا  

ى عنه من الجهاالت الجهل الذي وضابط ما يعف، فلم يعف عن مرتكبها مرتكبها، وأخذ بجهاالت
 .(1)"عف عنه االحتراز عنه، وال يشق لم ي   يتعذر االحتراز عنه عادة، وما ال يتعذر

فالجاهل في الشريعة اإلسالمية يعذر ؛ ليس كل الجهل على درجة واحدة  ههنا بين اإلمام القرافي أن
ليه إزالته، وله صور عديدة بجهله ويعفى عنه إن كان هذا الجهل يتعذر االحتراز عنه ويشق ع

 يتمكن من االحتراز عنه وال يشق عليه مما في العبادة وفروع في الكتب الفقهية، أما إن كان الجهل
وتركه المكلف ولم يسارع إلى إزالته فال يندرج ضمن دائرة المعفو عنه وال يصلح أن يكون إزالته، 

  في االحتياط في أمر العبادة.عذرا  وينسب إلى صاحبه التفريط في إزالته والتقصير 

 التي يكون الجهل فيها ليس عذرا  وهي:  وسنذكر الصور

ال يكون فوخاصة في بلد اإلسالم يستوي في معرفته الجميع، مما  هالجهل بأصول الدين وضروريات
يكون حديث عهد بإسالم بخالف من نشأ مسلما  فهو يعلم بالضرورة األحكام  ، ومنعذرا  الجهل 
ال فال يقبل وي نسب إلى التفريط. وتفاصيل  ها، أو من نشأ ببادية بعيدة ال يعلم فهذا يقبل عذره وا 

. والنظائرالسيوطي في كتابه األشباه  يقول َترهك  فهيهه َغالهب  الن اسه ء  مهم ا َيشغ رهيَم َشيغ كلع َمنغ َجههَل َتحغ   "
، إال  َأنغ َيك وَن َقرهيَب َعهغد  بهاإلغه  َنا، َلمغ ي قغَبلغ رهيمه الزر ثغل  َذلهَك: َكَتحغ َفى فهيَها مه يَدة  َيخغ َية  َبعه ، َأوغ َنَشَأ بهَباده اَلمه سغ

" مه وغ َكغله فهي الص  اَلةه، َواألغ ، َوالغَكاَلمه فهي الص  ره ، َوالس رهَقةه َوالغَخمغ َوالغَقتغله
الجاهل باألمور الضرورية ، ف(2)

ال ن واألخص في هذا الزمان مع تيسر سبل العلم والتفقه وأصول الدين إن كان في بالد المسلمي
ألن الواجب عليه المسارعة إلزالة هذا الجهل خصوصا  في دائرة ما ؛ ينسب إليه التفريطعذر له، و 

 البد من علمه ضرورة فإن لم يفعل كلف نفسه إثما  بجهله.
                                                           

 (.2/149,150انظر: القرافي: الفروق )( 1) 
 (. 1/200)يوطي: األشباه والنظائرالس( 2) 
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إما أن يكون ، لصالة ال يخلوجملة ذلك أن تارك اويقول ابن قدامة فيما يكون الجهل به عذرا : " 
به، وهو ممن  لوجوبها نظر فيه، فإن كان جاهال   لوجوبها، أو غير جاحد، فإن كان جاحدا   جاحدا  

يجهل ذلك، كالحديث اإلسالم، والناشئ ببادية، عرف وجوبها، وعلم ذلك، ولم يحكم بكفره؛ ألنه 
ن لم يكن ممن يجهل ذلك، كالناشئ من المسلمين في ، معذور األمصار والقرى، لم يعذر، ولم وا 

يقبل منه ادعاء الجهل، وحكم بكفره؛ ألن أدلة الوجوب ظاهرة في الكتاب والسنة، والمسلمون 
يفعلونها على الدوام، فال يخفى وجوبها على من هذا حاله، فال يجحدها إال تكذيبا هلل تعالى ولرسوله 

جماع األ  . (1)مة "وا 

أما " الفرائض األربع " فإذا جحد وجوب شيء منها هل وعدمه: " ويقول ابن تيمية في العذر بالج
فهو كافر وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها ، بعد بلوا الحجة

والخمر ونحو ذلك، وأما من لم تقم عليه الحجة مثل: أن يكون حديث  ،والكذب ،والظلم ،كالفواحش
 .(2)"ة بعيدة لم تبلغه فيها شرائع اإلسالم ونحو ذلكعهد باإلسالم، أو نشأ ببادي

 : سباب التقصيرأصة على اعتبار النسيان سببًا من دلة الخااأل: ثانياً 

وهـل كـل نسـيان ، عالقـة النسـيان بالتقصـير عـنقبل ذكـر أدلـة النسـيان  في البداية سأتحدث
 ير.سباب التقصلة على اعتبار النسيان سببا  من أدذكر األأثم ، تقصير

   :  عالقة النسيان بالتقصير: أوَلً 

 شـــيءهـــل اتفقـــت كلمـــة الفقهـــاء علـــى أنَ النســـيان عـــذر ســـماوي ال عالقـــة لإلنســـان فـــي أي 
وهنـا  د يكون مقصـرا  ؟قأنه  وأ ؟معذور وهل كل ناس   ؟وهل ينسب التقصير إلى الناسي يتعلق به ؟

 الخالف في النسيان باعتباره تقصيرا .  عرفسن

                                                           

 (. 2/329انظر: المغني: ابن قدامة )( 1) 
 (. 610، 7/609انظر: ابن تيمية: الفتاوى )( 2) 
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والجهـل حقيقـة  اء ذكروا أن النسيان والجهل عذٌر في كل حال ولكـن النسـيانإن بعض الفقه
صـير منـه إن كـان مصـاحبا  لتق بـه فـال يعـذر، بـه ومنه ما ال يعـذر ؛منه ما يعذر به المكلف: نوعان

  .(1)وترك التحري والتحقق فيه

 : ترتب بعض اآلثاركون النسيان سببا  ل ويدلل على

 : ن الكريمالقرآ: أوَلً 

 سَا ََّل ُتَؤاِخْذَنا إِْن َنِايسَا]وله تعالى ق [َربَّ
(2) . 

أن المكلـف يـدل علـى  أن الدعاء بعدم المؤاخذة فـي قولـه تعـالى " ال تؤاخـذنا ": وجه الدَللة
ن  لــم إنغ لعبــادة بتقصــير أو تفــريط غيــر معــذور بمــا يقــع منــه مــن خلــل فــي ا يبــادر إلــى إزالتــه حتــى وا 

إن كــان بتــرك وذلــك ، بــه صــاحبه رألن مــن النســيان والجهــل مــاال يعــذ، كــان ســببه نســيانا  أو جهــال  
ال مــا فائــدة الــدعاء بعــدم المؤاخــذة فــي اآليــة، (3)نــهالحفــظ وأســباب التــذكر وبتفــريط م فكــأن اآليــة ، وا 

، الـدعاء برفـع المؤاخـذة فيـه وهذا الذي جـاء، يستدعي المؤاخذة نسيان: تشير إلى نوعين من النسيان
 ي المؤاخذة.ونسيان ال يستدع

 : السنة النبوية: ثانياً 

  َعنه الن بهير ، َعنه ابغنه َعب اس  ما روي  ، طااأا ": قاالا َتاي اْلخا اْن ُأمَّ اعا عا ضا , واالنِّْساياانا , َإنَّ اللَّاها وا
لاْيهَ  ماا اْسُتْكرَُهوا عا  .(4)"وا

وهـذا ، (5)نسـياناإلثـم أي رفـع إثـم الخطـأ والفي كما هو معلوم : رفع عن أمتي: وجه الدَللة 
و بـأن كـان المكلــف غلـب عليــه النسـيان أو الجهـل بعــد احتياطـه فــي أمـره واتخـاذه ألســباب الحفـظ فهــ

أما إن كان نسيانه وجهله مصحوبا  بتركـه ألسـباب الحفـظ ، إثمه وعقابهمرفوع عنه  و نا معذور بهه

                                                           

 (. 1/247(، الحسيني الحنفي: غمز العيون )327/ 2انظر: الكمال بن الهمام: فتح القدير )( 1) 
 (.286البقرة: اآلية )( 2) 
  (.3/290عيون )الحسيني الحنفي: غمز ال( 3) 
ـــن ماجـــه فـــي ســـننه )( 4)  ـــاب طـــالق المكـــره والناســـي، وصـــححه 2045، ح1/659أخرجـــه اب ـــاب الطـــالق، ب (، كت

 األلباني، انظر المصدر نفسه.
  .(3/102انظر: ابن حجر: فتح الباري )( 5) 
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العـذر بنسـيانه  داخـل فـي وغيـر، اإلثـمعنـه فهنـا غيـر مرفـوع ، والتذكر و كان مفرطا  في أمر عبادتـه
 .كما ورد في الحديث الشريف، هأو جهله أو خطئ

لعــــذر وقــــد يكــــون ســـببا  للتقصــــير وعــــدم ا، با  للعــــذر وتــــرك المؤاخـــذةقــــد يكــــون ســـب فالنســـيان
ث رفـع اإلثـم ال رفـع سـائر األحكـام، أو يقـال إنـه عمـوم دخلـه وغاية ما دل عليه الحـدي، والمؤاخذة به

 الخاص وهو النسيان الذي ال تقصير فيه. تخصيص أو عام يراد به 

   َقالَ ، َعنغ َأَنسه بغنه َمالهك   "ٍة أاْو ناَسياهاا الا لِّهاا َإذاا ذاكاراهاا ماْن نااما عاْن صا  .(1)"فاْلُيصا

فبــذكرها ، الصــالة الفائتــة علــى النــائم والناســي عنــد الــذكر -- أوجــب النبــي: وجااه الدَللااة
ووجوبهــا فــي حــق العامــد أولــى ، هــذه كفارتهــا وال كفــارة لهــا إال ذلــكتلزمــه وتصــبح واجبــة فــي حقــه و 
، فهـو كمـن ال عـذر لــهبادتــه وكـذا المفـرط والمقصـر فـي أداء ع، (2)فلزمتـه اإلعـادة أيضـا  لعـدم العــذر

نغ رفـــع المؤاخـــذة إال أنـــه لـــم يرفـــع كـــل األحكـــام فالحاااديث فوجـــوب ، دليـــل واضـــح علـــى أني النســـيان وا 
 .لل على أن المرفوع من أحكام النسيان إنما هو اإلثم فقط ال كل األحكامالصالة عند الذكر يد

ال يعذر به  نوعا  منه هناكأني و ، لترتب بعض اآلثار األدلة على اعتبار النسيان سببا   بعد استعراض
 : المكلف يالحظ أن

 : أتيمما يأمر  بأي  تعلق  تقصيرًا وذلك إنْ  يعد النسيان

                                                           

بــن أبــي  (، مســند أنــس بــن مالــك مــا أســنده الحســن3086،ح 5/409أبــو يعلــى الموصــلي: مســند أبــو يعلــى )( 1) 
الحسن، عن أنـس بـن مالـك، حكـم حسـين سـليم أسـد: إسـناده صـحيح، انظـر المصـدر نفسـه، أبـو القاسـم الـرازي 

(، أبـــي شــيبة: مصــنف أبـــو 1364،ح 1/421(، الســـراج: مســند الســراج )337ح  1/163الدمشــقي: الفوائــد )
َبَرَنا4743،ح 1/412شيبة ) يَم، قَـاَل: َمـنغ َنـاَم َعـنغ َصـاَلة   ( برواية أخرى َحد ثََنا ه َشيغٌم، َقاَل َأخغ يَرة ، َعنغ إهبغَراهه م غه

ـاَلةَ  وبههَـا ثـ م  قَـَرَأ َوَأقهـمه الص  نغـَد غ ر  نغَد ط ل وعه الش ـمغسه َأوغ عه َيَها َقاَل ي َصلري َمَتى َذَكَرَها عه َتهَـا َأوغ َنسه كغرهي قَـاَل إهَذا َذَكرغ  لهـذه
.  فهي َأير َساَعة  َكاَنتغ

(، الســالمي البغــدادي: جــامع العلــوم 1/70(، القرطبــي: االســتذكار )1/100نظــر: حمــزة قاســم: منــار القــاري )ا( 2) 
(، ابن عثيمـين: شـرح األربعـين 1/550(، اللكوني الهندي: التعليق الممجد على موطأ محمد )2/367والحكم )
 (.1/338نووية )
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  ًهذا الخلـل قـد المبادرة إلزالة ألن ترك  ؛ (1)الة ما يسبب الخلل في العبادةترك المبادرة إلز : أوَل
 ؛وبالتــالي ال يعــذر بنســيانه وعــد مقصــرا  هنــا، أدائهــا مــع هــذا الــنقص يصــحبه نســيان يــؤدي إلــى
فنسـيانه وقد كان في وسـعه ذلـك  ولم يفعل نسيثم    تذكر وعلم فمن، لتركه المبادرة إلزالة الخلل

ويقـع اللـوم علـى  التقصـير ويكـون النسـيان سـببا  فـي، عـذرا  وال يعـدي  ير والتفريطالتقصإلى ينسب 
نسي ولم يبادر إلزالة النجاسـة  في ثوبه أو في المكان ثم كمن علم بالنجس، (2)لتقصيرهالناسي 

، (3)شـرعي ور بنسـيانه ويترتـب علـى ذلـك أثـرٌ وتذكر في الوقت أو بعده فهو غير معـذ ىصلثم ي 
عاان أبااي ، بنجاســته حينمــا أخبــره جبريــل بخلــع نعلــه -  -مبــادرة النبــيب: كذلااويسااتدل علااى 
, يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يسااره  بينما رسول ا : قال, سعيد الخدري

ماا حملكام علاى " : قاال, صاالته فلماا قضاى رساول ا  , فلما رأ  ذلك القاوم ألقاوا نعاالهم
 –" إن جبرياال :  قااال رساول ا ف, ألقياات نعلياك فألقينااا نعالناارأينااك : قااالوا, "إلقااء نعاالكم
" إذا جااء أحادكم إلاى : " وقاال, أذ : أو قاال - ني أن فيهما قذراً أتاني فأخبر  -عليه السالم 

 . (4)فإن رأ  في نعليه قذرا أو أذ  فليمسحه وليصل فيهما ": المسجد فلين ر

 : أكثر من وجهعلى يمكن االستدالل بهذا الحديث : وجه الدَللة

  الحــديث " إذا جــاء أحــدكم إلــى المســجد  األمــر الــوارد فــي قولــه " فلينظــر " فــي: األولالوجااه
بـــالنظر فـــي األمر فـــ، أو أذى فليمســـحه وليصـــل فيهمـــا " فـــإن رأى فـــي نعليـــه قـــذرا  : فلينظـــر
طهـارة والتحري المطلوب شرعا  في أمر العبـادة عامـة  وهنـا فـي ال االحتياطمن جملة ين النعل

 .فيكون المكلف مقصرا  بهذا االعتبار، وتركها يعد تركا  ألمر شرعي، خاصة  

                                                           

 (.3/290الحسيني الحنفي: غمز العيون )( 1) 
(، الزحيلـــي: القواعـــد الفقهيـــة وتطبيقاتهـــا فـــي المـــذاهب األربعـــة 1/260ابـــن نجـــيم: األشـــباه والنظـــائر )انظـــر: ( 2) 

(2/884.) 
 (.1/411الشربيني الخطيب: مغني المحتاج )( 3) 
(، كتــاب الصــالة، بــاب الصــالة فــي النعــل، وصــححه األلبــاني: 652،ح 1/176أخرجــه أبــو داود فــي ســننه، )( 4) 

 انظر المصدر نفسه. 
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  ـــة النجاســـة لنجاســـةا انـــزع النبـــي نعلـــه لمخالطتهـــ: الثاااانيالوجاااه ـــه إلزال ـــدل علـــى مبادرت  ؛ت
منزلــة بإلزالــة النجاســات فهــو ذا لــم يبــادر المكلــف إفــ، ول العلــم بهــا بإخبــار جبريــل لــهلحصــ

 العالم بها. المقصرَ 

  ًفيمـا هـو قابـل  ا  فـإن لـم يتخـذ المـرء مـا يصـلح لكونـه مـذكر : ترك ما يعينه على التاذكر: ثانيا
ها واعتــذر بهــذا النســيان فــإن نســي بعــد، وهــو يعلــم مــن نفســه ذلــك، للنســيان واالنشــغال عنــه

ألن التفــريط جــاء مــن قبلــه ؛حتــى لــو كــان ناســيا   ا  مفرطــا  مقصــر  دال يقبــل عــذره بــل يعــنــه فإ
كمـن يريـد النـوم : ونوضح ذلك بضرب مثال على اتخاذ الماذكر .ينه على التذكربترك ما يع

وهو يعلم أنه يمكن أن ال يستيقظ علـى صـوت األذان أو ال يوجـد مـن  وتنتظره بعدها صالة
حتـى ال يحـتج  ؛ضع المنبـهفالواجب عليه هنا أن يتخذ المذكر وهو و ، ينبهه من األشخاص

حينهـا  نسـبفإنـه ي   ذ هذا المذكر الذي يعينه على تمـام األداءفإن لم يتخ، النسيان أو، بالنوم
 .حينئذ   التقصير حتى لو كان ناسيا  وال يعذر به ىإل

 هـو قصـة بـالل : الدليل على كون ترك الماذكر ينساب إلاى المكلاف التقصاير فاي العباادة-
ااَن اْبااَن اْلُمسااايِّبَ , ، حــال النــوم فــي الســفر -  -مــع النبــي - رضــي اهلل عنــه عاان أبااي  عا

ادالا  حين أقفل راُسوُل اللََّه هريرة أن  تَّى َإذاا كاانا َماْن آَخاَر اللَّْياَل عا ْيبارا أاْسرا  لاْيلاًة حا َمْن خا
قاالا , َريقَ عاَن الطَّ  ةا؟ مانْ " : ُثمَّ عارَّسا وا االا لاْيناا الصَّ ل   " ياْحفاُ  عا , أانااا يااا راُساولا اللَّاهَ : فاقااالا َباالا
لاسا فا  لاْيَهمْ فاجا َف ا عا اُبهُ   فانااما النََّبي  , حا ْيُناهُ , واأاْصحا لاباْتُه عا اَلس  غا ل  جا اا أاْيقا اُهاْم , فاباْيناا َبالا فاما

ر  الشَّْمَس فافازَُعوا ُل؟: ,  فاقاالا النََّبي  , َإَلَّ حا ذا ناْفَسي  هياا راُسولا الل  : فاقاالا , " أاَنْمتا ياا َبالا أاخا
ذا َبأاْنُفَسُكْم قاالا ي الَّذَ  وااَحلاُهمْ  فابااداُروا" : أاخا ْوا عاَن اْلماكااَن الََّذي , را تاناحَّ اباْتُهْم َفيَه اْلغاْفلااةُ وا , "أاصا

ااْبحا  االَّى َبَهااُم الص  َا قاااالا , ثُاامَّ صا ااا فااارا االِّهاا َإذاا ذاكاراهاااا : فالامَّ ًة فاْلُيصا ااالا ااْن ناَساايا صا فاااَإنَّ اللَّااها , "" ما
ْْ ]: عاالاى ياُقولُ تا  ََلَة لِِذ ِك الصَّ

[ِريَأقِ
لاْياَه : ُقْلُت َللز ْهَريِّ : قاالا , (1) الَّى اُ  عا أابالاغااكا أانَّ النََّبايَّ صا

لَّم قاراأاهاا " َلَذْكَري؟ سا  .(2) " وا

                                                           

 (.14طه: اآلية )( 1) 
، فـــي مـــن نـــام عـــن الصـــالة، أو نســـيها (، كتـــاب الصـــالة ، بـــاب435،ح 1/118أخرجـــه أبـــو داوود فـــي ســـننه )(2) 

 صححه األلباني ، انظر المصدر نفسه . 
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دهم يستتبع الليل وال حأببقاء ، للصالة وهن يوقظأصحابه أمن   طلب النبي: وجه الدَللة
أو ما يعينه على ، ذا لم يتخذ أسباب التذكرإ اإلنسانن أيدل على وهذا ، على صالتهم ا  حفاظ ،ينام
حتـى ال يكـون  ؛اتخـذ بـالال  ليقـوم بتلـك المهمـة والنبـي ، لـى التقصـير والتفـريطإفهو منسـوب ، ذلك

في  لمنبهوضع ا يشبهوهذا ، لذلك االحتياطعلى  ونفي هذه الحال وهم قادر  ا  انهم عذر نومهم أو نسي
يعــرف مــن نفســه  إذا كــان، هيان ســببا  فــي تقصــير حتــى ال يجعــل غلبــة النــوم أو النســ ؛العصــر الحــالي

 ه.عدم وجود من يذكر  في حالالنسيان أو النوم و السهو 

  ًفــي حــال تــدل علــى أنــه مــذكرة  أو هيئــة، أي إن كــان فــي حــال: وجااود الحالااة المااذكرة: ثالثااا
وال يسقط الحكم في حقه  بل ينسب إليه التقصير والتفريط، بنسيان حينها عبادة فإنه ال يعذر

ألن الهيئــــة أو الحالـــة المـــذكرة تخــــالف الحالـــة العاديـــة فوجــــب االنتبـــاه إليهــــا  ؛لكونـــه مقصـــرا  
هيئـــة اإلحـــرام وهيئـــة مـــع النســـيان فيمـــا لـــه هيئـــة مـــذكرة كفهنـــا يلـــزم الـــبطالن  واالحتـــراز فيهـــا

 وال، فهنــا ال عفــو فيــه، جــامع حــال إحرامــه أو، ةكمــن أكــل ناســيا  فــي الصــالوذلــك ، الصــالة
 .(1)من اآلثار المترتبة على تقصيره لتقصيره ووجب عليه التعديل إما بالقضاء أو غيره عذري

 فمـن أكـل  ؛من خالل النظر في الفروع الفقهية نالحـظ أن النسـيان فـي الصـوم جعـل عـذرا   و
اااما ": أنــه قــال وى َعــن الن بهــي يــرغ  و، فــال إعــادة عليــه ويــتم صــومهناســيا  فــي صــيامه  َإذاا صا
ااُدُكْم ياْوًمااا فاناَساايا  شاااَربا , أاحا ااْوماهُ , فاأاكااالا وا ساااقااُه ", فاْلُيااَتمَّ صا ااُه اُ  وا ااا أاْطعاما فاَإنَّما

ولكــن لــم  (2)
مــا ســوى الحالــة المــذكرة وال فــارق بينه، عــل األكــل ناســيا  فــي الصــالة عــذرا  وكالهمــا عبــادةجغ ي  

ألنهــا تخــالف الحالــة العاديــة بهيئتهــا ؛ الحالــة المــذكرة والهيئــة منبهــا  فــي الصــالة فقــد جعلــت 
 ، نص العلماء على ذلك في اإلحرام دون الصيام . فوجب االنتباه بخالف حال الصوم

  ًإن كـان تاركـا  للبحـث والتحـري والتحـرز فإنـه ال يعـذر حتـى لـو : ترك التحري والتحارز: رابعا
النظـر ويقـف علـى مـا يزيـل عنـه فـي ويمعـن  الواجب عليـه أن يحتـاطكان حيث  ؛كان ناسيا  

                                                           

(، أميـــر بـــاد شـــاه: 1/260(، ابــن نجـــيم: األشـــباه والنظـــائر )327/ 2انظــر: الكمـــال بـــن الهمـــام: فـــتح القـــدير )( 1) 
(، المنيـــاوي: الشـــرح الكبيـــر. 2/294( )1/247(، الحســـيني الحنفـــي: غمـــز العيـــون )1/243التحريـــر )تيســـير 

 (.1/243(، أمير باد شاه: تيسير التحرير )1/277لمختصر األصول )
(، مسند اإلمام أبـو هريـرة، حـديث صـحيح، وهـذا سـند قـوي 9136، ح 15/69أخرجه اإلمام أحمد في مسنده )( 2) 

 انظر المصدر نفسه. ،د بن سيرينمتصل من جهة محم
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ال كــان مفرطــا  ، صــفة الــنقص تــرك  ابــن رجــب مــن اإلمــام   عــد  وَ ، لكــون التقصــير مــن قبلــهوا 
 .(1)فيها البحث ناسيا  مفرطا  في العبادة ويترتب األثر على تقصيره

، ال يعذر صاحبه تحري نسيانٌ ترك البحث وال توضيح أني على سبيل  سهال   وسنذكر هنا مثاال  
وغلــب ، أو أضــله فلــم يجــده، إذا أراد الوضــوء ونســي المــاء فــي رحلــه: حــال المكلــف فــي الســفروهــو 

للمـاء  ولـى ألنـه واجـداأليقضي في الحالة : فقالواالنسيان  بعدر فتيمم وصلى ثم تذك، على ظنه فقده
 .(2)لكنه قصر في الوقوف عليه

  ًسببًا للتقصير التحري عدم اعتبار على : األدلة الخاصة ثالثا  : 
أمـــــر المكلـــــف بـــــالتحري وطلـــــب الصـــــواب فـــــي أمـــــر العبـــــادة  - ســـــبحانه وتعـــــالى -إن اهلل  

وزكـاة مـن خـالل ، وحـج، وصـيام، صـالة: ها وسرى ذلك في أغلب العبادات منواالحتياط في
وأدائهــا فــي  محــددة للصــالة واألمــر بتحــري تمــام الوقــت بكافــة الطــرق المختلفــة ا  أوقاتــجعلــه 

وفـي طلـب المـاء ، الظن فـي حـال الشـك فـي ركعاتهـابـ العملأوقاتها المحددة وكذلك التحري و 
ط وكـذلك فـي الصـيام اشـتر ، بال القبلـةوكـذا فـي تحـري اسـتق،  للطهارة دعا إلى وجـوب تحريـه

ـــأمور عـــدة ـــه وضـــبطه ب وكـــذا فـــي اإلفطـــار واإلمســـاك ، لصـــحته تحـــرى الهـــالل واالحتيـــاط ل
وسنذكر بعض ، ات لضبط صحة الوقت وتحرى صيام بعض األيام لفضائلهابضبطه بمحدد

 : األدلة العامة في وجوب تحري األصوب

 : القرآن الكريم منالدليل  

 ْوا َرَشداً ] :قوله تعالى رَّ َك ََتَ
[َفُأولئِ

(3). 
وغا َرَشدا   فقوله تعالى ": وجه الدَللة َلَم َفأ ولئهَك َتَحر  طريـق الحـق وتوخـوه  قصـدوا: أي "َفَمنغ َأسغ
واالحتيـاط فـي األمـور عامـة وفـي ، هنا دعوة إلى بذل الجهـد لتحـري األصـوبف، (4)ومنه تحرى القبلة
 .العبادة خاصة

                                                           

 (.1/140(، الكمال بن الهمام: فتح القدير )1/9انظر: القواعد: ابن رجب )( 1) 
ــــن الهمــــام: فــــتح القــــدير 1/9(، القواعــــد: ابــــن رجــــب )252، 251/ 1انظــــر: مغنــــي المحتــــاج: )( 2)  (، الكمــــال ب

(1/140.) 
 (.14الكهف: اآلية )( 3) 
 (. 19/17القرطبي: جامع البيان )( 4) 
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 : السنة النبوية الدليل من

   ـَي الل ـه  َعنغه َمـا -َعنه ابغنه َعب ـاس اا راأاْياُت النََّبايَّ : قَـالَ  - َرضه ارَّ  َصاياا  " ما الَّما ياتاحا سا ما يااْوٍم وا
ْيرََه َإَلَّ هاذاا الياْوما  لاى غا لاُه عا ", ياْوما عااُشورااءا , فاضَّ انا واهاذاا الشَّْهرا ياْعَني شاْهرا راماضا

(1) . 

  َاعا النََّبايِّ : َعنغ َجابهره بغنه َعبغده الل هه َقال ْينااا  ُكنَّا ما رَّ اْيم  فاتاحا ااباناا غا َسايٍر أاْو سااَريٍَّة " فاأاصا َفاي ما
ْياَه لااُتْعلاما أاْمَكناُتنااا فالامَّاا أاْصاباْحناا نا اْرنااا , فااْختالاْفناا َفي اْلَقْبلاةَ  اطب بااْينا يادا لَّى ُكل  وااَحٍد َمنَّاا َلخا فاصا

لَّْيناا َلغاْيَر اْلَقْبلاةَ  اادا  فاذاكاْرناا ذاَلكا َللنََّبيِّ , فاَإذاا ناْحُن قاْد صا قااالا فالاْم ياْأُمْرنااا َبَإعا " قااْد أاْجازاأاْت : ٍة وا
ُتُكْم" الا  .(2)صا

 بينما رسول ا   :قـال، وعن أبي سعيد الخدري  يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما
"ماا : قاال, صاالته فلماا قضاى رساول ا  , فلما رأ  ذلك القوم ألقاوا نعاالهم, عن يساره

: فقاال رساول ا  , فألقيناا نعالناارأينااك ألقيات نعلياك : قاالوا, حملكم علاى إلقااء نعاالكم"
"إذا جاااء أحاادكم إلااى : " وقااال, أذ : أو قااال - "إن جبرياال أتاااني فااأخبرني أن فيهمااا قااذراً 

 . (3)فإن رأ  في نعليه قذرا أو أذ  فليمسحه وليصل فيهما ": المسجد فلين ر

 ءشـيفـال على أن من تحرى ثم تبـين لـه الخطـأ داللة واضحة  ديثاحاأل دلت: وجه الدَللة
عامــة فــي  فاألدلـة، التقصــير واإلهمـال فــي أمـر عبادتــهنسـب إلــى فإنــه ي  ، عليـه بخــالف مـن لــم يتحـر

  .طلب التحري ووجوبه بشكل عام

   ر َبَرَنا س َويغد  بغن  َنصغ َبَأَنا َعبغد  الل هه : َقالَ ، َأخغ ن  ، َأنغ يمَ ، َعـنغ ابغـنه َعـوغ : " َكـان وا َيق ول ـونَ : قَـالَ ، َعـنغ إهبغـَراهه
واابا " رَّ  الصَّ  .(4)"ُثمَّ ياْسُجُد ساْجداتاي, َإذاا أاْوهاما ياتاحا

                                                           

، كتـــاب الصـــوم، بـــاب صـــيام يـــوم عاشـــوراء. والشـــافعي فـــي 2006( ح 3/44أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحيحه )( 1) 
، وقال في التعليـق عليـه: )التحـري القصـد واالجتهـاد فـي الطلـب أي أنـه صـلى الل ـه 697(، ح 1/262مسنده )

 عليه وسلم كان أكثر قصدا  لصوم هذا اليوم، انظر المصدر نفسه. 
(، كتــاب الصــالة، بــاب االجتهــاد فــي القبلــة وجــواز التحــري فــي 1064ح 2/7أخرجــه الــدار قطنــي فــي ســننه )( 2) 

(، 136/ح 1/258، التميمــي البغــدادي: بغيــة الباحــث عــن زوائــد مســند الحــارث، )فيــه  ذلــك، وعطــاء ضــعيف
 انظر المصدر نفسه. 

 . ( 27تقدم تخريجه ص )  (3) 
 صحيح اإلسناد موقوف، انظر المصدر نفسه.  ي:(، حكم األلبان1247/ح 3/30النسائي: سنن النسائي )( 4) 
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فـــي ه وتوخيـــالصـــواب  يإلـــى بـــذل الجهـــد فـــي تحـــر  العلمـــاء كـــانوا يـــدعونأن : وجاااه الدَللاااة
 في حال الشك في الصالة.الصالة 

 : من أقوال العلماء في وجوب التحري 

نا أن اإلمــام يبعـث علـى صــدقات كـل قــوم السـنة عنـد" : فـي كتـاب األمــوالابـن زنجويــه قـال 
، خوةإوالمؤمنون ، ناظر لإلسالم وأهله غير أن اإلمام، ويفرقها في فقرائهم، من يأخذها من أغنيائهم

فعــل ذلــك علــى ، إلــى فقــراء قــوم لحــاجتهم إليهــا، فــإن رأى أن يصــرف مــن صــدقات قــوم لغنــاهم عنهــا
لـذي قرابـة ، ال بأس أن يبعـث بهـا مـن بلـد إلـى بلـد ،وكذلك الرجل يقسم زكاة ماله، التحري واالجتهاد

فهنا أوجب التحري وبذل الجهـد فـي إخـراج مـال الزكـاة ، (1)"أو صديق أو جهد يصيب بها ذلك البلد 
غير المسـتحق وهـو قـادر علـى البحـث  إلى لمن يستحقها فعال  فلو ترك التحري ألمكن وصول المال

  .عمن يستحقها

نــال بهــا يحتــى  ؛والتحــري فــي أمرهــا، والتــوخي، ج إلــى بــذل الجهــدفــإن العبــادة تحتــا: عليااهو 
سقاطها عن نفسه ال يعفيـه مـن  بالنسـيان واعتـذارهمـع تمكنـه وترك المكلف التحري ، الثواب الكامل وا 

 وينسب إليه التفريط في أمره والتقصير في عبادته. ، المسؤولية

 : األدلة على اعتبار الهجوم سببًا للتقصير: رابعاً 

بق عند تعريف الهجوم أنه قريب جدًا مان عادم التحاريذ لاذا فاألدلاة علاى اعتباار عادم س
 .التحري تقصيرًا هي ذاتها األدلة على اعتبار الهجوم تقصيراً 

 : عمدًا سببًا من أسباب التقصير على اعتبار ترك المأموراألدلة الخاصة : خامساً 

 : تركهاألدلة العامة على وجوب التزام المأمور به وعدم 

 : القرآن الكريم: أوَلً 

  ََلِة اْلُوْسَطى َوُقوُموا ّلِلَِِّ َقانِتِيَ ]قوله تعالى  َوالصَّ
ٌِ َلَوا [َحافُِظوا َعََل الصَّ

(2) . 

                                                           

 (. 2254ح 3/1196ابن زنجويه: األموال )( 1) 
 (.238البقرة: اآلية )( 2) 
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   ُكْك ُتْرََحُونَ ]قوله تعالى ُسوَل َلَعلَّ اَة َوَأطِيُعوا الرَّ َْ ََلَة َوآُتوا الزَّ يُموا الصَّ
[َوَأقِ

(1). 

)َو ت وا ، فال تضيعوها، )وأقيموا َأيعَها الن اس  الصالة( بحدودها: عالى ذكرهيقول ت: وجه الدَللة
َكاَة( التي فرضها اهلل عليكم أهلها وفي قوله " حـافظوا ، (2)وأطيعوا رسول ربكم فيما أمركم ونهاكم، الز 

، وضــوءهاو ، مواقيتهــا والتزمــوا، (3)وتعاهــدوهن، واظبــوا علــى الصــلوات المكتوبــات فــي أوقــاتهنأي " 
فقولـــه ، (4)فمـــن فعـــل ذلـــك فقـــد أتمهـــا وحـــافظ عليهـــا، والتشـــهد، والتكبيـــر والركـــوع، فيهـــاوتــالوة القـــر ن 

ــــادة باال  -الىســــبحانه وتعــــ -هنــــا أمــــر اهلل  ،كــــل أمــــر فهــــو للوجــــوبأمــــر و ( حــــافظوا) هتمــــام بالعب
تركها  اأم، (5)لعذر قتها ولم يرخص بتأخيرها إالوالمحافظة على فعلها بعدم تركها أو تأخيرها لغير و 

 :ألنـــه تعـــالى أمـــر بطاعتـــه وعـــدم تـــرك مـــا أمـــر ففـــي قولـــه، عـــذر فهـــذا تفـــريط منـــه أو تأخيرهـــا لغيـــر
، والمحافظة ال تحصـل إال بالتعجيـل، ملتزمين غير مقصرين غير متعمدين، (6))قانتين( أي طائعين

  .(7)ليأمن الفوت بالنسيان وسائر األشغال

  ْك ِِف َسَقرَما َسَلَككُ  ]قوله تعالى,  ْ ْ  , َنُك ِمَن اِْمَُصلِّيَ َقاُلوا َل سَّا,  َنُك ُنْطِعُك اِْمِْاكِيَ َوَل ُْ َنُخووُض َموَع  َو

ائِِضي   (8) [اْْلَ

إجابة أهل النار عن سبب دخولهم لسقر كانت أنهم لم يكونوا من المصلين ولام وجه الدَللة :
لم يؤدوها كما وجبت وفرضات علايهم ساواًء يكونوا يطعموا المسكين , أي لم يقرو بالفرائض و 

جحودًا أو تكاساًل وتهاونًا مانهم , فقاد قصاروا فاي التازام األمار , فكانات عقاوبتهم لمعصايتهم 

                                                           

 (. 56النور: اآلية )( 1)
 (، ط شاكر. 19/210انظر: الطبري: جامع البيان )( 2)
 (. 5/167انظر: المصدر السابق )( 3)
 (. 2371، 2/447اتم: تفسير القر ن العظيم )انظر: أبو ح( 4)
 (.1/407انظر: الشافعي: تفسير الشافعي )( 5)
 (.5/236انظر: الطبري: جامع البيان )( 6)
 (.4/115انظر: الرازي: مفاتيح الغيب )( 7)
 ( 45المدثر : اآلية )  ( 8)
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ألن كل  من دخل من بني آدم ممن بلغ حد  التكلياف, ولَزماه فارض األمار والنهاي, ولتفريطهم 
 (1).  قد علم أن أحدا َل يعاقب إَل على المعصية

 وْك َأْجوُرُهْك ِعسْوَد ]إِ   :عالىقوله ت واَة ََلُ َْ َلَة َوآَتوُوا الزَّ  َوَأَقاُموا الصَّ
ٌِ ا اِْلَ نَّ الَِّذيَن آَمسُوا َوَعِمُلوا الصَّ

ِْك َوَّل َخْوٌف عَ  َزُنونَ َرِّبِّ [َلْيِهْك َوَّل ُهْك َُيْ
(2) 

، ن عنـد ربهـموبما جاء بـه مـ، يعني الذين صدقوا باهلل وبرسوله الذين  منواإن : وجه الدَللة
ــَدبهم إليهــا، مــن ســائر شــرائع دينــه وعملــوا الصــالحات التــي أمــرهم اهلل عــز وجــل بهــا وأقــاموا  والتــي َن

، مـن عنـد ربهـم لهـم أجـرهم و توا الزكاة المفروضة علـيهم وأديوها بس َننها، المفروضة بحدودها الصالة
يمانهم روا به وأدائهـم إيـاه وفقـا  لمـا شـرع وعـدم فالتزام العباد بما أم  ، (3)يعني ثواب ذلك من أعمالهم وا 

 . تركهم لما أ وصوا بفعله كان لهم حسن األجر والثواب محصنين أنفسهم من إثم وعقاب التقصير

 السنة النبوية: ثانياً 

  َــَرة ْكُتُكمْ " : َقــالَ  َعــنه الن بهــير ، َعــنغ َأبهــي ه َريغ ااا تااارا ااْن كاااانا قاااْبلا , داُعااوَني ما ااا هالاااكا ما ُكْم َبُسااؤااَلَهْم َإنَّما
لاااى أاْنَبيااااَئَهمْ  ااْن شاااْيٍء فااااْجتاَنُبوهُ , وااْخااَتالاَفَهْم عا ذاا, فاااَإذاا ناهاْيااُتُكْم عا ااا  وااَ  ااْرُتُكْم َبااأاْمٍر فاااْأُتوا َمْنااُه ما أاما

 .وفي رواية أخر  و" واتقوا ا  حق تقاته " (4)" اْستاطاْعُتمْ 

همة ومن جوامع الكلم التي أعطيها صـلى اهلل عليـه هذا من قواعد اإلسالم الم: الدَللة وجه
وحـق تقاتـه هـو امتثـال أمـره واجتنـاب ، وسلم ويدخل فيها ما ال يحصى من األحكام كالصالة وغيرها

ال أمرنــا بــه يكــون بعــذر فقــط أمــا إن ت ــرك عمــدا  فهــو تقصــير وتفــريط فــي أمــر اهلل  فتــرك مــا، (5)نهيــه
  .عذر به

 لتزام المأمور به وعدم تركهاألدلة الخاصة على وجوب ا : 

                                                           

 (3/159ر العلوم ) ( ، ط شاكر، السمر قندي : بح37 /24انظر: الطبري : جامع البيان )  ( 1)

 (.277البقرة: اآلية )( 2) 
 (، ط شاكر 6/21انظر: الطبري: جامع البيان )( 3) 
(، كتـاب االعتصــام بالكتـاب والسـنة، بــاب االقتـداء بسـنن رســول 7288، ح 9/94أخرجـه مسـلم فــي صـحيحه )( 4) 

 ، انظر: المصدر نفسه.  اهلل
 المرأة مع محرم للحج وغيره. (، باب سفر9/102النووي: شرح صحيح مسلم )( 5) 
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 القرآن الكريم:: أوَلً 

 ًدا َفَجَزاٌء ِمثْ ] :قوله تعاالى ْيَد َوَأْنُتْك ُحُرٌم َوَمْن َقَتَلُه ِمسُْكْك ُمَتَعمِّ ا الَِّذيَن آَمسُوا ََّل َتْقُتُلوا الصَّ َ َُ َما َيا َأُّيُّ

ُكُك بِِه َذَوا َعْدٍل ِمسُْكْك هَ  ََ ِمَن السََّعِك َُيْ اَرٌة َطَعاُم َمَااَِْي َأْو َعْدُل َذلَِك ِصوَياًما َقَت فَّ َْ ْدًيا َبالَِغ اْلَكْعَبِة َأْو 

[امٍ لَِيُذوَق َوَباَل َأْمِرِه َعَفا اّلِلَُّ َع َّ َسَلَف َوَمْن َعاَد َفَيسَْتِقُك اّلِلَُّ ِمسُْه َواّلِلَُّ َعِزيٌز ُذو اْنتِقَ 
(1). 

وأوجبـت عليـه ن ارتكـاب المحـرم بحـج أو عمـرة لفعـل الصـيد نهت اآلية الكريمـة عـ: وجه الدَللة
أيهـا الـذين  يـا، ةحيـث جـاء فـي تفسـير اآليـ لكونه من محظـورات اإلحـرام ؛(2)الحكم في الخطأ والعمد

، وأنــتم محرمــون بحــج أو عمــرة صــيد البــر دون صــيد البحــر أي، ال تقتلــوا الصــيد صـديقوا اهلل ورســول
عمدا  في حال  ما نهي عنهوفعله ، به ترك المكلف ما أمريف، (3)رةوهي الكفا ورتب على فعله عقوبة

مفرطــا  فــي االنتهــاء عمــا ، كونهــا حالــة مــذكرة جعلــه مقصــرا  ؛ يحــرم عليــه فعــل ذلــك وخاصــة اإلحــرام 
  .ن هي عنه فلحق به اإلثم والكفارة جزاء  لتقصيره

 :السنة النبوية: ثانياً 

  َرسـول اهلل َقالَ ، َعنغ َأبهي َقَتاَدة  : "  اا التَّْفاَريُط َفاي اْلياقا ااةَ , لاْيسا َفي النَّْوَم تاْفَريط فااَإذاا , َإنَّما
ةً  الا ُدُكْم صا ْنهاا, ناَسيا أاحا لِّهاا َإذاا ذاكاراهاا, أاْو نااما عا ْقَتهاا َمنا اْلغادَ , فاْلُيصا َلوا  .(4)"وا

 : منهايستدل من الحديث بعدة أوجه : وجه الدَللة         

ينســب إلــى النــائم فــي  تقصــير أي( تفــريط النــوم فــي )لــيس قولــه : وموضــع التقصــير معنــى  -1
 .(5)النائم من االختيار النعدام ثمإ وال ترك وتأخير الصالة

                                                           

 (.95المائدة: اآلية )( 1) 
 (.6788، 4/1204انظر: أبو حاتم: تفسير القر ن العظيم )( 2) 
 (، ط شاكر.10/7انظر: الطبري: جامع البيان )( 3) 
 صـححه(، كتاب الصالة، باب من نام عن الصـالة أو نسـيها، 689، ح 228، 1أخرجه ابن ماجه في سننه )( 4) 

 باني ، انظر المصدر نفسه. األل
(، أبــو العــال المبــاركفورى: تحفــة األحــوذي 2/326انظــر: المنــاوي القــاهري: التيســير بشــرح الجــامع الصــغير )( 5) 

(1/448.) 
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 أي أخــرى صــالة وقــت يــدخل حتــى صــالة تــؤخر أن: معنــاه اليقظــة فــي التفــريط إنمــا  فقولــه
 فــي أو يغلبـه أن قبـل النـوم فــي تسـبب بـأن اليقظـة حالــة فـي يوجـد فـالتفريط، عامــدا   الصـالة تـرك مـن

 مقصـرا   يكـون فإنـه، ونحـوه الشـطرنج كلعـب، غالبـا   عليـهالتفـريط  ترتـب يعلـم مـا يتعاطى بأن النسيان
 وال كالنــائم ولــيس بمعــذور لــيس والمفــرط، بأنــه مفــرطهــذا  فعــل مــن  اهلل رســول ســمى فقــد، حينئــذ
 .(1)العذر جهة من الجميع عند الناسي

 قبل كان سواء،  النوم في تفريط ال أنه الحديث ظاهر: الشوكانيباركفوري  نقال  عن الم وقال
 ذلــك واتخــذ الوقــت تضــييق قبــل النــوم تعمــد إذا إنــه وقيــل تضــييقه قبــل بعــده أو الصــالة وقــت دخــول
 .(2) ثما   كان الوقت خرج وقد إال يستيقظ ال أنه ظنه لغلبة الصالة ترك إلى ذريعة

 إيقاعهـا يجـب حيـث ،مة من تأقيت الصالة ووجوب االلتزام به وعدم التـأخيرالتأكيد على الحك -2
 مســتحق عــاص   وهــو، مخالفــا  لألمــر تاركــا  للواجــب كــان بهــا يــأت ولــم خــرج فــإذا، الوقــت فــي

 تقصـيرهم بمعنى تفريطهم هنا ذكروا و، (3)التأقيت فائدة لفاتت بالتأخير عذر لو وألنه ؛العقاب
إنكـارا   قـائلهم أي :فقـال، عنها نومنا ألجل الصالة في فرطنا أنا أي النوم في الصالة شأن في

زالة لألمر عليهم تهوينا   -  - اهلل رسول فقال الشمس طلعت حتى ناموا لفعلهم  لحقهم لما وا 
 النـــوم فعـــل نفــس أن المـــراد لــيس ،«تفـــريط النــوم فـــي لـــيس» عــنهم الصـــالة بفــوت المشـــقة مــن

 وقــت فــي كــان إذا تفــريط فيــه يكــون قــد فإنــه تقصــير أي تفــريط هفيــ يكــون ال بأســبابه والمباشــرة
نما، العشاء قبل كالنوم مثال الصالة فوت إلى النوم فيه يفضي  النـوم حالة فات ما أن المراد وا 
 حالـــة تفـــريط فيهـــا فـــالتفريط بـــالنوم المباشـــرة وأمـــا ،اختيـــار بـــال فـــات ألنـــه وقتـــه فـــي تفـــريط فـــال

  .(5()4)اليقظة

                                                           

(، بــاب 1/80,81(، القرطبــي: االســتذكار )2/326انظــر: المنــاوي القــاهري: التيســير بشــرح الجــامع الصــغير )( 1) 
 (.1/448عال المباركفورى: تحفة األحوذي )النوم عن الصالة، أبو ال

 (.1/448أبو العال المباركفورى: تحفة األحوذي )( 2) 
 (.1/268انظر: برهان الدين: المبدع )( 3) 
  .(1/237انظر: أبو الحسن السندي: حاشية السندي )( 4) 
  .(1/154انظر: السرخسي: أصول السرخسي )( 5) 
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وهـو القضـاء فوجوبـه فـي ، رتب أثرا  علـى تـرك الصـالة فـي حـال عـدم التقصـيرأن الحديث الس
 حال التقصير بالترك عمد أولى.

أن : وذكــر ابــن عرفــة يقضــيها أن صــالته فــي فــرط مـن توبــة ":العربــي فقــال وهـذا مــا ذكــره ابــن
 حتصــ وال عمــدا   تاركهــا قضــاء ســقوط: تقــول ب ضــاء الفوائــت واجــب وأن هنــاك روايــة شــاذة لمالــكق

 .(2)لفائتة سواء تركها عمدا  أو سهوا  " فالواجب قضاء الصالة ا، (1)غيره عن وال عنه

 كبيـرة أنهـا بعضـهم وذكر، هلل عاص   وقتها يخرج حتى عامدا   الصالة تارك أن العلماء وقد أكد
  .(3)عليه بالندم ذنبه من يتوب أن والعاصي عليه، الكبائر من

 لغيــر وقتــه بخــروج الصــالة أي منهــا فاتــه مــا ســتدراكوا فعــل أي قضــاء المكلــف فيجــب علــى
، لسـهو أو، لنـوم أو، عمـدا   لتركهـا بـل الطهـرين لفقـد أو، نفاس أو حيض أو كفر أو إغماء أو جنون
إن لم يدرك الصالة فإن أخرها لعذر أو لغيـر عـذر فعليـه ، (4)شرط أو ركن لفقد باطلة فعلها لو وكذا

رعي المترتــب علــى المكلــف للتـــرك عمــدا  أو تفريطــا  لعبــادة مـــن فالقضــاء هــو األثــر الشـــ ؛(5)القضــاء
  .كما هو واضح من األدلة واألقوال السابق ذكرها،العبادات 

 : التقصير على اعتبار فعل المح ور سببًا من أسباب األدلة: ساً ساد

 : األدلة العامة على اعتبار فعل المحظور سببا  للتقصير   

 :القرآن الكريم: أوَلً 

 كُ  َوَمووا] :ه تعااالىقولاا ُْ ُسوووُل  آَتووا كْ  َوَمووا َفُخووُذوهُ  الرَّ ُْ ُقوووا َفوواْنَتُهوا َعسْووهُ  َّنَووا  َشووِديُد  اّلِلََّ إِنَّ  اّلِلََّ َواتَّ

[اْلِعَقاِب 
(6). 

                                                           

 (.276، 2/275واالكليل ) انظر: المواق المالكي: التاج( 1) 
 (.1/300الخرشي: شرح مختصر خليل )( 2) 
 (، باب النوم عن الصالة.1/80,81انظر: القرطبي: االستذكار )( 3) 
 (.1/364الصاوي المالكي: حاشية الصاوي )( 4) 
 (.1/140الدمياطي الشافعي: إعانة الطالبين )( 5) 
 (.7الحشر: اآلية )( 6) 
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 مـن أمـرألنـه ؛ اآلية واضحة الداللة في وجوب التزام كل ما أمر بـه النبـي : وجه الدَللة
وفعـــل مـــا نهـــي عنـــه هـــو ارتكـــاب  ،(1)مـــن اهلل تعـــالي نهـــي واجتبـــاب مـــا نهـــى عنـــه؛ ألنـــه، تعـــالى اهلل

 .للمحظور شرعا  المعاقب على فعله المقصر بفعله

 َا َيا] :قوله تعاالى َ   آَمسُوا الَِّذينَ  َأُّيُّ ْمرُ  إِنَّ َِ  ِمنْ  ِرْجٌس  َواْْلَْزََّلمُ  َواْْلَْنَصاُب  َواِْمَْيِسُ  اْْلَ ْيَطانِ  َعَم  الشَّ

[ُتْفلُِحونَ  كْ َلَعلَّكُ  َفاْجَتسُِبوهُ 
(2) . 

 باجتنــاب تعــالى اهلل فــأمر، ناحيــة واجعلـوه أبعــدوه يريــد "فــاجتنبوه"  تعـالى قولــه: وجااه الدَللااة
جمــاع األحاديــث نصــوص مــع األمــر بصــيغة واقترنــت، األمــور هــذه  فــي االجتنــاب فحصــل، األمــة وا 
  .المؤاخذةيوجب  ا  تقصير  مع العلم به يعدففعل ما هو محرم مجتنب , (3)التحريم جهة

 : السنة النبويةثانيًا: 

 لاماةا  أاُبو أاْخباراَني ْبدَ  ْبنُ  سا ساَعيدُ , الرَّْحمانَ  عا ْياراةا  أاُباو كاانا : قااَلا , اْلُمسايِّبَ  ْبنُ  وا ادِّثُ  ُهرا  أانَّاهُ , ُيحا
ْنهُ  ناهاْيُتُكمْ  ماا" : ياُقولُ  -  -ا َ  راُسولا  ساَمعا  ماا فااْجتاَنُبوهُ , عا اْرتُ  وا اا َمْناهُ  فاااْفعاُلوا َباهَ  ُكمْ أاما  ما

ُفُهمْ , ماسااَئَلَهمْ  كاْثراةُ  قاْبَلُكمْ  َمنْ  الََّذينا  أاْهلاكا  فاَإنَّماا, اْستاطاْعُتمْ  لاى وااْخَتالا  .(4)"أاْنَبيااَئَهمْ  عا

، (5)منــه شــيء ارتكــاب فــي يــرخص لــم النهــي ألن، األمــر مــن أشــد النهــي أن: وجااه الدَللااة
ظـر ومـا منعنـا يبعـدنا فبالتزامنـا أمـره وتـرك مـا ح، (6)اسـتطعنا ما منه نأتي فإننا، مربأ أمرنا إذا يعني

 . ر في العبادةعن شائبة التقصي

 

 

                                                           

 (.17/ 18القرطبي )القرطبي: تفسير ( 1) 
 (.90المائدة: اآلية )( 2) 
 (.288/ 6)( 1انظر: المرجع )( 3) 
ـــا اَل ( 4)  ـــَؤالههه َعم  ثَــاره س  كه إهكغ ـــهه َوَســل َم، َوتَـــرغ قهيرههه َصــل ى اهلل  َعَليغ  أخرجــه مســـلم فــي صـــحيحه، كتــاب الفضـــائل، َبــاب  تَـــوغ

وَرَة إهَليغهه، َأوغ اَل َيَتَعل ق  بههه َتكغ  وه َذلهَك، )َضر   .، انظر المصدر نفسه (1337، ح4/1830لهيٌف َوَما اَل َيَقع ، َوَنحغ
 (. 25انظر: األنصاري: التحفة الربانية في شرح األربعين حديثا النووية )ص: ( 5) 
 (.273/ 2العثيمين: شرح رياض الصالحين )( 6) 
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 : األدلة الخاصة على اعتبار ارتكاب المح ور سببًا من أسباب التقصير

 :القرآن الكريم: أوَلً 

 َفَمْن َفَرَض ] :قوله تعاالى ٌٌ جُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَما وجَّ َفوََل َرَفوَو َوََّل ُفُاووَق َوََّل ِجوَداَل ِِف اْْلَ فِيِهنَّ اْْلَ

ُقوِن َيا ُأو اِد التَّْقَوى َواتَّ ُدوا َفإِنَّ َخْْيَ الزَّ  َيْعَلْمُه اّلِلَُّ َوَتَزوَّ
جِّ َوَما َتْفَعُلوا ِمْن َخْْيٍ [ِِل اْْلَْلَباِب اْْلَ

(1). 

يعنـي فـي األشـهر المعلومـات ، اه فـيهنفمن أوجب الحج على نفسه وألزمهـا إيـ: وجه الدَللة
يجابــه إيــاه علــى نفســه العــزم علــى عمــل جميــع مــا أوجــب اهلل علــى الحــاج عملــه وتــرك  التــي بينهــا. وا 

فــال  (3)وقولــه فــال رفـث هــو معنــى للنهــي، (2)واإللــزامفــالفرض هـو اإليجــاب ، جميـع مــا أمــره اهلل بتركــه
ذا النهـى وفعـل المحظـور فـإن خـالف المحـرم هـ، تيان للمرأة في حـال إحرامـه لكونـه مـن المحظـوراتإ

  .وعليه الجزاء الرتكابه ما ن هي عنه ،ثمفقد قصر وأ

 : السنة النبويةثانيًا: 

  َيــىروي َبَرنهــي َيزهيـد  بغــن  ن َعـيغم  : قَـالَ ، َعـنغ َيحغ َبـَة  -َأوغ َزيغــد  بغـن  ن َعــيغم  ، َأخغ ــال   -َشـك  َأب ــو َتوغ َأن  َرج 
ـــَذام  َجـــا ـــنغ ج  ـــانه مه رهَم ـــا م حغ ـــه  َوه َم َرَأَت ـــوَل اهلله ، َمَع امغ ـــل  َرس  ـــا،  َفَســـَأَل الر ج  ـــاَل َله َم اْقَضاااياا ": َفَق

ا  . (4)"واأاْهَدياا هاْدًيا, ُنُسكاُكما

الجمـاع قبـل الوقـوف بعرفـة يفســد الحـديث ظـاهر فــي دالتـه علـى أنـه مـن قــام ب: وجاه الدَللاة
،فالرفـــث إلـــى النســـاء مـــن محظـــورات (5)حـــج مـــن قابـــلوي بدنـــة وعليـــه أن يمضـــي فيـــه ويهـــدي، حجـــه

فارتكاب المحرم لهذا المحظـور أوجـب عليـه القضـاء والجبـر بالكفـارة بإراقـة دم وذبـح الهـدي ،اإلحرام 
كان بدنة أو شاة وهذا أثر لتفريط المكلف فعل ما هو منهي عنه حال اإلحرام وهو الجماع بنص  ا  أي

  .اآلية الكريمة في قوله "ال رفث "

                                                           

 (.197البقرة: اآلية )( 1) 
 (، ط هجر.458، 3/452انظر: الطبري: جامع البيان )( 2) 
 (.1/78انظر: الواحدي: الوسيط في تفسير القر ن )( 3) 
(، َهـَذا 9778، ح5/272أخرجه البيهقـي فـي السـنن الكبـرى، جمـاع أبـواب دخـول مكـة، بـاب مـا يفسـد الحـج، )( 4) 

، انظر المصدر نفسه.  َلمهيع بهاَل َشك  َسغ ٌع َوه َو َيزهيد  بغن  ن َعيغم  األغ  م نغَقطه
 (.2/433اللكنوي الهندي: التعليق الممجد على موطأ محمد )( 5) 
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  ُْنه ْيراةا راَضيا اللَُّه عا , ُساولا اللَّاَه هالاْكاتُ يااا را : فاقااالا   أانَّ راُجاًل أاتااى راُساولا اللَّاهَ , عاْن أاَبي ُهرا
كا " : قاالا  ْيحا اانا : قااالا " وا لااى أاْهَلاي َفاي راماضا قاْعاُت عا اا أاَجاُدهاا: قااالا  " أاْعَتاْق راقابااةً " : قااالا , وا , ما
ْيَن ُمتاتااَبعايْ فاُصْم شا " : قاالا  , ماا أاَجدُ : قاالا  "فاأاْطَعْم َستِّينا َمْسَكيًنا" : قاالا , َلا أاْستاَطيعُ : قاالا  "نَ ْهرا

قٍ  اادَّْق َبااهَ ": فاقاااالا , فاااُأَتيا َبعااارا ْيااَر أاْهَلااي, ياااا راُسااولا اللَّااهَ : فاقاااالا , "ُخااْذُه فاتاصا لاااى غا فاواالَّااَذي , أاعا
َديناةَ ماا با , ناْفَسي َبياَدهَ  َحكا النََّباي  , َمنِّي أاْحواجُ  ْينا ُطُنباْي الما تَّاى باادا  فاضا " : قااالا , ْت أاْنيااُباهُ حا

 .(1)""ُخْذهُ 

لزامهـا للمكلـف وعـدم سـقوطها وا   الحـديث ظـاهر فـي داللتـه علـى وجـوب الكفـارة: وجه الدَللة
ه لمحظـــور مـــن محظـــورات فارتكابـــ، الرتكابـــه مـــا ن هـــي عـــن فعلـــه وهـــو الجمــاع حـــال الصـــيامذ(2)عنــه

  .الصيام جعله من المفرطين الواجب عليهم الكفارة لتركهم المأمور

  

                                                           

(، انظــر المصــدر 8/37أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه، كتــاب األدب، بــاب مــا جــاء فــي قــول الرجــل ويلــك، )( 1) 
 نفسه. 

 (.7/546انظر: ابن بطال: شرح صحيح البخاري )( 2) 
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 المبحث الرابع
 المترتبة على التقصير العامة اآلثار 

وعلـى األسـباب ، واأللفاظ المتعلقة بـه، حقيقة التقصير مباحث السابقة إلىبعد التعرف في ال
تبـار التقصـير فـي الفقـه والتـدليل الشـرعي علـى اعير إليـه، بالمكلف إلى نسـبة التقصـ المؤدية الداعية

جب على على ما يلتعرف لالمبحث  أتي في هذان، دلة على كل سبب من أسبابهإيراد األاإلسالمي ب
لذا سـأتحدث فـي هـذا  ،ونتيجة للتقصير نه البد من أثرإحيث ، المكلف شرعا  بتقصيره أيا  كان سببه

، اإلثـم: ثـار هـي  خمسـةمنحصـرة فـي وهـي ، لـى التقصـير فـي العبـادةرتبـة عالمبحث عن اآلثار المت
فـي المطالـب التاليـة كــل  كـل أثـر بالتفصـيل ث عـندوسـأتح، والكفـارة، الضـمانو ، القضـاءو ، اإلعـادةو 

  أثر في مطلب: 

 : اإلثم: المطلب األول
ــو ، (2)عــن الثــواب مبطــئهــو فعــل يــل وق، (1)الــذنب: اإلثــم بالكســر: لغااةً    ــل مــا ال : خغص  أثهــم الش  عمه

لي   .(3)أذنب وارتكب إساءة أو خطيئة، َيحه
  :على عدة معان   اإلثميأتي : اصطالحاً 

 (4)استحقاق ولزوم العقوبة. 
  ووواٍم ], (5)ثـــم يســـتعار فيمـــا يحصـــل بـــه اإلثـــم، والـــذنب فـــي المعصـــيةالاااوزر وووُروا اّلِلََّ ِِف َأيَّ ُْ َواْذ

ََ ِِف َيْوَمْيِ   َفَمْن َتَعجَّ
ٌٍ [َفََل إِْثَك َعَلْيهِ َمْعُدوَدا

  فال ذنب عليه.: أي, (6)

فـاإلثم لغـة   هـو  ؛ال يختلف المعنى االصـطالحي عـن المعنـى اللغـوي فهمـا متـداخالن: عليه
  .ارتكاب الذنب وكذلك الوزر وهذا ما شمله المعنى االصطالحي

                                                           

 (.31/184عروس )(، الزبيدي: تاج ال5/1857انظر: الفارابي: الصحاح )( 1) 
 (.31/184انظر: الزبيدي: تاج العروس )( 2) 
 (.1/63عمر: معجم اللغة العربية المعاصرة ) انظر: أحمد( 3) 
 (.706/ 3انظر: ابن عابدين: رد المحتار )( 4) 
 (.1/47,239انظر: الجوزي: نزهة األعين النواظر )( 5) 
 (.203البقرة: اآلية )( 6) 
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 : استحقاق اإلثم في العبادةب أسبا: ثانياً 

فـال بـد ، ومنهـا اإلثـم علـى تقصـير المكلـف فـي أمـر عبادتـهتعددت العقوبات واآلثار المترتبة 
  .لحوق اإلثم به واستحقاقه إياه أسباب من التعرف إلى

فإن ترك ما وجب فعله فهو مقصار : ترك واجب من الواجبات المفروضة عليه في العبادة  -1
  .مستحق لإلثم

كــان و تحــرى إذا فــ ،القبلــة واجــب عليــه إن كانــت غيــر معلومــة تحــريكمــن أراد الصــالة فــإن  
، (1)من تلك الوجـوه أنـه القبلـة فتركـه وصـلى إلـى غيـره فقـد أسـاء وأثـم وصـالته فاسـدة أكبر رأيه وجها  

  .فلحوق اإلثم به كان لتركه ما هو واجب عليه من الصالة للجهة التي غلب عليها ظنه

 فهـذا أشـد  ؛ويلزم اإلثم بترك الواجب خصوصا  إن كان بتعمد وعلى علم مـن المكلـف بالفعـل
مــن أكــل أو شــرب أو جــامع ك، فــالترك عمــدا  يوجــب اإلثــم، فــي المــأثم لشــدة التقصــير لعلمــه

 . (3)الصالةمن واجبات  أي واجبوكمن ترك ، (2)لصومه ا ذاكرا  عامد  

كتـرك الصـالة والزكـاة  التفـريط فـي كـل مـا وجـب عليـه عمـدا ،وهكذا يأثم المكلـف بالتقصـير و 
  .والحج

 .(4)ويأثم بتركه، ما يثاب على فعله:يون الواجب بأنه وقد عر ف األصول

 : ارتكاب مح ور أو منهي عنه -2

جتنابه وترك اإلتيان به لتحصـيل الثـواب وف أن ما ن هي عنه في الشرع وجب ااألصل المعر 
يســـتوجب  نهـــي عنـــه مـــع العلـــم بـــالنهي فإنـــه تقصـــيرملمحظـــور الالمكلـــف اأمـــا إن ارتكـــب ، بتركــه هلل

إلثـــم علـــى مـــن أخـــر كلحـــوق ا و, (5)يقتـــل الصـــيد وهـــو محـــرمكالـــذي ور الـــذنب ، لحـــوق اإلثـــم لصـــد

                                                           

 (.3/15ألصل المعرف )انظر: الشيباني: ا( 1) 
 (.1/341,344انظر: القرطبي: الكافي في فقه أهل المدينة )( 2) 
 (.1/88انظر: بداماد أفندي: مجمع األنهر )( 3) 
 (.2/383يعلى: العدة في أصول الفقه ) القاضي أبو( 4) 
 (.2/394انظر: الشيباني: الحجة على أهل المدينة )( 5) 
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ال يريد بها الجمع إلى وقت العصر فهـو  ثـم  أخر الظهر عامدا  وكذا المسافر ، (1)الصالة لغير عذر
وكما في فريضـة الحـج إذا اسـتجمعت فيهـا شـرائط الوجـوب ، (2)وال يريد بها الجمع في تأخيرها عامدا  

وهكذا في كل محظور يرتكبه المكلف فإنه ، (3)لفور حتى يأثم بالتأخير عند أبي يوسفجب على افت
ويعاقـب ، ما يثـاب المكلـف علـى تركـه" المحرم أي المحظور بأنه  وقد عرف األصوليون، يأثم بفعله

  .(4)"ويأثم بفعله 

 :اإلعادة: المطلب الثاني

 : اإلعادةحقيقة 

 : أشهرهامعان  على عدة في اللغة وعاد عود الد لفظ فقد ور ، (5)عودمصدر  :لغةاإلعادة  

 (6)بدأ ثم عاد: العود هو تثنية األمر عودا  بعد بدأ فتقولف: التثنية . 
 (7)بمعنى رجع إلى األمر الشيءعاد إلى ف: رجع: الرجوع. 
 (8)عودا  وأعاده كرره ءبالشيعاد : التكرار. 

كمــا ذكــر ، واألداء هــي تختلــف عــن القضــاءو  العبــادةفعــل وصــف مــن أوصــاف : اإلعــادة: صااطالحاً ا
 .(9)بعض الفقهاء

                                                           

 (.1/232شية الصاوي )انظر: الصاوي المالكي: حا( 1) 
 (.1/98انظر: الشافعي: األم )( 2) 
 (.1/171(، الشيباني: الهداية على مذهب اإلمام أحمد )4/163انظر: السرخسي: المبسوط )( 3) 
 (.1/91(، المارديني: األنجم الزاهرات )1/74انظر: المحلي الشافعي: الورقات في أصول الفقه )( 4) 
 (.2/217(، ابن منظور: لسان العرب )4/818س اللغة )انظر: ابن فارس: مقايي( 5) 
(، الزبيــدي: تــاج العــروس 2/217(، ابــن منظــور: لســان العــرب )4/818انظــر: ابــن فــارس: مقــاييس اللغــة )( 6) 

(8/432.) 
 (.8/432(، الزبيدي: تاج العروس )2/513,514الفارابي: الصحاح )( 7) 
 (.2/391ابن القطاع الصقلي: األفعال )( 8) 
(، أمـا القضـاء: 1/498(، تقي الدين السبكي: رفع الحاجـب )1/19انظر: السيناوي المالكي: األصل الجامع )( 9) 

ـَتدغرك أم َغيـره،  ـوب علـى الغم سغ ََداء استدراكا لما سبق َله  وجوب م طلق ا " َأي: َسَواء َكـاَن الغو ج  َما فعل بعد َوقت األغ
ره  عمدا أم َسهوا " وَ  م، " َوَسَواء " َأخي ـوغ َتدغرك " من فعله " فهي وقته " كالمسافر " إهذا ترك الص  َسَواء " تمكن " الغم سغ

( القضـاء بأنـه: فعـل 56، 1/55َأو لم يَتَمك ن لَمانع من الغو ج وب وذكر الشنقيطي في مذكرته في أصول الفقـه )
ن فعـل بعضـها فـي الوقـت كانـت أداء إا جميع العبادة المؤقتة خارج الوقت المقدر لها وقولنـا جميـع العبـادة ألنهـ

 على األصح.
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 : نذكر مجملهامتقاربة  تعريفاتعرفها الفقهاء بوقد 

 الشـيءفيقـوم بفعـل ، هي الواجب علـى المكلـف فعلـه لفسـاد العبـادة أو اإلخـالل بشـروطها: اإلعادة  
 .(1)وتكراره في وقت األداء لخلل في األول

فـي العبــادة فــي  ثـر يترتــب علــى وقـوع الخلــل أو الفســادأأنهــا : ا  اإلعـادة شــرع يمكننـا تعريــفو 
إلرجاعهـــا إلـــى األداء  أي بـــاألداء ثانيـــة دةو يتوجـــب علـــى المكلـــف التكـــرار والمعـــاحـــال األداء األول 

  .المأمور به
 ثـم يـرى فيهـا نقصـا  أو خلـال  ، صالة من الصلوات المكتوبة يهي أن يؤد: وقيل في اإلعادة

 فيعيدها على وجه ال يكون فيها ذلك النقص أو الخلل.، مالتفي اآلداب أو المك
ثم يدرك مـن ، أن يكون قد صلى الظهر منفردا  ب: كما في هذا الموضع االستحباب: وحكمها

وتقــع ، والفــرض بالنســبة لــه هــو الصــالة األولــى، هفيســن أن يعيــدها معــ، يــؤدي هــذه الصــالة جماعــة
 سبيل الوجوب .  ، وقد تكون في غيره على(2)الثانية نافلة
فقد تكـون  ؛أن اإلعادة غير خاصة بالتقصيرإلى البد أن نشير هنا ، بعد التعريف لإلعادةو 

  .وسنذكر ما يدلل على ذلك من السنة النبوية، اإلعادة هي لتحصيل فضيلة أو ثواب

  اَبُر ْبُن ياَزيدا ْبَن األاسْ : أاْخباراناا ياْعلاى ْبُن عاطااٍء قاالا دَّثاناا جا دَ حا النََّبيِّ  شاَهْدُت ماعا : قاالا , عاْن أاَبيهَ , وا
  ُتاه جَّ ْيفَ , حا ْبَح َفي ماْسَجَد الخا ةا الص  الا لَّْيُت ماعاُه صا رافا فاَإذاا ُهوا , فاصا تاُه اْنحا الا فالامَّا قاضاى صا

لِّياا ما  ُد فارااَئُصُهماا, "لايَّ َبَهما "عا : فاقاالا , عاهُ َبراُجلاْيَن َفي ُأْخرا  القاْوَم لاْم ُيصا ماا »: فاقاالا , فاَجيءا َبَهماا ُتْرعا
لِّياا ماعاناا ناعاُكماا أاْن ُتصا لَّ , ياا راُسولا اللَّهَ : فاقااَلا , «ما اَلنااَإنَّا ُكنَّا قاْد صا َإذاا , فاالا تاْفعاالا " : قاالا , ْيناا َفي َرحا

اَلُكماا ُثمَّ أاتاْيُتماا ماسْ  لَّْيُتماا َفي َرحا لِّياا ماعاُهمْ صا ٍة فاصا مااعا   .(3)" ماا نااَفلاة  فاَإنَّهاا لاكُ , َجدا جا
                                                           

(، 1/55,65(، الشـــــنقيطي: مـــــذكرة فـــــي أصـــــول الفقـــــه )1/19انظـــــر: الســـــيناوي المـــــالكي: األصـــــل الجـــــامع )( 1) 
  .(1/189(، القرطبي: بداية المجتهد ونهاية المقتصد )1/309التفتازاني: شرح التلويح على التوضيح )

، ا( 2)  نغ بجي: الفقه المنهجي )انظر: م صطفى الخه  .(1/110لدكتور م صطفى الب غا، علي الشيرغ
(، أبواب الصالة، بـاب مـا جـاء فـي الرجـل يصـلي وحـده ثـم يـدرك 219، ح 1/424أخرجه الترمذي في سننه )( 3) 

،:  صححه الجماعة، ، َوَيزهيـَد بغـنه َعـامهر  َجـن  يث  َيزهيـَد بغـنه ا»األلباني، َوفهي الَبـابه َعـنغ مهحغ يٌث َحَسـٌن َحـده ـَوده َحـده أَلسغ
يحٌ  ـ« َصحه َمـد ، َوا هسغ ، َوَأحغ ، َوالش ـافهعهيع رهيع ، َوبهـهه َيق ـول  س ـفغَيان  الثـ وغ لغـمه ـنغ َأهغـله العه د  مه ل  َغيغره َواحه َحاق ، قَـال وا: إهَذا َوه َو َقوغ

يد  الص   َرَك الَجَماَعَة َفإهن ه  ي عه َده  ث م  َأدغ ل  َوحغ ـَده  ثـ م  َصل ى الر ج  ل  الَمغغـرهَب َوحغ َلَواته ك ل َها فهي الَجَماَعةه، َوا هَذا َصل ى الر ج 
ت و  ـــَي الَمكغ ـــَده  هه ـــة ، َوال تهـــي َصـــل ى َوحغ َع ـــَفع  بهَركغ ـــه  ي َصـــلريَها َمَعه ـــمغ َوَيشغ ـــال وا: َفإهن  َرَك الَجَماَعـــَة، َق ، انظـــر: َأدغ ـــَده مغ نغ ـــة  عه َب

 المصدر نفسه، ط شاكر. 



 

49 
  

  األول الفصل

,  التقصير مفهوم
 والتأصيل, وأسبابه

 التحذير في الشرعي
  العامة واآلثار, منه

 عليه المترتبة

معنـى "نافلـة" فـي ، (1)الثانية في الصالة المعادة نافلةفيه تصريح بأن  الحديث: وجه الدَللة
فاإلعــادة هنــا ، (3)الصــالة بالجماعــة فــي المســجد زائــدة فــي المثوبــةو ، (2)الحــديث فضــيلة وزيــادة خيــر

 من المكلف في األداء.  ال لتقصير األداء لزيادة في الفضيلة واألجركانت بعد 
 : إلعادةا إلى األسباب الداعية: ثانياً 

بشـــرط مـــن شـــروط فـــاإلخالل ، هـــي المفســـدات فـــي العبـــادة: األســـباب التـــي تقتضـــي اإلعـــادة
  .(4)سواء كان عمدا  أو نسيانا   تهاإعاد وجبي، أو فوات ركن من أركانها، صحة العبادة

 : العبادة يتلخص في إعادةفإن سبب : وبناء  على ما سبق
ســواء كــان ، أو شــرط مــن شــروط صــحتها، تــرك ركــن مــن أركانهــاك عبــادةاإلخــالل بأصــل ال -1

ومثـال ، (5)المكلـفمـن  تفـريط  أو  همال نتيجة لتقصـير  اإل أو، أو ترك تحر  ، جهل أو، انيبنس
كمن علم بوجـود النجاسـة فـي و ، الثوب المكان أوفي إن أخل بشرط الطهارة سواء كان : ذلك

ان عليــه اإلعــادة لتفريطــه فــي الثــوب قبــل الصــالة وصــلى بهــا ولــم يقــم بإزالتهــا بعــد علمــه كــ
 .(7)وكمن ترك النية في الوضوء عند من قال بوجوبها، (6)إزالتها تأخير

لـى التحضـير واإلعـداد لهـا والمبـادرة إ، إن كان تاركا  لالحتيـاط فـي العبـادة وجمـع السـبل إليهـا -2
أمور بمـا ألدائهـا علـى الوجـه المـللعبـادة فتـرك اإلعـداد ، لها كان مقصرا  وتجـب عليـه اإلعـادة

 يجـد مـن يناولـه المـاء ريض الـذي البـالم: ذلكلـ اومثلـو ، المكلـف يعـد تقصـيرا   يتوافق مـع حـال

                                                           

  .(4/117انظر: المباركفوري: مرعاة المفاتيح )( 1) 
  .(4/259انظر: القرطبي: التمهيد لما في الموطأ )( 2) 
 .(3/886الهروي القاري: مرقاة المفاتيح )( 3) 
  .(1/309(، التفتازاني: شرح التلويح على التوضيح )1/189انظر: القرطبي: بداية المجتهد )( 4) 
ـة كوكـب عبيـد: فقـه العبـادات علـى المـذهب المـالكي 2/395حاشـية ابـن عابـدين )انظر ابن عابـدين: ( 5)  (، الحاجي

(، 1/66(، أبـــــو زكريـــــا األنصـــــاري: الغـــــرر البهيـــــة )1/343(، الصـــــاوي المـــــالكي: حاشـــــية الصـــــاوي )1/74)
(، 67/ 1(، الجــويني: نهايــة المطلــب )2/264(، الخطيــب الشــربيني: مغنــي المحتــاج )1/45الشــافعي: األم )

(، الزركشــــي: المنثــــور فــــي القواعــــد 1/63(، العمرانــــي: البيــــان )1/66أبــــو زكريــــا األنصــــاري: الغــــرر البهيــــة )
(2/16.) 

  .(2/72(، القرطبي: البيان والتحصيل )122. 121، 1/120انظر الشيرازي: المهذب )( 6) 
  .(321/ 1النووي: المجموع )( 7) 
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صــيره صــالته فــي الوقــت المختــار لتق فليعــدالمــاء يجــد مــن يناولــه  المــريض الــذي ال" : فقــالوا
 . (1)الداخلون عليه " وذلك بأن كان يتكرر، بعدم إعداد الماء

وذلــك لعــرض هــذه األمثلــة وغيرهــا بالتفصــيل فــي  ؛ونكتفــي هنــا بــذكر هــذا القــدر مــن األمثلــة
 .ي التطبيقات الفقهية بشكل موسعالفصل الثاني ف

وتـرك ، كـانوتـرك للشـروط واألر ، دة التـي تـم ذكرهـا مـن إخـاللأسـباب اإلعـانـرى أن : بذلكو 
وتفريط من المكلـف تقتضـي األثـر الفقهـي وهـو  واإلعداد للعبادة إن كان بتقصير  ، االحتياطالتحري و 
ألن ترك العبادة على ذلك األداء المقصر فيه يجعل العبادة جميعها أو في جزء منها فائتـة ؛اإلعادة 

اإلعـــادة لتـــدارك الخلـــل فكانـــت المطالبـــة ب حالهـــا مـــن الـــنقص ال يمكـــن أن تبقـــى علـــىو ، الوجـــود لهـــا
 .والنقص فيها وكأنه إيجاد للعبادة من جديد

 : حال التقصيراإلعادة على وجوب دلة األ: ثالثاً 

 : سنقوم بعرض بعض األدلة الواردة في اإلعادة  

 :السنة النبوية: أوَلً 

  َلقـا: َعنغ َقَتاَدَة َقال : " ْااَء ُوُضاوَئَه فااَإن اْن ناَسايا شااْيًئا َماْن أاْعضا لااْم ياَجافَّ ُوُضاوُءُه فاْلياْغَساَل  ما
ْن كاانا قاْد جافَّ أاعاادا اْلُوضُ , الََّذي تاراكا  ْقَت"وااَ  ةا َفي اْلوا الا  .(2)وءا واالصَّ

دل الحديث بمعنـاه الواضـح أنـه فـي حـال الخلـل فـي العبـادة وهـي هنـا الطهـارة : وجه الدَللة
 الصـــحيحة العبـــادة إلـــى الحـــالرجـــاع إل ؛)بتـــرك عضـــو فـــي الوضـــوء( وجـــب علـــى المكلـــف اإلعـــادة

  ، وافتراض التقصير هنا ألنه لم يحتط لوضوئه، ولم يتعاهد األماكن التي تحتاج لتعاهد. المأمور بها

  ْيراةا لَّى: قاالا , عاْن أاَبي ُهرا لا راُجل  اْلماْسَجدا فاصا اءا َإلااى النََّبايِّ , َفي اْلماْسَجدَ   واالنََّبي  , داخا  ُثمَّ جا
لَّما فا  ما , سا لاْيَه السَّاالا قااالا , فارادَّ عا الِّ فاَإنَّا: وا الِّ ""اْرَجاْع فاصا اعا , كا لااْم ُتصا ارَّاتٍ فاراجا ثا ما , فافاعاالا ذاَلاكا ثااالا

قِّ : فاقاااالا : قاااالا  ْياارا , واالَّااَذي باعاثاااكا َباااْلحا ااا ُأْحَسااُن غا ااالا ": قاااالا , فاعالِّْمَنااي, هاااذاا ما َة َإذاا ُقْمااتا َإلاااى الصَّ
ااا تاياسَّاارا ماعاااكا َماانا اْلقُااْرآنَ , فاكابِّارْ  ااَئنَّ رااَكًعااا, ثُاامَّ اْقااراْأ ما تَّااى تاْطما تَّااى تاْعتاااَدلا , ثُاامَّ اْركاااْع حا ثُاامَّ اْرفاااْع حا

                                                           

 (.1/155النفراوي المالكي: الفواكه الدواني )( 1) 
  .(117/ ح 1/36عبد الرازق الصنعاني: المصنف )( 2) 



 

51 
  

  األول الفصل

,  التقصير مفهوم
 والتأصيل, وأسبابه

 التحذير في الشرعي
  العامة واآلثار, منه

 عليه المترتبة

تَّى تاْطماَئنَّ سااَجًدا, قااَئًما اَلًساا, ُثمَّ اْسُجْد حا اَئنَّ جا تَّاى تاْطما َتكا  ثُامَّ اْفعااْل ذاَلاكا , ُثمَّ اْرفاْع حا االا َفاي صا
 .  (1)ُكلِّهاا "

حيـث إن الصـالة ال تكـون صـالة ؛  والسجود من أعظم أركـان الصـالة الركوع: وجه الدَللة
لــم تصــل صــالة أو )مــا صــليت(  الصــالة عــن فعلــه فــي قولــه تعــالى "لــم تصــل" يعنــى فنفــى، إال بهمــا
ــ ــم يــتم ركوعــه وال ســج فالظــاهر، وقــوع الخلــل فيهــال ؛(2)كتجزئ فلتركــه إتمــام الركــوع ، ودهأن الرجــل ل

العبـادة  فعـل وذلك لتقصيره في ؛(3)ووجبت في حقه أمره باإلعادةوالسجود الذي هم جزء من الصالة 
  ، مع أنه كان بإمكانه أن يسأل وأن يتعلم . المجزئة على الحالة الصحيحة

 :ثراأل من : ثانياً 
  َيَم َقال َتهَ َإذاا تاكالَّما فَ " : َعنغ إهبغَراهه الا ةا  ي صا الا  . (4)" أاعاادا الصَّ

إن المكلـف أوقــع خلــال  فــي صـالته بــالكالم فيهــا والصـالة حالــة مــذكرة بنفســها : الدَللااةوجااه 
 .فال يعذر فيها وعليه اإلعادة نتيجة لذلك

  يمَ عــن أبــي حنيفــة ــَراهه َنااي  ": َأن ــه  َقــالَ ، َعــنغ إهبغ ااادا , الاادِّْرهامَ َإذاا كاااانا َمْقااداارا , وااْلباااْولُ , واالاادَّمُ , اْلما أاعا
ةا  الا ذاا كاانا , الصَّ  .(5)"أاقالَّ َمْن ذاَلكا لاْم ُيَعدْ وااَ 

ى عنهـا أن المكلف إن كان يعلم النجاسة في ثوبه وكانت النجاسة ممـا ال يعفـ: وجه الدَللة
كان مفرطا  في صـالته مقصـرا  فـي شـروطها ووجبـت عليـه اإلعـادة وكانـت  ،وتركها ولم يبادر إلزالته

 .دة عليه كأثر لوقوع الخلل فيهاعااإل

 
                                                           

(، ط الرســــالة، حــــديث صــــحيح، وهــــذا إســــناد منقطــــع 9635، ح 15/400أخرجــــه اإلمــــام أحمــــد فــــي مســــنده )( 1) 
كسابقه. حسين: هو ابن محمد بن َبهراَم الَمروذي، وشيبان الذي روى عنه التفسير: هو شيبان بن عبد الرحمن 

وي، انظر  المصدر نفسه.  النحغ
(، ابن بطال: شرح صحيح البخاري، باب الصالة فـي النعـال 1/398انظر: العثمين: شرح رياض الصالحين )( 2) 

 من اليتم ركوعه. (، باب أمر الرسول 02/402(، 2/49)
د لما فـي (، القرطبي: التمهي16/194(، القرطبي: التمهيد لما في الموطأ )6/68انظر: العيني: عمدة القاري )( 3) 

 .(16/194الموطأ )
 (.3571، ح 2/330الصنعاني: المصنف )( 4) 
 (.1/4/10أبو يوسف: اآلثار )( 5) 
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 : القضاء: المطلب الثالث

 : حقيقة القضاء

 : ويأتي على عدة معان  أشهرها مصدر الفعل قضى: لغةً القضاء  

 اُه َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَااًنا] :له تعالىلقو  (1)،بمعنى حكم قضى: حكم َك َأَّلَّ َتْعُبُدوا إَِّلَّ إِيَّ [َوَقََض َربُّ
(2). 

 أدى مـا عليـه مـن فـرائض دينيـة كـان قـد أي : قضـى، (3)قضى دينه أي أداه: ومنه قولهم: داءاأل
لقولــه تعــالى ، (5)قضــيت الصــالة أي أديتهــا وقضــيت الحــج أديتــهو ، (4)أهملهــا بعــد مضــي وقتهــا

[كْ كُ كَ اِسوسَ مَ َفإَِذا َقَضوْيُتُك ]
وََلةَ ]وقولـه تعـالى ، (6) [َفوإَِذا َقَضوْيُتُك الصَّ

فالقضـاء  ،تموهـاأدي: أي، (7)
  عند كثير من أهل العلم .  واألداء في اللغة بمعنى واحد

خــارج  لعبــادةا وأرادوا بــه فعــل العبــادة  القضــاء فــي علمــاءالاســتعمل : صااطالحاً افااي العبااادة القضاااء 
 ، وقتها المحدد شرعا  

ين بـــز للتمييـــ طالحاصـــوهـــو مخـــالف للوضـــع اللغـــوي لكنـــه  ،واألداء إذا فعلـــت فـــي الوقـــت المحـــدود
 .(8)الوقتين

 : تيالعبادة بعد خروج الوقت وهي كاآل كلها تدور حول فعل، أورد العلماء عدة معان  للقضاءو 

 (9)روج وقته المضيق أو الموسعأداء الواجب بعد خ. 

 

                                                           

  .(7/221(، ابن منظور: لسان العرب )1/255انظر: الرازي: مختار الصحاح )( 1) 
  .(23اإلسراء: اآلية )( 2) 
(، الزبيــدي: تــاج العــروس 1/705: الكليــات )(، أبــو البقــاء الحنفــي15/188انظــر: ابــن منظــور لســان العــرب )( 3) 

(39/313).  
  .(302/ 8دوزي: تكملة المعاجم العربية )( 4) 
  .(740/ 1(، أبو البقاء الحنفي: الكليات )2/507انظر: أبو العباس الحموي: المصباح المنير )( 5) 
  .(39/312( الزبيدي: تاج العروس )5) 
  .(200البقرة: اآلية )( 6) 
  .(103نساء: اآلية )ال( 7) 
 (.2/507أبو العباس الحموي: المصباح المنير )( 8) 
 (.1/76الغزالي: المستصفى )( 9) 



 

53 
  

  األول الفصل

,  التقصير مفهوم
 والتأصيل, وأسبابه

 التحذير في الشرعي
  العامة واآلثار, منه

 عليه المترتبة

 (1)بعد خروج الوقت فعل العبادة. 

 (2)أن يأتي بمثلها بعد انتهاء الوقت المعين لها. 

بعد خروج وقتهاا ساواء   ؤهاأداهو : القضاء في العبادة لسابقة أنَّ جامع للتعريفات االمعني الف
  .كان سبب خروج وقتها عن تقصير أو عن غير تقصير

 : لتعرض لألسباب الداعية إليهمفهوم القضاء البد من ا وبعد التعرف إلى

 : لقضاءالداعية إلى اب اسباأل: ثانياً 

 : منها لعدة أسبابعلى المكلف قضاء العبادة يجب حيث   

  والحــج ، فــي االعتكــاف المنــذور عنــه فيهــا كالجمــاعا  رتكــب منهيــابــأن بالعبــادة المكلــف إن أخــل
 .(3)فقهاءعند بعض الأو نسيانا   عمدا  

  أن يــؤخر الصــالة حتــى : ومثالــهحتــى خــرج، العبــادة ولــم يفعلهــا وأخرهــا عــن وقتهــا أهمــل فــي إن
 وكمــن فــرط فيمــا عليــه مــن، ا  أو نســيانا  عمــد صــدقة الفطــر إن أخرهــا عــن وقتهــاو ، يخــرج وقتهــا

لــيس كــل نســيان  هوقــد وضــحنا ســابقا  أنــأو نســيان أو أي ســبب كــان إذا فــرط بنــوم فــ، (4)الصــيام
 . (5)اء يجب مع العذر فمع عدمه أولىأن القضو ، يعذر به

 

 

 

 

                                                           

 (.1/160انظر: الرملي: نهاية المحتاج )( 1) 
 (.1/127ابن المحاملي الشافعي: اللباب )( 2) 
 (.1/359مام أحمد )(، أبو عبد اهلل الشيباني: مسائل اإل8/152انظر: المزني: مختصر المزني )( 3) 
(، أبـــو الخطـــاب الكلـــوذاني: الهدايـــة 2/144(، الشـــافعي: األم )3/1133(، )2/729انظـــر: المرجـــع الســـابق )( 4) 

 (.1/143على مذهب اإلمام أحمد )
 (.1/144انظر: ابن قدامة: الكافي أحمد )( 5) 
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 : القضاء األدلة على وجوب: ثالثاً 

 :القرآن الكريم : أوَلً 

 َا] :قوله تعاالى ُكوْك  َيا َأُّيُّ تِوَ  َعوََل الَّوِذيَن ِموْن َقوْبلُِكْك َلَعلَّ ُْ وَ   َْ وَياُم  تِوَ  َعَلوْيُكُك الصِّ ُْ الَِّذيَن آَمسُوا 

اٍم ُأَخَر َوَعََل الَّوِذيَن ُيطِ , َتتَُّقونَ  ٌة ِمْن َأيَّ اَن ِمسُْكْك َمِريًضا َأْو َعََل َسَفٍر َفِعدَّ َْ  َفَمْن 
ٌٍ اًما َمْعُدوَدا يُقوَنوُه َأيَّ

سُْتْك َتْعَلُمونَ فِْديَ  ُْ ا َفُهَو َخْْيٌ َلُه َوَأْن َتُصوُموا َخْْيٌ َلُكْك إِْن  َع َخْْيً [ٌة َطَعاُم ِمْاكٍِي َفَمْن َتَطوَّ
(1). 

قولـه  ففـي، ن أفطر في رمضان لغيـر قدرتـهوجوب القضاء لم دلت اآلية على: وجه الدَللة
ـامــنكم " فمـن كـان مــنكم مريضـا  أو علـى ســفر " أي مـن كـان  ا غيـر مــريض أو كـا، مريض  ن صــحيح 

، التـي أفطرهـا فـي مرضـه أو فـي سـفرهفعليه صـوم عـدة األيـام  "فعدة من أيام أخر"، وكان على َسفر
فقــد أوجبــت اآليــات الكريمــة القضــاء ، (2)مــا فاتــه يقضــي و، ســفره غيــر أيــام مرضــه أو مــن أيــام أخــر

و أفطـر لغيـر معـذرة فالقضـاء فـي فمـن أخـر صـوم مـا عليـه أ، على المفطـرين مـن أصـحاب األعـذار
 .فألن يجب مع التقصير من باب أولى، مع العذر ألنه إذا وجب، حقه أولى

 :السنة النبوية: ثانياً 

  َف  ، َعنغ م َحم ده بغنه َيزهيد َباع  ، َأن  َعبغَد اهلله بغَن َعوغ م َعَة َحبهيَب بغنه سه َوَكاَن قَـدغ  -َحد َثه  َأن  َأَبا ج 
َرَك ا َزابه َصل ى الغَمغغرهبَ   َأن  الن بهي  ، --لن بهيي َأدغ َحغ ـا فَـَرَا قَـالَ ، عاَم األغ اد  : َفَلم  َلاما أاحا "هااْل عا
؟ َمْنُكمْ  لَّْيُت اْلعاْصرا الَّْيتاهاا: قااُلوا, أانِّي صا ةا , فااأامارا اْلُماؤاذِّنا , ياا راُسولا اَ  ماا صا االا , فاأاقاااما الصَّ

لَّى اْلعاصْ   .(3)" ُثمَّ أاعاادا اْلماْغَربا , را فاصا

 بعذر أو بغيره كان الترك الصالة الفائتة سواء  قضاء دل الحديث على وجوب : وجه الدَللة

                                                           

 (.184البقرة: اآلية )( 1) 
(، البيضـاوي: 1/589شـاكر، القرطبـي: الهدايـة إلـى بلـوا النهايـة ) (، ط3/418انظر: الطبري: جامع البيان )( 2) 

 (، ط سالمة.1/498(، ابن كثير: تفسير ابن كثير )1/124أسرار التنزيل )
، وقـال: حـديث 16975، 28/180أخرجه اإلمام أحمد فـي مسـنده )( 3)  ـَباع  َعـَة َحبهيـبه بغـنه سه مغ يث  َأبهـي ج  (، مـن َحـده

ـــن  لهي ورواه عـــن مجهـــوَليغن: محمـــد بـــن يزيـــد هـــو ابـــن أبـــي زيـــاد  -وهـــو ســـيئ الحفـــظ -عـــةمنكـــر، تفـــرد بـــه اب
الفلسطيني، قال أبو حاتم: مجهول، وقال الحافظ في "التقريب": مجهول الحال، وعبد اهلل بن عوف لم يرو عنه 

 سوى الزهري، وذكره ابن  حبان في "الثقات" على عادته في توثيق المجاهيل، انظر المصدر نفسه.



 

55 
  

  األول الفصل

,  التقصير مفهوم
 والتأصيل, وأسبابه

 التحذير في الشرعي
  العامة واآلثار, منه

 عليه المترتبة

   َقاَل َرس ول  : َقالَ ، َعنغ َأَنسه بغنه َمالهك  :" ًة الا لِّهاا َإذاا ذاكاراهاا, ماْن ناَسيا صا  .(1)"فاْلُيصا

ها إن فليصلها أي فليقضـ، (2)ليصلها حين يذكرهاصالته ف إن سها أحدكم عن: وجه الدَللة
  .فألن يجب في حال التقصير من باب أولى ،هو عذرو  يشير إلى حال السهو خرج وقتها والحديث

ومـن أخــر حتـى فاتتـه الصــالة فقـد وجــب  ،وفـي األصـل ال يجــوز تـأخير الصـالة عــن الوقـت
 .(3)عليه القضاء لتفريطه

  ـمه َعـنغ َأبهيـهه  َعـنغ َعبغـده َمالهك  عن َمنه بغـنه الغَقاسه ااُء  "" َأن ـه  َكـاَن َيق ـول  : الـر حغ لاْياَه قاضا اْن كااانا عا ما
انا فالاْم ياْقَضهَ  لاى َصيااَمهَ , راماضا ارُ , واُهوا قاَويٌّ عا ااُن آخا ااءا راماضا تَّاى جا ماكااانا , فاَإنَّاُه ُيْطَعامُ , حا

اءُ , طاةٍ ُمدًّا َمْن َحنْ , َمْسَكيًنا, ُكلِّ ياْومٍ  لاْيَه ماعا ذاَلكا اْلقاضا  .(4)"واعا
قضـى مـا كـان  ثـ م  رمضان  خر صـام اآلخـر  تى دخلحرمضان إهنغ َفر َط فهي : وجه الدَللة 

لغيــر  بتــأخيرهأمــر المفــرط بالقضــاء لتقصــيره حيــث ، (5)ا  كــل يــوم مســكين أطعــم عــنو  عليــه مــن األول
  . خر"ان  جاء رمضحتى  وهو قوي على صيامه" : عذر لقوله 

 : المعقول: ثالثاً  

وســواء فاتــه صــوم رمضــان ، ن األصــل فــي العبــادة المؤقتــة إذا فاتــت عــن وقتهــا أن تقضــىإ
وألن  ؛أولـىمـن بـاب فـألن يجـب علـى المقصـر  ،ألنـه لمـا وجـب علـى المعـذور ؛بعذر أو بغير عذر

  .(6)المعنى يجمعهما وهو الحاجة إلى جبر الفائت بل حاجة غير المعذور أشد

 

 

 

                                                           

(، 696، ح 1/227أخرجــــه ابــــن ماجــــه فــــي ســــننه، كتــــاب الصــــالة، بــــاب مــــن نــــام عــــن الصــــالة أو نســــيها، )( 1) 
 األلباني، انظر المصدر نفسه.وصححه 

 (.1/139انظر: الخطابي: معالم السنن )( 2) 
 (.1/123,122انظر: الشيباني: نيل المآرب )( 3) 
(، انظر 53، ح1/308ن أفطر في رمضان من علة )أخرجه مالك في موطأه، كتاب الصيام، باب فدية م( 4) 

 المصدر نفسه.
 (.3/366القرطبي: االستذكار )( 5) 
 (.2/103انظر: الكاساني: بدائع الصنائع )( 6) 
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 : الضمان: المطلب الرابع

 : حقيقة الضمان

 .(1)ضمانا   الشيءمصدر الفعل ضمن وضمن : لغةً  لضمانا
 : وضمن في اللغة بمعنى

 وتكفــل بعمــل شــيء أخــذ  لتزمتــهاوضــمنه إيــاه أي كفلــه إيــاه و ضــمنته غرمتــه و : الكفالــة وااللتــزام
الضــامن  ألن ذمــة؛ (2)اهــكفل: الخســارة تعهــد بعمــل شــيء وضــمن، علــى نفســه عمــل شــيء آلخــر

ر في أدائهو  (3)تتضمن الحق  .(4)التزم أن يؤدرَي عنه ما قد يقصر
 : فقد أورد الضمان بمعنى، ورد الضمان في كالم العلماء بمعان  متعددة : صطالحاً االضمان  

 ـــة فالضـــمان بمعنـــى : الكفالاااة الضـــمان ف, (5)فالكفيـــل والضـــمين والـــزعيم بمعنـــى واحـــدالكفال
 . (6)" شغل ذمة أخرى بالحق" : يل والضمانهو كف بمعنى ضمين

 .(7)" ضم ذمة إلى ذمة في حق المطالبةهي " : والكفالة
  ـقهط ه  َعم ـن هـ ديـنلمكلـف االتـزام : فضـمان المـال: لتزاماَل ذمـة  فـي والتـزام مـا ،و عليـهاَل ي سغ

 . (8)من مال والتزام الدين هغير 

                                                           

 (.35/333انظر: الزبيدي: تاج العروس )( 1) 
دين النسفي: طلبة (، نجم ال1/576(، أبو البقاء الحنفي: الكليات )35/333انظر: الزبيدي: تاج العروس )( 2) 

(، أبو العباس 6/2155(، الفارابي: الصحاح )204، 1/203(، النووي: تحرير ألفاظ التنبيه )1/140الطلبة )
(، رينهارت دوزي: تكملة 185/ 1(، الرازي الحنفي: مختار الصحاح )2/364الحموي: المصباح المنير )

(، الفارابي: الصحاح 1/297ألفاظ المقنع ) (، شمس الدين البعلي: المطلع على6/521المعاجم اللغوية )
(6/2155.) 

 (.1/297انظر: شمس الدين البعلي: المطلع على ألفاظ المقنع )( 3) 
( أبو العباس 1/544(، مجموعة المؤلفين: المعجم الوسيط )2/1370انظر: أحمد عمر: معجم اللغة العربية )( 4) 

 (.2/1370جم اللغة العربية )(، أحمد عمر: مع2/364الحموي: المصباح المنير )
(، الصاوي المالكي: حاشية 1/179(، ابن الغرابيلي: فتح القريب المجيب )6/304انظر: العمراني: البيان )( 5) 

 (.2/235(، ابن زكريا األنصاري: أسنى المطالب )3/429الصاوي )
 ( 5/96مواهب الجليل ) :انظر: الحطاب الرععيني( 6) 
( شهاب الدين المالكي: إرشاد 6/10(، الكاساني: بدائع الصنائع )3/237ي: تحفة الفقهاء )انظر: السمر قند( 7) 

 .(5/71(، ابن قدامة: الشرح الكبير )460/ 5(، الجويني: نهاية المطلب )1/96السالك )
أحمد  (   ابن قدامة المقدسي: الكافي فقه اإلمام265، 1/266انظر: تقي الدين الشافعي: كفاية األخيار )( 8) 

(، النفرواي المالكي: الفواكه 6/304(، العمراني: البيان )1/179(، ابن الغرابيلي: فتح القريب )2/129)
( ابن قدامة 6/198(، عليش المالكي: منح الجليل )6/198(، عليش المالكي: منح الجليل )2/240الدواني )

 (.4/431ألجوبة الفقهية )(، السلمان: األسئلة وا2/129المقدسي: الكافي فقه اإلمام أحمد )
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  ألن  ؛وهــو جبــر الفائــت (1)ك الحفــظ والتفــريطتيجــة لتــر فالضــمان قــد يكــون ن: جباار الفائاات
  .(2)وضمان األموال مبني على جبر الفائتالمضمون 

لـى حـد متقاربـان إاالصـطالحي فـإن المعنـى اللغـوي للضـمان والمعنـى : علـى مـا سـبق وبناء  
 وغالبــا  مــا يطلــق، وهــذا االلتــزام قــد يكــون لتقصــير أو لغيــر تقصــير لتــزامكبيــر فمعنــاه العــام يكــون اال

ألني من ؛الضمان في المعامالت وفي األمور المالية وليس مستغربا  أن نراه في التقصير في العبادة 
 . العبادة ما لها بعد مالي كالزكاة

ورد الفائــت إلـــى مــا قصــر وفـــرط فــي أدائــه  المكلــف التـــزام هــو: الضــمان إن القــولويمكننــا 
  .حاله

 : وموجباته أسباب الضمان: ثانياً 

 : موجبة للضمان في الفقه اإلسالمي بشكل عام هياألسباب ال  

وكــل مــا أتلفــت عينــه أو ، (3)نتيجــة اإلتــالف: يجــب الضــمان علــى المكلــف فــي العبــادة: اإلتااالف -1
ألن  ؛ومباشـــرة والتفويـــت إن كـــان مقصـــرا  ومفرطـــا  فيهـــا ا  وذلـــك بـــاإلتالف تســـبب، (4)بتســـببتلـــف 

اإلتالف الـــذي يحصـــل فـــي العبـــادة يضـــمنه فـــ، (5)األمانـــات الشـــرعية تضـــمن بالتفويـــت واإلهـــالك
  .(6)وغيره تسقط بالنسيان ألن الضمان من الجوابر التي ال؛المكلف 

فجـزاء  ا  ومـن قتلـه مـنكم متعمـد ال تقتلـوا الصـيد وأنـتم حـرمفـي قولـه "  قتـل الصـيد للمحـرم كمـا: مثاله
، ه نظيــر ومــا ال نظيــر لــه يعــم مــا لــفقــد أوجــب ســبحانه وتعــالى بقتــل الصـيد مــثال  ، (7)"، مثـل مــا قتــل

وهو القيمة ال المثل من حيث الخلقة والصورة؛ ألن ذلك ال يجب ، وذلك هو المثل من حيث المعنى

                                                           

 (.1/148شمس الدين الشافعي: جواهر العقود )( 1) 
(، 2/4(، السلمي: قواعد األحكـام فـي مصـالح األنـام )2/295(، )1/93انظر: السرخسي: أصول السرخسي )( 2) 

 (.2/324الزركشي: المنثور في القواعد الفقهية )
 (.1/204(، ابن رجب: القواعد )2/232,342,325الزركشي: المنثور في القواعد )( 3) 
 (.2/204القرافي: الفروق )( 4) 
(، البرادعــي المــالكي: 2/337(، أســنى المطالــب )325، 2/232,342انظــر الزركشــي: المنثــور فــي القواعــد )( 5) 

 (.1/490التهذيب في اختصار المدونة )
 (.2/4انظر: السلمي: قواعد األحكام في مصالح األنام )( 6) 
 (.95ئدة: اآلية )الما( 7) 
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فكـان صـرف ، بل الواجب فيه المثل من حيث المعنـى وهـو القيمـة بـال خـالف، في صيد ال نظير له
فـــي  ى مــا عــرف مــثال  أن مطلــق اســم المثــل ينصـــرف إلــو المثــل المــذكور بقتــل الصــيد علـــى العمــوم 

أو مــن ، هــو المثــل مــن حيــث الصــورة والمعنــى، والمثــل المتعــارف فــي أصــول الشــرع، أصــول الشــرع
، (1)فإن من أتلـف علـى  خـر حنطـة يلزمـه حنطـة، حيث المعنى وهو القيمة كما في ضمان المتلفات

كذا تفريطه في فعل فيضمن هنا و ، (2)" والمتقوم يضمن بقيمته " المثلي يضمن بمثله:فالقاعدة تقول 
  .تالفه للصيد يضمن جبرا  إلتالفه وتقصيرهما نهي عنه وا  

  .باإلتالف لتقصيره، من تعمد إتالف الزكاة فإنه يضمنها: وكذا

واالحتياط في ، (3)ويكون الضمان إن كان مفرطا  في الحفظ والعناية: التفريط في الحفظ والعناية -2
  .أمرها

فالعبـادة أولــى ، ليـة بـين البشــر تضـمن بـاإلتالف والتقصـير فـي حفظهـاكانـت األمانـة الما إذافـ: علياه
لكونهــا أمانــة  ؛الحتيــاط فــي ذلــكبالضــمان إن نســب إلــى المكلــف التفــريط فــي حفظهــا وتــرك أســباب ا

فـإن فوتهـا فهـو مقصـر فـي حفظهـا  - -ها لـتحفظ ويسـأل عنهـا عنـد ربـه ؤ اإلنسان أدا ب علىيج
وذلك كمن قصير في حفظ الزكاة حتى هلكت ، والنقص في أدائها رك ذلك الفواتوعليه الضمان لتدا

 . لتقصيره بعدم الحفظ ؛فإنه يضمنها

إن حصــل نقــص أي لــم يكــن اإلتــالف فيهــا  المكلــف يضــمنف: تــأخير العبــادة الماليــة عــن وقتهــا -3
ت بالتـــأخير تقصـــيرا  منـــه ويكـــون الضـــمان إن حصـــل الفـــوا كلـــي وخاصـــة فـــي العبـــادات الماليـــة

هماال   مع تمكنه وبتقصير  ا  أو حيوانكانت ماال  أو زرعا   الزكاة سواء وتوزيع اج كتأخيره إخر ، (4)وا 
ويـأثم ، (5)فـال تسـقط عنـه فوجـب الضـمان لجبـر الـنقص أو الفائـت، حتـى هلكـت ،وبال عـذرمنه 

 . (6)حقهم رألن في الزكاة حق الفقراء فيأثم بتأخيبال عذر 

  .فإنه يضمنها ويلزمه قضاؤها هاوكذلك لو أخر زكاة الفطر حتى خرج وقت

                                                           

 (.7/382(، النوي: المجموع )2/199انظر: الكاساني: بدائع الصنائع )( 1) 
 (.10/120انظر: العثيمين: الشرح الممتع )( 2) 
 (.3/386,385العمراني: البيان )( 3) 
 (.165/ 3(، ابن الهمام: فتح القدير )2/324انظر: الزركشي: المنثور في القواعد الفقهية )( 4) 
(، أبــو يحيــى الســنيكي: 1/327(، اإلمــام مالــك: المدونــة )403، 2/402انظــر القرطبــي: البيــان والتحصــيل )( 5) 

 (.2/511(، ابن قدامة: المغني )2/267الغرر البهية )
 (.2/156انظر: البابرتي: العناية )( 6) 
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 : الضماندلة على وجوب األ: ثالثاً 

 :السنة النبوية: أوَلً 

 ــل   َحائهط ــا َدَخَلــتغ  َعــازهب   بغــنه  لهلغَبــَراءه  َناَقــة   َأن  ، عــن حــازم بــن ســعيد بــن محيصــة  َفَأفغَســَدتغ ، لرج 
لاى أانَّ "  الل ه َرس ول   َفَقَضى، فهيهه  اَئطَ  أاْهلَ  عا  اْلماوااَشاي أاْفساداتَ  ماا واأانَّ , َبالنَّهاارَ   اهااَحفْ  اْلحا

ماانُ  َباللَّْيلَ  لاى فاالضَّ  .(1)" أاْهَلهاا عا

أو اإلفســـاد النـــاتج عـــن ، دل الحـــديث علـــى وجـــوب الضـــمان فـــي حالـــة اإلتـــالف: وجاااه الدَللاااة
جانــب فــإذا كــان هــذا فــي ، هغيــر عتــداء علــى مــال حب الماشــية فيحفظهــا ومنعهــا مــن االتقصــير صــا
 .ىمر العبادة يكون أولأفي حق اهلل و و ، حقوق العباد

 :األثرمن : ثانياً 

  اْن أاْشااعاثا سااانَ , عا ااَن اْلحا اارامَ , عا ااْيدا واُهااوا َفااي اْلحا ااَن الرَُّجااَل َإذاا رامااى الصَّ ااراجا َماانا , ُسااَئلا عا فاخا
راَم فامااتا  ااُه َفاي اْلَحالِّ , ياْضامانُ " : أانَُّه قااالا , اْلحا ذاا راما الا الْ  وااَ  ااتا ثُامَّ داخا اراما فاما َلا : أانَّاُه قااالا , حا

  .(2)" ياْضمانُ 

تالفـه لــه ارتكــاب المكلـف لمــا هــو محظـور عليــه: وجاه الدَللااة     أو جــب  فـي الحــج وهـو الصــيد وا 
فلحــق بــه ضــمان مــا ، تقصــير منــه فيمــا هــو مــأمور بتركــه هــو عليــه الضــمان وارتكــاب المنهــي عنــه

  .أتلف

 

 

 

 

 
                                                           

 أبو داوود في سننه بلفظ  ، وأخرجه(678،ح1/233أخرجه مالك في موطئه، كتاب الديات، باب البئر جبار، )( 1) 
(، كتاب الحج، في الرجل يرمي الصيد وهـو فـي الحـرم، انظـر 15593، ح 3/442ابن أبي شيبة: المصنف )( 2) 

ــله الغمَ »المصــدر  ، َوَعَلــى َأهغ فغَظَهــا بهالن َهــاره ــَواله حه َمغ ــله األغ ــهه َوَســل َم َعَلــى َأهغ ــول  الل ــهه َصــل ى اهلل  َعَليغ ــي َواَفَقَضــى َرس  شه
فغَظَها بهالل يغله  ( ، كتاب البيوع ، أبوب اإلجارة ، باب المواشي تفسد زرع قوم ، صححه 3569، ح 3/298،) «حه

 األلباني ، انظر المصدر نفسه . 
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 : الكفارة: امسالمطلب الخ

 : حقيقة الكفارة

األصـــل فيهـــا الســـتر : (1)مـــأخوذة مـــن الكفـــر وهـــو فـــي اللغـــة بمعنـــى الســـتر والتغطيـــة: لغاااةً الكفاااارة 
 ءشـيكـل  رنـه سـتأل م؛الليل المظلـ: ومنها الليل الكافر، (2)الذنب ألنها تكفر؛الكفارة منه و ، والتغطية
 .(4) عليهألنه يستر نعم اهلل ؛الكافر ومنه سمي، (3)بظلمته

 (5).ذلك ونحو، وصوم، صدقة من اآلثم به يستغفر ما: الكفارة: اصطالحاً الكفارة 
 .(7)،(6)وهي من التغطية، ما تستر الذنب وتمحو الذنب

 :وجوب الكفارة األسباب الداعية إلى : ثانياً 

، كفعـل محظـور مـن محظـورات اإلحـرام: ر منهي عنه أو ترك ماأمور باه عماداً و فعل مح  -1
 . (8)ماع في نهار رمضانوكالج

كمن أخري قضاء رمضان حتى دخل رمضان  خر تقصيرا  : تأخير قضاء العبادة -2
(9) ، 

 

                                                           

(، المرســــي: المحكــــم 2/808(، الفــــارابي الجــــوهري: الصــــحاح )5/144انظــــر: ابــــن منظــــور: لســــان العــــرب )( 1) 
(، 1/271(، الــرازي: مختــار الصــحاح )9/5866ان الحميــري: شــمس العلــوم )(، نشــو 7/4والمحــيط األعظــم )

بيدي: تاج العروس )   .(1/411(، المطرزي: المغرب )14/53الز 
  .(1/411انظر: المطرزي: المغرب )( 2) 
(، المرســــي: المحكــــم 2/808(، الفــــارابي الجــــوهري: الصــــحاح )5/144انظــــر: ابــــن منظــــور: لســــان العــــرب )( 3) 

  .(9/5866(، نشوان الحميري: شمس العلوم )7/4األعظم )والمحيط 
بيدي: تاج العروس )1/271انظر: الرازي: مختار الصحاح )( 4)    .(14/53(، الز 
 .321سعدي أبو حبيب: القاموس الفقهي، ص( 5) 
  .(2/265انظر: أبو المظفر التميمي: قواطع األدلة )( 6) 
 (.1/245(، ابن قدامة: المغني )6/65ي: كشاف القناع )(، البهوت6/333النووي: المجموع )( 7) 
ــــن حــــزم: اإلحكــــام )8)  ــــي األصــــول )8/40(، )7/55( انظــــر: اب (، 1/296( )4/146(، الجصــــاص: الفصــــول ف

 .(429، 3/134( ،ابن قدامة: المغني )1/52الشافعي: جماع العلم )
(، 2/400(، البيجرمي: حاشية البيجرمي )2/53انظر: القيرواني: النوادر والزيادات على ما في المدونة )( 9) 

، وللمسألة تفصيل (1/448(، ابن قدامة: الكافي في فقه اإلمام أحمد )6/462القزويني: فتح العزيز بشرح الوجيز )
 ( في هذا البحث . 86، 85، 84سيأتي في الفصل التالي ص ) 
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 : األدلة على وجوب الكفارة: ثالثاً 

 : القرآن الكريم: أوَلً 

 ْيَد َوَأْنُتْك ُحُرٌم َوَمْن َقَتَلُه مِ ] :قوله تعالى ا الَِّذيَن آَمسُوا ََّل َتْقُتُلوا الصَّ َ َُ َيا َأُّيُّ ًدا َفَجوَزاٌء ِمْثو سُْكْك ُمَتَعمِّ

واَرٌة َطَعواُم َمَاواَِْي  فَّ َْ ُكُك بِِه َذَوا َعْدٍل ِمسُْكْك َهْدًيا َبالَِغ اْلَكْعَبِة َأْو  ََ ِمَن السََّعِك َُيْ َأْو َعوْدُل َذلِوَك َما َقَت

[َد َفَيسَْتِقُك اّلِلَُّ ِمسُْه َواّلِلَُّ َعِزيٌز ُذو اْنتَِقامٍ ِصَياًما لَِيُذوَق َوَباَل َأْمِرِه َعَفا اّلِلَُّ َع َّ َسَلَف َوَمْن َعا
(1) . 

علـى مـن فـريط وقصـر وارتكـب محظـورا   قولـه تعـالى واضـح فـي إيجـاب الكفـارة: وجه الدَللة
 . (2)من محظورات الحج وهو الصيد

 : السنة النبويةمن : ثانياً 

  ْيراةا قاالا ؟»: فاقاالا , هالاْكتُ : فاقاالا ،  يَّ أاتاى راُجل  النَّبَ " : عاْن أاَبي ُهرا قاْعاُت : قااالا , «ماا شاْأُنكا وا
لاى امْ  انا عا فاهااْل تاْساتاَطيُع »: قاالا , َلا : قاالا , "ُد ماا ُتْعَتُق راقاباًة؟فاهاْل تاجَ " : قاالا , راأاَتي َفي راماضا

ْيَن ُمتاتاا , "ُتْطَعاما َساتِّينا َمْساَكيًنا؟ ْل تاْساتاَطيُع أانْ فاها " : قاالا , َلا : قاالا , «َبعاْيَن؟أاْن تاُصوما شاْهرا
ٍق َفيَه تا   فاُأَتيا النََّبي  , " اْجَلْس " : قاالا , َلا : قاالا  ادَّْق َباهَ " : فاقااالا , ْمار  َبعارا يااا : فاقااالا , " تاصا

باتاْيهااا أاْهاُل باْياٍت أاْفقااُر َمنَّاا, راُسولا اللَّهَ  اا بااْينا َلا اَحكا راُسا, ما تَّاى بااداْت  - - وُل اللَّاهَ فاضا حا
را أاْنيااُبهُ , "أاْطَعْمُه َإيَّاُهمْ "فا : قاالا , ثاناايااهُ  قاالا ُمسادَّد  َفي ماْوَضٍع آخا  .(3)"  وا

فـي نهـار شـهر رمضـان القضـاء والكفـارة وهـو قـول  على المجامع متعمدا  أوجب : وجه الدَللة
براهيم ال ، (4)عليـه القضـاء وال كفـارة: نخعي وقتـادة فـإنهم قـالوا عوام أهل العلم غير سعيد بن جبير وا 

فمن أوجب عليه الكفارة مـع القضـاء نظـر لتقصـيره فـي ارتكـاب مـا ن هـي عنـه ومـا هـو محظـور عليـه 
  .بعلمه متعمدا  

                                                           

 (.95المائدة: اآلية )( 1) 
 (.828، 2/84(، ط هجر، البغوي: تفسير البغوي )676، 8/673انظر: الطبري: جامع البيان )( 2) 
(، كتـــاب الصـــوم، بـــاب كفـــارة مـــن أتـــى أهلـــه فـــي رمضـــان، 2390، ح 2/313أخرجـــه أبـــو داوود فـــي ســـننه )( 3) 

 األلباني، انظر المصدر نفسه. صححه 
  .(2/116الخطابي: معالم السنن )( 4) 
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  األول الفصل

,  التقصير مفهوم
 والتأصيل, وأسبابه

 التحذير في الشرعي
  العامة واآلثار, منه

 عليه المترتبة

 : األثرمن : ثالثاً 

  ْْيراةا  أاَبي عان لاْم ياُصمْ قاالا  ُهرا حَّ وا انا ُثمَّ صا ُر  : َفي راُجٍل ماَرضا َفي راماضا اُن آخا تَّى أاْدراكاُه راماضا حا
 : ادًّا َماْن َحْنطااٍة َلُكالِّ َمْساَكيٍن , فااَإذاا " ي, قاالا َل َلُكالِّ يااْوٍم ما ُيْطَعُم عاَن اأْلاوَّ ُصوُم الََّذي أاْدراكاُه وا

اما الََّذي فارَّطا َفيهَ  َا َفي هاذاا صا  . (1) )"فارا

  َْبَد الرَّْحماَن ْبَن اْلقااَسم اانا فالااْم "  عاْن أاَبيَه أانَُّه كاانا ياُقولُ , عاْن عا ااُء راماضا لاْيَه قاضا ماْن كاانا عا
لاااى َصاايااَمهَ , ياْقَضااهَ  اارُ , واُهااوا قاااَويٌّ عا اااُن آخا اااءا راماضا تَّااى جا , ماكاااانا ُكاالِّ ياااْومٍ , فاَإنَّااُه ُيْطَعاامُ , حا
لاْيَه ماعا ذاَلكا اوا , ُمدًّا َمْن َحْنطاةٍ , َمْسَكيًنا اءُ عا   .(2)" ْلقاضا

ثـار أن تـأخير القضـاء للقـادر عليـه لغيـر عـذر كـان سـببا  فـي إيجـاب دلت اآل: وجه الدَللة  
ال ال التفريط والتأخيرف، (3)عليه مع القضاء الكفارة ،  (4)كفارة مـع القضـاء علة إيجاب الكفارة عليه وا 

 لفصل الثاني في مبحث الصيام والمسألة هنا خالفية سيتم عرضها بتفاصيلها كمسألة منفردة  في ا

  َيــىروي َبَرنهــي َيزهيـد  بغــن  ن َعـيغم  : قَـالَ ، َعـنغ َيحغ َبـَة  -َأوغ َزيغــد  بغـن  ن َعــيغم  ، َأخغ ــال   -َشـك  َأب ــو َتوغ َأن  َرج 
رهَمــانه  َرَأتَــه  َوه َمــا م حغ ــَذام  َجــاَمَع امغ ــنغ ج  ــوَل اهلله َصــل ى اهلل  َعلَ ، مه ــل  َرس  ــهه َوَســل مَ َفَســَأَل الر ج  َفَقــاَل ، يغ

ا: َله َما  . (5)" واأاْهَدياا هاْدًيا, " اْقَضياا ُنُسكاُكما

جمـــاع المحـــرم فـــي الحـــج أفســـد حجـــه والفســـاد يقتضـــي إرجـــاع الفعـــل للحـــال : وجاااه الدَللاااة
بإراقـة فكانـت الكفـارة ، حال إحرامـه ذبـح شـاة مـع القضـاء ا  فأوجب على من ارتكب محظور ، الصحيح

 . (6)ب المنهي عنه الرتكاالدم 

                                                           

يٌح  :، وقـال، كتـاب الصـيام، بـاب القبلـة للصـائم(2243، ح 3/179ار قطني في سـننه )أخرجه الد (1)  ـَناٌد َصـحه إهسغ
ق وفٌ   ، انظر المصدر نفسه.  َموغ

(، بــاب فديــة مــن أفطــر فــي رمضــان مــن علــة، انظــر المصــدر 53، 1/308أخرجــه اإلمــام مالــك فــي موطئــه )( 2) 
 نفسه. 

  .(2/400ة البيجرمي )(، البيجرمي: حاشي6/462انظر: القزويني: فتح العزيز بشرح الوجيز )( 3) 
  .(1/1215انظر: الشيباني: مسائل اإلمام أحمد )( 4) 
(، َهـَذا 9778، ح5/272أخرجه البيهقـي فـي السـنن الكبـرى، جمـاع أبـواب دخـول مكـة، بـاب مـا يفسـد الحـج، )( 5) 

، انظر المصدر نفسه.  َلمهيع بهاَل َشك  َسغ ٌع َوه َو َيزهيد  بغن  ن َعيغم  األغ  م نغَقطه
 (.2/433انظر: اللكنوي الهندي: التعليق الممجد على موطأ محمد )( 6) 
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  الثاني الفصل

 في التقصير أثر
   العبادات

 

 

 

 

  الفصل الثاني
 أثر التقصري يف العبادات

 

 :  وفيه أربعة مباحث

 .أثر التقصير في الطهارة والصالة: المبحث األول

 .أثر التقصير في الصيام: المبحث الثاني

 .أثر التقصير في الزكاة: المبحث الثالث

 .أثر التقصير في الحج: المبحث الرابع
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  الثاني الفصل

 في التقصير أثر
 يالفصل الثان العبادات

 أثر التقصير في العبادات

وأمـــر ، وغيرهـــا،وحـــج ، وزكـــاة، وصـــيام، صـــالة :العبـــادة مـــن -ســـبحانه وتعـــالى -اهلل شـــرع 
وجه وأكمل هيئة قد رتب الشرع علـى و ، ونهاهم عن التقصير فيها، عباده بأداء هذه العبادة على أتم ي

وبهـذا ، أ ديت صـحيحة كاملـة إذا هيوحصول األجر والثواب ، العبادة  ثارها من سقوط المطالبة بها
أمــا إذا أ ديــت ناقصــة اعتراهــا تقصــير وتفــريط فــإن  ثارهــا ال تترتــب عليهــا وال تبــرأ  ،تبــرأ ذمــة المكلــف

  .وتبقى مشغولة إلى أن يتدارك الخلل والتقصير ،ذمة المكلف بذلك

 . تقصير في العبادات بعرض مسائل تطبيقيةوفي هذا الفصل سأتناول أثر ال
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  الثاني الفصل

 في التقصير أثر
 المبحث األول العبادات

 أثر التقصير في الطهارة والصالة

الصـــالة و  ،الطهـــارة شـــرط لصـــحة الصـــالة فصـــالحها صـــالح للصـــالة وفســـادها يـــؤثر عليهـــا
والتقصــير فيهــا يمنــع ذلــك ، ذمــة المكلــف لتبــرأ، فالبــد مــن إعطائهــا حقوقهــا دون تفــريط عمــود الــدين

أثر التقصـير فـي بـعـدة مسـائل فقهيـة تتعلـق  سأناقش في هـذا المبحـثلذا ، أثارا  على المكلف ويرتب
 .الطهارة والصالة

 .أثر التقصير في الطهارة: المطلب األول

 .تفريط المستحاضة في الحف : المسألة األولى

والحشــو لالحتيــاط و الحفــاظ علــى الطهــارة ومنــع ، أن تفــرط المستحاضــة فــي الشــد: صااورة المسااألة
 ؟ة ؟ وما أوجبه عليها الشرعالعبادهل هو من التقصير في ، نزول الدم

وأن يسـتوعب  ،الطهارة شرط لصحة الصالة فيجـب علـى المكلـف االحتيـاط فـي أمـر عبادتـه
، ستحاضــة مــثال  ن أصــحاب األعــذار لهــم أحكــام خاصــة فــي طهــارتهم كالم، وا  كافــة جوانــب الطهــارة
 والحشـو وعلـى عليهـا رده بالربـاطو ، (1)الوضـوء وتتوضـأ لكـل صـالة الموضع قبلفالواجب أن تغسل 

، الـــدم عنهــا فتغســل، والـــنجس الحــدث طهــارتي فـــي االحتيــاط: والحنابلــة الشـــافعية عنــد المستحاضــة
وحـده أي غســل الــدم  بــذلك الـدم ينــدفع لــم فـإن، لهــا تقلـيال   أو للنجاســة دفعــا   خرقـة أو بقطنــة وتحتشـي

 الفعــل وهــذا، (2)والتعصــيب بالشــد تحفظــت: فتكــون طهارتهــا بشــكل  خــر تحتــاط فيــه لعبادتهــا وهــي
 . (3)وتلجما   ستثفارا  ا يسمى

                                                           

 (.1/58,59القيرواني: النوادر والزيادات على ما في المدونة )( 1) 
يب ه ( : أي فعل ما يمنع الخارج حسب المكان من حشو بقطن، وتستنفر المستحاضـة إن ( 2)  التعصيب هو: )َوَتعغصه

ين تشـــده علـــى جنبيهــا ووســـطها علـــى الفـــرج، البهـــوتي: شـــرح منتهـــى اإلرادات وقة الطـــرفقكثــر دمهـــا بخرقـــة مشـــ
(1/120,121).  

(، البهـوتي: شـرح 533، 2/534(، النـووي: المجمـوع )1/307,308انظر: ابن عابدين: حاشية ابن عابـدين )( 3) 
  .(1/120,121منتهى اإلرادات )
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  الثاني الفصل

 في التقصير أثر
أنـه واجـب علـى صـاحب العـذر أن يتـوقى ويـرد عـذره قـدر اإلمكـان : وللحنفية في هذا كاالم العبادات

وفي المستحاضة فإنها تقدر على ذلك بالربط والحشو لرد السيالن فإن قدرت على ذلك فهي ليست ،
فــي حالهــا أن تصــلي جالســة إن كــان ومــن التــرخيص لهــا أيضــا  وهــي ، ذر فــي هــذا الحــالصــاحبة عــ

 .(1)ألن ترك السجود أهون من الصالة مع الحدث ؛يسيل بالميالن

 وقد أوجب الشافعية الشد والحشو باستثناء موضعين : 

 الضرر. من فيه لما ،يلزمها فال الدم اجتماع ويحرقها بالشد تتأذى أن: أحدهما

 الشـد تقـديم ويجـب: قـالوا والـتلجم الشـد علـى صـرتقت أو نهـارا   الحشـو فتترك صائمة تكون أن: الثاني
 .(2)إمهال غير من الشد عقب وتتوضأ الوضوء على والتلجم

 اســتوثقت فــإذا، بعــد ذكــر الواجــب علــى المستحاضــة فعلـه فــي الحفــاظ علــى طهارتهــا: وعليـه
 لــدما خــرج إذا وأمــا، صــالتها وال طهارتهــا تبطــل لــم تفــريط بــال دمهــا خــرج ثــم، المــذكورة الصــفة علــى

هــذا مــا ذهــب إليــه ، طهرهــا وعليهــا اإلعــادة يبطــل فإنــه بتــرك الشــد أو تفككهــا الــتحفظ فــي لتقصــيرها
 . (3)الحنفية والشافعية والحنابلة

 : األدلة

 : واستدلوا بما يلي

 : النبوية السنة من : أوَلً 

  ْْحٍش قاالات ْمناةا َبْنَت جا ًة كاثَ : عاْن ُأمَِّه حا ْيضا اُض حا الَّى , يراًة شاَديداةً ُكْنُت ُأْستاحا فاأاتاْيُت النََّبايَّ صا
االَّما أاْسااتاْفَتيَه واُأْخَبااُرهُ  سا لاْيااَه وا ْحااشٍ , اللَّاُه عا ْينااابا َبْنااَت جا ْدتُااُه َفااي باْيااَت ُأْخَتااي زا جا ياااا : فاُقْلااتُ , فاوا

اًة كاَثياراًة شااَديداةً , راُسولا اللَّهَ  ْيضا اُض حا اا تااْأُمُرَني فَ , َإنِّي ُأْساتاحا ايااما , يهااافاما ناعاْتَناي الصِّ فاقااْد ما
ةا؟ قاااالا  ااالا : قاااالا , ُهااوا أاْكثاااُر َمااْن ذاَلااكا : قاالاااتْ « فاَإنَّااُه ُيااْذَهُب الاادَّما , أاْنعاااُت لاااَك الُكْرُساافا »: واالصَّ

                                                           

 (.1/307,308ابن عابدين: حاشية ابن عابدين )( 1) 
 (.533، 2/534النووي: المجموع )( 2) 
(، البهوتي: شـرح 533، 2/534(، النووي: المجموع )1/307,308انظر: ابن عابدين: حاشية: ابن عابدين )( 3) 

 (.1/120,121منتهى اإلرادات )
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َمي» العبادات اا , ُر َماْن ذاَلاكا ُهوا أاْكثاا: قاالاتْ « فااتََّخَذي ثاْوًبا»: قاالا , ُهوا أاْكثاُر َمْن ذاَلكا : قاالاتْ « فاتالاجَّ َإنَّما

ا لَّما , فاقاالا , أاُثج  ثاجًّ سا لاْيَه وا لَّى اللَُّه عا ْينَ : النََّبي  صا ْناكَ : " ساآُمُرَك َبأاْمرا اناْعَت أاْجازاأا عا , أايَُّهماا صا
لاْيَهماا فاأاْنَت أاْعلاُم " فاقاالا  ة  َمنا الشَّْيطاانَ " : فاَإْن قاَويَت عا يََّضي َساتَّةا أايَّااٍم , َإنَّماا َهيا راْكضا فاتاحا

الِّي أاْرباًعاا , ُثمَّ اْغتاَسَلي, أاْو ساْبعاةا أايَّاٍم َفي َعْلَم اللَّهَ  فاَإذاا راأاْيَت أانََّك قاْد طاُهاْرَت وااْساتاْنقاْأَت فاصا
ثًا واَعْشَرينا لاْيلاًة واأايَّاماهاا, واَعْشَرينا لاْيلاةً  لِّ , أاْو ثاالا صا ُصوَمي وا كااذاَلَك , فااَإنَّ ذاَلاَك ُيْجَزُئاكَ , يوا وا

كاماا ياْطُهْرنا , فااْفعاَلي ُطْهرََهنَّ , كاماا تاَحيُض النِّسااُء وا ْيَضَهنَّ وا لااى أاْن , َلَميقااَت حا فاَإْن قاَويَت عا
َلااي العاْصاارا  ُتعاجِّ َري ال  ْهاارا وا االِّينا , ثُاامَّ تاْغتاَسااَلينا َحااينا تاْطُهااَرينا , تُااؤاخِّ ُتصا ال  ْهاارا واالعاْصاارا  وا

َميًعااا ْغااَربا , جا َرينا الما َلااينا الَعشااااءا , ثُاامَّ تُااؤاخِّ ُتعاجِّ تاْينَ , ثُاامَّ تاْغتاَسااَلينا , وا ااالا َعااينا باااْينا الصَّ تاْجما , وا
االِّينا , فااااْفعاَلي ُتصا ااْبَح وا ااعا الص  تاْغتاَسااَلينا ما كاااذاَلَك فااااْفعاَلي, وا لاااى , وا ُصااوَمي َإْن قاَويااَت عا  "ذاَلااكا وا

ْيَن َإلايَّ " فاقاالا راُسوُل اللََّه  ُب األاْمرا  . (1)"واُهوا أاْعجا

 وأن تحفـــظ أن عليهـــا يجـــب المستحاضـــة دل الحـــديث بمعنـــاه الواضـــح أن: وجاااه الدَللاااة  
لهـا مـا يخفـف الـدم  حيـث وصـف النبـي ، ونحـوه قطـن مـن الدم ويرد المسلك يسد بما نفسها تعالج

والنعـــت ، " أنعـــت لـــك الكرســـف " :حيـــث قـــال ته وبـــين لهـــا طـــرق العـــالجحـــين ســـأل، ويمنـــع خروجـــه
 ذلـك تفعـل لـم إذا أنهـا وفي الحديث داللة أيضا  علـى .بما هو فيه من حسن الشيءيستخدم لوصف 

فــإن فرطــت فــي اتخــاذ العــالج المناســب واالحتيــاط ، (2)دم منهــا خــرج إذا الوضــوء إعــادة عليهــا كــان
نما، معذورة غير فهيلحالتها على الوجه المأمور   .(3)الوضوء فلزمها نفسها قبل من أتيت وا 

 :المعقول: ثانياً 

  فــإن قــدر المعــذور علــى رد عــذره خــرج عــن  أو تقليلــه، قــدر اإلمكــان هعلــى المعــذور رد عــذر
ن الشرع الحكيم وضع لصاحب العذر وسيلة وطريقة إلتباعهـا فـي ، (4)كونه صاحب عذر وا 

                                                           

(، أبواب الطهارة، باب في المستحاضة أنها تجمع بين الصـالتين 128، ح 1/221خرجه الترمذي في سننه )( أ1) 
يٌح، انظر المصدر نفسه. بغس يٌث َحَسٌن َصحه  ل واحد، وقال: َهَذا َحده

(، ابـن ماجـه: سـنن ابـن 2/502(، القاري: مرقاة المفـاتيح )86، 1/85انظر: البستي الخطابي: معالم السنن )( 2) 
 (.1/203ماجه )

 (.86، 1/85الخطابي: معالم السنن )( 3) 
 (. 1/307,308ابن عابدين: حاشية ابن عابدين )( 4) 
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إليـه  ن سـب فإن فرط من نفسه االلتزام بها وهو قادر على ذلـك ،أداء عبادته ووجد له الحلول العبادات

 بخالف ما لو لم يفرط فهو معذور. ، لترتب األثر وهو هنا اإلعادة التقصير الموجب

 :ترك مسح األعقاب في الوضوء: المسألة الثانية

 ل المـــاء إلـــى الكعبـــين ولـــم يـــتمتوضـــأ المكلـــف حتـــى غســـل رجليـــه لكنـــه لـــم يصـــ: صاااورة المساااألة  
 .عليه بذلك ؟ وما الواجب ؟هل هو مقصرف، هما المطلوبؤ وضو 

 سنعرض قول الفقهاء في المسألة وما ذهبوا إليه من أدلة:

 أوجبـــوا غســـل الـــرجلين إلـــي الموضـــع المنصـــوص عليـــه : والحنابلـــة الحنفيـــة والمالكيـــة والشـــافعية
، وله فــي الوضــوءداخــل فــي المــأمور بشــم، (1)والمــأمور بــه أي دون تــرك أي جــزء و) األعقــاب (

فمـن تـرك غسـل األعقـاب ، (2)لقـدم ووجـوب التعمـيم والعقـب منهـاففرض الغسـل شـرع فـي جميـع ا
ه غيـر صـحيح وبالتـالي عليـه اإلعـادة ؤ كا  لواجب من واجبات الوضوء ووضـو عدي تار  في وضوئه

 .(3)يعيد الوضوء والصالة، حتى تصح صالته فال تصح بوضوء غير سليم

 : األدلة

 :القران الكريممن : أوَلً 

وََلِة َفاْغِاوُلوا ُوُجووَهُكْك َوَأْيوِدَيُكْك إََِل اِْمََرافِوِ  ]قوله تعالى  -1 وا الَّوِذيَن آَمسُووا إَِذا ُقْموُتْك إََِل الصَّ َ َيوا َأُّيُّ

 ُْ ُروا َوإِْن  هَّ سُْتْك ُجسًُبا َفاطَّ ُْ سُْتْك َموْرَى َأْو َعوََل َسوَفٍر َواْمَاُحوا بُِرُءوِسُكْك َوَأْرُجَلُكْك إََِل اْلَكْعَبْيِ َوإِْن 

ُمووا َصوِعيًدا َطيًِّبوا  ِوُدوا َمواًء َفَتَيمَّ َُ  َأْو ََّلَمْاوُتُك السَِّاواَء َفَلوْك 
ِِ َفاْمَاوُحوا َأْو َجاَء َأَحٌد ِمسُْكْك ِمَن اْلَغوائِ

                                                           

 (، األعقاب: جمع عقب والعقب: مؤخر القدم.1/159حمزة قاسم: منار القاري )( 1) 
(، القرطبــي: 1/157(، العينــي: البنايــة )1/6(، الكاســاني: بــدائع الصــنائع )1/8انظــر: المبســوط: السرخســي )( 2) 

ـــن رشـــد: بدايـــة1/79(، القرطبـــي: المقـــدمات الممهـــدات )1/121البيـــان والتحصـــيل ) (، 1/22المجتهـــد ) (، اب
 (.1/49(، الفوزان: الملخص الفقهي )1/127الماوردي: الحاوي )

 (.1/49انظر: الفوزان: الملخص الفقهي )( 3) 
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ََ َعَلْيُكْك ِموْن َحورَ  العبادات ْك َولُِيوتِكَّ نِْعَمَتوُه بُِوُجوِهُكْك َوَأْيِديُكْك ِمسُْه َما ُيِريُد اّلِلَُّ لَِيْجَع ُْ وَر ٍج َوَلكِوْن ُيِريوُد لُِيَطهِّ

ُكْك َتْشُكُرونَ  [َعَلْيُكْك َلَعلَّ
(1) . 

 ولفـظ )وأرجلكـم( تشـمل، فرض في الوضوء اآلية تدل على أن غسل الرجلين: وجه الدَللة 
لتـزام بـه فــي فـي اآليـة واجـب اال واألمـر بالغسـل، والعقـب مـؤخر القـدم، (2)المقـدم والمـؤخر مـن الرجـل

، هـو قـادر عليـه فهـو مقصـر فـي طهارتـهفمن ترك غسـل عقبـه لغيـر عـذر أو علـة و ، فرض الوضوء
  .وعليه اإلعادة

 :السنة النبويةمن : ثانياً 

 و ـــر  ـــنه َعمغ ـــده الل ـــهه بغ ـــالَ ، عـــنغ َعبغ َناَها َتَخل ـــَف الن بهـــيع : َق ـــي َســـفغَرة  َســـاَفرغ ـــدغ َأرغهَ ، َعن ـــا فه َرَكَنـــا َوَق ـــا َفَأدغ قغَن
ــرَ  لهَنــا، الَعصغ َســح  َعَلــى َأرغج  ــأ  َوَنمغ تههه ، َفَجَعلغَنــا َنَتَوض  َلى َصــوغ ــَن الن ــار" : َفَنــاَدى بهــَأعغ َقــابه مه َعغ ــٌل لهألغ " َويغ

َتيغنه َأوغ َثاَلث ا " َمر 
(3) 

 : يستدل به من عدة وجوه :وجه الدَللة

ص كــل الحــرص علــى غســل والحــر ، االجتهــاد فــي إتمــام الوضــوء الحــديث يــدل علــى ضــرورة -1
وغســلها كلهــا مــن أولهــا إلــى ، األعضــاء المغســولة واســتيعاب، جميـع األعضــاء غســال  كــامال  

فيجـــب غســـل اليـــدين مـــن رؤوس األصـــابع إلـــى  خـــر ،  خرهـــا فـــرض مـــن فـــروض الوضـــوء
وغسل الرجلين من رؤوس األصابع إلى  خر الكعبين فمن تـرك شـيئا  مـن العضـو ، المرفقين

فلـــو بقـــي جـــزء لطيـــف مـــن عضـــو لـــم يصـــح  ، (4)رك الفـــرض الـــذي عليـــهفقـــد تـــ، دون غســـل

                                                           

  .(6المائدة: اآلية )( 1) 
  .(93-6/91القرطبي: الجامع لألحكام القر ن )( 2) 
رجلين، وال يمسح على القـدمين، (، كتاب الوضوء، باب غسل ال163، ح 1/44أخرجه البخاري في صحيحه )( 3) 

 .]تعليق مصطفى البغا[
)أرهقتنا العصر( أدركناه وقد ضاق وقته، )نمسـح( نغسـل غسـال خفيفـا كأنـه مسـح وربمـا بقيـت لمعـة مـن الرجـل 
لم يمسها الماء لعجلتنا. )ويل( عذاب، )لألعقاب( جمع عقب وهو مؤخرة القدم وخصـت بالـذكر ألنهـا لـم يغلـب 

   .ا[، انظر المصدر نفسهالتقصير في غسله
  .(1/255انظر: حمزة قاسم: منار القاري )( 4) 
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--ومناداة النبـي ، والعقب مؤخر القدم فهو داخل في وجوب اتمام الوضوء إليه، (1)وضوؤه العبادات

-  - سـباغه علـيهم لمــا رأى مــنهم عـدم إتمــام الوضــوء دليــل علــى أن يريـد تنبــيههم إلــى  وا 
، ب تعلـــيم الجاهـــل وتنبيهـــه علـــى خطئـــهوجـــو : ويســـتفاد منـــه، تقصـــير أو خلـــل وجـــب إزالتـــه

  . (2)وتحذيره من التقصير في الواجبات الشرعية سواء كان ذلك عمدا  أو سهوا  

فمعنـاه "ويـل ألصـحاب األعقـاب ، ال يكون إال لترك أمر عظـيم، " ويل " الوعيد في قوله  -2
  .(3)واألعقاب تختص بالعقاب إذا قصر في غسلها، المقصرين في غسلها"

طَّابَ , اَبرٍ عاْن جا  -3 ُر ْبُن اْلخا راُه , أاْخباراَني ُعما لاى قاداَمَه فاأاْبصا أا فاتاراكا ماْوَضعا ُ ُفٍر عا ضَّ أانَّ راُجاًل تاوا
لَّما فاقاالا  سا لاْيَه وا لَّى اُ  عا ": النََّبي  صا عا  " اْرَجْع فاأاْحَسْن ُوُضوءاكا لَّى, فاراجا  .(4)ُثمَّ صا

رأ  رجاال  " أن النباي  عن بعض أصحاب النباي, خالد عن, وعن بحير هو ابن سعد -4
لام يصابها المااء فاأمره النباي صالى ا  علياه , وفاي  هار قدماه لمعاة قادر الادرهم ييصل

 .(5)وسلم أن يعيد الوضوء والصالة "

 : يستدل به على أن: وجه الدَللة   

    يه ذهب الجمهور أنه ال وهذا متفق عل ،مما يجب تطهيره ال تصح طهارته يسيرا   من ترك جزءا
مـن أعضـاء طهارتـه  ا  ا الحديث دليل على أن من ترك شيئفي هذو . هؤ يصح وضو يصح كما ال 

 . بهجاهل والرفق لم تصح طهارته وفيه تعليم ال جاهال  

  أن اإلعادة هي األثر المترتب على تفريطه باستيعاب جميع الموضع المأمور به هو دليل على و
حيــث ، فــي الرجــل وجــوب اســتيعاب أعضـاء الوضــوء بالمــاء نصـا  لــى فـدل ع، غســل الــرجلين فـي

                                                           

 (.1/383انظر: النووي: إليجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني )( 1) 
 (.1/159انظر: حمزة قاسم: منار القاري )( 2) 
 (.400، ح 2/96انظر: المباركفوري: مرعاة المفاتيح )/( 3) 
(، كتاب الطهارة، باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محـل 243، ح 1/215صحيحه ) أخرجه اإلمام مسلم في( 4) 

 الطهارة، انظر المصدر نفسه. 
، انظـــر ، صــحه األلبــاني(، كتــاب الطهـــارة، بــاب تفريــق الوضــوء، 175، 1/45أخرجــه أبــو داوود فــي ســننه )( 5) 

 المصدر نفسه. 
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نــه أراد التشــديد عليــه فــي إ: قيــل، ولــم يقتصــر علــى أمــره بغســل مــا تركــه، أمــره أن يعيــد الوضــوء العبادات

 . (2)أن يعيد الوضوء والصالةفأمره ، (1)فكأنه ترك الكل ى أن من ترك شيئا  واإلشارة إل، اإلنكار

فــإذا قصــر الكلــف فــي تمــام طهارتــه كمــا هنــا وتــرك ، لصــالةفالطهــارة شــرط لصــحة ا: وعليــه
فــإذا صــلى بطهــارة غيــر صــحيحة وجبــت عليــه ، غســل موضــع مــأمور بــه فقــد أخــل بطهــارة الوضــوء

  .لتفريطه في التحرز ألمرها ولحوق اإلثم والعقاب عليه ؛اإلعادة 

 : أثر التقصير في الصالة: المطلب الثاني

 : أو موضع بدنه نجاسة صلى وفي ثوبه: المسألة األولى

أو موضع صالته نجاسـة ، أو ثوبه، من الصالة ثم رأى على بدنه صليالمإذا فرا : صورة المسألة
 حكم صالته ؟فما 

 : ين ر

  .ال يؤاخذ به أنه قدٌر قليلكثيرة أو أن النجاسة ي أ عنه إلى قدر النجاسة إن كان غير معفو  : أوَلً 

  .بهاوقت حصول النجاسة وعلمه : ثانياً 

 قبـــل الـــدخول فـــي  بهـــاعلـــم  وكـــان قـــد (3)فـــإن كانـــت النجاســـة غيـــر معفـــو عنهـــا: الحالاااة األولاااى
 : فما حكم صالته، لكنه نسيها ثم صلى، وكان قادرا  على إزالتها، الصالة

 : اختلفت أقوال الفقهاء في المسألة

 

 

 
                                                           

 (.1/78الصنعاني: سبل السالم )(، 3/132انظر: النووي: المنهاج شرح صحيح مسلم )( 1) 
 (.2/238انظر: العيني: عمدة القاري )( 2) 
(، نشــير هنــا إلـــى 1/72( ، الصــاوي المــالكي : حاشــية الصــاوي )1/108انظــر: الجــويني : نهايــة المطلــب )  (3)

ر مــن النجاســة بقــدالقــدر المعفــو عنــه مــن النجاســة عنــد العلمــاء حيــث ذكــرو فــي القــدر المعفــو عنــه :مــا يكــون 
  على ذلك خروج األمر في هذه النجاسة عن قواعد اإلزاالت والرخص كلهـاوهو درهم، أخذا من نجاسة البلوى، 

 . يعفى عن كل ما يعسر التحرز عنه من النجاسات بالنسبة للصالة ودخول المسجد، 
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  الثاني الفصل

 في التقصير أثر
 .(1)حنابلة في روايةوالالمالكية و الشافعية وهذا قول ، ليه اإلعادة وتلزمهع: القول األول  العبادات

 (2)الحنابلة في إحدى الروايتين وهذا قول، اإلعادة عدم: القول الثاني.  

  :األدلة

، والســنة النبويــة  ،مــن القــر ن الكــريم اســتدلوا حيــث ،الــذاهبين إلــى وجــوب اإلعــادة أدلااة القااول األول
 : والقياس

 القرآن الكريم : أوَلً 

 رْ ] قوله تعالى [َوثَِياَبَك َفَطهِّ
(3). 

: )وثيابـك فطهـر( قـال: فـي قولـهو ، قال ابن زيـد، ثيابك واغسلها بالماء أي نقه : وجه الدَللة
وخاصـة ، فهنـا أمـر بتطهيـر الثـوب، (4)ويطهـر ثيابـه، فـأمره أن يتطهـر، كان المشـركون ال يتطهـرون

عـــدم إن كانـــت طهارتـــه اســـتعدادا  لعبـــادة الطهـــارة فيهـــا شـــرط وال تصـــح بـــدونها ووجـــب التـــزام األمـــر و 
وتركهـا يعـد ، فـإن هـذا مـن جملـة المطلـوب منـه شـرعا  ، مخالفته وتحري طهارة الثوب والمكـان والبـدن

  .تركا  ألمر فينسب  إلى نفسه التقصير بهذا االعتبار

 : السنة النبويةمن : ثانياً 

 عــن النبــي ، عــن أبــي ســعيد الخــدري َة الط ُهااورُ ": قــال ااالا تاْحَريُمهاااا ا, َمْفتااااُح الصَّ , لتَّْكَبياارُ وا
تاْحَليُلهاا التَّْسَليمُ   . (5)"وا

                                                           

ازي: المهـــذب (، الشـــير 1/230(، النفـــراوي: الفواكـــه الـــدواني )1/105انظـــر: الخرشـــي: شـــرح مختصـــر خليـــل )( 1) 
(، ابــــن قدامــــة: الشــــرح الكبيــــر علــــى مــــتن المقنــــع 2/49/50(، ابــــن قدامــــة: المعنــــي )122. 121، 1/120)
 (.1/78(، أبو الخطاب الكلوذاني: الهداية على مذهب اإلمام أحمد )1/447)

بـو الخطـاب (، أ1/447(، ابـن قدامـة: الشـرح الكبيـر علـى مـتن المقنـع )2/49/50انظر: ابن قدامة: المعنـي )( 2) 
 .(1/78الكلوذاني: الهداية على مذهب اإلمام أحمد )

  .(4المدثر: اآلية )( 3) 
 (.23/11,10,12الطبري: جامع البيان )( 4) 
، صـححه األلبـاني(، 275،ح1/101أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب مفتـاح الصـالة، )( 5) 

 انظر المصدر نفسه. 
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  الثاني الفصل

 في التقصير أثر
فـالمتمكن مـن الطهـارة ولـم ، وجـوب الطهـارة لصـحة الصـالة دل الحـديث علـى: وجه الدَللاة العبادات

، لتهـا حتـى نسـياز إوفـرط فـي ، زالـة النجاسـة حـين علـم بهـاإفالقادر علـى ، فال تصح صالته، يحققها
وبالتالي يلزمه اإلعادة ، ال تصح الصالة بدونهاي طهارة التالوتحقيق ، زالة النجاسةإمقصر في  فهو

 لتقصيره.

 : المعقول: ثالثاً 

 وثوبـــه شـــرط لصـــحة الصـــالة فـــي قـــول أكثـــر أهـــل  يالطهـــارة مـــن النجاســـة فـــي بـــدن المصـــل
 . (1)العلم

والطهــارة الحقيقيــة هــي ، الحقيقيــة والحكميــة الطهــارة بنوعيهــا منهــا: الصــالة شــرائطف: وعليــه
والطهـارة الحكميـة هـي طهـارة أعضـاء ، ومكـان الصـالة عـن النجاسـة الحقيقيـة، دنوالب، طهارة الثوب

أمـا طهـارة الثـوب وطهـارة البـدن ، وطهارة جميع األعضاء الظاهرة عن الجنابـة، الوضوء عن الحدث
ووورْ ] فلقولـــه تعـــالى، عـــن النجاســـة الحقيقيـــة [َوثَِياَبوووَك َفَطهِّ

فوجـــب تطهيـــر الثـــوب فتطهيـــر البـــدن ، (2)
 .(3)أولى

 شــرائط الصــالة ال تســقط  ولكــني  ،وكثــرة الفوائــت، وضــيق الوقــت، ن الترتيــب يســقط بالنســيانإ
 .(4)من ذلك كالطهارة واستقبال القبلة ءبشي

  (6)النجاســة عليــه فــرط بتــركحيــث إنــه ؛ (5)إلــى التفــريط بالنســيان ا  بكونــه منســوب عللــوا لــزومو ،
يه اإلسراع بإزالتها حتي ال يخل بشـرط فالواجب عل وترك المبادرة إلزالتها مع علمه بوجودها

 . بالنسيان ال يقبل منه من شروط صحة الصالة ولو تعذر

                                                           

  .(50، 49، 2/48مغني )ابن قدامة ال( 1) 
  .(4المدثر: اآلية )( 2) 
  .(1/114الكاساني: بدائع الصنائع )( 3) 
َن ــه  َيــد لع َعَلــى 1/485البــاربرتي: العنايــة بشــرح الهدايــة )( 4)  ؛ أله وك  الظ ــاههره ل  َأن ــه  َمتغــر  َو  ــه : األغ ــنغ َأوغج  ــٌث مه (، َوفهيــهه َبحغ

ــ ــوبه الغَقَضــاءه َعَلــى الن  ، و ج  َمــاعه جغ ــا بهاإلغه ــد ا َأيغض  ــاَلَة َعمغ َت الص  ــوب  ثَابهــٌت َعَلــى َمــنغ َفــو  ، َوالغو ج  ــر  ــي اَل َغيغ ائهمه َوالن اسه
: َيــد لع َعَلــى َذلهــَك بهَداَل  ــي ةه. اَل ي َقــال  ضه ــي َما فهــي إَفــاَدةه الغَفرغ ــة  اَل سه ج  وك  الظ ــاههره اَل َيك ــون  ح  َن ــه  َوَمتغــر  ــا َوَجــَب  َلتهــهه؛ أله َلم 

َتقهيم  َأنغ َلوغ َكاَن َقَضاء .  َن  َذلهَك إن َما َيسغ َلى؛ أله  َعَلى الغَمعغذ وره َفَعَلى َغيغرههه َأوغ
  .(50، 2/49انظر: ابن قدامة: المغني )( 5) 
 (.1/105(، الخرشي: شرح مختصر خليل )122. 121، 1/120انظر: الشيرازي: المهذب )( 6) 
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  الثاني الفصل

 في التقصير أثر
 : أدلة القول الثاني العبادات

  ِّباْيناماا راُسوُل اللََّه : قاالا , عاْن أاَبي ساَعيٍد اْلُخْدَري  عاُهماا ضا لاعا ناْعلاْيَه فاوا اَبَه َإْذ خا لِّي َبأاْصحا ُيصا
الَّما , ا راأا  ذاَلكا اْلقاْوُم أاْلقاْوا َنعاالاُهمْ فالامَّ , عاْن ياساارَهَ  سا لاْياَه وا لَّى اُ  عا ى راُسوُل اللََّه صا فالامَّا قاضا

تاهُ  الا لااى َإْلقاااَء َنعاااَلُكمْ " : قاالا , صا لاُكاْم عا ما اا حا , راأاْيناااكا أاْلقاْياتا ناْعلاْياكا فاأاْلقاْينااا َنعاالانااا: قاااُلوا, «ما
لَّما أاتااَني فاأاْخباراَني أانَّ َفيَهماا قاذارًا :  ُسوُل اللَّهَ فاقاالا را  سا لاْيَه وا لَّى اُ  عا أاْو  -" َإنَّ َجْبَريلا صا
ْساَجَد فاْلياْنُ ارْ : قااالا وا أاًذ  : قااالا  ااُدُكْم َإلااى اْلما ااءا أاحا فاااَإْن راأا  َفاي ناْعلاْياَه قاااذارًا أاْو أاًذ  : " َإذاا جا

لِّ َفيَهماا "فاْلياْمسا  ْلُيصا  .(1)ْحُه وا

 .(2)لزمه استئناف الصالة، مع عدم العلم بها، ا  لو كانت الطهارة شرط: وجه الدَللة  

ألن مـــا عـــذر فيـــه ؛الجهـــل والنســـيان  نالصـــحيح التســـوية بـــيأني : وذكـــر ابـــن قدامـــة فـــي هـــذا
ألمتـي  عفي"  قول النبي ب، بل النسيان أولى؛ لورود النص بالعفو فيه، بالجهل عذر فيه بالنسيان

ن علـم بالنجاسـة فـي أثنـاء الصـالة، "عن الخطأ والنسـيان ثـم ، فصـالته صـحيحة، يعـذر، فـإن قلنـا، وا 
نعليـه حـين  كما خلـع النبـي ، وبنى، ألقاها، وال عمل كثير، إن طرح النجاسة من غير زمن طويل

ن احتاج أحد هـذين، أخبره جبريل بالقذر فيهما إمـا  ،نـه يفضـي إلـى أحـد أمـرينأل ؛بطلـت صـالته، وا 
فتبطــــل بــــه ، كثيــــرا   أو يعمــــل فــــي الصــــالة عمــــال  ، استصــــحاب النجاســــة مــــع العلــــم بهــــا زمنــــا طــــويال  

 .(3)الصالة

                                                           

، انظـر ححه األلبـاني(، ص650، ح1/175وداود في سننه، كتاب الصالة، باب الصالة في النعل، )أخرجه أب( 1) 
 المصدر نفسه. 

(، أبـو الخطـاب 1/447(، ابـن قدامـة: الشـرح الكبيـر علـى مـتن المقنـع )2/49/50انظر: ابن قدامة: المعنـي )( 2) 
 (.1/78الكلوذاني: الهداية على مذهب اإلمام أحمد )

 (.50، 2/49ابن قدامة: المغني )انظر: ( 3) 
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  الثاني الفصل

 في التقصير أثر
إذا وجـــد فـــ، ن صـــلى وفـــي ثوبـــه نجاســـة ال تلزمـــه اإلعـــادةإأنـــه : وفاااي فتااااو  ابااان عثيماااين العبادات

وهكـذا لـو كـان ، فإنـه ال يعيـدها، ةأو نحو ذلك نجاسة بعد الصـال، أو في سراويله، اإلنسان في ثيابه
 . (1)يعلم ثم نسي حتى فرا من الصالة ال يعيد على الصحيح

  الراجحالقول  : 

مـا ذهـب  وهـو، القـول األول روه مـن أدلـة يتـرجحوما ذكـد عرض أقوال الفقهاء في المسألة بع   
بهــا فهــو  صــلىإليــه الشــافعية والمالكيــة مــن أنــه مــن كــان فــي ثوبــه نجاســة وعلــم بهــا ونســيها ثــم 

 : وذلك نظرا  إلى ؛مقصر ووجب عليه اإلعادة

  الصالةالطهارة شرط لصحة  أني ب: من األدلةقوة ما ذهبوا إليه. 

 عليـه االحتيـاط فـي  حيـث الواجـبزالـة النجاسـة حـال علمـه بهـا بتـرك المبـادرة إل ا  كونه مفرطـ
  .أمر العبادة

 احبه إن كـــان مفرطـــا   يعـــذر بـــه صـــن النســـيان كمـــا أســـلفنا الـــذكر فـــي المباحـــث الســـابقة الإ
وهـــو هنـــا مفـــرط بتـــرك المبـــادرة إلزالـــة النجاســـة فـــال يعـــذر بـــه ووجـــب عليـــه الجـــزاء ،مقصـــرا  
  .باإلعادة

لـم يعلـم بالنجاسـة حتـى أعلمـه  ألن الرسـول  ؛فإنـه ال يصـح: أما استداللهم بحديث جبريـل
ثـم لـم يبـادر إلزالتهـا. وأمـا ، جاسـةومسـألتنا فـي المقصـر الـذي علـم بالن ،بها جبريل فهو غير مقصـر

ألنـه كمـا ذكرنـا لـيس كـل نسـيان ؛فال يـتم كـذلك  استداللهم بحديث " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان "
  .وهذا من النسيان الذي ال يعذر به لتقصيره، يعذر به اإلنسان

 ومماا َل يفحاش فاي  ةيساير  لكونهاا إن كانت النجاسة مماا يعفاى عنهاا: الحالة الثانية
إال عنـد ، فـال إعـادة عليـه وصـالته صـحيحة: القلب وعلم بها وصلى مفرطًا في إزالتهاا

ــة  يعيــد : ففــي المســألة روايتــان واحــدة كالفقهــاء بعــدم اإلعــادة وروايــة أخــرى قــالواالحنابل
فلـم تسـقط ، ألنها طهارة واجبـةو  ،عندهم أو كثرتها النجاسةال فرق في قلة  هألن ؛الصالة

                                                           

رحمــه اهلل: نــور علــى الــدرب، العلــم بالنجاســة فــي ثوبــه بعــد  -مصــطفى رضــوان مــن فتــاوى العالمــة ابــن بــاز ( 1) 
ـــــــدها؟،  /archive/index.php/thttp: //ahlalhdeeth.com/vb-الفـــــــراا مـــــــن الصـــــــالة هـــــــل يعي

132243.html . 

http://ahlalhdeeth.com/vb/archive/index.php/t-132243.html
http://ahlalhdeeth.com/vb/archive/index.php/t-132243.html
http://ahlalhdeeth.com/vb/archive/index.php/t-132243.html
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ألنـــه فـــرط فـــي  ؛يعيـــد: ياســـا  علـــى ســـائر الشـــرائط وقـــال القاضـــيكالوضـــوء وق، بالجهـــل العبادات

 .(1)تركها
لـم  وجاسـة معفـوا  عنهـا فـي األصـل فـرط أكـون هـذه الن: العلة في عدم إيجاب اإلعادة عليه

  ، مع العلم بها أو مع الجهل على سواء . (2)يفرط في إزالتها

 : ناسياً  الصالة في أكل: المسألة الثانية

أنـــه  هـــو معـــذور بالنســـيان أوهـــل ف، فـــي صـــالته ناســـيا   أن يأكـــل المصـــلي: صاااورة المساااألة
ن كان مفرطا  مفرط  ما الواجب عليه؟ ف، ؟ وا 

  : تحرير محل النزاع 

من أكل وشرب في صالته الفـرض عامـدا أن عليـه و  أجمعوا على أن المصلي ممنوع األكل والشرب
 .(4)يبطلها واختلفوا في اليسير منه  ، وأجمعوا أن األكل والشرب الكثير في الصالة(3) اإلعادة

والرأي الراجح فـي بعد تحرير محل النزاع سنعرض أقوال العلماء في المسألة وما ذهبوا إليه من أدلة 
 المسألة. 

 : أقوال العلماء في المسألة

 وهـــذا قـــول  ,وعليـــه اإلعـــادة، تبطـــل الصـــالة، مـــن أكـــل فـــي صـــالته ناســـيا   أني : القاااول األول
 . (5)والحنابلة، والشافعية في قول الكية في قولالمو ، الحنفية

                                                           

 (.1/223ابن قدامة: الكافي في فقه اإلمام أحمد )( 1)
، 1/27(، الخرقـي: مختصـر الخرقـي )1/78انظر: أبو الخطاب الكلوذاني: الهدايـة علـى مـذهب اإلمـام أحمـد )( 2)

 (.1/105(، الخرشي: شرح مختصر خليل )28
 (.1/39ابن المنذر : اإلجماع )( 3)
(، الرحيبــاني: 2/188(، المــاوري: الحــاوي الكبيــر )2/321انظــر: الغرنــاطي المــواق المــالكي: التــاج واإلكليــل )( 4)

 .( 2/90، البيجرمي الشافعي: حاشية البيجرمي )  (539، 1/538مطالب أولي النهى )
داود السجسـتاني: (، أبـو 9/490(، البابرتي: العنايـة شـرح الهدايـة )11/238(، )3/126السرخسي: المبسوط )( 5)

(، انظــر: الغرنـــاطي المــواق المـــالكي: التــاج واإلكليـــل 1/66مســائل اإلمــام أحمـــد روايــة أبـــو داود السجســتاني )
 (.2/188(، الماوري: الحاوي الكبير )2/321)
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عــدم بطــالن الصــالة بيســير األكــل أو الشــرب وذلــك بنــاء  علــى قصــر المــدة : القااول الثاااني  العبادات

والشــافعية فــي قــول المالكيــة فــي قــول، هــذا ذهــب إليــه و ، وطولهــا وكــون األكــل عمــل يســير
، للســهو مــع عــدم الــبطالنهــذا نقــص يجبــر بالســجود : المالكيــة: فقــال، والحنابلــة فــي روايــة

يســير معفــو لكونــه عمــل  وذلــك ؛والشــافعية كقــولهم فــي عــدم الــبطالن لكــن ال يســجد للســهو
 . (1)عنه

  استدل أصحاب القول األول بما يلي :: األدلة

 :السنة النبويةمن : أوَلً  

   اَلةه : َقالَ ، َعنغ َعبغده اهلله ، َعنغ َشقهيق َنا َعَلى َبعغض  َوي سَ ، ك ن ا َنَتَكل م  فهي الص  ي َأَحد َنا ، لرم  َبعغض  َوي وصه
َفَأَخـَذنهي ، َفلَـمغ َيـر د  َعلَـي  ، َفَسـل مغت  َعَليغـهه َوه ـَو ي َصـلري، َفَأَتيغت  الن بهي  َصل ى اهلل  َعَليغـهه َوَسـل مَ ، بهالغَحاَجةه 
لَّ ُيْحَدُث َمْن أاْمرََه ماا شااءا " َإنَّ ا ا : َفَلم ا َصل ى قَـالَ ، َوَما َحد ثَ ، َما َقد مَ  جا نَُّه قاْد أاْحاداثا , عازَّ وا وااَ 

َة " الا  .(2)أاْن َلا تاكالَُّموا َفي الصَّ

فـي الصـالة والنهـي للتحـريم ونهـي النبـي صـلى  عـن الكـالم --لنبـي نهـي ا: وجه الدَللاة
فوجـب أن ،مـن جنسـها  لـيس مـن أفعـال الصـالة ولـيس هاهلل عليه وسلم عـن الكـالم فـي الصـالة لكونـ

ليسا من أفعال الصالة وال يكونان  لكونهما؛األكل في الصالة كالكالم فيها و  هايكون خارجها ال داخل
"  :لذا وجدنا اإلمام أحمد يضع الكالم والشرب في الصالة معا  كمبطالت للصالة حيث قـال، داخلها

 .(3)من شرب أو تكلم في الصالة فليعد الصالة "

 

 

                                                           

 (، الرحيبــاني:2/188(، المــاوري: الحــاوي الكبيــر )2/321انظــر: الغرنــاطي المــواق المــالكي: التــاج واإلكليــل )( 1) 
 (. 539، 1/538مطالب أولي النهى )

(، من مسند عبداهلل بن مسعود، وفيه: صحيح، وهذا إسناد 4145، ح 7/210أخرجه اإلمام أحمد في مسنده )( 2) 
حسن من أجل عاصم، وهو ابن أبي النجود، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهـدي، 

 ابن سلمة األسدي، انظر المصدر نفسه، ط الرسالة. وزائدة: هو ابن قدامة، وشقيق: هو 
 (.1/66أبو داود السجستاني: مسائل اإلمام أحمد رواية أبو داود السجستاني )( 3) 
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 :إلجماع ا: ثانياً  العبادات

 .(1)"والشرب، األكل :من ممنوعٌ  المصلي أن على وأجمعوا " :قال ابن المنذر

 ويقال في ادعاء اإلجماع : المنع ال يدل على البطالن . 

 :المعقول: ثالثاً 

 (2)الصوم بخالف الصالة هيئة وهي مذكرة حالة في لكونه؛ بالنسيان معذور غير مقصر نهإ . 

   أمـره فـي ا  مفرطـ فيكـون بحالـه مـذكرة اإلحـرام وهـي الهيئـة لكـون ؛راماإلحـ فـي الجمـاع علـى قياسـا 
  .(3)وكذا الصالة بجامع الحالة المذكرة في كل منهما،

 يعذر فال بالنسياناإلنسان  فيه يبتلى ال مذكرة بحالة اقترن ما ألنه ؛والعمد النسيان بين التسوية 
 أركــــان جــــنس مــــن لــــيس -أي األكــــل -لكونــــه والعمــــد النســــيان بــــين فيــــه والتســــوية، كالعمــــد بــــه

 .(4)الصالة
 : القول الثانيأصحاب أدلة 

 :القياس: أوَلً  

  كما ، على الكالم اليسير في الصالة بكونه ال تبطل الصالة بهاليسير قياس األكل والشرب
 .(5)في حديث تشميت العاطس

 : المعقول: ثانياً 

فهــو منزلــة ، عمــال تبطــل بتلــك األلصــالة الوا، والقليلــة، ةكــون األكــل والشــرب مــن األعمــال اليســير   
 .(6)عنه المعفو

 
                                                           

 (.1/39ابن المنذر: اإلجماع )( 1) 
 (.9/490(، البابرتي: العناية شرح الهداية )11/238(، )3/126السرخسي: المبسوط )( 2) 
(، المينــاوي: الشــرح الكبيــر 1/260(، ابــن نجــيم: األشــباه والنظــائر )2/237الهمــام: فــتح ) انظــر: الكمــال بــن( 3) 

 (.1/243(، أمير باد شاه: تيسير التحرير )1/277لمختصر األصول )
 (.11/238(، )3/126السرخسي: المبسوط )( 4) 
 (.4/178انظر: العيني: شرح أبي داود )( 5) 
 (.2/188الماوردي: الحاوي الكبير )( 6) 
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 :  القول الراجح  العبادات

لـيس كـل  ولمـا قررنـاه سـابقا  مـن أنـه، لقـوة مـا اسـتدلوا بـه ؛ما تراه الباحثة راجحا  هـو القـول األول    
  .وهذا من النسيان الذي ال ي عذر به بسبب وجود الحالة المذكرة، إلنسان؛ اعذر بهنسيان ي  

 : مع القدرة عليه  القبلة في معرفة اَلجتهاد ترك: ة الثالثةالمسأل

فــإن والطاعــة حســب الطاقــة ، مــن شــروط صــحة الصــالة كســتر العــورة اســتقبال القبلــة شــرط
أو مــن يســأله مــن ، يجــد مــا يســتدل بــه مــن أوجــه االســتدالل مبــأن لــ عــن معرفــة القبلــةالمكلــف عجــز 

 .(1)وحينها فقبلته جهة تحريه، افعليه أن يتحرى ويجتهد الستقباله، األشخاص

 .فإن العاجز عن معرفة القبلة يجب عليه التحري الستقبالها لتصح صالته: وعليه

 يتــرك مــن اشــتبهت عليــه القبلــة االجتهــاد فــي معرفــة جهتهــا وهــو قــادر  أنغ : صااورة المسااألة
 : عليه

 : ألةفي المسأقوال العلماء  

 ولهـم ، (2) ال تجـوز صـالته، صـلى بغيـر اجتهـادلمصلي القادر على االجتهاد إن ا: الحنفية
 .في المسألة تفصيل ليس البحث محال  لسرده

 ويصـلي  تخيـر لـه جهـة  : محرابـا   وال، يقلـده ا  مجتهـدإن لـم يجـد غيـر المجتهـد : قالوا: المالكية
 .(3)إليها ويسقط عنه الطلب لعجزه

 فــي الوقــت يصــلي كيــف ولكــن يصـلي  ،واجــب عليـه التحــري واالجتهــاد إلصــابتها: الشااافعية
ألن مطلـق الجهـة قبلـة بشـرط عـدم  وذلـك؛ (4)ويقضي لندرة حصول ذلك، لحرمة الوقتكان 

 .(5)دليل يوصله إلى جهة الكعبة من السؤال أو التحري

                                                           

(، الشــربيني 1/118(، الكاســاني: بــدائع الصــنائع )453، 1/433انظــر: ابــن عابــدين: حاشــية: ابــن عابــدين )( 1)
 (.2/75(، الغزالي: الوسيط )1/441الخطيب: مغني المحتاج )

 ( 1/107الكاساني : بدائع الصنائع )  ( 2)
 (.1/227الدسوقي: حاشية الدسوقي )( 3)
 (.2/76مذهب )الغزالي: الوسيط في ال( 4)
 (.1/118,119الكاساني: بدائع الصنائع )( 5)
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وألنه بـذل وسـعه ؛صحيحة  تهصالف، تحرى فصلىالواجب عليه التحري فان :قالوا  الحنابلة  العبادات

مــن يــه الرجــوع إلــى هــا فواجــب علبأدات ن كــان جــاهال  فــإ، مــع علمــه بأدلتــه، فــي معرفــة الحــق
ن اشتبهت عليه القبلة في السفر وكـان عالمـا  ، يخبره عنها بيقين وال يجتهد بنفسه ، بأداتهـا وا 

فــإذا اجتهــد وغلــب علــى ظنــه جهــة أنهــا القبلــة صــلى إليهــا ، ففرضــه االجتهــاد فــي معرفتهــا
  .لتعذره إقامة للظن مقام اليقين ؛لتعينها قبلة له

مــا صـاله إلــى  وصــلى إلـى غيرهــا أعـاد، فــإن تركهـا أي الجهــة التـي غلبـت علــى ظنـه: وعلياه
 .(1)ن أصابوا   غيرها

 : فمجمل أقوال الفقهاء في المسألة

   د تقـرر فسـاد صـالته وعليـه فقـ،وثبت أنهـا لغيـر القبلـة  ،وال تحر صلى بغير اجتهاد من إني
 حري بما يتيسر له. حصروا خروجه من دائرة التقصير بالتاإلعادة و 

على من قصر في تحرى القبلة وشرع  قد أوجبواالفقهاء ء  على ما سبق ذكره نالحظ أن وبنا
، اإلعـادة فـي الوقـت والقضـاء خارجـه وجـب عليـه، وتبين أنه صلى لغير القبلة، في صالته بال تحر  

ن اختلفت تفاصيلهم في المسألة  .وا 

 : األدلة

 :السنة النبوية من : أوَلً 

 النباي مع كنا: قال أبيه عن, ربيعة بن عامر بن ا  عبد عن -  - ليلاة فاي سافر فاي 
 ذلاك ذكرناا أصابحنا فلماا, حيالاه علاى مناا رجال كال فصالى ", القبلة أين ندر فلم, م لمة
[كٌ َفَأْيسََ  ُتَولُّوا َفَثكَّ َوْجُه اّلِلَِّ إِنَّ اّلِلََّ َواِسٌع َعلِي]: فنزل قوله تعالى,  - - للنبي

(2),(3). 

                                                           

 (.1/322انظر: ابن قدامة: المغني )( 1) 
  .(115البقرة : اآلية )( 2) 
(، باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة فـي الغـيم وقـال فيـه: 345، ح 2/176أخرجه الترمذي في سننه )( 3) 

 مـن حـديث أشـعث السـمان"، " وأشـعث بـن سـعيد أبـو الربيـع السـمان هذا حديث ليس إسناده بـذاك، ال نعرفـه إال
يضعف في الحديث"، وقـد ذهـب أكثـر أهـل العلـم إلـى هـذا قـالوا: إذا صـلى فـي الغـيم لغيـر القبلـة ثـم اسـتبان لـه 
بعـــد مـــا صـــلى أنـــه صـــلى لغيـــر القبلـــة فـــإن صـــالته جـــائزة، وبـــه يقـــول ســـفيان الثـــوري، وابـــن المبـــارك، وأحمـــد، 

سحاق"،   ، انظر المصدر نفسه.ه األلبانيحسنوا 
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فصـالة كـل واحـد ، (1)وجهـه تلقـاء أي: حياله " أي على منا رجل كل " فصلى: وجه الدَللة العبادات

مارة عليهـا وكـل عمـل باجتهـاده لعدم وجود أ؛هاده أنها قبلة صحيحة منهم إلى ما أداه إليه نظره واجت
 ة إليها. الجتهادهم في معرفة القبلة والصال ويؤيد ذلك إقرار النبي  ،وهذا عين التحري

 :  القياس: ثانياً 

وال علــم جــازم لــه علــى أمــر الحــاكم فيمــا ال ، قيــاس حــال المكلــف فــي عبادتــه حيــث ال نــص
، همــا واجــب عليــه العمــل بمــا أداه إليــه اجتهــادهكلي نــص فيــه وال علــم يقتــدي بــه فالجــامع بينهمــا أن  

فالواجــب عليــه ، (3)ائــهخف عنــد عليــه االســتدالل وجــب وجــوده عنــد اتباعــه وجــب مــا وأن، (2)وتحريــه
 .ال قصر في فرضهواالستدالل وا   وفي حال خفائها فرضه التحري ،اتباع القبلة عند وجودها

 :المعقول: ثالثاً 

، فــإذا تركــه فقــد تــرك مــا فــرض عليــه، (4)إني مــن اشــتبهت عليــه القبلــة ففرضــه التحــري عليــه
 . وحينها فإنه ي نسب إلى التقصير

  الراجحالقول : 
أو أنــه ال خــالف ، ذهــب إليــه الفقهــاء فــي المســألة أن الخــالف بيــنهم شــكلي نالحــظ فــي مــا

مـن شـرع فـي صـالته  لـذا فـالراجح أنَ ، تفـاق علـى األثـرولكن تباينت التفاصيل عندهم مع االأصال ، 
 وذلــك؛بــال تحــر  مــع قدرتــه علــى ذلــك وتــوافرت لديــه أدوات االجتهــاد فصــالته فاســدة وعليــه اإلعــادة 

ألصـل الواجـب اتباعـه عنـد ونظـرا  إلـى ا ،والمعقـول، والقيـاس، الـنص:إليه من أدلة لوضوح ما ذهبوا 
  .انعدام الدليل وفقدان المرشد وهو االجتهاد والتحري

 ترك الصالة عمداً : الرابعةمسألة ال

 فهـل يجـب ، أنغ يترك المكلف الصالة الواجبة عمدا  لغير عـذر وخـرج وقتهـا: صورة المسألة
 .ع العلماء متفقون في الواجب عليه؟جمي وهل ؟ عليه القصاء

                                                           

  .(2/747السيوطي: قوت المغتذي على جامع الترمذي )( 1) 
 (.1/322انظر: المغني: ابن قدامة )( 2) 
 (. 1/307البهوتي: كشاف القناع )( 3) 
 (.1/435ابن عابدين: حاشية ابن عابدين )( 4) 
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في هـذه المسـألة خالفـت الظاهريـة جمهـور الفقهـاء فـي الواجـب علـى تـارك العبـادة قصـدا  أيـا   العبادات
 ال أو يقضـيها هـلف وقتهـا خـرج عمـدا  إذا الصـالة تاركف، أو غير ذلك ا  أو صوم كانت العبادة صالة  

 يقضي؟

 : أقوال العلماء في المسألة

 الصــالة يعنــي فمــن فاتتــه، تركــه مــن فــرط فــي عبــادة قصــدا  عليــه القضــاء لمــا: القااول األول 
 أو غيـر ذلـك قضـاها، لفقـدان شـرطها أو ركـن منهـاأو ، نسيان أو سهو   أو نوم أو غفلة عن
 .(1)وهم جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، عمدا   تركها إذا وكذا ذكرها إذا

 وهــم  وقتهـا غيـر فــي بهـا يـأتي أن وقتهــا العبـادة فـي لتــرك المتعمـد لـىع لـيس: القاول الثاااني
 . (2)الظاهرية

 : األدلة

كون الترك عمدًا لعبادة  على ,والقياس,والسنة النبوية ,استدلوا من القرآن الكريم أدلة الجمهور: 
 : الصالة وغيرها يوجب القضاء

 :ن الكريم من القرآ: أوَلً 

 ِك الصَّ ] :قوله تعالى
ِريَأقِ ْْ [ََلَة لِِذ

(3). 

، يسـتدل باآليـة الكريمــة مـن خـالل ســبب ورودهـا فـي الحــديث النبـوي الشــريف: وجاه الدَللااة
 فـإن، (4)ذكرهـا " إذا فليصـلها صـالة نسـي مـن": -- اهلل رسـول قـال: قـال أنـس حيث مـا روي عـن

ــمه ): يقــول اهلل ــاَلةَ  َوَأقه كغرهي الص  ي قــال، (لهــذه ــافهعه  إذا فليصــلها - - اهلل رســول قــالف: -اهلل رحمــه -الش 

                                                           

ــــاب فــــي شــــرح الكتــــاب )( 1)  (، 1/300(، الخرشــــي: شــــرح مختصــــر خليــــل )1/87انظــــر: الدمشــــقي الحنفــــي: اللب
(، بــــاب قضــــاء 5/187,186(، النـــووي: المنهــــاج شــــرح صـــحيح مســــلم )1/364الصـــاوي: حاشــــية الصــــاوي )

 (.1/107(، الفوزان: الملخص الفقهي )2/139,140,141الصالة الفائتة، العثيمين: الشرح الممتع )
 (.1/78ابن عبد البر: االستذكار )( 2) 
 (.14) طه: اآلية( 3) 
(، كتاب الصالة، باب فـيمن نسـي صـالة، حكـم األلبـاني: صـحيح، 613،ح 1/293أخرجه النسائي في سننه )( 4) 

 انظر المصدر نفسه. 
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 يدعها األوقات من وقتا   يستثنه  ولم، -وتعالى تبارك- اهلل عن به وأخبر، لها وقتا   ذلك فجعل، ذكرها العبادات

و قيـل ، (1)وصليها حين تتـذكرها ، تذكرها حين الصالة وأقم، و)أقم الصالة لذكري (، ذكرها بعد فيه
الل ــه  ألن، تكــن لــم أو وقتهــا فــي كنــتَ  صــالة   عليــك ن  أ متــى ذكــرت الصــالة قــمأ: لهـا معنيــان أحــدهما

 ــدغ  لــم مــا نســينا إن يؤاخــذ نا ال ــي التــي األشــياء َنتعم  ، يقضــَيها أن فوجــب، الصــالة عــن تشــغل وت لغهه
كغَرى وقرئت  .(2)ذكرك وقت في معناه - لهلذه

 :السنة النبويةمن : ثانياً 

 الرَّسول قول : ْ(3)ذاًكرها" إذا فالُيصلِّها نسيها أو صالةٍ  عنْ  ناما  "مان. 

فيقضــيها أبــدا  متــى ذكرهــا ، الحــديث فيــه داللــة علــى وجــوب القضــاء للفوائــت: وجااه الدَللااة
 عمدا   الترك يكون العرب وفي قوله " أو نسيها " فالنسيان في لسان، ناسيا  أو نائما  أو متعمدا  لتركها

 فــرض مــن لزمهمــا لمــا مســقط لناســي غيــرأي النــائم وا عنهمــا اإلثــم ســقوط وأن، الــذكر ضــد ويكــون
، األولـى طريـق مـن بـالترك العامـد علـى القضـاء فوجـب، لهـا الـذكر عنـد عليهمـا واجبـة وأنهـا الصـالة
، أولــى العــذر عــدم مــع تقــع ال فــألن - والنســيان بــالنوم العــذر قيــام مــع - المســامحة تقــع لــم إذا فإنــه
ــ مــن مســتفاد العامــد قضــاء أن: المشــايخ قــل بعــضون "  ذكرهــا إذا فليصــلها" - الســالم عليــه - هقول
 .(4)قضاؤها لزمه لها تركه ذكر ومتى، كالناسي وعمده عنها بغفلته ألنه،

 لـه عـذر وال فيه ليست والنائم الناسي في المتوهمة العلة ألن ؛في الحديث العامد ذكر إلى يحتج ولم
 .(5)له ذاكرا   كان إذا صالته من عليه وجب قد فرض ترك في

                                                           

ــــرازق )ا(، عبــــد الــــرز 3/1065انظــــر: الشــــافعي: تفســــير الشــــافعي )( 1)  ، ح 2/370ق الصــــنعاني: تفســــير عبــــد ال
 . (، ط شاكر18/284(، الطبري: تفسير الطبري )1806

عرابـه )( 2)  أقـم الصــالة ألن تــذكرني ألن وورد معنــى  خــر  فـي " ذكــرى " وهــو  (.3/352الزجـاج: معــاني القــر ن وا 
إال بذكر اهلل  ، أي يا أيها العبد أقم الصالة لتبقى ذاكرا  لي ، فإنك إن أقمتها ذكرتنـي ، انظـر  الصالة ال تكون
 المصدر نفسه . 

 .25ص سبق تخريجه ( 3) 
  .(1/137: الخطابي: معالم السنن )انظر( 4) 
  .(1/295(، ابن دقيق العيد: إحكام اإلحكام )1/76,77انظر: القرطبي: االستذكار )( 5) 
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بَّاٍس  عانَ   داتالعبا اا -اْبَن عا ْنُهما َإنَّ ُأمِّاي : فاقاالااتْ  -  -أانَّ اْماراأاًة أاتااْت راُساولا اَ  , -راَضايا اُ  عا

ْوُم شاْهرٍ  لاْيهاا صا لاْيهااا داْيان  أاُكْناَت تاْقَضايناُه؟" أا : فاقاالا , مااتاْت واعا , ناعاامْ : قاالااتْ , راأاْيَت لاْو كاانا عا
اءَ  فاداْيُن ا َ ": قاالا  ق  َباْلقاضا  .(1)" أاحا

 مــا يــدري ال اإلنســان ألن بــه؛ المبــادرة والواجــب، ديــن واجــب عليــه هــذا أن: وجااه الدَللااة 
ــر إذا لــه يعــرض ذا، (2)أخ   خــروج بعــد يقضــيانها - معــذوران وهمــا - للصــالة والناســي النــائم كــان وا 
 عليـه يحكـم وأن الصـالة فرض عنه يسقط بأال أولى ذلك فعله المأمور في لتركها المتعمد كان وقتها

قامة، أداؤها أي القضاء هي تركها تعمد في عصيانه من التوبة ألن؛ بها باإلتيان  النـدم مـع تركهـا وا 
 .(3)وقتها في لها تركه من سلف ما على

  ًالقياس: ثالثا : 
 فقـد سـوى، بجـامع أن كـال  منهمـا عبـادة مؤقتـة، قياس تارك الصالة عمدا  على تارك الصيام

 شـــهر فـــي الموقـــوت والصـــيام الموقوتـــة والصـــالة حكـــم بـــين نبيـــه لســـان علـــى حكمـــه فـــي -- اهلل
 عامـدا   رمضـان يصـم لـم فـيمن الكافـة ونقلـت، وقتـه خروج بعد يقضى منهما واحد كلي  بأن ، رمضان
نمــا بفرضــه مــؤمن وهــو  تــرك مــن فكــذلك، قضــاءه عليــه أن عنــه تــاب ثــم ذلــك وتعمــد، بطــرا   تركــه وا 

ن سواء والصيام للصالة القضاء في والناسي دا  فالعامدعام الصالة  على كالجاني اإلثم في اختلفا وا 
 ثابـت وديـن واجـب فـرض كالهمـا والصـيام والصـالة اإلثـم فـي إال، عامـدا  وناسـيا   لهـا المتلف األموال
ن يؤدى  . (4)لهما  المؤجل الوقت خرج أبدا  وا 

  .فحكمها كالصالة في وجوب القضاء  وكذا الحكم في عبادة الصيام إذا تركها عمدا  
 فإذا وجب القضاء على الناسي فألن يجب على العامد مـن بـاب ، قياس العامد على الناسي

  .وهذا قياس أولوي، أولى
 

                                                           

(، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، انظر المصدر 1148، 2/804أخرجه مسلم في صحيحه، )( 1) 
 نفسه. 

 (.1/107، الفوزان: الملخص الفقهي )(2/139,140,141العثيمين: الشرح الممتع )( 2) 
  .(1/77) انظر: القرطبي: االستذكار( 3) 
 (.1/295(، ابن دقيق العيد: إحكام اإلحكام )1/76,77)المرجع السابقانظر: ( 4) 
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 : أدلة القول الثاني العبادات

 نسايها أو صاالةٍ  عانْ  نااما  " مانْ   هلقو  وهو ,استدل ال اهرية بالحديث الذي استدل به الجمهور
 .(1)ذاًكرها" إذا افالُيصلِّه

وأن قولـــه ، (2)والنـــائم الناســـي غيـــر فالمتعمـــد: اســـتدلوا بظـــاهر الـــنص وقـــالوا: وجاااه الدَللاااة
أمــا مــن  ،فليصــلها إذا ذكرهــا هــذا مخصــوص بمــن تــرك الصــالة ناســيا  أو نائمــا  لــذكرهما فــي الحــديث

 والمتعمد ليس كذلك. ناس   وال نائم تركها عمدا  وقصدا  فهو غير

 . (3)عندنا جائز غير قياسهم عليهما: قياس الجمهور فقالواوردوا على 

  الراجحالقول  : 

يتـرجح قـول الجمهـور بوجـوب القضـاء علـى مـن ، بعد عرض أقوال الفقهاء فـي هـذه المسـألة
 : وذلك ؛ترك العبادة عمدا  

وقـوة القيـاس الـذي قاسـوه فهـو ،بخـالف قـول الظاهريـة ، لوضوح األدلـة التـي اسـتدلوا بهـا -1
نكار الظاهرية للقياس مخالفة لما عليه جمهور العلماء، ولويقياس أ  .فال يعتد به، وا 

والتقصير منهي عنه وله أثر واجـب الترتـب ، ن الترك عمدا  في حقيقته عين التقصيرأل -2
  .عليه وهو هنا القضاء

  

                                                           

 .25سبق تخريجه ص( 1) 
 (2 )(http: //www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=160718 ،موقع ملتقـى أهـل الحـديث ،)

 ألة تارك الصالة عامدا ، إذا خرج وقتها هل يقضيها أم ال يقضي( ؟مس
 (.1/78القرطبي: االستذكار )( 3) 
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  الثاني الفصل
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  الثاني المبحث العبادات

 الصيام في التقصير أثر

ْياراةا  أاَبايفعان  -نه وتعـالىسـبحا-التـي شـرعها اهلل ، الصوم من أعظم العبـادات راَضايا  -ُهرا
ْنهُ  ْوما  " قال عاَن النََّبيِّ  -اللَُّه عا َل اْبَن آداما لاُه َإَلَّ الصَّ لاُخُلوُف فاَم , فاَإنَُّه َلي واأاناا أاْجَزي َبهَ , ُكل  عاما وا

ااَئَم أاْطيااُب َعْنادا اللَّاَه َماْن   ســبحانه–مسـلم التـزام مـا أمـره اهلل وجـب علـى ال ذلكلـ، (1)"َريااَح الَمْساكَ الصَّ
حتـى ينـال رضـا اهلل  ؛تمامهـا علـى أكمـل الوجـوه المطلوبـةوما نهاه عنه فـي هـذه العبـادة وا   -وتعالى 

ط فــي أمرهـا أو فـرط فيمـا هـو واجــب أمـا إن لـم يحـت، اب الجزيـل عليهـاسـبحانه ومـا خبـأه لـه مـن الثــو 
يتحملـه نتيجـة  لتـرك االحتـراز  ى ذلـك أثـر فقهـيرتـب علـي  فإنـه ، ب ما هو محظور فيهاأو ارتك، عليه
  .فيها

 .في الصيام التقصير بأثر تتعلق مسائل عدة المبحث هذا في تناولسأ

 .رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر فرط في قضاء: األولى المسألة
ه فمـا وفـرط فيـه وأخـره وهـو قـوي عليـ، رمضان المكلف قضاء إن كان على: صورة المسألة

 : هعلي الواجب
 : اختلف الفقهاء في الواجب عليه على أقوال

 وهـذا ، الـداخل عليـهعليـه مـع القضـاء ويصـوم  وال كفـارة ن عليه القضاء فقـطإ: القول األول
 .(2)حنيفة قول اإلمام أبي

 وعليـه مـع القضـاء الكفـارة ، نـه إن أخـر قضـاء رمضـان مفرطـا  لزمـه القضـاءإ: القول الثااني
 .(3)الحنابلةو ، والشافعية، المالكيةوهذا قول ، ا  مدا  أنغ يطعم مع كل يوم مسكينب

                                                           

(، كتاب الصوم، بـاب مـا يـذكر فـي المسـك، انظـر المصـدر 5927، ح 7/164أخرجه البخاري في صحيحه )( 1) 
 نفسه. 

 (.1/401انظر: الشيباني: الحجة على أهل المدينة )( 2) 
(، 2/400(، البيجرمــي: حاشــية البيجرمــي )2/53لقيروانــي: النــوادر والزيــادات علــى مــا فــي المدونــة )انظــر: ا( 3) 

(، القزوينـي: فـتح العزيـز بشـرح 1/144(، األنصاري السنيكي: فتح الوهاب )2/341الجمل: فتوحات الوهاب )
(، الشــيباني: مســائل 1/60(، القيروانــي: مــتن الرســالة )4/55(، المــاوردي: الحــاوي الكبيــر )6/462الــوجيز )

(، ابــن قدامــة: 1/162(، أبــو الخطــاب الكلــوذاني: الهدايــة علــى مــذهب اإلمــام أحمــد )1/1215اإلمــام أحمــد )
 (.1/448الكافي في فقه اإلمام أحمد )
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  الثاني الفصل

 في التقصير أثر
 : األدلة العبادات

 : دليل القول األول

اٍم ُأَخرَ ]تعالى  استدلوا بقوله ٌة ِمْن َأيَّ [َفِعدَّ
(1). 

، فعليــه صــوم عــدة األيــام التــي أفطرهــا فــي مرضــه أو فــي ســفره مــن أيــام أخــر: وجااه الدَللااة
 ؛بالتيــأخير عليــه فديــة دلت اآليــة الكريمــة أنــه الفــ، (2)يعنــي مــن أيــام أخــر غيــر أيــام مرضــه أو ســفره

اٍم ُأَخرَ ] :تعالى قوله وظاهر، النيصي  إلطالق ٌة ِمْن َأيَّ أنه يفيد بأن عليه القضاء فقط لصاحب ، [َفِعدَّ

 . العذر وغيره

 : أدلة القول الثاني

 :القرآن الكريم من : أوَلً 

  اَن ِمسُْكْك َمِريًضا أَ ]قوله تعالى َْ اٍم ُأَخرَ  ْو َعََل َسَفرٍ َفَمْن  ٌة ِمْن َأيَّ [َفِعدَّ
(3). 

عليه  ولم يقدر حتى يأتي، فلم يصح، فإن مرض أو سافر المفطر من رمضان: وجه الدَللة
ن فـ، قضــاهني وال كفيــارة، رمضـان  خــر صــام ، يــأتي رمضــان  خــر، ط وهــو يمكنــه أن يصــوم حتـىر وا 

، فتكـون اآليـة فـيمن أخـر لعـذر، (4)بمـد حنطـة وقضاهن وكف ر عن كل يوم، رمضان الذي جاء عليه
  .أميا من أخر لغير عذر فالواجب عليه القضاء مع الكفارة لتقصيره

 

 

 

 

                                                           

 (.184البقرة: اآلية )( 1) 
 (، ط هجر. 3/160انظر: القرطبي: جامع البيان )( 2) 
 (.184البقرة: اآلية )( 3) 
 (.1/285نظر: الشافعي: تفسير الشافعي )ا( 4) 
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  الثاني الفصل

 في التقصير أثر
 من األثر: : ثانياً  العبادات

   اُر ااُن آخا تَّاى أاْدراكااُه راماضا لاْم ياُصْم حا حَّ وا انا ُثمَّ صا ْيراةا , َفي راُجٍل ماَرضا َفي راماضا عاْن أاَبي ُهرا
 : ادًّا َماْن َحْنطااٍة َلُكالِّ َمْساَكيٍن , فااَإذاا صُ " ي, قاالا َل َلُكالِّ يااْوٍم ما ُيْطَعُم عاَن اأْلاوَّ وُم الََّذي أاْدراكاُه وا

اما الََّذي فارَّطا َفيهَ  َا َفي هاذاا صا  .(1) " فارا

ه سبب في وجوب الكفـارة بمنطوقه أن التأخير في القضاء مع القدرة علي دل األثر: وجه الدَللة
فــــال كفــــارة مــــع  فالعلــــة فــــي إيجــــاب الكفــــارة هــــو التفــــريط حيــــث لــــو لــــم يكــــن مفرطــــا  ، (2)القضــــاءمــــع 

 .(3)القضاء
  َــَي الل ــه  َعنغَهــا: َقــالَ ، َعــنغ َأبهــي َســَلَمة ااْوُم َمااْن " : َتق ــول  ، َســمهعغت  َعائهَشــَة َرضه لااايَّ الصَّ كاااانا ياُكااوُن عا

انا   .(4)"   َفي شاْعباانا فاماا أاْستاَطيُع أاْن أاْقَضيا َإَلَّ , راماضا

 مــن منعهــا مــا لــوال القضــاء إلــى المبــادرة إيثــار يقتضــي عائشــة صــنيع ظــاهر: وجااه الدَللااة
 .عليه الكفارة مع القضاءووجب ، (5)التأخير له ينبغي ال عذر بغير كان من بأن فيشعر الشغل

 القول الراجح  : 

 إن كـــان علـــى: القـــول الثـــانيحـــا  هـــو بعـــد عـــرض األقـــوال واألدلـــة فـــي المســـألة مـــا نـــراه راج
خـر وجـب عليـه حتـى دخـل عليـه رمضـان  وفرط فيه وأخره وهـو قـوي عليـه ، المكلف قضاء رمضان

 : القضاء مع الكفارة بأن يطعم مع كل يوم مسكينا  وذلك

  .وهي في وجوب الكفارة مع القضاء في حقه، قوة ما ذهبوا إليه من أدلةل -1

اء واجبة فـي حقـه فكانت المسارعة إلى القض، لغير عذرن إيجاب الكفارة هنا كان للتأخير إ -2
  .إثم التأخيرحتى ال يلحقه 

واألصـل أن ينبـه المكلـف ، القول بعدم لزوم الكفارة يجعـل المكلـف يتسـاهل فـي أمـر العبـادة  -3
   .ويحتاط ألمر عبادته

                                                           

ـــَناٌد  ( ، كتـــاب الصـــيام ، بـــاب القبلـــة للصـــائم ، وقـــال :2243، ح 3/179أخرجـــه الـــدار قطنـــي فـــي ســـننه )( 1)  إهسغ
ق وفٌ  يٌح َموغ  ، انظر المصدر نفسه .  َصحه

 (.2/400(، البيجرمي: حاشية البيجرمي )6/462انظر: القزويني: فتح العزيز بشرح الوجيز )( 2) 
 (.1/1215انظر: الشيباني: مسائل اإلمام أحمد )( 3) 
 (، كتاب الصوم، باب متى يقضى قضاء رمضان. 1950، ح 3/35أخرجه البخاري في صحيحه )( 4) 
 (.4/189انظر: ابن حجر: فتح الباري )( 5) 
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  الثاني الفصل

 في التقصير أثر
 : أو غروب الشمسالشك في طلوع الفجر مع  كلاأل : المسألة الثانية العبادات

، والحـال أن الفجـر طـالع أو أكـل، عدم طلوع الفجر ظانا   شخص و تسحرل: صورة المسألة
فهل يعد مقصرا  في التحـرز لصـومه ومـا الواجـب ، وهو يرى أن الشمس قد غربت فإذا هي لم تغرب

 في ذلك ؟ عليه 

 : اختلف الفقهاء في المسألة على أقوال

 ـــين إذا: القاااول األول ـــه كـــان تســـحره أن تب ـــه  صـــومه فســـد الثـــاني الفجـــر طلـــوع بعـــد أو أكل وعلي
 . (1)والمالكية الحنفيةوهذا قول ، القضاء

 على الواجب : " -اهلل رحمه -الخليلي األئمة شمس اإلمام الشيخما قاله  الحنفيةومن كالم 
ن غلـب علـى ظنـه ، (2)يطالعـه" حتـى ينوبـه مـن يأمر أو الفجر يطالع أن الفجر طلوع في شك من وا 

وعلــى ظــاهر ، ا  يقضــيه احتياطــ: ينظــر فــإن لــم يتبــين لــه شــيء قيــل طلــوع الفجــر ال يأكــل فــإن أكــل
 .(3)"الرواية ال قضاء عليه

 .على الشاك أنغ يطالع الفجر فإن لم يفعل فهو مقصر ويتضح من كالم الخليلي أنَ 

 وهــو أكــل إنغ : فقــالوا، رأى التفريــق بــين األكــل فــي حالــة طلــوع الشــمس وغروبهــا: القااول الثاااني 
 وهــو أكــلَ  إنغ  أمــا، الليــل وال قضــاء عليــه بقــاء األصــل ألن ؛صــومه صــح جــرالف طلــوع فــي يشــك
وهـو قـول ، النهـار بقـاء األصـل ألنَ ؛وعليـه القضـاء ، صـومه يصـح لـم الشـمس غـروب في يشك

 .(4)والحنابلةالشافعية 

  (5)البن أبي ليلىفساد صومه قياسا  على الناسي عدم : القول الثالث. 

 

                                                           

طبـي: الكـافي فـي فقـه أهـل (، القر 4/101(، العيني: البناية شرح الهدايـة )55/ 3انظر: السرخسي: المبسوط )( 1) 
 (.1/444(، العدوي: حاشية العدوي )1/351المدينة )

 (.2/373البخاري الحنفي: البرهان المحيط )( 2) 
 (.1/204: : درر الحكام )خسرو مالانظر: ( 3) 
 (.3/47(، ابن قدامة: الشرح الكبير )1/333(، الشيرازي: المهذب )1/74انظر: الماوردي: اإلقناع )( 4) 
 (.3/55انظر: المبسوط: السرخسي )( 5) 
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  الثاني الفصل

 في التقصير أثر
 : األدلة العبادات

  والواجب عليه االحتراز وأني  ا  كونه مقصر  على: ولأدلة القول األ    

 :والمعقول  ,استدلوا بالسنة

 :  السنة النبويةمن : أوَلً 

 َراءه الس ـعغدير  َعنغ َأبهي ـَي الل ـه  َعنغه َمـا -ق لغـت  لهلغَحَسـنه بغـنه َعلهـي  : قَـالَ ، الغَحـوغ َمـا َحفهظغـَت :  -َرضه
نغه  َحفه : ؟ َقالَ  مهنغ َرس وله الل هه   .(1)"داْع ماا ياَريُبكا َإلاى ماا َلا ياَريُبكا " : ظغت  مه

، إباحتـه تتـيقن وال فيـه تشـك ما أي دع: في قوله " دع ما يريبك " دل الحديث: وجه الدَللة
الشـــمس أو غروبهـــا  فـــإن كـــان المكلـــف شـــاكا  فـــي طلـــوع، (2)التبـــاس وال فيـــه شـــك ال مـــا وخـــذ واعـــدل

ونفــي ، رزا  ألمــرهوااللتــزام باإلمســاك تحــ، رح مــا لديــه مــن شــك وريبــةفالواجــب طــ، فليمســك وال يأكــل
ــم يقــس الحنفيــة هــذه الحالــة علــى الناســي، التفــريط عــن نفســه  مــن أن المخصــوص ألنــه عنــدهم، ول

 كـل مـن معنـاه فـي كان ما إال به يلحق وال يعارضه األصل قياس فإن عليه يقاس ال بالنص القياس
 بخــــالف الجملــــة فــــي ممكــــن الغلــــط هــــذا عــــن االحتــــراز ألني  ي؛الناســــ معنــــى فــــي لــــيس وهــــذا، وجــــه

 .(3)النسيان
بينما الحـظ الحنفيـة ، على الناسي وعندهم أن الناسي يقضي بينما قاس المالكية هذه الحالة

مكان التحرز   .(4)تقصير الشاك وا 
 : المعقول: ثانياً 
 قـادر كمـا أنـه، لـه واالحتيـاط، صـومه حفـظ فـي األصل االحتياط في العبادة فالشاك مقصـر 

 أن الفجر طلوع في شك من على فالواجب، (5)وطرح الشك التيقن على يعينه ما اتخاذ على
                                                           

، صححه األلباني(، كتاب األشربة، الحث على ترك الشبهات، 5711، ح 327/ 8أخرجه النسائي في سننه )( 1) 
 انظر: المصدر نفسه. 

(، بــاب 1/61(، ابــن دقيــق العيــد: شــرح األربعــين نوويــة )6/196انظــر: ابــن بطــال: شــرح صــحيح البخــاري )( 2) 
 بهات.التورع عن الش

 (.55/ 3انظر: السرخسي: المبسوط )( 3) 
  .(1/351انظر: القرطبي: الكافي في فقه أهل المدينة )( 4) 
 (.1/204: درر الحكام )خسرو مال(   5) 
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  الثاني الفصل

 في التقصير أثر
 وفـي الوقـت الحاضـر بـات االحتيـاط أسـهل، (1)يطالعه حتى ينوبه من يأمر أو الفجر يطالع العبادات

، ووضـــــع المنبهـــــات، معرفـــــة الوقـــــت كالســـــاعاتباســـــتخدام أدوات  وذلـــــك وتعـــــددت وســـــائله
ذلك اتخاذ من يقوم أو يذكره أو يعينه على التنبه ويدلل علـى ذلـك قصـة بـالل وك، وضبطها

 .(2)يقاذهم للصالة فكذلك في الصومواتخاذ الرسول له إل، السابق ذكرها

  فلما لم يتحرز ع د  مقصرا  ووجـب ، (3)التهمة واالشتباه واجب باألحاديثالتحرز عن مواضع
  .عليه القضاء

 : أدلة القول الثاني

بقــاء مــا كــان : أي، (4)وهــو الحكــم ببقــاء أمــر محقــق لــم يظــن عدمــه: دلوا باَلستصااحاباساات
وغـروب ، بين الشـك فـي طلـوع الفجـر ذهبوا للتفريق في األكلو ، على ما كان حتى يقوم دليل يغيره
 األصـل ألن؛ صـومه صـح الفجـر طلـوع فـي يشـك وهـو أكـل فـإن: الشـمس باستصـحاب أصـل الحـال

وعليـــه  صـــومه يصـــح لـــم الشـــمس غـــروب فـــي يشـــك وهـــو أكـــل إن أمـــا، عليـــه وال قضـــاء، الليـــل بقـــاء
ر ومنهاا الهجاوم وقد ذكرنا فاي المبحاث األول أساباب التقصاي، (5)النهـار بقاء األصل ألن؛القضاء 
ال بيقين فأمـا باالجتهـاد ففيـه خـالف إيأكل في  خر النهار ال ن أينبغي : لذا قال الشافعية, بال تحر
ولو هجم ولم يتبين الخطـأ لزمـه القضـاء فـي اآلخـر ولـم يلزمـه فـي ، ز باالجتهادول النهار يجو أوفى 
صـل بقـاء النهـار فيستصـحب ن األأل؛أال يأكل إال بتيقن غروب الشمس  فاألحوط، من النهار ولاأل

كـــل ظنـــه دخـــول الليـــل بـــورد وغيـــره ففـــى جـــواز األ ىولـــو اجتهـــد وغلـــب علـــ، إلـــي أن يســـتيقن خالفـــه
 ىأنـه ال يجـوز لقدرتـه علـ: والثـاني ينيسـتاذ أبـو إسـحق االسـفرايوبه قال األ، ازأحدهما الجو : وجهان
اَلفـه لزَمـه الغَقَضـاء َحتـ ى لَـو أكـل  "، (6)قين بالصبردرك الي َتقد ا َأنه قد دخل الل يغل ثم  َبان خه َلو أكل م عغ

                                                           

 (.2/373البخاري الحنفي: البرهان المحيط، )( 1) 
(، العــدوي: 1/351المدينــة )(، القرطبــي: الكــافي فــي فقــه أهــل 4/101انظــر: العينــي: البنايــة شــرح الهدايــة )( 2) 

 (.1/444حاشية العدوي )
 (.4/101العيني: البناية شرح الهداية )( 3) 
 (.1/241أبو العباس الحموي: غمز العيون )( 4) 
(، ابـن قدامـة: 1/74(، المـاوردي: اإلقنـاع )1/333(، الشـيرازي: المهـذب )1/333انظر: الشيرازي: المهذب )( 5) 

 (. 3/47الشرح الكبير )
 (.6/402انظر: القزويني: فتح العزيز )( 6) 
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تقصـيرا  يوجـب  ي عـدع  خـر النهـارفـالهجوم علـى األكـل فـي  ، (1)"  خر الن َهار هجما  بهـاَل ظـن َفه ـَو حـَرام العبادات
  .على المكلف القضاء

 : الواجب على من مات مقصرًا في قضاء ما عليه من صيام رمضان: الثالثةالمسألة 
في صيام ما عليه  مكلف قادر على صيام ما عليه من رمضان ولكنه فرط: صورة المسألة

 فريطه؟ فما الواجب عليه بت، حتى مات قبل أن يصوم ما أفطر لغير عذر

 : في المسألة اختلفت أقوال العلماء

 ؛لصوم واجب بأصل الشرع ال يقضى عنها ألن ؛ال يصام عنهأنه إلى ذهبوا : القول األول 
ولكــن ي خــرج عنــه كفــارة بــأنغ ، ألنــه ال تدخلــه النيابــة فــي الحيــاة فكــذلك بعــد الممــات كالصــالة

أو تمــر تخــرج مــن ، عيرأو صــاع مــن شــ، ي طغَعــم عــن كــل يــوم مســكيٌن نصــف صــاع مــن بــر
 يــوم كــل عــن واحــدة فكفــارة  خــر رمضــان أدركــه أن بعــد المفــرط مــات إن: وقيــل، (2)تركتــه
وهـــذا قـــول ، (3)تفـــريط غيـــر مـــن كالميـــت فصـــار تفريطـــه أزالـــت الواحـــدة الكفـــارة ألن، يجزئـــه
 .(4)الحنابلةو ، والمالكية، لمنصوص عليه في الجديدوالشافعية في ا، الحنفية

ثـم مـات ، لو أخر قضاء رمضان بغير عذرإنها تكون باإليصاء : في الكفارة لواوالحنفية قا
 .(5)أفطره ما بكفارة اإليصاء لزمه يقض ولم، قبل رمضان  خر أو بعده

                                                           

 (.1/199تقي الدين الشافعي: كفاية األخيار )( 1) 
(، البيجرمـــي: حاشـــية 1/60(، القيروانـــي: مـــتن الرســـالة )1/259انظـــر: الشـــرنباللي الحنفـــي: مراقـــي الفـــالح )( 2) 

(، المــرداوي: 1/401دينــة )( الشــيبان ي: الحجــة علــى أهــل الم6/368(، النــووي: المجمــوع )2/400البيجرمــي )
(، الشـيباني: مسـائل 1/162(، أبو الخطـاب الكلـوذاني: الهدايـة علـى مـذهب اإلمـام أحمـد )3/334اإلنصاف )

 ( 1/166(، بهاء الدين المقدسي: العدة شرح العمدة )1/42(، ابن قدامة: عمدة الفقه )2/1215اإلمام أحمد )
(، 1/162الخطــاب الكلــوذاني: الهدايــة علــى مــذهب اإلمــام أحمــد ) (، أبــو1/448انظــر: ابــن قدامــة: الكــافي )( 3) 

 (.3/334المرداوي: اإلنصاف )
(، القيروانـي: مـتن الرسـالة 1/285(، اإلمام مالك: المدونة )1/259انظر: الشرنباللي الحنفي: مراقي الفالح )( 4) 

لشــيبان ي: الحجــة علــى أهــل ( ا6/368(، النــووي: المجمــوع )2/400(، البيجرمــي: حاشــية البيجرمــي )1/60)
 (.3/334(، المرداوي: اإلنصاف )1/401المدينة )

 (.1/259انظر: الشرنباللي الحنفي: مراقي الفالح )( 5) 
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ولكــن ال يلــزم ، ويجزئــه عــن اإلطعــام وتبــرأ بــه ذمــة الميــتيصــح صــوم وليــه : القااول الثاااني  العبادات

  .(1)في القديمه وهو قول الشافعي الولي الصوم بل هو إلى خيرت

 : األدلة

 : استدلوا من السنة النبوية واألثر والقياس: أدلة القول األول

 : السنة النبوية من : أوَلً 

   َقاَل َرس ول  الل هه : َقالَ ، َعنه ابغنه ع َمرَ ، َعنغ َنافهع : " ٍلاْياَه َصايااُم شااْهر فاْلاُيْطعاْم , ماْن مااتا واعا
ْنُه ماكاانا ُكلِّ ياْومٍ   .(2)" َمْسَكين   عا

 : األثرمن : ثانياً 

   َي اهلل  َعنغه َما -َعنه ابغنه َعب اس ادٍ : قَـالَ   -َرضه اْن أاحا اد  عا الِّي أاحا اْن , " َلا ُيصا اد  عا واَلا ياُصاوُم أاحا
دٍ  ْنُه ماكاانا ُكلِّ ياْوٍم ُمدَّ َحْنطاٍة , أاحا لاَكْن ُيْطَعُم عا  .(3)"وا

 َرَة ابغَنةه َعبغده الـ َمنه َقالَـتغ َعنغ َعمغ ـَي اهلل  َعنغهَـا_ َسـَألغت  َعائهَشـَة : ر حغ ـَي : َفق لغـت  َلهَـا،  -َرضه إهن  أ مر
فرَيـتغ َوَعَليغهَـا َرَمَضـان   ـَي َعنغهَـا؟ َفَقاَلــتغ ، ت و  ــل ح  َأنغ َأقغضه ْنهااا ماكاااانا , " َلا : َأَيصغ اادََّقي عا لاَكاْن تاصا وا
لاى َمْسَكينٍ  ْير  مَ , ُكلِّ ياْوٍم عا ْنهاا خا  .(4)"ْن َصيااَمَك عا

فــرط فــي  مــن مــات وعليــه صــوم: ين أن المقصــودواضــح مــن الحــديث واألثــر : وجااه الدَللااة
 يفـرط لـم ثـم، مـرض أو سـفر بعـذر أفطـر إذا أنـه علـى العلـم أهـل عامـة طعام التفاققضائه عليه اإل

طعـام هنـا هـي وهـي اإلوالعلة في الكفارة ، (5)عليه شيء ال أنه، مات حتى عذره دام بأن القضاء في

                                                           

 (.6/368النووي: المجموع )( 1) 
(، كتاب الصوم، باب من مات وعليـه صـيام رمضـان قـد فـرط 1757، ح1/558أخرجه ابن ماجه في سننه، )( 2) 

 ، انظر المصدر نفسه. بانيفه األلفيه، ضع
(، ، بـاب بيـان مشـكل مـا روي عـن رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه 6/176انظر: الطحـاوي: شـرح مشـكل اآلثـار، )( 3) 

 وسلم في الواجب فيمن مات وعليه صيام هل هو الصيام أو اإلطعام عنه، انظر المصدر نفسه.
ي عـــن رســـول اهلل صـــلى اهلل عليـــه وســـلم فـــي (، بـــاب بيـــان مشـــكل مـــا رو 2397، 6/178المصـــدر الســـابق( ( 4) 

  الواجب فيمن مات وعليه صيام هل هو الصيام أو اإلطعام عنه، انظر المصدر نفسه.
 (.6/327البغوي: شرح السنة )( 5) 
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 .(1)ير عذرالتفريط والتأخير لغ العبادات

 : القياس: ثالثاً 

لصـوم واجـب بأصـل فا، منهما عبادة بدنية تسقط بـالموت بجامع أن كال  ، قياس الصوم على الصالة
 .(2)ألنه ال تدخله النيابة في الحياة فكذلك بعد الممات كالصالة ؛الشرع ال يقضى عنه

 : أدلة القول الثاني

 : وا بالسنة النبويةاستدل

  َوةَ  َعنغ َبيغره  بغنه  ع رغ ااتا  "مانْ : قَـالَ  - -الل هه  َرس ولَ  َأن  ، َعائهَشةَ  َعنغ ، الزع لاْياهَ  ما ااما  َصاياام   واعا  صا
ْنهُ  َلي ُه" عا  .(3)وا

    ــنه َعب ــاس ــَي اهلل  َعنغه َمــا -َعــنه ابغ ــوَل اهلله ،  -َرضه ــَرَأة  َأتَــتغ َرس  ــي : َلــتغ َفَقا - -َأن  امغ إهن  أ مر
م  َشهغر   لاْيهااا داْيان  أاُكْناَت تاْقَضايناُه؟" أا : َفَقالَ ، َماَتتغ َوَعَليغَها َصوغ , ناعاامْ : قاالااتْ , راأاْيَت لااْو كااانا عا

اءَ " : قاالا  ق  َباْلقاضا  .(4)" فاداْيُن اَ  أاحا

فكـان علـى الورثـة الصـيام عمـن ، الميـت به ويبرأ، عنه يصوم أن لوارثه يستحب: وجه الدَللة      
 .(5)فرط في القضاء إلزالة التفريط عن وليهم وتبرئة ذمته

  الراجحالقول  : 

القـول الثـاني :  جح يتـر : أراء الفقهاء فـي المسـألة وبيـان مـا ذهبـوا إليـه مـن أدلـة عرض بعد 
                                                           

 (.1/60انظر: القيرواني: متن الرسالة )( 1) 
(، النـــــووي: 2/400لبيجرمـــــي )(، االبيجرمـــــي: حاشـــــية ا1/259انظـــــر: الشـــــرنباللي الحنفـــــي: مراقـــــي الفـــــالح )( 2) 

(، أبو الخطاب الكلوذاني: الهداية على مذهب اإلمام أحمد 3/334(، المرداوي: اإلنصاف )6/368المجموع )
(، بهاء الدين المقدسي: 1/42(، ابن قدامة: عمدة الفقه )2/1215(، الشيباني: مسائل اإلمام أحمد )1/162)

 (. 1/166العدة شرح العمدة )
( كتـاب الصـوم، بـاب مـن مـات وعليـه صـوم، أخرجـه البيهقـي 1952، ح3/35لبخاري في صـحيحه، )أخرجه ا( 3) 

(، بـــاب قضـــاء صـــوم رمضـــان، وقـــال: هـــذا إســـناد صـــحيح، انظـــر: 1376، ح 2/108فـــي الســـنن الصـــغرى )
 المصدر نفسه. 

 ( كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت. 1148، 2/804أخرجه مسلم في صحيحه، )( 4) 
 (.274,275/ 2انظر: الزرقاني: شرح الزرقاني على الموطأ )( 5) 
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يلـزم الـولي ولكـن ال ، ويجزئـه عـن اإلطعـام وتبـرأ بـه ذمـة الميـتيصـح صـوم وليـه الذاهب إلى أنـه :  العبادات

ه وهــو قــول الشــافعي فــي القــديم ، لقــوة مــا ذهبــوا إليــه باألدلــة الصــحيحة ، الصــوم بــل هــو إلــى خيرتــ
، في حـين أن أصـحاب القـول األول  اسـتندوا في التدليل لقولهم حيث استندوا إلى أحاديث صحيحة 

 إلى أحاديث و ثار حكم بضعفها كما ظهر في عرض النصوص والحكم عليها . 

أكثـر مـا يعنينـا هـو إثبـات أثـر التقصـير بغـض  ؛ ألنأعرضنا عنهـالمسألة مناقشات وفي اس
  .إخراج الكفارة من تركته هل هذا األثر هو تدارك أوليائه بالصيام عنه أو، النظر
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  المبحث الثالث العبادات

 أثر التقصير في الزكاة

ين لنـا مـا يتعلـق حكم كثيرة وبيـل - سبحانه وتعالى -فشرعها، لمالوكذا ل الزكاة طهارة للنفس
حيث بين ما يجب على المكلف فعلـه فيمـا أوتـي ، بها من أحكام سواء  في كتابه أو في سنة نبيه 

فمن الواجب على المكلف أن يتبع ما أ مر به فـي هـذا البـاب ، من مال وما وجب فيه من حق الزكاة
حتـى يخـرج ،بـادرة فيهـا واالحتيـاط ألمرهـا عليه الم ومن هنا ينبغي، من أبواب الفقه ويجتنب محاذيره
  .من دائر التفريط وعهدة التكلف

  .أثر التقصير في الزكاة ب سأناقش في هذا المبحث عدة مسائل فقهية تتعلقلذا 

 : التفريط في أداء الزكاة: ولىالمسألة األ 
فهــل ، الفهلــك المــ، وبعــد الــتمكن مــن األداء، وجوبهــابعــد  أداء الزكــاة أخــر: صااورة المسااألة

  ؟. أنها تسقط بتلف المال وهالكه وأ، وال تسقط الزكاة عنه، يضمن بتأخيره

 : أقوال العلماء في المسألة

 وهــذا ، الزكــاةســقطت فقــد إذا هلــك النصــاب بعــد وجــوب الزكــاة  هذهــب إلــى أن ــ: القااول األول
 .(1)صحابهأحنفية و  ياإلمام أبقول 

 ن تلــف ، لــتمكن مــن األداءقبــل ا، بتلــف المــالتســقط الزكــاة  إلــى أني ذهــب : القااول الثاااني وا 
ره بحـبس المـال عـن مسـتحقيه وعليـه إخـراج لتقصـي؛ وأخر بعد التمكن عصى وصار ضامنا  

بعــد مطالبــة  فلــو تلــف المــال كلــه بعــد ذلــك لزمتــه الزكــاة ســواء تلــف، قــدر الزكــاة لمســتحقيه
الشــافعية واإلمــام أحمــد فــي و ، المالكيــة، للحنفيــة وهــذا قــول، قبــل ذلــك والســاعي أو الفقــراء أ

                                                           

 (.2/201(، البابرتي: العناية )1/48انظر: أبو حفص الحنفي: الغرة المنيفة )( 1) 
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فلـو  ،التـأخير مـع اإلمكـان هـو سـبب اإلثـم والضـمان: أني  علـى المالكيـةنصت و ، (1)المشهور العبادات

 .(2)تلف النصاب بعد الحول وقبل التمكن فال زكاة

 : دلةاأل

 : أدلة القول األول

 :القرآن الكريم من : أوَلً 

 قوله تعالى: [ َْ ََلَة َوآُتوا الزَّ يُموا الصَّ
اِِْعيَ اَة وَ َوَأقِ ُعوا َمَع الرَّ َْ [اْر

(3). 

َكاةَ ": أن الخطاب بقوله تعالى: وجه الدَللة األمر هنا ليس علـى الفـور إنمـا و ، أمر" َو ت وا الز 
وبالتــالي ال يكــون ، ا لليســرفــال يكــون الوجــوب علــى الفــور كــي ال يصــير عســرا  منافي ــ، علــى التراخــي
 . (4)فال يضمن لعدم التعدي، مقصرا  بتأخيره

 :  القياس: ثانياً 

علــى العبــد الجــاني أو العبــد المــديون إذا ، مــال الزكــاةوا ســقوط الضــمان عــن المزكــي بهــالك قاســ   
 .(5)بجامع هالك المال، مات سقط عن المولى الدفع بالجناية

 : المعقول: ثالثاً 

 الحـق ن الشرع أوجب الزكاة بصفة اليسر وبهـذا خـص الوجـوب بالمـال النـامي بعـد الحـول و إ
فلو بقي الوجوب بعد هـالك النصـاب انقلـب ، لليسر ا  ى وجب بصفة ال يبقى بدونها تحقيقمت

                                                           

(، النـــووي: 2/451( الغزالـــي: الوســـيط )3/139(، القرافـــي: الـــذخيرة )2/3انظـــر: الكاســـاني: بـــدائع الصـــنائع )( 1) 
(، ابــــن قدامــــة: 3/363(، الهيتمــــي: تحفــــة المحتــــاج )1/73: منهــــاج الطــــالبين )(، النــــووي5/333المجمــــوع )
 (.2/508المغني )

 (.3/139انظر: القرافي: الذخيرة )( 2) 
 (.43البقرة: اآلية )( 3) 
 (.1/48انظر: أبو حفص الحنفي: الغرة المنيفة )( 4) 
 (.1/48انظر: المرجع السابق )( 5) 
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ـــم يوجـــد ، غرامـــة العبادات  ا  ون متعـــديألن األداء غيـــر موقـــت فـــال يكـــ؛وهـــي ال تجـــب إال بالتعـــدي ول

 .(1)بالتأخير

 الزكاة فسقطت، االستحقاق محل قبل تلف ألنه ؛حال كل على النصاب بتلف الزكاة تسقط ،
 .(2)فال ضمان عليه، بتلفها فسقط، بالعين يتعلق حق وألنه ؛الجذاذ قبل الثمرة تلفت لو كما

 : أدلة القول الثاني

 : القرآن الكريممن : أوَلً 

 اةَ أ]:  قوله تعالى َْ [قيموا الصَلة َوآُتوا الزَّ
(3). 

يتــاء الزكــاة هــو أداء و ، فأدوهمــا إلــى اهلل، ان واجبتــانالصــالة والزكــاة فريضــت: وجااه الدَللااة ا 
و توا الزكاة أمر واألمـر للوجـوب فوجـب المسـارعة إلخراجهـا ، (4)ها ألهلهااؤ عطا  المفروضة و  الصدقة

 .يعد تقصيرا   وترك تأخيرها بعد استيفائها للشروط

 : من وجهين -رحمه ا   -حجة الشافعي

وجــه عليــه الخطــاب بقولــه وت، أنــه بعــد مــا حــال الحــول علــى النصــاب وهــو قــادر علــى األداء: األول
َكاَة ": تعالى  للزكاة وال يسقط عنه الخطاب والتكليف. كان مانعا  ذلك  فاذا لم يؤد، "َو ت وا الز 

أن وجوب الزكاة تقرر عليه بالتمكن من األداء ومن تقرر عليه الوجوب ال يبرأ بـالعجز عـن : الثاني
 خـر يجـب  يسـقط بـالعجز حتـى لـو ملـك مـاال   كمـا فـي ديـون العبـاد إذا أفلـس ال، األداء بهالك المال

 .األداء منه
 : المعقول: ثانياً 
الـه بعـد الـت َمكعن حت ى لو تلف م والعصيان، هو سبب الضمانعند التمكن التأخير واإلتالف  -1

َكاة َوا هن  قط الز  ن الزكـاة يجـب إخراجهـا علـى الفـور أل ؛(5)تلـف ك لـه قبـل الـت َمكعن َسـَقطتلم تسغ
                                                           

 (.1/48غرة المنيفة )انظر: أبو حفص الحنفي: ال( 1) 
 (.2/509انظر: ابن قدامة: المغني )( 2) 
 (.43البقرة: اآلية )( 3) 
 (.1/203(، ط شاكر، الشافعي: تفسير الشافعي )1/574,573الطبري: تفسير الطبري )( 4) 
  (.2/451انظر: الغزالي: الوسيط )( 5) 
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ن لم يتمكن فله التأخير إلـى الـتمكن فـإن، تفإذا وجب العبادات  وتمكن من إخراجها لم يجز تأخيرها وا 

ن تلف قبل التمكن، (1)أخر بعد التمكن عصى وصار ضامنا   فال ضمان النتفاء تقصـيره  ،وا 
 .(2)عن مستحق أخره بحثا   وتأخيره إال أنغ ، لتقصيره بإتالفهبخالف ما لو أتلفه فإنه يضمن 

 .(3)هالفقراء فيأثم بتأخير  ا  في الزكاة حق ألن؛ ويأثم بتأخير الزكاة، حجال يأثم بتأخير ال -2
 فـال، المواسـاة سـبيل علـى تجـب ألنهـا األداء؛ فـي يفـرط لـم إذا، المـال بتلـف تسقط الزكاة أن -3

 فــال إخراجهــا مــن يــتمكن أن، التفــريط ومعنــى، عليــه تجــب مــن وفقــر المــال عــدم مــع تجــب
ن، يخرجهـــا ن تمكـــن وفـــرط فعليـــه الضـــمان ألبمفـــ فلـــيس، هـــاإخراج مـــن يـــتمكن لـــم وا  ن رط وا 

 .(4)ن كان لعدم التمكن وعدم التفريطسقوط الضما
  الراجحالقول  : 

مـال الزكـاة بعـد الـتمكن بنـاء  بضـمان هـالك  :يتـرجح القـول القائـل، فقهـاءقوال البعد عرض أ
وألني مالحظـــة  ؛لحـــجوالتفريـــق بينهـــا وبـــين ا، قائـــل بوجـــوب الزكـــاة علـــى الفـــورعلـــى تـــرجيح القـــول ال

وألن القـول بجـواز تـأخير إخـراج الزكـاة  ؛وال أثر هنا سوى الضمان، التقصير توجب ترتيب أثر عليه
 إلى متى يجوز التأخير ؟  :بعد التمكن ال ينضبط حيث يرد عليه سؤاٌل مهم وهو

 : بال عذر العيد عن يومالفطر إخراج زكاة  أخر: الثانيةمسألة ال
 خــر يــوم مــن رمضــان  ت المؤقتــة بــزمن فتبــدأ بغــروب شــمسن الواجبــاهــي مــ: زكاااة الفطاار

 .ومحرم تأخيرها عن يوم العيد بال عذر، (5)ويكره تأخيرها عن الصالة، صالة العيد إلى و خر وقتها

فما ، إن أخر المكلف إخراج زكاة الفطر عن يوم العيد فهو مقصر بتفويتها: صورة المسألة
  .األثر الواجب عليه بتقصيره

                                                           

(، 1/179(، التنــاري بلــدا: نهايــة الــزين )2/293(، الجمــل: حاشــية الجمــل )5/333انظـر: النــووي: المجمــوع )( 1) 
 (. 3/139القرافي: الذخيرة )

 (.1/135انظر: األنصاري: فتح الوهاب )( 2) 
 (.2/156البابرتي: العناية )( 3) 
 (.2/509انظر: ابن قدامة: المغني )( 4) 
: درر الحكـــام خســرو (، مــال299، 2/300(، البـــابرتي: العنايــة )3/108,102انظــر: السرخســي: المبســوط )( 5) 

(، ابــن 2/111,112(، الشــربيني الخطيــب: مغنــي المحتــاج )1/677(، الصــاوي: حاشــية الصــاوي )1/195)
 (.2/251,252(، البهوتي: كشاف القناع )3/88قدامة )
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 : أقوال العلماء في المسألة العبادات

، ثــمأ، لغيــر عــذر، بمضــي زمنهــا إن أخــر إخــراج الزكــاة غنــيٌ أنــه : إلااى العلماااء جمهااورذهااب    
ن طالت المدة، حتى يخرجها هي باقية في ذمته أبدا  و لتفويته وقت األداء  ؛وعصى وقضى  ، وا 

والتــرك عمــدا  الــذي ، رفتــرك دفــع الواجــب مــن زكــاة الفطــر مــع القــدرة علــى ذلــك يــدخل ضــمن التقصــي
 .(2)والحنابلة، والشافعية، المالكيةو ، وهذا قول الحنفية, (1)سيترتب عليه الضمان 

 : األدلة

 :  ةالسنة النبويمن : أوَلً  

  ََفــَرَض َرس ــول  الل ــهه : َقــالَ ، عــنه ابغــنه ع َمــر  " ٍاااًعا َمااْن تاْماار لاااى , زاكااااةا اْلَفْطااَر صا أاْو َمااْن شاااَعيٍر عا
َغيَر وااْلكاَبيَر َمنا اْلُمْسَلَمينا , واالذَّكاَر واأْلُْنثاى, وااْلعاْبدَ  اْلُحرِّ  ارا َبهااا أاْن تُاؤادَّ  قاْبالا ُخاُروَج , والصَّ واأاما

 .(3)"  النَّاَس َإلاى الصَّالةَ 
واجتنـاب ة إلـى إخـراج الزكـاة الواضح على وجـوب المسـارع نصهدل الحديث ب: وجه الدَللة

منــع  ىويشــير إلــ، فالحــث علــى المســارعة ينفــي المعنــى المعــاكس، (5)،(4)الوجــوبعــن وقــت  تأخيرهــا
 . األداء في الوقت قصودلم ا  ألن في التأخير تفويت ؛إلى حين خروج الوقت التأخير

غنــا، إدخــال الفرحــة والســرور أن الفطــرة مقصــودها: علااى  اديااث أخاار حت أودلاا الفقــراء  ءوا 
الصــالة عليــه -َقــاَل ، لمعــذور فــوت المعنــى المقصــود منهــاعــن الطلــب وســد حــاجتهم وبتــأخير غيــر ا

"أاْغُنوُهْم عاْن اْلماْسأالاَة َفي هاذاا اْلياْوَم":  -السالم
(6). 

                                                           

(، الكوسـج: 1/143(، الشيباني: الهداية علـى مـذهب اإلمـام أحمـد )1/188انظر: القروي: الخالصة الفقهية )( 1) 
سحاق بن راهويه )مسائ  (.3/1133ل اإلمام أحمد وا 

(، ابـن قدامـة: 1/678(، الصـاوي: حاشـية الصـاوي )2/111,112انظر: الشربيني الخطيب: مغني المحتاج )( 2) 
 (.2/252(، البهوتي: كشاف القناع )3/88,89المغني )

ق علـى صـحته، أخرجـه مسـلم، (، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطـر، هـذا حـديث متفـ6,71البغوي: شرح السنة )( 3) 
عن محمـد بـن رافـع، عـن ابـن أبـي فـديك، عـن الضـحاك، عـن نـافع وفيـه دليـل علـى أن صـدقة الفطـر فريضـة، 

 انظر: المصدر نفسه. 
 (.3/108انظر: السرخسي: المبسوط )( 4) 
 (.3/108السرخسي: المبسوط )( 5) 
دار الواجب ووقته، قلت: غريب بهذا اللفظ، انظر (، كتاب الزكاة، فصل في مق2/432الزيلعي: نصب الراية )( 6) 

 المصدر نفسه. 
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 :القياس : ثانياً  العبادات

فكمـــا ال ، (1)الفطـــرة مؤقتـــة بــزمن محـــدد كالصـــالة أنكمـــا ، قيــاس زكـــاة الفطـــر علـــى الصــالة
ن أخر , فكذلك الفطرة، قضاءير الترتب على ذلك التأخ يجوز تأخير الصالة عن وقتها لغير عذر وا 

 .(2)منهما عبادة ال تسقط بخروج الوقت بجامع أن كال  نها فإ

 : المعقول: ثالثاً 

فلو كان معـذورا  بتأخيرهـا كغيبـة مـال أو غيـاب المسـتحق ال ، لحوق اإلثم بتأخيره لغير عذر
وهنـا تفريطـه كـان بسـبب ، فيـه ا  أو مفرطـألمـر  ا  فلحـوق اإلثـم علـى المفـرط يلـزم كونـه تاركـ، إثم عليـه

 .تفويته وقت األداء لغير عذر

 .وعليه قضاؤها، لغير عذر عن وقتها  ثم مفرط الفطر زكاةفإن المؤخر إلخراج : وعليه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

(، البهــــوتي: 3/88,89(، ابــــن قدامــــة: المغنــــي )111,112/ 2انظــــر: الشــــربيني الخطيــــب: مغنــــي المحتــــاج )( 1) 
 (.2/252كشاف القناع )

 (.2/252البهوتي: كشاف القناع )( 2) 
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  المبحث الرابع العبادات

 أثر التقصير في الحج

مـن أدائـه مـرة قـد يـتمكن المسـلم و  ،الحج الركن الرابع من أركان اإلسـالم ومـن أعظـم شـعائره
بــأداء هــذا الــركن وجــب  -ســبحانه–فمــن أكرمــه اهلل ، واحــدة طــوال حياتــه وقــد ال يــتمكن مــن ذلــك أبــدا  

وأن يبــذل كــل مــا فــي وســعه ألدائــه علــى الوجــه ،عليــه أال يقصــر فــي التــزام أوامــره واجتنــاب نواهيــه 
ذمتـه  ى التزامـه ويبـر الجزاء العظيم عل حتى ينال ؛وأن يحتاط لكل ركن وواجب وسنة فيه ،المأمور

  .من التكليف والتفريط

 .أثر التقصير في الحجبفي هذا المبحث عدة مسائل فقهية تتعلق  تناولسأو

 : قصر في أداء الحج مع قدرته حتى مات: األولىمسألة ال
 نواختلفــوا فــيم، بــالغ عاقــل مســتطيع حــر مســلم اتفــق الفقهــاء علــى وجــوب الحــج علــى كــل

 ؟ ال وأ، ا  ولم يحج هل ي حج عنه من ماله باعتباره مفرطمات استطاع الحج حتى 

 : على قولينفي المسألة ختلف الفقهاء ا

 ـــاره مفرطـــ: القاااول ألول ـــال ، ا  وجـــوب الحـــج عنـــه مـــن مالـــه باعتب المالكيـــة و ، الحنفيـــةوبـــه ق
 .(1)في الصحيح على المذهب و الحنابلة، في قول والشافعية

 (2)في قول لهم الشافعيةوبه قال  ،ه غير مفرطألن ؛ال يجب الحج عنه: القول الثاني. 

 

 

                                                           

(، كوكـب عبيـد: فقـه العبـادات علـى 2/333م: البحـر الرائـق، )(، ابن نجـي2/3انظر: الزيلعي: تبين الحقائق، )( 1) 
(، ابــن قدامــة: المغنــي 2/439(، إمــام الحــرمين: نهايــة المطلــب فـي درايــة المــذهب )1/338المـذهب المــالكي )

(، المــــرداوي: 3/93(، ابــــن المفلــــح: المبــــدع فــــي شــــرح المقنــــع )1/45(، ابــــن قدامــــة: عمــــدة الفقــــه )3/232)
  .(1/398الشنقيطي: مذكرة في أصول الفقه )(، 409/ 3اإلنصاف )

(، ابـــن النقيـــب الشـــافعي: عمـــدة الســـالك 2/439انظـــر: إمـــام الحـــرمين: نهايـــة المطلـــب فـــي درايـــة المـــذهب، )( 2) 
(1/123). 
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 : األدلة العبادات

 : أدلة القول األول

 والقياس والمعقول.  ،والسنة النبوية ،وا بالقر ن الكريماستدل  

 :القرآن الكريم من : أوَلً 

 جَّ َواْلُعْمَرَة ّلِلَِِّ] :قوله تعالى ُّوا اْْلَ [َوَأِِت
(1). 

ــــة معنــــى إن : وجااااه الدَللااااة ، وأتمــــوا العمــــرة بحــــدودها، وســــننه، لحــــج بمناســــكهأتمــــوا ااآلي
ذا ثبت هذا فمتى لـم يحـج حتـى تـوفي وجـب ، أمر واألمر يدل على الوجوب: "وأتموا  "، (2)وسننها وا 

وما وجب عليه بعد موته جبران للتقصير الواقع منـه ، (3)ويعتمر، أن يخرج من ماله ما يحج به عنه
  .حال حياته

 السنة النبوية : ثانياً 

  أانَّ اْمراأاًة ساأالاَت النََّبايَّ , ْن اْبَن عابَّاسٍ عا اْن أاَبيهااا ؟ قااالا , عا لااْم ياُحاجَّ ااتا وا اْن " : ما اي عا ُحجِّ
 .(4)"أاَبيكَ 

المسـتطيع وجـب عليـه  فالمكلف، أن الحج حق تعلق بالذمة فال يسقط بالموت :وجه الدَللة
 . (5)ئه حال قدرته عليهمقصرا  عن أداذا كان إويجوز النيابة فيه ، في ذمته استقرو ، الحج

الظاهر أن مراده باإلثم إثم تفويت الحج ال إثم تأخيره " : جاء في البحر الرائق َلبن نجيم و 
فإنــه ال يرتفــع عنــد أبــي يوســف كمــا مــر ويــدل عليــه قولــه ولــو مــات ولــم يحــج أثــم باإلجمــاع أي إثــم 

ل بـه نظــر يـدل عليـه بحــث المؤلـف فـي كــالم وفيمــا اسـتد، تفويتـه؛ ألنـه بتـأخيره عرضــه علـى الفـوات
ال لـم الزيلعي ونقـل األقـوال الثالثـة ومـا ذاك إال فـي التـأخير إذ ال شـك فـي إثـ م تـارك فـرض قطعـي وا 

                                                           

 (.196البقرة: اآلية )( 1) 
 (.1/254(، الماوردي: تفسير الماوردي )1/327انظر: الطبري: جامع البيان )( 2) 
 (.1/179بهاء الدين المقدسي: العدة شرح العمدة )انظر: ( 3) 
(، كتــاب مناســك الحــج، بــاب الحــج عــن الميــت الــذي لــم يحــج، 2634، ح 5/116أخرجــه النســائي فــي ســننه )( 4) 

 انظر المصدر نفسه.  ،األلباني صححه
 (.1/179انظر: بهاء الدين المقدسي: العدة شرح العمدة )( 5) 
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فالمراد في الموضعين إثم التأخير يدل عليه ما قال في الفتح ثم على ما أورده ، ا  وال واجب ا  يكن فرض العبادات

فيأثم بالتأخير إلى غيره بال  فلو حج بعده ارتفع اإلثم، مكانالمصنف يأثم بالتأخير عن أول سني اإل
 .(1)"  عذر إال إذا أدى ولو في  خر عمره

 : القياس: ثالثاً 

همــا حــق اســتقر فــي ذمــة المكلــف فــال يألن كل ؛الحــج علــى ديــن اآلدمــي وكــذلك الزكــاة يــاسق
الحــج  اسيــفق، يونــهالحــج ديــن فــي ذمتــه فيجــب قضــاؤه عنــه بعــد المــوت كســائر د، يســقطان بــالموت

وينتفـع بالقضـاء فـي ، لجميـععلى دين اآلدمي بجامع أنـه مطالـب بـالجميع ويسـقط عنـه بـاألداء فـي ا
 .(2)الجميع

 : المعقول: رابعاً 

ــهفــي األ فهــو عــاص   وهــو مســتطيع مــن مــات ولــم يحــج لمــا انتهــى ، صــح ؛ فإنــا لــو لــم ن عصر
مـع قدرتـه عليـه داء ه األوتركـ، عصي بتركـهالحج قط إلى حقيقة الوجوب؛ فإن خاصية الوجوب أنه ي

 .(3)داء العبادة الواجبة عليهأمنه في تفريطا   ديع

 : دليل القول الثاني

 : القياساستدلوا من 

 ال فــ، همــا عبــادة بدنيــة تســقط المطالبــة بهــا بــالموتيــاس الحــج علــى الصــالة بجــامع أن كليق
 .(4)إن لم يوصه بهماله  من يلزم الحج عنه

 

 

                                                           

 (.1/216(، بمال: درر األحكام )2/333,334) ابن نجيم: البحر الرائق( 1) 
(، 1/179(، بهــاء الــدين المقدســي: العــدة شــرح العمــدة )1/398انظــر: الشــنقيطي: مــذكرة فــي أصــول الفقــه )( 2) 

 (.5/262(، ابن المفلح: الفروع وتصحيح الفروع )2/393البهوتي: كشاف القناع )
 (.1/293كشي: البحر المحيط )(، الزر 2/439انظر: الجويني: نهاية المطلب، )( 3) 
 (.1/398انظر: الشنقيطي: مذكرة في أصول الفقه )( 4) 
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 في التقصير أثر
 :  راجحالالقول  العبادات

بأن تارك الحج : ما ذهب إليه أصحاب القول األول، يترجح لدينا بعد عرض األقوال واألدلة
وة مـا ذهبـوا إليـه مـن لقـ وذلك؛قضاؤه من تركته و الحج ووجب  ا  مقصر  عدي ي   مع قدرته عليه حتى موته

 . لتمكنهفي المفرطين وكذلك وجود القدرة لديه جعله يندرج ، أدلة

 : لمحرمجماع ا :المسألة الثالثة
قــام المحـــرم بــوطء زوجتـــه حــال إحرامــه وقبـــل تحللــه ســـواء كــان ناســـيا  أو : صااورة المساااألة

  ؟متعمدا  ذلك فما الواجب عليه
 : أقوال العلماء في المسألة 

 وعليـه أن يقضـيه بعـد ، من جامع زوجته حال إحرامه فسد حجـه أو عمرتـه: قالوا: الجمهور
وهـذا مـا  ،ويقسـمها علـى الفقـراء بمكـة المكرمـة، ه إراقـة دمعلي كما ،ذلك ولو كان حج تطوع

 . (2)والشافعية و الحنابلة (1)ذهب إليه الحنفية والمالكية

وســنقوم بعــرض التفاصــيل عنــد المــذاهب الخــتالفهم فــي وقــت ، وهــذا إجمــال مــا ورد فــي المســألة
وفــي  ؟غيـر ذلـك وجميـع أوهـل عليـه القضـاء عنـد ال ،الجمـاع المفسـد للحـج ونـوع الـدم الواجـب إراقتـه

  ؟ عليهما الواجب  حال كونه ناسيا  أو متعمدا  مفرطا  

 يكون الجماع في إحرام الحج على أحوال : 
ووجـب عليـه ثالثـة ، جامع قبـل الوقـوف بعرفـة فسـد حجـه  فمن: الجماع قبل الوقوف بعرفة: األول 

 : أمور

 ُّو] :إلى نهايته لقوله تعالى، (3)يمضيا في حجهما وجَّ َواْلُعْموَرَة ّلِلََِِّوَأِِت [وا اْْلَ
: وجاه الدَللاة ،(4)

ــننههاأي  ــرة بحــدودها وس  ــننهه، وأتمــوا الع مغ ــوا الحــج بمناســكه وس  ــرة ف ،أتهمي مــن أحــَرم بحــجي أو بع مغ
                                                           

للمالكية: تفصيل في مسالة الوقت الذي إذا وقع فيه الجماع كـان مفسـدا  للحـج واختلفـوا فـي فسـاد الحـج بـالوطء ( 1) 
الـذي هـو الواجـب، راجـع  بعد الوقوف بعرفة، وقبل رمي جمرة العقبة، وبعد رمي الجمـرة، وقبـل طـواف اإلفاضـة

 كتب المالكية في هذا. 
(، ابــن قدامــة: المغنــي 219/ 1(، الســغدي: النتــف فــي الفتــاوى )118، 4/121انظــر: السرخســي: المبســوط )( 2) 

(، الشـــــيرازي: المهـــــذب 2/229(، الشـــــربيني: مغنـــــي المحتـــــاج، )3/328والشـــــرح الكبيـــــر علـــــى مـــــتن المقنـــــع )
  .(2/133رشد: بداية المجتهد )(، ابن 3/227(، المغني )1/394)

  .(4/117السرخسي: المبسوط )( 3)
  .(196البقرة: اآلية )( 4)
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، وجماعــه قبــل اتمــام الحــج بركنــه األعظــم وهــو (1) فلــيس لــه أن َيحــلي حتــى ي تم هــا َتمــام  الحــجي  العبادات

لـم يفــرق ا  وأفسـد حجـه ولـم يتمــه علـى الوجـه المـأمور بـه، وهنـا الوقـوف بعرفـة ارتكـب محظـور 
، حيـــث قــال: أتمـــوا الحــج، فـــذكر لفــظ الحـــج علــى إطالقـــه لــم يميـــز بـــين بــين صـــحيح وفاســد

 .(2)عمرة وال يقيم في حجة فاسدة يجعل الحج: وقال مالك صحيح وفاسد،

   كــان الحــج الــذي  فــإنولــو كانــت نافلــة ، للحجــة الفاســدة أداء حــج جديــد فــي المســتقبل قضــاء
ن كان نفال  وجب القضاء أيضا  ، القضاءه أفسد واجبا  أجزأ ويستحب ، والقضاء على الفور، وا 

وأوجـــب ، أن يفترقـــا فـــي حجـــة القضـــاء هـــذه عنـــد األئمـــة الثالثـــة منـــذ اإلحـــرام بحجـــة القضـــاء
هين وفــي أحــد الــوج ،مــن الموضــع الــذي أصــابها فيــه إلــى أن يحــال المالكيــة عليهمــا االفتــراق

ــنه  هكــذا روي، لمالــك كبــاقي األئمــة يفترقــا مــن حيــث يحرمــان مــن قابــل ــنه َيزهيــَد بغ َعــنغ َيزهيــَد بغ
د ا: َقالَ ، َجابهر   َرَأَته  ، َسَألغت  م َجاهه رهمه ي َواقهع  امغ ـَي : َفَقالَ ، َعنه الغم حغ َكاَن َذلهَك َعَلى َعهغده ع َمـَر َرضه

اا" ياْقَضايااَن حا : قاالا ، اهلل  َعنغـه   ُهما اا, جَّ َهما جِّ اا , وااُ  أاْعلااُم َبحا ًَل ُكال  وااَحاٍد َمْنُهما االا ثُامَّ ياْرَجعاااَن حا
اباهاا " تافارَّقاا َفي اْلماكااَن الََّذي أاصا ا واأاْهدا  وا جَّ اَحَبَه فاَإذاا كااناا َمْن قااَبٍل حا  .(4),(3)َلصا

 بـل يجـب ، ال تجـز  الشـاة: الثالثـة وقال األئمـة، وهو عند الحنفية شاة، ذبح الهدي في حجة
َيـىبماا روي : علـى الـذبح والقضـاءاسـتدل الحنفيـة ، (5)عليه بدنـة َبَرنهـي َيزهيـد  : قَـالَ ، َعـنغ َيحغ َأخغ
َبَة  -َأوغ َزيغد  بغن  ن َعيغم  ، بغن  ن َعيغم   رهَمـ -َشك  َأب و َتوغ َرَأتَـه  َوه َمـا م حغ َذام  َجاَمَع امغ ، انه َأن  َرج ال  مهنغ ج 

ل  َرس وَل اهلله  ا: َفَقاَل َله َما، - -َفَسَأَل الر ج   .(6)" واأاْهَدياا هاْدًيا, " اْقَضياا ُنُسكاُكما

  

                                                           

  ( ، ط شاكر . 3/7انظر: الطبري : جامع البيان ) ( 1)

  .(295، 1/294ابن عبد الوهاب النجدي: مختصر اإلنصاف والشرح الكبير )( 2)
(، انظــر 9781،ح5/273ل مكــة، بــاب مـا يفســد الحــج، )أخرجـه البيهقــي فــي السـنن الكبــرى، جمــاع أبــواب دخـو ( 3)

 المصدر نفسه. 
  .(4/117السرخسي: المبسوط )( 4)
(، ابــــن عبــــد الوهــــاب النجــــدي: مختصــــر 7/414(، النــــووي: المجمــــوع )4/117انظــــر: السرخســــي: المبســــوط )( 5)

  .(3/308,309(، ابن قدامة: المغني )295، 1/294اإلنصاف والشرح الكبير )
(، هــذا 9778، ح5/272ه البيهقــي فــي الســنن الكبــرى، جمــاع أبــواب دخــول مكــة، بــاب مــا يفســد الحــج، )أخرجــ( 6)

 منقطع وخو يزيد بن نعيم األسلمي بال شك، انظر المصدر نفسه. 
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 في التقصير أثر
 :بعد الوقوف بعرفة إذا جامع : الحال الثاني العبادات

 : اختلف الفقهاء في الواجب عليه

 هــذا رأي و ، ألنــه أدي النســكين بصــفة الصــحة ؛ال يفســد حجــه ولكــن عيــه بدنــه: القااول األول
 .(1)الحنفية

 ويجعل الحج عمـرة وال يقـيم علـى حجـة ، سد الحجإن كان قبل التحلل األول يف: القول الثاني
 .(2)المالكيةوهذا رأي ،فاسدة 

 فسـد حجـه وعليـه المضـي بحجـة فاسـدة وبدنـة والقضـاء : إن كان قبل التحللـين: القول الثالث
كمـا  ذبح بدنة باإلضافة إلى القضاء في قابـل وعليهما، الحنابلةوكذا ، (3)وهذا رأي الشافعية،

  .(4)ذكر الشافعية والمضي في الحج الفاسد

 : األدلة
 : القرآن الكريم من : أوَلً 

  وجَّ َفوََل َرَفوَو َوََّل ُفُاووَق َوََّل ِجوَداَل ِِف ]قوله تعاالى ٌٌ َفَمْن َفوَرَض فِويِهنَّ اْْلَ جُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَما اْْلَ

جِّ َوَما َتفْ  ُقوِن َيا ُأوِِل اْْلَْلَباِب اْْلَ اِد التَّْقَوى َواتَّ ُدوا َفإِنَّ َخْْيَ الزَّ  َيْعَلْمُه اّلِلَُّ َوَتَزوَّ
[َعُلوا ِمْن َخْْيٍ

(5). 

يعني في األشـهر المعلومـات ، فمن أوجب الحج على نفسه وألزمها إياه فيهن: وجه الدَللة 
يجابــه إيــاه علــى نفســه العــزم علــى عمــل جميــع مــا أوجــب اهلل علــى الحــاج عملــه وتــرك  التــي بينهــا وا 

" رفــث " اختلــف فــي تأويلهــا وممــا ذكــر فــي معنــاه أنهــا هــي :جميــع مــا أمــره اهلل بتركــه وقولــه تعــالى 
 هـــو: قـــال ؟ "فـــال رفـــث وال فســـوق": فـــي قـــول اهلل، عـــن الرفـــث، للمـــا ســـئ فعـــن ابـــن عبـــاس، الجمـــاع

 .(6)"وهو أدنى الرفث ،وهي العرابة من كالم العرب، التعريض بذكر الجماع

                                                           

  .(4/119انظر: السرخسي: المبسوط )( 1) 
  .(1/294,295انظر: ابن عبد الوهاب النجدي: مختصر اإلنصاف والشرح الكبير )( 2) 
  .(7/414النووي: المجموع )( 3) 
  .(309، 2/308انظر: ابن قدامة: المغني )( 4) 
  .(197البقرة: اآلية )( 5) 
 (.1/272( ط هجر، ابن عطية: تفسير ابن عطية )458، 3/452انظر: الطبري: جامع البيان )( 6) 
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فــإن ،  كــدوفــي الجملــة كــل مــا فســر بــه الرفــث ينبغــي للمحــرم أن يجتنبــه إال أنــه فــي الجمــاع  العبادات

بتعاد عنه فقد ارتكب محظورا  أوجب إفسادا  الفلما لم يجتنب ما أمر با، جامع وهو محرم فسد إحرامه
ــ هــي عنــه فنســب لنفســه التقصــير فــي اتبــاع مــا أمــر بــه واجتنــاب مــا ن  مفرطــا  إلهمالــه  دي فــي العبــادة وع 

  .الموجب لإلثم واألثر الشرعي

 :  ثرواأل السنة النبوية من : ثانياً  

راقة الدم والتفرقالدليل من السنة النبوية على المضي ف  : ي الحج الفاسد وا 

  َيــىروي َبَرنهــي َيزهيـد  بغــن  ن َعـيغم  : قَـالَ ، َعـنغ َيحغ َبـَة  َشـك   -َأوغ َزيغــد  بغـن  ن َعــيغم  ، َأخغ ــال   -َأب ــو َتوغ َأن  َرج 
رهَمــانه  َرَأتَــه  َوه َمــا م حغ ــَذام  َجــاَمَع امغ ــنغ ج  ــوَل اهلله ، مه ــل  َرس  " اْقَضااياا : َفَقــاَل َله َمــا، - -َفَســَأَل الر ج 

 . (1)" واأاْهَدياا هاْدًيا, ُنُسكاُكماا

   ـد  : قَـالَ ، َعنغ َيزهيَد بغنه َيزهيَد بغنه َجابهر َرَأتَـه  ، اَسـَألغت  م َجاهه ـرهمه ي َواقهـع  امغ َكـاَن َذلهـَك : َفقَـالَ ، َعـنه الغم حغ
َمـــرَ  ـــه   -َعَلـــى َعهغـــده ع  ـــَي اهلل  َعنغ اااا: قااااالا ، -َرضه ُهما جَّ اااا, " ياْقَضااايااَن حا َهما جِّ ثُااامَّ , وااُ  أاْعلااااُم َبحا

اَحَبَه فااَإذاا كاانااا َماْن  ًَل ُكل  وااَحٍد َمْنُهماا َلصا الا تافارَّقااا َفاي اْلماكاااَن ياْرَجعااَن حا اا واأاْهادا  وا جَّ قااَباٍل حا
اباهاا "  .(2)الََّذي أاصا

ع قبــل الوقــوف بعرفــة يفســد ماجــا الداللــة علــى أنــه مــن ظــاهر  واألثــر الحــديث: وجااه الدَللااة 
فالقضاء والجبر بالكفـارة بإراقـة دم وذبـح ، (3)وعليه أن يمضي فيه ويهدي شاة ويحج من قابل، حجه

  .كان بدنة أو شاة هو أثر تفريط المكلفالهدي أي 

 .من السنة النبويةحتى لو بعد الوقوف بعرفة ودليل الحنفية في عدم فساد الحج بالجماع ناسيا  

  قوله "طاأا إ عا عاْن ُأمََّتي اْلخا ضا لاْيهَ , واالنِّْسياانا , نَّ اللَّها وا ماا اْسُتْكرَُهوا عا  .(4)"وا

                                                           

(، َهـَذا 9778، ح5/272د الحـج، )أخرجه البيهقـي فـي السـنن الكبـرى، جمـاع أبـواب دخـول مكـة، بـاب مـا يفسـ( 1) 
، انظر المصدر نفسه.  َلمهيع بهاَل َشك  َسغ ٌع َوه َو َيزهيد  بغن  ن َعيغم  األغ  م نغَقطه

(، انظـر 9781،ح5/273أخرجه البيهقي في السنن الكبـرى، جمـاع أبـواب دخـول مكـة، بـاب مـا يفسـد الحـج، )( 2) 
 المصدر نفسه. 

 (.2/433لممجد على موطأ محمد )اللكنوي الهندي: التعليق ا( 3) 
 .25صسبق تخريجه ( 4) 
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يعفــي بــه مــا يلحــق اإلنســان مــن اإلثــم ف يوضــع عــن المكلــف رأنــه النســيان عــذ: وجااه الدَللااة العبادات

 . لم يدرجوا النسيان في أسباب التقصير في هذه الحالة، بسببه
ـــيهم-أن الصـــحابة علـــى االســـتدالل بهـــذا الحـــديث  ض المالكياااةر اعتاااو  لـــم  -رضـــوان اهلل عل

لـم سـيان مـا مـن الن وغيـره السـيما أنعـام فـي النسـيان اآلمـر بالقضـاء والحديث ، (1)يستفصلوا
وخاصــة لوجــود الحالــة المــذكرة هنــا وهــي ، كمــا ذكرنــا فــي المبحــث األول، ا  عــذر يعــده العلمــاء 
 . هيئة اإلحرام

 :  القياس: اً لثثا

علـى العامـد فـي اإلفسـاد والمسـاواة  قاسوا الناسي فـي الـوطء حـال اإلحـرام بحـج أو عمـرة -1
لكـن ، فكالهمـا عليـه ذبـح بدنـةراقـة الـدم في األثـر المترتـب عليـه فـي وجـوب إ، (2)بينهما

ال يـأثم  ا  عنـد مـن جعـل النسـيان عـذر الخالف بينهما فـي اإلثـم فيـأثم العامـد دون الناسـي 
 .به ويعذر

قياس الجماع للمحرم على األكل للمصلى في فساد العبادة بجـامع وجـود الحالـة والهيئـة  -2
 .(3)المذكرة وهي حالة اإلحرام والصالة

 : المعقول : رابعاً 

فــال يعــذر بالنســيان  تــرن الفعــل فــي حــال النســيان بحالــة مــذكرة وهــي هنــا هيئــة اإلحــرامإن اق
نــه بمــا وهنــا تعلــق الحكــم بعــين الجمــاع وبســبب النســيان ال ينعــدم عــين الجمــاع القترا، ويكــون مفرطــا  

 .(4)يذكره وهو هيئة المحرمين

ونســب التفــريط إليـه وألزمــه مــا ، دائــرة العـذر بالنســيان ورفــع الحكـمفوجـود الحالــة المــذكرة أخرجـه عــن 
 . خر وجعله كالعامدء في العام اآليزيل به هذا التقصير وهو الجبر بإراقة دم و القضا

 

                                                           

 (.1/294انظر: النجدي: مختصر اإلنصاف والشرح الكبير )( 1) 
 (.3/308,309(، ابن قدامة: المغني )1/249انظر: النجدي: مختصر اإلنصاف والشرح الكبير )( 2) 
(، أميـــر بـــاد شـــاه: 1/260شـــباه والنظـــائر )(، ابــن نجـــيم: األ327/ 2انظــر: الكمـــال بـــن الهمـــام: فـــتح القـــدير )( 3) 

ـــر ) ـــون )1/243تيســـير التحري ـــر 2/294( )1/247(، الحســـيني الحنفـــي: غمـــز العي (، المنيـــاوي: الشـــرح الكبي
 (.1/243(، أمير باد شاه: تيسير التحرير )1/277لمختصر األصول )

 (.4/121انظر: السرخسي: المبسوط )( 4) 
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 " رمي الجمار "ترك واجب من واجبات الحج : الرابعة مسألةال العبادات

الواجبــات والمطلــوب مــن بهــا كغيرهــا مــن  رمــي الجمــار واجــب مــن واجبــات الحــج المــأمور
 في ذلك. ا  فإن ترك الرمي هل يكون مقصر ، وقتها المخصص لها شرعا  في  هاالمكلف أداؤ 

فهــل ، ناســيا   يــرم أو أخــر الرمــي متعمــدا  أو لــمف، تــرك الحــاج رمــي الجمــار: صااورة المسااألة
 . ؟يكون مفرطا  في أداء نسكه ؟ وما األثر الواجب عليه بتفريطه إن كان كذلك 

 : أقوال الفقهاء في المسألة 

 أيـام الرمـي رماهـا علـى التـأليف ، ن من ترك الرمي كله في سائر األيام إلـى  خـرأ: القول األول
ن تركها حتى غابت ا  و ، ومحمد، أبي يوسف:وال دم عليه في قول ، وعليه دم في قول أبي حنيفة

وهـذا مـا ذهـب ، ا  رمـي وعليـه دم واحـد فـي قـولهم جميعـالشمس من  خـر أيـام الرمـي سـقط عنـه ال
 .(1)إليه الحنفية

 ن لم يستطع فإ، ومن لم يجد فعليه الصفإ، من ترك الرمي كله فعليه دم بأن   :قالوا: ول الثانيالق
 .(2)( )إال أن الحنابلة قالوا بعدم االطعام، وهذا ما ذهب إليه المالكية والحنابلة, طعامفعليه اإل

 ألنه فات  ؛يقض ام التشريق سقط الرمي ولمإذا ترك رمي اليوم الثالث من أيقالوا : القول الثالث
 . (3)وهذا ما ذهب إليه الشافعية، أنه يجب عليه دم: والمشهور، أيام الرمي

لتـرك فعـل الرمـي ووجـوب اإلعـادة  جوب جبر التقصير بالـدمو  نالحظ أن الفقهاء اتفقوا على
  .فيةعند الحن

 : األدلة

 : والمعقول ،والقياس ،استدلوا باألثر

 

                                                           

  .(4/65(، السرخسي: المبسوط )2/425,424وف بالمبسوط )انظر: الشيباني: األصل المعر ( 1) 
(، ابـن قدامـة: الكـافي فـي فقـه أهـل المدينـة، 576 -1/559انظر: القيرواني: التهذيب في اختصار المدونة، )( 2) 

(1/403).  
  .(8/236(، النووي: المجموع شرح المهذب، )4/354انظر: العمراني: البيان في مذهب االمام الشافعي، )( 3) 
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 : األثر: أوَلً  العبادات

  (1)داًما" فاْلُيْهَرقْ  تاراكاهُ  أاوْ , شاْيًئا ُنُسَكهَ  َمنْ  ناَسيا  " مانْ : َقالَ  َعب اس   بغنه  هه الل   َعبغده  َعنغ. 

النسـيان عـذرا   فـي عـدم  فـي قولـه " مـن نسـي " أنـه لـم يعـد األثـر بمنطوقـه دل: وجه الدَللة
 . (2)أو بإعادة الرمي كما عند الحنفية، جب عليه الجبر بإراقة الدمو أ و، الرمي

 :  القياس: ثانياً 

هـو القيـاس حيـث قاسـوا الرمـي : يامـهخـر أمـي فـي  اإلعـادة وفـي تـدارك الر دليل الحنفية في  -1
  خـر إلـى فعلـى مـن تـرك الرمـي، ينهمـا هـو بقـاء وقتـه بعـد التـأخيرعلى األضحية والجامع ب

 وقتـه بقي ما المتروك يتدارك أن فعليه باق الرمي وقت ألن التأليف؛ على رماها الرمي أيام
 .(3)النحر أيام  خر إلى أخرها إذا كاألضحية

همـــا مـــن واجبـــات الحـــج ألن كلي؛قيـــاس تـــرك الرمـــي علـــى تـــرك الســـعي بـــين الصـــفا والمـــروة  -2
 .(4)الواجب بتركه إراقة دم لجبر الخلل

 : المعقول: ثالثاً 

، كرةهو وجود الحالة المذ،وتقصيرا   وغيره من الواجبات إهماال  ، ن وجه اعتبار ترك الرميإ -1
، بخصــــوص المشــــاعر واجتمــــاع النــــاس فــــال يلتفــــت إلــــى االعتــــذار بالنســــيان والحالــــة هــــذه

مرة فـي حيـاة المكلـف فمـن الضـروري االحتيـاط فـي أمرهـا والتنبـه تكون ربما  ففريضة الحج
 .لها

                                                           

(، جمــاع أبــواب دخــول مكــة، بــاب مــا يفعــل مــن فاتحــه 9825،ح 5/285أخرجــه البيهقــي فــي ســننه الكبــرى )( 1) 
 الحج.

( وللمالكيـة تفصـيل 4/63(، القرطبي: البيـان والتحصـيل )419/ 1انظر: اإلمام مالك: موطأ مالك ت عبد الباقي ) 
 في أمر النسيان في الرمي وترك الحصاة.

( وللمالكيــة 4/63(، القرطبــي: البيــان والتحصــيل )419/ 1ام مالــك: موطــأ مالــك ت عبــد البــاقي )انظــر: اإلمــ( 2) 
 تفصيل في أمر النسيان في الرمي وترك الحصاة

 (.2/425,424انظر: الشيباني: األصل المعروف بالمبسوط )( 3) 
هــذيب فــي اختصــار المدونــة (، القيروانــي: الت1/529(، اســني المطالــب، )4/65انظــر: السرخســي: المبســوط )( 4) 

(1/5576.) 
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قــال فــي كفايــة ، نهــم لــم يفرقــوا فــي تــرك الواجبــات واألركــان بــين التقصــير وعــدم التقصــيرإ -2 العبادات
، كــالفوات بأشــغال الــدنيا، م أنــه ال فــرق فــي الفــوات بــين أن يكــون بتقصــير" واعلــ:األخيــار 

(1) أوبال تقصير كالنوم "
 . س

 : تلف لحم األضحية بعد ذبحه وقبل التوزيع: الخامسة مسألةال
أو  تلـف بعضـهفي، في توزيـع اللحـم ولكن تأخر، ذبح المكلف األضحيةي أن: صورة المسألة

  ؟تجب عليه إعادة األضحية في العام القادم وهل  ؟فما الحكم في ذلك، كله

ال يستحب تركها لمـن يقـدر ، فاألضحية سنة مؤكدة: ال بد من التذكير بحكم األضحية: أوال  
 .(2)رأو النذ، وال تجب إال بااللتزام عليها

 : فما الواجب عليه، ذلكأو بغير ، بتقصير منه فإن ذبح المضحي أضحيته وتلف لحمها

 ال ضمان عليه أي، عليه شيءال فأو استهلك اللحم بعد الذبح ، لو هلك نهأ: ذهب الفقهاء
 . (4)،(3)ا  كان سبب التلفأي، لحصول إراقة الدم ؛وال إعادة في العام القادم

 : األدلة

                                                           

 (.1/386تقي الدين الحصني الشافعي: كفاية األخيار )( 1) 
(، البغـدادي المـالكي: التلقـين فـي 1/78(، اإلمـام مالـك: المدونـة )5/80,81انظر: الكاساني: بدائع الصنائع )( 2) 

(، النـــــووي: منهـــــاج الطـــــالبين 82، 1/81(، الشـــــيرازي: التنبيـــــه فـــــي الفقـــــه الشـــــافعي )1/104الفقـــــه المـــــالكي )
(، النـووي: 82، 1/81(، الشـيرازي: التنبيـه فـي الفقـه الشـافعي )8/391(، المزني: مختصـر المزنـي )1/320)

( الخرقـــي: مختصـــر الخرقـــي 1/418(، ابـــن قدامـــة: الكـــافي فـــي فقـــه أهـــل المدينـــة )1/320منهـــاج الطـــالبين )
، ال بد مـن اإلشـارة إن المسـألة  (1/204ذهب اإلمام أحمد )(، أبو الخطاب الكلوذاني: الهداية على م1/146)

فــي حكــم األضــحية خالفيــة فــالبعض قــال أن األضــحية  حكمهــا الوجــوب ، انظــر: بــدر الــدين العينــي : البنايــة 
 ( .  12/4شرح الهداية )

الح: فتــاوى (، ابــن الصــ1/432,436(، انظــر: الشــيرازي: المهــذب )5/80انظــر: الكاســاني: بــدائع الصــنائع )( 3) 
 (.1134، 2/710ابن صالح )

(، أبـو الخطـاب الكلـوذاني: الهدايـة 1/146(، الخرقـي: مختصـر الخرقـي )9/444( انظر: ابـن قدامـة: المغنـي )3) 
 (.1/204على مذهب اإلمام أحمد )

: أن " واختلــف مــذهب مالــك هــل يــؤمر باألكــل والصــدقة معــا ، أم هــو مخيــر بــين أن يفعــل أحــد األمــرين؟ أعنــي( 4) 
يأكــل الكــل أو يتصــدق بالكــل( ؟ وقــال ابــن المــواز: لــه أن يفعــل أحــد األمــرين. واســتحب كثيــر مــن العلمــاء أن 

 (.2/201: ثلثا لالدخار، وثلثا للصدقة " ابن رشد: بداية المجتهد، )يقسمها أثالثا  
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  الثاني الفصل

 في التقصير أثر
 : والمعقول،بالقياس  :استدلوا العبادات

 :  القياس: أوَلً 

        كـل منهمـا مـع مراعـاة رة في عدم اإلعـادة لحصـول إراقـة الـدم فـي و قياس المندوبة على المنذ
تـالف إلكونـه ؛ مثلها ويتصدق بهـا وأ، غرم القيمةي حيث، الخالف في المنذورة بوجوب الضمان فيها

ولـم يفـرق ، في وقتهـا ولو حكما  ، " لو ذبح المنذورة:في أسنى المطالب  قالو ، (1)مال متعين للصدقة
 .(2)راء أخرى لحصول إراقة الدم"وال يلزمه ش، لحمها ففسد لزمه قيمته وتصدق بها دراهم

 : المعقول: ثانياً 

  ن لــم يتصــدق ، لــه أكلهــا جميعــا   ا  إن كــان جــائز فــ، (3)عليــه لكــون األضــحية ســنة شــيءال وا 
لو حبس الكل لنفسه ولم يوزعه جـاز لحصـول القربـى باإلراقـة وأن التصـدق بـاللحم و  بشيء
فـإن تلـف اللحـم ال يوجـب ، عليـه فالتفريق يكون غيـر واجـب، فال تفريط منه بذلك، (4)تطوع

ن كـان األفضـل إطعــام ، وعـدم الوجـوبرجوعـا  ألصـله وهـو السـنية  أو قيمـة، عليـه إعـادة وا 
َفُكُلوا ِمسَْهوا َوَأْطِعُمووا اْلَبوائَِس ]له تعالى لقو  ؛(5)الفقراء والمساكين وغيرهم من لحم األضحية

[اْلَفِقووْيَ 
ــَرةَ ف وقولــه ، (6) ااُدُكْم فاْلياْأُكااْل َمااْن " : َقــالَ  ي الن بهــ َعــنه ، َعــنغ َأبهــي ه َريغ ااحَّى أاحا َإذاا ضا

 . (7)" ُأْضَحيََّتهَ 

 

                                                           

 ( 9/444ن قدامة: المغني )(، اب3/229(، الماوردي: الحاوي الكبير )5/80انظر: الكاساني: بدائع الصنائع )( 1) 
 (.1/543األنصاري: أسنى المطالب )( 2) 
( 1/104(، البغــــدادي المــــالكي: التلقــــين فــــي الفقــــه المــــالكي )81، 5/80انظــــر: الكاســــاني: بــــدائع الصــــنائع )( 3) 

( ،ابن قدامـة: الكـافي فـي فقـه أهـل 1/543(، األنصاري: أسنى المطالب )3/229،الماوردي: الحاوي الكبير )
 (.1/418لمدينة )ا

 (.81، 5/80انظر: الكاساني: بدائع الصنائع )( 4) 
 انظر: المرجع السابق.( 5) 
 (.28الحج: اآلية )( 6) 
(، مسند أبو هريرة رضي اهلل عنه، وقال: إسناده ضعيف لضعف 9078، ح36/ 15أخرجه أحمد في مسنده )( 7) 

 مصدر نفسه. محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ط الرسالة، انظر ال
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  الثاني الفصل

 في التقصير أثر
 : بناًء على ما سبقو  العبادات

عــدم ي لــزم بــه المكلــف وذلــك تبعــا  لحكــم األصــل فــي   هــذه الصــورة لــم يكــن للتقصــير أثــرٌ فــإن   
ن ، حفظهـا زام بتـركرة االلتـئـأخـرج المكلـف مـن دا وبـذلك، والمنـذورة غيـر المعينـة وجوب األضـحية وا 

كــان األفضــل للمكلــف االحتيــاط فــي أمــر أضــحيته والتحــرز فيهــا والمســارعة إلخراجهــا وتفريقهــا قبــل 
فـإن فـرط فـي ذلـك ، ونفع الفقراء باللحم وتوزيعـه علـيهم، تلفها تبعا  للحكمة من مشروعيتها بإراقة الدم

ن  قطة من نقـاط مشـروعيتها وهـو التفريـق جب عليه أثٌر لحصول اإلراقة إال أنه فرط في نكان ال يوا 
 .ستحب له تدارك هذا التقصيريف, لمساعدة الفقراء والمحتاجين

إمــا إنغ قلنــا بوجــوب ، بــأن توزيــع جــزء مــن اللحــم لــيس بواجــب :تفريــع علــى القــولوهااذا كلااه 
 .ويجب عله شراء  مثله وتوزيعه على الفقراء ، توزيع شئ من اللحم فإنه يضمن ذلك القدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

115 
  

 الخاتمة

 اخلامتة
 : تيبفضل ا  ومنته أختم بحثي هذا بعدد من النتائج والتوصيات وهي على النحو اآل

 النتائج: 

 .، أو فعل  ما يوجب المؤاخذةما يؤاخذ عليه اإلنسان إن وقع فيه بغير عذرالتقصير:  -1
 التفريط والتقصير بمعنى واحد.  -2
عمدا ، المأمور والهجوم وترك ، اإلهمالوالجهل، وترك التحري، و ، أسباب التقصير: النسيان -3

 ، وكل سبب له من االعتبار ما يجعله تقصيرا . عمدا  وارتكاب المحظور 
والضمان، والجبر ، اإلعادة، والقضاءجملة من اآلثار الشرعية: اإلثم، و  رتب على التقصيريت -4

راقة الدم،    والعفو أحيانا .بالكفارة وا 
 اب العبادات. يظهر أثر التقصير في كثير من أبو  -5

 التوصيات: 

ألن العبادة ؛عدم التهاون في أمر العبادة والتمسك بكافة سبل االحتراز واالحتياط في أمرها  -1
ْنَس إَِّلَّ لِيَْعبُُدوِن[ :هي الغاية التي خلق المكلف ألجلها، قال تعالى نَّ َواْْلِ ] َوَما َخَلْقُت اْْلِ

(1). 

 أسباب التقصير و ثاره بالدراسة الفقهية المقارنة. بإمكان الباحثين التوسع في دراسة بعض  -2

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .(56الذاريات: اآلية )( 1) 



 
 

 

 

 

 

 

 قائمة الفهارس
 وفيه:

 أوًَل: فهرُس اآلياَت القرآنية.

 ثانيًا: فهرُس األحاديَث النبوية الشريفة.

 ثالثًا: فهرس اآلثار.

 رابعًا: فهرُس المصادَر والمراجع.

 خامسًا: فهرس الموضوعات
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 الفهارس قائمة

 القرآنية أوًَل: فهرُس اآلياتَ 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 سورة البقرة

اةَ  ]  .1 َْ  38 43  [أقيموا الصَلة َوآُتوا الزَّ
 81 115 [َفَأْيسََ  ُتَولُّوا َفَثكَّ َوْجُه اّلِلَِّ إِنَّ اّلِلََّ َواِسٌع َعلِيٌك  ]  .2
اٍم ُأَخرَ ]  .3 ٌة ِمْن َأيَّ  88 184 [َفِعدَّ
ا الَِّذيَن آمَ  ]  .4 َ َياُم َيا َأُّيُّ تَِ  َعَلْيُكُك الصِّ ُْ  55 184  [...سُوا 
 25 195 ] َوَأْحِاسُوْا إِنَّ اّلِلَ ُُيِ ُّ اِْمُْحِاسَِي [  .5
جَّ َواْلُعْمَرَة ّلِلَِِّ]  .6 ُّوا اْْلَ  104 196  [َوَأِِت
ٌٌ َفَمْن َفَرَض  ]  .7 جُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَما  108 197  [...اْْلَ
 53 200 [كْ كُ كَ ِس اسَ َفإَِذا َقَضْيُتُك مَ ]  .8
9.  [ ٌٍ اٍم َمْعُدوَدا ُروا اّلِلََّ ِِف َأيَّ ُْ  51 203 [...َواْذ

ََلِة  ]  .10  َوالصَّ
ٌِ َلَوا  19 238 [ ...َحافُِظوا َعََل الصَّ

سَا ََّل ُتَؤاِخْذَنا إِْن َنِايسَا  ]  .11  30 286 [َربَّ
 سورة آل عمران

ُكْك ]  .12  20 56 [...َوَساِرُعوا إََِل َمْغِفَرٍة ِمْن َربِّ
 سورة المائدة

ْيَد  ]  .13 َا الَِّذيَن آَمسُوا ََّل َتْقُتُلوا الصَّ  40 95 [ ...َيا َأُّيُّ
ْمُر  ]  .14 َ  اْْلَ َا الَِّذيَن آَمسُوا إِنَّ  43 90 [...َيا َأُّيُّ
َا الَِّذيَن آَمسُوا إَِذا ُقْمتُْك  ]  .15  69 6 [ ...َيا َأُّيُّ

 سورة األنعام
تَ  ]  .16 ْطسَا فِيَهاَقاُلوا َيا َحْسَ  22 31 [سَا َعََل َما َفرَّ

 سورة النحل
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 الفهارس قائمة

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
َعُلوَن ّلِلَِِّ َما َيْكَرُهوَن َوَتِصُف َأْلِاسَُتُهُك  ]  .17  22 62 [ ...َوََيْ

 سورة اإلسراء
اُه ]   .18 َك َأَّلَّ َتْعُبُدوا إَِّلَّ إِيَّ  53 23 [...َوَقََض َربُّ

 26 62 [ ... َوََّل َتْقُف َما َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌك إِنَّ ]  .19

 سورة الكهف
ْوا َرَشدًا [  .20 رَّ َك ََتَ

 35 14 ] َفُأولئِ
 20 28 [...] َوََّل ُتطِْع َمْن َأْغَفْلسَا َقْلَبُه َعْن   .21

 سورة مريم
ََلَة  ]  .22  20 59 [ ...َفَخَلَف ِمْن َبْعِدِهْك َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّ

 سورة طه
ِري ]  .23 ْْ ََلَة لِِذ ِك الصَّ

 33 14 [َأقِ
 سورة الحج

 114 28 [َفُكُلوا ِمسَْها َوَأْطِعُموا اْلَبائَِس اْلَفِقَْي  ]  .24
 سورة النور

اَة ]وَ    .25 َْ ََلَة َوآُتوا الزَّ يُموا الصَّ
 38 56 [...َأقِ

 سورة السجدة
 11 14 [َفُذوُقوا بَِ  َنِايُتْك لَِقاَء َيْوِمُكْك َهَذا ]  .26

 سورة الزمر
ْطُت َأْن َتُقوَل َنْفٌس  ]  .27 َتا َعََل َما َفرَّ  21 56 [ ...َيا َحْسَ

 الرحمنسورة 
َياِم[  .28 ٌٌ ِِف اْْلِ  3 72 ]ُحوٌر َمْقُصوَرا

 سورة الجاثية
َ  َنِايُتْك لَِقاَء ]  .29 َْ ْك  ُْ ََ اْلَيْوَم َنسَْاا  11 34 [ ...َوقِي

 سورة الذاريات
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 الفهارس قائمة

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ْنَس إَِّلَّ لَِيْعُبُد ]  .30 نَّ َواْْلِ  116 56 [وِن َوَما َخَلْقُت اْْلِ

 سورة المدثر
رْ  ]  .31  73 4 [َوثَِياَبَك َفَطهِّ
 38 45 ...[َقاُلوا َلْ َنُك  ,َما َسَلَكُكْك ِِف َسَقر]   .32
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 الفهارس قائمة

 ثانيًا: فهرُس األحاديَث النبوية الشريفة 

 الصفحة الحديث الرقم
: َأَرَأيغته َلوغ َكاَن َعَليغَها َديغٌن َأك نغته َتقغ "  .1 يَنه ؟، َقاَلتغ  85 ..."ضه
 32 ..."إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر: فإن رأى في"  .2
َي، َفَأَكَل َوَشرهَب،"  .3 ا َفَنسه م   34 " ...إهَذا َصاَم َأَحد ك مغ َيوغ
ي تههه "  .4 حه ى َأَحد ك مغ َفلغَيأغك لغ مهنغ أ ضغ  114 "إهَذا َضح 
اَلةه َفَكبر "  .5 َت إهَلى الص  ، ث م  اقغَرأغ َما َتَيس َر إهَذا ق مغ  51 ..."رغ
مه "  .6 َأَلةه فهي َهَذا الغَيوغ ن وه مغ َعنغ الغَمسغ  101 "َأغغ
ي ا  "  .7 َيا َهدغ َيا ن س َكك َما، َوَأهغده ، 107، 63، 44 "اقغضه

109 
رههه َما َشاءَ "  .8 دهث  مهنغ َأمغ  78 " ...إهن  اهلَل َعز  َوَجل  ي حغ
 109 ..."َعنغ أ م تهي الغَخَطأَ  إهن  الل َه َوَضعَ "  .9
وَها إهَلى الغَوقغته ال تهي َبعغَدَها"  .10 ر   24 ..."َأنغ ت َؤخر
فغَظَها بهالن َهاره "  .11  60 ..."َأن  َعَلى َأهغله الغَحائهطه حه
مه َتفغرهيٌط، إهن َما الت فغرهيط  َعَلى َمنغ َلمغ "  .12  24 ..."َأَما إهن ه  َليغَس فهي  الن وغ
13.  " ، ، َوا هي اك مغ َوالغغ ل و  فهي الدرينه ثَاله َهؤ اَلءه  23 ...بهَأمغ
ي َعنغ َأبهيكه "  .14  104 "ح جر
 91 "َدعغ َما َيرهيب َك إهَلى َما اَل َيرهيب كَ "  .15
َلك مغ "  .16 ، إهن َما َهَلَك َمنغ َكاَن َقبغ ت ك مغ  39 ..."َدع ونهي َما َتَركغ
ير  َزَكاَة الغفهطغره َصاع ا مه "  .17 ، َأوغ مهنغ َشعه ر   101 " ...نغ َتمغ
له َوقغتهَها "  .18 َو  اَلة  أله  23 "الص 
ع  "  .19 ، َوَواضه لهم  لغمه َفرهيَضٌة َعَلى ك لر م سغ  27 ..."َطَلب  الغعه
ه  إهي اه مغ "  .20 مغ  62 "َفَأطغعه
 49 ..."َفاَل َتفغَعاَل، إهَذا َصل يغت َما فهي رهَحالهك َما "  .21
 36 "َزَأتغ َصاَلت ك مغ َقدغ َأجغ "  .22
م  مهنغ َرَمَضاَن، َفَما "  .23 وغ  89 " ...َكاَن َيك ون  َعَلي  الص 
م  َعَلى"  .24  94 " ...اَل، َوَلكهنغ َتَصد قهي َعنغَها َمَكاَن ك لر َيوغ
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 الصفحة الحديث الرقم
ك ر  الن اَس "  .25 ك ر  الل َه َمنغ اَل َيشغ  ج "اَل َيشغ
مه َتفغرهيٌط، إهن َما"  .26  40 ..."الت فغرهيط  فهي الغَيَقَظةه،  َليغس فهي الن وغ
َم، َفإهن ه  لهي َوَأَنا "  .27 وغ  87 ..."ك لع َعَمله ابغنه  َدَم َله  إهال  الص 
ــَله  "  .28 م  َفض  ــَياَم َيــوغ ــهه َوَســل َم َيَتَحــر ى صه َمــا َرَأيغــت  الن بهــي  َصــل ى اهلل  َعَليغ

َم، َيوغ   ..."َم َعاش وَراَء،َعَلى َغيغرههه إهال  َهَذا الَيوغ
36 

بهير  "  .29 رهيم َها الت كغ ، َوَتحغ اَلةه الطعه ور  فغَتاح  الص   73 ..."مه
30.  " ، َيام  َشهغر   94 " ...َمنغ َماَت َوَعَليغهه صه
َياٌم َصاَم َعنغه  َولهيعه  "  .31  95 "َمنغ َماَت َوَعَليغهه صه
َيَها َفلغي صَ "  .32  31 "لرَها إهَذا َذَكَرَهاَمنغ َناَم َعنغ َصاَلة  َأوغ َنسه
َضاءه "  .33 َي َشيغئ ا مهنغ َأعغ  51 ..."َمنغ َنسه
َي َصاَلة ، َفلغي َصلرَها إهَذا َذَكَرَها"  .34  56 "َمنغ َنسه
نغك مغ َأنري َصل يغت  "  .35  55 " ...َهلغ َعلهَم َأَحٌد مه
َريغنه إهَلي  "  .36 َجب  اأَلمغ  68 "ه َو َأعغ
ه َما،"  .37 َيانه َحج  ههَما َيقغضه َلم  بهَحجر  109، 107 " ...َواهلل  َأعغ
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 ثالثًا: فهرس اآلثار

 الصفحة األثر الرقم
َدَتي  "  .1 د  َسجغ َواَب، ث م  َيسغج   36 "إهَذا َأوغَهَم َيَتَحر ى الص 
اَلةَ  "  .2  52 "إهَذا َتَكل َم فهي َصاَلتههه َأَعاَد الص 
، وَ "   .3 ـم  َعنغـه  اَل ي َصلري َأَحٌد َعنغ َأَحد  ، َوَلكهـنغ ي طغعه وم  َأَحٌد َعنغ َأَحـد  اَل َيص 

نغَطة   م  م د  حه  94 "َمَكاَن ك لر َيوغ

هه، "   .4 ـَيامه ـهه، َوه ـَو قَـوهيص َعلَـى صه َمنغ َكـاَن َعَليغـهه َقَضـاء  َرَمَضـاَن َفلَـمغ َيقغضه
م ، َمَكاَن ك لر يَ  ، َفإهن ه  ي طغعه كهين ا، م د ا مهنغ َحت ى َجاَء َرَمَضان   َخر  ، مهسغ م  وغ

نغَطة ، َوَعَليغهه َمَع َذلهَك الغَقَضاء    "حه
56 

ا "  .5 َي مهنغ ن س كههه َشيغئ ا، َأوغ َتَرَكه  َفلغي هغرهقغ َدم   112 "َمنغ َنسه
ـــاَلَة، َوا هذَ  "  .6 ، َأَعـــاَد الص  قغـــَداَر الـــدررغَهمه ، إهَذا َكـــاَن مه ل  ، َوالـــد م ، َوالغَبـــوغ ا الغَمنهـــيع

دغ   "َكاَن َأَقل  مهنغ َذلهَك َلمغ ي عه
52 

ـــاَل: اَل  "  .7 ـــه  َق ـــلر ث ـــم  َدَخـــَل الغَحـــَرَم َفَمـــاَت، َأن  ـــي الغحه ، َوا هَذا َرَمـــاه  فه ـــَمن  َيضغ
َمن    "َيضغ

60 
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 والمراجع ررابعًا: فهرُس المصاد

 :القرآن الكريم :أوَلً 

 : ن الكريم وعلومهآالقر  :ثانياً  

 سليم إلى مزايا الكتاب الكريم )تفسير أبي السعود(: أبو السعود العمادي محمد بـن إرشاد العقل ال
 بيروت.  –هـ(، الناشر: دار إحياء التراث العربي 982محمد بن مصطفى )المتوفى: 

  :هـ(373بحر العلوم: أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي )المتوفى. 

  :أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الـدين البحر المحيط في التفسير
بيـــروت،  –هــــ(، المحقـــق: صـــدقي محمـــد جميـــل، الناشـــر: دار الفكـــر 745األندلســـي )المتـــوفى: 

 هـ. 1420الطبعة، 

  :)التحريــر والتنــوير: ) تحريـــر المعنــى الســـديد وتنــوير العقــل الجديـــد مــن تفســـير الكتــاب المجيـــد
هـــ(،الناشر: 1393بــن محمــد الطــاهر بــن عاشــور التونســي )المتــوفى: محمــد الطــاهر بــن محمــد 

 هـ.  1984تونس، سنة النشر:  –الدار التونسية للنشر 

  تفسير ابن باديس )في مجالس التذكير من كالم الحكيم الخبير(: عبـد الحميـد محمـد بـن بـاديس
أحمـد شـمس الـدين، هـ(، المحقق: علق عليه وخـرج  ياتـه وأحاديثـه 1359الصنهاجي )المتوفى: 

 م.1995 -هـ 1416لبنان، الطبعة األولى،  -الناشر: دار الكتب العلمية بيروت

  هـ(، الناشر: مطابع أخبار 1418الخواطر: حمد متولي الشعراوي )المتوفى:  –تفسير الشعراوي
 م. 1997اليوم، نشر عام 

 بـن إدريــس بــن المنــذر  تفسـير القــر ن العظــيم البــن أبـي حــاتم: أبــو محمــد عبـد الــرحمن بــن محمــد
هــــ(،المحقق: أســـعد محمـــد الطيـــب، 327التميمـــي، الحنظلـــي، الـــرازي ابـــن أبـــي حـــاتم )المتـــوفى: 

 هـ. 1419المملكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة،  -الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز 
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  الدمشـــقي تفســير القـــر ن العظـــيم: أبــو الفـــداء إســـماعيل بـــن عمــر بـــن كثيـــر القرشــي البصـــري ثـــم
هــــ(، المحقـــق: ســـامي بـــن محمـــد ســـالمة، الناشـــر: دار طيبـــة للنشـــر والتوزيـــع، 774)المتـــوفى: 

 م.  1999 -هـ 1420الطبعة الثانية، 

  تفسـير القــر ن مــن الجــامع البــن وهــب: أبــو محمـد عبــد اهلل بــن وهــب بــن مســلم المصــري القرشــي
ـــــوفى:  ـــــوش مـــــوراني، دار الغـــــرب اإلســـــ197)المت ـــــق: ميكل ـــــى، هــــــ(، المحق المي، الطبعـــــة األول

 م.2003

  تفســير الماتريــدي )تــأويالت أهــل الســنة(: محمــد بــن محمــد بــن محمــود، أبــو منصــور الماتريــدي
بيـروت، لبنـان،  -هــ(، المحقـق: د. مجـدي باسـلوم، الناشـر: دار الكتـب العلميـة 333)المتوفى: 

 م(.  2005 -هـ  1426الطبعة: األولى، )

 هـــــ(، الناشــــر: شــــركة مكتبــــة 1371ى المراغــــي )المتــــوفى: تفســــير المراغــــي: أحمــــد بــــن مصــــطف
 م.  1946 -هـ  1365ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأوالده بمصر، الطبعة: األولى، 

  :ـــوفى ـــابعي المكـــي القرشـــي المخزومـــي )المت ـــر الت ـــو الحجـــاج مجاهـــد بـــن جب تفســـير مجاهـــد: أب
الفكـر اإلسـالمي الحديثـة، مصـر، هـ(، المحقق: الدكتور محمد عبد السـالم أبـو النيـل، دار 104

 م. 1989 -هـ  1410الطبعة األولى، 

  تيســير الكـــريم الــرحمن فـــي تفســير كـــالم المنـــان: عبــد الـــرحمن بــن ناصـــر بــن عبـــد اهلل الســـعدي
هـ(، المحقق: عبد الرحمن بن معال اللويحق، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة 1376)المتوفى: 
 م.  2000-هـ 1420األولى، 

 البيان في تأويل القر ن: محمـد بـن جريـر بـن يزيـد بـن كثيـر بـن غالـب اآلملـي، أبـو جعفـر  جامع
هــــ(، المحقـــق: أحمـــد محمـــد شـــاكر، الناشـــر: مؤسســـة الرســـالة، الطبعـــة 310الطبـــري )المتـــوفى: 

 م. 2000 -هـ  1420األولى، 

 د الجــوزي زاد المســير فــي علــم التفســير: جمــال الــدين أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــ
ـــوفى:  ـــاب العربـــي 597)المت ـــرزاق المهـــدي، الناشـــر: دار الكت ـــد ال بيـــروت،  –هــــ(، المحقـــق: عب

 هـ.  1422الطبعة: األولى، 
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  :ــــن أحمــــد المعــــروف بــــأبي زهــــرة )المتــــوفى ــــن مصــــطفى ب ــــن أحمــــد ب زهــــرة التفاســــير: محمــــد ب
 هـ(، دار النشر: دار الفكر العربي. 1394

  :أبو الطيب محمـد صـديق خـان بـن حسـن بـن علـي ابـن لطـف اهلل فتح  البيان في مقاصد القر ن
هـ(، عني بطبعهه وقديم لـه وراجعـه: خـادم العلـم عبـد 1307الحسيني البخاري القهن وجي )المتوفى: 

ــر، صــ عــام ، بيــروت – يدااهلل بــن إبــراهيم األنصــاري، الناشــر: المكتبــة العصــري ة للطَباعــة والنيشغ
 م.  1992 -هـ  1412النشر، 

 تح  البيان في مقاصد القر ن: أبو الطيب محمـد صـديق خـان بـن حسـن بـن علـي ابـن لطـف اهلل ف
هـ(، عني بطبعهه وقديم لـه وراجعـه: خـادم العلـم َعبـد 1307الحسيني البخاري القهن وجي )المتوفى: 

يـــروت، عـــام ب –يدااهلل بـــن إبـــراهيم األنصـــاري، الناشـــر: المكتبـــة العصـــري ة للطباعـــة والنيشـــر، صـــ
 م . 1992-هـ1412لنشر: ا

 بــن ابـن عمـرو ا الكشـاف عـن حقـائق غــوامض التنزيـل ) تفسـير الزمخشــري(: أبـو القاسـم محمــود
بيـروت، الطبعـة  –ي هــ(، الناشـر: دار الكتـاب العربـ538أحمد، الزمخشـري جـار اهلل )المتـوفى: 

 هـ. 1407الثالثة، 

 حـق بـن غالـب بـن عبـد الـرحمن بـن المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيـز: أبـو محمـد عبـد ال
هـ(،المحقق: عبد السالم عبد الشـافي محمـد، 542تمام بن عطية األندلسي المحاربي )المتوفى: 

 هـ. 1422بيروت، الطبعة األولى،  –الناشر: دار الكتب العلمية 

  معــالم التنزيــل فــي تفســير القــر ن )تفســير البغــوي(: محيــي الســنة، أبــو محمــد الحســين بــن مســعود
عثمـان جمعـة  -هـ(، المحقق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد اهلل النمـر 510بغوي )المتوفى: ال

هــ  1417سليمان مسلم الحرش، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة،  -ضميرية 
 م. 1997-

  ي : أبــو عبــد اهلل محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســين التيمــ(التفســير الكبيــر)مفــاتيح الغيــب
هـــ(، الناشــر: دار إحيــاء التــراث 606الــرازي الملقــب بفخــر الــدين الــرازي خطيــب الــري )المتــوفى: 

 هـ.  1420بيروت، الطبعة: الثالثة،  –العربي 
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  النكــت والعيــون )تفســير المــاوردي (: أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البصــري
حقــق: الســيد ابــن عبــد المقصــود بــن عبــد الم هـــ(،450البغــدادي، الشــهير بالمــاوردي )المتــوفى: 

 بيروت / لبنان.  -الرحيم، الناشر: دار الكتب العلمية 

  ،الوســيط فـــي تفســـير القـــر ن المجيـــد: أبـــو الحســـن علـــي بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي الواحـــدي
هـــ(، تحقيــق وتعليــق: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، 468النيســابوري، الشــافعي )المتــوفى: 

مـــد معـــوض، الـــدكتور أحمـــد محمـــد صـــيرة، الـــدكتور أحمـــد عبـــد الغنـــي الجمـــل، الشـــيخ علـــي مح
الـدكتور عبـد الـرحمن عـويس، قدمـه وقرظـه: األسـتاذ الـدكتور عبـد الحـي الفرمـاوي، الناشــر: دار 

 م. 1994 -هـ  1415لبنان، الطبعة: األولى،  –الكتب العلمية، بيروت 

 : ئدالسنن النبوية وشروحها والتخريج والزوا: لثاً ثا

 أبـــو يوســـف يعقـــوب بـــن إبـــراهيم بـــن حبيـــب بـــن ســـعد بـــن حبتـــة األنصـــاري )المتـــوفى: اآلثـــار :
 بيروت. –دار الكتب العلمية : الناشر، أبو الوفا: المحقق، هـ(182

 أبــو عمــر يوســف بــن عبــد اهلل بــن محمــد بــن عبــد البــر بــن عاصــم النمــري القرطبــي : ســتذكاراال
دار الكتب العلمية : الناشر، محمد علي معوض، عطا سالم محمد: تحقيق، هـ(463: )المتوفى

 .2000 – 1421، الطبعة األولى، بيروت –

 أبو زكريا محيي الـدين يحيـى بـن : اإليجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني رحمه اهلل تعالى
أبــو عبيــدة مشــهور بــن : قــدم لــه وعلــق عليــه وخــرج أحاديثــه، هـــ(676: شــرف النــووي )المتــوفى

 -هـــــ  1428، األولــــى: الطبعــــة، األردن –عمــــان ، الــــدار األثريــــة: الناشــــر، مانحســــن  ل ســــل
 م .2007

 التركـي ، أبو عبد الرحمن عبد اهلل بن المبارك بن واضح الحنظلـي: الزهد والرقائق البن المبارك
وزي )المتوفى دار الكتب العلمية : الناشر، حبيب الرحمن األعظمي: المحقق، هـ(181: ثم المرغ

  .تبيرو  –

 أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبـد اهلل الخرسـاني المعـروف بـابن : األموال البن زنجويه
بجامعــة  -شــاكر ذيــب فيــاض األســتاذ المســاعد : تحقيــق الــدكتور، هـــ(251: زنجويــه )المتــوفى



 

127 
  

 الفهارس قائمة

الطبعــة ، الســعودية، مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات اإلســالمية: الناشــر، الملــك ســعود
  .م 1986 -هـ  1406، األولى

 أبو محمد الحارث بن محمد بن داهر التميمي البغـدادي : بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث
أبو الحسن نور الـدين علـي : المنتقي، ( هـ282: الخصيب المعروف بابن أبي أسامة )المتوفى

حسـين أحمـد د. : المحقـق، هــ( 807: بن أبي بكـر بـن سـليمان بـن أبـي بكـر الهيثمـي )المتـوفى
، الطبعـة األولـى، المدينـة المنـورة -مركـز خدمـة السـنة والسـيرة النبويـة : الناشـر، صالح الباكري

  .م1992 – 1413

 )ابــن الملقــن ســراج الــدين أبــو : تحفــة المحتــاج إلــى أدلــة المنهــاج )علــى ترتيــب المنهــاج للنــووي
عبــد اهلل بــن : حقــقالم، هـــ(804: حفــص عمــر بــن علــي بــن أحمــد الشــافعي المصــري )المتــوفى

 مكة المكرمة.  -دار حراء : الناشر، سعاف اللحياني

 )محمــد عبــد ، التعليــق الممجــد علــى موطــأ محمــد )شــرح لموطــأ مالــك بروايــة محمــد بــن الحســن
: أبـــــــو الحســـــــنات )المتـــــــوفى، الحـــــــي بـــــــن محمـــــــد عبـــــــد الحلـــــــيم األنصـــــــاري اللكنـــــــوي الهنـــــــدي

ذ الحــديث الشــريف بجامعــة اإلمــارات العربيــة تقــي الــدين النــدوي أسـتا: هــ(،تعليق وتحقيــق1304
  .م  2005 -هـ  1426 الطبعة الرابعة، دمشق، دار القلم: الناشر، المتحدة

 أبـــو عثمـــان ســـعيد بـــن منصـــور بـــن شـــعبة الخراســـاني : التفســـير مـــن ســـنن ســـعيد بـــن منصـــور
، ل حميـدد سـعد بـن عبـد اهلل بـن عبـد العزيـز  : دراسـة وتحقيـق، هـ(227: الجوزجاني )المتوفى

 م. 1997 -هـ  1417، الطبعة األولى، دار الصميعي للنشر والتوزيع

 زين الدين عبد الرحمن بـن أحمـد : جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم
: المحقـق، هــ(795: الحنبلـي )المتـوفى، ثم الدمشـقي، البغدادي، الَسالمي، بن رجب بن الحسن

، الطبعــــة الســــابعة، بيــــروت –ســــة الرســــالة سمؤ : الناشــــر، هيم بــــاجسإبــــرا -اؤوط شــــعيب األرنــــ
 م. 2001 -هـ 1422



 

128 
  

 الفهارس قائمة

  ( الجــامع المســند الصــحيح المختصــر مــن أمــور رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم وســننه وأيامــه
دار طـوق النجـاة )مصـورة : الناشر، محمد زهير بن ناصر الناصر: المحقق، صحيح البخاري(

  .هـ 1422، الطبعة األولى، محمد فؤاد عبد الباقي( قيمعن السلطانية بإضافة تر 

 التركـي ، أبو عبد الرحمن عبد اهلل بن المبارك بن واضح الحنظلـي: الزهد والرقائق البن المبارك
وزي )المتوفى دار الكتب العلمية : الناشر، حبيب الرحمن األعظمي: المحقق، هـ(181: ثم المرغ

 بيروت. –

 أبـو ، الكحالنـي ثـم الصـنعاني، ماعيل بـن صـالح بـن محمـد الحسـنيمحمد بن إسـ: سبل السالم
 دار الحديث. : الناشر، هـ(1182: المعروف كأسالفه باألمير )المتوفى، عز الدين، إبراهيم

 ـــن ماجـــه ـــي: ســـنن اب ـــد القزوين ـــد اهلل محمـــد بـــن يزي ـــو عب ـــن ماجـــة أب ـــد ، اب ـــه يزي وماجـــة اســـم أبي
 -دار إحيـــاء الكتـــب العربيـــة : الناشـــر، البـــاقي محمـــد فـــؤاد عبـــد: تحقيـــق، هــــ(273: )المتـــوفى

  .فيصل عيسى البابي الحلبي

 أبو داود سـليمان بـن األشـعث بـن إسـحاق بـن بشـير بـن شـداد بـن عمـرو األزدي  سنن أبي داود
ــتاني )المتـــوفى سغ المكتبـــة : الناشـــر، محمـــد محيــي الـــدين عبـــد الحميـــد: المحقـــق، هــــ(275: السرجه

 بيروت.  –صيدا ، العصرية

 رة بـــن موســـى بـــن الضـــحاك: ســـنن الترمـــذي أبـــو عيســـى ، الترمـــذي، محمـــد بـــن عيســـى بـــن َســـوغ
بـــراهيم ، عبـــد البـــاقي ومحمـــد فـــؤاد، أحمـــد محمـــد شـــاكر: تحقيـــق وتعليـــق، هــــ(279: )المتـــوفى وا 

، الطبعة الثانيـة، مصر –شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي : الناشر، عطوة عوض
 م.  1975 -هـ  1395

 أبــو الحســن علــي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي بــن مســعود بــن النعمــان بــن : لــدارقطنيســنن ا
، لبنـــان –بيـــروت ، مؤسســـة الرســـالة: الناشـــر، هــــ(385: دينـــار البغـــدادي الـــدارقطني )المتـــوفى

 م 2004 -هـ  1424، األولى: الطبعة
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 ردي الخراساني: السنن الكبرى َروغجه سغ بو بكر البيهقي أ، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ 
 –بيــروت ، دار الكتــب العلميــة: الناشــر، محمــد عبــد القــادر عطــا: هـــ(،المحقق458: )المتــوفى

 .م 2003 -هـ  1424الطبعة الثالثة،، لبنان

 دار : الناشـر، هــ(1421: محمد بن صالح بن محمد العثيمـين )المتـوفى: شرح األربعين النووية
 الثريا للنشر. 

 أبـو محمـد الحسـين بـن مسـعود بـن محمـد بـن الفـراء البغـوي الشـافعي  ،محيي السنة: شرح السنة
المكتـــــب : الناشـــــر، محمـــــد زهيـــــر الشـــــاويش-شـــــعيب األرنـــــؤوط: تحقيـــــق، هــــــ(516: )المتـــــوفى
  .م1983 -هـ 1403، الثانية: الطبعة، بيروت، دمشق -اإلسالمي 

 لملـــك ابـــن بطـــال أبـــو الحســـن علـــي بـــن خلـــف بـــن عبـــد ا: شـــرح صـــحيح البخـــارى البـــن بطـــال
، السـعودية -مكتبـة الرشـد : دار النشـر، أبو تميم ياسر بن إبـراهيم: تحقيق، هـ(449: )المتوفى
  .م2003 -هـ 1423، الطبعة الثانية، الرياض

 أبـــو زكريـــا محيـــي الـــدين يحيـــى بـــن شـــرف النـــووي : المنهـــاج شـــرح صـــحيح مســـلم بـــن الحجـــاج
 . 1392، الثانية: الطبعة، بيروت –دار إحياء التراث العربي : الناشر، هـ(676: )المتوفى

 أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن ســالمة بــن عبــد الملــك بــن ســلمة األزدي : شــرح مشــكل اآلثــار
: الناشـر، شـعيب األرنـؤوط: تحقيـق، هــ(321: الحجري المصري المعروف بالطحاوي )المتـوفى

 .م 1494، هـ 1415، الطبعة األولى، مؤسسة الرسالة

 الغيتـــابى حســـين بــن أحمـــد بــن موســـى بــن أحمـــد بــن محمـــود محمــد أبـــو: داود أبــي ســـنن شــرح 
، المصـري إبـراهيم بـن خالـد المنـذر أبـو: المحقـق، (هــ855: المتـوفى) العينى الدين بدر الحنفى
 .م 1999- هـ 1420، األولى الطبعة، الرياض – الرشد مكتبة: الناشر

 العســقالني الشــافعي أحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفضــل: فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري ،
: قـام بإخراجـه وصـححه وأشـرف علـى طبعـه، محمـد فـؤاد عبـد البـاقي: رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه
دار : الناشــر، عبــد العزيــز بــن عبــد اهلل بــن بــاز: عليــه تعليقــات العالمــة، محــب الــدين الخطيــب

  .1379، بيروت –المعرفة 



 

130 
  

 الفهارس قائمة

 عبـد اهلل بـن محمـد بـن إبـراهيم ، أبـي شـيبةأبـو بكـر بـن : الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار
: الناشــر، كمــال يوســف الحــوت: المحقــق، هـــ(235: بــن عثمــان بــن خواســتي العبســي )المتــوفى

  .1409، الطبعة األولى، الرياض –مكتبة الرشد 

 أبـو الحسـن نـور الـدين المـال ، علـي بـن )سـلطان( محمـد: مرقاة المفاتيح شرح مشـكاة المصـابيح
ـــوفىالهـــروي القـــاري ) ـــى –بيـــروت ، دار الفكـــر: الناشـــر، هــــ(1014: المت ـــان الطبعـــة األول ، لبن

 م.2002 -هـ 1422

  أبــو عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعيب بــن علــي : (الســنن الصــغرى للنســائي )المجتبــى مــن الســنن
ـــــوفى، الخراســـــاني ـــــاح أبـــــو غـــــدة: هــــــ(،تحقيق303: النســـــائي )المت مكتـــــب : الناشـــــر، عبـــــد الفت

  .م1986 – 1406، الطبعة الثانية، حلب –المطبوعات اإلسالمية 

 أبــو الحســن عبيــد اهلل بــن محمــد عبــد الســالم بــن خــان : مرعــاة المفــاتيح شــرح مشــكاة المصــابيح
إدارة : الناشـر، هــ(1414: محمد بن أمان اهلل بـن حسـام الـدين الرحمـاني المبـاركفوري )المتـوفى

 1404 -الثالثـة : الطبعـة، بنـارس الهنـد -الجامعة السـلفية  -البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء 
 م.  1984، هـ

 أبو يعلى أحمـد بـن علـي بـن المث نـى بـن يحيـى بـن عيسـى بـن هـالل التميمـي: مسند أبي يعلى ،
ـــراث : الناشـــر، حســـين ســـليم أســـد: المحقـــق، هــــ(307: الموصـــلي )المتـــوفى  –دار المـــأمون للت

  .م1984 – 1404، الطبعة األولى، دمشق

 أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني )المتـوفى: حمدمسند اإلمام أ :
د عبـــد اهلل بـــن عبـــد : إشـــراف: و خـــرون، عـــادل مرشـــد -شـــعيب األرنـــؤوط : المحقـــق، هــــ(241

 م.  2001 -هـ  1421، األولى الطبعة، مؤسسة الرسالة: الناشر، المحسن التركي

 د اهلل محمـد بـن إدريـس بـن العبـاس بـن عثمـان بـن شـافع الشافعي أبو عب: مسند اإلمام الشافعي
هــ(،رتبه علـى األبـواب 204: بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبـي القرشـي المكـي )المتـوفى

، محمــد زاهــد بــن الحســن الكــوثري: عــرف للكتــاب وتــرجم للمؤلــف، محمــد عابــد الســندي: الفقهيــة
الـزواوي ، السيد يوسف علـي: طتينتولى نشره وتصحيحه ومراجعة أصوله على نسختين مخطو 



 

131 
  

 الفهارس قائمة

عـــام ، لبنـــان –بيـــروت ، دار الكتـــب العلميـــة: الناشـــر، الســـيد عـــزت العطـــار الحســـيني، الحســـني
  .م  1951 -هـ  1370النشر 

 أبـــو العبـــاس محمـــد بـــن إســـحاق بـــن إبـــراهيم بـــن مهـــران الخراســـاني النيســـابوري : مســـند الســـراج
األســتاذ إرشــاد الحــق : ه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــهحققــ، هـــ(313: المعـروف بالس ــر اج )المتــوفى

  .م 2002 -هـ  1423، الطبعة، باكستان –فيصل  باد ، إدارة العلوم األثرية: الناشر، األثري

  هــ261المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،
 بيروت.  –حياء التراث العربي دار إ: الناشر، محمد فؤاد عبد الباقي: المحقق

 أبـــو بكـــر عبـــد الـــرزاق بـــن همـــام بـــن نـــافع الحميـــري اليمـــاني الصـــنعاني )المتـــوفى: المصـــنف :
ـــــرحمن األعظمـــــي: هــــــ(،المحقق211 ـــــب ال ـــــس العلمـــــي: الناشـــــر، حبي ـــــد -المجل ـــــب : الهن المكت

  . 1403، الطبعة الثانية، بيروت –اإلسالمي 

 أبــو ســليمان حمــد بــن محمــد بــن إبــراهيم بــن الخطــاب  :وهــو شــرح ســنن أبــي داود، معــالم الســنن
: الطبعــة، حلــب –المطبعــة العلميــة : الناشــر، هـــ(388: البســتي المعــروف بالخطــابي )المتــوفى

 م.  1932 -هـ  1351، األولى

 الشــيخ عبــد القـــادر : راجعــه، حمــزة محمــد قاســم: منــار القــاري شــرح مختصــر صــحيح البخــاري
 -دمشــق ، مكتبــة دار البيــان: الناشــر، بشــير محمــد عيــون: هعنــي بتصــحيحه ونشــر ، األرنــاؤوط

، عــام النشــر، المملكــة العربيــة الســعودية -الطــائف ، مكتبــة المؤيــد، الجمهوريــة العربيــة الســورية
  .م 1990 -هـ  1410

 أبـــو زكريـــا محيـــي الـــدين يحيـــى بـــن شـــرف النـــووي : المنهـــاج شـــرح صـــحيح مســـلم بـــن الحجـــاج
 . 1392، الثانية: بيروت الطبعة –دار إحياء التراث العربي  :الناشر، هـ(676: )المتوفى

 مالـــــك بـــــن أنـــــس بـــــن مالـــــك بـــــن عـــــامر األصـــــبحي المـــــدني )المتـــــوفى: موطـــــأ اإلمـــــام مالـــــك :
دار إحيـاء : الناشـر، محمد فـؤاد عبـد البـاقي: هـ(،صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه179

  .م 1985 -هـ  1406: عام النشر، لبنان –بيروت ، التراث العربي
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 جمـال الـدين أبـو : نصب الرايـة ألحاديـث الهدايـة مـع حاشـيته بغيـة األلمعـي فـي تخـريج الزيلعـي
محمــد يوســف : هـــ(،قدم للكتــاب762: محمــد عبــد اهلل بــن يوســف بــن محمــد الزيلعــي )المتــوفى

لهـا ثـم أكم، إلى كتاب الحج، عبد العزيز الديوبندي الفنجاني: صححه ووضع الحاشية، الَبن وري
 -مؤسســة الريــان للطباعــة والنشــر : الناشــر، محمــد عوامــة: المحقــق، محمــد يوســف الكــاملفوري

-ه 1418، الطبعــة األولــى، الســعودية –جــدة  -لبنــان/ دار القبلــة للثقافــة اإلســالمية-بيــروت 
   .م1997

 رابعًا : كتب العقيدة :

   :ـــوفى ـــد الوهـــاب بـــن ســـليمان التميمـــي النجـــدي )المت ـــدين ، هــــ(1206محمـــد بـــن عب أصـــول ال
الناشر: دار ، المحقق: رتبها محمد الطيب بن إسحاق األنصاري، اإلسالمي مع قواعده األربع 
 ة .الحديث الخيرية بمكة المكرم

 : كتب أصول الفقه و القواعد الفقهية: خامساً 

 محمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن عبـــد اهلل : إرشـــاد الفحـــول إلـــي تحقيـــق الحـــق مـــن علـــم األصـــول
، كفر بطنا -دمشق ، الشيخ أحمد عزو عناية: المحقق، هـ(1250: ي اليمني )المتوفىالشوكان
، دار الكتــاب العربــي: الناشــر، الشــيخ خليــل المــيس والــدكتور ولــي الــدين صــالح فرفــور: قــدم لــه

 .م1999 -هـ 1419، الطبعة األولى

 راهيم بن محمد، األشباه والنظائر على مذهب اإلمام أبي حنيفة النعمان: زين الدين بن إب
هـ(: ، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ 970المعروف بابن نجيم المصري )المتوفى: 

 -هـ  1419لبنان، الطبعة: األولى،  –زكريا عميرات، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 
 م.1999

 الناشـر: ،هــ(911عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )المتوفى: : األشباه والنظائر
 . م1990 -هـ 1411الطبعة: األولى، ، دار الكتب العلمية
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 حسـن بـن عمـر بـن عبـد اهلل : األصل الجامع إليضاح الدرر المنظومـة فـي سـلك جمـع الجوامـع
، الطبعـة األولـى، تـونس، مطبعة النهضـة: الناشر، هـ(1347بعد : السيناوني المالكي )المتوفى

  .م1928

 محمــد بــن إســماعيل بــن صــالح بــن : الســائل شــرح بغيــة اآلمــل ()إجابــة  أصــول الفقــه المســمى
المعــروف كأســالفه بــاألمير ، عــز الــدين، أبــو إبــراهيم، الكحالنــي ثــم الصــنعاني، محمــد الحســني

القاضـــي حســـين بـــن أحمـــد الســـياغي والـــدكتور حســـن محمـــد : ،المحقـــق: هــــ(1182: )المتـــوفى
  .م1986، األولى: طبعةال، بيروت –مؤسسة الرسالة : الناشر، مقبولي األهدل

 شــمس الـدين محمـد بــن عثمـان بــن : األنجـم الزاهـرات علــى حـل ألفــاظ الورقـات فـي أصــول الفقـه
، عبــد الكــريم بــن علــي محمــد بــن النملــة: هـــ(،المحقق871: علــي المــارديني الشــافعي )المتــوفى

 م.1999، الثالثة: الطبعة، الرياض –مكتبة الرشد : الناشر

 أبو عبد اهلل بـدر الـدين محمـد بـن عبـد اهلل بـن بهـادر الزركشـي : الفقه البحر المحيط في أصول
 م.1994 -هـ 1414، األولى: الطبعة، دار الكتبي: الناشر، هـ(794: )المتوفى

 أبـو المعـالي، عبـد الملـك بـن عبـد اهلل بـن يوسـف بـن محمـد الجـويني: البرهان في أصول الفقه ،
، صالح بن محمد بن عويضة: المحقق، هـ(478: فىالملقب بإمام الحرمين )المتو ، ركن الدين

 .م 1997 -هـ  1418، الطبعة األولى: الطبعة، لبنان –دار الكتب العلمية بيروت : الناشر

 أبــو ، محمــد بــن علــي بــن شــعيب: ونبــذ مذهبيــة نافعــة، تقــويم النظــر فــي مســائل خالفيــة ذائعــة
د. صـالح بـن ناصـر بـن صـالح : محقـقال، هــ(592: ابن الـد ه ان )المتـوفى، فخر الدين، شجاع
  .م2001 -هـ 1422، األولى: الطبعة، السعودية / الرياض -مكتبة الرشد : الناشر، الخزيم

 عبـد الـرحيم بــن الحسـن بـن علــي اإلسـنوي الشــافعيي : التمهيـد فـي تخــريج الفـروع علـى األصــول ،
مؤسسـة : الناشـر، د. محمـد حسـن هيتـو: المحقـق، هــ(772: جمـال الـدين )المتـوفى، أبو محمـد
  . 1400، األولى: الطبعة، بيروت –الرسالة 

 محمـــد أمــين بــن محمـــود البخــاري المعــروف بـــأمير بادشــاه الحنفــي )المتـــوفى: تيســير التحريــر :
 بيروت.  –دار الفكر : هـ(،الناشر972
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 الشـافعي أبـو عبـد اهلل محمـد بـن إدريـس بـن العبـاس بـن عثمـان بـن شـافع بـن عبـد : جماع العلم
ـــد منـــاف المطلبـــي القرشـــي المكـــي )المتـــوفىالم ـــب بـــن عب ، دار األثـــار: الناشـــر، هــــ(204: طل

  .م2002-هـ1423، الطبعة األولى

 ـــدين الســـبكي : رفـــع الحاجـــب عـــن مختصـــر ابـــن الحاجـــب تـــاج الـــدين عبـــد الوهـــاب بـــن تقـــي ال
عــالم : الناشــر، عــادل أحمــد عبــد الموجــود، علــي محمــد معــوض: المحقــق، هـــ(771: )المتــوفى

 .هـ1419 -م 1999، األولى: الطبعة، لبنان / بيروت -لكتب ا

 أبـو محمـد : روضة الناظر وجنـة المنـاظر فـي أصـول الفقـه علـى مـذهب اإلمـام أحمـد بـن حنبـل
، موفق الـدين عبـد اهلل بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة الجمـاعيلي المقدسـي ثـم الدمشـقي الحنبلـي

ـــان للطباعـــة والنشـــر : الناشـــر، (هــــ620: الشـــهير بـــابن قدامـــة المقدســـي )المتـــوفى مؤسســـة الريي
  .م2002-هـ، 1423الطبعة الثانية : الطبعة، والتوزيع

 ـــى التوضـــيح ـــويح عل ـــوفى، شـــرح التل ـــازاني )المت ـــدين مســـعود بـــن عمـــر التفت ، هــــ(793: ســـعد ال
 مكتبة صبيح بمصر.: الناشر

 راهيم المحلــي جــالل الــدين محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن إبــ: شــرح الورقــات فــي أصــول الفقــه
، الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة: قد م له وحققه وعل ق عليه، هـ(864: الشافعي )المتوفى
: الطبعـــة، فلســـطين، جامعـــة القـــدس: الناشـــر، حذيفـــة بـــن حســـام الـــدين عفانـــة: صـــف وتنســـيق

 .م 1999 -هـ  1420، األولى

 نجـم ، أبو الربيـع، الصرصري سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي: شرح مختصر الروضة
، مؤسسة الرسالة: الناشر، عبد اهلل بن عبد المحسن التركي: المحقق، هـ(716: الدين )المتوفى

  .م 1987-هـ  1407، األولى: الطبعة

 محمــد بــن الحســين بــن محمــد بــن خلــف ابــن الفــراء ، القاضــي أبــو يعلــى: العــدة فــي أصــول الفقــه
األستاذ ، د أحمد بن علي بن سير المباركي: ه وخرج نصهحققه وعلق علي، هـ(458: )المتوفى

بـدون : الناشـر، جامعة الملك محمد بن سعود اإلسـالمي -المشارك في كلية الشريعة بالرياض 
 .م 1990 -هـ  1410، الثانية: الطبعة، ناشر
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 شــهاب ، أبــو العبــاس، أحمــد بــن محمــد مكــي: غمــز عيــون البصــائر فــي شــرح األشــباه والنظــائر
: الطبعـــة، دار الكتـــب العلميــة: الناشــر، هـــ(1098: الحســيني الحمـــوي الحنفــي )المتـــوفى الــدين
  .م1985 -هـ 1405، األولى

 جمال اإلسالم الكرابيسي النيسابوري الحنفـي ، أبو المظفر، أسعد بن محمد بن الحسين: الفروق
وزارة : الناشـر ،د. عبـد السـتار أبـو غـدة: راجعـه، د. محمـد طمـوم: المحقق، هـ(570: )المتوفى

  .م 1982 -هـ 1402، األولى: الطبعة، األوقاف الكويتية

  أبـو العبـاس شـهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس بـن عبـد : (أنوار البروق في أنواء الفروق  )الفروق
 عالم الكتب.: الناشر، هـ(684: الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )المتوفى

 هــ(370: ر الـرازي الجصـاص الحنفـي )المتـوفىأحمـد بـن علـي أبـو بكـ: الفصول في األصـول ،
  .م1994 -هـ 1414، الثانية: الطبعة، وزارة األوقاف الكويتية: الناشر

 أبــو محمــد عــز الــدين عبــد العزيــز بــن عبــد الســالم بــن أبــي : قواعــد األحكــام فــي مصــالح األنــام
راجعـه وعلـق ، ـ(هـ660: الملقب بسـلطان العلمـاء )المتـوفى، القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي

جديــــدة : طبعــــة، القــــاهرة –مكتبــــة الكليــــات األزهريــــة : الناشــــر، طــــه عبــــد الــــرؤوف ســــعد: عليـــه
  .م 1991 -هـ  1414، مضبوطة منقحة

 الَســـالمي، البـــن رجـــب ) زيـــن الـــدين عبـــد الـــرحمن بـــن أحمـــد بـــن رجـــب بـــن الحســـن: القواعـــد ،
  .دار الكتب العلمية: رالناش، هـ(795: الحنبلي )المتوفى، ثم الدمشقي، البغدادي

 منصور بن محمد بـن عبـد الجبـار ابـن أحمـد المـروزى ، أبو المظفر: قواطع األدلة في األصول
محمــد حسـن محمـد حســن : المحقـق، هــ489: السـمعاني التميمـي الحنفــي ثـم الشـافعي )المتــوفى

 -هــــ1418،الطبعـــة األولـــى، لبنـــان، بيـــروت، دار الكتـــب العلميـــة: الناشـــر، اســـماعيل الشـــافعي
 م.1999

 عــالء الــدين البخــاري ، عبــد العزيــز بــن أحمــد بــن محمــد: كشــف األســرار شــرح أصــول البــزدوي
  .دار الكتاب اإلسالمي: الناشر، هـ(730: الحنفي )المتوفى
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 محمــد األمــين بــن محمــد المختــار بــن عبــد القــادر الجكنــي الشــنقيطي : مــذكرة فــي أصــول الفقــه
ــــوم والحكــــم مكتبــــة: الناشــــر، هـــــ(1393: )المتــــوفى ــــورة، العل ، الخامســــة: الطبعــــة، المدينــــة المن
  .م2001

 محمــد : تحقيــق، هـــ(505: أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي الطوســي )المتــوفى: المستصــفى
  .م1993 -هـ 1413، األولى: الطبعة، دار الكتب العلمية: الناشر، عبد السالم عبد الشافي

 مجد الدين عبـد السـالم بـن تيميـة )ت: تصنيفها الجدي  ل تيمية ]بدأ ب: المسودة في أصول الفقه :
: ثــم أكملهــا االبــن الحفيــد، هـــ(682: عبــد الحلــيم بــن تيميــة )ت،: وأضــاف إليهــا األب، هــ(652

دار الكتــاب : الناشــر، محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد: المحقــق، هـــ( [728أحمــد بــن تيميــة )
مجــد الــدين عبــد الســالم بــن : بتصــنيفها الجــدي   ل تيميــة ]بــدأ: العربــي. المســودة فــي أصــول الفقــه

ثم أكملهـا االبـن ، هـ(682: عبد الحليم بن تيمية )ت: وأضاف إليها األب، هـ(652: تيمية )ت
دار : الناشـــر، محمـــد محيـــي الـــدين عبـــد الحميـــد: المحقـــق، هــــ(728أحمـــد بـــن تيميـــة ): الحفيـــد

 الكتاب العربي.

 ــدين محمــد بــن عبــد اهلل بــن بهــادر الزركشــي أبــو عبــد ا: المنثــور فــي القواعــد الفقهيــة هلل بــدر ال
  .م1985 -هـ 1405، الثانية: الطبعة، وزارة األوقاف الكويتية: الناشر، هـ(794: )المتوفى

 ــــوفى: الموافقــــات : إبــــراهيم بــــن موســــى بــــن محمــــد اللخمــــي الغرنــــاطي الشــــهير بالشــــاطبي )المت
: الطبعـة، دار ابـن عفـان: الناشـر، نأبو عبيـدة مشـهور بـن حسـن  ل سـلما: المحقق، :هـ(790

 م.1997 -هـ  1417، الطبعة األولى

 جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علـي بـن : نزهة األعين النواظر في علم الوجوه والنظائر
مؤسسـة : الناشـر، محمد عبد الكريم كاظم الراضـي: المحقق، هـ(597: محمد الجوزي )المتوفى

 م. 1984 -هـ 1404، األولى: الطبعة ،بيروت - لبنان –الرسالة 
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 : اإلسالميكتب الفقه : اً سساد

 كتب المذهب الحنفي : 
 أبــــو عبــــد اهلل محمــــد بــــن الحســــن بــــن فرقــــد الشــــيباني )المتــــوفى: األصــــل المعــــروف بالمبســــوط :

 .كراتشي –إدارة القر ن والعلوم اإلسالمية : الناشر، أبو الوفا األفغاني: المحقق، هـ(189

 المعـروف بـابن نجـيم المصـري ، زين الدين بن إبراهيم بن محمـد: لرائق شرح كنز الدقائقالبحر ا
تكملة البحر الرائـق لمحمـد بـن حسـين بـن علـي الطـوري الحنفـي : وفي  خره: هـ(970: )المتوفى

دار الكتــــاب : منحــــة الخــــالق البــــن عابــــدين الناشــــر: وبالحاشــــية: هـــــ( 1138القــــادري )ت بعــــد 
  .الثانية :الطبعة، اإلسالمي

 أبو بكـر بـن مسـعود بـن أحمـد الكاسـاني الحنفـي ، عالء الدين: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
  .م1986 -هـ 1406، الثانية: الطبعة، دار الكتب العلمية: الناشر، هـ(587: )المتوفى

 فـى أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتـابى الحن: البناية شرح الهداية
: الطبعــة، لبنــان، بيــروت -دار الكتــب العلميــة : الناشــر، هـــ(855: بــدر الــدين العينــى )المتــوفى

  .م 2000 -هـ  1420، األولى

 لغبهيع )المتوفى لغبهير الشر عثمان بـن علـي : هـ( 1021: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشر
شــهاب الــدين : الحاشــية، هـــ( 743: متــوفىفخــر الــدين الزيلعــي الحنفــي )ال، بــن محجــن البــارعي

 -المطبعة الكبرى األميرية : الناشر، أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس
 .هـ 1313، األولى: الطبعة، القاهرة، بوالق

 نحــو : أبـو بكـر عـالء الـدين السـمرقندي )المتـوفى، محمـد بـن أحمـد بـن أبـي أحمــد: تحفـة الفقهـاء
 م.1994 -هـ  1414، الثانية: الطبعة، لبنان –بيروت ، دار الكتب العلمية: رالناش، هـ(540

 )زين الدين أبـو عبـد اهلل محمـد بـن أبـي : تحفة الملوك )في فقه مذهب اإلمام أبي حنيفة النعمان
: الناشر، د. عبد اهلل نذير أحمد: المحقق، هـ(666: بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي )المتوفى

  .1417، األولى: الطبعة، بيروت –ئر اإلسالمية دار البشا
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 أومـنال أو المـولى  -محمد بن فرامرز بن علي الشهير بمـال : درر الحكام شرح غرر األحكام- 
  .دار إحياء الكتب العربية: الناشر، هـ(885: خسرو )المتوفى

 ) بــن عمــر بــن محمــد أمــين ، ابــن عابــدين: رد المحتــار علــى الــدر المختــار )حاشــية ابــن عابــدين
: الطبعة، بيروت-دار الفكر: الناشر، هـ(1252: عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )المتوفى

 م. 1992 -هـ 1412، الثانية

 أكمــل الــدين أبــو عبــد اهلل ابــن الشــيخ شــمس ، محمــد بــن محمــد بــن محمــود: العنايــة شــرح الهدايــة
 . دار الفكر: الناشر، هـ(786: الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي )المتوفى

 كمـــال الـــدين محمـــد بـــن عبـــد الواحـــد السيواســـي المعـــروف بـــابن الهمـــام )المتـــوفى: فـــتح القـــدير :
 دار الفكر. : الناشر، هـ(861

 الناشـر، هــ(483: محمد بن أحمـد بـن أبـي سـهل شـمس األئمـة السرخسـي )المتـوفى: المبسوط :
 م. 1993-هـ1414، تاريخ النشر، بيروت –دار المعرفة 

 أبـو المعـالي برهـان : المحيط البرهاني فـي الفقـه النعمـاني فقـه اإلمـام أبـي حنيفـة رضـي اهلل عنـه
، هــ616: الدين محمـود بـن أحمـد بـن عبـد العزيـز بـن عمـر بـن َمـاَزَة البخـاري الحنفـي )المتـوفى

: بعـــةالط، لبنــان –بيــروت ، دار الكتــب العلميــة: الناشــر، عبــد الكــريم ســامي الجنــدي: المحقــق
 .م  2004 -هـ  1424، األولى

 ــــغغدي: النتــــف فــــي الفتــــاوى ــــوفى، أبــــو الحســــن علــــي بــــن الحســــين بــــن محمــــد السع : حنفــــي )المت
دار الفرقــــان / مؤسســــة : الناشــــر، المحــــامي الــــدكتور صــــالح الــــدين النــــاهي: هـــــ(،المحقق461

 . 1984 – 1404، الثانية: الطبعة، عمان األردن / بيروت لبنان -الرسالة 

  حسـن بـن عمـار بـن علـي الشـرنباللي المصـري الحنفـي : اقي الفالح شرح متن نـور اإليضـاحمر
ـــة العصـــرية: الناشـــر، نعـــيم زرزور: هــــ(،اعتنى بـــه وراجعـــه1069: )المتـــوفى : الطبعـــة، المكتب
 م.  2005 -هـ  1425، األولى
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 كتب المذهب المالكي : 
 حمد بن محمد بن أحمد بـن رشـد القرطبـي أبو الوليد محمد بن أ: بداية المجتهد ونهاية المقتصد

: تــاريخ النشــر، القــاهرة –دار الحــديث : الناشــر، هـــ(595: الشــهير بــابن رشــد الحفيــد )المتــوفى
 م.  2004 -هـ 1425

  بلغة السالك ألقـرب المسـالك المعـروف بحاشـية الصـاوي علـى الشـرح الصـغير )الشـرح الصـغير
أبو العباس أحمـد : المسالك لمذهب اإلمام مالك (هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب 

 دار المعارف.: الناشر، هـ(1241: الشهير بالصاوي المالكي )المتوفى، بن محمد الخلوتي

 أبـو الوليـد محمـد بـن أحمـد بـن : البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليـل لمسـائل المسـتخرجة
دار الغـــــرب : الناشـــــر، ي و خـــــروند محمـــــد حجـــــ: حققـــــه، هــــــ(520: رشـــــد القرطبـــــي )المتـــــوفى

 .م 1988 -هـ  1408، الطبعة الثانية، لبنان –بيروت ، اإلسالمي

 محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسـف العبـدري الغرنـاطي: التاج واإلكليل لمختصر خليل ،
 ،األولـى: الطبعـة، دار الكتـب العلميـة: الناشـر، هــ(897: أبو عبد اهلل المواق المالكي )المتـوفى

  .م1994-هـ1416

 نحـو : أبـو بكـر عـالء الـدين السـمرقندي )المتـوفى، محمد بن أحمـد بـن أبـي أحمـد: تحفة الفقهاء
ـــــروت ، دار الكتـــــب العلميـــــة: الناشـــــر، هــــــ(540  -هــــــ  1414)، الطبعـــــة الثانيـــــة، لبنـــــان –بي

 .(م1994

 دادي المـالكي أبو محمد عبـد الوهـاب بـن علـي بـن نصـر الثعلبـي البغـ: التلقين في الفقه المالكي
دار الكتـب : الناشـر، ابي أويس محمد بو خبزة الحسـني التطـواني: المحقق، هـ(422: )المتوفى
 .م2004-هـ1425األولى ، الطبعة، العلمية

 أبــو ســعيد ابــن ، األزدي القيروانــي، خلــف بــن أبــي القاســم محمــد: التهــذيب فــي اختصــار المدونــة
الدكتور محمد األمين ولد محمد سـالم بـن : وتحقيقدراسة ، هـ372: البراذعي المالكي )المتوفى

حياء التراث: الناشر، الشيخ  1423، األولى: الطبعة، دبي، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وا 
 .م 2002 -هـ 
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 ـــة ـــى مـــذهب الســـادة المالكي دار الكتـــب : الناشـــر، محمـــد العربـــي القـــروي: الخالصـــة الفقهيـــة عل
  .بيروت –العلمية 

 لعبــاس شــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الــرحمن المــالكي الشــهير بــالقرافي أبــو ا: الــذخيرة
جـزء ، سـعيد أعـراب: 6، 2جـزء ، محمـد حجـي: 13، 8، 1جـزء : المحقـق، هـ(684: )المتوفى

ــــزة: 12 - 9، 7، 5 - 3 ــــو خب ــــروت -الغــــرب اإلســــالمي دار: الناشــــر، محمــــد ب  الطبعــــة، بي
  .م 1994، األولى

 محمـــد بـــن عبـــد اهلل الخرشـــي المـــالكي أبـــو عبـــد اهلل )المتـــوفى: يشـــرح مختصـــر خليـــل للخرشـــ :
  .بيرو ت –دار الفكر للطباعة ، هـ(1101

 ـة كوكـب عبيـد: فقه العبادات علـى المـذهب المـالكي  –دمشـق ، مطبعـة اإلنشـاء: الناشـر، الحاجي
 . م 1986 -هـ  1406، األولى: الطبعة، سوريا

 أحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم ابن مهنا: د القيروانيالفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زي ،
، تـاريخ النشـر، دار الفكر: الناشر، هـ(1126: شهاب الدين النفراوي األزهري المالكي )المتوفى

 .م1995 -هـ 1415

 أبـو عمـر يوسـف بـن عبـد اهلل بـن محمـد بـن عبـد البـر بـن عاصـم : الكافي فـي فقـه أهـل المدينـة
، محمــــد محمــــد أحيــــد ولــــد ماديــــك الموريتــــاني: المحقــــق، هـــــ(463: تــــوفىالنمــــري القرطبــــي )الم

 1400، الثانيــة: الطبعـة، المملكـة العربيـة السـعودية، الريـاض، مكتبـة الريـاض الحديثـة: الناشـر
 .م 1980ـ

 المالكي )المتـوفى، القيرواني، عبد الرحمن النفزي أبو محمد عبد اهلل بن أبي زيد: متن الرسالة :
  .دار الفكر: شرالنا، هـ(386

 دار : الناشـر، هــ(179: مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني )المتـوفى: المدونة
 .م1994 -هـ 1415، األولى: الطبعة، الكتب العلمية

 أبـــو عبـــد اهلل المـــالكي ، محمـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد علـــيش: مـــنح الجليـــل شـــرح مختصـــر خليـــل
 م. 1989ـ1409ر،تاريخ النش، بيروت – دار الفكر: الناشر، هـ(1299: )المتوفى
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  مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: شمس الدين أبـو عبـد اهلل محمـد بـن محمـد بـن عبـد
ـــــــــوفى:  ـــــــــي المـــــــــالكي )المت ـــــــــي، المعـــــــــروف بالحطـــــــــاب الرععين ـــــــــرحمن الطرابلســـــــــي المغرب ال

 .م1992 -هـ 1412الطبعة: الثالثة، ، الناشر: دار الفكر،هـ(954

 يــ نــة مــن غيرهــا مــن األ مهــاته الن ــوادر والزر أبــو محمــد عبــد اهلل بــن )أبــي : ادات علــى َمــا فــي المَدو 
الـدكتور/ عبـد الفتـياح : تحقيـق هــ(386: المـالكي )المتـوفى، القيروانـي، زيد( عبد الرحمن النفزي

ـــد حجـــي واألســـتاذ/ محمـــد عبـــد العزيـــز الـــدباا والـــدكتور/ عبـــد اهلل المـــرابط  محمـــد الحلـــو و محم 
، دار الغـــرب اإلســـالمي: الناشـــر، واألســـتاذ/ محمـــد األمـــين بـــوخبزة و أحمـــد الخطـــابي، الترغـــي
 .م 1999، الطبعة األولى، بيروت

 كتب المذهب الشافعي : 
 زيــن الــدين أبــو ، أسـنى المطالــب فــي شــرح روض الطالـب زكريــا بــن محمــد بــن زكريـا األنصــاري

 .الميدار الكتاب اإلس: الناشر، هـ(926: يحيى السنيكي )المتوفى

  إعانــة الطــالبين علــى حــل ألفــاظ فــتح المعــين )هــو حاشــية علــى فــتح المعــين بشــرح قــرة العــين
عثمـــان بـــن محمـــد شـــطا الـــدمياطي الشـــافعي ، أبـــو بكـــر )المشـــهور بـــالبكري(: بمهمـــات الـــدين(

 -هــ  1418الطبعـة األولـى ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع: هـ(،الناشر1310: )المتوفى
  .م  1997

 أبـو الحسـين يحيـى بـن أبـي الخيـر بـن سـالم العمرانـي اليمنـي : البيان في مذهب اإلمام الشـافعي
، جـــدة –دار المنهـــاج : الناشـــر، قاســـم محمـــد النـــوري: المحقـــق، هــــ(558: الشـــافعي )المتـــوفى

 م.  2000 -هـ 1421، الطبعة األولى

 هـ(476: الشيرازي )المتوفىأبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف : التنبية في الفقه الشافعي ،
 عالم الكتب. : الناشر

 شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد بــن علــي بــن : جــواهر العقــود ومعــين القضــاة والمــوقعين والشــهود
هـــــ(،حققها وخــــرج 880: المنهــــاجي األســــيوطي ثــــم القــــاهري الشــــافعي )المتــــوفى، عبــــد الخــــالق

، لبنـــان –لكتـــب العلميـــة بيـــروت دار ا: الناشـــر، مســـعد عبـــد الحميـــد محمـــد الســـعدني: أحاديثهـــا
 .م 1996 -هـ  1417، الطبعة األولى
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 ســليمان بــن محمــد بــن ، )تحفــة الحبيــب علــى شــرح الخطيــب ( حاشــية البجيرمــي علــى الخطيــب
ـــيي المصـــري الشـــافعي )المتـــوفى ، تـــاريخ النشـــر، دار الفكـــر: الناشـــر، هــــ(1221: عمـــر الب َجيغَرمه

  .م1995 -هـ 1415

 أبـو الحسـن علـي بـن : قه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصـر المزنـيالحاوي الكبير في ف
: المحقـق، هــ(450: الشهير بالماوردي )المتـوفى، محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي

، دار الكتــب العلميــة: الناشــر، الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود -الشــيخ علــي محمــد معــوض 
 .م 1999-هـ  1419، الطبعة األولى، لبنان –بيروت 

 أبـــو بكـــر ، محمـــد بـــن أحمـــد بـــن الحســـين بـــن عمـــر: حليـــة العلمـــاء فـــي معرفـــة مـــذاهب الفقهـــاء
، هـــــ(507: المســــتظهري الشــــافعي )المتــــوفى، الملقــــب فخــــر اإلســــالم، الشاشــــي القفــــال الفــــارقيي 

بيـــروت /  -دار األرقـــم ، مؤسســـة الرســـالة: الناشـــر، د. ياســـين أحمـــد إبـــراهيم درادكـــة: المحقـــق
  .م 1980، الطبعة األولى، عمان

 الشــافعي )أبــو عبــد اهلل محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثمــان بــن شــافع بــن عبــد : الرســالة
، أحمـد شـاكر: المحقـق، هــ(204: )المتـوفى، المطلب بن عبد مناف المطلبـي القرشـي المكـي (

  .م1940 -هـ1358، الطبعة األولى، مصر، مكتبه الحلبي: الناشر

 زيــن ، زكريــا بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكريــا األنصــاري: شــرح البهجــة الورديــة الغــرر البهيــة فــي
  .المطبعة الميمنية: الناشر، هـ(926: الدين أبو يحيى السنيكي )المتوفى

 تقــي الـدين المعــروف بـابن الصــالح ، أبـو عمـرو، عثمـان بــن عبـد الــرحمن: فتـاوى ابـن الصــالح
عالم ، مكتبة العلوم والحكم: الناشر، عبد القادرد. موفق عبد اهلل : المحقق، هـ(643: )المتوفى
  .(1407الطبعة األولى ) ، بيروت –الكتب 

  وهــو شــرح لكتــاب الــوجيز فــي الفقــه الشــافعي ألبــي ، (الشــرح الكبيــر)فــتح العزيــز بشــرح الــوجيز
، هـ(623: عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني )المتوفى: هـ( 505: )المتوفى، حامد الغزالي

 دار الفكر. : ناشرال
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  فـــتح القريـــب المجيـــب فـــي شـــرح ألفـــاظ التقريـــب ح القـــول المختـــار فـــي شـــرح غايـــة االختصـــار
أبـو عبـد ، محمد بن قاسم بن محمـد بـن محمـد: )ويعرف بشرح ابن قاسم على متن أبي شجاع(

م بسـا: بعنايـة، هــ(918: ويعرف بـابن قاسـم وبـابن الغرابيلـي )المتـوفى، شمس الدين الغزي، اهلل
دار ابـن حـزم للطباعـة والنشـر ، الجفـان والجـابي للطباعـة والنشـر: الناشـر، عبد الوهـاب الجـابي

  .م 2005 -هـ  1425، الطبعة األولى، لبنان –بيروت ، والتوزيع

 اشـترك فــي تـأليف هـذه السلســلة: الفقـه المنهجـي علـى مــذهب اإلمـام الشـافعي رحمــه اهلل تعـالى :
ــنغ  بجي، تور م صــطفى الب غــاالــدك، الــدكتور م صــطفى الخه ــرغ دار القلــم للطباعــة : الناشــر، علــي الشي

   م 1992 -هـ  1413، الرابعة: الطبعة، دمشق، والنشر والتوزيع

 أبـــو الحســـن ابـــن ، أحمـــد بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن القاســـم الضـــبي: اللبـــاب فـــي الفقـــه الشـــافعي
دار : الناشـر، يتان العمـريعبد الكـريم بـن صـن: المحقق، هـ(415: المحاملي الشافعيي )المتوفى

 .هـ1416، الطبعة األولى، المملكة العربية السعودية، المدينة المنورة، البخارى

 )أبو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شـرف : المجموع شرح المهذب )مع تكملة السبكي والمطيعي
  .دار الفكر: الناشر، هـ(676: النووي )المتوفى

   أبـو إبـراهيم ، إسـماعيل بـن يحيـى بـن إسـماعيل: م للشـافعي(باأل مختصر المزني )مطبوع ملحقا
  .م1990-1410: سنة النشر، بيروت –دار المعرفة : الناشر، هـ264: المزني )المتوفى

 محمــد بــن ، دار الكتــب شــمس الــدين: الناشــر، مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج
الطبعـــة ، دار الكتـــب العلميـــة: الناشـــر ،هــــ(977: أحمـــد الخطيـــب الشـــربيني الشـــافعي )المتـــوفى

 م.1994 -هـ 1415، األولى

  ـــدين يحيـــى بـــن شـــرف النـــووي ـــو زكريـــا محيـــي ال منهـــاج الطـــالبين وعمـــدة المفتـــين فـــي الفقـــه أب
الطبعــة األولــى ، دار الفكــر: الناشــر، عــوض قاســم أحمــد عــوض: المحقــق، هـــ(676: )المتــوفى
  .م 2005ـ 1425

  أبـو اسـحاق إبـراهيم بـن علـي بـن يوسـف الشـيرازي )المتـوفى: فعيالمهذب في فقه اإلمام الشـا :
 دار الكتب العلمية.: الناشر، هـ(476
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 شــمس الــدين محمــد بــن أبــي العبــاس أحمــد بــن حمــزة شــهاب : نهايــة المحتــاج إلــى شــرح المنهــاج
 -ط أخيــــــرة : الطبعــــــة، بيــــــروت، دار الفكــــــر: الناشــــــر، هـــــــ(1004: الــــــدين الرملــــــي )المتــــــوفى

 م. 1984هـ/1404

 أبــو ، عبــد الملــك بــن عبــد اهلل بــن يوســف بــن محمــد الجــويني: نهايــة المطلــب فــي درايــة المــذهب
أ. د/ : حققــه وصــنع فهارســه، هـــ(478: الملقــب بإمــام الحــرمين )المتــوفى، ركــن الــدين، المعــالي

  .م2007-هـ1428 األولى: الطبعة، دار المنهاج: الناشر، عبد العظيم محمود الدييب

 المحقـق، هــ(505: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتـوفى: لمذهبالوسيط في ا :
 الطبعــــة األولــــى، القــــاهرة –دار الســــالم : الناشــــر، محمــــد محمــــد تــــامر، أحمــــد محمــــود إبــــراهيم

1417. 

 كتب المذهب الحنبلي : 
 عــالء الـدين أبـو الحسـن علـي بـن سـليمان المــرداوي : اإلنصـاف فـي معرفـة الـراجح مـن الخـالف

 .الطبعة الثانية، دار إحياء التراث العربي، هـ(885: الدمشقي الصالحي الحنبلي )المتوفى

 منصـــور بـــن يـــونس بـــن : دقـــائق أولـــي النهـــى لشـــرح المنتهـــى المعـــروف بشـــرح منتهـــى اإلرادات
ـــدين ابـــن حســـن بـــن إدريـــس البهـــوتى الحنبلـــى )المتـــوفى عـــالم : الناشـــر، هــــ(1051: صـــالح ال

 م. 1993 -هـ 1414 ،الطبعة األولى، الكتب

 عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بـن قدامـة المقدسـي الجمـاعيلي : الشرح الكبير على متن المقنع
دار الكتـــاب العربـــي للنشــــر : الناشــــر، هــــ(682: شــــمس الـــدين )المتـــوفى، أبـــو الفـــرج، الحنبلـــي
 محمد رشيد رضا صاحب المنار.: أشرف على طباعته، والتوزيع

  هـــ(1421: محمــد بــن صــالح بــن محمــد العثيمــين )المتــوفى: المســتقنعالشــرح الممتــع علــى زاد ،
 .هـ 1428 - 1422، الطبعة األولى، دار ابن الجوزي: دار النشر

 أبو محمد بهاء الدين المقدسـي )المتـوفى، عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد: العدة شرح العمدة :
  .م 2003 -هـ 1424، تاريخ النشر، القاهرة، دار الحديث: الناشر، هـ(624
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 محمد بـن مفلـح بـن محمـد : الفروع ومعه تصحيح الفروع لعالء الدين علي بن سليمان المرداوي
: شــــمس الــــدين المقدســــي الرامينــــى ثــــم الصــــالحي الحنبلــــي )المتــــوفى، أبــــو عبــــد اهلل، بــــن مفــــرج

، ولـىالطبعـة األ، مؤسسة الرسالة: الناشر، عبد اهلل بن عبد المحسن التركي: المحقق، هـ(763
  .مـ 2003 -هـ  1424

 أبــو محمــد موفــق الــدين عبــد اهلل بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة : الكــافي فــي فقــه اإلمــام أحمــد
، هـــ(620: الشــهير بــابن قدامــة المقدســي )المتــوفى، الجمــاعيلي المقدســي ثــم الدمشــقي الحنبلــي

  .م 1994 -هـ  1414، الطبعة األولى، دار الكتب العلمية: الناشر

 منصــور بــن يــونس بــن صــالح الــدين ابــن حســن بــن إدريــس : لقنــاع عــن مــتن اإلقنــاعكشــاف ا
  .دار الكتب العلمية: الناشر، هـ(1051: البهوتى الحنبلى )المتوفى

 برهـان ، أبـو إسـحاق، إبراهيم بن محمد بن عبد اهلل بن محمد ابن مفلـح: المبدع في شرح المقنع
ـــوفى ـــدين )المت ـــة دار الكتـــب: الناشـــر، هــــ(884: ال ـــروت ، العلمي ـــان –بي ـــى: الطبعـــة، لبن ، األول

 .م 1997 -هـ  1418

  أبـو القاسـم عمـر بـن الحسـين : متن الخرقى على مذهب أبي عبد اهلل أحمد بن حنبـل الشـيباني
-هـــ1413، الطبعــة، دار الصــحابة للتــراث: الناشــر، هـــ(334: بــن عبــد اهلل الخرقــي )المتــوفى

 .م1993

 محمــــد بــــن عبــــد الوهــــاب بــــن ســــليمان التميمــــي النجــــدي  :مختصــــر اإلنصــــاف والشــــرح الكبيــــر
، د. سـيد حجـاب، د. محمـد بلتـاجي، عبد العزيز بن زيـد الرومـي: المحقق، هـ1206: )المتوفى
 الطبعة األولى. ، الرياض –مطابع الرياض : الناشر

 ن أبو عبد اهلل أحمد بن محمـد بـن حنبـل بـن هـالل بـ: مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اهلل
 –المكتـــب اإلســـالمي : الناشـــر، زهيـــر الشـــاويش: المحقـــق، هــــ(241: أســـد الشـــيباني )المتـــوفى

  .م1981هـ 1401، الطبعة األولى، بيروت
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 (266 -هـــ 203مسـائل اإلمــام أحمــد بــن حنبـل روايــة ابــن أبــي الفضــل صـالح)أبــو عبــد اهلل : هـــ
الـدار العلميـة : هــ(،الناشر241: أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسـد الشـيباني )المتـوفى

 الهند.  –

 سـحاق بـن راهويـه أبـو يعقــوب ، إسـحاق بـن منصـور بـن بهـرام: مسـائل اإلمـام أحمـد بـن حنبـل وا 
الجامعـــة ، عمـــادة البحـــث العلمـــي: الناشـــر، هــــ(251: المعـــروف بالكوســـج )المتـــوفى، المـــروزي

  .م2002 -هـ 1425األولى : الطبعة، المملكة العربية السعودية، اإلسالمية بالمدينة المنورة

 مصــطفى بـــن ســـعد بــن عبـــده الســـيوطي شـــهرة: مطالــب أولـــي النهـــى فــي شـــرح غايـــة المنتهـــى ،
ــــي )المتــــوفى ــــم الدمشــــقي الحنبل ــــدا ث ، المكتــــب اإلســــالمي: الناشــــر، هـــــ(1243: الرحيبــــانى مول

  .م1994 -هـ 1415، الثانية: الطبعة

 بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة الجمـاعيلي أبـو محمـد موفـق الـدين عبـد اهلل: المغنـي البـن قدامـة 
مكتبـة : الناشـر، هـ(620: الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى، المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي

 .م1968 -هـ 1388، تاريخ النشر، القاهرة

 الريـــاض، دار العاصـــمة: الناشـــر، صـــالح بـــن فـــوزان بـــن عبـــد اهلل الفـــوزان: الملخـــص الفقهـــي ،
 هـ. 1423، الطبعة األولى، السعوديةالمملكة العربية 

 هـــ(1353: إبـراهيم بـن محمــد بـن ســالم )المتـوفى، ابـن ضــويان: منـار السـبيل فــي شـرح الــدليل ،
 م. 1989-هـ 1409، الطبعة السابعة، المكتب اإلسالمي: الناشر، زهير الشاويش: المحقق

 بـن عمـر بـن أبـي تغلـب عبـد القـادر بـن عمـر بـن عبـد القـادر ا: نيل المآرب بشرح دليل الطالـب
ـــيغَباني )المتـــوفى ـــليمان عبـــد اهلل : المحقـــق، هــــ(1135: بـــن ســـالم التغلبـــي الش  الـــدكتور محمـــد س 

  .م 1983-هـ 1403، الكويت الطبعة األولى، الفالح مكتبة: الناشر، -رحمه اهلل  -األشقر 

 محفـوظ بـن أحمـد : الهداية على مذهب اإلمام أبـي عبـد اهلل أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل الشـيباني
، مـــاهر ياســـين الفحـــل -عبـــد اللطيـــف همـــيم : المحقـــق، أبـــو الخطـــاب الكلـــوذاني، بـــن الحســـن

 م.  2004 -ه 1425الطبعة األولى ، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع: الناشر
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 : كتب فقهية أخر : اً سادس

 فـؤاد : محقـقال، هــ(319: أبو بكـر محمـد بـن إبـراهيم بـن المنـذر النيسـابوري )المتـوفى: اإلجماع
 -هـــ1425، الطبعــة األولــى: الطبعــة، دار المســلم للنشــر والتوزيــع: الناشــر، عبــد المــنعم أحمــد

  .مـ2004

 ــالمعروف والنهــي عــن المنكــر تقــي الــدين أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن عبــد : األمــر ب
: ي )المتــوفىالســالم بــن عبــد اهلل بــن أبــي القاســم بــن محمــد ابــن تيميــة الحرانــي الحنبلــي الدمشــق

ــــدعوة واإلرشــــاد : الناشــــر، هـــــ(728 ــــاف وال ــــة  -وزارة الشــــئون اإلســــالمية واألوق المملكــــة العربي
 هـ. 1418، الطبعة األولى، السعودية

  العفو عند الفقهاء واألصوليين ) دراسة تأصيلية تطبيقية لمرتبة العفو عند اإلمـاميين ابـن تيميـة
 . م 2008 -1429الطبعة األولى،، النوادر دار، يوسف صالح الدين طالب: والشاطبي (

  الطبعــة 13الكويتيــة، الجــزء  –الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية ،
 م.2002الرابعة، 

 : كتب أصول فقه معاصرة: اً سابع

 أبـو المنـذر محمـود بـن محمـد بـن مصـطفى : الشرح الكبير لمختصر األصول من علم األصول
 -هـــــ1432، الطبعــــة األولــــى، مصــــر، المكتبــــة الشــــاملة: الناشــــر، للطيــــف المنيــــاويبــــن عبــــد ا

  .م2011

 عميـد كليـة الشـريعة ، محمـد مصـطفى الزحيلـي: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المـذاهب األربعـة
، الطبعـــــة األولـــــى، دمشـــــق –دار الفكـــــر : الناشـــــر، جامعـــــة الشـــــارقة -والدراســـــات اإلســـــالمية 

 .م2006-هـ1427

 : كتب اللغة والمعاجم: اً منثا

 محمد بـن عبـد اهلل: األلفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة األلفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة ،
ــدين )المتــوفى، أبــو عبــد اهلل، ابــن مالــك الطــائي الجيــاني د. محمــد : هـــ(،المحقق672: جمــال ال

 .ه1411الطبعة األولى ، بيروت –دار الجيل : الناشر، حسن عواد
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 قاسم بن عبد اهلل بن أمير علي القونوي : أنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاء
، دار الكتـــب العلميـــة: الناشـــر، يحيـــى حســـن مـــراد: هــــ(،المحقق978: الرومـــي الحنفـــي )المتـــوفى

 .هـ(1424-م2004الطبعة )

 ــد بــن عبــد الــرزي : تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس ــد بــن محمي ، أبــو الفــيض، اق الحســينيمحمي
 دار الهداية.، هـ(1205: الز بيدي )المتوفى، الملقيب بمرتضى

 ـــه ـــوفى: تحريـــر ألفـــاظ التنبي ـــى بـــن شـــرف النـــووي )المت ـــدين يحي ـــي ال ـــا محي ـــو زكري ، هــــ(676: أب
 .1408، الطبعة األولى، دمشق -دار القلم ، عبد الغني الدقر: المحقق

 محمد بن فتوح بن عبد اهلل بن فتـوح بـن حميـد : ري ومسلمتفسير غريب ما في الصحيحين البخا
يـــدي أبـــو عبــد اهلل بـــن أبـــي نصــر )المتـــوفى : الـــدكتورة: هــــ(،المحقق488: األزدي الميــورقي الَحمه

، األولـــى: الطبعـــة، مصـــر –القـــاهرة  -مكتبـــة الســـنة : الناشـــر، زبيـــدة محمـــد ســـعيد عبـــد العزيـــز
 .م 1995 – 1415

 نقلــه إلــى العربيــة وعلــق ، هـــ(1300: ينهــارت بيتــر  ن د وزهي )المتــوفىر : تكملــة المعــاجم العربيــة
، يـة العراقيـةالجمهور ، وزارة الثقافـة واإلعـالم: الناشـر، جمـال الخيـاط، محم د َسـليم النَعيمـي: عليه

  . .م 2000 - 1979، األولى الطبعة

 المحقـق، هــ(370: أبـو منصـور )المتـوفى، محمـد بـن أحمـد بـن األزهـري الهـروي: تهذيب اللغة :
 م.2001، الطبعة األولى، بيروت –دار إحياء التراث العربي ، محمد عوض مرعب

 )القاضــي عبــد النبــي بــن عبــد الرســول : دســتور العلمــاء )جــامع العلــوم فــي اصــطالحات الفنــون
دار الكتـب : الناشر، حسن هاني فح: عرب عباراته الفارسية، هـ(12ق : األحمد نكري )المتوفى

  .م 2000 -هـ 1421 الطبعة األولى، لبنان / بيروت -العلمية 

 نشــــوان بــــن ســــعيد الحميــــرى اليمنــــي )المتــــوفى: شــــمس العلــــوم ودواء كــــالم العــــرب مــــن الكلــــوم :
د يوسـف محمـد  -مطهر بـن علـي اإلريـاني  -د حسين بن عبد اهلل العمري : المحقق، هـ(573

 الطبعـة، سورية( -الفكر )دمشق  دار، (لبنان -دار الفكر المعاصر )بيروت : الناشر، عبد اهلل
 م.  1999 -هـ  1420، األولى
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 أبو نصر إسماعيل بن حمـاد الجـوهري الفـارابي )المتـوفى: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية :
ـــق، هــــ(393 ـــم للماليـــين ، أحمـــد عبـــد الغفـــور عطـــار: تحقي الطبعـــة الرابعـــة ، بيـــروت –دار العل

 م. 1987 -  هـ 1407

 نجـم الـدين النسـفي )المتـوفى، أبـو حفـص، عمر بن محمد بن أحمد بن إسـماعيل: طلبة الطلبة :
  .هـ 1311، تاريخ النشر، الطبعة، مكتبة المثنى ببغداد، المطبعة العامرة: الناشر، هـ(537

 أبـــو عبـــد الـــرحمن الخليـــل بـــن أحمـــد بـــن عمـــرو بـــن تمـــيم الفراهيـــدي البصـــري )المتـــوفى: العـــين :
  .دار ومكتبة الهالل: الناشر، د إبراهيم السامرائي، ي المخزوميد مهد: المحقق، هـ(170

   ســـورية –دار الفكـــر. دمشـــق ، الـــدكتور ســـعدي أبـــو حبيـــب: القـــاموس الفقهـــي لغـــة واصـــطالحا ،
 م. 1988 -هـ  1408الطبعة الثانية 

 هـــ(817: مجــد الــدين أبــو طــاهر محمــد بــن يعقــوب الفيروز بــادى )المتــوفى: القــاموس المحــيط ،
مؤسســة ، محمــد نعــيم العرقس وســي: بإشــراف، مكتــب تحقيــق التــراث فــي مؤسســة الرســالة: قتحقيــ

 م. 2005 -هـ  1426، الطبعة الثامنة، لبنان –بيروت ، الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
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 الملخص

 لص امل
 

تحرير معنى إلى  تهدفحيث  "التقصير وأثره في العبادات " موضوعالدراسة تناولتغ هذه 
اعتباره ، وبيان أثره ، ثم دراسة مجموعة من المسائل الفقهية في أسباب الوقوف على  التقصير و
 .دات والتي يظهر فيها أثر للتقصيرأبواب العبا

الترك،  -عدم التحري –النسيان  –وقد خلص البحث إلى أن أهم أسباب التقصير ترجع إلى الجهل 
، وقد الضمان –الكفارة  –اإلعادة  –القضاء  –إلثم كما خلص إلى أن  أهم  ثار التقصير هي: ا

 ألدلة المتعلقة بالموضوع وبيان  راءاالستقرائي الوصفي للنصوص وااستخدم البحث المنهج 
وكذلك اتبعت المنهج التحليلي في التأصيل الشرعي  ومذاهب الفقهاء المختلفة في المسائل،

 للتقصير، وأثره في العبادات. 
 الدراسة على فصلين، قسمت على النحو التالي: وقد اشتملت هذه 

 وتحدثت فيه عن التأصيل الشرعي العتبار التقصير واآلثار المترتبة عليه.: ألولالفصل ا
 : وتحدثت فيه عن أثر التقصير في العباداتالفصل الثاني

لتوصيات وأخيرا  أنهيت هذه الرسالة بخاتمة تشمل على أهم النتائج التي توصلت إليها، مع بعض ا
 التي تفيد الباحثين.

 



Abstract 

Remissness in Performing Acts of Worshiping and its Consequences 

This study aims at explaining the concept of remissness, its reasons and 

showing its consequences. Then the study examines a number of juristic 

questions pertaining to acts of worshiping and shows the consequences of 

remissness in performing them.  

The study concluded that the most important reasons of remissness is 

attributed to ignorance, forgetfulness, lack of scrutiny and omission. The 

most important consequences of remissness are: sinning, making-up the 

performance of the act of worshiping, penance, and liability.  

The researcher used the inductive descriptive method to analyze the 

religious texts and evidences related to the topic, and to explain the 

different opinions of Muslim scholars. 

The study also uses the analytic approach in Islamic Sharia foundations of 

remissness and it consequences.  

The study consists of two chapters which are: 

Chapter One: Discusses the Islamic Sharia foundations of remissness and 

it consequences. 

Chapter two: Discusses the impact of remissness in performing the acts of 

worshiping. 

The study also includes a conclusion that contains the most important 

findings of the study and a recommendations section for the benefit of 

researchers.  


