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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المقدمة

  والصالة والسالم على أشرف االنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين لعالمين،االحمد هللا رب 
  -:بعدأما  

االســالمية خاصــة، لرفــع الحــرج عــن النــاس ودفــع الضــرر  ة، والشــريعفقــد جــاءت الشــرائع الســماوية عامــة
ان معرفـة مقاصـد الشـريعة لـدى المسـلمين هـام ليتمكنـوا مـن والعباد،عنهم وتحقيق مصالح 

م شــــؤون حيــــاتهم وفقــــًا للتوجيهــــات الشــــارع الحكــــيم وحينئــــذ تقــــوم حضــــارتهم تنظــــي
ـــع لألحـــداث  ـــة الحـــق مـــن الخلـــق وان المتتب ويســـودهم الحـــق والعـــدل ،فيحققـــوا غاي
والملمات التي مرت بها األمةاإلسالمية ، يرىبوضوح وجالء تام أن الفقهـاء كـانوا علـى 

عد واالسس والتنظيمات التـي ترسـم الدوام في طليعة رجال االمة ،الذين يضعون القوا
لهم الطرق الصحيحة والمسالك المسـتقيمة التـي يرتضـيها اهللا تعـالى لهـم فـي حيـاتهم 
اليومية ،وعلى هذا سار سلفنا الصالح والفقهاء األعالم والعلمـاء العـاملون المتقـدمون 
 والمتـأخرون ،فكـان كـل رعيـل يأخـذ هـذا المـنهج وينهـل العلـم ممـن فوقهم،فنجـد كــل
طالب منهم يتتلمـذ علـى يـد شـيخه ويكمـل أخـذ العلـوم منـه بصـدق واخالص،وحينئـذ 
يلزم الشيخ نفسه بنقل االمانة والمشيخة العلمية الى تلميذه،عن طريـق اإلجـازة ليحـل 
ــــيهم الصــــالة  ــــه عل ــــي وهبهــــا اهللا ألنبيائ ــــة الت محله،وهكــــذا تتواصــــل السلســــلة العلمي

حلقاتهـا دون انقطــاع ،ويبقــى نـور العلــم يشــع والسـالم وورثهــا عـنهم العلمــاء فتتواصــل 
ويســطع فــي جميــع االزمــان حتــى قيــام الســاعة ،ومــن هــذا المنطلــق تتجلــى لنــا أهميــة 
وضرورة اإلجازة العلمية في هذا العصر وغيـره ،ولـدخول وسـائل العلـم الحـديث، كـان 

ولتعـــدد مفهـــوم .الزمـــًا أن تتعـــدد اإلجـــازات بتعـــدد الحاجـــة التـــي شـــرعت مـــن أجلهـــا
ولرغبتــي أن ابحــث عــن اإلجــازة وأبــين .بــذلكإلجــازة لغــة بتعــدد مفاهيمهــا الشــرعية ا

ولتوسـع أبوابهـا .الحنيـفأحكامها مقتصرة على باب العبـادات مـن التشـريع اإلسـالمي 
ومســـائلها الفقهيـــة وألهميـــة هـــذا الموضـــوع فـــي حياتنـــا اليوميـــة، وألنـــه يبحـــث تحـــت 



  ١٠

أن أعــرض الموضــوع مـن خــالل نظريــة  عنـاوين متعــددة وفــي مسـائل منثــورة فقــد رأيـت
  -:األركان تجمع شتات الموضوع وكان عنوان الرسالة هو علمية واضحة
  )اإلجازة وأحكامها في العبادات في الفقه االسالمي(               
  :خطة البحث

  
مباحـث اقتضت طبيعة البحث أن يكون مـن خمسـة فصـول تنـدرج تحتهـا عـدة        

   -:يأتيكما   وهي
وذكر الف صــل األول خصصــته للحــديث عــن حقيقـــة اإلجــازة بتعريفهــا لغــة واصـــطالحًا

  .بهاااللفاظ ذات الصلة 
الفصـــل الثـــاني فـــاني أفردتـــه للكـــالم عـــن الحكمـــة مـــن االجـــازة ومشـــروعيتها فـــي  امـــا

  .الكتاب والسنة 
الفصــل الثالــث فقــد جعلتــه لــذكر اركــان اإلجــازة وشــروطها وأنواعهــا وأثارهــا وفيــه  وامــا
  .وهامةثة مباحث تندرج تحتها مطالب عديدة ثال

فأنــه يتضــمن الكــالم عــن اإلجــازة فــي العبــادات وهــو مكــون مــن :الرابــعالفصــل وامــا 
  .وهامةسبعة مباحث تندرج تحتها مطالب عديدة 

  فأين تكلمت فيه عن اإلجازة يف شروط احلج والعمرة وموانعهما:اخلامسالفصل واما 
حث خبامتة أوجزت فيهـا أهـم االسـتنتاجات الـيت توصـلت وحتته مخسة مباحث مث ختمت الب

  .الرسالةاليها من خالل كتابة 
  منهج البحث

  :يأتيواما منهجي في البحث فكان كما 
اقتصرت في الرجوع على المصادر القديمة دون الحديثة وذلك ألننـي وجـدت  -١

 .الكفاية فيها مع توقيري واجاللي للمصادر الحديثة
  



  ١١

  
علماء من مصادرها من غير تصرف اال فـي بعـض المواضـع كنت أنقل أقوال ال   -٢

  .التي تصرفت فيها يسيرًا غير مخل بالمعنى
كان دأبي في بحثي استعمال طريقة االسهاب والتفصيل وذلك مـن اجـل ايـراد    -٣

  .االراءاالراء مبسطة وألتمكن من الترجيح بعد مقارنة 
أراء العلمــاء كــان ترجيحــي محــدودا فــي بعــض المواضــع وذلــك ألننــي وجــدت    -٤

ــة الــى درجــة ال اســتطيع أن ارجــح طرفــًا  فــي كثيــر مــن المســائل متوازنــة ومتقارب
  .أخرعلى 

  
  

فأن أخطأت وزل القلم فـذلك منـي وحسـبي أنـي انسـان غيـر معصـوم مـن الخطـأ، وان 
ولــه الحمــد والشــكر مــن قبــل ومــن  أصــبت فــذلك بتوفيــق مــن اهللا تعــالى وفضــله علــي

العلــي القــدير أن يــوفقني لمرضــاته وان يجعــل عملــي هــذا  وفــي النهايــة اســأل اهللا.بعــد
  .خالصًا لوجهه الكريم انه على ما يشاء قدير، وهو حسبي واليه المصير

  
  

  
  
  

  الباحث                     
  
  



  ١٢

  الفصل األول
  حقيقة اإلجازة 

  وفيه مبحثان                                      
  ة وعالقتها ببعض األلفاظ ذات الصلة بهاتعريف االجازة لغ:المبحث األول

مصـدر مـن أجـاز جييـز إجـازة وجيـوز مبعـىن واحـد ، وقيـل هـي مـأخوذة مـن    -:اإلجازة في اللغـة 
  ).١(استجزته اذا سقاك ماءاً، واملستجيز املستقي: جواز املاء ،يقال 

   -:وتأتي اإلجازة في اللغة بمعان متعددة منها 
زه أي أنفذهأجاز رأيه (يقال  :اإلنفاذ )١ واجلـواز صـك )٣(واسـتجزت فالنـًا فأجـازين) ٢)(وجوّ

سـوغ :وأجـاز لـه )٥(}وجاوزنـا ببـين إسـرائيل البحـر{ويف القرآن الكرمي يقول تعـاىل ) ٤(املسافر
  ).٦(أنفذه كجوزه:له ورأيه

وجـــاز العقـــد وغـــريه نفـــّذ ومضـــى علـــى  )٧(أمضـــاه: يقـــال أجـــاز لـــه البيـــع: األمضـــاء  )٢
  ).٩(ر ميضي مضاءأ أنفذه ومضى يف األم )٨(صحته

  
  
  

،                 ٥/٣٢٧) :بــــاب جــــوز(هـــــ املطبعـــة املصــــرية ٧١١هـــــ واملتــــوىف ٦٣٠حممــــد بـــن مكــــرم بــــن منظــــور املولـــود : لســـان العــــرب -١    
  ٢/١٧٧: م١٩٥٢مصطفى احلليب سنة النشر /لفريوز آبادي ط:القاموس احمليط 

  ٢/١٧٦: ،القاموس احمليط٥/٣٢٦:لسان العرب  -٢
  ٥/٣٢٦: لسان العرب -٣
  ١/٦٥١: ،القاموس احمليط٥/٣٢٧: لسان العرب -٤
  ١٣٧: سورة األعراف -٥
  ١/٦٥١: القاموس احمليط -٦
  ١/٦٥١: القاموس احمليط -٧
هـــــ ٧٧١/ألمحــــد بـــن حممــــدبن علـــي الفيـــومي الشــــافعي املتـــوىف: املصـــباح املنـــري يف غريــــب الشـــرح الكبـــري -٨
  ١/١٢٤: مصطفى احلليب مبصر/ط
   ١/٢٦١:دار النشر بريوت/هـ ط٧٢١حملمد بن أيب بكر الرازي املتوىف : خمتار الصحاح -٩



  ١٣

يـــز )١(وهــي مـــن أجـــازه جييـــزه اذا أعطـــاه : العطيـــة  -٣ ، وأجــاز لـــه الييـــع أي أمضـــاه ا
، وورد يف احلــــــديث ) ٣(أجــــــازه جبــــــائزة ســــــنية أي بعطــــــاء :؛ ويف القــــــاموس)٢(للمجــــــاز 
؛أي أعطـــوهم العطيـــة وأكرمـــوهم )٤))(كنـــت أجيـــزهم  أجيـــزوا الوفـــد حنـــو مـــا(( الشـــريف 
  .باإلعطاء 

فاإلجــازة تلتقــي مــع اإلذن ) ٥(اســتجاز طلــب اإلجــازة أي اإلذن : يقــال : األذن  -٤
اإلذن امنــا يكــون مبــا ســيقع ، واإلجــازة امنــا تكــون ملــا : بعــد التصــرف ؛قــال ابــن عابــدين 

تصـرف وكـان ألمــر وقـع وعلـم بــه وقـع ، وان اإلذن يكـون مبعــىن اإلجـازة اذا حـدث بعــد ال
واإلذن اذا كان سابقًا للتصـرف كـان مبعـىن الوكالـة ومـن مث يكـون التصـرف ) .((٦(اآلذن 

الصـادر مبقتضــاه تصــرفًا مــن ذي واليــة خبــالف التصـرف الصــادر قبــل اإلجــازة فأنــه يكــون 
ء كـاألذن بغري ذي والية فيحتاج اىل اإلجازة وقد شاع بـني الفقهـاء ان اإلجـازة يف االنتهـا

  ).٧))(يف االبتداء 
واملهـــم مـــا .حيـــث ال يســمح البحـــث بالتوســـع فيهـــا  اإلجـــازة،وهنــاك معـــان اخـــرى للفـــظ 

  ).اإلنفاذ واإلمضاء واإلذن واإلعطاء(خيص حبثنا هو 
  

  ٩٦:دار الكتاب العريب/ لناصر بن عبد السيد ابو املكارم املطرزي ط: كتاب املغرب -١
  ٥/٣٢٧: لسان العرب -٢
  ٢/١٧٧: يطالقاموس احمل  -٣
  ١٣١باب ترك الوصية،اخرجه امحد يف مسنده برقم  ٩٤-١١/٩٣اخرجه االمام مسلم   -٤
  ٢/١٧٧:القاموس احمليط   -٥
ـــدين  -٦ ـــن عاب ـــز الدمشـــقي احلنفـــي ت:حاشـــية اب ـــد العزي  ٢/٥٧٧: هــــ١٢٥٨/لألمـــام حممـــد أمـــني بـــن عب

  ٧/١٩٧: قاهرةهـ ط ال٥٧٨/؛وبنفس املعىن انظر ،البدائع لألمام ابو بكر مسعود بن أمحد ت
؛فـتح القـدير لإلمـام ١/٢٣١: هــ١٣٠١:لإلمام حممود بـن إسـرائيل قاضـي مساونـة ت: جامع الفصولني  -٧

لإلمام حممـد بـن امحـد : ،املبسوط٥/١٥٠،البدائع ٥/٣١٠:هـ ٨٦١كمال الدين بن مهام احلنفي املتوىف
  .٤/١٨١: بن ايب سهل السرخسي

  



  ١٤

  المبحث الثاني
ن موضــوع اإلجــازة حيــث تناولــه العلمــاء مــن اتجاهــات ا-:تعريــف اإلجــازة اصــطالحًا 

مختلفة فتناوله اوالً القراء والمحـدثون ثـم الفقهـاء واألصـوليون ،وعليـه سـنورد تعريفـًا 
لكل اتجاه من هذه االتجاهات وألن اإلجـازة لهـا معنـى عنـد المحـدثين تختلـف كمـا 

    -:هي  عند الفقهاء وهكذا 
  الفقهاء -أ

  المحدثين -ب
  قراءال  -ج 
  األصوليين      -د 
  : اإلجازة عند الفقهاء -أ

يف حدود ما اطلعـت عليـه مـن مصـادر ، مل اقـف علـى تعريـف الفقهـاء القـدامى اال مـا      
  -:ذكره بعض احلنفية، لذا سأذكر فقط ما وجدته من تعريفات عند احلنفية وكما يأيت 

وان هـــــذا التعريـــــف ) .١(اإلجـــــازة هـــــي التصـــــرف يف العقـــــد بـــــالتغيري وهـــــو االلـــــزام ،  - ١
يســــتفاد منــــه ان اإلجـــــازة تصــــرف حيـــــث يــــتم تغيـــــري العقــــد مبوجبـــــه مــــن وصـــــف اىل 

  .وصف، وذلك كتغيريه من وصف النافذ اىل وصف الالزم 
يعين ابرام العقـد مـن غـري تـأخري اال اذا اثـره ) ٢)(انفاذ العقد املوقوف( اإلجازة هي   -٢

  . ملانع فيتوقف اثره يف اإلجازة
  
  
  ٥/٢١٧صنائع بدائع ال - ١
هــ  ٦٨٣األختيار لتعليل املختار لالمام عبد اهللا بن حممود بن مودود املوصـلي احلنفـي املتـوىف  - ٢

  ٢/١٨:مصر/ط مصطفى البايب احلليب /
  



  ١٥

   -:اإلجازة عند المحدثين  -ب 
وهــي عنــد مــن يطلــب اإلذن يف الروايــة ســواء أكانــت الروايــة حــديثًا ام كتابــًا ام ســنداً ام      
، فتقول له أجزت لـك أن تـروي عـين هـذا احلـديث بعينـه او هـذا الكتـاب او هـذه ) ١(متنًا 

  )٢(الكتب 
   -:اإلجازة عند القراء  –ج 
ـــا بالروايـــة علـــى الشـــيخ      ) ٣(وهـــي تـــأيت مبعـــىن األخـــذ بـــالقراءة عنـــد القـــراء ، وجـــواز قراء

راءتـه بـني النـاس ، و إمنـا قـدمت عاصـمًا لشـهرة ق) ٤(فمثالً إجازة قراءة عاصم عـن حفـص 
  ) .٥(حيث ال يقرأ بغريها اال يف بالد حمدودة كاملغرب والسودان 

وتعــرف القــراءة مــن حيــث نســبتها لإلمــام املقــرئ، واملقــرئ هــو العــامل بــالقراءات الــيت تلقاهــا 
  ) ٦) (صلى اهللا عليه وسلم ( مشافهة بالتلقي عند أهلها اىل أن يبلغ النيب 

  
  
  
  
  
لألمـام : ،اإلحكـام لآلمـدي ١/١١٨: هــ١٢٥٠/بـن علـي بـن حممـد الشـوكاين تإرشاد الفحول حملمـد  -١

  ١/٨٨حملمد بن إبراهيم :،املنهل الروي ٢/١١١:هـ٦٣١/علي بن حممد اآلمدي ابو احلسن ت
  ١/١١٨إرشاد الفحول   -٢
، حتفـة األحــوذي حملمــد عبــد الــرمحن بــن عبــد ٢/١٢تـدريب الــراوي لعبــد الــرمحن بــن ايب بكــر الســيوطي   -٣

  ٣/٢٠١: بريوت/هـ ط١٣٥٣: م املباركفوري ابو العال املتوىفالرحي
  .٢/١٢تدريب الراوي: هـ ١٢٧هو عاصم بن ايب النجود الكويف األسدي املتوىف   -٤
  ٢/١٢، تدريب الراوي ٢/١١١اإلحكام لآلمدي   -٥
: هـــــ٧٤٨معرفــــة القــــراء الكبــــار حملمــــد بــــن امحــــد بــــن عثمــــان بــــن قاميــــاز الــــذهيب ابــــو عبــــد اهللا املتــــوىف   -٦

جـالل الـدين عبــد الـرمحن السـيوطي املتــوىف :،اإلتقـان يف علــوم القـرآن٢/١١١،اإلحكـام لآلمـدي ١/٨٨
   ١/١٠٣: هـ٩١١



  ١٦

لــذا تجــرد قــوم للقــراءة واألخــذ، وأعتنــوا بضــبط القــراءة أتــم عنايــة حتــى صــاروا فــي ذلــك أئمــة 
أبـي عبـد  يقتدى بهم ويرحل اليهم، ويؤخذ عنهم ، كقراءة عاصم الكوفي أول قـراء الكوفـة عـن

،عن االمام علي بن ابـي طالـب واالمـام عثمـان بـن عفـان وابـي بـن كعـب ) ١(الرحمن  السلمي 
علـى عبـد اهللا ) ٢(،وعـرض القـراءة علـى زر بـن حبـيش ) رضي اهللا تعالى عـنهم (وزيد بن ثابت 

، وأخــذ عنــه القــراءة خلــق كثيــر واشــتهر مــنهم اثنــان وهمــا )رضــي اهللا تعــالى عــنهم (بــن مســعود 
  ).٣(بن سليمان  وابو بكر شعبة بن عياش حفص

  
  -:اإلجازة عند األصوليين _    د 
  

  ) ٤(هي إباحة المجيز للمجاز له أن يروي عنه ، واإلباحة تصح للعاقل وغير العاقل 
  
  
  
  
  

عبــد اهللا بــن حبيــب الســلمي أبــو عبــد الــرمحن أرســله ســيدنا عثمــان بــن عفــان اىل الكوفــة مــع  - ١
  ٢/١١١االحكام لآلمدي:هـ٧٤توىف املصحف ليقرئ الناس وامل

  ١/٨٨معرفة القراء الكبار:هـ٨٢زر بن حبيش ابو مرمي االسدي الكويف املتوىف   - ٢
  ٢/١٢:تدريب الراوي - ٣
  :هـ ١٣٠٧كشف األسرار لإلمام عبد العزيز البخاري طبع بالقاهرة سنة النشر    - ٤

   ١/١١٨إرشاد الفحول + ٤٧ص           

  



  ١٧

  الفصل الثاني
  ازة ومشروعيتها من الكتاب والسنةالحكمة من اإلج

  وفيه مبحثان 
  المبحث األول

  
  -:الحكمة من اإلجازة 

إن الفقــه اإلســالمي العظــيم الــذي هــو نســيج اإلســالم املتــني وشــرع اهللا احلكيم،والــذي بــه صــاغ     
م يف ضــوء النصــوص الشــرعية،فتوحدوا يف العبــادة واملعاملــة والســلوك، هــذا الفقــه هــو  املســلمون حيــا
ـا ،ويضـع هلـا خمطـط عملهـا يف  ـا ،وقـوام حيا املنطلق احلضاري الرائـع لالمـة ،ألنـه يبـين هلـا أصـول عز

كمــة مــن االجــازة يف الفقــه االســالمي هـي محايــة الشــريك يف الشــيوع مــن التصــرفات وان احل.املسـتقبل
ريــــد عــــدم االضــــراربكل مــــن ي وان التوقــــف علــــى احلكمــــةمن االجــــازة هــــي.شــــريكه اذا كانــــا شــــريكني

وهــذا مــا يتفـــق وع روح  التصــرف علــى اجازتـــه وذلــك بأعطائــه احلـــق يف امضــاء التصــرف او فســـخه،
محاء ؛الــيت جعلـــت منــاط احلكـــم يف تســهيل مهمـــة املسلمني؛فضــالً عـــن إن الشــريعة االســالمية الســـ

غـوب اإلجازة رفعًا للحرج عن الناس وتيسـري امـورهم املعيشـية،ورفع احلـرج والتيسـري علـى النـاس أمـر مر 
لــذا فــأن احلكمــة مــن تشــريع اإلجــازة هــي دفــع الضــرر وحتقيــق املصــاحل النافعــة بــني النــاس .يف الشــرع

  .١ليتعاونوا فيما بينهم على الرب والتقوى 
  
: هـــــ٨٦١/فــــتح القــــدير مــــع شــــرح اهلدايــــةلألمام كمــــال الــــدين املعــــروف بــــأبن مهــــام ت: انظــــر  -١
  ٤/١٠٧: هـ ط مصر٧٤٢بن علي الزيلعي ت  لألمام فخر الدين عثمان: ،تبني احلقائق٥/٣٠٦
  
  
  
  



  ١٨

ومن احلكمـة ايضـًا حتقيـق محايـة الـدين مـن عبـث العـابثني اذ لـوال اإلجـازة ملـا وصـل الينـا هـذا الـدين   
ازون من أهل الشرع حفظوا األمانة وأوصـلوها اىل أهلهـا بشـكل يرضـي اهللا ورسـوله ولـو  بأمان ألن ا

ذ اإلجـازة مـن شـيخه لوجـدنا الدقـة واحلـرص يف التلقـي والسـماع مـن امعنا النظـر يف كيفيـة اخـذ التلميـ
  ).١(التلميذ ومثله يف االلقاء من الشيخ 

وهــذه بعــض احلــاالت الــيت قصــد الشــارع فيهــا .فاالجــازة محايــة للــدين ،والشــريك يف الشــيوع يف اخلطــأ
  .٢محاية الدين واألشخاص ال على سبيل احلصر بل على سبيل املثال 

ول ان احلكمــة مــن اإلجــازة هــي عــدم  االضــرار بكــل مــن يريــد التصــرف علــى اجازتــه، وخالصــة القــ
ــــك بأعطائــــه احلــــق يف إجــــازة التصــــرف او فســــخه وهــــذا مــــا يتفــــق مــــع روح الشــــريعة االســــالمية  وذل

  ).٣(السمحاء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ٤/١٤٥حاشية ابن عابدين  - ١
حاشـــية ابـــن عابـــدين :ة يف انظـــر بيـــان احلـــاالت الـــيت يكـــون فيهـــا العقـــد موقوفـــًا علـــى اإلجـــاز   - ٢

٤/٢١٥  
  نفس املصدر   - ٣
  
  



  ١٩

  ألمبحث الثاني
  مشروعيتها واأللفاظ ذات الصلة بها من الكتاب والسنة

   -:اوالً القرآن الكريم 
قيـــل هـــو افتتـــاح كـــالم كمـــا تقـــول ) ١(}عفـــا اهللا عنـــك لـــم أذنـــت لهـــم {قولـــه تعـــالى  - ١

حيسن الوقـف علـى قولـه تعـاىل اصلحك اهللا واعزك ورمحك كان كذا وكذا، وعلى هذا التأويل 
  ) .٢(عفا اهللا عنك واخربه بالعفو قبل الذنب لئال يطري قلبه فرقاً 

  _:وجه الداللة في اإلذن في هذه االية
  .االول مل أذنت هلم من اخلروج معك ويف خروجهم بال عدة ونية صادقة فساد :ففيه قوالن   

لوا بأعذار،وهذا عتاب لطيـف اذ قـال عفـا اهللا عنـك مل أذنت هلم يف القعود ملا اعت -:اما القول الثاين
مــا اذنــه لطائفــة مــن  وكـان عليــه الصــالة والســالم أذن مــن غريوحــي نــزل فيــه وثنتــان فعلهمــا ومل يــؤمر 

  ).٣(املنافقني يف التخلف عنه واخذه من األسارى الفدية فعاتبه اهللا تعاىل به
أي يف القعـــود ) ٤(}م االخـــرال يســـتأذنك الـــذين يؤمنـــون بـــاهللا واليـــو {قولـــه تعـــالى  - ٢

واخلــروج بــل اذا امــرت بشــيء ابتــدروه فكــان االســتئذان يف ذلــك الوقــت مــن عالمــات النفــاق 
  ).٥(لغري عذر

  -:وجه الداللة فيها 
ان االســتئذان يف هــؤالء املنــافقني الــذين قــال جماهــد عــنهم هــؤالء قــوم قــالوا نســتأذن يف اجللــوس فــأن  

ا جلســنا وذلــك أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  مل يكــن يؤمئــذ أذن لنــا جلســنا، وان مل يــؤذن لنــ
  ).٦(يعرف املنافقني وامنا عرفهم بعد نزول سورة التوبة

  
  ٤٣/سورة التوبة -١
  .١٠/١٤٢:،تفسري الطربي ١٥٦-٨/١٥٥تفسري القرطيب  -٢
  نفس املصدر -٣
  ٤٤/سورة التوبة  -٤
   ٨/١٥٥تفسري القرطيب  -٥
  نفس املصدر  -٦
  



  ٢٠

  ) ١(}نفع الشفاعة عنده اال لمن أذن له وال ت {قوله تعالى _ ٣
  -:وجه الداللة لهذه االية 

أن اإلذن يكـــون علـــى أحــــد هـــذين الـــوجهني ، أي ال تنفــــع الشـــفاعة اال كائنـــةً ملــــن أذن لـــه مــــن     
الشافعني ومطلقةً له او ال تنفع الشفاعة اال كائنة ملن أذن له أي لشـفيعه أي ملـن وقـع اإلذن للشـفيع 

ان لالنتظـار لـألذن توقعـًا ومتهـأل (( هذا يقول االمـام الزخمشـري يف تفسـريه الكشـاف  ويف).٢(ألجله 
وفزعـــًا مـــن الـــراجني للشـــفاعة ؛ والشـــفعاء هـــل يـــؤذن هلـــم او ال يـــؤذن ؟ وانـــه ال يطلـــق اإلذن اال بعـــد 
مضـــي مـــن الزمـــان ، وطـــول مـــن الـــرتبص وحينهـــا يكشـــف الفـــزع عـــن قلـــوب الشـــافعني واملشـــفوع هلـــم 

ـا رب العــزة يف إطـالق اإلذن وســأل بعضـهم بعضــاً بكلمـة يــتكل أي  }احلــق{قــال }مـاذا قــال ربكـم {م 
  ) .٣)) (قول احلق وهو اإلذن بالشفاعة ملن ارتضى

يــــــا ايهــــــا الــــــذين أمنــــــوا ال تــــــدخلوا بيوتــــــًا غيــــــر بيــــــوتكم حتــــــى  {قولــــــه تعــــــالى  -٤ 
  -:فيه وجهان ) ٤(}تستأنسواوتسلموا على اهلها

ر الـــذي هـــو خـــالف االســـتيحاش ألن الـــذي يطـــرق بـــاب غـــريه ال انـــه مـــن االســـتئناس الظـــاه - ١
  )٥.(فأذا اذن له استأنس.يدري أيؤذن له ام ال؟ فهو كاملستوحش من خفاء احلال عليه

  : وجه الداللةلهذه االية
يعين حىت يؤذن لكم من باب الكنايـة واإلرداف ألن هـذا النـوع مـن االسـتئناس يـردف اإلذن فوضـع  

  ).٦(موضع اإلذن 
يكون من االستئناس الـذي هـو االسـتعالم واالستكشـاف؛ اسـتفعال مـن أنـس الشـيء إذا  أن - ٢

ابصـــره ظــــاهراً مكشـــوفًا ، واملعــــىن حــــىت تســـتعملوا وتستكشــــفوا احلــــال هـــل يــــراد دخــــولكم ام 
  ).٧(ال

  
  ٢٣/سورة سبأ -١
  .٣/٥٣٧:،تفسري ابن كثري١٤/٢٩٥:تفسري القرطيب -٢
  .١٤/٢٩٥:لقرطيب،تفسري ا٣/٢٥٨تفسري الكشاف للزخمشري -٣
  ٢٧/سورة النور-٤
  ٣/٧٨،تفسري الكشاف٣/٢٨١:،تفسري ابن كثري١٢/٢١٢:تفسري القرطيب -٥
  ٣/٧٨تفسري الكشاف  -٧+٦



  ٢١

انمــا المؤمنــون الــذين أمنــوا بــاهللا ورســوله واذا كــانوا معــه علــى أمــر  {قولــه تعــالى - ٥
  )١(}جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه

  -:وجه الداللة لهذه االية   
أراد اهللا عز وجل ان يريهم عظم الجنايـة فـي ذهـاب الـذاهب عـن مجلـس الرسـول صـلى اهللا    

عليــه وســلم بغيــر اذنــه اذا كــانوا معــه علــى امــر جــامع فجعــل تــرك ذهــابهم حتــى يســتأذنوه ثالــث 
االيمـــان بـــاهللا وااليمـــان برســـوله وجعلهمـــا كالتثبيـــب لـــه والبســـاط لـــذكره وانـــه جعـــل االســـتئذان  

االيمـانين وعـرض بحـال المنـافقين وتسـللهم لـواذاوفي هـذه االيـة األمـر فـي كالمصـداق لصـحة 
  ) .٢(اإلذن مفوض الى االمام ان شاء اذن وان شاء لم يأذن على حسب ما اقتضاه رأيه 

، وداعيــًا البــى اهللا {قولــه تعــالى   -٦  يــا ايهــا النبــي انــا ارســلناك شــاهدًا ومبشــرًا ونــذيرًا
  ).٣( }بأذنه وسراجًا منيرًا 

  : وجه الداللة لهذه االية    
جعــل االذن مســتعارًا للتســهيل والتيســير ألن الــدخول فــي حــق المالــك متعــذر، فــاذا وقــع ((    

االذن تســهل وتيســر ،فلمــا كــان االذن تســهيالً لمــا تعــذر مــن ذلــك فوضــع موضــعه؛ وذلــك ان 
التعـذر،فقيل بأذنــه دعـاء اهـل الشـرك والجاهليــة الـى التوحيـد والشــرائع امـر فـي غايــة الصـعوبة و 

  ) .٤)) (لإليذان بأن األمر صعب ال يتأتى وال يستطاع اال اذا سهله اهللا ويسره
  
  

  
  ٦٢/سورة النور - ١
  .١٠/١٤٣:،تفسير الطبري١٢/٣٢١:، تفسير القرطبي٣/٧٨تفسير الكشاف   - ٢

  ٤٥/٤٦/سورة االحزاب    -٣ 
  .٦/١٥٢:،تفسير الطبري٧/٢٩٩:،تفسير القرطبي٣/٢٦٦تفسير الكشاف  - ٤
  
  



  ٢٢

يـا أيهــا الـذين أمنــوا ليسـتأذنكم الــذين ملكـت أيمــانكم والـذين لــم {قولـه تعــالى   -٧
  )١(}يبلغوا الحلم

م وأطفـــاهلم الـــذين مل  م خـــدمهم ممـــا ملكـــت أميـــا فيخاطـــب اهللا تعـــاىل املـــؤمنني أن يســـتأذ
   -:يبلغوا احللم منهم يف ثالثة أحوال

  .نيامًا يف فرشهم من قبل صالة الغداة، ألن الناس اذ ذاك يكونون  - ١
وحـــني تضـــعون ثيـــابكم مـــن الظهـــرية أي يف وقـــت القيلولـــة، ألن االنســـان قـــد يضـــع   - ٢

  .ثيابه يف ذلك احلال مع أهله
ومــن بعــد صــالة العشــاء، ألنــه وقــت النــوم فيــؤمر اخلــدم واألطفــال اال يهجمــوا علــى   - ٣

أهــــل البيــــت يف هــــذه األحــــوال؛ ملــــا خيشــــى أن يكــــون علــــى أهلــــه او حنــــو ذلــــك مــــن 
عمــــال؛ وهلــــذا قــــال تعــــاىل ثــــالث عــــورات لكــــم  لــــيس علــــيكم وال علــــيهم جنــــاح اال

بعــدهن؛ أي اذا دخلــوا يف هــذه االحــوال فــال جنــاح علــيكم يف متكيــنكم ايــاهم ،وال 
ـــم طوافـــون  علـــيهم إن رأوا شـــيئًا يف تلـــك االحـــوال ألنـــه قـــد اذن هلـــم يف اهلجـــوم وأل

  )٢.(ني ماال يغتفر يف غريهمويغتفر يف الطواف.عليهم أي يف اخلدمة وغري ذلك 
  :وجه الداللة هلذه االية       
م وال حجــال يف       ان اهللا تعـاىل ســتار حيـب الســرت كـان النــاس لــيس هلـم ســتور علـى أبــوا

م ؛فرمبــا فاجــأ الرجــل خادمــه او والــده او يتيمــه يف حجــره وهــو علــى أهلــه ؛ فــأمرهم اهللا  بـيو
  ) .٣(تعاىل باألستئذان يف تلك العورات

  
  
  
  

  ٥٨/سورة النور - ١
  ٣/٣٠٤، تفسري ابن كثري ١٢/٣٠٤، تفسري القرطيب  ١٦٣/ ١٨تفسري الطربي  - ٢
  نفس املصدر - ٣



  ٢٣

  السنة النبوية الشريفة : ثانيًا 
قلنـا يـا رسـول اهللا مـا االسـتئناس؟ : قـال)رضـي اهللا تعـالى عنـه(عـن ابـي ايـوب االنصـاري  -١

ويتنحنح أيؤذن أهل البيت، والتسـليم قال يتكلم الرجل بالتسبيحة والتكبيرة والتحميدة 
  ) .١(أن يقول السالم عليكم؛ أأدخل؟ثالث مرات ،فأن أذن له واال رجع 

هوأن يستأذن المسلم وان يتعرف هل ثمة انسان ام ال ؛ وسالمه من السـنة فـاذا : وجه الداللة 
، فجلوسه يصبح مذمومًا    ) ٢(دخل بغير سالم وال استئذان كان مكروهًا

رضــي اهللا (انـه اتىبـاب عمـر بـن خطـاب ) رضـي اهللا تعـالى عنــه(وسـى االشـعريعـن ابـي م -٢
السالم عليكم ؛ اادخل ؟ قالها ثالثًا ثم رجع ،وقال سمعت رسـول : فقال ) تعالى عنه 

  ) .٣(يقول االستئذان ثالثًا )صلى اهللا عليه وسلم (اهللا 
، حيـــث اجمـــع العلمـــاء ان االســـتئذان مشـــروع والســـنة ان :وجـــه الداللـــة  يســـلم ويســـتأذن ثالثـــًا

  ).٤(فيجمع بين السالم واالستئذان كما صرح به القرآن الكريم 
صلى اهللا عليـه ( فقال أألج؟ فقال) صلى اهللا عليه وسلم(واستأذن رجل على رسول اهللا  -٣

ألمــرأة يقــال لهــا روضــة؛ قــومي الــى هــذا فعلميــه ، فأنــه ال يحســن أن يســتأذن ، ) وســلم
  ) ٥) (ادخل(م ، أأدخل ؟ فسمعها الرجل فقالها، فقال قولي له يقول السالم عليك

ــًا غيــر بيتــه، حييــتم صــباحًا : وجــه الداللــة  كــان اهــل الجاهليــة يقــول الرجــل مــنهم اذا دخــل بيت
وحييــتم مســاءًا ، ثــم يــدخل ،فربمــا أصــاب الرجــل مــع امرأتــه فــي غطــاءٍ واحــد ، فصــد اهللا عــن 

ابــواب الــدين هــو عنــد النــاس كالشــريعة وكــم مــن بــاب مــن ) ٦(ذلــك وعلــم االحســن واالجمــل 
  . وباب االستئذان من ذلك . المنسوخة قد تركوا العمل به 

  
  ٥/٥٣،والرتمذي٣/١٦٩٦رواه مسلم يف صحيحه  - ١
  ٢/٢١٤شرح النووي على صحيح مسلم   - ٢
  ١٣/١٢٥،وابن حبان ٨/٣٣٩،والبيهقي ٣/١٦٩٤رواه مسلم   - ٣
  ١٤/١٣٠شرح النووي على صحيح مسلم   - ٤
  ٢٥٨٢٦برقم ٥/٢٥٥ايب شيبة  ينظر مصنف بن - ٥
  ١٣/٢٠٢شرح النووي على صحيح مسلم   - ٦
  



  ٢٤

  
  ) .١)) (من سبقت عينه استئذانه فقد دمر (( يقول صلى اهللا عليه وسلم  -٤
أأسـتأذن علـى أمـي ؟ قـال نعـم ،قـال : وروي أن رجالً قال للنبي صلى اهللا عليه وسلم    -٥

؛ انها ليس لها خادم غيري ، أأستأذن عليها كلما دخلـت ؟  قـال أتحـب أن تراهـا عريانـًة
  ) ٢.(ال ، قال فاستأذن : قال الرجل 

  .هذه ارادة أن تذكروا وتتعظوا وتتعلموا بما امرتم به في باب االستئذان : وجه الداللة 
وروي عن عروة بن الزبير رضي اهللا تعالى عنه قال حدثتني عائشة رضي اهللا تعـالى عنهـا  -٦

لى اهللا عليــه وســلم فقــال ائــذنوا لــه فلبــئس ابــن قالــت أن رجــالً اســتأذن علــى النبــي صــ
العشيرة او بئس رجل العشيرة، فلما دخل عليـه أالن لـه القـول ،قالـت عائشـة فقلـت يـا 
ــا عائشــة ان شــر النــاس عنــد اهللا يــوم القيامــة مــن  رســول اهللا النــت لــه القــول  قــال لهــا ي

  ) .٣(ودعه او تركه الناس اتقاء فحشه 
رجـل لـم يكـن اسـلم حينئـذ فـأراد النبـي أن يبـين حالـه ليعرفـه النـاس وال ان هـذا ال: وجه الداللة 

  ) .٤(يغتر به من لم يعرف حاله 
  
  
  
  
  
  
  

  ١٢/١٣٥رواه ابن حبان يف صحيحه  -١
من كتاب شرح الزرقاين علـى املوطـأ حملمـد بـن ٤/٣٦٢رواه عطاء بن يسار وهو حديث مرسل صحيح   -٢

  .١١٢٢توىف بريوت وامل/عبد الباقي بن يوسف الزرقاين ط
  ٤/١٨٦٤رواه مسلم  -٣
  ١٦/١٤٤شرح النووي على صحيح مسلم   -٤

  
  



  ٢٥

  الفصل الثالث 
  أركان اإلجازة وشروطها وأنواعها

  وفيه خمسة مباحث 
  المبحث األول
 أركان اإلجازة

لإلجازة أركان تعتمد عليها وهي داخلة يف ما هيتها ، وخبالف ذلك تعد االجازة    
 :وهي  معدومة واليتحقق املقصود منها

وهو من منح االذن بالتصرف او الموافقة مع :المجاز له في التصرف بال والية :أوال
كالفضويل مثال ان يقول أجزت لك جمازايت وأجزت لك رواية ما أجيز يل روايته تصرفه 

 ).١(جاز له ذلك بعدما يقول قبلت وما جيري جمراه 
ب غريه بالتصرف كاملوصي وهوصاحب احلق واملالك الذي له أن يني:المجيز: ثانيا

  فهو من ميلك التصرف يف اجازته )٢(أواملوكل لذا نرى ان الشريح كان جييز حمل جميز
يز للمجاز له فهو الذي يتصرف يف :محل اإلجازة :ثالثا أي موضوعها الذي اذن فيه ا

 ).٣(اجازته ويقوم بتنفيذ ما وكل اليه
  
  
  

  
هـ      ٩٧٦/قائق لزين الدين بن ابراهيم بن جنيم املصري تالبحر الرائق شرح كنز الد  -١         
  ١٣/١٥٤:،املبسوط لألمام حممد بن سهل ابيث بكر مشس األئمة السرخسي ٧/١٤٠

 ١٣٩:للشيخ عمر بن حممد بن أمحد أبو حفص النسفي احلنفي:طلبة الطلبة  -٢     
  ٩٦:،كتاب املغرب  ٢/٤٣:تدريب الراوي                   

  ٧/١٩٧،االنصاف للمرداوي٢/٣٦دريب الراوي ت - ٣
  



  ٢٦

  شروط االجازة
 :للمجاز تصرفه شروطا جيب توافرها عنده وهي: المجاز تصرفه: أ

  ).١(أن يكون مسلمًا عدال وثقة يقتدى به ويؤخذ بأمانة وصدق  - ١
 ٠) ٢(أن يكون غري متظاهر بالفسق والسخف - ٢
اياته من اصل موافق          أن يكون يف ضبطه بوجود مساعه مثبتا خبط غري متهم برو  - ٣

  )٣(الهل شيخه ومامونا بالضبط والفهم 
 ان يكون ممن ينعقد به التصرف بالغًا عاقالً والصغري املميز يف بعض تصرفاته   - ٤

نون والصغري غري املميز فان التصرف  أما اذا كان املباشر غري اهل لعقد التصرف أصال كا
  )٤(يقع باطال غري قابل لالجازة 

  
  
  
  
  
  
،االنصاف لالمام علي بن  ٢/٣٦:،تدريب الراوي ٢/١١٣:أألحكام لآلمدي - ١

 ٧:هـ ط دار أحياء الرتاث العريب بريوت٨٨٥سليمان املرداوي ابو احلسن املتوىف 
/١٩٧   

  نفس املصدر - ٢
  ٤/٣٥٧:كشف االسرار  - ٣
  ١٢/٦٢:املبسوط - ٤
  
 
 



  ٢٧

  :المجيز:ب
دا أو اثنني أو أكثر، فان كان وهو من له حق التصرف، اما ان يكون رجال واح        

رجالً واحدا فاجازته واضحة وظاهرة ،وان كان اكثر من ذلك فال بد من اتفاق مجيع من 
هلم حق التصرف يف االجازة ؛ فان اتفقوا مجيعا على رأي واحد جاز، وان اختلفوا 

له  ويتفرع عن هذا اخلالف انه لو أعتق احدمها من) ٢(؛ورده البعض) ١(؛فاجازه البعض 
االجازة عبدا ال مال له سواء يف مرضه أو وصى بإعتاقه فقد نفذ العتق يف نصفه ووقف 

ومنه لو جعل خيار الشرط اىل شخصني ) ٣(عتق باقيه على اجازة الثاين ،فان اجازه عتق
 فاجاز البيع أحدمها،وامتنع عن االجازة االخر

 ٠) ٤(مل تلحق االجازة حق التصرف
 كما) ٥(ازة قابلة للتجزئة،فاالجازة تنفذ للمجيز دون شركائهأما اذا كانت االج     

يز دون االخر   ٠) ٦(اذا تصرف الفضوىل يف مال بني اثنني فاالجازة تنفذ يف حق ا
  
  
  
  
  ٦/٣٦٥:هـ ٦٢٠لالمام عبد اهللا بن أمحد بن قدمه املقدسي املتوىف :املغين-١
 ٠ ١/٣٤١:هـ٨٨٥: ت) مال خسرو(لشهري بـدرر احلكام شرح غرر االحكام حملمد بن فرموزا ا -٢
 ٥/٤٩املغين  -٣
 ٤٣٧/ ٥:،االنصاف  ٢/٢٤هـ ١٠٠٤اية احملتاج اىل شرح املنهاج حملمد بن شهاب الدين الرملي املتوىف  -٤

حممد بن يوسف :،التاج واالكليل  ٩/١٣٢:كتبه علماء برئاسة نظام الدين البلخي:،الفتاوى اهلندية 
 ٠ ٦/٨٨:هـ ٨٩٧توىف امل)املواق(العبدري

  ٦/٨٢:هـ٤٢: ،تبني احلقائق شرح كنز الدقائق لعثمان بن علي الزيلعي احلنفي ت ٦٤/ ١٢:املبسوط  -٥
،فتح )تصرفات الفضويل( ٣٠٩/ ٣: هـ ٧٨٦حممد بن حممد بن حممود البابريت املتوىف :العناية شرح اهلداية  -٦

  ٠ ٣/٣٠٦: هـ ٨٦١نفي املتوىفللشيخ كمال الدين املعروف بابن مهام احل:القدير 
  



  ٢٨

 :ويشترط في المجيز 
 :ان يكون عاقال :اوال
نون والصيب الذي اليعقل ،الن اهلية املتصرف يف االجازة شرط      فال ينعقد بيع ا

فاما البلوغ فليس بشرط النعقاد البيع  ٠انعقاد التصرف ،واالهلية ال تثبت بدون العقل 
از مال نفسه جاز موقوفا على اجازة وليه وعلى اجازة  عنداحلنفية حىت لو باع الصيب  ا

 ٠) ١(نفسه بعد البلوغ 
 فاذا كان التصرف يقع: ان يكون المجيز حال وقوع التصرف في االجازة موجودا:ثانيا

اذا باع :فمثال  ٠) ٢(وال جميز له باالجازة يقع باطال ،والباطل ال تلحقه االجازة 
جازة الويل تصرفه ،فاجاز تصرفه بنفسه جاز الن له وليا جييزه الصغرياملميز مث بلغ قبل ا

حال العقد ،واذا زوج فضويل انسانا مث وكل هذا الشخص الفضويل يف تزوجيه قبل ان جييز 
التصرف ،فاجاز الفضويل بعد الوكالة تصرفه السابق للوكالة جاز عند احلنفية واملالكية 

)٣.(  
  
  
  
  
 ٠ ١١٤/ ٢٥:،املبسوط  ٤/٣٢١:لشرائع بدائع الصنائع يف ترتيب ا - ١
  ٩٨ ٣:،رد احملتار على الدر املختار  ٢٧٩/ ٥:البحر الرائق شرح كنز الدقائق  -٢

 ٠ ٣٥٦/ ٢امحد سالمة القليويب وامحد الربلسي عمرية/،حاشيتا قليوي وعمرية 
يف شرح خمتصر خليل ، املواهب اجلليل  ٤٣٢/ ٨:،االنصاف  ٢٦٥/ ٥:بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  -٣
، حاشية البيجرمي على  ٢٧١/ ٤:هـ ٩٥٤ت :حممد بن حممد بن عبد الرمحن املغريب املشهور باحلطاب/

 ٠ ٤١٦/ ٣لالمام سليمان بن حممد البيجرمي: اخلطيب 
  
  



  ٢٩

 )١(خبالف الطالق اذا طلق وهو صغري مل جيز الن ليس له جميز وقت وقوعه      
 ).٢(بلة يقع طالقه اذا كان يعقل اال على قول معتمد عند احلنا

ان يكون عاملا مبا جييز وقد بىن اجازته على شروط عالية جدا ،فلم ياخذ اال عن :ثالثا
،هذا ما صرح به ابو يوسف وايده على ذلك ) ٣(االمام الذي اشتهر بالضبط واالمانة 
علم حال املبيع ولو اجاز املالك يف حياته وهو ال ي(حممد بن احلسن الشيباين من احلنفية 

مث رجع ابو يوسف عن قوله فقال ال يصح حىت يعلم قيامه عند ) ٤)(جاز البيع عندمها
 ).٥(االجازة الن الشك وقع يف شرط االجازة فال يثبت مع الشك 

 ). ٦(وهو ماذهب اليه املالكية ايضا يف اصح اقواهلم 
م ال جييزون تصرفات الفضويل   وهلذا ال يوجد عندهم خالفًا للشافعية واحلنابلة ال

  ). ٧(مثل هذا النص ومل يتوسعوا يف مثل هذه االحكام 
  
  
  
  
،االم لالمام  ٢/٧٩لألمام مالك بن انس:،املدونة الكربى  ٢٦٧/ ٥:بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  -١

   ٥/٢٣٤:هـ ٢٠٤هـ واملتوىف١٥٠حممد بن ادريس الشافعي املولود 
هـ ١٠٥١لالمام منصور بن يونس البهويت املتوىف : عن منت االقناع،كشاف القناع  ٤٣٢/ ٨:االنصاف -  ٢

:٥/٤٥٣  
  ٣٥٧/ ٤:كشف االسرار  -٣
  ٣١٣/ ٥:اهلداية  -٤
  ٦٥/ ١١:املبسوط  -٥
،التاج  ١٣٠/ ٢:،املدونة الكربى  ١٢/ ٣لألمام حممد بن امحد بن عرفة الدسوقي: حاشية الدسوقي  -٦

  ٢٤٧١/ ٦:واالكليل ملختصر خليل 
،االنصاف املرداوي  ١١/ ٢: هـ ٩٢٦/سىن املطالب شرح روض الطالب لزكريا بن حممد االنصاري تا - ٧

   ٢/٢٨٧: ،الكايف  يف فقه ابن حنبل ألبن قدامة ٨٢/ ٢:
  



  ٣٠

  محل اإلجازة -ج
  من يريد التصرف في اإلجازة فالبد أن يكون محل اإلجازة اما قوالً او فعالً 

  إجازة األقوال  -: أوال                            
وان يكون قد وقع قوالً  باالجازة،يشرتط يف تصرفات من جييز ان يكون قوله الحقًا  -أ

  ) ١(.أصالً صحيحًا اذ ان اإلجازة ال تلحق باملعدوم 
بيع امليتة والعذرة والبول وكذا  ل، مثألن التصرف الشرعي ال وجود له بدون اإلجازة شرعاً 

) ٢(نه مبنزلة امليتة لذا فالعقد غري صحيح يعد باطالً وال ينعقد بيع صيد احلرم واالحرام أل
.  

؛ كأمرأة وقفت منزالً يف مرضها على  -ب ويشرتط يف التصرف الصحيح أن يكون موقوفًا
ا وال مال هلا سوى املنزل جاز الوقف يف الثلث  وكذلك شراء الفضويل لغريه ) ٣(بنا

  ) .٤(اشارة اىل إجازة الويل يف ذلك فينعقد موقوفًا على اجازته عند احلنفية 
  
  
  
  
  
  ٤/٥٩١:الصنائعبدائع  - ١
اية احملتاج٣/١١: حاشية الدسوقي  - ٢  ، :٣/٣٩٠  
احملتارعلى  د، ر ٥/٢١٠: الرائق ر، البح٣/٣٩٧): باب الوقف( - حاشية ابن عابدين   - ٣

  ٧/٣٤٦: الدر املختار
، اجلوهرة النرية  ٥٣- ٧/٥٢:،فتح القدير٤/٣٤٦): باب تضمني البائع(-بدائع الصنائع   - ٤

  ٢٤١-١/٢٤٠:اخلريية يف مصر / لالمام ايب بكر حممد بن علي احلدادي ط
  
  



  ٣١

  إجازة األفعال:ثانياً 
   -:قسمينوتنقسم الى 

ا  -١ وذلك لو باع املغصوب )  ١(هذا ما ذهب اليه احلنفية: إجازة ال تلحق األفعال 
مللك قد تقدم؛وألن اإلجازة عنده ال بيعًا فضمنه املالك قيمته ال ينفذ بيعه ، ألن سبب ا

  ) ٢(وهذا ما أيده بعض املالكية والشافعية ورواية عن أمحد . تلحق األفعال 
ا  - ٢ وهو ما ذهب اليه حممد من احلنفية  وذلك لو باع : إجازة تلحق األفعال 

 وهو رواية أيضًا عن أمحد.املغصوب فضمنه املالك قيمته نفذ بيعه ،ألنه باع ملك نفسه
وكذا لو هلك املبيع يف يد الغاصب ال يضمن مع ان املغصوب شأنه أن يضمن بعد ) .٣(

  ) .٤(اهلالك
  
  
  
  
  
  
   ٣٢٠: /٤بدائع الصنائع - ١
  ٥/٢٩٠:، مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل ٤/٩٥: ، كشاف القناع٣/٢٥٢:األم  - ٢
ملنتهي اويل النهي يف شرح غاية ا ب، مطال٥/١٢٥): كتاب الغصب(- حاشية ابن عابدين - ٣

  ٦٤-٤/٦٣ :االسالميللشيخ مصطفى بن سعد بن عبدة الرحيبايب احلنبلي ط املكتبة 
   ٨/٢٤٧:،، االنصاف١٢٦:/٥،حاشية ابن عابدين ٥/١١٩:الفتاوى اهلندية   - ٣
  
  

  
  االجازة صيغ:رابعاً 



  ٣٢

لإلجازة صيغ متعددة تتنوع حسب استخدامها يف اإلجازة فهي إما أن تكون بالفعل ،او 
لقرائن القوية، وكل ذلك يؤدي اىل اإلجازة اذا توافرت الشروط االزمة يف القول ،او با

  اإلجازة 
  ) .١(ومنه أجزت لك ،وأنفذت ،ورضيت وحنو ذلك: اإلجازة بالقول -١ 
  ) .٢(كبيع املعاطاة والشراء والعقود واملكاتبة: اإلجازة بالفعل -٢
رينة القويـة الدالـة علـى وقـوع احلـديث إذ أن اإلجازة مرتبطة بالق:اإلجازة بالقرائن القوية  -٣

، كســكوت البكــر البالغــة عنــد إخبارهــا انــه زوجهــا مــن فــالن، خبــالف بكائهــا  قبــوال أو نفيــًا
بصــوت مرتفــع فهــي تــدل علــى قرينــة الــرفض، وكخفــض صــاحب الشــأن عنــد رؤيــة حاجتــه 

  ) .٣(رأسه او سكوته عند الطلب منه وغريها 
كمضـي مـدة اخليـار يف خيـار الشـرط وشـرائه :ت املوقوتـةاإلجازة مبضـي املـدة يف التصـرفا -٤

وألن اخليار هو التخيري بني امضاء العقد او فسـخه وهـذا أي اخليـار مينـع اللـزوم ومثلـه خيـار 
  ) . ٤(العيب وخيار الرؤية، وكذلك مبوت من له اخليار

  
  
  
  
  
  
  ٤/١٤١:،ابن عابدين٣/١٥٣:الفتاوىاهلندية  - ١
   ٤/٧: ابدين،ابن ع ٤/٣٣٠:بدائع الصنائع  - ٢
  ٣/١٢:،حاشية الدسوقي٣/٤٤٥: ، حاشية ابن عابدين١/٣٨٧:الفتاوى اهلندية   - ٣
   ٣/٣٠:، املبسوط ٤/٥٢٨: بدائع الصنائع  - ٤
  

  الفصل الثالث 



  ٣٣

 المبحث الثاني
 معاني اإلجازة

 
بعد ما تم تعريف االجازة عند اللغويين واالصوليين والمحدثين والقراء يتبين  

 :عدةوهي تنقسم الى خمسة انواع وكما يأتي ان االجازة  لها معان 
 
 اإلجازة بمعنى اإلنفاذ -١

 اإلعطاء اإلجازة بمعنى-٢ 
          اإلجازة بمعنى اإلذن-٣ 
 اإلذن باالفتاء والتدريس  اإلجازة بمعنى-٤  
 اإلذن بالرواية  اإلجازة بمعنى     -٥    

 :اإلجازة بمعنى اإلنفاذ: أوال
 :اإلنفاذ لغة 

يعني الجواز؛ وفي المحكم جواز الشيء والخلوص منه ،تقول نفذت  النفاذ 
ورجل نافذ في أمره أي ماض في جمــع أمره ، ونفذهم أي ) . ١(أي جزت 

بر الوالدين واالستغفار لهما، وإنفاذ (( وفي الحديث الشريف ) ٢(أجازهم
 ).٤(أي امضاء وصيتهما وما عهدا به قبل موتهما ) ٣)) (عهدهما

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:                     ، القاموس احمليط١/٢٨٠:، خمتار الصحاح  ٥١٤/ ٣:باب نفذ-لسان العرب   -١
١/١٠٥٦ 
 ١/١٠٥٦: ، القاموس ٣/٥١٦: لسان العرب -٢
 . ٤٤٧٦احلديث أخرجه ابو داود يف سننه يف باب االدب برقم    -٣ 
  ٤/٣٣٦:د، سنن ايب داو ٢/٤٠٥:فيض القدير-٤

 )العطية( اإلجازة مبعىن اإلعطاء : ثانيا 



  ٣٤

 -:اإلجازة مبعىن اإلعطاء                               
كاهلبة واملكافأة من قبل احلاكم أو السلطان أو من قبل السيد للعبد ، أو من األب      

فية جيوز ألوالده ، أو من يريد أن يزوج أبنته لرجل وأراد أن يهدي له إبنته فعند احلن
  ) . ١(النكاح بلفظ اهلبة والصدقـــة والتمليك 

ودليلهم أن رجال وهب إبنته لعبيد اهللا بن احلر بشهادة شاهدين فأجاز ذلك سيدنا علي 
  ).٢(رضي اهللا تعاىل عنه

 والعطية عقد جائز ثبت جوازه بالكتاب والسنة                 
 ).٣(}فحيوا بأحسن منها أو ردوها وإذا حييتم بتحية {أما الكتاب فقوله تعاىل 

 ) ٤(وجه الداللة هنا املراد بالتحية ، العطية ، واباحة االكل بطريق اهلبة دليل جواز اهلبة
ومن السنة حديث ايب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه ان النيب صلى اهللا عليه وسلم قال     
يته ما مل يثبت منها((   ). ٥))(الواهب أحق 

حديث هو من باب االحسان واكتساب سبب التودد بني االخوان وكل ووجه الداللة لل
ادوا (( ذلك مندوب اليه بعد االميان ، واليه أشار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقوله 

الن متليك العني احلال من غري عوض  ‘والتمليك جيري جمرى االعطاء واهلبة ) ٦))(حتابوا
  ).٧(هذا الشيء أي حعلت لك هذا الشيء ) ملكتك( هو تفسري اهلبة مثال يقول 

  
  ٢/٢٣٠: ، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  ٦٠/ ٥: املبسوط  -١
 رواه مسلم يف اهلبات -٢
 )٨٥(سورة النساء اآلية     -٣
 ١٩/ ٩: ، العناية شرح اهلداية  ١٦٣/ ٢٥: املبسوط -٤
  ٣٠٧٣أخرجة ابو داود يف البيوع رقم احلديث   -٥
  ١٤١٣المام مالك يف كتاب اجلامع رقم رواه ا-٦
  .٥/١٦٣بدائع الصنائع  -٧ 

  االجازة بمعنى األذن: ثالثاً 
 وفيه خمسة مطالب



  ٣٥

 )١(اطالق الفعل واالباحة : األذن يف اللغة  - :املطلب األول     
 .اإلباحة واالجازة واألمر :من املعاين الدالة على األذن -:االلفاظ ذات الصلة 

 االباحةاالذن مبعىن / أ
وهي التخيري بني الفعل والرتك دون ترتب ثواب او : من معاين االذن اإلباحة 
ويذكرها األصوليني عند الكالم على احلكم وأقسامه باعتبارها من أقسام احلكم . عقاب 

الشرعي عندهم ، وهلم يف ذلك تفصيالت كثرية من حيث تقسيم االباحة وتقسيم 
تعمل الفقهاء األذن واإلباحة مبعىن واحد وهو مايفيد وكذلك يس. متعلقها وهو املباح 

فاالباحة الشرعية حكم شرعي عند مجهور ) ٢(إطالق التصرف ملن كان ممنوعا شرعا 
لذا فاإلباحة تكون مبعىن األذن سواء كان ) ٣(االصوليني كمن أخذ شيئا من مالكه بأذنه

  ).٤(لبعض صرحيا او ضمنا أو إن كان من الشارع ام من العباد بعضهم 
  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٠/ ١٣: مادة اذن -لسان العرب  -١
بريوت  /هـ دار الكتاب العريب ٨١٦التعاريف للشيخ علي بن حممد بن علي اجلرجاين املتوىف - ٢

   ١/٥٢٣:، املستصفى ٢٧٠ - ٢٦٩/ ٢:،االم للشافعي  ٤٧/ ١:
  ٢٧٠+  ٢: االم للشافعي  – ٤٧:كشف األسرار  - ٣
   ٦١+  ٦٠):املباح من الشرع( باب -املستصفى +  ٢٦٨/  ٢: االم للشافعي  - ٤
 
  
  

 األذن بمعنى االجازة –ب 
 



  ٣٦

يقال أجزت لك أي امضيت لك وجعلت ) ١(اإلمضاء  -:من معاني األذن  
ألن األذن في االبتداء كاالجازة في االنتهاء وهذه كمن قام رأيه . ذلك جائزا لك 

 .االجازة في االنتهاء من ذلك اإلذن مقام رآي فينفذ ب
فاإلجازة واألذن كالهما يدالن على الموافقة على الفعل إال أن االذن يكون قبل 

 ).٢(الفعل
 األذن بمعنى االمر/  جـ 
 

  واألمر من معانيه لغة الطلب : األذن بمعنى االمر 
ولوية طلب الفعل على سبيل االستعالء فكل أمر يتضمن أذنا باأل: واصطالحا  
)٣.(  

  
  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٠: املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري  -١
  ٢٤/ ٢٥: املبسوط  - ٢
هـ جامعة االمام حممد بن سعود ٦٠٦احملصول حملمد بن عمر بن احلسني الرازي املتوىف - ٣

هـ مطبعة دار ٣٧٠نفي املتوىف ، الفصول يف األصول ابو بكر بن علي الرازي احل ٧٧/ ٢:االسالمية
 . ٨٢/ ٢: بريوت  –الفكر 

 
 

 المطلب الثاني
 أنواع األذن



  ٣٧

  - :ينقسم االذن اىل نوعني وكل واحد منهما ينقسم اىل ثالثة أقسام وهي  
 خاص وعـــــام: صريح وداللة والصريح نوعان       

 منجز ومعلق بشرط ومضاف اىل وقت: وكل واحد منهما انواع ثالثة 
  :اخلاص املنجز: والً أ

فهو ان يأذن للشخص يف شيء بعينه مما ال يؤذن يف مثله للتجارة عادة بأن يقول ((    
وحنو ذلك مما يقصد به التجارة . له أشرت يل بدرهم حلما او طعاما رزقا يل وألهلي أولك 
 ).١))(عادة ويكون املأذون مأذونا باألذن اخلاص إستحسانا 

فهو ان يقول أذنت لك يف التجارات أو يف التجارة ويصري املأذون  العام املنجز: ثانياً 
حىت لو اذن لعبده يومًا كان مأذونًا أبداً حىت حيجر ) ٢(مأذونا يف االنواع كلها باالمجاع 

أما إذا أذن له يف نوع بان قال اجتر يف الرب أو يف الطعام أو يف الدقيق يصري ) ٣(عليه 
ولكن ال يصري مأذونا عند الشافعية وبعض ). ٤(د احلنفية مأذونا يف التجارات كلها عن

املالكية واحلنابلة إال يف النوع الذي تناوله ظاهر األذن ؛ فإذا أذن له يف التجارة يف نوع  
  ).٥(كالثياب فال جيوز ان يتجاوزه 

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٦/٢٠٩:)كتاب املاذون(  -بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  -١
 ٢/٥٨:،املدونة٣/٦٥:، األم للشافعي٢٢/ ٢٥: ، املبسوط  ٦/٢٠٩بدائع الصنائع -٢
 ٢٠٤/ ٥: ، تبني احلقائق شرح كنز الدقائق  ٦/٢٠٩بدائع الصنائع -٣
 . ٥/٢٠٤: ، تبني احلقائق شرح كنز الوثائق  ٢٠٩/ ٦: بدائع الضائع  -٤
لالمام :الصاوي على الشرح الصغري ، حاشية ١٧٠/ ٤: ، املغين  ٢٨٧/ ٢:الكايف يف فقه ابن حنبل  -٥

  . ٢/٣٩٥:م١٨٢٥امحد بن حممد اخلويل الشهريبالصاوي املتوىف 
  
 

  :اخلاص املعلق مع الشرط : ثالثاً 
  .فهو أن يقول ان قدم فالن فاشرت يل بدرهم حلما وحنو ذلك 



  ٣٨

  :واملضاف اىل وقت 
 .أشرت يل بدرهم حلما غدا أو رأس شهر كذا  

يصح معلقا ومضافا كما يصح مطلقا خبالف احلجر يف أنه ال وكل واحد من النوعني 
 ).١(يصح تعليقه بشرط وال إضافته اىل وقت 

  :اما العام املعلق مع الشرط 
  ان قدم فالن فقد أذنت لك بالتجارة،: فهو أن يقول 

  :واملضاف اىل وقت أن يقول 
 ).٢(أذنت لك بالتجارة غدا أو رأس شهر كذا  

 .بالنسبة للتصرف والوقت واملكان ، وقد يكون خاصا  وقد يكون األذن عاما
) ٤(واملعتمد عند املالكية أذنا عاما ) ٣(فاألذن السيد لعبده يف التجارة يعد عند احلنفية 

جييز للعبد املأذون له التصرف يف سائر التجارات ماعدا التربعات حىت ولو أذن له يف نوع 
  .كما مر من انواع التجارات فهو مأذون يف مجيعها  

  
  
  
  
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٩/٢٨٢: العناية شرح اهلداية+ ٥/٢٠٤:تبني احلقائق -١
   ٣٦٦/ ١:، اجلوهرة النرية٦/٢١١:بدائع الصنائع - ٢
  ١/٣٦٦:، اجلوهرة النرية ٩/٢٨١:العناية   - ٣
 ٢/٥٨املدونة  - ٤
 

  المطلب الثالث



  ٣٩

 وسائل التعبير عن االذن
 -:ريد التعبري عن االذن وسائل وطرائق متعددة منهايف كيفية من ي 

 :بالقول الصريح اليت يعرب على االذن -١ 
اجزت لك التدريس : أذنت لك يف التجارة ، أو قول الشيخ لتلميذه: كقول السيد لعبده 

 ) .١(وما شابه ذلك
كاإلنرتنت وقد يكون األذن بالرسالة أو بالوسائل احلديثة املوجودة يف عاملنا اليوم   -٢ 

أو أخذ . والفاكس ، وقد يكون بالتلفون كمن يتصل لوليه ألجل التجارة من بلد اىل بلد 
وكأذن املرآة يف انكاحها اذا كانت خرساء باالشارة . الفتوى من شيخ ماهر وفقيه للعلم 

 ) .٢(فأن األذن يصح باالشارة اذا كانت مفهومة ومعهودة 
على الوسائل األخرى غري القول الصريح كالدعوة  وقد يكون األذن بالكتابةسابقة -٣ 

الىالوليمة بكتاب أو رسول تعترب اذنا يف الدخول واالكل ملا ورى ابو هريرة عن النيب صلى 
) ٣)) (إذا دعي احدكم فجاء مع الرسول فأن ذلك له أذن(( اهللا عليه وسلم انه قال 

  ) .٤(وكذلك كما يكون األذن باإلنابـــة والوكالة 
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٧/ ٢٥: املبسوط  - ١
  ١٦٩/ ٥: هـ٧٦٢للشيخ حممد بن مفلح بن حممد املقدسي املتوىف :الفروع  - ٢
  ٣٤٧/  ١: أخرجه البخاري يف األدب املفرد وهو حديث حسن - ٣
يل ، منح اجلليل  شرح خمتصر اخلل ٢٦٦،  ٢٢٣،  ٢/١٥٠: مفيت احملتاج ، ١٦٩/ ٥: الفروع  - ٤
:٢/١٦٦ .  

  
واألصل أن السكوت ال يعترب أذنا . وقد يعترب السكوت أذنا يف بعض التصرفات  - ٤



  ٤٠

ولكن خرج ) ١) (ال ينسب لساكــت قول ( وذلك للقاعدة الشرعية اليت تنص على انه 
ومن ذلك سكوت البكر . عن هذه القاعدة  بعض الصور اليت يعترب السكوت فيها أذنا 

أستآمروا النساء يف ( ا يعترب أذنا ، وذلك مبقتضى احلديث فأن سكو. عند وليها
ا  ) ٢) (إبضاعهن فأن البكر تستحي  فتسكت فهو إذ

واختلف الفقهاء يف . وهذا باتفاق الفقهاء سواء أكان االستئذان مستحبا أم واجبا 
 سكوت الويل عند رؤيته موليه يبيع ويشرتي فسكت هل يعترب سكوته أذنا أم ال ؟ 

ألن السكوت كالنطق يف إذنه يف البيع والشراء . يعترب سكوت الويل إذنا  - :فية قالوا احلن
وكذلك سكوته يف االجارة قبول ورضا ،وإذا رأى ويل الصيب العاقل يبيع ويشرتي فعند 

الينسب ((بيعه وشراءه سكت فهو إذن وذلك للقاعدة الشرعية اليت تنص على انه 
واملالكية يف نفس القول ) ٣))(فة احلاجة بيانلساكت قول ولكن السكوت يف معر 

  ) .٤(ولكنهم زادوا اىل ذلك فقالوا سكوت الويل إمضاء له 
  
  
  
  
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٤٣ص: االشباه والنظائر ألبن جنيم  -١
  ٦/٢٠٣: ، وأخرجه البخاري  ٤٨٠٣رقم احلديث  ٨/٢٣٢مسند ايب يعلى  - ٢
  ٤٨٣/ ٤:ى الدر املختار رد احملتار عل- ٣
 . ٢٩٥/  ٣:حاشية الدسوقي على الشرح الكبري - ٤
  
  
 



  ٤١

ألن ما .وعند الشافعية واحلنابلة وزفر من احلنفية ويف قول آخر للمالكية ال يعترب أذنا 
يكون األذن فيه شرطا ال يعترب فيه السكوت ، كمن يبيع مال غريه وصاحبه ساكت فال 

فال يصح دليأل لألذن عند . تمل الرضا وحيتمل السخط وألن السكوت حي. يعترب إذنا 
 ).١(االحتمال 

وقد يكون االذن بطريق الداللة ، وذلك كتقدمي الطعام للضيوف ، فأنه قرينة تدل  - ٥
على األذن باألكل ، وكشراء  السيد لعبده بضاعة ووضعها يف حانوته ، وأمره باجللوس 

ني وابناء السبيل على جواز الشرب واملبيت فيها فيه ، وكبناء السقايات واخلانات للمسلم
)٢.( 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،حاشية اجلمل سليمان بن منصور العجيلي املصري دار  ٣/٢٧٦: حاشية قليويب وعمرية   -١

، حاشية ٤٨٣/ ٤:،رد احملتار على الدر املختار ٥/١٦٩:، الفروع٢٣٦/ ٤: بريوت -الفكر
 ٢٩٥/  ٣:لدسوقي على الشرح الكبري ا

  نفس املصدر - ٢
 المطلب الرابع

 االستئذان بمعنى األذن



  ٤٢

   معىن االستئذان:أوال 
مبعىن إباحة وعلى هذا فأن " من أذن بالشيء اذنا: واإلذن . طلب األذن : يف اللغة  - ١

 ).١(االستئذان هوطلب اإلباحة 
 ).٢(أذن هو طلب إباحة دخول املست - :يف االصطالح  - ٢

 أدلة مشروعية االستئذان:ثانياً 
 من القرآن الكرمي - ١

يا أيها  الذين أمنوا ال تدخلوا بيوتا غري بيوتكم حىت تستأنسوا وتسلموا عن  {قوله تعاىل 
 )٣(}أهلها ذلكم خري لكم لعلكم تذكرون 

  التحرمي:وجه الداللة يف قوله ال تدخلوا
يف االستئذان خوف الكشف على احلرمات والنهي يدل على احلرمة ، والعلة       

ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غري  {لذا قال )٤(فاذا زالت العلة زال احلكم 
 )٥(}مسكونة

م اذا إستاذنوا " وإمنا مسي االستئذان إسئناسا- :قال اجلصاص يف احكام القرآن  ال
وحشوا وشق عليهم أو سلموا أنس أهل البيت بذلك ، ولو دخلوا عليهم بغري إذن الست

)٦ . (  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١/٣٠٣:املصباح املنري-١
  ٣٣٢ص: السنة احملمدية -لألمام تقي الدين أبو البقاء القتوحي احلنبلي ط: شرح الكوكب املنري -٢
 )٢٧(سورة النور اآلية  -٣
  وما بعدها١٢/١٧٦-١١اجلامع ألحكام القرآن تفسريالقرطيب -٤
 )٢٩(ورة النور االية س-٥
  ٤٥٢/ ٣: أحكام القرآن للجصاص -٦



  ٤٣

فمن حكمة اهللا تعالى أن خص بني آدم الذين كرمهم وفضلهم بالمنازل وسترهم فيها 
ا على االنفراد ، وحجر على اخللق ان يطلعوا  عن األبصار وملكهم االستمتاع 

م ا ، أد مبا يرجع اىل السرت  علىما فيها من خارج ، أو يلجوها من غري أذن أربا
 ) .١(عليهم لئال يطلع أحد على ما فيها أو على عورة أحد منهم 

 
 مشروعيته من السنة النبوية الشريفة:ثالثاً 

  
من السنة أن يستأذن املستأذن ثالث مرات ،ال يزاد عليها ، إال اذا علم املستأذن  

رب املنزل ال يريد األذن ، أن رب البيت مل يسمع ، فإذا مل يؤذن له بعد الثالث ظهر ان 
او لعله مينعه من اجلواب عنه عذر ال ميلكه قطعه، فينبغي للمستأذن أن ينصرف، ألن 

الزيادة عن ذلك قد يقلق رب املنزل ورمبا يضره اإلحلاح حىت ينقطع عما كان مشغوال به 
)٢. ( 
 

نها ما جاء يف أما تقييد االستئذان بالثالث فلما ثبتت باآلحاديث النبوية الشريفة م 
)) االستئذان ثالث فاذا اذن لك فأدخل وإال فأرجع: (( املوطأ قوله  صلى اهللا عليه وسلم

)٣. (  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٢/٢١٢:تفسري القرطيب  - ١
 املصدر السابق - ٢
 ٢/٩٦٤: املوطأ - ٣
 



  ٤٤

روعيته وتظاهرت به دالئل وقد أمجع الفقهاء عن مش. واالستئذان طلب األذن بالدخول 
 ) .١(القرآن والسنة 

وقد بني الفقهاء واملفسرون ، واحملدثون آدابه وكيفياته ومل يغادروا كبرية وال صغرية اال 
واملقصود منه محاية االعراض واحلرمات وهو مكمل ملقصد حترمي الزىن ، الن .ذكروها

م قد يؤدي اىل ماال حتمد  م  بدون أذ  .عقباه الدخول يف بيو
وهناك ارتباط  وثيق بني االستئذان واألذن فحيثما توقف حل التصرف عن االذن ، كأن 
االستئذان نوعان ، نوع فيه واجب كأستئذان االجنيب لدخول بيت غري بيته ، واستئذان 

غري واجب بل جائز الدخول فيه كدخول للبيوت الذي يتقاضى فيه املنكر واىل ذلك ابني 
 ل كيفية االستئذان لدخول البيوت واملكان املراد لدخوله اراء الفقهاء حو 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ٣٦٢:/٤شرح الزرقاين عن املوطأ  - ١
  
  



  ٤٥

 أالستئذان المباح لدخول البيوت: اوالً 
هناك جواز الدخول اىل البيوت من غري إستئذان واليت ليس فيها أحد اذا كان له  

لقوله " إستنادا). ١(بغري اذن كالبيت املعد للضيف اذا  اذن له فيه اول مرة كفى متاع فيها
وجه )٢( }ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غري مسكونة فيها متاع لكم  {تعاىل 

  :الداللة 
على االذن العام بدخوهلا " فأنه جيوز دخوهلا من غري إستئذان بناء) منفعة للناس ( أي  
)٣.( 

  :الفقهاء يف حتديد هذه البيوت على أراء ابينهاكما يأيتوقد اختلف 
  :الفريق األول

ا بيوت التجار كاخلانات ومنازل السفار،واليه ذهب     ذهبوا اىل القول با
  . )٤(عكرمة واحلسن البصري وقتادة وجماهد وحممد من احلنفية 

  
  
  
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  ١/٩٤٧:، مطالب أويل النهي يف شرح املنتهى  ١٥٩/ ٢:االقناع كشاف القناع عن منت   -١

 .  ٤/١٩٩:، مغيت احملتاج  ١٩٨/ ٧:حتفة احملتاج يف شرح املنهاج 
  ٢٩/سورة النور  - ٢
  ٣/٢٨١:تفسري ابن كثري - ٣
 القرآن ، احكام ٢٨١/ ٣: ، تفسري ابن كثري  ٥/١٢٥: بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  - ٤

 . ٣٨٧/ ٣:للجصاص 
 
 
 
 



  ٤٦

  :الفريق الثاني
وأن الناس فيها شركاء وبه . ذهب اىل القول  بأنه مبين علىأن بيوت  مكة غري متملكة 

 ) . ١(مؤيداً قول حممد من احلنفية ) رمحه اهللا(قال اإلمام مالك 
  :الفريق الثالث

اخلمور وبيوت ذهبوا اىل  أجازة دخول البيوت اليت يتعاطى فيها املنكر كاملزامري واملعازف و  
م وهم احلنفية واملالكية   ) ٢(اليت فيها مسسرة بغري إستئذان بقصد تغري املنكر وبغري أذ

ا سقطت حرمتها وان تغري املنكر فرض    .وذلك ال
 :الفريق الرابع

م مل جييزوا دخول البيوت اذا خيف ضياع املال اال باستئذان واليه ذهب احلنابلة  ) .٣(فأ
  
  
  
  
 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥/١٢٥:،بدائع الصنائع  ٢٨٥/ ٧:املنتقى شرح املوطأ  - ١
 . ٢٨٥/ ٧: ، املنتقى شرح املوطأ  ١٨١ – ١٨٠/  ٣: حاشية ابن عابدين  - ٢
 . ١٥٩/ ٢: كشاف القناع عن منت االقناع   - ٣
 
 
 
 
 
 
 
 



  ٤٧

 صفة اإلستئذان/ ثانيًا 
 

دم الذين كرمهم وفضلهم باملنازل من حكمة الباري عز أمسه أن خص بين أ 
ا على االنفراد  جعل هلم صفة بان يطلع . وسرتهم فيها عن األبصار وملكهم االستمتاع 

والصفة املثلى لالستئذان اختلف الفقهاء يف استعماهلا فذهب احلنفية " بعضهم بعضا
السالم عليكم : واحلنابلة اىل القول بأن املستأذن يقول عندما يريد الدخول اىل أي بيت 

 ) .١(أأدخل ؟ مقدما السالم 
أأجلُ  : ودليلهم أن رجال أستأذن على النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يف بيت فقال 

؟ فقال النيب  صلى اهللا عليه وسلم خلادمه أخرج اىل هذا فعلمه االستئذان فقال له قل 
ُ ؟ فأذن له النيب  صلى اهللا عليه وسلم ف:  ) ٢(دخلالسالم عليكم أأدُخل

مث يسلم وأختاره بعض . يبدأ باالستئذان ال بالسالم  -:وذهب بعض املالكية أنه 
 ) .٣(املتأخرين ومنهم أبن رشد 

إن كان الباب مفتوحا أو مغلوقا فأنه يقوم مقام " ويقوم بقرع الباب أو التنحنح ثالثا
 ) .٤(االستئذان بالكالم 

  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ١٥٩/ ٢:،كشاف القناع عن فىت االقناع ٥/٢٦٥حاشية ابن عابدين -١
 .٤٥٠٨يف باب األدب باسناد صحيح برقم :رواه ابو داود  -٢ 
  ٢/٤٢٧:، الفواكه الدواين  ٢٨٥/ ٧: املنتقى شرح املوطأ - ٣
: ت بريو  -للشيخ امحد بن غنيم بن سامل بن مهنا النفراوي املالكي دار الفكر :الفواكه الدواين- ٤

٢/٣٢٧ .  
  



  ٤٨

عن جابر بن عبداهللا قال اتيت ( وأستدل الفقهاء مبا روى البخاري ومسلم وغريمها 
فقلت ) من ذا ( يف دين كان على أيب فدققت الباب فقال ) صلى اهللا عليه وسلم(النيب 

  ) ١)(انا قال انا انا ؟ كأنه كرهه
  :وجه الداللة هلذا احلديث 

ذلك الن هذه اللفظة ال يعرف صاحبها حىت ) وسلم صلى اهللا عليه ( امنا كره النيب 
ا   ).٢(يفصح بامسه او كنيته اليت هو مشهور 

 :وقال املالكية يف قول هلم 
سبحان اهللا أو ال اله اال اهللا وذلك من : وما يفعله بعض الناس يف االستئذان من حنو

مع اهللا تعاىل يف  فهو بدعة مذمومة ملا فيه من اساءة االدب" جعل اسم اهللا تعاىل الة
 ).٣(استعمال امسه يف االستئذان 

 - :وقد فصل احلنفية دون غريهم يف مدة االنتظار بني كل أستئذانني فقالوا 
)) ميكث بعد كل أستئذان مقدار مايفرغ اآلكل واملتوضىء واملصلي باربع ركعات((
بشكل او " اما اذا كان االستئذان بالصوت فيستحب ان يكون الصوت منخفضا).٤(

  اليشبه الصياح حبيث يسمعه املستأذن ،وان كان بدق الباب فسيتحب أن يكون 
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،والرتمذي يف باب االستئذان ٥٠٠٣:،ومسلم يف باب األدب١/٣٤٧:أخرجه البخاري يف باب االستئذان  -١

  .٤٥١٣: ،وايب داود برقم٢٦٣٥:واألدب برقم
 .٤٥١٣: سنن ايب داود -٢
 . ٢/٣٢٧: الفواكه الدوائي -٣
  . ٥/٢٦٥: ، حاشية ابن عابدين  ٥/١٢٦: بدائع الصنائع يف ترتبيب الشرائع -٤
  
  



  ٤٩

وبال عنف، فقد أستدل احلنفية يف ذلك مباروى أنس " الدق خفيفا حبيث اليسمع ايضا
واذا ) .١) ()كانت أبواب النيب تقرع باالظافر(( انه قال ) رضي اهللا تعاىل عنه (بن مالك 

اتى املستأذن باب قوم مل يستقبل الباب من تلقاء وجهه ، ولكن من ركنه االمين او 
 ) .٢)) (االيسر ، ويقول السالم عليكم ، السالم عليكم

ذلك ان الدور مل يكن عليها يومئذ ستور وهو ايضا من توجيهات املصطفى عليه الصالة 
ل فوقف على باب النيب يستأذن فقام  جاء رج( فعن هذيل بن شرحبيل قال :والسالم 

هكذا (( علي بن ايب طالب رضي اهللا تعاىل عنه على الباب وعثمان واقف فقال له النيب 
 ) .٣)) (االستئذان من النظر(( فامنا )) او هكذا  –عنك 

واذا استأذن فقال له صاحب البيت من بالباب؟ فعليه ان يذكر امسه فيقول فالن او يقول 
 ) .٤(او حنو ذلك  ايدخل فالن

  
  
  
  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذيب التهذيب حـ ١/٣٤٧:اخرجه االمام البخاري يف االدب املفرد - ١ رقمه  ١٢/٣٤ففي كتاب 

 . ٨٥٢ووفاته  ٧٧٣لالمام امحد بن علي حجر ابو الفضل العسقالين الشافعي والته ١٤٠
 .هو حديث حسن و  ٣٣٩/ ٨:أخرجه البيهقي يف سننه الكربى  .٢
 .باب االستئذان وابو داود يف باب االدب  ٣٣٩/ ٨: أخرجه البيهقي يف سننه الكربى  - ٣
 . ٣٢٧/ ٢:الفواكه الدوائي  - ٤
 
 
 



  ٥٠

 االستئذان والمسائل المتعلقة به/ ثالثًا 
 

وقواعد السلوك واالداب السامية ، لقد جاءت الشريعة االسالمية باملبادىء اخللقية  
الزىن، ومحاية االعراض ، وسرتا للعورات ، واحرتام بني الزوج والزوجة ، وجعل  رفعا لدواعي

فقد حرمت الشريعة االسالمية الدخول على . املودة واحملبـــة بينهما ، وسدا للتذرع اليه 
م بدون إستئذان ، وجعلت حدودا للمرآة حىت تستأذن زوجها الدخال  الناس يف بيو

اق الصدقة من مال زوجها ، واستئذان زوجها يف صوم التطوع ، االجانب اىل بيتها ، وإنف
ا يف إرضاع أوالد الغري ، وكيفية خروجها من منزهلا ، وما شابه ذلك نبني  وكذلك استئذا

 :أهم املسائل املتعلقة باالستئذان 
 :إستئذان املرآة الدخال الغري اىل بيت زوجها :أوال 

ىل بيتها من تعلم أن زوجها يكره دخوله جيب عليها أن املرأة إن أرادت أن تدخل ا     
يف ذلك لقول رسول اهللا صلى اهللا ) ١(أن تستأذن من زوجها وال خالف بني الفقهاء

وال يستثىن من ذلك  اال حاالت الضرورة  ) ٢)) (والتأذن يف بيته إال بأذنه (( عليه وسلم 
، أو إىل دار منفردة عن كاألذن لشخص يف دخول موضع من حقوق الدار اليت هي فيها 

عٍد للضيفان فال حرج يف ذلك االذن بذلك ألن  مسكنها، او االذن لدخول موضع مُ
كأن أصبح هلا حالة طارىء كاحلريق وانفجار شيء يف ) ٣(الضرورات مستثناٌة يف الشرع 

  .داخل بيتها فعليها ادخال من تريد ملعاجلة املوقف او احلالة عليها 
  
  
  
  .٥/٤٣:،كشاف القناع٦/١٣:،مواهب اجلليل٦/٢٨:،مغين احملتاج٩/١٨٩:املبسوط -١
 ٢/٧١١: تأذن املرآة يف بيت زوجها ، صحيح مسلم  أخرجه البخاري يف النكاح باب ال-٢
  . ٦/٢٠٣: كشاف القناع عن منت االقناع -٣
  



  ٥١

 إستئذان المرأة زوجها فيما تنفقه من مالها : ثانيًا 
 

غة ومتزوجة وعندها أموال فهي تتصرف يف إنفاق أمواهلا مبلء انَّ املرأة إذا أصبحت بال    
ولكن ذهب ) .١(حريتها بدون إستئذان احد هذا ما اتفق اليه احلنفية والشافعية واحلنابلة 

االمام مالك اىل القول بأن املرأة إذا أصبحت رشيدة بالغة ومتزوجة فهي التستطيع ان 
د أن تستأذن من زوجها اما اذا كان تصرفها يف تنفق من ماهلا مبا زاد على الثلث اال بع

 ٌ  ) .٢(ماهلا يف غري التربع كشرائها الطعام واثاث للبيت فهي وزوجها يف التصرف سواء
 

 إستئذان المرأة زوجها في إرضاع غير ولدها : ثالثاً 
 ان املرأة البالغة الرشيدة إذا أرادت ارضاع غري ولدها   
زوجها االَّ اذا كان هناك امر ما او امر من جهة   فال تستطيع ذلك اال باستئذان 

ا ترضع بدون إستئذان زوجها   ) .٣(كالقاضي فأ
 
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٦٥/ ٤: الفروع +  ٤/١٨٥: االم +  ٣٢/  ٦: حاشية ابن عابدين  -١ 

  ٢٣٧/ ٤:   ليل شرح خمتصر خليل، منح اجل ٣٠٦/ ٥: ،شرح الزرقاين  ١٩،  ٦/١٨:نيل االوطار  -٢
 . ٥٦٤/ ٨: ، املغين  ٣٤٥ - ٣٤٤/  ٥: الفتاوى اهلندية  -٣ 

 
  



  ٥٢

 إستئذان المرأة زوجها في صوم التطوع : رابعًا 
إذا ارادت املرأة أن تصوم صوم تطوع جتب عليها ان تستأذن من زوجها  فال جيوز هلا أن 

) (( صلى اهللا عليه وسلم( نه لقوله تصوم صوم التطوع حبضرة زوجها إال بعد إستئذا
واحلكمة فيه أال تفوت عليه حقًا من حقوقه  ) ١))(التصوم املرأة وبعلها شاهٌد إال بأذنه 

كالوطء ودواعيه حيث يقول ابن عرفة الباجي من صام منهن ولو دون اذن مل جيز صومها 
)٢. ( 
 

 إستئذان الشخص للجلوس بينهما : خامساً 
مـــا ، إذا أراد الشخص ا    ن جيلس بني رجلني فعليه إستئذا
الحيل للرجل ان يفرق بني اثنني اال ) (( صلى اهللا عليه وسلم(لقوله  
مــــا  ).٣))(بأذ

مها  ُ واحلكمة فيه انه قد يكون بينهما حمبٌة ومودٌة أو حديُث سٍر وجلوسه بينهما سيسؤء
)٤. (  
  
  
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ه البخاري يف النكاح باب صوم املرآة بأذن زوجها تطوعا ،املسند املستخرج عن صحيح وأخرج - ١

   ٢٢٩٥برقم  ٣/١٠٠: االمام مسلم 
 . ٤٥٤/ ٢:مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل   - ٢
ومها حديثات حسنان ويف رواية ال جيلس بني رجلني إال  ٤٥رقمه  ٢٣/  ٨:حتفة االحوذي  - ٣

ما باب كراهية اجل  .لوس بني أثنني  رواه ابو داود بأذ
 . ٣٢٨/  ٨: الفواكه الدواين - ٤
 

 إستئذان المرأة زوجها للخروج من منزله : سادساً 



  ٥٣

إذا أرادت املرأة اخلروج من منزهلا فعليها أن تستأذن من زوجها ، ألن خروجها حق  
ا   ) .١(للزوج ، فأن خرجت من غري أذنه فله أن يؤد

روج بغري اذن زوجها للضرورة كخوف هدٍم وعدٍو وحريق ولكن هلا احلق يف اخل 
وغرٍق وللحاجة للتكسب بالنفقة اذا  مل  يكفها الزوج واحلاجة الشرعية كاالستفتاء 

) ٣(وكذلك اذا ارادت ان ختدم ابيها أو أمها اللذين ليس هلما من خيدمهما) ٢(وحنوه
يف عيادة ابيها وكان ) سلمصلى اهللا عليه و ( أن إمراة أستأذنت النيب ( وذلك بدليل 

أتقي اهللا سبحانه وتعاىل واطيعي (( زوجها غائبًا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
زوجك فلم خترج وجاء جربيل  فاخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم أن اهللا عز وجل قد غفر 

 ) .٤)) (البيها بطاعتها لزوجها 
 
 
  
  
  
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٣/٢٣٩، اسىن املطالب شرح روض الطالب ٢٨٥/  ٢:شرح العمدة  - ١
 
الفتاوى الفقهية الكربى للشيخ امحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي الشافعي املتوىف  - ٢

 . ٢٢٧/ ٧: ، املغين  ٢/١٤٠:، ابن عابدين  ٢/٥٢٠: ، فتح القدير ٤/٢٠٥: هـ ٩٧٤
 . ٢/٦٢،  املهذب  ٥/٢٣٩: ، ابن عابدين٦/٢٦٥: بدائع الصنائع - ٣
 . ٣٣٦٤رقم احلديث  ١١٣/ ٤: أخرجه االمام مسلم يف مسنده - ٤
  

 إستئذان المرآة زوجها في التبرع من ماله : سابعًا 



  ٥٤

 سبق لنا احلديث أن املرأة اذا اصبحت بالغة ورشيدة وهلا اموال فهي  
ذن املــرآة فيمــا تتصــرف يف انفــاق امواهلــا مبــلء حريتهــا بــدون إســتئذان أحــد وكــذلك ال تســتأ

تتناولــــه مــــن حقهــــا يف ملــــك الــــزوج كالطعــــام والشــــراب ومــــا شــــابه ذلــــك ، ولــــيس يف ذلــــك 
صــلى (ملــا اســتدلوا مــن حــديث هنــد بنــت عقبــة حــني ســألت النــيب) ١(خــالف بــني الفقهــاء 

وقــال ان ابــا ســفيان رجــل شــحيح ولــيس يعطيــين مــايكفيين وولــدي اال مــا ) اهللا عليــه وســلم
خــذي مــا يكفيــك وولــدك :لــم فقــال هلــا النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم اخــذُت منــه وهــو ال يع

  ) .٢(باملعروف 
ـــا تســـتطيع ان تتـــربع بالشـــيء التافـــه والـــيت تتســـامح بـــه النفـــوس كـــالرغيف واملالبـــس  وكمـــا أ

ملا رواه الشـيخان عـن امسـاء بنـت )  ٣(املستعملة واليت اصبحت ال تساوي شيئا وحنو ذلك 
ـا جـاءت لــيس (( وقالـت يارسـول اهللا ) صـلى اهللا عليـه وسـلم(اىل النـيب  ايب بكـر الصـديق ا

يل اال ما أدخل عليَّ الزبري ، فهل علـي جنـاح ان ارضـخ ممـا يـدخل علـي فقـال أرضـخي وال 
وقيل الجيوز هلا ان تتربع بشـيء مـن مـال زوجهـا إال أن تسـتأذنه ) ٤)) (توعي فيوعى عليك

)٥. (  
  
  
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦/١٥:،مواهب اجلليل٦/٣١:،مغين احملتاج٩/١٩١:،املبسوط ٢٥٤/ ٤: املغين  - ١
 . ٧٦٩/ ٢: أخرجه البخاري يف باب النفقات  - ٢
 . ٥/٩٤: االم  - ٣
 . ٩/٤٧٨: اخرجه ابن حبان يف صحيحه  - ٤
 . ٦/١٦: ، نيل االمطار ٤/٥١٥: املغين - ٥
 
 

 أذن المأذون له " : خامسا



  ٥٥

 .أذون له على العبد الذي اذن له سيده يف التجارة غالبا ما يطلق الفقهاء لفظ امل
هل  - :لذا اطلقوا له بابا يسمى باب املأذون ولقد اختلف الفقهاء يف ا لعبد املأذون 

  ميلك ان يأذن لغريه يف التجارة او ال ؟
 - :وقد فصلت القول يف هذا الباب وكما يأيت  

املأذون له لغريه يف التجارة ، ألن االذن  فعند احلنفية واملالكية جيوز أن يأذن العبد        
) فك احلجر واسقاط احلق( انه ) رمحه اهللا( يف التجارة جتارة ؛ إذ يقول االمام الزيلعي 

والن ركن التصرف كالم معترب شرعا من مميز . الن العبد اهالً للتصرف بعد الرق ) . ١(
ما من كرامات . بالرق  وحمل التصرف ذمة صاحلة لاللتزام احلقوق ،ومها اليقومان ال

 .فاذا اذن له املوىل فقد اسقط حقه فكان متصرفا باهليته االصلية . البشر 
  :وجاء يف املبسوط 

واذا اذن احد الشركني لعبده يف التجارة جاز نصيبه خاصة وليس للشريك االخر ان       
  ).٢(يبطل االذن وماحلقه من دين التجارة فهو على نصيبه خاصة 

  
  
  
  
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
 
 .٦/٦٤٥:،التاج واالكليل ملختصر خليل٩٧/ ٨: البحر الرائق شر كنز الرقائق  - ١
 . ٢٧/ ٢٦: املبسوط  - ٢

  
  المطلب الخامس



  ٥٦

  وفيه ثالث مسائل
  المسألة األولى

 شرائط ركن األذن بالتجارة
 :نها كااليت اختلف الفقهاء يف شرائط ركن االذن بالتجارة  على اقوال أبي 

 :شرائط ركن األذن انواع منها :احلنفية قالوا   - أ 
أن يكون االذن ملن يعقل التجارة، الن االذن بالتجارة ملن اليعقل سفه، فاما  - ١

بعد ان " كان او صبيا" البلوغ فليس بشرط لصحة االذن فيصح االذن للعبد بالغا
(( إنه كان ) هللا عليه وسلمصلى ا(ملا روي عن النيب ) ١(يكون يعقل البيع والشراء 

فدل احلديث عن جواز االذن بالتجارة ، ) ٢) (جييب دعوة اململوك من غري فصل
النه عليه الصالة والسالم ما كان جييب دعوة احملجور ويأكل من كسبه فتعني 

الن اسم ) ٣(املأذون ، وكذا االذن لالمة واملدبرة وام الولد بعد ان عقلوا التجارة 
) ٤(اول الكل وكذا جيوز االذن للصيب بالتجارة اذا كان يعقل التجارة اململوك يتن

  ) . ٥(وكذلك جيوز االذن للمعتوه الذي يعقل البيع والشراء بالتجارة 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
، تبني احلقائق شرح كنز  ٤٢٢ص : ، جممع الضمانات   ٦/٢١٢: بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  -١
 . ٥/٢٠٤: قائق الد
وابن ) ١٠١٧:(،والرتمذي يف باب اجلنائز  ٤٢٤٣/٦٤رقم احلديث/  ٧: اخرجه ابو يعلي يف اخالق النيب  -٢

 ).٢٢٩٦:(ماجه خمتصرا  يف التجارات باب ما للعبد ان يعطي ويتصدق 
 ٧٥ – ٤٩ – ٤٨/ ٨: املبسوط -٣
  ٢٨٦/ ٩: ، العناية شرح اهلداية  ٢١/ ٢٥: املبسوط -٤
  ٢١/  ٢٥: بسوط امل-٥
 
ُ لقولـــــه، ) ١(العلم باألذن شرط لصحة األذن  - ٢  الن األذن هو االعالم

هِ بالعلم ، والن ) ٢( }واذان من اهللا ورسوله{تعاىل  قِ عرف إعالمًا إال بعد تعُل ُ عل الي أي إعالمٌ والفِ



  ٥٧

اال بعد علمه به، اذن العبد يعترب بأذن الشرع، مث حكم األذن من الشرع ال يثبت يف حق املأذون 
فعلى ذلك اذن العبد وهلذا كان العلمُ بالوكالة شرطًا لصحتها وكذلك الجيوز تصرف الوكيل قبل 

  ) .٣(العلم بالوكالة 
 :وذهب الشافعية الى القول في كيفية شروط االذن بالتجارة الى مايلي

،وكذلك سالمة العقل عن الجيوز األذن للصيب بالتجارة بأي حاٍل من االحوال ،حراً كان او عبداً 
ألن أهلية التجارة بالعقد الكامل النه ) ٤(الفساد أصال ليس بشرٍط لصحة األذن يف التجارة 

تصرٌف دائرٌ بني الضرر والنفع فال بد هلا من كمال العقل وعقل الصيب ناقص فال يكفي الهلية 
 .التجارة 

 :وأما الحنابلة والمالكية فقد اشترطا في االذن مايلي  -٣
 ) .٥(ان يكون األذن بالتجارة ملن ميلك التصرف فيها         

فال جيوز للعبد التجارة بغري أذن مواله ، ألن منافعه مملوكه لذا فال ميلك التصرف فيها بغري إذنه فإن 
، فلم يكن السكوت أذنًا فيه  ) ٦(رآه يتجر فسكت مواله مل يكن مأذونا له النه بيع يفتقر األذن

فال ميلك العبد .. جنيب وان اشرتى يف ذمته مل يصح النه عقد معاوضة فأشبه النكاح كبيع مال اال
، وان اذن له بالتجارة مطلقا جاز ومل يكن له ان ) ٧(التجارة اال فيما اذن فيه وال يصح فيما زاد 

 ) .٨(يؤجر نفسه وال يتوكل النه عقد على نفسه فلم ميلكه كبيع نفسه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٩٤/ ٧: بدائع الصنائع يف ترتبيب الشرائع -١
 ) .٣(اآلية :سورة التوبة   -٢
 . ٦/٢١٢: بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع -٣
  ٨/٢٠٨:، االم  ٢/١١٢: اسىن املطالب شرح روض الطالب  .٤
  ٤/١٧٠:،املغين ٢/٢٨٧: الكايف يف فقه ابن حنبل  .٥
  ٤/٢٣٧: الفروع   .٦
  ٤/٣٢٤:،الفروع٢/٣٩٥:، حاشية الصاوي على الشرح الصغري ٣/٥٧٣:املدونة الكربى  .٧
  .٥/٣٥٠:االنصاف -٨
 

  المسألة الثانية
  ما يجوز للمأذون ان يفعله من االجازات 



  ٥٨

 
 :اختلف الفقهاء يف إجازة املأذون له يف تصرفه على أراء افصلها كاأليت       

 ):١(الحنفية والحنابلة قالوا
كاتب عبده ، النه منفك احلجر عنه يف التجارة ، والكتابة ليست بتجارة ليس للمأذون أن ي      

ا االعتاق ، واملأذون فيما ليس بتجارة كالتزويج ثــم الفك بكتابة فوق  ولكنها عقد ارقاٍق يقصد 
وال يستعادُ بالشيء ما هو فوقه يف حمٍل فيه حق الغري فانه كاتبه  فان اجازة . الفك الثابت باألذن 

ه الكتابة جاز اذا مل يكن عليه دين الن هذا عقٌد له منجَّزٌ حال وقوعه فيتوقف على االجازة موال
 .فتكون االجازة يف االنتهاء كاالذن يف االبتداء

ِك املوىل ميلك فيه مباشرة الكتابة فيملك فيه االجازة النه السبيل  ألن كسب املأذوزن خالُص مل
  .اىل املوىل الن العبد نائب عنه كالوكيل  للعبد على قبض البدل بل كل ذلك يرجع

ألنه حصل من كسب العبد ولو وهب له او اكتسب قبل االذن او تصدق عليه او بعد االذن فهو 
ُن والعبد ، انه استفاده بالتجارة وقال  بينهما نصفني ولو اختلفا يف الكسب الذي يف يده فقال اآلذِ

، الن العبد هو " ذن ، والعبد ويصرفه يف دينه استحساناالساكت انه استفاده باهلبة فالقول قول اآل
الكاسب وهو أعلم حبال كسبه ولو إستهلك ماال كان عليهما اذا ثبت بالبينة او باملعاينة ويتعلق 

ولو اذن رجل بنصف عبده كان مأذونا يف  .جبميع رقبته ولو أقرَّ باستهالك ما كان عن اآلذن خاصة 
ولو اذن أحد الشركني مث اشرتى نصيب اآلخر فتصرف وهو اليعلم . الن االذن اليتجزأ . كله 

 ) .٢(فالْدينُ حمله يف النصف االول
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مصنف ابن ايب  ٢٨٥/ ٨: ، مصنف عبد الرزاق  ١٧٠/ ٤:، املغين  ٢٦/٢٧: املبسوط  -١

  . ٥/٢٠٥: ، تبني احلقائق شرح كنز الدقائق  ٣٤٥/ ٤: شبيه 
 ٨/٩٨: البحر الرائق شرح كنز الدقائق  - ٢
 
 
 
 



  ٥٩

ولكن ان حلقه ديٌن بعد إجازة املوىل له بالكتابة ، اصبح العبد معتقًا له ، والدين حييط 
الن باجازته صار اململوك مكاتبا له وخرج من ان يكون كسبا لعبده فالدين يلحق . برقبته 

كما لو اخذه املوىل من يده املكاتبة ولو كان . ه العبد فيه ذلك اليتعلــــق برقبته وال بكسب
 .الن اجازة املوىل الكتابة كمباشرته له ) .١(عليه دين كثري او قليل ضمن العبد

 واالجازة في المأذون تنقسم على قسمين عاٌم وخاٌص             
   :فالعام        

وانت حرٌ " قال أد ايلَّ الفاان يقول لعبده اذنت لك يف التجارة او قال اجتر ولو         
يصري مأذونا يف التجارة ،ولو أذن لعبده ومل يعلم العبد باالذن وال أحٌد من الناس فتصرف 

ز لعدم علمه واالذن يصح تعليقه بال شرٍط واضافته اىل الزمان كالطالق . مث علم مل َجيُ
 ) .٢(اما العزل فال يصح تعليقهما وال اضافتهما كالنكاح . واحلجر 

  : اما االذن الخاص
فال يكون به مأذونًا كما لو أمره بشراء ثوٍب للكسوة او حلم لالكل  الن هذا          

 ).٣(استخدام فال بد من فاصٍل بني االستخدام والتجارة 
  
  
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢٧/  ٢٧: املبسوط  - ١
  ٥/٢٠٦:قائق شرح كنز الدقائق ، تبني احل ٩٩/ ٨: البحر الرائق شر كنز الرقائق  - ٢
 . ٧/٣١٧: ، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ٩٩/ ٨: البحر الرائق شرح كنز الدقائق  - ٣

 اذن الصبي والمعتوه في كيفية تصرفهما 
اذا اذن ويل الصيب للصيب يف التجارة فهو يف البيع وا لشراء كالعبد املأذون اذا كان        

ُ الن التصرف املشروع  صدر من اهله يف حمله عن يعقل البيع والشراء ح ُفَذ تصرُّفُه نـْ َ ىت يـ
خبالف الطالق والعتاق النه ضار ْحمض فلم يوهَّل الصيب ) ١(واليةٍ شرعيةٍ فوجب تنفيذه 



  ٦٠

 .له 
ْحُض ) ٢(اما اهلبة والصدقة فان الصيب مؤهَّل له قبل االذن من الويل  َ . النه من املنافع امل

والشرط يف اذن . ء دائرٌ بني النفع والضرر فيجعل اهالً بعد االذن ال قبله اما البيع والشرا
الويل للصيب ان يعقل كون البيع سالبا وللملك جالبًا للربح ، والتشبيه بالعبد املأذون له 

يفيد ان ما يثبُت يف العبد من االحكام يثبُت يف حق الصيب الن االذن فك احلجر 
عبدا كان او صبيا ، فال يتقيد تصرفه بنوٍع دون نوع واملعتوه  واملأذون يتصرف باهليه نفسه

 ) .٣(مبنزلة الصيب 
  
  
  
  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢٩٥/ ١٠   :، املبدع ٤/١٦٨: ، املغين  ٩/٣١٢: العناية شرح اهلدايه   - ١
 . ١٩٥/  ٢:، الكايف يف فقه ابن حنبــــل ٣١٣/ ٩ :العناية شرح اهلداية  - ٢
ر يف شرح ملتقى االحبر للشيخ عبد الرمحن بن حممد شيخي زاده - ٣ املتوىف ) داماد(جممع اال

 . ٢/٤٥٥:هـ٤٢٨
 
  

 -: والشافعية قالوا 
ان املأذون جيب ان يتصرف يف تصرفاته املالية يف التجارة باذن مواله فان اذن له مواله             

له يف نوع او زمن او حمل مل يتجاوزه كالوكيل وعامل  تصرف حبسب االذن الذي اجازه ، فان اذن
القراض ، فلوا اعطاه الفا وقال له اجتر فيه فله الشراء بعني االلف ويقدره يف ذمته وال يزيد فان 

اشرتى يف ذمته مث تلف االلف قبل تسليمه البائع مل ينفسخ عقده بل للبائع اخليار ان مل يوفه السيد 
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                       ) .٢(البيع والشراء بال اذن من سيده مل يصح الوكالة  فلو توكل العبد يف) ١(
  : اما اذن الصبي والمعتوه في التجارة

فال ينفذ وال يصح الن حجره لصباه قيبقى ببقائه والنه موىل عليه حىت ميلك الويل التصرف            
وبقاء العلة يستلزم امللوك ال . والعتاق  عليه وميلك حجره فال يكون واليا للمنافاة وصار كالطالق

  ).٣(حمالة 
 :وقال المالكية  

املأذون اذا كاتب عبده يومًا أو شهراً ،او على شيء ، فان العبد باخليار يومًا او شهراً 
  ) .٤(فريى االمام مالك رمحه اهللا تعاىل ليس فيه شيئا ويرى فيه يف الكتابة جائزاً 

لتجارة تسر وان بال اذن من سيده خبالف غريمها كالتزويج وللمكاتب واملأذون له يف ا
 ) .٥(واألذن يف ماله كالوكيل 

اما تصرفات الصغري قبل احلجر حممول على االجازة وذلك ان مات االب ومل يوصي به 
يف واحد وال قدم عليه السلطان وصيًا وال ناظرا فقال مالك وكرباء اصحابه اقواله كلها بعد 

 ).٦(افذٌة ان رَشَد بعده اما قبله فال جيوز تصرفه اال باالذن البلوغ جائزة ن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣/٤١:، شرح البهجة٢/١٧٤:،اسىن املطالب ٤/١٧٥:اية احملتاج   -١
  ٢/١١٣: اسىن املطالب -٢
  ٤/٤٨٥:حتفة احملتاج  -٣
  ٨٨/ ٤: املدونة الكربى  -٤
   ٣/١٧:حاشية الصاوي عن الشرح الصغري  -٥
  ٦/٦٤٥: لتاج واالكليل ملختصر خليل ا  -٦
 

  :المسألة الثالثة 
  )١(بيان ما يبطل به االذن بعد وجوده ويصير محجورا

َْجرُ فيحتاج اىل بيان ما يصري العبد به حمجورا   ان االذن بالتجارة يبطل بضده وهو احل
 ).٢(وذلك انواع يرجع بعضها اىل املوىل وبعضها اىل العبد 



  ٦٢

 :املوىل فثالثة انواع  اما الذي يرجع اىل
صريٌح ، والصريح ؛ خاٌص وعامٌ اما العام فهو احلجـر باللسان على سبيل االشهار  - ١

واالشاعة بان حيجره يف اهل سوقه بالنداء باحلجر وهذا النوع من احلجر يبطل به االذن 
طل مبثله اخلاص والعام مجيعا الن االذن بالتجارة غري الزم فكان حمتمال للبطالن والشيءيب

 ).٣(ومبا هو فوقه 
اما اخلاص فهو ان يكون بني العبد وبني املوىل وال يكون على سبيل االستفاضة واإلشهار 

 ).٤(وهذا النوع ال يبطل به االذن العام الن الشيء اليبطل مبا هو دونه 
بيع الداللة فانواع منها البيع وهو ان يبيعه املوىل وال دين عليه، النه زال ملكه بال - ٢

 .وحدث للمشرتي فيه ملك جديد فيزول اذن البائع لزوال ملكه 
ومنها االستيالد بان كان املأذون جارية فاستولدها املوىل استحسانا ، والقياس اال يبطل به 

ا قادرة عن التصرف بعد االستيالد    ) .٥(االذن ، ال
  
َْجرْ معناه يف اللغة املنع - ١ اب قتل منعه من التصرف ،اما شرعا يقال حجر عليه حجراً من ب/ احل

: كتاب طلبة الطلبة / هو عبارة عن منع خمصوص متلعق بشخص خمصوص من تصرف خمصوص 
٨/١٦٢. 
 . ٢/٣٤٦: بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع   - ٢
 . ٨/٩٧: البحر الرائق شرح كنز الرقائق - ٣
  . ٢/٣٤٧: بدائع الصنائع - ٤
  .٩٨/ ٨: البحر الرائق  - ٥
  
 
ُ ، الن املوت مبطل للملك وبطالن امللك يوجب بطالن االذن ا  - ٣ لضرورة فانواع ايضًا منها موتُه

نَّا ومنها جنونه جنونا مطبقا ، الن اهلية االذن شرط بقاء االذن الن االذن بالتجارة غري  على ما بيـَّ
قى ايضا واجلنون الزمٍ فكان لبقائَهِ حكم االبتداء؛ مث ابتداء االذن اليصح من غري االهل فال يب

دُّ مأذونًا ، الن بطالن االذن ) . ١(املطبق مبطل لالهلية  فصار حمجوراً  عَ ُ فان افاق بعد جنونه يـ



  ٦٣

لبطالن االهلية مع احتمال العودِ فاذا افاق عادت االهلية فعاد مأذونا وصار كاملوكل اذا افاق بعد 
 ) .٢(جنونه ان تعود الوكالة 

) ٣(النه ال يبطل االهلية لكونه على شرف الزوال ساعة فساعة  واما االغماءفال يوجب احلجر
  عادة وكذا المينع وجوب سائر العبادات كما ال مينع االذن ، 

منها إِباقُةُ  النه باالبقاق تنقطع منافع تصرفه عن املوىل فال : اما الذي يرجع اىل العبد فأنواع ايضًا
 .املأذون برضى املوىل واجازته وهذا ينايف االذن ، ألن تصرف.يرضى به املوىل 

ومنها جنونه جنونا مطبقا ، النه مبطل اهلية التجارة هذه احلالة على وجه الحيتمل العود اال على 
سبيل الندرة لزواِل ما هو مبينِّ عليه وهو العقل فلم يكن يف بقاء االذن فائدٌة  فيبطل ولو أفاق بعد 

النه . ا اجلنون الذي هو غري مطبق فال يوجب احلجر ام) ٤(ذلك ال يعود مأذونًا خبالف املوكل 
 .غري مبطل لالهلية لكونه على شرف الزوال فكان يف حكم االغماء 

ٌ على وقوف تصرفاته . ومنها ردته عند ايب جنفية فهو يوجب احلجر  وعندمها التوجب احلجر بناء
 )٥.(عنده ونفوذها عندمها 

للحوق بدار احلرب مرتدا مبنزله املوت فيكون مبطال لالهلية ومنها حلوقه بدار احلرب مرتداً ، الن ا
فيصري حمجورا لكن عند ايب حنيفة من وقت الردة وعندمها من وقت اللحوق اىل دار احلرب مرتدا 

)٦. (  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٧/٢٠٦: بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع -١
 نفس املصدر-٢
 نفس املصدر-٣
  ٧/٢٠٧:ئع الصنائع بدا-٤
  ١٥٩-٢٤/١٥٨: املبسوط -٥
  ٢/٢٠٧: البدائع الصنائع  -٦
 

  اإلجازة بمعنى االفتاء او التدريس:رابعًا 
يــز عاملــًا ورعــًا ذا ثقــة كبــرية وذو خــربة واســعة لوجــوه الفقــه واألثــار ومأمونــًا  ويشــرتط فيهــا أن يكــون ا

  ) ١(اً عند العلماء بورعه وأخالقه بالضبط والفهم وعاملًا باللغة واجتهاد الرأي ومشهور 
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  اإلجازة بمعنى االذن في الرواية: خامساً 
  : االذن يف الرواية حيث اختلف الفقهاء يف حكمه والعمل به على نوعني        

والذي قال به مجاهري اهل العلـم مـن اهـل احلـديث وغـريهم :اإلجازة املقرونة باملناولة  - ١
ا جبواز اإلجازة واباحة العمل بالر  وهي اعلى أنـواع اإلجـازة علـى االطـالق ) ٢(واية 

أن يدفع الشـيخ اىل الطالـب اصـل مساعـه او فرعـًا مقـابالً بـه ويقـول : وهلا صور منها 
او اجزت لك روايته عـين وهـذا مـا ) ٣(له هذا مساعي او رواييت عن فالن فاروه عين 

قرتنـة باالجــازة حـال حمــل وهـذه املناولــة امل)٤(مسـي القــراءة علـى الشــيخ عرضـًا باملناولــة
  ) .٥(السماع عند مجاعة من احملدثني 

ـــردة عـــن املناولـــة  - ٢ وذلـــك بـــأن ينـــاول الشـــيخ الكتـــاب لتلميـــذه كمـــا تقـــدم :اإلجـــازة ا
ذكـــره ولكنــــه ال يقـــول لــــه اروه عـــين او اجــــزت لــــك روايتـــه عــــين وحنـــو ذلــــك ، فهــــذه 

ــــا ،وعليهــــا غــــري واحــــد مــــن ا لفقهــــاء واألصــــولني عــــن مناولــــة خمتلــــة ال جيــــوز الروايــــة 
ا    ) .٦(احملدثني الذين أجازوها وسوغوا الرواية 

  
  
  ٢/١١٣:، االحكام لالمدي ٤/٣٥٧: كشف االسرار  -١ 
  ١/١٣١:، املستصفى ١/١٤٩: ، فتح الباري٤/٣٤٢:كشف االسرار   -٢
  ٢/٢٩: ، تدريب الراوي١٥/٦٩: املعاطاة كذا يف لسان العرب:املناولة لغة -٣
  ٢/٤٦: ، تدريب الراوي٤/٦٤٨: ، احملصول١/١١٧: فحولارشاد ال -٤
  ٤/٦٤٨: ، احملصول٢/٤٦: تدريب الراوي -٥
  ٤/٣٧٧: ، كشف األسرار١/١١٨: ارشاد الفحول-٦
  
  

  الفصل الثالث
  المبحث الرابع 

  اإلجازة بالكتب والوسائل الحديثة كالفاكس واالنترنت والهاتف النقال



  ٦٥

  
احلضارية والعلمية وتقـدمها ولصـالحية الفقـه والشـريعة عامـة نظراً لتطور احلياة األجتماعية و  

ونظراً لتقدم احلضارات ورقيها فأن االنسان ابتكـر طرائـق حديثـة لقبـول . لكل زمان ومكان 
االجـــازات وذلـــك لظهـــور الوســـائل اجلديـــدة كالفـــاكس واالنرتنـــت واهلـــاتف النقـــال وغريهـــا ، 

وكمــا هــو معلــوم أن اإلجــازة .الجهــزة احلديثــةوبــه تعــددت طرائــق اإلجــازة وتناوهلــا مــن هــذه ا
ـــا وكـــذلك جـــرت العـــادة بروايـــة الكتـــب وتدريســـها  بالروايـــة للحـــديث وعلمـــه جـــرت العـــادة 

   -:واعطاء االذن بتدريسها ونشرها وهي على أنواع 
يـز أجـزت املسـلمني او لكـل أحـد اإلجـازة  - ١ إجازة مفتوحة لرواية شيء معني كقـول ا

يع مرويايت خدمة لصاحل العـام للمسـلمني او مـن يريـد طبعهـا او يف كتابة كتايب او مج
وهــــذا مــــا جــــرت العــــادة اليــــوم مــــن طبــــع املطبوعــــات اخلطيــــة او القدميــــة او .توزيعهــــا 

ارســــال رســــائل بواســــطة الفــــاكس او األنرتنــــت ألجــــل خدمــــة املســــلمني يف مشــــارق 
ــا  هــو اىل اجلــواز وقــد تكلــم فيــه املتــاخرون مــن جــواز اصــل اإلجــازة ف.األرض ومغار

  ) .١(اقرب 
  
  
  
  

  ٢/٢٥٧: ، األحكام لآلمدي١/١١٩: ارشاد الفحول -١
  
  

يز اإلجازة للمجاز املعلـوم روايـة شـيء غـري معـني كقولـه اجـزت لـك مجيـع  - ٢ أن جييز ا
ــا والعمــل مبــا روي  مســموعايت او مرويــايت ومجهــور الفقهــاء واحملــدثني اجــازوا الروايــة 

  ) ١(عنها 



  ٦٦

يــــــز اإلجــــــازة لألنســــــان املعــــــين وذلــــــك بواســــــطة الفــــــاكس او اهلــــــاتف او أن جييــــــز ا  - ٣
از فيقـول اجـزت لـك روايـة كتـايب الفـالين  يز وا األنرتنت عندما يتم األتصال بني ا

  ) .٢(فهذه على انواع اإلجازة حىت زعم بعضهم انه ال خالف يف جوازها .
ــاوهنـاك أنــواع اخـرى غــري هــذه األنـواع ذهــب احملققـو          بــل . ن اىل عــدم جــواز العمـل 

  ) .٣(فاسداً ال فائدة هلا    يراه البعض
كأن يقول أجـزت لكـل مـن اطلـع عـن أي مؤلـف مـن مؤلفـايت روايتـه لروايتـه او نشـره او (   

  ) .طبعه بني صفوف املسلمني 
  
  
  
  
  
  ٢٥٧/ ٤: ، األحكام لآلمدي١/١١٩: ارشاد الفحول - ١
  ١٣١ /١: ، املستصفى٣٥٨/ ٤: كشف األسرار   - ٢
   ٣٦٠/ ٤: كشف األسرار   - ٣

  
  
  
  
  



  ٦٧

  الفصل الثالث 
  المبحث الخامس 

  أثر اإلجازة باألحكام الشرعية 
  ) ١(بقية الشيء وتابعه:األثر لغة

   -:ويايت األثر يف اللغة مبعان ثالث 
  مبعىن النتيجة وهو احلاصل من الشيء  - ١
  مبعىن العالمة   - ٢
  مبعىن اجلزء   - ٣

ا علــى ترتيــب األثــر علــى التصــرف وقــد هــو ن: واملــراد بــأثر اإلجــازة هنــا  تــائج اإلجــازة وقــدر
أوضــحت يف مــا ســبق أن التصــرف الشــرعي هــو كــل مــا يصــدر عــن الشــخص مــن األقــوال 

: واألفعــال ويرتتــب الشــارع عليهــا نتيجــة مــن النتــائج ، ومــن هنــا يتبــني أن التصــرف قســمان 
  ) ٢(قولية وفعلية 

ليـــك وبيـــع وشـــراء ونكـــاح وطـــالق وعتـــاق امـــا القوليـــة فهـــي مجيـــع تصـــرفات الشـــخص مـــن مت
  ) ٣(وكذا مجيع التوثيقات كالرهن والكفالة وغريها 

  ) .٤(اما الفعلية فهي مجيع ما يصدرعن الشخص من أفعال مادية مفيدة كانت او مضرة
  

   ١/٧: ، وينظر املصباح املنري ٨ص: التعريفات للجرجاين -١
  ٧/١٧٠): اما ان يكون من األقوال او األفعال التصرف ال خيلوا ( جاء يف بدائع الصنائع قوله   -٢
التصرف أنواع نقل او اسقاط وقبض واذن ورهن ومتلك ( جاء يف قواعد األحكام للعز بن عبد السالم   -٣

  .١/٧٨) : واختصاص واتالف 
ــذيب الفــروق   -٤ ــة او فعليــة واألســباب الفعليــة كاألحتطــاب واألحتشــاش( جــاء يف  :  األســباب امــا قولي

١/٢٠٤  
  

  فصل الرابعال



  ٦٨

  اإلجازة في باب العبادات
  وفيه سبعة مباحث

ـ تطرقت فيما مضى خمتصرة عن أثر اإلجازة يف التصرفات القولية كالبيع والشراء :تمهيد
والنكاح وحنوها ،وسأتكلم يف هذا الفصل عن اإلجازة يف التصرفات الفعلية مفصلةً يف 

ت ؛كاشرتاط النية؛ و إجازة فاقد باب العبادات وسأتطرق اىل بعض النماذج من العبادا
الطهورين ؛وقصر الصالة الرباعية وكيفية اإلجازة فيها؛ وكيفية النيابة واليت جتوز فيها 
الصالة ،وسبب اختالف الفقهاء يف هذه املسائل هو اختالفهم يف بعض القواعد 

المبحث               ـ  :ومن أهم املطالب اآلتية- :األصولية واليت تبىن عليها األحكام 
  األول

  وفيه ستة مطالب                                    
  المطلب االول                                       

  اإلجازة  في  ا شتر اط النية                             
  ) ١(القصد : النية  لغة     

تعاىل بان يقصد بعمله هللا تعاىل، دون  عزم القلب على فعل العباد تقربًا إىل اهللا:وأصطالحا  
شيء أخر من تصنع املخلوق ،أو اكتساب حممدة  عند الناس ،أو حمبة مدح أو حنوه وهذا هو 

، وكذا عند املالكية على )٣(والنية شرط من شروط الصالة عند احلنفية واحلنابلة ).٢(اإلخالص 
ا عند الشافعية؛ )٤(الراجح   ). ٥(ولدى بعض املالكية ، وهي فرض الصالة أو أركا

  

   ١٥/٣٤٧: لسان العرب -١
  ١/١٣٠: انواع الربوق يف انواع الفروق  -٢
  ١/٣٩٠:، الفروع١/٣٠٥:ابن عابدين   -٣
  ٢/٢١٠: التاج واآلكليل  -٤
  ١/٣٠٤: ، األم ٢/٢٠٧:التاج واالكليل   - ٥



  ٦٩

يف  والنية واجبة يف الصالة باتفاق العلماء لتمييز العبادة عن العادة ، وليتحقق        
  الصالة اإلخالص هللا تعاىل، ألن الصالة عبادة ، والعبادة إخالص العمل بكليته هللا

  )١( }وما أمروا اال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين {تعاىل ،قال اهللا تعاىل   
ا  وأالخالص يف كالمهم النية ،وقوله صلى اهللا عليه وسلم يف حديثه املعروف على أجيا

إمنا األعمال بالنيات،وامنا لكل أمرى ما نوى  ) (( هللا عليه وسلم صلى ا( أيضا وهو قوله 
حيث اختلف الفقهاء يف اإلجازة الشرتاط النية .فال تصح الصالة بدون النية حبال ) ٢))(

  اىل أقوال افصلها كاأليت  
  ـ:احلنفية قالوا 

: فية النيةالنية هي إرادة الصالة هللا تعاىل على اخللوص واإلرادة عمل القلب،واما كي
  :  فاملصلي الخيلوا أما أن يكون منفرداً ،وأما أن يكون إماما ،وأما أن يكون مقتديا

فاإلجازة يف صالته تكفيه النية، ألنه ليس لصالة التطوع صفة زائدة على : فان كان منفرداً 
ة وأن اإلجاز ).٣(أصل الصالة ليحتاج اىل أن ينويها فكان شرط النية فيها لتصري هللا تعاىل

  ).٤(تكون بنية مطلق الصالة،وكذلك صوم النفل  يتأدى خارج رمضان مبطلق النية
أما أن كان يصلي الفرض فال تكفيه نية مطلق الصالة فالبد وان ينويها فينوي فرض 

الوقت أو ظهر الوقت أو حنو ذلك،ألن غريها من الصلوات املفروضة مشروعة يف الوقت 
  .فالبد من التعيني 

  
  ٥:ةسورة البين - ١
  ١/٣٠١: اخرجه امحد يف مسنده  - ٢
  ١/٣٠٥: ، ابن عابدين ١/٣٣٠: بدائع الصنائع  - ٣
   ١/٢٣٢: ،كشف االسرار١/٣٠٥: ابن عابدين  - ٤
  



  ٧٠

،والفاصل خارج عن ماهية )١(ويشرتط اتصال النية بالصالة بال فاصل أجنيب عندهم
مل يليق كاألكل والشرب وحنو ذلك،أما أذا  فصل بينهما بع:الصالة وال يليق بالصالة

  بالصالة كالوضوء ، واملشي اىل املسجد فال يضر 
بدليل أن .فلو نوى ، مث توضأ أو مشى إىل املسجد، فكرب ، ومل حتضره النية جاز له ذلك

  ).٢(من احدث يف الصالة ،له البناء عليها بعد جتديد الوضوء
دون نية إمامتهم ، أما أن كان إمامًا فال حيتاج إىل إجازة النية ويصح اقتداء الرجال به ب

ا شرط لصحة إقتدائهن به   ). ٣(وأما نية إمامة النساء فتحتاج إىل اإلجازة أل
فأحرم ومل حتضره النية جاز .وكذلك جيوز تقدمي النية يف احلج فلوخرج من بيته يريد احلج 

واما حال املقتدي فأجازته إذا ).٤(وكذلك الزكاة جتوز بنية وجدت عند اإلفراز .له ذلك 
  جد اإلمام يف حال القيام و 

  يكرب لالفتتاح قائمًا مث يتبعه يف القيام وان وجده يف الركوع يكرب لالفتتاح 
  ).٥(قائمًا مث يكرب أخرى مع االحنطاط لركوع ويتابعه يف الركوع

  
  
  
  
  
  
  ١/٩٩: تبني احلقائق - ١
  ١/٣٠٦:، ابن عابدين١/٣٣١: بدائع الصنائع  - ٢
  ١/٣٣٠:بدائع الصنائع  - ٣
  ١/٣٠٧:ن ابن عابدي  - ٤
  ١/٣٣٢: بدائع الصنائع  - ٥
  



  ٧١

  ـ :واما اشرتاط النية عند الشافعية 
ا بفعل الصالة ،فأن تراخى عنها مسي    اإلجازة يف اشرتاط النية هي اقرتا

، لذا ولو قال  بطلت صالته ،الن نويت )نويت أن اصلي الفجر ،اهللا اكرب ،نويت ( عزمًا
  أصبحت بعد التكبري كالم أجنيب عن الصالة ،

يعين أن تكون ذلك مقارنًا ألي جزء من أجزاء ).١(وقد طرأ بعد انعقاد الصالة فأبطلها
  ). ٢(تكبرية اإلحرام وهذا هو املقصود عندهم باملقارنة واالستحضار

وان كانت الصالة نفالً ذات وقت كسنن الرواتب أو ذات سبب كاالستسقاء مثالً، 
أو عيد الفطر أو سنة الضحى،وال يشرتط اإلجازة فيها قصد فعله ،وتعيينه كسنة الظهر 

  ).   ٣(نية النفلية على الصحيح 
  
  
  
  
  
  
  
  
  ١/١٤٩:ـ مغين احملتاج ١
ـ أي يستحضر قبل التحرمية فعل الصالة من أقواهلا وأفعاهلا يف أوهلا وأخرها ولو امجاالً على املعتمد ٢

  .ويقرن ذلك االستحضار السريع يف الذهن يف أثناء تكبرية اإلحرام 
  ١/١٥٠: ـ مغين احملتاج٣
  
  



  ٧٢

وان كانت الصالة فرضًا ولو فرض كفاية كصالة اجلنازة، أو قضاء كالفائتة، أو نذراً، 
فاإلجازة فيها نية الفرضية وذلك بأن يقصد فعل الصالة لتميز عن سائر األفعال وتعيني 

  ) .١(نوع الفرضية من صبح أو ظهر مثالً 
يف اجلمعة ويف الصالة اليت :ي األمامة يف أربع مسائل أما أن كان إماما فيجب عليه أن ينو 

مجعت للمطر مجع تقدمي كالعصر مع الظهر ، والعشاء مع املغرب فأنه جيب عليه أن 
ا وقعت يف وقتها   .ينوي األمامة يف الصالة الثانية منهما فقط خبالف األوىل ، أل

يها مجاعة ويشرتط للمقتدي نية والصالة املعادة يف الوقت مجاعة والصالة اليت نذر أن يصل
، ألن التبعية عمل ، فافتقرت ) ٢(اإلقتداء باإلمام احلاضر او مبن يف احملراب وحنو ذلك

فلو تابع لألمام بال نية او مع الشك فيها فأنه ال . اىل النية، اذ ليس للمرء اال ما نوى
  ). ٣(جيوز ذلك وتبطل صالته ان طال األنتظار

                                                                                                                                               
  
  
  
  
  
   

                                                                                                                                                                                                      
  ،١/٧٠:، املهذب٢٥٣-٢٥٢-١٤٩-١/١٤٨:ـ مغين احملتاج١
  ـ نفس املصدر٢
  .ـ نفس املصدر٣
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خروجًا من خالف من اوجبه فأن تقدمت النية ، األفضل مقارنة النية للتكبري: الحنابلة قالوا 
على التكبري بزمن غري بعيد بعد دخول الوقت يف فرض ونافلة ومل يفسحها وكان ذلك مع بقاء 

ا -صحت صالته اسالمه ذا الزمن اليسري ال خيرج الصالة عن كو ألن تقدم النية على التكبري 
وألن النية شرط من شروط الصالة كما تقدم،فجاز تقدمها كبقية الشروط ولكون اول الصالة  .منوية

وال خيتلف هذا الرأي مع رأي ).١(كسائر اجزائها فجاز استصحاب النية فيه كسائرها
،فان تقدمت ول).٢(املالكية كن بعض املالكية قالوا ان النية ال يصح تقدميها على اإلحرام مطلقًا

  .بطلت الصالة ولكن الظاهر عندهم هو القول األول املتفق مع رأي احلنابلة
وامنا ذكرنا هذا اخلالف ليعلم الناظر يف هذا ان املقارنة النية لتكبرية اإلحرام عند املالكية له منزلة ، 

  ).٣(اله بدون ضرورةفال يصح إمه
وهي الوتر والعيد والكسوف واخلسوف (وجيب تعيني النية يف الفرائض والسنن اخلمس

  .     وسنة الفجر دون غريها ) ٤)(واالستسقاء
وجتب نية االنفراد واملأمومية وال جتب نية اإلمامة إال يف اجلمعة واجلمع بني الصالتني تقدميًا للمطر 

  ).٥(األمام شرطًا فيها واخلوف واالستخالف لكون 
  
  
  
  
  
  
  ١/٣٩٤:، الفروع ١/٣٦٧: كشاف القناع   -١
   ١/٣٠٥: الشرح الصغري_ ٢
   ١/١٤٥: املنتقى شرح املوطأ _ ٣
   ٢/٢١٠:التاج واإلكليل ملختصر خليل _ ٤
  وما بعدها ١/٤٠٩:مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل _ ٥
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  المطلب الثاني
قلنسوة والبرقع والقفازين                                                                                                     اإلجازة في المسح على العمامة وال

  ) ١(غطاء الرأس:العمامة لغة      
اً بقطن له أزرار، يزرّ على الساعدين من الربد تلبسه يعمل لليدين حمشو :والقفاز لغة      

  ).٢(ويتخذه الصياد من جلد أو لبد، اتقاء خمالب الصقر . النساء
  ).٣(لباس للرأس خمتلف األنواع واألشكال: والقلنسوة 

  ).٤(النقاب الذي تضعه نساء العرب على وجوههن: والربقع
  واراد الوضوء جاز له من توضأ من الذكور مث لبس العمامة ، مث احدث 

قال ) رضي اهللا تعاىل عنه(املسح على العمامة ملا روي عن عمرو بن أمية الضمري 
  )٥) )(رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسمح على عمامته وخفيه((
توضأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم (قال)رضي اهللا تعاىل عنه((وعن مغرية بن شعبة  

  ) .٦)) (عمامةومسح على اخلفني وال
ا بدل اخلف، ومتسح بدوائرها دون وسطها ألنه يشبه  واإلجازة يف مسح العمامة ،أل
أسفل اخلف، وال جيب أن ميسح معها ما جرت العادة بكشفه،ألن العمامة ثابتة عن 

ا وهذا ما ذهبت اليه احلنابلة اىل قوله  ) ٧(الرأس، فانتقل الفرض اليها ، وتعلق احلكم 
  .يعطوا إجازة املسح على القلنسوة  ولكنهم مل

  
  
  ١/٦٠٣:لسان العرب_١
  ٣/١١٣:لسان العرب _ ٢
  ٦/٢٦:، لسان العرب١/٢٠:خمتار الصحاح_ ٣
  .وما بعدها ٤٣/، املصباح املنري يف الشرح الكبري٨/٩: لسان العرب_ ٤
  ص٤١٢: اخرجه مسلم يف باب الطهارة  -٥
  ص ٤١٢ -٤٠١اخرجه مسلم يف باب الطهارة  -٦
   ٣٠٤-١/٣٠٠: وما بعدها ، املغين  ١/١٢٦: كشاف القناع   -٧

             



  ٧٥

  ـ:واجازة المسح على العمامة عندهم بشروط منها 
  .  ـ أن تكون مباحة واال تكون حمرمة، او مغصوبة، او مصنوعة من حرير١
  .ـ أن تكون حمنكة ويشق نزعها وجيب أن تكون أكثر سرتاً ٢
  .ز استعمال العمامة للنساء فال متسح أنثى على عمامةـ أن تكون لذكر، وال جيو ٣
  ).١(ـ أن تكون ساترة للرأس واألذنني وجوانبه ٤

  :ويف املسح على العمامة والقفاز والقلنسوة رأيان 
عدم اجلواز وبه قال احلنفية والشافعية ألن املسح ثبت خبالف القياس فال يلحق به : االول
  ).٢(غريه

  ).٣(ملسح على الرأس واملسح على العمامة ليس مبسح على الرأسوألن اهللا تعاىل فرض ا
اجلواز وبه قال احلنابلة واملالكية فقد صرحوا بإجازة املسح على العمامة ان خيف : الثاين 

بنزعها مرض او برد او ضرر، ومل يقدر على مسح ما حتتها مما هي ملفوفة عليه كالقلنسوة 
  ). ٤(ه وكمل على العمامةفأن قدر على مسح بعض الرأس ، أتى ب

  
  
  
  
  ٣٠٤-١/٣٠٠:وما بعدها، املغين ١/١٢٦:كشاف القناع  -١
، حاشية البيجرمي ١/٦٨:، مغين احملتاج شرح املنهاج١/٨٥:، بدائع الصنائع ١/٤٦: ، اللباب١/١٠٩:فتح القدير -٢

   ١/١٥٣: على اخلطيب
  . ١/١٥٣: ، حاشية البيجرمي على اخلطيب١/٦٨: مغين احملتاج شرح املنهاج  -٣
  وما بعدها  ١/٢٠٣:، الشرح الصغريللدردير١/١٦٣:الشرح الكبريللدردير   -٤

  
  املطلب الثالث 

  إجازة فاقد الطهورين
  -:فاقد الطهورين      
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هو فاقـد املـاء والـرتاب، العـاجز عـن الوضـوء والتـيمم، كـأن حـبس يف مكـان لـيس فيـه واحـد  
او كــان يف موضــع .وبــدون تــيمم منهمــا؛ فأنــه جيــب عليــه أن يصــلي يف الوقــت بــدون وضــوء

جنس ال ميكنه إخراج تراب مطهر، او كان قد وجد املاء ولكنـه حمتـاج اليـه لنحـو عطـش، او 
  ).١(وجد املاء والتيمم ولكنه عجز عنهما مبرض وحنوه 

   -:وحكمه عند الفقهاء يكون بني رأيني
لشــــافعية وعــــدم إجيــــاب الصــــالة عليــــه عنــــد اجلمهــــور مــــع اإلعــــادة عنــــد احلنفيــــة وا -:األول

  .اإلعادة عند احلنابلة 
  .آرائهمسقوط الصالة عليه عند املالكية على أصح  -:الثاين

   -:رأيهمسأتناول أراء الفقهاء يف ذلك وأدلة اإلجازة يف 
  -:سأتناول اوالً رأي كل من السادة احلنفية والسادة الشافعية يف هذه املسألة

ما مل -:احلنفية والشافعية    -:ن فقد الطهورين يف ذلك على التفصيل األيتقالوا وأجاز
؛  مـــن فقـــد الطهـــورين املـــاء والصـــعيد الطـــاهر مـــن تـــراب وحنـــوه ، فأنـــه يتشـــبه باملصـــلني وجوبـــًا
فأجازتــه أن يركــع ويســجد بـــدون قــراءة وال تســبيح او تشــهد وصـــالته صــورية ويعيــد الصـــالة 

  ). ٢(مىت قدر على استعمال املاء او الرتاب
  
  
،مطالب أويل النهي يف شرح غاية ١/٦١:،اسىن املطالب شرح روض الطالب١/١٦٨: ق شرح كنز الدقائقالبحر الرائ -١

   ١/٢٦٦:، حاشية الصاوي على شرح الصغري١/٢٠٨: املنتهى
                                                                                                                             .                                                   وما بعدها ١/١٠٥: ، مغني المحتاج١/٢٣٢: ،الدرالمختار١/٦٠: ابن عابدين -٢

إما مقطوع اليدين والرجلني إذا كان بوجهه جراحة، فيصلي بغري طهارة وال يتيمم وال يعيد          
ودليلهم يف ذلك ألن فاقد الطهورين فقد شرطًا من شروط الصالة فأن ).١(الصالة على األصح

  ) .٢(صالته هي حلرمة الوقت ال لعدم اشرتاط الطهارة واال مل جيب قضائها 
فقد ذهبوا اىل غري ما ذهب اليه احلنفية والشافعية فقد رأوا ان الصالة تسقط عنه متامًا  واما املالكية

م قالوا الطهارة باملاء والصعيد شرط يف وجوب                             ؛ وهذه إجازة منهم يف ذلك ؛أل
  ) .٣(أداء الصالة ويف عدمها فقد الشرط فقد اصبح كاحلائض 
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   - :وافقوا احلنفية والشافعية يف هذه املسألة فقالوا واما احلنابلة فقد
  ).٤(وافقوهم يف وجوب الصالة.بوجوب الصالة ـ أي ان يصلي الفرض فقط، وال أعادة عليه 

واإلجازة على فاقد الطهورين أنه ال يزيد املصلي يف صالته من قراءة وغريها فيقرأ الفاحتة فقط؛ او 
ما جيزيء يف طمأنينة ركوع او سجود، او جلوس بني  جلوس بني السجدتني، كما يقتصر على

  . السجدتني ،كما يقتصر على ما جيزيء يف التشهد األول واألخري مث يسلم يف احلال
وال إجازة له يف التنفل وال يؤم متطهراً مباء او تراب، لعدم صحة اقتداء املتطهر باحملدث العامل حبدثه 

). ٥(يف غري الصالة ان كان جنبًا وحنوه كحائض ونفساء ، لكن يؤم مثله وال جيوز له أن يقرأ 
وتبطل صالته باحلدث فيها ،وبطروء جناسة ال يعفى عنها ؛ألن ذلك ينايف شروط صحة الصالة 

وكذلك تبطل الصالة على امليت اذا مل يغسل ومل يتيمم، لعدم املاء والرتاب ؛ وجيوز قبل فسخه ).٦(
  ) .٧(فسدة؛فأن خيف تفسخه مل ينبش للغسل او التيمم ألنه مصلحة بال م

  ).٨(وعند األحناف ال جيوز نبشه بعد أن أهالوا الرتاب عليه ولكن تعاد الصالة عليه 
                                              

   ١/٨١: ، رد احملتار على الدر املختار١/٣٥:، املهذب١/٦١: ، ابن عابدين١/١٧٥:بدائع الصنائع -١
  ١/٢٥٣:،رد احملتار على الدر املختار١/٢٠٠:ا عمرية وقليويبحاشيت -٢
  ١/٢٦٧:، حاشية الصاوي على الشرح الصغري١/١٩٥:كشاف القناع-٣
  ١/٢٠٨:مطالب أويل النهي يف غاية املنتهى   -٤
  ١/١٦٨: وما بعدها، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ١/٢٨٦:بدائع الصنائع -٥

  ١/٨١:، رد احملتار على الدراملختار١/١١٨: ع الصنائع،بدائ١/٤٣:اللباب شرح الكتاب-٦
اية احملتاج اىل شرح املنهاج٢/٢٥١: الفروع -٧  ، :٣/٢٥  
  ٢/٦٨: وما بعدها ، املبسوط ٢/٥٤: بدائع الصنائع -٨
  
  

  المطلب الرابع
  اإلجازة في حكم الماء الطهور 

  : الماء الطهور      
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ادات ؛ فيجوز الوضوء به واالغتسال من اجلنابة هو الذي يستعمل يف العبادات ويف الع  
واحليض ؛كما جيوز تطهري النجاسة به وجيوز استعماله لنظافة البدن والثوب من األوساخ 

  ) .١(الظاهرة وغري ذلك 
  ـ :أما اإلجازة يف حكمه فتنقسم اىل قسمني                   

فع احلدث األصغر واألكرب ، هو األثر الذي أجازه الشارع عليه حنو ر  -:أحدمها    
فيصح الوضوء به واالغتسال من اجلنابة واحليض، وتزال به النجاسة وتؤدى به الفرائض 

  .واملندوبات وسائر القربات 
  ).٢(كما أجازه الشارع يف استعماله يف العادات من شرب وطبخ وتنظيف وما شابه ذلك

وحرمة فأما ما جيب فيه  ـ حكم استعماله من ناحية الشرع من وجوب:ثانيهما    
  ) ٣(استعماله كأداء فرض يتوقف على الطهارة من احلدث األكرب واألصغر كالصالة

اما ما حيرم فيه استعماله كأن يكون املاء مملوكًا للغري ومل يأذن يف استعماله ؛ ومنها ما 
  ) .٤(ه يرتتب على استعماله املاء ضرر ؛ ومنها ما حيتاج اليه لشرب حيوان ال يصح أتالف

        
  ١/١١: البحر الرائق شرح كنز الدقائق  - ١
ر يف شرح ملتقى األحبر- ٢    ١/٢٨:جممع األ

  ١/٨٨:رد احملتار على الدر املختار  - ٣
  ٨٩-١/٨٨:، رد احملتار ١/١١:البحر الرائق   - ٤
  
  

  املطلب اخلامس
  اإلجازة يف حكم الوضوء

ــواو      اســتعمال المــاء فــي هــو اســم للفعــل أي : الوضــوء فــي اللغــة بضــم ال
  أعضاء 

  :مخصوصة ،  وهو المراد هنا مأخوذ من الوضاءة والحسن والنضافة،يقال 



  ٧٩

  ).١(أي صار وضيئًا :وضؤ الرجل 
  ). ٢(واما بفتح الواو فيطلق على الماء الذي يتوضأ به

). ٤(، أو أفعــال خمصوصــة مفتتحــة بالنيــة )٣(نضــافة خمصوصــة : والوضــوء شــرعًا 
  .ومسح الرأس .يدين والرجلني وهو غسل الوجه وال

هو الفرضية ،النه شـرط لصـحة :وحكمه األصلي أي المقصود أصالة للصالة 
يأيهــا الـذين أمنــوا إذا قمــتم إلـى الصــلوة فاغســلوا  {الصـالة بــدليل قولـه تعــالى 

وجــــوهكم وأيـــــديكم إلـــــى المرافــــق ،وامســـــحوا بـــــرء وســــكم وارجلكـــــم إلـــــى 
ال يقبل اهللا صالة أحـدكم إذا ) ((وسلم صلى اهللا عليه( وبقوله ) .٥(}الكعبين

  )٦) ).(احدث حتى يتوضأ 
  
  

  

  ١/١٥٤: ، الغريب ألبن قتيبة١٩٥\١: لسان العرب -٢+١
   ١٦٧\١: المغني  - ٣
  ٣٣٢\١: ، شرح العمدة٤٥\١:، أالم ٤٧\١: مغني المحتاج   - ٤
  )٦/األية:المائدة  ( - ٥
وهو حديث حسن  ١/٧١: في سنن الترمذيروي الحديث عن ابي هريرة رضي اهللا تعالى عنه  –٦

  . صحيح
  

واإلجازة في حكم الوضوء وما يتعلق به من مس مصحف وصالة      
وسجود تالوة، وسجدة شكر عند من يقول به من األئمة، وطواف بالبيت، 

  ـ :فرضًا كان او نفالً شروطًا افصلها كاألتي 



  ٨٠

الماء من أن يكون الوضوء بالماء حتى ال يجوز التوضأ بما سوى  - ١
المائعات كالخل والعصير واللبن وعند عدم الماء ينقل الحكم الى 

  ).١(التراب 
أن يكون بالماء المطلق ألن مطلق اسم الماء ينصرف الى الماء   - ٢

المطلق فال يجوز التوضأ بالماء المقيد، والماء المطلق كماء 
وضوء االنهار،والعيون ،واآلبار، وماء السماء، وماء البحار، فيجوز ال

ألن نقله من مكان الى .بذلك كله سواء كان في معدنه او في االواني 
وسواء كان الماء عذبًا او ملحًا .مكان ال يسلب إطالق اسم الماء عنه 

صلى اهللا عليه (لقوله ) .٢(ألن الماء الملح يسمى ماء على اإلطالق
او خلق الماء طهورًا ال ينجسه شيء اال ما غير لونه او طعمه )((وسلم
و {والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، قال تعالى) ٣))(ريحه

ً طهوراً    ) .٤(}أنزلنا من السماء ماء
  
  
  ٨/٩٩: ، األم ١/٩٩٣: بدائع الصنائع -١
  ٨/٦١٤: ، األم ١/٩٩٣: بدائع الصنائع  -٢
، والدار قطني ١/١٦:أخرجه بلفظ منه الطحاوي في شرح معاني األثار  -٣

  ١/٢٨:مرسالً 
    )٤٨(اآلية:قانسورة الفر  - ٤



  ٨١

  المطلب السادس 
  الرأس اإلجازة في كيفية مسح 

  )١(هو أمرار اليد المبتلة على العضو : المسح       
  .منبت الشعر المعتاد من المقدم فوق الجبهة إلى نقرة القفا : والرأس

  )٢.(ويدخل فيه الصدغان ما فوق العظم الناتئ في الوجه
  -:إلجازة منه الى ثالثة أراء اختلف الفقهاء في القدرالمجزىء ل

اإلجازة في القدر مسح ربع الرأس مرة واحد، مقدار الناصية ،بدليل -:فقال الحنفية 
  ).٣(}وامسحوا برؤوسكم{قوله تعالى 

  واألمر املطلق بالفعل ال يوجب التكرار ، والباء يف االية الشريفة عندهم لإللصاق 
وال يشرتط ان ميسح رأسه مباء .رؤوسكم فيكون معىن اآلية وامسحوا أيديكم ملصقة ب

جديد؛فلو كانت يده مبلولة، فأنه جائز وال جيزئه أن يأخذ البلل من على عضو من 
أعضائه، مثالً فلو غسل ذراعه وكانت يده جافة فأخذ البلل من على ذراعه، ومسح به 

ليه فأنه ال فأنه ال جيزأ ذلك، ومن سرت رأسه طويالً ، نازالً على جبهته او عنقه فمس ع
  ).٤(جيزئه ألن الغرض هو مسح ربع الرأس

، وبعضها غري حملوق فأنه     وان كانت حملوقةً فاألمر ظاهر، وان كان بعض رأسه حملوقًا
ا رأسه أجزأه  يصح أن ميسح على الربع الذي خيتاره، واذا اخذ قطعة من الثلج فمسح 

  ).٥(ذلك 
  
  )باب مسح( ٢/٥٩٣:، لسان العرب١/١٥٤:الغريب ألبن قيبة-١
  ١/٣:، تبين الحقائق ١/٣٥:، المبسوط  ١/٦٩:بدائع الصنائع -٢
   ٦األية / ـ سورة المائدة  ٣
  ١/٦٠٥:، بدائع الصنائع ١/٣٥: المبسوط -٤
   ٣٦-١/٣٥: المبسوط -٥



  ٨٢

؛ )١(اذا مسح ما يسمى مسحًا يجوز وان كان ثالث شعرات -:وقال الشافعية   
ولو شعرة واحدة في حد الرأس؛  واإلجازة فيه واإلجازة عندهم مسح بعض الرأس 

هو وضع اليد على الرأس بال مد لحصول المقصود من وصول البلل اليه والباء 
  )٢.(عندهم في اآلية الشريفة يتحقق بالبعض؛ فيكفي القليل كالكثير

  
في ارجح الروايتين عندهم ؛ األجازة في ذلك هي  -:وقال المالكية والحنابلة 

وليس على الماسح نقض ضفائر شعره ؛وال مسح ما نزل ) ٣(رأس مسح جميع ال
  عن الرأس من الشعر ؛ 

أي إلصاق الفعل والظاهر عند الحنابلة وجوب االستيعاب للرجل ؛ اما المرأة 
  ) ٤(فأجازتها هى مسح مقدم الرأس

  .وان الباء عندهم في األية الشريفة عندهم هي لإللصاق بالمفعول
  
  
  
  
  
  ١/٣٤: ، اسنى المطالب شرح روض الطالب١/٢٦:األم  -١
  ١/١١٠: ، شرح البهجة١/٤٤١: المجموع -٢
، مطالب اولي النهي في شرح غاية  ٥١/ ١: ، شرح منتهى األرادات ١/١٤٨:الفروع  -٣

  ١/١١٤: ، المدونة ١٠٢/ ١: المنتهي
   ١/١٠٢: ، مطالب اولي النهي ١/١٦٣: األنصاف -٤

  
  



  ٨٣

  المبحث الثاني 
  البوفيه سبعة مط

  المطلب األول
اإلجازة في األفعال التي يفعلها الجنب قبل أن يغتسل من دخول المسجد أو قراءة  

  القرآن ونحو ذلك
حيرم على اجلنب ما حيرم على احملدث حدثًا أصغر؛ أن يباشر عمالً من األعمال الشرعية 

وأن ميس املوقوفة على الوضوء، قبل أن يغتسل ، فال جيوز له، أن يصلي ،وأن يطوف، 
  .مصحفًا أو جزئه ، كما ال جيوز له أن يقرأ شيئًا من القران الكرمي ودخول املسجد

 ولكن الشارع قد أعطى اإلجازة للجنب يف تالوة اليسري من القرآن الكرمي ويف دخول
  - :املسجد بشروط أفصلها مبايلي

   -:اإلجازة في تالوة القرآن الكريم  -١
جلواز للمسلم أن يقرأ شيئًا من القرآن الكرمي ولو حرفًا واحداً ؛ او ذهب احلنفية والشافعية اىل عدم ا

   - :اال يف حالتني ) .١(ولو دون آية على املختار بقصد القراءة 
رب {فلو قصد الدعاء او الثناء او امر من األمور اهلامة، او االستعاذة ،او األذكار كأن يقول _ ا

) ٢(}سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنني { ؛ او أن بقول عند الركوب}اغفر يل ولوالدي
وأنت خري املنزلني{وعند النزول  الذين اذا {وعند ما تصيبه مصيبة) ٣(}وقل ريب أنزلين منزالً مباركًا

  ) .٤(}أصابتهم مصيبة قالوا انا هللا وانا اليه راجعون
  
  
  
  ١/٢١: ، األم١/٢٠٤:، بدائع الصنائع ٢/٥: املبسوط - ١
  ١٣األية: سورة الزخرف  - ٢
  ٢٩/األية: سورة املؤمنون - ٣
  ١٥٦األية: سورة البقرة -٤



  ٨٤

كما أعطوا اإلجازة للمسلم اذا جرى القرآن على لسانه بال قصد، فأن قصد القرآن   -ب
  ) .١(وحده او مع الذكر حيرم 

وكما أعطوا اإلجازة له بقراءة البسملة ، واحلمد هللا ، والفاحتة ، وآية الكرسي، وسورة 
رضي (أي ذكر اهللا تعاىل؛ واستدلوا مبا روى األمام مسلم ) : ٢(الذكر اإلخالص، بقصد

صلى اهللا عليه (كان النيب ( قالت)رضي اهللا تعاىل عنها (عن عائشة ) اهللا تعاىل عنه 
  ) .٣) (يذكر اهللا تعاىل على كل حياته) وسلم

ه للضرورة ، وكما أعطوا االجازة لفاقد الطهورين أن يقرأ القران يف صالته اليت أبيحت ل
  ) .٤(وهي الفرض ، وكذلك احلائض او النفساء 

فقد أعطوا اإلجازة للجنب أن يقرأ بعض اآلية ولو كررها؛ ألنه ال إعجاز  -:واما احلنابلة
جية القرآن ، النه ليس بقراءة له ، ) .٥(فيه ما مل تكن طويلة كما أجازوا مع احلنفية 

وز أن يقرأ عليه وهو ساكت؛ ألنه يف هذه وله أن ينظر يف املصحف من غري تالوة وجي
  ) . ٦(احلالة الينسب اىل القراءة 

  

  
  
  
  
  ١/٦٧:،اسىن املطالب شرح روض الطالب ٢/٥:، املبسوط ١/٢٠٤:بدائع الصنائع - ١
  ١/٦٧:، اسىن املطالب١/٥٨:تبني احلقائق شرح كنز الدقائق  - ٢
  ٢/٣٢٦: رواه مسلم يف باب القراءة من كتاب املصنف  - ٣
  ١/٥٨: ، تبني احلقائق ٢/٥: املبسوط  - ٤
  ١/٢٤٤:، األنصاف ١/٢٠٢:الفروع  - ٥
    ١/٢٤٤:األنصاف  -٦
  



  ٨٥

   - :واما المالكية فقد اشترطوا للجنب شروطًا ألجازة القراءة للقرآن الكريم         
أن يقصد بذلك التحصن من عدو ونحوه او ألجل رقيًا للنفس او للغير ؛ من  -١

  ) .١( ألم او عين او ألجل استدالل على حكم
أجازوا لقراءة القرآن الكريم بشكل قليل للحائض والنفساء حال استرسال   -٢

ً أكانت جنبًا ام ال ؛ اال بعد انقطاعه وقبل غسلها ؛ فال تقرأ  الدم عليها سواء
  ) .٢(بعد انقطاعه مطلقًا حتى تغتسل

  - :االعتكاف في المسجد ودخوله _ ٢                       
األرض ؛ وافضل المساجد ثالثة ؛ المسجد الحرام ؛ ومسجد المساجد افضل بقاع 

؛ وفي دخول المسجد والمبيت فيه بالنسبة )٣(المدينة ؛ والمسجد االقصى 
   -:للجنب شروطًا فصلها الفقهاء بمذهبين 

   -:المذهب األولى 
قالوا ال يجوز للمجنب أن يدخل المسجد ليمكث فيه او : الحنفية والمالكية 

أن  -أ -:، ولكن يباح له دخول المسجد في صورتين )٤(ليتخذه طريقًا يمر منه 
اليجد ماء ليغتسل منه اال فيه ، وليس له طريق إال إليه ، فحينئذ يجوز له ان يمر 

به الماء في  فيه ليغتسل ، ومثل ذلك ما اذا كان الدلو او الحبل ؛ الذي ينزع
  ) . ٥(المسجد ، ولم يجد غيره ، فأن له أن يدخل فيه ليأخذه 

  
  
  ١/١١٤: املنتقى شرح املوطأ - ١
  ١/٤٦٣: التاج واألكليل  - ٢
  ٢/٢٦٩:صحيح مسلم  - ٣
  ١/٤٦٤: ، التاج واإلكليل ملختصر خليل٦١٩-٦١٤/ ١: الدر املختار ورد احملتار - ٤
   ٤٣٦-٢/٤٢٤: كشاف القناع   - ٥



  ٨٦

حقه ، ولم يجد له مأوى سوى المسجد ، فأن له في أن يخاف من اذى يل -ب
  ) .١(هذه الحالة أن يتيمم ويدخل ويبيت فيه حتى يزول ما يخاف منه 

هذا ان كان الشخص مقيمًا في بلدته سليمًا من األمراض ؛ اما ان كان الشخص 
مسافرًا او كان مريضًا وكان جنبًا ؛ ولم يتيسر له استعمال الماء فاالجازة له أن 

تيمم، ويدخل المسجد ويصلي فيه بالتيمم ولكن عليه اال يمكث فيه اال للضرورة ي
)٢.(  

وان احتلم في المسجد وجب عليه الخروج منه فورًا ، اال ان يعجز عن الخروج 
ألغالق المسجد ونحوه؛ او خاف على نفسه أو ماله من عدو متسلط ؛ او كان 

  ) ٣(كث فيه للضرورة هناك قوانين منع التجوال حينها جاز له أن يم
يجوز للجنب أن يمر من المسجد والحائض والنفساء  - :وقال الشافعية والحنابلة

ولم يشترطوا شروطًا في كيفية الدخول فيه ، فلو دخل من باب .من غير مكث فيه
  ).٤(وخرج من باب اخر جاز؛ وله ان يمكث في المسجد لضرورة 

  . ذلك  وان احتلم فيه فأن رأيهم مثل المالكية في
  
  
  
  
، مواهب الجليل في شرح مختصر  ١/١٧٨: حاشية الصاوي على الشرح الصغير -١

   ١/٣١٧: خليل
  ١/٣١٦: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل-٢
   ٣٧٤/ ١: مواهب الجليل -٣
   ٧١/ ١: ، األم ٥٠٢/ ١: ، شرح منتهى األرادات ١/٢٤٧: األنصاف-٤



  ٨٧

  المطلب الثاني 
  وحكمهاجازة المسح على الخف 

  المسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين في الوضوء ؛           
  ) ١(امرار اليد على الشىء  -:ومعناه لغًة 
فهــو عبــارة عــن اصــابة اليــد المبتلــة بالمــاء خفــًا مخصوصــًا فــي موضــع  -:واصــطالحًا 

  ) .٢(مخصوص ، وفي زمن مخصوص 
   -:حكمه 

ربعــة فــي الســفر ، والحضــر، للرجــال فــأن االجــازة فيــه هــو الجــواز فــي المــذاهب األ
  ) ٣(والنساء، أن يمسحوا على الخف تيسرًا لهم 

وألصــحاب األعمــال الدائمــة كــالجنود والشــرطة والطــالب المــواظبين علــى العمــل فــي 
  .الجامعات ونحوهم 

وقــد يكــون فرضــًا علــى المســلم أن يمســح علــى الخــف مــثالً اذا خــاف فــوات فــرض 
، فأنــه يفتــرض عليــه فــي هــذه الحالــة اال ينــزع ) ٤(فــة أخــر غيــر الصــالة كــالوقوف بعر 

ً يكفـي لغسـل رجليـه فأنـه يجـب  خفه ؛ وقد يكون واجبًا على المسلم اذا لم يجـد مـاء
اما في غير هذه األحوال فأنـه يكـون رخصـة جـائزة ) . ٥(عليه أن يمسح على الخف 

  ) .٦(ويكون الغسل أفضل من المسح 
  
  ٥٩٣/ ٢: لسان العرب - ١
  ١/٦٦: ، المبسوط ١/١٤٣: ، المدونة ١/٩٤: طالباسنى الم  - ٢
  ١٤٤/ ١: ، المدونة ٢٧٥/ ١: األنصاف  - ٣
  وما بعدها  ١٤٤/ ١: المدونة  - ٤
   ٦٧_ ٦٦/ ١: المبسوط  - ٥
   ٩/ ١: بدائع الصنائع  - ٦



  ٨٨

  شروط المسح على الخفين
ــا مجيعــًا ختــص ألجــل      هنــاك شــروط متفــق عليهــا بــني الفقهــاء وشــروط خمتلــف عليهــا وأ

  ) .١(ال ألجل اجلنابة فال جيوز املسح ملن وجب عليه الغسل الوضوء؛
ألن املتوضــــئ يلبســــهما علــــى طهــــر ، ثالثــــة ايــــام يف الســــفر ، ويومــــًا وليلــــة يف احلضــــر؛ وال 

) ٢(خيلعهمـــا اذا دخـــل الغـــائط ألجـــل االســـتنجاء ؛ وال نـــوم ، وال خيلعهمـــا اال مـــن اجلنابـــة 
   -:جل الوضوء هي واإلجازة يف الشروط املتفق بني الفقهاء أل.
   - :اإلجازة يف كيفية لبس اخلف  - ١

؛ ) ٣(حيث اشرتط مجهور الفقهاء أن تكون لبسهما على طهارة كاملة وأن تكون باملاء
  ) .  ٤(والشافعية قالوا اإلجازة فيها أن تكون الطهارة باملاء او بالتيمم ال لفقد املاء 

   - :اإلجازة يف كيفية اخلف  - ٢
ساتراً احملل املفروض غسله يف الوضوء ؛ وهو القدم بكعبيه من  أن يكون اخلف طاهراً ،

سائر اجلوانب؛ ال من األعلى ، فال جيوز املسح على خف غري ساتر الكعبني مع القدم ؛  
كما ال جيوز املسح على خف جنس ؛ كجلد امليتة قبل الدباغ عند السادة احلنفية 

 ؛ ألن الدباغ) ٦(ملالكية واحلنابلة ، وكذلك بعد الدباغ عند السادة ا) ٥(والشافعية 
  .عندهم غري مطهر ، والنجس منهي عنه 

  
  
  
  وما بعدها ١/٩: ، البدائع الصنائع٢٤٥- ١/٢٤١: الدر المختار - ١
  ٢٢ص: مراقي الفالح  - ٢
-١/١٩: ،بداية المجتهد١٣٣- ١/١٢٤: ،كشاف القناع٢٩٤- ٢٩٣- ١/٢٨٢: المغني - ٣

٤٢١  
  ١/٩٥: مطالبوما بعدها ، اسنى ال ١/٦٥: مغني المحتاج - ٤
   ٧٩-٧٨/ ١: البدائع الصنائع+١/٦٦: مغني المحتاج - ٥
  ١/١٤٣: ، الشرح الكبير للدردير١/١٢٨: كشاف القناع - ٦



  ٨٩

  
  وتقدير ذلك حمل اخلالف بني الفقهاء ؛ - :ج ـ  أمكانية متابعة املشي فيه حبسب املعتاد

يه فرسخًا اىل القول بأن يكون اخلف مما ميكن متابعة املشي املعتاد ف فذهب احلنفية
؛ فال إجازة يف املسح على خف متخذ من زجاج ، او من خشب ، او حديد )١(فأكثر

، او خف رقيق يتخرق باملشي ، واشرتطوا يف اخلفني استمساكهما على الرجلني من غري 
  ) .٢( شد

فقالوا اإلجازة فيه أن ميكن الرتدد فيه لقضاء احلاجات ، للمقيم مسح يوم  اما الشافعية
  ) .٣(وللمسافر مسح ثالثة أيام بلياليهن، ألنه بعد انقضاء املدة جيب نزعه وليلة، 

ال جيوز املسح على خف واسع ال تستقر القدم فيه وأمنا ينسلت من الرجل عند  وقال املالكية
  ) .٤(املشي فيه 

فيجوز املسح على خف من جلد ولبود وخشب  -:برأي خاص هلم فقالوا وانفرد احلنابلة
  ) .٥(د وحنوها؛ ألنه خف ساتر ميكن املشي فيه فأشبه اجللودوزجاج وحدي

  
  
  
  
  
  
  ٧٩-١/٧٨: البدائع الصنائع - ١
  ١/٨٥: البدائع الصنائع - ٢
  ١/٦٨: مغين احملتاج - ٣
  ١/١٤٤: الشرح الكبري للدر دير - ٤
  ١/٦٢: شرح منتهى أال رادات - ٥
  



  ٠

  
   - :اما الشروط المختلف فيها بين الفقهاء افصلها كاألتي          

الخف سليمًا صحيحًا من الخروق ؛ فاختلف الفقهاء في مقدار  أن يكون -١
   -:االجازة فيه على مذهبين 

أجازوا املسح على اخلف استحسانًا ورفعًا للحرج ان   :الحنفية والمالكية  -:األول 
  ) ١(كان فيه خرق يسري ؛ اما ان كان فيه خرق كبري حبيث ال ميكن املشي به فال جيوز 

ال جيوز  املسح على خف فيه خرق أصالً : قالوا شافعية والحنابلةاما ال -:الثاني  
؛ ولو كان هذا اخلرق يسرياً ، ألنه ما انكشف حكمه حكم الغسل ؛ وما استرت حكمه 

  ) .٢(املسح واجلمع بينها ال جيوز 
ان مجهور الفقهاء أجازوا املسح على اخلف املصنوع من :  أن يكون الخف من جلد - ٢

او غريها ومل يشرتطوا يف هذه االجازة شرطًا من هذه الشروط اال ان املالكية اجللود او اخلرق 
اشرتطوا بان يكون اخلف مصنوعًا من جلد فال جيوز عندهم املسح على خف من القماش 

  ) . ٣(او من اجلورب
ا متنع  وأهم شيء عند مجهور الفقهاء هو عدم وصول املاء اىل اجلسد ؛ألن الغالب يف اخلفاف ا

  ) ٤(ذ املاء فتنصرف اليها النصوص الدالة على مشروعية املسح نفو 
واحلنفية أجازوا املسح على اجلوربني الثخينني اذا مشى عليهما فرسخًا وال يتشقق 

  ) .٦(؛ وكذلك أجازوا املسح على اجلرموق فوق اخلف ) ٥(باملشي
  
  ٣٢٣/  ١: ، مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل١٠٣/ ١: املبسوط - ١
   ١/٩٤:، اسىن املطالب١/١١١:القناع عن منت األقناع كشاف   - ٢
  ١/٣٢٤: مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل  - ٣
  ١/١١٢: ،كشاف القناع١/٩٤: ،اسىن املطالب٢٤٨-١/٢٤٧: الدر املختار  - ٤
  ١/١٠٨:،فتح القدير١/٣٤٨: ،حاشية ابن عابدين١/١٠:البدائع الصنائع - ٦+٥



  ٩١

  المطلب الثالث
  لصالة وكشفها  إجازة ستر العورة خارج ا

  )١(النقص : العورة لغة     
  ) .٢(ما يجب ستره وما يحرم النظر اليه : واصطالحًا 

يجب على المكلف ستر عورته عن العيون ، عن نفسه ، وعن غيـره ، ممـا ال يحـل لـه 
النظــــر الــــى عورتــــه اال لضــــرورة ، ولــــو كــــان خاليــــًا فــــي ظلمــــة عنــــد القــــدرة فــــي رأي 

  ) .٣(الجمهور
، وفـي الخلـوة علـى الصـحيح ، فلـو وقال الحن فية يجب الستر بحضرة النـاس اجماعـًا

صــلى فــي الخلــوة خاليــًا ، وفــي بيــت مظلــم ، ولــه ثــوب طــاهر يســتطيع ســتر نفســه ال 
وعلــى المســلم ســتر عورتــه فــي الصــالة وغيرهــا ولــو فــي الخلــوة اال لحاجــة  )٤(يجــوز 

وحــد العــورة للحرةمــا  )٥.(كأغتسـال وتغــوط فأنــه يجــوز لـه ذلــك بحيــث ال يــراه احـد 
بــين الســرة والركبــة اذا كانــت فــي خلــوة؛ امــا اذا كانــت بحضــرة رجــل اجنبــي فعورتهــا 

  ) .٦(جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين ؛
  
  
  
  
  ٣/٣٨:،الفائق٢/٤٠:،الغريب للخطابي) عورة(باب  ٩/٣٦٣: لسان العرب - ١
  ١/٢٣٧: ، األشباه والنظائر٢/٣٠١: الفصول في األصول  - ٢
  .١٠٣-١/١٠٢:، الفروع١/١٠٩:،االم١/١٧٩: ، شرح البهجة٣٤/ ١: طالمبسو   - ٣
   ١/٩٨: ، تبين الحقائق٣٤/ ١: المبسوط  - ٤
  ١/١١٧: بدائع الصنائع  - ٥
   ١/٧٦: اسنى المطالب  - ٦
  



  ٩٢

لذا فاإلجازة في كيفية ستر العورة داخل الصالة وخارجها وكيفية كشفها 
تهاداته كاألتي لألجنبي لحاجة ،ذهب الفقهاء الى أراء كل حسب رأيه واج

: -   
  

  :فالحنفية قالوا
  
فال يجب الستر من اسفل او من .اإلجازة لستر العورة من جوانبها على الصحيح  

  ).١(فتحة قميصه فلو صلى على زجاج يصف ما فوقه جاز له ذلك 
  

  : والشافعية قالوا
  

صح ان كان فاقدا ما يستر عورته عليه ان يجد ما يستر بعض عورته ولو بيده في األ
فان وجد ما ) ٢(لحصول المقصود ؛وان لم يجد فأنه يؤخر الصالة الى أخر الوقت

وبالعكس ) .٣(يستر أحد السوأتيه يجب عليه ستر قبله ثم الدبر عند الشافعية 
  ) .٤(يستر عند الحنفية والمالكية 

  
  
  
  
  ١/٣٥: المبسوط -١
  ١/١٧٩: ، شرح البهجة١/٧٦: ـ اسنى المطالب٢
  وما بعدها  ١/٣٥١: ،حاشيتا قليوبي وعميرة١/٧٦: باسنى المطال -٣
  .١/١١٧: ،بدائع الصنائع ٢/١٧٨: ، التاج واألكليل ١/٢٤٨: ـ المنتقى شرح الموطأ٤



  ٩٣

  -:وذهب الفقهاء الى القول هل هناك اجازة الصالة في الثوب الحرام      
مع الكراهة  جتوز الصالة بالثوب احلرام ان أراد لبسه ليسرت عورته: فقال الحنفية 

  ) .١(التحرميية 
  - :وقال الشافعية والمالكية 

  . )٢(جيوز السرت يف الثوب احلرام وجتوز صالته فيه  
  - :وقال الحنابلة 

ال اجازة  باحلرام ؛ فأن صلى بثوب مثنه كله او بعضه حرام  او سرت عورته ؛ وأراد الصالة  
.  جيوز صالته،ويأمث بال عذر، او صلى يف أرض مغصوبة؛ ولو منفعتها ، او بعضها فال

وان صلى يف مكان غصب او جنس صحت صالته ان كان حمبوسا  -بأن كان جاهالً 
لذا فمن مل جيد ما يسرت عورته فأجازته أن يصلي عريانًا عند املالكية ؛ ).٣(بذلك املكان 

   )٤(ألن سرت العورة مطلوب عند القدرة، ويسقط بالعجز 
ا جيوز للمكلف أن يصلي ولو بطني يتطني به ليبقى اىل ا متام اما الشافعية واحلنفية قالو 

  ) ٦(وتكفيه الظلمة لالضطرار عند احلنفية واملالكية  )٥(؛صالته ؛ او مباء كدر غري صاف
  ) .٨(وباليد عند الشافعية يف األصح ) ٧(وجيوز قاعداً يومئ إمياء عند احلنابلة 

  
  
موع+ ١/٣٨٢:الدر املختار -١   ٣/١٩٣:ا
   ١/٢٤٨: ، املنتقى شرح املوطأ١/٣٥١: حاشيتا قليويب وعمرية -٢
  وما بعدها  ١/٥٨٧: ، املغين١/٣١٣: كشاف القناع  -٣
  ٢/١٧٨: التاج واالكليل-٤
  وما بعدها١/١٧٥:،اسىن املطالب ١/٢٦٤: فتح القدير  - ٥
  ١/٢٦٤:،فتح القدير ١/٢٤٨:املنتقى شرح املوطأ - ٦
  ١/١٥٥:شرح منتهى االرادات   - ٧
  ١/٣٥٠:،شرح البهجة١/١٧٦:طالباسىن امل  - ٨



  ٩٤

  المطلب الرابع
  االجازة في صفة تكبيرة االحرام

اال ).١)(اهللا اكــرب(هــي أن يقــول املصــلي قائمــًا مســمعًا نفســه : التحريمــة او تكبيــرة اإلحــرام    
يف حــال العجــز عــن القيــام وذلــك بالعربيــة، ملــن قــدر عليهــا، ال بغريهــا مــن اللغــات، وبــال فاصــل بــني 

  . واخلرب وال بسكوت طويل املبتدأ
خبوصــهما، ) اهللا اكــرب(لــذا فــأن االئمــة الثالثــة اتفقــوا علــى ان تكبــرية اإلحــرام مركبــة مــن لفظــني، ومهــا 

  ).٢(حبيث لو افتتح املصلي صالته بغري هذه اجلملة فأن صالته التصح 
، لقولـه ) ٣(نفيـة التحرمية شرط ال ركن وقوهلما هـو املعتمـد لـدى احل -:وقال ابو حنيفة وابو يوسف 

قــالوا املــراد بالــذكر هنــا التحرميــة لــذا فأجــاز ابــو حنيفــة وحممــد ) . ٤(}وذكــر اســم ربــه فصــلى{تعــاىل 
اهللا اجـــل ، اهللا : افتتـــاح الصـــالة بكـــل تعبـــري خـــالص هللا تعـــاىل ، فيـــه تكبـــري وتعظـــيم، كقـــول املصـــلي

اهللا، واحلمــد هللا، وحنــوه، الن ذلــك  اعظــم، وكبــري او جليــل، والــرمحن اعظــم، وســبحان اهللا، وال الــه اال 
     .كله يؤدي معىن التكبري

ال جيوز ) اللهم اغفر يل(ولو افتتح الصالة ب) اهللا اكرب(ويشتمل على معىن التعظيم ،فأشبه قوله 
، ولو افتتح بقوله.ذلك  الن معناه : فاالصح انه جيزئه) اللهم(النه مشوب حباجته ،فلم يكن تعظيمًا
  ) ٥.(يا اهللا

والكبري، ) اهللا اكرب(مثل ) .٦(ل ابو يوسف ان اإلجازة يف الصفة ان تكون من لفظ التكبريوقا
ومن عجز عن التكبري كاألخرس سقط ذلك لتعذر الواجب يف حقه، ) اهللا كبري(والكبار، وتردد يف 

  ).٧(وتكفيه النية عن التحرمية
  
ما كان حالالً له قبلها من موانع الصالة كاألكل والشرب النه حيرم على املصلي : مسيت هذه التكبرية بتكبرية اإلحرام -١

ا الذكر اخلالص هللا تعاىل الذي حيرم به املصلي على نفسه االشتغال مبا سوى اهللا .والكالم وحنو ذلك ويقصد 
  ).١/٣٢٦: ، ابن عابدين١/١٧٧:،املهذب١٠٢-١/١٠١:األم(

  ١/٤١:،املنهاج١/٧٧:،املهذب١/١٠٠: األم -٢
  ١/٧٠:،اللباب١/١٠٣:،تبني احلقائق١/٤٢١:رد احملتارالدر املختار و   -٣
  ) .١٥(األية :سورة األعلى   -٤
  وما بعدها  ٣٣٤/ ١: بدائع الصنائع-٥
  ٧٠/ ١: ، اللباب يف شرح الكتاب٣٣٥/ ١بدائع الصنائع   -٦
  .وما بعدها  ٣٢٩/ ١: ابن عابدين -٧



  ٩٥

  المطلب الخامس
  نفالً إجازة قراءة الفاتحة في الصالة فرضًا كانت ام 

اتفـق مجهــور الفقهــاء علــى أن قــراءة ســورة الفاحتـة يف مجيــع ركعــات الصــالة فــرض ؛حبيــث لــو 
تركهـــا املصـــلي عامـــداً يف ركعـــة مـــن الركعـــات بطلـــت صـــالته ؛فرضـــًا كانـــت ام نفـــالً ؛النـــه ال 

ا ؛أما لو تركها سهواً فعليه أن يأيت بالركعة اليت تركها فيها    )١.(إجازة يف عدم قراء
وقـــالوا إن قـــراءة الفاحتـــة يف الصـــالة ليســـت فرضـــًا  -:نفيـــة هلـــم يف ذلـــك رأي أخـــر ولكـــن احل

حبيــث لــو تركهــا املصــلي عمــداً فــأن صــالته ) ســنة مؤكــدة(وامنــا هــي واجــب،وان شــئت قلــت 
  ) ٢.(جائز 

فأن اإلجـازة يف قـراءة أي سـورة يف الصـالة هـي مطلـق القـراءة، ال قـراءة الفاحتـة خبصوصـها ، 
فــأن املــراد القــراءة يف الصــالة والقــراءة فــرض يف ) ٣(}اقرؤا مــا تيســر مــن القــرآنفــ{لقولــه تعــاىل 

  ) .٤(ركعتني من الصالة املفروضة، اما باقي ركعات الفرض فأن القراءة سنة 
واما يف النفل  فـأن قـراءة الفاحتـة واجبـة يف مجيـع ركعاتـه ، الن كـل اثنتـني منـه صـالة مسـتقلة 

 –وا القـراءة املفروضـة بـثالث آيـات قصـار او ايـة طويلـة تعـدهلا ؛ ولو وصلهما بغريمهـا ؛ وقـدر 
  )  ٥.(وهذا هو اآلحوط 

  
  
  
  . ٢/٥٠:،االنصاف٢/٢١٢:،التاج واالكليل ٧٩/ ١: ، املهذب ١٠٧/ ١: األم - ١
   ٢٩٦/ ١: بدائع الصنائع  - ٢
   ١٩االية : سورة املزمل  - ٣
  ١/٢٩٦: بدائع الصنائع  - ٤
   ١/٣٣٨: ابن عابدين  -٥
  



  ٩٦

حة خلف اإلمام ان كان المصلي مأمومًا او مسبوقًا في صالته فأن فيه اما قراءة الفات
  -:تفصيالً في أراء الفقهاء 

واستدلوا بقوله ) ١.(قالوا ان قراءة املأموم خلف إمامه مكروهة حترميًا يف السرية واجلهرية -:الحنفية 
ستماع واإلنصات امر باال) ٢(}وإذا قرىء القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترمحون{تعاىل 

  . واالستماع وأن مل يكن ممكنًا عند املخافتة فاإلنصات ممكن فيجب بظاهر النص
ملا نزلت هذه االية تركوا : انه قال ) رضي اهللا تعاىل عنه(ومن السنة استدلوا حبديث ايب بن كعب 

انه كان بأمره  فالظاهر) صلى اهللا تعاىل عليه وسلم(وإمامهم كان رسول اهللا . القراءة خلف األمام
امنا جعل األمام ليؤمت به فال ختتلفوا عليه ، فاذا كرب فكربوا ؛واذا قرأ ((يف حديث مشهور 

صلى اهللا عليه (ويف حديث آخر يقول .احلديث امر بالسكوت عند قراءة األمام ) ٣))(فأنصتوا
  ) .٤))(من كان له امام فقراءة االمام له قراءة) ((وسلم

قراءة املأموم خلف امامه مفروضة، اال ان كان مسبوقًا جبميع الفاحتة او بعضها  ان: والشافعية قالوا
  ).٥(فان االمام يتحمل عنه ما سبق به ان كان االمام اهالً للتحمل

بان قراءة املاموم خلف امامه مندوبة يف السرية مكروهة يف : وذهب المالكية والحنابلة الى القول
  ) .٦(اجلهرية 

  
  
  
  
  ١/٢٩٥: ائعبدائع الصن -١
  ٢٠٤/األية : سورة األعراف  -٢
: والبخاري يف صحيحه ٢/٣٤١: ، وامحد يف املسند٣٢٦/ ٢: أخرجه ابن ايب شيبة يف مصنفه  -٣

١/٧٣٤.  
و أخرجه ابن ايب شيبة ويف  ٢/٦): نصب الراية(روي هذا احلديث من حديث جابر بن عبد اهللا يف  -٤

  مدخولة ولكن يقوي بعضها بعضًا سنده جابر جمروح ولكن له طرق اخرى وهي وان كانت 
   ١/١٠٧: /األم للشافعي -٥
  ١/١٥٧:، املنتقى١/٣٨٦: ،كشاف القناع٢/٢٢٩: االنصاف -٦



  ٩٧

  المطلب السادس
  إجازة الصالة في السفينة وعلى الدابة ونحوها 

ان الســــفينة ال ختلــــوا امــــا ان كانــــت واقفــــة او ســــائرة ، فــــأن كانــــت واقفــــة يف املــــاء او كانــــت 
ــا اذا اســتقرت  ) ١(جــازت الصــالة فيهــا  مسـتقرة علــى االرض وان امكنـه اخلــروج منهــا ، أل

كــان حكمهــا حكــم االرض ،وال جتــوز الصــالة اال قائمــًا بركــوع وســجود متوجهــًا اىل القبلــة 
،ألنـــه قـــادر علـــى حتصـــيل األركـــان والشـــرائط؛ وان كانـــت مربوطـــة غـــري مســـتقرة علـــى االرض 

ــا مســتقرة علــى االرض فهــي مبنزلــة فــان امكنــه اخلــروج منهــا ال جتــوز الصــالة ف يهــا قاعــداً أل
وان كانـــت ســـائرة فـــان ) .٢(وال جيـــوز اداء الفـــرض علـــى الدابـــة مـــع امكـــان النـــزول .الدابـــة 

امكنــــه اخلــــروج اىل الشــــط يســــتحب لــــه اخلــــروج اليــــه ألنــــه خيــــاف دوران الــــراس يف الســــفينة، 
جود أجـزأه بــدليل ملـا روي عــن فيحتـاج اىل القعـود وان مل خيــرج وصـلى فيهــا قائمـًا بركـوع وســ

صـــلى بنـــا أنـــس رضـــي اهللا تعـــاىل عنـــه يف الســـفينة قعـــوداً ، ولـــو شـــئنا ( ابـــن ســـريين انـــه قـــال 
  ) ٣)(خلرجنا اىل احلد 

  
  
  
  
  
  
  
في الكبير ورجاله ثقات كما في مجمع ١/٤١٦:،ابن عابدين٢٩١/ ١: بدائع الصنائع - ١

   . ١/٢٠٧:الفوائد
  ١/٤١٧: ابن عابدين  - ٢
  الطبراني ،احلديث أخرجه١/٢٩١: ائعبدائع الصن  -٣
  
  



  ٩٨

     ً   ).١(ومن كان خارج المصر يجوز ان يتنفل على دابته الى أي جهة توجهت يومىء ايماء
وتجوز الصالة على أي دابة كانت سواء مأكولة اللحم او غير ذلك لما روي ان رسول اهللا 

سرجه قذر جازت صالته ولو كان على ) ٢))(صلى على حماره وبعيره(( صلى اهللا عليه وسلم 
واما ان كانت النجاسة في موضع الجلوس او في موضع الركابين أكثر من قدر الدرهم ) .٣(

  ) .٤(ال تجوز اعتبارًا بالصالة على االرض 
وعليه ال تجوز الصالة المفروضة على الدابة لغير عذر كما مر ولو اتى بها كاملة كما من اراد 

فان عجز عن . الً فعليه ان يستقبل القبلة متى قدر على ذلك الصالة في السفينة فرضأ او نف
ومثل السفينة القطر البخارية البرية والطائرات الجوية . استقبالها صلى الى جهة قدرته 

  .ونحوها
  
  
  
  
  
  
  
  
  ١/٣٠٤: ،كشاف القناع١/٩٥: اللباب يف شرح الكتاب - ١
باب جواز صالة (٥٧-٢/٧: ، وامحد يف مسنده١٥١-١/١٥٠:أخرجه مالك يف املوطأ  - ٢

  ) على الدابة
  ١/٣٢٦:،املنتقى شرح املوطأ١/٢٩١: بدائع الصنائع  - ٣
  . ١/٣٤٩: ، حاشية العدوي١/٢٩٠: بدائع الصنائع  - ٤
  
  
  



  ٩٩

  المطلب السابع
  اجازة الجمع بين صالتين

هـــو ان جيمـــع املصــــلي بـــني الظهـــر والعصــــر تقـــدميًا يف وقـــت الظهــــر ، او جيمـــع بينهمــــا      
لظهـر حــىت خيـرج وقتــه ،ويصـليه مــع العصـر يف وقــت العصـر، وكــذا املغــرب تأخرياً،بـأن يــؤخر ا

  والعشاء جيمع بينهما تقدميًا وتأخرياً 
امـا الصـبح فأنــه ال يصـح فيــه اجلمـع علــى أي حـال ،وال جيــوز للمكلـف ان يــؤخر فرضـًا عــن 

اء وقتــه ، او يقدمــه بــدون ســبب مــن األســباب ، والــيت ســأذكرها ألن اهللا تعــاىل قــد أمرنــا بــأد
  ) ١( }ان الصالة كانت على املؤمنني كتابًا موقوتاً {الصالة يف وقتها قال تعاىل

ــا عنــد وجــود مشــقة  لكــن الــدين اإلســالمي احلنيــف ديــن يســر فأجــاز الصــالة يف غــري أوقا
  .دفعًا للحرج 

الثابـــت يف الصـــحيحني عـــن أنـــس وابـــن عمـــر رضـــي اهللا تعـــاىل  -:دليـــل جمـــع التـــأخير 
اذا رحـل قبـل أن تزيـغ متيـل ظهـراً )) صلى اهللا عليه وسلم(( رسول اهللا عنهما قال أنس كان 

أخـــر الظهـــر اىل وقـــت العصـــر ، مث نـــزل جيمـــع بينهمـــا ، فـــأن زاغـــت قبــــل أن _ الشـــمس  –
  ) .٢(يرحتل صلى الظهر ، مث ركب 

انه اسـتغيث علـى بعـض اهلـه فجـّد بـه السـري ، فـأخر املغـرب  -:واما حديث ابن عمر فهو 
صـــلى اهللا عليـــه ((شـــفق، مث نـــزل ، فجمـــع بينهمـــا ، مث أخـــربهم أن رســـول اهللا حـــىت غـــاب ال

  ) .٣(كان يفعل ذلك اذا جّد به السري )) وسلم
  
  
  
  ١٠٣االية :سورة النساء  - ١
  ٤٦٢اخرجه البخاري يف باب الصالة برقم  - ٢
  .يف املناسك وهو حديث مرفوع ١٦٢٨اخرجه ابو داود يف سننه برقم  - ٣
  



  ١٠٠

صلى اهللا ((أن النيب ) رضي اهللا عنه(الصحيح من حديث معاذ : ودليل مجع التقدمي     
كان يف غزوة تبوك إذا ارحتل بعد املغرب عجل العشاء فصالها مع  )) عليه وسلم

وقال احلنفية انه ال جيوز اجلمع بني فرضني يف وقت أحدمها أال بعرفة واملزدلفة ). ١(املغرب
ة وبني املغرب و العشاء يف وقت العشاء فيجمع بني الظهر والعصر يف وقت الظهر بعرف

).                                                                                                                           ٢) (مبزدلفة
واحتجوا بان مواقيت الصالة تثبت بالتواتر، فال جيوز تركها خبرب الواحد وقال ابن مسعود 

) صلى اهللا عليه وسلم(والذي الاله اال غريه ، ما صلى رسول اهللا : ( فيما يرويه الشيخان 
لعصر بعرفة ، وبني املغرب والعشاء صالة قط اال لوقتها ،اال صالتني ، مجع بني الظهر وا

  ) .  ٣)(جبمع باملزدلفة 
  -:اما االجازة يف حكمه

  .فهو اجلواز لثبوته بالسنة والسنة مصدر تشريعي بعد القرآن
  
  
  
  
  
  
  
وهو  ٢٣١٨١رواه امحد وابو داود والرتمذي وحسنه والدار قطين واحلاكم والبيهقي برقم  - ١

  .حديث مرفوع
  ١/٣٢٧: ائع الصنائع، بد١٨٧-١/١٨٥: اللباب  - ٢
  ٢/٧٢: اخرجه النسائي بأسناد صحيح  - ٣
  



  ١٠١

  اإلجازة في شروط الجمع بين الصالتين
ذهب الشافعية اىل  القول جبواز اجلمع بني الصالتني املذكورتني مجع تقدمي او تأخري      

للمسافر ، مسافة القصر بشروط السفر ،وأجازوا اجلمع مجع التقدمي فقط بسبب املطر ، 
  ) ١.(أجازوا اجلمع يف احلج بعرفة واملزدلفة وكذلك 

امـا اجلمـع بسـبب املطـر او الـثلج والـربد الــذائبني ، فـاألظهر إجازتـه تقـدميًا ملـن صـلى جبماعــة 
  ) .٢(يف مسجد بعيد ، وتأذى باملطر يف طريقته 

وجيمــع العصــر مــع اجلمعــة يف املطــر مجــع تقــدمي أيضــًا ، وان مل يكــن موجــوداً حــال اخلطبــة ، 
  ) .٣(ا ليست من الصالة أل

أن يكون املطر وحنوه موجوداً عند تكبرية اإلحرام فيهما ، وعند السالم من  -:وشروطه 
الصالة األوىل حىت تتصل بأول الثانية ، وال يضر انقطاع املطر يف أثناء األوىل او الثانية، 

يصلي الثانية مجاعة ،  او بعدها ، والرتتيب بني الصالتني واملوالة بينهما ونية اجلمع، وان
ولو عند إحرامها ، وان ينوي اإلمام اإلمامة واجلماعة، وان يكون اجلمع يف مصلى بعيد 

  ) .٤(عرفًا حبيث يأتونه مبشقة يف طريقهم اليه 
  
  
  
  
  
موع - ١   ٢٠٤/ ٧:  ، األم٢٦٩- ٤/٢٥٣: ا
  وما بعدها  ١/٢٤٤: ، اسىن املطالب ١/١٠٤: املهذب  - ٢
  ٨/١٢٠: ، األم٢٧٥ – ٢٧١/ ١: مغين احملتاج  - ٣
   ١/٢٧٥: مغين احملتاج  - ٤
  
  



  ١٠٢

اإلجازة يف مجع التقدمي والتأخري تكون يف مثان  -:اما الحنابلة فقالوا        
  كاأليت )١(حاالت

  .السفر الطويل املبيح للقصر وبأن يكون هذا السفر غري حرام وال مكروه  - ١
  .جيوز اجلمع مبرض والذي يؤدي اىل مشقة وضعف   - ٢
  .ع بإرضاع ملشقة تطهري النجاسة لكل صالة فهي كاملريضة جيوز اجلم  - ٣
  .جيوز اجلمع ان كان عاجزاً عن الطهارة باملاء او التيمم لكل صالة دفعًا للمشقة  - ٤
  .جيوز اجلمع لعاجز عن معرفة الوقت كاألعمى مثالً   - ٥
جيوز اجلمع ملستحاضة وحنوها كصاحب سلس البول او مذي او رعاف دائم   - ٦

  .وحنوه
جيوز ملن له شغل او عذر يبيح ترك اجلمعة واجلماعة ، كخوف على نفسه او  – ٨+٧

  .حرمته او ماله او تضرر يف معيشة حيتاجها برتك اجلمع وحنوه 
اما الريح الشديدة يف الليلة املظلمة الباردة فيبيح اجلمع أيضًا يف اصح أقواهلم ألن ذلك 

  ) ٢(عذر يف اجلمعة واجلماعة 
  
  
  
  
  ٦٩-٦٨/ ٢: ، الفروع ٨٠٣/ ٢: كشاف القناع - ١
   ٣٣٥/ ٢: ، األنصاف ٢٨١-٢٧٣/ ٢: املغين  - ٢
  
  
  
  



  ١٠٣

واما شروط اجلمع عند احلنابلة واملالكية مثل الشروط عند الشافعية اال املالكية اعطوا       
  ) .١(اجازة اجلمع للرجل واملرأة جوازاً اال مجع عرفة واملزدلفة فهو عندهم سنة 

   - :ز مجع التقدمي شرطان مها وقد اشرتط املالكية جلوا
  .ان تزول عليه الشمس وهو مسافر يف مكان نزوله لالسرتاحة - ١
ان ينوي السفر قبل وقت العصر والنزول لالسرتاحة بعد غروب الشمس فأن نوى   - ٢

االسرتاحة قبل اصفرار الشمس ،صلى الظهر فقط واخر العصر وجوبًا لوقتها 
  ) ٢(االختياري، فأن قدمه أجزأته الصالة

وان نوى االسرتاحة بعد االصفرار وقبل الغروب ، صلى يف وقته وخري يف العصر ان شاء 
واما املرض كاملبطون او غريه فيجوز له اجلمع .قدمها وان شاء اخرها حىت ينزل لالسرتاحة 

  ) .٣(مع الكراهة
فله ) العصر والعشاء(ومن خاف إغماء او دوخة او محى عند دخول وقت الصالة الثانية 

  ) .٤(قدمي الثانية عند االوىل جوازاً على الراجح ت
واما املطر او الربد او الثلج او الطني مع الظلمة الواقع او املتوقع فيجوز مجع تقدمي فقط 
ملن يصلي العشاءين جبماعة يف املسجد، إذا كان املطر غزيراً حيمل أوساط الناس على 

  ) .٥(تغطية رؤوسهم 
  
  
  
تهد٣٧٢-٣٦٨/ ١: الشرح الكبري - ١   ١٦٧_١٦٥: ، بداية ا
  ١/٢١٧: ، املدونة٤٩٢/ ١: الشرح الصغري  - ٢
  ١/٣٧٢: الشرح الكبري  - ٣
  ٢٠٦/ ١: املدونة الكربى  - ٤
   ٢٤/ ١: املنتقى شرح املوطأ   - ٥
  



  ١٠٤

  المبحث الثالث 
  إجازة االستخالف

  وفيه مطلبان
  إجازة االستخالف في الصالة/المطلب األول 

  معنى االستخالف: اوالً 
مصـــدر اســـتخلف فـــالن فالنـــًا اذ جعلـــه خليفـــة  -:االســـتخالف فـــي اللغـــة معنـــى  -١  

  ) .١(،ويقال خلف فالن فالنًا على أهله وماله صار خليفته 
  -:معنى االستخالف في االصطالح -٢
هو ان ينيب إمام الصالة  أحد املأمومني رجـالً صـاحلًا لإلمامـة، المتـام الصـالة بـدل اإلمـام  

اين إمامــا،  وخيــرج األول عــن اإلمامــة، ويصــبح يف حكــم املقتــدي لعــذر قــام بــه ، فيصــري الثــ
  ) .٢(الثاين 

ان يصــــلي اإلمــــام جبماعــــة ركعــــة او ركعتــــني ، او اقــــل او اكثــــر، مث يعــــرض لــــه يف  -:طريقتــــه
ـــم ، كمـــرض فجـــائي او ســـبق حـــدث، او غـــري ذلـــك مـــن  الصـــالة مـــانع مـــن إمتـــام الصـــالة 

ر اإلمـام رجـالً مـن الصـاحلني خلفـه او مـن غـريهم مـن املوانع ، ففي هذه احلالة جيـوز ان خيتـا
املوجـــودين ويأخـــذ بثوبـــه وجيـــره اىل احملـــراب، ويتـــأخر اإلمـــام حمـــدوبًا واضـــعًا يـــده علـــى أنفـــه، 

ويشــري بإصــبعه . مومهــًا أنــه قــد رعــف قهــراً ، واإلجــازة يف االســتخالف باإلشــارة ال بــالكالم 
رتك ركــوع، وعلــى جبهتــه لــرتك ســجود وعلــى لعــدد الركعــات الباقيــة؛ ويضــع يــده علــى ركبتــه لــ

  ) ٣(فمه لقراءة 
  

  
  ٩/٨٤) : مادة استخلف ( ، لسان العرب  ٣/٣٧٧) مادة خلف : ( املصباح املنري -١
  ٥٢٣/ ١: ، بدائع الصنائع٤٦٥/ ١: الشرح الصغري-٢
  ١/٢٦٢: اسىن املطالب شرح روض الطالب -٣



  ١٠٥

  األلفاظ ذات الصلة:ثانياً 
  التوكيل:أوالً 
  التوكيل معنى -١
  ) .١(التفويض ، وحنوه اإلنابة او االستتابة او النيابة  - :التوكيل في اللغة - أ

إنابة االمام غريه مقام نفسه يف تصرف جائز معلوم ممن ميلكه  -:يف االصطالح  -ب
ويتبني من هذا ان االستخالف والتوكيل لفظان متقاربان اال ان جمال االستخالف ) .٢(

  .أوسع من التوكيل 
  أحكامه وأسبابه وشروطه                                

يختلف حكم االستخالف باختالف االمر المستخلف فيه وفي ذلك تفصيل بين 
   -:المذاهب 

رضي اهللا تعاىل (واستدلوا ما روي عن ايب هريرة ) ٣(االستخالف جائز  -:الحنفية قالوا 
إذا صلى أحدكم فقاء أو رعف يف ( (انه قال ) صلى اهللا عليه وسلم(عن النيب) عنه 

صالته فليضع يده على فمه ، وليقدم من مل يسبق بشيء من صالته ، ولينصرف، 
  ) .٤)) (وليتوضأ ، ولينب على صالته ما مل يتكلم 

  
  
  
  
  
  ٩٦٦: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير -١
  ٣٢٨: شرح حدود ابن عرفة  -٢
  وما بعدها  ٤٤٤/ ١: ابن عابدين  -٣



  ١٠٦

) ١٢٢١)(باب ما جاء في البناء على الصالة( ابن ماجة في سننه في الصالة أخرجه   -٤
.  

  
أن يصلي )رضي اهللا عنه(ملا أمر ابا بكر ) صلى اهللا عليه وسلم( وروي أن رسول اهللا 

بالناس وجد يف نفسه خفة فخرج يهادي بني اثنني، وقد افتتح ابو بكر الصالة ، فلما 
) صلى اهللا عليه وسلم(تأخر  ،وتقدم النيب )يه وسلم صلى اهللا عل( مسع حس رسول اهللا 

وامنا  تأخر ألنه عجز عن ) . ١) (، وافتتح القراءة من املوضع الذي انتهى اليه ابو بكر 
وقال اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم(املضي لكون املضي من باب التقدم على رسول اهللا 

فصار هذا اصالً يف حق ).٢( } ورسولهيا ايها الذين أمنوا ال تقدموا بني يدي اهللا{تعاىل 
  ) . ٣(كل امام عجز عن االمتام أن يتأخر ويستخلف غريه 

ملا طعن يف احملراب استخلف عبد )رضي اهللا تعاىل عنه( وما روي أن عمر بن خطاب 
انه سبقه ) رضي اهللا تعاىل عنه ( ؛ وعن عثمان بن عفان )٤(الرمحن بن عوف مكانه

م حاجة اىل امتام الصالة باالمام وقد التزم االمام ذلك حدث فتأخر وقدم رجالً  ؛ وألن 
؛ فاذا عجز عن الوفاء مبا التزم بنفسه يستعني مبن يقدر عليه نظراً هلم ،كيال تبطل عليهم 

  ) .٥(الصالة باملنازعة 
  
  
) امنا جعل االمام ليؤمت به(والبخاري يف صحيحه يف األذان  ٦/٢٥١:اخرجه امحد يف املسند - ١

  . ٦٨٧رقم ب
  ١أألية :سورة احلجرات   - ٢
  ١/٥٢٣: بدائع الصنائع  - ٣
  ٥١٧١:األصابة   - ٤
  ١/٤٠١: البحر الرائق شرح كنز الدقائق  - ٥
  
  



  ١٠٧

ً عليه    ان من سبقه احلدث إن كان إماما انصرف ، واستخلف ، وتوضأ ، وبىن  -:وبناء
ف ملن على صالته ، واستئناف الصالة يف حق مجيع املصلني أفضل ؛ خروجًا من اخلال

منعه ، ويتعني األستئناف ان مل يكن قعد قدر التشهد األخري، بسبب اجلنون ، او احلدث 
عمداً،او االحتالم بنوم ،او تفكري، او نظر، او مس بشوة، أو إغماء ، أو قهقه، ألنه 

يندر وجود هذه العوارض، فلم يكن يف معىن ما ورد به النص، ويستأنف الوضوء والصالة 
).١ (  

سببه اما حدث اضطراري، ال اختيار لالمام فيه وال يف سببه ؛  -:ستخالفسبب اال
ومنه احلدث من حنو عطاس، او عجز عن قراءة قدر املفروض يف رأي ايب حنيفة حلديث 

) صلى اهللا عليه وسلم(فأنه ملا احس بالنيب ) رضي اهللا تعاىل عنه ( ايب بكر الصديق 
  ) ٢(وامت الصالة ) صلى اهللا عليه وسلم( حصر عن القراءة،فتأخر، وتقدم النيب 

اما اذا عجز عن الركوع او السجود بسبب حصر البول او الغائط ؛ فأنه ال يستخلف اذا 
م خلفه قيامًا ؛ . امكنه ان يصلي قاعداً  وعلى املأمومني يف هذه احلالة ان يتموا صال

  ) ٣.(وهذا هو رأي االمام ايب حنيفة 
  
  
  
،البحر الرائق شرح كنز ٤٤٤-٤٤٣/ ١: ، ابن عابدين١/٥٢٣: بدائع الصنائع - ١

  ١/٤٠١: الدقائق
  ١/٥٢٣: بدائع الصنائع  - ٢
  ٤٤٤/ ١: ابن عابدين  - ٣
  
  
  

            



  ١٠٨

  )              ١(ويشرتط جلواز االستخالف عند  احلنفية شروطًا ثالثة  
  . توافر شروط البناء على الصالة السابقة -:أوهلا 

   - :اء من اخلليفة على ما صاله األمام وهي ثالثة عشر شرطاً االستخالف يف احلقيقة بن
  أن يكون احلدث قهرياً  - ١
  أن يكون من بدنه فلو أصابته جناسة مانعة ال جيوز له البناء  - ٢
  أن يكون احلدث غري موجب للغسل كإنزال بالتفكر - ٣
  أن ال يكون نادراً كالقهقهة واإلغماء واجلنون  - ٤
  او ميشي  أن ال يؤدي االمام ركنًا مع احلدث - ٥
  كأن حيدث عمداً بعد احلدث القهري .أال يفعل منافيًا  - ٦
  أن ال يفعل ما ال حيتاج اليه كأن يذهب اىل ماء بعيد مع وجود القريب      - ٧
أال يرتاخى قدر أداء الركن بال عذر؛ اما لو ترخى بعذر كزمحة او نزول دم فأنه يبين  - ٨

.  
  . أال يظهر حدثه السابق كمضي مدة مسحه على اخلفني - ٩

  .أال يتذكر فائتة وهو صاحب ترتيب   -١٠
  .االيتم املؤمت يف غري مكانه   -١١
  .وان يستخلف من يصلح لإلمامة،فلو استخلف صبيًا او امرأة او أميا الجيوز -١٢
  .أال يفعل فعالً منافيًا له منه بّد؛ فلو جتاوز حده اىل أبعده فال جيوز  -١٣
  
  
  ١/٥٢٤: بدائع الصنائع - ١
  
  
  



  ١٠٩

ج األمام من املسجد الذي كان يصلي به قبل االستخالف فان خرج ال أال خير :ثانيها     
  ).١(المنه والمن القوم، الن صالة اجلميع تبطل خبروجه.جيوز االستخالف له 

فإذا استخلف أميًا او صبيًا بطلت صالة اجلميع . أن يكون اخلليفة صاحلًا لإلمامة :ثالثها 
)٢   .(  

  - :ويقول اإلمام ابو حنيفة 
االستخالف ألنه يف باب احلدث جاز للعجز عن املضي يف الصالة ، والعجز هنا جيوز  

ً فيمكنه امتام صالته من غري استخالف، اما  الزم ، الن احملدث قد جيد يف املسجد ماء
الذي نسي مجيع ما حيفظ فال يستخلف بأمجاع احلنفية؛ النه ال يقدر على اإلمتام إال 

  ) .٣(ىت عجز عن البناء مل يصح االستخالف عندهم بالتعلم والتعليم والتذكري، وم
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  ١/٥٢٤: بدائع الصنائع - ١
  ١/٤٤٥: ابن عابدين  - ٢
  .وما بعدها  ١/٤٤٦: ، ابن عابدين١/٩٧: الفتاوى اهلندية  - ٣
  



  ١١٠

فيقول لإلمام أن يستخلف اذا  -:والشافعية هلم رأي اخر يف مسألة االستخالف     
اً، مجعة كانت او غريها، حبدث او غريه، ولكن بشروط بطلت صالته ، او أبطلها عمد

   - :هي 
  .أن يكون االستخالف قبل أن يأيت املأمومون بركن  - ١
  .وأن يكون املستخلف صاحلًا لالمامة   - ٢
  ) .١(وأن يكون مقتديًا باإلمام قبل حدثه ؛ ولو صبيًا او متنفالً   - ٣

   - :ب وقالوا وحكم االستخالف عند السادة الشافعية واملالكية  هو الند
يستحب لالمام أن يستخلف بدل أخر ألمتام صالة ان خشي تلف مال ، او نفس ، او 

ذهاب دابة ، او منع االمام لعجز ، او الصالة برعاف ، او سبق حدث ، او ذكره انه 
جنب ، او انه على غري وضوء؛ اال اجلمعة فأن االستخالف فيها واجب يف الركعة االوىل 

  ) ٣.(وعند املالكية مندوب ايضًا . )٢(عند الشافعية 
  
  
  
  
  
  
  
  وما بعدها  ١/١٦٦: ، األم ٢٥٣/ ١: اسىن املطالب شرح روض الطالب -١
  ١/٢٩١: ،املنتقى شرح املوطأ٢/٤٨٠: ، التاج واالكليل٤٤٧/ ١: األم - ٢
   ٤٩/ ٢: شرح خمتصر خليل للخرشي - ٣
  
  



  ١١١

احلدث  أن يستخلف اذا سبقه لالمام) اجلواز(حكم االستخالف  -:ويقول احلنابلة    
يف الرواية املقدمة عند األحناف ؛ كأن قاء أو رعف، وكذلك إذا تذكر جناسة ، او جنابة 
مل يغتسل منها او تنجس يف أثناء الصالة ، او عجز عن إمتام الفاحتة ؛ او ركن مينع اإلمتام  

م فرادى بدون وكذلك اعطوا االجازة للمقتدين ان يتموا صال) ١.(كالركوع والسجود 
  ) .٢(استخالف، وبدون امام حىت ولو كانت يوم اجلمعة 

  
  الرتجيح

بعـــد مـــا مت اســـتعراض أراء الفقهـــاء لالســـتخالف أرى أن الصـــالة هلـــا حرمـــة عظيمـــة يف نظـــر 
الشـريعة اإلسـالمية ، فمـىت شـرع اإلنسـان يف الصــالة ووقـف ينـاجي ربـه ، خاضـعًا خاشــعًا ، 

ى األفضلية والندب واجلواز صحيح ؛ والغـرض مـن كـل هـذا لذلك أرى إن رأي اجلمهور عل
  .تأدية الصالة كاملةً بعد الشروع فيها 

ا عمل من األعمال الالزمـة يف نظـر الشـريعة اإلسـالمية والـيت ال ينبغـي التسـاهل يف أمـره  أل
  .  على كل حال من األحوال

  
  
  
  
  
  
  ٣٢٢/ ١:كشاف القناع  - ١
   ٤٠٣/ ١: ، الفروع ٤٢٢/ ١: املغين  - ٢
  



  ١١٢

  المطلب الثاني
  أنواع االستخالف

   -:لالستخالف أنواع سأبني كل نوع من هذه األنواع وكيفية اإلجازة فيه كااليت 
  إجازة  االستخالف يف صالة اجلمعة -:أوالً 

ذهــب مجهــور الفقهــاء مــن احلنفيــة والشــافعية واملالكيــة واحلنابلــة يف روايــة هلــم   اىل جــواز    
ة اجلمعـــة لعـــذر ، وذلـــك اذا احـــدث االمـــام بعـــد اخلطبـــة وقبـــل اجـــازة االســـتخالف يف صـــال

ــم ، فــأن كــان املقــدم ممــن شــهد اخلطبــة او شــيئًا  الشــروع يف الصــالة ،فيقــدم رجــالً يصــلي 
؛ وان مل يكـــن شـــهد شـــيئًا مـــن اخلطبـــة، او كـــان احلـــدث يف أثنـــاء الصـــالة  منهـــا جـــاز اتفاقـــًا

    -:فهناك اختالف بني الفقهاء افصلها مبا يأيت 
   -:احلنيفة قالوا 

إن املقدم إذا مل يكن قد شهد شيئًا من اخلطبة ، فأن استخلفه االمام قبل ان يشرع يف الصالة مل 
م الظهر أربعًا ؛ النه منشئ للجمعة؛ وليس ببان  جيز االستخالف ؛وعلى من يؤمهم ان يصلي 

  ؛ )١(حتر ميته علىتحرمية اإلمام ؛ واخلطبة شرطه إنشاء اجلمعة 
اما لو شرع اإلمام يف الصالة مث احدث، فقدم رجالً ساعة اإلقامة ،أي مل يشهد شيئًا من اخلطبة  

م اجلمعة، الن حترمية االول انعقدت للجمعة لوجود شرطها وهو اخلطبة ، والثاين بىن  جاز وصلى 
  ) . ٢(حتر ميته على حترمية اإلمام 

رمية يف اجلمعة، ال يف حق من بين حتر ميته على واخلطبة شرط انعقاد اجلمعة يف حق من ينشئ التح
حترمية غريه، بدليل ان املقتدي باإلمام تصح مجعته وان مل يدرك اخلطبة هلذا املعىن، فكذا اذا 

  ) ٣(استخلف اإلمام بعد ما شرع يف الصالة 
  
  
   ٢/٢٩: وما بعدها ، املبسوط ٤٤٨/ ١:ـ ابن عابدين ١
   ٢٦٤/ ١: ئع، بدائع الصنا ٢/١٢٣: املبسوط- ٢
   ٢٨- ٢/٢٧: املبسوط - ٣



  ١١٣

والشافعية هلم رأي يف القول القدمي انه ال يستخلف ، ويف القول اجلديد يستخلف،    
فعلى القول األول إن احدث اإلمام بعد اخلطبة وقبل اإلحرام ليس له اإلجازة يف أن 

جيوز له أن  يستخلف يف الصالة، الن اخلطبتني مع الركعتني كالصالة الواحدة، فألنه ال
يستخلف يف صالة الظهر بعد الركعتني ؛ ألنه ال إجازة فيهما؛كذلك ال جيوز له أن 

ولكنه إن احدث بعد اإلحرام ففيه قوالن ).١(يستخلف يف صالة اجلمعة بعد اخلطبتني 
: -   

يتمون اجلمعة فرادى ، النه ملا مل جيز االستخالف بقوا على حكم اجلماعة  - :األول 
  .يصلوا فرادى فجاز هلم ان 

م ركعة صلوا الظهر، وان صلوا بعض الركعة _ : الثاين اذا كان احلدث قبل أن يصلي 
ركعة اتم جمعة  صلوا ركعة أخرى فرادى كاملسبوق ،اذا مل يدرك ركعة أمت الظهر وان ادرك

)٢.(  
فان استخلف االمام من مل حيضر اخلطبة الاجازة له يف ذلك،  -:اما في القول الجديد 

م اجلمعة ، ومن مل ال ن من حضر اخلطبة اكمل العدد املطلوب وهو اربعون ، فانعقدت 
م اجلمعة ، وان كان احلدث بعد االحرام ، فان كان يف  يضر مل يكمل ، فلم تنعقد 

الركعة االوىل فاستخلف من كان معه قبل احلدث جاز ،ألنه من اهل اجلمعة ،وهلذا لو 
اده اجلمعة الجيوز ،وان كان احلدث يف الركعة الثانية ،وكان صلى املستخلف املسبوق بانفر 

قبل الركوع فاستخلف من كان معه قبل احلدث جاز ،وان استخلف من مل يكن معه قبل 
  )٣(احلدث مل جيز

  
  
اية احملتاج٢٥٥/ ١: اسىن املطالب شرح روض الطالب      - ١   ، :٢/٣٢٤  
   ٢٥٥/ ١: ، اسىن املطالب ٢/١٧: شرح البهجة-  ٢
   ١٧/ ٢: ، شرح البهجة٢/٢٩: حاشية اجلمل -  ٣
  



  ١١٤

  -:المالكية قالوا     
م   لو احدث اإلمام بعد اخلطبة ، او بعد اإلحرام ، فاستخلف من مل حيضرها فصلى 

م ذلك ، وان خرج اإلمام ومل يستخلف مل يصلوا فرادى  بل يستخلفون من يتم هلم .أجزأ
م ،  الصالة ، ولكن أوىل أن يقدموا من شهد اخلطبة ، وان استخلفوا من مل حيضرها أجزأ

وال إجازة استخالف من ال جتب عليه اجلمعة كاملسافر ، وقال مالك اكره استخالف من 
  ) .١(مل يشهد اخلطبة 

   -:وعند احلنابلة 
كان ) صلى اهللا عليه وسلم(االجازة هي ان يتوىل الصالة من يتوىل اخلطبة ، ألن النيب 

، وكذلك خلفاؤه من بعده؛ فأن خطب رجل وصلى أخر لعذر جاز ،  يتوالمها بنفسه
وان مل يوجد عذر فهو املنع ، وألن اخلطبة ) ٢.(حيث نص عليه أمحد وهو املذهب 

أقيمت مقام ركعتني وحيتمل اجلواز مع الكراهة؛ ألن اخلطبة منفصلة عن الصالة فأشبهتا 
  ) .٣(صالتني 

  
  
  
  
  
  
: ، حاشية الصاوي على الشرح الصغري٥٤٠/ ٢: خليلالتاج واإلكليل شرح ملختصر  - ١

١/٤٧٠  
  ٣٢٢/ ١: ، كشاف القناع٢/٣٨٠: ،اإلنصاف ١٠٤/ ٢: الفروع  - ٢
  نفس املصدر      - ٣



  ١١٥

  إجازة االستخالف في صالة العيدين -:ثانيًا             
ر اذا صـلى اإلمــام صــالة العيــد ويف أثنــاء الصــالة احــدث فأنــه جتــري  األحكــام الســابقة الــذك

عليـه يف شـروط االسـتخالف ؛ امــا إذا احـدث قبـل صـعوده اىل اخلطبــة بعـد ان صـلى النــاس 
الصـــالة فقـــد ذهـــب املالكيـــة اىل القـــول بأنـــه خيطـــب بالنـــاس ولـــو كـــان حمـــدثأ وال يســـتخلف 

  ) .١( للخطبة أحداً 
  

  إجازة االستخالف يف صالة اخلوف -:ثالثًا                
  

وف حيث ذهب املالكية اىل القول بانه إذا صلى ركعة إن اإلمام اذا صلى صالة اخل
واحدة من الصالة مث بعد ذلك اذا احدث قبل قيامه اىل الركعة الثانية فيقدم االمام من 
م مقتديًا للمستخلف ؛  يؤمهم من املأمومني مث يثبت املستخلف ويتم من خلفه صال

م ركعة ويسلم ، مث تتم  وهو قائم ساكتًا ، او داعيًا ، مث تأيت الطائفة االخرى فيصلي 
  ) .٢(هذه الطائفة الركعة الثانية 

  
  
  
  
  
  ٤/١٠٣:، التاج واالكليل٣٧٣- ٢/٣٧٢، ،، املغين  ١٧١-١/١٧٠: املدونة الكربى - ١
  ١/٢٩١املنتقى شرح املوطأ 
    ١/٢٩١: ، املنتقى شرح املوطأ٢/١٨٦: احلطاب للخرشي  - ٢
  
  
  



  ١١٦

   -:أما عند السادة الشافعية      
صلى اإلمام صالة اخلوف وأحدث يف صالته فهو كحدثه يف غري الصالة ؛ واحب اذا 

  ) .١(أيلّ  أال يستخلف أحداً 
فأن احدث يف أحد ركعاته او بعد انتهائه من الصالة وهو واقف يف الركعة الثانية مثالً ومل 

ستخلفهم واما الطائفة االوىل في.تدخل عليه  الطائفة الثانية قضوا ما عليهم من الصالة 
م الصالة أجزأ عنهم ذلك .او صلوا فرادى .إمام منهم  ولو قدم  واحد منهم وصلى 

)٢  (  
  .ومل نقف عند اإلمامني احلنفية واحلنابلة على مثل هذا النص يف هذا املوضوع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
/ ١: ، حاشية البيجرمي على املنهج ٢٨١/ ١: اسىن املطالب شرح روض الطالب - ١

٤٠٧   
اية احملتاج ٢٢٧/ ١: األم  - ٢  ، :٣٣٦/ ٢ .  
  



  ١١٧

  
  إجازة االستخالف في صالة الجنازة -:رابعًا 

ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية واحلنابلة اىل جواز اإلجازة مـن يريـد االسـتخالف يف صـالة 
اجلنــازة ؛ وذهــب املالكيــة اىل القــول بــان األمــام اذا اســتخلف فــذهب فتوضــأ وقــد بقــي بعــض التكبــري  

  ) . ١(من الصالة على اجلنازة ، عليه أن يرجع فيصلي ما ادرك ويقضي ما فاته ، وان شاء ترك 
  -:ويقول اإلمام الشافعي 

  .اذا اجتمع وليان يف درجة واحدة ، وكان أحدمها افضل ، كان اوىل بالصالة 
   -:يف متكينه من ذلك وجهان –أي غري ويل  –فأن اراد أن يستنيب أجنبيًا 

  ) ٢(أحدمها أنه ال ميكن اال برضاء االخر : احب العمدة حكامها ص
  ).٣(جيوز مطلقًا : والثاين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   ١/١٩٠: ، املدونة الكربى ١/٨١١: ، ابن عابدين٤٦٠/ ٢: التاج واالكليل ملختصر خليل_ ١
موع ١١٠/ ٤: اسىن املطالب -٢   . ٣٩٠ /١: ، حاشيتا قليويب وعمرية ٢٢٨/ ١: ، األم ١٧٠/ ٥: ، ا
  نفس املصدر -٣



  ١١٨

  المبحث الرابع
  االجازة في االمامة

  وفيه اربعة مطالب
  اإلجازة في إمامة العبد واألعمى: المطلب األول

  ) .١(كل من يقتدى به ويتبع يف خري أو شر ، فهو إمام  -:اإلمامة 
النـــارويوم وجعلنـــاهم أئمـــة يـــدعون إىل {، وقـــال ) ٢( }وجعلنـــا مـــنهم أئمـــة يهـــدون بأمرنـــا{قـــال تعـــاىل 

  ) .٣( }القيامة الينصرون 
  ) ٤(كربى ، وصغرى   -:واإلمامة نوعان 

طاعة : استحقاق تصرّف عام على األنام أي على اخللق ، واملقصود بالتصرّف العام : فالكربى 
  ) .صلى اهللا عليه وسلم (اإلمام او هي رياسة عامة يف الدين والدنيا خالفة عن النيب 

  ).٥(امة موضوعة خلالفة النبوة يف حراسة الدين وسياسة الدنيااإلم -:قال املاوردي 
هي إمامة الصالة ، وهي ارتباط صالة املؤمت باإلمام ؛وهو كل عاقل مسلم  - :واإلمامة الصغرى 

  .بالغ 
  
  
  
  
  
  
  
   ٢٩:كتاب املغرب  -١
  ٧٣االية :سورة األنبياء  -٢
   ٤١االية : سورة القصص  -٣
   ٥١٣- ١/٥١١: الدر املختار ورد احملتار  -٤
  . ٣:األحكام السلطانية   -٥



  ١١٩

  
  : فاإلجازة يف إمامة العبد واألعمى حيث اختلف الفقهاء يف ذلك اىل مذهبني     

صلىاهللا (واستدلوا ما روي عن النيب ).١(جتوز إمامة العبد واألعمى مع الكراهة  -:املذهب االول 
  .ه قال احلنفية واحلنابلةوب)٢))(صلوا خلف من قال ال اله أال اهللا(( انه قال ) عليه وسلم 

صلى (عرست فدعوت رهطًا من أصحاب رسول اهللا ( وروي عن ايب سعيد موىل بين أسيد انه قال 
فيهم أبو ذر ، وحذيفة ، وأبو سعيد اخلدري فحضرت الصالة فقدموين فصليت ) اهللا عليه وسلم

ابن ام مكتوم على  استخلف) صلى اهللا عليه وسلم (وروي ان رسول ).٣))(م وأنا يومئذ عبد 
  ) .٤)(الصالة باملدينة حني خرج اىل بعض الغزوات وكان أعمى 

  . والن جواز الصالة متعلق بأداء األركان وهوالء قادرون عليها 
ؤالء فيؤدي اىل تقليل اجلماعة املطلوب  واما الكراهة فمبنية على قلة رغبة الناس يف األقتداء  

تفرغ للتعلم والغالب على األعمى ال يتوقى النجاسة ، ومها علتان تكثريها لألجر؛ وألن العبد ال ي
  ) .٥(اللتان سببتا مقتضى الكراهية 

  
  
  
  
  
  
،شرح منتهى  ١٠٩/ ١: موارد الضمآن+  ٦٥/ ٢جممع الزوائد +  ١/٣٨٦: بدائع الصنائع -١

  .١/٢٠٧:االرادات
   ٨٢: أخرجه الطرباين يف الكبري والدار قطين يف سننه برقم  -٢
  ٢/٨٣: الطرباين وإسناده حسن يف باب إمامة العمى أخرجه  -٣
  ٢/٨٥:أخرجه الطرباين بإسناد حسن   -٤
   ٨٩/ ١: ،بدائع الصنائع١٢/ ٢: ، املغين ٣٧٠/ ١: البحر الرائق شرح كنز الدقائق  -٥
  



  ١٢٠

وعلى هذا حيمل تقدمي ابن ام مكتوم ألنه مل يبق من . فأن كان هذا اإلمام أفضلهم فهو أوىل    
  ). ١(حلني لإلمامة يف املدينة أحد أفضل منه يومئذالرجال الصا

م كراهة تنزيهية ، فأن أمكن الصالة خلف غريهم  واحلاصل انه يكره هلؤالء التقدم ويكره اإلقتداء 
  . فهو أفضل وإال فاإلقتداء أوىل من االنفراد 

بد  حيث يقول اإلمام قالوا جبواز إمامة األعمى والع - :مذهب الشافعية املالكية  -:املذهب الثاين 
حب إمامة األعمى واألعمى اذا سدد اىل القبلة اّيل كان أحرى؛ اال ’وأ) ( رمحه اهللا تعاىل( الشافعي

ولكن ) .٢(يلهو بشيء تراه عيناه ، ومن ام صحيحًا كان او أعمى فأقام الصلوات أجزأت صالته 
صلى اهللا (من جعله رسول اهللا  مل خيتار اإلمام الشافعي إمامة األعمى على الصحيح ؛ ألن أكثر

كان جيد عدداً من األصحاء يأمرهم ) صلى اهللا عليه وسلم (إماما بصرياً وألنه ) عليه وسلم 
ا من العمي  ورووا أن ) ٣(وكذلك املالكية قالوا البصري افضل .بأالمامة أكثر من عدد من امر 

ذات يوم )صلى اهللا عليه وسلم (هللا عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى ، وأنه قال لرسول ا
ا تكون الظلمة واملطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر أفضل يا رسول اهللا يف بييت مكانًا اختذه  أ

  ) ٤)(صلى اهللا عليه وسلم (مصلى فأجازه رسول اهللا 
  
  
  
  
  
  . ٣٨٦/ ١: ، بدائع الصنائع٣٧٢/ ١: البحر الرائق شرح كنز الدقائق -١
  ١/١٢٩: األم-٢
  ١/٢٩٩: حاشية العدوي -٣
يف باب امامة  ٣٣برقم  ٦١/ ١: ، احلديث من صحيح مسلم٤١٢برقم   ١/١٦٣:اخرجه البخاري  -٤

   ١/١٧٤:، ويف مسندالطيالسي٢/٢١٦:األعمى، ورواه يف صحيح ابن خزمية 
  



  ١٢١

  المطلب الثاني
  اجازة وقوف المرآة مع الرجل في الصالة 

املـرآة مـع الرجـل يف الصـالة ؛ اذا صـلت خلـف االمـام وهـي  ذهب مجهـور الفقهـاء علـى اجـازة وقـوف
ا بذلك كمـا ال تبطـل صـالة أحـد مـن املصـلني احملـاذين هلـا  ) ١(جبنب الرجل او أمامه ال تبطل صال

 .  
لو أن املراهقة حاذت رجالً يف الصالة تفسد صالته ) ( رمحه اهللا تعاىل (وقال االمام ايب حنيفة 

ا    ) .٢(وصال
  لثالثالمطلب ا

  إجازة الصالة بين يدي الخطيب يوم الجمعة 
اتفــق الشــافعية واحلنابلــة إىل اجــازة الصــالة يــوم اجلمعــة واخلطيــب علــى املنــرب بــدليل مــا رووا عــن جــابر 

والرســول خيطــب علــى املنــرب فقــال أصــليت يــا ) صــلى اهللا عليــه وســلم (قــال جــاء رجــل اىل رســول اهللا 
ويف روايــة مســلم أن النــيب قــال إذا جــاء ) ٣( روايــة فصــل ركعتــني فــالن ؟قــال ال؛ قــال قــم فــاركع ، ويف

  )  ٤.(أحدكم يوم اجلمعة ، واإلمام خيطب فلريكع ركعتني وليتجوز فيهما 
  
  
  
  
،حاشية الدسوقي على الشرح  ١/٢٧٤: ،مغين احملتاج ١/١٦٤، األم  ٢٦/ ٢: املغين -١

  .١/٢١٤:الكبري
  .وما بعدها  ١/٣٨٩: ، بدائع الصنائع ٣٨١/ ١: البحر الرائق شرح كنز الدقائق  -٢
ذا الطول برقم  -٣ يف  ٩٤١احلديث اخرجه ابن ماجه يف سننه يف باب من دخل املسجد واالمام خيطب 

  .باب الصالة
  . ١٤٤٩برقم : واحلديث أخرجه امام مسلم يف باب اجلمعة. ١/٢٢: ، املنهاج ٢٢٨/ ١: األم  -٤
  
  
  



  ١٢٢

  
ال  - :قول االمام الشافعي واحلنبلي  وقاال) هم اهللا تعاىل رمح( وخالف االمام مالك وأبو حنيفة   

إجازة يف الصالة يوم اجلمعة بني يدي اخلطيب ؛ وكذلك حيرم الكالم أثناء اخلطبة سواء كان أمراً 
باملعروف او كالمًا أخر ؛ وكذا حيرم قراءة القرآن وكل ما شغل بال املسلم ، عن مساعه اخلطبة من 

  )  ١(لكتابة ، بل جيب عليه أن يسمع ويسكت التسبيح والتهليل وا
والصالة تفوت االستماع ) ٢( }وإذا قريء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا{وأدلتهم يف ذلك قوله تعاىل 

وكذا ال جيوز كل من يشغل نفسه . واإلنصات فال جيوز ترك الفرض ألقامة السنة واحلديث منسوخ 
  ).٣(كتابة وحنوها عن مساع اخلطبة من التسبيح والتهليل وال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
: ، ابن عابدين ٥٩٣- ٥٩٢/ ١: بدائع الصنائع+ ٢/١٦٧: البحر الرائق شرح كنز الدقائق - ١

  .١/٢٣٠:، املدونة ١/٦٠٦
   ٢٠٤االية :سورة األعراف   - ٢
  . ٥٩٣/ ١:بدائع الصنائع   - ٣
  



  ١٢٣

  المطلب الرابع
  إجازة المرور بين يدي المصلي  

ني يدي املصلي مـنهم مـن اجـازه ومـنهم مـن حرمـه ومـنهم مـن كـره ؛ اختلف الفقهاء يف إجازة املرور ب
ومـنهم مــن قــال لــوا اختــذ ســرتة حيــرم املــرور بــني يديــه ؛ ومــنهم مــن قــال حــىت ولــوا مل  يتخــذ ســرتة حيــرم 

   -:املرور بني يديه واىل ذلك افصل القول اىل مذهبني 
ملصلي وعدم اإلجازة اىل ذلك ودليلهم اتفق احلنفية واملالكية على حرمة املرور بني يدي ا -:االول 

عن بسر بن سعيد قال أن زيد بن خالد أرسله اىل ايب جهيم يسأله ماذا مسع من _ :يف ذلك 
يف املار بني يدي املصلي ؟ فقال ابو جهيم قال رسول اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم (رسول اهللا 

ذا عليه لكان أن يقف أربعني خري له من لو يعلم املار بني يدي املصلي ما)( صلى اهللا عليه وسلم (
  ) .١(أن مير بني يديه 

وظاهر احلديث يدل على عدم إجازة املرور مطلقًا ؛ سواء اختذ صاحبه سرتة أومل يتخذ ،وان املار لو 
علم مقدار األمث الذي يلحقه من مروره بني يديه املصلي الختار أن يقف املدة املذكورة حىت ال 

  .يلحقه ذلك األمث 
اما اذا مر املصلي بني يدي املصلي لسد فرجة يف الصف سواء قبل الشروع يف الصالة او بعده فأنه 
جائز عند االحناف ، وعند املالكية جيوز املرور امام املصلي اذا كان يف املسجد احلرام ولو مل يتخذ 

  ) .٢(ساتراً له اما غري ذلك فال جيوز 
أجازوا املرور بني يدي املصلي إذا اختذ سرتة له او مل يتخذ سرتة اما الشافعية واحلنابلة فقد  -الثاين

أما إذا كان املار يطوف بالبيت احلرام ،فله اإلجازة مطلقًا  . فال حرمة وال كراهة يف املار بني يديه 
  ) .٣(أن مير أمام املصلي، ولو كان يصلي أمام البيت او خلف املقام او غري ذلك 

  
  
قال ابو النصر عن بسر ال ادري قال اربعني يومًا او شهرًا او (  ٥٠٧برقم  ٣٦٣/ ١: حديث رواه مسلم -١

  .٤٠٦-١/٤٠٤:، العناية شرح اهلداية١/٢٠٣:،املدونة) سنة 
  .١/٤٠٥: ، العناية شرح اهلداية ١/٢٥٩: حاشية العدوي_  ٢
  . ١/٤٧٤: ، الفروع١/١٥٤: األم – ٣



  ١٢٤

  الترجيح
أرى أن / ١: ي بـاب الصـالة، ومسـلمفـ٤٨٧برقم  ١/١٩١:الحديث اخرجه البخاري

أرجــح األراء هــو رأي احلنفيــة واملالكيــة  ملــا هلــم مــن األدلــة الثابتــة واحلــديث الصــحيح الــذي 
رواه االمــام البخــاري ومســلم عــن ايب ســعيد اخلــدري رضــي اهللا تعــاىل عنــه  قــال مسعــت النــيب 

لنـاس فـأراد أحـد أن إذا صلى أحدكم إىل شيء يسرته من ا((يقول ) صلى اهللا عليه وسلم (
  ) .١))(جيتاز بني يديه فليدفعه فأن اىب فليقاتله فأمنا هو شيطان 

وان املصلي إذا وضع سرتة أمامه حيرم املرور بني يديه ؛ وإذا مل يتخذ سرتة فال أما إذا مر 
  .املصلي بني يديه عامداً متعمداً فهو آمث بذلك 

  ).٢)) (ان ادرؤوا ما استطعتم فأنه شيط(( واحلديث اآلخر 
  
  
  
  
  
  
  
برقم ١/٣٦٢:يف باب الصالة ومسلم٤٨٧وبرقم  ١/١٩١:احلديث أخرجه البخاري  - ١

٥٠٥  .  
  . ٨٣٠برقم  ٢/٢٠: احلديث رواه ابن خزمية يف صحيحه  - ٢
  
  
  
  



  ١٢٥

  المبحث الخامس 
  وفيه ثالثة مطالب
  المطلب األول 

  إجازة قصر الصالة الرباعية للمسافر سفرًا طويالً  
   -:حكام  أذكرها فيما يلي صالة السفر هلا أ

  أجازة قصر الصالة الرباعية  - ١
  شروط مسافة القصر   - ٢
  موضع الذي يبتدأ فيه اإلجازة للقصر    - ٣

  اجازة قصر الصالة الرباعية  -:اوالً                 
واذا ضربتم يف  {االجازة يف قصر الصالة الرباعية ثبت يف القرآن الكرمي بدليل قوله تعاىل 

عليكم جناح أن تقصروا من الصالة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ان  االرض فليس
دلت على ان قصر الصالة  - :وجه الداللة هلذه االية ) ١(}الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً 

مشروع يف حال اخلوف ، ان خفتم  والتقييد باخلوف غري معمول به ، ألن االحاديث 
  .مشروعية القصرالواردة الصحيحة قد دلت على اجازة 

عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن اخلطاب أرايت اقصار  -:ومن السنة المطهرة 
صلى (عجبت مما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول اهللا : الناس ذلك اليوم ؟ فقال عمر 

ا عليكم فأقبلوا صدقته (( فقال ) اهللا علي وسلم    ) ٢) )(صدقة تصدق اهللا 
  
  
   ١٠١االية: سورة النساء  -١
  .يف باب صالة املسافرين وقصرها  ١٤١٦برقم : ، والنسائي ٥/١٩٦: رواه مسلم - ٢
  



  ١٢٦

قالت فرضت الصالة ركعتني ركعتني مبكة ، فلما ) رضي اهللا تعاىل عنها(وعن عائشة     
املدينة زاد مع كل ركعتني ركعتني اال يف املغرب ، ) صلى اهللا عليه وسلم (قدم رسول اهللا 

ا وتر النه ا ،وكان اذا سافر صلى الصالة األوىل فا أي ( ار ، وصالة الفجر لطول قراء
  ) .١) (اليت فرضت مبكة 
فنحن أمنون  }واذا ضربتم يف االرض{قول اهللا تعاىل ) رضي اهللا تعاىل عنه(وقيل ألبن عمر 

وعنه قال قال  }لقد كان لكم يف رسول اهللا اسوة حسنة{ال خناف أفنقصر الصالة ؟ فقال 
ان اهللا تعاىل حيب أن تؤتى رخصه كما يكره أن )(( صلى اهللا عليه وسلم (ل اهللا رسو 

  .ويف رواية كما حيب أن تؤتى عزائمه ) ٢))(تؤتى معصيته
والرخصة هنا ما شرع من األحكام لتسهيله لعبادة ، ووسعها هلم عن الشدة، من ترك 

ن فعل الرخصة واإلجازة بعض الواجبات ، واباحة بعض احملرمات ، واحلديث دليل على ا
  .افضل 

  
  
  
  
  
  
  ٥/١٩٤: ، ومسلم١/٣١٧: متفق عليه البخاري - ١
  حديث حسن  ٣/١١٩: رواه ابن حبان والنسائي  - ٢
  
  
  
  



  ١٢٧

  شروط مسافة القصر - :ثانيًا 
  -:يشرتط لصحة قصر الصالة اموراً منها       

) اهللا تعــاىل عنــهرضــي (املسـافة والــيت يســتطيع املسـافر قصــر الصــالة فيهـا ، بــدليل عــن انـس  
اذا خــرج مســرية ثالثــة اميــال او فراســخ صــلى ) صــلى اهللا عليــه وســلم(قــال كــان رســول اهللا 

  ) .١)(ركعتني
ذا القدر قصر صالته وصلى  - :وجه الداللة هلذا احلديث  اذا خرج وقصد مسافة و

ذا متفق عليه االئمة الثالثة .ركعتني  من اراد  -:ولكن احلنفية قالوا) ٢(وتقدير املسافة 
القصر عليه ان يقصد مسرية ثالثة ايام فلو طاف الدنيا من غريقصد ؛ اىل قطع مسرية 

واملعترب سري الوسط ، أي سري اإلبل ومشي االقدام وال عربة بتقديرها .ثالثة ايام ال جيوز 
  ) . ٣(بالفراسخ عندهم على اصح أقواهلم 

ط سفر كل يوم اىل الليل ، والصحيح فال يشرت .واملراد ثالثة ايام من اقصر ايام السنة 
عندهم لو بكر يف اليوم االول ومشى اىل الزوال مث يف اليوم الثاين كذلك، مث يف اليوم 

ألن املسافر البد له من . وقطع مسافة القصر ) .٤(الثالث كذلك ،فأنه يصري مسافراً 
لفجر ،ألن اإلنسان  النزول السرتاحة نفسه ودابته ، وال يشرتط ان يسافر من الفجر اىل ا

  .وكذلك الدواب فأحلقت مدة االسرتاحة مبدة السفر ألجل الضرورة .ال يطيق ذلك 
  
  
  ٥/٢٠٠: رواة مسلم - ١
   ٢/٣١٥:، االنصاف١/١٧٤، املدونة٢١٣- ١/٢٠٨: األم  - ٢
  .  ١٤٠/ ٢: البحر الرائق شرح كنز الدقائق  - ٣
   ١٤١- ٢/١٤٠: البحر الرائق  - ٤

  اإلجازة للقصرموضع الذي تبدأ فيها  - :ثالثًا 
ان املسـافر الــذي يبـدأ بقصــر صـالته مــن اربـع ركعــات اىل ركعتـني جيــب عليـه ان يشــرع 

   -:يف سفره ويفارق حمل والدته مبسافة اختلف الفقهاء فيها كااليت



  ١٢٨

من جاوز بيوت مصره مريداًسرياً وسطًا ثالثة ايام يف بر او حبر او جبل  -:احلنفية قالوا
ن االجازة يف قصر الصالة الرباعية حمددة عند األحناف ؛ أل) ١(قصر الفرض الرباعي

وهذه املسافة جتب مىت جاوز املسافر بيوت املصر؛ ودليلهم انه عليه الصالة والسالم قصر 
وعن انس رضي اهللا تعاىل عنه قال خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا )٢(العصر بذي احلليفة

تني ركعتني حىت رجعنا اىل املدينة عليه وسلم من املدينة اىل مكة فكان يصلي ركع
  ).٤(وعليه ايضًا ان جياوز القرى املتصلة ببيوت املصر ).٣(

ان موضع الذي تبدأ االجازة لقصر الصالة الرباعية  - :اما مجهور الفقهاء فقد قالوا      
هو مىت يشرع املسافر مبفارقة احلضر واخلروج من البلد وان ذلك شرط ، وال يتم حىت 

ا يدخل ا وجماوزة املصعد ان كان يف مكان منخفض وال بد ايضًا من . ملسافر اول بيو
جماوزة عرض الوادي ان سافر يف عرضه ؛ وجماوزة البساتني املسكونة باهلها ولو يف بعض 

بأن كان ساكنوها ينتفعون بأهل . العام بشرط ان تكون متصلة بالبلد حقيقة او حكمًا 
اوزة كاملزارع البلد وان كانت غري مسكونة    ) .٥(فال تشرتط ا

  
  
   ٢/١٣٩: البحر الرائق -١
   ٢/٤٧٠: رواه البخاري-٢
   ٢/٤٧٠،٥/١٩٩: اللفظ للبخاري ومتفق عليه البخاري ومسلم -٣
   ١٣٩/ ٢: اهلداية شرح البداية -٤
  ٢/٥٦:، الفروع٢/٤٨٧: ،التاج واالكليل٣/٥٩٩: حاشية اجلمل-٥
  

وعند االمام مالك قدر مسافة اربعة برد ) ١(ية مبرحلتني واملسافة املعمولة عند الشافع
وعند االمام امحد مسرية يوم وليلة بسري ) ٢(والربد اربعة فراسخ فهي ستة عشر فرسخًا 

  ) .٣(االبل احململة باألثقال سرياً معتاداً 
  

                                    



  ١٢٩

  الرتجيح
ر الصــالة الرباعيــة اىل ركعتــني هــو الســفر الــذي ان الســفر الــذي تتغــري بــه االحكــام مــن قصــ

تكون مسافته ثالثة فراسخ فصاعداً ، أما ما كان أقل من ذلـك فأنـه ال يعتـرب سـفراً تتغـري بـه 
  .األحكام وال إجازة فيه عند مجهور الفقهاء 
  واهللا أعلم .لذا فالراجح فيما يبدو يل هو رأي اجلمهور 

  
  
  
  
  
  
  
  
  ١/٥٩٨: حاشية اجلمل- ١
  ٣/٤٨٨: التاج واالكليلـ ٢
  ٢/٥٧: الفروع - ٣
  
  

  المبحث الخامس
  الميت لىاجازة الصالة ع

  المطلب الثاني
  اإلجازة في تكرار الصالة على الميت  

  



  ١٣٠

كــــالتجهيز . فــــرض كفايــــة علــــى األحيــــاء باالجمــــاع : الصــــالة علــــى الميــــت          
  والغسل 

وهـــي مــــن . االمث عـــن البــــاقني  اذا فعلهــــا الـــبعض ولــــو واحـــداً ســــقط). ١(والتكفـــني والـــدفن
وقــد صــلى الصــحابة علــى النــيب وامــر النــيب بالصــالة علــى الســقط ان .خصــائص هــذه االمــة 

وامــا تكــرار الصــالة علــى اجلنــازة حيــث ). ٢(بكــى والطفــل ، وصــلى النــيب علــى النجاشــي 
   -:اختلف الفقهاء فيها اىل مذهبني 

  
                                                                                                                                                       -:  املذهب األول 

يكره عند احلنفية واملالكية تكرار الصالة على اجلنازة حيث كانت األوىل يف مجاعة ، فان مل 
حيث قالوا وال يصلى على ميت اال :) ٣(تكن يف مجاعة أعيدت ندبًا جبماعة قبل الدفن

  ) .٤(مرة واحدة ، اال أن يكون الذين صلوا عليها أجانب بغري أمر االولياء
  
  
  .١/٢٥٢:،الفروع٢/٢٣٢:،املدونة١/٣١٤:،األم٨١٤- ١/٨١١: الدر املختار - ١
روى الصالة على النيب ابن ماجه عن ابن عباس وروى أمحد والشيخان الصالة على النجاشي  - ٢
  ) .٤/٤١: نيل االوطار(
  .١/٤٥٨:،فتح القدير.٢/١٤٣:،شرح خمتصر خليل للخرشي٢/٤٧: بدائع الصنائع - ٣
  نفس املصدر  - ٤
  
  

وعلى ) صلى اهللا عليه وسلم(لذلك نرى أن األمة توارثت ترك الصالة على رسول اهللا 
ة اخللفاء الراشدين والصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني ، ولو جاز  ملا ترك مسلم الصال

ألنه يف قربه كما وضع ، فأن حلوم ) صلى اهللا عليه وسلم(عليهم خصوصًا على رسول اهللا 
االنبياء حرام على االرض ،به ورد األثر، وتركهم ذلك امجاعًا منهم دليل على عدم جواز 



  ١٣١

ا فرض كفاية، وهلذا إن من مل  التكرار ؛وألن الغرض قد سقط بالفعل مرة واحدة لكو
الة ثانيًا ال يأمث ، واذا سقط الفرض ،فلو صلى ثانيًا كان نفالً ، والتنفل يصلي لو ترك الص

بصالة اجلنازة غري مشروع ، بدليل إن من صلى مرة ال يصلي ثانيًا ،وهذا خبالف ما اذا 
واما حديث النجاشي فيحتمل انه ) ١(تقدم غري الويل فصلى ألن للويل أن يصلي عليه 

ا الدعاء ، وحيتمل انه خصه بذلك دعاء ، ألن الصالة تذكرة ويرا   . د 
    -:المذهب الثاني

وبه أجازالشافعية واحلنابلة تكرار الصالة على اجلنازة مرة أخرى ،واإلجازة فيها  ملن مل 
؛ ويقول اإلمام الشافعي يصلي عليه استدالالً بصالة )٢(يصلي أو ال، ولو بعد الدفن 

رضي اهللا (،ملا روى جابر)٣(ي وهو غائب على النجاش) صلى اهللا عليه وسلم (النيب 
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي، فكرب عليه )((تعاىل عنه

  ).٤))(أربعاً 
  
  
  
  .وما بعدها  ١/٨٢٦:،الدر املختار٢/٤٨: بدائع الصنائع - ١
  . ١/٣٦١:،مغين احملتاج٥١٢-٢/٥١١:،املغين١/٢٧١: األم+ ١/٨٢٨: كشاف القناع   - ٢
  صدرنفس امل - ٣
نيل (متفق عليه ،وروى أمحد مثله عن أيب هريرة،والنسائي والرتمذي وصححه  - ٤

  ).وما بعدها٤/٤٨:األوطار
  المطلب الثالث

  إجازة نقل الميت من جهة موته
اذا مـــات ابـــن آدم ودفـــن يف مكـــان وبعـــد الــــدفن أراد أهلـــه نقـــل جثتـــه مـــن تلـــك اجلهــــة اىل 

   -:غريها، يف ذلك اراء الفقهاء افصلها مبا يلي 



  ١٣٢

أجازوا بنقله من بلدة اىل أخرى قبل الدفن إن أمن تغري رائحته  - :احلنفية والشافعية قالوا
  ) ١(؛اما بعد الدفن فيحرم إخراجه ونقله اال اذا كانت االرض الذي دفن فيها مغصوبة 
واحلنابلة هلم رأي مثل احلنفية والشافعية يف إجازة النقل ولكن أضافوا شرطًا أخر يف 

م  وذلك بأن يكون النقل لغرض صحيح كأن ينقل اىل بقعة شريفة ؛ وأن يؤمن تغري إجاز
  ) . ٢(رائحته 

  واما املالكية فقد قالوا بإجازة النقل قبل الدفن وبعده  من مكان اىل أخر
   - :ولكن بشروط 

  أن ال ينفجر حال نقله  - ١
تك حرمته بأن حتتقر له أثناء النقل   - ٢   أن ال 
بأن خيشى أن يطغى النهر عليه ، او يراد بنقله اىل مكان أن يكون لنقله مصلحة   - ٣

  ) ٣(قيم او اىل مكان قريب من أهله ؛ وذلك ألجل الزيارة وحنوه
  
، حاشيتا قليويب  ١/٣٢٤:، اسىن املطالب٤/١٩٠:، بدائع الصنائع ٢/٢١٠: البحر الرائق - ١

  ١/٤١٣: وعمرية
  ٢/٢٨٢: الفروع  - ٢
   ٣/٧٦: التاج واالكليل  - ٣
  



  ١٣٣

  ادس المبحث الس
  وفيه اربعة مطالب
  المطلب األول 

  صيام المرآة نفالً بغير إذن زوجها 
  -:حرم الشارع احلكيم الصوم يف أحوال كثرية منها        

  ) .عيد الفطر واألضحى (صوم يوم العيدين     
وكذلك حرم الشارع صوم املـرآة نفـالً بغـري إذن زوجهـا ، كـأن تصـوم وزوجهـا ال يعلـم بـذلك 

ــا اال اذا كــان زوجهـــا غائبـــًا او . صـــامت ولكنهــا ال تعلـــم أن زوجهـــا يــأذن هلـــا ام ال  ؛ او أ
هـــذا مــــا ذهـــب اليــــه مجهــــور .مســـافراً ألجــــل احلـــج او العمــــرة او معتكفـــًا او غــــري حمتـــاج هلــــا 

  ). ١(الفقهاء يف أصح آرائهم 
  ) ٢( اما احلنفية فقد قالوا اذا صامت املرآة بغري اذن زوجها فصومها مكروه تنزيهًا 

  
  
  
  
  
  
  
  
،  ١/٥٠٠:،شرح منتهى االرادات٣/١٥٠:،الفروع٥/١٥٨: ،األم١/٢٧٩: املدونة - ١

  . ٢/٣٥٠: كشاف القناع
  . ١/١٤٤: ، اجلوهرة النرية٢/٣٤٨: ، فتح القدير ١/٣٣٢: تبني احلقائق  - ٢



  ١٣٤

  المطلب الثاني
  اإلجازة التي تبيح للصائم الفطر 

   -:ي األعذار املبيحة للصائم سبع أمها مايل      
  .اإلكراه   –اجلوع والعطش  –اإلرهاق  –اهلرم  –احلمل والرضاع  –املرض  –السفر 

وهذه األعذار اليت أباح الشارع للصائم الفطر وهي رخصة للمعذورين حيث يقول اإلمام 
  )١(بل هي نية الرتخيص له بالفطر واجبة وان تركها كان أمثًا ) رمحه اهللا تعاىل(الشافعي 

  _ :يل املذاهب ففي حكمه تفص
   - :السفر املبيح للفطر  - ١

يباح الفطر للمسافر بشرط أن يكون السفر مسافة تبيح قصر الصالة الرباعية ؛ ويشرتط 
مجهور الفقهاء أن يشرع السفر قبل طلوع الفجر حبيث يصل اىل املكان الذي يبدأ فيه 

الفطر عندما يشرع يف إجازة القصر ، وهو تاركًا البيوت وراء ظهره إذ ال إجازة له يف 
تغليبًا حلكم احلضر على السفر اذا اجتمعا ؛ فاذا شرع .السفر بعد ما اصبح صائمًا 

  .بالسفر بأن جاوز عمران بلدته قبل طلوع الفجر له إجازة اإلفطار بذلك ؛وعليه القضاء 
. وان شرع يف الصوم مث تعرض ملشقة شديدة حبيث جعله ال حتتمل عادة ، أفطر وقضى

)٢(  
  
  
  
  ١١٣-٢/١١٢: األم - ١
  ٣/٢٥:،الفروع٢/١١٢:،األم٢/٥٩:،بدائع الصنائع٣/٥٨:املبسوط - ٢
  
  



  ١٣٥

صلى اهللا عليه وسلم (ودليلهم حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا تعاىل عنه ان رسول اهللا 
وصام الناس معه ، فقيل له )  ١(خرج اىل مكة عام الفتح فصام حىت بلغ كراع الغميم ) 

شق عليهم الصيام،وان الناس ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد ان الناس قد 
العصر ، فشرب والناس ينظرون اليه،فأفطر بعضهم ، وصام بعضهم، فبلغه أن ناسًا صاموا 

وهذا دليل للمسافر ان يفطر بعد ان نوى الصيام من الليل، ) .٢) (، فقال أولئك العصاة
  )٣(وهو قول اجلمهور 

لة للمسافر االفطار ولو سافر من بلده يف أثناء النهار ، ولو بعد الزوال ألن وأجاز احلناب
السفر معىن لو وجد ليالً واستمر يف النهار ألباح الفطر ، فاذا اوجد يف أثنائه اباحه  

  ) ٤(كاملرض 
واشرتط االمام الشافعي شرطًا ثالثًا ، وهو اال يكون الشخص مدميًا للسفر، فأن كان 

كسائقي السيارات ، حرم عليه الفطر ، اال اذا حلقه بالصوم مشقة ، كاملشقة   مدميًا للسفر
اليت تبيح التيمم ؛ وهي اخلوف على نفس او منفعة عضو من التلف ، او اخلوف من 

طول مدة املرض ، او حدوث شيء قبيح يف عضو ظاهر ؛ وهو ما ال يعد كشفه هتكًا 
  )  ٥(للمرؤة بأن يبدو يف املهنة غالبًا 

  
  
  .اسم لواد أمام عسفان وهو من أراضي أعايل املدينة: كراع الغميم  -- ١
  )٤/٢٦٦: نيل االوطار:رواه مسلم والرتمذي وصححه - ٢
  . ١/١٢٠:،الفروع١/٢٧٣:،املدونة١/١١٣:،االم١/٢٤١:املبسوط - ٣
  ٢/٥٧:الفروع  -٤ 
  ١١٢-٢/١١١: األم - ٥
  
  



  ١٣٦

  المطلب الثالث
  تا من الصيامإجازة صوم الحامل والمرضع إن خاف 

  ) ١(يباح للحامل واملرضع االفطار اذا خافتا الضرر بولدمها او على أنفسهما
واخلوف هو نقصان العقل او اهلالك او املرض ، واخلوف املعترب ما كان  مستنداً لغلبة 

  ) .٢(الظن بتجربة سابقة، او بأخبار الطبيب املسلم احلاذق العادل
فمن كان {س على املريض واملسافر ؛ فمرخص لقوله تعاىل هي القيا -:واجازة الدليل هلما 

فهنا ذاكر املرض كناية عن امر يضر ).٣( }منكم مريضًا او على سفر فعدة من أيام أخر 
  ) .٤(الصوم معه وقد وجد ههنا فيدخالن حتت رخصة االفطار

خافت أن  يفطر املريض واحلبلى اذا(( انه قال ) صلى اهللا عليه وسلم (وقد روي عن النيب 
  ).٥))(تضع ولدها واملرضع اذا خافت الفساد على ولدها 

ان اهللا وضع عن املسافر شطر الصالة وعن احلبلى واملرضع (( وروي عنه ايضًا انه قال 
ومع الفدية ان خافتا على )٧(وعليهما القضاء وال فدية عليهما عند احلنفية )٦))(الصيام

ومع الفدية على املرضع فقط ال احلامل عند )٨(ولدمها فقط عند الشافعية واحلنابلة 
  ). ٩(املالكية

  
   ٢/٢٥٠:بدائع الصنائع  -١
  ٢/١٧٠:اللباب يف شرح الكتاب  -٢
  ١٨٤االية : سورة البقرة   -٣
  ٢/٢٥٠: بدائع الصنائع  -٤
  ٥/٢٩و٤/٣٤٧: اخرج امحد يف املسند  -٥
   ٤/٢٣٠:نيل االوطار: رواه اخلمسة عن انس بن مالك  -٦
  ٢/١٧٠، اللباب ٢/٢٥٠: بدائع الصنائع  -٧
  ٣/٣٥: ، الفروع٢/١١١: األم  - ٨
  . ١/٢٧٩: املدونة   - ٩



  ١٣٧

  المطلب الرابع
  إجازة الفطر عن الصوم بسبب كبر السن 

  الشيخ الفاين اهلرم، والعجوز الفانية ، العاجزين عن الصوم يف مجيع ايام السنة 
) ١(مسـكني يفطران وال قضاء عليهما ، لعدم القدرة ، وعليهما الفديـة عـن كـل يـوم طعـام 

.  
وعلـــى الـــذين {لقولـــه تعـــاىل ) ٢(وقـــال االمـــام مالـــك رمحـــه اهللا تعـــاىل تســـتحب الفديـــة فقـــط 

وهــي للشــيخ الكبــري ) ليســت مبنســوخة( قــال ابــن عبــاس ) ٣(}يطيقونــه فديــة طعــام مســكني
  ). ٤(واملرأة الكبرية ال يستطيعان أن يصوما ، فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا 

  )٥(لذي ال يرجى شفاءه وال قضاء عليه لعدم القدرة املريض ا -:ومثلهما 
وامــا مــن عجــز عــن الصــوم يف رمضــان ، ولكــن يقــدر علــى قضــائه يف وقــت أخــر فأنــه جيــب 

  ).٦(عليه القضاء يف ذلك الوقت ، وال فدية عليه 
  
  
  
  
  
  ٢/١٧١: ، اللباب٢/٢٥٢: بدائع الصنائع - ١
  ١/٢٧٩: املدونة  - ٢
  ١٨٤االية : سورة البقرة   - ٣
  ٤/٢٣١: لبخاري يف نيل األوطاررواه ا  - ٤
  ١/٢٧٩:املدونة   - ٥
  ٢/٢٦٢:، شرح خمتصر خليل للخرشي٢/٢٥٢:بدائع الصنائع  - ٦
  



  ١٣٨

  المبحث السابع 
  وفيه ثالثة مطالب
  المطلب األول

  اإلجازة في االعتكاف 
  )١(اللبث ومالزمة الشيء، او الدوام عليه خرياً كان او شراً : االعتكاف لغة        

مـا هـذه التماثيـل الـيت أنـتم {ومنـه قولـه تعـاىل ) ٢(}يعكفون علـى أصـنام هلـم{ ومنه قوله تعاىل
  ).٤(}وال تباشروهن وانتم عاكفون يف املساجد{وقوله تعاىل ) ٣(}هلا عاكفون

   -:واصطالحًا عرفه الفقهاء بتعاريف متقاربة                         
دة علـى وجـه خمصـوص ،فاللبـث ركنـه االعتكاف هـو اللبـث يف املسـجد للعبـا: فقال احلنفية 

قـالوا لـن نـربح عليـه عـاكفني حـىت {يقال اعتكف وعكف أي أقام ؛ ودليلهم قوله تعـاىل).٥(
أي لــن نــزال عليــه مقيمــني ويقــال فــالن معتكــف علــى حــرام أي ). ٦( }يرجــع الينــا موســى 

  ). ٧(فسمى من اقام على العبادة يف املسجد معتكفًا وعاكفاً .مقيم عليه
  ). ٨(هو اللبث يف املسجد من شخص خمصوص بنية: الشافعية  وعبارة

  هو لزوم مسلم مميز مباحًا لكل الناس بصوم ،كافًا عن أجلماع    : وقال املالكية 
  ).  ٩(فال يصح من كافر وال من غري مميز. ومقدمائه ،يومًا وليلة فاكثر ،للعبادة بنية

  
  عكفباب ١/١٨٨: ،،خمتار الصحاح٩/٢٥٥: لسان العرب -١
  ١٣٨: اآلية :سورة األعراف   -٢
  ٥٢:االية :سورة األنبياء  -٣
   ١٨٧:االية :سورة البقرة  -٤
  . ١/١٧٤: ، اللباب٢/١٧٦: ، الدر املختار٢/١٠٦: فتح القدير -٥
   ٩١:االية :سورة طه  -٦
  ٢/٢٨٢: بدائع الصنائع -٧
  ٩١-٢/٩٠: ،الفتاوى الفقهية الكربى٤٤٩/ ١:مغين احملتاج -٨
  ١/٧٢٥الصغري ، الشرح ١/٥٤١:الشرح الكبري -٩



  ١٣٩

  

هــو لــزوم مســلم عاقــل ولــو مميــزاً  -:وذهــب احلنابلــة اىل تعريــف االعتكــاف بعبــارة     
املسجد لطاعة اهللا تعاىل ، على صفة خمصوصة، طـاهر ممـا يوجـب غسـالً، ولـو كـان سـاعة، 
فال يصح من كافر ولو مرتداً،وال من جمنون وال طفـل، لعـدم النيـة، وال مـن جنـب وحنـوه ولـو 

  )  ١(، وال يكفي العبور، وامنا أقله حلظةمتوضئاً 
االعتكــاف هــو االقامـة يف املســجد بنيــة التقـرب اىل اهللا عــز وجــل ســاعة  -:وقـال الظاهريــة

اراً    .فما فوقها ،ليالً او 
وجيوز اعتكاف عندهم يوم دون ليلة ، وليلـة دون يـوم، ومـا أحـب الرجـل ، او املـرآة، ولـيس 

  ).٢(ولكن ان شاء املعتكف صام وان شاء مل يصم الصوم شرط من شروط املعتكف، 
ووجــه اســتدالهلم أن االعتكــاف جيــوز بالليــل وكمــا هــو بالنهــار، فــاذا كــان املعتكــف معتكفــًا 

فلــو صــح أن االعتكــاف بصــوم لوجــب اال جيــزيء االعتكــاف اال بالنهــار .بالليــل غــري صــائم
  )٣.(الذي ال يكون الصوم اال فيه 

  
  
  
  
  ٣/٣٥٩:، االنصاف٣/١٤٧: ، الفروع٣/١٨٣:، املغين٢/٤٠٤: كشاف القناع - ١
  ٣/٤١١: احمللى باألثار  - ٢
  ٣/٤١٤:احمللى باألثار  - ٣
  
  
  



  ١٤٠

  المطلب الثاني
  اإلجازة يف شروط االعتكاف

   -) :١(يشرتط جلواز االعتكاف ما يلي          
  .أن يكون املعتكف مسلمًا فال جيوز من الكافر،ألنه من فروع اإلميان - ١
  .عاقالً،مميزاً،فال جيوز من جمنون وال صيب غري مميز أن يكون املعتكف - ٢
أن يكــون وقوعـــه يف املســجد،فال جيـــوز يف بيــت وحنـــوه؛ اال أن احلنفيــة أجـــازوا للمـــرأة  - ٣

  .االعتكاف يف مسجد بيتها، وهو حمل عينته للصالة فيه
، فــال جيــوز بــدون النيــة، وأضــاف الشــافعية إن كــان االعتكــاف  - ٤ أن يكــون بالنيــة اتفاقــًا

، لزمه تعيني النية للفرض، لتميزه عن التطوعفرض   .ًا
  .الطهارة من اجلنابة واحليض والنفاس شرط عند اجلمهور   - ٥
الصــوم شــرط مطلقــًا عنــد املالكيــة، وشــرط عنــد احلنفيــة يف االعتكــاف املنــذور فقــط   - ٦

  .دون غريه من التطوع؛وليس بشرط عند الشافعية واحلنابلة 
حلنفيـــة والشـــافعية واحلنابلــة ، فـــال جيـــوز اعتكـــاف أذن املــرأة مـــن زوجهـــا شــرط عنـــد ا  - ٧

  واملالكية قالوا جيوز مع األمث .املرأة بغري إذن زوجها ؛ ولو كان اعتكافها منذوراً 
  
  
  
  
، ١٩٢-١/١٩٠:ومـــا بعـــدها، املهـــذب ٢/١٠٦: ، فـــتح القـــدير١٧٩-٢/١٧٧:الـــدر املختـــار -١

، ١/٧٢٥الشــــــرح الصــــــغري  ،٤٠٩-٢/٤٠٦: ومـــــا بعدها،كشــــــاف القنـــــاع ١/٤٥٣:مغـــــين احملتــــــاج
  . ٣/٣٦٢: ، االنصاف٢/٩٠:الفتاوى الكربى

  
  



  ١٤١

  المطلب الثالث
  ما يجوز للمعتكف وما ال يجوز 

ذهب الفقهاء اىل القـول  بانـه يلـزم املعتكـف يف االعتكـاف الواجـب البقـاء يف املسـجد      
افـــه أال لتحقيـــق ركـــن االعتكـــاف وهـــو املكـــث واملالزمـــة وال خيـــرج املعتكـــف اىل خـــارج اعتك

  . لعذر شرعي او ضرورة او حاجة 
جيوز للمعتكف اخلروج يف اعتكافـه النفـل او السـنة املؤكـدة؛ ألن اخلـروج  -:وبه قال احلنفية 

ولكــنهم قــالوا لــو اعتكــف بنيــة العشــر األواخــر مــن رمضــان ).١(ينهــي االعتكــاف واليبطلــه 
شـر األواخــر كلــه يف رأي أي جيـب عليــه قضـاء مــا نـواه مــن الع:،مث أفسـده جيــب عليـه قضــاؤه

ايب يوســـف، وقضـــاء اليـــوم الـــذي أفســـد فيـــه اعتكافـــه يف ذلـــك اليـــوم يف رأي مجهـــور احلنفيـــة 
)٢           . (  

ولكـــن اذا اعتكـــف املعتكـــف اعتكافـــًا واجبـــًا اخلـــروج اال لعـــذر شـــرعي كـــأداء صـــالة اجلمعـــة 
ا مث يعــود اىل اعتكافــه . والعيــدين ، فيجــوز لــه أن خيــرج يف وقــت ميكنــه إدراك اجلمعــة وصــال

  ) .٣(، وان أراد إمتامه يف اجلامع جاز 
  
  
  
  
  
  
  ١١٢-٢/١٠٩:فتح القدير - ١
  ١٨٥-٢/١٨٠: الدر املختار  - ٢
  ١١٩: مراقي الفالح  - ٣
  
  



  ١٤٢

كما جيوز للمعتكف اخلروج حلاجة ضرورية؛ كأن أخرب بأن جامعـه الـذي اعتكـف فيـه علـى 
دام، او عليه أن يشهد شهادة تعينت عليه ، او خاف علـى نفسـه او علـى مالـه  وشك اال

مـــــن متســـــلط ظـــــامل، ويف خروجـــــه جيـــــب عليـــــه أن يـــــدخل مســـــجداً أخـــــر غـــــريه مـــــن ســـــاعته 
فأن خرج مـن معتكفـه ناسـيًا سـاعة بـال عـذر ، فسـد الواجـب، وانتهـى بـه غـريه، وعليـه ).١(

  قضاء الواجب الذي أفسده 
إزالـة النجاسـة، واالغتسـال مـن كـالبول والغـائط و : وكما له اإلجازة يف اخلروج حلاجة طبيعيـة

  ) .٢(اجلنابة بعد االحتالم؛ وهو قول الظاهرية أيضا
ويفسد اعتكافه إن خرج لعيادة مـريض او تشـييع جنـازة، وان تعينـت عليـه، اال انـه ال يـأمث ،  

ــا قالــت  -:ودلــيلهم مــاروت عائشــة رضــي اهللا تعــاىل عنهــا ) ٣(كمــا يف املــرض، الســنة ( ا
ود مريضــًا ، وال يشــهد جنــازة ، وال ميــس امــرأة وال يباشــرها، وال خيــرج علــى املعتكــف أال يعــ

حلاجـــــــــــة إال ملـــــــــــا البـــــــــــد بـــــــــــه ،وال اعتكـــــــــــاف إال بصـــــــــــوم، وال اعتكـــــــــــاف إال يف مســـــــــــجد 
واألكــل ،والشــرب، والنــوم ،والعقــد احملتــاج ، اليــه لنفســه ،او لعيالــه كبيــع ،ونكــاح ).٤(جــامع

مل يكـــــن لـــــه مـــــأوى أال )  عليـــــه وســـــلم صـــــلى اهللا(،ورجعـــــة ،يكـــــون يف معتكفـــــه،ألن النـــــيب 
املســجد ، وألنــه ميكــن قضــاء هــذه احلاجــة يف املســجد، فــال ضــرورة اىل اخلروج؛وهــذا القــول 

  ).٥(متفق عليه الظاهرية ايضاً 
  
  
  
  ٢/١١١: فتح القدير - ١
  ٣/٤٢٢:، احمللى باألثار٢/١٨٤:الدر املختار  - ٢
  ٢/١١١: فتح القدير  - ٣
   ٤/٢٦٧:الوطاررواه ابو داود والنسائي يف نيل ا  - ٤
موع  - ٥   .وما بعدها ٣/٤٢٢:، احمللى باألثار٥٦٥-٦/٥٢٨:ا
  



  ١٤٣

بأنـه ال إجـازة للمعتكـف إن أراد أن خيـرج  -:وذهب الشافعية والظاهرية اىل القـول     
مــن املســجد لغــري عــذر، وامنــا لــه اإلجــازة بــأن خيــرج رأســه ورجلــه او خيــرج للحاجــة الطبيعيــة، 

اإلجـازة أن خيـرج اىل منـارة املسـجد ليـؤذن فيهـا ، وجيـوز أن ولـه )١(وال يبطل اعتكافه بـذلك
ميضــي اىل البيــت لألكــل ، وال يبطــل اعتكافــه، ولــه اخلــروج لشــرب املــاء إن عطــش ومل جيــد 
املـــاء يف املســـجد، وكـــذلك جيـــوز لـــه أن خيـــرج لصـــالة اجلنـــازة ، وعيـــادة املـــريض يف اعتكـــاف 

خيــرج لصــالة اجلمعــة إن كــان مــن أهــل ولــه أن ) ٢(التطــوع، وال خيــرج يف اعتكــاف الفــرض 
الفـــــرض، واالعتكـــــاف يف غـــــري اجلـــــامع، ألن اجلمعـــــة فـــــرض يف الشـــــرع ، فـــــال جيـــــوز تركهـــــا 

وجيــوز لــه أن خيــرج مــن املســجد . باالعتكــاف، وجيــوز لــه اخلــروج ألداء شــهادة إن تعــني عليــه
، وان خـــاف مـــن ظـــامل فخـــرج واســـترت نفســـه جـــاز) ٣(إن أغمـــي عليـــه ،وال يبطـــل اعتكافـــه 

وان خــرج مــن املســجد ناســيًا أو مكرهــا ) ٤(ألنــه مضــطر اىل اخلــروج بســبب هــو معــذور فيــه
  ) . ٥(حمموالً حىت خرج بنفسه ، أو أخرجه السلطان ظلمًا جاز 

  
  
  
  
  
  .٣/٤٢٧:،احمللى باآلثار١٩٤-١/١٩٢:املهذب - ١
  .وما بعدها  ٣/٤٢٢:، احمللى باألثار ١/١٩٤:املهذب - ٢
   ٥٦٥-٦/٥٢٨: املهذب  - ٣
مو   - ٤   ١٩٤-١/١٩٢: عا
موع   - ٥   ٣/٤٢٢: ، احمللى١/١٩٤: ا
  
  

  -:ال جيوز للمعتكف أن خيرج من معتكفه أال ألربعة أمور  -:وقال املالكية 



  ١٤٤

  حلاجة اإلنسان  - ١
  والبد منه من شراء معاشه - ٢
  وملرض - ٣
  واحليض    - ٤

  ).١(وان خرج لشيء من ذلك فهو جائز يف حكم االعتكاف حىت يرجع 
  ).٢(صالة اجلنازة، وصعود ألجل األذان وال خيرج لعيادة املريض ،و 

  ).٣(يرون يف إجازة املعتكف مثل األحناف يف اصح آرائهم  -:واحلنابلة
  
  
  
  
  
  
  
  وما بعدها  ١/٧٣٤: الشرح الصغري - ١
  ١/٢٩٤: املدونة  - ٢
ومــا  ٣/٣٦٠ ، األنصــاف٤٢٠-٢/٤١٤:، كشــاف القنــاع١٩٦-٣/١٩١: املغـين  - ٣

  .بعدها 
  
  
  

  الفصل الخامس 



  ١٤٥

  زط الحج والعمرة وموانعهمااإلجازة في شر 
  وفيه خمسة مباحث

  المبحث األول
  اإلجازة في شروط الحج والعمرة 

  .١القصد إىل معظم: لغة - :احلج
،على وجه ٢ومكان خمصوص، أعمال خمصوصة تؤدى يف زمان خمصوص: واصطالحاً        

  .خمصوص
  .٣القصد إىل مكان عامر: الزيارة وقيل: لغة - :والعمرة

  .٤قصد الكعبة للنسك وهو الطواف والسعي:شرعاً و            
  شروط الحج والعمرة

واما ختص للنساء وتسمى ، إما أن  تكون ختص الرجال والنساء وتسمى شروط عامة: الشروط
  .٥خاصة ؛وهي إن توفرت وجب احلج وأداؤه وإال فال 

  - :الشروط العامة تنقسم إىل قسمني 
  .غ واحلرية واالستطاعةوهي اإلسالم والعقل والبلو : شروط وجوب )١
  .وهي اإلسالم والتمييز ومباشرة األعمال يف وقت خمصوص: شروط الصحة )٢

  -:وهذه الشروط افصلها ما يلي واهم اإلجازات اليت أوردها الفقهاء فيها         

                                                        
  ).حج(باب  ٥٢\١: ، خمتار الصحاح ٢٨: طلبة الطلبة)  ١
 ٤٥٩\١، مغـين احملتـاج  ١٢٠\٢: ، فتح القدير  ١٧٧\١: ، اللباب ١٨٩\٢: الدر املختار)  ٢

  . ٢/٤٣٧:كشاف القناع ، ٢/٢: الشرح الكبري مع الدسوقي ، ٣/٢١٧: املغين، وما بعدها
  . ١١/١٦٧: ، لسان العرب ١/١٩٠: ، خمتار الصحاح ٣١:طلبة الطلبة)  ٣
  .وما بعدها ٢/٤٦٢: ، كشاف القناع ١/٤٦٠: مغين احملتاج)  ٤
ة بداي – ١٣-٢/٦: الشرح الصغري،  ٢/١٢٠: وما بعدها ، فتح القدير ٢/٣٠١: البدائع) ٥

تهد ،  ٢٥٠إىل صفحة  ٢٢٢-٣/٢١٨: املغين، ٤٥٠-٢/٤٤٠: ، كشاف القناع ١/٣٠٨: ا
  . ٣٦١-١/٣٥٠: غاية املنتهى



  ١٤٦

شرط من شروط احلج فال جيوز حج الكافر على رأي اجلمهور لعدم  -:اإلسالم )١
  .)١(أهليته ألداء العبادة

ما غري مطالبني  - :لوغ والعقلالب )٢ نون، أل فال جيب احلج  على الصغري وا
نون ، فال يلزمهما احلج، باألحكام الشرعية وكذلك ال جيوز احلج أو العمرة من ا

نون مث أفاق فعليهما ، ، ألنه ليس أهالً للعبادة  ولو حج الصغري مث بلغ وحج ا
بدليل قوله صلى اهللا عليه ، )٢(حقهما حجة اإلسالم وما فعالمها يكون تطوعا يف

واملعتوه ، والصيب حىت يبلغ، النائم حىت يستيقظ: رفع القلم عن ثالثة(( وسلم 
أميا صيب حج به (( وقوله صلى اهللا عليه وسلم . )٣())حىت يعقل

فإن ادرك فعليه احلج،واميا رجل مملوك حج به ، أجزأت عنه،فمات،أهله
صح حجه ، ولو حج الصيب) ٤)()تق فعليه احلج اهله،فمات،أجزأت عنه،فأن اع

نون والصيب الذي ال يعقل مل يصح أداؤمها  ومل جيزئه عن حجة اإلسالم وكذلك ا
  …الن األداء يتوقف على العقل

  
،كشاف ٤٦٥-١/٤٦١: ، مغني المحتاج٢/٣٠٠:، البدائع٢/١٢٠: فتح القدير )١(

  .٤٥٠-٢/٤٤٠: القناع
  .١٩٨-١/١٩٥: ، المهذب٣١٨/ ١: اية المجتهد، بد ٢٥-٧/١٧: المجموع )٢(
  . ٤/٢٩٣)نيل األوطار(رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن )٣(

نيل (ذكره امحد مرسالً،ورواه احلاكم عن ابن عباس وقال حديث حسن - ٤
  . ٤/٢٩٤)األوطار

                                                        

  
  
  



  ١٤٧

  المبحث الثاني
  االجازة في حج الصبي والمجنون 
ا تصح ، الم والتمييزيشرتط لصحة احلج؛ االس فاذا حج صيب مميز وقام باعمال احلج فا

اال أن املالكية قالوا ان التمييز شرط لصحة االحرام ، )١(منه كالصالة عند مجهور الفقهاء
  .)٢(ال لصحة احلج

نون فان اجلمهور قالوا للويل من اب او جد مثال حالالً كان : أما الصيب الذي ال مييز وا
نون ام حرامًا حج ، عن نفسه ام ال، أن حيرم عن الصغري املميز او عن غري املميز او عن ا

وال يشرتط حضورمها وال ، أحرمت عنه : فينوي الويل بقلبه جعل كل منهما حمرما او يقول
  .)٣(مواجهتهما باإلحرام

نون  كبا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم لقي ر (( والدليل على جواز االحرام عن الصغري وا
فرفعت ، رسول اهللا: فقالوا من انت؟ فقال، املسلمون: من القوم؟ قالوا: بالروحاء فقال 
  .)٤())اهلذا حج؟ قال نعم ولك اجر: فسألت، اليه امرأة صبياً 

  
  
  
موع،  ٩٩ص: نور االيضاح، وما بعدها ١/٤٦١: مغين احملتاج )١( ، ومابعدها ٧/٣٤: ا

  .٢/١٠: الشرح الصغري
  .١/٤٠٠: املدونة )٢(
  .٢/٣٠٢: ، بدائع الصنائع ٢/١٠: ، الشرح الصغري ٢٥٤-٣/٢٥٢: املغين )٣(
  ٤/٢٩٣: رواه امحد ومسلم وابو داود والنسائي عن ابن عباس نيل االمطار )٤(
   

                                                        
  
  
  
  



  ١٤٨

لذا ال جيوز للصيب املميز أن حيرم إال بإذن وليه ،وهو االب او اجلد ،عند عدم وجود    
  وال. )١(الصحيح عند الشافعيةوالوصي والقيم كاالب على ، االب 

فان كل .يتواله االخ والعم على االصح عندهم اذا مل يكن له ايصاء وال والية من احلاكم
لزمه فعله وجاز ذلك وال ينوب غريه عنه ،كالوقوف بعرفة ، ما امكن الصيب فعله بنفسه

ملميز يف شيء ولو فرط الصيب ا.)٢(واملبيت مبزدلفة وحنومها ،وما عجز عنه عمل الويل عنه
كان وجوب الدم يف مال الويل اما غري املميز فال فدية يف افراطه عن ، من اعمال احلج

  .)٣(احد
رفع القلم عن (( ال يصح حج الصيب للحديث السابق : وقال ابو حنيفة يف املشهور عنه 

فانه ال جيوز منه ،و الجيب . قياسا على النذر )) اخل …عن الصيب حىت يبلغ ، ثالثة
وألنه ، وألنه لو صح منه لوجب منه لوجب عليه قضاؤه اذا أفسده،وال يصح منه، ليه ع

  .)٤(فال يصح عقدها من الويل للصيب كالصالة،عبادة بدنية 

                                                        

  
  
  .ومابعدها ٢/٣٧٥: حاشية اجلمل-١
  .نفس املصدر )٢
  ..ومابعدها ٢/٣٧٥: حاشية اجلمل )٣( 
  .١/١٧٨:اللباب يف شرح الكتاب +  ٢/٣٠٠: بدائع الصنائع )٤(

  
  
  
  
  
  



  ١٤٩

ا، فال جيب احلج على العبد: ـ احلرية٤ وتتعلق بقطع مسافة وتشرتط ،ألنه عبادة تطول مد
  .)١(كاجلهادهلا االستطاعة بالزاد والراحلة؛ فلم جيب عليه  

وهي القدرة على الوصول إىل مكة ، من شروط وجوب احلج االستطاعة: االستطاعة - ٥
يالً {لقوله تعاىل  هِ َسِب يْ َل اعَ ِإ ِن اْستََط ِت مَ يْ بـَ ى النَّاِس ِحجُّ اْل لَّهِ َعَل ِ }ول

فال جيب احلج على ،  )٢(
  -:حدود االستطاعة لكن الفقهاء اختلفوا يف تفسري االستطاعة ووجوه و ، غري املستطيع
  -:االستطاعة أنواع ثالثة - :فقال احلنفية

فال جيوز على املريض واملقعد واملفلوج واالعمى وان ، فهي صحة البدن: البدنية - ١
واحملبوس واملمنوع من قبل السلطان اجلائر عن اخلروج ،والشيخ الكبري، وجد قائدا
  .)٣(إىل احلج

بشرط ان يكونا زائدين عن ، والراحلة  هي القدرة على الزاد: االستطاعة املالية - ٢
، وامللبس واملواشي الالزمة له، واملسكن ، كالدين الذي عليه، حاجياته األصلية 

م اىل حني عودته   .)٤(والسالح وان يكون زائدا عن نفقة عياله الذين تلزمه نفقا
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .وما بعدها ٢/٣٠١: البدائع )١(
  .٩٧:سورة آل عمران  )٢(
  .٢/٣٠٠: البدائع )٣(
  .١٩٩-٢/١٩٤: ، الدر املختار ١/١٧٧: اللباب )٤(

                                                        

  
  
  
  



  ٥٠

فهي أن يكون الطريق آمنا وغالبا فيه السالمة سواء كان  -:اما االستطاعة األمنية    
ال فرق بني أن تكون املرأة شابة او ، ووجود زوج أو حمرم للمرأة ، )١(ذلك حبرا أو برا

، اما اذا كانت املسافة اقل من ذلك. كان بينها وبني مكة ثالثة ايام فاكثر  عجوزا اذا
  .)٢(فيجب عليها اداء احلج وان مل يكن معها حمرم وال زوج

  .واستطاعة بالغري، استطاعة بالنفس: االستطاعة نوعان - :وقال الشافعية
قامة مبكة واالياب واال، واجرة اخلفارة يف الذهاب، القدرة على ما يلزمه من الزاد -:اوال

، وعن نفقة من تلزمه حىت يعود، والراحلة فاضال عن دينه وال مؤجال، منها ووجود الراحلة 
وامن الطريق ووجود املاء والزاد وعلف الدابة يف الطريق وان يكون مع املرأة زوجها او 

قادرا حمرمها واالعمى ال جيب عليه احلج اال اذا وجد قائدا ولو باجرة بشرط ان يكون 
  .  اما االستطاعة بالغري فسيأيت بيانه يف مبحث اخر. )٣(عليها

  
  
  
  
  

  -٢/١٩٤: ، الدر املختار ١/١٧٧: وما بعدها ،  اللباب ٢/٣٠٠: بدائع الصنائع )١(
  .١٩٩-٢/١٩٤: ، الدر املختار ١/١٧٧: وما بعدها ، اللباب ٢/٣٠٠: بدائع الصنائع )٢(

  .١/٢٦٤: ، فتاوى السبكي ١٩٨-١/١٩٦: ذب، امله ٤٧٠-١/٤٦٣: مغين احملتاج- ٣

                                                        

  
  
  



  ١٥١

اما ماشيا : االستطاعة هي امكان الوصول اىل مكة حبسب العادة  -:وقال املالكية      
وتكون االستطاعة بثالثة . )١(ويشرتط ان ال تلحقه مشقة عظيمة يف السفر. او راكبا

  - :اشياء هي 
فمن قدر على ، ادحة وهي امكانية الوصول اىل مكة بدون مشقة ف - :قوة البدن  - ١

حىت ان . الوصول مع املشقة الفادحة فال يكون مستطيعا، وال جيب عليه احلج
االعمى على املشي جيب عليه احلج اذا وجد قائدا يقوده ويكره للمراة احلج مبشي 

  .بعيد
وجود الزاد حبسب احوال الناس فيقوم مقام الزاد الصنعة  اذا كانت ال تزري  - ٢

  .هبصاحبها وتكفي حاجت
توافر الطريق السليم املسلوك بالرب أو البحر مىت كانت السالمة فيه غالبة وان يكون  - ٣

فان شق على املراة ومل يتيسر هلا . الركوب ميسورا للمراة اذا كانت املسافة بعيدة
وان  تكون معها زوج او حمرم بنسب او رضاع او .الركوب فال جيب عليها احلج

  .صهرية من حمارمها
، )٢(االستطاعة املشرتطة هي القدرة على الزاد والراحلة الصاحلة ملثله -:بلة وقال احلنا

  .ورأي احلنابلة كالشافعية يف اصح آرائهم
  
  

تهد ١٣-٢/١٠: ، الشرح الصغري ١٠-٢/٥: الشرح الكبري )١(   .١/٣٠٩:، بداية ا
  ٤٥٤-٢/٤٥٠: ، كشاف القناع٢٢٢-٣/٢١٨:املغين -٢

  
  

                                                        

  
  



  ١٥٢

  المبحث الثالث
  نيابة في الحجإجازة ال 

   - :وفيها ثالث مطالب
  -:حبث هذا املوضوع يقتضي ما يأيت 

  .ما تقبل اإلجازة النيابة من العبادات وما ال تقبلها: املطلب األول - ١
  .إهداء ثواب األعمال للميت: املطلب الثاين - ٢
  :مشروعية النيابة يف احلج واقوال الفقهاء فيما جيوز منها: املطلب الثالث - ٣
  

  .ما تقبل اإلجازة النيابة من العبادات وما ال تقبلها -:املطلب األول
  - :العبادات أنواع ثالثة

امجع الفقهاء انه جيوز  النيابة : عبادة مالية حمضة كالزكاة والكفارة وتوزيع األضاحي - آ
ا  وذلك ، فيها باالتفاق وكال احلالتني االختياري والضروري ، ألن املقصود انتفاع أهلها 

  .)١(اصل او نائب، خص حاصل بأي ش
  
  
  
  

، الدر املختار  ٨٥-٢/٨٢: ،، تبني احلقائق ٢/٤٥٤: ، البدائع ٢/٣٠٨: فتح القدير )١(
،الفروق  ١٥-٢/١٤: ، الشرح الصغري ٢/١٠: وما بعدها ، الشرح الكبري مع ألدسوقي ٢/٣٢٦:

،  ٢٣٠- ٣/٢٢٧: ، املغين ١/٣٥٨: ، غاية املنتهى ١/٤٦٨: ، مغين احملتاج ٢/٢٠٥: للقوايف
  .٢/٩٠: ، حاشيتا قليويب وعمرية ٢/١٠٨: حاشية البيجرمي

  

                                                        

  



  ١٥٣

  
حيث ال جتوز النيابة فيها الن : عبادة بدنية حمضة كالصوم والصالة والشهادة -ب

  .)١(املقصود هو اإلنسان نفسه وأتعاب نفسه ال حيصل باإلنابة
وز النيابة فيها عند حيث قال مجهور الفقهاء جي: عبادة مشرتكة بدنية ومالية كاحلج  -ج

الن املشقة املقصودة حتصل بفعل النفس وحتصل أيضا بفعل الغري إذا  ،العجز او الضرورة 
وهذه العبادة ختتلف عن البدنية كالصالة والصوم باشتماهلا على القربة املالية ،كان مباله 

  .)٢(غالبا باإلنفاق يف اإلسفار
ألنه . باجرة أو ال ،يف حج الفرض أو النفل  ال جتوز النيابة عن احلج -: وقال املالكية

إذ املقصود باحلج تأديب النفس بفارقة ، عبادة بدنية ال يقبل النيابة كالصالة والصوم 
ذيبها باخلروج عن املعتاد من لبس املخيط وغريه ليتذكر اآلخرة والقرب وامليعاد ، األوطان و

والسعي بني الصفا واملروة ، اجلمار وتعظيم شعائر اهللا تعاىل يف تلك األوطان كرمي ، 
ويكره التطوع ، ويكره ، أما امليت إذا أوصى باحلج فيصح عنه مع الكراهة .  )٣(وغريمها 

  .)٥(وبه قال الظاهرية يف ارجح ارائهم. )٤(عنه باحلج
  
  
  ٢/٣٦٨:، ابن عابدين١/٤٦٨:،مغين احلتاج٢/٣٠٨:فتح القدير  -١
  .١/٤٦٨:  احملتاج، مغين ٢/٤٥٥: بدائع الصنائع )٢(
امش الفروق )٣(   .٢/٢٠٢: ذيب الفروق 
ا امليت ١/٢٩٧: حاشية العدوى )٤(   .فقد جاء فيه أما الوصية باحلج مكروهة ويذهب مالك اىل انه ال ينتفع 
  .٥/٤٠: احمللى باآلثار )٥(

                                                        

  
  
  
  



  ١٥٤

  املطلب الثاين
  إهداء ثواب األعمال للميت 

والصدقات واهلدي والدعاء للميت بدليل ماروي  امجع الفقهاء على وصول ثواب األعمال
يا ( أن سعد بن ايب وقاص رضي اهللا عنه سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 

: فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ،رسول اهللا إن أمي كانت حتب الصدقة أفأتصدق عنها 
اىل يومنا ) ه و سلم صلى اهللا علي(و عليه عمل املسلمني من لدن رسول اهللا .)١()تصدق

هذا من زيارة القبور ، و قراءة القرآن عليها ، و التكفني و الصدقات و الصوم و الصالة 
ا لألموات ، و ال امتناع يف العقل أيضا،  ألن إعطاء الثواب من اهللا تعاىل  ، و جعل ثوا

كما له   افضال منه ال استحقاق عليه فله أن يتفضل على من عمل ألجله جبعل الثواب له
  .أن يتفضل بإعطاء الثواب من غري عمل رأسًا 

و قال مجهور الفقهاء أن يقول الواهب ثواب عمله لغريه صالة أو صوما أو صدقة أو 
) صلى اهللا عليه و سلم (ملا روي أن النيب ،اللهم اجعل ثواب ما افعل لفالن ( تالوة قرآن 

  .)٢(مته ضحى بكبشني أملحني ، أحدمها عن نفسه و اآلخر عن أ
  
  
  
  
  

                                                        
و مسلم يف  ) . ١٣٨٨(أخرج البخاري يف  صحيحه يف اجلنائز باب موت الفجاءة البغتة برقم )١(

  ).١٠٠٤(صحيحه يف الزكاة باب وصول ثواب الصدقة على امليت إليه برقم 
) ٥٥٦٤(اخرج البخاري يف صحيحه يف األضاحي باب وضع القدم على صفح الذبيحة برقم  )٢(

  )١٩٦٦(يف األضاحي باب استحباب األضحية برقم  و مسلم يف صحيحه
  
  



  ١٥٥

  
فرياد به إال إذا وهبه له و يؤكده ) ١(}و أن ليس لإلنسان إال ما سعى{واما قوله تعاىل 

م ذريتهم  {مضمون آية أخرى  و ) ٢( }و الذين آمنوا و اتبعتهم ذريتهم بإميان أحلقنا 
أي يف حق اخلروج عن ) ٣))(ال يصوم أحد عن أحد (( أما قوله صلى اهللا عليه و سلم  

لعهدة ال يف حق الثواب ، فان من صام أو صلى أو تصدق و جعل ثوابه لغريه من ا
ا إليهم عند أهل السنة واجلماعة  ،و ليس يف )٤(األموات أو األحياء جاز؛ و يصل ثوا

ذلك شيء مما يستعبد عقال ، إذ ليس فيه إال جعل ما له من األجر لغريه و اهللا تعاىل هو 
  . ر عليه ، و ال خيتص ذلك بعمل دون عمل املوصل إليه ، و هو القاد

  
  
  
  

  ) ٣٩(اآلية : ـ سورة النجم
  )٢١(اآلية :ـ سورة الطور ٢
كتاب (موقوفا و مرفوعا يف)رضي اهللا تعاىل عنهما (ـ احلديث مروي عن أبن عمر ٣

   ٦٥١ورواه الرتمذي يف باب الصوم برقم )  ٩٠/  ٣املبسوط 
   ٢/٤٥٤: بدائع الصنائع - ٤
  
  
  
  
  
  
  



  ١٥٦

  املطلب الثالث
  مشروعية النيابة يف احلج واقوال الفقهاء فيما جيوز منها  

جيوز احلج عن الغري الذي مات ومل حيج، او عن املريض احلي الذي عجز عن احلج لعذر 
  - :اىل ذلك اراء الفقهاء ما يأيت . وله مال 

  -:احلنفية قالوا
يـه ان يسـتنيب غـريه لـيحج عنـه فمـن عجـز عـن احلـج بنفسـه وجـب عل،احلج مما يقبل النيابة 

  :فهما حالتان، 
بـــان يكــــون عجـــزه مســـتمرا اىل املــــوت عـــادة كـــاملريض الــــذي ال يرجـــى بــــرؤه : العجـــز )١

مث ، ومــــىت كــــان عــــاجزا حبيــــث ال يرجــــوا القــــدرة علــــى احلــــج اىل املــــوت . وكــــاألعمى 
  .)١(أناب من حيج عنه وحج عنه النائب فقد سقط الفرض عنه

، ، ن أوصـى بـان حيــج عنـه بعـد موتـه ومـ: وبعـد املـوت لوصـية  )٢ فـان عـني مـاال ومكانــًا
وان مل يعـني وجـب ان حيـج عنـه مـن بلـده ان كـان ، وجب تنفيذ وصيته على ما عني

  . )٢(ثلث ماله يكفي يف ذلك
  
  
  

  .٣٣٣-٢/٣٢٦: ، الدر املختار ٢/٤٥٥: البدائع )١(
  .١/١٤: تاوى احلامدية، تنقيح الف ٢/٣٦٧: ،حاشية ابن عابدين ٢/٣٢٠: فتح القدير )٢(

  
  
  

                                                        

  
  



  ١٥٧

اىل أن احلـــج ال يقبـــل النيابـــة ،وبالتـــايل فلـــيس للشـــخص أن حيـــج : وذهـــب املالكيـــة         
  .)١(لكن إذا أوصى باحلج جاز من الثلث مع الكراهة وال ينتفع به امليت، غريه

بمـوت  فهي إما أن يعجز عن احلج بنفسـه -:أجازوا احلج عن الغري يف حالتني  :والشافعية
او زمانة او مرض ال يرجى زوالـه ، او هـرم حبيـث ال يسـتطيع الثبـوت علـى الراحلـة ،  او كبر

وإال فــال جيــب علــى ، وامــا مــن يأتيــه املــوت ومل حيــج إن كــان لــه تركــة ،)٢(اال مبشــقة شــديدة 
ومجلــة القــول أن احلــج . )٣(الــوارث وجيــوز للــوارث واألجنــيب احلــج عنــه ســواء أوصــى بــه ام ال

ة يقضــى عـن امليــت كبقيــة ديونـه بــل هــو مقـدم علــى بقيــة الـديون املاليــة املتعلقــة عنـد الشــافعي
  .بامليت وجيب من راس املال املوصي به

أمـا امليـت فيجـوز ، اىل جواز احلج عن الغـري بشـرط حصـول اإلذن مسـبقا: ويذهب احلنابلة 
  .)٤(عنه بغري إذن 

  :والخالصة 
حلــج عــن امليــت إذا أوصــى وتنفــذ الوصــية مــن ثلــث أن املالكيــة واحلنفيــة أعطــوا إجــازة ا      
و أجــاز اجلمهــور غــري املالكيــة عــن احلــي العــاجز ملــرض وحنــوه ؛ وحــج النائــب يكــون ، املــال 

وتنفــذ الوصـية عنــد .وعنـد الشــافعية مـن امليقـات، عنـد احلنفيـة واحلنابلــة مـن بلـد املنــوب عنـه 
  .الشافعية واحلنابلة من رأس املال ال من الثلث فقط

حج النائب عن امليت يكون على الفور عند اجلمهور وعند الشافعية على الرتاخي و 
  .وللنائب تأخريه

  
                                                        

امش الفروق  )١(   .١/٢٩٧حاشية العدوي +  ٢/٢٠٢ذيب الفروق 
  .٢/٩٣فتاوى الفقهية الكربى +  ٢/٩٠حاشية احمللى مع حاشية قليويب وعمرية +  ١/١٩٩املهذب  )٢(
موع ،١/١٩٩املهذب  )٣(   .٣/٦٨تاج املنهاج مع مغين احمل+ وما بعدها  ٧/٨٩ا
  .٣/١٨٩املغين مع الشرح الكبري  )٤(

  
  



  ١٥٨

  المبحث الرابع
  اإلجازة في أفعال المحرم

جيوز للمحرم أن يعمل بعض األعمال ما مل يرتتب عليه إمث أو حكم خمالف للحج وهي 
  :ممَّا ليس من احملرمات ويتلخص بيانه كاآليت 

حرم غسل رأسه وبدنـه باملـاء ، إلزالـة األوسـاخ عنـه،فيجوز االغتسـال بالصـابون جيوز للم-١
وحنـوه مـن غـري نتـف شـي مـن شـعره ، ولـه أن يغتسـل مـن اجلنابـة باإلمجـاع ،وإذا اغتسـل مـن 
اجلنابة استحب أن يغسل رأسه ببطون أنامله برفـق ،حـىت يتسـرب املـاء يف أصـول شـعره ،وال 

  . )١(أن يغتسل يف احلمام وغريه،وان يغسل بدنه فيهحيكه بأظفاره وكذلك جيوز له 
  .)٢(وجيوز له االكتحال مبا ال طيب فيه -٢
 )٣(وجيـــــوز للمحـــــرم احلجامـــــة والفصـــــد مـــــن غـــــري حلـــــق الشـــــعر، وكـــــذلك جيـــــوز احلجامـــــة-٣

، وكـــذلك )٤())أحـــتجم وهـــو حمـــرم (( واســـتعماهلا للمحـــرم الن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم 
الكســـر، وحـــك الـــرأس والبـــدن برفـــق بأظفـــاره علـــى وجـــه ال ينتـــف جيـــوز قلـــع الضـــرس وجـــرب 

  .شعراً، واملستحب أال يفعل 
  
  
  .شعراً ال يأمث فيه )١(وجيوز للمحرم أن ينشد الشعر وهو يف اإلحرام بشرط-٤

                                                        
  . ١/٥٣٨: ،شرح منتهى األرادات٤٨٩/ ٢: ،رد احملتار ٣٠٨-٣/٢٩٧: املغين )١(
:  ، الفتاوى اهلندية ٢/٢٦١: ، املنتقى شرح املوطأ٢/٤٢٨:،كشاف القناع٢/٤٩١: رد احملتار )٢(

١/٢٢٤.  
  .٢/٤٢٨: ، كشاف القناع ٢/٢٦١ :،املنتقى شرح املوطأ ٢/١٩٨: بدائع الصنائع )٣(
  .٦٢٣ورواه البخاري يف باب احلج برقم ).متفق عليه (احلديث مروي عن ابن عباس وهو  )٤(

  
 ٢/٤٥٠وما بعدها ، ٢/٢٦٨: ،األم٢/٤٢٨وما بعدها ،كشاف القناع ٢/٣٥٠: البحر الرائق )١(

  .٥/٢١١: احمللى باآلثار



  ١٥٩

  .)٢(جيوز للمحرم واحملرمة النظر إىل املرآة وبالعكس-٥
تــل الســباع واحلشــرات املؤذيــة  ،وجيــوز ق)٣(يبــاح لــه قتــل ألفــوا ســق اخلمســة بــنص احلــديث-٦

  .)٤(كالبعوض والذباب والرباغيث يف رأي اجلمهور
  . )٥(جيوز للمحرم صيد البحر وذبح األنعام اإلنسية والدجاج والبط واإلوز األهلي- ٧
بالشمســية (وجيـوز للمحــرم أن يسـتظل بالشــجرة واخليمـة والبيــت واحملمـل واملظلــة املعروفـة -٨
  . )٦(لك رأسه ووجههبشرط أن ال ميس شي من ذ) 
جيـــوز للمحـــرم أن يشـــد علـــى ظهـــره حزامـــًا ويضـــع فيـــه نقـــوده ولـــو كانـــت لغـــريه ،وكـــذلك -٩

  .)٧(جيوز لبس حزام الفتق
  .وجيوز للمحرم لبس اخلامت والساعة والسالح حلماية نفسه من العدو وللحاجة-١٠
  .حنوهاجيوز للمحرم الكالم ولكن يستحب أن يشتغل بالذكر وتالوة القرآن و -١١  

  
  

  المبحث الخامس

                                                        
  .٢/٢٥٥: ، املنتقى شرح املوطأ٢/٢٦٨: وما بعدها األم ٢/١٩٨: بدائع الصنائع )٢(
ة والعقرب والفأرة والكلب :مخس فواسق يقتلن يف احلل واحلرم (احلديث رواه مسلم والنسائي  )٣( ّ احلي

  .،عن عائشة) العقور والغراب 
وما بعدها ،املنتقى ٢/٢٦٨،األم ٢/٤٢٨: وما بعدها ،كشاف القناع ٢/١٩٨: بدائع الصنائع )٤(

  .٢/٢٦١شرح املوطأ 
  ٢/٢٤٦:،املنتقى٢/٤٣٧: وما بعدها، كشاف القناع٢/٣٥٠: البحر الرائق )٥(
: ،احمللى باآلثار١/٢٢٤: ، الفتاوى اهلندية٢/٣٢٧: مطالب أويل النهي يف شرح غاية املنتهى )٦(

  ).الظاهري( ٥/٢١١
  ٢/٢٦١:،املنتقى٢/١٩٨: بدائع الصنائع )٧(



  ١٦٠

  اإلجازة في األكل من الهدي
وهذه السنة ينبغي للمسلم احملافظة عليها بدليل أن النيب صلى )١(األضحية سنة من سنن األنبياء     

ضحى عن نفسه وعن أمته بكبشني أملحني أقرنني كما جاء يف احلديث عن انس (اهللا عليه وسلم 
ضحى بكبشني أملحني أقرنني (( النيب صلى اهللا عليه وسلم  أن) رضي اهللا تعاىل عنه(بن مالك 

ا    .احلديث ..  )٢())ذحبهما بيده ومسّى وكرب ووضع رجله على صفحا
أن  )٣(النحـر،ويف البقـر والغـنم ،الـذبح واألولىباالتفـاق: واألفضل عند اجلمهور من األضحية يف البـدن

ألنـه قربـة ، والعمـل بنفسـه يف القربـات أوىل ملـا يتوىل اإلنسان ذبح اهلدي بنفسه أن كان حيسـن ذلـك 
ــن زيــادة اخلشــوع ،ولــه أن يســتنيب غــريه يف ذبــح اهلــدي ويشــرتي حينئــٍذ أن يــأذن لــه املضــحي  فيــه م

كمــا مــرّ ) صــلى اهللا عليــه وســلم(،إال أنــه يقــف عنــد الــذبح إذا مل يــذبح بنفســه ،ألن النــيب  )٤(بــذلك
  باحلديث حنر هديه بيده

 تفريـق اللحـم بنفسـه، ألنـه أحـوط واقـل للضـرر علـى املسـاكني وان خلـى بينـه وبـني واألفضل أن يتوىل
و يبـاح للفقـراء األخـذ مـن اهلــدي إذا مل يـدفع إلـيهم ،أمـا بـاألذن الصـريح لفظــًا . )٥( .املسـاكني جـاز 

  .أو باألذن داللة كالتخلية بينهم وبينه لذا ولو ضحى املضحي اهلدي فهل جيوز له األكل منه أم ال 
  
  

  .٥/١١٧: ،سنة النسائي١/٣٧٩:،صحيح مسلم ٣/٤٥: انظر صحيح البخاري )١(
  ).حسن صحيح(وقال ٤/٧١: أخرجه الرتمذي )٢(
  .٦/٤٥:، احمللى باآلثار٣/٥٤١: ،املغين٢/٨٧: الشرح الكبري ٢/١٢٩: ،الشرح الصغري١/٢١٨: اللباب )٣(
موع للنو ٣/١٨٥: ،الفروق للقوايف٥/٦٧: البدائع) ٤(   .٦/٤٥، احمللى٣/٥٤١:، املغين٨/٤٠٧:وي، ا
  . ٦/٤٩:، المحلى باآلثار  ٣/٥٤١: ، المغني ٢/٨٧: ، الشرح الكبير١/٢١٨:اللباب ) ٥(

  

  :  و يرى الحنفية

                                                        

  
  
  
   



  ١٦١

أنه جيوز األكل من هدي التطـوع والقـران إذا بلـغ الضـحية إىل احلـرم فـإذا وجـد ذلـك جـاز األكـل     
األكــل منــه جــاز للغــين األكــل منــه أيضــًا ، ولكــن بشــرط أن  منــه مبنزلــة األضــحية، ومــا جــاز لصــاحبه

  .)١(يبلغ اهلدي حمله وال جيوز ذبح اهلدايا واألكل منها إذا مل يبلغ احلرم 
  )٢(- :اهلدي نوعان و قال الشافعية 

وهو ما يقع واجبًا على فعل حرام، أو ترك واجب من واجبات احلج، أو نذر فال جيوز - أ    
،بل جيب ذحبه يف حمله توزيعها على أهله يف مكة وغريها، لذا ال يأكل من للمضحي األكل منه 

  .واجب ألنه هدي وجب باإلحرام والنذر 
  .والسنة فيجوز لصاحبه أن يتطوع به كاألضحية واألكل منه -ب

ال جيوز ان يأكل من غري دم التمتع والقران ، لذا ال جيوز أن يأكل اإلنسان من كل  وقال الحنابلة
  . )٣(كالواجب بنذر أو بتعيني ،ويستحب له ان يأكل ايضًا من هدي التطوعواجب  

  - :أن صاحب اهلدايا يأكل منها كلها إّال من اربعة :  وقال المالكية
جزاء الصيد ،ونسك األذى ،ونذر املساكني أي النذر املعني ،وهدي التطوع للمساكني ،وما سوى 

ًا ،قبل احملل وبعده ،وهو كل هدي وجب يف حج أو هذه األربعة جيوز لصاحبها األكل منها مطلق
عمرة،كهدي التمتع والقران ،وجتاوز امليقات وترك طواف القدوم أو احللق ويأكل منها أيضًا الغين 

  .)٤(والقريب 
جيوز األكل من دم التمتع والقران عند اجلمهور، وال جيوز عند الشافعية وال جيوز األكل  :والخالصة

  .وجيوز األكل من املتطوع به باالتفاق،اجلزاء اتفاقا من املنذور، ودم
  

  . ٢١٨-١/٢١٧: اللباب -١
  ٢/٢٣٩:األم  - ٢
  .١/٣٨٨: غاية املنتهى،  ٥٤٨-٥٤١،  ٣/٥٣٧: املغين .٣
  .٢/٨٩الشرح الكبري +  ١٢٨-٢/١٢٥الشرح الصغري ) ٤(

                                                        

  
  
  



  ١٦٢

  الخاتمة
نــك انــت العلــيم ســبحانك ال علــم لنــا اال مــا علمتنــا ا –الحمــد هللا رب العــالمين       

وأصــلي وأســلم علــى ســيد الكائنــات ومعلــم البشــرية جمعــاء ســيدنا محمــد –الحكــيم 
  :صلى اهللا عليه وسلم وعلى اله وصحبه أجمعين وبعد 

بــات لزامــًا علينــا أن نلــم شــتات الموضــوع بخاتمــة ونبــين فيهــا أهــم النتــائج التــي       
  :توصلت اليها من خالل هذا العرض التفصيلي للبحث 

  :تتلخص فيما يلي و 
ال تخـرج عـن االنفـاذ واالمضـاء واالعطـاء واالذن ، غيــر أن :اإلجـازة فـي اللغـة  -١

  .هناك الفاظًا ذات صلة بهامرتبطة معها في المعنى اللغوي 
ــن خــــالل البحـــث انتهيــــت فيـــه الــــى ان ال فـــرق بــــين االذن واالجـــازة كمصــــطلح ،       مـ

الفــرق بينهمــا أن اإلجــازة تاليــة للفعــل فهمــا يــدالن مــع نفــاذ التصــرف وامضــائه اال أن 
امـا االذن فسـابق .وبعدمها يغير الفعل غير نافذ والتترتب عليه االثـار الشـرعية المقـررة

للتصــرف ومــن ثــم فالتصــرف قبلــه حكمــه الــبطالن ومــع ذلــك فكــل اذن إجــازة ولــيس 
ــأتي بعــد الفعــل واالذن فالبــد .العكــس فبينهمــا عمــوم وخصــوص مــن وجــه  فاالجــازة ت

  .ل التصرفقب
ومــن خــالل البحــث توصــلت الــى اركــان اإلجــازة اذ ان لهــا شــروطًا البــد منهــا  -٢

  :وهي 
  من له اإلجازة في التصرف بال والية كالفضولي -أ

  المجيز وهو الوصي او الوكيل   -ب
  .المجاز فهو المتصرف في اجازته ويقوم بتنفيذ ما وكل اليه   -جـ 
  .متعددة وتم عرضها بشكل مفصل وصيغة اإلجازة فالبد أن لها صيغ  -٣



  ١٦٣

مــن خــالل البحــث تبــين أن اإلجــازة تتنــوع الىخمســة أنــواع وبعــد عرضــها توصــلت -٤
الى أن هناك الفاظًا ذات صلة بـاالذن وهـي االباحـة ، واالجـازة ، واالمـر، ومـن خـالل 

وأن االســـتئذان واالذن بمعنـــى واحـــد .البحـــث تبـــين ان االباحـــة واالذن بمعنـــى واحـــد 
  .تم استعراض االستئذان وانواعه وصفته والمسائل المتعلقة به و .ايضًا 

  :وعند البحث عن اإلجازة في باب العبادات تبين مايأتي  -٥
ان اإلجازة في باب العبادات كثيرة ومتنوعة ومنها اإلجازة فـي اشـتراط النيـة ، وان     

الفصـل وتطرقــت اثـر اإلجـازة فـي التصـرفات القوليـة والفعليـة وهــذا مـا بحثتـه فـي هـذا 
بمزيــــد مــــن النمــــاذج مــــن العبــــادات والتــــي وردت فيهــــا اإلجــــازة وذكــــرت فيهــــا أهــــم 

  . التصرفات الفعلية من خالل البحث وسبب اختالف الفقهاء في هذه المسائل 
وفي الختام أتضرع الى الباري عز وجل أن يتقبـل منـي هـذا العمـل وسـائر أعمـالي وأن 

ري وتقـــديري لكـــل مـــن ســـاهم وأســـدى الـــيّ يخـــتم بالصـــالحات حيـــاتي ، وأكـــرر شـــك
  .معروفًا وقدم الخدمة ألكمال هذه الرسالة فجزاهم اهللا تعالىعني خير الجزاء

ربنـا أتمــم لنــا نورنـا واغفــر لنــا انـك علــى كــل شـيء قــدير وصــلى اهللا تعـالى علــى ســيدنا 
  .محمد وعلى اله واصحابه وسلم

  
    

  
  

  الباحث
  
  



  ١٦٤

  المصادر والمراجع
  

  كتب التفسير 
مطبعـة /هـ ٣٧٠أحكام القرآن للجصاص أبو بكر حممد بن علي الرازي اجلصاص احلنفي املتوىف  - ١

  .هـ ١٣٤٧البهية املصرية سنة 
للحافظ عماد الدين ايب الفداء امساعيـل بـن عمـر كثـري الدمشـقي املتـوىف : تفسري القرآن العظيم   - ٢

  مصر:دار احياء الكتب العربية /هـ٧٧٤
  ط بريوت /هـ ٩١١عبد الرمحن بن ايب بكر احمللي السيوطي املتوىف تفسري اجلاللني حممد بن  - ٣
اجلـامع ألحكــام القــرآن لالمــام حممــد بـن أمحــد بــن ايب بكــر بــن فـرح القــرطيب ابــو عبــد اهللا املتــوىف   - ٤

  .هـ ١٣٨٧ط دار الكتب املصرية سنة /هـ  ٦٧١
–املعـارف بالقـاهرة  دار/هــ ٣١٠جامع البيان يف تفسري القرآن أليب جعفـر بـن جريـر الطـربي ت  - ٥

  . هـ ١٣٢٨حتقيق الشيخ حممود حممد شاكر املطبعة الكربى ببوالق سنة 
ط /هــــ ٥٢٨الكشـــاف عـــن حقـــائق غـــوامض التنزيـــل لألمـــام حممـــود بـــن عمـــر الزخمشـــري املتـــوىف  - ٦

  .مصطفى حليب مصر 
  كتب الفقه 
  فقه الحنفي

بــن مســـعود بــن امحـــد الكاســـاين البــدائع الصـــنائع يف ترتيــب الشـــرائع لألمــام عالءالـــدين ايب بكـــر  - ٧
  . ط القاهرة /هـ ٥٨٧احلنفي ت 

هـــ ٩٧٦املصــري ت ) ابــن جنــيم(لألمــام زيــن الـدين بــن ابــراهيم : البحـر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق  - ٨
  .بريوت  –دار املعرفة /ط

ط مطبعــة الكــربى / ٧٤٢/لألمــام عثمــان بــن علـي الزيلعــي ت: تبـني احلقــائق شــرح كنــز الـدقائق  - ٩
  .مصر

ــــة تنقــــيح  -١٠ ــــاوى احلامدي ــــدين ت: الفت ــــابن عاب ــــن عمــــر املشــــهور ب هـــــ ط ١٢٥٢-للشــــيخ حممــــد ب
  مصر–مصطفى حليب 



  ١٦٥

  اخلريية /لألمام أبو بكر حممد بن علي احلدادي ط: اجلوهرة النرية  -١١
لألمـام أمحـد بـن حممـد بـن امساعيـل الطحطـاوي احلنفـي : حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح  -١٢

  هـ ١٢٣١/ت
القـاهرة /للعالمة حممد بن عرفة الدسوقي مطبعة االستقامة: الشرح الكبري حاشية الدسوقي على  -١٣

 .  
ط /هـــــ ١٢٥٢/لألمــــام حممــــد أمــــني بــــن عمــــر الشــــهري بــــابن عابــــدين ت: حاشـــية ابــــن عابــــدين  -١٤

  .مصطفى احلليب مصر 
للعالمـــة موالنـــا القاضـــي حممـــد بـــن فرمـــوزا الشـــهري مبـــال : الـــدرر احلكـــام يف شـــرح غـــرر األحكـــام   -١٥

  .م١٣٣٠مطبعة امحد كامل يف دار اخلالفة العالية سنة النشر /هـ ٨٨٥/نفي تخسرو احل
هــ ١٢٥٢/للعالمـة حممـد أمـني بـن عمـر  الشـهري بـأبن عابـدين ت: رد احملتـار علـى الـدر املختـار  -١٦

  .املطبعة العاملية الطبعة االوىل /
هـــ دار ٧٨٦/ تلألمــام اكمــل الــدين حممــد بــن حممــد بــن حممــود البــابريت: العنايــة شــرح اهلدايــة  -١٧

  . الفكر بريوت 
  .تأليف جلنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي ط مصر : الفتاوى اهلندية  -١٨
ط /هــــ ٨٦١املتــوىف ) ابــن مهـــام(لألمـــام كمــال الــدين بـــن عبــد الواحــد املعـــروف  بـــ: فــتح القــدير  -١٩

  .هـ ١٣١٦–مصر –املطبعة االمريية ببوالق 
مصـــر –وف املنـــاوي املكتبـــة التجاريـــة العامليـــة بالقـــاهرة للشـــيخ العالمـــة عبـــد الـــرؤ : فـــيض القـــدير   -٢٠

  هـ ١٣٥٦
  .هـ ٣٦٢لألمام عبد الغين الغنيمي الدمشقي املتوىف : اللباب يف شرح الكتاب  -٢١
دار / لألمـــام السرخســـي حممـــد بـــن ســـهل ابيـــث بكـــر مشـــس األئمـــة السرخســـي ط: املبســـوط    -٢٢

  .السعادة الطبعة األوىل  
/ هـ ط١٠٦٩/لألمام حسن بن عمار بن علي الشرنبالين ت: ضاحمراقي الفالح شرح نور االي  -٢٣

  .بريوت
ـــر يف شــــرح ملتقـــى األحبــــر  -٢٤ / لالمـــام أفنــــدي عبـــد الــــرمحن بـــن حممــــد بـــن ســــليمان ت:جممـــع األ

  .مطابع دار اخلالفة باألستانة / هـ ط١٠٨٧
  . دار الكتاب االسالمي بريوت / غامن بن حممد البغدادي/ جممع الضمنات   -٢٥



  ١٦٦

هــ ١٣٠٠ط بـوالق سـنة /صولني لألمام حممود بن امساعيل الشهري بـابن قاضـي مسـاوة جامع الف  -٢٦
.  

  . هـ ط القاهرة ٦٨٣/للشيخ عبد اهللا بن حممودبن مودود املوصلي ت: األختيار لتعليل املختار   -٢٧
  فقه الشافعي 

  .مصر/هـ ط٢٠٤لألمام حممد بن ادريس الشافعي املتوىف:األم  -٢٨
املكتبــــة ٩٢٦/الــــب لزكريــــا بــــن حممــــد بــــن زكريــــا األنصــــاري تأســــىن املطالــــب شــــرح روض الط  -٢٩

  .بريوت  –االسالمي 
بـريوت -دار الفكـر العـريب/هــ ٩٧٤/حتفة احملتاج ألمحد بن حممد بن علـي بـن حجـر اهليتمـي ت  -٣٠

 .  
 –دار الفكـر العـريب /هـ ١٢٢١/حاشية البيجرمي على اخلطيب لسليمان بن حممد البيجرمي ت  -٣١

  . بريوت 
  .رمي على املنهج لنفس املؤلفحاشية البيج  -٣٢
  .بريوت_دار الفكر _ لسليمان بن منصور العجيلي املصري :حاشية اجلمل   -٣٣
دار احيــاء /هـــ ٩٥٧/ألمحــد ســالمة القليــويب وأمحــد الربلســي عمــرية ت: حاشــيتا قليــويب وعمــرية  -٣٤

  بريوت  –الرتاث العريب 
  هـ ٩٢٦/لزكريا بن حممد األنصاري ت: شرح البهجة  -٣٥
ألمحـد شـهاب الــدين بـن حممـد بــدر الـدين بـن حممــد مشـس الـدين بــن : لفقهيـة الكــربىالفتـاوى ا  -٣٦

  .املكتبة االسالمية/هـ ٩٧٤/علي بن حجر اهليتمي ت
  دار املعارف /لتقي الدين علي بن عبد الكايف ط:فتاوى السبكي  -٣٧
  مصر / هـ ط٤٧٦/ألبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي ابو اسحاق ت: املهذب  -٣٨
للشــيخ مشـــس الــدين حممــد بـــن امحــد الشــربيين اخلطيـــب : ج اىل معــاين الفـــاظ املنهــاجمغــين احملتــا   -٣٩

  .القاهرة / هـ ط٩٧٧/ت
موع  -٤٠   .شركة العلماء/ هـ ط٦٧٦/لألمام حمي الدين بن شرف النووي ت: ا
للعالمــــة مشــــس الــــدين حممــــد بــــن شــــهاب الــــدين امحــــد الرملــــي :ايــــة احملتــــاج اىل شــــرح املنهــــاج   -٤١

  .هـ ١٣٨٦مصر سنة –فى احلليب ط مصط/ هـ ١٠٠٤/ت



  ١٦٧

  فقه المالكي 
  
ايب عبـــد اهللا حممــد بــن يوســـف بــن ايب القاســـم الشــهري بـــاملوق : التــاج واألكليــل ملختصـــر خليــل  -٤٢

  .هـ ٨٩٧/ت
امش الفروق   -٤٣   بريوت–دار املعرفة /للشيخ حممد علي بن احلسني املالكي ط: ذيب الفروق 
  .القاهرة /بن امحد بن عرفة الدسوقي طحاشية الدسوقي على الشرح الكبري حملمد   -٤٤
  .دار املعارف /ابو العباس امحد الصاوي : حاشية الصاوي على الشرح الصغري   -٤٥
  .هـ ١٣١٧ط مصر /على الصعيدي العدوي : حاشية العدوي   -٤٦
  .هـ ١١٠١/حممد بن عبد اهللا اخلرشي ت:شرح خمتصر خليل للخرشي   -٤٧
هــ ١٢٠١/حممـد العـدوي املـالكي الشـهري بالـدرديرتابـو الربكـات سـيد امحـد بـن : الشرح الكبـري  -٤٨

  .مصر/ط
ـــــاس امحـــــد الصـــــاوي ت :الشـــــرح الصـــــغري  -٤٩ ـــــو العب ـــــن امحـــــد اب ـــــن حممـــــد ب لالمـــــام ســـــيدي امحـــــد ب

  هـ ١٣٧٢-ط مصطفى البايب احلليب مبصر/هـ١٢٠١
ط مصـطفى /هــ ١٢٩٩/ت)علـيش(حممـد بـن امحـد بـن حممـد : منح اجلليل شرح خمتصر خليـل   -٥٠

  .احلليب مصر
لالمام ايب عبد اهللا حممد بن حممد بن عبـد الـرمحن املعـروف : ب اجلليل شرح خمتصر خليل مواه  -٥١

  هـ   ١٣٢٩ط مطبعة السعادة /هـ ٩٥٤/باخلطاب ت
ط مصـــطفى احللـــيب ســـنة /هــــ ١٢٩٩حممـــد بـــن امحـــد بـــن حممـــد علـــيش ت : فـــتح العلـــي املالـــك  -٥٢

  .م ١٩٥٨
  دار الكتاب االسالمي/لألمام سليمان بن خلف الباجي : املنتقى شرح املوطأ  -٥٣
  بريوت –دار صادر /هـ ١٧٩/ مالك بن أنس األصبحي ت:املدونة الكربى   -٥٤
  . بريوت_دار الفكر /امحد بن غنيم بن سامل بن مهنا النفراوي املالكي:الفواكه الدواين   -٥٥

  
  



  ١٦٨

  فقه الحنبلي 
  هـ ٧٢٧شرح العمدة امحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ابو العباس املتوىف -٥٦
  هـ ١٠٥١/لألمام منصور بن يونس البهويت ت:رح منتهى االرادات ش  -٥٧
دار الكتـــب /هــــ ٧٦٢/لالمـــام حممـــد بـــن مفلـــح بـــن حممـــد املقدســـي ابـــو عبـــد اهللا  ت:الفـــروع   -٥٨

  .هـ  ١٤١٨بريوت سنة  -العلمية
دار احيـــاء /هـــ٨٨٥/علــي بــن ســليمان بــن امحــد املــرداوي ابــو احلســن ت:االنصــاف للمــرداوي   -٥٩

  . بريوت – الرتاث العريب
دار الفكـر بـريوت /هــ ٦٢٠/عبد اهللا بن قدامة املقدسي ابو حممـد ت:الكايف يف فقه ابن حنبل   -٦٠

.  
بريوت سنة –دار الفكر /هـ١٠٥١/منصور بن يونس البهويت ت:كشاف القناع عن منت األقناع    -٦١

  .هـ ١٤٠٢
  .كتبة االسالمي م/مصطفى بن سعد بن عبدة الرحيباين :مطالب اويل النهي يف غاية املنتهي   -٦٢
  .مصر /هـ ط٦٢٠/لالمام ايب حممد عبد اهللا بن امحد بن حممد بن قدامة ت: املغين  -٦٣
  .هـ ٨٨٤/لالمام ابراهيم بن حممد بن عبد اهللا بن مفلح احلنبلي ابو اسحاق ت:املبدع   -٦٤

  فقه الظاهرية 
  .القاهرة/هـ ط٤٥٦/لالمام ايب حممد علي بن امحد بن سعيد بن حزام ت: احمللى باألثار  -٦٥

  أصول الفقه 
ادر الزركشي الشافعي :البحر احمليط  -٦٦   . دار الكتيب بريوت /لالمام بدر الدين بن حممد 
  حسن بن حممد بن حممود العطار :حاشية العطار على شرح جالل احمللي لالمام  -٦٧
ط حممـد علـي صـبيح /هـ ٦٣١/لالمام علي بن حممد اآلمدي ابو حسن ت:األحكام لآلمدي   -٦٨

  .هـ ١٣٤٧-رةالقاه –
هــ ـ ١٤٠١ط موسسـة الرسـالة /لالمـام مسـعود بـن عمـر  التفتـازاين:شـرح التلـويح علـى التوضـيح  -٦٩

  .الطبعة الثانية 
  .ط مطبعة السنة احملمدية /لالمام تقي الدين ابو البقاء الفتوحي احلنبلي : شرح كوكب املنري   -٧٠



  ١٦٩

ط عيسـى البـايب احللـيب /هــ٩١١/المام جالل الدين عبـد الـرمحن  السـيوطي ت:األشباه والنظائر  -٧١
  .هـ ١٣٦٩وشركاؤه بالقاهرة سنة 

–دار الفكر -ط:هـ٣٧٠ابو بكر بن علي الرازي اجلصاص احلنفي املتوىف :الفصول يف األصول   -٧٢

  . بريوت 
لالمـــام حممـــد بـــن علـــي بـــن حممـــد الشـــوكاين :ارشـــاد الفحـــول اىل حتقيـــق احلـــق مـــن علـــم األصـــول  -٧٣

  .م ١٩٩٢نة النشر بريوت س–دار الفكر /هـ ١٢٥٠:ت
  . هـ١٣٠٧االسالمي سنة النشر / عبد العزيز بن امحد بن حممد البخاري ط:كشف األسرار    -٧٤
هــ ١٣٩١مصـر سـنة -ط األمرييـة ببـوالق/هــ٥٠٥/لالمام حممد بن حممد الغزايل ت: املستصفى  -٧٥

 .  
جامعــــة االمــــام حممــــد بــــن ســــعود /هـــــ٦٠٦/حممــــد بــــن عمــــر بــــن احلســــني الــــرازي ت: احملصــــول   -٧٦

  .سالميةاال
  

  لغة الفقه 
  .بريوت -دار الكتب العلمية/للشيخ علي بن حممد بن حبيب املاوردي :  األحكام السلطانية  -٧٧
  . املكتبة العلمية بريوت /هـ ٩٥٤/للشيخ حممد بن قاسم الرصاع ت:شرح حدود ابن عرفة   -٧٨
–مكتبـة املثـىن – املطبعة العامرية/عمر بن حممد بن امحد ابو حفص النسفي احلنفي:طلبة الطلبة   -٧٩

  . بغداد 
  .بريوت-دار الكتاب العريب:ناصر بن عبد السيد ابو املكارم املطرزي : املغرب   -٨٠
ــــري  -٨١ ــــري يف غريــــب الشــــرح الكب ــــوىف :املصــــباح املن ــــومي الشــــافعي املت ــــن علــــي الفي امحــــد بــــن حممــــد ب

  .م١٩٩٥مصر سنة النشر-ط مصطفى احلليب/هـ٧٧١
  
  
  

  كتب اللغة 



  ١٧٠

  .ط املكتبة العاملية بالقاهرة /هـ١٠٣١/الرؤوف املناوي ت حممد بن عبد:التعاريف  -٨٢
  .بريوت-دار الكتاب العريب /هـ ٨١٦/ علي بن حممد بن علي اجلرجاين ت:التعريفات   -٨٣
  الغريب ألبن قتيبة   -٨٤
  . م١٩٥٢مصطفى احلليب سنة النشر / للفريوز آبادي ابو الطيب ط:القاموس احمليط   -٨٥
  بريوت-ط دار صادر :هـ ٧١١/نظور األفريقي املصري تحممد بن مكرم بن م:لسان العرب   -٨٦
دار النشـر مكتبـة لبنـان :هــ ٧٢١/حممـد بـن ايب بكـر بـن عبـد القـادر الـرازي ت:خمتـار الصـحاح   -٨٧

  .م١٩٩٥بريوت سنة النشر –ناشرون 
  دار الفكر / لالمام ابن األثري اجلزري احملدث ط:النهاية يف غريب احلديث   -٨٨

  
  

  ريف كتب الحديث النبوي الش
دار ابـن  /هــ ٢٥٦لالمام حممد بن امساعيل ابو عبداهللا البخاري اجلعفي املتـوىف : صحيح البخاري -٨٩

  .بريوت–اليمامة –كثري 
دار /هــ ٢٦١لالمام مسلم بن احلجاج ابـو احلسـني القشـريي النيسـابوري املتـوىف : صحيح مسلم  -٩٠

  .بريوت–احياء الرتاث العريب 
–هــ دار احيـاء الـرتاث العـريب ٣٠٣/ بد الرمحن النسـائي تامحد بن شعيب ابو ع:سنن النسائي  -٩١

  .بريوت  
هـــ دار احيــاء الــرتاث ٢٧٩/ حممــد بــن  عيســى ابــو عيســى الرتمــذي الســلمي ت:ســنن الرتمــذي  -٩٢

  .بريوت-العريب 
هـ دار الفكـر ٢٧٥/لالمام سليمان بن االشعث ابو داودالسجستاين االزدي ت: سنن ايب داود  -٩٣

  .بريوت –
  .بريوت–هـ دار الفكر٢٧٥/لالمام حممدبن يزيد ابو عبداهللا القزويين ت: سنن ابن ماجه -٩٤
بـريوت  –هــ دار الكتـاب العـريب ٢٥٥/عبداهللا بن عبـدالرمحن ابـو حممـد الـدارمي ت: سنن الدارمي -٩٥

.  



  ١٧١

هـــ  ٤٥٨/امحــد بــن احلســني بــن علــي بــن موســى ابــو بكــر البيهقــي ت: ســنن البيهقــي الكــربى   -٩٦
  .رمة مكتبة دار الباز مكة املك/

  .هـ ٣٠٣/امحد بن  شعيب ابو عبد الرمحن النسائي ت: سنن الكربى -٩٧
موسسـة الرسـالة /هــ ٣٥٤/حممد بن حبان بن امحد ابو حامت التميمي البسـيت ت:سنن بن حبان  -٩٨

  .بريوت –
–هــــ دار املعرفـــة ٣٨٥/علـــي بـــن عمـــر ابـــو احلســـن الـــدارقطين البغـــدادي ت: ســـنن الـــدار قطـــين   -٩٩

  .بريوت  
املكتـب االسـالمي /هــ ٢١١/ابو بكر عبد الرزاق بـن مهـام الصـنعاين ت: الرزاق مصنف عبد -١٠٠

  . بريوت –
دار /هـــ ٢٣٥/ابــو بكــر عبــد اهللا بــن حممــد بــن ايب شــيبة الكــويف ت: مصــنف ابــن ايب شــيبة  -١٠١

  .بريوت  –الفكر 
  .مصر  –موسسة القرطبة /هـ ٢٤١/أمحد بن حنبل ابو عبداهللا الشيباين ت: مسند أمحد   -١٠٠
  .هـ  ٨٠٧/علي بن ايب بكر اهليثمي ابو احلسن ت:جممع الزوائد  -١٠١
  .هـ  ٣٦٠/سليمان بن دواد ابو داود الفارسي البصري الطيالسي ت: مسند الطيالسي  -١٠٢
  .هـ ٣٠٧/أمحد بن علي بن املثىن ابو يعلى املوصلي التميمي ت: مسند ايب يعلى -١٠٣
  .هـ ٤٠٦/ احلاكم النيسابوري تحممد بن عبد اهللا ابو عبداهللا: املستدرك  على الصحيحني  -١٠٤
/ هــ ٦٧٦/ ابـو زكريـا حيـىي بـن شـرف بـن مـري النـووي ت: شرح النووي على صحيح مسـلم    -١٠٥

  .بريوت –دار احياء الرتاث العريب 
ط /هــــ ١١٢٢حممـــد بـــن عبـــد البـــاقي بـــن يوســـف الزرقـــاين املتـــوىف :شـــرح الزرقـــاين علـــى املوطـــأ   -١٠٦

  .بريوت 
املكتبة التجارية العامليـة / هـ ١٠٣١بد الرؤوف املناوي املتوىف للشيخ حممد بن ع:فيض القدير   -١٠٧

  . هـ ١٣٥٦مصر سنة النشر –
  كتب متفرقة اخرى

  .ط دار احلديث املصري. هـ  ١٢٥٥/ لالمام حممد بن علي الشوكاين ت: نيل االوطار-١٠٨
بعـــة املط) ابـــن دقيـــق العيـــد(حممـــد بـــن تقـــي الـــدين: احكـــام األحكـــام شـــرح عمـــدة األحكـــام -١٠٩

  .احملمدية 



  ١٧٢

  .مصر/أمحد بن ادريس القرايف املالكي ط عامل الكتب العربية: انواع الربوق يف انواع الفروق  -١٠٨
اية املقتصد -١٠٩ تهد و ط .هــ ٥٩٥/حممد بن أمحد بـن حممـد بـن رشـد القـرطيب ابـو وليـد ت:بداية ا

  . بريوت
  .هـ ٩١١/لالمام عبد الرمحن بن ايب بكر السيوطي ت: تدريب الراوي  -١١٠
  .هـ ١٥٨/ابو عمر عبد الرمحن بن عمرو الدمشقي االوزاعي، فقيه الشام ت:ذيب التهذيب   -١١١
  .هـ طبعة بريوت٩١١/للشيخ جالل الدين عبد الرمحن السيوطي ت:االتقان يف علوم القران  -١١٢
  .هـ دار الفكر دمشق٧٣٣/للشيخ حممد بن ابراهيم بن مجاعة ت:املنهل الروي  -١١٣
للشيخ حممد بن امحد بن عثمان بـن قاميـاز الـذهيب :الطبقات واالعصار معرفة القراء الكبار على  -١١٤

  .بريوت /هـ ط٧٤٨أبو عبداهللا املتوىف 
  
  
  
  
  


