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رخ�ص املري�ص ال�ضرعية 
املتعلقة بال�ضالة

وتطبيقاتها املعا�ضرة

إعداد: 
د. إسماعيل غازي مرحبا
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مقدمة 
إن احلمَد هلل نحمُده ونستعينُه، من يَهدِه اهللُ فال مضلَّ له، ومن يُضلل 
اهلل وحده ال شريك له، وأن محمًدا  فال هادَي له، وأشهُد أن ال إلَه إال 

عبُده ورسولُه، أما بعد: 
فقد كان لسيِد الورى واحلبيِب املصطفى، صفاٌت جاس الناُس خاللَها، 
أرحُم  قال  كما  أجمعني،  بالناِس  رحمتُه  أعظمها  ومن  ظاللَها،  وتفيئوا 

الراحمني: )ک  ک  گ         گ  گگ( ]الأنبياء[.
وقد بدت آثاُر هذِه الرحمِة في شريعته، وظهرت أحكاُمها على ملته، 
فنخس منها التشديد، وصار بينها وبينه بوٌن بعيد، وقد َعرف ذلك الغريُب 

والقريب، وشهد به البغيُض واحلبيب، وعاش عليه الطفل حتى املشيب.
ولوال ما زرعه من كّل مستريب وحاقد، وأصحاب منهٍج ضال بائد، ملا 
كانت حاجة إلى هذه الكتابة، وال لهذا املؤمتر انعقاده، ولكنهم أخلبوا بصوغ 
اللسان، وأخدعوا بسحر البيان، فلم يكن بّد من الرد، والتفصيل والّسرد، 
لَيرى كلُّ عالم أو جاهل أن ريَحهم القت إعصاًرا، وجدولَهم صادف تياًرا، 
وليفتضح العاطل، ويتضح احلُق من الباطل، وليُعلم أن ادعاء غير الرحمة 

في اإلسالم دعوى ّرذيلِة، وقوٌل باحلَشِف وسوء الِكيلَِة.
اإلسالم  في  باخللق  )الرحمة  املباني:  ثالث  في  فهو  كالمي،  محور  أما 
بعني  األشياء  نقد  وَمن  الشرعية)،  والتكاليف  التعبدية،  الشعائر  خالل  من 
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الشعائر  تيكم  في  الرحمة  وجد  األص��ول،  مباني  في  النظر  وأنعم  املعقول، 
التعبدية ومختلف التكاليف الشرعية، فرًعا وأصاًل، وجزًءا وُكاًل، وقد تنوعت 
بني نّص جلي، أو استنباط خفي، فمن ذلك من النّص الواضح، والقول الالئح، 

من الكليات اجلليات: 
ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ(  )ۇ  ۇ  ۆ   الشكر:  وله  اهلل  قال  ما 
]البقرة:185[، وما قال لنا منبًها: )ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ( ]البقرة:286[، 

وقوله أيها البشر في حقكم: )ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ( ]الن�صاء:28[، ثم قال 
)ھ   الفرج-:  -وبه  وقوله  ]الن�صاء:29[،  ڇ(  ڇ   ڇ  ڇ   )چ   تأكيًدا: 

ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ( ]احلج:78[. 
عالوة على ما جاء في الكثير من اجلزئيات وفيه النص على الرحمة، 

أو تدل عليها، لذلك يقول الشوكاني )ت50))): “وقوله: )ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
ٿ( ]البقرة:185[، فيه أن هذا مقصد من مقاصد الرب سبحانه، ومراد 

)ھ  ھ   ھ  ھ   من مراداته في جميع أمور الدين، ومثله قوله تعالى: 
ے   ے  ۓ( ]احلج:78[”))).

ويقول ابن عاشور )ت)9))): “ال جرم أن اهلل تعالى خص الشريعة 
اإلسالمية بوصف الرحمة الكاملة. وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى فيما 

ڤ   ٹٹ   ٹ   ٹ   )ٿ    : ملوسى  منه  خطاًبا  حكاه 
ڄ    ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ  

ڃ  ڃ  ڃ( ]الأعراف:156-157[ ) اآلية. 
ففي قوله تعالى: )ٹ  ٹ  ٹ( إشارة إلى أن املراد رحمة هي عامة، 
فامتازت شريعة اإلسالم بأن الرحمة مالزمة للناس بها في سائر أحوالهم 

وأنها حاصلة بها جلميع الناس ال ألمة خاصة”))).
)))  فتح القدير )/0)). 

)))  التحرير والتنوير 7)/68). 
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�: “فأقيمت شريعة اإلسالم على دعائم الرحمة والرفق  ثم يقول 
واليسر؛ قال تعالى: )ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ( ]احلج:78[، وقال تعالى: 

)ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ( ]البقرة:185[))).

فلما كانت الرحمُة مقصٌد عظيم من مقاصد اهلل جل وعال، وأن شريعة 
اإلسالم أقيمت فيما أقيمت عليها، وأنها مالزمة للشريعة ال تنفك عنها، 
كان االهتمام بهذا املقصد العظيم وجتليته ودفع الشبه املتعلقة به أمًرا 

في غاية األهمية، ولعل هذا البحث يُلحق بذلك.

أهداف البحث
التعبدية . ) الشعائر  ف��ي  واليسر  وال��رف��ق  الرحمة  دخ��ول  إث��ب��ات 

والتكاليف الشرعية عملًيا من خالل واقع الرخص املشروعة في 
هذه الشعائر.

إثبات دخول هذه الرخص التي تدل على الرحمة والرفق واليسر . )
في تطبيقات حياتنا املعاصرة، وعدم اقتصارها على املاضي.

مشكلة البحث: 
تكمن مشكلة البحث في اإلجابة على األسئلة التالية: 

هل الرحمة والرفق واليسر في اإلسالم تدخل في الشعائر التعبدية . )
والتكاليف الشرعية؟ أو هي قاصرة على األخالقيات في تصرفات 

الناس بعضهم مع بعض؟
هل توجد أدلة عملية من خالل التطبيقات الشرعية تدل على الرحمة . )

الشرعية؟  والتكاليف  التعبدية  الشعائر  في  تدخل  واليسر  والرفق 
أويقتصر األمر على نصوص شرعية تذكر أن الرحمة جاءت فيها؟!

)))  التحرير والتنوير 7)/69). 
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واليسر . ) والرفق  الرحمة  تلحظ  املعاصرة  التطبيقات  استمرت  هل 
التي جاءت بها الشريعة قدمًيا فاستمر تطبيق الرخص في أشكال 
معاصرة نعيشها في حياتنا في الشعائر التعبدية والتكاليف الشرعية، 

أو كان ذلك سابًقا وانتهى؟!!

خطة البحث: 
قسمت البحث إلى مقدمة ومتهيد وسبعة مباحث وخامتة، على النحو 

التالي: 
االختيار  وسبب  البحث  أهمية  من  عادة  معلوم  هو  ما  وحتتوي  املقدمة: 

وخطة البحث.
التمهيد: في مفهوم الرخصة وعالقتها بالرحمة.

املبحث األول: رخصة اإلسقاط بسبب املرض.
املبحث الثاني: رخصة التنقيص بسبب املرض.

املبحث الثالث: رخصة اإلبدال بسبب املرض.

املبحث الرابع: رخصة التقدمي بسبب املرض.
املبحث اخلامس: رخصة التأخير بسبب املرض.

املبحث السادس: رخصة االضطرار بسبب املرض.
املبحث السابع: رخصة التغيير بسبب املرض.

اخلامتة: وفيها عرض ألهم النتائج والتوصيات.

منهج البحث
اتبعت في بحثي املنهج االستقرائي، فقمت بجمع العديد من الرخص 
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املذكورة في الشريعة في العديد من أبواب الفقه اإلسالمي، وملا تكاثرت 
رأيت االقتصار على الرخص املتعلق باألمور الطبية دون سواها من الرخص 
املتعلقة بغيرها؛ ذلك أن اجلانب الطبي من جوانب احلياة عند الناس يعّد 
الصفات  هذه  تتجلى  وبه  واليسر،  والرفق  الرحمة  تطبيقات  وأهم  أبرز 

بشكل ظاهر))).
ثم إن هذه الرخص الطبية كانت كثيرة أيًضا، بعضها يدخل في كتاب 
الطهارة، وبعضها في كتاب الصالة، وبعضها في كتاب الصيام وهكذا في 
املتعلقة  الرخص  على  منها  االقتصار  فرأيت  الفقهية،  الكتب  من  العديد 
ال  الذي  باملكان  فهي  الدين،  من  الصالة  ومكانة  ألهمية  الصالة؛  بكتاب 
يخفى، فإذا كانت الرخص في هذا الركن العظيم قد حتققت فيه، فألن 

تتحقق الرخص في بقية شعائر الدين من باب أولى وأحرى.
وقد تطرقت للموضوع من خالل أقسام الرخص الشرعية التي ذكرها 

الفقهاء، وهي: 
).  رخصة تنقيص. ).  رخصة إسقاط.  
4.  رخصة تقدمي.  ).  رخصة إبدال.  

6.  رخصة اضطرار. 5.  رخصة تأخير.  
7.  رخصة تغيير.

حيث قمت بالتعريف بالرخصة املذكورة ثم ذكر تطبيق شرعي واحد 
يتعلق باملريض، ذاكًرا موقف الفقهاء منه، ثم أعمد إلى ذكر تطبيق معاصر 
لهذه الرخصة. وقد أشير أحياًنا إلى رخص تتعلق بالطبيب أو املعالج أو 

مرافق املريض أو الطاقم اإلداري في املستشفيات.
انظر:  الرحمة”.  “مالئكة  املمرضات:  على  فأطلقوا  البعض،  أخطأ  ذلك  في  التوسع  )))  وبسبب 

مجموع فتاوى ابن باز 8/))4-4)4.
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فانتظم البحث حتت عنوان: )رخص املريض الشرعية املتعلقة بالصالة 
وتطبيقاتها املعاصرة).

أسأل اهلل تعالى أن أوفق إلى حتقيق أهدافه، وأن يجعله خالًصا لوجهه 
الكرمي.
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متهيد
في مفهوم الرخصة وعالقتها بالرحمة

الرخصة لغة مأخوذة من الرخص، وقال ابن فارس )ت95)): “الراء 
واخلاء والصاد أصل يدل على لني وخالِف شدٍة. من ذلك اللحم الرَّخص، 
هو الناعم. ومن ذلك الرُّخص: خالف الغالء. والرُّخصة في األمر: خالف 
ثناؤه يحب أن يؤخذ برخصه كما  اهلل جل  »إن  التشديد. وفي احلديث: 

يحب أن تؤتى عزائمه«)))”))).
أما تعريف الرخصة في االصطالح، فقد ُعرفت بعدة تعريفات منها: 

“صرف األمر من عسر إلى يسر بواسطة عذر في املكلف”))).	 
“ما وسع للمكلف في فعله لعذر وعجز عنه، مع قيام السبب احملرم”)4).	 
“استباحة احملظور، مع قيام احلاظر”)5). 	 

)))  لم أقف عليه كما ذكر املصنف، واحلديث له طرق متعددة، أشهرها حديث ابن عمر  مرفوًعا: 
»إن اهلل يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته«. أخرجه: أحمد 0)/07)، وصححه 

ابن حبان فأخرجه في صحيحه 6/)45 مع اإلحسان. 
وأقرب ألفاظه ملا ذكر املصنف: حديث عبداهلل بن عباس مرفوًعا: »إن اهلل يحب أن تؤتى رخصه 

كما يحب أن تؤتى عزائمه«. أخرجه ابن حبان في صحيحه )/69 مع اإلحسان.
الغليل  وإرواء  للزيلعي )/)74-7،  الكشاف  أحاديث  تخريج  وألفاظه:  وانظر في طرق احلديث 

لأللباني )/9-)). 
)))  معجم مقاييس اللغة )/500. 

)))  أصول الشاشي )ص)4)).
)4)  املستصفى للغزالي ))/0))). 

)5)  روضة الناظر البن قدامة )/))).
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“ما شرع لعذر شاق، استثناء من أصل كلي يقتضي املنع، مع االقتصار 	 
على مواضع احلاجة فيه”))). 

اللحام  ابن  يقول  وكما  سهل،  أمره  التعريفات  هذه  في  واالختالف 
)ت)80): “واملعاني متقاربة”))). 

ولعل “من أجود تعاريف الرخصة، ما عرفها به بعض أهل األصول 
لعذر  سهولة  إلى  صعوبة  من  ُغّير  الذي  الشرعي  احلكم  هي:  أنها  من 

اقتضى ذلك مع قيام سبب احلكم األصلي”))).
ولهذه الرخصة أشكال متعددة فصلها العلماء، وهي التي سنفصلها 

في مباحث هذا البحث إن شاء اهلل.
من خالل ما سبق من تعريف للرخصة يتضح جلًيا عالقتها بالرحمة؛ 
فلوال الرحمة باخللق في اإلسالم في التكاليف الشرعية لم يُغّير احلكم 
ومع  وسهولته،  ليسره  للرحمة  متضمن  أصله  في  هو  وال��ذي  الشرعي، 
ذلك ملا يطرأ على املكلف من عذِر مرٍض أو سفر أو نحوهما، فقد جاءت 
الشريعة اإلسالمية بالتخفيف والتغيير مبا يتناسب مع حال املكلف رحمة 

به وتيسيًرا عليه.
التي جاء  العلماء  أنقل هنا بعض نصوص  أن  املناسب  أنه من  وأجد 

فيها النص على الرحمة من خالل حديثهم عن بعض الرخص: 
يقول اإلمام الطبري )ت0))): “وأما قوله: )ک  ک  ک  گ( 	 

]املائدة:3[، فإن معناه: فإن اهلل ملن أكل ما حرمت عليه بهذه اآلية أكله، 

)ک  گ(، يقول: يستر له عن  في مخمصة، غير متجانف 
)))  املوافقات للشاطبي )ص)8)).

)))  القواعد والفوائد األصولية )ص58)).
)))  مذكرة أصول الفقه للشنقيطي )ص 50).
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أكله ما أكل من ذلك، بعفوه عن مؤاخذته إياه، وصفحه عنه وعن 
ورفقه  رفيق، ومن رحمته  به  يقول: وهو  )گ(،  عقوبته عليه 
امليتة وسائر ما ذكر معها في  أكله من  له  أباح  أكل ما  له  أباح  به، 
هذه اآلية، في حال خوفه على نفسه من َكلَب اجلوع وُضرِّ احلاجة 

العارضة ببدنه”))). 
: “غفر اهلل له ما أكل مما  بل ُذكر ذلك عن عبداهلل بن عباس 
حرم عليه حني اضطر إليه، ورحيم بأوليائه حيث أحل لهم ما حرم 

عليهم في اخملمصة إذا اضطروا إلى أكلها”))).
ويقول اإلمام القرافي )ت684) في الرد على من أوجب على احلائض 	 

في  يعهد  لم  “وه��ذا  احليض:  وقت  لو صامت  تأثيمها  مع  الصوم 
الشريعة أصاًل، ونحن وإن جوزناه على اهلل تعالى من باب تكليف ما 
ال يطاق، فنحن نقطع بأن الشريعة لم ترد بهذا اجلائز، بل بالرحمة 

وترك املشاق والتيسير واإلحسان”))). 
ويقول اإلمام الطوفي )ت6)7) في رخصة أكل املضطر للميتة: “أما 	 

من جهة الرخصة: فمن حيث يسر اهلل  على املكلف، وسهل عليه، 
وسامحه في أداء العبادة مع احلدث املانع، ولم يشق عليه بطلب املاء 
حيث يتعذر أو يشق، ولم يأمره بإعادة الصالة إذا صالها بالتيمم، 
وحيث سامحه في استبقاء نفسه بأكل امليتة، ولم يشق عليه بإيجاب 

الصبر عنها حتى ميوت، ولهذا قال تعالى: )ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ( ]املائدة:3[، إشارة إلى أن 

إباحة احملرم في اخملمصة رحمة منه لهم”)4). 
)))  جامع البيان 9/ 7)5.

)))  الوسيط في تفسير القرآن اجمليد )/ 55).
)))  الفروق للقرافي )/9)) في الفرق الثامن والستون.

)4)  شرح مختصر الروضة )/467.
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مضبوطة  اخللق  على  التيسير  في  الرحمة  ب��أن  ق��ائ��اًل:  هنا  وأختم 
بضوابط الشريعة، وملجومة مبا جاء فيه من أحكام منيعة، ليست موكولة 
إلى هوى املكلف، ينسلخ من أحكام الشرع ويتفلت، مدعًيا بدعوى الرحمة، 
أو متستًرا بستار التيسير والتخفيف، إذ ما جاء في الشريعة من تخفيفات 
وما كان فيها من ترخيصات، هو العدل والوسط، ال إفراط فيه وال شطط، 
كما سيتبني معنا في األمثلة والتطبيقات التي سنتناولها في املباحث اآلتية 

بإذن اهلل تعالى.



359

املبحث األول
رخصة اإلسقاط بسبب املرض

قال اإلمام عز الدين ابن عبدالسالم )ت660): “فصل في بيان تخفيفات 
والصوم  اجلمعات  كإسقاط  اإلسقاط:  تخفيف  منها  أن��واع:  وهي  الشرع، 

واحلج والعمرة بأعذار معروفات”))).
وقال اإلمام السيوطي )ت))9): “الفائدة الثانية: قال الشيخ عزالدين: 
اجلمعة  كإسقاط  إسقاط:  تخفيف  األول:  أنواع:  ستة  الشرع  تخفيفات 

واحلج، والعمرة، واجلهاد باألعذار”))).
وقال اإلمام ابن جنيم )ت970): “تخفيفات الشرع أنواع: األول: تخفيف 

إسقاط: كإسقاط العبادات عند وجود أعذارها”))).
فنجد هنا في رخصة اإلسقاط أن احلكم الشرعي من وجوب العبادات 
ُغّير من الصعوبة إلى السهولة بإسقاطها عن املكلف لعذر اقتضى ذلك 
نصوص  في  امل��ذك��ورة  األمثلة  في  كما  األصلي،  احلكم  سبب  قيام  مع 

العلماء التي ذكرناها.
عن  اجلمعة  حضور  وجوب  إسقاط  باملريض:  املتعلقة  األمثلة  ومن 

املريض إذ كان إلزامه بحضورها حالة مرضه فيه مشقة عليه.
)))  القواعد الكبرى )/)).

)))  األشباه والنظائر )ص)8).

)))  األشباه والنظائر )ص)8).
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وهذا احلكم وهو إسقاط وجوب حضور اجلمعة على املريض متفق عليه 
بني الفقهاء، قال ابن رشد )ت595) في كالمه عن شروط اجلمعة: “أما 
املتفق عليهما: فالذكورة، والصحة، فال جتب على امرأة، وال على مريض 

باتفاق، ولكن إن حضروا كانوا من أهل اجلمعة”))). 
مرضه،  من  اجلمعة  حضوره  يزيد  الذي  هو  املقصود  املريض  وهذا 
وأحلق الفقهاء باملريض: من يقوم عليه ممن ميرضه ومن يعوله إذا كان ال 

بد منه، وهذه نصوص الفقهاء التي تشير لذلك: 
على 	  اجلمعة  جتب  “)وال  الهداية:  في  )ت)59)  املرغيناني  قال 

مسافر وال امرأة وال مريض وال عبد وال أعمى)؛ ألن املسافر يُحرج 
في احلضور، وكذا املريض واألعمى، والعبد مشغول بخدمة املولى، 

واملرأة بخدمة الزوج فعذروا، دفًعا للحرج والضرر”))). 
وقال الشيخ الدردير )ت)0))) في أعذار ترك اجلمعة: “)ومرض) 	 

يشق معه اإلتيان وإن لم يشتد.
)ومتريض) ألجنبي ليس له من يقوم به وخشي عليه بتركه الضيعة 
اخلاص  وغير  مطلًقا  فعذر  وزوج،  ووال��د  كولد  خ��اص  لقريب  أو 

كاألجنبي فال بد من القيدين فيه”))). 
وقال العمراني )ت558): “وال جتب اجلمعة على املريض؛ حلديث 	 

عليه...  جتب  فلم  اجلمعة،  إلى  القصد  عليه  يشق  وألنه  جابر)4)، 
)))  بداية اجملتهد ونهاية املقتصد )ص88)).

)))  الهداية مع فتح القدير للكمال ابن الهمام )/7)4.
)))  الشرح الكبير للشيخ الدردير )/ 89) مع حاشية الدسوقي.

)4)  أن النبي S قال: »من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فعليه اجلمعة يوم اجلمعة إال على مريض أو 
مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك«. رواه الدارقطني في سننه )/05)، وضعفه ابن حجر في 
الدراية )/6)). ويغني عنه حديث طارق بن شهاب أن النبي S قال: »اجلمعة حق واجب على كل 
مسلم في جماعة إال أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض«. رواه أبو داود في سننه 

برقم )067)). وصححه النووي في اجملموع 4/)48.
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واألعذار التي ذكرناها أنها أعذار في ترك اجلماعة، هي أعذار في 
ترك اجلمعة، فال جتب اجلمعة على خائف على نفسه أو ماله، وال 
على من في طريقه مطر، وال على من له مريض يخاف ضياعه”))). 

وقال املرداوي )ت885): “قوله )ويعذر في ترك اجلمعة واجلماعة 	 
املريض) بال نزاع، ويعذر أيًضا في تركهما خلوف حدوث املرض”))). 
ثم قال: “فائدة: ويعذر أيًضا في تركها لتمريض قريبه، ونقل ابن منصور 
فيه: وليس له من يخدمه، وأنه ال يترك اجلمعة، وقال في النصيحة: 

وليس له من يخدمه إال أن يتضرر ولم يجد بًدا من حضوره”))). 
فاحلكم في عدم الوجوب على املريض دفًعا للحرج واملشقة كما ذكر 
املرغيناني، وهو الرحمة بهذا املريض الذي يجد مشقة في حضوره، بل 
تعدت الرحمة بهذا املريض لتشمل من يقوم على املريض، إذا كان املريض 

بحاجة إليه.
من  باملريض  يقوم  ملن  اإلسقاط  لرخصة  املعاصرة  التطبيقات  وم��ن 
ما استجد من  كتبهم  الفقهاء في  ذكر  ما  نحو  واملمرضني)4) على  األطباء 
واقع املستشفيات اليوم وطريقة تنظيم أوقات عمل األطباء والفريق اإلداري 
املرافق الذي ال بّد منه لتسيير شؤون املستشفيات بالشكل املطلوب، ونلحظ 

ذلك في بعض الفتاوى املعاصرة، ومن ذلك ما جاء في الفتوى اآلتية: 
من  ل��ل��وزارة  “ورد  واإلف��ت��اء:  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  سئلت 
مستوصف املواساة بالدمام خطاب يتضمن: أن التعليمات تقتضي استمرار 
جدول  وضع  استلزم  مما  متواصلة  ساعة   ((4( ملدة  باملستوصف  العمل 

)))  البيان في مذهب اإلمام الشافعي )/545. 
)))  اإلنصاف في معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي )/00).
)))  اإلنصاف في معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي )/)0).

)4)  أما ما يتعلق باملريض فتطبيقاته واضحة معروفة ال داعي لإلطالة بذكرها.
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مناوبات لألطباء، ويتساءل املستوصف ما إذا كان يحق للطبيب املناوب في 
يوم اجلمعة ترك املستوصف ألداء صالة اجلمعة؟

ونظًرا ألن الطبيب املناوب هو وحده املسؤول عن العمل في املستوصف 
ويقتضي وجوب وجوده باملستوصف وعدم تركه له، ذلك أنه قد يترتب على 
هذا الترك نتائج خطيرة من النواحي اإلنسانية، إذ قد يكون ذلك سبًبا في 
التأخير عن مداواة مريض أو إسعاف جريح يكون في حاجة عاجلة إلى 
هذا اإلسعاف، أو تلك املداواة، وقد يؤدي ذلك -ال سمح اهلل- إلى عواقب 

وخيمة من الناحية الصحية قد يتعذر تداركها.
هذا ومما جتدر اإلشارة إليه أن مقتضى املناوبة تبادل األطباء العمل 
على مدار أيام األسبوع، بحيث ال يقتصر العمل في أيام اجلمع على طبيب 

معني بذاته.
ونظًرا ألهمية املوضوع فقد رأينا االستئناس برأي سماحتكم فيما إذا 
كان ذلك يعتبر من الضرورات التي يتعني فيها على الطبيب مالزمة عمله، 

وأداء الصالة ظهًرا في يوم مناوبته إذا صادف يوم جمعة أم ال”.
فأجابت اللجنة الكرمية مبا يلي: “الطبيب املذكور في السؤال قائم 
بأمر عظيم ينفع املسلمني، ويترتب على ذهابه إلى اجلمعة خطر عظيم، 
فال حرج عليه في ترك صالة اجلمعة، وعليه أن يصلي الظهر في وقتها، 

)ہ  ہ  ہ   اهلل سبحانه:  ومتى أمكن أداؤها جماعة وجب ذلك؛ لقول 
ھ( ]التغابن:16[ فإذا كان من املوظفني من يتناوب معه وجب عليهم 

أن يصلوا الظهر جماعة”))).
فنجد في هذه الفتوى تطبيًقا لألخذ برخصة إسقاط صالة اجلمعة 
ببعض  أض��رار  من  تركه  على  يترتب  قد  ملا  املناوب  للطبيب  بالنسبة 

)))  فتاوى اللجنة الدائمة 8/)9)-)9).
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املوظفني  إلى  تتعداه  بل  فحسب،  للطبيب  الرخصة  وليست  املرضى، 
املناوبني كذلك، وفي هذا تيسيًرا على املرضى وتخفيًفا، رحمة بهم ملا 
قد يلحق بهم من ضرر من جراء غياب الطبيب املناوب وطاقم املوظفني. 

واحلمد هلل.



364

املبحث الثاني
رخصة التنقيص بسبب املرض

قال اإلمام عز الدين ابن عبدالسالم )ت660) في كالمه على تخفيفات 
عجز  ما  وتنقيص  الصلوات،  كقصر  التنقيص:  تخفيف  “ومنها  الشرع: 
عنه املريض من أفعال الصلوات، كتنقيص الركوع والسجود وغيرهما إلى 

القدر امليسور من ذلك”))).
وقال اإلمام السيوطي )ت))9) في نقله عن اإلمام عز الدين تخفيفات 

الشرع: “الثاني: تخفيف تنقيص: كالقصر”))).
وقال اإلمام ابن جنيم )ت970) في كالمه على تخفيفات الشرع: “الثاني: 
وأما  أصل،  اإلمتام  بأن  القول  على  السفر  في  كالقصر  تنقيص:  تخفيف 

على قول من قال: القصر أصل، واإلمتام فرض بعده، فال إال صورة”))).
أداء  وج��وب  من  الشرعي  احلكم  أن  التنقيص  رخصة  في  هنا  فنجد 
إلى  الصعوبة  من  ُغّير  قد  املكلف  من  شرًعا  املطلوبة  بكيفيتها  العبادات 
السهولة بتنقيص هذه الهيئة الكاملة املطلوبة إلى كيفية أسهل تناسب حال 
املكلف بسبب العذر الذي اقتضى ذلك، مع قياس سبب احلكم األصلي، 

كما في األمثلة املذكورة في نصوص العلماء التي ذكرناها.
)))  القواعد الكبرى )/)).

)))  األشباه والنظائر )ص)8).

)))  األشباه والنظائر )ص)8).
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بن  عزالدين  اإلم��ام  عليه  ن��ّص  ما  باملريض:  املتعلقة  األمثلة  وم��ن 
عبدالسالم: تنقيص الركوع والسجود للمريض العاجز عنهما إلى القدر 

امليسور من ذلك.
وهذا احلكم متفق عليه؛ قال ابن رشد )ت595): “في صالة املريض: 
أجمع العلماء على أن املريض مخاطب بأداء الصالة، وأنه يسقط عنه فرض 
الركوع  فرض  عنه  يسقط  وكذلك  جالًسا،  ويصلي  يستطعه  لم  إذا  القيام 

والسجود إذا لم يستطعهما أو أحدهما ويومئ مكانهما”))). 
أومأ  والسجود  الركوع  يستطع  لم  “)فإن  )ت)59):  املرغيناني  قال 

إمياء) يعني قاعًدا؛ ألنه وسع مثله”))). 
وفي مواهب اجلليل للحطاب )ت954): “)فرع) يسقط عن املريض من 
وتتغير  قواعده:  في  عياض  القاضي  قال  عنه...  عجز  ما  الصالة  أركان 
أسباب: لصالة اجلمعة  بعشرة  املفروضة وصورها  الصلوات  أحكام هذه 
ولصالة  صالتها،  بتفريق  جماعة  في  اخلوف  ولصالة  واجلهر،  بالقصر 
من  املانع  امل��رض  وبعذر  السفر،  في  وبالتقصير  أمكنه،  كيفما  املسايف 

استيفاء أركانها فيفعل ما قدر عليه”))). 
مومًيا  انحنى  الركوع  أراد  “ف��إذا  )ت450):  للماوردي  احل��اوي  وف��ي 
بجسده، فإذا أراد السجود وقدر على كماله أتى به، وإن لم يقدر على كماله 
أتى بغاية إمكانه، ... فإن لم يقدر إال أن يومئ أومأ وجعل السجود أخفض 

من الركوع. 
بالقيام كما يطيق، وال  بالركوع حتى يأتي  له  أنه ال يحتسب  وجملته 

)))  بداية اجملتهد ونهاية املقتصد )ص)))).
)))  الهداية مع فتح القدير للكمال ابن الهمام )/75).

)))  مواهب اجلليل )/59).
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في  القول  وك��ذا  يطيق،  كما  بالركوع  يأتي  حتى  بالسجود  له  يحتسب 
السجود”))). 

وقال املرداوي )ت885) في اإلنصاف: “قوله: )ويومئ بالركوع والسجود) 
يعني مهما أمكنه، وهذا املذهب نص عليه”))). 

في  املريض  على  والرحمة  التيسير  جند  النصوص  هذه  خالل  فمن 
الشريعة اإلسالمية وفق ما ذكر الفقهاء األجالء، دون إفراط أو تفريط، 
بعض  بتنقيص  الصحيح  حال  عن  تختلف  املريض  حلال  مراعاة  فهناك 
األمور املطلوبة في الصالة من األصحاء وال تصح صالتهم إال باإلتيان بها، 
ولكن عند طروء املرض فإنه يُيسر على املريض رحمة به، فال يكلف بإمتام 

املطلوب بل ينقص منه.
ومن التطبيقات املعاصرة لرخصة التنقيص: من أجريت له عملية في 
ركبته فغدا ال يستطيع الركوع والسجود، فهذه رخصة تنقص عنه الركوع 

والسجود إلى اإلمياء بهما، كما في الفتوى اآلتية: 
اآلتي: “رجل  السؤال  واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  سئلت 
عمل له عملية في ركبته وأصبح بعد العملية يصعب عليه القيام والسجود 
بالصالة مع اجلماعة، إال إذا كان يكون بطرف املسجد وليس هناك أحد 
على جنبه األيسر، وإذا صلى وسط الصف ال بد من كرسي وماصة، يجلس 

على الكرسي ويسجد على املاصة.
السؤال: هل يجوز له الصالة وحده مع وجود اجلماعة في حالة عدم 
وجود الكرسي واملاصة، ثم هل جتوز صالته على الكرسي واملاصة في 

حالة وجودها مع اجلماعة؟
)))  احلاوي الكبير )/97).

)))  اإلنصاف )/07)-08).
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قاعًدا  يصلي  القيام  عن  “العاجز  املوقرة:  اللجنة  جواب  من  فكان 
على األرض أو على كرسي إن كان أرفق به، ويركع ويسجد في الهواء، 
على  السجود  يستطيع  ال  كان  إذا  الركوع  من  أخفض  السجود  ويجعل 

األرض...”))).
فنجد في هذه الفتوى تطبيًقا لألخذ برخصة تنقيص الركوع والسجود 
إلى القدر املمكن بحسب حالته التي ذكرها، وفي هذا تيسيًرا على املرضى 

وتخفيًفا، رحمة بهم ملا قد يلحق بهم من ضرر، واحلمد هلل رب العاملني.

)))  فتاوى اللجنة الدائمة )اجملموعة الثانية) 6/ 59)-60).
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املبحث الثالث
رخصة اإلبدال بسبب املرض

تخفيفات  على  كالمه  في  )ت660)  عبدالسالم  بن  عزالدين  اإلم��ام  قال 
وإبدال  بالتيمم،  والُغسل  الوضوء  كإبدال  اإلب��دال:  تخفيف  “ومنها  الشرع: 
القيام في الصالة بالقعود، والقعود باالضطجاع، واالضطجاع باإلمياء، وإبدال 
العتق بالصوم، وإبدال الصيام باإلطعام في حق الشيخ الكبير الذي يشق عليه 
الصيام، وكإبدال بعض واجبات احلج والعمرة بالكفارات عند قيام األعذار”))).
وقال اإلمام السيوطي )ت))9) في نقله عن اإلمام عزالدين تخفيفات 
الشرع: “الثالث: تخفيف إبدال: كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم، والقيام 

في الصالة بالقعود واالضطجاع أو اإلمياء، والصيام باإلطعام”))).
وقال اإلمام ابن جنيم )ت970) في كالمه على تخفيفات الشرع:”الثالث: 
تخفيف إبدال: كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم، والقيام في الصالة بالقعود 

واالضطجاع والركوع والسجود باإلمياء، والصيام باإلطعام”))).
فنجد هنا في رخصة اإلبدال أن احلكم الشرعي من وجوب أداء بعض 
العبادات بكيفيتها املطلوبة شرًعا من املكلف قد ُغّير من الصعوبة إلى 
السهولة بإبدال هذه العبادة املطلوبة إلى عبادة أخرى أسهل تناسب حال 

)))  القواعد الكبرى )/)).
)))  األشباه والنظائر )ص)8).
)))  األشباه والنظائر )ص)8).
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املكلف بسبب العذر الذي اقتضى ذلك، مع قياس سبب احلكم األصلي، 
كما في األمثلة املذكورة في نصوص العلماء التي ذكرناها.

ومن األمثلة املتعلقة باملريض: إبدال القيام بالقعود في الصالة، التي 
ذكرها ابن عبدالسالم، ولكن مع تقييدها مبا إذا كان سبب هذا اإلبدال 

عذًرا مرضًيا.
وهذا احلكم مجمع عليه؛ قال اإلمام ابن املنذر )ت8))): “وأجمعوا 

على أن فرض من ال يطيق القيام أن يصلي جالًسا”))). 
وقال اإلمام ابن حزم )ت456): “واتفقوا على أن القيام فيها فرض 
ملن ال علة به وال خوف، وال يصلي خلف إمام جالس وال في سفينة”))). 

قال اإلمام املرغيناني )ت)59): “باب صالة املريض )إذا عجز املريض عن 
: »صل  القيام صلى قاعًدا يركع ويسجد) “لقوله  لعمران بن حصني 
تومئ إمياء«)))؛  لم تستطع فعلى اجلنب  لم تستطع فقاعًدا، فإن  قائًما، فإن 

وألن الطاعة بحسب الطاقة”)4). 
وقال الكمال ابن الهمام )ت)86) شارًحا: “)قوله إذا عجز املريض) 
املراد أعم من العجز احلقيقي حتى لو قدر على القيام، لكن يخاف بسببه 
نوع  له تركه، فإن حلقه  إذا قام جاز  ا  أملًا شديًدً أو كان يجد  برء،  إبطاء 

مشقة لم يجز ترك القيام بسببها”)5). 
وقال ابن جزي )ت)74): “في صالة املريض، وفيه أحوال: األول: أن 

)))  اإلجماع البن املنذر )ص47).
)))  مراتب اإلجماع )ص ))).

)))  احلديث بلفظ: »صل قائًما، فإن لم تستطع فقاعًدا، فإن لم تستطع فعلى جنب« أخرجه البخاري 
. في صحيحه احلديث رقم )7)))) من حديث عمران بن حصني 

وأما زيادة: »تومئ إمياء« فلم أقف عليها، وال تعرف في احلديث. انظر: تخريج أحاديث الكشاف   
للزيلعي )/)6).

)4)  الهداية مع فتح القدير للكمال ابن الهمام )/75).
)5)  فتح القدير للكمال ابن الهمام )/75).
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يصلي قائًما غير مستند، فإن لم يقدر أو قدر مبشقة فادحة صلى قائًما 
مستنًدا ثم يصلي جالًسا غير مستند، ثم جالًسا مستنًدا...”))). 

وقال النووي )ت676): “فأجمعت األمة على أن من عجز عن القيام في 
في  يشترط  وال  قال أصحابنا:  عليه...  إعادة  وال  قاعًدا  الفريضة صالها 
العجز أن ال يتأتى القيام، وال يكفي أدنى مشقة، بل املعتبر املشقة الظاهرة، 
فإذا خاف مشقة شديدة أو زيادة مرض أو نحو ذلك، أو خاف راكب السفينة 
الغرق أو دوران الرأس صلى قاعًدا وال إعادة. وقال إمام احلرمني في باب 
التيمم: الذي أراه في ضبط العجز أن يلحقه بالقيام مشقة تذهب خشوعه؛ 

ألن اخلشوع مقصود الصالة”))).
وقال ابن قدامة )ت0)6): “مسألة: قال: )واملريض إذا كان القيام يزيد 

في مرضه صلى قاعًدا)))).
أجمع أهل العلم على أن من ال يطيق القيام، له أن يصلي جالًسا... وإن 
أمكنه القيام، إال أنه يخشى زيادة مرضه به، أو تباطؤ برئه، أو يشق عليه 

مشقة شديدة، فله أن يصلي قاعًدا. ونحو هذا قال مالك وإسحاق.
وقال ميمون بن مهران: إذا لم يستطع أن يقوم لدنياه، فليصل جالًسا. 

وُحكي عن أحمد نحو ذلك. 
ولنا: قول اهلل تعالى:  )ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ( ]احلج:78[. وتكليف 
القيام في هذه احلال حرج، وألن النبي S صلى جالًسا ملا ُجحش)4) شقه 
األمين)5). والظاهر أنه لم يكن يعجز عن القيام بالكلية؛ لكن ملا شق عليه 

القيام سقط عنه”)6). 
)))  القوانني الفقهية )ص )4)).

)))  اجملموع شرح املهذب 4/ 0)).
)))  القائل الذي نقل عن ابن قدامة هو: اإلمام اخلرقي )ت4))) من مختصره املعروف مبختصر اخلرقي.

)4)  ُجحش أي: انخدش. انظر: النهاية في غريب احلديث )/)4).
)5)  احلديث أخرجه البخاري في صحيحه احلديث رقم )689)، ومسلم في صحيحه احلديث رقم 

. )))4) كالهما من حديث أنس بن مالك 
)6)  املغني البن قدامة )/570-)57.
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من خالل ما سبق من نصوص الفقهاء األجالء تتجلى الرحمة باملريض 
للعاجز عجًزا حقيقًيا وهو  إلى اجللوس  القيام  اإلبدال من  في رخصة 
غير القادر على القيام بأي حال من األحوال، ولم يقف األمر عند هذا 
العاجز، بل اتسعت الرخصة لتشمل العاجز حكًما عن القيام، وهو الذي 

مبقدوره القيام ولكن يخاف بسببه إبطاء برء أو زيادة مرض.
ومن التطبيقات املعاصرة لرخصة اإلبدال: إبدال القيام بالصالة على 
بسبب  أو  ركبته  في  له  أجريت  عملية  بسبب  يستطيعه  ال  ملن  الكرسي 

مرض الصرع، يتضح ذلك من خالل فتاوى العلماء املعاصرين، ومنها: 
سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء السؤال اآلتي: “رجل 
عمل له عملية في ركبته وأصبح بعد العملية يصعب عليه القيام والسجود 
بالصالة مع اجلماعة، إال إذا كان يكون بطرف املسجد وليس هناك أحد 
وماصة،  كرسي  من  بد  ال  الصف  وسط  صلى  وإذا  األيسر،  جنبه  على 

يجلس على الكرسي ويسجد على املاصة.
السؤال: هل يجوز له الصالة وحده مع وجود اجلماعة في حالة عدم 
وجود الكرسي واملاصة، ثم هل جتوز صالته على الكرسي واملاصة في 

حالة وجودها مع اجلماعة؟
فأجابت اللجنة: “العاجز عن القيام يصلي قاعًدا على األرض أو على 

كرسي إن كان أرفق به...”))). 
وسئلت اللجنة أيًضا السؤال اآلتي: “أنا فتاة أبلغ من العمر 9) عاًما، 
وتنتابني حاالت صرع متفاوتة في جلوسي مثاًل وقيامي... وأسئلتي هي: 
أ. هل أصلي جالسة؛ ألن السقوط على األرض يؤدي في كثير من األحيان 

إلى إصابات في وجهي وبعض جسدي؟”
)))  فتاوى اللجنة الدائمة )اجملموعة الثانية) 6/ 59)-60)



372

فكان في إجابة اللجنة املوقرة: “إذا كنت ال تستطيعني القيام فإنك 
، أن النبي S قال له: »صل  تصلني جالسة، حلديث عمران بن حصني 
قائًما فإن لم تستطع فقاعًدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع 

فمستلقًيا«)))...”))).
فنجد في هاتني الفتويني تطبيًقا جلًيا لرخصة اإلبدال التي حتدث 
عنها الفقهاء، ولكنها إبدال معاصر من القيام إلى اجللوس على الكرسي، 
األمر الذي لم يكن منصوًصا سابًقا، وفي الصورة األولى الرخصة ملن 
أجريت له عملية في ركبته وأصبح بعد العملية يصعب عليه القيام، فهو 
الفتوى  له  أج��ازت  ذلك  ومع  حكمي،  عجزه  وإمن��ا  حقيقة  عاجًزا  ليس 

رخصة اإلبدال باجللوس على الكرسي.
تنتابها حاالت الصرع، عجًزا حكمًيا  التي  الثانية في  كما أن في الصورة 
ولكن  القيام،  فعل  حيث  من  مشقة  أدنى  دون  القيام  تستطيع  فهي  واضًحا، 
املشقة تطرأ عليها من جهة أخرى وهي احلالة املرضية التي ذكرتها عن نفسها.
ومع  واض��ح،  بشكل  باملرضى  الرحمة  ظاهرة  تتجلى  ذلك  كل  وفي 
ذلك فتمسكت الفتويان بشرط العجز وعدم االستطاعة، لعدم فتح باب 

اإلفراط في األخذ بهذه الرخصة.

)))  احلديث سبق تخريجه عند البخاري دون زيادة: »فإن لم تستطع فمستلقًيا«، وقد ذكر الزيلعي 
وابن امللقن وابن حجر أن النسائي أخرجها. انظر: نصب الراية )/75)، والبدر املنير )/9)5، 
اجملتبى  السنن  في  الزيادة  على  وال  احلديث  أصل  على  أقف  ولم   .407/( احلبير  والتلخيص 

والسنن الكبرى للنسائي. واهلل أعلم.
)))  فتاوى اللجنة الدائمة )اجملموعة الثانية) 60/6)-)6)
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املبحث الرابع
رخصة التقدمي بسبب املرض

تخفيفات  على  كالمه  في  )ت660)  عبدالسالم  ابن  الدين  عز  قال 
والعشاء  الظهر،  إلى  العصر  كتقدمي  التقدمي:  تخفيف  “ومنها  الشرع: 
إلى املغرب في السفر واملطر، وكتقدمي الزكاة على حولها، والكفارة على 

حنثها”))).
تخفيفات  الدين  عز  اإلم��ام  عن  نقله  في  )ت))9)  السيوطي  وق��ال 
احلول،  على  الزكاة  وتقدمي  كاجلمع،  تقدمي:  تخفيف  “الرابع:  الشرع: 

وزكاة الفطر في رمضان، والكفارة على احلنث”))).
وقال ابن جنيم )ت970) في كالمه على تخفيفات الشرع: “الرابع: 
تخفيف تقدمي: كاجلمع بعرفات، وتقدمي الزكاة على احلول، وزكاة الفطر 
في رمضان، وقبله على الصحيح بعد متلك النصاب في األول، ووجود 

الرأس بصفة املؤنة والوالية في الثاني”))).
فنجد هنا في رخصة التقدمي أن احلكم الشرعي من وجوب أداء بعض 
العبادات في أوقاتها املطلوبة شرًعا من املكلف قد ُغّير من الصعوبة إلى 
السهولة بتقدمي العبادة عن وقتها املطلوب ليكون متناسًبا مع حال املكلف 

)))  القواعد الكبرى )/)).
)))  األشباه والنظائر )ص)8).
)))  األشباه والنظائر )ص)8).
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بسبب العذر الذي اقتضى ذلك، مع قياس سبب احلكم األصلي، كما في 
األمثلة املذكورة في نصوص العلماء التي ذكرناها.

ومن األمثلة املتعلقة باملريض: تقدمي العصر إلى الظهر كما ذكر اإلمام 
التقدمي عذًرا  إذا كان سبب هذا  تقييده مبا  ابن عبدالسالم، ولكن مع 

مرضًيا.
وهذا احلكم مختلف فيه بني العلماء، يتضح -إن شاء اهلل- في التفصيل 

اآلتي: 
اجلمع بني الصالتني إما أن يكون جمًعا باألفعال أو جمًعا باألوقات: 

أما اجلمع باألفعال: فاتفق العلماء على جواز اجلمع بني الصالتني . )
في األفعال، بأن يصلي كل صالة منها في وقتها؛ فيصلي األولى 

في آخر وقتها والثانية في أول وقتها))).
الصالتني في . ) بأن يصلي إحدى  األوق��ات:  بينها في  وأما اجلمع 

وقت األخرى: 
العصر، 	  مع  الظهر  غير  في  اجلمع  ج��واز  ع��دم  على  فاتفقوا 

اإلمام  إال في اخل��وف، فعن  ع��ذر)))،  لغير  العشاء  واملغرب مع 
أحمد رواية باجلواز))). 

)))  إذ هو أداء للصالة في وقتها احملدد لها شرًعا، وهذا هو املطلوب شرًعا في األصل. وقد نص 
على صورة اجلمع باألفعال احلنفية واملالكية. انظر: بدائع الصنائع للكاساني )/7))، والتمهيد 

))/04)، والفواكه الدواني للنفراوي )/)6).
قال ابن عبدالبر في االستذكار 0/6): “ألن ذلك جائز في احلضر بدليل قوله S في طرفي 

وقت الصالة: »ما بني هذين وقت«، فأجاز الصالة في آخر الوقت”.
)))  قال ابن عبدالبر في االستذكار 6/)): “وقد أجمع العلماء أنه ال يجوز اجلمع بني العصر واملغرب 

وال بني العشاء والصبح”.
واملغرب،  العصر  بني  اجلمع  هكذا جلاز  اجلمع  كان  “ولو   :((9/( املغني  في  قدامة  ابن  وقال 
والعشاء والصبح، وال خالف بني األمة في حترمي ذلك”. وقال القسطالني في إرشاد الساري 
)/00): “)باب اجلمع في السفر) الطويل ال القصير )بني املغرب والعشاء) والظهر والعصر، ال 

الصبح مع غيرها، والعصر مع املغرب، لعدم وروده”.
)))  قال ابن رجب في فتح الباري 4/)7): “وقد اختلف العلماء في جواز تأخير الصالة عن وقتها بالكلية،=
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تقدمًيا، 	  بعرفة  والعصر  الظهر  بني  اجلمع  جواز  على  واتفقوا 
وبني املغرب والعشاء مبزدلفة تأخيًرا))).

املغرب 	  بني  أو  والعصر  الظهر  بني  اجلمع  جواز  في  واختلفوا 
والعشاء في أعذار مختلفة كاجلمع في السفر، أو في املطر أو 

غيرها))).. وكلها خارجة عن مسألتنا املرادة.
واختلفوا في جواز اجلمع بينها لعذر املرض، -وهي مسألتنا- 	 

على قولني: 
القول األول: عدم اجلواز. وهو مذهب احلنفية))) والشافعية)4) 

ورواية عن اإلمام أحمد)5).
القول الثاني: اجلواز. وهو مذهب املالكية)6) واحلنابلة)7) وقول 

عند الشافعية)8).
سبب اخلالف: أجاز بعض العلماء اجلمع بني الصالتني للمريض ومنع 
آخرون كما رأينا، وهذا اخلالف له سببان بحسب املذهب املانع من األخذ 

بالرخصة للمريض: 
= وإن لم تكن مما يُجمع، كتأخير صالة الصبح حتى تطلع الشمس، والعصر حتى تغرب الشمس، 

إذا اشتد اخلوف. وفيه عن أحمد روايتان”.
)))  قال ابن اجلوزي في كشف املشكل )/500: “وأما اجلمع بني الصالتني هنا، فمجمع عليه”. 

وقال ابن جزي في القوانني الفقهية )ص78)): “يجوز اجلمع بني الظهر والعصر، وبني واملغرب 
والعشاء؛ ألسباب وهي: بعرفة واملزدلفة اتفاًقا”. 

)))  وتفصيل في كتب الفقه اخملتلفة في مظانه املعروفة. وقد أفرده ببحث مستقل عدد من املعاصرين 
منهم الدكتور سامي أبو عرجة في بحثه املعنون ب�”اجلمع بني الصالتني في الفقه اإلسالمي” 
منشور في مجلة اجلامعة اإلسالمية بغزة، في ينانير من العام ))0)م، اجمللد التاسع عشر، العدد 
األول، ص)))-55). وقد ذكر فيه األعذار: السفر، واملطر والثلج والبرد، والوحل والطني، والريح 

البادرة، والظلمة، واملرض، واخلوف.
)))  إذ لم يجيزوه إال في عرفة ومزدلفة على الوجه السابق. انظر: بدائع الصنائع )/6))، وتبيني 

احلقائق للزيلعي )/88.
)4)  انظر: األم للشافعي )ص)6)، وحتفة احملتاج للهيتمي )/404.

)5)  انظر: اإلنصاف للمرداوي )/5)).
)6)  انظر: املقدمات املمهدات البن رشد )/85)، والقوانني الفقهية البن جزي )ص78)).

)7)  انظر: املغني البن قدامة )/5))، واإلنصاف للمرداوي )/5)).
)8)  انظر: حواشي الشرواني )/404.
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أواًل: سبب خالف احلنفية: يعود إلى أنه هل يجوز اجلمع بني الصالتني 
في غير مزدلفة وعرفة في النسك، وما عدا ذلك فإنه ال يجوز ألي 
عذر من األعذار أو ال؟ فاحلنفية ال يجوز عندهم في غير هذين 
املكانني مطلًقا؛ ولو كان لصاحب عذر، بينما يجيزه اجلمهور في 
غير هذين املكانني ألصحاب األعذار -على اختالف بينهم في 
حتديدها- فأجازه املالكية واحلنابلة للمريض. أما ملاذا لم يجزه 

الشافعية للمريض، فسيتضح في اآلتي))).
ثانًيا: سبب خالف الشافعية في املعتمد عندهم: هل تُعدى علة اجلمع 
في السفر -وهي املشقة- إلى املريض أو ال؟ فمن لم يُعّد هذه العلة 
طرد  ومن  الشافعية،  وهم  ذلك،  يجز  لم  بالسفر  قاصرة  وجعلها 
العلة ورأى أن جوازه للمريض من باب األولى واألحرى أجاز ذلك، 

وهم املالكية واحلنابلة))).
أدلة األقوال: 

أواًل: أبرز أدلة احلنفية في عدم اجلواز في غير عرفة ومزدلفة: 
قول اهلل تعالى: )ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ ہ( . )

]الن�صاء:103[ ).

وجه الداللة: حيث دلت اآلية أن الصالة فرضت فرًضا مؤقًتا حتى ال 
يجوز تغييرها عن أوقاتها بضرب من االستدالل أو بخبر الواحد))).

قوله تعالى: )ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  . )
ڃ   ڃ  ڃ   چ  چچ( ]الإ�صراء[.

وجه الداللة: هذا النص وغيره من النصوص التي وردت بتعيني 
)))  انظر: بداية اجملتهد )ص08)).
)))  انظر: بداية اجملتهد )ص08)).

)))  انظر: بدائع الصنائع للكاساني )/)))، 7)).
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األوقات من اآليات واألخبار، فال يجوز تركها إال بدليل مثله))).
عن عبداهلل بن مسعود  قال: »كان رسول اهلل S يصلي الصالة . )

لوقتها إال بجمع وعرفات«))).
وجه الداللة: حيث دّل احلديث مبفهومه أن النبي S لم يصل -في 
بن مسعود من  وعبداهلل  لوقتها،  إال  الصالة  املكانني-  غير هذين 
مالزمي النبي S، فدّل على عدم مشروعية اجلمع في غيرهما))).

حديث ابن عباس عن النبي S أنه قال: »من جمع بني صالتني . 4
في وقت واحد فقد أتى باًبا من الكبائر«)4).

وجه الداللة: حيث دل احلديث أن تأخير الصالة عن وقتها من 
الكبائر فال يباح باألعذار كسائر الكبائر)5).

ثانًيا: أبرز أدلة اجلمهور في جواز اجلمع في غير عرفة ومزدلفة: 
حديث عبداهلل بن عمر  كان إذا جد به السير جمع بني املغرب . )

والعشاء بعد أن يغيب الشفق، ويقول: »إن رسول اهلل S كان إذا جد 
به السير جمع بني املغرب والعشاء«)6).

)))  انظر: تبيني احلقائق للزيلعي )/88.
)))  أخرجه النسائي في اجملتبى احلديث رقم )0)0)).

وأخرجه البخاري في صحيحه احلديث رقم ))68)) بلفظ: »ما رأيت النبي S صلى صالة بغير   
ميقاتها، إال صالتني: جمع بني املغرب والعشاء، وصلى الفجر قبل ميقاتها«.

ومسلم في صحيحه احلديث رقم )89)))، بلفظ: »ما رأيت رسول اهلل S صلى صالة إال مليقاتها، 
إال صالتني: صالة املغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها«.

)))  انظر: تبيني احلقائق للزيلعي )/88.
)4)  هكذا ذكره الكاساني في بدائع الصنائع )/7))، ولم أقف عليه، وأقرب لفظ وقفت عليه هو ما رواه 
الترمذي في جامعه احلديث رقم )88)) عن ابن عباس عن النبي S قال: »من جمع بني الصالتني 
من غير عذر فقد أتى باًبا من أبواب الكبائر«. ثم ضعف سنده الترمذي قائاًل: “وحنش هذا هو أبو 

علي الرحبي، وهو حسني بن قيس، وهو ضعيف عند أهل احلديث، ضعفه أحمد وغيره”.
)5)  انظر: بدائع الصنائع للكاساني )/7)).

 ،(70(( رقم  احلديث  صحيحه  في  ومسلم   ،((805( رقم  احلديث  صحيحه  في  البخاري  )6)  رواه 
واللفظ ملسلم.
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وحديث أنس بن مالك  قال: »كان النبي S إذا ارحتل قبل أن . )
تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم يجمع بينهما، وإذا 

زاغت صلى الظهر ثم ركب«))).
وفي لفظ ملسلم: »أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر، ثم يجمع 

بينهما«))).
وزاد مسلم في لفظ آخر: »ويؤخر املغرب حتى يجمع بينها وبني 

العشاء، حني يغيب الشفق«))).
حديث معاذ بن جبل، قال: »جمع رسول اهلل S في غزوة تبوك بني . )

الظهر والعصر، وبني املغرب والعشاء. قال: فقلت: ما حمله على 
ذلك؟ قال: فقال: أراد أن ال يحرج أمته«)4).

وجه الداللة من األحاديث السابقة: حيث دلت على جواز اجلمع بني 
الوقت، رخصة  صالتي الظهر والعصر، وبني املغرب والعشاء في 

وتوسعة على األمة)5).
يجوز اجلمع بني الصالتني لعذر السفر، كما يجوز اجلمع بينهما . 4

في عرفة ومزدلفة)6). 
ثالًثا: أبرز أدلة الشافعية ومن معهم في عدم جواز اجلمع للمريض: 

أدلة مواقيت الصالة، كما سبقت في أدلة احلنفية.. )
وجه الداللة منها: أنها حددت للصالة أوقاتها، فال يجوز تأخير 
)))  رواه البخاري في صحيحه احلديث رقم ))))))، واللفظ له، ومسلم في صحيحه احلديث رقم 

.46 (704(
)))  رواه مسلم في صحيحه احلديث رقم )704) 47.
)))  رواه مسلم في صحيحه احلديث رقم )704) 48.

)4)  رواه مسلم في صحيحه احلديث رقم )706).
)5)  انظر: املقدمات املمهدات البن رشد )/85)، وشرح النووي على مسلم 5/)0)-04).

)6)  انظر: االستذكار 0/6).
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فرض أو تقدميه إال بدليل صريح))).
أنه ال يُعلم أن الرسول S جمع بني الصالتني للمرض، مع أنه قد . )

كان في زمانه S، فدل على أنه غير مشروع))).
ال يجوز اجلمع بني الصالتني للمريض مع املشقة، كما ال يجوز ملن . )

كان ضعيًفا ومنزله بعيًدا عن املسجد بعًدا كثيًرا))). 
رابًعا: أبرز أدلة املالكية واحلنابلة وبعض الشافعية في جواز اجلمع 

للمريض: 
وجه . ) ]احل�����ج:78[.  ۓ(  ے   ے    ھ   ھ    ھ    )ھ   تعالى:  قوله 

الداللة: دلت اآلية أن احلرج مرفوع، وال شك أن املريض يلحقه 
احلرج إذا أوجبنا عليه أداء كل صالة في وقتها)4) .

الظهر . )  S اهلل  بن عباس  قال: »صلى رسول  عبداهلل  حديث 
وال  خ��وف،  غير  في  جميًعا،  والعشاء  واملغرب  جميًعا،  والعصر 
والعصر،  الظهر  بني   S اهلل  »جمع رسول  رواية:  وفي  سفر«)5). 
واملغرب والعشاء باملدينة، في غير خوف، وال مطر«، ثم قال ابن 

عباس ملا سئل عن ذلك: »أراد أن ال يحرج أمته«)6).
وجه الداللة: أن احلديث محمول على أنه جمع ألجل املرض أو 
غيره من األعذار مما في معناه، ملا فيه من اإلرفاق ودفع املشقة)7).

: »استحيضت امرأة على عهد رسول اهلل S فأمرت . ) عن عائشة 
)))  انظر: اجملموع للنووي 84/4)، واملغني البن قدامة )/5)).

)))  انظر: األم للشافعي )ص)6)، واجملموع للنووي 78/4)، 84).
)))  انظر: اجملموع للنووي 84/4).

)4)  انظر: حواشي الشرواني )/404 مع التحفة.
)5)  رواه مسلم في صحيحه احلديث رقم )705) 49.
)6)  رواه مسلم في صحيحه احلديث رقم )705) 54.

)7)  انظر: معالم السنن للخطابي )/65)، واملقدمات املمهدات البن رشد )/85)-86)، واجملموع 
للنووي 4/)8)-84)، واملغني البن قدامة )/5))، وفتح الباري البن رجب 70/4).
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أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غساًل، وأن تؤخر املغرب 
وتعجل العشاء وتغتسل لهما غساًل، وتغتسل لصالة الصبح غساًل«))). 
أنها استحيضت على عهد رسول  ومثله حديث حمنة بنت جحش 
لهما  واغتسلي  العصر،  وقدمي  الظهر،  »وأخ��ري  وفيه:   S اهلل 

غساًل، وأخري املغرب، وعجلي العشاء، واغتسلي لهما غساًل«))).
وجه الداللة: حيث أباح النبي S للمستحاضة اجلمع بني الصالتني 

ملشقة الغسل عليها لكل صالة، واالستحاضة نوع مرض))).
بجامع . 4 للمسافر  يجوز  كما  للمريض  الصالتني  بني  اجلمع  يجوز 

املشقة والشدة)4).
في . 5 اجلمع  في  يجوز  كما  للمريض  الصالتني  بني  اجلمع  يجوز 

املطر بجامع املشقة والشدة)5).
بني  اجلمع  ج��واز  الراجح  أن  تعالى  اهلل  عند  والعلم  أرى  الترجيح: 

الصالتني للمريض، وذلك ملا يلي: 
ألن  األول���ى،  املسألة  في  واجلمهور  احلنفية  خل��الف  بالنسبة  أواًل: 
كحديث  الوقت،  في  اجلمع  جواز  في  صريحة  جاءت  األحاديث 
عبداهلل بن عمر: »جمع بني املغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق«، 
وحديث أنس بن مالك: »أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر، 

ثم يجمع بينهما«، وتأويالت علماء احلنفية ضعيفة كما تقدم.
للمريض،  بالنسبة  اجلمع  في  الشافعية  خلالف  بالنسبة  وأما  ثانًيا: 

)))  رواه أبو داود في سننه احلديث رقم )94))، والنسائي في اجملتبى احلديث رقم ))))).
وصححه األلباني في صحيح أبي داود األم )/87-86.

)))  رواه ابن ماجه في سننه احلديث رقم )7)6). وحسنه األلباني في تعليقه على سنن ابن ماجه.
)))  انظر: املغني البن قدامة )/5))-6))، وفتح الباري البن رجب 70/4)، ونيل األوطار )/60).

)4)  انظر: شرح صحيح البخاري البن بطال )/)7)، واالستذكار البن عبدالبر 7/6).
)5)  انظر: اجملموع للنووي 84/4).
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وال  غير خوف  في   S النبي  في جمع  عباس   ابن  فحديث 
مطر وال سفر، وتعليله برفع احلرج عن أمة محمد S، وال شك 
أن في اجلمع بني الصالتني للمريض رفًعا حلرج وضيق شديدين 

قد يلحقا به. 
وال شك أن القول باجلواز هو الالئق مبحاسن الشريعة والرحمة ورفع 

احلرج والضيق: 
قال الشاطبي )ت790): “فكذلك إذا فرضنا أن رفع احلرج في الدين 
مثاًل مفقود فيه صيغة عموم؛ فإنا نستفيده من نوازل متعددة خاصة، مختلفة 
اجلهات متفقة في أصل رفع احلرج، كما إذا وجدنا التيمم شرع عند مشقة 
طلب املاء، والصالة قاعًدا عند مشقة القيام، والقصر والفطر في السفر، 
واجلمع بني الصالتني في السفر واملرض واملطر... إلى جزئيات كثيرة جًدا 
رفع  مبطلق  نحكم  فإنا  احلرج؛  لرفع  الشارع  قصد  مجموعها  من  يحصل 

احلرج في األبواب كلها، عماًل باالستقراء، فكأنه عموم لفظي”))). 
قال الشربيني )ت977) عن جواز اجلمع للمريض ونحوه: “وهذا هو 

ے   ے    ھ   ھ    ھ   )ھ   تعالى:  قال  وقد  الشريعة.  مبحاسن  الالئق 
ۓ( ]احلج:78[”))). 

ومن التطبيقات املعاصرة لرخصة التقدمي: املصابون بأمراض مختلفة 
جتعل في أداء الصلوات في وقتها حرًجا وضيًقا وشدة عليهم، ومن الرحمة 

بهم األخذ بالرخصة، ومن ذلك ما جاء في الفتاوى اآلتية: 
سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء السؤال اآلتي: “عمتي 
مريضة مرض سرطان في الرحم، ولم تستطع التحكم في البول -أعزكم 

)))  املوافقات )ص646).
)))  مغني احملتاج )/4)5.
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الظهر  ص��الة  وق��ت  دخ��ل  إذا  وتذهب  وعمياء  كبيرة  ام��رأة  وه��ي  اهلل- 
وتغتسل كاماًل وجتلس وتصلي الظهر والعصر مًعا؛ ألن البول يخرج أثناء 

احلركة، وكذلك صالة املغرب والعشاء...”.
على  تصلي  فإنها  ذكر  كما  األمر  كان  “إذا  املوقرة:  اللجنة  فأجابت 
أحدهما،  وقت  في  والعصر  الظهر  جمعها  من  مانع  وال  حالها،  حسب 
وهكذا املغرب والعشاء؛ لعموم أدلة يسر الشريعة على أن يكون وضوؤها 
للظهر والعصر بعد دخول الوقت، وهكذا املغرب والعشاء يكون وضوؤها 

لهما بعد دخول الوقت...”))). 
وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء أيًضا السؤال اآلتي: 
مرات  ثالث  املستشفى  إلى  وأذه��ب  العمل،  عن  متوقفة  عندي  “الِكلَى 
في األسبوع إلجراء الغسيل الدموي الذي يستغرق حوالي ثلث ساعات، 
وصفة الغسيل الدموي: أن الدم يخرج من اجلسم عبر أحد األوردة ثم 
مير على آلة تنقية من الشوائب، يعود ثانية عبر وريد آخر إلى اجلسم. 
إذا  والعصر  الظهر  لي جمع  يجوز  الشيخ هو: “هل  يا سماحة  وسؤالي 

كنت أعلم أن وقت العصر سوف يدخل وأنا حتت األجهزة؟”
فأجابت اللجنة املوقرة: “يجوز تقدمي صالة العصر وصالتها مع الظهر 
جمًعا ملن ال يتمكن من صالة العصر في وقتها بسبب استمرار عملية الغسيل 
إلى غروب الشمس، وال جتوز صالة الظهر وال غيرها من الصلوات قبل 
دخول وقتها، ووقت الظهر يبدأ من زوال الشمس من فوق الرؤوس. وميكن 

االستعانة على معرفة ذلك بحساب التقومي وبسماع األذان”))). 
وسئلت اللجنة الدائمة هذا السؤال أيًضا: “ما حكم الذين يذهبون إلى 

)))  فتاوى اللجنة الدائمة 85/8.
)))  فتاوى اللجنة الدائمة )اجملموعة الثانية) 68/6)-69).
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املستشفى من أجل غسيل كلى؟ البعض يذهب قبل صالة الظهر وتفوته 
صالة الظهر وصالة العصر ولم ينته إال بعد صالة العصر بساعة واحدة، 
يذهب قبل العصر وتفوته صالة العصر وصالة املغرب بعد ساعة، فما 

احلكم في ذلك؟”.
فأجابت اللجنة املوقرة: “إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل من بدء 
العصر  مع  ويصليها  الظهر  يؤخر  فإنه  الظهر  وقت  دخول  قبل  العملية 
جمع تأخير، كسائر املرضى الذين يجوز لهم اجلمع، أما إن كان إجراء 
وقت  خ��روج  بعد  إال  تنتهي  وال  الظهر  وق��ت  دخ��ول  بعد  الغسيل  عملية 
الظهر  مع  العصر  يصلي  أن  حينئذ  للمريض  يشرع  فإنه  العصر،  صالة 
جمع تقدمي، وهكذا املغرب مع العشاء إن أجريت العملية قبل دخول وقت 
كانت  إن  أما  تأخير،  جمع  جميًعا  وصالهما  العشاء  مع  أخرها  املغرب 
حاجة  ال  فإنه  العشاء  وقت  في  وتنتهي  املغرب  وقت  دخول  بعد  العملية 
جلمع العشاء مع املغرب التساع وقت العشاء، وإن جمع بينهما جمع تقدمي 

فال حرج، كسائر املرضى احملتاجني لذلك. شفاهم اهلل”))).

)))  فتاوى اللجنة الدائمة )اجملموعة الثانية) 69/6)-70).
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املبحث اخلامس
رخصة التأخير بسبب املرض

قال اإلمام عز الدين ابن عبدالسالم )ت660) في كالمه على تخفيفات 
الشرع: “ومنها تخفيف التأخير: كتأخير الظهر إلى العصر، واملغرب إلى 

العشاء، ورمضان إلى ما بعده”))).
وقال السيوطي )ت))9) في نقله عن اإلمام عز الدين تخفيفات الشرع: 
للمريض واملسافر،  “اخلامس: تخفيف تأخير: كاجلمع، وتأخير رمضان 
وتأخير الصالة في حق مشتغل بإنقاذ غريق، أو نحوه من األعذار اآلتية”))).
وقال ابن جنيم )ت970) في كالمه على تخفيفات الشرع: “اخلامس: 
واملسافر،  للمريض  رمضان  وتأخير  مبزدلفة،  كاجلمع  تأخير:  تخفيف 

وتأخير الصالة عن وقتها في حق مشتغل بإنقاذ غريق ونحوه”))).
فنجد هنا في رخصة التأخير أن احلكم الشرعي من وجوب أداء بعض 
العبادات في أوقاتها املطلوبة شرًعا من املكلف قد ُغّير من الصعوبة إلى 
السهولة بتأخير العبادة عن وقتها املطلوب ليكون متناسًبا مع حال املكلف 
بسبب العذر الذي اقتضى ذلك، مع قياس سبب احلكم األصلي، كما في 

األمثلة املذكورة في نصوص العلماء التي ذكرناها.
)))  القواعد الكبرى )/)).

)))  األشباه والنظائر )ص)8).

)))  األشباه والنظائر )ص)8).
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ومن األمثلة املتعلقة باملريض: تأخير الظهر إلى العصر كما ذكر اإلمام 
عذًرا  التقدمي  هذا  كان سبب  إذا  تقييده مبا  مع  ولكن  عبدالسالم،  ابن 

مرضًيا.
وهو ما سبق ذكره في املبحث الرابع في رخصة التقدمي. 

وكذلك التطبيق املعاصر، على نحو ما سبق. وأحب أن أضيف تطبيًقا 
يختلف قلياًل عما سبق ذكره، وهو إذا ما اضطر املريض إلى تأخير صالة 
في  ويتضح  الصالة،  أداء  يستطع  ولم  املغرب،  وقت  دخل  حتى  العصر 

اآلتي: 
سئل الشيخ عبدالعزيز بن باز �: “لقد أصبت في أحد األيام بإسهال 
وقيء -أعزكم اهلل- مما استدعى الذهاب بي للطوارئ باملستشفى الساعة 
الثانية ظهًرا، وملا اتضح للطبيب اخملتص أنني مصاب بفشل كلوي وأغسل 
ثالث مرات في األسبوع، فإنه قد قال: ال بد من إعطائك الدواء مع الغسيل 
فبدؤوا بالغسيل الساعة ) ظهًرا وبسرعة، وكنت أتوقع عدم اإلطالة، ألنني 
قد غسلت في اليوم قبله، لكن لم ينتهوا ويفكوا الليات والتربيط إال بعد أذان 
املغرب. سؤالي يا سماحة الشيخ: هل علي إثم في تأخير صالة العصر مع 
املغرب؛ ألنني ال أستطيع الوضوء وال التيمم، وال التحرك ما دامت األجهزة 
مربوطة في، والكرسي الذي أنام عليه اجتاهه لغير القبلة، وحترجت من 
الصالة على هذه احلالة، وطلبت فك األربطة لكي أتيمم فأفادني اخملتص 
بعدم االستطاعة، ألن هذا يترتب عليه عادة التعقيم، وتغيير بعض األجهزة 
واألدوية. فماذا علي؟ وماذا يعمل املسلم في مثل هذه احلالة خاصة وأن 
من يجري الغسيل عقله وحواسه معه وال يدخل في حكم املرفوع عنه القلم؟ 

أفتوني مأجورين”.
حسب  وقتها  على  الصالة  أداء  مثلك  على  “الواجب   :� فأجاب 
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الطاقة ولو بالتيمم عند العجز عن املاء، ولو إلى غير القبلة عند العجز 
يوم  ملا شغل   S النبي  التأخير؛ ألن  له  لم يستطع جاز  ذلك، فمن  عن 
األحزاب بقتل املشركني عن صالة العصر أخرها إلى ما بعد املغرب ثم 

صلى املغرب بعدها”))).
ويدل على ذلك قول اهلل سبحانه: )ہ  ہ  ہ  ھ( ]التغابن:16[))).
ففي هذه الفتوى تظهر معالم الرحمة والشفقة بحالة املريض الذي 
ال يستطع أداء الصالة في وقتها أن يؤخرها عن وقتها، ال على طريقة 
اجلمع، رفًعا للحرج واملشقة. مع التشديد عليه -مع مرضه- على وجوب 

أداء الصالة في وقتها متى ما استطاع ذلك، واهلل أعلم.

)))  روى البخاري في صحيحه احلديث رقم )596)، واللفظ له، ومسلم في صحيحه احلديث رقم 
عبداهلل: »أن عمر بن اخلطاب جاء يوم اخلندق بعد ما غربت  )))6) كالهما عن عن جابر بن 
الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول اهلل ما كدت أصلي العصر، حتى كادت الشمس 
تغرب، قال النبي S: واهلل ما صليتها. فقمنا إلى بطحان، فتوضأ للصالة وتوضأنا لها، فصلى 

العصر بعد ما غربت الشمس، ثم صلى بعدها املغرب«. 
)))  مجموع فتاوى ابن باز ))/55)-56).
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املبحث السادس
رخصة االضطرار بسبب املرض

قال اإلمام عز الدين ابن عبدالسالم )ت660) في كالمه على تخفيفات 
املتيمم مع احلدث، وصالة  الترخيص: كصالة  الشرع: “ومنها تخفيف 
اخلمر  وشرب  للمداواة،  النجاسات  وكأكل  النجو،  مع فضلة  املستجمر 
للغصة، والتلفظ بكلمة الكفر عند اإلكراه، ويُعبر عن هذا باإلطالق مع 

قيام املانع، أو باإلباحة مع قيام احلاظر”))).
وقال اإلمام السيوطي )ت))9) في نقله عن اإلمام عز الدين تخفيفات 
الشرع: “السادس: تخفيف ترخيص: كصالة املستجمر مع بقية النجو، 

وشرب اخلمر للغصة، وأكل النجاسة للتداوي، ونحو ذلك”))).
الشرع:  تخفيفات  على  كالمه  في  )ت970)  جنيم  ابن  اإلم��ام  وق��ال 
“السادس: تخفيف ترخيص: كصالة املستجمر مع بقية النجو، وشرب 

اخلمر للغصة”))).
يقتضي  الذي  الشرعي  احلكم  أن  االضطرار  في رخصة  هنا  فنجد 
منع املكلف من بعض األعمال، قد ُغّير من الصعوبة التي تقتضي املنع 
إلى السهولة بالسماح ببعض تلك األعمال ليكون متناسًبا مع حال املكلف 

)))  القواعد الكبرى )/)).
)))  األشباه والنظائر )ص)8).
)))  األشباه والنظائر )ص)8).
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بسبب العذر الذي اقتضى ذلك، مع قياس سبب احلكم األصلي، كما في 
األمثلة املذكورة في نصوص العلماء التي ذكرناها.

مع  املستمر  احل��دث  صاحب  صالة  باملريض:  املتعلقة  األمثلة  ومن 
استمرار احلدث، ملكان الضرورة الداعية، حيث ال يستطيع أن يصلي دون 
احلدث. وهذا احلكم متفق عليه بني املذاهب األربعة، حلديث عائشة  
قالت: »جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي S فقالت: يا رسول اهلل 
إني امرأة أستحاض فال أطهر، أفأدع الصالة؟ فقال رسول اهلل S: ال، 
إمنا ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصالة، وإذا 

أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي«))). 
قال املرغيناني )ت)59): “فصل )واملستحاضة ومن به سلس البول 
والرعاف الدائم واجلرح الذي ال يرقأ يتوضؤون لوقت كل صالة فيصلون 

بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل)”))). 
وتصوم  تصلي  طاهر  “واملستحاضة  )ت)46):  عبدالبر  ابن  وق��ال 
إن شاء مادامت  ويجامعها زوجها  وتقرأ في املصحف،  بالبيت  وتطوف 
تصلي في استحاضتها. وحكم سلس البول واملذي إذا كان دائًما ال ينقطع 

كحكم املستحاضة”))). 
وهو  العفو،  مظنة  في  الواقعة  “النجاسة  )ت676):  النووي  ويقول 
أضرب”)4) وذكر منها: “الضرب السادس: في أنواع متفرقة، منها النجاسة 
التي تستصحبها املستحاضة، وسلس البول، ومنها إذا كان على جرحه دم 

كثير يخاف من إزالته”)5).
)))  رواه البخاري في صحيحه احلديث رقم )8)))، واللفظ له، ومسلم في صحيحه احلديث رقم ))))).

)))  الهداية مع فتح القدير البن الهمام )/4)).
)))  الكافي )/89).

)4)  روضة الطالبني )/79).
)5)  املصدر السابق )/)8).
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وقال ابن قدامة )ت0)6): “وكذلك من به جرح يفور منه الدم، أو به 
ريح، أو نحو ذلك من األحداث ممن ال ميكنه قطعه عن نفسه، فإن كان مما 
ال ميكن عصبه، مثل من به جرح ال ميكن شده، أو به باسور أو ناصور ال 

يتمكن من عصبه، صلى على حسب حاله”))).
وال شك أن في إجازة الصالة لصاحب احلدث املستمر رفع للحرج 
والشدة عنه، حيث جاز له أن يصلي وهو متلبس بالنجاسة، ولكن ملا كان 

إزالة النجاسة متعذًرا في حقه ُرخّص له في ذلك.
جتدد  مع  “الصالة  )ت660):  عبدالسالم  بن  عزالدين  اإلمام  يقول 
احلدث واخلبث مفسدة محرمة، فإن تعذرت الطهارة من أحدهما وشقت 
من اآلخر كصالة املستحاضة، ومن به سلس البول واملذي والودي وذرب 
املعدة، جازت الصالة معها؛ ألن رعاية مقاصد الصالة أولى من حتصيل 

مصلحة الطهارتني، أو من دفع مفسدة احلدث واخلبث”))).
ومن التطبيقات املعاصرة لرخصة االضطرار هذه، من أجريت له عملية 
ليتم  جنبه  من  فتحة  له  وُفتحت  املستقيم،  استبدال  مبوجبها  مت  جراحية 
تصريف الفضالت -غائط وريح- بدل املستقيم إلى كيس معلق بجانبه، وقد 

سئل الشيخ األلباني: هل يجوز له الصالة وهذا الكيس يكون معلًقا معه؟
أنه الزم  فنتصور  السائل مستمًرا  كان هذا  �: “إذا  الشيخ  فأجاب 
إن هذا  كذلك مبعنى  ليس  األمر  كان  وإذا  ثابْت مستمًرا...  الكيس  يكون 
السائل ال يسيل دائًما وأبًدا، أي: ممكن مثاًل مراقبة ظرف من الظروف 
يعرفه املبتلى، فهذا الكيس إذا كان فيه فضالت يُرفع، إذا كان هذا باإلمكان، 
يعني هذا من باب القاعدتني اللتني ال يجوز الفصل بينهما: )الضرورات 

تبيح احملظورات) و)الضرورة تقدر بقدرها).
)))  املغني )/))4. وانظر: اإلنصاف للمرداوي )/)8).

)))  قواعد األحكام )/)0).
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فنحن ال نستطيع أن نقول لألخ: صلِّ لنفسك. فضاًل عن: صّل لغيرك 
إماًما، كما هو من أسئلته، ال نستطيع أن نقول له: صّل، والكيس بجانبك 
وبإمكانك فرًضا، أنا أقول فرًضا، ألنه يعرف الواقع، وبإمكانك فرًضا 

أنك تصلي وهذا الكيس بعيد عنك.
بهم  يستمر  الذين  األع��ذار  كأهل  فهو  كان ال ميكن هذا حينئذ  فإن 
في  لنفسه  فيصلي  الصالة،  يبطل  وما  عادة  الوضوء  ينقض  ما  خروج 

حدود ما يتيسر له من النظافة”))).
ومن التطبيقات أيًضا ما ذكره الشيخ العثيمني � عن صالة املريض 
إذا كانت مالبسه ملوثة بالنجاسة، حيث قال �: “إن هذه املشكلة تواجه 
كثيًرا من املرضى، جتده يكون متعًبا من مرضه، وال يجد ماًء يتوضأ به، وال 
يجد تراًبا يتيمم به، ورمبا تكون ثيابه ملوثة بالنجاسة فيفتي نفسه في هذه 
احلال أنه ال يصلي وأنه بعد أن يبرأ يصلي، وهذا خطأ عظيم، والواجب 
على املريض أن يصلي بحسب حاله، بوضوء إن أمكن، فإن لم ميكن فيتيمم، 
فإن لم ميكن فإنه يصلي ولو بغير تيمم ثم يصلي وثيابه طاهرة، فإن لم يكن 
صلى بها ولو كانت جنسة، وكذلك بالنسبة للفراش إذا كان طاهًرا، فإن لم 
يكن تطهيره وال إزالته وإبداله بغيره وال وضع ثوب صفيق عليه فإنه يصلي 

عليه وإن كان جنًسا”))). 
وال شك أن في إلزام مثل هؤالء املرضى بإعادة الصالة أو حتري وقت 
قد يحصل فيه توقف خلروج النجاسة، فيؤدي خالله الصالة على عجل، 
ال شك أنه تكليف شاق، وفيه من احلرج ما ال يخفى، واحلمد هلل أن ديننا 

احلنيف دين الرحمة قد رفع احلرج في مثل هذه احلاالت.

)))  النوازل الطبية عند احملدث األلباني )ص578-577).
)))  مجموع فتاوى ورسائل العثيمني ))/98-97.



391

املبحث السابع
رخصة التغيير بسبب املرض

قال اإلمام السيوطي )ت))9) بعد نقله عن اإلمام عز الدين تخفيفات 
نظم  كتغير  تغيير:  تخفيف  وهو:  سابًعا،  العالئي  “واستدرك  الشرع: 

الصالة في اخلوف”))).
وقال ابن جنيم )ت970) عن تخفيفات الشرع: “السابع: تخفيف تغيير: 

كتغيير نظم الصالة للخوف”))).
وعقب الدكتور محمد الزحيلي على زيادة العالئي هذه بقوله: “وقد 
يقال: هو داخل في النقص، ألنه نقص عن نظمها األصلي، أو داخل في 

الترخيص، وحينئذ فال زيادة”))).
فنجد هنا في رخصة التغيير أن احلكم الشرعي من وجوب أداء بعض 
العبادات بكيفيتها املطلوبة شرًعا من املكلف قد ُغّير من الصعوبة إلى 
السهولة بتغيير هذه الكيفية إلى كيفية أخرى أسهل تناسب حال املكلف 
بسبب العذر الذي اقتضى ذلك، مع قياس سبب احلكم األصلي، كما في 

املثال املذكور في نصوص العلماء التي ذكرناها.
وما ذكره الدكتور محمد الزحيلي حول دخول رخصة التغيير في النقص، 

)))  األشباه والنظائر )ص)8).

)))  األشباه والنظائر )ص)8).
)))  القواعد الفقهية وتطبيقاتها في املذاهب األربعة )/69).
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ورخصة  ما،  بوجه  الرخص  من  غيرها  في  التغيير  يدخل  وقد  صحيح، 
التقدمي أو التأخير، هي رخصة تغيير، إذ التقدمي أو التأخير هو تغيير، كما 

في تقدمي الصالة عن وقتها، إذ هو تغيير لوقت وجوبها، واهلل أعلم.
وإذا كان األمر على ما سبق فتكون هذه الرخصة داخلة في سابقاتها، 
فال داعي للتكرار في ذكر األمثلة والتطبيقات، ألنها معلومة مما سبق، 

واهلل أعلم.
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اخلامتة
التخفيف،  ورخص  احلرج  ورفع  والتيسير،  الرفق  في  جتوالنا  بعد 
سوف أذكر بعض التوصيات بعد أن أوجز اإلجابة على األسئلة التي متثل 

مشكلة البحث فأقول: 
الشعائر . ) ف��ي  تدخل  اإلس���الم  ف��ي  واليسر  وال��رف��ق  الرحمة  إن 

التعبدية والتكاليف الشرعية وليست قاصرة على األخالقيات في 
تصرفات الناس بعضهم مع بعض، كما مّر معنا في البحث.

الرحمة . ) على  ت��دل  الشرعية  التطبيقات  من  عملية  أدل��ة  توجد 
والرفق واليسر تدخل في الشعائر التعبدية والتكاليف الشرعية، 

منها ما جاء من الرخص فيها والتي سبق ذكر طرف منها. 
استمرت التطبيقات املعاصرة تلحظ الرحمة والرفق واليسر التي . )

أشكال  في  الرخص  تطبيق  فاستمر  قدمًيا  الشريعة  بها  جاءت 
والتكاليف  التعبدية  الشعائر  في  حياتنا  في  نعيشها  معاصرة 

الشرعية، ذكرنا مناذج لها.
بل ميكن القول: إذا فرضنا أن )الرحمة) في الدين مثاًل مفقوٌد فيها صيغة 
متفقة في  متعددة خاصة، مختلفة اجلهات  نوازل  نستفيده من  فإنا  عموم؛ 
باملريض،  املتعلقة  الرخص  في  جاء  ما  اجلهات  تلك  ومن  )الرحمة)،  أصل 
ومنها ما جاء في كتاب الصالة: )إسقاط) وجوب حضور اجلمعة عن املريض 
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)تنقيص)  ومنها:  عليه،  مشقة  فيه  مرضه  حالة  بحضورها  إلزامه  كان  إذ 
الركوع والسجود للمريض العاجز عنهما إلى القدر امليسور من ذلك، ومنها: 
إلى  العصر  )تقدمي)  ومنها:  للمريض،  الصالة  في  بالقعود  القيام  )إب��دال) 
ومنها:  للمريض،  كما  العصر  إلى  الظهر  )تأخير)  ومنها:  للمريض،  الظهر 

صالة صاحب احلدث املستمر مع استمرار احلدث، )للضرورة) الداعية.
إلى جزئيات كثيرة جًدا يحصل من مجموعها قصد الشارع )للرحمة)؛ 
فإنا نحكم مبطلق )الرحمة) في األبواب كلها، عماًل باالستقراء، فكأنه 

عموم لفظي. واحلمد هلل رب العاملني.

التوصيات: 
العمل على جمع وإبراز الرخص املتعلقة بالعبادات التي ذكرها الفقهاء 
في كتبهم، إذ في ذلك إظهار ملعالم الرحمة والرفق واليسر في الشريعة 

اإلسالمية.
وللمعاجلني  وذويه  للمريض  الطبية،  باألمور  املتعلقة  بالرخص  العناية 
واملمرضني واإلداريني، وجمعها ودراستها في رسالة علمية مستقلة، حلاجة 

املرضى أكثر من غيرهم لألخذ بالرخص املتاحة لهم.
أن تعمل الكتابات احلديثة التي تتحدث عن الرخص الشرعية إلى اتباع 
كالم الفقهاء القدامى بتطبيقات معاصرة لها، فإن ذلك أدعى إلى الفهم.

دحض كل املفتريات التي تثار حول ديننا احلنيف ونبي الرأفة والرحمة 
S، ليظهر -لكل راغب في التعرف على الدين اإلسالمي من غير أهله- 

بصورته املشرقة، وحقيقته املشّوقة.
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فهرس املصادر واملراجع:

النيسابوري . ) امل��ن��ذر  ب��ن  إب��راه��ي��م  محمدبن  بكر  ألب��ي  اإلج��م��اع. 
)ت8))ه�). حتقيق صغير حنيف. ط)/0)4)ه�- 999)م. مكتبة 

الفرقان - عجمان.
ابن حبان )ت54)ه�). ترتيب األمير . ) اإلحسان في تقريب صحيح 

شعيب  حتقيق  9)7ه���).  )ت  الفارسي  بلبان  بن  علي  الدين  عالء 
األرنؤوط. مؤسسة الرسالة- بيروت. ط)/408) ه�- 988)م.

أحكام املريض في الفقه اإلسالمي العبادات واألحوال الشخصية. . )
تأليف أبو بكر إسماعيل ميقا. ط404/5)ه�-984)م. مطبوع دون 

اسم ناشر.
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري. ألبي العباس أحمد بن محمد . 4

األميرية  الكبرى  املطبعة  ))9ه�). ط7/))))ه���،  )ت  القسطالني 
ببوالق - مصر.

األلباني. . 5 تأليف  السبيل.  منار  أحاديث  تخريج  في  الغليل  إرواء 
ط�)/405)ه�. املكتب اإلسالمي-بيروت.

االستذكار، ألبي عمر يوسف بن عبدالبر القرطبي )ت64)ه�). حتقيق . 6
 - قتيبة  دار  )99)م.  ط)/4)4)ه����،  قلعجي.  عبداملعطي  الدكتور 

بيروت. ودار الوعي - حلب.
الشاشي . 7 محمد  بن  أحمد  علي  أبي  الدين  نظام  الشاشي  أصول 

)ت44)ه�). وبهامشه عمدة احلواشي شرح أصول الشاشي للمولى 
ط)،  اخلليلي.  عبداهلل  حتقيق  الكنكوهي.  احلسن  فيض  محمد 

4)4)ه�، )00)م. دار الكتب العلمية - بيروت.
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األشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان. تأليف زين الدين . 8
ابن إبراهيم بن جنيم )ت970ه�). دار الكتب العلمية - بيروت. ط)، 

405)ه�-985)م. 
األشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية. تأليف اإلمام جالل . 9

بيروت. ط)،  العلمية -  الكتب  دار  السيوطي )ت))9ه�).  الدين 
))4)ه�-990)م.

الشافعي)ت04)ه�). . 0) إدريس  بن  محمد  عبداهلل  أبي  لإلمام  األم. 
حتقيق حسان عبداملنان. بيت األفكار الدولية - األردن. د.ت، د.ط.

اإلنصاف في معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام املبجل أحمد . ))
امل��رداوي )ت885ه���). حتقيق  ابن حنبل. ألبي احلسن علي بن سليمان 

محمد حامد الفقي. ط)، 400)ه�. دار إحياء التراث العربي بيروت.
بن . )) أحمد  بن  محمد  الوليد  ألبي  املقتصد.  ونهاية  اجملتهد  بداية 

يوسف  حتقيق  )ت595).  القرطبي  رش��د  اب��ن  أحمد  بن  محمد 
البكري. ط، 009). بيت األفكار الدولية - األردن.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعالء الدين، أبي بكر بن مسعود . ))
ابن أحمد الكاساني احلنفي )ت 587ه)، ط)، 406)ه� - 986)م، 

دار الكتب العلمية - بيروت. 
الكبير. . 4) الشرح  الواقعة في  واألثار  املنير في تخريج األحاديث  البدر 

البن امللقن سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي )ت 
804ه�). حتقيق مصطفى أبو الغيط وعبداهلل بن سليمان وياسر بن 
كمال. دار الهجرة للنشر والتوزيع - الرياض. ط)، 5)4)ه�-004)م. 

البيان في مذهب اإلمام الشافعي. ألبي احلسني يحيى بن أبي اخلير . 5)
قاسم  حتقيق  558ه���).  )ت  الشافعي  اليمني  العمراني  سالم  ابن 

محمد النوري. دار املنهاج - جدة. ط)/))4)ه�- 000)م.
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تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق. لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي . 6)
)ت4)7). وبهامشه حاشية الشيخ الشلبي على تبيني احلقائق. ط)، 

))))ه. املطبعة األميرية ببوالق - مصر.
التحرير والتنوير. للعالمة محمد الطاهر بن عاشور )ت )9))ه�). . 7)

ط، 984)م. الدار التونسية للنشر - تونس.
بن . 8) أحمد  ال��دي��ن  شهاب  للعالمة  املنهاج.  بشرح  احمل��ت��اج  حتفة 

حجر الهيتمي )ت974ه�). ومعه حواشي حتفة احملتاج للشرواني 
والعبادي. ط/املكتبة التجارية الكبرى - مصر. د.ت.

تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري. . 9)
جلمال الدين أبي محمد عبداهلل بن يوسف بن محمد الزيلعي )ت 
الشؤون  وزارة  إص��دارات  من  الطبيشي.  سلطان  حتقيق   .(76(
اإلسالمية واالوقاف والدعوة واإلرشاد باململكة العربية السعودية. 

ط)، 4)4)ه�-)00)م.
التلخيص احلبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. ألبي الفضل أحمد . 0)

ابن علي بن حجر العسقالني )ت )85ه�). حتقيق أبي عاصم حسن بن 
عباس بن قطب. مؤسسة قرطبة - مصر. ط)،  6)4)ه�-995)م.

أبي . )) املعاني واألسانيد. لإلمام احلافظ  التمهيد ملا في املوطأ من 
عمر يوسف بن عبداهلل بن محمد بن عبدالبر األندلسي )ت)46ه�). 
األوقاف  وزارة  ط�)/87))ه�.  املغرب.  علماء  من  جماعة  حتقيق 

والشؤون اإلسالمية اململكة املغربية.
. تأليف أبي احلسن . )) احلاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي 

علي بن محمد بن حبيب املاوردي البصري )ت450ه�). حتقيق الشيخ 
علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبداملوجود. ط)، 4)4)ه - 

994)م. دار العليمة - بيروت.
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بن . )) محمد  جعفر  أبي  لإلمام  القرآن.  آي  تأويل  عن  البيان  جامع 
شاكر.  وأحمد  شاكر  محمود  حتقيق  )ت0))ه���).  الطبري  جرير 

ط)، مكتبة ابن تيمية - القاهرة.
اجلامع ألحكام القرآن واملبني ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان. ألبي . 4)

عبداهلل محمد بن أحمد القرطبي )ت)67ه�). حتقيق الدكتور عبداهلل 
التركي وجماعة. مؤسسة الرسالة - بيروت. ط)، 7)4)ه�، 006)م.

أبو . 5) سامي  الدكتور  اإلس��الم��ي.  الفقه  في  الصالتني  بني  اجلمع 
من  ينانير  في  بغزة،  اإلسالمية  اجلامعة  مجلة  في  منشور  عرجة 

العام ))0)م، اجمللد التاسع عشر، العدد األول، ص)))-55). 
الدسوقي . 6) عرفة  محمد  للعالمة  الكبير.  الشرح  على  الدسوقي  حاشية 

)ت0)))ه�). على الشرح الكبير ألبي البركات أحمد الدردير )ت)0))ه�). 
دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي احللبي وشركاه.

الدر اخملتار = رد احملتار.. 7)
الدين . 8) شهاب  الفضل  ألبي  الهداية.  أحاديث  تخريج  في  الدراية 

عبداهلل  العسقالني )ت)85ه���). حتقيق  ابن حجر  بن علي  أحمد 
هاشم اليماني املدني. دار املعرفة - بيروت.

رد احملتار على الدر اخملتار شرح تنوير األبصار. حملمد أمني الشهير . 9)
بابن عابدين احلنفي )ت)5))ه�). حتقيق عادل عبداملوجود وعلي 

معوض. ط)، ))4)ه، )00)م، دار عالم الكتب - الرياض.
روضة الناظر وجنة املناظر في أصول الفقه على مذهب اإلمام أحمد . 0)

ابن حنبل. تأليف شيخ اإلسالم موفق الدين أبي محمد عبداهلل بن أحمد 
تأليف  العاطر.  اخلاطر  نزهة  ومعها شرحها  )ت0)6ه���).  قدامة  ابن 
األستاذ الشيخ عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى بن بدران الدومي ثم 
الدمشقي. مكتبة الكليات األزهرية- القاهرة. ط)، ))4)ه�-)99)م. 
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بن . )) الدين يحيى  املفتني. ألبي زكريا محيي  الطالبني وعمدة  روضة 
شرف النووي )ت676ه). حتقيق زهير الشاويش. املكتب اإلسالمي- 

بيروت. ط)، ))4)ه-)99)م.
س��نن اب��ن م��اج��ه. ل��إلم��ام احل��اف��ظ أب��ي ع��ب��داهلل محمد ب��ن يزيد . ))

القزويني )ت75)ه�). حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه العالمة 
محمد ناصر الدين األلباني. اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن 

آل سلمان. ط). مكتبة املعارف للنشر والتوزيع - الرياض.
األشعث . )) بن  سليمان  داود  أب��ي  احلافظ  لإلمام  داود.  أب��ي  سنن 

السجستاني األزدي )ت75)ه�). حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه 
العالمة محمد ناصر الدين األلباني. اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن 

حسن آل سلمان. ط). مكتبة املعارف للنشر والتوزيع - الرياض.
عيسى . 4) أبي  احلافظ  لإلمام  الصحيح.  اجلامع  وهو  الترمذي  سنن 

محمد بن عيسى بن سورة )ت79)ه�). حكم على أحاديثه وآثاره وعلق 
عليه العالمة محمد ناصر الدين األلباني. اعتنى به أبو عبيدة مشهور 
ابن حسن آل سلمان. ط). مكتبة املعارف للنشر والتوزيع - الرياض.

سنن الدارقطني. ألبي احلسن علي بن عمر الدارقطني )ت85)ه�). . 5)
حتقيق شعيب االرنؤوط وجماعة. ط)/4)4)ه�، 004)م. مؤسسة 

الرسالة - بيروت. 
شرح النووي على مسلم= صحيح مسلم بشرح النووي. حملي الدين . 6)

4)4)ه���- ط)،  )ت676ه����).  النووي  شرف  بن  يحيى  زكريا  أبي 
994)م. مؤسسة قرطبة - مصر.

عبدامللك . 7) ب��ن  خلف  ب��ن  علي  بطال  الب��ن  ال��ب��خ��اري.  صحيح  ش��رح 
)ت449ه�). حتقيق ياسر بن إبراهيم. ط)، 0)4)ه�-000)م. مكتبة 

الرشد - الرياض.
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الشرح الكبير = حاشية الدسوقي.. 8)
سنن النسائي اجملتبي. لإلمام احلافظ أبو عبدالرحمن أحمد بن . 9)

عليه  وعلق  وآثاره  أحاديثه  على  حكم  النسائي)ت)0)ه�).  شعيب 
العالمة محمد ناصر الدين األلباني. اعتنى به أبو عبيدة مشهور 
ابن حسن آل سلمان. ط). مكتبة املعارف للنشر والتوزيع - الرياض.

شرح مختصر الروضة. ألبي الربيع سليمان بن عبدالقوي الطوفي . 40
)ت6)7ه�). حتقيق الدكتور عبداهلل التركي. ط)، 9)4)ه�- 998)م. 
توزيع وزارة الشؤون اإلسالمية واالوقاف والدعوة واإلرشاد باملمكلة 

العربية السعودية.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء. الصالة ))). جمع . )4

وترتيب الشيخ أحمد بن عبدالرزاق الدويش. حقوق الطبع محفوظة 
لرئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء. الرياض. دار العاصمة للنشر 

والتوزيع. ط)، 6)4)ه�-996)م.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء. جمع وترتيب الشيخ . )4

الطبع  حقوق  الثانية).  )اجملموعة  الدويش.  عبدالرزاق  بن  أحمد 
محفوظة لرئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء. الرياض.

فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسير. للعالمة . )4
محمد بن علي بن محمد الشوكاني )ت50))ه�). من إصدارات وزارة 
العربية  باململكة  واإلرش��اد  والدعوة  واالوق��اف  اإلسالمية  الشؤون 

السعودية. ط)، ))4)ه�-0)0)م. دار النوادر -الكويت. 
فتح القدير للعاجز الفقير. لكمال الدين محمد بن عبدالواحد ابن . 44

لقاضي  األفكار  نتائج  تكملته  مع  )ت)68ه���).  السيواسي  الهمام 
زاده )ت988ه�). وبهامشه العناية للبابرتي. ط)، 5)))ه�. املطبعة 

الكبرى األميرية ببوالق - مصر.
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فتح الباري شرح صحيح البخاري: للحافظ زين الدين أبي الفرج . 45
من  مجموعة  حتقيق  احلنبلي)ت795ه�).  رجب  ابن  عبدالرحمن 

احملققني. ط�)، 7)4)ه�. مكتبة الغرباء األثرية-املدينة املنورة.
بن . 46 أحمد  العباس  البي  الفروق.  أن��واء  في  البروق  أن��وار  أو  الفروق 

إدريس القرافي )ت684ه�). ومعه إدرار الشروق البن الشاط ومعهما 
تهذيب الفروق للشيخ محمد علي املكي. ط)، 8)4)ه�-998)م. دار 

الكتب العلمية - بيروت.
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني. لشهاب الدين . 47

أحمد النفراوي األزهري املالكي )ت 6)))ه�). دار الكتب العلمية. 
ط)، 8)4)ه�-997)م.

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في املذاهب األربعة. تأليف الدكتور محمد . 48
مصطفى الزحيلي. دار الفكر - دمشق. ط)، 7)4)ه�-006)م.

القواعد الكبرى املوسوم بقواعد األحكام في إصالح األنام. تأليف . 49
)ت660ه���).  عبدالسالم  بن  عبدالعزيز  الدين  عز  اإلس��الم  شيخ 
حتقيق الدكتور نزيه حماد والدكتور عثمان ضميرية. دار القلم - 

دمشق. ط)، ))4)ه�-000)م.
الفرعية. . 50 األحكام  من  بها  يتعلق  وما  األصولية  والفوائد  القواعد 

البعلي  الدين بن محمد بن عباس  تأليف اإلمام أبي احلسن عالء 
عبدالكرمي  حتقيق  )ت)80ه�����).  اللحام  بابن  امل��ع��روف  احلنبلي 
الفضيلي. املكتبة العصرية - صيدا، بيروت. ط)، 0)4)ه�-999)م.

ربه . )5 عفو  إل��ى  الفقير  تأليف  متنوعة  وم��ق��االت  ف��ت��اوى  مجموع 
�. جمع وترتيب  باز  عبداهلل بن عبدالرحمن بن  بن  عبدالعزيز 
الشويعر. ط)، ))4)ه. حتت  بن سعد  الدكتور محمد  وإش��راف 

إشراف رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء- الرياض.
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القوانني الفقهية في تلخيص مذهب املالكية. ألبي القاسم محمد بن . )5
أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي )ت)74ه�). حتقيق الدكتور محمد 

موالي. د.ط، د.ت.
بن . )5 ع��ب��داهلل  بن  يوسف  عمر  ألب��ي  املدينة.  أه��ل  فقه  في  الكافي 

املوريتاني.  محمد  محمد  حتقيق  )ت)46ه���).  القرطبي  عبدالبر 
ط)، 98))ه-978)م. مكتبة الرياض احلديثة- الرياض.

الفرج . 54 أب��ي  ال��دي��ن  جلمال  الصحيحني،  حديث  م��ن  املشكل  كشف 
عبدالرحمن بن علي املعروف بابن اجلوزي )ت597ه�)، حتقيق الدكتور 

علي حسني البواب، ط)، 8)4)ه-997)م، دار الوطن - الرياض.
شرف . 55 بن  الدين  محيي  زكريا  أبي  لإلمام  املهذب.  شرح  اجملموع 

القاسم  أب��ي  لإلمام  الوجيز  ش��رح  العزيز  ويليه  ال��ن��ووي)ت676). 
التلخيص احلبير  ويليه  الرافعي )ت))6ه�).  عبدالكرمي بن محمد 
في تخريج الرافعي الكبير لإلمام أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 

العسقالني)ت)85ه�). دار الفكر-بيروت.
العثيمني. . 56 بن صالح  الشيخ محمد  فتاوى ورسائل فضيلة  مجموع 

األخيرة،  ط  السليمان،  إبراهيم  بن  ناصر  بن  فهد  وترتيب  جمع 
))4)ه، دار الوطن - الرياض.
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