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األسـتاذ   أسـتاذي الفاضـل   إلـى  العظيميرأتقدم بالشـكر الجزيـل والتقـد   
بإشـرافه علـى هـذه     تالـذي تشـرف  الكيالني  أحمد زيد جمال الدكتورالمشارك 

ـ    الرسالة ي بتوجيهاتـه ونصـائحه   ، وكم كان صدره متَّسعا لـي، ولـم يبخـل عل
  التي أضاءت لي طريق البحث عن المعرفة.الطيبة 

لمـا سـتُقدمه مـن     ؛المناقشـة  والتقدير موصوالن للجنةوكذلك فإن الشكر 
  ملحوظات قيمة تُثري هذه الرسالة.
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تبـة  مـوظفي المك ل الً أيضـا وشـكري موصـو   .وطلبة وأساتذة وإداريين وعمداء
حتاجـه بتعـاون تـام    على مساعتهم لي ولزميالتي وزمالئي وتزويدنا بكـل مـا ن  
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  العباداتفي نية التشريك 
  في الفقه اإلسالمي

  إعداد 
  علياء علي محمد ياسين

  إشراف
 زيد الكيالنيأحمد  د. جمال

  الملخص

 قدمت لنيل درجة الماجستيرالفقه اإلسالمي في نية العبادات شريك بعنوان ت هذه الرسالة
ربعـة فصـول ومقدمـة    أ وجاءت على ،الكيالنيأحمد زيد  جمالد. المشارك األستاذ شراف إب

ـ  راسـة مشكلة البحث وأسئلة الد عن  تحدثت الرسالة مقدمهففي ال :وخاتمة دافها وأسـبابها  وأه
  .والدراسات السابقة ومنهجية البحث

ا من تعريفـات  موما يتعلق به ،تشريكالنية وال تناولت الرسالة مفهوم األولفي الفصل و
 وشروطها ووقتها، وما ة النية وحكم التلفظ بها،هميأ وبينت في الفصل الثاني .لفاظ ذات صلةأو

في الفصـل  وتحدثت  حكامها.أحيانا من تباينات حول أهل العلم أيظهر من خالف بين العامة و
فقـد  ما الفصـل الرابـع   أ. وحاالت التشريك مع الضوابط ،عن تداخل النية في العبادات الثالث

ذان والصـالة   ألكالطهـارة وا العبـادات  بواب أتشريك النية في مختلف ل تطبيقات على اشتمل
أوضـحت  ، ولذبائح والصيد والكفـارات والنـذور  وا والحج والعمرة ةوالزكاة والصدقوالصوم 

فمسـألة   وسلوكه، المسلم ألهميته في اعتقادوذلك الموضوع  همية تناول هذاأالتطبيقات العملية 
  ة."تشريك النية" من المسائل الملح

أن الحد الفاصل فـي جـواز    إلى، وتوصلت الدراسة توصياتثم ختمت البحث بنتائج و
يعتمد على الفرد نفسه ومستوى وعيه ومعرفته بالحدود الفاصلة بين ما  أو عدم جوازه التشريك

  غير جائز. ما هو هو جائز و
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  :المقدمة

 ،من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا نعم علينا ونعوذ بهأعلى ما  تعالىسبحانه و اهللانحمد 
  العمل. وتحبطتي تذهب األجر ال

ومن فضل اهللا علينـا أن   ،اآلخرةالدنيا و ألحكامإن الشريعة اإلسالمية تميزت بشمولها 
عـن  ف والعلم أو العمـر. أبغض النظر عن المكانة  تعالىجعل أعمالنا مقرونة بالنية الخالصة هللا 

نت نيته طلب اآلخرة جعل من كا( :قال (صلى اهللا عليه وسلم) أن النبي  -اهللا عنه رضي -أنس 
ع شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته طلب الدنيا جعـل اهللا  ماهللا غناه في قلبه، وج

  .1)الفقر بين عينيه، وشتت عليه أمره، وال يأتيه إال ما كتب له

وبناء عليها يوزن العمل،  -عز وجل-فالنية توجه قلبي من المسلم ابتغاء الثواب من اهللا 
ا تبدأ العبادة، واإلخالص بها لوجه اهللا بداية الديانة والربوبية للواحد القهار. واهللا يجزي العبد وبه


��	����������������������������m: تعالىبنيته لقوله �l2 .  

ما في القلوب  إلىدها ال تنظر ما نحن عليه اليوم من قوانين وضعية نج إلى وإذا نظرنا
الحالل والحرام الذي أكدته الشريعة اإلسالمية كأساس للتعامـل بـين   من نوايا، وال تقوم على 

  .هو ظاهر للعيان ما معتتعامل ولكنها البشر، 

 أو التبـرد  وأبين النظافـة   ،غتسالإلا أووبالنية تتميز العبادات عن العادات كالوضوء 
  للتميز بين هذه الرتب.، فال بد من النية نفالالصيام والصالة التي تكون فرضاً أو كذلك و ،لعبادةا

أن ينوي العبد أكثر مـن عبـادة   ك ،أكثر من موضع في مسألة تشريك النيةلقد طرحت 
تحية المسجد وسنة الصالة  صالة عند دخول المسجدينوي  مثل أن ،اهللا في نفس العمل إلىتقربا 

                                                 
، سنن الترمذي  هـ):279الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى (ت:  1
كر ومحمد فؤاد عبد الباقي، وابراهيم عطوه، مطبعة مصطفى البابي  ا، تحقيق وتعليق: أحمد ش5، عدد االجزاء2ط

 ، لم يذكر الباب.246حديث رقم  4/642م، 1975 -هـ 1295مصر،  -الحلبي
  .20سورة الشورى: األية  2
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ل مستقل، بالبحث بشك هحسب علم الباحثة لم يتم تناول الموضوع االمفروضة وسنة الوضوء، وهذ
مسـتعينة   بتجميع معلوماته وتفصيلها  بدأت البحث  تعالىسبحانه و بعد التوكل على اهللاولذلك 

  لنية الخالصة لوجه اهللا الكريم.با

  مشكلة البحث:

بـين أقـوال    ملحوظـا اختالفـا  تكمن مشكلة البحث في هذه الدراسة فـي أن هنـاك   
، لبيـان مـدى جـواز    العبـادات فـي  نيـة  التشـريك   قضية القدامى والمحدثين حول الفقهاء

  واحدة. في عبادة سلم من جمع أكثر من عبادةموصحة ما يقوم به ال

  أهمية الدراسة:

وعلى هذا األساس تأتي هـذه الدراسـة، ومـن هنـا تبـرز أهميتهـا فـي محاولـة         
معها، والترجيح فيهـا بنـاء علـى األدلـة النقليـة       وكيفية تعامل الفقهاء الكشف عن القضية

  لعقلية.وا

  أسئلة الدراسة:

  من األسئلة التي تُحاول هذه الدراسة اإلجابة عنها ما يأتي:

  ؟النية: ما معنى تشريك 1س

  ؟: ما أهمية النية وحكمها وشروطها ووقتها2س

  ؟النية: ما موقف الفقهاء من تشريك 3س

  ؟النية: ما حاالت تشريك 4س

  النية؟درج تحت مسمى تشريك التي يمكن أن تن: ما األمثلة التطبيقية 5س
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 الدراسات السابقة:

تبين أنّـه ال توجـد دراسـة علميـة سـابقة أفـردت هـذا         ةفي حدود اطالع الباحث
 بوجـه ، تناولتـه  ضـوع التشـريك بالنيـة   أن الدراسات العلمية التي تناولت مووالموضوع، 

  :ه الدراساتذمن هو ،مسائل المختلفةالل في يعام دون تفص

 الباحث مهاقد رسالةالدراسة أصل  :لألشقر ،العالمين لرب به يتعبد مايف لمكلفينا مقاصد )1

 في الحجم متوسط الورق من واحد مجلد في قعتون، المقار الفقه في ةالدكتورا درجه لنيل

 ت.العبادا في النية نع المؤلف فيها وتحدث ة،صفح 583

 الباحث بها متقد رسالةالدراسة  هأصل هذن: للسدال ،الشرعية حكاماأل في ثارهاآو النية )2

 آثار في ليفص لم -نمجلدي في قعت - اهحجم ضخامة مع ي وه ،ةالدكتورا درجه لنيل

 ا.والدني الدين لعلوم شامل كتاب هألنّ ؛الشرعية األحكام في النية

ـ والذي يميز الدراسة الحالية عن  ـ ين السـابقتين وغيره تالدراس مـن وجهـة    - ام
فـي مسـائل    بتوسـع التشـريك بالنيـة    ن الدراسة الحاليـة تنـاقش قضـية   أ -ةنظر الباحث

سـجاما مـع عنـوان هـذا البحـث      انلدراسات السابقة، ؛ فهي تُفصل ما أجملته االعبادات فقط
 .وفصوله األربعة

 منهجية البحث:

الـذي يتطلـب جمـع     المـنهج االسـتقرائي  هذه باسـتخدام   افي دراسته ةقوم الباحثت
وبنـاء األحكـام    ،ة التي ستخضـع للدراسـة، وتحليلهـا، واسـتخالص النتـائج     المادة العلمي

  من أجل موازنة اآلراء والترجيح بينها.التحليلي المنهج عليها، وكذلك استخدام 

  وإلتمام هذه الدراسة ستقوم الباحثة بما يأتي حسب اإلمكان:

  اسم السورة ورقم اآلية. إلىاآليات القرآنية، مع اإلشارة كتابة  - 
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والحكـم   تخريج األحاديث النبوية الشريفة الواردة في البحث من كتب الحديث المعتمدة، - 
 بالتخريج منهما. ذا كان الحديث في الصحيحين سأكتفيوإ يها،عل

 .من مظانها ثالبح في الواردة ةالصطالحياو غويةلال المعاني بيان - 

 يثة.لحدا الكتب إلى ةضافباإل القديمة الكتب أمات إلى وعالرج - 

 مـع المذهب الظـاهري إن وجـد    إلىباإلضافة عة األرب الفقهية المذاهب راءض آعر - 

 .أمكن إن بينها الترجيح

 التعريف ببعض الشخصيات الواردة في البحث من غير األعالم المشهورين. - 

 التعريف باألماكن الواردة في البحث. - 

 باشرة.التوثيق المنهجي للمعلومات المقتبسة بالطريقة المباشرة وغير الم - 
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  األولالفصل 

  التشريك واأللفاظ ذات الصلة النية و مفهوم

  وفيه مبحثان:

  :وفيه مطلبان ،ة واأللفاظ ذات الصلة: تعريف النياألولالمبحث 

  : تعريف النية لُغةً واصطالحا.األولالمطلب 

  المطلب الثاني: األلفاظ ذات الصلة بالنية.

  :وفيه مطلبان ،ريك واأللفاظ ذات الصلةعريف التش: تالثانيالمبحث 

  تعريف التشريك لُغةً واصطالحا. :األولالمطلب 

  األلفاظ ذات الصلة بالتشريك. :المطلب الثاني
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  الفصل األول

  مفهوم النية والتشريك واأللفاظ ذات الصلة 

  :تعريف النية واأللفاظ ذات الصلة: األولالمبحث 

  ة لُغةً واصطالحا:: تعريف النياألولالمطلب 

  أوالً: النية لُغةً:

من نوى ينوي نيةً ونواةً: عزم وقَصد، والنية والنّوى: الوجه الذي ينويه المسـافر مـن   
  .1قُرب أو بعد

دار، قال ابن فارس: هو األصل فـي المعنـى، ثـم     إلىوالنّوى أيضا: التحول من دار 
ينويه إذا قصده، والنية: الوجه الذي تنويـه، وتـأتي   حملوا عليه الباب كله، فقالوا: نوى األمر 

  .2بمعنى اإلرادة أيضا

  .3فالنية في اللغة تدور حول العزم والقصد واإلرادة والجهة والتحول وعلى هذا

                                                 
، 1، عدد االجزاء5، طمختار الصحاحهـ): 666الرازي، زين الدين أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر (ت:  1

م، 1999-هـ1420تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، الدار النموذجية، بيروت، صيدا، 
تاج العروس من هـ): 1205، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني (ت: . مرتضى الزبيدي1/322

، وجاء فيه، نوى 40/130، تحقيق مجموعة من المحققين، دار الهداية، باب النون، جواهر القاموس
الشيء ينويه نيةَ بالكسر مع تشديد الياء. قصده وعزمه ومنه النية فإنها عزم القلب وتوجهه وقصده إلى 

 الشيء.
معجم مقاييس  هـ):395(ت:  الحسينالقزويني الرازي، أبو بن زكريا  بن فارسأحمد بن فارس، ا 2

 -هـ1406، تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرساله، بيروت، 2، عدد االجزاء 2، طاللغة
ب المصباح المنير في غريهـ): 770. الفيومي، أحمد بن محمد بن علي أبو العباس (ت: 5/366م، 1986

 .2/631، المكتبة العلمية، بيروت، باب النون، 2، بدون طبعة، عدد االجزاء الشرح الكبير
 .1/108، الخزرجي الرياضمكتبة ، وأثرها في األحكام الشرعية النية: أبو غانم صالح بن عبد اهللا، السدالن 3



 

7 

  :ثانيا: النية في اصطالح الفقهاء

 الحنفية: عند

  .1يجاد الفعلفي إ تعالىاهللا  إلىقال ابن عابدين: النية: قصد الطاعة والتقرب 

  المالكية: عند

المأمور بهالني 2ة: قصد المكلف الشيء.  

  الشافعية: عند

  .4: هي قصد الشيء مقترنًا بفعله، فإن قصده وتراخَى عنه، فهو عزم3قال الماوردي

                                                 
 بحاشية ابن المعروف المختار الدر ىعل المحتار رد هـ): 1252 العزيز (ت: عبد بن عمر بن أمين محمد :عابدين ابن 1

 .105/  1م،1992  -هـ 1412 بيروت،  دار الفكر، ، 6، عدد االجزاء 1ط ،عابدين
، حاشية العدويهـ): 1189أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم (ت:  علي الصعيدي المالكيالعدوي،  2

 .1/203م، 1994-هـ1414، تبيرو ،دار الفكر ،يوسف الشيخ محمد البقاعي تحقيق: ، 2عدد االجزاء 
3  يدراوالم رِيصبٍ الببِيبنِ ح دمحم بن يلنِ عساأبو الح. ُيعالشَّاف اةى القُضةُ َأقْضالَّمالع امِإلم  

  ةً ووِلي القَضاء بِبلدان شَتَّى ثم سكن بغداد.ماتَ في ربِيعٍ األول سنَةَ خَمسين وَأربعِ ماَئة وقَد بلغَ ستّاً وثَمانين سنَ
بِالب رِيميمِ الصلَى أبي القَاسع تَفَقَّه اوردياة المى القُضم َأقضنْهمقَات: وي الطَّباقَ فحخ قَاَل أبو ِإسَل إلى الشَّيتَحارو ةرص

و ةرصدرس بِالبي واييناِإلسفر دامأبي ح كَاناَألدب وقْه وِل الفوُأصر ويالتَّفْسقْه وي الفة فرينّفَات كَثصم لَهو نيناد سبغد
.ادغْداتَ بِبب. مذْهظاً ِللمافح  

لتَّبحر ومعرِفَة المذْهب وِلي قَضاء بالَد وقَاَل القَاضي شَمس الدينِ في وفيات اَألعيان: من طَالَع كتَاب الحاوِي لَه يشْهد لَه بِا
ياسة الملك" و"اِإلقنَاع" كَثيرة ولَه تَفْسير القرآن سماه: النكت وأدب الدنْيا واِلدين" و"اَألحكَام السلطَانية" و"قَانُون الوزارة وس

هِر شَيئاً من تَصانيفه في حياته وجمعها في موضع فَلَما دنَتْ وفَاتُه قَاَل لمن يثقُ بِه: مخْتَصر في المذْهب وقيَل: ِإنَّه لَم يظْ
الموتَ ووقَعتُ في النزع  ِإذَا عاينْتُالكُتُب الَّتي في المكَان الفُالَني كُلُّها تَصنيفي وِإنَّما لَم ُأظْهِرها َألنِّي لَم َأجِد نية خَالصةً فَ

ى الكُتُب وَألقها في دجلَة وِإن فَاجعل يدك في يدي فَِإن قبضتُ علَيها وعصرتُها فَاعلَم َأنَّه لَم يقبْل منِّي شَيء منْها فَاعمد إل
  بسطْتُ يدي فَاعلَم َأنَّها قُبِلَتْ.

الذهبي، شمس الدين أبو عبد اهللا بن أحمد بن عثمان  لَما احتُضر وضعت يدي في يده فبسطها فََأظْهرتُ كُتُبه.قَاَل الرجُل: فَ
م،  2006-هـ1427القاهرة،  –، دار الحديث 18، بدون طبعة، عدد االجزاء سير أعالم النبالءهـ): 748بن قايماز (ت: 

13/311. 
، تحقيق: 1، طالمنثور في القواعدهـ): 794محمد بن بهادر (ت:   الزركشي، أبو عبد اهللا بدر الدين 4

 .3/284م، 1982 -هـ 1402عبد الستار أبو غدة،  -تيسير فائق أحمد محمود
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   .1تطوعاً أو اًوقال النووي: النية عزم القلب على عمل فرض

  الحنابلة: عند وأما

  .3تعالىاهللا  إلىهي عزم القلب على فعل العبادة تقربا  : النية شرعا:2يقال البهوت

 كر التقرب  إلىهذا التعريف أشار نجد أنالعمل من اهللا باالمتثال، وهو ما يخرج إلىذ 
العبادة، والنية إنما يحتاج إليها في العبادات، وأما في المباحات فليست محل ثواب وال  إلىالعادة 

  عقاب ِلذاتها.

أن النية في العبادات هـي   إلىفإن الباحثة تخلص للتعريفات  ض الموجزوبعد هذا العر
وليست مجرد قصد الشيء، بل قصد الشيء والباعـث وراء قصـد هـذا     ،تعالىاإلخالص هللا 

  .4الشيء، أما النية في العقود فهي بمعنى القصد المقارن للفعل

  مل.النية شرعا: أنّها قصد العمل ومن قُصد ألجله العف

                                                 
النووي، أبو زكريا محيي الدين بن شرف، من أهل الفقه الحديث، قرأ القرآن ببلده وختمه، كان محققا في  1

المجموع، والمنهاج، وشرح صحيح مسلم قيمه. من تصانيفه: علمه حافظا للحديث عارفاً لصحيحه وس
هـ. الزركلي، خير الدين بن محمد بن محمد بن علي بن فارس (ت: 677وغيرها. توفي سنة 

. النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 8/149م، 2002ايار مايو  15، طاالعالمهـ): 1296
املة معها تكملة السبكي والمطيعي، ترقيم الكتاب موافق ،  طبعة كالمجموع شرح المهذبهـ): 676(ت: 

 .1/353للمطبوع، دار الفكر، 
منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي: شيخ الحنابلة بمصر في عصره. نسبته إلى  2

وكشاف القناع عن متن اإلقناع غربية مصر له كتب، منهاالروض المربع شرح زاد المستقنع المختصر من المقنع،  تىبهو
ودقائق أولي النهى لشرح المنتهى بهامش الّذي قبله، وإرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى والمنح  أربعة أجزاء للحجاوي

الشافية في شرح نظم المفردات للمقدسي، وعمدة الطالب، شرحه عثمان بن أحمد النجدي بكتابه (هداية الراغب لشرح 
  .7/307، األعالمزركلي: ). العمدة الطالب

، 1، طكشّاف القناع هـ):1051منصور بن يونس، بن صالح الدين بن حسن بن ادريس (ت:البهوتي،  3
 .3/212وزارة العدل السعودية، سنة النشر: مختلفة من مجلد آلخر حيث تم إصداره مفرقًا،

، نية في مسائل األحوال الشخصيةأحكام اللمزيد من التوسع: ينظر األشقر، محمد عبد المجيد إبراهيم،  4
رسالة علمية لنيل درجة الماجستير، جامعة الخليل، كلية الدراسات العليا، القضاء الشرعي، إشراف عدنان 

 .27-19، ص2005هاشم صالح، 
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  اني: األلفاظ ذات الصلة بالنية:المطلب الث

  من األلفاظ المشابهة للنية على سبيل المثال ال الحصر:

 القصد جاء في كتب اللغة لمعان متعددة، ومما جاء في كتب اللغة قولهم: القصد:  .1

  .1بالكسر" –قول: قصده، وقصد له، وإليه بمعنى يقصده فن "والقصد: االعتماد

  .2تقامة الطريق، قصد يقصد قصداً فهو قاصد""القصد: اسو

أي أن على اهللا تبيين الطريق المسـتقيم    �m_��^��]��\��l3 :تعالىقوله منه و

  .4إليه بالحجج والبراهين

ة ال تكون عزماً فالقصد على ذلك نوع من اإلرادة تبلغ في قوتها درجة االعتزام، واإلراد
أعلـى  أن القصـد   إلىلماء يلحظ أنهم يذهبون والمتأمل في كالم الع .ما لم تكن جازمة

قد يكون على فعل في المستقبل، وهذا العزم قـد يضـعف أو    درجة من العزم، فالعزم
يا القصد حـ  ول، أم ة مـن  فال يكون إال إذا كانت اإلرادة جازمة مقارنة للفعل أو قريب

يرى أن النية البد  هممنن النية والقصد، وكثير يقولون: ال فرق بي همالمقارنة، ولهذا فإن
  .5أن تقارن المنوي، وقال بعضهم بأن القصد والنية بمعنى واحد

                                                 
، مكتب تحقيق التراث، باشراف، 8، طالقاموس المحيط هـ):817، (ت: مجد الدين محمد يعقوبالفيروزآبادي،  1

 .2/466، 1/1012، م2005-هـ1426 لبنان ،بيروت مؤسسة الرساله،يم العرقسوسي، محمد نع
  ، عدد االجزاء3، طلسان العربهـ): 711، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل جمال الدين االفريقي (ت: ابن منظور 2

 .4/353م، 1414دار صادر، بيروت،  ،15
 .9سورة النحل: اآلية  3
تفسير الطبري جامع البيان في تأويل  هـ):310(ت: بن كثير  بن غالب اآلملي أبو جعفر  لطبري، محمد بن يزيدا 4

ي، جمال الدين أبو الفرج وز. الج17/174م. 2000 -ـه1420تحقيق: أحمد محمد شاكر: مؤسسة الرسالة.  ،1ط ،القرآن
 ،تحقيق: عبد الرزاق المهدي ،1ط ،ر في علم التفسيرسيزاد الم :)ـه597 :(ت يوزعبد الرحمن بن علي بن محمد الج

  .2/552 ـ،ه1422 ،دار الكتاب العربي، بيروت
، األشباه والنظائرهـ): 970وما بعدها، ابن نجيم،زين الدين بن ابراهيم بن محمد (ت:  1/360، المجموعالنووي:  5
-هـ1419روت، لبنان، ، وضع حواشيه وخرج احاديثه الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بي1، عدد االجزاء1ط

 .24م، ص1999
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يأبى بعض العلماء أن يعرف النية باإلخالص، ويعد ((اإلخالص أمراً زائـداً   اإلخالص: .2
 فـي النيـة،   صـفةَ  هوهؤالء يجعلون 1قد تحصل بدونه))وعلى النية ال يحصل بدونها 

المتجهة هللا وحده دون سواه، والنية قد تكـون كـذلك وقـد ال     فاإلخالص هو تلك النية
  .2تكون

صـد  : فهـو ق الفعل، أما اإلخالصويرى آخرون أن النية هي تلك اإلرادة التي تقصد 
  :–رحمه اهللا  – 3اهللا، ويقول الشيخ عماد الدين اإلسنوي إلىالتوجه بالفعل 

العبادة، وأما إخالص النيـة فـي   "الفرق بين النية واإلخالص هو أن النية تتعلق بفعل 
  .4"تعالىاهللا  إلىالعبادة فيتعلق بإضافة العبادة 

أعم من النية مـن   5رادةإلعرف العلماء النية باإلرادة، وهذا غير صحيح ألن ا اإلرادة: .3
  ناحيتين:

اإلرادة تشمل النية وغيرها، وقد عد القرافي أقسام اإلرادة فكانت ثمانية، والنية  ى:األول
واحدة منها، فاإلرادة إذا أطلقت تشمل النية وغيرها، فتعريف النية باإلرادة علـى ذلـك   

  تعريف غير مانع.

                                                 
، دار الكتب العلمية، األشباه والنظائرهـ): 911السيوطي، عيد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين (ت:  1
 .20م، ص1990 - هـ1411، 1، عدد االجزاء 1ط

 .29م، ص1981-هـ1401،  مكتبة الفالح الكويت، 1، طمقاصد المكلفيناالشقر، د. عمر سليمان:  2
وتعلم  ـ،ه695أحد علماء الشافعية، ولد في إسنا سنة  –مد بن الحسن بن علي بن عمر اإلسنوي هو مح 3

من مؤلفاته: حياة القلوب في كيفية  ـه764الفقه بها ثم تعلم في القاهرة والشام، وقد توفي بالقاهرة سنة 
هاج للبيضاوي إال أنه في الجدل، وقد شرحه وشرح المن .الوصول إلى المحبوب. والمعتبر في علم النظر..

، عدد 1، طشذرات الذهبهـ): 1089انظر: ابن العماد، عبد الحي بن أحمد محمد العكري (ت:  .لم يتمه
 .6/202م، 1906- هـ1406، تحقيق: محمود األرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، 11االجزاء

، الدار االسالمية 1، طمنتهى اآلمال هـ):1359القمي، الشيخ عباس بن محمد رضا بن أبي القاسم القمي (ت:  4
 .25ص

. القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن، (ت: 20، صاألشباه والنظائرالسيوطي:  5
، تحقيق: محمد حجي، وسعيد أعراب ومحمد أبو خضر، دار الغرب اإلسالمية، 14، عدد االجزاء 1، طالذخيرههـ): 384

 .1/204 ،1994بيروت، 
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ال بفعل الناوي، واإلرادة تتعلق بفعله وفعل غيره، كمـا نريـد   إأن النية ال تتعلق ثانيا: 
 . 1وإحسانه، وليست فعلنا تعالىمعونة اهللا 

لماء ومنهم صاحب المصباح المنير. عالند جمع من ورد لفظ العزم بمعنى النية ع العزم: .4
وكذلك نويـت نيـة أي    2ستعمال بعزم القلب على أمر من األمورإلصت في غالب اخُو

 .3نتويت مثلهاعزمت، و

 ، ويقال ال مهمة لي بالفتح، وال همام، 4الهم لغة معناه اإلرادة من هم بالشيء أراده الهم: .5
معنى االصطالحي للهم ال يختلف ، وال5األمر أقلقني وأهمني، أي ال أهم بذلك وال أفعله

ôô": تعالىكما في قوله ، 6عن المعنى اللغوي ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ ôô ôôMMMM ££ ££ϑϑϑϑ yy yyδδδδ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// (( (( §§ §§ΝΝΝΝ yy yyδδδδ uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 II IIωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 ββββ rr rr&&&& #### uu uu §§ §§‘‘‘‘ 

zz zz≈≈≈≈ yy yyδδδδ öö öö���� çç çç////  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘"7  هريرة رضي أبي البخاري ومسلم عن وكما ورد في الحديث الذي رواه

إذا هم "يقول للحفظة.  تعالىإن اهللا  قال: -ميه وسلصلى اهللا عل- ن رسول اهللا اهللا عنه أ
وإذا هم بحسنة فاكتبوها حسنة فإن  ،فإن عملها فاكتبوها سيئة ،عبدي بسيئة فال تكتبوها

 ،في الهم بفعل الخير وهذا النظام اإللهي في المكافأة والمؤاخذة  8"عملها فاكتبوها عشراً
تنفيذ ما نواه كتبت له حسنة وإن نفذ ما  ألن من نوى الخير وهم بفعله إن لم ييسر له

                                                 
 .1/204، الذخيرهالقرافي:  1
 .2/408، المصباح المنيرالفيومي:  2
، تحقيق: محمد 1، طالزاهر في غريب ألفاظ الشافعيهـ): 370أالزهري، أبو منصور محمد بن أحمد بن األزهر (ت:  3

  ).1/41هـ، (1399جبر األلفي، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الكويت، عام 
  .291، ختار الصحاحمالرازي:  4
  .12/620، لسان العربابن منظور:  5
عدد  ،االمنية في ادراك النيةهـ): 684القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي (ت:  6

  .9ص، بدون ذكر الطبعه او سنة النشر، دار الكتب العلمية، بيروت، 1االجزاء
  .24آالية  :يوسفسورة  7
، تحقيق: محمد زهير 9، عدد االجزاء 1، طصحيح البخاري هـ): 256(ت:  ،محمد بن إسماعيل البخاريلبخاري، ا 8

أبو الحسن  مسلم بن الحجاج). 6491، حديث رقم 8/103، كتاب الرقاق، باب من هم بحسنة أو سيئة، 1422بن ناصر، 
، تحقيق: محمد فؤاد عبد 5مختصر)، عدد االجزاء(المسند الصحيح ال ،صحيح مسلم هـ):261القشيري النيسابوري (ت: 

، 1/117الباقي، دار احياء التراث العربي، بيروت، كتاب االيمان، باب اذا هم العبد بحسنة كتبت واذا هم بسيئة لم تكتب، 
 .129، 59حديث رقم 
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وهو أيضاً نظام يصلح نفس من  ،فهو مأجور على كل حال ،نواه كتبت له عشر حسنات
ألنه إذا لم يفعل ما هم به عفا اهللا عنه  ،السبيل للرجوع عما هم به مهم بالسوء ويهيئ له
رها، ال بد من بيان أن النية ولتمييز النية عن األلفاظ السابقة أو غي ،ولم يكتب عليه سيئة

  ليست بمعنى واحد في المسائل جميعها، بل هي على معنيين:

: هو قصد الفعل ومن فُعَل الفعل ألجله، وهذا المعنى يكون في المسائل التي يظهر األول
  .1تعالىاهللا  إلىفيها قصد التقرب 

المسائل التي ال يظهر فيها : هو قصد الشيء مقترنًا بفعله، وهذا المعنى يكون في والثاني
، وبهذا األولاهللا جّل جالله، فالنية بهذا المعنى أعم وأشمل من المعنى  إلىقصد التقرب 

  .2المعنى بالذّات يتميز لفظ النية عن غيره

                                                 
، دار الفكر، بدون دسوقيالشرح الكبير وحاشية ال :ـ)ه1230 :بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (ت الدسوقي، محمد 1

وما بعدها. الشربيني، شمس الدين محمد بن  1/361، المجموعالنووي:  وما بعدها. 1/93ذكر الطبعة اوسنة النشر، 
-هـ1415، دار الكتب العلمية، 6، عدد أالجزا 1، طمغني المحتاجهـ): 977أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (ت: 

، 3، عدد االجزاءالمهذبهـ): 476أبو اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف (ت:  وما بعدها، الشيرازي، 1/47م، 1994
وما بعدها، ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمد الجماعيلي المقدسي ثم  1/14دار الكتب العلمية، 

البهوتي، وما بعدها،  1/110م، 1968-هـ1388، 10، بدون ذكر الطبعه، عدد االجزاء المغنيهـ): 620الدمشقي (ت: 
 .101-1/94كشاف القناع، 

، المكتبة االسالمية، 6، عدد االجزاء 2، طغاية المنتهى :هـ)1033الكرمي، مرعي بن يوسف بن أبي بكر (ت:  2
 .1/115 ،م1994- ـه1415 القاهرة،
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  :تعريف التشريك واأللفاظ ذات الصلة: الثانيالمبحث 

  :: تعريف التشريك لُغةً واصطالحااألولالمطلب 

  :منها معاني ةعد على اللغة في التشريك ةكلم جاءت

 بـين  الشـيء  يكون أن وهي الشركة، ومنها ،نفرادالا خالف، وهي والمقارنة المشاركة )1
 .1شريكه صرت إذا الشيء في فالنًا شاركت :يقالو أحدهما، به يتفرد ال اثنين

، 2لمبيعا في له شريكًا ويصير الثمن بعض الغير ليدفع اشتراه ما في غيره شرك :يقال )2
 الذي النعل سير: والشراك مثله، والتشريك شراكًا له حمل إذا: تشريكًا نعله شرك :ويقال
 .3ظهرها على

 قصـة  فـي  تعـالى  اهللا قال ،4ملكه في شريكًا له جعل باهللا أشرك: أي اإلشراك بمعنى )3
 .��5 � �� :السالم عليه موسى

 كـان  إذا: مشـترك  ورجل ،6التبس أي :األمر أشرك يقال ،واالختالط االلتباس بمعنى )4
 .7بواحد ليس مشترك رأيه أن ،نفسه يحدث

  فالمعنى اللغوي للتشريك ال يخرج عن معنى المشاركه والمقارنة.
                                                 

 .213 - 1/212 ، مادة (بدأ)،معجم مقاييس اللغةابن فارس:  1
 .27/325 ،شرك باب ،عروسال تاجالزبيدي: مرتضى،  2
 .2/1180 م،1982 -هـ1402 الكتب، عالم ،1ط ،األفعال كتاب أبو القاسم: علي بن علي السعدي، 3
 الصحاحهـ): 393الجواهري، أبو نصر اسماعيل بن حماد (ت:  .10/450، العرب لسانمنظور:  ابن 4

فور عطار، دار العلم للماليين، ، تحقيق: أحمد عبد الغ6، عدد االجزاء 4ط ،العرب وصحاح اللغة تاج
فارس:  ابن .1/2593الجواهري،  صحاح من ، منتخب3/995شرك،  م، باب1987- هـ1407بيروت، 

 .1/164 ،الصحاح مختار الجواهري: .4/1593 ،1/527 ،اللغة مجمل
 .32سورة طه: اآليه  5
 .27/325 ،العروس تاجمرتضى، الزبيدي:  6
 الدين برهان علي ابن أبو المكارم السيد عبد بن ناصر الفتح،. وأبو 27/227 ،السابق المرجع 7

بدون  المهملة، الراء مع الشين باب ،المعرب ترتيب في المغرب :)هـ610 ت:( المطرزي الخوارزمي
 .1/249 العربي، الكتاب تاريخ، دار وبدون طبعه
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  :  اصطالحا التشريك

 لكـل  ماوإنّ بالنيات األعمال ماإنّ" � النبي قولل بها، خاصة نية عبادة لكل نإ: لاألص
  .2غيره له يحصل لم شيًئا نوى من أن على دّل الشريف فالحديث ،1"نوى ما امرئ

 بنيـة  عبـادتين  بـين  يجمع أن: ويعني ،العبادات في التشريك مفهوم تبلور: هنا ومن
 وفريضة فائتة قضاء الرباعية بالصالة ينوي كأن ،نفريضتي الواحد بالعمل يقصد أن أو ،3واحدة

  .4الحاضر الوقت وفريضة
  :شريك: األلفاظ ذات الصلة بالتالمطلب الثاني

ا لغة التشريك تعريف من سبق ما على بناءةللباحث يظهر واصطالح ـ  هنـاك  أن  اًألفاظ
  :منها التشريك بمصطلح صلة ذات

  :اإلشراكأوالً: 

 ملكه، في شريكاً له جعل باهللا أشرك يقالف ،الشريك اتخاذ وهو إشراكا، أشرك مصدر :لغة اإلشراك
  .التشريك بمعنى واإلشراك 5مشرك فهو باهللا فالن أشرك قد"و ،الكفر هوو الشرك واالسم

                                                 
البخاري ومسلم،  وسأكتفي بعزوه إلى خرجه جماعة كثيرون، وفي مقدمتهم أصحاب الكتب الستة 1

، بلفظ 54، حديث رقم 1/20البخاري، كتاب اإليمان، باب ما جاء أن األعمال بالنية ولكل امرئ مانوى، 
االعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، ومسلم، كتاب االمارة، باب قوله عليه الصالة والسالم إنما األعمال 

 .1907، حديث رقم 3/515بالنية، 
، بيت األفكار الدولية، 1، طشرح صحيح البخاريفتح الباري ي أبو الفضل العسقالني الشافعي: ابن حجر، أحمد بن عل 2

 . 6689حديث رقم  1/473، 1/12، باب النية 1419الرياض، 
، 2، عدد االجزاء1، طوالنظائر األشباههـ): 771السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين (ت:  3

 .43ص م،1991-هـ1411، دار الكتب العلمية
 .255، صالمكلفين مقاصد :األشقر 4
  ،اللغة تاج الصحاحوالجوهري:  .10/45 المعجمة، الشين فصل أشرك، مادة ،العرب لسانمنظور:  ابن 5
دريد (ت:  بن الحصن بن محمد أبو بكر واألزدي، .1/311، المنير المصباح. والفيومي: 4/1593

 .2/733م، 1987 اليين، بيروت،للم العلم ، دار1ط ،اللغة جمهرة هـ):321
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  .1وصفاته أسمائه أو ألوهيته أو ربوبيته في سواء ،نداً هللا جعل من :والمشرك

 اهللا بغيـر  فاستغاث ألوهيته، في غيره معه شركُأ ربوبيته في غيره اهللا مع شركُأ وإذا
ـ و اهللا، مع الكون رفصي من هناك أن عتقدوا اهللا، بغير واستجار  إليـه  الرجـوع  ينبغـي  هأن

 وجل عز اهللا لغير فيصرفها لغيره، تعالى اهللا صفات جعل وكذلك .2إليه والتقرب به واالستغاثة
  .سيكون ما ويعلم الغيب يعلم أنه الناس بعض في يعتقد كمن وجل، عز اهللا مع لمخلوق يثبتها أو

 اآلخر إلى ءشي ضم يتضمن فكالهما ،والتشريك اإلشراك بين وثيقة عالقة هناكإذً 
  .االنفراد وعدم مرينأ بين الجمعو

االندراج: اثاني :  

  :معانيه ومن االندراج، ومصدره" درج" من مأخوذ اللغة في وهو

  .3بعض فوق بعضها مراتب بناه: البناء ودرج انقرضوا، إذا القوم اندرج يقال: اإلنقراض   - 

  .4وأدخل" طوى" درجا، يدرجه الشيء درج :اإلدخال   -

 األعلى، في األدنى دخول أو منه، أكبر أمر في أمر دخول يعني: الشرع في ندراجواال
 اجتماع عند واحد حكم ثبوت وهو .5الحدثين بين العالقة لشدة الغسل فيكفيه أجنب ثم أحدث كمن

 في األصغر دخول يتضمن هأنّ االندراج تعريف من حظونل مختلفين، أو متفقين أمرين اجتماع
 يتعلق ما وهو ،المساوي في المساوي اندراج ويتضمن التداخل ورص من صورة وهو األكبر،

                                                 
، الرئاسة العامة للبحوث العلمية 1، طالمستقنع زاد شرح المختار: محمد بن محمد الشنقيطي، انظر: 1

 - هـ1428واإلفتاء، اإلدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينية، الرياض، المملكة العربية السعودية، 
 .5/395م. 2007

، تجريد التوحيد :)هـ845 ت:( العبيدي الحسيني، أبو العباس القادر، بدع بن علي أحمد بن المقريزي، 2
 .395 /5، م1989-هـ1409 اإلسالمية، الجامعة المنورة، المدينة الزيني، محمد تحقيق طه

الجوهري:  .2/266 درج، مادة ،العرب لسانمنظور:  ابن .240ص ،المحيط القاموسأبادي:  الفيروز 3
 .27/754، الوسيط المعجمابراهيم، مصطفى واخرون:  .1/313 ،العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح

 .5/553 ،العروس تاج مرتضى، الزبيدي: 4
 .1/269 الفقهية، القواعد في المنثورالزركشي:  5
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 النية، في والتشريك االندراج بين  عالقة ثمة أن أيضا حظونل، متساويتين عبادتين بين بالتشريك
 من صورة هو أي متفقتين عبادتين في بالتشريك يعرف المساوي في المساوي اندراج أن وذلك
  .موضعه في اهللا شاء إن بالتفصيل بحثه سيتم ما وهذا التشريك، صور

  :التداخل: ثالثًا

 أي الشيء وتداخل ،الخروج نقيض ولخُوالد" َلخَد" مادة من مأخوذ :اللغة في التداخل
 :المفاصل وتداخل بعض، في بعضها ودخول والتباسها األمور تشابه وهو قليالً، قليالً دخل

  اختالطو، 2واحد مكان يكفيهما حتى لكليته اآلخر الشيء تالقي وهو .1بعض في بعضها دخول
  .3ببعض بعضها ألشياءا

 بمعنى ،التداخل هو :البحث موضوع في اللغوية المعاني هذه من المقصود والمعنى
 اللغة في التفاعل وزن نإ حيث بعض، في بعضها ودخول والتباسها، تشابهها أي األمور تداخل

  .أمرين بين المشاركة يقتضي

    الحا:اصط التداخل

  :منها ،ةعد بتعريفات التداخل الفقهاء عرف

  .4الكفارات كتداخل مختلفين، شيئين على واحد أثر ترتيب   -

                                                 
 ،المحيط القاموسأبادي:  الفيروز .1/5الدال،  باب ،الوسيط المعجمابراهيم مصطفى وآخرون:  1

 قنيبي: صادق وحامد قلعجي رواسي محمد . قلعجي،11/243 ،دخل مادة العرب، لسان انظر: ،1299ص
 .1/126 التاء، باب م،1988 -هـ1408 النقاش، دار ،2، طالفقهاء لغة معجم

 الحدود في العلوم مقاليد معجم :)هـ911 ت:(الدين  جالل أبي بكر بن الرحمن عبد السيوطي، 2
. 1/137 م،2004 -هـ1424 األدب، مكتبة القاهرة، ،مصر عبادة، إبراهيم محمد تحقيق: ،1ط ،والرسوم

 .56صم،  1985 لبنان، بيروت مكتبة، التعريفات هـ):816الشريف (ت:  محمد بن علي الجرجاني،
- ـه1408 بيروت:س، ئدار النفا. 2ط ،الفقهاء لغة معجم قنيبي: ،صادق وحامد قلعجي، محمد رواسي 3

 .1/126م، 1988
 هـ):1158بن القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي (ت: محمد بن علي  التهانوي، 4

، 2دخل، ط مادة ،الفنون اصطالح بكشاف المعروف العلوم اصطالحات موسوعة العربي التراث روائع
 .185خياط، بيروت، ص
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 مـن  أو جنس من مختلفين أو متفقين أكثر أو أمرين اجتماع عند واحد ثرأ ترتب هو أو  -
  .ونتيجته التداخل ثمرة وهو أمر، في أمر بدخول ،1شرعي لدليل جنسين،

 واحـد  جنس من أمران اجتمع إذا: عشر التاسعة القاعدة" في السيوطي قول ذلك ودليل
  . 2"غالباً اآلخر في أحدهما دخل مقصودهما يختلف ولم

                                                 
 النفائس، دار عمان، ،1ط ،الشرعية األحكام في وأثره التداخل العزيز: عبد خالد محمد منصور 1

 .18ص م،1998 - هـ1418
الحنبلي:  رجب ابن .132، صوالنظائر األشباه نجيم: ابن .126ص ،والنظائر األشباهالسيوطي:  2

 .23ص ،القواعد
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  الفصل الثاني

  وشروطها ووقتهاالتلفظ بها النية وحكم  أهمية

  :وفيه مبحثان

  :مطلبان وفيه ،التلفظ بها : أهمية النية وحكماألولالمبحث 

  أهمية النية. :األول المطلب

  .لتلفظ بهاحكم ا :المطلب الثاني

  :وفيه مطلبان ،المبحث الثاني: شروط النية ووقتها

  شروط النية. :األولالمطلب 

  وقت النية. :المطلب الثاني
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  الفصل الثاني

  أهمية النية وحكم التلفظ بها وشروطها ووقتها

  :ظ بهاالتلف أهمية النية وحكم: األولالمبحث 

  :: أهمية النيةاألولالمطلب 

قال النبي ،من العبد تعالىة محلها القلب والقلب محط نظر اهللا الني �" :اهللا ال ينظر  إن
ها مظنـة  القلوب ألنّ إلىوإنما نظر  ،1"قلوبكم وأعمالكم إلىولكن ينظر  ،صوركم وأموالكم إلى
ب الثواب والعقـاب  ورتَّ ،قبول العمل وردهه4ب فأناط  ،بالنية وهذا هو سر اهتمام الشارع ،النية

  .2عليها

                                                 
 4/1987 باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله،كتاب البر والصلة،  ، صحيح مسلم مسلم: 1

صحيح ابن حبان  :)ـه354بن أحمد معاذ بن معبد التميمي أبو حاتم (ت  وابن حبان، محمد بن حبان. 2564حديث رقم 
وأحمد بن حنبل أبو . 394، حديث رقم 2/219، تحقيق، شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت بترتيب ابن بلبان

م. 2001-هـ1421، مؤسسة الرسالة، 1ط مسند أحمد بن حنبل،هـ): 241عبد اهللا أحمد بن حنبل (ت:
  ).  7827، حديث رقم (13/227

2   ،يعالشَّاف ،يسبنِ أحمد الطُّو دمحبنِ م دمحبنِ م دمحم دامالَم، االغزالي،  زين الدين أبو حةُ اِإلسر، حجحالب امخُ اِإلملشَّي
  ُأعجوبة الزمان صاحب التَّصانيف، والذَّكَاء المفرِط.

رتَفقَّه بِبنِ، فَبيمرالح امِإم ة، فَالَزمالطَّلب نة ماعمافقَة جري مف روابسل إلى نَيوتَح الً، ثُمَأو هة، لَدبة قَرِيدي مقْه في الفع ف
المخَيم السلطَاني، فََأقْبل علَيه نظَام الملك ومهر في الكَالَمِ والجدل، حتَّى صار عين المنَاظرِين، ثُم سار أبو حامد إلى 

س نرِيالنِّظَام تَد فَوالَّه ،هرَأم شَاعو ،ته، فَانبهر لَهرضبِح اربالك نَاظرده، ووبِوج رسر، وزِيالو ي تَْأِليفَأخَذَ فاد، وغْدة بيظَام
مصنفاته "اإلحياء"، وكتاب "اَألربعين"، وكتَاب "القسطَاس"،  أشهر من للتدريس ببغداد، ندب مِ والحكْمة،اُألصوِل والفقْه والكَالَ
 .1/314، العالما :الزركلي. 14/267، سير أعالم النبالء :انظر الذهبيوكتَاب "محك النَّظَر، 
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 2استشهد بحديث أنسو .ك في محاسن العمل ومساوئه بالنيةالمرء يشر : إن1قال الغزالي
ـ   إن": في غزوة تبوك قال � ا خرج الرسولملك رضي اهللا عنه، قال: "لبن ما ابالمدينـة أقوام 

خلفنا ما سلكنا شعب3"عنا فيه حبسهم العذرا إال وهم ما وال وادي.  

يدل على ذلـك  و ،نه عقد العزم على الفعلأل، حسنة في ذاته ،بفعل الحسنة الهم إن كما    -
ر تعذّ نخير وإ، فالنية في نفسها 4بحسنة فلم يعملها كتب له حسنة من هم � قول النبي

لعذر مـن   قطع عن الجماعةالمن نذلك ما نقله السيوطي من أ عنفرع يت ،5العمل بعائق
 .6ذا كانت نية حضورها لوال العذر يحصل له ثوابهاأعذارها إ

                                                 
 .365- 4/362، إحياء علوم الدينالغزالي:  1
مام المفْتي المقْرُِئ المحدثُ، راوِيةُ البن النضر بن ضمضم اإلمام أبو حمزة األنصاري النجاري المدني: ِإأنس بن مالك  2

اِإلسالَمِ، خادم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وله صحبة طويلة وحديث كثير ومالزمة للنبي صلى اهللا عليه وآله 
عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي طائفة وعمر دهرا وكان آخر الصحابة موتا، روى وسلم منذ هاجر إلى أن مات، ثم أخذ 

عنه الحسن والزهري وقتادة وثابت البناني وحميد الطويل وسليمان التيمى ويحيى بن سعيد األنصاري وأمم سواهم خرج له 
اُختلف  مائة وثمانية وعشرين حديثا. البخاري دون مسلم ثمانين حديثا وانفرد له مسلم بسبعين حديثا واتفقا له على إخراج

مات في سنة ثالث وتسعين قاله حميد الطويل وابن علية وسعيد الضبعي وأبو نعيم والفالس في سنة وفاته قال بعضهم 
وقعنب والسري بن يحيى وخلق، وقال قتادة والهيثم بن عدى وأبو عبيد: مات سنة إحدى وتسعين، وروى معن بن عيسى 

توفي سنة اثنتين وتسعين. وروى جرير بن حازم عن شعيب بن الحبحاب أنه توفي سنة تسعين رضي  عن ولد ألنس أنه
وقَاَل َأنَس بن سيرِين: كَان . -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم-بِصالَة رسوِل اِهللا وكان أشبه الصحابة  غَزا ثَمانِ غَزوات. ،اهللا عنه

 اِلكم بن فَرِ.َأنَسالسرِ وضي الحالَةً فالنَّاسِ ص نى َأحسورتَّى  ولِّي حصي َأنَس ةَ قَاَل: كَانامثُم نع ،هَأبِي نع ،ارِياَألنْص
 امييُل القطا يمماً مد اهمقَد تَفَطَّر-.نْهاُهللا ع يضهـ): 748ن عثمان، (ت: الذهبي، شمس الدين أبوعبداهللا محمد بن أحمد بر

 وسير أعالم النبالء،، 1/37م، 1998- هـ1419، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 4، عدد االجزاء 1،  طتذكرة الحفاظ
  .4/417م، 2006- هـ1427، 18عدد االجزاء 

، حديث رقم 3/1044، كتاب الجهاد والسير، باب من حبسه العذرعن الغزو، صحيح البخاريالبخاري:  3
، 1518\3، باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر، صحيح مسلم كتاب أالماره. ومسلم: 3683

 .1911حديث رقم 
). 6491. حديث رقم (8/103، كتاب الرقائق، باب من هم بحسنة أو سيئة. صحيح البخاريالبخاري:  4

،  1/118هم بسيئة لم تكتب.  . كتاب اإليمان، باب إذا هم العبد بحسنة كتبت، وإذاصحيح مسلممسلم: 
 ).130حديث رقم، (

 .4/352، إحياء علوم الدينالغزالي:  5
 .47، صاألشباه والنظائرالسيوطي:  6
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-   النية تُعظم العمل وتُصغره، فقد ورد عن بعض السلف إن :"عمل صـغير تعظمـه    رب
  .1عمل كبير تصغره النية ، وربالنية

عمر  ىإلعبد اهللا  فقد كتب سالم بن ،يعين العبد ويوفقه للعمل على قدر نيته تعالىاهللا  إن
عون اهللا لـه،   ت نيته تم، فمن تمللعبد على قدر النية تعالىاهللا  عون اعلم أنبن عبد العزيز: "

  .2"نقصت نقص بقدره نوإ

ومثـال  ينال الناوي عليها الثواب بنيته، واجبات ومندوبات ل إلىت النية تقلب المباحا إن
اجب نوى بلبسه الثياب ستر و إلىالمباح ل هذا حوي أن شخص، فإذا أراد لبس الثياب مباح :ذلك

اجب امتثال السنة في نية الو إلىه يضم ن به فإنّكان الثواب فيما يتزي فإن ،واجب وهذا، العورة
 ،3"يرى أثر نعمته على عبده اهللا يحب أن إن، لقوله صلى اهللا عليه وسلم: "تعالىإظهار نعم اهللا 

ا ال يتزين به فينوي بلبسه التواضع كان الثوب مم ، وإنمنهيحبه اهللا  ما إلىفينوي بذلك مبادرته 
ة لقولـه  نّمتثال السوالمسكنة والفقر إليه واواالنكسار والتذلل بين يديه وإظهار الحاجة  تعالىهللا 

ا هللا وهو يقدر عليه دعاه اهللا يوم القيامـة علـى   ترك اللباس تواضع منصلى اهللا عليه وسلم: "
  .4"ره من أي حلل اإليمان شاء يلبسهايخيرؤوس الخالئق حتى 

، فالمرء يتقبل 5"إنما األعمال بالنيات": �: عماد األعمال النيات، قال النبي قال الغزالي
  .6منه ويثاب على عمله أو يرد عمله ويعاقب عليه بحسب نيته

                                                 
 .4/353، إحياء علوم الدينالغزالي:  1
 .المرجع السابق 2
، 2819م ، حدبث رق5/132، باب ما جاء أن اهللا تعالى يرى أثر نعمته على عبده، سنن الترمذيالترمذي:  3

سلسلة هـ): 1420قال األلباني: حديث حسن صحيح، األلباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين (ت: 
، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 6، عدد االجزاء 1، طاألحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها

 .3/311م، 1996- هـ1416الرياض، 
  .15631حديث رقم  24/394معاذ بن أنس الجهني،  ، باب حديثمسند إمام أحمدأحمد بن حنبل:  4

. والبيهقي في سننه 386، حديث رقم 20/180والطبراني في المعجم الكبير، باب معاذ بن أنس الجهني، 
، حديث حسن لغيره. االلباني: 6101، حديث رقم 3/386الكبرى، باب ما ورد من التشديد في لبس الخز، 

، حديث رقم 2/229، ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، 3االجزاء ، عدد5، طصحيح الترغيب والترهيب
2072. 

  .14سبق تخريجه، ص 5
 .4/362، احياء علوم الدينالغزالي:  6
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حة جميع أعماله ال تكون كاملة وال صحي ألن ،النية مهمة في حياة العبد نجد أن هنامن 
ا عليه أمر اهللا وأمر رسول اهللا صلى اهللا عليـه  متها النية وكانت موافقة ِلدقذا صإ وال مقبولة إالّ


��	��������������������������m :تعــالى، قــال اهللا وســلم��������

��������������l1، ا: تعالى وقالأيض m��¾��½����¼��»��º��¹�������¸��¶

À��¿�l2 ، صورته إلىلعمل الذي في القلب ال ة اقحقي إلىفاهللا ينظر. 

وصورته واحدة، مثال ذلـك   ،ا وتارة حالالفتارة يصير حرام ،الفعلعلى  وللنية تأثير
وصـورته   تعـالى ذا ذبح لغيـر اهللا  ويحرم إ تعالىح ألجل اهللا ذا ذبه يحل الحيوان إنّالذبح، فإ

  .3واحدة

صالحة نما ترفع النية الوإ ،ل الفاسدالصالحة ال تصلح العم أن النية إلىويتعين أن نشير 
لكنه  ،عمل مباح ، فهذاأتى أهله : رجلومثال ذلك ،درجة القربة إلىالعمل الذي هو بأصله مباح 
فتلك نية صالحة ،يعف نفسه وأهله نوى عند ذلك نية صالحة أن .  

وا يـا  أحدكم صدقة، قال عِضوفي بِوالسالم حيث قال: " الصالة وهذا ما ذكره النبي عليه
: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكـان عليـه   ي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قالرسول أيأت

  .4"ر؟ وكذلك إذا وضعها في الحالل كان له أجروز

 ،رجل خرج للجهاد فهو عمل صالح :، مثال ذلكالنية الفاسدة تبطل العمل الصالحوكذلك 
يظهر ذلك من خـالل  و ه فاسدة تبطل جهاده،نه ينوي من خروجه الرياء والسمعة، فتلك نيتولك

                                                 
 .5سورة البينة: اآلية  1
 .37سورة الحج: اآلية  2
 .71، مقاصد المكلفيناألشقر:  3
، 2/687، لى كل نوع من المعروف(باب بيان أن اسم الصدقة يقع ع، كتاب الزكاة، مسلم صحيحمسلم:  4

، باب وجوب الصدقة وما على كل سالمي من الناس منها كل السنن الكبرى. والبيهقي: 1006حديث رقم 
، حديث رقم 29/558، باب حديث أبي كبشة، مسند اإلمام أحمد. وأحمد: 7823، حديث رقم 4/316يوم، 

18029. 
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يقاتل ريـاء،  ، سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ووالسالم الصالة حديث الرسول عليه
  .1"اهللا هي العليا فهو في سبيل اهللا: "من قاتل لتكون كلمة أي ذلك في سبيل اهللا؟ فقال رسول اهللا

  :واألعمال األحكام فيمشروعية النية واعتبارها 

النبوية الشـريفة   والسنةالكريم  كثيرة من القرآن األفعالواعتبار النية في األحكام  أدلة
  والقواعد الفقهية منها:

  :أوالً: القرآن الكريم

: قولـه  ، ومثال ذلـك ومنها لفظ اإلرادة ،ات صلة بالنيةا ذالقرآن الكريم ألفاظً ورد في 
�m��A: تعـالى وقولـه  ، �l2	������������������������m :تعالى

J��I���H��G��F��E��D��C��B�l 3.  

 .4النيـة المتمعن في هاتين اآليتين يدرك أن المراد باإلرادة هنا القصـد و  وجه الداللة:

��	�������������������m  :0/���+%.آ,��+ *���( )'%��&    %$��# ا! ����ص: و��������

���������������������l 5.  

                                                 
يحه كتاب فرض الخمس (باب من قاتل للمغنم هل أورده اإلمام البخاري في أربعة مواضع من صح 1

، والثاني في (كتاب العلم، باب من سأل وهو قائم عالماً 2655، حديث رقم13/34ينقص من أجره)، 
. والثالث في (كتاب الجهاد، باب من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا) 123حديث رقم  1/636جالساً) 
تاب التوحيد) باب قوله تعالى "لقد سيقت كلمتنا لعبادنا والرابع في (ك  ، 2810، حديث رقم 2014

، ومسلم كتاب االمارة، باب من قاتل لتكون 7458، حديث رقم 136\9، 17المرسلين" سورة الصافات آية 
 .1904، حديث رقم 1512كلمة اهللا هي العليا، 

 .152سورة آل عمران: اآلية  2
 . 28سورة الكهف: اآلية  3
 :هـ)606 :اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التميمي، الملقب بفخر الدين (ت الرازي، أبو عبد 4

العثيمين، . 7/175هـ، 1420، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 3، طالتفسير الكبير، مفاتيح الغيب
هـ، 1422، المملكة العربية السعودية، دار ابن الجوزي، 1ط هـ)،1421 :محمد بن صالح بن محمد (ت

إحياء علوم وجل وال يريدون شيئاً من الدنيا، الغزالي،  هللا عزخالصة ، وجاء فيه يريدون وجهه 1/218
 .4/312 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت،425، 1ط ، الدين

 .5سورة البينة: اآلية  5
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  وجه الداللة: 

اإلخالص عمـل   ، بأنوأمثالها على وجوب النية في العبادات استدل العلماء بهذه اآلية
  .1تعالىالقلب وهو الذي يراد به وجه اهللا 

تعـالى ن الكريم عن النية والقصد بلفظ "االبتغاء" كما في قوله ر القرآوعب :�m��S��R

���]����\��[����Z���Y��X��W���V����U��T�����l2ا: تعالى ، وقولهأيض  �m��C��B��A

��D��J��I��H���G��F��El3.  

هو أن يثبت  )من أنفسهم اًتثبيت( تعالىفي معنى قوله الشيخ الشعراوي  قال: وجه الداللة
 فاق تكون أوالً في سبيل اهللا، وتكون بتثبيت النفس بأن وهب المؤمناالنة يالمؤمن نفسه وأن عمل

  .4هلاوثبت نفسه ثانياً بأن وهب م أوالً دمه

شريفةة الا: السنة النبويثاني: 

حفص عمر بـن  أبو عمدة األحاديث النبوية في هذا الباب ما رواه أمير المؤمنين 
ل إنما األعما صلى اهللا عليه وسلم يقول: ": سمعت رسول اهللاقال 5رضي اهللا عنه الخطاب

                                                 
، تحقيق: محمد 2، طتفسير القرطبيالقرطبي، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج:  1
. ابن تيمية، 20/146م، 1964-1284لبردوني ومحمد إبراهيم أطفيش، القاهرة، دار الكتب المصرية، ا

، تحقيق: محمد زهير الشاويش، بيروت، المكتبة العبوديةتقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم: 
القرضاوي،  . يوسف62، صمقاصد المكلفين. األشقر: 1/19، الذخيرة. القرافي: 38اإلسالمية، ص

 .53، ص1905-1405، مكتبة وجيه، 15، طالعبادة في اإلسالمالعالمة يوسف القرضاوي: 
 .20-19سورة الليل: اآلية  2
 .265سورة البقرة: اآلية  3
(خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول القرآن  تفسير الشعراويالشعراوي، محمد متولي:  4

 .2/1170، 1991قطاع الثقافة، مصر الكريم منشورات اخبار اليوم 
الحديث من أصول السنة بل من أصول اإلسالم، حتى قال بعض السلف هو ربع اإلسالم وقال آخر: بل  5

ثلث اإلسالم، وقال الشافعي: يدخل في سبعين بابا من العلم، وال ريب أن النية شرط بقبول العبادات، كما 
وقربات، كما دلت على ذلك أحاديث كثيرة، ولكن المعاصي إنها تحول العادات والمباحات إلى طاعات 

والمحرمات ال تؤثر فيها النية، فمن أكل الربا ليبني مسجدا، رد عليه وال أثر لنيته، فإن اهللا طيبا ال يقبل إال 
 .13/53، شرح النووي على صحيح مسلم. النووي: 91، صاألشباه والنظائرطيبا. السيوطي: 
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 إلىاهللا ورسوله فهجرته  إلى، فمن كانت هجرته ل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوىاألعما
مـا   إلـى ينكحها فهجرتـه   امرأة إلىدنيا يصيبها أو  إلىهجرته  اهللا ورسوله ومن كانت

  .1"هاجر إليه

  :وجه الداللة

، فتقـدير هـذا الحـديث أن    كور وتنفي ما سواهموضوعة للحصر تثبت المذ )إنما( لفظ
ى لبيان ما األولالجملة ، قال ابن عبد السالم: "2بنية وال تحسب إذا كانت بال نية األعمال تحسب

األعمال البدنية أقوالهـا   : إنفمعنى الحديث .3"ألعمال، والثانية لبيان ما يترتب عليهايعتبر من ا
ن صـحيحة أو مجزئـة   وأفعالها فرضها ونفلها قليلها وكثيرها الصادرة من المكلفـين المـؤمني  

النية شرط فيها وال تصح كانت عبادات أو ليست عبادات فأ، وال تصح بغير النيات سواء بالنيات
  .4ةبغير ني

إنمـا الـدنيا   ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: "أنه سمع رس 5كبشة األنماريأبي عن 
م هللا فيه حق فهذا ا فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلوعلم عبد رزقه اهللا ماالً :ألربعة نفر

ـ    ا ولم يرزقه ماالً، وعبد رزقه اهللا علمبأفضل المنازل  االًفهو صادق النية يقول لـو أن لـي م

                                                 
، 6686، حديث رقم8/140كتاب اإليمان والنذور، باب النية في اإليمان  ،ارىصحيح البخالبخاري:  1

)، 3/1515، كتاب أالماره، باب قوله صلى اهللا عليه وسلم إنما األعمال بالنيات (صحيح مسلمومسلم: 
 .19074حديث رقم 

بد . المباركفوري، محمد بن عبد الرحمن بن ع13/54، على صحيح مسلم، شرح النوويالنووي:  2
  .5/232، بيروت، دار الكتب العلمية، تحفة األحوذيالرحيم: 

، بدون طبعة وبدون إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام). ابن دقيق العيد: 1/14، (فتح الباريابن حجر:  3
  ).1/61، المطبعة المحمدية، كتاب الطهارة، باب األعمال بالنيات، (2تاريخ، عدد االجزاء

المطبعة األميرية،  ،10، مج7، طإرشاد الساري: ين أحمد بن محمد الخطيبشهاب الدالقسطالني،  4
  .1/99 هـ،1323، بوالق

أبو كبشة األنماري هو عمر بن سعد، يعد من الشاميين، مختلف في اسمه قيل عمرو بن سعد وقيل سعد بن عمر وقيل  5
مشاهير علماء األمصار  :)هـ354: تمي (عمير بن سعد. ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد التميمي أبو حاتم الدار

.  1/91م. 1991. ـه1411: مرزوق علي إبراهيم. دار الوفاء، مصر. وتعليقتحقيق وتوثيق  ،1ط ،وأعالم فقهاء األقطار
تحقيق:  ،1ط ،معرفة الصحابة :)ـه430: ت( أبو نعيم، أحمد بن عبد اهللا بن اسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني

 . 4/1943، م1998-هـ1416دار الوطن، الرياض. ، لعزازيعادل بن يوسف ا
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ا فهو يخبط في ولم يرزقه علم لعملت بعمل فالن فهو بنيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه اهللا ماالً
ا فهذا بأخبـث المنـازل،   ماله بغير علم ال يتقي فيه ربه وال يصل فيه رحمه وال يعلم هللا فيه حقً

ل فـالن فهـو بنيتـه    عملعملت فيه ب لي ماالً ا فهو يقول لو أنوال علم وعبد لم يرزقه اهللا ماالً
  .1"فوزرهما سواء

  وجه الداللة:

ن لم يعمل ا عليها وإجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من نوى النية الصالحة مأجور
علـى أهميـة النيـة لكـل      ، فدّلبهذه النية وهو عام لكل األعمال ذلك العمل الصالح الذي نواه

بال نية  من عمل عمالً نلنية الصالحة، وإيحصل األجر بمجرد ا وعلى ذلك فالمرء قد ،األعمال
مل المجرد من النية والع ،صالحة فكأنه لم يعمل ذلك العمل، فالنية المجردة من العمل يثاب عليها

  .2على أهمية النية وقوة تأثيرها ، فدّلال يثاب عليه

  صلى اهللا عليه وسلم في غزوة فقال: ا مع النبي : كنّقال 3رضي اهللا عنه عن جابرو

"بالمدينة لرجاالً إن ما سرتم مسيرا إال كانوا معكم حبسـهم المـرض،   ا وال قطعتم وادي
  .4"رواية: إال شركوكم في األجروفي 

                                                 
حسن ، وقال 2325، حديث رقم باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر ،أخرجه الترمذي كتاب الزهد 1

، حديث 18031، حديث رقم29/562صحيح، وأحمد، مسند أحمد بن حنبل باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر، 
  .3025، حديث رقم 1/58، الجامع وزياداتهصحيح صحيح، االلباني: 

، 2، طتفسير القرآن العظيم هـ): 774أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (ت: ابن كثير،  2
  .2/368م، 1999 - هـ1420 ، دار طيبة، 8تحقيق: سامي ا بن محمد سالمة، ج

سلمي، صحابي من المكثرين في الرواية عن جابر بن عبدا هللا ين عمر ين حرام الخزرجى األنصاري ال 3
النبي عليه الصالة والسالم وروى عنه جماعة من الصحابة له وألبيه وصحبه، غزا تسع عشرة غزوة، 

، األعالمهـ، انظر: 78وكانت له في أواخر أيامه حلقة في المسجد النبوي، يؤخذ عنه العلم، توفي عام 
  .2/104الزركلي، 

نوى الغزو وغيره من الطاعات  وأن من ،فضيلة النية في الخير نى شاركه. وفي هذا الحديث:شركه بكسر الراء بمع 4
حصل له ثواب نيته، وأنه كلما أكثر من التأسف على فوات ذلك، وتمنى كونه مع الغزاة ونحوهم كثر  فعرض له عذر منعه

، أخرجه البخاري رض أو عذر آخرباب ثواب من حبسه عن الغزو مشرح النووي على مسلم،   ثوابه. واهللا أعلم.
، 4423، حديث رقم 6/8في "صحيحه" كتاب المغازي، باب نزول النبي صلى اهللا عليه وسلم الحجر، 

. 3/1518وأخرجه مسلم في "صحيحه" كتاب اإلمارة. باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر. 
  . 1911حديث رقم: 
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  وجه الداللة:

وعجز عن إكماله أو شق عليه  ،من نوى الخير وعمل منه مقدوره يدل الحديث على أن
اسـتقلت عـن    إنف ،مية النية ومكانتهاذلك كان له أجر من قام بالعمل كامال، وهذا يدل على أه

1استقل العمل عنها فال أجر العمل ففيها أجر وإن.  

نتم حرم ما لم تصيدوه صيد البر لكم حالل وأقال: " �عن النبي  2عن جابر بن عبد اهللا
  .3"أو يصد لكم

ا عن جابر والعمل والمطلب ال نعرف له سماع ،حديث جابر حديث مفسرقال الترمذي: "
ا إذا لم يصطده أو لم يصطد من أجله، قال هذا عند أهل العلم ال يرون بالصيد للمحرم بأسعلى 

  .4وإسحق"أحمد الشافعي هذا أحسن حديث روي في هذا الباب والعمل على هذا وهو قول 

  : وجه الداللة

�m��ª: تعالىله أن يصيد لقوله سبحانه و يستدل من الحديث على أن المحرم ال يجوز

�®��¬��«�²��±���°��	l5، ثّكاة عمل حي فقد َأذفمع أن االصطياد والت فيه النيـة  ر

                                                 
مجمع الملك فهد ، 37، مجمجموع فتاوي ابن تيميةهـ): 718(ت:  أحمد بن عبد الحليم بن تيمية أبن تيمية،  1

  .22/243 م.2004 -هـ1425 لطباعة المصحف الشريف،
 . 26سبق تعريفه، ص 2
. 5/187. والنسائي في المجتبى. 3/203، باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم. سنن الترمذيالترمذي:  3

، صحيح ابن حبان). وابن حبان: 14937يث رقم (. حد3/362). وأحمد مسند أحمد. 2827حديث رقم (
. علق 1. طضعيف سنن الترمذي. األلباني: ضعيف). قال الشيخ األلباني: 3971. حديث رقم (9/283

  ). 52. حديث رقم (16/101م. 1991 -هـ1411عليه: زهير الشاويش، المكتب اإلسالمي. بيروت. 
الكافي هـ): 620أحمد بن محمد الجماعيلي الدمشقي (ت: ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد اهللا بن  4

. والمغني، 1/492م، 1994- هـ1414، دار الكتب العلمية، 4، عدد االجزاء1، طفي فقه اإلمام أحمد
شمس الدين محمد بن عبد اهللا الزركشي المصري ، والزركشي، 3/290، والشرح الكبير على المقنع، 291\3

  .3/125، م1993 -ـه1413دار العبيكان، ، 7عدد االجزاء ،1ط، ركشيشرح الز :)ـه772ت: الحنبلي (
  .95سورة المائدة: اآلية:  5
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وإذا  ،فعلم من ذلك أن القصد مؤثر في تحريم العين التي تباح بدون القصـر  ،بالتحليل والتحريم
  .1فاعتباره في العبادات أولى نة كان هذا األمر معتبر في األفعال الحس

لعن اهللا الخمـر  قال: " �أن النبي  -هللا عنهمارضي ا-عن أبيه  بن عمر عن عبد اهللا
املها والمحمولة إليـه وآكـل   ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وح

  .2"ثمنها

  :وجه الداللة

ـ  ه إنّ، ومعلوم أنّلعن عاصر الخمر ومعتصرها �النبي  إن ا فيصـير  ما يعصـر عنب
تصييرهر لكن لما قصد باالعتصار ثم بعد ذلك قد يخمر وقد ال يخم ،اعصير  ا اسـتحق  خمـر
ه إذا قصد منه اإلعانة على أنّ فعصر العنب مباح إالّ ،3وذلك ال يكون إال على فعل محرم ،اللعنة

ـ  ، فدّلاالحرام بشرب الخمر أصبح حرام ي ذلك على أثر النية الفاسدة المخالفة للشرع وقولها ف
  .4حرام إلىتحويل الحالل 

لى قيمة النية وأهميتها في حاديث الوفيرة وغيرها مع ما جاء في كتاب اهللا عت هذه األدلّ
ا يدل على اعتبار النيـة فـي العبـادات وغيرهـا     ومم .روح العمل يكمن في النية وأن ،الدين

  لكلية المتعلقة بها ومنها:القواعد الشرعية ا ،ذكر من األدلة من القرآن والسنة ما إلىباإلضافة 

                                                 
، مطبوع من الفتوى الكبرى، تحقيق حسين إقامة الدليل على بطالن التحليل): 728ابن تيمية، (ت:  1

  .136محمد مخلوف، لبنان، بيروت، دار المعرفة، ص
أ). 5716، حديث رقم: (9/10عبد اهللا بن عمر رضى اهللا عنه،  ، باب مسندمسند االمام احمدأحمد:  2

. حديث رقم 5/534، كتاب البيوع، باب كراهية بيع العصير ممن يعصر الخمر. سنن البيهقيالبيهقي: 
). صححه األلباني انظر: 3647. حديث رقم (3/326). وأبو داوود. باب العنب يعصر للخمر. 10778(

  .3121 صحيح أبي داوود، حديث رقم
  .131، صالدليل على بطالن التحليل إقامةابن تيمية:  3
  .22/143، مجموع فتاوي ابن تيميةابن تيمية:  4



 

29 

  قواعد كلية اعتمد عليها  ثالث ،1"حديث عمر "إنما األعمال بالنيات لفقهاء مناستنبط اقد 

                                                 
  . 14سبق تخريجه، ص 1
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 ،1الفروع الفقهية منها كامواستنباط أح ،المجتهدون وأئمة المذاهب في بناء أصول مذاهبهم عليها
للمقاصد والمعاني  العقود  العبرة فيو ،األمور بمقاصدهاو ،: ال ثواب إال بالنيةوهذه القواعد هي

  .لأللفاظ والمباني ال

  :2: ال ثواب إال بالنيةىاألولالقاعدة 

 قـال ابـن نجـيم    ،ال ثواب على جميع األعمال الشرعية إال بالنية :معنى هذه القاعدة
. ودنيوي: وهو الصحة والفساد ،وهو الثواب واستحقاق العقاب :: الثواب نوعان: أخرويالحنفي

فـانتفى إرادة النـوع    ،ال ثواب وال عقاب إال بالنيةوالمراد الثواب األخروي باإلجماع على أنه 
  .3النوع اآلخر إلىمن صحة الكالم به فال حاجة  األولفاع الضرورة بدال ،اآلخر وهو الدنيوي

  :4األمور بمقاصدها :القاعدة الثانية

معنى هذه القاعدة أن أعمال اإلنسان وتصرفاته القولية والفعلية تخضع أحكامها الشرعية 
واألصل في هذه القاعدة  ،القول أو العمللظاهر وليس  ،رتب عليها لمقصوده الذي يقصدهالتي تت

 .6وأحاديث أخرى كثيرة فـي معنـاه   ،5""إنما األعمال بالنيات :السابقبن الخطاب حديث عمر 
ـ   ،معناهـا  حفيندرج تحت هذه القاعدة عدد من القواعد والضوابط األخرى التي تقيدها أو توض

                                                 
هناك قواعد خمس ترجع جميع مسائل الفقه إليها وهي: األمور بمقاصدها، الضرر يزال، العادة محكمة،  1

، مقاصد الشريعة اإلسالمية، الكتاب منشور على موقع وزارة اليقين ال يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير
  .20األوقاف، السعودية، بدون بيانات، ص

  . 1/17، األشباه والنظائرابن نجيم:  2
  .10، صالقواعد الفقهيةالسعدي:  3
دار ، 2عدد االجزاء، 1، طالقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة :الزحيلي، محمد مصطفى 4

السنيكي، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري، زين . 1/55م، 2006 -ـه1427كر، دمشق، الف
دار الكتب العربية الكبرى  ،1ج، غاية الوصول في شرح لب األصول: )ـه926 :الدين أبو يحيى، (ت

 ـ:ه1357-ـه1285الزرقا، أحمد بن الشيخ محمد،  .1/8، األشباه والنظائر :السيوطي، 1/148مصر، 
صححه وعلق عليه مصطفى أحمد الزرقا، دمشق سوريا، دار القلم،  ،2، طشرح القواعد الفقهية

  .1/47 م،1989- ـه1409
 . 14سبق تخريجه،  5
  .1/47، شرح القواعد الفقهية. الزرقاء: 7، صانظر األشباه والنظائرالسيوطي:  6
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فالعبادات مـن   ؛توضيح إلىوقاعدة الصريح ال يحتاج  نية. إلى، ال يحتاج بنفسه منها ما تميزو
ئ إال مقترنة بالنية وال ثواب عليها إال على أساس النية، والعمل زال تجو ،حيث الجملة ال تصح

واللفظ ال يدل على معناه إال إذا اقترن بنيته ذلك  ،المباح قد يثاب عليه اإلنسان إذا ما أحسن نيته
  .1ويستثنى من ذلك ما كان صريحا ،لمعنىا

  :2: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ال لأللفاظ والمبانيالقاعدة الثالثة

هذه القاعدة بالنسبة لقاعدة األمور بمقاصدها كالجزئي من الكلي فتلك عامة وهذه خاصة 
نيها القـرائن اللفظيـة   منها، المقاصد والمعاني ما يشمل المقاصد التي تع اًفتصلح أن تكون فرع

  .3التي توجد في العقد المراد فتكسبه حكم عقد آخر

  :واألفعال األحكامحكمة تشريع النية واعتبارها في 

   :تميز العبادات عن العادات :أوال

عن مـا   تعالىما هللا  زيأي تمي ،العبادات عن العادات يزيتمالمقصود األهم من النية  إن
  : مثال ذلكويم، ليس له، فيصلح الفعل للتعظ

 تعالى، فإذا نوى تعين أنه هللا الوضوء والغسل يقع تبردا وتنظفا، ويقع عبادة مأمورا بها  -
  .4، ومع عدم النية ال يحصل التعظيميقع تعظيم العبد للرب بذلك الغسلف

                                                 
، المملكة العربية السعودية 1، طيةالقواعد والضوابط الفقهالعبد اللطيف، عبد الرحمن بن صالح:  1

  .1/198م، 2002-هـ1422وعمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، دار القلم، دمشق، سوريا 
 ، قواعد الفقه الكلية االيضاحالوجيز في  :بورنو أبو الحارث ي بن أحمد بن محمددقالغزي، محمد ص 2
  .1/147 ،م1996- ـه1416لبنان، مؤسسة الرسالة، ، ، بيروت4ط
. السعيدان، وليد بن راشد: 29/8، الفتاوى الكبرى. ابن تيمية: 166، صاألشباه والنظائرابن نجيم:  3

، راجعه وعلق عليه الشيخ سليمان بن فهد العودة، بدون طبعة تلقيح األفهام العلمية بشرح القواعد الفقهية
القواعد الفقهية وتطبيقاتها في يلي: . الزح1/55، شرح القواعد الفقهية. الزرقا: 3/29وبدون تاريخ، 
  .1/47، المذاهب األربعة

عبد . الحطاب الرعيني، شمس الدين أبو 1/236، الذخيرة. القرافي: 12، صاألشباه والنظائرالسيوطي:  4
  .1/232، دار الكتب العلمية. 1، طمواهب الجليل اهللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي:
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االمتناع  هذا  وقد يكون (شهوتي البطن والفرج ) الصوم يكون باإلمساك عن المفطرات،  -
نية الصوم ب  يكونوللحمية والتداوي أو لعدم وجود الرغبة في تناول الطعام،  عن الطعام
 ويكون األجر أيضاً إذا أمسك عن الطعام للمحافظـة  وامتثاالً ألوامره، تعالىتعظيما هللا 
 . يتميز صوم العبادة عن صوم العادةفبالنية  .1على صحته

 تعالىهللا  ةأعطيه، ولكن بذل المال قرب ، أول: يكون باإلنفاق إما هدية أو هبةدفع األموا   -
يكون بدفع الزكاة والصدقات والكفارات، ويعتمد ذلك على نية المنفق عند إنفاقه اذا كانت 

 .2أم رياء للناس أو الغير تعالىخالصة هللا 

أماكن للعبادة من خالل الصالة أو الذكر، ولكن مـن  وجدت المساجد ك :حضور المساجد   -
ير ذلك كالراحة واالسترخاء فإن ذلك ال يتقبل منه اال بالنية الخالصـة  يرتاد المسجد لغ

 .4عما يفعل لغير اهللالتميز ما يفعل تعبدا هللا  3للعبادة

ا كان ذبح الذبائح في الغالب لغير اهللا من تغذية األبدان وضـيافة  لم: احيضألالذبائح وا  -
بح تقربا هللا عـن الـذبح   ز الذيتميونادرا ما يكون تقربا هللا شرطت فيه النية  ل ،الضيفان

هـو هللا   ز مايفالنية واجبة لتمي ،وتارة لغير اهللا ،تارة هللا ،ححيث تكون الذبائ ،لضيافاتل
 .5عما هو لغير اهللا

فقد يقصد بسفره الترويح عن الـنفس وقـد    مرددة بين العبادات والعادات أفعالهالحج:   -
وقد يكون بقصد أداء ، الفرار من الغريموكلك الطواف بقصد  ،يقصد به التجاره والتسوق

تتميـز عـن    فالعبادات ال ،ذلك تجب النية لتميز العبادات عن العاداتوك ؛فريضة الحج

                                                 
مواهب . الحطاب الرعيني: 68، صمقاصد المكلفين. األشقر: 20، صي إدراك النيةاألمنية فالقرافي:  1

  ، 1/232، الجليل
  .68، صمقاصد المكلفيناألشقر:  2
، الذخيرة. القرافي: 12، صاألشباه والنظائر. السيوطي: 1/207. قواعد األحكامالعز بن عبد السالم:  3
1/236.  
  .69، صمقاصد المكلفيناالشقر:  4
مقاصد . االشقر: 12، صاالشباه والنظائر. السيوطي: 29، صاألشباه والنظائرنجيم: ابن  5

  .70، صالمكلفين
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فالحكمـة   .1عدمت النية كان العمل عاديا ال عبادياانفإذا  ،العادات في ما سبق إال بالنية

  .ى من النية تميز العبادات عن العاداتاألول

  :2العباداتتميز رتب  :ثانيا

  :ويظهر ذلك فيما يأتي

، والفـرض  راتب وغير راتب إلىوالنفل ينقسم  ،3فرض ونفل إلىبسب انقسامها  :الصالة :أوال
وغير المنذور ينقسم  ،منذور وغير منذور، وفرض على األعيان وفرض على الكفاية إلىينقسم 

44: "تعـالى لقولـه   )الصلوات المكتوبـه (األداء  إلى 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ôô ôôMMMM tt ttΡΡΡΡ%%%% xx xx.... ’’’’ nn nn???? tt ttãããã šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ YY YY7777≈≈≈≈ tt ttFFFF ÏÏ ÏÏ.... 

$$$$ YY YY????θθθθ èè èè%%%% öö ööθθθθ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ"4 كان البد من النية لتميز ف ،5إعادهقضاء و إلىو ،ظهر وعصر ومغرب وعشاء وصبح

  رتب العبادات عن بعضها.

وتمييز الشيء قد يكون بإضـافته   .للتمييز فإنها ،ومن هنا تظهر كيفية تعلق النية بالفعل
بحكمـه   وأ ،وقد يكون بوقته كصـالة الظهـر   ،ستسقاء والعيدينسببه كصالة الكسوف واال إلى

فإذا نوى  ،فان الوضوء سبب في رفع الحدث ،أو بوجود سببه كرفع الحدث ،الخاص كالفريضة
   .6رفع الحدث ارتفع وصح الوضوء

ا وصوم رمضان عن موصوم الكفارة عنه ،تميز صوم النذر عن صوم النفل : في الصوم :ثانيا
 .7عما سواه

                                                 
  .مقاصد المكلفين. االشقر: 12، صاالشباه والنظائر. السيوطي: 29، صاالشباه والنظائرابن نخيم:  1
  ).1/236، (الذخيرة. القرافي: 12، صاالشباه والنظائرالسيوطي:  2
، عدد 1يطلب فعله من المكلف زيادة على المكتوبة  طلبا غير جازم. السدالن، رسالة في الفقه الميسر، طالنفل هو ما  3

 .1425،1/42، وزارة األوقاف والدعوة واإلرشاد، المملكة العربية السعودية، 1االجزاء 
 .103سورة النساء: اآلية  4
  .20، صاألشباه والنظائرالسيوطي:  5
  ). 1/232، (هب الجليل في شرح مختصر جليلمواالحطاب الرعيني:  6
  .12، صاالشباه والنظائر. السيوطي: 29، صاالشباه والنظائرابن نجيم:  7
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وتمييز انواع  .2والنافلة 1روالحج المفروض عن المنذو ،تميز الحج عن العمرة :في الحج :ثالثا
  .4والقارن والمفرد 3عتمالحج عن بعضها البعض كما في الحج المت

  :النيةب التلفظ : حكمالمطلب الثاني

ول: يقصد بالتلفظ بالنية: أن يتلفظ الشخص بما ينوي فعله بكالم واضح وصريح، كأن يق
ن المال صـدقة لوجهـك   اللهم إني نويت الوضوء لصالة العصر، أو نويت إخراج هذا المبلغ م

  وقد تناول الفقهاء مسألة التلفظ بالنية بناء على عدة اعتبارات أهمها: الكريم.

ومصدر ذلك ، على فعل الشيءألن النية القصد والعزم  ،العلماء محل النية القلب بإجماع أوالً:
  . 5م ينازع في ذلك أحد إذ أنه أمر متفق عليه بين العلماء، وللقلبا

، فلو نوى سان والقلب فالعبرة بما في القلبال يكفي اللفظ باللسان دون القلب فلو اختلف الل: ثانياً
  . 6صح له ما في القلب، ، أو العكسالعصر، أو بقلبه الحج وبلسانه العمرة بقلبه الظهر و بلسانه

أن ال يتلفظ المكلف بالنية، فال يقول: نويت أن أصلي الفجر ركعتين، أو الظهر السنة :  من ثالثاً
أربعاً، أو نويت أن أتنفل للعشاء ونحو ذلك، ألن النطق باللسان غير مشروع بل هو بدعة ألنه 

ا " من َأحدثَ في َأمرِنَا هذَ يقول: - صلى اهللا عليه وسلم  -إحداث في الدين ما ليس منه، والنبي 
"در وفَه يهف سا لَي8لم ينطق بالنية ولم يتلفظ بها -صلى اهللا عليه وسلم  - ولكون النبي  ،)7(م ،

                                                 
 .1/83، كشاف القناعحج النذر: هو إلزام المكلف المختار نفسه بحج غير الزم عليه بأصل الشرع. البهوتي:  1
  .1/232، مواهب الجليلالحطاب، الرعيني:  2
": هو اإلعتمار في أشهر الحج، ثم التحلل من تلك العمرة واإلهالل بالحج في تلك السنه. قال تعالى: حج التمتع 3 yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù yy yyìììì −− −−GGGG yy yyϑϑϑϑ ss ss???? 

ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÷÷ ÷÷ΚΚΚΚ ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÆÆ ÆÆ dd ddkkkk pp pptttt øø øø:::: $$  . 196"، سورة البقرة: اآلية  ####$$

حج المفرد: هو أن حج القران: هو أن يحرم بالحج والعمرة معا من ميقات بلده أوالميقات الذي مر عليه في طريقه.  4
. الشربيني: 6/273، كشاف القناعيحرم بالحج وحده فإذا فرغ من أعماله أحرم بالعمرة وطاف وسعى لهما. البهوتي: 

 .5/82، بدائع الصنائع. الكاساني: 4/354، مغني المحتاج
 . 1/122، المغنيقدامة: . ابن 1/92 الحاوي الكبير في فقه الشافعي،.  الماوردي: 115،  صمقاصد المكلفيناالشقر:  5
 .1/304، حاشية الصاوي على الشرح الصغيرالصاوي:  6
، وأبو داود: 2697، حديث رقم 3/184، كتاب الصلح، باب اذا اصطلحوا على صلح جور، صحيح البخاري: البخاري 7

  .4606، حديث رقم 4/200، باب لزوم السنه، كتاب السنه
  .1/176، العلوم والحكمشروح الحديث جامع ابن رجب الحنبلي:  8
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 المسيء في صالته:أبي كما في الصحيحين وغيرهما قال لألعر - صلى اهللا عليه وسلم - بل إنه 
صلى اهللا عليه -فلم يأمره  ،1عك من الْقُرآنِ"الصالَة فَكَبر، ثُم اقْرْأ ما تَيسر م إلىِإذَا قُمتَ "

بالتلفظ بالنية، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ال يجوز، وجاء في صحيح مسلم من  - وسلم
عن النبي  كان يفتتح الصالة بالتكبير؛ فلم ينقل � أن النبي - رضي اهللا عنها  -حديث عائشة 

لفظون بالنية، ومن ادعى جواز التلفظ بها فقوله أنهم كانوا يت - رضي اهللا عنهم وال أصحابه  �
وأصحابه، وال يزيد العبد  - صلى اهللا عليه وسلم  - مردود عليه، فالخير في اتباع حال النبي 

��m��q :تعالىفإن الدين قد كَمل، قال اهللا  ،على ذلك �p�� �o��n��m� �l��k

u��t��s��rl2 :ن نقص، فقد قال دة في الديفالنقص في الدين نقص، كما أن الزيا
  .3من عمَل عمالً لَيس علَيه َأمرنَا فَهو رد"" :�النبي 

والتلفظ بالنية نقص في العقل والـدين،  ( :تعالىرحمه اهللا  -ابن تيمية قال شيخ اإلسالم 
أما في الدين فألنه بدعة، وأما في العقل فألنه بمنزلة من يريد أن يأكل طعامـاً فيقـول نويـت    

ضع يدي في هذا اإلناء أني أريد أن آخذ منه لقمة فأضعها في فمي فأمضـغها، ثـم أبلعهـا    بو
  . 4ألشبع، فهذا جهل وحمق)

"اهللا أكبر"  الصالة قال: إلىإذا قام  -صلى اهللا عليه وسلم  -(كان النبي  وقال ابن القيم:
القبلة أربع ركعـات   ذا مستقبالولم يقل شيئاً قبلها، وال تلفظ بالنية ألبتة، وال قال: أصلي صالة ك

إماماً أو مأموماً، وال قال: أداء وال قضاء، وال فرض الوقت، وهذه عشر بدع لم ينقل عنه أحـد  
وال استحسنه أحد مـن التـابعين، وال األئمـة     ،، بل وال عن أحد من أصحابهنه تلفظ بهاأقط 

  .5األربعة)

                                                 
، 757، حديث رقم 1/152كلها،  صالةوجوب القراءة لالمام والمأموم للباب ، كتاب أالذان،  صحيح البخاريالبخاري:  1

  . 397، حديث رقم 1/297، كتاب الصالة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعه، مسلم صحيحومسلم: 
  .3سورة المائده: آيه  2
  .33سبق تخريجه، ص 3
  ).2/213(، الفتاوى الكبرىابن تيمية:  4
الة، الرس مؤسسةتحقيق: عبد القادر األرناؤوط،  ،3، طزاد المعادابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب:  5

  .) 201/ 1(م 1998 - هـ1418
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حابة والتابعين من َأوجب التلفظ بها أو فالتلفظ بالنية أمر حادث، ولم يعرف في عهد الص
  .1رحمه اهللا اتفاق األئمة على ذلك استحبها، وقد نقل اإلمام ابن تيمية

   :على ثالثة أقوال التلفظ بالنية مع انعقادها في القلب اختلف الفقهاء في مسألةو

  : األولالقول 

أن التلفظ بالنية في  إلىذهب الحنفية في المختار والشافعية والحنابلة في المذهب 
واستحبوا التلفظ  ،2على التذكيرلمساعدة القلب على إستحضارها ليكون النطق عونا سنة اداتالعب
فمتى اعتقد بقلبه أجزأه وإن لم يلفظه بلسانه، لكن إذا  .في الصالة والصوم والحج وغير ذلكبها 

ا اعتقده قلبه لم يمنع ذلك صحة غير م إلىلم تخطر النية في قلبه لم يجزه، ولو سبق لسانه قلبه 
ما اعتقده بقلبه، فلو أراد صالة الظهر مثالً، فسبق لسانه قلبه بلفظ صالة العصر، لم يضره ذلك 

!!" :تعالىاستدلوا بقوله  :دليلهم .3وال يؤثر على صحة الصالة !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ââ ââ÷÷÷÷ ÉÉ ÉÉ∆∆∆∆ éé éé&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ©© ©©!!!! $$ $$#### tt tt ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ÎÎ ÎÎ==== øø øøƒƒƒƒ èè èèΧΧΧΧ 

ãã ãã&&&& ss ss!!!! tt tt ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### uu uu !! !!$$$$ xx xx���� uu uuΖΖΖΖ ãã ããmmmm"4.  

  : القول الثاني

ولو كان مستحباً غير مستحب أن التلفظ بالنية  إلىذهب بعض الحنفية وبعض الحنابلة 
  .5اهللا إلىفإنه قد بين كل ما يقرب  ،أو أمر به - صلى اهللا عليه وسلم-لفعله رسول اهللا 

                                                 
  ).22/218)، (18/262، (مجموع الفتاوىابن تيمية:  1
اللباب  في شرح ): 1298الميداني، عبد الغني بن طالب بن حماده بن ابراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي (ت:  2

حمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة ، حققه وفصله وعلق حواشيه: م4بدون طبعة وبدون تاريخ، عدد االجزاء  الكتاب
، كشاف القناع. البهوتي: 1/57، مغني المحتاج. الشربيني: 45، صاالشباه والنظائر. ابن نجيم: 1/33العلمية بيروت، 

  . 1/99، تبين الحقائق. الزيلعي: 21، صاالشباه والنظائر. السيوطي: 1/87
، عدد 1، طحاشية الروض المربعلعاصمي الحنبلي النجدي: . عبد الرحمن بن قاسم ا1/122، المغنيابن قدامه:  3

 . 1/92، الحاوي الكبير في فقه الشافعي. الماوردي: 1/566، 1397، بدون ناشر، 7االجزاء
 .5سورة البينة: اآلية  4
  .1/87، كشاف القناع. البهوتي: 47، صاالشباه  والنظائرابن نجيم:  5
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  : القول الثالث

وسوس الذي ابتلي وتركه أولى إال الم، قال المالكية بجواز التلفظ بالنية في العبادات
وعجز عن أدائها فإنه قيل في حقه إذا تلفظ بالنية سقط عنه الشرط  ،بالوسوسة في تحصيل النية

  .1يستحب له التلفظ ليذهب عنه اللبسدفعاً للحرج، ف

   :القول الراجح

وهو قول أغلبية الفقهاء ة نسالتلفظ بالنية أميل إلى ترجيح القول األول القائل بأن 
العبودية منقسمة على القلب واللسان  :ه مدارج السالكينا يقول إبن القيم في كتابفالعبودية كم

فالمسلم يعبد اهللا  ،فشمول العبادة لكيان اإلنسان كله ،خصهوالجوارح وعلى كل منها عبودية ت
  . 2بالفكر ويعبد اهللا بالقلب ويعبده باللسان ويعبده ببدنه كله

                                                 
الفواكه ): 1126ن سالم بن مهنا، شهاب الدين النفراوي، االزهري المالكي (ت: النفراوي، أحمد بن غانم (أو غنيم) ب 1

. 1/403م، 1995-هـ11415، دار الفكر، 2، بدون طبعة، عدد االجزاء الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني
 .1/304،الشرح الصغير. الصاوي: 1/233، الشرح الكبيرالدسوقي: 

، تحقيق محمد المعتصم البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، 2، عدد االجزاء 3، طنمدارج السالكيابن القيم:  2
 .1/12م ،1996-هـ1416
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  :شروط النية ووقتها: المبحث الثاني

   : األولالمطلب 

  :شروط النيةأوالً: 

 عـرض أللنية شروطٌ عامة في جميع العبادات، وشروط خاصة في كل عبادة، وسوف 
 .1ما ورد فيها من خالف متناولةلشروط العامة للنية، ا

  :: اإلسالماألولالشرط 

يصحا غتسل، لم افلو توضأ الكافر أو  ،ليس من أهل العبادة ألنهال تصح النية من كافر؛ 
  .2المالكية والشافعيه عند كعبادة أو طهارة منه

وصحح الحنفية وضوءه وغسله، فلو أسلم بعدهما صلى بوضوئه وغسـله؛ ألن النيـة   
شرط في  ، والغسلسنة في طهارة الوضوء إنما النية عندهم ليست شرطًا في الوضوء والغسل،
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 .1/115، غاية المنتهى.  الكرمي: 3-31، صاالشباه والنظائر. السيوطي: 55-52، صاألشباه والنظائرابن نجيم:  1
 غسله قبل انعقاد اإلسالم، النهما غير معلومين وال ، وجاء فيه ال يصح وضوء الكافر وال1/246، الذخيرةالقرافي:  2

، تحقيق: 7، عدد االجزاءالوسيط في المذهبهـ): 505مظنونين. الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الوسي (ت: 
 ، دار الفكر،فتح العزيز بشرح الوجيز. الرافعي القزويني: 1/246، 1417أحمد محمود ابراهيم ومحمد محمد تامر، 

كفاية أالخيار في حل هـ): 829. الحصني الحسيني أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن تقي الدين الشافعي (ت: 1/310
 .1/23، تحقيق علي الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان  دار الخير، دمشق، 1عدد االجزاء 1، طغاية االختصار

العيني، أبو محمد محمود بن أحمد بن  .)1/32( ،ديرشرح فتح الق: ابن الهمام. 1/18، بدائع الصنائعالكاساني:  3
 أيمن صالح شعبان، دار الكتب العلمية.تحقيق: ، البناية في شرح الهداية :موسى بن أحمد بن حسين بدر الدين العينى

بعة الكبرى ، المط1، طتبيين الحقائق هـ):743(ت:  فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي الزيلعي . )1/173(
  .)1/24( ،البحر الرائق :ابن نجيم. )1/5(هـ، 1313 مصر ،ألميرية ببوالقا
 .6سورة المائده: االية  4
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   :وجه الداللة

  .1تذكر النية قالوا بأن اآلية لم

قال لها فـي الغسـل    -صلى اهللا عليه وسلم-وحديث أم سلمة رضي اهللا عنها أن النبي 
لم يذكر ف 2"يات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرينإنما يكفيك أن تحثي على رأسك الماء ثالث حث"

نجاسة إزالة الفلم تجب لها نية كوألن الوضوء والغسل طهارة ونظافة  ،النية مع أنه كان يعلمها
  .وهي من باب التروك

، فإذا طهرت من المحيض أو التي تكون على ذمة مسلمإال أنه يستثنى من ذلك الكتابية 
  :هناك قوالنالنفاس فإنها تغتسل للزوج؛ حتى يتمكن من جماعها، وهل تشترط النية لغسلها؟ 

  : األولالقول 

 هو لحقِّ اآلدمي وليس حقـا هللا  يصح غسلها بال نية؛ ألنها ليست أهالً للنية، فغسلها إنما
، ووجه فـي  3، وإذا لم يكن عبادة لم تشترط له النية، وهو ظاهر مذهب المالكية تعالىسبحانه و

   .4مذهب الحنابلة، وهو المشهور عند المتأخرين

                                                 
 .5/313، الجامع ألحكام القرآنالقرطبي:  1
سنن أبي ، وأبو داود: 251، حديث رقم 1/65، كتاب الحيض ،باب حكم غسل ضفائر المغتسلة، صحيح مسلممسلم:  2

 .58، حديث رقم 259ض شعرها عند الغسل ، باب في المرأة هل تنفداود
): غسل الذمية وقع صحيحا حال الكفر في حق اآلدمي، ولم يقع 1/311مواهب الجليل ( في الحطابقال  3

عبادة، وصحة الغسل في حق اهللا تعالى ال تكون إال بوقوع الغسل منها عبادة وقربة، والكفر ال يصح معه 
 ).1/37( ،حاشية الصاويالصاوي:  .)1/42( ،حاشية الدسوقيالدسوقي: قربة بوجه. 

): وال تجب النية في غسل الذمية للعذر، (وال) 1/90)، وقال أيضا (1/85( ،كشاف القناعالبهوتي:  4
تجب أيضا (التسمية في غسل ذمية) كالنية، هذا أحد الوجهين، وصوبه في اإلنصاف وتصحيح الفروع، 

الطهارة اعتبارا للتسمية، وهو ظاهر كالم المصنف هناك وتقدم. وظاهر ما قدمه في اإلنصاف في كتاب 
(وال تتعبد) الذمية (به)؛ أي: بغسلها للحيض أو النفاس (لو أسلمت بعده)، فال تصلي به، وال تطوف، وال 

طهارة. قال القاضي: إنما يصح في حق اآلدمي؛ ألن حقه ال التقرأ قرآنًا، وال غير ذلك مما يتوقف على 
  .هه النية، فيجب عوده إذا أسلمت، ولم يجز أن تصلي بيعتبر ل
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  : القول الثاني

ته، ال بد لها من نية، إال إذا امتنعتْ فتسقط للضرورة، كما لو امتنع الرجل عن أداء زكا
، ووجه آخـر فـي مـذهب    1فإنها تؤخذ منه قهرا، وتجزئ عنه في الدنيا، وهو مذهب الشافعية

   .2الحنابلة

عليها إن  يجب بل إن إيجاب غسل البدن كله أقوى؛  األولالقول ترى الباحثة أن الراجح: القول 
ن خبث، قال أحد بعدم وجوبه، فله وجه؛ ألن طهارة الحائض مركبة من طهارتين: عن حدث وع

وإذا كان يتوجه وجوب الطهارة عليها من الخبث لحقِّ الزوج، فإن الطهارة من الحـدث غيـر   
معقولة المعنى، وإنما هي طهارة تعبدية محضة، فإن قال أحد: يكفي أن تغسل فرجها، وتنظفـه  

أن من األذى، فهذا كاف في حل وطء زوجها، فهو قول قوي جدا، وال يستبعد القول به، خاصة 
الحنفية يقولون بجوازه في حق المسلمة إذا طهرت لتمام المدة، فإنهم ال يوجبون الغسـل لحـل   

   أعلم.أعلى و تعالىسبحانه و الوطء، فهذه من باب أولى، واهللا

                                                 
): الذمية تحت المسلم يصح غسلها عن الحيض؛ ليحلَّ وطؤها 35(ص األشباه والنظائرقال السيوطي في  1

بال خالف للضرورة، ويشترط نيتها كما قطع به المتولي والرافعي في باب الوضوء، وصححه في 
عتق عن الكفارة إال بنية العتق، وادعى في المهمات أن المجزوم به في التحقيق، كما ال يجزي الكافر ال

الروضة وأصلها في النكاح عدم االشتراط، وما ادعاه باطل، سببه سوء الفهم، فإن عبارة الروضة هناك: 
إذا طهرت الذمية من الحيض والنفاس ألزمها الزوج االغتسال، فإن امتنعت أجبرها عليه واستباحها، وإن 

تنوِ للضرورة، كما يجبر المسلمة المجنونة، فقوله: "وإن لم تنو" بالتاء الفوقية، عائد إلى مسألة االمتناع،  لم
ال إلى أصل غسل الذمية، وحينئذ ال شك في أن نيتها ال تشترط، كالمسلمة المجنونة. وأما عدم اشتراط نية 

حال اإلجبار، فال تعرض له في الكالم ال نفيا الزوج عند االمتناع والجنون، أو عدم اشتراط نيتها في غير 
وال إثباتًا، بل في قوله في مسألة االمتناع: "استباحها وإن لم تنوِ للضرورة" ما يشعر بوجوب النية في غير 
حال االمتناع، وعجبت لإلسنوي كيف غفل عن هذا؟ وكيف حكاه متابعوه عنه ساكتين عليه؟ والفهم من 

): وأما الذمية الممتنعة فقال في 2/12وقال العراقي في طرح التثريب ( الم السيوطي.خير ما أوتي العبد. ك
شرح المهذب: الظاهر أنه على الوجهين في المجنونة، بل قد جزم ابن الرفعة في الكفاية في غسل الذمية 

ر الممتنعة لزوجها المسلم: أن المسلم هو الذي ينوي، ولكن الذي صححه النووي في التحقيق في الذمية غي
. العراقين أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن  العراقي اشتراط النية عليها نفسها

، الطبعة المصرية القديمه، دار احياء التراث العربي  8، مجطرح التثريب في شرح التقريبهـ): 806(ت 
 .2/12ومؤسسة التاريخ العربي  ودار الفكر العربي، 

، دار إحياء  1ط ،اإلنصاف ):هـ885 ت:( رداوي، عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الدمشقي الصالحيالم 2
  ).1/152( هـ،1419بيروت، لبنان،  العربيالتراث 
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  :الشرط الثاني: التمييز

وال تصح النية من ، ير غير مميز؛ لعدم صحة القصد منهفال تصح النية من صغ

وأما غسل المرأة المجنونة من المحيض لتحل لزوجها، فيـرى   مجنون؛ للعلة نفسها،

   .1الشافعية والحنابلة أن زوجها يغسلها، وينوي عنها؛ لتعذر النية منها

قال النووي: وأما المجنونة إذا انقطع حيضها، فال يحل لزوجها وطؤها حتى يغسـلها،  
هل يشترط لحل الوطء أن ينوي  فإذا غسلها حل الوطء؛ لتعذر النية في حقها، وإذا غسلها الزوج

بخالف غسل الميت، فإنه يشترط فيه نية  بعدم االشتراط، قال الماوردي: غسله استباحة الوطء؟ب
الغسل على أحد الوجهين؛ ألن غسله تعبد، وغسل المجنونة لحقِّ الزوج، فإذا أفاقت لزمها إعادةُ 

ن، كالذمية إذا أسـلمت، قـال:   اجهالغسل على المذهب الصحيح المشهور، وذكر المتولي فيه و
  .2أعلمأعلى و تعالىسبحانه و وكذا الوجهان في حل وطئها للزوج بعد اإلفاقة، واهللا

: وغسل مجنونة من حيض ونفاس، مسـلمة كانـت أو   3وقال البهوتي في كشاف القناع
   لميتة.كتابية، حرة أو أمة، فال تعتبر النية منها لتعذرها، ولكن ينويه عنها من يغسلها كا

كافرة؛ لعدم تعذرها مآالً بخالف الميت، وألنها تعيده إذا أفاقـت  للنية  عند الحنابلة: الو
   .4؛ لقيام نية الغاسل مقام نيتهااألولومقتضاه أنها ال تعيده على  ،وأسلمت

  :  الراجحالقول 

مميـز؛ ألن كـالً   الغير م صحة النية من المجنون والصبي يترجح في هذه المسألة، عد
والبلـوغ   نهما غير مكلف وليس أهالً للعبادة، فال حاجة النعقاد النية ألن مناط التكليف العقـل م

  .أعلى وأعلم تعالىواهللا سبحانه و

                                                 
 .1/737، رد المحتار على الدر المختارابن عابدين:  1
 . )1/374(، المجموعالنووي:  2
  .)1/85( ،كشاف القناع :البهوتي 3
  .جع السابقالمر 4
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   :هاالشرط الثالث: عدم اإلتيان بما ينافيها حتى يفرغ من

لوضـوء فـي   كا هاوالمنافي للنية أن يأتي بما يقطعها أو يبطلها، أو يصرف النية لغير
ه، كما لو نوى في أثناء الوضوء التبرد فقط، ويعبر عنه الفقهاء بوجوب استصحاب حكمها: أثنائ

بأن ال ينوي قطعها حتى يفرغ من وضوئه، وال يجب عليه أن يستصحب ذكر النيـة بعـد أن   
نواها، وإنما الواجب استصحاب حكمها، فال يأتي ما يقطعها من رفض الوضوء قبل فراغه، أو 

 إلىتخلل وضوءه ردةٌ والعياذ باهللا، أو ينقل نية الوضوء في أثنائه من نية القُربة  يبطلها، كما لو
   .1التبرد فقط، وهذا رأي األئمة الثالثة

يرون النية سنة في الطهارة، وبالتالي ال يؤثِّر مثل ذلك في  -كما سبق-وأما الحنفية فهم 
   .2صحة الوضوء

  :: أن يكون جازما بالنيةالرابعالشرط 

فال يصح تعليق النية إال إن قصد بكلمة "إن شاء  ،لجزم عقد العزم على الفعل عند النيةا
وأما الحنفية، فقد  5، والحنابلة4، والشافعية3" التبرك، وهذا مذهب الجمهور من المالكيةتعالىاهللا 

                                                 
هـ): 1423البسام، أبو عبد الرحمن عبد اهللا بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد (ت:  1

، تحقيق: محمد صبحي بمن حسن حالق، مكتبة 1، عدد االجزاء 10ط، شرح عمدة األحكام تيسير العالم
القاسم ابن جزي، أبو . 98-83م، ص2006-هـ1426الصحابة، اإلمارات، مكتبة التابعين، القاهرة، 

الكبيسي، عماد  .)1/162( ،نهاية المحتاج. الرملي: 19، صبيروت ،القوانين الفقهية محمد بن أحمد:
. البهوتي، )1/65( دار ابن حزم، بيروت، ،تحفة الطالبالدين أبو الفدا ابن كثير عبد الغني بن حميد: 

مكتبة الرياض الحديثة،  ،اد عامر، تحقيق: عمالروض المربع منصور بن يونس بن صالح الدين:
 .)1/33( ،1970الرياض، 

 .1/737، رد المحتارابن عابدين:  2
  ).1/239( مواهب الجليلالحطاب:  .)1/50( ،منح الجليلعليش:  .)1/94( ،حاشية الدسوقيالدسوقي:  3
القليوبي على  حاشيةهـ): 1069القليوبي، شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سالمة القليوبي الشافعي (ت:  4

بدون طبعة، حاشيتا قليبوبي وعميرة، م)، 1994، مطبعة الحلبي، (1، طشرح المحلي على المنهاج
  .)1/45(م، 1995-هـ 1415بيروت، دار الفكر، 

): لو قال: أنا صائم غدا إن شاء اهللا تعالى، فإن قصد بالمشيئة الشك والتردد 3/296قال في اإلنصاف ( 5
  دت نيته، وإال لم تفسد.في العزم والقصد، فس
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وء لرفع فلو توضأ بنية إن كان محدثًا فهذا الوض .1سبق أنهم يرون النية سنة، فال يضر تعليقها
  سألة على قولين:مهاء في هذه الفقد اختلف الفقه، الوضوء الحدث، وإال فهو تجديد

  : األولالقول 

الدسـوقي: "فالواجـب    قال .2ه؛ لعدم الجزم بالنيةؤيصح وضو أنه ال إلىذهب المالكية 
تمل بأن علقها بالحدث المح -عليه إذا توضأ أن يتوضأ بنية جازمة، فإن توضأ بنية غير جازمة 

   .3كان هذا الوضوء باطالً" -

ووجهه: أن هذا اإلنسان إما أن يكون متطهرا أو محدثًا، فإن كان متطهرا فال اعتبار به، 
  إذ لم ينوِ التجديد، بل نوى رفع الحدث وليس عليه، وإن كان محدثًا فال يصح؛ لعدم جزم نيته.

  : لقول الثانيا

جاء في المجموع: قال كما  هووجه .4ورةصحة الوضوء في هذه الص إلىذهب الشافعية 
ه ؤضوالبغوي: لو توضأ ونوى إن كان محدثًا فهو عن فرض طهارته، وإال فهو تجديد، صح و

  عن الفرض، حتى لو زال شكه وتيقن الحدث، ال يجب إعادة الوضوء.

وال يكلف اهللا نفسا إال وسعها، فهذا غاية ما يمكن أن يفعله، وهو أن يقـول: إن كنـت   
قد نواه ثًا فهذا الوضوء عنه، فإن كان على طهارة لم يضره هذا الوضوء، وإن كان محدثًا فمحد

المحققون من العلماء صحة التعليق في مسألة مشابهة، كما لو قال ، ورجح معلقًا، والتعليق يغتفر
؛ ألن هذا غاية ما يمكـن  5رجل: إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، فتصح نيته على الصحيح

                                                 
  .إليهم في مسألة "حكم النية" الغزوانظر  1
، 1/22، بداية المجتهد. ابن رشد: 30، صالقوانين الفقهية. ابن جزي: 36-30/1، الشرح الصغيرالصاوي:  2

  .39- 35/1الدردير، الشرح الكبير: 
  .)1/343(، لتاج واإلكليلا . المواق:)1/94( ،حاشية الدسوقيالدسوقي:  3
  وما بعدها. 98/1، كشاف القناع. البهوتي: 49/1، مغني المحتاجالشربيني:  4
) أن هذا القول رواية عن أحمد، ورجحها ابن تيمية، قال في 3/295( اإلنصافالماوردي في كتابه  ذكر 5

  اإلنصاف: وهو المختار.
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وقال بعضهم: يرتفع حدثه، إال إن انكشف الحال وتبين  يفعله، وال يكلف اهللا نفسا إال وسعها.أن 
  أنه محدث، فيلزمه استئناف الوضوء.

وإنما صح الوضوء للضرورة؛ ألن هذا غاية ما يسعه، وإذا زالت الضرورة، وانكشف 
ـ  وء؛ ألن النيـة لـم تكـن    الحال، وتبين أنه محدث فقد زالت الضرورة، فيلزمه أن يعيد الوض

   جازمة.

ال نقول بأنه ال يرتفع حدثه على تقدير تحقُّق  : رحمه اهللا -بن الصالح  1وعمرأبو قال 
ه هذا رافعا للحـدث إن  ؤى تقدير انكشاف الحال، ويكون وضوالحدث؛ وإنما نقول: ال يرتفع عل

حـال زالـت الضـرورة،    كان موجودا في نفس األمر، ولم يظهر لنا للضرورة، فإذا انكشف ال
  .2فوجبت اإلعادة بنية جازمة

   مسألة التردد في النية:

 -صلى اهللا عليه وسلم-يجزم بالنية، فلم يرشد الرسول  ال يشرع لإلنسان أن يحدث لكي
صلى اهللا عليـه  خذ باليقين وطرح الشك، كما قال أللهذا الفعل؛ وإنما أرشد  إلىفي هذه الحالة 

   .3ي الصالة، فال ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحا))((إذا شك أحدكم ف :موسل

  حالتان:ردد بالنية، وعدم الجزم بها، لتول

أن يحصل التردد منه بعد فراغه من الوضوء، أو ينوي رفض الوضـوء بعـد    ى:األولالحالة 
  الفراغ منه:

                                                 
سير أعالم  :الذهبي .المصنف :لفقيه الشافعيعثمان بن عبد الرحمن بن عثمان تقي الدين الحافظ ا ،أبو عمر بن الصالح 1

  .17/554، النبالء
  ).1/375(، المجموعالنووي:  2
حديث  1/29، كتاب الوضوء، باب من ال يتوضوء من الشك  حتى يستيقن، صحيح البخاريالبخاري:  3

حدث كتاب الحيض، باب الدليل على ان من تيقن الطهارة ثم شك في ال صحيح مسلم) ومسلم: 137رقم (
  ).361، حديث رقم (1/224فله ان يصلي بطهارته تلك، 
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 ودليلهم: القياس علـى الصـالة   .1فالصحيح عند الجمهور أن ذلك ال يؤثر في وضوئه
والصوم والحج، فكما أنه لو رفض الصوم أو الصالة أو الحج بعد فراغه منه، لم يبطل صـومه  

   ه.ؤال حجه، فكذلك ال يبطل وضووال صالته و

أن حكم  دليلهم:و .2وضوءه يبطل أن إلىوذهب األئمة الثالثة في وجه ثانٍ من مذهبهم 
أن يصلي به، بخـالف الصـالة    ما زال باقيا، بدليل أنه يصح له -وهو رفع الحدث-ضوء الو

    .ضي حسا بعد أدائها وخروج وقتهاوالصوم والحج، فإنها تنق

  :وجهان هماأن يتردد في الوضوء هل يتمه أو يقطعه؟ وهذا فيه  :الثانيةالحالة 

ه باطل على الصحيح؛ ألن ؤآخره، فهذا وضو إلىن أول الوضوء أن يحصل له التردد م :األول
  .3الشيء قصدا جازما إلى؛ ألن النية هي القصد التردد ينافي النية

أن يكون التردد حصل له أثناء الوضوء، فهو قد شرع في الوضوء، وهو جـازم علـى    الثاني:
   :قولينفي هذه المسألة على  اختلف الفقهاءو رفع الحدث، وفي أثنائه حصل له التردد،

  : األولالقول 

  .5ووجه في مذهب الشافعية، 4ه باطل، وهو الصحيح من مذهب أحمدؤوضو

                                                 
، 14، ج1، طالبيان في مذهب اإلمام الشافعي: اليمني العمراني سالم بن أبي الخير بن الشافعي، يحيى 1

  . 1/106هـ، 1421دار المنهاج جدة، 
  ففيه وجهان:): إذا فرغ من الطهارة، ثم نوى قطعها، 1/106قال صاحب "البيان في مذهب الشافعي" (

  وهو المشهور: أن طهارته ال تبطل، كما لو فرغ من الصالة، ثم نوى قطعها. -  أحدهما
. ابن مفلح: )1/151( ،اإلنصافالماوردي: والثاني: حكاه الصيدالني: أن طهارته تبطل، كما لو ارتد. 

 ).1/53،54(، المقنعمتن الشرح الكبير على ابن قدامة:  .)1/120، (في شرح المقنع المبدع 
المبدع . ابن مفلح: 1/151، االنصاف. الماوردي: 1/106، البيان في مذهب أالمام الشافعيالشافعي:  2

  .1/54، الشرح الكبير على متن المقنع. ابن قدامة: 1/120، في شرح المقنع
  .179، صاألمنية في إدراك النيةالقرافي:  3
ة في أثناء الطهارة، بطل ما مضى منها على الصحيح ): لو أبطل الني1/151(في االنصاف  مرداويالقال  4

  من المذهب، اختاره ابن عقيل والمجد في شرحه، وقدمه في الرعايتين والحاويين. 
  ).1/106( ،البيان في مذهب الشافعيالشافعي:  5
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   :القول الثاني

ال يبطل الوضوء فيما مضى، وإذا أراد إتمام الطهارة قبل تطاول الفصل فال بـد مـن   
، واختـاره بعـض   2، والصحيح في مذهب الشـافعية 1تجديد النية لما بقي، وهو مذهب المالكية

الوضوء من  ألن لقول الثانيا الذي ترجحه الباحثة من هذين القولينالراجح: قول ال ، )3(الحنابلة
  .أعلى وأعلم تعالىالوسائل والوسائل ال تفتقر إلى نية  واهللا سبحانه و

وهذا التفصيل بالنسبة للوضوء، وأما غيره من العبادات، فإن الحكم يختلف إذا خرج من 
صار  اإليمانالنية قبل تمام العبادة، فهناك من العبادات ما يخرج منها قوالً واحدا، فإذا نوى قطع 

وإذا نوى الخروج من الحج أو العمرة بعد دخوله في النسك، لم يخرج منهما  مرتدا، والعياذ باهللا.

  .�m¥��¤��£��¢¦���l4 :تعالىبهذه النية؛ لقوله 

  :ةوقت الني :المطلب الثاني

  الفقهاء: دة، سأوضحها مع بيان رأيأوقات يمكن للمنوي أن يعقد فيها نيته للعبا ةهناك أربع     

  دة المنوي القيام بها:اأوالً: أن يعقد المنوي نيته أول العب

  للفقهاء فيها قوالن: 

أول في وقـت النيـة    األصلأن  إلى 7الحنابلة وقول عند 6لمالكيةوا 5الحنفيةذهب : األولالقول 
قيقتـه  قد تكـون ح  ويةاألولو ،واجباتها فتعتبر كونها كلها بعد النية شرط لصحة نالعبادات؛ أل

                                                 
  ).1/239( ،التاج واإلكليل . المواق:)1/241( ،مواهب الجليلالحطاب:  1
  .)1/106( ،الشافعي البيان في مذهبالشافعي:  2
) وقيل: ال يبطل ما مضى منها، جزم به المصنف في المغني، لكن إن غسل 1/151قال في اإلنصاف ( 3

  . الموااله على وجوب ىالباقي بنية أخرى قبل طول الفصل صحت طهارته، وإن طالت انبن
 .196، اآلية البقرةسورة  4
  .42، صاألشباه والنظائرابن نجيم،  5
  .1/199، الكافية: ابن قدام 6
  .1/112، المغنيابن قدامة:  7
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كمية كما لو نوى الصالة قبل الشروع فيها ية حاألولوقد تكون  ،كمصاحبة النية لتكبيرة اإلحرام
ولم يشتغل يصلي الظهر أو العصر مع اإلمام  عند الوضوء، فإذا توضأ ونوى عند الوضوء أن

نية جـازت  مكان الصالة لم تحضر ال إلىه لما انتهى أنّ إالّ ،س الصالةبعد النية بما ليس من جن
ا لم يبدلها بغيرها كما في ا إذوقت الشروع حكم إلىالنية المتقدمة يبقيها  ألن ؛صالته بتلك النية

   .الصوم

النية ألول الفعـل الواجـب   قرن  الواجبأن  إلى 2الشافعيةو 1أكثر المالكيةذهب  :القول الثاني
: يجوز تقديم نية ن أمثلة ذلكوم. في الصوم والكفارة والزكاة واألضحية كالوضوء والصالة إالّ

 وقال بعض فقهاء ،هذا عند جمهور الفقهاءو، وكيله عند العزل تيسرا أوالزكاة على دفعها لإلمام 
ا وأم .3أرجح األولام وال يجوز تقديمها واإلم إلىنية دفع الزكاة الحنفية والشافعية يجب مقارنة 

ألداء ا الحج فالنية فيه سابقة على اوأم .4د الجمعالنذر والكفارة فال يجوز تأخير النية عنالقضاء و
الهدي وال يمكن في القران  قوالتلبية أو ما يقوم مقامها من سألداء عند اإلحرام وهو النية مع ا

  .5أو التأخير

 ةمقارنبنية جاز بنية متقدمة من غروب الشمس وا كرمضان كان فرض نالصوم فإوأما 
ا علـى  تيسـير  نصف النهـار الشـرعي؛  قبل ما  إلى وهو األصل وبنية متأخرة عن الشروع

مة من ا غير أداء رمضان من قضاء أو نذر أو كفارة فيجوز بنية متقدكان فرض نوإ ،الصائمين
األصل  وحجتهم في ذلك أن ،وتجوز بنية مقارنة لطلوع الفجر ،طلوع الفجر إلىغروب الشمس 

  .6كأداء رمضان كان الصوم نفالً نالقران وإ

                                                 
  . 243، صالذخيرة. القرافي: 1/199، الكافيابن قدامة:  1
  .1/86، األم. الشافعي: 3/293، المنثور في القواعدابن رجب الحنبلي:  2
  .169، صمقاصد المكلفين. األشقر: 43، صاألشباه. ابن نجيم: 24، صاألشباه والنظائرالسيوطي:  3
  .7، صمقاصد المكلفين. األشقر: 44، صاألشباهابن نجيم:  4
. إن إحرام ينعقد بالنية المقترنة بقول أو فعل متعلق بالحج كالتلبية 44ص، األشباه والنظائر ابن نجيم: 5

  والتوجه إلى الطريق.
  .1/54، ارشاد الساريالعسقالني:  6
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واة الشافعية فيما ذهبوحج تميز رتب رعت لتميز العبادات عن العادات ولالنية ش إليه أن
أن  ثم يبتنى عليه ما بعـده إالّ  ،الذا وجب أن تقترن النية بأول العبادة ليقع أولها مميز ،العبادات

  .1يشق مقارنتها إياها كما في نية الصوم

    الراجح:لقول ا

العبادة أفعالوقت النية أول  األصل أن، ا كانت الحكمة منها تميـز العبـادات   ولم
من توقيت النية بزمن حتى تميز العبادة التـي هللا   عن العادات أو رتب العبادات كان ال بد

العمـل هـذا واهللا    ثناءأمن غابت عنه النية في أول العمل فلينوي في  نأ الّإ ،عن غيرها
  علم.أأعلى و تعالىسبحانه و

  :بادة المنوي القيام بهاة على العتقدم الني :ثانياً

أجاز العلماء تقدم النية على المنوي في الصوم للمشقة؛ فجوزوا عدم مقارنة النيـة ألول  
لفوا فـي  واخت .2المنوي؛ إلتيان أول الصوم حالة النوم غالبا، والزكاة في الوكالة على إخراجها

  :رأيينعلى  غير الصوم من العبادات

  .3تقدم النية على المنوي بشرطه، وهو مذهب الحنفية والحنابلة زويج : األول الرأي

حنيفة وصاحباه: من نوى عند الوضوء أنه يصلي به الظهر أو العصـر مـع   أبو قال 
مكان الصالة لـم   إلىاإلمام، ولم يشتغل بعد النية بما ليس من جنس الصالة، إال أنه لما انتهى 

وال يضر اشتغاله بالمشي إليها وإن لـم يكـن مـن    . 4ةجازت صالتُه بتلك الني -تحضره النية 
ال يوجد فاصل أجنبي بين النية وبين العمل، وهذا ما يسميه بعض الفقهاء: النية أجنسها، فالمهم 

  الحكمية؛ أي: استصحاب حكم النية.
                                                 

  وما بعدها.  21: صوما بعدها، للسيوطي 43، صاألشباه والنظائرابن نجيم:  1
فإن تأخرت عن محلها أو تقدمت بكثير، بطَلت، وإن  ،)19(ص القوانين الفقهيةقال ابن جزي في  2

  تقدمت بيسير، فقوالن.
. البهوتي: 99/1، تبيين الحقائق. الزيلعي: 1/17، بدائع الصنائعوما بعدها. الكاساني:  98/1، رد المحتارابن عابدين:  3

  .1/316، كشاف القناع
 . )1/292( ،البحر الرائق . ابن نجيم:)1/266( ،شرح فتح القديرابن الهمام:  4
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قال ابن نجيم: "والمراد بقوله: "بال فاصل"؛ أي: بين النية والتكبير، والفاصل األجنبـي:  
عمل الذي ال يليق في الصالة كاألكل والشرب؛ ألن هذه األفعال تُبطل الصالة، فتبطل النية، هو ال

  .1وشراء الحطب والكالم، وأما المشي والوضوء فليس بأجنبي"

ز تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير، وإن طال الفصـل، أو  جوا إلىوذهب الحنابلة 
ز تقدم النية على العبـادة بشـرط أن   بجواالقول  إلىم وذهب بعضه .2فسخ نيته بذلك، لم يجزئه

  .3و بزمن يسير، لم تصح النيةيكون وقت العبادة قد دخل، فإن تقدمت النية قبل وقت العبادة ول

وعلى هذا، فالحنفية والحنابلة أجازوا تقدم النية على المنوي، والحنفية أوسع من الحنابلة 
  : ادلتهمو .4بخالف الحنابلة في هذا؛ حيث لم يقيدوه بالزمن اليسير

بعدة  جواز تقدم النية على العبادةمن الحنفية والحنابلة على  األولاستدل أصحاب القول 
  هي: وأدلة، 

قالوا: تقدم النية على التكبير بالزمن اليسير ال يخرِج الصـالة عـن كونهـا     :األولالدليل 
استدلوا: بقوله صلى اهللا عليه وسـلم:  و، )5(منوية، وال يخرج الفاعل عن كونه ناويا مخلصا

                                                 
  . )1/291(، البحر الرائقابن نجيم:  1
شروطًا لجواز تقدم النية، بأن يكون العمل يسيرا، ولم البهوتي )، وذكر 1/279( ،المغنيابن قدامة:  2

  ).1/316( ،كشاف القناعالبهوتي:  .تبطل النية يفسخ النية، مع بقاء إسالمه بحيث ال يرتد، فإن الردة
): وعلم مما تقدم أن النية لو تقدمت قبل وقت األداء أو الراتبة ولو 1/316قال البهوتي في كشاف القناع ( 3

بيسير، لم يعتد بها، للخالف في كونها ركنًا للصالة، وهو ال يتقدم كبقية األركان، وأوُل من اشترط لتقدم 
وقت المنوية: الخرقي، وتبعه على ذلك ابن الزاغوني والقاضي أبو يعلى وولده أبو الحسين  النية كونه في

وصاحب الرعاية والمستوعب والحاويين، وجزم به في الوجيز وغيره، ولم يذكر هذا الشرط أكثر 
من  أي: غير- األصحاب؛ فإما إلهمالهم أو بناء منهم على الغالب، قال في اإلنصاف: وظاهر كالم غيرهم 

 الجواز، لكن لم أر الجواز صريحا. -تقدم
  .115/1، غاية المنتهىالكرمي: . 57، صالقوانين الفقهيةابن جزي:  4
، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي. الدردير: 14، صأالشباه والنظائر. ابن نجيم: 1/99تبيين الحقائق، الزيلعي:  5
 األشباه  والنظائر،وما بعدها. السيوطي:  1/148، المجموعي: . النوو1/305، الشرح الصغير. الصاوي: 520، 1/233

، وما 1/464، المغني. ابن قدامة: 1/149، حاشية الباجوري. الباجوري: 1/148، مغني المحتاج. الشربيني: 38، 11ص
 .1/364، كشاف القناع. البهوتي: 1/115 غاية المنتهى،بعدها.  الكرمي: 
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وتقديم النّية على الفعل ال يخـرج الفعـل    ،1"إنما األعمال بالنيات، وإنَّما لكّل امرئ ما نوى"
عن كونه منوياّ، وال يخرج الفاعل عن كونه مخلصا، بدليل أن الصائم والمزكي يقـدمان  

  .2النّية، وال يخرجهما ذلك عن كونهما مخلصين

القياس على الصوم، فإذا صح أن تتقدم النية على الصوم، جاز أن تتقدم النية على  الثاني: الدليل
لم يختلف العلماء في جواز تقديم النية في الصـوم كمـا اختلفـوا فـي     . و3سائر العبادات

  الوضوء والصالة والسبب في ذلك:

أن أكثـر مـن   ب استدلوامحلَّ النية في الصوم هو الليل. و النصوص الصريحة الدالة على أن -
   .4"يبيت الصوم من الليل لم ال صيام لمن"قال: أبي صح

بقولـه   واستلوا .5النية شرط من شروط الصالة، فجاز تقدمها كبقية الشروط الدليل الثالث:
 دلـت  m��P��O��N��Ml6، �m�����~��}����|��{��z����l7 :تعالى

إيجاب مقارنة النية للمنوي فيـه حـرج   و األيات الكريمة على اعتبار النية في العبادات.
  .�m¡���������������������l8 :تعالىومشقة، وهو مدفوع بقوله 

                                                 
 .14سبق تخريجة ص 1
 )1/129، (بدائع الصنائع). الكاساني: 1/469، (المغنى ابن قدامة: 2
. ابن 8-3/2، كشاف القناع. البهوتي: 275-1/271، مغني المحتاج. الشربيني: 269-253/4، المجموعالنووي:  3

 .281-/2/273 المغني،قدامة: 
سنن ، الترمذي: 2321رقم  ، حديث4/192، باب اذا لم يجمع من الليل هل يصوم ذلك، سنن النسائي الكبرىالنسائي:  4

، قال األلباني: حديث صحيح. 730، حديث رقم 3/99، باب ما جاء ال صيام لمن لم يبيت بعزم من الليل، الترمذي
 .914، حديث رقم 4/205، إرواء الغليلاأللباني: 

مراقي ): 1069: وما بعدها. الشرنباللي، حسن بن عمار بن علي الشرنباللي (ت 2/116، رد المحتارابن عابدين:  5
القوانين . ابن جزي: 105م، ص 2005-هـ1425، اعتنى به وراجعه: نعيم زرزور، المكتبة العصريه، 1، طالفالح

مغني . الشربيني: 16، صاألشباه والنظائر. السيوطي: 16،35، صاألشباه والنظائر. ابن نجيم: 113، صالفقهية
  كشاف القناع،وما بعدها. البهوتي:  1/137، المغنيبن قدامه: . ا1/177، المهذب. الشيرازي: 432 1/423، المحتاج

2/359. 
 .29سورة الفتح: اآلية  6
 .272سورة البقرة: اآلية  7
  .78: اآلية الحجسورة  8
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اليسير ال يؤثِّر في العبادة، كما أن الكالم اليسير في الزمن اليسير، ال : الزمن الرابعالدليل 
ي في فقد روى البخار ها لمصلحة متحققة كما هو معلوم.يبطل الصالة إذا حصل في أثنائ

 -رضـي اهللا عنـه  -هريرة أبي عن  ) من طريق محمد بن سيرين،33-804( صحيحه
ركعتـين،   -قال محمد: وأكثر ظني العصر -عشي إحدى صالتي ال � ل: صلى النبيقا

بكـر وعمـر   أبـو  المسجد، فوضع يده عليها، وفيهم  ةخشبة في مقدم إلىثم سلم، ثم قام 
ج سرعان الناس، فقالوا: أقصرت الصالة؟ ورجل رضي اهللا عنهما، فهابا أن يكلِّماه، وخر

ذا اليدين، فقال: أنسيتَ أم قصرتْ؟ فقـال: ((لـم    -صلى اهللا عليه وسلم  - يدعوه النبي
  .1فصلى ركعتين أنس، ولم تقصر))، قال: بلى قد نسيت،

�m :تعالىاستدلوا بقوله  :2تكون النية مقارنة للمنوي ه يجب أنأنقالوا ب :الرأي الثاني�������

m�������������������	��
�����������������	��
�����������������	��
�����������������	��
������l3 .﴿ :حال لهـم فـي وقـت    ���� فقوله ﴾

: �وقال 4العبادة، فإن الحال: هي وصف هيئة الفاعل وقت الفعل، واإلخالص هو النية.
  وأجيب: .5((إنما األعمال بالنيات))

بأن حديث ((إنما األعمال بالنيات)) مطلق، وليس فيه ما يفيد أن النية إن تقدمتْ فليس له 
، بل يحصل له ما نوى مطلقًا، تقدمت النية أو صاحبت العمل، وهو لم يـرفض النيـة،   ما نوى

وإنما استصحب حكمها، وكما أنه يجوز استصحاب حكمها أثناء العمـل، فيجـوز استصـحاب    
   حكمها قبله بيسير.

                                                 
وأبو داود:  482، حديث رقم 1/103، كتاب الصالة، باب تشبيك أالصابع في المسجد وغيره صحيح البخاريالبخاري:  1

وأحمد مسند أحمد بن حنبل، باب مسند أبو هريره،  1008، حديث رقم 1/264، اب السهو في السجدتينسنن أبي داود، ب
  .7201حديت رقم   1/130
، تحقيق: عصام الدين 1ط نيل األوطار،): 1250محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا اليمني (ت: الشوكاني،  2

  .29، صاألشباه والنظائرطي: السيو. 1/30، 1993-1413الصبابطي، دار الحديث، مصر، 
  .5 : اآليةالبينةسورة  3
  . 20/144، تفسير القرطبيالقرطبي:  4
 .14سبق تخريجة، ص 5
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أن دخول وقت العبادة هو سـبب   الحنابلة : يرىط دخول وقت العبادةااشترالدليل الخامس: 
والنية عبادة، وتقديمها على سبب وجوبها ال يجوز، ويجوز تقديمها قبل شـرط   الوجوب،

الوجوب؛ مثال ذلك: الزكاة سبب وجوبها بلوغ النصاب، وشرط الوجوب تمام الحول لما 
يشترط له الحول، فتقديم الزكاة قبل بلوغ النصاب ال يجوز؛ ألنه قدم العبادة قبـل سـبب   

 .1جاز تقديمها قبل تمام الحول؛ أي: قبل شرط وجوبهـا وجوبها، فإذا بلغ المال النصاب 
مثال آخر: لو أن رجالً أراد أن يقدم كفارة يمين قبل أن يعقدها، لم تصـح كفـارة؛ ألن   و

عقد اليمين هو سبب وجوب الكفارة، ولو أنه عقد اليمين ثم أخرج الكفارة قبل أن يحنـث  
شرط وجوبها جائز، وعلى سبب  جاز؛ ألن الحنث هو شرط الوجوب، وتقديم العبادة على

  .2أعلمأعلى و تعالىسبحانه و الوجوب ال يجوز، واهللا 

  : القول الثاني

يجب أن تكون النية مقارنة للتكبير، ال قبله وال بعده، وهـو المشـهور مـن مـذهب     
وجوب تقدم النية على أول التكبيـر   إلى 4منصور بن مهران من الشافعيةأبو وذهب  .3الشافعية

  .5ر؛ وعلل ذلك بأن ال يتأخر أولها عن أول التكبيربشيء يسي

                                                 
، غاية المنتهىبعدها. الكرمي:  وما 365/1، كشاف القناع. البهوتي: 35- 32، صاألشباه والنظائرابن نجيم:  1
)1/116.(  
 ، دار الكتب العلمية،1، عدد االجزاءالقاعدة الرابعة ،د ابن رجبقواعابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن بن أحمد:  2
)1/24(.  
  ).3/242(، المجموعالنووي:  3
حكى عنه أبو طاهر الزيادي  ،بدي بعد أبي أبي وليد النيسابوريذكره العا هو أبو منصور بن مهران أستاذ األودوني، 4

ي الدين أبو تق .ب القنوت في الوتر في جميع السنةسير واستحبامسائل في وجوب تقدم نية الصالة على التكبير ولو بشيء ي
 .1/153تحقيق الحافظ عبد العليم ، ،4 عدد االجزاء ،1ط ،طبقات الشافعيةبكر بن أحمد بن محمد: 

  .المرجع السابق 5
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  :القيام بها لمنويا النية للعبادة مقارنة: ثالثاً

 إلـى ذهـب الشـافعية   و، 1استحباب أن تكون النية مقارنة للمنوي إلىأهل العلم  ذهب عامة
قـال  واختلفـوا فـي الصـيام الواجـب؛ ف    ، 3، واختاره اآلجري2أن تكون النية مقارنة للمنوي وجوب

من قال: يجوز؛  الشافعيةمن  :4فيه وجهانوالشيرازي من الشافعية: وهل تجوز نيته مع طلوع الفجر؟ 
  .6، والمالكية5ألنه عبادة، فجاز بنية تقارن ابتداءها، كسائر العبادات. وهذا مذهب الحنفية

ل؛ ألن : وأكثر أصحابنا يقولون: ال يجوز إال بنية من اللي7الشافعية من ثم قال الشيرازي
دليل من جوز أن تكون النية في الصيام و .8ألن أول وقت الصوم يخفى، فوجب تقديم النية عليه

از تقـدمها  األصل في النية، أن تكون مقارنة للمنوي، وإنما جبأن استدلوا  مقارنة ألول الصوم:
د واهللا وأن اشتراط مقارنة النية ألول الصوم فيه مشقة بالغة، وحرج شـدي ، تخفيفًا ودفعا للحرج

                                                 
 ،مواهب الجليلالحطاب:  .)1/199( ،بدائع الصنائع الكاساني: .)1/10(، المبسوط :السرخسي، شمس الدين 1
 ،حاشية الصاوي على الشرح الصغيرالصاوي:  .)1/520(، حاشية الدسوقيالدسوقي:  .)1/233(
)1/695 ،696.( 
): كل عبادة تجب 1/104)، وقال الزركشي في كتابه المنثور في القواعد (3/242(، المجموعالنووي:  2

  أن تكون النية مقارنة ألولها، إال الصوم والزكاة والكفارة. 
  ).1/316( ،كشاف القناع البهوتي: 3
  ).1/425، (مغني المحتاجالشربيني:  4
): وإن نوى مع طلوع الفجر، جاز؛ ألن الواجب قران النية بالصوم، 2/377قال ابن عابدين في حاشيته ( 5

  ).1/316( ،تبيين الحقائقالزيلعي:  وانظر: .ه بالصوم، ال تقدمها. ا
يشترط أن تكون النية مبيتة من الليل؛ للحديث ): و2/418في مواهب الجليل (الحطاب الرعيني،  قال 6

المتقدم، ويصح أن يكون اقترانها مع الفجر؛ ألن األصل في النية أن تكون مقارنة ألول العبادة، وإنما جوز 
  الشرع تقديمها لمشقة تحرير االقتران. 

من كبار األئمة ببالد ، ثم الشيرازيالشيرازي اإلمام الحافظ الفقيه أبو علي الحسن بن أحمد بن محمد بن الليث الكشي  7
 .3/161الذهبي، تذكرة الحفاظ،  فارس: متقدم في معرفة القراءات حافظ للحديث رحال،

): الصحيح عند سائر المصنفين أنه ال 6/303( المجموع). قال النووي في 1/70( ،المهذبالشيرازي:  8
صحابنا المتقدمين، كما ذكره المصنف، قال: وهو قول أكثر أ -يعني: أن ينوي مع طلوع الفجر -يجوز

وقطع به الماوردي والمحاملي في كتبه وآخرون، والمعتمد في دليله: ما ذكره المصنف. والغريب هنا: أن 
الشافعية الذين يوجبون أن تكون النية مقارنة للمنوي لم يطردوه في الصوم، بينما الجمهور الذين يجيزون 

  نا أن تكون النية مقارنة للمنوي في الصيام.تقدم النية على المنوي أجازوا ه
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ووجه المشقة والحرج ان أول الصوم يأتي فـي  ، �m¡���������������������¢��l1يقول: 

  .2من الناس، ولعسر مراقبة أول الصوم وهو الفجر وقت غفلة

   الراجح:القول 

قبل ترجيح أحد القولين ال بد أن نعرف تفسير المقارنة، فإن كان المقصود بالمقارنة أال 
وبين المنوي، بحيث ينوي العبد الطاعة، ثم يدخل فيها مباشرة فال حـرج  يوجد فاصل بين النية 

وإن كـان   ة قد وجدت قبل العمل ولو ببرهـة. في مقارنة النية للمنوي في هذه الحال؛ ألن الني
المقصود من المقارنة أن تنوي حال التلبس بالعبادة فهذا ال يجوز؛ ألنه في هذه الحـال سـوف   

 أعلى وأعلم . تعالىواهللا سبحانه وة ولو يسيرا عاريا من النيةيكون هناك جزء من العباد

  :القيام بها المنويعن العبادة النية  رابعاً: تأخر

أنه ال يجوز أن تتأخَّر النية عن أول العبادة، خاصة إذا كـان   إلىذهب عامة أهل العلم 
ولو تأخرت عـن غسـل   أول العبادة واجبا فيها، فال تتأخر النية في الوضوء عن غسل الوجه، 

اليدين فال يؤثِّر ذلك في صحة الوضوء؛ ألن غسل الكفين سنة، وال تتأخر النية في الصالة عن 
تكبيرة اإلحرام وهكذا؛ ألن أول العبادة لو عرا عن النية لكان أولها مترددا بين القربـة وبـين   

  خرها كذلك.غيرها، وآخر الصالة مبني على أولها، فإذا كان أولها مترددا، كان آ

وخالف في ذلك الكرخي من الحنفية، فقال: يجوز تأخير النية عن تكبيرة اإلحرام، وهذا 
 :تعـالى استدلوا بقوله  ،3بناء على قول في مذهب الحنفية: أن تكبيرة اإلحرام ليست من الصالة

"tt tt���� xx xx.... ss ssŒŒŒŒ uu uuρρρρ zz zzΟΟΟΟ óó óó™™™™ $$ $$####  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ 44 44’’’’ ©© ©©???? || ||ÁÁÁÁ ss ssùùùù "4، ر الصالة بدليل العطف،قالوا :المراد بالذكر هنا التحريمية وهي غي 

                                                 
  .78سورة الحج: اآلية  1
. السيوطي: 2/564، دار الكتب العلمية، 1، طآيات االحكامابن عربي، محمد بن عبد اهللا األندلسي:  2

  .24، صاالشباه والنظائر
  ).1/99( ،البحر الرائقابن نجيم:  3
 .15سورة األعلى: اآلية  4
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ولعل هذا القول ال يخرج عن القول السابق، وإنمـا الخـالف فـي     .1ف يقتضي المغايرةوالعط
ال يجـوز أن   -وهو الصحيح  -تحقيق المناط، فتكبيرة اإلحرام عند من يراها ركنًا في الصالة 

الواجبات، فال يمنع تتأخر عنها النية، وأما عند من يرى تكبيرة اإلحرام ليست من األركان وال 
من تأخير النية عنها، كما أجاز الحنابلة تأخر نية الوضوء عن أول مسنونات الطهـارة، وهـي   

   غسل الكفين، وتجب عندهم عند أول واجبات الطهارة.

                                                 
، تحقيق: عادل 2، عدد االجزاء 1، طاللباب في علوم الكتابفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل: النعماني، أبو ح 1

 . 2/285م، 1998- هـ1419أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
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  الفصل الثالث

  العباداتالنية في تشريك 

  وفيه مبحثان:

  :وفيه مطلبان ،موقف الفقهاء منه: التشريك بالنية وتداخله في العبادات واألولالمبحث 

  التشريك بالنية وصلته بالتداخل في العبادات. :األولالمطلب 

  موقف الفقهاء من التشريك بالنية. :المطلب الثاني

  :مطلبانوفيه  المبحث الثاني: حاالت التشريك بالنية وضوابطه

  حاالت التشريك بالنية. :األولالمطلب 

  شريك بالنية.ضوابط الت :المطلب الثاني

  



 

57 

  الفصل الثالث

  تشريك النية في العبادات

  :التشريك بالنية وتداخله في العبادات وموقف الفقهاء منه: األولالمبحث 

  :التشريك بالنية وصلته بالتداخل في العبادات :األولالمطلب 

متقد يعني النية في التشريك أن :دة،واح بنية قربتين أو عبادتين المكلف يقصد أن وأن 
 النية في التشريك مسوغُ فيها قتحقّ الفقهاء، عند خاصة حاالت في استثناء جاز النية في التشريك

 أو النيات في تداخل هي الفقهاء استثناها التي الحاالت فإن هذا ثبت فإذا األصل، خالف على
 واحد أثر ترتيب هوو ،العام التداخل مناط فيها تحقق وقد ،النية على المبنّية العبادات في تداخل

 يكتفي هنّإ حيث ،النيةب التشريك في متحقق وهذا الجمع، دليل في التحادهما ؛أمرين اجتماع عند
 العبادتين بإحدى المطالبة سقوط إلى يؤدي التشريك هذا كانأ سواء قربتين حصولل واحد بعمل

 يشمله وكالهما ين،للعمل والثواب األجر حصول مع كان أم األجر، حصول غير من جزاءاإل أو
  .1النية في التشريك مفهوم

 في التداخل مسائل من جزءا تعد النية في التشريك مسائل أن هي المفهومين بين فالعالقة
  .تعالىفي المطلب الالحق بإذن اهللا  سيتناولها البحث، أقوال ذلك في وللفقهاء ،العبادات

عدة االنـدراج كانـت موجـودة عنـد     أو قا ،أن تداخل العبادات إلىالتنويه هنا  ويجدر
ونواياهم كثيرة، وكانوا فقهاء بل تجار نية مع اهللا  الصحابة رضوان اهللا عليهم، فكان عملهم قليال

جّل في عاله، يأتي الواحد منهم المسجد بعشرين نية، فمثالً يأتي بنية صالة الفرض، وأن يسقط 
ل، وبنية التعاون على البر والتقوى، وبنيـة  عنه الفرض، وبنية مدارسة العلم، وبنية تعليم الجاه

، وبنية مساعدة الفقير، وبنية وصول الخير لغيره، فله أكثر من نية لالستغفارالجلوس في المسجد 

                                                 
  .20، صاألشباه والنظائرالسيوطي:  .76ص ،االشباه والنظارابن نجم:  1
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: أنها يمكن أن وثمارها في عمل واحد، وليجمع هذه النيات فتكون له هذه األجور، وميزة النيات
  .1لك أكثر من عمل تتداخل العبادات فيها، بنية واحدة، فيكون

  :موقف الفقهاء من التشريك بالنية :المطلب الثاني

على وأثرها وثوابها وأهميتهاومحلها وحكم التلفظ بها  النية معنى من سبق ما على بناء 
 هي النية ألن ؛اتالعباد في النية تشريك مسألة في الفقهاء رأي على التعرف من بد فال ،العمل
 للعبادة مبطالً يكون قد ،واحد بفعل عبادتين قصد نوأل والعقاب، والثواب والحرام الحالل مناط
 من  فما موقف الفقهاء، وقد يحصالن معا أحدهما، له يحصل وقد قصده، امم شيء له يحصل وال

   ؟2هذه المسألة

  :أقوال خمسة على النية في التشريك حكم في الفقهاء اختلف

  : الحنفية :األول القول

أي الوسائل من العبادتين كون بين واحدة بنية العبادتين بين الجمع في قوافر 
 عند الوسائل ألن ؛صحيح الكلف الوسائل في كان فإن .3المقاصد من كونها وبين الشروط
 ارتفعت الجنابة، ولرفع للجمعة الجمعة يوم الجنب اغتسل لو كما نية إلى تفتقر ال الحنفية

 والعيد للجمعة الغسل نوى لو ومثله الجمعة، غسل بوثوا أجر له وحصل بنيتهه تجناب
  .4يحصالن فإنهما

المقاصد في كان وإن :افإم ا أو ينتفلان أو فرضين ينوي أناألول ومثال ونفالً، فرض: 
 واحدة تصح فال الصالة في كان فإن غيرها، أو الصالة في يكون أن اإم ،"الفرضين نية" وهو

                                                 
درسا،  20(دروس صوتية)، عددها:  القواعد الفقهية بين األصالة والتوجيهالغفار: محمد حسن عبد  1

  الدرس التاسع. 
  ).1/285، (فتح القدير). ابن  الهمام:  1/468، (المغني). ابن قدامة: 1/370، (كشاف القناعالبهوتي:   2
 وما بعدها. 39، صاألشباه والنظائرابن نجيم:  3
 .40، صوالنظائر االشباهنجيم:  . ابن1/17، ئعالصنا بدائعالكاساني:  4
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 نوى وإن، 1منهما واحدة تصح لم والعصر كالظهر الفرض تيصال نوى لو ومثاله ،منهما
 القضاء عن وقع ،الكفارةو القضاء الصوم في نوى فلو ،مثالً كالصوم ،الصالة غير في فرضين

 فهو ،اليمين وكفارة الزكاة نوى ولو ،شاء أيهما عن جعله ،الظهار وكفارة الزكاة نوى ولو ،فقط
انصرف اآلخر  من أقوى أحدهما كان فإن ،فرضين نوى إذا هأنّ ذلك من ويظهر ،الزكاة عن
 فله ،الصوم في كان فإن ،القوة في استويا وإن ،الكفارة صوم من أقوى القضاء فصوم ،إليه

 كفارة مع الزكاة اوأم ،الظهار وكفارة ،الزكاة وكذلك ،اليمين وكفارة الظهار ككفارة الخيار
  .2مثالً الجنازة صالة على المكتوبة قدمفت الصالة في اوأم ،أقوى فالزكاة ،اليمين

ا نوى وإنذلك ومثال ،ونفالً فرض :ئـه تجز :يوسفأبو  قال ،والتطوع الظهر نوى إن 
 وإن، التطـوع  وال ،المكتوبة تجزئه ال: الحسن بن محمد وقال، 3التطوع ويبطل ،المكتوبة عن
  .البحث من موضعه في لتفصيلبا ذلك بيان وسيأتي. 4الزكاة عن يكون والتطوع الزكاة نوى

الفجـر  ةوسـنّ  ،المسجد تحية الفجر بركعتي نوى لو ما: ومثاله ،نافلتين نوى إذا اوأم، 
  .5المقصود لحصول هماعن تجزئ التحية الظهر بركعتي نوى لو وكذلك ،امعنه أجزأت

 فـي  التشريك أي ذلك يجيزون فهم والمقاصد الوسائل بين ما يفرقون الحنفية أن حظويل
 في ال المسائل بعض في ،نافلتين نالعمال كان إذا عندهم يكون فالتشريك المقاصد اوأم الوسائل،

  .6كلها

                                                 
 .40ص، والنظائر األشباهنجيم:  ابن 1
حاشية ). الباجوري: 253-252، 150-1/148، (مغني المحتاج). الشربيني: 252- 243/3، (المجموعالنووي:  2

 ).1/149، (الباجوري
 .547، الفتوىمحمد بن عبد الغفار الشريف:  3
 ).1/115، (ررد المحتاابن عابدين:  4
 .41ص ،والنظائر األشباهنجيم:  ابن 5
 .71ص ،المرجع السابق 6



 

60 

  :المالكية :الثاني القول

 ،حاصـل  الحـدث  رفع في نواه ما نأل ؛هأجزأ والتبرد الحدث رفع نوى لو: قالوا
 ما يضرها وال حيحةص فإنها التبرد قصد حبهااص إذا النية وهذه ،تضاد فال ،هينو لم وإن

 هللا طاعـة  العبادة على الباعث يكون أن النية من المقصود نأل ؛ئيجز ال: وقيل ،صحبها
 نـوى  أو تسـتبيح  ال :وقـال  ،الحـدث  رفع نوى ولو ،نألمري الباعث هناو ،فقط تعالى

 ال :وقـال  ،تعـالى و تبارك اهللا مرأل امتثاالً ،نوى ولو الحدث يرتفع ال: وقال ،االستباحة
  .  1للتضاد وضوؤه يصح لم ،يرتفع وال ستبيحي

  :أقسام وضابطها ،نظائر النية أن لتشريك إلى الشافعيةذهب  :الثالث القول

 ،ولغيره هللا األضحية ذبح إذا كما ،يبطلها فقد ،بعبادة ليس ما العبادة مع ينوي أن :األول القسم
بنية  الغسل أو الوضوء نوى لو: ومثاله ،يبطلها ال وقد. 2الذبيحة حرمة يوجب غيره فانضمام

 ضمنا حاصل التبرد ألن ؛يصح أنه والصحيح ،لتشريكا يصح ال وجه ففي ،والعباده ،التبرد
 وقوعها؛ حسب على للعبادة قصد هو بل لإلخالص اوتركً اتشريكً قصده يجعل فلم ال أم قصده

  .3التبرد حصول ضرورتها من نأل

 ال ما :منها ،رصو وفيه ،مندوبة أخرى عبادة المفروضة العبادة مع ينوي أن :الثاني القسم
 ،فقط النفل يحصل ما ومنها ،فقط الفرض يحصل ما ومنها ،معا ويحصالن البطالن يقتضي
بإذن اهللا  البحث من موضعه في ذلك تفصيل يأتي وسوف ،الكل في البطالن يقضي ومنها
  .4تعالى

  .البحث من موضعه في بحثه سيتم ما وهذا، 5رآخ فرضا المفروضة مع ينوي أن :الثالث القسم

                                                 
 ). 1/235( ،الجليل مواهبالرعيني:  الحطاب .1/251، الذخيرةالقرافي:  1
 .14، صاألشباه والنظائرابن نخيم:  2
 .1/142، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه. الغزي: 1/21، األشباه والنظائر نجيم: ابن 3
 .1/21، والنظائر األشباهنجيم،  ابن 4
 .370-1/364، كشاف القناع. البهوتي: 2/231،  469-1/464، المغنيابن قدامة:  5
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  .1آخر نفالً النفل مع ينوي أن :الرابع القسم

  .2الحكم في مختلفان وهما ،غيرها آخر شيًئا العبادة مع ينوي أن :الخامس القسم

 وقـد  يبطلهـا  فقـد  عبادة ليس ما العبادة مع المكلف نوى ما إذا هأنّ: عندهم والخالصة
 الفريضـة  بـين  النية في شرك وإذا ،العبادات في بالتداخل لهما عالقة ال ولكن ،معا يحصالن
 إجـزاء  يحصـل  قد الصور وبقية ،ويتداخالن معا يحصالن صورها من صورة فهناك والنافلة
 تشـريك  وال ،تتداخل ال الصور هذه وفي ،جميعا يبطلها وقد ،نفالً أم فرضا أكان سواء أحدهما

 مع نوى إذا اموإ ،المقصد في تحادهماال يحصالن فإنهما ينتفلان النية في شرك إذا اوأم ،النية في
  .3يحصالن فإنهما غيرها آخر شيًئا العبادة غير

  :الحنابلة :الرابع القول

 الوسخ أو النجاسة إزالة أو التبرد قصد ونية ،الوضوء نية بين شرك لو: قالوا
 لو ولهذا ،مكروه وال بمحرم ليس القصد هذا ألن ؛أحمد أصحاب أكثر قول وهو ،أجزأه
 اجتمعت إذا يكون عندهم فالتشريك ،ذلك يضر لم الوضوء تعليم الحدث رفع مع قصد

 التبعية طريق على وال، 4القضاء جهة على ةمفعول أحدهما ليست واحد جنس من نعبادتا
  .5واحد بفعل فيهما واكتفى ،أفعالهما تداخلت الوقت في لألخرى

                                                 
وما بعدها. ابن جزي:  1/666، الشرح الصغير. الصاوي: 2/40، بدائع الصنائع. الكاساني: 16، صاألشباهابن نجيم:  1

 وما بعدها. 2/638، المغنيا بعدها. ابن قدامة: وم 6/182، المجموع. النووي: 99، صالقوانين الفقهية
 .1/23، األشباه والنظائر: السيوطي 2
 .67ص ،الشرعية األحكام في وأثره التداخلمنصور، محمد خالد عبد العزيز:  3
 .1/218، كشاف القناع. البهوتي: 35، صالقوانين الفقهية. ابن جزي: 1/118، معالم السنن الخطاب: 4
 .1/32 عشر، الثامنة القاعدة ،القواعدلي: الحنب رجب ابن 5
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 فيحصل معا امينويه أن بشرط ،عبادتين بين النية في يقع التشريك أن: عندهم والخالصة
 أجر له يحصل وقد ،والوقت الجنس اتحاد بشرط ،التشريك فيه يجوز امم وهذا ،العبادتين أجر له

  .1األخرى عنه وتسقط بنيتها أحدهما

 العبادات في مطلقًا النية في التشريك جواز عدم إلى ذهب: 2الظاهري حزم ابن :الخامس القول
 مـزج  ومن: "النص وعبارة .والعمرة الحج بين النية في التشريك من به النص ورد ما إالّ كلها
 ،عمرة أو ،حج أو ،زكاة أو ،الصالة في ذلك فعل أو ،بتطوع أو ،آخر بفرض فرض صوم نية
 مـرة الع مزج الّإ .صالة أو كان صوما ،كله العمل وبطل ذلك، من شيء لكل يجزه لم عتق أو

  . 4القارن يعني، 3"له الالزم حكمة فهو ،فقط الهدي ومعه ،أحرم لمن بالحج

  :الراجحالقول 

  :منها أحكاما النية في للتشريك أن: المسألة هذه من لي يتبين الذي

، الحج مع كالتجارة الفقهاء بين فيه خالف ال وهذا ،العبادة نية في نية إلى يحتاج ال ما تشريك
�����m :تعالى لقوله � �� � � � � � � � � � � � � �� � �� � � � �� � �� � ~� � � }� � � |� � {� � z� � y� � x� � w

���� � �� � �� � �� � �� � � �� � �� � �� � �� � �� � �� � �� � �� � � �� � �
� ��!��"���#��$��%��l5.  

 فـي  نزلـت ، mj��i��h��g���f��e��d��cl6: تعالى وقوله

  .جائز فيه فالتشريك، الحج مع التجارة

                                                 
 .2/258 ،المغنيقدامه:  وابن .1/32 عشر، الثامنة القاعدةالقواعد، الحنبلي:  رجب ابن 1
هـ) أبوه وجده خلف أو 456-384هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف األندلسي القرطبي ( 2

 ب من أهمها (المحلى) في الفقه، و(اإلحكام في أصول األحكام) في أصول الفقه.من دخل األندلس ولد بقرطبة، ألف كت
 . 4/254، االعالمالزركلي: 

 .6/174 ،المحلى ابن حزم: 3
 .المرجع السابق 4
 .28سورة الحج: اآلية  5
 .198سورة البقرة: اآلية  6
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 ؛الغريم دفع مع والصالة ،تبردال قصد مع والوضوء ،الصحة قصد مع الصوم وكذلك
  .1العبادة نية في تشريكها يؤثر فلم نية بغير تحصل األشياء هذه نأل والطواف بقصد دفع الغريم،

تفصيل ففيه ،نية في عبادتين تشريك اوأم، الجمعة كغسلي التداخل على مبناهما كان إن 
 كتحية ة،مقصود غير أحدهما كانت أو ،والعيد الجمعة غسل أو والحيض الجنابة أو والجنابة
 ،التداخل على الطهارات مبنى ألن ؛العبادة في ذلك يقدح فال ،أخرى سنة أو فرض مع المسجد
 فرض بأداء ويتأتى يحصل وهذا ،المكان شغل المقصود بل لذاتها مقصودة ليست المسجد وتحية

 في تشريكهما يصح فال ،صروالع كالظهر امبذاته مقصودتين عبادتين بين التشريك اأم .2ةنّس أو
  .3األخرى في أحدهما تندرج ال نمستقلتا نعبادتا هماألنّ واحدة؛ نية

                                                 
 ،المغني قدامة: ابن .1/49 ،المحتاج مغنيالشربيني:  .2/532 ،الجليل مواهبالرعيني:  الحطاب 1
1/112 . 
 .1/305، الشرح الصغيرالصاوي:  2
 .1/305، الشرح الصغير. الصاوي: 1/49، مغني المحتاجالشربيني:  3
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  :حاالت التشريك بالنية وضوابطه: المبحث الثاني

  :: حاالت التشريك بالنيةاألولالمطلب 

  له ثالث حاالت: من حيث تحقيق الغاية في العبادة النيةالتشريك ب

يكون عبـادةً   ال ينوي مع العبادة ما ، وذلك كأنطل النية والعبادة مطلقًاتشريك يب: ىاألولالحالة 
، فهنـا تبطـل نيـة    ولغيره تعالى يذبح األضحية هللا : أنيمكن تداخله معها، مثل ، والبأي وجه

يتداخل مع  يمكن أن ، واليكون عبادةً يمكن أن الذبح لغير اهللا ال ألن حية وتحرم الذبيحة؛األض
  .1د األضحيةالذبح بقص

يمكن أن يكـون   ينوي مع العبادة ما ، وذلك بأنيبطل النية وال العبادة : تشريك الالحالة الثانية
يغتسل بالماء وينوي  أن :األولفمن ، ة عبادةً أخرى يمكن تداخلها معها، أو ينوي مع العبادعبادةً
 أن :ومن الثـاني ، 2نا صحيحاسل والتبرد، فهنا يصح التشريك في النية، ويكون اغتساله هبه الغُ

نّينوي بالركعتين سة المسجدة الفجر وتحيأو أن ، وقـت الـوداع،    إلـى ر طواف اإلفاضة ؤخِّي
  .3وينوي بالطواف الوداع واإلفاضة، فهنا يصح التشريك بالنية، ويقع فعله عن العبادتين

ينوي مـع العبـادة    أنوذلك  نية إحدى العبادتين دون األخرى، : تشريك تبطل فيهالحالة الثالثة
ته تصح في الفرض ني ، فإنينوي بحجه الفرض والنفل كأنيمكن تداخلها معها،  عبادة أخرى ال

  .4العدم صحة التداخل بينهم وتبطل في النفل؛

 ة في الطاعات يشمل ثالث صور:النيالتشريك ب حاصل ذلك أنو

                                                 
، عني به قصي محمد نورس 1، عدد االجزاء1، طألربعون  النوويةوما بعدها. النووي، ا 1/136، المجموعالنووي:  1

. وابن دقيق العيد، تقي الدين، أبو الفتح محمد بن علي 7-5م، ص2009-هـ1430ان، الحالق، دار المنهاج ، بيروت، لبن
-13م، ص2009-هـ1424، مؤسسة الريان، 1، عدد االجزاء6، طشرح أالربعين النوويةبن وهب بن مطيع القشيري: 

14.  
  .1/115 اية المنتهى،غ. الكرمي: 38–31، صاالشباه والنظائر. السيوطي: 55-52، صاالشباه والنظائرابن نجيم:  2
  .57، صالقوانين الفقهية. ابن جزي: 1/116، بداية المجتهد. ابن رشد: 520، 1/233، الشرح الكبيرالدسوقي:  3
  .78، دار الرياض، ص1، طالممتع في القواعد الفقهيةمسلم بن محمد بن ماجد الدوسري:  4
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  .1نية الطاعة الرياء والسمعة إلىيضم  أن ى:األول

كمن يجاهد يريد األجر والغنيمة، وكمن يحـج   ،يضم إليها طلب حاجة دنيوية مباحة أن الثانية:
   .2يريد الحج والتجارة

  .3ة عبادة أخرىيضم إليها ني أن الثالثة:

وإذا كان علماء السلوك يعنون في النية بمسألة اإلخالص، وعلماء الفروع يعنون بمسألة 
يـين  األولوتمييز رتب العبادات عن بعضها؛ فلذلك كثر بحث الصورتين تمييز العادة من العبادة 

ها من كتب الفقه، وجمع في أبواب اإلخالص من كتب السلوك، وبحث الصورة األخيرة في مظانِّ
ى المسألة حقها اإلمـام السـيوطي فـي "األشـباه     د الفقهية بين ذلك كله، وممن وفّعلماء القواع

  الشاطبي في "الموافقات".ار إليها والنظائر"، كما أش

ن بحثها من المعاصرين الدكتور عمر سليمان األشقر في كتابه "مقاصد المكلفـين" ومم، 
فقد بحث الصورتين واآلخر عن "النيات في العبادات"،  ،جزأين: جزء عن اإلخالص إلىالمجزأ 

  .4يين في جزء اإلخالص، وبحث الثالثة في جزء النيات في العباداتاألول

  :: ضوابط التشريك بالنيةطلب الثانيالم

  قسمين: إلىقاعدة االندراج لها ضوابط، وهذه الضوابط في العبادات تنقسم 

الظهر والعصر والمغـرب  والفجر مثل صالة الفروض، كادات مقصودة لذاتها، : عباألولالقسم 
وليست مطلقـة،  نن والرواتب، فهي مقصودة لذاتها كالس عشاء، فهذه مقصودة لذاتها، وأيضاوال

  .5ة الفجر والظهر والمغرب والعشاءكسنّ

                                                 
  .79-1/83، جامع العلوم والحكمابن رجب الحنبلي:  1
  .السابق مصدرال 2
  .10، صنهاية اإلحكام في بيان ما للنية من األحكامالحسيني أحمد:  3
 .118ص أالخالص. االشقر: 83، صاعالم الموقعينابن القيم:  4
. الرملي: 42م، ص2002، دار النفائس عمان، 1، طمباحث في قاعدة النيةالزيباري، عامر سعيد:  5

 .1/221 ،المغنى. ابن قدامة، 4/106، نهاية المحتاج
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: المطلوب الفعل فقط، أو ليست مقصودة لذاتها، كتحية المسـجد، فصـالة تحيـة    القسم الثاني
وصالة االستخارة، وال يجب على المسلم صالة ركعتين،  ة الوضوء،نّالمسجد مطلقة، وصالة س

تحيـة   صلّى صالة استخارة سقطت عنـه  بل لو صلّى الفرض سقطت عنه تحية المسجد، ولو
ـ إنّما المسجد، فهي غير مقصودة لذاتها، و فالسـنن  فقـط،   االمقصود شغل البقعة بالصالة مطلقً

المطلقة غير مقصودة لذاتها، فصالة االستخارة غير مقصودة لـذاتها، وسـنة الوضـوء غيـر     
  .1قصودة لذاتها، والمطلوب الفعل فقطم

حوال، فكل عبادة مقصودة لذاتها، ك وال تداخل فيه بحال من األفال تشري األولا القسم أم
ينوي صالة المغرب مع قيام الليـل،   صالة المغرب أن ليصلي ال تقبل التشريك، فال يصح لقائم

فيقرأ طويالً، ويقول: أنوي نيتين، وتسقط عني فريضة المغرب، ووقت الليل قد دخل فهذا مـن  
له: بطلت صالتك؛ ألنـك لـم    فيقالليل ويجعلها صالة المغرب، من قيام القيام الليل، فيجعلها 

لصالة؛ ألنهـا عبـادة   تشرك النية في هذه ا تفردها بالنية، واألمور بمقاصدها، وال يصح لك أن
حتى تطلع الشمس وأنا  أطيلهاأو كرجل قام يصلي الفجر فقال هذه صالة الفجر مقصودة لذاتها، 

كت وال حى مثالً، نقول له: ال تصح صـالتك؛ ألنـك شـر   أقرأ، أو تقارب، وأصلي معها الض
2صودة لذاتهاهذه العبادة مق تشريك في النية للفرض؛ ألن.  

رجـل   فالمراد الفعل فقط، مثالـه:  ي: وهو عبادات غير مقصودة لذاتها،ا القسم الثانأم
لمسـجد فـال   أحدكم ا إذا دخلالنبي صلى اهللا عليه وسلم قال: " أن ويعلمتوضأ ودخل المسجد، 

ه يفعل مـا فعلـه   ، فهذه مطلقة، فإذا قام فتوضأ، وكان من عادته أن3ّيجلس حتى يصلي ركعتين"
ـ   إال وصلّ ، أي ما توضأ وضوءابالل ة نّى، فقال: هذه الصالة سنة الوضوء، فصـالها بنيـة س

الوضوء، فتدخل معها تحية المسجد، وإن الة ة الوضوء فقط سقطت عنه صنّلم يدخلها ونوى س

                                                 
القوانين . ابن جزي: 1/116: بداية المجتهد. ابن رشد: 520، 1/233، الشرح الكبير وحاشية الدسوقيالدسوقي:  1

 .57، صالفقهية
 .44، صالقوانين الفقهيةابن جزي:  2
، 1/96، باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، كتاب الصالة، صحيح  البخاريالبخاري:  3

، ومسلم صحيح مسلم، كتاب صالة المسافر وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين 444يث رقمحد
 .714، حديث رقم 1/495وكراهة الجلوس قبل صالتهما وأنها ومشروعة في جميع أالوقات، 
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لم اإلمام يصلي الظهر  تشغل البقعة بالصالة، ولو دخل ووجد تحية المسجد؛ إذ المطلوب فقط أن
ا ليست مطلوبة تحية المسجد، فتبين أنه هخلفه الظهر، فقد سقطت عن يصل تحية المسجد وصلى

الوضوء، ولكـن   ةنّالصالة وإن كانت س شغل البقعة بالصالة، وقد صلىهو لذاتها، والمطلوب 
لك وكـذ دخل معها نية تحية المسـجد،  لوضوء وية انّصلها بنية سيو فقيها على المرء ان يكون

فقال: الفصل جاء مـن النبـي، فـأفوض أمـري هللا      ،يفصل فيه همه أمر مهم يريد أنارجل د
فتوضأ وأراد أن يستخير، وكان من عادته أن يصلي للوضوء فقال: أصـلي داخـل    ،وأستخير

النيات يمكـن أن   ا نظر وقعد قال: قد درست بأنلمالئكة، فدخل المسجد فلمالمسجد كي تحفني ا
نّتتداخل، وقد توضأت فأصلي بهذا الوضوء سة تحية المسجد، وبنية االستخارة، ة الوضوء، وبني

  ألجور كلها بعمل واحد، وصح له ذلك.، فجمع هذه اى بهذه النوايا الثالثفصلّ

ا العبـادات المقصـودة   تتداخل، أم قصودة لذاتها يصح أنمالغير إذًا العبادات المطلقة 
أنا أصلي تحية المسـجد،  الرجل تحية المسجد فيقولي يصلّ نأك، 1تتداخل لذاتها، فال يصح أن :

نّوسه أدخـل  ة الوضوء، وصالة االستخارة، فأتى بأربع نيات، فال يصح فعله؛ ألنّنّة الظهر، وس
ة المسجد ة الوضوء وتحينّاالستخارة وس ذاتها، ولو نوى ثالثًا،وهي مقصودة لة الظهر، نّس فيها

  .2لصح ذلك

تتداخل النيـة   العبادات المقصودة لذاتها ال تتداخل نياتها، والعبادات المطلقة يمكن أن إذًا
  هي التي يدخل فيها قاعدة االندراج.فيها، و

رجل كان يأخذ بقـول  وهناك ضابط يضبط المقصود بذاته أو مطلق الفعل، ومثال ذلك: 
، فأخذ بأسـباب  حديث النبي صلى اهللا عليه وسلم: "من بكر وابتكر وغسل واغتسل"الشافعي في 

بعدما جامع أهلـه وكـان   غتسل سل، ومن أسباب الغسل: جماع أهله، فجامع أهله، ثم دخل ليالغُ
ه مستحب اجح: أنّوالصحيح الرسل الجمعة واجب على كل محتلم، غ أنه يرى ؛ ألنّفقيها حنبليا

ـ من توحيح مسلم، وهو أسطع من شمس النهار، وفيه: "وليس واجب؛ لما في ص أ فاحسـن  ض
                                                 

 .48ص ، دار المنار،1997، 1، طالقواعد الفقهية بين األصالة والتوجيهإسماعيل، محمد بكر:  1
، دار المطبوعات، مصر، 1، طحسن النية وأثره في تصرفات في الفقه اإلسالميني، عبد الحليم: القو 2

 .62(بدون تاريخ)، ص
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، غفر له ما بينه وبين الجمعة، وزيادة ثالثة أيـام،  2وانصت 1فاستمع ة الجمع أتىالوضوء، ثم 
هذا صريح غير مؤول، وال يحتمل أي شـيء،   ،، فقوله: "من توضأ"3"اغلومن مس الحصى فقد 

سـل  سل الجمعة وأدرجـه مـع غُ  يغتسل وقال: اآلن أنا دائر بين أن أنوي نية غُ الرجلدخل ف
وللجنابة وخرج فصـلى، فصـالته   ، وقال: اغتسلت هذا الغسل للجمعة ارني الجنابة، فكان فقيها

ا غسل الجمعـة  سل الجنابة مقصود بذاته لرفع الجنابة، أو لرفع الحدث، أمغُ أنصحيحة، فنجد 
ك الغيـر  مند يكون العرق مع االجتماع، فينفر مقصوداً لذاته، بل مقصود لغيره؛ والغير ق فليس
لغيره قال العلماء: الـذين يتبنـون    هذه الرائحة، فأصبح مقصودا لغيره، فلما كان مقصودامن 

األدنى الذي هو غير مقصود لذاته يندرج تحت األعلى الـذي هـو    مسألة الوجوب يندرج؛ ألن
د لذاتـه لكنـه واجـب،    كان غير مقصو هذا واجب وإن ، لكن الزهري قال: إن4ذاتهمقصود ل

الواجبات ال تقبل التشريك، فكان قوله أشبه  : أند لذاته وهو واجب، والقاعدةمقصو والثاني أيضا
الجنابة، وغسل الجمعة، فإن قلنـا:  غسل  ن،يل، وعلى قول الزهري: عليه غسالبالتقعيد والتأص

ل الزهري، نقول له: قد رفعت جنابتك بغسل الجنابة وصحت صالتك، لكنك أثمـت  الراجح قو
ـ  و أشـبه مـا يكـون بالتقعيـد     لتركك غسل الجمعة، وهذا تخريج على قول الزهري، الذي ه

  .5والتأصيل

مقصود بذاتـه   إلىتوسعنا في مسألة االندراج وتداخل النوايا، وقلنا: العبادات تنقسم  إذًا
فعل فقط فتندرج تحته النوايا، فما كان غير مقصود بذاته بل المقصود منه ال وغير مقصود بذاته،

خل فيه النوايـا، وال يقبـل   ا المقصود لذاته فال يمكن أن تتداممكن أن تتداخل فيه النوايا، أم أي
  .6تشريكًا

                                                 
 .13/14، فصل األلف لسان العرباالستماع: األصغاء والوعي. ابن منظور:  1
 الزاهر في غريب ألفاظاإلنصات: السكوت مع االستماع. األزهري، محمد بن أحمد بن الهروي:  2

 .1/79، تحقيق: مسعد عبد الحميد السعدي، دار الطالئع، 1، عدد االجزاءالشافعي
حديث رقم  2/588، كتاب الجمعة، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، صحيح مسلممسلم:  3

. والترمذي: 1050، حديث رقم1/276، كتاب الصالة باب فضل الجمعة، سنن أبو داود. وأبو داود: 857
 .498، حديث رقم2/371كتاب الصالة باب في الوضوء للجمعة،  ،سنن الترمذي

 .4/231، 1/77، المحلىابن حزم:  4
 وما بعدها. 39، صاألشباه والنظائرابن نجيم:  5
التداخل وأثره ، (بتصرف واختصار). وينظر أيضاً منصور: 72–64، صأالشباه والنظائرابن نجيم:  6

 ختصار).(بتصرف وا 94- 80، صفي أالحكام الشرعية
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  لفصل الرابعا

  لتشريك النية في العباداتتطبيقات عملية 

  مباحث:بعة فيه سو

  .مطالب ةوفيه ثالث ،الطهارةتشريك النية في : األولالمبحث 

  الوضوء.تشريك النية في  :األولالمطلب 

  الغُسل.تشريك النية في  :المطلب الثاني

  التيمم.تشريك النية في  :المطلب الثالث

  .وفيه مطلبان ،األذان والصالةتشريك النية في المبحث الثاني: 

  األذان.تشريك النية في  :األولالمطلب 

  الصالة.تشريك النية في  :ب الثانيالمطل

  .في الصومتشريك النية  المبحث الثالث:

  الصدقة والزكاة.تشريك النية في  : المبحث الرابع

  الحج والعمرة.في  تشريك النية  : خامسالمبحث ال

  الكفارات والنذور.تشريك النية في : سادسالمبحث ال

والصيد، وفيه حية والعقيقة والوليمة) تشريك النية في الذبائح ( األض : بعالمبحث السا

   مطلبان.

  : تشريك النية في الذبائح( األضحية والعقيقة والوليمة)األولالمطلب 

  المطلب الثاني: تشريك النية في الصيد.
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  الفصل الرابع

  تطبيقات عملية لتشريك النية في العبادات

  وفيه سبعة مباحث:

  :تشريك النية في الطهارة: األولالمبحث 

  فيه ثالثة مطالب:و

  : مفهوم الطهارة أوالً:

حسـية   ، سـواء أكانـت  الطهارة لغة: النظافة والخلوص من األوساخ أو األدناس
والمعاصـي. والتطهيـر:    (مثل الحسد) ومعنوية كالعيوبأبول، وغيره، ال من ةنجاسكال

  .1التنظيف وهو إثبات النظافة في المحل

  حو اآلتي:عرفها الفقهاء على النالطهارة شرعاً: 

الخَبـث، أو حكميـة وهـي     النظافة من النجاسة: حقيقية كانت وهـي هي:  عند الحنفية
، أو ما في معناهما : رفع حدث أو إزالة نجسعند الشافعية عرفها النووي بأنهاو .2الحدث

. وأراد بالزيادة األخيرة على تعريف الحنفية السـابق: شـمول التـيمم    3وعلى صورتهما
مسنونة، وتجديد الوضوء، والغسلة الثانية والثالثة في الحدث والنجس، ومسح واألغسال ال

  األذن، والمضمضة ونحوها من نوافل الطهارة، وطهارة المستحاضة وسلس البول.

                                                 
. مرتضى 4/245، المحكم والمحيط األعظم. ابن سيده: 1/225، المغرب في ترتيب المعربالمطرزي الخوارزمي:  1

  . 2/379، المصباح المنير. الفيومي: 12/244، تاج العروسالزبيدي: 
  . 1/79، رد المحتار. ابن عابدين: 1/10، اللباب شرح الكتابالميداني:   2

. عبيد، علياء علي، عين مستقذرة شرعاً. والحدث: وصف شرعي يحل في األعضاء يزيل الطهارةوالخبث في الحقيقة: 
  . 19- 7،  ص2006أحكام الطهارة، مكتبة االيمان، مصر، 

  .1/16، مغني المحتاج. الشربيني: 1/124، المجموعالنووي:  3
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الطهـارة   قالوا: مع تعريفها عند الحنفية، إذ 1ويتفق تعريفها عند المالكية والحنابلة
وهو  أو نجاسة بالماء، أو رفع حكمه بالتراب.في الشرع: رفع ما يمنع الصالة من حدث 

  أعلى وأعلم. تعالىالراجح واهللا سبحانه 

  :2ثانياً: أنواع الطهارة

  :ثالثة أنواعأنها على  تبين من تعريف الطهارة ي

  :صورتان: طهارة من الحدث وهي األولالنوع 

الطهارة  فـي هـذا   و كبر (الجنابة، والحيض، والنفاس،)،طهارة كبرى: وتقابل الحدث األ  أ. 
  تكون بالغسل. شكلال

ـ التطهارة صغرى: وتقابل الحدث األصغر (الوضوء) بعـد التبـول أو     ب.   وط أو غ
  تكون بالوضوء. ريح، والطهارة في هذا الشكلخروج 

  : طهارة من النجاسة المتعلقة بالبدن أو الثوب أو المكان.الثانيالنوع 

من البدن كشعر العانـة واألظفـار والبـدن إن    : طهارة من األوساخ النابتة الثالثالنوع 
  وتكون الطهارة منها بإزالتها. .3خكشف وأعاقة كمال الطهارة، أو التنزه من األوسا

أوالتيمم، وسـأتناول   أو إزالة النجاسة الغسلب أوالوضوء ب فالطهارة إما أن تكون
  :  ، وسأبينها في عدة مطالبمسألة التشريك في النية لكل واحدة منها

                                                 
  .1/6، المغني. ابن قدامة: 1/30، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي. الدردير: 1/25، الشرح الصغيرالصاوي:  1
، بدون طبعة، درر الحكام شرح غرر أالحكام): 885. منا، محمد بن فرلمز علي (ت: 1/3، بدائع الصنائعالكاساني:  2

  .1/18، القوانين الفقهية. ابن جزي: 1/6، دار احياء الكتب العربية، 2عدد االجزاء 
  .18، ص1998دار الخير، دمشق،  ،2، طفقه العبيدات الميسرالقزعل، محمد خلف:  3
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  :وءالوضتشريك النية في  :األولالمطلب 

تكمن مسألة تشريك النية في الوضوء في تداخل أسباب الوضوء، وتفصيل هذه المسألة 
  عند الفقهاء على قولين: 

أن أسباب الوضوء إذا تكـررت فإنّهـا    إلىفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة ذهب : األولالقول 
يندرج بعضها في بعض، فيكفي ألسباب متعددة وضوء واحد، تدخل في إطار التشريك بالنية، و

؛ 1نام، فيكفيه وضوء واحد عن موجبات األسباب كلهـا ن قبل وأمذى وأحدث حدثًا أصغر أو كم
  وذلك لسببين:

: أن مقصودها متحد، بمعنى: أن المقصود بهما لم يختلف، فدخل فرد كـل منهمـا فـي    األول
  .2اآلخر

  .3باب الموجبة للطهارة قائمة على التداخل واالندراج فجاز التشريك: أن مبنى األسالثاني

 بـن  هشـام  عـن  الـك م قـال أخبرنـا   يوسـف  بـن  اهللا عبـد  حـدثنا ودليل ذلك: 
إذا  أن النبي صلى اهللا عليه وسلم (كان وسلم عليه اهللا صلى النبي زوج عائشة عن أبيه عن عروة

ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل  اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصالة
  .4ثم يفيض الماء على جلده كله) ،بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثالث غرف بيديه

بحيـث يجـب غسـل أعضـاء      ،قبل الغسل سنة مستقلة وذلك يكون االبتداء بالوضوء
الوضوء مع بقية الجسد في الغسل، ويحتمل أن يكتفي بغسلها في الوضوء عن إعادته، وعلى هذا 

                                                 
. 2/29، الفروق. والقرافي: 1/269، المنثور. والزركشي: 1/132، األشباه والنظائرابن نجيم:  1

  .1/148، اإلنصافوالمرداوي: 
. ـ،ه1417 ،بيروت ،: رمزي سعد الدين دمشقية البشائر، إعتنى بهدار ،2ط .الفوائد الجنيةالفاداني:  2
2/161. 
  .1/44، المبسوطالسرخسي:  3
، السنن الكبرى. والنسائي: 248، حديث رقم 1/59، كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، صحيح البخاريالبخاري:  4

  .241 ، حديث رقم1/168كتاب الطهارة، باب صفة الغسل من الجنابة، 
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نية غسل الجنابة في أول عضو، وإنما قدم غسل أعضاء الوضـوء تشـريفا لهـا     إلىفيحتاج 
  والكبرى.ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى 

ونوى رفع حدث واحد منها  فقهاء الشافعية فيمن أحدث أكثر من حدث بعض ذهب: القول الثاني
ـ  األول: يصح وضوؤه سواء نوى أهمهاأوجه، و عدةله   ىأو غيره، وسواء نوى رفع حدث ونف

 غيره، أو لم يتعرض لنفي غيره، ودليل هذا الوجه: أن األحداث تتداخل، فإذا ارتفع واحد ارتفع
  .1ر الشافعيةالجميع. وهو قول جمهو

  ألن مبنى الطهارات على التداخل (التشريك بالنية). .1

 ألنّه ال يجب أن ينوي رفع حدث بعينه، فيحصل رفع الحدث بنية رفع واحد منها. .2

 :  الراجحالقول 

جواز التشريك بالنية، فوضوء واحد يكفـي  باألول القائل القول هو يترجح للباحثة الذي 
  م ذكره آنفًا.ألسباب عدة؛ وذلك لما ت

  :الغُسلفي تشريك النية : المطلب الثاني

  :هوم الغسلفم

الغسل شرعاً: سيالن الماء على جميع و. 3أو غيره 2يغسل به الرأس من خطمي ما: الغسل لغة
  .4البدن مع النية

                                                 
  .1/50، حاشية البيجوري على متن أبي شجاع. والبيجوري: 32 - 1/326، المجموعالنووي:  1
 .12/188، فصل الخاء المعجمة، لسان العربهو نبات يجعل غسالً للرأس. ابن منظور:  2
المحكم . المرسي، 4/424، مقايس اللغة. القزويني: 5/1781، الصحاح. الجوهري: 1/696، مجمل اللغةابن فارس:   3

 .5/431، والمحيط أالعظم
  .210، صنهاية المحتاج إلى شرح المنهاجالرملي:  4
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  :وجبات الغسلم

حيث تشترك فيها النساء والرجال من  ثالثة منها يوالت تيةيجب الغسل ألحد األسباب اآل
  :وهي الحكم الشرعي

  .1ينالتقاء الختان  . 1
  خروج المني.  . 2
  الموت.  . 3

  :ثالثة تختص بها النساء وهيومنها 

  الحيض. .1
 النفاس. .2

  .2ةالوالد .3
������������������m: قولـه   �m�V��U�����������������T��Sl3:  تعـالى قال 

�l4 وجـه   وج المني علـى واتفق العلماء على وجوب هذه الطهارة من حدثين: أحدهما خر
الصحة في النوم أو اليقظة من ذكر كان أو أنثى، إال ما روي عن النخعي من أنه كان ال يـرى  

لرجـل  على مساواة المرأة في االحـتالم با  على المرأة غسال من االحتالم، وإنما اتفق الجمهور
ما يرى الرجـل هـل   لحديث أم سلمة الثابت أنها قالت "يا رسول اهللا المرأة ترى في المنام مثل 

وأما الحديث الثاني الذي اتفقوا عليه فهـو دم الحـيض،    .5ها غسل؟ قال: نعم إذا رأت الماء"علي
، ولتعليمه الغسل مـن  �m��������l6 :تعالىأعني إذا انقطع، وذلك أيضا لقوله 
  الحيض لعائشة وغيرها من النساء. 

                                                 
 .1/164التقاء الختانين أي تقابلهما وتحاذيهما بتغيب الحشفة في الفرج. السيوطي: مطالب أولى النهى،  1
  .18،  صفقه العبادات الميسرالقزعل:  2
  .6سورة المائدة: اآلية  3
 . 222سورة البقرة: اآلية  4
، ومسلم، صحيح مسلم، كتاب 282قم ، حديث ر1/64، كتاب الغسل، باب اذا احتلمت المرأة، صحيح البخاريالبخاري:  5

 . 313، حديث رقم 1/251الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، 
  .222سورة البقرة: اآلية  6
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  صور تشريك النية في الغسل، وله ثالثة أوجه: 

  : :  تشريك النية عند اجتماع أكثر من موجب للغسلألولاالوجه 

، سواء أكانت موجبـات  مع أكثر من سبب موجب للغُسلت، على أنّه إذا اج1اتفق الفقهاء
تشريك بالنية، فغسٌل واحد األسباب متفقة كالجنابتين، أم مختلفة، كالجنابة والحيض، فإنّه يجوز ال

  :دليل ذلكو يكفي،

 عليه وسلم لم يكن يغتسل من الجماع إالّ غُسالً واحدا عن موجبـات  أن النبي صلى اهللا .1
  متعددة.

  ولشدة العالقة بين الحدثين. .2

 .وألن مبنى الطهارات على التداخل .3

   .في هذه المسألة أنّه ال خالف فيها بين فقهاء المذاهب األربعة يالحظ

جتمـاع غسـل الجنابـة    كا عند اجتماع موجب للغسل ومسـنون، تشريك النية  والوجه الثاني:
  والجمعة، وللفقهاء فيها أربعة أقوال:

جواز التشريك بالنية في سببي الغُسل الواجب والمسـنون، فلـو    إلى : ذهب الحنفيةاألولالقول 
نب يوم الجمعة لرفع الجنابة والجمعة، ارتفعت جنابته وحصل له ثواب غُسل الجمعة اغتسل الج
نية، وبالتـالي فالغُسـل    إلىلغُسل عندهم من الوسائل التي ال تفتقر : أن اودليلهم، 2بغُسٍل واحد

   .3الواجب والغُسل المسنون يتداخالن بنية واحدة

                                                 
، القوانين الفقهية. وابن جزي: 1/169، رد المحتار. وابن عابدين: 1/66، فتح القديرابن الهمام:  1

  .1/72، مغني المحتاج. والشربيني: 23ص
  .1/99، تبيين الحقائقالزيلعي:  2
  . 1/66، فتح القدير. وابن الهمام: 1/169، تارحالمد رابن عابدين:  3
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أكثر المالكية: أنّه إذا نوى الجنابة والجمعة وقصدهما أجزأه عنهمـا غُسـالً    : ذهبالقول الثاني
  .1واحدا، وحصل األجر لهما؛ التفاق مقصودهما

إذا نواهما؛ التحادهمـا فـي    من مذهب الشافعية يحصالن أيضا، على الصحيح، :القول الثالث
: بـأن غُسـل   ودليلهم على ذلك عند الشافعية: أنّهما ال يحصالن. آخر وجههناك و، )2(المقصود

  .3الجمعة ال يحصل ضمنًا، بخالف تحية المسجد، فإنّها تحصل ضمنًا وإن لم ينوها

 .ابة والجمعة جميعا لم يكفه غسل واحـد ن نوى بغُسله الجنوقال بعض المتأخرين: أنّه إ
نّة، وحتهم: أنّه خلط الفرض بالسعن ابـن عمـر رضـي اهللا    ج وِيعلى استداللهم: بما ر دور

  .4عنهما: أنّه كان يغتسل للجنابة والجمعة غُسالً واحدا

سل الجنابة عن غُسل الجمعـة؛  أصحهما: أنّه يكفيه غُ روايتين إلى الحنابلة : ذهبالقول الرابـع 
   .5ألن غُسل الجمعة اندرج في غُسل الجنابة، فجاز التشريك بالنية في هذه الحالة

  :  لراجحالقول ا

قول القائلين أنّه يجوز التشريك بالنية لمـن أراد أن يغتسـل للجنابـة    أرى أن الراجح 
ادلـة القـائلين    نقل عنه، ولقولاهللا عليه وسلم كما لفعل الرسول صلى  ؛ والجمعة بغُسل واحد

  .أعلى وأعلم تعالىواهللا سبحانه و بالجواز

  .6جتماع غسل الجمعة والعيدعند اجتماع أكثر من غسل مسنون، كا: تشريك النية الوجه الثالث

                                                 
نوار البروق في أنواع ، الفروق: شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي، 1

  .2/31م، 2001 -هـ1421دار السالم، ، 4، عدد االجزاء 1ط الفروق،
. العمراني، أبو الحسين يحيى بن أبي الحسين 1/48، المهذب.  الشيرازي: 1/82 مغني المحتاج،ني: الشربي 2

، تحقيق: 13، عدد االجزاء1، طالبيان في مذهب األمام الشافعيهـ): 558بن سالم اليمني الشافعي (ت: 
  .2/586م، 2000-هـ1421قاسم محمد، دار المنهاج، جدة، 

  .1/49، روضة الطالبين. والنووي: 22، صئراألشباه والنظاالسيوطي:  3
هـ): 463ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي (ت:  4

  .20ص ،1407، بيروت، دار الكتب العلمية، 1ج ، الكافي
  .1/221، والمغني. 1/24، الكافي ابن قدامة، 5
، نهاية المحتاج. الرملي: 1/221، المغني. ابن قدامة: 1/16، مغني المحتاج. الشربيني، 1/124، المجموعالنووي،  6
4/106.  
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 اغتسل غُسالً واحدا بنية الغُسل للجمعة والعيد، حصـال لهمـا جميعـا   لو ومثال ذلك: 
غسال المسنونة مقصودها واحد، وهو دفع التأذي بالرائحة عند االجتماع ألن األ ،؛ ذلك1باالتفاق

  .2في الجمعة أو العيدين ونحوهما

  :التيممتشريك النية في  :المطلب الثالث

  مفهوم التيمم: 

الصعيد الطـاهر   إلىشرعاً: القصد و. 3هتالتيمم في اللغة: القصد، تيممت فالنا أي قصد
  فالتيمم لغة وشرعا يعني القصد. .4الصالة ونحوها احةلمسح الوجه واليدين بنية استب

وضوء وغُسـل  ب الوضوء أو الغُسل، أو اجتمع على االنسان إذا تعددت موجبات أسبا
   ؟فهل يجوز تشريك النية لرفع أكثر من حدث بالتيمم التيمم. إلىوانتقل 

ن المكلّف يكفيه تيمم أ إلىمن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة:  األئمة األربعةذهب 
وعلى ذلك:  .5واحد؛ الستباحة الصالة مع وجود حدثين مختلفين أو أكثر؛ أو لرفع أحداث مختلفة

النية في الوضوء والغُسل على التيمم، وكذلك األمـر فيمـا   تنسحب مسائل قضايا تشريك ذلك: 
ود، ويكفـي فـي   يتعلق باألحداث المختلفة، وتكون بمنزلة الحدث الواحد؛ التحادهما في المقص

  .6اجتماع األحداث تيمم واحد؛ وألن التيمم بدل عن الوضوء والغُسل أو عن أحدهما

: حديث عمار بن ياسر رضي اهللا عنه، حينما بعثه النبـي صـلى اهللا   ودليلهم على ذلك
نبـي  عليه وسلم في حاجة، فأجنب، فلم يجد الماء، قال: فَتَمرغْتُ كما تَمرغُ الدابة، ثم أتيـت ال 

                                                 
البيان . العمراني: 1/78، حاشية البيجوري على شرح الغزي. والبيجوري، 1/75، منح الجليلعليش،  1

  .2/586، في مذهب األمام الشافعي
نهاية . الرملي: 1/221، المغنيقدامة: ابن . 1/13، االختيار. والموصلي، 1/67، الهدايةالمرغيناني،  2

  .4/106، المحتاج
  .1/349، مختار الصحاح. الرازي: 5/2064، الصحاح، الجوهري: 12/23، لسان العربابن منظور:  3
  .176، صاحكام الطهارةعبيد،  4
 ،رد المحتار. وابن عابدين: 1/21، االختيار. والموصلي: 1/52، بدائع الصنائعانظر: الكاساني:  5
  .252- 1/251، المغني. وابن قدامة: 2/220، المجموع. والنووي: 1/255
  . 1/46، ونهاية المقتصد داية المجتهدبابن رشد:  6
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   بـرتقول بيديك هكذا، ثـم ض صلى اهللا عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: "إنّما كان يكفيك أن
  .1بيديه األرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه"

وجه الداللة في الحديث: أن النبي صلى اهللا عليه وسلم حصر استباحة الصالة بـالتيمم  
، وهو عام في كل حدث، سواء أكان واحدا، أم أكثر، فدّل ذلك على أن التيمم الواحد مرة واحدة

  .2الوضوء والغُسلألكثر من سبب إليجاب يكفي 

  

  

                                                 
صحيح . ومسلم: 3471حديث رقم،  1/77، كتاب التيمم، باب التيمم ضربة صحيح البخاريالبخاري:  1

   . 368، حديث رقم 281-1/280، كتاب الحيض، باب التيمم، مسلم
. الصنعاني، محمد بن اسماعيل بن 1/442، فتح الباريابن حجر، . 2/152، شرح زاد المستقنعالشنقيطي،  2

،  بدون طبعة، دار الحديث، سبل السالمصالح بن محمد الحسيني الكحالني أبو براهيم  عز الدين المعروف باألمير: 
  .1/140هـ، 1182
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  :األذان والصالةتشريك النية في : المبحث الثاني

  :مسائل في االذان

  :األذانفي  تشريك النية :األولالمطلب 

الذي هو إعالم لدخول  بالنية، فإنّه يرد في باب األذانبناء على تأصيل مفهوم التشريك 
  :وقت الصالة مجموعة مسائل، منها ما يأتي

 تكرار األذان في الوقت الواحد: ى:األولالمسألة 

إذا تعدد المؤذنون في بلد، فهل يكتفي السامع بإجابة مؤذن واحد، مرة واحدة، وتتـداخل  
وجب لألذان، أو أنّه يستحب تكرار إجابة المؤذن، بنـاء  مرات األذان في حقِّه؛ التحاد السبب الم

  على أن األمر المعلق على شرط، يقتضي التكرار؟

قولين فـي   إلىاختلف الفقهاء في تكرار إجابة أكثر من مؤذن، بأن أذّن واحد بعد واحد 
  الجملة:

له الحرمة، ألن ؛ األولن بعد إجابة المؤذن تستحب إجابة المؤذنين جميعهم، ولك :األولالقول 
سواء أكانوا في مسجد واحد، أم أكثر، وهو ما رجحه ابن عابدين من الحنفية، وبعض المالكية، 

  .1وبعض الشافعية، واستحبه الحنابلة في ظاهر كالمهم

حديث النبي صلى اهللا عليه وسلم: "إذا سمعتم المؤذن، فقولـوا مثلمـا   ودليلهم على ذلك 
و يحمل على التكرار، فيستحب تكرار إجابـة المـؤذن الثـاني،    ، يشتمل على أمر، وه2يقول"

                                                 
. والنووي: 1/253، لصاوي على الشرح الصغيرا. والصاوي: 1/397، رد المحتارابن عابدين:  1

. وابن اللحام، 1/426، اإلنصاف. والمرداوي: 1/140، مغني المحتاج. والشربيني، 3/119، المجموع
القواعد والفوائد األصولية وما يتبعها من هـ): 803عالء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس (ت: 

 .176م، ص1999- هـ1420الفضيلي، المكتبة العصرية، ،  تحقيق عبد الكريم األحكام الشرعية
. ومسلم، 611، حديث رقم 1/126، كتاب أالذان، باب اذا سمع المنادي، صحيح البخاريرواه البخاري:  2

  .383. حديث رقم 1/288، كتاب الصالة، باب باب القول مثل قول المؤذن، صحيح مسلم
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وألن الحكم إنّما يتعدد بتعدد سببه، ل على إرادة سماع الكل، أو البعض، والثالث، وهكذا، وهو دا
  .1وقد حصل هنا، فتكررت اإلجابة؛ لتكرر السبب الموجب لها

فضيلة في اإلجابة شامل للجميـع، إالّ  ، مع أن أصل الاألول: تستحب إجابة المؤذن القول الثاني
 2متأكد يكره تركه، وهو اختيار النووي في المجموع األولأن.  

  :  الراجحالقول 

؛ ألنّه هو األسبق، واألحـق باإلجابـة؛ وألن   األولإجابة المؤذن  أرى القول باستحباب
المقصود منه، وهو  ر األذان في الوقت الواحد موجب للتدخل بينها، فيكتفى بأحدهما؛ لتحققاتكر

يشـمل الترديـد خلـف     األولفالترديد مرة واحدة خلف أذان المـؤذن  ، 3اإلعالم بدخول الوقت
  .أعلى وأعلم تعالىسبحانه والمؤذنين جميعهم، وتحصل جميع األجور بإذن اهللا 

ان ، فهل يؤذن ويقام لكل فائتة؟ أو يكتفـى بـأذ  إذا تعددت الفوائتتشريك النية المسألة الثانية: 
  واحد وإقامة واحدة؟

اتفق الفقهاء على أنّه يستحب أن يقيم الصالة لكل فائتة، واختلف الفقهاء في تكرار األذان 
  ثالثة أقوال: إلىلكل فائتة من الفوائت إذا تعددت 

  .4: أنّه يستحب أن يؤذن لكل صالة فائتة، وهو مذهب الحنفيةاألولالقول 

يؤذن لألول فقط، وهو رأي بعض الحنفية، والمعتمد عند الشافعية، : أنّه يستحب أن القول الثاني
  .5وهو أيضا قول الحنابلة

                                                 
 .1/397، رد المحتارابن عابدين:  1
  .1/196، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. والدسوقي: 1/131، المنتقى الباجي: 2
  .79، صالتداخل وأثره في األحكام الشرعيةمنصور:  3
، طالمبسو. والسرخسي، 1/390، رد المحتار. وابن عابدين: 1/251، العناية مع فتح القديرالبابرتي:  4
1/136. 
. وابن 1/422، اإلنصاف. والمرداوي: 3/84، المجموع. والنووي: 1/251، فتح القديرابن الهمام:  5

 .1/100، الكافيقدامة: 
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: أنّه ال يؤذن للفائتة، وهو قول عند الحنفية، وهو مـذهب المالكيـة، وهـو قـول     القول الثالث
  .1للشافعي، ورواية مرجوحة عند الحنابلة

  :  الراجح القول

ى فقط، وذلك لحصول المقصود بها، األولحد للفائتة القول باستحباب أذان وا أن الراجح
 وهو اإلعالم بالوقت الذي تفعل فيه، فيكون أذان واحد بعدة نيات تشمل الصلوات الفوائت جميعها

  .أعلى وأعلم تعالىسبحانه واهللا و

، كالجمع بين الظهر والعصر في وقـت  الجمع بين الصالتينتشريك النية عند المسألة الثالثة: 
هر بعرفة، وكالجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء بمزدلفة، وغيرهما، هل هو بأذان الظ

  واحد وإقامتين، أو بأذانين وإقامتين؟

بأذان واحد  المعمول عليه عند غالب الفقهاء هو أن الجمع بين الصالتين يكونإن القول 
ثم  - في صحيح مسلم وفيه: " 3عنهما حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا والدليل على ذلك  .2وإقامتين

حتى أتى المزدلفـة،   -أذّن، ثم أقام، فصلّى الظهر، ثم أقام فصلّى العصر، ولم يصلِّ بينهما شيًئا
  . 4"-فصلّى بها المغرب والعشاء بأذان واحد، وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيًئا

  :ةالصالفي  تشريك النية :المطلب الثاني

في صحة الصالة لكون الصالة هي رأس العبادات التي  شرطأن النية  تفق العلماء علىإ
  .وردت في الشرع لغير مصلحة معقولة: أعني من المصالح المحسوسة

                                                 
  .1/422، اإلنصاف. والمرداوي، 1/135، مغني المحتاج. والشربيني، 1/118، منح الجليلعليش،  1
، روضة الطالبين. والنووي، 1/320، المدونة الكبرى. ومالك، 2/504، رد المحتارابن عابدين،  2
 .1/100، الكافيامة، . وابن قد1/197
 .33، صسبق تعريفه  3
سنن أبو )، وأبو داود، 1218حديث رقم ( 2/886، -صلى اهللا عليه وسلم-اخرجه مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي  4

، والبيهقي، 1905، حديث رقم 2/182، -صلى اللله عليه وسلم  -، كتاب المناسك، باب صفة حجة النبيداود
احرم احراما مطلقا ينتظر –صلى اللله عليه وسلم –الحج، باب ما يدل على ان النبي ، كتاب السنن الكبرى

  .8827، حديث رقم 5/10القضاء، 
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  ة بالصالة، ومن أهم هذه المسائل:وتشريك النية أمر يحصل في بعض المسائل المتعلق

   :وقتشريك النية في تكبيرة اإلحرام للمسب: ىاألولالمسألة 

 حرام والركوع فهل يجزئه ذلك لالفكبر تكبيرة واحدة  مام راكعا؛اإلالمسبوق  أدرك اذا 
  ؟وتكفيه تكبيرة واحدة عنهما

لو نَوى بِالتَّكْبِيرة الْواحدة تَكْبِيرةَ الِْإحرامِ والركُـوعِ لـم   ": 1قال الماوردي في االنصاف
يحِ من الْمحلَاةُ على الصالص دقنِ تَنْعتَيايعالروعِ وفي الْفُر همقَدو رِهغَيرِ ورحفي الْم بِه مزبِ جذْه

ن تكبيرة اإلحرام ركن لصالة الفرض والنفل معاً ولم يتمحض هـذا  قالوا: بأ دليلهم ،والتَّلْخيصِ
إمام الحرمين الجويني التكبير لإلحرام بأيهما فلم تنعقد فرضا وال نفالً وفي وجه تنعقد نفالً وقال 

األئمة على أن المسبوق إن اقتصر على تكبيرة واحدة واوقعها في حالة في نهاية المطلب أجمع 
 2القيام نوى بها تكبيرة العقد وتكبيرة الهوي جميعاً فإن صالة ال تنعقد فال يصح التشريك بيـنهم 

نِّفُ وصالْملَا وبن شَاق هاخْتَار دقتَنْع نْهعـاوِي وقال في الْح الشَّارِحو دجنواهمـا    الْم ِإنالْكَبِيـرِ و 
اوِي الصالْحالْفَاِئقُ ويمٍ وا بن تَممَأطْلَقَهعليه و بِ نَصذْهرِ الْمفي ظَاه َأهزَأج ةداحو ةبِتَكْبِيريرغ.   

  كثر من فريضة:ريك النية ألداء أ: تشلثانيةالمسألة ا

 الظهـر  صـالة  عليه كمن لذاتهما، مقصودتين عبادتين بين النية في التشريك صحي ال   
له يصح فال ،قضاء صلي فريضة الظهر بنيتي األداء والقضاء معاً أنـ  ،ي  أن أراد مـن ذلك وك

 فريضة ركعات أربع ينوي أن وكذلك ،يصح فال والعصر الظهر بنية ركعات أربع يصلي الظهر
 بـالفرض  يتـأدى  ال الفرض نإ حيث العلماء، عند فيه خالف ال وهذا صح،ي فال وسنته الظهر
  .3بها مستقلة نية فريضة أو عبادة كلفي  بالنفل؛ وألن األصل يتأدى وال والنفل

                                                 
 .224، اإلنصافالماوردي:  1
، تحقيق: أ. د.  1، طنهاية المطلب في دراية المذهبهـ): 478الجويني، عبد الملك بن عبد اهللا بم يوسف بن محمد (ت:  2

، 1، طالوسيط في المذهبهـ): 505. الغزالي (ت: 2/131م، 2007-هـ1428الديب، دار المنهاج،  عبد العظيم محمود
 .2/228هـ، 1417، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم ومحمد تامر، دار السالم، القاهرة، 7عدد االجزاء

تحفة . الهيتمي: 2/220، الحاوي الكبير. الماوردي: 1/377، رد المحتار. ابن عابدين: 2/95، المبسوطالسرخسي:  3
  .6/243، مغني المحتاج. الشربيني: 10/86، المحتاج
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  ، وأهم األمثلة عليها:تشريك النية عند أداء النوافل والسننالمسألة الثانية: 

 حضر وقد المسجد دخل لمن والسنة الراتبة القبلية تشريك النية بين تحية المسجد :األول المثال
 من المسألة هذه المسجد؟ تحية عن الراتبة صالة تجزئه هل ،1الفجر أو الظهر صالة وقت

 عدم وهو( األصل من المستثناة المسائل من وهي النية، تشريك الفقهاء فيها جوز التي المسائل
 تبعا؛ الراتبة بصالة المسجد تحية تحصل عليه فبناء ،)واحدة بنية عبادة من أكثر إشراك جواز
طلب عنه ويسقط 2الراتبة بأداء ذلك وحصل بالعبادة المسجد من البقعة شغل هو المقصود ألن 

  .الشارع طلبه ما جاءت وفق العبادة لكون يؤثر ال المكلف فقصد التحية،

 الحاجـة  صالة بنية عتينرك صلّى منف :تشريك النية بين صالة الحاجة والضحى :المثال الثاني
 األجـر  لـيعظم  ىحد على صالة كل يصلي أن ىاألول كان وإن ،المقصود له حصل والضحى

 وسـنّة  الضـحى  صالة وكذلك لذاتها، مقصودة ليست الحاجة صالة كانت ولماالثواب،  ويزيد
  .3أحدهما بأداء المقصود له حصل الوضوء

 اإلخالص ما روي في صحيح البخـاري أن  في يقدح ال وأنّه ذلك جواز على يدل ومما
 أن أريد ولكن ،الصالة أريد ما بكم ألصلي إنِّي :فقال ،إماما الناس في صلّى الحويرث بن مالك
 وقصـد  الصـالة  نيـة  بين جمع أي ،4يصلي وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول رأيت كيف أريكم
  .الصالة تعليم قصد الصالة نية مع يضر فال، 5التعليم

                                                 
 التداخلمنصور:  خالد . محمد25، صالمكلفين مقاصد. األشقر: 40، صوالنظائر األشباهالسيوطي:  1

 . 61، صالشرعية األحكام في وأثره
. 2/18 ،رد المحتارين: عابد . ابن41،132ص ،والنظائر األشباهنجيم:  . ابن1/325، المجموعالنووي: 2

 منح. عليش: 1/313 ،الكبير الشرح على الدسوقي حاشية. الدسوقي: 2/20 ،القدير فتحالهمام:  ابن
 ،333 ،1/49، الطالبين روضة . النووي:21ص ،والنظائر األشباه. السيوطي: 1/210 ،خليل على الجليل

 االباري بشرح فتحالعسقالني:  حجر ن. اب2/118 ،المحتاج نهاية. الرملي: 1/85 ،المهذبالشيرازي: 
 1/269، 1/455 ،المغنيقدامة:  . ابن1/157، الكافي قدامة: . ابن1/14 ،البخاري صحيح

 .21-10، صأالشباه والنظائروما بعدها. السيوطي:  24، صاألشباه والنظائرابن نجيم:  3
، 1/164ا قام من الركعة، ، كتاب أالذان، باب كيف يعتمد على أالرض اذصحيح البخاريالبخاري:  4

  .634، حديث رقم 19/287، باب مالك بن الحويريث، المعجم الكبير. والطبري: 824حديث رقم 
 .108ص ،اإلخالص. األشقر: 2/192 ،الباري فتحالعسقالني:  حجر ابن 5
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 ركعتـي  صـالة فإن  تشريك النية بين صالة االستخارة والسنة الراتبة البعدية:: مثال الثالثال
  .1منهما الفراغ بعد إالّ االستخارة باله على ترد لم لو حتى ركعتين أي عقب تصح االستخارة

 تحصـل  الوضوء سنّة صالةإن  :سنة الوضوء وتحية المسجدة بين يتشريك الن المثال الرابع:
 المسـجد  وتحية الوضوء سنّة" والنظائر: األشباه في نجيم ابن لقول ينوها، لم أو نواها ءسوا له

  .2"نفالً أو كانت فرضا صالة كل عنها ينوب وكذلك الدخول عند أداها صالة كل عنهما ينوب

  المسألة الثالثة: تشريك النية عند اجتماع الجمعة والعيد: 

 الصالة في التداخل من جزء التشريك مسائل أن عتباربا بالتشريك المتعلقة المسائل ومن
 فـإذا  ،واجه الناس ويقع فيها الخالفأهم المسائل التي تالتي هي و والعيد الجمعة اجتماع مسألة

 يلـزم  أم الجمعـة،  يسقط العيد وأداء العيد في خطبة الجمعة  تدخل فهل والعيد الجمعة اجتمعت
   منهما؟ كل أداء

من حضر العيـد  الجمعة والعيد ولكنهم اختلفوا م استحباب حضور تفق أهل العلم علىا
  أقوال: ثالثة علىهل يرخص له في ترك الجمعة 

 يباح فال الجمعة يوم العيد وافق إذا أنّه إلى 5حزم وابن 4والمالكية 3الحنفية ذهب :األول القول
 فال خارجها أو البلد في بمنزله العيد شهد من ذلك في سواء الجمعة عن التخلف العيد شهد لمن

 فالجمع ،بينهما الجمع يجوز وال مطلوب منهما فكل ،األخرى صالة عن منهما صالة تجزئ

                                                 
  .1/12، ألشباه والنظائرالسيوطي: ا .1/30 ،القوانين الفقهية :ابن جزى 1
 .1/123 ،والنظائر األشباهنجيم:  ابن 2
الهدايه في شرح بداية ): 593المرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني، أبو الحسن برهان الدين، (ت:  3

، االختيار. الموصلي: 2/71، تحقيق: طالل يوسف، دار حياء التراث العربي، لبنان، بيروت، 4، عدد االجزاء المبتدي
  ،2/166، اررد المحت. ابن عابدين، 1/85
المدونة . مالك: 2/72. الزرقاني على خليل، 1/159، بداية المجتهد. ابن رشد: 59، صالقوانين الفقهيةابن جزي:  4

 .1/143، الكبرى
 .5/89، المحلىابن حزم:  5
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 العامة األدلة من ذلك على واستدلوا ،1العشاء مع وبالمغرب العصر مع بالظهر خاصة رخصة
  : الجمعة وجوب في

�m��L��K��J������I��H��G��F��E����D��C��B��A��N��M: تعـالى  اهللا قول

OP��l2.  

نّة؛ فال والعيد فرض الجمعة وأن3العيد في الجمعة تدخل س.  

 في والجمعة العيد اجتمع إذا :أنه إلى 4تيمية ابن اإلسالم شيخمنهم و الحنابلة ذهب: الثاني القول
فإنها ال تسقط مام إال اإل ،العيد حضر عمن الجمعة وتسقط جاز والظهر العيد فصلوا واحد يوم

 ،ية وأالخبار الدالة على وجوبهاعموم اآلدليلهم  ،ن ال يجتمع له من يصلي به الجمعةأ عنه إال
 هريرة رضيأبي  بحديثوعللوا قولهم حداهما بأالخرى، إاجبتان فلم تسقط ألنهما صالتان وو

 أجزأه شاء فمن ،عيدان هذا يومكم في اجتمع "قد :قال وسلم عليه اهللا صلى النبي عنه، عن اهللا
 يجمع أن شاء من :وقال العيد صلى وسلم عليه اهللا صلى النبي ألنو ،5مجمعون وإنا معةالج من

  .6فليجمع يجمع

                                                 
 .92 /2 ،شرح الخرشي على مختصر خليل: الخرشي 1
  .9سورة الجمعة: اآلية  2
  .1/275 ،بدائع الصنائعالكاساني:  3
، والفتاوى الكبرى. 195، صالمحرر في الفقه على مذهب أالمام أحمد. ابن تيمية: 2/265، المغنيابن قدامة:  4

24/212.  
. وابن ماجه: 1073، حديث رقم 1/281، باب اذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، سنن أبي داودأبو داود:  5

 سننه في . والبيهقي1311، حديث رقم 1/416، باب ما جاء في اذا اجتمع العيدان في يوم، سنن ابن ماجه
، باب عطاء بن أبي ربيع المعجم الكبير. والطبراني: 1064 رقم حديث ،1/425 الصحيحين على الكبرى

، قال أاللباني حديث صحيح، أاللباني، صحيح الجامع 13591، حديث رقم 12/435عن ابن عمر، 
 .13591، حديث رقم 4/239، ن أبي داودصحيح سن. االلباني: 4365حديث رقم  2/85وزياداته، 

 باب ،الخوف صالة ، كتابالمجتبى :أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر بن سنان ،النسائي 6
 والسنن الصالة إقامة كتاب، أبي داوود سنن صحيح. األلباني: 1591رقم ، حديث3/194 ،العيدين اجتماع

.  1310 رقم حديث ،1/415 يوم في العيدان اجتماع في جاء ما باب سننه في ماجة . وابن1/199 فيها،
 .2/94 ،الحبر تلخيصالعسقالني:  حجر صحيح. ابن الحديث ،1/220 ماجة ابن سنن صحيحأاللباني: 
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 حكمه فيكون ،وجوب إسقاط ال حضور إسقاط حينئذ الجمعة إسقاط بأن صرحوا فقد
 به فتنعقد ،وجوبها عنه يسقط وال الجمعة ترك يبيح شغل أو عذر له ممن ونحوه كمريض
 اإلمام ذلك من ويستثنى الخالف من خروجا حضورها له واألفضل ،خرهايؤ أن ويصح الجمعة

  الجمعة. حضور عنه يسقط فال

 الجمعة اجتماع يوم في العيد لصالة النداء يبلغهم الذين القرية أجاز الشافعية ألهل: الثالث القول
 ،الجمعـة  همفاتت أهليهم إلى رجعوا ولو العيد صالة حضروا لو فيما وذلك ،الجمعة ترك والعيد

 علـيهم  وحـبس  للعيـد  المجيء تركوا لو ثم عليهم، ومن تخفيفًا الجمعة ترك في لهم فيرخص
 واستدلوا بقـول ، 1الجمعة وقت دخول قبل ينصرفوا أن الجمعة لترك ويشترط ،للجمعة الحضور

 معاجت قد إنّه الناس "أيها: عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطبته فيرضي اهللا عنه  عثمان
 ينصرف أن أراد ومن فليصل الجمعة معنا يصلي أن العالية أهل من أراد فمن ،يومكم في عيدان
  .2فليفعل"

  :جحراالالقول 

 العيد شهد من بأن القول لي يترجح وأدلتهم، وأقوالهم العلماء مذاهب على اإلطالع بعد
 يشهد لم ومن شهودها شاء من ليشهدها الجمعة يقيم أن اإلمام على ولكن الجمعة، عنه سقطت
 مسعود وابن وعثمان كعمر وأصحابه وسلم عليه اهللا صلى النبي عن المأثور هو وهذا العيد،
  .3وغيرهم الزبير وابن عباس وابن

                                                 
. 1/316 ،المحتاج مغني. الشربيني: 2/79 ،الطالبين روضة. النووي: 1/109، المهذبالشيرازي:  1

 .4/492 ،المجموع ،. النووي1/71 ،الوجيزالغزالي: 
، حديث رقم 7/103، كتاب األضاحي، باب ما يؤكل من لحوم األضاحي، صحيح البخاريالبخاري:  2

. ومالك في الموطأ 6291، حديث رقم 3/318. والبيهقي في السنن الكبرى، باب اجتماع العيدين، 5572
الشافعي في مسنده باب  .192،613، حديث رقم 2/249باب أالمر بالصالة قبل الخطبة في العيدين، 

 .6084، حديث رقم 2/53اجتماع العيد والجمعة 
  .1/81، دار الغد الجديد، بدون تاريخ، 1، طاالختيارات الفقهية: إبراهيم أبو شادي 3
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 حضور في رخّص وعيد جمعة وسلم عليه اهللا صلى النبي عهد على اجتمع ولما
  .1مجمعون" فإنّا فليشهد لجمعةا يشهد أن شاء فمن خيرا أصبتم "قد قال: لفظ وفي الجمعة،

 يشـهد  لـم  إذ الظهـر  يصل إنّه ثم االجتماع مقصود له حصل العيد حضر من وكذلك
 النـاس  على الجمعة إيجاب وفي الجمعة مقصود يحصل والعيد وقتها في الظهر فيكون ،الجمعة
 مـع  يتفـق  وهذا عنهم، تخفيفًا فيها وسلم عليه اهللا صلى النبي لهم رخّص وهنا عليهم، تضييق
 األخـرى  في إحداهما أدخلت واحد جنس من ناعبادت اجتمعت إذا أنّه ،ذكرها سبق التي القاعدة
  أعلم.أعلى و تعالىسبحانه و واهللا 2عنها، ونابت

  : ع العيد والكسوفاجتما: المسألة الرابعة

  ؟تدخل خطبة الكسوف في خطبة العيد إذا اجتمع العيد والكسوف فهل

ثم خطب لهما بعد الصالتين  ،كسوف والوقت متسع أو ضيق صالهماإذا اجتمع العيد وال
ولو اجتمع جمعة وكسوف واقتضى الحال تقديم الجمعة  ،خطبتين يذكر فيهما العيد والكسوف

وإن اقتضى الحال تقديم الكسوف بدأ  ،خطب لها ثم صلى الجمعة ثم الكسوف ثم خطب للكسوف
 إلىوال يحتاج  ،الكسوف وما يندب في خطبتيه بها ثم خطب للجمعة خطبتها وذكر فيهما شأن

قال أصحابنا وال  :وكذا نص عليه الشافعي في األم ،أربع خطب يقصد بالخطبتين الجمعة خاصة
شريك بين فرض ونفل بخالف العيد والكسوف فإنه تيجوز أن يقصد الجمعة والكسوف معا ألنه 

ر ألن السنتين إذا لم تتداخال ال يصح أن هكذا قالوه وفيه نظ ،يقصدهما بالخطبتين ألنهما سنتان
ولهذا لو نوى بركعتين صالة الضحى وقضاء سنة الصبح ال تنعقد  ،بصالة واحدةهما يينو

فال يضر  ،ألنها تحصل ضمنا ،فرض أو نقل نية تحية المسجد لم يضر إلىولو ضم  ،صالته
  والوقت متسع بدأ  ازةاجتمع عيد وكسوف واستسقاء وجنقال الشافعي في البويطي لو  .ذكرها

  

                                                 
  .84سبق تخريجه ص 1
  .24/210 ،فتاوىالمجموع ابن تيمية:  2
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وجاء في  .1فإن خطب للجميع خطبة واحدة أجزأه ،بالجنازة ثم الكسوف ثم العيد ثم االستسقاء

، خَطَب لَهما خُطْبتَينِ، بِقَصدهما اجتَمع عيد وكُسوفوكَذَا لَو ": ظائر للسيوطيكتاب أالشباه والن

وِل الري َأصف ها ذَكَريعموفجالْكُسة وعمالْج لَافنَّتَانِ، بِخا سمبَِأنَّه لَّلَهعو ،ة2ض.   
  تشريك النية عند تكرار التالوة:: خامسةالمسألة ال

 قرأ فلو السهو، وسجود التالوة سجود الصالة: في بالتشريك المتعلقة المسائل ومن
 آيات السجود لجميع يكفي أم سجود سجدة آية لكل يلزمه فهل سجدة، من أكثر فيهاسورة  المكلف
    واحدة؟ سجدة

    .l3	���������������������������������������m :تعالى قوله التالوة سجود في األصل إن

  : 4الداللة وجه

أن  عليه سجدة فيها ووجد تعالى اهللا آيات قرأ إذا المؤمن أن على تدل الكريمة اآلية
 وسلم عليه اهللا صلى النبي كان ، قال:عنهما اهللا رضي عمر ابنعن و، تعالى هللا تعظيما يسجد
  .5لجبهته موضعا أحدنا يجد ما حتى معه ونسجد فيسجد السجدة فيها ،ةالسور علينا يقرأ

 على قرأ ثابت بن زيد أن ذلك على يدل ومما بواجب، وليس الصحيح علىسنّة  وهو
 عليه اهللا صلى لسجد واجبا كان فلوفيها،  يسجد فلم، �mAl6وسلم  عليه اهللا صلى النبي

                                                 
، بدون ذكر فتح العزيز بشرح الوجيز): 623عي (ت: . القزويني، عبد الكريم بن محمد الراف5/61، المجموعالنووي،  1

. السنيكي، 1/288، أسنى المطالب. السنيكي: 2/87، روضة الطالبين. النووي: 5/80الطبعة أو سنة النشر، دار الفكر، 
. ابن حجر 1/100م، 1994-هـ1414، بدون ذكر الطبعة، دار الفكر 2، عدد االجزاء فتح الوهاب بشرح منهج الطالب

حاشيتا . القليوبي وعميرة: 1/197م، 2000- هـ1420، دار الكتب العلمية، 1، عدد االجزاء1، طالمنهاج القويمثمي: الهي
  . لم أجد  هذه المسالة إال في كتب المذهب الشافعي.1/437، حاشية البجيرمي. البجيرمي، 1/463، قليوبي وعميرة

  ، 1/23،336، االشباهالسيوطي:  2
 . 58سورة مريم، اآلية  3
  .3/187، الوسيط في تفسير القرآن المجيدالنسيابوري، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي:  4
. 1018، حديث رقم1/366، كتاب الكسوف، باب من لم يجد موضعا لسجود، صحيح البخاريالبخاري:  5

، 1/405، ، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب السهو في الصالة والسجود لهصحيح مسلمومسلم: 
 .575حديث رقم 

 .1، اآلية النجمسورة  6



 

89 

 أصاب فقد سجد فمن التالوة، سجود علينا يفرض لم اهللا إن الناس أيها قال: عمر وعن ،وسلم
 السماع قصد سواء والسامع التالي على واجب إنّه الحنفية: وقال، 1عليه شيء فال يسجد لم ومن

  .2يقصد لم أو

 إذا أما ،أو سماعها السجدة آية قراءة عند تالوةلل دوسجيسن ال أن على 3الفقهاء وقد اتفق
  :قولين على ذلك في الفقهاء اختلف فقد قراءتها تكررت

كررها؛  ولو سجدة آية به مرت كلما يسجد القارئ أن إلى والحنابلة المالكية ذهب: األول القول
: دليلهم، و4الشافعية ندع األصح وهو مالك اإلمام عند فقط والمتعلم المعلم باستثناء السبب، لتعدد
  .التالوة تكرار وهو للسجود الموجب السبب اتحاد هو

 يتكرر ال واحد مجلس في ذلك وكان اآلية كرر إذا القارئ بأن الحنفية ذهب: الثاني القول
 أو بالعكس أو سمعها ثم تالها بأن ،والسماع التالوة وهما ،الوجوب سببا اجتمع ولو حتى السجود
 أو سامع من مجلسه تكرر ومن لألولى يسجد لم إن للشافعية قولين أحد وهو أحدهما، تكرر

  : بما يأتي واستدلوا على ما ذهبوا إليه، 5عليه الوجوب تكرر رئاق

بالبصرة تالوة كتاب اهللا  الناس يعلم كان عنه: أنّه اهللا رضي األشعري موسى أبي حديث -1
  .6حدةوا مرة إال يسجد وال السجدة آية ، ويعلمهمتعالى

                                                 
. 2/42أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجمعة. باب من رأى أن اهللا عز جل لم يوجب السجود.  1

 . 3573، حديث رقم 2/322، باب سجدة النجم، السنن الكبرى). والبيهقي: 1077حديث رقم (
 القدير، فتح مع الهداية. المرغيناني: 1/180 ،لصنائعا بدائع. الكاساني: 1/75 ،االختيار ،الموصلي 2
 .2/460، فتح الباريابن حجر:  .2/104 ،المحتار ردعابدين:  . ابن2/13
، المغني. ابن قدامة: 2/200، الحاوي الكبير. الماوردي: 2/360، التاج واالكليل. المواق: 2/3: المبسوطالسرخسي:  3
1/446. 
. ابن قدامة: 1/100، الفروع. ابن مفلح: 1/35، روضة الطالبيننووي: . ال4/71 المجموع،النووي:  4

 . 1/179، المغني مع الشرح الكبير
 . 1/94 رد المحتار،. ابن عابدين: 1/377، الفقه على المذاهب االربعةالجزيري:  5
 كره.بذ الكاساني تفرد فقد الحديث كتب في األثر هذا أجد لم ،1/181 ،الصنائع بدائعالكاساني:  6



 

90 

نه كان يعلم اآلية  أعن عبد الرحمن السلمي معلم الحسن والحسين رضي اهللا عنهما  -2
رضي اهللا عنه كان على علم بذلك ولم  كان ال يزيد على سجدة واحدة وعليمرارا و

 ينكر ذلك عليه.

 ن المجلس الواحد جامع للكلمات كما في اإليجاب والقبول.وال -3

نه يجب لكل أللضرورة وذلك الن األصل   استحساندفعا للحرج والمشقة عن المكلف وا -4
ولما كان  ،تالوة سجدة سواء اتحد المجلس أم لم يتحد؛ الن الحكم يتكرر بتكرار سببه

محتاجا إليه لتعليم القرآن الكريم وحفظه  اتكرار اآلية الواحدة في المجلس الواحد أمر
رج والحرج مرفوع عن األمة  كان في تكرار السجود إيقاع المتعلمين والمعلمين في الحو

  .1ن التداخل في السجود رافقا للحرجبنص القرآن فكا

نه لم يرد دليل من القرآن تهادية حيث إأنها أدلة اج األولمن أدلة القول  ةالحظ الباحثت
وإنما  ،على أن النبي صلى اهللا عليه وسلم كرر السجود بتكرار التالوةالشريفة وال السنة الكريم 

ولكن هناك استثناء عند اإلمام  ،ا رفع الحرج عن المكلف إذ ال دليل على وجوبهااألصل فيه
وبذلك نخرج  ،مع القول الثاني  قولما كان هناك استثناء فهذا االستثناء يتف ،مالك للمتعلم والمعلم

  ..أعلى وأعلم تعالىسبحانه واهللا و من النزاع وال  تعارض بين أدلة الفريقين

  القول الراجح: 

واحدة  ، فسجدة تالوة واحدة بينهرأي الحنفية ومن وافقهموهو  قول بتداخل السجدات ال
خذا بمبدأ رفع الحرج قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم وألثبوت ذلك ب تكفي في المجلس الواحد

 الصالة ن الحنفية قاسوا مسألةأ إلىبيه نويجدر الترا على األمة. يسيعن المعلمين والمتعلمين وت
 في ذكره أو ذكره سمع من بأن وقالوا التالوة، سجود مسألة على وسلم عليه اهللا صلى النبي على

 يصلي أن فيكفيه ،التالوة سجود كحكم هذا حكم يجعلون منهم فالمتقدمين ،مرارا واحد مجلس

                                                 
 .2/23، العناية مع فتح القدير. البابرتي: 2/115 المحتار،. ابن عابدين: رد 2/23، فتح القديرابن الهمام:  1
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 ذكره سمع كلما عليه الصالة بتكرار يقولون المتأخرين وبعض السبب، التحاد واحدة مرة عليه
  .وسلم عليه اهللا صلى اهللا لرسول حق ألنّه للجميع؛ واحدة منه تكفي وال كرهذ أو

ن يجمع بين أفهل يصح له  ةية سجدأو قرأ أ آية سجدةلو كان في الصالة فسمع : مسألة
  ؟وسجوده للصالة بنية واحده التالوه سجود

كما لـو  يصح ذلك ويحسب سجوده  :القواعد الفقهيةي قال الزركشي في كتابه المنثور ف
  .1صلى النفل على ظن أنه يصلي الفرض ويصح نفله فكذلك ها هنا

  :السهوتشريك النية عند تكرار  : المسألة السادسه

 لكـل  يلزم أم واحد يكفي فهل مرة، من أكثر صالته فيالمصلي  سها إذاوكذا : تتابع السهوات
  سجود؟ سهو

 سجود السهو:

ويقال سها في الصالة  .3هو الغفلة عما كان مذكوراو .2النسيان والغفلة عن الشيء :السهو لغة
  نسي شيئا منها. وسها عنها لم يصل. 

وهو من  ،في صالتهوقع : سجدتان يسجدهما المصلي قبل السالم وبعده لجبر خلل سجود السهو
وهو ترغيم  ،يؤديها المصلي جبرا للخلل الذي يقع في الصالة .4سببه إلىباب إضافة الشيء 

  صل فيه:األ. 5للشيطان

                                                 
  .3/312، المنثور في القواعد الفقهيةالزركشي:  1
تاج . الزبيدي: 1/459، المعجم الوسيط. إبراهيم مصطفى وآخرون: 1674، صالقاموس المحيطالفيروز أبادي:  2

 . 38/39، باب سها، العروس
 .1/614، رد المحتارابن عابدين:  3
 .3/459، الشرح الممتع على زاد المستمتعابن عثيمين:  4
منح . عليش: 161/ 1،بدائع الصنائع. الكاساني: 1/498، العناية مع فتح القدير. البابيرتي: 1/72، االختيارالموصلي:  5

 ،الكافي. ابن قدامة، 1/190، على شرح ابن القاسم ألغزيي: . البيحور1/176، الجليل على مختصر سيدي خليل
1/160 . 
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- صلى اهللا عليه وسلم- أن النبي  -هللا عنهرضي ا- ما ورد عن عمران بن الحصين  -1
 نه أتى بتشهدين،أتشهد يفهم منها  . وقوله1صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم

  وبه قال بعض العلماء.

ا "إذ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال:، لخدري رضي اهللا عنهسعيد اأبي وعن  -2
ن على ما بِيك ولَالشّ رحطَي؟ فلَبعاًصلى ثالثا أم أرفلم يدرِ كم الته في ص مكُأحد كشَ

ن صلى ، وإله صالته شفعن جد سجدتين قبل أن يسلم فان كان صلى خمساًسي من ثَيقْاستَ
  . 2ترغيما للشيطان" اكانتألربع تماما إ

 ،ته يجب عليه البناء على اليقين عندهالحديث دل على أن الشاك في صال: وجه الداللة
وفيه دليل على أن  ،هذا ذهب جماهير العلماء إلىو عليه أن يسجد سجدتين، ويجب

  هذا قبل السالم. سجود السهو في مثل 

"لكل سهو  انه قال: -عليه وسلمصلى اهللا -وعن ثوبان رضي اهللا عنه عن النبي  -3
  . 3ن بعد ما يسلم"سجدتا

، والجمهور على بهذا الحديث على انه إذا تعدد السهو تعدد السجوداستدل : وجه الداللة
ن النبي صلى اهللا عليه وسلم في حديث ذي اليدين سلم وتكلم ومشى ناسيا أنه ال يتعدد أل

                                                 
. والترمذي: 1039، حديث رقم 1/273، باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم، السنن الكبرىرواه أبو داوود: في  1

قال يتشهد  باب من السنن الكبرى،. والبيهقي: 1236، حديث رقم 2/240، باب ما جاء في سجدتي السهو سنن الترمذي
حديث رقم  1/393، ضعيف أبي داود. حديث صحيح، أاللباني: 3897حديث رقم  2/499بعد سجدتي السهو ثم يسلم، 

 . وقال عنه شاذ بلفظ تشهد.403، حديث رقم 2/128، ارواء الغليل. وأاللباني: 202
. وأحمد، 571، حديث رقم 1/400، كتاب الصالة ومواضع السجود فيها، باب السهو في الصالة، صحيح مسلممسلم:  2

 .11782، حديث رقم 81/305، باب مسند سعيد الخدري، مسند االمام أحمد
. البيهقي في سننه باب من 1038، حديث رقم 1/272أخرجه أبو داوود في سننه، باب من نسي أن يتشهد وهو جالس،  3

وقواه الصنعاني،  يوكذلك قال ابن التركمان . قال األلباني حسن3822، حديث رقم 2/476قال يسجدهما بعد التسليم، 
  .2/47، إرواء الغليلاأللباني: 
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وفي الحديث دليل على أن كل من سها في صالته بأي سهو كان ، ولم يسجد إال سجدتين
  .1يشرع له سجدتان

ثم المصلي بتركه وال تبطل يأ، 2لكنه واجب عند الحنفية ،باالتفاق سجود السهو مشروع حكمه:
  . 3صالته وهو سنة في المذاهب األخرى

ويسن في حينها االفتراش  ،"سجود السهو سجدتان تجمعهما جلسة: قال اإلمام النووي صفته:
  .4وصفة السجدتين في الهيئة والذكر صفه سجدات الصالة ،والتورك

ه سجود واحد للجمع أم يلزمه يفهل يكف ،سها المصلي في صالة سهوينفلو : تتابع السهوات
  سجود لكل مرة؟ 

اتفق الفقهاء على أن من اجتمع عليه سجود او أكثر من جنس واحد يكفيه عند تعددهما 
  على قولين: وذلك، ن من جنسين مختلفينواختلفوا فيما لو كان السهوا، 5سجدتان

وهو مذهب جمهور ، 6ن من جنسين يكفيه لذلك سجدتانأهو أن من اجتمع عليه س :األولالقول 
  أدلتهم: و. 7الحنفية والمالكية والشافعية فقهاء

                                                 
 .3/102، فتح الباريابن حجر العسقالني:  1
 .2/88، الفقه االسالمي وادلته. وهبه الزحيلي: 4/152، المجموعالنووي:  2

 .1/58 حاشية الروضي المربع شرح زاد االمستقنع،عبد الرحمن بن قاسم: 3 
  .4/166، المجموع النووي: 4
، الشرح الصغير. الدردير: 1/57. ابن عبد البر، 1/500، العناية مع فتح القدير. البابرني: 1/72، االختيارالموصلي:  5
. 2/39، المغني. ابن قدامة: 1/31، روضة الطالبين. النووي: 4، المجموع. النووي: 1/91، المهذب. الشيرازي: 1/378

 .2/157، االنصافالمرداوي: 
بدائع . الكاساني: 2/80، رد المحتار. ابن عابدين: 1/500، العناية مع فتح القدير. البابرني: 1/72، االختيارالموصلي:  6

بداية . ابن رشد: 1/233، الشرح الصغير. الدردير: 57، صالكافي. ابن عبد البر: 133. ابن نجيم، ص1/167، الصنائع
االشباه . السيوطي: 1/176، منح الجليل على خليل. عليش: 1/273، رالشرح الكبي. الدسوقي: 1/139، المجتهد
. المرداوي: 2/39، المغني. ابن قدامة: 1/91، المهذب. الشيرازي: 4/141، المجموع. النووي: 126، صوالنظائر
 .1/310، روضة الطالبين. النووي: 2/157، االنصاف

ارشاد السالك إلى أشرف . ابن عسكر شهاب الدين: 1/214، تحفة الفقهاء. السمرقندي: 1/218 المبسوط،السرخسي:  7
  .1/171، المهذب. الشيرازي، 1/21، المسالك
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  .1نسيتقد  بلى :قصر قاللم أنس ولم أ :أنسيت أم قصرت) فقال :اليدين (قال وحديث ذ -1

دل الحديث على أن النبي صلى اهللا عليه وسلم وقع منه سهوان من جنسين : وجه الداللة
مع ذلك فالنبي صلى اهللا عليه و وتكليم ذي اليدين، التسليم من ركعتين، ،فين وهمامختل

ولو كان ال  ،وهذا يدل على تداخل السجدات ،وسلم لم يسجد للسهو إال سجودا واحدا
  .2ولما اكتفى بسجود واحد ،يجوز تداخل السجدات لسجد صلى اهللا عليه وسلم لكل سهو

قال:"إنما أنا ،  عنه أن النبي صلى اهللا عليه وسلمحديث عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا -2
  .3"سبشر مثلكم أنسى كما تنسون فان نسى أحدكم فليسجد سجدتين وهو جال

القول بعدم تداخل السهو إذا كان من جنسين وبه   إلىبكر من الحنابلة أبو ذهب  :القول الثاني
  أدلتهم:و .4قال االزدي

ختلفين السجود بتكرار السهو إذا كان من جنسين ماستدل أصحاب هذا القول على تكرار 
  باألدلة التالية:

  .5"لكل سهو سجدتان" حديث ثوبان رضي اهللا عنه عن النبي صلى اهللا عليه وسلم: -1

  "لكل سهو سجدتان" دل على التكرار. قول النبي صلى اهللا عليه وسلم: وجه الداللة:

                                                 
 .50سبق تخريجه، ص 1
  .1/91، المهذب، الشيرازي: 1/378، الشرح الصغير. الدردير: 1/167، بدائع الصنائعالكاساني:  2
صحيح . ومسلم: 401، حديث رقم 1/89لة حيث كان، ، كتاب الصالة، باب التوجه نحو القبصحيح البخاريالبخاري:  3

 .572، حديث رقم 1/402، كتاب الصالة ومواضع الصالة، باب السهو في الصالة، مسلم
 االنصاف. المرداوي: 1/169، بدائع الصنائع، الكساني: 2/39، المغني، ابن قدامة، 4/143، المجموعالنووي:  4
2/157. 
، حديث 37/97، باب حديث ثوبان، مسند أحمدوأحمد:  1038، حديث رقم 1/272، ودسنن أبي داواخرجه أبو داوود:  5

، الحديث 3822، حديث رقم 2/476، السنن الكبرى باب من قال يسجدهما بعد التسليموالبيهقي:  22417حديث رقم 
ر ، وهذا حديث ظاه155، وقال في ص 4/143 المجموع. النووي: 7، صبلوغ المرامضعيف االسناد. ابن حجر: 

 علم.أالضعف واهللا 
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ن بخالف ما لو كان سهو سجدتا جنسين مختلفين كان لكل لما كان السجود لسهوين من -2
  .1نكفي لكل سهو حاصل في الصالة سجدتافي، السهو من جنس واحد

عدد موجبه ن ت، وأنه يكفي لتعدد السهو سجدتان فقطأدلة الجمهورالقائلين بأمن الحظ ي
لتها على عدم تكرار الدلة صحيحة من حيث السند فهي موجودة في الصحيحين ودأنها وسببه أ
  في حديث ذي اليدين. رار موجبه داللة صريحةبتك السهو؛

كتفاء بسجود اإلفهو صريح في داللته على  - ضي اهللا عنهر- وكذلك حديث ابن مسعود 
 "هذا محمول على الكلية المقتضية :2وقال االمام المناوي لكل سهو وان تعدد موجبه.واحد 

ي سهو كان سها في صالته بأ، فيفيد أن كل من للعموم في كل ساه ال العموم المقتضي التفصيل
نواع وال باأل ،الرسول صلى اهللا عليه وسلم ايسجد سجدتين وال يختصان بالمواضع التي سجد فيه

  فال حجة فيه لمن قال بالتعدد. ،التي سهى فيها

بحديث  اصحاب القول الثاني  القائلين بتعدد السهو بتعدد موجبه فقد استدلوأدلة ا ماوأ
ن داللته على تكرار السجود بتكرار السهو فيه نظر كما قال الحافظ فإ -رضي اهللا عنه- ثوبان 

  .بأي سهو كان يشرع له سجدتانإن كل من سهى في صالته  :3ابن حجر

لوا بها ليس فيها فان النصوص التي استد ،يننه سهو من جنسين مختلفما قولهم بأوأ
  ود واحد.وهما سواء في حصول الجبر لهما بسج ،و جنسينتفريق بين جنس أ

وجود في الصالة ال انه عين "الحديث محمول على جنس السهو الم :4وقال الكاساني
  ."السهو

                                                 
  .2/39، المغنيابن قدامة:  1
فيض هـ): 1031المناوي، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين (ت:  2

 .5/361هـ، 1356، المكتبة التجارية الكبري، مصر، 6، عدد االجزاء1، طالقدير شرح الجامع الصغير
 .4/249، فتح الباريي: ابن حجر العسعقالن 3
 .1/167، بدائع الصنائعالكاساني:  4
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ولو كان صحيحا  ،"وهذا حديث ضعيف وظاهر الضعف وزاد االمام النووي بقوله:
  .1"ن المراد يكفي سجدتينحمل على أل

  الراجح:القول 

،  دلتهم وسالمتها من االعتراضأ القولين قول جمهور الفقهاء لقوةرجحه من هذين الذي أ
والن  ،ن القول بتداخل السجود يتفق مع مقصد الشرع في رفع الحرج والمشقة عن المكلفينوأل

، وهذا يتحقق بسجود النقص والخلل في الصالة جبر مقصود الشارع من شرع السجود هو
  علم.تين واهللا أعلى وأدسج

  لتحلل من الصالة:تشريك النية في التسليم وا المسألة السابعه:

ك الخروج من الصالة ينوي بذلم االمام ذا سلَّل التي قد ترد في هذا الباب  ما إمن المسائ
ان تشريك النية مع الفرض ال يجوز  2ذكر المرعشي، والتسليم على المأمومين وكذلك الماموم

، وقال أمومينينوي الخروج من الصالة والتسليم على المعد منها االمام ، في خمسة مسائل إال
        .   3مام وقال يجوزم ينوي الخروج منها والرد على اإلمويجوز والمأ

  :سماع المامومينإالذكر ورفع االمام صوته بالتكبيرات ينوي بذلك  :المسالة الثامنة

مشركا في نيته التكبير للصالة مام صوته بالتكبيرات أن يرفع اإل: صورة هذه المسألة
  وإسماع المأمومين.

                                                 
 .4/155، المجموعالنووي:  1
 .9/283، سير أعالم النبالءالمرعشي: هو حذيفة بن قتاده أحد األولياء صحب سفيان الثوري وروى عنه. الذهبي:  2
مع الفرض ال يجوز إال في خمسة مسائل:  ، وجاء فيه قال المرعشي تشريك النيةالمنثور في القواعد الفقهيةالزركشي:  3

الحج الواجب إذا قرنه بعمرة تطوع، ومن توضأ يريد الوضوء والتبرد، ومن اغتسل للجنابة والجمعة، واإلمام ينوي 
. الشربيني: 3/312الخروج من الصالة والسالم على المأمونين، والمأموم ينوي الخروج منها والرد على اإليمان فيجوز، 

 . 1/187، حتاجمغني الم
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 ن وهذا واضح الأمرين لكنهما قربتاقصد ان و، صالته صحيحة باالجماع": قال النووي   
  .1بيان " إلىيحتاج 

  : من الركوعتشريك النية في الحمد عند الرفع : المسالة التاسعه

وياَ بذلك أن يعطس المصلي أثناء رفعه من الركوع فيحمد اهللا نا: صورة هذه المسألة
   .الحمد للرفع  وللعطاس

اهللا لهما جميعا بأن قال ربنا ولك الحمد فحمد طال رفعه من الركوع فإن عطس المصلي 
جوابا أحمد هذا هو المنقول عن ، ه نصاأو نحوه مما ورد ناويا العطاس وذكر االنتقال لم يجز

عن السؤال المذكور وظاهره أنه ال يجزئه عن التحميد ألن اإلجزاء إنما يكون في الواجب 
وال تبطل الصالة به أي الحمد لهما ألنه ذكر مشروع واألذكار  .طس ليس بواجبوالحمد للعا

الواجبة في الصالة إذا قصد بها مع واجب الصالة أمرا آخر مشروعا أو غيره لم يجزئه عن 
  ،السجود ويمضي في صالته إلىهويه  يعيد الحمد ثانيا قبلهذه المسألة الواجب في الجملة ففي 

  . 2لشروع في فاتحة لم يجزه لما تقدمااهللا لعطاسه و لو عطس فحمد ومثله

من حية أو عقرب أو غيرهما فقال بسم اهللا أو  عطس فقال الحمد هللا أو لسعه شيءولو 
سمع ما يغمه أو رأى ما يغمه فقال إنا هللا وإنا إليه راجعون أو سمع أو رأى ما يعجبه فقال 

هللا أو احترق دكانه ونحوه فقال ال حول وال قوة سبحان اهللا أو قيل له ولد لك غالم فقال الحمد 
إال باهللا كره لالختالف في إبطاله الصالة وصحت لإلخبار قاله في المبدع وكذا لو خاطب بشيء 
من القرآن كأن يستأذن عليه فيقول ادخلوها بسالم آمنين أو يقول لمن اسمه يحيى يا يحيى خذ 

القاضي إذا قصد بالحمد وقال ، كما لو لم يقصد التنبيه الكتاب بقوة ألنه قرآن فلم تفسد به الصالة
  .3وإن قصد خطاب آدمي بطلت، بطلالذكر أو القرآن لم ت

                                                 
، الفقه على المذاهب األربعةهـ): 1360. الجزيري، عبد الرحمن بن محمد عوض (ت: 1/387، المجموعالنووي:  1
  .1/229م، 2003-هـ1424، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 5، عدد االجزاء2ط
  .10/227، مسائل االمام أحمد. االمام أحمد: 1/196، شرح منتهى االراداتالبهوتي:  2
 .1/381، كشاف القناعالبهوتي:  3
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  :تشريك النية في الصوم: ثالثالمبحث ال

  :مسائل  في الصوم

فإذا أمسك شخص عن الكالم أو الطعام أو الشراب فلم  مساك عن الشيء،اإللغة: ا=>;:م  
’’’’��I :تعـالى ومن ذلك قولـه   ،1فإنه صائميتكلم أو يأكل أو يشرب  ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßßNNNN öö öö‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§����==== ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ YY YYΒΒΒΒ öö ööθθθθ || ||¹¹¹¹ ôô ôô nn nn==== ss ssùùùù 

zz zzΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏ kk kk==== ŸŸ ŸŸ2222 éé éé&&&& uu uuΘΘΘΘ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ || ||‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ΣΣΣΣ ÎÎ ÎÎ))))�l2 .  

باإلمساك عن األكل والشرب، وسائر المفطرات، مـن طلـوع    تعالىرعاً: التعبد هللا ش
  .3غروب الشمس إلىالفجر 

ولمـا   ،خالقـه  إلىي يتقرب بها العبد والت ،فالصوم من أفضل العبادات التي شرعها اهللا
عمال وفسادها وكان صالح األ ،خصه بنفسه تعالىذا الفضل واألهمية حيث إن اهللا كان للصوم ه

و قد يقع في نية اإلنسان مما يصلح صـومه أ  على النوايا كان من الضرورري معرفة ما امبني
ا لصحة صوم كون النية شرطن تفرض ونفل وجب أ إلى، ولما كان الصوم  عبادة تتنوع يفسده

بـي  خالفـا أل  ،عند جمهور الفقهاء، النذر)، ضاءالق، وكذلك  صوم الواجب (رمضان الفريضة،
ترطوا تعين النية في ن جمهور الفقهاء اشويترتب على ذلك أ ،حنيفه حيث يرى إن النية مستحبة

وذهب الحنفيـة   ،ن في نيتهاي، فيجب التعيوقت إلىألن الصوم عبادة مضافة  كل صوم واجب؛
وال  ،التعين تكون عند المزاحمـة  إلىجة ن الحاأل، لنفنه يكفي مطلق النية في رمضان كالأ إلى

التميز بتعين  إلىن الوقت ال يحتمل إال صوما واحداَ؛ فال حاجة وأل ؛مزاحمة في صوم رمضان
  .4في تعين النيةء ل جمهور الفقهااوالكفارة والنذر فقول الحنفية كأقو النية، أما صوم القضاء

                                                 
، تاج العروس. الزبيدي: 3/323 معجم مقايس اللغة،. ابن فارس: 12/350، لسان العرب :ابن منظور 1

  . 1/180، مختار الصحاح. الرازي: 5/1970، الصحاح. الجوهري: 32/529
 . 26اآلية سورة مريم:  2
  .1/312 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،الزيلعي:  3
، القوانين الفقهية. ابن جزي: 1/52، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. الدسوقي: 2/84، بدائع الصنائعالكاساني:  4

. الماوردي: 2/85، رد المحتار. ابن عابدين: 3/94، المغني. ابن قدامة: 1/424، مغني المحتاج. الشربيني: 122ص
 .1/534، قهاءتحفة الف. السمرقندي: 1/127، الحاوي الكبير
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  :وممسألة تشريك النية بين فرضين في الص

و مما يتـداخل صـح وحصـل    مما ال شك فيه أن تشريك النية إن كان في الوسائل أ 
، وإن كان في المقاصد فال يخلو من أن يكون بين فرضين أو بين فرض المطلوب من العبادتين

ا أخر من قضاء رمضان الماضي،  صوموصوم رمضان  فإن أشرك في نيتة ،ونفل أو بين نفلين
  ؟ارة  فهل يقع صومه عن رمضان فقط أم عن الصومين معاوصوم نذر أو كفأ

  :لفقهاء في هذه المسألة على قوليناختلف ا

  ،وإن أطلق ولم يعـين صـح صـومه    ،يقع صومه عن رمضان فقط 1قال الحنفية: األولالقول 
استدل الحنفية على قولهم قالوا بأنه نـوى   :م، ودليله2ووجه شاذ للشافعيةأحمد وهي رواية عند 
قابل للوصف فبطلت نية الوصـف وبقيـت نيـة     3والوقت قابل لألصل غير ،األصل والوصف

  .تعالىمنة في صيرورة اإلمساك هللا وهي كا ،أالصل

ويتأدى بمطلق النيـة   ،خرآنه يجوز صوم رمضان بنية واجب يتلخص مذهب الحنفية بأ
، والمتعين ال يحتاج خر فكان متعينا للفرضآرمضان لم يشرع فيه صوم  وحجتهم أن ،ونية النفل

  .4فيجوز بمطلق النية ،تعين إلى

خر مـن  آ اشرك في نيته صوم رمضان صومأنه من أ إلىذهب جمهور الفقهاء  :القول الثـاني 
 دليلهم: قالواال عن رمضان وال عن القضاء. و، صالقضاء أو كفارة أو نذر ال ينعقد له صوم أ

هذاما نقله النووي فـي المجمـوع: قـال الشـافعي      ،غيرهبأن رمضان مقصود بذاته فال يقبل 
فلو نوى الحاضر أو المسافر  ،فال يصح فيه غيره ،يتعين رمضان لصوم رمضان :واألصحاب

                                                 
. شيخي زاده، عبد 3/54، المبسوط. السرخسي: 1/344 تحفة الفقهاء،. السمرقندي: 2/84، بدائع الصنائعالكاساني:  1

، تحقيق، خليل عمران المنصور، 1، طمجمع أالنهر في شرح ملتقى األبحر): 1078الرحمن بن محمد بن سليمان (ت: 
  . 1/344بدون طبعة وبدون تاريخ، لبنان، بيروت، دار احياء التراث العربي، 

 .1/642، مغني المحتاج. الشربيني: 3/94، المغني. ابن قدامة: 2/367، كشاف القناعالبهوتي:  2
  .2/84، بدائع الصنائع. الكاساني: 1/315، تبين الحقائق. الزيلعي: 2/85، رد المحتارابن عابدين:  3
 . 1/315، تبين الحقائقالزيلعي:  4
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، ولم يصح صومه و المريض صوم كفارة أو نذر أو قضاء أو أطلق نية الصوم لم تصح  نيتهأ
  .1رمصانال عما نوى وال عن 

، وعليه صوم نذر أو نه من كان عليه صوم قضاءأ إلىن حز م الظاهري ذهب اب: القول الثالث
فاليشرك أحـدهما فـي    ، منهما مقصود لذاتهألن كال ،فال يصح إشراكهما في نية واحدة ،كفارة

  .2خراآل

    :القول الراجح

أي أن  ،هو الراجحول القول األ الفقهاء في هذه المسألة أرى أن آراءعلى بعد االطالع 
داء العبـادات  التساهل فـي أ  إلىوألن القول بجواز التشريك يؤدي  ،لهملقوة دلييقع فرضاً فقط 

  .أعلى وأعلم تعالىسبحانه واهللا و حقها وعدم إعطاء كل عبادة

  :النية بين فرضين للمسافر والمريضمسألة تشريك 

عن رمضان بال خـالف عنـد   ن صومه يقع صام المسافر رمضان بمطلق النية فإذا إ
خر كالقضاء أو الكفارة أوالنذر فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة ن صام بنية واجب آ، وإالحنفية

  على ثالثة أقوال:

أنه شـغل الوقـت    دليله:و .، وأنه يقع عما نوىصحة صومه إلىحنيفة أبو ذهب  :األولالقول 
وهو صوم الواجـب   ،وهو الميل لألخف ،خصوألن الشارع أثبت له التر ،باألهم لتحتمه للحال

  .ن في ذمته إال إذا أدرك عدتهوفرض الوقت ال يكو ،ألنه في ذمته ،المغاير

ن صـام بنيـة   ن الحسن بأن صومه يقع عن رمضان وإيوسف ومحمد بأبو قال  :القول الثاني
، نـوى ن أصحهما عدم صحة ما حنيفة فيه روايتاأبي ، وعند التطوع فعندهما يقع عن رمضان

                                                 
  .1/478، شرح منتهى االرادات. البهوتي: 3/397، الحاوي الكبير. الماوردي: 6/315، مجموعالالنووي:  1
 ، وهذا يتفق مع مذهبه القائل بعدم جواز التشريك بالنية اال في مسألة الحج والعمرة.4/431، المحلىابن حزم الظاهري:  2
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وهو في فرض الوقت أكبر مما لو أطلـق   ،ألن فائدة النفل الثواب ،ولكنه يقع عن فرض الوقت
  .1النية

ان غيره من قضاء أو كفارة أو ن يصوما في رمضلمريض أأو اال يجوز للمسافر  :القول الثالث
وهـذا مـذهب    ،ن صاما شيئا من ذلك لم يصح صومه ال عن رمضان وال عما نـوى فإ ؛نذر

  .2وبه قال مالك وأحمد ،عيةالشاف

ألن  ،غيره كالنذر والقضـاء "وليس للمسافر أن يصوم في رمضان عن : قال ابن قدامة
فان نوى  ؛فاذا لم يرد التخفيف عن نفسه لزمه أن يأتي باألصل ،الفطر أبيح رخصة وتخفيفا عنه

 ،ذهبوهذا الصحيح في الم ،وال عما نوىرمضان لم يصح صومه ال عن رمضان  صوما غير
ينوي صـيام شـهر   ف ،"فان قال هللا علي أن أصوم شهرا: يضاأ 4. وقال3وهو قول أكثر العلماء

  يجزئه". لمولرمضان رمضان لنذره 

    :القول  الراجح

ا ن ينوي صياموأنه ليس لمن أبيح له الفطر فيه أ؛ لذاته أرى أن  صوم رمضان مقصود
أعلـى   تعالىسبحانه واهللا و بتعين الشرعوصوم رمضان متعين  ،ألن الفطر أجيز له لعذر ،أخر

  .وأعلم

                                                 
، تبين الحقائق. الزيلعي: 1/117، داية المبتديالهداية في شرح ب. المرغيناني، 1/344، تحفة الفقهاءالسمرقندي:  1
. أبو المعالي، برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر (ت: 2/84، بدائع الصنائع. الكاساني: 1/315

، تحقيق: عبد الكريم سامي، دار الكتب العلمية، 9، عدد االجزاء1، طالمحيط البرهاني في الفقه النعمانيهـ): 616
 .2/381م، 2004- هـ1424لبنان،  بيروت،

، دار الكتاب العربي أشرف على طباعته: محمد  الشرح الكبير على متن المقنع. ابن قدامة، 6/264، المجموعالنووي:  2
 .421د4، الفروع. ابن مفلح: 3/19رشيد رضا، 

  .3/19، الشرح الكبير، 10/24، 13/645، المغنيابن قدامة:  3
  .المرجع السابق 4
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   :لنية في الصوم بين الفرض والنفلمسألة: تشريك ا

النَّفل، وال ينقلب  إلىأن صوم الفرض ال يبطل بنية االنتقال  إلىذهب الحنفية والشَّافعية:  - 
  .1نفالً

  وهذا عند الشَّافعية على األصح من وجهين في المذهب.   -

أما في رمضان فـال يقبـل   الوجه اآلخر، ينقلب نفالً إذا كان في غير رمضان،  وعلى
  ؛ ألن شهر رمضان يتعين لصوم فرض رمضان وال يصح فيه غيره.النَّفل

ال ، كفَّـارة أو عكسـه   إلىونص الشَّافعية على أن من كان صائما عن نذر، فحول نيته 
أمـا   ألن من شرط الكفَّارة التَّبييت من اللَّيـل.  -بال خالف عندهم  -يحصل له الَّذي انتقل إليه 

  الصوم الَّذي نواه أوالً فعلى وجهين:

  : يبقى على ما كان وال يبطل.األول

  . 2: يبطل وال ينقلب نفالً على األظهر. ويقابله: أنَّه ينقلب نفالً إذا كان في غير رمضانالثَّاني

  والحنابلة تفصيل:ولكلٍّ من المالكية 

فعل هذا عبثًا عمدا  نافلة، وهو في فريضة، فإن إلىأن من تحولت نيته  إلى: فذهبوا المالكيةأما 
  .3أما إن فعله سهوا فخالف في المذهب ،أنَّه يفسد صومه -عندهم-فال خالف 

النَّفل بطل القضـاء   إلى : فإن نوى خارج رمضان قضاء، ثم حول نية القضاءالحنابلةأما عند 
وإن كان فـي   ، لقطعه نيته، ولم يصح نفالً لعدم صحة نفل من عليه قضاء رمضان قبل القضاء

.نوى نفالً صح ته ثمة القضاء  صوم نذر أو كفَّارة فقطع نيمن قلب ني الحنابلة على أن إلىونص 
                                                 

، دار المنهاج، 1، طنهاية المطلب في دراية المذهبيني، عبد الملك بن عبد اهللا بن يوسف بن محمد، أبو المعالي: الجو 1
  .4/10م، 2007- هـ1418حققه وصنع فهارسه، عبد العظيم محمود الديب، 

، 6/298 لمجموعوا، 2/325 روضة الطالبين،. النووي: 1/78، واألشباه والنظائر، 2/282، البحر الرائقابن نجيم:  2
299.  

  .2/433، التاج واالكليلالمواق العبدري:  3
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(الفرض  رك في نيته  الصومين معافلو أش. 1أو قطعهاذلك لتردده في نيته النَّفل بطل القضاء، و
، ويقع صومه عن الصومين، وتسقط المطالبه؟ أم يقع عن أحدهما دون فهل يجزئه ذلك والنفل)
  ؟أالخر

  اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

 .2ماالحنفية: فيمن نوى عن فرض ونفل، أو قضاء وكفارة، أنه يقع عن أحده ذهب :القول األول
يوسف يقع عن القضاء وقال محمد ال يجوز عنه ويقع تطوعاً ألن بين النيتين تنافياً فمن أبي عند 

بي نوى النفل أو القضاء ثم نوى اآلخر في الليل انتقض األول بالثاني وبطلت عند التعارض، وأل
ه وبطل ما ال ونية النفل غير محتاج إليها فاعتبر ما يحتاج إلييوسف أن نية الفرض محتاج إليه 

  .3يحتاج إليه

صام يوم عرفة ونوى معه قضـاء أو نـذرا   فأنّه من  إلى الشافعية:وذهب بعض  :ل الثانيالقو
ويثبـت األجـر   الواجبة ، فتسقط المطالبة نواه معه أو ال، وكفارة، صح له ذلك وحصل عنهما

  .4لصوم عرفة

  :مسألة: تشريك النية بين القضاء وصيام ستة من شوال

  الفقهاء في هذه المسألة على قولين: اختلف  

: ذهب الحنفية أنه ال يجوز تشريك النية في هذه المسـألة وأن الصـوم يقـع عـن     القول األول
  . 5أحدهما، وهو رأي جمهور الفقهاء

                                                 
  .2/316 كشاف القناع،البهوتي:  1
  .85- 2/84، بدائع الصنائعالكاساني:  2
 .3/13، تبين الحقائق. الزيلعي: 2/381، المحيط البرهانيأبو المعالي:  3
. لم أجد للمالكية 2/224، ينحاشية إغاثة الطالب. والبكري: 22، صاألشباه والنظائرالسيوطي:  4

 والحنابلة رأي في هذه المسألة.
، بدائع الصنائع. الكساني: 3/13، تبين الحقائق. الزيلعي: 2/381، المحيط البرهانيأبو المعالي:  5
2/85. 
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عمـدتا   جواز الجمع بين نية القضاء والست من شوال كما بين إلىذهب الشافعية : القول الثاني
الرملي وابن حجر الهيتمي، وهذا ما أفتى به العالمـة الخرشـي مـن     المذهب الشافعي اإلمام

المالكية في شرحه لمختصر سيدي خليل، بل لقد صرح العالمة الرملي أن من قضى رمضـان  
  .1في شوال أجزاه عن شوال وإن لم ينوه، ولكن األفضل واألكمل القضاء أوال ثم صيام شوال

 -أي شوال-زكريا األنصاري: (ولو صام فيه  الشرقاوي على التحرير للشيخ جاء في 
قضاء عن رمضان أو غيره نذراً أو نفالً آخر، حصل له ثواب تطوعها، إذ المدار على وجـود  
الصوم في ستة أيام من شوال... لكن ال يحصل له الثواب الكامل المترتب علـى المطلـوب إال   

ن ألنه لم يصدق أنه صـام  خصوص الست من شوال، والسيما من فاته رمضا بنية صومها عن
   .2رمضان وأتبعه ستاً من شوال)

وقضاء فـي شـوال، هـل     قال قزعل من الشافعية:  شخص عليه صوم من رمضانو
بأنـه يحصـل    يحصل له قضاء رمضان وثواب ستة أيام من شوال، وهل في ذلك نقل؟ يقول:

ذكر المسـألة   بصومه قضاء رمضان وإن نوى به غيره، ويحصل له ثواب ستة من شوال، وقد
  .3جماعة من المتأخرين

  : الراجحالقول 

وال يبطل  رض وإن نوى التشريك يقع على الفرضعدم جواز تشريك صوم النفل مع الف
   الصوم نظراً إلختالف أصل الخطاب وقوته في كل منهما.

  المسألة الثالثة: تشريك النئة بين نافلتين في الصوم:

وهـي   خالقه بعد أداء الفـرائض،  إلىقرب بها العبد فضل العبادات التي يتالنوافل من أ
جابرة لها ولما كانت النوافل مكملة للفرائض ، وتجبر الخلل الذي يقع في الفرائض، تكفر السيئات

                                                 
 .348، صالمرجع في فقه العباداتحمودة:  1
 .31، صالجامع في أحكام الصيام والحج واالعتكاف والعمرةأبو الحاج:  2
 .159، صفقه العبادات الميسرقزعل:  3
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، ثنـين والخمـيس  الاو، صوم يـوم عرفـة  : منها وأمثلة النوافل كثيرة، بد لها من النية كان ال
صـوم يـوم   و ،أول عشرة أيام من ذي الحجةو، الست من شوالو، يام البيضاألو، ءعاشوراو
ألن المقصود شغل ، أتهصح له ذلك وأجز ن أشرك في نيته أكثر من صوم نافلة. فمفطار يومإو

   .المحل بالصوم

فإنّهمـا يحصـالن ويصـح    ، الخميس أو االثنينفي يوم  كمن نوى صيام يوم عرفة، :1مثال 
  . يأتي يوم عرفه وهو صائم ، وألن المقصود أن2؛ التحاد مقصودهما1التشريك

  يام البيض. في األ ةصوم يوم عرف :2مثال 

ام مشركا في نيتـه الصـومين   ييام البيض فينوي الص: أن يأتي يوم عرفة في األصورة المسألة
  : جاء في لقاء الباب المفتوح للعثيمين في االجابه على هذا السؤالمعا، و

اليوم وأنت صائم، سواء كنت نويته من  أن يأتي عليك هذا ةصوم يوم عرففي المقصود 
األيام الثالثة التي تصام من كل شهر أو نويته ليوم عرفة، لكن إذا نويته ليوم عرفة لم يجزئ 

عرفة، وإن نويت الجميع  عن صيام األيام الثالثة، وإن نويته يوماً من األيام الثالثة أجزأ عن يوم
  .3كان أفضل

                                                 
شرح زاد . الشنقيطي: 2/224، إعانة الطالبين. والبكري: 23، صاألشباه والنظائرالسيوطي:  1

 .417، رقم الدرس 51/15، لقاء الباب المفتوح. العثيمين: 353/17، المستقنع
 في هذه المسألة.من خالل بحثي لم أجد حسب حدود اطالعي للمالكية والحنابلة قوالً  2
 .417، رقم الدرس 51/15، لقاء الباب المفتوحالعثيمين:  3
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  :والصدقة الزكاة فيتشريك النية : رابعالمبحث ال

  :زكاةمسائل في ال

  .   1: مأخوذة من الصدق، إذ هي دليل على صدق مخرجها في إيمانهالصدقة لُغة

باإلنفاق من المال من غير إيجاب شرعي، وقد تطلق على الزكـاة   تعالى: هي التعبد هللا وشرعا
  .2الواجبة

  . 3النماء والريع والبركة والتطهير فهي :غةالزكاة لُأما 

مستحقيها على  إلىهي التعبد هللا عز وجل بإعطاء ما أوجبه من أنواع الزكوات : شرعاو
4نه الشرعحسب ما بي.  

  وفيما يتعلق بمسائل تشريك النية في الصدقة والزكاة: 

  النية بين الزكاة وصدقة التطوع: أوالً: تشريك

زكاة وصدقة التطوع، لم اتفق الفقهاء على أن من أخرج مبلغًا من النقود ونوى بها الإذ 
  .5تقع زكاة ووقعت صدقة التطوع بال خالف

   العلماء اتفقـوا علـى أن ن في الزكاة: زكاة مال أو فطر، فإنة المتعيوبالنسبة لنوع الني
عليه خالصا متقربا لوجهه الكريم،  تعالىالقدر المجزئ منها أن يقصد المسلم أداء ما أوجبه اهللا 

عليه فيه، أو الصدقة الواجبة، أو سوى ذلك مما يدل على  تعالىه، أو حق اهللا أو ينوي زكاة مال
  .6الفرضية والقربة

                                                 
  .2/399 ،فتح القدير ابن الهمام، انظر:  1
  .المرجع السابقانظر:  2
  .2/399فتح القدير،   ابن الهمام، ،  14/358 ،لسان العرب ابن منظور، انظر:  3
   .2/399، فتح القدير الشوكاني: 4
 .91ص، المرجع السابق 5
. وابن 2/633، المغني. وابن قدامة: 1/170، لمهذب. والشيرازي: ا1/666، الشرح الصغيرالدردير:  6

  .2/142، البحر الزاخرالمرتضى: 
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؟ وذلـك  على قـولين  وقد وقع الخالف في نية الصدقة المطلقة، هل تكون مجزية أم ال
لتردد هذا اللفظ بين الفرض والنفل، وإمكانية إطالقه على غير ما ذكر، كالوفاء بنذر أو البراءة 

  من كفارة، أو التسديد لنفقة واجبة، أو هدية أو ما شاكل ذلك من أعمال البر.

بناء على أن إيتاء الزكاة معناه: تمليكهـا،  ذهب الحنفية إلى أن نية الصدقة مجزية  :األولالقول 
، وهـو  m � � �l1عز وجل:  تعالى: صدقة في قوله تعالىولذلك سماها اهللا 

ـة المقتضـية    )2(ة الصدقةنص في االقتصار على نيهذا يتنافى مع حكمة تشـريع الني غير أن ،
  لتعيين المنوي عند وجود المزاحمة

ذهب إليه الشافعية: أن نية الصدقة المطلقة ال تبرئ الذمـة مـن الزكـاة    أما ما  :القول الثاني
اعتبـار أن الزكـاة   هذا على  .3الواجبة، ولهذا فال بد من اقترانها بالفرضية لكي يندفع االحتمال

 � � � � �m  :تعـالى وردت في القرآن الكريم بلفظ الصدقة فـي قولـه   
� �l4ة5، ولهذا تصح بتلك الني.  

  :  القول الراجح

أما من تصـح   ومن هنا يمكن القول: إن ما ذهب إليه الشافعية وغيرهم أقوى وأرجح. 
فقوا على أنّها تصح من المالك والولي في منه هذه النية سواء عند الدفع أو العزل فإن العلماء ات

حقِّ محجوره من صبي أو سفيه أو مجنون، ويمكن للمالك توكيل غيـره علـى دفعهـا بالنيـة     
وقد اختلف العلماء في نية اإلمام هل تكون  .6ال بدني من الموكل؛ ألن الزكاة حق مالي المتقدمة

  لين:على قو؟ مجزية على نية المالك

                                                 
 .60سورة التوبة: اآلية  1
 . 2/40، بدائع الصنائعالكاساني:  2
 .117، صـه1320بوالق مصر، ، 1ط، نهاية األحكام: أحمد الحسينيالحسيني،  3
  .103ورة التوبة: اآلية س 4
   .2/142، البحر الزاخرابن المرتضى:  5
، المغني. وابن قدامة: 138- 3/137، نهاية المحتاج. والرملي: 1/666، الشرح الصغيرينظر الدردير:  6
2/638. 
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لإلمـام أو مـن    يشترطون نية المالك عند تسليم الزكاة الحنفية والشافعية والحنابلة :األولالقول 
ة، إالّ إذا أخذها اإلمام قهرا، فإن نيته تكون مجزية لدى الحنابلة والشـافعية  ينوب عنه من السعا

هـا  على األصح؛ ألن تعذّر النية في حقِّ المالك أسقط وجوبها عنه كالصبي والسفيه في حين أنّ
  .1غير مجزية عند األحناف

نية؛ ألن فعلها يقوم مقام النية؛ وألن  إلىأن اإلمام ال يحتاج  إلىفقد ذهب المالكية : القول الثاني
النيابة تصح فيها، ولإلمام والية على الدافع فجاز أن تقوم نيته مقام نية من يلي عنه، كاألب في 

  .2ابنه الصغير

  : القول الراجحو

ر أن القول بحتمية نية المزكي مالكًا أو وليا أو صبيا أوفق؛ ألن الزكاة قربة واجبة الظاه
 أن صاحبها ال بد تعلّقت به وحده، بالرغم من أنّها عبادة بدنية تصح النيابة في توزيعها، إالّ أن

علمـه يتحـدد    يعلم مقدار زكاة المأخوذ من قبِل الولي، أو السلطان طوعا أو كرها، وبمجـرد 
  وأعلم. أعلى تعالىواهللا سبحانة و .3قصده

   :الزكاةواعتباره من  سداد الدينتشريك النية في مسألة ثانياً: 

هـا  شخص ما بـإخراج زكـاة أموالـه وإعطائ   وصورة هذه المسألة تتمثل في أن يقوم 
جمهـور   هـب ذ وفي هذه المسألة الدين،وسداد لصاحب دين مشركاً في نيته بين إعطاء الزكاة 

ز اجـو القـول بعـدم    إلى 4والحنابلة مالكية والصحيح من مذهب الشافعيةالفقهاء من الحنفية وال
صـلى اهللا عليـه    -من قول الرسول  لما ورداحتساب الدين الذي على الفقير من مال الزكاة، 

                                                 
   .2/40، بدائع الصنائع. والكاساني: 2/640، المغني.وابن قدامة: 138- 3/137، نهاية المحتاجالرملي:  1
. والقرافي: 1/169، دار الكتب الظاهرية، األشرافأبو بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي الدنيا القرشي:  2

 .1/177، الذخيرة
  .126م، ص2010، دار سحنون، تونس،1، طمجال النية في الفقه اإلسالميالسويسي، محمد بن يونس:  3
ناشر: المكتبة العلمية ودار الطيب للطباعة والنشر، القدس. ، ال1ط فقه التاجر المسلم،عفانة، حسام الدين موسى عفانه:  4

.  ابن قدامة المقدسي: 6/210، مجموع شرح المهذب.  النووي: 3/153، الذخيرة. القرافي، 1/70م، 2005 -هـ1426
 .  2/487، المغني



 

109 

في أموالهم اليمن فقال له: (... أعلمهم أن اهللا افترض عليهم صدقة  إلىلما بعث معاذاً  -وسلم 
  .1فقرائهم) إلىتؤخذ من أغنيائهم وترد 

   :وجه الداللة

وتحديد األشخاص الذين تؤخذ منهم الزكاة ومن تعطى لهـم،   ،الحديث واضح وصريح
إسقاط الدين عن الفقير ال يعتبر أخذاً من األغنيـاء  ف فهي تؤخذ من األغنياء وترد على الفقراء.

يجعله مـن   كان لرجل على معسر دين، فأراد أنإذا  النووي: قال اإلمام .وال رداً على الفقراء

. 2ألن الزكاة في ذمته فال يبرأ إال بإقباضها فوجهان ال يجزئه،وقال له جعلته عن زكاتي  ،زكاته
وقـال  . 3الفقير ألنه مستهلك عند الفقير ال يخرج في زكاته إسقاط دينه عن وقال اإلمام القرافي:

عن رجل له دين برهن وليس  -يعني اإلمام أحمد-سألت أبا عبد اهللا  :قدامة المقدسييخ ابن الش
عنده قضاؤه، ولهذا الرجل زكاة مال يريد أن يفرقها على المساكين فيدفع إليه رهنه ويقول لـه:  

ال يجزيه ذلك، ثم قال الشـيخ   -أحمد-الدين الذي لي عليك هو لك ويحسبه من زكاة ماله، قال 
نفعه، وال يجوز  إلى، فال يجوز صرفها تعالىلالً ذلك: ألن الزكاة لحق اهللا ابن قدامة المقدسي مع

إيتائها وهذا إسـقاط، واهللا  أن يحتسب الدين الذي له من الزكاة قبل قبضه، ألنه مأمور بأدائها و
  .4أعلم

  وسئل شيخ اإلسالم ابن تيمية عن إسقاط الدين عن المعسر، هل يجوز أن يحسبه من الزكاة؟ 

  .5ين بال نزاعجاب: وأما إسقاط الدين عن المعسر فال يجزئ عن زكاة العفأ

                                                 
. كتاب حيح مسلمص). ومسلم: 1395. حديث رقم (2/104أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة. باب الزكاة.  1

 ). 19. حديث (1/50االيمان. باب األمر باإليمان باهللا ورسوله وشرائع الدين. 
 . 6/210، المجموعالنووي:  2
 . 3/153، الذخيرةالقرافي:  3
 . 2/487، المغنيابن قدامة:  4
دروس صوتية قام  عبارة عن الكتاب، 31/5، لتعليق على العدة شرح العمدةاسليمان، أسامة علي محمد سليمان:  5

   .http://www.islamweb.net  درسا 76 -مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس. بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية
 . 25/84، الفتاوىابن تيمية: 
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  : مسألة تشريك النية في الزكاة والنذر

أن يخرج زكاة ماله الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول مشركا في : صورة هذه المسألة
  .ونها عن نذره وزكاة مالهنيته ك

َأن َأتَصدقَ بهذا علَي لَو قال ِللَّه  في كتبهم: ذكر هذه المسألة فقهاء المذهب الحنبلي فجاء 
جزُِئه الزكَاةُ منه على َأصح فت ،النِّصابِ إذَا حاَل الْحوُل وجبتْ الزكَاةُ على الصحيحِ من الْمذْهبِ

وكَذَا لو نَذَر الصدقَةَ  ،معا ِلكَونِ الزكَاة صدقَةً الْوجهينِ ويبرُأ بِقَدرِها من الزكَاة والنَّذْرِ إن نَواهما
وقال بن تَميمٍ وجبتْ الزكَاةُ  ،بِبعضِ النِّصابِ هل يخْرِجهما أو يدخُل النَّذْر في الزكَاة وينْوِيهِما

  .1كَاة وينْوِيهِما معاوقيَل يدخُل النَّذْر في الز ،ووجب إخْراجهما معا

  

                                                 
، 11، عدد االجزاء1طالفروع، هـ): 736 . ابن مفلح، محمد أبو عبد اهللا شمس الدين (ت:3/29 ،اإلنصاف :لمرداويا 1

. شرف الدين، موسى بن أحمد بن سالم 3/463م، 2002هـ1424تحقيق: عبد اهللا بن المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، 
، تحقيق: عبد 4، بدون طبعة، عدد األجزااإلقناع في فقه اإلمام أحمدهـ): 968بن عيسى الصلحجي أبو النجا (ت: 

. لم أجد للمذاهب 2/176، كشاف القناع. البهوتي: 1/246لسبكي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، اللطيف محمد موسى ا
 األخرى رأي في هذه المسألة.
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  :تشريك النية في الحج والعمرة: المبحث الخامس

  :78+56 *( ا%34 وا%/,2ة

  :الحجمفهوم 

والحـج: أصـله    .1كل شيء، فخصه الشرع بقصد معين ذي شروط معلومـة  إلى: القصد لغة
ل، ما حج ولكن القصد، ثم قصر استعماله في الشرع على قصد الكعبة للحج أو العمرة، ومنه يقا

  .2دج، فالحج: القصد للنسك، والدج: القصد للتجارة

  .3بصفة مخصوصة، في وقت مخصوصٍ، بشرائط مخصوصة تعالىالقصد لبيت اهللا : اصطالحاً

  مفهوم العمرة:

الزيارة، والمعتمر: الزائر، والقاصد  .4الزيارة التي فيها عمارة الودالعمرة واالعتمار تعني  :لغة
  .5للشيء

  .6: زيارة البيت الحرام بشروط مخصوصة مذكورة في الفقهاصطالحاً

  :أنواع الطواف

وهو ركن الحج ال يتم إال به بغير  ،طواف الزيارة :واألطوفة المشروعة في الحج ثالثة
وطواف الوداع واجب ينوب عنه الدم إذا ، طواف القدوم وهو سنة ال شيء على تاركهو، خالف
وقال مالك على تارك طواف القدوم دم وال شيء  ،حنيفة وأصحابه والثوريأبو ل وبهذا قا ،تركه

                                                 
المحكم والمحيط . المرسي: 1/321، ومجمل اللغه، 2/29، مقايس اللغه. ابن فارس: 2/226، لسان العربابن منظور:  1

 .1/340، النهاية في غريب الحديث. ابن كثير: 5/459، تاج العروس. الزبيدي: 2/480، أالعظم
 .1/121، المصباح المنيرالفيومي:  2
 .115، صالتعريفات. الجرجاني: 2/2، الشرح الكبيرالدردير:  3
 .1/340، النهاية في غريب الحديث. ابن كثير: 1/218، مختار الصحاح. الرازي: 1/629، مجمل اللغهابن فارس:  4
 .1/340، في غريب الحديثالنهاية ابن كثير:  5
 .1/340، النهاية في غريب الحديث، ابن كثير: 2/2، الشرح الصغيرالدردير:  6
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في طواف القدوم وما و ،وحكي عن الشافعي كقولنا في طواف الوداع ،على تارك طواف الوداع
  .ل وال يشرع في حقه أكثر من سعياألطوفة فهو نف زاد على هذه

 : لوداعواى: تشريك النية بين طواف اإلفاضة األولالمسألة 

  اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 

أنّه من طاف طواف اإلفاضة، أو طـواف الزيـارة،    إلىذهب الشافعية والحنابلة ": األولالقول 
وهو ركن، ونوى به طواف الوداع، فإنّه يجزئه، ويكفيه عنه، وهو تداخل باندراج األدنى فـي  

شُرِع من أجل جعل آخر عهد المسـلم بالبيـت    األعلى؛ ألن مقصودهما واحد، فطواف الوداع
  .1طوافًا، وقد حصل بطواف اإلفاضة

طواف الوداع ال يدخل في طـواف اإلفاضـة؛ الخـتالف     أن  إلى: ذهب الحنفية القول الثاني
  .2مقصودهما

  :  الراجحالقول 

ـ أميل إلى ترجيح قول   االجمهور؛ لتحقق مقصود الشارع من االندراج؛ وألن فيه تحقيق
  سيما في مواضع الزحام الشديد.ال ير على الحاج يسللت

وطواف القدوم يتأدى بطواف العمرة، وطواف النذر الواجب، ويجزئه عنه، ويحصل له 
  .3الثواب، إذا نواهما، كما تجزئ الصالة المفروضة من الفرض، وتحية المسجد

طواف، فقد أجزأ وتأدية طواف القدوم بالفرض أو النذر صورة من صور التداخل في ال
طواف واحد عن طوافين؛ التحادهما في المقصود؛ والندراج األدنى، وهو طواف القدوم، فـي  

  .4األعلى، وهو طواف الفرض، أو النذر، مع حصول األجر لهما، إذا نواهما

                                                 
 .24، صالقواعد. وابن رجب الحنبلي: 23، صاألشباه والنظائرالسيوطي:  1
  .132، صاألشباه والنظائرابن نجيم:  2
 .1/450، المغنية: . وابن قدام1/270، المنثور. والزركشي: 8/12، المجموعالنووي:  3
  .94، صالتداخل وأثره في األحكام الشرعيةمنصور:  4
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   :رناالطواف والسعي للقتشريك النية في المسألة الثانية: 

  على قولين: اختلف الفقهاء في هذه المسألة

الحـج   أن من قرن بين إلى فيما اشتهر عنهأحمد ذهب المالكية والشَّافعية واإلمام : األولالقول 
فـي   أدلتهمو 1،ويسعى لهما سعيا واحدا ،فإنَّه يطوف لهما طوافًا واحدا ،رام واحدي إحوالعمرة ف
اللَّه صلَّى اللَّه عليـه  خرجنا مع رسول  :التا قرضي اللَّه عنه ائشةع حديثب استدلوا  ذلك أنهم

َأما الَّذين جمعوا بين الْحج والْعمرة فَِإنَّما طَافُوا و( :وفيه .2 ...وسلَّم في حجة الوداع فأهللنا عمرة
ا دخَلَتْ َأفْعال الصـغْرى  فَِإذَا اجتَمعتَ ،وألَِن الْحج والْعمرةَ عبادتَانِ من جِنْسٍ واحد طَوافًا واحدا؛

  .3)في الْكُبرى كَالطَّهارتَينِ

واف واحد وسعي ط فكفاه ،وأيضا فإن الجامع بينهما ناسك يكفيه حلق واحد ورمي واحد
  .4واحد كالفرد

أن عليـه طـوافين    إلـى  ،5في رواية أخرى لم تشتهرأحمد ذهب الحنفية واإلمام : القول الثاني
 بقولهاستدلوا  . وأدلتهم أنوقد روي هذا القول عن علي وابن مسعود رضي اللَّه عنهما ،وسعيين

ن القـارن  يفرق ب ال بالوتمامهما أن يأتي بأفعالهما على الكم �m¥��¤��£��¢l6 :تعالى

  .وغيره

                                                 
. الشيرازي: 8/16، المجموع. النووي: 1/315، المدونة الكبرى. االمام مالك: 2/34، الشرح الصغيرالدردير:  1

 . 466-3/465. المغني. ابن قدامة: 3/439، اإلنصاف. المرداوي: 1/232. المهذب
، ومسلم، كتاب الحج، باب بيان 1638، حديث رقم 2/156، كتاب الحج، باب طواف القارن، بخاريصحيح الالبخاري:  2

 .1211، حديث رقم 2/870وجوه االحرام، 
وما  446، الوجيز في الفقه االسالميوما بعدها). الزحيلي:  531، (صتيسير العالم شرح عمدة االحكامأل، بسام:  3

  بعدها.
 .199، صيسرفقه العبادات المقزعل:  4
، المغني. ابن قدامة: 4/26، المبسوط. السرخسي: 2/149، بدائع الصنائع. الكاساني: 1/160، االختيارالموصلي:  5
3/465 . 
 .196سورة البقرة، اآلية  6
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مرة فَعلَيـه  من جمع بين الْحج والْع( :الالنبي صلى اللَّه عليه وسلّم َأنه ق وبما روي عن
ف يظهر في الوَأثر هذا الخ .كما لو كانا منفردين ،فكان لهما طوافان ،وألنَّهما نسكان 1)طَوافَانِ

  .2لالقارن إذا قتل صيدا فإنَّه يلزمه جزاء واحد عند القائلين بالتَّداخ

   :القول الراجحو

صـحة  لين بـذلك ول هو القول بلزوم طواف واحد وسعي واحد للقارن لقوة أدلـة القـائ  
  .أعلى وأعلم تعالىواهللا سبحانه و األحاديث التي استندوا اليها

   المسألة الثالثة: تشريك النية في الفدية: 

حلق شعر الرأس أكثر من  وأارتكاب المحظور الواحد كتقليم األظافر  عدد مرات إذا تكرر :أوالً
لفدية في كل مرة، فقـد اختلـف    حتاجمرة في مكان واحد، فهل تلزمه فدية واحدة لكل منها أم ي

  : على ثالثة أقوال الفقهاء في هذه المسألة

قلَّم أظـافر يديـه    ، إذا كانت من نوع واحد كمن تداخلت أن الفدية إلى 3: ذهب الحنفيةاألولالقول 

ـ  ؛ ألَِنَّها من المحظوراتفإن عليه دما واحدا ،وهو محرم ،ورجليه في مجلس واحد ن ؛ لما فيـه م
متعددة فـإن   وإن كان قلَّمها في مجالس .واحدعلى دم  فال يزاد ،وهي من نوع واحد ،التَّفث قضاء

اتحاد المجلس فإذا تعددت  ي، فالجامع لألسباب هألن مبناها على التَّداخل ككفَّارة الفطر الفدية تتعدد،

  .الفدية فال يحصل التداخل

                                                 
ابن أبي ، 1230، حديث رقم 2/904، كتاب الحج، باب بيان جواز التحلل باإلحصار وجواز القران، صحيح مسلممسلم:  1

  . 14315، حديث رقم 3/292: المصنف، باب في القارن من قال يطوف لهما طوافان، شيبة
حديث: "من جمع بين الحج والعمرة فعليه طوافان..." ورد من فعله صلى اهللا عليه وسلم ولم يرد من قوله، أخرجه 

 .ارة، وهو متروك الحديثغير الحسن بن عم -يعني ابن عتيبة -وقال: لم يروه عن الحكم  2/258الدارقطني في سننه  
، 2/28 حاشية الدسوقي،، والدسوقي: 2/309، والخرشي على مختصر سيدي خليل، 2/192، رد المحتارابن عابدين،  2

. ابن حجر، 1/272 المنثور،. الزركشي: 3/44، روضة الطالبين. النووي: 2/369. والقرطبي 1/171وجواهر اإلكليل 
 .466، 3/465، المغني. ابن قدامة: 2/412، كشاف القناع . البهوتي:494، 3/493، فتح الباري

 .543، صالفقه على المذاهب االربعة. الجزيري: 2/195، بدائع الصنائع. الكاساني: 1/162، االختيارالموصلي:  3
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؛ ألن الغالب لمجلسا ولكل رجل دم إذا تعدد ،يوسف يجب لكل يد دمأبي نيفة وحأبي وعند 
؛ وألن هذه األعضاء متباينة التَّداخل باتِّحاد المجلس كما في آية السجدة بادة فيتقيدعفي الفدية معنى ال

معنى التِّحاد ي الجناية واحدة ف -وهي تقليم اْألظافر في مجلس واحد -ما جعلت الجناية نوإ ،حقيقة
  .1لرفقالمقصود وهو ا

أنه إذا تكرر المحظور الذي ارتكبه المعتمر أو الحـاج فإنـه    إلى 2المالكية: ذهب القول الثاني
مدى تقارب الوقت بين المحظورات، فإن كان فعلها واحد تداخلت الفدية، ولزمت فدية  إلىينظر 

  العرف. إلىواحدة، وتقدير الفدية عندهم يرجع 

عدد مرات ارتكاب المحظور الواحد مع اتحاد  تكرر ه إذاالقول بأن إلىة الشَّافعي: ذهب القول الثالث
طال الفصل بين عدد المـرات   إذالزمه فديه في كل مرة، لكن  وإذا تكرر، الوقت فإن الفدية تتداخل

شيئاً بعد شيء فال فدية عليه، كمن حلف أن ال يأكل في اليـوم إال مـرة واحـدة،    كمن قلم أظافره 
  .3من الصباح حتى المساء، فال يحنث أكل لقمة بعد لقمةفوضع الطعام و

، أم تتكرر الفدية بتكرار إذا تكرر عدد مرات الجماع للمحرم، فهل يلزمه فديه واحدة ثانياً:
  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين الجماع؟

اع أكثر مـن مـرة   ريك النية في الفدية إذا تكرر الجمشالقول بت إلىذهب الحنفية : األولالقول 
فتلزمة فدية واحدة، وذلك إن اتحد المكان، شرط أال يكون قاصداً بالجماع رفض اإلحـرام، واال  

  .4و اختلفأواحدة سواء اتحد المكان فإن عليه كفارة 

بتكرار عدد مرات الجماع، سـواء  مطلقاً تشريك النية في الفدية  إلىذهب المالكية القول الثاني: 
أفسد اإلحرام وقد ترتب عليه فدية، وبمـا أن حرمـة    األول، ألن الجماع تلفاتحد المكان أم اخ

  .5ة فال يتصور انتهاكها مرة ثانيةاإلحرام واحدة، وقد انتهكت مر

                                                 
 .1/162، االختيار. الموصلي: 2/55، تبيين الحقائق الزيلعي:  1
 . 4/210. الفروق.  القرافي: 2/89، شرح الصغيرال. الدردير: 2/62. حاشية الدسوقيالدسوقي:  2
 .  7/369، المجموع. النووي: 1/127، المهذبالشيرازي:  3
 . 132، االشباه والنظائر. ابن نجيم: 4/122، بدائع الصنائع. الكاساني: 2/558، رد المحتارابن عابدين:  4
 . 2/97، غيرالشرح الص. الدردير: 305-1/301. المدونة الكبرىاإلمام مالك:  5
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تشريك النية في الفدية بتكرار الجماع، ذلك أن الجماع سـبب   إلى: ذهب الشافعية القول الثالث
  .1وقد تكرر السبب فتتكرر الفدية للفدية،

القول بتشريك النية في الفدية إذا تكررت عدد مرات الجماع، إن  إلى: ذهب الحنابلة قول الرابعال
وإال وجبت عليه كفارة أخرى. ذلك أن الجماع موجب للكفارة وهـي   األوللم يكفر عن الجماع 

رأي وهو ال .2، لم يوجب فدية ثانيةاألولالفدية، فإذا تكرر الجماع قبل إخراج الفدية عن الجماع 
  الراجح في هذه المسألة.

لقوة دليلهم وألن الكفارات تتداخل واهللا  أرى أن ما ذهب إليه الحنابلة هو الراجح: القول الراجح
  أعلى وأعلم.  تعالىسبحانه و

  ؟هل تكفي نية واحدةف ،في حج الفرض والنذرالنية تشريك الرابعة: مسألة ال

 ؟م فهل يجزئه عن فرضه ونذرهإلسالإذا نذر الحج من عليه حج الفرض ثم حجة ا
  :ثالثة أقوالاختلف الفقهاء في هذه المسألة على 

يوسفَ خلَافًا ِلمحمد هو أبي حنيفَةَ وأبي لَو َأحرم بِحجتَينِ، َأو عمرتَينِ لَزِماه عنْد : َالقول األول
داء فَلَا يمكنُه َأن يَؤدي إلَّا َأحدهما فَلَا يلْزمه الْآخَر، واعتَبره يقُوُل: إن الْمقْصود من الِْإحرامِ الَْأ

لَا ي ي الْقَارِنِ ثُما فنِ كَميامربِِإح رِمحي َأن جابِ الْحي بف نكمقُلْنَا: ي لَاةالصمِ ووا بِالصضافر يرص
نْدا عمهدِلَأح نيب يلَا تَنَاف ؛ ِلَأنَّهافي الطَّوف عشْرتَّى ييَل: حقكَّةَ، وا إلى ممهدي َأحف يرستَّى يح ه

يوسفَ: يصير رافضا ِلَأحدهما كَما فَرغَ من أبو الِْإحرامينِ، وِإنَّما التَّنَافي بين الَْأداءينِ، وقَاَل 
إحمد هملْزي اِل فَِإنَّهي الْحنَى فا إذَا جيمف رتَظْه تُهفَاِئداِل، والَْأفْع انَأو ا؛ ِلَأنَّههِميامر نْدأبي انِ ع

  .3يوسفَأبي حنيفَةَ خلَافًا ِل

                                                 
 . 3/139، روضة الطالبين. النووي: 1/523، مغني المحتاج. الشربيني: 7/407 المجموع،النووي:  1
 .255-2/254، شرح العمدة. ابن تيمية: 525-3/526، االنصاف. المرداوي: 337-3/336، المغنيابن قدامة:  2
  .2/75، تبين الحقائقالزيلعي:  3
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ال الحجة الواحدة النه لَا يصح في سنَة واحدة َأكْثَر من حجة ِلَأن الوقت يستغرق أفعف
شْرِيق مادام في أفعال الحج لَا يصلُح إحرامه ِلحجة ُأخْرى ولَا يفْرغُ من َأفْعاِل الْحج إلَّا في َأيامِ التَّ

  .1ولَا يصح الِْإحرام بِالْحج فيها

  .2المشهوراهللا وهي  نقلها ابن منصور وعبد ،ال يجزئه: الثاني القول

  .3وال يصح الجمع بين حجتين أو عمرتين فصاعدا ألنه بدعة

  يجزئة عن النذر فقط وهو قول اإلمام مالكالقول الثالث: 

  : لقول الراجحا

ال يتصور ألنه أرى أن الراجح عدم جواز الجمع بين حجتين أو عمرتين ألنه بدعة و
  لم.أعلى وأع تعالىواهللا سبحانه و وقوع حجتين في عام واحد

  

                                                 
. 1310،1/223، دار الفكر، 6، عدد االجزاء 1، طالفتاوى الهنديةلخي، نظام الدين: . الب7/143، المجموعالنووي:  1

  .1/105، غمز عيون البصائر، في شرح االشباه والنظائر. الحموي:1/35، أالشباه والنظائرابن نجيم،: 
  .24، القاعدة الثامنة عشر، صالقواعد الفقهيةابن رجب الحنبلي:  2
  .18/101هـ، 1401، تحقيق: عباس القوجاني، 18، عدد االجزاء 7، طالكالمجواهر النجفي، محمد حسن:  3
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  :الكفارات والنذورفي النية  تشريك: المبحث السادس

  :مسائل في الكفارات والنذور

  بداية ال بد من تعريف الكفارات والنذور، على النحو اآلتي:

  .1ما كفر به من صدقة وصوم ونحو ذلك جمع، ومفردها: كفّارة، وهيالكفارات : لغةالكفارات 

مذنب ذنبا معينًا، من تصرفات تقع منه في الحياة الـدنيا  ما أوجبه اإلسالم على الهي  :صطالحاا
  .2وهي تكفِّر الذنب وتُسهم في حل مشكالت الفقراء والمحتاجين لمحو الذنب الذي اقترفه.

وهو النحب وهو ما ينذره االنسان علـى نفسـه نحبـا     جمع، مفردها نذر،النذور : لغة لنذورا
  . 3واجبا

، تعـالى ر واجب من الطاعات تعظيما هللا شخص نفسه بأمر غيأن يلزم اليعني  وهو: اصطالحا
كأن يقول: هللا علي أن أصوم شهرا، أو هللا علي أن أتصدق بمائـة دينـار، أو أن أذبـح شـاة     

ومنه المطلق، كأن يقول: هللا علي أن أعتكف في المسجد عشرة أيام من رمضان. ومنه  .4للفقراء
  .5فسه بفعل طاعة معلقًا إياها على حصول شيء محبوب لهالمقيد، وهو أن يلزم ن

                                                 
، باب المعجم الوسيط. ابراهيم مصطفى: 14/62، تاج العروس. مرتضى الزبيدي: 5/148، لسان العربابن منظور:  1

ا تستر الذنب، . الكفارة أصلها من الكفر، وهو الستر؛ ألنه1/321، باب حرف الكاف. سعدي أبو حبيب: 2/792الكاف، 
 .6/333، المجموعوتذهبه ثم استعملت فيما وجد فيه صورة مخالفة وانتهاك. النووي: 

  .346م، ص1990، دار المنار، القاهرة، 1، طالفقه الواضحإسماعيل، محمد بكر:  2
 .1/481، القاموس المحيط. الفيروزأبادي، 1/197، باب نذر، تاج العروسمرتضى الزبيدي:  3
القواعد والظوابط الفقهية عند شيخ اإلسالم ابن . الهاشمي: 3/316، التاج واالكليلعبدري: المواق ال 4

  .365م، ص2006 - هـ1427، المكتبة المكية، 1، طتيمية في اإليمان والنذور
القواعد والظوابط الفقهية عند شيخ اإلسالم ابن . الهاشمي: 3/316، التاج واالكليلالمواق العبدري:  5

 .365م، ص2006- هـ1427، المكتبة المكية، 1، طإليمان والنذورتيمية في ا
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وللكفارات مقاصد متعددة تتعلق بأسبابها مثل: الحنث أو الظهار، أو بأنواعها من إطعام 
ة وتجبره من نقص العبادة، أو بكونها باعثة علـى  يوصيام، أو بجنسها، أو بما تمحوه من الجنا

  .1الذنب والوقوف عند الحدود الشرعيةالتوبة واإلنابة والعزم على اإلقالع عن 

فهذه المقاصد وغيرها ليست كلها معتبرة، وتجب مالحظتها في التكفير، فمنها مـا هـو   
ثانوي المقصد فال يشترط وجوده ضمن النوايا المطلوبة، ومنها ما بين العلماء اعتباره، وحتمية 

  بين العلماء، هل يعتبر أو يلغى؟تعيينه في التكفير لبراءة الذمة، ومنها ما هو محل اختالف 

تنـدرج  والذي يهمنا لتوضيح كيفية النية ما يجب تعيينه، والمختلف في تعيينه، اللـذان  
  :تحتهما المسألتان اآلتيتان

  .، وتعيين نوعهاالنذرو نية حكم الكفارة 

  النية عند اتحاد األجناس أو اختالفها. 

  :المتعين فيها نذوروالالكفارات في  تشريك النيةمسألة أوالً: 

نوع الكفارة الواجبة عتقًا كانت أو إطعاما أو كسوةً أو صياما،  إلى تعيين ذهب الشافعية
فال يكفي مجرد اإلعتاق أو الصوم الواجب عليه، ولو لم يكن عليه غير تلك الكفارة، كما أنهم لم 

  .2واجبةيوجبوا تعيين نية الفرضية، اعتمادا على أن الكفارة لن تكون إال 

تعيين صفة الكفارة بـأن ينـوي المكفـر    حيث أوجبوا الحنابلة إليه ذهب وهذا أيضا ما 
فإن زاد الواجبة كان ذلك تأكيدا  -ولو كان متتابعا -اإلطعام أو الصيام الذي يتجدد نيته كل ليلة 

                                                 
  جمع بعض العلماء أنواع الكفارات في قوله: 1

  ظهارا وقتالً رتّبوا وتمتعا           كما خيروا في الصوم والصيد واألذى
  وفي حالف باهللا خير ورتبن         فدونك سبعا إن حفظتَ فحبذا

  .714/ 1ير، الصاوي، هامش الشرح الصغ
 .86-7/85، نهاية المحتاجالرملي:  2
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ى الوجـوب دون  لها فقط؛ ألن الوجوب ينشأ عن الكفارة أو النذر، ولذا لزم تمييزه، لكنه إذا نو
  ، لعدم تعيين نوع الواجب.1التكفير ال يجزئه

وإذا كانت الكفارة صوما متتابعا، فقد قال المالكية: يجب االقتصار على نية واحدة فـي  
أول ليلة منه، وإنما يستحب تجديدها كل ليلة، مثل كيفية النية في الصوم المتتابع، مضافًا إليهـا  

يرى الشافعية االكتفاء بأصل النية، وال يجب التعـرض للفرضـية   نية التتابع في الصوم، بينما 
  .2ألنها ال تكون إال فرضا

  :النية عند اتحاد أجناس الكفارةمسألة ثانياً: 

  إذا اتحدت أجناس الكفارات، بغض النظر هل هناك اتحاد في السبب أو اختالف فيه؟

  :على أربعة أقوال اختلف الفقهاء في هذه المسألة

حاد أجناس الكفارة ِلمـا يمكـن أن   أن نية التعيين قد تجب عند ات إلى الحنفية : ذهبولاألالقول 
يحصل بين الكفارتين المتحدتي الجنس المختلفتين سببا من اختالف جوهري؛ ككفارة العتق على 
ظهار وقتل، إذ بالرغم من كونهما جنسا واحدا، إال أنهما اختلفا سببا وصفةً، أما السبب فهذه عن 

  ظهار وتلك عن قتل.

كفارة الظهار مطلقة عن صفة اإليمان، وفي كفارة القتل مقيدة  وأما الصفة فإن الرقبة في
وإذا اتحدت الكفارات جنسا  .3بها، ولما اختلفا من هذين الوجهين، كان التعيين بالنية محتاجا إليه

وسببا ألغي التعيين، وصحت نية التكفير المطلقة، وهو رأي عامة الفقهاء الذي نقله ابن قدامـة،  
  علم فيه مخالفًا، إالّ أنه ذكر: إن هذا الرأي ينبني عليه التباس في بعض الحاالت.وقال عنه: ال ن

                                                 
 .7/387، المغنيابن قدامة:  1
االشراف في ): 281البغدادي األموي (ت: ابن أبي الدنيا أبو بكر عبد اهللا بن محمد بن سفيان بن قيس  2

ودية، ، تحقيق: د. نجم عبد الرحمن خلف مكتبة الرشد، الرياض، السع1، عدد االجزاء1، طمنازل االشراف
 .7/86، نهاية المحتاج. والرملي: 2/850، الشرح الصغير. والدردير، 1990،1/195- هـ1411

 .5/99، بدائع الصنائعالكاساني:  3
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دون تعيين للمرأة فأطعم ستين مسكينًا فمن ذلك: لو ظاهر شخص ما من نسوته األربع 
 المقصودة بتلك الكفارة أجزأه، وحلت واحدة منهن، ولكن القياس في المذهب الحنبلي يقتضي أن

ومثـال ذلـك: أن    ميز المحللة، غير أن القرعة ال تلزم قياسا في كل الحاالت.يقرع بينهن، لتت
الظهار إذا كان من ثالث نسوة وأتى المظاهر بثالث كفارات أجزأه بدون تعيين، وحلَّ له الجميع 

  .1من غير قرعة

وإذا اختلفت أجناس الكفارة كظهار وقتل وإفطار في رمضان فإن كـالً مـن المالكيـة    
  .2ة يوجبون تعيين النية لتعيين التكفير عن الجناية المرتكبة بعينهاوالحنفي

اتحاد األسباب في الكفارات بصرف النظر عن األجنـاس،   أن إلىة ذهب المالكي: القول الثـاني 
 إلىكاجتماع عدة كفارات للحنث، وفي مثل هذه الحال تتعين نية التكفير المطلقة، دون إضافتها 

  .3سببها

التعيين في اختالف األجناس بأن يقيد التكفير مثالً  عدم وجوب إلىذهب الشافعية  :القول الثالث
الغرامات وليست منها، إذ  إلىأن الكفارات في معظم خصالها مائلة باحتجوا : دليلهمو .بالصيام

الغرامة دفع الشيء ظلما، وهذه أوجبها الشارع، فيكتفى فيها بأصل النية، ولكن لو عين المكفـر  
  .4سبب وأخطأ لم يجزه، كأن ينوي كفارة قتل وليس عليه إال كفارة صيامال

أن الكفارة ب قالوا: دليلهمو. عدم التعيين إلىقسمين: قسم يذهب  إلىافترق الحنابلة : القول الرابع
تعيين سببها، كما لو كانت من جنس واحـد، وقسـم    إلىعبادة واجبة فال يفتقر في صحة أدائها 

  .5وعدم االكتفاء بالنية المطلقة يشترط التعيين

                                                 
  .7/387، المغنيابن قدامة:  1
 .3/236، البحر الزخار. وابن المرتضى: 5/99، بدائع الصنائعالكاساني:  2
 .3/236، البحر الزخارابن المرتضى:  3
  .7/86، نهاية المحتاجملي: الر 4
  .7/388، المغنيابن قدامة:  5
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الراجح ألن الكفارة هو اختالف األجناس  دأن القول بالتعيين عن للباحثة والظاهر: الراجحقول ال
  .أعلى وأعلم تعالىالواجبة ال تفتقر في صحة أدائها إلى تعين سببها واهللا سبحانه و

  :الكفارات ثالثا: مسألة تشريك النية في

عليه الكفـارات بتعـدد    در من ذنب مما يوجب الكفارة، فهل تتعدإذا ارتكب شخص أكث
  الذنوب؟ أم تكفي كفارة واحدة عن جميع الذنوب التي أذنبها؟

 كم بين ما إذا كانت موجبات الكفارات متحدة أو مختلفة، فإنق في الحفي هذه الحالة نُفر
وظاهر من امرأتـه، فـإن   كانت موجبات الكفارات مختلفة كمن أفسد صومه في نهار رمضان 

موجب الكفارات متحد كمن  زم الشخص كفارة كل ذنب، وإن كانالكفارات تتعدد موجباتها، وتل
  : ففي ذلك تفصيل أفسد صومه بالمعاشرة الزوجية في يومين من أيام رمضان،

قهاء على اتفق الف، في يومين األولبعد التكفير من الجماع ، تكرر منه االفساد بالجماع اذا: أوال
أي ، يجب عليه كفـارة لكـل مـرة    األولأن المجامع الذي أفسد صومه بعد التكفير من الجماع 

تكرار الجماع منه وهو موجـب  : دليلهمو .عدد الذنبتة بل تتعدد الكفارات بدالتكفيه كفارة واح
ة مذنب وبما أنه لـم ينزجـر بالكفـار   وزجر ال عوالن المقصد من العقوبات رد ؛كفارةلتعدد ال

   .ت الكفارة الثانية ردعا وزجرا لهكان، ىاألول

فقد اختلف الفقهـاء   .أوأكثر من رمضان ولم يكفر لألول ذا تكرر منه الجماع في يومينإ : ثانيا
  :في ذلك على قولين

ان المجامع في نهار رمضان في يومين وقبل التكفيـر تكفيـه    إلى 1ذهب الحنفية : األولالقول 
عن جناية استدل أصحاب هذا القول بأن الكفارة : هميلدلو .2عند الحنابلة وهو وجه، كفارة واحدة

فتـداخلت  ، وقد حصل بالتكفير عن المرات المتعددة وقد وضعت للزجر،، تكررت قبل إستيفائها

                                                 
. ابن الهمام: 2/102، بدائع الصنائع. الكاساني: 133، صأالشباه والنظائر. ابن نجيم: 2/413، رد المحتارابن عابدين:  1

  .2/342، فتح القدير
  .3/320، افاالنص. المرداوي: 182، صالروض المربع. البهوتي: 3/133، المغنيابن قدامة:  2
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  .1كالحدود

المجامع  أن ، إلىفي المذهب 4في قول والحنابلة 3والشافعية 2ذهب المالكية: القول الثاني
: دليلهمو .عليه كفارتين وال تجزئ نية واحدةن في يومين قبل التكفير في نهار رمضا

ن كل يوم من وأل ؛فتتكرر الكفارةوقد تكرر ، ن الجماع سبب للكفارةاستدل أصحاب هذا القول بأ
  .5وجبت لم تتداخل فإذا رمضان عبادة مستقلة بذاتها

  : القول الراجح

من أيام يوم  جب كفارة لكلاحدة وانما الوايترجح للباحثة القول بعدم االكتفاء بكفارة و
التساهل في  إلىإلن رمضان عبادة مستقلة  بذاتها وإلن القول بكفارة واحدة يؤدي  ؛رمضان

وسد ذريعة انتهاك حرمة هذا ، تعدي على حرمة هذا الشهر الكريموفتح باب الحرمة الشهر 
عيه ال سيما أن امصرعلى  ه، وإغالق هذا الباب أولى من فتحفي هذه الحالةالشهر واجب 

  .واالسقاط بالشبهة بخالف العقوبات التي تبنى على الدرء، العبادات مبنية على االحتياط

اتفق الفقهاء على أن من فقد  .في يوم واحد األولإذا جامع ثانيا قبل التكفير عن الجماع : ثالثا
ألنه انتهك حرمة يوم  ؛ارة واحدةعليه كف، في يوم واحد األولجامع ثانيا قبل التكفير عن الجماع 

  . 6عليه كفارة واحدة مع تعدد الجماع فيه وتكفي نية واحدة للمرات جميعهافوجبت ، واحد

                                                 
. ابن قدامة: 2/413، رد المحتار. ابن عابدين: 2/337، فتح القدير. ابن الهمام: 2/102، بدائع الصنائعالكاساني:  1

 .3/133، المغني
 .2/208، الزرقاني على خليل. الزرقاني: 1/530، حاشية الدسوقيالدسوقي:  2
، إعانة الطالبين. البكري: 1/444، مغني المحتاجربيني: . الش6/337، المجموع. النووي: 1/184، المهذبالشيرازي:  3
  .2/340، البجيرمي على الخطيب. البجيرمي: 2/239
 .132، صالروض المربع. البهوتي: 3/133 المغني،. ابن قدامة: 3/320، اإلنصافالمرداوي:  4
البجيرمي على . البجيرمي: 2/229، إعانة الطالبين. البكري: 6/337، المجموع. النووي: 1/184، المهذبالشيرازي:  5

 .3/320، اإلنصاف. المرداوي: 3/133، المغني. ابن قدامة: 2/340، الخطيب
. 1/530، حاشية الدسوقي. الدسوقي: 1/223، بداية المجتهد. ابن رشد: 133، صاألشباه والنظائرابن نجيم:  6

. الشربيني: 6/337، المجموع. النووي: 84ص ،القوانين الفقهية. ابن جزي: 2/208، الزرقاني على خليلالزرقاني: 
البجيرمي على . البجيرمي: 1/271، المنثور. الزركشي، 239، إعانة الطالبين. البكري، 1/444، مغني المحتاج

: المرداوي. 3/132، المغني، 1/357، الكافي. ابن قدامة: 182، صالروض المربع. البهوتي: 2/340، الخطيب
 .3/320، االنصاف
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ثم جامع مرة أخرى في يوم واحد فهل تكفيـه نيـة   ، ثم كفر، إذا جامع في نهار رمضان :رابعا
  : ألة على قوليناختلف الفقهاء في هذه المس ؟ة وكفارة واحده أم تتعدد الكفارةواحد

أن الكفارات فـي   ، إلىفي قول 4والحنابلة، 3والشافعية ،2والمالكية، 1ذهب الحنفية: األولالقول 
استدل أصحاب هذا القول بأن الجماع الثاني وقع : ليلهمدو .قه تتداخل فيجب عليه كفارة واحدةح

ألنه انتهك حرمة يوم  ؛دةبل يكفيه كفارة واح، فال أثر له وال يترتب عليه جزاء، في صيام باطل
بخالف ما لو انتهـك  ، وهو عبادة مستقلة بذاتها فتجب عليه كفارة واحدة، واحد بأكثر من جماع

  .5حرمة يومين ؛فإن عليه كفارتين

قالوا : دليلهمب عليه كفارتان. وفيج، بأن الكفارة تتعدد بتعدد الجماع 6قال الحنابلة: القول الثاني
وتكراره للفعل يوجب ، وقد اعتدى على حرمة الشهر ،ة رمضانبأن فعله ذلك محرم لحرم

  .7أكثر بعد التكفير في اليوم الواحد وهو وجوب كفارتين أو، تكرار الحكم عليه

األول، القول للباحثة فإنه يترجح ، بعد االطالع على أقوال الفقهاء وأدلتهم: القول الراجح
في يوم واحد من نهار رمضان بعد التكفير من  وهوالقول بتداخل الكفارة إذا تكرر منه  الجماع

كفير عنها توله عقوبة زاجرة تتحقق بال، ألن كل يوم من رمضان عبادة مستقلة ؛األولالجماع 
وألن القول بتعدد الكفارة عليه فيه زيادة عقوبة لم يطلبها الشارع من المكلف انتهاكا ، مرة واحدة

على المكلف فوجب كفارة واحدة أدنى لتحقيق  اوألن فيه مشقة وحرج، لحرمة اليوم الواحد
  .اليوم الواحدفالمسوغ على التداخل والقول بالكفارة الواحدة هو  ،الرفق والتيسير

                                                 
 .2/343، فتح القدير. ابن الهمام: 2/102، بدائع الصنائعاني: الكاس 1
  .2/208، الزرقاني على خليل. الزرقاني: 1/530، حاشية الدسوقيالدسوقي:  2
، إعانة الطالبين. البكري: 1/444، مغني المحتاج. السربيني: 6/337، المجموع. النووي: 1/184، المهذبالشيرازي:  3
 .2/340، البجيرمي على الخطيب. البجيرمي: 126، صوالنظائر األشباه. السيوطي: 2/239
 . 3/320، اإلنصاف. المرداوي: 3/133 المغني،ابن قدامة:  4
، إعانة الطالبين. البكري: 6/337، المجموع. النووي: 1/184، المهذب. الشيرازي: 3/133، المغنيابن قدامة:  5
 . 340د2، البجيرمي على الخطيب. البجيرمي: 2/239
 .3/320، اإلنصاف. المرداوي: 182، صالروض المربع. البهوتي: 3/133، المغنيابن قدامة:  6
 .3/133، المغني. ابن قدامة: 182، صالروض المربعالبهوتي:  7
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  :: تشريك النية في االذبائحلمبحث السابعا

  :والوليمة )والصيد الوليمةو األضحية والعقيقة( الذبائح مسائل في

  :والوليمة ة)ح (األضحية والعقيقالذبائتشريك النية في  :األولالمطلب 

  بداية ال بد من تعريف كال من األضحية والعقيقة:

يذبح أو ينحر بسبب العيد: من االبل، والبقر، والغنم: يوم النحر، لما  هي اسم : مفهوم األضحية
خها ، وسميت بذلك واهللا أعلم؛ ألن أفضل زمـن لـذب  تعالىاهللا  إلىوأيام التشريق الثالثة، تقرباً 

وسـنّة رسـوله     تعالىسبحانه و وهي من العبادات المشروعة في كتاب اهللا .1ضحى يوم العيد
���m��{��z :تعـالى ومن األدلة على ذلـك قولـه   . 2اهللا عليه وسلم وإجماع المسلمين صلى

������|l3. قوله صلى اهللا عليه وسلم: :ومن السنة النبوية الشريفة فال  من وجد سعة فلم يضح

  .4صالنايقرب م

حر نسكك لربك والالم تفيد : "فصل" أي أقم الصالة المفروضة عليك وانتعالىقوله  :وجه الداللة
  .5الوجوب

 وبعد إجماع العلماء على مشروعية األضحية، اختلفوا: أواجبة هي أم سنة مؤكدة؟ على قولين:

وقـول زفـر    ،6يفـة حن أبياإلمام وهو مذهب في حق  المقيم الموسر : أنّها واجبة األولالقول 

                                                 
. الرازي: 3/392، مقاييس اللغة. ابن فارس: 6/2407، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري:  1

  . 1/220، القاموس الفقهيأبو حبيب:  . سعدي1/183، مختار الصحاح
 .  1/432، المهذب. الشيرازي: 4/140، الذخيرة. القرافي: 12/8، المبسوطالسرخسي:  2
  .2سورة الكوثر، اآلية  3
. والبهقي: السنن 8273، حديث رقم 14/24أحمد بن حنبل ، مسند اإلمام أحمد، باب مسند أبي هريره رضي اهللا عنه،  4

 .1913، حديث رقم 9/427ضحايا، الكبرى كتاب ال
 . 4/558 تفسير ابن كثير،. ابن كثير: 20/218، الجامع ألحكام تفسير القرآنالقرطبي:  5
، مجمع أالنهر شرح ملتقى أالبحر. شيخي زاده: 4/193، بدائع الصنائع. الكاساني: 2/6، تبيين الحقائقالزيلعي:  6
2/510.  
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 .1ختار شيخ أالسالم ابن تيمية القول بوجـوب االضـحية  سف، وايوأبي والحسن ورواية عن 
  واستدلوا باآلية الكريمة السابقة، واألمر الوارد فيها تحديدا.

مـذهب الشـافعي،   هـو  وهو قول الجمهور، و، في حق الموسر : أنّها سنّة مؤكَّدةالقول الثاني
شهور عنه، لكن صرح كثير من أرباب هذا القول بأن تركها يكره للقادر، في المأحمد ومالك، و

وقطع بذلك، وذكر أنّه إذا تركها أهل بلد قوتلوا عليها؛ ألنّها مـن شـعائر   أحمد وقد نص اإلمام 
   .2اإلسالم

  :  الراجح لقولا

، وال جمهور العلماء بأن األضحية سنة مؤكـدة اليه هو ما ذهب  لباحثة والذي يترجح ل
  ينبغي لمسلم قادر عليها أن يتركها. 

أما العقيقة: فهي اسم لما يذبح عن المولود، أو هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يـوم  
، وهذا التعريف إنّما هو جار على من يجيز النسيكة بغير الشاة كالبقر والجزور وغيرهما 3سابعه

أنّه ال يجوز في العقيقة  ،ابن عبد البر عن العلماء من األصناف الثمانية عمالً باإلجماع الذي نقله
إالّ ما يجوز في الضحايا من األزواج الثمانية إالّ من شذَّ ممن ال يعتد بخالفه، أما قول اإلمـام  
مالك: تستحب العقيقة ولو بعصفور، فإنّه خرج مخرج التقليل والمبالغة لقوله رحمه اهللا: "العقيقة 

يا"، وال يخفى أنّه ال يجوز في النسك والضحايا إالّ األنعام في األصناف والضحا 4بمنزلة النسك
  . 5الثمانية

                                                 
  .23/162، مجموع الفتاوىابن تيمية:  1
. القرافي: 9/435، المغني. ابن قدامة: 15/71، الحاوي الكبير. الماوردي: 8/385، المجموعالنووي:  2

  .1/348، بداية المجتهد. ابن رشد، 4/140، الذخيرة
  .258. والقاموس الفقهي لغة واصطالحا لسعدي أبو جيب، ص288، صمعجم لغة الفقهاء: قلعجي 3
، المكتبة االسالمية 1، باب الوليمة، طالمبدع في شرح المقنعبن عبد اهللا الحنبلي: أبو اسحاق برهان الدين بن محمد  4

  .179م، ص 2000-هـ1431
    .321- 5/320 ،لبنان ،بيروت ،دار البشائر اإلسالمية، االستذكارالبر:  القرطبي، ابن عبد 5
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أصل الوليمة تمام الشيء واجتماعه، ومنه التأم القوم: اجتمعـوا، وهـي فـي    الوليمة: 
نفـس   إلـى تقلت بالعرف واالصالح انالحقيقة جامعة ألمرين، ففيها اجتماع وفيها إتمام، ولكنها 

 ،ويستحب في العرس 1صنع في أيام العرس؛ الجتماع الرجل والمرأة بسبب الزواجالطعام الذي ي

فإن أولم  ،ن إن أمكنر الحنفية أن يذبح عن الصبي شاتاوكذا يستحب عند غي ،َأن يطعم شاة إن أمكن

 وَأولم علـى  3وأولم على صفية بحيس ،2فقد أولم النبي صلى اللَّه عليه وسلَّم بشاة ،بغير الشاة جاز

 ،ا حـرام همن دعي إليها إذا لم يخالطل وإجابة طعام الوليمة واجب. 4بعض نسائه بمدين من شعير

  .5هاالوليمة فليأت إلىإذا دعي أحدكم  :لقوله صلى اللَّه عليه وسلَّم

  مسألة كيفية النية في الذبائح والتشريك بالنية في األضحية والعقيقة والوليمة بذبيحة واحدة:

فإذا ذبحت بهذه النية فـال بـأس    ،قيقة قبل الذبحعلى اشتراط النية في الالفقهاء ع نص
  .بالجمع بينها وبين الوليمة

                                                 
    .321-5/320 ،مرجع سابق، االستذكارالقرطبي:  1
صلى اهللا عليه وسلم بشاة " يدل عليه ما أخرجه البخاري من حديث أنس رضي اهللا عنه بلفظ "ما حديث: " فقد أولم النبي  2

أولم النبي صلى اهللا عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب، أولم بشاة "البخاري، صحيح البخاري، كتاب 
  .9/232، الباريفتح . ابن حجر: 4859، حديث رقم 4/1800النكاح، باب الوليمة ولو بشاة، 

حديث: "أولم النبي صلى اهللا عليه وسلم على صفية بحيس " أخرجه البخاري من حديث أنس رضي اهللا عنه بلفظ " إن  3
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها، وجعل عنها صداقها وأولم عليها بحيس"، البخاري، صحيح 

، كتاب  الوليمة، باب السنن الكبري. النسائي، 5169، حديث رقم 7/24السفر، البخاري، كتاب الوليمة، باب الوليمة  في 
. الحيس: هو تمر يخلط بسمن وأقط. 9/232، فتح الباري. ابن حجر: 6565، حديث رقم 6/205الوليمة في السفر، 

  .3/920، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالجواهري: 
على بعض نسائه بمدين من شعير" أخرجه البخاري من حديث صفية بنت شيبة حديث: "أولم النبي صلى اهللا عليه وسلم  4

بلفظ " أولم النبي صلى اهللا عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير" البخاري صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب 
، 7/260ر بالوليمة، ، كتاب الوليمة، باب أالمالسنن الكبرى. البيهقي، 4877، حديث رقم 5/1983الوليمة ولو بشاة، 

  .9/238 فتح الباري،. ابن حجر: 2428حديث رقم 
حديث: "إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها". البخاري  صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب حق اجابة الوليمة والدعوة  5

، حديث رقم 6/203مة، ، باب أالمر بالوليالسنن الكبرى. النسائي: 5173، حديث رقم 7/4ومن أولم سبعة أيام ونحو، 
  .9/240 فتح الباري،. ابن حجر: 5173
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 -زيادةً على ذلك-إن ذبح األنعام أو نحرها قد يكون لمجرد أكل لحومها، وقد يقصد به 
به القران  ، ونية التقرب هذه متنوعة؛ ألن المذبوح يمكن أن ينويتعالىاهللا سبحانه و إلىالتقرب 

  أو المتعة أو اإلحصار، أو جزاء الصيد، أو فعل محظور ما.

وإزاء اختالف مقاصد القرب وجب تعيين النية في األضحية تمييزا لها عن غيرها، لكن 
أو بالنيـة  هذا التعيين للنية هل يكون عند الذبح أو الشراء؟ وهل يقع التعيـين بـالقول والنيـة    

  .وحدها؟

 -في هـذا الموضـوع  –ذين االستفسارين ينبغي استعراض آراء الفقهاء ولإلجابة عن ه
  ها في وجهتين:التي يمكن حصر

  .النية عند الذبح  -

  .النية وقت تعيين األضحية  -

   ثالثة أقوال: في هذه المسألة على  لفقهاءاختلف ا

، فـال وزن  فقـط اعتبار النية عند الذبح  إلى 3ظاهريةوال 2والمالكية 1ذهب الحنفية :األولالقول 
للنية قبل ذلك أو حال تمييز األضحية، كإخراجها من قطيع غنم، أو بعالمة مميزة لها، ولهذا فلو 
عينت قبل ذبحها فإن صاحبها يجوز له إبدالها بغيرها أو بيعها أو عدم التضحية بها، وفعل مـا  

 ا لمصلحته، شريطة أنيشاء بها، فهي مال كسائر أمواله يتصرف فيها تبع ال تكون منذورة؛ ألن
  .غيرها بها النذر يغير حكمها فيمنع بيعها أو استبدال

الذبح، أو قبل ذلك حال تعيـين  عند هذه النية تكون  القول بأن إلى: ذهب الشافعية القول الثاني
الحيوان المضحى به، كقول الرجل: هذه أضحيتي... خالفًا لمن يرى أن التعيين لألضحية يغني 

                                                 
 .72- 5/71، بدائع الصنائعالكاساني: ، 222/ 4، رد المحتارابن عابدين:  1
  .149-2/147، : حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدردير. 216/ 2، حاشية الدسوقيالدسوقي:  2
  .376-7/375، المحلّىوابن حزم:  3
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، وهذا تعالىوقد رد هذا للفرق الشاسع بينهما؛ ألن المراد بالنية قصد الذبح تقربا هللا  .1عن النية
  .2غير حاصل بالتعيين

اعتبار النية عن تعيين األضحية، وال بد أن تكون مصـحوبة   إلى 3ذهب الحنابلة: القول الثالث
جرد النية المقارنة للشراء مثالً باللفظ؛ ألن تعيينها معناه: إزالة ملك على وجه القربة ال يصح بم

  .الراجحوهو القول  كالوقف، ولهذا لزم التلفظ.

إذا اجتمعت األضحية والعقيقة، فأراد شخص أن يعقَ عن ولده يوم عيـد  تشريك النية مسألة 

  األضحى، أو في أيام التشريق، فهل تجزئ األضحية عن العقيقة؟

  اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

، 5، وهو رواية عن اإلمام أحمـد 4الحنفيةتجزئ األضحية عن العقيقة، وهو مذهب  :األوللقول ا
وحجة أصحاب هذا القـول: أن   وبه قال الحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتادة رحمهم اهللا.

اهللا بالذبح، فدخلت إحداهما في األخرى، كما أن تحية المسجد تدخل  إلىالمقصود منهما التقرب 
شيبة: عن الْحسنِ قَاَل: "إذَا ضحوا عـن  أبي روى ابن و ي صالة الفريضة لمن دخل المسجد.ف

لُْأضـحيةُ مـن   وعن هشَامٍ وابنِ سيرِين قَاال: "يجزُِئ عنْه ا .6الْغُلَامِ فَقَد َأجزَأتْ عنْه من الْعقيقَة"
  .7الْعقيقَة"

                                                 
 . 133- 8/132، المحتاج نهايةالرملي:  1
 .8/304 ،المجموع: لنوويا 2
 .8/630 ،4/522، المغنيابن قدامة:  3
  . 6/6. تبيين الحقائق. الزيلعي: 66/326، رد المحتارابن عابدين:  4
  . 3/564، الفروع. ابن مفلح: 4/111، االنصاف). الماوردي: 3/30(، كشاف القناعالبهوتي:  5
 حقيق: ، ت7، عدد االجزاء 1، طالمصنف في أالحاديث وأالثارد، ابن أبي شيبة: أبو بكر عبد اهللا بن محم 6

  .5/534كمال يوسف الحوت مكتبة الرشد، الرياض، 
 .5/534، المصنفابن أبي شيبة:  7
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ن اتَّفَقَ وقْتُ عقيقَة وُأضحية، بَِأن يكُون السابِع َأو نَحوه من َأيامِ النَّحرِ، وقال البهوتي: "وِإ
ـ    فَاغْتَس ـةعمجو يـدع مواتَّفَقَ ي ا لَوى، كَمالُْأخْر نَأ عزى َأجحض َأو ،ةيحُأض نَأ عزقَّ َأجَل فَع

  .1ذَا ذَبح متَمتِّعٍ َأو قَارِنٍ شَاةً يوم النَّحرِ، فَتُجزُِئ عن الْهديِ الْواجِبِ وعن الُْأضحيةَ"ِلَأحدهما، وكَ

وقال رحمه اهللا في موضع آخر: "ولَو اجتَمع عقيقَةٌ وُأضحيةٌ، ونَوى الذَّبِيحةَ عنْهما، َأي: 
وهذا ما ذهب إليه أيضا  . أي: نص عليه اإلمام أحمد.2ضحية َأجزَأتْ عنْهما نَصاعن الْعقيقَة والُْأ

  .3تعالىابن القيم رحمه اهللا 

: "لو اجتمع أضحية وعقيقة كفى واحدة إلبراهيم محمد الفتاوى المعاصرةوجاء في كتاب 
  .4ها العقيقةصاحب البيت، عازم على التضحية عن نفسه فيذبح هذه أضحية وتدخل في

ال تجزئ األضحية عن العقيقة، وهو مذهب المالكية والشافعية، ورواية عن اإلمام : القول الثاني
وحجة أصحاب هذا القول: أن كالً منهمـا، أي العقيقـة واألضـحية،     .5تعالىرحمهم اهللا أحمد 

ختلـف عـن   مقصود لذاته فلم تجزئ إحداهما عن األخرى؛ وألن كل واحدة منهما لها سـبب م 
قال الهيثمـي: "وظَـاهر كَلَـامِ    و اآلخر، فال تقوم إحداهما عن األخرى، كدم التمتع ودم الفدية.

ن كُلا منْهما َالَْأصحابِ َأنَّه لَو نَوى بِشَاة الُْأضحيةَ والْعقيقَةَ لَم تَحصْل واحدةٌ منْهما، وهو ظَاهر; ِلَأ
نَّةٌ مةٌ"سود6قْص.  

 :ةيري الذَّخةً، فَقَاَل فِليما وهمَأطْع َأو يقَةقالْعو ةيحِللُْأض تَهيحُأض حذَب وقال الحطاب: "ِإن
ة لَا يجزِيه، وِإن بكْرٍ الْفهرِي إذَا ذَبح ُأضحيتَه ِللُْأضحية والْعقيقَأبو قَاَل صاحب الْقَبسِ: قَاَل شَيخُنَا 

                                                 
  . 1/617، شرح منتهى اإلراداتالبهوتي:  1
  .3/30، كشاف القناعالبهتوي:  2
تحفة المودود بأحكام  هـ):751محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي (ت: هو شمس الدين أبو عبد اهللا  ابن القيم: 3

دار  الفصل الثامن عشر، في حكم اجتماع العقيقة واألضحية، مكتبة، تحقيق: عبد القادر األرناؤوط، المولود
 .122صم، 1971- هـ1391، دمشق ،البيان

   .6/159، الفتاوىاإلبراهيم محمد:  4
، مواهب الجليل. الحطاب الرعيني: 9/516فتح القدير، . الشوكاني: 6/6 تبيين الحقائق،الزيلعي:  5
  .3/216 روضة الطالبين،. النووي: 4/155، الذخيرة. القرافي: 3/253
  .  9/371، تحفة المحتاج شرح المنهاجابن حجر الهيتمي:  6
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ينِ إراقَةُ الدمِ، وِإراقَتُه لَا تُجزُِئ عن إراقَتَينِ، األولَأطْعمها وِليمةً َأجزَأه، والْفَرقُ َأن الْمقْصود في 
  .1مكَن الْجمعوالْمقْصود من الْوِليمة الِْإطْعام، وهو غَير منَاف ِللِْإراقَة، فََأ

    :جحالقول الرا

إجزاء األضحية عن العقيقة ألن مقصود القائل بعدم  الثانيأميل إلى ترجيح القول 
كل منهما تختلف عن اآلخرى، فالمقصود من العقيقة الفداء عـن الولـد ورجـاء بـرءه     

فال تكون وصالحه وأما األضحية فالمقود منها الفداء عن النفس وألن المقصود إراقة الدم 
أعلى  تعالىإراقة مقام إراقتين؛ وألن القول بالتشريك فيه تحايل على الدين واهللا سبحانه و

  وأعلم.

  :يدالصتشريك النية في  :المطلب الثاني

: مصدر صاد يصيد صيداً، أي قنصه، وَأخْذُه خلسة وحيلة، سواء أكان مأكوالً أم غير الصيد لغة
  .2صيد، تسميةً للمفعول باسم المصدر، فيقال للحيوان المصيد: صيدمأكول، وُأطلق على الم

  .3: هو اقتناص حيوان حالل متوحش طبعا، غير مملوك، وال مقدور عليهوشرعا

  .4ل حيوان غير مستأنس من دواب البروالوحشُ: هو ك

	���������m~��}��|��{��z :تعـالى والصيد مشروع ومباح؛ لقولـه  


�������������������������������������������������l5.  تعالىوقوله :�m��®
°�����®±������l6.  

                                                 
  .259/ 3، مواهب الجليلالحطاب:  1
، تاج العروس. الزبيدي: 1/353، مصباح المنيرال. الفيومي: 3/260، لسان العربابن منظور:  2
8/303 . 
. 6/213، كشاف القناع. البهوتي: 5/233، حاشية الجمل. الجمل: 26/5، االختبارالموصلي:  3

 . 5/35. بدائع الصنائع. الكاساني: 4/465، مغني المحتاجالشربيني: 
 . 36/1024، الصحاحالجوهري:  4
 .1سورة المائدة: اآلية  5
 .2المائدة: اآلية  سورة 6
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قـال:   - صلى اللَّه عليه وسلَّم -أن النبي  -رضي اهللا عنه  -م ولحديث عدي بن حات
  .1لم، وذكرت اسم اهللا عليه فَكُْل)(إذا أرسلت كلبك المع

مكروه؛ لكونه اللهو، فهو هذا إن كان الصيد لحاجة اإلنسان، أما إن كان لمجرد اللعب و
  . أي: تتخذ غرضاً للرمي.2أن تُصبر البهائم -لَّى اللَّه علَيه وسلَّمص-من العبث، ولنهيه 

  واتفق العلماء أن الذي يصطاد هو ما كان مباحا أكله، وبالتالي الصيد يكون بنية األكل.

ني أن الحيوان المأكول اللحم ال يعة، كاذاصطياد مأكول ال بنية ال ةحرمكما اتفقوا على 
أي وال نية تعليم بل بال نية أصال أو بنية قتله  وهي تعني الذبح، كاة،ذيجوز اصطياده بغير نية ال

أما لو اصطاده بنية  ،ألنه من العبث المنهي عنه، ومن تعذيب الحيوان ؛أو حبسه أو الفرجة عليه
  .3كاة فال يحرم ومثله نية التعليمذال

صـحيح  ال بأس بذلك لما جـاء فـي   األطفال. طيور من أجل أن يلعب بها في صيد ال
ليه وكان ألنس إكان يأتي  صلى اهللا عليه وسلم أن النبي رضي اهللا عنه البخارى ومسلم عن أنس

صغير فمات العصفور فحزن عليه أخ صغير يسمى أبا عمير وكان هذا الصبي يلعب بعصفور 
  .5تصغير النغر والنغير 4))يا أبا عمير ما فعل النغير(( :سلمصلى اهللا عليه و الصبي فقال النبي

  .5النغر

                                                 
).  5476، حديث رقم(7/86، كتاب الذبائح والصيد، باب صيد المعراض، صحيح البخاريالبخاري:  1

 ). 1929، حديث رقم (3/1529،  كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكالب المعلمة. صحيح مسلممسلم: 
). 5513. حديث رقم (7/94ن المثل، ، كتاب الذبائح والصيد، باب ما يكره مصحيح البخاريالبخاري:  2

، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوانات. باب النهي عن صبر البهائم صحيح مسلممسلم: 
 ). 1956، حديث رقم (3/549واخصائها والتحريش فيها، 

 .108ص حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،الدسوقي:  3
. 6203، حديث رقم 8/45 ،الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجلباب كتاب االدب،  صحيح البخاري،البخاري:  4

  .2150، حديث رقم 3/1692، كتاب أالدب، باب استحباب تحنيك المولود، صحيح مسلم. مسلم: 6203
. 5/223، لسان العربابن منظور:  .هو تصغير النغر وهو طائر يشبه العصفور أحمر المنقار ويجمع على: نغران 5
. الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمروبن 1/5244، الجوهري منتخب من صحاح. الجوهري: 5/223

، عدد االجزاء، حققه علي محمد البخاري، ومحمد 2، طالفائق في غريب الحديث وأالثر): 538أحمد (ت: 
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نتفاع واالبها  تسلية الصغار بغرض أكلها و فيؤخذ من هذا الدليل جواز اصطياد الطيور 
 ويجوز اصطياد ما. 1بد من مالحظة الصبي حتى ال يؤذي هذا الطير أو يعذبه ولكن ال ،بريشها

  ال يؤكل لحمه لجلده وشعره.

سبحانه واهللا  ل في باب التشريك بالنية، وال يدخل في باب العبث المنهي عنه.هذا يدخو
   .أعلموتعالى أعلى و

  

  

                                                                                                                                               

، بدون طبعة أوسنة نشر، موسوعة الطير والحيوان. عاشور، عبد اللطيف: 4/8أبو الفضل ابراهيم، 
1/408. 
 .2/576، ع أالنهرمجمشيخي زاده:  1
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  الخاتمة

واأللفاظ  ،النية عمل وقد تناول البحث مفهوم تشريكأن النية أساس الشرعاً من الثابت  
حال الظاهري  في  المذهب إلىباالضافه  ماداً على المذاهب اإلسالمية األربعةتذات الصلة به اع

وحاولت أن أقيم التوازن بينها فيما وجدت ذلك ممكناً. وقد خلصـت   ،في المسالة اوجدت له رأي
ومن قُصد ألجله العمل، وقد وجدت من خالل البحث أن التلفظ بالنية ليس  ،أن النية قصد العمل

(رضي اهللا عنهم)  وال عن أصحابه �ي بشرطا من شروطها التماساً بأنه لم ينقل إلينا عن الن
  من ذلك شيء.

أن شرط النيـة  على كان ال بد لنا من التأكيد وألهمية النية في تحصيل األجر والثواب 
 األصـل فنافيها أو ينقصها، ياإلسالم، وان يكون الذي ينوي مميزاً ملتزماً بالنية دون دخول ما 

  ارة.كانت مفروضة أو نافلة أو كفأالعبادة سواء بلقصد منها القيام وا

، واإلخـالص  �m`���_��^��]��\��[��������l1" تعالىوتكون النية خالصة هللا وحده لقوله 

ال بد ألي عمل حتى يكون مقبوالً عند اهللا من شـروط،   ، إذمن أركان قبول العمل األولالركن 
  وهذه الشروط هي اإلخالص وموافقة الشرع.

أكثـر مـن    نوى المسلمأي أن ي- البحث الفرق بين التشريك في النيةفي  أوضحتوقد 
  درجة الشرك. إلىتغيير النية بما يخرج العبادة عن سياقها و -عبادة في نفس العمل

ة وتشريك النية في العبادات المطلقة غيـر المقصـود   ،فالشرك والعياذ باهللا يذهب العمل
  ها.فيلنية الذاتها فال يجوز تشريك  ةلذاتها جائز، أما العبادات المقصود

راء الفقهية المختلفة من تشريك النية في مسائل الطهارة مـن وضـوء   وعند تطبيق اآل
وكذلك  ،وما بهما من أعمال ،وغسل وتيمم، والصالة والزكاة والصدقات والصيام والحج والعمرة

ها وحدها بل نحتاج المزيد من التطبيقات نحصر فيالذبائح والصيد وقد وجدت أن التطبيقات ال ت
  العملية.

                                                 
  .14الزمر: اآلية سورة  1
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  النتائج:

لنية أساس العمل والعبادة في الفقه اإلسالمي "إنما األعمال بالنيات ولكل امرؤ مـا  إن ا
  أو قبله مباشرة. بمدة هنوى" وبذلك فهي شعور قلبي تنشأ قبل العمل وقد يكون قبل

أتي التشابك بين ما هو جائز وما هو غير جائز عند الفقهاء تبعاً لنوع العبـادة التـي   ي
  :يباشرها المسلم وقد وجدت

  مسائل الطهارة والوضوء والغسل والتيمم.في تشريك النية جائز  .1

 ان الجمع بين الصالتين يكون بأذان واحد وإقامتين. .2

فسجدة واحده تكفي فـي المجلـس    ،التشريك في الصالة: سجود التالوة وسجود السهو .3
 الواحد.

ـ  ،يكون مباشرة الصدقة أو الزكاة مباشرة من المكلف .4 ف بشـرط  ويجوز اإلنابة والتكلي
 معرفة قدرها مسبقاً.

 في سداد الدين على اعتباره من الزكاة. ال يجوز تشريك النية .5

ال يجوز تشريك النية في صوم الفرض في الوقت الذي يجوز في الكفـارات وصـوم    .6
 التطوع.

 يجوز تشريك النية بين الحج والعمرة والطواف بالفرض أو النذر من الحج والعمرة. .7

 .ةن تعدد أو تكرر الذنب فكفارته واحد، وإكل ذنب يلزم المسلم كفارة عن .8

 .ةيجوز تشريك النية بين األضحية والعقيقال  .9

 واهللا  وال يدخل المسلم في باب العبث المنهـي عنـه.   ،هنتفاع بالصيد وأجزائجواز اال .10
  علم.وأ سبحانه وتعالى أعلى
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  :التوصيات

مكان لدرجة أنه يحدد قبـول  سالتي وجدت أن تشريك النية من األهمية بكملت رأ أن بعد
  بما يأتي: ، ولذلك توصى الباحثةو زوال العبادةأ

ك النية للناس لما فيها من فائده كبيرة يتشر يجوز فيها  الهتمام ببيان أحكام المسائل التيا  -
من خالل الندوات أم في المحاضرات أكان ذلك في المساجد أم في مجال العبادات سواء 

  وورشات العمل.

 لتعـدد وسـائل  بحاث جديدة حول التطبيقات المتعددة لتشريك النيـة  اء دراسات وأإجر  -
اعدة أن أي عمل يقوم به المسلم يجب ققوم بها المسلم على يالعبادات والممارسات التي 

 أن يكون عبادة لمرضاة اهللا والوفاء بحقه على العباد.
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  78  سمعتم المؤذن، فقولوا مثلما يقولإذا   2

  43  صرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحاإذا شك أحدكم في الصالة، فال ين  3

أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ وكذلك إذا وضعها في   4
  الحالل كان له أجر

22  
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لمدينة أقواما خلفنا ما سلكنا شعبا وال واديا إال وهم معنا فيه حبسهم إن با  6
  العذر

20  

إن بالمدينة لرجاالً ما سرتم مسيرا وال قطعتم واديا إال كانوا معكم حبسهم   7
  "المرض، وفي رواية: إال شركوكم في األجر

26  
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اهللا  إلىاألعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته  إنما  9
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  ما هاجر إليه إلىامرأة ينكحها فهجرته  إلى

24  

إنما الدنيا ألربعة نفر عبد رزقه اهللا ماالً وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل   10
  ويعلم فيه رحمه

25  

 أن العالية أهل من أراد فمن ،يومكم في عيدان اجتمع قد إنّه الناس أيها  11
  فليفعل" ينصرف أن أراد ومن فليصل الجمعة معنا يصلي

85  

  27  يصد لكم صيد البر لكم حالل وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو  12

  84  مجمعون وإنا الجمعة من أجزأه شاء فمن ،عيدان هذا يومكم في اجتمع قد  13

  50  قال: بلى، فصلى ركعتين ثم سلم،  ))لم أنس ولم تقصر((  14

  33  ا ما لَيس فيه فَهو ردمن َأحدثَ في َأمرِنَا هذَ  15

من ترك اللباس تواضعا هللا وهو يقدر عليه دعاه اهللا يوم القيامة على   16
  لبسهارؤوس الخالئق حتى يخيره من أي حلل اإليمان شاء ي

21  

من توطأ فاحسن الوضوء، ثم أتى الجمع فاستمع وانصت، غفر له ما بينه   17
  ن مس الحصى فقد لغىوبين الجمعة، وزيادة ثالثة أيام، وم

66  
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  الصفحة  الحديث  الرقم
  113  من جمع بين الْحج والْعمرة فَعلَيه طَوافَانِ  18

  84  فليجمع يجمع أن شاء من  19
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  وشتت عليه أمره، وال يأتيه إال ما كتب له

1  

  20  يعملها كتب له حسنة من هم بحسنة فلم  22
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  61  ابن حزم   6
  52  الشيرازي   7
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  ا%,<+در وا%,2ا;:)+9,6  

  القرآن الكريم.

  األحاديث النبوية.

، صيدا العدة شرح العمدة، المكتبة العصريةإبراهيم المقدسي، بهاء الدين بن عبد الرحمن: 
  م.1997-هـ1407بيروت، طبعة جديدة ومنقحة، 

تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب  ،1ط، مختصر خليل جواهر اإلكليل شرحأحمد بن حنبل: 
  . هـ1416العلمية، بيروت، 

، دار العلم للماليين، بيروت، 1، طجمهرة اللغةاألزدي، أبو بكر محمد بن الحصن بن دريد: 
1987.  

، 1، طالزاهر في غريب الفاظ الشافعياالزهري، أبو منصور محمد بن أحمد بن األزهر: 
  هـ.1399، الكويت، اإلسالمية، وزارة األوقاف والشؤون تحقيق محمد األلفي

، دون الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروانياالزهري، أحمد بن غنيم بن سالم: 
  طبعة ودون تاريخ، دار الفكر، بيروت، لبنان.

هب جواهر اإلكليل شرح مختصر العالمة الشيخ خليل في مذاالزهري، صالح بن السميع األبي: 

،  منشورات محمد علي بنضون، دار الكتب العلمية، 1، طاإلمام مالك إمام دار التنزيل
  م.1997-هـ1418بيروت، 

  م.2006- هـ1990، دار المنار، القاهرة، 1، طالفقه الواضحإسماعيل، محمد بكر: 

يت، ، مكتبة الفالح، الكو1، طمقاصد المكلفيناالشقر، محمد عبد المجيد إبراهيم عمر سليمان: 
  م.1981-هـ1401
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، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، 1، طمفردات ألفاظ القرآناألصفهاني، الراغب: 
  م.1992-هـ1412

، عدد 10، طتيسير العالم شرح عمدة األحكامآل بسام، أبو عبد الرحمن عبد اهللا بن صالح: 
  م.1999- هـ1420، تحقيق: محمد صبحي الحالق، مكتبة الصحابة، القاهرة، 1األجزاء

إرواء العليل في تخريج أحاديث هـ): 1420األلباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين (ت: 

  م.1985- هـ140، المكتب اإلسالمي، بيروت،  9، عدد األجزاء2، طمنار السبيل

سلسلة األحاديث الصحيحة هـ): 1420األلباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين (ت: 

- هـ1419، مكتبة المعارق الرياض، 6، عدد األجزاء1، طوفوائدها وشيء من فقهها
  م.1996

، 5، طصحيح الترغيب والترهيبهـ): 1420األلباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين (ت: 
  .3عدد األجزاء

، 1، طضعيف سنن الترميذيهـ): 1420األلباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين (ت: 
  م.1991- هـ1411، المكتب اإلسالمي، بيروت، تعليق: زهير الشاويش

، اإلحكام في أصول األحكامهـ): 631اآلمدي، أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد (ت: 
، تحقيق: عبد الرازق عفيفي، المكتب اإلسالمي، بيروت، لبنان، 4، عدد األجزاء1ط

  هـ.1404

  م.1999هـ، 1414هرة، ، دار السالم، القا1، طفقه الكتاب والسنةأمير عبد العزيز: 

رات دار عمران، منشو، 3، طالمعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرةأنيس ابراهيم: 
  .1994القاهرة، مصر، 
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بن سعيد بن أيوب بن وارث التجيني القرطبي األندلسي (ت:  الباجي، سليمان بن خلف أبو الوليد
ار محافظة مصر، بجو السعادة، مطبعة 1، طالمنتقي شرح الموطأهـ): 474

  هـ.1330

، دار القاسم للنشر، 1، طمجموع فتاوى ابن بازباز، عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز: ابن 
  هـ.1420

، 9، عدد األجزاء1، طصحيح البخاريهـ): 256البخاري، محمد بن اسماعيل أبو عبد اهللا (ت: 
  .هـ1407تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار ابن كثير، بيروت، 

تحقيق: كمال الرياض،  - مكتبة الرشد ،1ط، المصنفبكر عبد اهللا بن محمد، ابن أبي شيبة: أبو 
  .يوسف الحوت

  .1987، بيروت، دار العلم للماليين، 1، طجمهرة اللغةبكر محمد بن الحصن بن دريد: أبو 

  .1310، دار الفكر، 1، عدد األجزاء 1البلخي، نظام الدين: الفتاوى الهندية، ط

  م.1997هوتي، منصور بن يوسف بن ادريس: كشاف القناع، دار الكتب العلمية، بيروت. الب

، دون طبعة دون شرح منتهى اإلراداتهـ): 1051البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس (ت: 
  تاريخ، دار إحياء التراث العربي.

الرياض  ، تحقيق: عماد عامر، مكتبةالروض المربعالبهوتي، منصور بن يونس بن إدريس: 
  .1970الحديثة، الرياض، 

  ، دون طبعة دون تاريخ، دار الفكر، بيروت.حاشية البيجوري على شرح الغزيالبيجوري: 

، سنن البهقي الكبرىهـ): 485البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى (أبو بكر) (ت: 
  .1994، دار الباز، مكة المكرمة، 15، عدد المجلدات1ط
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، تحقيق: 5، دون طبعة، مجسنن الترمذيهـ): 279عيسى السلمي (ت:  الترمذي، محمد بن
  محمد أحمد شاكر وآخرون، دار الفكر العربي، بيروت.

، دون طبعة، تحقق: محمد تقي العثماني، إعالء السنن :التهانوي، ظفر أحمد العثماني التهانوي
  م.2001-هـ 1421دار الفكر، 

د حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوري التهانوي، محمد بن علي ابن القاضي محم
روائع التراث العربي موسوعة اصطالحات العلوم المعروف بكشاف هـ): 1158(ت: 

  ، خياط، بيروت.اصطالح الفنون

،  العبوديةهـ): 652تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني الدمشقي أبو العباس (ت: ابن 
  م.1981بيروت،  لبنان،  ، دار الكتب العلمية،1ط

إقامة هـ): 652تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني الدمشقي أبو العباس (ت: ابن 

، مطبوع من الفتوى الكبرى، تحقيق حسين محمد مخلوف، الدليل على بطالن التحليل
  دار المعرفة، لبنان، بيروت.

مجموعة هـ): 652الدمشقي أبو العباس (ت: تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني ابن 

، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم بمساعدة فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية
  ابنه محمد دراز، دون ذكر رقم الصفحة أو تاريخها.

المحرر هـ): 652تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني الدمشقي أبو العباس (ت: ابن 

، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب على مذهب اإلمام أحمد بن حنبيلفي الفقه 
  العليمة، بيروت، لبنان، دون طبعة ودون تاريخ.

  م.1985، مكتبة لبنان، بيروت، التعريفاتهـ): 816الجرجاني، علي بن محمد الشريف (ت: 

والنشر والتوزيع،  ، دار التقوى للطبع1، طربعةالفقه على المذاهب األالجزيري، عبد الرحمن: 
  .2003القاهرة، مصر، 
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، الصحاح تاخ اللغة وصحاح العربهـ): 393الجواهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد (ت: 
  م.1978-هـ1407، دار العلم للماليين، بيروت، 6، عدد األجزاء4ط

ر ، دار جنان للنشالجامع في أجكام الصيام واالعتكاف والحج والعمرةالحاج، صالح محمد: أبو 
  .2006والتوزيع، االردن، 

، مؤسسة الوراق للنشر المشكاة في أحكام الطهارة والصالة والزكاةالحاج، صالح محمد: 
  والتوزيع، عمان، االردن.

اإلصابة في تمييز هـ): 852حجر، أبو الفضل أحمد بن علي الكناني العسقالني (ت: ابن 

  م.1992- هـ1412، دار الجيل بيروت، 1، طالصحابة

فتح الباري شرح هـ): 852جر، أبو الفضل أحمد بن علي الكناني العسقالني (ت: حابن 

  ، دار المعرفة، بيروت.12، مج1، طصحيح البخاري

، 1، طتحفة المحتاج شرح المنهاجهـ): 974حجر، الهيتمي أحمد بن محمد، الهيتمي (ت: ابن 
  تحقيق: محمد محمد تامر، مكتبة الثقافة الدينية.

، 1، طالمحلىهـ): 406حمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي (ت: حزم، أبو مابن 
  هـ.1352، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 8مج

  ، طبعة فريدة ومنقحة، دار التراث العربي.فقه العباداتحسن أيوب: 

  .نهاية األحكام في بيان ما للنية من أحكامالحسيني، حمد بك الحسيني: 

كفاية هـ): 829أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن تقي الدين الشافعي (ت:  الحصيني، الحسيني

، تحقيق: محمد وهبي، دار الخير، 1، عدد األجزاء 1، طاألخيار في حل غاية االختصار
  دمشق.
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مواهب ): 954الحطاب الرعيني، أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن المالكي (ت: 

  م.1992-هـ1124، دار الفكر، 3ط، الجليل في شرح مختصر جليل

(الطهارة، الصالة، الصوم)، مؤسسة الوراق  المرجع في فقه العباداتحمودة، محمود محمد: 
  .2001للنشر والتوزيع، عمان، االردن، 

، مطبعة محمد أفندي 5، مجالخرشي على مختصر خليلالخرشي، أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا: 
  هـ.1306مصطفى بمصر، 

، دار الفكر، 2، مجسنن أبي داودهـ): 275ود، سليمان بن األشعث السجستاني (ت: داأبو 
  بيروت.

  ، دار المعارف.الصاوي على الشرح الصغيرالدردير، أبو البركات أحمد بن محمد بن احمد: 

، تحقيق الشرح الكبير مع الدسوقيهـ): 1230الدسوقي، الشيخ محمد بن أحمد بن عرفة (ت: 
  م.1996اهين، دار الكتب العلمية، محمد عبد اهللا ش

  ، دار الفكر.الشرح الكبيرهـ): 1230الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (ت: 

، 2، دون طبعة، عدد األجزاءإحكام األحكام شرح عمدة األحكامهـ): 483دقيق العيد (ت: ابن 
  م.1995 - هـ1416دار الجيل، 

هـ): 281بن محمد بن سفيان بن قيس البغدادي أالموي (ت:  الدنيا أبو بكر عبد اهللابن أبي 
، تحقيق: د. نجم عبد الرحمن خلف، 1، عدد االجزاء1، طاالشراف في منازل االشراف

  م.2000- هـ1411مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، 

الرازي، أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التميمي، الملقب بفخر الدين (ت: 
، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 3، التفسير الكبير، طمفاتيح الغيبهـ): 606

  هـ.1420
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  ، دار الفكر.أحكام القرآنالرازي، عمر أحمد بن علي الرازي الجصاص: 

  م.1998، 1، مكتبة لبنان، بيروت، طمختار الصحاحالرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر: 

  م.2001- هـ1422، مؤسسة الرسالة، ث جامع العلوم والحكمشروح الحديرجب الحنبلي: ابن 

، دار 1، القاعدة الثامنة عشر، جالقواعد الفقهيةرجب الحنبلي، عبد الرحمن بن أحمد: ابن 
  الكتب العلمية.

الرملي، شمس الدين أبو العباس أحمد بن حمزة محمد بن شهاب الدين الملقب بالشافعي الصغير 
- هـ1404، ط أخيرة، دار الفكر، تاج إلى شرح المنهاجنهاية المحهـ): 1004(ت: 

  م.1984

هـ): 1205الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني أبو الفيض الملقب  مرتضى (ت: 
  هـ.1410، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طتاج العروس

، دمشق، دار 1، طالقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعةالزحيلي، محمد مصطفى: 
  م.2006- ـه1427الفكر، 

  م.1985، 2، دار الفكر، بيروت، طالفقه اإلسالمي وأدلتهالزحيلي، وهبة: 

  .2005، دار الفكر للنشر، دمشق، سوريا، 1، طالوجيز في أصول الفقهالزحيلي، وهية: 

، صححه 2، طشرح القواعد الفقهيةهـ): 1307- هـ1285الزرقا، أحمد بن الشيخ محمد (ت: 
  م،1989-هـ1409لق عليه: مصطفى أحمد الزرقا، دمشق سوريا، دار القلم، وع

، تحقيق: 1، طالمنثور في القواعد الفقهيةهـ): 794الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر (ت: 
  م.1982- هـ1402تسير فائق أحمد محمود عبد الستار أبو غدة. 
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ركشي على مختصر الخرقي في شرح الزهـ): 794الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر (ت: 

، تحقيق: عبد اهللا بن عبد الرحمن الجرين، مكتبة 1، طالفقه على مذهب اإلمام أحمد
  م.1993العبيكال، الرياض، 

  ، دار الكتاب اإلسالمي.أسنى المطالب شرح روض الطالبزكريا األنصاري: 

غريب الحديث  الفائق فيهـ): 538الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد (ت: 

  ، تحقيق: علي محمد النجاري ومحمد أبو الفضل إبراهيم.4، عدد األجزاء2، طواألثر

دار ابن حزم،  ، 1، طأحكام وتطبيقات –مباحث في قاعدة النية الزيباري، عامر سعيد: 
  م.2009بيروت، 

لكبرى ، طبعة ا1، طتبيين الحقائقهـ): 743الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي الحنفي (ت: 
  هـ.1313األميرية ببوالق، مصر، 

، عدد 1، طاألشباه والنظائرهـ): 771السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين (ت: 
  م.1991-هـ1411، دار الكتب العلمية، 4األجزاء

، دار عالم الكتب للطباعة النية وأثرها في األحكام الشرعيةالسدالن، د. صالح بن غانم: 
  م.1993- هـ141ع، الريان،  والنشر،  التوزي

  .1995، 1، دار المعرفة للطباعة والنشر، طالمبسوطالسرخسي، شمس الدين: 

  م.1982 -هـ1402، عالم الكتب، 1، طكتاب األفعالالسعدي، علي بن علي أبو القاسم: 

، والكتاب عبارة عن دروس صوتية التعليق على العدة شرح العمدةسليمان، أسامة علي محمد: 
  فريغها موقع الشبكة اإلسالمية.قام بت

  ، تحقيق: محمد الكتاني والدكتور وهبه الزحيلي، دار الفكر، دمشق.تحفة الفقهاءالسمرقندي: 
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هـ): 926السنيكي، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو يحيى، (ت: 
  مصر. ، دار الكتب العربية الكبرى،1، جغاية الوصول في شرح لب األصول

  م.2010، 1، دار سحنون، تونس، طمجال النية في الفقه اإلسالميالسويسي، محمد بن يونس: 

  م.1981ه 1391،  دار الكتاب العربي،  بيروت، لبنان،  1،  طفقه السنةالسيد سابق: 

 ،األشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعيةالسيوطي، جالل الدين عبد الرحمن السيوطي: 
  م.1990 -هـ141لكتب العلمية، بيروت، لبنان،  ، دار ا1ط

، دار الكتب العلمية، األشباه والنظائرهـ): 911السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر (ت:
  .1403بيروت، سنة 

معجم مقاليد العلوم في الحدود هـ): 911السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين (ت: 

- هـ1424دة، مصر، القاهرة، مكتبة األدب، ، حققه محمد إبراهيم عبا1، طوالرسوم
  م.2004

، تحقيق: عبد اهللا دراز، دار الموافقاتالشاطبي، أبو اسحق إبراهيم بن موسى النجمي الشاطبي: 
  م.1995- هـ1395المعرفة،  بيروت، لبنان، 

، دار المعرفة، بيروت، 2، طاألمهـ): 204الشافعي، محمد بن ادريس الشافعي (ت: 
  هـ.1393

، تحقيق: عبد الغني عبد الخالق، دار الكتب أحكام القرآنعي، محمد بن إدريس الشافعي: الشاف
  هـ.1400العلمية، بيروت، 

، 1، طالبيان في مذهب اإلمام الشافعيالشافعي، يحيي بن أبي الخير بن سالم العمراني التميمي: 
  هـ.1421، دار المنهاج، جدة، 14عدد األجزاء
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، 1، طمغني المحتاجهـ): 973د بن أحمد الخطيب الشافعي (ت: الشربيني، شمس الدين محم
  م.1994-هـ1415دار الكتب العلمية، 

، اعتنى به وراجعه: 1، طمراقي الفالحهـ): 1069الشرنباللي، حسن بن عمار بن علي (ت: 
  م.2005- هـ1425نعيم زرزور، المكتبة العصرية، 

يلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول (خواطر فض تفسير الشعراويالشعراوي، محمد متولي: 
  .1991القرآن الكريم، منشورات أخبار اليوم قطاع الثقافة، مصر، 

، الرئاسة العامة للبحوث العلمية وإلفتاء، شرح زاد المستقنعالشنقيطي، محمد بن محمد المختار: 
، 1ة، طاإلدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينية، الرياض، المملكة العربية السعودي

  م.2007-هـ1428

- هـ1413، دار الحديث، نيل األوطارهـ): 1255الشوكاني، محمد بن علي بن محمد (ت: 
  م.1993

، دار القلم المهذبهـ): 476الشيرازي، أبو اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت: 
  هـ.1412، 1دمشق، والدار الشامية بيروت، ط

  ، المكتبة التجارية الكبرى، دار الفكر، بيروت.المسالك السالك ألقربالصاوي، أحمد: بلغة 

، مطبعة خالد بن حاشية الطحاوي على مراق الفالح شرح نور اإليضاحالطحاوي، أحمد: 
  .1389الوليد، دمشق، 

رد المحتار على الدر هـ): 1252عابدين: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز (ت:  ابن 

 ، دار إحياء التراث العربي، بيروت،1، طدينالمختار المعروف بحاشية ابن عاب
  م. 1998-هـ1419

  .موسوعة الطير والحيوانعاشور، عبد اللطيف: 
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عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي (ت: ابن 
  .1407، طبع في دار الكتب العلمية، بيروت  الكافيهـ): 463

، المملكة العربية 1، طالقواعد والضوابط الفقهيةبن صالح: العبد اللطيف، عبد الرحمن 
السعودية وعمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، دار القلم، دمشق، سوريا 

  م.2002-هـ1422

  .2006، مكتبة االيمان، مصر، أحكام الطهارةعبيد، علياء علي: 

، المملكة 1، طح الهدايةالبناية في شرهـ): 1421العثيمين، محمد بن صالح بن محمد (ت: 
  هـ.1422العربية السعودية، دار ابن الجوزي، 

حاشية العدوي، عدد هـ): 1189العدوي، المالكي أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم (ت: 

- هـ1414، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت، 2األجزاء
  م.1994

بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي (ت:  العراقين، أبو الفضل زين الدين عبد الرحمن
، المطبعة العصرية القديمة، 8، عدد األجزاء2، طالتثريب في شرح التقريبهـ): 806

  دار إحيار التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت.

  ،  دار الكتب العلمية.أحكام القرآنعربي، حمد بن عبد اهللا األندلسي المالكي: ابن 

  ، دار الكتب العلمية.1، طآيات االحكامن عبد اهللا األندلسي: عربي، محمد ب

، اإلصابة في تمييز الصحابةالعسقالني، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي: 
  م.1992-هـ1412، تحقيق: علي بن محمد البجاوي، دار الجيل،  بيروت،  1ط

 - هـ1416،  مؤسسة قرطبة، 1، طةكتاب الصالالعسقالني، أحمد بن علي محمد الكناني: 
  م.1995
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، المكتبة العلمية، دار الطيب، القدي، 1، طفقه التاجر المسلمعفانه، حسام الدين بن موسى: 
  م.2005-هـ1426

، تحقيق: زهير الشاويش، ط ح، المكتب إبطال الحيلالعقيلي، عبد اهللا بن بطة العقيلي: 
  هـ.1403اإلسالمي، بيروت، 

، عدد 1، طشذرات الذهبهـ): 1089الحي بن أحمد محمد البكري (ت: العماد، عبد ابن 
- هـ1406، تحقيق: محمود األرنوؤط، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، 2األجزاء
  م.1990

البناية في شرح العينى، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين بدر الدين: 

  العلمية. ، تحقيق: أيمن صالح شعبان، دار الكتبالهداية

إحياء علوم هـ): 505الغزالي، أبو حامد، محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت: 

، للعالمة زين الدين أبي 3، وبذيله كتاب المغني عن حمل األسفار في األسفار، طالدين
  الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي، دار الفكر، بيروت، لبنان، بدون تاريخ.

  .1993 - هـ1413، دار الكتب العالمية، المستصفىمحمد:  الغزالي، محمد بن

الوجيز في اإليضاح قواعد الفقه الغزي، محمد صدقي بن أحمد بن محمد بورنو أبو الحارث: 

  م.1996-هـ1416، بيروت، لبنان، مؤسسة الرسالة، 4، طالكلية

، 2، بيروت، ط، دار البشائر، بعناية: رمزي سعد الدين دمشقيةالفوائد الجنيةالفاداني: 
  هـ.1417

، تحقيق وضبط: عبد معجم مقاييس اللغةم): 1990فارس، أحمد بن فارس بن زكريا (ابن 
  السالم هارون، دار اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان.
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، تحقيق: د. عبد العظيم 2، طالمصباح المنيرالفيومي، أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئي: 
  المعارف. الشناوي، دار

هـ): 544القاضي عياش، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد الذهبي أبي الزهراء حازم (ت: 
  .1979، دار الكتب العلمية، بيروت، المغني في الضعفاء

قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد اهللا بن أحمد بن قدامة، الشهير بابن قدامة المقدسي: ابن 
  م.1968- هـ1388سنة النشر  المغني، مكتبة القاهرة، بدون طبعة،

الكافي في فقه اإلمام أحمد بن حنبل قدامة، عبد اهللا بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد: ابن 

  .10، األجزاء1405دار الفكر، بيروت،  ،1، طالشيباني

األمنية في إدراك هـ): 684القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي (ت: 

  ، دار الكتب العلمية بيروت.1طبعة ودون تاريخ، عدد األجزاء، دون النية

، تحقيق: محمد الذخيرةالقرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن: 
  حجي وآخرون، دار الغرب االسالمي، بيروت، لبنان.

السالم،  ، دار1ط ،الفروقالقرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي: 
  م. 2001-هـ1421

  .1905-1405، مكتبة وجيه، 15، طالعبادة في اإلسالمالقرضاوي، العالمة يوسف القرضاوي: 

  م.1994- هـ142، مكتبة وهبة، 1، طفقه الزكاةالقرضاوي، العالمة يوسف القرضاوي: 

  ، دار البشائر اإلسالمية، بيروت، لبنان.االستذكارالقرطبي، ابن عبد البر: 

، تحقيق محمد 2، طتفسير القرطبيي، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج: القرطب
  م.1964- هـ1284البردويني، القاهرة، دار الكتب المصرية، 
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  ، دار الفكر، لبنان.بداية المجتهد ونهاية المقصدالقرطبي، االمام ابن رشد: 

  .1998دمشق،  ، دار الخير،2، طفقه العبيدات الميسرالقزعل، محمد خلف: 

، 7، طإرشاد الساري لشرح صحيح البخاريالقسطالني، شهاب الدين أحمد بن محمد الخطيب: 
  هـ.1323المطبعة األميرية، بوالق، 

هـ). وعميرة 1069القليوبي، شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سالمة القليوبي الشافعي (ت: 
مية، بيروت، لبنان، ، دار الكتب العل1، طحاشية القليوبيشهاب الدين أحمد: 

  م.1997-هـ1417

، الدار 1، طمنتهى اآلمالهـ): 1359القمي، الشيخ عباس بن محمد رضا بن أبي القاسم (ت: 
  االسالمية.

دار النفائس، بيروت،  ،2، طمعجم لغة الفقهاءقنيبي، محمد رواسي قلعجي وحامد صادق: 
  م.1988-هـ1408

دار المطبوعات،  ،1، طي تصرفات في الفقه اإلسالميحسن النية وأثره فالقوني، عبد الحليم: 
  مصر، (بدون تاريخ).

إعالم الموقعين عن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف (بابن قيم الجوزية): ابن 

  ، دار الكتب العلمية.رب العالمين

، 3األرناؤوط، ط ، تحقيق: عبد القادرزاد المعادقيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب: ابن 
  م.1998- هـ1418مؤسسة الرسالة، 

تحفة هـ): 751القيم، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي (ت: ابن 

، مكتبة دار البيان، دمشق، 1، تحقيق: عبد القادر األرناؤوط، جالمودود بأحكام المولود
  م.1971-هـ1391
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، دار الكتب 2، طبدائع الصنائعهـ): 587بد الجليل (ت:الكاساني، عالء الدين أبو بكر بن ع
  م.1997- هـ1406العلمية، بيروت، 

، دار ابن حزم، تحفة الطالبالكبيسي، عماد الدين أبو الفدا ابن كثير عبد الغني بن حميد: 
  بيروت.

تفسير القرآن هـ): 774كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (ت: ابن 

، تحقيق: سامي بن محمد سالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع،  8، مج2ط ،لعظيما
  م.1999-هـ1420

، المكتبة االسالمية، 2، طغاية المنتهىهـ): 1033الكرمي، مرعي بن يوسف بن أبي بكر (ت: 
  م.1994 - هـ1415القاهرة، 

ش، مؤسسة الرسالة، ، تحقيق: عدنان درويالكلياتالكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني: 
  م.1998-هـ1419بيروت، 

القواعد والفوائد هـ): 803اللحام، عالء الدين أبو الحسن بن محمد بن عياش (ت: ابن 

، تحقيق: عبد الكريم الفضيلي، المكتبة األوصولية وما فيها من األحكام الشرعية
  العصرية.

سنن ابن هـ): 275يني (ت: ماجة، أبو عبد اهللا محمد بن يزيد بن ماجة الربعي القزوابن 

  هـ.142، دار ابن حزم، بيروت،  2، مج1، طماجة

، منشورات محمد 1، طتحفة األحوذيالمباركفوري، محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم: 
  م.2001- هـ1422علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 20روس صوتية)، عددها: (د القواعد الفقهية بين األصالة والتوجيهمحمد حسن عبد الغفار: 
  درسا، الدرس التاسع.
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، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2، طالبحر الزاخرالمرتضى، أحمد بن يحيى بن المرتضى: ابن 
  .هـ1394

، اإلنصافهـ): 885المرداوي، عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الدمشقي الصالحي (ت: 
  هـ.1419، 1دار أحياء التراث العربي بيروت، لبنان، ط

، حققه عبد الحميد 1، طالمحكم والمحيط األعظمالمرسي، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده: 
  م.2000-هـ1420، دار الكتب العلمية، بيروت، 7هـ)، ج458هنداوي (

صحيح هـ): 261مسلم، أبو الحسن مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري (ت: 

ؤاد عبد الباقي، دار االحياء التراث العربي، بيروت، ، تحقيق: محمد ف5، مج2، طمسلم
  هـ.1410

المطرزي، أبو الفتح، ناصر بن عبد السيد أبو المكارم ابن علي برهان الدين الخوارزمي (ت: 
، بدون طبعه وبدون تاريخ، دار الكتاب العربي، المغرب في ترتيب المعربهـ): 610

  بيروت.

المبدع في شرح هـ): 884محمد بن عبد اهللا الحنبلي (ت: مفلح، برهان الدين ابراهيم بن ابن 

  م.1997-هـ1418، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 8، عدد األجزاء 1، طالمقنع

، راجعة: الفروع وتصحيح الفروعمفلح، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن مفلح المقدسي: ابن 
  عبد الستار أحمد فراج، عالم الكتب.

تجريد ): 845د بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسني، العبيدي، (ت: المقريزي، أحم

-هـ1409، حققه طه محمد الزيتي، الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، التوحيد
  م.1989

تحقيق: الشيخ عبد  ،إخالص الناويالمقرئي، مشرف الدين إسماعيل بن أبي بكر المقرئي: 
  م.1990-هـ1411األوقاف المصرية،  العزيز عطية زلط، مطبعة وزارة 
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، رسالة علمية نالت درجة التداخل وأثره في األحكام الشرعيةمنصور، محمد خالد عبد العزيز: 
الدكتوراه في الفقه، إشراف: أ. د. محمد حسن أبو يحيى، الجامعة األردنية، كلية 

  م.1997الدراسات العليا، 

هـ): 711مكرم بن على اإلفريقى المصري (ت: منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن ابن 
  .7، بدون طبهة، مجلسان العرب

، دار الكتب التاج واإلكليل لمختصر خليلهـ): 897المواق، أبو عبد محمد بن يوسف (ت: 
  م.1995- هـ1416العلمية، بيروت، لبنان، 

ر الفكر، ، دا1، طالحاوي الكبيرهـ): 450الموردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب (ت: 
  م.1994-هـ1414

اللباب في شرح هـ): 1298الميداني، عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي (ت: 

، تحقيق: محمد محي الدين عبد 4، بدون طبعة وبدون تاريخ، عدد األجزاءالكتاب
  الحميد، المكتبة العلمية، بيروت.

ألشباه النظائر على مذهب أبي حنيفة اهـ): 716نجيم، زين العابدين سراج الدين (ت: ابن 

  م.1990- هـ1410، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، النعمان

، دار الكتاب 8، مج2ط، البحر الرائقهـ): 716نجيم، زين العابدين سراج الدين (ت: ابن 
  االسالمي.

ر ، دا6، مجسنن النسائي الكبرىهـ): 303النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيث (ت: 
  .1999الكتب العلمية، بيروت، 

، منشورات البحر الرائق شرح كنز الدقائقالنسفي، أبو البركات عبد اهللا بن أحمد بن محمود: 
  محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
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، معرفة الصحابة): 430نعيم، أحمد بن عبد اهللا اسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني (ت:أبو 
  هـ.1416ق: عادل يوسف العزازي، دار الوطن، الرياض، ، تحقي1ط

، 1، طالقواعد والظوابط الفقهية عند شيخ اإلسالم ابن تيمية في اإليمان والنذورالهاشمي: 
  م.2006-هـ1427، 2المكتبة المكية، مج

هـ): 681الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (ت: ابن 
- هـ1424، تحقيق عبد الرزاق غالب المهدي، دار الكتب العلمية، تح القديرشرح ف
  م.2003

، دار الريان، القاهره، بدون 15، مجمجمع الزوائدهـ): 807الهيثمي، علي بن أبي بكر، (ت: 
  طبعه وبدون تاريخ.

  م.1989- هـ1409، دار الفكر، 3، طالفقه اإلسالمي وأدلتهوهبة الزحيلي: 
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Abstract 

This study, in the title to intend the intention in worships as in 

Islamic Jurisprudence, is divided into four chapters and conclusion. 

 The study dealt with intend the intention issue, and what related to it 

of definitions, utterances with linking to it by lingual and jurisprudential, 

that for, causes disagreement among the common people, and science 

intelligentsia about differences, sometimes reach to a disunity degree upon 

its judgment to a high point, somebody judged that the Moslem considered 

out of the denomination up to the degree of polytheism for the intention 

difference. 

 The study viewed the intend concept, defined the intention lingual, 

conventionally, and the importance of the intention, its judgments, 

conditions, and time.  

 The study focused on the intention by Islamic legislation view and 

rules with practical applications on intention in worship, jurisprudence 

upon purity, call to prayer, prayer, alms, charity, pilgrimage, manor hajj, 

expiatory gifts, votive offering and finally explain the variety 

jurisprudential opinions  and the superior of it according to the science 

intelligentsia. 



 

c 

 The practical applications explained the importance of this issue in 

Moslem belief and behavior, especially with development and variance 

situations of Moslems life, that overcoming upon the discussions of science 

scholars who involved in the modern problems regardless of its importance. 

So the researcher found that the return to this issue (To intend the intention) 

as one of the required issues.  

 The researcher reached to the conclusion, that the limit line of 

legality or illegality of intending is dependent upon the individual himself, 

and upon his awareness, his knowledge about the separated boarders 

between what is permissible or impermissible. 

 The study recommended for more research and more practical 

applications which will enrich this field, that fore the lack of specialists 

studies alike, and if it is available may found in different books dealt with it 

throughout studies about worships generally. 

 




