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قح  ة للب  ي  ولالد  ة ربي  الع  مجلة ال  ةوث الخّل 
 عنَی بالبحوث العربیة والدراسات القامئة علیها.مفهرسة ت   ،مةكمح ،علمیة ،دورية

ة ذات الصلة ة األصیلالعلميتفتح أبوابها في وجه الباحثین واألساتذة الجامعیین للنشر دراساتهم هي 

والعلوم الشرعیة، والتاریخ اإلسالمي، بقضایا األدب العربي، واللغات، والتراث والثقافة، واإلعالم، 

 ا، واآلثار، واإلقتصاد، والتربیة واألنتروبولوجیا.فيوالجغرا
 

 تور مؤید فاضل ملارشیدكالمشرف علی التحریر: الأستاذ الد

 رئیس التحریر: الأستاذ المساعد شریف هللا غفوري

 الدكتور أحمد محمد ربيع حسن سليمالتنضید الفني والإخراج: 

 المستشار الفني: الأستاذ الدكتور معراج الدین بارا الندوي

 مساشد التحرير
 خلف هللا حسن، املةيا، مصر شلیمأمون  توركاألنتاذ الد 

 لبةان، بريوت، دخيل شلیزهراء نيدة  ةتور كالد  ةاألنتاذ
 أفغانستان، ، جامعة بلتخةيكنظام الدين كاملتور كاألنتاذ الد 

 ، أندونيزياةاملفتوح ، جامعـة أندونيزياصديقتور هري  فورانتو كالد 
 

يف أعدادها وإمنا فقط تقع  ةإدارة املجلة غري مسؤولة عن األفكار واآلراء الواردة بالبحوث املنشور 

 یة.مسؤوليتها يف التحكيم العلمي والضوابط األكادمي

غ البحوث یخضار الواردة ال تعرب بالرضورة عن رأي الجمعیة واملجلة، وترتیب كاألف ۞

 اتب املقال.كانة كالعتبارات فنیة، وال عالقة مب

 00۳۱-۱۱۳۳رتوين )ردمد( كرقم الدويل املعيار  اإلل 0022-4206رقم الدويل املعيار  للطباشة )ردمد( 

 التالي:ك هاإلىرجاع املصدر واإل  إلىعن املجلة بشرط اإلشارة  نقلیسمح بال    

ها في لخريجي اللغة العربية وآداب العمل املنهيإراءة فرص »لالقتباس: باسل وغفوري، گل محمد وشريف هللا. 

قة، املجلد الثاني، العدد األول « أفغانستان
ا

 .25-25م، صص۰۲۰۲املجلة العربية الدولية للبحوث الخال

  قواعد النرش ومثن النسخة يف آخر املجلة.
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  تعريف اجمللة
 جنةةزی  فففف  ن   خم، هي امس  عةبحوث ااخالق مس  ااخص  لجمة  اعررية  اعولعة  اال( أجسر)

IAJCR))   ئنينقط  االتصصل يني اعشة يصعةغ  اعررية  مبرىنجسر هي امس  مجع قة  عكةم . 
هتوف الجمة   ىل  نتصج املررف  لتطویر مرصرفهص لخرباهتص يف جمصل اعتخصص لاألحبصث املترةق  

اعةغوی  لاألدية ، فضالً ن  اعبحوث األصةة  لاجلویوة يف جمصل اعرةوم لاألدب املختةفف .  يصعظواهر 
كمص هتوف  ىل نشر املررف  لاملوضونصت املتخصص ، لاعظواهر اعةغوی  لاألدية ، لقضصیص اعةغ  

ت  ص هتاحلویث  لاملرتبط  يف  طصر نظریصت جویوة.كمنقوی  يف األدب اعرريب، اعقومي ل لظواهرهص اع
 الجمة  يصألمسصعةب املترةق  يصعففكر لاعتحةةل لاعتجزئ . 

 :أهداف اجمللة
هتت ُّ الجمة  جبةب األمسصتذة لاعبصحثني املتخصصني يف جمصل اعبحث اعرةمي؛ ذعك ن  طریق 
تشجةره  نةى نشر أنمصهل  اعبحثة  يف أنواد الجمة . لكذعك تويل الجمة  اهتمصمص كبريًا يصملثقففني؛ 

لقو مّكنت مسةصمس  الجمة  نشر االنتصجصت اعرةمة  لاعبحثة ، حةث  نشر أنمصهل .عذعك تشّجع 
تتوّفر شرلط اعبحث اعرةمي، لاملتصير ؛ فهي تأخذ يف االنتبصر ظرلف اعبحوث اعرةمة  اجلةوة، 
اعيت هلص األمسبقة  م  حةث أصصع  اعففكر، للضوح األمسةوب، لاألصصع ، لاجلودة املمتصزة، لاعكمة  

 لاجلوی  يف تقومي ل نطصء لقت عةترویل. املنخففض ،

 :Contact Us             ابل      ك -مع العربي األفغانيالمج                املرانلةشةوان 
 

 تب املجلةك، شقة الثانیة، منالناحیة الثالثة، عمارة شمس غزنیابل: ك

 (21+)2123264262 رقم الواتساب 

Emil: iajcr.info@gmail.com                                                        تتوفر أعداد املجلة علی   

editorJournal.Iajcr@gmail.com                                    www.iajcr.com 

                                                                                 www.iajcr.blogfa.com  

mailto:editor.ijasaf@gmail.com
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 شروط الةرر
 امل املسؤولية كاتب  كرتونية. ويتحمل الكريدة إلأصيلة ومل يسبق نررها يف جملة أو جلةرر ون املقاالت أوالبحوث املقدمة لكأن ت

 للةررـة يف حال اكتراف بأن مسامهته مةرورة أو معروض
  :الفارنية وأاإلجنليزية  وأالعربية أن تكون املقاالت املقدمة بإحدى اللغات التالية. 
  كلمة. 0222إىل  0222أن يرتاوح شدد كلمات البحث أو املقال بني 
  شلماء األناتذة و مة من قيا  العربية املباللغة  قول الدرانيـةتتعلق باحل تعين اجمللة بةررها وهياليت أن يكون املقال ضمن املوضوشات

 عروفني.امل
 :أن حتتو  الصفحة األوىل من املقالة شلى احملتويات التالية 

o .شةوان املقالة باللغة العربية واإلجنليزية 
o  ودرجته العلمية، واجلامعة أو املةظمة اليت يةتمي إليها، باللغة العربية واإلجنليزية. الباحث انم 
o .الربيد اإللكرتوين للكاتب أو رقم اجلوال 
o  باللغة العربية.26كلمة وحبجم خط 022ملخص للبحث يف حدود ، 
o لخص.الكلمات املفتاحية بعد امل 

 من األخطاء اللغوية والةحوية واإلمّلئية والفواصل اإلضافية. أن تكون املقالة خالية 
 رجاشات املقتبسة وفق الةظام ال تكتب اإلحاالت واإلAPA (.200/ 0م: 0220 داخل كل صفحة، )ابن مةظور، يف 
  داخل البلد وثانيهما خارج البلد. املقاالت من قبل اثةني من اخلرباء املعتمدين أحدمهااألحباث و نيتم احلكم شلى 
 قابلة للتطبيق.التعليم العايل وزارة وأنظمة  البحث العلمي فيما يتعلق بالةرر، نتكون مجيع قواشد 
  فيما يتعلق كمني بآراء احمل باحثنيبإبّلغ ال ديريقوم املن املرنلة.قالة احلق يف تعديل أو إلغاء أو تلخيص امل جةة التحريرللنيكون

 تغيري.بأ  
 .تسمح اجمللة بإشادة نرر األحباث واملقاالت ذات الصيت العاملية للكاتب العريب أو املرتمجة إىل العربية 
  الباحث ليس من الضرور  أن يوافق جملس اإلدارة شلى آراء . 
 .مبجرد تقدمي البحوث، يسمح نظام تتبع املقاالت شرب اإلنرتنيت مبتابعة رحلة أحباثهم بعد التقدمي 
 أو هيئة التحرير.ى اجمللة ؤولية املقاالت نتكون فقط شلى املؤلفني وليس شلمس 
 .مبجرد انتّلمها، لن يتم إرجاع املقال نواء مت نرره أم ال 
 .أن يرفق صاحب املقال تعريًفا خمتصًرا بةفسه ونراطه العلمي والثقايف 
  لة.من اجمل تبا  كال إال بعد إذن أو ردا   ىخر أجملة  إىلحتتفظ اجمللة حبقوق الةرر، والجیوز للباحث إرنال حبثه 

 

 ترسل المساهمات بصيغة الكترونية حصًرا على عنوان المجلة:

editorjournal.iajcr@gmail.com 
 21123264262+أو شرب رقم الواتساب: 

 

mailto:editorjournal.iajcr@gmail.com
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 فهرس البحوث والمقالات

 ...كلمة التحرير 
 نتاذ املساشد شريف هللا ففور األ       

 

 من القيم احلقوقية يف خطبة حجة الوداع 
 02-1                                                     جصمر  كصيل )أفغصنستصن(عألمستصذ املسصنو اعوكتور نبو هللا حقةصر، 

 

 

 حتليلية دور مدرنة الديوان وأصحاهبا يف األدب العريب احلديث: درانة 
 02-00                                     (                            اهلنو) ينغصل اعغريب عوكتور خمةص اعرمح ، اعألمستصذ 

 

  موقف االنّلم مةهامام محاية البيئة و أواجبةا 
 )أفغصنستصن( صيولكك  ختنة جصمر  پويل يف حسصس اعرمح   مسرةو عألمستصذ اعوكتور
 11-01                                                          )أفغصنستصن(، جصمر  يكتةص نبو اعنصصر نتةوعألمستصذ احملصضر 

 

 ثر اإلنتهّلل شةد موت املولود يف العباداتأ 
 )أفغصنستصن( ، جصمر  يغالننتةق هللا طصرقرةو عألمستصذ امل
   51 -00                                                           )أفغصنستصن( يغالنگل زمصن حنةف، جصمر  رةو  عألمستصذ امل
 يخليل هللا خليل راشرال الرعر  يف قصائد التعهد 

  65 -56                                                           )أفغصنستصن( حممو قصمس  آریص، جصمرـ  ختصر سصنوعألمستصذ امل
 

  باإلجنليزية( فغانستانبأ احلُْكم ُحرا يَّة  درانة مؤجزة حول دور الةساء األفغاين يف(  
 76-66                                                     )أفغصنستصن(صن ججصمر  مسنژگصن محةو زاده، األمستصذة املسصنوة، م

   
 

 

 قواشد اللغة تغيري املعىن اللغو  يف مجّلت اللغة البرتوية بسبب 
    )أفغصنستصن( ختصرجصمر    ،سصنو مسةو كصظ  شهةو خةلعألمستصذ امل

 112-76                                                                )أفغصنستصن( ختصرجصمر    ، سصنو خصن حممو نزیزيألمستصذ امللا
    
 

 

 السماع وموقف الةحاة من االنتدالل به  
 صيل ) أفغصنستصن( ك، جصمر    اعوكتور نبو اعقصهر نصيو كاملشصر عألمستصذ 

 101-111                                              122-061عألمستصذ املسصنو مسةةمصن فةضي، جصمر  كصيل )أفغصنستصن(  
     

                                     

   مالهاكاملقاالت في املحتویات حسب وصولها واست ترتیب
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 لمة التحرير ك

 بسم هللا الرمحن الرحيم
مي اعذي أرمسةه ر كاحلمو هلل اعذي جرل عنص م  اعرة  نورًا هنتوي يه، لاعصالة لاعسالم نةی رمسوعه اع

 رمح  عةرةمني، لنةی آعه لصحبه أمجرني. أمص يرو.
اعرريب، فإمنص  حني حتففل مبواضةع مكثفف  يف اعةغ  لاألدبالجمة  اعررية  اعولعة  عةبحوث ااخالق  فإن 

اجلهو  لهو ترمةق نةى نشر لتنمة  اعةغ  اعررية  يف يالد عغري اعنصطقني نةى مسبةل الجمة تنطةق م  هوف 
 رةوم اعرصري.لاإلخال  اعرمل اعصصحل هلل لحوه، لنةى االعتزام يأدب اإلمسالمي لأمسةم  اع

اًل يبحوث حصفقو قطرت الجمة  اعررية  اعولعة  عةبحوث ااخالق  خطوة  عی األمصم يإصوار هذا اعرود 
-منذ اعبوای –، فقو محةت هذه الجمة  نةمة  يف اعرةوم اإلمسالمة  لاعررية  عرود م  األمسصتذة اعففضالء

صمل اعتأثري مص حصةت الجمة  نةی مركلعة ،  رقًمص مرةصریًص دلعًةص یشري  عی الجمة  يوصففهص جمة  نةمة  د
( لأیضص Arab Impact Factorم م  "مشرلع مرصمل اعتأثري اعرريب" )0202اعرريب يف اعرصم 

 لمشر  لغريهص. ( Manduma)تورجت الجمة  يف موقع األعكرتلنة  دار املنظوم  
صزال ق . لاعرمل مصن نةمي عةمجة  يني الجمالت اعولعة  يف املنطكهذه خطوات نةی حصول م

ن  صن  اعرةمة  هلذه الجمة  حبةث تكون هذه الجمة  جمة  نةمة  رصةكو املكجصریًّص الختصذ خطوات أخری تؤ 
ّ  مبقوار ك  اعرةمة  يف اعرصمل اإلمسالمي يرافو حةوي ال یهت  يزیصدة اعكتسه   مسهصًمص حقةقةص يف رفو احلر 

 صل اعرةوم اإلنسصنة  لاالجتمصنة .  حبث نةمي رصةن  يف جمكریس حر كمص یسری  عی ت
اعتوقةق اعةغوي: هو االعتزام يضوايط اعكتصي  لتقوميهص لتوقةقهص لهتذیبهص لفق قوانو لأمسس مقررة 

هص. مرىن اعكتصي : هي اعصةصغ  احملكم  اعيت تقوم نةى اجلمع يني اعكةمصت لاعريط نةةلأصول مترصرف 
 املتكة  م  أفكصر لأحصمسةس لمشصنر.يرضهص يبرض عتررب نمص یولر يف نففس 

ي حتریر اعكتصي : هو تقوميهص لهتذیبهص لتوقةقهص لاالرتقصء يأمسةوهبص لاعوصول هبص  ىل أقصى غصیصهتص عك
تنسصب  ىل املسصمع جةوة اعسبك غزیرة اعرطصء. هؤالء ااخطوات األمسصمسةصت مسنجوهص يف كثري م  

 لحصالً.اعورامسصت اعيت نشرت يف أنواد الجمة  مسبًقص 
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عقو انضوی يف اعرحة  اعثصعث  نشر م  مسصر الجمة  اعررية  اعولعة  عةبحوث ااخالق ، مبوكبهص اجلویو 
يصحثون م  جصمرصت خمتةفف  يأحنصء شىت م  نصملنص اعرريب لاإلمسالمي توزنت يني كل موریتصنةص لهنو 

صیص اعبةئة  لاعتصرخية    لاعنففسة  لاعقضلأفغصنستصن. كمص تنونت جمصالت اهتمصمهص يني اعرةوم اعررية  لاعشرنة
 لغريهص.

لمص م  شك أن اعبحث لاعنظر لاالمستوالل لاعتوثةق یففةو اعرة  لهو م  خصصئص اإلمسالم اعيت 
اقتبسهص رلاد اعكشوفصت اعرةمة  فصمستضصء هبص اعرة  كةه. لهذا املنهج م  طرق اعَتمصس اعرة . فسةوكه 

نصهجه لخططه ه لیستنو يف دقته لنتصئجه نةى نقةوته احلة  كمص یستمو ممسةوًكص یةتزم يصإِلمسالم لینبثق من
 م  شریرته هو مسةوك راشو مشرلع یرجى عصصحبه أن یسهل هللا عه يه طریقصً  ىل اجلن .

خةففه لهو اعذي امست-هص، لاإلنسصن نةةاعتطور حقةق  لاقر  يف اعكون منذ خةق هللا األرض لمص 
ه يف هذا اعتطور فحصجصته ال تنتهي، لتطةرصته ال تقف ننو حو، لطموح هو مسر اإليواع -هللا يف األرض

 دلنه أقصى مص یتصوره اعرقل اعبشري.
 لیصور هذا املرىن اعوقةق قول اعشصنر:

 يةغنص اعسمصء جمونص لجولدنص                     ل نّص عنرجو فوق ذعك مرتقى
رتقى لعكنه مل یقنع يه، يل ظل یبتغي معقو يةغ اعشصنر شألا م  الجمو لصل يه ننصن اعسمصء، 

 یصرو  عةه، ل ين ال أشك يف أن اعشصنر عو نة  شةئص أرفع م  اعسمصء مص لقف ننوهص.
صهنص هص لعوال ذعك مص نمرت األرض، لعتوقففت نجة  احلةصة يف مكنةةتةك فطرة هللا اعيت فطر اعنصس 

اعسمصء،  نرةش يف اعرراء نففرتش األرض لنةتحفال ترمي، لعكنص ال نزال نركب اجلمصل لاعبغصل لاحلمري، ل 
 ه م  اعوحوش حةص أل مةتص.نةةلنسترت يألراق األشجصر لنةته  مص نقور 

 ن احلةصة اعيت حيةصهص اعنصس اآلن دعةل لاضح نةى موى اعتطور اعيت أحرزته اإلنسصنة  يف نمرهص 
 ص، ذعك ألن اإلنسصن خبصصئصههنةةاعطویل املویو منذ خةق هللا اعكون، ل ىل أن یرث األرض لم  

اعذاتة  امتواد آليصئه لأجواده، فهو لریثه  یتةقف مص تركوه عه، لال یقف ننوه يل حيصلل دائمص أن یشصرك 
 يف تةك املسرية، لیوفرهص يكل  مكصنةصته حىت ال تتوقف.
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 ألاًل  ىل هللا مث  ىل اعقصئمني نةى الجمة  -هبذا اعشكل -هذا اعرود يف  خراجلاعففضل یرجع 
لمشرفةهص، لاعشكر نةى جنصح الجمة  موصول  عةك  أیهص اعقراء اعكرام يأنه عو مل تكونوا أنت  تستففةولن 
م  هذه الجمة  فال فصئوة جلهود اعقصئمني نةى الجمة  لاملسصمهني فةهص. نقوم هذا اعرود اجلویو يف خومتك  

ر  لاإلفصدة اعرةمة  كمص نرجو اعون  اعرةمي لاملشصرك  اعففرصع  يف األنواد اعقصدم  م  لنرجو أن حيقق املت
 مجةع الجمةوی  يةغ  اعقرآن لاعسن  نرب اعرصمل. نستودنك  هللا لنتمىن عك  قراءة ممتر  لمففةوة. فةةبصرك هللا

 ترصىل فةك .
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 املستخلص
  اعبحث م  ةكتظهر مشل  "أثر اإلمستهالل ننو موت املوعود يف اعربصدات"تنصلل اعبحث موضوع 

د حتی و مص هي احلقوق اعيت تررتف هبص اإلمسالم عةموع خالل مسري اعبحث عإلجصي  نةی اعسؤال اعتصيل:
هتمصم اإلمسالم   تقوم حبففظهص؟ ل یهوف اعبحث  عی اعوقوف  عی مویوی  شخصةته ل كتسصنوه يف ت

 صغريهص،ريهص ل بكل م  آحصد األم   كعتصم عترية  اجلةل اجلویو نةی اعنصح ل اإلحرتام احبقوق اإلنسصن ل 
ود حقوقص ف اإلمسالم هلذا املوعأنثصهص حتی املوعود اعذي مل یرش مسوی ثصنة  م  نمره فقو انرت رهص ل كلذ 
  يتشریع ةكقو قصم اعشرع احلل ةصع، ألجب نةی ألعةصئه لاجبصت ل مهصم عتصون شخصةته ن  اعضل 

صة ننه كتی یشرع اعز ففةنه ل مكتسمة  املوعود ل اعرقةق  ننه ل ننو موته شرع تغسةةه ل اعصالة نةةه ل ت
ورة ننو اعففقهصء ل األئم  ل اختالفه  حول املو ضوع مع يةصن ترجةح كل لاحو م  األمور املذ كلشرلط  

 .  قول  عی مرجرهنص ل ل كعی اعنتةج  املتوقر  نصزیص  مصهو األصوب، ل يف آخر املطصف لصةنص  
 ، أثرات، موت املولود، العبادات.اإلنتهّلل الكلمات املفتاحية:
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 قدمةامل
 ن احلمو هلل حنموه لنسترةنه لنستغففره، لنروذ يصهلل م  شرلر أنففسنص لم  مسةئصت أنمصعنص ، م  

لأشهو أن ال  عه  ال هللا لحوه ال شریك عه ، لأشهو یهوه هللا فال مضل عه لم  یضةل فال هصدي عه، 
 و:مص يرأ أن حممواً نبوه لرمسوعه صةى هللا نةةه لنةى آعه لصحبه لمسة  تسةةمصً كثريا.

اآلراء يف األخبصر ن  حقوق اإلنسصن ل األطففصل ل یوضع هلص اعقوانني  كاعنصس ل تررت  ننومص تتحصلر
فف  عس نةی مستوی اعولل؛ فةتسصءل ااملسة  اعذي عویه ثقصف  ضرةل یرقو هلص املؤمترات ل اعةج  ل الجمص

 كيف اعوی  أی  اإلمسالم ن  هذه احلقوق ل اعواجبصت جتصه اعطففل لاإلنسصن؟ فاليو أن یرة  أن دیننص مصتر 
ه احلقوق ة  ن  هذكأن دیننص احلنةف ت كشراً  ال حذرنص منه فالش كخرياً  ال دعنص  عی حصوعه ل مصتر 

أثر  مستهالل " يرض م  هذه احلقوق ل هو: ختصر يفاملبحث اعهذا  كر اعنصس حوعه ل  عةكقبل أن یفف
تی ح حصلعتف ،كمص  عی ذعكصة ننه ل " م : اعصالة نةةه ل غسةه ل لجوب اعز املوعود يف اعربصدات

صرية يف هذا ون نةی يكحتی نقتصصر نةی موضوع اعبحث، صإلي اخص فةه آراء اعففقهصءااملستطصع أن 
 الجمصل.

 ختيار املوضوع:يف اسبب ال
تثقةف املسة  اعذي عویه يضصن  مزجصة يف املوضوع، ل يةصن أن اإلمسالم عه احلظ األلفر يف تأمني 

صد توجو يف كتب اعففقه اعيت ال تكمجع املشردات يف  ، ل حتی قبةهة لاحرتام اإلنسصن منذ لالدته ل احلةص
 موضع لاحو مرتتب  نةی اعرتتةب اجلویو. 

 :كلة البحثمر
ة  اعبحث م  خالل اعبحث حول اعنصو  ل آراء اعففقهصء عإلجصي  ن  اعسؤال كتتبةور مش

 تقوم حبففظهص؟صةته ل وی  شخكاعتصيل: مص هي احلقوق اعيت تررتف هبص اإلمسالم عةموعود حتی تسصنوه يف ت
  ية املوضوع:أمه
لاملطةع  ،رهصمج عهسر تةحث یعبصصهذا املوضوع جيمع مسصئل مهم  ، مل جتمع يف حبث لاحو ف - 1

 اعرجوع  عةهص.یسهل عه 
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اعذي  غسل اعسقطل ـ تسمة  اعطففل، لاعرقةق ، كیشتمل نةى مسصئل مهم  يف اعربصدات   -0
 تغسةةهل  ل يروهص لاعصالة نةةه، لاعصالة نةی املوعود اعذي امستهل مث مصت،أرير  اشهر أمسقط قبل 

 جيهةهص كثري م  اعنصس. ممص قو لغريهص
 الدرانات السابقة:
تب، كمهصت اعأ طةصتيف يتوضةحه اعرةمصء  لمسةفقوميص،  املوضوع هذا قومسبق اعبحث ن 

مصء ل آرائه  قوال اعرةأرتب نمع ل جنأن  نصأردننص كعرنصلی  خمتةفف  ، يتب لرمسصئل ك نوةتب فةه كل 
 يصهلل. صنةسترمیستففصد منه يسهوع . يكلاحو   حبث يفحول هذا املوضوع 

 البحث و طريقة السري فيه:مةهج 
  تةخةص املنهج اعذي مسرت نةةه يتوفةق هللا ترصعی يف درامس  هذا املوضوع يصعنقصط اعتصعة : كمي

حبثت املوضوع مسصئرانةی هنج اعففقهصء املرصصری  يصملقصرن  يني األدع  ل ترجةح مص هو األقوی دعةال يف 
رت كة ، لذ األصة صعی مصصدره یصت لاألحصدیث آل، لقو نزلت اة تب املرتربة اعففقهكم  اعرأیي نصقال 

 أمصن . لكيیضص نسبت االقوال اعی قصئةهص أصن، ل كاالم نةی قورحصدیث اعضرةفف  درج  يرض األ

 لماتكول: تعريف الاملبحث األ
 .مففتصح املوضوع هي ةمصت اعيت كر يف هذا املبحث مرصين لتوضةح يرض اعكیذ 

 املوعود، اعربصدات: األثر، اإلمستهالل، املفردات
 :املطلب االول: تعريف األثر لغة واصطّلحا

 يقة  اعشيء لاجلمع آثصر لأثور " لخرجت يف  ثره ليف أثره أي يروه ". أ: األثر يف اللغة:
 . ةئأل األثر: مصيقي م  رمس  اعش

هـ:  1010، )اي  منظور ثراً.أَ لاعتأثر: ِ ْيقصُء األَثر يف اعشَّْيِء. لأَثَـَّر يف اعشَّْيِء، اي تـََرَك ِفةِه 
1:0) 
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ع املرصين عألثر، مسواء اعةغوي ل االصطالحي ااخص  ةلرد مجأمص صصحب اعترریففصت: فقو أل 
اعففقه فقصل: األثر عه ثالث  مرصن: األلل مبرنی اعنتةج ، لهو احلصصل م  اعشيء، لاعثصين: ل يأه

 .(۹ :م1761-هـ 1021رنی اجلزء.) اجلرجصين، مبمبرنی اعرالم ، لاعثصعث: 
 مصیةي: نةی ،رمي هبذه املرصينكثرية م  اعقرآن اعكر االثر يف آیصت  كلقو لرد ذ 

یوم اعقةصم   كي یررف ذعأ[ ۹۹]اعففتح: «. مِسةَمصُهْ  يف ُلُجوِهِهْ  ِمْ  أَثَِر اعسُُّجودِ » – ۱
 ثر مسجوده  يف اعونةص.أيف لجوهه  م  

 ي م  يروه .أ[ ۶هف: ك]اع«. ةى آثصرِِه ْ فـََةَرةََّك يصِخٌع نـَفْفَسَك نَ » – ۹
َنص َنَةى آثَصرِِهْ  ِيُرمُسِةَنص» – ۳ تبرنص نةی آثصره  يرمسةنص اعذی  أي مث أ[ ۹۲]احلویو: «. مُثَّ قـَففَّةـْ

 يراهة . أرمسةنصه  يصعبةنصت نةی آثصر نوح ل 
 خيتةف ترریف األثر حسب اصطالح أهل اعفف : االصطّلح: ب: تعريف األثر يف

( ت-بفهو ننو االصوعةني: َقول اعصََّحصيبّ أَل فرةه َلُهَو حجَّ  يف اعشَّرْع. )اعكففوي ) 
 ۰۴). 

واحملوثني یطةق نةی: احلویث املوقوف لاملقطوع كمص یقوعون جصء يف اآلثصر كذا. لهو نن
 ،يو لاعبرض یطةقه نةى احلویث املرفوع أیضص كمص یقصل جصء يف األدنة  املأثورة كذا.) اعتهصن

 (76/1: م1775
لنقل اعنولي ن  أهل احلویث أهن  یطةقون األثر نةى املرفوع لاملوقوف مرصً، لیؤیوه تسمة  

 .(۱۱ :أيب جرففر اعطربي كتصيه هتذیب اآلثصر". )اعبةقةين
 لاملراد يصألثر يف هذا اعبحث اعنتصئج املرتتب  لاحلصصة  م  موت املوعود يرو  مستهالعه.

 ف اإلنتهّلل لغة واصطّلحااملطلب الثاين: تعري
اإلمستهالل مصور م  امستهّل لهو شوة انصبصب املطر، اللغة:  يف نتهّللأ: تعريف اإل

ذا امطر يشوة، لانـَْهلَّ اْعَمَطُر اهنِْالاًل: اي مَسصَل يشوَّة، لاهلََةُل: أَلل اْعَمَطِر.  یقصل هَل اعسحصب: 
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 اعص ي يصعبكصء: لل َمَطرَِهص. َلیـَُقصُل: ُهَو َصْوُت َلْقِره. لامستهلّ یـَُقصُل: امْستَـَهةَِّت اعسََّمصُء َلَذِعَك يف أَ 
ي رفع صوته لصصح ننو اعوالدة، لكل شيء ارتففع صوته فقو امستهّل ، لاإلهالل يصحلج رفع أ

 (۱۱/۲۴۱ اي  منظور:اعصوت يصعتةبة .) 
 ةتبني م  هذا أن اإلمستهالل يف اعةغ  یأيت نةی مرنةني:ف
 مص يف  مستهالل اعص ي.كرفع اعصوت   – ۱
 مستهل اهلالل  ذا ظهر. اعظهور، یقصل  – ۹

 ال املرنةني.كفةصوق هنص  
صً اختةففت نبصرات اعففقهصء يف ترریففه  عإلمستهالل تبر اإلصطّلح: اإلنتهّلل يف ب:

 أذكر يرض تةك اعترریففصت:مسختالفه  فةمص یرتربلنه م  نالمصت اإلمستهالل ل إل
 .عكذ حةصته م  يكصٍء أل حتریك نضٍو أل طرٍف ل حنو أن جيو م  اعص ي مص یول نةى 

 .(۹/۹۹۲ :م1770 -هـ 1010 ،)اي  نصيوی 
كل صوت یوجو م  املوعود ترة  يه حةصته م  صةصح أل نطصس أل يكصء. )اي  قوام    -0

 .(۹/۱۸۱ :م 1776 -هـ  1016املقومسي، 
د  مستهالاًل، املوعو  لیالحظ نةى هذی  اعترریففني اعرموم حةث انتربلا كل صوت خيرج م 

، َلاْعِمْسَوِر ْيِ  خَمَْرَمَ  رضي هللا ننهمص قَصاَل: قَصَل َرمُسوُل اَّللَِّ   لیشهو هلذا مص رلى َجصِيِر ْيِ  َنْبِو اَّللَِّ
یـَْبِكَي َلَیِصةَح  ، قَصَل: َلامْسِتْهاَلعُُه َأنْ  «اَل یَِرُث اعصَّ يُّ َحىتَّ َیْسَتِهلَّ َصصرًِخص»َصةَّى هللاُ َنَةْةِه َلمَسةََّ : 

 .(۹/۹۱۹ :)اي  مصج  اعقزلیين أَْل یـَْرِطَس.
 یؤیواحلویث  نأللاألقرب م  هذه اعترریففصت هو اعترریف اعثصين ألنه موافق عةمرىن اعةغوي 

 املرىن.هذا 
اعوعةو ی، ل عواحو لاعكثري لاعذكر لاألنث: اعوعو هو امس  جيمع ااملطلب الثالث: تعريف املولود

ر كیوعو، لقصل يرضه : تونی اعصبة  ایضص لعةوا، لقصل يرضه : يل هو )اعوعةو( عةذ  اعص ي حني



 

 گل زمان حنیفو  عتیق هللا طارق                                                               العباداتثر اإلستهّلل عند موت املولود في أ 

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

 0132ISSN:         34-1133    1213 - 23( 2) مارس -ةبحوث الخّل

 
 

وعود: مه، فصملأي حني لعوته أدلن االنثی، ل قصل اي  مشةل: یقصل غالم موعود ل جصری  موعودة 
 .(۳/۰۶۲ :اي  منظورم  ُلِعَو حویثص.) 

 ثبات اإلنتهّلل:إاملبحث الثاين: 
، لهو ل رجل ل امرأتنيأون يقول رجةني كمص أن ت ممص یثبت يه اإلمستهالل اعشهصدة، لهي 

 ، و اختةف اعففقهصء يف اعرود الجمزئ لاملواط  املقبوعلق مص يشهصدة اعنسصء لحوه ، حمل اتففصق، ل 
ففردات ةه منفیقبل اعففقهصء شهصدهت   كألن اإلمستهالل م  األمور اعيت یطةع نةةهص اعنسصءغصعبص، عذع

 :ةی اعتففصةل اعتصيلنيف نصصهبص ل يف املواط  اعيت تقبل شهصدهت  فةهص،  خيتةففونن  اعرجصل، ل 
املستهل ال يف اعصالة نةةه ) يو حنةفف  أنه الیقبل شهصدة اعنسصء منففردات أمصم اإل ییر  –أ 

 ةهص.جمتهو فشهصدهت  نةی هالل رمضصن، ل خرب املرأة اعواحوة كمراعوی ،  أ ذا مصت(، ألهنص م  
 كصملرياث فال یثبت اإلمستهالل يشهصدة اعنسصء منففردات، لال يو يف ذعكة  لأمص يف غري اعصال

هصدة اعقصية  ش نةقبالف صهمص صصحبلأيب حنةفف ، أننو  كل رجل لامرأتني، ل ذعأم  شهصدة رجةني 
 املرياث، ل يني يوحنةفف  يني اعصالةأمنص فرق  صنت نوع ، ل كدلن األم )يف اعصالة لغريهص(  ذا  

 : م۱۹۸۶هـ ـ ۱۰۴۶،صمسصينكألن املرياث م  حقوق اعربصد فال یثبت يشهصدة اعنسصء.) اع
۱/۳۴۹). 

محو يف رلای ، ل اي  ايب عةةی، ل اي  شربم ، ل أيوثور رأل أنه الیقبل أمصم ة ، لاإلكاملصع –ب 
ورة، لقو ترذر كشةئصن: اعرود لاعذ قصعوا: ألن املرترب يف اعشهصدة ل يف اإلمستهالل أقل م  امرأتني، 

دات. )اعرهوين، سصئر اعشهصكورة هنص، لمل یترذر انتبصر اعرود فبقي مرتربا  كحومهص لهو اعذ أانتبصر 
 .(۲/۰۹۹ :هـ ۱۹۴۶
لال یقبل اعشصفرة  لهو قول نطصء لاعشر ي لقتصدة ل أيب ثور يف اعشهصدة نةی   –ج 

 ۱۰۱۱امرأتني تقومصن مقصم رجل لاحو.) اعشريةين، ل كريع م  اعنسوة، ألن  أاإلمستهالل أقل م  
 .(۱۴/۱۳۲ :اي  قوام  ،۶/۳۶۹ :م ۱۹۹۰ -هـ 
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" فشهصدة ص: ي هللا ننهمنبوهللا ي  نمر رضرفوع اعذي رلاه فهؤالء یستوعون يصحلویث امل
 .(۱/۸۶ ت(: د.، )اعنةسصيوري امرأتني ترول شهصدة رجل ".)

نةی جواز شهصدة اعرجةني نةی اإلمستهالل لحنوه، ل مص شهصدة اعرجصل فقو اتففق اعففقهصء لأ
 اختةففوا يف جواز شهصدة اعرجل اعواحو.

أن اعرجل  :كحجته  يف ذعل يو یومسف ل حممو م  احلنففة ، لهو مذهب احلنصية ، أفأجصزهص 
ه قول املرأة قبل فةیمص ل كتففی يه ألعی، لألن  كتففي هبص لحوهص فألن یكمل م  املرأة، فإذا ا كأ

، ۱۶:۱۰۰ :م ۱۹۹۳ -هـ  ۱۰۱۰ ،صعرلای .) اعسرخسيكیقبل فةه قول اعرجل اعواحو   ؛اعواحوة
 .(۱۴/۹۰۱ ت( د.)اي  قوام ،

 َلأمص يقة  اعففقهصء فةمنروهنص، ملص تقوم يف شهصدة اعنسصِء.
 :املبحث الثالث: أثر إنتهّلل املولود يف العبادات

املوعود  ذا امستهلّ   مبرنی أنهيف هذا املبحث ن  تأثري  مستهالل املوعود يف اعربصدات،  نتطرقل 
صة كالة نةةه ل ز اعصل غسةه، ل یرتتب نةةه م  اعربصدات، م  تسمةته، لاعرقةق  ننه،  صذامث مصت م

 ل هذه اعربصدات ننه أم ال؟ فةبحث هذه املوضونصت يف مخس مطصعب: ك فرلاعففطر ننه، أجيوز 
 ول: تسمية املستهل:طلب األامل

 ۱۹۹۹ -هـ  ۱۰۱۹ي، كامستحب أكثر اعففقهصء أن یسمى املوعود یوم مسصيره.)احلطصب املصع
 ( ۶/۱۰۴ اعشريةين، ب ت:، ۳/۹۱۶ :م

لامستوعوا نةى ذعك حبویث مسرة ي  جنوب رضي هللا ننه َأنَّ َرمُسوَل اَّللَِّ َصةَّى هللُا َنَةْةِه 
، ايودالد اعسجستصين«.) مَّىٍم َرِهةَن ٌ ِيَرِقةَقِتهِ تُْذَيُح َنْنهُ یـَْوَم مَسصيِِرِه َلحُيَْةُق َلُیسَ ُكلُّ ُغاَل »َلمَسةََّ  قَصَل: 

 (۳/۱۴۶ ب ت:
، ۳/۹۱۶ :ب ت،احلطصب اعرنةينلجيوز تسمة  املوعود قبل اعسصيع ننو أكثر أهل اعرة .) 

 ( ۶/۱۰۴ ب ت: ،اعشريةين



 

 گل زمان حنیفو  عتیق هللا طارق                                                               العباداتثر اإلستهّلل عند موت املولود في أ 

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

 0132ISSN:         34-1133    1213 - 23( 2) مارس -ةبحوث الخّل

 
 

ْةِه َلمَسةََّ : ننه قصل: قَصَل َرمُسوُل هللِا َصةَّى هللُا َنةَ لامستوعوا نةى ذعك حبویث انس رضي هللا 
ْةُتُه يِصمْسِ  َأيب ِ يـْرَاِهة َ » َةَ  ُغاَلٌم، َفَسمَّ  ( 0/1626مسة ،ب ت: «.)ُلِعَو يل اعةَّةـْ

  كعصدیث، حملص مسبق م  األلالدته م  سصيع اعةوم اععی  فتسمة  املوعود جصئز يرو لالدته 
م   تسمة  املوعود حني یوعو أصحيف  حصدیثم  األ رليمص أن یقول:  محه هللامصم اعبةهقي ر اإل

 (۹/۱۱۳ :م ۹۴۴۳ -هـ  ۱۰۹۰تسمةته یوم اعسصيع.) اعبةهقي،  اعواع  نةیاألحصدیث 

 اختلف الفقهاء يف تسمية املولود إذا انتهل مث مات شلى قولني:
:  ذا مصت املوعود قبل أن یسمى فإنه یسمى ننو اجلمهور احلنففة ، ليرض القول األول

 م:0221،احلطصب اعرُّنةين، ۹/۹۹۲ب ت:، اي  نصيوی املصعكة ، لاعشصفرة ، لاحلنصية .) 
 (۳/۰۶۴ :1756، اي  قوام ،۶/۱۰۴ م:1770،ااخطةب اعشريةنی، ۰/۳۹۱

وا ه لمسة : مسّ قصل رمسول هللا صةى هللا نةة :قصلأنه أيب هریرة رضي هللا ننه  مستوعني حبویث
 (۰۳/۱۰۶ :م۱۹۹۱ -هـ  ۱۰۱۱ر، كفراطك .) اي  نسص أأمسقصطك  فإهن  م  

العبصين، ر موضوع.)اكقصل اعشةخ األعبصين رمحه هللا: حویث ايب هریرة اعذي رلاه اي  نسص 
۱/۱۸) 

  يف صعكةم  مصت لعوه قبل اعسصيع فال تسمة  نةةه ل عةه ذهب امل القول الثاين:
 ( ۰/۳۹۱ :م ۱۹۹۹ -هـ  ۱۰۱۹، احلطصب اعرنةنیقول.)

 دعةةه  : ظصهر حویث مسرة ي  جنوب رضي هللا ننه َأنَّ َرمُسوَل اَّللَِّ َصةَّى هللُا َنَةْةِه َلمَسةَّ َ 
 ب ت:دالد، و.) اي«ُكلُّ ُغاَلٍم َرِهةَنٌ  يَِرِقةَقِتِه تُْذَيُح َنْنُه یـَْوَم مَسصيِِرِه َلحُيَْةُق َلُیَسمَّى»قَصَل: 

۳/۱۴۶) 
اعذي یرتجح لهللا أنة  هو جواز تسمة  م  امستهل مث مصت؛ حةث ال مصنع ل  الرتجيح :

عصحةح  ام  ذعك شرنص، لأمص دعةل اعقول اعثصين فإن ظصهره غري مراد حةث  نه ثبت يصعسن  
 تسمة  املوعود حني لالدته.
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 العقيقة شن املستهل إذا مات: :املطلب الثاين
اعرقةق  مأخوذة م  اعرقَّ یُرقُّ نقَّص فهو مرقوق ال نقةق، لهو یول نةى  معةی العقيقة: -أ 

اي   اجْلِْةَو.)اعشق، لانـَْرقَّ اْعُغَبصُر: اْنَشقَّ َلمَسَطَع، لاعَرِقةقُ : اعشَّْرُر اعَِّذي یُوَعُو يِِه اعطِّفْفُل ألَنه َیُشقُّ 
 .(۱۴:۹۱۲هـ:  1010منظور،

اعرق: اعشق لاعقطع، لاعرقةق : اعذيةح  اعيت تذيح ن  املوعود، ألهنص  قصل اي  األثري: اصل
ص حُتْةق ه: َنِقةَق ، ألهنَّ .) اي  یشق حةقهص، َلیـَُقصُل عةشََّرر اعَِّذي خيرُج َنَةى رَْأِس اْعَمْوُعوِد ِمْ  َيْط  أمِّ

 (۳/۹۲۶ :م۱۹۲۹ -هـ ۱۳۹۹األثري، 
للجهه أن أصل اعرق اعقطع، لمنه نق لاعویه،  اعذيح نففسه،هو لقصل االمصم أمحو: اعرقةق  

 :م 1776 -هـ  1016 ذا قطرهمص، لاعذيح قطع احلةقوم لاملريء لاعودجني.) اي  قوامه، 
۹/۰۱۹). 

 فصعرقةق  يف اعةغ  تولرنةى مرنةني :
 اعشق لاعقطع. - 1
 اعشرر اعذي یوعو يه املوعود. - 0

 نةى ترریففني : ختالف حقةقتهص اعةغوی إل اعرقةق  يف االصطالح: اختةف يف ترریففهص تبرصً 
 اعذيةح  اعيت تذيح ن  املوعود.  - 1
 :م 1776 -هـ 1016 اعطرصم اعذي یصنع لیونى  عةه م  أجل املوعود.)اي  قوام ، - 0

۹/۰۱۸) 
 اختةف أهل اعرة  يف حك  اعرقةق  نةى ثالث  أقوال :حكم العقيقة:  -ب 

عرقةق  غري مشرلن ، ملصرلاه نةي ي  أيب طصعب رضي ذهب احلنففة  اعی أن ا القول األول:
هللا ننه أن اعن ي صةى هللا نةةه لمسة  قصل "نسخت اعزكصة كل صوق  يف اعقرآن لنسخ غسل 
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 ت: ب عبةهقي،ا".)  اجلنصي  كل غسل لنسخ صوم رمضصن كل صوم لنسخ األضحى كل ذيح
    .(۱/۱۴۲م،  ۹۴۴۰-هـ  ۱۰۹۰، اعوارقطين، ۹/۰۳۹

لجه اعوالع : أن اعرقةق  كصنت قبل األضحة  فصصرت منسوخ  هبص، كصعرترية )لهي ذيةح   
ی نسخ حت كصن نةی ذعكهل اجلصهةة  مث جصء االمسالم فأصنت تذيح يف رجب یتقرب هبص ك

 (۱/۱۹۱ ، ب ت:عقصمس  ي  مسالم) ايرو.
 اعكراه . فرضص، يل كصنت فضال لعةس يرو نسخ اعففضل  ال  كاعنسخ مل ت قبل  لاعرقةق 

 (۱/۶۹ ب ت: ،صمسصينكاع)
اعرقةق  مسن  مؤكوة ل عةه ذهب املصعكة ، لاعشصفرة  لاحلنصية . )اعغرنصطي،  القول الثاين:

 (۹/۰۱۹، اي  قوام ، ۶/۱۳۸ ب ت: ،اعشريةين، ۰/۳۸۹ :م۱۹۹۰ -هـ  ۱۰۱۶
 :التايلك دلتهموأ
ل رمسول مسئ"مص رلاه مصعٌك ن  زیو ي  أمسة  ن  رجٍل م  يين ضمرة ن  أيةه أنه قصل:  – ۱

كره   ةةه ل مسة صةی هللا نلكأنه  «ال أحب اعرقوق»هللا صةى هللا نةةه لمسة  ن  اعرقةق ، فقصل:
 ۱۰۹۱األصبحي،  ك.) مصع«"م  لعو عه لعٌو فأحب أن ینسك ن  لعوه فةةففرل»االمس ، لقصل: 

 (۱/۱۲۹ :م ۹۴۴۰ -هـ 
 ) اعشريازي،.عةست يواجب لجه اعوالع : أنه نةق فرل اعرقةق  نةى احملب  فول نةى أهنص 

۱/۰۳۸) 
ْرُت َرمُسوَل اَّللَِّ َصةَّى هللُا َنَةْةِه َلمَسةََّ  یـَُقوُل:  - ۹ َنِ  »حویث أم كرز اعكربة  قَصَعْت: مسَِ

 (۳/۱۴۱دالد،  واي«.)اجْلَصرِیَِ  َشصةٌ اْعُغاَلِم َشصتَصِن ُمَكصِفَئَتصِن، َلَنِ  
مَسةََّ  َنقَّ َنِ  َأنَّ َرمُسوَل اَّللَِّ َصةَّى هللاُ َنَةْةِه لَ »ن  نبوهللا ي  نبصس رضي هللا ننهمص:  - ۳

 (۳:۱۴۲دالد،  واي«.) احلََْسِ ، َلاحلَُْسنْيِ َكْبًشص َكْبًشص
 (۱/۰۳۸ اعشريازيكصألضحة .)  أن اعرقةق   راق  دم م  غري جنصی  لال نذر فة  جيب - ۰
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هص.) اي  فضل ن  قوته مقوار   ذااعرقةق  فرض لاجب جيرب االنسصن نةةهص  القول الثالث:
 (۶/۹۳۰حزم، 
 دلتهم:أ
حویث مسرة رضي هللا ننه أن اعن ي صةى هللا نةةه لمسة  قصل: "كل غالم رهةن  يرقةقته  - ۱

 ( ۳/۱۴۶ ب ت: دالد، وتذيح ننه یوم اعسصيع لحيةق رأمسه لیسمى ".) اي
، َأنَّ َرمُسوَل اَّللَِّ َصةَّى هللاُ َنَةْةِه َلمَسةََّ  قَصَل:  - ۹ ِّ يف اْعُغاَلِم »مص رلاه مَسْةَمصَن ْيِ  َنصِمٍر اعضَّ يِّ

، ۲/۱۶۰ :م ۱۹۸۹ -هـ  ۱۰۴۶، )اعنسصئي«. َنِقةَقٌ  فََأْهرِیُقوا َنْنُه َدًمص، َلأَِمةطُوا َنْنُه اأْلََذى
 (۹/۱۴۱۶اي  مصج ، ، ۲/۸۰: هـ ۱۰۹۹  اعبخصري،

ةَقِ  فـَْرٌض َكَمص ذََكْرنَص يِصْعَرقِ  -َنَةْةِه اعصالة ل اعسَّاَلُم  –: قَصَل أَيُو حُمَمٍَّو: أَْمرُُه  وجه الداللة
تـَرِْكَهص  الَّ يَِنصٍّ آَخَر  َةى َجَوازِ نَ  -َنَةْةِه اعصالة لاعسَّاَلُم  -اَل حيَِلُّ أِلََحٍو َأْن حَيِْمَل َشْةًئص ِمْ  أََلاِمرِِه 

 (۶/۹۳۲ ي  حزم، ب ت:اَلارٍِد ِيَذِعَك، َلِ الَّ فَصْعَقْوُل ِيَذِعَك َكِذٌب َلقـَفْفٌو ِعَمص اَل ِنْةَ  هَلُْ  ِيِه.)
 الرتجيح:

مصم ففه اإلضرّ  ،ضرةفرضي هللا ننه مص امستول يه أصحصب اعقول األلل م  حویث نةي  ن 
خرى ثةه عةكون نصمسخص عألحصدیث األملمصم اعوارقطين التقوم يه حج  لال ینهض اعبةهقي ل اإل

امستول يه أصحصب اعقول اعثصعث فمحمول نةى تأكةو  اعواردة يف مشرلنة  اعرقةق ، لمص
االمستحبصب مجرص يني األخبصر، فصعراجح لهللا أنة  هو اعقول اعثصين يصمستحبصب اعرقةق  ليه جتتمع 

 .رضتزال اعترصل  األدع 
 العقيقة شن املستهل إذا مات : -ج 

 اختةف اعففقهصء يف مشرلنة  اعرقةق   ذا مصت املوعود قبل أن یرق ننه:
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ال تشرع اعرقةق   ال يف اعةوم اعسصيع م  اعوالدة فم  مصت قبل ذعك فال  القول األول:
، ۳/۹۱۶ ب ت: ،احلطصب)  نقةق  عه. ل عةه ذهب املصعكة ، لهو قول احلس  اعبصري.

 ( ۰/۳۳۱ ب ت: نبواعرزاق،
دعةةه : حویث مسرة رضي هللا ننه أن اعن ي صةى هللا نةةه لمسة  قصل: " كل غالم رهةن  

 (۳/۱۴۶ ب ت: دالد، ويرقةقته تذيح ننه یوم اعسصيع لحيةق رأمسه لیسمى ".) اي
ةه رلجه اعوالع  : أن اعن ي نةةه اعصالة لاعسالم نص نةى أن اعرقةق  تذيح یوم اعسصيع ، ففف

 قبل ذعك خيصعف نص اعن ي صةى هللا نةةه لمسة .
م  اعذيح،   كتماع ننواعسصيع ال يروه اعةوم نم  مصت قبل  ُیس  أن یُرق القول الثاين:

 (۶/۱۳۹ب ت: ، اعشريةنیل عةه ذهب اعشصفرة .) 
الم أل امس  غ مص یصح  طالقل موعود یُوعو حًةص أل مةًتص يرو كیذيح ن    القول الثالث:
 يف اعةوم اعسصيع م  اعوالدة لال جتزئ قبل اعةوم اعسصيع كل ذعك  یذيح  كامس  جصری  نةةه، لع

 (۶/۹۳۰ اي  حزم، ب ت:أصال.)
اعراجح لهللا أنة  م  االقوال هو اعقول األلل ؛ عقوة دعةةه ، لنوم املرصرض الرتجيح: 

 ةةه .عن ي صةى هللا نةةه لمسة  ناعصحةح، لعو كصنت اعرقةق  تشرع قبل اعسصيع ملص نص ا
 فسل املستهل إذا مات: -املطلب الثالث 

تهل مث مصت، صمسفلعو  فةمص  ذاحواعه سب أحب خيتةف ميوتاعذي یوعو مث  املوعودغسل   كح
 ل خرج مةتص.أ

 فإن اعرةمصء قو أمجروا نةى أنه یغسل. إلمستهالل:يرو ا وعودلهو موت امل :احلالة األولی
 ، ب ت:، اي  قوام ۱/۳۴۹ ب ت: ،صمسصنیكاع، ۱/۱۳: م ۹۴۴۰ -هـ  ۱۰۹۱)اي  املنذر، 

۹/۳۸۹) 
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مص رلى اي  نبصس رضي هللا ننهمص أن اعن ي صةى هللا نةةه لمسة  قصل : "  - ۱ : الدليل
ل لصةِّي نةةه للِرث".) قط غسِّ  (۱/۹۱۴ ب ت: ،اعشريازي ذا امستهل اعسِّ

تب ك  جوه هبذا اعةففظ يفأ  مل ك، ل ع"اعغسل"ر كذ  لفةهلهذا مص رلاه اعشريازي يف املهذب 
مْستَـَهلَّ اعصَّ يُّ  ذا ا»احلویث ، لامنص رلاه اعوارمي يف مسننه َنْ  اْيِ  َنبَّصس رضي هللا ننهمص قَصَل: 

 (۰/۹۴۴۶ :م ۹۴۴۴ -هـ  ۱۰۱۹اعوارمي، «) َلِرَث َلُلِرَث َلُصةَِّي َنَةْةهِ 
, ألن شریك متأخر اعسمصع م  ايب امسحصق قصل حسني مسةة  امسو اعواراين: امسنصده ضرةف

 اعشةبصين.
 لرلاه اي  مصج  يف مسننه ن  جصير ي  نبوهللا رضي هللا ننه قَصَل: قَصَل َرمُسوُل اَّللَِّ َصةَّى هللاُ  

 (۹/۹۱۹ ت: ب اي  مصج ،«.)  ذا امْستَـَهلَّ اعصَّ يُّ ُصةَِّي َنَةْةِه َلَلِرثَ »َنَةْةِه َلمَسةََّ : 
 عبصين رمحه هللا: ضرةف.قصل اعشةخ اال

ب  ،عشريازياأنه قو ثبت عه حك  اعونةص يف اإلمسالم لاملرياث لاعوی  فةغسل كغريه.) - ۹
 (۱/۹۱۴ ت:

 :صعتصيلك فةه تففصةل ل ،مةِّتص وعود ذا خرج امل :ةالثاني الةاحل
أن یسقط ألقل م  أرير  أشهر ، لقو اختةف أهل اعرة  يف حك  تغسةةه نةى  :لفا
 قوعني:

شصفرة  لاحلنصية  ة ، لاعكأنه ال یغسل ل عةه ذهب احلنففة  يف ظصهر اعرلای ، لاملصع القول األول:
، ۳/۰ اعربوري، ب ت:، ۱/۳۴۹ صمسصين، ب ت:كاع، ۱/۹۱ ، ب ت:يف املشهور.) املرغةنصين

 (۹/۱۴۰ ب ت: ، املردالي، ۹/۱۴۱ ب ت: ،اعبهويت، ۹/۳۳ اعشريةين، ب ت:
َصةَّى اَّللَُّ َنَةْةِه َلمَسةََّ   -َنْ  اعنَّ يِّ  -َرِضَي اَّللَُّ َنْنُه  -َنْ  َأيب ُهَریـْرََة َمص ُرِلَي  -۱دلتهم: أ

َل َلُصةَِّي َنَةْةِه َلَلِرَث، َلِ ْن ملَْ َیْسَتِهلَّ ملَْ یـُغَ »أَنَُّه قَصَل:  - سَّْل لملَْ ُیَصلَّ  َذا امْستَـَهلَّ اْعَمْوُعوُد ُغسِّ
 (۱:۳۴۹صمسصين:كاع«.)ِرثْ َنَةْةِه لمََلْ یَ 
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 فهذا احلویث نص نةى كون املوعود ال یغسل  ذا مل یستهل.
ال  احلویث،  تبكجوه هبذا اعةففظ يف  أ  مل كصمسصين يف يوائع اعصنصئع، ل عكهذا مص رلاه اع

صبهصين رلاه يةففظ آخر، ن  ايب هریرة رضي هللا ننه أن رمسول هللا صةی هللا نةةه لمسة  األأن 
لَّ َصصرًِخص َلُلِعَو امستهلَّ اعصَّ يُّ َصصرًِخص مسَُِّي لُصةَِّي َنَةْةِه لمَتَّْت دیَـُّته لُلرِّث، َلِ ْن مَلْ یسته ِ َذا»قصل: 

 :م ۹۴۴۰ -هـ  ۱۰۹۱ بهصين،االص«.) َحةًّص ملَْ ُیَس َّ، لملَْ تت َّ دیـُّته، لملَْ یصلَّ َنَةْةِه، لملَْ یـَُورَّث
۹/۹۹۹) 

ر كویث منهذا احل: " تصبكهمص عةرصيل ل نبصس صخر احلس  يف حتقةقدمسصن حيةی ملقصل 
 ."هبذا االمسنصد ل هبذا اعةففظ

أن لجوب اعغسل يصعشرع، لأنه قو لرد يصمس  املةت، لمطةق امس  املةت يف اعررف ال  -۹
 .(۱/۳۴۹ صمسصين:كاعیقع نةى م  لعو مةتص.)

نففة ، لقول ، لهو املختصر ننو احل: أنه یغسل  ذا امستبصن فةه يرض خةق اآلدميلقول الثاينا
، ۹/۹۹۸ ب ت: ،ففيكاحلص، ۱/۹۱ب ت:، رغةنصينعةشصفرة  ل رلای  ننو احلنصية .) امل

 .(۹/۱۴۰ ب ت: ،املردالي، ۹/۳۳، اعشريةين
فف  كسل لیصعذمي یغكأنه مةت تبني فةه خةق اإلنسصن فةغسل  كرامص عبين آدم،   دليلهم:

 .(۹/۳۳ ب ت: ،اعشريةين، ۹/۹۹۸ ب ت: ،ففيكاحلصلیوف  لال یصةی نةةه.) 
 الرتجيح 

أنه الیغسل، ألن اعغسةل یكون عةمةت لهذا عةس م  لل نة  هو اعقول األأاعراجح لهللا 
  ال أنا اعةففظ صن مل یرد هبذكن   احلویث اعذي امستوعوا يه ل ل أمص مبةت حةث مل ینففخ فةه اعرلح، 

 .ألحصدیث غسل املةت یول نةةه مففهوم املخصعف
أن یسقط ألرير  أشهر  )يرو نففخ اعرلح( لقو أختةف أهل اعرة  يف هذه احلصع  نةى  :ب
 قوعني:
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ة  كأنه ال یغسل حىت یستهل ل عةه ذهب احلنففة  يف ظصهر اعرلای ، لاملصع القول األول:
، اعشريةين، ۳/۰ اعربوري:، ۱/۳۴۹ ب ت: ،صمسصينكاع، ۱/۹۱، املرغةنصنیلاعشصفرة  يف قول.) 

۹/۳۳) 
 .قس  "اعف"يف  ورةك  املذ دعنففس األته  هنص هي أدع

و مذهب صح ننو اعشصفرة ، لهأنه یغسل لهو املختصر ننو احلنففة ، لهو األالقول الثاين: 
 ب ت: ،يففكاحلصاحلنصية ، لهو قول مسرةو ي  املسةب لاي  مسريی ، لامسحصق ي  راهوی .) 

 (۹/۳۸۹ :، اي  قوام ۹/۱۴۱ املردالي:، ۹/۳۳ اعشريةين:، ۱/۹۱ املرغةنصين:، ۹/۹۹۸
 أدلتهم:

قط  - ۱ مص رلاه املغرية ي  شرب  رضي هللا ننه أن اعن ي صةى هللا نةةه لمسة  قصل: " لاعسِّ
 :، اي  مصج ۰/۱۸:، اعنسصئي ۳/۳۰۴، اعرتمذي ۳/۹۴۱ :)مسن  ايب دالد یصةى نةةه".

۱/۰۸۳ ) 
 نةةه لمسة  اعن ي صةى هللالألنه نسم  نففخ فةهص اعرلح فةصةى نةةه كصملستهل، فإن  - ۹

 ت: ب أخرب يف حویث اعصصدق لاملصولق أنه ینففخ فةه اعرلح ألرير  أشهر.) املقومسي،
۹/۳۳۲). 

 الرتجيح:
 لاعراجح لهللا أنة  هو اعقول اعثصين يوجوب تغسةل اعطففل يرو أن ینففخ فةه اعرلح عقوة أدعته.

ل لصةِّي نةةه للرث" ، فإن لأمص دعةل اعقول األلل لهو حویث "  ذا امستهل املوعود  غسِّ
احلویث ال یررف هبذا اعةففظ ل منص احملففوظ يةففظ "  ذا امستهل املوعود صةي نةةه " ، لمنطوق 

 حویث املغرية یقوم نةى مففهوم هذا احلویث.
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 الصّلة شلی املستهل إذا مات: -املطلب الرابع 
  مسرةو ي نةةه،  ال مص نقل نأمجع أهل اعرة  نةى أن اعطففل  ذا نرفت حةصته لامستهّل صةِّ 

، ۱/۱۳ ت: ، بي  جبريأنه ال یصةى نةى اعطففل حىت یبةغ لهو خالف اإلمجصع.) اي  املنذر
 (۱/۹۱۲ اعشريازي، ب ت:، ۹/۳۸۹ ، ب ت:، اي  قوام ۱/۳۴۹ صمسصين، ب ت:كاع

 لاختةف أهل اعرة  فةمص  ذا خرج اعطففل مةتص هل یصةى نةةه؟ نةى ثالث  أقوال:
فرة  حىت یستهل، ل عةه ذهب احلنففة ، لاملصعكة ، لاعشص وعودال یصةى نةى امل األول:القول  

ففي، كاحلص، ۱/۳۴۹ صمسصين، ب ت:كاعيف قول، لهو قول  يراهة  اعنخري، لاحلس ، لنطصء.) 
 نبو اعرزاق، ب ت:، ۹/۳۳ اعشريةين، ب ت:، ۱/۹۱۲ اعشريازي، ب ت:، ۹/۹۹۸ ب ت:

۳/۱۳۴). 
 دلتهم: أ
 َذا »نَُّه قَصَل: ُرِلَي َنْ  َأيب ُهَریـْرََة َرِضَي اَّللَُّ َنْنُه َنْ  اعنَّ يِّ َصةَّى اَّللَُّ َنَةْةِه َلمَسةََّ  أَ َمص  -۱

َل َلُصةَِّي َنَةْةِه َلَلِرَث، َلِ ْن ملَْ َیْسَتِهلَّ ملَْ یـَُغسَّْل لملَْ ُیَصلَّ نَ  َةْةِه لمََلْ امْستَـَهلَّ اْعَمْوُعوُد ُغسِّ
 (۱/۳۴۹ صمسصين:كاع«.)ثْ یَرِ 

 فمنطوق هذا احلویث أنه یصةى نةى املوعود  ذا امستهل ، لال یصةى نةةه  ن مل یستهل.
رير  أ م  دلنكأنه مل یثبت عه حك  احلةصة لال یرث لال یورث فال یصةى نةةه،   - ۹

 ( ۹/۳۸۹ :اشهر.) اي  قوام 
هب اعشصفرة  فةه اعرلح ل عةه ذ یصّةى نةى اعطففل  ذا يةغ أرير  أشهر لنففخ القول الثاين:

ي  راهوی .)  مسحصق يف قول، لاحلنصية  يف املذهب، لهو قول مسرةو ي  املسةب، لاي  مسريی  ل 
 (۹/۱۴۱ املردالي:، ۹/۳۳ اعشريةين:، ۱/۹۱۲ اعشريازي:
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مص رلاه املغرية ي  شرب  رضي هللا ننه أن اعن ي صةى هللا نةةه لمسة  قصل: "  - ۱دلتهم: أ
قط  اي  مصج   ، ۰/۱۸ :، اعنسصئي۳/۳۰۴ :، اعرتمذي۳/۹۴۱دالد،  ویصةى نةةه".) ايلاعسِّ

:۱/۰۸۳) 
 ريازي:اعش قول أيب يكر رضي هللا ننه " مص أحو أحق أن یصةى نةةه م  اعطففل ".) - ۹

۹/۳۳۲) 
 أَْم اَل؟ لَّ َصةَّى اْيُ  ُنَمَر َنَةى َمْوُعوٍد َصِغرٍي مِسْقٍط اَل أَْدرِي َأمْستَـهَ »مصرلى نصفع قصل :  - ۳

 (1/111 نبو اعرزاق: «.)َصةَّى َنَةْةِه يف َدارِِه مُثَّ أَْرمَسَل يِِه َفُوِف َ 
 (۹/۳۳۲ :اعشريازيأنه نسم  نففخ فةه اعرلح فةصةى نةةه قةصمسص نةى املستهل.)  - ۰

قط  ذا امستبصن فةه يرض خةق اإلنسصن ل عةه ذهب احلنصية  القول الثالث:  یصةَّى نةى اعسِّ
  .(۹/۱۴۰ املردالي:يف رلای .) 

 لهذا اعقول قریب م  اعقول اعثصين.  
 املردالي: .) دعةةه: أنه  ذا امستبصن يف اعسقط يرض خةق اإلنسصن كصن ذعك مظن  عةحةصة.

۹/۱۴۰). 
 الرتجيح :

اعقول اعثصين مبشرلنة  اعصالة نةى اعطففل  ذا نففخ فةه اعرلح ليةغ اعراجح لهللا أنة  هو 
 أرير  أشهر ؛ لذعك عقوة أدعته:

فحویث املغرية ي  شرب  لاضح اعوالع  نةى املراد، ل ن قةل  نه موقوف  ال أن عه حك   
 اعرفع ألن مثل هذا ال یقصل م  قبل اعرأي.

، يأنه ال یصةى نةى اعطففل حىت یستهللأمص مص امستول يه أصحصب اعقول األلل اعقصئةون 
غري صحةح هبذا اعةففظ ل منص احملففوظ "  ذا امستهل املوعود صةِّي نةةه للرث " لال ميك   ه فحویث

 االمستوالل يه  ال مبففهومه لقو نصرضه منطوق حویث املغرية فةقوم نةةه .
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  شرط اإلرث لذعك ملأمص ترةةةه  اعثصين فإمنص مل یرث ألنه ال یرة  حةصته حصل موت مورثه 
، لاعصالة م  شرطهص أن تصصدف م  كصنت فةه حةصة لقو نة  ذعك  كمص يف حویث نبوهللا 
ي  مسرود رضي هللا ننه أن اعن ي صةى هللا نةةه لمسة  قصل "  ن أحوك  جيمع خةقه يف يط  أمه 

ةك فةؤمر أريرني یومص نطفف  مث یكون نةق  مثل ذعك مث یكون مضغ  مثل ذعك مث یبرث  عةه امل
، ۰/۱۱۱ :يأريع كةمصت يكتب رزقه لأجةه لنمةه لشقي أل مسرةو  مث ینففخ فةه اعرلح".) اعبخصري

 (۰/۹۴۳۶ :مسة 
اي   )مث  ن اعصالة دنصء عه لعواعویه  فة  حيتج فةهص  ىل االحتةصط لاعتةق  خبالف املرياث.

 (۹/۳۳۸قوام ، 
 اة الفطر شن املستهل:كز  :املطلب اخلامس

 زكاة الفطر:حكم  -أ 
أمجع أهل اعرة  نةى أن صوق  اعففطر فرض، مستنوی  عذعك حبویث نبوهللا ي  نمر رضي  

ْل َصصًنص ِمْ  َأنَّ َرمُسوَل اَّللَِّ َصةَّى هللُا َنَةْةِه َلمَسةََّ  فـََرَض زََكصَة اعفِفْطِر َصصًنص ِمْ  مَتٍْر، أَ »هللا ننهمص: 
ْسِةِمنيَ َشِررٍي َنَةى ُكلِّ ُحرٍّ، أَْل َنْبٍو 

ُ
 (۹/۶۲۲ :مسة  ،۹/۱۳۴ :اعبخصري «.)ذََكٍر أَْل أُنـَْثى ِمَ  امل

لمص رلاه اعرتمذي م  حویث نمرل ي  شرةب ن  أيةه ن  جوه أن اعن ي صةى هللا نةةه 
لمسة  يرث منصدیص يف فجصج مك  " أال  ن صوق  اعففطر لاجب  نةى كل مسة  ذكر أل أنثى حر 

 (۳/۱۱ :اعرتمذي قمح أل مسواه صصع م  طرصم ".)أل نبو صغري أل كبري موان م  
لقو شذ يرض أهل اعرة  فقصل يأن زكصة اعففطر مسن  مؤكوة، كمص نقل هذا اعقول ن  يرض 

 :م ۹۴۴۰ -هـ  ۱۰۹۱اي  رشو:  ،۱۰/۳۹۳ ،هـ ۱۳۸۲اي  نبواعرب،  أصحصب مصعك.)
۹/۰۴) 
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 نه قصل :هللا ن لقصل يرضه   هنص كصنت لاجب  مث نسخت كمص هو قول قةس ي  مسرو رضي
ص نـََزَعِت اعزََّكصُة، ملَْ أََمَرنَص َرمُسوُل اَّللَِّ َصةَّى هللُا َنَةْةِه َلمَسةََّ  ِيَصَوَقِ  اْعفِفْطِر قـَْبَل َأْن تـَْنزَِل اعزََّكصُة، فـََةمَّ 

َهَنص َلحَنُْ  نـَفْفَرُةُه.)  (۱/۰۹ :اعنسصئي ،۱/۱۸۱:، اي  مصج ۰/۸۱ :اي  خزمي  یَْأُمْرنَص، لمََلْ یـَنـْ
حةث  كمص نقل اي  نبواعرب قول االمصم مصعكلعك  اعصحةح أهنص لاجب  يإمجصع أهل اعرة ،  

  یضص قصل اي  نبو اعرب: لاعقول يوجوهبص مأةه ، ل كهل اعرة   أصة اعففطر لاجب  ليه قصل كقصل: ز 
عشذلذ اجه  اتبصع مسبةل املؤمنني لاجب أیضص ألن اعقول يأهنص غري لاجب  شذلذ أل ضرب م  

 ( ۱۰/۳۹۰ ط ي:اعقر ".)
 ب: حكم زكاة الفطر شلى الصغري

 املراد يصعصغري يف هذا اعبصب هو م  خرج م  يط  أمه حةصً حىت اعبةوغ.
 اختةف اعففقهصء يف لجوب زكصة اعففطر نةى اعصغري نةى قوعني :

جتب زكصة اعففطر نةى اعصغري، ل عةه ذهب أيو حنةفف ، لأيو یومسف، لاملصعكة ،  القول األول:
 اعشريةين:، ۹/۰۱ اي  رشو:، ۳/۹۶۳ وري:اعرب، ۹/۲۱ صمسصين:كاع لاعشصفرة ، لاحلنصية .)

 (۳/۲۹ :، اي  قوام ۶/۱۱۳ اعنولي:، ۹/۱۱۰
 َنَةْةِه َلمَسةََّ  َصةَّى هللاُ  َأنَّ َرمُسوَل اَّللَِّ »رموم قول اي  نمر رضي اَّلل ننهمص: ي: لیستوعون

َ  فـََرَض زََكصَة اعفِفْطِر َصصًنص ِمْ  مَتٍْر، أَْل َصصًنص ِمْ  َشِررٍي َنَةى ُكلِّ ُحرٍّ، أَْل َنْبٍو ذََكٍر أَْل أُنـَْثى مِ 
ْسِةِمنيَ 

ُ
 )۹/۶۲۲، مسة ، ۹/۱۳۴ :اعبخصري «.)امل

، لغريه ۱۱۲۰يرق :  ۹/۱۱۹وه مصم امحو ي  حنبل رمحه هللا هذا احلویث يف مسنأخرج اإل
 ."بريكاعصغري لاع"يزیصدة اعةففظ 

ال جتب زكصة اعففطر  ال نةى م  صصم، لهو قول مسرةو ي  املسةب، لاحلس   القول الثاين:
 (۹/۲۴ صمسصين:كاع،  ۳/۳۱۸ :نبواعرزاق  اعبصري، لحممو ي  احلس  لزفر م  احلنففة .)

 :مستوعني مبصیأيت
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 َنَةْةِه فـََرَض َرمُسوُل اَّللَِّ َصةَّى هللاُ »نبصس رضي هللا ننهمص  قصل: مص رلاه نبوهللا ي   - ۱
 ايو، ۱/۱۸۱ :ي  مصج ا َلمَسةََّ  زََكصَة اْعفِفْطِر ُطْهرًَة عِةصَّصِئِ  ِمَ  اعةَّْغِو َلاعرََّفِث، َلطُْرَمً  عِْةَمَسصِكنِي.)

 ( ۹/۱۱۱ :دالد
 لاعصغري غري مكةف فال حيتصج  ىل تطهري.

زكصة اعففطر نبصدة ، لاعربصدات ال جتب نةى اعصبةصن لالجمصنني كصعصوم لاعصالة  أن - ۹
 (۹/۲۴ صمسصين:كاعلاعزكصة .)

 الرتجيح:
اعراجح لهللا أنة  هو اعقول األلل يوجوب زكصة اعففطر نةى اعصغري عقوة دعةةه ، لعروم مص 

 یرصرضه، 
يأن ذكر اعتطهري خرج نةى اعغصعب ، كمص أهنص جتب نةى م   ةؤّلللأمص دعةل اعقول اعثصين ف

 (۳/۳۶۹ :اي  حجر یذنب كمتحقق اعصالح أل م  أمسة  قبل غرلب اعشمس يةحظ .)     مل
اعصوم يف شهر  ققحت كذعكلأهنص عةست يربصدة حمض  يل فةهص مرنی املؤن  فأشبهت اعرشر، ل 

 طر.رب، أل مرض أل مسففر یةزمه صوق  اعففكفطر عأرمضصن عةس يشرط عوجوب اعففطرة حتی أن م  
 (۹:۲۴ صمسصين:كاع)

 ج: وقت وجوب زكاة الفطر
 اختةف أهل اعرة  يف هذه املسأع  نةى أرير  أقوال :

أن زكصة اعففطر جتب يطةوع اعففجر م  یوم اعففطر فم  مصت قبةه أل لعو يروه  القول األول:
ال جتب نةةه، ل عةه ذهب احلنففة ، لاملصعكة  يف قول، لهو قول اعشصفري يف اعقومي، لاحلنصية  يف 

 املردالي:، ۶/۱۹۲ اعنولي:، ۹/۱۱۱ اعشريةين:، ۹/۳۶۲ احلطصب:، ۹/۲۰ صمسصين:كاع رلای  .)
۳:۱۲۶) 
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اعصَّْوُم یـَْوَم »مصرلاه أيو هریرة رضي هللا ننه أن اعن ي صةى هللا نةةه لمسة  قصل: "  دليلهم:
 :دالد و، اي۳/۲۱ :اعرتمذي «.)َتُصوُموَن، َلاعفِفْطُر یـَْوَم تـُفْفِطُرلَن، َلاأَلْضَحى یـَْوَم ُتَضحُّونَ 

۹/۹۹۲) 
عةوم ، اأي لقت فطرك  یوم تففطرلن فخص لقت اعففطر يةوم اعففطر حةث أضصفه  ىل 

لاإلضصف  عالختصص  فةقتضي اختصص  اعوقت يصعففطر یظهر يصعةوم ل ال فصعةةصيل كةهص يف حق 
 (۹/۲۰ صمسصين:كاع اعففطر مسواء فال یظهر االختصص .)

أن زكصة اعففطر جتب يغرلب اعشمس م  آخر یوم م  رمضصن ل عةه ذهب القول الثاين: 
، ۹/۳۶۲، احلطصباملذهب ننو احلنصية  .) املصعكة  يف األشهر، لهو األصح ننو اعشصفرة ، ل 

 (۳/۱۲۶ املردالي:، ۹/۱۱۱ اعشريةين:، ۶/۱۹۶ اعنولي:، ۳/۹۱۹ اعربوري:
 أدلتهم: 

َةْةِه َلمَسةََّ  َأنَّ َرمُسوَل اَّللَِّ َصةَّى هللُا نَ »حویث نبو هللا ي  نمر رضي هللا ننهمص قصل:  - ۱
أَْل أُنـَْثى ِمَ   أَْل َصصًنص ِمْ  َشِررٍي َنَةى ُكلِّ ُحرٍّ، أَْل َنْبٍو ذََكرٍ فـََرَض زََكصَة اعفِفْطِر َصصًنص ِمْ  مَتٍْر، 

ْسِةِمنيَ 
ُ
 (۹/۶۲۲، ۹/۱۳۴ :اعبخصري«.)امل

 لاعففطر م  رمضصن ال یكون  ال يغرلب اعشمس م  عةة  اعرةو.
 أن اعففطرة جرةت طهرة عةصصئ  يوعةل مص رلاه نبوهللا ي  نبصس رضي هللا ننهمص  قصل: - ۹

َفِث، َلطُْرَمً  فـََرَض َرمُسوُل اَّللَِّ َصةَّى هللُا َنَةْةِه َلمَسةََّ  زََكصَة اْعفِفْطِر طُْهرًَة عِةصَّصِئِ  ِمَ  اعةَّْغِو َلاعرَّ »
 (  ۹/۱۱۱:دالد و، اي۱/۱۸۱اي  مصج ،  عِْةَمَسصِكنِي.)

 لانقضصء اعصوم يغرلب اعشمس. 
لاجب  يه كزكصة املصل ، لذعك ألن اإلضصف  أن زكصة اعففطر تضصف  ىل اعففطر فكصنت  - ۳

 (۱/۳۴۳اعشريازي:، ۳/۸۹ :اي  قوام  دعةل االختصص   لاعسبب أخص حبكمه م  غريه.)
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ميتو لقت اعوجوب م  غرلب اعشمس عةة  اعففطر  ىل طةوع اعففجر اعثصين القول الثالث: 
 (۳/۱۲۶ دالي:املر  م  یوم اعففطر، ل عةه ذهب احلنصية  يف رلای .)

: ميتو لقت اعوجوب م  طةوع اعففجر اعثصين م  یوم اعففطر  ىل أن تبةض ول الرابعالق
 (۰/۹۶۱ اي  حزم:اعشمس لحتل اعصالة م  ذعك اعةوم، ل عةه ذهب اي  حزم.)

 األدع :
َ  أََمَر يِِإْخرَاِج زََكصِة َأنَّ َرمُسوَل هللِا َصةَّى هللُا َنَةْةِه َلمَسةَّ »مص رلاه َنْبِو هللِا ْيِ  ُنَمَر:  دليلهم:و 

 (۹/۶۲۹ :مسة  «.)اْعفِفْطِر، َأْن تـَُؤدَّى قـَْبَل ُخُرلِج اعنَّصِس ِ ىَل اعصَّاَلةِ 
و إلدراكهص للقت صالة : أن "هذا لقت أدائهص يصعنص لخرلجه   عةهص  منص هوجه الداللة 

و اعشمس فإذا مت ااخرلج  ىل صالة اعففطر يوخوهل  يف اعصالة فق رتففصعاعففطر هو جواز اعصالة يص
 ( ۰/۹۶۶ اي  حزم:خرج لقتهص".)

اعراجح لهللا أنة  م  هذه األقوال هو اعقول االلل يأن زكصة اعففطر جتب يطةوع  الرتجيح: 
 دعةةه حةث خص لقت اعففطر يةوم اعففطر.اعففجر م  یوم اعففطر؛ لذعك عصراح  

فبنصء نةى مصمسبق فإن اعطففل  ذا امستهل يف لقت لجوب زكصة اعففطر لهو قبل طةوع اعففجر 
 لجبت نةةه اعزكصة عرموم حویث نبو هللا ي  نمر رضي هللا ننهمص. ؛اعثصين م  یوم اعففطر

 نتائج البحث
 صعتصيل:كأه  اعنتصئج اعيت توصةت اعةهص خالل اعبحث لهي  

ل أل نطصس أل صوت یوجو م  املوعود یرة  يه حةصته م  صةصح كهو   مستهاللأن اإل – ۱
 صء.كي
 .مستهاللل رجل لامرأتني نةی اإلأاتففق اعففقهصء نةی قبول شهصدة رجةني  – ۹
 هل اعرة .أقوال أمستهالل يف اعصحةح م  تقبل شهصدة اعرجل اعواحو نةی اإل – ۳
 ثر اعففقهصء.كردات نةی اإلمستهالل لهو قول ا تقبل شهصدة اعنسصء منفف – ۰
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 هل اعرة .أثر كأنه یشرع تسمة  املوعود قبل اعسصيع ننو أ – ۱
 ی ننو مجهور اعرةمصء.نه یسمَّ إی فن یسمّ أه قبل  مستهالعذا مصت املوعود يرو   – ۶
 ثر اعففقهصء.كأوة ننو كاعرقةق  مسن  مؤ  – ۲
 سصيع.مه اعیو ن اعرقةق  ال تشرع ن  املوعود قبل أ – ۸
 نه یغسل.إه ف مستهالعذا مصت يرو  أمجع اعرةمصء نةی أن اعطففل  – ۹

 ستهل صصرخص.ن مل ی نه یغسل ل إشهر يرو نففخ اعرلح فةه فأرير  أذا مسقط يرو  أن اعطففل  – ۱۴
 ثر اعففقهصء.كأنه الیغسل ننو إشهر فأرير  أقل م  أن اعطففل اذا مسقط أل – ۱۱
 صةي نةةه. ؛ذا نرفت حةصته لامستهلّ  ن اعطففل أمجع اعففقهصء نةی أ - ۱۹
 صح قويل اعففقهصء.أصة اعففطر جتب نةی اعصغري يف كأن ز  - ۱۳

 املصادر واملراجع

ار املسة  اعنصشر: د، فؤاد نبو املنر  أمحو، حممو ي   يراهة  ي  املنذر .االمجصع الي  املنذر .1
 .مـ0220هـ/ 1001اعطبر : اعطبر  األلىل  عةنشر لاعتوزیع
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اعشؤلن ل  اعتمهةو ملص يف املوطأ م  املرصين لاالمسصنةو: اي  نبواعرب، )لزارة نموم األلقصف .6

 .هـ( ۱۳۸۲املغرب،  –االمسالمة  
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 .عةنشر لاعتوزیع(
 . يريلت( –صحةح مسة : مسة  ي  حجصج اعنةسصيوري )دار احةصء اعرتاث اعرريب  .15
العبصين، تب االمسالمي(، اعسةسة  اعضرةفف : اكضرةف اجلصمع اعصغري لزیصدته: األعبصين، )امل .16
 .تب  املرصرف(ك)م
هـ  ۱۰۹۱اعریصض،  –تب  أضواء اعسةف كاعطةوریصت: صوراعوی  ايوطصهر االصبهصين، )م .16
 .م( ۹۴۴۰ -

 فتح اعبصري الي  حجر .17
اعكةةصت مرج  يف املصطةحصت لاعففرلق اعةغوی : أیوب ي  مومسى احلسةين اعقرميي اعكففوي  .02

  .يريلت(  –) مؤمسس  اعرمسصع  
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 .هـ( 1010يريلت،  –عسصن اعررب: اي  منظور اإلفریقى )دار صصدر  .01
  .م( ۱۹۹۳ -هـ  ۱۰۱۰يريلت،  –اعسرخسي ) دار املررف  املبسوط: حممو ي  امحو  .00
 .دار اعففكر ،أيو زكریص حمةي اعوی  حيىي ي  شرف اعنولي .الجمموع شرح املهذب .01
. نمر ي  رمسالن ي  نصري ي  صصحل اعكنصين، حمصمس  االصطالح يف حتسني اي  اعصالح .00

 اعرسقالين األصل مث اعبةقةين، دار املرصرف.
)ب ت(،  ،نةي ي  أمحو ي  حزم األنوعسي أيو حممو،ح الجمةى يصإلختصصراحملةى يصآلثصر شر  .01
 تب  اعشصمة .كامل

  تب  اعشصمة .كاعصنرصين، )ب ت(، امل نبو اعرزاق ،املصنف .05
 .م( ۱۹۹۰ -هـ  ۱۰۱۱عكتب اعرةمة ، )دار  ،اعشريةينااخطةب مغين احملتصج: مشس اعوی   .06
 .م( 1776 -هـ  1016اعسرودی ،  -صض املغين: اي  قوام  املقومسي )نصمل اعكتب، اعری .06
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)ب  ،أيو امسحصق  يراهة  ي  نةي ي  یومسف اعشريازي املهذب يف فقه االمصم اعشصفري، .11
 دار اعكتب اعرةمة  ت(،
 -هـ ۱۳۹۹يريلت،  –تب  اعرةمة  كاعنهصی  يف غریب احلویث لاألثر: اي  األثري، )امل .10

 .م(۱۹۲۹
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