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 المقدمة
الحمد هلل رب العالمين ، والصالة والسالم على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصححهه           

 و من سار على نهجه إلى يوم الدين ، وبعد:
بأمرين فمن يطلع على قرار العلماء في ما يخص قهول األعمال فإنه سيجد أن قهول األعمال يتم 

 هما:
األول: أن يكححون العمحح  فححي باصدححه يقصححد بححه ومححه م هعححالى ممححا ههللاححمده  ححدي  عمححر ر ححي م 

 عده:
 .(1)) إنما األعمال بالديات وإنما لك  ما نوى.......(                            

يقول اإلمام أ مد بن  ده :) أ ب لك  من عم  عمال من صالة أو صيام أو صدقة أو نوع من 
 .(2)أنواع الهر أن هكون الدية متقدمة في ذلك قه  الفع  ( 

 الثاني: أن يكون العم  في ظاهره على موافقة السدة الدهوية المطهرة.
ان لألعمحال فحي باصدهحا وهحو ميح ان يقول ابن رمب الحدهلي:) مما إن  حدي  األعمحال بالديحات ميح  

لألعمال في ظاهرها، فكما إن م  عمح    يحراب بحه ومحه م هعحالى فلحيل لعاملحه فيحه لحواب فكح لك 
 .(3)ك  عم    يكون عليه أمر م ورسوله فهو مربوب على عامله...( 

الحدفيحة علحى ولكدي ومدت في متب الحدفية و  سيما في باب العهابات مسائ   كم عليها فقهاء 
الصححور الهححاهرة مدهححا وإن مانححن ةححالو الديححة ، وهحح ا مححا بعححاني إلححى هحريححر هحح ه المسححائ  لهيححان 
الدوافع واألسهاب التي بعتهم في  كمهم ه ا، مما يرفد متب أسهاب اةتالو الفقهاء بسحهب مديحد 

 للحدفية.
 يخ والم هب الحدفي يمتاز بممي ات مثيرة مي هه عن بقية الم اهب ذمرها الش

 ،وهتمث  في:(4)" محمد رشا مدصور شمل و محمد زاهد الكولري "

                                                 

 .1/3: صحيح الهخاري:( 1)
 .56: مامع العلوم والحكم ، ( 2)
 : المصدر نفسه.( 3)
 .140، هأبيب الخطيب:  67( : المدة  إلى الم هب الحدفي: 4)



    
 

 

1432 

 

 م 12/4/2012-11 الرمادي -املؤمتر العلمي الثاني لكلية العلوم اإلسالمية  
issn:2071-6028 

 االسباب والدواف –احلكم على ظواهر االعمال وان كانت خالف النية  الفقه وأصوله:  احملور الثالث

: الهداء الدهري المتكام  ،فإن فقهحاء الحدفيحة يعتدحون بهدحاء فحروعهم علحى قواعحد عامحة، وةطحو  1
عريهللاحححة ظحححاهرة ، ممحححا يجعلحححه صحححالحا للتقدحححين الححححدي  أكثحححر محححن  يحححره محححن المححح اهب التحححي يكثحححر 

 الشرعية الج ئية. رصها على موافقة األبلة 
: السعة فحي الفحروع ، فقحد قحام الحدفيحة بتشحقيا المسحائ  والهحح  فحي ا  تمحا ت القريهحة والهعيحدة 2

 فكثر عددهم ما يسمى بالفقه ا فترا ي.
 : ا هتمام بمقاصد التشريع وفلسفته ،  تى نق : الحدفية فالسفة الفقهاء.3
 بين المسائ  المتشابهات ظاهرا.: اإلكثار من التعليالت والتهريرات للفروق 4
: مثرة األقوال والكتب والروايات فهللاال عحن أن الحهعي يحرى أن أبلحة المح هب الحدفحي  حعيفة ، 5

وهححح ا الكحححالم مخحححال، للحقيقحححة، ويعحححوب السحححهب إلحححى أن اعتدحححاء الحدفيحححة بالقواعحححد العامحححة واألصحححول 
 العريهللاة للتشريع أكثر من اعتدائهم بموافقة األبلة الج ئية.

: م اكرة الحدفية للمل  األةحرى فحي شح ون العقائحد، ومجابلحة األفكحار والعقائحد ال ائفحة ممحا انعكحل 6
 على بعي المسائ  التشدب مخالفة أله  الكتاب و يرهم. 

 وةطة الهح  شملن ما يأهي:
 المهح  األول: قراءة اإلمام في المصح، في ألداء صالهه.

 وأمامهما نار. المهح  الثاني: صالة المصلي أو اإلمام
 المهح  الثال : صالة المصلي أو اإلمام وأمامهما صورة ونحوها.

 المهح  الرابع: صالة المصلي أو اإلمام وأمامهما الصليب 
 المهح  الخامل: صالة المصلي أو اإلمام وأمامهما السي، أو المصح،.

 المهح  السابس: صيام يوم السهن مدفربا.
 ملهل والسالح.المهح  السابع: ما يتعلا بال

 المهح  الثامن :مسائ  متفرقة.
 المهح  التاسع: األسهاب والدوافع في  كمهم على ظواهر األعمال وإن مانن ةالو الدية.

 باعيا م هعالى السداب في القول.                             
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 المهح  األول: قراءة اإلمام في المصح، في ألداء صالهه:           
                      

قهحح  بيححان آراء الحدفيححة فححي هحح ه المسححألة  بححد مححن بيححان القححراءة فححي الصححالة عدححد أهحح  الكتححاب مححن 
 اليهوب والدصارى ، وذلك لمخالفة بعي الحدفية لهم في ه ه المسألة :

 ح الصالة عدد اليهوب:
 ث محححرات مححح  يحححوم ، محححاء فحححي سحححفر بانيحححال :أن بانيحححال محححان يصحححلي ويرمحححع ويشحححكر م هعحححالى لحححال

 وأ يانا مرهين م  يوم . وهي وامهة عددهم.
ومانن الصالة مرمهة  الهحا محن الدثحر لحم محن الحدهم ، وهتلحى بال دحاء فحي ا بتحداء وبالتحدري  صحار 

 الهعي يستعم  اآل ت الموسيقية.
لحححم يقححححرأ القححححاريء مرهححححديا لوبححححا أسححححوب وقهعححححة علحححى رأسححححه ، ألنححححه يجححححب ه طيححححة الححححرأس عدححححدهم فححححي 
الصالة.ومانوا يرمعحون ويسحجدون سحابقا ، إ  أن  حالههم اليحوم يصحلون ملوسحا علحى الكراسحي ممحا 

 يفع  الدصارى.
 والصالة على نوعين:

حححح فربيحححة: هحححي صحححلوات ارهجاليحححة محححن األفحححراب هتلحححى  سحححب ا  تيامحححات، و  عالقحححة لهحححا بحححالطقوس 
 والمواعيد والمواسم.

أشخاص علدا في أمكدة مخصوصة ومواعيد معلومة ح مماعية: هي صلوات هؤبى بامتماع مملة 
  سب صقوس مقررة من رؤساء الدين والكهدة.

وال ي يخص مو وعدا هدا القراءة في الصالة  ي  هقرأ في هلك الصالة نصوص من التحوراة فحي 
 لفائ، محفوظة في أماكن مخصصة ل لك، بعده هطوى هلك اللفائ، . وقد هدتهي الصالة به ا.

 .(1)ن الكتاب ح محمو  أو مو وعا على شيء ح في صالههم ويقلهون األوراق فهم يقرؤون م
 ح الصالة عدد الدصارى:

وهححي سححهع صححلوات فححي اليححوم والليلححة ، ولححيل لهححا ميفيححة محححدبة وإنمححا هححي بعححاء ، ويختارونححه فححي 
 السالم.ال الب من األبعية المدسوبة للمسيح عليه السالم ..أو األبعية المدسوبة إلى باوب عليه 

 
                                                 

 .137ح 135: براسات في األبيان اليهوبية والدصرانية، ( 1)
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 والصالة أنواع :
 ح فربية سرية

 ح عائلية في الهين.
ح عامة في الكديسة، وأهمها صالة يوم األ د،  ي  يقرأ الكاهن عليهم شي ا من الم امير أو  يرها 
من الكتاب المقدس، والجميع وقوو يسحتمعون، وعدحد نهايحة مح  مقطحع يؤمدون.والكتحاب إمحا يكحون 

 .(1) قلهه عدد القراءةمحمو  أو مو وعا على شيء ي
 ح القراءة عدد فقهاء الحدفية:

أما القراءة عدد فقهاء الحدفية فهي رمن من أرمان الصالة للقحابر عليهحا قحدر محا هجحوز بحه الصحالة 
 ، لقوله هعالى:

َر ِمَن اْلُقْرآِن... الم م  من اآلية    .(2)( فإنها ن لن في  ا الصالة 20) َفاْقَرُؤوا َما َهَيسَّ
ا يخححص قححراءة اإلمححام مححن المصححح، عدححد صححالهه ، فقححد  كححم فقهححاء الحدفيححة مححا يههححر مححن وفيمحح

 الصور وإن مانن ةالو الدية ، ومما يأهي:
ذهححب أبححو  ديفححة إلححى أن مححن قححرأ آيححة أو أكثححر مححن المصححح، عدحححد صححالهه فسححدت  القححول األول:

 :(3)صالهه، و جته 
يححه ، وهمييحح   ححرو عححن  ححرو، وهقليححب أو : أن ذلححك عمحح  مثيححر ، فحمحح  المصححح، ، والدهححر ف

 األوراق،   محالة مفسد لها.
لانيا: ألنه هلقن من المصح، ، وهو مالتلقن من  يره في هحصي  ما ليل بحاص  ؛ ألنحه هعلحيم 
وهعلم فكان من مالم الداس ، و   فرق بين المو وع فحي مكحان ، والمحمحول ، ألنهمحا فحي الحتلقن 

 سواء.
 
 

                                                 

 .340: براسات في األبيان اليهوبية والدصرانية،  ( 1)
 .110/ 1،  ملتقى األبحر: 287/ 1الرائا: : الهحر ( 2)
 .11/ 2، الهحر الرائا: 236/ 1، بدائع الصدائع: 403/ 1: فتح القدير: ( 3)
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: ربما يستدل ألبي  ديفة بمحا أةرمحه ابحن أبحي باوب عحن ابحن عهحاس (1)الحدفي لالثا: قال ابن نجيم
 ر ي م عدهما قال:

" نهانا أمير المؤمدين ح عمر بن الخطاب ح أن نؤم الدحاس فحي المصحح،، المكتحوب فيحه شحيء محن 
 .(2)القرآن"

وقحححال الحححرازي:) قحححول أبحححي  ديفحححة محمحححول علحححى محححن لحححم يحفحححم القحححرآن و   يمكدحححه أن يقحححرأ إ  محححن 
مصح، ، وأما الحافم فال هفسد صحالهه فحي قحولهم مميعحا، معللحين : إن هح ه القحراءة مهللاحافة إلحى 

 .(3) فهه   إلى هلقده من المصح،( 
 وومه اإلمام الكاساني الحدفي قول أبي  ديفة باآلهي:

لححو مححان الحمحح  للمصححح،، وهقليححب األوراق ، والدهححر فيححه أعمححال مثيححرة ليسححن مححن أعمححال  إن هحح ا
الصالة ، ولكن لو مان المصح، بين يديه ويقرأ مده من  ير  م  وهقليب األوراق أو قرأ ما هو 

 مكتوب على المحراب من القرآن   هفسد صالهه لعدم المفسد وهو العم  الكثير.
  ديفة وهو التلقن فقال الكاساني: أما الدلي  الثاني ألبي

إن ه ا هلقن من المصح، فيكون هعلمحا مدحه أ  هحرى أن محن يأةح  محن المصحح، يسحمى متعلمحا، 
فصار مما لو هعلم من معلحم وذا يفسحد الصحالة ، وهح ه الطريقحة   هومحب الفصح  بحين محا إذا محان 

 يديه و   يقلب األوراق. امال للمصح، ، مقلها لألوراق ، وبين ما إذا مان مو وعا بين 
أما فساب الصالة بالعم  الكثير فقد اةتل، في  ده ، فقال بعهللاهم :  محا يحصح  بيحد وا حدة قليح  

 وبيدين مثير.
وقال بعهللاهم: لو مان بحال رآه إنسان محن بعيحد هحيقن أنحه لحيل فحي الصحالة فهحو مثيحر ، وإن محان 

 دفية.يشك أنه فيها فقلي  وهو اةتيار العامة من فقهاء الح

                                                 

( :هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نجحيم: فقيحه  دفحي، محن العلماء.مصحري.له هصحاني،، مدهحا 1)
في شرح مد  الحدقائا( فحي الفقه،لمانيحة أمح اء، مدهحا سحهعة لحه  )األشهاه والدهائر( في أصول الفقه و )الهحر الرائا

رسحححالة، فحححي مسحححائ  فقهيحححة، و الفتحححاوى ال يديحححة ، يدهحححر: األعحححالم  41والثحححامن هكملحححة الطحححوري، و الرسحححائ  ال يديحححة  
 .64/  3لل رملي : 

ه أن يححؤم فحححي وعححن عطححاء عحححن أبححي عهيححد الححر من أنححه مححر  439/ 8، مدحح  العمححال: 11/ 2: الهحححر الرائححا:  2))
 .124/ 2المصح، وهو مروي عن مجاهد و قتابة و سعيد بن المسيب و يرهم ، يدهر مصد، ابن أبي شيهة: 

 .11/ 2( : الهحر الرائا: 3)
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 وقال بعهللاهم: يفوض إلى رأي المصلي إن استكثره فكثيره مفسد وإ  فال.
ح وقوله هلقن  لط إذ المفسد التلقن المقترن بقول ما يلقده وهو مدت، ،وه ا الكالم في مكتوب  ير 

 قرآن أما في القرآن   هفسد اهفاقا.
ذهححب بعححي الحدفيححة ومدهمححا أبححو يوسحح،  محمححد هلميحح ا أبححي  ديفححة إلححى أن الصححالة  القححول الثححاني:

 :(1)هامة  ير فاسدة مع الكراهية، و جتهم
أو : ما روي أن مولى عائشة ر ي م عدها يقال له : ذمحوان مان يؤم الداس في رمهللاان ومحان 

 .(2)يقرأ من المصح،
عهابة وهحو الدهحر فحي المصحح،، لقولحه صحلى م  لانيا: ألن القراءة عهابة انهللاافن وانهللامن إلى

 عليه وسلم :
" أعطححوا أعيححدكم مححن العهححابة  ههححا.، قيحح : ومححا  ههححا مححن العهححابة ص. قححال: الدهححر فححي المصححح،" 

 .(3)رواه الهيهقي
 والعهابة الوا دة  ير مفسدة فكي، إذا انهللامن إليها أةرى.

 الكتاب، وقد نهيدا عن التشهه بهم. لالثا: ومه الكراهة ،ألنه   يخلو من التشهه بأه 
ونق  بعي الحدفية ه ا القول اعتمابا على ما بلغ عن ابن عهاس ر ي م عدهما: أنه مان قال 

 .(1)في الرم  يؤم القوم وهو يدهر في المصح، أنه يكره ذلك ، وقال لفع  أه  الكتاب
                                                 

 .68/ 1، ا ةتيار: 403/ 1، شرح فتح القدير: 11/ 2، الهحر الرائا: 236/ 1( : بدائع الصدائع : 1)
( : وصله أبو باوب من صريا أيوب عن ابحن أبحي مليكحة أن عائشحة ر حي م عدهحا محان يؤمهحا  المهحا ذمحوان 2)

فححي المصححح،، ووصححله ابححن أبححي شححيهة قححال:  ححدلدا وميححع عححن هشححام بححن عححروة عححن أبححي بكححر بححن أبححي مليكححة عححن 
لمصح، ، ووصله الشحافعي عائشة ر ي م عدها أنها أعتقن  الما لها عن ببر، فكان يؤمها في رمهللاان في ا

وعهححد الححرزاق مححن صريححا أةححرى عححن ابححن أبححي مليكححة أنححه يححأهي عائشححة بححأعلى الححوابي هححو وأبححوه وعهيححد ابححن عميححر 
والمسور بن مح مة وناس مثير، فيؤمهم أبو عمرو مولى عائشة ر ي م عدها وهو يوم    الم لحم يعتحا ، وأبحو 

اب إمامة العهد بلفم: ومانن عائشحة يؤمهحا ذمحوان محن المصحح،، عمرو الم مور هو ذموان، وعلقه الهخاري في ب
، وروى أبحو نعحيم : أن عائشحة محان يححدة  عليهحا أشحراو قحريم ، فيحؤمهم  المهححا ذمحوان ، يدهحر  : فحتح الهححاري : 

 . 3/30 بن  جر العسقالني: 
: الدهحححححر فحححححي .وروى الحححححدارقطدي :) ةمحححححل محححححن العهحححححابة408/ 2: شحححححعب اإليمحححححان: قحححححال: إسحححححدابه  حححححعي، ( 3)

المصححح،، والدهححر إلححى الكعهححة، والدهححر إلححى الوالححدين، والدهححر فححي زمحح م وهححي هحححط الخطايححا، والدهححر فححي ومححه 
العححالم(.وأةرأ أبحححو نعحححيم عحححن عائشححة ر حححي م عدهحححا: ) الدهحححر فححي لاللحححة أشحححياء: الدهحححر فححي ومحححه األبحححوين وفحححي 

 .16/667المصح، وفي الهحر( ،واأل ابي   عيفة،يدهر: مد  العمال:
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 وومهن أبلة ه ا القول بما يأهي:
 لكاساني:أو : أما  دي  ذموان فقال ا

فيحتم  أن عائشة ر ي م عدها ومن مان من أه  الفتوى من الصحابة لم يعلموا ب لك ، وه ا  
هو الهاهر بدلي  أن ه ا الصديع مكروه بال ةالو ولو علموا به لما مكدوه من عم  المكروه فحي 

 مميع شهر رمهللاان من  ير  امة.
ان ومحان يقحرأ محن المصحح، إةهحارا عحن ويحتم : أن يكحون قحول الحراوي محان يحؤم الدحاس فحي رمهللاح

  التين مختلفين:
األولى: أي محان يحؤم الدحاس فحي رمهللاحان ومحان يقحرأ محن المصحح، فحي  يحر  الحة الصحالة إشحعارا 

 مده أنه لم يكن يقرأ القرآن ظاهره فكان يؤم بعي سور القرآن بون أن يختم.
مميحع القحرآن فحي قيحام رمهللاحان لحيل الثانية:  أو مان يستههر م  يوم ورب م  يوم ليعلم أن قراءة 

 .(2)بفرض 
 وقال صا ب شرح فتح القدير:

فيحم  ما روي عن ذموان أنه مان يؤم بها فحي شحهر رمهللاحان ومحان يقحرأ محن المصحح، علحى أنحه 
كان مو وعا، وعلى الثاني مون هلك مرامعة مانن قهي  الصالة، لكون ب مره أقرب وهحو المعحول 

ز بحال مراهحة، ألنحه صحلى م عليحه وسحلم صحلى  حامال أمامحة بدحن عليه في بفع قول الشافعي يجو 
 .(3)أبي العاص على عاهقه، فإذا سجد و عها وإذا قام  ملها فإن ه ه الواقعة ليل فيها هلقن 

وهحح ه ا  تمححا ت   يمكححن ا عتمححاب عليهححا، ألنححه مححاء فححي بعححي الروايححات أنححه مححان يححؤم عائشححة 
ح، ، وفي بعهللاها مان هو وأبوه ... وناس مثير فيؤمهم ، ر ي م عدها في رمهللاان في المص

 .(4)وإلى صحة إمامة العهد ذهب ممهور الفقهاء 
 لانيا: التشهه بأه  الكتاب:

                                                                                                                                            

 بسدد  عي،. 8/439: مد  العمال: ( 1)
 .236/ 1: بدائع الصدائع: ( 2)
 .1/403( : شرح فتح القدير: 3)
 .30/ 3: فتح الهاري  بن  جر : ( 4)
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قال ابن نجيم الحدفحي: لحم اعلحم أن التشحهه بأهح  الكتحاب   يكحره فحي مح  شحيء فإنحا نأكح ، ونشحرب 
كما يفعلون إنما الحرام هو التشهه فيما مان م موما وفيما يقصد به التشهه، وفيما   يقصد التشحهه 

 .(1)  يكره عددهما 
 الرأي المعقول:

رأي الح ين قحالوا :إن ذلحك عمح  مثيحر ، فحمح  من ةحالل عحرض أقحوال فقهحاء الحدفيحة ، يتهللاحح لدحا 
المصححح، ، والدهححر فيححه ، وهمييحح   ححرو عححن  ححرو، وهقليححب األوراق،   محالححة مفسححد لها.وألنححه 
هلقحححن محححن المصحححح، ، وهحححو محححالتلقن محححن  يحححره فحححي هحصحححي  محححا لحححيل بحاصححح ، و   فحححرق بحححين 

 ديفححة، وقححول بعححي  المو ححوع فححي مكححان ، والمحمححول ، ألنهمححا فححي الححتلقن سححواء وهححو قححول أبححي
الحدفية ومدهما أبو يوس،  محمد هلمي ا أبي  ديفة إلى أن الصالة هامة  ير فاسدة مع الكراهية، 
للتشهه بأه  الكتحاب  يحر مسحلم بهمحا ممحا بيدحا ذلحك، فحأرى محواز القحراءة لممحام فحي المصحح، فحي 

م علحى أن   هتخح  ألداء صالهه، فهو مروي عن عائشة ر حي م عدهحا والحسحن ، وشحعهة و يحره
عابة و سيما في شهر رمهللاان ممحا يحؤبي إلحى التقحاعل و حع، الهمحة فحي  فحم القحرآن الكحريم ، 

 و سيما ما يههر في عصرنا من هطوير ألمه ة العرض اإللكترونية المختلفة.
 

 المهح  الثاني: صالة المصلي أو اإلمام وأمامهما نار:                       
                

 قه  الشروع في ه ه المسألة   بد من بيان معدى الدار ل ة واصطال ا:         
حححح فالدحححار، ل حححة:هي محححوهر لطيححح، مححححرق، وهطلحححا علحححى اللهيحححب الححح ي يهحححدو للحاسحححة، ومدحححه قولحححه  

 هعالى:
{سحورة الواقعحة. وقحد 72{ َأَأنحُتْم َأنَشحْأُهْم َشحَجَرَهَها َأْم َنْححُن اْلُمدِشحُؤوَن }71} َأَفَرَأْيُتُم الدَّاَر الَِّتحي هُحوُروَن }
 .(2)هطلا على الحرارة المجربة 

                                                 

 .11/ 2( : الهحر الرائا: 1)
 307/ 1( : التعريفات ، للجرماني: 2)
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ح اصطال ا: هي صورة اإل راق ال ي يههر بشك  هوه  وا ح و رارة وانتشار نحاه  محن عمليحة   
ات المرمهححة ، ألن الدححار ليسححن  الححة أو مححابة بحح  شححك  مححن أشححكال الطاقححة الحراريححة التأكسححد لل ححاز 

 .(1) والهللاوئية
وموق، الحدفية في ه ه المسألة يتربب بين الكراهية وعدم الكراهيحة فهللاحال عحن اةحتالفهم فحي صحورة 

 الدار...
راأ، ألنه لحم قال ابن عابدين:) والصحيح في الم هب أنه   يكره أن يصلى وبين يديه شمع أو س

يعهدون الجمر   الدار الموقحدة،  تحى قيح :   يكحره إلحى الدحار الموقحدة  (2)يعهدهما أ د ، والمجوس
التي لها لهب، وأشدها مراهة ما يكون على القهلة أمام المصلي، لم ما يكحون فحوق الحرأس لحم يميدحا 

 .(3)أو يسارا على الحائط( 
هححة الصححالة إلححى شححمع أو سححراأ ممححا لححو مححان بححين يديححه وفححي العدايححة:) إن بعححي الحدفيححة قححال بكرا 
.وقحال بعهللاحهم: يكحره فحي الصحالة أن يكحون بحين يديحه (4)كانون فيه ممر أو نار متوقدة ومتوهجحة( 

 .(5)هدور " الفرن" أو مانون فيه ممر 
 مسألة: هتهع الجدائ  بدار:

 خعي:كره فقهاء الحدفية هتهع الجدازة بدار إلى قهره، يقول إبراهيم الد 
 
 
 

أكره أن يكون آةر زابه محن الحدنيا نحارا، وألن هح ا فعح  أهح  الكتحاب فيكحره التشحهه بهحم، و   يده حي 
 .(1)فع  ذلك 

                                                 

 .7( : األ كام الفقهية لما يتعلا بالدار رسالة مامستير: 1)
: المجوس: عهاب الدار ال ين قالوا باألصلين: الدور والهلمة، ي عمون الخير والدفع والصالح محن فعح  الدحور، ( 2)

 .228/ 1، المل  والدح : 496/ 16والشر  والهللار والفساب من فع  الهلمة، يدهر: هاأ العروس: 
 .113، نور اإليهللااح: 167/ 1، ههيين الحقائا: 2/423( : رب المحتار:3)
 المصابر نفسها .( : 4)
 ( : المصابر نفسها.5)
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والمجححوس يعهمححون الدححار" بيححن الدححار" ، ألنهححا قهلححة لهححم ووسححيلة وإشححارة، وهقديسححهم لهححا يعححوب لعححدة 
 أسهاب أهمها:

 : أنها موهر شريف علوي.1
 الخلي  إبراهيم عليه السالم.: أنها ما أ رقن 2
 : ظدهم أن التعهيم لما يدجيهم في المعاب من ع اب الدار.3

ففقهححاء الحدفيححة  كمححوا علححى مححا ظهححر مححن الصححور وإن مانححن بخححالو الهححاصن فححي مراهيححة الصححالة 
هحريمححا فححي موامهححة الدححار الملتههححة أو الجمححر فححي الكححانون أو هتهححع الجدححائ  بدححار إلححى قهححره، وذلححك 

 ه بالمجوس وأه  الكتاب.للتشه
وهدححححا هدححححدرأ مسححححألة المصححححابيح و المححححدافىء ونحوهمححححا، والصححححواب عححححدم الكراهيححححة ، ألنهححححا   هعهححححد 

 كالشمع والسراأ.
 

                       المهح  الثال :صالة المصلي أو اإلمام وأمامهما صورة:                        
معححه   يفرقححون بححين التمثححال و يححره ويطلقححون علححى الجميححع الفقهححاء القححدامى  يححر الطحححاوي وصائفححة 

 .(2)صورة ، وهو م  ما أة  عن األص  ، و م ا مطابقا له مصورة الكتاب
 إذن هشم  ه ه المسألة: التمثال والصدم والصور ذات اله  ل وات األرواح.

 
 
فالصدم والتمثال عدحد العلمحاء ومحدهم الحدفيحة هحو محا نححن محن  جحر أو صحدع محن نححاس ونححوه  

. وقيح : الصحورة ذات الهح  لح وات (1) يحاكى به ةلا من الطهيعة أو يمث  به معدى يكون رم ا له
 .(2)األرواح يساوي الصدم 

                                                                                                                                            

: من هشحهه بقحوم : أي ه يحا فحي ظحاهره بح يهم، وفحي هعرفحه بفعلهحم وفحي هخلقحه بخلقهحم، وسحار بسحيرههم وهحديهم ( 1)
 في ملهسهم وبعي أفعالهم، أي ومان التشهه بحا قد صابا فيه الهاهر الهاصن فهو مدهم.

مححن ا عتقححابات وإرابات وأمححور ةارميححة مححن أقححوال وأفعححال قححد هكححون وقححال بعهللاححهم: قححد يقححع التشححهه فححي أمححور قلهيححة 
عهابات ، وقد هكحون عحابات فحي نححو صعحام ولهحاس ومسحكن ونكحاح وامتمحاع واقتحران وسحفر وإقامحة ورمحوب و يرهحا 

 .104/ 6وبين الهاهر والهاصن ارهها  ومداسهة، يدهر: فيي القدير: 
 .169/ 2لهداية: ، العداية شرح  ا416/ 2: رب المحتار: ( 2)
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 .(3)وعدد بعي العلماء: هو ما هصدع و هصوره شهها لخلا م من ذي الروح
 و موق، الحدفية من ه ا مله يتمث  باآلهي:

) ويكححره لححهل لححوب فيححه هماليحح  ذي روح ، وأن يكححون فححوق رأسححه أو بححين يديححه أو بح ائححه يمدححة أو  
 يسرة أو مح  سجوبه همثال و لو في وسابة مدصوبة   مفروشة.

ححن قدميحه أو محح  واةتل، فيما إذا محان التمثحال ةلفحه ، واألظهحر الكراهحة، و   يكحره لحو مانحن ه
ملوسحححه ، ألنهحححا مهانحححة، والتمثحححال ةحححاص بححح ي الحححروح، و يحححر ذي الحححروح   يكره.وفحححي الخالصحححة : 

 .(  4)وهكره التصاوير على الثوب صلى فيه أو  ، وه ه الكراهة هحريمية( 
حو وعلحى الححد ( 5)وأكحثر الحكتب لفقهاء الحدفية هفصيال في ه ه المسألة متحاب العدايحة شحرح الهدايحة 

 اآلهي:
أو : عدم محراهية الصالة على بسا  فيه صورة ، وإن مانن في محو ع السحجوب ، ألن ذلحك لححيل 
بمححانع مححن بةححول المالئكححة ممححا أفابهححه الدصححوص المخصصححة وإن علحح  بالتشححهه بعهححابة األصححدام 

صحححورة فممدحححوع فحححإنهم   يسحححجدون عليهحححا وإنمحححا يدصحححهونها ويتومهحححون إليهحححا إ  أن يقحححال: إن فيهحححا 
التشححهه بعهابههححا  ححال القيححام و الرمححوع وفيححه هعهححيم لهححا أن يسححجد عليهححا ولهحح ا أصلححا الكراهححة فححي 
األصحح  فيمححا إذا مححان علححى الهسححا  المصححلى عليححه صححورة، ألن الحح ي يصححلى عليححه معهححم فو ححع 

 الصورة فيه هعهيم لها بخالو الهسا  ال ي ليل بمصلى.
اوير ، ألن فيه اسحتهانة بالصحور ، و  يسحجد عليهحا  وقي  :   بأس أن يصلي على بسا  فيه هص

 ألنه يشهه عهابة الصورة ، وأصلا الكراهة في األص  ، ألن المصلى معهم .
 ولو مانن الصورة ص يرة بحي    ههدو للداظر   يكره ، ألن الص ار مدا   هعهد.

 م.ولهل لوب فيه هصاوير مما يقرر الحدفية مكروه ، ألنه يشهه  ام  الصد
 أبلة الحدفية لما هقدم:

                                                                                                                                            

 .245/ 3، مقاييل الل ة: 336/ 1: القاموس الفقهي: ( 1)
 : المصابر نفسها.( 2)
 : المصابر نفسها.( 3)
 .107/ 1، الفتاوى الهددية :  416/ 2: رب المحتار: ( 4)
 169/ .2: العداية شرح الهداية: ( 5)
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: أن المصححلى عليححه مححن الهسححا  معهححم مححن بححين سححائر الهسححط ، فححإذا مححان فيححه صححورة مححان نححوع 1
التعهيم لها وأمرنحا بإهانتهحا فحال يده حي أن يكحون فحي المصحلى مطلقحا سحجد عليهحا أم لحم يسحجد هح ا 

 إذا مانن الصورة مهيرة ههدو للداظر من  ير هكل،..
، ومان  بن عهاس ( 1) هعهد ، فقد روي أنه مان على ةاهم أبي موسى ذبابتان : الص ار مدا  2

 .(2)ر ي م عدهما مانون محفوو بصور ص ار
: يحكححى عححن عطححاء والحسححن الهصححري أنهمححا بةححال بيتححا فيححه بسححا  عليححه هصححاوير فوقحح، عطححاء 3

 .(3)وملل الحسن وقال: هعهيم الصورة في هرك الجلوس عليها
ه همثححال  يححر ذي روح ، لمححا روي أن ابححن عهححاس ر ححي م عدهمححا نهححى مصححورا عححن لانيححا:   يكححر 

التصححححوير . فقححححال المصححححور: ميحححح، أصححححدع وهححححو مسححححهي ص. قححححال: إن لححححم يكححححن بححححد فعليححححك بتمثححححال 
، وفي ه ا إشارة إلى أن التمثال والصورة وا د ، ومدهم ح الحدفية ح من قال التمثحال محا  (4)األشجار

 والصورة ما هصور على الثوب وليل بوا ح. هصوره على الجدران ،
وم لك التمثال المقطوع الرأس أي ممحو الرأس فليل بتمثال ، ألنه   يعهد بدون الحرأس ، وصحار 

 كما إذا صلى إلى شمع أو سراأ على ما قالوا.ويكره الصالة وأمامه همثال ذو روح.
 

                                                 

أبحي موسححى األشححعري أسححد بححين رملححين. : ذمحر صححا ب مصححد، عهححد الححرزاق عحن قتححابة قححال: مححان نقححم ةححاهم ( 1)
وذمر : مان نقم ةاهم بن مسعوب شجرة أو بين ذبابين، وذمر أيهللاا مان نقم ةاهم أنل بحن مالحك مرمحي ح صحائر 
صوي  العدا والساقين ، أبتر ال نب يأوي أ يانا إلى الماء ح أو قال : صائر له رأسان.يدهر ، مصد، عهد الرزاق: 

1 /348. 
 .190/ 5ةرمها  ابن أبي شيهة في المصد، : وبدفل الروايات أ

:عن شعهة ر ي م عده قال: بةح  المسحور بحن مخرمحة علحى ابحن عهحاس ر حي م عدهمحا يعحوبه فحي مر حه  2
فححرأى عليححه لححوب اسححتهرق، وبححين يديححه  مححانون عليححه هماليحح  .... الحححدي ، إسححدابه  ححعي،  يدهححر : مسححدد اإلمححام 

 .352/ 1أ مد: 
 .170/ 2رح الهداية: ( : العداية ش3)
: عن سعيد بن أبي الحسن قال: مدن عدد ابن عهاس ر ي م عدهمحا فأهحاه رمح  فقحال: إنحي رمح  معيشحتي ( 4)

 من ه ه التصاوير . فقال ابن عهاس ر ي م عدهما : سمعن محمدا صلى م عليه وسلم يقول:
فخ( فاصححفر لونححه فقححال: إن مدححن   بححد فعليححك ) مححن صححور صححورة فححإن م يع بححه  تححى يححدفخ فيححه الححروح ولححيل بدححا

 بالشجر وما ليل فيه روح.
 .169/ 13قال شعيب األرنؤو : إسدابه صحيح على شر  الهخاري، يدهر: صحيح ابن  هان: 
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 مام وأمامهما الصليب:المهح  الثال : صالة المصلي أو اإل                     
                     

يعتقحححد اليهحححوب والدصحححارى أن المسحححيح عليحححه السحححالم محححات مصحححلوبا، ويححح عم اليهحححوب أن              
المسيح مفر باهلل له ا  ملوا عليه وصالهوا بدمه وزعموا أنه مات مصلوبا ، والموت علحى الصحليب 

 يستل م اللعدة عددهم.
صلب فداء للهشر لتخليصهم من ةطي ة أبيهم آبم عليه السالم وهي أكلحه  والدصارى يعللون ذلك:

 من الشجرة التي نهي عدها، فانتقلن هلك الخطي ة إلى أبدائه.
وأ هللاححهن م علححيهم فكححان  بححد مححن وسححيط يتحمحح  هحح ا اإللححم وير ححى بححأن يمححوت علححى الصححليب، 

ةححال مححن اإللححم والخطححأ، و   وهحح ا الوسححيط المخلححص فححي زعمهححم   بححد أن يكححون ذا و ححع متميحح  
يكححون هحح ا إ  ابححن م لححم  بححد أن يكتسححب الخطي ححة عححن صريححا الجسححد، فهحح ا مححا معلححه يتجسححد فححي 
صورة عيسى ويخرأ من بطن مريم لحم يمحوت علحى الصحليب فحداء للهشحر ، فير حى م بح لك عحن 

 .(1) ةبدي آبم وهرهفع عدهم هلك الخطي ة ، وهو  هللاهان على بدي آبم بسهب الخطي 
 وبعد ه ا الموم  نهين معدى " الصليب"  ل ة واصطال ا ، وعلى الدحو اآلهي:

ح ل ة  : محا محان علحى شحك  ةطحين متقحاصعين محن ةشحب أو معحدن أو نقحم أو  يحر ذلحك ، و محا 
 . (2)يصلب عليه

ححح اصحححطال ا: عدححد الدصحححارى الخشححهة التحححي صحححلب عليهححا عيسحححى عليححه السحححالم وهححو شحححعار الدولحححة 
 .(3)المسيحية ، وقي  : ما يتخ ه الدصارى قهلة  ي  يسجدون إليه 

 .(4)وقال القرصهي: والدصارى هدصب الصليب وهعهده وهعهمه فهو مالتمثال أيهللاا 
ن هو ححع ةشححهة علححى أةححرى علححى صححورة وقححال العهححيم آبححابي: هححو الحح ي للدصححارى ، وصححورهه أ

التقحححاصع يححححد ث مدحححه المثلثحححان علحححى صحححورة المصحححلوب ، وأصحححله أن الدصحححارى ي عمحححون أن اليهحححوب 

                                                 

 .304: براسات في األبيان اليهوبية والدصرانية: ( 1)
 . 8/53:  هاأ العروس: ( 2)
 .323/ 6المحيط:  ، هفسير الهحر138/ 11: عون المعهوب:( 3)
 .54/ 12: هفسير القرصهي: ( 4)
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صلهوا عيسى عليه السحالم فحفهحوا هح ا الشحك  هح مرا لتلحك الصحورة ال ريهحة الفهيعحة وهحسحرا عليهحا 
 .(1)وعهدوه 

  كم فقهاء الحدفية في ه ه المسألة:
هاء الحدفية هحريما على من صلى وأمامه الصليب ، معللين ذلحك ، ألن فيحه هشحهها مره فق        

 بالدصارى ، ويكره التشهه  بهم في الم موم  وإن لم يقصده.
 فحكموا على ما ظهر من الصور الهاهرة وإن مانن ةالو الدية.

قياسا على  دصارى قال ابن عابدين: ويلحا الصليب وإن لم يكن همثا  ذا روح، ألن فيه هشهها بال
 .(2)التمثال ال ي له روح يكون فوق رأسه أو بين يديه أو مح  سجوبه أو وسابة عليها الصليب 

 
 المهح  الخامل: صالة المصلي أو اإلمام وأمامهما المصح، أو السي،:      

، معللححين:  (5)أو سححي، (4)أن يصححلي اإلمححام وأمامححه مصححح، (3)مححره بعححي الحدفيححة               
 في استقهال المصح، معلقا هشهه بأه  الكتاب .

 وبأن السي، آلة الحرب وفيه بأس شديد فال يليا هقديمه في مقام ا بتهال والتهللارع.
 ورب بعي الحدفية ه ا القول بقولهم :

  يكره أن يصلي وأمامه مصح، أو سي، سحواء مانحا معلقحين أو بحين يديحه ، ألنهمحا   يعهحدان ، 
 .(6)اهة في القراءة مده   في استقهال المصح،فالكر 

 وقال ابن نجيم الحدفي:

                                                 

 .138/ 11( : عون المعهوب: 1)
.والحححولن: مححح  همثحححال محححن ةشحححب أو  جحححارة أو ذهحححب أو فهللاحححة أو نححححاس ، 423/ 2:  اشحححية ابحححن عابحححدين: ( 2)

 . 323/ 6ونحوها.ومانن العرب هدصهها وهعهدها ويطلا على الصليب ،  يدهر:هفسير الهحر المحيط: 
 .121/ 1ملتقى األبحر:( : 3)
المصح، : مجموع من الصح، في مجلد ، و لب استعماله في القرآن الكريم، وسمي مصححفا ألنحه معح  (:  4)

 .447/ 1، الفروق الل وية: 186/ 9مامعا للصح، المكتوبة بين الدفتين، يدهر: لسان العرب: 
 ويقاس عليه م  ما في معداه من األسلحة.: السي، ال ي يهللارب به معروو ، وأسماؤه هدي، على أل،، ( 5)
 167/ 2: العداية شرح الهداية: : ( 6)
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أمحا المصحح، فححألن فحي هقديمححه هعهيمحه عهححابة وا سحتخفاو بحه مفححر ، فانهللاحمن هحح ه العهحابة إلححى 
 عهابة أةرى فال مراهة .

نححه ومححن قححال بالكراهححة إذا مححان معلقححا معلححال بأنححه هشححهه بأهحح  الكتححاب مححربوب ألن أهحح  الكتححاب يفعلو 
 للقراءة مده.

وأما السي، فألنه سالح و   يكره التومه إليه ، فقد صح عن الدهي صحلى م عليحه وسحلم يصحلي 
 .(1)للعد ة وهي سالح

وقال ابن عابدين: وعدد أبي  ديفة يكره استقهاله للقراءة ، ومون السي، آلحة الححرب مداسحب لححال 
 .(2)ع الدفل والشيطان وعن ه ا سمي المحرابا بتهال إلى م هعالى ، ألنها  ال المحاربة م

وقال الطحاوي الحدفي:) و   يومحب الكراهحة إذا محان السحي، بحين يديحه ، إلمكحان أةح ه إذا ا تحاأ 
 .(3)إليه(

 المهح  السابس: صيام يوم السهن مدفربا:                      
 
 في  كمهم على ما يههر من الصور وإن مانن ةالو الدية: (4) قال فقهاء الحدفية  

،  (7)والمهرمحان(6)بانفرابه ، ألنه هشهه بحاليهوب ، ومح ا صحوم يحوم الديحروز (5)يكره صوم يوم السهن 
ألنه هشهه بحالمجوس ،ومح ا صحوم الصحمن وهحو أن يمسحك عحن الطعحام والكحالم مميعحا، ألنحه هشحهه 

 بالمجوس.

                                                 

 175/  5فيي القدير :، ، ) ومان له عد ة ( بالتحريك  ربة34/ 2: الهحر الرائا: ( 1)
 .60/ 5: رب المحتار: ( 2)
 .248/ 1:  اشية الطحاوي على المراقي: ( 3)
 .412/ 2ر: ، رب المحتا79/ 2( : بدائع الصدائع: 4)
: ي عم اليهوب أن م استراح فيه ، وأمر عهابه با سترا ة فيه وبارمه ، ومدهه من  روب شمل يحوم الجمعحة ( 5)

إلى  روب شمل يوم السهن، ومعلوا أهم شعائره الك، عن أي عم  ، وهعدي السهن والعمح  فيحه يعحد محن أعهحم 
 .138ح  137الخطايا عددهم، يدهر: براسات في األبيان: 

( : الديروز أو الدوروز: وهو أول السدة لكده عدد الفرس عدد ن ول الشمل أول الحم  ، وعدد القهط أول هحوت 6)
 .599/ 2والياء أشهر من الواو لفقد فوع  في مالم العرب، يدهر : المصهاح المدير: 

ها مالكلمحححة الوا حححدة ( :المهرمحححان: عيحححد للفحححرس وهحححي ملمتحححان مهحححروزان ومحححان لكحححن هرمهحححن الكلمتحححان  تحححى صحححار 7)
،ومعداها محهة الروح ، وفي بعي التواريخ مان المهرمان يوافا أول الشتاء لم هقدم عدد إهمال الكحهل  تحى بقحي 
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 ، لمكان التشهه باليهوب .(1)يوم عاشوراء ح ومره بعي الحدفية صوم
 ولم يكرهه عامتهم ، ألنه من األيام الفا لة فيستحب إبراك فهللايلتها بالصوم .

 والسؤال : إذا صام السهن مع األ د ه ول الكراهة ص.
ه ا مح  هربب عدد الحدفية ، ألنه قد يقال: إن م  يوم معهحم عدحد صائفحة محن أهح  الكتحاب ، ففحي 

هشححهه بححاليهوب ، واأل ححد بالدصححارى، وصححومهما معححا لححيل فيححه هشححهه ،ألنححه لححم هتفححا  صححوم السححهن
 صائفة على ذلك.

ححح ومححره الحدفيححة الصححيام يححوم الفطححر وصححيام بعححده ةمسححة أيححام ، وذلححك للتشححهه بالدصححارى فححي زيححابة 
 صيام على صيامهم

 .(2)ويستحب هفريقها أي ستة أيام لشوال ، ألنه أبعد عن الكراهة
 .(3)اإلشارة عدد رؤية الهالل هحرزا عن التشهه بأه  الجاهليةح وهكره 

 
 المهح  السابع: ما يتعلا بالملهل من الثياب والسالح :                      
محا يههحر  (4)هداك مملة محن المسحائ  الفقهيحة التحي قهللاحى فيهحا فقهحاء الحدفيحة                    

 ة، وهتمث  باآلهي:من الصور الهاهرة بون الدهر إلى الدي
أو : يكره عدد بعي الحدفية "ا عتجار" وهو ل، العمامة  ول رأسه ، وإبداء الهامة ، ألنه هشحهه 

 بأه  الكتاب ، وهو مكروه ةارأ الصالة ففيها أولى.
 كما يكره أن يصلي مشدوب الوسط فوق القميص ونحوه أيهللاا ، ألنه صديع أه  الكتاب.

 للثوب على القميص وعلى اإلزار ، ألنه صديع أه  الكتاب. وعدد أبي  ديفة يكره السدل

                                                                                                                                            

فحححي الخريحححف، وهحححو اليحححوم السحححابس عشحححر محححن مهرمحححاه ،وذلحححك عدحححد نححح ول الشحححمل أول الميححح ان، يدهحححر: المصحححهاح 
 .583/ 2المدير: 

وأقححدس أيححام السححدة عدححدهم، وهححو ذمححرى نحح ول موسححى عليححه السححالم مححن مهحح  سححيداء : وهححو مححن أهححم أعيححابهم ، ( 1)
ومعه الشحريعة ، وأعلحن لهحم فيحه أن م قحد  فحر لهحم ةطي حتهم فحي عهحابههم للعجح ، ويهحدأ قهح   حروب الشحمل محن 

 .138اليوم التاسع   تى  روب اليوم التالي، يدهر : براسات في األبيان: 
 .79/ 2: بدائع الصدائع: ( 2)
 : المصدر نفسه.( 3)
 .49/ 2، المهسو : 324/ 1: بدائع الصدائع: ( 4)
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وإةحراأ مفيححه مححن مميححه عدححد التكهيحر ، ألنححه أقححرب إلححى التوا ححع وأبعحد مححن التشححهه بالجهححابرة وأمكححن 
 من نشر األصابع إ  لهللارورة.

ومححره أبححو  ديفححة اشححتمال الصححماء وهححو إبارة الثححوب علححى الجسححد مححن  يححر إةححراأ اليححد، سححمي بهححا  
 . (1)وموب مدف  يخرأ يده مدها مالصخرة الصماء ، وهو فع  اليهوب لعدم

لانيا:ذهب الحدفية إلى الحكم لمن يستشهد في المعرمة بد ع الجلد والسالح والفرو والحشو والخ، 
 :(2)والقلدسوة و يرها، معللين

 ....(: ما روي عن علي ر ي م عده أنه قال: ) ند ع عده العمامة والخفين والقلدسوة.1
: أن ما يترك  ليكون مفدا ، والكفن ما يلهل للستر وه ه األشياء هلهل إما للتجمي  أو لل يدة أو 2

 لدفع الهرب أو لدفع معرة السالح و    امة للمين إلى شيء من ذلك، فلم يكن من ذلك مفدا.
بهححا وهلححهل  الثيححاب التححي يكفححن (3): محح  قححول الرسححول صححلى م عليححه وسححلم: ) زملححوهم بثيححابهم(3

 للستر.
: ألن هحح ه عححابة أهحح  الجاهليححة فححإنهم مححانوا يححدفدون أبطححالهم بمححا علححيهم مححن األسححلحة مححا شححاؤوا 4

 وي يدون على أكفانهم ويدقصون وقد نهيدا عن التشهه بهم.
: وما روي عن الحم ة ر ي م عده أنه مان عليه نمرة لو  طحى رأسحه بهحا بحدت رمحاله ، ولحو 5

بحدا رأسحه ، فحأمر رسحول م صحلى م عليحه وسحلم أن ي طحى بهحا رأسحه ويو ححع  طيحن رمحاله بهحا 
 .(4)على رمليه شيء من األذةر من باب الكمال

 المهح  الثامن: مسائ  متفرقة:                              
 المسألة األولى: قيام اإلمام في محراب المسجد:
أي محرابه، ممتازا عن القوم ، لما فيه محن التشحهه كره بعي الحدفية قيام اإلمام في صاق المسجد 

 بأه  الكتاب مما في أكثر متب الحدفية.

                                                 

 (: المصدران أنفسهما. 1)
 (: : المصدران أنفسهما. 2)
 . قال شعيب األرنؤو  :  دي  صحيح.431/  5مسدد أ مد بن  ده :  (: 3)
يخرمححاه وسححكن الحح ههي ، قححال الحححاكم :هحح ا  ححدي  صحححيح علححى شححر  مسححلم و لححم  131/  2(: المسححتدرك :  4)

 عده.
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و  يخفى أن امتياز اإلمام مقرر مطلوب في الشرع في  ا المكان  تى مان التقدم وامها عليه ، 
 ألنه إذا هوسط بين القوم مره ذلك الحدفية ، وذلك للتشهه بالدساء.

لحدفيحححة يكرهحححون اةتصحححاص اإلمحححام بالمكحححان المرهفحححع ، ألنحححه هشحححهه بأهححح  و ايحححة األمحححر أن فقهحححاء ا
 الكتاب.

 المسألة الثانية:   يجع  المصلي يديه على ةاصرهه:
لم يجوز فقهاء الحدفية و ع يديه على ةاصرهه ، معللين ذلك هحي اسحترا ة أهح  الدحار ، وقيح  : 

 مكروه ةارأ الصالة ففي الصالة أولى.إن الشيطان لما أههط  متخصرا، والتشهه بالكفرة وبأبليل 
ويسحتحب و حع اليمحين علحى الشححمال هححن السحرة ، ألن الو حع هحححن السحرة أقحرب إلحى التعهححيم.، 

 وأبعد عن التشهه بأه  الكتاب.
 المسألة الثالثة: عدم هأةير الم رب ، والصالة في الوقن المدهي عدها:

 تشهه باليهوب.يستحب هعجي  الم رب وعدم هأةيرها، لما فيه من ال
 وم لك الصالة في األوقات المدهي عدها ، ل ال يل م التشهه بالصالة بعهدة الشمل.

 المسألة الرابعة: إكراه الصائم على اإلفطار:
لححو أكححره علححى األكحح  أو الشححرب فأكحح  أو شححرب بدفسححه مكرهححا وهححو ذاكححر لصححومه فسححد صححومه بححال 

 ا أع ر من الداسي ألن الداسي ومد مده الفع  ةالو عددنا، وعدد زفر:   يفسد، ومه قوله إن ه
 قيقة وإنمحا انقطعحن نسحهته عدحه شحرعا بحالدص، وهح ا لحم يومحد مدحه الفعح  أصحال، فكحان أعح ر محن 

 الداسي، لم لم يفسد صوم الداسي فه ا أولى.
ولدا ح عدد الحدفية ح  أن معدى الحرمن قحد فحات لوصحول الم ح ي إلحى موفحه بسحهب   ي لحب ومحوبه، 

ن التحرز عده في الجملة فال يهقى الصوم، مما لحو أكح ، أو شحرب بدفسحه مكرهحا ، وهح ا ألن ويمك
المقصوب من الصوم معداه وهو مونه وسيلة إلى الشكر، والتقوى وقهر الطهع الهاع  على الفسحاب 

 على ما بيدا، و  يحص  شيء من ذلك إذا وص  ال  اء إلى موفه.
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هححا ولححم هدتهححه أو المجدونححة مامعهححا زومهححا فسححد صححومها عدححدنا ومحح ا الدائمححة الصححائمة مامعهححا زوم
.فقد  كم فقهاء الحدفيحة علحى محا ظهحر محن الصحور (1)ةالفا ل فر،، والكالم فيه على نحو ما ذمرنا

 بون ا عتماب على الدية.
 المهح  التاسع: األسهاب والدوافع في  كمهم على ظواهر األعمال وإن مانن ةالو الدية   

 أسهاب يمكن  صرها باآلهي:هداك عدة 
 : الحفاظ على العقيدة نقية من م  شائهة وانحراو وزيغ.1
 : ذم م  عابة ماهلية مقتها اإلسالم.2
 : مخالفة اليهوب والدصارى والمجوس في عهاباههم.3
:المحافهحححة علحححى العهحححابات محححن ا نشححح ال عدهحححا واللهحححو ب يرهحححا فهللاحححال عحححن هحقيحححا الخشحححوع فحححي 4

 الصالة.العهابة و سيما 
 
 
 

 الخاهمة:
 أفرز الهح  األمور اآلهية:

أو :   يجوز فقهاء الحدفيحة  مح  أمحر فيحه هشحهه بالملح  األةحرى وإن محان ةحالو الديحة ،ممحا يؤمحد 
لدحححا  حححرص فقهحححاء الحدفيحححة علحححى نقحححاوة العقيحححدة محححن مححح  شحححائهة وإن مانحححن بحححالمههر بون الجحححوهر، 

 لخطورة مسائ  العقيدة.
ومحح اكرة الحدفيححة للملحح  األةححرى فححي شحح ون العقائححد، ومجابلححة األفكححار والعقائححد ال ائفححة ممححا انعكححل 

 على بعي المسائ  التشدب مخالفة أله  الكتاب و يرهم. 
لانيا: ومدت في متب الحدفية و  سيما في باب العهابات مسحائ   كحم عليهحا فقهحاء الحدفيحة علحى 

و الديححة ، وهحح ا مححا بعححاني إلححى هحريححر هحح ه المسححائ  لهيححان الصححور الهححاهرة مدهححا وإن مانححن ةححال
الدوافع واألسهاب التي بعتهم في  كمهم ه ا، مما يرفد متب أسهاب اةتالو الفقهاء بسحهب مديحد 

 للحدفية.
                                                 

 .91/  2بدائع الصدائع في هرهيب الشرائع:  : 1
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لالثا: السعة في الفروع ، فقد قام الحدفية بتشقيا المسائ  والهح  في ا  تمحا ت القريهحة والهعيحدة 
يسمى بالفقه ا فترا ي، فهللاال عن ا هتمام بمقاصد التشريع وفلسفته ، واإلكثار فكثر عددهم ما 

 من التعليالت والتهريرات للفروق بين المسائ  المتشابهات ظاهرا.
رابعا: مثرة األقوال والكتب والروايات فهللاال عن أن الهعي يحرى أن أبلحة المح هب الحدفحي  حعيفة 

السححهب إلححى أن اعتدححاء الحدفيححة بالقواعححد العامححة واألصححول ، وهحح ا الكححالم مخححال، للحقيقححة، ويعححوب 
 العريهللاة للتشريع أكثر من اعتدائهم بموافقة األبلة الج ئية.

ةامسححا: مححن ةححالل عححرض أقححوال فقهححاء الحدفيححة فيمححا يخححص القححراءة مححن المصححح، ، يتهللاححح لدححا 
 عدهححا مححواز القححراءة لممححام فححي المصححح، فححي ألدححاء صححالهه ، فهححو مححروي عححن عائشححة ر ححي م

والحسحححن ، وشحححعهة و يحححرهم علحححى أن   هتخححح  عحححابة و سحححيما فحححي شحححهر رمهللاحححان ممحححا يحححؤبي إلحححى 
 التقاعل و ع، الهمة في  فم القرآن الكريم .

سابسححا: فقهححاء الحدفيححة  كمححوا علححى مححا ظهححر مححن الصححور وإن مانححن بخححالو الهححاصن فححي مراهيححة 
الكحانون أو هتهحع الجدححائ  بدحار إلحى قهححره،  الصحالة هحريمحا فحي موامهححة الدحار الملتههحة أو الجمححر فحي

 وذلك للتشهه بالمجوس وأه  الكتاب.
سابعا: ويكره لهل لحوب فيحه هماليح  ذي روح ، وأن يكحون فحوق رأسحه أو بحين يديحه أو بح ائحه يمدحة 

 أو يسرة أو مح  سجوبه همثال و لو في وسابة مدصوبة   مفروشة.
ظهحر الكراهحة، و   يكحره لحو مانحن هححن قدميحه أو محح  واةتل، فيما إذا محان التمثحال ةلفحه ، واأل

ملوسحححه ، ألنهحححا مهانحححة، والتمثحححال ةحححاص بححح ي الحححروح، و يحححر ذي الحححروح   يكره.وفحححي الخالصحححة : 
 وهكره التصاوير على الثوب صلى فيه أو  ، وه ه الكراهة هحريمية.

ن ذلحك ، ألن فيحه هشحهها لامدا: مره فقهاء الحدفيحة هحريمحا علحى محن صحلى وأمامحه الصحليب ، معللحي
بالدصححارى ، ويكححره التشححهه  بهححم فححي المحح موم  وإن لححم يقصححده.فحكموا علححى مححا ظهححر مححن الصححور 

 الهاهرة وإن مانن ةالو الدية.
قال ابن عابدين: ويلحا الصليب وإن لم يكن همثا  ذا روح، ألن فيه هشهها بالدصارى .....قياسا 

سححححه أو بححححين يديححححه أو مححححح  سححححجوبه أو وسححححابة عليهححححا علححححى التمثححححال الحححح ي لححححه روح يكححححون فححححوق رأ
 الصليب.
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هاسححعا:   يكححره أن يصححلي وأمامححه مصححح، أو سححي، سححواء مانححا معلقححين أو بححين يديححه ، ألنهمححا   
يعهحححدان ، فالكراهحححة فحححي القحححراءة مدحححه   فحححي اسحححتقهال المصحححح،. أمحححا المصحححح، فحححألن فحححي هقديمحححه 

  ه العهابة إلى عهابة أةرى فال مراهة .هعهيمه عهابة وا ستخفاو به مفر ، فانهللامن ه
ومححن قححال بالكراهححة إذا مححان معلقححا معلححال بأنححه هشححهه بأهحح  الكتححاب مححربوب ألن أهحح  الكتححاب يفعلونححه 

 للقراءة مده.
وأما السي، فألنه سالح و   يكره التومه إليه ، فقد صح عن الدهي صحلى م عليحه وسحلم يصحلي 

 للعد ة وهي سالح.
 ائ  التي  كم فقهاء الحدفية على الصور الهاهرة وإن ةالفن الدية.و يرها من المس

عاشرا: ههين لدحا محن أقحوال الحدفيحة الحدوافع واألسحهاب فحي  كمهحم علحى الصحور الهحاهرة وإن مانحن 
 ةالو الدية ما يأهي:

 : الحفاظ على العقيدة نقية من م  شائهة وانحراو وزيغ.1
 : ذم م  عابة ماهلية مقتها اإلسالم.2
 : مخالفة اليهوب والدصارى والمجوس في عهاباههم.3
:المحافهحححة علحححى العهحححابات محححن ا نشححح ال عدهحححا واللهحححو ب يرهحححا فهللاحححال عحححن هحقيحححا الخشحححوع فحححي 4

 العهابة و سيما الصالة.
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 المصابر
:األ كام المتعلقحة فحي الدحار فحي الفقحه اإلسحالمي ، براسحة فقهيحة مقارنحة، عمحر مميح  شحريف 1    

 م.2007هح / 1428العاني، رسالة مامستير ، سدة: 
: ا ةتيحححار لتعليححح  المختحححار، عهحححد م بحححن محمحححوب بحححن محححوبوب الموصحححلي الحدفحححي،هح: عهحححد 2     

 .2005ح 1426بيروت، سدة:  اللطي، محمد عهد الر من، بار الكتب العلمية،
لهدححان ، الطهعححة  –الهحححر الرائححا شححرح مدحح  الححدقائا  بححن نجححيم ، بار المعرفححة ، بيححروت   :3     

 م .1993 -هح 1413الثالثة 
هحح 1420لهدان الطهعحة الثانيحة  –: بدائع الصدائع للكاساني ، بار الكتاب العربي ، بيروت 4     

 م.1982 –
 م 1994 -هح 1414مواهر القاموس ، لل بيدي الحدفي ، بار الفكر ،  : هاأ العروس من5     
: هأبيححب الخطيححب فيمححا سححاقه فححي أبححي  ديفححة فححي أكاذيححب، محمححد زاهححد الكححولري ، مطهعححة 6     

 .1942ح 1361األنوارح القاهرة، سدة: 
رة، سحدة: : ههيين الحقائا شرح مد  الدقائا، لل يلعحي الحدفحي، بار الكتحب اإلسحالمية ح القحاه7 

 هح.1313
 :  التعريفات ، للجرماني ، صهعة بار الكتاب العربي .8 
 : هفسير الهحر المحيط، ألبي  يان التو يدي،بار الفكر.9     
 هفسحححير القرصهحححي المسحححمى" الجحححامع إل كحححام القحححرآن والمهحححين لمحححا ههللاحححمده محححن السحححدة وآي :10   

، 1الفرقحان" ، لممححام القرصهحي، هحقيححا: ب. عهححد م بحن عهححد المحسححن الترمحي، مؤسسححة الرسححالة،  
 . 2006ح 1427سدة: 
:  محامع العلححوم والحكححم فححي شححرح ةمسححين  ححديثاك مححن موامححع الكلححم ، هححألي، زيححن الححدين أبححي 11   

 –الفرأ عهد الر من ابن شهاب الدين بن أ مد بن رمحب الحدهلحي اله حدابي ، بار العلحوم الحديثحة 
 م .1983لهدان سدة  –بيروت 

بححن إسححماعي  الطحححاوي  : اشححية علححى مراقححي الفححالح شححرح نححور اإليهللاححاح، أل مححد بححن محمححد12   
 .1318الحدفي،المطهعة الكهرى األميرية بهو ق سدة: 



    
 

 

1453 

 

 م 12/4/2012-11 الرمادي -املؤمتر العلمي الثاني لكلية العلوم اإلسالمية  
issn:2071-6028 

 االسباب والدواف –احلكم على ظواهر االعمال وان كانت خالف النية  الفقه وأصوله:  احملور الثالث

:براسححات فححي األبيححان اليهوبيحححة والدصححرانية، ب. سححعوب بححن عهحححد الع يحح  الخلحح،، بار أ حححواء 13  
 م.2006هح/ 1427، سدة: 5السل،/ الرياض،   

قيحا: محمحد صحهحي ، رب المحتار على الحدر المختحار المعحروو بحاشحية ابحن عابحدين ، هح :14  
 م1998 –هح 1419عامر  سين ، بار إ ياء الترا ث العربي ، الطهعة األولى 

 :شرح فتح القدير، ممال الدين محمد بن عهد الوا د السيواسي، بار الفكرح بيروت.15 
شححعب اإليمححان ، للهيهقححي، هححح: محمححد السححعيد بسححيوني ز لححول، بار الكتححب العلميححة، بيححروت،  :16
 .1410، سدة: 1 

: صحححيح ابححن  هححان بترهيححب ابححن بلهححان،  بححن  هححان، هححح: شححعيب األرنححؤو ، مؤسسححة الرسالةححح 17
 .1993ح 1414،سدة:  2بيروت،   

 : صحيح الهخاري ، للهخاري ، صهعة بار الشعب وبار إ ياء الترا ث العربي.18 
ي ، هحقيحا : عون المعهوب وشرح سدن أبي باوب ألبي الطيب محمد شمل الحا العهيم آبحاب19 

 م .1979 – 1399عهد الر من محمد عثمان ، الداشر المكتهة السلفية ، الطهعة الثالثة 
: شحححرح العدايحححة علحححى الهدايحححة ، لممحححام أكمححح  الحححدين محمحححد بحححن محمحححوب الهابرهي،المطهعحححة 20    

 هح .1315األميرية الكهرى، بهو ق ح مصر، سدة: 
مصحر  –، المطهعة الكهحرى األميريحة  2من الهدد ،   الفتاوى الهددية ، مجموعة علماء : 21    

 . 
 م .1995 –هح 1416فتح الهاري شرح صحيح الهخاري ، بار الفكر ، صهعة  :22    

: الفروق الل حوية ، أبو هالل العسكري ، لجدة إ ياء التحرا ث العربحي ، بار اآلفحاق الجديحدة 23
. 
  الهشحير الدح ير ، للمدحاوي ، بار الفكحر ، : فيي القدير شرح الجحامع الصح ير محن أ ابيح24    

 هح .1416الطهعة األولى 
ححح 1408، سححدة: 2: القححاموس الفقهححي، سححعدي أبححو ميححب، بار الفكححر، بمشححا ح سححورية،  25   

1988. 
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