
 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 التحرٌر حزب أمٌر الرشتة أبو خلٌل بن عطاء الجلٌل العالم أجوبة سلسلة

 "فقهً" الفٌسبوك على صفحته رواد أسئلة على

 سؤال جواب

 األدٌان( صحة على مقدمة األبدان )صحة مقولة

 ابراهٌم ام إلى

 :السؤال

 موضوع حول المجتمع، طٌافأ مختلف من تتردد ةعبار ٌاماأل هذه نواجه.. الجلٌل مٌرناأ علٌكم السالم

 !دٌان(األ صحة على مقدمة بداناأل )صحة مفادها ةفقهٌ قاعدة نهاأ ٌدل بما ٌتذرعون حٌث الصالة، فً التباعد

 ؟ذلك ضوابط هً وما ؟فعال لٌهاإ ٌستند فقهٌة قاعدة هذه كانت ذاإ ماع كثرأ بالتوضٌح تكرمت فهال

 
 :الجواب

 :التالٌة األمور أذكر سؤالك على الجواب قبل

 وأن صحٌحا ، شرعٌا   استنباطا الشرعٌة األدلة من تستنبط شرعٌة أحكام هً الفقه فً الكلٌة القواعد إن -1

 :الكراسة فً جاء. عام لفظ إلى ٌسول الكلٌة ألفاظ من لفظ إلى منسوبا   الحكم ٌكون

 أما. جزئٌاته على المنطبق الكلً الحكم: هً الكلٌة القاعدة فإن شرعٌا   حكما   الكلٌة القاعدة كون بٌان )وأما

 لٌس فألنه كلٌا   الحكم هذا كون وأما الشارع، خطاب مدلول فهً الشارع خطاب من مستنبطة فألنها حكما   كونها

ه  َوأََحل  ﴿: تعالى كقوله عام، حكم إنها عنها ٌقال حتى العموم، ألفاظ من لفظ إلى حكم نسبة عَ  ّللا  ٌْ  :البقرة ورةس] ﴾اْلَب

َمتْ ﴿: تعالى وكقوله عام، حكم فهو البٌع أنواع جمٌع على ٌنطبق [575 رِّ كهمه  حه ٌْ َتةه  َعلَ ٌْ  [3 :المائدة سورة] ﴾اْلَم

 الكلٌة، ألفاظ من لفظ إلى حكم نسبة هو كلٌة قاعدة ٌكون الذي الكلً الحكم بل عام، حكم فهو مٌتة كل على ٌنطبق

 ال الكلً، الحكم هذا جزئٌات من جزئٌة اللفظ هذا مدلول تحت داخل حكم كل ونٌك ولهذا كلً، عنه ٌقال ولذلك

 شاكل وما واجب" فهو به إالا  الواجب ٌتم ال "ما وقاعدة ،"حرام الحرام إلى الوسٌلة" قاعدة مثل ،أفراده من فردا  

 لفظ إلى نسب وإنما ٌع،الب: مثل عام لفظ إلى )الحرمة( وهو الشرعً الحكم ٌنسب لم القاعدتٌن هاتٌن ففً. ذلك

 نسب وإنما تة،المٌ: مثل عام، لفظ إلى )الواجب( وهو الشرعً الحكم ٌنسب ولم. الحرام" إلى "الوسٌلة وهو كلً،

 انتهى (...كلٌا   كان ولذلك به" إالا  الواجب ٌتم ال "ما وهو كلً لفظ إلى

 أمر على أو شرعٌة، علة على تشتمل كلٌة،ال القاعدة منها تستنبط التً األدلة تشتمل أن من بد ال إنه ثم -5

 بمثابة أنه حٌنئذ فٌظهر عنه ناتج أو علٌه مرتب آخر شًء وعلى الحكم على األدلة تدل كأن العلة بمثابة ٌكون

 :الكلٌة" "القواعد باب فً 3 الشخصٌة فً جاء. للقاعدة الكلٌة الصٌاغة ٌمكن لكً وذلك العلة،

 دلٌل من أكان سواء بسواء، سواء شرعً حكم أي كاستنباط الشرعً النص من تستنبط الكلٌة والقواعد...]

 منطبقا   لهٌجع الذي هو وهذا. علة ٌتضمن أو العلة، بمثابة معنى ٌتضمن فٌها الدلٌل أن إال أدلة، عدة من مأ واحد

 ...جزئٌاته جمٌع على

بُّوا َوَل ﴿: تعالى قوله فمثال   ونَ  ال ِذٌنَ  َتسه ْدعه ونِ  ِمن ٌَ ِ  ده بُّوا ّللا  ٌَسه َ  َف رِ اً َعْدو ّللا  ٌْ بُّوا﴿ فً فالفاء ﴾ِعْلم   بَِغ ٌَسه  ﴾َف
 حرام، الحالة هذه فً ألصنامهم سبكم أن علٌه فٌترتب حرام، وهذا ،هلل سبهم إلى ٌؤدي ألصنامهم سبكم أن أفادت

 شًء على ،الحكم على لتهدال جانب إلى ،دل وقد ،الحكم دلٌل هو كفروا الذٌن مسبة عن فالنهً. علة كانت فكأنها

بُّوا﴿: قال حٌن علٌه مرتب   آخر ٌَسه  [..."حرام الحرام إلى الوسٌلة": قاعدة اآلٌة هذه من فاستنبطت ﴾ّللا َ  َف



 .العلة" "مثابة ضرورة عن هذا ..."واجب فهو به إال الواجب ٌتم ال ما" قاعدة استنبطت ذلك نحو وعلى

 :ٌلً ما العلة مثابة عن آنفا   المذكور بعد الثالث الشخصٌة ًف جاء فقد علة، الدلٌل ٌتضمن أن أما

ارِ  َواْلَماءِ  اْلَكلِ  فًِ: ثاَلث   ِفً شهَرَكاءه  اْلمهْسلِمهونَ » :ملسو هيلع هللا ىلص الرسول ٌقول ومثال  ]  وثبت داود، أبو أخرجه «َوالن 

 ملكٌة بها سمح التً لمٌاها حال من وفهم ،ةفردٌ ملكٌة الماء ملكٌة على المدٌنة وأهل الطائف أهل أقر أنه ملسو هيلع هللا ىلص عنه

 الجماعة، مرافق من كونها الثالث فً شركاء الناس كون علة فكانت فٌها، حاجة للجماعة تكن لم أنها ةفردٌ

 ،الحكم تشرٌع سبب كان آخر شًء على ودل ،الحكم على دل أي ،العلة على ودل ،الحكم على دل فالدلٌل

 [.الكلٌة القواعد جمٌع وهكذا "عامة ملكٌة كان ماعةالج مرافق من كان ما كل": قاعدة منه فاستنبطت

 ؛كلً لحكم علة بمثابة الحكم تجعل الكلٌة القاعدة أن ٌتبٌن ذلك ]ومن: ٌلً بما الموضوع الشخصٌة ختمت ثم

 على ٌنطبق كلً حكم فهً كلً، لحكم حقٌقٌة علة تجعله أو علٌه، مرتبا   أو عنه ناتجا   لكونه أي ،له سببا   لكونه

 قٌاسا ، علٌها ٌقاس وال به، جاء الذي الحكم على الدلٌل ٌطبق كما ،علٌه تنطبق حكم كل على تطبق ولذلك ؛تهجزئٌا

 وٌكون ،الدلٌل داللة تحت تدخل كما تماما   منطوقها أو مفهومها تحت داخلة تكون أي ،تحتها جزئٌاته تندرج بل

 .[...بالدلٌل كاالستدالل بها تداللاالس

 مستوفٌة أي أعاله، المبٌن وفق شرعٌا   استنباطا   المستنبطة هً المعتبرة الكلٌة الشرعٌة اعدالقو فإن وعلٌه -3

 :التالٌة األمور

 ...الفقه أصول وفق صحٌحا   رعٌا  ش استنباطا   مستنبطة تكون أن -أ

 ...جزئٌات تحته فتندرج الكلٌة ٌفٌد المستنبط الحكم -ب

 صٌاغةال ثم ومن العلة، بمثابة أمر أو شرعٌة علة على الكلٌة عدةالقا منها تستنبط التً األدلة تشتمل أن -ج

 .الشرعٌة للقاعدة الكلٌة

 األدلة من تستنبط لم التً القواعد أما شرعٌا ، استنباطا   األدلة من المستنبطة المعتبرة القواعد هً هذه

 .لها قٌمة وال تعتبر فال ،شرعً غٌر استنباطا   استنبطت أو الشرعٌة،

 :ٌلً ما ٌتبٌن األدٌان( صحة على مقدمة األبدان )صحة السؤال فً الواردة المقولة لكت وبتدبر

 تندرج صحٌحة لٌةك قاعدة لتكون علة مثابة أو علة فٌها أدلة من شرعٌا   استنباطا   المقولة هذه تستنبط لم -1

 ...جزئٌات تحتها

 لٌس فهذا جالسا ، فٌصلً القٌام ٌستطٌع ال الذي المرٌض صالة أدلة من مستنبطة إنها ٌقولون الذٌن أما -5

 فٌه ٌدخل وال جالسا ، فٌصلً قائما   الصالة ٌستطٌع ال الذي المرٌض ٌتعدى ال خاص حكم هذا ألن شرعٌا   استنباطا  

 !مترٌن أو مترا   بجانبه المصلً عن متباعدا   ولكن قائما ٌصلً الذي

 عند المعنى بهذا هٌة  فق قاعدة   لٌست دٌان(ألا ةصح على مقدمة بداناأل صحة) المقولة هذه فإن وعلٌه -3

 األبدان صالح  " وقولهم "األدٌان مراعاة من خٌر   األبدان مراعاة  ": مثل العامة كالم   من هً بل أعلم، كما الفقهاء

 أمٌر ابن ]ٌقول فمثال  ... بعكسها فقهٌة أقواال   هناك إن بل. فقهٌة قواعد   لٌست كلها فهذه "األدٌان صالح من أولى

م  : الحنفً الحاج ق دا  ٌ ٌن   ح ْفظ   )و  نْ  الدِّ ٌاات   م  ور  ر  ل ى الضا ا ع  اه   م  د  ْند   ع  ة ، ع  ض  ار  ع  ه   اْلم  ود   أل  نا ْقص  م   اْلم  ال ى ق ال   اأْل ْعظ  ع  : ت 

ْعبه  إِل َواإلِْنسَ  اْلِجن   َخلَْقته  َوَما﴿ ٌَ ونِ لِ  الدٌن شمس هللا، عبد ألبً حبٌروالت التقرٌر ،(56 اآلٌة الذارٌات سورة ﴾ده

 ([ـه978: )المتوفى الحنفً حاج أمٌر بابن المعروف

 الحكم أما. بحال ٌصح ال التباعد موضوع فً وإدخالها الشرعٌة األحكام من المقولة هذه تعتبر فال ولذلك -4

 فقط بالتذكٌر أكتفً وإنً الموضوع، هذا حول مفصلة عدة أجوبة أصدرنا أن سبق فقد التباعد عن الشرعً

 :بجوابٌن
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 :فٌه ورد مما لك وأجتزئ م،8/6/0202-ـه7447 شوال من 71 فً األول -

 المعدي المرض ألن ذلك، ٌقال ال الصالة، فً التباعد ٌجٌز عذر هو المعدي المرض إن ٌقال وال: ثالثا  ... ]

 األمراض فإن!! مترٌن أو مترا   بجانبه المصلً عن وٌبتعد ٌذهب ألن عذرا   ولٌس للمسجد الذهاب لعدم عذر

 للصالة ٌذهب بالطاعون المصاب أن ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عن ٌرد ولم )الطاعون( ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عهد فً حدثت المعدٌة

 باألصحاء ٌختلط ال معد   بمرض المرٌض أن أي... بٌته فً فٌصلً معذور هو بل مترٌن، صاحبه عن وٌبتعد

 دونما كالمعتاد جماعةوال الجمعة ٌصلً للمسجد فٌذهب لصحٌحا أما. هللا بإذن الوافً الكافً العالج له وٌوفر

 .انتهى م[9/6/5252-ـه1441 شوال من 17... تباعد

 :منه لك وأجتزئ الجمعة، صالة عن م74/72/0202 فً الثانً والجواب -

 بأركانها ملسو هيلع هللا ىلص الرسول بٌنها التً بالكٌفٌة تؤدى أن ٌجب وأنها عٌن، فرض الجمعة أن سبق مما وواضح... ]

ْنع... السابقة أجوبتنا فً بٌناه كما الشرعً الوجه على الصفوف تراص مع صحتها وشروط  أداءها السلطة وم 

 األداء بمنع كان أم المساجد الدولة بإغالق ذلك أكان سواء السلطة، كاهل على ٌقع كبٌر إثم هو النحو هذا على

 ...الشرعً الوجه على

 وشروط بأركانها الشرعً الوجه على وٌؤدٌها إلٌها ٌسعى أن لفمك مسلم كل فعلى عٌن، فرض الجمعة وألن

 بل الشرعً بالوجه الجمعة أداء ٌمنع ظالم حاكم أو جسدي لمانع ٌستطع لم فإن إلخ،... صفوفها وتراص صحتها

 الحاكم وٌبوء استطاعته وفق فلٌؤدها ذلك منع المصلً ٌستطع ولم التباعد، بفرض البدعة على المصلٌن ٌجبر

 ...باإلثم لمالظا

 أََمْرتهكهمْ  َوإَِذا» عنه هللا رضً هرٌرة أبً عن تعالى هللا رحمهما ومسلم البخاري أخرجه فٌما ملسو هيلع هللا ىلص الرسول قال

 متراصا   العٌن( )فرض الجمعة ٌصلً أن المسلم استطاع فإذا ...للبخاري واللفظ «اْسَتَطْعتهمْ  َما ِمْنهه  َفأْتهوا بِأَْمر  

 اآلثمة السلطة بفعل ٌستطع لم إن أما. تجنبها ٌستطٌع دام ما بدعة التباعد ألن نحوال هذا على ٌصلً أن فٌجب

 بن مسلم صحٌح شرح )المنهاج كتابه فً "ـه676: المتوفى" النووي قال. له المستطاع الوجه على ٌصلً فعندها

نْ : مسلم بلفظ الحدٌث هذا شرح فً الحجاج( بً  ع 
ة ، أ  ر  ٌْ ر  ء   أََمْرتهكهمْ  فإذا». :..ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ق ال   ه  ًْ  ِمْنهه  َفأْتهوا بَِش

ء   أََمْرتهكهمْ  َفإَِذا]): شرحه فً النووي قال «اْسَتَطْعتهمْ  َما ًْ ا (اْسَتَطْعتهمْ  َما ِمْنهه  َفأْتهوا بَِش ذ  نْ  ه  د   م  اع  م   ق و  ة   اإْل ْسال  ما  اْلم ه 

نْ  م  ع   و  ام  و  ل م   ج  ا الات ً اْلك  ه   ٌ ا هافٌ وٌدخل ملسو هيلع هللا ىلص أ ْعط  ى ال   م  ن   ٌ ْحص  ام   م  ْحك 
ة   اأْل  ال  الصا ا ك  ه  اع   َبْعِض  َعنْ  َعَجزَ  َفإَِذا ب أ ْنو 

وِطَها َبْعِض  أَوْ  أَْرَكانَِها  .انتهى. أ ْعل م [( وهللا  ... بِاْلَباقًِ أََتى شهره

 .وأحكم أعلم وهللا الكفاٌة، هذا فً ٌكون أن آمل

 

 الرشتة أبو خلٌل بن عطاء أخوكم

 ـه1445 والش 16

 م59/25/5251 الموافق

 
 :الفٌسبوك على هللا( )حفظه األمٌر صفحة من الجواب رابط

https://www.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/2936394233273248 
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