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 القواعد الفرعية -2
 قواعد العبادات -1

 األصل في العبادات الحظر إال ما شرعه هللا ورسوله. -1

 فال يشرع منها إال ما شرعه هللا ورسوله.

فكل واجب أو مستحب شرعه هللا ورسوله فهو عبادة نعبد هللا بها، فمن 

أباح أوجب شيئاً.. أو استحب شيئاً.. أو حرم شيئاً.. أو كره شيئاً.. أو 

 شيئاً.. لم يدل عليه الكتاب والسنة.. فقد ابتدع ديناً لم يأذن به هللا.

 :والبدع في العبادات قسمان 

 إما أن يبتدع عبادة لم يشرع هللا وال رسوله جنسها أصالً. -1

 وإما أن يبتدع في العبادة ما يغير به ما شرعه هللا ورسوله. -2

 (  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ )قال هللا تعالى:  -1

 .[115]النساء:

   (يت يت يت يت يت يت يت يت يت يت يت يت يت يت) وقال هللا تعالى: -2

 .[110]الكهف:

ِضي هللا ع  و   -3 ُسوُل اْنـه  ع ْن ع ائِش ة  ر  ْن أْحد ث  ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬ا قالْت: قال ر   فِـيم 

ا  يْ أْمِرن ا ه ذ ا م  هُ ِه فِـيس  لـ  د  فـ   .(1)متفق عليه .«و  ر 

 المكلف هو البالغ العاقل. -2

 فالعقل شرط لوجوب العبادات.
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 والتمييز شرط لصحة العبادات إال الحج والعمرة.. والزكاة والكفارة. 

 والتكليف والرشد شرط لصحة التصرف.

 والتكليف والرشد والملك شرط لصحة التبرع.

 أو من ترك المأمور به لم يبرأ إال بفعله، ومن فعل المنهي عنه جاهالً  -3

 ناسياً فهو معذور وال يلزمه شيء، وعبادته تامة.

فمن صلى وهو محدث، أو ترك ركناً أو شرطاً من شروط الصالة لغير 

عذر، فعليه اإلعادة ولو كان جاهالً أو ناسياً، ومن نسي النجاسة في 

بدنه، أو ثوبه، أو جهلها فال إعادة عليه؛ ألن األول ِمْن ترك المأمور.. 

 فعل المحظور. والثاني ِمنْ 

ومن ترك نية الصيام لم يصح صومه، ومن فعل مفطراً جاهالً، أو ناسياً 

 فصومه صحيح.

ومن ترك الطواف أو السعي في الحج والعمرة فعليه اإلتيان به، ومن 

فعل محظوراً من محظورات اإلحرام كتغطية الرأس، ولبس المخيط 

 ونحوهما وهو جاهل، أو ناسي فال شيء عليه.

 م األصلح.د  العبد بين أمرين فأكثر ق   ي ِّـرا خ  إذ -4

 فإن كان التخيير لمصلحة العبد نفسه اختار ما يناسبه. -1

: التخيير في كفارة اليمين بين إطعام عشرة مساكين.. أو ومثاله

 كسوتهم.. أو تحرير رقبة.

والتخيير في فدية األذى للمحرم بين صيام ثالثة أيام.. أو إطعام ستة 

 أو ذبح شاة.. وهكذا. مساكين..
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وإن كان التخيير لمصلحة الغير فهو تخيير يلزمه فيه االجتهاد في  -2

 األصلح.

: تخيير اإلمام في أسرى الحرب بين قتلهم.. أو استرقاقهم.. أو ومثاله

 أخذ الفدية منهم.. أو المّن عليهم.

 فيلزمه في هذا األصلح للدين واألمة.

وصي ونحوهم إذا تعارضت التصرفات، وناظر الوقف، وولي اليتيم، وال

 لزمه التصرف بأحسن ما يراه يحقق المصلحة.

إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو شرطها فسدت، وإن عاد إلى أمر  -5

 وإنما ينقص ثوابها. ،سدفخارج لم ت

فمن توضأ بماء محرم كمغصوب، أوصلى في ثوب محرم، وهو عالم 

 صالته.ذاكر متعمد، فهذا بطلت طهارته و

وإن كان الماء مباحاً، واإلناء مغصوباً، حرم ذلك الفعل، وصحت 

 الطهارة.

وإذا صلى رجل وعليه خاتم ذهب، حرم ذلك الفعل، والصالة صحيحة، 

 ألن التحريم في المسألتين عاد إلى أمر خارج.

ً ذاكراً متعمداً فسد صومه،  ً من المفطرات عالما والصائم إذا تناول شيئا

ً من المحرمات في حق الصائم وغيره كالغيبة، والنميمة وإن فعل شيئ ا

 صح صومه مع اإلثم.

 يجب فعل المأمور به كله، واجتناب المنهي عنه كله. -6

فإن قدر على المأمور به ف ع له، وإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه 

This file was downloaded from QuranicThought.com



قواعد                                                                                 كتاب القواعد الشرعية

 العبادات
301 

 فعل ما قدر عليه، ويجتنب المنهي عنه كله.

 (  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ہ ہ ہ ه ه ه ه)قال هللا تعالى:  -1

 .[16]التغابن:

عن  -2 ْنـهُ  ة  ْيـر  ُهر   بِـيأو  ِضي  هللاُ ع  ِ ع ِن الن   ر  ا  نِـيد ُعو»: ال  ق   ملسو هيلع هللا ىلص بِـّي م 

ر   اتـ  ْن ك ان  ق ْبل ُكْم بُِسؤ  ا ه ل ك  م  اْختِال ِلـِهـمْ ْكتُُكْم، إِن م  ىع   فِـِهـمْ و  ، ِهـمْ ائِ بِـي  أنْ  لـ 

ه  ف إِذ ا  ْرتُُكْم بِأْمٍر ف أْتُوا مِ ْيتُ نـ  إِذ ا أم  ا  ْنـهُ ُكْم ع ْن ش ْيٍء ف اْجت نِبُوهُ، و  م 

 .(1)متفق عليه .«تُـمْ اْست ط عْ 

إذا تعارض مندوبان، فيقدم المندوب المهجور على المندوب المشتهر،  -7

 وذلك لسببين: فعله، وإحياؤه.

ى المندوب القاصر ويقدم المندوب المتعدي نفعه كطلب العلم وتعليمه، عل

 نفعه على فاعله كصالة النفل، وتالوة القرآن ونحو ذلك.

وإذا تعارض محرمان أو مكروهان ال بد من أحدهما، كقتل النفس، 

وشرب الخمر، ف ع ل اإلنسان األخف منهما، وقدم ما هو ضرره على 

 نفسه، واجتنب ما يتعدى ضرره إلى غيره. 

 كل عبادة مركبة من أجزاء ال بد فيها من أمرين: -8

 الترتيب.. والمواالة.

 مثل الوضوء.. والصالة.. والحج ونحوها.

إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما، واكتفى عنهما  -9

 بفعل واحد.

                                                 

 (.1337ومسلم برقم )واللفظ له، (, 7288أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



قواعد                                                                                 كتاب القواعد الشرعية

 العبادات
302 

فمن دخل المسجد وصلى ركعتين، ونوى بهما ركعتي الوضوء، وتحية 

 راتبة، وصالة االستخارة، حصل له أجر ذلك كله.المسجد، والسنة ال

ومن حلف عدة أيمان على شيء واحد، وحنث فيه عدة مرات ولم يكفِّر، 

 أجزأه كفارة واحدة عن الجميع.

 والواجب بالنذر كالواجب بالشرع. -10

فإذا نذر صالة وأطلق فأقلها ركعتان، ويلزمه أن يصليها بشروطها 

 وأركانها كالفرض.

 صوم نذر لم يكن له أن يصوم نفالً قبل أداء نذره. ومن عليه 

ِضي   ْن ن ذ ر  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص بِـّيِ ا ع ِن الن  ْنـه  هللاُ ع   ع ْن ع ائِش ة  ر  ْن يُِطيع  هللا  أم 

ْن ن ذ ر  ْلـيُ ف   م  هُ ْن ي ْعِص أِطْعهُ، و   .(1)أخرجه البخاري .«ي ْعِصهِ  الف   يـ 

تضاها حتى تتم شروطها، وتنتفي األحكام ال تتم وال يترتب عليها مق -11

 موانعها.

فالتوحيد مثمر لكل خير في الدنيا واآلخرة، ودافع لكل شر في الدنيا 

 واآلخرة.

 ولكن ال تحصل هذه األمور إال باجتماع شروطه، وانتفاء موانعه.

 فأما شروطه:

فهي نطق اللسان بالتوحيد.. وإقرار القلب بالتوحيد.. وتصديقه ومحبته 

وبغضه للشرك.. وانقياد الجوارح للعمل بالتوحيد باألعمال  للتوحيد..

 الصالحة الظاهرة والباطنة.. فهذه شروطه.
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 وأما موانعه ومفسداته فهي ضد هذه الشروط.

 وجماع الموانع:

 إما شرك.. وإما بدعة.. وإما معصية.

 فالشرك نوعان:

 شرك أكبر يبطل التوحيد واألعمال بالكلية.

حيد وال يزيله بالكلية، وكذلك البدع والمعاصي وشرك أصغر ينقص التو

 تنقصه بحسبها وال تزيله بالكلية.

وكذلك الوضوء ال يتم إال باجتماع شروطه وفروضه، وانتفاء موانعه 

 ونواقضه.

وكذلك الصالة ال تتم حتى توجد أركانها وشروطها، وتنتفي موانعها 

 ومبطالتها.

ل ال تتم إال بوجود الشروط، وكذا الزكاة والصيام والحج وسائر األعما

 وانتفاء الموانع.

ودخول الجنة شرطه اإليمان واألعمال الصالحة، وموانعه الردة 

 ومبطالت األعمال، فال بد من حصول الشرط، وانتفاء المانع.

 ودخول النار سببه الكفر والمعاصي، وموانعه اإليمان والتوبة.

 فإذا حصل السبب، وانتفى المانع ثبت الحكم.

كل عبادة، أو معاملة، أو عقد من العقود إذا فسدت، فسبب ذلك ف

 أحدأمرين:

 إما لفقد أحد شروطها ولوازمها.. أو لوجود مانع يبطلها.
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 ل إذا تعذر األصل.يقوم البدل مقام المبد   -12

فالتيمم يقوم مقام الوضوء عند فقد الماء أو التضرر باستعماله، ويؤد ى 

 فرض ونفل ونحوهما.به ما يؤد ى بالوضوء من 

 وكذلك الهدي واألضحية إذا فقدت تبدل بخير منها أو مثلها.

 وكذلك الوقف إذا جاز بيعه أبدله بما يحقق المصلحة من جنسه.

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ) قال هللا تعالى:

 .[43]النساء:(   ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

 االتصال المعتاد. الفعل ينبني بعضه على بعض مع -13

 فاالنقطاع اليسير بين مفردات الفعل الواحد ال يقطع االتصال.

فإذا غسل بعض أعضاء الوضوء، وانفصل غسل الباقي عن األول، فإن 

كان الفصل قصيراً لم يضر، وإن طال الفصل أعاده من أوله.. وهكذا في 

 كل فعل تعتبر له المواالة.

ً من صالته وسلم قب ل إتمامها، ثم ذكر ولم يطل الفصل، وإذا ترك شيئا

 أتى بما تركه وسجد للسهو، ولو طال الفصل عرفاً أعادها كلها.

وإذا ألحق بكالمه استثناءاً أو شرطاً أو وصفاً، فإن طال الفصل عرفاً لم 

ً كانقطاعه بعطاس وشبهه لم يضر..  ً أو حكما ينفعه، وإن اتصل لفظا

 عض.وهكذا في كل قول يعتبر اتصال بعضه بب
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