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  بوضوء مريض الزهايمر وصالته األحكام الفقهية المتعلقة

  محمد بن لواح الرقاص

  شقراء جامعة-  كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالقويعية- قسم الدراسات اإلسالمية

  .ة اململكة العربية السعودي–

  Mohammed-Raqas@yahoo.com  :االلكترونيالبريد 

  :صخلالم

 وتؤدي إىل خلل يف وظائف ، األمراض اليت تصيب عقل اإلنسانمرض الزهامير من    

ً                                                                     العقل واليت تنعكس سلبا على بقية أعضاء اجلسم، وأيضا يؤثر املرض يف تكليف  ً

ومرض الزهامير من األمراض الشائعة احلدوث على ، املصاب به باألحكام الشرعية

فة ختتلف فيها قوة العقل ّ                                                 درجات خمتلفة، ومريض الزهامير مير خالل املرض مبراحل خمتل

واإلدراك، وهو حباجة إىل معرفة احلكم الشرعي فيما خيتص بوضوئه وصالته كو�ما 

 املرض مبراحله يؤثر على إدراكه ووظائف حيث إن تتكرر عليه يف اليوم مخس مرات، 

ّ                                                                      مما يتطلب معرفة األحكام الشرعية املتعلقة بوضوئه وصالته فيما خيتص به دون ئهأعضا
ه؛ لذلك جعلت هذا البحث ملعرفة األحكام املتعلقة بوضوء مريض الزهامير وصالته غري

األحكام الفقهية املتعلقة بوضوء مريض : "تتمثل أمهية دراسةو .حال إصابته باملرض

ً                                                        يف كون الوضوء والصالة من العبادات اليت تتكرر يوميا يف حياة " الزهامير وصالته 

ي تتعلق بذات املكلف وال جتوز فيها النيابة، ولذا كانت ً                           املسلم ومطلوبة منه شرعا، وه

  . ّ                                                                   معرفة األحكام املتعلقة �ا ملريض الزهامير وموطن التيسري فيها مما ال بد منه

  . الصالة– الوضوء – مريض الزهامير –األحكام الفقهية : الكلمات المفتاحية
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jurisprudential rulings related to the ablution of Alzheimer's 

patient and his Prayer 

Mohammed bin Loah Al-Raqas  

Department of Islamic Studies - College of Sciences and Humanities in 

Al Quway'iyah - Shaqra University - Kingdom of Saudi Arabia. 

e-mail:  Mohammed-Raqas@yahoo.com 
ABSTRACT 

Alzheimer's disease is one of the diseases that affect the human mind, 

and lead to a defect in the functions of the mind, which reflects 

negatively on the rest of the body, and also the disease affects the 

assignment of the adult to the legal rulings, Alzheimer's disease is a 

common disease that occurs in different degrees, and the Alzheimer 

patient goes through the disease in different stages that differ in the 

strength of the mind and perception, and he needs to know the legal 

ruling regarding his ablution and his prayers because they are repeated 

five times a day, as the disease in its stages affects his perception and 

the functions of its organs, which require knowledge of the Sharia 

rulings related to his ablution and his prayer with regard to his own 

ablution and not others. Therefore, I made this research to know the 

rulings related to the ablution of an Alzheimer's patient and his prayers 

in the event that he suffers from the disease. The importance of 

studying: “The jurisprudential rulings related to the ablution and prayer 

of an Alzheimer's patient” is that ablution and prayer are among the 

acts of worship that are repeated daily in the life of a Muslim and are 

required of him in Sharia, and they are related to the person in charge 

and it is not permissible to authorize.  

Keywords: jurisprudential rulings - Alzheimer's patient - ablution - 

prayer. 
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ا  

  

 ،هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني احلمد    

  :وبعد

ن مرض الزهامير من األمراض اليت تصيب عقل اإلنسان وتؤدي إىل خلل يف فإ    
 يؤثر املرض يف ً      وأيضا ،على بقية أعضاء اجلسم ً               اليت تنعكس سلباووظائف العقل 

  .تكليف املصاب به باألحكام الشرعية

ّ                    ومريض الزهامير مير خمتلفة، األمراض الشائعة احلدوث على درجات ومرض الزهامير من 
 إىل معرفة وهو حباجة واإلدراك،خالل املرض مبراحل خمتلفة ختتلف فيها قوة العقل 

 مرات، وصالته كو�ما تتكرر عليه يف اليوم مخس وضوئهباحلكم الشرعي فيما خيتص 

مما يتطلب معرفة األحكام الشرعية إذ املرض مبراحله يؤثر على إدراكه ووظائف أعضاءه 
 لذلك جعلت هذا البحث ملعرفة ؛غريهّ                          ئه وصالته فيما خيتص به دون املتعلقة بوضو

  .باملرضه املتعلقة بوضوء مريض الزهامير وصالته حال إصابتاألحكام 

����������������� � � � � � � �� � � � � � � ��� 
فهارس املكتبات العلمية مل أجد من حبث عن من خالل اطالعي والبحث يف 

 فيما اطلعت – األحكام الفقهية املتعلقة بوضوء مريض الزهامير وصالته وإمنا وجدت

  : عن اآليتً     حبوثا- عليه
  وهو سامل،وليد حممد " الزهامير وأثره على الطهارة من اخلبث " حبث بعنوان -١

 .يبحث يف الطهارة من اخلبث وال يتعرض لكيفية وضوء مريض الزهامير -٢

 وهو يبحث يف حنان مسلم،" ر وأثره يف التكليف مرض الزهامي" حبث بعنوان -٣
  .أثر املرض يف تكليف املريض املصاب به

�������������� � � � � � � �� � � � ���� �
         يف كـون "   ه                                              األحكام الفقهية املتعلقـة بوضـوء مـريض الزهـامير وصـالت "  :                 تتمثل أمهية دراسة

   ً،    ً شـــرعا                           يف حيـــاة املـــسلم ومطلوبـــة منـــه ً                                         ً الوضــوء والـــصالة مـــن العبـــادات الـــيت تتكـــرر يوميـــا
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       لقـة �ـا  ع                            ولـذا كانـت معرفـة األحكـام املت        النيابـة،                                 وهي تتعلق بذات املكلف وال جتـوز فيهـا 

     .ّ                                          ّملريض الزهامير وموطن التيسري فيها مما ال بد منه
  

������������ � � � � �� � � � ��� 
   :                              يف اإلجابة على األسئلة التالية                 تتمثل مشكلة البحث

   ؟        الزهامير       ما مرض  - ١

                                                    مراحل مرض الزهامير اليت مير �ا املريض وما أثرها عليه؟  ما - ٢

                                             ما التكييف الفقهي ملريض الزهامير يف مراحل املرض؟ - ٣
                            ما كيفية وضوء مريض الزهامير؟ - ٤

                            ما كيفية صالة مريض الزهامير؟ - ٥

������������ � � � � �� � � � ���� �
  :                          من األهداف والغايات، منها                         يسعى هذا البحث لتحقيق مجلة

   .       الزهامير                معرفة حقيقة مرض  - ١

   .                            مراحل اليت مير �ا مريض الزهامير      معرفة  - ٢
  .                                        التكييف الفقهي ملريض الزهامير يف مراحل املرض     بيان  - ٣

  .                                              بيان األحكام الفقهية املتعلقة بوضوء مريض الزهامير - ٤

  .                                             بيان األحكام الفقهية املتعلقة بصالة مريض الزهامير - ٥
���������� � � � �� � � ������ �

    :                           سلكت يف هذا البحث املنهج اآليت

   .                          إذا كانت احلاجة لبيان ذلك             مصطلحات البحث                                 ـ بيان التعاريف واملفاهيم اليت تبني  ١
         املـسألة           وإن كانـت       االتفـاق،                                                ـ عند عرض املسائل الفقهية فإن كانت حمل اتفاق ذكرت  ٢

   :       اآلتية      اخلطوات                          من مسائل اخلالف، فأسلك فيها 

                                             إذا كانت بعض صور املسألة حمل اتفاق، وبعضها حمل                حترير حمل اخلالف، - أ
   .   خالف

                    مـن املـصادر األصـيلة، ً                                                     ً  ذكر األقوال حمل النزاع، مع نـسبة كـل قـول إىل قائلـه، موثقـا- ب

   .             كل حبسب مذهبه
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                                                                        أتبع ذلك باالستدالل لكل قول مع توجيه األدلـة، وذكـر مـا ورد عليهـا مـن مناقـشة - ج

   .   نها   عً                           ً أو اعرتاض، وما قد يكون جوابا
                                                               أختم بذكر الرتجيح؛ فأرجح ما يظهر يل رجحانه، على ضوء ما سبق من- د

  .                                   التوجيه واملناقشة، مع ذكر سبب الرتجيح

   :                                                          انتهجت يف توثيق اآليات واألحاديث املستشهد �ا يف البحث النهج اآليت -٣
   .                                                                  ذكر موضع اآلية املستشهد �ا من كتاب اهللا تعاىل مع ذكر السورة ورقم اآلية- أ

                        مــــصادرها األصــــيلة، فــــإن كــــان    مــــن                                      ختــــريج األحاديــــث الــــيت تــــرد يف ثنايــــا البحــــث -   ب

                                                                   احلـــديث يف الـــصحيحني أو يف أحـــدمها اكتفيـــت بـــالعزو إليهمـــا أو إىل أحـــدمها، فـــإن مل 
                                   فــــأقوم بــــالعزو إىل املرجــــع مــــع بيــــان درجــــة                                يكـــن احلــــديث يف الــــصحيحني أو يف أحــــدمها 

   .         صحة احلديث

���������� � � � � �� � ���� �
   :                               وخامتة، وتفصيلها على النحو اآليت ،               مقدمة، ومباحث             قسمت البحث إىل

   .            وسبب اختياره                           وقد حوت على أمهية املوضوع،  :       المقدمة

   :     مطالب      أربعة        وفيه         الزهايمر    مرض   :            المبحث األول

   ً.            ً  لغة واصطالحا       الزهامير            تعريف مرض  :           المطلب األول

   .          �ذا االسم       الزهامير                سبب تسمية مرض  :             المطلب الثاني

   .       الزهامير              مرادفات مرض  :             المطلب الثالث

   .       الزهامير            مراحل مرض  :             المطلب الرابع

   .        الزهايمر                     التكييف الفقهي لمريض    :  ني           المبحث الثا

   :            وفيه مطالب        الزهايمر          وضوء مريض   :     ثالث         المبحث ال

   .       الزهامير                  حكم الوضوء ملريض  :           المطلب األول

   .           عند العجز       الزهاميرَ      َ مريض     وضوء      حكم  :             المطلب الثاني

   .                من فروض الوضوءً     ً  فرضا       الزهامير                    احلكم إذا ترك مريض  :             المطلب الثالث
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  .الزهامير حكم التيمم ملريض :المطلب الرابع

  : وفيه مطالبالزهايمرصالة مريض : لرابعالمبحث ا

  .صالة اجلماعةمريض الزهامير ل حكم حضور :المطلب األول

  .ملريض الزهامير حكم اجلمع بني الصلوات :المطلب الثاني

   . به يف صالة الفرضالزهاميرمريض   حكم إمامة إحدى حمارم:ثب الثالالمطل

   . باألركان أو الواجبات خالل أداء الصالةالزهامير حكم تذكري مريض :المطلب الرابع

 ذكرت فيها أهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل هذا البحث، :الخاتمة

  .والتوصيات
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  ا اول

  اض 

  

����� � � ���������� � � � � ���� ����� � ���� �
  .ً          واصطالحاً      لغةالزهايمرتعريف مرض : المطلب األول

  . بهذا االسمالزهايمرسبب تسمية مرض : المطلب الثاني

  .الزهايمرمرادفات مرض : المطلب الثالث

  .مراحل مرض الزهايمر: المطلب الرابع
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����������� � � � �� � � � �������������������������������������� � � � � � � �� � � �� � � � � � � �� � � �� � � � �� �
 يف كتب معاجم اللغة العربية ما يشري إىلفيما اطلعت عليه وجد الي:  لغةالزهايمر

 من الزهامير وألن اخلرف من مرادفات لفظة ،فهو مصطلح حادث" زهامير" لفظة 

 :هوفحيث املدلول واملعىن فسوف أذكر تعريف اخلرف لغة 

فرح فعله من باب ، )اخلاء والراء والفاء(فساد العقل من الكرب؛ مأخوذ من  :بالتحريك  
فسد عقله من الكرب، واألنثى : فهو خرف  قد خرف الرجل، خيرف خرفا،: وكرم، يقال

  . )١( خرفة، وأخرفه اهلرم

  : ً       اصطالحا الزهايمر 
لعبارات إال أن  عدة تعريفات اصطالحا وهي وإن اختلفت يف االزهاميرذكر ملرض 

ة، حيث تؤدي  إصابة تنكسية عصبية للخاليا الدماغي:"ُّ           فعرف بأنهمدلوهلا واحد 

العملية املرضية للداء إىل تكوين بروتينات شاذة تؤدي بدورها إىل متوت تدرجيي ومرتقي 
"للخاليا الدماغية

 )٢(
. 

 مرض عقلي ذهاين أو حالة مرضية تصيب اخلاليا العصبية يف املخ :"ُّوعرف بأنه
 "وتؤدي إىل إفسادها وإىل انكماش حجم املخ

)٣(
.  

دلول واملعىن نفسه من كون مرض الزهامير حالة مرضية تصيب وكال التعريفني هلما امل
   .العقل وتؤدي إىل خلل يف اخلاليا الدماغية اليت تؤثر يف تصرفات وعقل املريض

  

  
  
  

                              
    ابـن   ،                    معجم مقـاييس اللغـة   و ، )   ٣٩٤ / ٤ (         ، اجلوهري                               الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  :       ينظر(١)

               الفريوزآبادي  ،                ، والقاموس احمليط )  ٦٢ / ٩   (         ابن منظور  ،              ، ولسان العرب )   ١٧٢-   ١٧١ / ٢ (     فارس 

) ٨٠٤   .(    

    ).  ١١   ( ،           مسري أبو حامد . د                                        رض الزهامير مرض النسيان من نعمة إىل نقمة،  م   )٢ (

    ).  ٥٣   ( ،         غسان جعفر                   مرض فقدان الذاكرة،   )        الزهامير (             خرف الشيخوخة    )٣ (
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������������� � � � � � �� � � � ��������������������� � � �� � � � � �� � ��������� � � � � � ������������ � � � �� � � � �� �
ألول مرة سنة  إىل مكتشفه الذي اكتشف املرض الزهاميريرجع سبب التسمية ب

الذي أصدر تقريرا عن  )Alois Alzheimer( لزهاميراألويس  وهو الطبيب األملاين م١٩٠٦

 الزهاميرهذه احلالة املرضية لسيدة يف اخلمسينيات من عمرها، ومن هنا مسي مرض 

  .)١( بامسه

  الزهايمرمرادفات مرض : المطلب الثالث

ها فمن مرادفات  عدة مرادفات تتفق يف مدلوهلا وختتلف يف ألفاظالزهاميرملسمى مرض 

   :الزهاميرمرض 

 ،)النسيان( مرض النساوةالدماغي، العته اخلرف، العته،. داء اخلرف الشيخوخي

 الذاكرة، ضعف الدماغي،االضطراب ) االضطراب العقلي(اخللل  العقلي،االختالل 
. املرض الدماغي القاتلواملميت، الداء الدماغي اخلطري البدئي،اخلرف التنكسي 

)٢(
  

مراحل مرض الزهايمر:  الرابعالمطلب  

 مراحل  اليبقى يف مرحلة واحدة غالبا بل يتطور املرض ومير مبراحل وهيالزهاميرمرض 

  .فيها بشكل تدرجيي خالل عدة سنواتيتطور املرض  متواصلة يف الغالب وبطيئة
هذه من حيث قوة املرض وضعفه، ومتتاز  ولكل مرحلة آثارها على املريض وأوصافها 

  :وبيان مراحل املرض فيما يلي. ميل بأحكامها اخلاصة يف الفقه اإلسالاملراح

 : الخفيفالزهايمرمرض : المرحلة األولى
أعوام ) ٤-٢( وميكن أن تستمر من ،الزهاميروتوصف هذه املرحلة باخلفيفة من مرض 

  : أو أكثر، واملرضى يف هذه املرحلة من املرض يالحظ عليهم اآليت

  . مرارا وتكرارا يقولون الشيء نفسه- 
  . يفقدون االهتمام يف األمور اليت كانوا يستمتعون �ا من قبل- 

                              
                   ترمجـة مـارك عبـود، ،          جيمس وارنر .               نوري غراهام و د .   د                              الزهامير وأنواع أخرى من اخلرف، :      ينظر )١ (

ــــو حامــــد . د  ،           إىل نقمــــة                                مــــرض الزهــــامير مــــرض النــــسيان مــــن نعمــــة و  ،  )  ١٢ (      ، ) ٩   ( ،           مســــري أب

    ).  ٦٦   (            حممد النويب، ،                 الزهامير لدى املسنني و

    ).  ٤٨ (   ،         غسان جعفر                    مرض فقدان الذاكرة،  )        الزهامير (             خرف الشيخوخة   :       ينظر )٢ (



    
 
 

 

 
 
 

 

٦٨٤ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

 هبوضوء مريض الزهايمر وصالت األحكام الفقهية المتعلقة 

 . الصعوبة يف العثور على أمساء األشياء املعروفة- 

 . تفقد األشياء أكثر من املعتاد- 
 . يعانون من تغريات يف الشخصية- 

 . لديهم صعوبة يف استيعاب األفكار املعقدة- 

 لكن من باحلياة،ة منتبهني واجتماعيني ويتمتعون  يكون املرضى يف هذه املرحل- 
 وهلذا السبب من املمكن حيبطهم،املمكن أن النسيان يتدخل يف حيا�م اليومية ورمبا 

)١( أن يكونوا عاطفيني ومزاجيني أو يشعرون بعدم االهتمام أو الالمباالة
.  

  : المعتدلالزهايمرمرض : المرحلة الثانية
أعوام، ) ١٠- ٢( ألطول مدة واليت قد ترتاوح من الزهاميرن مرض متتد املرحلة املعتدلة م

  :واملرضى يف هذه املرحلة من املرض يالحظ عليهم اآليت

 .يضيع بسهولة حىت يف األماكن اليت يعرفها جيدا - 
 .ال يتذكر األحداث األخرية جيدا - 

 .حيتاج إىل مساعدة أو إشراف مع املهام مثل ارتداء املالبس أو االستحمام - 

 .شاجر أكثر من املعتاديت - 
 .يتخيل أن بعض األحداث حدثت ولكن يف الواقع مل حتدث - 

 .يعاين من األرق واالضطراب - 

الصعوبة يف النوم ومن املمكن أن يتجول - 
 )٢(

. 
  : الحادالزهايمرمرض : المرحلة الثالثة

أعوام أو أكثر، ويف هذه املرحلة من املرض ) ٣- ١(متتد املرحلة الثالثة للمرض من 

  : املريض ليس لديه القدرة علىنيكو
 . استعمال او فهم الكلمات -

                              
                                   مرض الزهامير مرض النسيان مـن نعمـة إىل    ، و )  ٦٩ (   ،         حممد النويب   ،                لزهامير لدى املسنني ا  :       ينظر )١ (

    ).  ٢١ (  د           مسري أبو حام . د  ،     نقمة

                                   مرض الزهامير مرض النسيان مـن نعمـة إىل    ، و )  ٦٩ (  ،          حممد النويب                    الزهامير لدى املسنني،  :     ينظر   )٢ (

     غــسان                     مـرض فقــدان الـذاكرة،  )        الزهـامير (             خـرف الــشيخوخة  و   ، )  ٢١ (            مسـري أبــو حامـد  . د  ،     نقمـة

    ).  ٥٢ (     جعفر 



    
 
 

 

 
 
 

 

٦٨٥ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

 هبوضوء مريض الزهايمر وصالت األحكام الفقهية المتعلقة 

 .  التعرف على أفراد األسرة -

 . مراعاة نفسه -
 .التحرك مبفرده -

 وتيبس عضالت ،يضا بتدهور شديد للوظائف العقليةوتتميز هذه املرحلة أ

وضمور املخ ، وسلس البول، سمواحنناء اجل، األطراف
)١(

.
  

 
  

  

                              
                 نسيان مـن نعمـة إىل                   مرض الزهامير مرض ال   ، و )  ٦٩ (  ،                             الزهامير لدى املسنني، حممد النويب  :     ينظر   )١ (

     غــسان                     مـرض فقــدان الـذاكرة،  )        الزهـامير (             خـرف الــشيخوخة  و   ، )  ٢١ (            مسـري أبــو حامـد  . د  ،     نقمـة

    ).  ٥٢ (     جعفر 



    
 
 

 

 
 
 

 

٦٨٦ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

 هبوضوء مريض الزهايمر وصالت األحكام الفقهية المتعلقة 

 اام  

ا ا  ا  
  

 واألعراض اليت تصيب املريض يتضح أن املرض يصيب الزهاميربالنظر إىل مراحل مرض 

مما يؤدي إىل فقدان العقل خصائصه - ذي هو مناط التكليف عند اإلنسانال- العقل 
 ،يف التذكر والتفكري واالستيعاب على درجات خمتلفة حبسب درجات ومراحل املرض

 مكلفا يؤمر بفعل الزهامير عليه هل يعترب مريض ّ          شد، وبناءاألتبدأ باألخف إىل 

  املأمورات وترك املنهيات أو ال؟
  

اليت مت ذكرها  يف املراحل الزهاميريتضح اجلواب بالنظر إىل التغريات اليت حتصل ملريض 

 الزهاميرمرحلة "  فبالنظر إىل املرحلة األوىل من املرض واليت تسمى ،يف املبحث السابق
نلحظ أن املريض اليفقد عقله وإمنا جيد صعوبة يف تذكر بعض األمور إضافة " اخلفيف

ّ                                  وهذه األمور اليت جيد صعوبة يف تذكرها  )١(إىل نسيان أمساء بعض األشياء املعروفة
 يف هذه الزهاميروبناء عليه فإن مريض . أحيانا يتذكرها عند تذكريه �ا وتكرار ذلك 

ّ                                                   تكاليف الشرعية ويذكر �ا وقد حيتاج أحيانا إىل مساعدة ُ                           املرحلة يعترب مكلفا يؤمر بال
  .ّ                               تذكر بعض أحكام الوضوء والصالةيف

  
ّ                                        وأما املرحلة الثانية من املرض واليت تسمى  نلحظ أن عقل "  املعتدلالزهاميرمرحلة " ُ

 وضياعه بسهولة يف أماكن ،من حيث التخيالت اليت يراها حتدثاملريض تأثر باملرض 

 العقل واحتياجه إىل مساعدة اآلخرين يف ارتداء مالبسه نظرا لفقدانكان يعرفها 
  .خلصائص التفكر واالستيعاب

                              
      به                                         وهذا ما الحظته يف أيب شفاه اهللا عند بداية املرض     )١ (



    
 
 

 

 
 
 

 

٦٨٧ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

 هبوضوء مريض الزهايمر وصالت األحكام الفقهية المتعلقة 

ه ب عليجتفال ، )١( ُ                            يف هذه املرحلة يلحق باملعتوهالزهاميروبناء عليه فإن مريض 

قياسا على الصيب جبامع وجود أصل العقل مع  العقوبات،ثبت يف حقه تالعبادات وال 
  )٢( فعا للحرجّ              متكن خلل فيه د

 إال يف العبادات الصبا حكم العته حكم أن-  اهللا رمحه-  زيد الدبوسي وذهب أبو

  )٣( اخلطاباحتياطا يف وقت فتجب عليه 

قياسا على نوع جنون فمنع الوجوب؛ ألنه ال يقف على العواقب بأن العته : ونوقش

 عن اخلطاب سقوط يف أثر ملا العقل نقصان أن الصيب إذا ظهر فيه قليل عقل، وحتقيقه

عدمه يف السقوط بأن صار جمنونا ألنه ال أثر للبلوغ إال يف كمال العقل فإذا مل حيصل 
  )٤( .الكمال حبدوث هذه اآلفة كان البلوغ وعدمه سواء

ّ                                        وأما املرحلة الثالثة من املرض واليت تسمى  واليت تتميز "  احلادالزهاميرمرحلة " ُ

 وعدم قدرته على ضبط املخ، وضمور ،ئف العقليةل املريض الشديد للوظابتدهور عق
 فإننا نلحظ بأن العقل ّ      مفسر، كالمه غري مفهوم وال نفسه، ويكون ومراعاة تصرفاته،

ُ                                                وبناء عليه فإنه يلحق با�نون جبامع فقدان العقل . فهو غائب كلياوظائفه،فقد 
 علىعن ف. )٥( اوترتتب عليه أحكام ا�نون الفقهية ويصبح غري مكلف شرعا إمجاع

عن النائم : رفع القلم عن ثالثة: "قال-صلى اهللا عليه وسلم - أن النيب رضي اهللا عنه 

  .)٦("قل، وعن الصغري حىت يشب، حىت يعا�نون: حىت يستيقظ، وعن املعتوه، أو قال

                              
            التعريفـــات     كتـــاب  :     ينظـــر   .                                             هـــو مـــن كـــان قليـــل الفهـــم، خمـــتلط الكـــالم، فاســـد التـــدبري  :         املعتـــوه )١ (

) ٢٢١   .(      

                 التقرير والتحبري   ، و )   ٢٧٤ / ٤ (                    عبد العزيز البخاري  ،                            كشف األسرار شرح أصول البزدوي  :       ينظر )٢ (
         ابــــن جنــــيم  ،                             البحــــر الرائــــق شــــرح كنــــز الــــدقائق و   ، )   ١٧٦ / ٢ (             ابــــن أمــــري حــــاج  ،              يف شــــرح التحريــــر

) ٤١ / ١  .(    

                املراجع السابقة  :       ينظر )٣ (

    ) ٢٧٥ / ٤ (                                                كشف األسرار شرح أصول البزدوي، عبد العزيز البخاري   :       ينظر )٤ (

    ).   ١٢٠ /  ٢٣   (           ابن عبد الرب  ،                                     التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد  :     ينظر   )٥ (

                              وأخرج حنوه الرتمذي، أبـواب احلـدود   )    ٩٥٥  :       ، برقم  ٢٠ / ٢ (                           أخرجه أمحد يف مسنده ت شاكر (٦)

  =   ،   ٨٤ / ٣ (                                ، بــاب مــا جــاء فــيمن ال جيــب عليــه احلــد -                صــلى اهللا عليــه وســلم-           عــن رســول اهللا 
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  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

 هبوضوء مريض الزهايمر وصالت األحكام الفقهية المتعلقة 

وهذا إمجاع أن ا�نون املعتوه ال حد عليه : "... )١( - اهللارمحه -   قال ابن عبد الرب

ا�نون غري مكلف، وال يلزمه : " )٣(- رمحه اهللا- قال ابن قدامة و)٢(" م عنه مرفوعوالقل
وال نعلم . قضاء ما ترك يف حال جنونه، إال أن يفيق وقت الصالة، فيصري كالصيب يبلغ

  .)٤(" يف ذلك خالفا

  

                                                                      
  ،    ١٤١ / ٤ (                                                  بـو داود، كتـاب احلـدود، بـاب يف ا�نـون يـسرق أو يـصيب حـدا     ، وأ )    ١٤٢٣ :    برقم =

                                                             رواه ابن جريج، عن القاسم بن يزيد، عن علـي رضـي اهللا عنـه، عـن النـيب    :"     وقال  )     ٤٤٠٣ :    برقم

    ".     واخلرف "  :                         صلى اهللا عليه وسلم زاد فيه

         ، بـاب مـن           كتـاب الطـالق  :          ، النـسائي-           رضـي اهللا عنهـا-                                    وأخرج النسائي وابن ماجه حنوه عن عائشة

                    كتـاب الطـالق، بـاب طــالق   :           ، ابــن ماجـه )    ٣٤٣٢ :      ، بـرقم   ١٥٦ / ٦ (                     ال يقـع طالقـه مـن األزواج 

  "      اخلالصــــة "                       ، وصــــحح النــــووي إســــناده يف  )    ٢٠٤١ :      ، بــــرقم   ٦٥٨ / ١ (                       املعتــــوه والــــصغري والنــــائم، 

ــــري  )   ٢٥٠ / ١ ( ــــدر املن ــــن امللقــــن يف الب                          هــــذا احلــــديث قاعــــدة مــــن قواعــــد     ): "   ٢٢٥ / ٣ (                              ، وقــــال اب

    ."           رضي اهللا عنها-                 قواها طريق عائشة                              ما ال حيصى من ألحكام، له طرق أ   يها            اإلسالم يدخل ف

      هـ،    ٤٦٣          ، تويف عام                             عبد الرب النمري القرطيب املالكي                                 أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن (١) 

                           االسـتذكار يف شـرح مـذاهب علمـاء  و          االسـتيعاب،  و                             الدرر يف اختصار املغـازي والـسري،   :        من كتبه

   )   ٢٤٠ / ٨   (      لزركلي     عالم ل  األ  :       ينظر .      األمصار

    ).   ١٢٠ /  ٢٣   (                                                 التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، ابن عبد الرب  (٢)

                                                        عبد اهللا بن أمحد بـن حممـد بـن قدامـة اجلمـاعيلي املقدسـي مث الدمـشقي                     أبو حممد، موفق الدين (٣) 

   سـري   :     ينظـر   .    دايـة  اهل و               املقنع يف الفقه،  و               الكايف يف الفقه،   :               هـ، ومن كتبه   ٦٢٠                احلنبلي، تويف عام 

    ).  ٦٧ / ٤   (      لزركلي        األعالم، ا   )   ١٦٦-   ١٦٥ /  ٢٢   (    لذهيب   ، ا           أعالم النبالء

    ).   ٢٩٠ / ١   (           ابن قدامة ،      املغين(٤)



    
 
 

 

 
 
 

 

٦٨٩ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

 هبوضوء مريض الزهايمر وصالت األحكام الفقهية المتعلقة 

  

ا ا  

ا  ءو   

  
وبالنظر إىل مراحله الثالث  ،اميرالزه التكييف الفقهي ملريض ثاينذكرت يف املبحث ال

املرحلة األوىل  وصالته إمنا هو يف الزهاميرفإن مدار البحث فيما يتعلق بوضوء مريض 

إىل أن املريض فيه واليت متت اإلشارة "  اخلفيفالزهاميرمرحلة " من املرض واليت تسمى 
ُ           رحلة يعترب  وهو يف هذه امل،ال يفقد عقله وإمنا جيد صعوبة يف تذكر بعض األمور 

ّ                                    وقد حيتاج أحيانا إىل مساعدة يف تذكر ،ّ                                      مكلفا يؤمر بالتكاليف الشرعية ويذكر �ا
  .بعض أحكام الوضوء والصالة 

  

 ببيان الزهاميروسوف يتم يف هذا املبحث ذكر مسائل الوضوء اليت تتعلق مبريض 

 بصدد عليه، ولستاألحكام الفقهية اليت تعرض له عند الوضوء بسبب تأثري املرض 
ُ                                 وإمنا كما ذكرت ببحث املسائل اليت املعتاد،ذكر أحكام الوضوء العامة للمكلف 

   :طالب التالية امل وجعلتها يفتعرض ملريض الزهامير عند الوضوء 

  .الزهايمر حكم الوضوء لمريض :األولالمطلب 
   عند العجزالزهايمرَ        مريض توضئةحكم : المطلب الثاني

 فرضا من فروض الزهايمر ترك مريض الحكم إذا: الث الثطلبالم

  الوضوء
  الزهايمر حكم التيمم لمريض :ابع الرطلبالم
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أراد الصالة وهو  يف مرحلة مرضه األوىل مكلف جيب عليه الوضوء إذا الزهاميرمريض 

:  فأما الكتاب فقوله تعاىلشرط لصحتها، وقد دل علی ذلك الكتاب والسنة واإلمجاع،

                   ياأ يـها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصالة فاغسلوا وجوهكم وأ يديكم إلى ال مرافق وامسحوا  "
                                        ْ           َ                                                     َ   ُ َ ُ ْ َ ََ ْ ْ ََ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ
َ َ َِ ِ ِْ ْ ُْ ُ ََ ُُ َِّ ْ ُ ُِّ َ َ ُ َّ

               برءوسكم وأ رجلكم إلى ال كعبـين
 

  
        ْ            َ         ِ ْ َ ُ ْْ َ ُ َُِ ْ َْ َ

ِ
ُ ُ

  ]٦ :املائدة. [اآلية" ...ِ
ية على اشرتاط الطهارة لصحة الصالة، ألن اهللا تعاىل أمر  دلت هذه اآل:وجه الداللة

  )١(.�ا عند إرادة القيام إليها، واألصل يف األمر الوجوب

ال : "وأما السنة فعن ابن عمر رضي اهللا عنهما، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  )٢(."تقبل صالة بغير طهور، وال صدقة من غلول

ال تقبل صالة : "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوعن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

   )٣(".من أحدث حتى يتوضأ
  )٤(.  يف وجوب الوضوء للصالةٌّ                  أن هذين احلديثني نص: وجه الداللة من الحديثين

أمجع : " )٥(- رمحه اهللا-وأما اإلمجاع فقد نقل ذلك مجع من أهل العلم، قال ابن املنذر

  )٦(."جتزئ إال بطهارة إذا وجد املرء إليها السبيلأهل العلم على أن الصالة ال 

                              
                    اجلـــامع ألحكـــام القـــرآن   ، و ) ٧ /  ١٠ (      الطـــربي      ريـــر     ابـــن ج                            جـــامع البيـــان يف تأويـــل القـــرآن  :    نظـــر ي  ) ١ (

   )   ٨٢  ،   ٨٠ / ٦ (       القرطيب 

     ٢٢٤  :                   للــــــصالة، رقــــــم احلــــــديث                              كتــــــاب الطهــــــارة، بــــــاب وجــــــوب الطهــــــارة  :          صــــــحيح مــــــسلم  ) ٢ (

) ٢٠٤ / ١   ( .  

     ١٣٥  :                               ال تقبـــل صـــالة بغـــري طهـــور، رقـــم احلـــديث  :                 كتـــاب الوضـــوء، بـــاب  :               صـــحيح البخـــاري )٣ (

                                          كتــاب الطهـارة، بــاب وجــوب الطهـارة للــصالة، رقــم   :                        ، واللفـظ لــه، وصـحيح مــسلم )  ٣٩ / ١ (

   . )   ٢٠٤ / ١   (   ٢٢٥  :      احلديث

                      واملنهــاج شــرح صــحيح مــسلم    ، )  ١٠ / ٢ (            القاضــي عيــاض   ،  م            بفوائــد مــسل           إكمــال املعلــم  :    نظــر ي  ) ٤ (

  . )   ١٠٢ / ٣ (        للنووي

  ،       املبــسوط  :           ، ومــن كتبــه   ه   ٣١٩          ، تــويف عــام               النيــسابوري                               أبــو بكــر حممــد بــن إبــراهيم بــن املنــذر   )٥ (

   ).   ٢٩٤ / ٥   (      لزركلي   ، ا     األعالم  :     ينظر   .             اختالف العلماء  ،                           اإلشراف على مذاهب أهل العلم

  . )  ٣٣ / ١   (         ابن املنذر  ،      اإلمجاع  ) ٦ (
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وقد حيتاج  . يجب عليه أن يتوضأ حىت تصح صالتهالصالة، ف الزهاميرفإذا أراد مريض 

  .إىل تذكريه بكيفية الوضوء إذ قد حيصل له نسيان لكنه ال يفقد العقل 
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ه  أن يتوضأ بنفسه ويف هذه احلال فإنه جيوز أن يوضئه غريلزهاميراقد يعجز مريض 

أمجعوا أنه جائز للمريض أن يوضئه : ")١(-رمحه اهللا-  بطالبإمجاع أهل العلم، قال ابن
  )٢(." غريه وييممه غريه إذا مل يستطع

و الرجل املريض إذا مل تكن له امرأة وال أمة وله ابن أو أخ وه: "ويف حاشية ابن عابدين

  .)٣(."يوضئه ابنه أو أخوه: ال يقدر على الوضوء، قال

جيب على اإلنسان أن يوضئ نفسه، وال جيوز له االستنابة على : "ويف الفواكه الدواين

فعله أو على الدلك فقط إال من ضرورة فيجوز، بل جيب على حنو األقطع استنابة من 

  )٤(."يوضئه

األقطع واملريض على الوضوء، لزمه حتصيل وإن مل يقدر : ")٥(- رمحه اهللا- وقال النووي

   )٦ (."من يوضئه، إما متربعا، وإما بأجرة املثل إذا وجدها

                              
   .   ه   ٤٤٩          ، تويف عام                 يعرف بابن اللجام   ، و                            عبد امللك بن بطال، أبو احلسن             علي بن خلف بن   )١ (

    ).   ٢٨٥ / ٤   (              األعالم، الزركلي  :     ينظر

  . )   ٢٧٩ / ١ (                          شرح صحيح البخاري البن بطال   ) ٢ (

  . )   ٣٤١ / ١ (           ابن عابدين   ،  )                حاشية ابن عابدين (                         رد احملتار على الدر املختار    )٣ (

  . )   ١٣٧ / ١ (         النفراوي   ،    واين                                        الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القري   )٤ (

     �ـذيب   :               هــ، ومـن كتبـه   ٦٧٦                                                       أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي، الشافعي، تويف عـام    )٥ (

  . )   ١٤٩ / ٨ (               األعالم، الزركلي   :     ينظر  .        الدقائق و             حلية األبرار،  و               األمساء واللغات، 

   ).  ٥٣ / ١ (                                 روضة الطالبني وعمدة املفتني، النووي    )٦ (
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وإذا وجد األقطع وحنوه كاألشل واملريض الذي ال يقدر أن يوضئ : ")١( وقال البهويت

نفسه من يوضئه أو يغسله بأجرة املثل وقدر عليها من غري إضرار بنفسه أو من تلزمه 
   )٢(."مه ذلك؛ ألنه يف معىن الصحيحنفقته لز

    :واستدلوا

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا أفاض  رضي اهللا عنهمبا ثبت عن أسامة بن زيد
من عرفة عدل إىل الشعب فقضى حاجته، قال أسامة بن زيد فجعلت أصب عليه 

  )٣(."المصلى أمامك: "ويتوضأ، فقلت يا رسول اهللا أتصلي؟ فقال

 يفهم من هذا احلديث أنه جيوز للرجل أن يوضئه غريه، ألن ملا لزم :لةوجه الدال

املتوضئ اغرتاف املاء من اإلناء ألعضائه وجاز له أن يكفيه ذلك غريه، بدليل صب 
أسامة املاء على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لوضوئه، واالغرتاف بعض عمل 

  )٤(.الوضوء، فكذلك جيوز سائر الوضوء

  

                              
  ،     هـ    ١٠٥١          ، تويف عام                                        الح الدين ابن حسن بن إدريس البهويت احلنبلي                  منصور بن يونس بن ص   )١ (

    نظــم       يف شــرح               املــنح الــشافية     ، و           عمــدة الطالــب و  ،                            دقــائق أويل النهــى لــشرح املنتهــى   :        ومــن كتبــه

    ).   ٣٠٧ / ٧ (               األعالم، الزركلي   :       ينظر .       املفردات

  . )   ١٠٢ / ١ (         ، البهويت                          كشاف القناع عن منت اإلقناع    )٢ (

ـــــ  :             صـــــحيح البخـــــاري  ) ٣ ( ـــــاب  كت ـــــم احلـــــديث  :               اب الوضـــــوء، ب      ١٨١  :                            الرجـــــل يوضـــــئ صـــــاحبه، رق

) ٤٧ / ١  ( .  

      ، ابن                            فتح الباري شرح صحيح البخاري   ، و )   ٢٧٩ / ١ (                          شرح صحيح البخاري البن بطال   :    نظر ي   )٤ (

  . )  ٦٠ / ٣   (               بدر الدين العيين  ،                             عمدة القاري شرح صحيح البخاري و  ،  )   ٢٨٦ / ١ (   حجر
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  ؟را لتأثري املرض عليه فماذا عليه فرضا من فروض الوضوء نظالزهاميرقد يرتك مريض 

إذا ترك فرضا أو ركنا من فروض وأركان الوضوء فإن وضوءه ال يصح، وإن توضأ وصلى 

 لعدم اكتمال ادة الوضوء والصالةمث تذكر أنه ترك شيئا من فروضه أو أركانه فيلزمه إع

 )١( طهارته

  
������������� � � � � � �� � � � ����������������������� � � � �� � � � � � �� � ��������� � � � � � � 

 من الوضوء بنفسه والجيد من يوضئه فهل جيوز يف هذه احلال الزهاميرقد يعجز مريض 
  أن يتيمم ؟

  : ان ذلك أن التيمم ال جيوز إال يف حالتنيبي

  فر أو احلضرعند انعدام املاء سواء يف الس: احلالة األوىل

  

ً                      فـلم جتدوا ماء  : "ويدل على ذلك الكتاب والسنة واإلمجاع، فأما الكتاب فقوله تعاىل َ ُ َِ ْ ََ
      فـتـيمموا صعيدا طيبا

                         ً ََِّ ً ِ
َ ُ َّ ََ")٢(   

أن اهللا عز وجل اشرتط األمر بالتيمم بعدم وجود املاء فدل على أنه ال : وجه الداللة

  )٣( .جيوز التيمم إال بعدم املاء

                              
  ،  )                حاشـية ابـن عابـدين (                   ار علـى الـدر املختـار       رد احملتـ   ، و )  ٥٤ / ١ (          ابن اهلمام   ،           فتح القدير  :    نظر ي   )١ (

                    التـــاج واإلكليـــل ملختـــصر    ، و )  ٢٠   (     اجلنـــدي      خليـــل   ،    خليـــل         ، وخمتـــصر )   ١٥٠ / ١   (          ابـــن عابـــدين

ــــن أيب زيــــد القــــريواين   ، و )   ٣٢٢ / ١ (      املــــواق   ،     خليــــل ــــدواين علــــى رســــالة اب            النفــــراوي  ،                                           الفواكــــه ال

                      قه العبادات على املذهب     ، وف )   ٣٣١ / ١ (  ة          ابن الرفع  ،                           كفاية النبيه يف شرح التنبيه   ، و )   ١٤٦ / ١ (

ــــشافعي ــــة العيطــــة  ،        ال        نــــصاف يف   اإل   ، و )  ٨٥ / ١ (             ، ابــــن قدامــــة       ، واملغــــين )   ٣٩٤ / ١   (                 احلاجــــة دري

         ، البهــويت                         كــشاف القنــاع عــن مــنت اإلقنــاع و  ،  )   ١٩٦ / ٣   (       املــرداوي  ،                     معرفــة الــراجح مــن اخلــالف

) ٢٦٣ / ١   ( .   

   ٤٣  :        النساء   ) ٢ (

  . )  ٩٢ / ١   (        ، النووي       املهذب   شرح          ، وا�موع )   ١٧٥  ،   ١١ / ١   (           ، ابن قدامة    املغين  :     انظر  ) ٣ (
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إن : "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال فعن أيب ذر رضي اهللا عنه: وأما السنة

الصعيد الطيب طهور املسلم، وإن مل جيد املاء عشر سنني، فإذا وجد املاء فليمسه 
  )١(." بشرته، فإن ذلك خري

 أن التيمم جائز ما مل جيد املاء فدل ذكرأن النيب صلى اهللا عليه وسلم : وجه الداللة

  . جيوز إال بعدم املاءعلى أنه ال
إذا عدم املاء بعد طلبه املعترب جاز له التيمم لآلية : ")٢(- رمحه اهللا-وقال النووي

  )٣(."واألحاديث الصحيحة واإلمجاع

إعواز املاء : الشرط الثالث ....شروط لصحة التيمم" :)٤(- رمحه اهللا- وقال ابن قدامة
  )٥(."بعد الطلب، وال خالف يف اشرتاطه

   يف هذه احلال واجد للماء فال جيوز له التيمم زهاميرالومريض 

  عند تعذر استعمال املاء بسبب الربد أو اخلوف أو املرض: احلالة الثانية
إذا تعذر استعمال املاء بسبب الربد أو اخلوف أو املرض الذي خياف من استعمال املاء 

  )٦(.اتفاق املذاهب األربعةفيه اهلالك أو زيادة املرض أو تأخر الربء فإنه جيوز التيمم ب

                              
  )    ١٢٤  :     بـــرقم   ١٨٤ / ١ (                              التـــيمم للجنـــب إذا مل جيـــد املـــاء                  أبـــواب الطهـــارة، بـــاب  :            رواه الرتمـــذي  ) ١ (

   )    ١٨٥ / ١ (           سنن الرتمذي   :     انظر  .                  هذا حديث حسن صحيح  :     وقال

   ).  ١٤ : ص (           سبقت ترمجته    )٢ (

  . )   ٢٦١ / ٢   (        ، النووي         شرح املهذب      ا�موع   ) ٣ (

   ).  ١٠ : ص   (          سبقت ترمجته   )٤ (

  . )   ١٧٥ / ١ (            ، ابن قدامة  ين     املغ )٥ (

                    عـــــالء الـــــدين الـــــسمرقندي    ،              ، وحتفـــــة الفقهـــــاء )   ١٢٢  ،    ١١٢ / ١ (        السرخـــــسي   ،       املبـــــسوط  :    نظــــر ي  ) ٦ (

                    تبيـــني احلقـــائق شـــرح كنــــز  و  ،  )  ٢٧ / ١ (          املرغينــــاين  ،                          اهلدايـــة يف شـــرح بدايـــة املبتـــدي   ، و )  ٣٨ / ١ (

  ،    ١١٤   (     اجلــــد       ابــــن رشــــد  ،                   ، واملقـــدمات املمهــــدات )   ١٣٧ / ١ (                  فخــــر الــــدين الزيلعــــي   ،        الـــدقائق

    ابــن   ،                   ، والقــوانني الفقهيــة )  ٧٢ / ١ (              ابــن رشــد احلفيــد    ،                        بدايــة ا�تهــد و�ايــة املقتــصد     ، و )   ١١٥

         أبــو احلــسن   ،                                     احلــاوي الكبــري يف فقــه مــذهب اإلمــام الــشافعي     ، و )  ٣٠  ،   ٢٩ / ١   (         جــزي الكلــيب

     ، و )  ٧٢  ،   ٧١ / ١ (        الـشريازي   ،                          املهذب يف فقة اإلمام الشافعي     ، و )   ٢٧١-   ٢٦٩ / ١ (        املاوردي 

  =                  أسـىن املطالـب يف شـرح    ، و )  ١٧-  ١٦ / ١ (       النـووي   ،                 دة املفتـني يف الفقـه                 منهاج الطـالبني وعمـ
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  :واستدلوا باآلتي

           وال تـلقوا بأيديكم إلى التـهلكة : "قول اهللا تعاىل. ١
 
                                    ِ َ ُُ ْ َّ َ َِْ ْ

ِ
ْ ِ ُ َُ   ].١٩٥:البقرة[ "َ

   وال تـقتـلوا أ نـفسكم إن الله كان بكم رحيما: "وقوله تعاىل. ٢
 

                                               َ             ً َ َ
ِ

ْ ُْ ُِ َ َ ََ َّ َِّ َ ُ ْ ُ ُ ْ   ]٢٩:النساء[ "َ

على الناس قتل أنفسهم وإهالكها، ومن قتل أن اهللا عز وجل حرم : وجه الداللة

أنفسهم وإهالكهم أن يتوضأ أو يغتسل الشخص الذي خياف على نفسه اهلالك وحنوه 
  )١(.باستعمال املاء، فجاز له أن يتيمم

احتلمت يف ليلة باردة يف غزوة ذات : عن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه قال. ٣

مت، مث صليت بأصحايب الصبح السالسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيم
يا عمرو صليت بأصحابك وأنت : "فذكروا ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

ُ                  وال تـقتـلوا ": فأخربته بالذي منعين من االغتسال، وقلت إين مسعت اهللا يقول" جنب؟ ُ ْ َ ََ
  أ نـفسكم إن الله كان بكم رحيما

 
                                          َ ً َ

ِ
ْ ُْ ُِ َ َ َ َّ َِّ َ ُ لى اهللا عليه فضحك رسول اهللا ص] ٢٩: النساء[ "ْ

  )٢(.وسلم ومل يقل شيئا

 تيمم عمرو بن العاص خوفا من شدة الربد فأخرب النيب صلى اهللا عليه :وجه الداللة

وسلم بذلك فسكت ومل يقل شيئا، فهذا يدل على اجلواز ألنه صلى اهللا عليه وسلم ال 
  )٣(.يقر على اخلطأ

 ، ملاء يف زيادة املرض أو نقصانه جند أنه ال أثر الستعمال االزهاميروبالنظر إىل مريض 

.  جيد من يوضئه فيجوز له التيمم يف هذه احلال  قد يعجز عن استعمال املاء والوإمنا
  واهللا أعلم 

                                                                      
     ، و )   ١٩٢  ،    ١٨٩ / ١   (           ، ابـن قدامــة       ، واملغـين )  ٨١  ،   ٨٠ / ١ (              زكريـا األنـصاري   ،           روض الطالـب =

             نـصاف يف معرفـة   اإل   ، و )   ١٧٥-   ١٦٦ / ٢ (                 عبد الرمحن املقدسي   ،                         الشرح الكبري على منت املقنع

          ، البهــويت                      اف القنــاع عــن مــنت اإلقنــاع  كــش   ، و )   ١٧٣-   ١٦٨ / ٢ (        املــرداوي   ،               الــراجح مــن اخلــالف

) ٢٦٣  ،    ٢٦٢ / ١   ( .  

  . )   ١٩٢ / ١   (         ابن قدامة   ،    املغين  :    نظر ي  ) ١ (

     ٣٣٤  :                                                      كتــــاب الطهــــارة، بــــاب إذا خــــاف اجلنــــب الــــربد أيتــــيمم، رقــــم احلــــديث  :              رواه أبــــو داود  ) ٢ (

  . )   ٤٥٤ / ١           فتح الباري  (            وإسناده قوي   :             وقال ابن حجر  )   ٩٢ / ١ (

   . )   ١٩٣ / ١ (          ابن قدامة    ،    املغين  :    نظر ي   )٣ (
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 ااا  

  ةا  

  
مرحلة الزهامير " املرحلة األوىل من املرض واليت تسمى  يف متت اإلشارة إىل أن املريض  

 وهو يف هذه املرحلة ،عقله وإمنا جيد صعوبة يف تذكر بعض األمور  ال يفقد "اخلفيف
ّ                                                                               يعترب مكلفا يؤمر بالتكاليف الشرعية ويذكر �ا وقد حيتاج أحيانا إىل مساعدة يف تذكر  ّ ُ

  .بعض أحكام الوضوء والصالة 

مرحلة "   يف اليت تتعلق مبريض الزهاميرصالةوسوف يتم يف هذا املبحث ذكر مسائل ال
 بسبب تأثري الصالةببيان األحكام الفقهية اليت تعرض له عند  "  ر اخلفيفالزهامي

 وإمنا حبث ، العامة للمكلف املعتاد لصالةولست بصدد ذكر أحكام ا،املرض عليه 

   : املطالب التالية وجعلتها يفالصالةاملسائل اليت تعرض ملريض الزهامير عند 
   .ة اجلماعةصالل  مريض الزهاميرحكم حضور: املطلب األول

  .ملريض الزهاميرحكم اجلمع بني الصلوات : املطلب الثاين

    به يف صالة الفرضالزهاميرمريض حكم إمامة إحدى حمارم : لب الثالثاملط
   باألركان أو الواجبات خالل أداء الصالة الزهامير حكم تذكري مريض :املطلب الرابع

  

  



    
 
 

 

 
 
 

 

٦٩٧ 
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����������� � � � �� � � � �������������� � � � �� � �������������� � � � � � �� � � � ������������������ � � � � � �� � �� �
ُ حضور صالة اجلماعة يف املسجد فهل يعذر بعدم الزهاميرقد ال يستطيع مريض 

  شهودها ؟

حكم عدم حضور مريض  مث ،حكم صالة اجلماعة ّنبني أواللإلجابة على ذلك 

   . لصالة اجلماعةالزهامير
  

  حكم صالة الجماعة :ً     أوال

  . أقوال حكم صالة اجلماعة على أربعةيف  اختلف الفقهاء 
 .)١( اجلماعة صالةتعارض مفهومات اآلثار وظواهرها اليت وردت يف: سبب االختالف

، )٢(وهذا مذهب احلنفية ،  صالة اجلماعة واجبة على األعيان:القول األول

ٌ، وقول للشافعية )٣(واحلنابلة
)٤(.  

  

  :األدلة

َّوإذا كنت فيهم فأقمت لهم الص : "قول اهللا تعاىل .١ ُ ُ َ َ َْ َ ََ ْ ِ ِ ْ ُ َ َالة فـلتـقم طائفة منـهم معك َِ َ َ ْ ُْ ْ ِ ٌ َِ َ ُ َ ََْ َ

ُّوْليأخذوا َأسلحتـهم فإذا سجدوا فـليكونوا من ورائكم وْلتأت طائفة ُأخرى لم يصلوا  َِ ُ ْ َ َ َ َْ ْ َْ َ ْ ٌ َِ ِ َِ ْ َْ ََ َ َ َُ ُ َ َ ُِ ُ ْ ُ َ َ ُ
ِ
ْ ُ

َفـليصلوا معك َ ََ ُُّ ْ  ].١٠٢:النساء ["َ

                              
ــــة املقتــــصد  ،  )   ٧٠٥ / ١   (      املــــازري  ،          شــــرح التقــــني  :       ينظــــر(١) ــــة ا�تهــــد و�اي               ابــــن رشــــد احلفيــــد   ،                         بداي

) ١٥٠ / ١   .(    

          بدر الـدين   ،                     ، البناية شرح اهلداية )   ١٥٥ / ١ (   اين  س    الكا   ،                             بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  :       ينظر(٢)

    ).   ٤٥٧ / ١ (    دين          ، ابن عاب )                حاشية ابن عابدين (                            ، ورد احملتار على الدر املختار  )   ٣٢٤ / ٢ (      العيين 

                                          ، واإلنــــصاف يف معرفــــة الــــراجح مــــن اخلــــالف، املــــرداوي  )   ١٣٠ / ٢   (           ، ابــــن قدامــــة    املغــــين  :       ينظــــر(٣)

    ).   ٢٥٩ / ١ (        ، البهويت                    ، وشرح منتهى اإلرادات )  ٦٥ ٢ / ٤ (

  ،                             األوسـط يف الـسنن واإلمجـاع واالخـتالف   ، و )   ١١٥ / ٨   (                  أبـو إبـراهيم املـزين ،         خمتصر املـزين  :       ينظر(٤)

    ).   ١٨٣ / ٤   (        النووي            شرح املهذب،  وع      ، وا�م )   ١٣٢ / ٤ (          ابن املنذر 
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 الة اخلوفصت اجلماعة يف إذا كانسن : )١(- رمحه اهللا-  قال ابن تيمية :وجه الداللة

مفارقة اإلمام قبل السالم وكذلك ك  ما ال جيوز لغري عذرّوقد سوغ فيها واجبة 
مع اإلمام إذا كان التخلف عن متابعة اإلمام كما يتأخر الصف املؤخر بعد ركوعه 

وهذه األمور تبطل الصالة لو فعلت لغري عذر فلو مل تكن اجلماعة ، العدو أمامهم

تحبة لكان قد التزم فعل حمظور مبطل للصالة وتركت املتابعة الواجبة يف واجبة بل مس
الصالة ألجل فعل مستحب مع أنه قد كان من املمكن أن يصلوا وحدانا صالة تامة 

  .)٢(فعلم أ�ا واجبة 

َوَأقيموا الصالة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ":وقوله تعاىل .٢ َ َ ُ َ
ِ ِ َّ َ َ ُ َ َ َ َ َْ

َّ ُ َّ   .]٤٣:البقرة["ِ
 الركوع، فكان أمرا بإقامة الصالة  حالاملشاركة يفأن اهللا ذكر  :وجه الداللة

   .)٣(باجلماعة، ومطلق األمر لوجوب العمل 

 -  صلى اهللا عليه وسلم - أتى النيب : "قال- رضي اهللا عنه- عن أيب هريرة  .٣
يا رسول اهللا، ليس يل قائد يقودين إىل املسجد، فسأل رسول : رجل أعمى فقال

 أن يرخص له، فيصلي يف بيته، فرخص له، فلما -  صلى اهللا عليه وسلم -  اهللا

 - نعم، قال رسول اهللا : ؟ قالهل تسمع النداء بالصالة: وىل دعاه وقال له
  .)٤(" فأجب: - صلى اهللا عليه وسلم 

  . )٥( أنه ملا مل يرخص لألعمى الذي مل جيد قائدا له، فغريه أوىل :وجه الداللة

                              
ّ                                                ّاحلــراين الدمــشقي احلنبلــي، أبــو العبــاس، تقــي الــدين ابــن                                أمحــد بــن عبــد احللــيم بــن عبــد الــسالم(١) 

  ،                                     الفرقــان بــني أوليــاء اهللا وأوليــاء الــشيطان  ،            منهــاج الــسنة  :           ، ومــن كتبــه    هـــ   ٧٢٨          ، تــويف عــام      تيميــة

    ).   ١٤٤ / ١   (      لزركلي        األعالم، ا  :     ينظر  .       الرسول                      الصارم املسلول على شامت 

    ).   ٢٢٧ /  ٢٣   (           ، ابن تيمية              جمموع الفتاوى(٢)

    ).   ١٥٥ / ١ (   اين  س    الكا   ،                             بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  :     ينظر(٣)

                                جيـب إتيـان املـسجد علـى مـن مسـع النـداء  :                         املساجد ومواضع الصالة، باب   :                 رواه مسلم، كتاب(٤)

    )    ٦٥٣ :      ، برقم   ٤٥٢ / ١ (

    ).   ١٣٠ / ٢   (             ابن قدامة    املغين  :     ينظر(٥)
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صالة اجلماعة ال جتب على األعيان؛ بل هي واجبة على الكفاية،  :القول الثاني

ٌ، وهو قول عند احلنفية )١(وذهب إليه الشافعية 
، وقول )٣(، وقول للمالكية )٢(

  ،)٤(للحنابلة

  

  :األدلة
  :استدل أصحاب هذا القول على أن اجلماعة ليست بفرض عني باألدلة، ومنها

-صـلى اهللا عليـه وسـلم - أن رسـول اهللا :-رضـي اهللا عنهمـا-عن عبد اهللا بـن عمـر .١

 . )٥ (" صالة الجماعة تفضل صالة الفذ بسبع وعشرين درجة: "قال
  

   . )٦ (املفاضلة إمنا تكون حقيقتهما بني فاضلني جائزين أن  :وجه االستدالل

َإذا   : "أن التفــضيل ال يــدل علــى أن املفــضول جــائز فقــد قــال تعــاىلبــ :نــوقش الــدليل  ِ

ِنودي للصالة َِ َّ َ
ِ ْ من يـوم اْلجمعة فاسـعوا إلـى ذكـر اللـه وذروا اْلبـيـع ذلكـم خيــر لكـمُ ٌ ُْ ُ ََ َْ َْ َِ ََ ْ َْ ُ َ ُْ َ ُ

ِ ِ َِّ ِِ ْ َ َْ
ِ   :      اجلمعـة ["ِ

: وقـال تعـاىل.  والسعي واجب والبيع حرام،، فجعل السعي إىل اجلمعة خريا من البيع] ٩

ُقل للمؤمنين يـغضوا مـن أَبـصارهم ويحفظـوا فــر" ُْ ُ َ ْ َْ ْ ََ َ ُْ
ِ ِِ َ

ِ ُِّ ُ ِ ْ ْ ْوجهم ذلـك َأزكـى لهـمُ ُْ َُ َْ َ َِ وغـض ، ]٣٠: النـور[" َ

                              
     حليـة    ، و )   ٢٩٧ / ٢ (                                                        احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الـشافعي، أبـو احلـسن املـاوردي  :       ينظر(١)

              شـرح املهـذب،        ، وا�مـوع )   ١٥٥ / ٢ (       الـشاشي           فخـر اإلسـالم   ،                              العلماء يف معرفة مذاهب الفقهـاء

    ).   ٤٦٥ / ١ (              اخلطيب الشربيين   ،                                     مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج   ، و )   ١٨٣ / ٤ (      لنووي  ا

                    البناية شرح اهلداية،   ،  )   ٣٣٩ / ١ (          ابن مازة              برهان الدين  ،                           احمليط الربهاين يف الفقه النعماين  :   ظر    ين(٢)

   . )   ٣٢٤ / ٢ (                بدر الدين العيين 

      احلطــــاب                                  ، ومواهــــب اجلليــــل يف شــــرح خمتــــصر خليــــل، )   ٧٠٥ / ١ (                  شــــرح التقــــني، املــــازري   :     ينظــــر(٣)

) ٨١ / ٢  .(    

                        يف معرفــة الــراجح مــن اخلــالف،           ، واإلنــصاف  )   ٤٢٠ / ٢ (                          الفــروع، مشــس الــدين ابــن مفلــح   :     ينظــر(٤)

   . )   ٢٦٥ / ٤ (        املرداوي 

         ، واللفــظ  )   ٦٤٥  :       ، بــرقم   ١٣١ / ١ (               فــضل صــالة اجلماعــة   :          األذان بــاب  :     كتــاب               رواه البخــاري،(٥) 

                                فـضل صـالة اجلماعـة، وبيـان التـشديد يف   :                        املـساجد ومواضـع الـصالة بـاب  :                 له، ومسلم،  كتـاب

    ).   ٦٥٠  :       ، برقم   ٤٥٠ / ١ (            التخلف عنها 

    ).   ١٩٢-   ١٩١ / ٤ (      لنووي       هذب، ا        شرح امل     ا�موع(٦) 



    
 
 

 

 
 
 

 

٧٠٠ 
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  . )١ (البصر وحفظ الفرج واجب 

عن حممود بن الربيع األنصاري، أن عتبان بن مالك، كان يؤم قومه وهو أعمى،  .٢
يا رسول اهللا، إ�ا تكون الظلمة : - صلى اهللا عليه وسلم- وأنه قال لرسول اهللا 

ول اهللا يف بييت مكانا أختذه مصلى، والسيل، وأنا رجل ضرير البصر، فصل يا رس

فأشار إىل " أين حتب أن أصلي؟: "فقال- صلى اهللا عليه وسلم-فجاءه رسول اهللا 
  .)٢ (مكان من البيت، فصلى فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

له يف التخلف عن  رخص - صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللاأن  :وجه االستدالل

   )٣(ا رخص له ولو كانت واجبة ملاجلماعة 
األخبار املذكورة يف "قال )٤(-رمحه اهللا- مبا قاله ابن املنذر رمحه اهللا : نوقش الدليل 

أبواب الرخصة يف التخلف عن اجلماعة ألصحاب العذر تدل على فرض اجلماعة على 

من ال عذر له، إذ لو كان حال العذر، وغري حال العذر سواء، مل يكن للرتخيص يف 
  .)٥("  أبواب العذر معىنالتخلف عنها يف

  :األدلة على فرض كفاية

 أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف نفر  رضي اهللا عنهعن مالك بن احلويرث .١
من قومي، فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إىل أهالينا، 

ؤذن لكم ارجعوا فكونوا فيهم، وعلموهم، وصلوا، فإذا حضرت الصالة فلي" :قال

  .)٦ ("أحدكم، وليؤمكم أكبركم

                              
    ).   ٢٣٢ /  ٢٣   (           ، ابن تيمية            جمموع الفتاوى  :     ينظر(١) 

  ،    ١٣٤ / ١ (                                    الرخصة يف املطر والعلة أن يصلي يف رحله   :           األذان، باب  :       كتاب              أخرجه البخاري،(٢) 

   . )   ٦٦٧  :     برقم

    ).   ١٩٢ / ٤ (      لنووي  ا              شرح املهذب،     ا�موع  :     ينظر(٣)  

   )  ١٣ : ص (            سبقت ترمجته، (٤)  

    ).   ١٣٤ / ٤   (           ، ابن املنذر                    سنن واإلمجاع واالختالف          األوسط يف ال(٥)  

  ،    ١٢٨ / ١ (                        ليـــؤذن يف الـــسفر مـــؤذن واحـــد   :                  األذان، بـــاب مـــن قـــال  :                      أخرجـــه البخـــاري ،كتـــاب(٦)

                                        املساجد ومواضع الصالة، بـاب مـن أحـق باإلمامـة   :            ومسلم، كتاب  =              ، واللفظ له،  )   ٦٢٨ :    برقم

    )    ٦٧٤  :       ، برقم   ٤٦٥ / ١ (
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أنه أمر باألذان والصالة مع اجلماعة يف القوم، وأمره على : وجه االستدالل

  )١(الوجوب
صلى اهللا عليه وسلم -مسعت سول اهللا: ، قال- رضي اهللا عنه- عن أيب الدرداء .٢

ما من ثالثة في قرية وال بدو ال تقام فيهم الصالة إال قد استحوذ : "يقول- 

قال : ، قال زائدة"ليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصيةع
  .)٢( الصالة يف اجلماعة: يعين باجلماعة: السائب

فعلى هذا إن  :"بعد ذكر هذا احلديث )٣(-رمحه اهللا- قال املاوردي: وجه االستدالل

سلطان أمجع أهل بلد على تركها فقد عصوا وأمثوا بقعودهم عنها، ووجب على ال
قتاهلم على تركها وإن قام بفعلها من تقع به الكفاية منهم وانتشر ظهورها بينهم سقط 

  .)٤("فرض اجلماعة عنهم 

  
وقول ، )٥( صالة اجلماعة سنة مؤكدة، وهذا مذهب املالكية :القول الثالث

  ، )٦(للحنفية

                              
               ابــن قــيم اجلوزيــة    ،                      ، والــصالة وأحكــام تاركهــا )   ١٩٢ / ٤ (    ووي   لنــ            شــرح املهــذب، ا      ا�مــوع   :     ينظــر(١) 

) ١٠٦   .(    

  ،  )   ٥٤٧ :      ، بــــرقم   ١٥٠ / ١ (                       يف التــــشديد يف تــــرك اجلماعــــة   :           الــــصالة، بــــاب  :                    رواه أبوداود،كتــــاب(٢)

                     التــــشديد يف تــــرك اجلماعــــة   :           اإلمامــــة بــــاب  :                                         واللفــــظ لــــه، والنــــسائي يف الــــسنن الــــصغرى، كتــــاب

    ).   ٣٨٦-   ٣٨٧ / ٤ (             البدر املنري                  وصححه ابن امللقن يف  ).   ٨٤٧  :       ، برقم   ١٠٦ / ٢ (

          ، تـويف عـام               الفقيـه الـشافعي  ،                                                    أبو احلسن علـي بـن حممـد بـن حبيـب البـصري ، الـشهري باملـاوردي(٣) 

             وفيـات األعيـان   :     ينظر  .             األمثال واحلكم   ، و           أعالم النبوة   ، و                 أدب الدنيا والدين  :           ، ومن كتبه  هـ   ٤٥٠

    ).   ٣٢٧ / ٤ (    كلي             واألعالم، الزر   ، )   ٢٨٢ / ٣   (         ابن خلكان  ،                    وأنباء أبناء الزمان

    ).   ٣٠٢ / ٢ (                                                        احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي، أبو احلسن املاوردي(٤) 

       ومواهـب   ،  )   ٧٠٤ / ١   (      املـازري  ،             ، وشرح التقني )   ٢٩١ / ١ (                        اإلشراف للقاضي عبدالوهاب   :       ينظر(٥)

   ).  ٨١ / ٢ (      احلطاب                         اجلليل يف شرح خمتصر خليل،

                            واهلداية يف شرح بداية املبتدي،   ،  )   ١٥٥ / ١ (   اين      الكاس  ،                              بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  :       ينظر(٦)

                   ورد احملتــار علــى الــدر   ،  )   ٣٢٤ / ٢   (                                   البنايــة شــرح اهلدايــة، بــدر الــدين العيــين و  ،  )  ٥٦ / ١ (          املرغينــاين

    ).   ٤٥٧ / ١ (             ، ابن عابدين  )                حاشية ابن عابدين (       املختار 
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   .)٢( عند احلنابلة، ورواية )١(وقول كثري من الشافعية 

 :األدلة
صلى اهللا عليه وسلم - أن رسول اهللا : - رضي اهللا عنهما-  اهللا بن عمرعن عبد .١

  .)٣(" صالة الجماعة تفضل صالة الفذ بسبع وعشرين درجة: "قال- 

من فتكون على الصالة الواجبة،كمال زائد الصالة يف اجلماعات ان : وجه االستدالل
ماعة أكمل من صالة اجل: - عليه الصالة والسالم - فكأنه قال جنس املندوب إليه، 

  .)٤( صالة املنفرد، والكمال إمنا هو شيء زائد على اإلجزاء

  : الدليلونوقش
ِإذا نودي للصالة من يـوم  ": بأن التفضيل ال يدل على أن املفضول جائز فقد قال تعاىل

ْ َ ْ
ِ ِ َِ َّ َ

ِ ُ َ ِ

ٌاْلجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا اْلبـيع ذلكم خيـر  ْْ َْ ُ ََِ ََ َْ ُُ َ ُ
ِ ِ َِّ ِِ ْ َ َ ْلكمَْ ُ  فجعل السعي إىل ،]٩: اجلمعة ["َ

ُّقل للمؤمنين يـغضوا ": وقال تعاىل. والسعي واجب والبيع حرام ،اجلمعة خريا من البيع  ُ َ َ ُ
ِ ِ ْ ِْ ْ ُ

ْمن أَبصارهم ويحفظوا فـروجهم ذلك َأزكى لهم ْ ُْ ُ ْ َْ َْ َ ِ َِ َ َ ُْ ُ ُ َ َ ِ َ
 وغض البصر وحفظ الفرج ،]٣٠:النور[" ِ

  .)٥( واجب

صلى اهللا عليه - رسول اهللا ، أنه كان يف جملس مع- عنهرضي اهللا –عن حمجن  .٢
، مث رجع وحمجن -صلى اهللا عليه وسلم-فأذن بالصالة، فقام رسول اهللا - وسلم

ما منعك أن تصلي؟ : "- صلى اهللا عليه وسلم- يف جملسه فقال له رسول اهللا 

                              
     حليـة  و  ،  ) ٧  ٢٩ / ٢ (                                                        احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الـشافعي، أبـو احلـسن املـاوردي  :       ينظر(١)

           شـرح املهـذب،       ا�موع    ، و )   ١٥٥ / ٢ (         الشاشي            فخر اإلسالم  ،                              العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء

    ).   ١٨٣ / ٤ (      لنووي  ا

                                واإلنـصاف يف معرفـة الـراجح مـن اخلـالف،   ،  )   ٤٢٠ / ٢ (                  مشـس الـدين ابـن مفلـح   ،       الفـروع  :       ينظر(٢)

    ).   ٢٦٥ / ٤ (        املرداوي 

         ، واللفــظ  )   ٦٤٥  :       ، بــرقم   ١٣١ / ١ (     ماعــة           فــضل صــالة اجل  :          األذان بــاب  :     كتــاب               رواه البخــاري،(٣) 

                                فـضل صـالة اجلماعـة، وبيـان التـشديد يف   :                        املـساجد ومواضـع الـصالة بـاب  :                 له، ومسلم،  كتـاب

   ).   ٦٥٠  :       ، برقم   ٤٥٠ / ١ (            التخلف عنها 

    ).   ١٥٠ / ١   (                             و�اية املقتصد، ابن رشد احلفيد           بداية ا�تهد(٤) 

    ).   ٢٣٢ /  ٢٣ (           ، ابن تيمية            جمموع الفتاوى  :     ينظر(٥) 
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فقال له . ليت يف أهليولكين كنت قد ص. بلى: قال" ألست برجل مسلم؟

إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد ": -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا
  .)١("صليت

  

إن كانت صالتك يف أهلك - صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا مل يقل: وجه الداللة
  .)٢(عدها؛ فاتضح أن صالته صحيحة أمنفردا ف

ليس يف احلديث أن الرجل كان قد صلى وحده منفردا مع قدرته على  بأنه :نوقش

وهو ا أقره على ذلك وأنكر عليه، البتة ولو أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم ملاجلماعة 
أنه صلى يف مجاعة مع غري هذه اجلماعة، : أحدها: له صالة بأحد األمرينثبت 

  .    )٣(كان معذورا وقت الصالة : والثاين

صالة : "-صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا رضي اهللا عنه عن أيب بن كعب .٣
 مع الرجل أزكى من صالته وحده، وصالته مع الرجلين أزكى من الرجل

  .)٤ "(صالته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى اهللا تعالى

بني صالة اجلماعة واالنفراد من -صلى اهللا عليه وسلم- جعل النيب  :وجه االستدالل
ري الصالة مثل ما بني كثرة اجلماعة وقلتهم من الفضل، فدل ذلك على أن اجلماعة غ

  .)٥( فرض، ألن العدول من قليل اجلماعة إىل كثريها غري فرض

                              
                              إعادة الصالة مع اجلماعـة بعـد صـالة   :            اإلمامة، باب  :                           النسائي يف سننه الصغرى كتاب      أخرجه (١) 

              هــــذا حــــديث حــــسن،   :                         ، قــــال البغــــوي يف شــــرح الــــسنة )   ٨٥٧  :       ، بــــرقم   ١١٢ / ٢ (            الرجــــل لنفــــسه 

    ).   ٦٦٦ / ٢   ( "     اخلالصة "                 ، وصححه النووي يف  )   ٨٥٦  :       ، برقم   ٤٣٠ / ٣ (

    ).   ٧٠٥ / ١   (      املازري   ،          شرح التلقني  :     ينظر(٢) 

    ).   ١١٥   (                ، ابن قيم اجلوزية               ة وأحكام تاركها    الصال  :     ينظر(٣) 

    قــــال   )    ٥٥٤ :      ، بــــرقم   ١٥١ / ١ (                            الــــصالة، بــــاب يف فــــضل صــــالة اجلماعــــة   :                   رواه أبــــوداود، كتــــاب(٤) 

                                              إســناد صــحيح، إال عبــد اهللا بــن أيب بــصري الــراوي عــن أيب،     ): "   ٦٥٠ / ٢   ( "     اخلالصــة "         النــووي يف 

    ".                     البيهقي وغريمها إىل صحته                                                    فسكتوا عنه، ومل يضعفه أبو داود، وأشار علي بن املديين، و

    ).   ٣٠٠ / ٢ (                                                        احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي، أبو احلسن املاوردي(٥)  
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احلديث ليس فيه دليل على عدم الوجوب؛ ألن الرسول صلى اهللا عليه  أنب : نوقش

وسلم إمنا خيرب هنا عن فضل اجلماعة وفضلها ال أنه ينفي وجو�ا؛ إذ إن الفضل يكون 
  .)١( يف الواجب ويكون يف أوجب الواجبات

  :الترجيح

 القول األول أن صالة اجلماعة واجبة على األعيان لقوة أدلتهم - واهللا أعلم-الراجح 
   وألنه املوافق ملقاصد فرض الصالة ،ولإلجابة على أدلة األقوال املخالفة

   لصالة الجماعة الزهايمرحضور مريض  حكم :ثانيا

ق معه   اتفق القائلون بوجوب اجلماعة للصلوات اخلمس على أن املرض الذي يش
  .)٢(حضور اجلماعة ماشيا وراكبا، عذر شرعي للتخلف عن اجلمعة واجلماعة 

  :واستدلوا بأدلة منها

ْ                                   فاتـقوا الله ما استطعتم : "قول اهللا تعاىل .١ ُ َْ َ ْ ََ َّ ُ َّ   ].١٦: التغابن[" َ

        ال يكلف الله نـفسا إال وسعها: " قوله تعاىل .٢
                                  َ َ ْ ُُ َّ َِّ
ً ْ َ ُ ِّ َ ُ   ].٢٨٦: البقرة" [َ

ٌ                                                                                     يس على األعمى حرج وال على األعرج حرج وال على المريض حرجَ  ل: "قوله تعاىل .٣ ٌ ٌَ َ َ ََ َ َِ ِ َ َ َ َْ َ َ َ َ ََ َ َِ ْ َْ َْ ْ َ ْ "

  ].١٧: الفتح[

  .)٣(" إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم: "قول النيب صلى اهللا عليه وسلم .٤

                              
     ).    ٢٩٣ / ٢ (                   حممد بن صاحل العثيمني   ،                                    فتح ذي اجلالل واإلكرام بشرح بلوغ املرام(١)  

      ترتيـــب                 بــدائع الـــصنائع يف    و ، )       ٢٢٧،١٦٠ / ١   (                   عــالء الـــدين الـــسمرقندي  ،            حتفـــة الفقهـــاء   :      ينظــر(٢)

                                                      الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين، النفراوي   ،  )       ٢٥٨،١٥٥ / ١ (        الكاساين   ،        الشرائع

              مـــنح اجلليـــل شـــرح  و  ،  )   ٣٨١ / ١   (       الدســـوقي  ،        الكبــري                          ، وحاشــية الدســـوقي علـــى الـــشرح )   ٢٦٣ / ١ (

      احلـــاوي  و  ،  )       ٢١٨،١٨٢ / ١ (       لـــشافعي          ، اإلمـــام ا      ، واألم )   ٤٥٠ / ١ (           الـــشيخ علـــيش   ،          خمتـــصر خليـــل

           ملهذب يف فقة   وا  ،  )       ٤٠٣،٣٠٥ / ٢ (                                         قه مذهب اإلمام الشافعي، أبو احلسن املاوردي         الكبري يف ف

          واإلنـــصاف يف   ،  )   ٢٥٢ / ٢ (          ابـــن قدامـــة   ،        ، واملغـــين )       ٢٠٥،١٧٨ / ١ (       لـــشريازي  ا   ،             اإلمـــام الـــشافعي

ـــراجح مـــن اخلـــالف، املـــرداوي           البهـــويت  ،                           الـــروض املربـــع شـــرح زاد املـــستقنع و  ،  )   ١٧٥ / ٥ (                              معرفـــة ال

) ١٣٩   (  

                                                                 تاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسنن رسول اهللا صلى اهللا عليه  ك  :               رواه البخاري(٣)

    ).    ٧٢٨٨  :       ، برقم  ٩٤ / ٩ (     وسلم 



    
 
 

 

 
 
 

 

٧٠٥ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

 هبوضوء مريض الزهايمر وصالت األحكام الفقهية المتعلقة 

 وكان تبع النيب صلى - أخربين أنس بن مالك األنصاري : عن الزهري، قال .٥

 أن أبا بكر كان يصلي هلم يف وجع النيب - لم وخدمه وصحبه اهللا عليه وس
صلى اهللا عليه وسلم الذي تويف فيه، حىت إذا كان يوم االثنني وهم صفوف 

يف الصالة، فكشف النيب صلى اهللا عليه وسلم سرت احلجرة ينظر إلينا وهو 

قائم كأن وجهه ورقة مصحف، مث تبسم يضحك، فهممنا أن نفتنت من 
ة النيب صلى اهللا عليه وسلم، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الفرح برؤي

الصف، وظن أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خارج إىل الصالة، فأشار إلينا 

  .)١(النيب صلى اهللا عليه وسلم أن أمتوا صالتكم وأرخى السرت فتويف من يومه 
  

رض مع أن بيته النيب صلى اهللا عليه وسلم ختلف عن اجلماعة بسبب امل: وجه الداللة
  .كان إىل جنب املسجد

  .)٢(فكل هذه األدلة تدل على أن املريض يسقط عنه وجوب اجلمعة واجلماعة 

ر اجلمعة  عليه حضور اجلماعة؛ يعذر عن حضوّ    يشق الذي الزهامير املريض بوبناء عليه

 . واهللا أعلم بالصواب ملا سبق من ذكر األدلة على ذلكواجلماعة للصلوات اخلمس

  

                              
    ).   ٦٨٠  :      ،برقم   ١٣٦ / ١ (                                             كتاب األذان، باب أهل العلم والفضل أحق باإلمامة   :               رواه البخاري(١)

    ).   ٣١١-   ٣١٠ / ٤ (                   حممد بن صاحل العثيمني   ،                            الشرح املمتع على زاد املستقنع  :       ينظر(٢)



    
 
 

 

 
 
 

 

٧٠٦ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

 هبوضوء مريض الزهايمر وصالت األحكام الفقهية المتعلقة 
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 ، إما ملشقة الوضوء لكل صالة، أداء الصلوات يف أوقا�االزهاميرّ                 قد يشق على مريض 

   فهل جيوز له اجلمع بني الصلوات؟،أو ملشقة التذكر

  :اختلف الفقهاء يف اجلمع ألجل املرض على قولني      

املرض بني الظهر والعصر وبني املغرب والعشاء تقدميا جيوز اجلمع يف : القول األول 
  .)٣(وعند مجاعة من الشافعية ) ٢(، وتقدميا وتأخريا كالسفر عند احلنابلة )١(عند املالكية 

  

  :األدلة
-صلى اهللا عليه وسلم - مجع رسول اهللا: " قال رضي اهللا عنهما ابن عباسعن .١

يف "  غري خوف، وال مطربني الظهر والعصر، واملغرب والعشاء باملدينة، يف

كي ال حيرج : "مل فعل ذلك؟ قال: قلت البن عباس: قال: حديث وكيع
  .)٤("أمته

ال عذر بعد ذلك إال دل احلديث على جواز اجلمع للعذر إذ : وجه االستدالل

  .)٥(املرض
فكيف باحلاضر . ذهب بعض الفقهاء إىل إجازة مجع احلاضر من غري مرض .٢

  )٦ (فاق يف اجلمعً كان مريضا وله ارتإذا

                              
          ، املــازري            ، شــرح التلقــني )   ٤٤٧ / ٢ (    خلمــي    ، ا         ، التبــصرة )   ٢٠٤ / ١   (            اإلمــام مالــك ،      املدونــة  :       ينظــر(١)

) ٨٤٦ / ١   .(    

                                        واإلنــــصاف يف معرفــــة الــــراجح مــــن اخلــــالف، املــــرداوي   ،  )   ٢٠٥ / ٢ (            ، ابــــن قدامــــة     املغــــين  :       ينظــــر(٢)

    ).   ٢٩٨ / ١ (        ، البهويت                    ، وشرح منتهى اإلرادات )  ٨٩-  ٨٨ / ٥ (

  ،                                     مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج و  ،  )   ٣٨٣ / ٤ (     نووي  ل              شرح املهذب، ا     ا�موع  :       ينظر(٣)

    ).   ٥٣٤ / ١   (             اخلطيب الشربيين

                      اجلمــــــع بــــــني الــــــصالتني يف احلــــــضر   :                         صــــــالة املــــــسافرين وقــــــصرها، بــــــاب  :                  رواه مــــــسلم ،كتــــــاب(٤)

    ).   ٧٠٥   :      ، برقم   ٤٩٠ / ١ (

    ).   ٢٩٨ / ١   (        ، البهويت                   شرح منتهى اإلرادات(٥)

    ).   ٨٤٧-   ٨٤٦ / ١   (        ، املازري          شرح التلقني  :       ينظر(٦)



    
 
 

 

 
 
 

 

٧٠٧ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

 هبوضوء مريض الزهايمر وصالت األحكام الفقهية المتعلقة 

 . )١(أن املشقة توجد يف املرض بل هي أشد من السفر .٣

إذا ثبت العذر واالرتفاق للمريض جاز اجلمع كجمع احلجيج ومجع املسافر  .٤
)٢(. 

  

 ال جيوز اجلمع بني الصالتني يف وقت إحدامها لعذر املرض، ذهب إليه :القول الثاني
  .)٥ (رواية عن احلنابلة، و)٤ (، وهو مشهور عند الشافعية)٣(احلنفية 

   :)٦(األدلة 

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  رضي اهللا عنهعن عبد اهللا بن عمرو -١
وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، ما مل حيضر :"قال

العصر، ووقت العصر ما مل تصفر الشمس، ووقت صالة املغرب ما مل يغب 

ف الليل األوسط، ووقت صالة الصبح الشفق، ووقت صالة العشاء إىل نص
من طلوع الفجر ما مل تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن 

  )٧(رواه مسلم"الصالة، فإ�ا تطلع بني قرين شيطان

وال جيوز خمالفته إال احلديث صريح يف حتديد أوقات الصلوات اخلمس : وجه الداللة

 .بصريح

                              
    ).   ١٠٤ / ٣ (                   مشس الدين ابن املفلح    ،      الفروع  :       ينظر(١)

    ).   ٨٤٦ / ١   (        ، املازري          شرح التلقني  :       ينظر(٢)

       لسرخـــــسي    ، ا      املبـــــسوط   و ، )   ١٠١ / ٢   (     اجلـــــصاص           أبـــــو بكـــــر  ،                 شـــــرح خمتـــــصر الطحـــــاوي  :       ينظـــــر(٣)

    ).   ١٢٦ / ١   (       الكاساين  ،                              بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع و    ،  )   ١٤٩ / ١ (

          ، وا�موع )   ٣٩٩ / ٢ (                                           فقه مذهب اإلمام الشافعي، أبو احلسن املاوردي              احلاوي الكبري يف  :       ينظر(٤)

        اخلطيـــب  ،                                    مغـــين احملتـــاج إىل معرفـــة معـــاين ألفـــاظ املنهـــاج   ، و )   ٣٨٣ / ٤ (      لنـــووي  ا             شـــرح املهـــذب ،

    ).   ٥٣٤ / ١ (        الشربيين 

    ).  ٨٩ / ٥ (                                       اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، املرداوي   :       ينظر(٥)

      لنووي               شرح املهذب، ا       ، ا�موع )   ١٢٧ / ١ (                    يب الشرائع، الكاساين                     وبدائع الصنائع يف ترت  :       ينظر(٦)

    ).   ٥٣٤ / ١ (              اخلطيب الشربيين   ،                                     مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج  ،  )   ٣٨٤ / ٤ (

    ).   ٦١٢ :      ، برقم   ٤٢٧ / ١   (              أوقات الصلوات   :    باب       املساجد   :        ،كتاب           رواه مسلم(٧)



    
 
 

 

 
 
 

 

٧٠٨ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

 هبوضوء مريض الزهايمر وصالت األحكام الفقهية المتعلقة 

صلى اهللا عليه -مجع رسول اهللا: " قالهما  رضي اهللا عن ابن عباسمبا ثبت عن: نوقش

يف " بني الظهر والعصر، واملغرب والعشاء باملدينة، يف غري خوف، وال مطر- وسلم 
  .)١("كي ال حيرج أمته: "مل فعل ذلك؟ قال: قلت البن عباس: قال: حديث وكيع

  وهذا دليل صريح يف جواز اجلمع 

 .ومل ينقل مجعه باملرضمرض أمراضا كثرية - صلى اهللا عليه وسلم-النيب  -٢
تضي بدليل حديث  عدم النقل ليس دليال على عدم اجلواز عند وجود املق بأن:نوقش

  .ابن عباس املتقدم

  :الراجح
هو القول األول، وجيوز له مجع التقدمي والتأخري، ألن هذا هو الالئق الراجح واهللا أعلم 

ُوما جعل عليك": وقد قال تعاىل. مبحاسن الشريعة َْ َ َ َ َ َ ٍم في الدين من حرجَ َ َ ْ
ِ ِ ِّ ِ

  ]٧٨:احلج[" ْ

مشقة صالة كل فرض يف وقته  عند الزهامير أن جيمع مريض وزعلى ذلك جيوبناء 
  .)٢(األرفق بنفسه  ويراعي

   به في صالة الفرضالزهايمرحكم إمامة إحدى محارم مريض : المطلب الثالث

 كي جيوز فهل ،املسجد يف اجلماعة حضور عن التخلف الزهامير ملريض جيوز كان إذا
 يصلي رجل يوجد مل إذا النساء من حمارمه إحدى ّيؤمه أن البيت يف اجلماعة له تتحقق

  ؟ به

وعليه فال جيوز إلحدى ، )٣(أمجع أهل العلم على عدم جواز إمامة املرأة للرجال مطلقا 

  ّ أن تؤمه يف البيت الزهاميرحمارم مريض 

                              
                   ع بــــــني الــــــصالتني يف احلــــــضر    اجلمــــــ  :                         صــــــالة املــــــسافرين وقــــــصرها، بــــــاب  :                  رواه مــــــسلم ،كتــــــاب(١)

    ).   ٧٠٥ :      ، برقم   ٤٩٠ / ١ (

    ).   ٥٣٤ / ١ (              اخلطيب الشربيين   ،                                     مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج(٢) 

ــــــصنائع يف ترتيــــــب الــــــشرائع، الكاســــــاين   ،  )   ١٨٠ / ١ (       لسرخــــــسي  ا    ط،     املبــــــسو  :       ينظــــــر(٣)                                         وبــــــدائع ال

     خليــل   ،            خمتــصر خليــل ، )   ١٥٥ / ١   (       احلفيــد       ابــن رشــد                 و�ايــة املقتــصد،             ، بدايــة ا�تهــد )   ١٤٠ / ١ (

  ،  )   ٢٥٥ / ٤ (      لنــووي  ا              شــرح املهــذب،       ، ا�مــوع )   ١٩١ / ١ (       لــشافعي          ، اإلمــام ا     ، األم )  ٤٠ (      اجلنــدي 

    ).   ٣٨٣ / ٤ (                                        واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، املرداوي   ،  )   ١٤٦ / ٢ (          ابن قدامة    ،    املغين



    
 
 

 

 
 
 

 

٧٠٩ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

 هبوضوء مريض الزهايمر وصالت األحكام الفقهية المتعلقة 

ا أن املرأة ال تؤم الرجال وهم يعلمون أ�ا امرأة فان واتفقو: ")١(- رمحه اهللا- قال ابن حزم

  .)٢(" فعلوا فصال�م فاسدة بإمجاع
اتفقوا أن املرأة ال تؤم الرجال وهم يعلمون أ�ا :  )٣(- رمحه اهللا- وهكذا قال ابن القطان

  .)٤(امرأة، وإن فعلوا فصال�م فاسدة بإمجاع 

  :يلي ما ذلك على يدل
 اهللا رسول من مسعتها بكلمة اهللا نفعين لقد :قال عنه اهللا رضي بكرة أيب عن .١

 اجلمل بأصحاب أحلق أن كدت ما بعد اجلمل، أيام وسلم عليه اهللا صلى

 قد فارس، أهل أن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بلغ ملا :قال معهم، فأقاتل
  .)٥ ("امرأة أمرهم ولوا قوم يفلح لن" :قال كسرى، بنت عليهم ملكوا

 يف اإلمامة منصب هلن يكون أن من النساء منع يفيد احلديث عموم :الداللة وجه

  .)٦(للرجال الصالة
 .)٧( األول الصدر عن ذلك لنقل جائزة بالرجال النساء إمامة كانت لو .٢

 .)٨( كا�نون تؤمهم، أن جيز فلم للرجال، تؤذن ال أل�ا .٣

                              
  :       ن كتبه    ، وم  هـ   ٤٥٦                  ، القرطيب، تويف عام                                سعيد بن حزم، األندلسي، الظاهري             علي بن أمحد بن(١) 

  :     ينظـــر  .                                                                     األحكــام يف أصـــول األحكـــام، والفــصل يف امللـــل واألهـــواء والنحــل ، والناســـخ واملنـــسوخ

    .)   ٢٥٥ / ٤ (               األعالم، الزركلي 

    ).  ٢٧   (               ابن حزم األندلسي  ، يف العبادات واملعامالت واالعتقادات               مراتب اإلمجاع(٢)

          ، تــويف عــام             ابــن القطــان                                                     علــي بــن حممــد بــن عبــد امللــك الكتــامي احلمــريي الفاســي، أبــو احلــسن(٣) 

      النظـر    ، و              مقالـة يف األوزان   ، و                                        بيان الوهم واإليهام الواقعني يف كتاب االحكام  :           ، ومن كتبه ه   ٦٢٨

    ).   ٣٣١ / ٤   (              األعالم، الزركلي  :     ينظر   .             يف أحكام النظر

    ).   ١٤٤ / ١   (                 ابن القطان الفاسي  ،                     اإلقناع يف مسائل اإلمجاع(٤) 

                                       باب كتـاب النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم إىل كـسرى              كتاب املغازي،   :                     رواه البخاري يف صحيحه(٥) 

   )    ٤٤٢٥  :       ، برقم ٨ / ٦ (      وقيصر 

    ).   ١٥٣ (       لشوكاين  ا   ،                                   السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار  :     ينظر(٦) 

     ).    ١٥٥ / ١   (                             و�اية املقتصد، ابن رشد احلفيد           بداية ا�تهد  :     ينظر(٧) 

     ).    ١٤٧-   ١٤٦ / ٢ (          ابن قدامة    ،    املغين(٨) 



    
 
 

 

 
 
 

 

٧١٠ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

 هبوضوء مريض الزهايمر وصالت األحكام الفقهية المتعلقة 

 أو الواجبات خالل أداء  باألركانالزهايمرحكم تذكير مريض : المطلب الرابع

  الصالة
بات خالل أداء الصالة فإنه  تذكر بعض األركان أو الواجالزهاميرإذا مل يستطع مريض 

  : يدل على ذلك،جيوز تذكريه �ا

ِِّ                ْ            وتـعاونوا على ال بر ": وقال اهللا عز وجل. ـ أنه من باب التعاون على الرب والتقوى١ َ َ ُ َ ََ َ
َ            والتـقوى ْ َّ   ]٢:املائدة ["َ

من دل : "-صلى اهللا عليه وسلم- عن أيب مسعود األنصاري، قال فقال رسول اهللا ـ و٢

   . )١( "على خير فله مثل أجر فاعله
  

  
  
  

  

  

                              
                                                          مـارة، بـاب فـضل إعانـة الغـازي يف سـبيل اهللا مبركـوب وغـريه، وخالفتـه يف        كتاب اإل  :          رواه مسلم(١) 

    ).    ١٨٩٣  :       ، برقم    ١٥٠٦ / ٣ (        أهله خبري 



    
 
 

 

 
 
 

 

٧١١ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

 هبوضوء مريض الزهايمر وصالت األحكام الفقهية المتعلقة 

 ا  

���������������������������������������� � � � � � � �� � � � � � � �� � �� � � � � �� � � � � �� � � � � �� ���� �
إصابة تنكسية عصبية للخاليا الدماغية، حيث   عبارة عنالزهاميرأن مرض  - 

ىل تكوين بروتينات شاذة تؤدي بدورها إىل متوت تؤدي العملية املرضية للداء إ

 .تدرجيي ومرتقي للخاليا الدماغية

 إىل يعود إىل مكتشفه الذي اكتشف املرض ألول الزهاميرأن سبب التسمية ب - 

 .)Alois Alzheimer(م وهو الطبيب األملاين ألوسيوس ألسهمري ١٩٠٦مرة سنة 

 ،العته. رف الشيخوخيداء اخل  عدة مرادفات منها الزهامير ملسمى مرض  - 
 ، االختالل العقلي،)النسيان( مرض النساوة، العته الدماغي،اخلرف

 اخلرف ، ضعف الذاكرة،االضطراب الدماغي) االضطراب العقلي(اخللل

  املرض الدماغي القاتل، الداء الدماغي اخلطري واملميت،التنكسي البدئي

ور املرض ومير مبراحل وهي  اليبقى يف مرحلة واحدة غالبا بل يتطالزهاميرمرض  - 
مراحل متواصلة يف الغالب وبطيئة، يتطور املرض فيها بشكل تدرجيي خالل 

عدة سنوات، ولكل مرحلة آثارها على املريض وأوصافها من حيث قوة املرض 

 .وضعفه، ومتتاز هذه املراحل بأحكامها اخلاصة يف الفقه اإلسالمي

 تلف حسب مراحل املرض خيالزهاميرأن التكييف الفقهي حلال مريض  - 
ففي املرحلة ، ّ                                              واألعراض اليت تصيب عقل املريض تبدأ باألخف إىل األشد

املريض اليفقد عقله "  اخلفيفالزهاميرمرحلة " األوىل للمرض واليت تسمى 

وإمنا جيد صعوبة يف تذكر بعض األمور إضافة إىل نسيان أمساء بعض األشياء 
ُ                                يف هذه املرحلة يعترب مكلفا يؤمر زهاميرالوبناء عليه فإن مريض  ،املعروفة

ّ                                                                  بالتكاليف الشرعية ويذكر �ا وقد حيتاج أحيانا إىل مساعدة يف تذكر بعض  ّ
 .أحكام الوضوء والصالة 

ّ                                        وأما املرحلة الثانية من املرض واليت تسمى  فعقل "  املعتدلالزهاميرمرحلة " ُ

 وضياعه بسهولة ،ثاملريض تأثر باملرض من حيث التخيالت اليت يراها حتد



    
 
 

 

 
 
 

 

٧١٢ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

 هبوضوء مريض الزهايمر وصالت األحكام الفقهية المتعلقة 

يف أماكن كان يعرفها واحتياجه إىل مساعدة اآلخرين يف ارتداء مالبسه نظرا 

 يف الزهاميرلفقدان العقل خلصائص التفكر واالستيعاب وبناء عليه فإن مريض 
ُ                        هذه املرحلة يلحق باملعتوه
فال جيب عليه العبادات وال يثبت يف حقه العقوبات  

ّ                   املرض واليت تسمى وأما املرحلة الثالثة من ، واليت تتميز "  احلادالزهاميرمرحلة " ُ

 وعدم قدرته ، وضمور املخ ،بتدهور عقل املريض الشديد للوظائف العقلية
 ،ّ                                            ومراعاة نفسه ويكون كالمه غري مفهوم وال مفسر ،على ضبط تصرفاته

  .ُ                                             وبناء عليه فإنه يلحق با�نون جبامع فقدان العقل

 غريه بإمجاع أهل يوضؤه وإذا عجز جاز أن الزهاميرجيب الوضوء على مريض  - 
 .وال جيوز له التيمم العلم،

 ، الصالة مجاعة فإذا مل يستطع جاز له ترك اجلماعةالزهاميرجيب على مريض  - 

كما جيوز له اجلمع بني الصلوات ألجل املرض كما ال جيوز إلحدى حمارمه 
لصالة من شخص خارج  وجيوز تذكريه بأركان وشروط ا،ّ                 أن تؤمه يف البيت 

  .الصالة

  
  

  
  
  

  

  
  



    
 
 

 

 
 
 

 

٧١٣ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

 هبوضوء مريض الزهايمر وصالت األحكام الفقهية المتعلقة 

ادر واس ا  

فؤاد عبد املنعم أمحد، : اإلمجاع، ابن املنذر، أبو بكر حممد بن إبراهيم، حتقيق .١

 . م٢٠٠٤لدار املسلم، دار املسلم للنشر والتوزيع،  ١:ط
َ            هبـيـرة (اختالف األئمة العلماء، ابن هبرية، أبو املظفر عون الدين حيىي بن  .٢ ) بنَُْ

، بريوت، دار الكتب العلمية، ١:السيد يوسف أمحد، ط: حممد، حتقيق

  .م٢٠٠٢
أسىن املطالب يف شرح روض الطالب، زكريا األنصاري، زين الدين أبو حيىي  .٣

  .زكريا بن حممد، دار الكتاب اإلسالمي

، دار ١:األشباه والنظائر، السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين، ط .٤
  .م١٩٩١ية، الكتب العلم

اإلشراف على نكت مسائل اخلالف، القاضي عبد الوهاب، أبو حممد عبد  .٥

  .م١٩٩٩، دار ابن حزم،١:احلبيب بن طاهر، ط: الوهاب بن علي، حتقيق
دار العلم ، ١٥:، طخري الدين بن حممود بن حممد، الزركلي األعالم،  .٦

 . م٢٠٠٢ ،للماليني

اسي، أبو احلسن علي بن حممد بن اإلقناع يف مسائل اإلمجاع، ابن القطان الف .٧
، الفاروق احلديثة للطباعة ١:حسن فوزي الصعيدي، ط: عبد امللك، حتقيق

  . م٢٠٠٤والنشر،

إكمال املعلم بفوائد املسلم، القاضي عياض، أبو الفضل عياض بن موسى،  .٨
، مصر، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ١:حيىي إمساعيل، ط: حتقيق

  .م١٩٩٨

إلمام الشافعي، أبو عبد اهللا حممد بن إدريس، بريوت، دار املعرفة، األم، ا .٩
  .م١٩٩٠

، )املطبوع مع املقنع والشرح الكبري(اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف  .١٠

الدكتور عبد اهللا بن : املرداوي، عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان، حتقيق
، القاهرة، هجر ١:احللو، ط الدكتور عبد الفتاح حممد -عبد احملسن الرتكي 

  .م١٩٩٥للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، 



    
 
 

 

 
 
 

 

٧١٤ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

 هبوضوء مريض الزهايمر وصالت األحكام الفقهية المتعلقة 

األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف، ابن املنذر، أبو بكر حممد بن  .١١

، الرياض، دار ١:أبو محاد صغري أمحد بن حممد حنيف، ط: إبراهيم، حتقيق
  . م١٩٨٥طيبة، 

دين بن إبراهيم بن حممد، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن جنيم، زين ال .١٢

  .، دار الكتاب اإلسالمي٢:ط
بداية ا�تهد و�اية املقتصد، ابن رشد احلفيد، أبو الوليد حممد بن أمحد،  .١٣

  . م٢٠٠٤بدون طبعة، القاهرة، دار احلديث، 

 أبو بكر بن مسعود بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، الكاساين، عالء الدين .١٤
 .م١٩٨٦، لعلمية دار الكتب ا،٢:بن أمحد، ط

البدر املنري يف ختريج األحاديث واألثار الواقعة يف الشرح الكبري، ابن امللقن،  .١٥

مصطفى أبو الغيط وعبد اهللا بن : سراج الدين أبو حفص عمر بن علي، حتقيق
  .م٢٠٠٤، الرياض، دار اهلجرة للنشر والتوزيع،١:سليمان وياسر بن كمال، ط

 العيين، أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى، البناية شرح اهلداية، بدر الدين .١٦

  . م٢٠٠٠، بريوت، دار الكتب العلمية، ١:ط
، ١:التاج واإلكليل ملختصر خليل، املواق، أبو عبد اهللا حممد بن يوسف، ط .١٧

  .م١٩٩٤- دار الكتب العلمية 

أمحد عبد الكرمي : حتقيق أبو احلسن علي بن حممد الربعي،، اللخمي، التبصرة .١٨
 . م٢٠١١ وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،،طرق، ١:، طجنيب

، ١:، طعثمان بن علي  فخر الدين،الزيلعي، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق .١٩

 .هـ١٣١٣،  املطبعة الكربى األمريية،القاهرة
، ٢:أمحد، طحتفة الفقهاء، عالء الدين السمرقندي، أبو بكر حممد بن  .٢٠

 . م١٩٩٤، دار الكتب العلمية،بريوت

ير والتحبري يف شرح التحرير، ابن أمري حاج، أبو عبد اهللا مشس الدين التقر .٢١
 . م١٩٨٣، دار الكتب العلمية، ٢:حممد بن حممد، ط
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  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

 هبوضوء مريض الزهايمر وصالت األحكام الفقهية المتعلقة 

 أبو الفضل ،بن حجر، االتلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري .٢٢

 ،مصر، ١:، طأبو عاصم حسن بن عباس بن قطب: حتقيق، أمحد بن علي
 .م١٩٩٥،مؤسسة قرطبة 

التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن  .٢٣

مصطفى بن أمحد العلوي، حممد عبد الكبري البكري، املغرب، : عبد اهللا، حتقيق
 ـ .ه١٣٨٧وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية، 

، ريرحممد بن ج  أبو جعفر الطربي،بن جرير، اجامع البيان يف تأويل القرآن .٢٤

 . م٢٠٠٠، مؤسسة الرسالة، ١:، طأمحد حممد شاكر: قيقحت
بشار عواد : قيقحت ، أبو عيسى حممد بن عيسى،الرتمذي ، صحيحاجلامع ال .٢٥

 .م١٩٩٨،  دار الغرب اإلسالمي،بريوت ،معروف

اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  .٢٦
 البخاري، أبو عبداهللا حممد بن إمساعيل، صحيح البخاري،= وسننه وأيامه 

مصورة عن (، دار طوق النجاة ١:حممد زهري بن ناصر الناصر، ط: حتقيق

 هـ ١٤٢٢، )السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي
حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، الدسوقي، حممد بن أمحد بن عرفة  .٢٧

 دار الفكر : املالكي، الناشر

وي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح خمتصر، املاوردي، أبو احلا .٢٨
الشيخ عادل أمحد -الشيخ علي حممد معوض : احلسن علي بن حممد، حتقيق

  .م١٩٩٩، بريوت، دار الكتب العلمية، ١:عبد املوجود، ط

، أبو بكر حممد بن أمحد، الشاشي، حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء .٢٩
/  مؤسسة الرسالة ،عمان/ بريوت ، ١:، طسني أمحد إبراهيم درادكةيا: قيقحت

 .م١٩٨٠ ،دار األرقم

 .بريوت،١ طغسان جعفر مرض فقدان الذاكرة،) الزهامير(ف الشيخوخة خر .٣٠
 م٢٠٠٥ ،اعة والنشردار احلكايات للطب
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 هبوضوء مريض الزهايمر وصالت األحكام الفقهية المتعلقة 

 أبو زكريا حميي ،النووي، خالصة األحكام يف مهمات السنن وقواعد اإلسالم .٣١

، حسني إمساعيل اجلمل:  وختريج األحاديثقيق، حتبن شرفالدين حيىي 
 .م١٩٩٧،  مؤسسة الرسالة،بريوت، ١:ط

، البهويت، دقائق أويل النهى لشرح املنتهى املعروف بشرح منتهى اإلرادات .٣٢

 .م١٩٩٣ ،عامل الكتب، ١:، طمنصور بن يونس بن صالح الدين
، ١جزء : ريس، حتيققالذخرية، القرايف، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إد .٣٣

 -  ٩، ٧، ٥ -  ٣سعيد أعراب، جزء : ٦، ٢حممد حجي، جزء : ١٣، ٨

 .م١٩٩٤، بريوت،  دار الغرب اإلسالمي، ١:حممد بو خبزة، ط: ١٢
حاشية ابن (رد احملتار على الدر املختار يف شرح تنوير األبصار املعروف بـ .٣٤

ار الفكر،  بريوت، د٢:، ابن عابدين،  حممد أمني بن عمر، ط)عابدين

  .م١٩٩٢
، منصور بن يونس بن صالح الدين، البهوتى ،الروض املربع شرح زاد املستقنع .٣٥

 . مؤسسة الرسالة- دار املؤيد  ،عبد القدوس حممد نذير: خرج أحاديثه

روضة الطالبني وعمدة املفتني، النووي، أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف،  .٣٦
 عمان، املكتب اإلسالمي، - شق دم- ، بريوت ٣:زهري الشاويش، ط: حتقيق

 . م١٩٩١

 دار صفاء للنشر ،عمان ، ١ط،الزهامير لدى املسنني، حممد النويب  .٣٧
 م٢٠١٢والتوزيع

جيمس وارنر، ترمجة .نوري غراهام و د.وأنواع أخرى من اخلرف، د الزهامير .٣٨

 ه١٤٣٤ الرياض مارك عبود
حممد : حتقيق، ينأبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزوي، ابن ماجة، سنن ابن ماجه .٣٩

 فيصل عيسى البايب - دار إحياء الكتب العربية : الناشر، فؤاد عبد الباقي

 .احلليب
حممد حميي : قيقحت ،السجستاين  سليمان بن األشعث،أبو داود ،سنن أيب داود .٤٠

 . املكتبة العصرية،بريوت ،الدين عبد احلميد



    
 
 

 

 
 
 

 

٧١٧ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

 هبوضوء مريض الزهايمر وصالت األحكام الفقهية المتعلقة 

: قيق، حتمد بن أمحدمشس الدين أبو عبد اهللا حم، الذهيب سري أعالم النبالء،  .٤١

 ،مؤسسة الرسالة، ٣:، طجمموعة من احملققني بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط
 .م١٩٨٥

، حممد بن علي بن حممد، الشوكاين، السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار .٤٢

 .دار ابن حزم، ١:ط
حممد : شرح التلقني، املازري، أبو عبد اهللا حممد بن علي املالكي، حتيقق .٤٣

  .  م٢٠٠٨ِ، دار الغرب اإلسالمي ، ١:ّار السالمي، طاملخت

شعيب : حتقيق، حميي السنة أبو حممد احلسني بن مسعود، البغوي ،شرح السنة .٤٤
،  املكتب اإلسالمي،دمشق، بريوت، ٢:، طحممد زهري الشاويش-األرنؤوط

 .م١٩٨٣

، عبد الرمحن )املطبوع مع املقنع واإلنصاف(الشرح الكبري على منت املقنع  .٤٥
عبد : املقدسي، مشس الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن حممد بن أمحد، حتقيق

، القاهرة ، هجر ١: عبد الفتاح حممد احللو، ط-اهللا بن عبد احملسن الرتكي

  .م١٩٩٥للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، 
، دار ابن ١:الشرح املمتع على زاد املستقنع، ابن العثيمني، حممد بن صاحل، ط .٤٦

  . هـ١٤٢٨ - ١٤٢٢، اجلوزي

 ،أبو احلسن علي بن خلف، ابن بطال، شرح صحيح البخارى البن بطال .٤٧
 .م٢٠٠٣، مكتبة الرشد، الرياض، ٢:، طأبو متيم ياسر بن إبراهيم: حتقيق

. د: شرح خمتصر الطحاوي، اجلصاص، أبو بكر أمحد بن علي الرازي، حتقيق .٤٨

 حممد عبيد اهللا خان  د- سائد بكداش . د.  أ- عصمت اهللا عنايت اهللا حممد 
. د. أ:  د زينب حممد حسن فالتة أعد الكتاب للطباعة وراجعه وصححه- 

  . م٢٠١٠ ودار السراج - ، دار البشائر اإلسالمية ١:سائد بكداش، ط

 أبو نصر إمساعيل بن محاد،، اجلوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .٤٩
  .م١٩٨٧، لعلم للماليني دار ا،بريوت، ٤:، طأمحد عبد الغفور عطار: حتقيق

 ،حممد بن أيب بكر مشس الدين، ابن قيم اجلوزية، الصالة وأحكام تاركها .٥٠

 .مكتبة الثقافة، املدينة املنورة



    
 
 

 

 
 
 

 

٧١٨ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

 هبوضوء مريض الزهايمر وصالت األحكام الفقهية المتعلقة 

أبو حممد حممود بن ، بدر الدين العيىن، عمدة القاري شرح صحيح البخاري .٥١

  .دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، أمحد
ابن حجر، أبو الفضل أمحد بن علي فتح الباري شرح صحيح البخاري،  .٥٢

حممد فؤاد عبد الباقي وقام بإخراجه : العسقالين، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه

حمب الدين اخلطيب، بريوت، دار املعرفة، : وصححه وأشرف على طبعه
  .ه١٣٧٩

، كمال الدين حممد بن عبد الواحد، ابن اهلمام، )شرح اهلداية(فتح القدير  .٥٣

 .دار الفكر: الناشر
حممد بن صاحل ، ابن العثيمني، فتح ذي اجلالل واإلكرام بشرح بلوغ املرام .٥٤

، صبحي بن حممد رمضان، أم إسراء بنت عرفة بيومي: حتقيق وتعليق، العثيمني

 . م٢٠٠٦، املكتبة اإلسالمية للنشر والتوزيع، ١:ط
 عبد اهللا: قيق حتأبو عبد اهللا حممد بن مفلح،، مشس الدين ابن مفلح، الفروع .٥٥

، )معه تصحيح الفروع لعالء الدين املرداوي (،١:، طبن عبد احملسن الرتكي

  .م٢٠٠٣، مؤسسة الرسالة
 .احلاجة درية العيطة ،فقه العبادات على املذهب الشافعي .٥٦

شهاب الدين أمحد ، النفراوي، الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين .٥٧

  .م١٩٩٥ ،ار الفكرد :الناشر بن سامل،) أو غنيم(بن غامن 
: القاموس احمليط، الفريوزآبادى، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب، حتقيق .٥٨

ُحممد نعيم العرقسوسي، : مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة بإشراف
 . م٢٠٠٥، بريوت، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ٨:ط

 . م، حممد بن أمحدأبو القاس ،ابن جزي الكليب ،القوانني الفقهية .٥٩

: كتاب التعريفات، الشريف اجلرجاين، علي بن حممد بن علي الزين، حتقيق .٦٠

، بريوت، دار الكتب ١:ضبطه وصححه مجاعة من العلماء بإشراف الناشر، ط
 .م١٩٨٣العلمية ،



    
 
 

 

 
 
 

 

٧١٩ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

 هبوضوء مريض الزهايمر وصالت األحكام الفقهية المتعلقة 

أبو بكر بن أيب شيبة ، ابن أيب شيبة ،الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار .٦١

 مكتبة ،الرياض، ١:، طكمال يوسف احلوت: قيق، حتعبد اهللا بن حممد
 .ه١٤٠٩، الرشد

دار : كشاف القناع عن منت اإلقناع، البهوتى، منصور بن يونس، الناشر .٦٢

  . الكتب العلمية
عبد العزيز البخاري، عبد العزيز بن أمحد  كشف األسرار شرح أصول البزدوي، .٦٣

  .دار الكتاب اإلسالمي: بن حممد، عالء الدين، الناشر

، أبو العباس جنم الدين أمحد بن حممد، ابن الرفعة، ة النبيه يف شرح التنبيهكفاي .٦٤
 .م٢٠٠٩ ،دار الكتب العلمية، ١:، طجمدي حممد سرور باسلوم: ققيحت

، ٣: طحممد بن مكرم، أبو الفضل مجال الدين، ابن منظور، لسان العرب .٦٥

 .هـ١٤١٤، دار صادر،بريوت
 أمحد، بريوت، دار املعرفة، املبسوط، السرخسي، مشس األئمة حممد بن .٦٦

 . م١٩٩٣

أبو عبد الرمحن أمحد بن ، النسائي، السنن الصغرى= ا�تىب من السنن  .٦٧
 مكتب املطبوعات ،حلب، ٢:، طعبد الفتاح أبو غدة: حتقيق، شعيب

 .م١٩٨٦ ،اإلسالمية

جمموع الفتاوى، ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم،  .٦٨
رمحن بن حممد بن قاسم، املدينة النبوية، جممع امللك فهد لطباعة عبد ال: حتقيق

  . م١٩٩٥املصحف الشريف، 

، النووي، أبو زكريا ))مع تكملة السبكي واملطيعي((ا�موع شرح املهذب  .٦٩
 . دار الفكر: حميي الدين حيىي بن شرف، الناشر

 ،بريوت، يأبو حممد علي بن أمحد الظاهر، ابن حزم األندلسي، احمللى باآلثار .٧٠

 .دار الفكر
احمليط الربهاين يف الفقه النعماين فقه اإلمام أيب حنيفة رضي اهللا عنه، برهان  .٧١

عبد الكرمي سامي اجلندي، : الدين احلنفي، أبو املعايل حممود بن أمحد، حتقيق

  .م٢٠٠٤، بريوت، دار الكتب العلمية، ١:ط



    
 
 

 

 
 
 

 

٧٢٠ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

 هبوضوء مريض الزهايمر وصالت األحكام الفقهية المتعلقة 

بن إسحاق بن ضياء الدين خليل ، خليل اجلندي ، خمتصر العالمة خليل .٧٢

 .م٢٠٠٥،  دار احلديث،القاهرة ،١:، طأمحد جاد: قيقحتموسى، 
أبو إبراهيم إمساعيل بن ، املزين ،)مطبوع ملحقا باألم للشافعي(خمتصر املزين  .٧٣

  .م١٩٩٠ ،دار املعرفة، بريوت حيىي،

، دار الكتب العلمية، ١:، طمالك بن أنس األصبحي، اإلمام مالك، املدونة .٧٤
 .م١٩٩٤

أبو ، ابن حزم األندلسي ،إلمجاع يف العبادات واملعامالت واالعتقاداتمراتب ا .٧٥

 . دار الكتب العلمية،بريوت، الظاهري حممد علي بن أمحد
 ١ ط،مسري أبو حامد.مرض الزهامير مرض النسيان من نعمة إىل نقمة، د  .٧٦

 م٢٠٠٩ خطوات للنشر والتوزيع ،دمشق

د اهللا أمحد بن حممد بن أبو عب، ابن حنبل، مسند اإلمام أمحد بن حنبل .٧٧
 . م١٩٩٥،  دار احلديث،القاهرة، ١:، طأمحد حممد شاكر: قيقحت ،حنبل

املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه  .٧٨

: وسلم، مسلم، مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري، حتقيق
 . اء الرتاث العريبحممد فؤاد عبد الباقي، بريوت، دار إحي

 أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكرياء،، ابن فارس، معجم مقاييس اللغة .٧٩

 .م١٩٧٩ ،دار الفكر، عبد السالم حممد هارون: حتقيق
مشس الدين، ، اخلطيب الشربيين، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج .٨٠

  .م١٩٩٤، دار الكتب العلمية، ١:، طحممد بن أمحد

مكتبة :  ابن قدامة، أبو حممد موفق الدين عبد اهللا بن أمحد الناشراملغين، .٨١
 . م١٩٦٨القاهرة، 

: حتقيق، أبو الوليد حممد بن أمحد اجلد، ابن رشد، املقدمات املمهدات .٨٢

 . م١٩٨٨ دار الغرب اإلسالمي،، بريوت، ١:، طالدكتور حممد حجي
 الدين حممد بن عبد أبو عبد اهللا بدر، الزركشي ،املنثور يف القواعد الفقهية .٨٣

  .م١٩٨٥، وزارة األوقاف الكويتية، ٢:، طاهللا



    
 
 

 

 
 
 

 

٧٢١ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

 هبوضوء مريض الزهايمر وصالت األحكام الفقهية المتعلقة 

 أبو عبد اهللا حممد بن أمحد، ،الشيخ عليش، منح اجلليل شرح خمتصر خليل .٨٤

 .م١٩٨٩  دار الفكر،بريوت
أبو زكريا حميي الدين حيىي بن ، النووي ،منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه .٨٥

 ر،دار الفك، دار الفكر، ١:، طضعوض قاسم أمحد عو: ققي، حتشرف

 .م٢٠٠٥
أبو زكريا حميي الدين حيىي بن ، النووي، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج .٨٦

 .ه١٣٩٢، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ٢:، طشرف

دار  ، أبو اسحاق إبراهيم بن علي،الشريازي،  اإلمام الشافعيهاملهذب يف فق .٨٧
 .الكتب العلمية

مشس الدين أبو عبد اهللا حممد ، احلطاب ، شرح خمتصر خليلمواهب اجلليل يف .٨٨

 .م١٩٩٢، دار الفكر، ٣:، طبن حممد
اهلداية يف شرح بداية املبتدي، املرغيناين، أبو احلسن برهان الدين علي بن أيب  .٨٩

 . لبنان ، دار احياء الرتاث العريب- طالل يوسف، بريوت : بكر، حتقيق

أبو العباس مشس الدين أمحد  ،ابن خلكان، انوفيات األعيان وأنباء أبناء الزم  .٩٠
 .م١٩٩٤ط ، إحسان عباس: قيقحت ،بن حممد

  

  
 


