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   ����מ�د�����                ���� 
  
  

  مطور تعليم عن بعد انتسابهذه � الطبعة ا�هائية �ذكرات 	ية ال�يعة 
  بعد أن تم تدقيقها أك0 من مرة   وقد اعتمدت بتوفيق من اهللا

  من قبل طالب وطا5ات 	ية ال�يعة انتساب مطور 
 وت  

ً
  م تلوينها وتنسيقها <كون � الطبعة ا�هائيةواخ;نا أفضلها تدقيقا

  يصل للكمال Hلو من اGطأ وال وألنها جهد ب�ي ال  
  فOجو عند وجود خطأ أو مالحظة 

  كتابة تنبيه R ا�وضوع ا�خصص Tلك R منتدى ا�ستوى اGاص با�ذكرة     
  R : www.imam8.com منتدى مكتبة 	ية ال�يعة  

    
  وسوف يتم تصحيح األخطاء بعد ا<نبيه عليها من قبل القائم[ \ إعداد ا�ذكرات     

    
   ونسأل اهللا جزيل اhواب لg من يع[ \ ذلك ويشارcنا فيه

  

                           
  )�يعة انتساب مطورlموعة إعداد مذكرات 	ية ال  (                          
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  :ا�قرر مفردات

 :تدرس فيه ا�وضوqت اآلتية

    s     / الصيام:  
 الكفارة  يفسد الصيام ويوجب ما •

 وما يكره وما يستحب R الصوم  •

 حكم القضاء   •

 صوم ا<طوع  •

 .وأحzمه االعتzف •

 : ا_ج /      }

 ا�واقيت  •

 اإلحرام  •

 ~ظورات اإلحرام •

 الفدية  •

 الصيدجزاء  •

 دخول مكة والطواف والس�   •

 صفة ا�ج والعمرة •

 اإلحصار  الفوات و •

.وا�قيقة ا�دي واألضحية •

 
 o     / ا`هاد:  

 الغنائم  •

 ا�فل  •

 ا�ان ، واTمة وأحzمها  •

 .العهد وما ينقض •

 : اJيوع /                                                     4

 �وط ا5يوع •

 ف ال�يعة منها<أم[ وموق •

 .عنها ا5يوع ا�ن� •

 :ا�راجع                                                                  

 :هما يسلم للطالب مرجعان أساسيان

  s     /ال�ح الكب�. 

 الروض ا�ربع �اشية العنقري/     }  
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  )T(ا_لقة 
  :العناg والعناوين الرئيسة dذه ا_لقة

  الصيام كتاب
s   / ]والعالقة ب[ ا�عني 

ً
qتعريف الصيام لغة و�.    

  .حكم الصيام وم�<ه من ا�ين /   }
o   / فرضية الصيام R األصل.  
  .ا�كمة من �عية الصيام /   �

 \ ما قرره وذكره الشيخ منصور ا5هو� ر�ه اهللا R كتابه الروض ا�ربع �ح زاد ا
ً
�ستقنع، فهذا وسيكون �حنا معتمدا

  .هو ا�رجع األسا� R هذه ا�لقة وا�لقات القادمة بإذن اهللا
وفوائد أخرى من ، سن�حه ونعلق \ مضامينه مع ذكر فوائد �تارة من حاشية الشيخ عبد الر�ن بن قاسم ر�ه اهللا عليه

  .مصادر متنوعة تتمم ا5حث R القضايا ال� �ن بصدد ا�ديث عنها
T   / تعريiا�عني iوالعالقة ب 

ً
?jف الصيام لغة و:  

الصيام لغة rرد اإلمساك يُقال للساكت صائم إلمساكه عن الnم، ومنه : "قال ا�ؤلف ر�ه اهللا تعا : تعريف الصيام لغة
  "إt نذرت للرsن صوما"

  "إمساك بنية عن أشياء wصوصة، } زمن معi، من شخص wصوص: "وu ال(ع
  هذا ا�قطع

ً
qالفقرة األو£ تعريف الصيام لغة و� R فالصيام كما قال ا�صنف ر�ه ، من ¤م ا�صنف ر�ه اهللا تضمن

 {: ومن ذلك قو¥ تعا ، ، فا�مسك عن ال¦م يقال ¥ صائم R اللغة"rرد اإلمساك"اهللا هو R اللغة 
ً
 نََذْرُت لِلر�sَِْن َصْوما

�
tِإ

َوْ 
ْ
َم ا�

�
َكل

ُ
 فَلَْن أ

ً
  . وا�مسك عن الطعام وعن ال�اب أيضا يقال ¥ صائم R اللغة، وا�راد هنا الصيام عن ال¦م} َم إِنِسّيا

إمساك بنية، عن أشياء wصوصة، } زمن معi، من شخص : "أما تعريف الصيام R ال�ع فهو كما قال ا�صنف ر�ه اهللا
  " wصوص

إشارة إ  �ط من �وط صحة الصيام وهو ا�ية، وسيأª ال¦م عليه إن  بنية¥ وقو، مأخوذة من ا�ع© اللغوي إمساك	مة 
  .شاء اهللا مفصالً 

  .وسيأª ال¦م \ تلك ا�فسدات \ وجه ا<فصيل، ا�قصود بها مفسدات الصيام: عن أشياء wصوصةوقو¥ 
َ {: شمس، كما قال تعا هذا الزمن يبتدئ من طلوع الفجر اhا¬ إ  غروب ال: } زمن معiوقو¥  �iَح�� يَتََب 

ْ
ُبوا َjَْوا 

ْ
َوُ�ُوا

لْيلِ 
�
 ال

َ
َياَم إِ�  الص�

ْ
وا تِم�

َ
َفْجِر ُعم� أ

ْ
ْسَوِد ِمَن ال

َ
َْيِط األ

ْ
ْنَيُض ِمَن ا�

َ
َْيُط األ

ْ
  .}لَُكُم ا�
، ا�راد به هو من توافرت فيه �وط صحة الصيام، ±كون الصوم صو: من شخص wصوصوقو¥ 

ً
 �عيا

ً
وهو ا�سلم ما

  . العاقل غ� ا�ائض وا�فساء
  ما � العالقة بi ا�ع� اللغوي وا�ع� ال(�؟

فا�مسك عن ال¦م ، ا�ع© اللغوي كما تقدم هو اإلمساك، ا�ع© ال�² أخص من ا�ع© اللغويإذا تأملنا ا�عني[ وجدنا 
لغة، وأما الصيام R ال�ع فهو إمساك خاص عن أشياء �صوصة و´ زمن صائم لغة، وا�مسك عن الطعام وال�اب صائم 

هو أن ا�ع© ال�² أخص من ا�ع© اللغوي، فبينهما عموم : �صوص ومن شخص �صوص، فا�تيجة ال� µلص إ±ها
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  .ا�ع© اللغوي أعم، وا�ع© ال�² أخصوخصوص مطلق، 
  حكم الصيام وم��ه من ا�ين  /   /

وأما فرضيته ف� متقررة  -وسيأª إن شاء اهللا بيان �وط فرضيته-فرضه اهللا عز وجل \ عباده  فرض وواجبام الصي
  . كما سيأª الحقا إن شاء اهللا بالكتاب والسنة واإل�اع

بن عمر R وقد دل \ ذلك حديث ا، الر�ن الرابع من أر�ن اإلسالمفهو أحد أر·ن اإلسالم، وهو : وأما م�<ه من ا�ين
شهادة أن ال ¢ إال اهللا وأن �مدا رسول ، ب¡ اإلسالم Y  س: (الصحيح[ وغ�هما أن ا�¹ ص¸ اهللا عليه وسلم قال

فذكر صوم رمضان من ضمن األسس ال� يقوم عليها بناء ) وحج اJيت، وصوم رمضان، و£يتاء الز�ة، اهللا، و£قام الصالة
  .هذا ا�ين

S   / رضيته األصل } ف  
 والسنة الكتابفرضية الصيام  ومرادنا باألصل أي األدلة ا�الة \ فرضية الصيام، يمكن أن ºملها فنقول أنه دل \

   .واإل�اع
  :األدلة من الكتاب

s   /  يَا{: قو¥ تعا  
َ
Yَ َياُم َكَما ُكتَِب  ُكتَِب َعلَْيُكُم الص�

ْ
ِيَن آَمُنوا

�
ف�َها ا§

َ
ِيَن مِ  ك

�
ُكْم َيت�ُقونَ ا§

�
وجه } ن َقْبلُِكْم لََعل

  .أن ُكِتَب بمع© فُرض، فاآلية ¼«ة R فرضية الصيام: االستدالل من اآلية
َيُصْمهُ {: قو¥ سبحانه /   }

ْ
ْهَر فَل أن اهللا عز وجل R هذه اآلية أمر بصيام شهر : ووجه االستدالل} َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الش�

َيُصْمه{اخلة \ الفعل ا�ضارع R قو¥ رمضان، ألن الالم ا�
ْ
 الصيغة صيغة أمر} Àُفَل

ً
، هذه يسميها أهل اللغة الم األمر، إذا

  .واألمر عند األصو±[ يقتÁ الوجوب والفرضية
  :األدلة من السنة

صيام من ا�ين نصوص متعددة دلت \ فرضية الصيام R رمضان، منها حديث ابن عمر ا�تقدم، فكما أنه يدل \ م�لة ال
 يدل \ فرضية الصيام

ً
  .وأنه أحد أر·ن اإلسالم؛ فهو أيضا

  :د�ل اإل�اع
فقد أÃع أهل العلم \ فرضية الصيام، وهذا اإلÃاع إÃاع قط�، و�ذا فإن فرضية الصيام كما يقول أهل العلم � من 

 أنكر فرض
ً
 األمور ا�علومة من دين اإلسالم بالÄورة، ولو أن شخصا

ً
 مرتدا

ً
ية الصيام وقامت عليه ا�جة؛ فإنه يعد Åفرا
 �ا أÃعت عليه أمة اإلسالم

ً
  .عن اإلسالم، ألنه مكذب هللا ومكذب لرسول اهللا ص¸ اهللا عليه وسلم، ومكذب أيضا

U   / عية الصيامj ا_كمة من  
وقد ترشدنا ، د يظهر �ا بعضهاوهذه ا�كم قد ÆH بعضها وق، اهللا عز وجل عندما �ع الصيام �عه �كم عظيمة

  :نصوص الكتاب والسنة إ  بعض منها
 T   /  ،عية الصيام أنه سبب جالب للتقوىj اآلية ال� سبق من أعظم حكم R وهذه ا�كمة نص عليها ربنا جل وعال

َياُم َكَما يَا{: ذكرها و� قو¥ تعا   ُكتَِب َعلَْيُكُم الص�
ْ
ِيَن آَمُنوا

�
ف�َها ا§

َ
  ك

َ
Yَ ُكْم َيت�ُقونَ  ُكتَِب

�
ِيَن ِمن َقْبلُِكْم لََعل

�
فقو¥ } ا§

ُكْم َيت�ُقونَ {
�
فيه إشارة إ  أن أعظم حكمة �ع اهللا عز وجل الصيام من أجلها أنه وسيلة <حصيل ا<قوى، وا<قوى } لََعل

إذ ال ºاة وال فالح إال �ن Ç¸ با<قوى  مقصد من مقاصد أصحاب العقول والراغبون º Rاة أنفسهم R ا�نيا واآلخرة،
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  .ولزم ا<قوى
 للتقوى؟

ً
  :الصوم يتج¸ فيه أمران عظيمان �اذا ¯ن الصوم جاJا

  .هو اإلخالص هللا جل وعال /   األمر األول
 وذلك أن الصوم عبارة عن كف، أي أن الصوم ليس مثل الصالة ف� عبادة ظاهرة، فمن رأى شخص متلبس بالصالة عرف
أنه يصÍ، أما الصيام فهو ليس إحداث فعل وËنما هو عبارة عن كف وامتناع وËمساك عن أشياء، و�ذا قد يكون بيننا و´ 
lلسنا شخص صائم ومتلبس بهذه العبادة ومع ذلك ال ندري عنه، ومن هنا يتج¸ R الصيام قضية اإلخالص هللا عز 

  .وجل
tوتعا�هو مراقبة ا�و± تبارك  /   األمر ا6ا.  

بمع© استحضار إطالع اهللا جل وعال \ عبده، وجه ذلك أن الصائم Hلو بنفسه، ويتمكن R خلوته من مقارفة تلك 
ا�شتهيات وا�منوqت وا�حظورات حال الصيام، ما اTي «جزه عن أن يأكل أو ي�ب أو يتعاÎ غ� هذين من مفسدات 

طالع اهللا جل وعال عليه ومراقبته ¥، فهو �راقبته لربه جل وعال يكف نفسه ال «جزه عن ذلك إال استحضاره ا! الصيام؟
  .عن هذه األمور، هذه ا�كمة األو£ و� حكمة منصوصة

 Y ضبط ا²فس  /   /
ً
  ا_كمة ا6انية أن } الصيام تقوية لإلرادة وتمرينا

جم بلجام ا<قوى فإنها 
ْ
رسلت همًال ولم تُل

ُ
Åلفرس اÒموح ال تلبث أن تورد صاحبها ا�هالك،  ا�فس اإلنسانية إذا أ

فالصيام هو مدرسة عملية تعلم ا�سلم وتؤسس R ، فا�ؤمن �اجة إ  أن يضبط نفسه ويقوي إرادته ويكبح Ãاح شهواته
ه نفسه قوة اإلرادة وضبط ا�فس، ألن ا�فس تشت� األكل وال�ب؛ والصائم Õوع ويعطش ويرى الطعام وال�اب أمام

لكنه يمتنع عن ذلك رغبة فيما عند اهللا ومراقبة هللا، فتقوى بذلك إرادته \ lانبة ا�عاÃ R Øيع أحوا¥ و´ × أوقاته، 
 للتوبة 

ً
 منطلقا

ً
ومن هنا يمكن �ن ابتÍ ببعض ا�حرمات السيما ~رمات األكل وال�ب أن Õعل من الصيام عموما

 Íا هو ~رم وضار ا�صوح واإلقالع ا<ام، فمن ابتÙ ا�خدرات أو �ب ا�خان أو غ� ذلك Úب�ب ا�سكرات أو تعا
 لإلقالع ا<ام وا<وبة ا�صوح عن هذه األمور ا�حرمة الضارة 

ً
با�ين وا5دن يمكن أن Õعل من صيام رمضان منطلقا

  .بدينه وببدنه
�حرمة؟ يقول لك أنا ال أستطيع االنفzك عنها أنا أس� �ذه وcث� من ا�اس إذا قلت ¥ �اذا تقع R تعاÚ مثل هذه األمور ا

ا�طعومات وا��وبات ا�حرمة، حاولت ولم أقدر، �ن نقول �ذا الشخص ها أنت R رمضان و�دة شهر Åمل استطعت 
 �ا �ذا ا

ً
 طوال ا�هار عن مثل هذه األشياء، بل بعضهم يمتنع ±ًال ونهارا

ً
لشهر من عظم قدر وهيبة R أن تمتنع امتناq تاما

 للتوبة ا<امة 
ً
 ومعينا

ً
 هذا د±ل أنك قادر ومستطيع، فلماذا ال Üعل الشهر الكريم وذلك الصيام العظيم منطلقا

ً
ا�فوس، إذا

  !من مثل هذه األشياء ؟
S   / ا_كمة ا6ا6ة أنه من خالل الصيام يعرف الغ¡ قدر نعمة اهللا عز وجل عليه بالطعام وال(اب.  

ألن ا�عم ربما مع ك0ة تعاطيها وتوفرها يضعف استشعار ا�فس لعظم قدرها، فالشخص متعود \ أن ا�أكوالت 
وا��وبات متوفرة عنده، فهو ال يذوق مس اÒوع، وال يعيش ألم العطش، و�ذا ال يستشعر عظم نعمة توفر الطعام 

ضان أو صام غ�ه، وجد مس اÒوع وجد Þاوة العطش؛ عرف وال�اب وا�شتهيات، إذا جاء هذا الشهر الكريم صام رم
 ¥ Üمعهم به رابطة 

ً
 جائعة وËخوانا

ً
قدر نعمة اهللا عز وجل عليه بتيس� الطعام وال�اب، و´ الوقت نفسه يتذكر أكبادا
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 ال R رمضان وحده؛ بل Ã Rيع الشهور، نتيجة الفقر والقحط 
ً
 دائما

ً
واÒدب اTي اإلسالم ربما qش بعضهم صياما

يعيشونه R بتانهم، وهذا «مل ا�سلم \ ا�واساة وا5ذل والعطاء، و�ذا Åن شهر رمضان وهو شهر الصيام شهر ا�واساة 
Åن ص¸ اهللا عليه وسلم أجود ا�اس، و·ن أجود ما يكون R رمضان حينما يلقاه جãيل فيدارسه القرآن، (وا5ذل، 

، فهذا ا�ديث يب[ أن رمضان ¥ مزية، وهذه ا�زية � أنه )وسلم أجود با�G من الريح ا�رسلة فلرسول اهللا ص¸ اهللا عليه
  .شهر اÒود وشهر اإلحسان، �ا يتضمنه الصيام من تلك ا�عا¬ ال� أ�ت إ±ها

U   / أن } الصيام فوائد صحية : من ا_كم  
من الراحة، وتتابع الطعام وال�اب و0cتها ربما أثرت R ذلك ألن اÒهاز ا�ضå كسائر أجهزة ا5دن «تاج إ  نوع 

اÒهاز، فكون الشخص يمتنع طيلة ا�هار عن الطعام وال�اب هذا من شأنه أن يريح جهازه ا�ضå، و�ذا ºد أن بعض 
ثر قول 

ُ
 )صوموا تصحوا(األطباء ينصح بالصيام لعالج بعض األمراض، وقد أ

ً
 عن ا�¹ ، وهذا وËن Åن ليس حديثا

ً
 �ثابتا

 .كما يتوهم بعض ا�اس؛ إال أن معناه صحيح، فالصيام سبب من األسباب اÒا5ة للصحة

  )/(ا_لقة 
  :نكمل عناg ا�قدمة إ� كتاب الصيام

µ   /  تاريخ فرضية الصيام  
فصام انتç، ) هر شعبانR ش(قال ابن حجر R �ح األربع[  "فرض صوم رمضان } السنة ا6انية من اdجرة"ا�صنف قال 

  تسع رمضاناترسول اهللا ص· اهللا عليه وسلم 
ً
  "فرض } السنة ا6انية من اdجرة"، كما قال ا�ؤلف ر�ه اهللا تعا  إ�ا?

إنه R : "يقول -وهذا الكتاب مطبوع-ويقول ابن حجر ا�يثå وهو صاحب كتاب فتح ا�ب[ R �ح األربع[ ا�ووية  
اء \ ذلك يكون ا�¹ ص¸ اهللا عليه وسلم قد صام R حياته تسع رمضانات، ألن R السنة اhانية وبن" شهر شعبان

èلم يصمها ص¸  ssه، فسنة  ssللهجرة ومادام فرض R شهر شعبان فمعناه أن ا�¹ صام هذه السنة، وهو تو´ R ربيع سنة 
وËذا حسبنا من السنة اhانية إ  السنة العا�ة وجدنا أن ا�¹ ص¸  اهللا عليه وسلم، ألنه تو´ R ربيع قبل أن يهل رمضان،

  .اهللا عليه وسلم صام تسع رمضانات كما ذكر ا�صنف بإÃاع أهل العلم
tالل : ا�وضوع ا6اdم رؤية اºوهو ما يثبت به دخول الشهر وأح  

  :¼ته عدة عناg نذكر منها } هذه ا_لقة
s   / ثبوت دخول الشهر بر 

ً
  .ؤية ا�الل، أو إكمال شعبان ثالث[ يوما

  .حكم العمل R ا�ساب الفلê إلثبات دخول الشهر أو إمzن رؤية ا�الل /   }
  .وسأذكر اGالف R هذه القضية وأدلة ¤ الفريق[ مع مناقشة القول ا�رجوح وبيان الصحيح R هذه ا�سألة

T   / الل أو إكماdثبوت دخول الشهر برؤية ا 
ً
  .ل شعبان ثالثi يوما

  :شهر رمضان يثبت بأحد أمرين
: فإذا رؤي هالل رمضان ثبت بذلك دخول الشهر، و�ذا قال ا�صنف ر�ه اهللا تعا  رؤية هالل رمضان،: األمر األول

َيُصْمهُ {: ½ب صوم رمضان برؤية هالX لقوX تعا�"
ْ
ْهَر فَل صوموا لرؤيته (م ولقوX عليه السال} َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الش�

ا�صنف ذكر �ا األمر األول بما يثبت به دخول الشهر وهو رؤية ا�الل، فمì رأى ا�الل شخص توافرت  )"وأفطروا لرؤيته
 وجب \ ا�سلم[ الصيام -وسيأª ذكرها إن شاء اهللا-فيه �وط معينة 

ً
 �عيا

ً
  .مì ما ثبتت رؤية ا�الل ثبوتا
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َيُصْمهُ {: ا�صنف استدل بقو¥ تعا 
ْ
ْهَر فَل وهذا مبî \ تفس� الشهود برؤية ا�الل، وهذا من  } َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الش�

  .رؤية ا�الل: األقوال ال� قيلت R تفس� الشهود ا�ذكور R اآلية، وهو أن ا�راد به
وا�ديث  )وا لرؤيته وأفطروا لرؤيتهصوم(: وأما د±ل السنة فهو حديث ثابت R الصحيح[ وغ�هما، وا�صنف ذكره بلفظ

 إ  ا�¹ ص¸ اهللا عليه وسلم، و¥ لفظ آخر لم يذكره ا�ؤلف 
ً
qاهللا عنه مرفو ðهريرة ر ñالصحيح[ من حديث أ R جاء

 (ر�ه اهللا وهو 
ً
ث ¼يح فهذا ا�دي) إذا رأيتم ا�الل فصوموا، وËذا رأيتموه فأفطروا، فإن ُلمò عليكم فصوموا ثالث[ يوما

 
ً
  .يكون إذا رأينا هالل شوال -وهو انقضاء الصيام- بأن الصيام Õب برؤية ا�الل، وأن اإلفطار أيضا

 إ  ا�¹ ص¸ اهللا عليه وسلم أنه قال
ً
qمن األحاديث حديث ابن عباس مرفو 

ً
وال ، ال تصوموا حì تروا ا�الل: (أيضا

ا�ديث رواه اإلمام مالك R ا�وطأ وأبو داوود وال;مذي ) ثالث[ تفطروا حì تروه، فإن ُلمò عليكم فأكملوا العدة
  .والنساô، وهو حديث صحيح ثابت عن رسول اهللا ص¸ اهللا عليه وسلم
و´ بعضها ا�� عن الصيام قبل رؤية ا�الل، Ùا ، فهذه األحاديث وغ�ها تب[ االعتماد \ الرؤية R إثبات دخول الشهر

  .مد R ثبوت دخول الشهر هو رؤية ا�الليدل \ أن الُمعت
،: األمر ا6اÀ tا يثبت به دخول الشهر

ً
شهر شعبان هو الشهر اTي يسبق رمضان، ومعلوم أن  هو إكمال شعبان ثالثi يوما

، الشهر العرõ إما أن يكون 
ً
 وËما أن يكون  ö}الشهور العربية ال تزيد \ ثالث[ يوما

ً
، وال يمكن ÷oيوما

ً
�ال أن  يوما

 فإنه يثبت بذلك دخول شهر رمضان، حì ولو لم نر ا�الل،  ÷oيزيد \ 
ً
، و�ذا إذا أكملنا عدة شعبان ثالث[ يوما

ً
يوما

 : (و�ذا قال ص¸ اهللا عليه وسلم
ً
 كغ�ه ) فإن ُغم عليكم فصوموا ثالث[ يوما

ً
هذا بالنسبة �الل شوال، ألن رمضان أيضا

 من الشهور العربية ال يم
ً
  .كن أن يزيد \ ثالث[ يوما

  .حكم العمل با_ساب الفلÁ } إثبات دخول الشهر /   }
باستعراض øيع <اريخ هذه القضية وËثارتها ºد أنه R عهد رسول اهللا ص¸ اهللا عليه وسلم وعهد السلف الصالح 

أثبتوا بذلك بدخول الشهر  وق ÂÃهموث عدل شاهديعتمدون \ األمرين ا�تقدم[ R إثبات دخول الشهر، فإذا شهد 
 فإنهم أيضا يصومون، وجرى األمر \ هذا دخول الشهر وصام ا�سلمون

ً
، وËن لم يوجد شاهد أكملوا شعبان ثالث[ يوما

والعمل \ هذا، ثم ظهر خالف حادث R هذه القضية، حيث ذهب بعض الفقهاء إ  أنه R حالة اإلغمام أي حالة وجود 
قال بهذا بعض الفقهاء، بعد  بالنسبة للحاسب بذات نفسه، ا�اس وب[ رؤية ا�الل Õوز العمل با�ساب غيم «ول ب[

، هذه بداية ظهور القول باعتبار ا�ساب الفلê، وهذا قال به بعض فقهاء الشافعيةانقراض العصور والقرون ا�فضلة، 
بإثبات دخول الشهر، سواء غيما أو صحوا، ووجد من يقول  ووجد R هذا العù من يقول باعتماد ا�ساب الفلê عموما

  . بأن رؤية الشاهد تَُرد إذا قرر الفلكيون استحالة رؤية ا�الل <لك الليلة ال� ذكر الشاهد أنه شاهد ا�الل فيها
iينقسمون إ� قسم Áذا القائلون باعتبار ا_ساب الفلdو:  

  .لشهر و´ نú إمzنية رؤية ا�الل ورد الشهادة بهيقولون باعتباره R إثبات دخول ا: األول
يقولون ال نثبت دخول الشهر با�ساب الفلê، ولكن إذا شهد شاهد \ رؤية ا�الل R ±لة قرر ا�ساب الفلê : واhا¬

الفلR ê ا�ú، أنه ال يمكن أن يُرى فيها ا�الل فإننا نرد تلك الشهادة، و�ذا يعã بعضهم يقولون �ن نعمل با�ساب 
  .وال نعمل به R اإلثبات

هذه القضية ال بد أن نتعرف إ  أدلة القائل[ باعتبار ا�ساب الفلê ونناقشها، وأما بالنسبة ألدلة اعتبار الرؤية دون 
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بل قليل � ا�ساب فقد تقدمت اإلشارة إ  ûء منها، األدلة ا�الة \ اعتبار رؤية ا�الل وال� سبق ذكر طائفة منها ق
 دالة \ أنه ال يعتمد \ غ� ا�الل كما R حديث 

ً
فهذا ا�ديث ينç عن الصيام إال ) ال تصوموا ح� تروا اdالل(أيضا

  .إذا ُرؤي ا�الل، ولم يذكر اعتبارا للحساب الفلê أو غ�ه
Áا القائلون باعتبار ا_ساب الفل ùالع R هؤالء �م حجج، وهذه القضية أث�ت êبقوة نتيجة أن ا�ساب الفل Þا�

ث�ت هذه القضية وتثار، وُدرست هذه القضية R هيئة 
ُ
تطور وأنشئت ¥ lامع ومراصد R بقاع العالم اإلسالý، و�ذا أ

اء كبار العلماء ومن قبل ا�جمع الفق� ا<ابع �نظمة ا�ؤتمر اإلسالý، وخرج أوþك ا�جتمعون بقرارات سأش� إ±ها إن ش
اهللا بعد مناقشة هذه القضية وذكر أدلة الفريق[، عند ال;جيح سأستأنس بتلك القرارات ال� قررتها تلك ا�جامع 

  .العلمية
 ا�جمع الفق� ا<ابع �نظمة ا�ؤتمر اإلسالý قبل أن يبحثوا هذه القضية قُدمت �م �وث متعددة R هذا ا�وضوع 

ً
طبعا

لفق� R ا�جت اhا¬ من العدد اhالث، وا5احث سيجد هناك �وثا شì ونقاشات علمية، و� منشور l Rلة ا�جمع ا
 يعد جامع R هذا ا�وضوع، قدمه للمجمع الشيخ بكر أبو زيد ر�ه اهللا تعا  وهو رئيس 

ً
وسأGص R هذه العجالة �ثا

  . عليه مناقشة من تلك األدلة ا�جمع للمجمع، وسأذكر من خالل ا�لخص أدلة الفريق[ مع بيان ما يرد
Y اعتبار الرؤية هو Y عدم اعتبار وهم �هور العلماء أكÈ العلماء سلفا وخلفا و�اهÇ ا�لف *هم  الفريق األول

  .ا_ساب الفلÁ سواء } اÉ² أو اإلثبات
  :�م عدة أدلة باعتبار ا_سابالقائلون : الفريق اhا¬
) فإن غم عليكم فاقدروا X: (م �ديث ابن عمر واTي يقول فيه ا�¹ ص¸ اهللا عليه وسلماستدل بعضه :ا��ل األول

تروا  إنما الشهر تسعة وع(ون يوما فال تصوموا ح�: (ولفظه o¶oوهو مذكور R كتاب الروض مع ا�اشية R صفحة 
X الل وال تفطروا ح� تروه فإن غم عليكم فاقدرواd(ون قو¥ يف�وجه االستدالل ) اX معناه  )فاقدرواX فهو احسبوا ،

  . خطاب �ن خصه اهللا بهذا العلم وهو علم ا�ساب
tصحيح ا5خاري من حديث ابن عمر أن الرسول ص¸ اهللا عليه وسلم قال  :وا��ل ا6ا R إنّا أمة (يستدل بعضهم بما ورد

إنّا (وجه االستدالل يقولون ) عة وع(ين ومرة ثالثiأمية ال نكتب وال Ìسب، الشهر هكذا، وأشار بيده يع¡ مرة تس
ثم ب[ أن األمة األمية تعتمد \ عالمات ظاهرة، فالشهر إما تسعة وع�ين وËما ثالث[  )أمة أمية ال نكتب وال Ìسب

، يقولون اآلن األمة تعلمت ولم تعد أمة اإلسالم ا±وم أمة أمية، وصار فيها فلكيون مهرة، وا�كم 
ً
كما يقول - يوما

، فلما Åنت األمة أمية Åنت تعتمد فقط \ األمور ا�حسوسة الظاهرة و� رؤية  -األصو±ون
ً
 وعدما

ً
يدور مع علته وجوبا

 åتبة حاسبة ينب� �ا أن تأخذ بمعطيات هذا ا<قدم العلÅ ا�الل، و�ا انتقلت األمة هذه ا�قلة العظيمة وصارت متعلمة
  .هذا تقرير لوجه استدالل أصحاب هذا الفريق من هذا ا�ديث، \ ا�ساب الفلêوبا<ا� تعتمد أيضا 

 نتائج ا�ساب الفلê ال �الف  :وا��ل ا6الث
ً
يقولون إن نتائج علم ا�ساب الفلê قطعية، والقط� ال Hالف ال�ع، إذا

  .ال�ع، هذا هو تقرير الستدال�م من خالل مقدمت[ ونتيجة
بعدم اعتبار هو مع القائل[ وا§ي يظهر أن الصواب ا أي القول[ هو الصواب البد من مناقشة األدلة، حì يتب[ � 

  .ا_ساب الفلÁ سواء } اÉ² أو } اإلثبات
وحì يتم �ا هذا ال;جيح؛ وهذا ال;جيح هو اTي اعتمدته هيئة كبار العلماء R قرارها اTي صدر منها بعد أن اجتمعت 
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  :نناقش أدلة القائل[ باعتبار هذا ا�سابهذه القضية، حì يتم �ا هذا ال;جيح ال بد أن �راسة 
، أتموا الشهر ثالثi يومانقول ليس ا�راد هنا ا�ساب، بل يعî ) إن غم عليكم فاقدروا X(وهو قضية  :د�لهم األول

ا�اكم بسند صحيح أن ا�¹ ص¸ اهللا عليه وسلم وا�±ل \ ذلك أن R حديث ابن عمر نفسه R رواية عند ا5يه� و
 هذه الرواية اÒملة األخ�ة منها تف� اÒملة ال� ) فإن غم عليكم فاقدروا X أتموه ثالثi(قال R هذا ا�ديث 

ً
إذا

لقو¥  استدلوا بها، وهذا هو اTي يوافق األحاديث األخرى ال� سبق أن ذكر طائفة منها، و�ذا Åن ا<فس� الصحيح
)X هو) فاقدروا : 

ً
  .أتموه ثالثi يوما

tسب( :د�لهم ا6اÌ وليس تعليالً هو ) إنا أمة أمية(أقول إن قو¥ ) إنّا أمة أمية ال نكتب وال ãوا�ع© أن هذه األمة خ ،
يعلمها اGاص والعام من ر�ة اهللا عز وجل بها وتيس�ه �ا أمر دينها ورفعه ا�رج عنها جعل عباداتها منوطة بأمور ظاهرة 

والعالم واÒاهل والكب� والصغ�، فجعل اهللا جل وعال الصالة منوطة بتحر·ت األفالك الشمس والقمر، صالة ا�غرب إذا 
غربت الشمس وهذه أمور ال Çتاج إ  معرفة وال إ  حساب وËنما � أمور ظاهرة، وهذا من تيس� اهللا \ هذه األمة 

  .دها من تأدية عباداتهم بي� وسهولةحì يتمكن Ãيع أفرا
فهذا ا�ديث يب[ وãH أن هذه األمة أمة ي� اهللا أمر دينها فأنيطت عباداتها بأمور ظاهرة، فهو خã وليس تعليًال، بل إن 

أمور  فيه بيان أن هذه األمة تعتمد \" الشهر هكذا وهكذا"هذا ا�ديث د±ل \ عدم اعتبار ا�ساب الفلê، ألن قو¥ 
~سوسة، وهذا من تيس� اهللا عز وجل �ا ورفعه ا�رج عنها، ف� تعتمد R عباداتها \ أمور ظاهرة ~سوسة واضحة 
للعيان فليست �اجة إ  حساب ا�اسب[ وال إ  أقوال الفلكي[ R هذه القضية، وهذا من تيس� اهللا عز وجل \ هذه 

 وال أن تضيق ما وسعه اهللا �ا فيه، فما دام اهللا عز وجل وسع �ا فيها فينب� أن  األمة، وال ينب� �ذه األمة أن Çجر
ً
واسعا

 R êنقبل سعة اهللا جل وعال، وأن نأخذ بما أخذ به سلف هذه األمة من اعتبار رؤية ا�الل من غ� نظر للحساب الفل
  .هذه القضية

  )S(ا_لقة 
  :عناg هذه ا_لقة

-hالث[ من شعبان-  .الثتتمة مناقشة ا�±ل اhا�كم إذا لم يُرى ا�الل ±لة ا.  
  . وحكم صوم يوم الشك والغيم-

  :نكمل ونناقش د�لهم ا6الث
قضية أن نتائج علم ا�ساب الفلê قطعية والقط� ال Hالف ذكرنا أن من أبرز أدلة القائل[ باعتبار ا�ساب الفلê هو 

êنتائج علم ا�ساب الفل 
ً
  . ال �الف ال�ع فيجب األخذ بها ال�ع، إذا

، و� قضية أن العلوم القطعية ال �الف ال�ع ا�قدمة ا6انيةنقول هو يتكون من مقدمت[ ونتيجة،  :و�ناقشة هذا ا��ل
ف �ا وضعه اهللا عز وجل R هذا الكون، واهللا عز وجل  هذه مقدمة مسلمة ليست ~ل نقاش، ألن العلوم الكونية � َيَعر�
اTي خلق الكون هو اTي أنزل ال�ع، وال يمكن �ال أن تتناقض ا�قائق الكونية مع ا�قائق ال�عية، ألنه ٌ× من 

  .عند اهللا جل وعال، إذن هذا أمر ال إشzل فيه
  ، ما مدى صحة هذا القول؟ أن نتائج حساب العلم الفلê قطعية: و� قو�م، ا�قدمة األو±وËنما ~ل ا�ناقشة هو 

  :وبرهان عدم التسليم بها ما يÍ، فهذه ا�قدمة غ� مَسّلمة، نستطيع القول أن هذا القول غ� مسلم
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ال يمكن أن ºزم بقطعية معلومة أو علم من العلوم إال بد±ل قط� يقيî، و�ن ليس عندنا د±ل قضية القطعية،  /   أوالً 
ال خã بعض الفلكي[، واãG دال<ه ظنية وليست قطعية كما هو ، ليس عندنا إقط� يقيî يفيد أن تلك ا�تائج قطعية

  .معلوم
 
ً
وما دام ا�تخصصون R هذا الفن وُجد ، الفلكي[ يوجد منهم من يقول أن بعض نتائج علم ا�ساب الفلê ظنية /   ثانيا

نسبة لغ� ا�تخصص[ قد ال قد يقول قائل بال، منهم من يقول بعدم القطعية فهذا Åٍف R ا�اللة \ عدم القطعية
يستوعبون قطعية معلومة من ا�علومات ال� ربما تكون عند أهل ا<خصص قطعية، وهذا ظاهر، لكن أن يوجد أناس 

هذا �د ذاته ينسف القطعية من أصلها، إذ إن ا�قدمات ال� ! متخصصون R هذا الفلك ومع ذلك ينازعون R القطعية
  .Åنت دال<ها قطعية كما يزعمون لعرفها أقرانهم من ا�تخصص[ R هذا الفن، ولََما نازعوا فيهايتوصل بها إ  القطعية لو 

 
ً
قرر الفلكيون استحالة رؤية هالل الفطر ±لة s�÷È èوهو أمر حصل وشوهد ويعرفه اÒميع وهو ما حصل qم  /   ثا6ا

R الث[ و�hالث[ من رمضان، فثبت دخول شهر شوال ±لة اhالواقع ±لة ا s  هم يشهدون	 
ً
شوال، ثبت بع�ين شاهدا

  .بأنهم رأوا ا�الل
هذا مثال واق� وتاري� ينقض قضية القطعية، هل األقرب إ  الصواب؛ أو هل اTي يمكن تصديقه هو خã شخص 

شك أن العقل  ال! يعتمد \ حسابات أو خã ع�ين شخص يعتمدون \ ûء ~سوس رأوا بأعينهم هالل شهر شوال؟
وال�ع يقتÁ اعتبار رؤية أوþك الشهود، وال شك أنه \ األقل R تلك السنة أخطأت مزاعم من زعم بأن ا�الل ال 
يمكن أن يُرى تلك الليلة، وlرد اGطأ ولو R سنة واحدة ينسف قضية القطعية ألن ا�علومات القطعية ا±قينية R أي 

رق إ±ها احتمال اGطأ، فمجرد أنه وجد R سنة من السنوات خطأ فهذا Åٍف R نسف علم من العلوم ال يمكن أن يتط
  .قضية القطعية ا�زعومة

 
ً
R × سنة �رج تقاويم فلكية تصدر عن جهات فلكية أو أفراد فلكي[، Çدد  اختالف تقاويم الفلكي[،قضية  /   رابعا

 \ ا�ساب الفلê، و
ً
اTي يتأمل R هذه ا<قاويم ويقارن بينها Õد أنه قد يوجد اختالف R فيها بدايات األشهر اعتمادا

إثبات أوائل بعض األشهر، ووجود هذا االختالف د±ل واضح \ أن هذه ا�تائج ليست قطعية، إذ القط� ال يمكن أن 
  . يقع فيه اختالف عند ا�تخصص[ R الفلك

 أنه القرار اTي ، ار علم ا_ساب الفلÁالصواب عدم اعتبومن خالل هذه ا�ناقشة تب[ أن 
ً
وهذا ما أ�ت إ±ه سابقا

توصلت إ±ه هيئة كبار العلماء �ا اجتمعت �ناقشة هذه القضية، وقرار ا�يئة موجود R فتاوى اللجنة ا�ائمة للبحوث 
  .�÷sالعلمية واإلفتاء R ا�جت العا� صفحة 
 أ�ت أن ا�جمع الفق� ا<ابع �نظ

ً
مة ا�ؤتمر اإلسالý �ث هذه القضية، وقُدمت إ±ه �وث R شأنها، و·ن نص أيضا

½ب االعتماد Y الرؤية، ويستعان با_ساب الفلÁ وا�راصد مرا?ة لألحاديث (القرار اTي توصل إ±ه ا�جتمعون يقول 
ريد بها فاالعتماد \ الرؤية كما دلت \ ذلك ا�صوص، وأم )ا²بوية وا_قائق العلمية

ُ
ا االستعانة با�ساب الفلê إذا أ

االستعانة Ç Rديد ا�zن اTي يمكن أن ي;اءى فيه ا�الل أو R معرفته �يث يتوصل الراô إ  رؤية ا�الل R هذا 
ا غ� ا�zن فهذا ال بأس به، لكن أن ننú أو نكذب الشاهد اTي أخã وشهد برؤية ا�الل بناء \ ا�ساب الفلê فهذ

  .صحيح
هذا ما يمكن أن نلخصه R هذه القضية وبهذا أكون قد فرغت من ال¦م \ فقرة اعتبار ا�ساب الفلê واآلراء حو¥ 
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  .وبيان الراجح R هذه القضية
S   / من شعبان، وحكم صوم يوم الشك والغيم iالل �لة ا6الثdا_كم إذا لم يَُر ا:  

[ من شعبان فاألصل أننا إذا لم نره ±لة اhالث[ من شعبان كما دلت \ ذلك األحاديث إذا لم ير ا�الل ±لة اhالث
 فإنه بذلك يثبت دخول الشهر

ً
 وال نصوم، فإذا أكملناه ثالث[ يوما

ً
  .ا�تقدمة فإننا نكمل شعبان ثالث[ يوما
ا�كم إذا لم " -صنف بهذا العنوان فنقوليعî �ن يمكن أن نعنون ل¦م ا�–ا�صنف ر�ه اهللا يقول Çت هذا العنوان 

فإن لم يَر ا�الل مع صحٍو ±لة اhالث[ : " يقول ا�صنف ر�ه اهللا" ير ا�الل ±لة اhالث[ وحكم صوم يوم الشك والغيم
 بأن Åن R -أي دون هالل رمضان- ألنه يوم الشك ا�ن� عنه، وËن حال دونه  وcره الصوممن شعبان أصبحوا مفطرين، 

أي صوم يوم -Õب صومه،  فظاهر ا�ذهبوcذا دخان؛  -با<حريك؛ أي غãة–مطلعه ±لة اhالث[ من شعبان غيم أو َقَ;ٌ 
 بنية رمضان، قال R اإلنصاف -تلك الليلة

ً
 احتياطيا

ً
 ظنيا

ً
وهو ا�ذهب عند األصحاب، ونùوه وصنفوا فيه : "حكما

  .انتç" أ�د تدل عليه ا<صانيف، وردوا حجج ا�خالف، وقالوا نصوص
وهذا قول عمر وابنه وعمرو بن العاص وأñ هريرة وأنس ومعاوية وqئشة وأسماء ابنّ� أñ بكر الصديق رð اهللا عنهم 

 فال تصوموا ح� ترو اdالل، وال تفطروا ح� تروه، فإن ُغم (لقو¥ ص¸ اهللا عليه وسلم 
ً
إنما الشهر تسعة وع(ون يوما

 يبعث من ينظر ¥ ا�الل فإن : "قال نافع) Xعليكم فاقدروا 
ً
Åن عبد اهللا بن عمر إذا م� من الشهر تسعة وع�ون يوما

 
ً
  ".ُر� فذاك، وËن لم يَر ولم َ«ُْل دون منظره سحاب وال ق; أصبح مفطرا، وËن حال دون منظره سحاب أو ق; أصبح صائما

وقد ف�ه ابن عمر بفعله وهو راويه وأعلم بمعناه، فيجب الرجوع إ  ، ö}ومع© اقدروا ¥ أي ضيقوا بأن Õُعل شعبان  
تفس�ه، وÕزئ صوم ذلك ا±وم إن ظهر منه، وتص¸ ال;اويح تلك الليلة، وÕب إمساكه \ من لم يبيت نيته، ال عتق أو 

  .ا�ربعانتç ¤م الشيخ منصور ا5هو� R هذه القضية من خالل كتابه الروض " طالق معلق برمضان
 ،
ً
 وبيانا

ً
: ا�صنف ر�ه اهللا فصل R هذه القضية \ حا<[وقفات حول هذه القضية مع ¤م ا�صنف ر�ه اهللا توضيحا

  :فإذا لم ير ا�الل ±لة اhالث[ من شعبان فال Hلوا األمر من حال[
 بمع© ال يوجد سحاب اhالث[ من شعبان،: ا�الة األو£

ً
فحينئذ يصبح ا�اس مفطرين ويكمل  أن يكون اÒو صحوا

 
ً
  ا�اس شعبان ثالث[ يوما

  ما حكم صيام يوم ا6الثi من شعبان حال الصحو؟
 يكره صيام يوم اhالث[، ويوم اhالث[ من شعبان مع الصحو هو يوم  "ألنه يوم الشك ا�نÑ عنه و�ره الصوم": قال

ً
إذا

  ).فيه فقد عÒ أبا القاسم ص· اهللا عليه وسلممن صام ا�وم ا§ي يُشك (الشك اTي ورد حديث 
إذا Åن اÒو غيما أو حال دون رؤية ا�الل أمر آخر �Åخان أو الغãة أو �و ذلك، R هذه ا�الة يقول : ا�الة اhانية

 ": ا�صنف ر�ه اهللا
ً
 احتياطيا

ً
 ظنيا

ً
يا ألننا لم نر يعî هذا ا�كم ليس قطع ،"½ب صوم ذلك ا�وم } ظاهر ا�ذهب حكما

ا�الل، لكن هو حكم ظî، وا�امل عليه هو االحتياط للصوم، ألننا ال ندري ربما Åن ا�الل قد طلع ولكن لم نره 
  .ألي سبب Ùا ذكر أو أي سبب من ا�وائل اÒوية ال� حالت بيننا وب[ رؤية ا�الل

 اح "بنية رمضان": قال
ً
 ظنيا

ً
 وينوون بذلك أنه من رمضان، هذا ما قرره ا�صنف يعî يصوم ا�اس هذا ا±وم حكما

ً
تياطيا

  .ر�ه اهللا
 أستو´ ما ذكره ا�صنف ثم أعرج إ  ال¦م \ القول اآلخر  ما� أد�ه؟

ً
هذه القضية ~ل خالف ب[ الفقهاء، ولعÍ أوال
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  .وحججه
iه اهللا استدل بد�لsما � حجة ا�صنف؟ ا�صنف ر:  

 فال تصوموا ح� تروا اdالل (بن عمر يقول فيه ص¸ اهللا عليه وسلم حديث ا :ا��ل األول 
ً
إنما الشهر تسعة وع(ون يوما

X (يقول مع© : وجه االستدالل) وال تفطروا ح� تروه، فإن ُغم عليكم فاقدرواX ا<ضييق ال ): اقدروا îأي ضيقوا، يع
  .ا، فيُجعل شعبان تسعة وع�ين، وبهذا نكون قد ضيقنايكون إال بأن Õُعل لشعبان أقل زمن وهو تسعة وع�ين يوم

 هم يف�ون قو¥ 
ً
} َوَمن قُِدَر َعلَْيِه ِرْزُقهُ {: ، ألن اقدروا يرد بمع© ا<ضييق، مثل قو¥ تعا ا�ضييقبمع© ) فاقدروا X( إذا
)ß (ُضيق عليه رزقه، هذا ا�±ل األول. الطالق îيع.  

tا�ديث  هو اآلثار عن :ا��ل ا6ا úنوا يصومون يوم الغيم، فÅ لة من الصحابة أنهمÃ اهللا عنهم، ورد عن ðالصحابة ر
نفسه ابن عمر رð اهللا عنه وهو راوي ا�ديث ãH عنه نافع بأنه Åن إذا حال دون منظر ا�الل سحاب أو ق; فإنه يصبح 

 
ً
 قال أن هذا قول عمر وابنه وعمرو بن ال، صائما

ً
عاص وأبو هريرة وأنس ومعاوية وqئشة وأسماء رð اهللا وا�صنف أيضا

 هذه أدلة ا�صنف
ً
  .عنهم أÃع[، إذا

، بمع© أن مذهب اإلمام أ�د تفّرد بذكر هذا القضية و� قضية وجوب صيام يوم الغيم � من مفردات ا�ذهبهذه 
  .وب صيام يوم الغيمفلم يروا وج اhالثة أñ حنيفة والشاف� ومالك وأما بقية األئمة ا�كم،

ذكر رواية أخرى عن اإلمام أ�د، وهذه الرواية توافق  Ro حاشية رقم  ÷¶oالشيخ عبد الر�ن بن قاسم ر�ه اهللا R صفحة 
قبل رؤية هالX أو إكمال شعبان  صومه ال ½بوعنه (: مذهب Ãهور الفقهاء وبقية األئمة، هذه الرواية ذكرها بقو¥

ه الرواية موافقة �ذهب Ãاه� الفقهاء، وهذه الرواية تنص \ أنه ال Õب صيام يوم الغيم ما دمنا لم ، هذ)ثالثi نص عليه
 ووجد غيم فإننا ال Õب علينا صيام يوم الغيم

ً
  .نَر ا�الل ولم يكمل شعبان ثالث[ يوما

م ذلك ا±وم اختلفوا R حكمه أن القائل[ بعدم وجوب صيا: وقبل أن نذكر حجج هذا القول أش� إ  قضية مهمة و�
úب فما حكمه؟ا<�يÕ ن الÅ إذا ،  

  .وقال بعضهم يكره    .قال بعضهم «رم صيامه
  .لكنهم اتفقوا \ قضية أنه ال Õب    .وقال بعضهم يباح
 R ا�اشية رقم  :حجج هذا القول

ً
شار إ  أبرز من حاشية ابن القاسم ر�ه اهللا أ oما � أدلة القائل[ بهذا القول؟ أيضا

  : أد<هم ولعÍ أGصها R األدلة ا<ا±ة
فإن ُغم عليكم فأكملوا العدة ثالث[ من : األحاديث الصحيحة الù«ة R ا�� عن صيام يوم الغيم كقو¥ :ا��ل األول

  .غ� وجه، واألمر بال�ء ن� عن ضده
tيح الصحيح عن تقدم رمضان بصوم يوم :ا��ل ا6اùأو يوم[  ا�� ال)iال تقدموا رمضان بصوم يوم وال يوم (

  .ا�ديث رواه ا5خاري
من صام ا�وم ا§ي يُشك فيه فقد عÒ أبا القاسم ص· اهللا (حديث سبقت اإلشارة إ±ه وهو حديث عمار  :ا��ل ا6الث
  .يوم شك، هذه أبرز أدلة القائل[ بهذا القول: ويوم الغيم) عليه وسلم

، وأما قضية هل «رم اhا¬ اTي يقرر عدم وجوب صيام يوم الغيموهو القول  مذهب �هور الفقهاءهو  ظهروالراجح فيما ي
صيامه أو يكره أو يباح؟ فقضية اإلباحة هذه ضعيفة ألن ظاهر ا�صوص ا�� عن صيامه كما سبق R أدلة هذا القول، 



    ))  ثالثثالثمستوى مستوى ( (                                                                         ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                                           مقرر الفقه مقرر الفقه           

- s� -  
 

أن ºعل اآلثار اhابتة عن الصحابة صارفة للن� عن وبناء عليه فا�كم يدور ب[ ا<حريم وب[ الكراهة، ويمكن 
  .هو كراهة صيام يوم الغيم فيكون األظهر } هذه القضيةا<حريم إ  الكراهة، 

  )U(ا_لقة 
  :عناg هذه ا_لقة

s   / الث[ من شعبان وحكم صوم يوم الشك والغيمhنكمل قضية ا�كم إذا لم يَُر ا�الل ±لية ا .  
  .وقت ا�عتR ã رؤية ا�الل وحكم رؤيته نهاًراقضية ال /   }
o   / بت R يع ا�اس برؤيتهÃ قضية لزوم الصوم.  
s   / نكمل قضية حكم صوم يوم الشك والغيم:  

وجوب صيام يوم الشك : تب[ �ا R ما م� أن للفقهاء قول[ R هذه القضية، وا�صنف ر�ه اهللا ومن تابعه يقررون
  .\ عدم الوجوب: الفقهاءوالغيم، وÃهور 
إن شاء اهللا واTي دلت عليه أدلة السنة أن صيام يوم الشك ال Õب بل هو  القول ا6اt هو الراجح والصحيحوقد ذكرت أن 

  .إما ~رم أو مكروه، فصيام يوم الغيم وهو يوم الشك إما ~رم أو مكروه \ ما تقدم
*iمناقشة أدلة ا�خالف:  

: يع¡) فاقدروا X(وف× قوX ) فإن ُغم عليكم فاقدروا X: (استدل Öديث عمر قالصنف ر�ه اهللا ا� :ا��ل األول
  . ضيقوا عليه

، كما جاء مùح به عند ا�اكم وا5يه� قوليس ا�راد ا<ضييأتموه ثالثi يوما يعî ) فاقدروا X(أن مع©  /   ا`واب
جاء R األحاديث األخرى ال� وردت R هذا ا�ع© وال� فيها ا<ùيح بوجوب  وcما" فاقدروا ¥ أتموه ثالث["بسند صحيح 

  .إكمال العدة R حال اإلغمام
 tاهللا عنهم :ود�لهم ا6ا Øهو اآلثار عن الصحابة ر.  

  :واÒواب عن هذه اآلثار من وجوه
األدلة السالف ذكرها ومن ا�علوم أن ا�وقوف  من �أن هذه اآلثار معارضة �ا ثبت مرفوq إ  رسول اهللا  /   ا`واب األول

  . إذا qرض ا�رفوع؛ فإن ا�رفوع إ  رسول اهللا هو ا�قدم
tنما �ية ما تفيده جواز صيام ذلك  /   ا`واب ا6اËأن هذه اآلثار الظاهرة ليس فيها داللة \ وجوب صوم ذلك ا±وم، و

  .ومه فال تدل عليه نصوص الصحابة أبداا±وم أو استحبابه عند من صاموه، وأما وجوب ص
R ا��  �وحì لو دلت هذه ا�صوص \ اÒواز أو \ االستحباب فإنها كما تقدم معارضة با�صوص ا�رفوعة عن ا�¹ 

ومعارضة أيضا فيمن خالف أوþك الصحابة من الصحابة رð اهللا عنهم، ومعلوم أن قول الصحاñ ، عن صيام يوم الشك
وبهذا يكون سلم �ا القول الراجح ، ال «تج به فه حديث مرفوع أو خالفه قول صحاñ آخر فإنه R 	تا ا�ا±ت[إذا خال

  .وأد<ه، وحصل اÒواب عن أدلة القول ا�رجوح
  :الوقت ا�عتÂ } رؤية اdالل وحكم رؤيته نهاراً  /   /

وهذا مبî \ ما قرره، وأما " ½زئ صوم ذلك ا�وم إن ظهر منه": ا�صنف ر�ه اهللا قرر بناًء \ وجوب صوم ذلك ا±وم قال
  ).من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد( �إذا قلنا بتحريم صيام ذلك ا±وم فإنه ال Õزئ لقو¥ 
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هذا 	ه مبî \ ما قرره من وجوب  "وتص· الÛوايح تلك الليلة و½ب إمساكه Y من لم يبيت نيّته": وقال ا�صنف
  .وأما Y ما ترجح من اÑ² عن صومه فال ترد تلك األحºم *ها، صومه

زوجته طالق : بمع© أنه ال يقع عتق وال طالق معلق \ دخول الشهر، ولو أنه قال "ال عتٌق أو طالق معلق برمضان": قال 
  بد حرا R يوم الغيم، �اذا؟عبده حر إذا دخل رمضان فال تص� الزوجة طالًقا وال يص� الع: إذا دخل رمضان أو قال

ألن الصوم إنما أوجبوه \ سبيل االحتياط، وËال فاألصل أن الشهر باٍق، فال ي;تب \ ذلك مثل هذه األحzم، إذ االحتياط 
  .إبقاء عصمة الزوجة وËبقاء ملك ا�الك لعبده اTي علق عتقه، فنب� \ األصل حì يثبت ما يزيله

كما لو رÝ آخر ا²هار، وروى ) لليلة ا�قبلة(ولو قبل الزوال فهو ، )نهاًرا(اdالل ) و£ن ُرÝ"( :قال ا�صنف ر�ه اهللا
  )".من أjاط الساعة أن يروا اdالل يقولون هو ابن �لتi: (اJخاري } تارÞه مرفو?

ãرؤية ا�الل وحكم رؤيته  هذه ا�قطة من ¤م ا�صنف ر�ه اهللا سبق وأن ذكرت عنوانه، وعنوانه هو الوقت ا�عت R
  .نهاًرا

يعî إذا رأى ا�اس ا�الل نهارا أو ض� مثًال أو " فهو لليلة ا�قبلة لو£ن ُرÝ اdالل نهاراً ولو قبل الزوا" :ا�صنف يقول 
مع©  ،"بلةفهو لليلة ا�ق: "يقول ا�صنففجًرا أو بعد زوال الشمس بعد أذان الظهر، أو قبل أذان الظهر وهو قبل الزوال 

¤م ا�صنف يعî أنه ال يعد لليلة السابقة، بمع© أنه ال يلزم ا�اس اTين رأوا ا�الل نهارا أن يمسكوا ذلك ا±وم، إذا Åن 
هذا \ دخول رمضان، فال يعتمدوا \ الرؤية نهارا �يث يمسكون ذلك ا±وم، وال يعتمدون \ الرؤية نهارا �يث 

ت هذه الرؤية R يوم اhالث[ من رمضان، فهم ال يعتãون هذه الرؤية ا�هارية وبا<ا� ال يرتبون يفطرون أيضا إذا Åن
ليس لليلة السابقة، ما داموا لم يروا ا�الل الليلة ا�اضية فرؤيتهم  فهو لليلة ا�قبلةعليها صوًما وال إفطاًرا، و�ذا قال 

  .ال إفطار فيها�الل نهارا ال ي;تب عليها صوم Tلك ا±وم و
ال يعî أننا �كم بدخول الشهر الليلة ا�قبلة برؤيتنا للهالل نهاًرا وËنما مراده أن ينú كونه لليلة " فهو لليلة ا�قبلة"وقو¥ 

الرؤية ، و�ذا قرر الفقهاء أن أما إذا غربت الشمس فالبد حì نثبت دخول الشهر لليلة ا�قبلة ال بد أن يرى ±الا�اضية، 
يعî بعد غروب الشمس، فمهما ُر� ا�الل قبل غروب  ±ال ةالرؤي، ا�عتã وهو الرؤية ±الوأن  را رؤية غ� معتãةنها

الشمس R ا�هار فتلك رؤية ال يعول عليها، وËنما الرؤية ا�عتãة بعد غروب الشمس، وqدة الراءون للهالل ي;اءونه بعد 
  .لشمس و´ اللحظات وا�قائق ال� تعقب غروب الشمسالغروب ألنه أوضح ما يكون بعد غروب ا

sذكرها عبد الر àبن قاسم } ا_اشية رقم  نمن األدلة الS  صSµá عدم اعتبار الرؤية ا²هارية Y : ¡ما رواه ا�ار قط
تفطروا ح� ُيْمُسوا نهاراً فال  لإن األهلة بعضها أكÂ من بعض فإذا رأيتم اdال(من حديث أâ وائل قال جاءنا كتاب عمر 

صحح إسناده ا�ووي، وهو د±ل \ أن الرؤية نهارا ليست معتãة إال  )أو يشهد رجالن مسلمان أنهما رأياه باألمس عشية
  .وليس \ الرؤية ا�هارية ةا�اضية فحينئذ يرتب ا�كم \ الرؤية الليلي ةإذا شهد شهود أنهم رأوه R الليل

هذا  )"من أjاط الساعة أن يروا اdالل يقولون هو ابن �لتi(وروى اJخاري } تارÞه مرفو? ": قال ا�صنف ر�ه اهللا
  .ا�ديث رواه الطãا¬ R معجميه الكب� والصغ� وسنده ضعيف لكن ¥ شواهد تقويه

ً�ا فرتبوا \ ذلك أنه ابن وهذا ا�ديث يفيدنا فائدة و� أنه ال عãة بكã األهلة، بعض ا�اس اآلن ربما رأوا ا�الل كب 
�  ة±لت[ أو ابن ثالث ±ال لكãه، وهذا ليس ¥ اعتبار، مادمنا لم نره الليلة ا�اضية ثم رأيناه هذه الليلة فإن هذه الليل

 فنقول إن هذه الليلة � اhانية أو وcون ا�الل كب�ا ال نرتب عليه حكم �²±لة واحد رمضان أو واحد شوال مثًال، 
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  .اhاhة، ألننا متعبدون برؤية ا�الل مì رأيناه ثبت بذلك دخول الشهر
S   / ببت Ýا²اس إذا ر Z لزوم الصوم:  

ليس ا�راد به أن يراه Ãيع ا�سلم[؛ وËنما ا�راد أن يراه ) صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته: (قول ا�¹ ص¸ اهللا عليه وسلم
  ت تكون رؤية `ميع بتان العالم اإلسالå؟هل رؤية بعض أهل بولكن؛ بعضهم 

كون رؤية بعض أهل بت رؤية ألهل ذلك ا5ت هذا ال إشzل فيه وال خالف فيه، وËنما هل رؤية بعض أهل بت من ا5تان 
مثال R تكون رؤية Òميع بتان العالم اإلسالý؟ وبا<ا� يلزم ا�سلم[ R مشارق األرض ومغاربها أن يصوموا؟ إذا ر� 

  الرياض أو R ا5الد السعودية أو ر� R مù أو ر� R الشام أو غ� ذلك ي;تب \ ذلك صيام Ãيع ا�سل[ وجوبا أو ال؟ 
لزم ا²اس *هم الصوم لقوX ص· اهللا عليه  -أي م� ثبتت رؤيته ببت- و£ذا رآه أهل بت ": ا�صنف يقول: القول األول

 ¤م ا�صنف واضح وهو يقرر أنه  "وهو خطاب لألمة ¯فة) فطروا لرؤيتهصوموا لرؤيته وأ: (وسلم
ً
إذا رآه أهل بت لزم إذا

  .ا�اس 	هم يعî لزم ا�سلم[ 	هم الصوم
صوموا لرؤيته وأفطروا (وهو خطاب لألمة Åفة : ووجه االستدالل) صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته(حديث  ما هو د�له؟

  .ا�صنف ر�ه اهللا R هذه القضية وهذه القضية ~ل خالف ب[ الفقهاء كما أ�ت سابقا هذا ما قرره) لرؤيته
tهذه ا�سألة وهو القول  :القول ا6ا Rاختالف مطالع ا�الل، وبناء \ هذا إذا ر� اختالف ا�طالع رباعتبا ãيقولون يعت ،

الل R مطالع ا�الل، وال تكون رؤية معتãة عند ا5تان ببت يكون رؤيًة للبتان ال� توافق ا5ت اTي ر� فيه ا�
  .ا5عيدة ال� �الف ذلك ا5ت R مطالع ا�الل

  :حجة القائلi بهذا القول
 o¶íص  }بن قاسم R ا�اشية رقم نمن أبرز حججهم حديث رواه مسلم من حديث كريب الشاý ذكره الشيخ عبد الر�

الشام واستهل عÍ هالل رمضان وأنا بالشام فرأيناه ±لة اÒمعة، ثم قدمُت ا�دينة R  قدمت(و�سلم عن كريب قال : قال
آخر الشهر، فسألî ابن عباس فأخãته، فقال لكنا رأيناه ±لة السبت فال نزال نصوم حì نكمل ثالث[ أو نراه، وقال 

  ).� ال، هكذا أمرنا رسول اهللا: أال تكتú برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: كريب
 Åن R الشام واستهل عليه هالل رمضان ±لة اÒمعة، أهل الشام رأوا هالل رمضان ±لة اÒمعة، 

ً
هذا ا�ديث فيه أن كريبا

بن عباس رð اهللا عنهما فأخãه برؤية أهل الشام،  كريب سافر أثناء الشهر إ  ا�دينة، �ا وصل إ  ا�دينة قابل عبد اهللا
هل ا�دينة إنما رأوا هالل رمضان ±لة السبت، يعî معناه أن أهل ا�دينة متأخرين عن رؤية أهل وأخãه ابن عباس بأن أ
ال، هكذا : وصيامه؟ قال ابن عباس -وهو ا�اكم واألم� R بالد الشام-أال تعتد برؤية معاوية : الشام بيوم، فقال كريب

 ا�ديث يدل \ أن ابن عباس لم ي�أمرنا رسول اهللا 
ً
عتã برؤية أهل الشام وهو با�دينة فدل ذلك \ أن لg أهل بت ، إذا

  .رؤيتهم
وهذا القول اختاره ا�ووي وذكره أيضا شيخ اإلسالم ابن تيمية ر�ه اهللا، وا�جمع ، هذا هو أبرز د±ل للقائل[ بهذا القول 

  .ار اختالف ا�طالعباعتب ورجحوا القولالفق� ا<ابع لرابطة العالم اإلسالý درَس هذه القضية 
جواب ذكره الشيخ عبد ) صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته(وهو عموم حديث  ويمكن dؤالء أن ½يبوا عن د�ل القول األول

َ لَُكُم {: إن هذا ا�ديث مثل قو¥ سبحانه: بن سعدي R كتابه ا�ختارات اÒلية فقال نالر� �iَح�� يَتََب 
ْ
ُبوا َjَْوا 

ْ
َوُ�ُوا

 َ
ْ
ْنَيُض ِمنَ ا�

َ
لْيل ْيُط األ

�
 ال

َ
َياَم إِ�  الص�

ْ
وا تِم�

َ
َفْجِر ُعم� أ

ْ
ْسَوِد ِمَن ال

َ
َْيِط األ

ْ
، أيضا خطاب لعموم األمةا5قرة، فهذه اآلية ) síß(}ا�
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، فأهل الرياض مثال يفطرون قبل أهل مكة، وأهل ال�قية فإن األمة �تلف R وقت إمساكها ووقت إفطارهاومع ذلك 
َ لَُكُم {طرون قبل أهل الرياض بسبب اختالف ا<وقيت، مع أنهم 	هم �اطبون بقو¥ سبحانه يف �iَح�� يَتََب 

ْ
ُبوا َjَْوا 

ْ
َوُ�ُوا

ْنَيُض ِمنَ 
َ
َْيُط األ

ْ
لْيل ا�

�
 ال

َ
َياَم إِ�  الص�

ْ
وا تِم�

َ
َفْجِر ُعم� أ

ْ
ْسَوِد ِمَن ال

َ
َْيِط األ

ْ
ار اختالف مطالع فعموم اGطاب ال يمنع اعتب} ا�
ال يمنع اعتبار اختالف ) صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته: (�فكذلك أيضا عموم اGطاب R قو¥ ، الفجر ومغارب الشمس

  .وهذا فيما يظهر جواٌب سديد، مطالع ا�الل
  .من القولi ا�تقدمi هو مذهب القائلi باعتبار اختالف ا�طالع وبناء Y ذلك لعل األرجح واألظهر

وقضية توحيد ا�سلم[ R الصوم واإلفطار هذه ليست قضية جوهرية، أهم ûء هو اÇاد ا�سلم[ R قلوبهم وعقائدهم 
وتوجهاتهم، لو حصل فرق ب[ ا�سلم[ R بت وبت R صيام ذلك ا±وم فال ض� مادام × متعبد هللا عز وجل ومتبع �ا دلت 

  .عليه سنة ا�صطÆ ص¸ اهللا عليه وسلم
فإذا ، من القواعد ال� يقررها الفقهاء أن حكم ا�اكم يرفع اGالفوينب� أن نش� هنا إ  قضية مهمة و� قضية أن 

R قضية إثبات دخول الشهر أو -رأى ا�اكم R بت من ا5تان وهو من ¥ الوالية العامة أو ¥ السلطة R هذه القضية 
مثًال lاور أو بت آخر بعيد، أو رأى أن يعتã ¥ رؤية مستقلة؛ R هذه ا�الة ينب� بت آخر  ةإذا رأى أن يأخذ برؤي -عدمه

 �للمسلم[ R هذه ا5ت أن يعملوا باجتهاد من ¥ الوالية حì ولو Åن �م رأي آخر من حيث ا�ظر الفق�، ألن ا�¹ 
ا�اس، �يث أن الشخص ال يشذ عن  رام مع Ãهووهذا أمر بالصي) الصوم يوم يصوم ا²اس والفطر يوم يفطر ا²اس(يقول 

أهل بته و�ذا ينب� للمسلم[ أن يعتãوا هذا األمر وأن ينتبهوا ¥، فإذا Åنوا Çت والية حاكم و¥ اجتهاد مع[ ال ينب� 
  .أن Hالف ذلك ا�اكم بل ينب� للمسلم[ أن يس�وا وفق ما رآه ا�اكم R هذه القضية االجتهادية

كذا بالنسبة للبتان ال� فيها أقليات إسالمية؛ فإنهم يتبعون اÒهة ال�عية ال� إ±ها ا�رجعية R ذلك ا5ت، سواء وه 
مثلها ا�رcز اإلسالý وËدارته أو �و ذلك من ا�سميات، ف�جعون إ  تلك ا�رجعية ال�عية ويقتدون الجتهادها، وال 

  .<فريق وا<نازع ب[ ا�سلم[ R ا5ت الواحدينب� أن تكون هذه القضية سببا R ا

  )µ(ا_لقة 
  :عناg هذه ا_لقة

s   / من يثبت دخول سائر الشهور برؤيته /   }    .من يثبت دخول شهر رمضان برؤيته.  
o   /  رؤية هالل شوال بعد صوم{í  

ً
  .يوما

T   /قضية من يثبت دخول شهر رمضان برؤيته  
ويصام وجوبا برؤية عدل مèف ويكÉ خÂه بذلك، لقول ابن عمر ": ا5هو� ر�ه اهللا تعا يقول ا�ؤلف الشيخ منصور  
رواه أبو داود، ولو ¯ن أنê أو عبدا، أو ) أt رأيته فصام وأمر ا²اس بصيامه �تراءى ا²اس اdالل فأخÂت رسول اهللا (

Þ ًاكم، فيلزم الصوم من سمع عدالÖ تصÞ برؤيتهبدون لفظ الشهادة، وال Â.  
ويصام وجوبا برؤية عدل "هذا ا�قطع من ¤م ا�صنف ر�ه اهللا تضمن قضية من يثبت دخول شهر رمضان برؤيته، قال  

 "برؤية عدل"ألنه قال شهر رمضان يثبت دخوX برؤية شخص واحد إذن من خالل هذا ال¦م نستطيع أن نقول إن  "مèف
H واحٍد ãُبدخول رمضان خ úيك îأنه رأى ا�الليع ã.  
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  :هذا الشخص الواحد ال بد أن تتوافر فيه jوط ما � 
  . فلو Åن فاسقا أو متهما R صدق خãه لم يثبت دخول الشهر �ãه يكون عدال،أن  :ال(ط األول
tفاأن  :ال(ط ا6اèالغهو : ، وا��فيكون مJبرؤية ا�الل صغ� أوبناء \ ذلك  العاقل، ا ãنون لم يثبت ولو أخl و

ãGقالدخول الشهر بذلك اq أن يكون م�فا بالغا ãِا�خ R إذ أنه يش;ط ،.  
، فإذا Åن أن يكون موثوقا ÂÃه ألمانته وبîهيش;ط R الُمخãِ برؤية ا�الل : وبعض أهل العلم عãوا بتعب� أدق فقالوا

يكون خãه مقبوال  ذن اإلبصار ما يمكنه من رؤية ا�الل فحينئا�خã ثقة R خãه ألنه أم[ و´ الوقت نفسه عنده م
  .ت;تب عليه األحzم ال�عية

\ رؤيته ثبوت الشهر وأمر ا�اس بناء \ رؤية ابن عمر بالصيام  �وقد رتب ا�¹  "ويكÉ خÂه بذلك: "قال ا�صنف
أن الصيام وأمر ا�اس بالصيام م;تب ومبî \ رؤية تدل \ ) الفاء(هذه ) فصامأt رأيته  �فأخÂت رسول اهللا (فقو¥ 

ا�خÂ ولم يقل فشهدت هذا أيضا Ùا يدل \ ا�سألة السابقة و� قضية أن ) فأخÂت(ابن عمر، ونلحظ أن ابن عمر قال 
  . برؤية اdالل ال يشÛط أن يعÂ بلفظ الشهادة

ال يش;ط R ا�خã برؤية ا�الل أن يكون ذكرا، فلو رأته أن�  "ة ولو ¯ن أنê أو عبدا أو بدون لفظ الشهاد: "قال ا�صنف
 ãه، أو أخã� رقيق؛ ثبت دخول الشهر îها، وهكذا لو رآه عبد يعã� وتوافرت فيها ال�وط ا�تقدمة ثبت دخول الشهر

  . برؤيته بدون لفظ الشهادة فإن ذلك أيضا يثبت به دخول الشهر
يعî ال Hتص ترتيب حكم وجوب الصيام \ أن يُقام  "زم الصوم من سمع عدال ÂÞ برؤيتهوال Þتص Öاكم فيل: "قال

سمع عدال موثوقا R خãه اãG أو تُقام الشهادة عند حاكم أي عند قاض �²، وبناء \ ذلك لو أن شخصا من ا�اس 
من لم يكن مع ا�اس، كما لو Åن هناك شخصان ، وهذا ~مول \ ãHُ بأنه رأى ا�الل؛ فإن ذلك السامع يلزمه الصيام

مثال R برية وأخã أحدهم اآلخر أنه رأى ا�الل وهو موثوق عند صاحبه فحينئذ نقول لصاحبه يلزمك الصيام؛ ألن هذا 
  .عدل م�ف موثوق �ãه فلزمك الصيام

وبناء \ ذلك لو ) والفطر يوم يفطر ا²اس الصوم يوم يصوم ا²اس(يقول  �أما لو Åن الشخص ب[ ا�اس و´ ا�دن فا�¹ 
أن هذا الراô مثال لم يوصل خãه إ  القاð ال�²، أو أوصله إ  القاð لكن القاð ال�² رده العتبار مع[ عنده؛ 

هذا ما  فحينئذ ال يلزم من سمع ذلك الُمخãH ãِ برؤية ا�الل؛ ال يلزمهم أن يصوموا بناء \ خãه للحديث ا�تقدم،
  .يتعلق بالفقرة األو£ و� قضية من يثبت دخول شهر رمضان برؤيته

  من يثبت دخول سائر الشهور برؤيته /   /
  ومنه السؤر وهو ا5قية أو الفضلة، يعî بقية الشهور ما اTي يش;ط فيمن ãH أو يشهد برؤية هال�ا؟، سائر بمع© با� 
، ولو صاموا ثمانية وع(ون يوما ثم رأوه بلفظ الشهادة ذكران شوال وسائر الشهور إال وال يُقبل }" :قال ا�صنف ر�ه اهللا 

  ".قضوا يوما فقط
 نستفيد من هذه العبارة أن شهر شوال وسائر الشهور كشهر " الشهور إال ذكران بلفظ الشهادة رال يقبل R شوال وسائ" 

ً
إذا

الشهور سوى رمضان البد فيها من اثن[،  روم ا�حر وغ�ها؛ سائذي ا�جة مثال اTي ي;تب عليه معرفة يوم عرفة وي
يكون هذان الشخصان ، وال بد أن رمضان يكú فيه شاهد واحد، أما سائر الشهور ال بد فيها من شخص[تقدم أن 
  . ، فلو Åنا أنثي[ أو أن� وذكر لم يثبت دخول الشهر برؤيتهماذكرين
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قد يقول قائل ما هو عن دخول شهر رمضان من حيث ال�وط \ ا�حو ا�تقدم، بناء \ هذا فسائر الشهور �تلف 
  ا��ل Y اشÛاط هذه ال(وط؟

من األدلة \ ذلك حديث لم يذكره الشيخ، لكن ذكره غ�ه من أهل العلم، وهو ما رواه حس[ بن ا�ارث أن أم� مكة 
هذا ا�ديث ) فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما أن ننسك للرؤية، �عهد إ�نا رسول اهللا : (خطب ثم قال

  .رواه أبو داود وا�ارقطî وقال ا�ارقطî هذا إسناد متصل صحيح، وصححه أيضا اإلمام ا�ووي R كتابه ا�جموع
الثن[ مطلقا منطوقه قبول ا: "�ا ذكر هذا ا�ديث يقول s�ßيقول ابن تيمية R �حه \ عمدة الفقه ا�جت األول ص  

فإن لم "ألنه قال " غيًما أو صحًوا، ومفهوم ال�ط أال يُنسك إال بشاهدي عدل، وËذا ثبت R هالل ا�حر فهالل الفطر أو£
  .وأن يكون ذلك بلفظ الشهادة فهذا يدل \ اعتبار اثن[ ذكرين عد±[" نره وشهد شاهدا عدل نسكنَا بشهادتهما

S   / م ثمانية وع(ون يومارؤية هالل شوال بعد صو:  
يع¡ لو صام ا²اس ثمانية وع(ين يوما " ولو صاموا ثمانية وع(ون يوما ثم رأوه قضوا يوما فقط": قال ا�صنف ر�ه اهللا

  ثم رأوا هالل شهر شوال، حينئذ ما ا_كم؟
ألمر  رأوه فيفطرون لرؤيته امتثاالفما داموا ) صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته: (يقول �وا�¹  ألنهم رأوا هالل شوال يفطرون

، ولكن كما تقدم R ا�لقة ا�اضية الشهر العرõ ال يمكن أن ينقص عن تسعة وع�ين يوما، فهو إما �رسول اهللا 
ثالثون وËما تسعة وع�ون يوما، إذن R هذه ا�الة تب[ �م أنهم أفطروا يوما من رمضان، وبا<ا� يلزمهم أن يقضوا يوما 

  . يقضون يوما واحدا" قضوا يوما فقط"و�ذا قال ا�صنف  واحدا،
قد يقول قائل �اذا ال يقضون يوم[؟ أليس من ا�حتمل أن يكون ذلك الشهر ثالث[ يوما؟ فلماذا ال نلزمهم أن يقضوا 

  يوم[؟
  :-فعندنا د±ل من األثر، ود±ل من ا<عليل- ل\ هذا من حيث ا�± ا`واب

صمنا Y عهد عñ ثمانية وع(ين يوما فأمرنا عñٌ أن (بن عتبة  دفهو فتوى عÍ رð اهللا عنه، قال الو± :ا��ل من األثر
R مصنفه وابن أñ شيبة R ا�صنف وسنده ال بأس به، فعÍ رð اهللا عنه أمرهم أن  قهذا األثر رواه عبد الرزا )نقò يوما

  . يقضوا يوما واحدا
عد الغلط بيوم[، يعî هو ~تمل أن يكون هناك غلط R يوم[؛ لكن االحتمال األرجح أنه يب: ا��ل من ا�عليل

واألقرب هو أن يكون الغلط R يوم واحد، ألن كون ا�الل يكون ابن ±لت[ ومع ذلك ال يراه ا�اس 	هم؛ هذا احتمال 
  .ف[ضعيف ونادر وقليل، وا�ادر ال يُب© عليه حكم، واألصل هو براءة ذمة ا��

  :اإلفطار بصوم ثالثi يوما *

  إذا صام ا�سلمون ثالثi يوما ولم يروا اdالل؛ فهل يفطرون بناء Y إكمال ا6الثi } �يع األحوال؟
و£ن صاموا بشاهدة واحد ثالثi يوما فلم يُر اdالل لم " :ا�صنف ر�ه اهللا ذكر R هذه القضية تفصيال، قال ر�ه اهللا

 Xو£ن شهد اثنان فصوموا وأفطروا( �يفطروا لقو (iالل لم يفطروا، ألن الصوم  أو صاموا ألجل غيم ثالثdيوما ولم يروا ا
إنما ¯ن احتياطا واألصل بقاء رمضان، وعلم منه أنهم لو صاموا بشاهدة اثنi ثالثi يوما ولم يروه أفطروا صحًوا ¯ن أو 

  "غيًما �ا تقدم
  :ن ا�صنف ر�ه اهللا يفّصل R هذه القضية، هؤالء اTين صاموا ثالث[ يوما �م حاالتمن خالل هذا ال¦م نستنتج أ 
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أن يكونوا صاموا بشهادة شخص واحد شهد \ دخول الشهر، و´ هذه ا�الة حì ولو أكملوا ثالث[ يوما  :ا_الة األو±
 )و£ن شهد اثنان فصوموا وأفطروا: (�لك بقو¥ يستدل \ ذ أنهم إذا لم يروا اdالل ال يفطرون، �اذا؟: يقول ا�صنف

فا�ديث يرتب الصيام واإلفطار معا \ شهادة االثن[، ومفهومه أن اجتماع حكم الصوم واإلفطار معا ال يكون إال 
الواحد دلت األدلة \ أنه يرتب عليها حكم الصوم، لكن مفهوم ا�ديث أنه ال يرتب عليها  ةبشهادة اثن[، فشهاد

صوموا لرؤيته (بن زيد بن اGطاب مرفوq  ناإلفطار، وقد ورد حديث أيضا بهذا ا�ع© وهو من حديث عبد الر�حكم 
هذا حديث رواه  )وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثi يوما إال أن يشهد شاهدان فصوموا وأفطروا

به إرواء الغليل، وأعله بعضهم بأن مدار أسانيده \ ا�جاج بن ا�د والنساô، وا�ديث صححه الشيخ األ5ا¬ R كتا
  .أرطأة وهو ُمدلس ضعيف

R حالة اإلغمام، فإذا : وقد تقدم أن ا�صنف ر�ه اهللا يوجب الصيام -سحاب–أو صاموا ألجل غيم قال : ا_الة ا6انية 
قال ألن الصوم إنما Åن احتياطا، لم يثبت دخول  �اذا؟ Åنوا صاموا ألجل غيم ثالث[ يوما ولم يروا ا�الل أيضا ال يفطرون،

الشهر وËنما Åن الصوم فقط \ سبيل االحتياط واألصل بقاء رمضان، فهم «تاطون R ا�وضع[، «تاطون R دخول الشهر 
سبيل االحتياط ال  و«تاطون أيضا عند خروج الشهر، وبناء \ ذلك ال يرتبون \ صوم اhالث[ يوما R حالة الغيم \

  .يرتبون عليها اإلفطار
 �ا تقدمقال  :ا_الة ا6ا6ة

ً
هذه �  وعلم منه أنهم لو صاموا بشهادة اثنi ثالثi يوما ولم يروه أفطروا صحواً ¯ن أو غيما

ئذ مì ما أتموا ؛ فحينما إذا صاموا بشهادة اثن[ يعî ثبت دخول رمضان بشهادة اثن[ا�الة اhاhة واألخ�ة و� حالة 
) و£ن شهد اثنان فصوموا وأفطروا(صيام ثالث[ يوما فإنهم يفطرون حì ولو لم يروا هالل شوال؛ للحديث ا�تقدم وهو قو¥ 

iشهادة االثن Y يع¡ بناء.  
صاموا  ما ذكره ا�صنف ر�ه اهللا ظاهر، لكن بالنسبة للحالة األو£ و� قضية ما إذا شهد واحد \ دخول الشهر ثم

 إ  قوة القول اآلخر فلعÍ أش� إ±ه مع اإلشارة إ  د±له ثالث[
ً
  :يوما فهذه ا�سألة فيها خالف، ونظرا

 فإنهم يفطرون فقهاء الشافعيةذكر بعض 
ً
فرتبوا \ شهادة الشخص ، أنهم لو صاموا بشهادة شخص واحد ثالث[ يوما

ضهم ذلك قالوا ألن رؤية ا�الل حجة �عية ثبت بها دخول الشهر الواحد مع إتمام اhالث[ حكم اإلفطار، وعلل بع
بأنكم ال تدخلون شهر شوال إال بشاهدين، وليس : هؤالء قد يع;ض عليهمفيثبت خروجه بإكمال العدة ثالث[، 

 بأن يقولوا  لكن يمكن أن Õيبواعندكم إال شاهد واحد شهد \ دخول رمضان، 
ً
، وهذه يثبت تبعا ماال يثبت استقالال

قاعدة فقهية، فثبوت دخول شوال R مثل هذه ا�الة ثبت تبًعا hبوت دخول رمضان اTي ثبت �جة �عية مع إكمال 
، ، رمضان ثالث[ يوما

ً
  .ولعل هذا القول هو أظهر القولiوالقاعدة أنه يثبت تبًعا ماال يثبت استقالال

بعد قو¥ ). فأكملوا العدة ثالثi(R بعض األلفاظ ) ثi يوًمافإن ُغم عليكم فصوموا ثال(و يمكن االستدالل ¥ بعموم 
  ).صوموا لرؤيته(

ال تقدموا الشهر ح� تروا اdالل أو تكملوا العدة، ثم صوموا ح� تروا اdالل أو تكملوا : (�وÙا أيضا يشهد �ذا قو¥ 
هذا شامل �الة ما إذا أكملنا العدة ) ملوا العدةأو تك(قو¥ ) ثم صوموا ح� تروا اdالل أو تكملوا العدة(وقوX ) العدة

بناء \ شهادة واحد، أو أكملنا العدة بناء \ شهادة اثن[، وهذا ا�ديث رواه أبو داود R سننه وهو حديث صحيح وبهذا 
  .نكون قد انتهينا من هذه الفقرة
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  )á(ا_لقة 
  :} هذه ا_لقة أتكلم عن عنîين: تتمة كتاب الصيام

s   /حكم من لم يثبت برؤيته دخول رمضان أو شوال.{  
  .حكم األس� و�وه إذا اشتبهت عليه األشهر/   }

  .وبهات[ ا�سأ<[ µتم ال¦م \ موضوع ما يثبت به دخول الشهر وأحzم رؤية ا�الل
o   / م ا�اس فيهzوط الصوم وأح�.  
T   /حكم من لم يثبت دخول رمضان أو شوال برؤيته:  

ومن رأى وحده هالل رمضان وُرّد قوX لزمه الصوم، و�يع أحºم الشهر من طالق وغÇه معلق ": ل ا�صنف ر�ه اهللايقو
 Xبه؛ لعلمه أنه من رمضان، أو رأى وحده هالل شوال صام ولم يفطر لقو� ) ôيوم يض õالفطر يوم يفطر ا²اس واألض

فت يتضمن قضية حكم من لم يثبت برؤيته دخول رمضان أو شوال، هذا ال¦م كما أسل "رواه الÛمذي وصححه) ا²اس
  :فيه أقوال

شخص رأى هالل رمضان لكن القاð ال�² رد قو¥ ولم  ومن رأى وحده هالل رمضان ورد قوX: قال: القول األول
س والفطر يوم يفطر الصوم يوم يصوم ا�ا(، ألنه كما تقدم بالنسبة للناس ال يلزمهم الصياميُرتب عليه حكما �عيا، 

  .ومن �م الوالية لم يقبلوا خã ذلك الشخص برؤيته للهالل) ا�اس
ولكن هل يعمل هو برؤيته R خاصة نفسه، وبا<ا� نلزمه بأن يصوم وا�اس مفطرون؟ أو نقول ¥ صم مع ا�اس وأفطر 

  مع ا�اس ولو كنت رأيت ا�الل ورُد قولك؟
 ا�صنف يرتب عليه األحzم  "صوم، و�يع أحºم الشهر من طالق وغÇه معلق بهلزمه ال: "ا�صنف رsه اهللا يقول

ً
إذا

  ال�عية �خول الشهر بالنسبة �فسه هو، ويقول هذا الراô يلزمه أن يصوم، �اذا؟
، فمن رأى ا�الل لزمه أن يصوم،) صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته: (�لعموم قو¥ 

ً
ويلزمه  وهو خطاب لألمة عموما وأفرادا

، يعî لو أن هذا اTي رأى ا�الل علق طالق زوجته \ دخول الشهر Ãيع أحzم الشارع من طالق وغ�ه معلق بهأيضا 
 �اذا ترتبت هذه األحºم؟ثم رأى وحده هالل رمضان ورُد قو¥ فإن زوجته تطلق، ، فقال زوجته طالق مثال إذا دخل رمضان

يعتقد أن هذا ا±وم من رمضان، وما دام يعتقد أنه من رمضان يلزمه األحzم ا�علقة  قال لعلمه أنه من رمضان، يعî هو
  .\ دخول الشهر من صيام وغ�ه

  :هذه ا�سألة ~ل خالف ب[ الفقهاء، ونظًرا لقوة القول اhا¬ وهو
tء من أد :القول ا6اû  أد<ه الشيخ وهو رواية أخرى عن اإلمام أ�د فإ¬ أش� إ±ه مع اإلشارة إ  Ëه، وقد أشار إ±ه و>

  .عبد الر�ن بن قاسم R حاشيته
أنه لو رأى هالل ا�حر وحده لم يقف دون سائر ا�جاج، فكذلك إذا رأى هالل رمضان لم يصم دون سائر " :ا��ل األول

  ".األمة
tإال إذا ظهر واشتهر"ذكره ابن تيمية  :ا��ل ا6ا 

ً
وهذا هو ا�ع© اTي يفيده لفظة ا�الل، ف�  "أن ا�الل ال يس� هالال

مأخوذة من الظهور واالشتهار، وبا<ا� ال ي;تب \ رؤية لم تظهر ولم تشتهر؛ صوم، ال بالنسبة للراô وال بالنسبة لغ�ه من 
  .عموم ا�سلم[
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جنة ا�ائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، إن شاء اهللا و� فتوى الل وهذه الرواية لعلها � األرجحهذه أبرز أدلة هذه الرواية 
  .وهذا هو األظهر R هذه القضية إن شاء اهللا تعا  ßoص  �Rs ا�جت  هبن باز كما R فتاوا زوفتوى الشيخ عبد العزي

  :حكم من انفرد برؤية هالل شوال*
  "أو رأى وحده هالل شوال صام ولم يفطر": قال ا�صنف

هالل رمضان؛ رتب \ رؤيته حكما Hصه وهو وجوب الصيام، بينما إذا رأى وحده هالل  ةنلحظ أن ا�صنف بالنسبة لرؤي
شوال فإنه يصوم فال يُرتِب \ رؤيته حكم الفطر، والفرق اTي دq إ  هذا ا<فريق R ا�كم أن هالل شوال ال يثبت 

ال بالنسبة ¥ وال بالنسبة لغ�ه،  �q إال بشاهدين، وهذا الشخص واحد؛ فال يكون ا�الل قد دخل دخوال �عيا،
فإن االحتياط ا�سلم[ فيصوم وال يفطر، ثم إن هذا هو ما يقتضيه االحتياط R ا�وضع[،  ريلزمه حكم سائ وبا<ا�

، فهو احتياط إلتمام بالنسبة X إذا رأى هالل رمضان أن يصوم، واالحتياط بالنسبة X إذا انفرد برؤية هالل شوال أن يصوم
  .شهر R ¤ ا�وضع[ال

الفطر يوم يفطر ا²اس واألضõ يوم يضR� ) ô هذه ا�سألة وهو قو¥  �ر�ه اهللا استدل �ديث عن ا�¹  ا�صنف
  .رواه ال;مذي وصححه )ا²اس

 أن معناه أن الفطر مع Ãاعة ا�اس، واألضحية أيضا مع Ãاعة ا�اس
ً
يشذ عن فالشخص ال ينفرد وال ، وقد مر معنا سابقا

  .غ�ه من عموم ا�سلم[ R صوٍم وال فطٍر وال أضحيٍة وال غ� ذلك من العبادات
  :حكم األسÇ وÌوه إذا اشتبهت عليه األشهر/   /

و£ن اشتبهت األشهر Ì Yو مأسور ¼رى وصام وأجزأه إن لم يعلم أنه تقدمه، ويقò ما وافق عيداً أو أياَم ": قال ا�صنف
  ".ت(يق

 وال قمًرا وال يعرف ±ال وال نهارا، و�ذا " األشهر \ �و مأسور اشتبهت"
ً
شخص مأسور مسجون عند كفار؛ ال يرى شمسا

يصعب \ من Åنت هذه حا¥ أن «سب األيام والشهور، فهذا الشخص كيف يصوم؟ وcيف يعرف وقت الصيام؟ عن 
\ العالمات واألمارات ا�تاحة ¥ قدر استطاعته،  يعî يتحرى وÕتهد بناء ¼رىطريق ا<حري، و�ذا قال ا�صنف 

وقد  قد يكون وافق شهر رمضان فأصاب رمضان،: إذا صام فال Hلو ا�ال، ويصوم بناء \ ما ظهر ¥ من خالل ا<حري
  .وقد يكون تأخر عنه، يكون تقدم \ رمضان بالصيام

سجن مثال وعلم أنه } رمضان ا�اØ �ا ¯ن مأسورا وافق هل ½زئه الصيام } �يع هذه ا_االت؟ إذا خرج من هذا ال
  رمضان، أو تقدم، أو تأخر، هل ½زئه الصيام أو ال ½زئه؟

قال ، إذاً Ã Rيع الصور األصل أن صيامه lزئ ألنه ات� اهللا بقدر استطاعته "وأجزأه إن لم يعلم أنه تقدمه: "قال ا�صنف
فإذا علم أنه صام مثًال �ا ، إذا َعلم أنه تقدم رمضانو�  إال } حالة واحدةا<غابن، ) sÈ(}َتَطْعُتمْ فَاي�ُقوا اهللا�َ َما اسْ {: تعا 

ألن العبادة ، ال Õزئه الصيام وبا<ا� يلزمه القضاءÇرى واجتهد صام R شهر شعبان أو R شهر رجب قبل رمضان، حينئذ 
لكن نية األداء فيما ، هكذا لو تأخر فإنه يقع قضاء ولو Åن هو نوى األداءو، أما إذا وافق فاألمر ظاهر، ال تصح قبل وقتها

 أما إذا تقدم \ رمضان فإنه R تلك ا�الة ال يقع أداء وال قضاءحقيقته قضاء ال تÄ، فهو وقع إما موافقا وËما قضاء، 
لم أنه ص¸ الظهر قبل زوال الشمس والعبادة ال تصح قبل وقتها، كشخص مثال ظن أن الشمس قد زالت فص¸ الظهر، ثم ع

  .قبل وقتها؛ حينها تلزمه اإلqدة وال يعذر باÒهل، �الف من صالها بعد وقتها فإنها تقع قضاء وÜزئه
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؛ و� حالة ما إذا جهل ا�ال، قد يكون استمر R أøه أو سجنه  "إن لم يعلم: "وقول ا�صنف
ً
يعî يفيد أن هناك حالة أيضا

خالل تلك السن[ يتحرى ويصوم، و�ا خرج قيل ¥ هل تب[ لك أنك صمت خالل هذه السن[ R شهر عدة سن[، و·ن 
رمضان بالفعل؟ أو تقدمت؟ أو تأخرت؟ قال ال أدري، R هذه ا�الة أيضا Õزئه، ألنه Çرى وات� اهللا بقدر استطاعته 

  .و� حالة إذا علم أنه تقدم رمضان بالصيام إذاً ليس هناك حالة إ?دة إال } حالة واحدةواألصل هو اإلجزاء، 
يعî إذا فرضنا أنه تأخر فوافق يوم عيد الفطر؛ يعî صام يوم عيد الفطر يظنه  "ويقò ما وافق عيدا أو أيام ت(يق: "قال

ª إن شاء أيام األعياد وأيام الت�يق سيأ -من شهر ذي ا�جة ss-s{-soوأيام الت�يق � -رمضان، أو صام أيام الت�يق 
، إال أيام الت�يق R حالة من لم Õد ا�دي كما سيأª، هذا الشخص øَُْرم صيامها فال تصام ال } فرض وال } نفلاهللا أنه 

�ا Çرى رمضان وهو مأسور، تأخر عن رمضان فوافق يوم عيد أو وافق أيام الت�يق وصامها وتب[ ¥ فعًال أنه صام أيام 
ض�، نقول ¥ صيامك lزئ لكن تقÁ ما وافق عيدا أو أيام ت�يق، فيوم العيد وهو يوم عيد الت�يق ويوم عيد األ

األض� وأيام الت�يق اhالثة معناه أنه يلزم بقضاء أربعة أيام و� ال� وافق فيها األيام ال� «رم صومها، وما سوى ذلك 
  .فصيامه صحيح lزئ

S   / م ا²اس فيهºوط الصوم وأحj:  
  :يتعلق ب(وط من ½ب عليه الصوم ما

ويلزم الصوم } شهر رمضان لû مسلم ال ¯فر، ولو أسلم } أثنائه قú اJاù فقط، مèف ال ": قال ا�صنف ر�ه اهللا
 هذه الفقرة كما أ�ت" صغÇٍ وrنون، قادر ال مريض يعجز عنه لآلية، وY و�ý صغÇٍ مطيٍق أْمرُه به وHبه عليه �عتاده

  .إ  عنوانها �وط من Õب عليه الصوم
فيش;ط لوجوب الصوم أن يكون الشخص مسلما، " ويلزم الصوم } شهر رمضان لû مسلم: "ا�صنف يقول :ال(ط األول

ألن من �ط ، ولو صام حال كفره فإن صيامه ال يصح، فالzفر ال Õب عليه الصوم، بمع© أنه ال يطالب به حال كفره
  .ًضا اإلسالمصحة الصوم أي

يعî لو أسلم R أثناء الشهر فلم يصم بقيته فإنه يقÁ ا5ا� فقط، فلو فرضنا أن  "ولو أسلم } أثنائه قú اJاù فقط: "قال
 R ع�ين رمضان مثال، فال يلزمه قضاء ما م� من رمضان؛ إنما يلزمه إن لم يصم، فرضنا أنه أسلم R فر أسلمzذلك ال

لم يصم بقية رمضان إما Òهله �كم الصيام أو لسبب آخر، فحينئذ نقول يلزمه أن يقÁ ا5ا�  ع�ين رمضان لكنه
 قُل{فقط، يعî يقÁ ما Åن من أيام رمضان بعد إسالمه وأما ما قبل إسالمه فال يلزمه القضاء لعموم قو¥ جل وعال 

ا قَْد سَ   ُفَغَفْر لَُهم م�
ْ
 إِن يَنَتُهوا

ْ
يَن َكَفُروا ِ

يعî من فعل ا�حرمات وترك الواجبات، وبا<ا� ال يلزمه } ما قد سلف} {لََف لِث�
  .قضاء ما م�، ال R هذه السنة وال R السنوات ا�اضية حال كفره

tف: "قال :ال(ط ا6اèب  العاقل، ا5الغوا��ف هو  "مÕ ب \ صغ� دون ا5لوغ، والÕ ونستفيد من هذا أن الصيام ال
وذكر منهم الصغ� حì يبلغ وا�جنون حì يفيق، ) رفع القلم عن ثالثة( �lنون، للحديث ا�عروف وهو قو¥  أيضا \

  ".ال صغ� وlنون"و�ذا قال الشارح 
يش;ط فيمن Õب عليه الصيام أن يكون قادًرا، أما من Åن مريضا qجًزا  "قادر ال مريض يعجز عنه: "قال :ال(ط ا6الث
 ال يقدر معه \ ، جًزا ال ير� زوا¥، كأن يكون به مرض ال ير� برؤهعن الصيام ع

ً
أو به كã سن بلغ من كã السن حدا

الصيام، ومعلوم أن العجز بسبب كã السن عجز ال ير� زوا¥، R مثل هذه ا�الة هو غ� قادر وبا<ا� ال Õب عليه 
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R ال¦م ªب عليه اإلطعام، وسيأÕ نماËا�لقة القادمة عن قضية حكم الكب� العاجز عن الصيام وا�ريض  الصيام، و
  .اTي ال ير� برؤه

، يعî تقدم فيما م� أن من �ط وجوب الصيام "وY وý صغÇ مطيق أْمرُه به وHبِه عليه �عتاده: "قال :ال(ط الرابع
فيجب ، ه أن يأمره بالصيام إذا Åن Ù�ا مطيقالكن Õب \ و±، أن يكون الشخص بالًغا، فالصغ� ال Õب عليه الصيام

مروا أبناءكم بالصالة لسبع واHبوهم عليها : (قال �عليه أن يأمره بالصيام كما Õب عليه أن يأمره بالصالة، ا�¹ 
هذا  )ممروا أبناءك: (�وقوX ومع ذلك Õب \ و  أمره أن يأمره بالصالة،  ةمع أن ابن سبع ال Üب عليه الصال) لع(

وليس إ  ا�أمور وهو الص¹، فيجب \ الو  أن يأمر  لكن الوجوب متوجه إ� ا�خاطب وهو الوý، أمر يقتò الوجوب
  .الص¹ بالصالة

ب�ط أن يكون مطيقا ¥، فإذا Åن غ� مطيق للصيام؛ ، و\ قياس ذلك قال الفقهاء أيضا يأمره بالصيام ويÄبه \ ترcه
جسمه ضعيف ال يتحمل الصيام يضعف عن الصيام أو يتÄر بالصيام؛ فحينئذ ال ي�ع لو±ه أن يأمره كأن يكون الص¹ 

يعî من حكمة أمر الص¹ بالصيام وهو صغ� أن " ±عتاده"وا�كمة R هذا األمر ما أشار إ±ه بقو¥ ، بالصيام R تلك ا�الة
رى عليه قلم ا<�يف وصار بالغا يكون قد اعتاد الصيام وألفته فتألفه نفسه وHف \ نفسه، فإذا كã وج ميعتاد الصيا

ال يشق عليه، وهذا من باب ال;بية \ الطاعة، فأو±اء األمور عموما ينب� �م أن «رصوا \ أن يربوا  نفسه؛ وبا<ا�
ا لم Õِر عليهم قلم ا<�يف بعد، أبناءهم منذ الصغر \ طاعة اهللا جل وعال، وÕنبوهم أيضا ا�عاØ واآلثام حì ولو Åنو

من شب \ ûء شاب عليه، ومن ألفت نفسه شيئا : وا�كمة R ذلك ظاهرة و� قضية أن، فهذه مسؤو±ة أو±اء األمور
  .هان عليه R الكã، فإذا ألف الصالة والصيام واعتاد عليهما هان عليه إذا كã وصار مطا5ا من ا�احية ال�عية بهما

  )�( ا_لقة
   :مسائل هذه ا_لقة

s   / ا�هاربالرؤية أثناء  ا5ينة قامت إذا ما حكم.    
   .ا�هار أثناء للوجوب أهال صار من حكم /   }
o   / ا�هار أثناء عذره زال من حكم.      
T   / ينة بالرؤية أثناء ا²هار حكمJما إذا قامت ا   

 صورة" والقضاء اإلمساك وجب الليلة تلك اdالل برؤية ا²هار ناءأث اJينة قامت و£ذا :حكم" :يقول اهللا ر�ه ا�صنف
 باألمس اللا� رأوا أنهم يشهدون شهود يوجد ؛ا5ينة تقوم ثم شعبان من اhالث[ ±لة مفطرين ا�اس يصبح أن ا�سألة
 قال حينئٍذ؟ كما_ ما ،مفطرين أصبحوا قد وهم ،رمضان من األول هو ا±وم هذا أناآلن  للناس فتب[ ،أمس ±لة

   .والقضاء §لك ا�وم ا§ي أفطره اإلمساك وجب اهللا ر�ه ا�صنف
  الصيام ومفسدات وال(ب األكل عن اإلمساك بقية ا�وم :ا_كم األول

ً
قد  ا±وم هذا ألن ظاهر اإلمساك ووجوب، عموما

َيُصْمهُ َفَمن َشِهَد ِمنكُ { :تعا  اهللا بقول �اطب[ فصاروا رمضان من تب[ �م أنه
ْ
ْهَر فَل  حديث :ذلك \ يدل وÙا }ُم الش�

  من رجل � ا�¹ أمر: (قال عنه اهللا رð أنه األكوع بن سلمة حديث وهو qشوراءيوم  بصيام األمر
َ
  لمسْ أ

َ
  نْ أ

َ
 R نذ! أ

 qشوراء يوم Åن أن يوم ذلك و·ن، )qشوراء يوم ا±وم فإن فليصم أكل يكن لم ومن ،يومه بقية فليصم أكل من أنò  ا�اس
 Õب وأنه qشوراء يوم ا±وم أن وعلم عذره زال أن بعد يومه بقية يمسك أنب ا±وم ذلك R أكل من � ا�¹ ألزمف واجب،
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  ومثله ا±وم، ذلك صيام عليه
ً
  .يومه بقية اإلمساك يلزمه فإنه ا�هار أثناء رمضان من ا±وم هذا أن علم من أيضا

 يلزمه أي :ا6اt ا_كم
ً
 يعلم لم اTي الشخص هذا ا�وم؟ ذلك يقò �اذا :قائل يقول قد، ا±وم ذلك فيقÁ ،القضاءضا

  إال برمضان
ً
  : نهارا

 غروب إ  الفجر طلوع من يكون ال�² الصيام ألن القضاء يلزمه فحينئذٍ  ا�وم بداية jب وأ أكل يكون أن إما *
  .الفجر طلوع من يصم لم وهو الشمس

  نيكو أن و£ما*
ً
ºسÀ بقية فأمسك رمضان من ا±وم هذا أنب علم ثم ي�ب ولم يأكل لمو أصبحكأن يكون ،  ا�وم أول 

  �ب وأ أكل قد الفجر طلوع بعد يكون ولم يومه
ً
 كما- واجبال الصوم ألن ؟�اذا ،القضاء يلزمه أيضا حينئذٍ ف ،شيئا

ªصيام فال الليل من ا²ية يبيت لم من: (وسلم عليه اهللا ص¸ لقو¥ الليل من ا�ية تبييت من فيه البد -اهللا شاء إن سيأ 
X ( 

ً
  . ا±وم بقية اإلمساك مع القضاء من ا�الة هذه مثل R بد ال إذا

   .ا²هار أثناء للوجوب أهالً  صار من حكم/   /
 �اطب[ صاروا ألنهم ا±وم بقية كاإلمسا يلزمهم ا�الة هذه R ،ا�هار أثناء أسلم ¯فراً  أو ،ا�هار أثناء بلغ صغÇاً  أن لو

َيُصْمهُ {: تعا  قو¥ بعموم
ْ
ْهَر فَل   الفقهاء ويقول} َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الش�

ً
 من ا�ية يبيتوا لم ألنهم القضاء عليهم Õب أيضا

  .أخرى ناحية من اTي يبدأ من طلوع الفجر إ  غروب الشمس ال�² الصيام يصوموا ولم من ناحية، الليل
 يلزمهم ال :اhانية الرواية، ا�سألة هذه R روايتان ¥ أ�د فاإلمام ،أ�د اإلمام عن ىخرأ رواية وهذه الفقهاء بعض الوق

  يكن لم ا5لوغ وقبل اإلسالم قبل ا±وم أول R الصيام ألن ،القضاء
ً
 \ وبناءً  ؤه،قضا Õب ال Õب لم وما ،عليهم واجبا

 يكن لم ذلك × الليل من ا�ية وتبييت ا±وم أول اإلمساك ألن ،القضاء يلزمهم وال ما±و بقية اإلمساك فيلزمهم ذلك
 
ً
  .د�له لقوة القولi أظهر ه هولعل القول وهذا القضاء عليهم Õب ال وبا<ا� ،م�ف[ غ� نذاكحي Åنوا ،عليهم واجبا

S   / ا²هار أثناء عذره زال من حكم   
 يمسكمفطراً  قدم مسافر و�ذا، ويقضيان فيمسºن ا²هار أثناء } اطهرت ونفساء ائضح و�ذا": اهللا ر�ه ا�صنف قال

òا�هار أثناء عذرهم زال هؤالء، "اً مفطر مريض برئ لو و�ذا ،ويق.  
  . ا±وم ذلك قضاء ويلزمها يومها بقية اإلمساك يلزمها ،ا�هار أثناء دمها انقطع بمع© ،طهرت نفساء أو حائض امرأة_ 

  قدم رمساف _
ً
، ا�هار أثناء وطنه إ  مفطرا

ً
   .والقضاء وما± بقية اإلمساك يلزمه باعتبار كونه مسافرا

 ا±وم بقية اإلمساك يلزمه ،اهللا شفاه العù بعد ا�رض بسبب ا±وم أول أفطر مريض شخص ،مفطرا برئ إذا وا�ريض _
  ويلزمه ،العذر لزوال

ً
  .القضاء أيضا

 { :قو¥ R اآلية عموم ذلك \ األدلة ومن ،ظاهر أمر هذا ا�تقدمة رالصو } القضاء وجوب قضية
َ
Yَ ْو

َ
 أ
ً
َن َمِريضا َ̄ َوَمن 

َخرَ 
ُ
ي�اٍم أ

َ
ْن ك ةٌ م�  مادام ا±وم لاطو مفطرا ستمرا أو ا±وم أثناء وصل من يشمل وهذافعليه عدة من أيام أخر، : أي} َسَفٍر فَِعد�

 اهللا رسول عهد \ يصيبنا ذلك نÅ( قالت أنها qئشة حديث للحائض بالنسبة ذاكوه ،القضاء فعليه R رمضان فطرأ
  .)الصالة بقضاء نؤمر وال الصوم بقضاء فنؤمر

 وجوب اإلمساك R ا�سألة هذه R روايتان هعن أ�د واإلمام ،الفقهاء بi خالف �ل فهذه ا�وم بقية اإلمساك قضية أما
  :�ؤالء ا±وم بقية

   الرواية هذه أدلة ومن ،ا�وم بقية اإلمساك لزمهمي أنه: شهورةا� ةروايالف
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َيُصْمهُ {:تعا  قو¥ عموم :ا��ل األول
ْ
ْهَر فَل  �م عذر وال اآلية بهذه �اطبون العذر زوال بعد وهؤالء} َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الش�

  .الصيام فيلزمهم
  علته مع يدور وا�كم ،ا�رض أو السفر لعلة جاز الفطر أن :ا6اt وا��ل 

ً
  وجودا

ً
، ا�كم زال العلة زالت فإذا ،وعدما

  . ا±وم بقية اإلمساك وجب وبا<ا� ،الفطر R الرخصة زالت ا�رض وزال السفر زال فإذا
 وعلل) آخره أكلفلي ا²هار أول أكل من( أنه قال مسعود ابن عن روىيُ  ثرأب العلم أهل بعض �ا استدل: ا6انيةوالرواية 
 شي اإلمساك من يستفيد ال بأنه بعضهم

ً
  يلزم ألنه ئا

ً
q� بالقضاء.  

   .القول هذا أدلة لقوة ا�وم بقية اإلمساك يلزمه أنه والراجح 
 وقد ±ل أنه يرى وهو يتسحر الرجل عن مسعود ابن ئلسُ : قال اÒزار ي# رواه هذا مسعود ابن فأثر :ا6انية الرواية أدلة وأما
  وا5يه� سننه R منصور بن سعيد رواه األثر )آخره فليأكل ا²هار أول أكل من(: فقال الفجر طلع

ً
  الكãىس$ال R أيضا

 إسناده أن وهو األثر هذا عن األول اÒواب هو وهذا ،مسعود ابن من يسمع لم ي# ألن منقطع لكنه ثقات إسناده ورجال
   .االنقطاع علة لوجود ضعيف
 هو وËنما ،ال�اع ~لمسألة  R ظنويُ  توهميُ قد  كما ليس مسعود نب اهللا عبد قول سببR  اهرظ هو كماأنه  اhا¬ واÒواب

R د±الً  حليص فال أخرى مسألة R ا�سألة هذه .  
  يستفيد الأنه  قو¥ أما

ً
: تعا  قو¥ R وعال جل اهللا أمر وامتثال وجل عز هللا ا<عبد يستفيد فهو ،صحيح غ� فهذا شيئا

َيُصْمهُ َفَمن شَ {
ْ
ْهَر فَل  أن مع ،وما± بقية اإلمساكب ألزمه مفطرا qشوراءيوم  R أصبح من لزمأ � وا�¹، }ِهَد ِمنُكُم الش�

 بذلك وÆc ربه أمر Ùتثالً  دام ما بالصيام اهللا يتعبد الشخص لكن ، الشمس غياب إ  الفجر طلوع من ال�² الصيام
  .فائدة
 ؛هؤالء Åنوا إذا يعî "أجزأهم صائمi ¯نوا فإن قال، وقú أمسك مفطرا هئأثنا } غÇٌ ص بلغ أو: "ا�صنف ل¦م نرجع

  Åن مثالً  ا�سافر
ً
ثم برئ أثناء  وصام نفسه \ Çامل ا�ريض وcذلك ،Õزئهفهذا  صائم وهو إقامته بتة إ  ووصل صائما

  .Õزئه الصوم ذلكإن ف ا�هار
 سواء R أول ا�هار أو آخره، ا�م وجود عدم الصوم صحة �طمن ، الصيام منهما صحي ال وا�فساء للحائض بالنسبة أما
  .القضاء ويلزمها يصح ال ا±وم لكT امصيامه فإن آخرهR  أو وسطهR  أو ا�هار أول R ا�م امعليه نزل فلو

  "زواX ير� ال اً عجز الصيام عن العاجز حكم" قضية 

 نصف أو بر مد، كفارة } ½زئ ما امسكين يوم لû أطعم هؤبر ير� ال مرض أو لكÂ فطرأ ومن": اهللا ر�ه ا�صنف قال 
ِيَن يُِطيُقونَُه فِْديٌَة َطَعاُم ِمْسِكiٍ {: تعا� قوX } عنه اهللا رØ عباس ابن لقول، غÇه من صاع

�
 ا§

َ
Yََليست قال }و 

   ".الكبÇ حكم } هؤبر ير� ال ا§ي وا�ريض، رواه اJخاري )الصوم يستطيع ال ا§ي للكبÇ � بمنسوخة
  الصيام عن العجز

ً
 اTي بقاالس ال¦م R اهللا ر�ه ا�صنف إ±هما أشار ،ا�اس من صنفان فيه يدخل زوا¥ ير� ال عجزا

  .قرأناه
 ،ثقة طبيب بتقرير وأ العادة، �سب لمعيُ  هؤبر ير� ال ا�رض كون قضية، هؤبر ير� ال اTي ا�ريض هو: األول الصنف 

 يوم × عن يطعم أن حقه R الواجب وËنما ،صيام الشخص ذلك \ Õب ال فحينئذٍ  هؤبر ير� ال رضا� هذا أن لمعُ  فإذا
  .امسكين
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فهذان الصنفان  ،زوا¥ ر�يُ  ال السن كã عن ا�اتج العجز ألن ،السن كã بسبب الصيام عن اqجز Åن لو :الصنف اhا¬و
 ال يُر� زوا¥يش;·ن 

ً
  .R كونهما qجزين عن الصيام عجزا

 وثالث وسنتi ةسن أطعم ؛هؤبر ر�يُ  الا§ي قرر الطبيب ا6قة أنه  ا�ريض كلذ أن فرضنا لو لكن 
ً
 من بسبب اهللا شفاه ثم ا

 عليها نص �سألةا وهذه اÒواب نعم Õزئه اإلطعام عن السن[ ا�اضية، ؟ا�اضية السنi عن اإلطعام ½زئه فهل، عنده
 R اإلجزاء \ اهللا ر�ه نص) ÈÈ}(ص األول ا�جت تيمية ابن اإلسالم لشيخ الفقه عمدة �ح R كما اهللا ر�هم الفقهاء
 ثممن «ج عنه  استنابإذا  ا�ج عن العاجز ،اهللا شفاه ثم استنابإذا  ا�ج فرض عن العاجز مثل هذا إن وقال ،ا�ال هذه
 lز عنه يقع ا�ج هذا فإن ،ا�ائب أحرم أن بعد اهللا شفاه

ً
  . ئا

 فاإلطعام ،عباس ابن عن ورد بما ذلك \ واستدل "غÇه من صاع نصف أو بر مد كفارة } ½زئ ما يطعم" ا�صنف قال
 مد إما مقداره

ً
 ينووكيل يعادل ما بالã يعادل والصاع ،أمداد أربعة الصاع أن ومعلوم ،الã غ� من صاع نصف أو الã من ا

 يعادل الصاع إن قلنا إذا ،بذلك بأس فال كيلوات ثالث أطعم فلو ،يزيد قد الرز من وأما ،اÒيد الã من غرام [وأربع
 أن الشخص داأر إذا لكن ،ا�قدار هذا من أقل الصاع Åن وËن ،ونصف كيلو يعî صاع نصف لواجباف كيلوات ثالث
  .اهللا شاء إن Õزئ ذلك فإن الرز من ونصف كيلو يوم × عن فدفع «تاط

ِيَن يُِطيُقونَُه فِْديٌَة َطَعاُم ِمْسِكiٍ {: تعا  اهللا قول تفس� R عباس ابن بقول ذلك \ ا�صنف ستدلا 
�

 ا§
َ
Yََابن قال }و 

  .الصوم يستطيع ال اTي للكب� � :قال ،بمنسوخة ليست نهاإ عباس
 فإن عشاهم أو فغداهم فقÇاً  ثالثi �ع الكبÇ الشخص هذا أن ولو ،الكبÇ حكم } برؤه ير� ال ا§ي وا�ريض :قال

  . هصحيح } اJخاري رواه وقد، كÂ عندما عنه اهللا رØ أنس لفعل ،rزئ ذلك
  اإلطعام وقت قضية و� مسألة هنا
،مسكين يوم Z عن يطعم أن يلزمه الصيام عن العاجز ا�ريض ذلك أو الكبÇ هذا قلنا إذا

ً
  طعم؟ي م� ا

،مسكين يطعم يوم × فú، فيه يوم × عن يدفع أن Ùكن ،�� هو
ً
 عن فيطعم الشهر آخر إ  اإلطعام يؤخر أن وÙكن ا

 مسكين ثالث[
ً
  .لفعل أنس رð اهللا عنه ا

؟
ً
  لكن ماذا لو أنه قّدم اإلطعام؛ فأطعم } بداية الشهر ثالثi مسكينا

 تصح ال الفدية كذلكف وقته قبل يصح ال الصوم أن cماو ،الصوم عن بدل يةالفد ألن ،½زئ ال ذلك أن \ الفقهاء نص
 رمضان من يوم آخرÅ  Rن إذا حì اإلطعام يؤخر أن وËما ،بيومه يوم × يطعم أن إما �� هونقول ف ،الصيام وقت قبل
 مسكين ثالث[ يطعم

ً
  . ا

 
ً
 بمنسوخة ليست" :قال عندما -ا�سألة د±ل وهو- اآلية هتفس� R عباس ابن عنالوارد  لألثر بالنسبة ا�سألة هذه \ عودا
ِيَن يُِطيُقونَُه فِْديٌَة َطَعاُم ِمْسِكiٍ { :تقول اآلية قائل يقول قد "الصوم يستطيع ال اTي للكب� �

�
 ا§

َ
Yََعباس وابن }و 

  .رضا� بسبب أو السن كã بسبب العاجز وهم، الصيام ونقيطي ال أناس \ بها يستدل
 عندما األمر أول Å Rنت اآلية هذه أن وهو ،اآلية هذه من ا�كم هذا استنباطه R دقيق حظمل ¥ عباس ابن أن واÒواب

 عن يطعموا أن أن يصوموا أو عليهم Õب الصيام يطيقون اTين \ Õب Åن، اإلطعام وب[ الصيام ب[ ا�� الشخص Åن
،مسكين يوم ×

ً
ُ  و�ا ،بينهما ا<خي� وقت للصيام معادل إلطعاما أن \ ذلك فدل ا  الواجب Åن الصيام وتع[ ا<خي� سخن

 عن العاجز و� الفقرة هذه من انتهينا قد نكون وبهذا، اإلطعام وهو الصيام بعدل يقوم أن الصيام عن عجز من \
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  .زوا¥ ير� ال عجز الصيام

  )�( ا_لقة
  : عناg هذه ا_لقة

s   / ي ضيا�ر حكمTا �  .ا±وم أثناء سافر �ن الفطر /   }  .وا�سافر برؤه ير

o   / ìوز مÕ وا�رضع ا�امل حكم /   �    ؟للمسافر الفطر.  
  .هلكة من معصوم إلنقاذ إ±ه جياحت من فطر /   ¶

T   / وا�سافر برؤه ير� ا§ي ا�ريض حكم  

 { :تعا� لقوX ،مشقة بال ولو ،يقî و�سافر ،ومالص ي�ه �ريض الفطر نوسُ  :ا�صنف رsه اهللا قال
َ
Yَ ْو

َ
 أ
ً
َن َمِريضا َ̄ َوَمن 

َخرَ 
ُ
ي�اٍم أ

َ
ْن ك ٌة م�   .الصوم يÄه اTي للمريض الفطر سنية مسألة و� ا�سألة هذه ،الصوم dما ويكره }َسَفٍر فَِعد�

  :�اتع اهللا رsه مiعثي بن �مد الشيخ منهم العلم أهل بعض ذكرها أحوال عدة X ا�ريض 
  .الصيام عليه Õب فحينئذٍ  ،ا�رض مع يÄه وال الصيام عليه يشق أال /   األو± ا_الة

 عليه يشق فال يصم ولمأ ا�رض هذا مع صام إن فهو ،بالصيام ¥ عالقة ال ا�رض وهذا ؛مثالً  جتي مرض عنده: مثال 
 .صيامال عليه Õب ا�ال هذه و´ ،معه يتÄر وال الصيام

  .والفطر بالرخصة األخذ ا�الة هذه R ¥ ويسن ،الصوم ¥ يكره حينئذٍ ف، يÄه وال الصوم عليه يشق أن /   ا6انية ا_الة
 جل لقو¥ بنفسه اإلÞار من Ùنوع الشخص ألن الفطر عليه Õب حينئذٍ  ،ويÄه الصيام عليه يشق أن /   ا6ا6ة ا_الة
 {: وعال

َ
 أ
ْ
 َوالَ َيْقُتلُوا

ً
َن بُِكْم رَِحيما َ̄   .}نُفَسُكْم إِن� اهللا� 

 السنية وقضية ،الفطر �ما يسن وا�سافر موالص يÄه اTي ا�ريض أن ذكر ا�سألة هذه عن تكلم �ا اهللا ر�ه ا�صنف
 لصومبا يت�ر مادام أنه واألظهر األصل ولكن ،يتفاوت الÄر مستوى بأن نقول قد الصوم يÄه اTي للمريض بالنسبة

  الÄر فيه يكون اTي الصوم اهللا ر�ه ا�صنف مقصود Åن وربما ،الفطر هو عليه الواجب فإن
ً
  ~تمالً  Þرا

ً
 ؛ويس�ا

  .اهللا ر�ه ا�صنف ¤م عليه رىÕُ  أن يمكن هذا فمثل
 هذه مثل R أنه شك ال فهذا ؛ذلك أشبه ما أو األعضاء من عضو أو ا�فس تفويت إ  أو ا�الك إ  يؤدي اTي لÄرا أماو

  .يصوم أن ¥ وليس يفطر أن الشخص \ Õب األحوال
 ا�صنف قال ،الفطر ¥ يسن القù ¥ يباح اTي ا�سافرف ،القù ¥ يباح �سافر أي "يقî و�سافر" :قال للمسافر بالنسبة

َوَمن {: اهللا قول لعموم يفطر أن ¥ نةلسا فإن السفر حال الصيام R ةمشق Õد ال ا�سافر Åن ولو حì يع© "ةمشق بال ولو"
َخرَ 

ُ
ي�اٍم أ

َ
ْن ك ٌة م�  َسَفٍر فَِعد�

َ
Yَ ْو

َ
 أ
ً
َن َمِريضا َ̄

{ ،Xن فا�سافر ،با�سافر متعلق هذا "ةمشق بال ولو" :فقوËالصيام عليه يشق لم و 
 اهللا ص¸ كقو¥ ؛للمسافر بالنسبة الفطر ضيلتف \ ةا�ال والفعلية القو±ة األحاديثبو باآلية استدالال الفطر ¥ يسن فإنه
  ). السفر } الصيام الÂ من ليس( الصحيح[ R ثبت كما وسلم عليه
  .لم يشق عليه أو عليه شق سواء وللمسافر ،بالصوم يتÄر اTي للمريض الصوم يكره يعî "الصوم dما ويكره": قال

 وهو األسلå وعمر بن �زة حديث ذلك ود±ل ،السفر } الصيام Y قوي �سافر الصوم يكره ال أنه اهللا شاء إن واألظهر
R أفأصوم الصوم أك0 رجل إ¬ قال( :مسلم صحيح R صحيح و´) بأس فال صمت و£ن، فحسن أفطرت إن : (قال ؟السفر 

 إ¬: (نه قالأ ألفاظه بعض و´) عليه جناح فال يصوم أن أحب ومن فحسن بها أخذ فمن اهللا من رخصة � قال( :مسلم
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Àَ أجد ّRَ الصوم \ قوة R فهل السفر Íفال يصوم أن أحب ومن فحسن بها أخذ فمن ؛اهللا من رخصة �( :فقال ؟جناح ع 
  .الصحيح هو وهذا الصيام \ قوي �ن بالنسبة كراهة ال أنه \ يدل ا�ديثهذا  )عليه جناح

 ،صام الصيامهو  األي� Åن فإن ؛حقه } األي× يفعل أن ضل هوا§ي يظهر أن األفف ؟حقه } األفضل هو ما قضيه أما 
  .أفطر الفطر هو األي� Åن وËن
 أي� ( ¥ قال وسلم عليه اهللا ص¸ الرسول أن وعمر بن �زة حديث وهو ا�تقدم ا�ديث ألفاظ بعض R أنه ذلك \ يدل وÙا

 السلسلة R األ5ا¬ ذكر كما- سنده اللفظ وهذا ،رالسف R صيامه أو رمضان إفطار يع© )فافعل أي× عليك ذلك
 :قال وا�سافر للمريض الفطر ذكر �ا تعا  اهللا أن أيضا ذلك \ يدل وÙا ،الفوائد R تمام وأخرجه ،صحيح -الصحيحة

ُعْ×َ {
ْ
يُْ×َ َوالَ يُِريُد بُِكُم ال

ْ
 R األي� Åن فإنعز وجل،  اهللا ادمر وافق فقد حقه R األي� فعل فمن} يُِريُد اهللا� بُِكُم ال

 يشق ال يكون قد ا�اس بعض لكن ،بالصيام نفسه \ يشق وال يفطر أن ¥ واألفضل فطرفينب� ¥ أن ي الفطر حقه
 من وا<خلص ذمته إبراء من ذلك R مامع  وحده ماصإذا  الصيام من عليه أي� ا�اس مع والصيام ،مطلقا الصيام عليه
 فيها ىجر ال� ا�سألة هذا R يظهر اTي هو هذا ،فصم تصوم أن عليك األي� Åن إذا نقولفمثل هذا  ،ا<أخ� آفات

   ؟السفر قضية R الفطر أو الصوم أفضل أيهما ةقضي R ب[ العلماء اGالف
  ؟ال أو الفطر ةرخصب يÛخص أن X فهل ا�وم أثناء سافر �ن الفطر /   /
 الصيام الليل من ونوى مقيم أصبح أي ،الفطر فله أثنائه } سافر ثم يومه صومَ  حاHٌ  نوى نو£: اهللا رsه ا�صنف قال 

 من ثبت وهذا، ذلك X ½وز نعم: اÒواب سافر؟ أن ا±وم بعد بقية يفطر أن ¥ Õوز هل ،سافر الظهر صالة بعدTلك ا±وم، 
 ح� فصام الفتح ?م مكة إ� خرج وسلم عليه اهللا ص· اهللا رسول أن( عنه اهللا رð جã حديث R � اهللا رسول فعل
 أن \ يدل فهذا ه،صحيح R مسلم رواه) إ�ه ينظرون وا²اس ف(ب العî بعد ماء من بقدح فد?، الغميم راعكُ  بلغ
   يفطر أن ¥ Õوز ا±وم أثناء سافر من

S   / للمسافر الفطر ½وز م�   
 لظاهر وÌوها هتقري بيوت فارق إذا ا�صنف قال ؟للرخصة الفعÍ الوقت يبتدئ فمì، الفطر ¥ Õوز ا�سافر أن قلنا إذا 

 ، الصحيحة واألخبار اآلية
ً
   .تهقري بيوت فارق إذا الفطر يبتدئ إذا

  :د±الن \ ذلك ±لا�و
ي� {: اآلية ظاهر األولا��ل  

َ
ْن ك ٌة م�  َسَفٍر فَِعد�

َ
Yَ ْو

َ
 أ
ً
ِريضا َن ِمنُكم م� َ̄ َخرَ َفَمن 

ُ
 وهو السفور من مأخوذ والسفر} اٍم أ

 بيوت ا5نيان، فإذا فارق فارق إذا للمسافر االنكشاف «صل وËنما ،%ارها أزاحت إذا ا�رأة سفرت ومنه، االنكشاف
  صار تهقري

ً
 زÕوخلف ظهره مادام فارق بيوت قريته  ا5يوت رىي Åن لوو حìفدخل R عموم اآلية فجاز ¥ الفطر،  مسافرا

 سفر يقصد مادامولو لم Õاوز بيوت القرية إال بأمتار أو كيلو،  ؛الفطر ¥
ً
 ¥ زوفبمجرد مفارقته للبنيان Õ الصالة فيه قùتُ  ا

  .اآلية لظاهر الفطر
 بن عبيد حديث }رقم حاشية R قاسم بن الر�ن عبد الشيخ ذكره اTي الغفاري بùة أñ حديث السنة من ا6اt ا��ل 

 ترى ألست فقلت، اق;ب: فقال، غداءه قرب ثم رمضان شهر R الفسطاط من الغفاري بùة أñ مع رcبت الق( جب�
 يرى هكنلو ،ا5يوت فارق أن بعد أفطر الصحاñ هذاف ،وغ�ه داود أبو رواه) فأكل ،� اهللا رسول سنة عن أترغب لاق، ا5يوت
  .الفطر R ¥ يرخصÅن يراها ، فهذا يدل \ أن الشخص إذا فارق ا5يوت ولو ا5يوت
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U   / عوا�رض ا_امل حكم   
  مرضع أفطرت أو حامل أفطرت و£ن :قال

ً
 ،فدية غÇ من فقط الصوم قضتا أي قضتاه الو� مع أو فقط أنفسهما Y خوفا

  أفطرتا و£ن ،نفسه Y ا�ائف ا�ريض بم�لة ألنهما
ً
 من Y وجب يأ ،وأطعمتا األيام عدد قضتا فقط و�يهما Y خوفا

 مسكين يوم لû عنهما يطعم أن الو� يمول
ً
ِيَن يُِطيُقونَُه فِْديٌَة َطَعاُم ِمْسِكiٍ { :تعا� لقوX ،كفارة } ½زئ ما ا

�
 ا§

َ
Yَقال} َو 

  يوم Z مºن ويطعما يفطرا أن الصيام يطيقان وهما، الكبÇة وا�رأة الكبÇ للشيخ رخصة ¯نت :عباس ابن
ً
، مسكينا

  .داود أبو رواه، وأطعمتا أفطرتا أوالدهما Y خافتا إذا وا_امل ا�رضعو
  :أحوال عدة dما وا�رضع ا_امل ،تفصيال فيها أن ذكر اهللا رsه ا�صنف -وا�رضع ا_امل فطر مسألة- ا�سألة هذه 

  اتفطر أن /   األو± ا_الة
ً
   .الصيام من أنفسهما \ خافتا فإذا أنفسهما \ خوفا

  و�هما و\ أنفسهما \ �افا أن /   ا6انية ا_الة
ً
 ويلزمهما تفطران، واحد ا�كم ا�ا<[ تا	 و´ ،الصيام منمعا

  .فدية غÇ من فقط القضاء
úتا ف	ائف ا�ريض بم�لة امألنهقال  �اذا؟، فدية غ� من قضاء امعليهتفطران، و ا�ا<[ Gإذا وا�ريض ،نفسه \ ا 

  . إطعام عليه وليس ،القضاء إال يلزمه وال الفطر ¥ جاز من الصيام نفسه \ خاف
  أفطرتا إذا /   ا6ا6ة لةاا_

ً
 القضاء ومع القضاء يلزمهما ا�الة هذه فú، نفسيهما \ �اف أن دون فقط و�يهما \ خوفا

   .مسكi يوم Z عن اإلطعام
فاإلطعام  الو�اGوف \  بسبب اإلفطار دام ما أي" عنهما يطعم أن الو� وليم من \ وجبأي ": اهللا ر�ه الشارح قال 

 \ يلزمه اإلنفاق من \ فيجب ،للو� الغذاء توف� أجل منهنا  اإلفطار ألنÕب \ من Õب عليه اإلنفاق \ الو�، 
 مسكين يوم gل هماعن أن يطعم الو�

ً
  .كفارة Õ Rزئ ماا

 R يشارcها هاجنين ا�امل وربما ،عليهما يشق الصوم أنوهو  ة،ظاهر الفطر R وا�رضع للحامل ل;خيصR ا وا_كمة
  وا�رضع ،غذائها

ً
 R وا�رضع ا�امل يشار·ن وا�رتضع فاÒن[ ،ضعتا�ر ذلك يرتضعه ل& إ  يتحول غذائها من جزء أيضا

  «صل وقد ،ا�رضع\  أو ا�امل \ Þر «صل قد وبا<ا� ؛غذائهما
ً
 توفر لعدم أو \ ا�رتضع اÒن[ \Þر أيضا

  . ا�تقدم ا�حو \ القضاء مع بالفطر �ما الرخصة جاءت و�ذا ،�ياته الالزم الغذاء
  أنس حديث �ما الفطر جواز \ األدلة ومن

ً
qداود وأبو أ�د رواه) وا�رضع ا_ب· عن الصيام وضع اهللا إن( مرفو  òدوجو 

 ا�جت الفقه عمدة \ �حه R اهللا ر�ه تيمية ابن يقول �ذا، األداء وجوب وضعا�راد  )وضع( بقو¥ وا�راد، األ5ا¬ سنده
 الصوم وضع اهللا أن ذكر وسلم عليه اهللا ص· ا�² ألن ،القضاء وجوب القولi وأشبه ،القضاء } واختلفوا" ÷¶}ص األول

 وألنها ،فقط األداء عنه وضع و£نما ا�سافر ذكر ألنه ،القضاء دون األداء وضع إال يرد ولم ،وا�رضع وا_امل ا�سافر عن
 وا�سافر، ا�سافر ذكر ألفاظه بعض R ورد فا�ديث ،ظاهر ¤م تيمية ابن و'م "¯�ريض فÑ القضاء Y القدرة ترجو

 Õب واإلÃاع با�ص وا�ريض، ا�ريض مثلهما  وا�امل ا�رضع نأ :اآلخر األمر ،القضاء عليه Õب ا�صبو باإلÃاع
  .بالقضاء وا�رضع ا�امل يلزم أن األمرين هذين ومقت�، القضاء عليه

µ   / ةهلك من معصوم إلنقاذ إ�ه جاحتا من فطر.  
 إلنقاذ الفطر إ  الشخص «تاج قد "كغرق ةهلك من معصوم إلنقاذ حتاجها من Y الفطر و½ب": اهللا رsه ا�صنف قال 

 مسلم يكون كأن، ا�م معصوم يعî با�عصوم وا�راد ،معصوم
ً
؛ذمي أو ا

ً
 شخص شخٌص  رأى فلو ،ا�م معصومو فهؤالء ا

ً
 ا
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 متعرض فرآه حريق شب أو ،يغرق ا�م معصوم
ً
 ما، بالفطر ذلك \ تقوى إذا إال أن ينقذه يستطيع ال وهو لك ا�ريق،T ا

  ؟ا_الة هذه } الفطر حكم
 ألن ،ال�عية القواعد مع متم� وهذا "وÌوه كغرق هلكةٍ  من معصوم إلنقاذ حتاجها من Y الفطر و½ب": فا�صن قال

 ةهلك من معصوم إلنقاذ الفطر إ  تاج« Åن فإذا ،واجب كونت الواجب إ  الوسيلةو ،واجب ةاdلك من ا�عصوم إنقاذ
 واجب يكون الفطر فإن

ً
  .ا

 ¯ن ولو ح� ،ا`هاد Y للتقوى الفطر تيمية ابن أجازحيث  اهللا ر�ة تيمية ابن سالماإل شيخ ذكره ما هذا من وقريب 
 وهم اÒهاد \ ±تقووا الفطر إ  واحتاجوا هفجاهدو ،دارهم رِعقْ  R ا�سلم[ داهم العدو أن فرضنا لو ،�ا_ } الشخص
 qم R وسلم عليه اهللا ص¸ ا�¹ أنب واستدل ،الةا� هذه R الفطر جواز \ نصشيخ اإلسالم ، مسافرين غ� مقيمون
 مصب# بكونهم ذلك وعلل ،بالفطر � فأمرهم) لكم أقوى والفطر عدو�م امصبحو إنكم: (قال للصحابة الفتح

  ،الفطر Òواز مستقلة علة العدو قتال \ يو! قَ ا<َ  أن \ ذلك فدل ،عدوهم
ً
 مسافر Åن � ا�¹ طبعا

ً
 لكن ،وأصحابه هو ا

 \ يللتقو Õوز الفطر أنر�ه اهللا  تيمية ابن يقرر عليه وبناءً ، اÒهاد \ يا<قو � الفطر ةعّل  أن \ يدل ا�ديث هذا
  إ نوا�سلم حتاجاو رمضان شهر R دمشق ا<تار �ا نزل به وأفì تيمية ابن ذلك فعل وقد ،مامقي الشخص Åن ولو اÒهاد

 قواعد مع يتم) ر�ه اهللا تيمية ابن ذكره ما أن شك وال ،الفطر وأظهر ،بالفطر ناسلل شيخ اإلسالم أفì ،جهادهم
 عن فا�فاع، الفطر ¥ Õب ةهلك من معصوم إنقاذ Åن فإذا، ال�عية ا�صالح وÇصيل الÄر دفعب جاءت ال� ال�يعة

 Òواز مقتٍض بالدهم الشك أن ذلك وخ�اتهم و ا�سلم[ مقدرات حفظمن  ذلك ويتضمنه حرماتهمعن و ا�سلم[ ديار
  .الفطر

  )�(ا_لقة 
  :عناg هذه ا_لقة

s   / العقل زوال طروء أثر R عقله زال من قضاء /   }    .الصوم.  
o   / ]ا�هار من بنية ا�فل صوم حكم /   �  .الواجب للصوم الليل من ا<عي.  
T   / الصوم } العقل زوال طروء أثر   
 ألن ،صومه يصح لم ؛منه اً جزء فقيُ  ولم ا²هار �يع عليه أغ	 أو جن ثم الصوم نوى ومن" :يقول اهللا ر�ه فا�صنف 

¯ن  سواء ،الصوم صح ا²هار من اً جزء فاقأ فإن، عليه للمغ
 وال للمجنون ضافيُ  فال ،ا²ية مع اإلمساك ال(� الصوم
  ".بالèية اإلحساس به يزول وال ?دة ا²وم ألن ؛صومه ةصح يمنع فال ،ا²هار �يع نام إن ال ،آخره أو ا²هار أول من
 زال إذا ،الصوم R العقل زوال طروء أثر قضية و� ،القضية هذه ا�ربع الروض كتاب من قرأناه فيما اهللا ر�ه ا�صنف بّ[  

 وقد ،نون( يكون قد العقل زوال ألن، أحوال عدة ذلك R ذكر ا�صنف صومه؟ يبطل فهل صائم وهو الشخص عقل
  .اhالث ا�االت تلك من حالة × R ا�كم ا�صنف ب[ وقد، بنوم يكون وقد ،بإغماء يكون

 شخص أن فرضنا فإذا ،واحد حكمهما واإلغماء ا`نون إذاً " عليه أغ	 أو جنَ  ثم الصوم نوى ومن" :قال 
ً
 جن ثم الصوم نوى ا

 جزء فقيُ  ولم را�ها Ãيع اإلغماء أو اÒنون به ستمراو ،عليه أغ� أو
ً
 اÒنون أو عليه وطرأ الليل من نوى فهو ؛ا�هار من ا

 موجود ا�هار Ãيع صارف الفجر طلوع قبل اإلغماء
ً
 جزء يفق ولم إغماء أو جنون اءسو العقل زوال عنده ا

ً
 } ،ا�هار من ا

  ".عليه للمغ
 وال نونللمج يضاف فال ا²ية مع اإلمساك هو ال(� الصوم ألن" :، قالصومه يصح ال ا_الة هذه
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 هإ± يضاف ال عليه مغ� أو lنون وهو Åمال ا�هار عليه م� اTي والشخص ،بنية إمساك أنه الصوم تعريف R تقدم
  .صومه يصح ال ، وبا<ا�بنية Ùسك أنه يقال فال ،ا�ية مع اإلمساك
 جزء فاقأ أنه اف;ضنا لو لكن

ً
 } وقعت اإلفاقة تلك ¯نت سواء، الصوم صح ا²هار من اً جزء فاقأ فإن" :يقول ا�هار من ا

 ي(ب ولم يأكل لم ا²هار لاطو وهو ،ا²ية مع اإلمساك اإلفاقة زمن } منه صح اإلفاقة تلك } ألنه ه،آخر } أو ا²هار أول
  . ا²ية مع اإلمساك و� الصيام حقيقة وجودل صحيح صومه فإن وبا<ا� "الصيام مفسدات من مفسداً  يتعا� ولم
 \ ا�وم أثر فما با�وم «صل قد العقل فزوال ،ا�وم قضية و� اhاhة ا�الة إ  نتقلا اآلن "ا²هار �يع نام نال إ" :قال

  صومه؟ يصح هل ا�هار Ãيع نام لو ؟الصيام
  "صومه صحة يمنع فال ا²هار �يع نام إنال " يقول

ً
  أن فرضنا لو إذا

ً
 أن إ  نومه R ستمراف منا الفجر طلوع قبل شخصا

  .صحيح صومه فإن الشمس غربت
 مع ؟ا²هار �يع ا�جنون حالة وu ؟ا²هار طول عليه ا�غ
 حالة } تصححوا ولم هنا الصوم صححتم �اذا قائل يقول قد

  ؟ا²هار �يع العقل زوال وهو ا�شÛك الوصف وجود
 أما، qدة فا�وم، واإلغماء �Åجنون ليس أنه أي "بالèية اإلحساس به ليزو وال ?دة ا²وم ألن" :فيقول الفرق يب[ ا�صنف
 انتبه هب! غُ  إذا ا�ائم فإن و�ذا بال�ية اإلحساس به يزول ال ا�وم أن :اآلخر األمر، رضيانم qرضان ماهفإن واإلغماء اÒنون
  .عليه وا�غ� ا�جنون �الف

   عقله زال من قضاء /   /
  ؟ال أو العقل زوال زمن لصوما قضاء عقله لزا من يلزم هل 

  تطول ال مدته ألن، اإلغماء زمن الواجب الصوم قضاء أي، القضاء عليه ا�غ
 ويلزم": قال
ً
 فقط ا�èيف به يزل فلم �Jا

  ."ا�èيف لزوال عليه قضاء فال ا�جنون Ãالف
  

ً
، ا�جنونب[ و عليه ا�غ� ب[ افرق هناك أن ب[ي قله،ع زال من قضاء قضية و� القضية هذه R اهللا ر�ه ا�صنف إذا


 يلزمه لكن ،يصح ال فصومه ا�هار Ãيع عليه أغå إذا ،القضاء يلزمه لكن يصح ال صومه أن علينا مر عليه ا�غ
  تطول ال اإلغماء مدة ألن ؟ قال�اذا ،اإلغماء زمن الواجب الصوم قضاء

ً
 العقل زوالإذا ¯ن  وأما ،ا<�يف به يزول فال �5ا

  . مèف غÇ ا�جنون نأل قضاء عليه فليس با`نون
S   / iعي�الواجب للصوم الليل من ا   

 ما امرئ لû و£نما( :� الرسول لقول ،كفارة أو نذر أوئه قضا أو رمضان من يصوم نهأ يعتقد بأن ا²ية تعيi و½ب" :قال
  ?ئشة عن عمرة نعبإسناده  ا�ارقط¡ رواه �ا ،الليل من) نوى

ً
 صيام فال الفجر طلوع قبل الصيام يبيت لم من( مرفو?

X (فرق وال ثقات *هم إسناده وقال iمن للصوم بمناٍف  �الً  بعدها �أ ولو ه،وآخر ووسطه الليل أول ب Ìءٍ ووط أكل و 
 ينوي أن يشÛط ال أي ،فرضيةلا نية ال ه،غÇ صوم لفساد صومه يفسد الة مفرد عبادة يوم Z ألن ،واجب يوم Z بصوم
  الصيام كون

ً
  ."عنه ½زئ ا�عيi نأل فرضا

 } ا²ية تعيi ½ب أنه يقرر وهو ،الواجب الصوم R الليل من با<عي[ ¥ اونò نْ قَ  ما تضمن ا�صنف ¤م من ا�قطع هذا
 أو نذر أو رمضان قضاء أو مثالً  رمضان من يصوم نأ بقلبه يعتقد هأن وهو حالشار بينه ما ا<عي[ ومع© ،الواجب الصوم
 ا�ذر القضاء أو إ  إ  ذلك بعد يùفها ثم ةمطلق بنية الواجب صومال يصوم أن يصح ال وبا<ا� ،ا<عي[ هو فهذا ،كفارة
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  . الليل من ا<عي[ كوني أن والبد ا�ية يع[ أن البد ،الكفارة إ  أو
  .)نوى ما امرئٍ  لû و£نماإنما األعمال با²يات ( � ا�¹ بقول عليه استدل ا²ية تعيi وجوب

  عنها اهللا رq ðئشة عن عمرة �ديث بذلك استدل الليل من تعقد أن البد ا²ية كون ماأو
ً
qقال أنه � ا�¹ إ  مرفو 

 فإنه الفجر لعيط أن قبل ا�ية تيبي لم من أن \ يدل ا�ديث فهذا )X صيام فال الفجر طلوع قبل الصيام يبيت لم من(
  .وغ�ها والكفارة وا�ذر ،رمضان وقضاء ،رمضان صوم ذلك R ويدخل ،صومه يصح ال

 × آخره أو وسطه أو الليل أول من ا�ية يعقد أن يمكن ا�ية تبييت يعî، "وآخره ووسطه الليل أول بi فرق وال" :قال
  .الواجب هب و«صل lزئ ذلك

 �وهما أو �ب أو أكل من للصوم بمناٍف  ا�ية بعد أ, ثم الليل وسط نوىأنه  لو "للصوم ٍف نابمُ  �الً  بعدها أ� ولو" :قال 
  .الصادقة ا�ية ينقص ال فهذا

 Xرج "للصوم مناٍف ب" :قوH يصوم أن الليل وسط نوى لو مثال ،الصوم عدم ينوي أن مثل ،للنية بمناٍف  ا�ية بعد ,أ لو قد ما 
 
ً
 ال فإنه للصوم ا�نا} Ãالف ،السابقة ا²ية يل�ا�نا} للنية و ،للنية مناٍف  فهذا ،ا�ية ذهه عن عدل ساعة بعد ثم ،غدا
   .�ا�ا السابقة ا�يةبل  ،السابقة ا²ية } يؤثر
Xلصوم": وقو Z بها ا�قصود الليل من تبييتها الواجب ا�ية أن فيه يب[ "واجب يوم R وأما ،الواجب الصوم هو ا�كم هذا 
 هنا لكن ،الليل من ا�ية يبيت أن يلزم وال ،ا�هار من بنية هينوي أن Õوز أنه وهو اهللا شاء إن حكمه فسيأª ا�فل ومص
 رمضان Å Rن فلو ،يوم لg الليل من ا�ية عقد من البد أنه تفيد هذه "يوم Z" عبارة "واجب يوم Z لصوم" :قوX مع ةوقف
 ±لة × R ينوي أن البد هنا قرره ما \ بناءً  هذا يكú ال ،Åمالً  الصيام \ ناوي هوو رمضان يدخل ح[ من هو مثالً 
  يصوم أنه

ً
  .غدا

 وغ�ه مالك قال وcذا "يقطعها لم ما الشهر أول ا²ية تكÉ وعنه" :قال ثالثة رقم حاشية R أsد اإلمام عن انيةا6 روايةالو 
Õةواحد نيةب زئه R يعÃ خهايفس لم ما الشهر.  

 Y تنسحب ا²ية هذه فإن ؛ا²ية تلك يقطع ولم الشهر دخول حi نوى دام ماف اهللا شاء إن األفضل هو لعله القول وهذا
  أتصوم، رمضان ±ا� من ±لة أي R لئسُ  ولو ،الشهر �يع

ً
  لكن، للنية qقد وأنه بنعم اإلجابةR  تردد �ا؟ غدا

ً
 قد أحيانا

  سيصوم أنه يستحÄ فال أخرى بأمورا� من اللي بليلة اTهن ينشغل
ً
 ركّ وذُ  لئسُ  لو و�ذا ،ةيتومب موجودة ا�ية لكن ،غدا

  الصوم \ qزم هنأ اإلجابة R تردد �ا
ً
  .اهللا شاء إن األرجح � ا6انية الرواية ولعل ،Åٍف  اهللا شاء إن هذا فلعل ،غدا

 Xالأي  "فرضية نية ال" :وقو  ُ ،فرض امالصي كون ينوى أن ش;طي
ً
 أو قضاء هكون ،كفارة هكون ،رمضان من كونه ع[ إذا ألنه ا

،نذر
ً
،فرض إال يكون ال رمضان مياص ألن ،الفرضية نية تعي[ عن يكú <عي[ا هذا ا

ً
  والكفارة ا

ً
 يش;ط فال ة،واجب أيضا

  . الفرضيةنية  عن Õزئ ا<عي[ ألن الفرضية ينوي أن
U   / ا²هار من بنية ا²فل صوم:   

 حديثو وحذيفة مسعود وابن معاذ لقول ،وبعده الزوال قبل ا²هار من بنية ا²فل صوم ويصح" :اهللا ر�ه ا�صنف قال
 رواه) صائم إذاً  فإt :قال، ال :فقلنا ؟�ء من عندكم هل : (فقال يوم ذات � ا�² ع�ñ  دخل( تقول عنها اهللا رØ ?ئشة

  ".وقتها من عليه ا�ثاب ال(� بالصوم وøكم ،هئأثنا } ?شوراء يوم بصوم وأمر ،اJخاري إال ا`ماعة
 الفرض الصوم أن تب[ م� فيما" ا²هار من بنية ا²فل صوم" سلف كماانه عنو اهللا ر�ه ا�صنف ال¦م من اÒزء هذا 
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 ي أصبح فلو ،ا²هار من ينوي أن فيه فيكÉ ا²فل صوم أما، الليل من يةا� ¥ تعقد أن البد
ً
 ولم الصيام ينوي أن غ� من وما

 عقد سواء ا²هار من بنية ا²فل صوم ويصح :قال و�ذا ،جائز فهذا ا±وم ذلك بصيام يتنفل أن ¥ بدا ثم ،ي�ب ولم يأكل
 R الصوم نية يعقد أن يصح فإنه ي�ب ولم يأكل لم دام ما الظهر أذان بعد أو الظهر أذان قبل أي وبعده الزوال قبل ا²ية
  .ا±وم لكذ
 فال الليل من ا²ية يبيت لم من( :qئشة عن ةعمر حديث وهو qم حديث معنا مر قائل يقول قد ا`واز؟ Y ا��ل ما

  !لفا� ويشمل رضفال فيشمل ،العموم هظاهر ا�ديث وهذا )X صيام
 حديث ا�±ل ؟ذلك Y �لا� هو ما ا�ديث هذا عموم من وHرجه ا�فل Hصص ما ورد لكن ،qم ا�ديث ،نعم :نقول
 :فقال ،ال :فقلنا ؟�ء من عندكم هل :قالف يوم ذات � ا�² عñّ  دخل( :قالت، اهللا ر�ه ا�صنف به تدلسا اTي qئشة

tماعةه روا) صائم إذاً  فإÒئشة \ دخل � ا�¹ ،ا5خاري إال اq من عندنا ليس :فقالت ؟طعام من عندكم هل يسأل 
 :قال أنهو السيما ،الصوم نية نشأأ بيته R طعام Õد لم �ا � أنه ا�ديث هذا وظاهر) صائم إذاً  فإt( :� رسولال قالف ،طعام

)tالزمان من يستقبل �ا ظرف )إذاً (و )إذاً  فإ،  
ً
 إنما وهذا ،ا�هار من الصيام نوى � اهللا رسول أن \ ةدالل فيه ا�ديث إذا

  .ا�تقدم qئشة عن عمرة حديث لعموم ا�صص يثا�د هذا يكونف ،ا�فل صوم R وقع
 وعبد معاذ منهم الصحابة من Ãاعة عن ثبت فقد ،الصحابة من Ãاعة عن صحيحة ¼«ة آثار ا�ديث هذا إ  فيضاو 

  .الزوال وبعد الزوال قبل ا�هار من بنية ا�فل صوم جواز \ يدل ما عنهم ثبت وغ�هم ا±مان بن وحذيفة مسعود بن اهللا
 أو ؟الليل من أو ؟ا²هار أول من نوى من ثواب X هل يكتب يعî "وقتها من عليه ا�ثاب ال(� بالصوم وøكم" :قال 

  ؟الشمس تغرب أن إ� نوى حi من X يكتب
 ²ال� بالصوم كمُ«  الشخص فهذا) نوى ما امرئ لû و£نما با²يات األعمال إنما( � لقو¥ ؟�اذا ،نيته حi من ا`واب
  .نوى ح[ من ويثاب ¥ بالنسبة

 ا�رتب واألجر اhواب أن علميُ  أن فينب� ؛ا�هار من بنية يصح ا�فل صوم أن تقرر إذا أنه قضية و� :قضية \ أنبه وهنا
 ةا�اضي السنة يكفر أنه ةعرف يوم صوم }( :� قو¥ مثالً ف ،ا�هار من ةبني نواه �ن «صل ال نفالً  معi يوم صوم \

 ±صدق 	ه ةعرفيوم  صام �ن إال واألجر اhواب ذلك «صل وال ة،عرف يوم صوم \ مرتب واألجر اhواب هذا )واJاقية
 بنية نوى أنه اف;ضنا لو وأما، وا�ستقبلة ا�اضية السنة يكفر ةعرف يوم فصيام ،ةعرف يوم صام أنه ا�ديث R ورد ما عليه
 ال ةعرف يوم صيام \ ا�رتب اGاص اhواب لكن ،ثواب¥ و أجر ¥ ة،عرف يوم بعض امص ا�الة هذه R فإنه ا�هار من

  .فيها الواردة األحاديث ظاهر ةدالل حسب ¥ «صل
 من أوسع يكون األحzم بعض R ا�فلف، ا<وسعة باب من هذا -ا�هار من بنية يصح ا�فل كون أعî- ا�كم وهذا

  ".ا�هار من بنية ا�فل صحة" هوو ا�كمهذا  ؛هذا ومن ،الفرض R يوسع ه ما الفي ال�ع يوسعف ،الفرض
\ و جواز \ يدل فهذا )هئأثنا q Rشوراء يوم بصوم أمر � ا�¹ أن(�ديث  ا�سألة هذه \ ستدلا اهللا ر�ه وا�صنف
 هئأثنا q Rشوراء يوم موبص أمر ينماح � ا�¹ أن ةجه من ناقشيُ  قد االستدالل هذا Åن وËن ،ا�هار من بنية ا�فل صحة
 ا�فل صوم قبيل من وليس الواجب الصوم قبيل منبأن هذا  االستدالل هذا نوقش ربماف ا،واجب qشوراء يوم صوم Åن
  . ا�وضوع \ ا�اللة Rة Åفي Åنت ذكرها سبق ال� فاألدلة حال × و\، االستدالل ~ل هو اTي
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  )T0( _لقةا

gةا� عناHحا:  
 s   / أمور Rا�ية تنا.  

  .وال�ب باألكل يلحق ما ضابطو وال�ب األكل-  : للصوم ا�فسداتبعض  /   }         
        - 

ً
  .ا<قيؤ عمدا

T   / ا²ية تنا} أمور:  
 �لة ذلك قال و£ن ،با²ية جزمه لعدم ½زئه لم فرØ فهو رمضان من غداً  ¯ن إن نوى ولو" :اهللا ر�ه ا�صنف يقول 

iب� ألنه ؛أجزأه رمضان من فبان مفطر فأنا و£ال وقال رمضان من ا6الث Y يثبت لم أصل Xأفطر اإلفطار نوى ومن، زوا 
 أو نذر نية قطع ومن ،رمضان بغÇ نفالً  ينويه أن فيصح jب أو أكل كمن وليس ،ا²ية لقطعه ينوِ  لم كمن صار أي

 تضمن ا�صنف من ال¦م هذا "هانفل إ� صالة فرضمن  نتقلا لوكما  ،صح ٍل نف إ� مانيته قلب أو نفالً  نواه ثم كفارة
  :ا�ية Rاتن ال� األمور من أمرين

 هل يدري ال الشخص هذا "ه½زئ لم فرØ فهو رمضان من غداً  ¯ن إن نوى ولو" بقو¥ ا�راد وهو الÛدد هو /   األول األمر 
 
ً
  Åن إن :قال نوى الليلة لكت ينام أن وقبل ؟ال أو رمضان من غدا

ً
 أصبح �ا وبات \ هذه ا�ية، فرð فهو رمضان من غدا

،" با�ية جزمه لعدم" :قال �اذا؟، ½زئه ال: قال تلك؟ نيته �زئه هل رمضان من ا±وم لكذ أن ¥ تب[
ً
 :يقول هو Åن م;ددا

  Åن إن
ً
  .فرð هوف رمضان من غدا

 آخرR  نفسها القضية وقعت لو ،"أجزأه رمضان من فبان مفطر فأنا و£ال :وقال رمضان من ا6الثi �لة ذلك قال و£ن" :قال
  Åن إن فقال ،الشهر

ً
 �اذا قائل يقول قد، Õزئه ا±وم ذلك فإن رمضان من فبان ،مفطر فأنا وËال فرð فهو رمضان من غدا

؟موجود ال;دد Åن ا�ا<[ تلك R أنه مع األو£ ا�الة R باإلجزاء تقولوا ولم اhانية ا�الة R باإلجزاء قلتم
ً
  ا

، رمضان بقاء هو األصل اhانية الصورة R أنه الحظي "زواX يثبت لم أصل Y ب� ألنه": يقولف هذا عن ا�صنف Õيب
  Åن إن فقو¥

ً
 قا�ا إذا ما �الف أت،وأجز ا�ية تفصح َي،وِ قَ فَ ، األصل إ  مستندمعتضد و فرð فهومن رمضان  غدا

  .ا�ا<[ ب[ قوارف و�ذا ،ال;دد وجود مع الشهر آخرR  قوتها بمثل ا�ية تكن فلم ،شعبان بقاء األصل ألن الشهر أول
 فهو رمضان من غداً  و�ن هوعن" :قال }رقم حاشية R مذكورة أ�د إلماما عن أخرى رواية هافي األو£ فا�الة ذلك ومع

Øا الرواية ،"هأأجز فرhزئه ذلك أن نيةاÕ  ًما و�ية} فَاي�ُقوا اهللا�َ َما اْسَتَطْعُتمْ {: يقول واهللا، مقدوره �ية اذه أن \ بناء 
  كون عن خã هيأت ولم ينام أن أرادأي - عليه يقدر

ً
  Åن إن يقول أن عليه يقدر ما �ية - رمضان من غدا

ً
 رمضان من غدا

  .أ�د اإلمام عن اhانية الرواية \ الصوم صححوا ذلك \ وبناءً  ،فرð فهو
tهو هذا "أفطر اإلفطار نوى ومن" :قال /   األمر ا6ا Rا¬ ا�ناhا�ية قطع، القطع قضية وهو ا Rا�صنف قال و�ذا ،ا�ية ينا 

 أي لشارحا قال، مفطرا صار الصوم نية قطع مادام نوى اإلفطار أي ي�ب ولم يأكل لم لو حì ، أيأفطر اإلفطار نوى ومن
  .ا²ية هقطعل ينوِ  لم كمن صار

 ، jب أو أكل كمن وليس :قال و�ذا، ال :ا`واب jب؟ أو أكل من مثل يكون هل ولكن
ً
 قطع من بi الفرق هو ما إذا

 صائم ا±وم ابتدأ أنه فرضنا لو يعî "رمضان بغÇ النف ينويه أن فيصح" :بقو¥ ذكره ما الفرق ؟jب أو أكل من وبi ا²ية
ً
 ،ا

 ال رمضان شهر ألن ، رمضان R يكون أال �طب نفالً  أن ينويه بإمzنه نقول ،ي�ب ولم يأكل ولم الصوم نية قطع ثم
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 وقطع رمضان غ� R امئصاÅن  لو لكن، فقط للفرض وqء فهو رمضان بشهر يتنفل أن يمكن فال ،رمضان لغ� يتسع
 الشخص دام ما ا�هار من بنية يصح ا�فل ، ألننفل نية علهاأن Õو �يةا استئناف فبإمzنه ي�بلم و يأكل لم هلكن ا�ية
 ينويه أن يمكنه وال األمر انتçفهنا  �ب أو أكل من �الفوهذا اTي قطع ا�ية لم يأكل ولم ي�ب،  ،ي�ب ولم يأكل لم

  .ا�ال تلك R نفال
 أو نذر صيام R �ع "كفارة أو نذر نية قطع من "صح نفل إ� اهمنيت قلب أو نفالً  نواه ثم كفارةٍ  أو ذرٍ ن نية قطع ومن" :قال 

 ا�فل صحةمن  تقدم �ا ،يصح :نفالً  نواه -�ب وما أكل ما اآلن إ هو - نفالً  نواه ثم ؛الكفارة أو ا�ذر نية قطع ثم كفارة
  .ي�ب ولم يأكل لم من حقR  ا�هار من بنية

 أما ،نفل نواه ثم ا�ذر قطع :األو£ الصورة، نفل إ  نذر من يقلب مبا�ة أنه همعنا القلب "صح نفل إ  نيتهما قلب أو"
  يزال ال فهو ا�فل إ  ا�ذر من ينتقلمعناه أن  :القلبصورة 

ً
 يةا� قلب هلكن موجودة الصوم نية أي ،الصوم ية� مستصحبا

  ،ا�فل إ  ا�ذر من
ً
  . نفلها إ  الصالة رضف من انتقل لو كما: قال صحيحأن ذلك  ا�كم أيضا

  :الصيام مفسدات /   /
  :بهما يلحق ما وضابط وال(ب األكل _أ 

أي - يصل بما اكتحل أو احتقن أو ،دماغه أو حلقه إ� فوصل ه؛Çغ أو بدهن استعط أو jب أو أكل من" :ا�صنف يقول
Xأو كحل من حدته أو لرطوبته حلقه إ� -بما بعلم وصو  Âإثمدٍ  أو ذرورٍ  أو قطورٍ  أوص Çأو كث Çفسد ؛مطيب يس 

 أو فيه قطر فلو ،حليلهإ غÇ ¯ن موضع أي منء � جوفه �إ أدخل أو ،معتاداً  يكن لم و£ن منفذ العi ألن ،صومه
 شي فيه غيب

ً
  :أمران ا�صنف ¤م من نستخلصه اTي "صومه يبطل لم ا�ثانة إ� فوصل ئا

 يقول، واإلÃاع والسنة الكتاب ذلك \ دل فقد ،العلماء بإÃاع فهذا ل(ابوا األكل الصيام مفسدات من أن /   األول
ْنَيُض ِمنَ {: وجل عز اهللا

َ
َْيُط األ

ْ
َ لَُكُم ا� �iَح�� يَتََب 

ْ
ُبوا َjْوَا 

ْ
لْيلِ  َوُ�ُوا

�
 ال

َ
َياَم إِ�  الص�

ْ
وا تِم�

َ
َفْجِر ُعم� أ

ْ
ْسَوِد ِمَن ال

َ
َْيِط األ

ْ
} ا�

  .العلم أهل بإÃاع للصيام فسدم وال�ب فاألكل
  ،األنف أو الفم طريق عن اÒوف إ  ا��وب أو ا�أكول إيصال وال(ب؟ باألكل ا�راد ما 

ً
 فال ،بوا�� أو لوا�أك Åن أيا

 مغذي يكون أن ا��وب أو ا�أكول R يش;ط
ً
 غ� ا��وب أو ا�أكول Åن ولو ال�ب أو األكل بتعاÚ الصوم يبطل بل ،ا

�اللة  للصوم مبطل واألكل ؛أكل أنه عليه يصدق ألنه يبطل صومه فإن حصاه ابتلع أنه لو: الفقهاء قال و�ذا ،مغذي
  .والسنة عموم الكتاب

  أو أكالً  يدخل فما، واضحكذلك األمر فيه  وال�ب واضح فيه األمر لألكل بالنسبة قائل يقول قد
ً
 الفمعن طريق  �با

  ؟ذلك } ا_جةما و ؟الصيام يفسد األنف طريق عن يدخل ذا ماا� لكن، جÍفيه  األمر
 } وبالغ األصابع بi وخلل الوضوء أسبغ(: قال � الرسول أن عنه اهللا رð صãة بن لقيط حديثا�جة R ذلك 

 صائم تكون أن إال االستنشاق
ً
 ما أن هذا يدل \ -االستنشاق R ا�بالغة حكم من الصائم �ؤه استثنا-هذا يدل ف )ا

 و�ذا ،والري الشبع به «صل األنف طريق عن يصل ما أن ا�شاهد ومن، الصيام R يؤثر األنف طريق عنإ  اÒوف  يصل
  .مشاهدهو  كما بذلك �م االكتفاء و«صل األنف طريق عن وال�اب الطعام طوناعتيقد  ا�ر. بعض فإن

t؟ضابطه هو ما ،وال(ب باألكل يلحق ما قضية /   ا6ا   
 أي من اÒوف إ  يدخل ûء × لحقيُ  أنه عبارته خالل من �ا تب[ ؛كتابه R منصور الشيخ ذكرها ال� الفروع تأملنا إذا
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 وما ،فقط اإلحليل R يقطر Åن ما سوى يست/ِ  لمو "¯ن موضع أي من ئاشي جوفه �إ أدخل أو" :�ذا قالو ،Åن موضع
  فما ذلك سوى

ُ
 طريق عن يدخل ما أن حكم ذلك \ وبناءً  ،وال�ب باألكل هلحقيُ  Åن موضع أي من اÒوف إ  دخلأ

 ألن ،الصيام يفسد اÒوف إ مثال  األذن طريقعن  مثل هماغ� آخر طريق عن يدخل وما ،للصيام مفسد اÒوف إ  الع[
  .اإلحليل R ا<قط� سوى ؛للصيام مفسد فإنه Åن موضع أي من اÒوف إ  يدخل ما × أن�  العãة
 األكل مقام يقوم ما هو وال�ب باألكل لحقيُ  اTي أن يرون ،واÜاه آخر يراه الفقهاء R هذه القضية آخر قول هناك

 طريق عن اÒوف إ  دخليُ  ما فإن ذلك \ وبناءً  ،به ا<غذية وصف لوجود وال�ب األكل عن به يستغ© �يث ؛وال�ب
  Åن إذا إال لصيامل مبطالً  يكون ال األنف أو الفم

ً
 عن به ويستغ© وال�ب األكل مقام يقوم اTي هو ا�غذي ألن ،مغذيا

 وأما ،مغذية ليست ألنها الصوم تفسد ال ا<داوي سبيل \ الع[ R مثالً  فالقطرة وبناء Y هذا القول ،ال�بعن و األكل
 يفسد الصيام فإن حلقه R طعمها فوجد اÒوف إ  صلتو إذا الع[ R القطرة فإن ا�صنف قرره اTي األول االÜاه\ 
  والفليست أكًال  مغذية ليست ألنها الصيام تفسد ال اhا¬ االÜاه \ ؛مثالً  األنف R القطرة كذلك، بها

ً
 R يستول �ابا

 القطرات هذه لوصو فإن ا�صنفعليه  م) اTي األول االÜاه \ وأما ،بها ا<غذي حصول لعدم وال�ب األكل مع©
 مفسد يكون األذن طريق عن اÒوف إ 

ً
  .للصيام ا

 تضمنت" الصيام حقيقة" بعنوان ةصغ� رسالة ¥ طبعت وقد ،الفتاوى R ا�وضوع هذا R¥ ¤م  تيمية ابن اإلسالم شيخ
 ¤م
ً
 بن الر�ن عبد لشيخوا ،به يلحق ال وما وال�ب باألكل قلحَ يُ  وما الصيام يفسد ما قضية و� القضية هذه حول ا
 أن يمكن ما أهم \ أقتù ولعÍ ،إ±ها اإلشارة سبقت ال� ا�راجع من اإلسالم لشيخ طويال ا¤م نقل حاشيته R قاسم

 بمثل الصيام يبطلون اTين األول االÜاه أصحاب ةحج ذكر اإلسالم فشيخ ،الãنامج هذا حلقات ¥ يتسع ما �سب ذكريُ 
 اTي اÒرح و� ةفئاÒاب يس� ما مثل اÒروح ةا�داو يوضع ما أو ،اÒوف إ  ويصل الع[ Rيوضع  ما وأ األذن R يوضع ما

ة ال� الشج هذه ،ا�ماغ بأم ةا�سما ةاÒت إ  وتصل الرأس R تكون ال� الشجة و� ا�أمومة ةامداو وأ ،اÒوف إ  ينفذ
  .مأمومة تس� تصل إ  تلك اÒتة

 عن اÒوف إ  أو ا�ماغ إ  تصل أنها بناء \ الصوم مفسدات مناألشياء  هذه أن يقررون -تابعه ومن صنفا�-الفقهاء  
 االستنشاق } وبالغ( � قو¥ وهو ا�تقدم ا�ديث به احتجوا ما أقوى أن ذكري اإلسالم شيخ، مفسد وهذا منفذ أي طريق

  تكون أن إال
ً
 ،بفعله Åن إذا الصائم يفطر ا�ماغ إ  وصل ما × أنه \ ذلك لدف( :االستدالل وجه ويقولون R )صائما

 هذا من استدال�م وجه هو وهذا، اإلسالم شيخ يذكر كما حجتهم أقوى هو هذا )بفعله جوفه إ  وصل ما × القياس و\
  .ا�ديث

 أقوى االستنشاق \ وقياسهم" :ر�ه اهللا فقال، وهو ا�ديث ا�ذكور أد<هم أبرزناقش و القول هذا ناقش اإلسالم شيخ 
 «صل ما بذلك ¥ حصلف ؛جوفهË  و حلقه إ  ا�اء ي�ل بمنخريه ا�اء نشق من ألن وذلك ،يفضع قياس وهو ،همجحج

 كذلك وليس ،ا�اء ب�ب «صل كما معدته R الطعام ويطبخ ،العطش ويزول ،ا�اء ذلك من بدنه ويغذي ،فمهب للشارب
   .تيمية ابن ¤م ما أردت نقله من أبرز هذا" ومةموا�أ اÒائفة اواةومد ةوا�قن الكحل

 أو الفم طريقغ�  عن اÒوف إ  يصل ما أن بناء \ ذلك نقولو ا6اt اال�اه هومن اال�اهi السابقi  األرجح ولعل
 مفسد يكون ال األنف

ً
  .ا<غذية وصف فيه وجد Ùا وال�ب األكل مقام يقوم اÅ Ùن إذا إال للصيام ا

 فال مغذية غ�إبرا  Åنت إذا وأما ،الصوم بها يفسد مغذية Åنت إذا قولنف واإلبر ا_قن تعا� مسألة ذلك Y وينب¡
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 Åنت إذا أماو، الصوم بها يفسد هذه ؛و�وه cوزواÒل مثل سكريات \ Çتوي ال� مثل مغذية Åنت إذاف ،الصوم بها يفسد
 ألن الصيام سدتف الو مغذية فليست" األنسول[" السكر مر. يتعاطاها ل�Å مثال أو نسل[كإبرة ا5 حيوية مضادات
 �ب وليس أكالً  ليس تعاطيها

ً
  .  األكل وال�ببمع© وليس ا

  )TT(ا_لقة 
  :} هذه ا_لقة واستكماال �ا تم اJدء فيه لعñ أن أتكلم عن ثالث من ا�فسدات

  -ب 
ً
  .خروج ا�î بفعل منه، وحكم ا�ذيحكم  -ج       .ا<قيؤ عمدا

  .إخراج ا�م با�جامة و�وها -د 

  :وهو ا�قيؤ عمداً  -ب 
، لقوX عليه الصالة والسالم "يقول ا�صنف ر�ه اهللا 

ً
من استقاء عمداً (أو استقاء أي استد� ال�ء فقاء فسد أيضا

òمذي، )فليقÛأي طلب إخراج ال� "حسنه ال 
ً
ء بأي وسيلة من الوسائل، سواء بأن يعù بطنه أو إذا تقيأ الصائم عمدا

 استخراج ما R بطنه وا<قيؤ
ً
بأي أو يتعمد ا�ظر إ  ما تعافه نفسه من أجل أن يتقيأ، ، يدخل يده R فيِه أو إ  حلقه قاصدا

  .صورة حصل فيها ا�قيؤ عمداً فإن ا�قيؤ مفسد للصيام
من ذرعه ال�ء فال قضاء ( :�و´ ذلك يقول ا�¹  صائم فإن صيامه صحيح،وأما إذا ¯ن ال�ء قد خرج بغÇ اختيار ال

  . أي غلبه فخرج بغ� اختياره: ، ومع© ذرعه ال�ء) عليه ومن استقاء عمداً فليقِض 
  خروج ا�¡ بفعل منه وحكم ا�ذي –ج 

أو �س فأم� أو أمذى أو كرر ا²ظر أو استم� فأم� أو أمذى أو مباjة دون الفرج أو قّبل : "يقول ا�صنف ر�ه اهللا
 فسد صومه، ال إن أمذى

ً
هذا ا�قطع من ¤م ا�صنف ر�ه اهللا تضمن ال¦م \ أثر خروج ٍ× من ا�î  "فأنزل منيا

  .وا�ذي R الصيام
 أو استم� فأم� أو باj دون الفرج أو قّبل أو �س فأم� أو كرر ا²ظر فأن": أما بالنسبة للمî فقال

ً
} �يع هذه  "زل منيا

كأن استم© مثًال أو با� دون الفرج فأم©، أو قبّل  إذا خرج بفعل من الشخص وا�اصل أن ا�î، األحوال يفسد صومه
 R إنزا¥ ا�Ã R îيع هذه األحوال يفسد صومه، أو �س فأم©

ً
  . أو كرر ا�ظر فzن ذلك سببا

األدلة فساد الصوم به ا�ديث القد� اTي يقول فيه ربنا جل وعال R شأن الصائم أو من  ا��لبالنسبة Gروج ا�î من 
، فقو¥ وشهوته هذا يشمل خروج ا�î، ألن ا�î كما هو معلوم Hرج بشهوة وTة) وشهوته من أجñيدع طعامه وjابه (

  .فهو من الشهوة ال� ال يكون الصوم إال باجتنابها
وهذه ا�سألة ~ل خالف ب[ ، فا�صنف ر�ه اهللا قرر أنه لو قبّل أو �س فأمذى فإنه يفسد صومهأما بالنسبة Gروج ا�ذي 

  :الفقهاء، واإلمام أ�د عنه روايتان فيها
و� ا�وافقة �ا قرره ا�صنف و� ا�شهورة أن خروج ا�ذي با<قبيل أو اللمس أو �وهما مفسٌد للصيام، وقد  الرواية األو±
وهم يقيسونُه  "ا�¡ وأما اإلمذاء فلتحلل الشهوة X وخروجه با�باjة فيشبه: "قال )o(يها كما R حاشية رقم استدلوا عل

  .\ ا�R î إفساد الصيام
  .عن اإلمام أ�د أن الصوم ال يفسد �روج ا�ذي الرواية ا6انية
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  :ومن أدلة هذه الرواية أنه 
s   /واألصل عدم فساد الصوم وبقاؤه \ الصحة، اإلمذاءلم يرد د±ل يدل \ فساد الصوم ب .  
هذا مع شدة ا�اجة إ  بيان هذا ا�كم لو Åن ا�ذي مفسًدا، ألن ا5لوى تعم R خروج ا�ذي ويك0 خروجه، فلو  /   }

 للصيام لورد R ذلك بياٌن شاٍف منه 
ً
  .�Åن مفسدا

o   / أنه يشق ا<حرز عنه.  
، وذلك أن هذا قياس مع الفارقبأن  ½اب عنهفهذا  وهو قياس ا�ذي \ ا�î،: ُذكر للقول األول وأما قضية ا�±ل اTي 

ا�î يتثذ �روجه، �الف ا�ذي فهو ال Hرج بثة بل قد ال يشعر الشخص �روجه وقت خروجه، كما أن ا�ذي Hالف 
سل وخروج ا�ذي ال يوجب الغسل، وهذه الفروق تب[ أن ا�R î كث� من األحzم كما هو معلوم، فخروج ا�î موجب للغ

وبناء Y ذلك فإن خروج ا�ذي ال يفسد  وهذا هو األرجح إن شاء اهللا، ا�ذي ال يصح أن يلحق با�R î هذا ا�كم
  .الصيام

  وهو خروج دم ا_جامة وÌوها  -د 
أفطر ا_اجم : (�اً } الû لصومه فسد صومه، لقوX أو َحَجَم أو احتجم وظهر دم ?مداً ذاكر"قال ا�صنف ر�ه اهللا 

هذا  "بذلك وال يفطر بفصٍد وال jط وال ر?ف �ثبتت األخبار عن رسول اهللا : قال ابن خزيمة، رواه أsد) وا�حجوم
  .ا�قطع من ¤م ا�صنف ر�ه اهللا تضمن ال¦م \ أثر خروج ا�م با�جامة و�وها R الصيام

ود±ل هذه ا�سألة هو ا�ديث اTي أورده وهو ، إذا َحَجَم أو احتجم وظهر دم فإن الصوم يفسد�ه اهللا أنه ب[ ا�صنف ر
وهذا ا�ديث ورد من حديث عدد من الصحابة رð اهللا عنهم، وهو حديث صحيح ) أفطر ا_اجم وا�حجوم: (�قو¥ 

ة داللة ¼«ة، و�ذا أخذ به اإلمام أ�د ومن وافقه من ، كما أن دال<ه \ فساد الصوم با�جام�ثابت عن رسول اهللا 
  .فقهاء أهل ا�ديث فقرروا أن ا�جامة مفسدة للصيام

  �اذا يفسد صوم ا_اجم؟ و�اذا يفسد صوم ا�حتجم؟ ما � ا_كمة } ذلك؟
ألن امتصاصه  ،تص ا�م بفيهِ أن ا�اجم يفسد صومه إذا Åن يمفقد قرر شيخ اإلسالم ابن تيمية وغ�ه  أما بالنسبة للحاجم

، ا�م بفيه مظنة لوصول ûٍء من ا�م إ  جوفه، فأقيمت ا�ظنة مقام ا<حقق، وُمنع الشخص من ا�جامة وهو صائم
و�ذا ُحِكم بانتقاض وضوء ا�ائم ألن نومه مظنة ا�دث، ، وُحكم \ صومه بالفساد، كما أن ا�وم مظنة ا�دث

 \ ذلك ، قق من حصول ا�دثفأقيمت ا�ظنة مقام ا<ح
ً
ال يمتص - لو ¯ن ا_اجم øجم بآلةوهكذا الشأن هنا، وبناءا

  .فإن صومه صحيٌح وليس فاسداً وال يدخل } عموم ا_ديث -ا�م بفيه، وËنما عن طريق تلك اآللة
و'مه " حقيقة الصيام"ت بعنوان فقد قرر شيخ اإلسالم ابن تيمية ر�ه اهللا R ¤م ¥ R رسالة طبع وأما بالنسبة للمحتجم

 R الفتاوى، قرر ر�ه اهللا أن ا�كمة R مفسدات الصيام أن الصائم 
ً
ُمنع من أخذ أو تعاÚ ما يقويه من الطعام موجود أيضا

 من إخراج ما يضعفه كإخراج ا�î أو إخراج ا�م ،وال�اب و�وهما
ً
فإن ، وهذا من أجل ا�حافظِة \ صحته وُمنع أيضا

و´ الوقت نفسه يتعمد ال�ء ويتعمد إخراج ا�م ويتعمد إخراج ، الصائم إذا Åن ال يتعاÎ غذاًء فال يأكل وال ي�ب
îار به من ا�احية الصحية، و�ذا كما أنه ُمنع من أخذ ما ، ا�Þوهذه من شأنها أن تضعف ا5دن، فهذا قد يؤدي إ  اإل

 ُمنع من إخراج ما يضعفهيقويه من الطعام وال�اب؛ R ا�قابل 
ً
  . فا�جامة من هذا ا5اب، أيضا

  .يقررون أن الصوم ال يفسُد با_جامة وهم �هور الفقهاءإ� عدم فساد الصوم با_جامة،  اأن بعض أهل العلم ذهبويب� 
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ث \ عدم فساد بهذا ا�دي ااحتجم وهو صائم ~رم، فاستدلو �ما ثبت R صحيح ا5خاري أن ا�¹ : ومن أبرز أد�هم 
  .احتجم وهو صائم �الصوم با�جامة ألنه 

  . ف� زيادة شاذة، غ� ~فوظ" وهو صائم"ولكن اإلمام أ�د وغ�ه من أهل ا�ديث طعنوا R هذه الزيادة وقالوا إن قو¥ -
 عن هذا ا�ديث بأنه منسوخ، ألن راويه وهو ابن عباس Åن ال «تجم إال بعد غروب -

ً
جيَب أيضا

ُ
  .الشمسوأ
، ألنه ورد وهو -

ً
 R رمضان قط، فإنه  �ولم يكن ا�¹ " ~رٌم صائم"ولو صحت هذه اللفظة فليست ¼«ة أيضا

ً
 �~رما

 وا�تطوُع أم� نفسه؛ بإمzنه أن يُفطر با�جامة أو باألكل أو بال�ب أو غ�هما
ً
qرمضان، فيكون صيامه تطو R لم يعتمر.  

  .بالسفر؛ وا�سافر ¥ أن يفطر با�جامة أو غ�ه �يق;ن بالنسبة ¥   إضافة إ  أنه R اإلحرام-
 R ا�اللة \ عدم فساد الصوم با�جامة، 

ً
فهذه االحتماالت مع فرض صحة ا�ديث، Üعل ا�ديث ُ~تمًال وليس ¼«ا

وdذا ث صحيح ¼يح حدي) أفطر ا_اجم وا�حجوم(بينما ا�ديث اTي استدل به اإلمام أ�د وغ�ه، وهو حديث 
  .فاألقرب هو فساد الصوم با_جامة

  هل يُلحق با_جامة غÇها من صور إخراج ا�م من بدن الصائم أو يقتî ا_كم Y ا_جامة؟
، هو شق العرق الستخراج ا�م) s(كما R حاشية  الفصد" وال يفطر بفصٍد وال �ٍط وال رqف": ا�صنف ر�ه اهللا يقول 

فهل يفسد ، با�جامة ى، وهذه الصور يتداوى بها كما يتداوالستفراغ ا�م -يعî شقه وبزغه-بضع اÒت و فه ال(طوأما 
  الصوم بها أو ال يفسد؟

  .أن الصوم ال يفسد بالفصد وال بال(ط ا�صنف يقرر
  :واإلمام أ�د ر�ه اهللا عنه روايتان R إ�اق هات[ الصورت[ و�وهما با�جامة

وبا<ا� ال يؤثر إخراج ا�م عن طريق غ� ا�جامة R الصيام ولو Åن ، � ما قرره ا�صنف من عدم اإل�اق :الرواية األو±
 سواًء بفصد أو �ط أو غ�هما

ً
  .كث�ا

الرواية تتضمن فساد  هذه" عن أsد يفطر بالفصد وÌوهو: "مذكورٌة R ا�اشية رقم واحد، قال الُمح� :الرواية ا6انية
 يؤثر R ا5دن كتأث� ا�جامةالصوم 

ً
 كث�ا

ً
  .بإخراج ا�م ولو بغ� ا�جامة، مادام دما

وهو من جنس ، موافق لألصول والقواعد -كما يقرر شيخ اإلسالم ابن تيمية ر�ه اهللا-أن الفطر با�جامة  وحجة هؤالء
وقد ُمنع منها، وبناًء \ أن ، دن الصائمفساد الصوم بدم ا�يض وا<قيؤ واالستمناء، ألنه من االستفرا�ت ال� تضعف ب

 كتأث� ا�جامة
ً
  .فساد الصوم با�جامة معقول ا�ع© وُمدرك العلة؛ فيلحق با�جامة ما R معناها Ùا يؤثر R ا5دن ضعفا

ùداللة  وأما الرواية األو£ ف� مبنية \ أن ا�جامة ثبتت \ خالف القياس والقواعد بموجب ا�ص الوارد، فيُقت \
  .ا�ص ويب� ما سوى ما دل عليه ا�ص \ أصل الãاءة والصحة؛ فتستصحب صحة الصوم

وقبل هذا أش� إ  أن ، إذا تقرر هذا؛ فإ¬ أختم هذه ا�لقة بذكر بعض صور إخراج ا�م Ùا قد يُلحق با�جامة أو ال يُلحق
\ أن ا�جامة ثبت فساد الصوم بها با�ص، وأن هذا ا�كم مدرك  بناءالراجح من الروايتان السابقتان هو الرواية ا6انية 

ا�ع© والعلة، فتُعدى العلة إ  × تعمد إخراٍج لتم بدم كث� يؤثر R ا5دن كتأث� ا�جامة، وبناء \ ذلك من الصور 
  :ا�عا¼ة

T-ع با�مÂ�رُج دٌم كقضية اHُ يTع با�م فإن ا�م اã>ا5دن كتأث� ا�جامة، ؛ العادة عند ا R وعليه يفسد ثٌ� يؤثر
؛ إال أن يوجد مضطر ال تندفع Þورته صوم ا�تÂع با�م

ً
 واجبا

ً
 صوما

ً
، وال Õوز لشخص بأن يتãع بدمه حال كونه صائما
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اء \ ، وهذا بنويقضيه، فحينئذ Õوز ¥ أن يتãع بدمه ويفسد صومه Tلك ا±ومإال أن يتãع ¥ ذلك الشخص بدمه، 
  .ا�سألة ا�تقدمة و� قضية فطر من احتاج إ±ه R إنقاذ معصوم من هلكة

فالغالب أن  إخراج ا�م للتحليل؛هناك صور يكون ا�م اTي Hرج فيها دٌم قليل ال يؤثر R ا5دن كتأث� ا�جامة، منها -}
 قليًال فال يؤثر R ا5دن كتأث

ً
إن خروج ا�م � ا�جامة، وبناء \ ذلك نقول ا�م اTي Hرج بقصد ا<حليل يكون دما

 .ألنه ليس حجامة وليس R مع© ا�جامة إذ ال يؤثر R ا5دن كتأث� ا�جامة بقصد ا�حليل ال يفسد الصوم،

o- ف هو خروج ا�م من األنف- بالنسبة للرُ?فأماqُرج بغ� اختيار الشخص، وبناء عليه  -والرH فqُفالغالب أن الر
 .رُ?ف ال يؤثر } الصيام وال يفسدهفال

صيب الصائم Öادث فحصل X نزيف فخرج منه دم وهكذا الصور ا�تعددة Gروج ا�م بغ� اختيار الصائم، كما لو - �
ُ
أ

 كتأثÇ ا_جامة
ً
ألن ذلك اGارج بغ� تعمد منه، لكن إن احتاج إ   ال Ìكم بفساد صومه كثÇ يؤثر } اJدن ضعفا

 فهو من جنس ا�رض اTي يبيح ¥ الفطر R تلك ا�الة الفطر؛ كما
ً
 .لو تÄر ببقائه صائما

¶- 
ً
أو ما أشبه ذلك؛ فهذه الصور Hرج فيها ا�م بسبب  أو سعال خروج ا�م إذا خرج بسبب مرض كبواسÇوهكذا أيضا

  .فإن الصوم ال يفسد Ãروج ا�م بهذه الصورمرض وبغ� اختيار الصائم، و�ذا 

  )/T( ا_لقة
  :سوف نتحدث } هذه ا_لقة عن

s. وط فساد الصوم بما تقدم ذكره من مفسدات�. 

 .ذكر أمور ال تفسد الصيام.}

T   /  وط فساد الصوم بما تقدمj  
 " أشار إ±ه ا�صنف ر�ه اهللا حينما قال

ً
 أو مكرها

ً
  :هذه العبارة تفيدنا أن الصوم يفسد بما تقدم ب�ط[" ال إن ¯ن ناسيا

 لصومهبأن يكون متعاÚ األمور ا�تقدمة  :األولال(ط 
ً
  .ذاكرا

tلفعلههو أن يكون  :ال(ط ا6ا 
ً
  .�تارا

 
ً
 فإن صيامه  -بمع© أنه قد �لف ال�ط األول- فلو Åن ناسيا

ً
فصيامه صحيح، فمثًال من أكل أو �ب وهو صائم ناسيا

اTي استدل به ا�صنف  ا��ل العامديث خاص، فأما ويدل \ ذلك كما ذكر ا�صنف ر�ه اهللا حديث qم وح، صحيحٌ 
فهذا ا�ديث qم R العفو عما صدر من ا��ف حال ، )عÉ ألمà عن ا�طأ والنسياِن وما استكرهوا عليه( �فهو قو¥ 

 
ً
 أو مكرها

ً
  .كونه ناسيا

 وهو حديث أñ هريرة رð اهللا ع Öديث خاص بالصيام\ قضية النسيان  استدلثم إنه 
ً
qمن ن� وهو صائٌم (نه مرفو

) o(ووجه االستدالل من هذا ا�ديث مذكور R ا�اشية ، متفق عليه )فأكل أو jب فليتم صومه، فإنما أطعمه اهللا وسقاه
  .فهذا د±ل \ أن الصوم لم يبطل" د±ٌل \ أن َعمò صوم يُتم) فليتم صومه(فú قو¥ : "قال) �(السطر 

 
ً
إضافة الفعل إ  الرب تعا  أنه سبحانه هو اTي أطعمه إياه فدل \ أنُه ال أثر Tلك ) ا أطعمه اهللا وسقاهإنم(و´ قو¥ أيضا

  .األكل وال�ب بالنسبة للصائم
tمفسد من ا�فسدات السابقة فإن صومه صحيح، و�ذا  :ال(ط ا6ا Úكره الشخص \ تعا

ُ
 لفعله، فلو أ

ً
أن يكون �تارا

 عليه معا`ةً " اهللاقال ا�صنف ر�ه 
ً
ر R فمِه دواٌء من غ� " ولو بوجور مغما أي ولو Åن الشخص مغماً عليه فعولج بأن ُقط!
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  .اختياره فإن صومه ال يبطل لعدم وجود �ط االختيار
  الnم Y أمور ال تُفسد الصيام  /   /

ن ا�فسدات إال اÒماع ألن ا�صنف ر�ه اهللا ولم يبَق م-بعد أن ب[ ا�صنف ر�ه اهللا فيما م� ُجل مفسدات الصيام 
 ال تفسد الصيام -سيعقد ¥ فصًال مستقالً 

ً
  :بعد أن ب[ ُجل ا�فسدات؛ بّ[ ُهنا أمورا

ْشَبَه "قال  /   األمر األول
َ
أو طار إ� حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو دخان لم يفطر لعدم إمºن ا�حرز من ذلك، أ

 ".ا²ائم

الصيام ظاهر؛ �ا ذكره الُمصنف ر�ه اهللا من عدم إمzن  دلفطر بهذا األمر وهو األمر األول من األمور ال� ال تفسعدم ا
كأن يكون -ا<حرز من ناحية، ومن ناحية أخرى أن هذه األمور بغ� اختيار الصائم، إذا طار إ  حلقه غبار أو دقيق 

  -يشتغل R طاحون لتقيق
ً
قد يط� بعض ال�ء من ا�قيق إ  جوفه وربما وجد طعمه R حلقه من  وطبيعة عمله أحيانا

وألنه بالنسبة 5عض أرباب الصنائع ، لعدم وجود jط االختيار، ال يفسد الصيام غ� أن يتعمد ابتالعه أو استنشاقه فهذا
  .ال يمكن ا<حرز من مثل هذه األشياء �سب الصنعة ال� هم مشتغلون فيها

tبفعل منه من  "أو فكر فأنزل لم يفطر"من األمور ال� ال تفسد الصيام ذكره بقو¥  /   األمر ا6ا îتقدم أن إنزال ا�
ُمفسدات الصيام، ولكن هنا اإلنزال ليس بفعل؛ وËنما هو بمجرد تفك�، وا<فك� قد يهجم \ الشخص وال يستطيع 

و�ذا استدل ا�صنف ر�ه ، ا�رج بعدم ا<�يف بمثل هذا اGالص منه، و�ذا جاءت �يعة اإلسالم �يعة الي� ورفع
فهذا ا�ديث يدل \ أن ما ) ُعÉ ألمà ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتèم به: (اهللا بقو¥ عليه الصالة والسالم

مل يستد² به حصل بسبب حديث ا�فس كإنزال ا�î ا�اتج من حديث ا�فس ا�جرد عن العمل؛ فهو لم يعمل أي ع
  .اإلنزال، وËنما حصل ¥ ا<فك� فأنزل فهذا معفو عنه وصيامه صحيح

يعî ال يصح أن يُقاس ا<فك� ا�جرد عن العمل \ قضية تِكرار " وقياسه Y تكرار ا²ظر غÇ ُمسلٍم ألنه دونه" قال
 إ  إفساد ا�ظر، ألن تِكرار ا�ظر يمكن ا<حرز منه، وتكرار ا�ظر إ  ما هو ~ل ل

ً
لشهوة هذا قد يفÁ إفضاًء كب�ا

 .الصيام ويمكن ا<حرز منه، �الف الفكر فالفكر من الصعوبة ا<حرز منه

أي " أو احتلم لم يفُسد صومه، ألن ذلك ليس بسبب من جهته"من األمور ال� ال تفسد الصيام ذكره بقو¥  /   األمر ا6الث
هذا االحتالم ال يفسد الصيام، ألن ذلك ليس بسبب من جهته، وا�ائم ، فأنزل منيا احتلم رأى R ا�نام أنه Õامع مثالً 

 .وذكر منهم ا�ائم حì يستيقظ، وبا<ا� ال يؤثر االحتالم R إفساد صوم الصائم) ُرفع القلم عن ثالثة(، مرفوٌع عنه القلم

غلبه كما قال الشارح، بمع© خرج من غ� اختياره، ومع© ذرعه أي  "و�ذا لو ذرعه ال�ء أي غلبه" قال /   األمر الرابع
، فهذا يدل \ أن من ُغلب )من ذرعه ال�ء فال قضاء عليه، ومن استقاء عمداً فليقِض ( �وقد مر معنا سابقا قو¥ 

 \ أمره R هذا األمر؛
ً
فصيامه  وخرج منه ال�ء بسبب مرض أو نظر فجأة ل�ء تعافه نفسه أو لغ� ذلك فهو مادام مغلوبا

 .صحيح وال قضاء عليه

أو أصبح } فيِه طعاٌم فلفظه أي طرحه لم يفسد صومه، و�ذا لو شق عليه أن يلفظه فبلعه مع ريقه " قال /   األمر ا�امس
  "من غÇ قصٍد لم يفسد �ا تقدم، و£ن تم� عن ريقه وبلعه باختياره أفطر

كأن يب� ûء ب[ أسنانه وهذا يس� ، من �لفات ما أكله بالليل أصبح R فيِه طعام؛ قد يكون هذا الطعام طعاما يس�ا
يشُق ا<حرز منه، فإذا أصبح فلفظُه لم يفسد صومه، وcذا لو فرضنا أنه Åن يأكل أو R فيه طعام فغلبه ا�وم فنام حì طلع 
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يلفظه لعدم تم�ه عن ريقِه فبلعه  وcذلك لو شق عليه أن، الفجر والطعاُم ال يزاُل R فيِه؛ فلما أصبح لفظه فصيامه صحيح
أن من �وط فساد الصوم فإنه ال يفسد صومه لعدم القصد، وقد تقدم ، مع ريقِه من غ� أن يقصد بلع ذلك الطعام

فهنا يمكن ا<حرز منه بأن  أما إذا تم� ذلك الطعام عن ريقه، ، وهذا الشخص غ� قاصٍد ابتالع ذلك الطعاماالختيار
 .ه باختياره R هذه ا�الة فإنه يفسُد صومُه لزوال العذرفإذا بلعيلفظه، 

Ùا يُذكر \ سبيل ا<داوي؛ أن بعض ا�اس " وال يفطر إن لطخ قدميه ب�ء فوجد طعمه } حلقه"قال  /   األمر السادس
هذا؛ فرضنا أنه يتداوى من قضية اإلمساك بأن يلطخ قدميه با�نظل، وَيذكر بعضهم أنه قد Õد طعمه R حلقه، فلو صح 

 وليس بمع© األكل وال 
ً
لطخ قدميه ب�ٍء فوجد طعمه R حلقه فإن هذا ال يفسد الصيام، ألن هذا ليس أكًال وال �با

 .ال�ب

أو اغتسل أو تمضمض أو استنÈ يع¡ استنشق، أو زاد Y ا6الث } ا�ضمضة أو االستنشاق أو بالغ " قال /   األمر السابع
ذا اغتسل "إ "اء حلقُه لم يفسد صومه لعدم القصد، وتكره ا�بالغة } ا�ضمضة واالستنشاق للصائم وتقدمفيهما فدخل ا�

Ãيع R " فدخل ا�اء حلقه لم يفسد"يعR î ا�ضمضة واالستنشاق " أو تمضمض أو استن0 أو زاد \ اhالث أو بالغ فيهما
 لفعلهاد الصوم أن يكون وقد تقدم أنه البد لفس هذه الصور �لف �ط القصد،

ً
 لصومه، ذاكرا

ً
 لفعله، ذاكرا

ً
، فهذا �تارا

أو أراد ا�ضمضة فتمضمض واستن0 فدخل ا�اء ، لم يقصد هو أراد االغتسال فاغتسل فدخل ماٌء إ  حلقه من غ� قصد
R ا�ضمضة واالستنشاق  وهكذا لو بالغ R ا�ضمضة واالستنشاق؛ تقدم أن ا�بالغة، إ  حلقه من غ� قصد فصيامه صحيح

 
ً
qالصائم من� عنها �ديث لقيط مرفو) 

ً
 ارتكب هذا ، )وبالغ } االستنشاق إال أن تكون صائما

ً
لو فرضنا أن شخصا

لكنه لم يتعمد إيصال ا�اء إ  حلقه؛ وËنما تعمد ا�بالغة فوصل ا�اء إ  حلقه من غ� قصد، فصيامه صحيح، ، ا�كروه فبالغ
 .قصد، لكن فِعله R ا�بالغة مكروه للحديث ا�تقدملعدم وجود ال

 أو  -يع¡ ا�ضمضة واالستنشاق-و�ره "قال " وتكره ا�بالغة } ا�ضمضة واالستنشاق للصائم وتقدم"و�ذا قال 
ً
X عبثا

 Çٍد، وال يفسد صومه بما دخل حلقه من غÂغسٍل م(وع ٍ أو ت Çأو _ر أو عطش كغوصه } ماء لغ 
ً
قضية  "قصدإ�افا

ألن مظنة إفضاء ا�بالغة فيهما إ  إفساد الصوم ، نص \ ا�بالغة R ا�ضمضة واالستنشاق �كراهة مثل هذه األمور؛ ا�¹ 
، فما Åن بهذه ا�ثابة فإنه يمكن إ�اقه با�بالغة R ا�ضمضة واالستنشاق، أو با�ظر إ  أنهما مظنة لوصول ا�اء إ  اÒوف

وأما ما Åن اإلفضاء فيه ، ؤه إ  إفساد الصوم كإفضاء ا�بالغة R ا�ضمضة واالستنشاق فإنه يمكن إ�اقه بهمافما Åن إفضا
 أو غ� ظاهر فاألصُل فيه ا�ل، والقياس إنما يكون مع Ùاثلة الفرع لألصل R العلة؛ و� اإلفضاء إ  فساد الصوم 

ً
ضعيفا

  .أو كونه مظنة إلفساد الصوم
S   / مع الشك } طلوع الفجر أو غروب الشمساألكل: 

 } طلوع الفجر ولم يتبX i طلوعه صح صومه" :قال
ً
هذه الفقرة عنوانها األكل مع " ومن أكل أو jب أو جامع شا¯
  الشك R طلوع الفجر أو غروب الشمس

 R طلوع الفجر ولم يتب[ ¥ طلوعه"
ً
Åن بليل ث" من أكل أو �ب أو جامع شاÅ هو îيع R 

ً
Åم أكل و�ب أو جامع شا

لم يتب[ ¥ " ولم يتب[ ¥ طلوعه"يعî يقول هل طلع الفجر أو لم يطلع األمر عنده مستوي، االحتماالن سواء، ، طلوع الفجر
 
ً
Åنما هو أكل أو �ب حالة كونه شاËوهو فصومه صحيح وال قضاء عليه، ولو تردد ولو حصل عنده تردد طلوع  الفجر و

استصحابا فال �كم \ صيامه با5طالن  "ألن األصل بقاء الليل": يقول هل طلع الفجر أو لم يطلع، �اذا؟ قاليأكل Åن 
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َْيُط وَ {: من هذا ا<عليل وهو قو¥ جل وعال وهناك د�ل أقوى لألصل وهو بقاء الليل،
ْ
َ لَُكُم ا� �iَح�� يَتََب 

ْ
ُبوا َjَْوا 

ْ
ُ�ُوا

َيْ 
ْ
ْنَيُض ِمَن ا�

َ
َفْجرِ األ

ْ
ْسَوِد ِمَن ال

َ
وهذا الشاك هل تب[ ¥ } ح� يتبi {اهللا عز وجل أذن لعباده بأن يأكلوا وي�بوا } ِط األ

  .طلوع الفجر؟ الواقع أنه لم يتب[ ¥، وبا<ا� فهو بنص اآلية مأذوٌن ¥ R أن يأكل وي�ب حì يتب[ ¥ طلوع الفجر
U   /  

ً
  } غروب الشمسإذا أكل وÌوه أو جامع أو jب شا¯

 } غروب الشمس من ذلك ا�وم ا§ي هو صائٌم فيه، ولم يتبi بَعَد ذلك أنها غربت فعليه : "قال
ً
ال إن أكل وÌوه شا¯

 R غروب  "ألن األصل بقاء ا²هار، قضاء الصوم الواجب
ً
Åهذه مسألة أخرى و� إذا أكل و�وه أو جامع أو �ب شا

 ، الشمس
ً
 R غروب  يعî أنه Åن صائما

ً
Åوز � الفطر أو لم تغرب، فأكل حالة كونه شاÕ فشك هل غربت الشمس �يث

 ثم سأل فتب[ ¥ أنه R الساعة ال� أكل ، الشمس
ً
Åن شاÅ لو فرضنا أنه حال األكل îولم يتب[ ¥ بعد ذلك أنها غربت، يع

  .كل بعد غروب الشمس وهذا جائزحينئذ صيامه صحيح ألنه تب[ ¥ أنه أ، فيها Åنت الشمس قد غربت
 R غروب الشمس ولم يتب[ ¥ بعد ذلك أنها غربت، 

ً
Åفحينئٍذ عليه قضاء الصوم ولكن لو فرضنا أنُه أكل حالة كونه شا

 فإنه يلزمه القضاء، �اذا يُلزم بالقضاء؟ الواجب
ً
كما أننا R الصورة ، قال ألن األصل بقاء ا²هار، يعî إن Åن صومه واجبا

 ألصل بقاء الليل
ً
 Jقاء ا²هارفإننا R هذه الصورة ، السابقة صححنا صومه استصحابا

ً
، Ìكم بفساد الصوم استصحابا

  .األصل هو بقاء ا�هار وهو ليس ¥ أن يفطر إال بيقٍ[ أو غلبة ظٍن، كما سيأª إن شاء اهللا تعا 
U   / األكُل مع اعتقاد أنه �ل: 

ألنه لم يتم صومه، ، اً أنه �ٌل فبان نهار أي فبان طلوع الفجر أو عدم غروب الشمس قúأو أكل وÌوه معتقد": قال
  " و�ذلك يقò إن أكل وÌوه يعتقده نهاراً فبان �الً ولم ُ½دد نيًة لواجب

 فنقول
ً
أكل اآلن القضية ليست قضية شك، هذا الشخص ، األكُل مع اعتقاد أنه ±ل: هذه ا�سألة Ùكن نضع �ا عنوانا

  .فبان نهارا، يعتقد أنه R ±ل
 فظن أنه ال يزل R الليل وأن الفجر لم يطلع، فأكل أو �ب، ثم تب[  :مثال ذلك

ً
شخٌص استيقظ من نومِه و·ن اÒو مظلما

  !¥ أنه وقت أكلِه و�بِه Åن الفجُر قد طلع
 مثًال و ظأو تب[ ¥ عدم غروب الشمس، شخٌص نام العù فاستيق :مثال آخر

ً
 يوجد غيم و·ن اÒو مظلما

ً
·ن اÒو سحابا

 
ً
} ، يعî بان أن الشمس لم تغرب بعد، فظن أن الشمس قد غربت لوجود الظلمة، فأكل أو �ب يعتقده ±ًال، فبان نهارا

òصحيح §لك ا�وم، ويلزمه القضاء، هذه ا_الة يقول ا�صنف أنه يق Çإذاً صومه غ.  
  ما ا��ل وما العلة؟  

الصوم ال�² اإلمساك با�ية من طلوع الفجر إ  غروب الشمس، وهذا تب[ ¥ \ وجه ا±ق[ ، ألنه لم يتم صومه :قال
  .أنُه أكل أو �ب خالل هذه ا�دة، فهو لم يتم صومه R الواقع و�ذا يلزمه القضاء

وعنه ال ": قال) �(ى مذكورٌة R ا�اشية رقم واإلمام أ�د ر�ه اهللا عنه رواية أخروهذه ا�سألة �ل خالٍف بi الفقهاء،  
يعî شيخ اإلسالم وغ�ه، وهؤالء اTين ذهبوا إ  عدم وجوب القضاء وصحة الصوم " قضاء عليه اختاره الشيخ وغÇه

  :استدلوا بعدة أدلة أشار إ  بعض منها صاحب ا�اشية ر�ه اهللا
R يوم غيم ثم طلعت الشمس، وهذا R حديث أسماء  � عهد ا�¹ أنه ثبت R الصحيح أنهم أفطروا \ /   ا��ل األول

ولو أمرهم لشاع ذلك كما نُقل فطرهم، فلما لم ينقل دل \ : قال، رð اهللا عنها، ولم يُذكر R ا�ديٍث أنهم أمروا بالقضاء
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  .أنه لم يأمرهم به
بٌُد من قضاء؟ شيخ اإلسالم يقول إن هذا قا¥ برأيه، لكن هشام بن عروة وهو أحد رواة ا�ديث �ا سئل عن القضاء قال أَو 

 R ذلك إ  رواية
ً
  . وليس مستندا

tفإنا لم نتجانف إلثم: (فقال، أنه ثبت عن عمر أنه أفطر ثم تب[ ا�هار /   ا��ل ا6ا òال نق.(  
 حَ و{وهو أن عÍ بن حاتم �ا نزلت اآلية  /   وا��ل ا6الث

ْ
ُبوا َjَْوا 

ْ
ْسَوِد ِمَن �َُ*ُوا

َ
َْيِط األ

ْ
ْنَيُض ِمَن ا�

َ
َْيُط األ

ْ
َ لَُكُم ا� �iيَتََب ��

َفْجرِ 
ْ
عمد إ  عقال[ أحدهما أسود واآلخر أبيض فجعلهما Çت وسادته وجعل يأكل وي�ب حì تب[ ¥ اGيط } ال

الفجر، ومع ذلك �ا ذكر ذلك للن¹  واإلسفار ال يكون إال بعد ُطلوع، وهذا معناه أنه أكل حì أسفر، األبيض من األسود
  .لم يأمره بالقضاء �بّ[ ¥ أن ا�قصود بياض الفجر وسواد الليل ولكنه  �

كما قرره  ولكن األحوط واألبرأ لثمة هو القضاءهذه � أبرز أدلة القائل[ بعدم وجوب القضاء، وهذا القول فيه قوة، 
 .ا�صنف رsه اهللا تعا�

  )TS(ا_لقة 
  صوم با`ماع وما يÛتب عليه من آثارفساد ال

ا�فسد األخ� من مفسدات الصيام وهو موضوُع فساد الصوم باÒماع وما Tلك من آثار، ا�صنف ر�ه اهللا R كتابه الروض 
ارة الكف -دون سائر ا�فسدات-ا�ربع أفرد �ذا ا�فسد فصًال مستقًال �ا ¥ من ِغلَظ R ال�ع، حيث إن ال�ع أوجب فيه 

فساد الصوم  و�ا يتعلق به من أحzم تفصيلية خاصة، ذكر ر�ه اهللا Çت موضوع -كما سيأª إن شاء اهللا تعا -الُمغلظة 
  : باÒماع عدة عنا¼

  s   /ماع ا�وجب للقضاء والكفارةÒماع ا�وجب للقضاء دون الكفارة/   }.ضابط اÒضابط ا. 

o   /الكفارة R ماع من ا�فسداتعدم /   �    .ا<داخلÒغ� ا R وجوب الكفارة. 

 . خصال الكفارة وحكم من عجز عنها/   ¶

  :سنتحدث R هذه ا�لقة عن هذه العنا¼ أو ما تي� منها �سب ما يتسع ¥ الوقت
T   /ا`ماع ا�وجب للقضاء والكفارة:  

ى ا�الل ±لته ورُدòت شهادته فغيب حشفة ذكره ومن جامع R نهار رمضان ولو R يوم لزمه إمساكه، أو رأ: "قال ما ضابطه؟
 أو جاهًال فعليه القضاء والكفارة

ً
 أو مكرها

ً
  " األصR Í قُبل أصÍ أو دبر ولو ناسيا

لو وقع اÒماع ±ًال  أن ضابط ا`ماع ا�وجب للقضاء والكفارة هو أن يقع ا`ماع } نهار رمضان،ا�صنف ر�ه اهللا ب[ 
ولو وقع R صوم فرض R غ� نهار رمضان ، ولو وقع R صوم نفل فهو مفسد للصيام وال كفارة، كفارة فهذا جائز وليس فيه

 مفسد للصيام وال كفارة
ً
  .فهو أيضا

 عليه أيام من رمضان فقضاها فوقع منه اÒماع R ذلك " نهار رمضان"فقو¥  
ً
Hرج مثًال قضاء رمضان، لو أن شخصا

 صيام نذر أو ، لكن قضية الكفارة ال Üب عليه الكفارة، كل حالاÒماع مفسد للصيام ب، القضاء
ً
وهكذا لو Åن صائما

وأما وجوب الكفارة فال، ألن الكفارة إنما Üب فيمن جامع R نهار ، صيام كفارة ككفارة يم[ و�وها؛ فجامع يفسد صومه
 آخر فنقول

ً
 هو  اأتينوالصوم واجب عليه، ألنه سي: رمضان خاصة، ويمكن أن نضيف قيدا

ً
أن ا�سافر مثًال ولو Åن صائما

فحينئٍذ فسد صومهما ولكن ال Üب عليهما الكفارة، ألن االستمرار ، وزوجته ثم وقع منهما Ãاٌع وهما صائم[ R السفر
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ما وËن، فلو أكال أو �با أو وقع منهما مفسد للصيام فال حرج عليهما ح[ ذلك وال كفارة، R الصيام غ� واجب عليهما
  .عليهما القضاء كما هو معلوم

قال و´ الصحيح[ وغ�هما عن أñ هريرة قال ) }(حديث أñ هريرة R الصحيح[ ذكره R حاشية  ود�ل وجوب الكفارة 
: وقعت Y امرأ� } رمضان، قال هل �د ما تعتق رقبة؟ قال: وما أهلكك؟ قال: فقال هلكت، قال �جاء أعراâ للن� (

؟ قال: ال، قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعi؟ قالف: ال، قال
ً
� : فهل �د ما تطعم ستi مسكينا

ُ
ال، ثم جلس فأ

ح� بدت  �فضحك ا�² ، ؟ فما بi البتيها أحوج إ�ه منا!أY أفقر منا: بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا، فقال � ا�²
  .بالكفارة �ع منه اÒماع R نهار رمضان وألزمه ا�¹ ، فهذا الرجل وق)اذهب فأطعمه أهلك: نواجذه وقال

 كما أشار ا�صنف ر�ه اهللا ا�راد به اÒماع R الفرج، اTي يفصل فيه تغييب ا�شفة 
ً
و� -واÒماع ا�وجب للكفارة أيضا

معه إنزال للمî  وأما لو حصل Ãاٌع دون الفرج أو استمتاع بدون Ãاع فهذا تقدم أنه إن حصل، R الفرج -رأس اTكر
الكفارة إنما Üب إذا وقعت حقيقة اÒماع بتغييب ا�شفة R الفرج ولولم يُ�ل، فال ، فسد الصيام ولكن ال Üب الكفارة

  .يش;ط وجود اإلنزال
 أو جاهالً ": قال 

ً
 أ"  ولو ناسًيا أو مكرها

ً
 أو مكرها

ً
  و جاهًال؟ هذه قضية هل يُعذر ا�جامع R وجوب الكفارة إذا Åن ناسيا

عبارة ا�صنف رsه اهللا تدل Y أنه ال يعذر، وأن الكفارة واجبة عليه ولو مع وجود النسيان أو اإلكراه أو ا`هل، وهذه 
  :القضية �ل خالف

  قضية النسيانفú  /   القول األول
ً
، ال قضاء وال كفارة، يوجد رواية أخرى عن اإلمام أ�د أنه ال قضاء \ من جامع ناسيا

  ). o(ورواية مذكورة R ا�اشية 
هذا ، مر مع© حديث أñ هريرة، لم يستفصل من ا�جامع �أن ا�¹  -و� الà اعتمدها ا�صنف-د�ل الرواية األو± 
 لصومك ، بالكفارة ولم يستفصل منه �بأنه جامع زوجته، فأمره ا�¹  �الرجل أخã ا�¹ 

ً
يعî لم يقل ¥ هل كنت ذاكرا

 
ً
من جامع } نهار : ( قال �فكأنه ، "أن ترك االستفصال } مقام االحتمال يُ�ل م�لة العموم } ا�قال"؟ والقاعدة أو ناسيا

  .، وهذا qم )رمضان فعليه الكفارة
tي سبق ذكره وهو قو¥  /   وأما القول ا6اTفليتم صومه : (�فإنهم يستدلون با�ديث ا 

ً
من ن� فأكل أو jب صائما

ويلحقون اÒماع باألكل وال�ب R هذا ا�كم، كما أنهم يستدلون بالعمومات ال� تدل \ ) أطعمه اهللا وسقاهفإنما 
  .العذِر بالنسيان

، وهذه العبارة تفيد )هلكُت ( �وأما ا�ديث اTي استدل به أصحاب القول األول فيجيبون عنه بأن الرجل قال لرسول اهللا 
 ال 
ً
، ألن ا�ا� ال يُوصف فعله با�الك إذ ال إثم عليه، ألنه غ� مؤاخذ، فهذا يدل \ أنه أنه وقع منه اÒماع عمدا

ً
نسيانا
فيكون } هذه ا_الة  رولعل هذا القول هو األظهإ  االستفصال منه R هذه القضية،  �R حالة عمٍد و�ذا لم «تج ا�¹ 

   .ال قضاء وال كفارة
 عدم االستفصال R حديث أñ هريرة ا�تقدم، ففيه  للمكرهوهكذا الشأن بالنسبة 

ً
 خالف، ود±ُل ا�صنف أيضا

ً
أيضا

، واTين يعذرون R مثل هذه ا�االت؛ من أد<هم أن الكفارة ماحية لإلثم، ومع النسيان ا`هلوهكذا الشأن بالنسبة �الة 
  .واإلكراه واÒهل ال إثم يُم�

  .هللعمومات ا�الة \ العذر باإلكرا، ب القضاء عليه والكفارة هذا ظاهرقضية عدم إÕا للمكرهوالواقع أنه بالنسبة 
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ألن اÒهل أحيان قد يكون بتفريط من الشخص R ترك تعلم ما هو من أهم أحzم ، فهذا ~ل نظر للجهلبالنسبة وأما 
  .العبادة، فالعذر باÒهل ~ُل نظر

القول بالعذر فيهما قول ظاهر من حيث ا�±ل، و'منا السابق هو R  فهذا القول اhا¬ وهو بالنسيان واإلكراهوأما العذر 
  .اÒماع ا�وجب للقضاء والكفارة

  :ا`ماع ا�وجب للقضاء دون الكفارة /   /
؛ أو ¯نت ا�رأة ا�جامعة معذورة �هل أو نسيان أو إكراه؛ : "قال 

ً
 أو مذيا

ً
و£ن جامع دون الفرج ولو عمداً فأنزل منيا

، أو جامع من نوى الصوم } سفره ا�باح فيه القî؛ أو }  فالقضاء
ً
وال كفارة، و£ن طاوعت ?مدة ?�ة فالكفارة أيضا

 "وألنه يُفطر بنية الفطر فيقع ا`ماع بعده، مرٍض يبيح الفطر؛ أفطر وال كفارة، ألنه صوم ال يلزم ا�ò فيه، أشبه ا�طوع
  .لقضاء دون الكفارةهذا عرٌض لصوٍر يكون ا`ماع فيها موجب ل

واÒماع دون الفرج قد يس� ، ، تقدم أن اÒماع ا�وجب للكفارة هو اÒماع R الفرجإذا جامع دون الفرج :ا_الة األو± 
 
ً
 Üوزا

ً
qاÃ ،ب، لكن لو أنزل فإنه يفسد صومه كما تقدم، وليس فيه كفارةÜ وأما الكفارة فال.  

إذا Åنت ا�رأة ا�جامعة معذورة " جامعة معذورةً (هٍل أو نسياٍن أو إكراه فالقضاء وال كفارةأو Åنت ا�رأة ا�" :ا_الة ا6انية
ونلحظ هنا أن ا�صنف ، فإنه Õب عليها القضاء لفساد صومها ولكن ال Üب عليها الكفارة إكراهأو  نسيانأو  �هل

فقد تقدم أنه لم يُسقط الكفارة بالنسبة للرجل ، والنسيانر�ه اهللا فرق ب[ الرجل وا�رأة R قضية العذر باإلكراه واÒهل 
 
ً
 أو مكرها

ً
  .بينما بالنسبة للمرأة لم يوجب الكفارة، إذا Åن جاهًال أو ناسيا

والفرق بينها وبi الرجل } اإلكراه أن الرجل X نوع اختيار يدل Y : "قال) }(والفرق بينها وب[ الرجل كما R حاشية 
 Ãالف ا�رأة، فºن الزجر } حقه أقوى،  الرغبة Ãالفها،

ً
فأما النسيان فإن جهة الرجل } ا�جامعة ال تكون إال منه �Jا

فالرجل كما يقول هو ¥ نوع اختياٍر ورغبة، ألنه ال ، هذا هو الفرق ب[ الرجل وا�رأة" فوجبت عليه } حال النسيان دونها
  .و د±ل \ نوع من االختيارواالنتشار يقولون ه، يمكن أن يطأ حì ينت�

مالراجح هو عدم وجوب الكفارة Y ا�كرَه Y ا`ماعوالواقع كما تقدم أن 
ò
وËنما ، ، وأما قضية أن ¥ نوع اختيار فهذا ال يُسل

رتب فهو اختيار ناقص ال يصلح ألن يُ ، هذا قد «صل منه بسبب الطبيعة واÒبلة، ولو فرضنا أنه يدل \ نوع من االختيار
  .عليه ذلك الزاجر القوي وهو الكفارة

 : "قال
ً
 بالنسبة للمرأة، إذا قلنا أن الرجل ليس عليه قضاء " و£ن طاوعت ?مدةً ?�ًة فالكفارة أيضا

ً
وcما ذكرت لكم سابقا

 و£ن طاوعت ?مدة ?�ة فالكفا: "R حالة النسيان و�وها فعدم وجوب القضاء بالنسبة للمرأة من باب أو£، قال
ً
" رة أيضا

 الكفارة كما Üب \ الرجل
ً
  .إذا Åنت ا�رأة ا�جامَعة مطاوِعة qِمدة �qة فإنه Üب عليها أيضا

 يبيُح القù، وبا<ا� " أو جامع من نوى الصوم } سفره ا�باح فيه القî: "قال :ا_الة ا6ا6ة
ً
شخٌص صائم وهو مسافر سفرا

  السفر اTي يبيُح القù يبيُح الفطر
ً
ولكن وهو صائم جامع، أي لم يأكل ولم ي�ب قبل، لو أكل و�ب قبل لzن ، أيضا

 أنه ال كفارة ألنه أفطر باألكل وال�ب
ً
لكن هو اآلن صائم فجامع وهو صائم لكنه مسافر، حينئٍذ Õب عليه ، هذا ظاهرا

  .القضاء وليس عليه كفارة
 يبيح الفطر لكنه Çامل \ نفسه وصام، ثم وقع منه اÒماُع حال مريٌض مرض" أو } مرٍض يبيح الفطر" :ا_الة الرابعة

ً
ا

  .حينئٍذ يفطر ويلزمه القضاء، لكن ال Üب عليه الكفارة، صيامه
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 إال أنه ال يلزم ا�Á  "ألنه صوم ال يلزم ا�ò فيه، أشبه ا�طوع": �اذا؟ قال
ً
يعî صوم ا�سافر وصوم ا�ريض وËن Åن فرضا

وألنه يفطر بنية الفطر : "فيشبه ا<طوع R قضية عدم وجوب الكفارة R ما حصل أثناءه من Ãاع، قال، فيه لوجود العذر
كأن ا�صنف ر�ه اهللا يقول أن الواقع أن الفطر ما حصل باÒماع، هو �ا أراد أن Õامع عزم \ الفطر " فيقع ا`ماع بعده

، وبناء \ ذلك فاÒماع وقع وقطُع نية الصوم مفسد، اته قطٌع �ية الصوموالعزُم \ الفطر R حد ذقبل أن يقع منه اÒماع، 
  .بعد مفسٍد للصيام، ولم يكن اÒماع R الواقع هو ا�فسُد للصيام R هذه ا�الة

S   / داخل } كفارة ا`ماع�ا :  
 نقول" و£ن جامع } يومi متفرقi أو متوا�i": قال

ً
<داخل R كفارة اÒماع، ومضمون هذا ا: هذه الفقرة نضع �ا عنوانا

أن ا`ماع قد يتكرُر من الصائم } نهار رمضان، فهل ½ب عليه كفاراٌت بعدد ما وقع منه من �اع؟ أو يلزمه العنوان 
هذه حالة جامع - متوا�i و£ن جامع } يومi متفرقi أو": هذه القضية فيها تفصيٌل ذكرُه ا�صنف، قال كفارٌة واحدة؟

 R]±و� ، } يوٍم ولم يكفر للوطء األول؛ فكفارة واحدٌة } ا6انية -أي كرر الوطء-أو كرره  -يوم[ متفرق[ أو متوا
إذا ما كرر الوطء } يوم قبل أن يُكفر، قال } ا�غ¡ وال(ح بغÇ خالف، وu األو± و� ما إذا جامع } يومi اثنتان 

ألنه وطء �رم وقد تكرر فتتكرر � ، ثم كفر ثم جامع } يومه فكفارٌة ثانية ألن Z يوٍم عبادة مفردة، و£ن جامع
  "¯_ج

  :من خالل  م ا�صنف هذا يتبi أن القضية فيها تفصيل
• iمتفرق iيوٍم كفارة ألن × يوم عبادة مفردةفإذا جامع } يوم gجامع يوم السبت ثم جامع يوم األحد فل ،. 

رمضان جامع مرت[ ولم يكفر عن اÒماع األول /   }رمضان أو /   sيعR î يوم السبت  ومٍ وأما إذا كرر ا`ماع } ي •
 .فتجب عليه كفارٌة واحدة

خã بأن عليه كفارة فأعتق رقبة وأما إذا كفر عن ا`ماع األول •
ُ
 ثم أ

ً
 R ، كأن جامع صباحا

ً
ثم وقع منه اÒماع عùا

  .ا±وم نفسه فتجب عليه كفارة ثانية
ا�صنف ر�ه " و�ذلك من لزمه اإلمساك كمن لم يعلم برؤية اdالل إال بعد طلوع الفجر أو ن� ا²ية أو أكل ?مداً : "قال 

اهللا يريد أن يب[ هنا أن الكفارة كما Üب \ من صام من بداية ا±وم؛ فكذلك من لزمه اإلمساك R نهار رمضان لكونه 
 أو لغ� 

ً
ذلك من األسباب، فهذا لو وقع منه اÒماع فتجب عليه الكفارة ألنه هتك حرمة لم يعلم برؤية ا�الل إال نهارا

  .الزمن
جامع وهو " من جامع وهو معاً! ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة عنه الستقرارها كما لو لم يطرأ العذرو: "قال

 أصابُه مرٌض مبيٌح ، معاR ،3 الصباح وقع منه اÒماع R نهار رمضان و·ن معا3 ليس به مرض
ً
R ا±وم نفسه عùا

  .ألنه صار } نهاية ا�وم معذوراً؟ هل تسقط عنه الكفارةللفطر، 
ألنها وجبت عليه واستقرت R ذمته، كما لو لم يطرأ العذر بعد ذلك، وهكذا لو فرضنا أنه جامع  ال تسقط الكفارة: ا`واب

 R نهار رمضان ثم بعد صالة العù سافر، و
ً
فال تسقط عنه الكفارة ألنها وجبت واستقرت ، السفر عذٌر مبيٌح للفطرصباحا
  .R ذمته

U   / ا`ماع Çعدم وجوب الكفارة } غ:  
الكفارة إنما Üب باÒماع R  "وال �ب الكفارة بغÇ ا`ماع } صيام رمضان، ألنه لم يرد به نٌص وغÇه ال يساويه": قال
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  . تفسد الصيام لكن ال توجب الكفارة، ات غ� اÒماع فال Üب بها الكفارةنهار رمضان فقط، وأما بقية ا�فسد
الكفارة \  بولم يرد إÕا، الكفارة \ ا�جامع با�ديث الوارد إنما ورد بإÕا "ألنه لم يرد به نص": قال �اذا؟ ما ا��ل؟

  .فنتوقف \ ما ورد به ا�ص، اآل× أو الشارب أو غ�هما
 غ� متجه، وأما قضية اإل

ً
أي غ� اÒماع من مفسدات الصيام ال  "وغÇه ال يساويه": قال �اذا؟�اق بالقياس فهذا أيضا

ألن ال�يعة غلظت R اÒماع ما لم تغلظ R غ�ه، ، يساوي اÒماع �يث يمكننا أن نقيس غ� اÒماع \ اÒماع
Å ا�ج وغ�ه من العبادات R واستقراء نظائر هذه ا�سألةzم  فالعتzب فيها من األحÕ د أن بعض العباداتº وغ�ه

  .وي;تب \ اÒماع من اآلثار ما ال ي;تب \ غ�ه؛ لغلظه، فال يتجه قياس غ�ه عليه

  )TU(ا_لقة 
  : عناg هذه ا_لقة

s   / نهار رمضان R ماعÒحكم من عجز عن الكفارة /   }       خصال كفارة ا .  
  ، يا من ال¦م \ وجوب الكفارة R اÒماعوهذان العنùان بق

  .ما يكره للصائم /   o: إضافة إ 
T   / خصال كفارة ا`ماع } نهار رمضان :  

عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن  -أي كفارة الوطء } نهار رمضان-و� ": قال ا�صنف ر�ه اهللا
،iمد بر أو نصف صاع من  لم ½د رقبة فصيام شهرين متتابع iمسك ûمسكينا؛ ل iفإن لم يستطع الصوم فإطعام ست

\ ال;تيب فال ينتقل إ  اhانية و� كما ب[ ا�صنف ر�ه اهللا ، هذه � خصال الكفارة "تمر أو زبيب أو شعÇ أو أقط
  :إال بعد عجزه عن األو£

  .فاألو£ عتق رقبة-
لكن إذا لم يستطيع الصوم فإنه ينتقل إ  ، رين متتابع[ ال يفطر خال�ما إال لعذر �²فإن لم Õد الرقبة فإنه يصوم شه-

  . اGصلة اhاhة
  . و� إطعام ست[ مسكينا-

 ،ãأو نصف صاع من غ� ال ãك ا�ساك[ مد من الþفلو أنه ال يلزم من أصناف معينةواألرجح ومقدار ما يطعمه ألو ،
  .  Åلرز أو غ�ه فهذا Åف R إطعام ا�سك[أطعم نصف صاع من قوت ا5ت

  :حكم من عجز عن الكفارة /   /
   فما الواجب عليه؟هذه الكفارة ثالث خصال، إذا فرضنا أن شخصا عجز عن اGصال اhالث 	ها 

ا<مر ±طعمه  � فإن لم Õد شيئا يطعمه للمساك[ سقطت الكفارة؛ ألن األعراñ �ا دفع إ±ه ا�¹: "قال ا�صنف ر�ه اهللا
ولم يأمره بكفارة أخرى، ولم يذكر ¥ بقاؤها R ذمته �الف كفارة حج ) أطعمه أهلك: (للمساك[ فأخãه �اجته قال

ا�صنف ر�ه اهللا يب[ فيما م� أن من عجز عن " ويسقط اÒميع بتكف� غ�ه عنه بإذنه: "قال" وظهار ويم[ و�وها
 
ً
�ا تب[ أنه qجز عن -�ا أخãه ذلك األعراñ اTي وقع منه اÒماع بالعجز  �بأن ا�¹  الكفارة تسقط عنه؛ استدالال

ال يؤخر ا5يان عن وقت ا�اجة،  �ولم يب[ ¥ بقاء الكفارة R ذمته، وا�¹ ، بكفارة أخرى �لم يأمره ا�¹  -الكفارة
  . وهذا �الف سائر الكفارات ككفارة حج وظهار ويم[ و�وها
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لكن خولف هذا األصل R كفارة اÒماع  األصل أن الكفارة إذا وجبت تب� } ا§مة، لعموم أد�ها، فهذا هو األصل، ألن
  . فيب� ما سوى هذه الكفارة \ األصللورود ا�ديث ا�ال \ ذلك كما تقدم توجيهه، 

من وجبت عليه؛ بإذن من وجبت عليه فهذا  هذه الكفارات إذا كفر َغ�ُ  ".ويسقط ا`ميع بتكفÇ غÇه عنه بإذنه": قال
ألن الكفارة كما يقول الفقهاء دائرة ب[ العقوبة  �اذا؟lزئ، وتسقط الكفارة عمن وجبت عليه، لكن ال بد من اإلذن 

ذا أذن فإ، والعبادة، ففيها شائبة العبادة، والعبادة Çتاج إ  نية، فال يمكن أن تقع الكفارة عن زيد من ا�اس إال إذا نوى
لعمرو أن يكفر عنه فقد نوى ووجدت منه ا�ية، وبا<ا� فإن تكف� عمرو عن زيد بإذن زيد lزئ ومسقط للكفارة 

  . عنه
  .وبهذا نكون قد انتهينا من ال¦م \ اÒماع R نهار رمضان وما يوجبه من الكفارة واألحzم ا�;تبة

  باب ما يكره ويستحب R الصوم وحكم القضاء
  وهو الnم Y ما يكره للصائم  ء األول من أجزاء هذا ا5اباÒز

الريق هذا جائز وال  ابتالع". ويكره للصائم �ع ريقه فيبتلعه؛ للخروج من خالف من قال بفطره": قال ا�صنف ر�ه اهللا
، يقول أن مكروها�صنف رsه اهللا فهذا ، لكن أن يقصد الشخص إ  Ãع ريقه من أجل أن يبتلعه، يمكن ا<حرز منه

  . ويعلل ذلك للخروج من خالف من قال بفطره
  . وخروجا من اGالف يقول ا�صنف ر�ه اهللا بالكراهة R هذه القضية، فبعض أهل العلم قالوا بفطر من �ع ريقه فابتلعه

، ة �كم �²ال يصلح عل �والواقع أن ا<عليل باGروج من اGالف فيه نظر؛ ألن اGالف وصٌف حادٌث بعد ا�¹ 
فحينئذ يتوجه استحباب اGروج من اGالف ، كما لو تعارضت األدلة وقوي مأخذ × منها، ا4 إال إذا قوي اGالف

 بقو¥ 
ً
فمن ات� الشبهات فقد استÂأ �ينه وعرضه ومن وقع } : (�وقو¥ ، )دع ما يريبك إ� ما ال يريبك: (�استدالال

  . )الشبهات فقد وقع } ا_رام
أما إذا Åن القول اآلخر ا�خالف ليس ¥ د±ل قوي، واGالف R ا�سألة ضعيف؛ فال يتوجه حينئذ ا�كم بالكراهة 

  .اعتبارا Tلك اGالف الضعيف، هذه � القاعدة R هذا األصل اTي ب© عليها ا�صنف ر�ه اهللا هذا ا�كم
  مسألة بلع ا²خامة

إن وصلت  -أي ال بالريق-ة سواء ¯نت من جوفه أو صدره أو دماغه، ويفطر بها فقط وøرم Y الصائم بلع ا²خام: "قال
  "إ� فمه ألنها من غÇ الفم

ويفطر بها إن ، سواء Åنت آتية من جوفه أو من صدره أو من دماغه كما يقول ا�صنف، øرم Y الصائم بلع ا²خامة
لكن لو وصلت إ  فمه ، ه أو } حلقه فابتلعها فال يبطل صومهلو أحس با²خامة } صدره أو جوف، يعî وصلت إ� فمه

ألنها من غ� الفم ف� فارقت موضعها، : قال �اذا؟يعî أخرجها حì وصلت إ  الفم ثم qد فابتلعها حينئٍذ يبطل صومه 
، ال Õوز ¥ أن يعود فيبتلعهوهذا مثل ما لو خرج منه �ء فوصل إ  فمه ف، ف� من غ� الفم وبا<ا� يفسد الصوم بابتالعها

ولو ابتلعه بطل صومه، وهكذا ولو خرج R فمه دم فليس ¥ أن يتعمد ابتالع ذلك ا�م، ألن ا�م من غ� الفم وا�م قد 
�الف الريق؛ فالفم موضع للريق، و�ذا ال يفسد الصوم بابتالع الريق، بينما يفسد ، فارق ~له، ألن الفم ليس موضعا ¥

، إلمºن ا�حرز ": و�ذا قال، شياء ألن الفم ليس موضعا �ابهذه األ و�ذلك إذا تنجس فمه بدم أو ùء وÌوه فبلعه، و£ن قل�
   ".منه
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إذا أخرج ريقه إ  ما ب[ شفتيه هنا الريق فارق موضعه، ألن موضع " ويفطر بريٍق أخرجه إ� ما بi شفتيه ثم بلعه": قال
وهكذا لو أخرج ريقه R إناء كملعقة و�وها ثم qد ، ، فإذا أخرجه إ  ما ب[ شفتيه فسدالريق R الفم وليس ب[ الشفت[

  . فابتلعه فسد صومه
ذوق الطعام إن Åن �اجة كما لو أرد أن يعرف قدر ا�لح أو قدر ا�الوة R الطعام أو ما  "ويكره ذوق طعام بال حاجة": قال

فإيصال الطعام بتلع ذلك الطعام، ألن باطن الفم كما تقدم R حكم الظاهر، لكن م�وط بأن ال ي، شابه ذلك فهذا جائز
، ، لكن ال Õوز ¥ أن يتعمد ابتالع ذلك الطعامإ� باطن الفم ال يفسد الصيام، كإيصال ا�اء Jاù الفم } ا�ضمضة وÌوها

  .عل ذلكفله أن يتذوق إن احتاج ويلفظ ذلك الطعام، وأما إذا لم يكن ثَم حاجة فال يف
يعî هذا ا�كم حzه ا5خاري عن ابن عباس معلقا رð اهللا  "وحºه هو واJخاري عن ابن عباس رØ اهللا عنهما": قال 

  . عنهما
  :مضغ العلك بالنسبة للصائم

، وهو اTي 	ما مضغه صلب وقوي، ألنه «لب ا5لغم وÕمع الريق ويورث العطش، وËن ويكره مضغ علك قوي: "قال
إÃاq،  وøرم مضغ العلك ا�تحلل مطلقا، R حلقه أفطر ألنه أوصله إ  جوفه -أي طعم الطعام والعلك-مهما وجد طع

قا¥ R ا�بدع إن بلع ريقه وËال فال، هذا مع© ما ذكره R ا�قنع وا�غî وال�ح، ألن ا�حرم إدخال ذلك إ  جوفه ولم 
ه «رم مضغ ذلك ولو لم يبتلع ريقه، وجزم به األك0، وجزم به R اإلقناع وقال R اإلنصاف والصحيح من ا�ذهب أن، يوجد

çوا�نت"  
هذه القضية � قضية مضغ العلك بالنسبة للصائم، ا�صنف ر�ه اهللا فرق ب[ العلك القوي والعلك ا�تحلل، فالعلك 

، يعî يدر ا5لغم، øلب اJلغمل بأنه وعلل ذلك قا، قال إنه يكره مضغهوهذا ا§ي *ما مضغه صلب وقوي القوي قال هو 
  .ويورث العطش، و½مع الريق

ألنه يعî لو وجد طعم ذلك العلك القوي R حلقه فإنه يفطر  و£ن وجد طعمهما أي طعم الطعام والعلك } حلقه أفطر
  . R حكم الظاهر تقدمألن باطن الفم كما ، و£نما ا§ي ال øرم هو ا�ضغ } باطن الفم، أوصل ذلك الطعم إ� جوفه

 : وأما بالنسبة للعلك ا�تحلل؛ فقال
ً
، وهذا العلك ا�تحلل هو اTي إذا ُمضغ النَ  وøرم مضغ العلك ا�تحلل مطلقا إ�ا?

بل يوجد فيها مواد سكرية و�وها و�ذا فيحرم ، وهذا مثل �لب ما يوجد اآلن من أنواع العلوك � من هذا القبيل
  . مضغها

  : هذا القيد �ل خالف أشار إ�ه الشارح رsه اهللا" إن بلع ريقه و£ال فال": <حريم بما إذا بلع الريق؟ قالهل يقيد هذا ا
sسواء بلع ريقه أو لم يبلعه، ألن كون العلك متحلًال العلك ا�تحلل «رم مضغه مطلقاأن : ـ فمن فقهاء ا�ذهب من قال ،

  .وال Õوز ¥ تعاطيه، د الصوم، وهذه ا�ظنة قوية فيُنç عنه الصائمR حد ذاته مظنة لوصول الطعم إ  ا�لق وËفسا
  .قيد ا<حريم بما إذا بلع ريقه، فإن لم يبلع ريقه فال Çريمـ ومنهم من }

 iاإلنصافوأصح القول R رم مضغ ذلك ولو ": كما أشار صاحب اإلنصاف وهو ا�رداوي قالø والصحيح من ا�ذهب أنه
  . فهذا هو الصحيح من مذهب اإلمام أ�د "زم به األكÈلم يبتلع ريقه، وج

و�ذا فهذا القول با<حريم مطلقا قول متجه ، والشك أن مظنة اإلفضاء إ  إفساد الصوم بالنسبة للعلك ا�تحلل قوية جدا
  . قوي
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ن أن ½ذبه َغَفُسه ويكره أن يشم ماال يأم - هذا من ضمن ا�كروهات-ويكره أن يدع بقايا الطعام بi أسنانه، : "قال
إذا Åن عنده مسك مسحوق فيكره أن يشمه مادام ال يأمن أن Õذبه نَفسه فيجد طعم ذلك ا�سك R " كسحيق مسك

  .حلقه
رك شهوته القبلة": قال

ُ
رك هذه األمور القبلة ودوا² الوطء  "وتكره القبلة ودوا� الوطء �ن ¼

ُ
Ç نÙ ن الشخصÅ إذا

ون� نç عن القبلة شابا ورخص لشيخ،  �، استدالال بأن ا�¹ يكره R حقه أن يفعل ذلكفحينئذ يقولون ، شهوته
  .الشاب ألنها Çرك شهوته وأما الشيخ فليس كذلك

 إلربه �و�ن ": قال
ً
ºاهللا عنها أنها قالت" يقبل نساءه وهو صائم �ا ¯ن مال ðئشة رq ن يقبل : (هذا إشارة إ  حديث¯

وجواز ، يدل \ جواز ا<قبيل �ففعله ا�ديث متفق عليه، )  وهو صائم، ولكنه أملككم إلربهويباj، وهو صائم
R حال كونه يأمن \ نفسه من الوقوع R ا�حرم  -كما تقول qئشة رð اهللا عنها-لكن R حال كون الشخص  ا�با�ة،

 إلربه فعل ذلك ��ا ¯ن ": ه اهللابسبب هذه األمور، و�ذا قال ا�صنف ر� -إنزال ا�î-أو اإلنزال 
ً
ºُذي ، مال Çوغ

  . يعî اTي ال شهوة عنده Õوز ¥ أيضا ا<قبيل و�وه "الشهوة } معناه
وهذا من باب سد اTريعة إ  إفساد ، إذا ظن وغلب \ ظنه أنه لو قبل أنزل ا�î حرم عليه "و¼رم إن ظن إنزاالً ": قال

أنه إن قبل أو با� أنزل منيا، أو وقع R اÒماع ا�حرم، فحينئٍذ «رم عليه أن يفعل ذلك حفاظا الصيام، فإذا غلب \ ظنه 
  . \ صيامه

ذكر ا�صنف ر�ه اهللا أنه Õب عليه  "و½ب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة، هذا ما ½ب Y الصائم وغÇه": قال
من لم يدع قول الزور والعمل به فليس هللا حاجة R أن : (�ا�¹  لقول، اجتناب الكذب والغيبة وا�ميمة والشتم و�وه

  . رواه أ�د وا5خاري وأبو داود وغ�هم) يدع طعامه و�ابه
ينب� للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه وال يماري ويصون صومه، و·نوا إذا صاموا قعدوا R ا�ساجد : "قال اإلمام أ�د

 وال يعمل عمال Õرح به صومهوقالوا �فظ صومنا وال نغتاب 
ً
  . "أحدا

  :بعض ما يسن للصائم وu رمضان
فإن شاتمة أحد : (�إt صائم لقوX : وسن �ن ُشتم قوX جهرا، وُسن كÈة قراءة وذكر وصدقة و�ف لسانه عما يُكره: "قال-

   ).أو قاتله فليقل إن امرؤ صائم
كم : ثم قمنا إ� الصالة فقلت �تسحرنا مع ا�² : (زيد بن ثابتوسن تأخÇ سحوٍر إن لم Þَش طلوع فجٍر ثان، لقول -

  ". متفق عليه) قدر  سi آية: ¯ن بينهما؟ قال
، وهذه السنة أخلò بها كث� من ا�اس، فتجد كث�ا من ا�اس يتع) متأخرا ويشبع ثم ينام وال السنة هو تأخÇ السحور

أن فصل ( �، وقد أخã �ه، والواقع أن هؤالء أخلوا بسنة سنها رسول اهللا يتسحر، وبعضهم يعلل بأنه ال Õوع أثناء صوم
فالسحور ) أن اهللا ومالئكته يصلون Y ا�تسحرين: (وورد R ا�ديث) ما بi صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر

 \ الصيام؛ هو عبادة يثاب عليها ا�سل
ً
يا م، فينب� ¥ أن «افظ عليه وأن عبادة قبل أن يكون أكال و�با وqدة وتقو!

«افظ \ تأخ�ه، ألن السحور منسوب إ  السحر، والسحر هو آخر الليل، فالسحور هو األكل R آخر الليل قبل طلوع 
الفجر، فاTي يأكل منتصف الليل مثال ال يس� هذا سحورا، فينب� لعموم ا�سلم[ أن «رصوا \ هذه السنة وأن 

  كث�ا Ùن Hل بهذه السنة يؤدي به ذلك إ  اإلخالل بواجب، فهم يسهرون ثم ينامون عن السحور وعن «يوها، إضافة إ
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وهذا ~ظور عظيم، فينب� ، أو أخروا الصالة عن وقتها حì تطلع الشمس، ربما فوت هؤالء صالة اÒماعة، صالة الفجر
  .الفرائض R أوقاتهالعموم ا�سلم[ أن «رصوا \ العمل بالسنة وا�حافظة \ 

  )Tµ(ا_لقة 
  :عناg هذه ا_لقة

s   /نستكمل بقية الس$ ا��وعة أو ا�ستحبة للصائم .  
  :ما يتعلق بأحzم قضاء الصوم، ومنها ثالث مسائل /   }
  .حكم الفورية وا<تابع R القضاء /   األو£ 
  .حكم تأخ� القضاء وحكم ا<طوع قبل القضاء /   اhانية 
 hةاhموت من عليه قضاء أو نذر أو كفارة /   ا.  
T   /نستكمل بقية الس# ا�(وعة أو ا�ستحبة للصائم .  

ال يزال ا²اس ÇÃ ما عجلوا : (�ويسن تعجيل فطٍر لقوX ": قال ا�صنف ر�ه اهللا تعا  R السنòة اGامسة من س$ الصيام
  "مس، وX الفطر بغلبة الظن و¼صل فضيلته ب(ب و�ماdا بأكلمتفق عليه، وا�راد إذا ¼قق غروب الش) الفطر
، فمن ح[ تغرب الشمس بأن يغيب قرصها R األفق ا�ستوي؛ يُ�ع للصائم سنة من س# الصيام و� تعجيل الفطرهذه 

ال يزال : (�قو¥ أن يبادر إ  اإلفطار، هذا هو اTي جاءت به السنة، وا�صنف ر�ه اهللا استدل \ سنية تعجيل الفطر ب
  .أن يعجل الفطر ويُفطر قبل صالة ا�غرب�وقد Åن هدي ا�¹ ) ا²اس ÇÃ ما عجلوا الفطر

وال يعî ~ل السنية هو R حالة ما إذا Çقق غروب الشمس، " وا�راد إذا ¼قق غروب الشمس، وX الفطر بغلبة الظن": قال 
عتماد \ ا�ؤذن اTي يغلب \ الظن صدقه R أذانه وÇريه، فإن بكل تكú غلبة ظن، ومن ذلك اال، يش;ط ا±ق[

االعتماد \ أذانه هو من باب االعتماد \ غلبة الظن، ألن احتمال اGطأ يتطرق إ  مثل هذا، ولكن هذا جاءت به 
دل \ اعتماد األذان R فهذا ي) إن بالالً يؤذن بليل فèوا واjبوا ح� يؤذن ابن أم مكتوم: (�السنة كما قال ا�¹ 

اإلمساك، فهكذا أيضا R اإلفطار هو بناء \ غلبة الظن، وا5ناء \ غلبة الظن سائغ R هذا، فمÇ ìقق أو غلب \ ظنه 
  . غروب الشمس فا��وع ¥ أن يبادر إ  اإلفطار

  . لكن األكمل أن يأكل مع ال�بيعÇ îصل فضيلة تعجيل الفطر ب�ب،  "و¼صل فضيلته ب(ب و�ماdا بأكل": قال
من الس$ ا�ستحبة للصائم و� متعلقة باإلفطار أو بما يكون عليه السنòة السادسة هذه �  "ويكون Y رطب": وقال

يفطر Y رطبات قبل أن يصñ، فإن لم تكن فع·  �¯ن رسول اهللا : (R حديث أنسويكون Y رطب : اإلفطار، قال
  .ا�ديث رواه أبو داود وال;مذي وقال حسن غريب) تمرات حسا حسوات من ماء تمرات، فإن لم تكن

نòة كما أسلفت تتعلق بما يكون عليه اإلفطار من  "فإن عدم الرطب فتمر، فإن عدم فع· ماء �ا تقدم: "قال هذه الس�
نة أن يكون اإلفطار \ رطب �ديث أنس اTي ذكره ا�صنف،  يعî لم يوجد عنده رطب لرطب فإن عدم االطعام، فالس�

يدل \  "قبل أن يصñ": فالسنة أن يفطر \ تمر، فإن عدم لم يوجد عنده تمر فيفطر \ ماء �ديث أنس ا�تقدم، وقو¥
  .السنòة السابقة و� قضية تعجيل الفطر

قة باإلفطار و� ا�qء ا��وع عند و� أيضا متعل، Ùا يسن للصائم السنòة السابعةهذه �  "وقول ما ورد عند فطره": قال
   ما هو ا§ي ورد؟. اإلفطار، في�ع للصائم إذا أفطر أن يقول ما ورد
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ا$ لك صمت وY رزقك أفطرت، سبحانك وÖمدك ا$ تقبل م¡ إنك أنت السميع (ومنه ": قال ا�صنف ر�ه اهللا
، وأما زيادة �بو داود R سننه وهو صحيح ثابت عن ا�¹ هذا رواه أ) ا$ لك صمت وY رزقك أفطرت(قو¥  )العليم

فهذه الزيادة ضعفها ابن القيم وابن حجر وغ�هما ف� غ� ) سبحانك وÖمدك ا$ تقبل م¡ إنك أنت السميع العليم(
لت العروق ذهب الظمأ وابت: (Åن يقول إذا أفطر �، وورد عن ابن عمر رð اهللا عنه أن ا�¹ �ثابتة عن رسول اهللا 

  .وا�ديث R س$ أñ داود) وثبت األجر إن شاء اهللا
و�ذا ينب� للصائم أن «رص \ ا�qء لعله أن ) إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد: (�وقد ورد R السنة أيضا قول اهللا 

  .يوافق إجابة فتكتب ¥ سعادة ا�نيا واآلخرة
هل � قبل ا�ديث يقول عند فطره، لكن  م� وقتها؟ترد و� مظنة اإلجابة يتعلق بهذه ا�عوة ال� ال ولكن هنا إشzل 

  اإلفطار أو بعد األفطار؟
 ) إن للصائم: (اTي يظهر من ا�صوص أنها قبل اإلفطار، ألنه قال

ً
، وËذا أفطر خرج عن كونه صائما

ً
  . يعî حالة كونه صائما

، )ثالثة ال ترد دعوتهم وذكر منهم الصائم ح� يفطر: (قال �¹ األمر اhا¬ أنه R حديث عند ال;مذي وحسنه؛ أن ا�
و�ذا ينب� للصائم أن «رص ، فهذا يدل \ أن مظنة إجابة ا�qء وا�عوة ال� ال ترد � ا�عوة حال الصيام قبل اإلفطار

ا يكون مع ا<لبس بهذه \ ا�qء حال صومه السيما قبيل الفطر، فإنه يكون R تلك ا�الة من اGضوع واGشوع م
  .العبادة سببا من أسباب اإلجابة

�ا  �هذا قال الرسول ) ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت األجر إن شاء اهللا: (وأما األذÅر ال� سبق ذكرها فهذه مثال قو¥
ا$ لك صمت وY : (قو¥ أفطر وهذا ذكر آخر غ� ا�عوة ال� ال ترد، وهذا واضح أنه إنما يقال بعد اإلفطار، وهكذا أيضا

هذا أيضا إنما يكون بعد اإلفطار لكنه هذا ذكر آخر  )رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت األجر إن شاء اهللا
، وهذا حاصل اÒمع ب[ ا�صوص الوارد R هذه القضية، وبهذا نكون قد )إن للصائم دعوة ما ترد(وليس هو ا�راد بقو¥ 

  .ة ما يسن للصائم أو ا�سنونات حال الصيامانتهينا من فقر
  :بعض أحºم القضاء /   /

  :حكم الفورية وا�تابع } القضاء: ا�سألة األو±
أن يصوم األيام ال� عليه من غ� أن يقطع  با�تابع، وأما ا�راد أن يبادر إ  القضاء مì تمكن منه�  بالفوريةوا�راد 

سة أيام يصومها متتابعة من غ� أن يتخللها فطر يوم أو يوم[، وبهذا يكون قد تابع R فإذا Åن عليه %، بينها بفطر
  . القضاء

  ما حكم الفورية وا�تابع؟ 
فورا متتابعا ألن القضاء Áø األداء، وسواء أفطر  -أي قضاء رمضان-ويستحب القضاء ": يقول ا�صنف ر�ه اهللا تعا 

  "الفور وجب العزم عليهو£ن لم يقِض Y ، بسب �رم أو ال
 حكم الفورية وا<تابع هو 

ً
وبناء \ ذلك لو لم يقِض \ الفور لو تمكن من القضاء R شهر شوال، R ، االستحبابإذا

شهر ذي القعدة، R شهر ذي ا�جة، لكنه رغب أن يؤخر القضاء إ  ~رم أو صفر أو ربيع فال بأس وال حرج R ذلك، 
ر إ  القضاء، ألن ذلك أøع R إبراء ذمته ،وفيه �لص من آفات ا<أخ�، ومبادرة إ  إبراء لكن األفضل هو أن يباد

  .األمة
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ومع© ذلك أي ، ألن القضاء كما قال ا�صنف ر�ه اهللا «ê األداء، واألفضل أيضا إذا ق� األيام أن يصومها متتابعة
إن األيام تقع متتابعة فهو ال يفصل ب[ أيام رمضان بفطر، فكذلك وا�علوم أن األداء إذا صام رمضان أداء ف، يماثل األداء

إذا قضاها خارج رمضان فاألفضل أال يفصل بينها بفطر بل يصومها متتابعة، لكن هذا ال يلزم كما أ�ت قبل قليل، 
  .و£نما هو مستحب

بع شاملة �الة اإلفطار بسبب ~رم أو يعî هذه القضية و� استحباب الفورية وا<تا "وسواء أفطر بسبب �رم أو ال": قال
بسبب مباح، وا�ع© أنه إذا أفطر بسبب ~رم ال نلزمه بالقضاء با<تابع أو بالفورية؛ بل شأنه كشأن من أفطر بسبب مباح، 

  .فالفورية وا�تابع مستحب } حقه
نَ  َفَمن{ومن األدلة \ ذلك عموم قول اهللا عز وجل    ِمنُكم َ̄

ً
ِريضا وْ  م�

َ
  أ

َ
Yَ  ٍةٌ  َسَفر نْ  فَِعد� ي�امٍ  م�

َ
َخرَ  ك

ُ
اهللا عز وجل أطلق } أ

و�ذا ورد عن ، األيام ولم يقيد با<تابع، وهذا اإلطالق يفيد جواز ا<أخ� ويفيد أيضا جواز عدم ا<تابع R صيام تلك األيام
وورد عن ابن عمر أنه ، يفرق الصيام يعî ال بأس أن) ال بأس أن يفرقه: (ابن عباس رð اهللا عنه عند ا5خاري أنه قال

  .وروي ا�ديث مرفوq) قضاء رمضان إن شاء فرق و£ن شاء تابع(قال 
فيجب عليه أن يعزم يعî إذا فرضنا أنه لم يقض \ الفور فأخر القضاء  "و£ن لم يقض Y الفور وجب العزم عليه": قال 

ال بد خالل مدة ال;ا6 مدة ا<أخ� البد أن يكون ا��ف ، ا6وهذه قاعدة R الواجبات ال� Üب \ ال; Y القضاء
  ".وËن لم يقض \ الفور وجب عليه العزم عليه"qزما \ فعلها، و�ذا قال 

  . تأخÇ القضاء وحكم ا�طوع قبله /   ا�سألة ا6انية
  . ل القضاءهذا العنوان يشمل مسأ<ان، األو£ حكم تأخ� القضاء، واhانية حكم ا<طوع قب

¯ن يكون : (وال ½وز تأخÇ قضائه إ� رمضان آخر من غÇ عذر، لقول ?ئشة رØ اهللا عنها: "يقول ا�صنف ر�ه اهللا
متفق عليه، فال ½وز ا�طوع قبله وال ) �ع�ñ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إال } شعبان �ºن رسول اهللا 

حرم عليه، وحينئٍذ فعليه مع القضاء إطعام مسكi لû يوم ما ½زئ } كفارة، رواه  -أي أخره بال عذر-يصح، فإن فعل 
هذا ا�قطع من  "قط¡ بإسناد صحيح عن أâ هريرة، و£ن ¯ن لعذر فال �ء عليه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس وا�ار

  :بال¦م \ ا�سألة األو£ و� ¤م ا�صنف ر�ه اهللا تضمن ا�سأ<[ اللت[ أ�ت إ±هما من قبل، وسنبدأ
T   / القضاء Çقضية حكم تأخ :  

مر معنا R ا�سألة السابقة أن قضاء رمضان \  "ال ½وز تأخÇ قضائه إ� رمضان آخر من غÇ عذر": ا�صنف يقول
أو صفر أو غ�ها فهذا ال;ا6 وليس \ الفور، بمع© أنه ال يلزم أن يقضيه من ا<مكن R شوال؛ فلو أخره إ  ~رم 
فإذا ب� Y رمضان ا�ا% جائز، لكن تستمر هذه ا<وسعة R ا<أخ� إ  أن يب� \ رمضان ا<ا� بعدد األيام ال� عليه؛ 

ألنه ال Õوز أن يؤخر القضاء إ  ما بعد  بعدد األيام الà عليه هنا زالت ا�وسعة ووجب عليه القضاء } تلك األيام،
  ".وال Õوز تأخ� قضائه إ  رمضان آخر من غ� عذر"ا�، و�ذا قال رمضان ا<

èمثال بسبب مرض، أفطر ع�ة أيام، واستمر معه ا�رض حs�{í  ìكشخص أفطر R رمضان qم  أما بالنسبة للمعذور
  .ه رمضان اآلخرèفهذا ال حرج عليه وال إثم، ألن العذر استمر معه طوال السنة حì أدرs�{öcأدرcه رمضان qم 

قد يقول  ما ا��ل Y ذلك؟وأما إذا زال العذر وتمكن من القضاء فليس ¥ أن يؤخر القضاء إ  أن يدرcه رمضان ا<ا�، 
ةٌ {قائل إطالق اآلية  نْ  فَِعد� ي�امٍ  م�

َ
َخرَ  ك

ُ
 �اذا ال نم� \ هذا اإلطالق فنبيح ¥ ا<أخ� �ا بعد رمضان اhا¬ ألنه سيكون} أ
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  صام عدة أيام أخر؟
¯ن يكون عñ الصوم من رمضان فما : (نقول عندنا د±ل يدل \ عدم جواز ا<أخ� وهو قول qئشة رð اهللا عنها

  . متفق عليه) �أستطيع أن أقضيه إال } شعبان �ºن رسول اهللا 
 �لم تكن لشغلها برسول اهللا فهذا ا�ديث يدل \ أن qئشة رð اهللا عنها Åن يكون عليها قضاء من رمضان، ف

اإلكثار من الصيام R شهر شعبان فzنت تستغل ذلك R قضاء ما  �وقد Åن من هديه ، تتمكن من القضاء إال R شعبان
Åن عليها من صيام، وcونها رð اهللا عنها جعلت ا�د األخ� لوقت القضاء شهر شعبان فيه إشارة إ  أنه ال Õوز ا<أخ� 

  .رمضان ا<ا� إ  ما بعد
وال� فيها إÕاب الفدية  اآلثار الواردة عن Ãاعة من الصحابة رð اهللا عنهميضاف إ  هذا ا�±ل وهو  وهناك د�ل آخر 

\ من أخر القضاء حì أدرcه رمضان أخر من غ� عذر، ففتواهم رð اهللا عنهم بإÕاب الفدية يدل \ أن هذا الفعل 
  .R أمر جائز �qغ� جائز، إذ ال فدية 

  لو فرضنا أن الشخص أخر، يع¡ ارتكب اÑ² وفعل ا�حرم وأخر من غÇ عذر ما ا§ي يÛتب؟ 
 هذا ا<أخ� ي;تب " حرم عليه، وحينئٍذ فعليه مع القضاء إطعام مسكi لû يوم -أي أخره بال عذر-فإن فعل ": قال

ً
إذا

  :عليه أمران
   .آثم با�أخÇ فعليه اإلثميتضمن أنه  حرم عليهوقو¥  Çريم فعله فهو آثم، :األمر األول
  .، و� إطعام مسك[ لg يوم ما Õزئ R كفارةالكفارةعليه مع القضاء  :األمر اhا¬

 îهذه الكفارة وردت عن بعض الصحابة كما أشار ا�صنف ر�ه اهللا قال رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس وا�ارقط
ñاهللا عنه، فهذه اآلثار تدل \ أن بإسناد صحيح عن أ ðب عليه مع القضاء أن يطعم  الُمؤِخر بدون عذر هريرة رÕ

  . مسك[ عن × يوم أخره
ا<أخ� بسبب عذر �Åريض اTي استمر عليه ا�رض حì  -كما أ�ت- يعî إذا Åن  "و£ن ¯ن لعذر فال �ء عليه": قال

وليس عليه مع أو اTي قبله إن وجد  يقÁ ما عليه من رمضان السابقاهللا فإنه  أدرcه رمضان ا<ا� فحينئٍذ إذا شفاه
   .ألنه معذور باستمرار العذر معه وعدم تمكنه من القضاء القضاء ûء،

  )Tá(ا_لقة 
  :مسائل هذه ا_لقة

s   / انية موت من عليه قضاء أو نذر أو كفارة /   }.مسألة حكم ا<طوع قبل القضاءhا.  
T   / ن عليه قضاء من رمضانÀ طوع�قضية حكم ا.  

فال ½وز ا�طوع ": مر معنا قول ا�صنف ر�ه اهللا �ا قرر عدم جواز تأخ� القضاء إ  أن يدرcه رمضان آخر؛ قال بعد ذلك
   ".قبله وال يصح

 R طوع بالصيام قبل قضاء فرض رمضانعبارة ا�ؤلف ر�ه اهللا واضحة ا�اللة�لو تطوع فإن ذلك ا<طوع و أنه ال ½وز ا
  . فال يصح نفال وال يصح قضاءً ال يصح، 

ولعÍ أش� بإÕاز إ  آراء الفقهاء R هذه القضية، مع بيان القول الراجح إن شاء  وهذه ا�سألة �ل خالف بi أهل العلم
  . ه ا�سألةاهللا تعا ، ألن الراجح هو خالف ما قرره ا�صنف ر�ه اهللا وسيتب[ ذلك من خالل عرض هذ
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  :الفقهاء wتلفون } صحة ا�طوع قبل القضاء
   .وهم فقهاء ا�نفية بال كراهةقبل القضاء  صحة ا<طوعمن يقرر  :القول األول
tفقهاء الشافعية وا�الكيةوهذا ما ذكره  مع الكراهةقبل القضاء لكن  بصحة ا<طوعمن يقول  :القول ا6ا .  

وهو اTي نص عليه ا�صنف ر�ه اهللا \  ا�نابلةقبل القضاء فهو ا�شهور عند  طوععدم صحة ا<وهو  :القول ا6الث
  .R مذهب اإلمام أ�د ر�ه اهللا رواية أخرىالصحيح من مذهبهم، وأما صحة ا<طوع قبل القضاء فهو 

  :؛ �Åصنف ر�ه اهللا ومن تابعه استدلوا بعدة أدلة منهاواTين قالوا بعدم الصحة 
فهذا ) من أدرك رمضان وعليه من رمضان �ء لم يقضه لم يتقبل منه صومه: (�قال  oده R ا�اشية رقم حديث أور-

  .ا�ديث يدل \ أنه ال Õوز ا<طوع قبل القضاء
  ).ال تقبل نافلة حì تؤدى فريضة: (واستدلوا أيضا �ديث أñ بكر موقوفا قال أبو بكر رð اهللا عنه-
 من رمضان أفأصوم الع( تطو?؟ فقال أبو هريرة ال، : (عن أñ هريرة ود±ل ثالث وهو أثر ورد-

ً
أنه سأX رجل إن ع�ñَ أياما

وهو صحيح ثابت عن أñ هريرة رð اهللا ، وهذا األثر رواه عبد الرزاق R مصنفه )ابدأ Öق اهللا ثم تطوع بعد ما شئت
  .عنه

نَ  َوَمن{وم اآلية بقو¥ سبحانه اهللا عمفمن أد�هم  وأما القائلون بصحة ا<طوع قبل القضاء َ̄  
ً
وْ  َمِريضا

َ
  أ

َ
Yَ  ٍةٌ  َسَفر  م�نْ  فَِعد�

ي�امٍ 
َ
َخرَ  ك

ُ
، فهذه اآلية فيها إطالق وتوسعة R وقت القضاء، واألصل أن هذه ا<وسعة تشمل الراغب R ا<طوع وغ� الراغب }أ

لصائم R ا<طوع R شوال أو R ذي القعدة ال تضيق عليه R ا<طوع، ف¦هما الواجب عليه عدة من أيام أخر، ورغبة ا
ةٌ {lال القضاء، بل يب� ا<وسعة R القضاء \ مقت� اآلية  ي�امٍ  م�نْ  فَِعد�

َ
َخرَ  ك

ُ
  . }أ

-tع� الفجر قبل قضاء فريضة الفجر ح[ فاتته صالة الفجر �وهو أنه ثبت عن ا�¹  ومن األدلة د�ل ثاcأنه تطوع ر
مع كون قضاء فرض -لعت الشمس، مع أن قضاء الفرض فرض الصالة \ الفور وليس \ ال;ا6، ومع ذلك حì ط

لم يمنع ذلك من صحة ا<طوع قبله، فإذا Åن األمر كذلك؛ فأن يصح ا<طوع بالصيام قبل قضاء الصوم  -الصالة \ الفور
  . الواجب \ ال;ا6 من باب أو£

¯ن يكون عñ الصوم (ا�ديث ا�تقدم وهو اTي ذكره ا�صنف وهو قول qئشة رð اهللا عنه  ضاومن األدلة Y ذلك أي-
ا�ديث متفق عليه، فهذا ا�ديث يدل \ أن qئشة  )�من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إال } شعبان �ºن رسول اهللا 

ال يُظن بعائشة رð اهللا عنه أنها ال تتطوع : تداللقالوا R وجه االس، رð اهللا عنها Åنت تقÁ الصيام R شهر شعبان
فالغالب أنها Åنت تتطوع، فيدل ذلك \ جواز ا<طوع قبل القضاء، هذه أبرز األدلة ل¦ الفريق[ R ، مطلقا خالل السنة

  .هذه ا�سألة
  .وا§ي يظهر أن ا�طوع قبل القضاء صحيح لقوة أدلة هذا القول �لة 
هذا ا�ديث ) من أدرك رمضان وعليه من رمضان �ء لم يقضه لم يتقبل منه صومه(فحديث  :اhا¬وأما أدلة القول  

  .وهو مت�م فيه فا�ديث منكر، وال تقوم به حجة، رواه اإلمام أ�د R مسنده وهو من رواية عبد اهللا بن أñ �يعة
صح؛ فإنه «مل \ ما إذا ضاق الوقت، وال يمكن  وأما األثر الوارد عن أñ بكر فأسانيده أيضا ال �لو من مقال، ولو

إطالق القول بأنه ال تقبل نافلة حì تؤدى فريضة، بد±ل أن الشخص R حال عدم ضيق الوقت يصÍ ا�وافل R الصلوات 
قضاء  قبل الفرائض وال يقال ال تقبل نافلة حì تؤدى فريضة، فهو ~مول \ ضيق الوقت، ومعلوم أنه قد تكرر سابقا أن
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رمضان موسع R السنة 	ها إ  أن يأª أو يب� \ رمضان اآلخر بعدد األيام ال� أفطرها، وليس هناك ضيق R وقته، فال 
  .يتجه االستدالل بهذا األثر \ مسألة ~ل اGالف

ستدل به أيضا \ أن أما األثر الوارد عن أñ هريرة فهو صحيح ثابت، وهو يمكن أن نستدل به \ الكراهة، ويمكن أن ن
ا�ستحب ا�بادرة إ  القضاء قبل ا<طوع، وهذا ال شك فيه، فالشك أن إبراء اTمة من القضاء أو£ من االنشغال عنه 

  .با<طوع، وهذا هو ما يدل عليه أثر أñ هريرة
  . ذلك د±ل ظاهر \ - فيما يظهر-أما أنه يدل \ أنه لو تطوع لم يصح تطوعه فهذا ليس R األثر 

 تقرر بناء \ مناقشة هذه األدلة أن 
ً
فيب� قضية هل األرجح هو الصحة مع الكراهة أو بدون  الراجح هو القول بالصحةإذا

  كراهة؟
iالقول iالقول بعدم الصحة والقول بالصحة بدون الكراهة، ويمكن االستناد فيه إ  األثر الوارد الكراهة قول وسط ب ،

الكراهة ال لكن اTي يظهر أن ،  عنه مع العمومات ا�الة \ م�وعية ا�سارعة إ  إبراء اTمةعن أñ هريرة رð اهللا
، فالراغب با<طوع Hتلف ا�ال بالنسبة ¥، فا<طوع قد يكون مطلقا وقد يمكن أن نطلقها ونعممها } �يع األحوال

ن رمضان ويمر عليها يوم عرفة وهو من األيام الفاضلة يكون مقيدا، فمن عليه قضاء �Åفساء مثال عليها ثالثون يوما م
-ªما سيأcحقها بالكراهة، بل  -و R ال يشق عليها؛ فمثل هذه ال نقول ìتأخ� القضاء ح R كفارة لسنت[، و� ترّغب

قول بالكراهة أما إذا أراد الشخص أن يتطوع تطوq مطلقا فهذا يتوجه ال، نقول صوý يوم عرفة والقضاء موسع وهللا ا�مد
ألن كونه يسارع إ  إبراء اTمة ا�شغولة بالقضاء الواجب ال شك أنه أو£ وأجدر به من أن ينشغل بتطوع مطلق ، حينئذ

ال وجه للكراهة } من صام يوم عرفة قبل أن يقò ما ال يفوت، بينما ا<طوع ا�قيد كيوم عرفة و�وه تطوع يفوت و�ذا 
  . ا�فصيل dذه ا�سألةوهذا ا§ي يظهر } ، عليه

  .موت من عليه قضاء أو نذر أو كفارة /   /
طعم عنه لû يوم مسكi ": قال

ُ
ولو بعد رمضان آخر  -كما تقدم-و£ن مات بعد أن أخره لعذر فال �ء عليه، ولغÇ عذر أ

  " ألنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه، واإلطعام من رأس ماX أو& به أو ال
 من ، يعî شخص وجب عليه قضاء رمضان" أخره لعذر فال ûء عليهأن  إذا مات بعد"

ً
وهذا الشخص مريض وأفطر أياما

ومعلوم أن ا�ريض مرضا ير� برؤه هذا الواجب عليه أن يقÁ إذا ، رمضان، و·ن ا�رض اTي أصابه مرض ير� بُرؤه
  . زال العذر وهو ا�رض

فيه وهو ما يزال مريضا، أو عرض ¥ qرض فتوفاه اهللا قبل أن يشÆ من هذا الشخص نفرض أنه تفاقم به ا�رض فمات 
  .فال يطعم عنه وال يصام عنهألنه وËن أخر القضاء الواجب؛ فإنه أخره لعذر،  فهذا ال �ء عليه، مرضه

ء، ثم إنه ، هذا ا�ريض شفاه اهللا عز وجل وتمكن من القضاء لكنه رغب R تأخ� القضاأما إذا Åن ا<أخ� لغ� عذر
 أدرcه ا�وت فتوفاه اهللا، حينئذ ا�كم 

ً
  . أنه يُطعم عنه لû يوم مسكينا

يعî لو فرضنا أن هذا الشخص اTي مات؛ قبل أن يتمكن من القضاء أخر القضاء وقد  "ولو بعد رمضان آخر": قال
ثم أدرcه رمضان آخر وهو  فهذا الشخص تمكن من القضاء فأخره -ألن مسألة الفدية � R حالة ا<مكن-تمكن منه 

فهذا أخر القضاء حì مات وأخر القضاء إ  ما بعد رمضان اhا¬ ، مؤخر للقضاء، وبعد رمضان ا<ا� مثال بف;ة توفاه اهللا
يعî ال يقتÁ كونه أخر " ولو بعد رمضان آخر"فهل نوجب فديت[؟ ال، إنما نوجب فدية واحدة بعد وفاته، و�ذا قال 
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ألن الشخص R حال ا�ياة إذا أخر القضاء حì أدرcه رمضان ا<ا� فإنه بدون عذر فإنه -مضان اhا¬ القضاء بعد ر
ألنه بإخراج ": وهذا الشخص توفاه اهللا فهل نوجب عليه فديت[؟ ال، إنما نوجب فدية واحدة، قال -يلزمه مع القضاء الفدية

  ". كفارة واحدة زال تفريطه
وال يش;ط أن ، يعî اإلطعام يكون من رأس مال ا�تو7، يعî قبل قسمة ال;cة" X أو& بهواإلطعام من رأس ما: "قال

 من رمضان تمكن من قضائها ولم يقضها فالواجب أن يُطعم عنه عن × 
ً
يوØ أن يطعم عنه، فما دمنا نعلم أن عليه أياما

 ما Õزئ R كفارة
ً
  .يوم مسكينا

ط: "قال
ُ
ال¦م ا�تقدم هو فيمن مات وعليه صوم قضاء من رمضان، هنا  "عم عنه كصوم متعةو£ن مات وعليه صوم كفارة أ

مسألة شخص مات وعليه صوم كفارة، نفرض أنه حنث R يمينه فعليه صوم كفارة، فمات قبل أن يكفر عن يمينه و·ن 
 : الواجب عليه هو الصيام، قال

ً
طعم عنه كصوم متعة، يطعم عنه عن × يوم مسكينا

ُ
يعî كما أن الشخص " متعة كصوم"أ

 كما يطعم عنه فيما إذا مات وعليه صوم متعة حج) s(ا�تمتع R حاشية 
ً
ا�تمتع إذا عدم ، قال أي أطعم عنه × يوم مسكينا

  .ا�دي فإنه يصوم ع�ة أيام كما سيأª إن شاء اهللا R كتاب ا�ج
يق� عن ذلك الشخص ما وجب بأصل ال�ع من ال " وال يقú عنه ما وجب } أصل ال(ع من صالة وصوم" :قال

سواء  أما ما وجب } أصل ال(ع فإنه ال يقú عن ا�يت، كما سيأª ، وا§ي يقú عنه هو ما وجب } ا²ذرصالة وصوم
و£ن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتºف نذر أو صالة نذر استحب لو�ه : "و�ذا قال بعد ذلك، Åن صالة أو صوما

  ". اؤهقض
 ا�صنف ر�ه اهللا 

ً
ما إذا Åن عليه صوم واجب بأصل ال�ع وهو قضاء ؛ ب[ قضية يفرق فيمن مات وعليه صومإذا

  . ، فهذا كما تقدم يطعم عنه وال يق� عنه ما وجب بأصل ال�عرمضان
هذه األيام، لكنه أخر بدون و أما إذا Åن الواجب عليه بنذر؛ كأن قال هللا عÍ أن أصوم مثال ع�ة أيام وتمكن من صيام 

  .عذر حì مات فهذا استحب لو±ه أن يقÁ عنه
فقالت إن أå ماتت وعليها صوم نذر  �أن امرأة جاءت للن� : (قال �ا R الصحيح[ ما ا��ل Y القضاء } حالة ا²ذر؟

  ). نعم: أفأصوم عنها؟ قال
هذه القضية و� قضية " أخف حكما من الواجب بأصل ال(ع وألن ا²يابة تدخل } العبادة Öسب خفتها، وهو: "قال

أيد هذا ، وقد � ا�شهور من مذهب اإلمام أ�د ر�ه اهللا<فريق ب[ الفرض وا�ذر R قضية صيام الو  عن ا�يت 
كمة R ا<فريق ب[ ومن ¤م ابن القيم R هذا مبينا مأخذه ومبينا ا�، ا<فصيل شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم

وقال ابن القيم يُصام عنه ا²ذر دون الفرض األصñ، : "ا�قطع اhا¬، قال) }(الفرض وا�ذر ما ذكره الشيخ R حاشية رقم 
وهذا مذهب أsد وغÇه، وا�نصوص عن ابن عباس و?ئشة، وال تعارض بi رواتهما ورأيهما، وبهذا يظهر اتفاق الروايات 

ألن : "ثم ب[ ر�ه اهللا ا�كمة R ا<فريق ب[ الفرض وا�ذر؛ فقال" لصحابة وهو مقتú ا��ل والقياسوموافقة فتاوى ا
يْن، وdذا شبهه ا�²   بأصل ال(ع، و£نما أوجبه العبد Y نفسه، فصار بم�لة ا��

ً
يْن، وأما الصوم  �ا²ذر ليس واجبا با��

ن اإلسالم، فال تدخله ا²يابة Öاٍل كما ال تدخل الصالة والشهادتi، فإن ا�قصود ا§ي فرضه اهللا عليه ابتداًء فهو أحد أر�
فهذا ¤م مت[ سديد R " منهما طاعة العبد بنفسه، وقيامه Öق العبودية الà ُخلق dا وأمر بها، وهذا ال يؤديه عنه غÇه

  .بيان مأخذ ا<فريق ب[ ا�ا<[
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؛ اآلثار الواردة عن الصحابة، فإنهم ورد عن Ãلة منهم أن ان ال يُقú عن ا�يتصوم رمض\ أن  ومن األدلة أيضا
، ولم يرد عنهم إÕاب القضاءالشخص إذا مات وعليه قضاء من رمضان 

ً
، فهذه ا�سألة فإنه يُطَعم عنه عن × يوم مسكينا

ريب ا�يت عن ا�يت إذا مات وعليه ~ل خالف ب[ الفقهاء منهم من ذهبوا إ  م�وعية قضاء قريب ا�يت أو صيام ق
وهذا القول  )من مات وعليه صيام صام عنه و�ه: (�قضاء، واستدل بعضهم بما ثبت R الصحيح[ من قول رسول اهللا 

  .إن شاء اهللا تعا  سأب[ أد<ه R ا�لقة ا<ا±ة

  )�T(ا_لقة 
  :عناg هذه ا_لقة

s   / يام قضاء أو نذر أو كفارةإكمال ا�ديث عن مسألة موت من عليه ص.  
{   /  

ً
qباب صوم ا<طوع مع بيان فضله وذكر بعض األيام ال� يسن صومها تطو .  

T   / إكمال ا_ديث عن مسألة موت من عليه صيام قضاء أو نذر أو كفارة.  
 �ا تقدم

ً
إن Åن هذا الصيام ذكرت فيما م� أن ا�شهور من ا�ذهب أنه R قضية من مات وعليه صيام فإن : استكماال

 بأصل ال�ع وهو قضاء رمضان
ً
  .فإنه يطعم عنه واجبا

 بإÕاب العبد \ نفسه وهو 
ً
لو±ه أن يصوم عنه، وقد ذكرت فيما م� أن هذا  يستحبفإنه  ا²ذروأما إذا Åن واجبا

الم ابن تيمية عليه ر�ة اهللا ا<فصيل هو اTي تدل عليه اآلثار الواردة عن الصحابة رð اهللا عنهم، وقد أورد شيخ اإلس
  .عددا من اآلثار عن الصحابة تدل \ هذا ا<فصيل، R كتابه �ح عمدة الفقه كتاب الصيام وهو مطبوع l Rتين

بأنه حR ì حال الصيام الواجب بأصل ال�ع ي�ع للو  أن يقÁ عن : وأ�ت أيضا فيما م� إ  أن بعض الفقهاء قالوا
، هذا )من مات وعليه صيام صام عنه و�ه: (�واستدلوا بعموم ا�ديث اhابت R الصحيح[ وهو قو¥ ا�يت الصيام، 

يا : أن امرأة قالت(ا�ديث حديث qم، لكن ورد حديث خاص وهو ما رواه اإلمام أ�د R ا�سند من حديث ابن عباس 
، وهذا ا�ديث حديث ¼يح ألن فيه ) عن أمكصوå: رسول اهللا إن أå ماتت وعليها صوم رمضان، أفأصوم عنها؟ قال

فهو ¼يح R ا�سألة، وقد ذكر بعض ا�شايخ R فتاواهم أن إسناده صحيح، لكن ا�ديث هذا ) وعليها صوم رمضان(
ولم يقل صوم رمضان، وجاء R بعض الروايات ما يدل ، )صوم شهرٍ : جاء رجل وقال: (أصله R الصحيح[، ولفظ ا5خاري

أن امرأة ر�بت اJحر فنذرت إْن اهللا 'اها (و´ رواية صحيحة عند النساô ) وعليها صوم نذرٍ : (صوم نذر بلفظ\ أنه 
  ).أن تصوم شهراً فنجاها اهللا فلم تصم ح� ماتت

يث فا�اصل أن هذه القضية ال يتع[ أن الصيام فيها صيام من رمضان، وأما ا<ùيح بالرواية ال� عند اإلمام أ�د من حد
ابن عباس بأنها صوم من رمضان؛ فهذه ~ل نظر، فبتتبع الروايات واألسانيد تب[ أن ذكر رمضان حصل به تفرد من ال 

  .كما ورد R روايات ثابتة فاألقرب أن هذا ا_ديث } ا²ذريُقبل منه ا<فرد، و�ذا 
، وهذا العموم )مات وعليه صوم صام عنه و�ه من(وبناء \ ذلك فهذا ا�ديث ال حجة فيه فيب� االستدالل بالعموم وهو 

، ومبينة للمراد منه، فيكون ا�راد منه ا�ذر، يمكن أن ºعل اآلثار اhابتة عن الصحابة رð اهللا عنهم �صصة لعمومه
، فإذا � والصحابة رð اهللا عنهم هم اTين حÄوا من الُمالبسات والقرائن ما لم �Äه، فهم أعلم ا�اس بمراد رسول اهللا

من مات وعليه صوم صام : (�قرروا أن صيام رمضان يطعم عن ا�يت فيه، وا�ذر يصام عنه، فهذا يب[ ا�راد من قو¥ 
، وهو أن ا�راد به صوم ا�ذر، قول ابن تيمية عليه ر�ة اهللا و¥ �ث موسع R كتابه �ح عمدة الفقه R هذه )عنه و�ه
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  .واآلثار فمن أراد االستفادة واالس8ادة فل�جع إ  هذا ا�رجعالقضية، توسع R إيراد األدلة 
 ألنه تÂع": ا�صنف ر�ه اهللا تعا  قال

ً
يعî الو  هو الوارث القريب من  "والوý هو الوارث، فإن صام غÇه جاز مطلقا

 
ً
 وقو¥ ، الورثة، لكن لو صام غ�ه جاز مطلقا

ً
 علم أن صديقه نذر م، يعî سواء أذن الو  أو لم يأذن مطلقا

ً
ثًال لو أن شخصا

أن يصوم ع�ة أيام ومات ولم يصمها، فرغب R أن يصومها عنه فإن ذلك Õزئ وتãأ ذمة ا�يت وال «تاج R ذلك إ  إذن 
  .ألنه تÂع: الورثة، قال

ف تر�ًة وجب الفعل فيفعله الوý أو يدفع إ� من يفعله عنه": قال
ّ
ف ترcة فحينئِذ Õب فعل إذا Åن ا�تو7َ خ "و£ن خل

ò
ل

هذا متعلق بنذر ا�ج، ألنه فيما تقدم  أن يدفع إ� من يفعله عنه: ا�ذر، فيفعله الو  أو يدفع إ  من يفعله عنه، وقو¥
فú هذه ا�الة يفعله الو  أو يدفع إ  من يفعله عنه هذا ، أو نذر اعتzفنذر حج تكلم عمن مات وعليه نذر صوم أو 

وهو قد خلف ترcة يمكن أن «ج ، هللا عÍ أن أحج ولم «ج حì مات مع تمكنه من ا�ج: للحج، فإذا Åن قالبالنسبة 
  .فحينئٍذ إما أن «ج عنه و±ه؛ وËما أن يدفع إ  من «ج عنه، عنه منها

يعî هذا قضية " هذا *ه فيمن أمكنه صوم ما نذره فلم يصمه: ثم قال، وُيدفع } الصوم عن Z يوم طعام مسكi": قال
، أما لو فرضنا أنه "هذا 	ه فيمن أمكنه صوم ما نذره فلم يصمه"أو إذا لم يرغب الو  الصيام عنه يُطعم عنه، ، يصام عنه

وبا<ا� ال ي�ع عنه صيام وال ، نذر الصيام وهو مريض ثم استمر به ا�رض حì مات فهذا لم يتمكن من صوم ما نذره
  .إطعام
 و·ن مريًضا فشفاه اهللا فتمكن من " ه بعضه قú ذلك اJعض فقطفلو أمكن": قال

ً
يعî لو فرضنا أنه نذر أن يصوم شهرا

فهذا أمكنه بعض ا�ذر وهو الع�ة أيام، فحينئٍذ يصام عنه تلك ، صيام ع�ة أيام من ا�ذر، لكنه لم يصم ثم توفاه اهللا
  .األيام الع�ة فقط

عمرة ا�ذر مثل عمرة ا�ج، يُعتمر عن ا�اذر بالعمرة إذا Åن تمكن من العمرة فلم  يعî "والعمرة } ذلك ¯_ج: "قال
  .أو يُدفع إ  من يعتمر عنه، يعتمر

  باب صوم ا�طوع /   /
  .األيام ال� يستحب صومها :العنî ا6اtفضل ا<طوع،  :العنî األول: وضمن هذا ا5اب سنت�م عن عدة عنا¼ 

  �طوعفضل ا: العنî األول
إالّ الصوم : �Z عمل ابِن آدم X ا_سنُة بع( أمثاdِا إ� سبعمائة ضعٍف فيقوُل اُهللا تعا�( وفيه فضل عظيم _ديث": قال

  .هذا إشارة إ  بعض ما ورد R فضل صيام ا<طوع ".وهذه اإلضافة للت(يف وا�عظيم) فإنه % وأنا أجزي به
tا6ا îيستحب  :العن àصومها األيام ال  

s   / يض": قالJشهر، واألفضل أن ½علها أيام الليا% ا Z يصوم ثالثة يستحب للشخص أن " ويسن صيام ثالثة أيام من
، وهذه األيام سواء صامها من أول الشهر أو من وسطه أو آخره أو فرقها فصام يوما R بداية الشهر ويوما R أيام من Z شهر

األيام ا5يض، ولكن األفضل أن Õعل هذه األيام؛ ، فضيلة صيام ثالثة أيام من × شهر وسطه ويوما R آخره؛ Çصل ¥
، يدل \ أنه Çصل ا�سماة باأليام ا5يض 5ياض ±ا±ها بالقمر، و� يوم ثالثة ع� ويوم أربعة ع� ويوم %سة ع�

 �فهذا يدل \ أنه ) يبا% من أي الشهر صاملم يكن ( �السنة بصيامها ولو من غ� األيام ا5يض ما ورد R مسلم أنه 
Åن يصوم اhالثة أيام أحيانا من أول الشهر أو من آخره أو من وسطه، ولم يكن «ددها R أيام معينة، ففضيلة صيام ثالثة 
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Tي استدل مع ذلك أن تكون األيام ا5يض R ا�ديث ا األفضللكن ، أيام Çصل بصيام أيّة أيام ثالثة من أّي أيام الشهر
إذا ُصْمَت من الّشهِر ثالثَة أياٍم فصْم ثالثَة َعَ( وأربعَة عَ( : (قال X ��ا رواه أبو ذر أن ا�² : به ا�صنف ر�ه اهللا قال

 Jياض �ا�ها *ها بالقمر: رواه الÛمذي وحسنه، قال) و سَة ع(َ 
ً
  . وسميت بيضا

حُب أن يُعرض عمñ ( � لقو¥ صوم االثنi وا�ميسويسن : قال /   /
ُ
هما يومان تعرض فيهما األعمال Y رب العا�i وأ

  .رواه اإلمام أ�د والنساô وهو حديث صحيح) وأنا صائمٌ 
S   / من صام رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما صام ا�هر: (�استدل ا�صنف \ ذلك بقو¥ ، صوم ست من شوال (

  .أن تكون متتابعة وال يلزم فيها ا�تابعوهذه األيام يستحب أخرجه مسلم، 
لكن لو صامها وسط شوال أو آخر شوال " و�ونها عقب العيد �ا فيه من ا�سارعة إ� ا�Ç، يستحب X تتابعها": و�ذا قال

  ".كأنما صام ا�هر"فهذا Çصل ¥ الفضيلة ا�ذكورة R ا�ديث و� أنه يكون 
ولكن بالنسبة للتطوع بالست من ، أن الراجح صحة صوم ا�طوع قبل القضاءذكرت  وهنا أنبه \ قضية و� أنه سبق أن

فضيلة صيام الست ال Çصل إّال �ن استكمل شوال نبه كث� من ا�حقق[ �Åافظ ابن حجر وغ�ه من الفقهاء \ أن 
وذلك ) تبعه بست من شوالمن صام رمضان وأ(قال R هذا ا�ديث  �، ألنه رمضان أداًء وقضاًء إن Åن عليه قضاء

  .الشخص اTي عليه قضاء هو قد صام بعض رمضان، فال يصدق عليه أنه صام رمضان
 ±صدق 

ً
و�ذا من أراد ا<طوع بصيام ست من شوال، وأراد أن «وز فضيلتها، فعليه أن يقÁ ما عليه من رمضان أوال

 من شوال
ً
  . عليه أنه صام رمضان وأتبعه ستا

  .رواه مسلم)" أفضل الصيام بعد رمضان شهر اهللا ا�حرم(�ديث  شهر ا�حرم وصوم: "قال /   �
  .ا�طوع ا�طلق أفضله ما ¯ن } شهر ا�حرموا�راد أفضل شهر يُتطوع به Åمًال بعد شهر رمضان، 

 بَقيُت إ� قابٍل لَ)ْ : (�، لقو¥ العاj من �رم وهو يس
 بيوم ?شوراء وا�اسع" وآكده العاj ثم ا�اسع: "قال /   ¶
 َjِاسَع والعا�ألصومّن ا(  شوراء  �، وقد ثبت عن رسول اهللاq يوم R أنه قال) àاهللا أن يكفر السنة ال Y أحتسب tإ

  ).قبلها
فهذا يدل \ استحباب صوم ا<اسع ) ل) بقيت إ� قابل ألصومن ا�اسع(وقال R هذا ا�ديث اTي أورده ا�صنف 

  .والعا�
  .±تيقن أنه صام ا<اسع والعا� "و£ن اشتبه عليه أول الشهر صام ثالثة أيام �تيقن صومها: "ل ا�صنف ر�ه اهللاقا
نة أن يصوم ا�اسع والعاRj ا�ديث اTي سبقت اإلشارة إ±ه، " وصوم ?شوراء كفارة سنة" :قال   .وا6ابت } الس�
من وسع Y (وهو حديث  ورد فيه حديث ال أصل ¥، بل �لم يثبت عن الرسول هذا " ويُسن فيه ا�وسعة Y الِعيالِ : "قال 

وقال اإلمام أ�د ال أصل ¥ وليس ¥ إسناد ثابت، وقال شيخ اإلسالم ابن ، )عياX يوم ?شوراء وسع اهللا عليه سائر سنته
  .�تيمية موضوع مكذوب \ ا�¹ 

نة فقط بصيامه، وال بتوسعة،فا_اصل أن يوم ?شوراء ال Þُص بفرح وال Öزن  وما سوى ذلك فهو من  و£نما جاءت الس�
  .اJدع

È   / ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إ� اهللا من هذه األيام الع( قالوا( �لقو¥  وصوم تسع ذي ا_جة: "قال :
ل خرج بنفسه وماX فلم يرجع من ذلك إال رج، وال ا`هاد } سبيل اهللا تعا�: يارسول اهللا وال ا`هاد } سبيل اهللا، قال
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  " رواه ا5خاري) ب�ء
 بالصيام هذا هو أصح حديث ورد R فضل صيام ذي ا�جة، وهو إنما يدل \ فضيلة صيامها بالعموم، 

ً
وهو ليس خاصا

 
ً
  .وËنما هو R فضيلة العمل الصالح عموما

نيدة وهو ُمت�م فيه، ا�ديث R إسناده مقال، وورد عند ؛ فقد ورد إثباته R حديث هُ �وأما صيام ع� ذي ا�جة من فعله 
 الع( قط �ما رأيت رسول اهللا (مسلم من حديث qئشة 

ً
  ).صائما

R الع� أخãوا  �بأن qئشة أخãت بأنها لم تَر، وأن غ�ها Ùن رووا صيامه  �وÃُع بينهما لو صح حديث إثبات صيامه 
  .بما علموا

ما (وهو  ولكنها تدخل } عموم ا_ديث ا§ي أورده ا�صنف، صيام األيام الع( حديث خاصوا_اصل أنه لم يثبت } 
  .يعî الع�) من أيام العمل الصالح فيهن أحب إ� اهللا من هذه األيام

  .وصوم تسع ذي ا_جة: كما سيأª إن شاء اهللا تعا ، فلهذا قال ا�صنف أما يوم العيد فيحرم صومه
وËنما يسن صيامه لغ� ا�اج، وأما ا�اج ، هو آكد األيام الع� بالصيام يوم عرفة" يوم عرفة لغÇ حاج بهاوآكده " :قال /   �

 ±كون ذلك أقوى ¥ وأعون \ ا�qء وا<Äع، وقد Åن رسول اهللا 
ً
، �فالسنة أن يكون مفطرا

ً
بل ورد  R حجته مفطرا

 ) عن صيام يوم عرفة بعرفةأنه ن( (عنه R س$ أñ داود من حديث أñ هريرة 
ً
وأما ، وا��وع للحاج أن يكون ُمفطرا

صوم يوم عرفة أحتسب Y اهللا أن (وقد ورد أنه كفارة لسنت[؛ �ديث ، من سوى ا�اج فيسن �م أن يصوموا يوم عرفة
  .)يكفر السنة الà قبله والسنة الà بعده

، ا±وم اhامن وهو يوم ال;وية لم يثبت فضيلٌة خاصٌة بصيامه، "م ا6امنيوم الÛوية وهو يوويñ يوم عرفه } اآلكدية ": قال
وعزاه ألñ الشيخ وابن ا�جار من حديث ) صوم يوم الÛوية كفارة سنة(وأما ا�ديث اTي أورده R ا�اشية وهو حديث 

 فهو ال يصح عن ا�¹ 
ً
qإسناده ~مد سالم ال�¹ وهو متهم ب �ابن عباس مرفو R الكذب، فال تقوم ا�جة بهذا إذ

إنما دلت عليه الفضيلة ، ا�ديث، وبناًء عليه فنقول ا±وم اhامن Å±وم السابع والسادس واGامس وسائر أيام الع�
، وبهذا نكون قد انتهينا من بعض األيام ال� يسن �العامة R ا�ديث ا�تقدم، وليس به فضيلة خاصة ثابتة عن الرسول 

  . صيامها

  )�T(لقة ا_
gوذلك من خالل عدة عنا ،úنستكمل ما بدأت با_ديث فيه فيما م.  

  .األيام ال� يكره صومها: العنù اhا¬    .أفضل ا<طوع و�طه: العنù األول
  . األيام ال� «رم صومها: العنù الرابع      . حكم الوصال: العنù اhالث
  . ا<طوع وقضاؤه قطع الصوم ا�فروض، وقطع صوم: العنù اGامس

  . أفضل ا�طوع وjطه: العنî األول
  .وهو صيام داود عليه السالم "أن أفضل صوم ا�طوع صوم يوم وفطر يوم": ذكر ا�صنف ر�ه اهللا

هو ( �: هذا الصيام أمره عليه الصالة والسالم عبد اهللا بن عمر بذلك بأن يصوم يوما ويفطر يوما وقال ويدل Y أفضلية
  .ا�ديث متفق عليه) يامأفضل الص

وjطُه أن ال يضِعف اJدن ح� يعجز عما : "وذكر ا�صنف ر�ه اهللا أنه يش;ط ألفضلية صيام يوم وËفطار يوم �ط؛ قال
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وهذا �ط مهم، ألن بعض ا�اس  "هو أفضل من الصيام؛ ¯لقيام Öقوق اهللا تعا� وحقوق عباده الالزمة، و£الّ ف�Ûه أفضل
يوم وفطر يوم لكنه ي;تب \ ذلك ا<طوع بالصيام إخالل وعجز عما هو أفضل من الصيام Åلقيام �قوق  قد ينشط لصيام

  .اهللا وحقوق عباده الالزمة
فشخص يصوم صيام داود عليه السالم لكنه يسبب ¥ عجًزا عن القيام بما فرضه اهللا عز وجل عليه، أو بما وجب للعباد 

 إذا صام تطوq عجز عن القيام بã وا�يه وخدمتهما والقيام بما «تاجان إ±ه، ومن ذلك شخص مثال، من حقوق عليه
فإذا Åن صومه صوم داود وهو صوم يوم وËفطار يوم يؤدي إ  عجزه عما هو ، وهذا واجب وهو أفضل من صيام ا<طوع

وباب ، وم االثن[ واGميسأفضل من الصيام فيكون ترك ذلك الصيام أفضل، و¥ أن يصوم ثالثة أيام من × شهر ويص
  .ا�G وهللا ا�مد واسٌع �ن رامه، وبهذا نكون قد انتهينا من فقرة األيام ال� يُسن صيامها

  :األيام الà يُكره صومها /   /
s   / نوا يعظمونه ويفردونه بالصوم" ويُكره إفراد رجب بالصوم" :قالÅ اهليونÒو�ذا نص الفقهاء \ كراهة، شهر رجب ا 

  .إفراده بالصوم
، فإذا صام بعض رجب وأفطر بعضه أو فإن أفطر منه أو صام معه غÇه زالت الكراهةقالوا ألن فيه إحياء لشعار اÒاهلية، 

صام مع رجب شعبان مثال؛ فحينئٍذ تزول الكراهة ألنه لم «صل إفراد رجب بالصيام اTي «صل به ا�شابهة ألهل 
Z حديث يروى بفضل صوم رجب أو الصالة فيه فهو كذب باتفاق أهل العلم "م ابن تيمية وcما قال شيخ اإلسال، اÒاهلية

، فمن يعتقد أن لرجب مِزيòٌة بالصياِم دون غ�ه من الشهور فهذا اعتقاد غ� صحيح ولم يثبت R ذلك حديث" } ا_ديث
  .لكن لو صام منه \ سبيل ا<طوع فهذا ال بأس به إن شاء اهللا تعا 

ر�ه إفراد يوم ا`معة": قال /   }
ُ
ال : (�أن يصوم اÒمعة مفردة وال يصوم معها السبت وال يصوم معها اGميس، لقو¥  "و�

  . متفق عليه) تصوموا يوم ا`معة إال وقبلُه يوم أو بعدهُ يومٌ 
i األيام إال أن يكون } صوٍم وال *صوا يوم ا`معة بصوم من ب، ال *صوا �لة ا`معة بقيام من بi الليا%: (وعند مسلم

، فإن وافق مثال األيام ا5يض يوم اÒمعة فإنه يصوم اÒمعة وال بأس، ألنه وافق صوًما يصومُه، وقد ورد ) يصومه أحدكم
: ال، قال: أتصومi غداً؟ قالت: قال، ال: dا أصمت أمس؟ قالت: دخل Y ُجَويِرية و� صائمة فقال �أن ا�² (أيضا 

  .، ا�ديث رواه ا5خاري)فأفطري
 بعده فال كراهة

ً
 قبله أو يوما

ً
  .وأما إذا أفرده فهذا هو ~ل الكراهة، فهذا يدل \ أن من يصوم اÒمعة تطوqً إذا صام يوما
   ما � ا_كمة من اÑ² عن إفراد يوم ا`معة بالصوم؟

  لفطر فيه ±كون أهون عليها،فاْستُِحب ا أنه يوم دqء وذكر وعبادة ا_كمةذكر ا�ووي وغ�ه أن 
ً
عيد األسبوع وألنه أيضا

  .واألعياد ليست ~ًال للصيام
o   / ِض عليكم(_ديث  إفراد يوم السبتو�ره "قالÛُد) ال تصوموا يوم السبت إالّ فيما افsرواه اإلمام أ."  

ألنه �الف لألحاديث ، شاذ وقد قرر Ãاعة من ا�حقق[ أن هذا ا�ديث، هذا ا�ديث ~ّل خالٍف من حيث ثبوته
فإن ا�¹ ، ومنها قصة جويرية ثابتة R صحيح ا5خاري وسبقت اإلشارة إ±ه، الصحيحة ا�الة \ جواز صيام يوم السبت

؟: (�ا دخل عليها و� صائمة يوم اÒمعة قال �
ً
 هو السبت-) أتصوم[ غدا

ً
ال تصوموا يوم (وهذا ا�ديث يقول  -وغدا

وظاهره أنه ال يصام إال R فرٍض، وهذا �الف للحديث الصحيح ا�ال \ جواز ا<طوع ) افÛض عليكم السبت إال فيما
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ال يثبت ا_كم : فاألظهر أن هذا ا_ديث شاذ، وبناًء Y ذلكبصيام يوم السبت كحديث جويرية السابق، وبناء \ ذلك 
فرق بينهما و·hالثاء واألربعاء صيامه ال بأس به إن شاء  فصيام يوم السبت كيوم األحد ال وهو كراهة صيام يوم السبت،

  .اهللا لَضعف ا�ديث ا�ستدل به \ الكراهة
  ".و�ره صوم يوم اÇ²وز وا�هرجان": قال /   �
  ".و+ عيد للكفار أو يوم يفردونه با�عظيم": قال /   ¶

أو9 يوم ، وافقة للمجوس، وهكذا × عيد للكفاريكره صوم يوم ا��وز والِمهرجان وهما أعياد ا�جوس، فصومهما م
  .يفردونه با<عظيم فيكره أن يُصام من أجل أّال يقع الشخص R مشابهة الكفار

È   / وهو�ره يوم الشك: "قالÌ من شعبان إذا لم يكن غيم وال iهذا تعريف يوم الشك عند " ، وهذا هو يوم ا6الث
وال يدخل R مس� يوم الشك واألحاديث ا�اهية ، اهللا من أن يوم الغيم ي�ع صومهوهذا مبî \ ما قرره ر�ه ، ا�صنف

  .عن صيام يوم الشك
فاألرجح يوم الشك هو وبا<ا� ، ، بل هو أو£ أن يُس� يوم شك من يوم صحواألرجح أن يوم الغيم يوم شكلكن تقدم أن 

 يوم ا6الثi من شعبان سواء ¯نت السماء 
ً
   .صحواً أم غيما

رواه أبو داود وال;مذي وصححه ) � من صام ا�وم ا§ي يُشك فيه فقد عÒ أبا القاسم(قال ود±ل الكراهة قول عمار 
 
ً
  .ا5خاري تعليقا
  ُحكم الوصال : العنî ا6الث

   ماهو الوصال؟" ويكره الوَِصال": قال
يصوم يوم[ متتابع[ من غ� أن يفطر R ، طريعî يواصل الشخص فال يف" وهو أن ال يفطر بi ا�ومi أو األيام": قال

  .�الليل فيستمر \ صيامه حì يصوم ا±وم ا<ا�، هذا مكروه، وقد نç عنه ا�¹ 
فلو واصل الشخص صيامه إ  السحر فلما جاء وقت السحر تسحر وصام ا±وم ا<ا� فهذا  "وال يُكره إ� الّسحر: "قال

 
ً
  .ليس مكروها

عن  � } رمضان فواصل ا²اس، فن( رسول اهللا � واصل ا�²: (حديث ابن عمر رð اهللا عنه قال ود±ل هذه ا�سألة
س�، إt لست مثلكم ( :إنك تواصل، قال: الوصال، فقالوا

ُ
طعم وأ

ُ
  .متفق عليه، فهذا يدل \ ا�� عن الوصال) إt أ

فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إ� (عيًدا مرفوqً قال وأما ا�ديث ا�ال \ جواز ا�واصلة إ  السحر فهو حديث أñ س
ومع ذلك فاألفضل والسنة أن يعجل الفطر وأن يفطر إذا غربت الشمس كما تقدم، وأال يواصل حì إ  السحر، ، ) السحر

  .كما أ�ح إ  ذلك حديث ابن عمر ا�ذكور �فهذا من خصوصياته  �، وأما وصا¥ �ألن ذلك �الفة لسنة ا�¹ 
  األيام الøَ àْرُُم صومها: العنî الرابع

s   / العيدين إ�ا?": قال åرم صوم يوøو."   
أنه نç عن صوم يوم : �وقد ثبت عن ا�¹ ، يوما العيدين عيد األض� وعيد الفطر يومان «رم صومهما بإÃاع العلماء

فلو صام يوå العيدين أو ، وا�ديث R الصحيح[ ادوهذا اÑ² يقò ا�حريم، ويقتò أيضا الفسالفطر ويوم األض�، 
  .أحدهما فقد أثم ولم يصح صومه

  ".ولو } فرٍض ": قال



    ))  ثالثثالثمستوى مستوى ( (                                                                         ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                                           مقرر الفقه مقرر الفقه           

- ÈÈ -  
 

 فق� فرضه يوم العيد فهذا ال يصح وال Õزئ عن قضاء فرضه
ً
وليس ¥ أن يقÁ فرضه ، إذا أراد الشخص أن يقÁ فرضا

  .بصوم يوم العيد
ا�ادي ع� : هذا هو اhا¬ من األيام ال� «رم صومها و� أيام الت�يق و� "وøَرم صيام أيام الت(يق: "قال /   }

  .واhا¬ ع� واhالث ع� من شهر ذي ا�جة
واألعياد «رم ، رواه مسلم، و� من أعياد ا�سلم[) أيام الت(يق أيام أكل وjب وذكر هللا: (�ود±ل Çريم صيامها قو¥ 

سيأª إن شاء اهللا R كتاب ا�ج أن من وجب عليه ، و� صيامها عن دم متعة وقران لكن يستث� من ذلك حالة، صومها
دم متعة أو قران فإنه إن لم Õد ا�م يصوم ثالثة أيام R ا�ج وسبعة إذا رجع، إذا فرضنا أن الشخص لم يصم األيام اhالثة 

، و�ذا قال وهذه رخصة خاصةع� واhالث ع�،  قبل أيام الت�يق فإنه يصومها أيام الت�يق و� ا�ادي ع� واhا¬
  ".إال عن دم متعة وقران فيصح صوم أيام الت(يق �ن عدم اdدي" :ا�صنف

رواه  )لم يُرخص } أيام الت(يق أن يصمن إال �ن لم ½د اdدي(: قول ابن عمر وqئشة رð اهللا عنهما ويدل Y ذلك
   ا5خاري

  �فروضقطع الصوم ا: العنî ا�امس
  إذا �ع شخص R قضاء رمضان مثًال وهو صوم مفروض، فهل ¥ أن يقطعه بعد أن �ع فيه؟

ومن دخل } فرٍض موسع من صوم أو غÇه َحُرم قطعه ¯�ضيق فيحرم خروجه من الفرض بال ": قال ا�صنف ر�ه اهللا
  "عذر

أن يفطر خالل ذلك ا±وم ويؤجل قضاء ذلك ا±وم فهذا شخص عليه قضاء أيام من رمضان، فصام يوًما منها، هل Õوز ¥ 
  إ  وقت آخر؟

 -ما دام دخل R هذا الفرض : نقول
ً
ألنه Åن بإمzنه أن يؤخر هذا القضاء بدل أن يقR Á  -وËن Åن هذا الفرض ُموسعا

 قضا
ً
ليس ًء R شهر شعبان، شعبان Åن بإمzنه أن يقR Á ذي القعدة، لكنه اآلن �ع R القضاء R شعبان، فابتدأ صوما

 
ً
كما أنه لو ضاق ، فحّرم عليه قطعه ¯�ضيق، لكن ما دام �ع فيه لِزم بال�وع، X أن يقطعه ولو ¯ن أصل الفرض موسعا

عليه القضاء فإنه «رم القطع، فلو فرضنا أن شخصاً ب� \ رمضان ا<ا� بعدد األيام ال� عليه قضاًء، عليه قضاء ع� 
 رمضان ا<ا� ع� أيام هنا زالت ا<وسعة فصار القضاء R هذه األيام الع� مضيقاً، وبا<ا� «رم عليه أيام، وب� \

وبا<ا� فليس ، لكن حì ولو Åن القضاء مازال R السعة فإنه ما دام �ع فإنه يلزم بال�وع، القطع وهذا ال إشzل فيه
  .¥ قطعه

ألن ا�روج من ُعهدة الواجب متعi، ودخلت : "±ل من السنة وËنما ذكر تعليًال قالا�صنف ر�ه اهللا لم يذكر \ ذلك د
 ومظنة للحاجة

ً
  "فإذا jع تعينت ا�صلحة } إتمامه، ا�وسعة } وقته رفقا
 فناوdا ت(ب � أن رسول اهللا(يمكن أن نستدل به R هذه ا�سألة وهو حديث أم هانئ  هناك د�ٌل من السنة

ً
 ،jب jابا

و£ن ¯ن تطوً? ، إن ¯ن قضاًء من رمضان فاقò يوًما مºنه ( :� فقال، ولكن كرهُت أن أرد� سؤرك، إt صائمة: فقالت
òو£ن شئت فال تق òفإن شئت فاق ( R سلسلة األحاديث الصحيحة وذكر أن R ¬هذا ا�ديث أورده الشيخ األ5ا

، لكنه حسنه أو صححه l Rموع طرق
ً
  .هإسناده ضعفا

 �ُموِجًها االستدالل بأن ا�¹ ، وهذا ا�ديث استدل به بعض أهل العلم Åلشو·¬ \ أن فرض الصيام ال يلزم بال�وع
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ولم ينكر عليها فطرها وقطعها للصوم لو Åن فرضا من رمضان، ، إن Åن قضاًء من رمضان فاقÁ يوما مzنه: قال �ا
 R ¬مه \ فقه هذا ا�ديث، الواقع أن هذا ا�ديث يدل \ خالف ما لكن الواقع كما نبه الشيخ األ5ا¤ R سلسلته

  :استدل به الشو·¬ ر�ه اهللا
  .ليس R ا�ديث د±ل \ ما قال الشو·¬، ألن األمر بالقضاء ال يستلزم جواز الفطر :األمر األول
tرواية ال;مذي وغ�ه :األمر ا6ا R أذنبت فا: (أنها قالت tكنت صائمة فأفطرت: وما ذاك؟ فقالت: ستغفر %، فقالإ ،

فهذه قد اع;فت �طئها وبينت أنه لم يكن قضاًء فال lال 5يان ا<حريم ) ال: أمن قضاٍء كنِت تقضينه؟ قالت: فقال
 : (بل إنه ورد R رواية عند أñ داود أنه قال، حينئذٍ 

ً
ع االستدالل \ و� موض وهذه اللفظة مهمة) فال ي�ك إن ¯ن تطو?

 (يقول  �لزوم صوم الفرض بال�وع، ألنه 
ً
، ) فال ي�ك إن ¯ن تطو?

ً
qن تطوÅ ك قطع الصيام إنÄومفهومه أنه لو ال ي

 ي�ها
ً
يتبi أن هذا ا_ديث د�ل Y لزوم الصوم ا�فروض بال(وع فيه، وليس ومن هذه الرواية للحديث ، ¯ن فرضا

  . د�ال Y عدم اللزوم

  قطع صوم ا�طوع وقضاؤه : تمة العنî ا�امست

  ".وال يلزم اإلتمام } ا²فل من صوم وصالة ووضوء وغÇها": قال ا�صنف ر�ه اهللا
هدي ²ا : (\ ذلك قول qئشة رð اهللا عنها ويدلصوم ا<طوع ال يلزم اإلتمام R حق من �ع فيه، 

ُ
يا رسول اهللا أ

رِغِيه فلقد أصبح: فقال، حيٌس 
َ
 أ

ً
أصبح صائماً، فلما أخãته qئشة أنه  �رواه مسلم وغ�ه، فهذا ا�¹ ) فأكل، ُت صائما

، أفطر 
ً
  . �أهدي �ا حيسا

  )و£ن شاَء حبسها، إِن�ما َمَثُل صوم ا�طوع َمَثُل الرُّجِل Þُرج من ماXِ الصدقة فإن شاَء أمضاها: (وزاد النساô بإسناد جيد
ً
إذا

، وا�صنف ر�ه اهللا عمم هذه القضية و� قضية عدم لزوم ا�فل صوم ا�طوع ال يلزم بال(وعن هذا ا�ديث د±ل \ أ
، أما إذا Åن ¥ غرض صحيح يكره X أن يقطع صالة ا²فل لغÇ غرض صحيحلكن ، بال�وع R الصالة والوضوء وغ�ها

  وأما إن لم يكن ¥ غرض فاألو£ واألفضل أن، فال بأس من القطع حينئذٍ 
ً
  .يتم صالته وعبادته عموما

 لعموم اآلية
ً
، ألن بعض أهل العلم منع من قطع صوم ) وال تبطلوا أعمالكم: (وهذا ا�ديث يمكن أن ºعله �صصا

 بعموم اآلية
ً
بال�ك والردة، و\ هذا فال يكون ) ال تبطلوا أعمالكم(وهذه اآلية قيل R تفس�ها ا�راد ، ا<طوع مستدال
 للعموم، فيدل \ جواز اGروج من صوم  R اآلية د±ل

ً
\ ا�سألة أصًال، ولو Åنت qمة فحديث qئشة يصلح �صصا

  .ا<طوع مì شاء الصائم

  )�T(ا_لقة 
  باب االعتºف

  .ُحكمه: العنù اhا¬                .تعريف االعتzف: العنù األول
  مì يلزم؟  :العنù الرابع    .ا�كمة من �عيته: العنù اhالث
  . تع[ ا�سجد بنذر االعتzف فيه: العنù السادس.  �وط صحة االعتzف: العنù اGامس

  تعريف االعتºف : العنî األول
  :قال الشيخ منصور ا5هو� ر�ه اهللا



    ))  ثالثثالثمستوى مستوى ( (                                                                         ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                                           مقرر الفقه مقرر الفقه           

- Èí -  
 

ُهمْ {لزوم ال�ء ومنه  :االعتºف لغةً 
�
ْصَناٍم ل

َ
 أ

َ
Yَ َفْعُكُفوَن{  

هذا ا<عريف  م مسلم ?قل ولو �Àًا ال غسل عليه مسجًدا ولو ساعة لطاعة اهللا تعا�،أي لزو" لزوم مسجد" :اصطالًحا
فاالعتzف ال يصح " لزوم مسلم qقل ولو Ù�ا ال غسل عليه: "واضح R اÒملة، وتضمن من يصح منه االعتzف، وهو قال

  .تzف يصح من الصغ� ا�م� كما يصح من ا5الغفإن االع صغÇًا �Àًا، حì ولو Åن ?قلوال يصح إال من  مسلمإال من 
كشخص جنب مثال، فال يصح منه ابتداء االعتzف لقول اهللا عز وجل  Hرج من عليه غسلهذا  وال غسل عليه: وقو¥

نُتْم ُسºََرى يَا{
َ
الَةَ وَأ  الص�

ْ
 الَ َيْقَرُبوا

ْ
ِيَن آَمُنوا

�
ف�َها ا§

َ
ُ  ك  َما َيُقول

ْ
َ َيْعلَُموا َ َح��  إِال� َ?بِرِي َسبِيٍل َح��

ً
  وَن َوالَ ُجُنبا

ْ
  }َيْغتَِسلُوا

الَةَ {وقو¥   الص�
ْ
وأما لو طرأت اÒنابة } إال ?بري سبيل ح� تغتسلوا{أي مواضع الصالة و� ا�ساجد، و�ذا قال } الَ َيْقَرُبوا

، Õب عليه أن يغتسل ويواصل اعتzفه لكن احتالمه ال يبطل اعتzفه\ ا�عتكف كما لو احتلم وهو معتكف؛ فإن 
  .واعتzفه صحيح

فهذا جزء من ا<عريف تضمن مسألة فقهية و� ، هذه قضية نقف عندها و� إشارة إ  أقل االعتzف "ولو ساعة": قو¥
كن ولو �ظة، ل: ، وبعض الفقهاء قالواوا�صنف ر�ه اهللا يصحح االعتzف ولو Åن قدره ساعة مسألة أقل االعتºف
  .وهذا ظاهر وصحيح ال إشzل فيه، وظاهره أن اللحظة ال تس� اعتzفًاولو ساعة، : ا�صنف ر�ه اهللا قال

ا عرفًا"): s(قال R ا�اشية ما ا�راد بالساعة؟ 
ً
  ".ألن مادة لفظ االعتºف تقتضيه، � Jث قدر يس
 مكوث

وما ذكره ا�صنف ر�ة اهللا عليه عدة أدلة من أد<ه قو¥  ،أنه ال يش;ط يوم أو يوم و±لةأيضا  ولو ساعةوظاهر قو¥ 
َمَساِجدِ {: سبحانه

ْ
نُتْم َ?كُِفوَن ِ} ال

َ
وُهن� وَأ ُjِا�سجد بنية هو اإلقامة،  :والعكوف } اللغة: قالوا} َوالَ ُيَبا R إقامة gف

مع© االعتzف R اللغة كما تقدم هو لزوم ويدخل R ذلك الساعة ألنها لزوٌم للمسجد، وهذا هو  ا<قرب تس� اعتzفًا
  .ال�ء
، فرُِجَع فيه إ  ُعرف وداللة اللفظ ومن لِزم ا�سجد ساعة يطلق لم يرد R الكتاب والسنة ما «دد أقل االعتzفأنه : وقالوا

 ولغةً 
ً
  .عليه أنه اعتكف عرفا

إt أمكث } ا�سجد الساعة وما أمكث إالّ : (ه قالواستدلوا أيضا بأثر رواه عبد الرازق R ا�صنف عن يع¸ بن أمية أن
  .وا�ديث رواه عبد الرازق R ا�صنف وصححه بعض أهل العلم) ألعتكف

نذرت أن  إ¬: (�واستدل بعضهم �ديث عمر بن اGطاب �ا قال للن¹ ، وبعض العلماء قالوا إن أقل االعتzف يوم و±لة 
  ).أوِف بَنذرِكَ : (�وقال ¥ ا�¹ ) لةيوم و�(و´ بعض ألفاظه ) أعتكف �لةً 

وهؤالء يَبنُون استدال�م \ أن االعتzف عبادة، والعبادات توقيفية، وأقل ما ورد به ا�ص ما ورد R حديث عمر وهو  
  .وما Åن أقل منه يب� \ أصل ا�ظر وا<وقيف) ا±وم والليلة(
وأما قصة عمر رð اهللا عنه فهذه واقعة وقعت لعمر رð اهللا عنه وهو أنه  ،وما قرره ا�صنف ر�ه اهللا Ùا يظهر أنه وجيه 

  .قد نذر أن يعتكف ±لة أو يوم و±لة وهذا ال يدل \ ا<حديد
فقد ورد كما تقدم عن يع¸ بن أمية وهذا يساعده ا�اللة العرفية واللغوية، و\ هذا فما ذكره  "أنه لم يرد " وأما قو¥ 

  .£ن ¯ن األو± أن ال يقل عن يوم و�لة خروًجا من ا�الفوا�صنف ظاهر، 
  .هذا بيان للغرض من االعتzف "لطاعة اهللا تعا�"وقو¥ 
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 tا6ا îف: العنºحكم االعت:  
وهو } ، وهو مسنون Z وقٍت إ�اً? لفعله عليه الصالة والسالم ومداومته عليه، واعتكف أزواجه بعده ومعه": قال

  ".عله عليه السالم، وآكدهُ } الع( األخÇةلف، رمضان آكد
، وقد نص \ ذلك فقهاء ا�ذاهب األربعة بأنه مستحٌب } Z وقتفاالعتzف ، هذا ال¦م تضمن حكم االعتzف

  .} رمضان وغÇ رمضانمستحب R × وقت 
، وألن االعتzف �ف R شوال R رمضان، و�ا لم يعتكف R رمضان سنًة اعتك �أنه اعتكف  �ود±ل ذلك فعل ا�¹ 

بث وا�كث R ا�سجد غ� مؤقت
�
  .مكث R ا�سجد وقد ورد ال;غيب R الل

  : ومن األدلة Y جواز االعتºف } غÇ رمضان
 
ً
ولو Åن نذره ) أوف بنذرك: ����قال إt نذرت أن أعتكف �لًة } ا�سجد ا_رام، قال : (حديث عمر اTي أ�ت إ±ه سابقا

 �ا ألزمه هذا مبا
ً
 ليس مستحبا

ً
كما أن اآلثار عن الصحابة رð اهللا عنهم تدل \ جواز االعتzف R ، بالوفاء بنذره �حا

منها اآلثار الواردة عن qئشة وعن ابن عباس R قضية اش;اط الصوم باالعتzف أو عدم اش;اطه، ألنه ورد ، غ� رمضان
، وهذان األثران ) ليس Y ا�عتكف صيام: (، وورد عن ابن عباس أنه قال) ال اعتºف إالّ بصوم: (عن qئشة أنها قالت

يدالن \ أنه متقرر عند الصحابة رð اهللا عنهم أن االعتzف يصح R غ� رمضان وËّال �ا Åن لقضية اش;اط الصيام أو 
وآكد ، �ف هو R رمضان لفعله لكن آكد االعتzعدمه lال للخالف، ألن رمضان معلوٌم كنòه ~ل للصيام الواجب، 

كما R الصحيح[ من حديث qئشة رð اهللا  \ االعتzف فيها �و� ال� واظب ا�¹  أيام رمضان الع� األواخر
  ).يعتكف الع� األواخر من رمضان حì توفاه اهللا عز وجل �Åن رسول اهللا : (عنها قالت

  ا_كمة من م(وعية االعتºف : العنî ا6الث
 R م�وعية االعتzف منها

ً
  :ذكر العلماء ِحكما

وفيه من القرب ا�كث } بيت اهللا وحبس ا²فس Y : "قال) s(حاشية  }�ßما ذكره صاحب ا�اشية ر�ه اهللا صفحة 
ع عبادة اهللا، وقطع العالئق عن ا�الئق لالتصال Ãدمة ا�الق، و£خالء القلب من الشواغل عن ذكر اهللا، وا�حñ بأنوا

   ".العبادات ا�حضة من الفكر وا§كر وقراءة القرآن والصالة وا�?ء وا�وبة واالستغفار، إ� غÇ ذلك من أنواع القرب
، أال و£ن } ا`سد مضغة إذا صلحت صلح ا`سد *ه: (�معلوم أن صالح القلب أصٌل لصالح اÒسد كما قال ا�¹ 

وفضول ا�خالطة وفضول ، وصالح القلب «صل باإلقبال \ اهللا جل وعال، )أال و� القلب، و£ذا فسدت فسد ا`سد *ه
 R صالح ، ال¦م Ùا يُق> القلب

ً
ويُْضِعف إقبا¥ \ الطاعة واTكر، ومن هنا Åنت م�وعية االعتzف <كون سببا

  .القلب
من أجل ا<فرغ لعبادة اGالق سبحانه وهذا من االنعزال عن اGلق ، يÄُب ¥ ِخباء R ا�سجد ±عتكف فيه �و�ذا Åن 

  .وتعا 
، وهذه ا�كمة أشار �ا رسول ¼ري �لة القدرقضية و� حكمة خاصة باالعتzف R الع� أيضا  ومن ا�كم R ذلك

فاعتكف ا�اس معه، متفق عليه، هذا ما ) فمن أحب أن يعتكف فليعتكف، إنها } الع( األواخر: (عندما قال �اهللا 
  .با�كمة من م�وعية االعتzفيتعلق 
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 : العنî الرابع
ً
  :م� يكون االعتºف الزما

قلنا أن االعتzف سنة أو مستحب لكن لو ُ�ِع فيه فإنه ال ، االعتzف قرر العلماء أنه ال يلزم بال�وعأقرر هنا أن  :أوالً 
عليه كذا وcذا ويمنع من اGروج من ا�سجد إال �ا  يلزم بال�وع، وهذا ما قرره Ãهور الفقهاء، وأما قول الفقهاء بأنه َ«ُرم

 نية االعتzف
ً
ألنه إذا استدام نية االعتzف ومع ذلك Hرج مì شاء ، ال بُد ¥ منه وما أشبه ذلك، فا�راد ما دام مستديما

عتzف فال حرج عليه وال إذا أراد أن يقطع االومن اللعب R العبادة والعبث بها، لكن ، فإن هذا من ا�اذ آيات اهللا هزًوا
  .إثم، ألنه غ� الزم بال�وع

؟هذه قضية " با²ذر -أي االعتºف والصوم- ويلَزَمانه : "قال 
ً
  م� يكون االعتºف الزما

ً
إذا نذر أن ، با²ذريكون الزما

 ُ¥، فلهذا قال
ً
 لزمه ا`م": يعتكف صار االعتzف الزما

ً
 أو يصوم معتكفا

ً
أي ب[ الصيام  "عفمن نذر أن يعتكف صائما

 وÌوه، لقوX : واالعتzف وقال
ً
رواه اJخاري } ). من نذر أن يطيع اهللا فليطعه: (�و�ذا لو نذر أن يصñ معتكفا

  .صحيحه
  :هنا مسألة ذكرها ا�صنف ر�ه اهللا و�

االعتzف أن ال يش;ط لصحة  ويصح االعتºف بال صوم: قال ا�صنف ر�ه اهللا هل يشÛط لصحة االعتºف الصوم؟
 واستدل \ ذلك 

ً
، يا رسول اهللا إt نذرت } ا`اهلية أن أعتكف �لة با�سجد ا_رام: بقول عمريكون ا�عتكف صائما

 �ا صح اعتºف الليل: "قال: وجه االستدالل من ا�ديث رواه اJخاري،) أْوِف بنذرك: (�فقال ا�² 
ً
 "ولو ¯ن الصوم jطا

  . م ليس ~ًال للصيامألن الليل كما هو معلو
 أثر عن ابن عباس اTي أ�ت إ±ه ومن األدلة

ً
فقد روى ا5يه� R سننه بسند صحيح عن ابن عباس ، \ ذلك أيضا

 عليه أنه قال
ً
هذان د±الن يفيدان عدم �طية الصوم R صحة ) ليس Y ا�عتكف صياٌم إالّ أن ½عله Y نفسه: (موقوفا

  .االعتzف
  jوط صحة االعتºف: مسالعنî ا�ا

  :هذان �طان لصحة االعتzف "وال يصح إالّ } مسجد، وال يصح االعتºف إالّ بنّية: "قال ا�صنف ر�ه اهللا
  ا²ية /   ال(ط األول -

ً
ويثاب \ بقائه R ا�سجد مادام هذا ، فلو مكث R ا�سجد بغ� نية االعتzف لم يصح ¥ اعتzفا

إنما األعمال : (�لقوX  ، عز وجل أو بنية اTكر، لكن إذا لم ينِو االعتzف فال يصح ذلك اعتzفابنية ا<قرب إ  اهللا
  ).با²يات و£نما لû امرئ ما نوى

-tف فيها ،"وال يصح إالّ } مسجد": قال /   ال(ط ا6اzا�شاهد ، وما سوى ا�ساجد ال يصح االعت R فzفال يصح االعت
هذا من ا5دع ا�نكرة ومن الوسائل إ  ال�ك، بل يقع كث� من ا�الزم[ <لك األÞحة R ألوان من  أو عند القبور، بل

ãال�ك األك.  
ة   òبعض ا�وائر ا�كومية ومعد R ف فيه، مثل ا�صليات مثًال ال� توجدzال يصح االعت 

ً
q� 

ً
كما أن ما ليس مسجدا

البد أن ، فهذه ا�صليات و�وها ال يصح االعتzف فيهاخذ أحzم ا�ساجد، للصالة لكنها ليست مساجد موقوفة وال تأ
َمَساِجدِ {لقوX تعا� يكون االعتzف R ا�سجد، وال يعتكف الرجل R بيته 

ْ
نُتْم َ?كُِفوَن ِ} ال

َ
ووجه االستدالل R } وَأ

لم Þتص ¼ريم ا�باjة فيه، إذ � �رمة } فوصف ا�عتكف بكونه } ا�سجد، فلو صح } غÇها : "قال) �(ا�اشية رقم 
 
ً
  .هذا هو وجه االستدالل من اآلية" االعتºف مطلقا
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 أن 
ً
ل ذلك " أن ُ½َْمع فيه أي أن تقام فيه صالة ا`ماعة": قال، تقام فيه صالة �اعةهذا ا�سجد يشÛط فيه أيضا

ّ
وَعل

`ماعة أو تكرار ا�روج إ�ها كثÇًا مع إمºن ا�حرز منه، وهو ألن االعتºف } غÇه يُفò إما إ� ترك ا: "ا�صنف قال
  .وهذا تعليل واضح وهو مبî \ القول الصحيح لوجوب صالة اÒماعة "مناٍف لالعتºف

يستث© من ذلك من ال تلزمه لكن " إال من ال تلزمه ا`ماعة ¯�رأة وا�عذور والعبد فيصح اعتºفهم } Z مسجد: "قال
  .فيصح اعتzفهم R × مسجدو�وهم  �Åرأة وا�عذور ب;ك اÒماعة اÒماعة

 ولغًة؛ فيصح اعتzف ا�رأة و�وها فيه إذا Åنت تأمن 
ً
 وعرفا

ً
q� 

ً
 مثًال لكنه يس� مسجدا

ً
 مهجورا

ً
فلو Åن هناك مسجدا

  ألنه ال Üب عليها صالة اÒماعة فاعتzفها R ذلك ا�zن ال يؤدي إ ، \ نفسها
ً
q� ذوٍر~.  

  .ألن هذا الوقت ال تتخلله صالٌة مفروضٌة �يث يُلزم باÒماعة" و�ذا من اعتكف من ال(وق إ� الزوال مثالً " :قال
 ": قال

ً
وËن ُسå عند " سوى مسجد بيتها، وهو ا�وضع ا§ي تتخذه لصالتها } بيتها ألنه ليس بمسجد حقيقة وال حكما

 إال أنه ل
ً
 وال يأخذ أحzم ا�سجدبعض األعراف مسجدا

ً
 ال حقيقة وال حكما

ً
و�ذا Õوز �ا أن تلبث فيه ، يس مسجدا

  .�الف ا�سجد فال «ل �ائض وال جنب أن يمكث فيه، و� حائض وجنب
و�  "ومن ا�سجِد ظهرهُ يع¡ سطحه ورحبتُه ا�حوطة: "ثم ب[ ا�صنف ر�ه اهللا ما يدخل R ا�سجد من مرافقه، قال

اTي يكون أمام ا�سجد، وقيد با�حوطة أي ال� عليها حائط أو سور، فلو لم تكن ~وطًة لم تكن داخلة R  ا�تسع
  .ا�سجد

فتوسعة ا�سجد تأخذ حكم ا�سجد، هذا ، أي إذا حصلت توسعة للمسجد" ومنارته الà � أو بابها فيه وما زيد فيه: "قال
  .ا أن لالعتzف �ط[ما يتعلق بقضية �وط االعتzف وقد تب[ �

  َيَع�i ا�سجد بنذِر لالعتºف فيه: العنî السادس
وأفضلها ا�سجد ، أو الصالة } مسجٍد غÇ ا�ساجد ا6الثة مسجد مكة وا�دينة واألقÒ - أي االعتºف-ومن نذره ": قال

Òا: أي لو قال" لم يلزمه، ا_رام فمسجد ا�دينة فاألقÒا R أن اعتكف Íمع الكب� بمدينة الرياض فإنه ال يلزمه، هللا ع
  .هللا عÍ أن أعتكف R ا�سجد ا�رام أو ا�سجد األق= أو ا�سجد ا�بوي فإنه يلزم: لكن لو قال

صالة } مسجدي هذا خÇ من ألف صالة : (�وأفضل ا�ساجد ا�سجد ا�رام ثم ا�سجد ا�بوي ثم ا�سجد األق= لقو¥ 
  .رواه اÒماعة إال أبا داود) د ا_رامفيما سواه إالّ ا�سج

ال تشد الرحال إالّ إ� ثالثة مساجد ا�سجد ( :�وا�±ل \ عدم لزوم غ� ا�ساجد اhالثة استدل ا�صنف \ ذلك بقو¥ 
Òا_رام ومسجدي هذا وا�سجد األق.(  

َ غÇها بتعيينه " :ثم ذكر وجه االستدالل من هذا ا�ديث فقال �iإ�ه واحتاج لشد الرحل إ�هفلو َيَع òلكن إن ، لزمه ا�
  ".نذر االعتºف } جامٍع لم ½زئه } مسجٍد ال تقام فيه �عة

هللا عÍّ أن أعتكف R اÒامع الكب�؛ نقول ال يلزمه اÒامع الكب� لكن يلزمه : وا�ثال اTي ذكرته هذا الشخص اTي قال
  .مسجد جامع، من أي اÒوامع
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  )0/( ا_لقة
  :تتمة باب االعتºف

و� قضية أن ا�ساجد اhالثة كما تقدم إذا عينها تلزم با�ذر، و� متفاضلة : وأش� هنا إ  تتمة تتعلق بالعنù السابق
  .كما تقدم، فا�سجد ا�رام هو األفضل ثم ا�سجد ا�بوي ثم ا�سجد األق=

فلو نذر مثًال أن يعتكف R ا�سجد األق= جاز أن يعتكف ، منهفلو نذر أن يعتكف R ا�فضول منها جاز فيما هو أفضل  
R ا�سجد ا�رام أو R ا�سجد ا�بوي، لكن لو نذر أن يعتكف R ا�سجد ا�رام لم Õزئه أن يعتكف R ا�سجد ا�بوي 

أن رجالً قال يوم : (برأو R ا�سجد األق=، ألن ا�سجد ا�رام هو أفضلها، ود±ل ذلك ما رواه أ�د وأبو داود عن جا
�ِ ها هنا، فسأX فقال: � يا رسول اهللا إt نذرت إن فتح اهللا عليك مكة أن أصñ } بيت ا�قدس، فقال: الفتح صل� ها : صل�

  .وهذا حديث صحيح دال \ ا�سألة، إذ االعتzف مثل الصالة) شأنَك إذن:هنا، فسأX فقال
  :تºفمن عناg هذه ا_لقة تتمة �وضوع االع

  .وقت دخول الُمْعتََكف واGروج منه: العنù األول
ما يمنع منه ا�عتِكف وما يباح ¥ وأحوال خروجه من ا�سجد وضمن ذلك قضية االش;اط R االعتzف : العنù اhا¬

  .وأثره
  .ما يستحب للمعتكف: العنù الرابع  .مبطالت االعتzف: العنù اhالث
  لُمعَتَكف واُ�روج منهوقت دخول ا: العنî األول

ومن نذر اعتºفًا زمًنا معيًنا كع( ذي ا_جة دخل ُمعَتكفُه قبل �لتِه األو±، فيدخل قبيل ": قال ا�صنف ر�ه اهللا
 دخل ، وخرج من ُمعتكفِه بعد آخره، غروب الشمس من ا�وم ا§ي قبله

ً
أي بعد غروب الشمس آخر يوٍم منه، و£ن نذر يوما

إذا نذر الشخص أن يعتكف مثًال ع� ذي ا�جة ، هذا يب[ وقت دخول الُمعتَكف" ح� تغرب شمسه قبل فجره وتأخر
؟ يدخل قبل ±لته األو£، يعî ±لة واحدة ذي ا�جة قبل أن تغرب الشمس وتبدأ واحد ذي م� يلزمه أن يدخل ا�عتكف

أ بليلة واحد ذي ا�جة إذا Åن نذر أن يعتكف ع� والليلة تبد، فيلزمه اعتzف األيام والليا�، ا�جة يدخل ُمعتكفه
  .ذي ا�جة، فيدخل قبيل غروب الشمس من ا±وم اTي قبله كما قال ا�صنف

أي بعد غروب الشمس آخر يوم منه، ألنه بغروب شمس ذلك ا±وم خرج " وخرج من ُمعتكفه بعد آخره: "قالوم� Þرج؟ 
  .والليلة تابعة لليوم ا<ا�، ذلك ا±وم

 دخل قبل فجره وتأخر ح� تغرب شمسه: "قال
ً
 " و£ن نذر يوما

ً
هللا عÍ أن : مثًال قال، يعî لو قال هللا عÍّ أن أعتكف يوما

ألن ا±وم اسم �ا ب[ طلوع الفجر وغروب ، أعتكف يوم االثن[ فإنه يدخل قبل طلوع الفجر، ويتأخر حì تغرب الشمس
  .الشمس

tا6ا îوأحوال خروجه من ا�سجدما يمنع منه المُ : العن X عتِكف وما يباح  
كإتيانه بمأكل وم(ب لعدم من يأتيه بهما، ، وال Þرج ا�عتكف من ُمعتكفه إالّ �ا ال بد X منه": قال ا�صنف ر�ه اهللا 

منه ا�عتكف  من أهم ما يمنع" و��ء بغتة وبول و�ئط وطهارة واجبٍة وَغْسل متنجس øتاجُه، و£� �عٍة وشهادٍة لزمتاه
فمن أهم ما يمنع منه ا�عتكف هو ، اGروج، ألن حقيقة االعتzف كما تقدم تعريفه هو لزوم ا�سجد لطاعة اهللا تعا 

  :لكن ا�روج X حاالت، ويمكن أن 'مل حاالته } ثالثقضية اGروج من ا�سجد، 



    ))  ثالثثالثمستوى مستوى ( (                                                                         ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                                           مقرر الفقه مقرر الفقه           

- ßo -  
 

  :ا_الة األو±
ً
?j أو 

ً
مثًال أصابته ، قضاء حاجة بول أو �ئط أو ُغسل واجب: لكمثال ذ ،أن Þرج ألمر البد X منه طبعا

جنابة واحتلم وهو معتكف هذا Õوز ¥ أن Hرج �ثل هذه األمور، إذا لم يكن ذلك ال�ء اTي ال بد ¥ منه إذا لم 
  .يمكن فعله R ا�سجد

ال يفعلها إّال أن يش;ط ذلك R  كعيادة مريض وشهود جنازة و�وها، وهذه خروجه لطاعة ال �ب عليه :ا_الة ا6انية
  .فإذا اش;ط R ابتداء اعتzفه أن Hرج لعيادة مريض أو لشهود جنازة فله �طه وال Hُل ذلك باعتzفه، ابتداء االعتzف

 و�اًء، أو Hرج Òماع أهله أو ما أشبه ذلك خروجه ألمر ينا} االعتºف :ا_الة ا6ا6ة
ً
ه فهذ، كأن Hرج للتجارة بيعا

  .فليس ¥ أن يفعلها ال ب�ط وال بدون �ط، ولو خرج �ثل هذه األغراض بُطل اعتzفه، األمور Ùا يناR حقيقة االعتzف
  .أن حقيقة االعتzف كما تقدم هو لزوم ا�سجد: ومن األدلة Y عدم جواز خروج ا�عتكف

نة للمعتكف أالّ Þرج إالّ ا: (قول qئشة :ومن األدلة Y ذلك ) ال يدخل اJيت إالّ _اجة إنسان �و�ن ، �ا ال بد X منه لس�
  .متفق عليه، هذا هو األمر األول Ùا يمنع منه ا�عتكف

 وال يشهد جنازة" :قال ا�صنف ر�ه اهللا
ً
وهذا من باب ا<خصيص بعد ا<عميم، فهذه أنواع من اGروج، " وال يعود مريضا
 وال يشهد

ً
  .جنازة إال إذا اش;ط R ابتداء اعتzفه كما تقدم ليس للمعتكف أن يعود مريضا

 عليه كما تقدم R قضية ا�ذر
ً
فإذا نذر أن يعتكف و·ن االعتzف الواجب عليه متتابع فليس ، ولو Åن االعتzف واجبا

، ما لم يتع[ عليه لعدم وجود من يقوم به
ً
 وال يشهد جنازًة مطلقا

ً
ون علم بأن فلو تع[ عليه كأن يك، أن يعود مريضا

فإذا Åن ا�ال ، فالن مات وال يوجد أحد يعلم �ا¥ ±قوم بالواجب بشأنه من Üه�ه وتغسيله وتكفينه والصالة عليه
 \ ذلك الشخص ما دام يعلم أن غ�ه ال يقوم به، وبا<ا� نقول �ذا 

ً
 عينيا

ً
كذلك فإن هذا الفرض الكفاô يص� فرضا

  .أن �رج <جهز ذلك ا�يت وال Hُل ذلك باعتzفك ولو لم تش;ط Õوز لك بل Õب عليكا�عتكف 
  .يعî إذا اش;ط الشخص R ابتداء اعتzفه خروج لزيارة مريض أو لشهود جنازة فال بأس" إال أن يشÛط: "قال
 إال أن يشÛط } ابتداء اعتºفه ا�روج إ� عيادة مريض أو شهود جنازة، و�ذا Z قربٍة لم تتعi": قال

ً
 عليه، وهكذا أيضا

هذه قضية " ال ا�روج للتجارة وال ا�كسب بالصنعة } ا�سجد وال ا�روج �ا شاء، ما X منه بُد كعشاء ومبيت } بيته
  .االش;اط R االعتzف وما يفيد فيه االش;اط وما ال يفيد

  :ا�صنف رsه اهللا بiّ أن االشÛاط } االعتºف يفيد } أمرين
، مثل زيارة قريب أو عيادة مريض أو شهود جنازة، فهذه 	ها قُرب لم تتع[ عليه، القربة الà لم تتعi عليه :ولاألمر األ

  .جاز ¥ ذلك ولم يُبطل ذلك اعتzفه، فإذا اش;ط R ابتداء اعتzفه أن Hرج �ا
tف  األمر ا6اzا يفيد فيه االعتÙ-فzاالعت R منه بد -أي االش;اط Xابتداء : ما R بيته فلو اش;ط R كعشاء ومبيت

  .اعتzفه أن يتع) R بيته أو أن يبيت R بيته فله �طه
اGروج للتجارة وا<كسب بالصنعة R : ، مثلما ينا} حقيقة االعتºف منافاة ظاهرةفهو  وأما ما ال يفيد فيه االعتºف

، فهذه األمور ال يُفيد فيها ال�ط �نافاتها �قيقة االعتzف، واGروج كما أ�ت �با�ة أهله أو ما أشبه ذلك، ا�سجد
فإذا اش;ط أن Hرج �ا ، وهكذا لو اش;ط اGروج �ا شاء هذا يناR حقيقة االعتzف ألن حقيقة االعتzف لزوم ا�سجد

  .شاء فهذا �ط غ� صحيح وليس ¥ أثر، ألن اGروج �ا شاء يناR حقيقة االعتzف
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  مبطالت االعتºف : الثالعنî ا6
 اعتºفه Ãروجه : قالو£ن وطئ ا�عتكف } فرج أو أنزل بمباjة دونه فسد اعتºفه، : "قال ا�صنف ر�ه اهللا

ً
ويبطل أيضا

هذه مبطالت االعتzف، فمن مبطالت االعتzف الوطء R الفرج، فلو وطئ ا�عتكف زوجته R " �ا X منه بد ولو قل
َمَساِجدِ {ويدل \ ذلك اآلية ، فرجها بطل اعتzفه

ْ
نُتْم َ?كُِفوَن ِ} ال

َ
وُهن� وَأ ُjَِوالَ ُيَبا { Áهذه اآلية فيها ا��، وا�� يقت

  .فلو ارتكب هذا ا�� فسد اعتzفه، ا<حريم ويقÁ أيًضا الفساد
قد نص \ ذلك الفقهاء R ا�ذاهب يعî أنزل بمبا�ة دون الفرج، أيضا يفسد اعتzفه، و "أو أنزل بمباjة دونه": قال

َمَساِجدِ {األربعة لظاهر اآلية 
ْ
نُتْم َ?كُِفوَن ِ} ال

َ
وُهن� وَأ ُjِماع} َوالَ ُيَباÒهور ا�ف�ين �لوا ا�با�ة \ اÃو.  

راد اÒماع أو ما ر�ه اهللا ¥ اختيار R هذه القضية، حيث اختار وقرر ما ذكر Ãهور ا�ف�ين ثم قال ا� وابن جرير الطÂي
وأما ا�با�ة لغ� شهوة فهذه ال ، ويدخل R ذلك ا�با�ة إذا حصل معها إنزال، قام مقام اÒماع Ùا أوجب غسًال إÕابه

األظهر أنها ال تبطل االعتzف  هل تبطل االعتºف؟لكن ، وأما ا�با�ة لشهوة من غ� إنزال ف� حرام، تؤثر R االعتzف
  .R داللة اآلية \ ما ذكره ابن جرير ر�ه اهللا R تفس�ه ألنها ال تدخل

 اعتºفه Ãروجه �ا X منه بد ولو قل: "قال
ً
تقدم ال¦م \ مسألة اGروج وأنها تناR االعتzف، إذ االعتzف " ويبطل أيضا

  .ليل فإن اعتzفه يبطلفإذا خرج �ا ¥ منه بد ولو Åن خروجه ق، لزوم ا�سجد، وتقدم ذكر حديث qئشة R هذا
  ما يستحب للمعتكف: العنî الرابع

من حسن إسالِم : (ويستحب اشتغاX بالقرب من صالة وقراءة وذكر وÌوها واجتناب ماال يعنيه لقوX عليه السالم:"قال
لصالة والقراءة فيستحب للمعتكف أن يشغل وقته بطاعة اهللا عز وجل وبالعبادات ا�حضة، مثل ا" )ا�رء تر�ه ما ال يعنيه

  ).من ُحسن إسالم ا�رء تر�ُه ماال يعنيه( �وينب� ¥ أن Õتنب ما ال يعنيه لقو¥ ، واTكر و�وها
هذا ورد من فعل " اوال بأس أن تزوره زوجته } ا�سجد وتتحدث معه وتصلح رأسه أو غÇه ما لم يتثذ ب�ء منه:"قال 

 وهو معتكف، فهذا �فحادثها، وqئشة رð اهللا عنها Åنت تصلح رأسه  �، فإن صفية زوجته أتته وهو معتكف �ا�¹ 
  .جائز ب�ط أال يتثذ من الزوجة ب�ء من ألوان االستمتاع

Õوز ¥ أن يتحدث مع من يزوره أو يأتيه، �ا أسلفت من زيارة صفية رð " وX أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يُكÈِ : "قال
، لكن ال ينب� للمعتكف أن يك0 من األحاديث، ألن هذا يناR �و معتكف و~ادثته �ا وه �اهللا عنها لرسول اهللا 

  . ا�قصود من االعتzف وهو االنعزال واالنقطاع عن اGالئق لالتصال �دمة اGالق جل وعال، أو للتعبد للخالق جل وعال
R فz0ة ال¦م هذا يُضعف تأث� االعتcب ¥  � إصالح قلبه، و�ذا مر معنا أنه فانشغال ا�عتكف باألحاديث وÄُن يÅ

  �خباء، مع أن ا�سجد «صل به االعتzف واالنعزال عن اGلق R معايشهم وÜارتهم وأمور دنياهم، إال أنه 
ً
Åن أيضا

ص \ أن فينب� للمعتكف أن «ر، إمعاناً R االنعزال عن اGلق وا<فرغ لطاعة اهللا عز وجل يÄب ¥ خباء R ا�سجد
  .يعمر اعتzفه بذكر اهللا جل وعال

، ، فالصمت ليس عبادة R ذاته" ويكره الصمت إ� الليل و£ن نذرهُ لم يف به: "قال
ً
 وقد يكون �ا

ً
الصمت قد يكون خ�ا

 	ه، فمن ، فالسكوت عن ا�ق من� عنه، فقد يأثم اإلنسان إذا سكت عن ا�طق بواجب
ً
كما أن ال¦م ليس مذموما

م ما هو م�وع وجوًبا أو استحبابًا، لكن ا<عبد بالصمت Tات الصمت هذا ليس م�وع، فمن صمت يوًما أو نذر ال¦
  . أن يصمت فإنه ال يú بهذا ا�ذر ألن الصمت ليس عبادة
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أو هذا مبî \ قضية أن االعتzف يصح ولو �ظة " وينب� �ن قصد ا�سجد أن ينوي االعتºف مدة Jثه فيه" :قال
وقال الشيخ من قصد ا�سجد : "قال) o(لكن شيخ اإلسالم ابن تيمية ¥ رأي R هذه القضية مذكور R حاشية رقم ، �ظات

، فإنه وأصحابه Åنوا يصلون �وهذا مبî \ أن هذا لم يُنقل عن ا�¹ " لصالة أو غÇها ال ينوي االعتºف مدة Jثه فيه
  �R ا�سجد ولم يرغبهم 

ً
  .وال فعًال R قضية أن ينووا االعتzف 	ما دخلوا ا�سجد للصالةال قوال

أو ساعت[ أو  وقد تقدم أن أقل االعتzف ساعة، فلو دخل شخص ا�سجد للصالة ونوى أن يمكث بعد الصالة ساعة
ولم يُنقل  � أما أن ينوي 	ما دخل لفريضة االعتzف؛ فهذا لم يُنقل عن رسول اهللا، ثالث فال بأس أن ينوي االعتzف

�Gاهللا عنهم، وهم أحرص ا�اس \ ا ðعن الصحابة ر.  
فإذا ، ا5يع وال�اء ال يصح للمعتكف وال لغ� ا�عتكف" وال ½وز اJيع وال ال(اء فيه للمعتكف وغÇه وال يصح: "قال

 من أجل االعتzف
ً
ال لغرض ا<جارة بل �اجة فيجوز وأما إذا Åن ا5يع أو ال�اء ، Åن لغرض ا<جارة فإنه ~رم مطلقا

خارج ا�سجد وليس داخل ا�سجد، فال بأس أن Hرج من أجله، لو احتاج إ  س;ةٍ مثًال وهو R ا�سجد فال بأس أن 
Hرج، ألن هذا خروج �ا ال بد ¥ منه فيخرج ويش;ي س;ة وال يؤثر ذلك R االعتzف، وهكذا لو احتاج إ  أن Hرج 

  .فهذا خروج �ا ال بد ¥ منه وهو جائز ليش;ي طعاًما

  )T/( ا_لقة
  ا_ج أحºمو ا�ناسك كتاب

 ل�ح يكú ال ا�تب� ا�لقات عدد أن إ  نظرا ،كتابه R ا5هو� منصور الشيخ ذكرها ال� ا�سائل أبرز \ أقتùس
  .االستيعاب وجه \ اهللا ر�ه الشيخ ذكره ما Ãيع

  :عناg هذه ا_لقة
s   / ا�ين من م�<هو ا�ج حكم /   }    .والعمرة ا�جو ا�ناسك تعريف. 

o   / ا�كمة R العمرة حكم /   �      .ا�ج م�وعية.  
  .الفور \ ا�ج وجوب /   È    .أقسامهو ا�ج وجوب �وط /   ¶
ß   / مهبعض و الص¹ حج قضيةzأح.   

T   / ا�ناسك تعريف   
 متعبدات Y إطالقها غلب، وتعبد: تنسك: يقال ،ا�عبد هوو –�×هاو السi بفتح–نِسكم/    كمنسَ  �ع ": ا�صنف قال

  . "ا§بيحة �و النسيكة من األصل } ا�نسكو ،ا_ج
، القصد: لغة هو، واdجرة Y تسع سنة فرض، ا_جة ذي شهر عكس، األشهر } ا_اء بفتح جا_َ و": فقال ا�ج عرف ثم
   "wصوص زمن } صوصw لعمل مكة قصد: j?و
  " wصوص وجه Y اJيت زيارة: j?، والزيارة: لغة والعمرة": فقال العمرة عرف ثم
  .العمرةو با�ج تتعلق أحzم من اهللا شاء إن سيأª ما خالل من أكã بشg ستتضحو ،هللا شاء إن واضحة ا<عاريف هذه و
   ا�ين من م��هو ا_ج حكم /   /

  اإلسالم أر·ن من اGامس الرcن هوو ،ا�سلم[ بإÃاع اإلسالم فروض من فرض ا�ج
� { عالو جل اهللا قال ذلك \ األدلة من-   َوِهللا

َ
Yَ  َْيِت  ِحج�  ا�²اِس

ْ
Jْهِ  اْسَتَطاعَ  َمنِ  ا

َ
 َعنِ  َغِ¡-  اهللا فَإِن�  َكَفرَ  َوَمن َسبِيالً  إِ�
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 َiَعالَِم
ْ
   }ال
 ا5يت حج منها وذكر ) س Y اإلسالم ب¡( :� قو¥و) فحجوا ا_ج عليكم فرض اهللا إن(: � قو¥ السنة أدلة من-
  .بالÄورة اإلسالم دين من ا�علومة األمور من ا�ج فرضية فإن �ذاو ا�ج فرضية \ ا�سلمون أÃعو
S   / ا_ج م(وعية من ا_كمة:  

  :ومن أبرز ما يظهر ،منها شيئا نعلم قدو منها كث� علينا ÆH قد، عظيمة �كم �ع ا�ج
 ا�ج مناسك من أو ا�ج متعبدات من كث�ا فإن ،مع© ¥ ا��ف يعقل ال �ا وجل عز هللا تعبدا ا�طلق االنقياد ظهور-
 اذه R يطوف الشخص فكون ،ظاهرة حكمة �ا يدرك ال العقل ألن ،جلو عز هللا اGالص ا<عبد فيها يظهر ا�ج أعمالو

 ا�zن ذلك من ينتقلو ا�zن ذلك R يبيت ثم ،�حدد العدد بذلك اGاص ا�zن ذلك R يس< ثم ا�حدد دالعد بذلك ا�zن
 � ا<قييداتو ا<حديدات هذه ،~دد مzن ´و ~دد بعدد اÒمرات يرýو ،~دد مzن و´ ~دد وقت R آخر مzن إ 
 ألن، ةحكم ¥ يعلم ال فيما جلو عز هللا ا�حض تعبدهو قيادهوان قهرِ  بذلك ±ظهر للعبد االختبارو االبتالء من نوع

 أوامر من ألمر يعلم ال Åن إذا أما االمتثال، \ للحكمة إدراكه يساعده فقد األوامر من أمر R ا�كمة علم إذا الشخص
 R يتج¸ هذا، وناطعأو انسمع لألمر االنقياد lرد إال االمتثال \ حينئذ «مله ال فإنه ة،حكم� رسو¥ أوامر أو اهللا

  العبادات
ً
  .أكã بشg ا�ج R يظهر لكنه عموما

  ا�كم من -
ً
 Õتمع، العبادة \ االجتماع فيه «صل ا�جف، جلو عز اهللا ألمر استجابة العبادة \ االجتماع أيضا

 يوجد ال، وواحد مzن R جلو عز اهللا عبادة \ األلوانو اللغاتو األجناس اختالف \و األقطار شì من ا�سلمون
  .االجتماع هذا يضا� ~دد وقت ´و ~دد مzن R العدد بهذا اجتماع

  ا�كم من-
ً
 من بعضهم ا�سلمون تعلميف، ا<علمو ا<عاونو ا<ناصحو ا<عارف من االجتماع فوائد من «صل ما أيضا

  .بعض
  .بينهم ا�ساواةو وحدتهمو ا�سلم[ لقوة مظهر-
  منهاو-

ً
 يتحملو ،عالو جل اهللا أجل من ا5د¬ جهدهو وقتهو ما¥ يبذل فا�اج، ا5ذلو اÒهاد \ تربية ا�ج أن أيضا

 � ا�¹ عن ثبت و�ذا ،اÒهاد فيه يشابه Ùا وهذا ،عالو جل اهللا أجل من األوطانو األهل مفارقةو الغربة مشاق ا�شاق
 ).العمرةو ا_ج ،فيه قتال ال جهاد عليهن(: قال ؟جهاد من النساء \ هل سئل �اأنه 

U   / العمرة حكم:  
 لكن ،العلماء بi إ�اع �ل وجوبها فليس العمرة أماو ،باإل�اع فرضو واجب ا_ج ،ا�ج حكم \ ال¦م تقدم 

: ا�تع لقوX واجبان) العمرةو ا_ج يع¡( وهما" :قال �ذاو الوجوب هو اهللا رsه ا�صنف عليه م. ا§يو الصحيح
} 

ْ
وا تِم�

َ
َج�  وَأ ُعْمَرةَ  ا_ْ

ْ
�  َوال  ،فيه قتال ال جهاد عليهن، نعم :قال ؟جهاد من النساء Y هل اهللا رسول يا(: ?ئشة _ديثو} ِهللا

   ".أو± فالرجال النساء } ذلك ثبت £ذاو :قال االستدالل وجهو، صحيح بإسناد ماجة ابنو أsد رواه) العمرةو ا_ج
 فيها Ëنماو ،فرضها اآلية R ليسو": القيم ابن قال )}( ا�اشية R كما القيم ابن تعقبه فقد باآلية ستدالللال بالنسبة أما

 منو العمرة وجوب \ يدل ما السنة R صح لكن "االبتداء وجوب يقتÁ ال ذلكو فيها ال�وع بعد العمرةو ا�ج إتمام
 أسلمت إt ا�ؤمنi أمÇ يا قلتو عمر أتيت(: قال معبد بن الص¹ حديث منها، وا�صنف ذكره اTي qئشة حديث ذلك

 هوو النساô رواه) نبيك لسنة هديت: عنه اهللا رØ عمر فقال، بها فأهللت عñ مكتوبi العمرةو ا_ج وجدت £tو
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  . صحيح حديث
µ   / وطj ا_ج وجوب:  
  :ا�ج وجوب �وط ههذ "القادر ا�èف ا_ر ا�سلم Y فيجبان ذلك تقرر إذا": قال 
 s   / ا_رية /   }، اإلسالم ،o   / يفè�االستطاعة :بالقدرة ا�رادو ،القدرة /   �، ا.  
 مرة ا_ج( :� لقو¥ ،واحدة مرة العمر R بالوجو ؛األربعة ال�وط هذه توافرت إذا اهللا ر�ه ا�صنف قال كما والوجوب 

  هريرة أñ عن ح مسلم´ صحيو، غ�هو أ�د رواه) مطوع فهو زاد فمن
ً
qاهللا فرض قد ا²اس أيها(: قال � �¹ا أن مرفو 

 أن \ د±الن ا�ديثان فهذان) ماستطعت �او لوجبت نعم قلت لو: فقال ؟?م أكل رجل فقال ،فحجوا ا_ج عليكم
  .واحدة مرة العمر R العمرة أو ا�ج الواجب

  :تقدمةا� ال(وط تلك أقسام اهللا ر�ه ا�صنف ب[ ثم
 اإلسالم ذلك R ويدخل ،والصحة للوجوب �ط هو ما" الصحةو للوجوب jطان العقلو فاإلسالم" :قال :األول القسم

 لوو ،«ج أن عليه Õب فال للمجنون بالنسبة وهكذا ،كفره حال عليه Õب ال، وحج لو ا�ج منه يصح ال فالzفر، العقلو
  .منه يصح لم lنون هوو حج

 غ� الصغ� أن بمع© ،واإلجزاء للوجوب �ط ا5لوغ" واإلجزاء للوجوب jطان ا_رية �مالو واJلوغ: "قال :ا6اt القسم
 واإلجزاء للوجوب jطان: قال �ذا ،اإلسالم حجة عن Õزئه ال لكن ،صحيح فحجه حج لوو ا�ج عليه Õب ال ا5الغ
 حر صار إذا أنه بمع© ،اإلسالم حجة عن ذلك Õزئه لم حج لوو، ا�ج عليه Õب ال ،للرقيق بالنسبة وهكذا الصحة دون

ً
 ا

  . صحيح حجه نعم صحيح؟ حجه هل لكن، «ج أن عليه وجب
 "اإلجزاء دون للوجوب jط االستطاعةو": قال �ذاو، االستطاعة هوو اإلجزاء دون للوجوب �ط هو ما :ا6الث القسم

  الصحةو
ً
� (: تعا  و¥لق ا�ج عليه Õب ال ا�ستطيع فغ� ،طبعا   َوِهللا

َ
Yَ  َْيِت  ِحج�  ا�²اِس

ْ
Jْهِ  اْسَتَطاعَ  َمنِ  ا

َ
 لو لكن )َسبِيالً  إِ�

  .اإلسالم حجة عن أيضا lزئو صحيح حجهف حج،و نفسه \ املÇ مستطيعٍ  غ� شخصا أن فرضنا
á   / ا_ج وجوب Y الفور:  

 الوجوب �وط فيه توافرت من" عذر بال أخره إن يأثمو ،لفورا Y الس0 عليه وجب ال(وط X كملت فمن": ا�صنف قال
 ،السنة تلك R «ج أن عليه Õب الوجوب �وط فيه تكاملت سنة أول بمع© ،الفور \ ا�ج عليه Õب فإنه ا�تقدمة
، أ�د رواه) X يعرض ماذا يدري ال أحدكم فإن -الفريضة ع¡ي- ا_ج إ� تعجلوا( :� لقو¥ يؤخر أو يسوف أن ¥ وليس
 يعرض ما يدري ال الشخص أن هوو ،للحكمة بيان أيضا فيهو ،الفورية \ د±لو ا�ج إ  ا�بادرة وجوب فيه ا�ديث وهذا
ُ  قد الفارغو ،فقر يصيبه قد والغî ،يعجز قد القادرو ،يمرض قد الصحيحف ¥،  ا�ج أسباب ¥ تي�ت �ن فينب�، شغلي
  .� رسو¥ أمرو وعال جل اهللا ألمر استجابة الفريضة هذه إ  يبادر أن عليه Õب ا�ج وجوب �وط فيه وجدتو
  :أحºمهبعض و الص� حج قضية /   �

 Õزئه ال، وا�ج عليه Õب الو ا�ج، منه يصح الصغ� أن يفيد وهذا ،الصحة دون اإلجزاءو للوجوب �ط ا5لوغ أن تقدم
 \ استدلو نفال يقع يعî "نفالً  الص� من - العمرةو ا_ج أي - فعلهما يصح و": ا�صنف قال �ذا، واإلسالم حجة عن
  . مسلم رواه) أجر لكو نعم: قال حج؟ أdذا: فقالت صبيا � ا�² إ� رفعت امرأة أن( عباس ابن �ديث ذلك
 بقية عن ا�ج به ينفرد اÙ هذا، و�À غÇ ¯ن لوو الصغÇ من يصح ا_ج يعî" يم� لم عمن مال } الوý مرِ øُ  و": قال
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 ا�ية يعقل ال فهو Ù� غ� Åن إذا لكن Ù�، غ� Åن لوو الصغ� من يصح، ا�م� غ� من لوو يصح ا�ج فإن العبادات،
 ا لو فرضنا أن الو  ~رم~رم الو  Åن ولو يعî"�رما ولو" :قال ،اهللا ر�ه ا�صنف قال كما و±ه عنه «رم �ذاو اإلحرامو

 فله اإلسالم حجة نفسه عن «ج لم الو  Åن لو حø " ìج أولم" ، معه اTي صغ�ه عن اإلحرام أيضا فينوي نفسه عن�ج 
  . ا�يةب صغ�ه عن «رم أو ا�يةب و±ه عن «رم أن
 فهذا ،فأكÈ سنi سبع بلغ نم م�وا� ،Ù�ا Åن إذا "بإذنه ø �Àرم و": قال و�ذا ،الو  بإذن «رم فإنه Ù�ا Åن إن وأما
 يعقل Ù� ألنه اإلحرام منه يصح، واإلحرام \ ي;تب ماو باإلحرام ا�راد فهمهيُ فيقول ¥ و±ه أحرم و العبادة، مع© يعقل
  .اإلحرام ومع© العبادة مع©
 Ù� Åن سواء الص¹ عنه يعجز ما يفعل الو  يعî "يعجزهما ما وý يفعل و": قال

ً
 بعض عن يعجز Åن إذا، Ù� غ� أو ا

   .اÒمار عنه ف�ý نيابة عنه ذلك يفعل الو  فإن اÒمار رý مثل ا�ناسك
 صغ�ه عن أيضا س�ýو نفسه عن س�ý هوو ،حاج الو  Åن إذا يعî "بنفسه رåٍ  } الوý يبدأ لكن": قال القول األول

  .نفسه عن يقع يقولون أوال غ�ه عن ر? فلو ،وباوج وهذا ،نفسه عن بالرý أوال يبدأ فإنه العاجز،
 ا�الكيةو ا�نفية مذهب وهو، أجزأ خالف فلو ،غ�ه عن رميهو نفسه عن رميه ب[ مستحب ال;تيب أن :ا6اt ولقال

  ).نوى ما امرئ لû و£نما( � قو¥ لعموم
 عموم بأن ذلك مناقشة يمكن، وا�ج R ابةا�ي \ الرR ý ا�يابة ويقيسون )بنفسك بدأا(: � بقو¥ بعضهم يستدل
  .خاص أمر R هو Ëنماو اqم ليسهو ف )عليها فتصدق بنفسك بدأا( تتمته ألن ،يسلم ال) بنفسك بدأا( حديث

 تأخ� نفسه عن حِجهِ  قبل غ�ه عن حِجهِ  من فيلزم ا�ج، �الف موسع الرý وقت أن هوو فرق فهناك با�ج اإل�اق أما و
 عن نفسه عن الرý خرؤي لم فهو نفسه عن ر? ثم غ�ه عن ر? فلو، الرý �الف ،Åملة سنة نفسه عن بالواج ا�ج
  .سعة فيه ألن ،الرý وقت
   .صغÇه عن أو مو�ه عن يرå ثم نفسه عن الرåب يبدأ الشخص أن ألو±اف ،مستحب الÛتيب أن األظهر ¯ن وdذا
 } قاعدة عندنا ألن ،غ�ه عن الرR ý نائبا يصح ال السنة تلك «ج لم اTي صالشخ يعî "حالل برå يعتد وال": قال

 يعî غ� ا�اج تلك السنة ا_اللو ؛غ�ه عن فيه وcيال يكون أن صح ؛بنفسه الفعل مبا�ة منه صح من أن �و الو�لة
  .الرR ý غ�ه عن وcيال يكون أن يصح فال ،نفسه عن الرý منه يصح ال
 Ëنماو ،و±ه عنه يطوف فال عنه qجزا الصÅ ¹ن إذا �وهو للطواف بالنسبة يعî "�موال أو راكبا لعجز به طافوي": قال

   .Ùكنا ذلك مادام ~موال أو راكبا به يطاف
 R القدرة \ ال¦م R �ع ذلك بعد اهللا ر�ه ا�صنف، أحzم من به يتعلق ماو الص¹ �ج ا�تعلقة األحzم بعض هذه
  .أحzم من بها يتعلق ماو ا�ج

  )//( ا_لقة
  :عناg عدة خالل من نكمل الnم j Yوط ا_ج

s   / ا�ش;طة القدرة تعريف R القدرة ل�ط بالنسبة ا�اس أقسام /   }  .تتضمنه ماو ا�ج.  
o   / مها بعضو ما¥ دون بدنهب العاجز استنابةzللمرأة ا�حرم اش;اط /   �  .أح.  
  .عمرة أو حج لزمه من موت /   ¶
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T   / طة القدرة تعريفÛتتضمنه ماو ا_ج } ا�ش:  

 فإن �ذاو ،اJدنية القدرةو ا�ا�ة القدرة يشمل ما باالستطاعة ا�راد باالستطاعة؟ �رادا ما، االستطاعة ا�ج وجوب �وط
� و{ :تعا  قو¥ R ال�ط هذا \ نص قد جلو عز اهللا َِهللا �  

َ
Yَ  �²َْيِت  ِحج�  اِس ا

ْ
Jْهِ  اْسَتَطاعَ  َمنِ  ا

َ
 ا�¹ عن ورد قدو} َسبِيالً  إِ�

عن  من آثار شواهد ¥ لكن ،ضعيف بسند ا�ارقطî رواه هذا R الوارد ا�ديثو ،الراحلةو الزاد بأنه السبيل تفس� �
ْهِ  اْسَتَطاعَ  َمنِ { تعا  قو¥R  عةاالستطا ف�وا أنهم السلف بعض عن أيضا ورد قد، وتقويه عنهم اهللا رð الصحابة

َ
 إِ�

  . ا5دنية القدرةو ا�ا±ة القدرة تشمل االستطاعة أن نقول أن يمكن األمرين ب[ Ãعاو ،بالصحة ف�وها} َسبِيالً 
 أماو ،هللا ر�هم الفقهاء ذكر كما ا�ا±ة القدرة هذه، الشخص ذلك �ثل تصلح ال� الراحلةو الزاد ملك � :ا�ا�ة القدرة
  .با�شاعر القيامو مكة إ  اإلتيان من الشخص تمكن ال� الصحة ف� اJدنية القدرة

 ا�اجات عن زائدة يعî، األصلية ا�اجات عن فاضلة القدرة هذه تكون أن البد أنه \ الفقهاء نص: ا�ا�ة لقدرةا
 ألن إ±ه ~تاج لكنه به «ج أن يمكن مال خصالش عند Åن فلو ،ذلك �وو ا�لبسو ا�سكنو لعلما ككتب ،األصلية

 من األشياء هذه ألنفال يلزمه ا�ج،  ا�ج \ بثمنها لقدر باعها لو ،سكنا أو 5اسا أو عنده علم كتب إال ليس ا�ال هذا
 لو ،عيا¥ ةونفق نفقته عن فاضال ةالقدر به Çصل اTي ا�ال يكون أن البد أنه \ الفقهاء نص وأيضا ،األصيلة ا�اجات

 أن نقولف وبا<ا� ،ا�ا±ة القدرة به Çصل ال ا�ال هذا فإن نفقة بدون عيا¥ ل;ك به حج لو لكنه ا�ال من مبلغ عنده Åن
 ذلك ومن ،عليه Üب ال� ا�قوق عن فاضال يكون أن البد أنه الفقهاء ذكر أيضا ا�ج، عليه Õب ال الشخص هذا

 مدين أنه إال بها ا�ج من مكنتي اGمسة هذه ،ريال آالف %سة عنده Åن لو فمثال ها،و�و �Åيون اآلدمي[ حقوق
 Õب فال ا�ا±ة القدرة به تتحقق ال عنده ا�بلغ هذا وجود فإن با<ا�و ،ا�ج \ مقدم ا�ين سداد فهنا ،ريال آالف �مسة
  .ا�ا±ة القدرة وجود لعدم عليك Õب فال ا�ج اأمو ،ا�ال هذا من عليك اTي ا�ين سدد ¥ نقول بل ،ا�ج عليه

  القدرة ل(ط بالنسبة ا²اس أقسام /   /
 اhا¬ واألمر ا�ا±ة القدرة األول األمر، أمرين تشمل كونها من بينتهو االستطاعة أو للقدرة ا�تقدم ا<عريف خالل من

  :أقسام أربعة \ أنهم فنقول القدرة ل�ط نسبةبال ا�اس أقسام إ  نصل أن يمكن ذلك خالل من، ا5دنية القدرة
  .بنفسه «ج أن يلزمه هذاو ماXو ببدنه القادر :األول القسم

 فق� أيضا نفسه لوقتا R هوو زوا¥ ير� ال مرضا مريض أو السن R كب� مثال كشخص ماXو ببدنه العاجز :ا6اt القسم
 .ûء عليه ليس فهذا مال عنده ليس

 Õب ال فهذا ةما± قدرة عنده ليس الراحلةو الزاد عنده ليس لكن ببدنه قادر فهو ماX دون ببدنه القادر :لثا6ا القسم
 .ا�ج عليه Õب فال ،مكة إ  الوصول يستطيع ال Åن إذا ا�ج عليه

 عنه «ج نائبا ميقي أن يلزمه هذاو بد¬ عجز عنده لكن ما±ة قدرة عنده فهذا بدنه دون بماX القادر :الرابع القسم
  ا�ج عن العاجز القسم هذا R يدخلو، يعتمرو

ً
 أنه \ يدلو ،برؤه ير� الإما لكã سن أو �رض  ال ير� زوا¥ عجزا

 أâ إن اهللا رسول يا قالت خثعم من امرأة أن( ماعنه اهللا رð عباس بن اهللا عبد حديث عنه «ج نائبا أن يقيم يلزمه
  ا_ج } تعا� اهللا فريضة أدر�ته

ً
 .عليه متفق ا�ديث )عنه ح1: قال عنه؟ أفأحج الراحلة Y يثبت ال كبÇاً  شيخا

 لكن ،ا�ج يلزمه الشخص هذا أن \ يدل عنه Çج نأ إياها أمرهو �ا � ا�Ë ¹قرارو )ا�ج R اهللا فريضة أدرcته( :فقو�ا
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  .هعن «ج من ينيب أن يلزمه Ëنما، وبدنيا qجز ألنه بنفسه ليس
 عن ا�رأةو الرجل عن الرجل «ج أن Õوز أنه فكما ،الرجل عن ا�رأة حج جواز �و أخرى فائدة أيضا ا�ديث هذا و´
  . الرجل عن ا�رأة Çج أن Õوز أيضا ،ا�رأة
 ا�ج بلوجو يش;ط أنه \ الفقهاء نص، الطريق أمن اعتبار هوو الفقهاء بعض ذكره ما االستطاعة �ط R أيضا يدخل Ùا
  الطريق يكون أن

ً
 إذا ألنه ،تقدم اTي االستطاعة بد±ل عليه ونستدل االستطاعة �ط R ندخله أن يمكن وهذا ،مأمونا

  مكة إ  الطريق Åن
ً
 ،بنفسه Hاطر أن يلزمه الو مستطيع غ� الواقع R فهذا ما¥ \ أو نفسه \ H) الشخص، �وفا

  .االستطاعة ب�ط يتعلق ما هذا ،الطريق أمن ¥ يتي� ìح ا�ج عليه Õب ال نهإ نقول بل
S   / دون بدنه } العاجز استنابة Xمها بعضو ماºأح:  

  :�و ا�وضوع بهذا تتعلق مسألة هنا عنه، «ج من ينيب أن يلزمه ما¥ دون ببدنه العاجز أن تقدم
  :تفصيل فيها ا�سألة هذه ال؟ أم عنه ا²ائب حج ½زئ فهل ا�ريض برئ كأن العذر زال إذا مسألة

، ا�ائب �وع قبل األصل \ قدر عنه ا�نوب ألن ،عنه ا�نوب عن حينئذٍ  ا�ج Õزئ فال ا²ائب إحرام قبل العذر زال إذا 
 .ا�ج فلزمه ا5دل R ال�وع قبل األصل \ قدر ا��ف فالشخص ،بدل هذا ا�ج R ا�ائب �وع

  يزال ما العجز ·نو ا�ائب أحرم يأ ،²ائبا إحرام بعد العذر زال إذا
ً
 بعد شفاه وجل عز اهللا إن ثم عنه ا�نوب عند موجودا

  األصل Åن ا5دل R ال�وع ح[ ألنه lزئ ا�ج أن نقول فحينئذ ،اإلحرام
ً
 اTي الواجب أدى ألنه ذمته فãئت ،متعذرا

 .عليه

  أخرى مسألة
ً
 ¯ن إذا نفسه عن حج قد يكون أن غÇه عن øج من } يشÛط أنه �و ا�ج R ا�يابة بقضية تتعلق أيضا

 عن أوال «ج حì غ�ه عن ا�ج R ينوب أن ¥ فليس نفسه عن ا�ج \ قادرا الشخص فمادام، نفسه عن ا_ج Y قادرا
 ةشÂم عن Jيك :يقول رجالً  سمع � ا�² أن( عباس ابن حديث ذلك \ يدلو ،نفسه عن ا�ج وقع ذلك فعل فلو، نفسه
 عند رواية ´و ،غ�هو أ�د رواه) ةشÂم عن حج ثم نفسك عن حج: قال، ال: قال نفسك؟ عن حججت :� ا�² فقال

îم عن وحج عنك هذه(: قال ا�ارقطÂعن ليسو –ا�ائب عن- عنه يقع ا�ج أن \ تدل صحيحة رواية �و )ةش 
  .عنه ا�نوب

 وأما ،نفسه عن «ج حì غ�ه عن «ج أن ¥ فليس نفسه عن ا�ج \ قادرا الشخص ونيك بأن ا�سألة قيدنا أننا لحظيُ 
 \ حينئذ ي;تب ال ألنه ،غ�ه عن «ج أن ¥ Õوز أنه العلماء أقوال من يظهر فاTي نفسه عن ا�ج عن qجزا Åن إن

 فمن الفقراء ببعض إرفاق هذا ´، وا�ج عليه Õب لم فهو به متعلق غ� الفرض تأخ� ألن، الفرض تأخ� غÇه عن حجه
  qجز نفسه الوقت R وهو ا�شاعر هذه إ  الوصول إ  نفسه قتتشو منهم كث�ا فإن ،ا�رم[ بالد عن ا�يار بهم نأت

ً
 ما±ا

  قدرته مع
ً
  .م� للمنيب مصلحةو �م مصلحة هذا ´و ،تعا  اهللا شاء إن بأس فال ا�ج R استنيبوا لو فهؤالء ،بدنيا

U   / اطÛةللمرأ ا�حرم اش.  
، خاص حديثو qم حديث هذا \ يدلو ،~رم غ� من تسافر أن �ا Õوز الو ،ا�ج عليها Õب فال ~رما ا�رأة Üد لم إذا
 ،صحيح بسند أ�د رواه )�رم مع إال امرأة تسافر ال(: قال � ا�¹ أن عباس ابن حديث من ثبت فقد العام ا�ديث أما
 Åن سواءو ،طويال أو قص�ا Åن سواء السفر q Rمو ،عجوزا أم شابة Åنت سواء ا�رأة q Rمو ،غ�هو ا�ج سفر q Rم هذاو

 امرأة ¼ج ال(: قال � ا�¹ أن عنه اهللا رð عباس ابن حديث فهو اGاص ا�ديث أما، وامبغ�ه أو بالسيارة أو بالطائرة
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 حديث هوو) معها فحج ارجع: � فقال ،حاجة امرأ�و كذا غزوة } بتتِ كتُ اُ  إt اهللا لرسو يا: رجل قال، �رم معهاو إال
  .صحيح

   تعريفه؟ ماو رما�حَ  هو من -
 فالزوج واضح الزوج "الزوج" وقو�ا، مصاهرة أو رضاع أو لقرابة ا<أبيد \ عليه Çرم من أو زوجها هو ا�حرم أن :اÒواب
 ا�ؤقتة ا�رمة رجHُ  هذاو ،مؤبدة حرمة نكاحها عليه «رم من يعî "ا<أبيد \ عليه رمÇ من أو" وقو�ا، لزوجته ~رم
 ا<حريم ألن ،�ا ~رما ليس اأخته فزوج �ذاو ،مؤقت Çريم ا<حريم هذا لكن أختها زوج \ ~رمة ف� ،أختها كزوج

 قدو الرضاع بسبب يكون قدو القرابة بسبب كوني قد ا�ؤبد ا<حريم هذا، مؤبدا Çريما ليس لكنه -بينهما وجد Ëنو-
 زوج مثل ا�صاهرةو ،الرضاع من أبيهاو الرضاع من كأخيها الرضاعو ،عمهاو كأخيها فالقرابة، ا�صاهرة بسبب يكون
   .ذلك أشبه ما أو زوجها أبو أو بنتها

   ؟ ا�حرم } يشÛط §يا ما -
 ذلكو ،�جنون الو لصغ� ~رمية ال ذلك \ بناءو ،qقال بالغا يعî فامè يكون أن ا�حرم R يش;ط أنه \ الفقهاء نص
 إ  «تاجان هذين إن بل ،ا�جنون أو الصغ� بصحبة «صل ال ا�قصود هذاو ،صيانتهاو ا�رأة حفظ ا�حرم من ا�قصود ألن
  . لغ�هما حافظ[ يكونا أن يمكن فال ،«فظهما من

   حجها؟ حكم فما �رم غÇ من ا�رأة حجت إذا -
 وواجباته ا�ج بأر·ن أتت قد مادامت ،صحيح حجها لكن ،ا�حرم وارتكابها � اهللا رسول ألمر �خالفتها آثمة � نقول

 ا�ج بل ا�ج فساد همن يلزم فال ،أر·نه من رcن \ وال ا�ج ذات \ qئد ليس ن� الوارد ا��و ،صحيح فحجها
  .صحيح

  _كم؟ا فما �رما ا�رأة �د لم إذا -
 أو مسافرا مثال ا�حرم Åن فلو ،تنتظر فإنها ~رم �ا «صل أن ا�ستقبل R تطمع مادامت ،تنتظر أن عليها أن اÒواب 

 من أيست لو ولكن ،ا�حرم �ا يتي� حì تنتظر فإنها تليها ال� أو القادمة السنة R يعدها وهو السنة هذه مشغوال
 ذلك R والعلة ،عنها «ج من تنيب أنها الفقهاء بعض نص فحينئذ ،ا�حرم من أيست أنها درجة إ  ا�رأة وصلت ،ا�حرم
 بدون السفر من يمنعها ال�ع ألن حكميا عجزا ا�ج عن qجزة � إذ ما¥ دون ببدنه العاجز حكم R ا�الة هذه R أنها
 ا�ستقبل R ~رما ترج[ ال qجزة مادمت �ا فنقول ،ا�قي� العجز م�لة ي�ل ا�كå العجزو ،حكå عجز فهذا ~رم

   .عنك «ج من فتنيب[
µ   / عمرة أو حج لزمه مات وقد من:  
 الوجوب هذا Åن وسواء، «ج لم لكنه العمرة أو ا�ج عليه وجب حياته R يعî عمرة، أو حج لزمه قدو الشخص مات إذا

 من تمكن أو، مات حì بنذره يِف  لم لكنه بنذره الوفاء من وتمكن «ج أن نذر لو كما نفسه \ بإÕابه أو ال�ع بأصل
 من Hرج ا�ال هذاو ،عنه يعتمرو øج �ن تر�ته من دفعيُ  أن ½ب حينئذ ،مات حì اإلسالم حجة «ج لمو اإلسالم حجة
 \ يدلو ،العمرة أو للحج ا�ال رجHُ  ا�واريث قسمة قبلو الوصية إنفاذ قبل، فا��اث \و الوصية \ يقدمف ،ال;cة أصل
 ح1 نعم: قال عنها؟ فأحجأ ماتت ح� ¼ج فلم ¼ج أن نذرت أå إن اهللا رسول يا: قالت امرأة أن: (عباس ابن حديث هذا

 ،ا�ذر حج R ا�ديث هذاو ،ا5خاري رواه )بالوفاء أحق فاهللا اهللا اقضوا قاضيته؟ أكنت دين أمك Y ¯ن لو أرأيت ،عنها
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  .عنه «ج �ن ال;cة من رجHُ  أن يلزم أيضا ال�ع أصل R الواجب ا�ج وcذلك ،نفسه \ الشخص بإÕاب واجب هوو

  )S/( ا_لقة
s   / ا�واقيتو ،مواقيت ا_ج 	قس :  
   للحج والعمرة ا�يقات الزما¬: القسم األول 

  ا�يقات ا�z¬ للحج والعمرة: القسم اhا¬
  .مسائل متعلقة با�واقيت /   o      رام من ا�يقات �ن مّر به حكم اإلح /   }
T   / ا�واقيت 	قس:  

  للحج والعمرة ا�يقات الزماt: القسم األول
  ،بالنسبة للميقات الزما¬ للحج فا�راد به الوقت اTي تفعل فيه أفعال ا�ج

ً
 معلوما

ً
قال فوقد ب[ اهللا تعا  أن للحج وقتا

ْعلُوَماٌت ا{سبحانه  ْشُهٌر م�
َ
َج� أ األشهر أن بوقد ف� هذه اآلية بعض السلف منهم عبد اهللا بن عمر رð اهللا عنهما } _ْ

  .شوال وذو القعدة وع� ذي ا�جة :� ا�علومات
  .شوال وذو القعدة وع� من ذي ا�جة �أشهر ا_ج لفقهاء أن وبهذا قال كث� من ا

  .Åمًال بناء \ أنها أشهر Ãع وأقل اÒمع ثالثة دخلون R أشهر ا�ج شهر ذي ا�جةيُ وغ�ه  مالكوبعض الفقهاء Åإلمام 
من ا�علوم أن معظم أفعال ا�ج مع أنه  ،، وقو�ا أن هذه الف;ة � أشهر ا�جوا�شهور وقول أكÈ الفقهاء هو القول األول

 وأيام الت�يق اhالثة ،والعا� وهو يوم ا�حر ،وا<اسع وهو يوم عرفة ،ا±وم اhامن وهو يوم ال;وية ،تفعل R أيام معدودة
)ss ،s{ ،so(،  ،هذه األيام R هذافمعظم أفعال ا�ج تفعل R فائدة لكن الفقهاء عندما «ددون أشهر ا�ج ابتداًء من شوال 

 إال إذا أحرم بالعمرة R أشهر ا�ج كما سيأª إن شاء اهللا :ومن فوائده
ً
  .أن اTي يأخذ عمرة ال يكون متمتعا

 أحرم بالعمرة R آخر يوم من رمضان
ً
فهذا ، حرم با�جأفú اhامن من ذي ا�جة  ،ثم ب� R مكة ،فلو فرضنا أن شخصا

،ليس متمتع
ً
ثم ب�  ،وشوال من أشهر ا�ج ،أشهر ا�ج، ولكن لو أحرم بالعمرة ±لة واحد شوالألنه أحرم بالعمرة R غ�  ا

 
ً
لة من أوبهذا عرفنا مس، R مكة بعد إنهاء مناسك العمرة حì أحرم با�ج R اhامن من ذي ا�جة فإنه يكون متمتعا

  .فوائد هذا ا<حديد
 ،ونص كث� منهم \ أنه ينعقد مع الكراهةج قبل أشهره، أن «رم با� يكرهكما أن الفقهاء ر�هم اهللا نصوا \ أنه 

 وËنما ينعقد عمرة الومن تابعه يرون أنه  الشاف0وبعض الفقهاء وهم 
ً
فيطوف ويس< ويقù و«ل من إحرامه،  ينعقد حجا

 من ثمرات Çديد أشهر ا�ج 
ً
  .ما تقدمR وهذا أيضا
لكن أفضل العمرة ما Åن  ،�تص بزمن مع[ ا وقت للعمرة، إذ العمرة الفالسنة 	هلميقات الزماt للعمرة ل أما بالنسبة

  .R رمضان أو مع حج
  ).عمرة } رمضان تعدل حجة(فإذا Åنت R رمضان فهذا ورد فيها فضيلة وهو قو¥ ص¸ اهللا عليه وسلم 

ن عمرته ثم حج فهو بذلك يكون فإذا اعتمر وحّل م ،وأما إذا Åنت العمرة مع ا�ج فإنه «صل بذلك فضيلة حج ا<متع
 
ً
  .وا<متع كما سيأª إن شاء اهللا هو أفضل أنساك ا�ج ،متمتعا

tللحج والعمرة: القسم ا6ا tºا�يقات ا�  
 êلغ� ا� ¬zوبعضهم يذكرها ستة مواقيت ،لحج والعمرة هناك %سة مواقيتلا�يقات ا�:  
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  .وهو أبعد ا�واقيت عن مكة ،ويعرف اآلن بأبيار عÍ ،ذو ا_ليفة ميقات أهل ا�دينة وهوهو  /   ا�يقات األول
وا�اس اآلن  ،واÒحفة قرية تقع بالقرب من موضع يقال ¥ رابغ، ميقات أهل الشام ومî وهو ا`حفةهو  /   ا�يقات اhا¬

  .قدم اليس� \ ا�يقات ال يÄفمن أحرم منها فقد أحرم من ا�يقات ألن ا< ،ورابغ قبل اÒحفة بيس� ،«رمون من رابغ
   .يس� اآلن بالسيل الكب� أو وادي ~رم هما من قرن ا�نازل ماو ،ميقات أهل 'د وهو قرن ا�نازلهو  /   ا�يقات اhالث
  .ويس� اآلن بالسعدية ،ميقات أهل ا�من وهو يلملم /   ا�يقات الرابع

  .عرق ميقات أهل العراق وهو ذات /   اGامسا�يقات 
  .ميقات من ¯ن م�X دون ا�يقات /   السادسا�يقات 

فهذا ميقاته من م�X  ؛ب[ أحد ا�واقيت ا�تقدمة وب[ مكة فال يمر بميقات R طريقه إ  مكةا�يقات  فمن Åن بيته ب[
  .بتتهمن أو 

 (حديث ابن عباس رð اهللا عنه قال  وا�±ل \ هذه ا�واقيت ا�تقدمة
�
وألهل  ،ألهل ا�دينة ذي ا_ليفة � رسولت وق

 ،هن dن و�ن أ� عليهن من غÇ أهلن Àن أراد ا_ج والعمرة: ثم قال ،وألهل ا�من يلملم ،وألهل 'د قرنا ،الشام ا`حفة
 هِ ومن ¯ن دون ذلك فمَ 

�
  .ا�ديث متفق عليه )ه من أهله ح� أهل مكة يهلون منهال
فهذان ا�ديثان تضمنا ا�واقيت ) وقّت ألهل العراق ذات عرق( �يث جابر أن ا�¹ هو حد ود±ل ميقات أهل العراق

  .ا�تقدمة
   :حكم اإلحرام من ا�يقات �ن مّر به /   /

  :ن ا�ار با�يقات ¥ ثالث حاالتإنستطيع أن نقول  إذا مر الشخص با�يقات فما حكم إحرامه منه؟
 للحج أو أن  :ا_الة األو±

ً
øّل X أن يتجاوز ا�يقات بدون  وال يلزمه اإلحرام من ا�يقاتوحينئذ  ،العمرةيكون مريدا

  .إحرام
 (يدل \ ذلك حديث ابن عباس ا�تقدم 

ّ
يدل \ أن ا�ار \ هذه ا�ديث فهذا ) ، ةألهل ا�دينة ذي ا_ليف � رسولت وق

 للحج أو الع
ً
ل أهل ا�دينة من هِ يُ : (�وقد ورد حديث R قو¥ ، مرةا�واقيت ليس ¥ أن يتجاوزها بدون إحرام مادام مريدا

 أو عمرة أن يتجاوزوا ذو ،وهذا خã بمع© األمر) ذي ا_ليفة
ً
 يهو يدل \ أن أهل ا�دينة ال «ّل �م إذا أرادوا حجا

  .ا�ليفة إال وهم ~رمون
 عن أن يتج¥ Õوز  فمن Åن مّر \ ميقات ال ،وهكذا بالنسبة 5قية ا�واقيت

ً
اوز ا�يقات من غ� إحرام سواء Åن مسافرا

طريق اÒو سيأª إن شاء اهللا كيفية اعتبار ا�يقات بالنسبة ¥ Åن عن ن �ولكن بالنسبة  ،طريق الã أو ا5حر أو اÒو
 إن شاء اهللا

ً
  .سيأª الحقا
 للحج وال للعمرةأال  :ا_الة ا6انية

ً
  :وهذه ا�الة ~ل خالف ب[ الفقهاء، رملكنه يريد مكة أو ا� يكون الشخص مريدا

يلزمه اإلحرام من ا�يقات ولو اTي م) عليه صاحب الروض وغ�ه أنه  أ�د فا�شهور من مذهب اإلمام /   القول األول
روى ويستدلون بأثر ي وليس X أن يتجاوز ا�يقات بدون إحرام ،لم يكن مريداً للحج أو العمرة مادام مريداً مكة أو ا_رم

  .مابن عباس رð اهللا عنهاعن 
tوال عمرة كمن قصدهما <جارة أو لزيارة قريب أو ما  /   القول ا6ا 

ً
R ا�سألة أن من قصد مكة أو ا�رم ولم يرد حجا

وهؤالء يستدلون �ديث ابن عباس  ،بل X أن يدخل مكة أو ا_رم غÇ �رم، يلزمه أن øرم من ا�يقات الفإنه  ،أشبه ذلك
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Àن أراد ا_ج أو (فقو¥ ) ن Àن أراد ا_ج أو العمرةههن dن و�ن أ� عليهن من غÇ أهل( ��تقدم والشاهد منه قو¥ ا
 أو عمرة ال تكون هذه ا�واقيت ¥ مفهومه )العمرة

ً
ومن األدلة \ ، يلزمه اإلحرام منها وبا<ا� ال ،أن من لم يرد حجا

 وال عمرة وËنما  ،ا�غفر �لفتح دخل غ� ~رم و·ن \ رأسه �ا دخل مكة qم ا �ذلك أن ا�¹ 
ً
وذلك ألنه لم يرد حجا

يلزم من  فاإلحرام ال ،وهذا القول هو أرجح القولi } ا�سألة وهو ا§ي عليه الفتوى ،أراد فتح مكة وتطه�ها من ال�ك
 وال عمرة

ً
  .أراد مكة أو ا�رم مادام لم يرد حجا

 مكة أو ا�رم الأ�  :ا_الة ا6ا6ة
ً
 من ا�دينة ولم يرد مكة يكون مريدا

ً
يلزمه  الوهذا  ،كمن مّر بذي ا�ليفة خارجا

  .باتفاق الفقهاء إحرام
S   / مسائل تتعلق با�يقات:  
  ؟ما ا_كم إذا �اوز ا�يقات من غÇ نية ثم أنشأ ا²ية بعد �اوزه ا�يقات :لةأمس 

وصل ال�ائع طرأت  وألكن �ا دخل مكة  ،السيل وهو غ� مريد ا�ج وال العمرة شخص مثًال جاء من الرياض ومّر \
  .يلزمه أن يعود إ  ا�يقات ±حرم منه وال ،«رم من حيث أنشأ ا�يةحينئذ نقول  ،عليه نية ا�ج أو العمرة

   .من مر Y ميقات غÇ ميقات بته :لةأمس
 فهل «رم منه؟ ،من الرياض إ  مكة فمّر بالسيل الكب� وهو ميقات أهل ºدذهب إ  الرياض ثم قدم إذا مثًال  �Åد¬! 
  .نعم øرم منه :ا`واب

، )Àن أراد ا_ج أو العمرة و�ن أ� عليهن من غÇ أهلنهن dن ( �بن عباس ا�تقدم وهو قو¥ اويدل \ ذلك حديث 
 ÷÷�R ا�ثال السابق أن يذهب إ  ذي ا�ليفة وهو يبعد قرابة  فال يلزم ذلك ا�د¬ّ  ،وهذا من تيس� ال�يعة ورفعها للحرج

  .بل ¥ أن «رم من السيل الكب� وهو أقرب إ  مكة من ذي ا�ليفة ،	م عن مكة
  ؟إذا لم يكن } طريقه ا�يقات فمن أين øرم :مسألة
  .øرم إذا حاذى أقرب ا�واقيت إ�ه :ا`واب

وا�ديث )طريقكم انظروا إ� حذوها من(رð اهللا عنه قال ئل عن ذلك  عنه �ا سُ وا�±ل \ ذلك فتوى عمر رð اهللا
  .هرواه ا5خاري R صحيح

لكنها Çاذي  ،يمكن أن ت�ل أو تهبط R ا�يقات معلوم أن الطائرة تمر R اÒو وال ،وقاس العلماء Y ذلك راكب الطائرة 
 
ً
بل إذا حاذى ا�يقات R اÒو فإنه  ،يؤخر اإلحرام حì يهبط R مطار جدة Õوز لراكب الطائرة أن الو�ذا  ،ا�يقات جوا

ا��وع لكن  ،وأما بالنسبة للبس مالبس اإلحرام فهذا يمكن أن يلبسه ولو R بته أو قبل رcوب الطائرة أو فيها، «رم
\ ا<نبيه �ريدي ا�ج أو العمرة \ وقد جرت العادة R اGطوط السعودية و�وها  ،¥ أن يل¹ بالنسك إذا حاذى ا�يقات

 
ً
  .الوقت اTي Çصل فيه ~اذاة ا�يقات جوا

أحرم و�ذا لو  ،تقف و� øيعة الط�ان أن الطائرة كما هو معلوم الإ  أن يتنبه  ولكن بالنسبة للمحاذاة جواً ينب�
 للميقات فهذا هو األ

ً
ن الطائرة كما هو معلوم ال تقف و´ هذه أل ،و£الشخص قبل الوقت اTي يقال بأنه يكون فيه ~اذيا

لكن ا�كروه يباح إذا دعت  ،واإلحرام قبل ا�يقات نص الفقهاء \ أنه مكروه ،ا�الة سيكون قد أحرم قبل ا�يقات
  .و´ مثل حالة ا�سافر بالطائرة ا�اجة تدعو أن «رم قبله بيس� فال كراهة حينئذ ،ا�اجة إ±ه

  .بالنسبة للمÁ ا�tº للحج والعمرة ا�يقات :مسألة
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 وال) ح� أهل مكة يهلون منها( ود±ل ذلك حديث ابن عباس ا�تقدم قال ،فإنه øرم من م�X ا_جا�Á إذا ¯ن يريد 
  .يلزمه أن Hرج إ  ا�يقات وال يلزمه أن Hرج إ  ا�ّل 

�ا طلبت منه  �وا�±ل \ ذلك أن ا�¹ ، ن م�¥ داخل حدود ا�رمإذا Å «رم �ا من ا�ّل فإنه  العمرةا�Á وأما إذا أراد 
و´ رواية عند ا5خاري أنه قال  )عبد الرsن أن Þرج بها إ� ا_ّل  أمر أخاها(qئشة العمرة بعد أن قضت مناسك حجها 

  ).اخرج بأختك من ا_رم(¥ 
 ما خّ� ب[ أمرين إال اختار أ �أن ا�¹  وجه االستدالل

ً
 أن إحرام qئشة من مzنها أي� ومعلوم ،ي�هما ما لم يكن إثما

وحديث qئشة هذا ، صحبها <حرم من ا�ل د±ل \ أن هذا واجبأن ييأمرها ويكلف أخاها عبد الر�ن �ا، وcونه 
  .Hصص عموم حديث ابن عباس

ولكن نقول أن حديث qئشة  ،العمرة´ ج ووظاهره العموم R ا�) ح� أهل مكة يهلون منها(ألن حديث ابن عباس قال 
  .فيفيد أنه R العمرة ال بد من اإلحرام من ا�ّل ، رð اهللا عنها Hصص عموم حديث ابن عباس رð اهللا عنه

لكن  ،وا<نعيم هو أقرب ا�ل للبيت ا�رام ،فعائشة رð اهللا عنها أحرمت من ا<نعيم ،وا�ّل ال يلزم أن «رم من ا<نعيم
خرج ا(للحديث ا�تقدم  ،أو من ا�ديبية أو �وهما فهذا جائزمثًال كأن أحرم ا�اج من عرفه  ؛رم من سائر ا�ّل لو أح

  .فمì خرج من ا�رم فقد حصل بذلك اإلجزاء) بأختك من ا_رم
 أن Õمع ب[ ا�ِ R ذلك أن الفقهاء نصوا \ أنه  ومن ا_كمة

ً
 أو معتمرا

ً
فنجد أن ا�اج Õمع ، ّل وا�رمالبد للناسك حاجا

  .ألنه البد أن Hرج لعرفة، وعرفة حٌل  ،ب[ ا�ل وا�رم حì لو Åن من أهل مكة
 من أهل مكة ذاوأما إ

ً
و�ذا Åن اإلحرام من ا�ّل  ،فال «صل ¥ اÒمع ب[ ا�ّل وا�رم إال إذا أحرم من ا�ل Åن معتمرا

 R حقه بالنسبة للعمرة
ً
  .واجبا

  .م ا�قدم باإلحرام Y ا�يقاتو� حك :لةأمس 
 بالطائرة  كما لو ،إال إذا دعت ا�اجة إ±ه لة أ�نا �ا فيما م�، فا<قدم \ ا�يقات ا�z¬ مكروهأسا� ذهوه

ً
Åن مسافرا

م تدع وأما إذا ل، فال بأس حينئذ أن يدخل R النسك قبل ~اذاة ا�يقات ،يشعر كما تقدم وخ� أن Õاوز ا�يقات وهو ال
و�ع بفعله وقو¥ اإلحرام من ، أحرم من ا�يقات �فإنه  �ا�اجة إ  ذلك فالسنة أن «رم من ا�يقات اقتداًء بفعل ا�¹ 

  .ا�يقات
 ،(واز ا<قدم \ ا�يقات مع الكراهة فهذا ألن ا<قدم \ ا�يقات ورد عن بعض الصحابة رð اهللا عنهموأما قو�ا 

ألن القاعدة كما تقدم أن ، بل نقول إنه مكروه إال إذا احتيج إ±ه ،ابة يمنع من القول بتحريمهووروده عن بعض الصح
  .ا�كروه إذا احتيج إ�ه زالت الكراهة

  )U/( ا_لقة
  :عناg هذه ا_لقة

  :األنساك الø àرم بها ا_اجأنواع 
s   /تعريف × نسك منها /   }  .أنواعها.  
o   /الثة ونب[ أفضلهامقارنة ب[ تلك األ عقدhنساك ا.   
  .بداية موضوع ~ظورات اإلحرام إن شاء اهللا تعا  /   ¶  .بعض األحzم ا�تعلقة بها /   �
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T   / رم بها ا_اجø àأنواع األنساك ال:  
، اإلفرادو القرانو ا�متعو�  :إذا وصل ا�اج إ  ا�يقات R أشهر ا�ج وهو يريد ا�ج فإنه �H ب[ أحد األنساك اhالثة 

و´ حديث qئشة رð اهللا عنها أنها قالت  ، أصحابه ب[ هذه األنساك اhالثةخ�ò  �وقد ثبت أن ا�¹  ،وهو �� بينها
) òفمنا من أهل  òبعمرة ومنا من أهل  òبهما �ج ومنا من أهل.(  
 هم القارنون ، ونواTين أهلوا با�ج فقط هم ا�فرد، اTين أهلوا بالعمرة هم ا�تمتعونف

ً
واTين أهلوا با�ج والعمرة معا

  .وهذا ا�ديث يدل \ أن ا�اج �� ب[ األنساك اhالثة، اTين قرنوا ا�ج والعمرة R إحرام واحد
  و£شارة موجزة إ� أبرز أعمال Z نسك منها ،تعريف األنساك ا6الثة /   /

  .ا�متع: النسك األول
  .R السنة نفسها، أي ا�ج q Rمهبم رِ ُ«ْ  ؛ة R أشهر ا�ج ثم بعد فراغه منها وËحال¥أن «رم بالعمر :وتعريفه

ثم يؤدي مناسك العمرة يطوف ويس< و«لق أو  ،أن الشخص «رم بعمرة فيل¹ عند ا�يقات بعمرة وأعمال هذا النسك
يوم ال;وية وهو اhامن من ذي ا�جة فإنه «رم ثم إذا Åن  ،م عليه باإلحرامويباح ¥ × ûء حرُ  ،يقù و«ّل من إحرامه

  .با�ج
ة ¥ أن «رم ض� السنò  ،وتلبيته با�ج تكون R يوم ال;وية ،"Jيك عمرة"ويقول وهذا ا�تمتع عند ا�يقات يل¹ بالعمرة 

  .يوم اhامن وهو يوم ال;وية R ا�ج
   .فراداإل :لنسك ا6اtا

 "فيقول فإذا وصل إ  ا�يقات ل@ با�ج فقط ا�ج وحده، بأن «رم  :وتعريفه
ً
  ."Jيك حجا

Xن ا�ج بعد طواف القدوم ،استحبابافإنه إذا وصل إ  مكة يطوف للقدوم  وأما أعماcبل  وال ،ثم يس< ر ùلق وال يق»
  .يب� \ إحرامه، وËنما «ل من إحرامه إذا ر? Ãرة العقبة R يوم ا�حر

بإمzنه أن يس< س� ا�ج مع طواف القدوم،  وه ،بعد طواف اإلفاضة  اTي هو رcن ا�ج إ  ماوÕوز ¥ أن يؤخر الس�
  .بعد طواف اإلفاضة وبإمzنه أن يؤخره إ  ما

  .رانالقِ  :النسك ا6الث
  :وتعريفه

ً
 " يقولفإذا مّر \ ا�يقات  ،أن «رم با�ج والعمرة معا

ً
، النسك[ معا وينوي بقلبه ا�خول J" Rيك عمرة وحجا

 ثم يُ 
ً
فيل¹ عند ا�يقات بعمرة وقبل  ا،دخل عليها ا�ج قبل أن ي�ع R طوافهو¥ صورة أخرى و� أن «رم بالعمرة أوال

 "يقول أن ي�ع R طواف العمرة 
ً
 الفيكون أدخل ا�ج \ إحرام  "Jيك حجا

ً
و� الصورة اhانية  ،عمرة وصار بذلك قارنا

  .رانمن صور القِ 
 � ف بالنسبة ألعمال القارنأما 

ً
¥ بالنسبة  �الف ا�فرد فا�ديإال أنه Õب \ القارن هدي،  ،مثل أعمال ا�فرد تماما

  .وليس واجب سنة
  .ل@ به وهو ا�ج فقط «صل ¥ إال ما حرامه الإوأما ا�فرد فú  ،وعمرة R إحرام واحد كما أن القارن «صل ¥ حجٌ 
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S   / عقد iن أفضلهابياتلك األنساك ا6الثة و مقارنة ب  
  الـمفـرد  القـارن  الـمتمتع

  \ ا�فرد ال ½ب اdدي  \ القارن ½ب اdدي  \ ا�تمتع ½ب اdدي
الطواف  ،عليه طوافان وسعيان ا�تمتع

 ، الس� األول لعمرته و األول 
  والس� اhا¬ �جته والطواف اhا¬

وهما بالنسبة  ،إال طواف واحد وس0 واحدفليس عليهما  وا�فرد القارن
 
ً
طواف وأما ، للمفرد عن ا�ج وبالنسبة للقارن عن ا�ج والعمرة معا

  .القدوم فقد تقدم أنه سنة بالنسبة للمفرد والقارن
 - والس0  بعد الطواف ا�تمتعأن 

  -طواف العمرة وسعيها
ً
 ، øل حالً تاما

 ùمالً  وأفيقÅ لق و«ّل حًال»  

فقد تقدم أنهما وËن طافا وسعيا إال أنهما يبقيان \  والقارن ا�فرد
الن إال يوم ا²حر بعد رå �رة العقبة وا_لق أو øُِ  فال إحرامها

Çقص�ا.  
  

½زئه طواف العمرة عن فإنه  ا�تمتع
  .طواف القدوم

  

  .طواف القدوم -كما تقدم-يسن dما  والقارن ا�فردأن 
  

 �  إذا ¯ن ا_اج Çwاً بi هذه األنساك ا6الثة فما هو األفضل X؟ :األنساك الnم Y أفضلنأ
  ا�متع وا`واب أن أفضل األنساك ا6الثة هو

، فيجعل إحرامه عمرة
ً
 أن يفسخ إحرامه إ  عمرة ±ص� بذلك متمتعا

ً
 أو قارنا

ً
 ،و�ذا نقول أنه يستحب �ن أحرم مفردا
  ،مهويطوف ويس< ويقù و«ّل من إحرا

ً
  .وبذلك يكون متمتعا

 ومنهم من  - كما تقدم-خّ� أصحابه عند ا�يقات  �وا�±ل \ ذلك أن ا�¹ 
ً
منهم من أحرم مفردا ومنهم من أحرم قارنا

 كما تقدم R حديث qئشة
ً
 ، أمر من لم يسق ا�دي بأن Õعل إحرامه عمرة �ثم إنه  ،أحرم متمتعا

ً
 ،فيص� بذلك متمتعا

  .أفضلية ا<متع \ النسك[ اآلخرينفهذا يدل \ 
سقت اdدي  أمري ما استدبرت مامن لو استقبلت (وقال ) لوال أt سقت اdدي ألحللت معكم: (قال �وتأسف 

  .وأما من ساق اdدي فاألفضل X القران، أفضيلة ا�متع } حق من لم يسق اdدييدل \  ذاهف )وألحللت معكم
وبّ[ العذر ، ساق ا�دي �أمر أصحابه با<متع وثبت \ إحرامه وقرانه ألنه  �فإنه   فعله،وب[ �وبهذا ºمع ب[ قو¥ 

  .)لوال أt سقت اdدي ألحللت معكم(R ذلك فقال 
  .�حق من ساق اdدي فاألفضل } حقه القران اقتداء با�² } وهذا يبi أن األفضل ا�متع إال 

U   /  م ا�تعلقةºك ا6الثةباألنسابعض األح.  
  :مسألة

ً
فوات الوقوف -وخ� فوات ا�ج  ،ثم لم يتمكن من إتمام العمرة بها إ  ا�ج؛ إذا أحرم الشخص بالعمرة متمتعا

 بإحرامه بالعمرة وهو ال -ا�جب ، ألنه البد أن يقف بعرفة ~رمابعرفة
ً
  فماذا يفعل؟ ،يزال متلبسا

  وبذلك يصÇ نقول عليه أن يدخل ا_ج Y العمرة
ً
ومن األمثلة \ هذه ، ، وهذه � الصورة اhانية من صور القرانقارنا

ف� Çتاج إ  أن تنتظر  ،�ائضمن اومعلوم أن الطواف ال يصح  ،ا�الة ا�رأة إذا تمتعت ثم حاضت قبل طواف العمرة
ùتطهر ثم تطوف طواف العمرة وتس< وتق ìح.  
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فنقول �ا أدخÍ ا�ج \ العمرة وبذلك تص�ين  ،ة قريب وطهرها قد يتأخرفإن يوم عرف ،لكن إذا خشيت أن يفوتها ا�ج
  .قارنة

فإنها رð اهللا عنها أحرمت بعمرة ثم حاضت قبل أن تطوف طواف  ،qئشة رð اهللا عنها �وهذا هو ما وجه به ا�¹ 
  �فأمرها ا�¹  ،العمرة

ُ
Ç رم با�ج وبذلك صارت قارنةأن.  

 بها إ  رجل أحرم بع :مسألة -
ً
مرة ثم أصبح �يه qئق منعه من دخول ا�رم حì جاء يوم عرفة، فهو أحرم بالعمرة متمتعا

  فماذا يفعل؟وهو متمكن اآلن من اTهاب إ  عرفة  ،حال بينه وب[ دخول ا�رم ا�ج، لكن وجد ما
 ويكون قد أدرك ا�جوبذل ،حì ال يفوتك ا�ج فنقول ¥ أدخل ا�ج \ العمرة واÜه مبا�ة إ  عرفة

ً
  .ك يكون قارنا

µ   / ظورات اإلحرام�.  
 gهذا ا�وضوععنا:  
  كمة من Çريمها ا�    ذه ا�حظوراتا�راد به
  يدخل فيها نعددها ونذكر األدلة عليها وما :ال¦م \ ~ظورات اإلحرامتفصيل 

إ  سببه و� ~ظورات اإلحرام يعî ~رمات فهذا من إضافة ال�ء ، � ا�حرمات بسببهبمحظورات اإلحرام ا�راد -
  .بسببه، و� األمور ال� «رم من تلبس باإلحرام أن يتعاطاها

  :م منهاكَ ذكر أهل العلم عدة حِ : �كمة من ~ظورات اإلحراما-
و´  ، فانأن } منعه من لبس ا�خيط وما أشبهه تذكÇاً Ö Xالة ا�روج من ا�نيا حi يتجرد من Jاسه ويلبس األك-

 
ً
 ،هذا تذك� ¥ باآلخرة، والشخص إذا تذكر اآلخرة أحسن االستعداد �ا وأقبل \ الطاعة وهذا أمر مطلوب عموما

  .ومطلوب أيضا حال ا<لبس با�ج \ وجه خاص
 ، فالشخص رج ا�حرم من عوائده الà تعودها } حياته ا�عتادةا�حظورات أن Þُ أن من مقاصد ال�ع R هذه -

ً
تعود لبسا
 فإخراجه عما تعوده يشعره بأنه باإلحرام دخل R طور آخر وعبادة عظيمة Çتاج إ  استشعار وتعظيم 

ً
 معينا

ً
qواستمتا 

ً
معينا

يع[ عليه منعه  ،واستشعار عظم ما تلبس به من نسك هذا أمر مطلوب) ومن يعظم شعائر اهللا فإنها من تقوى القلوب(
  .امن هذه األشياء ال� تعوده

ولو وذلك أن االنغماس R ا�ياة ا�نيا  ،بعدا عن الÛفه واالنغماس } مثات ا_ياة ا�نياأن R منعه من هذه ا�حظورات -
بهمه  فú منعه من هذه ا�باحات Ãعٌ  ،تشغل القلب وتùفه عن اإلقبال \ اآلخرة والعمل �اÅنت من ا�باحات إال أنها 
  .اآلخرة وبالنسك والطاعة وهذا أمر مقصود للشارعوشعث قلبه \ االهتمام ب

  :�ظورات اإلحرام وما يتعلق بها من أحºم
هو × ما  با�خيطوا�راد  ،فيحرم \ الرجل حال اإلحرام أن يلبس ا�خيط ،لبس ا�خيط بالنسبة للرجل: ا�حظور األول

  ،صل \ ا5دن أو \ عضو من األعضاءفُ 
ً
  .فهذا يس� �يطا

hها من ا�خيط ،وب مثًال مفصٌل \ ا5دن، وال�اويل مفصلة \ بعض ا5دن، وهكذا ا�البس ا�اخليةفا	فهذه  ،
 ِGياب وال�اويل واhوارب سواء �اب ا±دين أو �اب الفاÒها من قدمفاف أيضا ال� تغطي الكعب وا	هذه  ،]

  .ا�خيط ألنها مفصلة \ ا5دن أو \ عضو من األعضاء
 ِGمع© ا�عل ،وغ�ه أنها جائزة ةبن تيميافاف ال� دون الكعب فقد ذكر شيخ اإلسالم وأما ا R من  ��ذا أمر ا�¹  ،ألنها
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فهذا يدل \ أن اGف[ إذا قطعا أسفل من  ،لم Õد نعل[ وعنده خفان أن يقطعهما حì أن يكونا أسفل من الكعب[
  .الكعب[ صارا بمع© ا�عل

 أو عن ا�زام أو ما ،وÜده يسأل عن ا�عل إذا Åن فيه خياطة ،اس يظن أن ا�راد با�خيط هو × ما فيه خياطةبعض ا�
ليس ا�خيط هو × ما فيه خياطة وËنما ا�خيط ف ،وهذا غ� صحيح ،ربط به اإلزار إذا Åن فيه خياطةيُ يُس� بالكمر اTي 

 فصل \ ا5دن أو \ عضو م ما كما تقدم هو
ً
وليس به خياطة  ا، قد يكون منسوجن األعضاء حì لو Åن منسوجا

 
ً
 ومع ذلك يس� �يطا

ً
  .مطلقا

هذه األشياء ليست  ألن ،لع[ ولبس اGاتم وما أشبه ذلكاهناك أشياء ال Çرم \ ا�حرم مثل لبس الساعة ونظارة -
 عليها وليست بمع© األشياء ا�نصوصة

ً
  .منصوصا

ُمْحرُِم؟ َفَقاَل ا�²ِ�� سُ ( �بس ا�خيط هو حديث ابن عمر أن ا�¹ وا�±ل \ Çريم ل
ْ
بَُس ال

ْ
َقِميَص  :� ئل َما يَل

ْ
بَُس ال

ْ
 يَل

َ
ال

 ا�فi إال أ
َ

َاوِيَل وال ثوب مسه ورس وال زعفران َوال  العمامة وال الÂنس وال ال×�
َ

ال ½د نعلi فليقطعهما ح� ن َوال
iتفق عليهم )يكونا أسفل من الكعب.  

Åن R  والفقهاء ر�هم اهللا أ�قوا بها ما ،R هذا ا�ديث نص \ بعض األشياء ال� «رم \ ا�حرم لبسها �فا�¹ 
  .معناها Ùا انطبق عليه ضابط ا�خيط ا�تقدم

لم Õد ا�حرم إال  ذافإ ،ذكر بعض أهل العلم أن هذا منسوخفقد  أما بالنسبة لقضية قطع اGف[ إذا Åنا مغطي[ للكعب[و
قال (R حديث ابن عباس  �ألن ا�¹  ،بل Õوز ¥ لبسهما من غ� قطع ،خف[ يغطيان الكعب فال يلزمه أن يقطعهما

ا�ديث متفق  )لم ½د نعلi فيلبس خفi ومن ،من لم ½د إزاراً فليلبس �اويل :Þطب } عرفات فقال � سمعت ا�²
  .عليه
 Tكره ولو ،نا لم يذكر األمر بالقطعه �ن ا�¹ إوقالوا 

ً
 Äوقد ح ،يؤخر ا5يان عن وقت ا�اجة ال �ألنه  ،Åن واجبا

 5ينه ا�¹  ، خطبته R ا�دينةÄخطبته بعرفة من لم «
ً
فدل ذلك \ أن حكم القطع ، �فلو Åن حكم القطع باقيا

  .منسوخ
-tراد لس; الرأسكل مالمس يب لجُ تغطية الرأس من الرَ : ا�حظور ا6ا.  

يغطي الرأس من غ�  Hرج ما "بكل مالمس"«رم عليها تغطية رأسها، وقو�ا  فا�رأة ال ،قو�ا من الرجل Hرج ا�رأة
  .مالمس كسقف ا��ل والسيارة والشمسية واGيمة وما أشبه ذلك

لو �ل متاعه \ الرأس ولم يرد تغطية  رادة تغطية الرأس كماإيفيد أنه لو غطى رأسه من غ�  "يراد لس; الرأس"وقو�ا 
  .مالمسبفال بأس بذلك مع أنه تغطية  ،وËنما أراد �ل ا�تاع ،الرأس

  )µ/( ا_لقة
  الnم Y موضوع �ظورات اإلحرام تتمة

يم تغطية ل¦م R هذا ا�حظور فإ¬ أذكر األدلة \ Çرلواستكماال  ،وهو تغطية الرأس :عن ا�حظور ا6اt تتمة ا_ديث
  ).انسن( عن لبس العمائم والÂُ  �أن ا�¹ (ا�حرم رأسه فمن األدلة \ ذلك 

 Âُثوب رأسه منه نسوال Z فهذا د±ل \ عدم جواز تغطية الرأسهو ،.  
 وال( :حì انك� عنقه فمات -يعî طرحته-قال R قصة ا�حرم اTي وقصته راحلته  �ومن األدلة \ ذلك أن ا�¹ 
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 *م
ً
  .متفق عليه) روا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا

فدل ذلك \ أن  ،ً\ إحرامه حيث يبعث يوم القيامة ملبيا رأسه وعلل ذلك بأنه باقٍ  -تغطية-عن �م�  �فنç ا�¹ 
  .ا�حرم ال «ّل ¥ أن يغطي رأسه

ق كسقف السيارة أو الشمسية أو ما أشبه ذلك فال وأما غÇ ا�الص ،م هو تغطية الرأس با�الصقذكرت فيما م� أن ا�حرّ 
  .باس به

وبالل وأحدهما آخذ Ãطام  ةفرأيت أسام ،حجة الوداع � حججت مع الرسول :قالت(ويدل \ ذلك حديث أم ا�ص[ 
  .ا�ديث رواه مسلم) واآلخر رافع ثوبه يسÛه من ا_ر ح� ر2 �رة العقبة � ناقة ا�²

فهذا يدل \ جواز  ،وهو ~رم �بت ¥ قبة بنمرة ف�ل بها Þُ  �و�وها أن ا�¹  غطية باGيمةوÙا يدل \ جواز ا<
  .ا<غطية بغ� ا�الصق GÅيمة و�وها

  .لعلنا فيما م� أ�نا إ  أن ا�حظورين ا�تقدم[ خاصان بالرجال دون النساء
  ما ا§ي øرم Y ا�رأة ا�حرمة من اللباس؟ -

يدخل R ذلك ف ،ل \ الوجهص! ، وËذا أردنا أن نعمم نقول ما فُ ا²قاب والÂقعذلك أن اTي «رم عليها هو  واÒواب عن
  .-مفصل \ الوجه- ا�قاب والãقع

قب ا�رأة ا�حرمة وال تنتال ( �ود±ل ذلك قو¥  ،وهما ال�اب اTي يوضع R ا±دين لبس القفازينو«رم عليها أيضا 
  .)تلبس القفازين

  .نç عن ا�قاب والفقهاء أ�قوا با�قاب ما R معناه Ùا هو مفصل \ الوجه Åلãقع و�وه �فا�¹ 
وËنما ا�منوع هو ا<غطية  وأما تغطية ا�رأة وجهها بغÇ ا�فصل Y الوجه كقماش تسÛ به وجهها عن الرجال فهذا جائز،

  .جهبالãقع أو ا�قاب و�وهما Ùا هو مفصل \ الو
أن يستعمل الطيب R بدنه  بعد إحرامهÕوز للمحرم  فالاستعمال الطيب } اJدن أو ا6وب بعد اإلحرام  :ا�حظور ا6الث-

يÄ بقاء الطيب اTي وضعه \  وال، وال يطيب مالبس اإلحرام بدنه�ع ¥ أن يطيب فيُ  وأما قبل اإلحرام، وال R ثوبه
  .�و·ن قد وضعه قبل أن «رم  ،وهو ~رم �ه فارقيص ا�سك R مبِ د اإلحرام ف�ى وَ Åن يتطيب عن �ألن ا�¹  ،بدنه

وعلل ذلك ) وه بطيبس� مِ تُ  الو: (قال �حديث اTي وقصته راحلته فإن ا�¹  :ا�±ل \ Çريم الطيب بالنسبة للمحرم
، فدل \ أن ا�حرم ليس من ش

ً
  .طيبه أن يمس الأنبأنه يبعث يوم القيامة ملبيا

 من ا6ياب مسه ور وال(أنه نç ا�حرم[ فقال  �وثبت عن ا�¹ 
ً
، وهما نوqن من الطيب، )وال زعفران ستلبسوا شيئا

 �ذا ا�ديث
ً
 مطيبا

ً
  .و�ذا قلت كما تقدم أنه ليس للمحرم أن يلبس إحراما

  .�هو م�وع وسنة بفعل رسول اهللا بل  ،وأما أن يطيب بدنه قبل اإلحرام فهذا جائز
  هل ½وز استعمال الطيب } األكل وال(ب؟ -
  .Õوز أن يستعمله فال ما دام يظهر طعمه ورøه ،وز استعمال الطيب } األكل وال(ب½ ال

½وز أن يوضع } الشاي أو القهوة أو  الوهو طيب كما ورد R ا�ديث ا�تقدم  الزعفرانو�ذا نص بعض العلماء \ أن 
  .حرامÌوهما وي(ب حال اإل

   ؟ايضأكريمات الحكم األدهان ا�طيبة والصوابi ا�طيبة و ما -
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وهذه وËن Åنت تُستعمل ال بغرض ا<طيب؛ فالصابون يستعمل للتنظيف والكريمات ، يوجد كريمات وصواب[ ُمَطيبة
مثل هذه  واز تعا�ا§ي يظهر عدم جو�ذا ، تستعمل للب�ة إال أنها يتخلف بعدها R ا±د أو R العضو راCة عطرية

تعاطيه حيث توجد الراCة العطرية R ا±د  مس الطيب أوب«صل  لظهور الطيب بعد االستعمال ألنه «صل بها ما ،األشياء
  .أو R العضو

ُ  وأما ا�باتات ال� �ا راCة طيبة وال-  تس� طيب بأس بتعاطيها ومسها ألنها ال ستخرج منها عطر �Åعناع و�وه فهذه الي
ً
  .ا

  .سواء ¯ن با_لق أو القص أو ا²تف أو Ìوهم ،إزالة الشعر :ا�حظور الرابع-
 ُرُؤوَسُكْم َح�� َفْبلُغَ {: ود±ل ذلك قو¥ سبحانه ،Õوز للمحرم أن يزيل الشعر من Ãيع بدنه فال

ْ
ْلُِقوا

َ
ه َوالَ ¼

�
َهْدُي َ�ِل

ْ
} ال

أن R × منهما  والعلة جامعة ،حلق الرأس إزالة الشعر من سائر ا5دن وقاس الفقهاء \ ،واآلية فيها Çريم حلق الرأس
  .وألن شعر سائر ا5دن R مع© شعر الرأس ،ترفه وتنعم

ولو سقط  ،فيجوز ¥ أن يغسل رأسه من غ� أن يتعمد أخذ ûء من شعره ،جائزفهو  وأما غسل الرأس بالنسبة للمحرم-
  .أثناء االغتسال ûء من الشعر فال حرج

   هل ½وز للمحرم أن يمشط شعره؟-
واستدلوا بأن ا<مشيط فيه إزالة لشعث الشعر اTي هو ~بوب إ  اهللا  ،منع من تمشيط شعرهالفقهاء أن ا�حرم يُ ذكر بعض 

 غÂاً ان :ن اهللا يبا� مالئكته بأهل ا�وقف فيقولإ(كما ورد R ا�ديث 
ً
  ).ظروا إ� عبادي أتو4 شعثا

ا�ديث فال يدل \ أن بقاء الشعث وأما  ،لعدم ا�±ل اTي يمنع منه ر�ه اهللا صحح أنه Õوز ا<مشيطابن القيم لكن 
 إ  اهللا جّل وعال ،مقصود Tاته

ً
 عن عبادة Åن ~بوبا

ً
وليس فيه د±ل \ أن الشعث مقصود  ،وËنما �ا Åن الشعث ناÜا

  .Tاته
 من شعث  ،ه غسل رأسه وهو ~رمثبت بالصحيح[ أن �ويدل \ ذلك أن ا�¹ 

ً
وغسل الرأس يزيل الغبار ويزيل شيئا

ولكن يكون ا<مشيط برفق حì ال يسقط ûء من  ،بأس بهما فهذا يدل \ أن غسل الرأس ومثله ا<مشيط ال ،الرأس
  .ولو سقط ûء من الشعر من غ� تعمد فال حرج ،الشعر

واستدل بعض الفقهاء \ ا<حريم بالقياس \  ،ا�حرم أن يقلم أظفارهفيحرم \  ،تقليم األظافر :ا�امسا�حظور -
  .علة ال;فه�  ةاÒامعالعلة أن وقالوا  ،حلق الشعر

َْيِت  ُعم� {من هذا وهو قو¥ تعا   ويمكن أن نستدل بد±ل أظهر
ْ
Jو�فُوا بِا َط� ُوفُوا نُُذوَرُهْم َو�ْ

ْ
َْقُضوا َيَفَثُهْم َو�

ْ
َعتِيقِ  �

ْ
فاآلية } ال

وقد ف� Ãاعة من السلف قضاء ا<فث بنتف اإلبط وتقليم األظفار ، تدل \ أن قضاء ا<فث يكون بعد ا<حلل
 منه ا�حرم قبل أن «ّل  ،و�وهما

ً
qنوÙ نÅ فهذه اآلية بناء \ هذا ا<فس� فيها داللة \  ،وهذا يدل \ أن قضاء ا<فث

م Ùنوع من وفيه أيضا د±ل \ أن ا�حرِ  ،وهذا د±ل \ Çريم إزالة الشعر من سائر ا5دن ،م Ùنوع من نتف إبطهحرِ أن المُ 
  .هقص أظافره أو تقليم أظافر

Dريم تقليم األظافر بالنسبة للمحرم ةابن ا�نذر وابن قدام وقد حÇ \ اع العلماءÃإ  
ً
  .إال إذا Åن معذورا

 للÄر عن نفسهR قائه فيجوز ¥ ومن العذر ما إذا انك� ظفره فتÄر بب-
ً
وcذلك لو خرجت ، هذه ا�الة أن يزيله دفعا

  .شعرة من عينه فتÄر بها جاز أن ينتفها وال ûء عليه
فيحرم \ ا�حرم حال إحرامه أن يقتل صيد الã الوح�  ،قتل صيد الÂ الوح� ا�أكول واصطياده: السادسا�حظور -
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  .يقتله لمأن يصطاده ولو  ا�أكول، كما أنه «رم عليه
نُتمْ { قو¥ سبحانه وتعا  )قتل الصيد(ويدل \ Çريم القتل 

َ
ْيَد وَأ  الص�

ْ
 الَ َيْقُتلُوا

ْ
ِيَن آَمُنوا

�
ف�َها ا§

َ
ريم ويدل \ Ç }ُحُرمٌ  يَا ك

�Âَ َما ُدْمُتْم ُحُرما{االصطياد قو¥ سبحانه 
ْ
  .}Àًوَُحر�َم َعلَْيُكْم َصْيُد ال

  :يلحظ أننا قيدنا ا�حريم بعدة قيود ذكرها الفقهاء رsهم اهللا
Åن ا�حرم مّر  فلو، فهذا جائز أن يصيده ا�حرم ويأكله -Åلسمك و�وه- وهذا Hرج صيد ا5حر د الÂصي /   القيد األول 

 ويأكله ةمثًال بساحل ا5حر (د
ً
zَما ُدْمُتْم  وَُحِرَّم َعلَْيُكمْ {ود±ل ذلك مفهوم اآلية ، مثًال فله أن يصطاد سم ِّÂَ

ْ
َصْيُد ال

إال إذا Åن ا5حر R ا�رم فحينئذ «رم للمzن ال للحال وهو ، حال اإلحرام الالأن صيد ا5حر ح فمفهومها }ُحُرًما
  .اإلحرام

و�ذا نص الفقهاء \ Çريم صيد  ،وهذه قد يوجد بعضها R ا�رم ،وا5حر يشمل ا�ياه العذبة Åلعيون واألنهار و�وها-
  .جل ا�zنأا5حر إذا Åن داخل حدود ا�رم من 

tجاج وبهيمة األنعام "الوح�"فقول الفقهاء  /   القيد ا6ا�Å <رج ا�ستأنس أو اإلنH وز ذ�ها ،هذاÕ وقد ثبت  ،فهذه
  .�دن وهو ~رم Åن ينحر ا5ُ  �أن ا�¹ 

R فهذه ال تدخل  ،كسباع ا5هائم وا�ستخبثات من ا�يوانات والطيور ،Hرج غ� ا�أكول "ا�أكول"وقو�ا  /   القيد ا6الث 
  .ا<حريم

و´  )العقور والèب العقرب،وا_دأة، والغراب، والفأرة،  ؛ س فواسق يقتلن } ا_ل وا_رم: (�قو¥  ومن األدلة \ ذلك
  .رواية ا�ية بدل العقرب
ق لحويُ ، ويدخل R مس� ال�ب اTئب واألسد و�وه ،يعدو \ ا�اس ويعتدي عليهم هو × ما :وا�راد بال�ب العقور

  .فيجوز قتل ا5عوض مثًال واTباب و�وها ألنها من ا�ؤذيات ،Åن R معناها من ا�ؤذيات بهذه األشياء ا�نصوص عليها ما
  ؟هل ½وز للمحرم ا�اللة Y الصيد أو اإل?نة Y صيده-

  .نقول øرم Y ا�حرم أن يدل Y الصيد أو يعi ا�حلY i صيده
  ،¯ن مع أصحاب X �رمi وهو لم øرم(أنه  رð اهللا عنه قتادة حديث أñ ويدل \ ذلك

ً
يقول أبو  ،فأبîوا sاراً وحشيا

فقلت dم ناولو4  ،ت ونسيت السوط والرمحر�بف ،ه وأحبوا لو أt أبîتهبفلم يؤذنو4  ،وأنا مشغول أخصف نعñ قتادة
، ال :قالوا ؟أمره أن øمل عليها أو أشار إ�ها هل أحدٌ  :قال dم � �و�ا سألوا ا²، فقالوا واهللا ال نعينك عليه ،السوط والرمح

  .متفق عليه) ب� من _مها فèوا ما :قال
وا�¹  ،امتنعوا عن إqنته رð اهللا عنهم وذلك ألن الصحابة ،قتل الصيد بالنسبة للمحرم \فهذا يدل \ Çريم اإلqنة 

  .وهذا يفيد أنه لو أqنوه �ا حل �م األكل من ذلك الصيد؟ سأ�م هل أحد أqنه ؟ده�ا سألوه هل �م أن يأكلوا Ùا صا �
  ما صاده غÇ ا�حرم هل ½وز للمحرم أن يأكل منه؟-

و�ذا جاء R  ،مإال إذا صاده من أجله ،كما R حديث أñ قتادة ا�تقدم صاده غÇ ا�حرم ½وز للمحرم أن يأكل منه نعم ما
 فرده ا�¹  �ثامة أنه أهدى إ  ا�¹ حديث الصعب بن ج

ً
 وحشيا

ً
إنا لم نرده (R وجهه قال  عليه فلما رأى ما ��ارا

  ).مرُ عليك إال إنّا حُ 
«رم \ ا�حرم ما صاده هو أو أqن \ صيده فنقول  ،يكون با<فصيل ا�تقدم وا`مع بi هذا ا_ديث وحديث أâ قتادة
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  .إذا صاده ا�الل �فسه ثم أطعم ا�حرم فال بأس أن يأكل منه ا�حرم وأما ،أو صاده ا�الل من أجله
 أن يعقد ا�zح �فسه فال ،عقد اº²ح :السابعا�حظور -

ً
 فال Õوز ¥ أيضا أن يعقده لغ�ه، وال ،Õوز �ن Åن ~رما

 
ً
 R عقد ا�zح وال زوجا

ً
  .يكون ا�حرم زوجة وال و±ا

  ).Þطب ح والكِ نْ ينكح ا�حرم وال فُ  ال( قال �ا�¹  حديث عثمان أن ويدل \ ذلك
وبعض الفقهاء �ل  ،ألنها أخف من عقد ا�zح ،ا�� فيها للكراهةوأما بالنسبة للخطبة فقد ذكر بعض الفقهاء أن -

  .كما أن عقد ا�zح حال اإلحرام ~رم اGطبة أيضا ~رمةا�� \ ظاهره وقالوا أن 
ولكن هل R ، ال اإلحرام كما أنه ~رم فهو غ� صحيح ألن ا�� يقتÁ الفساد كما يقتÁ ا<حريموا�zح ا�عقود ح-

   عقد ا�zح حال اإلحرام فدية؟
  .�اÒواب ال فدية فيه ألن ذلك لم يرد عن ا�¹ 

َج� { وقد ب[ اهللا تعا  حرمته R قو¥ ،واÒماع هو أعظم ~ظورات اإلحرام ا`ماع، :ا�حظور ا6امن- َفَمن فََرَض فِيِهن� ا_ْ
َج�  ، أن ابن عباس رð اهللا عنهما ف� الرفث ا�ذكور بأنه اÒماع ووجه االستدالل، }فَالَ َرفََث َوالَ فُُسوَق َوالَ ِجَداَل ِ} ا_ْ

Dاع العلماء \ أن  وقد حÃماعابن ا�نذر إÒوهذا يدل \ أن ، ا�ج ال يبطل بفعل واحد من ~ظورات اإلحرام ماعدا ا
  .ا`ماع أعظم �ظورات اإلحرام

 ،فإذا با� الرجل زوجته بشهوة ومن ذلك ا<قبيل وا�با�ة بشهوة واللمس بشهوة، ا�باjة دون الفرج :ا�حظور ا�اسع-
يفسد  نه الولك ،فال «ّل للمحرم أن يبا� زوجته حال اإلحرام ألن ذلك من ا�حظورات ،فهذا أيضا من ~ظورات اإلحرام

 ال وأما ا�با�ة حì لو حصل معها إنزال للمî ف� حرام وفاعلها آثم لكن، فساد ا�ج مقصور \ اÒماع فقط ،ا�ج
  .يتعلق بالفدية فهذا سيأª إن شاء اهللا R باب الفدية وأما ما، يفسد ا�ج بذلك

  )á/( ا_لقة
  الفدية باب          

  :عناg هذه ا_لقة
s   / اد بالفديةا�ر.    
  :ألخذها وا�ستحق Õب ما قدرو الفدية أقسام /   }
  .فدية الوطء-    .دم ا�تعة-    .فدية الصيد-    .فدية األذى-
T   / ا�راد بالفدية  

 فداه مصدر فالفدية ،الفدية توجب الà األمور بعض ا�عتمر أو ا_اج ارتكب إذا والعمرة ا_ج}  يهدى ما � بالفدية
 من وËنقاذه األس� لفzك يعطي ما والفدي والفداء والفدية ه،فدا جعلت قال إذا بنفسه اهدَ وفَ  ،فداءً  أعطى أفداهو فداه يقال
  .هلكة
 ال� بالفدية منها إنقاذه إ  «تاج هلكة R صار فكأنه منها ~ظورا أ, من بأن إشعار اإلحرام ~ظورات R الفدية وËطالق
 لعظم يعطيها ال� الفدية R ا�لكة تلك من منها ب�ء تلبس �ن مقابل اإلحرام ظورات~ R االسم هذا ستع�ا، يعطيها
  .ا�هلzت من ~ظوراته ألن اإلحرام أمر تعظيم وسببه ،حرمته وتأكد شأنه



    ))  ثالثثالثمستوى مستوى ( (                                                                         ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                                           مقرر الفقه مقرر الفقه           

- ö� -  
 

  .الفدية أقسام /   / 
 فإنه -م��ها } الà ا�حظورات من وغÇها ا�خيط ولبس الطيب ومس ا_لق فدية } أي- بفدية فيخÇ :األذى فدية -

�H مساك[ ستة إطعام وب[ ،أيام ثالثة صيام ب[ ارتكبها إذا ا�حرم gذبح أو ،غ�ه من صاع نصف أو بر مد مسك[ ل 
 تتساقط وا�وام ~موال به أª وقد � ا�¹ ¥ فقال رأسه هوام آذته �ا وأرضاه عنه اهللا رð عجرة بن لكعب � لقو¥ ،شاة
 ستة أطعم أو أيام ثالثة وصم رأسك احلق فقال اهللا رسول يا نعم :قال ؟رأسك هوام آذاك لعلك( :فقال قملال رأسه من

iعليه متفق )شاة انسك أو مساك.  
َن ِمنُكم َفَمن { :تعا  اهللا ولقول بالفدية كعب � ا�¹ خ� ا5خاري وقال ،متعددة بألفاظ ا�ديث هذا روي وقد َ̄

ِسهِ 
ْ
ًذى م�ن ر�أ

َ
ْو بِِه أ

َ
 أ
ً
ِريضا ْو نُُسٍك  م�

َ
ْو َصَدقٍَة أ

َ
ن ِصَياٍم أ    }فَِفْديٌَة م�

 فيها �H -ألذىا فدية الفقهاء عند وتس�- األذى فدية �H R أنه اإلحرام ~ظورات من ~ظورا يرتكب من أن فعلم
 أو مساك[ ستة إطعام أو أيام ثالثة صيام :أمور ثالثة ب[ �H ا�حظورات هذه من ~ظورا ارتكب إذا ا�عتمر أو ا�اج
�ق ،للتخي� اآلية R }أو{ نأل ئا،شي منها طعميَ  الو ا�رم فقراء \ ويوزعها يذ�ها ذبيحة

ُ
 R ورد وا�ص ،با�لق ا5ا� وأ

  ا�لق
ُ
  .با�لق ا�حظورات بقية ق�ِ وأ

 ¥ Åن ما مثل ذبح ب[ صيد (زاء فيخ� ا_رم } ِصيد أو صيداً  ا�حرم ذبح إذا الصيد جزاء } فيخÇ :الصيد جزاء فدية-
 الصيد (زاء فيخ� ،ا�عم من قتل ما مثل فيذبح ،الظ¹ تشبه األنه ماعزا يذبح فإنه ظبيا صاد لو مثال يعî ،ا�عم من مثل
 قريب Åن إذا بقربه أو الصيد فيه تلفأ اTي ا�zن R ا<لف ~ل R -ا�ثلأي - يقوم أن أو ،ا�عم من ذبح ما بمثل

ً
 إن ،منه ا

 اهفيشابه ظبيا صاد مثال ،فيقيم يدا�ِص  Tلك ا�عم من ا�شابه ذلك فيقيم ،منه قريب مzن فú نفسه R ا<قييم يتي� لم
 Õ Rزئ طعاما ا�راهم بهذه يش;ي بدراهم فتقيم ،ريال �مسمائة ا�اعز تلك فتقيم ريال سمائة% ا�اعز وقيمة ا�اعز
 R ا�سلم يدفعها أن Üزئ وال� ا5ت قوت qمة و� - ا�عروفة األصناف- ،فطرة تدفع أن تسوغ ال� األصناف من الفطرة
 عنده مثال Åن إن طعامه من بعد¥ Hرج أو ،ا�رم فقراء \ ويوزع الفطرة Õ Rزئ طعاما ا�راهم بهذه فيش;ي ،الفطرة
 أو دقيق أو أرز تاجر هو أو بيته R طعام أصالً  عنده وهو درهم �مسمائة ا�اعز مثال فقوموا يش;ى أن «تاج فال هو طعام
 تصبح اGمسمائة هذه يوزع فإنه رياالت �مسةمثال  ا�د ريال %سمائة أن مثال نفرض ،بر مد مسك[ × فيطعم �وه
   .اصطاده اTي الصيد ذلك مقابل ذلك وÕزئه مدا يعطيه مسك[ لg ويوزعها مد مائة
  :ÇÞ الصيد جزاء } إذاً  فهو

  .ا�رم فقراء \ يوزعها ا�عم من ذبح ما مثل بذبح _
 فق� لg ويوزع غ�ه من )دينمُ ( صاع نصف أو من الã، مد مسك[ لg ويوزعه طعاما بالقيمة يش;يو ميقيّ  أن وب[ _
  .غ�ه من صاع نصف أو بر مد
 قد اTي الظT ¹لك وا�شابه مقوّ  اTي ا�عم لقيمة مساوية قيمته تكون ما منه Hرج فإنه طعام هو عنده Åن إذا أو _

  -أي نصف صاع-  فمدين وËال برا الطعام Åن إن مدا مسك[ × فيطعم ،اصطاده
   .يوما الã من مد × عن يصوم أو _

نُتْم ُحُرمٌ  يا{ وقال الصيد قتل عن نç وجل عز اهللا ،الصيد قتل فديةو كفارة � فهذه
َ
ْيَد وَأ  الص�

ْ
 الَ َيْقُتلُوا

ْ
ِيَن آَمُنوا

�
ف�َها ا§

َ
 }ك

ْثُل َما َقَتَل ِمَن ا�²َعمِ {: قال وجل عز اهللا داً فََجَزاء م� َتَعم� نُكمْ øَْكُ  َوَمن َقَتلَُه ِمنُكم م�  ملتكم من أي }ُم بِِه َذَوا َعْدٍل م�
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َكْعَبةِ { ا�ثل ويكون ودينكم
ْ
 بَالَِغ ال

ً
اَرٌة َطَعاُم { ذلك بعد قال ثم ا�رم × وا�راد الكعبة إ  يساق أي }َهْديا ْو َكف�

َ
أ

 َiَِمَساك {gصاع نصف أو بر مد مسك[ ل }و َعْدُل َذلَِك ِصَياما
َ
 \ بعضها اGصال هذه ففعط ذلك ساوى ما أو أي }أ

 Õد لم إذا، ا<درج \ وليست ا<خي� \ أنها \ فدل ا�تعة هدي �الف األذى كفدية للتخي� ا�قتضية )أو(ـ ب بعض
  .ا<خي� \ ا�الة )أو(ـ ب عطفها فإنه هنا أما ،يليه اTي إ  فينتقل

 فماذا مد أرباع ثالثة أو مد ربع أو مد نصف فيها صار القيمة المث X خرج قيم �ا أنه ²فرض، يوما صام مد دون ب� وËن
  ؟ يصنع
  .يتجزأ ال الصيام ألن يوما يصومنقول 
ÇÞمثل ال بما و X.  

 طعاما به يش;ي أن ب[ فيخ� ،ا�ثل <عذر بدراهم يقومه أن بعد الصيد من ¥ مثل ال بما �H فإنه ¥ مثل ال الصيد Åن إذا 
  .السابقة ا�سألة R تقدم ما \ وصيام عامإط ب[ مر كما
 × \ ا��ي الطعام بهذا يتصدق ثم طعاما بقيمته ويش;ى بدراهم الصيد ذلك ّومقَ فُ  فإنه مثل ¥ الصيد يكن لم فإذا 

 من أجزاء هناك Åن وËن، تقدم كما يوما بر مد × عن يصوم فإنه يطعم لم فإن، غ�ه من صاq نصف أو بر مد مسك[
  .يتجزأ ال الصيام ألن Åمال يوما اÒزء ذلك عن يصوم فإنه ا�د إ  تصل ال الطعام

   رانالقِ  ودم ا�تعة دم _
َهْديِ {: فقال ا�تمتع ذكر وجل عز اهللا

ْ
َج� َفَما اْسَتيَْ×َ ِمَن ال  ا_ْ

َ
ُعْمَرةِ إِ�

ْ
 ا�دي Õب القران ودم ا�تعة فدم }َفَمن َيَمت�َع بِال

َهْديِ { تعا  لقو¥ بقالسا ب�طه
ْ
َج� َفَما اْسَتيَْ×َ ِمَن ال  ا_ْ

َ
ُعْمَرةِ إِ�

ْ
 القارن إن بل ،ا�تمتع \ بالقياس والقارن} َفَمن َيَمت�َع بِال

R بكسب تمتع حيث ،�تعته هديا يذبح وا�تمتع القارن هديا فيذبح و�ذا اآلية شملتهما، متمتع يسمونه ا�تقدم[ عرف 
 فإنه ؟ثمنه عدم أو ا�دي عدم إن لكن ،ا�تعة دم لزمه فلهذا السفرين أحد ب;ك ف;فه ،واحد بسفر وعمرة حج نسك[
 عز اهللا ،الصيام إ  ينتقل بل يق;ض ال Õد لم فإذا ،ا�ين R نفسه يدخل ال حì يقرضه من وجد لو حì الصيام إ  ينتقل
ََمنف{ قال وجل �َج� وََسْبَعٍة إَِذا  ي�اٍم ِ} ا_ْ

َ
ِة ك

َ
الث

َ
ْم َ½ِْد فَِصَياُم ث

�
ِملَةٌ  ل َ̄ ٌة  َك َعَ(َ

ْ
  .}رََجْعُتْم تِل

 يوم ألن ،ال;وية يوم هاآخر تكون أن األفضل بل ال يقول العلم أهل وبعض ،عرفة يوم آخرها اhالثة تكون أن واألفضل
 أن األفضل أن أ�د اإلمام عن ورد وقد ،األقرب هو وهذا العبادة Y يتقوى ح� بالصيام نفسه يشغل أال ينب� عرفة

 أن ا�نابلة بعض يرى فلهذا ،مستحب غ� عرفة يوم صوم ألن ،ا�ذهب هو عده وبعضهم ،ال;وية يوم آخرها يكون
 سواء ،مطلقا دم وعليه ذلك بعد صامها م© أيام عن أخرها وËن ،عرفة يوم وليس ال;وية يوم آخرها يكون أن ا�ذهب

 اإلمام مذهب وهو ا�نابلة من قاðال الرواية هذه واختار ،ûء العذر مع يلزمه ال يقول العلماء وبعض ،ال أو بعذر أخر
 القضاء Õب واجب صوم ألنه عليه ûء فال رأخ فلو ،�ال دما الصوم مع يلزمه ال اGطاب أبو وقال ،والشاف� مالك
  .وقته عن الواجب <أخ� دم فعليه عذر بدون ا�حر أيام عن الصوم أخر إن cذاو ،بفواته
 من وقته التساع الواجب أخر ألنه دم عليه بل فال لعذر ا�دي أخر إن وأما ،قبلها Åل� ûء عليه ليس أ�د اإلمام قال
 ا�دي ينحر لم حيث ا�ج واجبات من بواجب أخل قد هنا أخ�ا<ف ،ع� اhالث ا±وم من الشمس غروب إ  ا�حر يوم

 لكن الصيام أخر إن عليه û ال يقولون ا�ذهب R ا�حقق[ من Ãع فإن الصيام أما ،<أخ�ه دم عليه Õب فثلك بوقته
َج� وََسْبَعٍة إَِذا َفَمن{: وجل عز اهللا قال كما وقته R به يأª أن األو£ ي�اٍم ِ} ا_ْ

َ
ِة ك

َ
الث

َ
ْم َ½ِْد فَِصَياُم ث

�
صيام سبعة أيام } رََجْعُتمْ  ل
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  .لآلية الاامتث أهله إ  رجع إذا ومهايص أن األو£ لكن ،ا�ج أفعال من وفراغه م© أيام بعد صومها ¥إذا رجع إ  أهله 
 R متتا±ة شاء وËن متفرقة شاء إن ثالثة يصوم ولكن ،السبعة R وال اhالثة هذه R ا<فريق وال ا<تابع Õب ال أيضا 

   .والقران ا<متع بهدي يتعلق ما هذا ،أهله إ  رجع إذا وسبعة ،ا�ج
  :îَ ا�حُ ** 
  .ذلك إ� ما أو نفقة ضياع أو مرض أو سيل أو عدو حîه مكة إ� الوصول عن أحî من هوو
 ùأ إذا يعمل ماذا فا�حî؟عليه ح  

ùَهْديِ { تعا  اهللا لقول ا<حلل بنية هديا يذبح ~رم وهو ا�ح
ْ
ُيْم َفَما اْسَتْيَ×َ ِمَن ال ْîِْح

ُ
 ا<حلل بنية هديا فيذبح }فَإِْن أ

  .ذلك بعد ويتحلل
  يفعل؟ ماذا هديا ا�حî ½د لم إذا لكن

 أن فكما ،ا<متع دم \ ا�تعة \ قياسا ذلك بعد «ل ثم ،ا<حلل بنية أيام ع�ة يصوم فإنه هديا ا�حÕ ùد لم إذا قالوا 
ُ  قالوا لكن ،ا�حù فكذلك ؛أيام ع�ة يصوم فإنه ذبيحة Õد لم إذا ا�تمتع  صيامه من انتç فإذا أوال يصوم أن ¥ �عي
 قد ألنه عليه ûء فال بعده أيام ع�ة صام ثم Çلل ا<حلل قدم لو ولكن هذا هو األو£، أنه أ�د اإلمام وعن ،يتحلل
  .يصوم حì أيام الع�ة طيلة مzنه R ا5قاء عليه يشق

 فإنه ;طاش إذا أما ،اش;ط قد يكن لم إذا طبعا هذا ،أهله إ  ويعود ا�ال R ذ�ها يستطيع فربما لثبيحة بالنسبة أما 
 أما ،عليه والûء مzنه R يتحلل فإنه "حبست¡ حيث فمحñ حابس حبس¡ فإن" فقال إحرامه عند اش;ط حيث يتحلل

 فإنه اTبيحة Õد لم وËن ،يتحلل ثم ينحرها بذبيحة يتحلل فإنه يش;ط لم وهو اإلحصار وحصل اش;ط قد يكن لم إن
  .يصوم ثم يتحلل أن فله عليه ذلك شق إن ولكن ،يتحلل ثم األو£ هذا أيام ع�ة يصوم

   :الفرج } الوطء- 
  .ثا¬ وÇلل أول Çلل ا�ج R ا<حلل أن ومعلوم ؛األول ا<حلل قبل ا�اج وطء فإذا ،اإلحرام ~ظورات من وهو

 اإلفاضة طوافو ،ا<قص� أو وا�لق ،العقبة Ãرة رý: � اhالثة وهذه ،ثالثة من اثن[ بفعل «صل :األول فا�حلل 
  .القدوم طواف بعد سعوا يكونوا لم إذا وا�فرد للقارن وcذلك للمتمتع بالنسبة والس�

tحلل ا6ا�الثة األفعال هذه فعل إذا«صل  :اhها ا	للفيكون  Ç  ًلالÇ  ًمالÅ.  
 ا<حلل قبل ا�ج R الفرج R الوطء Õ Rب فهنا ،النساء إال ûء × ¥ فيحل ،األول ا<حلل Çلل منها اثن[ فعل فإذا 

 فيجب األول ا<حلل بعد هأوط Åن إذا ،شاة فيه Õب األول ا<حلل وبعد ،األول ا<حلل قبل وطء إذا Õب ،بدنة األول
 ،ذلكب عليهم رضوان الصحابة لقضاء ،رجع إذا وسبعة ا�ج R ثالثة أيام ع�ة صام وطء إذا ا5دنة Õد لم فإن ،شاة عليه
  فيكون الصحابة R �الف �م يظهر ولم ذلك مثل ذكروا عمرو بن اهللا وعبد عباس وابن عمر ابن قال فقد

ً
qاÃفلهذا ،إ 

  .رجع إذا وسبعة ا�ج R أيام ثالثة صام بدنة Õد لم فإذا ،شاة عليه وبعده ،بدنة فعليه األول ا<حلل قبل ا�اج ئوط إذا
 وËن ،ةشا حقه R الواجب فإن العمرة R وطء إذا بالعمرة الوطء Õ Rب كذلك ،شاة األول ا<حلل بعد الوطء Õ Rب وقلنا
 زوجته طاوعته فإن ،عليه استكرهوا وما والنسيان أاGط ~مد أمة عن وعفا Üاوز قد وجل عز فاهللا مكرهة الزوجة Åنت
 مطلقا العمرة R وcذا ،بعده Åن إذا والشاة ،األول ا<حلل قبل الوطء Åن إذا ا5دنة فيلزمها ،والعمرة ا�ج R الفدية لزمها
  . اعليه فدية ال فا�كرهة مكرهة Åنت إذا أما ،مطاوعة Åنت إذا وقلنا ،الوطء R شاة يلزمها
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  ا_كم؟ فما فأنزل فكر إذا-
 فك�ا< وlرد تفك� بأنه يقول من ومنهم ،ذبيحة فعليه نزلوأ با� فإذا ،ا�با�ة حكم حكمه يقول من العلماء من

 الûء أنه يرون فلهذا) تتèم أو تعمل لم ما أنفسها به حدثت ما أمà عن �اوز اهللا إن(: قال � والرسول فيه الûء
  .وأنزل فكر إذا عليه

 واجب ترك أو ا_ج فات إذا، الفوات } الواجب ا�م-
ً
  ا

 -ا�حر يوم الفجر طلوع بعد إال عرفة إ  يصل لم شخص- ا�ج فاته إذا الفوات R الواجب ا�م ،ا�تعة دم حكم حكمه
 ا�حر يوم فجر طلوع بعد إال عرفة إ  الوصول من يتمكن ولم ا�ج فاته فمن ،عرفة ا�ج يقول � والرسول ا�ج فاته فقد
 واجب ترك إذا وcذا ،ا�ج فاته فقد

ً
 ،بمزدلفة يبت لم ،إ±ها يعد ولم الشمس غروب قبل عرفة �در فلو ،ا�ج واجبات من ا

 واجبات من واجب األمور هذه × ،ا�يقات Üاوز أن بعد أحرمو وهو ~رم ا�يقات Üاوز ا�يقات غ� من أحرم ،الرý ترك
 يذ�ها ذبيحة) نسك فعليه واجبا ترك من( عباس ابن �ديث الواجب ل;cه دم ذبيحة عليه Õب نهإف ترcها فإذا ا�ج

 ووصل ا�ج فاته إذا فإنه ؛الفوات دم كذلك ،الواجب ب;ك اGلل منه حصل ياT ذلك يطعمها وال ا�رم فقراء \ وتوزع
 ،رجع إذا وسبعة أيام ثالثة صام Õد لم وËن ،ا�تعة دم مثل ذبيحة يذبحف الفوات دم عليه فكذلك ا�ج فاته فقد مكة إ 
  .عندنا بالفدية يتعلق فيما هذا

  :أمور عدة Y تشتمل الفدية أن 'د :ملخص ا�رس
 نصف أو بر مد مسك[ لg مساك[ ستة يطعم أو أيام ثالثة يصوم أن إما أشياء ثالثة ب[ فيها اإلنسان �H األذى فدية-

   .ذبيحة يذبح أو غ�ه من صاع
  Åن إذا ،ا�اج يذ�ها ذبيحة فيها Õب ا�تعة فإن ا�تعة �م وبالنسبة-

ً
  أو متمتعا

ً
 R أيام ثالثة صام Õد لم فإن ،يذ�ها قارنا

  .رجع إذا وسبعة ا�ج
 صيد اشخص قتل أو ا�حرم اصطاده إذا الصيد فإن للصيد بالنسبة-

ً
 بمzنه مفيقوò  ا�عم من قتل ما بمثل ميقوò  فإنه ا�رم R ا

 ظبي ذبح إن ،ا�عم من ذبح ما مثل فيذبح ،منه القريب ا�zن أو
ً
،ماعز يذبح ا

ً
 تهابقيم مقوò ت فإنه Tبحبا يرغب لم فإن ا

 مد × عن يصوم اإلطعامب يرغب لم فإن ،غ�ه من صاع نصف أو بر مد فق� لg به يتصدق طعاما القيمة بتلك ويش;ى
،يوم
ً
 يوم فيصوم مد من جزء ب� فإن ا

ً
  .أيتجز ال الصيام ألن ا

 وËن ،قابل من «ج أن وزوجته وعليه بينه ويفرق ا�ج ويفسد بدنة ففيه األول ا<حلل قبل Åن فإن الوطء لفدية بالنسبة-
  .والعمرة ا�ج R الواجبة الفدية lمل هذا ،العمرة وcذلك شاة ففيه ا<حلل بعد Åن

  )�/( ا_لقة
  :عناg هذه ا_لقة

s   / ا�حظور واإلحرام /   }  .قضية تكرار ا�حظور R مسائل.  
o   / م الفديةzأح R باب جزاء الصيد /   �  .مسائل.  
T   /ا�حظور تكرار قضية:  

  .، مثل تكرار جنس ا�حظور، أو قد يكون ا�حظور مغايرمرات عدة ا�حظور يكرر ا�جاج بعض أحيانا
  .بيانها تقدم ال� باتفاق األذى فدية ؛باتفاق فديتi عليه افهذ ا�خيط ولبس الطيب مس :مثال :مغاير ا�حظور Åن إن
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   واحد جنس من ا�حظور ذلك Åنإذا 
 يوما مكث ثم ،الي�ى يده أظافر قلم ثم يوما مكث ثم ا±م© يده أظافر قلم، «لق ثالثة أو يوم[ بعد ثم ،«لق أن :مثل
 Tلك أخرى فدية يلزمه فإنه الفدية بفعل قام األول ا�حظور ارتكب عندما Åن فإن ؛ننظر هنا ،وهكذا هميقد أظافر وقلم

  .أوال ارتكبه اTي ا�حظور عن للفدية وبذ¥ قيامه وبعد تكف�ه بعد به قام اTي اآلخر ا�حظور
 Åن لماف ،مساك[ ستة \ وتصدق الظهر صالة بعد قام ا�خيط لبس أن وبعد ،الظهر ا�خيط ولبس أ, السبت يوم فمثال
  .أخرى فدية يلزمك ا�الة هذه R ¥ يقال فإنه ؛ا�خيط لبس العشاء

 مالبس ولبس خلعه ثم الظهر ا�خيط فلبس ؛ا�حظورين وارتكابه فعله ب[ ا�حظورين ب[ الفدية يبذل لم أنه لو لكن 
 وهو لم يبذل الفدية بعد، أخرى مرة ا�خيط لبس أيضا غد من Åن �ا ثم ،ثانية مرة ا�خيط لبس العشاء جاء �ا ثم اإلحرام

  ا_كم؟ فما
 ~ظور كرر فإذا ،واحدة فدية ½زئه أنه ا_كم

ً
  لبس أو قلم أو حلق كأن واحد جنس من ا

ً
 أqد ثم وطء أو تطيب أو �يطا

  .متفرقا أو متتابعا ا�حظور ذلك فعل سواءً  ،واحدة مرة فدى سبق �ا يفدِ  لم وهو ذلك
 وقع ما ب[ يفرق ولم واحدة فدية الرأس �لق أوجب تعا  اهللا أن :ذلك ليلتعو واحدة فدية إال يلزمه ال بأنه القول وسبب 

 أحدث ثم أحدث ثم توضأ فإذا ،Åألحداث متفرقا تداخل متتابعا خلاتد ما ألن ا�دود \ يقاس وأيضا ،دفعات أو دفعة
 وضوء إال يلزمه فال؛ أحدث ثم

ً
،واحد ا

ً
،واحد غسالً  إال يلزمه ال زوجته وطء ثم زوجته وطء ثم زوجته وطء ا

ً
 فاألحداث ا

 فإنه ا�د عليه يقام ولم øق ثم øق ثم øق ثم øق زنا ثم زنا ثم ا�د عليه يقام ملو زنا فلو ،تتداخل وا�دود تتداخل
  .واحد حد يكفيه

 قوý أظهر } واحدة فدية أجزأته ؛فديةال ىدأ يكن ولم مرارا لبس ثم لبس إذا :ةتيمي ابن اإلسالم شيخ يقول و�ذا 
 ا�عتادة األمور R ~ظورا كرر إذا هنا ال¦م ،الصيد �الف ،ثانية فدية لزمته أqده ثم السابق عن كفر إن لكن، العلماء

  .الطيب مس األظافر تقليم ا�خيط لبس ،ا�عتادة ا�حظورات
  :مسائل } ا�حظور واإلحرام /   /

 ظبي فقتل ،الصيد من قتل ما بعدد Hرج أن يلزمه نقول فإننا :لكن إذا ¯ن ا�حظور هو قتل الصيد
ً
، واحد ظ¹ جزاء عليه ا

 ونعم واحد وجزاء واحدة كفارة يكفيه فقط يكفر لم إذا بأنه يقال ال فإنه ،ظباء ع�ة قتل زاءج فعليه ظباء ع�ة قتل
 \ أطلق واحده دفعة قتله ولو ،بعدده فيه فالصيد ،الصيد من قتل ما بمقدار Hرج أن عليه بل ،ال ،واحد ماعز أو واحد
ْثُل َما َقَتَل ِمَن {: قال وجل عز واهللا ،قتل ما بعدد يلزمه فإنه ةواحد هبإطالق ةواحد ةمر فقتلها الصيد من عدد فََجَزاٌء م�
  .}ا�²َعمِ 

  :حكم رفض اإلحرام 
 قد ~ظور لg فدية يلزمك بأنه ¥ نقول فإننا ،ا�خيط لبس ،األظافر قلم ،حلق ؛متفرقة أجناس من ~ظورا فعل منو 

 يوجب األمور هذه من فعل فg ؛قذفو øقو زنا لو كما ةمتغاير ألنها تتداخل وال ،فدية ~ظور لg يفدي فإنه ،ارتكبته
 أي "مرة لg كذا"، فدية عليه يلزمه ~ظور فg متغايرة فعلها ال� ا�حظورات أن فحيث هنا وcذلك ،تتداخل وال حدا
gأنا أريد ال أنا خالص ال قال ثم ~ظورات عدة ارتكب ولو يرفضه لم أو إحرامه رفض سواءً  ،فيه الواجبة فديته جنس ل 

َج� { يقول وجل عز اهللا ألن يسوغ ال ا�ج رفض بأن ¥ يقال ،عمر� أو حR G أستمر أن أريد ال اإلحرام رفضت
ْ
 ا_

ْ
وا تِم�

َ
وَأ
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 � ُعْمَرةَ ِهللا
ْ
� { قال وجل عز واهللا ا�ج إتمام عليه بل ،ا�ج رفض يسوغ فال }َوال ُعْمَرةَ ِهللا

ْ
َج� َوال  ا_ْ

ْ
وا تِم�

َ
 ألزموا صحابةوال }وَأ

 عن حD كما العلماء فإن ،يفيده ال فرفضه ،قابل من ويقضيه فاسده R ويمÁ حجه يتم أن زوجتهئ وط اTي الشخص
 Hرج لم إحرامه R الرفض نوى أو إحراý رافض أنا :قال إذا ا�حرم أن \ أÃعوا فقال حD اهللا ر�ه هب�ة ابن الوزير
  .إحرامه يرفض أن ¥ يسوغ فال ،وأرضاهم عنهم اهللا رð الصحابة حكم وهذا ،دباإلفسا منه Hرج لم كما بذلك

 بثالثة اإلحرام من ا�حلل øصل اإلحرام؟ من ا<حلل «صل فبما ؛Õزئ ال الرفض Åن إذا اإلحرام؟ من ا�حلل øصل بم
  :أمور

 قد فيكون ،العمرة أفعال من وينت� ا�ج أفعال من فينت� ،والعمرة ا�ج أفعال يتم أن ا<حلل به «صل اTي :األول األمر 
  .إحرامه من وÇلل انتç قد يكون فإنه ا�ناسك Ãيع أكمل حلق س< طاف اÒمرة ور? بعرفة وقف ،Çلل

tعندما ا<حلل «صل :األمر ا6ا ù» إذا فإنه ،اإلنسان ùويتحلل ذبيحته يذبح فإنه ا5يت إ  الوصول يستطع ولم ح 
 سيل أو عدو ا5يت إ  الوصول وب[ بينه حيل ولكنه ا�عتمر أو ا�اج أحرم ،وسعها إال نفسا اهللا يكلف ال ،حùا� هذا
 يصوم بيانه سبق كما أو لويتحل ذبيحته يذبحف يتحلل فبا<ا� ا5يت إ  الوصول يستطع لم فإنه ،ذلك �و أو سبع أو

  .الصيام يقدم أن األو£ Åن وËن ويصوم يتحلل أو ويتحلل
 حبس¡ فإن" إحرامه عند قال بأنه اش;ط قد و·ن عذر ¥ Åن فإن االش;اط، هو ا<حلل به «صل اTي ا6الث األمر

  .عليه والûء يتحلل فإنه عذر ¥ فحصل اش;ط قد Åن فإذا "حبست¡ حيث فمحñ حابس
 «صل ال األمور هذه عدا ،ا<حلل ط;شا إذا ذرالع ،ا�ù عند ا<حلل ،األفعال لاكم و� اhالثة األمور هذه وماعدا
  .ا<حلل

  هل øصل ا�حلل بإلغاء ا²ية؟
 يلزمه عليه باù هو بل ،برفضه إحرامه يفسد وال øل لم ا�حلل"  هنا قال ،رفضه أو نواه لو حì ا<حلل ¥ «صل ال 

� { وجل عز اهللا لقول إتمامه ُعْمَرةَ ِهللا
ْ
َج� َوال  ا_ْ

ْ
وا تِم�

َ
 ألنها ،بها عÂة ال فنيته رفضه فلو �ء اإلحرام رفض } عليه وليس }وَأ

 لو مثال فالصالة ،العبادات من كغÇه ليس وا_ج نية rرد ألن يضÇه ال رفضهو ،عليه �ء الف ،أصال إحرامه تفسد ال
 يملك ال أصال ألنه ،تؤثر ال فضهر فنية ا_ج أما ،تؤثر ا²ية ألن با²ية انقطع قطعه نوى لو والصيام ،انقطعت قطعها نوى

  ".عليها ا�نبيه تقدم الà أمور ا6الثة بأحد ا�حلل øصل و£نما، ا_ج رفض
S   / م } الفديةºمسائل وأح:  
 لبس مثال ،اإلحرام ~ظورات من ûء فعل \ أكره أو جهل أو ن> شخصا أن لو حكم الفدية } حال ا`هل واإلكراه 

  فعل فإذا ،عنه تسقط الفدية فإن ناسيا رأسه غطى أو الطيب مس أو ناسيا ا�خيط
ً
 الفدية فإن ناسيا ا�حظورات من شيئا

َرب�َنا الَ تَُؤاِخْذنَا إِن { ا�ديث و´) عليه استكرهوا وما والنسيان ا�طأ أمà عن �اوز اهللا إن( � الرسول لقول عنه تسقط
نَا
ْ
ْخَطأ

َ
ْو أ

َ
�ِسيَنا أ  فإن إتالف فيها ليس الà فا�حظورات ،)فعلت قد فعلت قد : (قال وجل عز اهللا أن القد� ا�ديث R} ن
ُ  واإلكراه اÒهلو النسيان   .الفدية طسقِ ي

  هذا؟ } ا_كم فما شعر حلق أظافر تقليم مثال إتالف افيه للà بالنسبة لكن-
  .بذلك يعذر أنه والصحيح فديه عليه وأن عذريُ  ال أنه ا�ذهب

  ئوط أو الصيد قتل إذا ا_كم-
ً
  أو مكرها

ً
  .ناسيا
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 لإلتالف بالنسبة األمور هذه مثل بأن و«تجون، بالنسيان يعذر وال باÒهل يعذر ال وأنه الفدية يلزمه أنه عندنا ا�ذهب 
 هفي يلزم اآلدý مال إتالف أن فكما ،آلدýل اكما وسهوه عمده فيستوي إتالف هذا بأن قالوا شعره حلق أو ظفره قلم إذا

  .بالنسيان وال باÒهل يعذر ال يقولون فبذلك الشعر وأتلف الظفر أتلف قد فهذا ،هنا فكذلك ضمان
نَا{ اآلية R كما والنسيان با`هل يعذر أنه والصحيح

ْ
ْخَطأ

َ
ْو أ

َ
�ِسيَنا أ   .}َرب�َنا الَ تَُؤاِخْذنَا إِن ن

  ا�خيط لبس استدام إذا-
 الûء فإنه ا�ال R وخلعه أحرم إن لكن ة،فدي تلزمه فإنه ة�ظ ولو ،دامهاستو فيه أحرم ا�خيط لبس استدام شخص 

ُ  ال وأيضا ،الفدية يلزمه فإنه ا�عتاد فوق استدامه إن لكن ،عليه   .إحرامه من ±تخلص يتعجل شقه ¥ �عي
 أو واجب ل;ك وجب ماو منذور أو قران أو متعة دم أو صيد كجزاء حرام أو �رم يتعلق إطعام أو هدي × أن و� :مسألة
 R يذبح فال ا�رم R ذ�ه يلزم فإنه ا�رم أو اإلحرام بسبب لزم ûء فg ،ا�رم R ذ�ه يلزم فإنه ا�رم R ~ظور لفعل
  .ا�رم فقراء \ ويوزع ،ا�رم R يذبح بل بته
Åنوا  العمرة بسبب Åن وما ،م© R ا�ج بسبب يكون ما �ر واألفضل ،واحد ¤هما م©و مكة R :أsد اإلمام يقول

 خشية ا�خصصة باألماكن يذبح �ذا ،ا�روة R اTبح يتعذر نهإف ا�اس وازدحام ا�با¬ بسبب اآلن لكن ،با�روة يقولون
  .وا5يئة الصحة \ و~افظة ،ا<لويث

 فيبيح للمساك[ يطلق أن أو ،والقرب تالعبادا من هوف بنفسه �مه تفرقة فيلزمه ا�دي ذبح إذا ،�مه تفرقة يلزمه أيضا 
  .عليهم ا<وسعة القصد ألن ،منه شاءوا ما يأخذوا أن للمساك[

 ¥ يباح فإنه للز·ة مستحق وهو حج فمن ،ومعتمر حاج من الفقراء من ا�حتاج أو بمكة [ا�قيم هم :ا_رم بمساكi ا�راد
 ا�عتمر أو ا�اج ارتكبه �ا cفارةو فدية تذبح ال� الفدية من أخذي فإنه للز·ة مستحقا نÅ فمن ،الفدية هذه من األخذ
  .اإلحرام ~ظورات من
  .ذلك \ ا<نبيه سبق كما ،به ويتصدق ويذ�ه يرده فإنه يذ�وه لم وËن ،Õزئ فذ�وه حيا ؤالء� سلمه وËن

 اإلحصار ودم ا�رم خارج ا�اج فعله ~ظور و9، الرأس وتغطية كطيب و�وهما بسلال أو ا�لق أي :األذى فديةمºن 
 ،سببه جدوُ  اTي ا�zن R السبب جدوُ  حيث يفديه فإنه إحرامه بعد ا�حظورات هذه ûء من فعل فإذا ،سببه وجد حيث
 <ذبح مكة إ  يرسله ولم ا�ديبيةب عهضمو R هديه �ر � الرسول ألن ،حرم أو حل من سببه وجد حيث اإلحصار فدم
 أيضا Õزئ، هأألجز ا�رم إ  أرسله ولو، � معه الصحابة و�ر فنحر ا�ديبية وهو فيه ùحُ  اTي عهضمو R ه�ر بل هناك
  .با�رم ويذبح ا�رم إ  يرسله أن
  .بمzن خصيصه< فائدة فال ،ألحد نفعه يتعدى ال ألنه ،مzن بكل وا�لق الصوم Õزئو 

 ،	ها وÜب ،فأفضل ذ�ها فإن ،بقرة أو بدنة سبع أو ماعز ثî أو ضأن من عجذ شاة فيها ا��وع Åألضحية :ا�طلق وا�م
 أو بدنة سبع أو ا�اعز من ذبيحة وهو األضحية Õ Rب ما فيه Õب ا�طلق ما�ف ،شاة Åألضحية ا�طلق ما� R فالواجب

 \ وËنما ا<خي� سبيل \ ليس دم أصال الواجب Åن أو ويذبح ا�م إ  يتوجه أن أراد إذا الواجب هو هذا فإن ،بقرة سبع
 Åملة بدنة �ر إن لكن ،بدنة بعسُ  أو بقرة بعسُ  أو ،ماعز أو األفضل و� شاة يذبح بأن �H فإنه ،دم لزمه اإللزام سبيل
 بلاإل من مائة � ساق فإنه الوداع حجة ا�ج يوم ا5دن �ر � الرسول ألن ،أفضل ف� الت�يك سبيل \ ليس به خاصة
 سبع أو ماعز ث¡ أو ضأن جذع شاة } الواجب ا�طلق ما�ف ،ا5ا� يكمل رð اهللا عنه عÍ جعل ثم وست[ ثالثة ذبح
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  .ا�م حق } ا�(وع فهذا بقرة سبع أو بدنة
 عنه اهللا ðر جابر لقول ،"مطلقا بقرة أو بدنة هشيا سبع وعن ،الصيد جزاء } ولو بقرة" ا5دنة عن أي "عنها و�زئ" قالوا 

 مذهب هو وهذا،مسلم اإلمام رواه) دناJُ  من إال � وهل فقال واJقرة X فقيل ،سبعة عن اJدنة ننحر كنا( وأرضاه
  .الواجبة الفدية � هذه فإن هذا علم إذا . بسواء سواءً  ¯Jدنة سبعة عن �زئ اJقرة أن ا`مهور

  باب جزاء الصيد
  اهللا ر�ه ا�ؤلف عقد ثم، الصيد زاءج باب \ إÕاز R ا<نبيه تقدم

ً
 الصيد قتل أحيانا يك0 ألنه الصيد جزاء باب R بابا

 { فقال الصيد قتل عن نç وجل عز اهللا الصيد فجزاء ،ألهميته مستقال بابا ¥ فعقد ،وا�عتمرين ا�جاج بعض من
ْ
الَ َيْقُتلُوا

نُتْم ُحُرم
َ
ْيَد وَأ ْثُل َما َقَتَل ِمَن ا�²َعمِ وَ { قالو الصيد قتل عن ونç} الص� داً فََجَزاٌء م� َتَعم� øَُْكُم بِِه َذوَا َعْدٍل  َمن َقَتلَُه ِمنُكم م�

نُكمْ  ْثُل َما َقَتَل ِمَن ا�²َعمِ { وجل عز اهللا قال الصيد فجزاء }م�  مثيل X يكن لم إنف ،مثيل X ¯ن إن ،باÒملة مثله أي }م�
  .فقيمته

 ،ا5قر :الوحش بقر ،ا5ع� مثال يشابهها ا�عامة ،بالشاة الصحابة حكم الضبع مثل، ا�اعز يشابه لظ¹ا مثل :مثل ¥ ما
 شي قتل فإذا ،وهكذا

ً
 وجل عز فاهللا اÒزاء هو فيكون ،ا�قتول ذلك إ  ûء أقرب ،ا�عم من قتل ما مثل هؤفجزا ا�عم من ئا

ْثُل َما َقَتَل { قال  ¥ ما R ا�عم من ا�ثل فيجب ،فقيمته مثيالً  ¥ Õد لم إن لكن فقيمته وËال، Åن إن اÒملةR  مثله أي }م�
 ليس ،مقاربة أو مشابهة أدH ولو يكú بل بالضبط يتم فال اÒملة R ا�شابهة من البد أي ،باÒملة مثله من فالبد ،مثل
كفعل  ،قيمة ال لقةخِ  الشبه يعتã ،الصورة حيث من بها دأري وËنما ،والصيد األنعام ب[ تتحقق ال فإنها ا�ماثلة حقيقة ا�راد

  .مثل ¥ فيما ا�عم R ا�ثل فيجب ،وهكذا شاة وبالضبع ماعز بالظ¹ حكموا عندما الصحابة
 بدراهم يمهوفتق ،سابقة حلقات R تقدم كما بدراهم تقييمه أو ا�ثل ذبح ب[ �� وهو ،قيمته فعليه مثل X يكن لم و£ن

 حنيفة أâ مذهب وهذا ،يوما بر مد × عن يصوم أو ،لفق� هدفعي بر مد × ،ا�رم مساك[ إ  يدفعهف طعاما ابه يش;ي
 ا�ذهب ولكن ،ال;تيب \ هو بل يقول العلماء وبعض ،Çw هو بل الÛتيب Y فليست ،الشاف0 قوý وأحد ومالك
 دمُ  القيمة بتلك طعام و�اء وتقييمه ا�ثل ذبح ب[ يخ�ف <خي�ا \ � بل ال;تيب \ ليست أنها اÒمهور عليه اTي
 Åن إنف ،يوما بر مد × عن فيصوم الصيام إ  فينتقل هذاR  يرغب لم فإن ،الفق� إ  تدفع غ�ه من صاع نصف أو بر

  .ا<نبيه جرى كما يتجزأ ال الصيام ألن يوما فيصوم مد نصف ب� مثل جزء ب� هناك
ْثُل َما َقَتَل ِمَن ا�²َعمِ { قال وجل عز اهللا ألن ،ا²اس من عدلi لبا�ث øكم نُكمْ  فََجَزاٌء م�  ق� فما }øَُْكُم بِِه َذَوا َعْدٍل م�

  .عدل[ قول إ  فيه يرجع الصحابة فيه يقِض  لم وما ،به Áقُ  �ا ا�كم ويستقر به Áقُ  ما ففيه الصحابة به
ْثُل َما َقَتَل { وجل عز اهللا قولل ة،شا فيه الضبع قتل ،شاة جزاءه فجعل � ا�رسل[ سيد فيه حكم فقد الضبع وأما فََجَزاٌء م�

 عليه «كم أن «تاج فال ،به قضوا ما إ  الصحابة به قضت فيما ويرجع ،كبشا الضبع R � ا�¹ جعل وقد }ِمَن ا�²َعمِ 
  .الصواب إ  أقر وقو�م عرفأ ألنهم ،أخرى مرة
،كبش فيه Õعل صيد قال ضبعال عن لئسُ  وأرضاه عنه اهللا رð جابر أن ورد وقد

ً
 قضايا R ورد وقد ،�وه عباس ابن وعن ا

 منهم إÃاع بأنه األصحاب بعض قال ،عليهم اهللا رضوان الصحابة من إÃاع وهو كبشا فيه يكون الضبع أن الصحابة عن
جتهاد لال «تاج ال الصحابة فيه حكم ما بأن وقلنا ،جاري وا�zن بالزمان القيمة اختالف وألن ،القيمة وجه \ وليس
 مرة ا�كم نعيد فال فيه حكموا قد دامفما) اهتديتم اقتديتم بأيهم ¯²جوم أصحاâ( قال أنه عنه ورد � الرسول ألن ،فيه
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 كوþأ حكم أو الصحابة حكم نقدم فأيهم الصحابة به حكم ما بغ� حكموا ربما آخرين \ عرضنا لو قد هنأل ،ثانية
 �ارو ،بدنة فيها الواجب يكون بأنه ا�عامة R حكموا عندما ومنه ،وأتم أو£ الصحابة حكم بأن الشك ا�تأخرين؟
 اهللا رð مسعود وابن عمر عن ويرُ  فقد ،عليهم اهللا رضوان الصحابة حكم فقد ،بقرة فيه الواجب فتكون بقرةو الوحش
 أن ونقل اشتهر اTي ا<وتل ةأهل اللغ قالو ،بقرة ا<وتل و´ عباس ابن عن روي األيِل و´ ،بقرة فيها الواجب أن عنهم
 ،األروى هو والوعل )ةبقر األروى }(: قال أنه عمر ابن عن روي بقرة فيه Õب الوعل أن ورد فقد ،ا�سن الوعل هو ا�راد

 	ها هذه ،ع� الغزالة ´و ،بكبش � اهللا رسول فيها حكم اهللا ر�ه اإلمام قال ،كبش والضبع اÒبل تيس R الواجبو
 ال السنور دون كحالء دويدة و�- الوبر ´و ،شاة الظR ¹ :قال نهأ عنه اهللا رð جابر عن روي ،ا�عم من تلقُ  �ا مشابهة
 أربعة �ا جفرة ال�بوع و´ ،أشهر ستة ¥ ا�اعز أوالد من اTكر واÒدي، عمر به ق� جدي الضب و´ ،جدي -�ا ذنب
 من صغرأ ا�اعز أوالد من األن� والعناق ،عمر عن روي عناق األرنب R وcذا ،عمر وابن مسعود ابن عن روي ،أشهر
 ،شاة فيه بأن ا�رم �ام R ،ا�ارث عبد بن ونافع عباس وابن عمر وابن وعثمان عمر به حكم شاة ا�مامة ´و ،اÒفرة

 يرجع الصحابة فيه تقِض  لم وما ،وغ�ه والقمري والقطا الفواخت الطيور هذا R يدخل يضاوأ ،اإلحرام �ام عليه يسوقِ 
 قتل R اش;cوا Ãاعة و\ ،فيقاسة، القيس فيه ا�مام من اإلقفرو الطيور كبا� ¥ مثل ال وما خب�ين عدل[ قول إ  فيه
  .الصيد جزاء R يتعلق فيما هذا ،واحد جزاء ففيه صيد قتل Ã Rاعة اش;cوا فإذا ،واحد ءجزا صيد

  )�/( ا_لقة
  وما بعده ا�رم صيد حكمباب 

  :عناg هذه ا_لقة
s   / حكم صيد ا�رم /   }  .ُحرَمة مكة.  
o   / بيان ما «رم من مكة سواء \ الُمحِرم والُمِحل وفيه مسائل.  
  .فضل مكة /   �
  .مكة إ  وا�خول والس� الطواف كيفية /   ¶
T   / ُحرَمة مكة:  

 \ العلم أهل ب[ خالف ال ،باإلÃاع وا�الل رما�حُ  \ ا�رم صيد فيحرم ،مكة محرّ  � الرسول فإن ، مكة حرم :ا_رم
 حجة R قالو ،حرمه قد � فالرسول ،ا�رم صيد أحد يصطاد أن يسوغ فال ،ا�حرم و\ ا�حل \ ~رم ا�رم صيد أن

 )القيامة يوم إ� اهللا Öرمة حرام فهو واألرض السماوات خلق يوم اهللا حرمها اJت هذا إن( :� قال مكة فتح عندما الوداع
 حرام فهو ،واألرض السماوات خلق يوم بتحريمه حكم قد وجل عز فاهللا ،ا`زاء فيه محرِ المُ  كصيد صيده وحكم
 وال ،ف�عرّ  الإ لقطتها تلقط وال صيدها ينفر وال شوcها يعضد وال خالها Hت¸ وال ،أهلها يقاتل ال ا5قعة وا�راد بتحريمه

 إال فقال ،وبيوتهم لقينهم فإنه اإلذخر إال اهللا رسول يا فقال استث© � ا�¹ عم فالعباس ،القيامة يوم إ  حدثا فيها دثُ« 
  .اإلذخر

 جاء وما ،عليه ا�تفق اãG ذاه R العلم أك0 أهل قول R والسالم الصالة عليه اGليل قبل حرما Åنت حو�ا وما مكةف-
 )واألرض السماوات خلق يوم اهللا حرمه اJت هذا إن( :قال � فالرسول ،وبينه Çريمها أظهر فا�راد مكة حرم اGليل أن

  .السالم عليه اGليل Çريم قبل أنه فمعناه
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  حكم صيد ا_رم /   /
 ا_رم صيد ملكيُ  وال، فيه جزاء ال فإنه اJحري إال ،والºفر الصغY Ç ح� ،ا`زاء ففيه ،ا�حرم كصيد ا_رم صيد حكم
 كونه جزاء جزاءان عليه ½تمع فهل �رما القاتل يكون قد ننتبه وهنا صيداً  قتل إذا ا�حرم يلزم الو ،اإلرث بغÇ ابتدءا
 جزاء عليه Õب بل ،ال ا_رم؟ صيد قتل كونه وجزاء �رما

ً
،واحد ا

ً
 قتل ولو، صيدا ا�حرم قتل لو اكم صيدا ا�حل قتل فإذا ا

  .واحد جزاء �قه الواجب فإن ا�رم داخل صيدا ا�حرم
S   / الُمحرِم والُمِحل وفيه مسائل Y رم من مكة سواءø بيان ما  

 
ً
 فا�نÑ ،يابسا فأصبح شجرا كونه عن خرج هألن ،فيه حرج فال ا�ابس أما األخ�ين وحشيشه ا_رم شجر قطع øرم أيضا
 يعضد وال شجره يقطع فال ،قطعه R حرج فال زرعه اآلدÅ ýن إذا أما ،اآلدå يزرعه لم ا§ي ا_رم شجر قطع هو عنه
 اآلدý زرعه وما واhمرة ا±ابس قطع وÕوز ،شوcها Hتلع وال وورد ،مكة خصائص من هذهف حشيشها «ش وال اشوcه

 ،اإلذخر إال فقال � ا�¹ فأذن ،استثناه العباس ألن اإلذخر وcذلك ،همن واالستفادة أخذه Õوز فإنه ،و�وه والفقع والكمأة
 أزا<ه أوئا شي ك�ت الريح أن فلو ،اآلدý فعل بغ� انك� أو زال بما االنتفاع ويباح، الراCة طيب حشيش هو واإلذخر

 بالشجرة يربطه اTي وأصبح وانتç انك� أنه مادام ي& لم ولو ،دýآ ¥ القاطع أو ¥ ا�ب[ يكن لم مادام منه يستفاد فإنه
  .أخذه يباح فإنه الشجرة بتلك تعلقه انقطع قد ولكنه يس� ûء

 Hت¸ وأن شوcها يعضد أن نç � الرسول األشجار من كغÇها فليست ،فدية ففيها وقطعها مكة شجر Y شخص اجÛأ إذا
 فإن ،كب�ة أوة صغ� الشجرة هذه هل ننظر شجرة قطع فإذا ،ببقرة فوقها وما ،بشاة عرفا الصغÇة الشجرة فتضمن خالها
 العباس عن روي ،بقرة ففيها عرفا الشجرة كب�ة Åنت وËن ،ا�رم فقراء \ توزع شاة ويذبح يدفع أن فعليه ةصغ� Åنت
ðباسع ابن قال زب� وابن وأرضاه عنه اهللا ر R زلة و´ بقرة ا�وحةÒن شجر بقطع أمر وعمر ،وغ�ه عطاء وقا¥ ،شاة اÅ 
R ا�سجد Äزلة العظيمة الشجرة وا�وحة ،وفدى الطواف بأهل يÒضمنيُ  و·لصيد ،بقدرها ا�توسطة الصغ�ة � وا 

  .بمقدر
 الشجر قطع R يفعل أنه ا�ع© الصيد كجزاء فيها ويفعل ا_رم فقراء Y ويوزع بمكة يذبح ،الصيد كجزاء فيها ويفعل
 طعام بقيمتها ييش; تهامبقي وHرج مقوّ تُ  أو ،وتذبح شاة مبا�ة Hرج أن إماف ،الصيد كجزاء

ً
 بمد فق� × \ ويتصدق ا

 ذلك عن يصام فإنه ا�د مقدار إ  يصل ال مد من جزء ب� وËن يوما بر مد × عن يصام أو ،غ�ه من صاع نصف أو بر
  .أيتجز ال الصيام ألن اليس� ال�ء

 تساوي كم \ وتقوم الغصن قطع قبل صحيحة أنها \ الشجرة فتقوم نقص بما وغصن يمتهبق وورق حشيش ضمنوُي 
  .بها ويتصدق الغصن قيمة خرجتُ ف ،الغصن قطع بعد
  .نقصها يضمن لكن ،فتنبت شجرة كرد ضمانه سقط منها �ء استخلف فإن

 زمزم من «ملون السلف Åن وقد خراجهإ } حرج ال فإنه زمزم ماء أما ،ا_ل إ� وحجارته ا_رم تراب إخراج ويكره
 وHرج يفعله Åن � الرسول أن و�Ç ãمله Åنت وأرضاها عنها اهللا رq ðئشة ألن ،بنقله حرج فال معهم ويأخذونه

  .ويكره Hرج فال وا�جارة ال;اب أما ،ذلك R حرج ال وأنه م�وعيته \ فدل ،زمزم ماء
 عمر إن بل ،مزية ترابه أو ا�سجد �جر وليس ،�q يسوغ ال هذا فإن وغÇه للتÂك وطينها ا�ساجد تراب إخراج وøرم
ðال حجر نكأ أعلم إ¬ :قال ا�جر قبل عندما عنه اهللا ر Äتنفع وال ت îكما أفعل فأنا يقبلك � الرسول رأيت ولك 
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  .وأرضاه عنه اهللا رð عنه ورد كما أو � ا�¹ فعل
 Þت· ال ثور إ� عÇ بi ما حرام ا�دينة( قال أنه وأرضاه عنه اهللا رØ عñ عن ورد �ا ،نةا�دي حرم صيد øرم أيضا 

 وأرضاه عنه اهللا رð عÍف داود أبو رواه )بعÇه رجل يعلف أن إال شجرة منها تقطع أن يصلح وال صيدها ينفر وال خالها
 وcذا ،والشاف� مالك مذهب وهو حرم فلها ،ثور إ  ع� ب[ ما حرمها وأن ،حرم �ا ا�دينة أن ب[ � ا�¹ إ  يرفعه
  .� الرسول مدينة \ علمٌ  وا�دينة ،وحشيشها شجرها

 أحد وال � ا�¹ أن يبلغنا لم" :~مد بن بكر رواية R �دأ قال وحشيشها وشجرها صيدها من محرُ  فيما جزاء وال 
ً
 من ا

ُ  أنه يرى العلماء وبعض "(زاء فيه حكموا أصحابه  عنه اهللا رð وقاص أñ بن سعد بأن «تجونو ،ا�حتطب سلبي
 إذا قال أنه � ا�¹ من هذا أخذ أنه وذكر مسلم اإلمام رواه )عليه يرده أن وأب وÞبطه شجرا يقطع عبدا سلب( وأرضاه
 لم أنه يقول فإنه هبا�ذ أما ،العلم أهل ب[ خالف وقع فلهذا ،آلخذه هلبوس يسلب فإنه ا�دينة شجر يقطع أحدا رأيتم

  .�زاء فيه حكموا أنهم � ا�² عن وال عليهم اهللا رضوان الصحابة من أحد عن يبلغنا
 قال )بعÇه رجًل  يعلف أن إال( با_ديث وأرضاه عنه اهللا رØ عñ عن ورد �ا لعلفل ا�دينة حرم من ا_شيش ويباح
 ،ذلك إ  �اجتهم هذا ا�دينة ألهل رخص � ا�¹ فإن ،للعلف إ±ه «تاج ما ا�شيش من ويأخذ ةتيمي ابن اإلسالم شيخ
  .عنه به يستغنون ما حو�م ليس ألنه

 ا�¹ أن اهللا عبد بن جابر عن أ�د اإلمام روى �ا ا�دينة حرم شجر من الرحل وآلة ¯�ساند وÌوه ا_رب آلة ا*اذ باحوُي 
 أرض نستطيع ال و£نا نضح أصحاب عمل ابأصح إنا :اهللا رسول يا قالوا( ا�دينة محرّ  �ا �

ً
 :فقال ²ا صفرخ أرضنا غÇ ا

  . ا5كرة عود وا�سند )�ء منها Þبط وال يعضد فال ذلك غÇ فأما وا�سند العارضةو والوسادة القائمتان
 كما و� فراسخ عأرب والÂيد األربع ا`هاتمن  بريد } ادبري مقداره ا�دينة وحرم وذÖه إمساكه فله اصيد أدخلها ومن
 جهة من أحد خلف بمستطيل ليس تدوير فيه ا�مرة إ  لونه صغ� جبل- ثور إ  - بها ورشهم جبل- ع� ب[ ما تقدم

  .سود حجارة cمهارت أرض و� ا�رة � والالبة ،البتيها ب[ ما هو ثور إ  ع� ب[ وما -الشمال
U   / فضل مكة.  

 فأما :قال اهللا ر�ه وذكر ،ا�جرة بمجرد أفضل الكعبة: الفنون R قال ا�دينة من أفضل و� بمكة ا�جاورة وتستحب
 ألن ا`نة وال وsلته العرش وال" :وقال بالغ حì ،متنا الروض صاحب وذكره ،نظر ~ل و'مه واهللا فال فيها � وا�¹

  ."لرجح به وزن لو جسدا با_جرة
 أحد أعلم ال" اهللا ر�ه يميةت ابن اإلسالم شيخ قال عقيل ابن ¤م ولكن 

ً
 عياض القاð غ� الكعبة \ ال;بة فضل ا

 ،ومالئكته عرشه وcذا ،وعال جل اGالق بيت من أفضل ا�خلوق بيت يكون أن اوحاش ،أحد وافقه وال ،أحد يسبقه ولم
  ."ا�سلم[ بإÃاع اإلطالق \ اGلق أفضل هوف � اهللا رسول أما

 والسيئات باإلÃاع بالكمية فا�سنات ،وغ�هما والشيخ القاð ذكرها فاضل وزمان مºنب والسيئة ا_سنة وتضاعف
 Åنت وËن ةواحد أي }فَالَ ُ½َْزى إِال� ِمْثلََها{ بقو¥ واستدل عليه عباس ابن ¤م و�ل وغ�ه الشيخ واختار ،بالكيفية
 أن وعليه مكة R ساكنا Åن إذا حذرا يكون نأ ا�سلم ع¸ف ،وتتzثر تتضاعف أي فتضاعف أصلها وتضاعف ،عظيمة
ُه ِمْن { توعد قد وجل عز اهللا فإن ،والصا�ات الطاqت من بال8ود جهده ىقصار يبذل

ْ
ٍم نُِذق

ْ
َاٍد بُِظل

ْ
َوَمن يُرِْد فِيِه بِإِ_

ِ�مٍ 
َ
  .}َعَذاٍب أ
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 اهللا إ  ا5الد وأحب ،العلماء Ãاه�و فةحني وأبو الشاف� مذهب هو وهذا ا�دينة من أفضل � بمكة للمجاورة وبالنسبة
  ).خرجت �ا أخرجو4 قومك أن ولوال ،إ%ّ  اJقاع ألحب و£نك اهللا إ� اJقاع ألحب إنك( وصححه وغ�ه وال;مذي

 عن رواية هناكو ،سواه فيما صالة ألف بمائة ا�رام ا�سجد R الصالة بأن األخبار تظاهرت فقد أفضل مكة } العمل وألن
  ،أفضل ا�دينة أن أ�د إلماما

ً
 �ن يشفع وأنه فيها ةا�جاور R � ا�¹ ول;غيب [ما�سل مهاجر ألنها ،مالك لإلمام وفاقا

 شيخ واختاره مكة R وغ�ها الصالة بأفضلية وجزموا "فقط ا�جاورة R فيها االختالف" :وغ�ه اإلرشاد R وقال ،بها مات
 «س Åن فإذا "¯ن حيث أفضل إيمانه فيه يكÈ بمºن ا�جاورة" :الشيخ وقال الفروع R واستظهره ةتيمي ابن اإلسالم
  .وا�دينة بمكة ا�جاورة R غ�ه من أفضل فهو مع[ مzن R إيمانه وقوة إيمانه بزيادة

µ   / مكة إ� وا�خول والس0 الطواف كيفية.  
 � كداء وثنية ،كداء ثنية من أعالها من مكة دخول يسن نهأ إ  العلماء نص ؟مكة إ  وا�عتمر ا�اج يدخل كيف 

 أن عمر ابن روى �ا ،العلم أهل باتفاق سنة منه وا�خول ،ا�قãة \ م�ف اآلن وهو ا�جون ¥ يقال جبل[ ب[ طريق
  .عليهما متفق �وه عنها اهللا رq ðئشة وعن العليا اhنية من دخل � ا�¹

  .نزاع بال مستحب نهارا دخو�ا اإلنصاف و´ اÒعرانة عمرة R النساô رواه ،نهارا وأ ±ال اإلطالق وظاهره
  .فعي[االش شعب بقرب طوى ذي عند الشبيكة بباب اآلن ا�عروف ،كدي جهة من أسفلها من ا�روج ي(ع أنه كما

 مكة دخل � ا�² أن( جابر عن هوغ� مسلم رواه �ا ا�س< \ مطل وهو ةشيب ب¡ باب من ا_رام ا�سجد دخول يسنو
  ).دخل ثم شيبة ب¡ عند راحلته وأناخ الضõ ارتفاع }
 \ يكن لم وËن العلم أهل باتفاق منه ا�سجد دخول يسن عليه عِلم منصوب عقد عليه ا±وم ا�شهور شيبة بî باب و

 اhنية \ ا<عريج �الف سنيته R خالف Õرِ  لم ثم ومن ،يشق ال إ±ه وا�وران منه دخل � أنه ،وغ�ه اãG �ذا طريقه
 وفيها األربع جهاتها أ�ف الكعبة باب جهة Åنت ثم ومن ،أبوابها من تأ, وا5يوت الكعبة باب جهة وألنه ،كداء ثنية

 نأ تي� فإن ،الوجوب سبيل \ وليس السنية سبيل \ وهو ذلك ¥ تي� نإ يدخل أن للحاج فينب� ،األسود ا�جر
   .شاء باب أي من يدخل فإنه زُحم إن أما ا5اب هذا من يدخل
 أبواب % افتح قال خرج و£ذا ،رsتك أبواب % افتح ا$ اهللا و£� اهللا ومن وباهللا اهللا بسم يقول أن دخوX عند ويسن

 :وقال وãc يده رفع ا5يت فرأى مكة دخل إذا � ا�Å ¹ن مكحول مراسيل و´ ،و�Â يده رفع اJيت رأى فإذا ،فضلك
 ومنك السالم أنت ا$( ومنه ورد ما ويقول ،جريج ابن عن الشاف� اإلمام رواه � لفعله )آخره إ� ،السالم أنت ا$(

 حجه Àن وjفه عظمه من وزد ،وبرا ومهابة وتكريما وت(يفا تعظيما اJيت هذا زد ا$ بالسالم ربنا حينا السالم
 وعز هوجه لكرم ينب� و�ما أهله هو كما كثÇا العا�i رب هللا ا_مد ،وبرا ومهابة وتكريما يفاوت( تعظيما واعتمره

Xبيته بلغ¡ ا§ي هللا وا_مد جال tهللا وا_مد ،أهال بذلك ورآ Y Z وقد ا_رام بيتك حج إ� تدعو إنك ا$ ،حال 
 الواردة باألدعية ويدعو.صوته بذلك يرفع )أنت إال ¢ ال *ه شأt % وأصلح ع¡ واعف م¡ تقبل ا$ ،§لك جئتك
  .همن يستجيب وجل عز اهللا عَل  الطاهر الطيب ا�zن هذا R ا�qء من ويك0

 ةعسب مضطبع وهو فيطوف استحبابا أسبوعه × R مضطبعا فيطوف ا�متع طواف وu القدوم طواف } مضطبعا يطوف ثم
  .رةالعم وطواف القدوم طواف } أشواط

 لم إن ،الطواف طيلة االضطباع هو هذا األي� qتقة \ بطرفيه ويقذف األيمن بطهإ Çت الرداء Õعل أن االضطباعف
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 Õعل أن نذإ االضطباع ،هذه وا�الة االضطباع يستطيع ال فإنه بردائه معذور حامال Åن فإن ،بردائه معذور حامال يكن
 ا�اس من بعض Hطئ وقد االضطباع أزال الطواف من فرغ فإذا ،األي� qتقه \ وطرفيه األيمن qتقه Çت هرداء وسط
 القدوم الطواف من انتç إذا عليه بل ،ي�ع ال هوف الصالة و´ الطواف رcع� و´ ا�س< R االضطباع R يستمر أنه Üد
  .qتقيه Ãيع ويس; الرداء يعيد أن مبا�ة عليه العمرة طواف أو

  .به ا5داءة تستحبفا ا�رام ا�سجد Çية الطواف ألن العمرة بطواف ا�عتمر ويبتدئ االضطباع أزال لطوافا من فرغ فإذا
 ،العبادة تلك ميدان R جالدةلل إظهارا الشجاعة أرباب هيئة حال \ مكشوفا األيمن يكون أن االضطباع فسبب 
 وجعلوا با5يت فرملوا اÒعرانة من اعتمروا وأصحابه � ا�¹ أن عباس ابن عن وغ�ه داوود أبو روى �ا � با�¹ اقتداءً و

 الصالة عليه ولفعله ،عليه �ء فال تر�ه فإن"  :وغ�ه الشيخ قال ،الي� عواتقهم \ قذفوها ثم باطهمآ Çت أرديتهم
  .والسالم
 ألنه األسود ا�جر من طوافال مبدأ فيكون ،بدنه بكل أي " بكله األسود ا_جر فيحاذي للقدوم وا�فرد القارن ويطوف
 من بياضا أشد ا`نة من نزل أنه( ا�ديث و´ ،ا±م© بيده ا�جر يمسح أي ،ويستلمه به ئيبتد Åن والسالم الصالة عليه
  .وصححه ال;مذي رواه) مآد ب¡ خطايا وسودته الل7

 يبÁ ا�طاب بن بعمر فإذا ا�فت ثم طويال يبÁ عليه شفتيه ووضع ا_جر استقبل( � ا�¹ فإن األسود ا_جر يقبلو
 شق فإن ،عباس وابن عمر ابن وفعله عليه ويسجد األكرم ونقلة، ماج ابن رواه) العÂات تسكب هاهنا عمر يا فقال

 بفعل سنة \ يتحصل وال، ~رم وأذيتهم ا�اس ومضايقة سنة وتقبيله استالمه ألن عليه يزاحم لم وتقبيله ا_جر استالم
  .يده وقبل استلمه � ا�¹ أن عباس ابن عن مسلم روى �ا يده ويقبل بيده يستلمه ا�قبيل شق فإن ،~رم
 روى �ا ،يقبله وال ب�ء أو بيده ا_جر إ� إ�ه أشار اللمس شق فإن عباس ابن عن يرو وقبله ب�ء استلمه شق فإن

 من يتمكن لم فإذا) و�Â يده } ب�ء إ�ه شارأ ا_جر أ� *ما بعY Ç � ا�² طاف( :قال عباس ابن عن ا5خاري
  .إ±ه أشار إذا يده يقبل أو ا�ش� ال�ء ذلك يقبل وال باإلشارة يكتú فإنه ؛وتقبيلها ا�جر \ آلة وضع أو مبا�ة تقبيله
 ووفاءً  بكتابك وتصديقا بك إيمانا ا$ كÂأ واهللا اهللا بسم( ومنه ورد ما استلمه *ما بوجهه ا_جر مستقبل ويقول
  بعهدك

ً
  .استالمه عند ذلك يقول Åن � ا�¹ أن السعد بن اهللا عبد �ديث )� �مد نبيك لسنة واتبا?

  ).مناسككم عî خذوا( :وقال كذلك طاف السالم عليه ألنه يساره Y اJيت و½عل
 R األف� يرمل ،الرمل dم ي(ع الف مكة أهل أما ،ا5عيدة اآلفاق من قدم اTي وهو األف� يرمل أشواط سبعة فيطوف
 كأنه ااGط ويقارب �طاه ي�ع أن ىباGط اإلøاع به ا�قصود والرمل ،األول أشواط اhالثة R يرمل األول األشواط
 يقدم مكة أهل قال ألنه، للجالدة إظهارا ذلك يفعلوا أن عليهم اهللا رضوان الصحابة أمر � الرسول ألن لف�مُ  يهرول

 ةظإ� هوسبب ،الرمل أصل هذا و·ن األول اhالثة يرملوا أن أصحابه � الرسول فأمر ي0ب ح� وهنتهم فدو عليكم
]cو·ن ،للم� R الرسول ففعلها سنة صار ثم القضية عمرة � R لس� سببه زوال مع الوداع حجةÅ فعله ولعل ،والرمل 

  .سببه <ذك� باعث
  .للرجال و£نما تنكشف ال ح� النساء و�ذا ا�عذور _امل رمل يسن وال � سولالر لفعل رمل غÇ من أربعا يم� ثم

 من ا�نو من أو£ والرمل ،ا�اس ويضايق يرمل ال وأيضا يرمل أن X تي× إن ،ا6الثة األشواط } فات إن الرمل يقú وال
 يبتعد فإنه الرمل من يتمكن ال فإنه ا5يت  إ دنا إذا أما فيها ف�مل ةفرج هناك ويكون ،الرمل ¥ يتي� Åن فإذا ،ا5يت
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 lاور ابه اإلتيانو ا�نو من أو£ العبادة صفة \ ا�حافظة ألن ا5يت عن
ً
 وال ا5يت من ا�نو من أو£ فالرمل ،للبيت ا

  .الطواف هذا غÇ } اضطباع وال رمل يسن
 ا±ما¬ الرcن يستلم أن يدع ال � ا�Å ¹ن عمر ابن وللق �اذاتهما عند ةمر Z } ا�ماt والر�ن ا_جر يستلم أن ويسن

  .طوافه R وا�جر
 أما ،األسود للحجر بالنسبة إ±هما أشار إ�هما أشار استالمهما شق فإن ،األسود ا�جر يسبق اTي الرcن هو ا�ماt والر�ن
 الرcن عدا األر·ن من ûء أي يستلم وال ،إ±ه ش�ي ال وËال تلمهاس ¥ تي� فإن إ±ه يش� أن ¥ ي�ع ال فإنه ا±ما¬ الرcن
  .الغرõ الرcن يستلم فال ،األسود وا�جر ا±ما¬
 ا�نيا } آتنا ربنا( الوارد با�?ء X ي(ع األسود للحجر متوجها وهو ا�ماt الر�ن استالمه بعد يقول أن X ي(ع وأيضا
 وسعيا مÂورا حجا اجعله ا$( فيقول يدعو أن X ي(ع الطواف بقية وu )ا²ار عذاب وقنا حسنة اآلخرة وu حسنة

  .)األكرم األعز وأنت تعلم عما و�اوز قوماأل للسبيل tاهدو وارحم اغفر رب مغفورا وذنبا مشكورا
 اTكر \ و«رص فيدعو الطاهر الطيب ا�zن هذا R أفضل ا�qء ولكن ،اإلنسان يقرأ أن حرج ال ،فيه القراءة وتسن
 ويغفر توبته يقبل وجل عز اهللا لعل ا�zن هذا R وجل عز اهللا إ  وا<وبة العãات وسكب وتعظيمه وجل عز اهللا �كبوت

  .حاجته ويذكر يشاء بما ويدعو ،خطيئته عن ويتجاوز ز<ه

  )�/( ا_لقة
  :تتمة أحºم ا_ج والعمرة

s   / الطواف والس� R م الع /   }    .مسائلzمرةمن أح.  
s   / 0مسائل } الطواف والس.  
ً أوترك جزءاً من شوط فإن طوافه ال يصح _ � ¯مالً

ً
 ،من ترك شيئا من طواف ولو يسÇاً من شوط من السبعة؛ فلو ترك شوطا

 ، فالطواف البد أن يكمل الطائف فيه سبعة أشواط، يبتدئ با�جر األسود وينت� به
ً
فلو لم يأِت بالسبعة؛ أو ترك جزءا

 Åمًال من
ً
  ). خذوا ع¡ مناسككم: (وقال، طاف السبعة أشواط Åملةً ، �ألن ا�¹ ، فإن طوافه ال يصحها أو ترك شوطا

 فبدأ كذلك لو أنه طاف ولم ينِو أثناء طوافه العبادة_
ً
؛ وËنما طاف مثًال حول ا5يت ±تابع ¥ الغريم يريد من شخص دينا

 لعدم ا�ية، وcذا لو طاف مثًال ألجل أن يهضم يتابعه ويالحقه والغريم يطوف با5يت فط
ً
 فال يعتã هذا طوافا

ً
اف معه سبعا

 فال يعتã ذلك، فالعãة بنيته للعبادة عبادة الطواف حì تكون العبادة صحيحة، ألن 
ً
الطعام فال تعتã ولم ينِو طوافا

  ).إنما األعمال با²يات: (، يقول�الرسول 
 العبادة  _

ً
 أهضم الطعام لكن لو طاف ناويا

ً
 معه R ا�طاف فبدأ يطا5ه با�ين أو مثًال قال أنا أيضا

ً
ثم طرى أو وجد غريما

  .فإنه يقل أجره ولكن طوافه صحيح
فلو أنه طاف وهو لم ينِو الطواف هذا للعمرة أو للحج أو للتمتع أو لإلفراد أو للقران، فلم ينِو شيئا وËنما  إذا لم ينِو نسكه؛ _

، فإن الطواف هذا ال يصح، البد أن «دد طوافه ألي ûء �ع R الطواف 
ً
فكونه يطوف  هل هو للعمرة؟وهو لم ينِو شيئا

  . بال نية فإن طوافه ال يصح
هو اÒدار R أسفل الكعبة اTي تعلق : والشاذروانكذلك من األمور ال� نص عليها أهل العلم لو طاف \ الشاذروان، _

فإن طوافه Y ووضع رجله \ الشاذروان وطاف واتكأ \ آخر وبدأ يطوف بهذه الصفة،  وتربط أستار الكعبة فلو طاف
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  .ا�ذهب ال يصح Y مذهب اإلمام أsد ال يصح
وËن Åن شيخ اإلسالم ابن تيمية يرى أن الشاذروان ليس من ا5يت، وذكر أنهم زعموا أن الشاذروان ترك من نفس ا5يت  

 
ً
 ¥ وعمادا

ً
فلهذا " ليس من ا5يت بل جعل الشاذروان عماد للبيت: "و�ذا شيخ اإلسالم ابن تيمية، يقول ،إنما جعل �ا

  .يصحح الطواف عليه، يقول من طاف \ الشاذروان طاف خارج ا5يت
أما اTين يرون أنه من أصل الكعبة وأنه من ا5يت فيقولون من طاف \ الشاذروان لن يصح أنه طاف با5يت بل طاف  

 با5يت\ ج
ً
  . دار ا5يت، ومن طاف \ جدار ا5يت لم يكن طائفا

؛ فلو طاف \ اÒدار ا�وجود \ حجر إسماعيل فإن ا�جر من الكعبة، فلو طاف \ كذلك لو طاف Y حجر إسماعيلـ 
	ها ال يصح طوافه، فú هذه الصور ، وبا<ا� ال يصح طوافه ألنه لم يكتمل طوافه بالكعبة، جدار ا�جر فإنه من الكعبة

كما ذكرنا شيخ اإلسالم ابن ، )خذوا عî مناسككم: (طاف من وراء ا�جر وطاف من وراء الشاذروان وقال �فالرسول 
تيمية يرى أن الشاذروان ليس من الكعبة بل هو من خارج الكعبة فمن طاف عليه يرى أن طوافه صحيح، أما ا�ذهب 

  .ال يصححون طواف من طاف \ الشاذروان فإنهم يرون أنه من الكعبة فبا<ا�
 فإنه Y مذهب �اهÇ أهل العلم ال يصح طوافه،_ 

ً
 أو �دثا

ً
 أو 'سا

ً
إن : (، قال�ألن الرسول  كذلك لو طاف عريانا

،  فما دام أنه صالة فال بد فيه من س; العورة ومفارقة ا�جاسات وأن )الطواف باJيت صالة إال أنكم تتèمون فيه
ن \ طهارة، فالصالة البد فيها من ال�اهة من ا�جاسات والبد فيها من س; العورة، وËن Åن ا�ديث يقول ا�ووي يكو

  .والصحيح أنه موقوٌف \ ابن عباس، وغ�ه رفعه ضعيف
القبلة ما  أيضاً يسن أن يفعل با� مناسك ا�ج و9 عبادة ي�ع أن يكون اإلنسان فيها \ طهارة، وأن يكون مستقبالً  _

  . أمكن، ألنها قربة هللا عز وجل فينب� للمسلم أن «رص عليها
 للمخيط فهل يصح طوافه؟*

ً
  !إذا طاف ا�حرم البسا

  مر معنا أنه من ~ظورات اإلحرام لبس ا�خيط \ الرجل، فلو طاف وهو البس ا�خيط فهل يصح طوافه؟
فإذا طاف وهو البس ا�خيط فإن عليه الفدية فدية األذى، مع  ط،أنه يصح طوافه ولكنه قد أخطأ بلبسه للمخي: اÒواب 

 للبس ا�خيط، فإنه يأثم �خالفه الرسول 
ً
، الرسول أمر با<جرد من ا�خيط وهذا يطوف وهو �اإلثم إن لم يكن ¥ عذرا

لبس ا�خيط فإنه تلزمه  ، فيأثم وعليه الفدية إال إن Åن هناك عذر سوغ ¥�البس ا�خيط، فú هذا �الفه �دى الرسول 
 للعذر اTي تلبس به فإنه ال يأثم ألن كعب بن عجرة أباح ¥ الرسول 

ً
حلق شعره �ا آذته ا�وام فأذن  �الفدية، واإلثم نظرا
 .¥ أن «لق ويفدي

 فإنه قد أثم ويفدي، أما إذا Åن لعذر فإنه يفدي واإلثم يكون غ� م;تب ل
ً
لعذر ال�² فهنا من لبس ا�خيط لغ� عذرا

¥ 
ً
  .إن Åن مالبسا

  .من أحºم العمرة /   /
فإذا أتم طوافه وأتم سبع أشواط يبتدئ با�جر األسود وينت� به وجاعًال الكعبة \ يساره أثناء الطواف ويفعل Ãيع  _

بيله، وا�qء الوارد ا�سنونات ال� ذكرت من الرمل ومن االضطباع ومن استالم الرcن ا±ما¬ واستالم ا�جر األسود وتق
  .هناك، واإلكثار من ا�qء واالنكسار ب[ يدي اهللا

أنه لو طاف منكسا بأن جعل اJيت Y يمينه وطاف لم ½عل اJيت Y يساره وطاف ?كس الطائفi فإن طوافه  ينتبهو _
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 R الطواف فإنه «مله \ هيئته ال يصح
ً
هو R طوافه، فيجعل ا�حمول وجهه مع ، و�ذا ينبه العلماء \ أن من �ل شخصا

 يطوف وا5يت \ يساره، ألنه لو Åن مقابًال لوجه ا�امل 
ً
وجه ا�امل وظهره مع ظهر ا�امل، �يث يكون ا�حمول أيضا
  .فإنه سيطوف با�قلوب فيكون ا5يت \ يمينه و´ هذا إشzل
 çمنها فإن انت çمن الطواف سبعة أشواط انت çَقاِم {: تال هذه اآلية: توجه إ  مقام إبراهيم وقالفإذا انت  ِمن م�

ْ
ُِذوا

�
َوا*

  }إِبَْراِهيَم ُمَص·8 
فيبتعد عن الكعبة ويتوجه خلف مقام إبراهيم إن تيس� ¥ ذلك ويصÍ رcعت[ خلف ا�قام مقام إبراهيم إن تي�، وËال ال 

، فقد ورد عن ابن صالها خارج ا�سجد أو خارج ا�رم فإنه يصح يزاحم ا�اس، فإن Åن هناك زحام فيبتعد ويبتعد حì لو
عمر أنه ص¸ الرcعت[ خارج ا�رم وال حرج R هذا، لكن ال يضايق ا�اس أو Õعل إخوانه R الطواف يزا�ون ا�اس 

، فعل ~رمويضعون عليه حلقة ألجل أن يص¸ رcعت[، فإن هذه نافلة وأذية ا�سلم[ ~رمة فال يتحصل \ سنة ب
 ليس به زحام فإنه يصÍ تلك الرcعت[ ويتجوز فيهما، يقرأ R األو£ 

ً
 مناسبا

ً
ف�َها {فليبتعد فإذا وجد مzن بعيدا

َ
قُْل يَا ك

ºَفُِرونَ 
ْ
َحدٌ {وره اإلخالص ويقرأ R اhانية س}، ال

َ
  .}قُْل ُهَو اهللا�ُ أ

  .، هو ا<جوز R هات[ الرcعت[� بعض ا�اس يطيل فيهما وهذا خطأ بل الوارد عن الرسول، ويتجوز فيهما
  .ئ مكتوبة عنهما، فلو وافق مكتوبة فصالها أجزأته عن الرcعت[و\ مذهب ا�نابلة أنه Üز _

يرون عدم إجزاء الفريضة عنها، ويقولون البد أن يأª بالرcعت[ فيصÍ  �اهÇ أهل العلموهذه مسألة فيها خالف، فإن 
فإنهم  ا_نابلةالعلم، أما ا�كتوبة ثم يصÍ الرcعت[ رcع� الطواف، وال Üزيء ا�كتوبة عنها، وهذا هو قول Ãاه� أهل 

  .يرون أن ا�كتوبة Üزيء عن رcع� الطواف
يسن اإلكثار وcما قلنا بأنه ، �إذا انت( من ر�عà الطواف إن تي× X تقدم إ� ا_جر مرة أخرى واستلمه لفعل ا�² -

 فإنه ي�ع ¥ أمن الطواف R × وقت
ً
 أو معتمرا

ً
ن يطوف ويك0 من األسابيع، و¥ ، فإنه عبادة حì لو لم يكن متمتعا

 يعî سبعه أشواط
ً
qمع يطوف أسبوÕ أيضا أن ، çيطوف أربعة ع� شوطا، ثم إذا انت îآخر فيجمع أسبوع[ يع 

ً
qثم أسبو

وص¸ رcعت[ األسبوع األول ثم بعدها رcع� األسبوع اhا¬، يعî ال يلزم أن يطوف سبعة أشواط ثم يص¸ رcعت[ ثم يعود 
ثانية يطوف سبعة أشواط ثم يصÍ رcعت[، فلو Ãع أربعة ع� شوطا وص¸ بعد ذلك رcعت[ رcعت[ Õزئه ذلك ال  مرة

  .حرج R هذا
فإنه Þرج إ� الصفا من باب الصفا  -من طوافه هذا سواء ¯ن طواف القدوم أو طواف ا�عتمر-ثم إذا انت( من الطواف -

 ا�جر والس0 يبتدئ بالصفا وينتÑ با�روة، يبدأ بالس� فيصعد إ� الصفا ليس9
ً
، فيصعد للصفا وهو جبل مقابل تقريبا

والصعود م(وع للرجال خاصة أما األسود، فيتوجه Üاه الصفا فيصعد اÒبل ثم يستقبل ا5يت إذا صعد إ  جبل الصفا، 
صعد الصفا توجه إ� اJيت و�Â اهللا عز  فإذا، النساء فإنه ال ي(ع dن صعود ا`بل بل تكتÉ بأن تصل إ� أصل ا`بل

Âاهللا أك Âاهللا أك Âثم قال اهللا أك 
ً
  .وجل ثالثا

X ا�لك وX ا_مد ø; ويميت وهو : ال ، ا_مد هللا Y ما هدانا ال ¢ إال اهللا وحده ال jيك X(ثم يقول ما ورد ومنه  
  ). وحده ال jيك X صدق وعده ونî عبده وهزم األحزاب وحدهال ¢ إال اهللا، يموت بيده ا�Ç وهو Z Y شئ قدير

ويطيل R هذا ا�وقف ويسكب العãات وينك� ب[ يدي اهللا عز وجل، ويتوب إ  اهللا عز وجل لعل  ثم يدعوا بما أحب 
  .R هذا ا�zن ال يل¹، اهللا عز وجل أن يقبل منه ويدعوا بما أحب، ولكنه ال يل¹
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 معتاداً ويدعو } مشيه،ثم ي�ل من الصف
ً
 مشيا

ً
ويستغفر اهللا ويتوب إ  اهللا عز وجل ويدعوا بما  ا متوجه إ� ا�روة ماشيا

  .أحب
العلم[ اآلن ب[ الصفا وا�روة هناك علم[ معلم[ باللون ، وهو اآلن ُمَعلم باللون األخÄ ح� إذا وصل إ� العلم األول
Åن يشتد R ا�رولة حì أنها تبدو رcبتيه  �وقد ورد عن ا�¹  د } اdرولةهرول واشتاألخÄ فإذا وصل إ  األول 

 
ً
 شديدا

ً
ترك ا�رولة وم) إ  أن  ثم إذا انت( إ� العلم اآلخر م.صلوات رõ وسالمه عليه، فيس< ب[ العلم[ سعيا

  .صعدن إ  ا�روةيرJ إ  ا�روة، وهذا كما قلنا R حق الرجال أما النساء فال ي�ع �ن أن ي
َمْرَوةَ ِمن َشَعآئِِر اهللا� َفَمْن {وبا�ناسبة إذا صعد الصفا يتلوا  ثم إذا صعد إ� ا�روة يقول عليها ما قال Y الصفا

ْ
َفا َوال إِن� الص�

 بِِهَما َوَمن َحج� 
َ

و�ف ن َفط�
َ
ِو اْقَتَمَر فَالَ ُجَناَح َعلَْيِه أ

َ
َْيَت أ

ْ
Jاً  اÇَْع َخ ولكن إذا صعد ا�روة يُنبه } فَإِن� اهللا� َشاكٌِر َعلِيمٌ  َيَطو�

  .فإنه ال يتلوها Y ا�روة و£نما يتلوها Y الصفاأهل العلم أنه يقول ما قال R الصفا غ� تالوة اآلية، 
R يصل إ  العلم فيشتد ìا�� إ  أن يصل  فإذا صعد ا�روة فعل عليها كما فعل \ الصفا ثم يتوجه إ  الصفا ويم� ح

، فيكون ذهابه سعيًة مبتدئا بالصفا إ  ا�روة ورجعته سعية من ا�روة إ  الصفا 
ً
 معتادا

ً
إ  العلم اآلخر ثم يم� مشيا

بتكرار اTهاب من الصفا إ  ا�روة والعودة من ا�روة إ  الصفا �يث تكون السبعة أشواط يبدؤها بالصفا وينت� با�روة، 
  .ة السبعة أشواط با�روةتكون نهاي

وÕب عليه استيعاب ما بينهما R × مرة، فيلصق عقبه بأصلهما إذا لم يرقاهما، وا��وع أن يرقاهما لكن إن لم  
يرقاهما فإنه «رص أن يلصق عقبه بأصلهما إن لم يرقاهما، واآلن العربات ا�وضوعة حا±اً R ا�س< نهاية العربات مسار 

ية ا�س<، فلو لم يصعد اÒبل وËنما استدار R نهاية ا�جال ا�تاح للعربات فإنه Õزئه ذلك، لكن إن بدأ العربات هو نها
  .با�روة سقط الشوط األول فال «تسب

رب! : "وقد Åن ابن مسعود رð اهللا عنه وأرضاه إذا س< ب[ الصفا وا�روة قال وعليه أن يكÈ من ا�?ء وا§كر } سعيه
  ".رحم واعُف عما تعلم وأنت األعز األكرماغفر وا

أن ينِو } سعيه هذا أنه ينوي فلو س< فقط ألجل هضم الطعام أو متابعة غ�ه فإنه ال يعتã، البد  ويشÛط للس0 أن ينويه
  .، إما أن يكون للحج أو العمرة �سب نيته، فالبد أن ينويه ويش;ط ¥ ا�يةالعبادة

ومن العلماء من يرى أن ا�واالة ب[ األشواط ال تش;ط، فلو Åن الفصل يس�ا فال حرج R اط، و�ذلك ا�واالة بi األشو
من العلماء من يرى أنه حì لو طال الفصل فال ، وبالنسبة للنية البد منها، أما ا�واالة فيها خالف ب[ أهل العلم، ذلك

  .فالبد من ا�واالة أما ا�ذهب عندناحرج R ذلك، 
واالة الفصل اليس� يغتفر فإذا أقيمت الصالة مثًال أو تعب وجلس ل�تاح قليًال أو انتقض وضوءه ورغب أن ولكن ا�

فلو أراد أن Õدد الوضوء فال حرج R ذلك ذهب أو احتاج دورة  -مع أن الس� با�ناسبة ال يش;ط ¥ الوضوء-Õدد وضوءه 
  .مياه فذهب ثم qد وأكمل فال حرج R ذلك 	ه

طواف -فإما أن يكون بعد طواف العمرة أو طواف القدوم  يشÛطون أن يكون الس0 بعد طواف نسك ولو مسنون أيضا
سعيت (أما أنه يبتدئ بالس� ابتداء فإنه ال يصح ¥ ذلك، ال يصح إال R يوم العيد �ديث  -القدوم \ ا�ذهب مسنون

وأما R غ�ه فإن qمة أهل العلم ال ) افعل وال حرج: (ل، فقا�فمن س< يوم العيد فقد صحح ا�¹ ) قبل أن أطوف
  .Õوزونه
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 تسن فيه الطهارة
ً
  .كونه بعد الطواف نسك ولو مسنون،وا�واالة، ا�ية: اشÛط X ثالث jوط الس0فع¸ ا�ذهب  أيضا

  :كذلك هنالك س$ ت�ع وتستحب أن يفعلها السا² 
 صغر واألكÂ فيسن أن يكون السا� متطهراً من ا_دث األ

ً
لكن لو هذه مسنونة،  يكون متجرداً من ا²جاساتأيضا

ألنه ليس Åلطواف  سY 9 غÇ طهارة فسعيه صحيح، كذلك لو س9 ورداءه عليه بعض ا²جاسات فسعيه صحيح،
  .وليس صالة، فالس� أخف بكث� من الطواف

، ولكنه يأثم �تك العورة، فلو س< تر فسعيه صحيحولكن لو س9 وهو غÇ سايسن،  يسن أن يكون ساتراً للعورةكذلك  
 من 

ً
 Õزئه ذلك، ولكن ا��وع ¥ كما ذكرنا أن يكون \ طهارة وأن يكون متجردا

ً
 أو عريانا

ً
 أو ºسا

ً
مثًال ~دثا

 أبيض[ نظيف[ بالنسبة للرجل
ً
 ورداءا

ً
 إزارا

ً
  .ا�جاسة، وأن يكون البسا

، فإذا انتç من الطواف مبا�ة يتوجه ويس< ال فإنه تسن ا�واالة بينه وب[ الطواف وافي(ع أن يوا% بينه وبi الطأيضا 
وبالنسبة للمرأة تقدم أنها ال ي�ع �قها أن تصعد الصفا وال ا�روة þال تزاحم الرجال، وألن R ، يفصل بينهم بفاصل طويل

) ال تصعد ا�رأة فوق ا�روة وال ترفع صوتها با�لبية: (قال هذا س;، فصعود اÒبل ربما تنكشف فيه ا�رأة، ورد عن عمر أنه
îأخرجه ا�ارقط.  

 ا�رأة ال ي�ع �ا أن تشتد R الس� 
ً
، فعندما يكون ب[ العلم[ فال ي�ع �ا أن تهرول ألن ا�رولة R حق الرجال أيضا

  .وليست R حق النساء، وألنها لو هرولت النكشفت و´ هذا إشzل
وينت� من عمرته، فهذا ا��وع R حقه أنه  ع للمعتمر أنه بمجرد دخوX مكة أن يتوجه ويبدأ بالطواف والس0ي(أيضا 

  .يبادر R عمرته وينت� منها وال ينشغل ب�ء آخر
 ال هدي معه؛ قî من شعره 

ً
  .فإنه يقù من شعره، ولو ò5ده فإن طاف وس9 فإن ¯ن متمتعا

: واهللا قال) رحم اهللا ا�حلقi: (قال �اس يظن أن ا�تمتع أن ا�لق R حقه أفضل ألن الرسول ولكن ينتبه هنا بعض ا�
} َiِق

�
ََراَم إِن َشاء اهللا�ُ آِمنiَِ ُ�َل

ْ
َمْسِجَد ا_

ْ
َْدُخلُن� ال

َ
ِينَ  �

�îحق ا�تمتع �يث } ُرُؤوَسُكْم َوُمَق R فيظن أن ا�لق أفضل
  . �ج«لق R العمرة و«لق R ا

، ألن هذا األمر وي;ك ا�لق للحج أن يُقù إذا انتç من عمرته وال «لقوهو أن األفضل �ق ا�عتمر  وu هذا ملحظ
فإن با�لق ±ب� ¥ شعر «لقه R ا�ج  �ولم يقل و±حلق، فلم يأمره الرسول ) و�قî وøلل: (�أكمل، ولقول الرسول 

Ç R لل ا�ج أفضل منهÇ R لل العمرةا�لق.  
 R شوال، فنعم، ألنه هناك ف;ة طويلة 

ً
وقو¥ و«لقوا أو يقùوا إن Åن �يث يطلع شعره، �يث مثًال أ, للعمرة مبكرا

يمكن أن ينبت شعره وينمو فيكون حصل \ الفضيلت[، لكن إن Åن تمتع R الع� ع� ذي ا�جة، فليس هناك 
  .و£ ¥ أن يقù وال «لق ±جعل ا�لق للحجوقت يمكن للشعر أن يطول وبا<ا� األ

يستحب ¥ أن يقù من شعره ±دع ا�القة للحج وcذلك أمرهم ا�¹ : "ورد عن شيخ اإلسالم ابن تيمية ر�ه اهللا أنه قال
� ."  
 إ  أن ي إذا انت( من حلقه فإن عمرته قد انتهتأيضا  

ً
أª وقت ا�ج وÇلل وعمرته تمتـ فبالنسبة للمتمتع يمكث حالال

  .فيحرم با�ج يوم ال;وية
يرون أنه ال يقù ويستمر إ  يوم ال;وية ويكون نسكه شبيه بنسك : مذهب ا_نابلةأما إن Åن مع ا�تمتع هدي فع¸ 
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  .الِقران
 ساق به هديه،  �وا�نابلة يرون أنه  

ً
تيمية ، كما قال شيخ اإلسالم ابن حج قارنا � ولكن الصحيح الرسولتمتع تمتعا

 �ال أشك أن الرسول "وقال اإلمام أ�د 
ً
  ". ، حج قارنا

«ل إذا حج، فيدخل ا�ج \ العمرة ثم ال «ل  ا_نابلةإذا Åن معه هدي فا�تمتع عند Y مذهب وَ«ُل إذا حج، طبعا 
Åن معه هدي أولم يكن حì «ل منهما Ãيعا، وا�عتمر غ� ا�تمتع «ل بمجرد حلقه فإنه «ل وينت� من عمرته، سواء 

  .معه هدي، R أشهر ا�ج أو R غ�ها
«جرص \ ا<لبية من –وا�تمتع وا�عتمر إذا �R q الطواف قطعا ا<لبية، فبمجرد �وعهما بالطواف قطعا ا<لبية  

ن يمسك عن ا<لبية ألن ابن عباس رð اهللا عنهما وأرضاهما Å -إحرامه إ  الطواف، فإذا �ع R الطواف قطع ا<لبية
للعمرة إذا استلم ا�جر، وال;مذي قد حسن هذا ا�ديث وصححه، وبهذا نكون قد انتهينا من صفه العمرة و� كما قلنا 

 .تشتمل \ الطواف، والس�، وا�لق أو ا<قص�

  )S0( ا_لقة
  :عناg هذه ا_لقة

s   / صفة ا�ج /   }      .مسائل متعلقة با�ج والعمرة.  
T   / مسائل متعلقة با_ج والعمرة.  
وأناس أهلوا ، هناك أناس قد أهلوا للحج مفردا، هذه ا�سألة عندما يكون القارن وا�نفرد مسألة فسخ ا_ج إ� عمرة*

 R بالعمرة مع ا�ج قارن[ ولكن لم يسوقوا ا�دي ليس معهم هدي، فإذا انتهوا من طواف القدوم والس�؛ فا��وع
  .ا وال يبقوا \ إحرامهم إ  يوم ال;وية، فا��وع R حقهم أن يفسخوا ا�ج إ  عمرةحقهم أن يقùو

أمر أصحابه R غ� ما حديث �ا طافوا با5يت وسعوا ب[ الصفا وا�روة أن «لوا إال من  �ألنه أكمل وأفضل، فإن ا�¹  
اإلمام أ�د ر�ه اهللا فيها، وا�صوص متظافرة \  دفرÅن معه هدي فيب� \ إحرامه حì يتم حجه، وهذه ا�سألة قد ان

  .قوة ما ذهب إ±ه ر�ه اهللا
قد كنت أظن لك : فقال اإلمام" × ûء فيك زين يا أبا عبد اهللا إال أنك تقول بفسخ ا�ج: "حì أن بعض تالميذه قال 

 
ً
 عن صحابة رسول اهللا ، رأيا

ً
 صحاحا

ً
، و�ذا يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية "ا لقولك، أفأترcه�عندي فيها بضعة ع� حديثا

 عن رسول اهللا 
ً
، �ر�ه اهللا وهو مذهب أهل ا�ديث وËمامهم أ�د بن حنبل وأهل الظاهر R بضعة ع� حديثا صحاحا

انظروا ما آمر�م به فافعلوه فردوا : (ومنها أنهم �ا راجعوه قال) من تطوف باJيت وس9 ولم يكن معه هدٌي حل(منها 
  ). ما% آمر باألمر فال اتبع: من أغضبك أغضبه اهللا، فقال: ليه فغضب، ودخل Y أم سلمة فقالتع

وأقسم طائفة من أصحابه أنه ما نسخ، ومنهم العباس رð اهللا عنه وأرضاه، وال صح حرٌف واحٌد يعارضه، و�ذا ابن عباس 
عندما  �والرسول ) قال أبو بكر وعمر: هللا وتقولونقال رسول ا: يوشك أن ي�ل عليكم حجراً من السماء أقول: (يقول

 أن «ل ويقù شعره
ً
  .انتç من الطواف با5يت وطاف ب[ الصفا وا�روة أمر من لم يكن قد ساق هديا

و·ن رð اهللا " واTي نف> بيده ال يطوف أحد با5يت وال ب[ الصفا وا�روة إال حل شاء أم أب: "يقول، و�ذا ابن عباس
 �وهو أن يُ�ع فسخ ا�ج، ألن رسول اهللا ، وأرضاه يؤcد \ هذا ويشدد عليه ويدافع عن هذا الرأي ويتمسك بهعنه 
  ).وا§ي نف� بيده لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت اdدي و`علتها عمرة: (قال
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 يعارضه، وأنهم لم H: "و�ذا يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ً
 واحدا

ً
ذكر بعض العلماء ذكر " صوا به بعض ا�اسوال صح حرفا

وال : "والفسخ خاٌص بهم، ولكن شيخ اإلسالم ابن تيمية يقول، �أنه خاصة بذلك الرcب فقط اTين حجوا مع الرسول 
 ألعامنا هذا يا رسول اهللا أم لألبد؟: فقال، صح حرٌف واحٌد يعارضه وأنهم لم Hصوا بل أجرى اهللا \ لسان øاقة أن يسأ¥

 )"بل ألبد األبد(و´ لفٍظ ) بل لألبد: فقال

�ا تم سعيه؛ أمر  �، والرسول "ما طاف با5يت حاج وال غ� حاج إال حل: "وتواتر عن حã األمة عبد اهللا بن عباس أنه قال
 
ً
 Åن أو مفردا

ً
: أي ا�ل؟ قال :وأمرهم أن «لوا ا�ل 	ه، حì �ا سأ¥ قال، × من ال هدي معه أن «ل حتما والبد قارنا

  .وأن يبقوا \ ذلك إ  يوم ال;وية، ا�ل 	ه من رداء وطيب وغ�هما
  ).و£ن رغمتم، � سنة رسول اهللا: (و�ذا قال رجل البن عباس ما هذه الفتيا فقال 

متٍع فقد صدق ابن عباس × من طاف با5يت وس< Ùن ال هدي معه من مفرٍد أو قارٍن أو مت"ابن القيم ر�ه اهللا : يقول
، هذه السنة ال� ال راد �ا وال مدفع

ً
 وËما حكما

ً
 عن : "وقال أ�د لسلمة" حل إما وجوبا

ً
 صحاحا

ً
عندي أحد ع� حديثا

 " أترcها لقولك �رسول اهللا 
ً
 وËما استحبابا،  �إذا Åن ا�¹ : وُيقال أيضا

ً
قصد �الفة ا��c[ تع[ م�وعيته إما وجوبا

  .ا�ل 	ه: قال، عليه باإلحرام، أي حًال Åمًال، ليس كما يظن ا5عض فلهذا سألوا أي ا�ل وËذا حل؛ حل ¥ ما حرم
فمنهم من يرى الوجوب يرى وجوبه Åبن عباس وابن القيم وا�تأخرين الشيخ نا¼ ، و�ذا اختلف العلماء R فسخ ا�ج

  .ا�ين األ5ا¬
هذا رأي ابن عباس رð اهللا ، ب[ الصفا وا�روة إال حل شاء أم أب�ذه األحاديث و�ذا يقول ال يطوف با5يت أحد وال 

، إن أبا بكر وعمر طافوا وأنهم حجوا مفردين ولم يتحللوا: وقال، عنه وأرضاه و�ذا �ا qرضه عروة وغ�ه عروة بن الزب�
  ".حجارةسبحان اهللا أقول قال رسول اهللا وتقولون قال أبو بكر وعمر يوشك أن ي�ل عليكم : "قال
، وcيف فسخ الصحابة �سل أمك يا ُعرية عن النسك اTي فعله ا�¹ : و�ذا قال ¥، و�ذا حصل بينه وب[ عروة مناظرة 

 ،¥ ùوهو القول  :هذا القول األولأمرهم أن يفسخوا ا�ج إ  عمرة، وهو مذهب ابن حزم الظاهري ر�ه اهللا وانت
  .�ديأنه Õب الفسخ �ن لم يسق ا، بالوجوب

tأنه يستحب، ألنه لو قيل بالوجوب أللزم ا�اس بنسك واحد وهو ، االستحبابوهو مذهب اإلمام أ�د وهو  :القول ا6ا
فلو ألزمناهم، قلنا Õب ، وا<متع، والِقران، اإلفراد: بل إن األمة lمعة \ جواز األنساك اhالثة وهذا �ل نظر،ا<متع 

 \ من لم يسق ا�دي،
ً
السيما R هذا العù اTي ربما يشق سوق ا�دي، فمع© أننا ألزمنا ا�اس نسz واحدا مع أن  وجوبا

  . األمة قد أÃعت \ تسويغ األنساك اhالثة
كما هو مذهب الشافعية رsهم اهللا ألن بعض ا�ذاهب ترى أن اإلفراد  ال ي(ع الفسخوهو قول اÒمهور أنه  :القول ا6الث

يرون أن األفضل  وا_نفيةاإلفراد أفضل، يقولون كيف نفسخ ونتوجه لنسك أفضل إ  نسك مقبول؟ يرون ة وا�الكي
  . الِقران، و�ذا ال يرون فسخ ا�ج إ  عمرة

R م�وعية فسخ ا�ج إ  عمرة، إذا علم هذا  �هو م�وعيته لألحاديث ا�تظافرة عن رسول اهللا  والراجح واهللا أعلم
 çن ، من عمرته وأنه ي�ع ¥ أن يفسخوقلنا بأنه قد انتÅ نËمن عمرته و çن لم يكن ساق ا�دي، فيكون قد انتËو

مفرداً أم قارناً فإنه يفسخ حجه إ  عمرة ويتحلل Çلًال Åمًال، ويب� \ حله إ  يوم ال;وية، فإذا Åن يوم ال;وية نكون 
  .قد انتقلنا من العمرة إ  صفة ا�ج
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  .صفه ا_ج /   /
فيسن للمحلi بمكة سواء ¯نوا متمتعi أم أنهم من أهل مكة أيضا وما قاربها ُسن dم فإن ا�ج يبدأ فيه من يوم ال;وية،  

  . أن øرموا با_ج يوم الÛوية وهو ا6امن من ذي ا_جة
  .ألن ا�اس يرتووَن وي8ودون با�اء R م© وعرفات س
 يوم الÛوية

ألن إبراهيم اGليل رأى R ا�نام أنه يذبح ابنه إسماعيل ف;وòى، فلما Åن يوم عرفة رأى الرؤيا  بل س	 يوم الÛويةوقيل *
 åن يوم ا�حر عزم \ الفعل، فبعض العلماء يقول أنه تروى فسÅ مرة أخرى فعرف أنها حق وأنها من اهللا عز وجل، فلما

  .يوم ال;وية حيث رأى تلك الرؤيا فإنه تروى
  .لون إن ا�اس يرتوون با�اء ي8ودَن به فسå يوم ال;وية، وهو ا±وم اhامن من ذي ا�جةوبعضهم يقو

من أهل مكة وا�تمتع أيضا ا�حل، وي�ع أيضا للحجاج ا5اق[ \ إحرامهم من القارن[ وا�فردين  في(ع للمحلiـ 
  .ي(ع dم أن يتوجهوا إ� م� قبل الزوالاTين R مكة؛ 

يرتدون مالبس اإلحرام مرة أخرى للمتمتع[  ي(ع dم أن øرموا با_جوا�حل[ ، وألهل مكة، بة للمتمتع[ـ وبالنس
ويفعلون R إحرامهم هذا س$ اإلحرام ال� تقدمت ال� يفعلها ا�اج أو ا�عتمر عند ما يمر با�يقات من ا<نظف وقص 

 .الشعور الزائدة واالغتسال وما إ  ذلك

 _ X نهوي(عºرم من مø ت ا��زاب وما إ  ذلك،  فإن هذا ال أصل ¥، بل   أنÇ ن قال أنه «رم من الكعبة من� 
ً
خالفا

لو قيل بسنيته فإنه ال يتسع ألهل ا�وقف، فإن أهل ا�وقف سيحرمون وأهل مكة سيحرمون من Çت ا��زاب، وهو ال 
  .يتسع �م

وا�تمتعون من أي مzن هم فيه، فيحرمون ثم يتوجهوا إ  م© وcذلك بقيه  أنه ال نص فيه بل «رم أهل مكة األصحو 
  .ا�جاج ا5اق[ \ إحرامهم يتوجهون إ  م© قبل الزوال

حì أهل مكة ي�ع �م  ،والعî } وقتها أيضا قîاً ؛ فتقù صالة الظهر يصلونها R وقتها �صلوا } م� الظهر قîاً  
لم يأمرهم فصلوا خلفه؛لم يأمرهم ، �كة إذا Åنوا R م© يقùوا صالتهم \ الصحيح، فإن الرسول أن يقùوا، فإن أهل م

فإنه لم يأمرهم بذلك مع حاجتهم ) إنا قوٌم ُسفر فإذا سلمت فأتموا: (ولم يقل ألهل مكة أتموا كما قال R ا�رم ألهل مكة
فدل من أهل مكة ليسوا مسافرين ومع ذلك لم يأمرهم باإلتمام إ  ا5يان R هذا الوقت فإنه Åن يصÍ خلفه عدد كب� 

 .ذلك Y أن أهل مكة يقîون Y الصحيح } م� إذا خرجوا مع اإلمام وصلوا مع اإلمام } م� فيقîون صالتهم

  وا�غرب، ـ فيصR Í م© الظهر مع اإلمام، يصÍ مع اإلمام الظهر اثنت[، والعR ù وقتها أيضا اثنت[
ً
والعشاء اثنت[ ، ثالثا

  .R وقتها
 .وا5قاء 	ه سنة، وا�بيت R م© هذه الليلة، ثم يبيت تلك الليلة بم� _

فيسن أن يبيت تلك الليلة R م© وأن يصÍ مع اإلمام الصلوات اGمس الظهر والعù وا�غرب والعشاء والفجر R وقتها،  
  . م©ال ي�ع اÒمع R× وقت R وقتها، ال Õمع 

 صوته ، يوم عرفة إذا طلعت الشمس بادَر وسارَع إ� ا�ò إ� عرفات فيدفع إ� عرفات _ 
ً
 رافعا

ً
فيسÇ إ� عرفات ملبيا

  .با�لبية ذاكراً اهللا عز وجل مكÈاً من ا�هليل وا�كبÇ واالستغفار واإلنابة
�ا Çرك من م© وصل إ  نمرة فأقام R  �ورأى ا�¹ فال يزال يلR ¹ ذهابه من مشعر إ  مشعر، فإذا وصل إ  نمرة  _
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  نمرة إ  الزوال، وخطب با�سلم[، هناك Hطب اإلمام أو نائبه،
وفيه عالمة معينة فجزئه اTي يÍ مكة ، ونمرة � م�ل دون عرفة قبل عرفة وفيها ا�سجد ا�عروف اآلن بمسجد نمرة 

واضحة تب[ مzن عرفة عن مzن نمرة، ألجل أال يقف ا�اج R ما يÍ مكة جهة من نمرة، واÒزء اآلخر معلم وفيه أعالم 
  . ونمرة \ الصحيح ليست من عرفة، اإلمام، فإن وقوفه هنا ال يعتد به ألنه R نمرة

، خطبة �كما خطب ا�¹  فيخطب اإلمام أو نائبه بنمرةفإذا زالت الشمس دخل عرفة  فإذا زالت الشمس دخل عرفة_
فيها للحجاج أحzمهم ويك0 فيها من توجيهات ا�جاج، ويب[ ما «تاجه ا�اج و«رص \ أن تكون خطبته  يب[

R حجه  �جامعة لعدد كب� من �ائع ا�ين، يب[ للحجاج Ãيع ما يهمهم وما «تاجونه R أمور دينهم، كما فعل الرسول 
  .الوداع فإنه ب[ للمسلم[ شعائر دينهم

خطبة يفتتحها با<كب�، يعلمهم فيها الوقوف ويرcز \ بيان أحzم الوقوف ووقته وا�فع منه وا�بيت  فيخطب فيهم 
  .بمزدلفة، وÃيع مناسك ا�ج ينبه عليها

وقفت ها هنا وعرفات (: وقف \ جبل الر�ة وجعل اÒبل بينه وب[ مكة وقال �وعرفة با�ناسبة 	ها موقف، ا�¹ _
 «رج \ أمته، و�ذا ال يت�ف ا�اس، بعض ا�اس يت�ف ويذهب إ  اÒبل وفيه مشقه ظاهرة، بل حì ال )*ها موقف

�أخذوا : (وقال، )وقفت ها هنا وعرفات *ها موقف: (قد ي� ¥ وقال �عليه أن يقف R أي مzن R عرفات، فإن الرسول 
  ). ع¡ مناسككم

فإذا انت( من صالته أقبل ألجل ا<فرغ للعبادة  ر والعî �ع تقديميصلون الظهفإذا خطب بهم ا�طيب خطبته تلك، 
فإن اهللا عز وجل يبا� بأهل ، إ� اهللا عز وجل واجتهد با�?ء وتذلل وخضع هللا عز وجل } هذا ا�قام الطيب الطاهر

 غÂاً : (ويقول، ا�وقف مالئكته
ً
 غÂاً ضاحi (ته فيبا� بأهل ا�وقف مالئك )انظروا إ� عبادي أتو4 شعثا

ً
أتو4 شعثا

غ� مست;ين ب�ء، فأشهدكم أ¬ قد غفرت �م، فيغفر  مضاح[ أي حاøين عن رؤوسه )وأشهدكم أt قد غفرت dم
  .اهللا عز جل ألهل ا�وقف وتت�ل الر�ات من اهللا عز وجل \ أهل ا�وقف

ل با<وبة واإلنابة، ويدعو بما أحب ويدعو لوا�يه فحري با�سلم أن يسكب العãات وأن ينطرح ب[ يدي اهللا عز وج _
 R ء ا�ستجابqأن تكون مستجابة، والسعيد من ُوفق لت �ووا�يهم وËخوانه ا�سلم[، فإن ا�عوة R هذا ا�zن ير

  .هذا ا�وقف
ال ¢ إال اهللا وحده ال (: واTين من بعده �فيمكث ا�اج يرفع ا<لبية ويك0 من ذكر اهللا عز وجل وخ� ما قال الرسول 

X يكj ،ء قدير� Z Y ا_مد وهو Xا�لك و X(  فيك0 من االستغفار واإلنابة ب[ يدي اهللا عز وجل، ويك0 من
 إن تي� مستقبل القبلة، فيحرص \ أال يفوت هذا ا�وقف ويستغل × ثانية و9 دقيقة فيه 

ً
ا<لبية، ويُ�ع أن يقف راكبا

ه فيما يرð اهللا عز وجل، فعليه أن «رص \ االستفادة من هذا ا�zن ويدعو ويل¹ ويذكر اهللا عز وجل و9 �ظة في
  . ويستغفره حì غروب الشمس

، وال ي�ع أن يدفع قبل الغروب، فلو Çرك من عرفات قبل غروب الشمس ولم يعد فإذا غربت الشمس دفع إ� مزدلفة_
  .�ج، فإن الوقوف بعرفة إ  غروب الشمس واجب من واجبات ا�جفيكون قد أخل بواجب من واجبات ا

  ا�الكية بل إن عند 
ً
يشددون R هذا ويرون أن رcن الوقوف بالليل فعليه أن يعود إن Åن قد دفع أو لم ينتبه أو Õد زحاما

كرنا يك0 فيها من ا�qء فعليه أن يعود بعد غروب الشمس، فالعãة أن يب� R عرفات إ  غروب الشمس، وcما ذ، Çرك
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X ا�لك وX ا_مد يô ويميت وهو : ال يموت بيده ا�Ç وهو Z Y �ء ، ال ¢ إال اهللا وحده ال jيك X: (كقو¥
ويك0 من االستغفار وا<Äع واGشوع ) قدير، ا$ اجعل } قل� نورا وu بîي نورا وu صدري نورا وي× % أمري

 تر� فيه اإلجابة ويرفع يديهوËظهار الضعف 
ً
  .واالفتقار ويلح با�qء ألنه كما ذكرنا يوما

رواه أبو داود، وقال شيخ اإلسالم ابن  -Åستطعام ا�سك[-بعرفات يدعو ويداه إ  صدره ، �رأيت رسول : قال ابن عباس 
يوٍم هو أصغر وال أحقر وال أغيظ وال  وÕتهد باTكر وا�qء هذه العشية من عشية عرفة فإنه ما ر� إبليس R: تيمية

  .إال ما رؤي R يوم بدر، أدحر من عشية عرفة �ا يرى من ت�ل الر�ة وÜاوز اهللا عن اTنوب الِعظام
  

ً
qاً أقبلوا ي�بون إ% (وروى أبو ذر ا�روي عن أنس مرفوÂغ 

ً
أن اهللا يبا� بهم ا�الئكة فيقول انظروا إ� عبادي شعثا

  ).عميق فاشهدوا أt قد غفرت dم إال ا�بِعات الà بينهممن Z فج 
، فع¸ ا�اج أن «رص \ االس8ادة منها ويرcز \ ا�qء فإنه قد نُقل عن اGلفاء وا�لبية } وقفة عرفات ومزدلفة_ 

  .الراشدين وغ�هم أنهم Åنوا يلبون يوم عرفة ويك0ون من ا<لبية واالستغفار واإلنابة
قيل وما يعجل قال يقول دعوت ، أن العبد يدعو وال يزال يدعو ما لم يعجل(دعو وال يستبطئ اإلجابة فإنه قد ورد أيضا ي

فا�عوة إذا دq اإلنسان ربه ففيها خ� فإما أن يستجاب R ا�ال وËما أن يدفع من ال� ا�ازل والقضاء ، )فلم يُستجب %
وËما وهو األفضل أن  ،)إن ا�?ء �صعد و£ن القدر ��ل فيعتلجان(ا ورد اTي ال يعلمه العبد بسب هذه ا�عوة، وcم

  .يدخر أجر هذا ا�qء يوم القيامة �ذا العبد، يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أ, اهللا بقلب سليم
 أو جاهًال أنها عرفة؛ من فجر _

ً
 أو مارا

ً
\ مذهب - يوم عرفة فمن وقف وحّصل الوقوف بعرفة ولو �ظة واحدة ولو نائما

  .إ  فجر يوم ا�حر ووقت الوقوف بعرفة ُ�تلف فيه -ا�نابلة
  :وقت الوقوف بعرفة

 �«تجون �ديث عروة بن مÄس الطاô وفيه أن ا�¹  من فجر يوم عرفة إ� فجر يوم ا²حريضيفون يقولون  فا_نابلة
يا رسول اهللا أتعبت نف> وأكللت : يقول، الطاô رð اهللا عنه قال عروة بن مÄس، قال ¥ �ا ص¸ معه Ã Rع R مزدلفة

Åن قد ص¸ معه  �فقال ¥ ا�¹ ، فهل � من حج -يعR î عرفات-راحل� ما ترcت جبًال يوقف عليه إال وقفت عليه 
ع ساعة من �ل أو من ص· صالتنا هذه و�ن وقف } ُ� : (فقال -مزدلفة تس� مزدلفة وÃع وا�شعر ا�رام-R مزدلفة 

فلهذا يقولون ساعة من ±ل أو نهار، فا�نابلة «تجون بهذا ا�ديث \ أنه ساعة من ±ل ) نهار فقد تم حجه وقú تفثه
  . أو نهار قالوا وا�هار يبدأ من الفجر و�ذا من طلوع الشمس، من طلوع الشمس يوم عرفة يكون يبدأ الوقوف

  . ، ولم يقف إال بعد الزوال وcذلك الصحابة فهذا هو وقت الوقوف�الرسول  ل حيث ¼ينهبعد الزوا: يقولون وأما ا`مهور
من طلوع الشمس من فجر يوم عرفة إ� فجر : يقولون، فإنهم يرون أن الوقوف يبدأ من طلوع شمس يوم عرفة أما ا�ذهب
عًة من ±ٍل أو نهار، من فجر يوم يقول R حديث عروة بن مÄس و·ن قد وقف R عرفات سا �ألن الرسول يوم ا²حر

، لم يقف إال بعد الزوال �كونكم تقولون بأن ا�¹  �وقالوا بأن ا�¹ ، عرفة إ  فجر يوم ا�حر هذا 	ه وقت للوقوف
إنما وقف جزء من الوقت جزء من الوقت ولم يقف Åمل الوقوف لم يستغرق الوقوف بد±ل أنه دفع من  �فإن الرسول 
  .غروبعرفات بعد ال

 أنه وقت للوقوف ومع هذا لم يقف ا�¹  
ً
qاÃنما وقف األفضل، أفضل وقت للوقوف وقفه ، �وبعد الغروب معلوم إËو

فلو  - وثمرة خالف-وهو من بعد الزوال إ  غروب الشمس، لكن يصح، فمن وقف قبل زوال الشمس فوقوفه صحيح، 
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اTين يقولون ليس  مذهب ا_نابلة، أما Y مذهب ا`مهور وقف ض� يوم عرفة ثم �در ولم يعد إ±ه فحجه صحيح \
 للوقوف فحجه غ� صحيح إن لم يعد ±ًال ويقف فيها

ً
  .وقتا

 ا�نابلة يرون أن وقت الوقوف من طلوع فجر يوم عرفة إ  فجر يوم العيد 
ً
واÒمهور يقولون من بعد الزوال إ  فجر ، فإذا

ا_ج عرفة ا_ج عرفة فمن أدرك ساعًة : (قال �قد أتم حجه وق� تفثه، ألن الرسول يوم العيد، فمن وقف R هذا الوقت ف
  ).من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك: (قال �وورد أن الرسول ) فيها من �ٍل أو نهار فقد أدرك ا_ج

والس� وغ�ه من أر·ن ا�ج فإنه  أما الطواف، فهذا يدل \ أن الوقوف R عرفة من أهم وآكد أر·ن ا�ج وهو اTي يفوت
 أو مرض أو �وه أو لم يتي� الوصول إ±ه بعد يوم[ أو ثالثة 

ً
أن يدرك  ا�همغ� مؤقت بوقت وÙكن لو حصل ¥ عذرا

  .عرفة ألنها � ال� تفوت
فيه وهو من أهِل ا�ج بأن فمن أدرك الوقوف وهو أهٌل ¥ بلغ الصغ� وهو فيها أو أسلم الzفر فإنه قد أدرك ا�ج، فمن وقف 

 عليه صح حجه، ألنه حصل بعرفة R زمن الوقوف
ً
 وال مغما

ً
 وال lنونا

ً
 للحج ليس سكرانا

ً
 ~رما

ً
  .يكون مسلما

ومن لم يقف R عرفة، أو وقف R غ� زمنه أولم يكن أهًال للحج فال يصح حجه باتفاق أهل العلم لفوات الوقوف ا�عتد 
  .به
 اراً ودفع منها قبل الغروب ولم يعد إ�ها قبل الغروب واستمر ح� طلع فجر يوم ا²حر فإن عليه دمومن وقف بعرفة نه _

 :فإن من واجبات ا�ج ا�عروفة عند أهل العلم الوقوف بعرفة إ  غروب الشمس، فعليه دم، ألن ابن عباس ورد أنه قال
 فعليه دم(

ً
ºلبية إ% أن يصل إ� فإذا غربت الشمس دفع إ� مزدلفة وس) من ترك نس�با 

ً
ار إ�ها مكÈاً من ا�لبية gخا

  .ا�زدلفة

  )ST( ا_لقة
  :عناg هذه ا_لقة

s   / ا�فع من عرفات إ  مزدلفة /   }      .تتمة الوقوف بعرفة.  
o   / مارÒا ýر R ا�لق وا<قص� وأفعال ا�اج يوم العيد /   �    .مسائل R مسائل.  
T   / بعرفة تتمة الوقوف.  

  .يبدأ من طلوع الفجر فجر يوم عرفة إ  فجر يوم ا�حرقد انفردوا R كون الوقوف  ا_نابلة
، فا�نابلة يبدأ من بعد الزوال زوال الشمس يوم عرفة إ  طلوع الفجر يوم ا�حرفإنهم يرون أن الوقوف  وأما ا`مهور

 R وقت الوقوف، حيث يزيدون من طلوع الفجر إ 
ً
  .زوال الشمس فهذا وقت زائد عند ا�نابلة أطول وقتا

إذا علم هذا فإن ا�اج يقف بعرفة إ  غروب الشمس، فإذا غربت الشمس دفع، فيدفع إ  ا�زدلفة ووقت الوقوف يدفع إ  
مزدلفة، وال بد أن يب� �ظة بعد غروب الشمس فلو خرج من عرفات قبل غروب الشمس ولم يعد إ±ها مرة أخرى ذكرنا 

 من واجبات ا�جأن 
ً
  .عليه دم ألنه ترك واجبا

 من ا²هار فهل عليه �ء؟
ً
 !ولكن من وقف �الً فقط ولم يدرك شيئا

 "، فقد نص R �ح ا�قنع قال ال دم عليهنقول ليس عليه ûء  
ً
من أدرك عرفات : (قال �ألن ا�¹ " ال نعلم فيه خالفا

  )بليل فقد أدرك ا_ج
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  .مزدلفةا�فع من عرفات إ�  /   /
ويكون R دفعه ، و� ما ب[ ا�أزم[ إ  وادي ~� ثم يدفع بعد الغروب مع اإلمام أو نائبه Y طريق مأزمi إ� مزدلفة

 بالسكينة والوقار، فإن ا�¹ 
ً
) أيها ا²اس السكينة السكينة: (Åن عندما دفع من عرفات Åن يأمر ا�اس فيقول �متحليا

حì ال  �عندما خرج شد \ ناقته حì أنه شنق القصواء  �وËذا رأى فجوةً أøع، فzن الرسول حì وصل إ  ا�زدلفة، 
يس� العنق فإذا وجد ، �Åن رسول اهللا : ويقول أسامة، فإذا وجد فجوةً نَص يعÇ îرك إ±ها في�ع R الفجوة، يÄ با�اس

  .فجوةً نص أي أøع ألن العنق انبساط الس�
  .من ½وز X ا`معفيجمع ب[ ا�غرب والعشاء ، دلفة ص· فيها ا�غرب والعشاء بأذاٍن و£قامتiإذا وصل إ� مز
وهل ، فzن �م رأياً R قضية من لم يصل! مع اإلمام، ألجل إخراج من ال Õوز ¥ اÒمع من ½وز X ا`مع: ا_نابلة يقولون

ي�i أو ال تقî؟
�
  تقî الصالة للمك

ا أنه يصح قù الصالة، وأنه م�وٌع �م أن يقùوا الصالة، وأن الصالة قùها R تلك ا�ناسك نسك من كما قلن والصحيح
  .مناسك ا�ج

السنة باإلÃاع �ن دفع من عرفة إ  مزدلفة أال يصÍ ا�غرب حì يصل إ  ، فيجمع بi ا�غرب والعشاء قبل حط رحله 
Ãيع ا�جاج أهل  �، وقد تقدم أنه Åن يصÍ معه �لفعله ، واحد وËقامت[ ا�زدلفة، فيجمع ب[ ا�غرب والعشاء بأذان

، كما جاء R ذلك األخبار عن ا�¹ 
ً
 وÃعا

ً
  .فيُنتبه �ذا، �مكة وغ�هم قùا

فيصñ فيها قبل حط رحله وقبل تÂيك ا`مال، فإذا ص· ا�غرب حط عن رحله ثم أقام الصالة ثم ص· العشاء، �ا }  _
قيمت الصالة فص· ا�غرب ثم أناخ Z إنسان بعÇه } م�X ثم أقيمت العشاء فصالها(ح الصحي

ُ
وقال شيخ اإلسالم ، )ثم أ

فإذا وصل إ  ا�زدلفة ص¸ ا�غرب قبل تãيك اÒمال إن أمكن، ثم إذا برcها صلوا العشاء، وËن أخر العشاء : "ابن تيمية
  ."ولم يÄه ذلك

  .فقد ترك السنة و أجزأته صالتهفإن ص¸ ا�غرب R طريق 
  تأخر ا�واصالت ينتبه إ� مسألة 
 قد تتأخر السيارات من الزحام وال تصل إ  مزدلفة إال R وقت متأخر،  

ً
و� السيما R هذا العù وشدة الزحام، فأحيانا

 إال R م
ً
زدلفة، وقد تتأخر السيارة لوصو�ا إ  فبعض ا�اس هدانا اهللا وËياهم Üد أنه ال يريد أن يصÍ ا�غرب والعشاء Ãعا

فينتبه �ذا، فينتبه ا�اج فإذا خ� خروج وقت صالة ، مزدلفة إ  بعد منتصف الليل فيفوت وقت صالة ا�غرب والعشاء
إذ قد يصل إ  مزدلفة بعد خروج الوقت و´ هذا ، العشاء فإنه يصÍ ولو Åن R الطريق، وال ينتظر حì يصل إ  مزدلفة

  .zلإش
 فإذا وصل إ� مزدلفة وص· فيها ا�غرب والعشاء بات فيها 

ً
  .)خذوا ع¡ مناسككم: (قد بات بها وقال �ألن ا�¹  وجوبا

استأذنته أم سلمة رð اهللا عنها وأرضاها  �ألن ا�¹ ، وX ا�فع من مزدلفة قبل أن يدفع اإلمام بعد منتصف الليل _
  .متفق عليه) } ضعفة أهل مزدلفة إ� م� � كنت فيما قدم ا�²: (ول ابن عباسويق، فأذن �ا و·نت امرأةÀًً ثبطة

 من واجبات ا�ج ومن دفع من مزدلفة قبل منتصف الليل فعليه دم، فا�فع قبل منتصف الليل ال يسوغ 
ً
، حيث ترك واجبا

لصبيان ومن به عذر ومن خ� بل ا��وع أن يدفع بعد منتصف الليل إن Åن من أهل األعذار Åلنساء والضعاف وا
  .فوات الرفقة فله أن يدفع بعد منتصف الليل
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أما من ليس X عذر فا�(وع } حقه أن يب� إ� أن يطلع الفجر ا6اt ويصñ } مزدلفة الفجر ثم يدعو ويستغفر اهللا 
ر جدا، ثم يتحرك إ� م� لåÇ �رة ويذكر اهللا عز وجل } ا�شعر ا_رام، ويكÈ من ا�?ء واالستغفار واإلنابة ح� يسف

  .أما الضعفاء فلهم أن يغادروا بعد منتصف الليل، العقبة
 \ مصالح ا�جاج فإن الرسول 

ً
  .رخص للسقاة والرqة أن ال يبيتوا R مزدلفة �وأيضا ينتبه إ  من Åن قائما

يسوغ ¥ أن يغادر مزدلفة إال بعد منتصف الليل  أما من Åنت أحوا¥ qدية وليس ¥ أي ارتباط بمصالح ا�جاج؛ فإنه ال
إن Åن من أهل األعذار، أما إن Åن من غ� أهل األعذار فال يغادر مزدلفة إال بعد طلوع الفجر، فيصR Í مزدلفة الفجر 

R هذا خالف ا��c[  �وËذا أسفر جدا �در مزدلفة وال ينتظر حì تطلع الشمس، فإن الرسول ، ويدعو حì يسفر جدا
و·ن ا��cون يغادرون قبل الغروب، و�در مزدلفة قبل طلوع الشمس و·ن ا��cون ، فغادر عرفات بعد غروب الشمس

  .±نتقلوا من مزدلفة إ  م©" كيما نغ�أ�ق ثب� : "ال يدفعون من مزدلفة إ  م© إال بعد طلوع الشمس فzنوا يقولون
ìح qمزدلفة ود R مرات فإذا ص¸ الفجرÒا ýيسفر جدا توجه إ  م© ل�.  

 إ  أن من لم يصل إ  مزدلفة إال بعد طلوع الفجر فقد فاته الوقوف R مزدلفة، وبا<ا� يكون  ينتبه
ً
 واجبا

ً
ºترك نس

أما إن وصل قبل طلوع الفجر ولو �ظة كما حصل لعروة بن ا�Äس الطاô فإن حجه صحيح وال ûء عليه  ،فعليه ا�م
من أدرك صالتنا هذه و�ن قد (، �: فقال، وسأ¥ هل من حج �أدرك الصالة عروة الصحاñ رð اهللا عنه مع ا�¹  حيث

  .، فهذا ال دم عليه)وقف } عرفات ساعة من �ل أو نهار فقد تم حجه وقú تفثه
وqد إ±ها قبل الفجر فال دم أيضا وcذا إن دفع من مزدلفة قبل منتصف الليل وqد إ±ها وcذا اندفع من مزدلفة قبل الليل 

  .عليه
وهو جبل صغ� من مزدلفة وال يلزم أن يذهب إ  هذا اÒبل اTي  فإن أصبح بها ص· الصبح بغلس ثم أ� ا�شعر ا_رام 

وا�شعر ، ا�زدلفة-وقفت ها هنا و�ع : (قال �فليس بالÄورة فإن الرسول  -مسجد ا�شعر-أنشئ عليه اآلن ا�سجد 
سå بذلك ألنه من عالمات ا�ج، ف�قاه أو ، �فاÒبل الصغ� اTي وقف عليه ) وقفت ها هنا و�ع *ها موقف - راما_

ُكُروهُ َكَما {يقف عنده و«مد اهللا ويكãه ويهلله ويقرأ اآليتان 
ْ
ََراِم َواذ

ْ
َمْشَعِر ا_

ْ
 اهللا� ِعنَد ال

ْ
ُكُروا

ْ
ْن َعَرفَاٍت فَاذ فَْضُتم م�

َ
فَإَِذا أ

iَ هَ 
�
آل ن َقْبلِِه لَِمَن الض�  اهللا� إِن� اهللا� َلُفوٌر ر�ِحيمٌ )��T(َداُكْم َو£ِن ُكنُتم م�

ْ
فَاَض ا�²اُس َواْسَتْغِفُروا

َ
 ِمْن َحْيُث أ

ْ
فِيُضوا

َ
  .}ُعم� أ

لكن يغادر قبل  لم يزل واقفا عند ا�شعر ا�رام حì أسفر جدا، �فيدعو حì يسفر جدا لِما ورد R حديث جابر ا�¹  
  .أن تطلع الشمس

  .فإذا أسفر سار قبل أن تطلع الشمس بسكينة ووقار ويل� ويستغفر اهللا ويدعوه
، وهو وادي بi مزدلفة وم� أ�ع، وهذا الوادي هو اTي يقال أنه اTي أصيب فيه أبرهة وادي ُ~َ�! و�ذا  فإذا بلغ ُ�َ×�

�ا أ, بطن ُ~َ�! حرك  �ا�جر إن Åن ماشيا وËال حرك دابته ب�عة ألن ا�¹  ُ�ع اإلøاع فيه،في�ع فيه قدر رمية
قليًال كما R حديث جابر، وأخذ ا�= أي ح= اÒمار من حيث شاء، و�ذا Hطئ ا�اس فيأخذوا ح= اÒمار من 

ن اÒمار تُلتقط من أي مzن، مزدلفة فإنهم بمجرد وصو�م إ  مزدلفة ينهمكون Ã Rع اÒمار، وهذا غ� م�وع، أل
و·ن ابن عمر رð اهللا عنهما وأرضاهما يأخذ ا�= من Ãٍَُع ويلتقطها من مزدلفة وفعله  ويأخذ ا_Ò من أي مºن

  . لكن الصحيح كما قلنا أنه ي<ود من ا_Ò من أي مºنأيضا سعيد بن جب� ر�ه اهللا، و
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S   / ا`مار åمسائل } ر.  
 من الصحابة من غ�  �، فإذا وصل إ  م© فال يبدأ ب�ء قبل الرý، ولم يثبت أخذ ا�¹ ية م�الرå هو ¼ ـ

ً
وال أحدا

فما يفعله ا�اس من تزاحم \ أخذ ا�= من مزدلفة ~ل نظر، بل الصحيح أنه يؤخذ من أي مzن والرسول أخذها ، م©
�ا Åن R طريقه إ  م© أمر ابن  �ورد أن الرسول ، �جارة من م©من م© والصحابة رضوان اهللا عليهم أخذوا وا<قطوا ا

عباس أن يلتقط ا�جارة ¥، ولم يأمره ±ًال عندما نزل إ  مزدلفة أن يلتقط ا�جارة، بل أمره عندما Åن R طريقه إ  
  .م©، ولو ا<قطها من مزدلفة فال حرج لفعل ابن عمر رð اهللا عنهما وأرضاهما

  فيلتقط 
ً
× واحدة حجم ا�صاة ال� ، ا�=، وعدد ا�= اTي يرý به فيأتون با�جارة سبعون حصاة للجمار Ãيعا

 كح= اGذف اTي  -ا5ليلة–يرý بها يقول العلماء � أكã من ا�مص 
ً
وأصغر من ا5ندق، أي بمقدار األنملة تقريبا

  .جدا فال تكون كب�ة وال تكون صغ�ة، يُر? به ويُقذف به
 أو التساخه وcذا فيغسل ال 

ً
أيضا ال ي�ع غسله، فبعض ا�اس يغسل ا�= ال ي�ع غسله إال إن Åن وجد عليه شيئا

  .لعبادة الرý، وËنما إلزالة ما عليه من قذى، فال ي�ع غسل ا�=
د م© Ùا يÍ مكة، فيتوجه إ  Ãرة وÃرة العقبة با�ناسبة � خارج م©، و� Ç، فإذا وصل إ  م© يتوجه إ  Ãرة العقبة 

العقبة وÕعل م© \ يمينه وا5يت \ يساره ثم يرÃ ýرة العقبة بسبع حصيات واحدة بعد واحدة، يقذفها واحدة تلو 
 يده حì يرى بياض إبطه ويقول

ً
فلو  اهللا أكã عند × حصاة، وال يرميها Ãلة واحدة،، اهللا أكã، اهللا أكã: األخرى، رافعا

  .رماها Ãلة واحدة حسبت ¥ حصاة واحدة
، فهذا ليس برý، بل يرفع يده ا±م[ حì يرى بياض اإلبط 

ً
 ال Õزئ ¥ حì أن يضع ا�جر \ ا�وض «طه حطا

ً
أيضا

عنه  ، ويرý العقبة R هذا ا�zن، قلنا Õعل م© \ يمينه ومكة \ يساره ألن ابن مسعود رð اهللا�كما فعل ا�¹ 
، وأرضاه ر? R هذا ا�وضع وقال ها هنا ر? اTي أنزلت عليه ا5قرة، ف�ý بهذه الصفة ويكã كما قلنا مع × حصاة

 مغفورا: "ويقول
ً
 مشكورا وذنبا

ً
 وسعيا

ً
 مãورا

ً
  ".ا4 اجعله حجا

عندما ر? ر? ، �ع، ألن الرسول وال Õزئ الرý بغ� ا�=، فلو ر? مثًال بذهب أو جوهر أو حديد و�و ذلك فال ي� 
 والرسول 

ً
ر? وقال <أخذوا عî مناسككم فنحن نقتù \ ما ورد عن رسول  �با�= فال يسوغ ûء من ذلك،  أيضا

  .R الرý، �اهللا 
يقول ألنها أيضا من العلماء من يقول ال Õزئ الرý با�جر ال� سبق الرý بها، فلو ر? با�= فال يرý بها مرة أخرى، 

استعملت R عبادة فال تستعمل R عبادة مرة ثانية، ويشبهونها با�اء ا�ستعمل فإن ا�اء ا�ستعمل فيه الطهارة وغ� طهارة أو 
استخدم ماء R وضوء فالقطرات ا�ستخدمة R الوضوء لو Ãعت R إناء ثم أريد االغتسال والوضوء بها مرة أخرى يقولون 

  . ا_نابلةعند سلبت طهوريته 
 من اGالف، لكن لو ر? ، والصحيح أنه ال حرج } ذلك

ً
 غ� مستعمل فهو األو£ خروجا

ً
لكن إن تي� ¥ أن يأخذ حجرا
  . �جر مستعمل فإنه Õزئه ذلك \ الصحيح من أقوال أهل العلم

تقبل القبلة وcما قلنا ي�ع ¥ أن وال يقف عند Ãرة العقبة، فإذا رماها ال يقف عندها لضيق ا�zن، يستبطن الوادي ويس
كما هو اآلن R األحواض ا�وجودة ، يرý \ جانب األيممن، فإذا وقعت ا�صاة خارج ا�ر? ثم تدحرجت إ±ه أجزأته

 ال� عملت أدوار متعددة فإن الرý فيها lزٌئ بإذن اهللا عز وجل
ً
  .حا±ا
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 قب
ً
ل أن يرÃ ýرة العقبة فإنه يقطع ا<لبية عند ال�وع R رÃ ýرة العقبة نبهنا \ ا<لبية R عرفات و´ مزدلفة، فإذا

  .وهذا هو مذهب أâ حنيفة والشاف0 و�اهÇ أهل العلم، يقطع ا<لبية
  .أخرجه R الصحيح[) لم يزل يل� ح� ر2 �رة العقبة � أن ا�²(فيقطع ا<لبية لقول الفضل بن عباس 

 بعد طلوع الش
ً
 فهذا ا��وع، أن يرميها بعد طلوع الشمس ألن جابر ويرý ندبا

ً
مس إن تي� ووصل إ  اÒمرة مبكرا

  .أخرجه اإلمام مسلم) يرå ا`مرة ضõ يوم ا²حر وحده، � رأيت رسول اهللا: (رð اهللا عنه يقول
اTي  �ليس ا�راد ا�¹  راجع ±وم ا�حر أي"وحده"ف�مة ، فدل \ أفضلية رميها بعد طلوع الشمس يوم ا�حر ال غ� 

يرý وحده، وËنما أنه ر? Ãرة العقبة يوم ا�حر وحده يعî يوم ا�حر، فمع© أن ا±وم اhا¬ اTي هو يوم ا�ادي ع� 
 من  �بعد الزوال، فهذا مراد جابر، وليس ا�راد أنه رماها الرسول  �واhا¬ ع� ر? الرسول 

ً
وحده يعî ليس معه أحدا

  .ال بل ا�راد أنه فقط خصص هذا ا±وم برý اÒمرة بعد طلوع الشمس ض�ا�اس، 
  .ر? Ãرة العقبة ماشياً، وÕوز أن تُر? اÒمرة والراý راكب فال حرج R ذلك �أيضا روى ابن عباس أنه رأى ا�¹ 

دلفة بعد منتصف الليل؛ فإذا Õزئ ر? Ãرة العقبة بعد منتصف الليل ±لة ا�حر فاTين قلنا رخص �م يدفعوا من مز
  هل نقول يمكثون ح� تطلع الشمس أو dم أن يرموا؟ذهبوا إ  م© 

الصحيح أن dم أن يرموا �رة العقبة بعد منتصف الليل، ورميها بعد منتصف الليل rزئ، ألنه رخص dم لعجزهم 
إذا طلع الفجر وصلوا الفجر R مزدلفة فإن ا�اس ، وضعفهم فكذلك رخص dم } رميها ح� ال يزاsوا عموم ا²اس

تزا�وا متوجه[ إ  م© ٌ× يريد أن يرý، فرخص للضعفة يرمون بعد منتصف الليل وال حرج R ذلك، فقد ورد عن ا�¹ 
يعî مضت إ  ا5يت وطافت طواف ) أمر أم سلمة �لة ا²حر فرمت �رة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت( �

: قالت. نعم: هل �ب القمر؟ قال موالها عبد اهللا: "أسماء نزلت Ã Rع عند مزدلفة فقامت تصÍ ثم قالت اإلفاضة، وألن
، يا هنيتاه ما أرانا إال قد غلسنا: فقالت، فارÇلوا فارÇلنا ومشينا حì رمينا اÒمرة ثم رجعت فصلت الصبح R م��ا

ِذَن للضعفاء �قالت يا بî إن رسول اهللا 
َ
  .عليه متفق" أ

فمن �در مزدلفة بعد منتصف الليل يسوغ ¥ أن يرý ، تدل هذه األحاديث \ جواز الرý قبل طلوع الفجر يوم ا�حر
  .لألحاديث الواردة

 ف�ميها بعد 
ً
فإن غربت شمس يوم األض� قبل رميه ر? R الغد بعد الزوال، ويكون قضاء حيث لم يتي� ¥ الرý صبحا

  .الزوال
، ،  �رة العقبة صبيحة يوم العيد فإنه ينحر هديه قبل أن øلقثم إذا ر2

ً
 أو قارنا

ً
 إذا Åن متمتعا

ً
فينحر ا�دي وجوبا

، فا�دي R حق ا�فرد \ سبيل ا<طوع، فإن لم 
ً
فا�دي R حق القارن وا�تمتع واجب، أو \ سبيل ا<طوع إن Åن مفردا

وËذا �ر ا�دي فرقه \ مساك[ ، كن عليه واجب ُسن ¥ أن يتطوع بهيكن معه هدي وعليه واجب اش;اه، وËن لم ي
  .ا�رم

 ا��وع يوم العيد وأفعال يوم العيد أنه يتوجه إ  Ãرة العقبة ف�ميها بسبع حصيات، ثم يذهب وينحر هديه، ثم  
ً
فإذا

، �ديث qئشة «لق، ثم يتحلل ا<حلل األول، ويتنظف ويغتسل ويتطيب، ثم يتوجه إ  ا5يت ±طو Lف با5يت وهو ~ل
أو كما ورد )وإلحالX حi أحل قبل أن يطوف باJيت، إلحرامه حi أحرم � طيبت رسول اهللا: (قالت، رð اهللا عنها

  .عنها رð اهللا عنها وأرضاها
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U   / وأفعال ا_اج يوم العيد Çقص�مسائل } ا_لق وا.  
  القبلة وøلق شعرهيُ(ع X أن يستقبل فبعد أن ينحر هديه  

ً
فيستقبل القبلة وهو R حالة ا�لق ألنها عبادة، ويأمر حالقا

ََراَم إِن َشاء اهللا�ُ آِمنiَِ {: وا�لق هنا أفضل من ا<قص� ألن اهللا عز وجل قال، أن يبدأ بشقه األيمن
ْ
َمْسِجَد ا_

ْ
َْدُخلُن� ال

َ
�

ِينَ 
�îُرُؤوَسُكْم َوُمَق iَِق

�
رحم اهللا ا�حلقi ثالث مرات وu الرابعة قال : (قال، �دأ با�حلق[ والرسول ، فابت}ُ�َل

  ).وا�قîين
ومن 5د رأسه أو ظفره أو عقصه، فال بد أيضا أن ، ولو قù أجزأه، لكن هنا إذا قù فعليه أن يعم ا<قص� Ãيع شعره
أي ûء وcذا لو نتفه فإنه Õزئه، أو أزا¥ بما يس� «لق أو يقù، وبأي ûء قù شعره أجزأه، سواًء بمقص أو بموس أو ب

  .با�ورة، فg هذا سائغ ألنه قصد إزالة الشعر
 بالنسبة للرجللكن 

ً
، فال تت�ف أما بالنسبة للمرأة فتقù من شعرها قدر أنملة فأقل، السنة � ا�لق أو ا<قص� طبعا

R حديث ابن عباس ) الرجال باللõ والنساء با§وائب: (qئشة تقولÅنت ، زيادة \ ذلك ألن ا�رأة مأمورة بإكرام شعرها
  .)ليس Y النساء حلق إنما Y النساء ا�قصÇ فتقî من Z قرن أنملة أو أقل: (رð اهللا عنهما يرفعه

لق وقù فقد ، وسن �ن حلق أو قù أخذ ظفر وشارب وqنة وËبط، ثم إذا ر? وحوالعبد هنا أيضا ال «لق إال بإذن سيده
 لإلحرام إال النساء، فهذا ا<حلل األول

ً
  .حل ¥ × ûء Åن ~ظورا

ا<حلل عندنا Çلل[ بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة هناك Çلل[، فإذا �در الشخص مزدلفة عنده أفعال يفعلها، وتلك 
تمتع، و�ذا القارن وا�فرد إن لم يقدموا والس0 بالنسبة للم، وطواف اإلفاضة، وا_لق أو ا�قصÇ، رå ا`مرةاألفعال � 

  .س0 ا_ج بعد طواف القدوم
«ل ¥ × ûء حì  وËذا فعل اhالثة 	ها فقد Çلل Çلًال Åمالً ، فعل اثن[ من ثالثة فقد حل ¥ × ûء إال النساءفإذا 

 R اإلحر، النساء
ً
وا�با�ة، ، ام إال النساء من الوطءفهذا نقول إذا ر? وحلق أو قù فقد حل ¥ × ûء Åن ~ظورا

إذا رميتم : (والقبلة، واللمس بشهوة، وعقد ا�zح، وما إ  ذلك �ا ورد عن qئشة رð اهللا عنها وأرضاها أنها قالت
  )وحلقتم فقد حل لكم الطيب وا6ياب و+ �ء إال النساء

 من ~ظ، وا�لق وا<قص�
ً
والصحيح فإن بعض العلماء يرى أنه إطالق من ~ظور، ، ور�ن لم «لق يعتã نسz، وليس إطالقا

 من واجبات ا�ج، أنه نسك
ً
  .فمن ترcها فعليه دم ألنه ترك واجبا

 فلو أنه حلق 
ً
وال يلزم <أخ� ا�لق أو ا<قص� عن أيام م© دم ألنه غ� مؤقت بوقت، وال تقديمه \ الرý وا�حر أيضا

  ).افعل وال حرج(، �الرسول : فقال، حلق فيصح، �ديث حلقت قبل أن أرýمبا�ة بعد أن أندفع من مزدلفة 
ما سئل عن  �فzن ا�¹ ) افعل وال حرج: (يقول �وسئل عمن �ر قبل أن يطوف ومن طاف قبل أن يرý فzن الرسول 

ا�سلمون وا�جاج \ نسك و´ هذا تيس� \ األمة، إذ لو اجتمع ) افعل وال حرج: (ûء قدم وال أخر يوم العيد إال قال
 ، واحد

ً
 \ األمة فرق وأبيح ، ولو اجتمعوا \ الطواف، قد اجتمعوا \ الرý �طم بعضهم بعضا

ً
\ الس�، ولكن تيس�ا

افعل : (لg حاٍج أن يفعل النسك اTي يرى أنه أسهل وأي� قد بدأ به  فما سئل عن ûء قدم أو أخر ذلك ا±وم إال قال
  ).وال حرج

  .وا<حلل اhا¬ بما ب� مع س�، وcما قلنا «صل ا<حلل األول باثنت[ من حلق ورý وطواف
أنه ي(ع لإلمام أن Þطب بم� يوم ا²حر خطبة يفتتحها با�كبÇ، يعلمهم فيها ا²حر ثم \ مذهب ا�نابلة يرون 
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رواه أبو )  فطفق يعلمهم مناسكهم ح� بلغ ا`ماربم�، �خطبنا رسول اهللا (واإلفاضة والرå لقول عبد الرsن بن معاذ 
  .داود

بل رý اÒمار � �م كصالة العيد ، ليس بم© صالة عيد: "ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية’ بل إن ا�اجة تدعوا \ ذلك
ي ر�ه اهللا وغ�ه ألن وهذا ا±وم هو يوم ا�ج األكã قا¥ غ� واحد من أهل العلم واختاره ابن جرير الطã" ألهل األمصار

فيه تمام ا�ج ومعظم أفعا¥، فإنه يفعل فيه الرý وا�لق وا<قص� و�ر ا�دي والطواف والس�، فلهذا سå يوم ا�ج 
والبن جرير وغ�ه بسند صحيح ) هذا يوم ا_ج األكR)Â رý اÒمرات  �: األكã، ألن فيه تمام ا�ج ومعظم أفعا¥، وقال

  .، وأصل هذا ا�ص R الصحيح)ذا يوم ا_ج األكÂأليس ه( :قال

  )/S( ا_لقة
   :عناg هذه ا_لقة

s   / الس� ب[ الصفا وا�روة /   }  .طواف اإلفاضة.  o   / مارÒا ýالعودة إ  م© ور.  
T   / طواف اإلفاضة  

 ا�اج فإن ،بالرجال خاص ا�لق وأن ،قص�ا< �ا �ع أنه ذكرنا للمرأة وبالنسبة ،رأسه وحلق هديه �ر من انتç إذا ا�اج
 يعî للنساء وبالنسبة ،ا�عتادة مالبسه يلبس ثم ،اإلحرام R يعملها Åن ال� الس$ ويعمل ويتنظف يغتسل أن ¥ ي�ع
 هاعن اهللا رq ðئشة �ديث ،بالطيب أو با�سك ويتضمخ ،¥ يباح ا�خيط ا�عتادة همالبس الرجل فيلبس ،الزينة تتجنب
 أن قبل يتطيب � فzن) باJيت يطوف أن قبل وإلحالø، Xرم حi إلحرامه � اهللا رسول تطيب ¯نت أنها(: وأرضاها
  .با5يت يطوف
 طواف فيطوف، با5يت ±طوف مكة إ  م© من ويذهب ويتطيب ويتنظف فيغتسل ،� فعله كما يفعل أن للحاج في�ع
  .ا�ج أر·ن من رcن الطواف وهذا ،ا�ج بطواف ويس� ،يارةالز بطواف ويسمونه ،اإلفاضة بطواف يس�
  .الوداع طواف هو الصدر طواف فإن أصح وهو الوداع طواف Y الصدر طواف يطلق واJعض الصدر طواف: ا5عض ويسميه
 تا5ي فيجعل ،سابقا ذكر اTي Åلطواف هنا الطواف ويكون ،با5يت فيفيض اإلفاضة طواف ويطوف مكة إ  فيذهب

  .ا�qء من ويك0 يدعوو ،به ومنتهيا األسود با�جر مبتدئا يساره \
 للمفرد بالنسبة القدوم بطواف وخاص العمرة بطواف خاص واالضطباع الرمل، يرمل وال يضطبع ال الطواف هذا } أنه الإ

 ال يرمل وال اإلفاضة طواف فيطو فإنه قارنا أو مفردا أو متمتعا Åن سواء يطوف عندما هنا فا�اج، للقارن وبالنسبة
  .يضطبع
 وÕعل األسود با�جر فيبتدئ ،العمرة طواف أو القدوم طواف السابق الطواف R مثلها للطواف بالنسبة األحzم وبقية
 ميستل وcذا به مر 	ما األسود ا�جر تقبيل \ «رص أنه إال، به ومنتهيا األسود با�جر مبتدئا ،ويستدير يساره \ الكعبة
 ومزا�ة س$ هذه استالمه أو األسود ا�جر وتقبيل ا±ما¬ الرcن استالم قلنا كما ،يزاحم وال، ¥ تي� إن ا±ما¬ الرcن
 الرcن استالم أو اإلمساك أو ا�جر تقبيل سبيل R ا�سلم[ بإخوانه أÞ ربما Üده ا�اس وبعض ،جدا ومضايقتهم ا�اس
 ا�جيج، إخوانه مضايقة ~رم أمر فيه وهذا نمنهم بالضعفة أÞ وربما ،عليهم ويؤثر همويز� جدا إخوانه يضايق ا±ما¬
  .Tلك فينتبه ،~رم بفعل مسنون \ ا�سلم يتحصل وال مسنون أمر ا�جر وتقبيل ا±ما¬ الرcن واستالم
 إ  يذهب ،الطواف رcع� يصÍ هذا طوافه من انتç وËذا، به ومنتهيا األسود با�جر مبتدئا أشواط سبعة قلنا كما فيستدير
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ُِذوا{: اآلية يتلو ¥ تي� إن إبراهيم مقام خلف
�
 هذا R ا�qء من يك0 ا�qء R قلنا وcما }ُمَصّ·ً  إِبَْراِهيمَ  َمَقامِ  ِمنْ  َوا*

 يتوب أن اهللا لعل ،وجل عز هللا إ  العãات وسكب وا<Äع واالنكسار واإلنابة االستغفار \ و«رص ،ا�بارك ا�وقف
د، القراءة من أفضل هنا وا�qء ،أحب بما ويدعو عليه

ò
cء \ ويَؤqحسنة ا�نيا } آتنا ربنا" د uإذا "حسنة اآلخرة و 

çن من انتcن ماب[ ا±ما¬ الرcاألسود وا�جر ا±ما¬ الر.   
ِذُ  {: اآلية وتال ا�قام خلف إ  توجه طوافه من انتç فإذا

�
 R يقرأ خفيفت[ رcعت[ وص¸ }ُمَصّ·ً  إِبَْراِهيمَ  َمَقامِ  ِمنْ  واَوا*

ف�َها يَا قُْل {: األو£
َ
ºَفُِرونَ  ك

ْ
َحدٌ  اهللا�ُ  ُهوَ  قُْل {: اhانية و´} ال

َ
  .ذلك قبل العمرة وطواف القدوم طواف R قلنا كما }أ

 عن يبتعد أنه ا�هم ،تصح صالها مzن أي R بل ،إبراهيم مقام خلف يصÍ أن البد أنه ا5عض يظن كما بالÄورة وليس
  .وËياهم اهللا هدانا ا5عض يفعل كما يضايقهم وال ا�اس مزا�ة

 طواف وطافا مكة دخال يكونا لم إن والقارن ا�فرد أن \ أ�د اإلمام نصه أن :و� عليها ا�نبيه ينب� مسألة هنا _
 أو الزيارة بطواف أتوا القدوم طواف من انتهوا إذا ثم ،برمل للقدوم يطوفا أن ي�ع فإنه وËال بعرفة الوقوف قبل القدوم
  .ا�ج طواف أو اإلفاضة طواف
 اإلمام نص هذا" رمل بال للزيارة طواف ويكون ،للزيارة يطوف ثم للقدوم يطوف أيضا ا�تمتع" أن ورد ،ا�تمتع وcذلك
 يقول، اهللا ر�هم رجب وابن ا�ين ت� الشيخ اهللا ر�ه وفقا� واختاره قال ذلك خالف الصحيح ولكن اهللا، ر�ه أ�د
  "ا<عريف بعد للقدوم يطوفا أن لغ�ه وال للمتمتع يستحب وال" تيمية ابن اإلسالم شيخ
 كمن ،للزيارة واحد طواف ا��وع بل ،الطواف هذا \ اهللا عبد أبا وافق أحدا أعلم ال": اهللا ر�ه ا�وفق اإلمام ويقول
 طواف تذكر فلم هذا، \ د±ل qئشة وحديث ،الصالة وأقيمت سجدا� دخل

ً
 القدوم طواف ذكرته اTي Åن ولو. آخر ا

ت لzنت
ò
  .اهللا ر�ه ¤مه هذا "عنه يُستغ© ما وذكرت به إال ا�ج يتم ال اTي الرcن بذكر أخل

 وcذا ،ةعرف قبل طافا يكونا لم إن وا�فرد رنللقا بالنسبة القدوم طواف من أ�د اإلمام إ±ه ذهب ما أن \ يدل وهذا
 واحد طواف هو ا�(وع فإن الصحيح هو وهذا، مرجوح قول أنه ؛اإلفاضة طواف قبل القدوم طواف ¥ ي�ع أنه ا�تمتع
  .اإلفاضة طواف وهو فقط
 ا�حر ±لة نصف بعد وه يسمونه كما الزيارة أو اإلفاضة لطواف وقت أول -رcن هو قلنا وcما- اإلفاضة طواف وقت وأول
  .اÒمار رý قبل به ويبدأ ا5يت إ  يذهب أن ¥ مزدلفة من أفاض إذا

 بعد مكة قدم إذا القدوم طواف يطوف أن ¥ يستحب ال ا�تمتع أن قضية \ أكد قد تيمية ابن اإلسالم شيخ أن وننبه
 بوصوّ  "اإلفاضة قبل ةعرف من رجوعه بعد مالقدو طواف يطوف أن للمتمتع يستحب ال" :فقال اهللا ر�ه نص، ا<عريف

  .اÒمهور قول هو وقال القول هذا
 وال، بعده لإلفاضة طافوا ثم وسعوا للقدوم طافوا عرفة من رجعوا �ا الصحابة أن أحد يذكر لم" :اهللا ر�ه القيم ابن وقال
  .حمرجو قول اÒانب هذا R أ�د اإلمام إ±ه ذهب فما" قطعا يقع لم هذا � ا�¹

 أن لضعفاءلف الليل وانتصف بمزدلفة وقف فإذا، ا�حر يوم صبيحة الليل منتصف بعد ذكرنا كما اإلفاضة طواف وقت-
 للقارن[ بالنسبة ذلك قبل سعوا يكونوا لم إن ويسعوا ،به ويطوفوا ا5يت إ  يتوجهوا أن و�م ،مزدلفة من يغادروا

 يقول اTي اهللا ر�ه تيمية ابن اإلسالم شيخ يراه اTي خالف، الصحيح \ ويس< يطوف فإنه للمتمتع وبالنسبة ،وا�فردين
  .واحد س�ٌ  للمتمتع Õزئ بأنه
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 إذ الزيارة طواف وقت فيكون
ً
 فلو ،عتديُ  فال بعرفات يقف لم من أما ،بعرفات ذلك قبل وقف �ن ا�حر ±لة نصف بعد ا

 منتصف بعد اإلفاضة طواف يكون أن البد بل ،اطواف يعتã فال بها ووقف عرفات إ  ذهب ثم الليل منتصف بعد طاف
  .بعرفة وقف �ن الليل
  عليه متفق )ا²حر يوم � ا�² أفاض(: قال وأرضاه عنه رð عمر ابن أن ورد �ا ،العيد يوم R الطواف هذا فعل ويسن
  .اإلفاضة طواف به وطاف يتا5 إ  العيد يوم صبيحة ض� وذهب وتنظف وتطيب حلق هديه �ر �ا أنه ذكرنا وcما

 فيكã الكعبة داخل يدخل أن ذلك، فعل � ا�¹ ألن ،وي�ع هذا تي� إن نواحيه R فيكã ا5يت يدخل أن ويستحب-
  .وجل عز اهللا ويدعو ،وجهه تلقاء العمودين ب[ رcعت[ فيه ويصÍ بنواحيه

 ¯لس0 �دد غÇ الصحيح Y اإلفاضة طواف وقت آخر ألن م©، أيام عن يؤخره أن ¥ ،هذا اإلفاضة طواف تأخ� و¥-
، خالف فيه ألن الت�يق أيام عن يؤخره ال وأيضا ،� با�¹ اقتداء العيد يوم به يأ� أن األو± لكن

ً
 أن يرون ا_نفية فإنا

  .~دد غ� وقته أن يرون فإنهم والشاف0 أsد اإلمام أما ،ا�جة ذي نهاية إ  أنه يرى مالك واإلمام الت�يق، أيام وقته
 العذر عليهن يقع أن H) فإنه النساء السيما اإلفاضة طواف بفعل يبادر أن با�سلم فاألو£ اGالف من خروجا وTلك-

  .رفقتها وÇبس نفسها Çبس ال حì فتبادر ،اإلفاضة طواف تطوف أن قبل Çيضو ال�²
 إال الzمل ا<حلل يتحلل ال ~رما يب� لكنو، آلخره وقت ال ،د~د غ� اإلفاضة طواف أن الصحيح \ أخر لو ولكن
  .به باإلتيان

  .الس0 بi الصفا وا�روة /   /
  .متمتعا ¯ن إن وا�روة الصفا بi يس9 اإلفاضة طواف من انتç إذا ثم
 القدوم طواف طافا أو القدوم طواف يطوفا لم Åنا وËن، ذلك فيجزؤهم القدوم طواف بعد سعيا Åنا فإن وا�فرد القارن أما
  .اإلفاضة طواف بعد س�ٌ  يلزمهما فإنه يسعيا ولم

 إذ ا�تمتع فيس<
ً
 والقارن[ ا�فردين فبعض ،مكة يصال لم أصال أو ،القدوم طواف بعد يسعيا لم الثين وا�فرد والقارن ا

 للمفرد بالنسبة الس� ثم القدوم فوطوا ا5يت إ  اTهاب هو األو£ لكن سائغ، وهذا، عرفات إ  مبا�ة يتوجه
  .بعمرة أصال سيأª للمتمتع وبالنسبة ،والقارن

 :سعيان يلزمه فا�تمتع م�وع ا�ج س� للمتمتع بالنسبة الس� أن قلنا وcما متمتعا ¯ن إن وا�روة الصفا بi يس9 ثم
 س0 أنه رأى تيمية ابن اإلسالم شيخ فإن يميةت ابن اإلسالم شيخ لرأي خالفا الصحيح هو وهذا ،للحج وس0ٌ  للعمرة س0ٌ 
  .اهللا رsه مرجوح وقوX واحد
 طواف بعد يكون أن وËما القدوم طواف بعد يكون أن فإما ،واحد س� �قهما الواجب فإن وا�فرد للقارن بالنسبة أما

  .اإلفاضة
 خالفا قلنا كما أخرى مرة للحج يس< أن فيجب ،للعمرة Åن أوال سعيه ألن متمتعا ¯ن إن وا�روة الصفا بi يس9 ثم

  .اهللا ر�ه تيمية ابن اإلسالم لشيخ
 به ا<طوع يستحب ال الس� ألن الس�، يكرر أن ¥ ي�ع فال وا�فرد للقارن بالنسبة القدوم طواف بعد س< Åن فإن

 أن ا5يت دخل إذا ¥ في�ع عتمرا� لغ� حì ي�ع و�ذا Åلصالة وهو مستقلة عبادة فإنه الطواف أما، Åلطواف فليس
 الطواف أما، به ا<طوع يستحب ال فإنه الس� �الف، بالطواف وجل عز اهللا إ  يتقربو يطوف ،أشواط سبعة يطوف
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  ).به تتèمون أنكم إال صالة أنه(: � ا�¹ عن ورد فكما
 اإلفاضة طواف بطوافه فإنه ،القدوم طواف دبع وس< ومفردا قارنا Åن أو ا�ج س� وس< اإلفاضة طواف ا�اج طاف فإذا

  .النساء ح� �ء X Z حل قد يكون وبا<ا� ،اhا¬ ا<حلل Çلل قد يكون
 وورد، ¥ �ب �ا أنه معلوم زمزم وماء ،زمزم ماء من ي(ب أن X ي(ع وسعيه اإلفاضة طواف من انتهائه بعد ¥ ي�ع ثم
 ا�نيا خÇي من اهللا يعطيه أن أحب �ا ب(به وينوي ف(ب فناولوه يسقون وهم ا�طلب عبد ب¡ أ� أنه(: � ا�¹ عن

 من ي(ب أن للمسلم في�ع) سقم وشفاء طعم طعام أنهاو مبار�ة أنها( ذر أñ حديث R كما زمزم أن وورد )واآلخرة
: لرجل قال عباس ابن أن ورد قدف، وثوبه بدنه \ ويرُش  ،أضالعه ترتوي حì يرتوي بأن :ويتضلع ،أحب بما ويدعو زمزم

 في�ب "زمزم ماء من يتضلعون ال أنهم ا�نافق[ وب[ بيننا ما آية" وأرضاه عنه اهللا رð ةماج ابن عن وورد "منها تضلع"
 اجعله ا4 اهللا بسم: (فيقول ورد بما ويدعو ثالثا ويتنفس القبلة ويستقبل، وثوبه بدنه \ ويرش ويتضلع زمزم ماء من
 بما ويدعو، )وحكمتك خشيتك منه امأل و قل¹ به واغسل ،داء × من وشفاء ،وشبعا وريا ،واسعا ورزقا ،نافعا علما �ا

  .زمزم ماء من االغتسال ي�ع وال أحب،
 هنا بسعيه يفعل هنا الس� بأن وقلنا- والس� الطواف R ودqئه زمزم من و�به والس� اإلفاضة طواف من انتç إذا ثم

 ويدعو ويس< شد، العلم[ إ  وصل إذا بأنه ذكرنا وcما، با�روة وينت� الصفا (بل يبتدئ ف�J -العمرةR  علف كما
 للمتمتع بالنسبة هذا، أشواط بسبعة أª قد فيكون با�روة وينت� بالصفا يبتدئ، هناك ذكرناها وال� وردت ال� باألدعية
  .القدوم طواف بعد ياسع يكونا لم إن والقارن للمفرد وبالنسبة

S   / ا`مار åالعودة إ� م� ور.  
 إال ا��وع، هو هذاف بم� ا²حر يوم ظهر فيصñ م� إ� والس0 الطواف بعد مكة من يرجع وسعيه طوافه من انتç إذا ثم
  .وسعها إال نفسا اهللا يكلف فال الزحام دونه حال إن

 ،الظهر بها ±صÍ م© إ  الوصول من يتمكن حì جدا مبكرا وسعيه هطواف من ينت� �يث يبادر أنه ا��وع ولكن
  .الظهر بها وص¸ م© إ  qد ثم � وس< طاف فإنه � الرسول بفعل اقتداء

  .للمتعجل و�لتi للمتأخر �ا% ثالث ،الت(يق �ا% م� } فيبيت الت�يق ±ا� فيها يبيت م© R يمكث ثم
 الت�يق ±ا� م© R وا�بيت الت�يق أيام اÒمار رý أنساكه من ب� ويكون الzمل للا<ح وÇلل انتç ويكون
  .أنساكه من ا�تب� هو وهذا ،الوداع وطواف
 سنة، فإنها عرفة ±لة �الف واجب هنا م© R وا�بيت ،م© R وجوبا ويبيت ع� ا�ادي ±لة ويمكث م© إ  فيعود

 وقú حجه تم فقد نهار أو �ل من ساعة عرفات } وقف قد و�ن صالتنا ص· من(: الطاô مÄس بن عروة �ديث
 ،مÄس بن عروة حديث R يورد لم حيث ،سنة القدوم طواف جعلوا و�ذا س$، 	ه عرفات قبل ما أن \ فدل) تفثه
 عروة �ديث سننا جعلوها هذه فg، م© R أن تؤدى وم�وعية م© R ا�اج صالها ال� الصلوات م© R ا�بيت وcذا
 لقو¥ الوجوب سبيل \ فإنه رجوعه فبعد هنا أماء، û عليه يوجب ولم )تفثه وقú حجه تم قدف(: قال حيث مÄس بن
  .والسقاة للرqة رخص وcذلك للعباس رخص فإنه العباس اس;خص �ا �

 وبا<ا� ،م�ب يبيت أن عليه زوملم فإنه X يرخص ولم عذر X ليس من أن Y فدل العزيمة مقابل الرخصة العلماء فقال
  .م©R  ا�بيت عليه واجبا يكون
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 الرباعية فيها يصÍ والعشاء، وا�غرب والعù الظهر فيها يصÍ طبعا ثم _ ع� ا�ادي ±لة الت�يق ±ا� م©ب فيبيت
ùبدون كذلك والفجر كهيئتها يصليها وا�غرب تق ùع وبدون قÃ.  

 ا±وم R أما، حصيات سبع العقبة Ãرة فقط ر? ا�حر يوم- اhالث اÒمار يرý ع� ا�ادي يوم الشمس زالت إذا ثم_
  .-Ãيعا اhالث اÒمار يرý فإنه ع� ا�ادي
-  ا<قطها قد حجارته ومعه ويتقدم ظهره خلف اGيف مسجد فيجعل ،اGيف مسجد يÙ Íا األو£ و� بالصغرى فيبتدئ

 أن ي�ع فال -ا5ندق من وأصغر ا�مص من أكã � قلنا كما العقبة Ãرة بها ر? ال� السابقة ا�جارة نفس وا�جارة
ªذف كح= حجارة يأخذ بل، جدا صغ�ة حجارة وال كب�ة �جارة يأGي ا�جر كما اTبه ور? � الرسول �ل ا، 
ýمرة به ف�Òحصيات، سبع £األو ا ªاهللا ،اويرميه ويستقبلها يأ ãاهللا ،أك ãيده رافعا أك ìف�ميها إبطه بياض يرى ح 
  .حصيات بسبع ويرميها القبلة وب[ بينه اÒمرة جاعال القبلة مستقبال �ا رميه R يكون أن وي�ع، حصيات بسبع

 مقام R وNه عمن ىأخر سبعا يرý ثم نفسه عن سبع يرý ،واحد مzن R ،وNه عمن يرý ثم بنفسه فيبدأ أحد هوNّ  وËن _
  .واحد

  .الرR ý ا�اج غ� توcيل ي�ع ال أنه ننتبه هنا _
 × بعد قلنا كما يكã ،واحدة بعد واحدة اÒمرة ف�ý ويتقدم يساره \ Õعلها الصغرى اÒمرة رý من انتç إذا ثم

 وابن عمر حديث R ثابت هو كما تحصيا بسبع � ر? وقد، ا��وعة الصفة �ا ±ب[ الطريقة بهذه � وفعله ،حصاة
  .وأرضاهم عنهم اهللا رð وqئشة مسعود
 رميت يقول بعضنا فجعل ا_ج من رجعنا(: وأرضاه عنه اهللا رð سعد قال ا5عض، R الصحابة بعض عن التساهل وثبت
 اهللا ر�ه ا�وفق قولي ،معناه R عمر ابن وعن، األثرم رواه )بعض Y بعضنا يعب فلم ،بسبع رميت يقول وبعضنا بست

  ."حصات[ وال حصاة û Rء ال أ�د عن الظاهر"
 ال �يث قليال عنها وتأخر والزحام ا�اس عن ابتعد ،وتقدم يساره Y جعلها الصغرى اÒمرة رý من انتç إذا أنه الشاهد
 بقدر قيده وأرضاهم معنه اهللا رð الصحابة بعض أن حì ،يديه رافعا طويال ويدعو القبلة إ  يتوجه ثم، اا�ص يصيب
  .)يديه يرفع يدعو طويال قياما القبلة مستقبل قام( � أنه وغ�هما ومسلم ا5خاري صحيح R ورد فقد ا5قرة، سورة

 يرý كما ف�ميها القبلة مستقبل يرميها القبلة وبi يديه بi ½علها و�ذلك ،الوسطى ا6انية ا`مرة إ� يتقدم ثم _
 اا�ص يصيب ال �يث ويتأخر يمينه \ فيجعلها الوسطى أما يساره \ الصغرى وÕعل عنها يتأخرو تقدمي ثم ،الصغرى

  .جدا ويطيل أيضا يدعو ثم
Ãرة  رR ý القبلة يستقبل وال ،يساره Y ومكة يمينه Y م� ½عل فالعقبة Hتلف، موضوعها وهنا العقبة إ� يتقدم ثم ـ

 هاهنا": قال ثم ،بسبع ور? يساره \ ومكة يمينه \ م© فجعل وقف وأرضاه عنه اهللا رð مسعود ابن عن ورد �ا ؛العقبة
 R يدعو أن ي�ع فال العبادة نهاية ألنها يدعو أن دون �درها العقبة Ãرة ر? فإذا" ا5قرة سورة عليه أنزلت اTي ر?

  .عندها يقف وال مباjة فيغادرها، نهايتها
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  )SS( ا_لقة
  :عناg ا_لقة

s   / طواف الوداع /   }  .تتمة أعمال ا�اج أيام الت�يق.  o   / زيارة ا�سجد ا�بوي.  
T   / تتمة أعمال ا_اج أيام الت(يق.  

تكلمنا R ا�حاÞة ا�اضية عن رý اÒمار وذكرنا أنه يرR ý ا±وم ا�ادي ع� اÒمار مبتدئا بالصغرى ثم الوسطى ثم 
  .أما الكãى فال يدعو بعدها وينùف ،ثم الوسطى ثم يدعو ويطيل جدا ،وذكرنا أنه يرý الصغرى ثم يدعو الكãى،

Ãهور العلماء عن qئشة رð اهللا عنها  عندف ،�الرسول  هوهذا الوقت Åن يتحين ،أيضا ذكرنا أنه يتح[ بعد الزوال ـ
 اة،يكÂ مع Z حص ،Z �رة بسبع حصيات ،ار إذا زالت الشمسمكث بها �ا% أيام الت(يق يرå ا`م(: وأرضاها قالت

رأيته ( :و�سلم عن جابر ،رواه أبو داود )ويرå ا6ا6ة وال يقف عندها ،يقف عند األو± وا6انية فيطيل القيام وا��ع
Åن يرý اÒمار إذا (: ، ولل;مذي وحسنه عن ابن عباس) يرY å راحلته يوم ا²حر، وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس

فوقت الزوال للرý كطلوع  يرå بعد يوم ا²حر إال بعد الزوال ال، قال والعمل عليه عند أك0 أهل العلم أنه )زالت الشمس
  .الشمس للرý يوم ا�حر

-qذاهبا  ¯ن إذا ر2 ا`مار م. إ�ها(، و¥ عنه أيضا وصححه )أنه ¯ن يم� إ� ا`مار(: و¥ عن ابن عمر مرفو
  .وقال العمل عليه عند أك0 أهل العلم )وراجعا

-ýع� أيضا ف� îيوم ا�ادي ع� ±لة اث îا¬ ع� يعhا±وم ا�ادي ع� ثم يبيت تلك الليلة ±لة ا R كما قلنا 
لت الشمس ر? ثم إذا زا فيبيت بها وجوبا ،ع� و� الليلة اhانية من ±ا� الت�يق ا�اديا�بيت هنا واجب 	يلة 

كما فعل R ا±وم ا�ادي ع� بنفس الكيفية  ،اÒمار يوم اhا¬ ع� يرميها أيضا مبتدئا بالصغرى ثم الوسطى والكãى
  .ونفس ا�يئة ونفس ا�qء ونفس ا�وقف

إ  غروب و�ذا الوقت الفاضل هو من بعد زوال الشمس  ،أن يرموا ±ال �بالنسبة للرqة والسقاة رخص �م الرسول  _
 أو Åن عنده عذر أو زحام شديد فال حرج أن  ،الشمس، هذا هو الوقت األفضل أن يُر? به

ً
لكن لو لم يتي� ¥ الرý نهارا

  )افعل وال حرج � رميت بعدما أمسيت فقال الرسول(: فقال ��ا ورد عن أحد الصحابة سأل ا�¹  ،يرý ±ال
وينفر من م© قبل غروب الشمس،  ،إنه يرý اÒمار كما فعل R ا±وم ا�ادي ع�ل فوهو متعج فإذا Åن يوم اhا¬ ع� _

يوم  ،قابلن فلو غربت عليه شمس اhا¬ ع� وهو مستقر R م© فيلزمه ا�بيت، مبيت ±لة اhالث ع� ورý اÒمار م
م© قبل غروب الشمس أو ر? اÒمار أما إن Åن متعجال ور? و�در ، اhالث ع� يلزمه أن يرý أي يبيت ويرý وجوبا

وأراد اGروج لكن حبسه الزحام فإنه ال يلزمه ه ثم أراد أن ي;حل فحبسه الزحام و·ن قد ربط متاعه وشد \ رواحل
 حì لو غربت عليه الشمس وهو R م© فإنه يعتã مغادر ها�بيت �ا<ه هذ

ً
وال يكلف اهللا نفسا إال  ،وحبسه الزحام ا

  .وسعها
وهيئته  ،ثم يذهب ±طوف طواف الوداع، فيطوف طواف الوداع ،فيغادر ا�تعجل م© قبل غروب الشمس كما قلنا _

أن ال  �فأمر ا�¹ و·ن من الصحابة يأخذون × منهم \ وجهه  ،وا�ائض وا�فساء قد خفف عنها ،Åلطوافات السابقة
  .Hرج أحد إال أن يكون آخر عهده با5يت

نها قد أفاضت أي طافت طواف إفقالوا  ن صفية حائض فقال أحابستنا �؟إفقيل ¥  ،أمر بالرحيل �ل وورد عن الرسو
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  .اإلفاضة فأمر بالرحيل فدل \ أن ا�ائض وا�فساء خفف عنهن
فإذا Åن  ،نتيس�ا عليهن و\ رفقته و�ذا طواف الوداع واجب من واجبات ا�ج إال أنه خفف عن ا�ائض وا�فساء _
أما إن Åن يريد أن يرتاح فعليه أن يؤخر طوافه  ،م اhا¬ ع� وانتç من طوافه فإنه يطوف طواف الوداع ويغادر R ا�اليو

فال يطوف طواف الوداع ثم يبيت أو يمكث بعد طوافه ف;ة فمن مكث ، فمì ما أراد ا�غادرة يطوف طواف الوداع ،للغد
أمر أن يكون آخر عهده با5يت فيعيد الطواف ±كون آخر  �ألن الرسول  ،افبعد طوافه ف;ة فعليه أن يعيد ذلك الطو

  .عهده با5يت
وبالنسبة للمتأخر وهو أفضل فإنه أيضا يبيت ±لة اhالث ع� ويرý اÒمار يوم اhالث ع� بعد زوال الشمس \ -

  .ãى وينùف بال دqءا�يئة ال� ذكرت قبل ذلك يبدأ بالصغرى ثم يدعو ثم الوسطى ثم يدعو ثم الك
أما بالنسبة لو غربت عليه الشمس يوم اhا¬ ع� ف�ý  ،اhالث ع� وبا�ناسبة فإن نهاية الرý هو غروب الشمس يوم _

ع� ال يرý ±ال ويكون قد أخل بواجب من واجبات ا�ج  اhالثولكن لو غربت عليه الشمس يوم  ،بالليل فال حرج
  .وعليه دم فينتبه �ذا

ول ال حرج من أن يرý ±ال
ُ
وcذا وقت ذبح ا�دي ينت� بغروب أما يوم اhالث ع� فإنه ينت� وقت الرý  ،فاأليام األ

  .فينتبه �ذا شمس ا±وم اhالث ع� من ذي ا�جة
ا`مار ويشق  ثم م�ý بعيد عن ،قال أرå �رة العقبة وأ¼لل ،عن ا`مار فأراد أن ½مع اً لو أن شخصا ¯ن م�X بعيد _

  عñ وم0 نسوة فهل يباح % أن أ�ع ا�وم ا_ادي ع( وأرميه مع ا6اt ع(؟
  .R يوم واحد ارخص للرqة أن Õمعوا Ãار ا±وم[ ويرمو �فإن الرسول  ال حرج } ذلك،، نعم X يقال

بل يرý اhا¬ ع� عن ا�ادي ع�  ،ال ،م ف�ý يوم ا�ادي ع� عن اhا¬ ع�أن يقد!  ¥ إ  أنه ال ي�ع لكن ننتبه _
وليست كرý ا�و9 ف�ý مثال سبعا عن نفسه ثم  ،لكن ينتبه هنا أنه إذا Ãع يوم[ أنها تر? مرتبة ،وعن اhا¬ ع�

كã ثم بل يكون الرý يأª إ  اÒمرة الصغرى ف�ý بسبع، اهللا أكã اهللا أكã اهللا أ ،سبعا عمن وNه R موقف واحد، ال
Õعلها \ يمينه  ويطيل جدا ثم ينتقل إ  الوسطى ويدعو ،ويدعو عند األو£ ،ثم ينتقل إ  اhانية اÒمرة الوسطى ،سبع

ألنه يبدأ با±وم ا�ادي ع� وينهيه، ثم يبدأ بنسك ا±وم  ،ثم العقبة ثم يعود مرة أخرى إ  الصغرى ،ويدعو ويطيل جدا
فلو ر? يوم  ،، وال يرý مرة واحدةءهويدعو عن × يوم دq ،غرى ثم الوسطى ثم الكãىيرý الص ،اhا¬ ع� وهكذا

ألن ا�سألة مرتبة R الصلوات فال ، ا�ادي ع� سبع حصيات عن يوم ا�ادي ع� ثم اتبعها بيوم اhا¬ ع� نقول ال
صال عن يوم ا�ادي ع� الوسطى أ يسوغ أن ترý الصغرى عن يوم أحد ع� والصغرى عن اثî ع� وأنت لم ترمِ 

وم ا�ادي ع� ثم تعود إ  الصغرى ل;ý اÒمار عن ا±فال بد أن تأª برميك الصغرى والوسطى والكãى عن  والكãى،
  .أما بالنسبة للتوcيل فإنه يرý األربعة ع� R موقف واحد، فينتبه Tلك ،وهذا هو ا��وع ،وم اhا¬ ع�ا±
كذلك من ترك ، من ترك ا�بيت من غ� عذر فيأب ا�بيت بمî فإنه ترك واجبا فيجã بدمنسبة للمبيت فكما قلنا بال _

فبعض ا�اس يظن أن ا�م Õزيه  ،ولكن ينب� للمسلم أن «رص \ Çصيل هذا وال يلتفت ،الرý فإنه واجب وãÕ بدم
فيه إشzل \  ه، يقال بأن ا�ج اTي يرقع بدماء هذاوأن حجه قد كمل وال غبار علي وأنه خالص انتç األمر بذ�ه،

حبسه مرض أو  وأنه ال يلجأ إ  الفدية إال عند االضطرار كمن حو¼ أو ،و\ ا�سلم أن يتجنب ا�ماء ما أمكن ،ا�سلم
 . حبسه أمر مع[ حبسه زحام حبسه ûء فهنا ينتبه �ثل هذا
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ا ال يتي� ¥ ا�بيت لك0ة الزحام وانشغال اGيام با�تقدم[ اTين وصلوا إ  فبعض اإلخوة ربم ؛بالنسبة للمبيت R م© _
يبحث عن أقرب مzن إ  ا�جاج ومzن متي� ¥ فيبيت R ا�زدلفة أو R  فال حرج ¥ أن يبيت R مزدلفة ،م© قبله

سه فيبيت هو وأøته كما يفعل ولكن ال يرهق نف ،يكون قريبا ألقرب مzن للحجاج فيبيت ،العزيزية أو R الششة
بل نصوص الفقهاء  ،فهذا غ� م�وع ،بعض ا�اس ويف;ش األرض ويبيت R الطرقات ويعرض نفسه وأøته للخطر

فهذا يريد أن «صل \ نافلة ويضايق ا�جاج وHالف ا<عليمات  ،والة األمر وفقهم اهللا \ عدم االف;اشوتعليمات 
ة للحجاج وتضييق لطرقاتهم فهو يتحصل \ هذا األمر وهذا النسك بفعل أمر فيه أذية ´ هذا أذيولوالة األمر 
وا�مد هللا  ،و�ذا ينب� للمسلم أن ينتبه فيحرص أن يبيت ،قد توعد �ن يؤذي ا�سلم[ R طرقاتهم �والرسول  ،للمسلم[

R فتبيت îم R ء عليكا�سألة فيها سعة وا�ين ي� فإذا لم يتس� لك ا�بيتû العزيزية وال R ا�زدلفة أو الششة أو ، 
لم يتي� لك مzن يناسب أن تبيت فيه لك وألøتك  فتكون قد أديت الواجب حيث أنك حرصت أن تبيت R م© لكن

  .فينتبه �ذا ،فتبيت با�zن ا�تي� قريبا من مواطن ا�جاج
ن ب� R إإال  ،د أن يغادر أو يب� R م© فغ� مربوطة بغروب الشمسإذا انتç من رý اÒمار R ا±وم اhالث ع� وأرا _

نه يطوف طواف إمzنه وغربت عليه الشمس يوم اhالث ع� فانتç ا�ج وحجه قد انتç ومì ما أراد مغادرة مكة ف
  .والûء عليه عدا طواف الوداع ،الوداع

اد أن يتعجل و·ن قد Ãع حجارة hالثة أيام الت�يق فإنه يدفن نه إذا أرإقال ا�ذهب R ص عليه وهو نُ بعض العلماء  _
وال حاجة R أن ، ال حرج R ذلكغÇه  إ�بل يطرحه أو يدفعه  ،وال يتعi عليه ،والصحيح أنه ال حاجة �فنها ،ا�جارة
  .يدفنها

   إذا خرج من م�؟ بأن يذهب قبل طواف الوداع يذهب إ� �ص بهل ي(ع ا�حصي _
فقالت طائفة هو من س$ ا�ج �ا R الصحيح[  ؟اتفاقأو ُم�ِل  ةهل هو سن با�حصيابن القيم اختلف السلف R يقول 

اTي  فقصد إظهار شعائر اإلسالم R ا�zن )ب¡ كنانة حيث تقاسموا Y الكفر ÃيفÌن نازلون غدا إن شاء اهللا (
وذهبت طائفة  ة،وابن عمر يراه سن ،سلم أن أبا بكر وعمر Åنوا ي�لونهو� ،أظهروا فيه شعائر الكفر والعداوة هللا ورسو¥

ولكن أنا Þبت  �مهم ابن عباس وqئشة إ  أنه ليس بسنة وËنما هو م�ل اتفاق، وقال أبو رافع لم يأمرO رسول اهللا 
، يعî " خالف R عدم وجوبهوال" :قال R ا�بدع ،�تصديقا لقو¥  ،نز¥ اهللا فيه بتوفيقهأف ،ثم جاء ف�ل قبته فيه،
  .با�حصي

  طواف الوداع /   /
فإذا  ،نصب ¥ أبو رافع مzنه فيه وÞب قبته ¥ فيه �قلنا فإذا حصب \ اGالف إن Åن سنة أو أنه م�ل نز¥ الرسول 
: من قول ابن عباسإذا فرغ من Ãيع أموره، �ا تقدم  ،أراد اGروج من مكة بعد عوده إ±ها لم Hرج حì يطوف للوداع

ويس
 هذا الطواف طواف الصدر متفق عليه،  )أمر ا²اس أن يكون آخر عهدهم باJيت إال أنه خفف عن ا�رأة ا_ائض(
فإذا Åن بعد طواف الوداع كما قلنا ا�تأخر  ،وهذا أو£ بالتسمية من طواف اإلفاضة ألنهم يصدرون من مكة إ� بتانهم

إذا عزم \ اGروج وفرغ من Ãيع أموره ±كون آخر عهده با5يت كما جرت  هاÜر بعده أqدهذا لليوم اhالث ع� أو 
  .العادة R توديع ا�سافرألهله وËخوانه

مكة فإنه قد ترك  فإن بعد عن ،م يبعد عن مكةل وËن ترك طواف الوداع غ� حائض أونفساء لزمه أن يرجع بال إحرام إن _
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م يغادر فيكون قد فرط R ترك واجب من واجبات ا�ج لو فإنه سافر ،در مسافة قùواجبا من واجبات ا�ج حيث �
  .وقد ورد عن ابن عباس أنه من ترك واجبا فعليه دم حيث ترك نسz واجبا، فعليه دم

خر طواف الزيارة وأراد أن يطوف آخر ûء فطافه عند اGروج عندما أراد أن Hرج طاف طواف أو� إن  مسألة _
حيث طاف طواف اإلفاضة ، ألنه قد أدى ا�أمور فzن آخر عهده با5يت ،فإنه Õزئ عن الوداع ،ة ونواه عن اإلفاضةاإلفاض

فيدخل الواجب ضمنا R  ،ألن اإلفاضة رcن والوداع واجب ،ولكن ينويه إفاضة وال ينويه وداع ،فيدخل فيه الوداع ضمنا
فهو وcما قلنا ا�ائض وا�فساء ال تطوف طواف الوداع  ،طواف الزيارةطواف الوداع لم Õزئه عن ه لكن إن نوى ب ،الرcن

في�ع �ا أن تطوف طواف الوداع، تعود  ،فال وداع \ حائض وال نفساء إال أن تطهر قبل مفارقة ا5نيان، �فف عنها
 .وتطوف الوداع

  ؟أن يل<م ا_اج أو ال ي(ع فيه فهل ي(ع ،وهو ما ب[ باب الكعبة وا�جر األسود يس� با�ل8م: ا�لَ<م _
يرون أن االل8ام و·ن ابن عباس يل8م ما ب[ الرcن وا5اب،  مذهب الشاف0 وغÇه واإلمام أsد، خالف بi أهل العلم

  .ال يرى جوازه وال يرون م�وعيته وبعضهم ."ال يل8م بينهما أحد يسأل اهللا شيئا إال أعطاه اهللا إياه"و·ن يقول 
ا4 هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن "داعيا بما ورد  ،أن يلصق به صدره ووجهه وذراعيه وcفيه ة االل8اموcيفي _

فإن  ،� من خلقك وس�تR î بالدك حì بلغتî بنعمتك إ  بيتك وأعنتî \ أداء نسê أمتك �لتî \ ما سخرت
أن تنأى عن بيتك داري وهذا أوان انùاR إن أذنت � غ� وËال فمن اآلن قبل  ،كنت رضيت عî فازدد عî ر.ً 

فهو  ،، و«رص \ أن يدعو ويستغفر اهللا عز وجل"إ  آخر ا�qء، مستبدل بك وال ببيتك وال راغب عنك وال عن بيتك
من يرى أنها فمنهم  ،وcما ذكرت ا�سألة ال� فيها خالف ،كما ورد عن ابن عباس من ا�واضع ال� تستجاب فيه ا�عوات

ويغادر مكة  ع Åٍف داالو ، بلمواطن استجابة دqء ومنهم من ال يرى سنيته ويقول من طاف الوداع ال ي�ع ¥ أن يل8م
  .دون ال8ام

والصحيح أن هذا *ه غÇ  ،ن ا�ائض ي�ع �ا أن تقف عند باب ا�سجد وتدعو با�qء اTي سبقإ ونيقول عند ا_نابلة
يحة كما R حديث ابن عباس متفق عليه حهو طواف الوداع وهو اTي فيه ا�صوص الظاهرة والصوا��وع  ،م(وع
بعد أن انتهينا من مناسك ا�ج فإذا �در مكة ، ال تغادر مكة إال وآخر عهدك با5يت فهذا هو ا��وعأأمر  �فالرسول 

  .فقد انتç حجه وcمل وق� تفثه
S   / زيارة ا�سجد ا²بوي.  

 ،ا�سجد وليس القÂ :والصحيح ا،وقã صاحبيه رð اهللا عنهم �ينصون ويقولون يستحب زيارة قã ا�¹  ةا_نابل
ال �علوا قÂي أال (: نç وشدد R هذا وقال �والرسول  ،، فالقã ال تشد إ±ه الرحاليستحب زيارة مسجد ا�² وليس قÂه

أال لعنة اهللا (: ، ولعن ا±هود وا�صارى فقال)كم تبلغ¡ حيث كنتمعيدا وال �علوا بيوتكم قبورا وصلوا عñ فإن صالت
ا$ ال �عل قÂي وثنا (: �ذا R حديث qئشة �سلم أنه دq ربه فقال )Y ا�هود وا²صارى ا*ذوا قبور أنبيائهم مساجد

   :و�ذا يقول ابن القيم ر�ه اهللا R نونيته )يعبد
qدران هحاطأو**هءفاستجاب رب العا�[ دÒبثالثة ا  

  .�~ل نظر، بل لعل مرادهم هو زيارة مسجد ا�¹  �فقضية ما ورد عن بعض الفقهاء عن استحباب زيارة قã الرسول 
ال تشد الرحال إال 6الثة مساجد ا�سجد ا_رام ومسجدي هذا (: قال  �ألن الرسول  � فتستحب زيارة مسجد الرسول
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Òمسجده خ� من ألف صالة فيما سواهالومعلوم أن ) وا�سجد األق R يقول شيخ اإلسالم ابن  ،ا�سجد ا�رامإال  صالة
والصالة فيه خ� من ألف صالة فيما  ،ويصÍ فيه �فإذا دخل ا�دينة قبل ا�ج أو بعده فإنه يأª مسجد الرسول " :ةتيمي

وا�سجد األق= هكذا ثبت R الصحيح[ عن أñ    ا�سجد ا�رامËوال تشد الرحال إال إ±ه و ،سواه إال ا�سجد ا�رام
صغر Ùا هو عليه ا±وم وcذلك ا�سجد ا�رام ولكن زاد أومسجده Åن " :قال ،"خرأسعيد وهو مروي من طرق  أñهريرة و

  ". وحكم الزيادة حكم ا�زيد Ã Rيع األحzم ،فيه اGلفاء الراشدين ومن بعدهم
من قصد السفر إ  مسجده للصالة فيه فهو م�وع با�ص واإلÃاع، ف ارة قÂه wتلفالسفر إ� مسجده وزي ونيةقالوا 

ومن لم يقصد إال القã ولم يقصد و·ن إن قصد السفر إ  مسجده وقãه معا فهذا قصد مستحب م�وع باإلÃاع، 
  .ا�سجد فهذا مورد ال�اع

 ،وآخرون Õعلونه سفرا جائزا ،ه ال Õوزون قصد الصالة فيهوcث� من اTين «رمون ،«رمون هذا السفر فمالك واألكÈون
أنه قال يستحب زيارة  �ولم يعرف عن أحد من أصحاب ا�¹  ،وËن Åن السفر غ� جائز وال مستحب وال واجب من نذر

  .و�و ذلك، وال علق بهذا االسم حكما �عيا ،أو ال تستحب �قã ا�¹ 
وËنما تكلم به من تكلم من بعض  ،ولفظ ال حقيقة ¥ ،وذلك اسم ال مس� ¥ ،به وقد كره كث� من العلماء ا<�م _

 �فإنه معلوم أن اTاهب إ  هناك إنما يصل �سجده  ،ومع ذلك ال يريدوا ما هو ا�عروف من زيارة القبور ،ا�تأخرين
ضعف ا�ديث الوارد اTي  ةبن تيميو�ذا شيخ اإلسالم ا، وا�سجد نفسه ي�ع إتيانه سواء Åن القã هناك أو لم يكن

يقول  رواه ا�ارقطî،) من حج فزار قÂي بعد وفا� فكأنما زار4 } حيا�(: احتج به وذكر صاحب الروض وهو حديث
هذا ا�ديث ضعيف باتفاق أهل العلم ليس فيه ûء من دواوين اإلسالم ال� يعتمد " :ةالشيخ شيخ اإلسالم ابن تيمي

وا�ارقطî وأمثا¥ يذكر هذا و�وه ±ب[ بعض الضعيف من ذلك وقال ابن عبد  "مام من أئمة ا�سلم[إعليها وال نقله 
Íساقط اإلسناد لم يصححه أحد من ا�فاظ" :ا�ادي ا�نب Pبل ضعفوه وطعنوا  ،وال احتج به أحد من األئمة ،منكر ا�

  ."ذوبة فقال منكر جداوذكر بعضهم أنه من األحاديث ا�وضوعة واألخبار ا�ك ،فيه
فيقصد ا�سجد  )ال تشد الرحال إال 6الث مساجد( :فلهذا ي�ع للمسلم أن يكون R مس�ه قاصدا ا�سجد للحديث _

بكر  أñ ماوأرضاه اوقã صاحبيه رð اهللا عنهم �ا�بوي R رحلته فإذا وصل للمسجد فال حرج أن يزور قã ا�¹ 
  .وعمر

 :ةيقول شيخ اإلسالم ابن تيمي ا،عن يساره ويدعو بما أحب و«رم الطواف به ةجرا�القبلة وÕعل فأيضا R دqئه يستقبل 
  .ومالك من أعظم ا�اس كراهية Tلك "ال يدعو هناك مستقبال ا�جرة فإنه من� عنه باتفاق األئمة"
ده يدعو �فسه ولكن Åنوا ولم يكن أحد من الصحابة يقف عن ة،وال يقف عند القã لتqء �فسه فإن هذا بدع _

ال �علوا قÂي مسجدا وصلوا عñ (: وقال )ا$ ال �عل قÂي وثنا يعبد(: فإنه قال ،يستقبلون القبلة ويدعون R مسجده
لعن اهللا ( :فأخã أنه يسمع الصالة والسالم من القريب وأنه يبلغه ذلك من ا5عيد وقال )حيثما كنتم فإن صالتكم تبلغ¡

لوال ذلك ألبرز قÂه غÇ أنه خ� أن يتخذ ( :وقالت qئشة )ر Àا فعلواøذ�  ،ا²صارى ا*ذوا قبور أنبيائهم مساجدا�هود و
  .أخرجه الصحيح[ )مسجدا

ن دqءه عند ألقبلة R دqئه وال يتوجه للقã وال يعتقد  ا إو�ذا ي�ع كما ذكرنا أن يتوجه  ،وقد تقدم ا<نبيه \ هذا _
¥ ãفإن هذا غ� م�وع باتفاق األئمة ر�هم اهللا الق ãمزية أو أنه موضع إلجابة ا�عوة بسبب الق.  
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  .كراهة Çريم وcذلك رفع الصوت عندها يكره ا<مسح با�جرة\ أنه  نص ا_نابلة، كراهة Çريمكذلك يكره  _
هللا تائبون آيبون qبدون لربنا حامدون صدق اهللا ال Q إال ا" :دqء السفر ثم يقول وËذا أدار وجهه qئدا إ  بته يقول-

  �ويعود إ  بته وبهذا يكون قد اكتمل حجه وزيارة �سجد ا�¹  "وعده ونù عبده وهزم األحزاب وحده

  )SU( ا_لقة
  :عناg هذه ا_لقة

s   / أر·ن ا�ج األربعة /   }    صفة العمرة  o   /  سبعةالواجبات ا�ج  
  .تنبيهات \ بعض ا�جاج وا�عتمرين /   È   أر·ن العمرة/   ¶    س$ ا�ج/   �
T   / صفة العمرة  
  .بل تباح وتصح } أي وقت ،العمرة ليس dا وقت �دود-
من ا�واقيت ال� سبق  من ا�يقات وا�واقيت ا�عروفة ا�واقيت ا�zنية، فيحرم بها األف� أن «رم بها اآلفا� وصفة العمرة _

أهل مكة فإنهم إذا ¯ن م�dم } ا_ل حÅ،  ìن ماراً بها، أو إن Åن من أدH ا�ل فإنه «رم من م�¥ ومن أهلهبيانها إن 
فيحرم  ،أما إن ¯ن ا�Á داخل ا_رم فإنه يلزمه أن Þرج إ� أد@ ا_ل �حرم منه ،فيحرمون من أد@ ا_ل ،فإنهم øرمون
  .ائع وÌوهاال( ،عرفات ،¯�نعيم من أد@ ا_ل

حيث أمر  �ال Õوز أن «رم بها من ا�رم �خالفته أمر الرسول  لو أحرم ا�Á من بيته وبيته داخل ا_رم فعليه دم، _
  .ولم Õعلها Çرم من مكة وÇرم من ا<نعيم، ،qئشة أن تذهب إ  ا<نعيم

 حيث لم «رم من ا�يقات، كما لو ترك اآلفا� فإذا أحرم ا�ê من مكة وبيته داخل ا�رم انعقد إحرامه ولكن عليه دم
فكذلك ا�ê إذا أحرم من  ،ا�يقات ولم «رم منه ودخل وÜاوز ا�يقات بال إحرام وأحرم بعد Üاوز ا�يقات فإن عليه دم

  .بيته ولم «رم من ا�ل
رم للحج من بيته وcذلك ا�تمتع «رم من ألنه مر علينا أن ا�ê « ،للعمرة دون ا�ج قالوا السبب أن ا�H êرج إ  ا�ل

و�ذا  ،قالوا ألن ا�اج Hرج إ  عرفات وعرفات حل فيكون قد Ãع R إحرامه ب[ ا�ل وا�رمة ب[ ا�ل وا�رم ،مzنه
�ل ±عود إ  فع¸ ا�ê أن Hرج إ  ا ،يأª من ا�ل ويدخل ا�رم آلفا�لفبالنسبة  ،ا�عتمر ال بد بأن Õمع ب[ ا�ل وا�رم

  .وهذا هو سبب إخراجه إ  أدH ا�ل ا�ل وا�رم، R نسكه ب[ا�رم فيكون قد Ãع 
فإنه «رم ثم يطوف  -Åن آتيا من خارج ا�يقات أو أنه من أهل مكة وخرج إ  أدH ا�ل وأحرم-فإذا أحرم ا�عتمر سواء 

  .\ نفس الصفة ال� ذكرناها
فيطوف \ الصفة ال�  ،تكلمنا R طواف القدوم و´ طواف العمرة بالنسبة للمتمتع يرمل ويضطبع كما اآلفا� _

 ،فيستلم ا�عتمر ا�جر األسود متيمنا به ويستلم الرcن ا±ما¬ ويدعو ويصÍ رcع� الطواف بعدما ينت� ثم يس< ،ذكرناها
س� حلق وهو أفضل إذا Åن ليس بعده حج ثم إذا انتç من ال ،ويدعو بما ذكر هناك ،ونفس الس� هنا كصفته هناك

وا�قîين  :قالوا ،رحم اهللا ا�حلقi :قال ،وا�قîين يا رسول اهللا :قالوا ،رحم اهللا ا�حلقi(: قال �ألن الرسول  ،فيحلق
أو يقù فيكون فيحلق  )وا�قîين :قال } الرابعة ،وا�قîين يا رسول اهللا :قالوا ،رحم اهللا ا�حلقi :قال ،يا رسول اهللا

çلل من عمرته وانتÇ بهذا قد.  
  :وفعلها نوqن ال ثالث �ما �والعمرة ال� �عها رسول اهللا ": قال ابن القيم ر�ه اهللا _
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يسق ا�دي عند  موأوجبها \ من ل ،وندب إ±ها R أثناء الطريق ،و� ال� أذن فيها عند ا�يقات عمرة ا�متع: األو± 
  .الصفا وا�روة

وأما  ،و´ 	يهما ا�عتمر داخل إ  مكة ،ولم ي�ع عمرة مفردة غ�هما ،� هِ رِ مَ عُ ال� ينشئ �ا سفرا كَ  العمرة ا�فردة :ا6انية
انها قد أجزأت عنها بنص رسول رَ وËال فعمرة قِ  ،عمرة اGارج منها إ  أدH ا�ل فلم ت�ع، وأما عمرة qئشة فزيادة ~ضة

  ".�اهللا 
وال أصحابه \ عهده ال R  �لم يفعلها الرسول  ةيكره اGروج من مكة لعمرة ا<طوع وذلك بدع" :يخوقال الش _

 ،وطوافه با5يت أفضل من اGروج اتفاقا ،بل أذن �ا بعد ا�راجعة تطييبا لقلبها ،ولم يأمر qئشة ،رمضان وال R غ�ه
 ،عمرة ا�ديبية R ذي ا�جة سنة ست ،ثالث عمر �ول اهللا £نما اعتمر رسو وخروجه عند من لم يكره \ سبيل اÒواز،

  ."والرابعة مع حجة الوداع سنة ع( وعمرة اÒعرانة سنة ثمان ،سنة سبع -القضاء–القضية وعمرة 
 ،Hرج اإلنسان يكون دأبه أن يذهب للتنعيم ويأª بعمرة ويعود وهكذاال و�ذا Åنوا يكرهون تكرار العمر وأن  _

وهو أحرص اGلق \ اإلكثار  �وألرشدنا إ±ه  ،مر لم يكن من هدي السلف ر�هم اهللا ولو Åن خ�ا لفعلوهفتكرار الع
  .وcذلك اGلفاء الراشدون رð اهللا عنهم وأرضاهم ،من الطاqت وهو أتقانا هللا عز وجل وأعلمنا

ويكره اإلكثار وا�واالة بينها باتفاق السلف  فال تكره R أشهر ا�ج وال يوم ا�حر أو عرفة، ،العمرة تباح R × وقت _
  .قاX } ا�بدع

أنه أمر أم  �فإنه صح عن رسول اهللا  ،ويستحب اإلكثار منها R رمضان ألنها تعدل حجة، وÜزئ العمرة من ا<نعيم _
تماع فضل الزمان والج ،وورد أمره بها لغ�ها ،معقل �ا فاتها ا�ج معه أن تعتمر R رمضان وأخãها أنها تعدل حجة

فإنهم Åنوا يكرهون العمرة R أشهر ا�ج  ،	ها R أشهر ا�ج �الفة �دي ا��c[ �ه رُ مَ ولكن Åنت قُ  ،وا�zن
  .فجورمن ال � ويقولون

 ،وهذا د±ل \ أن االعتمار R أشهر ا�ج أفضل من سائر السنة بال شك سوى رمضان R خã أم معقل" :قال ابن القيم
وهذه  فzنت R أشهر ا�ج نظ� وقوع ا�ج R أشهره، ،إال أو£ األوقات وأحقها بها �ن لم يكن اهللا ±ختار للن¹ ولك

  .األشهر قد خصها اهللا بهذه العبادة وجعلها وقتا �ا
منها فأخرها وقد يقال أنه يشتغل R رمضان من العبادات بما هو أهم  ،فأو£ األزمنة بها أشهر ا�ج ،والعمرة حج أصغر _

  .إ  أشهر ا�ج مع ما فيه من الر�ة ألمته فإنه لو فعله 5ادرت إ±ه
هو وال أصحابه \  �لم يفعلها رسول اهللا  ةوأنه بدع ،وcره الشيخ ابن القيم اGروج من مكة لعمرة تطوq كما تقدم _

عمرة قالوا لللو قارن أو مفرد Hرج ±أª بعمرة قال  إال qئشة تطييبا �فسها، يعî بعد ا�ج Hرج اإلنسان إ  ا<نعيم ،عهده
تطييبا �فسها، و·نت طلبت منه أن  �أن هذا غ� م�وع ولم يفعله غ� qئشة رð اهللا عنها بعد مراجعة رسول اهللا 

و·نت ال تسأ¥  ،رها وقد أخãها أن طوافها وسعيها قد أجزأها عن حجها وعمرتها فأبت عليه إال أن تعتمر عمرة مفردةم! عَ فُ 
  .شيئا إال فعله، فلم Hرج �ا R عهده غ�ها ال R رمضان وال R غ�ه اتفاقا

  .بل أذن �ا بعد ا�راجعة ±طيب قلبها كما تقدم ،ولم يأمر qئشة
  .طوافه وعدم خروجه �ا أفضل اتفاقا: وتقدم قو¥

ة qئشة زيادة ~ضة ولم ي�ع إال عمرة مع ا�ج أو مفردة وعمر ،وأما عمرة اGارج إ  ا�ل فلم ت�ع": وقال ابن القيم
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  ".´ إجزاء العمرة من ا<نعيم نزاعو، بسفر ال من ا�رم
  .وعمرة القارن عن عمرة الفرض ال� � عمرة اإلسالم هذا باتفاق ال خالف فيه _

 )قد حللت من حجتك وعمرتك(: لأخq ãئشة أن عمرتها قد أجزأتها �ذا �ا قرنت qئشة وطافت قا �و�ذا الرسول 
  .رواه اإلمام مسلم

ألن عمرة القارن  ،وعمرة القارن ال نزاع R إجزائها ،عمرة ا�تمتعك وألن الواجب عمرة واحدة فقد أ, بها صحيحة أجزأت
لو Åنت واجبة و ،أحد نسك[ للقارن فأجزأت �Åج، وcما تقدم أن عمرة qئشة تطييبا لقلبها كما أوجز �ا به الشيخ وغ�ه

ألن  ،و�ذا العلماء ال يسوغون أن «ج اإلنسان مفردا ثم يأª بعمرة بعد ذلك خالفا �ذهب ا�نابلة ،ألمرها بها قبل سؤا�ا
  :لم هذا فإنإذا عُ ، كأن فيها Çايال إلسقاط ا�دي وألن األو£ أن يأª با<متع فيهدي أو يقرن ويهدي ذاه
  .ربعةاألأر�ن ا_ج  /   / 

  :وال تقوم دqئمه إال بهذه األر·ن ،وال يصح ا�ج إال بهذه األر·ن ،ا�ج ¥ أربعة أر·ن
 وليس كما يظن ا5عض أنه إذا لبس ا�البس خالص أحرم ،نية ا�خول R النسكوا�راد باإلحرام هنا هو   :اإلحرام /   أوالً  

فاإلحرام هو نية ا�خول R النسك لقول  هو اإلحرام، اإلحرام وا<جرد من ا�خيط ولكن ليس فاللبس هذا زّي  ،ال،
  .)إنما األعمال با²يات(: �الرسول 

 
ً
يع¡ يوم -من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر (: أنه قال �وورد عنه ) ا_ج عرفة(: قال �ألن الرسول  :الوقوف بعرفة: ثانيا

  )فقد أدرك ا_ج - ا²حر
الوقوف بها رcن من أر·ن ا�ج ال يتم ا�ج إال به إÃاq ولو فات الوقوف بعرفة العمل عليه عند أهل العلم، ف"وقال سفيان 
من طلع عليه الفجر يوم ا�حر ولم يقف بها فإن ا�ج قد فاته بال نزاع لعذر حصل أو " :، يقول R اإلنصاف"فقد فات ا�ج

نا و�ن قد وقف } عرفات ساعة من �ل من ص· صالت(: بن مÄس الطاô وو�ذا R حديث عمر ،فا�ج عرفة" لغ� عذر
  .)أو نهار فقد تم حجه وقú تفثه

 
ً
فعل يوم ا�حر، طواف الزيارة لقول اهللا جل اTي يُ  ،وهو طواف ا�ج أيضا :طواف الزيارة ويس
 طواف اإلفاضة :ثا6ا
و�فُوا{: وعال َط� َْيِت  َو�ْ

ْ
Jَعتِيقِ  بِا

ْ
  .}ال

 
ً
رcن من أر·ن ا�ج وcذلك الس� رcن من أر·ن  -طواف اإلفاضة-فبالنسبة للطواف  :روةالس0 ما بi الصفا وا� :رابعا
فإذا فعل اثن[ من ثالثة رý اÒمار وا�لق وطواف  ،إذا طاف بهما «صل ا<حلل األول واhا¬ ،وبهم «صل ا<حلل، ا�ج

  .وËذا فعل اثن[ منها Çلل ا<حلل األول إذا فعل اhالثة Ãيعا Çلل ا<حلل الzمل ،اإلفاضة والس� فقد Çلل
 ،حلق ثم أفاض با5يت�ر ثم ر? اÒمرة ثم  �ثم ورد أن الرسول  ،طاف طواف اإلفاضة ور? اÒمرة �وورد أن الرسول 

  .فأخãوه أنها طافت يوم ا�حر ؟)أحبستنا(وقال لصفية وقد حاضت 
ال وقد لقد فعله يوم العيد ~ �قال أحابَِستُنا �، والرسول  �سول فمن لم يطف هذا الطواف فال Õوز ¥ أن ينفر ألن الر
  .لبس مالبس اإلحالل وتطيب واغتسل لطواف اإلفاضة

قلنا �ا ورد عن مسلم رð  ،ثم بعد ذلك الس� فيما ورد عن qئشة رð اهللا عنها وأرضاها وهو رcن من أر·ن ا�ج كما
 - يع¡ بi الصفا وا�روة- طاف رسول اهللا ص· اهللا عليه وسلم وطاف ا�سلمون: (اهللا عنه وأرضاه فيما ترويه qئشة قالت

فg ما فعله R  .)�أخذوا ع¡ مناسككم(: وقال) ولعمري ما أتم اهللا حج من لم يطف بi الصفا وا�روة وطاف بهما
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َفاا إِن� {: حجته تلك واجب ال بد ¥ من فعله R ا�ج إال ما خرج بد±ل وقال تعا  َمْرَوةَ  لص�
ْ
أي أعالم } اهللا�ِ  َشَعائِرِ  ِمنْ  َوال

  .دينه وا�راد ا�ناسك ال� جعلها اهللا أعالما لطاعته
أن  :فهذا هو الصحيح من  م أهل العلم ،فºن ر�نا فيهما ¯لطواف ،وألنها نسك } ا_ج والعمرة ،ال يتم ا_ج إال بها

  .ه بعض األصحاب رsهم اهللارتااخ الس0 ر�ن من أر�ن ا_ج وليس واجبا كما
ال يصح أن يو9  بل ال بد من اإلتيان بها وال تقبلها ا²يابة، ،وال �Â هذه بدم، فهذه أر·ن ا�ج أربعة ال يتم ا�ج إال بها

îوتس< ع îك أن تطوف عNعرفات ثم يكمل بقية ا�ناسك أو يقول أو R îك \ أن تقف عNال، �الف  ،فيقول أو
  .رý اÒمار فإن رý اÒمار يصح بها ا<وcيل، يصح فيه ا<وcيل

S   / واجبات ا_ج سبعة:  
ووقت  ،كما هو معلوم وقت ا�واقيت فوقت بذي ا�ليفة ألهل ا�دينة �والرسول  ،ا�عتã ¥ اإلحرام من ا�يقات: أوالً 

ووقت السيل قرن ا�نازل ويس� بالسيل  ،هل ا±منة يلملم ألاووقت السعدية ا�سم ،باÒحفة ألهل الشام ومù وا�غرب
  �ووقت ذات عرق Y الصحيح من الرسول  ،الكب� أو قرن اhعالب وقته ألهل ºد

ً
من عمر  هو ا§ي وقتها وليس توقيتا

هن (: وقال، فاإلحرام من ا�يقات R هذه ا�واقيت ا�عتãة وقتها ألهل العراق �Y الصحيح أن ذات عرق توقيت من ا�² 
حì أهل مكة  ،ه من أهلهومن Åن م�¥ دون ا�يقات فمهّل ) dن و�ن أ� عليهن من غÇ أهلهن Àن يريد ا_ج والعمرة

كما فعل  ،يهلون منها للحج، أما للعمرة فقد تقدم أنه ال بد أن Hرجوا إ  ا�ل ±جمعوا R نسكهم ب[ ا�ل وا�رم :قال
  ، ا<نعيم �ا أ�ت R العمرةبإخراج qئشة إ  �الرسول 

ً
  .اإلحرام من ا�يقات واجبا من واجبات ا�ج فإذا

 
ً
فال بد أن يقف إ  أن تغرب الشمس، فلو دفع من عرفات قبل غروب الشمس  :إ� غروب الشمس ةالوقوف بعرف :ثانيا

  .واجبات ا�ج فعليه دملزمه أن يعود إ±ها ولو لم يعد فإنه قد ترك واجبا من 
 ثا6
ً
كأهل السقاية والرqية فإنهم معذورون، ا�بيت لغ� أهل السقاية  ،لغ� أهل األعذار ا�بيت بمزدلفة �لة العيد :ا

ا�بيت با�زدلفة ±لة العيد فإنها واجب من واجبات ا�ج فيبيت إ  منتصف الليل ثم بعد منتصف وفيبيتون،  والرqية
األو£ كما قلنا وتقدم ا<نبيه R صفة ا�ج \ أنه ال يغادر ا�زدلفة إال بعد أن و ،الليل من ¥ عذر فإنه يرخص ¥ أن يذهب
  .يصÍ فيها الفجر ويدعو حì يسفر جدا

 
ً
قد أذن لعمه العباس أن يس� �ا استأذنه فرخص للعباس  �ألن الرسول  ،لغ� أهل السقاية والرqية :ا�بيت بم� :رابعا

أما غ�هم فا��وع R حقهم  ،ا�بيت R م© R ±ال الت�يق منأهل األعذار معذورون فدل \ أن  ،وcذلك رخص للرqة
  .ا�بيت وهو واجب من واجبات ا�ج

ثم  ،ثم يرý بعد الزوال الصغرى فالوسطى فالكãى يوم ا�ادي ع� ،ف�Ã ýرة العقبة يوم العيد :الرå مرتبا :ا�امس
ثم ا�تأخر يرý أيضا يوم اhالث ع� الصغرى فالوسطى  ،عجل يوم اhا¬ ع�كذلك الصغرى فالوسطى فالكãى للمت

فالرý مرتبا، فال يقدم يوما \ يوم وال يقدم الكãى \ الصغرى وال الوسطى \ الصغرى وال ، حصاة s}فالكãى 
  .وهكذا فال بد من ال;تيب ،الكãى \ الوسطى

  .وتقدم ا<نبيه عليه R صفة ا�ج وcيفيته ،يقùه�اج رأسه أو أن «لق ا :ا_لق أو ا�قصÇ: السادس
  .قبل أن يغادر اإلنسان مكة فإنه يطوف طواف الوداع فيكون آخر عهده با5يت طواف الوداع :السابع

�ا ورد عن ابن  لكن ãÕ بدم، ،أخل ولم يأت بواجب منها فإن حجه صحيحفمن  ،فهذه سبع واجبات من واجبات ا�ج
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  .أن من ترك نسz فعليه دم عباس
U   /س# ا_ج  
  .أول ما يأª مكة يسن للحاج ا�فرد والقارن أن يطوف طواف القدوم :طواف القدوم_
  . يوم ال;وية يذهب يوم ا<ورية ويبيت R م© ±لة ال;وية ةأيضا ا�بيت } م� �لة عرف_
  .القدوم R العمرة عمرة ا�تمتع وcذا R طواف االضطباع والرمل _
  .وتقبيل ا�جر واألذÅر واألدعية ال� مرت معنا-
و«رص \ أن  �صعود الصفا وا�روة للرجال هذه 	ها من الس$، و«رص اإلنسان أن يأª �جه كما R هدي ا�¹ -

هذا ) ككم�أخذوا ع¡ مناس(: ا R حديث جابر رð اهللا عنه وأرضاه فإنه Åن يكررميطبق هدى رسول اهللا ما أمكن 
  .هو إÃال أر·ن ا�ج وواجباته وسننه

µ   /وواجباتها أر�ن العمرة  
 والس0 ،والطواف ،اإلحرام: ة، و� ثالثةلكن «ذف منها الوقوف بعرف، � نفسها أر·ن ا�ج بالضبط :أر�ن العمرة _

  .أما الوقوف بعرفة فليس من أر·نها وهو خاص با�ج، فحسب
  :اثنان واجبات العمرة _

فإن اإلحرام من ترcه ال ينعقد نسـكه ، فمن ترك اإلحرام منع أن ينعقد نسكه للحج أو العمرة، من ا�يقات واإلحـرام ،ا_لق
  .للحج أو العمرة، Åلصالة ال تنعقد إال با�ية
فالطواف  ،ا�عتãةإال بذلك الرcن ا�;وك أو نيته  ãت لم يتم نسكه أي لم يصحمن ترك رcنا غ� اإلحرام أو نيته حيث اعتُ 

، فال بد لطواف اإلفاضة أن يكون بنية طواف اإلفاضةهضم لو طاف وهو يريد مالحقة غريم ال Õزئ ذلك، أو طاف لل
  .س� ا�ج ال بد أن يكون بنية س� ا�ج

بذلك الرcن، أما إن Åن غ�ه فالبد أن ينوي اإلتيان  ،النسك دخل Rفاألر·ن إن Åن أسقط رcن اإلحرام فهو أصال لم ي
  .يأª بذلك الرcن مع ا�ية

  .ةÕزئ من اÒاهل أنه عرف فنجد أنه Õزئ من ا�ائم، ،أوسع ةالوقوف بعرف-
قد يكون  ،قد يكون طواف واجب ةفقد يكون طواف سن ،ألن الطواف عدة، أما الطواف والس� فال ببد أن ينويهما-

  .د أن ينويهوما إ  ذلك، فال ب ،قد يكون طواف قدوم ،طواف تطوع
 فبالنسبة لألر·ن إذ-

ً
  .وال يتم حجه إال بها ال بد من اإلتيان بها، ا

ثالثة أيام R ا�ج وسبعة إذا رجع  فكصوم متعةفإن عدم ا�م  ،فمن ترك واجبا ولو سهوا فعليه دمأما بالنسبة للواجبات -
  .إ  أهله

ألن  ،وال ي�ع R ذلك دم ،Çصيل الس$ ما أمكنفال ûء عليه ولكن \ ا�اج أن «رص \  ةأما إن ترك سن-
السنة ينب� أن يأª بها و«صلها لكن إن لم يتي� ف، ومثل هذا سنة ال أثر �ا R حجه، اãÒان إنما يكون R الواجبات

الها فدخل من فلو أنه مثال قR ù ا<لبية لو أنه ترك دqء R مzن ينب� ¥ أن يدعو، Åن ا�ناسب أن يدخل مكة من أع
لم  ا<نفل األو£ ¥ مثال أن يقبل ا�جر وتي� ¥ تقبيل ا�جر لكنه، Hرج من أسفلها فخرج من مzن آخر مzن آخر،

  .وال يقال ãÕ بدم ،هذا ال بأس بهذا وحجه صحيح ،يفعل
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األر·ن فال بد من اإلتيان  أما، لكن نقول ãÕ بدم ،فإذا ترك الواجبات عمدا أو سهوا فإن حجه صحيح كذلك الواجبات؛-
  . بها
È   / بعض ا_جاج وا�عتمرين Y تنبيهات.  
و� قضية ما يفعله بعض ا�جاج فنجد أنه إن انتç من طواف اإلفاضة وÇلل ب� أيام م© Üده يذهب إ   ةهناك نقط-

 ،ل R حقه هو ا5قاء R م©وا�قيقة أن األفض ،يظن أن هذا م�وع وأنه األفضل R حقه ،مكة ويك0 من الطواف
فينب� للحاج أن ينتبه �ذا وأن يمكث R  ،مكث أيام م© R م© وقال � أيام أكل و�ب وذكر اهللا عز وجل �فالرسول 

  .هاا±م© طيلة أيام الت�يق و±
ل \ نافلة فهذا فيه فكونه يضايق ا�جاج ويزا�هم ألجل أن «ص ،أيضا R طوافه تطوq مضايقة للحجاج ومزا�ة �م -

  .فيطوف طواف اإلفاضة ويتوقف ويذهب إ  م©، حقيقة ما فيه
عن  ةعن أبيه هذه عمر ةر، Üده سجل ع�ة أسماء هذه عمرمَ أريد أن آª بعُ  اأيضا بعضهم يستغل هذه األيام ويقول أن -

 مَ وصحابته رضوان اهللا عليهم لم يفعلوا قُ  �فإن الرسول  وع،وهذا غ� م� أخيه،
ً
R هذا الوقت وال بعدها أيضا، فع¸  را

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث (: با�qء للوا�ين �فقد أوR الرسول  ،ا�سلم أن يك0 من ا�qء للوا�ين
X وذكر أو و� صالح يدعو(.  

 �ولم يرشد الرسول  ،طيبة الطاهرةفع¸ ا�سلم أن «رص \ اإلكثار من ا�qء للوا�ين ولقرابته R هذه األماكن ال
 
ً
كما أن هذه األيام الزحام شديد جدا فينب� للمسلم أن  ،عن آبائكم وعن أمهاتكم ا�جاج ويقول اذهبوا وخذوا عمرا

  .«رص \ أن يأª بعمرته وحجته الواجبة، وما عدا ذلك فإنه يك0 من ا�qء للوا�ين ولقرابته

  )Sµ( ا_لقة
   } ا_ج والعمرةالفوات واالحصار 

s   /تعريف اإلحصار  /   }  تعريف الفوات  o   /م الفواتzم اإلحصار/   �  أحzأح  
T   /تعريف الفوات:   

،  الفوات
ً
فمثال عرفات إذا لم يتي� لصاحبه ا�صول عليه إال بعد مضيه، مأخوذ من الفوت، فهو مصدر فات يفوت فوتا

لم يتي� ¥ الوقوف والوصول إ  مكة إال بعد طلوع الفجر اhا¬ صبيحة يوم  مؤقتة بوقت وهو تسعة من ذي ا�جة، فإذا
ورد عنه  �، الرسول فمن أدرك عرفة قبل طلوع الفجر اhا¬ فقد أدرك ا�ج، )ا_ج عرفة: (�العيد فقد فاته ا�ج، لقو¥ 

و لم يأِت إال صبيحة يوم العيد فهذا فاته لكن ل) ا_ج عرفة، من جاء �لة ُ�ع قبل طلوع الفجر فقد أدرك ا_ج: (أنه قال
و� ) ا_ج عرفة: (قال �، الرسول وا_ج ال يفوت إال بفوت يوم عرفة، وأما ماعدا ذلك فإنه ال يفوتا�ج وهو ~رٌم اآلن، 

يؤديها،  مؤقت بوقت أما بقية ا�ناسك فإنها غ� مؤقتة فالطواف والس� وقته واسع، وهذه األر·ن وقتها واسع، يستطيع أن
، حì لو أخرها بعد أيام الت�يق وأ, بها بعد الشك أن أداءها } يوم العيد أفضل ولكن لو أخرها الصحيح أنه ½وز ذلك

  .أو \ قول بعد انسالخ ذي ا�جة Åمال فإنه عند اÒمهور ال حرج R ذلك وحجه صحيحالع�ين من ذي ا�جة 
ألنها مرتبطة  أما العمرة فال فوات فيها فالفوات يكون } ا_ج،فات ا�ج، أما عرفة فإنه إذا فات وقت وقوفها فقد 

  .بالطواف والس� فال فوات فيها، فالفوات يكون فقط R ا�ج
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  :تعريف اإلحصار /   /
، : هوواإلحصار أما اإلحصار فإنه يُتصور R ا�ج والعمرة، 

ً
هو أن «ول دونه ودون  فاإلحصارمصدر أحù» ù إحصارا

، فال يتمكن لوصول إ  ا5يت مرض أو سيل أو عدو أو ضياع نفقة أو ما إ  ذلك من األمور ال� تعرض للحاج أو ا�عتمرا
  .بسبب ذلك األمر اTي طرأ عليه بعد إحرامه من الوصول إ  ا5يت، فيس� ~ùا

S   / م الفواتºأح:  
قد فاته، لقول جابر  -كما ذكرنا-لم يقف بعرفة يكون ا�ج ، أي طلع عليه فجر يوم ا�حر وفمن فاته الوقوف يوم عرفة

واÒُمع هو مزدلفة يطلق عليها Ãُع وا�زدلفة وا�شعر ا�رام - ال يفوت ا_ج ح� يطلع الفجر من �لة ُ�ع(رð اهللا عنه 
فباإلÃاع أن ا�ج األثرم، رواه ) ذلك ؟ قال نعم �أقال الرسول : قال أبو الزب� فقلت ¥ -ثالثة أسماء تس� بها مزدلفة

  .يفوت بفوت الوقوف بعرفة
  :من تلبس باإلحرام وفاته الوقوف بعرفة

والشك أن R اختيار ا5قاء - \ إحرامه إن لم ÛÞ اJقاءيتحلل بعمرة، فيطوف ويس< و«لق أو يقù، : ا_كم هو أنه
  . ه ±حج من قابللكن إن لم H; ا5قاء \ إحرام -\ اإلحرام فيه مشقة ظاهرة

\ إحرامه ±حج من قابل فإنه ال دا² بأن يأª بطواف وس� ويتحلل بعمرة، بل يب� \ إحرامه ±حج  فإن اختار اJقاء
  .لكن هذا فيه مشقة ظاهرة من قابل ويتحلل �ج،

ا طاف الصحابة وهم ملب[ � �ألن الرسول  �اذا؟، وdذا فاألو± } حقه أن يطوف ويس9 وøلق ويقî ويتحلل بعمرة
من الس� ب[ الصفا  -رضوان اهللا عليهم- با�ج R نفس العام، 5وا با�ج إما قارن[ أو مفردين، فلما انتç الصحابة 

لو استقبلت من : (�وا�روة، وانتهوا با�روة، أمرهم أن يقùوا رؤوسهم ويتحللوا وÕعلونها عمرة، وقال قو<ه ا�شهورة  
فإذا Åن أرشد إ  فسخ ا�ج وا�دة هنا قص�ة جدا ب[ إحال�م من ) ستدبرت ما سقت اdدي و`علتها عمرةأمري ما ا

الشك أنه يعرض ! العمرة وËهال�م با�ج مرة أخرى ف;ة وج�ة جدا، فما بالك بشخص سينتظر سنة Åملة باقيا \ إحرامه
  . فاألو± } حقه أن يتحلل بعمرة! مهنفسه للخطر ويرتكب ~ظورات اإلحرام ال� �ل بإحرا

فليس مع© أنه ، ويقÁ ا�ج الفائتعندنا أنه يتحلل بعمرة إن لم H; ا5قاء \ إحرامه ±حج من قابل،  ا�ذهبلكن -
 باإلÃاع، ألنه لم يأِت به \ وجهه، فلم ي! Çلل بعمرة أنه خالص انتç، ال

ً
كن البد أن يقÁ ا�ج الفائت إن Åن فرضا

ُعْمَرةَ { بد من اإلتيان به ±خرج من عهدته، وËن Åن نفال فألن ا�ج يلزم بال�وع فيه لقول اهللا عز وجل
ْ
َج� وَال  ا_ْ

ْ
وا تِم�

َ
وَأ

 � أصحاب الرأي، و<فريطه R ا<فويت، وإلÃاع الصحابة رضوان اهللا عليهم، وألن ا�ج  مالك والشاف0وهذا قول } ِهللا
  . فيص� �Åنذور، �الف غ�ه من ا<طوqتيلزم بال�وع فيه 

  .كن ال يصح قضاء الصغ� إال بعد بلوغه، لإال عند أâ حنيفة رsه اهللا، والصغ� وا5الغ R وجوب القضاء سواء _
وا�ج الصحيح والفاسد R ذلك سواء، فإن حل ثم زال ا�ù و´ الوقت سعة فله أن يقR Á ذلك العام، قال ا�وفق  -
  ". وليس يتصور قضاء العام اTي أفسد حجه فيه R غ� هذه ا�سألة: "�هوغ

فإذا -فإذا اختار العمرة وÇلل بطواف وس� ويقR Á السنة القادمة ذلك ا�ج اTي فاته، ويهدي هديا يذ�ه R قضائه 
سî حابس فمحÍ حيث فإن حب: "إن لم يكن قد اش;ط R بداية إحرامه، فقال -ق� فإنه يلزمه أن يهدي هديا

îويتحلل بعمرة، فإذا " حبست ùن قد اش;ط فله ما اش;ط \ ربه، أما إن لم يكن اش;ط فإنه يطوف ويس< ويقÅ فإن
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: Åن من قابل أحرم با�ج وهدى R حجه ا�قÁ، �ا ورد أن عمر رð اهللا وأرضاه قال ألñ أيوب األنصاري �ا فاته ا�ج
اصنع ما : (، فعمر يقول ألñ أيوبيطوف ويس< ويقù يع¡ ا�عتمر ماذا يصنع؟) عتمر ثم قد حللتاصنع ما يصنع ا�(

رواه اإلمام الشاف�، فُعلم من مقولة ) يصنع ا�عتمر ثم قد حللت، فإن أدر�ت ا_ج قابال فحج، واهد ما استي× من اdدي
ا�حرم �ج إذا فاته ا�ج، ولم يصل إ  مكة إال بعد طلوع عمر وتوجيهه ألñ أيوب األنصاري رð اهللا عنهم أÃع[ أن 

: الفجر اhا¬ يوم ا�حر فإنه قد فاته ا�ج ويتحلل بعمرة، وËذا Åن العام القابل ق� حجه اTي فات وهدى، لقول عمر
  ).اصنع ما يصنع ا�عتمر ثم قد حللت، فإن أدر�ت ا_ج قابال فحج، واهد ما استي× من اdدي(
و£ن حبس¡ حابس فمحñ حيث : (ارن وا�فرد R هذا سواء، ا�كم واحد، ومن اش;ط بأن قال R ابتداء إحرامهوالق-

فإنه ال هدي عليه وال قضاء، إن لم يكن ا�ج حج فريضة فإنه يقÁ فيأª به من قابل ألن ا�ج \ الصحيح ) حبست¡
فإن ¯ن مشÛطا فال هدي عليه وال قضاء )  يدري ما يعرض Xتعجلوا با_ج فإن أحدكم ال: (�\ الفور، لقول الرسول 

 فعليه أن يبادر كما أنه بادر } األو± فليبادر } ا6انية
ً
إذا Åن مستطيعا ا�ج حì ال  إن ¯ن ا_ج نفال، أما إن ¯ن فرضا

  .سالمتأتيه ا�نية، أو ربما يذهب ذلك ا�ال اTي جعله مستطيعا فتب� ذمته مشغولة �جة اإل
إذا علم هذا األمر فإن الصحابة رضوان اهللا عليهم قد أرشدوا من فاته ا�ج أن يصنعوا مثل هذا الصنيع، ورد أن هبار بن 

انطلق إ� اJيت فطف به سبعا فإن ¯ن معك هدي فاÌره، ثم إذا ¯ن : (األسود حج من الشام فقدم يوم ا�حر فقال عمر
  ). اهِد، فإن لم �د فصم ثالثة أيام } ا_ج وسبعة إذا رجعت?م قابل فاحجج، فإن وجدت سعة ف
qعن ابن عباس مرفو îوز فسخ ) من فاته عرفات فاته ا_ج، و�تحلل بعمرة، وعليه ا_ج من قابل: (ولتارقطÕ وألنه

دلة متظافرة من وعموم اآلثار يشمل الفرض وا�فل �الف ا�حù، فهذه األ ا�ج إ  العمرة من غ� فوات فمعه أو£،
الصحابة رð اهللا عنهم \ أن من فاته ا�ج يفعل ما ذكر سابقا، بأنه يتحلل بعمرة ويهدي وËن وجد سعة هدى R العام 

  .القادم
 فوقفوا R اhامن أو العا� فإذا Åن ا�جاج : مسألة -

ً
و� أنه قد Hطئ ا�اس R توقيت يوم عرفة، فإذا أخطأ ا�اس Ãيعا

خطأوا R الوقوف فإن وقوفهم هذا Õزئ، ويعتد بوقوفهم و«تسب �م الوقوف بعرفة، أما إن أخطأ ا5عض وqمة Ãيعا أ
 R ا±وم العا� فأخطأوا فوقفوا R ن وقوفهمÅ نËامن عليهم أن يعيدوا، وhن يوم اÅ عرفات، فإن R ا�جاج قد وقفوا

  .العا� فقد فاتهم ا�ج
U   / م اإلحصارºأح  
فمن أحرم فصده عدو عن اJيت ولم يكن X طريق إ� ا_ج فماذا يصنع؟ شخص أحرم با_ج وصده : لنسبة لإلحصاربا

  عدو عن اJيت ولم يكن X طريق إ� ا_ج فماذا يصنع
ُيْم َفمَ {: ا�±ل \ أنه يتحلل قول اهللا عز وجل يقول العلماء بأنه ينحر هديا R موضعه ويتحلل، ْîِْح

ُ
ا اْسَتيَْ×َ ِمَن فَإِْن أ

َهْديِ 
ْ
فأرشد اهللا عز وجل ا�حù أن يهدي هديا يذ�ه R موضعه، سواء R ا�ج أو العمرة، سواًء Åن متمتعا أوقارنا أو } ال

 ا�ج فأحù؛ فإنه يفعل هذا األمر، يقول الوزير
ً
 العمرة أو مفردا

ً
واهللا عز " اتفقوا أن اإلحصار بالعدو مبيح للتحلل: "مفردا
َهْديِ {: ل يقولوج

ْ
ُيْم َفَما اْسَتْيَ×َ ِمَن ال ْîِْح

ُ
  . }فَإِْن أ
îن فدي ا�حºم:  

 ال يستطيع أن يذهب إ  مكة وهو  وا§بح يكون } مºنه Y الصحيح
ً
وال يلزم أن يرسل أحدا إ  مكة ألنه أصال ~ùا
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 ùن هذا ا�Å ن معه هدي فإنه ينحر، وسواءÅ ميع ا�سلم[ �يث تغلب بعض الطغاة \ �اجة إ  ا<حلل، فإنÒ ماq
ُمِنَع هو وحده أو الرcب اTين معه منعوا من -ا�رم كما حصل من القرامطة ح[ منعوا ا�اس من ا�ج، أو خاصا به 

فإن اإلحصار يكون مرتبطا به هو فيتحلل بأن ينحر ما استي� من ا�دي، أو ُحبس بغ� حق بعد أن  -الوصول إ  مكة
َهْديِ {: أحرم ولم يستطع اGروج من حبسه فإنه وا�الة تلك يتحلل، واهللا عز وجل قال

ْ
ُيْم َفَما اْسَتْيَ×َ ِمَن ال ْîِْح

ُ
} فَإِْن أ

ال خالف ب[ أهل ا<فس� أن هذه : ر�ه اهللا يقول الشاف0يعî إذا أردتم ا<حلل، واإلحصار بمفرده غ� موجب للهدي، 
: قال R صلح ا�ديبية �ا فرغ من قضية الكتاب ألصحابه ��ديبية و´ الصحيح أن رسول اهللا  اآلية نزلت R حù ا

  .وألن ا�اجة داعية إ  ا�ل �ا R ترك ا�ل من ا�شقة العظيمة و� منتفية �q) قوموا فاÌروا ثم احلقوا(
أحù، سواء Åن بعدو أو بغ� عدو، وسواء Åن  واآلية ظاهرة R حù العدو، و�لها غ� واحد \ العموم R حق × من

قبل الوقوف أو بعده، وبمكة أو غ�ها، طاف با5يت أم لم يطف، ألن اهللا أطلق ولم Hص، فهذا هو اختيار شيخ اإلسالم 
ابن تيمية يرى حì من أحù عن ا5يت فإنه يتحلل وال ينتظر، ومن أحù عن الس� فإنه يتحلل وال ينتظر وهكذا، 

فإنه لو قيل ¥ ابق R مكة حì تتمكن من الطواف ليس ا_î فقط خاص بمن ُمنِع من ا�ò لعرفة، وهذا هو الصحيح و
والس�، وقف R عرفات لكنه منع من الوصول إ  ا5يت شهر شهرين ثالثة منعه حال دونه ودون الوصول إ  ا5يت عدو 

فيكون حكمه كحكم من أحù عن الوقوف بعرفة، فيتحلل وينحر  أو حبس بغ� حق أو ما إ  ذلك فإنه يريد ا<حلل
هنا ا�كم ال Hتلف سواء Åن ا�q ùما Òميع ا�جاج  �R صلح القضية فإنه �ا انتç �ر وحلق   �هديه كما فعل  

  . أو خاصا به بأن حبس بغ� حق
يكن معه هدي أو ليس بقدرته أن يش;ي  ليس معه هدي، �ن قلنا إنه يهدي ويتحلل، لكن إذا لم فإن فقد اdدي

فإنه ينتقل إ  ا�دي، أو ا�zن اTي هو فيه ليس فيه هدي، أو ليس معه نقود، أو الوضع ا�ا� ال يستطيع أن يش;ي هديا، 
فيصوم ع�ة أيام بنية ا<حلل ثم «ل، وËن شق عليه أن يصوم الع�ة ثم يتحلل فله أن يتحلل ثم يصوم قبل  الصيام

أحب إّ� أن ال «ل حì يصوم إن قدر، : يقول واإلمام أsدإلتيان با5دل، ألنه سيتÄر ببقاء إحرامه إ  فراغ الصوم، ا
  .فإن صعب عليه حّل ثم صام با�ية عن ا�دي، ألنه دم واجب اإلحرام، فzن ¥ بدل ينتقل إ±ه كبدل ا�تعة

  . ، فال إطعام R اإلحصارستطع الصيام فإنه ال ينتقل إ  اإلطعام، فلو لم Õد ا�دي ولم يوال إطعام } اإلحصار _
  أيضا قضية ا_لق وا�قصÇ هل � Y سبيل الوجوب؟ _

ظاهر ¤م اGرS وغ�ه عدم وجوب ا�لق أو ا<قص�، وقدمه أيضا R ا�حرر و�ح ابن رزين ر�ه اهللا وا�غî وال�ح 
َهْديِ {: لوغ�هم ألن اهللا ذكر ا�دي وحده فقا

ْ
ُيْم َفَما اْسَتْيَ×َ ِمَن ال ْîِْح

ُ
ولم ينص R اآلية \ ا�لق أو ا<قص�، } فَإِْن أ

 واختاره القاð وغ�ه، وقا¥ R تصحيح الفروع 
ً
ولم يش;ط سواه، وقال أك0 أصحابه Õب عليه ا�لق أو ا<قص� وفاقا

وا<قص�، فكذا يكون هنا يرون أن ا�حù عليه أن يهدي ثم  ا�لق ألن الصحيح من ا�ذهب أنه نسك)) \ الصحيح((
وcذلك هنا يرون أن ا�¹ أمر الصحابة بأن ينحروا ثم «لقوا ) قوموا فاÌروا ثم احلقوا(قال  �«لق كما فعل ا�¹ 

ُيْم َفَما فَ {: كما نُص عليه ال دا² للحلق، ويكú ا<حلل باTبيحة، ألن اهللا تعا  قال وا�ذهبفكذلك هنا،  ْîِْح
ُ
إِْن أ

َهْديِ 
ْ
  .ولم ينص \ ا�لق فدل \ عدم اعتبار ما سواه} اْسَتْيَ×َ ِمَن ال

  إن ُصد عن عرفة دون اJيت فمنع فقط من الوقوف بعرفة فهل يأخذ حكم ا�حî؟ _
îفاتت هذا مفوت ¥ في الصحيح نعم أنه يأخذ حكم ا�ح ìفيتحلل بعمرة ألنه صد عن عرفات ح 

ً
كون حقيقة ~ùا
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وفاته ا�ج حيث لم يتمكن بسبب هذا اإلحصار من الوقوف بعرفة، فيتحلل بعمرة، ويكون حكمه حكم من صد عن 
ا5يت Åمال، عن مكة 	ها، ويتحلل بعمرة، والûء عليه، ألن قلب ا�ج عمرة جائز بال حù، كما صد ا�¹ والصحابة 

 )لو استقبلت من أمري ما استدبرت لسقت اdدي و`علتها عمرة: (بوا نسكهم وقالاTين قاموا ب[ الصفا وا�روة أن يقل
  .فقلب ا�ج جائز بال حù فمع ا�ù من باب أو£

والصحيح كما تقدم ا�نويه عليه أن X أن أنه ال يتحلل حì يطوف ويس<،  فع· ا�ذهبوËن أحù عن طواف اإلفاضة -
، ألن R منعه من ا<حلل وËبقائه \ إحرامه مشقة فقد ال يتمكن من عرفاتيتحلل ويكون حكمه حكم ا�حî عن 

  . الطواف إال بعد مدة طويلة، فيمنع من دخول ا5يت والس� مدة طويلة
فحكمها بالنسبة لعرفات باإل�اع أنه يتحلل بعمرة الوقوف بعرفة، الطواف، الس�، : بالنسبة لإلحصار عن األر�نهذا 

 حكم باالتفاق، وبال
ً
نسبة للطواف �ن أحî عن اJيت عن الطواف والس0 فإنه فيه خالف، الصحيح أنه يأخذ أيضا

ا�حî عن عرفة، وأنه يتحلل وينحر هديه وال �ء عليه، و£ن ¯ن قد اشÛط فليس عليه شيئا نهائيا، و£نما يفك إحرامه 
  .لهوينتÑ ما عليه إن ¯ن قد اشÛط، وليس عليه أن ينحر هديا �حل

حî عن واجب فما ا_كم؟ _
ُ
  لكن إن أ

حù عن واجب لم يتحلل، وعليه دم، ألن الواجب ãÕ با�م، لقول ابن عباس رð اهللا عنه
ُ
من ترك نسz فعليه : (إن أ
 فلو أحù مثال عن ا�بيت بمزدلفة، أو أحù عن ا�بيت بم©، أو ُمنع من اإلحرام من ا�يقات ال يستطيع أن «رم من) دم

، TÅي خرج من عرفات ومنع من الوصول إ  مزدلفة؛ فإن الواجب ãÕُ بدم، فإنه ãÕ هذا اإلحصار بدم وال يتحللغ�ه، 
حù عنه  أما ا�ذهب، بل عند بعض أهل العلم أن الواجب يسقط عنه بالعجز عنه والûء عليه

ُ
عندنا فإن الواجب إذا أ

  . لم يتحلل وعليه دم
   ذهاب نفقة أو ضل عن الطريق فهل يأخذ نفس ا_كم؟ إذا أحîه مرض أو _

 حì يقدر \ ا5يت، ألنه ال يستفيد من إحال¥ ا<خلص من األذى اTي به كمريض، فإنه سيب� : ا�ذهب
ً
أنه يب� ~رما

إن Åن  �الف حù عدو فإنه يستفيد، أما - أذى ا�رض-ال يستطيع أن يغادر، فال يستفيد بإحال¥ ا<خلص من األذى 
  .مريضا فأحù فإنه سيب� R مzنه يقال ¥ انتظر حì تشÆ ثم تطوف با5يت وتس<

فإن قدر \ ا5يت بعد فوات ا�ج Çلل بعمرة وال ينحر هديا معه إال R ا�رم، هذا إن لم يكن قد اش;ط R ابتداء  _
  "أن ~Í حيث حبستî" إحرامه 

: قال للمرأة �س عليه ûء Ã Rيع هذه األمور فإن االش;اط يفيده هنا، ألن الرسول فأما إن Åن قد اش;ط فيتحلل ولي-
  ).اش�Û فإن لك Y ربك ما اشÛطت(

  )Sá( ا_لقة
  باب اdدي واألضحية والعقيقة

  :عناg هذه ا_لقة
s   / تعريف األضحية /   }                  .تعريف ا�دي.    
o   / م ا�دي واألضحية /   �  .هماحكم ا�دي واألضحية وفضلzمن أح.  
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T   / ديdتعريف ا  
، فا�دي يساق للحرم أو ألنه يهدى إ  اهللا عز وجل س	 بهذا االسم، يراد به ما يهدى للحرم من نعم وغ�ها فاdدي

ت ما سقت لو استقبلت من أمري ما استدبر: (ساق ا�دي وقال �يش;ى R مكة، و·ن R السابق يساق ا�دي والرسول 
  .فzنوا يسوقون ا�دي تقربا هللا عز وجل يهدونه إ  مكة قربة هللا عز وجل )اdدي و`علتها عمرة

  تعريف األضحية /   /
�ِضحية

ُ
ضحية وËِضحية، واحدة األضاT، ويقال ضحية واأل

ُ
  .بضم ا�مزة و�cها، يصح أن تقال أ

S   / دي واألضحية وفضلهماdحكم ا  
، فقد حD اإلÃاع عليهما غ� واحد من أهل العلم لقول اهللا م�وعيتهما يعî ا�دي واألضحيةوأÃع ا�سلمون \ 

َرْ {: تعا 
ْ
Ìض� بكبش[  �ا�راد به األضحية بعد صالة العيد، وثبت أن الرسول : يقول أهل ا<فس� }فََصل� لَِرب�َك َوا

ع مائة من ا5دن، �ر ثالثا وست[ بيده الكريمة ثم أعطى أنه أهدى R حجته حجة الودا �أملح[ أقرن[، وورد عنه 
 حر مسلماألضحية \ ×  وجوب أبو حنيفة رsه اهللاويرى  -ا�دي واألضحية-يدعهما  �عليا فأتم ا5ا�، ولم يكن 

من  قدر عليها× من \  سنة مؤ�دةف�ون أنها  أما �هور العلماء، اإلمام مالكويروى هذا أيضا عن  مالك ا�صاب مقيم
واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية " ال أضحية عليهم: "فيقول اإلمام مالك إال ا�جاج بم©، وا�سافرين ا�قيم[ ا�سلم[

  . اكتفاًء با�دي
وبالنسبة للهدي كما ذكرنا فإنه ي�ع للحجاج، فيجب \ بعض ا�جاج ويسن 5عضهم، فبالنسبة للمتمع والقارن فإن 

  .R حقهما، أما بالنسبة للمفرد فهو سنة R حقه م�وع ولكن ليس \ سبيل الوجوب ا�دي واجب
  .أما األضحية فإنها سنة مؤcدة \ مذهب اÒمهور، ويرى أبو حنيفة ر�ه اهللا وجوبها \ ا�ر ا�سلم ا�قيم ا�الك للنصاب

U   / دي واألضحيةdم اºمن أح.  
، فأفضل ا�دي واألضحية اإلبل إن Åنت خالصة ا�اعزثم  ،الكبشثم ، اJقرثم ، بلوأفضل ما يضõ به اإلأفضل ما يهدى 

للمهدي، يعî ليس بينه وب[ أحد اش;اك، فاألفضل اإلبل، ثم ا5قر، ثم الغنم، والشياه أفضل من ا�اعز، ا�±ل \ أن 
 ا`معة } الساعة األو± فكأنما قّرب بدنة من راح إ�: (اإلبل أفضل ما ورد R حديث اÒمعة حديث أñ هريرة ا�شهور

فدل هذا \ أن ا5دنة مقدمة وأنها أفضل من ا5قرة وأفضل من الكبش، وورد أن امرأة  )وu ا6انية بقرة وu ا6ا6ة كبشا
ضل فاألف) اÌري ناقة: أي ذلك أفضل؟ قال: إن شئت فناقة أو بقرة، قالت: أي النسك أفضل؟ قال: (سألت ابن عباس

أما إن ¯ن ا5دنة ثم ا5قرة مستقالت، من أراد أن يض# أو يهدي مستقال، يعî عنه خالصة ليس هناك أحد يشارcه، 
؛ ألنه أ, بذبيحة فالكبش أفضل، ثم ا�اعز أفضل هناك أحد سيشار�ه فÇيد أن يشÛك مع سبعة } بدنة أو سبعة } بقرة

  .فيه أحدÅملة ¥ فأهرق دما منفصال ¥ لم يشارcه 
أوR أمته أن تست�ف األضحية، وأخã أنها  �وأفضل × جنس األسمن، وي�ع استسمان ا�دي واألضحية، الرسول 

استفرغوا ضحاياكم فإنها } (تأª أوفر ما تكون R غالفها وجتها وفروها، وأنها تأª يوم القيامة وتوزن للعبد، وورد 
في�ع استسمانها ألجل ) نا نسمن األضحية با�دينة و�ن ا�سلمون يسمنونك: (و´ الصحيح عن سهل )ا`نة مطاياكم

  . األسمنأن تثقل م�ان العبد يوم القيامة، فأفضل × جنس سواء من اإلبل أو ا5قر أو الغنم 
 أو  ألنه قد يش;ي شخص ال «سن ا�ماكسة -األU ثمنا-، وليس R ا�قيقة هذا القيد ثم \ ا�ذهب األU ثمنا

ً
هديا
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أضحية ويش;ي آخر أفضل منه هديا أو أضحية بأقل من األول، فإذن العãة باألفضل واألجود عند ا�اس، فإذا Åنت ا�اقة 
أو ا5قرة أو الشاة ال� اش;اها فالن بـ ثمان مائة لكنها أسمن من ال� اش;اها جاره بألف فإنها أفضل، �ذا ي�ع 

فطيبوا بها نفسا فإنها تقع من اهللا عز وجل : (قال �إلنسان قدر استطاعته R �ائها، الرسول استسمانها، وأيضا أن يبذل ا
 «رص اإلنسان \ استسمانها وأن  )بمºن

ً
وتأª أثقل ما تكون R م�ان العبد R يوم هو أحوج ما يكون للحسنات، إذا

ْم َشَعائَِر اهللا�ِ فَإِغ�َها مِن َيْقَوى {ا  يبذل اhمن وËن غال <حصيل أفضل ا�وجود R السوق لقول اهللا تع َذلَِك َوَمن ُفَعظ�
ُقلُوِب 

ْ
  .}ال

ض�  �فإن الرسول  كما أنه يفضل اللون األشهب وهو األملح أي األبيض، أو ا�حجل وهو ما ¯ن بياضه أكÈ من سواده
  .بكبش[ أملح[ أقرن[، فهذا هو األفضل

   .فإن لم يتي× فأصفر ثم أسود
ال  �والرسول ) ضõ بكبشi أقرنi أملحi(ض� بكبش ولم يضح! بنعجة  �، فالرسول وا§كر أفضل من األنê هنا 

  .Hتار إال األفضل
ن ا�جزئ } األضحية Þتلف فإنه Õزئ فيها اÒذع وهو ما¥ ستة أشهر فأزيد، فإذا بلغ  )الضأن( فبالنسبة للشياه، الس�

ضحية فيصح أضحية، أما إن ذبح ما دون هذا السن فذبح ما¥ %سة أو أربعة أشهر فإنه ال الضأن ستة أشهر أجزأ R األ
 السن ا�جزئ R الضأن ما¥ ستة أشهر فأزيد

ً
  .Õزئ أضحية، إذا

  .ما ¥ سنة يش;ط ±جزئ أضحية R ا�اعز ما¥ سنة فأزيد، ثî أي سقطت ثناياه فمن ا�اعزواîh فيما سوى الضأن 
  .ما �ا سنتان فأزيد اJقرةمن وcذا 

: البد أن تبلغ %س سن[ فأزيد، هذا هو العمر ا�عتR ã إجزاء ا�عم R ا�دي واألضحية، ورد R ا�ديث لإلبلوبالنسبة 
  . فدل \ أن ما ¥ ستة أشهر lزئ، فإن ستة أشهر Õذع الضأن فيها) ا`ذع من الضأن أضحية(

فال يت�ف اإلنسان ا<ضحية عن نفسه وعن زوجه أضحية وعن و�ه الكب�  وعياX و�زئ الشاة عن واحد وأهل بيته
أضحية، عن بنته الكãى أضحية وهكذا، فإن الرسول ض� بكبش[ أملح[، ض� فجعل واحدا عن ~مد وآل ~مد 

لواحد أضحية واحدة، ، فيعلم من هذا أنه Õزئ عن أهل ا5يت ا)هذا عمن لم يضح� من ا�سلمi: (وض� اhا¬ وقال
¯ن الرجل } عهد ا�² يضô : (وÜزئ الشاة الواحدة عن الواحد وأهل بيته وعيا¥، �ا ورد عن أñ أيوب رð اهللا عنه قال

  . حديث صحيح: يقول R �ح ا�قنع )بالشاة عنه وأهل بيته فيأكلون ويطعمون
ورد عن ، فقلنا أنها �زي عن سبعة أشخاص فيجوز الت(يك فيها أما اJدنة واJقرةوبالنسبة للشاة قلنا Üزي عن واحد، 

Ìرنا (رواه مسلم، و´ لفظ ) أمرنا رسول أن نش;ك R اإلبل وا5قر × سبعة R واحد منهما: (جابر رð اهللا عنه أنه قال
ل العلم من أصحاب ا�¹ والعمل عليه عند أه: "قال ال;مذي) اJدنة عن سبعة واJقرة عن سبعة � با_ديبية مع ا�²

فنذبح ا5قرة عن سبعة نش;ك فيها، وحينئذ فيعتã ذ�ها : "و´ لفظ" وغ�هم، يرون اÒزور عن سبعة، وا5قرة عن سبعة �
وأجازه ، اتفقوا \ أن االش;اك R األضحية \ سبيل االزدياد من ا5عض للبعض جائز: "، وقال الوزير ابن هب�ة"عنهم

  ".أجاز الشاف� وأ�د االش;اك مطلقا: ألعراض أبو حنيفة والشاف� وأ�د، وقالباألثمان وا
االعتبار أن يش;ك اÒميع دفعة واحدة، فلو اش;ك ثالثة R بقرة ضحية وقالوا من جاء يريد أضحية : "وقال الزر�c وغ�ه

  .ازي، وا�راد إذا أوجبوها \ أنفسهموقا¥ الش�" أ�cناه فجاء قوم فشارcوهم لم Üزئ إال عن ثالثة حيث ذ�وها
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ولو اش;ك  Y الصحيح من ا�ذهب وعليه أكÈ األصحاب،ولو ذ�وها \ أنهم سبعة فبانوا ثمانية؛ ذ�وا شاة وأجزأتهم، 
  . اثنان R شات[ \ الشيوع أجزأ \ الصحيح

ه تلك األضحية وال ذلك ا�دي، يقول أ�د ر�ه ولو اش;ى سبع بقرة أو سبع بدنة ذ�ت للحم \ أن يض# به لم Üزئ
  . ¼ح به R اإلنصاف وغ�ه" هو �م اش;اه وليس أضحية : "اهللا

، فينتبه dذا، البد أن يكونوا ا�شار�d iذا ا�ضô أو هذا اdادي البد أن يكونوا *هم يريدونه هديا أو يريدونه أضحية
دون أن يهدوا، ويشارك من يريد أن يض# ستة يريدون أن يضحوا، أما أن يأª البد أن يشارك ا�اج ستة من ا�جاج يري

أنا � سبع هذه ا5دنة وآخرون يريدونه للحم ال يريدون هديا وال أضحية فإنها ال Üزئه وا�الة تلك : شخص ويقتسم يقول
  . فينتبه �ذا

بع بقرة، وأفضل من سبع بدنة، ألنها مستقلة ¥، أما أفضل من س -كما تقدم ا<نبيه عليه-إذا علم هذا األمر فإن الشاة 
السبع فإنه مش;ك، يش;ك فيها هذا ا�م وستة معه، فzن ا�ستقل لوحده أفضل، والرسول ض� بكبش[ أقرن[ مستقال 

  . ال Hتار إال األفضل �ولم يش;ك معه أحد، ولم يش;ك R سبع بدنة وال R سبع بقرة، والرسول  �
فهل Z بهيمة من بهيمة األنعام �زئ أضحية أو أنه هناك عيوب إذا نست�ف األضحية وأنها تقع من اهللا بمzن،  أمرنا أن 

  وجدت } اJهيمة ا�راد Ìرها لألضحية أو اdدي فإنها تمنع و¼ول دون إجزاء تلك األضحية؟
  :هناك عيوب تمنع من اإلجزاء، منها-

، إذا اµسفت عينها فمن اµسفت عينها ال� ذهب نور عينها ال Üزئ ال R ا�دي وال ، من ذلك العوراء ا5[ عورهاالعور
بأن ذهب نورها اµسفت عينها وذهب نور تلك الع[ فإنها ) ال �زئ العوراء اiJ عورها: (قال �R األضحية، الرسول 

  .تمنع
ا�زيلة ال� ال مخ فيها،  العجفاءباب أو£، وcذلك  من فالعمياءوالعمياء من باب أو£، إذا Åنت العوراء تمنع األضحية 

ال� ال تطيق ا�� مع الصحاح فإن هذا يؤثر R طيب �مها وال تستطيع أن ترV كما يستطيع الصحاح،  العرجاءوcذلك 
�رض فإن ا5ينة ا ا�ريضةال� شاب ونشف Þعها، وcذلك ا`ّداء ال� ذهبت ثناياها من أصلها، وcذلك  اdتماءوcذلك 

  .مثل هذه العيوب تمنع من األجزاء R األضحية
العوراء اiJ عورها، : أربع ال �وز } األضا:: (فقال �قام فينا ا�¹ : ورد R حديث الãاء بن qزب رð اهللا عنه قال

و�وه لل;مذي وصححه، قال  رواه أبو داود والنساô) وا�ريضة اiJ مرضها، والعرجاء اiJ ضلعها، والعجفاء الà ال تن�
أÃعوا \ أن ال� فيها العيوب ا�ذكورة R حديث الãاء ال Üزئ ا<ضحية بها، وcذا ما Åن R معناها : "ا�ووي ر�ه اهللا

 R زئ كماÜ لع� وقطع الرجل و�وها، وهذه العيوب تنقص اللحم لضعفها وعجزها عن استكمال الر²، فالÅ أو أقبح
، فعÍ رð اهللا "اتفقوا أنه ال Õزئ R األضحية ذبح معيب ينقص: "، وقال الوزير ابن هب�ة وغ�ه ر�هم اهللا"ديثظاهر ا�

أن الرسول أمرنا أن نست(ف العi واألذن وأن ال نضô مقابلة وال مدابغ وال jقاء : (وãH �عنه «دث عن رسول اهللا 
أمر باست�اف األضحية ونç عن هذه العيوب  �وصححه ال;مذي، فالرسول رواه اإلمام أ�د وأهل الس$  )وال خرقاء

  .وأخã أنها ال Üزئ، فع¸ ا�سلم أن «رص أن تكون أضحيته وهديه سليمتان وخا±تان من تلك العيوب وما R معناها
فإذا ذهب ، أو أك0 قرنها العضب R لغة العرب يطلق \ ما ذهب أك0 أذنهاعضباء القرن وعضباء األذن،  العضباءهناك 

   أكÈ قرنها أو ذهب أكÈ أذنها هل �زئ } األضحية أو ال �زئ؟



    ))  ثالثثالثمستوى مستوى ( (                                                                         ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                                           مقرر الفقه مقرر الفقه           

- s�È -  
 

 ال �زئ العضباء: وقد انفردوا R هذه ا�سألة قالوافا�ذهب عند ا_نابلة رsهم اهللا R هذه ا�سألة ذلك  اختلف أهل العلم
 Íبأعضب القرن واألذن � أن الرسول(ال� ذهب أك0 أذنها أو قرنها و«تجون بما ورد عن ع ôهنا نهيه ) ن( أن نض� 

فهم منه بعض الفقهاء الفساد، وبا<ا� ال Üزئ تلك األضحية، فال Üزئ ا<ضحية بأعضب القرن، وأعضب القرن � 
  .ال� ذهب أك0 قرنها أو أك0 أذنها

  .ب، فال أثر �ا R األضحيةقالوا ألن هذا العضو غ� مستطا اإلجزاءإ   وذهب �اهÇ أهل العلم
، فكذلك األعضب Õزئ، وضعفوا حديث عÍ رð اهللا عنه ال� ال ذنب �ا خلقة أو مقطوعة فإنها Üزئ اÛJاءوأيضا 
وقالوا � كقطع اTنب وأو£ باإلجزاء فإن اTنب ربما استطيب وأكل، ) عن األضحية بأعضب القرن � ن( ا�²(وأرضاه 

  .وهذا هوالصحيحاب وبا<ا� ال تكون مانعة من اإلجزاء أما هذه فال يستط
غ� lبوب بأن  ا�Aال� لم Hلق �ا قرن فإنها Üزئ R األضحية، وcذلك  وا`ماءو� صغ�ة األذن،  الصمعاءكذلك 

\  أو قطع أقل من ا�صفوcذلك Õزئ مع الكراهة ما بأذنه أو قرنه خرق أو شق، قطعت خصيتاه فقط فإنه Õزئ، 
 ðر Íالعضب �ديث ع R رواية حنبلة وغ�ه، فا�نابلة يشددون R ا�ذهب، أو ا�صف فقط \ ما نص عليه ا�نابلة

، فهم اختلفوا R قضية األعضب فا�ذهب عندنا أنه ما قطع نصفه فأزيد هذا \ وقلنا بأن الراجح أنها �زئاهللا عنه 
الصحيح أن هذا عضو غ� مستطاب وأن ا�ديث الوارد هنا فيه ضعف، والصحيح  ا�ذهب، وهو من مفردات ا�نابلة وقلنا

ض�  �ما ذهب إ±ه اÒمهور من إجزاء األعضب ومكسور القرن أو مقطوع األذن، ولكن األفضل استكما�ا، فالرسول 
قرنه أو نصف أذنه أنه  بكبش[ أقرن[ فدل \ كمال القرن[، ورد R �ح ا�نتç أن مذهب ا�نابلة أن ما قطع نصف

  .ال Õزئ، ولكن الصحيح كما تقدم وذكرنا أنه Õزئ خالفا للحنابلة ر�هم اهللا
  كيف تنحر تلك األضا: وا²عم؟

، ورد أن ابن عمر رð اهللا عنه رأى رجال أناخ بدنة ينحرها ننحر اإلبل قائمة معقولة يدها الي×ىأرشدنا أن  �فالرسول 
  .أخرجاه R الصحيح[) � ياما مقيدة سنة رسول اهللابعثها ق: (فأمره فقال

أي ساقط فالوجوب هو ) و�نت أول واجب(والوجوب هو السقوط ومنه قو¥ } فَإَِذا وََجَبْت ُجُنوُبَها{واهللا عز وجل يقول 
 فَإَِذا وََجَبْت ُجُنوُبهَ {السقوط، فيقول اهللا عز وجل 

�
ُكُروا اْسَم اهللا�ِ َعلَْيَها َصَواف

ْ
فدل \ أنها تنحر واقفة ثم من أثر } افَاذ

الطعنة تسقط \ جنبها فهذه السنة أن تنحر اإلبل معقودة يدها الي�ى فيطعنها با�ربة �ا ورد عن ابن عمر كما ذكرنا 
حì ابعثها معقولة رجلها سنة نبيكم، فدل هذا \ أنها تقيد يدها الي�ى : ح[ رأى رجال ينحر ناقة و� منوòخة، فقال

  .تسقط \ جنبها ويطعنها R البتها �ربة، فإذا طعنت با�ربة تسقط اإلبل، هذا بالنسبة �حر ا�اقة، فإن ا�اقة تنحر
أما ا5قر فالصحيح أنها تذبح وال تنحر، وcذلك الشاة فإنها تذبح، فالسنة R اإلبل ا�حر، والسنة R ا5قر والشياه أنها تذبح، 

 أملح[ ذ�هما بيده ال�يفة واضعا رجله \ صفاحهما موجها �ما Üاه القبلة، فاإلبل تنحر، ذبح كبش[ �ألن ا�¹ 
وأصحابه Åنوا ينحرون ا5دن معقولة الي�ى  �وا5قر والغنم تذبح، ورد عن جابر رð اهللا عنه وأرضاه أن رسول اهللا 

الصدر، ألن عنق ا5ع� طويل فلو طعن بالقرب من رأسه قائمة \ ما ب� من قوائمها R الوهدة فتطعن ب[ أصل العنق و
  .وcيفما �ر أجزأ�صل ¥ تعذيب عند خروج روحه، 

فمì ما وقع  لو عكس الشخص فنحر الغنم وا5قر وذبح اإلبل فذ�ه صحيحوبالنسبة للغنم فإنها تذبح وcذلك ا5قر تذبح، 
Tبح \ الودج[، قطع الودج[ وا�ريء وا5لعوم فاTما أنهر ا�م وذكر اسم اهللا عليه : (�بح صحيح �ديث الرسول ا
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ûف( .  
 يقول اهللا تعا  ) بسم اهللا(ويقول ح[ «رك الشفرة با�حر أو اTبح 

ً
ا لَْم يُْذَكِر اْسُم اهللا� َعلَْيهِ {وجوبا  ِمم�

ْ
ُكلُوا

ْ
فنهانا } َوالَ تَأ

 استحبابا) اهللا أكÂ(، ووجوبا) بسم اهللا(ك الشفرة با²حر أو با§بح فيقول حø iرعن األكل Ùا لم يذكر اسم اهللا عليه، 
 َما َهَداُكْم {لقول اهللا تعا� ) اهللا أكÂ(بالنسبة للتكبÇ يسن أن يقول ) ا$ هذا منك وا�ك(

َ
Yَ اهللا� 

ْ
وا ُ �Âَُك�َوِ

ُكْم تَْشُكُرونَ 
�
واخت� ا<كب� هنا اقتداء بأبينا إبراهيم عليه " يقول ذلك أنه Åن �ثبت عنه رسول : "يقول ابن ا�نذر }َولََعل

ا4 تقبل من (وال بأس أن يقول ) بسم اهللا، اهللا أكã ا4 هذا منك ولك(السالم ح[ أو� بفداء إسماعيل، فيقول اTابح 
  ).فالن

جب فينحره قبل أن يبدأ با�فل، ، فلو Åن عنده ûء منذور أو ا�دي للمتمتع والقارن فإنه واو يذبح بواجب قبل نفل
  .وا�(وع أن يتو± األضحية صاحبها إن ¯ن øسن ا§بح إن قدر، أو يو+ مسلما و�ø ذÖها إذا ¯ن قد و+ فيه

  )�S( ا_لقة
  تتمة ا_ديث عن أحºم اdدي واألضحية

s   /    WGبح    /   }مسألة اTطريقة اo   /    بحTمسائل أخرى مندرجة /   ¶عي[   مسألة ا< /   �وقت ا  
T   /  Aَِمسألة ا�:  

ض� بكبش[ موجوئ[، وعن qئشة رð اهللا عنها  �R األضحية، ألن الرسول  فإنه Õزئ ا�A غr Çبوبفذكرنا أن 
يقول  سواء Åن اWG برضها أو سلت أو قطعت فإن هذا األمر إذهاب لعضو مستطاب، بل إن اللحم يطيب بزوا¥ ويسمن،

  ".اWG أحب إ±نا من ا�عجة، ألن �مه أوفر وأطيب: "اإلمام أ�د
فإذا قطع ، نص عليه وجزم به غ� واحد، وال Õزئ ا�A ا�جبوبفإن قطعت خصيتاه أو سلت أو رضت وقطع ذكره فهو 

  . ذكره فإنه ال Õزئ، أما اWG فإنه Õزئ
  :طريقة ا§بح/   /

وي�ع أن يوجه أن السنة �ر اإلبل قائمة معقولة يدها الي�ى، أما ا5قر والغنم فإنها تذبح،  ذكرنا R ا�حاÞة ا�اضية
أنه يضع رجله \ صفحته ±كون أثبت ¥ بالنسبة  �Åن يفعل ذلك، فقد ورد عنه  �ألن ا�¹  اÒميع Üاه القبلة

ا5قر والغنم  إضجاع، وأÃع ا�سلمون \ أن للكبش وا5قر، وأمكن þال يضطرب فيمنعه من كمال ذ�ه أو يؤذيه ذلك
ثم ض� به وألنه أسهل \ اTابح، ويوجه إ  ) بسم اهللا واهللا أكã: (أمر بكبش فأضجعه ثم قال �R اTبح، ألن الرسول 

ش[ ح[ وجههما وجهها إ  القبلة R �ره للبدن، و´ خã الكب �القبلة استحبابا �ا ورد عن أñ داود وغ�ه أن رسول اهللا 
ما من مسلم يستقبل بذبيحته القبلة إال Åن دمها وقرنها وصوفها حسنات R م�انه : (للقبلة وقال لعائشة رð اهللا عنها

وألن القبلة أ�ف اÒهات، ويستحب R × طاعة أن يستقبل القبلة، فينب� للمسلم أن «رص R عبادته و´ ) يوم القيامة
  .لة، بل إن ابن عمر وابن س�ين وغ�هما Åنوا يكرهون األكل من اTبيحة ا�وجهة إ  غ� القبلةطاعته أن يستقبل القب

  .ويذبح) ا4 تقبل من فالن(\ ذبيحته ويذبح، وذكرنا أنه يسå، وال بأس أن يقول  )بسم اهللا واهللا أكã(فيكã يقول 
 ،أو يو+ مسلما و�øها ويشهدها ألن هذا أعظم ألجره، بأن األضحية يتوالها صاحبها إن ¯ن øسن ا§بحوذكرنا 
فإن استناب في�ع ¥ ، �قد تو£ ذبح ذبيحته R ا�دي، و�ر ثالثا وست[، وcذا ذبح الكبش[ بيده الكريمة  �فالرسول 
Ä» بح فاألو£ وا��وع أن يذبح بنفسه، أنTن «سن اÅ نËو.  
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S   / وقت ا§بح:  
  .ية وا�دي مهمة جدا و� وقت اTبحR األضح مسألةهناك 

  م� ي(ع للحاج أن يهدي يذبح هديه؟ وم� ي(ع للمضô أن يضô؟ 
ضحية وا�دي ا�جزئ هو  :وقت األضحية ا�جزئ

َ
صح ¥ فإذا ص¸ العيد با5ت اTي هو فيه  من بعد صالة العيدوقت األ

ة R ا5ت فالعãة باألسبق صالة، فإنه لو ض� أو ذبح هديه ، ولو تعددت الصالأن يذبح األضحية وصح ¥ أن ينحر ا�دي
  .عندما ص¸ أول ا�ساجد فإنه Õزئه ذلك

فأول اTبح هو بعد صالة أما لو ذبح قبل صالة العيد بلحظة فإن هديه وذبيحته وأضحيته ذبيحة من اTبائح وال يعتد بها، 
اTبح يوم العا� وا�ادي ع� واhا¬ ع� أيام الت�يق و\ ويستمر R ، العيد من يوم ا�حر، العا� من ذي ا�جة

، فبغروب الشمس يكون قد انتç وقت اTبح، الصحيح يوم ثالثة ع�، إ  غروب الشمس يوم ثالثة ع� من ذي ا�جة
 يبدأ بعد صالة العيد يوم ع�ة من ذي ا�جة وينت� بغروب الشمس يوم ثالثة ع�،فاTبح، 

ً
أيام : "مام أ�ديقول اإل إذا
  . وËذا ص¸ اإلمام صالة العيد فعقب الصالة واGطبة يذبح ا�ض# أو ا�هدي ا�دي" ا�حر ثالثة

  هل ي(ع ا§بح �ال؟ 
فخروجا من اGالف ينب� للمسلم أن «رص أن يكون ، ألن هناك من Hالف R اإلجزاء، يكرهون اTبح ±ال ا_نابلة

  . ذ�ه نهارا
، إذا Åن لم يذبح هديه R ا�ج فإنه يقضيه ويفعل فلم يذبح إال بعد انتهاء مدة اTبح فإنه يقÁ الواجب ا§بح إذا فات وقت

  .به كما يفعل باألداء
، فال يذبح يوم الرابع ع� أو يوم اGامس ع� يقول أنا أما إن Åن تطوq فإنه ال يتطوع بعد ذلك ألنه تطوع فات ~له

تî األضحية، فينحر إذا الواجب قضاء يكون \ سبيل القضاء ويلزمه وا�الة هذه ذبيحت[ أريد أن أض# حيث فات
  . ذبيحة ا�دي قضاء وذبيحة ترcه للواجب، حيث ترك واجبا من واجبات ا�ج

اTي وبالنسبة إن Åن فَعل ~ظورا من ~ظورات ا�ج ويريد أن يذبح، أو ترك واجبا ويريد أن يذبح نسz عن ذلك الواجب 
  ترcه، فهل هو مؤقت �Åدي؟ 

 
ً
، بل يذ�ه بعد فعله ا�حظور، أو عندما ترك ذلك الواجب، و¥ أن يذبح قبل فعل ا�حظور، فإن أراد ال، يقال أنه ليس مؤقتا

نه فعله لعذر فله ذ�ه قبله، فلو ذبح قبل أن يرتكب ا�حظور فله ذلك، كما R كفارة ا�لف فإنه إن أراد أن «نث R يمي
فليكفر (و´ لفظ ) من حلف Y يمi فرأى غÇها خÇا منها فليأِت ا§ي هو خÇ و�كفر عن يمينه: (�يقول الرسول 

Çيار فهو إما أن يذبح ثم يرتكب ا�حظور أو العكس، فيفعل ا�حظور ثم يذبح إذا ) عن يمينه و�أِت ا§ي هو خGفهو با
ْو نُُسٍك {فيها ا<خي� كما تقدم  Åن يريد أن Hتار اTبح ألن فدية األذى

َ
ْو َصَدقٍَة أ

َ
ن ِصَياٍم أ ففدية األذى �H } فَِفْديٌَة م�

اإلنسان فيها، لكن إن اختار اTبح فإن ¥ أن يفعل ا�حظور ثم يذبح، أو يذبح ثم يفعل ا�حظور، فليس ¥ وقت �Åدي 
  .واألضحية

U   /iعي�مسألة ا:  
هذا هدي أو أضحية، : قال هذا هدي، أو اش;اها فقال هذا هدي أو هذه أضحية، فعينها بقو¥ف :إذا عi اdدي واألضحية

  .أو قال هذا هللا عز وجل، هذا اللفظ لفظ يقتÁ اإلÕاب، في;تب عليه مقت� هذا اإلÕاب اTي أوجبه
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برمح و�وه ثم يسيل ا�م فيسلته بأن جرح سنامها  خاص باإلبل، فإذا أشعر ا�دي، واإلشعار كذلك يتعi اdدي باإلشعار
  .\ ظهره، فهذا إشعار، فإذا أشعرها فمعناه أنه يريدها للهدي، فقد أشعرها للهدي

، إذا قت ا5دن أو قت ا5قر أو قت الغنم بأن ربط R عنقها نعال أو قطعة من قربة و�وها فهذا هو ا<قليد، كذلك ا�قليد
، فتتع[ األضحية وا�دي باللفظ، �±قتها عندما أراد أن يهدي  �فتائل �دي ا�q ¹ئشة رð اهللا عنها Åنت تفتل ال

  .واإلشعار، وا<قليد
  .ألنها تتحمل اÒرح R السنام واإلشعار وا�قليد لإلبل

ط عليه بأن Õعل \ رقبة ا�دي يعلق عليه قالدة قد رب أما اJقر والغنم فإنه ال تتحمل ا`رح فيكÉ تقليده } رقبته
  .نعال أو قطعة من قربة من جت و�وه، فهذا هو ا<قليد فيكون متعينا بهذا، فإذا عينه يكون ملزما بذبح هذا اTي عينه

 iبا²يةوال يتع  iدي، بل إنما يتعdقليدأو  باللفظحال ال(اء، أو عندما ساق ا�كما لو أخرج ما¥ باإلشعارأو  ا ،
هذا اTي عينه من هدي وأضحية ملزما ¥ وال يذبح غ�ه إال إن Åن أفضل Ùا عينه،  للصدقة ونوى أنه صدقة، فيكون

أو هبتها <علق  -ليس ¥ بيعها-يريد أن يبد�ا �� منها فنأذن ¥ وا�الة تلك، فإذا تعينت هديا أو أضحية لم Õز بيعها 
أن أ�ر هذه صدقة هللا فقد عينها فال Õوز ¥ أن يبيع هللا عÍ : حق اهللا بها بهذا ا�دي وهذه األضحية �Åنذور، فلو قال

ذلك ا�نذور، فال Õوز ¥ أن يبيعه أو يهديه إال أن يبد�ا �� منها فيجوز وا�الة تلك، فإذا أبد�ا �� منها Åنت اTبيحة 
لفقراء وا�ساك[، فله أن تساوي %سمائة فأبد�ا بذبيحة تساوي ثمان مائة و·نت أسمن وأكã وأفضل ألن هذا فيه حظ ل

يغ� إذا اش;ى خ�ا منها، ألن الغرض من منعه بيع ا�ع[ نفع الفقراء وهذا حاصل با5دل، إذا Åن ا5دل أفضل فإن 
  . الفقراء يستفيدون عندما يتصدق بثلثها عليهم

iإذا لم يت�ر ا�ع iأن ½ز صوف ا�ع Xر، وH اجة بال_ iأن ير�ب ا�ع X ن بذلك أيضاÅ فلو جز الصوف والوبر إن ،
ويتصدق بهذا ا�جزوز من شعر ووبر، وËن Åن بقاء الشعر أنفع لم Õْز ¥ أن Õزò ذلك ، جزه أنفع ¥ �يث ينمو ويسمن

  .الصوف وذلك الوبر، فهو يفعل ما فيه مصلحة للفقراء وا�ساك[
 
ً
عن عÍ رð اهللا عنه أن رجال سأ¥ عن بقرة اش;اها ±ض#  ، ووردال ي(ب من ل7 ا�عi إال ما فضل عن و�هاأيضا

رواه سعيد R ) فإذا ¯ن يوم األضõ فاذÖها وو�ها /   ال ¼لبها إال ما فضل عن و�ها: (بها وأنها وضعت عجال فقال
  .سننه

µ   / م أخرى مندرجةºمسائل وأح:  
أنه ال ي(ع أن يعطي جزارتها من _مها أو �ء منها، بل ذكر، من األمور ا��وعة ال� �ص األضاT باإلضافة إ  ما 

ا�رها وأعطيك قطعة من �مها أو : وال ي�ع ¥ أن يعطيه مثال يشارط يقول يعطيه أجرة من ماX ا�اص، فيعطيه أجرة
يعطى اÒازر من  منع أن �، فإن الرسول ا�رها وأعطيك اÒت أو الرأس أو الكوارع و�و ذلك فإن هذا أمر غ� م�وع

: نç علياً أن يعطي اÒزار من جزارتها شيئا منها وقال �والرسول ) Ìن نعطيه من عندنا: (وقال �مها أجرة \ جزارته
فدل هذا \ أن اÒزار ال يعطى مقابل أجرته لكن كهدية هذا جائز ال حرج، أن يعطى اÒازر ) Ìن نعطيه من عندنا(

، إن Åن اÒزار فق�ا يريد أن يعطيه صدقة فهذا ال حرج، لكن يعطيه أيضا قيمة أجرته هدية يعطيه قطعة من �مها
خذ هذه القطعة قيمة : األجرة مثال �مس[ ريال، بمائة ريال، أقل، أك0، فيعطيه أجرة جزارته، وال يعطيه من اللحم، فيقول

هذه أجرتك وخذ اÒت : ، يدفع اGمس[ ريال يقولهذا ال عالقة ¥! أجرتك أو يعطيه اÒت يقول خذه مقابل أجرتك، ال
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هدية يتصدق عليه باÒت أو بالرأس أو بالكوارع أو يعطيه ما استطاب من اللحم، فهذا هدية أو صدقة لكن ليس \ 
  .ال يعطى اÒزار من �مها مقابل أجرة اÒزارة! سبيل األجرة، فينتبه Tلك

يباع جت األضحية أو ا�دي، فال يبيع جتها وال ûء منها، سواء Åنت واجبة  ، فال ي�ع أنال ي(ع بيع جتهاأيضا -
أمر عليا أن يقسم بدنه 	ها ال� �رها �ومها وجلودها وأجال�ا،  �أو \ سبيل ا<طوع، فإنه ورد R الصحيح أن الرسول 

جوز بيع فإنه  أâ حنيفةذ�ها إال جتها عند  اتفقوا \ أنه ال Õوز بيع ûء من األضاT بعد: "يقول الوزير ابن هب�ة
: يقول ابن رجب إال بآلة ا5يت فيجوز بآلة ا5يت،، فإنهم ال Õوزون بيع ûء من األضاT بعد ذ�ها أما ا`مهور" جتها

سه R متاع لو أبدل جلود األضاT بما ينتفع به R ا5يت من آلة جاز، نص عليه ألن ذلك يقوم مقام االنتفاع باÒت نف"
لو دبغه (زء منه أو بصوفه صح، ألنه Õوز إصالح الوقف ببعضه، وËن اش;ى : ، وقال بعض األصحاب ر�هم اهللا"ا5يت

وعن اإلمام أ�د أنه  ولكن ا�شهور وا�ذهب هو عدم جواز ذلكÕوز بيع جتها، : نصيب اَ�بّاغ صح، وعن اإلمام أ�د
  . عونًا 5يتهÕوز بيع جتها ويش;ي بثمنها ما

أي (ت -بل ينتفع به ، ألنها تعينت با§بح ا�ذهب كما ذكرت هو عدم جواز بيع أي �ء من _وم األضا: أو جتهافهنا 
ال تبيعوا شيئا من _وم األضا: واdدي وتصدقوا واستمتعوا : (�، لقول الرسول أو يتصدق به \ سبيل االستحباب -ا�يتة

هاوcذا حكم جَ ) �لودها
!
  . هو ما يطرح \ ظهر ا�ابة: ، وا�راد (لهال

ابتعنا كبشا نضô به : (، فإنها Üزئ �ا ورد R حديث أñ سعيد قالذÖها وأجزأته: و£ن تعّيبت األضحية بعد تعيينها
 أنه لو تعيب هذا يدل \. رواه اإلمام ابن ماجة ر�ه اهللا) فأمرنا أن نضô به � فأصاب ا§ئب من إ�ته، فسأ²ا ا�²

  . ا�ع[ فإنه Õزئ ذ�ه وأجزأت
، لو جاء بأضحية أو هدي وعينه فتلفت بسبب ا<فريط، نفقت ا�عينة، أو لزمه اJدل: و£ن تلفت أو ?بت بفعله أو تفريطه

ن تض� حيث qبت بسبب تفريطه، فإنه يلزم هذا ا�ع[ بد�ا كسائر األمانات، فإنها أصبحت بتعيينه أمانة R عنقه إ  أ
  . بذ�ا هللا عز وجل، فتكون أمانة عنده كسائر األمانات، فإذا تعدى أو فّرط فإنه يضمن

فإذا تعيب إال أن تكون واجبة R ذمته قبل ا<عي[ كفدية ومنذور R اTمة؛ فإن عليه عند ذلك أن يع[ عنه صحيحا، 
  .ا�نذور فإنه يأ� بصحيح عنه، ألنه لم يصح أنه أ� بالواجب

إن Åن ، كما لو øُق أو ضل وقد نذر؛ فإذا Åن قد نذر فإنه يلزمه نظ�ه، أما فإذا تعيب وهو قد نذر فيجب نظÇه مطلقا
األمر غ� منذور وا�سألة \ سبيل اإلطالق ولم ينذر شيئا، وËنما أراد \ سبيل السنية فع[ أضحية ولم يتعدò ولم يفرط 

أما إن فرط حì لو لم ، أما إن Åن منذوًرا وقد عينه فإنه يأª بنظ�ه وال يذبح ذلك ا�عيب ،فتعّيبت فإنه يذبح ذلك ا�ع[
حيث أن هذا ا�ع[ أصبح أمانة R عنقه هللا عز وجل حيث عينه فيأª بنظ� ما عينه حيث  ينذر فإنه يأª ببدل ما فرط فيه

  . فرط فيه
  ذبح بدdا، ثم وجد الà ضلت فما ا_كم؟ ثم -ا�نذورة-إذا نذر ذبيحة ثم ضلت الà عّينها 

يلزمه ذ�ه إذا  -إذا Åن عينه نذرا-يقال ليس �ن �ر بدل ما عّ[ اس;جاعه وËبقاؤه R ملكه، بل يلزمه ذبح ما عينه 
  .وجده، ويتع[ للفقراء ولو ذبح بد¥ R أصح الروايت[ عن اإلمام أ�د

هدي[ فأضلتهما، فبعث إ±ها ابن الزب� رð اهللا عنه بهدي[ فنحرتهما، ثم qد  ألن qئشة رð اهللا عنها �ا أهدت �اذا؟
فدل \ أنه إذا رواه ا�ارقطî، وروي هذا األمر عن عمر وابنه وابن عباس، ) هذا سنة اdدي: (الضاالن فنحرتهما وقالت
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  .رىفإنه ينحر ذلك ا�ع[ مرة أخ: ع[ شيئا فضّل ثم ذبح بد¥، ثم أ, ا�ع[
قد فعلها وفعلها الصحابة رضوان اهللا  �، وذكرنا أن الرسول و�ب با²ذر\ ا�سلم  سنة مؤ�دة كما قلناواألضحية 

هو مذهب أâ حنيفة والشاف0 وأكÈ أهل العلم، وgح ابن والصحابة من بعده، وهذا  �عليهم، وحرص عليها الرسول 
  .واختارها أبو بكر وغÇه من أصحاب اإلمام أsد ةواجب أن األضحية وعن اإلمام أsد، القيم بذلك

من وجد (�ديث  اش;اط اإلقامة ةحنيف، وزاد أبو إ  القول بوجوبها \ من ملك نصابا وذهب أبو حنيفة ومالك وغÇهما
اإلسالم  ، وقال شيخ)ع( سنi يضô � أقام رسول: (رواه اإلمام أ�د، وقال ابن عمر) سعة فلم يضِح فال يقربن مصالنا

األضحية من ا�فقة با�عروف فتض# ا�رأة من مال زوجها عن أهل ا5يت بال إذن، وا�دين لم يطالب رب : "ابن تيمية
رأي شيخ اإلسالم ر�ه اهللا ألنه يرى وجوبها ويراها من ا�فقة الواجبة، و� من هذا " ا�ين يقول يض# قبل سداد دينه

  .ا�فقة با�عروف
ما عمل ابن : (قال �ن «رص أن يض# وHتار األسمن واألفضل فإنها تقع من اهللا بمzن، وورد أن الرسول فع¸ ا�سلم أ

  . )آدم يوم ا²حر عمال أحب إ� اهللا من إراقة ا�م

  )�S( ا_لقة
  :عناg هذه ا_لقة

s   / الواجب \ من أراد أن يض# /   }  .تقسيم األضحية ومقدار الصدقة ا�جزئة.  
o   / زئ فيهاÕ تسمية ا�ولود وما يُستحب فعله ¥/   �  .تعريف العقيقة وحكمها وما.  
    .من أحzم العقيقة /   ¶
T   / تقسيم األضحية ومقدار الصدقة ا�جزئة.  

 ،فهذا هو األفضل R حقه ،)فيتصدق بثلثها، ويأكل ثلثها، ويهدي ثلثها( ي(ع أن يوزع اإلنسان أضحيته وهديه Y ثالث
حرص  �وcذلك يطعم من هديه وأضحيته ألن الرسول  ،ث يستفيد منها الفقراء وcذلك إهدائها فيه ا<حاب وا<واددحي

وتوضع R  )بضعة(قطعة  من ا�ائة ا5دن أن يؤخذ من × بدنة بعد �ره للهدي Rفقد ورد أنه أمر  ،\ أن يأكل من هديه
 مرق ل \ أفضلية األكل وال�ب منفأكل من �مها و�ب من مرقها ±حص ، فطبخت،قدر

ً
  .ها Ãيعا

وهذا د±ل \ حثه أمته ألجل أن Çرص \ أن تأكل من هديها ومن ، �من Ãيع ا5دن و�ب من مرقها  �فأكل 
  .أضحيتها

 أكلها *ها 
ً
  ؟  فهل تصح أضحيةً  ،وتصدق ب�ء يسÇ) أكل Z األضحية(لو أن شخصا

، ،ق بقدر أوقية منها فإنه تصح منه أضحيتهفإذا تصد ،نعم تصح أضحية :قالوا
ً
لكن  حì ولو Åن ا�تصدق منها ûء يس�ا

 لوديعة،Å لزمته غرامته إذا أتلفهف ئهه مع بقاؤألن هذا حق Õب عليه أدا ،إن أكلها 	ها فإنه يضمن بمقدار تلك األوقية
  .ألضحيةفإنه حق �م R ا ،±حصل \ أفضلية توزيع ذلك الطعام \ الفقراء

/   / ôمن أراد أن يض Y الواجب  
، ب�تهأو  ظفره وأ أن يتوقف عن األخذ من شعرهفإن من يريد أن يض# قد أمره الشارع إذا دخلت الع� ذي ا�جة 

 �فيمنع و«ظر عليه أن يأخذ من شعره وب�ه وظفره ألن الرسول  ،األضحية أشبه با�حرمفبدخول الع� يكون من يريد 
R فال يأخذ من شعره ( :قال �ا�ديث الصحيح عن أم سلمة أن الرسول  كما ôإذا دخلت الع( وأراد أحدكم أن يض
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  وال
ً
 ، ف)من أظفاره شيئا

ُ
 حì يض# مر ا�ض# أن الأ

ً
  .يأخذ من شعره وال أظفاره شيئا

يأخذون ا�� \ (ن يأخذ ûء منها أنه «رم \ ا�ض# أ ا_رمةيرون  عند ا_نابلةهذا ن�، و�ذا  )يأخذ ال( �وقو¥ 
  .)ا<حريم

يضô إال أبا �ن أراد األضحية أن يأخذ من شعره وظفره من أول الع� حì  يكرهاتفقوا \ أنه "ويقول الوزير ابن هب�ة 
  ."حنيفة فإنه قال ال يكره

 ألن األضحية عند ا5عض سنة
ً
ولكن  ،تصل إ  درجة ا<حريم فالو�ذا فما دامت سنة  ؛وهو رواية لإلمام أ�د نظرا

،يأخذ من شعره وظفره شي فال ،\ ا�� ة¼«ة وظاهرR هذا ا5اب  �األدلة ال� وردت عن ا�¹ 
ً
واÑ² يقتò  ئا

  .ا�حريم dذايوجد صارف  الحيث ا�حريم 
ôخاص فيمن سيبذل أضحية ويدفع ث- والراجح } ا�سألة أن من أراد أن يض Ñ²فالضَ وأما من يُ  -منهاوهذا ا X õ 

وأن ا<حريم خاص فقط �ن يريد أن ، يدخل } ا�حريم فإنه ال -و�يل األضحية-و�ذلك الو�يل  ،يدخل } ا�حريم
 
ً
  .يض# سيبذل ا�ال ويش;ي األضحية فإذا أراد أن يض# فيحرم عليه إذا دخلت الع� أن يأخذ من شعره أو ظفره شيئا

  ؟ كما يفعل ا_اج ضية أنه هل يسن X بعد األضحية أن øلقعندنا مسألة و� ق _
 وليس مستحب والصحيح أن ذلك ليس بسنةا�ذهب عندنا أنه يسن ذلك، 

ً
وليس به  ،وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية ا

متعا أو إذا Åن مت ،وËنما هذا واجب R حق من يهدي بمكة ،�Åاج شعر رأسهض� حلق  أنه بعد ما �نص عن الرسول 
، أنه بعد أن ض� حلق �بعد أن ر? Ãرة العقبة و�ر هديه حلق، أما ا�ض# فإنه لم يرد عنه  �فإن الرسول  ،قارنا

هذا بالنسبة لألضحية ، فالقول بالسنية قول مرجوح والراجح أنه ليس بسنة وال مستحب، بل هذا أمر خاص با_اج
  .وأحzمها \ ا�دي

S   / حكمها وما ½زئ فيهاتعريف العقيقة و.  
 هللا عز وجل عندما يرزق اإلنسان بمولود ذكر أو أن�

ً
، وتس� عند العرب العقيقة ،ذبيحة تذبح وي�ع ذ�ها شكرا

 "، يقول العلماء األب ولو ¯ن مع×اً � اTبيحة عن ا�ولود و� R حق  :فالعقيقة
ً
بل قالوا عليه " تلزم األب ولو Åن مع�ا

  !اأن يق;ض ألجله
و�ذا ينب� " فقد عق عن ا�سن وا�س[ وفعله أصحابه �سنة عن رسول اهللا  ةالعقيق"مام أ�د ر�ه اهللا يقول و�ذا اإل

  .للمسلم أن «رص أن يعق إذا رزق بمولود
  .ةوعن اÒارية شاة واحد ،والعقيقة عن اTكر ذ�يت[ أو شات[

فينب� للمسلم  ،كراً هللا عز وجل Y أن رزق هذا الشخص ذلك ا�ولودفالعقيقة سنة عن ا�ولود ش ،و� م(وعة ومسنونة
 بالرسول 

ً
وفعله الصحابة رضوان اهللا ا، فإنه قد عق عن ا�سن وا�س[ رð اهللا عنهم ،�أن «رص \ أن يعق تأسيا

  ".اTي ال اختالف فيه عندنا هو األمر"، يقول اإلمام مالك مذهب اإلمام الشاف0 واإلمام مالكوهو  ،وcذا ا<ابعون ،عليهم
  .وف�ها بعض األصحاب ر�هم اهللا -ةأي العقيق- ةأنها واجب وعن اإلمام أsد

و´  )Z غالم مرتهن بعقيقته: (قال �كما R حديث سمرة بن جندب رð اهللا عنه أن رسول  �وورد أن رسول اهللا 
  ).ذىم وأميطوا عنه األا�مع الغالم عقيقة فأهريقوا عن (الصحيح 

  .صححه ال;مذي )Z غالم رهi بعقيقته( :�وقال 
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 Tلك "R حسن أخالقه وسجاياه" :وقال ابن القيم "مرتهن عن الشفاعة لوا�يه" :وقال اإلمام أ�د
ً
، إن عق عنه صار سببا

ف� م�وعة بقول  ،ولو بعد موت ا�ولود ،فÑ سنة مؤ�دة، بل إنه شبه لزومها بالرهن ،فدل ا�ديث أنها الزمة البد منها
ونسيكة م�وعة بسبب Üدد نعمة اهللا عز وجل \ الوا�ين أن  ،وذ�ها أفضل من الصدقة بثمنها ألنها سنة ،اÒمهور

  .رزقهم هذا ا�ولود وهذا الغالم وهذه اÒارية
 ،وفيها إطعام الطعام ،ءفيها تفريح إلخوانه الفقرا ،وفيها مع© القربة هللا عز وجل والشكر ¥ والصدقة \ الفقراء منها

  .وËدخال وال�ور \ األهل واألقارب وا�Òان والفقراء
م ولو ولأ"قال لعبد الر�ن بن عوف  � والرسول ،فألن ي�ع عند الغاية ا�طلوبة و� النسل أو£ ؛فإذا �ع عند ا�zح

  .فكونها م�وعة هناك فعند وجود النسل من باب أو£ه، عندما عقد قران" بشاة
 
ً
 وشبها

ً
عن ا�سن وا�س[  �وللنساô عق ا�¹  ،اإلمام الشاف0وهذا مذهب ت(ع عن الغالم شاتان متقاربتان سنا

  ،كبش[ كبش[
ً
 كبشا

ً
ولكن تضمنت رواية النساô الزيادة فzن أو£، فيعق عن اÒارية شاة وعن ، وألñ داود وغ�ه كبشا

  .الغالم شات[
م�ه اهللا به عن  وما ،فهو تابع ل�ف اTكر -شاة واÒارية شات[ الغالم (علهنا -وا<فضيل ": يقول ابن القيم ر�ه اهللا

فإنه 	ما ك0ت ا�عمة Åن  ،أكمل فzن الشكران عليه أك0 به و�ا Åنت ا�عمة به \ الوا� أتم وال�ور والفرحة ،األن�
  ."ةنها شاة واحدفلهذا �ع للغالم شاتان وللجارية يعق ع ،شكرها أك0

  .)عن الغالم شاتان متºفئتان وعن ا`ارية شاة( :يقول �سمعت رسول اهللا "ورد عن أم كرز الكعبية رð اهللا عنها قالت 
 ا�ذهبوعند ، تكون يوم ثالثة أو أربعة فال ،وا�(وع أن يكون يوم ا§بح للعقيقة } ا�وم السابع من والدة ا�ولود

  .ا�وم السابع} ، وY ا�ذهب أيضا أن يس
 ويتصدق بوزنه من الفضة ،ا§كر øلق فيه رأسي(ع أن 
U   / X تسمية ا�ولود وما يستحب فعله.  

  ).يذبح عنه } يوم سابعه ويس
(قو¥ لو«تج بأنه يس� يوم سابعه 
 {وقد ورد R قول اهللا عز وجل  ،ولكن لو سماه قبل ذلك فإنه حسن وال حرج } هذا

�
tِ£ْيُتَها َمْريَمَ َو د±ل \ جواز  } َسم�

ْيُتَها َمْريَمَ {ألنها قالت هذا بعد والدتها  ،التسمية يوم الوالدة  َسم�
�

tِ£َو{.  
  .)إبراهيم ؛و� % الليلة و� سميته باسم أâ( :قال �و´ الصحيح[ أن الرسول 

وسماه عبد اهللا، وس� ا�نذر  �ه أمه فحنكه الرسول ح[ و�ت �وورد عن أنس رð اهللا عنه أنه ذهب بأخيه إ  الرسول 
  .و·ن ذلك يوم الوالدة )بنك عبد الرsنا م� س(غ�ه وNه ليس R ا±وم السابع، وقال لرجل س� و

بأس بالتسمية بعد  ال بأس بأن يس� قبل ا±وم السابع وأنه فهذا يدل \ أنه ال "باب تسمية ا�ولود يوم و�"قال ا5يه� 
  .بل التسمية قبل الوالدة � أصح من األحاديث الواردة } أنه يس
 يوم السابع، لوالدة مبا�ةا

 Y رصواø ي(ع أيضا لألب وللوا�ين أنiبناسم ذلك اال ¼س ãاطب به إذا كHء هو االسم سينادى به وû فإن أهم، 
Õد فيها  يه التسمية ال� تناسبه إذا كã وي� بها والويسم ،فعليهم أن يتقوا اهللا عز وجل وHتاروا ¥ أحسن األسماء

 البنه وابنته فإن هذا من أهم ، وال سخرية أو استهزاء ،منقصة أو معيبة
ً
 مناسبا

ً
فع¸ ا�سلم أن «رص أن ينت� اسما

هذا إن  صو«باتها فتربية األبناء، أما أن يوضع ¥ اسم غ� مناسب Hجل منه إذا كã وتست# منه اÒارية ب[R الواجبات 
  .غ� مناسب
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، بعضهم أ, اسمه حزن، قال بل أنت سهل، فغ� غ� بعض األسماء �ا أتاه بعض الصحابة وأسلموا فغ�هم �الرسول �ذا و
  .إ  األفضل كث� من األسماء صلوات رõ وسالمه عليه

  .فهذه أسماء ~رمة والعياذ باهللا عبد الكعبة وعبد ا�² وعبد ا�سيحمثل  هناك أسماء øرم التسمية بها-
" حية"و" حزم"و" لةظحن"و" شهاب"و" الو�د"و" شيطان " "*ب"و" العاص"و "ريسا"و" حرب"بنحو  كره التسميةكذلك يُ -
  .وما إ  ذلك "مرة"و
نت األسماء وذلك ألنه �ا Å ،وcره مبا�ة االسم القبيح لألشخاص واألماكن ،)قبحها حرب ومرةأ(ورد  �ثبت عن ا�¹ ف

تكون معها بم�لة األجن¹  وأال ،تضمنت ا�كمة اإل�ية أن يكون بينها ارتباط وتناسبفقوالب للمعا¬ ودالة عليها 
بل ¥ تأث� R ا�سميات ، والواقع يشهد �الفه ،فإن حكمة أحكم ا�اكم[ تأب ذلك ،تعلق ¥ بها ا�حض اTي ال

  ال(والقبح واGفة واhقل واللطافة وورد  وللمسميات تأث� عن أسمائها با�سن
ً
 وال 'احا

ً
تسمi غالمك يساراً وال رباحا

  .أي توجب تط� تكرهه ا�فوس ويصدها عن ما � بصدده) ال :قالفإنك تقول فثمة هو فال يكون فيُ  ،وال أفلح
ا�وغلة } القبح و�ذلك ألسماء يتجنب اوفلهذا ينب� للمسلم أن «رص \ أن Hتار االسم ا�ناسب لغالمه وجاريته 

كما R رواية  )أن أحب األسماء � عبد اهللا وعبد الرsن(وورد ، كـ برة وËيمان وما إ  ذلك، ا�وغلة } ا��يه وا�Âير
بتعبيدهم هللا عز  ب¡ عبد اهللا إن اهللا قد أحسن اسمكم واسم أبيكم يا: (وقال) تسموا بأسماء أنبيائكم: (، ووردمسلم
  .)وجل

 "ويقول ابن القيم  "اتفقوا \ استحسان األسماء ا�ضافة إ  اهللا تعا "يقول ابن حزم ر�ه اهللا 
ً
و�ا Åن االسم مقتضيا

 فيه Åن أحب األسماء إ  اهللا م
ً
ضد ملك األمالك و�وه فإن ذلك  ،اقت� أحب األوصاف إ±ه كعبد اهللاا �سماه ومؤثرا

تسموا بأسماء "وألñ داود " ويليه قاð القضاة وسيد ا�اس ،ميته بذلك من أبطل ا5اطلوتس ،ليس ألحد سوى اهللا تعا 
ويعî عند  ه،شا هٍ نع اسم عند اهللا رجل تس� بشاخو�ذا ورد أ" ر بمسماه ويقتÁ ا<علق بمعناهاألنبياء ألن االسم يذكّ 

  .ملك ا�لوك هو اهللا سبحانهف الفرس ملك ا�لوك
من و� ¥ مولود فأذن R أذنه ا±م© وأقام R (للحديث  أذنه الي×ىواإلقامة }  ،لمولودل ذن ا�م�األي(ع األذان } 

  .ه ضعف فينتبه Tلكفيو ،كلم فيهوهذا ا�ديث قد تُ  )ال�ي لم تÄه أم الصبيان
الشيطان ينفر عند فإن  ،للشيطان عنه ردٌ و�ذا َط  ،يقرع سمع الصغ� هو 	مة ا<وحيد عللوا ذلك ±كون أول مابعضهم 

  .سماع األذان
�ا ورد R  ،يلج R جوفه ذلك ال�ء من ا<مر ا�لو ±كون أول ما ،بأن تالك ثم توضع R فيه ويسن ¼نيكه بتمرة وÌوها

 ،مناسب ذاهفتحنيكه وا�qء للصغ�  ،)X ود?( وزاد ا5خاري )ةوحنكه بتمر(الصحيح[ من حديث أñ موY وأنس 
  . عز وجل أن يهديه ويصلحه وينفع بهلعل اهللا

µ   / م العقيقةºمن أح.  
فإن فات } الرابع ع( فÉ ا_ادي * الرابع ع((فإنه يكون } مضاعفات ا�وم السابع  ،فإن فات ا§بح يوم السابع

 ،وأربعة ع� ،قالت سبعة أيام ؟مì يعق عنه :ئلتفقد روي عن qئشة رð اهللا عنها أنها سُ  )والع(ين من والدته
فإن لم يتهيأ فú الرابع  ،، ويقول ال;مذي والعمل عليه عند أهل العلم يستحب أن يكون R السابعوËحدى وع�ين

  .تعتã األسابيع فيعق R أي يوم يريده أما بعد ذلك فإنه ال، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم إحدى وع�ين ،الع�
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 كيفت كتفكالعظم بل  ك×يعظم العقيقة وال الس# الواردة } العقيقة أن ت�ع  كذلك
ً
º بالسالمةو 

ً
فقد  ،هذا تفاؤال

  .بهذا تورد عن qئشة رð اهللا عنها أنها وجه
، كذلك طبخها أفضل من الصدقة بها

ً
وأصدقاؤه أهله �ذلك ودعوة ا²اس عليها من الفقراء وا�ساكi وفطبخها  _ما

  .لحمهاأو الصدقة بمن الصدقة بثمنها  وهو أفضلفإن هذا هو ا�(وع فيها وجÇانه 
األضحية بالنسبة �ا ، فg األحzم ال� وردت R حكم األضحية Y السواءويستحب ويكره  ئحكم العقيقة فيما ½ز

  .وcذلك من ا�دية والصدقة � نفسها R العقيقة ،ويستحب ويكره ئÕز

  )�S( ا_لقة
  :ا_ديث عن العقيقة وأحºمها تتمة

  :ذه ا_لقةعناg ه
s   / بائح /   }.       األمور ال� �تلف فيها العقيقة عن األضحيةTأنواع ا R مzأح.  
o   / هادÒهاد وحكم × نوع /   �          .تعريف اÒأنواع ا.  
  /   È      .فضل اÒهاد R سبيل اهللا /   ¶

ً
 عينيا

ً
  .مì يكون اÒهاد واجبا

T   / تلف فيها العقي* àقة عن األضحية األمور ال  
فمن ضمنها ماتقدم أنه ذكر بعض  و�الفها R بعض األحzم ،يكره يستحب وما العقيقة تشابه األضحية R ما Õزئ وما

 ،ويرون أن هذا فيه تفاؤل بالسالمة وأما العقيقة في(ع أن ت�ع وتفصل دون ك× ،ك× عظمهاأن األضحية يُ العلماء 
  .يقول ليس فعل ذلك بمستحب وال بممنوع وال بأس به ¯إلمام مالكوËن Åن ا5عض  ،ا�ا ورد عن qئشة رð اهللا عنه

فال أصل ¥ من كتاب وال سنة وال  ،هؤيقول أن فائدته السالمة للص¹ وبقا يلتفت لقول من ال"ر�ه اهللا  ¬ويقول الزرقا
  ".عمل

وËن  ،يك� عظمها العلماء من يرى أنه ي�ع أن ال فمن األمور ال� تفارق فيها العقيقة األضحية � هذه اÒزئية، فمن
  .وال عمل من كتاب وال سنة ال Åن بعض العلماء يرى أن ذلك غ� وارد وليس ¥ أصل

أن يباع ا`ت والرأس والسواقط ويتصدق  فإنه ½وزبيع جتها ورأسها وسواقطها، أما } العقيقة  ½وز الأن األضحية أيضا 
  .بثمنها
ي�ع  فإن العقيقة ال، العقيقة فالفيجوز الت(يك } ا�م، وأما }  ،أن يشÛك } اJعÇ واJقرة سبعة ½وز األضحيةأيضا 

خر فيقول أنا عندي جارية الت�يك با�م فيها، ولو أن سبعة أشخاص رزق × منهم (ارية ف�يد × منهم أن يش;ك مع اآل
ي�ع R العقيقة بينما  وال سوغي × ¥ سبعها، فهذا الة R بقرة أو بدن وهذا عنده جارية فبدل أن يأخذ سبع شياه نش;ك

ثالثة و� لg منهم مولود فيقولون �ن عندنا ستة وشخص عنده جارية فيمكننا أن نشارcهم R  أو، ي�ع R األضحية
ك R جزور، ثالثة �م نصيب[ خر واحد فنش;واآل) شات[عن ( اثن[ ،فنش;ك ثالثة ذكور عن × واحد منهم اثن[ بعها،سُ 

  .R دم واحد لعدة أبناء كبع� أو بقرة االش;اكأي R العقيقة،  يسوغ فهذا ال -وا� اÒارية- خر �م نصيب واحدواآل
 
ً
  .فلو هدى بهدي ¯مل لم يشÛك معه غÇه فهو األفضل ،دن واJقراألفضل } اdدي واألضحية اJُ أيضا

ولم يذبح بقرة أو بدنة  ،فعل ذلك �فهذا أفضل ألن الرسول ، للجارية و�بشi للغالم هو الكبش األفضلبينما } العقيقة 
  .�فعله ا�¹  فلهذا األفضل ما ،R العقيقة
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  .أحºم } أنواع ا§بائح /   /
 اÒاهلية آل�تهم رجاء وقد Åنوا يذ�ونه R ،وهو أول و� ا�اقة ،و� بفتح الفاء والراء عةرَ نص العلماء Y أنه ال تسن الفَ 

  .ت�ع تسن الفرعة وال فال، ذلكمن ويأخذون �مه ويلقون جته \ شجرة، فجاء اإلسالم ومنع لنسلها، الcãة 
 ،Åنوا يرون أنها تذبح R ذلك الوقت R اÒاهلية ويسمونها رجبية ،و� ذبيحة يذ�ونها R رجب تسن العتÇة كذلك ال

وجعلوا  ،ذبح للصنم ويصب دمها \ رأسهتُ ومنهم من ينذرها،  ،� األوائل من رجب ويسمونها رجبيةو·نوا يذ�ونها R الع
و�ذا ورد عن أñ هريرة رð اهللا عنه عن  ،نة فيما بينهم Åألضحية، فجاء اإلسالم ومنع من ذلك 	هذلك R رجب سُ 

  .متفق عليه) فرع وال عتÇة ال(R ا�ديث الصحيح  �رسول 
ا علم أن أحدً يُ  وال ،فعلال يكون عن ûء إال قد Åن يُ  ومعلوم أنه ،ياهم عنهماإفانتç ا�اس عنهما �هيه "�نذر يقول ا

وألنهما من أعمال اÒاهلية و´ ا�ديث من تشبه بقوم فهو منهم، و�ع ، من أهل العلم يقول أنه نç عنهما ثم أذن فيهما
من شاء أفرع ومن شاء لم (وورد R ا�سند وغ�ه  ،يفعلونه من الفرع أو العت�ةÅن أهل اÒاهلية  ما بدلاهللا األضحية 

يدل \ إباحتها إذا Åنت \ غ� الوجه اTي  وجاء R الس$ ما) ومن شاء عÛ ومن شاء لم يعÛ وu الغنم أضحية، عيفر
 وقوٌف  ،م األمصار \ عدم استعمال ذلكعمو إÃاعوهذا الشك مع ، بإدخا�ا R عموم الصدقة ،Åنت عليه R اÒاهلية

  ".\ األمر بهما مع ثبوت ا�� عن ذلك
لو ذبح شاة R رجب \ وجه الصدقة من غ� تشبه باÒاهلية أو ذبح و� ا�اقة أول  )ال فرع وال عتÇة( �فالشاهد أن قو¥ 

 ع ويريد إطعام الفقراء وا�سرَ أو صدقة بهذا الفَ  ،مولود �اجة إ  ذلك
ً
  .اك[ لم يكن ذلك مكروها

أما إذا Åن ذبح ا�اقة �اجته ألكله أو الصدقة به  ،وËنما ا�ن� عنه هو التشبه بالكفار أو االعتقاد اTي Åن يعتقده الكفار
  .ال حرج R هذا وال يكرهفR أول رجب دون قصد التشبه بالكفار 

\ فإذا Åن األمر كذلك فإن ذ�ها \ سبيل الصدقة أو  ،ا سنةوا�راد باãG نú كونهم ،يكرهان اليقولون  وا_نابلة
  Õوز وال إذا Åن فيه تشبه فال أما ،تسن وال تكره فالحرج Tلك،  ا�اجة �حرها فالسبيل 

ً
q� وفيه باب  ،يسوغ

  .اTبح لغ� اهللا �رج من ا�لةو فإنها ذبح لغ� اهللا، اعتقده الكفارا إذا اعتقد م ، فإنهلل�ك
 
ً
وبهذا نكون قد انتهينا  ،كرتعدا الفوارق ال� ذُ  ،وتشابهها فيما تقدم ،العقيقة � قريبة جدا من األضحية وا�دي فإذا

  .وبها نكون قد انتهينا من أحzم ا�ج وا�ناسك، من أحzم ا�دي واألضحية والعقيقة
  كتـاب ا`هـاد

S   / تعريف ا`هاد  
وهو دعوتهم إ  ا�ين ا�ق  ،وغلب R عرف ا�اس \ جهاد الكفار ، بذل الطاقة والوسعيطلق \ /   ا`هاد } لغة العرب

  .أي بالغ R قتال عدوه :ف� مصدر جاهد ،لم يقبلوا نإوقتا�م 
 
ً
?jالقتال عموم مطلق ،�الف ا�سلم[ من ا5غاة وقطاع الطرق وغ�هم ،هو قتال الكفار خاصة /   و iفبينه وب ،

  .سنفصلها بإذن اهللا R هذا ا5ابووlاهدة الكفار ¥ أحzمه فالقتال 
 بذل اÒهد R قتال الكفار"ويقول ا�افظ ر�ه اهللا 

ً
q� هادÒاهدة ا�فس والشيطان والفساق ،اl \ أما ف، ويطلق أيضا

يأª به من الشبهات  فع¸ دفع ما ، وأما lاهدة الشيطانتعليمهاثم العمل بها ، ثم \ فع¸ تعلم أمور ا�ين lاهدة ا�فس
  ".ومراغمتهم فبا±د واللسان ثم القلب إذا لم يستطع مدافعتهم فيغ� ذلك بقلبه وأما مدافعة الفساقيزينه البن ادم،  وما
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 وال ÆH أن ¥، ألنه أفضل تطوع للبدن ،وHتمون به العبادات ،والعلماء Õعلون اÒهاد ويضمونه ويأتون به بعد العبادات
 �ين اإلسالم

ً
 سادسا

ً
أن الصالة عماد (أخã  �فا�¹  ،فإنه ذروة السنام ،مناسبة خاصة بالعبادات، وعده بعض العلماء رcنا

وËن Åن بعض ا�صنف[ يتبعه با�دود إلخالء العالم من  ،فثا أوردوه بعد أر·ن اإلسالم اGمسة )ا�ين وذروة سنامه ا`هاد
  .الفساد

حيث أن الصالة والز·ة والصوم وا�ج Çتاج إ  طمأنينة وظهور ا±د إلقامة ذلك وا�دافعة �ن نç ": هب�ة ويقول الوزير ابن
]cعنه من ا��،  

ً
  ".تع[ ذكر علمه عقبهوÅن اÒهاد الزما

ِقَتاُل {يقول اهللا عز وجل  ،واإلÃاع والسنة R الكتاب وا`هاد م(وع
ْ
وجاهد فغزا  �وقد فعله ا�¹  ،}ُكتَِب َعلَْيُكُم ال

بل  ،ه من بعدهؤوجاهد الكفار، وcذلك خلفا �فغزا  ،ا��c[ وحاربهم R بدر وأحد واGندق وفتح مكة، و´ غزوة تبوك
  .)ولم øدث نفسه بالغزو مات Y شعبة من ا²فاق زُ من مات ولم يغ( �حض \ اÒهاد وقال 

  .وقد أ�عت األمة Y م(وعية ا`هاد } ا`ملة
U   / نوع Z أنواع ا`هاد وحكم:  

  .جهاد دفع وجهاد طلب: وا`هاد جهادان
 ،و�ي�هم ب[ عدة أموردينه  وهو خروج ا�سلم[ من بتانهم إ  ا5تان ا�جاورة إلعالء 	مة اهللا ون� فأما جهاد الطلب

  :فيخ�ون من يغزونهم من الكفار قبل أن «اربوهم وÕاهدوهم ب[ ثالث أمور
إذا  فرض كفايةفهذا جهاد الطلب وهو ، و£ما القتال، و£ما أن يدفعوا ا`زية عن يد وهم صاغرون، إما اإلسالم وأن يسلموا

يكú  ، فإن قام به ماويسن بتأكد مع قيام من يكÉ به، وËال أثم الg ،قام به من يكú سقط اإلثم عن سائر ا�اس
  .يكون �ق ا�سلم سنة

إ  أن يصل إ  درجة أن القائم[ به Åف[ فيسن  ،لكن إن لم يقم به من يكú فهو فرض كفاية يكون واجبا كفائيا
قط اإلثم عن ا5ا� من وهو فرض كفاية إذا قام به من يكú س ،وهو أفضل القربات ،وهو أفضل متطوع به ،حينها

َقاِعِدينَ {لقول اهللا سبحانه  ،ا�سلم[ اTين لم يقوموا به
ْ
 ال

َ
Yَ نُفِسِهْم

َ
ْمَوالِِهْم وَأ

َ
ُمَجاِهِديَن بِأ

ْ
َل اهللا� ال فدل هذا } َدرََجةً  فَض�

ط اإلثم عن ا5قية فدل \ أنه إذا قام به من يكú سق ،\ أن القاعدين أيضا �م فضل ولكن ا�جاهدين أفضل منهم
ةً  َوَما{: ويقول تعا 

�
 َكآف

ْ
ُمْؤِمُنوَن ِ�َنِفُروا

ْ
َن ال َ̄

{.  
فاقت�  ،للغزو إال وترك بعض الصحابة R ا�دينة �وألن الرسول Åن يبعث ال�ايا ويقيم هو وأصحابه ولم Hرج الرسول 

وËذا فعله اÒميع Åن  ،R حق ا5اق[ ةسنيكون وهذا كون اÒهاد فرض كفاية إذا قام به ا5عض سقط اإلثم عن ا5قية، 
، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ر�ه اهللا

ً
 فإنه ال": 	ه فرضا

ً
  ."خالف فيه لعله إذا فعلوه Ãيعا

وهذا باتفاق  ،ولكنه سنة مؤcدة، فيسن إذا قام به من يكú يكون قد سقط فرض الكفاية فيكون R حق ا�سلم[ سنة
فإن عجزوا ساعدهم  ،اتفقوا \ أنه Õب \ أهل اhغر أن يقاتلوا من يليهم من الكفار" :هب�ة ر�ه اهللا يقول ابن ،األئمة

واألمر R ذلك مبîٌ \  ،ن لم يكن عذرإوصار فرض ع[  ،من يليهم فيكون ذلك \ األقرب فاألقرب Ùن يÍ ذلك اhغر
  ".غلبة الظن أن الغ� يقوم به

úين يلونهم وهكذا ن لم يكِف إ سقط اإلثم، ففإذا قام به من يكTين يلونهم ثم اTين يلونهم ثم اTإ  ، فإنه يتع[ \ ا
  . للجهاد فيسقط اإلثم ويكون \ سبيل السنة أن يكون هناك عدد Åٍف 



    ))  ثالثثالثمستوى مستوى ( (                                                                         ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                                           مقرر الفقه مقرر الفقه           

- s¶í -  
 

µ   / فضل ا`هاد } سبيل اهللا.  
 من العمل بعد " :د ر�ه اهللاوهو من أفضل القرب وأفضل ا<طوqت إ  اهللا عز وجل، يقول اإلمام أ�

ً
ال أعلم شيئا

  ".الفرائض أفضل من اÒهاد
  ."اتفق العلماء أنه ليس R ا<طوqت أفضل من اÒهاد" :ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية

 إن } ا`نة مائة درجة أعدها(وفيهما ، )لغدوة } سبيل اهللا أو روحة خÇ من ا�نيا وما فيها: (و´ الصحيح[ وغ�هما
  .)اهللا للمجاهدين } سبيله، ما بZ i درجتi كما بi السماء واألرض

مؤمن rاهد } سبيل اهللا : (رسول اهللا أي ا�اس أفضل قال فهذا ارتفاع %س[ ألف سنة R اÒنة ألهل اÒهاد، وقيل يا
Xهادفواألحاديث متظا )بنفسه وماÒالكتاب والسنة \ فضل ا R ما تقدم هو ذر ،رةcوهو ا�حك  ،اإلسالمسنام وة و

يود أن حì  ،وا�±ل ا�فرق ب[ ا�حب وا�د²ّ، فإن صدق ا�حب بذل نفسه وما¥ ومهجته حì يرð اهللا سبحانه وتعا 
 Zثم قتل ثم أح Zسبيل اهللا �رضاته، ويود لو أنه قتل ثم أح R يبذ�ا 

ً
هذا 	ه �ا يرى من الكرامة R فلg شعرة ¥ نفسا

  .Òنة يوم القيامةا
هللا عند او�ذا Åن من أعظم القربات  ،يملك هللا سبحانه وبذل مهجته هللا عز وجل وأU ما افا�جاهد قد سلم نفسه 5اريه

اهللا� اْشÛََى ِمَن  إِن� {: لم أنه ال سيبل ألجل أخذ تلك السلعة الغا±ة إال ببذل ثمنها ألن اهللا عز وجل يقولوعُ ، عز وجل
ُمؤْ 

ْ
ن� لَُهمُ ال

َ
ْمَوالَُهم بِأ

َ
نُفَسُهْم وَأ

َ
َ̀ن�َة ُفَقاتِلُوَن ِ} َسبِيِل اهللا� َفَيْقُتلُوَن َويُْقَتلُون ِمنiَِ أ ففيه خ� ا�نيا واآلخرة، و´ ترcه } Àَا

  .خسارة ا�نيا واآلخرة
  .وفيه إحدى ا�سن[ إما ا�ù والظفر وËما الشهادة واÒنة

وحاصله بذل أعز ا�حبوبات وËدخال أعظم ا�شقات \ ا�فوس ابتغاء مرضات  كيف؛  عظيموفضل اÒهاد R سبيل اهللا
 إ±ه

ً
  . اهللا جل وعال وتقربا

  ،فإنه يعم Ãيع ا�اس ،واÒهاد ليس كغ�ه من العبادات
ً
  ،وينفع ا�سلم[ Ãيعا

ً
للكفر وأهله، وأما  إلعزاز دين اهللا وËذالال

بعكس اÒهاد اTي فيه نفع متعدي لg األمة، فنفعه يعم ا�سلم[  ،ك ا�صÍ وا�اجTل ~ضالصالة وا�ج ففيه نفع 
  .يساويه R نفعه وفضله وغ�ه ال

 ؟ر اهللا عî خطاياي إن مت صابرا ~تسبا R سبيل اهللالثي سأ¥ أيكف!  �لقو¥  ،والشهادة R سبيل اهللا تكفر اTنوب
  ).نينعم إال ا�� (: قال

 وأنفقه R واجب عليه ،هذا إنما هو �ن تهاون R قضاء دينه" :�ه اهللايقول اآلجري ر
ً
م�وع من R أو  أما من استدان دينا

قال شيخ اإلسالم  "ه فإن اهللا يقضيه عنه مات أو قتلئغ� øف وال تبذير ثم لم يمكنه قضاءه بعد ذلك مع عزمه \ قضا
  ".ظلم و�وه وأتل وهو غ� ظالم لعباد اهللا عز وجل بق" :ابن تيمية

فمن عجز عن من أعظم القربات،  ا²فقة فيه وهو ا²فقة } ا`هاد } سبيل اهللا ؛ويñ فضل ا`هاد } سبيل اهللا با²فس
  .اÒهاد R بدنه وقدر عليه بما¥ وجب عليه R ا�ال

ْموَالُِكمْ ا{يقول  فاهللا جل وعال
َ
 بِأ

ْ
 َوثَِقاالً وََجاِهُدوا

ً
 ِخَفافا

ْ
نُفِسُكْم ِ} َسبِيِل اهللا�  نِْفُروا

َ
فيجب \ ا�سلم[ ا�فقة R  }وَأ

�ها كما �ب إن ¯ن فيها فضل، و�ذلك } أموال الصغار إذا احتيج إن أمواdبوY هذا ½ب Y النساء ا`هاد  ،سبيل اهللا
  .ا²فقات والز�وات
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ما يقدم \ وفاء  من الواجبات فقلت ،يوفيه وقد تع[ اÒهاد ئلت عمن عليه دين و¥ ماسُ : يقول شيخ اإلسالم ر�ه اهللا
 يقدم ومنها ما ،يقدم وفاء ا�ين عليه Åلعبادات من ا�ج والكفارات ومنها ما ،ا�ين كنفقة ا�فس والزوجة والوا� الفق�

 �فع الÄر كما إذا حÄ العدو  ،عليه إال إذا طولب به كصدقة الفطر
ً
حÄ الصف قدم \ وفاء  وأوËن Åن اÒهاد متعينا

 ،ينب� ¥ استنفار ا�دين مع االستغناء عنه إذ اإلمام ال ،قضاء ا�ين أو£فا�ين �Åفقة وأو£، وËن Åن استنفار اإلمام 
 " :وTلك يقول شيخ اإلسالم

ò
  ."ت أو ضاق ا�ال عن إطعام جياٍع واÒهاد اTي يتÄر ب;cه قدمنا اÒهاد وËن مات اÒياعقل

 ،إذا Åن الغرماء Õاهدون با�ال اTي يستوفونه فالواجب وفاءهم <حصيل ا�صلحت[، الوفاء واÒهاد"يقول وقلت أيضا 
  ."-ية ر�ه اهللاكتبه شيخ اإلسالم ابن تيم يعî ما-كتبته  ونصوص أ�د توافق ما

   .فاÒهاد قلنا فرض كفاية بالنسبة Òهاد الطلب، فمن قام به من يكú يسقط اإلثم عن ا5قية
á   / ؟

ً
 عينيا

ً
  م� يكون ا`هاد واجبا
 بعدة أمور

ً
 عينيا

ً
  :يكون واجبا

T   / وز ¥ أن يتفإذا ح� صف القتالÕ صف القتال فإنه ال 
ً
القتال ويفّر، بل عليه أن وينùف عن  قهقر، إذا Åن حاÞا

 إن لم يكن ثمة عذر
ً
 عينيا

ً
  .يلزم صفه وأن Õاهد عدوه \ سبيل الوجوب، فيجب عليه اÒهاد هنا وجوبا

Õوز  فهذا وأمثا¥ هو قتال ا�فع ال قتال طلب وال ،فإنهم لو انùفوا استولوا \ ا�ريم ،وËن Åنت ا�قاتلة أقل من ا�صف
  .فيه االنùاف با�ال
 "وcذلك إذا حÄ بته عدو ،جهاد ا�فع للكفار متع[ \ × أحد، فإذا حÄ صف القتال تع[ عليه" :يقول شيخ اإلسالم

، فيحرم عليه أن ينسحب وÕب عليه Õوز أن ي;ك الصف ويفر وال ا،عيني افإذا حÄ صف القتال يكون اÒهاد واجب
 أن يقاتل، بل ُعّد من ا�وبقات

ً
 عينيا

ً
  .ا<و  يوم الزحف وجوبا

فيãر ويقول إذا Åن  ،ينظر إ  عدد العدو وأنه أك0 منه وال، عليه أن يدفع هذا العدو و�ذلك إذا ح� بته عدو /   /
ينظر للعدد أو العدة بل \ ا�سلم أن يدافع عن دينه  لعدوي الضعف بالعدد R اÒيش بالنسبة � فÍ حق االنسحاب، فال

تو  العدو \ حرمات ا�سلم[، ونص األصحاب إذا دخل العدو بالد ا�سلم[ تع[ \ أهل ا5ت أن يس وبته حì ال
  .يدفعوهم بما استطاعوا وأن يبذلوا مهجهم R ذلك

qاÃر عن ا�ين وا�فس وا�رمة واجب إÞ فإذا هجم العدو فإن دفعهم.  
كما قال  ذن وا� وال غريم، ونصوص أ�د ¼«ة R هذا،إإ±ه بال  ريب أنه Õب ا�ف� إذا داهم العدو بالد اإلسالم فالف

دqء و\ أهل ذلك ا5ت أن يبذلوا مهجهم R القتال وا�دافعة فإنه تع[ عليهم دفع ذلك العدو ال :شيخ اإلسالم ابن تيمية
 ال طاقة للمسلم[ بهم ،ا�اجة إ±ه

ً
نùف ا�سلمون اكن إذا خافوا ول ؛و�ذا قتال ا�فع مثل أن يكون العدو كث�ا

عن عدوهم، انعطف العدو \ من Hلفون من ا�سلم[ فهنا نص األصحاب ما ذكر ذلك شيخ اإلسالم ابن ) هؤالء القلة(
عليهم با�فع حì يسلموا، و´ هذا قوة  نص \ أنه Õب \ أهل ذلك ا5ت أن يبذلوا مهجهم ومهج من Hُاف -قال تيمية

ويعلم العدو أن هذه القلة ستقاوم حì آخر رمق فيحسب �م ألف حساب، وحì يريثونه  ذلك، نما يفعلوللمسلم[ عند
  .ويستطيع مراغمة العدو ودفعه عن بالد ا�سلم[ ،من وطء ~ارم ا�سلم[ حì يلحق بهم جيش اإلمام األعظم

 
ً
  فإذا

ً
  ).أي اÒهاد( عينياإذا حÄ الصف وËذا حÄ العدو بالد ا�سلم[ فإنه يكون واجبا

S   / أي - و�ذلك إذا احتيج إ�هTرج ويقاتل - لك الشخصH القتال فإنه يلزمه أن R.  
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U   / روج معه كذلك إذا استنفره اإلمام األعظمGب \ ا�سلم طاعته واÕ إذا استنفره اإلمام أو نائبه،�حاربة العدو فإنه ، 
لَيَْس {، إال من ¥ عذر �² فظ أهل ومال و�و ذلك�ف إال من احتاج إ±ه يتع[ عليه اÒهاد ولم Õز ألحد أن يتخل
ْعَرِج َحَرجٌ 

َ ْ
 األ

َ
Yَ 

َ
ْقَ
 َحَرٌج َوال

َ ْ
 األ

َ
Yَ {،اهللا عنه وأرضاه أنه  أو غ�ها من األعذار ا�بيحة للقعود ðفورد عن عبادة ر
فقد أوجب الطاعة ال� � عماد  "طه ومكرهه وأثرة عليه\ ا�رء ا�سلم السمع والطاعة R ع�ه وي�ه ومنش" :قال

وأما قتال ا�فع فهو أشد  ،وهذا R قتال الطلب ،اإلعسار، �الف ا�ج عم وهذا نص R وجوبه ،ي�االستنفار R الع� وال
  .فواجب باإلÃاعأنواع دفع الصائل عن ا�رمة وا�ين 

وËذا احتيج Tلك ، وËذا حÄ بته عدو ،إذا حÄ الصفكنه يتع[ أن األصل R اÒهاد فرض كفاية، ل Cلص من هذا
ِيَن  يَا{: لقول اهللا جل وعال ،وليس ¥ عذر عن اللحاق باإلمام واGروج معه وËذا استنفره اإلمام األعظم، الشخص

�
ف�َها ا§

َ
ك

 
ْ
بُُتوا

ْ
 إَِذا لَِقيُتْم فَِئًة فَاث

ْ
ِيَن  يَا{: وقو¥} آَمُنوا

�
ف�َها ا§

َ
 ِ} َسبِيلِ ك

ْ
 َما لَُكْم إَِذا قِيَل لَُكُم انِفُروا

ْ
ْرِض  آَمُنوا

َ
 األ

َ
ُتْم إِ�

ْ
اقَل

�
هذه } اهللا� اث

 \ × مسلم
ً
 عينيا

ً
  .� األمور األربعة Õب فيها اÒهاد جهادا

 )U0( ا_لقة

  :عناg هذه ا_لقة
s   / ]سبيل اهللا /   }      .أهمية الشورى ب[ ا�سلم R الرباط.  
o   / هادÒا R هاد /   �    .وجوب استئذان الوا�ينÒم اzمن أح.  
  .حكم الزيادة \ الغنيمة /   È  .حكم مشارcة الكفار للمسلم[ R جهادهم /   ¶
T   / iا�سلم iأهمية الشورى ب.  

دعوة اإلمام ليشاورهم R هذا R حادثة يتشاور فيها فإنه يتع[ \ ا�سلم[ أن «Äوا ) الصالة جامعة(إذا نودي للصالة 
ْمرِ {يقول اهللا  ،وا�شاورة فيها خ� ،األمر

َ
ما شاور قوم قط يبتغون وجه اهللا إال هدوا إ  " ويقول قتادة، }َوَشاِوْرُهْم ِ} األ

جتماع و  فإنه يلزم ا�سلم إذا دqه و  األمر للمشاورة أن يذهب ال "ندم من استخار اGالق وشاور ا�خلوق[ رشدهم، وما
وأن يبذل قصارى جهده R ا�صح وËسداء  ،وما اTي دq و  األمر ±جمع ا�سلم[ ،األمر وينظر ما اTي طلبه و  األمر

  .الرأي إلمامه وو  أمره
، )اسأشÇوا ع�ñ أيها ا²(كما R قصة بدر  )أشÇوا ع�ñ ( :يقولÅن كث�ا ما  ،Åن كث� ا�شاورة للصحابة �ورسول اهللا 

رسول اهللا  يا(وcذلك قصة مناصحة ا�باب بن منذر رð اهللا عنه �ا نزل با�سلم[ R بدر فأتاه ا�باب ابن منذر وقال 
فهذا هو ا�صح وبذل قصارى ا�صح من هذا ) ؟أم هو الرأي وا_زم وا�كيدة ؟أهذا م�الً أنزلكه اهللا ال نتجاوزه إ� غÇه

يا رسول اهللا فإن هذا ليس بم�ل؛ ( :فقال ) بل هو الرأي وا_زم وا�كيدة: (¥ رسول اهللا، فقال �الصحاñ إ  الرسول 
 ونغور ما سواها من اآلبار فن(ب وال ي(بون

ً
فاستحسن  ،)فانهض با²اس ح� تكون Y أد@ ماء فنب¡ ²ا حوضا

  .ا�باب بن منذر رð اهللا عنه وأنز�م ا��ل اTي أشار به ،وأمر اÒيش بالرحيل ،الرسول هذا الرأي منه
 يكون فيه فالح ا�سلم[ ونùتهم \  ؛للتشاور فيها�سلم[  فربما يكون ذلك الرأي اTي دq اإلمام

ً
قد ينتج رأيا

  .فيكون أجر ذلك الرأي �ذا الشخص اTي نصح به ،أعدائهم وËعزاز دين اهللا عز وجل
فع¸ ا�سلم[ أن يهبوا Tلك ا�zن اTي حدده ويستمع فيه وينظروا ؛ ليشاورهمفإذا دq اإلمام ا�سلم[ إ  الصالة جامعة 

  .ما اTي يريده و  األمر منهم
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  ،فإن ا�رابطة R سيبل اهللا من أفضل القرب إ  اهللا عز وجل ؛إذا علم هذا
ً
: �، يقول الرسول وتمام الرباط أربعون يوما

من رابط أربعi يوما فقد (ا�ديث اTي يرويه اإلمام سعيد R سننه يقول R  �ويقول الرسول  ،)تمام الرباط أربعون(
  ).استف� الرباط

  الرباط } سبيل اهللا /   /
تمسهما ا²ار عi  عينان ال(ألنه ورد  ،ومن أفضل العبادات ،والرباط R سبيل اهللا من أعظم القربات إ  اهللا عز وجل

  ).يل اهللابكت من خشية اهللا وعi باتت ¼رس } سب
�لة خÇ (و´ لفظ  )رباط يوم و�لة(و�سلم ) رباط يوم } سبيل اهللا خÇ من ألف يوم فيما سواه من ا�نازل(و´ الس$ 

من من الفتان، من صيام شهر وقيامه
ُ
رباط يوم } سبيل اهللا خÇ من (و´ الصحيح ) فإن مات أجري عليه عمله ورزقه وأ

  ).فيها ا�نيا وما
  ).ن أرابط �لة } سبيل اهللا أحب إ%� من أن أوفق لليلة القدر عند ا_جر األسودأل(هريرة رð اهللا عنه وقال أبو 

األحاديث بال;غيب فيه  ترفوتظا ،وهذا يدل \ عظم الرباط R سيبل اهللا وفضله وفضائل الرباط R سبيل اهللا كث�ة
  .اإلسالم إÃاqحzه شيخ  ،وهو أفضل من ا�جاورة بمكةو0cة اhواب 

ألن الرباط من  ،ا�قام R ثغور ا�سلم[ أفضل من ا�جاورة R ا�ساجد اhالثة بال نزاع": ويقول شيخ اإلسالم ر�ه اهللا
  ." }الَ يَْسَتُووَن ِعنَد اهللا� {: وقال تعا  ،جنس اÒهاد، وا�جاورة �يتها أن تكون من جنس ا�ج

وأما العبادة وا�جاورة والصوم والصالة  ونفعه متعدي ويعم األمة 	ها، ،R األخبار عظيموcذا ا�رس R سبيل اهللا ثوابه 
فإنها �ص فاعلها وال تعم ا�سلم[ مع ا�G العظيم فيها، لكن اÒهاد أجره متعٍد وفيه إعزاز لألمة وفيه سد هذه اhغرة 

  .أن يتجاوز العدو إ  ذلك ا�zن اTي رابط فيه ذلك الشخص
 ا�سلمi، وأقله ساعة: ع� الرباطوم

ً
  ،لزوم ثغر للجهاد مقويا

ً
أهل العلم إذا كره وdذا  ،وأفضل الرباط } أشد ا6غور خوفا

 أن ينقل أهله إ� ذلك ا�ºن
ً
  .¯ن ا6غر wوفا

 غ� �وف فال بأس أن يضع أهله
ً
والزال  ،ة أطولو´ هذا جعله يمكث ف; ،ألن R هذا إراحة ¥ ،أما إن Åن اhغر آمنا

 أن 
ً
 و~ذورا

ً
ا�رابطون وفقهم اهللا من ا�جاهدين يأخذون أهليهم إ  ا�zن اTي يرابطون فيه، أما إن Åن هناك خوفا

فإذا احتاج زيارة أهله  ،يداهمهم العدو ويستبيح ذراريهم ويس¹ نساءهم فإنه ال يعرض ا�اس للخطر، ويرابط بنفسه
  .lاالً ل�ور أهله ويعود إ  رباطهفليستأذن و  أمره ±عطيه 

S   / وجوب استئذان الوا�ين } ا`هاد  
 الوا�ين حقهم عظيم

ً
فإن Åن كما أن اÒهاد مرغب فيه، �ذا البد �ن يريد اÒهاد أن يستأذن أبويه إن Åنا مسلم[،  ،أيضا

 إال بإذنهما
ً
qاهد تطوÕ وروى ا5خاري عن ابن  ،)ففيهما فجاهد(قال  � ألن الرسول ،أبواه مسلم[ حرين أو أحدهما لم

وذلك ألن  ،عدم اGروج للجهادبيعî بطاعتهما ) إن أذنا لك فجاهد و£ال فÂهما(عمر وألñ داود من حديث أñ سعيد 
ا وÃهور العلماء أنه «رم إذا منعاه أو أحدهم برهما فرض ع[ واÒهاد فرض كفاية وفرض الع[ مقدم \ فرض الكفاية،

  .مسلم[ حرين ب�ط كونهما ،إذا Åن اÒهاد فرض كفاية أو \ سيبل السنة فنعم
U   / م ا`هادºمن أح:  

وال يعتÂ إذن الوا�ين فيه  أجرة، سواء تعi ا�ستنيب أو لم يتعi،بوال تصح االستنابة } ا`هاد �ُعل وال بتÂع وال 
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   )األمور األربعة ال� ذكرت وتقدمت معنا( واجب
  .فإذا Åن R الصف فأتاه خã أن أباه منعه ولم يأذن ¥ Åن أبوه أذن ثم منع ال ي;ك الصف ألن أباه أصبح غ� آذن-
فهذا ال Õوز بل عليه دفع الصائل  وcذا إذا داهم العدو ا5الد وهم �كم الصائل فال يقول سأنظر هل يأذن � أñ أم ال؟-

  .األبوين اTي داهم بالد ا�سلم[ بغ� إذن
  .وcذا إذا Åنت ~تاجة األمة إ±ه وال يوجد من يسد اhغر إال هو فإن إذن الوا�ين غ� معتã هنا-
 فال  ،كذلك إذا دq اإلمام للنف� العام Òميع ا�سلم[ فيجب ويتع[ عليه أن Hرج-

ً
 عينيا

ً
وËذا Åن اÒهاد كما قلنا واجبا

 
ً
وبالنسبة للسنة  ،للوا�ين ال يعتã إال R سبيل فرض الكفاية أو \ سبيل فرض السنة فاإلذن ،يعتã إذن الوا�ين إطالقا

  .فإن منعاه وا�اه فهو معذور إن شاء اهللا
  .ألن ا�ص ورد R الوا�ين خاصة ،وcذلك ال يعتã إذن اÒد واÒدة-
أما إن ، Õوز ¥ اGروج و ال وفاء ¥، فالفهناك آدý طا5ه با�ين وه ال يتطوع باÒهاد شخص مدين أي عليه دين،أيضا -

لكن إن Åن ليس ¥ وفاء فال Hرج ، Åن ¥ وفاء با�ين يذهب وÕاهد فإن قتل أو استشهد فيباع ما¥ ويسدد دينه عنه
 إال أن يأذن ¥ صاحب ا�ين، فإذا Åن عليه دين فال ي�ع أن Hرج إال أن يستأذن صاحب ا�ين أو Åن عنده رهن ~رز

فú هذه ا�االت Õوز ¥ اGروج حì لو Åن  ،ويسد دينه إذا بيع، أو إن وجد ¥ وفاء، أو أن يكون ¥ كفيل مÍء يسدد عنه
 
ً
  .مدينا

ي�ع ؛ Òيش\ اوي�ع لإلمام إذا أراد اÒيش أن يغادر من ا�سلم[ أو القائد أو األم� اTي نصبه اإلمام األعظم أم�ا 
  .عند ا�س� سبيل الوجوب\ ¥ أن يتفقد اÒيش 

، ،فينظر من ال يصلح للحرب من خيل أو رجال فيبعدهم عن اÒيش
ً
فإذا رأى العدو مثل هذا اÒيش أو  إذا وجد خيًال عتيا

  .اGيل سخر منهم فتضعف قوة ا�سلم[ R ع[ العدو فإنه Hرج ذلك اGيل الع�
 أو ا�صاب أو الصغ� فربما يستحقر العدو جيش ا�سلم[ إذا رآهم Åلشيخ الكب� ،وHرج كذلك من ال يصلح من الرجال

  .بهذا الضعف
اTي يضعف ا�سلم[  فا�خذل، فال يسمح ¥ أن يكون R جيش ا�سلم[ ،كذلك ومن أهم األمور أن يمنع ا�خذل

  .لو«اول أن يبث ا�ãات ال� تضعف القلوب ا�حتاجة إ  التشجيع وا<قوية R هذا ا�جا
ويقول  ،أو ا�رجف كذلك ا§ي øاول أن يÂز قوة العدو وينبه Y قوة العدو ،وا§ي يُفند ا²اس Y القتال ويزهدهم فيه

وأنهم  ،وأنهم ك�وا اÒيش الفال¬ واستباحوا ا5ت الفال¬ وÌن ال نستطيع ،وأن عدتهم أكÈ منا ،أن عددهم أكÈ منا
فإن عرف منه هذا األمر للجهاد،  فهذا ال يأذن ¥ اإلمام باGروج ،R جيش ا�سلم[ يفعلون ويفعلون فيحاول أن يرجف

  .فال يأذن ¥ باGروج
 يكاتب الكفار بأخبارنا فالف و�ذلك ا`اسوسفا�رجف وا�خذل 

ً
  .يسمح ¥ أن Hرج إذا علم أن شخصا

Dبيننا الف åا�اء العكر ويستفي ،كذلك من ير R ي يصطادTد من هذا الغزو ويريد أن يث� فتنة فالشخص ا R يشÒا
  .فال يأذن ¥ أن Hرج

 ،، ويضع فالن R ا�zن ا�ناسب أم�ا ويعقد ¥ اللواء، أنت \ ا�قدمةف الُعَرفاء ويعقد األلوية والراياتY األمÇ أن يعر� 
  .فيضع × شخص با�zن ا�ناسب وذاك \ ا�ي�ة وهذا R قلب اÒيش، أنت \ الساقة، ،وذاك \ ا�يمنة
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  .ويتخ� �م ا�نازل ،فعليه أن يعقد األلوية ويضع عليهم األمراء ويأمر ا`يش بطاعة أمرائهم ا§ين عينهم اإلمام
 } األرض خشية أن يغدر بهم العدو

ً
 عليه أن øفظ مºنا

ً
فتنظر عيونه من  ،، ويبعث العيون ±تعرف \ حال العدوأيضا

  .يأتونه باألخبار حì يوجه جيشه وقائده �ا فيه صالح األمةهنا وهنا و
µ   / جهادهم { iحكم مشار�ة الكفار للمسلم  

  هل يأذن اإلمام للكفار أن Þرجوا مع ا�سلمi؟: مسألة
م «ر عند ا_نابلةو�ذا ) ارجع فال أستعi بم(ك: (قال �ا أراد أحد الكفار أن Hرج معه فقال �ورد أن الرسول 

، )ارجع فال نستعi بم(ك: (قال �وهو اختيار شيخ اإلسالم وابن القيم ر�هم اهللا، قالوا أن الرسول االستعانة بم�ك 
وألن الzفر ال يؤمن مكره و�ئلته Gبث طويته إال للÄورة، كأن «تاج إ±ه إلصالح بعض األسلحة أو يد�م \ الطريق 

  .أو �و ذلك
ولكن هري أنه استعان بأناس من ا��R ]c حرب خيã، وشهد صفوان بن أمية حن[ وهو Åفر، كما روى الز �والرسول 

، أما إن Åنوا ك0ة وH) منهم أو أن يتحد الكفار اTين معنا مع الكفار ا�قاتل[ ويكونون 
ً
يُنظر أن هؤالء قلة وضعافا

  .ضدنا فال ي�ع
أن ) وا�قاتلة علينا ال� معنا( ن يكون للمؤمن[ قوة لو اÇدت الطائفت[بعض أهل العلم جوز االستعانة با��ك ب�ط أ

  .لم يستعن بم�ك، وقال ارجع فإننا ال نستع[ بم�ك �و�ذا الرسول ، يكون �ا قوة \ دفعهما
رب خيã قد استعان بأناس من ا��R ]c ح �فإن الرسول  ،أما إن Åن الzفر ال تؤمن �ئلته وال مكره ووثق فيه

قال ال بل qرية مردودة، فإذا احتيج إ±ه ال ) أأصã يا ~مد(استعان بأدرع صفوان وقال  �للÄورة، فإذا اضطر فالرسول 
يعرف الطريق إال هذا الشخص، ال يصلح هذه الطائرة إال هذا الشخص، وÕب أن يكون Çت الرقابة ا�شددة حì ال 

  .ان به للÄورة القصوىيغدر، فإن احتيج إ±ه فيمكن أن يستع
  .Hورة إذا ¯ن الكفار أكÈ عدداً وÞاف منهموأيضا 

iط أيضا أن يكون حسن الرأي للمسلمÛفر حسن الرأي ويعلم أنه وليس بينه وب[ العدو ا�قاتل واشzن الÅ فإذا ،
Äروجه معنا فإنه وا�ال هذه يسوغ االستعانة به للG ورةمصانعة وعلم منه هذا واضطررنا.  

 ،ألن االستعانة بهم Þر وألنهم دqة ،يرى حرمة االستعانة بأهل األهواء û Rء من أمور ا�سلم[ شيخ اإلسالمبل 
 {: لقو¥ تعا  ،�الف ا±هود وا�صارى فيحرم أن يعينهم ا�سلم \ عدوهم إال خوفا من �هم

َ
 يُْؤمُِنوَن بِاهللا�ِ  ال

ً
ُِد قَْوما

َ
�

 
ْ

َْوِم اآل
ْ
وَن َمنْ َوا�   ِخِر يَُواد�

َ
Xَحاد� اهللا�َ َوَرُسو{   

á   / الغنيمة Y حكم الزيادة.  
و�ذا أبيح لإلمام والقائد أن  ،هناك حوافز أحيانا يضعها اإلمام R جيشه ±قويهم ويقوي عزائمهم ويفرحوا بهذه ا�وافز

فينفل من يراه ويعطيه و� من خصائص األمة؛  � ينفل فيعطي زيادة \ السهم من الغنيمة، والغنيمة أبيحت ألمة ~مد
  .الزيادة Y الغنيمة

نò ِهللا! ُ%َُسهُ {: قال تعا  ،والغنيمة كما هو معلوم تقسم أ%اس، فخمس Hرج هللا ورسو¥
َ
ٍء فَأ ْûَ ن َما َغِنْمتُم م! òغ

َ
 َواْعلَُمواْ ك

َمسَ 
ْ
َتَاَ? َوال ي الُْقْرَ] َوا±ْ ِTُِسوِل َوòِبيِل  اِكِ[ َوابِْن َولِلر òو،�للرسول و هللا،فتقسم أ%اس فخمس } السEا�تا2و §ي القر 

  .، ويب� أربعة أ%اس تقسم \ الغانم[ا�ساكiو
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  فهل لإلمام والقائد أن ينفل من هذا أي يزيد �ن واعدهم؟
و´  ،يعطيهم R ا�خول الربع ،من الغنيمة نعم ¥ أن يعطيه R ا5داية إذا دخل اÒيش و¥ أن يبعث øية وÕعل �ا نفالً 

فإذا qد اÒيش ينفل ثلث الغنيمة بعد إخراج اGمس، ينفلها R ال�ية ال� أمرها أن تقاتل أو  ،اhلث -إذا رجعوا-العودة 
  .تناجز العدو حH ìرج بكامل اÒيش من بالد الكفار

فال بأس  )نفل الربع } اJداءة وا6لث } الرجعة(ه وأرضاه كما حديث حبيب بن مسلمة رð اهللا عن �فقد نفل الرسول 
فال حرج أن يبعث øية فتغ� فيجعل �ا الربع  ،أن يرسل القائد أو األم� øية فيجعل �ا اhلث فأقل، أي بعد اGمس

ا� R اÒيش 	ه، × قسم ا5يثم  ،فأقل بعد اGمس R ا5داءة، و´ الرجعة بعث øية فيجعل �ا اhلث فأقل بعد اGمس
  .حسب ا�صاب ال�² ا�خصص ¥

 } الغنيمة :فا²فل
ً
?j ا²صيب ا�قدر Y هو زيادة.  

  )UT( ا_لقة
  :عناg هذه ا_لقة

s   / يباح الفرار من الزحف ìحكم تبييت الكفار /   }  .          م.  
o   / ¥ م الغنيمة /   �    .حكم قتل من ال رأيzمن أح.  

 ،"اGمس بعد اhلث رجعوا وËذا الربع ال�ية ينفل � Åن" :ةتيمي ابن اإلسالم شيخ يقولا أن لإلمام أن ينفل ال�ية، ذكرن
  " بعض \ بعضهم تفضيل فيه Åن وËن األ%اس أربعة من ال�ية ينفل أن وÕوز" :وقال
 اÒيش من ت�ي ك�ية العدو R نكاية زيادة منه ظهر من ينفل أن Õوز" :وقال ،ال�ايا بعض ينفل Åن � أنه ورد وقد

 هءوخلفا � ا�¹ فإن، ذلك و�و فقتله العدو مقدم \ �ل أو، ففتحه حصن \ صعد رجل أو، اإلمام بإذن العدو �قاتلة
  ."ينفلون و·نوا ذلك يفعلون Åنوا
 {: وعال جل اهللا وللق ،العدو أرض R اللقاء R معه والصã ،¥ وا�صح ،قائده طاعة اÒيش يلزم

ْ
وا ُÂِاْص 

ْ
ِيَن آَمُنوا

�
ف�َها ا§

َ
يَا ك

 
ْ
 َوَرابُِطوا

ْ
 عليهم وحرم ،اhبات ا�اÞين ا�سلم[ \ وجب الزحفان ا<� إذا أنه \ اتفقوا" هب�ة ابن ويقول }َوَصابُِروا

من و باهللا والعياذ الكبائر من بيانه سبق كما هنا والفرار "العدو وجه R الوقوف عليهم تع[ فقد، والفرار االنùاف
  )"الزحف من الفرار( ا�وبقات

T   / م� يباح الفرار من الزحف؟  
  الفار يكون أن إال

ً
-  به يمكر ثم فيلحقه انهزم ا�سلم أن العدو نظفي العدو \ ±حتال العدو يطمع كأن لقتال متحرفا

  يكون أن أو -العسكري ا<كتيك باب من
ً
 أن ولكن، أخرى فئة إ  ينحاز Åن إن يفر أن ¥ يباح فهنا ،فئة إ  متح�ا

  Õوز ال فهذا الزحف من يفر
ً
q� ،الثمائة مع ا�ائة أو ثالثة مع الواحد يكون أوhة من ينسحب أن ¥ يباح فهنا اcا�عر.  

 
ً
 اهللا� {: وجل عز اهللا لقول معه وÇارب وتدافع قائدهال تطيع أن األمة \ إذا

ْ
ِطيُعوا

َ
ْمِر ِمنُكم أ

َ
ْوýِ األ

ُ
 الر�ُسوَل وَأ

ْ
ِطيُعوا

َ
} وَأ

 مائة أو ،يفر أن Õوز فال اثن[ أمام الواحد Åن إن ا�سلم[، بإÃاع عفالِض  عن الفرار Õوز ال" :اهللا ر�ه رشد ابن يقول
ِ {: تعا  لقو¥" ا�سلم[ ضعف الكفار Åن إذا ا�عرcة من يفر أن ¥ Õوز فال مائت[ ضد َئٌة َصابَِرةٌ فَإ نُكم م� ن يَُكن م�

iمائت 
ْ
  .}َفْغلُِبوا
 منه جوادا أعتق Åن إذا الواحد عن الواحد يفر أن Õوز وأنه ،العدد R ال القوة R يعتã إنما عفالِض  أن إ  مالك وذهب
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  وأجود
ً
 مع هنا فإنه ا�قاتلة R مراست إذا يتلف أنه ظنه \ غلب فإذا، اhبات من أو£ تلٍف  ظن مع وهو قوة وأشد سالحا

 شيخ رأي وهو ،الفرار من أو£ وهما ،ظنه مع والقتال ا<لف ظن عدم مع اhبات يسن ولكن ،اhبات من أو£ ا<لف ظن
  .اهللا ر�ه تيميه بن اإلسالم
  :طلب أو دفع قتال يكون أن إما Hلو ال" :اهللا ر�ه ةتيمي بن اإلسالم شيخ يقول

 فهنا ا�سلم[، من �لف من \ عطفوا عنهم انùفوا إن وHافون ا�سلمون، يطيقهم ال كث�ا العدو يكون بأن /   فاألول
 من أقل وا�قاتلة ا�سلم[، بالد \ عدو هجم لو ومثله ،يسلموا حì ا�فع R مهجهم بذل بوجوب األصحاب ¼ح

   .ا�ريم \ استولوا انùفوا إن لكن ا�صف،
tلو ال: طلبال قتال /   وا6اH ال�وع ح[ وبعدها فقبلها، قبلها أو ا�صافة، بعد يكون أن إما R وز ال القتالÕ اإلدبار 
  ".متح� أو �تحرف إال مطلقا،
 يرون ما فعلوا نار مرcبهم R أل� وËن ،ا�لكة من وهو عنه، ن� وËال ا�سلم[، �نفعة العدو R انغماسه يسن": وقال

  ."�م سالمة فيه يرون ما أو السباحة يعرفون Åنوا إن ا�اء R السقوط وأ ا�رcب وترك اTهاب نأل، زاعن بال فيه السالمة
 
ً
 بدابته يذهب أي- ا�علف ½وز فال ،اإلمام بإذن إال تîف أي يفعل وال ا`يش } اإلنسان يتحرك ال أنه ينتبه أيضا

  .اإلمام بإذن إال øتطب وال -علفلل
 بالعدو فإذا -أرضهم R وهم عليهم اقتحم- ة*ب وÞافون العدو يفجأهم أن إال اإلمام، بإذن إال أحد غزوي ال ؛الغزو كذلك
بة نافوHو تهمب R عليهم ودخل وبيتهم كبسهم قد

َ
 هذه R اإلمام يأذن لم لو حì مبا�ة قتا¥ R تتع[ ا�صلحة فإن َ	

 فإنهم ،منهم عدوال تمكن عدوهم ويدفعوا يقاتلوا لم فإذا ،طويل وقت وعلمه إذنه «تاج وقد ،بعيد اإلمام ألن ،ا�الة
 إلرسال يبادر أن لعله ويراسلونه ،العدو فعل بما وãHونه إمامهم ويكاتبون ،اإلمام إذن دون مبا�ة عدوهم يدفعون
  .ا�سلم[ بالد كبس اTي العدو ذلك �فع جيش

  .إمامه بإذن إال منها «تطب وال العدو أرض R يتعلف وال ا�سلم[ من أحد يتحرك ال أنه ينتبه هنا-
  الكفار تبييت حكم /   /

 ،فيه نزاع ال الكفار فتبييت ،للقتال ئ[متهي غ� �فلون وهم وقتلهم كبسهم هو به ا�راد وا<بييت ،الكفار تبييت ½وز
  سائغ فإنه ون�فل وهم وقتلهم فكبسهم ميثاق أو عهد وبينهم بيننا يكن لم إذا ،جائز وهو

ً
q� تنبههم أن «تاج وال 

  وسأقاتلكم، سأحاربكم وتقول
ً
 	ها اGصال عليهم وعرضت اهللا �ين ورافض[ ~ارب[ وهم وتبييتهم فكبسهم ،أبدا

 � ا�¹ و·ن، أرضهم R عليهم يقتحم أن يتوقعوا ولم �فلون وهم يكبسهم أن لإلمام هفإن القتال إال يبَق  ولم ورفضوها
  .الغدوات مع عليهم ويغ� العدو تيبي
 أهل \ ا�نجنيق نصب أنه � ا�¹ عن ورد وقد ،به يرميهم وأن الكفار Y ا�نجنيق ينصب أن لإلمام ½وز أنه كما

 الطرق وقطع ،با²ار رميهم و½وز، اإلسكندرية أهل \ ا�نجنيق نصب عنه اهللا رð العاص بن عمرو وcذلك ،الطائف
  .بذلك إال بالدهم فتح إ� يتوصل ال ¯ن إن رهم?م وهدم ،عنهم ا�اء وقطع ،dم ا�وصلة
  .بذلك إال وهزيمتهم ا�وصل نستطيع ال أو بنا يفعلونه ¯ن إن كذلك، £تالفهاو أشجارهم إحراق كذلك

 بنا يفعلونه ا¯نو إن إال هاوقطع الشجر حرق ي(ع فال شجرهم إتالف بدون عليهم والسيطرة قتلهم نستطيع كنا إن أما
  .بهم اº²ية باب فمن
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S   / م } ا_ربd حكم قتل من ال رأي.  
 به يقصد ال والرý القتل يكون ولكن امعذور ويكون ذلك } حرج فال قصد بال وÌوه الص� وقتل با�نجنيق ر2 فإذا

 Åن فإذا، األع� وال الزمن وال الفا¬ الشيخ وال الراهب وال اGن� وال ا�رأة وال الص¹ قتل Õوز ال فإنه ،والنساء الصبيان
  .قتلهم Õوز ال فإنه ا�سلم[ \ الكفار ينا¼وا ولم ا�عرcة R يؤثرون وال برأيهم يدلون وال رأي �م ليس وهم هؤالء

R ]الصحيح çال فإنهن قاتلني مل ما النساء أن \ اتفقوا": وغ�ه هب�ة ابن وقال، والصبيان النساء قتل عن � ا�¹ ن 
 تَ قْ فيُ  رأي ذوات نò كُ يَ  أن إال يقتلن

ْ
 سيكون وهو للمال إتالف قتلهم و´، الس¹ بنفس أرقاء يص�ون وألنهم ،نَ ل

 منقطعون قوم هم" :اإلسالم شيخ فقال الرهبان أما امرأة، يكون أن الحتمال ا�صنف[ بعض وذكر اGن� وقيل "للمسلم[
  أحدهم يس�، امعالصو R و~بوسون ا�اس عن

ً
 وال أصال، ا�سلم[ \ Þر فيه أمر \ دينهم أهل يعاونون ال حبيسا

 من وهذا" اÒزية منه تؤخذ وال تلقيُ  ال أنه \ وا`مهور ،به يتبلغ ما بقدر أحدهم يكتú ولكن دنياهم H Rالطونهم
  .اإلسالم ~اسن
  حكمهم؟ فما يقتلون ال ذكروا ا§ين هؤالء

  .الغنيمة ضمن من ويدخلون ،بالس¹ للمسلم[ قاءأر يكونوا
  طفالً  سبينا إذا ،اJالغ غÇ ا�س�حكم 

ً
  :صغ�ا

  Åن فإن-
ً
، يكون فإنه أبويه أحد مع س¹ إذا أنه ا_نابلة مذهب \ بل، بإسالمه كمُ«  فإنه وا�يه عن منفردا

ً
 مسلما

 األبوين معه يكون أن البدف) يمجسانه أو ينîانه أو هيهودان أبواهف: (قال � الرسول �ديث ا�ذهب أصحاب و«تج
Ãي 

ً
  Åن نإ أما، عا

ً
 مسلم يكون فإنه فقط األبوين أحد مع أو منفردا

ً
  .بإسالمه و«كم ا

  .بإسالمه «كم أنه ا�ذهب فع¸ اإلسالم دار R -ا5الغ غ�- أبويه أحد مات أو سلمأ فإذا-
 األخرى الرواية و� بإسالمه øكم ال أنه وهو ا`مهور إ±ه ذهب ما هو لا�± R الراجح بأن القيم ابن يقول ولكن
  .اإلسالم شيخ واختارها أ�د لإلمام
  وصار دينه \ هو �ن تبعيته نقطعتا قد ا�س¹ أن ؛ا�س¹ لةأمس وب[ بينها والفرق

ً
 مات من �الف ،ا�سلم لسيده تابعا

 أقاربه من مقامهما يقوم �ن تنقطع فلم ألبويه تابعيته انقطعت فإن أبيه، وØ أو ألقاربه تابع فإنه أحدهما أو أبواه
 من أحد يتعرض ولم أطفال وترcهم اTمة أهل بموت ا±وم إ  الصحابة عهد من ا�ستمر العمل عليه ويدل ،وأوصيائه
  !مسلمون هؤالء يقولوا ولم ألطفا�م األمور ووالة األئمة
  .ا`مهور قول وهو الراجح وهو ،ا�س¹ �الف دينه \ يب� فإنه دارنا R وهو هأبوا أحد تو´ من أن \ فدل

U   / م الغنيمةºمن أح:  
 العدو \ االنتصار و´، ا�رب دار R عليها باالستيالء ملكتُ  الغنيمة فإن ،الغنيمة وحاز اÒيش انتù إن الغنيمة عندنا
  صبحوت وتملك Çاز الغنيمة فإن ،الغنيمة وحيازة

ً
zاستيالء عليها استولوا إذا للمسلم[ مل  

ً
 انهزم فإذا، ا�زيمة فور ال تاما

  استيالء الغنيمة \ استولوا إذا ولكن الغنيمة تملك ال العدو
ً
  .تاما

 تامة هزيمة الكفار انهزم إذا تملك ولكنها، \ ا�سلم[ يلةمن باب ا� يكون قد وترcهم العدو ا�ياز يكون قد ألنه
  .االستيالء بمجرد ال ،للقسمة تملك إنما ،عليها باالستيالء تملك ال فالغنيمة، تامة حيازة الغنيمة ا�سلمون زوحا
 بهم يستأنِ  لم االستيالء بمجرد ملكوها [ا�سلم أن لو، االستيالء بمجرد ال بالقسمة فتملك وقسمها، يقسمها اإلمام بدأإذا 
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  .ورثته دون الغانم[ بقية \ نصيبه درُ  اإلسالم بدار إحرازها أو القسمة قبل الغانم[ أحد مات فلو، عليهم يردها أن
 وقسمها وحازوها الغنيمة \ استولوا فإذا ،الكفار بأرض حì الغنيمة قسمة فيجوز، اهللا رsه حنيفة أâ مذهب هو وهذا
  يعتã فإنه الغنيمة صاحب يد R وأصبحت اإلمام

ً
zسفلي ذلك قبل أما، �ا مال  

ً
zالغنيمة قسمة فتجوز، الغنيمة <لك مال R 

 حازها فإذا، تاما انتصارا الكفار \ وانتصارنا �يازتها تملك الغنيمة فإن ،اإلسالم بالد إ  اÒيش qد إذا أو الكفار أرض
 َراجللل ودفع ،ال�² ا�صاب حسب جيشه \ يوزع وبدأ منها اGمس وأخرج فوقعت يقسمها اإلمام وبدأ اÒيش
 أيدينا hبوت الكفار أرض R قلنا كما قسمتها وÜوز، إ±ه ودفعت قسمت من يملكها وعندها نصيبه وللفارس نصيبه
  .عنها الكفار ملك وزوال عليها

  ا�رب مال من أخذ ما بها ا�راد والغنيمة
ً
 كذا غنمت يقول، الربح وهو الغنم من مشتقة ف�، بذلك أ�ق وما بقتال قهرا

îكذا تر� يع.  
  بقصده القتال أهل من) ا�رب( الوقعة شهد من فg، الوقعة شهد �ن و� تقسم فالغنيمة

ً
ُ  فإنه �تارا  ¥ ويكون ¥ سهمي

 فأ�رت øية اإلمام أرسل ثم بكامله اÒيش ذهب لو ،يقاتل لم أو قاتل الوقعة شهد �ن فالغنيمة، الغنيمة هذه R حظ
  .تقاتل لم ألنها الغنيمة بهذه �يةال تلك ت�ك فإنها بغنيمة وأتت
  Üد ولم ال�ية qدت ثم قاتل اÒيش أن لو ،ذهبت ال� ال�ية كذلك

ً
 ألنها ت�cه فإنها غنم قد اÒيش ووجدت حربا

  .الغنيمة من نصيب ¥ فإن -يقاتل لم أو قاتل-  الوقعة شهد من فg، الوقعة شهدت
ìالعلماء قال ح  ّÜون فإنهم لقتال تعدينا�س همؤوأجرا العسكر ارcيش ي�Òا R نوا فإذا ،الغنيمةÅ للقتال مستعدين 

  .لطلحة أج�ا و·ن عنه اهللا رð �سلمة � ا�¹ ولسهم ،ا�قاتل أشبهوا للقتال استعدادهم R فإنهم السالح ومعهم
  يكن لم من ف�ال

ً
 وهو خرج من وأما، عسكرال \ بضائعه عرض وËنما استعداد بال خرج فقط فتاجر ،القتال قاصدا

 ¥ يÄب أن يستحق فإنه بالقتال إخوانه مع دخل الصفر ساعة بدأت إذا�يث  ،بسالحه مستعد ولكنه ويش;ي يبيع تاجر
 الغنيمة: عنه اهللا رð عمر يقول �ذا الوقعة شهد �ن يقسمون Åنوا وخلفائه وسلم عليه اهللا ص¸ الرسول ألن ،الغنيمة من
  .الوقعة شهد �ن

� ُ َُسُه َولِلر�ُسولِ { تعا  لقو¥ اGمس نائبه أو اإلمام فيخرج ن� ِهللا
َ
ٍء فَأ ن َ�ْ غ�َما َغنِْمُتم م�

َ
 ك
ْ
 دفع بعد اGمس فيخرج }َواْعلَُموا

 الغنيمة Õمع( أسهم %سة وÕعله ،مصلحة \ دل �ن جعل من جعل وما ،و�لها وحفظها الغنيمة Ãع وأجرة لقاتل سلب
Hمّ  ثم ،األمور هذه رجوHمع وأجرة ¥ القاتل سلب ودفع األمور هذه دفع إذا الغنيمة سÒفيجعل) وا�مل وا�فظ ا 

 î5 وسهم، ومùفه الúء بيان وسيأª) الúء R فيùف( الúء R ومùفه ولرسو¥ هللا منها سهم، أسهم %سة الغنيمة
 مطعم بن جب� حديث من وأل�د، � وفاته بعد �م ثابت فهو ،السواء \ وفق�هم غنيهم Åنوا حيث ،ا�طلب وبî هاشم
  ".واحد ûء ا�طلب وبنو هاشم بنو إنما" قالو ا�طلب وبî هاشم î5 القر] ذوي سهم � قسم قال

 \ وفق�هم غنيهم Åنوا حيث ا�طلب وب¡ هاشم J¡ وسهم ،رسوXلو هللا سهم، متساوية أجزاء إ  اGمس ذلك فيقسم
 الطاقة، حسب ا�سلم[ ببالد (ميع من يعم) اآلية( السبيل ألبناء وسهم ،للمساكi وسهم ،ا�تا2 لفقراء وسهم ،السواء
 بال اإلعطاء هو والرضخ، والرضخ ا�فل إعطاء بعد) هاأ%اس أربعة( الغنيمة من ا5ا� يقسم ثم، الغنيمة %س هذا فيجعل
 بزيادة يعطيه ا�فل أما، اGمس بعد ف�ضخ ،رضخ يس� فهذا) السهم حد إ  يصل أن دون مع[ لشخص يرضخ( مقدار
  يعطي أن الرضخ بعكس، سهمه من نصيبه \

ً
، ا5لوغ سن إ  يصل لم Ù�و قن �حو ،الغنيمة R ¥ سهم ال �ن سهما
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  Åن إن لفرسه وسهمان ¥ سهم ،أسهم ثالثة وللفارس، Åفرا Åن ولو واحد سهم للراجل اإلمام يراه ما ويقسم
ً
 ألن ،عربيا

  .عنهم اهللا رð عمر ابن حديث من عليه متفق" ¥ وسهم لفرسه سهمان أسهم ثالثة للفارس خيã يوم أسهم � ا�¹
  .)لفرسه وسهم ¥ سهم( فقط سهمان فله) هج[ فرس( عرõ غ� فرس \ وللفارس-
 ûء وال خيل رجل مع Åن إن أسهم %سة يعطى فرس[ ¥ Åن اإذ أنه فمع© ،فرس[ من ألك0 ا�ذهب \ يسهم وال

  .ا5هائم من لغ�ها
 ¥ سهم( أسهم %سة فيعطى خيل[ معه Åن إن اGيل يعطون فإنهم ا�ذهب فأما، ةواحد �يل إال يسهم الأنه  والصحيح
 أنه والصحيح، (واره ال� ةاÒنيب \ ولÇ تعب فإذا (واره ال� ةاÒنيب من يستفيد ألنه قالوا، )للخيل[ أسهم وأربعه
 لغ� يسهم ال نهإف و�وه 5Åع� ا�واب من ذلك غ� أما، الراجح وهو ا`مهور رأي وهذا ة،واحد وفرس لرجل إال اليسهم
  .، لعدم ورود ذلك عن ا�¹ ص¸ اهللا عليه وسلم، لكن يرضخ ا5غل واÒمل والفيل و�وهاGيل غ� ûء

  )/U( ا_لقة
  :عناg هذه ا_لقة

s   / م الغنيمةzمه /   }    .تتمة أحzالغلول وأح.  
o   /  

ً
  .اGراج واÒزية /   �  .   إذا غنم ا�سلمون أرضا

    .أحzم األمان واإلجارة /   ¶
T   / م الغنيمةºتتمة أح.  
  .وصاحب الفرس باتفاق يكون ¥ سهم[ ،ذكرنا أن الَراجل يكون ¥ سهم R الغنيمة-
  ؟ إذا ¯ن مع الرجل فرسان فما ا_كمف

  ).للفرس[ وواحد لصاحب الفرس[ ةأربع( يسهم ¥ %سة أسهم) Y ا�ذهب(ا�الة تلك ا�كم أنه 
  .وهو الصحيح كما نبهنايسهم ألك0 من فرس  \ أنه الوا`مهور 

فإن اÒيش يشارك  ،)يا تغÇ من هنا وهناإذا دخل ا`يش بالد العدو بعث �ا( بالنسبة لل×ايا الà يبعثها قائد ا`يش
  .وcذلك ال�ايا تشارك اÒيش فيما غنم، øاياه ال� بعثت منه فيما غنمت

يقول شيخ اإلسالم ، وألنها R مصلحة اÒيش) ترد �اياهم Y قاعدهم( :قال �يقول ابن منذر ر�ه اهللا روينا أن ا�¹ 
الطائفة ا�متنعة منها فيما �م  فأعوان� يوم بدر ألنه بعثهما R مصلحة اÒيش، لطلحة والزب �كما قسم ا�¹ : "ابن تيمية
  ".وعليهم

 اÒيش يشارك øاياه ال� انبعثت منه
ً
  .وcذلك ال�ية تشارك اÒيش اTي انبعثت منه ،فإذا
فإن هات[ ال�يت[  إن بعث اإلمام من دار اإلسالم øيت[ منفردت[ ال عالقة ألحدهما باألخرى،أنه ولكن يالحظ -

عالقة ¥ به، فهذا يغازي R  عن اآلخر وال مستقال ،غنم ولg جيش ما ،غنمت فلø gية ما ،غ� مرتبطة بالغنيمة
  .وتنفرد × واحدة بما غنمت ،األرض وذلك يغازي R أرض
حسب القسمة ال�عية  سمهغنم ويبذ¥ لإلمام ±ق وÕب \ Ãيع اÒيش أن يؤدي × ما ،الغنيمة Üمع بعد ا�عرcة
� ُ َُسُه َولِلر�ُسولِ {الواردة R سورة األنفال  ن� ِهللا

َ
ٍء فَأ غ�َما َغنِْمُتم م�ن َ�ْ

َ
 ك
ْ
ثم بعد إخراج اGمس يقسم إ  آخر اآلية، }َواْعلَُموا

  .ا5ا� \ الغانم[
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  .الَغلول وأحºمه /   /
  .�منه رسو¥  لول اTي نç اهللا سبحانه وحذرفهذا هو الغَ  Òيشولو قام أحد بإخفاء الغنيمة ليستأثر بها عن ا
 Ùا غنمه

ً
وهو كب�ة من الكبائر، فمن غل من الغنيمة فقد ارتكب كب�ة من  أو بعضه فيحرم \ أحد أن يكتم شيئا

ِقَياَمةِ  َوَمن َفْغلُْل {: قول تعا \ من غل، يللن� األكيد والوعيد الشديد  بإÃاع األمة، كبائر اTنوب
ْ
ِت بَِما َغل� يَْوَم ال

ْ
 }يَأ

  .ووعيد أكيد أي حامًال ¥ \ عنقه يوم القيامة وهو تهديد شديد
أدوا ا�يط وا�خيط فإن الغلول ?ر ونار ( :أنه قال �، ورد عن رسول اهللا واألحاديث Ç Rريم الغلول مستفيضة متعددة

  .رواه اإلمام أ�د) Y أهله يوم القيامة
فأقول ال أملك لك من اهللا شيئا قد  ،ال ألفi أحدكم ي1ء يوم القيامة بكذا(: R ا�ديث اآلخر �ول ا�صطÆ ويق

إن الشملة الà غلها �لتهب ( :عليه فامتنع من الصالة عليه ألنه غل وقال و´ قصة الرجل اTي قال ¥ صل!  ،)بلغتك
  .متفق عليه) عليه ناراً 

Ç \ هذا ا5اب ةريم الغلول لآليفقد اتفق ا�سلمون R عوا \ أن  ،واألحاديث ا�تظافرةÃالغال رد ما غّله ويؤخذ \ وأ
ويقول  ،من مغنم، ومن س; \ �ل أو أخذ من ما أهدي ¥ منها أو باعه أو ما إ  ذلك فإنه قد وقع R أمر جلل وأمر خط�

  ."ه من مال ا�سلم[ بغ� حقومثله ما أخذه العمال وغ�: "شيخ اإلسالم ر�ه اهللا
و´ قصة  ،الرسول قد توعد R ذلك ،Õوز أن يستأثر بمال يهدى ¥ ويقول هذا لكم وهذا أهدي إ�ّ  × إ±ه أمر فالفمن وُ 

هدَي الرجل اTي قال هذا لكم وهذا 
ُ
ما بال الرجل يسÛعي¡ فيما اس�Û اهللا عز وجل فيقول هذا لكم ( :�ّ� قال أ

الشك أن \ ا�سلم أن يت� اهللا عز وجل وال يأخذ ف) أفال جلس } بيت أبيه وأمه فينظر هل تأتيه هديته ،إ%ّ هدي أوهذا 
  .شيئا من ا�ال إال �قه

  .فبالنسبة للغال فيحرم عليه هذا وÕب أن يرده إ  اإلمام وأن يستغفر اهللا من ذنبه العظيم
 وËذا علم اإلمام أن شخص
ً
 من الغنيمةُ«  ولكن القد غّل فيأخذه منه  ا

ً
  وY ا�ذهب ،رم سهما

ً
، أنه «رق رحل الغال وجوبا

  فال
ً
لم Hرج ذلك الرحل عن ملك الغال، أما إن خرج عن  والرحل «رق 	ه ما، «رم سهمه ولكن «رق رحله وجوبا

إن وcتب علم  ،ه ونفقتهوآ< ،إال السالح وا�صحف وما فيه روح ،فيحرق Ãيع رحله إن Åن R ملكه، ملكه فال «رق
  .Çرق فg هذه ال، وcذلك ماال تأكله ا�ار ،ال Çرق إنهافهذه ال Çرق، كذلك ثيابه ال� تس;ه ف ،Åنت معه
  .رواه سعيد R سننه ر�ه اهللا "السنة R اTي يغل أن «رق رحله"ن يزيد بن جابر بيقول يزيد 

إذا وجدتم الرجل قد (: قال �سمعت أø âدث عن ا�² (عن ابن عمر  وردكذلك  ،وا<حريق هنا ورد كما R هذا ا�ديث
  .فيعزر با<حريق لكن ال ينÆ) غل فأحرقوا متاعه واHبوه

ة من اإلمام ½تهد فيها لÇدع ريعقوبة تعزي اأو أنه ؟رى عليه إال هذه العقوبةوالعقوبة با�حريق هل هو واجب وأنه ال ُ½ 
 من يراه مناسب
ً
  ؟ق، وËال عزر بأمر آخر يرى أنه أوقع وأشدر! حُ  ع أن ا<حريق أ�ºفمن غل فإن رُ ؟ لû من غل ا

قرق عزر بما يراه اإلمام وال ُ« فعن اإلمام أ�د أنه يُ  òأبو حنيفة ومالك والشاف0(مذهب ا`مهوروهذا ، فله أن ال ُ«ر (
 ام شيخ اإلسال هختارا، فا<حريق للغال و�هور العلماء وأئمة األمصار

ً
، بن تيمية وابن القيم أنه عقوبة تعزيرية وليس حدا

  .أنه لم يصل \ الغال ولم «رق متاعه �وقد ورد عن الرسول ، فيجتهد اإلمام حسب ا�صلحة ب[ ا�رق وغ�ها
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S   /  
ً
  إذا غنم ا�سلمون أرضا
 
ً
أو يكون dا  ون من الغنمية وتقسم،فهل تكلوا عنها أهلها، وأجْ ) بأن فتحوها عنوة بالسيف(إذا غنم ا�سلمون أرضا

  ؟ تشمله الغنيمة حكم آخر ال
�H اإلمام فيها ب[ قسمها \ الغانم[ وب[ وقفها \ وأجلوا عنها أهلها  ةأن األراð ال� فتحها ا�سلمون عنو ا�ذهب

  .فيخ� �ي� ا�صلحة، بأي نوع من أنواع الوقف ا�سلم[
قسم نصف  �ألنه  ،هابسن قسمها أو حمأصلح  ما هو ومذهب األك0ين أن اإلمام يفعل" :يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية
  .فتملك بقسمتها وال خراج عليها ألنها ملك للغانم[ "خيã ووقف نصفها �وائبه

  .أما إن وقفها فإن الوقف ال يثبت بنفسه فحكمها قبل الوقف حكم ا�نقول
 بنفس 

ً
االستيالء، وcما ذكرنا أن رأي شيخ اإلسالم أن اإلمام يرا² األصلح، وأم� ا�ؤمن[ وعن اإلمام أ�د أنها تص� وقفا

 يؤخذ Ùن � بيده ،أن يقفهاهو األصلح أن عمر رð اهللا عنه رأى 
ً
 مستمرا

ً
فقال عمر رð اهللا  ،ويÄب عليها خراجا

 أما واTي نف> بيده لوال أن أترك آخر ا�اس ُقبò "عنه 
ً
ما فتحت عÍ قرية إال قسمتها، كما قسم ا�¹  -�م  ûءالأي -انا

� ãها �م خزانة يقتسمونها ،خيcأتر îرواه اإلمام ا5خاري" ولك.  
 حسن جائز"يقول الشيخ 

ً
وËن حبسها  ،وÃهور األئمة رأوا أن ما فعله عمر رð اهللا عنه من جعل األرض ا�فتوحة عنوة فيئا

  ."ن × أرض فتحها لم يقسمهابدون استطابة الغانم[، وال نزاع أ
وقفها، وËن Åن األصلح  ةإن Åن األصلح للمسلم[ قسمتها قسمها، وËن Åن األصلح أن يقفها \ Ãاع"وقال ابن القيم 

  ".فعل األقسام اhالثة 	ها �قسم بعضها ووقف ا5عض فعل، فإن رسول 
 يؤخذ Ùن � بيده من Þب ا±مان  فÄب عمر بن اGطاب رð اهللا عنه بناًء \ مشورة حذيفة بن

ً
 مستمرا

ً
عليها خراجا

  .واألراð ال� فتحت عنوة Åلشام والعراق ومù، فيكون أجرة �ا بكل qم ،ا�سلم[ واTمي[
 ف� تأخذ -

ً
  .حكم األرض العنوةوcذا األرض ال� جلوا عنها أهلها خوفا

-Gكذلك ال� صا�ناهم \ أنها �ا ونقرها معهم با 
ً
  .تأخذ حكم األرض ال� فتحت عنوةراج، ف� أيضا

وتكون األرض حرة ال خراج ، فحكمها حكم اÒزية تسقط بإسالمهمأما ما صو�وا \ أنها �م و�ا اGراج عنها -
  .عليها ويملكونها

U   / ا�راج وا`زية  
Hتلف  ةأجريضعه �سب اجتهاده ألنه ، فماالواضع � إ  اجتهاد اإلماموا�رجع R مقدار اGراج واÒزية ح[ وضعهما 

وأحيانا Hفض القيمة، وأحيانا يسقط  ،ويرى أنه يستطيع ف�فع ،باختالف األزمنة، فأحيانا يرى أنه يفرض \ اýT كذا
  .اوهكذ

وضعه  ه، فإنرð اهللا عنهفال يلزم الرجوع إ  ما وضعه عمر Hتلف باختالف األزمنة  ةأجريضعه �سب اجتهاده ألنه ف
وحكمه وفعله رð اهللا عنه Åن اجتهادا  ،الجتهاد ا إراجع  هنا وا<قدير ه �ا يالئم زمنه رð اهللا عنه وأرضاه،اجتهادب

 ،لم يتغ� السبب، ألن تقديره ذلك حكم �سب ما اختاره وارتضاه، وما وضعه هو أو غ�ه من األئمة ليس ألحد تغي�ه ما
  .هألجلينقض باجتهاد مثله إال إذا تغ� السبب اTي وضع ذلك ا�كم  اجتهد الوحكم القاð أو ا�اكم إذا 

فا�راج يكون Y األرض الزراعية الà تس� بماء ح� ، وا�راج Y أرض dا ماٌء تس� به ولو لم تزرع ال Y ا�ساكن-
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  .لو لم تزرع، أما ا�ساكن فال خراج عليها
جأعطاه إياه فعجز عن عمارتها، ووËذا طلب الشخص من اإلمام أرضا -

ُ
 ،ã \ إجارتها أو رفع يده عنها بإجارة أو غ�هاأ

 فإن لم يزرعها أو يؤجرها فيص� Þار، ألنها أرض للمسلم[ فال Õوز تعطيلها عليهم
ً
\ بيت ا�ال، فعليه إما أن يزرع أو  ا

  .يؤجر حì يستفيد بيت ا�ال
ويكون  ،لك منفعتها وتورث منه وÕري عليها اإلرث وتنتقل منه إ  وارثهذلت لشخص مواألرض اGراجية إذا بُ -

 بدفع األجرة ال� Åن يدفعها مورثه
ً
لكن إن آثر هذا  )نفس العقد اTي Åن يدفع مورثهفيكون العقد ( ،الوارث م�فا

 إذا آثر بها خراج األرض \ اTي اتفق مع اإلمام 
ً
ف� ص آخر صار اآلخر أحق بها، ألرض إ  شخعن زراعة اتنازل وأحدا

  .ا�ستأجر يملك منفعتهاإن ف�Åستأجرة ال� عقدها طويل األجل 
  .ومالك كما R مذهب أñ حنيفة و£ن ¯نت فتحت عنوة ،ليس عليها خراج وال خراج �زارع مكة وا_رم،-

  ؟ حكمه ما -ما أخذ Öق من غÇ قتال من مال الºفر-عندنا 
zخذ من مال ال

ُ
من �ار أهل ا§مة وا_رب، فيؤخذ الع( من  اTي يؤخذ مثل اÒزية واGراج والع�فر بغ� قتال إذا أ

يع(ون  ، واJعض خالف فيقولون إنهم ال، ويؤخذ نصف الع( من ا§åالدنا Y ا�ذهبإ� با�جار ا_ربيi إذا دخلوا 
نصف الع( من �ار أهل من �ار أهل ا_رب إذا تاجروا و الع(يؤخذ أنه  فع· ا�ذهب ،إال إذا ¯نوا يع(ون �ارنا

اýT وما يؤخذ جزية وما يؤخذ خراجا أو ما ترcوه وcذلك نصف ع� ع� ا<اجر ا�رõ  ا�ال اTي يؤخذ هفهذ ،ا§مة
  .فهذا ا�ال اTي يؤخذ يس� Rءو%س الغنيمة،  ،فزqً منا أو �لف عن ميت ال وارث ¥ للمسلم[

úده إ±همء يرجع ويرد إ  بيت مال ا�سلم[والqفرين إ  ا�سلم[ وأzء أفاءه اهللا عز وجل من الúوال ،  
ً
وسå الúء فيئا

، وال Hتص با�قاتلة بل يùف R مصالح ا�سلم[ ويبدأ باألهم فاألهم، فيùف الúء R مصالح ا�سلم[، لرجوعه
  .كما سبقتب� من اGمس  ا�قاتلة فقد أعطوا ماف

فيùف الúء فيما فيه مصلحة من بناء ا�ستشفيات واÒسور وشق الطرق وما إ  ذلك من مدارس ورزق اÒيوش 
  .وحفر اآلبار وشق العيونوالقضاة، 

  .يعطيهم عطاء R بيت ا�ال ينفقه عليهمففإن فضل ûء قسمه ب[ أحرار ا�سلم[ غنيهم وفق�هم، -
µ   / م األمان واإلجارºةأح  

  ؟ فما � أحºمه ،ن بعض ا�سلمi بعض الكفارفأحيانا يؤم�  نأ� إ� قضية األمان،
 òم أ¬ أمcãشخص ويقول فالن آِمن وأخ ªفر، يأzفهل يستطيع ا�سلم أن يطلق األمان ، نتهاألمان أن تعطي األمان ل

  ؟للºفر
 ، يصح أمانهفإنه  غ� سكران �تار غ� مكره qقل لg مسلم نعم يصلح األمان

ً
ن مò أفإذا  فيصح أمانه، حì لو Åن رقيقا

 العبد ا�سلم شخص
ً
يقول عمر ، سواء أذن ¥ سيده R القتال أو لم يأذن ،مذهب مالك والشاف0أو مدينة فيم� أمانه وهو  ا

ذلك ) Y من سواهميس9 بذمتهم أدناهم وهم يد (يقول �والرسول  "أمانه وزالعبد ا�سلم رجل من ا�سلم[ Õ"رð اهللا 
 تشكو أخاها عÍ رð اهللا عنه وأنها قد أجارت وأن علي أتتن يصح أمانها، كما R قصة أم هانئ qم الفتح �ا ا�رأة لو تؤم! 

ً
 ا

  ).قد أجرنا من أجرF يا أم هانئ( :�وهو يصÍ سبحة الض� فقال  �يريد قتل من أجارت، أتت ا�¹ 
�ا أجارت زوجها أبو العاص بن الربيع �ا أ, إ  ا�دينة فأجارته، وأخãت الصحابة أنها  �وcذلك قصة زينب بنت الرسول 
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  .ثم رجع إ  مكة وأسلم بعدها ،قد أجارت الربيع قبل إسالمه
مة وعموم ا�سلم[ �Õون ب�ط بال Þر \ ا�سلم[، وقد أÃعت األمة \ صحة أمان ا�رأة

َ
  .فالعبد واأل

  .األمان وا�دنة واTمة تكون ب[ الكفار وا�سلم[ ع� سن[ فأقلأن  Y ا�ذهب ، فأقلو�Õ بع� سن[
فإذا رأى أن ، فيصح إذا رأى اإلمام أن ا�سلم[ فيهم ضعف فله أن يزيد كما نص شيخ اإلسالم ابن تيمية ،منجزة ومعلقة

أما إذا Åن ا�سلم[ \ قوة ، ضعف فإنه يرا² ذلك يعقد هدنة مع الكفار حì لو زادت \ ع� سن[ مادام R ا�سلم[
  .فوق ع� سن[ يزيدفال 

لكن ، لألمة ولعموم ا�سلم[، وتصح أن يعقدها اإلمام وغ�ه Òميع ا��c[للقن والشاهد أن األمان يصح واTمة تصح 
، ألهل بته فهو أدرى �يلهم ومتطلباتهم فله أن يعقد أما األم�¥ وضع أن يعقد مع عموم الكفار ولو ك0 عددهم،  اإلمام

�ا فيه  ، ال،�Ü بتة Åملةال لكن ال �Õ أهل بتة Åملة، أو امرأة  ،فله أن �Õ قافلة أو حصن أما إن Åن شخص واحد
 زيدون�سلم[ فال يأما عموم ا ،ةواألم� ¥ أن �Õ بت، أما اإلمام فله أن Ã �Õيع ا��c[، فتئات \ األم� أو اإلماما

  .حصن صغ�أو قافلة  \

  )US( ا_لقة
  :عناg هذه ا_لقة

s   / م األمان واإلجارةzمة /   }    .تابع أحTأهل ا.  
o   / زيةÒين تؤخذ منهم اTمة /   �                 .اTم أهل اzمن أح.  
T   / م األمان واإلجارةºتابع أح  

ن وأøه ،واس;قاقه ،قتل مستأمنو«رم بهذا األمان  ،بهذا األمان يصبح ا��ك آمنا òلك الُمؤمT.  
ألن اهللا عز وجل  ا��c[ ليسمع ¤م اهللا عز وجل وينظر R أحzم ال�يعة فيجاب إ  ذلك،من وËذا طلب األمان أحد 

ِجرْهُ َح�� يَْسَمَع َ َ و{ :قال
َ
ُمْ(iَِ�ِ اْسَتَجاَرَك فَأ

ْ
َن ال َحٌد م�

َ
َإِْن أ �َمَنه

ْ
بْلِْغُه َمأ

َ
ن ويعرف مّ ؤفإنه يسمع ¤م اهللا ويُ  }َم اهللا� ُعم� أ

  .ثم يرد إ  مأمنه ،وËذا طلب ا��ك تلزم إجابته ،�ع اإلسالم
  عقد اdدنة

  .اهوتلزمه وتلزم �يع ا�سلمi إذا عقد ،عقد اإلمام أو نائبه Y ترك القتال مدة معلومة ولو طالت بقدر ا_اجةواdدنة 
، وا�ؤقت الزم  -أي ا�دنة- وÕوز عقدها " :يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية

ً
 ومؤقتا

ً
لطرف[ Õب الوفاء به ما لم ينقضه لمطلقا

ومì  ،اGيانة R أظهر قو  العلماء، وأما ا�طلق فهو عقد جائز يعمل اإلمام فيه با�صلحة خوفالعدو، وال ينقض بمجرد 
  . "ن بعده بالوفاء بعقد اإلمام السابقمات اإلمام أو عزل يلزم م

حì إن تم دفع مال منا إ  ا��c[ حì  ،با�سلم[ حيث جاز تأخ� اÒهاد �حو ضعٍف  ،فيجوز عقد ا�دنة للمصلحة
  .�هم إ  أن يقوى ا�سلمون فال بأس بهذا األمر للÄورة كÆن

 لو 
ً
وقالوا لن نوقع معكم العقد حì تل8موا بأن  ،وا علينا أن نردهش;ط علينا رد رجل جاء منهم مسلما ف�طاوÕوز أيضا

  .بهذا ال�طمعهم من جاءكم منا تردونه علينا، فال حرج بإمضاء العقد 
 رد رجل جاء منهم "وÕوز �ط 

ً
 بقتا�م فالرسول  �ولكن كما قال الرسول  "للحاجة مسلما

ً
�ا  �ألñ بص� يؤمر øا

أو كما ورد عنه  )سعر حرب لو ¯ن معه �اعةويح أمه مُ ( القرشي[ اTين أتيا بطلبه وقال للرجل[ هجاءه أبو بص� سلم
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بص� وذهب إ  العيص R القصة ا�شهورة، و9 من أسلم أ, إ±ه حì أصبحوا قوة وضايقوا قريش،  و، ففهمها أب�
فأصبحوا هم من  ،نقلبت عليهم وهللا ا�مدفا يناشدونه اهللا والرحم أن يسقط هذا ال�ط عنهم، �فراسلت قريش الرسول 

  .يطا5ون بإلغاء هذا ال�ط
  .والية لzفر \ مسلم الهو حر ألنه و، إ�نا فأسلم لم يرد إ�هم) عبد( ن� ولو هرب من ا�(�i قِ 

م! مò ؤوبالنسبة للمُ 
ُ
ايتهم فلو ج� ا�ستأمن بل يؤخذون �ن !يشاء R بالد اإلسالم، ال أن يفعل ما  هذانوا ليس مع©ن[ إذا أ

 فإنه تقام  ،فإنه يؤخذ �ريرته وøاسب و�ري عليه األحºم ال(عية ؛أو ا§å أو ا�هادن وقتل
ً
فلو قطع طرفا وفقأ عينا

  .عليه تلك األمور
اإلمام إذا خ� (ن خيف نقض عهدهم Ëو ،ولو ¯ن عندنا رهائن dم فقتلوا رهائننا، فيجوز قتل رهائنهم إن قتلوا رهائننا

ويقول العهد  ، ãHهمبل عليه أن ينبذ \ سواء ،يباغتهم با�رب مبا�ة فإنه ال) وحس و�وف من أن ينقضوا عهدهم
 َسَواء إِن� اهللا� الَ øُِب� ا�َائِنِ {ه اآلن ءاTي بيننا وبينكم نريد إلغا

َ
Yَ ِْهْم

َ
َاَفن� ِمن قَْوٍم ِخَيانًَة فَانبِْذ إِ�

َ
ا * فينبذ إ±هم  }iَ َو£ِم�

وهذا } حق ا_ربيi ، بينهم وبينه عهد قبل اإل�رة عليهم ويعلمهم بأنه لم يبَق  ،باستمرار ذلك العقد ىأنه ال يروãHهم ب
  .من الكفار

  .أهل ا§مة /   /
  ؟ ة ما ا�راد بها وعقد ا§مفا§مة ما ا�راد بهفهناك أناس رغبوا أن تعقد �م اTمة R بالد اإلسالم  ،إذا علم هذا

 عندما، فإذا رغب بعض الكفار أن يعيشوا R بالدنا، أو بذل اÒزية ب(طإقرار بعض الكفار \ كفرهم  امعناه ا§مة
 ýيش اإلسالÒهم ب[ عدة أمور إ يقدم ا�H هم ب[  ،إما اإلسالم: بالدهم فإنه�H زية عن يد وهم فإن رفضوا فإنهÒا

، فيكونون ذمي[ بهذا العقد، ويصبح فإذا اختار أهل ذلك ا5ت دفع اÒزية وعقد اTمة �م، القتالف فإن رفضوا ،صاغرون
  .هذا الشخص ذمياً Üري عليه أحzم أهل اTمة مادام مل8ما بأحzم أهل اTمة

بالد ا�سلم[  وعليه أن «;م ،وال8ام أحzم ا�سلم[ إقرار بعض الكفار \ كفرهم ب�ط بذل اÒزية�  فا§مة
  ،وعند ناقوسه وعند صليبه ،وأكل ا�Gير ،ويست; عند �ب %ره ،وأنظمتهم و�ائعهم

ً
فيبذل اÒزية  ،فال Õاهر بها مطلقا

ِْزيََة َعن يٍَد َوُهْم َصاِغُرونَ { :عن يد وهو صاغر وÜري عليه أحzم اإلسالم واألصل فيه قو¥ تعا 
ْ
 ا`

ْ
  .}َح�� ُفْعُطوا

  ا§å وعندنا ا�ستأمن وعندنا ا�عاهد فعندنا
 وتعاهدنا وËياه \ عدم مقاتلته )من الكفار( فا�عاهد

ً
  .هذا يس� معاهد ،هو من أخذ عهدا

 كأن يكون طبيب مانبأهو من دخل دارنا  وا�ستأمن
ً
 دخل مستأمن ا

ً
 ±جري عملية ويعود أو مهندس ا

ً
 أو تاجر ا

ً
من ا<جار  ا

 
ُ
  .ن 5يع بضاعته وHرج، فهذا مستأمن وليس ذýم! استأمن عند دخو¥ فأ

وÇميه ا�ولة اإلسالمية بموجب هذه اÒزية ال�  ،فيسلم اÒزية �ا فهو من استوطن دار إسالم لتسليم اÒزية، ا§åأما 
  .يدفعها

S   / ا§ين تؤخذ منهم ا`زية.  
 ،ورد عنه أخذ اÒزية من lوس هجر �، فالرسول وسو�ذلك ا�ج) ا�هود وا²صارى(إال ألهل الكتابi تعقد اÒزية  وال

وروى ال;مذي وغ�ه عن عمر أنه لم  )سنوا بهم سنة أهل الكتاب(وورد عن عبد الر�ن بن عوف رð اهللا عنه أنه قال 
عندما  ةأخذها من lوس هجر، وا�غ�ة بن شعب �يأخذ اÒزية من ا�جوس حì شهد عبد الر�ن بن عوف أن الرسول 
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ابن رشد اتفاق qمة الفقهاء  وحD" حì تعبدوا اهللا وحده أو تؤدوا اÒزيةأن نقاتلكم  �أمرنا ا�¹ "ل لعامل ك�ى قا
  .)سنوا بهم سنة أهل الكتاب: (قد قال �والرسول ، \ أخذ اÒزية من ا�جوس

  .ا`زية باتفاقتؤخذ منهم أما بالنسبة لليهود وا²صارى فإنها تعقد dم ا§مة و
Åلسامرة واإلفرنج ا±هود وا<ابع[ �م با�ين  وأذلك من ضمن من تؤخذ منهم اÒزية اTين يدينون بدين ا�صارى ك

ِكَتاَب {وهم داخلون R عموم قو¥ جل وعال  ،يدخلون R عموم اTين أوتوا الكتابفهؤالء  والصابئ[
ْ
 ال

ْ
ْوتُوا

ُ
ِيَن أ

�
 }إِن� ا§

  .أقر وعقدت ¥أو غ�هم ا�ùانية من هؤالء  وأا±هودية  فمن اختار ،ية وا�ùانيةفاآلية تشمل من تدين با±هود
وcذلك اتفقوا \  ،اتفقوا \ أن اÒزية تÄب \ أهل الكتاب وهم ا±هود وا�صارى" يقول الوزير ابن اdبÇة وابن رشد

تؤخذ من × Åفر عربيا Åن أو أعجميا إال " مالك اإلمامفقال " واختلفوا فيمن ال كتاب ¥ وال شبهة ،Þبها \ ا�جوس
  .اإلمام أsدو� رواية عن " ال تقبل إال من العجم" أبو حنيفةوقال  "من م�\ قريش

 بل Åنوا قد أسلموا، وقال ر�ه ،وأنه لم يبق أحد من م�\ العرب بعد ،أخذ اÒزية من Ãيع الكفار واختار شيخ اإلسالم
لم  �وËذا عرفت حقيقة السنة تب[ أن الرسول : "قال "غارين أنه Õوز مهادنة Ãيع الكفار باÒزية والصò ومذهب األك0" اهللا

 وأن أخذه اÒزية Åن أمر ،يفرق ب[ عرõ وغ�ه
ً
  ا

ً
 مشهورا

ً
لم  �وا�¹  ،بمال ا5حرين معروف ةوقدوم أñ عبيد ،ظاهرا
وال (عل غ�هم ليس كفؤا ¥  ،وال تقديمهم R اإلمامة، الس;قاقHص العرب �كم R ا�ين ال بمنع جزية وال بمنع ا

وال �ل ما استطابوه دون ما استطابه غ�هم، بل علق األحzم باألسماء ا�ذكورة R القرآن �Åؤمن والzفر والã  ،با�zح
ا ~مد بن ا�نفية أمه جارية من رقيق ، و�ذو�ذا عÍ رð اهللا عنه اس;ق اÒارية ال� أتته من غزو بî حنيفة، "والفاجر

 ) إال اهللا وحده ال jيك ¯ن كمن أعتق ع( رقاب من ذرية إسماعيل¢من قال ال (قال  �، وورد عن الرسول بî حنيفة
  .وهو الصحيح ،فدل هذا Y أنه ½وز اسÛقاق العرب

 ،حد يأª من عموم ا�سلم[ ويعقد اTمة ألحد الكفارفال أ ،ألن هذا العقد عقد مؤبد ،ال يعقد ا§مة إال اإلمام أو نائبه
  .يعقدها إال اإلمام أو نائبه فال

فالصحابة إذا قدموا \ بت خ�وهم ، وÕب إذا أحد من أهل اTمة بذل اÒزية وتكاملت �وطه Õب قبول اÒزية منه
فر بذل اÒزية فيجب علينا أن نقبلها ونأخذها فيكون القتال آخر ûء، فإذا رغب الz ،ب[ اإلسالم أو اÒزية أو القتال

  .عن قتلهم وËقامتهم بدارنا فتؤخذ منه × qم بدال، منه
ن وال أع
 وال الشيخ الكبÇ وال وال تؤخذ ا`زية من ص� وال امرأة وال rنون وال زمِ  ،وا`زية ال تؤخذ إال من الرجل

ُف اهللا� {فإن اهللا عز وجل يقول  وال الفقÇ ا§ي يعجز عنهاا�نê الحتمال أن يكون امرأة، وال تؤخذ من العبد 
�
الَ يَُكل

 إِال� وُْسَعَها
ً
إال من خالط : "يقول شيخ اإلسالم، cما أنها ال تؤخذ من أهل الصوامع اTين يتعبدون R صوامعهمو} َغْفسا

  ."�ذ ا�تاجر ف�zصارى باالتفاقاا�اس و
  ��ديث معاذ رð اهللا عنه أن ا�¹  ،5الغفاÒزية ال تؤخذ إال من الرجل ا

ً
م هو لوا�ا، أمره أن يأخذ من × حالم دينارا

  .فمفهومها أنها ال تؤخذ من غ� ا5الغ ،ا5الغ
وبالنسبة إ  الشيخ الكب� الفا¬ والفق�، فورد أن عمر رð اهللا عنه رأى رجًال كب� السن يتسول من أهل اTمة فدqه 

 "فقال " ألدفع اÒزية لكم"ل؟ فقال م تتسول"وقال 
ً
 وترcناك كب�ا

ً
وأسقط عنه اÒزية " ما أنصفناك إذ أخذنا منك شابا

  .، هذه أخالق ا�سلم[ مع غ� ا�سلم[ وأهل اTمةوفرض ¥ من بيت ا�ال
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 ثم أعتق فإنها تفرض عليه اÒزيةسلم��ب ا`زية Y عتيق ولو 
ً
 Åفرا

ً
  .، فإذا Åن رقيقا

 أو اغت©R وسط ا�ول أو بلغ R وسط ا�ول  عتقولو أ ،، تؤخذ منهم آخر ا�ولالصغÇ إذا بلغ تفرض عليه ا`زية و�ذلك
أعتق قبل شهرين من حلول األجل فتؤخذ قيمة الشهرين فقط وال تؤخذ سنة (فتؤخذ منه با�ساب  ،أخذت منه با�ساب

  .)ثة أشهر فقط با�ساببلغ قبل ا�ول بثالثة أشهر، يؤخذ جزية ثال(، )Åملة
ووجب دفع من قصدهم  ،وحرم علينا قتاdم وأخذ ماdم ،فإذا بذل أهل ا§مة الواجب عليهم من ا`زية وجب قبوX منهم

  .لم يكونوا بدار ا_رب بأذى ما
و يوم[ ثم فلو لم يدفعها مبا�ة وجلس يوم أ ،، األصل أن اÒزية تدفع عند تمام ا�ولعنه تومن أسلم بعد ا_ول سقط

 فهذا يكون دافع �م لإلسالم �الرسول ، فنطا5ه بها أسلم فنسقطها عنه وال
ً
 ولم يبعث جابيا

ً
  .بعث هاديا

  ):ا`زيةوطريقة أخذ (من أحºم ا`زية 
  ،ويطال وقوفهم ،أنهم يمتهنون عند أخذها -

ً
ح� يعطوا ا`زية عن يد وهم {ألن اهللا عز وجل قال  ،وÜر أيديهم وجوبا

 بنفسه ويبَطأ عند  وأوال نقبل أن يرسلها مع غالمه  }غرونصا
ً
 أو ثريا

ً
 أو غنيا

ً
مع أحد، البد أن يأª هو حì لو Åن وجيها

  . -اTلة-لو أرسلها مع أحد فال نقبل لفوات الصغار ، فوهو صاغرعن يد أخذها ويدفعها 
ح أن يكتÆ بهذا ال�ط عن اÒزية ب�ط أن ، ويصويصح أن ي�ط عليهم ضيافة من يمر بهم من ا�سلم[ ودوابهم -

أما  - بهذا ال�ط- إال ب�ط Üب ضيافتهم با�سلم[ وال ،ويعتã بيان قدرها وأيامها وعدد من يضيف ،تقابل ما عليهم
بأن نلزمهم بالضيافة للمسلم[ مع بهم هذا إÞار R ألن  ،ذا لم ي�ط عليهم عند عقد اTمة معهم فال يلزمهم ذلكإ

Òما أن نسقط عنهم استضافة ا�سلم[ وازية، فإما أن يبذلاËزية وÒا�ارين ببالدهم ا.  
U   / م أهل ا§مةºمن أح  

، فإن أسلم R وسط ا�ول قبل )من أسلم Y �ء فهو X( :�قلنا بأن من أسلم بعد ا�ول فإنه يشجع وتسقط عنه لقو¥ 
  .خرتمام ا�ول فهذا أو£ باإلسقاط من اآل

 فيضمن تلك ا�فس وÕري ، فم اإلمام أخذ أهل اTمة �كم اإلسالم R ضمان ا�فسيلز
ً
 خطأ

ً
لو قتل أحد منهم مسلما

رجم  �الرسول  ،عليه أحzم اإلسالم، وcذلك R ضمان ا�ال والعرض وËقامة ا�دود عليهم فيما يعتقدون Çريمه Åلزنا
 �فقتله الرسول  فرضخ رأسها، Åنت معها ةÒارية \ أوضاح من فضا±هودي اTي ز[، وcذلك قتل ا±هودي اTي قتل ا

فإنه أقيم عليه  كذلك ا±هودي اTي ز[، فدل ذلك \ أن أهل اTمة تقام عليهم ا�دود ويقام عليهم القصاص، باÒارية
فأقام حد اهللا فيهم م، هعتيأو� بيهودي[ قد فجرا بعد إحصانهما فرÃهما، ألن هذا حكمه حR ì � �ا�د، والرسول 

� R تهميعكما.  
Üز (كذلك يلزمهم ا<م� عن ا�سلم[ بالقبور، فال يدفنوا R مقابرنا، و´ زييهم وحلييهم �ذف مقدم رؤوسهم -

  .ال كعادة األ�اف والسادة، فا�اصل أنهم يم�ون عن ا�سلم[) نواصيهم
  .Çت ثيابها <تم� أما ا�رأة فتجعل ،كذلك بشد زنار R وسط الرجل-
 ±صدر صوت كذلك نص الفقهاء عليهم عند دخول ا�مام أن يضعون جلجال-

ً
، و�و خاتم من رصاص R رقابهم ،ÒÅرس ا

حì يكون  ،وا�قيقة أنه يكú أن يم�ون بزي �م حì يعلم من يقابلهم أنهم ليسوا مسلم[ وأنهم من أهل اTمة
  .ن إ  أضيق الطريق وما إ  غ� ذلكوون بالسالم وُيلجؤؤفال يبد ،Tمةا<عامل معهم \ أنهم من أهل ا
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  . غ� م�جة�يمكنون من رcوب ا�ملكن و ،و�م رcوب غ� اGيل-
أن يرcبوا ا�مار \ جنب ( وقد ورد عن عمر بأنه أمر (ز نواØ أهل اTمة وأن يشدوا ا�ناطق وأن يرcبوا األكف بالعرض

تهم بالسالم ء�م وال بدا القيامÕوز تصديرهم با�جالس وال  وال، ) جهة وظهره \ جهة أخرى�يث تكون رجليه \
  .وعليكم :وقد ورد R الصحيح[ إذا سلم عليكم أهل كتاب فقولوا، باإلÃاع

وجوز طائفة ، مثلها أو وعليكم فقطبواختلف شيخ اإلسالم ابن تيمية R الرد هل ترد  ،واتفق أهل العلم \ أنه يرد كذلك
  .من العلماء ابتداءهم للÄورة وا�اجة

بل قال اإلمام أ�د � عندي أكã  ،فال يقال �م مثل ذلك" كيف أمسيت"وال " كيف أصبحت"ون بقول ؤكذلك ال يبد
  .من السالم

  تهنئتهم وال
ً
qاهللا عنه مرفو ðهريرة ر ñود وا²صارى بالسالم ال تبدؤوا ا�ه(وال تعزيتهم وال دخول أعيادهم �ديث أ

  )فإذا لقيتم أحدهم } طريق فاضطروهم إ� أضيقها
زار ا±هودي R مرض موته ودqه لإلسالم  �فإن ا�¹  لكن عيادة ا�ريض أو مالطفة اýT إذا ر^ إسالمه فال حرج

ذلك لعل اهللا عز وجل أن يهديه ونظر إ  أبيه فقال أطع ~مد فأسلم، فإذا ر^ إسالمه فال بأس بمالطفته وعيادته وما إ  
  .أما إذا علم منه أنه معاند وال ير� إسالمه فليعامل Ùا تقدم، إ  اإلسالم

«دثونها أو يبنونها، أو من  كذلك يمنعون يإحداث الكنائس وا5يع وlتمع لصالتهم R دارنا، فإنهم يمنعون من ذلك وال
  .اء وqËدة ترميمها وÜديدها «ا\ ا5ناء وقد ن� عن بنايتها R اإلسالمهدم منها وال تب© مرة أخرى، ألن ا5ن بناء ما

تب©  فال، )تب� الكنسية } اإلسالم ال( :�قال الرسول  : بن مرة قال سمعت عمر بن اGطاب قالثّ� وورد R حديث كُ 
 خرب منها  Õدد ما وال ،الكنيسة R دار اإلسالم

ً
  .حì لو هدمت ظلما

  )UU( ا_لقة
s   / مةTم أهل اzتتمة أح.    {   / ýTيُنتقض عهد ا ìم.  
T   / م أهل ا§مةºتتمة أح  

  . رواه اإلمام أ�د واحتج به) أيما مù مùته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيع: (يقول بن عباس رð اهللا عنه وأرضاه
 
ً
qداود عن ابن عباس مرفو ñة وبيت عذاب(ر آخر و´ أث) ال ½تمع قبلتان بأرض(وألsال ½تمع بيت ر.(  

فلما ك0 ا�سلمون ، و�ذا أقرهم ا�سلمون R أول الفتح \ ما R أيديهم من أرض العنوة بأرض مù والشام وغ� ذلك
اتفق ا�سلمون : وقال، وبنيت ا�ساجد R تلك األرض؛ أخذ ا�سلمون تلك الكنائس فأقطعوها وبنوها مساجد وغ� ذلك

بناه ا�سلمون من ا�دائن لم يكن ألهل اTمة أن «دثوا فيها كنيسة، وËذا Åن �م كنيسة بأرض العنوة فبنوا  أن ما
ا�سلم[ مدينًة عليها فإن �م أخذ تلك الكنيسة، ولو هدم و  األمر × كنيسة ٍ بأرض العنوة كمù والسواد بالعراق وبر 

R 
ً
 R ذلك ومتبعا

ً
 منه بل Üب طاعته ومساعدته R ذلك الشام و�و ذلك lتهدا

ً
، ذلك �ن يرى ذلك لم يكن ظلما

وا�دينة والقرية ال� يسكنها ا�سلمون وفيها مساجدهم ال Õوز أن يظهر فيها ûء من شعائر الكفر ال كنائس وال 
لzن للمسلم[ أخذها ، هاغ�ها، إال أن يكون �م عهد فيو7 �م بعهدهم، فلو Åن بأرض القاهرة و�وها كنيسة قبل بنائ

والكنائس العتيقة إذا Åنت : "ألنها أرض عنوة، فكيف وهذه الكنائس أحدثها �م ا�صارى، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية
 للمسلم[ ، بأرض العنوة فال يستحقون إبقاءها وÕوز هدمها مع عدم الÄر علينا

ً
وËذا Åنت R مzن قد صار فيه مسجدا
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  ".رض عنوة فإنه Õب هدم الكنيسة ال� بهيص¸ فيه وهو أ
من أحzم أهل اTمة أنهم يمنعون من تعلية بنيانهم \ ا�سلم[، فإذا أراد اýT أن يبî داره فال يرفعها \ ج�انه - 

ً
أيضا

 وسواء Åن هذا ا5، )اإلسالم يعلو وال يع· عليه: (�من ا�سلم[، بل تكون أقل أو مساوية، لقول الرسول 
ً
نيان مالصقا

  –أي جدار اýT مالصق-Òدار ا�سلم 
ً
 أو Åن بعيدا

ً
أو بينهما فضاء من ج�انه القريب[ منه، فسواء الصقه R ا5نيان إذا

 ¥، فإن عال ولم يستأذن استمر R بنيانه ولم يراِع هذا ا�كم وجب نقض بنيانه، وËن ساوى ا�سلم[ 
ً
عنه لكنه يعد جارا

أما أن ، بأس ال حرج أن يساوي ببنيانه ا�سلم[، فهم يمنعونه من أن يعلو بمناز�م \ ا�سلم[ R ا5نيانR ا5ناء فال 
  .يكونوا أقل أو مساوين فال حرج R ذلك وال بأس

Yاها من ا�سلم فأصبحت تلك ا�ار أÛمن دار ا�سلم فاش Yيها و�نت أÛأ� إ� دار يريد أن يش 
ً
من  لكن لو أن ذميا

  دور ا�سلمi ا�جاورين dا فهل ينقض الزائد؟
  .فتب� ألنه اش;اها ولم «دثهاال ينقض ذلك الزائد بل يستصحب ا�ال وتب� \ وضعها، 

ال يمكن من ذلك، ألنها بعد االنهدام  لكن لو انهدمت تلك ا�ار وأراد أن يبنيها Y وضعها السابق أY من دور جÇانه،
  .جودة قبل، فتأخذ حكم اÒديد وا5ناء اÒديد ال يسمح ¥ بأن يعلو \ ج�انه ا�سلم[كأن لم تكن مو

، ال يظهرون �ب اGمر أمام ا�سلم[، ويبيعونه ويش;ونه أمام أنهم يمنعون من إظهار اGمركذلك من أحzم أهل اTمة -
فإن أظهروها فتصبح تلك اGمر غ� ~;مة، ولو   ا�سلم[، أو ي�بونه R أسواق ا�سلم[، بل Õعلون %رهم مستورة

  . األمر أن يصادرها، و�ن رأى من ا�سلم[ أن يغ� عليهم وينكر عليهم ذلك
فإن فعلوا ذلك وأظهروا ا�Gير ، كذلك ال يظهرون �م ا�Gير فيضعونه R مال�هم ويبيعونه أمام ا�أل وما إ  ذلك-

  .وأظهروا اGمر أتلفناها �م
 ال -

ً
 خفيفا

ً
 يمنعون من إظهار ا�واقيس ال� يÄبونها R كنائسهم فال يÄبون نواقيسهم إال داخل دور عبادتهم Þبا

ً
أيضا

يتجاوز موضع كنيستهم ومعبدهم، ال يسمع ا�Òان فيتضايق ج�ان ذلك ا�اقوس بصوته، فيمنعون من إظهار شعائر دينهم 
  .ÅلÄب با�اقوس

  .م ورفع صوتهم \ ا�يتكذلك جهرهم بكتابه-
þال ينالوه، فالقرآن ال يمسه ، وcذلك يمنعون من قراءة القرآن فقد ورد أن ال يمس ا�صحف إال طاهر، فال يتلون القرآن

  .إال ا�طهرون
من امتهان �وcتب الفقه وحديث الرسول  -ا�صحف-ويمنعون من �ائه : "يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية

ً
، ويمنعون أيضا

ُعْدَوانِ {: ك وال يصحان لقول اهللا تعا ذل
ْ
ِم وَال

ْ
ث ِ

ْ
 اإل

َ
Yَ َيَعاَونُوا 

َ
، ��ا يؤدي إ±ه ذلك من امتهان ¤م اهللا و'م رسو¥ }، َوال

  ".فال يمكنون من ûء من ذلك
 ، كذلك يمنعون من إظهار أكل و�ب نهار رمضان-

ً
إظهار بيع فإن هذا ا�نكر R دين اإلسالم ومن إظهار ا5يع أيضا

مأكول R نهار رمضان يعلم أكله R توه Åلشوي، فال يسمح �م أن يشوون R نهار رمضان فتتطاير األدخنة وتؤذي 
ا�سلم[ ويتضايق وÜرح مشاعر ا�سلم[، فيمنعون من األكل R نهار رمضان وأيضاًما فيه إظهار لألكل Åلشواء R نهار 

  . Åلشواء فإنه ال يباح �م أن يظهروه رمضان، وcذلك إظهار بيع مأكول فيه
 من ذلك، عليهم أن يؤدوه Åمال -الكفار-إذا صولح أهل اTمة : تنبيه

ً
ألنهم R  R بالدهم \ جزية أو خراج لم يمنعوا شيئا
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ظهار بالدهم يشبهون أهل ا�رب زمن ا�دنة، وألن بتهم ليست بت اإلسالم لعدم ملك ا�سلم[ �ا، فال يمنعون من إ
 من ذلك اTي تقدم

ً
فلهم أن يظهروا �ب ، دينهم فيه كمناز�م، فإذا صو�وا R بالدهم \ جزية أو خراج لم يمنعوا شيئا

%رهم وأكل خ�يرهم وÞب نواقيسهم بالكنائس وما إ  ذلك، ألنهم دفعوا اÒزية فهم R حكم أهل ا�رب إال إنهم 
  .توقوا ا�سلم[ بدفع تلك اÒزية

فاTي بيننا وبينهم اتفاق أن يدفعوا اÒزية ال يمنعون دqة ا�سلم[ من ا�خول إ±هم ون� دين ا�سلم[ R بتهم،  لكن
 ال يمنعون دqة اإلسالم R ا�خول 5الدهم ون� دين اهللا عز وجل وتوجيه ا�اس 

ً
ونبقيهم \ ما هم عليه ولكن أيضا

  .�ين ا�ق
 من ضمن أحzم أهل ا-

ً
حل gح : (قال �، ألن الرسول أن الºفر يمنع من دخول ا�سجد Y الصحيحTمة أيضا

ُ
إt ال أ

 من اÒنابة ومن ا�يض، فالzفر من باب أو£) هذا ا�سجد _ائض وال `نب
ً
كذلك ورد أن أبا موY ، والzفر أشد حدثا

فقال ¥ عمر ، يه عمله وما صنعه R واليتهاألشعري رð اهللا عنه وأرضاه دخل \ عمر ومعه كتاب فيه حساب يب[ ف
يقول أبو موY ) إنه ال يدخل ا�سجد: (ادُع اTي كتبه ±قرأه حì يب[ �ا ما تدّون فنفهم، فقال: رð اهللا عنه وأرضاه

Y إنه نùا¬، فأبو مو: فقال ولم ال يدخله؟ قال، أن اTي كتب هذا الكتاب ال يدخل ا�سجد فاستغرب عمر: األشعري
فانتهره عمر، فاتفق عمر وأبا موY \ أن الzفر ال يدخل ، يعلم أنه نùا¬ وأن ا�ùا¬ ال يدخل ا�سجد ألنه Åفر

  .ا�سجد
كذلك عÍ رð اهللا عنه وأرضاه بù �جو� دخل ا�سجد ف�ل من ا�نã وÞبه حì أخرجه، فدل \ أن الzفر ال 

  .يدخل ا�سجد
اتفقوا \ أنه يمنع : "الوزير ابن هبÇةويقول " ال Õوز للكفار دخول ا�سجد �ال: "ر�هما اهللا وأsداإلمام مالك ويقول 

 أقام ثالثة أيام ثم ارÇل، الzفر من دخول ا�رم ا�ê، ويمنع هو واýT من استيطان ا�جاز
ً
ولكن " ومن دخل منهم تاجرا

ولكن ا`مهور يرون ا�نع وهو ، وفد الطائف R ا�سجد �نزال الرسول ر�ه اهللا لم يَر ا�نع R الg، إلأبو حنيفة 
  . الصحيح

  .فال يمكن الzفر من دخول ا�سجد حì لو أذن ¥ مسلم من دخول ا�سجد، �ا ذكر من األدلة
ْو  فَإِْن َجاُءوكَ {: إذا Çاكم إ±نا أهل اTمة فلنا أن �كم بينهم أو نعرض عنهم ،ألن اهللا عز وجل يقول- 

َ
فَاْحُكْم بَْيَنُهْم أ

ْعرِْض َقْنُهمْ 
َ
  .فاإلمام باGيار، إن شاء حكم بينهم أو أعرض عنهم} أ
، يؤخذ منه ع� Üارته مرة واحدة - òإ±نا بتجارة يريد أن يبيعها فمر \ ا�دود فإنه يُع� õٌدخل حر ،õر إ±نا ا�رÜإذا ا

وا ا�سلم òحنيفة[ أو لم يع�وهم، ألن من العلماء بالسنة، دفعًة واحده سواًء ع� âإن ع�ونا : "ر�ه اهللا يقول كأ
يع� أي  أن الzفر ا�رõ\  ولكن ا�ذهب ألâ عبداهللا بن حنبلوبعض العلماء ال يرى جواز أخذ الع�، " نع�هم

 أنه ع� تلك السنة حì ال يع�، يؤخذ منه ع� Üارته
ً
zمرت[،  أي ع� القيمة، ويكتب ¥ صå§فإنه يؤخذ  أما ا

فاستدل ا�نابلة ، لفعل عمر رð اهللا عنه وأرضاه مرًة R السنة% ÷sفيؤخذ منه  أما الºفر ا_رG%  ¶منه نصف الع� 
\ جواز أخذ الع� من Üار أهل ا�رب أن عمر رð اهللا عنه أخذ من أهل ا�رب الع�، واشتهر ذلك عنه ولم ينكر، 

  .إذا اÜر إ  بت اإلسالم ُحكم ا�ستأمنوcذا ، فاء بعدهوعمل به اGل
 عليه، فإذا ع� مرة كتب ¥ اTي 

ً
 وËجحافا

ً
وÙا يدل \ أنها مرة واحدة بالسنة وأنه ال يع� مرت[ ألن R هذا إÞارا
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 جاء إ  عمر وقال
ً
 أن هذا الشخص قد ع�، وقد ورد أن نùانيا

ً
السنة مرت[، فكتب  إن qملك ع�R O: ع�ه كتابا

  . إ  qمله أال يع� R السنة إال مرة رواه اإلمام أ�د
 أعطاه ورقة تثبت أنه ع� حì ال يع� 

ً
zكتب ¥ حجة بذلك ص ýTأو نصف ع� من ا 

ً
ومì أخذ العا� منه ع�ا

  .من مع� آخر
الز·ة ا�فروضة تؤخذ من األغنياء وترد \ الفقراء أما  ،أما أموال ا�سلمi فال ½وز تعشÇها و£نما Y ا�سلمi الز�ة فقط

  . ا�سلم فإنه ال يع� فال Õب \ ا�سلم[ R أموا�م إال الز·ة ا��وعة
  ؟ أننا لو عقدنا ا§مة مع يهودي فتنî، أو نîاt فتهود فهل نقره Y ذلك: و� مسألة
، ألنه انتقل إ  دين باطل، قد أقر هو ببطالنه، فيشبه ا�رتد، يقر Y ذلك أنه إذا تهود اî²اt أو العكس فإنه ال ا�ذهب

 Tلك 
ً
ولم يقبل منه إال اإلسالم أو أن يرجع إ  دينه األول، أما هذا ا�ين اÒديد فال يقبل منه، ألنه عندما Åن معتنقا

ن ف òي اعتنقه، فال يُمكTديد اÒن يرى بطالن هذا ا�ين اÅ إما أن يسلم أو أن يرجع �ينه األولا�ين األول.  
لكن إذا رفض واستمر \ ، حبس وÞُب حì يرجع إ  دينه أو يُسلم فإن امتنعُهدد وخوف وعنف،  فإذا امتنع من ذلك 

  .وضعه فإنا نبقيه با�بس ويستمر ا<عزير والÄب وا<وبيخ وا<هديد ¥
  ه من ا�هودية إ� اî²انية والعكس وهو ذå ؟اإلمام أsد هل يقتل من بدل دينسئل  لكن هل يقتل؟

  . للشبهة R قتله، فإن هناك شبهة فهذا دين أهل كتاب وهذا دين أهل كتاب فال يقتل للشبهة R قتله ال،: فقال
 لكن إذا انتقل إ  دين ا�جوس أو إ  دين غ� أهل الكتاب لم يقر ولم يقبل منه إال اإلسالم أو السيف، وËن انتقل غ�
قر، ألن أهل الكتاب أقرب، و�م شبهة كتاب، و�ذا جوز للمسلم[ أن ي8وجوا بالنساء 

ُ
الكتاñ إ  دين أهل الكتاب أ

  .ا�حصنات منهم وساغ �ا أن نأكل من ذباCهم ال� ذكر عليها اسم اهللا
/   / å§م� يُنتقض عهد ا.  
  . إذا أب اýT بذل اÒزية وامتنع عن دفعها _أ  

َغار _ب  òبل أوصلها مع شخص وقال ليس عندي استعداد أن أمتهن وأدفعها \ سبيل الصَغار، أو رفض الص .  
  .أو امتنع عن ال8ام حكم اإلسالم من ضمان ا�فس وا�ال والعرض وËقامة ا�دود _ج 
 أو مع أهل ا�رب _د 

ً
  .أو قاتلنا خرج علينا وبدأ «اربنا سواء منفردا

è_  بهاأو �ق بدار 
ً
  .أهل ا�رب مقيما

 �ا بدخو¥ Ã Rلة أهل ، فإن هذه األمور Üعل عقد اTمة ينتقض
ً
ويصبح هذا الشخص ال عهد ¥ عندنا ألنه صار حربا

 من ذلك انتقض عهده
ً
  . ا�رب، فإذا فعل شيئا

  . ارتكب فاحشة اللواطكذلك إذا تعدى \ مسلم بقتل أو زنا والعياذ باهللا فجر بمسلمة، وcذلك لو والعياذ باهللا_و 
  .أو تعدى بقطع الطريق فأصبح يقطع الطرق \ ا�سلم[_ز 
أو أصبح جاسوساً يرسل أخبارنا للكفار وأهل ا�رب، أو أ, جاسوس أو ع[ للم�c[ والكفار ا�ربي[ فآواه وأخفاه  _ح 

العقد والعهد اTي بيننا وبينه ومبيحٌة �مه وبدأ ينقله من مzن إ  مzن ويسهل مهمته، فهذه األمور 	ها موجبة �قض 
  .وما¥
فإنه ينتقض عهده مبا�ًة ويصبح ، أو كتابه أودين اإلسالم بسوء أو انتقاص �كذلك لو ذكر اهللا عز وجل أو رسو¥ _ط 
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، فيتحول من ذý إ  حرõ، ألن Þر هذا الشخص يعم حيث يسب اهللا عز وجل أو الرسول 
ً
م فإن أو دين اإلسال �حربيا

 ، Þره يعم ا�سلم[
ً
 إ±هم وqËنًة �م علينا فيصبح حربيا

ً
  .وcذا لو �ق بدار ا�رب ألن ا�لحوق بدار ا�رب انضماما

أما لو خرج لعالج أو Üارة ٍويعود فيب� عهده \ وضعه، ال¦م إذا ، إذا خرج إ  دار ا�رب دون إذننا واستوطنها _ي 
 عنا ال 

ً
  .يريد ا5قاء عندنا ويريد نùة أهل دينه وما إ  ذلك فإنه ينتقض عهده�در بالدنا راغبا

 ¥ فال تزر وازرٌة وزر أخرى، فلو �ق هو لوحده  لكن انتقاض عهده لوحده هو دون نسائه وأوالده
ً
فال ينتقض عهدهم تبعا

 �قهم
ً
  .بدار العدو وب� أوالده عندنا فعقد اTمة ال يزال صحيحا

 مثًال أو øق أو ما إ  ذلك فمثل هذه األمور ال ، كرلكن إن أظهر ا�ن-
ً
أ, وباع اGمر وÞب با�اقوس أو قذف مسلما

  . ينتقض بها عهده ولكن يقام عليه ا�د
إذا حصل منه بعض األمور تلفظ بكالم غ� مناسب \ مسلم أو شتم وcذا فإنه يعزر ولكن ال ينتقض عهده بهذا، أو -

ده ولكن لإلمام أن يعزره \ هذه األمور ال� بدرت منه، ألنه ال8م بأحzم اإلسالم وهذا غش R بيعه ال ينتقض عه
  .غش وخداع وخيانة وما إ  ذلك فيعزر \ هذه األمور، ولكن ال ينتقض عقده وعهده بمثل هذه األمور

- 
ً
معاملة أس� ا�رب، فيخ� اإلمام ب[  فيخ� اإلمام عندها ويعامله إذا نقض العقد فإنه øل دمه، ولو قال تبت وأ� تائبا

قتله واس;قاقه أو يمن عليه بال عوض أو يفاديه بمال أو بأس� مسلم، فيفعل اإلمام ما يرى فيه األصلح كأس� ا�رب من 
  .اس;قاق ومن القتل ومن ا�فاداة با�ن أو ا�فاداة بمال

 �ا ألنه ال حرمة ¥ R نفسه، ق-
ً
 للمسلم[، كذلك ما¥ يكون حالال

ً
لنا يباح قتله وا�ال تابع �الكه فيكون ما¥ فيئا

  .يùف R مصارف الúء
وا�الة هذه، لكن إن أسلم قبل أن نقدر  إن أسلم هذا الشخص قبل أن نقدر عليه أو قدرنا عليه وأسلم فإنه øرم قتله-

Õ فإن لإلمام أن øاأل R ري عليه الرق لكن ال يقتله، وبهذا نكون انتهينا عليه فإنه ال يس;ق، أما إن أسلم بعد أن وقع
  .من كتاب اÒهاد

ýالفقه اإلسال R هاد نكون قد انتهينا من قسم العباداتÒبعد أن انتهينا من كتاب ا.  

 )Uµ( ا_لقة

  أول كتاب } ا�عامالت } الفقه اإلسالå كتاب اJيع
  :عناg هذه ا_لقة

s   / صور ا5يع التسعة /   }    .ا5يع تعريفه وأدلة جوازه.  
o   / وط ا5يع السبعة/   �      .بما ينعقد ا5يع� .  
T   / يع تعريفه وأدلة جوازهJا.  

  .\ جوازه العقلو اإل�اعو السنةو الكتابجائز بإÃاع األمة، قد دل  واJيع
َبا{: قال اهللا تعا  من الكتاب َْيَع وََحر�َم الر�

ْ
Jَحل� اهللا�ُ ا

َ
ْن تَُكوَن ِ�َاَرةً َقْن تََراٍض ِمْنُكمْ {: ويقول اهللا تعا  ،}وَأ

َ
 أ

�
، ويقول }إِال

ْشِهُدوا إَِذا َيَباَفْعُتمْ {: اهللا تعا 
َ
  .}وَأ

ال øل مال امرٌئ مسلم إال (، و)إنما اJيع عن تراض: (�فيقول الرسول ، فاألحاديث متضافرة \ جواز ا5يع من السنة
اJيعان : (�Hرج من ا�سلم بطيبة نفس فال ãÕ \ بيع وال �اء إال باختيار، ويقول الرسول  فالبد أن) بطيبة نفس
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  .واش;ى، وباع الصحابة رضوان اهللا عليهم واش;وا �وباع الرسول ) با�يار ما لم يتفرقا
تاج إ  ما R يد صاحبه، وذلك فإن اإلنسان «، قد انعقد \ م�وعية ا5يع باÒملة، وا�اجة داعيٌة إ  ذلك واإل�اع

 با�جان، فÜ úويز ا5يع حصوٌل لغرضه ودفع �اجته، فيستفيد × منهم Ùا R يد صاحبه \ وجه 
ً
الصاحب ال يبذ¥ �5ا

  .الرضا والقبول
 } اللغة

ً
  .أخذ �ٍء و£عطاء �ء: واJيع س	 بيعا

 
ً
 من صاحبك ا�تعاقد معك وتعطيه شيئا

ً
 فا5يع تأخذ شيئا

ً
، تبيعه سيارة وتأخذ منه أرضا

ً
 وتأخذ منه نقودا

ً
، ، تبيعه كتابا

  .وا5ائع بائع ومش;ي R نفس الوقت، فاhمن وا�ثمن يكون فيه تبادل، فهو ثمٌن ومثمن R نفس الوقت
 من ا5اع ألن × واحد من ا�تبايع[ يمد باعه لآلخر، يبسط باعه ويمده لآلخر R األخذ والعطا

ً
  .ءوسå بيعا

 وقرض: أما اJيع } ال(ع فهو
ً
  .مبادلة مال بمال ولو } ا§مة، أو منفعٍة مباحة بمثل أحدهما Y ا�أبيد، غÇ ربا

 أو -بعتك هذا اhوب : مثًال كأن يقولمبادلُة ماٍل ولو } ا§مة فهذا هو ا5يع 
ً
 مسبقا

ً
وصفته كذا، أو يكون معلوما

ت، أو بعتك هذا اhوب بع�ة رياالت لكنها مؤجلة تكون R اTمة ف¦هما سائغ، بعتك هذا اhوب بع�ة رياال -موصوفا
أو معاطاة و� صور ا5يع إحدى صيغ ا5يع، فا5يع يتم إما بالصيغة ) بعتك(لفظة : بقول مبادلة ُ ماٍل ولو } ا§مةف� 

  . القو±ة أو بمعاطاة ف¦هما يصبح ا5يع فيه الزما
ال�ب فإنه ال يباح : مثل، ، �ُخرج ا�نفعة الغ� مباحةمباحة ا²فع بال حاجةبد أن يكون ا�ال عٌ[ وا�ال عٌ[ مباحة، ال

  . بيعه مثل 	ب الصيد، وNب الزراعة وNب ا�راسة، فإنه ال يباح بيعه إال �اجه، وال يباح استخدام ال�ب إال للحاجة
ا�مر، كأن يقول شخص مثًال ¥ طريق \ شارع ويريد أن يدخل \ : مثل فمبادلة ُ ماٍل ولو با§مة أو منفعٍة مباحة مطلقا

úلGأرضك ألخرج إ  الشارع اآلخر أو الطريق : فيقول لآلخر، الشارع اآلخر ا R يTمنفعة ا�رور مع هذا ا�مر ا îبع
\ ا<أبيد � منفعة لكن ليست \ اآلخر، فهذه ا�نفعة إذا Åنت \ ا<أبيد ف� بيع R حقيقتها، ألن اإلجارة ليست 

  . ا<أبيد
 فيها 

ً
أو متعلق ا�بادلة أي  بمثل أحدهماكمن مر R دار أحدهم أو غ�ها كبقعة �فر ب`، فأش;ي هذه ا5قعة ألحفر ب`ا

  . بمال أو منفعة مباحة
 بح عندنا تسع صور فنبادل ب[ هذه األشياء فتصمنفعة،  /   دين /   عi: فعندنا صور ا5يع تسعة/   }

• iبع iكتاب بريال، كتاب بقلم، قلم بمسطرة: مثل ع .  
 بع�ة مؤجلة، هذا دين: مثل أن يقول عi بدين •

ً
 . أبيعك كتابا

أبيعك هذا اhوب بعلو ا5يت ألضع عليه بنياناً مثًال و�وه، أو تأذن � بهذا الطريق \ : مثل أن يقول عi بمنفعة •
 .تاب بمنفعة ا�رور بأرضك أو Ùركا�وام، أبيعك هذا الك

• iدين بع. 

 . دين بمنفعه •

حì اليدخل بقضية  البد من �ط، فيش;طون فيه ا�لول وا<قابض قبل ا<فرقلكن إذا Åن دين بدين  دين بدين •
 . الربا

• iمنفعة بع. 



    ))  ثالثثالثمستوى مستوى ( (                                                                         ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                                           مقرر الفقه مقرر الفقه           

- sí{  -  
 

 . منفعة بدين •

و دارك، أأذن لك با�رور من أمام بي� \ أأذن لك أن تمر بأرð \ أن تعطيî علو دارك تنفعî بعل منفعة بمنفعة •
 ألنتفع بذلك

ً
فهذه منفعة بمنفعة، تأذن � Ùر R دارك بممر عندي منفعة بمنفعة، ، أن تعطيî هذه ا5قعة ألحفر بها ب`ا

 .فهذه تسع صور للبيع

  .وقلنا بأنه بالنسبة لتين بدين البد من ا�لول وا<قابض قبل ا<فرق
با<عريف إلخراج إجارة، فاإلجارة ليست \ سبيل ا<أبيد ولكنها مؤقتة بوقت، فإذا انتç ذلك الوقت  Y ا�أبيدقول 

انتهت، اإلجارة بيع منفعة لكنها مؤقتة، أأجرك داري ع� سن[، أما ا5يع فإنه \ ا<أبيد، بعتك هذه ا�ار بمائة ألف 
  .إخراجه أو طرده من هذه ا�ار خالص ملكها، سنة سنت[ ثالث ع� ع�ين سنة ال يستطيع

قد انتقلت ملكيتها من ا5ائع للمش;ي �الف اإلجارة، فإنه يدفع ع� سنوات إذا انتهت الع� سنوات تعود الع[ �الكها 
Íاألص.  

 وقرض
ً
َْيَع وََحر�مَ {: فال يسميان بيعا وËن وجدت فيهما مبادلة، قال اهللا تعا  غÇ ربا

ْ
Jَحل� اهللا�ُ ا

َ
َبا وَأ ، فاهللا عز وجل قد رد }الر�

َبا{قول ا��c[ �ا اع;ضوا \ أحzم اهللا عز وجل R �عه فقالوا  َْيُع ِمْثُل الر�
ْ
Jأي نظ�ه، مع علمهم بتفريق اهللا } إِغ�َما ا

، وأخã اهللا عز وجل أن اTين يتعاملون بالربا 
ً
ْيَطاُن ِمَن الَ َفُقوُموَن إِال� َكمَ {ب[ ا5يع والربا حكما ِي َفَتَخب�ُطُه الش�

�
ا َفُقوُم ا§

َمّس 
ْ
  }ال

ا�قصود األعظم فيه اإلنفاق، و�ذا قرض مرت[ كصدقة مرة، والغرض من اإلقراض هو انتفاع ذلك الرجل، أنت  والقرض
ا الغرض هو أن أقرضته هذا ا�ال \ أن يعيده إ±ك بعد ذلك، فهدفك منه ليس معاوضة من يعيد لك بدل ما أخذ، وËنم

تنفعه بالقرض اTي أسديته إ±ه، �الف ا5يع فإن فيه مصلحة وفيه فائدة وتغليب الربح، فأنت بعته كذا بكذا من أجل 
  . ا�بادلة وأنك متشوف �ا R يده

 S   / يع؟Jبم ينعقد ا  
  .كذلك الفعليةوبالصيغة القو�ة : ينعقد ا5يع بأحد أمرين

  .باإل½اب والقبولتكون  :للصيغ القو�ةفبالنسبة 
فيقول ا5ائع بعتك هذا الكتاب بع�ة رياالت، ويقول ا�ش;ي اش;يته أو قبلت، فهذا صيغة قو±ة، فينعقد ا5يع بهذه 

بعî هذا الكتاب بع�ة، فقال ا5ائع : كأن يقول ا�ش;ي القبول تقدم \ اإلÕاب،، لكن لو تقدمت الصيغة هنا، الصيغة
  .هنا اإلÕاب \ القبول، والقبول تقدم، فيصح أيضا ا5يع هنا ال حرج R هذافتأخر ، بعتك

بعî إياه، فلو قال بعتك إياه بكذا وقال ا�ش;ي : أو قال اآلخر، ابتعه مî بع�ة رياالت: كذلك لو قال ا5ائع للمش;ي-
  .اش;يته تم ا5يع

بعتك إياه فهنا الصيغة : قال أتبيعî إياه بع�ة رياالت، فقال ا5ائع ولو قال بعî هذا الكتاب بع�ة رياالت فهذا أمر، ولو-
بع¡ هذا  إ  أن الصيغة لم تكتمل، فالبد أن يأª بعده اإلÕاب، فهو هنا lرد يستفهم أو يأمر -فانتبه هنا-، لم تكتمل

  .، فهو أمرك بأن تبيع هذا الكتاب بع�ةالكتاب بع(ة
  .بعتك إياه بع�ة، فهذه الصيغة نعم: أو قبلت هذا الكتاب أو اش;يته منك بع�ة فقال ا5ائعابتعت هذا الكتاب : فلو قال-

أو \ سبيل ا<مî فال  -±تك تبيعî هذا الكتاب بع�ة-أتبيعî هذا الكتاب؟ \ سبيل االستفهام أو تم© : لكن لو قال
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صيغة قبول منه، لكن ) بعî(ا5يع \ هذا، ألن قو¥ لزم ، يصح، لكن لو قال بعî هذا الكتاب بع�ة فقلت قد فعلت
îفهذا تم ،îأو ±تك تبيع î؟ أو لعلك تبيعîأتبيع.  

 نقول أن ا5يع يصح بالصيغة القو±ة باإلÕاب والقبول ولو تقدم القبول \ اإلÕاب فال حرج
ً
فلو قال بعتك هذا ، إذا

  .بعتك إياه صح ا5يع: يت منك هذا الكتاب بع�ة فقال ا5ائعقبلُت صح، أو قال اش;: الكتاب بع�ة فقال اآلخر
ما م�اته ما صفاته مانعته ما القبول يصح م;ا6 عن لفظة اإلÕاب، فلو قال بعتك هذا الكتاب بع�ة ثم بدأ يسأل -

 ؟ ما وضع إطاراتها؟ما صفة هذه السيارة، ما موديلها، كم مدة استخدامك dا؟ كم سارتفبدأ ا5ائع يب[ ا��ات،  كذا؟
  .قبلت صح، ولزم ا5يع وا�الة تلك: وما إ  ذلك، يسأل أسئلة مرتبطة ثم بعد ذلك قال

: يعî تكلم وقال، لكن انشغل بعد اإلÕاب �ديث منùف عن ا5يع ثم بعد ذلك أوجب، فال، Çتاج إ  إÕاب آخر
م� تأتينا؟ م�  عالقة ¥ بالسيارة وانشغل عنها وÇدث فبدؤوا يتحدثون بأمر آخر ال، بعتك هذه السيارة بثالث[ ألف

البد أن Õدد اإلÕاب، إن Åنوا يريدون تصحيح ا5يع فال بد ، ال: ثم بعد ذلك قال قبلت نقولنأتيك؟ ما أخبار مزرعتك؟ 
 : أن Õدد اإلÕاب، ويقول

ً
  .قبلت: فيقول اآلخر، بعتك السيارة بثالث[ ألفا

 أو انق� ا�جلس قبل القبول بطل، قال إذا تشاغل بما يقطعه-
ً
 ثم ذهب إ  بيته ثم اتصل : عرفا

ً
بعتك السيارة بثالث[ ألفا

 وقال
ً
قبلت بيعك � : قبلت ماذا ؟ قال: قد قبلت، قال: قبلت،ال، نقول هذا البد من إÕاب آخر، إذا قال: عليك هاتفيا

 
ً
  .لعقد مرة أخرىبعتك إياها، هاهنا جدد ا: قال، بالسيارة بثالث[ ألفا

 ر�ه اهللا فقال
ً
 جيدا

ً
 فاختار اختيارا

ً
 جيدا

ً
اJيع يصح بكل ما : "اختار شيخ اإلسالم ابن تيمية ر�ه اهللا هذا ا5اب ¤ما

فاختî رsه اهللا وأحال ذلك إ� عرف ا²اس و?داتهم، ولم يتعبد " من متعاقد ومÛاH من قول وفعل، عده ا²اس بيعا
  .تîف معi أو عبارٍة معينة وهذا هو الصحيحبصيغٍة معينة أو 
    الصيغة الفعلية

 ينعقد ا5يع 
ً
و� الصيغ الفعلية، وأغلب ا5ياqت وباTات األمور اليس�ة وذات األثمان القليلة تتم بمعاطاة  با�عاطاةأيضا

د ذات اhمن الغا�، أما بياعة ا�اس الصيغ القو±ة بالغالب تكون للعقود الكب�ة والعقوأك0 من الصيغة القو±ة، ، حقيقةً 
 أغلبها تتم با�عاطاة

ً
  .، كأن يأª ا�ش;ي للخباز فيجده، فيضع الريال، ويأخذ خaة وHرجا�تكررة يوميا

 هو وا5ائع، فيأخذ مثًال ما احتاج 
ً
ويأª إ  ا5قالة ويدخل إ±ها ثم ينت� ما شاء وبعضها أسعارها مسجلة أو يعرفها مسبقا

ه وÜده Ãعها، أو ا5ائع Ãع اhمن وأخãك ودفعها �ا، دفع ¥ ع�ين ريال وأqد إ±ه ثالثة رياالت، %سة رياالت، ثم إ±
  .يذهب فهذا معاطاة، لم يقل هذا بعت ولم يقل هذا اش;يت، وهذا ا5يع الصحيح، ليس فيه إشzل

 : فينعقد ا5يع بالصيغة الفعلية مثل
ً
دون أن يقول بعتك، أو يقول ا5ائع خذ هذا ، فيعطيه ما يرضيه يقول أعطيî بهذا خaا

 يكون الشخص غ� ، بدرهم فيأخذ ا�ش;ي
ً
 ويذهب، حì أحيانا

ً
أو أحياناً يأª بعضهم إ  اGباز فيأخذ خaه ويضع رياال

  .موجود، فال حرج بهذا وا5يع يتم
ياالً وأ, شخص لٌص وأخذه فليس من ضمان ا5ائع لكن إن ضاع اhمن فهو من ضمان ا�ش;ي، لو أ, شخص ووضع ر

  .وËنما هو من ضمان ا�ش;ي، فعليه أن يسلمه لصاحبه
  .فتقوم ا�عاطاة هنا مقام اإلÕاب والقبول لتاللة \ الرضا لعدم ا<عبد بلفظة معينة

أهديتك لك كذا ويقول قبلت  كذلك ا�بة والصدقة فإنها تتم بمثل هذا، فيدفع الصدقة وال يقول تصدقت عليك بهذا أو
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 وأخذه ودq ¥ قال
ً
خذ هذا العطر فإ¬ رأيتك Çب هذا ا�وع من العطر خذه، فأخذه اآلخر : ا�دية، فإذا أعطاه عطرا

  .فتتم ا�دية بهذا الشg، وقبضه، أو أرسله برسالة فقبله
 ال بأس عند ا�ساومة وقبل اإلÕاب والقبول أن يتذوق اإلنسان ا�ب

ً
 هذا هو ا�ذهب،يع حال ال�اء فال حرج R هذا، أيضا

وظاهر ¤م األصحاب أنه حì لو لم يسـتأذنه، يتذوق دون أن يستأذن صاحبه ويقول تأذن � أن أتذوق، ويقول العلماء 
وجرت هذا ûء يس� ، Òريان العادة بمثل هذا، جرت العادة R بعض األشياء «تاج إ  تذوق، فيتذوق حì لو لم يستأذن

  .qدة ا�اس أنهم يتذوقون بعض األشياء ال� يش;ونها فال حرج R ذلك Òريان العادة R ذلك
U   / ط العلماء للبيعÛوط]   سبعة[إشj :  

�يث تكره \ ا5يع  ا�كره، فال بد من الرضا ب[ ا�تعاقدين فال يصح ا5يع من الÛاØ بi ا�تعاقدين /   ال(ط األول
 بعî سيارتك بثالث[ أو أربع[ ألف وقالفتقول بع

ً
بعتك Çت تهديد السالح هذا : î وأنت قد أشهرت عليه مسدسا

ْن {: ويقول اهللا عز وجل) إنما اJيع عن تراض: (�لقو¥ ، مكره من غ� حقا5يع غ� صحيح فال يصح ا5يع من 
َ
إِال أ

  .فال بد أن يكون ا5يع يتم عن طريق ال;اض،  بد أن تطيب ا�فس بهافبطيب نفس، ال} تَُكوَن ِ�َاَرةً َقْن تََراٍض مِْنُكمْ 
إال إن أكره با�ق، كأن يكرهه ا�اكم \ بيع ما¥ \ شخص مثال غريم، �رم للناس عليه ديون وا�اكم يريد أن 

راه �ق، فال¦م \ اإلكراه يبيع عليه أو أناس رهنوا ذلك ال�ء فرفض بيعه، فا�اكم يلزمه وãÕه \ بيعه فهذا �ق إك
ألنه �ل عليه �ق و�له \ ا5يع وأكرهه \ ا5يع �ق، ، فإن أكرهه ا�اكم \ بيع ما¥ لوفاء دينه يصح هنا، بغ� حق

اJيع  إنما: (أما ماعدا ذلك فال Õوز بيع ا�سلم أو �ائه \ سبيل اإلكراه، لألدلة ال� ذكرت، فهذا ا5يع سائغ وال بأس به
ْن تَُكوَن ِ�َاَرةً َقْن تََراٍض ِمْنُكمْ {، )عن تراض

َ
  .هذا هو ال�ط األول فال بد فيه من الرضا ب[ ا�تبايع[} إِال أ

  )Uá(ا_لقة 
  :عناg هذه ا_لقة

  .تتمة �وط ا5يع، إ  ال�ط الرابع -
  .ت عنوةويندرج Çتها ا5يع ا�حرم، وحكم بيع ا�صحف، وحكم األراð ال� نزع

T   / يعJوط اj تتمة  
tف /   ال(ط ا6اù>حراً م�فا رشيًدا، بأن يكون ا5ائع وا�ش;ي أن يكون العاقد سواء ا5ائع وا�ش;ي جائز ا ،- 

 فال يصح تùف ص¹ وسفيه بغ� إذن الو 
ً
ألنه قد يÄ نفسه، وقد يش;ي ، حًرا غ� عبد، م�فاً أي بالغ qقل، رشيدا

الو  «تاط ، فإن أذن الو  صح ا5يع، �±ا مرتفعا وقد يبيع سلعة بسعر غ� مناسب فال يصح ا5يع إال بإذن الو شيئا 
ََتا2َ {�صلحة السفيه والص¹ لقو¥ تعا  

ْ
 ا�

ْ
واالبتالء إنما يتحقق بتفويضه R ا5يع وال�اء أي اختãوهم، } َواْنَتلُوا

رم \ الو  أن يأذن بغ� مصلحة، لكن يأذن ¥ لê يمرنه من ا5يع وال�اء حì يعتاد فيتحقق ذلك با5يع وال�اء، و«
  . ا<جارة، ±تمكن بعد فك الوالية من ا<ùف بما¥ وا�تاجرة به وتنميته

أغراض  �اء، الص¹ والسفيه والعبد يصح تùفه R ال�ء اليس� ك�اء خa" و ينفذ تùفهما R ال�ء اليس� بال إذن"
 من بقالة و�وها، فهذا ال بأس به، مثله جرت العادة بأن ا�اس يبعثون صبيانهم ليش;وا مثل هذه األشياء

ً
، يس�ة جدا

رياالت هذا ال بأس به ألن الص¹ يمكن يش;ي وو±ه قد أذن ¥، وجرى عرف  ÷s- ¶أشياء يس�ة جدا ال تتجاوز قيمتها 
اش;ي : بل إن الو  R الغالب هو قد دفع ¥ ا�راهم وقال ¥، يش;ونها بدون إذن و±هما�اس بأن مثل هذه األمور الصبيان 



    ))  ثالثثالثمستوى مستوى ( (                                                                         ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                                           مقرر الفقه مقرر الفقه           

- sí¶ -  
 

  .وأخãه بقيمتها، فال بأس بذلك! كذا اش;ي كذا 
كذلك العبد يصح تùفه بإذن سيده، إذا أذن السيد لعبده بأن يبيع ويش;ي نفذ تùف العبد، بل إن بعضهم أجود بكث� 

  .�اء وا<جارة، إذن فالبد ال�ط اhا¬ أن يكون × من ا�تعاقدين جائز ا<ùفمن سيده R ا5يع وال
ليست \ سبيل االضطرار  "مباحة ا²فع من غÇ حاجة"أن تكون الع[ ا�عقود عليها أو \ منفعتها  /   ال(ط ا6الث

�الف "¥ هنا، ال يدخل R هذا القيد،  فمثل ال�ب ُ«تاج إ  «رث الزرع وا�راسة والصيد فهذا ال عالقة، وا�اجة
ألنه إنما يباح Y-  R ا�ذهب-كذلك �الف جت ا�يتة ولو مدبو� " ال�ب ألنه إنما يقت© للصيد أو ا�رث أو ماشية

، أما \ ا±ابس، واختار شيخ اإلسالم أنه يطهر با�باغ و�ذا Õوز بيعه عند Ãاه� أهل العلم وهذا اTي اختاره ابن تيمية
  .ا�ذهب فإنهم يقولون جت ا�يتة ولو مدبو� ال يباح ألنه إنما يباح R ا±ابس

وcدودة ، والع[ هنا مقابل ا�نفعة، فتتناول ما R اTمة 5Åغل وا�مار، ألن ا�اس يتبايعون ذلك R × عù من غ� نك�
ه ينتفع به R ا�آل، دودة القز تنتج ا�رير وبزره فإنها تكون بعد القز ألنه حيوان طاهر يقت© �ا Hرج منه، وcـaِْرِه ألن

 أن 
ً
 فيجوز �اؤها، فإذا

ً
ذلك تتحول إ  ح�ة Åملة فيجوز بيعه �ا يكون إ±ه R ا�آل، سيكون با�آل ح�ة تنتج حريرا

ات وا�ود كدودة القز × هذه يباح تكون الع[ ا�عقود عليها مباحة ا�فع من غ� حاجة 5Åغال وا�م� واإلبل والسيار
و·لفيل وسباع ا5هائم ال� تصلح للصيد Åلفهد والصقر ألنه يباح نفعها واقتناؤها مطلقا، إال ال�ب ، نفعها من غ� حاجة

  .فال يصح بيعه
  اJيع ا�حرم

 �، فال�ب ال يُباح، الرسول متفق عليه، و�ذا قيل من غ� حاجة) ن( عن ثمن الèب( �ال�ب ال يصح بيعه ألن الرسول 
  .نç عنه قال ثمن ال�ب خبيث

  . ألن منفعتها ~رمة ليست مباحة آلة اللهووcذلك ال يباح بيع -
ال Õوز بيعه ألنه ~رم �به، ولو Åن ا�بيع عليهم ذمي[، ال Õوز أن تباع ال يصح بيع آلة اللهو وcذلك  اGمركذلك -

ن اهللا عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وþال «صل الوعيد الشديد اTي حصل î5 اGمر حì وال \ اTمي[، أل
ي�iَ َسبِيٌل {إøائيل ألن اهللا ذمهم، فقد ذمهم ح[ قالوا  م�

ُ
فzنوا يرابون مع العرب فيقولون فقط الربا } لَْيَس َعلَْيَنا ِ} األ

 {~رم ضد ا±هود أما العرب فـ
ُ
ي�iَ َسبِيٌل لَيَْس َعلَْيَنا ِ} األ �ذا ُذّموا R القرآن فال يكون ال�ء ~رم بيعه \ } م�

  .ا�سلم[، ثم يأª يبيعه \ اTمي[
ال Õوز بيعها، ألنه ال نفع فيها، إال إن Åن يستفاد منها وينتفع  ا��ات GÅنافس واÒعالن والùاص� و�وهاكذلك -

ل� توضع \ السنارة لصيد السمك، و�و ذلك فهذه ال بأس بأن تباع ألن هذا فيه منها، مثل علق �ّص ا�م، وا�يدان ا
  . نفع

  :حكم بيع ا�صحف
  هل ½وز بيعه أو ال ½وز؟اُختلف R بيعه، ا�صحف  _

ه، ذكر ذلك ابن مفلح R ا�بدع، وذكر أن األشهر R ا�صحف \ ا�ذهب أنه ال Õوز بيع ال يصح بيعهعندنا أنه  فا�ذهب
وألن " وددت أن األيدي تُقطع } بيعها"ويقول ابن عمر رð اهللا عنه  "ال نعلم } بيع ا�صحف رخصة": يقول اإلمام أ�د

ابن  و�رهه "ال تبيعوا ا�صاحف": فلهذا منعوا، وورد عن عمر رð اهللا عنه أنه قال، تعظيمه واجب و´ بيعه ابتذال ¥
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  .مسعود وجابر وغ�هما
  . ف با<أكيد عليه يدل \ إباحة بيع كتب العلمو�صيص ا�صح

أما �اؤه من ، ، وËنما ا�حرم بيعه \ الzفرمن جوز بيعه وقال ال بأس وال حرج } بيعه وأنه ال øرم بيعه ومن العلماء
فإنه ال بأس ب�ط فإذا اُش;ي إلنقاذه ، �ا فيه من �ليصه من أذى ا��c[ خشية أن يبتذل R أيديهم واجبالzفر فإنه 

 çفر فإنه يش;يه إلنقاذه منه، ومفهوم ا<نقيح وا�نتzملك ال R تنقيح -استنقاذه، يكون ا5يع ب�ط استنقاذه، لو دخل
  .وأنه ال يكره بيعه، أنه يصح بيعه �سلم -ا�شبع، وا�نتç منتç اإلرادات

اقون من غ� كراهة، واتفقوا \ جواز �ائه وËنما اGالف R كرهه اإلمام أ�د وحده، وأجاز بيعه ا5: "يقول ابن هب�ة
  .أي R بيعه و�ائه" العمل عليه من سائر األقطار من غ� نك�: "وقال" بيعه

ويتوجه } ": لّما ذكره الشيخ وا�نافع ا�ينية من العلم و�وه قالو" عليه العمل وال يسع ا²اس غÇه": قال R تصحيح الفروع
Åلرواية ا�ذكورة R ا<عليل، فينب� أن يُفرق R األعيان ب[ ~تاج وغ�ه كما فرق R ا�نافع،  "اX أنه ½وز _اجةهذا وأمث

، أما \ الzفر فـال فإذا وقع R يد Åفر تع[ استنقاذه و�اؤه منه حì ال يمتهن، وألن فا`مهور Y جواز بيعه Y مسلم
  !! ن فكيف يب� R يد Åفر؟ا�صحف ال يمسه إال ا�طهرو

حرم ا�مر (أيضا، وألñ داود  وا�Gيروفيه ) إن اهللا حرم بيع ا�يتة وا�مر واألصنام( �ال يصح بيعها لقول الرسول  ا�يتة _
  ).إن اهللا إذا حرم شيئا حرم ثمنه(فا�يتة ال Õوز بيعها  )وثمنها، وحرم ا�يتة وثمنها، وحرم ا��ير وثمنه

أحلت ²ا : (أباح �ا أكلهما، فيباح أكل السمك واÒراد كما R ا�ديث �ألن ا�¹  ا�يتة السمك وا`رادمن يستث© 
فالسمك ا�وت واÒراد Õوز أكلهما ميتا، فمادام ) ميتتان ودمان، ا�مان الكبد والطحال، وأما ا�يتتان فالسمك وا`راد

  . Õوز أكلهما وهما ميتان فيجوز بيعهما
وهو عذرة ا�يوانات ا�جسة والب�، فال�ج[ ا�جس «رم بيعه  ال�ج[ ا�جسا ُعلم هذا فقد منع العلماء بيع ـ إذ

  .الزَبل، وهو مذهب ا`مهورألن حكمه حكم ا�يتة، وÇريم بيعه هو 
 !"ذا يقال Öرمة اJيع؟½وز بيع ال×جi ا²جس، وأهل األمصار يتبايعونه من غÇ نكÇ فلما": ر�ه اهللا أبو حنيفةوقال 

  .واختار شيخ اإلسالم ابن تيمية جواز االنتفاع با�جاسات
يسمدون به µيلهم وثمارهم  السمادفال بأس ببيعه، وال زال ا�اس يتبايعون ال�ج[ الطاهر  لل�ج[ الطاهرأّما بالنسبة 

Gيل واإلبل وا5قر وا�جاج ال بأس بذلك، هذه وأشجارهم ومزارعهم فال بأس ببيع ال�ج[ الطاهر، عذرة الغنم وعذرة ا
  .øج[ ا�يوان الطاهر طاهرطاهرة، 

ولألمر بإراقة اGمر، �ا " إن اهللا إذا حرم شيئا حرم ثمنه: "قال �لقول الرسول  ا�تنجسةوال  ا²جسةاألدهان وال Õوز بيع  _
  .حرم اGمر لم يبح بيعه أمر بإراقته

بهذه األدهان ا�تنجسة R غ� ا�ساجد \ وجه ال تتعدى ºاسته، Åالنتفاع (ت  باحاالستصلكن جوز أهل العلم -
، فيباح االستصباح بها R غ� ا�ساجد، ألن ا�تطاير من ال�اج 

إذا Åن الزيت ºسا فتتطاير R أرض -ا�يتة مدبو�ً
ة ا�ساجد، وأباح العلماء االستصباح باألدهان أما R الطرقات و´ ا�نازل فال حرج أنه ليس �ا حرم -ا�سجد فينجسه

  .أما بيعها فال Õوز بيعها، لكن إذا Åنت ºسة فال يبعها لكن يستصبح بها R غ� ا�سجدا�تنجسة R غ� ا�سجد، 
الطبية فلهذا  سم األفا²، أما السموم ا�باتية فإنها تستخدم R العقاق� السم ا�يوا¬أو ، السم القاتلكذلك ال Õوز بيع _
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ال بأس، كذلك سم األفا² إذا ثبت أنه ربما استخدم R العقاق� الطبية وأن األشياء منها وأنه يمكن يدخل R االستطباب 
  .فال حرج R ذلك، أما السم القاتل فال Õوز بيعه إذا لم يكن لالستطباب

، أما أن ¥ فيه، أو من يقوم مقامه مثل الوcيل والو أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه، أو مأذون  /   ال(ط الرابع
فالبد أن " ال تبع ما ليس عندك: " �كيم بن حزام �تأª فتبيع مال الغ� فال Õوز، ال يبيع اإلنسان ما ليس عنده، لقو¥ 

 
ً
 ¥ فيه، أو يقوم مقامه كأن يكون وcيًال أو و±ا

ً
 للمعقود عليه، أو مأذونا

ً
zن هو صاحب  ،يكون العاقد مالÅ ألن ا5ائع إذا

أما إن باع ملك غ�ه بغ� إذنه لم يصح العقد، ولو ، ال�ء فهو مالك، ومن يقوم مقامه يكون بمثابة ا�الك فيصح عقده
  .مع حضور ا�الك وسكوته

رواية  مام أsداأل، ا�ذهب أنه لو أجاز ا�الك بعد ذلك فال يصح وعن ال Õوز ا�ذهبفع¸ ، ولو أجازه ا�الك بعد ذلك-
  .بتùف الفضو ويصح ا5يع وهو ما يس�  Ü� ا5يع إذا أجازه ا�الكأخرى 

هل !! ها: الفضو  لو أ, و باع سيارة غ�ه أو دار غ�ه فا5يع صحيح، لكنه موقوف \ إجازة ا�الك، فنشاور ا�الك نقول
؟
ً
ال، بطل : صح ا5يع، وËن قال: خالص أنا أمضيت ما فعله فالن: فإن قال!! تبيع أو ال تبيع؟؟ باع سيارتك بثالث[ ألفا

 بإجازة ا�الك
ً
  .ا5يع، فيكون مربوطا

 ليش;ي به شاة فاش;ى با�ينار �و«تجون بما ورد R قصة عروة بن جعد ا5ارS رð اهللا عليه الرسول 
ً
أعطاه دينارا

ذلك ف�ح ¥ القصة، وذكر أنه  �ينار والشاة، فاستغرب ا�¹ با� �شات[، وباع إحدى الشات[ بدينار، ثم qد إ  ا�¹ 
بأن  �، فدq ا�¹ �اش;ى با�ينار شات[ وباع إحدى الشات[ بدينار، فرجع بمكسب شاة Åملة وا�ينار رجع للرسول 

عروة هنا تùف  -ا�الك–يبارك اهللا ¥ R صفقة يمينه، فدل هذا \ أن تùف الفضو  يصح إذا أجازه صاحب الشأن 
أمره أن يش;ي شاة واحدة فاش;ى شات[ والشاة اhانية غ� داخلة وأيضا باع، اش;ى وباع، و9  �من تلقاء نفسه ا�¹ 

  .، فدل \ أن العقد إذا أجازه ا�الك األصÍ بأنه يصح وال بأس�فأجاز الرسول  �هذا تùف من قبله نصحا للرسول 
  .يصح وjاؤه يصح إذا أجازه ا�الك اً نقول أن بيع الفضوýإذ
 -شخص ¥ عند آخر مال وذهب واش;ى ¥ بهذا ا�ال شيئا وهو لم يفوضه R هذا ال�اء-إذا اش;ى بع[ ما¥ بال إذنه -

  فهل يصح هذا ال�اء أو ال يصح؟
ه تîف فضوý وأنه يقف والصحيح كما قلنا أن تîف، ال يصح هذا ال(اء ح� ولو أج� لفوات ال(طأنه  ا�ذهب\ 

ا�قاصد معتãة R ا<ùفات، وتتغ� أحzمها، فإن اش;ى �وNه : "، و�ذا يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية وغ�هY اإلجازة
ذا فهنا إ" Åن ¥، وËن لم يت�م R العقد، وËن لم ينوه ¥ وقع للعاقد عند اÒمهور، إال ا�zح فالبد من تسمية ا�وR 9 العقد

فإذا أجاز ثبت ا5يع،  -ا�الك للمال أو ا�الك للسلعة-باع أو اش;ى فإنه يكون الصحيح موقوفا \ إجازة صاحب الشأن 
ش;َي ألجله ونّزل ا�ش;ي نفسه م�لة الوcيل، فملكه �ن اُش;ي 

ُ
ويصُ� ملz �ن اُش;َي ¥ من ح[ العقد باإلجازة ألنه أ

  .ولزم العقد ا�ش;ي لعدم اإلجازة ،¥ كما لو أذن ¥ R ذلك
أنا ال أريدها، هل يرجع لصاحب السيارة يقول : اش;يت لك هذه السيارة الفالنية بـثالث[ ألف ريال فقال: فإذا رفض قال

 ألنه لم يأذن لك فيه وأنت اش;يت هذه، ا5يع لزمك! ال، يلزمك ا5يع: أنا اش;يت لفالن ولكن اآلن فالن ال يريد؟ نقول
 لك

ً
zي نواها واش;اها �فسه، كما لو لم تنوها لغ�ك!! السيارة دون إذن، فتكون لك، ملTإذا لم ، هذا إذا لم يسِم الشخص ا

ه R العقد   .يسم!
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  . أما إن سR َåّ العقد من اش;َي ¥ لم يصح-
 أو وcيًال صح ا5يع-

ً
 يظنه لغ�ه فاتضح أنه ¥، باع هذه الفيال فالعãة با�آل، فإذا ، وËن باع ما يظنه لغ�ه فبان وارثا

ً
باع شيئا

ألن االعتبار R ، فاتضح أنها داخلة R ملكه أو هذه األرض يظنها لغ�ه فاتضحت ¥؛ صح ا5يع، ألن العãة با�آل
  .ا�عامالت بما R نفس األمر ال بما R ظن ا��ف، هذا فيما يتعلق با5يعات ال� يتوالها الفضو 

  راØ الà نزعت عنوةحكم األ
  ؟ هل تقسم أو ال تقسملكن بالنسبة لألراð ال� مرت معنا R ¤منا R اÒهاد، وحكم األراð ال� نزعت عنوة 

بالنسبة للمساكن فإنها تباع كما تقدم، تباع ا�ساكن ألن الصحابة فتحوا الكوفة واù5ة و·نوا يتبايعون ا�ساكن 
ال يباع فال يباع غ� ا�ساكن فيما فتح عنوة، كأرض الشام ومù والعراق وهذا قول عمر  فيما بينهم، فغ� ا�ساكن

فإن عمر وقفها \ الغانم[، فال يصح بيع غ� ا�ساكن، أما ، وعÍ وابن عباس وابن عمر رð اهللا عنهم وأرضاهم
عمر رð اهللا عنه وبنوها مساكن ا�ساكن فيصح بيعها ألن الصحابة اقتطعوا اGطط R الكوفة واù5ة R زمن 

  .وتبايعوها من غ� نك�
  ؟ لكن العÂة باألراØ الزراعية، إذا ¯نت األراØ زراعية فهل يباح بيعها

، ال تباع هذه األراð ال� فتحت عنوة، ال يباع إال ا�ساكن، أما ال يباح بيعهاعندنا  ا�ذهب األراð ال� فتحت عنوة
  .ال يصح بيعها، نوة ال تباعاألراð ال� فُتحت ع

يصح بيع ما فتح عنوة، : "فقد أصبحت �تصًة �ذا الشخص، و�ذا يقول ابن تيمية R االختيارات و الصحيح أنه يصح بيعها
أsد وأحد قوý وهو إحدى الروايت[ عن " ولم يقسم من أرض الشام ومù والعراق ويكون R يد مش;يه �راجه

  ؟ هذا الnم هو هل عمر وقفها وأن الوقف ال يباعوا�ؤثر } ، الشاف0
الُمْؤثر بها واTي أصبحت ¥ هو أحق بال خالف، وال Õوز رفع أيدي ا�سلم[ اhابتة \ حقوقهم كأرض : "يقول ابن تيمية

وcذا ا5يع ، ا�بةوذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية واختار أنها تنتقل إ  ورثتهم وغ�هم من بعدهم باإلرث والوصية و" السواد
 للوقف كما يقول ر�ه اهللا

ً
كما غلط R ذلك من منع بيع أرض السواد : "تنتقل به R أصح قو  العلماء، وليس هذا بيعا

  ".معتقدا أنها Åلوقف اTي ال Õوز بيعه
عناه الوقف اTي يمنع من وليس م، إقرارها \ حا�ا، وÞب اGراج عليها مستمرا R رقبتها: مع© وقفها: "وقال ر�ه اهللا

ونقل ا�لك R رقبة إبطال ، نقل ا�لك والرقبة، بل Õوز بيعها كما هو عمل األمة وÃËاعهم \ أنها تورث والوقف ال يورث
  ".ا�ق ا5طون ا�وقوف عليهم من منفعته، وا�قاتلة حقهم R خراج األرض فمن اش;اها صارت عنده خراجية

�الف ) أي \ ا�ذهب ال Õوز بيعها(ونُقره معهم باGراج  ما صو�وا \ أنه �افتحت عنوة؛ كذلك مثل األرض ال� -
وقلنا ، فهذه يصح بيعهاما صو�وا \ أنه �م، ��Åة و�وها، فإن هذه ال خراج عليها وال نتعرض �ا، بل � Ùلوcة �م 

رض الà فتحت عنوة أنه يصح بيعها لكن تنتقل �ن انتقلت Y الصحيح ا§ي رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية أن ح� األ
 طويل األجل، وهذا باع استحقاقه R هذه الع[، فيصح بيعها إذا صو�وا \  إ�ه Ãراجها،

ً
فتكون عبارة كأنها مؤجرة أجارا

  . أنها �م فإنه يصح بيعها ألنها ملz �م، Åل� أسلم أهلها عليها مثل ا�دينة
جر أرض العنوة و�وها، ألنها مؤجرة R أيدي أربابها باGراج ا�Äوب عليها × qم، وËجارة ا�ؤجر جائزة ال ويصح أن تؤ
  .حرج R ذلك
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  )�U( ا_لقة
  تتمة jوط اJيع :عناg هذه ا_لقة
  تتمة ال(ط الرابع

فهل ½وز بيع رباع مكة أو ، لك وأراضيها� ا�نازل وا�ور وما إ  ذبالرباع وا�راد هل ½وز بيع رباع مكة؟ أو ال ½وز؟ 
  إجارتها أو ال ½وز؟

 ألن مكة فتحت عنوة كما هو معلوم-اختلف أهل العلم R هذه ا�سألة \ قول[ مشهورين 
ً
  :-نظرا

اهللا «تجون بما رواه سعيد بن منصور ر�ه ، أنه ال Õوز بيع رباع مكة وال إجارتها ا�ذهب عند ا_نابلة /   القول األول
كذلك «تجون بما رواه عمرو بن ، )رباع مكة حرام بيعها حرام إجارتها: (وفيه�R سننه عن lاهد يرفعه إ� ا�¹ 

  ).مكة ال تباع رباعها وال تكرى بيوتها: (�شعيب عن أبيه عن جده مرفوqً إ� ا�¹ 
 أو بناًء يظلك من الشمس؟ فقالأال تبî ل: عندما دخل مكة �وقالت qئشة رð اهللا عنها وأرضاها للن¹ 

ً
ال : (ك بيتا

رواه أبو داود R سننه وابن ماجة وال;مذي وحسنه، ويقول ابن القيم ر�ه اهللا مثل هذا ا�ديث ) إنما � مناخ من سبق
  . فهذا هو القول األول وهذه أشهر أد<ه، حسٌن عند أهل ا�ديث

tدوهو رواية عن  /   القول ا6اsجارتهاه اهللا ر� اإلمام أËاختيار شيخ اإلسالم ابن وهذا هو  يرى جواز بيع رباع مكة و
ألنه إنما يستحق ا<قدم \ غ�ه بهذه ا�نفعة واختص بها لسبقه  وهو أظهر } ا_جة،ر�ه اهللا،  تيمية وتلميذه ابن القيم

ما جاز ا5يع لوروده \ ا�حل اTي Åن وحاجته، ف� Åلرحاب والطرق الواسعة، وغ�ها من سبق إ±ها فهو أحق بها، وËن
  .ا5ائع اختص به من غ�ه وهو ا5ناء،

ما ورد من قالوا  -اعتذروا وأجابوا عن األحاديث ال� وردت واحتج بها أصحاب القول األول-وما ورد من األحاديث 
ها قبل اإلسالم وبعده من غ� وقالوا بأن رباع مكة Åنوا يتبايعون ،األحاديث R خالف ذلك فضعيف ال تقوم به حجة

  .نك�
  .فما أنكر بيعها أحٌد من الصحابة رð اهللا عنهم، كما اش;ى معاوية رð اهللا عنه دار ا�دوة من عكرمة بن qمر
 ولو حرم ذلك �ا بذاله من أموال ا�سلم[، ، وابتاع عمر وعثمان ما زادوه R ا�سجد، وتملك أهلها أثمانها

ً
qاÃن إzف

  . qمتبو
يقصد ) ؟وهل أب� عقيل ²ا من رباع: (��ا دخل مكة R الفتح قيل ¥ أت�ل R دارك R مكة؟ فقال  �أيضا ورد أن ا�¹ 

فدل هذا \ أنهم Åنوا ) هل أب� عقيل ²ا من رباع(ابن عمه عقيل بن أñ طالب أنه قد باع داره عندما هاجر إ� ا�دينة، 
، فz، يتبايعونها ويملكونها

ً
 مستقرا

ً
 �يهم ومعروفا

ً
و� مش;cة منفعة العرض " لورودها \ ا�نفعة"ن هذا األمر معلوما

  .مش;cة
ونص صاحب اإلنصاف ا�رداñ ر�ه اهللا \ أن ال¦م هنا واÒواز قول القائل اTين يقولون (واز بيع رباع مكة وËجارتها؛ 

فال Õوز تملك ا�س< وال الطواف وال م© ، ناسك فإنها مستثناة بال نزاع، فأما ا�عدا ا�ناسكأنه منصب \ رباع مكة 
م� مناخ من : (قال �فهذه ال يباح بيعها ألنها مناسك، ويضيق \ ا�سلم[ و�ذا الرسول  ،وال ا�زدلفة وال عرفات

  ).سبق
زاع وال تؤجر كذا، بل � مناخ من سبق، هذا فالقول الراجح إذاً هو جواز رباع مكة عدا بقاع ا�ناسك، فإنها ال تملك بال ن
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  .هو القول الراجح واهللا أعلم
} ا�اء والèأ : ا�سلمون �jء } ثالث( �كذلك ال يصح بيع نقع ا5` وماء العيون، ألن ماءها ال يملك، �ديث الرسول 

  .ح بيعهفا�راد با�اء هنا اTي لم «ز، أما إن ح� وأخذ باألوعية فإنه يبا) وا²ار
لكن ما نبت ولم يزرعه من ال�أ هو ، كذلك ال�أ فإن رُب ا�اء رُب األرض أحُق به من غ�ه ألنه صار R ملكه وهو أحق به
ّ�ك ب[ ا�اس R هذه اhالث وال�أ  �أحق به، لكن من أراد أن يدخل إ  أرض ال يمنع و«رم عليه منعه، ألن الرسول 

  .بهذا ال�أ فال يمنع ا�اس عنه فإذا Åن ال حاجة ¥، منها
وقال أهل  وبالنسبة لل�أ ا�باح وا�اء ا�باح إذا لم تكن األرض ~وطة، أما إن Åنت األرض ~وطة فإنه يلزم االستئذان،

العلم بأنه «رم \ صاحب األرض ا�حوطة إذا لم يكن �اجًة إ  مائها �يث تنقصه وال �اجة إ  ال�أ مستغن عنه؛ 
  .رم عليه أن يمنع ا�اس إذا استُأذن من ا�خول ألرضه ليستفيد من هذا ال�أ و±أخذ من هذا ا�اء ا�وجود R أرضه«

و´ ، قال إذا Åن R أرٍض qدة ربها ينتفع بها هناك رواية عن اإلمام اsد رsه اهللا وهو مذهب اإلمام مالك والشاف0
و�وه ا�وجود R أرضه إذا قصد استنباته، أما إن Åن خرج من نفسه ولم يقصد  االختيارات البن تيمية Õوز بيع ال�أ

  .االستنبات فإنه يبيحه للمسلم[، وال يمنعه إخوانه ا�سلم[
-يملك هذا ال�أ آخذه، إذا ملك مباحاً من ا�اء أو ال�أ أو �وها فإنه يملكه آخذه، لكن كما قلنا ال Õوز ¥ دخول ا�لك 

بغ� إذنه، و«رم \ صاحب ا�لك منع ا�ستأذن لالستفادة من ذلك ال�أ ا�وجود R أرضه أو ا�اء، إذا Åن  -ملك الغ�
فيحرم عليه أن يمنع من يدخل إ  أرضه بال Þر، أما إن Åن سيحدث Þر R ، هناك غدران R أرضه يريد أن يس� منها

Äر ال يُزال بÄر، والÄر بل أخوه ا�سلم سيدخل ويستفيد من ، ر مثلهأرضه فله حق أن يمنع الÄن لم يتÅ لكن إذا
  .هذا ال�أ وHرج، وcذلك سيأخذ ويرتوي من هذه الغدران ويرتوي من هذه ا5` فيلزمه أن يأذن إلخوانه ا�سلم[

طة فإنه Õوز ا�خول بال وقلنا بأن بالنسبة لالستئذان إذا Åنت األرض ~وطة <عديه عليها بدون إذن، أما إذا لم تكن ~و
  .إذن صاحب األرض بال Þٍر يلحق باألرض

 \ تسليمه /   ال(ط ا�امس
ً
وبيع ا�عدوم ال ، ، ألن ما ال يقدر \ تسليمه يشبه ا�عدومأن يكون ا�عقود عليه مقدورا

  .Õوز وال يصح بيعه
ألن ، وز أن يقول بعتك عبدي اآلبق بع�ة آالف ريالفال Õ، سواء علم خãه أو لم يعلم خãه ،العبد اآلبقفال يصح بيع 

ال ، نç عن �اء العبد اآلبق ألنه «تمل أن ال Õده، يش;يه بع�ة آالف أو يبيعه هذا بع�ة آالف فال Õده �الرسول 
Åن  يوجد العبد فيكون أخذت الع�ة بدون مقابل، لم يستفد منها ا�ش;ي، وقد Õده وتكون قيمته حال وجوده لو

 لzنت قيمته مرتفعه، فبخس ثمنه ألجل اإلباقة فأصبح دخل R اÒهالة والغرر، لم يكن اhمن مقابل الُمثمن، أوقد 
ً
موجودا

 بال مقابل و�ذا حرم بيع العبد 
ً
 وال Õد ¥ مقابل حيث لم يتمكن من وجود العبد، فبا<ا� يكون دفع ثمنا

ً
يدفع ثمنا

  .اآلبق
حì لو ألف الرجوع فال  الط� R ا�واءيوان، بع� �د، بقرة هربت، ال Õوز بيعها حì تعود، كذلك ، ا�بيع الشاردوcذلك 

Õوز بيعه حì يرجع ويسلمه لصاحبه ا�ش;ي، فال Õوز بيعه، بيع العبد اآلبق وال ا�يوان الشارد وال الط� إذا Åن قد 
  .خرج من øبه حì يعود

ظننته بهذه : فربما تتغ� صفته فإذا qد ربما ا5ائع يقول ا�ش;ي، ها ألجل اÒهالة والغررفg هذه األمور 	ها نُ� عن
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  . الصفة فيدخل ويشب اGالف ب[ ا5ائع وا�ش;ي
ال Õوز أن يقول أبيعك سمكة سأصطادها، سأصطاد لك سمكًة وأبيعها عليك، فسمك R ا�اء ال  السمك R ا�اءكذلك 

، ذه السمكة يقول تنظر هذه السمكة سأصيدها لك R ا5حر وأبيعها عليك بع�ة دراهم هذا ال Õوزيباع، أو يش� إ  ه
ألنه ربما ال يستطيع وال يتمكن وال يقدر \ تسليم هذه السمكة، حيث ستهرب وتدخل Ò Rة ا5حر، وال يستطيع 

  .اللحاق بها
أنا أبيعك : اض وضعوا فيها أنواع كث�ة من السمك فيقولإال إن Åن عنده حوض كما اآلن R بعض األماكن عندهم أحو

 غ� مقدور \ تسليمه، أما إن 
ً
هذه السمكة، هذا ال حرج فيه ألنه يستطيع وقادر \ تسليمها، ا�� هو عن أن يبيع شيئا

 فيها، 
ً
 يسهل األخذ منه Åألحواض الزجاجية فهذه ال حرج  R بيع ما Åن موجودا

ً
ألنها ~اطة ويقدر ا5ائع Åن مرئيا ~وزا

  . \ تسليمها للمش;ي
ألنه ال يستطيع تسليمه، ال يصح بيع ا�غصوب، فقد يبيعه ويقول بعتك سيار� ال� بيد فالن  بيع مغصوٍب كذلك ال يصح 

أن  ال أريد، ال: غصبها مî بعتك إياها بع�ين ألف ريال، فهذا ال يستطيع تسليمها، يذهب إ� الغاصب يمتنع يقول
  .أسلمها لك اذهب عî، ويقهره وال يستطع أخذها منه

قالوا يستث© من هذا إال \ من اغتصبها؛ فيصح أن يبيعها \ �صبها ألنها مسلمة ¥ ابتداء، أو \ شخص يستطيع 
رة أو ¥ وجاهه أو ¥ ان8اعها من �صبها، فإذا Åن بهذه الصفة فتكون بمثابة ا�قدور \ تسليمها، ألن هذا ا�ش;ي ¥ القد

 فيصح بيع ا�غصوب \ �صبه، أو \ قادٍر سطوة أو ¥ نفوذ يستطيع استالمها بالقوة من �صبها، فإذا Åن بهذه ا�ثابة 
ً
إذا

فإن تمكن هذا اTي يستطيع أخذها من �صبه إن استطاع وËال رجع باhمن \ ، أما \ الغ� فال \ أخذه من �صبه،
أنا كنت أظن أ¬ أستطيع أن استلمها أما اآلن فأنا أعلن عجزي عن استالمها من هذا الغاصب فأعد إّ� : قال، ا�ش;ي

  .ما� حيث لم أستطيع استالم سلعتك وعينك ال� بعتها عÍّ، فإن عجز فإن ¥ حق أن يرجع باhمن ويفسخ ا5يع
 عند ا�تعاقدين /   ال(ط السادس

ً
ال Õوز بيع ûء lهول منهما أو من أحدهما ألن اÒهالة ف أن يكون ا�بيع معلوما

فيقول أبيعك هذه السيارة، أبيعك هذه الشاة فهذا جائز، يراها  ومعرفة ا�بيع تكون إما برؤية X مباjةبا�بيع غرر، 
 تكون معلومة 

ً
ا�ار وÕلس ويتفرج  ، أبيعك هذهبالرؤية مبا�ةً ويبùها و9 منهما qرف ويعلم الع[ ا�عقود عليها، إذا

عليها ويدور فيها ويراها، أبيعك هذه األرض يراها ويرى استواءها أو سوء تضاريسها أو عرض شارعها، معبد الشارع غ� 
 ال يصح، 

ً
معبد بعيدة قريبة إلخ، فهو يستطيع أن يثمنها ويعرف كم قيمتها ويش;يها بعد ذلك، أما أن تقول بعتك أرضا

  .، فال بد أن تكون السلعة ا�باعة معلومة �ى الطرف[جهالة وفيها غرر ال يراهافيها  بعتك شاًة ال يصح هذه
كأن يقول أبيعك مثل هذه، يعطي عينة مقارنة،  أو رأى بعضهارآها إما برؤية كما قلنا أن يكون ا�ش;ي يعرفها برؤية؛ 

بوع ثم ا<� بصاحبها وقال ¥ تبيعî دارك؟ أو الرؤية تكون مقارنة للعقد أو متقدمة ب�ء يس�، أي رأى ا�ار قبل أس
 طويًال إذا 

ً
أبيعك داري ال� رأيتها قبل أسبوع؟ فغا5ا األسبوع ال يؤثر R ا�ار أو ال يؤثر R الشاة، لكن إن Åن هناك وقتا

 وتغ� فال رأى قبل ع� سنوات تغ�ت ا�عالم قال أبيعك ا�ار ال� رأيتها قبل ع� سنوات، تغ�ت معا�ها وج
ً
د فيها أمورا

  .بد إذا من رؤية مصاحبة أو متقدمة بوقت يس� ال تتغ� معها السلعة
يقول أبيعك أرð الواقعة R ا�zن الفال¬ أو أبيعك السيارة موديل كذا نوع كذا ويصفها  العلم بالرؤيةأو أن يكون 

 كأنه يراى، فهذا نعم يكون بمثابة الرؤية، ي
ً
 جدا

ً
 دقيقا

ً
  .أخذ حكم الرؤيةوصفا
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فإذا �س ا�بيع أوشمه أو ذاقه فهذا بمثابة الرؤية يأخذ حكم ، ما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقهكذلك يُلحق بهذه الرؤية 
 يكú للجواز بأن يتعاقد عليه بعقد السلم فهذا جائز ويقوم ذلك الوصف  الصفةوقلنا أيضا ، الرؤية

ً
 دقيقا

ً
إذا وصفها وصفا

  .يقوم مقام الرؤية
 يصح 

ً
، فاألع� ليس بالÄورة أن يرى، يستطيع أن يش;ي ا�ار، يستطيع أن بيع األع
 وjاؤه بالوصف واللمسأيضا

 دقيقا
ً
قال ا5يت هذا فيه أربع غرف Çت وثالث غرف R ا�ور ، يش;ي الشاة، أن يش;ي اhوب فإذا وُِصÀِÀِÀِÀِف ¥ وصفا

نوع األبواب كذا وما إ  ذلك، يصفها وصفا دقيقا فإذا توصل األع� ، يه كذانوع ا�يكور اTي ف، العلوي، نوع اÒدر كذا
إ  إدراك السلعة ال� يريد أن يش;يها فإنه يش;يها وال حرج R ذلك، أو يلمس القماش فيقول عندي هذا القماش اِ�سه، 

هذا ال�ء عندي وذاقه األع�  عندي هذا العطر شمه فشمه فإنه يصح �اؤه وا�الة تلك، أو مثال يتذوق يقول ذق
  .فيصح �اؤها حì ولو Åن كفيف اù5، وأعجبه

 
ً
لم يصح ا5يع ألنه : لكن إذا اش;ى ما لم يره بال وصف، أو رآه وجهله بأن لم يعلم ما هو، أو وُصف ¥ بما ال يكú سلما

  .قد اختل �ط من �وط ا5يع وهو العلم با�بيع
 يصح أن يقول بعتك ما R بطن ناق�، وال ل& Þ Rع منفردين ألن R هذا جهل، لكن لو ال ال يباع �ل R بطنكذلك 

فيدخالن تبعا، ومعلوم عند العلماء أنه ، باعه ا�اقة �ملها أي أنها دخلت ضمنا، باعه الشاة وفيها ل& فدخل الل& ضمنا
 ماال ½وز استقالالً 

ً
  . ½وز تبعا

ا�سك ذا راCة زcية وهو من أجود األدهان والعطور، فيأخذ Ùا ينعقد R ¼ة الغزال تس�  ،ا�سك R فأرتهكذلك ال يباع 
  فهل إذا أخذت الفأرة من الغزال فهل يباع ذلك ا�سك وهو } فأرته؟الفأرة، 

عه فيها قال ألن ، واختار بعض العلماء Åبن القيم ر�ه اهللا صحة بيال يباع ا�سك R الفأرةأنه  ا�ذهبقالوا ال يباع \ 
الفأرة � وqء يصونه و«فظه فقط، فيشبه ما مأكول R جوفه، وÜار ا�سك يعرفون الطيب الرديء بمجرد �لهم للفأرة 

جواز بيع ا�سك R فأرته ال حرج R ذلك إذا Åن Üاره  فÇى ابن القيم رsه اهللا، فإنهم يعرفونه، فانتÆ الغرر وا�الة تلك
  .كتجار ا5طيخ واÒوز وا5يض وما إ  ذلك خل فأرتهيعرفونه وهو دا

 قالوا ال Õوز 
ً
ورد أنه نç عن أن يباع صوف  �نç عن ذلك، ألن الرسول  �، ألنه الرسول بيع الصوف \ ظهر ا�ابةأيضا

 \ أنه الوألنه متصل با�يوان فلم Õز إفراده \ ظهر أو ل& Þ Rع، 
ً
 Õوز بيع يد الشاة أو للعقد قالوا كأعضائه، قياسا

مذهب رجلها، وهناك رواية عن اإلمام أ�د ر�ه اهللا أنه Õوز بيع الصوف \ الظهر ب�ط أن ÕَُزR ò ا�ال، وهذا هو 
ألنه ال Þر R ذلك بل فيه حسن وÃال للشاة وينمو شعر آخر ويساعد \ سمنها، وال Þر ، وهو الصحيح اإلمام مالك

بيع األعضاء، فبيع األعضاء فيه تعذيب، وا�ابة تأخذ قطعة من �مها وتبيعها ال Õوز مثل هذا، أما  فيها، وHتلف عن
  .الصوف فإنه منفصل عن ا�ابة، ال Þر \ ا�ابة R جز صوفها، فيباح وا�الة تلك

 \ 
ً
ال Õوز بيعه ألنه : فقال و�وه ال Õوز بيع الفجل و�وه Ùا ا�قصود منه مست; 5Åصل والقثاء واللفت ا�ذهبأيضا

  ا�قصود منه ال يرى فكيف يرى ا�ش;ي؟
، واختار بعض العلماء وبعض ا�حقق[ جواز ا5يع قالوا Õوز بيعه ألن أهل اãGة يستدلون بظواهر هذه األمور \ بواطنها

Ù مرةhة يعرفون جودة اãGن أهل االختصاص وأهل اÅ مرة فقالوا إذا فيجوز بيعه و�اؤه، فإذاhا يظهر من ورق تلك ا
أما إن Åن ال يعلم وال يستطيع أن يدرك ذلك إال برؤيتها فال Õوز بيعه \ من ليس من أهل ، Åنوا يعرفون فإنه Õوز بيعه
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 من إخراجها
ً
  .اãGة وال يعرف إال برؤية اhمرة، فالبد إذا

أي ثوب �سته يضم عينيه بقطعة قماش ثم يقول ا�س هذه األثواب أي  ، كأن يقولبيع ا�المسة وال ا�نابذةكذلك ال Õوز 
ثوب �سته فهو عليك ا�; بع�ة رياالت، يضع ¥ ما م;ه بريال وما م;ه بريال[ وم;ه �مسة وم;ه �مس[، فيكون فيه 

تقع يده \ ما قيمته ريال فيتÄر  قد تقع يده \ ما قيمته %س[ فيتÄر ا5ائع وقد، جهالة وفيه غرر وفيه مقامرة أيضا
فهو داخل R بيع الغرر  ففيه مقامرة وفيه جهالة وفيه غررا�ش;ي حيث اش;ى بع�ة واTي بيع عليه ما قيمته ريال، 

  .والرسول نç عن بيع الغرر
Õ بكذا فهذا أيضا ال Íّأو إّ� طرحته فهو ع Íّذلك بيع ا�نابذة كأن يقول أي ثوب نبذته عcورد عنه أنه  �وز، الرسول و

  .نç عن بيع ا�المسة وا�نابذة كما R الصحيح[ وغ�هما
كأن يصف ¥ أثواب فيقول أي ثوب وقعت عليه حصاتك فهو عليك بكذا، وتكون أثمانها �تلفة  بيع ا�صاةكذلك 

هذه ا�صاة فوقعت عليه فهو  ومتفاوتة تفاوت تام، ûء بمائة، وûء بع�ة وûء �مس[، فيقول أي ثوب نبذت عليه
  .عليك مثًال بثالث[، ففيه جهالة وفيه غرر فال Õوز ا5يع للجهالة والغرر

كذلك لو باعه عبد من عبيده، قال بعتك عبد غ� مع[ من هذه العبيد، أو شاة من هذا القطيع، ال Õوز ألن هذا فيه غرر 
  .حì لو تساوت القيم

 االستثناء إال معكذلك ال يصح 
ً
 ال بد أن يقول إال هذا العبد، بعتك هذه اhياب إال ينا

ً
، فال يقول بعتك هذه العبيد إال واحدا

 �هذا اhوب، بعتك هذا القطيع إال هذه الشاة، أما أن يقول إال شاة فال يصح، ألن فيه جهالة وفيه غرر فيستث© والرسول 
  ).ن( عن ا6نيا إال أن تُعلم(

  )�U( ا_لقة
  : _لقةعناg هذه ا

  .ا5يوع ا�ن� عنها -  .تتمة �وط ا5يع تتمة ال�ط السادس، ال�ط السابع -
، ألن الرسول  /   تتمة ال(ط السادس

ً
نç عن اhُنيا إال أن تُعلم لكن قالوا  �ذكرنا أن االستثناء ال بد أن يكون معلوما
�ا خرج من مكة إ   �ألن الرسول  ،واألطراف صحإن استث© ا5ائع من حيوان يؤ9 قد باعه، استث© الرأس واÒت 

فدل هذا \ اÒواز ، ا�دينة مع أñ بكر وqمر بن فه�ة رð اهللا عنهم أÃع[ اش;وا من را² غنم شاة و�ط ¥ سلبها
  .فدل هذا \ اÒواز، اش;ط لصاحب الشاة سلبها وهو الرأس واÒت واألطراف �ألن الرسول 

 فال يصحلكن لو باع هذا 
ً
 لو باعه لوحده منفردا

ً
لكن إذا ، ، لو قال أبيعك الرأس واألطراف لوحدها ال يصحاألمر منفردا

فإن امتنع ا�ش;ي من ذ�ه، لم ãÕ، إذا لم يكن حال ال�ط حال ا5يع ، باعها \ شخص واستث© منها هذه صح ذلك
ئع قد �ط اTبح R ا�ال فإن ا�ش;ي ال ãÕ \ ذ�ه، حال العقد قد �ط عليهم اTبح R ا�ال، فإن لم يكن ا5ا

  .وتلزم ا�ش;ي القيمة قيمة ا�ثل با<قريب، فكم تساوي هذه األمور ال� استثناها ا5ائع فيدفعها حيث لم يذبح R ا�ال
ال، أنا بعتك \ : يفسخ، يقول وËن لم يرَض ا5ائع بثمن ا�ثل من هذا السلب اTي قد اش;طه الرأس واÒت وا�قادم، فله أن

، ال، خذ مالك ودع شاª عندي، ا�ش;ي ¥ أن يفسخ: أنك تذبح وتعطيî هذه األمور فإن لم يقبل ا5ائع ¥ أن يفسخ يقول
  .إن لم يكن اش;ط اTبح R ا�ال

لنا ينظر كم قيمتها، كم تساوي أما إن Åن قد اش;ط فإنه يلزم ا�ش;ي أن يذبح R ا�ال، إذا لم يذبح R ا�ال فكما ق
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  . فيدفعها للبائع قيمة ا�ثل
 } الرأس، وجد فيه قرحة } الرأس أو } ا`ت فيه مشèة، فهل X أن يفسخ؟

ً
سيقول اJائع أنا بعتك  ا�شÛي لو وجد عيبا

  ؟رأسها % ا�ºن ا�عيب %، ليس لك، فهل يدفع خيار الفسخ هنا، ا§بيحة دون رأسها
فلهذا للمش;ي أن يفسخ حì ولو Åن العيب R ، ألن اÒرح هنا يؤثر R سائر ا5هيمة، R سائر الشاة ا�باعة، ال: يقال

 فيُعلم أن للمش;ي الفسخ بعيب Hتص بهذا ا�ستث©
ً
  .ا�ستث© وليس R ما اش;اه، إذا

ع فإنه يبطل ا5يع باستثنائه ألنه ال يباع هذا لكن لو استث© من الشاة الشحم واللحم و�و ذلك Ùا ال يصح إفراده با5ي
  .مستقًال، ال يباع هذا مستقال

 للمش;ي-كذلك لو باع ما مأكو¥ R جوفه 
ً
لكن لو باع ما مأكو¥ R جوفه مثل  -�ن قلنا ال بد أن يكون ا�بيع معلوما
هل  هل � جيدة غÇ جيدة ال يعلم فما ا_كم؟ا5طيخ، اÒح، الرمان، اÒوز، ا5يض فهذه 	ها مأكو�ا R جوفها، ال يعلم 

يبيع مثل هذه األمور والغرض ا�راد من ال�اء R اÒوف ال يعلم عن جودته إال بـ الك� أو القطع فمثل هذه لو ك�ها 
 تلفت وهو يريد �زينها ف;ة طويلة، يريد ع� حبات من ا�بحب فلو ك�ها أو قطعها <لفت، ا5يض يريد ع� أطباق

   فما ا_كم وا_الة هذه؟؟من ا5يض لو ك�ها تلفت وهكذا، 
قالوا Õوز ا5يع هنا، Õوز ا5يع الدqء ا�اجة Tلك، فإذا أخذها ورآها معيبة ا�ش;ي؛ فله حق أن يردها وËرش ك�ها، بأن 

م ا5يضة قبل الك� وبعد الك�، فكم تساوي فيخصم ويرد ا5ا�، الرمان كذلك، فلو ق òطع الرمانة فرآها غ� جيدة تقو
  .القطع واإلتالف يرده \ ا5ائع حì ال يÄ به) إرش(فاسدة تالفة فيها أثر الفساد فله أن يردها، ولكن 

 R كب�ةً فلو ك�ت 
ً
 يصح بيع مثل هذه األمور ألنها مصالح العباد ال تقوم إال بذلك، فيش;ون من مثل هذه أعدادا

ً
فإذا

 من بيعات ا�سلم[ ا�ال أو قلنا بأنه 
ً
ال Õوز بيعها إال برؤية ما R داخلها <عذر �اؤها وبيعها ألبطلنا بيعها وأبطلنا كث�ا

ال� يتبايعونها R مثل تلك السلع، نقول إفسدناها هذا باطل حيث ال Õوز بيعها إال برؤية أو صفة وال يستطيع أن يصف 
  .ت لك حق أن تعيدها إ±ه وËرش الك�لك ما R جوف ا5يضة، لكن إن Åنت فاسدة فأن

قال هنا عندنا بيع ا5اقالء �Åمص واÒوز واللوز، Õوز بيعها بق�ها، حì لو تعدد الق�، مثل جوز ا�ند عليه ق�ة  
 فالق� متعدد فيجوز بيعها مع تعدد ق�ها، الدqء ا�اجة ألنه ال يمكن أن تباع إال بمثل هذا فهو مستور

ً
 كث�ًة جدا

  .با�ائل من أصل خلقته، فيشبه الرمان فيجوز بيعه Åلرمان
جعل االشتداد �ية ا�نع فنç عن بيع السنبل حì يشتد،  �ألنه ، كذلك يصح بيع ا�ب ا�شتد R سنبله مغطى بالسنبل

ìسنبله ح R وز بيعهÕ الف ا�غيا، فما بعد معناه أنه بعد االشتدادH لو لم ترى ثمرة ودل \ أن ما بعد الغاية.  
* 

ً
 للمتعاقدين، /   ال(ط سابعا

ً
فال Õوز أن ، فكما اش;طنا معرفة ا�ثمن نش;ط أيضا معرفة اhمن أن يكون اhمن معلوما

يقول اش;يت هذه السيارة منك بما R جي¹، بما R ~فظ�، بما � R حساب R ا5نك الفال¬، ال Õوز، فال تعلن القيمة، 
ربما يكون مائة ألف ريال والسيارة ال تساوي إال %س[، ربما يكون ع�ة آالف والسيارة  جيبك؟ كم ا§ي }

، فال بد من ا<أكد ومعرفة اhمن، ألن اhمن أحد العوض[ فاش;ط العلم به �Åبيع
ً
  .تساوي %س[ ألفا

  .هالةفإن باعه برقمه أي اhمن ا�كتوب عليه وهما Õهالنه أو أحدهما لم يصح للج
 وفضة ال Õوز، ألن هذا اTهب أU من الفضة، فالبد أن تب[ %س[ قطعة من اTهب و%س[ 

ً
أو باعه بألف درهم ذهبا

  .قطعة من الفضة، ألن مقدار × جنس منهما lهول، فال بد أن يُب[



    ))  ثالثثالثمستوى مستوى ( (                                                                         ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                                           مقرر الفقه مقرر الفقه           

- sö¶  -  
 

ا جهالة، وجوز بعض أهل العلم أو باعه بما ينقطع به السعر، أي بما يقف عليه السعر من غ� زيادة لم يصح، ألن R هذ
فقد يكون يقول أنا ال أعرف لكن " هو أطيب �فس ا�ش;ي من ا�ساومة"ذلك واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية وقال 

ضع السيارة هذه أو القطعة ال� يراد بيعها ضعها Çت ا�زاد، فما اتفق عليه ا�اس وانقطع به السعر؛ فأنا اش;يه، أل¬ أنا 
ه السلعة و~تاجها لكن ال أعرف قيمتها أضعها عند ا�ختص[ ي8اودون فيها فإذا انقطع السعر ف� عÍّ أنا أريد هذ

  ".ال جهالة وال غرر R هذا: "مثل هذا الصورة وقالشيخ اإلسالم ابن تيمية  فجوزأش;يها منك بما ينقطع به السعر، 
ع ¥ بمائة ريال مثًال فعند ا�زايدة تصل إ� مائة و%س[ وهو جاهل فإنه يمنع، يقول قد تكون يتوقع أنها تبا أما ا�ذهب

ال، هذا �� ال أريد أن أش;ي، : بالسعر ال يعرف، فربما إذا قيل ¥ أش;ي بما انقطع عليه السعر وهو مائة و%س[ قال
  .فلهذا منعها ا�ذهب ألجل اÒهالة والغرر، حì ال يشب اGصام ب[ الطرف[

 وجهل أحدهما ال يصح اÒهالة باhمنكذلك لو 
ً
فكذلك لو باعه كما يبيع ا�اس أو بدينار أودرهم ، باعه بما باع به زيدا

البد ، مطلق، أو باعه مثًال بع�ين وهناك نقود متداولة هل هو ع�ين دينار هل هو ع�ين رياال هل هو ع�ين دوالر
 بع�ين ر: أن يفصح عن القيمة، البد أن Çدد، يقال

ً
 ، ياال

ً
، بع�ين دينارا

ً
  .بع�ين دوالرا

أما إن Åن R بت مثال R ا�ملكة فقال بعتك بألف، ال دا² ألن يقول بألف ريال إذا Åن مثال R األسواق ا�عتادة، ألنه 
، ال، هذا معروف أنه ينùف إ  العملة ا�ستخدمة، وليس ¥ أن «تج اآلخر يقول ال ظننته جنيه إس;±î أو مارك أ�ا¬

 
ً
فإذا Åنت R �لب العمالت أو مثًال R ، العãة با5ت العملة ا�ارجة وال� تعارف ا�اس \ ا<عامل بها، غ� وارد نهائيا

 R ة عند االتفاق، ويلزم الطرف اآلخر أن يدفع نفس العملة ال� درجتãا5ت ال يتعامل إال بهذه العملة فإنها � ا�عت
  .Tي تبايعا فيهنفس ا�zن ا

أما إذا Åن R السوق يتعامل بع�ين عملة البد أن «دد، قال بعتك بمائة ريال، بمائة دوالر، بمائة دينار، فالبد أن يفصح 
  .ويب[ العملة ا�تفق عليها

 × م; من األ -
ً
 × م; منه بكذا، أو باعه أرضا

ً
، × شاة منه بكذا، أو باعه ثوبا

ً
رض بكذا، فاش;ى  مثال لو باعه قطيعا

× اhوب اش;اه فهذا ال حرج، ألن  -و� الكومة من الطعام بال كيل وال وزن-ا�ش;ى × األرض، اش;ى × الصãة 
اhمن معلوم، لكن الكم كم يكون؟ األرض قد تكون ألف م; قد تكون ألف و%سمائة م;، ألف ومائت[ م; 

  .فاÒهالة منتفية، واhمن معلوم
، قال بعتك من هذه األرض ألف م; × م; بكذا، فهنا فيه جهالة وغرر ال تصح، ألن األرض غ� متساوية العلملكن لو 

 ليس ، هناك اTي \ الشارع، هناك ا�اخل، فال بد أن تفصح ما � األمتار ال� ستباع �، ما � هذه األمتار
ً
اhوب أيضا

 R القيمة، فهناك الكم، وهناك األس
ً
فل، وهناك األ\، فالبد أن Çدد، وال بد أن يب[ أسفل اhوب أو أعاله، أما متساويا

إن Åن يش;ي اhوب Åمًال فنعم × م; منه بكذا جائز، الصãة قد تكون األجناس ال� R الصãة �تلفة، فيها الغا� 
 م
ً
نها وقال من الصãة، من اhوب، من األرض وفيها الرخيص، أما إن اش;اها Åملًة فال حرج R ذلك، أما إن اش;ى جزءا

  .بكذا فال Õوز للجهالة والغرر R هذه الصورة
 ،
ً
، أو بعتك بمائة دينار إال درهما

ً
، فال بد أن يكون ا�ستث© من جنس ال يصحلو باعه فقال بعتك بمائة درهم إال دينارا

، ال يصح أن تقول إال 
ً
، ال بد أن يكون ا�ستث© من جنس ا�ستث© منه، بعتك بألف ريال إال رياال

ً
دينار أو إال درهما

 
ً
  .ا�ستث© منه، فإذا استث© ا�جهول من ا�علوم ص�ه lهوال
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 يتعذر علمه؛ كهذه الفرس وما R بطن األخرى، ولم يقل × منهما بكذا، 
ً
 وlهوال

ً
، لكن لو لم يصح ا5يعأو باع معلوما

 ال نعرف ، وأخرى �مس[ ألف صح R ا�علوم بثمنهَفّقط قال بعتك هذه الفرس �مس[ ألف 
ّ
أما ا�جهول فيسقط ألنا

بمائة ألف صح  -وهو ال يعرفها ولم يرها وال يدري-بعتك هذه ا�ار بمائة ألف، وداري ال� R مكة ، الفرس األخرى ما �
  .يع وا�الة هذه، ألن اhمن غ� معروفأما لو Ãعهما؛ بعتك هذه ا�ار ودار أخرى بمائة ألف يبطل اR ،5 ا�علوم بثمنه

 R ين متساوي[ �ما، صح ا5يع�من باألجزاء كِقّفَhبينه وب[ غ�ه كعبد مش;ك بينهما، أو ما ينقسم عليه ا ًqلو باع ُمشا
، أما بيع �يكه فال يصح، نصيب �يكه ال يصح، بعتك عبدي وعبد فالن ال يصح ذلك ألنك ال تملكه، نصيبه فقط

 ¥ فيه
ً
 ¥ أو مأذونا

ً
zوز ¥ بيعه إن مالÕ نصيب �يكه لعدم اإلذن، فيصح فقط فيما R أما اآلخر فإنه لم يأذن لم يصح.  

 صفقة واحدة بثمن واحد صح ا5يع R عبده 
ً
كذلك إذا باع عبده وعبد غ�ه بغ� إذنه، أو باع عبداً وحراً، أو باع خًال و%را

فإذا اجتمعا بقيا \ حكمهما، لكن هنا ينتبه ، hمن، ألن × واحد منهما ¥ حكم Hصهبقسطه و´ اGل بقسطه من ا
وا�ش;ي باGيار إن جهل ا�ال؛ إذا Åن جهل ا�ال فإنه ¥ ، إ  أن اGمر يقدر خًال، وا�ر هنا يقدر عبًدا ±تقسط اhمن

  .اGيار، وهذه من الصور ال� Õوز تفريق الصفقة فيها
 فليس ¥ اGيار، ألنه قد قدم \ علم ودخل \ علم، أما إن Åن ال وا�ش;ي 

ً
¥ اGيار إن جهل ا�ال، أما إن Åن �qا

  .يرغب R الصفقة وتفريقها فله أن يفسخ
أريد : وقسط اhمن \ قيمتهما، مثًال ساوم رجل[ قال، كذلك لو اش;ى عبدين من اثن[ أو وcيليهما بثمن واحد يصح

 لg واحد منكما ع�ة آالف يصح، يدفع �ذا ع�ة و�ذا ع�ة ويأخذ هذين ا
ً
لعبدين اش;اهما بـ مثًال بع�ين ألفا

  .العبدين، ألنه ال جهالة وال غرر R هذا، فيصح ا5يع وا�الة
دارك ودار مثل ا5يع يصح أيضا اإلجارة والرهن والصلح 	ها، إذا Åن قال استأجرت بيتك بيت[، رهنت هذين ا�ارين 

  .فالن، هذا جائز ال حرج فيه إذا Åن بهذه الصفة
  :اJيوع ا�نÑ عنها /   /

  :هناك بيوع نç عنها الشارع، انطبقت عليها ال�وط لكن �� الشارع عنها َحُرم ا5يع، و�
  :ا5يع وال�اء بعد ا�داء اhا¬ /   أوالً 

، ألن هناك �Ùن تلزمه اÒمعة، وا�راد با�داء اhا¬ اTي Åن \ عهد ا�¹  فال Õوز ا5يع وال�اء بعد نداء اÒمعة اhا¬
ا�داء األول سنه عثمان رð اهللا عنه وأرضاه ليشعر ا�اس حì ي;cوا ما R أيديهم ويتأهبوا للصالة، فيحرم ا5يع 

Åن  �ده، أما ا�داء اhا¬ فإنه «رم ألن الرسول وال�اء بعد ا�داء اhا¬، أما ا�داء األول فال حرج يتبايعون ويش;ون بع
لو خرجتم : (وقال �R ا�دينة Hطب فأتت قافلة فخرج ا�اس وتتابعوا ولم يب� إال عدد قليل R ا�سجد، فغضب الرسول 

 {: ونزلت اآلية R سورة اÒمعة). ح� لم يبَق أحد لسال بكم الوادي ناراً 
َ
ْوا ِ�َاَرةً أ

َ
 َو£َِذا رَأ

ً
وَك قَائِما

ُ
َْها َوتََر�

َ
وا إِ�  }ْو لَْهواً انَفض�

 وتنç عن ا5يع وال�اء بعد ا�داء اhا¬ 
ً
 شديدا

ً
الةِ ِمن {ف�لت اآلية تعاتب أوþك عتابا ِيَن آَمُنوا إَِذا نُوِدي لِلص�

�
ف�َها ا§

َ
يَا ك

ِر اهللا�ِ 
ْ
 ِذك

َ
ُُمَعِة فَاْسَعْوا إِ� َ يَْوِم ا`ْ

ْ
Jا¬، فيبطل ا5يع وال�اء بعد ا�داء } ْيعَ َوَذُروا اhعن ا5يع وال�اء بعد ا�داء ا çفن

اhا¬ حì لو Åن R ا<وافه، كما يفعل بعض ا�اس اآلن يبيع مساويك بعد ا�داء اhا¬، ويأª آخر فيش;ي منه، هذا ال 
  .Õوز، ال Õوز ا5يع بعد ا�داء اhا¬ �ن تلزمه اÒمعة، ~رم

 وال يتمكن من إدراك اÒمعة إال باحتساب ا�سافة، البد أن «تسب ا�سافة فإذا Åن لم يبَق بينه ك
ً
ذلك من Åن بيته بعيدا
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وب[ ا�داء اhا¬ إال وقت الس� إ  اÒمعة فيحرم عليه أيضا، فإن الوسائل �ا أحzم الغايات، فس�ه إ� اÒمعة وسعيه 
 
ً
q� ãوز ¥ أن يبيع ويش;ي إذا تضيق عليه الوقت ولم يبَق \ مس�ه إال مثًال ع� دقائق هذا مطلوب عليه فيعتÕ فال ،

  . ±لحق با�داء اhا¬، فكذلك «رم عليه ذلك
كذلك ا�ساومة Çرم أيضا ا�ساومة ألنه وسيلة إ±ها، وا�ناداة أيضا عندما يبدأ يقول من يش;ي كذا من يش;ي عندنا كذا 

  .ألنها وسيلة للبيع فتحرم أيضا، هذه مناداة
كذلك لو تضايق عليه وقت ا�كتوبة �يث لم يبَق إال %س دقائق وهو «تاج إ  أن يصÍ الظهر، فتضّيق عليه وقت 
ا�كتوبة فال Õوز أن يبيع وي�ي، ألن الوقت سيخرج، وقت ا�كتوبة سيخرج، وبا<ا� سيفوته وقت الصالة، فيحرم عليه 

  .تضايق عليه وقت ا�كتوبة أيضاأن يش;ي ±
كذلك «رم عليه إذا Åن ستفوت عليه اÒماعة وليس ثمة Ãاعة أخرى غ� تلك، فيحرم عليه أيضا ا5يع وال�اء إذا Åن 

إال إن Åن ا5يع ل�اء مضطر لطعام يأكله سيهلك إن لم يأكله، أو ~تاج لس;ه ، هذا ا5يع وال�اء سيفوت عليه اÒماعة
، أما ما عدا ذلك فإنه «رم عليه وا5يع وال�اء بعد ا�داء اhا¬يرتدي

ً
  .ها ألجل أن يصÍ اÒمعة بها، فهذا يكون معذورا

لكن بالنسبة للعقود األخرى مثل ا�zح القرض الرهن و�وها فتباح ألنه يتكرر ا5يع وال�اء × �ظة، أما مثل هذه 
  .اجة وألنها ال تتكررالعقود فإنها ال تتكرر فلهذا أبيحت للح

 
ً
، وال العنب �ن يتخذه أيضا Hمره /   ثانيا

ً
 للبغاء أو ، ال Õوز بيع العص� �ن يتخذه %را

ً
أو مثًال بيت �ن يتخذها دورا

ُعْدَوانِ {: األ�¬ وا�وسي� واهللا عز وجل نç وقال
ْ
ِم َوال

ْ
 اِإلث

َ
Yَ 

ْ
  ،}َوالَ َيَعاَونُوا

 
ً
بيع السالح R الفتنة، فإنه ال Õوز بيع السالح R الفتنة ألنه H) أن يؤثر ويشعل الفتنة ويذكيها،  كذلك ال Õوز /   ثا6ا

، كذلك بيعه \ أهل ا�رب "قد يقتل به وقد ال يقتل: "يقول اإلمام أ�د ر�ه اهللا، فيحرم وا�الة هذه بيع سالح R فتنة
؛ فبيعه \ أهل ا�رب من باب أو£، ألنهم يتقوون علينا ويكيدوننا فإذا Åن بيعه R حال الفتنة \ ا�سلم[ ~رم
: يقول، وcذلك بيعه \ قطاع الطرق والعياذ باهللا ال يأª إ� قطاع الطرق، ويقتلوننا به فيحرم أيضا بيعه \ أهل ا�رب

أمنها لكم، كم  أنا أمولكم بالسالح، كم Çتاجون من رشاش كم Çتاجون من خنجر؟ أنا أبيع عليكم، أنا
ُ
أ

 ألمن طريق ا�سلم[ وفيه إqنة \ ا�عصية
ً
  .تش;ونها؟ ال Õوز هذا، بل R هذا إفسادا

 
ً
كذلك بيع مأكول ومشموم �ن ي�ب عليه ا�سكر، ال Õوز بيع مثل هذا ألنه إqنة \ ا�عصية، وال قدح �ن  /   رابعا

، وال جوز وبيض للقمار فيتخذه لل
ً
  .مقامرةي�ب به %را

 
ً
ألن ا�سلم ال Õوز أن يكون ، كذلك «رم بيع عبد مسلم للzفر، إذا Åن ذلك العبد ال يعتُق \ الzفر بال�اء /   خامسا

لزم الzفر ببيعه أو إعتاقه
ُ
، بل إذا أسلم العبد Çت الzفر أ

ً
ال Õعل اهللا عز وجل للzفرين \ ا�سلم[ سبيًال، ، سيده Åفرا

  .ن نمكن الzفر من تملك ا�سلمفال يمكن أ
كأن يكون بينه ، فال يباع ا�سلم فكيف يباع العبد ا�سلم للzفر إال إن Åن يعتق عليه، واإلسالم يعلو وال يع¸ عليه

وبا<ا� لن يكون Çت رقه فيجوز بيعه ، وبينه ~رميه �يث إذا اش;اه الzفر فور �ائه بمجرد العقد يعتق ا�سلم عليه
  .الة تلك، أما ماعدا ذلك فال، فإن Åن يعتق عليه بال�اء يصح ا5يع ألنه وسيلة إ� حرية ذلك الرقيقوا�

فيسلم الِقن R يد العبد فإنه يلزم بإعتاقه أو بيعه ، وËن أسلم قِن R يده، أي R يد الzفر أو عند من اش;اه فإنه يُلزم بإعتاقه
إنه ãÕ \ إزالة ملكه عنه بنحو بيع أو هبة أو عتق ألن اهللا عز وجل نص \ ذلك \ مسلم كما سبق ا<نبيه \ ذلك، ف
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ُمْؤِمنiَِ َسبِيالً {: R كتابه وقال
ْ
 ال

َ
Yَ فِِريَنºَ

ْ
وال يكú أن يقول أنا سأكاتبه، ألن الُمzتب قٌِن ما ب� } َولَن َ½َْعَل اهللا� لِل

من الوفاء بالكتابة، فال بد من إزالة تملك هذا الشخص \ ا�سلم Ãلة  عليه درهم واحد، فقد ال يستطيع وال يتمكن
وتفصيًال، فال بد أن يزيل ا�لك السيد عنه، فال نمكنه من مzتبته وال بيعه باGيار كذلك لعدم انقطاع الُعلَق وا�الة 

  .تلك
ألنه باع ما¥ \ ، واحدة، فال يصح مثل هذا إن Ãع R عقد ب[ بيع وcتابة، بأن باع عبده شيئا و·تبه بعوض واحد، صفقة

  .ما¥، كيف يبيع ما¥ \ ما¥؟ فا�zتب ما¥ وباع عليه ما¥ ال يصح
  .إذا Ãع ب[ بيع و¼ف أو إجارة وخلع أو نكاح بعوٍض واحد صح ا5يع وما Ãع إ±ه، إذ ال حرج R ذلك

أنا : كأن يقول �ن اش;ى سلعة بع�ة بيع ا�سلم \ بيع أخيه«رم من ا5يوع ا�ن� عنها وال� أكد عليها الشارع، 
رجع ال أريدها، ف�دها \ ا5ائع األول ويتÄر

ُ
عطيك مثلها بتسعة، فيأª هذا يقول أنا أحيلها أنا أ

ُ
 نقول «رم بيعه ، أ

ً
فإذا

  .\ بيع أخيه
هذا يوغر الصدور، وÕعل األمة متفرقة متمزقة كذلك �اؤه \ �اء أخيه فال Õوز �اؤه أيضا \ �اء أخيه ألن 

ال تناجشوا وال تباغضوا وال ¼اسدوا و�ونوا عباد اهللا (، )ال يبع بعضكم Y بيع بعض: (نç عن ذلك وقال �الرسول 
ا قد باع ، ألن هذا األمر إذا باع \ بيع أخيه أثار ا�قد والضغينة ب[ ا�سلم[، هذ)إخوانا وال يبع بعضكم Y بيع بعض

ال Õوز ، وانتç فيأª هذا يفسد عليه ا5يع يقول اذهب إ±ه أعد عليه السلعة ال تعطه اhمن، أنا أعطيك أفضل منها ال
  .هذا، «رم عليه

  )�U( ا_لقة
  :عناg هذه ا_لقة

s   /تها مسائلÇبيع العينة /   }    .تتمة ا5يوع ا�ن� عنها و.  
o   / مسألة التسع� /   �                         .مسألة ا<ورق.  
T   / عنها Ñيوع ا�نJتتمة ا  

هناك مسألة يك0 السؤال عنها مرتبطة ببيع ا�سلم \ بيع أخيه و�ائه \ �اء أخيه وسومه \ سوم أخيه، فالعãة 
اآلخر فال Õوز أن يأª أحد با5يع إذا تم أو R ا�ساومة حì ولو لم يتفق العاقدان اتفاقا تاما لكن رcن أحدهم إ  

  .ويفسد
، فيأª أحدهم ويسوم يقول عòÍ بكذا،  فيقول ا�سئول عن الà تعرض أمام �يع ا²اس وي<ايدون ا�زاداتلكن عندنا 

ائة ا�زاد من يزيد من يزيد، فيأª آخر ويقول عòÍ بكذا بمائة واآلخر يقول \ò بمائة وع�ة واآلخر يأª ويقول عòÍ بم
ألن ا5ائع لم يرcن إ  ا�ش;ي اTي ، وع�ين فهذا ال حرج بذلك، ا�زايدات ال حرج فيها وليست داخلة با�� ا�راد

  .سام بل هو متطلع إ  زيادة السعر ويبحث عمن يزيد
 R فيها أقل أتفق مع: ا�ناقصاتكذلك îالعمارة الفالنية من يعطي îي ينقص مثال أنا أريد أن أبTأحد ويقول ا ªه، فيأ

فهذه ، ألف وهكذا \ حسب كã العمارة وصغرها ةأنا أبî لك العمارة بمليون ويأª آخر ويقول ال أنا أبنيها لك بثمانمائ
سميت مناقصة و� عكس ا�زايدة، فال حرج R هذا، ألنه نفس من يريد أن يربط العقد يريد األقل R ا�ناقصة و´ 

فا�راد قلنا السوم بالسلعة ال� تباع ، ، فهذا ال حرج فيه وليست من األمور ا�ن� عنها وا�حرمةا�زايدة يريد األزود
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  .بالسوق من يزيد فهذا ال «رم باالتفاق ال حرج R ذلك، فال بأس R ا�زايدة
فيه من الÄر باآلخر Åن لو قيل إنه R بيوع ا�زايدة ليس ألحدهم أن يفسخ �ا : "يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ر�ه اهللا

بل يتوجه أنه R بيع ا�زايدة إذا زاد أحدهم " متوجها، ألنه لو لم يقبل أمكنه أن يبيع قبله، فإذا قبل ثم فسخ Åن قد غر ا5ائع
ا غ� �ذا اGيار هن، شيئا لزمه أن هذا هو اTي يدفع الÄر عن اآلخر، عدم إرساء وجعل اGيار هنا للزائد فيه إÞار للبائع

نقول لزمك ا5يع عندما رسا ا�زاد عليك، ألن R هذا ، فال يأª أحد ويقول أنا الزلت با�جلس وËن اGيار با�جلس، وارد
 بصاحب السعلة، قد يبحث عن اآلخر األقل فال Õده ثم يبحث عن األقل فال Õده فيتÄر

ً
وËذا أيضا مرة أخرى ، إÞارا

ذا معلوم عند ا�اس وعند ا<جار أنها ال تأخذ السعر ا�ناسب اTي أخذته R ا�زاد األول، أقيم ا�زاد \ سلعة بعينها فه
  .ويرغب ا�اس عنها، فلهذا يلزم ا5يع �ن رسا ا�زاد عليه

  :بيع حاJ Hاد من اJيوع ا�نÑ هنا
 يتوسط ب[ وأرضاه بقول ال يكن ¥ س �وف�ه ابن عباس ) ال يبع حاJ Hاد: (نç وقال �الرسول 

ً
مسار أي  دالال

، ال يسوغ أن يبيع )دعوا ا²اس يرزق بعضهم بعضا: (، و´ لفظ)و£ن ¯ن أخاه ألبيه وأمه: (ا5ائع وا�ش;ي، و´ لفظ
ألن ا5ادي يأª ويراها R السوق ويبيعها حسب ما يتفق أو حسب ما يعرف، ألنه عندما يأª ا�اÞ ويعرف ، ا�اÞ 5اد

  ).دعوا ا²اس يرزق بعضهم بعضا: (قال �حاجة ا�اس �ا فيُضيق عليهم والرسول  السلعة ويعرف
  :يبطل بيع ا_اJ Hاد ب(وط

إن Åن ا5ادي قد قدم ±بيع سلعته، أما إن Åن قدم وليس R نيته بيع السلعة وا<� با�اÞ ونسق معه فهذا  :ال(ط األول
  .ال يدخل R ا��

tيبيع سلعته بسعر يومها أنه قدم :ال(ط ا6ا ، R تغال أو يعرف األفضل بيعها ìال يريد �زينها أو االحتفاظ بها مدة ح
  .أول السوق أو آخر السوق أراد أن يعرضها بالسوق، فإذا وقفت \ سعر مع[ باعها به

  . إن Åن ا5ادي جاهال بسعرها ال يعرف قيمتها :ال(ط ا6الث
ا�اÞ هو اTي يقصد ا5ادي ويقول أنا أبيعها لك أنا أدرى بالسوق  -السمسار-�الل كذلك يقصده ا :ال(ط الرابع

أما إن اختل قيد منها فال حرج أن ، وأعرف بالسوق وأنا أبيعها لك، إذا توفرت هذه القيود األربعة حرم بيع ا�اÞ للبادي
ول أنا عندي سلعة بعها � حسب معرفتك هنا ال أو أن ا5ادي هو اTي أ, وذهب إ  ا�الل ويق، يكون ا�اÞ سمسارا

  .حرج R ذلك
أن يكون للناس حاجة ملحة �ذه السلعة أما إن Åنت من الكما±ات فهذه ال حرج أن يبيعها ا�اÞ : ال(ط ا�امس

  .للباد
 بنسيئة أي مؤجالً : من اJيوع ا�نÑ عنها

ً
  إن باع ربويا

ال تبيعوا الÂ بالÂ إال يدا بيد ومثال بمثل، وال تبيعوا الشعÇ (قال  �الربا، الرسول أصناف الربوي ال� Üري فيها : الربوي
فإذا باع ربويا بنسيئة يع¡ ا�ديث، ) وال تبيعوا ا§هب با§هب إال يدا بيد ومثال بمثل، بالشعÇ إال يدا بيد ومثال بمثل

ع به نسيئة كثمن بر اعتاظ عنه براً أو غÇه من ا�كيالت فما بمؤجل، و�ذا حاٌل لم يقبض ا6من، واعتاظ عن ثمنه ماالً يُبا
  ا_كم ؟

  .لم Üز هذه الصورة، ألن هذه الصورة R ا�قيقة ذريعة 5يع ربوٍي بربوٍي نسيئة: ا`واب
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  "أما أن يواطؤه \ ال�اء منه لفظا، أو يكون العرف بينهما قد جرى بذلك، أو ال يكون: "يقول ابن القيم ر�ه اهللا
فهو باطل، وËن لم Üِر بينهما مواطأة لكن قد علم ا�ش;ي أن ا5ائع يريد أن يش;ي منه ربويا بربوي : فإن Åن األول

  .فكذلك
وËن قصد ا5ائع ال�اء منه بعد ا5يع ولم يعلم ا�ش;ي، فكرهه اإلمام أ�د وغ�ه وا�تقدمون من ا�نابلة �لوا منع اإلمام 

  .هذا ذريعة إ  الربا ألن R، \ ا<حريم
ثم أخذها منه وفاء، أو لم يسلمها إ±ه، لكن قاصه بها، فهذه ، أيضا إن اش;ى من ا�ش;ي طعاما بدراهم وسلمها إ±ه

كأن يش;ي ، حيث سقط عن × واحد منهما ما يلزمه لآلخر، وال «تاج إ  رضاهما، الصورة �تلف عن ال� قبلها فتجوز
، ثم يش;ي ا5ائع من ا�ش;ي صاq بدرهم مثال، فيكون لg واحد منهما \ صاحبه درهم، منه صاq بدرهم مؤجالً 

ْسِقط اTي عòÍ من اTي عليك فهذا ال حرج R هذه الصورة، وتكون الصورة صحيحة ، فيتقاصان
ُ
بأن يقول أحدهما أ

  .حيث قاصه بما �يه عنده
  :بيع العينة /   ماءمن اJيوع ا�نÑ عنها وينص عليها العل /   /

بعî هذه السيارة ال� عندك �مس[ ألف إ  السنة ، مثال يأª شخص ويقول أنا أريد أن اش;ي السيارة ال� عندك
Hصم ع�ة آالف ، فيبيعها عليه، ثم بعد أن يبيعها عليه يقول ما رأيك أن تش;ي هذه السيارة اآلن بأربع[ ألف، القادمة

فحقيقُة ا5يع ، آلن، فتكون ع[ السيارة رجعت إ  ا5ائع، واستفاد ع�ة آالف إ  السنة القادمةلكونه سيقبض اhمن ا
اTي تم كأن السيارة ال عالقة �ا، كأنه قال ¥ بعî أربع[ ألف حالة �مس[ ألف مؤجلة إ  السنة القادمة، هذه حقيقة 

ر�هم اهللا، أما Ãاه� أهل العلم فإنهم يمنعون  عدا الشافعيةالعينة،  فلهذا منعها أهل العلم، قالوا Çريم بيع، العقد بينهما
  .و«رمون بيع العينة، ويرون عدم جوازها

إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب اJقر وتر�تم ا`هاد سلط اهللا عليكم ذال : (قال �وقد ورد عن الرسول 
إنه يأ� Y ا²اس زمان يستحلون الربا } ا�بيع : (�ورد عن الرسول كذلك ، )ال يرفعه عنكم ح� تعودا �ينكم

فالعينة �رمة عند �هور أهل العلم عدا الشافعية رsهم اهللا يرون جوازها، لكن قول فيستحلون الربا با5يع، ، )والعينة
  ، حيث أن حقيقة العقد بيع ثمن بثمن مؤجًال، فقد باعها`مهور هو األقرب وهو الصحيح

ً
أربع[ ألفاً حالòة �مس[ ألفا

 مؤجلة R السنة ا�قبلة فيكون قد راباه، وهذا هو ، مؤجلة
ً
 حاÞة وأسددها لك �مس[ ألفا

ً
فكأنه قال أعطî أربع[ ألفا

درهٌم بدرهمi بينهما حريرة يتحايلون Y اهللا كما يتحايلون Y : (حقيقة الربا، و�ذا ابن عباس ورد عنه أنه قال
، فهذه العينة، فال Õوز ¥ أن يبيعها \ من اش;اها منه، بأن أنقص بها )لصبيان، لو أنهم أتوا األمر من أصله لºن أو±ا

 مؤجلة فغلت األسعار، فقال ¥ بعî سيار� �مس[ ، اhمن، لكن إن اش;اها بأك0
ً
غلت األسعار، اش;اها �مس[ ألفا

قد كسب %سة آالف باإلضافة إ  ا�لول استفاد من ا�لول فهذه ال حرج فيها،  ألفاً حالة أو �مس و%س[ ±كون
  .لكن اإلشzل إذا باعها عليه بأقل

 لو باعها \ آخر ذهب إ  السوق وباعها \ شخص بأربع[ ألفاً، وأ, الشخص هذا اTي �اها وباعها \ صاحبها 
ً
أيضا

 
ً
ن ليس فيها مواطأه فال حرج R هذا، أن يبيعها \ اآلخر ثم اآلخر يبيعها \ فهذه الصورة إذا Å، �مسة وأربع[ ألفا

  .صاحبها األول فال حرج، إن لم يكن هناك ثمة حيلة أو تواطؤ \ هذا األمر، ألن × هذه ا5يوqت صحيحة
هذه سأبيعها عليك �مس[ أبيعك سيار� : كذلك عكس العينة، يبيعه سلعة بنقد ثم يش;يها بأك0 منها نسيئة، كأن يقول
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ة
ò
 حال

ً
 مؤجلة، فيقبل اآلخر، ثم يقول أبيعك سيار� بأربع[ ألفا

ً
 مؤجلة ، ألفا

ً
ثم إذا قبضها قال أش;يها منك �مس[ ألفا

  .ألن هذه 	ها وسيلة إ  الربا، كذلك، هذه عكس العينة ال Üوز
S   / ورق�مسألة ا:  

 ألنها من الورق أو من ا
ً
لفضة، يأª إ  شخص فيقول ¥ بعî السيارة فيأخذ السيارة وهو ال يريد R ا�قيقة وسميت تورقا

ة فيأخذ ا�ال 
ò
 حال

ً
 أو بأربع[ ألفا

ً
السيارة بل يريد ماالً فيش;ي السيارة �مس[ ألفاً مؤجلة ويبيعها �مسة وأربع[ ألفا

  .ويستنفقه R حاجته
، قال ألن ا5يع صحيح وليس فيه مراباة، ألن اإلنسان قد هللا أعلم هو جوازهاوالراجح وافهذه فيها خالف ب[ أهل العلم 

فيضطر إ  أن يفعل هذه الصورة، أما إن Åن Õد من يقرضه فإنه ال يلجأ إ  العينة ، «تاج إ  ا�قد وال Õد من يقرضه
 من اGالف

ً
  .خروجا

ة، بل هو استفاد أخذها من آخر وباعها \ آخر، فهذه ليس األول لكن لم Õِر بينه وب[ اآلخر اTي دفع ¥ ا�ال أي ُمرابا
  .من هو اش;ى ف� �الف العينة

 مؤجلة، لكن جرى عليها حادث فتلفت، أصبحت ال تصلح 
ً
أيضاً قالوا لو تغ�ت ا�ال، مثًال اش;ى السيارة �مس[ ألفا

أ, عنده ~ل سكراب ، هذه الصورة ال حرج أن يبيعها R ~الت السكرابات، فمثل، إال أن تباع بمحالت التشليح مثالً 
  .قال أش;يها �مسة آالف تبيعها \ آخرين أنا أش;يها، تغ�ت صفتها بالzمل فهذا ال حرج R ذلك

أو اش;اه من غ� مش;يه ال ، كذلك لو أن العبد ن> الصنعة أو هزل ا5ع� أو �رق اhوب فهذا ال حرج R هذه الصورة
R ذلك، حì ولو Åن ا�ش;ي هو أبوه أو ابنه أو زوجته ما لم يكن هناك حيلة أو تواطؤ فال حرج، ألن مال العبد حرج 

  .مستقل عن مال ابنه، وcذلك مال الزوجة مستقل عن مال زوجها، أما إن Åن فيه حيلة فال Õوز وال يسوغ ذلك
  . إلسالم ابن تيمية يقول هو مكروه R أظهر قو  العلماءنبهنا \ مسألة ا<ورق، وقلنا إن ا<ورق جائز، وشيخ ا

  مسألة التسع�هناك مسألة مرتبطة باJيوع ا�نÑ عنها و�  /   �
فهل لو  األمر أن يسعر، يأª إ  سلعة ويقول هذه تباع بكذا ال أسمح لكم ببيعها بأزيد، وËن Üاوزتم ستحل عليكم 

ا<اجر إ  أن يبيع بالسعر اTي حدده ا�اكم أو رئيس ا5تية أو ûء من ذلك فيضطر ، الغرامة والعقوبة الفالنية
   فهل يسوغ مثل هذا األمر؟ التسعÇ هل ½وز؟ا�ختص اTي أو9 ا�اكم إ±ه متابعة مثل هذا األمر، 

ر �ا فقالفقالوا ¥ ا �غال السعر \ هديه  �وقد ورد أن الرسول  أنه «رم التسع�، ا�ذهب عند ا_نابلة إن (: لصحابة سع!
  .عن التسع�، فلهذا ا�نابلة يرون حرمته �فلم يسعر وامتنع  )اهللا هو ا�سعر القابض اJاسط

Çفصيل } مسألة التسع�ا  
إذا Åن ا�اس �اجة إ  هذه السلعة حاجة شديدة، واش;اها ا<جار بسعر رخيص، وحبسوها عن ا�اس نظرا �اجة  -

 لإلÞار با�اس، ا�اس إ±ها و
ً
فهنا ا�اكم يسعر \ ا<جار وال Õعلهم يتالعبون بسلع حبسوها، ثم رفعوا سعرها قصدا

  .ا�اس السيما االستهالكية الÄورية
أما إن Åن ا<جار اش;وها بثمٍن مرتفع وغلت األسعار، فاش;وها بثمٍن أزيد من سعرها ا�عتاد، ونظرا �عرفتهم �اجة  -

فال يسوغ للحاكم ا فيعلمون أنهم سيبيعونها \ ا�اس بسعر أزيد من السعر اTي عرفه ا�اس أنها تباع به، ا�اس إ±ه
ألنه يÄ بهم، يش;يها ا<اجر بع�ين ريال فتقول يلزمك أن تبيعها �مسة ع� ألنها  وال من ينوبه أن يسعر \ ا<جار
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  .ال، هذا ليس فيه إنصاف وفيه ظلم \ ا<جار! Åنت تُباع بهذا السعر قبل نفاذها من األسواق
أما إن Åن ا<جار قد اش;وها بسعر قليل، وأرادوا حبسها \ ا�اس وخزنوها بمخازنهم، ثم اتفقوا \ رفعها \ ا�اس  -

 للظلم عن ا�اس حì ال يتجرأ ا<جار عليهم وي فهنا يسعر اإلمام أو نائبه،±Äوا بهم، 
ً
ستغلونهم R ألن R هذا دفعا

  .سلعهم االستهالكية ال� «تاجونها
وليس هو R ا�قيقة تسع� بل هو إلزام من و  األمر أن تُباع السلع بمثل قيمها، وليس ، فهذا هو ا<فصيل R التسع�

Å وليس هذا من التسع�، أما إن ،q� ãبل إلزام للتجار أن تباع السلع بقيمها، وثمن ا�ثل معت ،
ً
نت السلع قد تسع�ا

غلت وأصبح ا<جار يش;ونها بأزيد من سعرها ا�عتاد فليس عليهم حكم بل هذا Þر، بل ربما تقاعسوا عن �اء 
السلع االستهالكية ألنه يقول كيف أش;يها بع�ين ويلزمî ا�اكم أن أبيعها �مسة ع� فيتقاعس عن �اء السلع 

Äاع األمر إن مصلحة االستهالكية وال «رص عليها، وبا<ا� يتÃ هذا úرون، فÄر ا�اس، فيكون ا�اس هم ا�ت
وËذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه لم ، ا�اس إذا لم تتم إال بالتسع� سعر عليه تسع� عدل ال وcس وال شطط

  .يفعله، فهذا هو اTي يتجه وهذا هو اTي ينب� العمل عليه
  . االحتzر R قوت اآلدمي[ فإذا أحتكر بعض ا<جارعÇ، هناك االحتºر وهو مرتبط بالتس

، عسل، ج&، اGل: الã، األرز R الوقت ا�اÞ، أما R األمور الكما±ة مثل، ا<مر- ~رم R قوت اآلدمي[ �و: االحتºر
ا إ  ذلك فهذه ليست و�وه، هذا ليس من األمور االستهالكية وليس بالÄورية ويعيش ا�اس بدونها، فواكه وم، زيتون

األرز، هذه األمور Þورة للناس، ، اTرة، وËنما العãة R األقوات مثل الã، من األمور ال� يتعطل ا�اس إذا لم تُبْع عليهم
فيجã ~تكر طعام اآلدمي[ أن يبيع طعام اآلدمي[ كما يبيع ، إذا احتكرها ا<جار فإن \ ا�اكم أن يعزر ا�حتكرين

 للÄر، فيبيع ويَُسّعر عليه ويبيع بسعر ا�ثلا�اس د
ً
  .فعا

و�ذا Åن لو  األمر أن يُكره " هو ظالم لعموم ا�اس: "يقول ابن القيم ر�ه اهللا فيمن يش;ي الطعام يريد إغالءه
  .ا�حتكرين \ بيع ما عندهم بقيمة ا�ثل، هذا هو اTي يتع[

كية فهذه ال يتدخل و  األمر فيها، ألنها ليست Þورة، فمن أراد أن يش;يها أما بالنسبة الحتzر السلع غ� االستهال -
إذ � ليست استهالكية R استطاعته أن ينتظر حì يتعب ا<اجر من �زينها ومن 	فة ا<خزين ، فيتحمل تبعة �اءه

  .أكل ا�اسأما األقوات فال، ألنه Ùا يأكلون، و«تكر القوت فكيف ي، وأجورها فيضطر إ  بيعها
ال يكره أن يدخر اإلنسان قوت أهله ودوابه، ال بأس أن يأª اإلنسان فيأخذ األكياس من األرز أو الã فيدخرها للسنة _

  .ادخر قوت أهله سنة، فال حرج أن يدخرها حì ولو لم يكن من ا<جار �ورد الرسول ، وللسنت[ ال حرج R هذا
  :اإلشهاد Y اJيع

 إَِذا َيَباَفْعُتمْ {: د \ ا5يع ألن اهللا عز وجل قالكذلك ي�ع اإلشها
ْ
ْشِهُدْوا

َ
ألن R اإلشهاد إبعاد عن اإلشzالت ال� ربما } وَأ

أما ا5يوqت اGفيفة ، تثور، السيما اإلشهاد \ األمور خط�ة الشأن، بيع العقارات، بيع السيارات، بيع الصفقات الكب�ة
فهذه من األمور قليلة اGطر فال يستحب اإلشهاد عليها ألنها تتكرر وجرى العرف ، إ  ذلك مثل اaG الفاكهة طماطم وما

 إَِذا َيَباَفْعُتمْ {: عليها، أما األمور خطرة الشأن كما تقدم فهذه ي�ع ويسن اإلشهاد عليها، فاهللا عز وجل قال
ْ
ْشِهُدْوا

َ
  .}وَأ
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 )µ0( ا_لقة

  :عناg هذه ا_لقة
s   / >ال�يعة اإلسالمية /   }  حكمه  /   تعريفه /   جاري نشأتها<أم[ ا R بيان أقسام ا�صالح  
o   /Oوا<أم[ ا<جاري /   �        ا<أم[ ا<عاو Oالفرق ب[ ا<أم[ ا<عاو.  
T   / جاري�ا iأم�ا.  

ùهذا الع R òا جدÙعقد ا<أم[: يس� بـ ا<أم[، فهناك ما: من األمور ا<عاقدات ا�ن� عنها أيضا و .  
َن يؤمن، مأخوذة من االطمئنان اTي هو ضد اGوف، ومن األمانة ال� � ضد اGيانة، يقال: وا�أمi } اللغة òمصدر أم :

 وائتمنه واستأمنه
ً
نُه تأمينا òأم.  

تقوم به �·ت ا<أم[ تدفع قول ا�صÍ آم[، وصار يستخدم ا<أم[ R ا�اللة \ عقد خاص : وعند الفقهاء ا�أمi هو
بموجبه مبالغ R حال وقوع حادٍث مع[ لشخٍص اتفقت معه، Åن يدفع �ا أقساطاً من ا�ال حì إذا أصابه حادث ال8مت 

  .�cة ا<أم[ بدفع تعويض Tلك اGطر اTي وقع عليه
هو  فا�أمi كنظرية، ظرية وب[ تنظيمه R عقدونوالبد للمتأمل R ا<أم[ أن ينتبه إ  الفرق ب[ تناول ا<أم[ كفكرة 

دق بهم
ُ
Ç موعة من ا�اس �فع األخطار ال�l ]يث إذا أصابت بعضهم مصيبة تعاونوا \ ، نظام مقبول، إذ هو تعاون ب�

فقوا فيما \ أوþك اTين يريدون أن يت) فكرة تفتيت اGطر(تفتيتها مقابل مبلغ ضئيل يقدمونه، والشك أن هذه الفكرة 
بينهم ويتحملون فيما بينهم Åلعاقلة عندما «صل \ أحدهم قضية قتل، فالعاقلة تعقل إذ لو أصبح ا�ال ا�ية منصب \ 

  .القاتل لوحده لعجز عنها، لكن العاقلة تعقل وتتحمل
cذلك الز·ة � تعاون من فالشك أن الفكرة فكرة ا<أم[ مقبولة، يقوم عليها كث� من األحzم ال�عية مثل الز·ة، و

 فيستفيد الفق�
ً
 لو افتقر ذلك الغî استفاد وُدفع ¥ من الز·ة، ، ا<جار �فع الÄر الواقع \ الفق�، كونه يدفع شيئا

ً
أيضا

كذلك ا�فقة \ األقارب فلو عجز اإلنسان من اإلنفاق \ نفسه لزم ا�وøين من قرابتِه أن ينفقوا عليه، كما تقدم 
نبيه \ العاقلة فإنها تتحمل ا�ية، إ  غ� ذلك من ا<عاون ب[ ا�سلم[، فال�يعة تدعو إ  ا<عاون \ الã وا<قوى ا<

هذه فكرة ا<أم[، و� فكرة تتفق مع مقاصد ال�يعة اإلسالمية وأحzمها، ليس ، واإلحسان، و´ هذا تكافل وتضامن
  .R هذا إشzل

ن من جهة وا�ستأمن من جهة أخرى،  غة هذه الفكرة R عقد ُمَعاوضة،وËنما اإلشzل R صيا أي R كونه عالقة ب[ مؤم!
ن جهة وهو اTي يدفع أقساط وا�ستأَمن اTي هو يأخذ األقساط يشغلها لصا�ِه إ  أن «دث اGطر فيدفعه ، فهنا ا�ؤم!

  . ة قبل أن µوض R حكمه ما عليهTلك اTي وقع عليه اGطر، ا<أم[ R ا�قيقة كفكرة Üاري
iأم�نشأة ا :  

 للمخاطر ال� تتعرض �ا الُسفن ا�حملة با5ضائع، 
ً
نشأ ا<أم[ ا<جاري كفكرة، Åن أول ظهور ا<أم[ ا<جاري تأمينا

ا5واخر فتغرق ، فzن ا<جار Hشون، يأتون ببضائع ~ملة \ اhا¬ ع� ا�يالديوذلك Åن R شمال إيطا±ا R القرن 
ا5اخرة، فيفلس ا<اجر ألنه ربما يكون وضع Ãيع رأس ما¥ R هذه ا5اخرة، فإذا غرقت انتÃ çيع ما¥ وتلف، ولم 
 أصبح فق�ا، فنشأت فكرة ا<أم[ و� تفتيت اGطر �يث يدفع هؤالء ا<جار 

ً
يساعده أحد، فأصبح بدل أن يكون غنيا

كون مر«ة عليهم، فإذا وقع خطٌر \ تلك السفينة Çطمت غرقت اح;قت، فإن ال�cة ل�·ت ا<أم[ مبالغ ُمقسطة ت
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 عن ا5ضاعة ال� تلفت، هذه � فكرة ا<أم[ وبداية نشوئه
ً
 تدفع ¥ عوضا

ً
، ال� أخذت ا<أم[ من ذلك ا<اجر مقسطا

ا�ول العربية، ولكن لم تنتقل إ  ا�ول  لقيت هذه الفكرة رواج فانت�ت R ا5تان الغربية، ثم بعد ذلك انتقلت إ 
 R القرن ا<اسع ا�جريالعربية واإلسالمية إال.  

  ؟ عقد ا�أمi ا�جاري ما تعريفه
تنوعت R ا�قيقة تعريفات هذا العقد R القوان[ ا�دنية و�ى ا5احث[ ا�هتم[ ويمكن أن يستخلص تعريف ا<أم[ 

  :بأنه
ن أن يؤدي إ� الطرف اآلخر وهو ا�ؤم�ن X أومن  :تعريف ا�أمi ا�جاري  هو عقد معاوضة يل<م أحد طرفيه وهو ا�ؤم�

 يتفق عليه، يُدفع هذا القسط عند وقوع ا�طر أو ¼قق ا�سارة ا�بنية } العقد، وذلك نظÇ رسم 
ً
 ما�ا

ً
يعينُه؛ عوضا

 
  .لكيفية الà يُنص عليها } العقد ا�Âم بينهمايدفعُه ا�ؤم�ن Xُ بالقدِر واألجل وا" قسط ا�أمi"يس
خ� من أن تتلف ، تاجر يستورد بضائع، فرأس مال بضاعته مليون ريال \ سبيل ا�ثال، فاتفق مع �cة ا<أم[ :مثال

، مثًال قال أنا أخ) لو غرقت Tهب ا�ليون فأنا أت
ً
 شهريا

ً
فق معهم \ بضاعته فاتفق مع �cة ا<أم[ أن يدفع �ا قسطا

 و±كن \ سبيل ا�ثال ثالثة آالف 
ً
 شهريا

ً
قسط شهري يكون غ� مرهق �، فاتفق مع �cة ا<أم[ فأدفع �م قسطا

لو وقع عÍ خطر تدفعون � Åمل قيمة ا5ضاعة، فمعناها R السنة سيدفع �م �يث ، ريال، فقال أنا أدفع ثالثة آالف ريال
ل8م �cة ا<أم[ با<أم[ \ بضائعه ال� تأتيه من اGارج، فإذا غرقت السفينة ال8مت ستة وثالث[ ألف مقابل أن ت

  . �cة ا<أم[ بدفع ا�ليون Åمًال Tلك الشخص، هذا هو حقيقة ا<أم[ ا<جاري
 ، مثل اآلن ا<أم[ \ السيارات

ُ
ريد أ

ُ
أمن \ السيارة فتقول يأª صاحب سيارة قيمتها مائة ألف فيقول ل�cة ا<أم[ أنا أ

 ستة آالف ريال، فإذا حدث للسيارة حادث 
ً
ادفع مثًال قسطاً شهرياً %سمائة ريال، فتكون �cة ا<أم[ أخذت منُه سنويا

هو من وجهة -اصطدام حريق وما إ  ذلك ال8مت �cة ا<أم[ أن تدفع ¥ قيمة السيارة مائة ألف Åملًة، فيكون قد ح� 
ما¥ ا�ائة ألف R السيارة بستة آالف دفعها مقسطة، كذلك صاحب ا<اجر دفع ستة وثالث[ فح� رأس  ح� رأس -نظره

  .مال ا�ليون، فهذه فكرة ا<جار قالوا أنا أدفع وأÇمل، فبا<ا� �cة ا<أم[ تلزم بدفع ا�ال لو حصل � خطر
م[ مستفيدة جدا، ألنها تدرس حال ا<ُجار وتنظر هذا حقيقة العقد اآلن ا<جاري وهو معموٌل به، لكن �cة ا<أ

ا�خاطر ا�حيطة، تنظر السيارة وموديلها وقدمها واحتمال ا�وادث عليها، والشخص تدرس حالة الشخص هل هو 
يستعجل يس� بها هل يقودها غ�ه هل إ  غ� ذلك من األمور ال� يراعونها، و� تتعامل مع ع�ات اآلالف، فقد 

�راسة أنُه ربما «صل حادث للسيارة مع شخص من ع�ات اآلالف، فنحن قد استفدنا Ãعنا إذا Åن × وضعت R ا
ن[ عددهم ألف فستكون ستمائة ألف، إذا Åن العدد أكã ع�ة آالف  واحد نأخذ منه ستة آالف سنوياً لو Åنوا ا�ؤم!

لسيارت[ أو ثالث R السنة، ال� ستنعدم وال� سوف تلزمهم فسيكون العدد ستة مالي[، ا�توقع أنه ال «دث ا�ادث إال 
غرامة Åملة <لك السيارة، أما اإلصالحات مثًال ربما ألف ألف[ %سمائة سبعمائة، فهم Çصلوا \ مبالغ طائلة ستة 

يهم ذلك، فحì لو مالي[ لقاء سيارت[ أو ثالثة يدفعونها يتحملون قيمة ثالثمائة أربعمائة ألف %سمائة ألف ال يعن
وصلت إ  مليون فهم قد كسبوا %سة مالي[، زد \ ذلك أنُه × شهر يأخذونه يربطونه وديعة �ى ا5نوك الربوية العياذ 
باهللا، فذلك ا�ال يشتغل �م مع عدة جهات، فيتضاعف ا�ال، فإذا أ, حادث سيارة أو السفينة غرقت وهناك عدد تواطؤوا 

خذوا حوا� مائة مليون إذا Åن يدفع �م × تاجر ستة وثالث[ ألف R ألف تاجر سيكون ا�بلغ مع ألف تاجر فما أ
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، لو غرقت سفينة تاجرين أو ثالثة أو أربعة أو ع�ة أو حì مائة فيكون ثلb ا�بلغ أو 
ً
با�الي[ ثالثمائة وست[ مليونا

هم توقعوا أنه لن «دث إال فقط غرق R السنة ع� سفن أك0 عندهم، فهم قد درسوا توقعوا أنُه لن «دث حسب دراست
  .\ سبيل ا�ثال، باإلضافة إ  تشغيلهم للمال R ا5نوك وا�صارف الربوية

ن و�·ت ا<أم[، وهذا هو حقيقة ا<أم[ ا<جاري، فهو مبîٌ \ الغرر واÒهالة وا�قامرة  فهذه حقيقة العقد ب[ ا�ؤم!
  .بتحريمهو�ذا خرجت القرارات الفقهية كما سيأª بيانه، 

قرار ا�جالس الفقهية قرر ا�جمع الفق� بمكة ا�كرمة باإلÃاع عدا فضيلة الشيخ : حكم ا�أمi ا�جاريو�ذا 
سواء Åن  )¼ريم ا�أمi ا�جاري �ميع أنواعه: (مصطÆ الزرقاء ر�ه اهللا قرر ا�جمع الفق� lلس ا�جمع الفق� قرر

  :ا�فس أو ا5ضائع ا<جارية أو ا�وادث أو الكوارث الطبيعة أو غ� ذلك، لألدلة اآلتيةعن 
 عقد ا<أم[ ا<جاري من عقود الُمعاوضات ا�ا±ة االحتما±ة ا�شتملة \ الغرر الفاحش، ألن ا�ستأمن  :ا��ل األول

ً
أوال

يدفع قسطاً أو قسط[ ثم تقع الzرثة فيستحق ما ال8م به  ال يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ أو قد
، وcذلك �cة ا<أم[ ال 

ً
ن، وقد ال تقع الzرثة أصًال، يستمع ع� سنوات ويدفع فيدفع Ãيع األقساط وال يأخذ شيئا ا�ؤم!

  ).Ñ عن بيع الغررا²: (�يستطيع أن «دد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لg عقد بمفرده، وقد ورد R ا�ديث عن ا�¹ 
tا��ل ا6ا:  R وب ا�قامرة، �ا فيه من ا�خاطرةÞ ب منÞ ريمه، ا<أم[ ا<جاري أن عقد ا<أم[ ا<جاريÇ \

الُمعاوضات ا�ا±ة، ومن الغرم بال جناية، فال�cة تدفع ا<أم[ و� لم تتسبب R ا�ريق ولم تتسبب R غرق ا5اخرة، 
 من ا�اس تصل فلماذا تدفع؟ ف�

ً
 تدفع بال غرم وبال جناية ومن الغرم بال مقابل أو مقابل غ� مzفئ، ف� تأخذ أقساطا

 من ا<أم[ 
ً
 مقابل ذلك وبدون أي وجه حق تأخذ من ا�اس، فإن ا�ستأمن يدفع قسطا

ً
إ  مالي[ Ùُلينة و� لم تدفع شيئا

 يقع اGطر ومع ذلك يُؤمن ا�ؤمن أقساط ا<أم[ بال مقابل، وËذا ، وقد الثم يقع حادث فيغرم ا�ؤمن × مبلغ ا<أم[
 ودخل R عموم ا�� عن ا�ي�، يقول اهللا عز وجل

ً
َْمُر {: استحكمت فيه اÒهالة Åن قمارا

ْ
ِيَن آَمُنواْ إِغ�َما ا�

�
ف�َها ا§

َ
يَا ك

ْن َقَمِل ا ْزالَُم رِْجٌس م�
َ
نَصاُب َواأل

َ
َمْيِ×ُ َواأل

ْ
ُكْم ُيْفلُِحونَ َوال

�
ْيَطاِن فَاْجَتنُِبوهُ لََعل   .}لش�

أن عقد ا<أم[ ا<جاري يشتمل \ ربا الفضل وربا النسيئة، فإن ال�cة إذا دفعت للمستأمن أو لورثتِه أو  :ا��ل ا6الث
ن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة في كون ربا نسيئة، وËذا دفعت للمستفيد أكÙ 0ا دفعه من ا�قود �ا فهو ربا فضل، وا�ؤم!
  .ال�cة للمستأمن مثل ما دفعه �ا يكون ربا نسيئة فقط، و' ا�وع[ ~رٌم با�ص واإلÃاع

أن عقد ا<أم[ ا<جاري من الرهان ا�حرم، ألن ً¤ منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة، ولم يبح ال�ع من  :الرابع ا��ل
رخصة الرهان بعوض R ثالث فقال  �وظهور ألعالمه با�جِة والسنان، فقد حù ا�¹ الرهان إال ما فيه نùةٌ لإلسالم 

 به، فzن حراما)ال سبق إال } ُخٍف أو حافٍر أو نصل: (�
ً
  .، وليس ا<أم[ من ذلك ب�ء، وال شبيها

ل R عقود الُمَعواضات ا<جارية أن عقد ا<أم[ ا<جاري R أخذ مال الغ� بال مقابل، وأخذ ا�ال بال مقاب :ا��ل ا�امس
ن تَُكوَن ِ�َاَرةً {: ~رم �خو¥ R عموم ا�� R قو¥ جل وعال

َ
َاِطِل إِال� أ

ْ
Jْمَوالَُكْم بَيَْنُكْم بِا

َ
 أ
ْ
ُكلُوا

ْ
 الَ تَأ

ْ
ِيَن آَمُنوا

�
ف�َها ا§

َ
يَا ك

نُكمْ   بدون وجهة حق، واآل} َعن تََراٍض م�
ً
ن قد يأخذ ماال خر كذلك ا�ستأمن يأخذ بدون وجه حق، ليس ثمَة Üارة والُمَؤم!

  ليس ثمَة بيع و�اء، فكيف يأخذ من اآلخر دون وجه حق؟
ن لم «دث اGطر منه، ولم يتسبب R حدوثه،  :ا��ل السادس أن R ا<أم[ ا<جاري اإللزام بما ال يلزم �qً، فإن ا�ؤم!

ن \ ضمان اGطر \ تقدير وقوعه، مقابل مبلغ يدفعه ا�ستأمن ¥ و�cة ا<أم[ وËنما Åَن منُه lرد ا<عاقد مع ا�ستأم
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، فهو يدفع اGطر عنك أخذ من lموعة من ا�اس توقع أن ال «دث إال 
ً
لم يبذل عمًال للمستأمن فلهذا يكوُن حراما

 îذا وقع حادث \ أحدهم يدفع وهكذا، فيعËموع ا�اس وl مع منÕ حادث[، فهو 
ً
تفتت اGطر فهؤالء دفعوا Ãيعا

  .±فتتوا اGطر عليهم
حرمة ا�أمi، وهذا هو الصحيح وهو الراجح وال يُلتفت إ� فهذه األدلة lمل األدلة ال� استدل بها ا�جمع الفق� \ 

، باالستصالحاهللا  الشيخ الزرقاء ر�ه اهللا، فإنه قد خالف Ãاه� أهل العلم R ذلك، وأد<ُه ضعيفة استدل ر�ه خالف
أنُه يباح، استدل باالستصالح فقال ا�صالح R ال�يعة اإلسالمية فيها مراqة وترا²، مثل و´ هذا : ذكر بعض األدلة فقال

  .مصلحة ظاهرة فلهذا يباح
  : وا_قيقة أن ا�صالح } ال(يعة اإلسالمية ثالثة أقسام /   /
s_قسٌم شهد ال(ع باعتباره فهو حجة.  
  .، وهذا ~ل اجتهاد ا�جتهدينسٌم سكت عنه فلم يشهد Xُ باإللغاء وال باالعتبار فهو مصلحة مرسلةق_}
o_قسٌم ما شهد ال(ع بإلغائه.  

وعقود ا<أم[ ا<جاري فيها جهالة وغرر وقمار، فzنت Ùا شهدت ال�يعة بإلغائه، لغلبة جانب ا�فسدة \ جانب 
  .ا�صلحة فلهذا «رم

 احتجَ 
ً
واإلباحة األصلية ال تَصلُح هنا، ألن عقود ا<أم[ ا<جاري قامت األدلة \ ، باإلباحة األصليةالزرقاء  أيضا

  . م�وط بعدم ا�اقِل عنه وقد وُجَد، فبطل االستدالل بها باإلباحة األصليةمناقضتها ألدلة الكتاب والسنة، والعمل 
 الÄورات «تج بأن 

ً
، وال يصح االستدالل به هنا، فإن ما أباحُه اهللا من ُطرق كسب تال�ورات تبيح ا�حظوراأيضا

 تُلGء إ 
ً
q� ةãورة معتÞ ا حرمُه عليهم، فليس هناكÙ مضاعفة 

ً
ما حرمته ال�يعة من  الطيبات أك0 أضعافا

  .ا<أم[
ليه R تطبيق األحzم، وفهم ا�راد فإن الُعرف ليس من أدلة ت�يع األحzم، وËنما يُب© ع بالُعرفكذلك ال يصلح االستدالل 

من ألفاظ ا�ص، ومن عبارات ا�اس R أيمانهم وتداعيهم وأخبارِهم وسائر ما «تاج إ  Çديده من األقوال واألفعال، فال 
  .تأث� ¥ R تبيِ[ أمره وتعي[ ا�قصود منه، وقد دلت األدلة \ منع ا<أم[، فال اعتبار للُعرِف R ذلك هناك

S   /4عاو�ا iأم�ا:  
 R لس هيئة كبار العلماءl اع با�وافقة \ قرارÃأباحُه ا�جمع، وقد قرر ا�جمع الفق� باإل ،

ً
q� مباٌح Oا<أم[ ا<عاو

 4ا�عاووأباحوا ا�أمi  ا�جاريفحرموا ا�أمi ه، soößا�ملكة العربية السعودية \ جواز ا<أم[ ا<عاوO وذلك qم 
  .وهو �رج �² وجيد وفيه تعاون ترابط ب[ ا�سلم[

  ا�أمi ا�عاو4 ما حقيقته؟
  :حقيقته 

ً
øة معينة، يضعون �م صندوقا

ُ
ناس بينهم رابط مع[ يتفقون، مثًال R دائرة معينة، قبيلة معينة، أ

ُ
أن يتفق أ

 �ن يصيبه حادث منهم، وهم ويدفع ٌ× منهم مبلغ مثال ألف ريال، Õتمع Üار معينون فيتفقون \
ً
qãدفع ألف ريال ت 

مالكون ¥، وهذا ا�ال �م، إذا لم يُصب أحد منهم �ادث يعاد إ±هم، ال تأخذه �cة ا<أم[ ويذهب، ال، ُهم مالك �cة 
ا<أم[ ا<عاوO، ا<أم[ أصًال، فيتفقون ¤ منهم متãع ألخيه، يقول فإن أصابك حادث فأنا متãع بهذا األلف، هذا هو 

صيب أحٌد منهم بمصيبة بملمة تفتت اGطر بينهم 
ُ
øة Õتمعون ٌ× يدفُع �ا %سمائة ريال إذا أ

ُ
تعاون ب[ ا�سلم[، أ
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، من 
ً
q� لعاقلة، فهذا ال حرج فيه وهذا جائزÅجوازه Y األدلة:  

أصالًة ا<عاون \ الã وتفتيت األخطار واإلش;اك R  أن ا<أم[ ا<عاوO من عقود ا<ãع ال� يقصد بها :ا��ل األول 
Çمل ا�سؤو±ة عند نزول الكوارث، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية �صص <عويض من يصيبُه الÄر، 

 من أموال غ�هم، 
ً
<عاون \ وËنما يقصدون توزيع األخطار بينهم وافجماعة ا<أم[ ا<عاوO ال يستهدفون Üارة وال ر�ا

  .Çمل الÄر
tمن الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة، فليست عقود ا�ساهم[ ربوية وال يستغلون  :ا��ل ا6ا Oخلو ا<أم[ ا<عاو

  .ما Ãع من األقساط R ا�عامالت الربوية
يهم من ا�فع، ألنهم متãعون أصًال، أنُه ال يÄ جهل ا�ساهم[ R ا<أم[ ا<عاوO بتحديد ما يعود عل :ا��ل ا6الث

، أُهدي مائة ألف، ال ض� R هذا
ً
متãعون فال �اطرة وال Þر وال مقامرة، �الف ، ا�تãع يدفع هذه هدية، أنا أُهدي بيتا

  .ا<أم[ ا<جاري فإنه عقد معاوضٍة ما±ٍة جاريٍة �تة
ن�ء قيام Ãاعة من ا�ساهم[ أو من يمثلهم  :ا��ل الرابع

ُ
باستثمار ما Ãُع من األقساط <حقيق الغرض اTي من أجلِه أ

 R ا5نوك الربوية؛ يشغل هذا ا�ال ا�جموع R أو مقابل أجر مع[، هذا بدل أن يشغل 
ً
qãهذا ا<عاون، سواًء القيام بذلك ت

 بأضعاف 
ً
q� وهللا ا�مد وا�نة ا<جارة ا�باحة ªوتأ ،

ً
q� ي «طم ا�ال ا<جارة ا�باحةTبه الربا ا�حرم ا ªأضعاف ما يأ

  .فا�أمi ا�عاو4 مباح وdذا هناك فروق ذكرها أهل العلمويتلفه، 
U   / 4عاو�ا iأم�جاري وا�ا iأم�ا iون عدة فروق بgذكر الفقهاء ا�عا:  

s- \ ع ال� يقصد بها أصالًة ا<عاونã>من عقود ا Oتفتيت األخطار فاألقساط ا�قدمة من �لة الوثاق أن ا<أم[ ا<عاو
 .للتأم[ ا<عاوO <أخذ صفة ا�بة وا<ãع

  .أما ا<أم[ ا<جاري فهو من عقود ا�عاوضات ا�ا±ة االحتما±ة-
عويضات؛ أن ا<عويض R ا<أم[ ا<عاوO يùُف من lموع األقساط ا�تاحة، فإذا لم تكن األقساط Åفية R الوفاء با<-}

ُطلب من األعضاء زيادة اش;اÅتهم <عويض الفرق، وËذا لم يكن زيادة R االش;اÅت للوفاء با<عويض لم يقع ا<عويض، 
  .إذ ليس هناك ال8اٌم تعاقدي با<عويض

�خاطرة األصل أما ا<أم[ ا<جاري فهناك ال8ام با<عويض مقابل أقساط ا<أم[، وي;تب \ هذا االل8ام Çمل ال�cة -
ن عليه دون سائر ا�ستأمن[، وTا Åن ا�دف من العقد هو الُمعاوضة، ولكن هذه ا�عاوضة ال تسمح بربح الطرف[،  òا�ؤم
بل إن ر�ت ال�cة خَ� ا�ستأمن، وËن ربح ا�ستأمن خ�ت ال�cة، ف� معاوضة تتضمن ربح أحد الطرف[ مقابل 

  .ن أكل أموال ا�اس با5اطلخسارة اآلخر، والبد R هذا م
عيد 

ُ
وأأكد بأن ا<أم[ ا<جاري مبî \ إ  غ� ذلك من الفروق ال� ذكرها أهل العلم، ولعل ما ُذكر Åٍف، و�ذا أ

  .عدا خالف الزرقاء ر�ه اهللا ا�خاطرة وا�قامرة فيحرم باالتفاق
 Oيث فإنه اجتماع أشخاص تعاونوا \ اوبالنسبة للتأم[ ا<عاو� 

ً
qãع ٌ× منهم لآلخر تãوا<قوى واتفقوا \ أن يت ãل

 فائدًة خاصًة به Õمع ا�ال وال يعيده؛ بل هذا ا�ال  يتفتت اGطر بينهم
ً
إذا وقع ألحدهم، و9ٌ منهم متãع، ليس مستفيدا

\ اÒهالة والغرر و�ذا فهو مباح وهو مبîٌ \ ا<ãع، وليس ا�جموع هو �م �ن يقع عليه خطٌر منهم فهذا ال حرج فيه 
  .باتفاق أهل العلم
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  ا�أمi ا�جاري  ا�أمi ا�عاو4  

الفرق 
  األول

أن ا<أم[ ا<عاوO من عقود ا<ãع ال� يقصد 
بها أصالًة ا<عاون \ تفتيت األخطار 
فاألقساط ا�قدمة من �لة الوثاق للتأم[ 

  .ا<عاوO <أخذ صفة ا�بة وا<ãع

ما ا<أم[ ا<جاري فهو من عقود ا�عاوضات أ
  ا�ا±ة االحتما±ة

الفرق 
tا6ا  

أن ا<عويض R ا<أم[ ا<عاوO يùُف من 
lموع األقساط ا�تاحة، فإذا لم تكن 
األقساط Åفية R الوفاء با<عويضات؛ ُطلب 
من األعضاء زيادة اش;اÅتهم <عويض الفرق، 

ش;اÅت للوفاء وËذا لم يكن زيادة R اال
با<عويض لم يقع ا<عويض، إذ ليس هناك 

  .ال8اٌم تعاقدي با<عويض

ال8ام با<عويض مقابل أما ا<أم[ ا<جاري فهناك 
وي;تب \ هذا االل8ام Çمل  أقساط ا<أم[،

ن عليه دون سائر  òة �خاطرة األصل ا�ؤمcال�
ا�ستأمن[، وTا Åن ا�دف من العقد هو 

عاوضة، ولكن هذه ا�عاوضة ال تسمح بربح المُ 
الطرف[، بل إن ر�ت ال�cة خَ� ا�ستأمن، 
وËن ربح ا�ستأمن خ�ت ال�cة، ف� معاوضة 
تتضمن ربح أحد الطرف[ مقابل خسارة اآلخر، 

  .والبد R هذا من أكل أموال ا�اس با5اطل


